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2 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 3๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 เอกสาร	 ๔๒	 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ฉบับนี้	 เป็นผลผลิตที่ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 ได้สนับสนุนทุนในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับ
มัธยมศึกษา	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๔	 โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรที่ท�าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู ้
ได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	สอดคล้อง	และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม	โดยได้ 
จดัท�าข้อตกลงสนบัสนนุทนุให้โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา	จ�านวน	๑๙๕	โครงการ	กระจาย
ใน	๔	ภูมิภาค	รวม	๕๐	จังหวัด	ด�าเนินกิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔	ถึงเดือนมีนาคม	๒๕๕๖	
	 เพื่อให้การด�าเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก	สสค.	เป็นการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
การเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนไทยในการเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู	้จงึก�าหนดให้มคีณะตดิตามสนบัสนนุ	และ
ประเมินผลโครงการทั้ง	 ๑๙๕	 โครงการ	 โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิคการถอดองค์ความรู้	 
ตลอดจนการลงเยี่ยมเยียนการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ของทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง
	 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยผู ้รับผิดชอบโครงการทั้ง	 ๑๙๕	 โครงการ	 ได้มีส่วนร่วมกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามโครงการร่วมกันคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของท้องถ่ิน	 วิถีชีวิตชุมชน	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียน	 และน�ามา 
เรยีบเรยีงข้อมลู	เพือ่ให้ผูส้นใจได้ศกึษากระบวนการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรม	รวม	๔๒	โครงการ	ประกอบ
ด้วย	 ๓	 ทักษะ	 ได้แก่	 การพัฒนาทักษะการคิด	 ๑๔	 โครงการ	 การส่งเสริมทักษะชีวิต	 ๒๓	 โครงการ	 และ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	๕	โครงการ
	 สสค.ขอขอบคุณที่ปรึกษาส�านักงาน	 สสค.	 ท่านอาจารย์นคร	 ตังคะพิภพ	 และที่ปรึกษาชุดโครงการ	 
รศ.ดร.จิราภรณ์	 	 ศิริทวี	 รวมทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการในพื้นที่	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครู	 อาจารย์	 
ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ทุกท่านที่เสียสละ	 มุ่งมั่น	 ในการด�าเนินงาน	 การให้ข้อมูล	 และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการถอดองค์ความรู้ของ	๔๒	นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
	 หวังว่าเอกสารเล่มน้ี	 คงจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจ	 ในการจัด
กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนมคีวามคิดอย่างเป็นระบบ	การจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะชวีติให้นกัเรยีน	
ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป

ส�ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน

คำ�นำ�

พิมพ์ครั้งที่ ๑	 มีนาคม	๒๕๕๖

จ�ำนวนพิมพ์	 ๑,๐๐๐	เล่ม

ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่	 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)

 Quality Learning Foundation

	 ตู้	ปณ.๓๔	ปณฝ.สนามเป้า	๑๐๔๐๖

	 โทรศัพท์	๐-๒๖๑๙-๑๘๑๑

	 โทรสาร	๐-๒๖๑๙-๑๘๑๐,	๐-๒๖๑๙-๑๘๑๒

	 เว็บไซต์	www.QLF.or.th

	 อีเมล	info@QLF.or.th
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ส�รบัญ

	 โครงก�รเด่นด้�นพัฒน�ทักษะก�รคิด

๑.	 บทเรียนวิทยำศำสตร์แบบบูรณำกำร	เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดจำกบทปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
	 ที่สอดแทรกภูมิปัญญำท้องถิ่น	 ๘
	 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	บุรีรัมย์
๒.	 กำรพัฒนำทักษะกำรคิดโดยใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย		 ๑๑
	 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี	พิษณุโลก	
๓.	 มหัศจรรย์กำรคิด	กำรพัฒนำทักษะกำรคิดทำงคณิตศำสตร์โดยใช้	SDM	 ๑๔
	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	ขอนแก่น
๔.	 กำรพัฒนำสื่อประกอบกำรเรียนวิชำท้องถิ่นของเรำ	 ๑๗
	 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม	บุรีรัมย์
๕.	 SQ3R	กับกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดด้วยค�ำถำมหมวกควำมคิด	๖	ใบ
	 โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐำนในกำรเรียนรู้	 ๒๐
	 โรงเรียนบ้านเตง	(เรือนจุลประชาสรรค์)	พัทลุง
๖.	 ศิลปะสร้ำงสรรค์	จินตนำกำรสร้ำงนักคิด	 ๒๓
	 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน	ยโสธร
๗.	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงหุ่นยนต์จำกวัสดุรีไซเคิล	 ๒๖
	 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้	นครราชสีมา
๘.	 ฝึกอบรมกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ด้วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรผ่ำนพันธุ์พืช	 ๒๙
	 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	นครนายก
๙.	 ยุววิจัยคณิตศำสตร์		 ๓๒
	 โรงเรียนพนาศึกษา	อ�านาจเจริญ
๑๐.	มะแข่นเมืองลีสู่เวทีโลก	 ๓๕
	 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี	น่าน
๑๑.	กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิชำคณิตศำสตร์ไตรภำคี		 ๓๘
	 โรงเรียนเลิงนกทา	ยโสธร
๑๒.	กำรพัฒนำทักษะควำมคิดขั้นสูงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ	 ๔๑
	 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา	ศรีสะเกษ
๑๓.	กำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad
	 เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้	 ๔๔
	 โรงเรียนศรีส�าโรงชนูปถัมภ์	สุโขทัย
๑๔.	ลูกอยุธยำค้นหำ	unseen	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ		 ๔๗
	 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย	พระนครศรีอยุธยา

	 โครงก�รเด่นด้�นส่งเสริมทักษะชีวิต

๑๕.	โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	 ๕๒		
	 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา	สกลนคร
๑๖.	ส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำ	เพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียน
	 สู่กำรสร้ำงส�ำนึกรักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม	 ๕๕
	 โรงเรียนขามแก่นนคร	ขอนแก่น
๑๗.	พัฒนำกำรเรียนรู้ควบคู่ทักษะชีวิต	 ๕๘
	 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว	ชัยภูมิ
๑๘.	 เขียนใจก่อนเขียนรูป	 ๖๑
	 โรงเรียนซับมงคลวิทยา	ชัยภูมิ
๑๙.	พัฒนำทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	 ๖๔
	 โรงเรียนดอนน�้าใสวิทยา	นครราชสีมา
๒๐.	กำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น	โดยใช้โครงสร้ำงซีท	(SEAT)	 ๖๗
	 โรงเรียนนครขอนแก่น	ขอนแก่น
๒๑.	ลมหำยใจของใบเตย	 ๗๐
	 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม	เพชรบูรณ์
๒๒.	กำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	 ๗๓
	 โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา	ศรีสะเกษ
๒๓.	กิจกรรมบูรณำกำรโครงงำนสำระท้องถิ่นเรื่องกล้วย	พืชล�้ำค่ำคู่บ้ำนเขำยำยกะตำ	 ๗๖
	 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา	ลพบุรี
๒๔.	ร้ำนน�้ำชำโรงเรียน	เปิดโลกกำรเรียนรู้เพื่อเด็กไทย	 ๗๙
	 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง	ปัตตานี
๒๕.	กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำและกำรแปรรูปอำหำรจำกเห็ด	 ๘๒
	 โรงเรียนบ้านไชยมงคล	(สืบสินวิทยา)	นครราชสีมา
๒๖.	ส่งเสริมนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว	 ๘๕
	 โรงเรียนบ้านนาขอม	นครสวรรค์
๒๗.	ดนตรีสืบสำนต้ำนยำเสพติด		 ๘๘
	 โรงเรียนบ้านนาบอน	กาฬสินธุ์
๒๘.	ส่งเสริมรำยได้ระหว่ำงเรียน	 ๙๑
	 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด	เชียงใหม่
๒๙.	กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ๙๔
	 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย	“พิริยะประชาวิทยาคาร”	กาญจนบุรี
๓๐.	เข้ำใจเรื่องเพศศึกษำ	พัฒนำทักษะชีวิต	 ๙๗
	 โรงเรียนบ้านวังหิน	เพชรบูรณ์
๓๑.	สำนฝันวัฒนธรรมพื้นบ้ำน	 ๑๐๐
	 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่	สกลนคร
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โครงกำรเด่นด้ำน	พัฒนำทักษะ
	 กำรคิด

๓๒.	กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เครือข่ำยสังคมเพื่อกำรเรียนรู้	(Social	Network)	 ๑๐๓
	 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	อุบลราชธานี
๓๓.	รัฐรำษฎร์อนุสรณ์โรงเรียนแห่งโครงงำนแบบบูรณำกำร	๑๐	ฐำนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ๑๐๖
	 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	นครสวรรค์
๓๔.	พัฒนำทักษะชีวิตสร้ำงอุปนิสัยพอเพียง	 ๑๐๙
	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก	ตาก
๓๕.	ห้องเรียนธรรมชำติสร้ำงสรรค์ทักษะชีวิต		 ๑๑๒
	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	ศรีสะเกษ
๓๖.	กำรวิจัยและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรฟื้นคืนชีพ
	 ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ๑๑๕
	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยมศึกษา	กรุงเทพฯ
๓๗.	จัดกำรเรียนกำรสอนบนฐำนวัฒนธรรมชุมชน		 ๑๑๘
	 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา	กาญจนบุรี

	 โครงก�รเด่นด้�นบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๓๘.	แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะน�ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้และควำมเป็นพลโลกที่สมบูรณ์โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์	 ๑๒๒
	 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์	กาญจนบุรี
๓๙.	เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำหำรกลำงวันที่ยั่งยืน	 ๑๒๕
	 โรงเรียนบ้านร่องหอย	นครสวรรค์
๔๐.	กำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หนังสั้น	 ๑๒๘
	 โรงเรียนพระแก้ววิทยา	สุรินทร์
๔๑.	อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังภูมิปัญญำท้องถิ่นและเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
	 ของนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน	 ๑๓๑
	 โรงเรียนสูงเนิน	นครราชสีมา
๔๒.	พัฒนำทักษะกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษผ่ำนกระบวนกำรกำรสะกดเสียง
	 ส�ำหรับนักเรียนที่อ่ำนค�ำภำษำอังกฤษไม่ได้ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๕	 ๑๓๔
	 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์	ขอนแก่น

สถำนที่ติดต่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ ๑๓๗

๑๙๕ โครงกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อกำรส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน ๑๔๐

รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้บริหำรโครงกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๔๗

7๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



9๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

 ปีน้ีฉันขึ้น	 ม.๒	 แล้วค่ะ	 ตอนอยู่ที่บ้านฉันเรียกพ่อ
แม่ว่า	 “อีพ่ออีแม่”	 แต่เมื่อไปโรงเรียนครูก็สอนให้เรียกพ่อ
แม่ด้วยภาษากลาง	 แต่ฟังทีไรก็ไม่ซึ้งใจเท่ากับว่าอีพ่ออีแม ่
สักที	 อีพ่อของฉันมักบอกว่า	 "พ่อฮักเจ้าปานหน่วยตา	 
แพงเจ้าปานดวงใจ	 บ่ให้ผู้ได๋มารังแก"	 ฟังแล้วรักพ่อที่สุด 
ในโลกเลยล่ะ	ส่วนผญาอสีานหรอืทีค่รเูรยีกว่าปราชญ์ชาวบ้าน	 
ท่านก็ว่า	"บุญคุณพ่อทอภูเขาก้า	คุณแม่ทอฟ้ากับแผ่นดิน"
	 ชีวิตแบบเด็กบ ้านนอกของฉันมีความสุขมาก	 
ได้กินอิ่มนอนอุ่น	 พ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา	 ไหนจะ
มีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคนรุ่นปู่รุ ่นย่าคอยอบรมสั่งสอน
ถ่ายทอดส่ิงที่ดีงามให้เสมอทั้งภาษาพื้นถิ่น	 นิทานพื้นบ้าน	 
สิ่งประดิษฐ ์คิดค ้นที่ต ้องคนอีสานเท่านั้นถึงจะคิดได ้	 
แต่คนรุ่นฉันส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีครู
เรียกว่า	 “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”	 นี้สักเท่าไร	 ส่วนใหญ่สนใจ
แต่เทคโนโลยีแช็ตเสิร์ช	 ออนไลน์	 จนท�าให้แทบลืมความรู้
ของคนรุ่นปู่ย่าตาทวดไปเลยทีเดียว

	 จนวันหนึ่งเมื่อคุณครูวิทยาศาสตร์เกิดความคิดว่า 
น่าจะให้พวกเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่	ด้วยการน�า
วชิาวทิยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสกิส์	เคม	ีชีวะ	และการเรยีนรู้ 
อื่นๆ	 มาบวกรวมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เรื่องราวสนุกๆ	
นอกห้องเรียนของเราจึงเกิดขึ้นนับแต่บัดนั้น	

แคนดง	Can	Do…ไม่มีอะไรที่เร�ทำ�ไม่ได้	
	 ก่อนสอบเข้า	ม.๑	ที่โรงเรียนแห่งนี้	ฉันท่องค�าขวัญ
ของโรงเรยีนได้จนข้ึนใจคอื	“ขยนั	ประหยดั	ซือ่สตัย์	พฒันา”	 
เผื่อมีครูคนไหนถามจะได้ตอบทันที	 ส่วนสีประจ�าโรงเรียน	
คอืเขยีว-เหลอืง	ฉนักร็ูว่้าสเีขยีว	หมายถงึ	ความอดุมสมบรูณ์
ของนาและไร่อ้อย	 สีเหลือง	 หมายถึง	 รวงข้าวท่ีสุกเหลือง
อร่ามและดอกอ้อยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั่นเอง	 แต่ที่
ชวนสงสัยส�าหรับเด็กอย่างฉันคือคติธรรมของโรงเรียนที่ว่า	 
“ปัญญา	 เว	 ธเนน	 เสยฺโย”	 ท่ีแปลว่า	 “ปัญญาประเสริฐ
กว่าทรัพย์”	 ฉันไม่เข้าใจว่าท�าไมการมีปัญญาถึงดีกว่าการ 
มเีงนิมทีอง	ในเมือ่เงนิทองสามารถน�าไปซือ้หาข้าวของทีเ่รา
ชอบได้ตัง้มากมาย	แต่มปัีญญาคอือะไรฉนักย็งัไม่แน่ใจสกัที	
	 จนวันที่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูสุพัตรำ แพง
ภูงำและครูท่านอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 
ฉันถึงได้เริ่มเข้าใจทีละนิดว่า	“ปัญญา”	ที่ว่านี้คืออะไร	
	 วันแรกท่ีครูสุพัตรามาสอน	 ครูก็ถามว่า	 “นักเรียน
เคยสงสัยไหมคะ ว่าถั่วงอกไหแคนดง แคนดู (Can Do) คือ
อะไร หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเขาท�าอย่างไรจงึได้เป็นถัว่งอก
ออกมา”	พวกเราในชั้นเรียนช่วยกันตอบค�าถามครูไปอย่าง
ที่พวกเรารู้	“หนูเคยเห็นเขาเอามาขาย แต่ไม่รู้ว่าท�าอย่างไร 
แต่เคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าเป็นความคิดของนายอ�าเภอ ที่
แนะน�าให้ชาวบ้านเพาะถ่ัวงอกโดยใช้ไหปลาร้าของเรานี่
แหละค่ะ ถัว่งอกทีไ่ด้ทัง้ขาวทัง้อวบน่ากนิค่ะคร”ู	เพือ่นทีน่ัง่
ข้างฉันตอบค�าถามของครูได้ดูน่าเชื่อถือมากที่สุด	เราไม่รู้ว่า
ท�าไมครถึูงถามแบบนี	้อาจจะเพราะครเูป็นชาวบุรรีมัย์กจ็รงิ	 

แต่ไม่ใช่คนในต�าบลนี	้จงึเหน็อะไรทีเ่ราเหน็เป็นเรือ่งธรรมดา
เป็นเรื่องแปลกใหม่ก็เท่านั้น	
	 แต่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป	 ฉันก็รู้มาว่า	 ครูสุพัตราจัด
ให้มีการเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของครู
วิทยาศาสตร์	 ๑๐	 คน	 เพ่ือจะจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แนวใหม่ให้กบัพวกเรา	ได้ข่าวมาว่าครสูพุตัราอยากให้ครรูุน่
ใหม่ๆ	ทกุคนมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนด้วย	แต่จะส�าเรจ็ 
แค่ไหนฉันก็ได้แต่รอลุ้น
	 แล้วเช้าวันที่รอคอยก็มาถึง	 ครูเล่าว่าได้รับการ
สนับสนุนจากส�ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
และคุณภำพเยำวชน (สสค.)ให้จัดท�าโครงการท่ีช่วย
พัฒนาทักษะการคิดของเด็กๆ	 ครูจึงคิดโครงกำรบทเรียน
วิทยำศำสตร์แบบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด  
จำกบทปฏิบัติกำรวิทยำศำสตรที่สอดแทรกภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น	 ที่ฉันเองฟังครูพูดคร้ังแรกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร	 
จนเมื่อครูอธิบายแล้วจึงพอจะนึกภาพออกบ้าง
 “นกัเรยีนคะ ส่วนใหญ่เราเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์กนัแต่
ในห้องเรยีนใช่ไหม นกัเรยีนเบือ่กนัไหมคะ” พวกเราพยกัหน้า 
หงึกหงักไปตามๆ กัน หลังจากนั้นครูก็พูดต่อว่า “ต่อไปนี้
เราจะไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนอกห้องเรียน เราจะไป
คุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านของเรา ครูวิทยาศาสตร์
แต่ละคนจะท�าให้นักเรียนเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ใน
ชีวิตประจ�าวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะจะ
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป” 
	 ฟังครูพูดจบฉันก็ถามต่อว่า	“หมายความว่าพวกเรา
ทั้งห้องจะได้ออกไปเรียนกับชาวบ้านในหมู่บ้านใช่ไหมคะ 
ดีใจจังเลยค่ะครู หนูอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆ จัง”	ฉันตื่นเต้น
กับการเรียนแบบใหม่ที่ครูพูดถึง	ยิ่งครูบอกว่าบทเรียนที่เรา
จะได้เรียนมีอะไรบ้าง	ฉันก็แทบจะรอให้ถึงวันนั้นไม่ไหว	
 “เรื่องแรกที่ครูจะท�าเป็นบทเรียนให้กับนักเรียนคือ 
เรื่องกระติบข้าวเหนียวจากวัสดุในท้องถิ่น แล้วก็ต่อด้วย
เรื่อง ข้าวหลาม การเลี้ยงไหม ของเล่นพื้นบ้าน ข้าวปุ้นหมัก
สมุนไพรแบบโบราณ การทอเสื่อจากพืชในท้องถิ่น ไข่เค็ม
สมุนไพร ถั่วงอกไหแคนดง แคนดู น�้าหมักชีวภาพ และปูน
กินหมากภูมิปัญญาชาวบ้าน”
	 ฉันอยากบอกครูใจจะขาดว่าฉันทอผ้าไหมเป็น	และ
หมู่บ้านของฉันก็มีแต่คนทอผ้าไหม	ถึงเวลาต้องเรียนเรื่องนี้
ฉันกะว่าจะเข้าไปกระซิบบอกครูให้พาเพื่อนๆ	 ไปที่หมู่บ้าน
ของเรา	 ฉันอยากให้เพื่อนๆ	 เห็นว่ายายและแม่ของฉันเก่ง
แค่ไหน

	 ครพูดูให้ฟังอกีว่า	ทีอ่ยากให้เราได้มกีารเรยีนการสอน 
แบบนี้เพราะอ�าเภอแคนดงของเรามีหมู ่บ ้านที่เก ่าแก่
หลายร้อยปี	 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นมากมาย	 แต่นับวัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสูญหายไป	 ครูจึงอยากให้โรงเรียน	
นักเรียน	 และชุมชนมีการเชื่อมประสานสัมพันธ์ผ่านการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ด้วยกัน	
	 แต่…ว่าแต่วิทยาศาสตร์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาอย่างไร	 ตอนนี้ฉันก็ยังเข้าใจไม่กระจ่างนัก	 
แต่คิดว่าเมื่อถึงเวลาลงไปศึกษาจริงๆ	 ครูคงท�าให้ฉันเข้าใจ
ได้แน่นอน	

เริ่มเรียนรู้ด้วยก�รลงมือทำ�
	 การที่พวกเรานักเรียนชั้น	 ม.๒	 จะออกไปเรียนนอก
ห้องเรยีนได้ไม่ใช่เรือ่งง่าย	แต่กไ็ม่ยากเกนิความสามารถของครู	 
เร่ิมจากครูสุพัตราได้มอบหมายให้ครูวิทยาศาสตร์ทั้ง	 ๑๐	
คนที่รับผิดชอบนักเรียนที่มีอยู่	๕	ห้อง	ห้องละ	๒	คน	จัดท�า 
บทเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาของตน	 เช่น	 ครูวิชา
ฟิสิกส์ก็ต้องเลือกบทเรียนท่ีจะท�าให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับ
หลักฟิสิกส์	ส่วนครูวิชาเคมีก็ต้องเลือกบทเรียนที่สอดคล้อง
กับหลักวิชาของตัวเอง	 รวมถึงติดต่อพูดคุยกับปราชญ์ 
ชาวบ้านท่ีจะพานักเรียนไปลงพื้นที่อีกด้วย	 และเมื่อใกล้ถึง
วันเดินทาง	 ครูก็ได้ปรึกษาผู้อ�านวยการโรงเรียนและฝ่าย
วิชาการเพื่อขออนุญาตน�านักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน	
ที่สุดครูก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะนั่งรถสองแถวออกไปเรียนรู้
เรื่องต่างๆ	จากปราชญ์ชาวบ้านวันละ	๒	บทเรียน	โดยแบ่ง

 ตอนเป็นเด็ก ฉันเรียนที่โรงเรียนประถม
ใกลบ้า้น พอขึน้ชัน้ ม.๑ ฉนักไ็ปเรยีนทีโ่รงเรยีน
แคนดงพทิยาคม ซึง่เป็นโรงเรยีนประจ�าอ�าเภอ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

บทเรียนวิทย�ศ�สตร์แบบบูรณ�ก�ร
เพื่อพัฒน�ทักษะก�รคิดจ�กบทปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์
ที่สอดแทรกภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
โรงเรียนแคนดงพิทยำคม	บุรีรัมย์

8 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



10 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 นอกจากนั้นหากจะนับไปแล้ว	 จังหวัดพิษณุโลกก็มี
คนที่คิดท�าอะไรดีๆ	เพื่อคนอื่นมากมาย	แต่การที่จะเป็นคน 
ช่างคิดท่ีคิดดี	 คิดสร้างสรรค์ได้นั้น	 ฉันเช่ือว่าการปลูกฝัง 
ในร้ัวการศึกษาก็มีความส�าคัญมาก	 เพราะถ้าฝึกให้เด็กคิด
เป็นตั้งแต่เด็ก	 โตขึ้นเขาก็จะรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง	 รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ท่ีได้มา	 และรู้จักท่ีจะน�า
มาท�าประโยชน์เพื่อสังคมได้	
	 ฉันเพิ่งเข้ามาเป็นครูระดับชั้น	ม.๔	ที่	โรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกได้ไม่กี่ปี	ตอนแรกก็รู้แต่ว่าการ
เป็นครูนั้นต้องเตรียมการสอนตามบทเรียน	 แต่ยิ่งได้ท�า
กิจกรรมต่างๆ	 ฉันก็ได้รู้ว่าบางคร้ังครูกับนักเรียนก็สามารถ
เรียนรู้ไปร่วมกันได้	สิ่งส�าคัญที่สุดคืออย่าหยุดคิด	อย่าหยุด
เรียนรู้เท่านั้นเอง	

เรียนวิช�ไหนก็ฝึกคิดได้
 “ความรู้มีมากมาย ครูสอนนักเรียนทุกเรื่องไม่ได้  
แต่สามารถสอนวิธีหาความรู้ให้พวกเขาได้” 
 คุณครูเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ ครูกลุ ่มสาระ
วชิาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	วชิาชวีวทิยา	ของโรงเรยีนเฉลมิ
ขวัญสตรี	ปฏบิตัหิน้าทีผู้่ช่วยหัวหน้างานวจิยั	ทีเ่ป็นทัง้เพือ่น 
ครูและรุ่นพี่ที่ฉันนับถือบอกกับเราในวันหนึ่งอย่างนี้	 เธอ
ชักชวนให้คุณครูอีก	 ๑๗	 คนที่สอนในหลากหลายวิชา	 
มาร่วมฝึกกระบวนการคดิให้นกัเรยีนในโครงการ	“กำรพฒันำ 
ทักษะกำรคิดโดยใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย” 
	 เป็นที่รู ้กันว่าครูเพ็ญจันทร์เป็นคนที่มุ ่งมั่น	 ตั้งใจ	 
เมื่อคิดจะท�าอะไรแล้วจะท�าจนส�าเร็จ	 งานนี้ก็เช่นกันเธอ
ท�าให้ฉันเห็นว่าการโน้มน้าวใจให้ครูทุกคนให้ความร่วมมือ
ในโครงการนี้ส�าคัญมากแค่ไหน	

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

เป็นตอนเช้าหน่ึงบทเรยีน	และตอนเยน็หนึง่บทเรยีน	เพราะ
ส่วนใหญ่หมู่บ้านที่เราเดินทางไปนั้นจะห่างกันประมาณ	 ๓	
กิโลเมตรเท่านั้น	
	 แล้ววันที่เราได้ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกด้วยหัวใจ
แบบวิทย์ๆ	 ก็มาถึง	 เพื่อนๆ	 กับฉันมีสมุดจดพร้อมปากกา
คนละด้าม	 ทุกคนดูตั้งหน้าตั้งตากับการเรียนครั้งนี้มาก	 
ครูบอกว่าหลังจากไปสืบค้นข้อมูลกับปราชญ์ชาวบ้านแล้ว	
เราก็จะน�ากลับมาเป็นแนวคิดในการทดลองในห้องเรียน	 
รวมถึงเราจะได้เรียนรู้การท�าโครงงานต่อไป	
	 วันนี้	 ฉันได้ไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไหม	 ที่ครูอธิบาย
ให้เราเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไร	 เริ่มจากการเรียนรู้วัฏจักรของตัวหนอนที่ท�าให้เรา
ได้เรียนรู้วิชาชีววิทยา	 ส่วนการย้อมไหมเราก็จะได้เรียนรู้
วิชาเคมีจากเรื่องสารสกัดจากธรรมชาติที่น�ามาย้อมไหมว่า 
ต้องมค่ีาความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไร	จนเมือ่มาถงึการสาวไหม 
เราก็จะได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในเร่ืองคานโมเมนต์	 เร่ืองแรง	
และอื่นๆ	อีกมากมาย	
	 ส่วนการเพาะถั่วงอกแคนดง	แคนดู	ที่เมื่อก่อนฉันก็
เห็นอยู่บ่อยๆ	 แต่ไม่รู้ว่าเขาเพาะกันอย่างไร	 คุณลุงที่เพาะ
ถัว่งอกเล่าให้เราฟังว่าต้องน�าถัว่เขยีวไปแช่น�า้ก่อน	แล้วค่อย
เทน�้าทิ้งทุกห้าชั่วโมง	ส่วนคุณครูที่สอนก็กระตุ้นให้พวกเรา
คิดด้วยการอธิบายเพิ่มเติมว่าการเพาะถั่วงอกนั้นสามารถ
น�ามาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้	 เช่น	 การตั้งค�าถามว่าท�า
อย่างไรถั่วงอกจึงเจริญเติบโตได้ดี	 น�้าที่ใช้ต้องมีอุณหภูมิ
เท่าไร	ความชื้นเท่าไร	หรือไหต้องเล็กต้องใหญ่แค่ไหน	แล้ว
หลังจากนั้นครูก็ให้พวกเรากลับมาท�าแล็บ	 หรือท�าการ
ทดลองต่อในห้องเรยีน	ด้วยการทดลองหาอณุหภมู	ิความช้ืน	
ก�าหนดอัตราส่วนถั่วเขียวว่าถ้าใช้ปริมาณเท่านี้	 ต้องแช่น�้า 
นานเท่าไรจึงจะงอกได้ดี	 รวมถึงเรื่องอื่นๆ	 อีกมากมาย	 
หลังจากน้ันครูก็กระตุ้นให้เราต่อยอดท�าเป็นโครงงานด้วย
การตั้งค�าถามว่า	 ถ้าเราไม่ใช้น�้าเปล่าเราจะสามารถใช้น�้า
อะไรมาเพาะถั่วงอกได้อีกบ้าง	 เพื่อนๆ	 ช่วยกันเสนอน�้า
สมุนไพรสารพัดแบบทั้งน�้าใบเตย	 กระเจี๊ยบ	 อัญชัน	 ที่เมื่อ
ทดลองท�าออกมาแล้วท�าให้ได้ถั่วงอกหลากสีสันเลยทีเดียว

