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เอกสาร ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ฉบับนี้ เป็นผลผลิตที่ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้สนับสนุนทุนในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรที่ท�ำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้
ได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้
จัดท�ำข้อตกลงสนับสนุนทุนให้โรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน ๑๙๕ โครงการ กระจาย
ใน ๔ ภูมิภาค รวม ๕๐ จังหวัด ด�ำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
เพื่อให้การด�ำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. เป็นการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชนไทยในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จึงก�ำหนดให้มคี ณะติดตามสนับสนุน และ
ประเมินผลโครงการทั้ง ๑๙๕ โครงการ โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิคการถอดองค์ความรู้
ตลอดจนการลงเยี่ยมเยียนการด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๑๙๕ โครงการ ได้มีส่วนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามโครงการร่วมกันคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
การเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียน และน�ำมา
เรียบเรียงข้อมูล เพือ่ ให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษากระบวนการด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นรูปธรรม รวม ๔๒ โครงการ ประกอบ
ด้วย ๓ ทักษะ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิด ๑๔ โครงการ การส่งเสริมทักษะชีวิต ๒๓ โครงการ และ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ๕ โครงการ
สสค.ขอขอบคุณที่ปรึกษาส�ำนักงาน สสค. ท่านอาจารย์นคร ตังคะพิภพ และที่ปรึกษาชุดโครงการ
รศ.ดร.จิราภรณ์   ศิริทวี รวมทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกท่านที่เสียสละ มุ่งมั่น ในการด�ำเนินงาน การให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการถอดองค์ความรู้ของ ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
หวังว่าเอกสารเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจ ในการจัด
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมทักษะชีวติ ให้นกั เรียน
ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป
ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
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สารบัญ
โครงการเด่นด้านพัฒนาทักษะการคิด
๑. บทเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
๒. การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
๓. มหัศจรรย์การคิด การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM
โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
๔. การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์
๕. SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยค�ำถามหมวกความคิด ๖ ใบ
โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) พัทลุง
๖. ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ยโสธร
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ นครราชสีมา
๘. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก
๙. ยุววิจัยคณิตศาสตร์
โรงเรียนพนาศึกษา อ�ำนาจเจริญ
๑๐. มะแข่นเมืองลีสู่เวทีโลก
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี น่าน
๑๑. การพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี
โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
๑๒. การพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
๑๓. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
เครื่องช่วยในการเรียนรู้
โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
๑๔. ลูกอยุธยาค้นหา unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
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๑๕. โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
๑๖. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สู่การสร้างส�ำนึกรักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
๑๗. พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ทักษะชีวิต
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ชัยภูมิ
๑๘. เขียนใจก่อนเขียนรูป
โรงเรียนซับมงคลวิทยา ชัยภูมิ
๑๙. พัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนดอนน�้ำใสวิทยา นครราชสีมา
๒๐. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT)
โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
๒๑. ลมหายใจของใบเตย
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
๒๒. การจัดการศึกษาโดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
๒๓. กิจกรรมบูรณาการโครงงานสาระท้องถิ่นเรื่องกล้วย พืชล�้ำค่าคู่บ้านเขายายกะตา
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ลพบุรี
๒๔. ร้านน�้ำชาโรงเรียน เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ปัตตานี
๒๕. การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารจากเห็ด
โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) นครราชสีมา
๒๖. ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว
โรงเรียนบ้านนาขอม นครสวรรค์
๒๗. ดนตรีสืบสานต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านนาบอน กาฬสินธุ์
๒๘. ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่
๒๙. การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” กาญจนบุรี
๓๐. เข้าใจเรื่องเพศศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต
โรงเรียนบ้านวังหิน เพชรบูรณ์
๓๑. สานฝันวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สกลนคร
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๓๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ (Social Network)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
๓๓. รัฐราษฎร์อนุสรณ์โรงเรียนแห่งโครงงานแบบบูรณาการ ๑๐ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นครสวรรค์
๓๔. พัฒนาทักษะชีวิตสร้างอุปนิสัยพอเพียง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ตาก
๓๕. ห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทักษะชีวิต
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
๓๖. การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะการฟื้นคืนชีพ
ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา กรุงเทพฯ
๓๗. จัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

๑๐๓
๑๐๖
๑๐๙
๑๑๒

โครงการเด่นด้าน

พัฒนาทักษะ
การคิด

๑๑๕
๑๑๘

โครงการเด่นด้านบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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๓๘. แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะน�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
๓๙. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านร่องหอย นครสวรรค์
๔๐. การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สุรินทร์
๔๑. อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน
โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา
๔๒. พัฒนาทักษะการสอนการอ่านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการการสะกดเสียง
ส�ำหรับนักเรียนที่อ่านค�ำภาษาอังกฤษไม่ได้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ขอนแก่น

๑๒๒

สถานที่ติดต่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ

๑๓๗

๑๙๕ โครงการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

๑๔๐

รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหารโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔๗
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๑๒๕
๑๒๘
๑๓๑

๑๓๔
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บทเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์

จนวันหนึ่งเมื่อคุณครูวิทยาศาสตร์เกิดความคิดว่า
น่าจะให้พวกเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ ด้วยการน�ำ
วิชาวิทยาศาสตร์ไม่วา่ จะเป็นฟิสกิ ส์ เคมี ชีวะ และการเรียนรู้
อื่นๆ มาบวกรวมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราวสนุกๆ
นอกห้องเรียนของเราจึงเกิดขึ้นนับแต่บัดนั้น

แคนดง Can Do…ไม่มีอะไรที่เราท�ำไม่ได้
ตอนเป็นเด็ก ฉันเรียนที่โรงเรียนประถม
ใกล้บา้ น พอขึน้ ชัน้ ม.๑ ฉันก็ไปเรียนทีโ่ รงเรียน
แคนดงพิทยาคม ซึง่ เป็นโรงเรียนประจำ�อำ�เภอ
ในจังหวัดบุรีรัมย์
ปีนี้ฉันขึ้น ม.๒ แล้วค่ะ ตอนอยู่ที่บ้านฉันเรียกพ่อ
แม่ว่า “อีพ่ออีแม่” แต่เมื่อไปโรงเรียนครูก็สอนให้เรียกพ่อ
แม่ด้วยภาษากลาง แต่ฟังทีไรก็ไม่ซึ้งใจเท่ากับว่าอีพ่ออีแม่
สั ก ที อี พ ่ อ ของฉั น มั ก บอกว่ า "พ่ อ ฮั ก เจ้ า ปานหน่ ว ยตา
แพงเจ้าปานดวงใจ บ่ให้ผู้ได๋มารังแก" ฟังแล้วรักพ่อที่สุด
ในโลกเลยล่ะ ส่วนผญาอีสานหรือทีค่ รูเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน
ท่านก็ว่า "บุญคุณพ่อทอภูเขาก้า คุณแม่ทอฟ้ากับแผ่นดิน"
ชี วิ ต แบบเด็ ก บ้ า นนอกของฉั น มี ค วามสุ ข มาก
ได้กินอิ่มนอนอุ่น พ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ไหนจะ
มีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคนรุ่นปู่รุ่นย่าคอยอบรมสั่งสอน
ถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามให้เสมอทั้งภาษาพื้นถิ่น นิทานพื้นบ้าน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ ต ้ อ งคนอี ส านเท่ า นั้ น ถึ ง จะคิ ด ได้
แต่คนรุ่นฉันส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ครู
เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” นี้สักเท่าไร ส่วนใหญ่สนใจ
แต่เทคโนโลยีแช็ตเสิร์ช ออนไลน์ จนท�ำให้แทบลืมความรู้
ของคนรุ่นปู่ย่าตาทวดไปเลยทีเดียว
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ก่อนสอบเข้า ม.๑ ที่โรงเรียนแห่งนี้ ฉันท่องค�ำขวัญ
ของโรงเรียนได้จนขึน้ ใจคือ “ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ พัฒนา”
เผื่อมีครูคนไหนถามจะได้ตอบทันที ส่วนสีประจ�ำโรงเรียน
คือเขียว-เหลือง ฉันก็รวู้ า่ สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
ของนาและไร่อ้อย สีเหลือง หมายถึง รวงข้าวที่สุกเหลือง
อร่ามและดอกอ้อยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั่นเอง แต่ที่
ชวนสงสัยส�ำหรับเด็กอย่างฉันคือคติธรรมของโรงเรียนที่ว่า
“ปัญญา เว ธเนน เสยฺโย” ที่แปลว่า “ปัญญาประเสริฐ
กว่าทรัพย์” ฉันไม่เข้าใจว่าท�ำไมการมีปัญญาถึงดีกว่าการ
มีเงินมีทอง ในเมือ่ เงินทองสามารถน�ำไปซือ้ หาข้าวของทีเ่ รา
ชอบได้ตงั้ มากมาย แต่มปี ญ
ั ญาคืออะไรฉันก็ยงั ไม่แน่ใจสักที
จนวันที่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูสุพัตรา แพง
ภูงาและครูท่านอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฉันถึงได้เริ่มเข้าใจทีละนิดว่า “ปัญญา” ที่ว่านี้คืออะไร
วันแรกที่ครูสุพัตรามาสอน ครูก็ถามว่า “นักเรียน
เคยสงสัยไหมคะ ว่าถั่วงอกไหแคนดง แคนดู (Can Do) คือ
อะไร หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเขาท�ำอย่างไรจึงได้เป็นถัว่ งอก
ออกมา” พวกเราในชั้นเรียนช่วยกันตอบค�ำถามครูไปอย่าง
ที่พวกเรารู้ “หนูเคยเห็นเขาเอามาขาย แต่ไม่รู้ว่าท�ำอย่างไร
แต่เคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าเป็นความคิดของนายอ�ำเภอ ที่
แนะน�ำให้ชาวบ้านเพาะถั่วงอกโดยใช้ไหปลาร้าของเรานี่
แหละค่ะ ถัว่ งอกทีไ่ ด้ทงั้ ขาวทัง้ อวบน่ากินค่ะครู” เพือ่ นทีน่ งั่
ข้างฉันตอบค�ำถามของครูได้ดูน่าเชื่อถือมากที่สุด เราไม่รู้ว่า
ท�ำไมครูถงึ ถามแบบนี้ อาจจะเพราะครูเป็นชาวบุรรี มั ย์กจ็ ริง

แต่ไม่ใช่คนในต�ำบลนี้ จึงเห็นอะไรทีเ่ ราเห็นเป็นเรือ่ งธรรมดา
เป็นเรื่องแปลกใหม่ก็เท่านั้น
แต่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป ฉันก็รู้มาว่า ครูสุพัตราจัด
ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ของครู
วิทยาศาสตร์ ๑๐ คน เพื่อจะจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แนวใหม่ให้กบั พวกเรา ได้ขา่ วมาว่าครูสพุ ตั ราอยากให้ครูรนุ่
ใหม่ๆ ทุกคนมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอนด้วย แต่จะส�ำเร็จ
แค่ไหนฉันก็ได้แต่รอลุ้น
แล้ ว เช้ า วั น ที่ ร อคอยก็ ม าถึ ง ครู เ ล่ า ว่ า ได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
และคุ ณ ภาพเยาวชน (สสค.)ให้ จั ด ท� ำ โครงการที่ ช ่ ว ย
พัฒนาทักษะการคิดของเด็กๆ ครูจึงคิดโครงการบทเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบบู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
จากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ฉันเองฟังครูพูดครั้งแรกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร
จนเมื่อครูอธิบายแล้วจึงพอจะนึกภาพออกบ้าง
“นักเรียนคะ ส่วนใหญ่เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กนั แต่
ในห้องเรียนใช่ไหม นักเรียนเบือ่ กันไหมคะ” พวกเราพยักหน้า
หงึกหงักไปตามๆ กัน หลังจากนั้นครูก็พูดต่อว่า “ต่อไปนี้
เราจะไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนอกห้องเรียน เราจะไป
คุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านของเรา ครูวิทยาศาสตร์
แต่ละคนจะท�ำให้นักเรียนเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ใน
ชีวิตประจ�ำวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะจะ
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป”
ฟังครูพูดจบฉันก็ถามต่อว่า “หมายความว่าพวกเรา
ทั้งห้องจะได้ออกไปเรียนกับชาวบ้านในหมู่บ้านใช่ไหมคะ
ดีใจจังเลยค่ะครู หนูอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆ จัง” ฉันตื่นเต้น
กับการเรียนแบบใหม่ที่ครูพูดถึง ยิ่งครูบอกว่าบทเรียนที่เรา
จะได้เรียนมีอะไรบ้าง ฉันก็แทบจะรอให้ถึงวันนั้นไม่ไหว
“เรื่องแรกที่ครูจะท�ำเป็นบทเรียนให้กับนักเรียนคือ
เรื่องกระติบข้าวเหนียวจากวัสดุในท้องถิ่น แล้วก็ต่อด้วย
เรื่อง ข้าวหลาม การเลี้ยงไหม ของเล่นพื้นบ้าน ข้าวปุ้นหมัก
สมุนไพรแบบโบราณ การทอเสื่อจากพืชในท้องถิ่น ไข่เค็ม
สมุนไพร ถั่วงอกไหแคนดง แคนดู น�้ำหมักชีวภาพ และปูน
กินหมากภูมิปัญญาชาวบ้าน”
ฉันอยากบอกครูใจจะขาดว่าฉันทอผ้าไหมเป็น และ
หมู่บ้านของฉันก็มีแต่คนทอผ้าไหม ถึงเวลาต้องเรียนเรื่องนี้
ฉันกะว่าจะเข้าไปกระซิบบอกครูให้พาเพื่อนๆ ไปที่หมู่บ้าน
ของเรา ฉันอยากให้เพื่อนๆ เห็นว่ายายและแม่ของฉันเก่ง
แค่ไหน

ครูพดู ให้ฟงั อีกว่า ทีอ่ ยากให้เราได้มกี ารเรียนการสอน
แบบนี้ เ พราะอ� ำ เภอแคนดงของเรามี ห มู ่ บ ้ า นที่ เ ก่ า แก่
หลายร้อยปี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นมากมาย แต่นับวัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสูญหายไป ครูจึงอยากให้โรงเรียน
นักเรียน และชุมชนมีการเชื่อมประสานสัมพันธ์ผ่านการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ด้วยกัน
แต่ … ว่ า แต่ วิ ท ยาศาสตร์ จ ะเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภู มิ ป ั ญ ญาอย่ า งไร ตอนนี้ ฉั น ก็ ยั ง เข้ า ใจไม่ ก ระจ่ า งนั ก
แต่คิดว่าเมื่อถึงเวลาลงไปศึกษาจริงๆ ครูคงท�ำให้ฉันเข้าใจ
ได้แน่นอน

เริ่มเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ

การที่พวกเรานักเรียนชั้น ม.๒ จะออกไปเรียนนอก
ห้องเรียนได้ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่กไ็ ม่ยากเกินความสามารถของครู
เริ่มจากครูสุพัตราได้มอบหมายให้ครูวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๐
คนที่รับผิดชอบนักเรียนที่มีอยู่ ๕ ห้อง ห้องละ ๒ คน จัดท�ำ
บทเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาของตน เช่น ครูวิชา
ฟิสิกส์ก็ต้องเลือกบทเรียนที่จะท�ำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักฟิสิกส์ ส่วนครูวิชาเคมีก็ต้องเลือกบทเรียนที่สอดคล้อง
กั บ หลั ก วิ ช าของตั ว เอง รวมถึ ง ติ ด ต่ อ พู ด คุ ย กั บ ปราชญ์
ชาวบ้านที่จะพานักเรียนไปลงพื้นที่อีกด้วย และเมื่อใกล้ถึง
วันเดินทาง ครูก็ได้ปรึกษาผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและฝ่าย
วิชาการเพื่อขออนุญาตน�ำนักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
ที่สุดครูก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะนั่งรถสองแถวออกไปเรียนรู้
เรื่องต่างๆ จากปราชญ์ชาวบ้านวันละ ๒ บทเรียน โดยแบ่ง
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การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
เป็นตอนเช้าหนึง่ บทเรียน และตอนเย็นหนึง่ บทเรียน เพราะ
ส่วนใหญ่หมู่บ้านที่เราเดินทางไปนั้นจะห่างกันประมาณ ๓
กิโลเมตรเท่านั้น
แล้ววันที่เราได้ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกด้วยหัวใจ
แบบวิทย์ๆ ก็มาถึง เพื่อนๆ กับฉันมีสมุดจดพร้อมปากกา
คนละด้าม ทุกคนดูตั้งหน้าตั้งตากับการเรียนครั้งนี้มาก
ครูบอกว่าหลังจากไปสืบค้นข้อมูลกับปราชญ์ชาวบ้านแล้ว
เราก็จะน�ำกลับมาเป็นแนวคิดในการทดลองในห้องเรียน
รวมถึงเราจะได้เรียนรู้การท�ำโครงงานต่อไป
วันนี้ ฉันได้ไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไหม ที่ครูอธิบาย
ให้เราเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไร เริ่มจากการเรียนรู้วัฏจักรของตัวหนอนที่ท�ำให้เรา
ได้เรียนรู้วิชาชีววิทยา ส่วนการย้อมไหมเราก็จะได้เรียนรู้
วิชาเคมีจากเรื่องสารสกัดจากธรรมชาติที่น�ำมาย้อมไหมว่า
ต้องมีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไร จนเมือ่ มาถึงการสาวไหม
เราก็จะได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในเรื่องคานโมเมนต์ เรื่องแรง
และอื่นๆ อีกมากมาย
ส่วนการเพาะถั่วงอกแคนดง แคนดู ที่เมื่อก่อนฉันก็
เห็นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าเขาเพาะกันอย่างไร คุณลุงที่เพาะ
ถัว่ งอกเล่าให้เราฟังว่าต้องน�ำถัว่ เขียวไปแช่นำ�้ ก่อน แล้วค่อย
เทน�้ำทิ้งทุกห้าชั่วโมง ส่วนคุณครูที่สอนก็กระตุ้นให้พวกเรา
คิดด้วยการอธิบายเพิ่มเติมว่าการเพาะถั่วงอกนั้นสามารถ
น�ำมาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น การตั้งค�ำถามว่าท�ำ
อย่างไรถั่วงอกจึงเจริญเติบโตได้ดี น�้ำที่ใช้ต้องมีอุณหภูมิ
เท่าไร ความชื้นเท่าไร หรือไหต้องเล็กต้องใหญ่แค่ไหน แล้ว
หลังจากนั้นครูก็ให้พวกเรากลับมาท�ำแล็บ หรือท�ำการ
ทดลองต่อในห้องเรียน ด้วยการทดลองหาอุณหภูมิ ความชืน้
ก�ำหนดอัตราส่วนถั่วเขียวว่าถ้าใช้ปริมาณเท่านี้ ต้องแช่น�้ำ
นานเท่าไรจึงจะงอกได้ดี รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย
หลังจากนั้นครูก็กระตุ้นให้เราต่อยอดท�ำเป็นโครงงานด้วย
การตั้งค�ำถามว่า ถ้าเราไม่ใช้น�้ำเปล่าเราจะสามารถใช้น�้ำ
อะไรมาเพาะถั่วงอกได้อีกบ้าง เพื่อนๆ ช่วยกันเสนอน�้ำ
สมุนไพรสารพัดแบบทั้งน�้ำใบเตย กระเจี๊ยบ อัญชัน ที่เมื่อ
ทดลองท�ำออกมาแล้วท�ำให้ได้ถั่วงอกหลากสีสันเลยทีเดียว
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นอกจากนั้นเราก็ต่อยอดความรู้ในครั้งนี้เป็นการ
ท�ำโครงงานเรื่องอื่นๆ อีกมากมายกว่า ๓๐ เรื่อง เช่นการ
สกัดน�้ำมันจากเมล็ดยางพาราท�ำเป็นสบู่ล้างมือและน�้ำยา
ล้างจาน ฯลฯ โครงงานของเราประสบความส�ำเร็จกว่าที่
คาดคิด ครูสพุ ตั ราบอกว่ามีเรือ่ งให้นา่ ยินดีหลายเรือ่ ง ทัง้ เรือ่ ง
ที่ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงาน ปราชญ์
ชาวบ้านและผูน้ ำ� ชุมชนทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึง
การได้รบั ความสนับสนุนจากโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแรง
กระตุ้นให้พวกเราพยายามท�ำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
ครูบอกภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้พวกเราไปเรียนรู้
ถ้าเรารู้จักน�ำไปพัฒนาปรับปรุง วันหนึ่งความรู้เหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นอาชีพเลีย้ งปากเลีย้ งท้องของเราได้ โดยทีไ่ ม่จำ� เป็น
ต้องไปท�ำงานในเมือง ครูท�ำให้เรารู้จักคิดเป็น ท�ำเป็น และ
รักถิน่ ฐานบ้านเกิดของตัวเอง และท�ำให้ฉนั เห็นว่าภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นั่นก็
หมายความว่าคนรุ่นก่อน เขามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์
อยู่ในตัว โดยไม่ต้องเรียนหนังสือในโรงเรียนเลยทีเดียว ซึ่ง
ก็สะท้อนให้เห็นว่าความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียน แต่มีอยู่
รอบๆ ตัวเรา อยูท่ ใี่ ครจะสนใจไขว่คว้าได้มากกว่ากันเท่านัน้ เอง
ตอนนีฉ้ นั รูแ้ ล้วว่าท�ำไมปัญญาถึงประเสริฐกว่าทรัพย์
เพราะถ้ามีปญ
ั ญาเสียอย่าง เราก็สามารถหาเงินทองมาเลีย้ ง
ดูตวั เองและครอบครัวได้เหมือนทีป่ ราชญ์ชาวบ้านท�ำให้ฉนั
เห็นว่า
“ความรู้มีอยู่รอบตัว ถ้ามีปัญญาเราก็จะสามารถ
เปลี่ยนความรู้เป็นเงินเป็นทองได้ แต่คนที่มีแต่ทรัพย์ ถ้า
ไม่มีปัญญาวันหนึ่งเงินทองก็จะหมดไปนั่นเอง”
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจและต่อยอด
ความรู้ให้นักเรียนรุ่นต่อไป

จังหวัดพิษณุโลกของเรามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงอย่าง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของเล่นของใช้
พื้นบ้านที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ

นอกจากนั้นหากจะนับไปแล้ว จังหวัดพิษณุโลกก็มี
คนที่คิดท�ำอะไรดีๆ เพื่อคนอื่นมากมาย แต่การที่จะเป็นคน
ช่างคิดที่คิดดี คิดสร้างสรรค์ได้นั้น ฉันเชื่อว่าการปลูกฝัง
ในรั้วการศึกษาก็มีความส�ำคัญมาก เพราะถ้าฝึกให้เด็กคิด
เป็นตั้งแต่เด็ก โตขึ้นเขาก็จะรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา และรู้จักที่จะน�ำ
มาท�ำประโยชน์เพื่อสังคมได้
ฉันเพิ่งเข้ามาเป็นครูระดับชั้น ม.๔ ที่ โรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกได้ไม่กี่ปี ตอนแรกก็รู้แต่ว่าการ
เป็นครูนั้นต้องเตรียมการสอนตามบทเรียน แต่ยิ่งได้ท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ฉันก็ได้รู้ว่าบางครั้งครูกับนักเรียนก็สามารถ
เรียนรู้ไปร่วมกันได้ สิ่งส�ำคัญที่สุดคืออย่าหยุดคิด อย่าหยุด
เรียนรู้เท่านั้นเอง

เรียนวิชาไหนก็ฝึกคิดได้

“ความรู้มีมากมาย ครูสอนนักเรียนทุกเรื่องไม่ได้
แต่สามารถสอนวิธีหาความรู้ให้พวกเขาได้”
คุ ณ ครู เ พ็ ญ จั น ทร์ โชติ รั ต นศั ก ดิ์ ครู ก ลุ ่ ม สาระ
วิชาการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ของโรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ชู้ ว่ ยหัวหน้างานวิจยั ทีเ่ ป็นทัง้ เพือ่ น
ครูและรุ่นพี่ที่ฉันนับถือบอกกับเราในวันหนึ่งอย่างนี้ เธอ
ชั ก ชวนให้ คุ ณ ครู อี ก ๑๗ คนที่ ส อนในหลากหลายวิ ช า
มาร่วมฝึกกระบวนการคิดให้นกั เรียนในโครงการ “การพัฒนา
ทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย”
เป็นที่รู้กันว่าครูเพ็ญจันทร์เป็นคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจ
เมื่อคิดจะท�ำอะไรแล้วจะท�ำจนส�ำเร็จ งานนี้ก็เช่นกันเธอ
ท�ำให้ฉันเห็นว่าการโน้มน้าวใจให้ครูทุกคนให้ความร่วมมือ
ในโครงการนี้ส�ำคัญมากแค่ไหน
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“จากผลการสอบ O-NET และ PISA ของนักเรียน
ผลออกมาว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
ก่อนหน้านีพ้ เี่ คยคิดไว้แล้วว่าจะสอนเรือ่ งทักษะการคิดให้กบั
นักเรียน ประจวบเหมาะกับที่ทางส�ำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนให้เราท�ำ
โครงการทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก พีเ่ ลยอยากชวน
น้องๆ ให้มาท�ำกิจกรรมนี้ด้วยกัน นี่ไม่ใช่การเพิ่มงานนะคะ
เพราะถึงไม่ท�ำงานนี้เราก็ต้องท�ำงานวิจัยอยู่ดี เพราะเป็น
ภาคบังคับของทางโรงเรียนอยูแ่ ล้ว ในแผนการสอนของเรามี
ทุกอย่างอยูแ่ ล้ว เพียงแค่เพิม่ การท�ำงานอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น เพิ่มเรื่องที่เราจะเน้นลงไป และคิดวิเคราะห์ว่าถ้าสอน
ด้วยกิจกรรมนี้เด็กจะได้ประโยชน์อะไร เราแค่น�ำแผนการ
สอนมาปรับ และท�ำให้ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระบบ มีงาน
วิจยั รองรับ เท่านีส้ งิ่ ทีน่ อ้ งท�ำก็จะเป็นผลงานของตัวเองและ
ผลงานของโรงเรียนด้วย”
ฟังครูเพ็ญจันทร์พูดอย่างนี้แล้ว พวกเราก็คล้อยตาม
ไปตามๆ กัน เพราะส่วนใหญ่เวลามีโครงการอะไรมาพวกเรา
มักจะคิดในใจว่า “แค่งานสอนอย่างเดียวก็หนักหนาแล้ว
นี่ยังจะมาเพิ่มงานอะไรให้เราอีก” แต่คราวนี้ครูเพ็ญจันทร์
กลับท�ำให้พวกเรากระตือรือร้นที่จะท�ำงานนี้โดยไม่มองว่า
เป็นการเพิ่มงานเลยแม้แต่นิดเดียว
ขัน้ ต่อไปเธอก็หอบแฟ้มเอกสารเป็นร้อยๆ หน้าเกีย่ ว
กับการพัฒนาทักษะการคิดที่เธอไปค้นหามาด้วยตัวเอง
มาให้คุณครูที่ร่วมโครงการ รวมถึงเชิญวิทยากรมาให้ความ
รู้กับพวกเราเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด
คราวนี้ ฉั น เลยได้ รู ้ ว ่ า การคิ ด แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น ๒
ประเภทใหญ่ ๆ ประเภทแรก ทั ก ษะการคิ ด ที่ เ ป็ น แกน
เป็นทักษะการคิดที่จ�ำเป็นต้องใช้อยู่เสมอในชีวิตประจ�ำวัน
กับประเภททีส่ อง ทักษะการคิดขัน้ สูงทีเ่ ป็นการคิดอย่างเป็น
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ขั้นเป็นตอน เป็นการคิดที่ซับซ้อน เช่นต้องมีการสรุปความ
ให้คำ� จ�ำกัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสานข้อมูล ซึง่ การคิด
ขั้นสูงนี่เองที่เราจะน�ำไปสอนนักเรียน

ได้เวลาแปลงความคิด เป็นรูปธรรม

“อย่างที่รู้กันดีว่าเรื่องความคิดเป็นเรื่องนามธรรม
ดังนั้นถ้าจะท�ำให้ใครต่อใครมองเห็นความคิดของเรา เราก็
ต้องท�ำออกมาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งก็คือการพัฒนาทักษะการ
คิดโดยบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ทุกกลุ่มสาระในระดับชั้น ม.๔”
ครูเพ็ญจันทร์บอกกับพวกเราอย่างนี้ หลังจากนัน้ ฉัน
ก็สอบถามถึงวิธีการสอนของเธอ
“ในแต่ละวิชา เราไม่จ�ำเป็นต้องให้เด็กท�ำโครงงาน
แต่อาจจะหาวิธีการสอนแบบอื่นๆ อย่างของพี่ สอนวิชา
ชีววิทยา ก็จะถนัดในการสอนให้นกั เรียนท�ำโครงงาน เพราะ
ส�ำหรับพี่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถหาความรู้
ได้ทุกเรื่อง ก่อนท�ำโครงงานเด็กก็ต้องรู้จักสังเกต ถ้าเมื่อไร
ก็ตามที่นักเรียนฟังแล้วเกิด ‘เอ๊ะ’ คือสงสัย แสดงว่าเริ่ม
เห็นปัญหาของเรื่องนั้นๆ เมื่อเห็นปัญหาแล้ว ก็ต้องสืบค้น
ข้อมูลเพือ่ หาค�ำตอบ อาจถามจากคุณครูหรือผูร้ ู้ อ่านหนังสือ
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต เมื่อท�ำไปเรื่อยๆ เราจะพบว่าคนที่
ตั้งปัญหาได้จะเก่งกว่าคนที่ตอบปัญหาได้”
นอกจากนัน้ เธอยังเล่าให้ฟงั ว่า บางครัง้ ครูอย่างเราก็
ถูกกระตุน้ ให้เรียนรูผ้ า่ นนักเรียน เพราะบางเรือ่ งทีเ่ ด็กสงสัย
แล้วครูหาค�ำตอบไม่ได้ในทันทีก็ต้องไปค้นคว้าหาความรู้มา
ตอบนักเรียน หรือบางเรือ่ งครูกอ็ าจไม่รมู้ าก่อน ดังนัน้ หลาย
เรื่องที่เด็กไปหาค�ำตอบมาก็เป็นการเปิดโลกความรู้ให้กับ
ทั้งเขาและเราร่วมกัน
“อย่างจังหวัดพิษณุโลกของเรามีทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช รวมถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี หรือแม้แต่ร้าน
ขายอัญมณีของคุณหมอท่านหนึ่งก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็กๆ ได้ หรือโครงงานบางเรื่องก็ท�ำให้เราได้รู้ข้อมูล
ใหม่ๆ เช่น พบว่าปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีสวนผลไม้ สวน
ผักเยอะมากจากเมื่อก่อนที่มีอยู่น้อย และมีไร่นาสวนผสม
มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย หรือบางกิจกรรม
นักเรียนก็ยังชักชวนผู้ปกครองให้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้
นั้นๆ ถือเป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวได้ด้วย เช่น ไปดูไร่องุ่น ไปฟาร์มเลี้ยงสุนัขพันธุ์
บางแก้ว ไปชมสวนผักขนาดใหญ่”
เมื่อมีอะไรสงสัย ฉันมักจะเข้าไปถามครูเพ็ญจันทร์
บางครั้งฉันก็ไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองท�ำนั้นถูกต้องหรือไม่ หรือ
ท�ำอย่างนี้จะช่วยให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิดได้อย่างไร
วันนี้ที่โรงอาหารฉันกับเพื่อนครูคนอื่นๆ คุยกันถึงวิธีการ
พัฒนาทักษะการคิดให้นักเรียนของพวกเรา
เพือ่ นทีเ่ ป็นครูภาษาไทย ให้นกั เรียนแต่งค�ำประพันธ์
ที่เกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกวิธีการคิดลง
ไปในบทเรียนว่าบทประพันธ์เรื่องนี้ต้องคิดหาข้อมูลและ
สร้างสรรค์ออกมาอย่างไร ส่วนครูสงั คมทีส่ อนเรือ่ งกฎหมาย
ก็ให้นกั เรียนน�ำเสนองานด้วยการแสดงบทบาทสมมติ และที่
น่าดีใจคือครูจบใหม่ทสี่ อนวิชาพลศึกษาก็ยงั เข้าร่วมโครงการ
นี้ด้วย แต่ละคนมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไป ทั้งให้เด็ก
น�ำเสนองานด้วยการวาดภาพ หรือสอนด้วยการให้เล่นเกม
แต่สงิ่ หนึง่ ทีพ่ วกเราเห็นได้ชดั คือความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
กับนักเรียน
นอกจากเด็กๆ จะกระตือรือร้น และมีความสุขใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ก็ยังช่างซักช่างถามกว่าแต่ก่อน
มาก จากเดิมที่ตั้งใจฟัง ตั้งใจจดในสิ่งที่ครูสอน เพราะอยาก
เรียนเก่งอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปัจจุบนั กลายเป็นว่า
การที่ครูสอนโดยให้เด็กคิดและตั้งค�ำถามในทุกวิชา ท�ำให้
เด็กนักเรียนในชั้น ม.๔ กว่า ๕๐๐ คน รู้จักคิดตามที่ครูสอน
มากขึ้น รู้จักสงสัย รู้จักถาม รู้จักคิดใคร่ครวญ มองอะไร
ก็ค่อยๆ คิดพิจารณา ไม่ด่วนตัดสิน รู้จักสังเกต และรู้จักคิด
กว้าง คิดลึก คิดเปรียบเทียบซึ่งท�ำให้ผลการเรียนพลอยดี
ขึ้นตามไปด้วย
ที่ส�ำคัญ ในระหว่างการเรียนการสอนแบบนี้ ครูก็จะ
ให้นกั เรียนเขียนเล่าว่าชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมทีค่ รูสอน ถ้า
ไม่ชอบเราจะปรับเปลี่ยนการเรียนได้อย่างไร ซึ่งถือเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในวิชานั้นๆ และในชั่วโมงสุดท้าย
ของการเรียนการสอนแต่ละวัน ครูเพ็ญจันทร์ยังแนะน�ำให้
เด็กๆ ท�ำกิจกรรม “จิตตปัญญา”

ด้วยการให้นกั เรียนอยูก่ บั ตัวเอง นัง่ นิง่ ๆ คิดใคร่ครวญ
และเขียนว่าวันนีเ้ รียนอะไรบ้าง ท�ำอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์มาก
น้อยแค่ไหน เพื่อให้เด็กได้รู้จักทบทวนตัวเอง
ฉันคิดว่านี่คือก้าวเล็กๆที่เราจะปลูกฝังให้เด็กๆ ซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ เป็นคนคิดเก่ง คิดดี คิดสร้างสรรค์ และ
คิดท�ำประโยชน์เพือ่ คนอืน่ ต่อไป วันนีด้ อกผลของต้นไม้ทเี่ รา
ปลูกไว้อาจมองไม่เห็นชัดเจน แต่ฉันเชื่อว่าในวันข้างหน้า
พวกเขาจะเติบโตขึน้ เป็นไม้ใหญ่ทจี่ ะช่วยให้ประเทศของเรา
มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การโน้มน้าวใจคุณครูที่ร่วมโครงการให้เห็น
ประโยชน์ เมื่อคุณครูสอนด้วยความกระตือรือร้น
ช่วยคิดค้นหาค�ำตอบกับนักเรียน เด็กๆ ก็เกิดความ
สนุกสนาน และกล้าซักกล้าถามมากขึ้น
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มหัศจรรย์การคิด : การพัฒนาทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ SDM
โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น

“โอ๊ย! เครียด ข้อสอบอะไรไม่รู้ ทำ�ไมมันยากขนาดนี้ ”
“เมทริกซ์นี่ ตัวเลขเยอะมากเลยครับ เรียนแล้วปวดหัวสุดๆ”
“หนูกับวิชาเลขไม่ถูกกันเลยค่ะ ถึงคาบเรียนทีไรก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะเข้าเรียนดีหรือเปล่า”
ทุกคำ�ตอบคือเสียงจากใจของเด็กๆ มัธยม เมื่อถามเขาว่า “เรียนเลขแล้วเป็นยังไง”

หนังสือเรียนสังเคราะห์จาก SDM โดยทุน สสค.

เด็กไทยไม่เอาเลข

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
เด็กไทยในช่วงหลังไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
ที่เป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมาของเด็กไทยเข้าขั้นวิกฤติ ผลการ
สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ค่าเฉลี่ย
ทั่วประเทศของวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่ ๑๔.๙๙ จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน นี่ยังไม่รวมถึงผลสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่เกิดปรากฎการณ์ “ตกยกห้อง” กันมาแล้ว
หลายๆ โรงเรียน

Story and Diagram Method (SDM)

“ธรรมชาติของคณิตศาสตร์มันเป็นนามธรรม ซึ่ง
เด็กจับต้องยาก เข้าใจยาก ยังไม่ทนั ไร เขาก็จะต่อต้าน ไม่อยาก
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เรียน ดังนัน้ วิธกี ารสอนทีจ่ ะให้ได้ผลก็คอื เราต้องสอนให้เป็น
กึ่งนามธรรมกึ่งรูปธรรม ไม่ใช่มีแต่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์
ต้องมีรูปภาพ มีแผนภาพ มีเรื่องราวเข้ามาประกอบ ซึ่ง
เด็กจะชอบ เขาจะจินตนาการตาม แล้วก็ชอบคณิตศาสตร์
ได้โดยไม่รู้ตัว นี่คือที่มาของวิธีการสอนคณิตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการเรื่องราวและแผนภาพ หรือ Story and
Diagram Method หรือ SDM”
ผศ.ดร.ปสาสน์ กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนวัตกรรม
ใหม่ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ได้ริเริ่มศึกษา
ค้นคว้าจนเกิดเป็นงานวิจัยที่ได้รับความสนใจ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคุณครูคณิตศาสตร์หลายท่าน รวมถึง
ลูกศิษย์ชั้นปริญญาโทของอาจารย์เอง อย่าง อ.รุ่งนภา

อารยะธรรมโสภณ จากโรงเรียนชุมแพศึกษา, อ.ปรีชากร
ภาชนะ โรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา และ อ.ชั ช วาล
นามปรีดา โรงเรียนนาจานศึกษา ทั้ง ๓ โรงเรียนจึงได้ร่วม
กันจัดท�ำโครงการมหัศจรรย์การคิด : การพัฒนาทักษะ
การคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM น�ำเอาวิธีการสอน
โดยใช้กระบวนการ SDM กลับไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง
ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณและองค์ความรู้จาก
ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.)
เวลาผ่านไปปีเศษ เสียงบ่นของเด็กๆ ก็เริ่มจางหาย
และคาบเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ไอ้มดแดง

an = a1+(n-1)d
คือสูตรคณิตศาสตร์เบือ้ งต้นทีน่ กั เรียนชัน้ ม.๕ จะได้
เจอทันทีที่เริ่มเรียนบทเรียนเรื่อง “ล�ำดับและอนุกรม” แต่
ที่โรงเรียนนาจานศึกษา ในคาบแรกของล�ำดับและอนุกรม
เด็กๆ กลับก�ำลังนั่งฟัง อ.ชัชวาลย์ เล่านิทานเรื่อง “มดแดง
ซูเปอร์ฮีโร่!”
“วายร้ายประจ�ำเมืองอย่างเจ้ามดคันไฟ เป็นคู่ปรับ
กับเจ้ามดแดงซูเปอร์ฮีโร่ ในระหว่างการต่อสู้ เมื่อเวลาผ่าน
ไปถึงนาทีที่ ๑ พลังของมดแดงจะลดลง ๖ หน่วย เมื่อเวลา
ผ่านไปถึงนาทีที่ ๒ พลังของมดแดงจะลดลงอีก ๖ หน่วย
เมื่อเวลาผ่านไปถึงนาทีที่ ๓ พลังของมดแดงจะลดลงอีก ๖
หน่วย เมื่อเวลาผ่านไปถึงนาทีที่ ๔ พลังของมดแดงจะลดลง
อีก ๖ หน่วย เหตุการณ์เป็นเช่นนีต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ ดังนัน้ หากเจ้า
มดแดงต่อสูก่ บั เจ้ามดคันไฟ ถึงนาทีที่ ๑๒ และถึงนาทีที่ ๒๖
พลังของเขาจะลดลงเท่าใด ตามล�ำดับ”
นี่คือขั้นตอนแรกในการเริ่มสอนด้วยกระบวนการ
SDM ซึ่ ง ครู จ ะน� ำ นั ก เรี ย นเข้ า สู ่ เรื่ อ งราว มี ตั ว ละคร มี
เหตุการณ์จ�ำลอง ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขามีอิสระในการ
คิดตาม จนสามารถคิดหาค�ำตอบออกมาได้ หลังจากนั้นก็
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วน�ำนิทานที่ครูเล่าไปท�ำเป็นชิ้นงาน
เพื่อน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน เด็กๆ จึงสนุกกับการเชื่อมโยง
เรื่องราว ภาพวาด และตัวเลขเข้าด้วยกัน พร้อมๆ กับซึมซับ
เนื้อหาบทเรียน จดจ�ำคณิตศาสตร์ในฐานะประสบการณ์ใน
ชีวิตจริงที่จับต้องได้

เลขหมุนรอบตัวเรา

เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับการใช้กระบวนการ SDM จน
เข้าใจบทนิยามทางคณิตศาสตร์ในระดับหนึ่ง คุณครูก็เริ่ม

มอบหมายให้พวกเขาได้ลองสร้างสรรค์เรื่องราวของตัวเอง
ดูบ้าง เพื่อสะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของนักเรียน
ทีโ่ รงเรียนบ้านแท่นวิทยา เด็กๆ ชัน้ ม.๕ ต่างสนุกกับ
การสร้างสรรค์เรือ่ งราวมาก ซึง่ ส่วนใหญ่กม็ กั จะอิงจากเรือ่ ง
ใกล้ตวั ทีต่ นเองชืน่ ชอบ หรือสิง่ ทีพ่ บเห็นอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
“พอเราใช้วธิ กี าร SDM แล้วก็รสู้ กึ ว่า เด็กมีความสนใจ
เรียนมากขึน้ เด็กเขาสนุกกับการคิดเรือ่ ง บางคนชอบฟุตบอล
เขาก็เอาเรือ่ งจ�ำนวนการยิงประตูของทีมทีเ่ ขาชืน่ ชอบมาผูก
เป็นเรือ่ งได้ แสดงว่าเขาสามารถเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์เข้าไป
หาตัวเองได้ และจะไม่รสู้ กึ ว่าคณิตศาสตร์เป็นเรือ่ งทีเ่ กินกว่า
ทีเ่ ขาจะเข้าใจ” อ.ปรีชากร ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตนเอง
ส่วนที่โรงเรียนชุมแพศึกษา ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ใน
การน�ำกระบวนการ SDM ไปใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ก็พบว่า เด็กๆ สามารถแตกยอดความคิดออกไปได้อย่าง
อิสระ อย่างบุษกร ที่หยิบเอาเรื่องใกล้ตัวมาตั้งเป็นโจทย์
ปัญหา ซึ่งเพื่อนๆ ทั้งห้องชื่นชอบ
“กลุ่มของหนูปรึกษากันว่าจะเอาเรื่องอะไรดี คุยกัน
ไปสักพักก็นึกออกว่า พวกเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
ก็เลยกลายมาเป็นโจทย์ปญ
ั หาเรือ่ งแข่งกินก๋วยเตีย๋ วกันค่ะ”
ทุกวันนี้บรรยากาศในการเรียนของเด็กๆ เปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครนั่งหาว นอนหลับ หรือโดดเรียน แต่
กลั บ มี ร อยยิ้ ม และเสี ย งหั ว เราะลั่ น เวลาที่ เ ด็ ก ๆ ได้ คุ ย
ได้ปรึกษา ได้ออกความคิด เสนอความเห็น หรือได้ยินเรื่อง
ราวของเพื่อนๆ ต่างกลุ่ม
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การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

“สองเฒ่ายายตา อาชีพเฮ็ดนาอยู่ที่บ้านนอก ก้มหน้าเฮ็ดงานง๊อกๆ ลูกชายลูกสาวบ่อยู่
เลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักขาย จับปลาหาปูกะพอได้กินได้อยู่
กัดฟันสู้ประสาผู้เฒ่า นั่งกอดหัวเข่าคอยถ้าฟังข่าวลูกมายามบ้าน ปีใหม่หรือว่าสงกรานต์
กะเห็นแต่ความว่างเปล่า จนมาปีนี้กะได้ของฟรีผลงานหมู่เจ้า หอบลูกมาให้แม่เฝ้า แล้วลูกหนุ่มสาว
ก็หนีเข้ากรุง…”
เพลง “ตายายกับหลานน้อย” ที่ร้องโดยนักร้องเลือดอีสานศิริพร อ�ำไพพงษ์ ที่ดังแว่วมา
จากวิทยุของเพื่อนบ้าน ท�ำให้ครูบ้านนอกที่เติบโตมาจากท้องทุ่งอย่างฉันครุ่นคิดถึงความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ลูกสาวลูกชายไปท�ำงานเมืองกรุง ทิ้งไว้แต่สองตายายที่สู้ทน
ท�ำนาคอยว่าเมื่อไรลูกจะกลับมาบ้าน มิหน�ำซ�้ำเมื่อมีลูกก็ส่งลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูอีกด้วย แม้ว่าจะ
เป็นเรื่องยากที่จะท�ำให้คนรุ่นใหม่กลับมาท�ำงานที่บ้านเกิด แต่ฉันเชื่อว่าครูอย่างฉันสามารถท�ำให้
พวกเขาภาคภูมิใจในตัวเองได้ไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนต�ำบลใดก็ตาม

นักเรียนชุมแพศึกษาซ้อมละคร

บูรณาการการเรียนรู้

ในการท�ำชิ้นงานแต่ละครั้ง นักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษาจะได้ฝกึ ทักษะทางคณิตศาสตร์ควบคูไ่ ปกับทักษะทาง
ศิลปะ อย่างการวาดภาพ ลงสี และตกแต่งชิน้ งานของตนเอง
รวมถึงได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอีกด้วย
“เราคิดกันว่า ถ้าลองท�ำเป็นละครเวทีจะดีมั้ย พอดี
มีละครเรื่องขุนศึกซึ่งดังมาก ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาดัดแปลง
เป็นเรื่องของทหารในสมัยของพระนเรศวร แล้วก็ใส่เนื้อ
เรื่องที่เป็นคณิตศาสตร์เข้าไปเป็นระยะๆ อย่างเช่น ออกรบ
ใช้พลังงานไปเท่าไร พอได้ก�ำลังใจจากหญิงอันเป็นที่รักจะ
ได้พลังกลับมาเท่าไร ครั้งต่อไปได้เพิ่มขึ้นเท่านี้ๆ พอละคร
จบ เราก็มีค�ำถามมาถามคนดู แล้วก็จะเฉลยวิธีคิดวิธีท�ำเอา
ไว้ด้วย”
ผลการเรียนของเด็กๆ ในวิชาล�ำดับและอนุกรม ซึง่ ใช้
กระบวนการ SDM ออกมาเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้เด็กๆ
ยังมีโอกาสได้ไปน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในหลายๆ เวที
อีกด้วย

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

อ.รุ่งนภา เล่าว่า “เราใช้เรื่องราวเป็นตัวดึงให้เด็กๆ
สนใจ ให้เขากลับมามองวิชาคณิตศาสตร์ใหม่ ท�ำให้เขารัก
วิชานีใ้ ห้ได้กอ่ น ถ้าเขามีใจให้กบั มันแล้ว เขาจะเรียนรูม้ นั เอง
วันหลัง ไม่ว่าเราจะโยนโจทย์แบบไหนให้เขา หรือสอนด้วย
วิธีปกติ เขาก็รับมันได้ เพราะเขาเข้าใจและสนุกกับมัน”
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ผลงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ส�ำหรับเด็กๆ ทีเ่ คยบ่นและไม่ชอบคณิตศาสตร์ ก็ปรับ
เปลี่ยนความคิดไปมาก
“เมื่อก่อนก็รู้สึกว่ามันยาก สูตรเยอะแยะ ท่องจ�ำกัน
แทบไม่ไหว แต่อันนี้มันเหมือนกับเราได้ลงมือคิดและเขียน
ด้วยตัวเอง ท�ำด้วยตัวเอง เล่าในเรือ่ งทีเ่ ราชอบ เราจะจ�ำได้”
“ภูมิใจค่ะ เรียนแบบนี้ท�ำให้เรามีอิสระ เราสามารถ
คิดโจทย์ของเราเองได้”

เริ่มเพาะพันธุ์ความภาคภูมิใจ

นอกจากหนุม่ สาวยุคนีจ้ ะทิง้ ไร่นาไปท�ำงานเมืองกรุง
ฉันในฐานะครูทสี่ อนวิชาท้องถิน่ ของเรา ทีโ่ รงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเด็กยุคใหม่
จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนไร้ราก ไม่รู้ว่าตัวเองมีที่มาอย่างไร
บรรพบุรษุ เป็นใครมาจากไหน หรือแม้กระทัง่ เหนียมอายทีจ่ ะ
พูดภาษาถิ่นของตัวเองเมื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ ฉันไม่
อาจรู้ได้ว่าวันหนึ่งเด็กๆ ที่ฉันสอนจะเติบโตมามีอาชีพอะไร

แม้คณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องของ
ตัวเลข ทฤษฎีบททีต่ ายตัว แต่การสอนโดยใช้กระบวนการ
เรื่องราวและแผนภาพ หรือ SDM ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า
ใครๆ ก็เรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ...

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
เทคนิดการสอนที่ท�ำให้นามธรรมกลายเป็น
รูปธรรมจับต้องได้ บรรยากาศการเรียนที่สร้างให้
เด็กมีส่วนร่วม ช่วยให้เด็กเปิดใจที่จะรับสิ่งที่เคยคิด
ว่าเป็นเรื่องยาก

เขาอาจจะเป็นหมอ เป็นต�ำรวจ เป็นพนักงานบริษัท หรือ
เป็นสาวโรงงาน แต่อย่างหนึง่ ทีฉ่ นั อยากให้ทกุ คนมีตดิ ตัว คือ
ความรู้ที่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน หมู่บ้านที่เขาอยู่มีความ

เป็นมาอย่างไร อย่างน้อยๆ เขาจะได้มีความภาคภูมิใจใน
บรรพบุรุษของตัวเอง และไม่คิดว่าตัวเองด้อยกว่าใคร…นั่น
คือความคิดทีเ่ ป็นจุดตัง้ ต้นของโครงการพัฒนาสือ่ ประกอบ
การเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา โครงการที่ทางโรงเรียนเราได้
รับการสนับสนุนทุนจาก สสค.
เช้าวันนี้ เป็นวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ของปีการ
ศึกษา ๒๕๕๔ เพลงมาร์ชประจ�ำโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ของโครงการเสียงตามสายดังก้องไปทั้งโรงเรียนเหมือน
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จะปลุกปลอบใจให้ฉันท�ำสิ่งที่ตั้งใจให้ส�ำเร็จ “แดนดินถิ่น
กันดารอีสานใต้ เราพร้อมใจมุง่ มัน่ ฟันฝ่า เกียรติกอ้ งผองไผท
นั้นสร้างมา รักสัจจาเลือดเหลืองด�ำน�ำชัย…”
วันนีฉ้ นั ตัง้ ใจว่าจะชักชวนนักเรียนชัน้ ม.๔ กว่า ๑๓๐ คน
มาเรียนรูเ้ รือ่ งท้องถิน่ ของเราด้วยความสนุกสนาน ฉันคิดว่า
ถ้าพวกเขาเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยความสนุก เรื่องอื่นๆ ก็จะ
ตามมาไม่วา่ จะป็นความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความรักความ
ภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตัวเอง เมือ่ เดินเข้าไปในชัน้ เรียนแรก
นักเรียนกล่าวสวัสดี แล้วสวดมนต์ ตามด้วยการนัง่ สมาธิสนั้ ๆ
หลังจากนั้นฉันจึงเล่าถึงแผนการเรียนการสอนที่เตรียมมา
เป็นอย่างดีให้พวกเขาฟัง
“นักเรียนคะ เทอมนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการเรียนวิชา
ท้องถิ่นของเราให้สนุกด้วยการลงไปหาข้อมูลของหมู่บ้านที่
เราอาศัย ด้วยการพูดคุยสอบถามพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และ
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยรายงานทีว่ า่ นีเ้ ราจะท�ำเป็นหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุดบ้านโนนเจริญ ๑๐ เล่ม เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้
ร่วมกันและให้นอ้ งๆ รุน่ ต่อไปได้เรียนด้วย นักเรียนว่าดีไหมคะ”
“ดีค่ะครู เวลาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ทีไร หนูมักจะ
ง่วง ถ้าได้ออกไปพูดคุยกับพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ อุย๊ …ตายายคงจะ
สนุกดีนะคะ” นักเรียนจอมเฮี้ยว ช่างคุยที่มักเป็นหัวโจก
ในห้องเริ่มขานรับด้วยภาษากลางส�ำเนียงอีสาน ฉันเลยได้
โอกาสพูดต่อว่า
“แต่ก่อนที่นักเรียนจะไปพูดคุยหาข้อมูล ครูก็จะ
แนะน�ำวิธกี ารเตรียมตัวให้กอ่ นนะคะ เราจะได้ทำ� งานง่ายขึน้ ”
หลังจากนั้น ฉันก็สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีวิจัยเชิง
ประวัตศิ าสตร์ คือวิธกี ารสัมภาษณ์ สังเกต ออกแบบสอบถาม
รวมถึงให้นกั เรียนได้ลองเขียนวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์เรือ่ งการ
ย้ายถิ่นเป็นเรื่องแรก
ต�ำบลโนนเจริญของเรา เป็นต�ำบลทีม่ คี วามหลากหลาย
ในด้านชนชาติ เพราะคนในยุคสร้างบ้านแปงเมืองมีการย้าย
ถิ่นฐานมาท�ำมาหากินที่นี่ทั้งมาจากสุรินทร์ ซึ่งเป็นชนชาติ
ส่วยหรือเขมร และมาจากอุบลราชธานีซึ่งเป็นชนชาติลาว
ดังนั้นเรื่องแรกที่ฉันอยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คือเรื่องการ
ย้ายถิ่นฐานของคนในรุ่นบรรพบุรุษนั่นเอง

ต�ำรามีชีวิต ที่สอนเก่งยิ่งกว่าหนังสือ

หลังจากมอบหมายโครงงานประวัติศาสตร์ทั้ง ๑๐
เรื่อง เช่น การย้ายถิ่น ภาษา ศาสนาและสังคมในชุมชน
บุคคลส�ำคัญในชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คนไปศึกษาแล้ว ฉันก็คอยให้ค�ำ
ชี้แนะและติดตามผลอยู่เสมอทั้งในชั่วโมงเรียนและชั่วโมง
ชุมนุม
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เด็กๆ บอกฉันว่าชอบการเรียนการสอนแบบนี้มาก
ทุกคนกระตือรือร้นที่จะท�ำรายงาน เด็กๆ ดีใจที่ได้รู้จัก
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตัวเอง สนุกที่จะได้คิดได้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้
เป็นนักเขียน จากการท�ำหนังสือประกอบการเรียนด้วย
ตัวเอง ส่วนพวกผูใ้ หญ่ในหมูบ่ า้ นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ซึง่ ฉันเข้าใจได้วา่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในหมูบ่ ้านก็อยากให้ลกู หลานซึง่
เป็นวัยรุน่ มาพูดคุยไถ่ถามให้คลายเหงาและท�ำให้ทา่ นรูส้ กึ ว่า
ยังมีคุณค่าด้วยเช่นกัน

จะมีถึง ๒ วันเต็มๆ เริ่มจากเช้าของวันก่อนวันลอยกระทง
จะมีการบวงสรวงหลวงปู่ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ทั้งต�ำบล จากนั้นก็จะมีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านอย่างมวย
ทะเล ตอนเย็นมีการเล่นกันตรึม ตอนเช้าอีกวันมีการแห่
นางนพมาศ ส่วนตอนเย็นเป็นการประกวดนางนพมาศ
ส่วนเรื่อง “หลุมหลบภัย” เด็กๆ จัดท�ำเป็นงานวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์ และท�ำให้อ่านสนุกยิ่งขึ้นด้วยการน�ำมา
เรียบเรียงเป็นสารคดี ซึง่ ผลงานชิน้ นีไ้ ด้รบั รางวัลเหรียญทอง

สื่อทันสมัย ผลิตโดยผู้เรียน

“นักเรียนคะ วันนีแ้ ต่ละกลุม่ ท�ำรายงานไปถึงไหนกัน
บ้างแล้ว เดี๋ยวครูจะให้เวลา ๕ นาทีให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกัน
ว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง แล้วออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังหน้า
ชั้นเรียน”
เมือ่ ฟังแล้ว ฉันก็ซกั ถามเพิม่ เติม และให้นกั เรียนกลับ
ไปคิดอีกครั้งว่าจะสรุปข้อมูลที่ได้มาอย่างไร และครั้งต่อไป
จะศึ ก ษาเรื่ อ งอะไรเพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค วามครบถ้ ว น
ฉันอยากให้เด็กๆ เป็นคนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดย
มีฉันเป็นแต่เพียงผู้ให้ค�ำแนะน�ำไม่ใช่คนบอกให้ท�ำอย่างนั้น
อย่างนี้ ที่ส�ำคัญคนที่รู้เรื่องราวดีที่สุดคือพวกเขานั่นเอง
ในการท�ำงานนักเรียนจะใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิก
เรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่
ปู่ย่าตายาย ผู้น�ำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน คนหนึ่งท�ำ
หน้าที่จด คนหนึ่งท�ำหน้าที่ถาม อีกสามคนท�ำหน้าที่สังเกต
ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบด้วยความมัน่ ใจมากน้อยแค่ไหน น่าจะเป็น
ข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้
การเรียนการสอนของฉันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ
สนุกสนานเด็กๆ กลับมาเล่าให้ฟังว่าได้ไปพูดคุยกับผู้เฒ่า
ผู้แก่ในหมู่บ้าน รวมถึงได้พูดคุยกับแม่ของฉันซึ่งเป็นชาว
อุบลราชธานีที่ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ด้วยเช่นกัน
เด็กๆ เล่าว่าฟังเรื่องราวที่ผู้ใหญ่เล่าแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน
เหมือนก�ำลังฟังนิทาน เช่นเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่ผู้เฒ่าผู้แก่
เล่าว่าต้องนั่งเกวียนกันมาต้องต่อสู้กับความยากล�ำบาก
นานัปการ และต้องถากหญ้าถางพงเหน็ดเหนือ่ ยมากแค่ไหน
ฯลฯ

หลังจากนักเรียนท�ำรายงานในรูปแบบหนังสืออ่าน
เพิม่ เติมได้ครบ ๑๐ เล่ม แล้วเราก็ชว่ ยกันคัดเลือกบางเรือ่ งไป
จัดท�ำในรูปแบบวิดีทัศน์และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่เรียกว่า E-Book เพราะฉันคิดว่าน่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้
ที่เด็กยุคนี้สนใจ ที่ส�ำคัญฉันอยากให้เด็กได้บูรณาการความ
รู้ในวิชาสื่อมัลติมีเดียด้วย
เด็กๆ เลือกเรื่อง “เตาเผาสวาย” มาถ่ายท�ำเป็น
วิดีทัศน์ เตาเผาสวายนี้สะท้อนถึงอารยธรรมขอมโบราณ
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๙ มีอยู่มากในจังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต� ำบลโนนเจริญ
ก็จะมีชื่อเรียกว่า “เตาเผาตาสวาย” เด็กๆ ถ่ายท�ำและ
ถ่ายทอดข้อมูลในเรือ่ งนีด้ ว้ ยการเก็บข้อมูล ตรวจสอบความ
จริง วิเคราะห์ข้อมูล น�ำเสนอผลงานแล้วจึงจัดท�ำเป็นสื่อ
วิดีทัศน์ที่ให้ทั้งความสนุกและความรู้

และได้รับรางวัลหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนอีกด้วย ฉันไม่
คาดคิดมาก่อนว่าความตัง้ ใจทีจ่ ะสอนวิชาท้องถิน่ ของเราให้
สนุก มีชวี ติ ชีวาจะท�ำให้เกิดสิง่ ดีๆ ตามมามากมาย นอกจาก
จะภูมิใจกับการเป็นครูของตัวเองแล้ว ฉันยังท�ำให้เด็กๆ ได้
ค้นพบความสามารถที่อยู่ในตัวเขาเองอีกด้วย ทั้งการกล้า
คิด กล้าท�ำ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการแสดงผลงาน
ในงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
ทุกครั้งที่เปิดอ่าน เปิดดูผลงานของนักเรียน ฉันก็
พบว่าตัวเองยิ้มน้อยๆ อย่างสุขใจ นี่เองกระมังที่เรียกว่า
“ความอิ่มเอมใจ” ที่อะไรก็เทียบไม่ได้เลยทีเดียว
เคล็ดลับความส�ำเร็จ

นอกจากนัน้ ก็เลือกเรือ่ ง “ประเพณีลอยกระทง” มา
จัดท�ำเป็น E-Book เพราะประเพณีนมี้ คี วามส�ำคัญต่อคนใน
ต�ำบลโนนเจริญมาก ถือเป็นประเพณีที่ช่วยหลอมรวมผู้คน
ที่แตกต่างหลากหลายไว้ด้วยกัน ดังนั้นไม่ว่าจะต้องลงทุน
ลงแรงมากแค่ไหนคนที่นี่ก็พร้อมเสมอที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�ำให้งานลอยกระทงยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งเรื่องการจัดเตรียม
กระทง การแสดงฟ้อนร�ำต่างๆ โดยงานลอยกระทงของที่นี่

ครูมกี ารวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี มีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ และ
กระตุ ้ น นั ก เรี ย นให้ เ กิ ด ความสนใจด้ ว ยการน� ำ
เรื่องราวใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอน
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SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยคำ�ถาม
หมวกความคิด ๖ ใบ
โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) พัทลุง

หากพูดถึงอัตลักษณ์ของเมืองพัทลุง คง
ต้องอธิบายว่าเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ และมี
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงามโดยเฉพาะทะเลน้อย
ที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกบัวและนกน�้ำนานาชนิด
เรามีประเพณีงานบุญที่สืบต่อกันมายาวนาน
เช่น เทศกาลท�ำบุญเดือนสิบทีม่ กี ารลากเรือพระ
ส่วนผูค้ นทีน่ กี่ ป็ ระกอบอาชีพทางการเกษตรทัง้
ท�ำนา สวนยางพารา รวมถึงประมง
ผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่เคยเล่าต�ำนานของเขาอกทะลุ
ซึง่ เป็นภูเขาทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดให้ฟงั ว่า นานมาแล้ว
มีชายชื่อนายเมืองเป็นพ่อค้าช้าง แกมีเมียสองคน เมียหลวง
ชื่ อ นางศิ ล า และมี ลู ก สาวชื่ อ นางยี่ สุ ่ น ส่ ว นเมี ย น้ อ ย
ชื่อนางบุปผา และมีลูกชายชื่อนายชังกั้ง ฝ่ายเมียหลวงและ
เมียน้อยไม่ลงรอยกันมักทะเลาะด่าทอและตบตีกันเสมอ
อยูม่ าวันหนึง่ เมียหลวงและเมียน้อย ต่างก็ทำ� งานคนละอย่าง
คือเมียหลวงนั่งทอผ้าหรือทอหูกอยู่ใต้ถุนบ้าน และเมียน้อย
ต�ำข้าวโพดโดยใช้สากต�ำลงไปในครก ชาวใต้เรียกการต�ำข้าว
ว่า “ซ้อมสาร”
ช่ ว งหนึ่ ง ต่ า งเกิ ด ปากเสี ย งกั น อย่ า งรุ น แรง ฝ่ า ย
เมียหลวงใช้กระสวยทอผ้าซึง่ ชาวใต้เรียกว่า “ตรน” ฟาดศีรษะ
เมียน้อยเต็มแรงจนเป็นแผลแตกเลือดไหลแดงฉาน ฝ่าย
เมียน้อยก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ใช้สากต�ำข้าวกระทุ้งหน้าอก
เมียหลวงอย่างแรงจนอกทะลุ ในที่สุดทั้งคู่ทนความเจ็บปวด
ไม่ไหวถึงแก่ความตายและกลายเป็นภูเขา เมียหลวงเป็น
“เขาอกทะลุ” ส่วนเมียน้อยเป็น “เขาหัวแตก” หรือที่เรียก
เป็นทางการว่า “เขาคูหาสวรรค์” ฝ่ายนายเมืองกลับจาก
การค้าช้าง เมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเสียใจและตรอมใจ
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ในที่สุดก็ถึงแก่ความตาย กลายเป็น “เขาเมือง” หรือ “เขา
ชัยบุรี” ซึ่งมีลักษณะคล้ายช้างหมอบ ฝ่ายลูกสาวเมื่อขึ้น
จากเรือส�ำเภาและเห็นเหตุการณ์วิปโยคเช่นนั้น นางยิ่ง
โศกเศร้าเสียใจ เลยถึงแก่ความตายเช่นกัน และกลายเป็น
“เขาชัยสน” ซึ่งมีลักษณะคล้ายเรือส�ำเภา ศพสุดท้ายคือ
นายชังกั้งกลายเป็น “ภูเขาชังกั้ง” หรือ “เขากัง” ปัจจุบัน
อยู่ในเขตโรงพยาบาลพัทลุง
เพื่ อ นครู ภ าษาไทยที่ เ ป็ น คนพั ท ลุ ง เหมื อ นกั น
เล่าต�ำนานเรื่องนี้ให้ฉัน (ครูสายใจ ด�ำช่วย) ซึ่งเป็นครู
คณิตศาสตร์ฟัง เพื่อนเล่าเรื่องได้สนุก แต่สิ่งที่ฉันคิดต่อจาก
นั้นคือ คนพัทลุงสมัยก่อนช่างจินตนาการ รู้จักน�ำเรื่องราว
มาผูกเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็น
ทั้งอารมณ์ความรู้สึก และข้อเท็จจริงต่างๆ ฉันเลยเกิด
ไอเดียว่าท�ำอย่างไรดีหนอที่จะให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียน
บ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)ที่ฉันสอนอยู่นี้ ได้เรียนรู้
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย นตั ว เองอย่ า ง
สร้างสรรค์ ถ้าไม่ผกู เป็นนิทาน แล้วเราจะลองใช้วธิ ไี หนได้บา้ ง
โรงเรียนบ้านเตงของเรามีอตั ลักษณ์ทสี่ ำ� คัญคือ เป็น
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานปฏิรูปเพื่อการ

ท� ำ กิ น ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นยุ ว เกษตรกร รวมถึ ง ได้ รั บ การ
คัดเลือกให้เป็นศูนย์เกษตรชุมชน มีอาณาเขตกว้างขวางถึง
๑๓๓ ไร่ เมื่อหลายวันก่อนครูที่สอนวิชาเกษตรมาปรึกษา
ว่าท�ำอย่างไร เราจึงจะสามารถผลิตคู่มือเกษตรทฤษฎีใหม่
ไว้ ส� ำ หรั บ ใช้ ส อนนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โ ดยมี ค รู
นักเรียน ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาระดมความคิดร่วมกัน ทีส่ ดุ เมือ่ เราน�ำเสนอ
โครงการ SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยค�ำถาม
หมวกความคิด ๖ ใบ โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นฐานในการเรียนรู้ ไปยังส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ความคิด
ของพวกเราก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยการสนับสนุนจากที่นี่

SQ3R กับหมวกความคิด ๖ ใบคืออะไร

ใครได้ฟงั ชือ่ โครงการของพวกเราครัง้ แรกมักสงสัยว่า
SQ3R กับหมวกความคิด ๖ ใบคืออะไร แล้วจะน�ำมาใช้ใน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเราได้อย่างไร ท�ำสมองโล่ง
โปร่งๆ แล้วมาฟังดูก่อนนะคะ
เริม่ จาก SQ3R คือเทคนิคการอ่านหนังสือจับใจความ
ที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ทางจิตวิทยา มีเทคนิคง่ายๆ
๕ ขั้นตอน ดังนี้คือ S = Survey ส�ำรวจ Q = Question
ตั้งค�ำถาม R = Read อ่าน R = Recite ท่อง R = Review
ทบทวน
ส่วนหมวกความคิด ๖ ใบ (Six Thinking Hats)
คือการก�ำหนดรูปแบบของความคิดพิจารณาสิ่งๆ เดียวกัน
ในหลายๆมุมมองดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน เป็นปรมาจารย์
ทางด้านการคิด เขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะน�ำข้อเท็จจริง
อารมณ์ หรือเหตุผลส่วนตัวมาปะปนกันในการถกเถียง ซึง่ วิธี
การคิดหาเหตุผลดังกล่าวเป็นวิธที ผี่ ดิ และเสียเวลา ด้วยเหตุนี้
เขาจึงเสนอวิธคี ดิ แบบหมวกความคิด ๖ ใบขึน้ โดยแยกกรอบ
ความคิดออกเป็นด้านๆ อย่างชัดเจน จากนั้นจึงวิเคราะห์

หาเหตุผลภายในกรอบความคิดนั้นๆ ซึ่งจะช่วยพิจารณา
สิ่งต่างๆ ได้ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น หมวก ๖ ใบ
ทีว่ า่ นัน้ แบ่งออกเป็นสีทงั้ หมด ๖ สีแทนความคิดในด้านต่างๆ
คือ หมวกสีขาว หมายถึงข้อเท็จจริง หมวกสีแดงหมายถึง
อารมณ์ความรู้สึก หมวกสีด�ำหมายถึงการตั้งค�ำถามหรือ
ตั้งข้อสงสัย หมวกสีเหลือง คือการมองในแง่ดีเต็มไปด้วย
ความหวัง หมวกสีเขียวหมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา และหมวกสีฟ้า หมายถึงการคิดอย่างมีระบบ
ระเบียบ
แล้วแนวคิดทั้งสองนี้เราน�ำมาใช้ในโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างไร
ค�ำตอบก็คือเราอยากให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่จากการท่องจ�ำ  แต่จาก
ความเข้าใจ หลังจากได้รบั ทุนสนับสุนนจาก สสค.เราก็ดำ� เนิน
การประชุมคณะกรรมการครู ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการท�ำกิน เพื่อ
รับทราบโครงการและหาแนวทางในการท�ำงานร่วมกัน
หลังจากนั้นครูและนักเรียนจึงท�ำงานร่วมกันด้วย
การสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นเอกสารประกอบ
การเรี ย นเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ในขั้ น ตอนนี้ ค รู จ ะสอนให้
นักเรียนรู้จักน�ำ  SQ3R มาใช้ เริ่มจากส�ำรวจข้อมูลต่างๆ
ที่ได้มาทั้งจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต ผู้รู้ในชุมชน จากนั้นตั้ง
ค�ำถามในประเด็นทีส่ นใจ แล้วจึงอ่านอย่างละเอียดเพือ่ เลือก
น�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ ส่วนการท่องและทบทวนนั้นเราไม่ได้
ท่องจ�ำเหมือนการเรียนวิชาภาษาไทย แต่จะน�ำไปใช้ในช่วง
ทีล่ งมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่ เป็นการทบทวนความรูใ้ นขณะลงมือท�ำ
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ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ยโสธร

เริ่มต้นเรียนรู้ ด้วยการตั้งค�ำถาม

เมื่อจัดท�ำเอกสารประกอบการเรียนเสร็จแล้วเราก็
น�ำมาใช้ในฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งหมด ๑๑ ฐานคือ ฐาน
การปลูกยางพารา ฐานการปลูกหญ้าแฝก ฐานการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ ฐานการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ฐานการปลูกข้าว
ฐานการปลูกกระท้อน ฐานการปลูกผักสวนครัว ฐานการ
เพาะเห็ด ฐานการท�ำปุ๋ยหมัก ฐานการท�ำน�้ำส้มควันไม้ และ
ฐานการท�ำน�้ำยาล้างจาน
หลังจากท�ำโครงการนี้โรงเรียนของเราทั้งเขียว ทั้ง
สวยงามกลายเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง หลังจากนั้นเรา
จัดอบรมใหญ่ ๒ ครั้ง ให้กับทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และคน
ในชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในแต่ละด้าน ได้มา
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ดว้ ยกัน โดยเราจะเรียนรู้
ไปตามฐานต่างๆ ครบทั้ง ๑๑ ฐาน ซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนั้น
สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก เพราะเด็กนักเรียนและ
พ่อแม่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันถึง ๒ วัน
เมื่อโครงการนี้ไปได้ดี ฉันเลยคิดว่าอยากจะให้เด็กๆ
ทั้งโรงเรียนสนใจศึกษาเรื่องนี้ร่วมกัน จึงน�ำแนวคิดหมวก
ความคิด ๖ ใบมาใช้ในการเรียนรูแ้ บบสนุกๆ โดยในช่วงเช้า
ที่เข้าแถวเคารพธงชาติในแต่ละวัน ครูจะเป็นคนก�ำหนดว่า
วันนี้เราจะเลือกหมวกสีอะไรมาใช้เป็นค�ำถาม เช่น หาก
วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก ประธานนักเรียนก็จะ
หยิบฉลาก ใครถูกเลือกก็จะมาตัง้ ค�ำถามทีเ่ ป็นหมวกสีตา่ งๆ
ตามที่ครูก�ำหนด เช่น ถ้าวันนี้ครูก�ำหนดให้เป็น หมวกสี
ขาว ค�ำถามก็จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง นักเรียนอาจ
จะถามว่า “ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะอย่างไร” หรือถ้า
ครูก�ำหนดให้เป็นหมวกสีด�ำ ค�ำถามก็จะเกี่ยวข้องกับการ
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ตั้งข้อสงสัยหรือค�ำถาม เช่น “ท�ำไมต้นหญ้าแฝกที่ปลูกไว้จึง
เหี่ยว” ใครที่ถามค�ำถามได้ถูกต้อง ตรงกับหมวกที่ครูยกมา
เป็นโจทย์ ก็จะได้รบั การนับคะแนนสะสม และจะมีการมอบ
ประกาศนียบัตรและมอบรางวัลให้ในช่วงวันเด็กประจ�ำปี
เด็กๆ ตืน่ เต้นกับกิจกรรมนีม้ าก และยังส่งผลทางอ้อมให้การ
เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
แต่สิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดส�ำหรับฉันคือการที่เด็กใน
โรงเรียนรู้จักคิดเป็น ท�ำเป็น จากเมื่อก่อนที่โรงเรียนของเรา
ไม่ผ่านการประเมินด้านอัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์
ทุกวันนี้เราได้รับการประเมินในเกณฑ์ดีมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ ในโรงเรียนของเรากล้าคิด
กล้าแสดงออกมากขึ้น รู้จักวิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
ว่ากันว่า การตั้งค�ำถามเป็นศิลปะที่มนุษย์ใช้เพื่อ
การแสวงหาความรู้ ในโลกนี้มีค�ำถามอีกมากที่ต้องการ
ค�ำตอบ ดังนั้นถ้าเราสามารถน�ำมุมมองจากค�ำตอบที่ได้รับ
ไปประยุกต์กบั ความคิดทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้กจ็ ะสามารถสร้างสรรค์
และประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้
โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่ฉันเชื่อว่าเมื่อ
นักเรียนจบจากที่นี่ออกไป พวกเขาจะสามารถใช้ความคิด
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การบ่มเพาะไปท�ำประโยชน์ให้ตนเองและ
สังคมต่อไป
ฉันเชื่อว่า หากคนเรารู้จักตั้งค�ำถาม ก็จะน�ำเราไปสู่
ค�ำตอบทีเ่ ป็นทางออกของปัญหาต่างๆ ไม่วา่ ปัญหาเหล่านัน้
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณี สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ล้วนต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตั้งค�ำถาม เพราะถ้าเราไม่ถาม
เราก็จะไม่มวี นั รูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ ไปตลอดชีวติ อย่างทีป่ ราชญ์ทา่ นว่า
“คนที่รู้จักถามนั้นโง่อยู่ชั่วนาที คนที่ไม่ถามจะโง่
ตลอดไป” นั่นเอง
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การน�ำแนวคิดที่เป็นเรื่องนามธรรมมาแปลง
เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ท�ำให้การศึกษาเรียนรู้
อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และ
น�ำไปสู่การคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น

“ถึงชั่วโมงศิลปะทีไร พวกเด็กๆ จะกระตือรือร้น แววตาเป็นประกาย เพราะเป็นวิชา
ที่พวกเขาชอบ ต่างจากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือบางวิชาอย่างสังคม ภาษาไทยนี่
นั่งหลับเลยก็มี”
คือสิ่ง อ.บรรเย็น ศิริบุตร ครูภาษาไทย โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สังเกตเห็นมานานแล้ว
เช่นเดียวกับครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนที่ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน

การขาดความสนใจในวิชาอื่นๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมต้น จ�ำนวน ๕๓ คน
ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ นอกจากนีเ้ ด็กๆ ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
ท�ำไม่เป็น แก้ปัญหาเองไม่ได้ อีกทั้งครูยังเน้นรูปแบบการ
สอนให้จ�ำเนื้อหา ไม่ได้เน้นกระบวนการ จึงท�ำให้เด็กๆ เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย และท้อถอยเมื่อเจอเนื้อหาที่ยากๆ
อ.สุพล พุดมี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฟ้าห่วน ซึ่งจบ
มาทางด้านศิลปะและเข้าใจดีว่าการท�ำงานศิลปะสามารถ
สร้างทักษะความคิดให้เกิดขึ้นได้ จึงจุดประกายความคิดให้
กับ อ.บรรเย็น ซึง่ เมือ่ น�ำประเด็นนีเ้ ข้าทีป่ ระชุมของโรงเรียน
เพือ่ นครูดว้ ยกันก็เห็นด้วย เพราะต่างก็ประสบปัญหาในการ
เรียนการสอนแบบเดียวกัน ครูทั้ง ๗ คน ที่รับผิดชอบสอน

ในระดับมัธยมต้น จึงช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรมขึ้น
จัดท�ำโครงการศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้าง
นักคิด ใช้สื่อศิลปะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
บูรณาการให้นกั เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วางแผนใน
การท�ำงาน ลงมือปฏิบตั งิ านเองอย่างเป็นระบบ จนสามารถ
แก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ เมือ่ ได้รบั การสนับสนุนจาก สสค.
ก็เริ่มด�ำเนินการทันที

ศิลปะสร้างสรรค์

ศิลปะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ที่ครูเลือกมา
ให้นักเรียนได้ลงมือท�ำเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด มี ๖
กิจกรรมด้วยกัน คือ
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ศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ จ ากไม้ ขี ด ไฟ น� ำ ไม้ ขี ด ไฟมา
ประดิษฐ์เป็นภาพที่สวยงามตามจินตนาการของนักเรียน
ท�ำให้ได้รู้จักวางแผนการท�ำงาน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ซึ่ ง ผลงานของนั ก เรี ย นก็ อ อกมาสวยงามและมี รู ป แบบ
แตกต่างกันตามพื้นฐานทักษะการคิดของแต่ละคน
ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุของใช้ เด็กๆ น�ำวัสดุที่
หาได้ทั่วไปอย่างขวดน�้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว มาประดิษฐ์เป็น
โคมไฟ ครั้งแรกครูจะหาตัวอย่างมาให้เด็กๆ ดูก่อน แต่เมื่อ
ถึงเวลาลงมือท�ำจริง พวกเขาจะใช้จินตนาการของตนเอง
ออกแบบและสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานออกมา มีรูปร่างต่างๆ
มากมายที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การน�ำเศษวัสดุ
เหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
ภาพวาดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบ
และสนใจมาก ครูได้เชิญวิทยากรที่มีผลงานประกวดระดับ
ประเทศมาสอนเทคนิคต่างๆ ในการวาดภาพและการลงสี
ให้กับเด็กๆ ท�ำให้เด็กๆ รู้สึกว่าการวาดภาพไม่ยากอย่างที่
คิด และเมื่อเด็กๆ วาดภาพออกมาแล้วก็สวยงามเกินความ
คาดหมาย
ภาพวาดการ์ตนู สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมทีเ่ ด็กๆ ได้
ใช้จนิ ตนาการของตนเอง แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นภาพ
วาดการ์ตนู ทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบ ประกอบเนือ้ เรือ่ งสนุกๆ ทีพ่ วก
เขาแต่งขึ้นเอง ทั้งยังได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารอีกด้วย
ศิลปะสร้างภาพจากเศษวัสดุในท้องถิ่น เด็กๆ น�ำ
วัสดุที่หาได้ใกล้ตัวทั้งจากที่บ้านหรือที่โรงเรียน น�ำมาปะติด
เป็นภาพศิลปะได้อย่างสวยงาม
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ศิลปะสร้างดอกไม้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่
ในโรงเรียนมีวัสดุเหลือใช้มากมายที่หาได้ง่ายๆ อย่างดอก
ของต้นประดู่ จากทีต่ อ้ งกวาดทิง้ หรือน�ำไปท�ำปุย๋ หมักทุกวัน
เด็กๆ ก็เก็บรวบรวม น�ำมาแช่น�้ำจนเปื่อย แล้วฟอกขาวด้วย
น�้ำยาฟอกผ้าขาว จากนั้นน�ำมาย้อมสีต่างๆ จนมีสีสันสดใส
น�ำดอกประดูเ่ หล่านีม้ าประดิษฐ์เป็นดอกไม้ตา่ งๆ อย่างดอก
กุหลาบ กล้วยไม้ ฯลฯ
ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเหล่านี้
เด็กๆ จะได้ลงมือท�ำเองทุกขั้นตอน พวกเขาจะต้องวางแผน
การท�ำงานของตนเอง อย่างมีระบบ ต้องใช้ทักษะในการ
คิดและแก้ปัญหา เพราะงานศิลปะทุกชิ้นจะต้องใช้ความ
ละเอียดในการคิดสร้างสรรค์ จึงท�ำให้เด็กๆ ฝึกคิดอย่าง
ละเอียดรอบคอบด้วย เกิดสมาธิ ท�ำงานอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน
และคิดเป็นระบบมากขึ้น  

จินตนาการสร้างนักคิด

นอกจากนีค้ รูยงั ใช้สอื่ ศิลปะบูรณาการเข้ากับกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างวิชา
ภาษาไทย อ.บรรเย็น ชวนนักเรียนท�ำหนังสือเล่มเล็ก นิทาน
สั้น และส�ำนวนภาพ ที่นอกจากจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาใน
การสื่อสารแล้ว การตกแต่งผลงานให้สวยงามด้วยภาพวาด
ศิลปะ ก็ชว่ ยให้เด็กๆ ได้ฝกึ ใช้จนิ ตนาการในการสร้างผลงาน
ออกมาได้อย่างสวยงามอีกด้วย
วิชาวิทยาศาสตร์ ครูสอนเรือ่ งระบบนิเวศด้วยการให้
นักเรียนท�ำสวนถาดจ�ำลอง หาวัสดุตา่ งๆ ในท้องถิน่ มาจัดได้
อย่างสวยงาม

วิชาคณิตศาสตร์ ครูสามารถเปลี่ยนชั่วโมงเรียนที่
น่าเบื่อมาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ด้วยการชวนเด็กๆ ท�ำ 
“เครื่องบินพลังยาง” ตัวเครื่องบินท�ำจากไม้ที่มีน�้ำหนักเบา
น�ำมาเหลาเป็นตัวเครื่อง ปีกของเครื่องบินท�ำจากกระดาษ
ที่มีความบาง น�ำหนังยางมามัดกับใบพัดหลายๆ รอบ เมื่อ
ปล่อยหนังยางก็จะมีแรงดีดให้ใบพัดหมุน ท�ำให้เครื่องบิน
ร่อนไปตามแรงส่ง แต่ละกลุม่ จึงแข่งขันกันว่าของใครจะร่อน
ได้ไกลและนานที่สุด
กระบวนการประดิษฐ์เครื่องบินนี่เอง ที่เด็กๆ ได้ใช้
ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการวัดและการค�ำนวณโดยไม่รตู้ วั
แถมยังได้ฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา เพราะ
ต้องปรับแก้หลายครั้งกว่าเครื่องบินจะร่อนได้ส�ำเร็จ
ส่วนกลุม่ สาระการงานพืน้ ฐานอาชีพและเทคโนโลยี
นับว่าสามารถต่อยอดกิจกรรมทางศิลปะสร้างสรรค์จนเป็น
รายได้เสริมให้กบั นักเรียนได้อย่างน่าสนใจ ครูและเด็กๆ ช่วย
กันคิดน�ำดอกไม้ประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ มาสร้างผลิตภัณฑ์
จากดอกไม้อย่างหลากหลาย ที่ได้รับความนิยมมากก็คือ
ช่อดอกไม้รับปริญญา และช่อดอกไม้วันวาเลนไทน์ กิ๊บติด
ผม สร้อย แหวน ก�ำไร ฯลฯ
ผลงานของนักเรียนออกมาสวยงามจนคนในชุมชน
ติดต่อให้น�ำไปตกแต่งประดับเวทีในงานต่างๆ อย่างงาน
แต่งงาน งานวันครู งานประเพณีของอ�ำเภอ สร้างความภาค
ภูมิใจให้กับเด็กๆ และโรงเรียนอย่างมาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เวลาผ่านไปเพียง ๖ เดือน ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็น
ผลส�ำเร็จของโครงการ เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กๆ ชั้น ม.๓ เพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา เป็นผลจาก
การที่นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด มีรูปแบบการคิดและ
การท�ำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นจากการได้สร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะ สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือเด็กๆ มีความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ใน
การท�ำงานศิลปะ ท�ำให้เกิดสมาธิขึ้นในตัวเด็กๆ อย่างเป็น
ธรรมชาติ

ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนก็เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ
๔๙.๒ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนเป็น
ขั้นเป็นตอนในการท�ำงาน ร้อยละ ๘๐ มีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท�ำผลงานศิลปะ
อย่างสร้างสรรค์
ผลงานของนักเรียนอย่างเครื่องบินพลังยาง และ
ดอกไม้ประดิษฐ์ ก็สามารถน�ำไปแข่งขันโครงงานในงานศิลป
หัตถกรรม จนสามารถคว้าเหรียญทองในระดับภาคมาได้
อย่างภาคภูมิใจ
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวนักเรียนมากขึน้
เด็กๆ กล้าพูดกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าท�ำ  ท�ำได้ท�ำเป็น
แก้ปัญหาเป็นมากขึ้น เกิดความรักในการเรียนรู้ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เกิดผลงานที่สามารถสร้างรายได้เสริม
ให้กบั พวกเขา และผลส�ำเร็จทีอ่ อกมายังท�ำให้ผปู้ กครองเห็น
ความส�ำคัญของการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนีใ้ นการท�ำงานร่วมมือกันของผูบ้ ริหารและ
ครูในโรงเรียน ยังท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ มากมาย
เกิดความสนิทสนมใกล้ชิดในกลุ่มครูด้วยกัน ลดช่องว่าง
ระหว่างผู้อ�ำนวยการและครูในบังคับบัญชา ครูทุกคนเกิด
ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาลูกศิษย์ของตนให้
เก่งขึ้น

หมดโครงการแล้ว ยังท�ำต่อ

“เมื่อไหร่หนูจะได้ท�ำอย่างพี่เขาบ้าง”
เด็กน้อยชั้นประถม ถาม อ.บรรเย็น เมื่อได้เห็น
ผลงานอันสวยงามของพี่ๆ มัธยม จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
ครูในโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะท�ำกิจกรรมนี้ต่อไป แม้จะสิ้นสุด
โครงการที่ได้ท�ำสัญญาไว้กับทาง สสค. แล้วก็ตาม เพื่อให้
เด็กๆ ชัน้ ประถมทีก่ า้ วขึน้ มาในระดับมัธยม ได้มโี อกาสเรียน
รู้สิ่งดีๆ เหล่านี้บ้าง
"ศิลปะ” นอกจากจะสร้างสรรค์ความสวยงาม
ให้กับโลกใบนี้แล้ว “ศิลปะยังสร้างคน” สร้างทักษะ
กระบวนการคิดให้กับเด็กๆ ซึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าพวก
เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีอาวุธทางปัญญา
และสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามต่อไป
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ปรับกระบวนคิด ใช้สิ่งที่ถนัด ขับเคลื่อน
ทั้งองค์กร
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อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ นครราชสีมา

ตอนสมัยทีย่ งั เป็นเด็ก ชีวติ ของผม (ครูสรุ ยิ า กอมขุนทด) อยูก่ บั ท้องไร่ทอ้ งนา
อีสาน ได้เล่นของเล่นพื้นบ้านที่ปู่ย่าตายายประดิษฐ์ให้ เช่น ลูกข่างตะปู จานบิน
ไม้ไผ่ ฯลฯ เมื่อโตขึ้นของเล่นก็เริ่มเปลี่ยนไป คราวนี้ผมเริ่มประดิษฐ์คิดค้นของเล่นที่
ทำ�จากวัสดุเหลือใช้ด้วยตัวเอง

เรียนในสิ่งที่รัก

ด้วยความที่ชอบแกะ ชอบซ่อม ชอบศึกษาทดลอง
ท�ำให้ผมเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม
อุ ต สาหการ เมื่ อ จบออกมาผมก็ ท� ำ งานเป็ น อาจารย์ ที่
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธเป็นที่แรก ต่อด้วยการ
เป็ น อาจารย์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
นครราชสี ม า หลั ง จากนั้ น ผมก็ ล าจากชี วิ ต อาจารย์
มหาวิทยาลัย มาเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา อ�ำเภอ
ปากช่อง ก่อนจะมาเป็นครูอยูท่ โี่ รงเรียนบ้านห้วยจรเข้ อ�ำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน
การทีเ่ คยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในคณะเทคโนโลยี
การผลิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ท�ำให้ผมมีโอกาส
ฝึกอบรมด้านช่างอุตสาหกรรม การออกแบบโครงสร้าง
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กลไกเครื่องจักรกล เมื่อมาเป็นครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ผมก็อยากน�ำความรู้ของตัวเองมาต่อยอด
ให้เด็กๆ ที่นี่ รวมถึงโรงเรียนใกล้เคียงที่รวมตัวกันเป็น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหินดาดห้วยบง
ในขณะที่คนยุคปี ๒๕๕๖ สนุกกับการเล่นตุ๊กตา
หุ่นยนต์เฟอร์บี้ มีลูกตาแอลซีดี (LCD) ขยับเคลื่อนไหว
ได้ สามารถตอบรับเสียงของมนุษย์ได้ และสามารถใช้
ไอโฟนไอแพดผ่านเฟอร์บี้แอพ (Furby app) สั่งงานเฟอร์บี้
ได้ราวกับนัง่ อยูต่ รงหน้า แต่คนยุคผมสนุกกับการน�ำข้าวของ
เหลือใช้ในบ้านอย่างหลอดด้าย ขวดพลาสติก ไม้ไอติม
เศษเหล็ก ตะปู และข้าวของอื่นๆเท่าที่หาได้มานั่งประดิษฐ์
หุ่นยนต์ด้วยตัวเอง

ฝันที่เป็นจริง

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า โลกจะเจริ ญ ไปมากแค่ ไ หน
มีหุ่นยนต์ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสั่งการ แต่ผมก็ยัง
คิดว่าส�ำหรับเด็กไทยในชนบท เทคโนโลยีเหล่านี้อาจแพง
เกินไป จนเราแทบเอื้อมไม่ถึง แต่สิ่งที่เรามีอย่างแน่นอน
คื อ จิ น ตนาการที่ จ ะประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ดั ด แปลงข้ า วของ
ใกล้ตัวให้เป็นหุ่นยนต์ตามความคิดฝันได้ โดยเฉพาะการน�ำ
วัสดุรไี ซเคิลมาประดิษฐ์นนั้ ยิง่ น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
แทบทุกบ้านมักจะมีขา้ วของทีส่ ามารถน�ำมารีไซเคิลได้ทงั้ นัน้
ตัวผมเอง นอกจากจะเป็นครูแล้วผมก็ยงั เป็นชาวสวน
ชาวไร่ ในวันว่างผมมักจะประดิษฐ์คิดค้นดัดแปลงเครื่องมือ
เกษตรให้เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงท�ำกังหันลม และแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเอง
ทุกวันนี้ผมคิดว่าน่าเสียดายที่เด็กไทย โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามักจะขาดแรงจูงใจ
ทีจ่ ะศึกษาหาความรูท้ างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
เทคโนโลยีการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งครูและนักเรียนมักมองว่า
เป็นเรื่องยาก ท�ำไม่ได้ ท�ำไม่เป็น ทั้งที่ความจริงแล้ว หาก
ลงมือท�ำจริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
เมื่อแรงบันดาลใจในวัยเด็ก บวกกับการเห็นสภาพ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ผ มอยากช่ ว ยให้ เ ด็ ก ไทยมี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
มากขึน้ จึงเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร สร้างหุน่ ยนต์
จากวัสดุรไี ซเคิล ไปยังส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ผมดีใจมากที่โครงการ
ของตัวเองได้รบั การคัดเลือก แทบไม่นา่ เชือ่ ว่าโรงเรียนเล็กๆ
ในชนบทอย่างเราจะมีโอกาสได้ท�ำความฝันให้เป็นจริง
ที่ผ่านมา ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากสสค.
ผมเคยน�ำนักเรียนไปเข้าประกวดแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์
มาแล้ว นัน่ เป็นรางวัลแรกของเรา ครัง้ นัน้ ผมจ�ำได้วา่ นักเรียน
เลือกท�ำหุน่ ยนต์จระเข้ทที่ ำ� มาจากวัสดุรไี ซเคิลอย่างฟิวเจอร์
บอร์ด ไม้ไอติม หลอดด้าย รวมถึงวัสดุอื่นๆ
นอกจากนั้นผมยังน�ำนักเรียนไปประกวด จนได้รับ
รางวัลเหรียญทองระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับศูนย์หุ่นยนต์
จังหวัดนครราชสีมา ในการแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์บังคับ
มือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์ต่อสู้ หุ่นยนต์เตือนภัย รวมถึง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการแข่ ง ขั น โครงงานหุ ่ น ยนต์ เ ตื อ นภั ย และเหรี ย ญ
ทองแดง ในการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
อีกด้วย โดยหุ่นยนต์ทุกตัวสร้างจากวัสดุรีไซเคิลมากกว่า
๙๐ เปอร์เซ็นต์
จากการส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์
ท�ำให้ผมมองเห็นว่า มีหลายโรงเรียนสนใจที่จะเข้าแข่งขัน
แต่ยังขาดความพร้อมทั้งเรื่องแนวทางและวิธีการสร้าง
หุน่ ยนต์ จึงท�ำให้ในแต่ละครัง้ จ�ำนวนโรงเรียนทีส่ ง่ เข้าแข่งขัน
มีน้อย ความจริงถ้าครูและเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ
พื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์ พวกเขาก็จะสามารถสร้าง
หุน่ ยนต์เพือ่ ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการแข่งขัน
ได้ ส่วนผลดีที่ได้นั้นมีมากมาย เช่น ช่วยจุดประกายความ
คิดสร้างสรรค์ ช่วยให้รู้จักใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ รู้จักการคิดแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการด�ำรงชีวิตต่อไป

ขยายความรู้สู่โรงเรียนอื่นๆ

เมื่ อ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสสค.ผมก็ เริ่ ม ต้ น การ
ท�ำงาน ด้วยการประชุมครูประจ�ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รวมถึงคณะครูจากโรงเรียนใกล้เคียงในต�ำบล
หิ น ดาด และต� ำ บลห้ ว ยบงที่ ร วมตั ว กั น เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานหินดาดห้วยบง โดยเราน�ำเงินที่ได้
จากการสนับสนุนมาจัดเวิร์คช้อปศึกษาเรียนรู้และลงมือ
สร้างหุ่นยนต์รีไซเคิลร่วมกัน ๒ วัน และเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เราได้จัดการแข่งขันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น
๔๐ ทีม (๒๐๐ คน) ครู ๒๐ คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่ง
นักเรียนเข้าร่วมได้ ๒ ทีม
หลังจากแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการจัดเตรียม
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วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้เข้าอบรม
จัดเตรียมเอกสารให้ความรู้ วิธีการดัดแปลง ศึกษารูปแบบ
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรูปแบบหุ่นยนต์ที่สร้าง
จากวัสดุรีไซเคิล
นอกจากนั้นผมก็ได้เตรียมหุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่อ
สาธิตสร้างความตื่นเต้นและความสนใจให้แก่ครู นักเรียน
ที่เข้าร่วมอบรม ที่ส�ำคัญยังช่วยให้เด็กๆ จินตนาการภาพ
ได้ ว ่ า จะน� ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ รี ไซเคิ ล ต่ า งๆ มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งไร
ซึ่งแน่นอนว่าในการเรียนรู้ใหม่ๆ นั้น นักเรียนอาจยังไม่
สามารถคิดค้นประดิษฐ์ผลงานได้ แต่การศึกษาจากหุน่ ยนต์
ต้นแบบจะท�ำให้พวกเขารู้จักการเลียนแบบ ดัดแปลง และ
ที่สุดจะสามารถใช้จินตนาการในการสร้างหุ่นยนต์รีไซเคิล
ได้ด้วยตัวเอง
ส่วนวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการแข่งขัน นอกจากบางส่วน
จะใช้งบประมาณจากสสค.ในการจัดซื้อแล้ว เช่นอุปกรณ์
เครื่องมือประจ�ำกลุ่ม อย่างชุดไขควง ชุดประแจ เลื่อยมือ
ตลับเมตร ส�ำหรับวัสดุประกอบการอบรมทางโครงการ
ได้อาศัยความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผูป้ กครอง บริษทั ห้าง
ร้านร่วมกันบริจาควัสดุหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช�ำรุด
เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ วิทยุ ของเด็กเล่นต่างๆ นอกจากนั้น
ก็ยังมีเครื่องมือของส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เข้า
อบรมมีความสะดวก และปฏิบัติงานได้ง่ายอีกด้วย
จุดเด่นของหุ่นยนต์รีไซเคิลที่ทางเราประดิษฐ์ขึ้นมา
นั้น คือการน�ำชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องปริ้นเตอร์มาท�ำเป็น
หุ่นยนต์ เช่น โดยปกติปริ้นเตอร์หนึ่งตัวจะมีมอเตอร์ ๒ ชุด
เมื่อถอดออกมาแล้ว เราจะน�ำมอเตอร์ ที่ได้มาเป็นตัว
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ชุดรางสไลด์หมึก น�ำมาเป็นฐานของ
หุ่นยนต์ให้วิ่งไปทางซ้ายทางขวา เพลาเหล็ก น�ำมาเป็น
แกนหมุ น ประกอบกับ มอเตอร์เ ป็นโครงสร้างเพิ่มความ
แข็งแรง ส่วนชุดสายพาน ท�ำเป็นลูกรอกสายพานให้เกิด
การหมุน ส่วนตัวเครือ่ งปริน้ เตอร์เราก็จะตัดมาตกแต่งหุน่ ยนต์
ในการอบรมนี้ ผมตัง้ ใจจะให้นกั เรียนและครูได้เรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะนักเรียนหลังการ
เรียนรู้แล้วทักษะที่เขาจะได้รับคือ ทักษะการใช้เครื่องมือ
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ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน ความรู้เรื่องวงจร
ไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานการต่อสวิชต์เพื่อท�ำรีโมท
ควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงการให้เด็กมีจินตนาการในการ
ออกแบบหุ่นยนต์
เมือ่ เสร็จสิน้ โครงการนี้ นอกจากเด็กๆจะได้รบั ความรู้
และวิธีการสร้างหุ่นยนต์แล้ว พวกเขาก็ยังจะได้หุ่นยนต์
ที่ตัวเองท�ำส�ำเร็จไปเผยแพร่ต่อที่โรงเรียน เมื่อก่อนผมต้อง
ไปเป็นวิทยากรตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับครูและ
นักเรียน แต่จากการท�ำกิจกรรมนี้มีหลายโรงเรียนมาเรียนรู้
ร่วมกันก็ช่วยประหยัดทั้งงบและแรงกายแรงใจไปได้มาก
ที่ ส� ำ คั ญ โครงการนี้ ไ ด้ ท� ำ ให้ ห ลายโรงเรี ย นกล้ า ที่ จ ะส่ ง
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันการท�ำหุ่นยนต์ในระดับต่างๆ
มากขึ้น ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่า
สิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันได้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คนที่จะได้รับผลดีมากที่สุดคือตัวนักเรียนนั่นเอง
ที่ส�ำคัญผมสังเกตว่าผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการ
ที่เด็กนักเรียนสนใจท�ำหุ่นยนต์รีไซเคิล คือท�ำให้เด็กๆ สนใจ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีมากขึ้น เพราะความรู้ในวิชาเหล่านี้สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์รีไซเคิลได้ด้วย
ทุกวันนี้ ผมเริ่มเห็นความหวังที่จะท�ำให้เด็กจาก
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบทได้เกิด
ความสุขในการเรียนรู้ อย่างน้อยๆ ผมคิดว่าความสนใจ
ในด้านนี้ของเขา จะน�ำพาพวกเขาไปสู่ความสนใจที่เป็น
ประโยชน์มากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น วันหนึง่ ข้างหน้าเขาอาจจะเกิด
แรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นเป็นนักประดิษฐ์เพื่อคิดค้นสิ่งดีๆ
ให้เกิดขึ้นในสังคม หรืออย่างน้อยๆ เขาก็จะรู้ว่าควรศึกษา
ต่อด้านใดเพือ่ ให้ตรงกับความถนัดและความสนใจของตัวเอง
เรามาร่วมมือกันท�ำจุดเล็กๆ ด้วยกัน เพือ่ ท�ำให้มนั
ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ นะครับ

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การท�ำเวิร์คช้อปร่วมกันของโรงรียนต่างๆ
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างแท้จริง เกิดทักษะในการท�ำงาน

ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก

“ครูคะ ทำ�ไมหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เอา
ไปปลูกที่บ้าน หม้อมันถึงดำ�ล่ะคะ”
“หม้อข้าวหม้อแกงลิงของผม มันไม่ออก
หม้อเลยครับ ทำ�ไงดี”
“ครูขา อย่าโกรธนะคะ ถ้าหนูจะบอกว่า
มันตายไปแล้ว”
นี่เป็นค�ำถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕
ในชุมนุมพฤกษศาสตร์ เพราะหม้อข้าวหม้อแกงลิง คือ
พระเอก (หรือนางเอก) ของโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ทั ก ษะการคิ ดวิ เ คราะห์ ด้ ว ยการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการผ่ า น
พั น ธุ ์ พื ช โครงการร่ ว มระหว่ า งโรงเรี ย นปิ ย ชาติ พั ฒ นา
ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก กับโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๒๓ อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.)
และเรื่ อ งราวของหม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง นี่ แ หละ
สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน
หลาย ๆ คนได้อย่างน่าสนใจมากทีเดียว

ท�ำไมต้อง “หม้อข้าวหม้อแกงลิง”

เหตุ เ กิ ด เมื่ อ “ครู มุ ก ” หรื อ อาจารย์ โ ศจิ ก านต์
สตาภรณ์ อาจารย์ผสู้ อนวิชาชีววิทยา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ไปพบกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ที่สวนจตุจักร ด้วยความที่เป็นพืชหายาก ครูมุกจึงทดลอง
น�ำมาปลูก เพื่อที่จะได้ใช้ประกอบการสอนวิชาชีววิทยา
แต่ไม่ส�ำเร็จ จึงเกิดความคิดอยากลองเพาะเนื้อเยื่อดูบ้าง
พอลงมือท�ำก็พบว่ายากกว่าที่คิด ทั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงให้เพาะพันธุ์ได้ และยิ่งยากขึ้นอีก
ส� ำ หรั บ การที่ จ ะเลี้ ย งหม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง ให้ อ ยู ่ ร อด
จึงพยายามค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จนได้พบกับ

Mr.Shawn Maynes นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้มีความสนใจ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพิเศษจนผันตนเองมาอุทศิ ตนในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์สายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในเมืองไทย
โดยจัดท�ำในรูปของมูลนิธิไม่แสวงผลก�ำไร “South East
Asian Nepenthes Study & Research”
นัน่ คือจุดเริม่ ต้นทีค่ รูฌอนได้เข้ามาเกีย่ วข้องในฐานะ
กัลยาณมิตรของครูมุกและเด็กๆ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

หม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นไม้มหัศจรรย์ทใี่ กล้สญ
ู พันธ์ุ

หม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง รู ป ทรงสวยงามแปลกตา
เป็น“ต้นไม้กินแมลง” มีกรวยรูปทรงคล้ายหม้อ ล่อแมลง
ให้ตกลงไปข้างใน แต่ปัจจุบัน การบุกรุกป่ารวมทั้งการเก็บ
ออกมาขาย ท�ำให้หม้อข้าวหม้อแกงลิงมีความเสี่ยงต่อการ
สู ญ พั น ธุ ์ บางชนิ ด อยู ่ ใ นบั ญ ชี พื ช อนุ รั ก ษ์ ต ามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามมิให้น�ำเข้าหรือส่งออก
หรือขยายพันธุ์เพื่อการค้า
การได้รู้สภาวะวิกฤติของพันธุ์พืชพื้นเมืองที่เยาวชน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จัก ทั้งพบว่าแม้แต่ชาวต่างชาติยังสนใจ
พืชชนิดนี้ ครูมุกจึงเกิดแนวคิดในการสร้างโอกาสใหม่ๆ
ให้กับนักเรียน อันน�ำไปสู่การขอทุนสนับสนุนจาก สสค.
เพือ่ ท�ำโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ยการเรียนรู้
บู ร ณาการผ่ า นพั น ธุ ์ พื ช    ร่ ว มกั บ โครงการเทคโนโลยี
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สารสนเทศตามพระราชด�ำริ  โดยเน้นกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อพืช โดยใช้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นกรณีศึกษา
“หาทางให้นกั เรียนได้ชว่ ยกันศึกษาและน�ำมาทดลอง
เพาะเนื้อเยื่อ ติดตามการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้ ให้เด็ก
นักเรียนได้รว่ มเรียนรู้ ได้ฝกึ ความคิด และปลูกจิตส�ำนึกเรือ่ ง
การอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย” ครูมุกบอก

ของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการเรียนรู้
เกีย่ วกับพืช ซึง่ ได้สง่ คณะวิทยากรมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการสร้างภาพยนตร์สั้น โดย
อาจารย์ จิ ร ะศั ก ดิ์ สุ ว รรณโณ นักวิชาการอิส ระน�ำที ม
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาสอนในส่วนของ
อิเล็กทรอนิกส์
Mr.Shawn หรื อ ครู ฌ อน วิ ท ยากรคนส� ำ คั ญ
ได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ครูและนักเรียนผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ทั้งยังได้จัดส่งหม้อข้าวหม้อแกงลิง ทั้งต้นใหญ่
ต้ น กล้ า เมล็ ด กิ่ ง ปั ก ช� ำ  มาให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษา
นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน นักเรียนลองผิดลองถูก
จนตายไปหลายร้อยต้น ครูฌอนก็ยังไม่ท้อถอย บางครั้งก็
เดินทางมาสอนนักเรียนด้วยตัวเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
นับว่าโครงการพัฒนาไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ
กันทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

เส้นทางจากป่าสู่โรงเรียน

ทดลอง ท�ำดู เรียนรู้ เข้าใจ

ถวายรายงานความส�ำเร็จ

คณะท�ำงานทัง้ ๒ โรงเรียนทีล่ ว้ นมีความคิดและความ
ตั้งใจเช่นเดียวกัน รวมทั้งวิทยากร ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อ
ก�ำหนดหลักสูตร และแนวทางการท�ำงาน หลังจากนั้นจึง
จัดการเรียนรูใ้ นลักษณะค่ายวิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างนักเรียน
แกนน�ำ  ๑๘ คน จากสองโรงเรียน ให้มีความรู้และสามารถ
เป็นผู้ช่วยครูของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
กรอบของสาระการเรียนรู้คือ การใช้เทคโนโลยีเว็บ
๒.๐ การสร้างภาพยนตร์สนั้ เพือ่ การเผยแพร่ การขยายพันธุ์
หม้อข้าวหม้อแกงลิง การใช้และสร้างอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายเพือ่ ใช้ในการปลูกพืช การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
ต่อจากนั้น นักเรียนและครูแกนน�ำจะกลับไปท�ำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ต่อที่โรงเรียน โดยในระยะแรก ทั้ง ๒
โรงเรียนจะเพาะเนื้อเยื่อร่วมกัน ส่วนในระยะที่ ๒ เป็นการ
ทดลองน� ำ ออกปลู ก ขั้ น ต่ อ ไปจะจั ด กิ จ กรรมน� ำ เสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนที่ร่วม
โครงการทั้งหมด
โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกันว่า จะต้องบอกเล่าข้อมูลต่าง ๆ
ที่ด�ำเนินการ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ที่อยากจะบอก หรือ
เกิดปัญหา อยากจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ก็ให้มาบอกเล่า
เพื่อจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และช่วยเหลือกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ Botanyschool.ning.com ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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โครงการนี้ เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดผ่าน
กิจกรรมของโครงการ โดยจะวัดผลจาก ๓ ด้านคือ ๑.การเขียน
สะท้ อ นความคิ ด ในเว็ บ บล็ อ ก ๒.ชิ้ น งานของนั ก เรี ย น
๓.บันทึกครู มุ่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต ที่เด็กจะได้
จากการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การฝึกเขียนสื่อสาร
ความรู้ที่ได้จากชิ้นงาน และทักษะการแก้ปัญหา
นั ก เรี ย นทุ ก คนจะต้ อ งรวมกลุ ่ ม กั น ท� ำ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องจากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ๑ ชิ้น คิดชิ้นงาน
ส่วนตัวทีต่ นสนใจอีก ๑ ชิน้ แล้วด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ขณะ
ท�ำงานก็ต้องเขียนเล่าสะท้อนความคิดลงไปบนเว็บบล็อก
ที่สื่อสารระหว่างกลุ่ม ในชิ้นงานแต่ละชิ้นจะเป็นลักษณะ
Project base learning นักเรียนทุกคนจะต้องท�ำกิจกรรม
หลักประกอบด้วย ๑.โครงงาน ๒.ออกแบบการน�ำเสนอเป็น
เอกสาร ๓.สร้างวีดิโอ และ ๔.น�ำเสนอโครงงาน
ครูให้เด็ก ๆ คิดอย่างอิสระ ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้อง
เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น สามารถท�ำโครงการ
ในรูปแบบ ICT  รูปแบบการวาดภาพออกแบบ หรือรูปแบบ
การจัดการธุรกิจ โดยแนะให้เด็กทุกคนมองว่าอยากเรียนรู้
อะไร แล้ ว จะหยิ บ อะไรจากหม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง มาใช้
ประโยชน์ได้บ้าง
"มั่วได้ตามใจ ผิดสูตรไม่เป็นไร ถ้ามัน (หม้อข้าว
หม้อแกงลิง) ไม่เถียงก็ให้ท�ำต่อไป"
ครู มุ ก ใช้ อ ารมณ์ ขั น กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นมั่ น ใจกั บ
การทดลองในชิ้นงานของตนเอง

ผลปรากฏว่า เกิดโครงงานในการหาวิธกี ารเพาะเลีย้ ง
หม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง จากความคิ ด ของนั ก เรี ย นอย่ า ง
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การศึกษาแสงจากหลอดแอลอีดี
สีต่าง ๆ ที่มีผลต่อแมลงที่ตกในหม้อข้าวหม้อแกงลิง
โครงงานศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ในสภาพ
ปลอดเชือ้ เมือ่ ได้รบั เสียงเพลงทีม่ ลี กั ษณะการบรรเลงต่างกัน
ฯลฯ

มิตรภาพ on line สายสัมพันธ์มีชีวิต

หากใครคลิกเข้าไปที่ Botanyschool.ning.com
จะพบข้อความขอค�ำแนะน�ำ  ให้ค�ำตอบ ให้ก�ำลังใจกัน
เกิดขึ้นทุกวัน วันละหลายครั้ง รวมทั้งหากใครเกิดความคิด
ใหม่ๆ ก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนและครูได้รับทราบ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความคิดกันตลอดเวลา
นอกจากครูและนักเรียนในโครงการแล้ว เริ่มมีผู้
สนใจแวะเวียนมาสอบถามท�ำความรู้จัก ต่อเนื่องไปจน
ขอร่วมเรียนรูแ้ ละทดลองปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องวิธีปลูก การดูแลศัตรูพืชและ
โรคพืชต่างๆ ผ่านพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ ท�ำให้เกิดการขยาย
ผลการเรียนรู้อย่างกว้างขวางไปพร้อมๆ กับการขยายของ
สังคมออนไลน์แห่งนี้ จากเพื่อนถึงเพื่อน จากนักเรียนถึงครู
และจากครูถึงครูด้วยกัน จากจังหวัดเดียวกัน ขยายออกไป
ยังภูมิภาคอื่นๆ
ชีวติ ชีวาของสังคมแห่งการเรียนรูบ้ น Social Network
เกิดขึ้นแล้วและยังคงด�ำเนินอยู่ถึงปัจจุบัน

พืชพันธุ์งอกเงย ความคิดงอกงาม

พีรวัธน์ จันทนกูล จากปิยชาติพัฒนา ที่เข้าร่วม
โครงการมาตั้งแต่ชั้น ม.๔ บอกเล่าความรู้สึกว่า
“...Botanyschool.ning.com คื อ ห้ อ งสมุ ด
ขนาดใหญ่ เป็นอาจารย์ที่ไม่มีวันแก่ตาย เป็นเพื่อนที่ไม่มีวัน
ทอดทิ้งเรา พืชหลายชนิด ต้นไม้ที่ผมไม่เคยรู้จัก ที่นี่ท�ำให้
ผมรู้จักมัน ของใกล้ ๆ ตัวที่เรามองข้ามแล้วไม่แยแสกับมัน
กลับมีคณ
ุ ค่ามีประโยชน์ ทีน่ ที่ ำ� ให้เรารูจ้ กั การสืบค้น การหา
ข้อมูล สอนให้รู้จักความมีเหตุผล การช่างสังเกต และอื่น ๆ
ผมได้เรียนรูถ้ งึ ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั จากการท�ำงาน
ต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยให้ผมเป็นนักเรียนที่ดี มีทักษะมากมาย
ในการด�ำรงชีวิต...”
ชนิกานต์ จันทา หนึง่ ในแกนน�ำจากราชประชานุเคราะห์
๒๓ บอกว่า
“.....พวกหนูได้รับความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช
ในวิธีที่แปลกใหม่ ได้รู้ความหมายและคุณประโยชน์ของ

การท� ำ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ    มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ต้ น ไม้ มี
ประโยชน์มากมาย สามารถน�ำมาบูรณาการเพื่อใช้ร่วมกับ
วิชาสาขาต่างๆ   และได้รับประสบการณ์การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อซึ่งเหมือนเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการท�ำให้สิ่งมีชีวิต
ใหม่อีกชีวิตหนึ่งได้เกิดขึ้นมาและงอกงามเจริญเติบโต.....”
นับจากวันเริม่ ต้นโครงการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายกับ
ผู้ร่วมโครงการและผู้สนใจ
นอกจากครูและนักเรียน ทั้ง ๒ โรงเรียนจะเรียนรู้วิธี
ปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างครบวงจรและหลากหลาย
วิธี จนเรือนเพาะช�ำแน่นขนัดแล้ว นักเรียนยังสามารถสร้าง
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงได้ และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปพัฒนาต่อยอด
สร้างเครื่องมืออื่น ๆ อีก
นักเรียนและครูสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการคิด
วิเคราะห์ ทัง้ ในเรือ่ งโครงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพืช และการรูจ้ กั
การวางแผน การท�ำงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
การเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ยังท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ
ทั้งของไทย และต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดในรูป
แบบการจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�ำให้เกิด
การพัฒนาสมรรถนะส�ำคัญของครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนคิดอย่างเป็นระบบ
การเติบโตของพืช สะท้อนให้เห็นการเอาใจใส่ดูแล
น�้ำ อากาศ แสงแดด อุณหภูมิที่เหมาะสม
การเติบโตทางความคิดของเด็กๆ ก็สะท้อนให้เห็น
การดูแลเอาใจใส่ กระตุ้นหนุนเสริมอย่างถูกวิธีจากครูและ
ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
การสืบสายพันธุท์ ตี่ อ่ เนือ่ งของพืช ก็เป็นเช่นเดียวกับ
การเติบโตยัง่ ยืนทางความคิดของมนุษย์ ทีห่ ากมีการดูแล
ท�ำนุบำ� รุง พรวนดินอย่างสม�ำ่ เสมอ ก็จะเติบโตงอกงามไม่มี
วันสิ้นสุดตลอดชีวิต
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของครู การรู้จักใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือยุคใหม่ใกล้ตัว (SOCIAL
NETWORK) และการร่วมมือกันอย่างแข็งขันของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู นักเรียน วิทยากร และ
เครือข่าย
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โรงเรียนพนาศึกษา อำ�นาจเจริญ

ตอนรุ่งสางของทุกวันยายบุญมีตื่น
แต่ เช้ า มาหุ ง หาอาหารให้ ตั ว เองและลู ก
หลาน รวมถึงก่อเตาถ่านทำ�ขนมครกขาย
ที่หน้าบ้านของตัวเองเป็นประจำ�ทุกวัน
เด็กยุคนี้ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเร่งรีบ ต้องรีบตื่น รีบกิน
แม้แต่ขา้ วเช้าส่วนใหญ่กไ็ ม่คอ่ ยได้ทาน ยายบุญมีจงึ อยากท�ำ
ขนมครกให้เด็กๆ ในหมูบ่ า้ นได้ทานก่อนไปโรงเรียน ส่วนเรือ่ ง
ก�ำรี้ก�ำไรไม่ค่อยได้คิด ได้เท่าไรก็เท่านั้น บางครั้งก็ยังแถมให้
เด็กๆ ด้วยความเอ็นดูอีกด้วย
เมือ่ จบ ป.๖ เด็กๆ ในหมูบ่ า้ นมักไปเรียนต่อที่โรงเรียน
พนาศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นประจ� ำ อ� ำ เภอของจั ง หวั ด
อ�ำนาจเจริญ ยายบุญมีได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้เขาเอาใจใส่
เด็กๆ เป็นอย่างดี ฝึกให้ท�ำนั่นท�ำนี่จนได้รับรางวัลมากมาย
วันก่อนครูแนะแนวของที่นี่ก็ยังพาเด็กๆ มาฝากฝัง บอกว่า
จะให้เด็กๆ มาเรียนรู้การท�ำขนมครก ยายบุญมีฟังแล้วก็นึก
ข�ำว่าคนเรียนสูงๆ ยังต้องมาเรียนกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
อย่างตัวเองเลยหรือนี่ แต่เมื่อได้ฟังครูพูดจึงพอจะเข้าใจขึ้น
มาหน่อยว่า เด็กๆก�ำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และต้องท�ำ
รายงาน ส่วนจะเกี่ยวกับขนมครกของแกอย่างไร อันนี้ก็ยัง
อดสงสัยไม่ได้อยู่ดี…
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โครงงานคณิตศาสตร์ เด็กๆ ก็สามารถพูดเล่าผลงานของ
ตัวเองให้นอ้ งๆ ชัน้ ประถม และให้ผอู้ ำ� นวยการโรงเรียนและ
คุณครูท่านอื่นๆ ฟังได้ ซึ่งสิ่งนี้ดิฉันเรียกว่าเป็นความส�ำเร็จ
แบบยกก�ำลังสองเลยค่ะ”
ที่ส�ำคัญ เธอบอกว่าเด็กๆ ได้รู้จักการท�ำวิจัยแบบ
เล็กๆ ที่เรียกว่า Mini Research เป็น รู้ว่าถ้าจะหาความรู้
เรื่องหนึ่ง จะต้องใช้กระบวนการหาความรู้อย่างไรบ้าง ซึ่ง
เธอบอกว่าถ้าเด็กๆ เริม่ ต้นด้วยสิง่ นี้ ต่อไปในอนาคตเขาก็จะ
กลายเป็นคนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และ
สามารถน�ำความรู้นั้นมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้

คณิตศาสตร์นอกกระดานด�ำ 

ครูกนกวรรณ บั้งทอง คือครูแนะแนวและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนพนาศึกษา ที่ไป
คุยกับยายบุญมีเมื่อหลายวันก่อน ครูคาดเดาไว้แล้วว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่คงสงสัยว่าท�ำไมครูจึงพาเด็กนักเรียนไป
เรียนรูก้ ารท�ำอาชีพของชาวบ้าน วันนีเ้ ธอจึงกลับไปทีห่ มูบ่ า้ น
อีกครั้ง ไปคุยกับเจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย
เพือ่ อธิบายโครงการทีช่ อื่ ว่า “ยุววิจยั คณิตศาสตร์” ให้ทกุ คน
ได้เข้าใจร่วมกัน
“ตอนนีท้ างโรงเรียนได้ฝกึ ให้นกั เรียนชัน้ ม.๖ ของเรา
เป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ ที่เราตั้งชื่อว่า ‘โครงการ
ยุววิจัยคณิตศาสตร์’ อยู่ค่ะ ความจริงแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้
อยูเ่ ฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ แต่ยงั อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันของ
เราด้วย ดิฉนั อยากให้เด็กๆ ทุกคนรูจ้ กั สังเกต รูจ้ กั ตัง้ ค�ำถาม
เพื่อตอบค�ำถามที่ตัวเองอยากรู้ เช่น ป้าบุญมีท�ำขนมครก
ขาย เด็กๆ ก็ตอ้ งมาเรียนรูว้ า่ วิธกี ารท�ำขนมครกว่าท�ำอย่างไร
แล้วหลังจากนัน้ ก็ให้เด็กๆ ได้นำ� วิชาคณิตศาสตร์มาใช้วา่ ต้อง
ลงทุนกี่บาท ต้องขายได้กี่บาทจึงจะได้ก�ำไร แล้วท�ำอย่างไร
จึงจะท�ำให้ขนมครกขายดี ลองเปลี่ยนเป็นขนมครกสูตร
สมุนไพร หรือขนมครกโอวัลตินดูไหม ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเท่าไร เวลาที่ใช้นานขึ้นหรือน้อยลง นี่คือตัวอย่างที่ครู
อยากอธิบายให้ทุกๆ คนเข้าใจร่วมกันค่ะ”
ดังนั้นนอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ ของ
คนในหมู่บ้านอย่างหลากหลายทั้งการท�ำน�้ำดื่ม ขนมครก
ขนมเครป ทองหยิบ ทองพับ สุม่ ไก่ ผ้าพันคอ หญ้ามุงหลังคา
บายศรี ฯลฯ แล้วเด็กๆ ก็จะต้องคิดท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
ตามความสนใจของตัวเองอีกด้วย
โครงงานที่นักเรียนท�ำ  ครูกนกวรรณบอกว่าเป็นชิ้น
งานที่ท�ำส�ำเร็จ กินได้ ไม่ลืม เพราะบางอย่างท�ำเสร็จแล้ว
ก็น�ำมากินมาใช้ได้จริงๆ ยิ่งเมื่อได้เรียนรู้จากการลงมือท�ำ
นักเรียนก็จะไม่มีวันลืม แถมโตขึ้นก็ยังน�ำมาท�ำเป็นอาชีพ
ได้ด้วย ซึ่งเธอเล่าว่า
“เด็กๆ สมัยนีไ้ ม่คอ่ ยได้สนใจว่าพ่อแม่ปยู่ า่ ตายายท�ำ
อะไร ใช้ชีวิตอย่างไร อย่างการทอผ้าขาวม้า เกือบทุกบ้าน
ท�ำอยู่แล้ว แต่แด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วว่าตรงไหนเรียกที่
ปั่นด้าย ตรงไหนเรียกกี่ แต่พอมาเรียนวิชานี้เขาจะรู้และ
อธิบายให้เพื่อนฟังได้ หรืออย่างการสานกระติบข้าวเหนียว
หรือการด�ำนาถ้าไม่มอบหมายเป็นหน้าทีใ่ ห้เขาก็จะไม่ทำ� แต่
พอเราให้ท�ำเป็นโครงงาน แบ่งให้ท�ำเป็นกลุ่ม เขาก็สนุกที่
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จะค้นคว้าหาความรู้กับเพื่อนๆ รู้จักที่จะน�ำคณิตศาสตร์มา
เชื่อมโยง เช่น ผ้าขาวม้าเวลาท�ำผืนหนึ่งใช้เงินลงทุนกี่บาท
ใช่เวลาท�ำเท่าไร ท�ำอย่างไรจะให้ได้ก�ำไร เขาก็จะน�ำเอา
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องก�ำหนดการเชิงเส้น โดยให้ทุนที่ใช้เป็น
ตัวแปร X ตัวแปร Y แล้วก็หาออกมาว่าท�ำอย่างไรจึงจะได้
ก�ำไรสูงสุด”
นอกจากนัน้ ครูกนกวรรณยังเล่าเสริมว่าผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ใน
ชุมชนกระตือรือร้นที่จะให้ความรู้กับนักเรียน แถมยังแบ่ง
ของกินของใช้ที่นักเรียนช่วยท�ำให้น�ำกลับไปฝากคนที่บ้าน
อีกด้วย สายใยเล็กๆระหว่างคนต่างรุ่นจึงเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติจากเมื่อก่อนที่เด็กไม่ค่อยได้เข้าหาหรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่ก็เริ่มที่จะชวนคุยเป็นมากขึ้น นอกจากนั้นการท�ำ
โครงงานก็ยังท�ำให้เด็กๆ กล้าพูดภาษากลางมากขึ้น
“ส�ำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ เรื่องนี้อาจไม่เป็น
ปัญหา แต่ส�ำหรับในชนบทอีสาน เด็กๆ ยังอาย เวลาจะน�ำ
เสนออะไรบางครั้งก็ยังหลุดพูดภาษาอีสาน ครูก็จะบอกว่า
‘ไม่เป็นไร มันเป็นความรู้สึกที่จริงใจ เราก็ฝึกกันไปผิดพลาด
กันได้’ หรือเด็กบางคนไม่กล้าน�ำเสนองาน ครูก็จะฝึกด้วย
การให้มาเล่าโครงงานทีท่ ำ� ให้ครูฟงั ก่อน แล้วหลังจากนัน้ จึง
ไปพูดหน้าชัน้ ให้เพือ่ นฟัง และทีส่ ดุ ในวันทีเ่ ราจัดนิทรรศการ

ก่อนทีจ่ ะเริม่ โครงการยุววิจยั คณิตศาสตร์ ครูกนกวรรณ
เล่าว่าต้องมีการเตรียมการต่างๆ ทั้งการเตรียมความพร้อม
ของคุณครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และท�ำความเข้าใจกับ
นักเรียน มีการส�ำรวจทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล วางแผนการท�ำงาน ก�ำหนดพืน้ ที่
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ส�ำคัญต้องมีการประเมินผลทั้งขณะ
ด�ำเนินการ และหลังเสร็จสิ้นการด�ำเนินการ
เธอเล่าว่าโครงงานคณิตศาสตร์นี้ เป็นกระบวนการ
ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก โดย
ใช้คุณลักษณะของยุววิจัยที่ดีคือ ต้องมีความสงสัยใคร่รู้
มีวิจารณญาณ มีความใจกว้าง รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความซือ่ สัตย์ ขยันหมัน่ เพียร และมีความสุขในการท�ำงาน
ตัวอย่างโครงการหนึง่ ทีค่ รูกนกวรรณยินดีนำ� เสนอคือ
โครงงานเรื่องผ้าพันคอลายคณิต สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม
ครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ เราอาจนึกไม่ออกว่าไหมพรมจะเกีย่ วข้องกับ
คณิตศาสตร์ได้อย่างไร ว่าแล้วเราก็ไปหาน้องๆ กลุม่ นีก้ นั เลย
ดีกว่า
น้องๆ เล่าว่า หลังจากที่ศึกษาลวดลายต่างๆ ของ
ลายทางคณิตศาสตร์ ก็พบว่าแต่ละลวดลายสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้เป็นลายผ้าพันคอได้ จึงเกิดไอเดียที่จะท�ำผ้า
พันคอทีเ่ ป็นลายทางคณิตศาสตร์ ซึง่ สามารถท�ำง่ายใช้ได้จริง
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย
เริม่ แรกน้องๆ กลุม่ นีก้ ไ็ ปศึกษาการถักผ้าพันคอทีเ่ ป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เรียนรูก้ ารเลือกใช้วสั ดุ เลือกใช้สใี ห้เหมาะ
กับชิ้นงานก่อน หลังจากนั้นจึงใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เรื่องลวดลายทางเรขาคณิตและก�ำหนดการเชิงเส้นมาใช้ใน
การถักผ้าพันคอ
เมือ่ ถักผ้าพันคอได้แล้ว ก็มาศึกษาต่อว่า หากในหนึง่
สัปดาห์มเี วลาในการผลิตผ้าพันคอ ๓๘ ชัว่ โมงโดยมีไหมพรม
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ความส�ำเร็จที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจ

๒๕ ม้วน โดยที่ผ้าพันคอลายน�้ำหนึ่งผืน ใช้เวลาในการผลิต
๔ ชั่วโมง ขายได้ก�ำไรชิ้นละ ๓๕ บาท และผ้าพันคอลาย
คละสีหนึ่งผืน ใช้เวลาในการผลิต ๘ ชั่วโมง ขายได้ก�ำไรชิ้น
ละ ๓๐ บาท
ดั ง นั้ น ถ้ า อยากทราบว่ า ควรถั ก ผ้ า พั น คอลายใด
จ�ำนวนกี่ผืนต่อสัปดาห์ จึงจะได้ก�ำไรมากที่สุดและเป็น
จ�ำนวนเงินเท่าไร น้องๆ กลุ่มนี้จึงสร้างแบบจ�ำลองทาง
คณิตศาสตร์ขึ้น ด้วยการเขียนกราฟ แล้วแก้ระบบสมการ
เพื่อหาค�ำตอบ
ผลทีไ่ ด้คอื ในหนึง่ สัปดาห์ เราควรผลิตผ้าพันคอลาย
คละสี ๔ ผืน และลายน�้ำ ๓ ผืนจึงจะได้ก�ำไรสูงสุดคือ ๒๑๐
บาทนั่นเอง
นี่ คื อ หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การน� ำ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ ม าเชื่ อ มโยงในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์
โดยตรงกับนักเรียนที่ท�ำกิจกรรมนี้แล้ว ครูคณิตศาสตร์ของ
ที่นี่ก็ยังสามารถน�ำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นสื่อการสอน
ของนักเรียนรุ่นต่อไปได้อีกด้วย
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ครูกนกวรรณพูดทิง้ ท้ายว่าปัจจัยทีท่ ำ� ให้โครงการครัง้ นี้
ส�ำเร็จมีหลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่การให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีของผูน้ ำ� ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ปราชญ์
ชาวบ้านซึง่ เป็นทุนทางปัญญาของชุมชน ความเอาใจใส่ของ
ครูผสู้ อน การติดตามงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน รวมถึงความ
สนใจใคร่รู้ของนักเรียนเอง
“ดิฉนั คิดว่าสิง่ ส�ำคัญคือเราต้องได้รบั ความสนับสนุน
จากคนในชุมชน เมือ่ พ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งของนักเรียนเห็นความ
ส�ำคัญในเรื่องนี้งานของเราก็ง่ายขึ้น เวลาจะเข้าไปคุยกับ
ใครเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือ และโชคดีที่ชาวบ้านที่นี่มี
อัธยาศัยไมตรี เอ็นดูรักใคร่นักเรียนเหมือนลูกหลาน เด็กๆ
เลยมีความสุขที่จะได้เรียนรู้
ดิฉันภูมิใจกับโครงการนี้มาก เพราะเหมือนได้ฝึก
ให้เด็กๆ ได้รู้จักโลกของความเป็นจริง ได้รู้ว่าในการท�ำงาน
แต่ละอย่างเราต้องใช้ความขยัน อดทน หรือต้องรู้จักแก้
ปัญหาอย่างไรบ้าง แม้ว่าโครงการจะได้รับรางวัลนวัตกรรม
ของกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ดิฉนั ก็ยงั ดีใจ
ไม่เท่ากับทีไ่ ด้เห็นเด็กๆ เข้าไปพูดคุยขอความรูจ้ ากชาวบ้าน
ท�ำให้เห็นอีกมิติหนึ่งของความรู้ว่าต้องท�ำให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ต่อให้ชาวบ้านเหล่านั้นจะไม่ได้
เรียนจบอะไร แต่เราต้องเคารพในความรู้ความสามารถของ
พวกเขา ทีส่ ำ� คัญดิฉนั ชีใ้ ห้เด็กๆ เห็นว่า ในการเสาะหาความ
รู้เรื่องอะไร เราจะต้องไม่ไปคัดลอกเขามา แต่ต้องไปเรียนรู้
จากเขา แล้วน�ำมาดัดแปลงสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตัวเอง และ
ต้องให้เครดิตหรือขอบคุณทีม่ าของแหล่งความรูน้ นั้ ๆ ด้วย”

มะแข่นเมืองลี สู่เวทีโลก

สร้างองค์ความรู้บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี น่าน

“มะแข่นดีปี๋ ไผมีขะใจ๋เอามา คั่วเหียนาใส่ลาบบ่ขื่น”
บทเพลงซอของชาวเหนือทีเ่ ล่าถึงอาหารพืน้ เมืองเลือ่ งชือ่ อย่าง “ลาบ” ทีจ่ ะขาดเครือ่ งเทศสำ�คัญ
คือ “มะแข่น” ไปไม่ได้ เพราะกลิ่นหอมฉุนและรสชาติซาบซ่าอันมีเสน่ห์ของมะแข่น จะช่วยดับกลิ่น
คาวของเนื้อสัตว์ ช่วยชูรสชาติให้อาหาร และกระตุ้นน้ำ�ย่อยทำ�ให้ “กิ๋นข้าวลำ�แต๊ลำ�ว่า” อีกด้วย
มะแข่นเมืองลี สู่เวทีโลก

“แต่จะท�ำยังไงล่ะ”
เป็นค�ำถามทีก่ อ้ งอยูใ่ นใจของ อ.สุรางค์รตั น์ แดงจิระ
ครูวทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี คนเมืองเหนือ
ที่เติบโตมากับรสชาติของมะแข่น
แล้วในทีส่ ดุ ก็ “ปิง๊ ไอเดีย” จึงปรึกษากับ อ.ประศาสน์
จันทรบุปผา ผู้อ�ำนวยการใจดีที่ชักชวนครูทุกคนมาปรึกษา
หารือ “เรามาจัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการเรือ่ งมะแข่น
เข้ากับการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กัน
เถอะ”
เพราะ “ความรู้” ที่เกิดจากการ “เรียนรู้” นี่เอง
ที่จะช่วยให้คุณค่าต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในมะแข่นถูกค้นพบ และ
เมื่อน�ำมาสื่อสารเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ทีนี้คนทั่วโลกก็
จะได้รู้จักมะแข่นเมืองลีอย่างที่ตั้งใจ

แล้ววันนี้ ยายบุญมีก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ลูกหลานก�ำลัง
ท�ำคืออะไร แกยิ้มแก้มปริทุกครั้งยามที่มีนักเรียนวัยรุ่น
เข้ามาพูดคุยด้วย ไม่น่าเชื่อว่าแค่การท�ำรายงานของเด็กๆ
จะท�ำให้ผู้ใหญ่มีความสุขได้ถึงขนาดนี้
ยายบุญมีบอกว่า “ถึงไม่มีรายงานก็มาเยี่ยมยาย
อีกนะ ยายไม่ได้ท�ำเป็นแค่ขนมครกอย่างเดียวนะเออ…
ใครอยากทอผ้า สานเสื่อก็มาได้เลยจ้ะ”

บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะชาวบ้าน ปราชญ์ในชุมชนที่เห็นความ
ส�ำคัญและเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมถึงความ
ตั้งใจของครูผู้สอน

ชาวบ้านเมืองลี อ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน พวกเขา
มีวิถีการอยู่การกินผูกพันกับมะแข่นมาช้านาน เพราะเป็น
แหล่งทีพ่ บมากทีส่ ดุ และยังมีคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ มีกลิน่ หอมกว่า
มะแข่นทีไ่ หนๆ ท�ำให้เด็กๆ ลูกหลานบ้านเมืองลีมคี วามภาค
ภูมิใจ อยากให้มะแข่นเมืองลีดังไกลไปทั่วโลก...

แม้โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จะตั้งอยู่ในชุมชน
เล็กๆ มีนักเรียนตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖ อยู่เพียง ๒๕๙ คน มีครู
๑๙ คน แต่ก็ไม่ท�ำให้ทุกคนท้อใจ อีกทั้งยังมุ่งมั่นช่วยกันคิด
ว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร ให้เด็กๆ เกิด
ความรู้ความเข้าใจ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ
ปฏิบัติอย่างลงลึกถึงใจ กลายเป็น “ทักษะ” ที่ติดตัวไปใช้ได้
ตลอดชีวิต
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก สสค. จึงน�ำไป
สู่การกระจายลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม อย่าง
ทัว่ ถึง เพือ่ จัดกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายให้กบั นักเรียน
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มาท�ำโครงงานกันเถอะ

ผลมะแข่นสด

ผลมะแข่นแห้ง

อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ต้นมะแข่นในท้องถิ่นเป็น
ตัวตั้ง

มารู้จักมะแข่นกันเถอะ

เมื่อถึงชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม อ.สุรางค์รัตน์ และ
คุณครูหลายคน ก็ชวนเด็กๆ ตั้งแถวพากันเดินออกไปนอก
โรงเรียน ระยะทางเพียง ๓๐๐ เมตร พวกเขาก็ถึงที่หมาย
คือสวนมะแข่น ซึ่งเป็นช่วงที่ก�ำลังออกผลพอดี
มะแข่นเป็นไม้ยนื ต้นทีเ่ จริญเติบโตได้ดใี นระดับความ
สูง ๘๐๐-๙๐๐ เมตรจากระดับน�้ำทะเล ชอบอากาศเย็น
และมีความชื้นสูง จะออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
และจะติดผลในช่วงเดือนมิถนุ ายน-พฤศจิกายน บางท้องถิน่
ในภาคเหนือก็เรียกว่า มะข่วง, มะแขว่น, บ่าแข่น แต่คน
โคราชจะเรียกว่า มะกรูดตาพราหมณ์ อาจจะเป็นเพราะว่า
กลิ่นของผลมะแข่นสดจะหอมคล้ายมะกรูด แต่อย่าได้เผลอ
ไปลองกินเชียว เพราะความซ่าของน�้ำมันหอมระเหยในผล
มะแข่นจะท�ำให้ลิ้นชาไปหลายชั่วโมงเลยล่ะ
การจะน�ำไปประกอบอาหารได้นั้น ต้องเก็บผลสด
ที่แก่จัดมาผึ่งให้แห้งเสียก่อน จากสีเขียวก็จะกลายเป็นสี
น�้ำตาลและแตกออกจนเห็นเมล็ดเล็กๆ สีด�ำของมะแข่นที่
อยู่ข้างใน
พ่อหลวงเสวียน ปันติ ปราชญ์ชาวบ้าน เล่าให้เด็กๆ
และครูฟังว่า มะแข่นเป็นพืชที่หวงพันธุ์ ชอบขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ แต่ก็มีชาวบ้านทดลองน�ำเมล็ดไปเพาะได้สำ� เร็จ
ซึ่งกว่าจะงอกได้ก็ยากมาก นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่บอบบาง
หากล�ำต้นมีแผลเพียงนิดเดียวก็จะค่อยๆ แห้งและตายใน
ที่สุด ดังนั้นเวลาเก็บเกี่ยวผลจะต้องใช้ความระมัดระวัง
ไม่ให้กิ่งใหญ่ๆ หักลงมา
ว่าแล้วพ่อหลวงเสวียนก็สาธิตการสอยพวงมะแข่น
แบบมืออาชีพให้เด็กๆ ดู หลายคนแม้จะเป็นลูกหลานคน
เมืองลีแต่กำ� เนิด ก็เพิง่ ได้รจู้ กั นิสยั ใจคอของต้นมะแข่นจริงๆ
ก็วันนี้แหละ นึกในใจว่า “วันหลังฉันจะไม่เอาไม้ไปฟันต้น
มะแข่นของพ่อเล่นอีกแล้ว”
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หลังกลับจากสวนมะแข่นวันนั้น เด็กๆ หลายคนเกิด
ความสนใจขึ้นมาอย่างเป็นจริงจัง เข้าห้องสมุดค้นคว้า เปิด
เว็บไซต์ค้นหาความรู้เกี่ยวกับมะแข่นเพิ่มมากขึ้น อ.สุรางค์
รัตน์ จึงสบโอกาส ชวนเด็กๆ มาท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์กนั
อริศาและรัตติกาล นักเรียนชัน้ ม.๕ รูว้ า่ ในผลมะแข่น
มีน�้ำมันหอมระเหยอยู่มาก พวกเขาจึงอยากจะทดลองสกัด
น�้ำมันหอมระเหยออกมาโดยวิธีกลั่นด้วยไอน�้ำ 
“ได้แรงบันดาลใจจากที่ปู่เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนเคย
ต้มเหล้ากลั่น เขาจะมีหม้อสองชั้น ชั้นบนเป็นอ่างน�้ำเย็น
เวลาไอร้อนจากหม้อชั้นล่างระเหยขึ้นมากระทบกับความ
เย็น ก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำ หนูก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอา
มาประยุกต์ดู”
จากนั้นเด็กๆ ก็ช่วยกันประดิษฐ์เครื่องกลั่น ซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์ก็หาไม่ยากเพราะท�ำจากหม้อนึ่งข้าวในครัวของแม่
เอามาดัดแปลงนิดหน่อย เพิ่มชั้นรองและท่อเพื่อให้น�้ำมัน
หอมระเหยจากการนึ่งมะแข่นไหลออกมาข้างนอกได้
ลองผิดลองถูกอยูห่ ลายครัง้ ก็ได้ผลอย่างทีต่ งั้ ใจ น�ำ้ มัน
หอมระเหยที่พวกเขากลั่นออกมาได้ มีกลิ่มหอมชื่นใจจริงๆ
สามารถน�ำไปท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย เพื่อน
อีกหลายกลุ่มจึงสนใจน�ำน�้ำมันหอมระเหยไปเป็นส่วนผสม
ในการผลิตยาหม่องมะแข่น พิมเสนน�้ำมะแข่น และชอล์ก
สมุนไพรไล่มด นอกจากนี้ยังมีโครงงานมะแข่นดอง โครง
งานน�้ำพริกปรุงลาบมะแข่น กลายเป็นสินค้าของนักเรียนที่
เกิดจากการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเอง
ในวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศการเรียนการสอน
แบบเก่าๆ เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง เมือ่ อ.กิจณรงค์ แก้ววังอ้อ
ชวนนักเรียนลงพื้นที่ ท�ำโครงงานชุด “มาสนุกกับการวัด”
พวกเขาอยากรู้ว่า มะแข่นต้นนี้มีความสูงเท่าไหร่ มีน�้ำหนัก
แค่ไหน โดยที่ไม่ต้องปีนขึ้นไปวัดหรือตัดต้นมาชั่งน�้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์จากมะแข่นฝีมือนักเรียน

พวกเขาจึงใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเป็นตัวช่วย เช่น
วั ด การเส้ น รอบวง ค� ำ นวณหารั ศ มี ข องต้ น วั ด ความสู ง
จากเงาของต้นมะแข่น ใช้สูตรตรีโกณมิติที่ครูสอน ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์อย่าง
ไม่น่าเชื่อ
ส่ ว นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้า คุณครูชวนนักเรียนท�ำโครงงาน
เมนูอาหารจากมะแข่นทีแ่ ปลกใหม่ไปจากเดิม นอกจากลาบ
ลู่ ส้า แกงอ่อม น�้ำพริก ที่ต้องใส่มะแข่นเป็นส่วนผสมแล้ว
เด็กๆ ยังทดลองน�ำมาท�ำเมนูหมูนึ่งมะแข่น ไก่ย่างมะแข่น
เกี๊ยวทอดมะแข่น ไข่เจียวมะแข่น และยังมีเครื่องดื่มน�้ำ
มะนาวผสมมะแข่นที่หวานเย็น หอมชื่นใจ
“สนุกค่ะ ได้ความรูด้ ว้ ย เราได้ฝกึ คิดว่าจะเอามะแข่น
ไปท�ำอาหารอะไรได้อีก แต่ต้องอร่อยด้วยนะคะ บางอัน
ทดลองท�ำแล้วกินไม่ได้ก็มี”
“อีกหน่อยเราเรียนจบไปแล้ว ไม่มีงานท�ำ ก็สามารถ
เอาไปท�ำเป็นอาชีพได้ครับ ท�ำอะไรแปลกใหม่ทยี่ งั ไม่มใี ครท�ำ”
เด็กๆ เล่าถึงประสบการณ์และการต่อยอดสูล่ ทู่ างอัน
แจ่มใสในอนาคต

เปิดบ้านวิชาการ

เมื่อครบ ๑ ปี ที่ได้ท�ำโครงการ ครูและนักเรียนทั้ง
โรงเรียนจึงช่วยกันจัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ” น�ำผลงาน
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาจัดแสดง

นอกจากโครงงานต่างๆ แล้ว ยังมีผลงานที่น่าสนใจมากมาย
อย่างการออกแบบโปสการ์ดมะแข่น การวาดภาพมะแข่น
เพื่อชีวิต การแสดงฟ้อนมะแข่น เกมวิ่งเปรี้ยวมะแข่น สมุด
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมะแข่น และมัคคุเทศก์น้อย
คนเก่ง ที่ อ.วันทนา ตรงประเสริฐศิริ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ฝึกฝนให้จนช�ำนาญ
นอกจากนี้ยังมีเรียงความ นิทาน กลอนและค�ำขวัญ
เกีย่ วกับมะแข่นเมืองลีของกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยอีก
ด้วย
เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆ ทุกคน
เพราะผลงานเหล่านีไ้ ด้ถกู ถ่ายทอดสูส่ ายตาพ่อแม่พนี่ อ้ งชาว
เมืองลีที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย
ถึงแม้จะเวทีชมุ ชนเล็กๆ แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเผยแพร่เรือ่ งราวของมะแข่นเมืองลี สูเ่ วทีโลก อย่าง
ที่พวกเขาหวังไว้

พัฒนาทักษะการคิด

โครงการนี้ท�ำให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ที่สะท้อนให้เห็นความ
พยายามของครูทชี่ ว่ ยจุดประกายการเรียนรูข้ องเด็กๆ พร้อม
กับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ
และเกิดทักษะชีวติ ทีพ่ วกเขาสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในวัน
ข้างหน้าต่อไป
ความหวังของครูกค็ อื การบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน
คนเมื อ งลี เ หล่ า นี้ ที่ จ ะช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ พื ช ส� ำ คั ญ ของ
ท้องถิ่นให้คงคุณค่า สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นตนเอง และ
ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขต่อไป
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
“การเรียนรู้” จะท�ำให้เราค้นพบคุณค่าของ
สิง่ ต่างๆ รอบตัว แม้จะเป็นเพียงสิง่ เล็กน้อยก็ไม่ควร
ละเลย
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การพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ไตรภาคี
โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร

ผมเพิ่ ง เข้ า มาเป็ น ครู ใ นกลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ของโรงเรี ย น
เลิงนกทา ตำ�บลสามแยก อำ�เภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธรได้แค่เพียง ๓ ปี แต่การเรียน
การสอนของที่นี่ทำ�ให้ผมกลายเป็นครูที่
กระตือรือร้นและมีความสุขมาก
งานอดิเรกของผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบดูหนัง
ฟังเพลง เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ตไปตามเรื่องตามราว โดย
เฉพาะดูหนังผมชอบมากเป็นพิเศษ ถึงขนาดเขียนบล็อก หรือ
ที่เรียกเต็มๆ ว่า เว็บบล็อก(Weblog) วิจารณ์หนังที่ตัวเอง
ชอบให้คนอื่นได้เข้ามาอ่าน และโพสต์ข้อความแสดงความ
คิดเห็น
หนังในดวงใจของผมเรื่องหนึ่งคือ “Julie & Julia”
(จูลี่ แอนด์ จูเลีย ปรุงรักให้ครบรส) ซึ่งสร้างจากเรื่องจริง
ของจูเลีย ไชลด์ หญิงชาวอเมริกันที่ตามสามีไปใช้ชีวิตอยู่
ในประเทศฝรั่งเศส และจูลี่ พาวเวลล์เลขาสาวที่มีหน้าที่
การงานซ�้ำซากจ�ำเจ ผู้หญิงสองคนนี้มีชีวิตอยู่ต่างสถานที่
ต่างเวลา แต่ทั้งคู่มีความหลงใหลในสิ่งเดียวกัน นั่นคือ
ศาสตร์การท�ำอาหาร เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วจูเลีย ไชลด์ได้เขียน
สูตรอาหารของตัวเองไว้ในหนังสือที่แปลง่ายๆ ว่า “ศิลปะ
การท�ำอาหารของชาวฝรัง่ เศส” กลับมาในห้วงเวลาปัจจุบนั
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จูลี่ พาวเวลล์ตัดสินใจที่จะใช้เวลา ๑ ปีพอดิบพอดีในการท�ำ
อาหารตามสูตรทั้งหมด ๕๒๔ สูตรตามหนังสือเล่มนี้ และ
เขียนประสบการณ์ของเธอลงบล็อก เพื่อบอกเล่าว่าเธอท�ำ
อาหารตามหนังสือแล้วได้ผลเป็นอย่างไร หรือเธอรูส้ กึ ท้อแท้
ใจหรือมีความสุขอย่างไรระหว่างทีท่ ำ� อาหารชนิดนัน้ ๆ มีคน
ติดตามอ่านเรื่องราวของเธอเยอะมากจนหนังสือพิมพ์ต้อง
ตามไปสัมภาษณ์เธอ นีค่ อื อานุภาพของเทคโนโลยีทสี่ ามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้
ผมรู้ว่าใครๆ ในยุคนี้ก็สามารถเขียนบล็อกได้ แต่ผม
ไม่อยากจะเชื่อว่าครูคณิตศาสตร์ ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล
ความเจริญอย่างคุณครูในโรงเรียนของผมจะมีความคิดสุดล�ำ 
้
ด้วยการสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กนักเรียนผ่านบล็อกอย่าง
ทุกวันนี้ ขอบอกว่าได้ผลดีมากขนาดที่ท� ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ดังนั้น ถ้าคุณยังไม่เคยดูหนังเรื่องจูลี่ แอนด์ จูเลีย
ปรุงรักให้ครบรส ก็โปรดลืมมันไปก่อนได้เลยครับ เพราะผม
จะน�ำเสนอหนังเรือ่ งใหม่ ทีท่ งั้ แนว ทัง้ สนุก มีชอื่ เรือ่ งทีผ่ มคิด
เองเออเองว่า “ครูคณิตศาสตร์ หัวใจเว็บบล็อก”