	 นอกจากนั้นเราก็ต่อยอดความรู้ในครั้งนี้เป็นการ
ท�าโครงงานเรื่องอื่นๆ	 อีกมากมายกว่า	 ๓๐	 เรื่อง	 เช่นการ
สกัดน�้ามันจากเมล็ดยางพาราท�าเป็นสบู่ล้างมือและน�้ายา 
ล้างจาน	 ฯลฯ	 โครงงานของเราประสบความส�าเร็จกว่าที่ 
คาดคดิ	ครสูพุตัราบอกว่ามเีรือ่งให้น่ายนิดหีลายเรือ่ง	ทัง้เรือ่ง
ที่ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	ปราชญ์
ชาวบ้านและผูน้�าชมุชนทีใ่ห้ความร่วมมอืเป็นอย่างด	ีรวมถงึ
การได้รบัความสนบัสนนุจากโรงเรยีนท่ีมกีารจดัการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแรง
กระตุ้นให้พวกเราพยายามท�าผลงานออกมาให้ดีที่สุด	
	 ครูบอกภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้พวกเราไปเรียนรู้	 
ถ้าเรารู้จักน�าไปพัฒนาปรับปรุง	 วันหนึ่งความรู้เหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นอาชพีเลีย้งปากเลีย้งท้องของเราได้	โดยทีไ่ม่จ�าเป็น
ต้องไปท�างานในเมือง	ครูท�าให้เรารู้จักคิดเป็น	ท�าเป็น	และ
รกัถ่ินฐานบ้านเกดิของตวัเอง	และท�าให้ฉนัเหน็ว่าภมูปัิญญา
ชาวบ้านสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์	 นั่นก็
หมายความว่าคนรุ่นก่อน	 เขามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์
อยู่ในตัว	 โดยไม่ต้องเรียนหนังสือในโรงเรียนเลยทีเดียว	 ซึ่ง
ก็สะท้อนให้เห็นว่าความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียน	 แต่มีอยู่
รอบๆ	ตวัเรา	อยูท่ี่ใครจะสนใจไขว่คว้าได้มากกว่ากันเท่านัน้เอง	
	 ตอนนีฉ้นัรูแ้ล้วว่าท�าไมปัญญาถึงประเสรฐิกว่าทรพัย์	
เพราะถ้ามปัีญญาเสยีอย่าง	เรากส็ามารถหาเงนิทองมาเลีย้ง
ดตูวัเองและครอบครวัได้เหมอืนทีป่ราชญ์ชาวบ้านท�าให้ฉนั
เห็นว่า	
 “ควำมรู้มีอยู่รอบตัว ถ้ำมีปัญญำเรำก็จะสำมำรถ
เปลี่ยนควำมรู้เป็นเงินเป็นทองได้ แต่คนที่มีแต่ทรัพย์ ถ้ำ
ไม่มีปัญญำวันหนึ่งเงินทองก็จะหมดไปนั่นเอง”

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะ
ครูวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ท่ีให้ควำมสนใจและต่อยอด
ควำมรู้ให้นักเรียนรุ่นต่อไป

ก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดโดยใช้กิจกรรม
ก�รเรียนรู้อย่�งหล�กหล�ย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี	พิษณุโลก

11๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
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	 “จากผลการสอบ	O-NET	และ	PISA	ของนักเรียน	
ผลออกมาว่านกัเรยีนส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการคิดวเิคราะห์	
ก่อนหน้านีพ้ีเ่คยคดิไว้แล้วว่าจะสอนเรือ่งทกัษะการคิดให้กบั
นักเรียน	 ประจวบเหมาะกับที่ทางส�านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน	(สสค.)	สนบัสนนุให้เราท�า
โครงการทีช่่วยพัฒนาทกัษะการคดิของเด็ก	พีเ่ลยอยากชวน
น้องๆ	ให้มาท�ากิจกรรมนี้ด้วยกัน	นี่ไม่ใช่การเพิ่มงานนะคะ	 
เพราะถึงไม่ท�างานนี้เราก็ต้องท�างานวิจัยอยู่ดี	 เพราะเป็น
ภาคบงัคบัของทางโรงเรยีนอยูแ่ล้ว	ในแผนการสอนของเรามี
ทกุอย่างอยูแ่ล้ว	เพยีงแค่เพิม่การท�างานอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น	 เพิ่มเรื่องที่เราจะเน้นลงไป	 และคิดวิเคราะห์ว่าถ้าสอน
ด้วยกิจกรรมนี้เด็กจะได้ประโยชน์อะไร	 เราแค่น�าแผนการ
สอนมาปรับ	และท�าให้ชิ้นงานของนักเรียนเป็นระบบ	มีงาน
วิจยัรองรบั	เท่าน้ีสิง่ทีน้่องท�ากจ็ะเป็นผลงานของตวัเองและ
ผลงานของโรงเรียนด้วย”	
	 ฟังครูเพ็ญจันทร์พูดอย่างนี้แล้ว	พวกเราก็คล้อยตาม
ไปตามๆ	กนั	เพราะส่วนใหญ่เวลามโีครงการอะไรมาพวกเรา
มักจะคิดในใจว่า	 “แค่งานสอนอย่างเดียวก็หนักหนาแล้ว	 
นี่ยังจะมาเพิ่มงานอะไรให้เราอีก”	 แต่คราวนี้ครูเพ็ญจันทร์
กลับท�าให้พวกเรากระตือรือร้นที่จะท�างานนี้โดยไม่มองว่า
เป็นการเพิ่มงานเลยแม้แต่นิดเดียว
	 ขัน้ต่อไปเธอกห็อบแฟ้มเอกสารเป็นร้อยๆ	หน้าเกีย่ว
กับการพัฒนาทักษะการคิดที่เธอไปค้นหามาด้วยตัวเอง	 
มาให้คุณครูที่ร่วมโครงการ	 รวมถึงเชิญวิทยากรมาให้ความ
รู้กับพวกเราเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด	
	 คราวนี้ฉันเลยได้รู ้ว ่าการคิดแบ่งออกได้เป็น	 ๒	 
ประเภทใหญ่ๆ	 ประเภทแรก	 ทักษะการคิดที่เป็นแกน	 
เป็นทักษะการคิดที่จ�าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในชีวิตประจ�าวัน	
กบัประเภททีส่อง	ทักษะการคิดขัน้สงูทีเ่ป็นการคิดอย่างเป็น

ขั้นเป็นตอน	เป็นการคิดที่ซับซ้อน	เช่นต้องมีการสรุปความ	
ให้ค�าจ�ากัดความ	การวเิคราะห์	การผสมผสานข้อมลู	ซ่ึงการคิด
ขั้นสูงนี่เองที่เราจะน�าไปสอนนักเรียน	

ได้เวล�แปลงคว�มคิด	เป็นรูปธรรม	
 “อย่างท่ีรู้กันดีว่าเรื่องความคิดเป็นเรื่องนามธรรม  
ดังนั้นถ้าจะท�าให้ใครต่อใครมองเห็นความคิดของเรา เราก็
ต้องท�าออกมาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งก็คือการพัฒนาทักษะการ
คดิโดยบูรณาการเข้าไปในกจิกรรมการเรยีนการสอนรายวชิา
ทุกกลุ่มสาระในระดับชั้น ม.๔” 
	 ครเูพญ็จนัทร์บอกกบัพวกเราอย่างนี	้หลงัจากนัน้ฉนั
ก็สอบถามถึงวิธีการสอนของเธอ
 “ในแต่ละวิชา เราไม่จ�าเป็นต้องให้เด็กท�าโครงงาน 
แต่อาจจะหาวิธีการสอนแบบอื่นๆ อย่างของพี่ สอนวิชา
ชวีวทิยา กจ็ะถนดัในการสอนให้นกัเรยีนท�าโครงงาน เพราะ
ส�าหรับพี่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถหาความรู้
ได้ทุกเรื่อง ก่อนท�าโครงงานเด็กก็ต้องรู้จักสังเกต ถ้าเมื่อไร
ก็ตามท่ีนักเรียนฟังแล้วเกิด ‘เอ๊ะ’ คือสงสัย แสดงว่าเริ่ม
เห็นปัญหาของเรื่องนั้นๆ เมื่อเห็นปัญหาแล้ว ก็ต้องสืบค้น
ข้อมลูเพือ่หาค�าตอบ อาจถามจากคณุครหูรอืผูรู้ ้อ่านหนงัสือ 
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต เมื่อท�าไปเรื่อยๆ เราจะพบว่าคนที่
ตั้งปัญหาได้จะเก่งกว่าคนที่ตอบปัญหาได้” 
	 นอกจากนัน้เธอยงัเล่าให้ฟังว่า	บางครัง้ครอูย่างเราก็
ถกูกระตุน้ให้เรยีนรูผ่้านนกัเรยีน	เพราะบางเรือ่งทีเ่ดก็สงสยั	
แล้วครูหาค�าตอบไม่ได้ในทันทีก็ต้องไปค้นคว้าหาความรู้มา
ตอบนกัเรยีน	หรอืบางเรือ่งครกูอ็าจไม่รูม้าก่อน	ดงันัน้หลาย
เรื่องท่ีเด็กไปหาค�าตอบมาก็เป็นการเปิดโลกความรู้ให้กับ 
ทั้งเขาและเราร่วมกัน
 “อย่างจงัหวดัพษิณโุลกของเรามทีรพัยากรธรรมชาติ
มากมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและ 

พันธุ์พืช รวมถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี หรือแม้แต่ร้าน
ขายอัญมณีของคุณหมอท่านหนึ่งก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็กๆ ได้ หรือโครงงานบางเร่ืองก็ท�าให้เราได้รู้ข้อมูล
ใหม่ๆ เช่น พบว่าปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีสวนผลไม้ สวน
ผักเยอะมากจากเมื่อก่อนที่มีอยู่น้อย และมีไร่นาสวนผสม
มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย หรือบางกิจกรรม
นักเรียนก็ยังชักชวนผู้ปกครองให้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้
นั้นๆ ถือเป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวได้ด้วย เช่น ไปดูไร่องุ่น ไปฟาร์มเลี้ยงสุนัขพันธุ์
บางแก้ว ไปชมสวนผักขนาดใหญ่” 
	 เมื่อมีอะไรสงสัย	 ฉันมักจะเข้าไปถามครูเพ็ญจันทร์	
บางครั้งฉันก็ไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองท�านั้นถูกต้องหรือไม่	 หรือ
ท�าอย่างนี้จะช่วยให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิดได้อย่างไร	 
วันนี้ที่โรงอาหารฉันกับเพื่อนครูคนอื่นๆ	 คุยกันถึงวิธีการ
พัฒนาทักษะการคิดให้นักเรียนของพวกเรา	
	 เพ่ือนทีเ่ป็นครูภาษาไทย	ให้นกัเรียนแต่งค�าประพันธ์
ที่เกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	โดยสอดแทรกวิธีการคิดลง
ไปในบทเรียนว่าบทประพันธ์เร่ืองนี้ต้องคิดหาข้อมูลและ
สร้างสรรค์ออกมาอย่างไร	ส่วนครสูงัคมทีส่อนเรือ่งกฎหมาย
กใ็ห้นกัเรยีนน�าเสนองานด้วยการแสดงบทบาทสมมต	ิและที่
น่าดใีจคอืครจูบใหม่ทีส่อนวชิาพลศกึษากย็งัเข้าร่วมโครงการ
นี้ด้วย	 แต่ละคนมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไป	 ทั้งให้เด็ก 
น�าเสนองานด้วยการวาดภาพ	หรือสอนด้วยการให้เล่นเกม	
แต่สิง่หนึง่ทีพ่วกเราเหน็ได้ชดัคอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
กับนักเรียน	
	 นอกจากเด็กๆ	 จะกระตือรือร้น	 และมีความสุขใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้ว	 ก็ยังช่างซักช่างถามกว่าแต่ก่อน
มาก	จากเดิมที่ตั้งใจฟัง	ตั้งใจจดในสิ่งที่ครูสอน	เพราะอยาก
เรยีนเก่งอยากสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้	ปัจจบุนักลายเป็นว่า 
การที่ครูสอนโดยให้เด็กคิดและตั้งค�าถามในทุกวิชา	 ท�าให้
เด็กนักเรียนในชั้น	ม.๔	กว่า	๕๐๐	คน	รู้จักคิดตามที่ครูสอน
มากขึ้น	 รู้จักสงสัย	 รู้จักถาม	 รู้จักคิดใคร่ครวญ	 มองอะไร 
ก็ค่อยๆ	คิดพิจารณา	ไม่ด่วนตัดสิน	รู้จักสังเกต	และรู้จักคิด
กว้าง	 คิดลึก	 คิดเปรียบเทียบซ่ึงท�าให้ผลการเรียนพลอยดี
ขึ้นตามไปด้วย	
	 ที่ส�าคัญ	ในระหว่างการเรียนการสอนแบบนี้	ครูก็จะ
ให้นกัเรยีนเขยีนเล่าว่าชอบหรอืไม่ชอบกจิกรรมทีค่รสูอน	ถ้า
ไม่ชอบเราจะปรับเปลี่ยนการเรียนได้อย่างไร	ซึ่งถือเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในวิชานั้นๆ	 และในชั่วโมงสุดท้าย
ของการเรียนการสอนแต่ละวัน	 ครูเพ็ญจันทร์ยังแนะน�าให้
เด็กๆ	ท�ากิจกรรม	“จิตตปัญญา”	

	 ด้วยการให้นกัเรียนอยูก่บัตวัเอง	นัง่นิง่ๆ	คดิใคร่ครวญ	
และเขยีนว่าวนันีเ้รยีนอะไรบ้าง	ท�าอะไรทีเ่ป็นประโยชน์มาก
น้อยแค่ไหน	เพื่อให้เด็กได้รู้จักทบทวนตัวเอง
	 ฉันคิดว่านี่คือก้าวเล็กๆที่เราจะปลูกฝังให้เด็กๆ	 ซึ่ง
เป็นอนาคตของชาต	ิเป็นคนคดิเก่ง	คดิด	ีคดิสร้างสรรค์	และ
คดิท�าประโยชน์เพือ่คนอืน่ต่อไป	วันน้ีดอกผลของต้นไม้ทีเ่รา
ปลูกไว้อาจมองไม่เห็นชัดเจน	 แต่ฉันเชื่อว่าในวันข้างหน้า	
พวกเขาจะเตบิโตขึน้เป็นไม้ใหญ่ทีจ่ะช่วยให้ประเทศของเรา
มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรโน้มน้ำวใจคุณครูที่ร่วมโครงกำรให้เห็น
ประโยชน์ เมื่อคุณครูสอนด้วยควำมกระตือรือร้น 
ช่วยคิดค้นหำค�ำตอบกับนักเรียน เด็กๆ ก็เกิดควำม
สนุกสนำน และกล้ำซักกล้ำถำมมำกขึ้น
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เด็กไทยไม่เอ�เลข
	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
เด็กไทยในช่วงหลังไม่ค่อยดีนัก	โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
ที่เป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมาของเด็กไทยเข้าขั้นวิกฤติ	 ผลการ
สอบ	O-NET	ระดับชั้น	ม.๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	ค่าเฉลี่ย 
ทั่วประเทศของวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่	 ๑๔.๙๙	จากคะแนน
เต็ม	 ๑๐๐	 คะแนน	 น่ียังไม่รวมถึงผลสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่เกิดปรากฎการณ์	 “ตกยกห้อง”	 กันมาแล้ว
หลายๆ	โรงเรียน	

Story	and	Diagram	Method	(SDM)
	 “ธรรมชาติของคณิตศาสตร์มันเป็นนามธรรม	 ซึ่ง
เด็กจบัต้องยาก	เข้าใจยาก	ยงัไม่ทนัไร	เขากจ็ะต่อต้าน	ไม่อยาก

เรยีน	ดงันัน้วธิกีารสอนทีจ่ะให้ได้ผลกค็อื	เราต้องสอนให้เป็น 
กึ่งนามธรรมกึ่งรูปธรรม	 ไม่ใช่มีแต่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์	
ต้องมีรูปภาพ	 มีแผนภาพ	 มีเรื่องราวเข้ามาประกอบ	 ซึ่ง
เด็กจะชอบ	 เขาจะจินตนาการตาม	แล้วก็ชอบคณิตศาสตร์
ได้โดยไม่รู ้ตัว	 นี่คือที่มาของวิธีการสอนคณิตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการเรื่องราวและแผนภาพ	 หรือ	 Story	 and	
Diagram	Method	หรือ	SDM”
 ผศ.ดร.ปสำสน์ กงตำล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�า
คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	กล่าวถงึนวตักรรม
ใหม่ในห้องเรียนคณิตศาสตร์	 ซ่ึงอาจารย์ได้ริเริ่มศึกษา
ค้นคว้าจนเกิดเป็นงานวิจัยท่ีได้รับความสนใจ	 และสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคุณครูคณิตศาสตร์หลายท่าน	 รวมถึง
ลูกศิษย์ชั้นปริญญาโทของอาจารย์เอง	 อย่าง	 อ.รุ ่งนภำ 

อำรยะธรรมโสภณ	 จากโรงเรียนชุมแพศึกษา,	อ.ปรีชำกร  
ภำชนะ 	 โรงเรียนบ ้านแท ่นวิทยา	 และ	 อ.ชัชวำล  
นำมปรีดำ	โรงเรียนนาจานศึกษา	ทั้ง	๓	โรงเรียนจึงได้ร่วม
กันจัดท�าโครงกำรมหัศจรรย์กำรคิด : กำรพัฒนำทักษะ
กำรคิดทำงคณิตศำสตร์โดยใช้ SDM	 น�าเอาวิธีการสอน
โดยใช้กระบวนการ	 SDM	 กลับไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง	
ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณและองค์ความรู้จาก
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน	(สสค.)
	 เวลาผ่านไปปีเศษ	 เสียงบ่นของเด็กๆ	 ก็เร่ิมจางหาย	
และคาบเรยีนคณติศาสตร์ของเดก็ๆ	กไ็ม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป

ไอ้มดแดง
	 an	=	a1+(n-1)d
	 คอืสตูรคณติศาสตร์เบือ้งต้นทีน่กัเรยีนชัน้	ม.๕	จะได้
เจอทันทีที่เร่ิมเรียนบทเรียนเร่ือง	 “ล�าดับและอนุกรม”	 แต่
ที่โรงเรียนนาจานศึกษา	 ในคาบแรกของล�าดับและอนุกรม	
เด็กๆ	กลับก�าลังนั่งฟัง	อ.ชัชวาลย์	เล่านิทานเรื่อง	“มดแดง
ซูเปอร์ฮีโร่!”	
	 “วายร้ายประจ�าเมืองอย่างเจ้ามดคันไฟ	 เป็นคู่ปรับ
กับเจ้ามดแดงซูเปอร์ฮีโร่	ในระหว่างการต่อสู้	 เมื่อเวลาผ่าน
ไปถึงนาทีที่	๑	พลังของมดแดงจะลดลง	๖	หน่วย	เมื่อเวลา
ผ่านไปถึงนาทีที่	 ๒	 พลังของมดแดงจะลดลงอีก	 ๖	 หน่วย	
เมื่อเวลาผ่านไปถึงนาทีที่	๓	พลังของมดแดงจะลดลงอีก	๖	
หน่วย	เมื่อเวลาผ่านไปถึงนาทีที่	๔	พลังของมดแดงจะลดลง
อกี	๖	หน่วย	เหตกุารณ์เป็นเช่นนีต่้อไปเรือ่ยๆ	ดงันัน้หากเจ้า
มดแดงต่อสูก่บัเจ้ามดคนัไฟ	ถงึนาททีี่	๑๒	และถงึนาททีี่	๒๖	
พลังของเขาจะลดลงเท่าใด	ตามล�าดับ”	

	 นี่คือขั้นตอนแรกในการเริ่มสอนด้วยกระบวนการ	
SDM	 ซึ่งครูจะน�านักเรียนเข้าสู ่เรื่องราว	 มีตัวละคร	 มี
เหตุการณ์จ�าลอง	 ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขามีอิสระในการ
คิดตาม	 จนสามารถคิดหาค�าตอบออกมาได้	 หลังจากนั้นก็
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วน�านิทานที่ครูเล่าไปท�าเป็นชิ้นงาน
เพื่อน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	 เด็กๆ	 จึงสนุกกับการเชื่อมโยง
เรื่องราว	ภาพวาด	และตัวเลขเข้าด้วยกัน	พร้อมๆ	กับซึมซับ
เนื้อหาบทเรียน	จดจ�าคณิตศาสตร์ในฐานะประสบการณ์ใน
ชีวิตจริงที่จับต้องได้

เลขหมุนรอบตัวเร�
	 เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับการใช้กระบวนการ	SDM	จน
เข้าใจบทนิยามทางคณิตศาสตร์ในระดับหนึ่ง	 คุณครูก็เริ่ม

มอบหมายให้พวกเขาได้ลองสร้างสรรค์เรื่องราวของตัวเอง
ดูบ้าง	เพื่อสะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของนักเรียน	
	 ทีโ่รงเรียนบ้านแท่นวิทยา	เดก็ๆ	ชัน้	ม.๕	ต่างสนกุกบั
การสร้างสรรค์เรือ่งราวมาก	ซึง่ส่วนใหญ่กม็กัจะองิจากเรือ่ง
ใกล้ตวัท่ีตนเองช่ืนชอบ	หรือส่ิงทีพ่บเหน็อยูใ่นชวีติประจ�าวนั
	 “พอเราใช้วิธีการ	SDM	แล้วกร็ูส้กึว่า	เดก็มคีวามสนใจ
เรียนมากขึน้	เดก็เขาสนกุกบัการคดิเรือ่ง	บางคนชอบฟตุบอล	
เขากเ็อาเร่ืองจ�านวนการยงิประตขูองทมีทีเ่ขาชืน่ชอบมาผกู
เป็นเรือ่งได้	แสดงว่าเขาสามารถเชือ่มโยงคณติศาสตร์เข้าไป
หาตวัเองได้	และจะไม่รูส้กึว่าคณิตศาสตร์เป็นเรือ่งทีเ่กินกว่า
ทีเ่ขาจะเข้าใจ”	อ.ปรชีากร	ครคูณติศาสตร์โรงเรยีนบ้านแท่น
วิทยา	เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตนเอง	
	 ส่วนที่โรงเรียนชุมแพศึกษา	 ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ใน
การน�ากระบวนการ	 SDM	 ไปใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์	 
ก็พบว่า	 เด็กๆ	 สามารถแตกยอดความคิดออกไปได้อย่าง
อิสระ	 อย่างบุษกร	 ที่หยิบเอาเรื่องใกล้ตัวมาตั้งเป็นโจทย์
ปัญหา	ซึ่งเพื่อนๆ	ทั้งห้องชื่นชอบ
	 “กลุ่มของหนูปรึกษากันว่าจะเอาเรื่องอะไรดี	คุยกัน
ไปสักพักก็นึกออกว่า	 พวกเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน	 
กเ็ลยกลายมาเป็นโจทย์ปัญหาเรือ่งแข่งกนิก๋วยเตีย๋วกนัค่ะ”
	 ทุกวันนี้บรรยากาศในการเรียนของเด็กๆ	 เปลี่ยนไป 
อย่างสิ้นเชิง	 ไม่มีใครนั่งหาว	 นอนหลับ	 หรือโดดเรียน	 แต่
กลับมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะลั่น	 เวลาที่เด็กๆ	 ได้คุย	 
ได้ปรึกษา	ได้ออกความคิด	เสนอความเห็น	หรือได้ยินเรื่อง
ราวของเพื่อนๆ	ต่างกลุ่ม

“โอ๊ย! เครียด ข้อสอบอะไรไม่รู้ ท�าไมมันยากขนาดนี้ ”
“เมทริกซ์นี่ ตัวเลขเยอะมากเลยครับ เรียนแล้วปวดหัวสุดๆ”
“หนูกับวิชาเลขไม่ถูกกันเลยค่ะ ถึงคาบเรียนทีไรก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะเข้าเรียนดีหรือเปล่า”
ทุกค�าตอบคือเสียงจากใจของเด็กๆ	มัธยม	เมื่อถามเขาว่า “เรียนเลขแล้วเป็นยังไง” 

มหัศจรรย์ก�รคิด	:	ก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดท�ง
คณิตศ�สตร์โดยใช้	SDM
โรงเรียนชุมแพศึกษำ	ขอนแก่น

หนังสือเรียนสังเคราะห์จาก	SDM	โดยทุน	สสค.

14 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



16 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

เริ่มเพ�ะพันธุ์คว�มภ�คภูมิใจ
	 นอกจากหนุม่สาวยคุนีจ้ะทิง้ไร่นาไปท�างานเมอืงกรุง	
ฉันในฐานะครูท่ีสอนวิชาท้องถิน่ของเรา	ทีโ่รงเรยีนโนนเจรญิ 
พิทยำคม จังหวัดบุรีรัมย์ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเด็กยุคใหม่
จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนไร้ราก	 ไม่รู้ว่าตัวเองมีที่มาอย่างไร	
บรรพบรุษุเป็นใครมาจากไหน	หรอืแม้กระทัง่เหนยีมอายทีจ่ะ 
พูดภาษาถิ่นของตัวเองเมื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่	 ฉันไม่
อาจรู้ได้ว่าวันหนึ่งเด็กๆ	ที่ฉันสอนจะเติบโตมามีอาชีพอะไร	

เขาอาจจะเป็นหมอ	 เป็นต�ารวจ	 เป็นพนักงานบริษัท	 หรือ
เป็นสาวโรงงาน	แต่อย่างหนึง่ท่ีฉันอยากให้ทุกคนมตีดิตวั	คือ
ความรู้ที่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน	 หมู่บ้านที่เขาอยู่มีความ

เป็นมาอย่างไร	 อย่างน้อยๆ	 เขาจะได้มีความภาคภูมิใจใน
บรรพบุรุษของตัวเอง	และไม่คิดว่าตัวเองด้อยกว่าใคร…นั่น
คอืความคดิทีเ่ป็นจดุตัง้ต้นของโครงกำรพฒันำสือ่ประกอบ
กำรเรียนวิชำท้องถิ่นของเรำ โครงการที่ทางโรงเรียนเราได้
รับการสนับสนุนทุนจาก	สสค.
	 เช้าวันนี้	 เป็นวันเปิดเทอมภาคเรียนที่	 ๒	 ของปีการ
ศกึษา	๒๕๕๔	เพลงมาร์ชประจ�าโรงเรยีนโนนเจรญิพทิยาคม	
ของโครงการเสียงตามสายดังก้องไปทั้งโรงเรียนเหมือน

 “สองเฒ่ายายตา อาชีพเฮ็ดนาอยู่ที่บ้านนอก ก้มหน้าเฮ็ดงานง๊อกๆ ลูกชายลูกสาวบ่อยู่  
เลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักขาย จับปลาหาปูกะพอได้กินได้อยู่
 กัดฟันสู้ประสาผู้เฒ่า นั่งกอดหัวเข่าคอยถ้าฟังข่าวลูกมายามบ้าน ปีใหม่หรือว่าสงกรานต์ 
กะเห็นแต่ความว่างเปล่า จนมาปีนี้กะได้ของฟรีผลงานหมู่เจ้า หอบลูกมาให้แม่เฝ้า แล้วลูกหนุ่มสาว
ก็หนีเข้ากรุง…”
 เพลง “ตายายกับหลานน้อย” ที่ร้องโดยนักร้องเลือดอีสานศิริพร อ�าไพพงษ์ ที่ดังแว่วมา
จากวิทยุของเพื่อนบ้าน ท�าให้ครูบ้านนอกที่เติบโตมาจากท้องทุ่งอย่างฉันครุ่นคิดถึงความเป็นจริง
ที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ลูกสาวลูกชายไปท�างานเมืองกรุง ทิ้งไว้แต่สองตายายที่สู้ทน 
ท�านาคอยว่าเมื่อไรลูกจะกลับมาบ้าน มิหน�าซ�้าเมื่อมีลูกก็ส่งลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูอีกด้วย แม้ว่าจะ
เป็นเรื่องยากที่จะท�าให้คนรุ่นใหม่กลับมาท�างานที่บ้านเกิด แต่ฉันเช่ือว่าครูอย่างฉันสามารถท�าให้
พวกเขาภาคภูมิใจในตัวเองได้ไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนต�าบลใดก็ตาม
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ก�รพัฒน�สื่อประกอบก�รเรียนวิช�ท้องถิ่นของเร�
โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม	บุรีรัมย์

บูรณ�ก�รก�รเรียนรู้
	 ในการท�าชิ้นงานแต่ละครั้ง	 นักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศกึษาจะได้ฝึกทกัษะทางคณติศาสตร์ควบคูไ่ปกบัทกัษะทาง
ศลิปะ	อย่างการวาดภาพ	ลงส	ีและตกแต่งชิน้งานของตนเอง	
รวมถึงได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอีกด้วย	
	 “เราคิดกันว่า	ถ้าลองท�าเป็นละครเวทีจะดีมั้ย	พอดี
มีละครเรื่องขุนศึกซึ่งดังมาก	 ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาดัดแปลง	
เป็นเรื่องของทหารในสมัยของพระนเรศวร	 แล้วก็ใส่เนื้อ
เรื่องที่เป็นคณิตศาสตร์เข้าไปเป็นระยะๆ	อย่างเช่น	ออกรบ
ใช้พลังงานไปเท่าไร	 พอได้ก�าลังใจจากหญิงอันเป็นที่รักจะ
ได้พลังกลับมาเท่าไร	 ครั้งต่อไปได้เพิ่มขึ้นเท่านี้ๆ	 พอละคร
จบ	เราก็มีค�าถามมาถามคนดู	แล้วก็จะเฉลยวิธีคิดวิธีท�าเอา
ไว้ด้วย”	
	 ผลการเรยีนของเด็กๆ	ในวชิาล�าดับและอนกุรม	ซึง่ใช้
กระบวนการ	SDM	ออกมาเป็นที่น่าพอใจ	นอกจากนี้เด็กๆ	
ยังมีโอกาสได้ไปน�าเสนอผลงานทางวิชาการในหลายๆ	 เวที
อีกด้วย

คณิตศ�สตร์ไม่ย�กอย่�งที่คิด
	 อ.รุ่งนภา	 เล่าว่า	 “เราใช้เรื่องราวเป็นตัวดึงให้เด็กๆ	
สนใจ	 ให้เขากลับมามองวิชาคณิตศาสตร์ใหม่	 ท�าให้เขารัก
วิชาน้ีให้ได้ก่อน	ถ้าเขามใีจให้กบัมนัแล้ว	เขาจะเรยีนรูม้นัเอง	
วันหลัง	ไม่ว่าเราจะโยนโจทย์แบบไหนให้เขา	หรือสอนด้วย
วิธีปกติ	เขาก็รับมันได้	เพราะเขาเข้าใจและสนุกกับมัน”

	 ส�าหรบัเดก็ๆ	ท่ีเคยบ่นและไม่ชอบคณติศาสตร์	กป็รบั
เปลี่ยนความคิดไปมาก
	 “เมื่อก่อนก็รู้สึกว่ามันยาก	สูตรเยอะแยะ	ท่องจ�ากัน
แทบไม่ไหว	 แต่อันนี้มันเหมือนกับเราได้ลงมือคิดและเขียน
ด้วยตวัเอง	ท�าด้วยตวัเอง	เล่าในเรือ่งทีเ่ราชอบ	เราจะจ�าได้”
	 “ภูมิใจค่ะ	 เรียนแบบนี้ท�าให้เรามีอิสระ	 เราสามารถ
คิดโจทย์ของเราเองได้”

 แม้คณิตศำสตร์จะเป็นเรื่องยำก เป็นเรื่องของ
ตวัเลข ทฤษฎบีททีต่ำยตวั แต่กำรสอนโดยใช้กระบวนกำร
เรื่องรำวและแผนภำพ หรือ SDM ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ำ 
ใครๆ ก็เรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเข้ำใจ...