แท่ น แท่ น แท้ น …เลิ ง นกทาภู มิ ใ จน�ำเสนอชี วิ ต
ครูคณิตศาสตร์

ใครคิดว่าชีวติ การเป็นครูคณิตศาสตร์นนั้ ง่ายแสนง่าย
แค่สอนๆ ไปตามหนังสือแล้วสั่งการบ้าน ตรวจการบ้านเด็ก
ตกเย็นก็กลับบ้านไปนอนตีพงุ เห็นทีจะต้องเปลีย่ นความคิด
ใหม่ ถ้าได้รู้จักครูคณิตศาสตร์รุ่นพี่ผู้เป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน
และหัวหน้าผู้มีอุดมการณ์ของผมคนนี้
ครูมนตรี แก้วใส เป็นรองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนเลิงนกทา
ที่ควบสองต�ำแหน่งคือท�ำหน้าที่ฝ่ายบริหารและครูสอน
คณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังอุทิศเวลาท�ำหน้าที่ประธาน
ชมรมครูคณิตศาสตร์จังหวัดยโสธร ของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย โดยมีเป้าหมายในชีวิตคือการ
คิดค้นหาวิธีการให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
ครูบอกรุ่นน้องอย่างผมว่า “ถ้าเด็กเรียนคณิตศาสตร์ด้วย

ความเข้าใจเด็กก็จะมีความสุข แต่ถา้ เรียนด้วยความไม่เข้าใจ
ก็จะเป็นเหมือนดินพอกหางหมู พัลวันพัลเก เรื่องนี้ยังไม่
รู้เรื่องก็เรียนอีกเรื่องต่อแล้ว สุดท้ายเด็กก็จะเบื่อ ดังนั้นครู
ต้องคิดหาวิธีการให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่าย หรือ
ได้มีโอกาสซักถามในจุดที่ไม่เข้าใจให้มากที่สุด”
เห็ น ไหมละครั บ ว่ า การเป็ น ครู ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ ดี
ไม่ ใช่ เรื่ อ งง่ า ย ด้ ว ยเหตุ นี้ ค รู ม นตรี จึ ง ปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ครูคณิตศาสตร์อกี ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
และโรงเรียนห้องแซงวิทยา ซึ่งประสบปัญหาเดียวกันคือ
เด็กนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ในระดับต�่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งสาม
โรงเรียนจึงจับมือกันเพื่อคิดหาสาเหตุของปัญหานี้
“ผมคิดว่านักเรียนขาดทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ทักษะ
คือ เทคนิคการประมาณค่าอย่างแม่นจ�ำ  เทคนิคการจดจ�ำ
ตัวเลข เทคนิคการบวกลบคูณหารเลขในใจขั้นสูง และ
เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐาน ดังนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็น
สาเหตุที่ท�ำให้ผลสอบโอเน็ทของเด็กต�่ำกว่ามาตรฐาน”
ครูมนตรีว่าอย่างนี้ ครูจากอีกสองโรงเรียนเห็นจริง
ด้วย ทั้งสามโรงเรียนจึงจับมือกันเป็น “ไตรภาคี” ร่วมท�ำ 
“โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี”
ด้วยกัน โดยมีส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นกองหนุนทุนงบประมาณ
ว่ า แล้ ว ครู ม นตรี ก็ งั ด เอาวิ ท ยายุ ท ธ์ ขั้ น สู ง ที่ ไ ด้ ไ ป
เรียนรู้มา มาบอกเล่ากับครูคนอื่นๆ ว่า
“เมื่อสองปีที่แล้วผมไปอบรมการท�ำเว็บบล็อก กับ
ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หลังจากนั้นก็
น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาท�ำเว็บบล็อกของตัวเอง เพือ่ ใช้เป็นช่องทาง
ในสื่อสารวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียน โดยผมจะตั้งค�ำถาม
คณิตศาสตร์ไว้ นักเรียนคนไหนตอบได้ก็เข้ามาตอบ หรือ
นักเรียนคนไหนมีปัญหาสงสัยตรงไหนก็โพสต์ข้อความเพื่อ
สอบถามได้ ผมก็จะคอยตอบและอัพเดทข้อมูลทุกวัน
“ผมท�ำอย่างนีม้ าปีกว่าแล้ว เด็กๆ ให้ความสนใจดีมาก
ผมคิดว่าเราน่าจะเพิ่มช่องทางให้นักเรียนสื่อสารกับเรา
เพราะอย่างทีเ่ รารูก้ นั ดีวา่ เด็กนักเรียนจะได้ความรูใ้ นแต่ละ
เนือ้ หาวิชาในห้องเรียนแค่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ส่วนอีก ๓๐
เปอร์เซ็นต์ เด็กต้องไปหาจากแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ เช่นห้องสมุด
หรืออินเทอร์เน็ต ในยุคปัจจุบันผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็น
ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ ดังนั้นเราซึ่งเป็นครูมาช่วยกัน
ต่อยอดความรู้ให้นักเรียนด้วยการท�ำเว็บบล็อกกันดีไหม
เรามาช่วยกันค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาไว้
ในเว็บบล็อกของเรา เพื่อนักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าได้ง่าย

ไม่ต้องเสียเวลาไปสืบค้นหา ซึ่งบางครั้งเมื่อหาไม่เจอ เด็กก็
คลิกไปดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่า”
เมื่อครูมนตรีเริ่มต้นเรื่องราวไว้อย่างนี้ ตอนต่อไป
ครู ค ณิ ต ศาสตร์ ทั้ ง สามโรงเรี ย นจะสานต่ อ โครงการ
กันอย่างไร โปรดติดตามชมครับ

ไอเดียดีๆ ต้องรีบลงมือท�ำ 

ในฐานะทีเ่ ป็นครูคณิตศาสตร์คนหนึง่ ทีร่ ว่ มโครงการ
นี้ ผมจะเล่าให้ฟงั ว่าเขามีกระบวนการท�ำงานอย่างไร เริม่ แรก
เราก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ ของกลุ่มโรงเรียนไตรภาคีทั้งหมด ๑,๒๒๕ คน
โดยมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนไตรภาคีท�ำงาน
ร่วมกัน ทั้งหมด ๒๔ คน

ครูในโครงการ

สอนเน้นทักษะการคิด

หลังจากพูดคุยปรึกษากันระหว่างครูคณิตศาสตร์ใน
กลุ่มไตรภาคีแล้ว เราก็ได้ข้อสรุปว่าจะน�ำความรู้ของคุณครู
มารวบรวมจัดท�ำเป็นหนังสือคูม่ อื แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ไว้ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้าน
ต่างๆ เช่น ครูคนไหนเก่ง เทคนิคการบวกลบคูณหารเลข
ในใจขั้นสูงก็จะเป็นแกนหลักในการจัดท�ำเรื่องนั้น ส่วนครู
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คนไหนเก่งเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานก็ท�ำเรื่องที่
ตัวเองถนัด เสร็จแล้วเราก็นำ� หนังสือคูม่ อื ทีไ่ ด้มาจัดพิมพ์เพือ่
แจกนักเรียนคนละหนึ่งเล่ม
เมื่อเตรียมสื่อการสอนได้แล้ว คราวนี้ก็ถึงคราวต้อง
เตรียมความพร้อมของคุณครูบ้าง ทางกลุ่มของพวกเรา
ได้ เชิ ญ คุ ณ ครู ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ม าเป็ น
วิทยากร ให้ความรู้ในการจัดท�ำเว็บบล็อกด้วยโปรแกรม
เวิร์ดเพลส (WordPress)
“บล็อก มาจากค�ำว่า เว็บบล็อก เป็นรูปแบบเว็บไซต์
ประเภทหนึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้ง
จะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่าเพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้
จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์ คือบล็อกจะเปิดให้ผู้
เข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความ
ที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งท�ำให้ผู้เขียนสามารถพูดคุย
สื่อสารกับผู้อ่านได้ทันที” วิทยากรเขาบรรยายให้ฟังอย่างนี้
ก่อนที่ครูแต่ละคนจะลงมือสร้างเว็บบล็อกด้วยตัวเอง

การสื่อสารสองทางของ ครู-นักเรียน

เมือ่ คุณครูคณิตศาสตร์ทกุ คนในกลุม่ ไตรภาคีสามารถ
ท�ำเว็บบล็อกได้แล้ว ก็ถงึ คราวสือ่ สารกับนักเรียนบ้าง โดยครู
จะกระตุ้นนักเรียนให้เข้ามาในเว็บบล็อกด้วยการตั้งค�ำถาม
คณิตศาสตร์ สัปดาห์ละประมาณ ๑๐ ค�ำถาม ให้นักเรียน
เข้ามาตอบ โดยมีการให้คะแนนคนทีต่ อบถูก ใครท�ำคะแนน
ได้สงู ทีส่ ดุ ก็จะมีการมอบรางวัลหน้าเสาธง ตัวอย่างเช่น หน้า
เว็บบล็อกของครูมนตรีที่ขึ้นต้นว่า
“เชิญนักเรียนทดสอบความรู้ข้างล่างครับ…จงหา
ค�ำตอบว่าหากมีธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาทหนึ่งใบ น�ำไปแลก
เป็นธนบัตรใบละ ๑๐๐ บาท ๕๐ บาท และ ๒๐ บาท จะมีวธิ ี
แลกทัง้ หมดกีว่ ธิ ี (ถ้าแก้โจทย์ไม่ได้ หรือคิดไม่ออกคลิกทีน่ )ี่ ”
ปรากฏว่าเมื่อผมลองคลิกดูแล้ว ก็จะลิงก์เนื้อหา
ไปยังวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ครูสืบค้นข้อมูลมาเก็บไว้ และ
ถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจ หรือหาค�ำตอบไม่ได้ ก็สามารถ
โพสต์ข้อความถามคุณครูได้
ส่วนตัวครูคณิตศาสตร์เอง ครูมนตรีกพ็ ยายามส�ำรวจ
ตรวจสอบว่ามีความกระตือรือร้นในการพูดคุยสื่อสารกับ
นักเรียนมากน้อยแค่ไหน ด้วยการเปิดเข้าไปดูเว็บบล็อก
ของครูทุกคนทุกวัน ใครขยันอัพเดทข้อมูลเสมอๆ หรือ
ตั้งใจอธิบายให้ความรู้นักเรียนก็จะมีการกล่าวชื่นชมในการ
ประชุมแต่ละครั้ง
ทีส่ ำ� คัญวิธกี ารเรียนการสอนแบบนีส้ ามารถแลกเปลีย่ น
ความรู้ระหว่างโรงเรียนได้อีกด้วย เช่น เด็กนักเรียนจาก
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การพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูง

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
โรงเรียนเลิงนกทา อาจจะสอบถามข้อสงสัยทางคณิตศาสตร์
ผ่านเว็บบล็อกกับคุณครูที่อยู่โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
หรือคุณครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมก็ได้ นอกจากนัน้ เรายังมี
การแลกเปลี่ยนครูในเครือข่ายไตรภาคีที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสายคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันให้ไปสอนในต่างโรงเรียน
เช่น ครูโรงเรียนเลิงนกทาทีเ่ ก่งทักษะเทคนิคการบวกลบคูณ
หารเลขในใจขั้นสูง ก็ไปสอนโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
ส่วนครูของโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ที่เก่งทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาพื้นฐานก็มาสอนโรงเรียนเลิงนกทา
นอกจากการเรียนรู้ เรายังมีการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ
มีโครงการย่อยของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันไปในคาบ
ว่าง คาบซ่อมเสริมของแต่ละโรงเรียน เช่น โครงการย่อย
ของโรงเรียนห้องแซงวิทยา ให้นักเรียนท�ำโครงงานด้วยการ
หาพื้นที่ของกระดาษรูปทรงเรขาคณิต เสร็จแล้วก็ให้เด็ก
นักเรียนพับออกมาเป็นรูปนกอย่างสวยงาม
กว่า ๘ เดือนทีเ่ ราท�ำโครงการนี้ ผลทีไ่ ด้รบั คือนักเรียน
ชัน้ ม.๓ และนักเรียนชัน้ ม.๖ ของทัง้ สามโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เฉลีย่ สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เพราะเด็กๆ รูจ้ กั คิดเป็น
แก้ปัญหาเป็นมากขึ้น มีความสนุกและสนใจที่จะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์นอกห้องเรียนนั้น ครูมนตรีบอกกับผมว่า
ส�ำคัญมาก เพราะเวลาเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนมีน้อย
มาก ถ้าเราสร้างความสนใจใฝ่รู้ให้เด็กนอกห้องเรียนได้
เท่ากับเราได้ติดปีกทางปัญญาให้กับเด็กด้วยนั่นเอง
นี่ละครับ เรื่องราวทั้งหมดของ “ครูคณิตศาสตร์
หัวใจเว็บบล็อก” ที่ผมอยากน�ำเสนอ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การอัพเดทข้อมูล เข้าไปพูดคุยอธิบายข้อ
สงสัยทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงการส�ำรวจตรวจสอบของหัวหน้าโครงการ
มีการกระตุ้นด้วยการให้รางวัลนักเรียน และแสดง
ความชื่นชมครูที่มีความกระตือรือร้น

“ปัญหาของเด็กไทยคือทักษะความคิด”
“คิดน้อย ไม่ค่อยคิดวิเคราะห์”
“การคิดเพื่ออนาคต คิดเพื่อวางแผนชีวิต คิดเพื่อทำ�กิจกรรมที่สร้างสรรค์ยังค่อนข้างจะมีน้อย”
“ประเมิน สมศ. รอบที่ ๒ มาตรฐานเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเราได้ระดับพอใช้ ซึ่งไม่น่าพอใจ”
นีค่ อื สิง่ ทีค่ รูกลุม่ หนึง่ ในโรงเรียนศรีรตั นวิทยา อ�ำเภอ
ศรี รั ต นะ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ตระหนั ก และไม่ นิ่ ง นอนใจ
ขอทุนจาก สสค.จัดท�ำโครงการ “พัฒนาทักษะความคิด
ขั้นสูง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ตั้งเป้าไว้ที่
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนทั้ง ๑,๖๓๓ คน

เปลี่ยนแปลง เกรงจะไม่เป็นที่ยอมรับหากคิดนอกกรอบ
คื อ อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ที่ ขั ด ขวางการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
สกัดกั้นการคิดในสิ่งใหม่ๆ การอบรมจึงเน้นให้ครูกล้าที่จะ
สลัดความคิดเดิมๆ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ และหาวิธีการที่
จะส่งเสริมให้เด็กได้คิด

จะพัฒนาเด็กต้องพัฒนาครูก่อน

เด็กคิดได้ คิดเป็น

“น่าจะมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอน ถ้าจะมีการปรับ
เปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งระบบ ครูต้องไปทั้งระบบ” อ.พิชญา
สืบนุการณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว
การจะพัฒนาเด็กต้องพัฒนาครูก่อน การอบรมเรื่อง
ทักษะการคิดขั้นสูง ให้กับครู เพื่อให้ครูทั้ง ๘ สาระวิชา
กลับไปท�ำแผนการเรียนทีเ่ น้นทักษะการคิด (คิดวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปญ
ั หา คิดตัดสินใจ) จึงเป็นกิจกรรมแรก
ของโครงการ
การยึดติดกับความคิดเดิมๆ ความกลัวที่จะเกิดการ

เขาพระวิหารจ�ำลองที่ได้สัดส่วน วิจิตรบรรจงทั้ง
รูปร่างและลวดลาย ผลงานที่นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
รังสรรค์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อน เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพ
ทางความคิดของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
เริ่มต้นจากเด็กกลุ่มเล็กๆ ๕-๖ คน คิดอยากสร้าง
เขาพระวิหารจ�ำลอง เพียงครูเปิดโอกาสและสนับสนุน เด็กๆ
ก็มุมานะทุ่มเทแปลงความคิดสู่รูปธรรมอย่างเต็มที่ ทั้งค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ค�ำนวณย่อส่วน ค�ำนวณโครงสร้าง
รับน�้ำหนัก เลือกใช้วัสดุ เรื่อยไปถึงการลงลวดลายอ่อนช้อย

๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
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จิตอาสาฝึกการคิดตัดสินใจ

โครงงานวิทย์
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และวิจารณญาณ

ทีต่ อ้ งใช้ความสามารถทางศิลปะ ผนวกกับการวางงานอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ใช้เวลา ๑ ปีช่วงหลังเลิกเรียน และวันหยุด
ปิดเทอม เขาพระวิหารจ�ำลองก็เสร็จสมบูรณ์
“เราจึ ง เชื่ อ ว่ า กระบวนการคิ ด หรื อ ความคิ ด ของ
เด็กสามารถสร้างให้เป็นจริงได้ ถ้าเราคอยให้ก�ำลังใจหรือ
สนับสนุน” อ.รุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูสังคมกล่าวยืนยัน

“ปีนี้ที่ได้รับทุน สสค.คือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของเรา”
อ.พิชญากล่าว

แต่เดิมการฝึกท�ำโครงงานจะจัดให้กับเด็กที่เป็นเลิศทาง
วิชาการและมุง่ ไปแข่งขันเท่านัน้ โจทย์ของครูกค็ อื ให้เด็กคิด
โครงงานอะไรก็ได้ที่น�ำมาใช้ได้ในชีวิต และใช้สิ่งที่มีอยู่
ในท้องถิ่น
เมือ่ เปลีย่ นมุมมอง เปิดโอกาส ปรับวิธกี ารสอน ก็เกิด
ผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมากมาย ดังเช่น
โครงงานท�ำแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียว ที่เกิดจาก
ความอยากรู้ของเด็กเองว่าในข้าวเหนียวมีแอลกอฮอล์มาก
น้อยเพียงใด
โครงงานท�ำน�้ำยาล้างจานจากมะเขือเทศ สร้าง
ความภาคภูมใิ จให้กบั เด็กว่าสามารถหาวัตถุดบิ ได้เอง ท�ำได้เอง
และน�ำไปใช้ล้างคราบสกปรกได้สะอาดดี
โครงงานที่ดักจับแมลงวันจากขวดน�้ำรียูส ซึ่งมี
การคิดทดลองท�ำมาน�ำเสนอถึง ๓ รูปแบบว่าแบบไหนที่
แมลงวันจะเข้าไปได้ดีกว่ากัน
ทั้งหมดนี้คือผลงานความคิดจากเด็กห้องทั่วไป และ
เมื่อได้รับการพัฒนาขึ้น จึงเกิดภาพของเด็กหลังห้องที่กล้า
ลุกขึ้นมาคิด ค้นคว้า ทดลอง ลงมือท�ำ  แล้วมาน�ำเสนอ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบโรงเรียน
“การได้ลงมือท�ำจะท�ำให้ผมเกิดความรูแ้ ละการจดจ�ำ
มากกว่าครับ”
“หนูชอบที่ครูให้คิดหัวข้อเองได้ค่ะ ไม่ต้องให้ครูสั่ง
ครูบอกหัวข้อให้เท่านั้นค่ะ”
นอกจากนี้ ค รู ยั ง ได้ ท ดลองจั ด กระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ให้เพื่อนๆ ที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำ
โครงงานระดับมือรางวัลมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์และ
เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเพื่อนๆ

ในส่วนของการเรียนการสอน ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิด
สอนวิ ช าโครงงานให้กับ เด็ก ชั้น ม.๖ สายทั่วไป จากที่

“การท�ำโครงงานมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ช่วยให้คิดอยู่
ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหา”

โครงงาน...สร้างทักษะการคิด

ในช่วงเวลาว่าง เด็กๆ ก�ำลังเพลิดเพลินไปกับหนังสือ
เกมหมากกระดาน เกมโอเอ็กซ์ และเกมต่างๆ อีกมากมาย
ในห้องพัฒนาทักษะความคิด เป็นการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม
ให้เด็กๆ ได้ฝึกสมองประลองความคิดกันในบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย
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๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

“กระบวนการทักษะทุกอย่างทีเ่ ราท�ำ มันสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตของเราได้ค่ะ ให้คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์”
ตัวอย่างยืนยันค�ำกล่าวของนักเรียน ม.๖ ทั้งสอง
คือ โครงงานตู้อบยางพารา ที่เขากับเพื่อนซี้อีกคน ช่วยกัน
คิดค้นเพื่อแก้ปัญหายางพาราโดนน�้ำฝนเป็นเชื้อราให้กับ
เกษตรกรสวนยาง
หลังการศึกษาค้นคว้าคิดหาพลังงานที่เหมาะสม
ในการให้ความร้อนแก่แผ่นยาง สรุปเป็นการใช้พลังงานจาก
๒ แหล่งเสริมกัน ส่วนแรกตู้อบแผ่นยางได้ความร้อนจาก
แสงแดด ท�ำงานเหมือนสภาวะเรือนกระจก คือให้ความร้อน
ผ่านเข้าไปได้แต่ระบายออกไม่ได้ ต่อด้วยส่วนที่สองตู้บรรจุ
ปุ๋ยคอกที่มีช่องระบายลมร้อนจากปุ๋ยคอกเข้าไปยังตู้อบ
ช่วยเพิ่มพลังงานความร้อนให้สูงขึ้นแม้ในยามไม่มีแสงแดด
เมือ่ น�ำมาใช้จริงก็พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการ
ตากยางเหลือเพียง ๖ วัน จากปกติที่ชาวสวนยางใช้เวลา
๑๕ วัน
การฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ผ่ า นโครงงานท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ
รักวิทยาศาสตร์ “เพราะวิทยาศาสตร์ท�ำให้ผมหาสิ่งใหม่ๆ
ได้ครับ”
ไม่เฉพาะแต่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ทุกสาระ
การเรียนรู้สามารถฝึกกระบวนการคิดได้ ไม่เว้นแม้วิชา
การงานพื้นฐานอาชีพ ที่ครูได้บูรณาการทักษะการคิดและ
การท�ำโครงงานมาปรับใช้ ในโครงงานน�้ำพริกสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ
เมื่อครูให้โจทย์นักเรียนไปส�ำรวจสมุนไพรในท้องถิ่น
มาปรับสีสันของน�้ำพริก ปรุงให้เสริมสุขภาพ น�้ำพริกถ้วย
อร่อยหลายสูตรใหม่จากความช่างคิดประดิษฐ์จึงเกิดขึ้น
พร้อมกับสูตรสู่ความส�ำเร็จของมืออาชีพที่เด็กๆ ได้เรียนรู้
เช่นเดียวกับวิชาศิลปะ ผลงานปัน้ ทีด่ มู ชี วี ติ ชีวาพอๆ
กับรอยยิม้ ของประติมากรวัยเยาว์ เกิดขึน้ เมือ่ ครูเปิดพืน้ ทีใ่ ห้
เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ พร้อมค�ำชืน่ ชม “หนูเคย
วาดอะไรหลายๆ อย่างแล้วมันไม่คอ่ ยดี พอมาลองปัน้ แล้วครู
บอกว่าหนูปั้นสวย หนูเลยชอบปั้นตั้งแต่นั้นมา

“ครูอย่าพูดมาก พยายามลดบทบาทของครูให้เด็ก
ได้ท�ำกิจกรรมเยอะๆ ยิ่งสอนเรื่องการคิด เราต้องพยายาม
กระตุ้นให้เขาคิด ต้องหากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรม
คิดคนเดียว คิดเป็นกลุ่ม เราไม่ควรจะบล็อกความคิดของ
เขาว่าควรเป็นแบบนั้น แบบนี้ และไม่ควรประเมินความคิด
ของเขาว่าผิดถูก แต่ตอ้ งให้เวลา จะท�ำให้เกิดความคิดขัน้ สูง
และความคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ได้” อ.โชติมนั ต์ คมใส
ครูภาษาไทยเผยแนวทางที่ใช้ปฏิบัติ
ผลงานจากความคิดยังคงยังประโยชน์ต่อยอดการ
เรียนรู้ ดังเช่น เขาพระวิหารจ�ำลองที่ทุกวันนี้ยังเป็นสื่อ
การสอนชั้นดีที่ใช้กระตุ้นความคิดและความสนใจใคร่รู้
ให้เกิดกับนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยเฉพาะเมื่อเด็กๆ ไม่
สามารถไปเรียนรู้จากสถานที่จริงได้เหมือนก่อนแม้จะอยู่
ใกล้บ้าน หลังจากเกิดกรณีข้อพิพาท
“การเรียนในวันนีท้ �ำให้หนูรวู้ า่ เขาพระวิหารเกิดจาก
การร่วมสร้างของเรากับประเทศเพื่อนบ้าน ท�ำให้คิดว่าแต่
ก่อนเรายังสามัคคีกนั สร้างได้ แล้วตอนนีเ้ ราจะมาแตกแยกกัน
ท�ำไม”
การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด จึ ง ไม่ เ พี ย งส่ ง ผลต่ อ ผล
การเรียนทีด่ ขี นึ้ ดังตัวเลขค่า ONET ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก ๘.๐๕ เป็น
๘.๖๖ เมือ่ การด�ำเนินโครงการผ่านไป ๑ ปี หากแต่การคิดได้
คิดเป็น ยังส่งผลให้ปัญหาสังคมลดน้อยถอยลงในระยะยาว
และครูกลุ่มหนึ่งได้ทุ่มเทพยายามให้เห็นแล้วว่าการพัฒนา
ทักษะการคิดสามารถท�ำได้ในเด็กทุกคน

ชั่วโมงฝึกทักษะการคิด

ในชั่วโมงเรียนเรื่องทักษะความคิด การหาวิธีพับ
กระดาษให้ร่อนได้ไกล ลากเส้นโดยไม่ยกมืออย่างไรให้
แบ่ ง พื้ น ที่ บ นหน้ า กระดาษได้ เ ท่ า ๆ กั น และอี ก หลาก
หลายกิจกรรมฝึกคิดสนุกๆ ที่ครูเตรียมมาท้าทายความ
คิด ท�ำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การตระหนักถึงปัญหา การแก้ไขทีข่ บั เคลือ่ น
ทั้งระบบ การเปิดใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ให้ความร่วมมือ ทุ่มเท ของครูแต่ละท่าน
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โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้
โรงเรียนศรีสำ�โรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย

รุ่งอรุณของวิชาคณิตศาสตร์ไทย

ค�่ำคืนนี้พระจันทร์เต็มดวง พ่อกับแม่ชวนผมและน้องสาวไปเที่ยวงาน “ลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟ” ด้วยกัน
จังหวัดสุโขทัยของเราถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นจุดก�ำเนิดของงานลอยกระทงก็ว่าได้ แม้ไม่มี
หลักฐานระบุแน่ชดั ว่าประเพณีลอยกระทงเริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ใด แต่เชือ่ ว่าประเพณีนไี้ ด้สบื ต่อกันมายาวนาน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ค�ำว่า “สุโขทัย” มาจากสองค�ำ คือ “สุข” บวกกับค�ำว่า “อุทัย” หมายความว่า
“รุ่งอรุณแห่งความสุข”

ผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนจังหวัดนี้ เพราะเชื่อว่า
จั ง หวั ด ของเรามี ค นเก่ ง มากมาย โดยเฉพาะเก่ ง ในทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ผมชื่นชอบ เห็นได้จากการที่คน
ยุคก่อนรู้จักการสร้างเขื่อนเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งที่
เรียกว่า "ท�ำนบพระร่วง" ซึ่งถ้าไม่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์
เลย ก็คงไม่สามารถสร้างเขื่อนได้ส�ำเร็จ
นอกจากนั้ น คนยุ ค ก่ อ นยั ง เก่ ง เรื่ อ งท� ำ มาค้ า ขาย
เพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชาม
ที่เรียกว่า "สังคโลก" และยังเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าจาก
จีน เช่น ถ้วยชามและผ้าไหมเพื่อขายในประเทศและส่งต่อ
ต่างประเทศด้วย ดังนั้นผมจึงขอสรุปแบบเข้าข้างตัวเองว่า
บรรพบุรษุ ของผมเก่งคณิตศาสตร์ขนั้ เทพเลยทีเดียว จึงท�ำให้
บ้านเมืองในยุคนั้นรุ่งเรืองขนาดเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขได้
คื น นี้ ผมมองบรรยากาศของงานวั น ลอยกระทง
ด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกิจกรรมภายใน
งาน ที่มีทั้งกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดงแสง
เสียง ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานต่างๆ การประกวด
กระทงและประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่โคมชัก โคมแขวน
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย และ
การเล่นไฟ พลุตะไล ไฟพะเนียง และการแสดงผลิตภัณฑ์
ของดีสุโขทัย
ผมพยายามจดจ�ำภาพทุกอย่างทีเ่ ห็นในค�ำ่ คืนนีด้ ว้ ยตา
และด้วยความรู้สึกเพื่อที่วันพรุ่งนี้ผมจะได้น�ำทุกอย่างที่
สัมผัสไปสร้างเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ที่ครูเปรมปรี ด์
ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์
ตั้ ง ชื่ อ โครงการว่ า “การพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางด้ า น
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้”
ฟังชื่อโปรแกรมที่ว่านี้แล้วหลายคนอาจไม่รู้ว่าคือ
อะไร แต่ส�ำหรับผม นี่คือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สนุก
ทีส่ ดุ เพราะผมจะท�ำให้งานวันลอยกระทงในจินตนาการของ
ตัวเองกลายเป็นภาพเคลือ่ นไหวทีม่ ชี วี ติ ชีวา โดยใช้โปรแกรม
ทางคณิตศาสตร์มาเป็นตัวช่วย พรุ่งนี้ผมจะรีบตื่นแต่เช้า
เพื่อไปจองที่นั่งที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แถวหน้าๆ
เผื่อสงสัยอะไรจะได้ถามครูได้ถนัดถนี่กว่าทุกครั้ง

โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ของผม ผ่านการประเมิน
จากโครงการ “หนึง่ อ�ำเภอ หนึง่ โรงเรียนในฝัน” ให้เป็นศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
นั่ น หมายความว่ า โรงเรี ย นของเราสามารถเป็ น ต้ น แบบ
ให้โรงเรียนอื่นๆ ในด้านคณิตศาสตร์ได้นั่นเอง เช้านี้ผม
ลองเข้าอินเทอร์เน็ต จึงได้รู้ว่าครูเปรมปรีด์ของผมเป็นครู
คณิตศาสตร์ทนี่ า่ ยกย่อง แม้ครูจะถ่อมตัวอยูเ่ สมอว่าเป็นแค่
“ครูคณิตศาสตร์แก่ๆ คนหนึง่ ทีอ่ ยากเห็นเด็กไทยสนุกในการ
เรียนคณิตศาสตร์” แต่ผมคิดว่าสิง่ เล็กๆ ทีค่ รูทำ� เพือ่ พวกเรา
ได้ขยายไปสู่ครูคนอื่นๆ ในสังคมด้วย เพราะที่ผ่านมามีครู
และนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาอบรมการใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad หรือที่เรียกย่อๆ ว่า
จีเอสพี (GSP)กับโรงเรียนของเรา และบางครัง้ ครูเปรมปรีด์
ก็ตอ้ งออกไปท�ำหน้าทีว่ ทิ ยากรข้างนอกด้วย ซึง่ ข่าวทีผ่ มอ่าน
ในอินเทอร์เน็ตวันนี้ เขียนว่า
“สวนสุนันทา ผนึก สสวท.อบรมครูคณิตศาสตร์ ใช้
เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน หวังกระตุ้นเด็กไทยรักวิชา
คณิตศาสตร์ เรียนกวดวิชาน้อยลง ด้านครูสอนคณิตศาสตร์ ฝาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมครูต่อเนื่องก่อนเด็กทิ้งห้องเรียน
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้อ�ำนวย
การวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มร.สส.)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)จัดการประชุม
นานาชาติ Asian Technology Conference In Mathematics
(ATCM) ๒๐๑๒ ครั้งที่ ๑๗ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยด้าน
คณิตศาสตร์จาก ๒๘ ประเทศเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว
เป็นการน�ำเสนอผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์
ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ และ
มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์
โดยใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ของไทยจากโรงเรียนต่างๆ
๒๐๐ กว่าคน เพือ่ เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู
คณิตศาสตร์ จุดประกายความคิดให้ครูสอนคณิตศาสตร์ ได้สร้างสรรค์
รูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับเด็กไทย ท�ำให้เด็ก
เรียนคณิตศาสตร์ ได้ดีและมีทัศนคติในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น

“ด้านนางเปรมปรีด์ ธรรมปรีชา อาจารย์สอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าการสอน
คณิตศาสตร์ ในปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันมาก ตอนนี้ถ้าครูไม่น�ำ
เทคโนโลยี หรือสรรหากิจกรรม เช่น โครงงาน หรือเกมมาช่วย
ในการเรี ย นการสอนเพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสนใจ สนุ ก
ตืน่ เต้น และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์แล้วเด็กไทยแทบจะ
ไม่สนใจการเรียนคณิตศาสตร์และมองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ จึงอยาก
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เทคนิคการ
สอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะน�ำมาบูรณาการในการเรียนการสอนให้แก่
ครูสอนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง เพราะถ้าครูคณิตศาสตร์ยงั สอนรูป
แบบเดิมๆ อนาคตเด็กไทยจะทิ้งการเรียนในห้องเรียนและไปเรียน
กวดวิชามากกว่าที่เป็นอยู่"
เห็นไหมล่ะครับว่าครูของผมมีวิสัยทัศน์ขนาดไหน
ว่าแต่เจ้าเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรแกรมจีเอสพีนี้ จะท�ำให้
เด็กนักเรียนอย่างผมสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร
ลองไปเข้าห้องเรียน เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับผมเลยดีกว่า

เรียนคณิตให้สนุก ต้องรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์

ผมยังจ�ำวันแรกทีค่ รูเปรมปรีดบ์ อกว่าจะน�ำโปรแกรม
จีเอสพีมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้พวกเรา ผมกับเพื่อนๆ งง
เป็นไก่ตาแตกว่ามันคืออะไร ไม่เข้าใจว่าท�ำไมเราต้องเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีนี้ จนกระทั่งเมื่อฟังครูอธิบายแล้ว
ได้ลงมือท�ำ จึงรูว้ า่ เราน่าจะเรียนคณิตศาสตร์แบบนีต้ งั้ นาน
แล้ว ที่ผ่านมาผมไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าแคลคูลัสที่ผม
เรียนจะน�ำไปใช้งานได้อย่างไร แต่โปรแกรมนี้ท�ำให้ผมเห็น
ภาพทุกอย่างชัดเจนขึ้น อย่างที่ครูบอกว่า
“โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ได้
พัฒนามาจากส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มอง
เห็นได้ (Visual Geometry Project) ของมูลนิธวิ ทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในปี ๑๙๘๗ โดยนิโคลัส แจคคิว
(Nicholas Jackiw) จุดเด่นของโปรแกรมนี้จึงเป็นสื่อที่ช่วย
ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ซึ่งจะเปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์จากนามธรรมให้กลาย
เป็นรูปธรรม ท�ำให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์
ได้มากขึ้น โดยสามารถน�ำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลาย
วิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส
ซึ่งวิชาเหล่านี้ต้องอาศัยการนึกภาพเข้ามาช่วย ที่ส�ำคัญ
จีเอสพีเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียน
คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ (Learner-Centered Learning) โดยสามารถบูรณา
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การสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์และทักษะด้าน
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ท�ำให้ผเู้ รียนมีโอกาสพัฒนาพหุปญ
ั ญา
อันได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิตสิ มั พันธ์
และด้านศิลปะอีกด้วย”
ในการเรียนคณิตศาสตร์วิธีนี้ นอกจากครูเปรมปรีด์
จะให้ครูคณิตศาสตร์ทั้ง ๑๒ คนได้สร้างสื่อการสอนคนละ
หนึ่งชิ้นแล้ว ครูยังให้นักเรียนทั้งหมด ๑๘๐ คนที่เรียนอยู่
ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ที่มีความสนใจมาเรียนรู้โปรแกรมนี้
โดยแบ่งเป็น ๓ กิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ ๑ สนุกคิดกับคณิตด้วย GSP ครูก็จะ
สอนการสร้างรูปเรขาคณิตพืน้ ฐาน การสร้างภาพเคลือ่ นไหว
โปรแกรมนี้ท�ำให้ผมเห็นว่าถ้าวาดรูปวงกลมรูปหนึ่ง วงกลม
วงนีจ้ ะมีเส้นรอบวงเท่าไร มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่ไหน โดยที่
ไม่ต้องนั่งแก้โจทย์คณิตศาสตร์ แต่สุดท้ายแล้วครูบอกว่า
พวกเราก็ตอ้ งฝึกคิดแก้โจทย์อยูด่ ี เพียงแต่วธิ กี ารเรียนแบบนี้
จะช่วยให้เราเห็นภาพเท่านั้นเอง หลังจากนั้นครูก็ให้น�ำ
ความรูม้ าสร้างผลงานเป็นรูปเรขาคณิตสร้าง เช่น ใบหน้าคน
จากเส้นโค้ง เส้นตรง ทีแ่ สดงอารมณ์ตา่ งๆ แล้วปริน้ ต์ออกมา
ตัดท�ำเป็นป๊อบอัพที่มองแล้วมีมิติ

กิจกรรมที่ ๒ ปัญหาชวนคิดด้วย GSP กิจกรรมนี้
เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ครูจะให้เราคิดสถานการณ์ปัญหา
ขึน้ มาแล้วแก้โจทย์ดว้ ยโปรแกรมจีเอสพี เช่น มีลวดเส้นหนึง่
ยาว ๒๐ เมตร ต้องการล้อมรั้วเป็นรูปสี่เหลี่มจตุรัส และรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า อยากทราบว่าต้องใช้ลวดยาวเท่าใด
จึงจะได้รปู สีเ่ หลีย่ มจตุรสั และรูปสามเหลีย่ มด้านเท่าทีม่ พี นื้ ที่
เท่ากัน พวกเราก็ใช้โปรแกรมจีเอสพีสร้างภาพขึ้นมา ซึ่งจะ
ท�ำให้เราได้ค�ำตอบที่ต้องการ
ส่วนกิจกรรมที่ ๓ คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วย
GSP นี่คือกิจกรรมที่ผมจะสร้างสรรค์ผลงานวันลอยกระทง
ด้วยโปรแกรมนี้ โดยจะสร้างภาพที่มีพลวัตหรือมีความ
เคลื่อนไหวแบบแอนิเมชัน (animation) เช่น ท�ำให้กระทง
ลอยไปในน�้ำ  ให้พระอาทิตย์ค่อยๆ เคลื่อนลับขอบฟ้า ให้
กลีบดอกไม้ค่อยๆ บาน ให้พลุค่อยๆ ถูกจุดขึ้นฟ้าส่องแสง
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สว่างไปทั่วทั้งงาน โดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของจุด และการ
ย่อขยายทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการคิดค�ำนวณ ส่วน
เพื่อนๆ คนอื่นๆ ก็ท�ำเรื่องที่น่าสนใจ เช่น บ้านประหยัด
พลังงาน หรือเรือ่ งแหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัด และทีผ่ า่ นมา
ผมได้ยินมาว่าเพื่อนจากโรงเรียนที่จังหวัดอุดรธานีได้ใช้
ความรู้ของโปรแกรมจีเอสพีตอ่ ยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์
เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ เรื่ อ งศิ ล ปะและภู มิ ป ั ญ ญาไทย โดยได้
ออกแบบลายผ้าขิดใหม่ๆ กว่า ๒๐ ลายอีกด้วย
เพื่อนๆ ที่โรงเรียนของผมบอกว่าการเรียนรู้แบบนี้
ท�ำให้สนุกกับการเรียนมากขึน้ เวลาว่างทีอ่ ยูบ่ า้ นก็ใช้จเี อสพี
สร้างรูปเรขาคณิตเล่นๆ เป็นงานอดิเรก หรือท�ำให้เรียนรู้

เรื่องที่เราไม่เข้าใจได้ดีขึ้น อย่างเช่น กิจกรรมเรื่องตะแกรง
เอราทอสเทนีส ท�ำให้ได้เรียนรูเ้ รือ่ งจ�ำนวนเฉพาะ ได้รทู้ ฤษฎี
และเห็นภาพการพิสจู น์ทฤษฎีได้ชดั เจนขึน้ ดีกว่าการท่องจ�ำ
อย่างเดียว อีกทั้งได้ลองสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เองหลายๆ
แบบ เช่น ออกแบบรถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ความรู้เรื่องการ
เลื่อนขนาน การเคลื่อนไหวไปตามเส้นตรง และเรขาคณิต
มาใช้ในการออกแบบ
เทอมนี้ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเราดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชดั และมีนอ้ ยคนทีอ่ ยากไปเรียนพิเศษ ส่วนใหญ่
เราจะนั่งติวกันเองโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีเป็นสื่อในการ
เรียนรู้
สุดท้ายคงต้องขอบคุณครูคณิตศาสตร์ทงั้ หลายทีข่ ยัน
น�ำเทคโนโลยดีๆ มาแนะน�ำพวกเรา และขอบคุณผู้คิดค้น
เทคโนโลยีนี้ที่ท�ำให้เด็กไทยอย่างผมรักคณิตศาสตร์แบบ
สมัครใจ โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับขูเ่ ข็ญให้เรียนอีกต่อไปครับ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความตั้ ง ใจของครู ผู ้ ริ เริ่ ม ที่ ท� ำ งานด้ ว ย
ความตั้งใจและอุตสาหะ นอกจากจะน�ำความรู้นี้
มาสู่โรงเรียนของตนเองแล้ว ยังขยายความรู้ไปยัง
โรงเรียนอืน่ ๆ อีกด้วย รวมถึงยังกระตือรือร้นเสาะหา
โครงการใหม่ๆ วิธกี ารเรียนใหม่ๆ มาพัฒนานักเรียน
อยู่เสมอ

ลูกอยุธยาค้นหา unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

“อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง
อยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองก้องของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย”
เพลงอยุธยาเมืองเก่า ที่แต่งค�ำร้อง – ท�ำนองโดย สุรินทร์ ปิยานันท์ ดังขึ้นในใจทันทีที่ได้
เดินทางมาถึงเมืองราชธานีเก่าแห่งนี้ หนังสั้นฝีมือเด็กๆ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่เผยแพร่ผ่าน
ทางยูทูบทันทีที่พิมพ์ว่า ลูกอยุธยาค้นหา unseen ดึงดูดให้ฉันเดินทางมาที่นี่

ความภาคภูมิที่ควรค่าแก่การเผยแพร่

“โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สถานที่ผลิตมหาบุรุษ
และรัฐบุรุษให้แก่ประเทศชาติตลอดมา อาทิ สมเด็จพระ
สังฆราชองค์ที่ ๑๘ (วาสนมหาเถระ) นายปรีดี พนมยงค์
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ หลวงธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี
คนที่ ๘
ตั้งแต่ปี ร.ศ.๑๒๗ นักเรียนของโรงเรียนนี้ต้องไปถือ
น�ำ้ พระพิพฒ
ั น์สตั ยา แม้จะหยุดเสียในภายหลัง ก็ยอ่ มแสดง
ถึงฐานะของโรงเรียนเป็นอย่างดี แม้สถานที่ตั้งของโรงเรียน
ในปัจจุบันก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้าง“
คือเนือ้ หาสาระบางส่วนทีถ่ า่ ยทอดผ่านวีดทิ ศั น์แนะน�ำ
โรงเรียน ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกขาว-แดงทุกคน

ด้วยประสบการณ์ของงานในหน้าทีท่ ตี่ อ้ งท�ำวีดทิ ศั น์
แนะน�ำโรงเรียน ต้องศึกษาข้อมูลของโรงเรียนและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในเรื่องต่าง ๆ ท�ำให้อาจารย์ รั ช นา
แสงเปล่งปลัง่ และอาจารย์ในฝ่ายคอมพิวเตอร์อกี หลายท่าน
พบว่ า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื อ งหลวงเก่ า สมั ย
กรุงศรีอยุธยา มีอายุถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ ๓๓
พระองค์ ที่ยังมีซากปรักหักพังของอิฐเก่า เจดีย์เก่า วัดเก่า
มีเรื่องราวมากมายที่บอกต่อ ๆ กันมา ทั้งที่มีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และบางส่วนที่ไม่ได้บันทึก
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สร้างความห่วงใยว่าเมื่อนานวันไปถ้าไม่มีการพูดถึง
สิ่งดีงาม สิ่งมหัศจรรย์ และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปู่ย่าตายาย
ได้สร้างและสืบทอดต่อกันมา ก็จะถูกลืมเลือนไปพร้อมกับ
ความรู้ ความรู้สึกผูกพัน ความรักในท้องถิ่น
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ในเมื่ อ ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอยุ ธ ยาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีประสบการณ์
เดิ ม ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละการถ่ า ยท� ำ วี ดิ ทั ศ น์ เ ป็ น ทุ น
ซ�ำ้ ยังมี สสค.ร่วมให้การสนับสนุนทุนด�ำเนินการ จึงพร้อมใจ
กันจัดท�ำโครงการลูกอยุธยาค้นหา unseen ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ค้นหา ศึกษา
สร้างประสบการณ์ในการท�ำงาน การสืบค้น แยกแยะ
การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการ
เผยแพร่ unseen ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
ทัง้ หมด ๑๖ อ�ำเภอให้เป็นทีร่ จู้ กั เกิดความรัก และภาคภูมใิ จ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อนเดินกล้อง

โครงการลูกอยุธยาค้นหา unseen นวัตกรรมสร้างคน
ด้วยหนังสั้น เริ่มขึ้นด้วยการเปิดค่ายเชิญผู้ก�ำกับระดับชาติ
มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ติดอาวุธให้พร้อมลงพื้นที่ด้วย
การเรียนรู้ทั้งการเขียนบท เขียนสตอรี่บอร์ด และมีคุณครู
ช่วยสอนการตัดต่อ งานนี้มีลูกขาว-แดง กว่า ๘๐ คน สนใจ
และสนุกกับการใช้เครื่องมือร่วมสมัยมาช่วยสืบค้นคุณค่า
ความงามในพื้นที่ของตน
ก่อนลงพื้นที่จริง นักเรียนจะจับกลุ่มกันตามอ�ำเภอ
บ้านเกิดของตัวเอง หรือตามความสนใจ กลุ่มละประมาณ
๕- ๖ คน มีครูที่ปรึกษาประจ�ำอ�ำเภอ
“หน้าทีข่ องครูทปี่ รึกษาแต่ละอ�ำเภอคืออ�ำนวยความ
สะดวกให้เขา”
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“เปิดโอกาสให้เขาคิดและให้เขาท�ำ”
“การท�ำงานร่วมกันคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และลงมติ ไม่ ใช่ เ ด็ ก รอฟั ง ค� ำ สั่ ง จากครู เป็ น การเปิ ด
กระบวนการคิดให้เขาเริ่มต้น”
ครูที่ปรึกษาแต่ละอ�ำเภอบอกถึงบทบาทที่จะช่วยให้
เด็กเกิดทักษะการคิด
ครัง้ แรกนักเรียนและคุณครูจะค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
และหนังสือ เพื่อช่วยกันค้นหา unseen ของแต่ละอ�ำเภอ
โดยมีโจทย์ว่า unseen ไม่ได้หมายถึงแค่เพียงโบราณสถาน
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงวิถีชีวิต ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งมหัศจรรย์ในแต่ละพื้นที่ที่นักเรียนลงไปศึกษา
เมื่อสืบเสาะค้นลึกลงไปก็ยิ่งตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่
ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนทั้งที่เป็นคนอยุธยา
“ผมได้ค้นพบว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โต ท่านเป็น
เบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับการเลิกทาสครับ”
ยิ่งเมื่อได้ลงพื้นที่จริงเพื่อส�ำรวจและวางแผนก่อน
ที่จะกลับไปถ่ายท�ำจริงอีกครั้ง แต่ละกลุ่มก็พบว่ามีเนื้อหา
ทีน่ า่ สนใจเต็มไปหมด จะจัดการกับข้อมูลทีน่ า่ สนใจแบบนีไ้ ด้
เด็กๆ ต้องพูดคุยระดมสมอง เอาข้อมูลทั้งหมดมากองรวม
ถกคิด กลั่นกรอง จับประเด็นในการน�ำเสนอจนชัด แล้ว
ค่อยๆ แปลความคิดซับซ้อนออกมาเป็นภาพ ในที่สุดก็ได้
สตอรี่บอร์ด และโครงบทที่มีล�ำดับการเล่าเรื่องชัดเจน
ทั้งหมดนี้ต้องใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ก่อนจะน�ำมาสู่การคิด
วางแผนการถ่ายท�ำต่อไป

“ถ้าเผื่อเอาทั้งหมดเลยเนี่ย มันจะน่าเบื่อเพราะใช้
เวลานาน เพราะฉะนั้นเราจะเลือกในสิ่งที่เป็น unseen
ที่สุดน่ะค่ะ อย่างของอ�ำเภอท่าเรือก็จะเป็นวัดสะตือค่ะ”
“หัวใจหลักของการท�ำสตอรี่บอร์ดคือจินตนาการ
เราต้ อ งวาดภาพในหั ว ก่ อ นว่ า อยากให้ ภ าพออกมาเป็ น
อย่างไร แล้วค่อยวาดออกมาเป็นภาพให้เห็นเป็นรูปธรรม”
เด็กๆ บอกถึงทักษะการคิดที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน

เมื่อเด็กๆ เป็นตัวเอก

เมือ่ ถึงวันถ่ายท�ำจริง คุณครูและเด็กๆ ก็พร้อมปฏิบตั ิ
การตามแผน เวทีนเี้ ด็กๆ ท�ำหน้าทีห่ ลัก คือ ถ่ายทอด สือ่ สาร
จัดการความรู้ แก้ปญ
ั หาสถานการณ์สดใหม่เฉพาะหน้า โดย
มีคุณครูเป็นพี่เลี้ยงท�ำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออ�ำนวยอยู่เบื้องหลัง
โค้งสุดท้ายของการท�ำหนังสั้น เด็กๆ ต้องใช้ทักษะ
การตัดต่อที่ได้เรียนรู้มาเพื่อน�ำเสนอออกมาให้น่าสนใจ
จัดวางภาพและเสียง ใส่จังหวะลูกเล่น เพื่อให้หนังออกมา
สนุกที่สุด นี่คืองานปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครู
เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่
และแล้วก็ถึงขั้นตอนของการน�ำเสนอ ที่เริ่มด้วย
บรรยากาศผ่อนคลายจากกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์
ก่อนจะเปิดหนังสัน้ ๑๖ อ�ำเภอจากฝีมอื นักเรียน เมือ่ แต่ละคน
ได้ชมผลงานของเพื่อนต่างกลุ่มก็จะสามารถประเมินได้ว่า
ผลงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างไร ควรที่จะปรับปรุงแก้ไข

ส่วนไหนบ้าง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล
เชิ ง บวกที่ ช ่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ ไม่ สู ญ เสี ย ความภาคภู มิ ใจได้
เป็นอย่างดี

เบื้องหลังการถ่ายท�ำ

พร้อมกับการตัดต่อหนังสัน้ บางคนเขียนสารคดี บางคน
นั่งท�ำแผ่นพับ ตามแต่ความถนัดของแต่ละคน จึงเกิดเป็น
หนังสั้น แผ่นพับ สารคดีบอกเล่าประสบการณ์การค้นหา
unseen ของแต่ละอ�ำเภอ ปรากฏเป็นผลงานอยู่เบื้องหน้า
ส่วนเบือ้ งหลังคือการทีโ่ ครงการชวนเด็กๆ ให้ตงั้ โจทย์
เสาะสืบค้น ตลอดจนลงพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ด้วยการ
เอาตัวเอาใจเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ จึงได้รู้รากเหง้าที่มาของ
ทั้งชุมชนและตนเอง มองเห็นคุณค่าความงามที่อยู่เบื้องลึก
เบือ้ งหลังบรรพบุรษุ อันเป็นฐานรากงดงามของชีวติ พร้อมๆ
ไปกับกระบวนการคิดที่เติบโตงอกงามอย่างเป็นระบบ

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ผู้บริหารส่งเสริมและร่วมแก้ปัญหา ครูเปิด
พื้นที่เป็นผู้เอื้ออ�ำนวยแทนการบอกสั่ง ทุกคนให้
ความร่วมมือเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
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ส่งเสริมทักษะ
ชีวิต
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โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร

หลังเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ในแปลงนา
ของโรงเรี ย นกุ ด บากพั ฒ นาศึ ก ษา จั ง หวั ด
สกลนคร ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ ๖ ไร่ ทั้งครู
นักเรียน ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ก็ได้ฤกษ์
“ท� ำ บุ ญ คู ณ ลาน” ประเพณี ดั้ ง เดิ ม ของ
ชาวอีสานเพื่อรับขวัญข้าวด้วยกัน

“คูณ”หมายความว่า เพิม่ เข้าหรือท�ำให้มากขึน้ ส่วน
ค�ำว่า “ลาน” คือสถานที่ส�ำหรับนวดข้าว การน�ำข้าวที่
นวดแล้วกองขึน้ ให้สงู เรียกว่า “คูณลาน” ในพิธที ำ� บุญคูณลาน
จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก
เรียกว่า “สู่ขวัญลานข้าว” คนอีสานอย่างพวกเราเห็น
คุณค่าและให้ความส�ำคัญแก่ไร่นา เพราะเป็นแหล่งท�ำมา
หากินที่ส�ำคัญ
ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดูแลแปลงนากันคนละ ๑ ไร่ โดยลงมือ
ท�ำนาปลูกข้าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เพราะเป็นช่วงที่
มีฝนมีน�้ำ หรือบางปีถ้าฝนมาช้าเราก็ปลูกวันพ่อเกี่ยววันแม่
ผม (ครูทองค�ำ วรสาร) ยังจ�ำได้ดีถึงใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใสของเด็กๆ ทั้งโรงเรียน และชาวบ้านที่มาร่วมแรง
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ร่ ว มใจกั น “ลงแขกเกี่ ย วข้ า ว” พวกเราช่ ว ยกั น ท� ำ งาน
โดยไม่มีใครเกี่ยงงอน ที่นี่เรายังใช้เคียวเกี่ยวข้าว ไม่ได้ใช้รถ
ตัดข้าวเหมือนทีอ่ นื่ ๆหลังจากท�ำบุญคูณลานเสร็จ เราก็จะน�ำ
ข้าวทีเ่ กีย่ วไว้แล้วมานวดมาตี ปีนเี้ ราได้ขา้ วน้อยแค่ ๓๐๐ ถัง
เพราะค่อนข้างแล้ง ข้าวจึงออกรวงได้ไม่สมบูรณ์
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ นี่ จ ะรอคอยวั น ท� ำ บุ ญ คู ณ ลานเป็ น
พิเศษ เพราะเป็นเหมือนวันที่พวกเขาได้สนุกสนานร่วมกัน
ความจริงพวกเขามีความสุขกับทุกขั้นตอนในการท�ำนาทั้ง
การไถนา ตกกล้า ด�ำนา เกี่ยวข้าว เพราะส่วนใหญ่ก็เป็น
ลูกชาวนา จึงรู้จักการท�ำนาอยู่แล้ว เมื่อได้มาท�ำงานร่วม
กับเพื่อนๆ ก็ยิ่งเพลิดเพลิน ผมยังจ�ำได้ว่านักเรียนบางคน
น�ำควายที่บ้านมาช่วยไถนาด้วย ซึ่งท�ำให้เพื่อนนักเรียน
คนอื่นๆ ได้เห็นวิธีการท�ำนาในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถไถนา
เหมือนในปัจจุบัน
การท�ำบุญคูณลาน หากมองอย่างผิวเผินก็เป็นแค่
พิธีกรรมอย่างหนึ่ง แต่หากมองอย่างลึกซึ้งจะเห็นได้ว่า
นี่ คื อ กิ จ กรรมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ การเห็นคุณค่าของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่
หล่อเลี้ยงชีวิต การรู้จักร่วมแรงร่วมใจท�ำงานด้วยความ
สามัคคี โดยเฉพาะนักเรียน ผมคิดว่าพวกเขาได้ทักษะ
ชีวิตในการประกอบอาชีพตามวิถีของชุมชนท้องถิ่น รู้จัก
รักถิน่ ฐานบ้านเกิด และรักอาชีพการเกษตร แต่นอกจากการ
ท�ำนาแล้ว โรงเรียนของผมก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ท�ำให้ “คน” กับ “สิ่งแวดล้อม” ได้อิงอาศัยกันอย่างผสม
กลมกลืน โดยคนอาศัยธรรมชาติในการมีชีวิตรอด ส่วน
ธรรมชาติก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแล บ�ำรุงรักษาจากคน
ที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน

โรงเรียนต้นแบบ วิถีชีวิตพอเพียง

โรงเรียนของผมตั้งอยู่ในชุมชนเกษตร ที่มีทั้งปราชญ์
ชาวบ้านและองค์กรต่างๆ ที่คอยให้การสนับสนุนให้ความรู้
ในการพั ฒ นาการเกษตรและการใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง
ที่ ผ ่ า นมาผมเคยไปศึ ก ษาดู ง านที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา

ภูพานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
เพราะอยากพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นศูนย์ต้นแบบ
ในการศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ดังนั้นในปี
๒๕๔๗ –๒๕๔๘ เราจึงด�ำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ และได้รับการคัดเลือก
จากกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงในปี ๒๕๕๑ เราได้รับ
การคัดเลือกจากส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ ๙ ให้เป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ส่วนในปี ๒๕๕๔ กลุ่ม
บริษัทฮอนด้าประเทศไทยก็สนับสนุนให้โรงเรียนกุดบาก
พัฒนาจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น
เพือ่ พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบและพีเ่ ลีย้ งในการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างไรก็ตาม การได้รบั การสนับสนุนในด้านต่างๆ
จากภายนอกยังไม่สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพราะ
เมื่อจัดโครงการนั้นๆ ไปแล้ว เราก็ไม่ได้มีการสานต่ออย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นผมคิดว่าทั้งโรงเรียน ชุมชน ครูและนักเรียน
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้
โครงการดีๆ ได้รบั การสืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ ต่อไป จึงเป็นทีม่ า
ให้พวกเราขอความสนับสนุนด้านงบประมาณจากส�ำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)
ในการจั ด ท� ำ โครงการ “โรงเรี ย นต้ น แบบศู น ย์ เรี ย นรู ้
สิ่ ง แวดล้ อ มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” ซึ่ ง ที่ สุ ด เราก็ แ ปลง
องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ นั้ น มาเป็ น หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ท้องถิน่ ทีใ่ ห้นกั เรียนตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติทั้งหมด ๔ ฐานการเรียนรู้

ปราชญ์ โรงเรียน ชุมชน องค์กร ท�ำงานประสานกัน

เมื่อเริ่มท�ำโครงการนี้ สิ่งที่เราให้ความส�ำคัญเป็น
ล� ำ ดั บ แรก คื อ การประชุ ม วางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งครู
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงเชิญหน่วยงาน
ต่างๆ มาให้ค�ำแนะน�ำ  เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ศูนย์อินแปง
ปศุสัตว์ เกษตรอ�ำเภอ อุทยานแห่งชาติภูพาน ไร่นาสวน
ผสมนาแม่พิมพ์ โถตันค�ำ  รวมถึงโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย
เพราะเราเห็ น ว่ า โครงการที่ เราท� ำ ขึ้ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
สัมพันธ์กับทุกภาคส่วน ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ท�ำงานประสานกัน ทั้งให้ค�ำแนะน�ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก็จะท�ำให้เห็นคุณค่า เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการท�ำงาน

อย่างแท้จริง หรือบางหน่วยงานก็สามารถน�ำไปต่อยอดได้
เมื่ อ ได้ ป ระชุ ม วางแผนการท� ำ งานแล้ ว เราก็ จั ด
กิจกรรมของโครงการเพือ่ มุง่ เน้นการเรียนการสอนด้านการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและฝึกทักษะชีวติ ในการประกอบอาชีพ
ที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน โดย
แบ่งออกเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ คือ หนึ่ง ฐานเรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน สอง ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน สาม ฐานเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะ และสี่ ฐานเรียนรู้การจัดการน�้ำและ
การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ซึง่ แต่ละฐานจะมีคณ
ุ ครู ๑ ท่าน
รับผิดชอบดูแล และมีปราชญ์ ชาวบ้านเป็นวิทยากรให้
ค�ำแนะน�ำ  รวมถึงในแต่ละฐานการเรียนรู้เราได้สร้างเป็น
“ศาลาศูนย์เรียนรู้” เพื่อเป็นสถานที่ที่มีความถาวรและ
สะดวกในการศึกษาเรียนรู้

โรงเรียนเกษตรพอเพียงที่มีจุดเด่นของตัวเอง

โรงเรียนของเรามีพื้นที่ ๑๑๙ ไร่ มีเด็กนักเรียน
๑,๓๓๕ คน เราแบ่งพื้นที่เป็นฐานเรียนรู้ประมาณ ๒๔ ไร่
ถ้าใครมาศึกษาดูงาน เราก็จะมีเด็กๆ ในโรงเรียนคอยเป็น
ไกด์พาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ คือ
ฐานเรียนรูเ้ กษตรผสมผสาน ปลูกพืช เช่น ข้าว ผลไม้
ต่างๆ ซึ่งเราให้นักเรียนชั้น ม.๔ ปลูกมะพร้าวน�้ำหอมคนละ
หนึง่ ต้นและดูแลรักษาจนจบการศึกษา ส่วนนักเรียนชัน้ ม.๑
เราให้ปลูกมะไฟ พุทรา หมากเม่า ล�ำไย และชมพู่ นอกจากนัน้
เราก็ยังปลูกผักสวนครัว กล้วย ไผ่เลี้ยง หญ้าแฝก รวมถึงมี
การเพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองปลูกเป็นป่าในโรงเรียน อย่างเช่น
ข่อยนา ต้นบาก ส้มป่อย ซึง่ เป็นต้นไม้ทอี่ ยูต่ ามหัวไร่ปลายนา
มีสรรพคุณเป็นยาและมีความสวยงาม แต่ชาวบ้านมักจะขุด
ทิง้ เมือ่ มีการปรับพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร ทางโรงเรียนได้พยายาม
รวบรวมน�ำมาปลูกเพือ่ อนุรกั ษ์และน�ำมาจัดแต่งภูมทิ ศั น์ของ
โรงเรียนให้สวยงาม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า ๓๐๐ ต้น
รวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งปลา กบ หมูป่า ไก่ เป็ด
โดยเฉพาะหมูนั้น เราได้อนุรักษ์พันธุ์หมูป่าและหมูพันธุ์
พื้นบ้าน (หมูกี้) ซึ่งนอกจากจะเลี้ยงไว้ขายแล้ว ยังสามารถ
ใช้แรงงานของหมูในการปราบวัชพืชอย่างหญ้าคา และหญ้า
แห้วหมูได้อกี ด้วย ส่วนคอกหมูเก่าเราก็นำ� มาปลูกผักสวนครัว
ได้เป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญกิจกรรมนี้ยังสามารถขยายผลไปสู่
ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ เช่น โรงเรียนบ้านกุดแฮด โรงเรียน
วาริชวิทยา ในอนาคตเรามีโครงการจะมอบหมูแก่นักเรียน
ผู้ดูแลไปเลี้ยงต่อที่บ้านอีกด้วย นอกจากนั้นในส่วนของ
ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานก็ยังมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การผลิตอาหารสัตว์ เช่น อาหารปลา อาหารกบ และมี
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เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียนสูก่ ารสร้างสำ�นึกรักท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อม
โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
การแปรรูปผลผลิต เช่น ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
และเสื่อกก
ผลิตผลในฐานนี้ นอกจากเราจะน�ำเงินทีไ่ ด้มาใช้จา่ ย
หมุนเวียน เช่นซื้ออาหารสัตว์แล้ว เรายังน�ำไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น น�ำผัก ปลาต่างๆ ไปเป็นอาหารในกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ หรือประชุมผูป้ กครอง รวมถึงเราได้เปิดตลาดนัด
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนน�ำผลผลิตที่ได้มาขาย
โดยเฉพาะผักทีแ่ ต่ละคนปลูก และสามารถน�ำผลผลิตทีบ่ า้ น
มาขายได้ด้วย เช่น ผักพื้นบ้าน ผลไม้ต่างๆ
ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน โรงเรียนของเราอยู่ใกล้ป่า
มีทั้งต้นไม้กิ่งไม้มากมาย เราจึงน�ำมาท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยการจัดท�ำเตาเผาถ่านน�ำ้ ส้มควันไม้ แล้วน�ำน�ำ้ ส้ม
ควันไม้ทไี่ ด้ไปใช้ในการเกษตรต่อไป นอกจากนัน้ เรายังคิดค้น
วิธีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการประดิษฐ์จักรยานปั่นน�้ำ
ด้วยแรงคน ท�ำชุดตัดกระแสไฟฟ้าในเครื่องท�ำน�้ำเย็นของ
โรงเรียนเพือ่ ช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้า และท�ำเครือ่ งสูบน�ำ้
เพื่อใช้ในการเกษตร
ฐานเรียนรูข้ ยะรีไซเคิล เราให้เด็กในโรงเรียนช่วยกัน
เก็บขยะในโรงเรียนที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างเช่น
ขวดพลาสติก หรือกระดาษ น�ำไปขายแล้วน�ำเงินที่ได้มา
หมุนเวียนภายในโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้ท�ำให้เด็กๆ ได้เห็น
คุณค่าของข้าวของเครื่องใช้ รู้จักใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ฐานเรียนรูน้ ำ�้ และการส่งเสริมสุขภาพ ตัวอย่างหนึง่
ของการเรียนรู้เรื่องน�้ำที่เห็นได้ชัด คือการที่เราจัดระบบ
น�้ำทิ้งในโรงอาหารให้กลับมาใช้รดน�้ำต้นไม้ ส่วนในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เราได้จัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความ
สวยงาม และรักษาห้องน�้ำของโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ
ในการเรียนรู้แต่ละฐาน นอกจากเด็กๆจะได้รู้จักฝึก
ความรับผิดชอบ ความอดทนแล้ว ยังสามารถบูรณาการ
วิชาอื่นๆ มาใช้ได้ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ในการสังเกต
ทดลอง การแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ในการนับจ�ำนวน
ผลิตผล และการจ�ำหน่าย
นอกจากนั้ น ทางโรงเรี ย นของเรายั ง ได้ ร ่ ว มกั บ
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านกุดแฮด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สกลนคร จัดกิจกรรมบวชป่า (การน�ำจีวรมาพันรอบต้นไม้
เป็นกุศโลบายไม่ให้มกี ารตัดไม้ทำ� ลายป่า) ปลูกป่า และเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ เนื่องจากป่าชุมชนบ้านกุดแฮดเป็นต้นน�้ำ
ที่ส�ำคัญ มีพื้นที่อยู่บนเทือกขาภูพานประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่
แต่ ป ระสบกั บ ปั ญ หาการลั ก ลอบตั ด ไม้ และเกิ ด ไฟป่ า
ในหน้าแล้ง ทีส่ ำ� คัญประชาชนยังขาดจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรียนของเราจึงจัดกิจกรรมเพือ่ ทีจ่ ะ
สร้างจิตส�ำนึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนด้วยการน�ำไปศึกษา
เรียนรู้ยังสถานที่จริง
ผมตระหนักดีว่า นอกจากเราจะต้องสร้างทักษะใน
การใช้ชวี ติ ในการหาเลีย้ งชีพให้นกั เรียนแล้ว ยังต้องปลูกจิต
ส�ำนึกให้พวกเขารู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในท้องถิ่นด้วย เพราะเมื่อเขามีความรู้แล้ว เขาก็จะสามารถ
น�ำความรูไ้ ปขยายต่อยังชุมชนใกล้เคียงได้ดว้ ย ส�ำหรับผมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องท�ำร่วมกัน
เพราะหากคนในหมู่บ้านหนึ่งตัดไม้ท�ำลายป่า แต่คนอีก
หมู่บ้านหนึ่งอนุรักษ์ การดูแลรักษาป่าก็จะไม่ได้ผล
ดังนั้นนอกจากโครงการที่เราท�ำ  จะเห็นดอกผลเป็น
รูปธรรมชัดเจนเป็นต้นไม้ ใบหญ้า ผลิตผลต่างๆ ส�ำหรับ
เลี้ยงชีพแล้ว ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในใจของ
นักเรียนและคนในชุมชนคือ เรื่องของจิตส�ำนึกที่อาจไม่เห็น
ผลวันนี้ แต่ผมเชื่อว่าจะเห็นผลในวันหน้า
โดยเฉพาะกับนักเรียนทุกคนทีว่ นั หนึง่ เมือ่ พวกเขา
เติบโตขึ้น และได้ใช้ผืนดินผืนป่าในการหาเลี้ยงชีพของ
ตัวเอง เขาก็จะรู้ว่านอกจากเราจะเป็นผู้หาประโยชน์จาก
ธรรมชาติแล้ว เรายังต้องดูแลธรรมชาติให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การดึงทุกภาคส่วนทัง้ ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน
และหน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามีส่วนร่วม ท�ำให้
เกิดการเรียนรู้ศึกษาอย่างแท้จริง เกิดการต่อยอด
ขยายความรู้ไปยังชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง
กลายเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

“รูล้ กึ ฝึกทักษะ มโนน้อม โอบอ้อมสังคม” คือภาพรวมทัง้ หมดทัง้ มวลของโครงการส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียนสูก่ ารสร้างส�ำนึกรักท้องถิน่
และสิ่งแวดล้อม โครงการกลุ่มที่โรงเรียน ๔ แห่งในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของแหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อมถิ่นฐานบ้านเกิด

น�้ำคือชีวิต

หากจะนั บ แต่ ตั้ ง เป็ น เมื อ งเมื่ อ สมั ย รั ช กาลที่ ๑
ขอนแก่นก็มีอายุเพียงสองร้อยกว่านี้ แต่แท้ที่จริงดินแดน
บนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าทาง
ธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรมดังทีม่ กี ารขุดพบซากไดโนเสาร์
และชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่างๆ จึงล้วนเป็นส่วน
หนึง่ ทีส่ ะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย
อาจารย์สุภา มนูญศักดิ์ แกนน�ำกลุ่ม กล่าวว่า การ
สร้างส�ำนึกรักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการ
ศึกษาที่ผสานเป็นเนื้อเดียวไปกับชีวิต เพราะสร้างทั้งทักษะ

การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นสิ่งที่
เด็กรุ่นหลังจะต้องรับผลกระทบไปเต็มๆ ดังนั้นการเสนอ
เป็นโครงการกลุ่ม จึงมีประโยชน์กับตัวเด็กเอง ชุมชน และ
สังคมมากกว่าการท�ำโครงการเฉพาะโรงเรียนเดียว การสร้าง
เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขอนแก่น จ�ำนวน ๑๕๐
คน จึงเป็นการเข้าร่วมของนักเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน คือ
นักเรียนชัน้ ม.ปลาย จากโรงเรียนขามแก่นนคร และนักเรียน
ชั้น ม.ต้นจากอีก ๓ โรงเรียน
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“โครงการเราเน้นความสมัครใจ ความชอบของ
นักเรียนเป็นหลัก ไม่มีคะแนนมาบังคับให้ต้องเข้าร่วม แต่
ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องเรียน เรื่องท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เขาอยู่
เมื่อเด็กตระหนักได้อย่างนี้แล้ว เขาก็สนุก อยากมีส่วนร่วม
และอยากท�ำกิจกรรม”
กิจกรรมทีจ่ ดั มีทงั้ กิจกรรมทีแ่ ต่ละโรงเรียนท�ำภายใน
โรงเรียน และกิจกรรมทีท่ ำ� ร่วมกันระหว่างเครือข่าย เริม่ ตัง้ แต่
ประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ทีม่ าและแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามโครงการระหว่างโรงเรียนเครือข่าย และชุมชน สังคม
จนถึ ง วางแผนงานในการท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอนแก่นเป็นเมืองหลังเต่า น�้ำเสียจากเมืองไหล
ลงล�ำธาร ล�ำคลองสาขา สุดท้ายแล้วก็จะลงไปสู่แม่น�้ำสาย
หลัก ดังนัน้ การอนุรกั ษ์สายน�ำ้ ทุกสายจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีท่ าง
โครงการตระหนักถึงก่อนเป็นเรื่องแรก ๑๐ กิจกรรมหลัก
และกิจกรรมย่อยๆ อีกจ�ำนวนหนึ่งของโครงการจึงเกี่ยวกับ
สายน�้ำและล�ำน�้ำพอง เป็นส่วนใหญ่

หลากกิจกรรม เสริมทักษะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในโครงการจะฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ ท�ำความ
เข้าใจกับปัญหาสิง่ แวดล้อม พร้อมๆ ไปกับการฝึกภาวะผูน้ ำ 
�
การท�ำงานร่วมกัน ทั้งในรูปแบบกิจกรรมค่ายสร้างแกนน�ำ

สิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน กิจกรรมส�ำรวจสิ่งแวดล้อม
ที่ได้ออกไปส�ำรวจอย่างเข้าถึง เช่น กิจกรรมส�ำรวจแหล่ง
น�้ำในท้องถิ่น ซึ่งใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ล่องเรือไปตามล�ำน�้ำ
พอง ค�่ำไหนนอนนั่น ส�ำรวจสายน�้ำในแต่ละช่วงว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
อีกกิจกรรมที่เด็กได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง คือ
กิจกรรมเฝ้าระวังแหล่งน�ำ้ ด้วยวิธกี ารตรวจวัดสัตว์หน้าดิน
ที่ไม่อาจวัดผลได้ในครั้งเดียว แต่ละโรงเรียนจึงต้องจัด
โรงเรียนละ ๕ ครั้ง รวมแล้ว ๒๐ ครั้ง จึงได้ผลสรุปที่ชัดเจน
ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน�้ำ  และผิวดินใกล้แหล่งน�้ำ
ในปีนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร
“เราให้เด็กลงส�ำรวจผิวดินที่แหล่งน�้ำใกล้โรงเรียน
เช่น ห้วยพระคือ หนองอีเลิง ห้วยกุดกว้างและหนองซองแมว
โดยตักดินขึน้ มาส�ำรวจด้วยการหยดสารเคมีบางชนิดลงไปดู
สภาพความเป็นกรด เป็นด่าง และยังตรวจนับสัตว์ สิง่ มีชวี ติ
หน้าผิวดินว่ามีตัวอะไรบ้าง
เรามี ผู ้ เชี่ ย วชาญ อาจารย์ แ ละรุ ่ น พี่ อ าสาสมั ค ร
คอยดูแล แล้วจึงท�ำรายงานสรุปผลออกมา ซึ่งผลการวิจัย
นี้สามารถน�ำไปต่อยอดเพื่ออนุรักษ์ล�ำน�้ำต่อไปได้อีกด้วย”
หากเมื่ อ กล่ า วถึ ง ค� ำ ว่ า “มโนน้ อ ม โอบอ้ อ มต่ อ
สังคม” คงไม่มกี จิ กรรมไหนจะขยายภาพแจ่มชัดเท่ากิจกรรม
ธรรมดายาตราเพือ่ สิง่ แวดล้อมเมืองขอนแก่น โดยกิจกรรม

นีม้ แี นวคิดหลัก คือ “เดินอย่างธรรมดา มีธรรมะ เพือ่ ท้องถิน่ ”
ซึ่งได้ต้นแบบมาจากการเดินธรรมยาตรา ของพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล แต่ตา่ งกันทีก่ จิ กรรมของโรงเรียนในปีแรกไม่มี
พระเดินน�ำ จึงใช้ค�ำว่า “ธรรมดายาตรา” แทน โดยใช้เวลา
๓ วัน ๒ คืน เดินจากบึงทุ่งสร้างมายังบึงแก่นนครกลางเมือง
ขอนแก่น หลักส�ำคัญเด็กๆ ต้องเดินด้วยความสงบ ตั้งสมาธิ
อยู่กับการเดิน ไม่พูดคุยไม่เล่นกัน
นอกจากนีก้ จิ กรรมอืน่ ๆในกลุม่ นี้ ก็มคี า่ ยศิลปะดนตรี
เพือ่ ชีวติ และสิง่ แวดล้อม ทีท่ ำ� ให้เกิดสุนทรียะทางความรูส้ กึ
จิตใจผ่อนคลาย และมีความสุขร่วมกันทัง้ ครูและนักเรียน และ
ที่ส�ำคัญเป็นการเรียนรู้การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านงาน
ศิลปะและดนตรี