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 เทคนิดกำรสอนที่ท�ำให้นำมธรรมกลำยเป็น
รูปธรรมจับต้องได้ บรรยำกำศกำรเรียนที่สร้ำงให้
เด็กมีส่วนร่วม ช่วยให้เด็กเปิดใจที่จะรับสิ่งที่เคยคิด
ว่ำเป็นเรื่องยำก 

นักเรียนชุมแพศึกษาซ้อมละคร

ผลงานโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา	



และได้รับรางวัลหนึ่งนวัตกรรมหน่ึงโรงเรียนอีกด้วย	 ฉันไม่
คาดคดิมาก่อนว่าความตัง้ใจทีจ่ะสอนวชิาท้องถิน่ของเราให้
สนกุ	มชีวิีตชวีาจะท�าให้เกดิส่ิงดีๆ 	ตามมามากมาย	นอกจาก
จะภูมิใจกับการเป็นครูของตัวเองแล้ว	ฉันยังท�าให้เด็กๆ	ได้
ค้นพบความสามารถที่อยู่ในตัวเขาเองอีกด้วย	 ทั้งการกล้า
คิด	กล้าท�า	ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการแสดงผลงาน
ในงาน	 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น”	 
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี
 ทุกครั้งที่เปิดอ่ำน เปิดดูผลงำนของนักเรียน ฉันก็
พบว่ำตัวเองยิ้มน้อยๆ อย่ำงสุขใจ นี่เองกระมังที่เรียกว่ำ 
“ควำมอิ่มเอมใจ” ที่อะไรก็เทียบไม่ได้เลยทีเดียว

จะปลุกปลอบใจให้ฉันท�าสิ่งที่ตั้งใจให้ส�าเร็จ	 “แดนดินถิ่น
กนัดารอสีานใต้	เราพร้อมใจมุง่มัน่ฟันฝ่า	เกยีรติก้องผองไผท
นั้นสร้างมา	รักสัจจาเลือดเหลืองด�าน�าชัย…”
	 วนันีฉ้นัตัง้ใจว่าจะชกัชวนนกัเรยีนชัน้	ม.๔	กว่า	๑๓๐	คน 
มาเรียนรูเ้รือ่งท้องถิน่ของเราด้วยความสนกุสนาน	ฉนัคดิว่า 
ถ้าพวกเขาเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยความสนุก	 เรื่องอื่นๆ	ก็จะ
ตามมาไม่ว่าจะป็นความรู	้ความเข้าใจ	รวมถงึความรกัความ
ภาคภมูใิจในท้องถิน่ของตัวเอง	เมือ่เดินเข้าไปในชัน้เรยีนแรก
นกัเรยีนกล่าวสวสัด	ีแล้วสวดมนต์	ตามด้วยการน่ังสมาธสิัน้ๆ	
หลังจากน้ันฉันจึงเล่าถึงแผนการเรียนการสอนที่เตรียมมา
เป็นอย่างดีให้พวกเขาฟัง	
	 “นักเรียนคะ	 เทอมนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการเรียนวิชา
ท้องถิ่นของเราให้สนุกด้วยการลงไปหาข้อมูลของหมู่บ้านท่ี
เราอาศัย	 ด้วยการพูดคุยสอบถามพ่อแม่	 ปู่ย่าตายาย	 และ
ปราชญ์ชาวบ้าน	โดยรายงานทีว่่านีเ้ราจะท�าเป็นหนงัสอือ่าน
เพิ่มเติม	ชุดบ้านโนนเจริญ	๑๐	เล่ม	เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ 
ร่วมกนัและให้น้องๆ	รุน่ต่อไปได้เรยีนด้วย	นกัเรยีนว่าดไีหมคะ”
	 “ดีค่ะครู	เวลาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ทีไร	หนูมักจะ
ง่วง	ถ้าได้ออกไปพดูคุยกบัพ่อใหญ่	แม่ใหญ่	อุย๊…ตายายคงจะ
สนุกดีนะคะ”	 นักเรียนจอมเฮี้ยว	 ช่างคุยที่มักเป็นหัวโจก
ในห้องเริ่มขานรับด้วยภาษากลางส�าเนียงอีสาน	 ฉันเลยได้
โอกาสพูดต่อว่า
	 “แต่ก่อนที่นักเรียนจะไปพูดคุยหาข้อมูล	 ครูก็จะ
แนะน�าวธิกีารเตรยีมตวัให้ก่อนนะคะ	เราจะได้ท�างานง่ายขึน้”	
		 หลังจากนั้น	 ฉันก็สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีวิจัยเชิง
ประวตัศิาสตร์	คอืวธีิการสมัภาษณ์	สงัเกต	ออกแบบสอบถาม	
รวมถงึให้นกัเรยีนได้ลองเขยีนวจัิยเชงิประวติัศาสตร์เรือ่งการ
ย้ายถิ่นเป็นเรื่องแรก	
	 ต�าบลโนนเจรญิของเรา	เป็นต�าบลทีม่คีวามหลากหลาย 
ในด้านชนชาต	ิเพราะคนในยคุสร้างบ้านแปงเมอืงมกีารย้าย
ถ่ินฐานมาท�ามาหากินที่นี่ทั้งมาจากสุรินทร์	 ซึ่งเป็นชนชาติ
ส่วยหรือเขมร	 และมาจากอุบลราชธานีซึ่งเป็นชนชาติลาว	
ดังน้ันเร่ืองแรกที่ฉันอยากให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้คือเรื่องการ 
ย้ายถิ่นฐานของคนในรุ่นบรรพบุรุษนั่นเอง	

ตำ�ร�มีชีวิต	ที่สอนเก่งยิ่งกว่�หนังสือ
	 หลังจากมอบหมายโครงงานประวัติศาสตร์ทั้ง	 ๑๐	
เรื่อง	 เช่น	 การย้ายถิ่น	 ภาษา	 ศาสนาและสังคมในชุมชน	
บคุคลส�าคญัในชมุชน	ภมูปัิญญาในท้องถิน่	โดยแบ่งนกัเรยีน
ออกเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	๕	 คนไปศึกษาแล้ว	 ฉันก็คอยให้ค�า
ช้ีแนะและติดตามผลอยู่เสมอทั้งในชั่วโมงเรียนและชั่วโมง
ชุมนุม	

	 “นกัเรยีนคะ	วนันีแ้ต่ละกลุม่ท�ารายงานไปถงึไหนกนั
บ้างแล้ว	เดี๋ยวครูจะให้เวลา	๕	นาทีให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกัน
ว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง	 แล้วออกมาเล่าให้เพื่อนๆ	 ฟังหน้า
ชั้นเรียน”
	 เมือ่ฟังแล้ว	ฉนักซ็กัถามเพิม่เตมิ	และให้นกัเรยีนกลบั
ไปคิดอีกครั้งว่าจะสรุปข้อมูลท่ีได้มาอย่างไร	 และครั้งต่อไป 
จะศึกษาเรื่องอะไรเพื่อให้ข ้อมูลท่ีได้มีความครบถ้วน	 
ฉันอยากให้เด็กๆ	 เป็นคนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง	 โดย
มีฉันเป็นแต่เพียงผู้ให้ค�าแนะน�าไม่ใช่คนบอกให้ท�าอย่างนั้น
อย่างนี้	ที่ส�าคัญคนที่รู้เรื่องราวดีที่สุดคือพวกเขานั่นเอง
	 ในการท�างานนักเรียนจะใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิก
เรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์	 เพื่อเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม	่
ปู่ย่าตายาย	 ผู้น�าชุมชน	 และปราชญ์ชาวบ้าน	 คนหนึ่งท�า
หน้าที่จด	คนหนึ่งท�าหน้าที่ถาม	อีกสามคนท�าหน้าที่สังเกต
ว่าผูใ้ห้ข้อมลูตอบด้วยความมัน่ใจมากน้อยแค่ไหน	น่าจะเป็น
ข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้	
	 การเรียนการสอนของฉันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ
สนุกสนานเด็กๆ	 กลับมาเล่าให้ฟังว่าได้ไปพูดคุยกับผู้เฒ่า
ผู้แก่ในหมู่บ้าน	 รวมถึงได้พูดคุยกับแม่ของฉันซึ่งเป็นชาว
อุบลราชธานีที่ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ด้วยเช่นกัน	
เด็กๆ	 เล่าว่าฟังเรื่องราวท่ีผู้ใหญ่เล่าแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน
เหมือนก�าลังฟังนิทาน	เช่นเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่ผู้เฒ่าผู้แก่ 
เล่าว่าต้องนั่งเกวียนกันมาต้องต่อสู้กับความยากล�าบาก
นานปัการ	และต้องถากหญ้าถางพงเหนด็เหนือ่ยมากแค่ไหน	 
ฯลฯ	

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

	 เด็กๆ	 บอกฉันว่าชอบการเรียนการสอนแบบนี้มาก	
ทุกคนกระตือรือร้นที่จะท�ารายงาน	 เด็กๆ	 ดีใจที่ได้รู้จัก
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตัวเอง	 สนุกที่จะได้คิดได้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา	 และบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้ 
เป็นนักเขียน	 จากการท�าหนังสือประกอบการเรียนด้วย 
ตวัเอง	ส่วนพวกผูใ้หญ่ในหมูบ้่านกใ็ห้ความร่วมมอืเป็นอย่างด	ี 
ซึง่ฉนัเข้าใจได้ว่าผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นหมูบ้่านกอ็ยากใหล้กูหลานซึง่
เป็นวยัรุน่มาพดูคยุไถ่ถามให้คลายเหงาและท�าให้ท่านรูสึ้กว่า
ยังมีคุณค่าด้วยเช่นกัน	

สื่อทันสมัย	ผลิตโดยผู้เรียน	
	 หลังจากนักเรียนท�ารายงานในรูปแบบหนังสืออ่าน
เพิม่เตมิได้ครบ	๑๐	เล่ม	แล้วเรากช่็วยกนัคดัเลอืกบางเรือ่งไป
จัดท�าในรูปแบบวิดีทัศน์และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	
ท่ีเรียกว่า	 E-Book	 เพราะฉันคิดว่าน่าจะเป็นส่ือการเรียนรู้
ที่เด็กยุคนี้สนใจ	ที่ส�าคัญฉันอยากให้เด็กได้บูรณาการความ
รู้ในวิชาสื่อมัลติมีเดียด้วย	
	 	 เด็กๆ	 เลือกเรื่อง	 “เตาเผาสวาย”	 มาถ่ายท�าเป็น
วิดีทัศน์	 เตาเผาสวายนี้สะท้อนถึงอารยธรรมขอมโบราณ
ในพุทธศตวรรษท่ี	 ๑๔-๑๙	 มีอยู่มากในจังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์	 ซึ่งถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลโนนเจริญ	 
ก็จะมีชื่อเรียกว่า	 “เตำเผำตำสวำย”	 เด็กๆ	 ถ่ายท�าและ
ถ่ายทอดข้อมลูในเรือ่งนีด้้วยการเกบ็ข้อมลู	ตรวจสอบความ
จริง	 วิเคราะห์ข้อมูล	 น�าเสนอผลงานแล้วจึงจัดท�าเป็นส่ือ 
วิดีทัศน์ที่ให้ทั้งความสนุกและความรู้

จะมีถึง	 ๒	 วันเต็มๆ	 เร่ิมจากเช้าของวันก่อนวันลอยกระทง
จะมีการบวงสรวงหลวงปู่ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ทั้งต�าบล	 จากนั้นก็จะมีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านอย่างมวย
ทะเล	 ตอนเย็นมีการเล่นกันตรึม	 ตอนเช้าอีกวันมีการแห่
นางนพมาศ	ส่วนตอนเย็นเป็นการประกวดนางนพมาศ	
	 ส่วนเรื่อง	“หลุมหลบภัย”	เด็กๆ	จัดท�าเป็นงานวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์	 และท�าให้อ่านสนุกยิ่งขึ้นด้วยการน�ามา
เรยีบเรยีงเป็นสารคด	ีซึง่ผลงานชิน้น้ีได้รบัรางวัลเหรยีญทอง	

	 นอกจากนัน้กเ็ลือกเร่ือง	“ประเพณีลอยกระทง”	มา
จดัท�าเป็น	E-Book	เพราะประเพณนีีม้คีวามส�าคญัต่อคนใน
ต�าบลโนนเจริญมาก	 ถือเป็นประเพณีที่ช่วยหลอมรวมผู้คน
ที่แตกต่างหลากหลายไว้ด้วยกัน	 ดังนั้นไม่ว่าจะต้องลงทุน
ลงแรงมากแค่ไหนคนท่ีนี่ก็พร้อมเสมอท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ท�าให้งานลอยกระทงยิ่งใหญ่อลังการ	ทั้งเรื่องการจัดเตรียม
กระทง	การแสดงฟ้อนร�าต่างๆ	โดยงานลอยกระทงของที่นี่

 ครมูกีำรวำงแผนและเตรยีมกำรเรยีนกำรสอน 
เป็นอย่ำงดี มีกำรติดตำมผลอย่ำงสม�่ำเสมอ และ
กระตุ ้นนักเรียนให้เกิดควำมสนใจด้วยกำรน�ำ 
เรื่องรำวใกล้ตัวมำเป็นสื่อกำรสอน

19๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้18 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



21๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้20 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

	 ผู ้เฒ่าผู ้แก่ของที่นี่เคยเล่าต�านานของเขาอกทะลุ	 
ซึง่เป็นภเูขาทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัให้ฟังว่า	นานมาแล้ว
มีชายชื่อนายเมืองเป็นพ่อค้าช้าง	แกมีเมียสองคน	เมียหลวง 
ชื่อนางศิลา	 และมีลูกสาวชื่อนางยี่สุ ่น	 ส ่วนเมียน้อย 
ชื่อนางบุปผา	และมีลูกชายชื่อนายชังกั้ง	ฝ่ายเมียหลวงและ
เมียน้อยไม่ลงรอยกันมักทะเลาะด่าทอและตบตีกันเสมอ	 
อยูม่าวันหน่ึงเมยีหลวงและเมยีน้อย	ต่างกท็�างานคนละอย่าง	
คือเมียหลวงนั่งทอผ้าหรือทอหูกอยู่ใต้ถุนบ้าน	และเมียน้อย
ต�าข้าวโพดโดยใช้สากต�าลงไปในครก	ชาวใต้เรยีกการต�าข้าว
ว่า	“ซ้อมสาร”
	 ช่วงหนึ่งต่างเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรง	 ฝ่าย 
เมยีหลวงใช้กระสวยทอผ้าซึง่ชาวใต้เรยีกว่า	“ตรน”	ฟาดศรีษะ 
เมียน้อยเต็มแรงจนเป็นแผลแตกเลือดไหลแดงฉาน	 ฝ่าย
เมียน้อยก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ	 ใช้สากต�าข้าวกระทุ้งหน้าอก 
เมียหลวงอย่างแรงจนอกทะลุ	ในที่สุดทั้งคู่ทนความเจ็บปวด 
ไม่ไหวถึงแก่ความตายและกลายเป็นภูเขา	 เมียหลวงเป็น	
“เขาอกทะลุ”	ส่วนเมียน้อยเป็น	“เขาหัวแตก”	หรือที่เรียก
เป็นทางการว่า	 “เขาคูหาสวรรค์”	 ฝ่ายนายเมืองกลับจาก
การค้าช้าง	 เมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเสียใจและตรอมใจ	

ในที่สุดก็ถึงแก่ความตาย	กลายเป็น	“เขาเมือง”	หรือ	“เขา
ชัยบุรี”	 ซ่ึงมีลักษณะคล้ายช้างหมอบ	 ฝ่ายลูกสาวเมื่อขึ้น
จากเรือส�าเภาและเห็นเหตุการณ์วิปโยคเช่นนั้น	 นางยิ่ง
โศกเศร้าเสียใจ	 เลยถึงแก่ความตายเช่นกัน	 และกลายเป็น	
“เขาชัยสน”	 ซ่ึงมีลักษณะคล้ายเรือส�าเภา	 ศพสุดท้ายคือ
นายชังกั้งกลายเป็น	“ภูเขาชังกั้ง”	หรือ	“เขากัง”	ปัจจุบัน
อยู่ในเขตโรงพยาบาลพัทลุง
	 เพื่อนครูภาษาไทยที่ เป ็นคนพัทลุงเหมือนกัน	 
เล่าต�านานเรื่องนี้ให้ฉัน	 (ครูสำยใจ ด�ำช่วย)	 ซึ่งเป็นครู
คณิตศาสตร์ฟัง	เพื่อนเล่าเรื่องได้สนุก	แต่สิ่งที่ฉันคิดต่อจาก
นั้นคือ	 คนพัทลุงสมัยก่อนช่างจินตนาการ	 รู้จักน�าเรื่องราว 
มาผูกเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงแสดงให้เห็น
ทั้งอารมณ์ความรู้สึก	 และข้อเท็จจริงต่างๆ	 ฉันเลยเกิด 
ไอเดียว่าท�าอย่างไรดีหนอที่จะให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียน 
บ้ำนเตง (เรือนจุลประชำสรรค์)ท่ีฉันสอนอยู่นี้	 ได้เรียนรู้ 
เรื่องราวเก่ียวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนตัวเองอย่าง
สร้างสรรค์	ถ้าไม่ผกูเป็นนทิาน	แล้วเราจะลองใช้วธิไีหนได้บ้าง	
	 โรงเรยีนบ้านเตงของเรามอีตัลกัษณ์ทีส่�าคญัคอื	เป็น
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานปฏิรูปเพื่อการ 

ท�ากินให้เป ็นโรงเรียนยุวเกษตรกร	 รวมถึงได ้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นศูนย์เกษตรชุมชน	 มีอาณาเขตกว้างขวางถึง	
๑๓๓	 ไร่	 เมื่อหลายวันก่อนครูท่ีสอนวิชาเกษตรมาปรึกษา
ว่าท�าอย่างไร	 เราจึงจะสามารถผลิตคู่มือเกษตรทฤษฎีใหม ่
ไว้ส�าหรับใช้สอนนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีคร	ู
นักเรียน	 ชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่กีย่วข้องเข้ามาระดมความคดิร่วมกนั	ทีส่ดุเมือ่เราน�าเสนอ 
โครงการ	SQ3R กบักำรพฒันำกระบวนกำรคดิด้วยค�ำถำม
หมวกควำมคิด ๖ ใบ โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นฐำนในกำรเรียนรู้ ไปยังส�ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.)	 ความคิด
ของพวกเราก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยการสนับสนุนจากที่นี่	

SQ3R	กับหมวกคว�มคิด	๖	ใบคืออะไร	
	 ใครได้ฟังช่ือโครงการของพวกเราคร้ังแรกมกัสงสัยว่า	 
SQ3R	กับหมวกความคิด	๖	ใบคืออะไร	แล้วจะน�ามาใช้ใน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเราได้อย่างไร	 ท�าสมองโล่ง	
โปร่งๆ	แล้วมาฟังดูก่อนนะคะ
	 เริม่จาก	SQ3R	คอืเทคนคิการอ่านหนงัสือจบัใจความ
ที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ทางจิตวิทยา	 มีเทคนิคง่ายๆ	 
๕	ขั้นตอน	ดังนี้คือ	S	=	Survey	ส�ารวจ	Q	=	Question	
ตั้งค�าถาม	R	=	Read	อ่าน	R	=	Recite	ท่อง	R	=	Review	
ทบทวน	
	 ส่วนหมวกควำมคิด ๖ ใบ (Six Thinking Hats) 
คือการก�าหนดรูปแบบของความคิดพิจารณาสิ่งๆ	 เดียวกัน
ในหลายๆมุมมองดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน	เป็นปรมาจารย์
ทางด้านการคิด	เขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะน�าข้อเท็จจริง	
อารมณ์	หรือเหตผุลส่วนตวัมาปะปนกนัในการถกเถยีง	ซึง่วิธี
การคดิหาเหตผุลดงักล่าวเป็นวธิทีีผ่ดิและเสยีเวลา	ด้วยเหตนุี้
เขาจงึเสนอวิธีคิดแบบหมวกความคิด	๖	ใบขึน้	โดยแยกกรอบ
ความคิดออกเป็นด้านๆ	 อย่างชัดเจน	 จากนั้นจึงวิเคราะห์

หาเหตุผลภายในกรอบความคิดนั้นๆ	 ซึ่งจะช่วยพิจารณา
สิ่งต่างๆ	 ได้ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น	 หมวก	๖	 ใบ 
ทีว่่านัน้แบ่งออกเป็นสทีัง้หมด	๖	สแีทนความคดิในด้านต่างๆ
คือ	หมวกสีขำว	หมายถึงข้อเท็จจริง	หมวกสีแดงหมายถึง
อารมณ์ความรู้สึก	หมวกสีด�ำหมายถึงการตั้งค�าถามหรือ 
ตั้งข้อสงสัย	หมวกสีเหลือง	 คือการมองในแง่ดีเต็มไปด้วย
ความหวัง	หมวกสีเขียวหมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา	และหมวกสีฟ้ำ	หมายถึงการคิดอย่างมีระบบ
ระเบียบ	
	 แล้วแนวคิดทั้งสองนี้เราน�ามาใช้ในโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างไร	
	 ค�าตอบก็คือเราอยากให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างสร้างสรรค์	 ไม่ใช่จากการท่องจ�า	 แต่จาก
ความเข้าใจ	หลงัจากได้รบัทนุสนบัสนุนจาก	สสค.เรากด็�าเนนิ
การประชุมคณะกรรมการครู	 ผู้น�าชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 
รวมถึงเจ้าหน้าท่ีส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการท�ากิน	 เพื่อ 
รับทราบโครงการและหาแนวทางในการท�างานร่วมกัน	
	 หลังจากนั้นครูและนักเรียนจึงท�างานร่วมกันด้วย
การสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อน�ามาจัดท�าเป็นเอกสารประกอบ 
การเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่	 ในขั้นตอนนี้ครูจะสอนให้
นักเรียนรู้จักน�า	 SQ3R	 มาใช้	 เริ่มจากส�ารวจข้อมูลต่างๆ	 
ที่ได้มาทั้งจากหนังสือ	อินเทอร์เน็ต	ผู้รู้ในชุมชน	จากนั้นตั้ง
ค�าถามในประเดน็ทีส่นใจ	แล้วจงึอ่านอย่างละเอยีดเพือ่เลอืก
น�าข้อมูลที่ได้มาใช้	 ส่วนการท่องและทบทวนนั้นเราไม่ได้
ท่องจ�าเหมือนการเรียนวิชาภาษาไทย	แต่จะน�าไปใช้ในช่วง
ท่ีลงมอืปฏบิตัจิริง	ซ่ึงเป็นการทบทวนความรูใ้นขณะลงมอืท�า
 

 หากพูดถึงอัตลักษณ์ของเมืองพัทลุง คง
ต้องอธิบายว่าเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ และมี
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงามโดยเฉพาะทะเลน้อย
ที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกบัวและนกน�้านานาชนิด 
เรามีประเพณีงานบุญที่สืบต่อกันมายาวนาน 
เช่น เทศกาลท�าบญุเดอืนสบิทีม่กีารลากเรอืพระ 
ส่วนผูค้นทีน่ีก็่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทัง้
ท�านา สวนยางพารา รวมถึงประมง 

SQ3R	 กับก�รพัฒน�กระบวนก�รคิดด้วยคำ�ถ�ม
หมวกคว�มคิด	๖	ใบ
โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐ�นในก�รเรียนรู้
โรงเรียนบ้ำนเตง	(เรือนจุลประชำสรรค์)	พัทลุง
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	 การขาดความสนใจในวิชาอื่นๆ	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมต้น	จ�านวน	๕๓	คน	
ต�า่กว่าเกณฑ์	นอกจากนีเ้ดก็ๆ	ยงัขาดทักษะการคิดวิเคราะห์	
ท�าไม่เป็น	 แก้ปัญหาเองไม่ได้	 อีกท้ังครูยังเน้นรูปแบบการ
สอนให้จ�าเนื้อหา	ไม่ได้เน้นกระบวนการ	จึงท�าให้เด็กๆ	เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย	และท้อถอยเมื่อเจอเนื้อหาที่ยากๆ	
 อ.สุพล พุดมี	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนฟ้าห่วน	 ซึ่งจบ
มาทางด้านศิลปะและเข้าใจดีว่าการท�างานศิลปะสามารถ
สร้างทักษะความคิดให้เกิดขึ้นได้	จึงจุดประกายความคิดให้
กบั	อ.บรรเยน็	ซึง่เมือ่น�าประเดน็นีเ้ข้าทีป่ระชมุของโรงเรียน	
เพือ่นครดู้วยกนักเ็ห็นด้วย	เพราะต่างกป็ระสบปัญหาในการ
เรียนการสอนแบบเดียวกัน	ครูทั้ง	๗	คน	ที่รับผิดชอบสอน

ในระดับมัธยมต้น	จึงช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรมขึ้น
	 จัดท�าโครงกำรศิลปะสร้ำงสรรค์ จินตนำกำรสร้ำง
นักคิด	 ใช้สื่อศิลปะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน	 
บรูณาการให้นกัเรยีนเกดิทกัษะกระบวนการคดิ	วางแผนใน
การท�างาน	ลงมอืปฏบิตังิานเองอย่างเป็นระบบ	จนสามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	ซึง่เมือ่ได้รบัการสนบัสนนุจาก	สสค.	
ก็เริ่มด�าเนินการทันที	

ศิลปะสร้�งสรรค์
	 ศิลปะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ	 แต่ที่ครูเลือกมา
ให้นักเรียนได้ลงมือท�าเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด	 มี	 ๖	
กิจกรรมด้วยกัน	คือ

ศิลปะสร้�งสรรค์	จินตน�ก�รสร้�งนักคิด
โรงเรียนบ้ำนฟ้ำห่วน	ยโสธร

 “ถึงชั่วโมงศิลปะทีไร พวกเด็กๆ จะกระตือรือร้น แววตาเป็นประกาย เพราะเป็นวิชา
ที่พวกเขาชอบ ต่างจากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือบางวิชาอย่างสังคม ภาษาไทยนี่  
นั่งหลับเลยก็มี”
 คือสิ่ง อ.บรรเย็น ศิริบุตร ครูภาษาไทย โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สังเกตเห็นมานานแล้ว 
เช่นเดียวกับครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนที่ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน 
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เริ่มต้นเรียนรู้	ด้วยก�รตั้งคำ�ถ�ม
	 เมื่อจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนเสร็จแล้วเราก็
น�ามาใช้ในฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งหมด	๑๑	ฐานคือ	ฐาน
การปลูกยางพารา	 ฐานการปลูกหญ้าแฝก	 ฐานการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ	ฐานการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว	ฐานการปลูกข้าว	
ฐานการปลูกกระท้อน	 ฐานการปลูกผักสวนครัว	 ฐานการ
เพาะเห็ด	ฐานการท�าปุ๋ยหมัก	ฐานการท�าน�้าส้มควันไม้	และ
ฐานการท�าน�้ายาล้างจาน	
	 หลังจากท�าโครงการนี้โรงเรียนของเราทั้งเขียว	 ทั้ง
สวยงามกลายเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง	หลังจากนั้นเรา
จัดอบรมใหญ่	๒	ครั้ง	ให้กับทั้งนักเรียน	ผู้ปกครอง	และคน 
ในชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในแต่ละด้าน	 ได้มา
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ด้วยกนั	โดยเราจะเรยีนรู ้
ไปตามฐานต่างๆ	ครบทั้ง	๑๑	ฐาน	ซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนั้น
สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก	เพราะเดก็นกัเรยีนและ
พ่อแม่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันถึง	๒	วัน	
	 เมื่อโครงการนี้ไปได้ดี	ฉันเลยคิดว่าอยากจะให้เด็กๆ	
ทั้งโรงเรียนสนใจศึกษาเรื่องนี้ร่วมกัน	 จึงน�าแนวคิดหมวก
ควำมคดิ ๖ ใบมาใช้ในการเรยีนรูแ้บบสนกุๆ	โดยในช่วงเช้า
ที่เข้าแถวเคารพธงชาติในแต่ละวัน	 ครูจะเป็นคนก�าหนดว่า 
วันนี้เราจะเลือกหมวกสีอะไรมาใช้เป็นค�าถาม	 เช่น	 หาก
วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้ำแฝก	 ประธานนักเรียนก็จะ
หยบิฉลาก	ใครถกูเลอืกกจ็ะมาตัง้ค�าถามทีเ่ป็นหมวกสต่ีางๆ
ตามที่ครูก�าหนด	 เช่น	 ถ้าวันนี้ครูก�าหนดให้เป็น	 หมวกสี
ขำว	 ค�าถามก็จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง	 นักเรียนอาจ
จะถามว่า	 “ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะอย่างไร”	 หรือถ้า
ครูก�าหนดให้เป็นหมวกสีด�ำ	 ค�าถามก็จะเกี่ยวข้องกับการ 

ตั้งข้อสงสัยหรือค�าถาม	เช่น	“ท�าไมต้นหญ้าแฝกที่ปลูกไว้จึง
เหี่ยว”	ใครที่ถามค�าถามได้ถูกต้อง	ตรงกับหมวกที่ครูยกมา
เป็นโจทย์	กจ็ะได้รบัการนบัคะแนนสะสม	และจะมกีารมอบ
ประกาศนียบัตรและมอบรางวัลให้ในช่วงวันเด็กประจ�าปี	
เดก็ๆ	ตืน่เต้นกบักจิกรรมนีม้าก	และยงัส่งผลทางอ้อมให้การ
เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	
	 แต่สิ่งท่ีน่าภูมิใจมากท่ีสุดส�าหรับฉันคือการท่ีเด็กใน
โรงเรียนรู้จักคิดเป็น	ท�าเป็น	จากเมื่อก่อนที่โรงเรียนของเรา
ไม่ผ่านการประเมินด้านอัตลักษณ์	และความคิดสร้างสรรค์	
ทุกวันนี้เราได้รับการประเมินในเกณฑ์ดีมาก	 โดยเฉพาะใน
เรื่องความคิดสร้างสรรค์	 เด็กๆ	 ในโรงเรียนของเรากล้าคิด	
กล้าแสดงออกมากขึ้น	 รู้จักวิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์	
	 	 ว่ากันว่า	 การตั้งค�าถามเป็นศิลปะท่ีมนุษย์ใช้เพื่อ
การแสวงหาความรู้	 ในโลกนี้มีค�าถามอีกมากที่ต้องการ 
ค�าตอบ	 ดังนั้นถ้าเราสามารถน�ามุมมองจากค�าตอบท่ีได้รับ
ไปประยกุต์กบัความคดิทีม่อียูเ่ดมิได้กจ็ะสามารถสร้างสรรค์
และประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้	
	 โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนเล็กๆ	 แต่ฉันเชื่อว่าเมื่อ
นักเรียนจบจากท่ีนี่ออกไป	 พวกเขาจะสามารถใช้ความคิด
สร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการบ่มเพาะไปท�าประโยชน์ให้ตนเองและ
สังคมต่อไป	
	 ฉันเชื่อว่า	 หากคนเรารู้จักตั้งค�าถาม	 ก็จะน�าเราไปสู่
ค�าตอบทีเ่ป็นทางออกของปัญหาต่างๆ	ไม่ว่าปัญหาเหล่านัน้
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณี	สังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	
ล้วนต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตั้งค�าถาม	 เพราะถ้าเราไม่ถาม	
เราก็จะไม่มวีนัรูเ้รือ่งนัน้ๆ	ไปตลอดชีวติ	อย่างท่ีปราชญ์ท่านว่า
 “คนที่รู้จักถำมนั้นโง่อยู่ชั่วนำที คนที่ไม่ถำมจะโง่
ตลอดไป” นั่นเอง

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรน�ำแนวคิดที่เป็นเรื่องนำมธรรมมำแปลง
เป็นกำรเรียนรู้ที่สนุกสนำน ท�ำให้กำรศึกษำเรียนรู้
อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
น�ำไปสู่กำรคิดเป็น แก้ปัญหำเป็น
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 ศิลปะสร้ำงสรรค์จำกไม้ขีดไฟ น�าไม้ขีดไฟมา
ประดิษฐ์เป็นภาพท่ีสวยงามตามจินตนาการของนักเรียน	
ท�าให้ได้รู้จักวางแผนการท�างาน	 ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค	์
ซึ่งผลงานของนักเรียนก็ออกมาสวยงามและมีรูปแบบ 
แตกต่างกันตามพื้นฐานทักษะการคิดของแต่ละคน
 ศิลปะประดิษฐ์จำกเศษวัสดุของใช้ เด็กๆ	น�าวัสดุที่
หาได้ทั่วไปอย่างขวดน�้าพลาสติกที่ใช้แล้ว	 มาประดิษฐ์เป็น
โคมไฟ	ครั้งแรกครูจะหาตัวอย่างมาให้เด็กๆ	ดูก่อน	แต่เมื่อ
ถึงเวลาลงมือท�าจริง	 พวกเขาจะใช้จินตนาการของตนเอง
ออกแบบและสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานออกมา	 มีรูปร่างต่างๆ	
มากมายที่น่าสนใจ	 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การน�าเศษวัสดุ
เหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
 ภำพวำดสร้ำงสรรค์ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ	 ชอบ
และสนใจมาก	 ครูได้เชิญวิทยากรที่มีผลงานประกวดระดับ
ประเทศมาสอนเทคนิคต่างๆ	 ในการวาดภาพและการลงสี
ให้กับเด็กๆ	 ท�าให้เด็กๆ	 รู้สึกว่าการวาดภาพไม่ยากอย่างที่
คิด	และเมื่อเด็กๆ	วาดภาพออกมาแล้วก็สวยงามเกินความ
คาดหมาย
 ภำพวำดกำร์ตนูสร้ำงสรรค์ เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ๆ	ได้
ใช้จนิตนาการของตนเอง	แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นภาพ
วาดการ์ตนูทีพ่วกเขาชืน่ชอบ	ประกอบเน้ือเร่ืองสนุกๆ	ทีพ่วก
เขาแต่งขึ้นเอง	ทั้งยังได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารอีกด้วย
 ศิลปะสร้ำงภำพจำกเศษวัสดุในท้องถิ่น เด็กๆ	 น�า
วัสดุที่หาได้ใกล้ตัวทั้งจากที่บ้านหรือที่โรงเรียน	น�ามาปะติด
เป็นภาพศิลปะได้อย่างสวยงาม	

 ศลิปะสร้ำงดอกไม้จำกเศษวสัดธุรรมชำตใินท้องถิน่ 
ในโรงเรียนมีวัสดุเหลือใช้มากมายท่ีหาได้ง่ายๆ	 อย่างดอก
ของต้นประดู	่จากทีต้่องกวาดทิง้หรอืน�าไปท�าปุ๋ยหมกัทกุวนั	
เด็กๆ	ก็เก็บรวบรวม	น�ามาแช่น�้าจนเปื่อย	แล้วฟอกขาวด้วย
น�้ายาฟอกผ้าขาว	จากนั้นน�ามาย้อมสีต่างๆ	จนมีสีสันสดใส	
น�าดอกประดูเ่หล่านีม้าประดษิฐ์เป็นดอกไม้ต่างๆ	อย่างดอก
กุหลาบ	กล้วยไม้	ฯลฯ
	 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเหล่านี	้
เด็กๆ	จะได้ลงมือท�าเองทุกขั้นตอน	พวกเขาจะต้องวางแผน
การท�างานของตนเอง	 อย่างมีระบบ	 ต้องใช้ทักษะในการ
คิดและแก้ปัญหา	 เพราะงานศิลปะทุกชิ้นจะต้องใช้ความ
ละเอียดในการคิดสร้างสรรค์	 จึงท�าให้เด็กๆ	 ฝึกคิดอย่าง
ละเอยีดรอบคอบด้วย	เกิดสมาธ	ิท�างานอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	 
และคิดเป็นระบบมากขึ้น		

จินตน�ก�รสร้�งนักคิด	
	 นอกจากนีค้รยูงัใช้สือ่ศลิปะบรูณาการเข้ากบักจิกรรม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 อย่างวิชำ
ภำษำไทย	อ.บรรเยน็	ชวนนกัเรยีนท�าหนงัสอืเล่มเลก็	นทิาน
สั้น	และส�านวนภาพ	ที่นอกจากจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาใน
การสื่อสารแล้ว	การตกแต่งผลงานให้สวยงามด้วยภาพวาด
ศลิปะ	กช่็วยให้เดก็ๆ	ได้ฝึกใช้จนิตนาการในการสร้างผลงาน
ออกมาได้อย่างสวยงามอีกด้วย
 วชิำวทิยำศำสตร์ ครสูอนเรือ่งระบบนเิวศด้วยการให้
นกัเรยีนท�าสวนถาดจ�าลอง	หาวสัดตุ่างๆ	ในท้องถิน่มาจดัได้
อย่างสวยงาม

 วิชำคณิตศำสตร์ ครูสามารถเปล่ียนชั่วโมงเรียนที่
น่าเบื่อมาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน	 ด้วยการชวนเด็กๆ	 ท�า	
“เครื่องบินพลังยาง”	ตัวเครื่องบินท�าจากไม้ที่มีน�้าหนักเบา	
น�ามาเหลาเป็นตัวเครื่อง	 ปีกของเครื่องบินท�าจากกระดาษ
ที่มีความบาง	น�าหนังยางมามัดกับใบพัดหลายๆ	รอบ	 เมื่อ
ปล่อยหนังยางก็จะมีแรงดีดให้ใบพัดหมุน	 ท�าให้เครื่องบิน
ร่อนไปตามแรงส่ง	แต่ละกลุม่จงึแข่งขนักนัว่าของใครจะร่อน
ได้ไกลและนานที่สุด	
	 กระบวนการประดิษฐ์เคร่ืองบินนี่เอง	 ท่ีเด็กๆ	 ได้ใช้
ความรูท้างคณติศาสตร์ในการวดัและการค�านวณโดยไม่รูต้วั	
แถมยังได้ฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์	คิดแก้ปัญหา	เพราะ
ต้องปรับแก้หลายครั้งกว่าเครื่องบินจะร่อนได้ส�าเร็จ	
	 ส่วนกลุม่สำระกำรงำนพืน้ฐำนอำชพีและเทคโนโลยี 
นับว่าสามารถต่อยอดกิจกรรมทางศิลปะสร้างสรรค์จนเป็น
รายได้เสริมให้กบันกัเรียนได้อย่างน่าสนใจ	ครูและเดก็ๆ	ช่วย
กันคิดน�าดอกไม้ประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ	 มาสร้างผลิตภัณฑ์
จากดอกไม้อย่างหลากหลาย	 ที่ได้รับความนิยมมากก็คือ	
ช่อดอกไม้รับปริญญา	 และช่อดอกไม้วันวาเลนไทน์	 กิ๊บติด
ผม	สร้อย	แหวน	ก�าไร	ฯลฯ	
	 ผลงานของนักเรียนออกมาสวยงามจนคนในชุมชน
ติดต่อให้น�าไปตกแต่งประดับเวทีในงานต่างๆ	 อย่างงาน
แต่งงาน	งานวนัครู	งานประเพณขีองอ�าเภอ	สร้างความภาค
ภูมิใจให้กับเด็กๆ	และโรงเรียนอย่างมาก

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
	 เวลาผ่านไปเพียง	 ๖	 เดือน	 ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็น
ผลส�าเร็จของโครงการ	 เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กๆ	 ชั้น	 ม.๓	 เพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา	 เป็นผลจาก
การที่นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด	มีรูปแบบการคิดและ
การท�างานอย่างเป็นระบบมากขึ้นจากการได้สร้างสรรค์ 
ผลงานทางศลิปะ	สิง่ทีส่�าคญัคอืเดก็ๆ	มคีวามตัง้ใจ	มุง่มัน่ใน 
การท�างานศิลปะ	 ท�าให้เกิดสมาธิขึ้นในตัวเด็กๆ	 อย่างเป็น
ธรรมชาติ

	 ผลคะแนน	O-NET	ของนักเรียนก็เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	
๔๙.๒	มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	มีการวางแผนเป็น
ขั้นเป็นตอนในการท�างาน	 ร้อยละ	๘๐	 มีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท�าผลงานศิลปะ
อย่างสร้างสรรค์	
	 ผลงานของนักเรียนอย่างเครื่องบินพลังยาง	 และ
ดอกไม้ประดษิฐ์	กส็ามารถน�าไปแข่งขนัโครงงานในงานศลิป
หัตถกรรม	 จนสามารถคว้าเหรียญทองในระดับภาคมาได้
อย่างภาคภูมิใจ	
	 เกดิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในตวันกัเรยีนมากขึน้	
เด็กๆ	 กล้าพูดกล้าแสดงออก	 กล้าคิดกล้าท�า	 ท�าได้ท�าเป็น	 
แก้ปัญหาเป็นมากขึ้น	 เกิดความรักในการเรียนรู้	 เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง	 เกิดผลงานที่สามารถสร้างรายได้เสริม
ให้กบัพวกเขา	และผลส�าเรจ็ทีอ่อกมายงัท�าให้ผูป้กครองเห็น
ความส�าคัญของการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	
	 นอกจากนีใ้นการท�างานร่วมมอืกนัของผูบ้รหิารและ
ครูในโรงเรียน	ยงัท�าให้เกดิความเปลีย่นแปลงทีด่ข้ึีนมากมาย	
เกิดความสนิทสนมใกล้ชิดในกลุ่มครูด้วยกัน	 ลดช่องว่าง
ระหว่างผู้อ�านวยการและครูในบังคับบัญชา	 ครูทุกคนเกิด
ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาลูกศิษย์ของตนให้
เก่งขึ้น

หมดโครงก�รแล้ว	ยังทำ�ต่อ
	 “เมื่อไหร่หนูจะได้ท�าอย่างพี่เขาบ้าง”
	 เด็กน้อยชั้นประถม	 ถาม	 อ.บรรเย็น	 เมื่อได้เห็น 
ผลงานอันสวยงามของพี่ๆ	 มัธยม	 จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
ครูในโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะท�ากิจกรรมนี้ต่อไป	 แม้จะสิ้นสุด
โครงการที่ได้ท�าสัญญาไว้กับทาง	 สสค.	 แล้วก็ตาม	 เพื่อให้
เดก็ๆ	ชัน้ประถมทีก้่าวขึน้มาในระดบัมธัยม	ได้มโีอกาสเรยีน
รู้สิ่งดีๆ	เหล่านี้บ้าง
 "ศิลปะ” นอกจำกจะสร้ำงสรรค์ควำมสวยงำม
ให้กับโลกใบนี้แล้ว “ศิลปะยังสร้ำงคน” สร้ำงทักษะ
กระบวนกำรคิดให้กับเด็กๆ ซึ่งในวันหนึ่งข้ำงหน้ำพวก
เขำจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ มีอำวุธทำงปัญญำ 
และสำมำรถสร้ำงสรรค์สังคมที่ดีงำมต่อไป

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ปรับกระบวนคิด ใช้สิ่งที่ถนัด ขับเคลื่อน
ทั้งองค์กร
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เรียนในสิ่งที่รัก
	 	 ด้วยความที่ชอบแกะ	 ชอบซ่อม	 ชอบศึกษาทดลอง
ท�าให้ผมเลือกเรยีนต่อในระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวศิวกรรม
อุตสาหการ	 เมื่อจบออกมาผมก็ท�างานเป็นอาจารย์ที่
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ	ปรสิุทฺโธเปน็ที่แรก	ตอ่ด้วยการ 
เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
นครราชสีมา	 หลังจากนั้นผมก็ลาจากชีวิตอาจารย ์
มหาวทิยาลยั	มาเป็นครโูรงเรยีนบ้านหนองขวางวทิยา	อ�าเภอ
ปากช่อง	ก่อนจะมาเป็นครอูยูท่ีโ่รงเรยีนบ้านห้วยจรเข้	อ�ำเภอ
ด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำในปัจจุบัน	
	 การทีเ่คยเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัในคณะเทคโนโลยี
การผลิต	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ท�าให้ผมมีโอกาส 
ฝึกอบรมด้านช่างอุตสาหกรรม	 การออกแบบโครงสร้าง	 

อบรมเชิงปฏิบัติก�รสร้�งหุ่นยนต์จ�กวัสดุรีไซเคิล
โรงเรียนบ้ำนห้วยจรเข้	นครรำชสีมำ

 ตอนสมยัทีย่งัเปน็เดก็ ชวีติของผม (ครสูรุยิา กอมขนุทด) อยูกั่บทอ้งไรท่อ้งนา 
อีสาน ได้เล่นของเล่นพื้นบ้านที่ปู่ย่าตายายประดิษฐ์ให้ เช่น ลูกข่างตะปู จานบิน
ไม้ไผ่ ฯลฯ เมื่อโตขึ้นของเล่นก็เริ่มเปลี่ยนไป คราวนี้ผมเริ่มประดิษฐ์คิดค้นของเล่นที่ 
ท�าจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตัวเอง

กลไกเครื่องจักรกล	 เมื่อมาเป็นครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา	 ผมก็อยากน�าความรู้ของตัวเองมาต่อยอด
ให้เด็กๆ	 ท่ีนี่	 รวมถึงโรงเรียนใกล้เคียงท่ีรวมตัวกันเป็น 
ศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนหินดำดห้วยบง
	 ในขณะที่คนยุคปี	 ๒๕๕๖	 สนุกกับการเล่นตุ๊กตา
หุ่นยนต์เฟอร์บี้	 มีลูกตาแอลซีดี	 (LCD)	 ขยับเคลื่อนไหว
ได้	 สามารถตอบรับเสียงของมนุษย์ได้	 และสามารถใช ้
ไอโฟนไอแพดผ่านเฟอร์บี้แอพ	(Furby	app)	สั่งงานเฟอร์บี้ 
ได้ราวกบันัง่อยูต่รงหน้า	แต่คนยคุผมสนกุกบัการน�าข้าวของ 
เหลือใช้ในบ้านอย่างหลอดด้าย	 ขวดพลาสติก	 ไม้ไอติม	 
เศษเหล็ก	ตะปู	และข้าวของอื่นๆเท่าที่หาได้มานั่งประดิษฐ์
หุ่นยนต์ด้วยตัวเอง

ฝันที่เป็นจริง
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าโลกจะเจริญไปมากแค่ไหน	 
มีหุ่นยนต์ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสั่งการ	แต่ผมก็ยัง
คิดว่าส�าหรับเด็กไทยในชนบท	 เทคโนโลยีเหล่านี้อาจแพง
เกินไป	 จนเราแทบเอื้อมไม่ถึง	 แต่ส่ิงที่เรามีอย่างแน่นอน
คือ	 จินตนาการที่จะประดิษฐ์คิดค้นดัดแปลงข้าวของ 
ใกล้ตัวให้เป็นหุ่นยนต์ตามความคิดฝันได้	โดยเฉพาะการน�า
วสัดรุไีซเคลิมาประดษิฐ์นัน้ยิง่น่าสนใจเป็นอย่างมาก	เพราะ
แทบทกุบ้านมกัจะมข้ีาวของทีส่ามารถน�ามารไีซเคลิได้ทัง้นัน้
	 ตวัผมเอง	นอกจากจะเป็นครแูล้วผมกย็งัเป็นชาวสวน
ชาวไร่	ในวันว่างผมมักจะประดิษฐ์คิดค้นดัดแปลงเครื่องมือ
เกษตรให้เหมาะกับการใช้งาน	รวมถึงท�ากังหันลม	และแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเอง	
	 ทุกวันนี้ผมคิดว่าน่าเสียดายที่เด็กไทย	 โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามักจะขาดแรงจูงใจ 
ทีจ่ะศกึษาหาความรูท้างด้านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	หรอื
เทคโนโลยีการประดิษฐ์คิดค้น	ทั้งครูและนักเรียนมักมองว่า
เป็นเร่ืองยาก	 ท�าไม่ได้	 ท�าไม่เป็น	 ทั้งที่ความจริงแล้ว	 หาก
ลงมือท�าจริงๆ	ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด	
	 เมื่อแรงบันดาลใจในวัยเด็ก	 บวกกับการเห็นสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นท�าให้ผมอยากช่วยให้เด็กไทยมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี	(หุ่นยนต์)	
มากขึน้	จงึเสนอโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร สร้ำงหุน่ยนต์
จำกวสัดรุไีซเคลิ	ไปยงัส�านกังานส่งเสรมิสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 ผมดีใจมากที่โครงการ
ของตวัเองได้รับการคัดเลือก	แทบไม่น่าเชือ่ว่าโรงเรียนเล็กๆ	
ในชนบทอย่างเราจะมีโอกาสได้ท�าความฝันให้เป็นจริง
	 ที่ผ่านมา	 ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากสสค. 
ผมเคยน�านักเรียนไปเข้าประกวดแข่งขันการสร้างหุ่นยนต ์
มาแล้ว	นัน่เป็นรางวัลแรกของเรา	คร้ังนัน้ผมจ�าได้ว่านกัเรียน
เลอืกท�าหุ่นยนต์จระเข้ทีท่�ามาจากวสัดรุไีซเคลิอย่างฟิวเจอร์
บอร์ด	ไม้ไอติม	หลอดด้าย	รวมถึงวัสดุอื่นๆ	
	 นอกจากนั้นผมยังน�านักเรียนไปประกวด	 จนได้รับ
รางวัลเหรียญทองระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 ระดับศูนย์หุ่นยนต์
จังหวัดนครราชสีมา	 ในการแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์บังคับ
มือ	หุ่นยนต์อัตโนมัติ	หุ่นยนต์ต่อสู้	หุ่นยนต์เตือนภัย	รวมถึง 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ในการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์เตือนภัย	 และเหรียญ
ทองแดง	 ในการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
อีกด้วย	 โดยหุ่นยนต์ทุกตัวสร้างจากวัสดุรีไซเคิลมากกว่า	
๙๐	เปอร์เซ็นต์	
	 จากการส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหุ่นยนต	์
ท�าให้ผมมองเห็นว่า	 มีหลายโรงเรียนสนใจที่จะเข้าแข่งขัน	
แต่ยังขาดความพร้อมทั้งเรื่องแนวทางและวิธีการสร้าง 
หุน่ยนต์	จงึท�าให้ในแต่ละครัง้จ�านวนโรงเรยีนทีส่่งเข้าแข่งขัน
มีน้อย	 ความจริงถ้าครูและเด็กนักเรียนได้เรียนรู ้ทักษะ 
พื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์	 พวกเขาก็จะสามารถสร้าง 
หุ่นยนต์เพ่ือใช้ในกระบวนการเรยีนการสอนและการแข่งขนั
ได้	 ส่วนผลดีท่ีได้นั้นมีมากมาย	 เช่น	 ช่วยจุดประกายความ
คิดสร้างสรรค์	ช่วยให้รู้จักใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า	 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์	 รู้จักการคิดแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการด�ารงชีวิตต่อไป	

ขย�ยคว�มรู้สู่โรงเรียนอื่นๆ
	 เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากสสค.ผมก็เริ่มต้นการ
ท�างาน	 ด้วยการประชุมครูประจ�ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	รวมถึงคณะครูจากโรงเรียนใกล้เคียงในต�าบล
หินดาด	 และต�าบลห้วยบงที่รวมตัวกันเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานหินดาดห้วยบง	 โดยเราน�าเงินที่ได้
จากการสนับสนุนมาจัดเวิร์คช้อปศึกษำเรียนรู้และลงมือ
สร้ำงหุ่นยนต์รีไซเคิลร่วมกัน	 ๒	 วัน	 และเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน	 เราได้จัดการแข่งขันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น	
๔๐	ทีม	(๒๐๐	คน)	ครู	๒๐	คน	แต่ละโรงเรียนสามารถส่ง
นักเรียนเข้าร่วมได้	๒	ทีม	
	 หลังจากแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว	 ก็ถึงขั้นตอนกำรจัดเตรียม

26 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



28 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 นี่เป็นค�าถามของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๔-๕	 
ในชุมนุมพฤกษศาสตร์	 เพราะหม้อข้าวหม้อแกงลิง	 คือ
พระเอก	 (หรือนางเอก)	 ของโครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ด้วยกำรเรียนรู ้บูรณำกำรผ่ำน 
พันธุ ์พืช โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนปิยชาติพัฒนา	 
ในพระราชปูถมัภ์ฯ	จงัหวดันครนายก	กบัโรงเรยีนราชประชา 
นเุคราะห์	๒๓	อ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	ที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน	(สสค.)
	 และเร่ืองราวของหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี่แหละ	
สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน
หลาย	ๆ	คนได้อย่างน่าสนใจมากทีเดียว
 
ทำ�ไมต้อง	“หม้อข้�วหม้อแกงลิง”
	 เหตุเกิดเมื่อ	 “ครูมุก” หรืออำจำรย์โศจิกำนต์  
สตำภรณ์ อาจารย์ผูส้อนวชิาชวีวทิยา	ระดบัชัน้มธัยมศกึษา	
ผู้รับผิดชอบโครงการนี้	 ไปพบกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง	 
ที่สวนจตุจักร	 ด้วยความที่เป็นพืชหายาก	 ครูมุกจึงทดลอง
น�ามาปลูก	 เพื่อที่จะได้ใช้ประกอบการสอนวิชาชีววิทยา	 
แต่ไม่ส�าเร็จ	 จึงเกิดความคิดอยากลองเพาะเนื้อเยื่อดูบ้าง	 
พอลงมือท�าก็พบว่ายากกว่าที่คิด	 ทั้งการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงให้เพาะพันธุ์ได้	 และยิ่งยากขึ้นอีก
ส�าหรับการที่จะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้อยู ่รอด	 
จึงพยายามค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 จนได้พบกับ	

Mr.Shawn	Maynes	นักธุรกิจชาวอเมริกัน	ผู้มีความสนใจ 
หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพิเศษจนผนัตนเองมาอทุศิตนในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์สายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในเมืองไทย	 
โดยจัดท�าในรูปของมูลนิธิไม่แสวงผลก�าไร	 “South	 East	
Asian	Nepenthes	Study	&	Research”
	 นัน่คอืจดุเริม่ต้นทีค่รฌูอนได้เข้ามาเกีย่วข้องในฐานะ
กัลยาณมิตรของครูมุกและเด็กๆ	โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

หม้อข้�วหม้อแกงลงิ	ต้นไม้มหศัจรรย์ทีใ่กล้สญูพนัธุ์
	 หม้อข้าวหม้อแกงลิง	 รูปทรงสวยงามแปลกตา	
เป็น“ต้นไม้กินแมลง”	 มีกรวยรูปทรงคล้ายหม้อ	 ล่อแมลง
ให้ตกลงไปข้างใน	แต่ปัจจุบัน	การบุกรุกป่ารวมทั้งการเก็บ
ออกมาขาย	 ท�าให้หม้อข้าวหม้อแกงลิงมีความเสี่ยงต่อการ 
สูญพันธุ์	 บางชนิดอยู ่ในบัญชีพืชอนุรักษ์ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ห้ามมิให้น�าเข้าหรือส่งออก	
หรือขยายพันธุ์เพื่อการค้า	
	 การได้รู้สภาวะวิกฤติของพันธุ์พืชพื้นเมืองที่เยาวชน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จัก	 ทั้งพบว่าแม้แต่ชาวต่างชาติยังสนใจ 
พืชชนิดนี้	 ครูมุกจึงเกิดแนวคิดในการสร้างโอกาสใหม่ๆ	 
ให้กับนักเรียน	 อันน�าไปสู่การขอทุนสนับสนุนจาก	 สสค.	 
เพือ่ท�าโครงการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ด้วยการเรยีนรู้ 
บูรณาการผ่านพันธุ ์พืช		 ร ่วมกับโครงการเทคโนโลยี

ฝึกอบรมก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
ด้วยก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รผ่�นพันธุ์พืช
โรงเรียนปิยชำติพัฒนำ	ในพระรำชูปถัมภ์ฯ	นครนำยก

 “ครูคะ ท�าไมหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เอา
ไปปลูกที่บ้าน หม้อมันถึงด�าล่ะคะ”
 “หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิของผม มนัไมอ่อก
หม้อเลยครับ ท�าไงดี”
 “ครขูา อยา่โกรธนะคะ ถา้หนจูะบอกวา่ 
มันตายไปแล้ว”