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างทักษะให้ชีวิต

จากการท�ำงานที่ทุ่มเทจริงจัง นอกจากจะท�ำให้เด็ก
ได้เรียนรูอ้ ย่างรูล้ กึ รูจ้ ริง ได้ฝกึ ทักษะจนช�ำนาญแล้ว ยังช่วย
สร้างลักษณะนิสัยละเอียดรอบคอบ และการหาข้อมูลให้
รอบด้าน รวมถึงทักษะชีวิตและอนาคตให้เด็กๆ ด้วย
“กิจกรรมหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธรรมดายาตรา
หรือการส�ำรวจแหล่งน�ำ้ ท�ำให้เด็กรูจ้ กั อดทนอดกลัน้ ทนต่อ
ความร้อน ความเหนื่อย ความหิว ทนกับสภาวะที่มากระทบ
ได้มากขึ้น และมีสมาธิดีขึ้น
อีกอย่าง กิจกรรมเราเป็นกิจกรรมกลุ่ม มีเด็กจาก
หลายโรงเรียนมาท�ำงานร่วมกัน เด็กๆ จึงรูจ้ กั ท�ำงานเป็นทีม
มากขึ้น รู้จักปรับตัว ให้อภัย ใช้เหตุผล รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ นื่ รูจ้ กั การประสานงานกันดีขนึ้ เพราะอย่างทีบ่ อกไปแล้ว
ที่ส�ำคัญเด็กได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
มีเด็กมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาไปส�ำรวจแหล่งน�้ำ เขารู้
ว่าน�ำ้ ในชุมชนมันเชือ่ มถึงกันหมด เวลาหมูบ่ า้ นจัดสรรปล่อย
น�ำ้ เสียลงคลอง มันก็เชือ่ มโยงไปถึงแม่นำ�้ พอง เขาเลยไปบอก
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พ่อแม่ให้ประหยัดน�้ำ อย่าท�ำน�้ำเสียเยอะ และเสียดายที่ใช้
น�้ำก๊อกรดน�้ำต้นไม้ ให้ใช้น�้ำซักผ้ารดน�้ำต้นไม้แทน
เมื่ อ ได้ เรี ย นรู ้ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น ก็ มี เ ด็ ก ที่
โรงเรียนเราหลายคนสนใจสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์มากขึน้
หรือมีเด็กคนหนึ่งมาบอกกับครูว่า ‘อาจารย์ ถ้าหนูไม่ได้ไป
ท�ำกิจกรรมกับอาจารย์ หนูคงไม่รหู้ รอกว่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
(Carbon Footprint) คืออะไร เพราะหนูไปท�ำกิจกรรมกับ
อาจารย์เลยท�ำข้อสอบเรื่องนี้ได้’ มันก็ท�ำให้เราชื่นใจที่เด็ก
ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราท�ำจริงๆ
ชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือกับเรา จากที่มองว่าเรา
เป็นคนอื่น คิดว่าเราจะมาหาผลประโยชน์หรือเปล่า พอเขา
เห็นกลุ่มของเราและเด็กๆ ท�ำงานกันจริงจังและต่อเนื่อง
เขาก็เมตตา เอ็นดูเราเหมือนเป็นลูกหลาน ก็ส่งผลดีเมื่อจัด
กิจกรรมครั้งต่อๆ มาด้วย”
นอกจากนีโ้ ครงการนี้ ยังท�ำลายก�ำแพงของค�ำว่าต่าง
สถาบันลง รุ่นพี่จากโรงเรียนหนึ่งไปช่วยเหลือเพื่อน น้อง
อีกโรงเรียนหนึ่งอย่างเต็มใจ ท�ำให้เด็กในชุมชนเกิดความ
สามัคคี มีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรมชาติและ
ท�ำให้รสู้ กึ ว่าทุกคนล้วนเป็นเพือ่ นพีน่ อ้ งกัน โครงการส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสูก่ ารสร้างส�ำนึกรักท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อม
จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ประสานความสัมพันธ์ของท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ท�ำงานอย่างมุง่ มัน่ เอาใจใส่
และเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
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เมือ่ ไปดูนทิ รรศการ ได้ไป
พู ด คุ ย กั บ คนที่ ติ ด ยาเสพติ ด
ทีพ่ ระบาทน�ำ้ พุ ลพบุรี ประสบการณ์
จากผูต้ ดิ ยาเสพติด ท�ำให้หนูและ
เพื่อนๆ สัญญากับตัวเองว่าจะไม่
ข้องแวะกับยาเสพติดเป็นอันขาด
เมือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ด้วยกิจกรรมค่าย จุดประกาย
ความคิ ด ด้ ว ยการศึ ก ษาดู ง าน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน และสร้างภูมิ
ต้ า นทานด้ ว ยการศึ ก ษาดู ง าน
วัดพระบาทน�้ำพุ ก็มาสู่ขั้นตอน
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

พัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ทักษะชีวิต
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ชัยภูมิ

หนูเคยไม่อยากขึ้น ม.๓ เลย ไม่ใช่หนูไม่รักเรียน แต่เพราะมันเป็นปีสุดท้ายที่หนูจะได้เรียน
หนังสือ ใจจริงหนูอยากเรียนสูงๆ จะได้จบมาช่วยเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องชาย แต่แม่บอกว่าส่งไม่ไหว หลัง
จากพ่อทิ้งพวกเราไปตั้งแต่น้องยังเล็กๆ แม่ก็หาเลี้ยงเราอยู่คนเดียว แม่รับจ้างทำ�ไร่รายวัน บางวันก็
ไม่มีคนจ้าง ถึงวันหยุดหนูจะออกไปช่วยแม่อีกแรง เวลาเรียนหนูจะตั้งใจเรียน แต่หนูก็คงไม่ได้เรียน
ต่ออยูด่ ี การปลอบใจตัวเองว่าเพือ่ นๆ อีกครึง่ ห้องก็ไม่ได้เรียนต่อเหมือนกันช่วยให้หนูทำ�ใจได้บา้ ง แต่
หนูก็มองไม่เห็นว่าความรู้ระดับ ม.ต้นของหนูจะช่วยแม่หารายได้ให้ดีกว่ารับจ้างได้อย่างไร
การขาดทรัพย์ ขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นใจ
ในตนเอง และขาดโอกาสในการศึก ษาต่อของนักเรียน
เป็นสิ่งที่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จังหวัดชัยภูมิ
ไม่ อ าจนิ่ ง เฉย จึ ง ร่ ว มกั บ สสค.จั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นา
การเรียนรู้ ควบคู่ทักษะชีวิต ติดอาวุธทักษะชีวิตและอาชีพ
ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมต้นทัง้ ๑๒๖ คน ด้วยหวังใจให้
ลูกศิษย์เติบโตออกไปเป็นพลเมืองดี ภาคภูมใิ จ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดประกาย เตรียมความพร้อม

เทอมปลายชัน้ ม.๒ หนูและพีน่ อ้ งชัน้ ม.ต้นทัง้ หมดไป
เข้าค่ายเยาวชนพลเมืองดีเฉลิมพระเกียรติทโี่ รงเรียนจัดขึน้
ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ซับลังกา จังหวัดลพบุรี เป็นครัง้ แรกที่
หนูได้มาไกลบ้าน มาใช้ชวี ติ กลางป่าร่วมกับเพือ่ นๆ กิจกรรม
ในฐานสอนให้เรารู้จักเสียสละ และสามัคคี หนูยังจ�ำได้ว่า
ตอนจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
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หนูปฏิญญาตนว่าจะเป็นคนดีของสังคม
ต่อมา ครูพาเราไปดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน พวกเรา
สนุกทีไ่ ด้ชมิ ได้ลองท�ำ กันถ้วนหน้า ได้รวู้ ธิ ปี รุงของกินหลาย
อย่างที่เราเคยกินแต่ไม่เคยท�ำ  บางอย่างนึกไม่ถึงว่าจะท�ำ
ขายได้ ช่างมีสนิ ค้ามากมายให้เลือกท�ำเป็นอาชีพได้ไม่ยากเลย

พ่อค้าแม่ขายวัยเยาว์

หลั ง จากดู ง านของกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นต่ า งๆ ที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน ทางโรงเรียนยัง
เชิญลุงป้าน้าอาในแถบบ้านเราที่เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
มาถ่ายทอดสารพันอาชีพให้กับพวกเรา หรือหากใครใน
ชุมชนสนใจขอมาร่วมเรียน ทางโรงเรียนของเราก็ไม่หวง
คราวนี้ล่ะยิ่งได้รู้และได้เรียนกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนวดไทย
ตัดผม ท�ำขนมหวาน อาหารคาว และเครื่องดื่ม แถมครูยัง
บอกว่าถ้าใครสนใจอยากท�ำอาชีพไหนก็ให้รวมกลุ่มกันเปิด
กิจการตามความสมัครใจและบริหารงานกันเอง ส่วนเงินทุน
ครูขอผู้ใหญ่ใจดี คือส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มาไว้ให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
หนูรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิท เปิดขายน�้ำผลไม้ปั่น ส่วน
เพื่อนๆ ก็รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้าง นับหลายสิบ
บริษทั ส่วนใหญ่จะขายของกิน แต่ละกลุม่ สนุกกับการคิดตัง้
ชื่อให้สอดคล้องกับสินค้า เช่น บริษัท ส้มต�ำ บริษัท ขนมปัง
หลากรส บริษัท ใสหอมหวาน บริษัท ไข่เต่า และฯลฯ ทุก
บริษัทถือว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัท ห้วยยายจิ๋ว จ�ำกัด
ที่โรงเรียนตั้งขึ้น
กิจการตัดผม ไม่มีพวกเราสักคนสนใจเปิด โรงเรียน
เลยเปิ ด เสี ย เอง ตั้ ง แต่ นั้ น นั ก เรี ย นชายเลยได้ ตั ด ผมฟรี
ทุกเดือน ส่วนแม่ของเพื่อนหนูก็ได้อาชีพใหม่รับนวดไทย
หลังจากมาขอเรียนกับพวกเรา
ทางโรงเรียนจัดพื้นที่ตลาดหน้าบ้านให้พวกเราขาย
อาหารและเครือ่ งดืม่ กันในโรงเรียน ช่วงตอนเช้าและกลางวัน
โดยเฉพาะช่วงหลังพักเที่ยงตลาดของเราจะคึกคักไปด้วย
คนซื้อและคนขาย
เสร็จจากช่วงพัก แต่ละร้านจะน�ำเงินทีห่ กั ต้นทุนแล้ว

ส่งคืนให้กับบริษัทแม่ พร้อมกับท�ำ
บั น ทึ ก รายรั บ -รายจ่ า ยไว้ ชั ด เจน
คุณครูบอกว่าก�ำไรของแต่ละบริษัท
ย่ อ ยๆ จะกลั บ คื น มาเป็ น เงิ น ทุ น
การศึกษาของแต่ละคนในตอนปิด
โครงการ กลุ่มไหนมีกี่คนก็เอาก�ำไร
หารกันตามจ�ำนวนคน
ส่ ว นเงิ น ที่ ยื ม มาลงทุ น ก็ จ ะ
คืนกลับไปที่โครงการ ท�ำให้โรงเรียน
มีทุนสนับสนุนหมุนเวียนให้นักเรียน
ท�ำโครงการได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผิดเป็นครู การเรียนรู้คือก�ำไร

ในทุกๆ สัปดาห์คุณครูมานะพงษ์ มาบ้านซ้ง ผู้ดูแล
โครงการ จะชวนพวกหนูมานั่งล้อมวงคุยกันว่าแต่ละกลุ่ม
ขายของเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง
อย่างมีบางกลุม่ ตัง้ ร้านได้ ๒ วันจะเลิก เพราะเหนือ่ ย เพราะ
ขาดทุน ครูก็ให้คิดว่าไม่ส�ำเร็จจากอะไร จะแก้ไขอย่างไร
แต่ที่มีความมานะพยายามที่สุดจนหนูเองยังนึกชม
ต้องยกให้บริษัท ไข่เต่า ที่ลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าจะปรับ
รสชาติแปลงสูตรจนเป็นขนมยอดฮิตของพวกเราในทุกวันนี้
เพื่อนๆ บริษัท น�้ำเต้าหู้ ก็ขยันปรึกษาหารือกัน จน
มีเมนูแปลกๆ ใหม่ๆ ออกมาดึงดูดใจลูกค้าอยู่เสมอๆ บริษัท
ส้มต�ำเดี๋ยวนี้มีก�ำไรมากขึ้น เพราะเลือกซื้อของเก่งขึ้น ได้
ของสดใหม่ มะละกอก็ไปคัดจากต้นริม้ รัว้ โรงเรียน ลดต้นทุน
ทุ่นเวลา ไปอีกทางหนึ่ง
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ตัวหนูเองแรกๆ ไม่เคยขายของมาก่อนก็หวัน่ ใจไปซะ
ทุกเรือ่ ง ตัง้ แต่กะประมาณไม่ถกู ว่าจะต้องซือ้ วัตถุดบิ อย่างไร
ทีไ่ หน เท่าไหร่จงึ จะพอขาย จะจัดร้านอย่างไรให้ดงึ ดูดใจ จะ
ปรับสัดส่วนอย่างไรให้ได้รสชาติถูกใจลูกค้า จะขายแก้วละ
เท่าไหร่ดี จึงจะไม่ถูกเกินไปจนเราขาดทุนและไม่แพงเกิน
ไปจนลูกค้าไม่ซื้อ จะแบ่งงานกับเพื่อนอย่างไรจึงจะบริการ
ลูกค้าได้รวดเร็ว ขายเสร็จจะเก็บร้านอย่างไรให้เสร็จทันเวลา
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หนูไม่เคยห่วง คือเวลาที่จะใช้
เตรียมสินค้าโดยไม่เสียการเรียน เพราะโรงเรียนจัดคาบ
สุดท้ายในแต่ละวันเป็นวิชาเลือกเสรี ให้พวกเราแต่ละบริษทั
จะรวมกลุม่ กันเตรียมสินค้าส�ำหรับขายวันต่อไป หนูคดิ ว่านี่
แหละเป็นวิชาเลือกเสรีของแท้ เสรีที่จะเลือกฝึกอาชีพที่เรา
สนใจ หนูรู้สึกว่าทุกวันที่เราได้ฝึกได้ท�ำ  ความมั่นใจก็ค่อยๆ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย พร้อมกับสิ่งที่เคยเป็นเพียงความสนใจก็
กลายเป็นความถนัด
นั่นเพราะนอกจากคุณครูจะจัดเวลาให้แล้ว ยังเปิด
โอกาสให้เราคิดตัดสินใจ รับผิดชอบ วางแผน บริหารจัดการ
และแบ่งงานกันเอง ถึงจะล้มเหลวขาดทุนคุณครูก็ไม่เคยว่า
มีแต่ให้ก�ำลังใจ และให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข ครูบอกว่า ไม่
ว่าท�ำแล้วจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว นักเรียนก็ได้เรียนรู้ ก�ำไร
ที่แท้จริงคือการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ไม่ใช่
เงินที่ได้จากการเรียนรู้
นอกจากขายในโรงเรียนแล้ว ทุกเย็นวันอังคาร เรายัง
ออกไปลองประสบการณ์จริง ฝึกขายทีต่ ลาดนัดใกล้โรงเรียน
ต้องเตรียมของกันในตอนเช้าและพักเที่ยง แม้จะขายไม่ดี
เท่าในโรงเรียนเพราะต้องแข่งกับพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพ แต่
ก็ได้ประสบการณ์เป็นก�ำไร แถมลุงป้าน้าอาในหมูบ่ า้ นทีแ่ วะ
เวียนมาอุดหนุนเป็นก�ำลังใจก็ยังชมกันยกใหญ่ ท�ำเอาพวก
เรายิ้มแก้มปริไปตามๆ กัน
“ดีนะ รู้จักช่วยครอบครัว”
“เก่งจัง ตอนพี่อายุเท่านี้ยังท�ำไม่ได้ขนาดนี้เลย”
“ท�ำอร่อย ดีแล้วจบไปจะได้มีอาชีพติดตัว เลี้ยงตัว
เองได้”
นี่คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ได้เรียนจากตัว
หนังสือ หรือห้องเรียนทั่วไป แต่ได้ออกไปสัมผัสจริง ได้
ปฏิบัติจริง สิ่งนี้จะท�ำให้เกิดทักษะชีวิตอย่างแท้จริง ทักษะ
ชีวิตที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

วันแห่งความภาคภูมิใจ

ในวันทีโ่ รงเรียนจัดนิทรรศการ “ต้นกล้าใบจิว๋ ” สรุป
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เขียนใจก่อนเขียนรูป

โรงเรียนซับมงคลวิทยา ชัยภูมิ

โครงการ ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทั้งโรงเรียนเรา
และจากโรงเรียนใกล้เคียง ที่มาเยี่ยมชมโครงการฯ มาเห็น
พวกเราทีอ่ อกร้านขายสินค้า เป็นพ่อค้าแม่ขายได้คล่องแคล่ว
คิดวางแผนชีวิตในอนาคตได้ ก็ชื่นชมกันใหญ่ หนูได้ยินครู
ประจ�ำชั้นชมให้แขกในงานฟังว่า “หลังท�ำโครงการเด็กมี
ความรับผิดชอบในการส่งงานมากขึ้น มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน”
ส่วน อ.ฉลอง พัฒนกุลเดช ผอ.โรงเรียนก็เชิญชวน
โรงเรียนอื่นโดยเอาการเปลี่ยนแปลงของพวกเราเป็นเครื่อง
ยืนยัน “เด็กของเราจะมีคุณภาพ คือ เป็นคนดี มีความรู้ พึ่ง
ตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้สงั คม ด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข”
ได้ยินแล้วรู้สึกภูมิใจที่สุด หนูจะไม่ท�ำให้อาจารย์ผิดหวังที่
ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอดเลยค่ะ
ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตร และมอบทุนการ
ศึกษาจากก�ำไรสะสมของพวกเราแต่ละคน เพือ่ นบางคนเอ่ย
ปากว่าเคยแต่ขอเงินพ่อแม่ พอได้มาท�ำโครงการถึงรู้ว่ากว่า
พ่อแม่จะหามาได้แต่ละบาทมันเหนื่อย
ส่วนหนูภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะทุนการศึกษา
ครั้งนี้เป็นเงินส่วนแบ่งที่เกิดจากน�้ำพักน�้ำแรงของหนูเอง
ตั้งใจว่าส่วนหนึ่งจะเอาไปซื้อรองเท้าและเสื้อให้น้องชายใส่
ในเทอมหน้าแทนของเดิมที่เริ่มเล็กเกินไปแล้ว อีกส่วนหนึ่ง
จะเก็บไว้เป็นเงินไปโรงเรียน ช่วยแม่ประหยัดอีกทาง
แม้หนูจะไม่ได้เรียนต่อ แต่ตอนนี้หนูก็รู้แล้วว่าจะ
ช่วยแม่ชว่ ยน้องได้อย่างไร และมัน่ ใจว่าหนูสามารถท�ำได้
อย่างแน่นอน
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การท�ำโครงการทีส่ อดคล้องกับบริบทของเด็ก
และชุมชน การสร้างโอกาสและทางเลือกที่หลาก
หลาย ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็น
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

ป้าย “เขียนใจก่อนเขียนรูป” สภาพเก่าแก่
ที่ติดอยู่หน้าอาคารชั้นเดียวหลังเล็กๆ
บ่งบอกถึงระยะเวลาการแขวนทีเ่ นิน่ นาน
นานพอๆ กับงานที่ครูซับมงคลวิทยา
ร่วมกันทำ�มาอย่างต่อเนื่อง

โจทย์ใหญ่ท้าท้ายความเป็นครู

ครอบครัวของเด็กๆ ซับมงคลวิทยาส่วนใหญ่มอี าชีพ
ท�ำไร่ รับจ้าง บางส่วนเป็นชนกลุ่มน้อยที่เรียกตัวเองว่า
“ชาวบน” ใช้ ภ าษามอญโบราณในการสื่ อ สารและ
มี วั ฒ นธรรมเฉพาะ เมื่ อ ทางการบั ง คั บ ให้ ล งมาอยู ่
พื้ น ล่ า งเป็ น คุ ้ ม ๆ ได้ รั บ ที่ จั ด สรรท� ำ กิ น ครอบครั ว ละ
๒ งาน ต้องประกอบอาชีพรับจ้าง และส่วนใหญ่ไปรับจ้าง
ต่างจังหวัด ทิ้งลูกไว้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เมื่อประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว ท�ำให้เด็กๆ ตกอยู่ใน
ความเสีย่ งและมีปญ
ั หา บางคนมีปญ
ั หามากกว่าความยากจน
นั ก เรี ย นที่ นี่ ส ่ ว นใหญ่ เ มื่ อ จบชั้ น ม.๓ ซึ่ ง เป็ น
ชั้นสูงสุดของโรงเรียน ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อก็

จบไปด้วย หลายคนท�ำไร่ บางคนอยู่กับบ้าน บ้างไปท�ำงาน
ในร้านอาหารกลางคืน หลายคนเดินทางเข้าเมืองหลวง
เพื่อรับจ้างและท�ำงานก่อสร้าง แม้หลายคนมีความสามารถ
ที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ ในการศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น ไป และมี
โอกาสที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต แต่ความยากจนก็
ปิดโอกาสนั้นเสียหมด
ท�ำอย่างไรให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม
มีความรู้ความสามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหาก
ครอบครัวมีความพร้อม และที่ส�ำคัญมีทักษะพื้นฐานด้าน
อาชีพ เห็นความส�ำคัญในตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
เป็ น โจทย์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ท้ า ทายความสามารถและ
จิตวิญญาณความเป็นครูของคณะครูซับมงคลวิทยาทุกคน
จนเป็ น ที่ ม าของโครงการเขี ย นใจก่ อ นเขี ย นรู ป ซึ่ ง มี
อ.พีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ ครูศิลปะ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ครูศิลปะผู้มีรางวัลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น รางวัลครู
เกียรติยศ รางวัลข้าราชการต้นแบบ “คนดีของแผ่นดิน”
๒ ปีซอ้ นจากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จากกระทรวงยุติธรรมและ
ทีวีบูรพา ได้เคยแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ให้กับสภากาชาดไทย จะใช้สิ่งที่ตนเอง
ถนัดน�ำพานักเรียนมัธยมทั้ง ๖๙ คนให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
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เนื่องจากการเรียนการสอนในโครงการนี้ให้ความ
ส�ำคัญกับการปลูกฝังทัศนคติ คุณธรรม และทักษะทางด้าน
ศิลปะ เพราะเชื่อว่าทุกสิ่งเริ่มต้นที่ใจ การเริ่มต้นจากจิตใจ
ที่งดงาม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละ จะส่งผลให้การเรียน
และทักษะศิลปะดีตามไปด้วย

ติดปีกแห่งความสามารถ

“เขียนใจก่อนเขียนรูป” หัวใจของโครงการ

ไม่ต้องแปลกใจหากไปที่โรงเรียนซับมงคลวิทยาแล้ว
พบว่า ครูและนักเรียนก�ำลังตัดต้นไม้ ซ่อมอุปกรณ์ ปลูกผัก
จัดสวนหย่อม รดน�้ำต้น เก็บขยะ ท�ำความสะอาด หรืออื่นๆ
ตามแต่ครูและนักเรียนจะช่วยกันคิด เนือ่ งจากเป็นข้อตกลง
ร่วมกันว่าก่อนท�ำการสอนให้นักเรียนท�ำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมอยู่เสมอ
นี่คือการเขียนใจ กิจกรรมแรกที่นักเรียนซับมงคล
วิ ท ยาทุ ก คนต้ อ งใช้ เวลาและท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนจบชั้ น
ม.๓ เพือ่ ฝึกการเสียสละเวลาส่วนตัว ท�ำงานร่วมกัน ระหว่าง
ปฏิบัติงานนักเรียนต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหา
ร่วมกัน รู้จักอดทน เสียสละ และรอคอยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อให้งานส�ำเร็จ เป็นการสร้างให้นักเรียนฉลาด
ในการด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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เมื่อได้ท�ำงานร่วมกัน นอกจากจะได้ปลูกฝังทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขแล้ว ยังท�ำให้เกิด
ความใกล้ชดิ ระหว่างครูกบั นักเรียน ท�ำให้ครูได้ขอ้ มูลเชิงลึก
ได้สงั เกตบุคลิกภาพและความสามารถ ความถนัดทีแ่ ตกต่างกัน
ของแต่ละคน ได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคน
การเขียนรูปส�ำหรับทีน่ ี่ จึงหมายถึง การเรียนรูท้ กั ษะ
ทางด้านศิลปะตามความถนัดและบุคลิกภาพของแต่ละคน
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเท่าที่ครู (จะจัดหาอุปกรณ์มา)
สอนได้ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การปั้นเครื่องปั้นดินเผา
เขียนสีบนเครื่องแก้ว สลักลายลงบนกระจก ลงรักปิดทอง
ผ้าบาติก นี่คืองานที่ค รูซับมงคลวิทยาและครูพีระพงษ์
ท�ำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับ ๑๔ ปี
เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสค. ท�ำให้
การท�ำงานเริ่มมีแผนงานที่ชัดเจนขึ้น สามารถจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ตา่ งๆ ตามทีต่ อ้ งการ นักเรียนได้ฝกึ ทักษะงานศิลปะ
หัตถศิลป์ที่หลากหลายครอบคลุมตามความสนใจมากขึ้น
หรือนักเรียนหลายคนที่มีทักษะด้านศิลปะน้อย ก็สามารถ
ฝึกงานช่างเข้ากรอบรูป เป็นการฝึกอาชีพและเป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลงานศิลปะ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถท�ำได้เนื่องจาก
วัสดุอุปกรณ์มีราคาแพง ทั้งยังขยายผู้เรียนจากกลุ่มสนใจ
กลายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน
ส่ ว นสถานที่ ฝ ึ ก นั้ น เป็ น อาคารหลั ง เล็ ก ๆ ที่ ท าง
ส�ำนักงาน ป.ป.ท.และบริษัท ทีวีบูรพา จ�ำกัด สร้างให้
ตามความต้องการของอาจารย์พีระพงษ์เมื่อได้รับรางวัล
“คนดีของแผ่นดิน” เป็นปีที่ ๒

นักเรียน ๓ กะ

โครงการเริ่มต้นจากการประชุมครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียด ให้ครูทกุ คนเข้ามามีสว่ นร่วม
ส�ำรวจความถนัดของนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นรายบุคคล
จัดตั้งชุมนุม จัดแยกนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม
กลุม่ แรก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาทุกคน ได้ฝกึ ทักษะ
ศิลปะหัตถศิลป์ในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน

กลุม่ ทีส่ องเป็นนักเรียนทีม่ คี วามสนใจ สมัครใจเข้าฝึก
ทักษะในตอนเย็นหลังเลิกเรียน ช่วง ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.
กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มสนใจพิเศษ (หรือถ้าจะเรียก
ให้ตรงคือกลุ่มที่ครูต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ) จ�ำนวน
๒๐-๒๕ คน เข้าฝึกในตอนค�่ำ ช่วง ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. แล้ว
พักค้างทีโ่ รงเรียน โดยครูจะให้นกั เรียนกลับไปช่วยงานทีบ่ า้ น
ก่อนกลับมาฝึก และกลับไปช่วยงานที่บ้านในตอนเช้าก่อน
เข้าเรียนตามปกติ
นักเรียนชายคนหนึง่ อยูบ่ า้ นคนเดียวมาตัง้ แต่เรียนอยู่
ชั้นประถม พ่อแม่ต้องไปท�ำมาหากินต่างถิ่น นานๆ จะกลับ
บ้านสักครัง้ ต่อมาเมือ่ เด็กเรียนชัน้ มัธยม เริม่ มีเพือ่ นจากต่าง
โรงเรียน ต่างหมู่บ้านมาชุมนุมกันที่บ้านในตอนเย็นเกือบ
ทุกวัน ครูทปี่ รึกษาเริม่ เห็นความผิดปกติ จึงน�ำเข้าสูโ่ ครงการ
ในกลุ่มสนใจพิเศษและพักค้าง

งานศิลป์ชิ้นงาม

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ วันจัดนิทรรศแสดง
ผลงานนักเรียนทีไ่ ด้ฝกึ ฝนตามโครงการ ณ อาคารหลังเล็กๆ
ทีเ่ ด็กๆ ใช้เป็นทีฝ่ กึ ฝนงานศิลปะ (เป็นทีอ่ ยู่ ทีก่ นิ และทีน่ อน
ในที่ เ ดี ย วกั น ) มี ค ณะครู นั ก เรี ย นโรงเรี ย นใกล้ เ คี ย งและ
โรงเรียนที่สนใจ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนโครงการมา
โดยตลอดเข้าร่วมชมกันอย่างอบอุ่น ต่างชื่นชมกับผลงาน
นักเรียนที่แทรกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพื้นที่ ได้เห็น
กระบวนการจริงจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่ก�ำลัง
มุ่งมั่นและภาคภูมิใจกับการท�ำงานศิลปะตรงหน้า แววตา
แห่งความสุขฉายให้เห็นแจ่มชัดในศิลปินน้อยแต่ละคน
เบื้องหลังผลงานของเด็กคือจิตวิญญาณของความ
เป็นครูทงี่ ดงามไม่แพ้กนั ดังตัวอย่างของเด็กชายทีค่ รูปรึกษา
ชักชวนเข้าโครงการในกลุม่ สนใจพิเศษ ทีว่ นั นีก้ ลับกลายเป็น
เด็กทีม่ จี ติ อาสา ช่วยเพือ่ นทุกอย่าง ทีเ่ คยขาดเรียนก็มาเรียน
เป็นประจ�ำ 
ศิษย์เก่าที่ได้รับการฝึกฝนทักษะและได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลป์บ้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
บ้าง ด้วยทุนที่ทางคณะและโรงเรียนช่วยกันหามาสนับสนุน
บางสถานศึกษายินดีรับเข้าศึกษาด้วยโควต้าพิเศษ เช่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สุพรรณบุรี ลาดกระบัง เป็นต้น
ที่น่าชื่นใจคือศิษย์เก่าเหล่านี้ทั้งที่จบไปแล้วและ
ยังศึกษาอยู่ ได้รวมตัวกันจัดตัง้ ชมรมศิลปะศิษย์เก่าโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา หมุนเวียนกันอาสามาช่วยงานโครงการ รุน่ พี่
เหล่านีเ้ ป็นเพือ่ นทีป่ รึกษา เป็นแบบอย่าง และช่วยแก้ปญ
ั หา
ให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยวัยที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

“เขียนใจก่อนเขียนรูป” จึงไม่ใช่โครงการ แต่มันคือ
“งาน” ที่ครูร่วมกันด�ำเนินการภายใต้การประกอบวิชาชีพ
ครู ด้วยใจรัก และอยากเห็นลูกศิษย์ผู้ด้อยโอกาสได้มีชีวิต
ที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข โดย
ผู้บริหารโรงเรียนคอยเป็นก�ำลังใจและให้การสนับสนุนมา
โดยตลอด งานนี้ต่อเนื่องยาวนานมากว่า ๑๔ ปี และจะ
ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ครูทเี่ ป็นทัง้ เพือ่ น พี่ พ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน
ใช้ใจในการสร้างศิษย์โดยมีศิลปะเป็นเครื่องมือ
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พัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนดอนน�้ำใส นครราชสีมา

“แม่คะ วันนี้หนูมีถั่วฝักยาวกับแตงกวา
จากทีโ่ รงเรียนมาฝากจ้ะ เย็นนีเ้ รามาทำ�แจ่วบอง
กินกับผักที่เก็บมาดีกว่านะแม่...”
เสียงลูกสาวตัวดี ตะโกนบอกมาแต่ไกล
ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าเห็นตา หมู่นี้ลูกสาวดู
เปลีย่ นไปจากเมือ่ ก่อนมาก แม้แต่ความคิดความ
อ่านก็ต่างไปจากเดิม
ครอบครัวของเรามีอาชีพท�ำนา ท�ำกันมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรษก็ว่าได้ ที่บ้านดอนต�ำแย ต�ำบลบ้านวัง อ�ำเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่การท�ำนา
ปลูกข้าว พอสิน้ หน้านาเราก็เข้าไปหางานในเมือง ทิง้ ลูกเล็กๆ
ไว้กับปู่ย่าตายาย
ส่ ว นลู ก สาวของฉั น ก็ ไ ม่ ต ่ า งจากเด็ ก คนอื่ น ๆ ใน
หมู่บ้าน ที่พยายามเรียนหนังสืออย่างน้อยๆ ให้จบ ม.๓ เพื่อ
จะได้ไปท�ำงานในเมืองอย่างรุ่นพี่ๆ เขา ฉันกับพ่อของลูกจึง
ได้แต่ท�ำใจว่า ที่นาที่มีอยู่ ๒๐-๓๐ ไร่ของเราในอนาคตคง
ต้องปล่อยทิง้ ร้างเหมือนทีน่ าของเพือ่ นบ้านอีกหลายคน และ
นอกจากจะหนักใจว่าต่อไปลูกสาวจะท�ำมาหาเลี้ยงชีพด้วย
อะไรแล้ว ฉันยังอดเป็นห่วงลูกไม่ได้ว่าต่อไปเขาจะใช้ชีวิต
อยูไ่ ด้อย่างไร ในเมือ่ ลูกท�ำอะไรไม่คอ่ ยเป็นเลย แม้แต่หงุ ข้าว
บางครั้งก็หุงสุกๆ ดิบๆ
จนกระทั่งหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัวของฉัน ชนิดที่เรียกได้ว่า “มหัศจรรย์” เลยก็
ว่าได้ เพราะลูกสาววัยรุ่นคนเดียวของเรา เริ่มเก็บผักจาก
โรงเรียนมาฝาก หลังจากนั้นก็มาเล่าให้ฟังว่าได้ลองท�ำนาที่
โรงเรียน ทั้งที่อยู่ที่บ้านไม่เคยนึกอยากช่วยเลย และได้หัด
เรียนท�ำขนมอีกหลายอย่าง
แต่ที่น่าดีใจที่สุดคือค�ำพูดของลูกที่บอกว่า “แม่จ๋า...
อย่าขายทีน่ าของเราให้คนอืน่ นะจ๊ะ หนูจะไปเรียนต่อเกีย่ วกับ
วิชาเกษตร จบกลับมาจะได้พัฒนาที่ดินของเราให้กลายเป็น
สวนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างที่โรงเรียนท�ำ”
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แต่เป็นครูมาได้ ๑๕ ปี ผมก็พบว่าเด็กรุ่นใหม่ขาด
ทักษะในการใช้ชีวิต คิดไม่เป็น ท�ำงานไม่เป็น ขาดความ
อดทนอดกลั้น ต้องการท�ำงานสบายๆ ได้เงินเดือนสูงๆ
แพงๆ และดูถูกอาชีพท�ำไร่ท�ำนา ทั้งที่เป็นอาชีพที่พ่อแม่ท�ำ
มาหาเลี้ยงดูตนเองมา ลูกชาวนาบางคนท�ำนาไม่เป็นเลย
ด้วยซ�ำ ้ ส่วนเด็กบางคนก็ถงึ กับขายไร่ขายนาแล้วไปเป็นลูกจ้าง
ในเมื อ งแทนก็ มี ด้ ว ยเหตุ นี้ ผ มจึ ง คิ ด ว่ า ถ้ า เด็ ก นั ก เรี ย น
เหล่านี้ ได้มโี อกาสเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
ของทฤษฎีใหม่อย่างลึกซึ้ง ก็จะเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตมากขึ้น
สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมชนบทอย่างมีความสุข โดยไม่ตอ้ ง
ไปยื้อแย่งแข่งขันกันในเมืองหลวง นี่จึงเป็นที่มาให้ผมท�ำ
โครงการพัฒนาทักษะชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้รบั
การสนับสนุนด้านเงินทุนและก�ำลังใจจากส�ำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

เข้าห้องเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกัน

ลูกสาวดูมีความสุขกับการไปโรงเรียน ที่ส�ำคัญเมื่อ
ฝึกหัดท�ำอะไรจากที่โรงเรียนเป็นแล้วก็น�ำกลับมาท�ำต่อที่
บ้าน โดยเฉพาะขนมพื้นบ้านที่ลูกท�ำอร่อยดีทีเดียว ทั้งขนม
กล้วย ขนมฟัก ฉันกินไปปลืม้ ไป ไม่อยากจะเชือ่ เลยจริงๆ ว่า
โรงเรียนฝึกเด็กได้ดถี งึ เพียงนีใ้ ห้ทงั้ ความรู้ ความคิด และสอน
วิชาชีวิตให้ลูกของฉันด้วย

วิชาชีวิต ของโรงเรียนดอนน�้ำใสวิทยา 

พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กหลายคนมักจะแปลกใจว่า
โรงเรียนท�ำอย่างไรจึงสามารถท�ำให้เด็กๆ รักอาชีพเกษตรกร
รู้จักคิดเป็น ท�ำเป็น และรักถิ่นฐานบ้านเกิดได้
ผม (ครูพล เวียงสันเทียะ) ครูโรงเรียนดอนน�้ำใส
วิทยา บ้านดอนต�ำแย ต�ำบลบ้านวัง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ขอรับอาสาเล่าให้ฟังนะครับ
ความจริงแล้ว ผมก็คือเด็กอีสานคนหนึ่ง ที่พอ่ แม่มีที่
นามากมาย แต่กย็ งั ยากจนเพราะความแห้งแล้งกันดาร ตอน
เป็นเด็กผมรักอาชีพการเกษตรมาก เคยท�ำงานรับจ้างถาก
หญ้า ด�ำนา ขุดดิน และมีความฝันว่าจะเรียนต่อด้านเกษตร
แต่แล้วก็จบั พลัดจับผลูได้มาเรียนเป็นครูแทน ช่วงทีเ่ รียนจึง
ศึกษาหาความรู้จนพบหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงได้
น�ำมาพัฒนาที่ดินของตัวเองจนเป็นผลส�ำเร็จ

เมื่อเริ่มต้นจะท�ำโครงการนี้ ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะสอน
เด็กนักเรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๓ แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็น
ว่าเด็กทั้งโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป.๖ ก็มาเรียนรู้ด้วย
เราเริม่ โครงการด้วยการส�ำรวจความสามารถด้านทักษะชีวติ
ของนักเรียนชั้น ป.๖-ม.๓ เป็นรายบุคคล เช่น เด็กท�ำงาน
อะไรเป็นบ้าง ปลูกผักเป็นไหม ฯลฯ แล้วเชิญวิทยากรที่มี
ความรูม้ าบรรยาย รวมถึงแนะน�ำครูผสู้ อนเกีย่ วกับแนวทาง
การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา มีที่ดิน ๔๗ ไร่ มีอาคารเรียน ๓ หลังคือ อาคารเรียน
ชัน้ อนุบาล อาคารเรียนชัน้ ประถม และอาคารเรียนชัน้ มัธยม
เราแบ่งที่ดินท�ำโครงการประมาณ ๒๐ ไร่ โดยแบ่งเป็น ๘
ฐานการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะใช้เวลาชัว่ โมงวิชาเกษตรและ
วิชาเลือกในการเรียนรู้สัปดาห์ละ ๒-๓ ชั่วโมง รวมถึงบาง
ครั้งต้องใช้เวลาโฮมรูม หลังเลิกเรียนมาท�ำงาน เช่น ขุดดิน
รดน�้ำต้นไม้ด้วย
เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการท�ำงานดีมาก พวกเขา
รู้สึกสนุกกับทุกกิจกรรม เพราะเราเปิดโอกาสให้เด็กได้ท�ำ
ในสิ่งที่ชอบที่สนใจ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เดี๋ยวเด็กๆ
จะพาไปชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ครับ

แรกของเรา คือ ฐานการเลี้ยงปลา เรามีบ่อเลี้ยงปลาอยู่
๒ บ่อ เป็นบ่อปลาดุกประมาณ ๔,๐๐๐ ตัว และบ่อปลากิน
พืชที่เป็นสระใหญ่มีปลาประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว ส่วนที่ติด
กับบ่อเลีย้ งปลาเป็นฐานการท�ำสวนผลไม้ มีทงั้ หมด ๑๕ ไร่
เราปลูกขนุน น้อยหน่า มะม่วง ฝรั่ง ละมุด ซึ่งก�ำลังโต
อีก ๒-๓ ปี น่าจะเริ่มเก็บผลได้ ส่วนกล้วยหอม กล้วยน�้ำว้า
กล้วยไข่ และมะละกอเราเก็บผลผลิตไปใช้ทำ� อาหารกลางวัน
ท�ำขนมต่างๆ ได้แล้วค่ะ
เดินต่อกันมาอีกนิดก็เป็นฐานการปลูกผัก เราปลูก
แตงกวา ถั่วฟักยาว มะเขือ ข้าวโพดฟักอ่อน ฟักทอง พริก
ทีเ่ ห็นท�ำค้างไว้ดสู วยงามคือน�ำ้ เต้าค่ะ ผักพวกนีเ้ ราน�ำไปขาย
ในราคาถูกให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อน�ำ
เงินที่ได้มาใช้หมุนเวียน จากเมื่อก่อนที่โรงเรียนเราต้องจ่าย
เงินค่าอาหารกลางวัน วันละ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท เดี๋ยวนี้
ลดลงเหลือวันละ ๒,๐๐๐-๒,๗๐๐ บาท เงินส่วนต่างนี้เรา
น�ำไปซื้อจาน ชาม กระทะเพิ่มเติม
ส่วนที่เห็นเป็นโรงเรือนยาวๆ นั่นมีด้วยการสองฐาน
คือ ฐานการเลีย้ งไก่ไข่ เรามีไก่ไข่ ๔๐ ตัว ออกไข่ ๓๕-๓๗ ฟอง
เมื่อขายไข่ไก่ให้กับชาวบ้านในชุมชนหรือโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน เราก็น�ำเงินมาซื้อหัวอาหารส�ำหรับ

เยี่ยมชมผลิตผลของ “วิชานอกห้องเรียน”

สวัสดีผมู้ าเยีย่ มชมโรงเรียนทุกท่านค่ะ วันนีเ้ ราจะไป
ชมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๘ ฐานนะคะ ตอน
เดินเข้าประตูโรงเรียนมาคงเห็นบ่อใหญ่ๆ นะคะ นัน่ เป็นฐาน
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การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนนครขอนแก่นโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT)
โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น

เลีย้ งไก่ตอ่ ไป ส่วนอีกฐานทีต่ อ่ เนือ่ งกันคือฐานการเพาะเห็ด
นางฟ้า เราใช้กอ้ นหัวเชือ้ เห็ดทัง้ หมด ๒,๕๐๐ ก้อน ช่วงสาม
เดือนแรก เก็บผลผลิตได้ประมาณวันละ ๕๐-๖๐ กิโล แต่ชว่ งนี้
เก็บได้น้อยแล้วค่ะ เหลือวันละ ๕ กิโลเท่านั้นเอง
เดินมาอีกนิดนะคะ ตรงนีเ้ ป็นฐานโรงปุย๋ ชีวภาพ เรา
ท�ำน�ำ้ อีเอ็ม (EM) อีเอ็ม ย่อมาจาก Effective Microorganisms
เป็ น น�้ ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก ผลไม้ กั บ กากน�้ ำ ตาล
เราใช้น�้ำที่ได้ใส่ในบ่อปลาเพื่อบ�ำบัดน�้ำเน่าเสีย และรดน�้ำ
ต้นไม้ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ส่วนผลไม้ที่เราน�ำมาหมัก
ก็เป็นมะละกอ ฟักทอง กล้วยที่เน่าเสียแล้วนั่นเอง ส่วนที่
อยู่ใกล้กับโรงปุ๋ยชีวภาพก็เป็นฐานการท�ำนาที่มีอยู่ ๓ ไร่
ครูมอบหมายให้ภารโรงช่วยเตรียมแปลงนา ส่วนพวกเรา
เป็นคนหว่านข้าว ด�ำนา พอถึงเวลาเก็บเกีย่ วก็จา้ งรถมาเกีย่ ว
ได้ขา้ วมาเราก็เข็นไปให้โรงสีขา้ วทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ สี ให้กระสอบละ
๑๐ บาท ปีนเี้ ราได้ ๑๐ กระสอบก็จา่ ยค่าสีขา้ วไป ๑๐๐ บาท
ค่ะ ข้าวที่ได้ก็ขายในราคาถูกให้กับโครงการอาหารกลางวัน
อีกเช่นกัน
ฐานสุดท้ายที่อยู่ใกล้แปลงนา เป็นฐานการท�ำขนม
ครูให้แม่ครัวที่โรงเรียนซึ่งเก่งเรื่องท�ำขนมพื้นบ้านมาสอน
พวกเรา ตอนนี้หนูท�ำขนมฟัก ขนมกล้วย ขนมสอดไส้ ขนม
สายบัว ขนมเทียนไส้เค็ม ขนมตาล และข้าวต้มมัดเป็นแล้ว
โดยเฉพาะขนมสายบัวเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยาก เรา
ใช้กา้ นดอกของบัวสายมาลอกเยือ่ หุม้ ออก หัน่ ขวางโรยเกลือ
แล้วน�ำไปผสมกับแป้ง น�้ำตาล เสร็จแล้วหยอดลงในถ้วย
ตะไลหรือกระทงใบตอง โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด รสชาติ
หวาน มัน หนึบๆ อร่อยมากค่ะ นอกจากนั้นครูยังสอนให้
ท�ำโดนัทที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้าด้วย
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ทุกเย็นก่อนกลับบ้าน หนูจะอยู่ช่วยรดน�้ำต้นไม้ใน
โรงเรียนเรา ใช้สายบัวรดแปลงผัก ใช้ระบบน�ำ้ อัตโนมัตอิ ย่าง
สปริงเกอร์รดแปลงข้าวโพด และใช้ระบบน�้ำหยดรดผลไม้
ต่างๆ ผลจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ ครูให้เราท�ำนวัตกรรมด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ทงั้ หมด ๘ เรือ่ ง ตามจ�ำนวนฐานต่างๆ เพือ่ ใช้ฝกึ
ทักษะชีวิตและการท�ำงานให้นักเรียนต่อไป
ทุกวันนี้โรงเรียนของเรากลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต ๕ มีหน่วยงานองค์กรต่างๆ มาขอศึกษา
ดูงานอยูเ่ ป็นประจ�ำ รวมทัง้ ได้รบั เชิญไปจัดนิทรรศการต่างๆ
ด้วย นอกจากนั้น เวลาพ่อๆ แม่ๆ มารับลูกที่โรงเรียนก็มา
เก็บผักที่โรงเรียนไปทาน บางคนก็น�ำปุ๋ยคอก หญ้าแห้งมา
ให้หรือมาเรียนรู้การท�ำเกษตรพอเพียงที่นี่
การเรียนรู้ทั้ง ๘ ฐานท�ำให้เด็กขี้เกียจชอบความ
สบายอย่างหนู รู้จักความรับผิดชอบ ความอดทน ได้เรียนรู้
ว่าข้าวปลาอาหารแต่ละอย่างเราได้มาอย่างไร และพ่อแม่
ต้องเหนื่อยยากเพื่อเรามากแค่ไหนค่ะ
ตอนนี้หนูไม่อยากไปท�ำงานในเมืองแล้ว อยากเป็น
ชาวนาเหมือนพ่อเหมือนแม่ แต่ขอเป็นชาวนาที่ปลูกผัก
เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดด้วยนะจ๊ะ จะได้มีพออยู่พอกินไม่ต้องไป
เสียเงินซื้อ
แม่คงแปลกใจว่าท�ำไมหนูถงึ ท�ำอะไรเป็นหลายอย่าง
จากที่เมื่อก่อนหุงข้าวก็ยังไม่เป็น ก็เพราะที่โรงเรียนไม่ได้
สอนให้เรียนหนังสืออย่างเดียวนะแม่ เขายังสอนวิชาชีวติ
ให้ด้วยจ้ะ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความตั้ ง ใจจริ ง ในการท� ำ งานของครู ผู ้ รั บ
ผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร และคณะครูทุกคนใน
โรงเรียน รวมถึงความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีนี้รุ้งตะวัน เรียนอยู่ ม.๕ เป็นที่รักของเพื่อนๆ เป็นเด็กกิจกรรม มีงานบุญ
งานบวชทีไ่ หน หรือแม้แต่งานโรงเรียน หากใครต้องการการแสดงรำ�ไทย รุง้ ตะวันต้องได้
รับเลือกทุกครั้ง ขณะเดียวกันเธอยังร่วมในโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียน
คอยแนะนำ�ให้คำ�ปรึกษากับเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องต่างๆ
รุ้งตะวันในวันนี้ช่างแตกต่างกับรุ้งตะวันคนเดิมอย่างสิ้นเชิง

เวที “เอาดีมาอวดกัน”

ต้นทุนชีวิตติดลบ

“รุ ้ ง ตะวั น มาจากครอบครั ว ที่ แ ตกแยก เธอเลย
กินเหล้า สูบบุหรี่ เอาหมดทุกอย่าง อยูท่ บี่ า้ นก็ไม่มใี ครสนใจ
มาโรงเรียนครูกต็ ำ� หนิ เพือ่ นก็ไม่อยากคบเพราะเป็นเด็กเกเร
เธอเลยรู้สึกอ้างว้างเป็นธรรมดา” อ.เครือวัลย์ พนมหิรัญ
เล่าถึงที่มาของพฤติกรรมเสี่ยงในอดีตของลูกศิษย์อย่าง
เข้าอกเข้าใจ และไม่ใช่มีแต่รุ้งตะวันคนเดียวที่เป็นเช่นนั้น
“เราส�ำรวจต้นทุนชีวติ เด็กๆ ลูกๆ ของเราในโรงเรียน
แล้วพบว่าเขามีต้นทุนชีวิตต�่ำมาก บางคนมาจากครอบครัว
แตกแยก เป็นเด็กเกเร หนีเรียน ติดเกม Face Book

อินเทอร์เน็ต ทุกอย่าง เรียกว่ารูไ้ ม่เท่าทันสือ่ บางคนโดดเรียน
ไปเล่นเกม เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างตั้งแต่ชั้น ม.๑-ม.๓
บางคนติดกาวจนผลการเรียนติดลบ เรียนไม่รเู้ รือ่ ง สมาธิสนั้
หรือบางคนก็ตดิ เทีย่ ว ติดการพนัน เหล้าและบุหรี่ ขาดความ
อบอุน่ จนโหยหาความรักผิดวิธี ก็คดิ ว่าจะปล่อยแบบนีต้ อ่ ไป
เรื่อยๆ ไม่ได้ เราคงต้องท�ำอะไรสักอย่าง”
หากมองด้วยปริมาณวัดด้วยจ�ำนวนตัวเลข โรงเรียน
นครขอนแก่น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียน
ทัง้ หมดมากถึง ๒,๒๕๒ คน และมีนกั เรียนบกพร่องด้านการ
มองเห็นเรียนร่วมอีก ๘ คน อาจไม่ได้มนี กั เรียนทีม่ พี ฤติกรรม
เสี่ยงมากกว่าโรงเรียนอื่นแต่อย่างใด แต่ด้วยการมองปัญหา
อย่างป้องกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ขั้นรุนแรงที่จะ
ยากต่อการแก้ไขของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และให้ภูมิคุ้มกัน
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับกับเด็กมัธยมทั้งโรงเรียน ท�ำให้
อ.เครือวัลย์ หัวหน้างานแนะแนว เร่งจัดท�ำโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) ขึ้น และได้รับทุนสนับสนุน
จาก สสค.

SEAT =?

SEAT คือกรอบแนวคิดในการด�ำเนินโครงการนี้
S : Students หมายถึง นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
นครขอนแก่น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งนักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
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E -Environment หมายถึง สภาพแวดล้อม บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
และองค์กรภายนอก
A -Activity หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม และ
พัฒนาทักษะชีวิต ที่ส�ำคัญ ๓ กลยุทธ์ คือ ใช้กระบวนการ
แนะแนว สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อน
ที่ปรึกษา เปิดใจลูกรัก สานสายใยลูกรัก ไปจนถึงกิจกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ
T-Tool หมายถึง สื่อ โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต
เครื่องมือ CAI ต�ำรา เอกสาร นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ ความร่วมมือทุกฝ่าย ความช่วยเหลืออืน่ ครู บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนะแนว สร้างภูมิคุ้มกัน

“เริม่ จากส�ำรวจก่อนว่าเด็กทัง้ ๒,๒๕๒ คน แต่ละคน
ในโรงเรียนมีปญ
ั หาอะไรอย่างไรบ้าง โดยให้อาจารย์ทปี่ รึกษา
แต่ละห้องเป็นคนดูแล เมื่อคัดเด็กที่มีปัญหาได้แล้ว จึงมา
วิเคราะห์เป็นรายคนว่า เขามีปัญหาจากอะไร ไปเยี่ยมบ้าน
พบพ่อแม่ ผูป้ กครอง ดูสภาพทีอ่ ยูเ่ ขาว่าเป็นอย่างไร มีปญ
ั หา
อะไร แล้วจึงจัดกิจกรรมขึ้นมารองรับ สร้างกิจกรรมให้เด็ก
ได้ท�ำ ได้มีส่วนร่วม”
หลังจากคัดกรองเด็กแล้ว อาจารย์เครือวัลย์และ
อาจารย์ทา่ นอืน่ ๆ จึงคิดกิจกรรมขึน้ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันจิตใจ
และปรับพฤติกรรมเด็ก เช่น มีหอ้ งชมรม ห้องดนตรี ปรับปรุง
สนามกีฬาให้เด็กมีกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเปิด
ใจเด็ก ไปจนถึงสานความสัมพันธ์เด็กกับครอบครัว และ
กิ จ กรรมจิ ต อาสาเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษา และเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เด็กทุกคนในโรงเรียนทุกคนได้ท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง เด็กพิการ และเด็กปกติ ให้เขารู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และลดความรู้สึกแปลกแยกลง
“อย่างรุ้งตะวันนี่ หลังจากเข้าโครงการ ครูชักชวน
ให้เขามาเข้าชมรมนาฏศิลป์ โชคดีที่มาถูกทาง เขาชอบ
การแสดงออก ร�ำได้สวยจนได้ไปออกงานต่างๆ เพื่อนๆ ก็
ยอมรับ สังคมก็ยอมรับ เขาเลยปรับพฤติกรรมใหม่กลาย
มาเป็นเด็กกิจกรรม ช่วยงานโรงเรียน ช่วยงานครู-อาจารย์
ตลอด
พอเขาผ่านจุดนั้นมาได้ เขาก็ชักชวนเพื่อนมาเข้า
โครงการอีกหลายคน สร้างกลุ่มเพื่อนขึ้นมาช่วยเหลือสังคม
ตัวรุง้ ตะวันเองก็เป็นเพือ่ นทีป่ รึกษา คอยแนะน�ำเพือ่ นๆ เวลา
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มีปัญหา เป็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กที่เราชื่นใจมาก
เรามีเด็กพิการทางสายตาเรียนร่วมกับเด็กปกติด้วย
เราจึงท�ำโครงการจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนด้วย ให้เด็กเขา
รูส้ กึ อยากช่วยเหลือเพือ่ นเมือ่ มีโอกาส พาเพือ่ นเดิน เป็นธุระ
ไปซื้อน�้ำ  ซื้อของให้เพื่อน หรือช่วยท�ำกิจกรรมบางอย่างที่
เพือ่ นตาเสียท�ำไม่ได้ ซึง่ เด็กๆ ก็เต็มใจช่วยเพือ่ นๆ เป็นอย่างดี”

สานสายใยครอบครัว

เมื่อปลายน�้ำคือโรงเรียน ต้นน�้ำคือครอบครัว หาก
ปลายน�้ำปรับเด็กได้ แต่ต้นน�้ำของเด็กยังไม่เข้าใจโรงเรียน
หรือไม่เข้าใจลูก ไม่ชา้ เด็กก็จะกลับไปปัญหาอีกเช่นเดิม การ
สานสายใจพ่อ แม่ ลูก หรือผู้ปกครอง จึงเป็นตาข่ายป้องกัน
เด็กได้ดีที่สุด
กิจกรรมสานสายใยลูกรัก จึงเป็นอีกกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้พอ่ แม่ลกู ได้รบั ฟังซึง่ กันและกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ให้ลูกได้กอด ได้นอนหนุนตักพ่อแม่ ท�ำเอาลูกบางคนถึงกับ
ร้องไห้ บอกว่าดีใจมากทีไ่ ด้เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้นอนหนุนตักแม่
เพราะตั้งแต่เล็กไม่เคยได้หนุนตักแม่เลย
“มีเด็กคนหนึ่งชื่อปริญญา เขาติดเกม แม่เขามาร่วม
กิจกรรมแล้วร้องไห้หนักมาก ขอร้องให้เขากลับมาเรียน
สุดท้ายปริญญาก็ยอมกลับมาเรียน และเป็นเด็กกิจกรรม

ช่วยเหลือโครงการด้วย ครูถามเขาว่าท�ำไมถึงยอมกลับมา
เรียนทั้งๆ ที่โดดอยู่หลายปี เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้แม่
ร้องไห้อกี แล้ว... ก็เป็นความประทับใจทีค่ รูเห็นจากกิจกรรมนี้
เด็กทีป่ รับพฤติกรรมได้แล้ว เราจะให้เขาเป็นแกนน�ำ
ไปเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำเพื่อนๆ ทั้งในโรงเรียน
และโรงเรียนอื่น อย่างปริญญาก็ไปเป็นวิทยากรในหลาย
โรงเรียน เช่น ชุมแพศึกษา อนุบาลภูเวียง เป็นต้น สิง่ ทีเ่ ด็กเราได้
นอกจากจะได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์แล้ว เขายังรูส้ กึ ตัวเอง
มีคุณค่า มีคนให้การยอมรับ เพื่อนๆ ของปริญญาที่เรียน
ห้องเดียวกัน แล้วติดเกม ปริญญาก็ชักชวนให้เลิก เพื่อนๆ
ก็เลิกมาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนแทน”
หากมองในภาพรวมของโครงการ ครูคดิ ว่าโครงการนี้
ประสบความส� ำ เร็ จ เป็ น อย่ า งดี เราแก้ ป ั ญ หาของลู ก ๆ
หลายคนได้ มีโครงงานต่อเนื่องเช่น โครงงานคุณธรรม ๑
ห้องเรียน ๑ โครงงาน เด็กมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ท�ำความดีกัน ชวนกันไปท�ำความดี เด็กบางคนเคยเป็นเด็ก
หลังห้องไม่ตั้งใจเรียนก็หันมาสนใจการเรียนมากขึ้น อันนี้
เป็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนซึง่ เราภูมใิ จมาก”
ประสบการณ์ชีวิตของรุ้งตะวันและปริญญา เป็น
ตัวอย่างความส�ำเร็จของโครงการที่พลิกฟื้นจากชีวิตติดลบ
กลับมาเป็นบวก ทัง้ ยังเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหนีย่ วน�ำ

ให้เพื่อนๆ กลับตัวกลับใจมาสู่ลู่ทางที่ถูกที่ควรโดยมีเขาเป็น
ที่ปรึกษาและเป็นแบบอย่าง ที่ส�ำคัญโครงการนี้ยังได้สร้าง
ภูมิต้านทานให้กับวัยรุ่นทั้งโรงเรียนให้พ้นจากพฤติกรรม
เสีย่ ง และเชือ่ มสายใยครอบครัวไว้เหนีย่ วน�ำจิตใจอีกชัน้ หนึง่
พร้อมกันนั้นในกระบวนการท�ำงานของโครงการ
ได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ เข้ ม แข็ ง ทั้ ง ครู ผู ้ มี ทั ก ษะในการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนแกนน�ำเพือ่ นทีป่ รึกษา และเครือข่าย
ผู้ปกครองที่พร้อมให้ความร่วมมือ
ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความรัก
ความความปรารถนาเป็นทุนตั้งต้น

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
มุ่งมั่น ทุ่มเท การก�ำหนดแผนการท�ำงานที่
ชัดเจน การน�ำต้นทุนความรู้เดิมที่มีอยู่มาต่อยอด
เพื่อยกระดับกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่าง
รอบด้าน ร่วมกันให้ข้อคิด และจุดประกายความคิด
“มีเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมสร้าง” ที่จะเดินเคียงคู่กับ
ความส�ำเร็จ
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โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
อีกทั้งงบประมาณจากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) จ�ำนวนหนึง่ แสนบาท
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับเด็กนักเรียน ครู และ
ประชาชน ถึง ๑,๕๗๐ คน ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นเงินทุนก้อน
โตจนเกินไป
เพราะส�ำหรับพวกเขา เพียงแค่มคี วามคิดสร้างสรรค์
มีสองมือ กับแรงบันดาลใจ อะไรๆ ก็เป็นไปได้

หอมกลิ่นใบเตย

ว่ากันว่า “กุหลาบเขียว” หรือ Green
rose นั้นหายาก (มากๆ)
แต่ ใ ครจะรู ้ ว ่ า เราสามารถหากุ ห ลาบ
เขียวได้ง่ายมาก ถึงมากที่สุด ที่ต�ำบลนาเฉลียง
อ� ำ เภอหนองไผ่ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ แถมยั ง
เป็นสายพันธุ์พิเศษที่หาไม่ได้ในประเทศอื่นๆ
เพราะเป็น “กุหลาบเขียวกลิ่นใบเตย”

บางคนอาจคิดว่า นี่ต้องเป็นกุหลาบจีเอ็มโอ ตัดต่อ
สารพันธุกรรมระหว่างกุหลาบกับใบเตยแน่ๆ ซึ่งก็ไม่น่า
แปลกใจ เพราะส�ำหรับวิทยาการยุคใหม่ กับมีเงินทุนสักก้อน
ใหญ่ๆ อะไรๆ ก็เป็นไปได้
แต่เด็กๆ กับคุณครูที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ที่ เ น้ น การศึ ก ษาภายใต้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จนสามารถผ่านการประเมินเพือ่ รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน รุน่ ที่ ๓ โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ มาหมาดๆ เมือ่ ปลาย
ปี ๒๕๕๕ ต่างยิม้ แย้มยืนยันว่า กุหลาบเขียวของพวกเขานัน้
ไม่ได้เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ไม่มกี ารใช้เครือ่ งมือระดับสูง
มาดัดแปลงธรรมชาติ และไม่มีการท�ำลายสิ่งแวดล้อม
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กลิ่นหอมชื่นใจที่ลอยกรุ่นอยู่ในขนมไทยนานาชนิด
รวมทัง้ สีสนั ทีผ่ สมผสานแต่งแต้มให้อาหารคาวหวานงดงาม
ด้วยสีเขียว ทั้งสด เข้ม อ่อน จาง หลากหลายระดับ คือ
หนึ่งในคุณค่าของใบเตยที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ส่งผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากการผสมอาหารให้สวยหอมแล้ว ใบเตย
ยั ง ทรงคุ ณ ค่ า ในฐานะสมุ น ไพรดั บ ร้ อ น แก้ ก ระหาย
แก้อ่อนเพลีย บ�ำรุงหัวใจ ใช้ดับกลิ่นในสถานที่ต่างๆ ทั้งยัง
ใช้เป็นพืชหลักในการประดิษฐ์ตกแต่งช่อดอกไม้ในพิธีการ
ต่างๆ ท�ำพวงหรีด และท�ำดอกไม้จันทน์ ในงานฌาปนกิจ
ใบเตยเป็นพืชท้องถิ่นที่ปลูกง่าย และปลูกมากใน
ต�ำบลนาเฉลียง ชาวบ้านรูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากใบเตยมาตัง้ แต่
รุ่นปู่ย่าตายาย องค์ความรู้เกี่ยวกับใบเตยลอยกรุ่นอยู่ทั่วไป
ไม่ต่างจากกลิ่นหอมของมัน
อาจารย์อารีย์ แก้วบังเกิด ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นาเฉลียงพิทยาคม จึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นว่า น่าจะน�ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มาสร้างทักษะทางอาชีพเพื่ออนาคตที่
ยั่งยืนให้แก่นักเรียน
ใบเตยหาง่าย ราคาไม่แพง ปลูกเองก็ยังได้ ถ้าจะ
น�ำมาใช้เป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ต่อให้ต้อง
ลองผิดลองถูกหลายรอบ ก็จะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก
นัก (ถ้าใบเตยหายาก ราคาสูง งานนี้คงไปไม่รอด) อีกทั้งยัง
สามารถดึงวิทยากรชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
น�ำไปสู่สังคมแห้งการเรียนรู้
อีกเหตุผลหนึง่ คือ ใบเตยเป็นพืชทีไ่ ม่วา่ จะเป็นขัน้ ตอน
การปลูก การเก็บมาใช้ หรือการทิ้งให้ย่อยสลายหลังการใช้

ล้วนแต่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะ
ให้เกิดชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
คิดแล้วมีแต่ได้กับได้ ไม่ว่าจะฝ่ายเด็ก ฝ่ายครู หรือ
ฝ่ายชาวบ้าน พิจารณาเหตุผลและประโยชน์รอบด้านแล้ว
ท่านผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนก็สงั่ เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจ
ของใบเตย” ทันที

ชาวบ้าน เด็ก ครู เรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ก็ไม่ต่างกับอีกหลาย
ร้อยหลายพันโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท ที่ตั้งอยู่ในชุมชน
เกษตรกรรม รายได้ยงั ชีพโดยเฉลีย่ ของชาวบ้านอยูใ่ นระดับ
ต�่ำ (พูดง่ายๆ ว่ายากจนนั่นเอง) อนาคตของเด็กๆ ส่วนใหญ่
หลังจบการศึกษาระดับมัธยม คือการแสวงหาอาชีพเพื่อหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัว
แต่ความพิเศษของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม คือ
ผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตใน
อนาคตยาวไกลของเยาวชนในท้องถิ่น แม้เมื่อผ่านระบบ
โรงเรียนไปแล้ว
โครงการ “ลมหายใจของใบเตย” จึงมีวตั ถุประสงค์
หลักอยูท่ กี่ ารสร้างโอกาสให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
รวมทั้งเยาวชนและชุมชน ได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะ

สร้างสรรค์งานจากใบเตย สามารถสร้างสรรค์งานให้มคี ณ
ุ ค่า
มากขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
เมื่อวัสดุการเรียนการสอนและองค์ความรู้พร้อม
สรรพ ล�ำดับต่อมาคือ ท�ำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ท�ำอย่างไรให้องค์ความรู้นั้นถูกย่อย
สลายกลายเป็นทักษะชีวติ ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชน รวมทั้งคุณภาพของชุมชนโดยรวมได้อย่างแท้จริง
แผนงานที่ชัดเจนถูกออกแบบและจัดวางล�ำดับขั้น
โดยความร่วมมือของหลายฝ่าย เริม่ ต้นจากผูบ้ ริหารโรงเรียน
ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจไปยังครูและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน
มีการประชุมระดมความคิดและความรับผิดชอบ ร่วมกัน
จัดกิจกรรม ทั้งครู ผู้ปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วัด และปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเรือ่ งใบเตย
จากนั้ น จึ ง เป็ น กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
การฝึกปฏิบัติ การจัดแสดงผลงาน และการน�ำไปใช้จริง

บทเรียนใบเตย

จากแค่รู้จักชื่อหรือกลิ่นผ่านขนมหวาน เด็กๆ เริ่ม
เรียนรูเ้ รือ่ งใบเตย ตัง้ แต่ชนิดและลักษณะของต้นเตย วิธกี าร
ตัด การท�ำความสะอาด การดูแลรักษา และวิธีน�ำไปใช้ (ที่มี
มากมายจนไม่สามารถบรรยายได้หมด)
การเรียนรูผ้ า่ นการถ่ายทอดของลุงป้าน้าอาในชุมชน
ท�ำให้เด็กๆ ได้ใกล้ชดิ ผูใ้ หญ่ เกิดสายสัมพันธ์ตา่ งรุน่ ผูอ้ าวุโส
ทั้งหลายที่อาสามาช่วยถ่ายทอดต่างก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น
“ครูชาวบ้าน”
ยิ่งถึงช่วงของการลงมือปฏิบัติ ยิ่งเกิดความสนุกทั้ง
ผู้เรียนผู้สอน (ไม่ใช่แค่เด็กๆ แต่คุณครูก็ได้เรียนรู้ร่วมกับ
ชาวบ้านไปด้วย) ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร การท�ำ
น�้ำใบเตย การหัดแปลงร่างใบเตยเป็นดอกกุหลาบ การฝึก
จัดกุหลาบใบเตยเพือ่ ใช้ในโอกาสต่างๆ สารพัดรูปแบบ และ
การท�ำดอกไม้จันทน์จากกุหลาบใบเตย
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การจัดการศึกษาโดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
แข่งขันทักษะวิชาการ

การท� ำ ความเข้าใจประโยชน์ข องใบเตย รวมทั้ง
การทดลองน�ำไปใช้ ท�ำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต การกินการอยู่ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ จาก
เรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ได้รู้จักขั้นตอนพิธีการ งานมงคล
ต่างๆ ได้เรียนรู้วงจรอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกัน ระหว่างชีวิต
ประจ�ำวันกับผลิตภัณฑ์ใบเตย พร้อมๆ กับการเกิดสมาธิ
ความมีวินัย และสุนทรียภาพทางจิตใจ จากการท�ำงาน
ประดิษฐ์ที่ประณีตและสวยงาม
เมื่อมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และ
ผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กๆ ถูกน�ำไปใช้จริงในกิจกรรมต่างๆ ของ
ท้องถิ่น เด็กๆ ก็ได้รับก�ำลังใจจากชุมชน ได้รับค่าตอบแทน
จากผลงานของตนเอง ต่างภูมิใจและดีใจที่มีรายได้ไปช่วย
พ่อแม่ พ่อแม่เกิดความมั่นใจในตัวลูก เกิดความเชื่อมั่นต่อ
โรงเรียน ชุมชนก็ได้เห็นถึงผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา (ทีช่ มุ ชน
เองมีสว่ นร่วมตลอดโครงการ) และได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมดเป็นการประเมินผลและสรุป
บทเรียนที่ชัดเจนยิ่งกว่าคะแนนสอบหรือรายงานฉบับใด

Green Roses กับความหมายที่ลึกล�้ำ

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนยืนมองกุหลาบเขียวช่อใหญ่
ทีใ่ ช้ตกแต่งห้องประชุมของโรงเรียนด้วยความรูส้ กึ อิม่ เอิบใจ
เบื้องหลังความงดงามแข็งแรงของช่อกุหลาบ คือ
ความตั้งใจของเด็กๆ ผสานกับองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน นี่ไม่ใช่เพียงความส�ำเร็จของโรงเรียน แต่เป็นความ
ภูมิใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน
การพัฒนารูปลักษณ์ใบเตยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
เกิดการใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยการรังสรรค์ให้เป็นดอก
กุหลาบสีเขียว (Green Roses) ไม่ใช่เพียงเพือ่ ความสวยงาม
แปลกตา สามารถใช้แทนดอกไม้ทุกชนิดได้ในทุกกิจกรรม
ตั้งแต่เกิดจนตาย เพียงเท่านั้น
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แต่ชื่อ Green Roses ยังมีความหมายแฝงอยู่อย่าง
มีนัยส�ำคัญอีกด้วย
Green แปลว่าสีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
ความสดชื่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Roses แปลว่า กุหลาบ ซึ่งถือเป็นราชินีแห่งดอกไม้
แล้วยังหมายถึง ความสวยงาม ความอ่อนหวาน ทีซ่ อ่ นหนาม
อันแหลมคม มีภูมิคุ้มกันตัวเองที่จะไม่หลงใหลไปกับความ
เย้ายวนของมลพิษ สามารถป้องกันตัวเองจากภัยคุกคาม
วัยรุ่นในรูปแบบต่างๆ ได้
อาจารย์อารีย์เชื่อมั่นว่า นอกจากทักษะอาชีพที่จะ
ติดตัวเด็กๆ ไปตลอดแล้ว กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดใน
โครงการนี้ จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าของตนเอง และเกิดทักษะชีวิตที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพเยาวชนไปพร้อมๆ กันด้วย
ความเกีย่ วข้องหลายระดับทีใ่ บเตยมีตอ่ วิถชี วี ติ ท�ำให้
ทุกคนเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะต้องน�ำไปสู่ความยั่งยืน
ยกตัวอย่างเรื่องดอกไม้จันทน์ อาจารย์อารีย์บอกว่า
“การท� ำ ดอกไม้ จั น ทน์ ถึ ง จะไม่ ใช่ ธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า ง
ก�ำไรก้อนโตๆ แต่ก็สามารถด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
สามารถขายได้ตลอด ท�ำแล้วเก็บไว้รอขายได้ทั้งปี ไม่มีเสีย
ไม่บูด ไม่เน่า ถึงจะเป็นดอกไม้ส�ำหรับคนตาย แต่ตราบใดที่
มนุษย์ยังเวียนว่ายตายเกิด ธุรกิจนี้จะไม่มีวันตายแน่นอน”
เป็นข้อสรุปที่ไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร การเลือกใช้
องค์ความรูเ้ ดิมในชุมชน กับทรัพยากรทีห่ าง่าย ต้นทุน
ต�่ำและวิทยากรชาวบ้านที่พร้อมให้ความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ลมแล้งที่โชยชายเหมือนเป็นสัญญาณว่าหน้านาจะผ่านไปอีกครั้ง แม้รวงข้าว
ท้องแก่จะใกล้เป็นสีทอง หากจะมีประโยชน์อนั ใดในเมือ่ ต้องพักการท�ำงานไปอีกหลาย
เดือน ไม่มีใครอยากย้ายไปท�ำงานไกลบ้าน ไกลลูก ไกลเมีย แต่เมื่อปากท้องยังต้อง
ให้อิ่ม เงินทองจึงต้องหา จะให้อยู่บ้านท�ำกินอะไร

หน้ า นาผ่ า นไปแล้ ว ....พ่ อ แม่ ย ้ า ยไปท� ำ งานเป็ น
กรรมกรในเมืองใหญ่ ชีวิตเด็กนักเรียนก็ยังต้องด�ำเนินต่อไป
ไม่มีใครถามสักค�ำว่าอยากท�ำอะไร บางทีเหงาๆ เบื่อมากๆ
ก็ไปเล่นกับเพื่อน ซึ่งก็ไม่มีอะไรให้ท�ำมากนัก นอกจากเล่น
เกม นั่งคุยกัน ตายายที่อยู่ด้วยก็ช่างบ่นได้ทุกเรื่อง หาว่าไป
สุมหัวกินเหล้าบ้าง ดมกาวบ้าง บอกให้ตั้งใจเรียนบ้าง แต่จะ
เรียนไปท�ำไมในเมือ่ จบไปก็ไม่ได้เรียนต่อ ต้องไปเป็นกรรมกร
รับจ้างอยู่ดี
บ้านน�้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ในจังหวัดภาคอีสานที่มีปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเมื่อหมดฤดู
ท�ำนา เมื่อพ่อไปทางแม่ไปทาง ลูกหลานที่อยู่บ้านก็ว้าเหว่
ครูที่โรงเรียนจึงเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่เด็กจะพึ่งพิงได้ แต่
จะท�ำอย่างไรให้พ่อแม่ไม่ต้องอยู่ไกลลูก - หลาน นั่นคือสิ่งที่
ครูกาญจนา ยอดมาลี ครูโรงเรียนน�ำ้ เกลีย้ งวิทยาครุน่ คิดหา
ทางออกอยู่ตลอดเวลา