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อจ�านวนผู้เข้าอบรม	
จัดเตรียมเอกสารให้ความรู้	 วิธีการดัดแปลง	ศึกษารูปแบบ
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันของส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 และรูปแบบหุ่นยนต์ท่ีสร้าง
จากวัสดุรีไซเคิล	
	 นอกจากนั้นผมก็ได้เตรียมหุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่อ
สาธิตสร้างความตื่นเต้นและความสนใจให้แก่ครู	 นักเรียน
ท่ีเข้าร่วมอบรม	 ที่ส�าคัญยังช่วยให้เด็กๆ	 จินตนาการภาพ
ได้ว่าจะน�าวัสดุอุปกรณ์รีไซเคิลต่างๆ	 มาใช้ได้อย่างไร	 
ซ่ึงแน่นอนว่าในการเรียนรู้ใหม่ๆ	 นั้น	 นักเรียนอาจยังไม่
สามารถคดิค้นประดษิฐ์ผลงานได้	แต่การศกึษาจากหุน่ยนต์
ต้นแบบจะท�าให้พวกเขารู้จักการเลียนแบบ	ดัดแปลง	และ
ท่ีสุดจะสามารถใช้จินตนาการในการสร้างหุ่นยนต์รีไซเคิล
ได้ด้วยตัวเอง	
	 ส่วนวสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในการแข่งขนั	นอกจากบางส่วน
จะใช้งบประมาณจากสสค.ในการจัดซื้อแล้ว	 เช่นอุปกรณ์
เครื่องมือประจ�ากลุ่ม	 อย่างชุดไขควง	 ชุดประแจ	 เล่ือยมือ	
ตลับเมตร	 ส�าหรับวัสดุประกอบการอบรมทางโครงการ 
ได้อาศยัความร่วมมอืจากนกัเรยีน	คร	ูผูป้กครอง	บรษิทัห้าง
ร้านร่วมกันบริจาควัสดุหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช�ารุด	
เช่น	 เครื่องปริ้นเตอร์	 วิทยุ	ของเด็กเล่นต่างๆ	นอกจากนั้น
ก็ยังมีเครื่องมือของส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน	 ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้า
อบรมมีความสะดวก	และปฏิบัติงานได้ง่ายอีกด้วย	
	 จุดเด่นของหุ่นยนต์รีไซเคิลที่ทางเราประดิษฐ์ขึ้นมา
นั้น	คือการน�าชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องปริ้นเตอร์มาท�าเป็น
หุ่นยนต์	เช่น	โดยปกติปริ้นเตอร์หนึ่งตัวจะมีมอเตอร์	๒	ชุด	 
เมื่อถอดออกมาแล้ว	 เราจะน�ามอเตอร์	 ที่ได้มาเป็นตัว 
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์	 ชุดรางสไลด์หมึก	 น�ามาเป็นฐานของ 
หุ่นยนต์ให้วิ่งไปทางซ้ายทางขวา เพลำเหล็ก	 น�ามาเป็น 
แกนหมุนประกอบกับมอเตอร์เป็นโครงสร้างเพิ่มความ 
แข็งแรง	 ส่วนชุดสำยพำน	 ท�าเป็นลูกรอกสายพานให้เกิด 
การหมนุ	ส่วนตวัเครือ่งปริน้เตอร์เรากจ็ะตดัมาตกแต่งหุน่ยนต์	
	 ในการอบรมน้ี	ผมต้ังใจจะให้นักเรียนและครูได้เรยีนรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 โดยเฉพาะนักเรียนหลังการ
เรียนรู้แล้วทักษะที่เขาจะได้รับคือ	 ทักษะการใช้เครื่องมือ	

ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท�างาน	 ความรู้เรื่องวงจร
ไฟฟ้าเบื้องต้น	 ความรู้พื้นฐานการต่อสวิชต์เพื่อท�ารีโมท
ควบคุมหุ ่นยนต์	 รวมถึงการให้เด็กมีจินตนาการในการ
ออกแบบหุ่นยนต์	
	 เมือ่เสรจ็สิน้โครงการนี	้นอกจากเดก็ๆจะได้รบัความรู้ 
และวิธีการสร้างหุ่นยนต์แล้ว	 พวกเขาก็ยังจะได้หุ่นยนต์ 
ที่ตัวเองท�าส�าเร็จไปเผยแพร่ต่อที่โรงเรียน	 เมื่อก่อนผมต้อง
ไปเป็นวิทยากรตามโรงเรียนต่างๆ	 เพื่อให้ความรู้กับครูและ
นักเรียน	แต่จากการท�ากิจกรรมนี้มีหลายโรงเรียนมาเรียนรู้ 
ร่วมกันก็ช่วยประหยัดท้ังงบและแรงกายแรงใจไปได้มาก	 
ที่ส�าคัญโครงการนี้ได้ท�าให้หลายโรงเรียนกล้าที่จะส่ง
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันการท�าหุ่นยนต์ในระดับต่างๆ	
มากขึ้น	ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี	เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่า
สิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันได้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และ
คนที่จะได้รับผลดีมากที่สุดคือตัวนักเรียนนั่นเอง	
	 ท่ีส�าคัญผมสังเกตว่าผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการ
ที่เด็กนักเรียนสนใจท�าหุ่นยนต์รีไซเคิล	คือท�าให้เด็กๆ	สนใจ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 คอมพิวเตอร์	 และ
เทคโนโลยีมากข้ึน	 เพราะความรู ้ในวิชาเหล่านี้สามารถ 
น�ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์รีไซเคิลได้ด้วย	
	 ทุกวันนี้	 ผมเริ่มเห็นความหวังท่ีจะท�าให้เด็กจาก
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ท่ีอยู่ในชนบทได้เกิด
ความสุขในการเรียนรู้	 อย่างน้อยๆ	 ผมคิดว่าความสนใจ
ในด้านนี้ของเขา	 จะน�าพาพวกเขาไปสู่ความสนใจที่เป็น
ประโยชน์มากขึน้เรือ่ยๆ	เช่น	วนัหนึง่ข้างหน้าเขาอาจจะเกดิ
แรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นเป็นนักประดิษฐ์เพื่อคิดค้นสิ่งดีๆ	
ให้เกิดขึ้นในสังคม	หรืออย่างน้อยๆ	 เขาก็จะรู้ว่าควรศึกษา
ต่อด้านใดเพือ่ให้ตรงกบัความถนดัและความสนใจของตวัเอง	
 เรำมำร่วมมอืกนัท�ำจดุเลก็ๆ ด้วยกนั เพือ่ท�ำให้มนั
ขยำยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ นะครับ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรท�ำเวิร์คช้อปร่วมกันของโรงรียนต่ำงๆ 
ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
อย่ำงแท้จริง เกิดทักษะในกำรท�ำงำน

29๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



สารสนเทศตามพระราชด�าร	ิ	โดยเน้นกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพืช	โดยใช้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นกรณีศึกษา
	 “หาทางให้นักเรียนได้ช่วยกนัศึกษาและน�ามาทดลอง
เพาะเนื้อเยื่อ	ติดตามการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้	ให้เด็ก
นกัเรยีนได้ร่วมเรียนรู	้ได้ฝึกความคดิ	และปลกูจติส�านกึเรือ่ง
การอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย”	ครูมุกบอก

เส้นท�งจ�กป่�สู่โรงเรียน
	 คณะท�างานทัง้	๒	โรงเรียนทีล้่วนมคีวามคิดและความ
ตั้งใจเช่นเดียวกัน	รวมทั้งวิทยากร	ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อ
ก�าหนดหลักสูตร	 และแนวทางการท�างาน	 หลังจากนั้นจึง
จดัการเรียนรู้ในลกัษณะค่ายวทิยาศาสตร์	เพือ่สร้างนกัเรยีน
แกนน�า	๑๘	คน	จากสองโรงเรียน	ให้มีความรู้และสามารถ
เป็นผู้ช่วยครูของแต่ละโรงเรียน	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ	
	 กรอบของสาระการเรียนรู้คือ	 การใช้เทคโนโลยีเว็บ	
๒.๐	การสร้างภาพยนตร์สัน้เพือ่การเผยแพร่	การขยายพนัธุ์
หม้อข้าวหม้อแกงลงิ	การใช้และสร้างอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
อย่างง่ายเพ่ือใช้ในการปลกูพชื	การท�าโครงงานวทิยาศาสตร์	
โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่พฒันากระบวนการคดิของนกัเรยีน	
	 ต่อจากนั้น	 นักเรียนและครูแกนน�าจะกลับไปท�า
โครงงานวิทยาศาสตร์ต่อที่โรงเรียน	โดยในระยะแรก	ทั้ง	๒	
โรงเรียนจะเพาะเนื้อเยื่อร่วมกัน	ส่วนในระยะที่	๒	เป็นการ
ทดลองน�าออกปลูก	 ขั้นต่อไปจะจัดกิจกรรมน�าเสนอ 
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนที่ร่วม
โครงการทั้งหมด
	 โดยมข้ีอตกลงร่วมกนัว่า	จะต้องบอกเล่าข้อมลูต่าง	ๆ 	
ที่ด�าเนินการ	ข้อคิดเห็น	ประสบการณ์ที่อยากจะบอก	หรือ
เกิดปัญหา	 อยากจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ	ก็ให้มาบอกเล่า
เพื่อจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และช่วยเหลือกันผ่านเครือข่าย 
สังคมออนไลน์	 Botanyschool.ning.com	 ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ของโรงเรียนในชนบท	 ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในการจัดการเรียนรู้
เกีย่วกบัพชื	ซึง่ได้ส่งคณะวทิยากรมาให้ความรูใ้นเรือ่งการใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์	 และการสร้างภาพยนตร์สั้น	 โดย
อำจำรย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ	 นักวิชาการอิสระน�าทีม
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาสอนในส่วนของ
อิเล็กทรอนิกส์
		 Mr.Shawn	 หรือ	 ครูฌอน	 วิทยากรคนส�าคัญ	 
ได้ให้ค�าแนะน�าแก่ครูและนักเรียนผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์	 ท้ังยังได้จัดส่งหม้อข้าวหม้อแกงลิง	 ท้ังต้นใหญ่	 
ต้นกล้า	 เมล็ดก่ิงปักช�า	 มาให้ครูและนักเรียนได้ศึกษา	 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน	นักเรียนลองผิดลองถูก
จนตายไปหลายร้อยต้น	 ครูฌอนก็ยังไม่ท้อถอย	 บางครั้งก็
เดินทางมาสอนนักเรียนด้วยตัวเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	ๆ	
	 นับว่าโครงการพัฒนาไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ
กันทุกฝ่ายอย่างแท้จริง	

ทดลอง	ทำ�ดู	เรียนรู้	เข้�ใจ
	 โครงการนี้	 เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดผ่าน
กจิกรรมของโครงการ	โดยจะวดัผลจาก	๓	ด้านคอื	๑.การเขยีน 
สะท้อนความคิดในเว็บบล็อก	 ๒.ช้ินงานของนักเรียน	
๓.บันทึกครู	 มุ่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต	 ที่เด็กจะได้
จากการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	การฝึกเขียนสื่อสาร	 
ความรู้ที่ได้จากชิ้นงาน	และทักษะการแก้ปัญหา
	 นักเรียนทุกคนจะต้องรวมกลุ ่มกันท�ากิจกรรมท่ี 
เกี่ยวเนื่องจากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง	 ๑	 ชิ้น	 คิดชิ้นงาน 
ส่วนตวัทีต่นสนใจอกี	๑	ชิน้	แล้วด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	ขณะ
ท�างานก็ต้องเขียนเล่าสะท้อนความคิดลงไปบนเว็บบล็อก 
ที่สื่อสารระหว่างกลุ่ม	 ในชิ้นงานแต่ละชิ้นจะเป็นลักษณะ	
Project	base	learning	นักเรียนทุกคนจะต้องท�ากิจกรรม
หลกัประกอบด้วย	๑.โครงงาน	๒.ออกแบบการน�าเสนอเป็น
เอกสาร	๓.สร้างวีดิโอ	และ	๔.น�าเสนอโครงงาน
	 ครูให้เด็ก	 ๆ	 คิดอย่างอิสระ	 ไม่จ�าเป็นว่าจะต้อง
เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น	 สามารถท�าโครงการ
ในรปูแบบ	ICT		รปูแบบการวาดภาพออกแบบ	หรอืรปูแบบ 
การจัดการธุรกิจ	 โดยแนะให้เด็กทุกคนมองว่าอยากเรียนรู้ 
อะไร	 แล้วจะหยิบอะไรจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาใช้
ประโยชน์ได้บ้าง
	 "มั่วได้ตามใจ	 ผิดสูตรไม่เป็นไร	 ถ้ามัน	 (หม้อข้าว 
หม้อแกงลิง)	ไม่เถียงก็ให้ท�าต่อไป"
	 ครูมุกใช้อารมณ์ขันกระตุ ้นให้นักเรียนมั่นใจกับ 
การทดลองในชิ้นงานของตนเอง

	 ผลปรากฏว่า	เกดิโครงงานในการหาวธิกีารเพาะเล้ียง 
หม้อข้าวหม้อแกงลิงจากความคิดของนักเรียนอย่าง 
หลากหลาย	 ตัวอย่างเช่น	 การศึกษาแสงจากหลอดแอลอีดี 
สีต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อแมลงที่ตกในหม้อข้าวหม้อแกงลิง
	 โครงงานศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสภาพ
ปลอดเชือ้เมือ่ได้รบัเสยีงเพลงทีม่ลีกัษณะการบรรเลงต่างกนั	 
ฯลฯ

มิตรภ�พ	on	line	ส�ยสัมพันธ์มีชีวิต
	 หากใครคลิกเข้าไปที่	 Botanyschool.ning.com	 
จะพบข้อความขอค�าแนะน�า	 ให้ค�าตอบ	 ให้ก�าลังใจกัน	 
เกิดขึ้นทุกวัน	วันละหลายครั้ง	รวมทั้งหากใครเกิดความคิด
ใหม่ๆ	ก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนและครูได้รับทราบ	เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความคิดกันตลอดเวลา	
	 นอกจากครูและนักเรียนในโครงการแล้ว	 เริ่มมีผู ้
สนใจแวะเวียนมาสอบถามท�าความรู้จัก	 ต่อเนื่องไปจน 
ขอร่วมเรยีนรูแ้ละทดลองปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วย	มกีาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กันเรื่องวิธีปลูก	 การดูแลศัตรูพืชและ 
โรคพืชต่างๆ	 ผ่านพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ	 ท�าให้เกิดการขยาย
ผลการเรียนรู้อย่างกว้างขวางไปพร้อมๆ	กับการขยายของ
สังคมออนไลน์แห่งนี้	จากเพื่อนถึงเพื่อน	จากนักเรียนถึงครู	
และจากครูถึงครูด้วยกัน	จากจังหวัดเดียวกัน	ขยายออกไป
ยังภูมิภาคอื่นๆ
	 ชวิีตชวีาของสังคมแห่งการเรยีนรูบ้น	Social	Network	 
เกิดขึ้นแล้วและยังคงด�าเนินอยู่ถึงปัจจุบัน

พืชพันธุ์งอกเงย	คว�มคิดงอกง�ม
	 พีรวัธน์	 จันทนกูล	 จากปิยชาติพัฒนา	 ที่เข้าร่วม
โครงการมาตั้งแต่ชั้น	ม.๔	บอกเล่าความรู้สึกว่า
	 “.. .Botanyschool.ning.com	 คือห ้องสมุด 
ขนาดใหญ่	เป็นอาจารย์ที่ไม่มีวันแก่ตาย	เป็นเพื่อนที่ไม่มีวัน
ทอดท้ิงเรา	 พืชหลายชนิด	 ต้นไม้ท่ีผมไม่เคยรู้จัก	 ท่ีนี่ท�าให้
ผมรู้จักมัน	ของใกล้	ๆ	ตัวที่เรามองข้ามแล้วไม่แยแสกับมัน	
กลบัมคีณุค่ามปีระโยชน์	ทีน่ีท่�าให้เรารูจ้กัการสบืค้น	การหา
ข้อมูล	สอนให้รู้จักความมีเหตุผล	การช่างสังเกต	และอื่น	ๆ	
ผมได้เรยีนรูถ้งึความรบัผดิชอบ	ความมวีนิยั	จากการท�างาน
ต่าง	ๆ	เหล่านี้	ช่วยให้ผมเป็นนักเรียนที่ดี	มีทักษะมากมาย
ในการด�ารงชีวิต...”	
	 ชนกิานต์	จนัทา	หนึง่ในแกนน�าจากราชประชานเุคราะห์	 
๒๓	บอกว่า
	 “.....พวกหนูได้รับความรู ้ด้านการขยายพันธุ ์พืช 
ในวิธีท่ีแปลกใหม่	ได้รู้ความหมายและคุณประโยชน์ของ 

การท�าการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ		 มีความรู ้สึกว่าต้นไม้มี
ประโยชน์มากมาย	 สามารถน�ามาบูรณาการเพื่อใช้ร่วมกับ
วิชาสาขาต่างๆ		 และได้รับประสบการณ์การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อซึ่งเหมือนเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการท�าให้สิ่งมีชีวิต
ใหม่อีกชีวิตหนึ่งได้เกิดขึ้นมาและงอกงามเจริญเติบโต.....”
	 นบัจากวนัเริม่ต้นโครงการ	๑	พฤศจกิายน	๒๕๕๔	ถึง	
๓๑	มกราคม	๒๕๕๖	 เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายกับ 
ผู้ร่วมโครงการและผู้สนใจ	
	 นอกจากครูและนักเรียน	ทั้ง	๒	โรงเรียนจะเรียนรู้วิธี
ปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างครบวงจรและหลากหลาย
วิธี	จนเรือนเพาะช�าแน่นขนัดแล้ว	นักเรียนยังสามารถสร้าง
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
หม้อข้าวหม้อแกงลงิได้	และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพฒันาต่อยอด
สร้างเครื่องมืออื่น	ๆ	อีก	
	 นกัเรยีนและครสูามารถพฒันาทกัษะทางด้านการคดิ
วเิคราะห์	ทัง้ในเรือ่งโครงงานทีเ่กีย่วข้องกบัพชื	และการรูจ้กั
การวางแผน	การท�างาน	และการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	
	 การเผยแพร่กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์	 ยังท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ
ทั้งของไทย	และต่างประเทศ	ส่งผลให้เกิดการต่อยอดในรูป
แบบการจดัการศกึษาผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	ท�าให้เกดิ
การพัฒนาสมรรถนะส�าคัญของครูและนักเรียนเป็นอย่างด	ี
โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนคิดอย่างเป็นระบบ

	 การเติบโตของพืช	 สะท้อนให้เห็นการเอาใจใส่ดูแล	
น�้า	อากาศ	แสงแดด	อุณหภูมิที่เหมาะสม
	 การเติบโตทางความคิดของเด็กๆ	 ก็สะท้อนให้เห็น
การดูแลเอาใจใส่	 กระตุ้นหนุนเสริมอย่างถูกวิธีจากครูและ
ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
 กำรสบืสำยพนัธุท์ีต่่อเนือ่งของพชื กเ็ป็นเช่นเดยีวกบั 
กำรเตบิโตยัง่ยนืทำงควำมคดิของมนษุย์ ทีห่ำกมกีำรดแูล
ท�ำนบุ�ำรงุ พรวนดนิอย่ำงสม�ำ่เสมอ กจ็ะเตบิโตงอกงำมไม่มี 
วันสิ้นสุดตลอดชีวิต

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของครู กำรรู้จักใช้
ประโยชน์จำกเครื่องมือยุคใหม่ใกล้ตัว (SOCIAL 
NETWORK) และกำรร่วมมือกันอย่ำงแข็งขันของ 
ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังครู นักเรียน วิทยำกร และ
เครือข่ำย

31๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้30 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

ถวายรายงานความส�าเร็จ
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	 เด็กยุคน้ี	 ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเร่งรีบ	 ต้องรีบตื่น	 รีบกิน	
แม้แต่ข้าวเช้าส่วนใหญ่กไ็ม่ค่อยได้ทาน	ยายบญุมจีงึอยากท�า
ขนมครกให้เดก็ๆ	ในหมูบ้่านได้ทานก่อนไปโรงเรยีน	ส่วนเรือ่ง
ก�ารี้ก�าไรไม่ค่อยได้คิด	ได้เท่าไรก็เท่านั้น	บางครั้งก็ยังแถมให้
เด็กๆ	ด้วยความเอ็นดูอีกด้วย	
	 เมือ่จบ	ป.๖	เด็กๆ	ในหมูบ้่านมกัไปเรยีนต่อที่โรงเรยีน
พนำศึกษำ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าอ�าเภอของจังหวัด
อ�ำนำจเจริญ	 ยายบุญมีได้ยินมาว่าโรงเรียนน้ีเขาเอาใจใส่
เด็กๆ	 เป็นอย่างดี	 ฝึกให้ท�านั่นท�านี่จนได้รับรางวัลมากมาย	
วันก่อนครูแนะแนวของที่นี่ก็ยังพาเด็กๆ	 มาฝากฝัง	 บอกว่า
จะให้เด็กๆ	มาเรียนรู้การท�าขนมครก	ยายบุญมีฟังแล้วก็นึก
ข�าว่าคนเรียนสูงๆ	ยังต้องมาเรียนกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
อย่างตัวเองเลยหรือนี่	 แต่เมื่อได้ฟังครูพูดจึงพอจะเข้าใจข้ึน
มาหน่อยว่า	 เด็กๆก�าลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 และต้องท�า
รายงาน	 ส่วนจะเกี่ยวกับขนมครกของแกอย่างไร	 อันนี้ก็ยัง
อดสงสัยไม่ได้อยู่ดี…

คณิตศ�สตร์นอกกระด�นดำ�	
 ครูกนกวรรณ บั้งทอง	 คือครูแนะแนวและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนพนาศึกษา	 ที่ไป 
คุยกับยายบุญมีเมื่อหลายวันก่อน	 ครูคาดเดาไว้แล้วว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่คงสงสัยว่าท�าไมครูจึงพาเด็กนักเรียนไป
เรยีนรูก้ารท�าอาชีพของชาวบ้าน	วนันีเ้ธอจงึกลบัไปท่ีหมูบ้่าน
อีกครั้ง	ไปคุยกับเจ้าอาวาส	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย
เพือ่อธบิายโครงการทีช่ือ่ว่า	“ยวุวจิยัคณติศำสตร์”	ให้ทกุคน 
ได้เข้าใจร่วมกัน
 “ตอนนีท้างโรงเรยีนได้ฝึกให้นกัเรยีนช้ัน ม.๖ ของเรา
เป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ ที่เราตั้งชื่อว่า ‘โครงการ 
ยุววิจัยคณิตศาสตร์’ อยู่ค่ะ ความจริงแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้
อยูเ่ฉพาะในห้องเรยีนเท่านัน้ แต่ยงัอยูใ่นชวีติประจ�าวนัของ
เราด้วย ดฉินัอยากให้เดก็ๆ ทกุคนรูจ้กัสงัเกต รูจ้กัตัง้ค�าถาม 
เพื่อตอบค�าถามท่ีตัวเองอยากรู้ เช่น ป้าบุญมีท�าขนมครก
ขาย เดก็ๆ กต้็องมาเรยีนรูว่้าวธิกีารท�าขนมครกว่าท�าอย่างไร 
แล้วหลงัจากนัน้กใ็ห้เดก็ๆ ได้น�าวชิาคณติศาสตร์มาใช้ว่าต้อง
ลงทุนกี่บาท ต้องขายได้กี่บาทจึงจะได้ก�าไร แล้วท�าอย่างไร
จึงจะท�าให้ขนมครกขายดี ลองเปลี่ยนเป็นขนมครกสูตร
สมุนไพร หรือขนมครกโอวัลตินดูไหม ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเท่าไร เวลาที่ใช้นานขึ้นหรือน้อยลง นี่คือตัวอย่างที่ครู
อยากอธิบายให้ทุกๆ คนเข้าใจร่วมกันค่ะ” 
	 ดังนั้นนอกจากเด็กๆ	 จะได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ	 ของ
คนในหมู่บ้านอย่างหลากหลายท้ังการท�าน�้าดื่ม	 ขนมครก	
ขนมเครป	ทองหยบิ	ทองพบั	สุม่ไก่	ผ้าพนัคอ	หญ้ามงุหลงัคา	
บายศร	ีฯลฯ	แล้วเดก็ๆ	กจ็ะต้องคดิท�าโครงงานคณติศาสตร์
ตามความสนใจของตัวเองอีกด้วย	
	 โครงงานที่นักเรียนท�า	 ครูกนกวรรณบอกว่าเป็นช้ิน
งานท่ีท�าส�าเร็จ	 กินได้	 ไม่ลืม	 เพราะบางอย่างท�าเสร็จแล้ว
ก็น�ามากินมาใช้ได้จริงๆ	 ยิ่งเมื่อได้เรียนรู้จากการลงมือท�า
นักเรียนก็จะไม่มีวันลืม	 แถมโตขึ้นก็ยังน�ามาท�าเป็นอาชีพ
ได้ด้วย	ซึ่งเธอเล่าว่า
 “เดก็ๆ สมยันีไ้ม่ค่อยได้สนใจว่าพ่อแม่ปูย่่าตายายท�า
อะไร ใช้ชีวิตอย่างไร อย่างการทอผ้าขาวม้า เกือบทุกบ้าน
ท�าอยู่แล้ว แต่แด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วว่าตรงไหนเรียกที่
ปั่นด้าย ตรงไหนเรียกก่ี แต่พอมาเรียนวิชานี้เขาจะรู้และ
อธิบายให้เพื่อนฟังได้ หรืออย่างการสานกระติบข้าวเหนียว 
หรอืการด�านาถ้าไม่มอบหมายเป็นหน้าทีใ่ห้เขากจ็ะไม่ท�า แต่
พอเราให้ท�าเป็นโครงงาน แบ่งให้ท�าเป็นกลุ่ม เขาก็สนุกท่ี

จะค้นคว้าหาความรู้กับเพ่ือนๆ รู้จักที่จะน�าคณิตศาสตร์มา
เชื่อมโยง เช่น ผ้าขาวม้าเวลาท�าผืนหนึ่งใช้เงินลงทุนกี่บาท 
ใช่เวลาท�าเท่าไร ท�าอย่างไรจะให้ได้ก�าไร เขาก็จะน�าเอา
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องก�าหนดการเชิงเส้น โดยให้ทุนที่ใช้เป็น
ตัวแปร X ตัวแปร Y แล้วก็หาออกมาว่าท�าอย่างไรจึงจะได้
ก�าไรสูงสุด”
	 นอกจากนัน้ครกูนกวรรณยงัเล่าเสรมิว่าผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใน 
ชุมชนกระตือรือร้นที่จะให้ความรู้กับนักเรียน	 แถมยังแบ่ง
ของกินของใช้ที่นักเรียนช่วยท�าให้น�ากลับไปฝากคนที่บ้าน
อีกด้วย	 สายใยเล็กๆระหว่างคนต่างรุ่นจึงเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติจากเมื่อก่อนที่เด็กไม่ค่อยได้เข้าหาหรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่ก็เร่ิมที่จะชวนคุยเป็นมากขึ้น	 นอกจากนั้นการท�า 
โครงงานก็ยังท�าให้เด็กๆ	กล้าพูดภาษากลางมากขึ้น
 “ส�าหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ เรื่องนี้อาจไม่เป็น
ปัญหา แต่ส�าหรับในชนบทอีสาน เด็กๆ ยังอาย เวลาจะน�า
เสนออะไรบางครั้งก็ยังหลุดพูดภาษาอีสาน ครูก็จะบอกว่า 
‘ไม่เป็นไร มันเป็นความรู้สึกที่จริงใจ เราก็ฝึกกันไปผิดพลาด
กันได้’ หรือเด็กบางคนไม่กล้าน�าเสนองาน ครูก็จะฝึกด้วย
การให้มาเล่าโครงงานทีท่�าให้ครฟัูงก่อน แล้วหลงัจากนัน้จงึ
ไปพดูหน้าชัน้ให้เพือ่นฟัง และทีส่ดุในวนัทีเ่ราจดันทิรรศการ

โครงงานคณิตศาสตร์ เด็กๆ ก็สามารถพูดเล่าผลงานของ 
ตวัเองให้น้องๆ ชัน้ประถม และให้ผูอ้�านวยการโรงเรยีนและ
คุณครูท่านอื่นๆ ฟังได้ ซึ่งสิ่งนี้ดิฉันเรียกว่าเป็นความส�าเร็จ
แบบยกก�าลังสองเลยค่ะ” 
	 ที่ส�าคัญ	 เธอบอกว่าเด็กๆ	 ได้รู้จักการท�าวิจัยแบบ
เล็กๆ	ที่เรียกว่า	Mini	Research	เป็น	รู้ว่าถ้าจะหาความรู้
เรื่องหนึ่ง	 จะต้องใช้กระบวนการหาความรู้อย่างไรบ้าง	 ซึ่ง
เธอบอกว่าถ้าเดก็ๆ	เร่ิมต้นด้วยสิง่นี	้ต่อไปในอนาคตเขากจ็ะ
กลายเป็นคนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง	 และ
สามารถน�าความรู้นั้นมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้	

ตัวอย่�งผลง�น	“ยุววิจัยคณิตศ�สตร์”	
	 ก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการยวุวจิยัคณติศาสตร์	ครกูนกวรรณ 
เล่าว่าต้องมีการเตรียมการต่างๆ	 ทั้งการเตรียมความพร้อม
ของคุณครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และท�าความเข้าใจกับ
นักเรียน	 มีการส�ารวจทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนเป็นรายบคุคล	วางแผนการท�างาน	ก�าหนดพืน้ที่
ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้	 ท่ีส�าคัญต้องมีการประเมินผลทั้งขณะ
ด�าเนินการ	และหลังเสร็จสิ้นการด�าเนินการ	
	 เธอเล่าว่าโครงงานคณิตศาสตร์น้ี	 เป็นกระบวนการ
ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก	 โดย
ใช้คุณลักษณะของยุววิจัยที่ดีคือ	 ต้องมีความสงสัยใคร่รู	้ 
มีวิจารณญาณ	 มีความใจกว้าง	 รู ้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค	์ 
มคีวามซือ่สตัย์	ขยนัหมัน่เพยีร	และมคีวามสขุในการท�างาน	
	 ตวัอย่างโครงการหนึง่ทีค่รกูนกวรรณยนิดนี�าเสนอคอื	
โครงงานเรื่องผ้าพันคอลายคณิต	 สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม	
ครัง้แรกทีไ่ด้ยนิเราอาจนกึไม่ออกว่าไหมพรมจะเก่ียวข้องกับ
คณติศาสตร์ได้อย่างไร	ว่าแล้วเราก็ไปหาน้องๆ	กลุม่น้ีกันเลย
ดีกว่า	
	 น้องๆ	 เล่าว่า	 หลังจากที่ศึกษาลวดลายต่างๆ	 ของ
ลายทางคณิตศาสตร์	 ก็พบว่าแต่ละลวดลายสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้เป็นลายผ้าพันคอได้	 จึงเกิดไอเดียที่จะท�าผ้า 
พันคอท่ีเป็นลายทางคณิตศาสตร์	ซึง่สามารถท�าง่ายใช้ได้จรงิ	
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย
	 เริม่แรกน้องๆ	กลุ่มนีก้ไ็ปศกึษาการถกัผ้าพนัคอทีเ่ป็น
ภมูปัิญญาท้องถิน่	เรยีนรูก้ารเลอืกใช้วสัด	ุเลอืกใช้สใีห้เหมาะ
กับช้ินงานก่อน	 หลังจากนั้นจึงใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์	
เรื่องลวดลายทางเรขาคณิตและก�าหนดการเชิงเส้นมาใช้ใน
การถักผ้าพันคอ	
	 เมือ่ถกัผ้าพนัคอได้แล้ว	กม็าศกึษาต่อว่า	หากในหนึง่
สัปดาห์มเีวลาในการผลิตผ้าพันคอ	๓๘	ชัว่โมงโดยมไีหมพรม	

ยุววิจัยคณิตศ�สตร์
โรงเรียนพนำศึกษำ	อ�ำนำจเจริญ

 ตอนรุ่งสางของทุกวันยายบุญมีตื่น
แต่เช้ามาหุงหาอาหารให้ตัวเองและลูก
หลาน รวมถึงก่อเตาถ่านท�าขนมครกขาย
ที่หน้าบ้านของตัวเองเป็นประจ�าทุกวัน

32 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
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๒๕	ม้วน	โดยที่ผ้าพันคอลายน�้าหนึ่งผืน	ใช้เวลาในการผลิต	
๔	 ชั่วโมง	 ขายได้ก�าไรชิ้นละ	 ๓๕	 บาท	 และผ้าพันคอลาย
คละสีหนึ่งผืน	ใช้เวลาในการผลิต	๘	ชั่วโมง	ขายได้ก�าไรชิ้น
ละ	๓๐	บาท	
	 ดังนั้นถ้าอยากทราบว่าควรถักผ้าพันคอลายใด
จ�านวนกี่ผืนต่อสัปดาห์	 จึงจะได้ก�าไรมากที่สุดและเป็น
จ�านวนเงินเท่าไร	 น้องๆ	 กลุ่มนี้จึงสร้างแบบจ�าลองทาง
คณิตศาสตร์ขึ้น	 ด้วยการเขียนกราฟ	 แล้วแก้ระบบสมการ
เพื่อหาค�าตอบ	
	 	ผลทีไ่ด้คอื	ในหนึง่สปัดาห์	เราควรผลติผ้าพนัคอลาย
คละสี	๔	ผืน	และลายน�้า	๓	ผืนจึงจะได้ก�าไรสูงสุดคือ	๒๑๐	
บาทนั่นเอง	
	 น่ีคือหน่ึงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการน�าวิชา
คณิตศาสตร ์มาเชื่อมโยงในชีวิตประจ�าวันได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์
โดยตรงกับนักเรียนที่ท�ากิจกรรมนี้แล้ว	ครูคณิตศาสตร์ของ
ที่นี่ก็ยังสามารถน�าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นสื่อการสอน
ของนักเรียนรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

คว�มสำ�เร็จที่ม�จ�กก�รร่วมแรงร่วมใจ	
	 ครกูนกวรรณพดูทิง้ท้ายว่าปัจจยัทีท่�าให้โครงการคร้ังนี ้
ส�าเร็จมีหลายด้านด้วยกัน	 ตั้งแต่การให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดขีองผูน้�าชมุชน	องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	ปราชญ์
ชาวบ้านซึง่เป็นทนุทางปัญญาของชมุชน	ความเอาใจใส่ของ
ครผููส้อน	การตดิตามงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน	รวมถงึความ
สนใจใคร่รู้ของนักเรียนเอง	
 “ดฉินัคดิว่าสิง่ส�าคญัคอืเราต้องได้รบัความสนบัสนนุ
จากคนในชุมชน เมือ่พ่อแม่ญาตพิีน้่องของนกัเรยีนเหน็ความ
ส�าคัญในเรื่องนี้งานของเราก็ง่ายขึ้น เวลาจะเข้าไปคุยกับ
ใครเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือ และโชคดีที่ชาวบ้านที่นี่มี
อัธยาศัยไมตรี เอ็นดูรักใคร่นักเรียนเหมือนลูกหลาน เด็กๆ 
เลยมีความสุขที่จะได้เรียนรู้
 ดิฉันภูมิใจกับโครงการนี้มาก เพราะเหมือนได้ฝึก 
ให้เด็กๆ ได้รู้จักโลกของความเป็นจริง ได้รู้ว่าในการท�างาน
แต่ละอย่างเราต้องใช้ความขยัน อดทน หรือต้องรู้จักแก้
ปัญหาอย่างไรบ้าง แม้ว่าโครงการจะได้รับรางวัลนวัตกรรม
ของกลุม่สาระคณติศาสตร์ จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ดฉินักย็งัดใีจ
ไม่เท่ากบัทีไ่ด้เหน็เดก็ๆ เข้าไปพดูคยุขอความรูจ้ากชาวบ้าน  
ท�าให้เห็นอีกมิติหนึ่งของความรู้ว่าต้องท�าให้ผู ้เรียนเห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ต่อให้ชาวบ้านเหล่านั้นจะไม่ได้
เรียนจบอะไร แต่เราต้องเคารพในความรู้ความสามารถของ
พวกเขา ทีส่�าคญัดฉินัชีใ้ห้เดก็ๆ เหน็ว่า ในการเสาะหาความ
รู้เรื่องอะไร เราจะต้องไม่ไปคัดลอกเขามา แต่ต้องไปเรียนรู้
จากเขา แล้วน�ามาดดัแปลงสร้างองค์ความรูด้้วยตวัเอง และ
ต้องให้เครดติหรอืขอบคณุทีม่าของแหล่งความรูน้ัน้ๆ ด้วย”

	 แล้ววันนี้	 ยายบุญมีก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งท่ีลูกหลานก�าลัง
ท�าคืออะไร	 แกยิ้มแก้มปริทุกครั้งยามที่มีนักเรียนวัยรุ่น
เข้ามาพูดคุยด้วย	 ไม่น่าเช่ือว่าแค่การท�ารายงานของเด็กๆ	 
จะท�าให้ผู้ใหญ่มีความสุขได้ถึงขนาดนี้	
 ยำยบุญมีบอกว่ำ “ถึงไม่มีรำยงำนก็มำเยี่ยมยำย
อีกนะ ยำยไม่ได้ท�ำเป็นแค่ขนมครกอย่ำงเดียวนะเออ…
ใครอยำกทอผ้ำ สำนเสื่อก็มำได้เลยจ้ะ”

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
โดยเฉพำะชำวบ้ำน ปรำชญ์ในชุมชนที่เห็นควำม
ส�ำคญัและเตม็ใจช่วยเหลอือย่ำงเตม็ที ่รวมถงึควำม
ตั้งใจของครูผู้สอน

	 ชาวบ้านเมืองลี	อ�าเภอนาหมื่น	จังหวัดน่าน	พวกเขา
มีวิถีการอยู่การกินผูกพันกับมะแข่นมาช้านาน	 เพราะเป็น
แหล่งทีพ่บมากทีส่ดุและยงัมคีณุภาพดทีีส่ดุ	มกีลิน่หอมกว่า
มะแข่นทีไ่หนๆ	ท�าให้เดก็ๆ	ลกูหลานบ้านเมอืงลมีคีวามภาค
ภูมิใจ	อยากให้มะแข่นเมืองลีดังไกลไปทั่วโลก...

มะแข่นเมืองลี	สู่เวทีโลก
 “แต่จะท�ายังไงล่ะ” 
	 เป็นค�าถามทีก้่องอยูใ่นใจของ	อ.สรุำงค์รตัน์ แดงจริะ  
ครวูทิยาศาสตร์	โรงเรยีนเมอืงลปีระชาสามคัค	ีคนเมอืงเหนอื
ที่เติบโตมากับรสชาติของมะแข่น
	 แล้วในทีส่ดุก	็“ป๊ิงไอเดยี”	จงึปรกึษากบั	อ.ประศำสน์ 
จันทรบุปผำ	ผู้อ�านวยการใจดีที่ชักชวนครูทุกคนมาปรึกษา
หารอื	“เรามาจดักระบวนการเรยีนรู	้บรูณาการเรือ่งมะแข่น	
เข้ากับการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กัน
เถอะ”	
	 เพราะ	 “ความรู้”	 ที่เกิดจากการ	 “เรียนรู้”	 น่ีเอง	 
ที่จะช่วยให้คุณค่าต่างๆ	ที่ซ่อนอยู่ในมะแข่นถูกค้นพบ	และ
เมื่อน�ามาสื่อสารเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง	 ทีนี้คนทั่วโลกก็
จะได้รู้จักมะแข่นเมืองลีอย่างที่ตั้งใจ

บูรณ�ก�ร	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้
	 แม้โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี	 จะตั้งอยู่ในชุมชน
เล็กๆ	มีนักเรียนตั้งแต่	ม.๑	–	ม.๖	อยู่เพียง	๒๕๙	คน	มีครู	
๑๙	คน	แต่ก็ไม่ท�าให้ทุกคนท้อใจ	อีกทั้งยังมุ่งมั่นช่วยกันคิด
ว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร	 ให้เด็กๆ	 เกิด
ความรู้ความเข้าใจ	 เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	 และการ
ปฏิบัติอย่างลงลึกถึงใจ	กลายเป็น	“ทักษะ”	ที่ติดตัวไปใช้ได้
ตลอดชีวิต
	 งบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก	สสค.	จงึน�าไป 
สู่การกระจายลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	 ๘	 กลุ่ม	 อย่าง 
ทัว่ถงึ	เพือ่จดักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายให้กบันกัเรยีน	

 “มะแข่นดีปี๋ ไผมีขะใจ๋เอามา คั่วเหียนาใส่ลาบบ่ขื่น”
 บทเพลงซอของชาวเหนอืทีเ่ลา่ถึงอาหารพืน้เมอืงเลือ่งช่ืออยา่ง “ลาบ” ทีจ่ะขาดเครือ่งเทศส�าคญั 
คือ “มะแข่น” ไปไม่ได้ เพราะกลิ่นหอมฉุนและรสชาติซาบซ่าอันมีเสน่ห์ของมะแข่น จะช่วยดับกลิ่น
คาวของเนื้อสัตว์ ช่วยชูรสชาติให้อาหาร และกระตุ้นน้�าย่อยท�าให้ “กิ๋นข้าวล�าแต๊ล�าว่า” อีกด้วย

มะแข่นเมืองลี	สู่เวทีโลก
สร้�งองค์คว�มรู้บูรณ�ก�ร	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้
โรงเรียนเมืองลีประชำสำมัคคี	น่ำน

35๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
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อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน	 มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ต้นมะแข่นในท้องถิ่นเป็น
ตัวตั้ง	

ม�รู้จักมะแข่นกันเถอะ
	 เมื่อถึงชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม	 อ.สุรางค์รัตน์	 และ
คุณครูหลายคน	 ก็ชวนเด็กๆ	 ตั้งแถวพากันเดินออกไปนอก
โรงเรียน	 ระยะทางเพียง	 ๓๐๐	 เมตร	พวกเขาก็ถึงท่ีหมาย
คือสวนมะแข่น	ซึ่งเป็นช่วงที่ก�าลังออกผลพอดี	
	 มะแข่นเป็นไม้ยนืต้นทีเ่จรญิเติบโตได้ดีในระดับความ
สูง	 ๘๐๐-๙๐๐	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	 ชอบอากาศเย็น 
และมีความชื้นสูง	 จะออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน	
และจะตดิผลในช่วงเดือนมถินุายน-พฤศจิกายน	บางท้องถิน่ 
ในภาคเหนือก็เรียกว่า	 มะข่วง,	 มะแขว่น,	 บ่าแข่น	 แต่คน
โคราชจะเรียกว่า	มะกรูดตาพราหมณ์	อาจจะเป็นเพราะว่า
กลิ่นของผลมะแข่นสดจะหอมคล้ายมะกรูด	แต่อย่าได้เผลอ
ไปลองกินเชียว	 เพราะความซ่าของน�้ามันหอมระเหยในผล
มะแข่นจะท�าให้ลิ้นชาไปหลายชั่วโมงเลยล่ะ	
	 การจะน�าไปประกอบอาหารได้นั้น	 ต้องเก็บผลสด
ที่แก่จัดมาผึ่งให้แห้งเสียก่อน	 จากสีเขียวก็จะกลายเป็นสี
น�้าตาลและแตกออกจนเห็นเมล็ดเล็กๆ	 สีด�าของมะแข่นท่ี
อยู่ข้างใน
 พ่อหลวงเสวียน ปันติ	ปราชญ์ชาวบ้าน	เล่าให้เด็กๆ	
และครูฟังว่า	 มะแข่นเป็นพืชที่หวงพันธุ์	 ชอบขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ	 แต่ก็มีชาวบ้านทดลองน�าเมล็ดไปเพาะได้ส�าเร็จ	
ซึ่งกว่าจะงอกได้ก็ยากมาก	นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่บอบบาง	
หากล�าต้นมีแผลเพียงนิดเดียวก็จะค่อยๆ	 แห้งและตายใน
ที่สุด	 ดังนั้นเวลาเก็บเกี่ยวผลจะต้องใช้ความระมัดระวัง 
ไม่ให้กิ่งใหญ่ๆ	หักลงมา
	 ว่าแล้วพ่อหลวงเสวียนก็สาธิตการสอยพวงมะแข่น
แบบมืออาชีพให้เด็กๆ	 ดู	 หลายคนแม้จะเป็นลูกหลานคน
เมอืงลแีต่ก�าเนิด	กเ็พิง่ได้รูจ้กันสิยัใจคอของต้นมะแข่นจรงิๆ	
ก็วันนี้แหละ	 นึกในใจว่า	 “วันหลังฉันจะไม่เอาไม้ไปฟันต้น
มะแข่นของพ่อเล่นอีกแล้ว”	

ม�ทำ�โครงง�นกันเถอะ
	 หลังกลับจากสวนมะแข่นวันนั้น	เด็กๆ	หลายคนเกิด
ความสนใจขึ้นมาอย่างเป็นจริงจัง	เข้าห้องสมุดค้นคว้า	เปิด
เว็บไซต์ค้นหาความรู้เก่ียวกับมะแข่นเพิ่มมากข้ึน	 อ.สุรางค์
รตัน์	จงึสบโอกาส	ชวนเดก็ๆ	มาท�าโครงงานวทิยาศาสตร์กนั	
	 อรศิาและรตัตกิาล	นกัเรยีนช้ัน	ม.๕	รูว่้าในผลมะแข่น
มีน�้ามันหอมระเหยอยู่มาก	พวกเขาจึงอยากจะทดลองสกัด
น�้ามันหอมระเหยออกมาโดยวิธีกลั่นด้วยไอน�้า	
 “ได้แรงบันดาลใจจากท่ีปู่เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนเคย
ต้มเหล้ากลั่น เขาจะมีหม้อสองช้ัน ช้ันบนเป็นอ่างน�้าเย็น 
เวลาไอร้อนจากหม้อชั้นล่างระเหยขึ้นมากระทบกับความ
เย็น ก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน�้า หนูก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอา
มาประยุกต์ดู”
	 จากนั้นเด็กๆ	 ก็ช่วยกันประดิษฐ์เครื่องกลั่น	 ซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์ก็หาไม่ยากเพราะท�าจากหม้อนึ่งข้าวในครัวของแม่	
เอามาดัดแปลงนิดหน่อย	 เพิ่มชั้นรองและท่อเพื่อให้น�้ามัน
หอมระเหยจากการนึ่งมะแข่นไหลออกมาข้างนอกได้	
	 ลองผดิลองถกูอยูห่ลายครัง้กไ็ด้ผลอย่างทีต่ัง้ใจ	น�า้มนั
หอมระเหยที่พวกเขากลั่นออกมาได้	 มีกลิ่มหอมชื่นใจจริงๆ	
สามารถน�าไปท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ได้มากมาย	 เพื่อน
อีกหลายกลุ่มจึงสนใจน�าน�้ามันหอมระเหยไปเป็นส่วนผสม
ในการผลิตยาหม่องมะแข่น	 พิมเสนน�้ามะแข่น	 และชอล์ก
สมุนไพรไล่มด	 นอกจากนี้ยังมีโครงงานมะแข่นดอง	 โครง
งานน�้าพริกปรุงลาบมะแข่น	 กลายเป็นสินค้าของนักเรียนที่
เกิดจากการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเอง
	 ในวิชาคณิตศาสตร์	 บรรยากาศการเรียนการสอน
แบบเก่าๆ	เปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ	เมือ่	อ.กจิณรงค์ แก้ววงัอ้อ  
ชวนนักเรียนลงพื้นที่	 ท�าโครงงานชุด	 “มาสนุกกับการวัด”	
พวกเขาอยากรู้ว่า	มะแข่นต้นนี้มีความสูงเท่าไหร่	มีน�้าหนัก 
แค่ไหน	 โดยท่ีไม่ต้องปีนข้ึนไปวัดหรือตัดต้นมาช่ังน�้าหนัก	

พวกเขาจึงใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเป็นตัวช่วย	 เช่น	
วัดการเส้นรอบวง	 ค�านวณหารัศมีของต้น	 วัดความสูง
จากเงาของต้นมะแข่น	 ใช้สูตรตรีโกณมิติที่ครูสอน	 ฯลฯ	 
ส่ิงเหล่านี้ท�าให้เด็กๆ	 สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์อย่าง
ไม่น่าเชื่อ
	 ส ่วนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้	 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้า	 คุณครูชวนนักเรียนท�าโครงงาน 
เมนอูาหารจากมะแข่นทีแ่ปลกใหม่ไปจากเดมิ	นอกจากลาบ	
ลู่	 ส้า	 แกงอ่อม	น�้าพริก	ที่ต้องใส่มะแข่นเป็นส่วนผสมแล้ว	
เด็กๆ	 ยังทดลองน�ามาท�าเมนูหมูนึ่งมะแข่น	 ไก่ย่างมะแข่น	
เกี๊ยวทอดมะแข่น	 ไข่เจียวมะแข่น	 และยังมีเครื่องดื่มน�้า
มะนาวผสมมะแข่นที่หวานเย็น	หอมชื่นใจ	
	 “สนกุค่ะ	ได้ความรูด้้วย	เราได้ฝึกคดิว่าจะเอามะแข่น
ไปท�าอาหารอะไรได้อีก	 แต่ต้องอร่อยด้วยนะคะ	 บางอัน
ทดลองท�าแล้วกินไม่ได้ก็มี”	
	 “อีกหน่อยเราเรียนจบไปแล้ว	ไม่มีงานท�า	ก็สามารถ
เอาไปท�าเป็นอาชพีได้ครบั	ท�าอะไรแปลกใหม่ทีย่งัไม่มใีครท�า”	
	 เดก็ๆ	เล่าถงึประสบการณ์และการต่อยอดสูลู่ท่างอนั
แจ่มใสในอนาคต

เปิดบ้�นวิช�ก�ร	
	 เมื่อครบ	๑	 ปี	 ที่ได้ท�าโครงการ	 ครูและนักเรียนทั้ง
โรงเรียนจึงช่วยกันจัดงาน	 “เปิดบ้านวิชาการ”	 น�าผลงาน
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาจัดแสดง	

นอกจากโครงงานต่างๆ	แล้ว	ยังมีผลงานที่น่าสนใจมากมาย	
อย่างการออกแบบโปสการ์ดมะแข่น	 การวาดภาพมะแข่น
เพื่อชีวิต	การแสดงฟ้อนมะแข่น	เกมวิ่งเปรี้ยวมะแข่น	สมุด
ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมะแข่น	 และมัคคุเทศก์น้อย
คนเก่ง	ที่	อ.วันทนำ ตรงประเสริฐศิริ ครูสอนภาษาอังกฤษ	
ฝึกฝนให้จนช�านาญ	
	 นอกจากนี้ยังมีเรียงความ	นิทาน	กลอนและค�าขวัญ
เกีย่วกบัมะแข่นเมอืงลีของกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยอีก
ด้วย
	 เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆ	 ทุกคน	
เพราะผลงานเหล่านีไ้ด้ถกูถ่ายทอดสูส่ายตาพ่อแม่พีน้่องชาว
เมืองลีที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย	
	 ถงึแม้จะเวทชีมุชนเลก็ๆ	แต่อย่างน้อยกเ็ป็นจดุเริม่ต้น
ของการเผยแพร่เรือ่งราวของมะแข่นเมอืงล	ีสูเ่วทโีลก	อย่าง
ที่พวกเขาหวังไว้

พัฒน�ทักษะก�รคิด
	 โครงการนี้ท�าให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	มากมาย	ที่สะท้อนให้เห็นความ
พยายามของครูท่ีช่วยจดุประกายการเรยีนรูข้องเดก็ๆ	พร้อม
กับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์	การลงมือปฏิบัติ	
และเกดิทกัษะชวิีตทีพ่วกเขาสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในวนั
ข้างหน้าต่อไป
 ควำมหวงัของครกูค็อืกำรบ่มเพำะต้นกล้ำเยำวชน
คนเมืองลีเหล่ำนี้ ท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์พืชส�ำคัญของ 
ท้องถิ่นให้คงคุณค่ำ สร้ำงประโยชน์ให้เกิดขึ้นตนเอง และ
ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่ำงมีควำมสุขต่อไป

ผลิตภัณฑ์จากมะแข่นฝีมือนักเรียน	
ผลมะแข่นสด ผลมะแข่นแห้ง

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 “กำรเรียนรู้” จะท�ำให้เรำค้นพบคุณค่ำของ
สิง่ต่ำงๆ รอบตวั แม้จะเป็นเพยีงสิง่เลก็น้อยกไ็ม่ควร
ละเลย



	 งานอดิเรกของผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบดูหนัง
ฟังเพลง	เล่นเกม	เล่นอินเทอร์เน็ตไปตามเรื่องตามราว	โดย
เฉพาะดหูนงัผมชอบมากเป็นพิเศษ	ถงึขนาดเขยีนบลอ็ก	หรอื
ที่เรียกเต็มๆ	ว่า	เว็บบล็อก(Weblog)	วิจารณ์หนังที่ตัวเอง
ชอบให้คนอื่นได้เข้ามาอ่าน	 และโพสต์ข้อความแสดงความ
คิดเห็น	
	 หนังในดวงใจของผมเรื่องหนึ่งคือ	“Julie	&	Julia”	
(จูลี่ แอนด์ จูเลีย ปรุงรักให้ครบรส)	ซึ่งสร้างจากเรื่องจริง
ของจูเลีย ไชลด์ หญิงชาวอเมริกันที่ตามสามีไปใช้ชีวิตอยู่
ในประเทศฝร่ังเศส	 และจูลี่ พำวเวลล์เลขาสาวที่มีหน้าท่ี 
การงานซ�้าซากจ�าเจ	 ผู้หญิงสองคนนี้มีชีวิตอยู่ต่างสถานที่ 
ต่างเวลา	 แต่ทั้งคู ่มีความหลงใหลในสิ่งเดียวกัน	 นั่นคือ 
ศาสตร์การท�าอาหาร	เมื่อ	๕๐	ปีที่แล้วจูเลีย	ไชลด์ได้เขียน
สูตรอาหารของตัวเองไว้ในหนังสือที่แปลง่ายๆ	 ว่า	 “ศิลปะ
การท�าอาหารของชาวฝรัง่เศส”	กลบัมาในห้วงเวลาปัจจบุนั	 

จูลี่	พาวเวลล์ตัดสินใจที่จะใช้เวลา	๑	ปีพอดิบพอดีในการท�า
อาหารตามสูตรทั้งหมด	๕๒๔	 สูตรตามหนังสือเล่มนี้	 และ
เขียนประสบการณ์ของเธอลงบล็อก	 เพื่อบอกเล่าว่าเธอท�า
อาหารตามหนงัสอืแล้วได้ผลเป็นอย่างไร	หรอืเธอรูส้กึท้อแท้
ใจหรอืมคีวามสขุอย่างไรระหว่างทีท่�าอาหารชนดินัน้ๆ	มคีน
ติดตามอ่านเรื่องราวของเธอเยอะมากจนหนังสือพิมพ์ต้อง
ตามไปสมัภาษณ์เธอ	นีค่อือานภุาพของเทคโนโลยทีีส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้	
	 ผมรู้ว่าใครๆ	ในยุคนี้ก็สามารถเขียนบล็อกได้	แต่ผม
ไม่อยากจะเชื่อว่าครูคณิตศาสตร์	 ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล
ความเจรญิอย่างคณุครใูนโรงเรยีนของผมจะมคีวามคดิสดุล�า้	
ด้วยการสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กนักเรียนผ่านบล็อกอย่าง 
ทุกวันนี้	 ขอบอกว่าได้ผลดีมากขนาดท่ีท�าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการทดสอบระดับชาติ	
(O-NET)	มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	
	 ดังนั้น	 ถ้าคุณยังไม่เคยดูหนังเรื่องจูลี่	 แอนด์	 จูเลีย	 
ปรงุรกัให้ครบรส	กโ็ปรดลมืมนัไปก่อนได้เลยครบั	เพราะผม
จะน�าเสนอหนงัเรือ่งใหม่	ทีท่ัง้แนว	ทัง้สนกุ	มชีือ่เรือ่งทีผ่มคิด
เองเออเองว่า	“ครูคณิตศำสตร์ หัวใจเว็บบล็อก” 

แท่น	 แท่น	 แท้น…เลิงนกท�ภูมิใจนำ�เสนอชีวิต 
ครูคณิตศ�สตร์
	 ใครคดิว่าชีวติการเป็นครคูณติศาสตร์นัน้ง่ายแสนง่าย	
แค่สอนๆ	ไปตามหนังสือแล้วสั่งการบ้าน	ตรวจการบ้านเด็ก	
ตกเยน็กก็ลบับ้านไปนอนตพีงุ	เหน็ทจีะต้องเปลีย่นความคดิ
ใหม่	 ถ้าได้รู้จักครูคณิตศาสตร์รุ่นพี่ผู้เป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน	
และหัวหน้าผู้มีอุดมการณ์ของผมคนนี้
 ครมูนตร ีแก้วใส	เป็นรองผูอ้�านวยการโรงเรยีนเลงินกทา	
ที่ควบสองต�าแหน่งคือท�าหน้าที่ฝ่ายบริหารและครูสอน 
คณิตศาสตร์	 นอกจากนั้นยังอุทิศเวลาท�าหน้าที่ประธำน
ชมรมครูคณิตศำสตร์จังหวัดยโสธร	ของสถาบันพัฒนาครู	 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	 ส�านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย	โดยมีเป้าหมายในชีวิตคือการ
คิดค้นหาวิธีการให้เด็กๆ	มีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์	
ครูบอกรุ่นน้องอย่างผมว่า	 “ถ้าเด็กเรียนคณิตศาสตร์ด้วย