เกษตรพอเพียงพาพ่อแม่กลับบ้าน

“ถ้าจะแก้ปัญหาเด็ก ก็ต้องแก้ปัญหาผู้ใหญ่ก่อน
เมื่อเด็กขาดความอบอุ่น เพราะพ่อแม่ต้องไปท�ำงานต่างถิ่น
เราก็ตอ้ งหาวิธดี งึ พ่อแม่กลับมาท�ำมาหากินทีบ่ า้ น เด็กๆ ก็จะ
มีพ่อแม่ดูแลให้ความอบอุ่นมากขึ้น เราต้องคิดหาทางสร้าง
อาชีพให้พ่อแม่เพิ่มขึ้น แต่จะไปสอนพ่อแม่ตรงๆ ก็คงไม่ใช่
เรื่อง เราก็สอนที่ตัวเด็กก่อน และเกษตรพอเพียงนี่แหละ
คือค�ำตอบที่ยั่งยืน”
ครูกาญจนาบอกอย่างนั้นก่อนที่จะเล่าให้ฟังต่อว่า
โครงการการจัดการศึกษาโดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูว่ ถิ ชี วี ติ ทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ได้รบั ทุนจาก สสค. นี้ มีหลักการ
ส�ำคัญคือให้เด็กมีความรู้เสริมทักษะอาชีพ เรื่องเกษตร
อินทรีย์ ปลูกผัก ปลูกพืช ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ไปจนถึง
ปลาตู้ เพื่อให้เขามีความรู้ สามารถน�ำความรู้ไปชักชวน
พ่ อ แม่ ใ ห้ ท� ำ งาน มี อ าชี พ โดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งไปท� ำ งานไกลๆ
นอกจากนี้ โ ครงการนี้ ยั ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต ของเด็ ก เรื่ อ ง
มารยาท และเท่าทันพิษภัยทางสังคมด้วย
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๑๖ ศูนย์การเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สอน
ทักษะชีวิต

เมื่อคิดได้แล้วว่าวิถีพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ คือ
แนวทางทีจ่ ะช่วยเด็กๆ และครอบครัวได้ ครูกาญจนาจึงร่วม
กับอาจารย์ทา่ นอืน่ ๆ ในโรงเรียนวางแผนงานว่าจะสร้างฐาน
การเรียนรู้ขึ้นมา ๑๖ ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่
• ศูนย์การเรียนรูท้ ี่ ๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๒ คนไทยมารยาทดี
• ศูนย์การเรียนรูท้ ี่ ๓ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๔ คนไทยยุคใหม่
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๕ ขยะเป็นมลภาวะของโลก
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๖ มะนาวในท่อซีเมนต์
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๗ แก้วมังกร
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๘ ปุ๋ยและน�้ำหมักชีวภาพ
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๙ พืชผักปลอดสารพิษ
ชีวิตปลอดภัย
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๐ พืชไร่ในชุมชน
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๑ การขยายพันธุ์พืช
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๒ พลังงานสีเขียว
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๔ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๕ สวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน
• ศูนย์การเรียนรู้ที่ ๑๖ ไม้ดอกเมืองร้อน

“ไม่ว่าจะท�ำอะไรอย่าลืมมองบริบทในท้องถิ่น อย่าง
หมู่บ้านของครูเป็นที่แล้ง เราต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะ
กับหมู่บ้าน เช่น การเลือกปลูกแก้วมังกร เพราะแก้วมังกร
เป็นพืชทนแล้ง แม้นำ�้ น้อยก็อยูไ่ ด้ หรือการท�ำปุย๋ และน�ำ้ หมัก
ชีวภาพ นอกจากจะไม่ทำ� ลายธรรมชาติแล้ว ยังช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงลงไปอีก
“อีกอย่างหนึง่ ก็คอื การให้ความส�ำคัญกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เรามีปราชญ์ชาวบ้าน มีผู้รู้ เราก็ต้องพาเด็กไปหา
ไปดู ไปเรียนรู้ บ้านเราทอผ้าไหมสวย ชาวบ้านมีฝีมือด้าน
ทอผ้า เราก็พาเด็กๆ ไปศึกษาเรื่องการทอผ้า ตั้งแต่การปลูก
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หม่อน ย้อมไหม ไปจนถึงการทอ หรือมีชาวบ้านบางคนที่มี
ฝีมือด้านการจักสาน เราก็เชิญท่านมาให้ความรู้เด็กๆ”
เมื่อศูนย์การเรียนรู้เสร็จสรรพก็ถึงคราวปฏิบัติให้
เห็นผลจริง นักเรียนตั้งแต่ ม. ๑-๖ จัดเป็น ๑๖ กลุ่ม คละ
ชั้นปี คละเพศ เพื่อให้พี่ดูแลน้อง สอนน้องได้ อีกทั้งยังเป็น
กุศโลบายให้เด็กเล็กมีมารยาทต่อผูใ้ หญ่ (กว่า) ส่วนพีโ่ ตก็ได้
ฝึกภาวะความเป็นผูน้ ำ 
� น�ำน้องๆ ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากครู
แบ่งกลุม่ แล้วก็มาถึงขัน้ ตอนเลือกเด็กแกนน�ำ ๙๐ คน
ซึ่งก็ไม่ง่ายนัก เพราะเด็กยังขาดความกล้าที่จะเสนอตัวเป็น
หัวหน้า จึงมีเด็กสมัครเป็นแกนน�ำเพียงครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
ที่ต้องการ ครูที่ปรึกษาเลยต้องคัดแกนน�ำเพิ่ม จึงได้หัวหน้า
ทีมครบแต่ละส่วนงาน ท�ำหน้าทีค่ อยเป็นก�ำลังส�ำคัญช่วยครู
ประจ�ำศูนย์การเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างครบถ้วน

ลงมือปฏิบัติ

ในหนึ่งปีการศึกษาเด็กๆ ทั้ง ๑๖ กลุ่ม จะได้ศึกษา
หาความรูใ้ นแต่ละศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ละ ๔ สัปดาห์ สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง สลับกันไป เดือนแรก กลุ่มหนึ่ง เรียนรู้อยู่ศูนย์
๑ กลุ่มสองก็เรียนรู้ที่ศูนย์ ๒ ไล่เรียงกันไป พอครบเดือน
(๔ ครั้ง) กลุ่มหนึ่งก็ย้ายไปศูนย์ ๒ กลุ่มสองย้ายไปศูนย์ ๓
“เดือนแรก เด็กยังไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรกันมากนัก เหมือน
เป็นการเรียนทฤษฎีมากกว่า พอเดือนที่ ๒ จึงเริ่มเตรียมดิน
ปรับหน้าดิน เตรียมอุปกรณ์ ซึ่งเด็กทั้ง ๑๖ กลุ่มเป็นผู้ดูแล

ผลผลิตร่วมกัน ไม่ได้ก�ำหนดว่ากลุ่มเธอปลูกแก้วมังกร กลุ่ม
ชั้นท�ำปุ๋ย ที่ท�ำอย่างนั้นเพราะอยากให้เด็กมีความรู้หลายๆ
เรื่องทั้งการปลูกพืช เลี้ยงปลา และเรื่องมารยาท ให้เขามี
ความรู้แบบองค์รวมมากกว่าจะเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ
“พอครบปีการศึกษา (๒ เทอม) เด็กก็เข้าครบทัง้ ๑๖
ศูนย์การเรียนรู้ บางอย่างก็มผี ลผลิตให้เก็บเกีย่ วแล้ว แต่บาง
อย่างก็ยังไม่มี เช่น พวกพืชผักบางอย่าง หรือปลาสวยงาม
ก็เก็บผลผลิตขายได้ก่อน แต่แก้วมังกรยังเก็บผลผลิตไม่ได้
เด็กก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งชนิดเดียว
แต่ควรปลูกพืชผสมผสาน เพื่อให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวเป็น
รายได้สม�่ำเสมอ
หรื อ ศู น ย์ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ก็ มี ทั้ ง สอนการสาน
กระจาด ตะกร้า หรือทอผ้า เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าเมื่อว่างจาก
การท�ำนาท�ำไร่ ก็ยังท�ำสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพเสริมได้ เพียงแต่
พวกเขาต้องมีความขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน
ที่ได้รับผิดชอบ นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้อีกว่าสิ่งใกล้ตัว
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์”

พาพ่อกลับบ้าน

จากเด็กทีไ่ ม่สนใจเรียน เอาแต่เทีย่ วเล่น เมือ่ โครงการนี้
สร้างงาน สร้างอาชีพให้พวกเขาได้ เด็กเริ่มปรับตัว มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น อดทน มีวินัย และมีมารยาทดีขึ้น ซึ่ง
ข้อสรุปนีไ้ ด้จากทัง้ การท�ำแบบวัดผล และการสังเกตของครู
ส่วนผู้ใหญ่ในชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง เมื่อได้ฟังลูก
หลานเล่าและเห็นว่าทางโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่สร้าง

รายได้ได้จริง ก็เริ่มเข้ามาขอข้อมูล ดูงานแล้วน�ำกลับไปท�ำ
ที่ไร่ ที่สวนตนเองบ้าง
“แรกๆ ผลผลิตยังไม่มากนัก เราก็แบ่งให้เด็กๆ เอาไป
กิน พอมีมากขึน้ ก็เริม่ มีขายบ้าง รายได้ทไี่ ด้กเ็ ก็บเข้าธนาคาร
โรงเรียน หากใครจะลงทุนอะไรก็มาเบิก ส่วนพวกกระจาด
ตะกร้า เรายังผลิตได้ไม่มาก เลยเก็บไว้ใส่ผัก หรือผลิตผล
จากศูนย์ต่างๆ ไว้เป็นของฝากให้กับคนที่มาดูงาน ถึงจะ
ไม่ได้อะไรเป็นตัวเงิน แต่เด็กก็ได้ความภูมิใจว่าผลงานของ
เขาน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ”
หน้าแล้งเวียนมาถึงอีกแล้ว แต่ปีนี้ต่างจากปีก่อน
พ่อแม่ไม่ต้องไปท�ำงานรับจ้างต่างเมืองอีกแล้ว เมื่อได้ปลูก
พืชผักสวนครัวหมุนเวียนไว้กนิ ไว้ขาย แม้จะมีรายได้เพิม่ ขึน้
ไม่มากมาย แต่กไ็ ม่ถงึ กับขัดสนเช่นเดิม เพราะพืชผักเหล่านัน้
ใช้กินเองได้ จนไม่ต้องไปซื้อไปหาให้เสียสตางค์
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย
ทั้งอาจารย์ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ไปจนถึงปราชญ์
ชาวบ้าน
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กิจกรรมบูรณาการโครงงานสาระท้องถิน่
เรื่อง “กล้วย พืชล�้ำค่าคู่บ้านเขายายกะตา”
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ลพบุรี

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕
คือช่วงเวลาที่กล้วย ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจของกิจกรรมบูรณา
การโครงงานของโรงเรียนบ้านเขายายกะตา มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๙๘ คนเป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก

การเรียนรู้ที่แตกหน่อ ขยายกอ
ถ้าการพัฒนาคนง่ายเหมือนปอกกล้วย เราคงไม่ต้องสรรหาสารพัดวิธี สารพัน
กระบวนการ มาสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อน�ำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ
ยิ่งถ้าคนที่ก�ำลังจะถูกสร้างนั้น เป็นเด็กวัยเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล สภาพ
ครอบครัวยากจน ครอบครัวขาดความรู้และเวลาในการดูแล เพราะมีปัญหาปากท้องเป็น
เรือ่ งส�ำคัญเฉพาะหน้า อนาคตทีร่ อเด็กๆ อยู่ ไม่ใช่การศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ แต่เป็นการ
รับสืบทอดภาระการ “ท�ำมาหากิน” เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา ต่าง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพชีวิตนักเรียนหลังจบ
การศึกษา จึงร่วมกันคิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้เด็กๆ
“คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น” และเห็นแนวทางประกอบ
อาชีพ สามารถเลี้ยงตัวได้ในบริบทท้องถิ่น
เมื่อคิดถึงบริบทของท้องถิ่น ครูก็นึกถึงอะไรที่หาได้
ง่ายๆ ใกล้ตัว ไม่ต้องใช้ทุนมากมาย ท�ำประโยชน์ได้หลาก
หลาย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ และด�ำเนินการได้
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค�ำตอบจึงลงที่ “กล้วย”
พืชท้องถิ่นรอบโรงเรียนที่ใครๆ ก็รู้จักมาตั้งแต่เกิด

จับเข่าคุย สร้าง “กล้วย” เป็นเครื่องมือ
ค�ำถามเพื่อเด็กๆ

ค�ำถามเหล่านี้ จึงเกิดขึ้นกับคุณครูและผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ท�ำอย่างไร จึงจะช่วยให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดีขึ้น
ท�ำอย่างไร ให้เด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อันเป็นทักษะพื้นฐานของชีวิตที่จะช่วยให้เกิด
การพัฒนาอย่างรอบด้าน
ท�ำอย่างไร เด็กๆ จึงจะรู้จักน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน น�ำไปสู่การมีอาชีพ มีรายได้ สามารถด�ำรง
ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข
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แต่กล้วยจะช่วยเด็กๆ ได้อย่างไร หรืออีกนัยหนึ่ง
เด็กๆ จะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกล้วย
อยูๆ่ ครูจะบอกเด็กๆ ว่า กล้วยมีประโยชน์ ท�ำกินก็ได้
ท�ำขายก็ดี และแจกสูตรท�ำอาหารจากกล้วยให้เด็กทุกคน
โดยหวังว่าคุณภาพชีวิตของเด็กจะดีไปเอง การเรียนรู้อย่าง
แท้จริงและยัง่ ยืนคงไม่ใช่ “เรือ่ งกล้วยๆ” เพียงเท่านีแ้ น่นอน
บรรดาครูจึงหันหน้าเข้าหากัน ประชุมระดมสมอง
จากผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ตัวแทนครูผสู้ อน ตัวแทน
พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น และ
ตัวแทนนักเรียน เพื่อค้นหาวิธีการใช้กล้วยเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

จะมีกล้วยได้ ก็ต้องเริ่มด้วยการปลูกกล้วย แปลง
เกษตรสวนกล้วยจึงเป็นกิจกรรมแรกสุด เด็กๆ ได้เรียนรู้
“วิถีแห่งกล้วย” กล้วยมีกี่ชนิด กล้วยเติบโตอย่างไร เด็กๆ

บายศรีสร้างสรรค์

บางส่วนจากเมนูอร่อยแบบกล้วยๆ

แปลงเกษตรสวนกล้วย แหล่งวัตถุดิบอันทรงคุณค่า

ได้คำ� ตอบจากการสังเกต และการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูใ้ น
ท้องถิ่น เช่น วิทยาลัยเกษตร สหกรณ์ต�ำบล ศูนย์ศิลปาชีพ
ฯลฯ ได้ ล งมื อ ปลู ก สั ง เกตและบั น ทึ ก การเจริ ญ เติ บ โต
หัดท�ำปุ๋ยชีวภาพ ฝึกท�ำรายงานและประเมินผล ได้รู้ว่า
สารพัดวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ ศิลปะ ฯลฯ สามารถบูรณาการได้ในสวนกล้วย
(ทั้งยังสนุกกว่านั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมหลายเท่า)
เมื่อกล้วยแข่งกันแทงหน่อขึ้นเป็นล� ำต้นอวบใหญ่
ใบหนา ดอกกล้วยหรือหัวปลีเริ่มผลิบาน และเครือกล้วย
ปรากฏให้เห็นทั่วสวน เด็กๆ ก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
ประโยชน์จากกล้วย ตั้งแต่รากถึงยอด ล�ำต้นท�ำอะไรได้บ้าง
ใบ ก้าน ดอก ผล เปลือก ทั้งอ่อน แก่ ดิบ สุก สด แห้ง
มี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไร และจะน� ำ คุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นั้ น มาใช้
ประโยชน์ทางไหนได้บ้าง ตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่ประจ�ำวัน
อาหารการกิน สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ ศิลปะอันละเมียดละไม
ไปจนถึงงานบุญประเพณีต่างๆ
กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งาน
ใบตอง ต่อด้วย ผลิตภัณฑ์แปรรูป และ ส�ำรับสี่ภาค ท�ำให้
เด็กได้รู้จักการท�ำกระทงใบตอง บายศรี กระดาษสาจาก
ใยกล้วย กระเป๋าเชือกกล้วย สารพัดอาหารหวานคาวและ

สองนักเรียนเกษตรสวนกล้วย

จากกล้วยกลายเป็นกระดาษ

กรรมวิธีการถนอมกล้วยไว้กินนานๆ เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ กั บ กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นและผู ้ ใ หญ่ ใจดี ใ นชุ ม ชนที่ เ ต็ ม ใจ
ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลาน เพราะได้รับรู้และเข้าใจทั่วกัน
ว่า ทุกคนก�ำลังร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับชุมชน สังคม
การเรียนรู้ค่อยๆ ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

เติบโตครบวงจรตามอย่างกล้วย

นอกจากเด็ ก ๆ จะอั ศ จรรย์ ใจกั บ การค้ น พบคุ ณ
ประโยชน์มหาศาลของกล้วย ยังน�ำไปสูก่ ระบวนการต่อยอด
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ทุนใหม่ที่ช่วยให้เด็กทุกคนมีทักษะในการพึ่งตนเอง มีความ
พร้อมเพียงพอส�ำหรับการประกอบการงานอาชีพ และมี
แนวโน้มในการเป็นสมาชิกชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในแต่ละช่วงเวลาทีท่ งั้ ๖ กิจกรรมด�ำเนินไป จึงหล่อหลอม
ให้ เ ด็ ก ๆ เกิ ด การพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ตลอดเวลา
สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ความกล้า นักเรียนกล้าที่จะคิด
กล้าที่จะแสดงออก และกล้าที่จะตัดสินใจ ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมบูรณาการโครงงานที่เป็นเรื่องยากส�ำหรับนักเรียน
ขยายโอกาสเป็นเรื่องง่ายไปในทันที
ท�ำเอง อร่อยเอง

ความคิดสร้างสรรค์ทไี่ ม่สนิ้ สุด เช่น การคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ
ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สิ่งของ
เครื่องใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การจ�ำหน่าย การค�ำนวณต้นทุนการผลิตและผลก�ำไร การ
คิดค้นวิธีประหยัดต้นทุนเพื่อความคุ้มค่า รวมทั้งการค้นหา
สถานที่จัดจ�ำหน่าย ในกิจกรรม สหกรณ์ BANANA ช่วย
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่จ�ำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ ขณะเดียวกัน เด็กๆ ก็ยังได้เรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมพืน้ ฐานผ่านความรับผิดชอบทัง้ ในฐานะผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริโภคอีกด้วย เรียกได้วา่ ปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง อย่าง
ครบวงจร เช่นเดียวกับต้นกล้วยที่แตกหน่อ เติบโต ออกปลี
ให้ผล และแตกหน่อขยายกอ เป็นวัฏฏจักรการเติบโต
งอกงามที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
การคลุ ก คลี อ ยู ่ กั บ กล้ ว ยตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบ ได้ เ ห็ น
ได้สัมผัสจากการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ท�ำให้เด็กๆ
ได้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการอย่างชัดเจน ได้เรียนรู้
การจัดการอย่างเป็นระบบ ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกวิเคราะห์
แยกแยะ ฝึกรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยัง
เป็นการเรียนรู้แบบปลายเปิดที่ไม่มีการจ�ำกัดกรอบหรือ
ตัดสินถูกผิด ท�ำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนานกับการคิด และ
การแลกเปลีย่ นความคิด การทดลองลงมือท�ำ การเรียนรูข้ อ้
ผิดพลาด การค้นหาวิธีการแก้ไข การทดลองคิดใหม่ท�ำใหม่
เกิดการสรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง
กิ จ กรรมการ เผยแพร่ ผ ลงานโครงงานและ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน รวมทั้งการ
จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธํ  คือหนึ่งด้านของการประเมินผล
ความส�ำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ส�ำคัญคือ เด็กๆ
ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ได้รับการยอมรับ เกิดความเชื่อมั่นในอนาคต ที่แม้
จะยังมาไม่ถงึ ในวันนี้ แต่สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูอ้ ย่างแจ่มแจ้ง เป็นต้น
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ร้านน�้ำชาโรงเรียน เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ปัตตานี

ดอกกล้วยที่สวยที่สุดในโลก

“ครูครับ...ผมดีใจทีล่ กู ผมเรียนจบแล้ว ท�ำขนมคุกกี้
กล้วยตาก และเค้กกล้วยหอมเป็นอาชีพได้”
เพียงแค่ประโยคเดียว เป็นค�ำตอบที่ยิ่งใหญ่แทน
การประเมินโครงการจากหน่วยงานใดๆ ช่วยสร้างก�ำลังใจ
ให้ ค รู มุ ม านะที่ จ ะจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น
การที่ผู้ปกครองใส่ใจกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้
กับบุตรหลาน แสดงถึง ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบ้าน
และโรงเรียน และการจัดการเรียนนีส้ นองตอบความต้องการ
ของนักเรียนได้
ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการเรียนรู้แบบแยกส่วนเฉพาะ
ในสาระวิชาของตนเองของครูผู้สอน ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ
การสอนแบบองค์รวม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ข้มแข็ง ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทัง้ หมด
เป็ น ผลมาจากการจั ด กิ จ กรรมบู ร ณาการการเรี ย นรู ้ ใ น
รูปแบบโครงงาน
วันนี้ เด็กๆ บ้านเขายายกะตาเปลี่ยนไป สังคมการ
เรียนรูเ้ กิดขึน้ แล้ว ทัง้ จากสวนกล้วย และจากทุกภาคส่วน
ในชุมชน พร้อมๆ กับกระบวนการพัฒนาคุณภาพเยาวชน
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทุกสิ่งที่ฝังอยู่ในเนื้อในตัว
เด็กๆ คือใบรับประกันความยั่งยืนขององค์ความรู้ ที่น�ำ
ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความพร้อมและความเข้าใจกระบวนการ
ท� ำ งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรทั้ ง
โรงเรี ย น ผนวกกั บ ความสามารถของผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียนในการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

“ฆิฮก์ อื ดาแต” ค�ำๆ นีจ้ ะได้ยนิ กันบ่อย
ในหมู่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แปลว่า
“ไปร้านน�้ำชา”
ท�ำไมเขาถึงชักชวนกันไปร้านน�้ำชา
ร้านน�้ำชามีอะไรดี
“กือดาแต” หรือ “ร้านน�้ำชา” ปลูกสร้างเป็นเพิง
เล็กๆ แบบเรียบง่าย มีโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ชงชาเป็นหลัก
เสริมด้วยการจ�ำหน่ายอาหารเช้า เช่น ข้าวย�ำ  ข้าวเหนียว
ชนิดต่างๆ หรือโรตี แต่หลักๆ คือบริการเครื่องดื่ม น�้ำชา
กาแฟ โอวัลติน ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่เช้าถึงค�่ำ  ตลอดทั้งวัน
จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้าร้านเพื่อดื่มน�้ำชาและพูดคุย รับรู้
ข่าวคราวสังคม แลกเปลี่ยนและถกความคิดในเรื่องต่างๆ
ท�ำให้เกิดความอุน่ ใจได้วา่ ยังมีมติ รร่วมถิน่ ฐานบ้านเกิด เมือ่
เกิดปัญหายังมีเพื่อนคอยช่วยเหลือกัน ถือเป็นการผูกความ
สัมพันธ์ที่ดีในทางอ้อม ในแต่ละชุมชนจึงมีร้านน�้ำชาเป็น
แหล่งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสารของคนในชุมชนอยู่
หลายแห่ง

จุดเริ่มต้นของร้านน�้ำชาสอนชีวิต

จากวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นใต้นี้เอง ได้จุด
ประกายความคิดให้กับฉัน (ครูซูไรยา อาแด) ครูโรงเรียน
บ้ า นคอลอตั น หยง โรงเรี ย นในชุ ม ชนเล็ ก ๆ เขตอ� ำ เภอ

หนองจิก จังหวัดปัตตานี เนือ่ งด้วยวัฒนธรรมร้านน�ำ้ ชาเป็น
วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในชุมชนบ้านคอลอตันหยง โดย
ร้านน�้ำชาจะเป็นที่รับประทานอาหารเช้าและพบปะพูดคุย
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ ในแต่ละวันของคนใน
ชุมชน เมื่อประกอบกับยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่รีบเร่งในการ
ไปท�ำงานของผูป้ กครอง ท�ำให้ไม่มเี วลาในการเตรียมอาหาร
เช้าให้กบั บุตรหลาน เด็กบางคนจึงไม่ได้กนิ อาหารเช้าก่อนมา
โรงเรียน หรือต้องฝากท้องไว้ทรี่ า้ นน�ำ้ ชา ร้านน�ำ้ ชาจึงเหมือน
เป็นครัวที่สองของทุกครอบครัวยามเช้าวันใหม่มาเยือน
จากแนวคิดเรื่องครัวหลังที่สอง และการเป็นสถานที่
สังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดยามเช้าของร้านน�้ำชา
ประกอบความต้องการให้เด็กนักเรียนได้กินอาหารเช้าก่อน
เข้าเรียน จึงท�ำให้โรงเรียนของเราเสนอโครงการ “ร้านน�ำ้ ชา
โรงเรียน เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย” กับส�ำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และต้นแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพอีกด้วย

“คอลอแต” ร้านนี้ครูท�ำเพื่อหนู

“คอลอแต” หรือ “KHOLO TEA” คือชื่อร้านน�้ำชา
ของเรา เราขายอาหารเช้าราคาถูกให้แก่นักเรียนและชุมชน
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เป็นผู้บริหารจัดการร้าน
ภายใต้การดูแลของคณะครูและชุมชน
หากมองในแง่สาระการเรียนรู้ร้านน�ำ้ ชาคอลอแต เกิดขึน้
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะความคิด
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อย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพเพือ่ เลีย้ งตนเอง
ค้นหาความชอบ เห็นคุณค่าของตนเอง แก้ปัญหานักเรียนที่
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ทุกคนตื่นเต้นกันมากทีเดียว เราสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ให้กับเด็กตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยการให้เขาช่วยกันวางแผนและ
ออกแบบรูปแบบการด�ำเนินงานของร้าน แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และก�ำหนดภาระงานของแต่ละฝ่าย
ลีลาชาชัก

ประสานมือ ประสานใจ ร่วมกันพัฒนา “คอลอแต”

เมื่อโครงการผ่านได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียน
และได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สสค. เราก็เริ่มแผนการ
ด�ำเนินงาน โดยแบ่งการท�ำงานออกเป็น ๓ เทอม
ในเทอมแรก เราวางแผนด� ำ เนิ น งานและเตรี ย ม
บุคลากร แสวงหาแนวร่วมทั้งจากชุมชน จากบุคลากรใน
โรงเรียน และที่ส�ำคัญแนวร่วมจากนักเรียน
เราจัดเวทีประชาคม ระดมความคิดและความร่วมมือ
จากผูป้ กครอง หน่วยงานรัฐ เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์และ
ขอการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านของความคิด แรงกาย
และทุนทรัพย์ ได้แนวร่วมจากชุมชนมาพอให้ได้ชื่นใจ
ส่วนอีกด้านหนึ่งงานภายในโรงเรียน จัดตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินงานร้านน�้ำชา ประชุมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับแผนการด�ำเนินกิจกรรมร้านน�ำ้ ชา แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการทุกคนไปด�ำเนินการ
แผนการด�ำเนินงานที่เราแบ่งหน้าที่กัน หลักๆ มี ๒ ส่วน
ส่วนแรกการจัดท�ำหลักสูตรบูรณาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่องร้านน�้ำชาในโรงเรียน และส่วน
ที่ ๒ คือฝึกอาชีพการท�ำอาหารและขนมพืน้ บ้านแก่นกั เรียน
และชุมชน เช่น การท�ำข้าวย�ำ ชาชัก ข้าวเหนียวปิ้ง และให้
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านน�้ำชา เช่น การท�ำบัญชี
รายรับรายจ่าย การบริการลูกค้า
ในส่ ว นของนั ก เรี ย น เราวางแผนให้ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ทั้ง ๘๖ คน เป็นเป้าหมายหลัก เมื่อ
เราบอกกับเด็กๆ ว่า “พวกเขาจะเป็นเจ้าของร้านน�้ำชา”

ชุมชนและคณะครู ร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันสร้างร้านคอลอแต

เทอม ๒ แผนงานทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
ผู้ปกครองมาช่วยกันก่อสร้างร้านน�้ำชา บางคนสนับสนุนไม้
บางคนแม้ไม่มีเงินมากพอ แต่ก็รุ่มรวยด้วยน�้ำใจบอกว่า
“ผมขอช่วยแรงครูแล้วกัน” น�้ำใจจากชาวบ้านเหล่านี้ส่วน
หนึ่งล้วนเกิดจากความปรารถนาดีที่เขามีต่อเด็กๆ อยากให้
เด็กๆ ได้ฝกึ อาชีพ และมีอาหารเช้ากิน เพราะอย่างทีร่ กู้ นั ใน
ชุมชนว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียน
ร้ อ ยละ ๖๐ มาจากครอบครั ว ฐานะครอบครั ว ไม่ ดี นั ก
ร้านน�้ำชาโรงเรียนจึงเป็นความหวังเล็กๆ ที่จะท�ำให้เด็กๆ
มีรายได้ และได้อิ่มท้องไปพร้อมกัน
เสียงตอกไม้ ขึน้ โครงร้านดังอยูใ่ นฝัง่ หนึง่ ส่วนอีกด้าน
หนึง่ ทุกสัปดาห์เวลาทัง้ ๒ คาบในการเรียนพัฒนาทักษะชีวติ
เด็กนักเรียนชายจะได้ฝกึ ท�ำชาชัก ส่วนเด็กนักเรียนหญิงก็ฝกึ
ปรุงอาหาร ทัง้ ท�ำข้าวย�ำ ไข่ตม้ ข้าวเหนียวปิง้ และอาหารเช้า
ง่ายๆ อื่นๆ ไว้ส�ำหรับขายในร้าน ฝึกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป

ในแต่ละชั้นปี กว่า ๑ เดือน ครูจึงคัดแกนน�ำกลุ่ม ๑๐ คน
เพื่ อ ดู แ ลเพื่ อ นและน้ อ งที่ ก� ำ ลั ง จะได้ เ ป็ น พ่ อ ค้ า แม่ ข าย
หน้าใหม่ โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ และมีหัวหน้าในแต่ละ
ฝ่ายคอยดูแล เช่น นักเรียนชายดูแลเรื่องขายน�้ำชา นม น�้ำ 
ฝ่ายท�ำความสะอาดร้าน ฝ่ายขายอาหาร โดยผูด้ แู ลหน้าร้าน
จะใช้คนกลุ่มละประมาณ ๑๐ คน ส่วนที่เหลือก็จะเป็น
ฝ่ายบัญชี ล้างจาน เตรียมของ ท�ำความสะอาด คละกันไป
ตั้งแต่ ม.๑-๓

ร้านน�้ำชาร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟ

เมือ่ เข้าเทอม ๓ หลังจากเด็กฝึกท�ำชาชัก และอาหาร
อื่นๆ จนฝีมืออยู่ตัวแล้ว เราจึงพาเด็กๆ ไปออกร้านตามงาน
ต่างๆ เพือ่ ให้เขามีประสบการณ์การบริการคนหมูม่ าก ไม่ตนื่ คน
และมีใจพร้อมที่จะบริการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ร้าน
ไปในตัว จากนัน้ ไม่นานก็ถงึ เวลาเปิดร้านน�ำ้ ชา “คอลอแต”
วันนี้ ถือเป็นวันพิเศษของโรงเรียนเราอีกวันหนึ่ง
เด็กนักเรียน ม.๑ - ๓ กลุ่มแรก เตรียมอาหารไว้พร้อมพรั่ง
ครูเรียกนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.๖ มากินอาหาร
เช้า เด็กบางคนบอกไม่มีเงิน ครูจึงบอกว่า “ไม่เป็นไร วันนี้
เปิดร้าน พี่เขาให้กินฟรี” เราเชิญคณะกรรมการการศึกษา
ชาวบ้าน ผูป้ กครองและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมงานเปิดร้าน
มีการสวดมนต์อวยพรตามหลักศาสนา
จากวันนั้นตั้งแต่เวลา ๗.๑๕ น. – ๘.๑๕ น. ความ
คึ ก คั ก เล็ ก ๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ที่ ร ้ า นน�้ ำ ชาคอลอแต โรงเรี ย น

บ้านคอลอตันหยง เสียงเจี๊ยวจ๊าวสั่งน�้ำชา กาแฟ อาหาร
ของนักเรียน ครู และผูป้ กครองทีม่ าส่งบุตรหลาน ดังไม่ขาด
ระยะ ก่อนที่จะปิดร้านเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นเยาว์ไปเข้าเรียน
และจะมีนักเรียนกะใหม่มาเปิดร้านอีกครั้งตั้งแต่เวลาเที่ยง
จนถึงบ่ายโมง
พอถึงปลายเดือนก็มีการสรุปบัญชีรายรับรายจ่าย
และแบ่งเงินปันผลให้นักเรียนในโครงการ แต่นอกเหนือ
จากเงินที่ได้รับแล้ว การประเมินผลยังพบว่านักเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น มีการคิดที่เป็นระบบขึ้น
มีทกั ษะการท�ำงานกับผูอ้ นื่ ดีขนึ้ อีกทัง้ ยังสนใจอยากท�ำงาน
ประกอบอาชีพ หารายได้เข้าครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย และที่
ส�ำคัญเด็กๆ มีความกระตือรือร้น อยากมาโรงเรียนมากขึ้น
ส่ ว นเด็ ก นั ก เรี ย นในชั้ น อื่ น ๆ ก็ มี อ าหารเช้ า ที่ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะไว้ รั บ ประทาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
ก็เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีความไว้วางใจกันมากขึ้น
คนชุมชนยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
เต็มที่ อีกทั้งชุมชนยังมีความหวงแหนโรงเรียนรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกันด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ปญ
ั หาความไม่สงบจะเกิดขึน้ เนืองๆ
จนท�ำให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน ร้านน�้ำชาต้อง
ปิดบริการ บางครั้งเด็กๆ เตรียมต้มไข่ไว้ขาย เมื่อโรงเรียน
หยุดกะทันหัน ของที่เตรียมไว้ก็ต้องแจกจ่ายไปกันเน่าเสีย
รายได้ส่วนหนึ่งหายไป แต่เราก็ไม่หมดหวัง คณะครูยังพา
นักเรียนไปออกร้านงานต่างๆ ตามแต่โอกาสจะอ�ำนวยให้
เขาได้ฝึกอาชีพ ฝึกทักษะต่อไปเท่าที่จะท�ำได้
สุดท้าย อยากบอกทุกคนว่า .......
“สถานการณ์ความไม่สงบไม่ใช่อปุ สรรคขัดขวางการ
พัฒนา ณ ปลายด้ามขวานนี้ยังมีสิ่งดีๆ ที่รอคอยท่านสัมผัส
และรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน”
เคล็ดลับความส�ำเร็จ

นักเรียนร่วมกันวางแผนและออกแบบรูปแบบการด�ำเนินงานของ
ร้านน�้ำชา
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เรียนรู้การท�ำนาซิกาบู (ข้าวย�ำ).ปูโล๊ะปาแง (ข้าวเหนียวปิ้ง).
ขนมถั่วแปบ

ออกร้านนอกสถานที่ ฝึกจากสถานการณ์จริงและ
ประชาสัมพันธ์ร้านคอลอแต

การสร้ า งความรู ้ สึ ก มี ส ่ ว นร่ ว มและเป็ น
เจ้าของ การวางแผนให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อม
อยู่เสมอส�ำหรับโอกาสที่มาถึง
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การเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ด
โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) นครราชสีมา

... แซ่บเด้ ของแซบมากมี ของดีเก่าแก่ ของพ่อของแม่ ตั้งแต่โบราณ
ของกิน ทั่วแคว้นแดนใด บ่มีของไผ แซ่บคือบ้านเฮา
อาหาร ราคาประหยัด มีสารพัด ทั้งหวานทั้งคาว
ของสูง คือไข่มดแดง ราคาไม่แพง อร่อยไม่เบา
ของต�่ำ ที่แสนอร่อย คือต้มบักหอย ใส่กับลาบเทา(เทาคือสาหร่ายน�้ำจืด)
นอกนั้น ให้เลือกเอาเอง ผมจะร้องเพลง ให้ท่านเลือกเอา…

เสี ย งเพลง “อี ส านแซ่ บ ” ของสมั ย อ่ อ นวงศ์
“ผู้เป็นยอดขุนพลแคนแห่งแดนสยาม” ท�ำให้ผม (ครูกิตติ
ปอบอ) ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
อดอมยิ้มไม่ได้ เพราะถ้าฟังเพลงนี้ให้จบก็จะรู้จักวัตถุดิบใน
การท�ำอาหารอีสานบ้านเฮาอีกเยอะแยะมากมาย อย่างไข่
มดแดง ปลาซิว ปลาร้า ปลาช่อน ส่วนเมนูอาหารก็อร่อย
ใช่ย่อยมีทั้งลาบ ทั้งก้อย ทั้งแกงที่เล่าสามวันสามคืนก็ยังไม่
หมดเลยล่ะครับ
แต่ที่ฟังเพลงนี้แล้วครื้มอกครื้มใจเป็นพิเศษ เพราะ
ผมคิดว่าต่อไปเพลงอีสานแซ่บคงต้องเติมเนื้อร้องไปด้วยว่า
ของดีบ้านเฮานั้นมีเห็ดนางฟ้าด้วยเด้อ เพราะเห็ดนางฟ้า
นอกจากจะน�ำมาต้มย�ำท�ำแกงแล้ว ยังสามารถน�ำไปแปรรูป
เป็นอาหารชนิดอื่นๆ ได้อีกมากมาย อย่างที่โรงเรียนของผม
ท�ำมาแล้ว ซึ่งมีทั้งเห็ดสวรรค์ ที่น�ำเห็ดไปทอดแล้วปรุงรส
แหนมเห็ด ที่ใช้เห็ด เกลือ น�้ำตาลทราย ข้าวเหนียวนึ่ง
กระเทียมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน จากนั้นน�ำมาห่อเป็นมัด
แล้วหมักไว้จนได้รสเปรี้ยวก�ำลังดี รวมถึงอาหารแปรรูปจาก
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เห็ดอย่างน�ำ้ พริกหนุม่ เห็ด น�ำ้ พริกเผาเห็ด น�ำ้ พริกนรกเห็ด
เกีย๊ วเห็ด ไส้กรอกเห็ด เต้าฮวยนมสดเห็ด เห็ดชุบแป้งทอด
วุ้นกะทิเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด นางเล็ดหน้าเห็ด ฯลฯ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น อาหารชนิ ด ไหน ครู แ ละนั ก เรี ย นที่
โรงเรี ย นของผมก็ ส ามารถน� ำ เห็ ด ไปดั ด แปลงเป็ น ส่ ว น
ประกอบได้แทบทั้งนั้น แถมนักเรียนที่นี่ยังรู้จักปลูกเห็ด
นางฟ้าไว้ท�ำอาหารกลางวันด้วยตัวเอง ที่ส�ำคัญยังได้วิชา
ความรู้ติดตัวไปอีกด้วย ดังนั้น อยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางอดตาย
ถ้าได้มาเรียน “วิชาเห็ด” จากที่นี่

“วิชาเห็ด”...เรียนสนุก กินได้ สร้างอาชีพ

ก่อนอื่น ต้องขอเล่านะครับว่า โรงเรียนของผมเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทีส่ อนเด็กนักเรียนตัง้ แต่
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อแม่หาเช้ากินค�่ำ  และ
ระเหเร่ร่อนมาจากถิ่นอื่นเพื่อท�ำงานรับจ้างในพื้นที่ใกล้
โรงเรียน ที่มีทั้งฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และโรงงานท�ำแป้งมัน
ส�ำปะหลัง ส่วนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพวกเขาก็เป็นแค่
กระต๊อบหลังเล็กๆ ที่มีแต่หลังคากันแดดกันฝนเท่านั้น
ดังนั้นเมื่อเด็กที่นี่เรียนจบ ม.๓ พ่อแม่จึงไม่มีเงินทุนส่งให้
เรียนต่อ ต้องออกมาขายแรงงานเหมือนคนรุน่ พ่อรุน่ แม่ตอ่ ไป
ฟังแล้วชีวติ เหมือนน่าเศร้านะครับ แต่ผมคิดว่าความ
ยากจนแก้ไขได้ด้วยปัญญา แม้เด็กเหล่านี้จะไม่มีทุนทาง
สังคมเทียบเท่ากับเด็กในเมือง แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถจะ
สร้างให้ตัวเองได้คือ “ทุนชีวิต”

ทุนชีวิตที่ว่านี้คือการรู้จักแปลงทุนความรู้ที่มีอยู่เป็น
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง พวกเขาอาจไม่มี
โอกาสเรียนจนจบสูงๆ แต่หากพวกเขาได้เรียนที่โรงเรียน
บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) แห่งนี้ ผมเชื่อว่าเด็กนักเรียน
เหล่านี้จะได้ทุนชีวิตกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคต
สามารถพึ่งพิงตัวเองได้
ด้วยสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของ
นักเรียน และผู้ปกครองท�ำให้ทางโรงเรียนของเราจัดการ
เรียนการสอนโดยน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพได้ โดยโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าก็เป็นอีกโครงการหนึง่
ที่โรงเรียนได้ด�ำเนินการภายใต้หลักปรัชญานี้ ที่ผ่านมาทาง
โรงเรียนสามารถน�ำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหารจาน
เห็ดได้อย่างหลากหลาย จนได้รบั รางวัลเหรียญทอง ๓ ปีซอ้ น
ในการน�ำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนเกิดขึ้น ๓ ปี
ที่แล้ว เมื่อครูค�ำพัน แสงจ�ำปาย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียน
ของเรา เธอได้นำ� ความรูเ้ กีย่ วกับการเพาะเห็ดนางฟ้า และการ
แปรรูปอาหารจากเห็ดมาสู่นักเรียนและคุณครูในโรงเรียน
แรกทีเดียวผมเห็นเธอเพาะเห็ดที่ใต้ถุนบ้านพักครู แต่ก็ไม่
ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควรเพราะสภาพแวดล้อมไม่อ�ำนวย
ตอนหลังผมจึงชักชวนให้เธอดัดแปลงเรือนเพาะช� ำต้นไม้
มาเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดแทน แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานของ
โรงเรือนเพาะเห็ดที่ดี เนื่องจากหลังคาทรงตรงที่คลุมด้วย
สแลนด์ดำ� ไม่สามารถป้องกันฝน และแสงแดดได้ ท�ำให้ผลผลิต
ทีไ่ ด้นอ้ ย มิหน�ำซ�ำ้ เมือ่ ถึงฤดูฝน น�ำ้ ฝนก็ตกลงมาถูกก้อนเชือ้
เห็ดท�ำให้เกิดราด�ำ  ก้อนเชื้อเน่าเสียเร็ว ทางคณะครูจึงคิด
กันว่าเราน่าจะปรับปรุงโรงเรือนให้มีประสิทธิภาพ นี่จึงเป็น
ทีม่ าให้เราน�ำเสนอข้อมูลไปยังส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเยาวชน (สสค.)เพือ่ รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการท�ำ  “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
และการแปรรูปอาหารจากเห็ด” โดยน�ำเงินที่ได้ไปจัดท�ำ
โรงเรือนเพาะเห็ด และน�ำนักเรียนไปศึกษาดูงานยังแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน
ส่วนความสนใจในการเพาะเห็ดของครูคำ� พันนัน้ เธอ
เล่าให้ผมฟังว่า สามีของเธอรับราชการเป็นทหารอยู่ในค่าย
สุรธรรมพิทักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ค่ายแห่ง
นี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของเหล่าทหาร
สามีของเธอจึงพลอยได้รับความรู้ต่างๆ ไปด้วย รวมถึงการ

เพาะเห็ดและการแปรรูปอาหารจากเห็ด ที่สุดสองสามี
ภรรยาก็เลยหารายได้พิเศษด้วยการแปรรูปอาหารจากเห็ด
เพื่อจ�ำหน่ายเป็นของฝาก เมื่อย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้
ครูค�ำพันจึงรับอาสาท�ำโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็ก
อย่างแข็งขัน รวมถึงรับผิดชอบโครงการใหม่นี้ด้วย
นอกจากนัน้ เหตุทเี่ ราเลือกเพาะเห็ดนางฟ้า ก็เพราะ
เป็นเห็ดทีเ่ พาะพันธุไ์ ด้งา่ ย ใช้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ งสัน้
มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แถมยังมี
สรรพคุณช่วยป้องกันโรคหวัด ช่วยการไหลเวียนเลือดให้ดขี นึ้
และช่วยป้องกันโรคกระเพาะ ที่ส�ำคัญโรงเรียนของเรา
สามารถน�ำเห็ดนางฟ้ามาท�ำเป็นอาหารกลางวันให้เด็กๆ ใน
โรงเรียนได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

กระบวนการเพาะเห็ด ที่ครูและเด็กลงมือด้วยกัน

ก่อนหน้าที่จะมีโรงเรือนเพาะเห็ดที่ได้มาตรฐานจาก
งบประมาณของ สสค. ทางโรงเรียนเคยซื้อก้อนเชื้อเห็ดมา
ทดลองเพาะ ๑,๐๐๐ ก้อน ปรากฏว่าเสียหายแทบทั้งหมด
เพราะสภาพแวดล้อมและอุณหภูมไิ ม่เหมาะสม แต่หลังจาก
ที่ได้ปรับปรุงโรงเรือนส�ำหรับเพาะเห็ดให้มีขนาด ๕ x ๑๐
เมตร พร้อมชั้นวางก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หนทางข้าง
หน้าก็ดมู คี วามหวังมากขึน้ ครูคำ� พันเริม่ เดินหน้าพาเด็กๆ ไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเป็นล�ำดับแรก
ความจริง ตัวเธอเองก็มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
นี้ครบถ้วน แต่ครูค�ำพันคิดว่าอยากให้เด็กได้ไปเห็นการใช้
ชีวิตจริงๆ ของเกษตรกรที่เพาะเห็ดซึ่งมีเทคนิควิธีการและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจ เธอจึงติดต่อประสานงานกับ
วิทยากรท้องถิน่ เพือ่ ช่วยอธิบายให้ความรูแ้ ก่เด็กๆ เรือ่ งการ
ดูแลรักษาโรงเรือนเพาะเห็ด การรดน�ำ 
้ การเพาะก้อนเชือ้ เห็ด
ตลอดจนการแปรรูปอาหารจากเห็ด อย่างไรก็ตาม การเพาะ
ก้อนเชือ้ เห็ดนัน้ ทางโรงเรียนไม่สามารถท�ำเองได้ เพราะต้อง
ใช้อปุ กรณ์และงบประมาณค่อนข้างสูง จึงจ�ำเป็นต้องซือ้ ก้อน
เชื้อเห็ดจากฟาร์มที่อยู่ในชุมชน
ครั้งนั้น เมื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ จ�ำนวน
๗๘ คน ได้ไปเรียนรู้การเพาะเห็ดจากวิทยากรข้างนอก ทาง
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วิทยากรได้มอบก้อนเชื้อเห็ดให้นักเรียนคนละ ๕ ก้อน เพื่อ
ไปฝึกเพาะเลี้ยงต่อที่บ้าน ครูค�ำพันเห็นเป็นโอกาสอันดีจึง
ให้เด็กๆ น�ำความรู้จากการศึกษาเรียนรู้ก้อนเชื้อเห็ดที่น�ำไป
เพาะที่บ้าน มาต่อยอดที่โรงเรียนต่อไป
เมื่อเด็กมีความรู้ และโรงเรียนมีโรงเพาะเห็ดที่ได้
มาตรฐาน ทางโรงเรียนจึงจัดหาก้อนเชือ้ เห็ดจ�ำนวน ๒,๐๐๐
ก้อน ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายและให้นักเรียน
รับประทานมาเพาะในโรงเรือนหลังใหม่ ปรากฏว่าได้ผลผลิตดี
สามารถน�ำมาท�ำเป็นอาหารกลางวัน และแปรรูปอาหารจาก
เห็ดได้หลากหลาย โดยเฉพาะเห็ดสวรรค์ และแหนมเห็ด
กลายเป็นสินค้าขายดีของโรงเรียน และกลายเป็นของฝาก
ทีม่ ชี อื่ เสียง มีคนในชุมชนมาสัง่ ซือ้ มากมายเพือ่ เป็นของฝาก
ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงทางโรงเรียนจัดเป็นกระเช้าของฝาก
ผู้มาเยี่ยมมาเยือนอีกด้วย
งานนี้ผมคิดว่าครูและนักเรียนต้องท�ำงานประสาน
กันเป็นใจเดียวจึงจะออกมาส�ำเร็จ ครูต้องมีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ ลองผิดลองถูกสูตรการแปรรูปอาหารจาก
เห็ดไปพร้อมๆ กับนักเรียน ส่วนนักเรียนก็ได้เรียนรูเ้ รือ่ งต่างๆ
ตัง้ แต่การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดทีไ่ ด้มาตรฐาน ขัน้ ตอนการ
แปรรูปอาหารจากเห็ด ไปจนถึงวิธีการจัดจ�ำหน่าย เรียนรู้
เรื่ อ งความสามั ค คี จ ากการช่ ว ยกั น ท� ำ ความสะอาดก้ อ น
เชื้อเห็ด และการช่วยกันเก็บผลผลิต เรียนรู้เรื่องความ
ประหยัด จากการที่มีเห็ดไว้รับประทานในโครงการอาหาร
กลางวันโดยไม่ตอ้ งซือ้ หา เรียนรูเ้ รือ่ งความซือ่ สัตย์จากการที่
ครูมอบหมายให้จัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการเพาะ
เห็ดเพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ชุมชน และเรียนรูเ้ รือ่ งความมีระเบียบ
วินัยจากการดูแลรักษาโรงเรือนเพาะเห็ด การรดน�้ำ  และ
การเก็บผลผลิต

บูรณาการความรู้สู่เรื่อง “เห็ด”

เนื่ อ งจากโครงการนี้ ไ ด้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี เป็ น ที่
ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป จนได้รับ
“รางวัลหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน” ของระดับเขตการ
ศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้บรรจุโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
และการแปรรูปอาหารจากเห็ด เข้าไปในหลักสูตรการงาน
อาชีพ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์” กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปอาหาร
จากเห็ดนางฟ้า เป็นหลักสูตรเพิ่มเติม ให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนได้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ พร้อมขยายผลไปยังนักเรียนชั้นอื่น
และผู้สนใจต่อไป
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เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การเรียนรูเ้ รือ่ งการเพาะเห็ดและ
การแปรรูปอาหารจากเห็ดจะอยู่ในชั่วโมงการงานอาชีพ
ที่มีแค่ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเด็กๆ ได้เรียนรู้
อะไรมากกว่านัน้ เพราะนอกจากเด็กๆ จะได้รจู้ กั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ รู้จักหารายได้ระหว่างเรียน พวกเขายัง
สามารถบู ร ณาการความรู ้ ใ นวิ ช าอื่ น ๆ มาใช้ ใ นการท� ำ
โครงการนี้ได้อย่างแยบยล
เช่นเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านการวัดการเจริญ
เติ บ โต หรื อ การชั่ ง น�้ ำ หนั ก ของเห็ ด รวมถึ ง จากการท� ำ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือเรียนรู้วิชาศิลปะจากการวาดรูป
ประกอบ การออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ และการจัดกระเช้า
ต่างๆ เรียนรูว้ ชิ าสุขศึกษา จากการค้นคว้าหาข้อมูลเกีย่ วกับ
คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด
ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆ ยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง เช่น ในการเพาะเห็ดนางฟ้าพบว่ามีศัตรู
พืชที่ส�ำคัญคือ แมลงหวี่ และแมลงปีกแข็ง เด็กๆ จึงช่วยกัน
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล และทดลองน� ำ น�้ ำ หมั ก สมุ น ไพรจาก
ดาวเรือง ตะไคร้ และลูกสะเดามาฉีดพ่น ผลปรากฏว่า
น�้ำหมักจากลูกสะเดาใช้ได้ผลดีที่สุด ส่วนสภาพอากาศที่
ร้อนมากเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการออกดอกของเห็ด
เด็กๆ ก็ช่วยกันแก้ไขด้วยการน�ำสแลนด์สีด�ำมาใช้กรองแสง
ซึ่งช่วยเก็บความชื้นในโรงเรือนได้ระดับหนึ่ง
แค่เห็ดนางฟ้าอย่างเดียว ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่า
จะสามารถแตกยอดความรู้ไปได้มากมายขนาดนี้ ผมคิดว่า
ถ้าในชุมชนของเรามีของดีหรือภูมิปัญญาอะไรที่อยู่ใกล้ตัว
เราก็สามารถน�ำมาเรียนรู้ เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนทั้งชาวบ้าน ครู และ
นักเรียนได้เหมือนที่โรงเรียนผมนี่แหละ
ว่าแต่…จะกล้าลองดูสักตั้งไหมล่ะครับคุณครู
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความเอาจริงเอาจัง และความเอาใจใส่ของ
ครูทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะครูที่เป็นหัวหน้า
โครงการทีจ่ ดุ ประกายให้เกิดกิจกรรมนี้ รวมถึงความ
คิดสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในการแปรรูป
อาหารจากเห็ดได้อย่างหลากหลาย

โรงเรียนบ้านนาขอม นครสวรรค์

“แม่ครับ…ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว สงสัยจะเป็นหวัดแน่เลย” ผมบอกกับแม่ในเช้า
วันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดศีรษะ มีอาการเหมือนจะเป็นไข้ แทนที่แม่ของผมจะเดินไปหยิบ
ยาพาราเซตามอล แม่กลับบอกกับผมว่า “รอเดีย๋ วนะลูก แม่จะไปเด็ดยอดฟ้าทะลายโจรข้างบ้าน
มาต้มให้ดื่ม วันนี้นอนพักเยอะๆ เดี๋ยวก็หาย”

กานพลู

กระวาน

เวลาเป็นไข้เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ แม่ของผมไม่เคย
ต้องไปซื้อหาหยูกยาที่ไหน เพราะที่ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ของเรา ทั้งเด็กเล็กเด็กโต ผู้ใหญ่
ในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าแค่เดินเข้าไปในสวนข้างบ้านเราก็จะมี
ยาสมุนไพรใกล้ตัวไว้ใช้สอยมากมาย
ก่อนหน้านี้ คนในหมู่บ้านของผมปลูกพืชสมุนไพรไว้
ทีบ่ า้ นเยอะแยะ เช่น ฟ้าทะลายโจร รางจืด ขมิน้ ชัน กะเพรา
ทองพันชัง่ กระเจีย๊ บแดง มะขามป้อม ย่านาง มะรุม ชุมเห็ด
เทศ บอระเพ็ด เสลดพังพอน มะแว้ง ฯลฯ แต่พอเวลาผ่านไป
คนรุ่นปู่ย่าตายายล้มหายตายจาก ความรู้เรื่องสมุนไพร
ก็พลอยหายตามไปด้วย ถึงขนาดที่คนรุ่นหลังไม่รู้ว่าพืช
สมุนไพรชนิดนัน้ ๆ มีชอื่ เรียกว่าอะไร และมีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
แต่สองปีที่ผ่านมานี้ หลังจากที่โรงเรียนบ้านนาขอม
ของผม ท�ำโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียน
รู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว นอกจากนักเรียนอย่างผมจะรู้จัก

ลูกใต้ใบ

สมุนไพรต่างๆแล้ว ก็ยังขยายความรู้ในเรื่องนี้ไปสู่เรื่องอื่นๆ
อีกด้วย

“เชิญชมสวนสมุนไพรที่โรงเรียนบ้านนาขอมครับ”

เช้าวันนีผ้ มได้รบั มอบหมายจากครูธวัชชัย จินดาศรี
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาขอม ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และครูประชา อุน่ เจริญ ครูสอน
วิชาเกษตรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ให้เป็นมัคคุเทศน์
น�ำเพือ่ นๆ จากต่างโรงเรียนเดินชมสวนสมุนไพรทีอ่ ยูภ่ ายใน
โรงเรียนของเรา
สวนสมุนไพรแห่งนีม้ เี นือ้ ทีไ่ ร่เศษๆ แต่กลับมีสมุนไพร
นับร้อยชนิด ซึง่ เราแยกปลูกเป็นหมวดหมูต่ ามการบ�ำบัดโรค
ต่างๆ ทั้งหมด ๑๖ กลุ่มอาการ
“บริเวณสวนส่วนนี้ เราใช้ปลูกพืชสมุนไพรที่เป็น
กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ เช่น กานพลู กระวาน
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ดีปลี เพือ่ นๆ เห็นไหมครับ ต้นดีปลีหน้าตาคล้ายต้นพริกไทย
เลย เราจะน�ำลูกของมันไปท�ำเป็นยา หมอยาพืน้ บ้านทีม่ าให้
ความรูพ้ วกเราบอกว่าให้ใช้ลกู ดีปลี ๒๐ ลูก ต้มกับน�ำ 
้ ๒ แก้ว
แล้วดืม่ วันละ ๒ ครัง้ ๆ ละ ๑ แก้ว ก่อนอาหารเช้า-เย็นจะช่วย
แก้ไอ และแก้ท้องอืดได้
ส่ ว นด้ า นนี้ เราปลู ก สมุ น ไพรกลุ ่ ม ยาแก้ ไข้ ลด
ความร้อน เช่น บอระเพ็ด ประค�ำดีควาย ย่านาง ลูกใต้ใบ
ปลาไหลเผือก ฟ้าทะลายโจร และอื่นๆ อีกมากมาย โดย
เฉพาะฟ้าทะลายโจรนีผ่ มเองใช้เป็นประจ�ำครับ เวลาไม่สบาย
แม่ไม่ตอ้ งไปซือ้ ยาทีร่ า้ นขายยา แต่จะน�ำฟ้าทะลายโจรมาต้ม
ให้ผมดื่มแทน ช่วงที่ไข้หวัดนกระบาดเนี่ยฟ้าทะลายโจร
ดั ง ใหญ่ เ ลยครั บ เพราะองค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO)
ได้รับรองว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทา
อาการหวัดได้ เพราะมีฤทธิใ์ นการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกาย
คนทีเ่ ป็นหวัด หรือร้อนในบ่อยๆ ถ้ารับประทานฟ้าทะลายโจร
ก็จะสามารถช่วยกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันให้ดขี นึ้ จึงไม่เป็นหวัดง่าย
ส่วนอาการร้อนในก็จะหายไปด้วย ถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่า
ฟ้าทะลายโจรมีรสชาติอย่างไร ลองเด็ดชิมได้เลยครับ…
ขมใช่ไหมละครับ รสขมแบบนี้ครูของผมบอกว่ามีสรรพคุณ
เป็นยาเย็น ช่วยแก้ร้อนในได้ดี เพื่อนๆ คงไม่ชอบ ผมเองก็
ต้องกลัน้ ใจทานครับ พร้อมกับท่องไว้ในใจว่า ‘หวานเป็นลม
ขมเป็นยา กินแล้วหาย ไม่วายชีวาแน่เอย’…ถ้าอยากหาย
ป่วยก็ต้องทานครับ
ยั ง ไม่ เ หนื่ อ ยกั น ใช่ ไ หมครั บ ผมจะพาไปดู ก ลุ ่ ม
สมุนไพรที่เป็นกลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง และโรค
กระเพาะ เช่นกระทือ อ่านว่า ‘กระทือ’ นะครับ ไม่ใช่ ‘กระบือ’
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ ต้นกระทือหน้าตาคล้ายต้นขิง
และต้นไพล เห็นไหมครับว่ามีดอกเป็นทรงกระบอกสีเขียว
สีแดงสวยเชียวละ ที่บ้านของผมแม่จะขุดกระทือมาทั้งต้น
แล้ ว ลอกกาบออก เลื อ กเอาแต่ ส ่ ว นที่ เ ป็ น ช่ อ ดอกอ่ อ น
เนื้อในอ่อนๆ น�ำไปลวกจิ้มน�้ำพริก ท�ำแกงเลียง หรือท�ำแกง
เผ็ดอร่อยมาก นอกจากนั้นสมุนไพรกลุ่มนี้ก็ยังมีกระชาย
ทับทิม ฝรั่ง เพกา และเปล้าน้อย โดยเฉพาะเปล้าน้อย
คนไทยเรานิ ย มน� ำ มาใช้ เ ป็ น สมุ น ไพรรั ก ษาโรคมานาน
โดยเฉพาะส่วนใบนิยมน�ำมาต้มรักษาโรคกระเพาะ แต่ปจั จุบนั
สมุนไพรชนิดนี้ได้ถูกญี่ปุ่นน�ำไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว”
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“ทุกฝ่ายร่วมใจ” หัวใจของความส�ำเร็จ

นอกจากความเขี ย วขจี และดอกเล็ ก ๆ ของ
สมุนไพรจะท�ำให้ใครต่อใครที่มาเที่ยวสวนสมุนไพรของเรา
เพลิดเพลินแล้ว ป้ายบอกชือ่ สมุนไพรแต่ละชนิดก็ยงั เชือ้ เชิญ
ให้เพื่อนต่างโรงเรียนหยุดอ่านเป็นระยะๆ
ผมนึกย้อนถึงปีก่อนโน้นที่ครูประชาท�ำโครงการนี้
ใหม่ๆ ความจริงครูท�ำโครงการศึกษาและอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว พอย้ายมาเป็นครูของโรงเรียนเรา
จึงปรึกษากับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนว่าน่าเสียดายที่สมุนไพร
ประจ�ำถิ่นของต�ำบลเราก�ำลังจะสูญหาย อย่างเช่น ราก
สามสิบ หรือที่เรียกกันว่า “สาวร้อยผัว” รวมถึง เอนอ้า
โด่ไม่รู้ล้ม ซึ่งทั้งหมดเป็นยาบ�ำรุงก�ำลังของทั้งสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี
ผู้อ�ำนวยการเห็นด้วยว่าเราน่าจะร่วมมือกันอนุรักษ์
สมุนไพรเหล่านี้ไว้ พอดีกับที่ทางส�ำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้เปิด
โอกาสให้เสนอโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุน ทางโรงเรียน
จึงเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างเต็มที่
ครูบอกว่าการท�ำงานครัง้ นีต้ อ้ งใช้ทมี เวิรค์ เป็นอย่างมาก
โดยเริ่มจากการที่โรงเรียนด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็น
ของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนว่าเห็นด้วย
กั บ การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ พื ช สมุ น ไพรเพื่ อ เป็ น มรดกให้ กั บ
ลูกหลานหรือไม่ เมือ่ ทุกภาคส่วนเห็นด้วย ครูกเ็ ชิญวิทยากร
มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งที่เป็นแพทย์แผนไทย
จากตัวเมืองนครสวรรค์ รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก
คุณณัฐธชัย นุชชม หัวหน้าสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้
(ซับสมบูรณ์)ที่มาให้ความรู้และช่วยประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายสมุนไพร เพราะก่อนหน้านี้ทางสวนรุกขชาติ
๑๐๐ ปี ฯ ได้ท�ำโครงการ “ท่องไพร หัวใจไพศาลี” โดย
ให้โรงเรียนของเราและโรงเรียนอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้
รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายสมุนไพร” เพื่อช่วยกันอนุรักษ์
พืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ของอ�ำเภอไพศาลีด้วยกัน โดยเรา
ให้สญ
ั ญาใจกันว่าเราจะช่วยเหลือกันในเรือ่ งของการอนุรกั ษ์
พันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ

แล้ววันที่เราได้เห็นพลังของชุมชนและเครือข่าย
สมุนไพรก็มาถึง หลังจากที่ครูในโรงเรียนและนักเรียนได้
ท�ำการส�ำรวจพืชสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่น ด้วยการถ่ายภาพ
จัดท�ำเป็นหนังสือสมุนไพรใกล้ตวั โดยรวบรวมพืชสมุนไพร
ในท้องถิ่น แบ่งตามอาการรักษาโรค ๑๖ อาการ และแผ่น
ภาพการเรียนรู้ ซึ่งภาพสมุนไพรที่ครูให้พวกเราไปถ่ายมา
จัดท�ำเป็นหนังสือนัน้ ได้มาจากสมุนไพรของชาวบ้าน รวมถึง
ภาพสมุนไพรที่ทางเครือข่ายส่งมาให้ จากนั้นทางเครือข่าย
สมุนไพรก็ให้ค�ำแนะน�ำว่า เราควรที่จะจัด “ทอดผ้าป่า
สมุนไพร” เพือ่ ปรับปรุงสวนสมุนไพรของโรงเรียนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ภาพงานวันนัน้ ไม่ตา่ งกับการทอดผ้าป่าทีท่ ำ� กันทัว่ ไป
แตกต่างกันก็แต่แทนที่ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง รวมถึง
โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายสมุนไพรจะน�ำปัจจัยที่เป็น “เงิน”
มาทอดผ้าป่าก็น�ำ “พืชสมุนไพร” ใส่ถุงกันมาท�ำบุญแทน …
เสียงพระสวดให้พรในวันนัน้ ท�ำให้คนทีน่ ำ� สมุนไพรมาท�ำบุญ
ต่างอิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังจดจ�ำ
เหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี วันนั้นชาวบ้านบางคนน�ำ
สมุนไพรทีต่ วั เองไม่รจู้ กั ชือ่ มาสอบถามชือ่ และสรรพคุณจาก
แพทย์แผนไทยที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
หนึง่ สัปดาห์หลังจากนัน้ ผม เพือ่ นๆ และคณะครูกเ็ ริม่
ลงมือปลูกพืชสมุนไพรด้วยกัน ผมได้เรียนรูว้ ธิ กี ารขุดดิน การ
ปลูก การขยายพันธุ์ รวมถึงการดูแลรักษา พวกเราไม่จ�ำเป็น
ต้องท่องจ�ำจากหนังสือว่าพืชสมุนไพรชนิดนี้หน้าตาเป็น
อย่างไร มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง แต่สามารถเห็นภาพสมุนไพร
จากของจริง ดมกลิน่ ได้ เด็ดมาชิมได้ และทีส่ ำ� คัญพวกเราได้
น�ำสมุนไพรที่ปลูกเองกับมือไปท�ำเป็นโครงงานสมุนไพร
ใกล้ตัว ๓ โครงงาน คือ โครงงานน�้ำมันเหลืองสมุนไพร
โครงงานยาหม่องเสลดพังพอน และโครงงานสเปรย์
ตะไคร้หอมกันยุง ผลิตภัณฑ์ที่เราท�ำขึ้นมานี้ ทางโรงเรียน
ได้น�ำไปร่วมจัดนิทรรศการในงานต่างๆ และส่งเข้าประกวด

โครงงานอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับภาคเหนือ
ล่ า สุ ด พวกเราได้ ต ่ อ ยอดน� ำ สมุ น ไพรมาท� ำ น�้ ำ
สมุนไพร เช่น ใบเตย กระเจี๊ยบ จ�ำหน่ายให้เพื่อนนักเรียน
แทนที่จะให้ร้านค้ามาจ�ำหน่ายน�้ำอัดลม นอกจากนั้นยัง
พัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ เช่น บาล์มเสลดพังพอน
ลูกประคบ ซึง่ ในอนาคตจะมีการต่อยอดให้นกั เรียนได้เรียนรู้
เรือ่ งการนวดแผนไทย เพราะทางโรงเรียนเห็นว่าเราสามารถ
ผลิตน�้ำมันส�ำหรับนวด และลูกประคบได้ด้วยตัวเอง เราจึง
น่าจะเรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้เพิ่มเข้ามา เพื่อวันหนึ่งนอกจาก
เด็กนักเรียนจะสามารถปลูกสมุนไพรไว้ใช้เอง รูจ้ กั สรรพคุณ
ต่างๆ ของสมุนไพรแล้วก็อาจยึดการนวดแผนไทยเป็นอาชีพ
ได้ต่อไปอีกด้วย
ผมคิดว่าสิง่ ทีต่ วั เองได้รบั จากการเรียนทีน่ ี่ คือความรู้
และทักษะการใช้ชีวิต เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็รู้ว่าจะสามารถ
น�ำสมุนไพรที่ปลูกไว้ที่บ้านชนิดไหนมาบ�ำบัดรักษาตัวเอง
รู้ว่าจะท�ำน�้ำมันเหลือง ยาหม่อง สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงไว้
ใช้เองได้อย่างไร หรือทีด่ กี ว่านัน้ ถ้าผมจะยึดการท�ำผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เป็นอาชีพ โอกาสที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ก็มีอยู่มาก
ทุกวันนีค้ นในชุมชนบริเวณโรงเรียนได้มโี อกาสใช้สวน
สมุนไพรแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และเป็นทั้งโรงพยาบาล
ใครเจ็บป่วยขึน้ มา ก็มกั จะมาหาคุณครูทโี่ รงเรียนเพือ่ ถามหา
ยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน หรือบางคน
ที่เคยทดลองใช้น�้ำมันเหลือง ยาหม่องที่ทางโรงเรียนท�ำแจก
ก็ยังถามไถ่ว่าจะท�ำอีกเมื่อไร เพราะใช้แล้วได้ผลดี
ที่ ผ ่ า นมาโรงเรี ย นของเราจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ยุวเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ และ
เป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ท�ำให้ที่โรงเรียนของเรามี
ทั้ ง บ้ า นดิ น แปลงผั ก บ่ อ เลี้ ย งปลา และตอนนี้ ก็ มี ส วน
สมุนไพรให้ใครต่อใครมาเยี่ยมชมอีกด้วย
ไม่ต้องบอกก็คงรู้นะครับว่ าผมภูมิใจในโรงเรียน
คุณครู ชุมชน และเครือข่ายของเรามากแค่ไหน หากมี
เวลาว่าง ลองแวะมาชมโรงเรียนผมได้นะครับ ยินดีตอ้ นรับ
เสมอ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
รวมถึ ง ความร่ ว มแรงร่ ว มใจของทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสมุนไพร
ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้การท�ำงานส�ำเร็จ
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ดนตรีสืบสานต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านนาบอน กาฬสินธุ์

วั น จั น ทร์ ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๒.๓๐ น.วงดนตรีชาโด้ ของโรงเรียน
บ้านนาบอน ได้ฤกษ์เปิดการแสดงในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาคู
พัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ผมและเพือ่ นๆ น้องๆ ในวงดนตรีตนื่ เต้นกับงานนีม้ าก
เราตื่นกันแต่เช้า มารวมพลที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น.
เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแสดง ที่มีทั้งกีตาร์ กีตาร์เบส
คียบ์ อร์ด และกลองชุด รวมถึงช่วยกันจัดเตรียมเครือ่ งแต่งกาย
ของน้องๆ ชั้นประถมที่มาร�ำรีวิวประกอบเพลง เมื่อได้
เวลา ๗.๐๐ น. พวกเรากว่า ๓๐ ชีวติ จึงขึน้ รถบัสเพือ่ เดินทาง
ไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน

จุดเปลี่ยนของชีวิตผม คือ “ดนตรี”

ใครๆ ก็เรียกผมว่า “อาร์ต” แต่ชื่อจริงของผมคือ
พีระพล เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน
บ้านนาบอน อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนหน้านี้
ไม่มีใครคาดคิดว่าผมจะมาเป็นนักร้องน�ำในวงดนตรีได้
เพราะผมถูกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเสี่ยง เป็นนักเรียนที่อยู่
ในสภาพแวดล้อมและครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นและมี
โอกาสติดยาเสพติด ส่วนวีรกรรมของผมก็ใช่ยอ่ ยทัง้ โดดเรียน
สูบบุหรี่ จนที่สุดแม่กับพ่อเลี้ยงต้องเปลี่ยนโรงเรียนให้ผม
จากโรงเรียนในตัวอ�ำเภอมาเป็นโรงเรียนบ้านนาบอนซึง่ เป็น
โรงเรียนใกล้บ้านแทน เพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
เสียงพิธีกร เรียกวงดนตรีชาโด้ ของโรงเรียนบ้าน
นาบอนขึ้นท�ำการแสดง หลันเพื่อนผู้หญิงที่เรียนอยู่ ม.๓
เหมือนผมออกไปร้องเพลง “สยามเมืองยิ้ม” ของพุ่มพวง
ดวงจันทร์ เป็นการเปิดงาน เสียงปรบมือจากคณะครูและ
นักเรียนทัง้ ๑๐ โรงเรียนทีเ่ ข้าแข่งขันกีฬาในครัง้ นีด้ งั กึกก้อง
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“จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย มิเป็นทาสใคร แหละมี
น�้ำใจล้นปริ่ม
ทั่วโลกกล่าวขาน ขนานนาม ให้ว่าสยามเมืองยิ้ม
เราควรกระหยิ่มถึงความดีงาม...”
หลังจากเสียงเพลงที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยจบลง เสียงร้องของน้องเต้ย นักเรียนชั้น
ม.๒ ในเพลง “กระแซะ” ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ก็ดังขึ้น
ช่วยสร้างความคึกคักสนุกสนานต่อในทันที จบแล้วก็เป็น
การรี วิ ว ประกอบเพลงของน้ อ งๆ ชั้ น ประถมที่ มี ค วาม
พร้อมเพรียงสวยงาม
คราวนี้ก็มาถึงหน้าที่ของผมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่
รับหน้าที่ร้อง “เพลงอาเซียนร่วมใจ” สลับเสียงชาย-หญิง
คู่กัน เพลงนี้มีการแต่งเนื้อร้องและท�ำนองโดยประภาส
ชลศรานนท์ ดนตรีโดยคุณพระช่วยออร์เคสตรา และขับร้อง
โดยปาน-ธนพร แวกประยูร และบี-พีระพัฒน์ เถรว่อง
“อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ
อาเซียนเรามาร่วมใจ

มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน
ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ
อาเซียนเรามาร่วมใจ
(ญ.) รอบบ้านเราอยูต่ ดิ กัน ขอบรัว้ ชนกัน เป็นบ้าน
พี่เมืองน้อง
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่อง
บ้านเรา
รอบบ้ า นเราอยู ่ ติ ด กั น สุ ข ทุ ก ข์ ร วมกั น แบ่ ง ปั น
บรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขา เรามา
ช่วยเหลือกัน
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ
อาเซียนเรามาร่วมใจ
(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพัน
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลีย่ นเชือ่ มโยง เสริมส่ง
แข็งแรง
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจ
นั้นมันพัดแรง
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียน
ร่วมใจ...”
ผมร้ อ งเพลงสุ ด เสี ย ง ใส่ ค วามรู ้ สึก ลงไปในเพลง
อย่างเต็มที่ เมื่อกวาดสายตาไปรอบเวที ก็เห็นดวงตาหลาย
คู่มองมาที่ผมไม่วางตา ท�ำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตัวเองอย่างประหลาด เหมือนสิ่งที่ผมท�ำมีคุณค่ามากมาย
มหาศาล ผมไม่ใช่เด็กนอกสายตาใครๆ อีกต่อไปแล้วใช่ไหม
ผมสามารถเป็นเด็กดีได้เหมือนคนอืน่ ๆใช่ไหม...ผมแอบถาม
ตัวเองอยู่ในใจ
จวบจนถึงตอนเย็น เมื่อถึงเวลาปิดงาน ผมออกไป
ร้องเพลงสุดท้ายของตัวเอง เพลง “ซมซาน” ของเสก โลโซ
ซึ่งเป็นเพลงโปรดของผมเลยก็ว่าได้
“เกิดมาไม่เคยเจอ ใครเหมือนเธอ หลับฝันละเมอ
ภาพเธอคอยหลอนทุกคืน
หลับลงคราใด อยากนอนไม่ยอมตื่น ก็ทุกค�่ ำคืน
เจอเธอที่ปลายฟ้าไกล
ก็ได้แต่เพ้อ แต่ฝนั ลมลม ก็หลงชืน่ ชม โดยเธอไม่รตู้ วั
เจอเธอทีไร จิตใจเต้นรัว ฉันกลัวฉันกลัว กลัวเธอไม่สนใจ
อยากเดินเข้าไป บอกว่ารักเธอ เวลาทีเ่ จอทีเ่ ธอส่งยิม้ มา
เหมือนดั่งโลกนี้ สดใสขึ้นทันตา ในช่วงเวลาที่
ต้องการใคร เข้าใจสักคน…”

แน่นอนที่สุด สิ่งที่วัยรุ่นอย่างผมโหยหาก็แค่ใคร
สั ก คนที่ เข้ า ใจ นอกจากดนตรี แ ล้ ว ผมก็ ยั ง มี ค รู อ ภิ ศั ก ดิ์
สุวงทา ซึ่งท�ำหน้าที่ฝึกซ้อมวงดนตรีวงนี้อีกหนึ่งคน ที่ยัง
ศรัทธาในความดีงามที่มีอยู่ในตัวผม

ฝึกดนตรีให้หนีห่างยาเสพติด

โรงเรียนบ้านนาบอนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งกันดาร พ่อแม่ผู้ปกครอง
ของเด็ ก นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ อ พยพเข้ า ไปท� ำ งานในเมื อ ง
เพื่อนรุ่นผมหลายคนจึงต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย
ครูอภิศกั ดิบ์ อกกับผมว่าครูววิ ฒ
ั นา คิสาลัง ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนและครูทกุ คนเป็นห่วงเด็กรุน่ ผมมาก กลัวว่าจะขาด
ความอบอุน่ แล้วไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด จึงคิดท�ำโครงการที่
จะให้พวกผมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในปีการศึกษา
๒๕๕๔ โรงเรียนจึงได้จัดตั้งโครงการดนตรีสืบสานต้าน
ยาเสพติดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีและฝึกอบรมจาก ส�ำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) ผมยังจ�ำ
ที่ ผอ.พูดหน้าเสาธงได้ว่า
“ดนตรีเป็นทูตทางวัฒนธรรมและสังคมที่สามารถ
กล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังจิตวิญญาณให้เกิดความส�ำนึกรักใน
ความดีงาม เป็นการฝึกทักษะของชีวิต ท�ำให้รู้จักแก้ปัญหา
รับผิดชอบตนเองและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข...”
คงจะจริงอย่างที่ ผอ.ว่า การได้ฝึกซ้อมดนตรีทุกเย็น
หลังเลิกเรียน ช่วยท�ำให้ผมเข้าเรียนในวิชาอื่นๆ มากขึ้น
ผมเริ่มรู้สึกเห็นใจครูที่ต้องมาเหนื่อยปากเปียกปากแฉะ
สอนเราซ�้ำๆ ทุกวัน แล้วเมื่อก่อนผมท�ำได้อย่างไรนะ ที่
โดดเรียนไปนัง่ สุมหัวกับเพือ่ นผูช้ ายเพือ่ ลองสูบบุหรีด่ ว้ ยกัน
ทั้งที่ครูพร้อมสละแรงกายแรงใจเพื่อพวกเรา
แล้วท�ำไมผมต้องน้อยใจว่าแม่ไม่รกั ทัง้ ทีค่ วามจริงแม่
รักผมมากที่สุด เพียงแต่แม่ต้องท�ำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว
จึงไม่มีเวลามาพูดคุยกับผมมากนัก เพลง “แม่” ของเสก
โลโซทีผ่ มร้องซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาว่า “คิดถึงแม่ขนึ้ มา น�ำ้ ตามันก็ไหล
อยากกลับไป ซบลงทีต่ รงตักแม่ ในอ้อมกอด รักจริง ทีเ่ ทีย่ งแท้
ในอกแม่ สุขเกินใคร...” มันค่อยๆ สลายความรู้สึกน้อยเนื้อ
ต�่ำใจของผมลงทีละนิดๆ วันนี้ผมยังไม่กล้าพูดบอกรักแม่
แต่วันหนึ่งผมจะท�ำ และจะเป็นลูกที่ดีให้แม่ภูมิใจ
ก่อนหน้าที่เราจะตั้งวงดนตรีขึ้นมา ครูในโรงเรียนได้
ไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ ทั้งหมด ๑๖๘ คน
เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหากับพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และก็คง
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จะรู ้ ว ่ า เด็ ก คนไหนจั ด อยุ ่ ใ นกลุ ่ ม เสี่ ย ง หลั ง จากนั้ น ครู ก็
คั ด กรองนั ก เรี ย นกลุ ่ ม เสี่ ย งโดยขอความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากสถานีต�ำรวจภูธร
ค�ำม่วงและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
นาบอน เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดด้วยการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
หลังจากนั้นครูในโรงเรียนก็ชักชวนผมและเพื่อนๆ
โดยเฉพาะที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม เสี่ ย งให้ ม าตั้ ง วงดนตรี ส ากล
ด้วยกัน เราเล่นทัง้ เพลงลูกทุง่ และเพลงไทยสากล โดยใช้เวลา
ว่างตอนเย็นหลังเลิกเรียนมาซ้อมดนตรี บางคนเล่นดนตรี
บางคนก็ เ ป็ น นั ก ร้ อ ง ส่ ว นน้ อ งๆ ชั้ น ประถมก็ ม าเต้ น
ประกอบรีววิ เพลง ท�ำให้วงดนตรีของเราเป็นวงทีค่ รบเครือ่ ง
ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงเชิญพวกเราไปแสดงอยู่บ่อยๆ เช่น
ในงานเปิดกีฬาเขตฯ หรือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครู ส อนดนตรี ข องพวกเราก็ เ ป็ น ครู ใ นโรงเรี ย นอย่ า งครู
อภิรักษ์ ที่ท�ำหน้าที่สอนดนตรีสากลและท�ำหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน หรื อ ถ้ า ดนตรี ช นิ ด ไหนครู ไ ม่ ถ นั ด ก็ จ ะให้
วิทยากรจากข้างนอก ซึ่งอาจเป็นศิษย์เก่าหรือคนในต�ำบล
ที่มีความสามารถมาสอนแทน

ฝึกระเบียบวินัย การปรับตัวเข้าสังคมด้วยดนตรี

กว่ า เราจะได้ ไ ปแสดงในแต่ ล ะครั้ ง ครู จ ะให้ เรา
ฝึกซ้อมจนพอใจกันทั้งสองฝ่าย ส่วนเพลงที่คัดเลือกมาร้อง
ก็เป็นเพลงที่ทั้งครู และพวกผมได้มานั่งคิดปรึกษาหารือกัน
บางเพลงยากเกินไปนักดนตรีกเ็ ล่นไม่ได้ บางเพลงก็ไม่เหมาะ
กับการเต้นรีววิ ประกอบ เราต้องช่วยกันเลือกจนเป็นทีพ่ อใจ
ของทุกฝ่าย
เมือ่ ก่อนผมเป็นคนทีไ่ ม่มรี ะเบียบวินยั ชอบเอาแต่ใจ
ตัวเอง อยากท�ำอะไรก็ท�ำ  ไม่อยากท�ำใครก็บังคับผมไม่ได้
แต่พอได้มาฝึกซ้อมร้องเพลงกับวงดนตรีชาโด้ ผมก็ต้องไป
ฝึกซ้อมให้ตรงเวลา ต้องรูจ้ กั ปรับตัวในการพูดคุยหรือใช้ชวี ติ
กับเพือ่ นๆ น้องๆ คนอืน่ ๆ เวลาไปแสดงทีไ่ หนก็ตอ้ งตืน่ แต่เช้า
เพื่อไปเตรียมอุปกรณ์ที่โรงเรียน ไม่ใช่ไปสายให้คนอื่นรอ
ผมกลายเป็นรุ่นพี่ที่มีรุ่นน้องเฝ้ามองอยู่ ดังนั้นผมจึงต้องมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น
วันหนึ่ง หลังซ้อมดนตรีเสร็จแล้วครูอภิรักษ์ขับรถ
ไปส่งผมและเพื่อนๆ คนอื่นๆ ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถด้วยกัน
ครูถามผมว่า “ย้ายมาเรียนโรงเรียนนี้แล้วมีปัญหาอะไรไหม
มีอะไรให้ครูช่วยก็บอกได้ แล้วตอนนี้ยังสูบบุหรี่อยู่อีกหรือ
เปล่า” ผมตอบครูว่า “ไม่สูบครับ”แล้วยาเสพติดอย่างอื่น
ล่ะ” ครูถามต่อ “ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวครับ” เรานั่งเงียบกันไป
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อีกอึดใจหนึ่งครูก็พูดขึ้นมาว่า “สัญญากับครูได้ไหมว่าจะไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
“ได้ครับครู” ผมตอบสั้นๆ แต่ในใจนั้นคิดว่า ก็ครูท�ำ
เพื่อพวกเรามาขนาดนี้ ท�ำไมผมจะท�ำอะไรเพื่อครูบ้างไม่ได้
ผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเลยครับ
บางครั้ ง เวลาเรานั่ ง รสบั ส ไปแสดงยั ง ที่ ต ่ า งๆ
ครูอภิรักษ์ก็มักจะเข้ามาพูดคุยกับเราทุกคน จนผมเคย
เผลอแซวว่า “ครูเป็นครูแนะแนว หรือครูสอนวิทยาศาสตร์
กันแน่ครับ” ครูได้แต่หัวเราะ แต่ผมรู้ดีว่าที่ครูซักครูถาม
ก็เพราะรักและเป็นห่วงพวกเรา ถ้าไม่ห่วงครูวิทยาศาสตร์ที่
สอนเด็กชั้นประถม คงไม่อาสามาตั้งวงดนตรี และคอยถาม
สารทุกข์สุขดิบของพวกเราราวกับเป็นครูแนะแนวอย่างนี้
หรอกใช่ไหมครับ
หลังจากท�ำโครงการดนตรีสืบสานต้านหาเสพติด
จนประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้โรงเรียนมีแนวคิดที่จะพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหา
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และเพือ่ ให้การด�ำเนินการสอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลที่จะรวมเป็นประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ โรงเรียนของเราจึงต่อยอดโครงการนีเ้ ป็น “โครงการ
ดนตรีเพือ่ อาชีพสูอ่ าเซียน” เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชน
และพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้
นวัตกรรม Nabon Model 5-2-8 (N= narcotics ยาเสพติด
A= anti ต่อต้าน B= band วงดนตรี O= organization
องค์กรได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมน�ำเสนอ N= nabon school
โรงเรียนบ้านนาบอนที่น�ำดนตรีมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนและสร้างสรรค์ ) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
ในการด�ำเนินโครงการ
ผมเชื่อว่า ถ้าครูในประเทศไทยเป็นอย่างครูใน
โรงเรียนของผม นักเรียนอย่างผมก็อยากเป็นเด็กดี ให้สม
กับความตั้งใจและความทุ่มเทของครูครับ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การน�ำความสามารถพิเศษของครูมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งครูที่เก่งด้านดนตรี และครูที่
เก่งด้านการแสดง รวมทั้งการหาวิธีแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครือ่ งมือ
ทีส่ ำ� คัญ ท�ำให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จและเห็นคุณค่า
ในตัวเอง

ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่

“เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย ตัวน้อยๆ หน้าขาวๆ มาโรงเรียนก็มากันแต่เช้า ทั้ง
ม้ง เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ เพื่อนชาวม้งเขามีน�้ำใจ เอาแครอทมาให้เสมอ พูดจริงจังทุกครั้ง
ที่เจอ ฟังเสียงเธอน่ารักจัง…
“…ที่โรงเรียนฉันมีเมฆลอย ปุยน้อยๆ ล่องลอยตามลม มีลมพัดไม่ต้องมีพัดลม
น�้ำค้างพรมเย็นฉ�่ำยามเช้า เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย ตัวน้อยๆ หน้าตาขาวๆ ถึงอยู่
ไกลสุดตาป่าเขา แต่หมู่เฮามีน�้ำใสใจจริง…”

ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ ยิ น เพลง “เด็ ก ดอยใจดี ” ของน้ อ ง
มายด์-ชลนิภา แสงทอง ผม (ครูณรงค์ จันทร์ศิริ) ก็แอบคิด
เข้าข้างตัวเองว่านี่คือเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อโรงเรียนของเรา
โดยเฉพาะ แต่เพลงที่พวกเราแต่งแล้วร้องกันจริงๆ ใน
โรงเรียนนั้น มีว่า
“โอ่ โอ…เมืองกื้ดบ้านเรา โอ่ โอ…เมืองกื๊ดบ้านเรา มี
น�้ำ ภูเขา ผลไม้มากมี จะไปไหนขี่ช้างล่องแพ…”
ผมคือครูดอยขนานแท้ สอนอยูท่ โี่ รงเรียนบ้านเมืองกืด้
ต�ำบลกืด้ ช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เด็กๆ ทีน่ นี่ า่ รัก
และใสบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น อาข่า
ลาหู่ ไทยใหญ่ จีนฮ่อ และคนในพื้นราบ

โรงเรียนของเรามีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย จุดด้อย
คือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่นี่มีฐานะยากจน จึงไม่
สามารถให้การสนับสนุนนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น เรื่อง
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน รวมถึงพ่อแม่ยัง
ต้ อ งการแรงงานของลู ก ในการช่ ว ยเหลื อ งานไร่ ง านนา
ที่ส�ำคัญถนนหนทางมาโรงเรียนก็เป็นถนนดินลูกรังและ
อยู่ห่างไกลจากบางหมู่บ้านอีกด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่เมื่อ
นักเรียนเหล่านี้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พวกเขาก็ไม่มี
โอกาสได้ศึกษาต่อ ดังนั้นโจทย์ของเราจึงมีว่าจะท�ำอย่างไร
ให้เด็กนักเรียนเหล่านีส้ ามารถมาเรียนหนังสือได้โดยทีพ่ อ่ แม่
ไม่ เ ดื อ ดร้ อ น และถ้ า เรี ย นจบมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ แล้ ว
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พวกเขาจะหาเลีย้ งชีพได้อย่างไร โดยทีไ่ ม่ตอ้ งออกไปท�ำงาน
นอกชุมชน หรือถ้าพวกเขาอยากเรียนต่อ พวกเขาจะเห็น
โอกาสและหนทางในชีวิตของตัวเองได้อย่างไร

เมืองกืด้ โมเดล : โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีสว่ นร่วม

ส่ ว นจุ ด เด่ น ของเรา คื อ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
ครูณรงค์ อภัยใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้คิดค้น
มาเป็น “เมืองกื้ดโมเดล” ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพส�ำหรับเด็กในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
โมเดลที่ว่านี้เน้นการพัฒนาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน คือ
เน้นการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ยึดบริบทของชุมชน
เป็นส�ำคัญ ค้นหาศักยภาพและอัตลักษณ์ของตนเอง รวมถึง
เน้นการมีสว่ นร่วมจากครู วิทยากรในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน รวมถึง อบต. ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มาคิด
แก้ปัญหาร่วมกัน
ผอ.ณรงค์ บอกว่าเราต้องรู้จักน�ำบริบทของชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการพิจารณาศักยภาพของเราทีม่ ี
ใน ๓ ด้านคือ หนึ่งศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ โรงเรียนของเรา
มีภูเขาสวย แม่น�้ำไหลผ่าน มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งโรงแรม
รีสอร์ท โฮมสเตย์ ปางช้าง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลาก
รูปแบบทั้งขี่ช้าง ล่องแพ สอง ศักยภาพด้านมนุษย์หรือ
ด้านชุมชน เรามีภูมิปัญญาของตัวเอง มีปราชญ์ชาวบ้าน
มีผปู้ กครองนักเรียนทีท่ ำ� งานจักสาน นวดแผนไทย เล่นดนตรี
ไทยเป็น และสาม ศักยภาพด้านวัฒนธรรม เรามีอัตลักษณ์
ของโรงเรียนที่แข็งแกร่ง นักเรียนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
เช่น บางคนพูดภาษาจีนได้เพราะในครอบครัวใช้ภาษาจีน
เราก็น�ำสิ่งนี้มาเป็นจุดเด่นของเรา
ด้ ว ยจุ ด เด่ น ที่ ว ่ า นี้ เ องท� ำ ให้ เราน� ำ มาปรั บ ใช้ ใ น
การเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้การท�ำกิจกรรม
ต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถน�ำไปประกอบ
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อาชีพได้เมือ่ จบการศึกษา อีกทัง้ ยังเป็นการหารายได้ระหว่าง
เรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งเริ่มต้นการเรียนรู้
ในห้องเรียน หลังจากนั้นก็ให้เลือกเรียนตามความสนใจโดย
ท�ำเป็นกิจกรรมชมรมได้แก่ ชมรมนวดแผนไทย ชมรมร้าน
กาแฟ ชมรมโฮมสเตย์ ชมรมจักสานและร้อยลูกปัด ชมรม
ท�ำซีเมนต์บล็อก ชมรมมัคคุเทศน์น้อย (Little Guide)
ชมรมท�ำขนมไทย ชมรมดนตรีไทย และชมรมรีไซเคิล
ในขั้นแรกเราให้เด็กๆ ได้เรียนภาคทฤษฎีจากคุณครู
ในห้องเรียน รวมทั้งเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากร
หรื อ บางครั้ ง ก็ น� ำ นั ก เรี ย นไปเรี ย นรู ้ ยั ง สถานที่ จ ริ ง เช่ น
กิจกรรมโฮมสเตย์ ทางเราก็ติดต่อไปยัง อบต.เพื่อประสาน
กับทางผู้ประกอบการรีสอร์ท โรงแรมในการพานักเรียน
ไปเรียนรู้การจัดการด้านการโรงแรมในด้านต่างๆ เช่น
การจัดโต๊ะแบบสากล การปูเตียง กิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆ
จะได้ปฏิบตั จิ ริงแล้ว ทางเราก็ยงั ฝากฝังกับสถานประกอบการ
ว่าในอนาคตหากต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ทางเราก็มีการฝึกสอนมาเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยท�ำให้เด็กๆ
เห็นลูท่ างในการประกอบอาชีพในอนาคตของตัวเองได้อกี ด้วย
เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนีม้ าได้ระยะหนึง่ และ
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากส�ำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ให้ท�ำ “โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน” ให้มีความ
ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เวลคัม ทู โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

ณ โรงเรียนบ้านเมืองกืด้ ของเรา เรียกได้วา่ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของเมืองเชียงใหม่ เพราะบริเวณใกล้เคียง
มีทั้งปางช้างของคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้ก่อตั้งศูนย์บริบาล
ช้างต�ำบลกื้ดช้าง ผู้ได้รับรางวัล “ฮีโร่ ออฟ เอเชีย ๒๐๐๕”
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นเจ้าของบริษัท
น�ำเที่ยว ท�ำให้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว

เยอะมาก ส่วนใหญ่ก็จะมาขี่ช้าง ล่องแพ เป็นอาสาสมัคร
ดูแลช้างที่เจ็บป่วย และยังมาเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือ
ให้เด็กๆ ที่โรงเรียนด้วย นอกจากปางช้างแห่งนี้แล้ว ยังมี
สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ทีใ่ ห้การสนับสนุน
ในการท�ำโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองกืด๊ โดยเราท�ำข้อตกลงกับสถานประกอบการ
บริษทั ทัวร์ให้นำ� นักท่องเทีย่ วเข้ามาท�ำกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียนทุกวันพฤหัสบดี
เหตุที่เลือกเป็นวันนี้ก็เพราะโรงเรียนของเรามีการ
สร้างหอพักให้นักเรียน เพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางมา
โรงเรียนของเด็กนักเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล ทุกเย็นวันศุกร์พวกเขา
ก็จ ะเตรี ยมตั วกลับ บ้ าน ส่ วนวั นจัน ทร์ เขาก็ เพิ่ง กลับมา
จากบ้าน เราจึงเลือกใช้วันพฤหัสบดีเป็นวันท� ำกิจกรรม
ชมรม บรรยากาศในวันนัน้ โรงเรียนของเราจะคึกคักไปด้วย
ชาวต่างชาติ ทีเ่ ข้ามาท�ำกิจกรรมในบริเวณต่างๆ เช่น ห้องนวด
ร้านขายกาแฟ ร้านขายขนมไทย บ้านพักโฮมสเตย์ ๒ หลัง
ห้องจักสานและร้อยลูกปัด โรงท�ำซีเมนต์บล็อก เมื่อมา
ทีน่ หี่ ากนักท่องเทีย่ วสนใจเรียนรูเ้ รือ่ งอะไรก็สามารถทดลอง
ปฏิบัติได้ ดังนั้นบางคนอาจจะมานวดหรือมาเรียนรู้เรื่อง
การนวด หรือมาเรียนท�ำขนมพื้นบ้านของที่นี่
เมือ่ ชาวต่างชาติมาถึงทีโ่ รงเรียน จะมีมคั คุเทศน์นอ้ ย
ให้การต้อนรับด้วยภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั การฝึกสอนมาจากผม
ผู้ท�ำหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในชมรมนี้
“Ladies and Gentlemen ,Today I would like
to show you about the activities”
(ท่ า นสุ ภ าพบุ รุ ษ และสุ ภ าพสตรี วั น นี้ ห นู ข อเชิ ญ
ทุกท่านเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเราค่ะ)

หลังจากนัน้ มัคคุเทศน์นอ้ ยก็จะพานักท่องเทีย่ วไปยัง
ชมรมต่างๆ
ผมสอนให้เด็กๆ พูดอย่างนี้ ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการ
ท่องบท แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อเด็กฝึกพูดจนเก่งแล้ว
เขาก็จะสามารถคิดสร้างสรรค์ค�ำพูดต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
ผมสอนเด็กนักเรียนลึกลงไปในรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่
การพูด มารยาท หรือแม้กระทัง่ การคิดค่าส่วนแบ่งกับร้านค้า
อื่นๆ ในโรงเรียนเหมือนที่ไกด์มืออาชีพจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
ส่วนเด็กๆ ที่อยู่ชมรมอื่นๆ เช่นชมรมนวดแผนไทย เราก็
สอนให้สนทนาสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาง่ายๆ เช่น
“Where are you” (คุณมาจากประเทศอะไรคะ) หรือสอน
ให้เด็กๆในชมรมดนตรีไทยแนะน�ำเครื่องดนตรีเป็นภาษา
ง่ายๆ เช่น “This is called salor” (นี่เรียกว่าสะล้อค่ะ)
เมื่อเด็กๆ ท�ำงานมีรายได้ เราจะให้เด็กน�ำเงินไป
ฝากในบัญชีออมทรัพย์ประจ�ำวันของพวกเขา ซึ่งส่วนใหญ่
เด็กๆ จะพยายามเก็บเงินเหล่านั้นไว้ไม่น�ำไปใช้จ่าย เมื่อจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เด็กนักเรียนบางคนอาจมี
เงินเก็บคนละ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาทเลยทีเดียว ผู้ปกครอง
ของเด็กๆ แทบทุกคนชอบการเรียนการสอนของเราแบบนี้
เพราะนอกจากจะสอนให้เด็กๆ รู้จักความรับผิดชอบ รู้จัก
ท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย กล้าแสดงออก รู้จักการท�ำงาน
เป็นทีมฯลฯ ยังท�ำให้มีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย
ส่วนตัวเด็กๆ เองก็ได้ฝกึ ทักษะชีวติ อย่างหลากหลาย
อย่างน้อยๆ ก็ ๓ อย่าง เพราะเราให้เด็กที่เรียนชั้นม.๑-ม.๓
ท�ำกิจกรรมของชมรมปีละ ๑ อย่างไม่ซ�้ำกันในแต่ละปี ปีนี้
อาจเข้าชมรมนวดแผนไทย อีกปีอาจเข้าชมรมท�ำขนมไทย
แล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน
สิ่ ง ที่ เราต้ อ งการให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ไม่ ใช่ เ งิ น แต่
อยากให้พวกเขาเติบโตขึ้นมามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
มีทักษะชีวิต สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดย
ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก แต่เรียนรู้ที่จะน�ำศักยภาพของ
ตนเองและชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การรู้จักน�ำศักยภาพของชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วมาเอือ้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน และ
การลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับ
การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่ า งๆในชุ ม ชนเพื่ อ
ประสานการท�ำงานให้สอดคล้องกัน
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” กาญจนบุรี
เมื่อก่อนผมติดเกมครับ ชอบหนีแม่
ไปเล่นเกมเลี้ยงหมูที่ร้านเน็ต (เกมออนไลน์
ทางอินเทอร์เน็ต) แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเล่น
แล้วครับ เลี้ยงหมูจริงๆ ดีกว่า ได้ประโยชน์
กว่าเยอะ

ท�ำคอกหมูหลุม

ช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ชุมชนช่วยเจาะบ่อบาดาลเพราะอยากเห็นกังหันลมชักน�้ำจากบ่อบาดาล

สวนครัว การเลี้ยงปลา กบ เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และยังมี
แปลงนา มี โรงเพาะเห็ ด ซึ่ ง แต่ ล ะฐานกิ จ กรรมต่ า งก็ มี
นักเรียนชั้นต่างๆ มาประจ�ำการ ท�ำหน้าที่ที่พวกเขาได้รับ
มอบหมายอย่างดีที่สุด
ผลจากการดูแลเอาใจใส่ ท�ำให้แม่ไก่ใจดีออกไข่ให้
เด็กๆ เก็บได้ทุกวัน ส่วนเห็ดนางฟ้าก็ไม่น้อยหน้า พากัน
ออกดอกเบ่งบานเต็มไปหมด และผลผลิตเหล่านี้ก็จะกลาย
ไปเป็นอาหารกลางวันให้กับพวกเขานั่นเอง

ใกล้ๆ กันก็มจี กั รยานปัม๊ น�ำ 
้ ซึง่ เด็กๆ พากันมาต่อแถว
ปั่น ปั่น ปั่น กันอย่างสนุกสนาน แรงปั่นของเด็กๆ จะท�ำให้
สายพานของเครื่องปั๊มน�้ำหมุนแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
สามารถปั๊มน�้ำจากบ่อขึ้นมารดผักสวนครัวได้ งานนี้ทั้งสนุก
ทัง้ ได้ประโยชน์ ช่วยประหยัดพลังงาน และได้ออกก�ำลังกายด้วย
“เราต้องประหยัดพลังงานค่ะ เพราะพลังงานของเรา
ก�ำลังจะหมดไป”
“เดี๋ยวนี้ใช้ไฟกันเปลือง เพราะมีโรงงานผลิตให้เลย
ไม่กลัว แต่ไฟฟ้าจะหมดวันไหน ไม่มีใครรู้ แต่ถ้าเราใช้
พลังงานทดแทน อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ
พลังงานลม พวกนี้มันเป็นพลังงานที่สะอาด ใช้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ ถึงจะผลิตได้น้อยแต่ก็สามารถใช้ได้...”
“ไม่ท�ำให้โลกร้อนด้วยครับ”

พลังงานแห่งอนาคต

ขวั ญ มา นั ก เรี ย นชั้ น ป.๖ เล่ า ให้ ฟ ั ง ถึ ง ความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีเ่ ขาได้รบั มอบหมายให้ดแู ล
หมู ๒ ตัว ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน
รางกระต่าย “พิริยะประชาคาร” อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี
ที่ นี่ แ ทบไม่ ต ่ า งจากโรงเรี ย นขยายโอกาสทั่ ว ไปที่
นักเรียนส่วนใหญ่มฐี านะยากจน ผูป้ กครองมีอาชีพรับจ้าง บ้าง
ก็ไปขายแรงงานในเมืองกรุง ท�ำให้เด็กๆ ขาดที่พึ่งพิงทางใจ
ขาดคนคอยอบรมขัดเกลา
อ.ปรีชา สวนส�ำราญ มองเห็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้
กับเด็กๆ เหล่านีจ้ งึ ไม่นงิ่ นอนใจ พยายามสร้างแนวทางในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ พวกเขา ด้ ว ยการน้ อ มน� ำ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับประยุกต์ใช้ ในรูปแบบ
ศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ทีเ่ ปิดกว้างให้นกั เรียนทุกๆ คน

การเกษตรแบบพอเพียง

เมื่อมาถึงโรงเรียน ขวัญมาและเพื่อนๆ จะตรงมาที่
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นักเรียนช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงสัตว์ในโครงการ

เล้าหมูหลุมของพวกเขา พวกมันส่งเสียงอูด๊ อูด๊ ทันที เพราะ
รู้ว่าได้เวลาอาหารแล้ว เด็กๆ จึงช่วยกันเอาหยวกกล้วยที่
สับจนละเอียดมาผสมคลุกเคล้ากับร�ำ  แล้วน�ำไปให้เจ้าหมู
ผู้หิวโหย อีกทั้งพวกเป็ดและไก่ในเล้าที่พากันร้องก๊าบ ก๊าบ
กระต๊าก กระต๊าก ระงมไปหมด
ขวัญมาบอกว่า “ตอนแรกๆ ก็เหนื่อย แต่พอท�ำไป
ท�ำมาก็รสู้ กึ มีความสุข เวลาอยูก่ บั พวกมันก็เล่นกับมัน อย่าง
หมูเนี่ยบางครั้งคุยกับมัน มันก็เข้าใจ จริงๆ หมูก็มีชีวิตจิตใจ
เหมือนคนนั่นแหละ แค่ต้องเดินสี่ขาเท่านั้นเอง”
ทุนสนับสนุนที่ได้รับจาก สสค. โรงเรียนได้น�ำมา
ต่อยอด ขยายฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้ ทุกวันนี้
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีกิจกรรมหลากหลายให้
นักเรียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจ ไม่วา่ จะเป็นการปลูกพืชผัก

พื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ถูกแบ่งไว้ให้
กับแนวคิดส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นั่นก็คือ “พลังงานทดแทน”
แม้จะเกิดจากความชอบส่วนตัวของ อ.ปรีชา ทีส่ นใจ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมานานแล้ว แต่การน�ำมาจุด
ประกายความคิดและถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งพลังงานทดแทน
ให้กับเด็กๆ เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกต่อการใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า นับเป็นเรือ่ งทีส่ มสมัยและเป็นสิง่ จ�ำเป็นมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ในอนาคต...
หลอดไฟเล็กๆ ทีม่ แี สงสว่างแวบวาบขึน้ มา ท�ำให้เด็ก
น้อยเห็นประจักษ์กับสายตาตนเองว่า พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้จริงๆ ด้วยแผงโซลาร์
เซลล์ที่ อ.ปรีชา น�ำมาติดตั้งไว้
นอกจากนี้ยังมีกังหันลมสูบน�้ำตัวใหญ่ ที่ชาวบ้านมา
ช่วยกันลงมือลงแรงสร้างให้อย่างสวยงาม เมือ่ สายลมพัดมา
ปะทะใบพัด ก็ท�ำให้กังหันหมุนติ้วๆ ตามแรงลม แรงหมุน
ของใบพัดจะท�ำให้ปั๊มชักท�ำงาน และสามารถดึงน�้ำจาก
บ่อบาดาลขึ้นมาใช้ได้
ที่นี่ยังมีเครื่องกรองน�้ำแบบประหยัด และมีเครื่อง
ท�ำความเย็นเล็กๆ ซึ่งอาจจะไม่เย็นเท่าเครื่องปรับอากาศ
แต่กไ็ ม่ตอ้ งเสียเงินค่าไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่
ที่เก็บจากแผงโซลาร์เซลล์อีกทีหนึ่ง

บูรณาการการเรียนการสอน

บ่ อ ยครั้ ง ที่ อ.ยุ พิ น ทั ศ นวิ จิ ต รพั น ธ์ ซึ่ ง สอน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น จะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่อง
“พลังงาน” ที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน โดยมี อ.ปรีชา
มาช่วยให้ความรู้และอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด พร้อมกับ
สาธิตให้ดูอีกด้วย เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ที่ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น เพราะได้เห็นจาก
ของจริงนั่นเอง
“วิทยาศาสตร์มันไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียว
ถ้าเราพาเขาออกมาสัมผัสของจริงและเชื่อมโยงให้เขาเห็น
ว่า เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
อย่างไร เขาจะสนุกและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น” อ.ยุพิน
กล่าว
เมื่อเด็กๆ ได้รู้จักพลังงานทดแทนมากขึ้น ก็ท�ำให้
พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ น�ำไปสู่การท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และไปแข่งขันในเวทีต่างๆ จนได้รับรางวัล
มามากมาย เช่น เครื่องท�ำน�้ำอุ่นจากปุ๋ยหมัก ได้รับรางวัล
เหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น
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“ช่วยให้เรามีสมาธิ เกิดความอดทนครับ”
เด็ ก ๆ ช่ ว ยกั น เล่ า ถึ ง ขั้ น ตอนการฝึ ก และสิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู ้
นอกเหนือจากการฝึกอาชีพ

ประกอบงานไม้ไผ่

การสร้างงานจากไม้ไผ่

อ.ปรีชา ให้ความส�ำคัญกับการฝึกทักษะอาชีพมาก
เพราะกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กๆ ที่จบออกไป มักจะไม่ศึกษา
ต่อ ดังนัน้ นอกจากกิจกรรมทางด้านการเกษตรแล้ว อ.ปรีชา
ยังสอนให้นกั เรียนได้เรียนรูก้ ารท�ำผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จากไม้ไผ่
ด้วย เพราะเป็นวัสดุในท้องถิน่ ทีห่ าได้ไม่ยาก สามารถสานต่อ
เป็นอาชีพในอนาคตของพวกเขาได้
ที่นี่ อ.ปรีชา จะสอนให้เด็กๆ ท�ำข้าวของเครื่องใช้
จากไม้ไผ่หลายอย่าง เช่น โคมไฟ เตียงนอน กังหันน�ำ 
้ ม่านน�ำ 
้
ฯลฯ ซึ่งเป็นของประดับตกแต่งบ้านและสวนที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างดี
เพราะจากไม้ไผ่ล�ำละไม่กี่บาท เมื่อน�ำมาท�ำเป็นเตียงนอน
แล้ว สามารถขายได้หลายพันบาทเลยทีเดียว
นอกจากจะบูรณาการกับการเรียนการสอนในชัว่ โมง
การงานพื้นฐานอาชีพที่ อ.ปรีชา รับผิดชอบอยู่แล้ว ในเวลา
ว่างช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน หากเด็กๆ คนไหน
สนใจและต้องการหารายได้ระหว่างเรียนก็สามารถเข้ามาฝึก
ท�ำได้ โดยจะมีน้าวัฒน์ (ศิริวัฒน์ สอสอาด)นักการภารโรง
คนเก่งที่พ่วงต�ำแหน่งช่างไม้ ๒ ไว้ด้วย มาช่วยให้ค�ำแนะน�ำ
และดูแลการใช้เครือ่ งมือต่างๆ เช่น เลือ่ ยไฟฟ้า สว่าน เครือ่ งตัด
เครื่องเจาะ เครื่องเจียไม้ไผ่ ไม่ให้เด็กๆ ได้รับอันตรายจาก
การใช้งาน และน้าวัฒน์ยังมีความรู้มากมาย สามารถให้ค�ำ
แนะน�ำแก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
“ตรงไหนที่เราท�ำไม่ได้ ครูจะมาช่วยดู หรือน้าวัฒน์
ก็จะสอน ว่าต้องท�ำยังไงบ้าง”
“อย่างเครื่องมือพวกนี้เราจะค่อยๆ ฝึกทีละอย่าง
ถ้ามาใหม่ๆ จะฝึกใช้มีดก่อน ค่อยๆ เหลาไม่ไผ่จนกลม
ฝึกใช้มีด ถ้าเริ่มเป็นแล้ว ก็เริ่มใช้เลื่อย สว่าน”
“ช่วยให้เราได้ฝึกคิดเลขด้วยครับ อย่างกังหันไม้ไผ่
มันมีสว่ นประกอบเยอะ เราต้องค�ำนวณส่วนต่างๆ ให้เท่ากัน
ไม่อย่างนั้นมันจะไม่หมุน”
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อ.ปรีชา กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “เด็กของเรา
ถ้าจบ ม.๓ แล้ว ส่วนหนึ่งจะไปต่อวิทยาลัยเทคนิค เขาจะได้
ทักษะตรงนี้ติดตัวไปด้วย เรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเขา
จะได้เปรียบจากเด็กคนอื่นๆ เพราะเขาเคยใช้เครื่องมือ
เหล่านี้มาแล้ว ท�ำเป็นแล้ว สบายมาก เคยมีอาจารย์จาก
เทคนิคชมว่า เด็กๆ ของเราใช้เครื่องมือเก่ง ไม่ต้องสอนเลย
ซึ่งเราภูมิใจมากครับ”

เข้าใจเรื่องเพศศึกษา พัฒนาชีวิต
โรงเรียนบ้านวังหิน เพชรบูรณ์

“เซ็กซ์ในวัยเรียน” คำ�นี้อาจเป็นคำ�ที่หอมหวานเย้ายวนชวนอยากรู้ สำ�หรับเด็กทุกคนที่
ย่างเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาว แต่สำ�หรับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนั้น คำ�นี้ก็เปรียบดังฝันร้ายที่คอยพราก
อนาคตอันสดใสของลูกรัก

คือการบ่มเพาะทักษะชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่เป็นเพียง
โครงการที่หวังผลแค่วันนี้ แต่เป็นการบ่มเพาะทักษะชีวิต
ด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กผ่านการลงมือท�ำ  เกิดเป็น
ความสามารถในการคิดได้ ท�ำเป็น พร้อมกับคุณธรรมใน
หัวใจที่ค่อยๆ งอกงามขึ้นทุกวัน นี่คือฐานทุนที่พวกเขาจะ
น�ำติดตัวไปใช้ในอนาคต
“สนุกครับ ได้คดิ ได้วเิ คราะห์ ได้ฝกึ ทักษะการใช้ชวี ติ
เราสามารถเอาไปใช้ที่อื่นได้ อ.ปรีชา เขาจะสอนอยู่เสมอว่า
ชีวิตเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เราต้องอดทน
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต้องขยัน ความขยันคือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ”
“ท�ำให้หนูรู้ว่า เราอยู่แบบพอเพียง มีบ้านหลังเล็กๆ
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผักเอาไว้กิน เหลือก็ขาย”
“ถ้าผมเรียนจบไปแล้ว ไม่มเี งินเรียนต่อ ผมก็สามารถ
ท�ำไร่นาสวนผสม ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
ท�ำแบบทีโ่ รงเรียนสอนนีแ่ หละ ไม่ตอ้ งเข้ากรุงเทพฯ ได้อยูก่ นั
พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”
คือผลที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้อ�ำนวย
การ อาจารย์ และนักเรียนทุกคน รวมถึง สสค. ซึ่งเป็น
แรงหนุนส�ำคัญที่ช่วยกันสร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงแห่งนี้ให้มีชีวิตชีวา มีรอยยิ้มและเปี่ยมไปด้วย
ความสุข...

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำสิง่ ดีๆ ให้กบั นักเรียน
คือพลังส�ำคัญที่ท�ำให้เราไม่ท้อแท้

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
จัดโครงการเข้าใจเรื่องเพศศึกษา พัฒนาชีวิต ขึ้น เพื่อให้
ความรู้ด้านเพศศึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
พ่อแม่ รวมไปถึงผู้น�ำชุมชน
ครูพรทิพย์ มากมี ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าถึง
โครงการนี้ว่า “บอกตรงๆ ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใน
บ้านนอก แถมครอบครัวผู้ปกครอง และนักเรียนส่วนใหญ่
ก็ยังยากจน พ่อแม่ต้องไปท�ำมาหากินที่อื่น ทิ้งลูกหลานให้
อยู่กับตายาย บางครั้งก็ขาดความเข้าใจกัน เลยท�ำให้เด็ก
หลงใหลไปเรื่องกามารมณ์ได้ง่าย”

ครูมิใช่เพียงผู้สอนหนังสือ

ยิ่งในสังคมต่างจังหวัด พ่อแม่ไปท�ำมาหากินต่างถิ่น
ลูกจึงอยู่ในความดูแลของปู่ย่า ตายาย ปัญหาที่ตามมาก็
คือ เด็กคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก ส่วนปู่ย่าตายายก็ไม่กล้าตักเตือน
หลาน เพราะคิดว่าตัวเองไม่ใช่พ่อแม่หรือบางครอบครัวแม้
เด็กจะอยู่กับพ่อแม่ หากด้วยการงานที่รัดตัวและพฤติกรรม
ไม่กล้าแสดงความรักของพ่อแม่ ท�ำให้เด็กโหยหา ขาดความ
รัก ความอบอุ่น จนเป็นช่องว่างให้เกิดปัญหาชู้สาวในวัยรุ่น
และนับวันจะยิง่ รุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ในเมือ่ เขาเหล่านัน้ ล้วนเห็น
ตัวอย่างที่มากมีไปด้วยเรื่องกามารมณ์และความรักจากสื่อ
นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต
ด้วยตระหนักว่าครูมใิ ช่ผสู้ อนหนังสือเพียงอย่างเดียว
แต่ต้องเป็นผู้ยกระดับวิญญาณของมนุษย์ ต้องสอนทุกด้าน
ต้องมีความรัก ความสงสาร ความเมตตา และสิ่งส�ำคัญต้อง
สอนให้ลูกศิษย์มีความรู้คู่ความดี มีอนาคตที่สดใส อยู่ใน
โลกอย่างมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีครอบครัว
ที่สมบูรณ์ ท�ำให้ทางโรงเรียนตัดสินใจร่วมกับส�ำนักงาน

เฝ้าระวัง...ล้อมรั้วป้องกัน

โครงการนี้ เริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าหากจะให้ความรู้
เรื่องเพศที่ถูกต้องแก่เด็ก เราก็ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน ทางโรงเรียนจึงเริ่มจาก
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การจัดเสวนาระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้น�ำชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�ำเภอ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้
พ่อแม่เกิดความเข้าใจ ตระหนัก ร่วมกันหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใน
โรงเรียนและชุมชน
“เราเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ม.๑ ถึง ม.๓ มา
นั่งคุยกัน หาหนทางแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น โชคดีที่พ่อแม่
ผู้ปกครองเข้าใจ เราเลยสรุปกันว่าจะมีตัวแทนเฝ้าระวังจาก
ภาคประชาสังคม ก็คือผู้ปกครองของเด็ก ม.๑-๓ ทั้ง ๑๑๔
คน คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมลูกหลาน ถ้าเห็นท่าไม่ดี
หรือออกนอกลู่นอกทางก็จะมาแจ้งทางโรงเรียนเพื่อหาทาง
แก้กันต่อไป”

จับเพศศึกษามาใส่ฐานการเรียนรู

จากการล้อมรัว้ ป้องกัน มาสูก่ ารให้ความรูเ้ พือ่ ให้เด็ก
มีความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง โดยจัดอบรมความรู้แก่

ฐานที่ ๕ การป้ อ งกั น โรคเอดส์ แ ละโรคทางเพศ
สัมพันธ์ เป็นอีกฐานทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากเด็ก เพราะคุณครู
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้น�ำถุงยางอนามัยและอุปกรณ์
ป้องกันการตั้งครรภ์มาบอกเล่าและแนะน�ำวิธีการป้องกัน
อย่างถูกต้อง ถึงจะเขินอายแต่ทั้งครูและลูกศิษย์ก็ได้เรียนรู้
การป้องกันตัวเองในระดับหนึ่ง
ฐานที่ ๖ การป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและวิธี
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากสถานี
ต�ำรวจวังโป่งและครูฝ่ายปกครองโรงเรียนบ้านวังหิน เป็น
วิทยากรมาสอนการศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น และฐาน
ที่ ๗ ความรู้ E-learning เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
หาข้อมูลต่างๆ เช่น เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย การเคารพสิทธิของผู้อื่น หน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามวัยและในครอบครัว โดยมีครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านวังหินเป็นวิทยากร

สานรัก สร้างความเข้าใจ

นักเรียนชั้นมัธยมที่ ๑-๓ จ�ำนวน ๑๑๔ คน ผ่านฐานการ
เรียนรู้ ๗ ฐาน เพื่อลดความตึงเครียด หรือกระดากอายของ
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อต้องพูดถึงเรื่องเพศลง
ฐานที่ ๑ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อมในวัยรุ่น ฐานที่ ๒ เพศศึกษา ฐานที่ ๓ ทักษะชีวิต
เป็นฐานที่เด็กๆ ชอบกันมาก เพราะเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยรู้
มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งครรภ์ ความไม่พร้อมหาก
เป็นคุณแม่ตั้งแต่ในวัยรุ่น รวมไปถึงการระวังตัวไม่ให้ตกอยู่
ในความเสี่ยงทางเพศ ฐานที่ ๔ การวางแผนครอบครัว
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เมื่อเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาในระดับ
หนึ่งแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสานความรัก ความเข้าใจและ
ความอบอุน่ ในครอบครัว ซึง่ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นเกราะ
ป้องกันเด็กจากเซ็กซ์ในวัยเรียน เพราะเมือ่ เด็กๆ ได้รบั ความ
รักจากครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม เขาจะไม่โหยหาความรัก
จากที่อื่นเพื่อมาเติมเต็ม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จึงเป็นอีก
กิจกรรมที่คิดขึ้นเพื่อให้ความส�ำคัญกับพ่อแม่ลูก และเรียก
ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ซึ้งและมีคุณค่าที่สุดส�ำหรับทุกๆ คน
กระดาษรูปหัวใจแต่ละแผ่นที่แจกให้กับผู้ปกครอง
และเด็กคนละแผ่น พร้อมกับโจทย์ให้เขียนความรู้สึก หรือ
ความคับข้องใจทีม่ ตี อ่ กัน เมือ่ น�ำกลับมาติดบนบอร์ดอีกครัง้
กระดาษแผ่นน้อยๆ กลับช่วยเป็นนกพิราบสือ่ สารความในใจ
ที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยรู้มาก่อนได้เป็นอย่างดี

“เบื่อลูกนอนตื่นสาย”
“เบื่อแม่ชอบบ่น”
“แม่ไม่รักผมเลย”
“หนูเสียใจมากที่แม่บอกว่า เก็บเขามาจากถังขยะ”
เมื่อให้กระดาษอีกแผ่นเพื่อเขียนความรู้สึกว่าอยาก
ให้พอ่ แม่ หรือลูกท�ำอะไร ก็ทำ� ให้ตา่ งฝ่ายได้โอกาสละความ
กลัว ความเขินอาย บอกความต้องการให้อีกฝ่ายได้เข้าใจ
“อยากให้แม่กอดหนูบ้าง เพราะตั้งแต่มีน้อง แม่ก็
กอด ก็รักแต่น้อง ไม่รักหนู”
ท�ำให้แม่ได้รู้ว่าลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รัก หรือพ่อแม่
บางคนพอได้อ่านสิ่งที่ลูกเขียนก็รู้สึกเสียใจ และคิดไม่ถึงว่า
สิ่งที่ได้ท�ำได้พูดไปตอนโกรธจะท�ำให้ลูกเสียใจมาก พ่อแม่
ลูกจึงได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้น
คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมา ก่อให้
เกิดความเข้าใจ และสานสายใยครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้

โต้วาที...ตรวจสอบความเข้าใจ

กิจกรรมโต้วาที ญัตติ “เพศสัมพันธ์วยั รุน่ วุน่ อย่างไร”
และ “การตัง้ ครรภ์แม่วยั รุน่ วุน่ เพราะใคร” ระหว่างนักเรียน
หญิงและนักเรียนชาย ม.๑ – ๓ ชัน้ ละ ๕ คน คือกิจกรรมถัดมา
ของโครงการเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและทัศนคติของ
เด็กๆ ในเรื่องเพศศึกษาที่ได้เรียนรู้ไป ว่าเด็กทั้งสองกลุ่มมี
ความเข้าใจในระดับใด ซึ่งผลที่ได้รับก็น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง
นักเรียนมีความเข้าใจเรือ่ งเพศศึกษา และความไม่พร้อมของ
เซ็กส์ในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน

เพื่อนที่ปรึกษา...ทุกปัญหาเพื่อนพร้อมรับฟัง

เพื่อนช่วยเพื่อน ให้ค�ำปรึกษาเมื่อเพื่อนเกิดปัญหา

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนพยายามผลักดัน เพราะ
ตระหนักดีว่าเด็กๆ มักมอบความไว้ใจเบื้องต้นให้กับเพื่อน
ก่อนเป็นอันดับแรก เริม่ ด้วยการอบรมนักเรียนชัน้ มัธยม ๑ -๓
สร้างเครือข่ายผู้น�ำรุ่นใหม่ในโรงเรียน และสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มเพื่อน เลือกตัวแทน ๕ คน ของแต่ละชั้นเรียน
เป็นเพื่อนที่ปรึกษา คอยสอดส่องดูแลเพื่อนในห้องที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง และน�ำปัญหาปรึกษาครูเพื่อหาแนวทาง
แก้ไข

เมือ่ พีๆ่ ชัน้ มัธยมมีความเข้าใจทีม่ ากพอแล้ว คณะครู
โรงเรียนบ้านวังหินจึงจัดนิทรรศการสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษาที่จัดส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ให้นอ้ งๆ ทุกคนในโรงเรียนมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมในโครงการ
ครั้งนี้ด้วย ยิ่งพี่ๆ มัธยมเข้าใจปรับประยุกต์การน�ำเสนอให้
เหมาะกับวัยน้องๆ ประถมด้วยการแสดงหุ่นมือ น้องๆ ก็ยิ่ง
ให้ความสนใจกิจกรรมมากเป็นพิเศษ
แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่โครงการนี้ก็สร้างความ
ประทับใจให้กับครู อาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็น
งานที่ท้าทายความรู้ความสามารถอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
งานทีต่ อ้ งแก้ปญ
ั หาในด้านพฤติกรรม ด้านความรูส้ กึ และ
ค่านิยมของคนในยุคดิจติ อล การติดต่อสือ่ สารไร้พรมแดน
และน่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง เด็ก
มีปัญหาชู้สาวลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยที่ ต ้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด ด้านพฤติกรรมการ
กระท�ำ รวมทั้งนักเรียนเองต้องมีความตั้งใจ สนใจ
ดูแลตนเอง โดยมีครู พ่อแม่ และเพือ่ น เป็นทีป่ รึกษา
ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้ก�ำลังใจ
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สานฝันวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สกลนคร

วันวาน ยามเย็นไกลออกไปในแคว้นแดนอีสาน เสียงเพลงโปงลางแว่วมาตามสายลม จาก
ท่วงทำ�นองคึกคัก สะท้อนความเป็นตัวตนคนพื้นบ้าน เมื่อใครได้ฟังก็ย่อมรู้ดีว่านี่คือวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่นับวันจะล้มหายตายจาก หากปราศจากการอนุรักษ์หรือความสนใจจากเด็กรุ่นใหม่
ซึ่งนับวันจะกลายเป็นสาวกเค ป๊อปมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อบวกกับความต้องการสร้างแนวคิดการประกอบ
อาชีพท�ำมาหากินให้กับเด็ก โครงการสานฝันวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ จึงเกิดขึ้นด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจของ อ.มงคล ปางชาติ

ไร้ทุน ไม่จนหนทาง

แม้ จ ะเป็ น โรงเรี ย นที่ ห ่ า งไกลในจั ง หวั ด สกลนคร
แต่เมื่อมีโอกาสดีได้รับทุนจากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรี ย นรู ้ แ ละคุ ณภาพเยาวชน (สสค.) อาจารย์มงคล
จึงสานฝันของตนเองและเด็กๆ ด้วยการใช้เงินทุนทีไ่ ด้ในการ
ซือ้ เครือ่ งดนตรี ทัง้ โปงลาง พิณ แคน กลอง ฉิง่ ฉาบ และอืน่ ๆ
ทีจ่ ำ� เป็น แล้วเริม่ โครงการกับนักเรียนชัน้ ม.ต้น ทัง้ ๑๑๖ คน
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เริ่มจากส�ำรวจความสนใจเรื่องดนตรีพื้นบ้านของ
เด็กว่ามีมากน้อยแค่ไหน เรียกได้วา่ ส�ำรวจต้นทุนเดิมทีเ่ ด็กๆ
มีอยู่ก่อน เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มต้องเติมต้องเสริมให้ในส่วน
ไหน มากน้อยเพียงใด จากนัน้ จึงวางแผนท�ำเอกสารประกอบ
การสอน คัดเลือกเพลง ท�ำคู่มือ ไปจนถึงติดต่อคนที่จะมา
ช่วยสอน แล้วจึงเริม่ ขัน้ ตอนฝึกซ้อม ฝึกสอน ตัง้ แต่เนือ้ เพลง
การเล่นดนตรี และการร้องร�ำ 

กาฬสินธุ์เป็นครูสอน จากนั้นจึงคัดเด็กชายที่มีความพร้อม
ที่สุด ๒๐ คน ฝึกเป็นนักดนตรี และเด็กหญิง ๒๐ คน
ฝึกเป็นนางร�ำ ถือเป็นเด็กชุดแรกหรือชุดบุกเบิก
เด็กทัง้ ๔๐ คนจะได้ไปเข้าค่ายอบรม ฝึกซ้อมร้อง เล่น
เต้น ร�ำ  กว่าเดือน จนจ�ำเนื้อเพลง โน๊ตเพลงได้แม่นจ�ำเป็น
อันพร้อมที่จะออกงานแสดง นอกจากนั้นเด็กกลุ่มนี้ยังเป็น
แกนน�ำ  เพื่อนสอนเพื่อน ฝึกสอนเพื่อนคนอื่นๆ ในชั้นให้มี
ความรู้เรื่องดนตรี และโปงลางด้วย เพื่อเป็นก�ำลังส�ำรองใน
เวลาจ�ำเป็น

เรียนร้องซ้อมร�ำ

ออกงาน ออกแขก

การฝึกซ้อมเริม่ ต้นขึน้ เป็นเวลา ๑๕ วันทีเ่ ด็กๆ ทุกคน
ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ นักเรียนชายฝึกเล่นเครื่องดนตรี
นักเรียนหญิงฝึกร�ำ  โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยนาฎศิลป์

จากเด็กที่ไม่เคยร้องร�ำ ผ่านการฝึกฝนจนเกิดทักษะ
ร้องร�ำไม่ขัดเขิน แบบทดสอบแรกจึงเริ่มขึ้นที่สนามของ
โรงเรียน “วงโปงลางลูกอีสาน โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่”

พร้อมแสดง มีพ่อแม่ผู้ปกครองมานั่งคอยเชียร์ให้ก�ำลังใจ
ลูกหลานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เพลงหนึ่งผ่านไป สองเพลง
ผ่านไป เด็กหายตื่นคนร้องร�ำกันอย่างมั่นใจ ผู้ใหญ่เองก็
สนุกสนาน อีกทั้งยังตบรางวัลให้ ถึงจะไม่มากไม่มาย แต่ก็
ท�ำให้หวั ใจเด็กๆ พองโตด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าการแสดงนัน้ คง
ต้องถูกอกถูกใจพี่ป้าน้าอาเป็นแน่
หลังจากนั้นเมื่อมีงานประจ�ำปีไม่ว่าจะเป็นงานบุญ
อะไร เด็กบ้านเหล่าผักใส่ก็ได้ไปแสดงอยู่เนืองๆ ถึงแม้จะได้
ก�ำลังใจตอบแทนเป็นเงินแล้วไม่ถงึ ๕๐ บาทต่อคน แต่กเ็ ป็น
ก�ำลังใจให้เด็กเป็นอย่างดี
“ช่วงแรกๆ พาเด็กไปแสดงตามงานบุญต่างๆ ให้เขา
ได้รจู้ กั ท�ำมาหากิน ไม่ไปมัว่ สุมกับยาเสพติด ไม่ยงุ่ เรือ่ งชูส้ าว
ได้เงินมาก็แบ่งให้เขาไปเป็นค่าขนม เด็กๆ รูส้ กึ ตัวเองมีคณ
ุ ค่า
มีความสามารถ หาเลีย้ งตัวเองได้แม้จะไม่มากไม่มายก็ตาม”
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง คือภูมิคุ้มกัน
ส�ำคัญ ทีจ่ ะปกป้องวัยรุน่ จากพฤติกรรมเสีย่ ง โปงลางจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการกล่อมเกลาจิตใจ และเปิดทางเลือกสู่
การเป็นเด็กดีเป็นที่ยอมรับของสังคมให้กับเยาวชน ทั้งยัง
ได้เงินทองของตอบแทนเป็นของแถม สร้างความภาคภูมิใจ
ที่ได้มีส่วนช่วยหารายได้อีกค�ำรบหนึ่ง

รางวัลที่มากกว่าเงิน

แล้ววันทีค่ ณะโปงลางโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่พร้อม
ออกงานใหญ่กม็ าถึง การประกวดแข่งขันโปงลางระดับมัธยม
คือเป้าหมาย นักดนตรีพร้อม นางร�ำพร้อม ทุกคนขึน้ เวทีโชว์
ลีลาตามที่ได้ฝึกมาอย่างช�่ำชอง ผลจะเป็นอย่างไรไม่ส�ำคัญ
เท่ากับท�ำอย่างสุดความสามารถ คือ สิง่ ทีอ่ าจารย์มงคลบอก
เด็กๆ
“ความจริงแล้วการเข้าร่วมประกวดของเด็กๆ ไม่ได้
ส�ำคัญอะไรนัก สิ่งที่เราต้องการ คืออยากให้เด็ก สืบสาน
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่าย
สังคมเพื่อการเรียนรู้ (Social Network)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

โลกทุกวันนีเ้ ปลีย่ นแปลงเร็วจนพ่ออย่างผมแทบจะตามลูกสาวไม่ทนั ไหนจะดาราเกาหลี
ทีเ่ ขาชืน่ ชอบ เพลงป๊อบแดนซ์ทเี่ ขาชอบฟัง รวมถึงเทคโนโลยีอย่างเฟซบุค๊ ทีล่ กู ๆ และเพือ่ น ๆ
ใช้โพสต์รูปและข้อความระหว่างกัน

วัฒนธรรมท้องถิน่ มีความรู้ มีอาชีพติดตัว เห็นคุณค่าในตัวเอง
รู ้ จั ก ท� ำ งานเป็ น ที ม เพราะวงโปงลางต้ อ งอาศั ย ความ
พร้อมเพรียงของคนในวง หากร้องร�ำไม่ตรงกัน ไม่ประสานกัน
ก็ร�ำไม่สวย”
ถึงจะไม่ได้คาดหวังกับรางวัลใหญ่ แต่การฝึกซ้อม
อย่างตั้งใจ และความมุ่งมั่นของเด็กๆ ก็น�ำความชื่นใจมา
ให้ เมื่อวงโปงลางของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สามารถคว้า
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ประจ�ำปีการ
ศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ ได้ส�ำเร็จ
นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแล้ว ยังเป็น
ความภาคภูมิใจของเด็กๆ ในคณะ ว่าผลจากการฝึกฝนของ
พวกเขาไม่ศูนย์เปล่า สามารถสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้ตัว
เขา ครอบครัว และโรงเรียนได้จริงๆ
“เมื่อเด็กโปงลางชุดแรกจบไปแล้ว บางคนก็ไปเรียน
ต่อด้านนาฏศิลป์ บางคนที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนต่อ เขาก็
ท�ำงานเป็นนักดนตรีโปงลางได้ เขาเหล่านั้นจึงไม่เป็นภาระ
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สังคม มีอาชีพการท�ำงาน หารายได้ให้ครอบครัวได้พอ
ประมาณ แค่นี้ก็ถือเป็นความภูมิใจของครูแล้ว”
“แล้วเรายังท�ำโครงการพีส่ อนน้อง รุน่ พีค่ ณะโปงลาง
ต้องสอนน้องๆ รุ่นต่อไปให้แสดงโปงลางได้ด้วย เป็นการฝึก
เด็กรุ่นต่อรุ่น และสร้างความสามัคคีในโรงเรียนอีกทางหนึ่ง
ปัจจุบันเราจึงมีวงโปงลางทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไว้ออกแสดง
สืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป”
วั น นี้ จากรุ ่ น แรก มารุ ่ น สอง พี่ น ้ อ งโรงเรี ย น
บ้านเหล่าผักใส่ยังฝึกสอนน้องๆ รุ่นต่อไป ช่วยสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ อีกทั้งยังฝึกทักษะอาชีพให้
เด็กๆ อีกทางหนึง่ และเป็นความหวังว่าวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
จะไม่หายไปจากดินแดนไทยอีสาน

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ใส่ใจ มุ่งมั่นทุ่มเท เรียนรู้ ท�ำงานเป็นทีม

จากชี วิ ต ข้ า ราชการวั ย ใกล้ เ กษี ย ณ ที่ เรี ย กได้ ว ่ า
โลว์เทค (Low Technology) วันนีผ้ มต้องปรับเปลีย่ นตัวเอง
ให้มที งั้ อีเมล มีทงั้ เฟซบุค๊ เพือ่ จะได้คยุ กับลูกรูเ้ รือ่ ง ลูกสนใจ
เรือ่ งไหน มีปญ
ั หาไม่สบายใจเรือ่ งอะไร ผมก็แอบๆ ดูเอาจาก
ข้อความทีพ่ วกเขาสือ่ สารในโลกออนไลน์นแี่ หละ เพราะเด็ก
วัยรุน่ เขาไม่คอ่ ยมาบอกความในใจของตัวเองกับพ่อแม่หรอก
ครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะพุดคุยปรึกษากับเพื่อนมากกว่า
แม้เหมือนว่าลูกยิ่งโตก็ยิ่งถอยห่างจากเรามากขึ้น
แต่ผมก็ถือได้ว่าตัวเองยังโชคดี ที่มาใช้ชีวิตครอบครัวในต่าง
จังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของตัวเอง
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดทีม่ แี ม่น�้ำมูลไหลผ่าน ดังนัน้
จึงมีประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานและมีความอุดมสมบูรณ์มาแต่
อดีต เมื่อก่อนมีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย แต่
ภายหลังแยกออกเป็นจังหวัดยโสธร และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ส�ำหรับคนที่สนใจในทางธรรมจะรู้ดีว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มี
พระอริยะสงฆ์สายวัดป่าเกิดขึ้นหลายรูป เช่น พระอาจารย์
มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์ขาว
อนาลโย รวมถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

นอกจากจะเด่นในเรื่องทางธรรมแล้ว จังหวัดของ
เราก็มีชื่อเสียงเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องทางโลกๆ เช่นงาน
หัตถกรรม อย่างผ้ากาบบัวทีม่ คี วามวิจติ รงดงาม ผ้าฝ้ายทอมือ
หมอนขิด ผ้าไหม เครื่องทองเหลือง ส่วนของกินที่นี่ก็ไม่แพ้
ใครมีทงั้ หมูยอ กุนเชียง โดยเฉพาะเค็มบักนัด (เค็มสับปะรด)
ทีพ่ ดู แล้วน�ำ้ ลายสอขึน้ มาเลยทีเดียว เป็นอาหารพืน้ เมืองของ
ทีน่ ที่ ำ� ด้วยเนือ้ ปลาสวายหรือปลาเทโพ หัน่ เป็นชิน้ ยาวๆ ดอง
ในน�้ำเกลือและเนื้อสับปะรดที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุใน
ขวดแก้ว น�ำมาท�ำอาหารได้หลายอย่าง เช่นทอด หรือหลน
ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชอบเล่า
เรือ่ งโน้นหรือนีใ้ ห้ลกู สาวฟัง ว่างๆ เราก็ขบั รถไปเทีย่ วด้วยกัน
ทั้งครอบครัว ผมอยากให้ลูกรู้จักใช้เทคโนโลยีต่างๆ แต่
ในขณะเดียวกันก็อยากให้มคี วามรักความผูกพัน รวมทัง้ ภาค
ภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองด้วย ไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทย
ก็จะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จะเกิดการค้าเสรี การเคลือ่ นย้าย
ของแรงงานและอื่นๆ ตามมา ผมคิดว่าประเทศไทยต้อง
เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่จะท�ำให้เด็ก
ไทยของเราน�ำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า
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ผมคิ ด ว่ า ตั ว เองคิ ด ไม่ ผิ ด ที่ ส ่ ง ลู ก สาวไปเรี ย นที่
โรงเรี ย นเบ็ ญ จะมะมหาราช โรงเรี ย นประจ� ำ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ที่นี่มีการเรียนการสอนที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบ
ของโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในระดับอ�ำเภอและระดับประเทศ
เพราะมีคุณครูที่คิดค้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และทีส่ ำ� คัญยังท�ำให้เด็กๆ
รู้จักรากเหง้าของตัวเอง และภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีกด้วย

Social Network เชื่อมต่อท้องถิ่นกับสังคมโลก

พ่อของหนูเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ จากเด็กบ้านนอกคน
หนึ่งที่มีฐานะยากจน ก็มานะพยายามด้วยการบวชเรียน
ทางธรรม แล้วสึกไปเรียนมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี
หลังจากนัน้ ก็สอบท�ำงานรับราชการ เริม่ จากเป็นปลัดอ�ำเภอ
จนทุกวันนี้ได้เป็นนายอ�ำเภอ
พ่อมักจะเล่าให้ฟังเสมอว่าชีวิตในวัยเด็กล�ำบาก
อย่ า งไร ท่ า นชอบเล่ า เรื่ อ งโน้ น เรื่ อ งนี้ แต่ พ อขึ้ น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หนูก็อยากคุยกับเพื่อนมากกว่าพ่อ ทั้งๆ
ที่รู้ว่าพ่อรักและเป็นห่วง แต่ก็ยังอยากที่จะมี “โลกส่วนตัว”
บ้าง หลังกลับจากโรงเรียนทุกวัน พ่อมักจะมาชวนคุยชวน
ถามว่าวันนี้เรียนอะไรมาบ้าง โชคดีที่ช่วงนี้ครูที่โรงเรียนท�ำ
โครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่าย
สังคมเพื่อการเรียนรู้ (Social Network)” หรือเรียกง่ายๆ
ว่าน�ำการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรู้
หนูจงึ ได้โอกาสบอกเล่าถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตให้พอ่ ฟัง
เพิง่ รูเ้ หมือนกันนะเนีย่ ว่าพ่อก็มอี เี มล และเฟซบุค๊ กับเขาด้วย
อย่างนี้ก็ง่ายใหญ่ จะเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายกันมาก
วันนี้หนูเปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนให้พ่อดู เพื่อให้พ่อ
อ่านบทความที่เขียนโดยครูลัดดา จิตรมาศ ซึ่งเป็นรอง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชว่าได้แรงบันดาลใจ
ในการคิดโครงการนี้ได้อย่างไร
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“จากความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication
Technology-ICT) และการที่ ป ระเทศไทยจะก้ า วสู ่
ประชาคมอาเซียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันครูต้องตระหนักว่า ‘กระบวนการ
เรียนรูส้ ำ� คัญกว่าความรู’้ และ ‘ครูมใิ ช่ผมู้ อบความรู’้ แต่เป็น
ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน
เป้าหมายของการเรียนรู้ไม่ใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัว
ความรู้นั้นมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นักเรียน
แต่ละชั้นปีได้ อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหา
ความรู้ด้วยตัวเองจากทุกหนแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมและ
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นครูต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียน
รู้ตลอดชีวิต….โครงการของเราด�ำเนินงานเป็นเครือข่าย
ร่วมพัฒนาเป็นกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด ๕ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นโรงเรียนแกนน�ำ โรงเรียน
เครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียนลือค�ำหาญวารินช�ำราบ
โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และโรงเรียน
ส�ำโรงวิทยา”

กระบวนการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนร่วมมือกัน

พ่อใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดของโครงการอย่าง
ใส่ใจ พร้อมถามค�ำถามทีส่ งสัยว่า “แสดงว่าครูทโี่ รงเรียนของ
ลูกก็ต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) อย่างอีเมล
ยูทูบ เป็นก่อนจึงจะน�ำมาสอนนักเรียนได้ใช่ไหม”

“ถูกเผงเลยค่ะพ่อ” ฉันตอบพร้อมกับแอบปลื้มนิดๆ
ที่มีพ่อฉลาดและเข้าใจการเรียนการสอนยุคใหม่
ก่อนที่จะท�ำโครงการนี้ได้ ครูลัดดาต้องประชุมครู
ผูบ้ ริหาร คนในชุมชน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอืน่ ๆเพือ่ ให้ทกุ คน
ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของโลก พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื การจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น เชื่ อ มโยงสู ่ ป ระเทศชาติ แ ละ
สังคมโลก จัดท�ำคู่มือการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้
และจัดอบรมครูด้านการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้
อย่างไรก็ตาม พ่อก็ยงั ไม่วายสงสัยว่า การเรียนแบบนี้
ครูกับนักเรียนจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร เมื่อถามมา
แบบนี้ก็เข้าทางหนู ได้โอกาสแสดงให้พ่อรู้ว่าลูกของพ่อก็
เก่งไม่แพ้กัน
“พ่ อ คะ การเรี ย นการสอนแบบนี้ ท� ำ ให้ ค รู แ ละ
นักเรียนมาเรียนรู้ร่วมกัน ครูก็มีกระบวนการสอนด้วยการ
สร้างเว็บไซต์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้จีเมล
(gmail) และท�ำโครงงานบนเว็บ ส่วนนักเรียนอย่างหนู
นอกจากจะหาความรู้จากปู่ย่าตายาย ปราชญ์ในหมู่บ้าน
แล้ว ก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คนี่แหละในการค้นคว้าหาข้อมูล
หรือที่เพื่อนๆ ชอบพูดกันว่า ‘อยากรู้เรื่องอะไรก็ถามครูกู
(กู เ กิ้ ล -google)’ ซึ่ ง เป็ น การค้ น คว้ า หาความรู ้ แ ละน� ำ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานมาใช้ แต่ขั้นสูงอีกนิดหรือแอดวานซ์
อีกหน่อยส�ำหรับหนูคือ ใช้อีเมลในการส่งงานครูแทนที่จะ
ต้องเขียนใส่สมุดรายงาน ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย
นะคะพ่อ นอกจากนั้นเมื่อก่อนเวลาน�ำเสนองานเราต้อง
เอารูปภาพไปแปะบนบอร์ดใช่ไหมคะ แต่เดีย๋ วนีเ้ ราน�ำเสนอ
งานด้วยการสร้างอัลบั้มรูปในกูเกิลปิกาซ่าเว็บ (google
picasaweb) หรือน�ำเสนองานด้วยวิดีโอคลิปผ่านเว็บไซต์
ยูทูบ (youtube) ส่วนเวลาท�ำรายงานกลุ่มหนูกับเพื่อนๆ
ก็ใช้กูเกิ้ลด้อคส์ (google docs) โดยเราสามารถแก้ไข
จัดเก็บ และแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ ผ่านบริการแอพฯ เวิร์ด
โพรเซสเซอร์ (word processor) ได้บนออนไลน์ ผ่านทาง
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ นั่นหมายความว่าเราไม่ได้นั่ง
เรียนอยู่แต่ในห้องเรียนกับกระดานด�ำอย่างเดียว แต่เรา
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะที่บ้าน หรือแม้แต่
ไปเทีย่ วทีไ่ หนก็สามารถเรียนรูไ้ ด้หมด อย่างทีผ่ า่ นมาหนูกบั
เพื่อนท�ำโครงงาน ‘เยาวชนเบ็ญจะมะมหาราชร่วมสืบสาน
ขันหมากเบ็ง’ ขันหมากเบ็ง คือพานพุ่มใส่ดอกไม้ใช้ในการ
สักการะพระพุทธรูปมีเครื่องบูชา ๕ อย่าง ได้แก่ หมาก พลู
ธูปเทียน ข้าวตอกและดอกไม้ อย่างละ ๕ คู่ เราเรียนรูว้ ธิ กี าร
ท�ำจากปราชญ์ชาวบ้าน แล้วก็ถ่ายภาพน�ำเสนอในเว็บไซต์
ของโรงเรียน และถ่ายท�ำเป็นวิดีโอลงในยูทูบด้วย ”

พ่อฟังฉันอธิบายเสียยืดยาว ไม่รู้ว่าจะแอบเหนื่อย
หรือเปล่า แต่ก็เห็นตั้งอกตั้งใจฟังดี และก็มีค�ำถามต่อท้าย
เหมือนทุกครั้งว่า “ลูกเรียนแบบนี้แล้วดีอย่างไร เล่าให้พ่อ
ฟังหน่อยสิ”
“อันดับแรกก็สนุกค่ะพ่อ ไม่ต้องอุดอู้ท�ำรายงาน
อยู่แต่ในห้องเรียนหรือห้องสมุดแบบเดิมๆ แต่เราออกไป

หาความรู้นอกห้องเรียน ไปคุยกับผู้รู้ที่เป็นชาวบ้าน ได้รู้ได้
เห็นว่าเขาด�ำเนินชีวิตอย่างไร เรียกว่าเรียนรู้จากของจริง
ก็ว่าได้ค่ะ รู้จักท�ำโครงงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักใช้
เทคโนโลยีให้คุ้มค่า ในวันข้างหน้าเรียนจบจากที่นี่แล้วไป
เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือในการท�ำงานหนูกส็ ามารถ
น�ำเทคโลยีเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยค่ะ”
พ่อพยักหน้าหงึกหงัก พร้อมรอยยิม้ และพูดกับหนูวา่
“เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาความรู้
สิง่ ส�ำคัญคือเราต้องใฝ่รอู้ ยูเ่ สมอ และเรียนรูไ้ ปจนตลอดชีวติ
เลยนะลูก”
นี่แหละพ่อของหนู น่าภูมิใจที่สุดค่ะ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การน� ำ เทคโนโลยี ที่ เ ป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว เด็ ก
นักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่ง
ท�ำให้เกิดความสนุก น่าสนใจ อีกทั้งคุณครูทั้ง ๕
โรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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รัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนแห่งโครงงาน

แบบบูรณาการ ๑๐ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นครสวรรค์

เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยและจัดท�ำโครงงานเครื่องให้น�้ำไก่อัตโนมัติ

การเรียนรูท้ ดี่ คี วรเกิดจากความต้องการ
ความชอบ ความสนใจของเด็ ก ๆ เฉกเช่ น
ประสบการณ์ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ที่ ก ารเรี ย นรู้ ทั ก ษะชี วิ ต เกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยการ
สร้างชุมชน การปกครอง แบ่งสันปันส่วนงาน
ของเด็กเองจริงๆ

นายกอบต.หมู่บ้านน�ำทีมช่วยกันเกี่ยวช่วยกันเก็บ

อดีตที่ก�ำลังเปลี่ยนไป

นักเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ต�ำบลบึงปลาทู อ�ำเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ก็เหมือนกับนักเรียนใน
ชนบทส่วนใหญ่ คือ ไม่ได้ศึกษาต่อเมื่อจบชั้น ม.๓ และชั้น
ม.๖ เนื่องจากฐานะยากจน จึงไม่สนใจวิชาการ ขาดเรียน
บ่อย ผลประเมินทางด้านการเรียนจึงต�่ำมาก ขาดทักษะ
ชีวิตโดยเฉพาะความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูจึง
ด� ำ เนิ น การวางรากฐานพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ให้ นั ก เรี ย น
เพื่อไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้และอาชีพของตนให้ดีขึ้น
ด้วยโครงการรัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนแห่งโครงงาน
แบบบูรณาการ ๑๐ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
ครูปรียา เตี้ยมชุมพล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ด้วยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจาก สสค.ที่มาสานต่อลมหายใจ
ของโครงการให้ยั่งยืน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ ๙
ฐานการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ประกอบด้วย ฐานปลูก
พืชผักสวนครัวโดยใช้ชีวภาพและระบบนิเวศในการก�ำจัด
แมลง ฐานน�้ำหมักชีวภาพ ฐานปุ๋ยเม็ด ฐานเลี้ยงกบในบ่อ
เลี้ยงปลาในนาข้าว ฐานปลูกข้าว สีข้าวกล้อง ฐานแปรรูป
และถนอมอาหาร ฐานเพาะเห็ด ฐานปลูกผักพื้นบ้าน และ
ฐานน�ำผลิตผลจ�ำหน่ายในราคาถูก ได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับ
ชีวิตของนักเรียนรัฐราษฎร์ทั้ง ๒๓๔ คนที่เริ่มเปลี่ยนไป