ความเข้าใจเดก็กจ็ะมคีวามสขุ	แต่ถ้าเรยีนด้วยความไม่เข้าใจ	
ก็จะเป็นเหมือนดินพอกหางหมู	 พัลวันพัลเก	 เรื่องนี้ยังไม ่
รู้เร่ืองก็เรียนอีกเร่ืองต่อแล้ว	 สุดท้ายเด็กก็จะเบื่อ	 ดังนั้นครู
ต้องคิดหาวิธีการให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่าย	หรือ
ได้มีโอกาสซักถามในจุดที่ไม่เข้าใจให้มากที่สุด”	
	 เห็นไหมละครับ	 ว่าการเป็นครูคณิตศาสตร์ที่ดี
ไม่ใช่เร่ืองง่าย	 ด้วยเหตุนี้ครูมนตรีจึงปรึกษาหารือกับ 
ครคูณติศาสตร์อกี	๒	โรงเรยีน	คอื	โรงเรยีนศรแีก้วประชำสรรค์  
และโรงเรียนห้องแซงวิทยำ	 ซึ่งประสบปัญหาเดียวกันคือ	
เด็กนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในการทดสอบ
ระดับชาติ	 (O-NET)	 ในระดับต�่ากว่ามาตรฐาน	 ทั้งสาม
โรงเรียนจึงจับมือกันเพื่อคิดหาสาเหตุของปัญหานี้
	 “ผมคิดว่านักเรียนขาดทักษะคณิตศาสตร์	๔	ทักษะ
คือ	 เทคนิคการประมาณค่าอย่างแม่นจ�า	 เทคนิคการจดจ�า
ตัวเลข	 เทคนิคการบวกลบคูณหารเลขในใจขั้นสูง	 และ
เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐาน	 ดังนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็น
สาเหตุที่ท�าให้ผลสอบโอเน็ทของเด็กต�่ากว่ามาตรฐาน”	
	 ครูมนตรีว่าอย่างนี้	 ครูจากอีกสองโรงเรียนเห็นจริง
ด้วย	 ทั้งสามโรงเรียนจึงจับมือกันเป็น	 “ไตรภาคี”	 ร่วมท�า	
“โครงกำรพฒันำทกัษะกำรคดิวชิำคณติศำสตร์ไตรภำค”ี 
ด้วยกัน	 โดยมีส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน	(สสค.)	เป็นกองหนุนทุนงบประมาณ
	 ว่าแล้วครูมนตรีก็งัดเอาวิทยายุทธ์ขั้นสูงที่ได้ไป 
เรียนรู้มา	มาบอกเล่ากับครูคนอื่นๆ	ว่า
	 “เมื่อสองปีที่แล้วผมไปอบรมการท�าเว็บบล็อก	 กับ
ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	สพฐ.	หลังจากนั้นก็
น�าความรูท้ีไ่ด้มาท�าเวบ็บลอ็กของตวัเอง	เพือ่ใช้เป็นช่องทาง 
ในส่ือสารวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียน	 โดยผมจะตั้งค�าถาม
คณิตศาสตร์ไว้	 นักเรียนคนไหนตอบได้ก็เข้ามาตอบ	 หรือ
นักเรียนคนไหนมีปัญหาสงสัยตรงไหนก็โพสต์ข้อความเพื่อ
สอบถามได้	ผมก็จะคอยตอบและอัพเดทข้อมูลทุกวัน	
	 “ผมท�าอย่างนีม้าปีกว่าแล้ว	เดก็ๆ	ให้ความสนใจดมีาก	 
ผมคิดว่าเราน่าจะเพ่ิมช่องทางให้นักเรียนส่ือสารกับเรา	
เพราะอย่างทีเ่รารูก้นัดว่ีา	เดก็นกัเรยีนจะได้ความรูใ้นแต่ละ
เนือ้หาวชิาในห้องเรยีนแค่	๗๐	เปอร์เซน็ต์เท่านัน้	ส่วนอกี	๓๐	
เปอร์เซน็ต์	เดก็ต้องไปหาจากแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ	เช่นห้องสมดุ	 
หรืออินเทอร์เน็ต	 ในยุคปัจจุบันผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็น
ห้องสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดก็ว่าได้	 ดังนั้นเราซ่ึงเป็นครูมาช่วยกัน
ต่อยอดความรู้ให้นักเรียนด้วยการท�าเว็บบล็อกกันดีไหม	 
เรามาช่วยกันค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาไว้
ในเว็บบล็อกของเรา	 เพ่ือนักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าได้ง่าย	 

ไม่ต้องเสียเวลาไปสืบค้นหา	ซึ่งบางครั้งเมื่อหาไม่เจอ	 เด็กก็
คลิกไปดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่า”	
	 เมื่อครูมนตรีเริ่มต้นเรื่องราวไว้อย่างนี้	 ตอนต่อไป 
ครูคณิตศาสตร ์ทั้ งสามโรงเรียนจะสานต ่อโครงการ 
กันอย่างไร	โปรดติดตามชมครับ

ไอเดียดีๆ	ต้องรีบลงมือทำ�	
	 ในฐานะทีเ่ป็นครคูณติศาสตร์คนหนึง่ทีร่่วมโครงการ
นี	้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามกีระบวนการท�างานอย่างไร	เริม่แรก
เราก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่	๓	และ	๖	ของกลุ่มโรงเรียนไตรภาคีทั้งหมด	๑,๒๒๕	คน	
โดยมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนไตรภาคีท�างาน
ร่วมกัน	ทั้งหมด	๒๔	คน

 ผมเพิ่งเข้ามาเป็นครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน
เลิงนกทา ต�าบลสามแยก อ�าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธรได้แค่เพียง ๓ ปี แต่การเรียน
การสอนของที่นี่ท�าให้ผมกลายเป็นครูท่ี
กระตือรือร้นและมีความสุขมาก

ก�รพฒัน�ทักษะก�รคิดคณติศ�สตร์ไตรภ�คี
โรงเรียนเลิงนกทำ	ยโสธร

	 หลังจากพูดคุยปรึกษากันระหว่างครูคณิตศาสตร์ใน
กลุ่มไตรภาคีแล้ว	เราก็ได้ข้อสรุปว่าจะน�าความรู้ของคุณครู
มารวบรวมจดัท�าเป็นหนงัสือคู่มอืแบบฝึกทกัษะคณติศาสตร์	
ไว้ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้าน
ต่างๆ	 เช่น	 ครูคนไหนเก่ง	 เทคนิคการบวกลบคูณหารเลข
ในใจขั้นสูงก็จะเป็นแกนหลักในการจัดท�าเรื่องนั้น	 ส่วนครู

ครูในโครงการ

สอนเน้นทักษะการคิด

38 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 39๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



	 นีค่อืสิง่ทีค่รกูลุม่หนึง่ในโรงเรยีนศรรีตันวทิยา	อ�าเภอ
ศรีรัตนะ	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ตระหนักและไม่นิ่งนอนใจ	 
ขอทุนจาก	 สสค.จัดท�าโครงการ	 “พัฒนำทักษะควำมคิด 
ขั้นสูง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน”	 ตั้งเป้าไว้ที่
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนทั้ง	๑,๖๓๓	คน	

จะพัฒน�เด็กต้องพัฒน�ครูก่อน
	 “น่าจะมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารสอน	ถ้าจะมกีารปรบั
เปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งระบบ	ครูต้องไปทั้งระบบ”	อ.พิชญำ 
สืบนุกำรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว	
	 การจะพัฒนาเด็กต้องพัฒนาครูก่อน	การอบรมเรื่อง
ทักษะการคิดขั้นสูง	 ให้กับครู	 เพื่อให้ครูทั้ง	 ๘	 สาระวิชา 
กลับไปท�าแผนการเรียนท่ีเน้นทักษะการคิด	(คิดวิจารณญาณ	
คดิสร้างสรรค์	คดิแก้ปัญหา	คดิตดัสินใจ)	จงึเป็นกจิกรรมแรก
ของโครงการ
	 การยึดติดกับความคิดเดิมๆ	 ความกลัวที่จะเกิดการ

ก�รพัฒน�ทักษะคว�มคิดขั้นสูง
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทย�
โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ	ศรีสะเกษ

“ปัญหาของเด็กไทยคือทักษะความคิด”
“คิดน้อย ไม่ค่อยคิดวิเคราะห์”
“การคิดเพื่ออนาคต คิดเพื่อวางแผนชีวิต คิดเพื่อท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ยังค่อนข้างจะมีน้อย”
“ประเมิน สมศ. รอบที่ ๒ มาตรฐานเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเราได้ระดับพอใช้ ซึ่งไม่น่าพอใจ”

เปล่ียนแปลง	 เกรงจะไม่เป็นที่ยอมรับหากคิดนอกกรอบ	
คืออุปสรรคส�าคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการคิด	 
สกัดกั้นการคิดในสิ่งใหม่ๆ	 การอบรมจึงเน้นให้ครูกล้าที่จะ
สลัดความคิดเดิมๆ	กล้าที่จะคิดนอกกรอบ	และหาวิธีการที่
จะส่งเสริมให้เด็กได้คิด

เด็กคิดได้	คิดเป็น
	 เขาพระวิหารจ�าลองที่ได้สัดส่วน	 วิจิตรบรรจงทั้ง 
รูปร่างและลวดลาย	ผลงานที่นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
รังสรรค์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อน	 เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพ
ทางความคิดของเด็กๆ	ได้เป็นอย่างดี
	 เริ่มต้นจากเด็กกลุ่มเล็กๆ	 ๕-๖	 คน	 คิดอยากสร้าง 
เขาพระวหิารจ�าลอง	เพยีงครเูปิดโอกาสและสนับสนุน	เดก็ๆ	
ก็มุมานะทุ่มเทแปลงความคิดสู่รูปธรรมอย่างเต็มที่	 ทั้งค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	 ค�านวณย่อส่วน	 ค�านวณโครงสร้าง
รับน�้าหนัก	เลือกใช้วัสดุ	เรื่อยไปถึงการลงลวดลายอ่อนช้อย

คนไหนเก่งเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานก็ท�าเรื่องที ่
ตวัเองถนัด	เสร็จแล้วเรากน็�าหนงัสอืคู่มอืทีไ่ด้มาจัดพมิพ์เพือ่
แจกนักเรียนคนละหนึ่งเล่ม 
 เมื่อเตรียมสื่อการสอนได้แล้ว	 คราวนี้ก็ถึงคราวต้อง 
เตรียมความพร้อมของคุณครูบ้าง	 ทางกลุ่มของพวกเรา 
ได้เชิญคุณครูผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาเป็น
วิทยากร	 ให้ความรู้ในการจัดท�าเว็บบล็อกด้วยโปรแกรม 
เวิร์ดเพลส	(WordPress)	
 “บล็อก มาจากค�าว่า เว็บบล็อก เป็นรูปแบบเว็บไซต์
ประเภทหนึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้ง
จะรวมส่ือต่างๆ ไม่ว่าเพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้  
จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์ คือบล็อกจะเปิดให้ผู ้
เข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดงความคิดเหน็ต่อท้ายข้อความ
ที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งท�าให้ผู้เขียนสามารถพูดคุย
สื่อสารกับผู้อ่านได้ทันที” วิทยากรเขาบรรยายให้ฟังอย่างนี้
ก่อนที่ครูแต่ละคนจะลงมือสร้างเว็บบล็อกด้วยตัวเอง	

ก�รสื่อส�รสองท�งของ	ครู-นักเรียน
	 เมือ่คณุครคูณิตศาสตร์ทกุคนในกลุม่ไตรภาคีสามารถ
ท�าเว็บบล็อกได้แล้ว	กถ็งึคราวสือ่สารกบันกัเรยีนบ้าง	โดยครู
จะกระตุ้นนักเรียนให้เข้ามาในเว็บบล็อกด้วยการตั้งค�าถาม
คณิตศาสตร์	 สัปดาห์ละประมาณ	๑๐	ค�าถาม	 ให้นักเรียน
เข้ามาตอบ	โดยมกีารให้คะแนนคนทีต่อบถกู	ใครท�าคะแนน
ได้สงูทีสุ่ดกจ็ะมกีารมอบรางวลัหน้าเสาธง	ตัวอย่างเช่น	หน้า
เว็บบล็อกของครูมนตรีที่ขึ้นต้นว่า	
 “เชิญนักเรียนทดสอบความรู้ข้างล่างครับ…จงหา 
ค�าตอบว่าหากมีธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาทหนึ่งใบ น�าไปแลก
เป็นธนบตัรใบละ ๑๐๐ บาท ๕๐ บาท และ ๒๐ บาท จะมวีธิี
แลกทัง้หมดกีว่ธิ ี(ถ้าแก้โจทย์ไม่ได้ หรอืคดิไม่ออกคลกิทีน่ี)่” 
	 ปรากฏว่าเมื่อผมลองคลิกดูแล้ว	 ก็จะลิงก์เนื้อหา 
ไปยังวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ครูสืบค้นข้อมูลมาเก็บไว้	 และ
ถ้านกัเรยีนคนไหนยังไม่เข้าใจ	หรอืหาค�าตอบไม่ได้	กส็ามารถ 
โพสต์ข้อความถามคุณครูได้
	 ส่วนตวัครคูณิตศาสตร์เอง	ครมูนตรกีพ็ยายามส�ารวจ
ตรวจสอบว่ามีความกระตือรือร้นในการพูดคุยสื่อสารกับ
นักเรียนมากน้อยแค่ไหน	 ด้วยการเปิดเข้าไปดูเว็บบล็อก
ของครูทุกคนทุกวัน	 ใครขยันอัพเดทข้อมูลเสมอๆ	 หรือ
ตั้งใจอธิบายให้ความรู้นักเรียนก็จะมีการกล่าวชื่นชมในการ
ประชุมแต่ละครั้ง
	 ทีส่�าคญัวธิกีารเรยีนการสอนแบบนีส้ามารถแลกเปลีย่น
ความรู้ระหว่างโรงเรียนได้อีกด้วย	 เช่น	 เด็กนักเรียนจาก

โรงเรยีนเลงินกทา	อาจจะสอบถามข้อสงสยัทางคณติศาสตร์
ผ่านเว็บบล็อกกับคุณครูท่ีอยู่โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค	์
หรอืคณุครโูรงเรยีนห้องแซงวทิยาคมกไ็ด้	นอกจากนัน้เรายงัมี 
การแลกเปลี่ยนครูในเครือข่ายไตรภาคีท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในสายคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันให้ไปสอนในต่างโรงเรียน	
เช่น	ครโูรงเรยีนเลงินกทาทีเ่ก่งทกัษะเทคนคิการบวกลบคณู
หารเลขในใจข้ันสูง	 ก็ไปสอนโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์	
ส่วนครูของโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ท่ีเก่งทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาพื้นฐานก็มาสอนโรงเรียนเลิงนกทา	
	 นอกจากการเรียนรู้	 เรายังมีการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ	
มีโครงการย่อยของแต่ละโรงเรียนท่ีแตกต่างกันไปในคาบ
ว่าง	 คาบซ่อมเสริมของแต่ละโรงเรียน	 เช่น	 โครงการย่อย
ของโรงเรียนห้องแซงวิทยา	ให้นักเรียนท�าโครงงานด้วยการ
หาพื้นที่ของกระดาษรูปทรงเรขาคณิต	 เสร็จแล้วก็ให้เด็ก
นักเรียนพับออกมาเป็นรูปนกอย่างสวยงาม
	 กว่า	๘	เดอืนท่ีเราท�าโครงการนี	้ผลท่ีได้รบัคอืนกัเรยีน
ช้ัน	ม.๓	และนกัเรยีนช้ันม.๖	ของท้ังสามโรงเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการทดสอบระดับชาติ	
(O-NET)	เฉลีย่สงูขึน้อย่างเหน็ได้ชดั	เพราะเดก็ๆ	รูจ้กัคดิเป็น	 
แก้ปัญหาเป็นมากขึ้น	 มีความสนุกและสนใจที่จะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์นอกห้องเรียนนั้น	 ครูมนตรีบอกกับผมว่า
ส�าคัญมาก	เพราะเวลาเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนมีน้อย
มาก	 ถ้าเราสร้างความสนใจใฝ่รู ้ให้เด็กนอกห้องเรียนได	้
เท่ากับเราได้ติดปีกทางปัญญาให้กับเด็กด้วยนั่นเอง
 นี่ละครับ เรื่องรำวท้ังหมดของ “ครูคณิตศำสตร์ 
หัวใจเว็บบล็อก” ที่ผมอยำกน�ำเสนอ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรอัพเดทข้อมูล เข้ำไปพูดคุยอธิบำยข้อ
สงสัยทำงคณิตศำสตร์แก่นักเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
รวมถึงกำรส�ำรวจตรวจสอบของหัวหน้ำโครงกำร 
มีกำรกระตุ้นด้วยกำรให้รำงวัลนักเรียน และแสดง
ควำมชื่นชมครูที่มีควำมกระตือรือร้น

41๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้40 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



42 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 43๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ทีต้่องใช้ความสามารถทางศลิปะ	ผนวกกบัการวางงานอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน	ใช้เวลา	๑	ปีช่วงหลังเลิกเรียน	และวันหยุด
ปิดเทอม	เขาพระวิหารจ�าลองก็เสร็จสมบูรณ์
	 “เราจึงเชื่อว่ากระบวนการคิดหรือความคิดของ
เด็กสามารถสร้างให้เป็นจริงได้	 ถ้าเราคอยให้ก�าลังใจหรือ
สนับสนุน”	อ.รุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว	ครูสังคมกล่าวยืนยัน

โครงง�น...สร้�งทักษะก�รคิด
	 ในช่วงเวลาว่าง	เดก็ๆ	ก�าลงัเพลดิเพลนิไปกบัหนงัสอื	
เกมหมากกระดาน	เกมโอเอ็กซ์	และเกมต่างๆ	อีกมากมาย
ในห้องพัฒนาทักษะความคิด	เป็นการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม 
ให้เด็กๆ	 ได้ฝึกสมองประลองความคิดกันในบรรยากาศ 
ที่ผ่อนคลาย

แต่เดิมการฝึกท�าโครงงานจะจัดให้กับเด็กที่เป็นเลิศทาง
วชิาการและมุง่ไปแข่งขันเท่านัน้	โจทย์ของครกูค็อืให้เดก็คดิ 
โครงงำนอะไรก็ได้ที่น�ำมำใช้ได้ในชีวิต และใช้สิ่งที่มีอยู่
ในท้องถิ่น
	 เมือ่เปลีย่นมมุมอง	เปิดโอกาส	ปรบัวธิกีารสอน	กเ็กดิ
ผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมากมาย	ดังเช่น
 โครงงำนท�ำแอลกอฮอล์จำกข้ำวเหนียว	ที่เกิดจาก
ความอยากรู้ของเด็กเองว่าในข้าวเหนียวมีแอลกอฮอล์มาก
น้อยเพียงใด
 โครงงำนท�ำน�้ำยำล้ำงจำนจำกมะเขือเทศ สร้าง
ความภาคภมูใิจให้กับเดก็ว่าสามารถหาวตัถุดบิได้เอง	ท�าได้เอง	
และน�าไปใช้ล้างคราบสกปรกได้สะอาดดี
 โครงงำนที่ดักจับแมลงวันจำกขวดน�้ำรียูส	 ซึ่งมี 
การคิดทดลองท�ามาน�าเสนอถึง	 ๓	 รูปแบบว่าแบบไหนที่
แมลงวันจะเข้าไปได้ดีกว่ากัน
	 ทั้งหมดนี้คือผลงานความคิดจากเด็กห้องทั่วไป	และ
เมื่อได้รับการพัฒนาขึ้น	 จึงเกิดภาพของเด็กหลังห้องที่กล้า
ลุกข้ึนมาคิด	 ค้นคว้า	 ทดลอง	 ลงมือท�า	 แล้วมาน�าเสนอ	
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบโรงเรียน
	 “การได้ลงมอืท�าจะท�าให้ผมเกดิความรูแ้ละการจดจ�า
มากกว่าครับ”
	 “หนูชอบที่ครูให้คิดหัวข้อเองได้ค่ะ	 ไม่ต้องให้ครูสั่ง	
ครูบอกหัวข้อให้เท่านั้นค่ะ”
	 นอกจากนี้ครูยังได้ทดลองจัดกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	 ให้เพื่อนๆ	 ท่ีประสบความส�าเร็จในการท�า 
โครงงานระดับมือรางวัลมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์และ
เปิดมุมมองใหม่ๆ	ให้กับเพื่อนๆ	

	 “การท�าโครงงานมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ	ช่วยให้คิดอยู่
ตลอดเวลา	เพื่อแก้ไขปัญหา”

	 “กระบวนการทกัษะทกุอย่างทีเ่ราท�า	มนัสามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตของเราได้ค่ะ	 ให้คิดอย่างมี
เหตุผล	คิดอย่างสร้างสรรค์”
	 ตัวอย่างยืนยันค�ากล่าวของนักเรียน	 ม.๖	 ท้ังสอง	
คือ	โครงงำนตู้อบยำงพำรำ	ที่เขากับเพื่อนซี้อีกคน	ช่วยกัน
คิดค้นเพ่ือแก้ปัญหายางพาราโดนน�้าฝนเป็นเช้ือราให้กับ
เกษตรกรสวนยาง
	 หลังการศึกษาค้นคว้าคิดหาพลังงานที่เหมาะสม 
ในการให้ความร้อนแก่แผ่นยาง	สรปุเป็นการใช้พลงังานจาก	
๒	 แหล่งเสริมกัน	 ส่วนแรกตู้อบแผ่นยางได้ความร้อนจาก
แสงแดด	ท�างานเหมอืนสภาวะเรอืนกระจก	คอืให้ความร้อน
ผ่านเข้าไปได้แต่ระบายออกไม่ได้	ต่อด้วยส่วนที่สองตู้บรรจุ
ปุ๋ยคอกที่มีช่องระบายลมร้อนจากปุ๋ยคอกเข้าไปยังตู้อบ	
ช่วยเพิ่มพลังงานความร้อนให้สูงขึ้นแม้ในยามไม่มีแสงแดด
	 เมือ่น�ามาใช้จรงิกพ็บว่าสามารถลดระยะเวลาในการ
ตากยางเหลือเพียง	 ๖	 วัน	 จากปกติที่ชาวสวนยางใช้เวลา	 
๑๕	วัน	
	 การฝึกทักษะการคิดผ่านโครงงานท�าให้เด็กๆ	 
รักวิทยาศาสตร์	 “เพราะวิทยาศาสตร์ท�าให้ผมหาส่ิงใหม่ๆ	
ได้ครับ”
	 ไม่เฉพาะแต่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 แต่ทุกสาระ
การเรียนรู้สามารถฝึกกระบวนการคิดได้	 ไม่เว้นแม้วิชา 
การงานพื้นฐานอาชีพ	 ที่ครูได้บูรณาการทักษะการคิดและ
การท�าโครงงานมาปรับใช้	 ในโครงงำนน�้ำพริกสมุนไพร
เพื่อสุขภำพ 
	 เมื่อครูให้โจทย์นักเรียนไปส�ารวจสมุนไพรในท้องถิ่น
มาปรับสีสันของน�้าพริก	 ปรุงให้เสริมสุขภาพ	 น�้าพริกถ้วย
อร่อยหลายสูตรใหม่จากความช่างคิดประดิษฐ์จึงเกิดขึ้น	
พร้อมกับสูตรสู่ความส�าเร็จของมืออาชีพที่เด็กๆ	ได้เรียนรู้
	 เช่นเดยีวกบัวชิำศลิปะ	ผลงานป้ันทีด่มูชีวิีตชวีาพอๆ	
กบัรอยยิม้ของประตมิากรวยัเยาว์	เกดิขึน้เมือ่ครเูปิดพืน้ทีใ่ห้
เดก็ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอสิระ	พร้อมค�าชืน่ชม	“หนเูคย
วาดอะไรหลายๆ	อย่างแล้วมนัไม่ค่อยด	ีพอมาลองป้ันแล้วครู
บอกว่าหนูปั้นสวย	หนูเลยชอบปั้นตั้งแต่นั้นมา

ชั่วโมงฝึกทักษะก�รคิด
	 ในชั่วโมงเรียนเรื่องทักษะความคิด	 การหาวิธีพับ
กระดาษให้ร่อนได้ไกล	 ลากเส้นโดยไม่ยกมืออย่างไรให้
แบ่งพื้นที่บนหน้ากระดาษได้เท่าๆ	 กัน	 และอีกหลาก
หลายกิจกรรมฝึกคิดสนุกๆ	 ที่ครูเตรียมมาท้าทายความ
คิด	 ท�าให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	
กระตือรือร้นในการเรียนรู้	กล้าคิด	กล้าแสดงออก	

	 “ครูอย่าพูดมาก	 พยายามลดบทบาทของครูให้เด็ก
ได้ท�ากิจกรรมเยอะๆ	 ยิ่งสอนเรื่องการคิด	 เราต้องพยายาม
กระตุ้นให้เขาคิด	ต้องหากิจกรรมที่หลากหลาย	ทั้งกิจกรรม
คิดคนเดียว	 คิดเป็นกลุ่ม	 เราไม่ควรจะบล็อกความคิดของ 
เขาว่าควรเป็นแบบนั้น	แบบนี้	และไม่ควรประเมินความคิด
ของเขาว่าผดิถกู	แต่ต้องให้เวลา	จะท�าให้เกดิความคดิขัน้สงู	
และความคดินอกกรอบ	คดิสร้างสรรค์ได้”	อ.โชตมินัต์ คมใส  
ครูภาษาไทยเผยแนวทางที่ใช้ปฏิบัติ

	 ผลงานจากความคิดยังคงยังประโยชน์ต่อยอดการ
เรียนรู้	 ดังเช่น	 เขาพระวิหารจ�าลองที่ทุกวันนี้ยังเป็นสื่อ 
การสอนชั้นดีที่ใช้กระตุ ้นความคิดและความสนใจใคร่รู ้
ให้เกิดกับนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า	 โดยเฉพาะเมื่อเด็กๆ	 ไม่
สามารถไปเรียนรู้จากสถานที่จริงได้เหมือนก่อนแม้จะอยู่
ใกล้บ้าน	หลังจากเกิดกรณีข้อพิพาท
	 “การเรียนในวันนีท้�าให้หนรููว่้าเขาพระวหิารเกดิจาก
การร่วมสร้างของเรากับประเทศเพื่อนบ้าน	 ท�าให้คิดว่าแต่
ก่อนเรายงัสามคัคกีนัสร้างได้	แล้วตอนน้ีเราจะมาแตกแยกกัน 
ท�าไม”	

	 การพัฒนาทักษะการคิดจึงไม่เพียงส่งผลต่อผล 
การเรยีนทีด่ขีึน้	ดงัตวัเลขค่า	ONET	ทีเ่พิม่ขึน้จาก	๘.๐๕	เป็น	
๘.๖๖	เมือ่การด�าเนนิโครงการผ่านไป	๑	ปี	หากแต่การคิดได้	
คิดเป็น	ยังส่งผลให้ปัญหาสังคมลดน้อยถอยลงในระยะยาว	
และครูกลุ่มหนึ่งได้ทุ่มเทพยายามให้เห็นแล้วว่าการพัฒนา
ทักษะการคิดสามารถท�าได้ในเด็กทุกคน

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรตระหนกัถงึปัญหำ กำรแก้ไขทีข่บัเคลือ่น
ท้ังระบบ กำรเปิดใจกว้ำงยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ให้ควำมร่วมมือ ทุ่มเท ของครูแต่ละท่ำน

จิตอาสาฝึกการคิดตัดสินใจ โครงงานวิทย์
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และวิจารณญาณ

ท�าบายศรี	ฝึกความคิดสร้างสรรค์

	 “ปีนี้ที่ได้รับทุน	สสค.คือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของเรา”	
อ.พิชญากล่าว

	 ในส่วนของการเรียนการสอน	 ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีเปิด
สอนวิชาโครงงานให้กับเด็กชั้น	 ม.๖	 สายทั่วไป	 จากท่ี



 ผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนจังหวัดนี้	 เพราะเชื่อว่า 
จังหวัดของเรามีคนเก่งมากมาย	 โดยเฉพาะเก่งในทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ผมชื่นชอบ	 เห็นได้จากการที่คน 
ยุคก่อนรู ้จักการสร้างเขื่อนเก็บกักน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้งที ่
เรียกว่า	 "ท�านบพระร่วง"	ซึ่งถ้าไม่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์
เลย	ก็คงไม่สามารถสร้างเขื่อนได้ส�าเร็จ	
	 นอกจากนั้นคนยุคก่อนยังเก่งเรื่องท�ามาค้าขาย	
เพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชาม
ที่เรียกว่า	"สังคโลก"	และยังเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าจาก
จีน	 เช่น	 ถ้วยชามและผ้าไหมเพื่อขายในประเทศและส่งต่อ
ต่างประเทศด้วย	 ดังนั้นผมจึงขอสรุปแบบเข้าข้างตัวเองว่า
บรรพบรุษุของผมเก่งคณิตศาสตร์ขัน้เทพเลยทเีดียว	จึงท�าให้
บ้านเมืองในยุคนั้นรุ่งเรืองขนาดเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขได้	
	 คืนน้ี	 ผมมองบรรยากาศของงานวันลอยกระทง
ด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ	 โดยเฉพาะกิจกรรมภายใน
งาน	 ที่มีทั้งกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข	 การแสดงแสง
เสียง	 ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานต่างๆ	 การประกวด
กระทงและประกวดนางนพมาศ	ขบวนแห่โคมชกั	โคมแขวน	 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย	 และ
การเล่นไฟ	 พลุตะไล	 ไฟพะเนียง	 และการแสดงผลิตภัณฑ์
ของดีสุโขทัย	
	 ผมพยายามจดจ�าภาพทกุอย่างทีเ่หน็ในค�า่คนืนีด้้วยตา	 
และด้วยความรู้สึกเพื่อที่วันพรุ่งนี้ผมจะได้น�าทุกอย่างที่
สัมผัสไปสร้างเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ที่ครูเปรมปรีด์  
ธรรมปรีชำ	ครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียนศรีส�าโรงชนูปถัมภ์ 
ตั้งช่ือโครงการว่า	 “กำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม The Geom-
eter’s Sketchpad เป็นเครื่องช่วยในกำรเรียนรู้” 
	 ฟังชื่อโปรแกรมที่ว่านี้แล้วหลายคนอาจไม่รู้ว่าคือ
อะไร	 แต่ส�าหรับผม	 นี่คือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสนุก
ท่ีสดุ	เพราะผมจะท�าให้งานวนัลอยกระทงในจนิตนาการของ
ตวัเองกลายเป็นภาพเคลือ่นไหวท่ีมชีีวติชีวา	โดยใช้โปรแกรม
ทางคณิตศาสตร์มาเป็นตัวช่วย	 พรุ่งนี้ผมจะรีบตื่นแต่เช้า
เพื่อไปจองที่นั่งที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แถวหน้าๆ	 
เผื่อสงสัยอะไรจะได้ถามครูได้ถนัดถนี่กว่าทุกครั้ง	

รุ่งอรุณของวิช�คณิตศ�สตร์ไทย
	 โรงเรียนศรีส�าโรงชนูปถัมภ์ของผม	ผ่านการประเมิน
จากโครงการ	“หนึง่อ�าเภอ หนึง่โรงเรยีนในฝัน”	ให้เป็นศนูย์
พฒันำกำรเรยีนกำรสอนกลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตร์ 
นั่นหมายความว่าโรงเรียนของเราสามารถเป็นต้นแบบ
ให้โรงเรียนอื่นๆ	 ในด้านคณิตศาสตร์ได้นั่นเอง	 เช้านี้ผม
ลองเข้าอินเทอร์เน็ต	 จึงได้รู้ว่าครูเปรมปรีด์ของผมเป็นครู
คณติศาสตร์ทีน่่ายกย่อง	แม้ครจูะถ่อมตวัอยูเ่สมอว่าเป็นแค่	
“ครคูณติศาสตร์แก่ๆ	คนหนึง่ทีอ่ยากเหน็เดก็ไทยสนกุในการ
เรยีนคณติศาสตร์”	แต่ผมคดิว่าสิง่เลก็ๆ	ทีค่รทู�าเพือ่พวกเรา	 
ได้ขยายไปสู่ครูคนอื่นๆ	 ในสังคมด้วย	 เพราะที่ผ่านมามีครู
และนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาอบรมการใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad	 หรือที่เรียกย่อๆ	 ว่า	 
จเีอสพ ี(GSP)กบัโรงเรียนของเรา	และบางคร้ังครูเปรมปรีด์
กต้็องออกไปท�าหน้าท่ีวิทยากรข้างนอกด้วย	ซึง่ข่าวท่ีผมอ่าน
ในอินเทอร์เน็ตวันนี้	เขียนว่า	

	 “สวนสุนันทา	 ผนึก	 สสวท.อบรมครูคณิตศาสตร์ใช้

เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน	 หวังกระตุ้นเด็กไทยรักวิชา

คณติศาสตร์	เรยีนกวดวชิาน้อยลง	ด้านครสูอนคณติศาสตร์	ฝาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมครูต่อเนื่องก่อนเด็กทิ้งห้องเรียน

		 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กรองทอง	 ไคริรี ผู้อ�ำนวย

กำรวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ(มร.สส.) 