หมู่บ้านฉันสร้างสรรค์ตามใจ

ผู้ปกครองช่วยสร้างศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
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ครั้งแรกที่จัดท�ำโครงการได้จัดฐานการเรียนรู้เป็น
ห้องทั้งหมด ๙ ห้อง เมื่อจัดท�ำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฏว่าเกิดปัญหา คือ พี่ใหญ่ (นักเรียน ม.ปลาย) ท�ำฐาน
ของตนเองได้ดีแต่ก็เกี่ยงกัน โดยหัวหน้าหรือเรียกอีกอย่าง
ว่า “คนใช้” ต้องรับผิดชอบท�ำทุกอย่าง ถ้างานไม่เรียบร้อย
ครูประจ�ำชั้นก็บ่นกับหัวหน้าห้อง ส่วนน้องเล็ก (นักเรียน
ม.ต้น) ก็ท�ำงานไม่เป็น ท�ำให้นักเรียนทะเลาะกัน หลังจาก
เกิดปัญหามากมาย งบประมาณก็ใกล้หมด คิดว่าโครงการ
คงต้องจบแน่ๆ

ครูแก้ไขปัญหาเรือ่ งเด็ก โดยคิดว่าถ้าให้เด็ก มีบทบาท
และหน้าที่ในกิจกรรมอย่างเต็มที่และอ�ำนาจสิทธิขาดอยู่
ที่นักเรียนคงน่าจะท�ำให้งานดีขึ้น แต่ก็เกิดปัญหาอีกจนได้
เพราะไม่มีงบท�ำต่อ โชคดีที่ได้ข่าวดีจาก สสค. ว่าโครงการ
ของเราได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน
เมือ่ วางแผนเรียบร้อย เราก็ให้นกั เรียนมีบทบาทมากขึน้
โดยก�ำหนดให้เขาจัดกิจกรรม แยกตามหมู่บ้านที่เขาอาศัย
อยู่ในชีวิตจริง ๙ หมู่บ้าน ของต�ำบลบึงปลาทู คละชั้นปี
การศึกษา ไม่สนใจว่าเด็กในหมู่บ้านจะมากหรือน้อย
เมือ่ แยกเสร็จก็มกี ารเลือกตัง้ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ย
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้สมจริงในสถานการณ์จ�ำลอง และมีการ
เลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. เลือกตั้งเสร็จ ก็ให้ผู้น�ำ
แต่ละหมู่บ้านช่วยกันวางงานให้เหมาะสมกับแต่ละหมู่บ้าน
ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน อ้อ! หมู่บ้านที่ ๑๐ ที่เพิ่มขึ้น คือ “หมู่บ้าน
ต่างจังหวัด” ทีน่ กั เรียนตัง้ ขึน้ เอง เพราะพวกเขาเป็นเด็กทีม่ า
จากจังหวัดอื่นนอกนครสวรรค์
เมือ่ ตัง้ หมูบ่ า้ นเรียบร้อยแล้ว คนในหมูบ่ า้ นก็คดิ ต่อว่า
หมูบ่ า้ นของเราจะท�ำอะไร บางหมูบ่ า้ นปลูกข้าว บางหมูบ่ า้ น
เลี้ยงไก่ บางหมู่บ้านก็ปลูกผักสวนครัว หรือท�ำปุ๋ยหมัก ซึ่ง
อาจารย์ก็เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้เด็กๆ ในเรื่องที่
เขาต้องการ
หลังจากนัน้ แต่ละหมูบ่ า้ นก็ตงั้ ปราชญ์ประจ�ำหมูบ่ า้ น
ท�ำหน้าทีค่ อยพูดคุยกับคนหมูบ่ า้ นอืน่ ทีม่ าขอความรู้ หรือคน
ภายนอกทีม่ าดูงาน เพราะเด็กทีน่ พี่ ดู ไม่เก่ง ชอบท�ำงานและ
ยังขัดเขินอยู่มาก เด็กทุกคนท�ำหน้าที่ได้ตามบทบาทหน้าที่
มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไข ท�ำให้เกิดทักษะชีวิตในสถานการณ์
จ�ำลอง และเกิดโครงงานในการแก้ไขปัญหาซึ่งท้าทายมาก

หมู่บ้านด่านช้างจะถูกประมูล

หมู่บ้านด่านช้างเป็นหมู่บ้านที่เด็กไม่ค่อยเอาใจใส่
กิจกรรมในหมู่บ้านของตนเอง (กิจกรรมที่ว่าคือ เลี้ยงไก่ไข่
เลี้ยงเป็ดไข่) ท�ำให้เดือดร้อนหมู่บ้านอื่นๆ ต้องช่วยกันมา
ดูแล จึงมีประชุมลงมติกันว่าจะขายหมู่บ้านด่านช้างทอด
ตลาด โดยมีการประมูลในแต่ละหมู่บ้าน และสมาชิกต้อง

เราต้องปรับตัวเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าถูกประมูลไปด่านช้างแย่แน่เลย

ฝึกทักษะชีวิตพี่สอนน้อง

ไปขออาศัยอยู่หมู่บ้านอื่น คนในหมู่บ้านและผู้น�ำหมู่บ้าน
ด่านช้าง รูส้ กึ ร้อนอกร้อนใจกันมาก เริม่ เกิดส�ำนึกรักหมูบ่ า้ น
ขอแก้ตัว
หลังจากนัน้ หมูบ่ า้ นด่านช้างก็เป็นหมูบ่ า้ นทีข่ ยันและ
ท�ำงานส�ำเร็จ โดยเป็นหมูบ่ า้ นแรกทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรม
ในหมู่บ้านของตน นั่นคือ เครื่องให้อาหารไก่ระบบสั่น
สะเทือนอัตโนมัติ (โดยการจิกของไก่) และเครื่องให้น�้ำไก่
ประหยัดแรงงาน (จากการที่หมู่บ้านในชีวิตจริงของเด็กอยู่
ไกลโรงเรียน จึงท�ำให้ไม่อยากมาให้อาหารไก่ เป็ดในวันเสาร์อาทิตย์) ท�ำให้หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ต้องปรับและเร่งสร้างนวัตกรรม
ในหมู่บ้านของตนเองตามมา
ประสบการณ์ของหมู่บ้านด่านซ้าย จึงแสดงให้เห็น
ว่าเด็กรักชุมชนของตนมากขึน้ สร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ น
รูถ้ งึ หน้าทีข่ องตนและมีความรับผิดชอบสูงขึน้ อีกทัง้ ยังเป็น
แรงขับดันหมู่บ้านอื่นๆ ให้เร่งพัฒนาหมู่บ้านตนเองขึ้นด้วย

ยอดผักแข่งกันยาว หมู่บ้านคลองยาง ไม้เลื้อย

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ มีพื้นที่ลักษณะค่อนข้าง
ต�ำ่ อยูแ่ ปลงหนึง่ เวลาฝนตกมาทีไรน�ำ้ ก็จะขังตลอด แต่ทว่ามี
นักเรียนกลุม่ หนึง่ มีสมาชิกทัง้ หมด ๒๕ คน คิดมาตัง้ หมูบ่ า้ น
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พัฒนาทักษะชีวิตสร้างอุปนิสัยพอเพียง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ตาก

ทุกวันศุกร์ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก นักเรียนจะสดใสอยู่ในชุดประจ�ำเผ่าของตนเอง
ทั้งม้ง กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ เย้า อาข่า เด็กๆ นักเรียนชนเผ่าเหล่านี้มีถึงร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
เกือบ ๑.๐๐๐ คน แม้จะมีทมี่ าแตกต่างหลากหลาย บ้างก็ยากจน บ้างก็ถกู ท�ำร้ายทารุณ ถูกทอดทิง้
แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ลูกใหญ่สุดต้องประมูล

เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนที่แปลงนี้
สมาชิกทัง้ หมดรวมหัวกันคิดได้วา่ จะท�ำฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นหมู่บ้านไม้เลื้อย ปลูกฟักทอง ถั่วฝักยาว
ฟักเขียว และต้นดอกสลิด หลังจากนัน้ ทุกคนภายในหมูบ่ า้ น
ก็ช่วยกันลงมือปลูกไม้เลื้อยตามความคิด แต่พอปลูกไปได้
ระยะหนึ่งก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด คือ เมื่อฝนตกก็เกิด
น�้ำท่วมในแปลงผักที่ปลูก ตามสภาพที่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำกว่า
บริเวณอื่น
สมาชิ ก ในหมู ่ บ ้ า นจึ ง รวมตั ว คิ ด กั น ใหม่ ว ่ า จะท� ำ
อย่างไร จนในทีส่ ดุ ก็ตกลงกันว่า ขุดบ่อเลีย้ งปลา เพือ่ ดักไม่ให้
น�ำ้ ท่วมมายังแปลงผัก ลูกบ้านจึงลงมือช่วยกันขุดบ่อและน�ำ
ปลาดุกมาเลี้ยงอีก ๒๐๐ ตัว ผลปรากฏว่าได้ประโยชน์จริง
ฟักทองก็เลื้อยขึ้นในร้านที่ท�ำไว้ ฟักเขียวก็เลื้อยแซงฟักทอง
ส่วนถั่วฝักยาวก็ไม่น้อยหน้าเลื้อยแซงหน้าเป็นผู้น�ำเลย
แต่สดุ ท้ายเจอต้นดอกสลิดเลือ้ ยพันรัว้ ข้างหมูบ่ า้ น ดอกสลิด
ออกดอกสีเหลืองทองสวยงามอร่ามตาจัง จนสุดท้ายจริง ๆ
ลูกฟักทอง ลูกฟักเขียว ถั่วฝักยาว และต้นดอกสลิด แข่งกัน
ออกทัง้ ลูก ออกทัง้ ดอก เก็บกินได้ทกุ ส่วน ขายได้ทกุ อย่างน�ำ
ผลก�ำไรมาสูห่ มูบ่ า้ นไม้เลือ้ ย โดยไม่ตอ้ งลงทุนอะไรมากมาย
แม้เวลากิจกรรมสัปดาห์ละ ๒ ชัว่ โมง จะไม่มากไม่มาย
หากแต่ ก ารร่ ว มแรงร่ ว มใจของเด็ ก ไม่ ว ่ า ใครว่ า งก็ จ ะ
แวะเวียนมาดูหมู่บ้าน ถอนหญ้า ให้อาหารปลาเล็กๆ น้อยๆ
บวกความสนุกที่ได้เรียนรู้ ความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
ชุมชนเล็กๆ ในโรงเรียน ล้วนท�ำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์
ความสามัคคี อยากพัฒนาหมู่บ้านให้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ
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กล้วยไม่มีพันแต่ต�ำลึงพันต้นกล้วย

นอกจากฝึกความรับผิดชอบดูแลตนเองให้ได้แล้ว
การจัดให้อยู่ในเรือนนอนแบบคละชนเผ่ายังเป็นการจัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เคารพและยอมรับความ
แตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม เกิดความสามัคคีและเข้าใจ
กันมากขึ้น คืออีกหนึ่งในทักษะชีวิตที่โรงเรียนพยายาม
หล่อหลอมให้กับนักเรียน เพ่ราะนอกจากทักษะวิชาการ
แล้ว โจทย์ส�ำคัญของครูที่นี่คือการบ่มเพาะทักษะชีวิตด้าน
ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เพื่อเป็นกุญแจที่จะช่วยให้พวก
เขาสามารถก้าวไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างมั่นคง

น�ำไปสู่การต่อยอดความคิดพัฒนาชุมชนในชีวิตจริงของเขา
ก็เป็นได้

พืชผักพัน(ธุ์)อะไร

ครัง้ หนึง่ โรงเรียนเราได้รบั การประเมิน เรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียง คณะกรรมการถามว่า “ฟักทองมีพันธุ์อะไรบ้าง”
นักเรียนตอบ “ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าฟักทองมัน
พันอะไรบ้าง แต่ที่รู้ๆ ผมว่ามันต้องพันร้านแน่นอนเพราะ
ผมท�ำร้านไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วครับ”
จากนั้นกรรมการชุดเดิมก็มาที่ฐานปลูกกล้วยแล้ว
ถามว่ากล้วยทีป่ ลูกไว้เนีย่ พันธุอ์ ะไร นักเรียนตอบ “ผมไม่เคย
เห็นต้นกล้วยพันอะไรเลยครับ มันอยู่ของมันเฉยๆ มีแต่เถา
ต�ำลึงนี่แหละครับที่มาพันมัน”
สุดท้ายแล้ว บางครั้งเราอย่าไปรู้เลยว่าพืชผักที่ปลูก
มันมีกสี่ ายพันธุ์ ขอเพียงให้นกั เรียนรูจ้ กั ปลูกไว้กนิ ตามสภาพ
ดินและอากาศของท้องถิน่ ก็นา่ จะเพียงพอแล้ว ส�ำหรับความ
พอเพียง
รั ฐ ราษฎร์ อ นุ ส รณ์ จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งของ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านส่งเสริมทักษะชีวิตที่ปรับให้
สอดรับกับบริบทของเด็กๆ ในชุมชน

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
เปิดโอกาสให้เด็กคิด สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพ
ด้วยตนเอง

ต้นทุนจากโรงเรียน

บ้านหลังที่สองของเด็กๆ

ภารกิจหลักของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คือการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท โรงเรียน
ประจ�ำแห่งนี้จึงเป็นทั้งโรงเรียนและบ้านหลังที่สองให้กับ
นักเรียนทุกคน ที่ให้ทั้งวิชาการ ความรักความอบอุ่น ตลอด
ไปจนถึงที่อยู่ เสื้อผ้า อาหาร ๓ มื้อ รวมไปถึงของใช้ส่วนตัว
ทุกชิ้น
“ทีน่ เี่ หมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึง่ นะคะ
เราก็พยายามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องมารยาท
ในเรื่องความมีระเบียบวินัย การกินอยู่หลับนอน เราจะ
เพาะบ่มนิสยั พยายามใกล้ชดิ เขา ดูแลเขาเหมือนลูก เพือ่ นๆ
ในห้องหรือในกลุม่ หอนอนก็จะเหมือนพีน่ อ้ งดูแลกันเอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน” อ.ทักษิณา ทองญวน รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป บอกเล่าถึงสิ่งที่ทางโรงเรียนพยายามสร้างให้กับ
ลูกศิษย์ผู้ไกลพ่อห่างแม่

“เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วเขาน่าจะกลับไปสู่ท้องถิ่น
เขา เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตเขามากที่สุด” อ.สมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผอ.โรงเรียน
กล่าวถึงจุดหมายของการศึกษาที่นี่
“โอกาสทีเ่ ขาจะศึกษาต่อถ้าเขาไม่มที นุ เขาก็ไปไม่ได้
ฉะนั้นเราจะเน้นส่งเสริมอาชีพให้กับเขา” ครูนิยม อยู่รัมย์
กล่าวถึงแนวทางในการส่งต่อลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน
การฝึกฝนฐานอาชีพอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้
ฝึกอาชีพตามความสนใจจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนด�ำเนินการมา
โดยตลอด นี่คือทุนดีของศึกษาสงเคราะห์ตากที่มีอยู่แต่เดิม
“นอกจากจะมีความรู้แล้วต้องอยู่บนพื้นฐานหรือ
เงื่อนไขของคุณธรรม และเชื่อว่าหลักของความพอเพียง
เขาจะไม่ฟุ้งเฟ้อ เขาจะต้องใช้หลักคิดทุกครั้งในการด�ำเนิน
ชีวติ เมือ่ เขาจบออกไปแล้วเขาก็จะได้เติบโตในสังคม แต่เรา
เลือกสังคมไม่ได้ เราคงจะต้องพัฒนาหล่อหลอมทีต่ วั ของเขา
เองมากกว่า เพือ่ ปรับตัวเข้ากับสังคมนัน้ ได้อย่างมีความสุข”
อ.นงค์นุช อุดกันทา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว
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ทั้งหมดนี้คือที่มาของโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
สร้างอุปนิสยั พอเพียง ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก สสค.เพือ่ ให้
เด็กๆ สามารถพัฒนาตนเองทัง้ ภายนอกและภายในได้อย่าง
สมดุล เมือ่ ได้รบั ทุนโรงเรียนน�ำมาปรับปรุงฐานการเรียนรูท้ มี่ ี
อยูใ่ ห้เป็นระบบมากขึน้ มีการพัฒนาครูโดยเชิญวิทยากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถมาจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างเข้มข้น
จากนั้นครูจะน�ำความรู้มาสู่เด็กๆ ผ่านการจัดค่ายฝึกอบรม
นักเรียนแกนน�ำพลังพอเพียง
โดยมีเป้าหมายให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถน� ำ ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน และสามารถเป็นผูบ้ รรยายถ่ายทอดองค์ความรูใ้ น
ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง ๕ ศูนย์ ให้แก่เพื่อนหรือผู้สนใจได้

๕ ศูนย์การเรียนรู้ เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง

การเรี ย นรู ้ ข องครู แ ละค� ำ แนะน� ำ จากที่ ป รึ ก ษา
โครงการอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ท�ำให้เกิด
การจัดระบบใหม่ของฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๙ ฐานที่มีอยู่
อย่างกระจัดกระจายให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น กลายเป็น ๕
ศูนย์การเรียนรู้ใหญ่ คือ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงาน
ท�ำ  ศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา และศูนย์
การเรียนรู้ชีววิถีพอเพียง ช่วยให้ครูท�ำงานอย่างเป็นระบบ
และง่ายขึ้น เด็กๆ ได้เรียนรู้มากขึ้น
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ประกอบ
ด้วยฐานงานอาชีพต่างๆ มากมาย เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการ
ท�ำงานทีต่ อ้ งลงมือท�ำจริงทุกขัน้ ตอนและสร้างรายได้ได้จริง
ไม่วา่ จะเป็นการท�ำอิฐบล็อกประสาน สินค้าขายดีทมี่ ยี อดสัง่
จากลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง โรงสีขา้ วทีเ่ ปิดสีทกุ วันเพือ่ น�ำข้าวมา
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน และเด็กๆ จะได้ค่าแรงเป็น
รายได้ประจ�ำ
ส�ำหรับอาชีพทีห่ นักและเหนือ่ ยอย่างช่างเชือ่ มเหล็ก
เด็กๆ ก็สามารถฝึกฝนจนช�ำนาญเป็นงานทีห่ ล่อหลอมความ
อุตสาหะพยายามให้กับพวกเรา โดยมีครูคอยดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด
ขณะที่ร้านค้ากอไผ่ ร้านค้าที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้น เพื่อ
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เป็นแหล่งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝมี อื นักเรียนและเครือ่ งอุปโภค
บริโภคชนิดต่างๆ คือห้องเรียนจากประสบการณ์จริงที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้การวางแผน เช็คสต็อกสินค้า การจัด
ตกแต่งร้าน รวมถึงการบริการที่ดีต่อลูกค้าให้กับนักเรียน
ช่างตัดผมทั้งชายหญิงคืออีกหนึ่งอาชีพที่เด็กๆ จะ
ได้ฝึกฝนหากมีความสนใจ เพราะโรงเรียนเปิดร้านใกล้ๆ
ร้านกอไผ่ไว้ให้บริการเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ส�ำหรับเด็กที่มีใจรักด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องตัด
เย็บของทางโรงเรียนก็มอี ปุ กรณ์และครูผสู้ อนอยูพ่ ร้อมสรรพ
เมื่อเด็กๆ ฝึกจนช�ำนาญ โรงเรียนก็จัดชิ้นงานไปจ�ำหนายที่
ร้านค้าของโรงเรียน เพือ่ เป็นรายได้ของแต่ละคน ชุดนักเรียน
ทีท่ างโรงเรียนแจกฟรีให้กบั นักเรียนทัง้ โรงเรียนก็เป็นอีกงาน
สัง่ ตัดทีม่ มี าประจ�ำทุกปี เด็กๆ หลายคนมาเย็บผ้าในช่วงเย็น
และวันหยุด สามารถสร้างรายได้ส่งตัวเองเรียนโดยไม่ต้อง
รบกวนเงินจากทางบ้าน เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและ
สร้างช่องทางอาชีพในอนาคตให้กับเด็กๆ
นอกจากทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แล้ว ยัง
มีทักษะชีวิตอีกหลายด้านที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการใช้
ชีวิตภายนอก ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
อย่างศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียงช่วยฝึกทักษะการ
ด�ำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน กล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความ
รักความอบอุ่น
ศูนย์การเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ แหล่งศึกษา
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชนเผ่า ท�ำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา ให้บริการทางด้าน
วิชาการ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อทันสมัย มุ่งพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
ศูนย์การเรียนรูช้ วี วิถพี อเพียง บ่มเพาะการท�ำอยูท่ ำ�
กินให้กับเด็ก สร้างอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ตนเองเนื่องจาก
เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหารกลางวันภายในโรงเรียน
ที่ศูนย์แห่งนี้ เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำทุก
ขัน้ ตอน ท�ำให้ได้ทงั้ ทักษะอาชีพและได้ฝกึ ความ ขยัน รับผิดชอบ
อดทน จนเกิดเป็นฉันทะในการท�ำงาน เป็นวิชาชีพทีจ่ ะติดตัว
พวกเขาไปตลอด

“เป็ น ความรู ้ อี ก แบบหนึ่ ง เพราะว่ า ที่ นี่ เขาสอน
หลายๆ อย่าง เราก็ศึกษาแล้วไปพัฒนาที่บ้านครับ”
“เราไม่จำ� เป็นต้องเข้ากรุงเทพฯ เราสามารถท�ำแปลง
ผัก หรือท�ำ  EM ท�ำปุ๋ยหมักขายได้ครับ ผมคิดว่าในอนาคต
คงมีสักครั้งหนึ่งที่ผมต้องไปใช้ชีวิตอย่างนี้ครับ”
เป็นตัวอย่างแนวทางการน�ำไปใช้ในภายภาคหน้าจาก
นักเรียนหนุ่ม ๒ คน
นอกจากการฝึกในศูนย์การเรียนรู้แล้ว ส�ำหรับใครที่
ใฝ่ฝนั อยากเป็นพ่อค้าแม่คา้ มืออาชีพในอนาคตทางโรงเรียน
ก็มีตลาดในชีวิตจริงให้ได้ฝึกฝนกันทุกวันเสาร์ ที่ตลาดนัด
เทศบาลเมืองตาก เด็กๆ จะน�ำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝีมือ
นักเรียนมาตัง้ ร้านจ�ำหน่าย นอกจากการวางแผนและแบ่งงาน
อย่างเป็นระบบแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้เทคนิคการค้าขาย
ทุกรูปแบบ
ป้าย “โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก” เรียกความสนใจจากลูกค้า
หลายคนให้แวะเวียนมาอุดหนุน สร้างรอยยิม้ จากความภาค
ภูมิใจให้กับเด็กๆ

ความในใจของครูและลูกศิษย์

“คิ ด ว่ า เงิ น รายได้ ที่ เ ด็ ก ได้ มั น ไม่ ส� ำ คั ญ เท่ า กั บ
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เราเตรียมเป็นพื้นฐานให้เขา ถึง
แม้ว่าเขาจะได้เรียนต่อหรือไม่ก็ตาม ก็จะได้ทักษะตรงนี้

ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของเขา“ ครูบังอร จันทร์ชุ่ม ย�้ำถึง
จุดมุ่งหมายของการฝึกฝน
“สิ่งที่หนูได้เรียนรู้มากๆ คือ การท�ำงานไม่ใช่สิ่งที่
ท�ำให้เราเหนื่อย แต่เป็นสิ่งที่ฝึกให้เราเป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากกว่าค่ะ”
“หาประสบการณ์ให้เยอะๆ ค่ะ ถ้าเราไปอยูภ่ ายนอก
แล้วเราก็จะได้เอาตัวรอดได้ ถ้าเรามีความหนักแน่นในตัวเอง
จริงๆ อยู่ได้อยู่แล้วค่ะ”
คือเสียงตอบรับจากนักเรียนถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้
จนเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตน พ้นไปจากคนด้อย
โอกาส เพราะสามารถสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับ
ตนเอง ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ที่ครูค่อยๆ บ่มเพาะ
เพือ่ วันหนึง่ ข้างหน้าทักษะชีวติ ทีค่ อ่ ยๆ งอกเงยขึน้ เหล่านี้
จะช่วยให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดและอยูร่ อดในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ที่ มุ ่ ง ส่ ง ศิ ษ ย์ ใ ห้
ถึงฝั่งฝันของความส�ำเร็จ และการหลอมใจเป็น
หนึ่งเดียว
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ค่ายห้องเรียนธรรมชาติ พัฒนาทักษะชีวิต

ห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทักษะชีวิต
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

“เรามีสัญญาใจร่วมกันว่า ถ้าท�ำอะไรก็จะท�ำร่วมกัน”
คือค�ำมัน่ ของเครือข่ายศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายทีผ่ นึกก�ำลังกันถึง ๑๓
โรงเรียน ได้ท�ำงานบ่มเพาะความเป็นพลังเครือข่ายและจิตอาสาร่วมกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ นับแต่
โรงเรียนสตรีสริ เิ กศ หัวหน้ากลุม่ ได้รบั เลือกเป็นสถานทีต่ งั้ ของศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ในครั้งนี้เมื่อมารวมตัวกันท�ำโครงการห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทักษะชีวิต โดยมี สสค.ให้การ
สนับสนุนจึงเป็นการขับเคลื่อนที่น่าสนใจยิ่ง

ปลูกป่า

สวนครัวแบบอินทรีย์ บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็จัด
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต บางโรงเรียน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและยากจนก็คิดโครงการปลูกผัก
สวนครัว เพือ่ เป็นแหล่งอาหารในโรงเรียน” อ.สุวคนธ์ รุง้ แก้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการยกตัวอย่างในรายละเอียด
แม้การคิดออกแบบกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะ
ชีวติ ของแต่ละโรงเรียนจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องสามารถน�ำทุนทางสังคมที่
แต่ละโรงเรียนมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการมาก
ทีส่ ดุ และสามารถเสริมสร้างทักษะชีวติ ของนักเรียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนธรรมชาติฯ ได้ และ
ที่ส�ำคัญคือการได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน
พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย

2 in 1 ที่สตรีสิริเกศ

หลอมใจเป็นหนึ่งเดียว

๑๓ โรงเรียนในเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โรงเรียน
รวมสินวิทยา โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม โรงเรียนเทศบาล
๑ วัดเจียงอี โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา โรงเรียน
มารีวทิ ยา โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนสตรีศรีสะเกศ
และโรงเรียนสตรีสริ เิ กศ ขนาดเล็กบ้างใหญ่บา้ งแตกต่างกันไป
บางแห่งก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาส แต่ที่เหมือนกันคือทุก
โรงเรียนมีชั้นมัธยมศึกษา
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โครงการเริ่มเดินหน้าด้วยการจัดประชุมเครือข่าย
ทั้ง ๑๓ โรงเรียน เพื่อรับทราบข้อตกลงโครงการ พร้อม
ร่วมกันวางแผนคิดออกแบบกิจกรรมในโครงการฯ โดย
แต่ละโรงเรียนจะคิดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้
สอดคล้องกับบริบท และขนาดของโรงเรียนด้วยกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวถนัด
“ขั้นแรกแต่ละโรงเรียนจะคิดโครงงานที่อยากท�ำมา
เสนอ ท�ำนิเทศกัน มีผรู้ เู้ ป็นปราชญ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาช่วย
วางแผนงานด้วย อย่างของโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกิจกรรม
หลัก คือ ท�ำน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อน�ำไปใช้ทั้งในโรงเรียน
และที่บ้าน การคัดแยกขยะรีไซเคิล แล้วขายแบ่งปันรายได้
แบบธนาคารขยะ กิจกรรมสวนครัวรั้วกินได้ โดยปลูกผัก

ส� ำ หรั บ ที่ ส ตรี สิ ริ เ กศเป็ น โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี
นักเรียนตัง้ แต่ชนั้ ม.๑-๖ รวมถึง ๓,๑๑๖ คน นักเรียนมีความ
หลากหลายทั้งกลุ่มเด็กที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และ
เด็กหลังห้องทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขด้านการเรียนเป็นจ�ำนวนสูง
ถึงร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ท�ำข้อตกลงไว้กับ สพฐ.ว่าจะต้องปรับให้เหลือไม่เกิน
ร้อยละ ๕
ทางโรงเรียนได้มกี ารจัดประชุมครูประจ�ำชัน้ ประจ�ำ
วิชา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน มีมติให้
ขั้นแรกครูประจ�ำวิชาออกแบบให้นักเรียนสอบเพื่อปรับ
ผลการเรียน เชิญผู้ปกครองและนักเรียนมาประชุมร่วมกับ
ครูประจ�ำชั้น และครูประจ�ำวิชา
ขั้ น ตอนต่ อ มาคื อ การพั ฒ นานั ก เรี ย นเหล่ า นี้ ด ้ า น
ทักษะชีวติ ด้วยกิจกรรมค่ายห้องเรียนธรรมชาติพฒ
ั นาทักษะ
ชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการห้องเรียนธรรมชาติ สร้างสรรค์ทักษะชีวิต
ส�ำหรับที่นี่ จึงเป็นการผนวก ๒ เรื่องเข้าด้วยกัน คือการ
พัฒนาเด็กหลังห้องด้วยสิ่งแวดล้อม

ตลอด ๓ วัน ๒ คืน ภายในค่ายเยาวชนห้องเรียน
ธรรมชาติสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะชีวิต ที่มีโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๙ เอื้อเฟื้อสถานที่ นักเรียนและครูผู้รับ
ผิ ด ชอบโครงการทั้ ง ๑๓ โรงเรี ย น ได้ ม าเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมและทักษะชีวิตร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่คัดสรร
ภายในค่าย อาทิเช่น การบรรยาย “ทักษะชีวิตดี ชีวีมีสุข”
“ใช้ชวี ติ พอเพียงกับการท�ำบัญชีรบั -จ่ายประจ�ำวัน” “เรียนรู้
เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น” “ต้นไม้มิตรแท้ของมนุษย์”ฯลฯ
“แต่ ล ะโรงเรี ย นจะคั ด เลื อ กเด็ ก มาเอง ส� ำ หรั บ
โรงเรียนเราเลือกเด็กที่มีปัญหา เรียนอ่อน ไม่ตั้งใจเรียน
จากชั้นม.๓ ที่ครูดูแล ครูเรียกว่าเขาว่า ‘เด็กหลังห้อง’
กับเด็กที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนมาก่อน เพราะเด็กหลัง
ห้องจะคิดช้า ความรับผิดชอบ และภาวะผูน้ ำ� บางอย่างยังไม่
มากพอ เราเลยต้องเอาเด็กที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนมา
ช่วยดึงกระตุ้นเขา”
จากนั้นแต่ละโรงเรียนก็จะเริ่มท�ำกิจกรรมภายใน
โรงเรียนของตัวเอง

กรณีศึกษา : โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขยะมหาศาล
เก็บเท่าไรก็ไม่หมด

ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีคนจ�ำนวนมาก
มาอยู่ร่วมกัน ปัญหาที่ตามมามากก็คือ “ขยะล้นโรงเรียน”
ที่มากมายขนาดที่ว่าแม่บ้านเก็บขวดพลาสติกขายได้วันละ
เป็นพันบาท กิจกรรมแรกที่ท�ำจึงเป็น ธนาคารขยะ รณรงค์
ให้เด็กทิ้งขยะให้ถูกที่ และคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลเพื่อขาย
ให้แม่ค้ารับซื้อของเก่า ส่วนเงินที่ได้ก็จะเข้ากองทุนธนาคาร
ขยะ เพือ่ เอาไปท�ำกิจกรรมในโรงเรียน แล้วก็แบ่งให้นกั เรียน
ที่เป็นสมาชิกตอนปลายเทอม
“แรกๆ มีปัญหาหลายอย่าง แม่บ้านเคือง คิดว่าครู
จะหาผลประโยชน์ แย่งรายได้ ครูบางท่านก็สงสัยว่าจะท�ำได้
จริงเหรอ เพราะยังไม่เคยท�ำโครงการขนาดใหญ่มาก่อน ต้อง
ประสานความเข้าใจกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พอสมควร ชักชวน
เด็กม.๓ ที่ครูสอนอยู่ให้เข้าโครงการ ทั้งขู่ ทั้งปลอบ เพราะ
เด็กรังเกียจไม่อยากท�ำ”
เมื่อได้ลงมือเป็นผู้เก็บด้วยตนเองพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะก็เปลี่ยนไป เด็กๆ เริ่มทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง รักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมากขึ้นด้วย ผอ.จึงให้ขยายจาก
นักเรียนกลุ่มแกนน�ำเป็นท�ำทั้งโรงเรียน ส่วนรายได้จากการ
ขายขยะทีป่ ระกาศให้ทกุ คนทราบถ้วนหน้ากันอย่างโปร่งใส
ทุกสัปดาห์ และแบ่งเอาไปท�ำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรียน เช่น เป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับนักกีฬาโรงเรียน
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การวิจยั และพัฒนาสือ่ การสอนทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพ
สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ

สวนครัวลอยฟ้า

พอท�ำได้ดีก็ไปออกร้านขายในงานต่างๆ วงละ ๖๐ บาท
ขายดีพอสมควร และมีคนสั่งให้ท�ำเพิ่มด้วย เด็กๆ ภูมิใจ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง”
“อีกโรงเรียนที่ครูประทับใจเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เขาเป็ น โรงเรี ย นขยายโอกาส แล้ ว เด็ ก ยั ง ยากจนด้ ว ย
เขาเลือกท�ำโครงการปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลที่ได้ คือ เด็กมีอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นจากผักที่
เขาปลูก จากไข่ จากปลา ที่เขาเลี้ยง เวลาครูจากโรงเรียน
ต่างๆ ไปดูงานหรือมาเยี่ยมกันก็จะมีตะกร้าผัก ตะกร้าไข่
ผลผลิตทีเ่ ขาปลูกได้ เลีย้ งได้ในโรงเรียนเป็นของฝากกันด้วย”

หากคุณพบกลุ่มคนเหล่านี้ คนจมน�้ำ คนถูกไฟฟ้าดูด คนขาดอากาศหายใจเพราะเพิ่งหนี
ออกมาจากกองเพลิง คนไข้โรคหัวใจ หรือกินยาเกินขนาด ในสภาพหัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจ
กระทันหัน คุณจะท�ำอย่างไร
ตามคนมาช่วย โทร.เรียกรถพยาบาล...อาจจะไม่ทันการณ์
กดทีห่ น้าอก เป่าลมเข้าปาก...ถูกต้องแล้วค่ะ นัน่ เพราะคุณทราบดีวา่ กูช้ พี ด้วยการนวดหัวใจ
และ mouth to mouth จะช่วยต่อเวลาให้คนไข้ได้รับความช่วยเหลือที่เต็มที่ต่อไป
๔ นาทีแรกของการหยุดหายใจจึงเป็นช่วงเวลาเป็นเวลาตายทีเดียว
แต่...แน่ใจหรือคะว่าคุณจะท�ำได้ถูกวิธี
กู้ชีพ...ทักษะที่ต้องฝึกฝน

“ความรู้คู่คุณธรรม” คือ ปรัชญาของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นนอกจากการเรียนการสอน
ที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทางโรงเรียนจึงให้ความ
ส�ำคัญกับการฝึกให้เด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมควบคูก่ นั ไปด้วย
การกู้ชีพช่วยชีวิตคนถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
หากแต่ อุ ป กรณ์ ก ารสอนที่ จ� ำ กั ด จึ ง ท� ำ ให้ ทั ก ษะด้ า นนี้
มีจ�ำกัดตามไปด้วย
จากประสบการณ์การสอนวิชาสุขศึกษาและสอน
เรื่องทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในระดับ ม.ปลายมาเป็นเวลา
๕ ปี ท�ำให้ อ.จารุวรรณ ตันจันทร์พงศ์ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เห็นว่าในการฝึกทักษะ
การกู้ชีพมีสิ่งส�ำคัญที่ควรพัฒนาอยู่ ๒ เรื่อง คือ สื่อ และ
รูปแบบการเรียนการสอน

พลังเครือข่าย
กระถางยางรถยนต์ปลูกไม้ประดับ

นอกจากนั้ น แล้ ว โครงการผั ก สวนครั ว ก็ เ ป็ น อี ก
โครงการหนึ่งที่โรงเรียนท�ำขึ้น ให้เด็กๆ ได้น�ำไปรับประทาน
และจ�ำหน่ายให้คนภายนอก ซึง่ ได้ราคาดีไม่แพ้โครงการขยะ
รีไซเคิลเลยทีเดียว พร้อมกับเป็นการปลูกทักษะชีวติ ความรับ
ผิดชอบ และรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กไปในตัว

ผลส�ำเร็จของเครือข่าย

ส�ำหรับโรงเรียนในเครือข่ายแห่งอื่น อาจารย์ได้ยก
ตัวอย่างโครงการคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต ของ
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธว่า กิจกรรม
ของโรงเรียนนี้จะน�ำเรื่องพุทธศาสนามาพัฒนาทักษะชีวิต
ทุกวันพระ ครูและนักเรียนจะแต่งชุดขาวมาโรงเรียน มีการ
ท�ำบุญตักบาตร และการปลูกฝังจริยธรรมต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลดี
เช่นกัน
“หรือโรงเรียนเทศบาล ๒ เขาให้ปราชญ์ชาวบ้าน
มาสอนเด็กท�ำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ เด็กก็ลองท�ำ 
ตอนแรกก็เพื่อใช้ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตอนหลัง
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จากการที่เครือข่ายร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์
ความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยน
องค์ความรูแ้ ละผูร้ ซู้ งึ่ กันและกัน จึงเกิดผลทีง่ ดงามชวนชืน่ ใจ
โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๑๓ โรงเรียนมีผลการด�ำเนินงานเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงได้ผลดีเหมือนกันโดยมิได้นัดหมาย
พร้อมกับทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนได้รับคือความเป็น
คนมีน�้ำใจ ช่วยเหลือกัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ
พร้ อ มกั น นั้ น วั น นี้ เ ด็ ก หลั ง ห้ อ งที่ ดึ ง มาร่ ว มกิ จ กรรมก็ มี
แนวโน้มพฤติกรรมที่ดีขึ้น
ห้องเรียนธรรมชาติทเี่ ครือข่ายทัง้ ๑๓ โรงเรียนร่วมกัน
รังสรรค์ จึงเป็นห้องเรียนทักษะชีวติ ทีย่ งิ่ ใหญ่ไปพร้อมๆ กัน

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
เคล็ ด ลั บ ความส� ำ เร็ จ : จริ ง ใจ แบ่ ง ปั น
ช่วยเหลือกัน

การกู้ชีพจะเป็นไปอย่างมั่นใจและได้ผลก็ต่อเมื่อได้
เรียนรูฝ้ กึ ฝนจนเกิดเป็นทักษะติดตัว ชนิดทีว่ า่ เห็นปุบ๊ ท�ำได้ปบ๊ั
ทักษะชีวิตมีมากมาย เช่น ว่ายน�้ำ ขี่จักรยาน ขับรถ
แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝึกเพื่อไว้ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจาก
ความเสี่ยง แต่การกู้ชีพเป็นทักษะเดียวที่ฝึกเพื่อช่วยชีวิต
ผู้อื่น จึงเป็นทักษะที่ส่งเสริมคุณธรรมความดีงามอีกด้วย
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“ขาดสื่อการสอนขาดอุปกรณ์ให้เรียนรู้ หุ่นจ�ำลอง
ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนทักษะกู้ชีพมีราคาแพง หรือมี
เฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานต่างๆ ซึ่งน้อยมาก
เมื่ อ เที ย บกั บ ความต้ อ งการ และถู ก ขอยื ม จากหลายๆ
สถาบัน บางครัง้ เมือ่ ติดต่อขอยืมไป จึงขาดแคลนไม่สามารถ
น�ำมาใช้ได้
อีกเรื่องหนึ่ง คือ รูปแบบการเรียนการสอนการเรียน
เรื่องการกู้ชีพ จะเน้นให้นักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะชีวิต
ติดตัว ต้องใช้รูปแบบการสอนหลากหลาย และมีทฤษฎีการ
เรียนรู้ทพี่ ัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ท�ำให้
การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ง่ายต่อการจดจ�ำ และน�ำไป
ปฏิบัติได้ทันท่วงที”
ทัง้ หมดจึงเป็นทีม่ าของโครงการการวิจยั และพัฒนา
สื่ อ การสอนทั ก ษะการช่ ว ยฟื ้ น คื น ชี พ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดท�ำขึน้ โดยได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน
(สสค.) เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นต่อไป

หุ่นกู้ชีพหลากไอเดียเด็ด จากเด็กสร้างสรรค์

การวางแผนออกแบบโครงการเริ่ ม ขึ้ น จากการ
ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์หลายท่าน เมื่อโจทย์คือการ
ขาดแคลนสื่อ และการค้นหาเทคนิควิธีการสอนที่ก่อให้
เกิดทักษะติดตัวน�ำไปปฏิบัติได้จริง โครงการนี้จึงไม่ใช่เพียง
การฝึกทักษะกู้ชีพธรรมดา แต่เริ่มตั้งแต่ให้เด็กได้มีส่วนร่วม
คิดหาไอเดียท�ำสื่อในการเรียนด้วยตนเอง โดยมีนักเรียนชั้น
ม. ๖ เป็นกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากโตพอที่จะเข้าใจเทคนิค
การกู้ชีพได้ดีในระดับหนึ่ง
“เรามีเด็กชัน้ ม.๖ เจ็ดห้อง ห้องละประมาณ ๓๐ -๓๕ คน
เราจึงให้แต่ละห้องท�ำหุ่นเพื่อใช้เรียนกู้ชีพ โดยก�ำหนดให้
ท�ำหุ่นที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน ๓ แบบ คือ หุ่นเด็กทารก
หุ่นเด็ก ๘ ขวบขึ้นไป และหุ่นคนอ้วนหรือคนแก่ ซึ่งเด็กๆ
ต้ อ งออกแบบหุ ่ น ให้ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนกู ้ ชี พ ได้ จ ริ ง
คือ ถ้าเป็นหุ่นที่ใช้กู้ชีพระบบหายใจ ก็ต้องออกแบบให้
‘เป่าปาก แล้วอกยก’ เด็กๆ ก็ต้องไปคิดวิธีมาว่าจะท�ำ
อย่างไร
เราได้เห็นไอเดียที่น่าสนใจของเด็กๆ บางกลุ่มใช้วิธี
ไปซื้อหุ่นมาจากประตูน�้ำ แล้วใช้มีดผ่าตรงอกให้เป็นรู ใส่ถุง
พลาสติกหรือลูกโป่งไว้ในโพรงอก และต่อสายยางมาที่ปาก
หุน่ เมือ่ เป่าลมลงไป ถุงพลาสติกก็ขยาย เข้าหลักการเป่าปาก
แล้วอกยกได้จริง หรืออีกกรณีหนึง่ คือ ท�ำหุน่ ส�ำหรับปัม๊ หัวใจ
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เด็กบางกลุ่มก็ใส่ตุ๊กตาที่เวลากดแล้วมีเสียงดังไว้ในอกหุ่น
เมื่อกดในระดับที่พอเหมาะก็มีเสียงดังจากอก ก็ถือว่าผ่าน”
ถึงแม้ว่าหุ่นที่นักเรียนผลิตขึ้นอาจจะยังไม่ได้ตาม
มาตรฐานสากล หากแต่ ค วามพยายามและความคิ ด
สร้างสรรค์ของเด็กๆ ต่างหากที่เป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้วัดผล
ในครั้งนี้
ที่ส�ำคัญเมื่อนักเรียนผลิตและปรับแก้หุ่นจนพอใช้
เรียนได้ในระดับหนึง่ แล้ว จะต้องท�ำคูม่ อื การสร้างหุน่ จ�ำลอง
เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับน้องๆ รุน่ ต่อไป ให้นำ� มาใช้เรียนหรือ
ผลิตหุ่นในเบื้องต้นได้ เป็นการส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องได้ไป
พัฒนาต่อยอดต่อไป
ไม่เฉพาะแต่นักเรียนที่ต้องท�ำหุ่นกู้ชีพ และคู่มือการ
สร้างหุน่ อาจารย์ผสู้ อนก็ตอ้ งออกแบบหุน่ ทีส่ ามารถใช้เรียน
กู้ชีพได้ด้วย โดยมีขึ้นตอนการท�ำงานเหมือนเด็กๆ ทุกอย่าง
ตัง้ แต่การออกแบบ ผลิตหุน่ และรวมถึงการท�ำคูม่ อื การผลิต
หุน่ และพิเศษส�ำหรับอาจารย์ตอ้ งท�ำคูม่ อื การเรียนการสอน
เทคนิคกู้ชีพที่เหมาะสมอีกด้วย
“อาจารย์ตอ้ งท�ำหุน่ ต้นแบบขึน้ ด้วย หุน่ บางประเภท
นักเรียนท�ำไม่ส�ำเร็จ เราก็ต้องดูว่าผิดพลาดตรงไหน หรือจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร เช่น หุ่นบางตัวกดตรงอกแล้วไฟ
ไม่ตดิ เราก็ตอ้ งหาทีป่ รึกษาทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งการต่อวงจรไฟฟ้า
มาช่วย เรียกว่าลองผิดลองถูกไปด้วยกันกับเด็กเหมือนกัน”

ค้นหาการสอนที่ท�ำให้จดจ�ำ ท�ำได้จริง

กว่าจะมาเป็นคู่มือการเรียนการสอนเทคนิคกู้ชีพที่
เหมาะสม ในขั้นตอนการสอน และฝึกทดลองใช้หุ่นจ�ำลอง
ได้แยกเด็กออกเป็น ๒ กลุ่ม คือสายวิทย์ และสายศิลป์ โดย
ใช้ทฤษฎี และเทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพือ่
พัฒนาความรู้   ทัศนคติ   การปฏิบัติในทักษะการช่วยฟื้น
คืนชีพของวิชาสุขศึกษา คือ ทักษะปฏิบัติของเดวีส์(แบ่ง
เป็นทักษะย่อยๆ ฝึกแต่ละทักษะย่อยๆ ก่อนจะเชื่อมกลับ
มาเป็นทักษะใหญ่), ทักษะปฏิบตั แิ บบสาธิต(ครูทำ� ให้เด็กดู),
การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ (จัดเป็นศูนย์ให้เด็กเข้าเรียนรู้)

และการสอนแบบ Walk Rally (การเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ ด้วยการ
ค้นพบ เน้นการท�ำงานเป็นทีม)
“ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีที่มีแตก
ต่างกัน แล้ววัดผลว่าวิธีการไหนใช้ในการเรียนการสอนได้ดี
ปัญหาที่พบคือ เด็กๆ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท�ำ
กิจกรรมกู้ชีพ บางคนถึงขนาดยอมให้ตัดคะแนนเพราะไม่
อยากเป่าปากหุ่น แม้เราจะขู่ตัดคะแนน หรือเช็ดปากหุ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ให้ดูแล้ว ก็ยังไม่ยอมอยู่ดี สุดท้ายเราเลย
ต้องปรับวิธีการใหม่โดยให้เด็กเลือกว่าจะกู้ชีพด้วยการปั๊ม
หัวใจ หรือเป่าปาก เด็กก็ให้ความร่วมมือมากขึ้น”
ความยืดหยุน่ ให้เด็กได้เลือกด้วยตนเองจึงเป็นอีกหนึง่
ทางออกที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกตามเป้าหมายการสอน และเด็ก
ร่วมมือในการฝึกปฏิบัติด้วยดียิ่งขึ้น เพราะหัวใจของการฝึก
ปฏิบัติคือการลงมือท�ำจริงและท�ำด้วยใจไม่ใช่การบังคับ
“ถึงจะมีเด็กให้ความร่วมมือ ๘๐ เปอร์เซ็นต์จาก
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วใน ๘๐ เปอร์เซ็นต์นั้น มี ๑-๒ คน
ที่สามารถกู้ชีพคนอื่นได้ ก็ถือเป็นความส�ำเร็จของเราแล้ว”

สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้

องค์ความรู้จากโครงการนี้จะเผยแพร่สู่วงกว้างโดย
การอบรมครู และผู้สนใจ บรรจุอยู่ในคู่มือการจัดท�ำหุ่น
จ�ำลองทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ อยู่ในวีดิโอ ๒ เรื่อง คือเรื่อง
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และเรื่องที่สอง
เป็นบันทึกการแสดงบทบาทสมมติทักษะการฟื้นคืนชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ อยู่ในรายงานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติในทักษะช่วยฟื้นคืนชีพ
ของวิชาสุขศึกษา ระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอน
แบบสาธิต และกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนแบบทักษะ
ปฏิบตั ขิ องเดวีส  ์ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม ส่วนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และ
บรรจุอยู่ในผู้ร่วมโครงการทุกคนมากกว่านั้น
“จากการให้เด็กท�ำงานและท�ำงานร่วมกับเด็กตรงนี้
เราสรุปเป็นประสบการณ์ได้หลายข้อ คือ หนึ่ง ได้ทักษะ
กระบวนการท�ำงานในรูปแบบตนเอง และการท�ำงานกับ
ผูอ้ นื่ ทีบ่ างครัง้ ก็ตอ้ งโอนอ่อนหรือลองผิดลองถูกบ้าง สอง ได้
สร้างนวัตกรรมใหม่ในสาขาวิชาทีต่ นถนัดและเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น สาม นักเรียนมีทักษะการท�ำงานใน
รูปแบบต่างๆ   รู้จักแบ่งเวลาในการท�ำงาน อย่างตอนที่ท�ำ
โครงการติดปัญหาน�ำ้ ท่วม เวลาในการเรียนการสอนน้อยลง
โชคดีที่เด็กและอาจารย์ท่านอื่นๆ เข้าใจ และพยายาม
ช่วยเหลือกัน มาท�ำงานเสาร์ – อาทิตย์ ท�ำให้ผา่ นไปด้วยดี สี่ คือ

กระตุน้ ให้เด็กเกิดจิตสาธารณะ มีความกล้า ความมัน่ ใจ และ
การเห็นความส�ำคัญของการช่วยชีวิตผู้อื่น”
เป็นอีกหนึง่ นวัตกรรมด้านทักษะชีวติ ทีย่ งั่ ยืน สร้าง
คุณธรรมแก่ผู้ให้และคุณประโยชน์ต่อผู้รับ สามารถน�ำไป
ต่อยอดค้นหาวิธีการใหม่ๆ มาจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับวัย และขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
แบ่งการท�ำงานออกเป็น ๓ ระยะ คือจัดท�ำ
หุ่นจ�ำลอง เปรียบเทียบเทคนิคการสอน และอบรม
ผู้สนใจ ในแต่ละระยะท�ำงานในลักษณะโครงการ
วิจัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยช่วยเหลือในการ
พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โครงการ
มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
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โครงการจัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี

โอ๊ะมื่อโชเปอ เนอะ โอ๊ะ ชู่ อ่า
สวัสดี สบายดีหรือเปล่า (ภาษากะเหรี่ยง)
มิงกะหล่าบ่า แนเก๊าแน เจซูติน บาแด
สวัสดี สบายดี ขอบคุณ (ภาษาพม่า)
แหมะเง่อระอาว ยามอะเหร่หม่อนเกอะเหอะเกอะฮา
สวัสดี พูดภาษามอญได้หรือเปล่า (ภาษามอญ)
ลดเลี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา ขึ้นดอย ลงดอย ผ่าน
เส้นทางทุรกันดารห่างไกลจากตัวเมืองกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร
ไม่ไกลจากชายแดนไทย-พม่า เมืองเล็กๆ ชื่อว่าอ�ำเภอ
สังขละบุรี
ยามเช้าตรู่ของทุกวัน จะเห็นวิถีชีวิตอันหลากหลาย
ของชุมชน ผู้เฒ่าเฝ้ารอใส่บาตรพระ ชายหนุ่มในชุดโสร่ง
เตรียมตัวไปไร่ หญิงสาวใบหน้าหมดจด ประแป้งสีเหลือง
ขมิ้นบนสองแก้ม ทูนกระจาดไว้บนศีรษะเดินไปตลาดเช้า
เด็กชายหญิงแรกรุ่น ในเครื่องแต่งกายหลากสี สะพายย่าม
บ้าง เป้บา้ ง เดินแถวมุง่ หน้าไปโรงเรียน นักท่องเทีย่ วสะพาย
กล้องเดินอยู่บนสะพานไม้เก่าแก่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
นี่คือชุมชนที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมชนชาติที่หลาก
หลาย ทัง้ ภาษา อาหาร การแต่งกาย และประเพณีวฒ
ั นธรรม
ตัวอ�ำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกกันว่า สามประสบ
เพราะเป็นสถานที่ที่ล�ำน�้ำสามสาย คือ ซองกาเลีย บิคลี่
และรันตี ไหลมาบรรจบกัน รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสาม
วัฒนธรรม คือ ไทย มอญ กะเหรี่ยง
“แต่ จ ริ ง ๆ ชุมชนนี้มีมากกว่าสามวัฒ นธรรม ใน
โรงเรียนเรามีเด็กๆ สารพัดเชื้อชาติ นอกจากไทย มอญ
กะเหรี่ยง ยังมีกะหร่าง ลาว จีน พม่า แขกปากีสถาน แขก
บังคลาเทศ นอกจากนัน้ ยังมีกลุม่ เด็กไร้สญ
ั ชาติ เพราะฉะนัน้
การจัดการศึกษาในพื้นที่นี้จึงต้องค�ำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ และ
ต้องจัดการศึกษาที่เหมาะสม”
เป็นค�ำบอกเล่าของครูประยูร สุธาบูรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ประจ�ำปี
๒๕๕๕ มาสดๆ ร้อนๆ ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียน
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ทอผ้า รับจ้างหาของป่า จักสาน ท�ำไม้กวาด พ่อแม่ผปู้ กครอง
เด็กส่วนใหญ่ด้อยการศึกษา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ท�ำให้มี
ฐานะยากจน ส่งผลให้เห็นความส�ำคัญของการหาเลี้ยงชีพ
มากกว่าการส่งเสริมให้ลกู หลานใช้เวลาอยูใ่ นโรงเรียน เด็กเอง
ก็อยากออกไปท�ำงานช่วยครอบครัวมากกว่าเรียนหนังสือ
“เมือ่ ก่อนปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคันมีมาก
เลย ผมและครูจึงช่วยกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาว่าใน
พื้นที่แห่งนี้มีจุดอ่อน จุดแข็งอะไรบ้าง และจะหาวิธีใดให้
เด็กได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ท�ำอย่างไรจะจัดการ
ศึกษาให้เด็ก ๆ ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ในที่สุดทางโรงเรียนก็ได้พัฒนา นวัตกรรมทางการ
ศึกษาขึ้น เรียกว่า สามประสบโมเดล เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และเพื่อเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนและเป็นแผนแม่บทของโรงเรียนในการบริหาร
จัดการทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

สามประสบโมเดล

มัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในอ�ำเภอ ที่เปิดสอนในชั้น ม.
๑ ถึง ม.๖
ขนาดโรงเรียนในชุมชนเมืองหลายแห่ง ที่มีเพียง
ภาษาเดียวยังประสบปัญหานานัปการในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน รวมทัง้ การแสวงหาความร่วมมือในชุมชน นับประสา
อะไรกั บ โรงเรี ย นห่ า งไกล ทุ ร กั น ดาร และติ ด ชายแดน
เป็นทั้งทางผ่านและที่พักพิงของผู้คนหลายสัญชาติ อย่าง
อุ ด มสิ ท ธิ ศึ ก ษา ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ ค ณะครู ต ้ อ งเผชิ ญ โดย
ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย ง คื อ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ และการสื่อ
ความหมายทางภาษา
แต่ ทั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารและคณะครู ที่ มี หั ว ใจนั ก สู ้ ต่ า งรู ้
เหมือนๆ กันว่า “ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม”

ปัญหามีไว้ให้แก้

นอกจากจะมีความแตกต่างหลากหลายทางด้าน
เชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษาแล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่ยัง
เป็นผู้อพยพ เคลื่อนย้ายจากต่างประเทศมาอาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดน ไม่มีหลักฐานการเข้าเมืองที่ถูกต้อง ท�ำให้
ไม่สามารถประกอบอาชีพบางอาชีพได้ นอกจากปลูกข้าวไร่

สามประสบโมเดล คือ นวัตกรรมการบริหารการ
จั ด การศึ ก ษาที่ น� ำ ทฤษฎี ห ลั ก การบริ ห ารทางการศึ ก ษา
แนวคิ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน มาหลอมรวมกั บ วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมชุมชน ท�ำให้การบริหารไม่แปลกแยกออกจาก
ชุมชน น�ำไปสู่การได้รับความร่วมมือ และท�ำให้การบริหาร
สถานศึกษาไปสูค่ วามส�ำเร็จประกอบด้วย การวางแผน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตัวแทนของนักเรียนและ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้บริหารและครูต่างร่วมกันฟันฝ่าทุกวิถีทาง เพื่อ
ให้เด็กๆ ได้อยู่บนเส้นทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ที่สุด จึงเปิดการเรียนการสอนใน ๓ รูปแบบ ทั้งการศึกษา
ในระบบโรงเรียน นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และได้บรู ณาการการจัดการศึกษาทัง้ ๓ รูปแบบเข้าด้วยกัน
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน
จัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน ให้เด็กนักเรียน
สามารถท�ำงานหาเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการเรียนได้ ท�ำให้
เด็กสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
เด็กๆ มีความสุขและมั่นใจในอนาคตของตนเอง
มากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกิดความเชือ่ มัน่ ศรัทธาโรงเรียนมากขึน้ และจ�ำนวนนักเรียน
ที่ออกกลางคันก็ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่มีนักเรียน

จ�ำนวน ๕๖๘ คน ก็เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๘๑ คน ในปี ๒๕๕๔
จ�ำนวนเด็กออกกลางคันมีเพียง ๗ คน จากปี ๒๕๕๐ ที่มี
เด็กออกกลางคันสูงถึง ๓๘ คน
ที่ น ่ า ภาคภู มิ ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง คื อ ที่ ส� ำ คั ญ “สาม
ประสบโมเดล” หรือในชือ่ ผลงาน “นวัตกรรมบริหารจัดการ
รูปแบบสามประสบเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส” ของโรงเรียนสิทธิอุดมศึกษา ได้รับรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ในด้านการ
บริหารและการจัดการสถานศึกษา จากส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาด้วย

ล�ำดับขั้นของนวัตถรรม

สามประสบโมเดล มีรูปแบบการบริหารจัดการที่
เรียกว่า เรียกว่า ASROVN ซึ่งมีกระบวนการท�ำงานต่างๆ
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ดังนี้
Awareness การสร้างความตระหนักให้ครู ชุมชน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความส�ำคัญ
ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
ถิ่นทุรกันดาร
Survey ส�ำรวจประชากรวัยเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตบริการ
ของโรงเรียนเพื่อรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ ในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา
Road map แผนที่น�ำทางแผนงาน พัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
Observation การเฝ้าระวังติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
Valuate การเพิ่มค่า การปรับปรุงการท�ำงาน
Network ภาคีเครือข่ายสร้างความยั่งยืนในการ
จัดการศึกษาร่วมกันบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
“กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้
หรื อ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย นในด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
คุณธรรม จริยธรรมที่ท�ำในโรงเรียนนั้น ครูก็จะน�ำรูปแบบ
เหล่ า นี้ ไ ปจั บ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เราสามารถอุ ด รอยรั่ ว ช่ อ งว่ า ง
วัฒนธรรมและหลักสูตรการเรียนรู้ได้” เป็นค�ำกล่าวของ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

จากสามประสบโมเดล สู่การเรียนรู้บนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน

ปัจจุบัน กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่ผ่านสื่อ
สารพัด ได้ไหลบ่ามากระทบกับกลุ่มเยาวชนอันเป็นวัยที่
รับสื่อต่างๆ ได้ง่าย ท�ำให้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
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วั ฒ นธรรมของชาวสั ง ขละบุ รี รวมทั้ ง อาชี พ ที่ พ อเพี ย ง
เรียบง่ายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ครูประยูรและคณะครูในโรงเรียน ต่างมองเห็นว่า
สภาพการณ์ เช่ น นี้ จ ะสร้ า งปั ญ หาให้ ช าวสั ง ขละบุ รี แ ละ
ประเทศไทยในอนาคต จึงได้วางแผนจัดท�ำโครงการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะอนุรกั ษ์
วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอาชีพ
ของชาวสังขละบุรีเอาไว้ โดยเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานส่งสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุ ณ ภาพเยาวชน (สสค.) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย น
การสอน ให้นกั เรียนตระหนักในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรม
รวมทั้งอาชีพท้องถิ่น เกิดความภูมิใจในถิ่นเกิดของตน
และแน่นอน หัวใจของการขับเคลื่อน ย่อมต้องเป็น
“สามประสบโมเดล” และกระบวนการ ASROVN
กิ จ กรรมในโครงการ ประกอบด้ ว ย การพู ด คุ ย
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับประเพณีวฒ
ั นธรรมของกะเหรีย่ ง
และมอญ ซึ่งเป็นกลุ่มหลัก รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ปลูกข้าวไร่ ทอผ้า ประมง จักสาน
ท� ำ ไม้ ก วาด ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ เ ด็ ก ๆ
ได้ท�ำความรู้จักและเข้าใจ ทั้งโดยการถ่ายทอดแบบเมตตา
เอือ้ อาทรจากครูภมู ปิ ญ
ั ญาและผูใ้ หญ่ในชุมชน ทัง้ การเรียนรู้
ผ่านสื่อสารสนเทศ และการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อตระหนักรู้แล้ว เด็กๆ ก็ท�ำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งอาชีพ
ที่น่าสนใจ ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำ
หนังสั้น การจัดนิทรรศการ รวมถึงการแสดงพื้นบ้านต่างๆ
ที่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ครูประยูรยังมองถึงอีกหลายโครงการในอนาคต ทีจ่ ะ
จัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน เช่น เชือ่ มโยงประเพณี
วั ฒ นธรรมเข้ า กั บ ประชาคมอาเซี ย น การแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมชายขอบกับพม่า เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน เทศบาลต�ำบล
เอกชนรีสอร์ท เพือ่ เป็นการสร้างรายได้แก่ชมุ ชนและเป็นการ
สนับสนุนเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาว
สังขละบุรี
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“ถ้าจะให้เกิดการพัฒนา เราต้องสร้างโอกาส ถ้าจะ
เกิดความยัง่ ยืน เราต้องให้เกิดการมีสว่ นร่วม” ครูประยูรสรุป

วัฒนธรรม น�ำไปสู่ความเจริญงอกงาม

สิง่ ทีผ่ อู้ ำ� นวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศกึ ษา มักย�ำ้ เตือน
กับครูทุกคนอยู่เสมอ คือ
“จะท�ำอะไรให้คำ� นึงถึงคุณภาพของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
เพราะโลกทุกวันนีเ้ ปลีย่ นเร็ว การประกอบอาชีพก็เปลีย่ นไป
ถ้าไม่เตรียมเด็กให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คล่องตัว ปรับ
ตัวเองได้ดีขึ้น และมีทักษะด้านอารมณ์ เด็กจะเสียเปรียบ
ท�ำงานไม่ได้ ทนอารมณ์ไม่ได้ ทนเหนื่อยไม่ได้ ซึ่งโรงเรียน
ต้องปลูกฝังให้เด็กโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต ความ
เป็นครู ต้องเป็นผู้ให้ ไม่ต้องถามว่าเราได้อะไร แต่ต้องถาม
ว่าเด็กได้อะไร ผูป้ กครองได้อะไร ชุมชนได้อะไร และโรงเรียน
ได้อะไร นอกจากนีค้ รูตอ้ งมีความรัก ความเมตตา เข้าใจเด็ก
ไม่ใช่ห ยิบหนังสือมาสอนเท่านั้น การให้แ ก่เด็กในวัน นี้
กุศลจะส่งถึงครูในวันข้างหน้า”
หากมองในมุมใหม่ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมของชุมชนสังขละบุรี อาจมิใช่ปัญหา หากคือ
บริบทส�ำคัญ ทีเ่ ป็นพลังเสริมหนุนให้ผบู้ ริหารและครูโรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษา ที่มีใจมุ่งมั่นในความเป็นครูที่แท้ สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับเยาวชน
ในท้องถิ่น ได้มีทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพตนเอง

โครงการเด่นด้าน

บริหารจัดการ
สถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมคือความเจริญงอกงาม หากวัฒนธรรม
หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมใดๆ การเรียนรู้
เรื่องทักษะชีวิต ก็นับว่าเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง
ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาที่แสดงถึงความยั่งยืน

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความเข้มแข็งของผูบ้ ริหารโรงเรียน ความเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากร และความร่วมมือ
ของครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น
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พอเขาท�ำงานเดี่ยวแล้วเขาก็จะมีความรู้เรื่องการ
เขียนรายงาน อาจารย์ก็มอบหมายให้ท�ำงานกลุ่ม กลุ่มละ
๓ คน เลือกท�ำได้ตามความชอบเช่นกัน บางกลุ่มท�ำเรื่องวิธี
ฆ่าแมลงสาบ บางกลุ่มท�ำเรื่องการเลี้ยงไก่ให้อ้วน บางกลุ่ม
ก็ท�ำเรื่อง EM เมื่อเขาหาข้อมูลได้ เขาต้องเขียนรายงานให้พี่
ม.๖ ตรวจก่อน และต้องเอารายงานที่พี่ ม.๖ ตรวจแก้แล้ว
มาส่งอาจารย์ด้วย เด็ก ม.๕ ก็ได้ท�ำงานรอบคอบขึ้น ส่วนพี่
ม. ๖ ก็ได้ฝึกหาข้อมูล ตรวจทานข้อมูล ซึ่งงานกลุ่มนี้เรามี
ระยะการท�ำงานให้หนึ่งเทอม ก็ประมาณ ๓ เดือน”

แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะนำ�ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ก�ำลังจะผ่านไป เสียงชื่นชม
จากครูอาจารย์จากโรงเรียนอื่นดังไม่ขาดสาย ส่วนพ่อแม่
ผูป้ กครองทีม่ าชมผลงานลูกหลานก็เปีย่ มไปด้วยความภูมใิ จ
บางเสียงสะท้อนให้ขยายวันจัดนิทรรศการเพิ่มขึ้น
หลากเสียงชื่นชมไม่ส�ำคัญเท่าการเรียนรู้ที่เด็กได้รับ
คือ ค�ำตอบของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการก่ อ นเข้ า ประเด็ น ส� ำ คั ญ เรื่ อ งการท� ำ งานใน
กระบวนการเรียนรู้นี้

สร้างแหล่งเรียนรู้อัฉริยะ

“ห้ อ งนี้ คื อ ห้ อ งเรี ย นสี เขี ย วนะคะ เป็ น
ห้องเรียนประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า และมี
นิทรรศการเรื่องการประหยัดพลังงานแสดง”
“ส่วนห้องนี้เป็นห้องเรียนอัฉริยะ เรามีไอที
บอร์ดทัชสกีนขนาดใหญ่ เวลาจะเปลีย่ นอะไรก็แตะ
ที่หน้าจอได้เลยครับ”
“ห้องนีเ้ ป็นห้องรีซอร์ท เซ็นเตอร์ (Resource
Center) ไว้ ใ ห้ นั ก เรี ยนหรื ออาจารย์ มาประชุ ม
หรือจะไว้มาหาข้อมูลก็ได้ค่ะ”
เสียงพาชมนิทรรศการในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ดังเป็นระยะๆ จากห้องนั้นห้องนี้ ส่วนเด็กนักเรียนก็เดิน
ดูนิทรรศการต่างๆ ในมือถือสมุดพาสปอร์ตไว้ประทับตรา
ว่าได้เยี่ยมชมห้องไหนบ้างแล้ว ส่วนบนเวทีกลุ่มโครงงาน
ของนักเรียนชั้น ม. ๕ ก�ำลังเสนอผลงานที่ค้นคว้ามาอย่าง
สนุกสนานเข้มข้น
บรรยากาศในวันสรุปโครงการแหล่งเรียนรู้อัจฉริยะ
น�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์
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“โรงเรี ย นกาญจนานุ เ คราะห์ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ มี
ศักยภาพด้านไอที เรามีห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีสื่อสาร ทั้ง
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีผลการเรียนรู้
ของเด็กอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ ทางโรงเรียนอยากให้เด็กได้
ใช้เวลานอกห้องเรียนอย่างเป็นประโยชน์ ให้นกั เรียนและครู
ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น เราเลยคิดโครงการนี้ขึ้น”

โครงการเริ่ ม ต้ น จากการประชุ ม ครู - อาจารย์ ใ น
โรงเรียน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะท�ำงาน จากนั้น
คณะท�ำงานได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนตั้งแต่
ม.๑-ม.๖ ทั้งโรงเรียน
“กระบวนการกับเด็ก เราท�ำแบบสอบถาม ถามเด็กๆ
ว่าอะไรที่เขาคิดว่าเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เขาอยากเรียนรู้ เด็ก
ตอบว่ามีสามเรื่อง คือ สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้อยากเรียนรู้
ครูเก่ง และเพื่อนดีชวนกันท�ำงาน”
เมื่อรู้ความต้องการของนักเรียนแล้ว ดร.เกศทิพย์
จึงวางแผนให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอนมากขึน้ เพราะห้องเรียนทัง้ ๗๒ ห้อง มีคอมพิวเตอร์
และโปรเจ็กเตอร์อยู่แล้ว เลยน�ำระบบทัชสกีนมาใช้ใน
การเรียนการสอนมากขึน้ มีหอ้ งรีซอร์ท เซ็นเตอร์ (Resource
Center) ไว้ให้ครู และนักเรียนใช้ประชุม หรือหาข้อมูลต่างๆ
ส่วนห้องสมุดอัฉริยะก็แบ่งออกเป็น ๓ โซน โซนเงียบ ไว้อา่ น
หนังสือเงียบๆ ห้ามใช้เสียง โซนประชุม แบ่งมุมไว้ส�ำหรับ
ให้เด็กๆ ได้มีที่ประชุมการท�ำรายงาน และโซนหนังสือ
ส�ำหรับการสืบค้นด้วยต�ำราโดยเฉพาะ ซึ่งในห้องสมุดนี้ก็มี
คอมพิวเตอร์ไว้บริการนักเรียนให้หาข้อมูลเรื่องต่างๆ ด้วย
เช่นกัน
“ไม่เพียงการเรียนรู้ในห้องเท่านั้นที่ส�ำคัญ เรามอง
ว่าเด็กควรสืบค้นข้อมูลได้ทกุ สถานที่ เมือ่ เราสร้างสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการหาข้อมูลให้เขามากพอแล้ว เราได้มอบหมาย
งานให้ เ ด็ ก ท� ำ  อย่ า งตั ว อาจารย์ เ องสอนวิ ท ยาศาสตร์
ม.๕ ก็มอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มให้เขาได้ท�ำ 
ให้เขาท�ำงานเดี่ยวก่อน ให้สืบค้นข้อมูลเรื่องที่สนใจ
แล้วมารายงาน แต่ละคนก็จะท�ำเรื่องไม่เหมือนกัน บางคน
ท�ำเรือ่ งท�ำไมวัยรุน่ ไทยชอบใช้แบล็กเบอร์รี่ ครูกจ็ ะถามต่อว่า
วัยรุ่นไทยหมายถึงใคร แล้วแบล็กเบอร์รี่มีอะไรรุ่นไหนบ้าง
เด็กก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลมาตอบ แต่ละโจทย์มีระยะเวลา
ท�ำงาน ๑-๒ สัปดาห์

หลังจากผลงานผ่านการตรวจทานจากพี่ ม.๖ และ
อาจารย์แล้ว เด็กๆ ต้องเผยแพร่ผลงานลง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ
(Facebook Fanpage) ภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียน ซึ่ง
จะมีอาจารย์คอยตรวจทานความเรียบร้อยในการใช้ภาษาว่า
ถูกต้องสุภาพหรือไม่ ซึ่งเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนจะ
ได้เข้ามาอ่านงานนี้ด้วย
ไม่เพียงวิชาวิทยาศาสตร์เท่านัน้ ทีเ่ ด็กได้ใช้เทคโนโลยี
ในการหาความรู้ วิชาพละศึกษา เด็กๆ ก็ได้ถ่ายวีดิโอสอน
ไอคิโด แล้วแชร์ลงในเว็ปไซต์ยูทูบด้วยเช่นกัน
“ความจริ ง แล้ ว เราพยายามให้ เ ด็ ก ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศหลายวิชา แต่วิชาวิทยาศาสตร์อาจจะได้ผลมาก
หน่อย เพราะเป็นวิชาที่ต้องหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาก
อยู่แล้ว”

เด็กรู้เรียน ครูเรียนรู้

เมื่อเด็กอยากได้ครูเก่งๆ ครู – อาจารย์ของโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน อาจารย์
มีการประชุมนิเทศสื่อการสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
ความเหมาะสมของสือ่ การสอนของอาจารย์แต่ละท่าน เพือ่
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
“เราคุยกันด้วยความรัก ความปรารถนาดี อยากให้
อาจารย์มีสื่อการสอนที่ดี อาจารย์แต่ละท่านก็ช่วยกันอย่าง
เต็มที่ ไม่โกรธไม่เคืองกันเวลาวิพากษ์ผลงาน แล้วก็เอา
ค�ำแนะน�ำทีไ่ ด้ไปปรับปรุงผลงานให้ดขี นึ้ ผลทีไ่ ด้คอื อาจารย์
มีสื่อการสอนที่ดี เด็กก็ถูกใจ สนุกกับการเรียนมากขึ้น”

สู่พลโลกที่สมบูรณ์

นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้
ให้เด็กแล้ว ครูอาจารย์กม็ สี ว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เด็กอยากเรียนรู้
ครูทุกๆ คนในโรงเรียนจะกระตุ้นให้เด็กใช้ประโยชน์จาก
สือ่ สารสนเทศ อาจารย์ทปี่ รึกษาพูดกระตุน้ เด็กในคาบเรียน
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านร่องหอย

โฮมรูม หรือหากอาจารย์ไปเจอเด็กนัง่ เล่นใช้เวลาว่างไม่เป็น
ประโยชน์ก็จะบอกให้กลับไปท�ำงาน ไปหาข้อมูลดีกว่า
เด็ก ม.๕ และ ม.๖ ได้ฝึกใช้อังกฤษด้วยการเผยแพร่
ผลงานลงเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ส่วนน้องๆ ชั้นอื่นๆ ก็ต้องเข้าไป
อ่าน นอกจากนีท้ างโรงเรียนยังมีเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เด็ก
เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องสนทนา
“เรามีห้องสนทนาในเว็บปกติของโรงเรียน วิธีนี้จะ
ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี น้องเล็กได้ปรึกษา
ปัญหากับพี่ใหญ่ หรือปรึกษางานกันระหว่างเพื่อน โดยเรา
จะมีอาจารย์ด้านสารสนเทศเป็นผู้ควบคุมการใช้ภาษาหรือ
ความเหมาะสมเรื่องต่างๆ อีกที
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดกับตัวเด็ก เขาใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์มากขึ้น งานที่เราให้ท�ำก็คือการบ้านที่เขาต้องท�ำ
อยู่แล้ว ไม่ได้เพิ่มภาระให้เขา เพียงแต่กระตุ้นให้เขาใช้เวลา
ว่างที่โรงเรียนในการสืบค้นข้อมูล แล้วเด็กก็ท�ำงานกันออก
มาได้ดี
วันน�ำเสนอผลงานนี้ เราเชิญ ผอ.โรงเรียน อาจารย์
นักเรียน จากหลายโรงเรียนมาร่วมงาน รวมถึงผูป้ กครองของ
เด็กๆ เราให้เด็กเป็นคนแนะน�ำห้องแต่ละห้อง คือ ห้องสมุด
อัฉริยะ ห้องเรียนสีเขียว ห้องรีซอร์ท เซ็นเตอร์ (Resource
Center) และน�ำชมนิทรรศการต่างๆ เอง เด็กท�ำได้ดีมาก
เพราะเขาได้ใช้งานห้องเหล่านัน้ ด้วยตนเอง เรียนรูจ้ นมีความ
เข้าใจ ส่วนเด็กที่ท�ำโครงงานนอกจากเสนอผลงานผ่านเว็บ
แล้วก็ได้พรีเซ็นต์งานในวันนี้ด้วย คือเป็นวันที่เราได้สรุป
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ความรู้ของเด็กกันจริงๆ ว่ามีความเข้าใจและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน
“ส่วนเด็กที่ไม่มีหน้าที่ประจ�ำห้อง หรือมีหน้าที่อะไร
เขาต้องเข้าชมงาน โดยเราจะมีฐาน ๕ ฐานให้เขาไปชมและ
ประทับตราลงในสมุดพาสปอร์ตว่าได้เข้ามาท�ำกิจกรรมใน
แต่ละฐานแล้ว วิธนี ชี้ ว่ ยให้เด็กสนุกกับกิจกรรมและได้ความ
รู้ไปพร้อมกัน ซึ่งก็มีคนเรียกร้องให้จัดเพิ่ม แต่เราคิดว่าวัน
เดียวก็เพียงพอแล้ว”
เทคโนโลยีที่เป็นดาบสองคม หากความพยายาม
กระตุ้น ผลักดันให้เด็กเข้าถึงอย่างถูกวิธี โดยผู้ใหญ่คอย
ดูแล ก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ใช้งานอย่างถูกต้อง เป็นคนที่
เท่าทันสื่อและเป็นคนที่มีศักยภาพได้ในอนาคต จึงเป็น
ตัวอย่างของการบริหารจัดการสถานศึกษาจากต้นทุนเดิม
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างสอดคล้องกับยุค
สมัย
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ความชัดเจนในการท�ำงาน การมอบหมายงาน
อย่างเป็นระบบ จัดสรรหน้าที่อย่างถูกที่ถูกเวลา
(put the right man on the right job)

ฟัก แฟง น�้ำเต้าลูกโตห้อยอยู่เต็มซุ้ม ผัก
ในแปลงก�ำลังแตกใบเขียวสดน่ารับประทาน กบ
ตัวเขือ่ งในบ่อเลีย้ ง หน่อไม้หวานแตกหน่อล้อฝน
เห็ดนางฟ้าบานสะพรัง่ อยูเ่ ต็มโรงเพาะเห็ด และ
ผลิตผลจากฐานกิจกรรมอื่นๆ นับรวมร่วม ๑๐
ฐาน ทีโ่ รงเรียนบ้านร่องหอยในวันนี้ ไม่เพียงเป็น
แหล่งอาหารกลางวันคุณภาพดีที่สร้างความ
อิม่ ท้อง รูปร่างสมวัย และผลการเรียนทีด่ ขี นึ้ ให้กบั
นักเรียนทั้ง ๑๕๔ ชีวิต แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ทักษะอาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง ที่สร้าง
รอยยิม้ สดใสและความภาคภูมใิ จให้กบั นักเรียน
ทุกคน แตกต่างจากภาพในอดีตอย่างสิ้นเชิง

น้องอิ่มแต่พี่อด

โรงเรียนบ้านร่องหอย ตั้งอยู่ที่ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดนครสวรรค์
๙๐ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนชั้นอนุบาล
๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีฐานะยากจน
พ่อแม่หย่าร้าง ขาดความอบอุ่น ขาดแคลนอาหาร
“ช่ ว งหมดหน้ า นาผู ้ ป กครองจะเข้ า ไปท� ำ งานใน
กรุงเทพฯ ปล่อยให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายาย เราเป็นเด็กที่
ยากจนมาก่อน รู้ว่าความอดอยากยากจนเป็นอย่างไร จึง
อยากท�ำโครงการฯ เพือ่ ทดแทนสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยมี” ครูยทุ ธนา

แสงทอง ผูร้ บั ผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ อาหาร
กลางวันที่ยั่งยืน มุ่งมั่นตั้งใจอยากให้เด็กๆ ในโรงเรียนแห่งนี้
ได้กินอาหารกลางวันอิ่มกันถ้วนหน้า แต่ปัญหาใหญ่คืองบ
อาหารกลางวันทีโ่ รงเรียนได้รบั มีไม่เพียงพอส�ำหรับเด็กทุกคน
อ.สมศักดิ์ แก่นยิง่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย
เล่าถึงปัญหาในอดีตว่า “ค่าอาหารกลางวันเขาให้เฉพาะ
ส� ำ หรั บ เด็ ก ประถม ระดั บ มั ธ ยมนั้ น ไม่ มี ใ ห้ นั ก เรี ย น
ก็ตอ้ งกลับไปรับประทานอาหารกลางวันทีบ่ า้ น ปัญหาทีต่ ามมา
คือนักเรียนกลับไปแล้ว ไม่กลับมาเรียนในภาคบ่าย ไปมี
เรือ่ งทะเลาะวิวาทบ้าง ยาเสพติดบ้าง ชูส้ าวบ้าง ผมแก้ปญ
ั หา
ด้วยการให้นักเรียนมัธยมห่อข้าวมาโรงเรียน แต่เด็กไม่ยอม
ห่อข้าวมาที่โรงเรียน เพราะเขาอายที่ที่บ้านไม่มีกับข้าว
เขาก็ยอมอดอาหารกลางวันแทน”
น้องอิ่มแต่พี่อด ท�ำให้คนเป็นครูนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจึงประชุมทีม ก�ำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจน
เด็กต้องอิม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ช่วยกันระดมทุนและระดมแรง
ทั้งจากภายนอกและในชุมชน จนได้รับงบประมาณจาก
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในปี ๒๕๕๐
ในระยะแรกได้เงินสนับสนุนมาก็น�ำไปซื้ออาหาร
เมื่อเงินหมดวงจรความอดอยากก็กลับมาอีก ทางโรงเรียน
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“เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทุกอย่าง ถ้าเขาเรียนตั้งแต่ ป.๑
ก็จะได้ครบ ๙ กิจกรรมพอดีเมื่อจบ ม.๓ เราไม่ได้ท�ำแค่
เพื่อให้เด็กได้อาหารกลางวันอย่างเดียว เราท�ำเพื่อให้เด็ก
ได้ความรู้ ได้ความคิด ไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วเราก็ท�ำให้ ต้องให้
เด็กมีสว่ นร่วมในการท�ำด้วย เขาจะได้ทกั ษะในการท�ำงาน”
ผอ.สมศักดิ์เผยแนวคิดเบื้องหลังโครงการ

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

แหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้

จึงชักชวน อบต.และชาวบ้านให้เข้ามาคิดหาทางออกใน
ระยะยาว
“ถ้าคนเราท้องหิวอยู่ จะให้ตงั้ ใจเรียนคงจะเป็นไปไม่ได้
เราเล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้จึงสนับสนุนเต็มที่ เด็กจะ
ได้ไม่อด” ทองสุข หาเวียง นายก อบต.วังน�้ำลัด จึงช่วย
ผลักดันให้ อบต.วังน�ำ้ ลัดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตัง้ แต่
ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
งบสนับสนุนส่วนหนึ่งจึงน�ำไปเป็นต้นทุนซื้อกล้าไผ่
เชื้อเห็ด เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์กบ และพันธุ์ปลา ซึ่งผลผลิต
ที่งอกเงยเหล่านี้จะกลายไปเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆ
แต่อาหารกลางวันที่ผลิตได้ก็ยังไม่เพียงพอ โรงเรียนยังต้อง
พึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอกอยู่มาก
ดังนัน้ เมือ่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก สสค.ท�ำให้สามารถ
สร้างฐานการผลิตอาหารเพื่อพึ่งตนเองแบบครบวงจร จาก
เดิมที่มีปลาเพียง ๑ กระชังก็เพิ่มเป็น ๒ กระชัง จากเดิม
ที่มีกบเพียง ๑ กระชัง ก็เพิ่มเป็น ๓ กระชัง มีการต่อเติม
ขยายโรงเพาะเห็ด เพิ่มฐานไก่ไข่ขึ้นมาเป็นฐานที่ ๑๐ อีกทั้ง
ต่อยอดขยายกิจกรรมการผลิตให้มีความหลากหลายมั่นคง
และเพียงพอส�ำหรับเด็กทุกคนตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานกิจกรรมทั้ง ๑๐ ฐาน
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เด็กๆ ทัง้ โรงเรียนจะเป็นทัง้ ผูเ้ รียนและเป็นก�ำลังหลัก
ในการผลิต โดยมีครูเกษตรทีม่ ที งั้ ความรูแ้ ละใจรักเป็นก�ำลัง
หลักในการบริหารจัดการดูแล มีภูมิปัญญาชาวบ้านจาก
ชุมชนที่ศรัทธาในความรักความทุ่มเทของครูเข้ามาร่วมเป็น
ที่ปรึกษา
ค่อยๆ ปลูก ค่อยๆ สร้าง ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละอย่างๆ
จนมีผลผลิตให้เก็บกินเป็นอาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอ
ส�ำหรับเด็กๆ ทุกคน จากฐานนาข้าว ฐานปลูกไผ่หวาน
ฐานปุ๋ยหมัก ฐานเลี้ยงปลา ฐานเพาะเห็ด ฐานเลี้ยงกบ
ฐานเลี้ยงไก่เนื้อ ฐานเลี้ยงเป็ดไข่ ฐานผักปลอดสารพิษ และ
ล่าสุด ฐานไก่ไข่ ทุกวันนี้เด็กๆ บ้านร่องหอยจะมาโรงเรียน
พร้ อ มกั บ ห่ อ ข้ า วเปล่ า มาด้ ว ย ส่ ว นกั บ ข้ า วมี อ ยู ่ แ ล้ ว ใน
โรงเรียนเต็มไปหมด
ทุกเช้าและเย็น เด็กๆ จะลงประจ�ำการทีฐ่ านกิจกรรม
ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งแต่ละฐานมีการแบ่งเด็กแบบคละชั้น
ตัง้ แต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตตามความสมัครใจ ตลอดหนึง่ ปี
เต็ม เด็กจะได้เรียนรูก้ ารผลิตในทุกขัน้ ตอนไปจนถึงเก็บเกีย่ ว
เผชิญปัญหาอุปสรรคและได้คน้ พบค�ำตอบจากประสบการณ์
ตรง การได้ท�ำซ�้ำในแต่ละรอบการผลิต ท�ำให้เด็กๆ เก่งขึ้น
ช�ำนาญขึ้น และผูกพันกันมากขึ้น ภายในการน�ำของพี่ๆ
ม.๓ ที่คอยพาน้องๆ ท�ำ 
ทุกวันพฤหัสคาบเรียนสุดท้าย สมาชิกแต่ละฐาน
จะมาสรุปผลและวางแผนการท�ำงานร่วมกันช่วยกันคิด
ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูประจ�ำกลุ่มช่วยให้ค�ำ
ปรึกษาเติมเต็มความรู้ที่จ�ำเป็นให้ เป็นบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ที่เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมและมีชีวิตชีวา เพราะ
ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริง และเมื่อครบปีเด็กๆ
ก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ไปสู่ฐานใหม่ หมุนเวียนเรียนรู้ไป
จนครบทุกกลุ่มเมื่อจบการศึกษา

เด็กกลุ่มเห็ดช่วยกันเก็บเห็ดนางฟ้าที่ก�ำลังออกดอก
บานสะพรั่ง ส่งไปยังโรงครัว เพื่อท�ำต้มย�ำเห็ด เมนูที่แม่ครัว
ลงมือท�ำอย่างสุดฝีมือ
“ภูมิใจค่ะ ท�ำให้น้องกิน” ด.ญ.สิทธิดา ไพเกาะ
นักเรียนชั้น ม.๓ หนึ่งในแม่ครัวกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
“อาหารที่เราท�ำก็เป็นของที่เราเลี้ยงเอง ท�ำเอง
ท�ำด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของพวกเรา” ด.ช.สิงหนาท ค�ำแสง
นักเรียนชั้น ม.๑ บอกด้วยน�้ำเสียงภาคภูมิใจ
บ่ า ยนี้ ที่ ส ระน�้ ำ ดู จ ะคึ ก คั ก เป็ น พิ เ ศษ เพราะมี
ผู้ปกครองหลายคนมาจับปลาสวายในกระชังที่ก�ำลังโตได้ที่
ซึ่งหากเป็นงานเหนือบ่ากว่าแรงของครูและนักเรียนแล้ว
ชาวบ้านจะเป็นกองหนุนเข้ามาช่วยทันที ปลาเหล่านี้จะน�ำ
ไปท�ำเป็นปลาสวายแดดเดียวแสนอร่อยแหล่งของโปรตีนชัน้
ดี ยังมีต้มฟักแฟงเนื้อหวานที่เพิ่มตัดมาจากซุ้มผักเมื่อเช้านี้
“อาหาเช้า-เย็นอาจจะไม่ดีหน่อย แต่กลางวันเขา
จะได้เต็มที่ เป็นอาหารที่ดี ปลอดสารพิษ เพราะฉะนั้น
สุขภาพก็จะดีขึ้น” ค�ำกล่าวครูยุทธนาเห็นได้ชัดจากส่วนสูง
และน�้ำหนักตัวของเด็กที่เพิ่มขึ้น
แต่ละวันเมนูอาหารก็จะหมุนเวียนไปตามวัตถุดิบที่
แต่ละกลุม่ ผลิตได้ โดยโรงเรียนจะน�ำงบทีไ่ ด้รบั มาซือ้ ผลผลิต
ของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นทุกกลุ่มจึงต้องวางแผนจัดการการ
เพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างสม�ำ่ เสมอ
พอกินตลอดทั้งปี

นอกจากขายให้โรงเรียนแล้ว ผลผลิตทีไ่ ด้มากๆ อย่าง
เห็ดนางฟ้า ยังน�ำไปขายให้ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็จะน�ำมาแปรรูป เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้
ทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น น�้ำพริกเผาเห็ดที่คุณครู
และเด็กๆ ช่วยกันปรับปรุงจนได้สูตรถูกใจ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้อกี ทางหนึง่ หน่อไม้หน้าฝนทีเ่ ก็บกินไม่ทนั ก็นำ� มาท�ำหน่อ
ไม้ดอง ถนอมไว้กินได้ในช่วงหน้าแล้ง ส่วนไข่เป็ดก็น�ำมาท�ำ
ไข่เค็มหอม สูตรอร่อยของบ้านร่องหอย ที่มีเคล็ดลับอยู่ที่
การน�ำน�้ำใบเตยมาผสมคลุกเคล้ากับดินสอพอง
รายได้ต่างๆ ที่เข้ามาจะเก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุน
ของแต่ละกลุ่ม มีการท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย ซึ่งครูและ
นักเรียนจะช่วยกันบริหารจัดการให้หมุนเวียนและยัง่ ยืนมากขึน้
“ผมว่านี่คือความส�ำเร็จของโรงเรียน จุดหมาย
ทีท่ ำ� ให้มโี ครงการนีเ้ กิดขึน้ มา ของผม ของโรงเรียน ของท่าน
ผู้บริหารก็คือเด็ก ไม่ว่าเด็กที่นี่จะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ
เขาจะไม่ อ ดตาย เพราะว่ า ได้ มี วิ ช าชี พ ตรงนี้ ติ ด ตั ว ไป”
ครูยุทธนาบอกอย่างมุ่งมั่น
ในวันนี้นอกจากอาหารกลางวันที่ยั่งยืน กิจกรรม
ในทุกฐานยังเอื้อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน อยูอ่ ย่างพอเพียง เด็กๆ
จึงมีความประพฤติที่ดี ไม่หนีเรียน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ไม่มีพฤติกรรมเรื่องชู้สาว และที่ส�ำคัญ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ของนั ก เรี ย นไม่ ติ ด ยาเสพติ ด ส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนดีขึ้นไปด้วย
จากความหิวน�ำไปสู่การคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน
จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต พร้อมกับสร้างอาหาร
กลางวั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ อิ่ ม ท้ อ งพร้ อ มๆ
ไปกับได้เรียนรู้อย่างมีความสุข คิออีกหนึ่งตัวอย่างของ
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งเด็กเป็นเป้าหมายหลัก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่น่าภาคภูมิใจ

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การมองปัญหาปากท้องของเด็กอย่างเป็น
องค์รวม และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงของคณะครูและผู้บริหารที่ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากชุมชน
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การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสัน้
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สุรินทร์

คิด เขียนบท

จัดท�ำ น�ำเสนอสตอรี่บอร์ดหนังสั้น

เรียนรู้วิธีถ่ายท�ำ มุมกล้อง

แม้จะเป็นโรงเรียนในจังหวัดที่ห่างไกล แต่ก็ไม่มีอะไรหยุดความฝันและจินตนาการได้
การเรียนรู้ผ่านช่องทางการทำ�ภาพยนตร์หรือหนังสั้น จึงเป็นอีกช่องทางการเรียนการสอน
ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมุ่ง
ให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ ๕ ประการ คือ ความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี โดยครูผู้สอนต้องปลูกฝังและพัฒนาให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ แต่เนื่องจากโรงเรียน
พระแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เมื่อสังเกตพบ
ว่าเด็กๆ มีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็น
พิเศษ “ โครงการการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้หนังสั้น” จึงเกิดขึ้น
อาจารย์สพุ ชิ ฌาย์ เทศทอง เจ้าของไอเดีย โครงการ
การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น
เป็นผู้เสนอของบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริม
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สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อน�ำ
มาจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้ตรงกับความ
สนใจของเด็กๆ เพราะโครงการใดๆ จะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย หาก
เด็กไม่ยอมรับหรือไม่รู้สึกสนุกกับโครงการเหล่านั้น

สนุก สร้างสรรค์ ท�ำงานด้วยความรัก

เมือ่ โครงการผ่านการสนับสนุนจาก สสค.แล้ว อาจารย์
สุพิชฌาย์และคณะจึงเริ่มการท�ำงาน โดยจัดอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการท�ำหนังสั้น ตั้งแต่เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้าน
การท�ำภาพยนตร์มาให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย
จ�ำนวน ๓๗๐ คน และอาจารย์ในโรงเรียน ๑๘ คน
ด้วยเวลาอบรม ๓ วัน สองวันแรก นักเรียนและครู
ได้เรียนรู้ขั้นตอนการถ่ายท�ำภาพยนตร์ หนังสั้นและสารคดี
กันเต็มอิ่มตั้งแต่วิธีเขียนสคริปไปจนถึงขั้นตอนการถ่ายท�ำ
และโพสต์โปรดักชั่น คืออบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

จากนัน้ จึงแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ละ ๕ – ๘ คน ได้กลุม่
กิจกรรมทั้งหมด ๓๖ กลุ่ม โดยให้นักเรียนเลือกอย่างอิสระ
ว่าอยากอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนคนไหน และเลือกอาจารย์
ที่ปรึกษากลุ่มละ ๑ คน ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านดูแลเด็ก
คนละไม่เกิน ๓ กลุ่ม แล้วจึงเลือกประเภทหนังที่สนใจจาก
๓ ประเภท คือ หนังสัน้ ส่งเสริมคุณธรรม ภาพยนตร์จากกลุม่
สาระการเรียนรู้ หรือหนังสารคดี

ถ่ายท�ำหนังสั้นเรื่อง รักของแม่

เมื่อได้เพื่อนได้ครู ได้เรื่องแล้ว เด็กๆ จึงเริ่มลงมือคิด
สคริปต์ วางพล็อต และออกไปถ่ายท�ำหนัง ตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกและเด็กๆ อยากมีส่วนรวม
มากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง แต่ละกลุ่มคิดงานกันอย่างสร้างสรรค์
หากเป็นหนังสั้นที่คิดว่าจะส่งประกวด เด็กๆ จะคัดตัวแสดง
อย่างพิถีพิถันกันเป็นพิเศษ เขียนเรื่อง วางโครงมาให้ครู
ทีป่ รึกษาตรวจปรับแก้กอ่ นถ่ายจริงกันหลายครัง้ (จนถึงถ่าย
ซ่อมในกรณีทยี่ งั ไม่ถกู ใจ) เด็กๆ จึงได้เรียนรูก้ ารท�ำงานอย่าง
รอบคอบ เอาใจใส่ และทุ่มเทกับการท�ำงานกันอย่างจริงจัง
ส่วนหนังสั้นที่เด็กๆ ให้ความสนใจนิยมท�ำมากที่สุด คือ
สารคดีทอ่ งเทีย่ วแนวประวัตศิ าสตร์ ทีไ่ ด้ออกไปถ่ายท�ำเรือ่ งราว
ปราสาทหินในจังหวัดสุรินทร์ เหตุผลก็เพราะเป็นสารคดี
ท่องเที่ยวที่ได้แนะน�ำโบราณสถานในบ้านเกิด อีกทั้งยังได้
ออกไปเที่ยวด้วยนั่นเอง
สารคดีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกี่ยวกับพิธีแซนโฏนตา
ประเพณีโบราณอันมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี
ตั้งแต่สมัยขอมโบราณ ซึ่งชาวสุรินทร์จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู
ของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน

สารคดีเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดความ
เป็นมารากเหง้าท้องถิน่ ชาวสุรนิ ทร์ทเี่ ชือ่ มโยงกับอาณาจักร
เขมรโบราณ และยังสะท้อนแง่งามทางวัฒนธรรมว่าเราและ
ประเทศเพื่อนบ้านล้วนเป็นพี่น้องกัน
นอกจากนีน้ กั เรียนยังท�ำหนังสัน้ เกีย่ วกับสาธารณสุข
สุขภาพ สังคม และอื่นๆ อีกหลายเรื่อง รวมแล้วมีหนังสั้น
๓๖ เรื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่าความส�ำเร็จนี้เกิดจากความ

ตัดต่อ

รับเกียรติบัตรอบรม การผลิตหนังสั้น

ร่วมแรงร่วมใจของคณะครูทกุ คนในโรงเรียนทีค่ อยเป็นก�ำลังใจ
รวมถึงสละเวลาออกไปถ่ายงานกับเด็กๆ คอยให้ค�ำแนะน�ำ 
ตลอดจนช่วยแก้ปญ
ั หา รวมไปถึงผูบ้ ริหารทีใ่ ห้การสนับสนุน
ให้ก�ำลังใจ และ สสค. ที่ให้งบประมาณสนับสนุน
จากขั้นตอนถ่ายท�ำ  สู่โพสต์โปรดักชั่น แล้วก็ถึง
เวลาที่ทุกคนรอคอย คือ ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน และ
ประชาสัมพันธ์ศกั ยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ในการท�ำหนังสั้นต่อสาธารณชน ซึ่งมีทั้งการจัดฉายในห้อง
ประชุมใหญ่ของโรงเรียน ๒ ครั้ง ให้นักเรียนทุกชั้นปีได้ชม
ร่วมกัน
พิ ธี ก รกล่ า วเชิ ญ ชวน ผู ้ ช มทุ ก คนพร้ อ มประจ� ำ ที่
เด็กๆ ลุ้นกันตัวโก่งว่าหนังกลุ่มไหน ครูจะวิจารณ์ให้ข้อคิด
เห็นอย่างไรบ้าง เด็กบางคนก็ลุ้นว่าจะมีตัวเองอยู่ในจอ
หรือเปล่า เมื่อได้เห็นตัวเองก็ยิ้มแก้มแทบปริ ส่วนเพื่อน
ข้างๆ ก็สะกิดหรือโห่แซว บางคนมีพอ่ แม่ ผูป้ กครองได้เข้าฉาก
ก็ ถื อ เป็ น ความภาคภู มิ ใจอย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ อ าจารย์
ยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และที่ส�ำคัญคือการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ยทู บู (You Tube)
จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเด็กๆ ที่ผลงานเขาได้
เผยแพร่ไปทั่วโลก และบรรลุเป้าประสงค์ของโครงการที่ได้
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บูรณาการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมากที่สุดครั้งหนึ่งของ
โรงเรียน

ผลส�ำเร็จเกินคาดหมาย

หากมองด้านการเรียนการสอน “โครงการการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น” มีส่วนช่วยให้
นักเรียนของโรงเรียนพระแก้ววิทยา ประสบความส�ำเร็จด้าน
วิชาการเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากผลการสอบ O-NET
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ
ม.๖ ที่สูงขึ้น โดยวิชาที่เด็กชั้น ม.๓ มีคะแนนสูงขึ้น คือ วิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ส่วนชั้น
ม.๖ รายวิชาที่คะแนนดีขึ้น คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น�ำเสนอภาพยนตร์ เรือ่ ง” บ้า” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�ำปี
๒๕๕๔ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม

แม้จะไม่สามารถสรุปได้ ว่าโครงการนี้มีผลต่อการ
สอบที่ดีขึ้นของนักเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ก็คือก้าว
เล็กๆ ที่น�ำมาซึ่งความภูมิใจของผู้สอน และผู้มีส่วนผลักดัน
โครงการทุกๆ คน

อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลจากความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา

ส�ำหรับเด็กๆ สิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพผลงาน และ
เป็นรางวัลให้กบั ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการผลิตผลงานของเขา
คือการที่หนังสั้นในโครงการนี้หลายเรื่องได้รับรางวัลการ
ประกวดโครงการหนังสั้น จากหลายสถาบัน อาทิเช่น
• รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดภาพยนตร์
สัน้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพยนตร์ เรื่อง “บ้า”
• รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดสื่ อ สร้ า งสรรค์
ประเภทหนังสั้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนไทยได้ อ ย่ า งไร ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น
สุขภาพ เขต ๙ นครราชสีมา ภาพยนตร์ เรื่อง “ชีวิตนี้...
มีหลักประกัน”
ความส�ำเร็จในการประกวด และการเข้าร่วมการ
ประกวดระดับประเทศนี้ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก
ว่า โรงเรียน ชุมชน และสังคมยกย่องให้การยอมรับ ท�ำให้เด็ก
เห็นคุณค่าในตัวเอง และจากความส�ำเร็จเล็กๆ นี้เอง ท�ำให้
เด็กบางคนต่อยอดเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขา
วิชาการผลิตภาพยนตร์ และคณะนิเทศศาสตร์
โครงการนี้จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เด็กค้นพบ
ศักยภาพในตัวเอง และท�ำให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงความชอบ
ความรักในการเลือกเส้นทางชีวิตอีกด้วย ที่สุดแล้วโครงการ
การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น
จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบ
บูรณาการอย่างสร้างสรรค์ บวกกับความสนุกในการท�ำงาน
มักมีผลส�ำเร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของทัง้ อาจารย์ผสู้ อน และเด็กๆ
รวมอยู่ด้วยเสมอ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๙ จากภาพยนตร์เรื่อง
“ชีวิตนี้...มีหลักประกัน”
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วางแผนการท�ำงานและมอบหมายงานใน
แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ท�ำงานตามแผนที่วางไว้
ตรวจสอบการท�ำงานกับผูเ้ กีย่ วข้องเป็นระยะๆ มอง
ให้เห็นปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข

และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน

“สวัสดีค่ะ ขอน�ำผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่
ดิ น แดนอารยธรรมเก่ า แก่ อ� ำ เภอสู ง เนิ น ...
ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักร
ล�้ ำ ค่ า ปราสาทหิ น โบราณ ส้ ม โอหวานรสดี
ประเพณีกินเข่าค�่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว”
เสี ย งเจื้ อ ยแจ้ ว ชวนฟั ง ของยุ ว มั ค คุ เ ทศก์ ตั ว น้ อ ย
ที่ก�ำลังเชิญชวนแขกบ้านแขกเมือง ให้รู้จักของดีที่เป็น
เอกลักษณ์เมืองสูงเนินด้วยความภาคภูมิใจอยู่นี้ คือหนึ่ง
ในผลส�ำเร็จของ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝัง
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสค.
เพราะที่นี่ก็พบปัญหาแห่งยุคสมัยไม่ต่างอะไรจาก
ที่อื่นๆ คือเยาวชนรุ่นใหม่เริ่มหลงลืมและละเลยวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มองไม่เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ
ได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา

ท�ำอย่างไรให้เด็กรักท้องถิ่น

“ไม่ใช่ความผิดของเด็กๆ หากแต่เป็นหน้าที่ของ
โรงเรี ย นที่ มี บ ทบาทในการจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ พวกเขา
เพราะความหมายของการศึกษา คือกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้ การศึกษาจึงมีหน้าทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะสร้างความตระหนัก
ให้กับนักเรียน”
“จะท�ำอย่างไรให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกรักท้องถิ่น”
คือโจทย์ใหญ่ที่ อ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสูงเนิน โยนลงมาให้ อ.สาธิต ปลิวสูงเนิน และ อ.เรณู
เวบสู ง เนิ น ช่วยกันคิด ในฐานะลูกหลานชาวสูงเนินที่

มองเห็นสถานการณ์ไม่ต่างกัน
“เดี๋ยวนี่อีนาง ไอ้นายน้อย ไม่ร่องเพลงโคราช ไม่กิ๋น
เข่าปาด เข่าแพะ แกงบวน และไม่พดู ไม่จาภาษาโคราชบ้าน
เอ๋งกันเดิ้ง”
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ม.๑-ม.๖ ทั้ง ๒,๐๑๙ คน ต่างแยกย้ายกันไปท�ำกิจกรรม
ชุมนุมที่พวกเขาสนใจซึ่งมีมากกว่า ๔๐ ชุมนุม ในจ�ำนวนนี้
มี ๖ ชุมนุม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน และ สสค.
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “โคราชบ้านเอ๋ง”
ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากเด็กๆ อย่างล้นหลาม เพราะเต็มไป
ด้วยกิจกรรมดีๆ ที่สนุกสนานมากมาย

อนุรักษ์ภาษาโคราช

“ใครไม่รู่จิไป๋เที่ยวก๊ะไหนหมู่ แก่ลองไปเที่ยวแถว
ลานอนุสาวรียย์ า่ โมถัว่ ะ เค้าจัด๊ ดีเ๋ จ่นดอกเด่ไป๋ดถู๋ วั่ ะ เดีย๋ วจิ
หาว่าฉันฉี่ป๊ดอี๊กแก่ะ”
หลั ง จากฝึ ก พู ด ภาษาโคราชในกิ จ กรรมชุ ม นุ ม
จนคล่องแล้ว ทุกเช้าของวันพุธและวันพฤหัสบดีจะมีดเี จตัวจิว๋
ส่งส�ำเนียงภาษาโคราชที่มีจังหวะจะโคนสนุกสนานน่าฟัง
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ผ่านเสียงตามสาย ทักทายเด็กๆ ทุกคนในโรงเรียน หนึ่งใน
กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาถิ่น ที่ อ.อารีย์ บุญปลื้ม กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ได้รณรงค์ให้นกั เรียนหันกลับมาเรียนรู้
ภาษาดั้งเดิมของพ่อแม่มากขึ้น รื้อฟื้นความทรงจ�ำสมัย
ยังเป็นเด็กเล็กๆ ที่เคยนอนหนุนตักแม่ ฟังผู้ใหญ่พูดคุยกัน
“จิ๋งๆ แล่วมันเป๋นความภูมิใจ๋ของลูกโคราชทุกคนที่
จิได่พูดภาษาโคราชบ้านเอ๋ง ให่คนอื่นเค้าได่รู่ ว่านี่คือภาษา
โคราชหน่าไม่ใช่ภาษาอีสาน มันเป๋นเอกกะลั๋ก ซึ่งไหม่มี
จังหวั๊ดไหนเหมือน”
นอกจากนี้ยังมีเพลงโคราช เพลงพื้นบ้านที่หาฟัง
ยากขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นเพลงที่ท้าวสุรนารีหรือท้าวย่าโมชอบ
มาก เด็กๆ หลายคนเคยได้ยินอยู่บ้างเวลาที่มีการบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวย่าโม แต่ก็ไม่บ่อยนัก คุณครูจึงชวนวิทยากร
ท้องถิ่นที่มีจิตอาสา มาช่วยสอนเพลงโคราชให้พวกเขาทุก
สัปดาห์ ท�ำให้เด็กๆ ได้ฝกึ ร้อง ฝึกร�ำจนเก่ง สามารถออกงาน
แสดงได้ด้วยความภาคภูมิใจ

อ.ปรียาภา สุกรินทร์ และ อ.ศุกร์กัญญา ปราบ
สูงเนิน ได้คิดค้นประดิษฐ์ท่าร�ำ “ระบ�ำเสมานคร” ขึ้น โดย
จินตนาการจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเสมาใน
อดีต ออกมาเป็นระบ�ำที่มีความอ่อนช้อย งดงาม ซึ่งเด็กๆ
ได้ฝกึ ซ้อมท่าร�ำกันอย่างอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ และได้นำ� ไปแสดง
ในงานต่างๆ อยู่เสมอ

ประติมากรรมท้องถิ่น

อาหารท้องถิ่นโคราช

ย้ายมาดูทชี่ มุ นุมอนุรกั ษ์อาหารท้องถิน่ โคราชกันบ้าง
ที่นี่ทั้งสนุกและอร่อย เพราะทุกสัปดาห์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้
การท�ำอาหารท้องถิ่นโคราชหลากหลายเมนู
อย่างผัดหมี่โคราช อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นที่นิยม
ท�ำกินกันทุกบ้าน โดยเฉพาะเวลามีงานบวช งานแต่ง และ
งานเฉลิมฉลองทั้งหลาย นิยมรับประทานคู่กับส้มต�ำโคราช
รสชาติเข้ากัน
เข่าแพะ หรือข้าวแพะ เป็นอาหารพื้นเมืองอีกจาน
หนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องการจะสอน
ให้ลูกหลานกินผักเป็น มีลักษณะคล้ายข้าวต้มเครื่องใส่ผัก
หลายๆ ชนิด เช่น ฟักทองอ่อน ดอกฟักทอง เห็ด บวบ ต�ำลึง
ข้าวโพดอ่อน ใบแมงลัก ฯลฯ เป็นอาหารจานเดียวมีคุณค่า
ทางอาหารครบทุกหมู่
ส่วนขนมพื้นบ้านโคราชอย่างขนมเข่าปาด หรือ
ข้าวปาด ท�ำจากแป้งข้าวเจ้ากวนกับน�้ำตาล ที่เรียกว่าขนม
เข่ า ปาดก็ เ พราะว่ า เมื่ อ กวนจนแป้ ง สุ ก ซึ่ ง เนื้ อ แป้งยังมี
ลักษณะเหลวอยู่ ก็จะตักใส่ถาดแล้วเกลีย่ หรือปาดให้ทวั่ เมือ่
ขนมเย็นแล้วจะแข็งตัว มักจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม เวลาจะ
รับประทานก็ขูดมะพร้าวเป็นเส้นๆ ผสมกับเกลือเล็กน้อย
น�ำมาโรยหน้า...ดูน่ากินเป็นที่สุด
อาหารหลายอย่างเด็กๆ ไม่เคยชิมมาก่อน แต่วันนี้
พวกเขาได้มาลงมือท�ำด้วยตัวเอง หลายคนบอกว่าจะกลับ
ไปท�ำให้พ่อและแม่ได้ชิมฝีมือของตัวเองบ้าง
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ยุวมัคคุเทศก์

วั น นี้ มี ค ณะอาจารย์ จ ากโรงเรี ย นอื่ น มาเยี่ ย มชม
โรงเรียนสูงเนิน จึงเป็นโอกาสดีที่เหล่ายุวมัคคุเทศก์จะได้
แสดงฝีมอื การเป็นไกด์ทอ้ งถิน่ ซึง่ พวกเขาได้ฝกึ ฝนมาอย่างดี
จากการทีค่ รูได้พาลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาศิลปะสมัยทวารวดี
ในเขตเมืองเสมา และศิลปะสมัยขอมในเขตเมืองโคราฆะปุระ
ซึง่ เป็นเมืองเก่า ๒ เมือง ทีเ่ คยเจริญรุง่ เรืองมาตัง้ แต่สมัยขอม
ยังเป็นใหญ่อยู่บนแผ่นดินที่ราบสูงของอีสาน ก่อนจะกลาย
มาเป็นเมืองโคราชอย่างทุกวันนี้
ท�ำให้เด็กๆ ได้รับความรู้มากมายจากการได้สัมผัส
ของจริง และเกิดความภาคภูมิใจที่บ้านเกิดของพวกเขามี
แหล่งโบราณสถานส�ำคัญซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งอยู่
และยังเป็นความภาคภูมใิ จของโรงเรียนด้วยเช่นกัน โรงเรียน
จึงได้จำ� ลองสถานทีส่ ำ� คัญๆ ของเมืองโคราชมาไว้ทเี่ มืองเก่า
จ�ำลองของโรงเรียนด้วย
แม้วันนี้จะไม่ได้เห็นของจริง แต่เด็กๆ ยุวมัคคุเทศก์
ก็ได้บรรยายให้ความรูม้ ากมายผ่านเมืองเก่าจ�ำลอง จนคณะ
ดูงานหลายคนเห็นภาพตาม เหมือนกับว่าได้ไปเทีย่ วในสถาน
ที่จริงอย่างไรอย่างนั้น

นอกจากกลุ ่ ม ยุ ว มั ค คุ เ ทศก์ แ ล้ ว การได้ ล งไป
ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณต่างๆ ยังท�ำให้เด็กๆ ที่สนใจงาน
ด้านประติมากรรมท้องถิ่นได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของช่างปั้น
สมัยก่อน ที่ได้ถ่ายทอดผลงานอันวิจิตรงดงามจนมาถึง
ปัจจุบัน
บวกกับการได้รบั ความรูจ้ ากวิทยากรท้องถิน่ ต่อศักดิ์
โลสูงเนิน ช่างปัน้ ฝีมอื ชัน้ ครูของชุมชน ทีม่ าช่วยสอนการปัน้
แบบนูนต�ำ 
่ นูนสูง รูปหน้าคนและพระพุทธรูป อีกทัง้ งานปัน้
รูปลอยตัว เทวรูปยุคโบราณ เป็นงานเลียนแบบงานโบราณ
ที่พบในอ�ำเภอสูงเนิน ซึ่งเด็กๆ ก็สามารถท�ำออกมาได้ดี
หลายคนฉายแววศิลปินจนวิทยากรเอ่ยปากชมว่าสามารถ
น�ำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ดนตรีไทยและระบ�ำเสมานคร

วงดนตรีไทย โรงเรียนสูงเนิน นับเป็นกิจกรรมทีส่ ร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมามากมายหลายเวที โดยเฉพาะ
ในงานประเพณีกินเข่าค�่ำและงานฉลองวันชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี ซึ่งครูและเด็กๆ จะพากันฝึกซ้อมในคาบชุมนุมและ
หลังเลิกเรียนอย่างขยันขันแข็ง เพือ่ ให้การแสดงผลงานออก
มาดีที่สุด สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงาน
นอกจากนีค้ รูยงั ได้คดิ ค้นเพลงบรรเลง ซึง่ ใช้ประกอบ
การแสดงระบ�ำเสมานคร การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนอีกด้วย

เสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์

รอยยิ้ม และความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆ ท�ำให้เห็นว่า
พวกเขามีความสุขกับการได้เรียนรูก้ จิ กรรมต่างๆ ทีโ่ รงเรียน
ได้จัดสรรขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความรัก ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยัง
สามารถสร้างสรรค์ผลงานและน�ำเสนอต่อสาธารณชนได้
อย่างมีคุณภาพ
คือการเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน
ให้เกิดขึน้ กับนักเรียน ได้แก่ การมีสนุ ทรียภาพต่อวัฒนธรรม
เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น มีจิตบริการ และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
โครงการนี้สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงเนิน ที่สามารถ
เชือ่ มร้อยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ จากบุคลากรใน
โรงเรียน วิทยากรท้องถิ่น นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ร่วม
มือร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันมีค่าของชาวสูงเนินให้
อยู่คู่กับพวกเขาต่อไป
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
เห็นปัญหา ตระหนักถึงบทบาท พลังจากทุก
ภาคส่วน กิจกรรมทีห่ ลากหลายและขับเคลือ่ นอย่าง
เป็นกระบวนการ
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พัฒนาทักษะการสอนการอ่านภาษาอังกฤษผ่าน
กระบวนการการสะกดเสียง

สำ�หรับนักเรียนที่อ่านคำ�ภาษาอังกฤษไม่ได้ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ขอนแก่น

ABC

“ซี เอ ที แคท แมว”
“อาร์ เอ ที แรท หนู”
เสียงท่องคำ�ศัพท์อย่างพร้อมเพรียงกัน
ดังออกมาจากห้องเรียน เป็นสัญญาณให้รู้ว่า
เป็นคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเสียงดัง
ฟังชัด ดูฉะฉาน ทำ�ให้หลงคิดว่าเด็กนักเรียน
ต้องอ่านออก เข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
เป็นแน่ กระทัง่ ลองหยิบฉลากผลิตภัณฑ์อะไร
บางอย่างมาให้ลองอ่าน แล้วเด็กอ่านไม่ได้
สะกดไม่เป็น

อ�ำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น จับมือกันจัดท�ำโครงการพัฒนา
ทักษะการสอนการอ่านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการการ
สะกดเสียง ส�ำหรับนักเรียนที่อ่านค�ำภาษาอังกฤษไม่ได้
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน หรือ สสค.

ภาษาอังกฤษ ปัญหาสากลของเด็กไทย

“เด็กบางคนอยู่ ม. สามแล้ว ยังอ่านชื่อตัวเองไม่ได้
สะกดไม่เป็น ครูยังคิดเล่นๆ เลยว่าจะให้เรียนจบดีไหม”
อ.พัชนี เพียทา สะท้อนปัญหาเด็กพูด-อ่านภาษา
อังกฤษไม่ได้ ทีเ่ มือ่ หันมามองเพือ่ นครูจากโรงเรียนอืน่ ก็ลว้ น
ประสบปัญหาไม่ต่างกัน ครูไม่สามารถสอนให้เด็กอ่านได้
เด็กก็อา่ นไม่ออก ยิง่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสอย่างทีอ่ าจารย์
ท�ำงานอยู่ด้วยแล้ว เด็กเรียนอ่อนจนครูอ่อนใจ แม้จะลอง
ปรับการเรียนการสอนหลายแบบแล้วก็ยังไม่เห็นผล
คงเป็นโชคดีของเด็กอยู่บ้าง เมื่ออาจารย์พัชรีได้พบ
กับระบบการประสมเสียง (Phonic Combination) เมื่อ
ทดลองฟัง ทดลองใช้ ศึกษาข้อมูลจนคิดว่าน่าจะเป็นทาง
ที่ใช่ อาจารย์พัชรีจึงชักชวนเพื่อนครูอีก ๔ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองแดง โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม โรงเรียนบ้านศรีสขุ รวมกับโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เป็น ๕ โรงเรียน จาก ๓

134

๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

Phonic ฝึกอ่าน ผ่านการออกเสียงตัวอักษร

โครงการเริ่มจากการจัดหาระบบ Phonic ซึ่งเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย แล้วฝึกครูผู้สอนภาษา
อังกฤษในเครือข่ายให้ออกเสียง ใช้โปรแกรมจนช�่ำชองก่อน
จึงเริ่มทดลองสอน ทดลองเรียนกับเด็กๆ
“ระบบ Phonic ก็คือโปรแกรมการออกเสียงให้เด็ก
ฝึกพูดตาม เหมือนที่นักศึกษามหาวิทยาลัย เรียนวิชาภาษา
อังกฤษแบบ Phonetic ที่ต้องออกเสียงตัวอักษร ไม่ใช้อ่าน
ตัวอักษร เช่น ตัวบี (b) ก็ต้องออกเสียง เบอะ ไม่ใช่ บี ตัวพี
(p) ก็ต้องออกเสียง เพอะ ไม่ใช่อ่านว่า พี อย่างนี้เป็นต้น”
“เหมือนในภาษาไทยเหมือนกัน เราใช้การออกเสียง
แบบ phonic มาตัง้ แต่แรก สังเกตเวลาสะกดค�ำ เราสะกดว่า
กอ – อิ – นอ เราไม่ได้พดู ว่า ไก่ – อิ – หนู ใช่ไหม เพียงแต่เรา
ไม่เอาสิง่ เหล่านีไ้ ปใช้กบั ภาษาอังกฤษจึงท�ำให้เด็กอ่านภาษา
อังกฤษไม่ได้ เพราะเด็กถูกสอนให้จ�ำทีละตัว คือ เอ บี ซี
เมื่อจะมาประสมค�ำจึงท�ำไม่ได้”

เมื่อยาขมเริ่มเป็นขนมหวาน

นอกจากการเรียนด้วยซีดรี อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์พัชรียังได้ท�ำเอกสารการเรียนการสอน เป็นคู่มือ
และตารางการออกเสียงเทียบเสียงพยัญชนะและเสียงสระ
อังกฤษ-ไทยให้เด็กได้ดูประกอบด้วย
“ตอนแรกท�ำคูม่ อื แบบธรรมดาไม่มลี กู เล่นอะไร เด็ก
เลยไม่สนใจ ไม่ดูไม่อ่าน ทิ้งๆ ขว้างๆ เราเลยปรับใหม่ใส่
ลูกเล่นลงไป ท�ำเป็นสมุดภาพ มีสีสัน มีตัวการ์ตูน เด็กก็
สนใจกันมากขึ้น”
เป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนว่าเนือ้ หาสาระทีด่ ตี อ้ งควบคูก่ บั
การน�ำเสนอทีโ่ ดนใจ ท�ำนองเดียวกับยาดีแต่ขม คนไม่นยิ มกิน
ก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็ไม่อาจนับเป็นยาดี แต่ถ้าปรับกลิ่นรส
ให้จูงใจ กินได้ง่ายขึ้น ยานั้นก็จะเกิดประโยชน์
“แรกทีเดียวโครงการนี้จะท�ำแต่เฉพาะเด็กมัธยม ๑
ถึง ๓ แต่เห็นว่าโรงเรียนของเรามีชนั้ ประถม ก็เลยลองใช้สอน
เด็กประถมด้วย ซึง่ ผลทีไ่ ด้เป็นทีน่ า่ พอใจมาก เด็กเรียนรูก้ าร
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นอกจากนี้ อ าจารย์ ยั ง ทดลองน� ำ ฉลากสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีภาษาอังกฤษมาให้เด็กอ่าน ก็ปรากฏ
ว่าเด็กอ่านค�ำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
แม้จะอ่านออกแล้ว แต่ความหมายในค�ำนั้นยังเป็นเรื่องยาก
อยู่ดี
“เวลาเอาฉลาก หนังสือ หรือแผ่นพับอะไรมาให้เด็ก
ลองอ่าน เขาอ่านกันได้มากขึ้น แม้จะยังไม่ชัดถ้อยชัดค�ำ แต่
ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดี เรื่องที่ห่วงคือเด็กอ่านได้แล้วยังไม่รู้
ความหมาย ซึ่งเราก็พยายามให้เขาพกดิกชันนารีติดตัว เมื่อ
อ่านอะไรแล้วก็ให้เปิดหาความหมายเลย วิธนี กี้ ช็ ว่ ยให้เขาจ�ำ
ความหมายของค�ำได้ดีขึ้นด้วย”

ขาดอุปกรณ์ไม่ใช่อุปสรรค

ออกเสียงได้ดกี ว่าพีม่ ธั ยม เข้าใจว่าเกิดจากเด็กประถมเขายัง
ไม่ถกู ปลูกฝังระบบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ
เมื่อเราถ่ายทอดระบบ Phonic ให้ เขาจึงรับได้เร็วกว่า
ส่วนในเด็กมัธยมต้องประมาณ ๓ เดือนขึ้นไป ถึงจะ
เห็นผลความเปลีย่ นแปลง อย่างทีบ่ อกไปแล้วว่าโรงเรียนเรา
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ประสิทธิภาพการเรียน ความใส่ใจ
ของเด็กต่อการเรียนจึงไม่ค่อยดีนัก ต้องให้เวลาเขา”
ไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน แต่คณะครูยัง
ติดตามประเมินผลว่าวิธีการนี้จะสามารถช่วยลูกศิษย์ได้
เพียงใด ด้วยการทดสอบความรู้ก่อน (pre-test) และหลัง
(post-test) ใช้ระบบการสอนแบบนี้ โดยก่อนใช้ระบบการ
สอนได้ลองให้เด็กอ่านค�ำในภาษาอังกฤษว่า ๓๐ ค�ำ จะอ่าน
ได้กี่ค�ำ  เมื่อใช้ระบบนี้สอนได้ ๑ เดือน วัดผลครั้งแรก เด็ก
เริ่มอ่านค�ำในภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ยังน้อยมาก จนกระทั่ง
เดือนที่ ๓ เด็กจึงเริ่มอ่านออกมากขึ้นคืออ่านได้ถึง ๒๕ ค�ำ 
จาก ๓๐ ค�ำ 
ทัง้ หมดนีเ้ กิดจากความพยายามในการค้นหา ปรับวิธี
การสอน และให้เวลา ด้วยความเข้าอกเข้าใจในบริบทของลูก
ศิษย์เป็นส�ำคัญ
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ส�ำหรับโรงเรียนเครือข่ายที่รับทุนร่วมกัน อาจารย์
พัชรีเล่าว่า มีพัฒนาการเร็วบ้างช้าบ้างต่างกันไป ซึ่งเกิด
จากทั้งปัจจัยภายในของเด็กเองที่เข้าใจช้า ท�ำไม่ได้ หรือไม่
ตัง้ ใจ และยังมีปจั จัยภายนอกเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย เนือ่ งจาก
โปรแกรม Phonic นี้ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการฟัง การเรียน
การสอนสะกดค�ำ 
บางครัง้ คาบเรียนภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์เกิด
ไม่ว่าง เด็กก็เรียนระบบ Phonic ไม่ได้ ซึ่งส�ำหรับโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ของอาจารย์พัชรี อาจารย์ได้
แก้ปญ
ั หาโดยซือ้ จอโปรเจ็กเตอร์มาไว้ทโี่ รงเรียน เมือ่ ถึงคาบ
วิชาภาษาอังกฤษทีจ่ ะเรียนระบบ Phonic ก็ตอ่ คอมพิวเตอร์
เข้ากับโปรเจ็กเตอร์ให้เรียนในห้องเรียนเลย โดยที่ไม่ต้อง
อาศัยห้องคอมพิวเตอร์หลักของโรงเรียนเป็นห้องเรียน
“ไม่ได้หวังอะไรมากมาย ขอแค่เด็กเขาอ่านออก
แค่ นี้ เราก็ ถื อ ว่ า ประสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง แล้ ว ”
อาจารย์พัชรีกล่าวทิ้งท้าย
แม้ไม่รู้ว่าพัฒนาการด้านภาษาที่สองของเด็กไทย
จะไปได้ไกลแค่ไหน แต่อย่างน้อยการช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ก็เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆ ส�ำหรับเด็กขาดโอกาส ที่ช่วย
จุดประกายความหวังให้ฝง่ั ฝันในการเรียนรูภ้ าษาทีส่ องขยับ
ใกล้เข้ามาอีกนิด

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
สร้างความเข้าใจ ท�ำงานเป็นทีม ใส่ใจ อดทน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการเด่นด้านพัฒนาทักษะการคิด
๑. บทเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ๒๗๕ หมู่ที่ ๑๑ ต�ำบลแคนดง อ�ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐  
๒. การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ๒๘ ถนนพุทธบูชา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๓. มหัศจรรย์การคิด การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM
โรงเรียนชุมแพศึกษา ๑๖๗ หมู่ ๑๘ ถนนมลิวรรณ ต�ำบลชุมแพ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
๔. การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บ้านโนนเจริญ ๑๒๐ หมู่ ๑ ต�ำบลโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐
๕. SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยค�ำถามหมวกความคิด ๖ ใบ
โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) ๒๒๐ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลแหลมโตนด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐
๖. ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต�ำบลฟ้าห่วน อ�ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๓๕๑๖๐
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยจรเข้ ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐
๘. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๑
๙. ยุววิจัยคณิตศาสตร์
โรงเรียนพนาศึกษา หมู่ ๑๐ ถนนอุปชิต ต�ำบลพระเหลา อ�ำเภอพนา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ๓๗๑๘๐
๑๐. มะแข่นเมืองลีสู่เวทีโลก
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ๔๗ หมู่ ๑ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ๕๕๑๘๐
๑๑. การพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี
โรงเรียนเลิงนกทา ๒๙๙ หมู่ ๑๒ ถนนทยาปัสสา ต�ำบลสามแยก อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐
๑๒. การพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ๑๓๕ ต�ำบลสะพุง อ�ำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
๑๓. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
เครื่องช่วยในการเรียนรู้
โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ ๙๗ หมู่ ๖ ต�ำบลคลองตาล อ�ำเภอศรีส�ำโรง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๒๐
๑๔. ลูกอยุธยาค้นหา unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ๕๖ หมู่ ๒ ถนนป่าโทน ต�ำบลประตูชยั อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
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โครงการเด่นด้านส่งเสริมทักษะชีวิต
๑๕. โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ๒๗๙ หมู่ ๑ ถนน กุดบาก - ค�ำเพิม่ ต�ำบลกุดบาก อ�ำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐
๑๖. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียนสูก่ ารสร้างส�ำนึกรักท้องถิน่
และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนขามแก่นนคร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๗. พัฒนาการเรียนรูค้ วบคูท่ กั ษะชีวติ
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ๓๙๙ หมู่ ๑ บ้านห้วยยายจิ๋ว ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลห้วยยายจิ๋ว อ�ำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐
๑๘. เขียนใจก่อนเขียนรูป
โรงเรียนซับมงคลวิทยา หมู่ที่ ๘ บ้านซับมงคล ต�ำบลโป่งนก อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐
๑๙. พัฒนาทักษะชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนดอนน�้ำใสวิทยา หมู่ ๑ ต�ำบลบ้านวัง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐
๒๐. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT)
โรงเรียนนครขอนแก่น เลขที่ ๒๒๘ หมู่ ๒ ถนนมะลิวัลย์ ต�ำบลบ้านทุ่ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๑. ลมหายใจของใบเตย
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ๒๑๔ หมู่ ๘ ถนนสระบุร-ี หล่มสัก ต�ำบลนาเฉลียง อ�ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๒๐
๒๒. การจัดการศึกษาโดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูว่ ถิ ชี วี ติ ทีย่ งั่ ยืน
โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา ๘๕ หมู่ ๕ หมู่บ้านวารีรัตน์ ต�ำบลน�้ำเกลี้ยง อ�ำเภอน�้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
๒๓. กิจกรรมบูรณาการโครงงานสาระท้องถิน่ เรือ่ งกล้วย พืชล�ำ้ ค่าคูบ่ า้ นเขายายกะตา
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา หมู่ที่ ๒ ถนนสระบุรี - หล่มสัก บ้านหนองเต่า ต�ำบลชัยนารายณ์ อ�ำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
๒๔. ร้านน�ำ้ ชาโรงเรียน เปิดโลกการเรียนรูเ้ พือ่ เด็กไทย
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง บ้านคอลอตันหยง ต�ำบลบ้านคอลอตันหยง อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๗๐
๒๕. การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารจากเห็ด
โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร ต�ำบลไชยมงคล อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๒๖. ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรูเ้ รือ่ งสมุนไพรใกล้ตวั
โรงเรียนบ้านนาขอม หมู่ที่ ๑ บ้านนาขอม ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
๒๗. ดนตรีสบื สานต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านนาบอน บ้านนาบอน ต�ำบลบ้านนาบอน อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐
๒๘. ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองกื้ด ต�ำบลกื้ดช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
๒๙. การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ๓๔/๒ หมู่ที่ ๖ ต�ำบลตะคร�้ำเอน อ�ำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐
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๓๐. เข้าใจเรือ่ งเพศศึกษา พัฒนาทักษะชีวติ
โรงเรียนบ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังหิน ถนนวังหิน-ชนแดน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๔๐
๓๑. สานฝันวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ บ้านพนาสวรรค์ ต�ำบลบ้านเหล่าผักใส่ อ�ำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐
๓๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ (Social Network)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ๖๐๐ ถนนสรรพสิทธิ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
๓๓. รัฐราษฎร์อนุสรณ์โรงเรียนแห่งโครงงานแบบบูรณาการ ๑๐ ฐานการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ๒๑๓ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลบึงปลาทู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๘๐
๓๔. พัฒนาทักษะชีวติ สร้างอุปนิสยั พอเพียง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ๑๗๐ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลแม่ท้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
๓๕. ห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทกั ษะชีวติ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ๘๘๒ ถนนอุบล ต�ำบลเมืองใต้ อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
๓๖. การวิจยั และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนทักษะการฟืน้ คืนชีพส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซอยจุฬาลงกรณ์ ๑๑ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๓๗. จัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ๑๖๑/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านไหล่น�้ำ ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๔๐

โครงการเด่นด้านบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๘. แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะน�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ๖๕ ถนนคูเมือง ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
๓๙. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านร่องหอย หมู่ที่ ๔ บ้านร่องหอย ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
๔๐. การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น
โรงเรียนพระแก้ววิทยา ต�ำบลพระแก้ว อ�ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐
๔๑. อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนสูงเนิน
โรงเรียนสูงเนิน ๖๔๔ ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ ๑ บ้านสูงเนิน อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐
๔๒. พัฒนาทักษะการสอนการอ่านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการการสะกดเสียง
ส�ำหรับนักเรียนที่อ่านค�ำภาษาอังกฤษไม่ได้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองผือ ต�ำบลบ้านผือ อ�ำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๔๐
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๑๙๕ โครงการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ รุ่น ๒

โครงการประเภทพัฒนาทักษะการคิด
พัฒนานักเรียนผู้น�ำเยาวชนคนกมลาไสย โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์
คิดสร้างสรรค์ บันดาลศิลป์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร
ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ร้อยเอ็ด
ส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยจิตสาธารณะ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
วารสารสร้างสรรค์ โรงเรียนค�ำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
บทเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดจากบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทสี่ อดแทรกภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
๗. การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้บนฐานโครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคมมหาสารคาม
๘. การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
๙. การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
๑๐. การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวบ้านกับลุ่มน�้ำล�ำห้วยกระโตก โดยใช้กระบวนการ ๕ ขั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) ยโสธร
๑๑. มหัศจรรย์การคิด: การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
๑๒. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย
๑๓. เขียนใจก่อนเขียนรูป โรงเรียนซับมงคลวิทยา ชัยภูมิ
๑๔. หุ่นยนต์ GoGo Board เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ
๑๕. ส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยวารสารนอกห้องเรียน โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส
๑๖. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดสูห่ อ้ งเรียนเพือ่ แก้ปญ
ั หาในอนาคต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สยุ ะ) แม่ฮอ่ งสอน
๑๗. หลักสูตร ๙ นวมินทร์ เปิดโลก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
๑๘. การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้บนฐานโครงงานสมุนไพร ในภูมิปัญญาป่าโรงเรียน
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
๑๙. พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด แบบบู ร ณาการโดยผู ้ เรี ย นใช้ ก ระบวนการโครงงานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการเรี ย นรู ้
โรงเรียนโนนค�ำพิทยาคม บึงกาฬ
๒๐. การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์
๒๑. รูปแบบพหุระดับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
๒๒. พัฒนาการคิดด้วยเทคนิคโครงงาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ สุพรรณบุรี
๒๓. การพัฒนาสมรรถนะส�ำคัญของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการคิด และการแก้ปัญหา โดยใช้หลักการเรียนรู้
บูรณาการแบบองค์รวม โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
๒๔. ปราชญ์น้อยนักคิด โรงเรียนบ้านเขาชะโงก เพชรบูรณ์
๒๕. กิจกรรมบูรณาการโครงงานสาระท้องถิน่ เรือ่ ง”กล้วย...พืชล�ำ้ ค่าคูบ่ า้ นเขายายกะตา” โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ลพบุรี
๒๖. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน Integrated Instruction Rally เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ของนั ก เรี ย น
โรงเรียนบ้านเขาแหลม กาญจนบุรี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
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๒๗. ร้านน�้ำชาโรงเรียน เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ปัตตานี
๒๘. หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ทักษะการคิด โรงเรียนบ้านค�ำสว่าง นครพนม
๒๙. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยใช้การจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบองค์รวม
โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์
๓๐. SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยค�ำถาม หมวกความคิด ๖ ใบ โดยใช้อตั ลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) พัทลุง
๓๑. พัฒนาทักษะชีวิต ปลูกจิตคุณธรรม น�ำน้องท�ำความดี โรงเรียนบ้านท่าไม้ ก�ำแพงเพชร
๓๒. บูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์สู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สุรินทร์
๓๓. เรียนรู้มุ่งสู่กระบวนการคิด โรงเรียนบ้านท่าสองแคว แม่ฮ่องสอน
๓๔. บริหารจิต เจริญปัญญา บอกลาสิ่งเสพติด โรงเรียนบ้านบาก ๒ มุกดาหาร
๓๕. พัฒนาทักษะการคิด เศรษฐกิจพอเพียงเคียงวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี บึงกาฬ
๓๖. ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ยโสธร
๓๗. อ่านเขียนเรียนรู้ก้าวสู่สากล โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ศรีสะเกษ
๓๘. สร้างหนังสือส�ำหรับเด็ก โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ชัยภูมิ
๓๙. พัฒนาทักษะการคิดด้วยโครงงาน โรงเรียนบ้านวังยาว เพชรบูรณ์
๔๐. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินด�ำ อ�ำนาจเจริญ
๔๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ นครราชสีมา
๔๒. เดอะสตาร์บุ่งคล้านคร โรงเรียนบุ่งคล้านคร บึงกาฬ
๔๓. ห้องเรียนสร้างนักคิด ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอ�ำเภอปง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก พะเยา
๔๔. นักอนุกรมวิธานรุ่นเยาว์ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ก�ำแพงเพชร
๔๕. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก
๔๖. ร่วมกันคิดร่วมกันเรียน โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม
๔๗. เสริมสร้างทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โรงเรียนผดุงมาตร นราธิวาส
๔๘. ยุววิจัยคณิตศาสตร์ โรงเรียนพนาศึกษา อ�ำนาจเจริญ
๔๙. พัฒนาการคิดเป็นระบบด้วยชุดแก้ปัญหาท้าความสามารถ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
๕๐. ห้องเรียนสร้างนักคิด โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" สระบุรี
๕๑. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์โดยใช้สื่อประสม โรงเรียนโพนพิทยาคม สกลนคร
๕๒. การบูรณาการทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน โรงเรียนภู่วิทยา นครราชสีมา
๕๓. การพัฒนาศูนย์บริการออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
๕๔. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานการผลิตภาพยนตร์สั้น โรงเรียนมัธยมศรีส�ำเภาลูน สุรินทร์
๕๕. นักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
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๕๖. มะแข่นเมืองลี สู่เวทีโลก โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี น่าน
๕๗. การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการมีส่วนร่วม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่
๕๘. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ โรงเรียนแห่งโครงงานแบบบูรณาการ ๑๐ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นครสวรรค์
๕๙. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรือ่ งการเคลือ่ นที่ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ โรงเรียนล�ำดวนพิทยาคม บุรีรัมย์
๖๐. ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การสืบเสาะโดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์
และสถานการณ์จ�ำลองบนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย
๖๑. การพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
๖๒. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตมดแดงและการเลี้ยงมดแดง เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และคุณธรรมส�ำหรับ
นักเรียน โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
๖๓. พัฒนาทักษะการคิด ด้วย กิจกรรม ”รักษ์” ชุมชน โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นครสวรรค์
๖๔. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการทางวิจัย โรงเรียนวาปีปทุม มหาสารคาม
๖๕. ย้อนรอยอดีตรุ่งเรืองเมืองธนบุรี โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย
๖๖. การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
๖๗. ชุดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบแห่งชาติ( O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
๖๘. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer s Sketchpad เป็นเครือ่ งช่วย
ในการเรียนรู้ โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
๖๙. การใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
โรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม ขอนแก่น
๗๐. พัฒนาทักษะการสอนการอ่านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการสะกดเสียงส�ำหรับนักเรียนที่อ่านค�ำภาษาอังกฤษไม่ได้
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ขอนแก่น
๗๑. ร่วมพลังสร้างสรรค์สังคมนักคิด ปลูกจิตสาธารณะ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
๗๒. พัฒนาทักษะการคิด ประดิษฐ์ผลงานสู่สาธารณชน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
๗๓. ลูกอยุธยาค้นหา unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

โครงการประเภทส่งเสริมทักษะชีวิต
๗๔. โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
๗๕. มัคคุเทศก์น้อยเดินป่าตามรอยพ่อ โรงเรียนกุดเรือค�ำพิทยาคาร สกลนคร
๗๖. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การสร้างส�ำนึกรักท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
๗๗. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนค�ำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โรงเรียนค�ำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
๗๘. เมนูอาหารพื้นบ้านภูไทยค�ำตากล้าสู่สากล โรงเรียนค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
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๗๙. โค้งไผ่วิทยา สถาบันแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ก�ำแพงเพชร
๘๐. พัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนฆ้องชัย โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
๘๑. โครงงานอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านน�้ำดิบ แม่ฮ่องสอน
๘๒. พัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ทักษะชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ชัยภูมิ
๘๓. ยุวทูตคุตฏอบะฮฺสร้างสุข โรงเรียนดวงแก้วพิทยา กระบี่
๘๔. พัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอนน�้ำใสวิทยา นครราชสีมา
๘๕. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะชีวิตโดยผ่าน OPOP โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
๘๖. ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์
๘๗. ตัวโน้ตเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนท่าลาด นครราชสีมา
๘๘. ชงโค สตูดิโอ สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จันทบุรี
๘๙. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่นโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT)
โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
๙๐. สืบสานวัฒนธรรมภูไทร่วมใจอนุรักษ์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
๙๑. ลมหายใจของใบเตย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
๙๒. คลังสมองของท้องถิ่น โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
๙๓. การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการเรียนรูเ้ ชิงสังคมวัฒนธรรม
เรื่องปราสาทในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารายณ์ค�ำผงวิทยา สุรินทร์
๙๔. การจัดการศึกษาโดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
๙๕. การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนน�้ำหนาววิทยาคม เพชรบูรณ์
๙๖. ส้มต้นสุดท้ายที่ปลายสวน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ
๙๗. พัฒนากิจกรรมเกษตรน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติในโรงเรียงบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกลาง กาฬสินธุ์
๙๘. สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาถิ่น (ผญา) สู่การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกาบิน อุบลราชธานี
๙๙. สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พิชิตขยะ โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบุรี
๑๐๐. การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกปรือ เพชรบูรณ์
๑๐๑. ค่ายเยาวชนสร้างคนคุณธรรม โรงเรียนบ้านจะแนะ นราธิวาส
๑๐๒. การพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบองค์รวม โรงเรียนบ้านฉลีก สุรินทร์
๑๐๓. ต้นแบบการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อระกา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านช่อระกา ชัยภูมิ
๑๐๔. ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมน�ำชีวิต โรงเรียนบ้านซ�ำหวาย อุบลราชธานี
๑๐๕. เรียนรู้ชีวิต พัฒนาทักษะ ตามวิถีแห่งความพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนงัว อุบลราชธานี
๑๐๖. จิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท อุบลราชธานี
๑๐๗. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว ศรีสะเกษ
๑๐๘. ศูนย์เรียนรูส้ วนเกษตรอินทรีย์นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
๑๐๙. "ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
		
โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" ตาก
๑๑๐. ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว โรงเรียนบ้านนาขอม นครสวรรค์
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ห้องเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ สระแก้ว
ดนตรีสืบสานต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนาบอน กาฬสินธุ์
เพียงและพอก็มีสุข โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ มุกดาหาร
โครงงานอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ ตาก
รู้ท�ำ น�ำธรรมะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนค้อ อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อุตรดิตถ์
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวชุม โรงเรียนบ้านบัวชุม ลพบุรี
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเน้นทักษะชีวิต (Life Skills) โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) นครราชสีมา
คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพทักษะชีวติ สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรูก้ ารอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ลพบุรี
๑๒๐. กลุ่มสัมพันธ์ประสานใจส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนมัธยม โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ
๑๒๑. การส่งเสริมทักษะชีวติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
		
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ศรีสะเกษ
๑๒๒. ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่
๑๒๓. ต้นกล้าแห่งชีวิต โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ล�ำพูน
๑๒๔. การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร” กาญจนบุรี
๑๒๕. สร้างงานสร้างรายได้ด้วยตาข่ายดักปลา (สานมอง) โรงเรียนบ้านล�ำเพิญ สุรินทร์
๑๒๖. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวนาหลวง แม่ฮ่องสอน
๑๒๗. เข้าใจเรื่องเพศศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวังหิน เพชรบูรณ์
๑๒๘. ศึกษาป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสะพานหิน นครราชสีมา
๑๒๙. ส่งเสริมการสร้างงานอาชีพในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสังเม็ก ศรีสะเกษ
๑๓๐ คอมพิวเตอร์พัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย เพชรบูรณ์
๑๓๑. การส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
		
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี
๑๓๒. เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากมาย อุบลราชธานี
๑๓๓. พหุปัญญาพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหมากมี่ สุรินทร์
๑๓๔. สานฝันวัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สกลนคร
๑๓๕. เยาวชนรักษ์แหล่งน�้ำ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น
๑๓๖. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้(Social Network)
		
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
๑๓๗. พี่น�ำน้องรักษ์น�้ำ โดยทีมเยาวชน ๕ ส รักษ์น�้ำงาว โรงเรียนประชาราชวิทยา ล�ำปาง
๑๓๘. เก่งและดี ชีวีสุขสันต์ สร้างสรรค์ความเป็นไทย โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
๑๓๙. วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพันธุ์พืชในชุมชนของนักเรียนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โดย
ใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ชนิดของพันธุ์พืช โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ อ�ำนาจเจริญ
๑๔๐. พัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนปากจาบวิทยา โรงเรียนปากจาบวิทยา ชัยภูมิ
๑๔๑. เสริมสร้างทักษะชีวิตหลังเลิกเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน
๑๔๒. เพิม่ ศักยภาพความเป็นผูน้ ำ� ทางพระพุทธศาสนา ให้กบั สามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมานุสรณ์วดั ฟ้าสวรรค์ น่าน
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.

144

๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

๑๔๓. กล้าพันธุ์ใหม่ ใจอาสา รักษ์ผืนป่า คืนธาราสู่แผ่นดิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง
๑๔๔. จิตอาสาพาความรู้คู่คุณธรรมน�ำสู่น้อง โรงเรียนภูซางวิทยาคม พะเยา
๑๔๕. กลุม่ ศรีสมเด็จร่วมเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิด (Thinking skills) อย่างมีวจิ ารณญาณโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม กาฬสินธุ์
๑๔๖. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนตามลักษณะท้องถิ่น โรงเรียนมิตรภาพวิทยา นครราชสีมา
๑๔๗. แปรรูปของเหลือใช้สร้างรายได้ โรงเรียนเมืองอุบล อุบลราชธานี
๑๔๘. เยาวชนมืออาชีพ (ชีวิตนี้มีความหมาย) โรงเรียนแม่แตง เชียงใหม่
๑๔๙. เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด�ำริ) กาญจนบุรี
๑๕๐. ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่ ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ ตาก
๑๕๑. เยาวชนแกนน�ำร่วมใจ น�ำเยาวชนไทยฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนร่องค�ำ กาฬสินธุ์
๑๕๒. อนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ชุมชน โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นครพนม
๑๕๓. ส่งเสริมผู้เรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสถิต พัทลุง
๑๕๔. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
๑๕๕. พัฒนาทักษะชีวิต สู่อาชีพที่ยั่งยืน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สระแก้ว
๑๕๖. อบนวดสมุนไพรเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม หนองคาย
๑๕๗. ท�ำสมาธิด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ทักษะอาชีพ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ชัยภูมิ
๑๕๘. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สุรินทร์
๑๕๙. ห่วงใย ใส่ใจ เด็กไทยยุคไซเบอร์ II โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
๑๖๐. พัฒนาทักษะการคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม
		
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม มหาสารคาม
๑๖๑. ค่ายพัฒนาความฉลาด ๔ ด้าน ส�ำหรับเด็กไทยกลุ่มวัยรุ่น โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
๑๖๒. การพัฒนาอาชีพท้องถิ่นชุมชนโกตาบารูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ยะลา
๑๖๓. พัฒนาทักษะชีวิตสร้างอุปนิสัยพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ตาก
๑๖๔. ห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทักษะชีวิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
๑๖๕. รู้จักเลือก รู้จักธรรม น�ำไปพัฒนา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่
๑๖๖. เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ แม่ฮ่องสอน
๑๖๗. การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
		
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
๑๖๘. การเรียนรู้แบบโครงงานสู่ต้นกล้าอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามชัย กาฬสินธุ์
๑๖๙. ยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ศรีสะเกษ
๑๗๐. จักรยานคุณธรรม โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์
๑๗๑. พี่และน้องร่วมสะท้อนความคิด ใส่ใจชีวิตและการเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์
๑๗๒. การพัฒนาทักษะชีวติ นักเรียนผ่านการเรียนรูด้ ว้ ยระบบสหกรณ์ครบวงจรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ฯ เฉลิมพระเกียรติ
ฉลองพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สุโขทัย
๑๗๓. จัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี
๑๗๔. ต้นกล้าประชาธิปไตย สร้างส�ำนึกดีด้วยวิถีเยาวชน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
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โครงการประเภทบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๗๕. แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะน�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
		
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
๑๗๖. เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชน โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง อ�ำนาจเจริญ
๑๗๗. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์
		
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี
๑๗๘. การบริหารจัดการเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ในยุคโลกไร้พรมแดน โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
๑๗๙. ฉลาดคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี
๑๘๐. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบการบริหารจัดการ "โรงเรียนเชิงนิเวศ" โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
		 สมุทรปราการ สมุทรปราการ
๑๘๑. เพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารจากเห็ด โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นครราชสีมา
๑๘๒. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ด้านการพัฒนาการคิด โรงเรียนบ้านดงบัง อ�ำเภอบึงโขงหลง สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โรงเรียนบ้านดงบัง บึงกาฬ
๑๘๓. โครงงานศิลปกรรม ๙ วัด เมืองอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านด้ามพร้า อุบลราชธานี
๑๘๔. เสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
		
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ก�ำแพงเพชร
๑๘๕. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านร่องหอย นครสวรรค์
๑๘๖. การพัฒนาความสามารถและทักษะนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโสมน สุรินทร์
๑๘๗. การทอผ้าไหมและย้อมสีโดยใช้วัสดุธรรมชาติ โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สุรินทร์
๑๘๘. การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ แม่ฮ่องสอน
๑๘๙. การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น โรงเรียนพระแก้ววิทยา สุรินทร์
๑๙๐. การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสู่สังคมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เลย
๑๙๑. รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการบริหารการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษา
		
โรงเรียนละทายวิทยา ศรีสะเกษ
๑๙๒. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
		
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
๑๙๓. อนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา
๑๙๔. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
		
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๙๕. การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
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โครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  รุ่นที่ ๒

คณะกรรมการผู้บริหารโครงการ
นพ.สุภกร บัวสาย
อาจารย์นคร ตังคะพิภพ
รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
นางสาวประพาฬรัตน์ คชเสนา

ผู้จัดการส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ที่ปรึกษาส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ที่ปรึกษาชุดโครงการ
นักวิชาการ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ส่วนกลาง
นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์
นายประกอบ นวลขาว
นางสาวอังคณา เชาว์วัฒนาพานิช

หัวหน้าโครงการ
รองหัวหน้าโครงการ
รองหัวหน้าโครงการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คณะผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ประจ�ำภาค
นายสุรัช เภาเพิ่ม
นางสาววรรณศรี หาระคูณ
นางนิตยา บุญเป็ง
นายเกษม นวมครุฑ
นายมนทิพย์ ทรงกิตติพิศาล
นายนคร วิชัยผิน
นางสาวอัญชัญ เมืองนิล
นายพงศธร ไวเชิงค้า

ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคกลาง ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคกลาง ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคเหนือ ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคเหนือ ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคอีสาน ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคอีสาน ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ ภาคอีสาน ๓
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