เปิดเผยว่ำ เมื่อเร็วๆนี้ ทำงมหำวิทยำลัย ได้ร่วมมือกับสถำบัน 

ส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)จดักำรประชมุ

นำนำชำต ิAsian Technology Conference In Mathematics 

(ATCM) ๒๐๑๒ ครั้งที่ ๑๗ โดยมีผู้เชี่ยวชำญ นักวิจัยด้ำน

คณิตศำสตร์จำก ๒๘ ประเทศเข้ำร่วม ซึ่งในกำรประชุมดังกล่ำว

เป็นกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีทำงคณิตศำสตร์  

ผลงำนสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทำงคณิตศำสตร์รูปแบบต่ำงๆ และ

มีกำรจัดอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนคณิตศำสตร์ 

โดยใช้คอมพวิเตอร์ให้แก่ครคูณติศำสตร์ของไทยจำกโรงเรยีนต่ำงๆ 

๒๐๐ กว่ำคน เพือ่เป็นกำรพฒันำกระบวนกำรเรยีนกำรสอนของครู

คณติศำสตร์ จดุประกำยควำมคดิให้ครสูอนคณติศำสตร์ได้สร้ำงสรรค์

รปูแบบ กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีเ่หมำะสมกบัเดก็ไทย ท�ำให้เดก็

เรียนคณิตศำสตร์ได้ดีและมีทัศนคติในกำรเรียนคณิตศำสตร์ที่ดีขึ้น 

 “ด้ำนนำงเปรมปรีด์ ธรรมปรีชำ อำจำรย์สอนคณิตศำสตร์

โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย กล่ำวว่ำกำรสอน

คณิตศำสตร์ในปัจจุบันกับอดีตแตกต่ำงกันมำก ตอนนี้ถ้ำครูไม่น�ำ 

เทคโนโลยี หรือสรรหำกิจกรรม เช่น โครงงำน หรือเกมมำช่วย

ในกำรเรียนกำรสอนเพื่อกระตุ ้นให้เด็กเกิดควำมสนใจ สนุก  

ตืน่เต้น และมคีวำมสขุในกำรเรยีนคณติศำสตร์แล้วเดก็ไทยแทบจะ

ไม่สนใจกำรเรียนคณิตศำสตร์และมองว่ำเป็นวิชำที่น่ำเบื่อ จึงอยำก

ฝำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมอบรมควำมรู้ เทคนิคกำร

สอน กิจกรรมต่ำงๆ ที่จะน�ำมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนให้แก่

ครสูอนคณติศำสตร์อย่ำงต่อเนือ่ง เพรำะถ้ำครูคณติศำสตร์ยงัสอนรูป

แบบเดิมๆ อนำคตเด็กไทยจะทิ้งกำรเรียนในห้องเรียนและไปเรียน

กวดวิชำมำกกว่ำที่เป็นอยู่"

	 เห็นไหมล่ะครับว่าครูของผมมีวิสัยทัศน์ขนาดไหน	 
ว่าแต่เจ้าเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรแกรมจีเอสพีน้ี	 จะท�าให้
เดก็นกัเรียนอย่างผมสนกุกบัการเรยีนคณติศาสตร์ได้อย่างไร	
ลองไปเข้าห้องเรียน	เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับผมเลยดีกว่า	

เรียนคณิตให้สนุก	ต้องรู้จักใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์
	 ผมยงัจ�าวนัแรกทีค่รเูปรมปรด์ีบอกว่าจะน�าโปรแกรม
จีเอสพีมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้พวกเรา	ผมกับเพื่อนๆ	งง
เป็นไก่ตาแตกว่ามันคืออะไร	 ไม่เข้าใจว่าท�าไมเราต้องเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีนี้	 จนกระทั่งเมื่อฟังครูอธิบายแล้ว
ได้ลงมอืท�า	จงึรูว่้า	เราน่าจะเรยีนคณติศาสตร์แบบนีต้ัง้นาน
แล้ว	 ที่ผ่านมาผมไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าแคลคูลัสที่ผม
เรียนจะน�าไปใช้งานได้อย่างไร	 แต่โปรแกรมน้ีท�าให้ผมเห็น
ภาพทุกอย่างชัดเจนขึ้น	อย่างที่ครูบอกว่า
 “โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ได้
พัฒนามาจากส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มอง
เหน็ได้ (Visual Geometry Project) ของมลูนธิวิทิยาศาสตร์
แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในปี ๑๙๘๗ โดยนิโคลัส แจคคิว 
(Nicholas Jackiw) จุดเด่นของโปรแกรมนี้จึงเป็นสื่อที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทกัษะของการนกึภาพ (Visualiza-
tion) ซึ่งจะเปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์จากนามธรรมให้กลาย
เป็นรูปธรรม ท�าให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์
ได้มากขึ้น โดยสามารถน�าไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลาย
วิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส 
ซึ่งวิชาเหล่านี้ต้องอาศัยการนึกภาพเข้ามาช่วย ที่ส�าคัญ
จีเอสพีเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียน
คณติศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง (Construc-
tivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ (Learner-Centered Learning) โดยสามารถบรูณา 

ก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งด้�นคณิตศ�สตร์ของนักเรียน
โดยใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	เป็นเครื่องช่วยในก�รเรียนรู้
โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์	สุโขทัย

 ค�่่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวง พ่อกับแม่ชวนผมและน้องสาวไปเที่ยวงาน “ลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟ” ด้วยกัน 
 จังหวัดสุโขทัยของเราถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นจุดก�าเนิดของงานลอยกระทงก็ว่าได้ แม้ไม่มี
หลกัฐานระบแุน่ชัดว่าประเพณลีอยกระทงเริม่ตัง้แต่เมือ่ใด แต่เชือ่ว่าประเพณนีีไ้ด้สบืต่อกนัมายาวนาน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ค�าว่า “สุโขทัย” มาจากสองค�า คือ “สุข” บวกกับค�าว่า “อุทัย” หมายความว่า  
“รุ่งอรุณแห่งความสุข” 

44 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 45๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



การสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์และทักษะด้าน
เทคโนโลยเีข้าด้วยกนั ท�าให้ผูเ้รยีนมโีอกาสพฒันาพหปัุญญา
อนัได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมติิสัมพนัธ์ 
และด้านศิลปะอีกด้วย” 
	 ในการเรียนคณิตศาสตร์วิธีนี้	 นอกจากครูเปรมปรีด์
จะให้ครูคณิตศาสตร์ทั้ง	 ๑๒	 คนได้สร้างสื่อการสอนคนละ
หนึ่งชิ้นแล้ว	 ครูยังให้นักเรียนทั้งหมด	 ๑๘๐	 คนที่เรียนอยู่
ในระดับชั้น	ม.๑	-	ม.๖	ที่มีความสนใจมาเรียนรู้โปรแกรมนี้	
โดยแบ่งเป็น	๓	กิจกรรมคือ	
 กิจกรรมที่ ๑ สนุกคิดกับคณิตด้วย GSP ครูก็จะ
สอนการสร้างรูปเรขาคณติพืน้ฐาน	การสร้างภาพเคลือ่นไหว	
โปรแกรมนี้ท�าให้ผมเห็นว่าถ้าวาดรูปวงกลมรูปหนึ่ง	วงกลม
วงน้ีจะมเีส้นรอบวงเท่าไร	มเีส้นผ่านศนูย์กลางแค่ไหน	โดยที่
ไม่ต้องน่ังแก้โจทย์คณิตศาสตร์	 แต่สุดท้ายแล้วครูบอกว่า
พวกเราก็ต้องฝึกคดิแก้โจทย์อยูดี่	เพยีงแต่วธิกีารเรยีนแบบนี ้
จะช่วยให้เราเห็นภาพเท่านั้นเอง	 หลังจากนั้นครูก็ให้น�า 
ความรู้มาสร้างผลงานเป็นรปูเรขาคณติสร้าง	เช่น	ใบหน้าคน
จากเส้นโค้ง	เส้นตรง	ทีแ่สดงอารมณ์ต่างๆ	แล้วปริน้ต์ออกมา
ตัดท�าเป็นป๊อบอัพที่มองแล้วมีมิติ 

สว่างไปทั่วทั้งงาน	โดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของจุด	และการ
ย่อขยายทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการคิดค�านวณ	ส่วน
เพื่อนๆ	 คนอื่นๆ	 ก็ท�าเรื่องท่ีน่าสนใจ	 เช่น	 บ้านประหยัด
พลงังาน	หรอืเรือ่งแหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดั	และทีผ่่านมา 
ผมได้ยินมาว่าเพื่อนจากโรงเรียนที่จังหวัดอุดรธานีได้ใช ้
ความรู้ของโปรแกรมจเีอสพีตอ่ยอดความรู้ทางคณติศาสตร์
เช่ือมโยงเข้ากับเรื่องศิลปะและภูมิปัญญาไทย	 โดยได้
ออกแบบลายผ้าขิดใหม่ๆ	กว่า	๒๐	ลายอีกด้วย
	 เพื่อนๆ	 ท่ีโรงเรียนของผมบอกว่าการเรียนรู้แบบนี้
ท�าให้สนกุกบัการเรยีนมากขึน้	เวลาว่างทีอ่ยูบ้่านกใ็ช้จเีอสพี	 
สร้างรูปเรขาคณิตเล่นๆ	 เป็นงานอดิเรก	 หรือท�าให้เรียนรู้

 กิจกรรมที่ ๒ ปัญหำชวนคิดด้วย GSP	กิจกรรมนี้
เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง	ครูจะให้เราคิดสถานการณ์ปัญหา
ขึน้มาแล้วแก้โจทย์ด้วยโปรแกรมจเีอสพ	ีเช่น	มลีวดเส้นหนึง่
ยาว	๒๐	เมตร	ต้องการล้อมรั้วเป็นรูปสี่เหลี่มจตุรัส	และรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า	 อยากทราบว่าต้องใช้ลวดยาวเท่าใด	 
จึงจะได้รปูสีเ่หลีย่มจตุรัสและรปูสามเหลีย่มด้านเท่าทีม่พีืน้ที่
เท่ากัน	พวกเราก็ใช้โปรแกรมจีเอสพีสร้างภาพขึ้นมา	ซึ่งจะ
ท�าให้เราได้ค�าตอบที่ต้องการ
	 ส่วนกิจกรรมที่ ๓ คณิตศำสตร์สร้ำงสรรค์ด้วย 
GSP นี่คือกิจกรรมที่ผมจะสร้างสรรค์ผลงานวันลอยกระทง
ด้วยโปรแกรมนี้	 โดยจะสร้างภาพที่มีพลวัตหรือมีความ
เคลื่อนไหวแบบแอนิเมชัน	(animation)	เช่น	ท�าให้กระทง
ลอยไปในน�้า	 ให้พระอาทิตย์ค่อยๆ	 เคลื่อนลับขอบฟ้า	 ให้
กลีบดอกไม้ค่อยๆ	บาน	 ให้พลุค่อยๆ	 ถูกจุดขึ้นฟ้าส่องแสง

เรื่องที่เราไม่เข้าใจได้ดีขึ้น	 อย่างเช่น	 กิจกรรมเรื่องตะแกรง
เอราทอสเทนสี	ท�าให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งจ�านวนเฉพาะ	ได้รูท้ฤษฎี
และเหน็ภาพการพสิจูน์ทฤษฎไีด้ชดัเจนขึน้ดกีว่าการท่องจ�า
อย่างเดียว	 อีกท้ังได้ลองสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เองหลายๆ	
แบบ	 เช่น	 ออกแบบรถเคลื่อนท่ีได้	 โดยใช้ความรู้เรื่องการ
เลื่อนขนาน	 การเคลื่อนไหวไปตามเส้นตรง	 และเรขาคณิต
มาใช้ในการออกแบบ
	 เทอมนี้ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเราดีขึ้น
อย่างเหน็ได้ชัด	และมน้ีอยคนท่ีอยากไปเรยีนพเิศษ	ส่วนใหญ่ 
เราจะนั่งติวกันเองโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีเป็นสื่อในการ 
เรียนรู้	
	 สดุท้ายคงต้องขอบคณุครคูณติศาสตร์ท้ังหลายท่ีขยนั
น�าเทคโนโลยดีๆ	 มาแนะน�าพวกเรา	 และขอบคุณผู้คิดค้น
เทคโนโลยีนี้ที่ท�าให้เด็กไทยอย่างผมรักคณิตศาสตร์แบบ
สมคัรใจ	โดยไม่ต้องมใีครมาบงัคบัขูเ่ขญ็ให้เรยีนอกีต่อไปครบั

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมตั้งใจของครูผู ้ริ เริ่ม ที่ท�ำงำนด้วย
ควำมตั้งใจและอุตสำหะ นอกจำกจะน�ำควำมรู้นี้
มำสู่โรงเรียนของตนเองแล้ว ยังขยำยควำมรู้ไปยัง 
โรงเรยีนอืน่ๆ อกีด้วย รวมถงึยงักระตอืรอืร้นเสำะหำ 
โครงกำรใหม่ๆ วธิกีำรเรยีนใหม่ๆ มำพฒันำนกัเรยีน
อยู่เสมอ

46 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

คว�มภ�คภูมิที่ควรค่�แก่ก�รเผยแพร่
	 “โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย	 สถานที่ผลิตมหาบุรุษ
และรัฐบุรุษให้แก่ประเทศชาติตลอดมา	 อาทิ	 สมเด็จพระ
สังฆราชองค์ที่	 ๑๘	 (วาสนมหาเถระ)	 นายปรีดี	 พนมยงค์	
นายกรฐัมนตรคีนที	่๗	หลวงธ�ารงนาวาสวสัดิ	์นายกรฐัมนตร ี
คนที่	๘
	 ตั้งแต่ปี	ร.ศ.๑๒๗	นักเรียนของโรงเรียนนี้ต้องไปถือ 
น�า้พระพพิฒัน์สตัยา	แม้จะหยดุเสยีในภายหลงั	กย่็อมแสดง
ถึงฐานะของโรงเรียนเป็นอย่างดี	แม้สถานที่ตั้งของโรงเรียน
ในปัจจุบันก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	รัชกาลที่	๘	พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	ในการจัดสร้าง“
	 คอืเนือ้หาสาระบางส่วนทีถ่่ายทอดผ่านวดีทิศัน์แนะน�า 
โรงเรียน	ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกขาว-แดงทุกคน	

	 ด้วยประสบการณ์ของงานในหน้าทีท่ีต้่องท�าวดีทิศัน์
แนะน�าโรงเรียน	 ต้องศึกษาข้อมูลของโรงเรียนและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในเรื่องต่าง	 ๆ	 ท�าให้อำจำรย์รัชนำ  
แสงเปล่งปลัง่	และอาจารย์ในฝ่ายคอมพวิเตอร์อกีหลายท่าน	 
พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เมืองหลวงเก่าสมัย 
กรุงศรีอยุธยา	 มีอายุถึง	 ๔๑๗	 ปี	 มีพระมหากษัตริย์	 ๓๓	
พระองค์	ที่ยังมีซากปรักหักพังของอิฐเก่า	 เจดีย์เก่า	 วัดเก่า	
มีเร่ืองราวมากมายท่ีบอกต่อ	 ๆ	 กันมา	 ทั้งที่มีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์	และบางส่วนที่ไม่ได้บันทึก
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์	
	 สร้างความห่วงใยว่าเมื่อนานวันไปถ้าไม่มีการพูดถึง
สิ่งดีงาม	สิ่งมหัศจรรย์	และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปู่ย่าตายาย
ได้สร้างและสืบทอดต่อกันมา	 ก็จะถูกลืมเลือนไปพร้อมกับ
ความรู้	ความรู้สึกผูกพัน	ความรักในท้องถิ่น	

ลูกอยุธย�ค้นห�	unseen	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย	พระนครศรีอยุธยำ

47๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

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



48 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 49๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 ในเมื่อครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ซ่ึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ประวัติความเป็นมาท่ี
ยาวนานและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์	 มีประสบการณ์
เดิมด้านคอมพิวเตอร์และการถ่ายท�าวีดิทัศน์เป็นทุน	 
ซ�า้ยงัม	ีสสค.ร่วมให้การสนบัสนนุทนุด�าเนนิการ	จงึพร้อมใจ
กันจัดท�าโครงกำรลูกอยุธยำค้นหำ unseen ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ	 เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ค้นหา	 ศึกษา	
สร้างประสบการณ์ในการท�างาน	 การสืบค้น	 แยกแยะ	 
การเรียนรู้	 การคิดวิเคราะห์	 และยังเป็นส่วนหนึ่งของการ 
เผยแพร่	 unseen	 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ซึ่งมี
ทัง้หมด	๑๖	อ�าเภอให้เป็นทีรู่จ้กั	เกดิความรกั	และภาคภมูใิจ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อนเดินกล้อง
	 โครงการลกูอยธุยาค้นหา	unseen	นวตักรรมสร้างคน 
ด้วยหนังสั้น	 เริ่มขึ้นด้วยการเปิดค่ายเชิญผู้ก�ากับระดับชาติ
มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	 ติดอาวุธให้พร้อมลงพื้นที่ด้วย
การเรียนรู้ทั้งการเขียนบท	 เขียนสตอรี่บอร์ด	 และมีคุณครู
ช่วยสอนการตัดต่อ	งานนี้มีลูกขาว-แดง	กว่า	๘๐	คน	สนใจ
และสนุกกับการใช้เครื่องมือร่วมสมัยมาช่วยสืบค้นคุณค่า
ความงามในพื้นที่ของตน
	 ก่อนลงพื้นที่จริง	 นักเรียนจะจับกลุ่มกันตามอ�าเภอ
บ้านเกิดของตัวเอง	 หรือตามความสนใจ	 กลุ่มละประมาณ	
๕-	๖	คน	มีครูที่ปรึกษาประจ�าอ�าเภอ	
	 “หน้าทีข่องครทูีป่รกึษาแต่ละอ�าเภอคืออ�านวยความ
สะดวกให้เขา”

	 “เปิดโอกาสให้เขาคิดและให้เขาท�า”
	 “การท�างานร่วมกันคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และลงมติ	 ไม่ใช่เด็กรอฟังค�าสั่งจากครู	 เป็นการเปิด
กระบวนการคิดให้เขาเริ่มต้น”
	 ครูที่ปรึกษาแต่ละอ�าเภอบอกถึงบทบาทที่จะช่วยให้
เด็กเกิดทักษะการคิด

	 ครัง้แรกนกัเรยีนและคณุครจูะค้นหาทางอนิเทอร์เนต็
และหนังสือ	 เพื่อช่วยกันค้นหา	unseen	ของแต่ละอ�าเภอ	
โดยมีโจทย์ว่า	unseen	ไม่ได้หมายถึงแค่เพียงโบราณสถาน
เท่านั้น	 แต่หมายรวมถึงวิถีชีวิต	 ชุมชน	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
สิ่งมหัศจรรย์ในแต่ละพื้นที่ที่นักเรียนลงไปศึกษา	
	 เมื่อสืบเสาะค้นลึกลงไปก็ยิ่งตื่นเต้นกับข้อมูลใหม ่
ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนทั้งที่เป็นคนอยุธยา
	 “ผมได้ค้นพบว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โต	ท่านเป็น
เบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับการเลิกทาสครับ”
	 ยิ่งเมื่อได้ลงพื้นท่ีจริงเพื่อส�ารวจและวางแผนก่อน
ที่จะกลับไปถ่ายท�าจริงอีกครั้ง	 แต่ละกลุ่มก็พบว่ามีเนื้อหา 
ท่ีน่าสนใจเตม็ไปหมด	จะจดัการกบัข้อมลูท่ีน่าสนใจแบบนีไ้ด้	 
เด็กๆ	 ต้องพูดคุยระดมสมอง	 เอาข้อมูลท้ังหมดมากองรวม	
ถกคิด	 กลั่นกรอง	 จับประเด็นในการน�าเสนอจนชัด	 แล้ว
ค่อยๆ	 แปลความคิดซับซ้อนออกมาเป็นภาพ	 ในท่ีสุดก็ได้ 
สตอรี่บอร์ด	และโครงบทที่มีล�าดับการเล่าเรื่องชัดเจน	
	 ท้ังหมดนี้ต้องใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์	 ก่อนจะน�ามาสู่การคิด
วางแผนการถ่ายท�าต่อไป

	 “ถ้าเผ่ือเอาทั้งหมดเลยเนี่ย	 มันจะน่าเบื่อเพราะใช้
เวลานาน	 เพราะฉะนั้นเราจะเลือกในสิ่งที่เป็น	 unseen	 
ที่สุดน่ะค่ะ	อย่างของอ�าเภอท่าเรือก็จะเป็นวัดสะตือค่ะ”
	 “หัวใจหลักของการท�าสตอรี่บอร์ดคือจินตนาการ	 
เราต้องวาดภาพในหัวก่อนว่าอยากให้ภาพออกมาเป็น
อย่างไร	แล้วค่อยวาดออกมาเป็นภาพให้เห็นเป็นรูปธรรม”
	 เด็กๆ	บอกถึงทักษะการคิดที่เกิดขึ้นจากการท�างาน

เมื่อเด็กๆ	เป็นตัวเอก
	 เมือ่ถงึวนัถ่ายท�าจรงิ	คณุครแูละเดก็ๆ	กพ็ร้อมปฏบิตัิ
การตามแผน	เวทนีีเ้ดก็ๆ	ท�าหน้าทีห่ลกั	คอื	ถ่ายทอด	สือ่สาร	
จดัการความรู้	แก้ปัญหาสถานการณ์สดใหม่เฉพาะหน้า	โดย
มีคุณครูเป็นพี่เลี้ยงท�าหน้าที่เป็นผู้เอื้ออ�านวยอยู่เบื้องหลัง
	 โค้งสุดท้ายของการท�าหนังสั้น	 เด็กๆ	 ต้องใช้ทักษะ
การตัดต่อที่ได้เรียนรู้มาเพ่ือน�าเสนอออกมาให้น่าสนใจ	 
จัดวางภาพและเสียง	 ใส่จังหวะลูกเล่น	 เพื่อให้หนังออกมา
สนุกที่สุด	 นี่คืองานปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครู
เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ	ได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่	
	 และแล้วก็ถึงขั้นตอนของการน�าเสนอ	 ที่เริ่มด้วย
บรรยากาศผ่อนคลายจากกจิกรรมนนัทนาการ	สานสัมพันธ์	
ก่อนจะเปิดหนงัสัน้	๑๖	อ�าเภอจากฝีมอืนกัเรยีน	เมือ่แต่ละคน 
ได้ชมผลงานของเพื่อนต่างกลุ่มก็จะสามารถประเมินได้ว่า 
ผลงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างไร	 ควรที่จะปรับปรุงแก้ไข

ส่วนไหนบ้าง	ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล 
เชิงบวกที่ช ่วยให้เด็กๆ	 ไม่สูญเสียความภาคภูมิใจได  ้
เป็นอย่างดี

เบื้องหลังก�รถ่�ยทำ�
	 พร้อมกบัการตดัต่อหนงัสัน้	บางคนเขยีนสารคด	ีบางคน 
นั่งท�าแผ่นพับ	 ตามแต่ความถนัดของแต่ละคน	 จึงเกิดเป็น
หนังสั้น	 แผ่นพับ	 สารคดีบอกเล่าประสบการณ์การค้นหา	
unseen	ของแต่ละอ�าเภอ	ปรากฏเป็นผลงานอยู่เบื้องหน้า
	 ส่วนเบือ้งหลงัคอืการทีโ่ครงการชวนเดก็ๆ	ให้ตัง้โจทย์	
เสาะสบืค้น	ตลอดจนลงพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ด้วยการ
เอาตัวเอาใจเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์	 จึงได้รู้รากเหง้าที่มาของ 
ทั้งชุมชนและตนเอง	มองเห็นคุณค่าความงามที่อยู่เบื้องลึก
เบือ้งหลงับรรพบรุษุ	อนัเป็นฐานรากงดงามของชวีติ	พร้อมๆ	
ไปกับกระบวนการคิดที่เติบโตงอกงามอย่างเป็นระบบ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ผู้บริหำรส่งเสริมและร่วมแก้ปัญหำ ครูเปิด
พื้นที่เป็นผู้เอื้ออ�ำนวยแทนกำรบอกสั่ง ทุกคนให้
ควำมร่วมมือเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
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โครงกำรเด่นด้ำน	ส่งเสริมทักษะ
	 ชีวิต
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 “คณู”หมายความว่า	เพิม่เข้าหรอืท�าให้มากขึน้	ส่วน
ค�าว่า	 “ลาน”	 คือสถานที่ส�าหรับนวดข้าว	 การน�าข้าวท่ี 
นวดแล้วกองขึน้ให้สงู	เรยีกว่า	“คณูลาน”	ในพธิที�าบญุคณูลาน 
จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก
เรียกว่า	 “สู่ขวัญลานข้าว”	 คนอีสานอย่างพวกเราเห็น
คุณค่าและให้ความส�าคัญแก่ไร่นา	 เพราะเป็นแหล่งท�ามา
หากินที่ส�าคัญ
	 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	๖	ดูแลแปลงนากันคนละ	๑	ไร่	 โดยลงมือ 
ท�านาปลูกข้าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม	 เพราะเป็นช่วงที่
มีฝนมีน�้า	หรือบางปีถ้าฝนมาช้าเราก็ปลูกวันพ่อเกี่ยววันแม่	
	 ผม	(ครูทองค�ำ วรสำร)	ยังจ�าได้ดีถึงใบหน้ายิ้มแย้ม 
แจ่มใสของเด็กๆ	 ทั้งโรงเรียน	 และชาวบ้านที่มาร่วมแรง 

ร่วมใจกัน	 “ลงแขกเก่ียวข้าว”	 พวกเราช่วยกันท�างาน 
โดยไม่มีใครเกี่ยงงอน	ที่นี่เรายังใช้เคียวเกี่ยวข้าว	ไม่ได้ใช้รถ 
ตดัข้าวเหมอืนท่ีอืน่ๆหลงัจากท�าบุญคณูลานเสรจ็	เรากจ็ะน�า
ข้าวทีเ่กีย่วไว้แล้วมานวดมาต	ีปีนีเ้ราได้ข้าวน้อยแค่	๓๐๐	ถงั	
เพราะค่อนข้างแล้ง	ข้าวจึงออกรวงได้ไม่สมบูรณ์	
	 เด็กนักเรียนที่นี่จะรอคอยวันท�าบุญคูณลานเป็น
พิเศษ	 เพราะเป็นเหมือนวันที่พวกเขาได้สนุกสนานร่วมกัน	 
ความจริงพวกเขามีความสุขกับทุกข้ันตอนในการท�านาทั้ง
การไถนา	 ตกกล้า	 ด�านา	 เก่ียวข้าว	 เพราะส่วนใหญ่ก็เป็น
ลูกชาวนา	 จึงรู้จักการท�านาอยู่แล้ว	 เมื่อได้มาท�างานร่วม
กับเพื่อนๆ	 ก็ยิ่งเพลิดเพลิน	 ผมยังจ�าได้ว่านักเรียนบางคน
น�าควายที่บ้านมาช่วยไถนาด้วย	 ซึ่งท�าให้เพื่อนนักเรียน 
คนอื่นๆ	 ได้เห็นวิธีการท�านาในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถไถนา
เหมือนในปัจจุบัน	
	 การท�าบุญคูณลาน	 หากมองอย่างผิวเผินก็เป็นแค่
พิธีกรรมอย่างหนึ่ง	 แต่หากมองอย่างลึกซึ้งจะเห็นได้ว่า 
นี่คือกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปลูกจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ	 การเห็นคุณค่าของพืชพันธุ์ธัญญาหารที ่
หล่อเลี้ยงชีวิต	 การรู้จักร่วมแรงร่วมใจท�างานด้วยความ
สามัคคี	 โดยเฉพาะนักเรียน	 ผมคิดว่าพวกเขาได้ทักษะ
ชีวิตในการประกอบอาชีพตามวิถีของชุมชนท้องถ่ิน	 รู้จัก 
รกัถ่ินฐานบ้านเกดิ	และรกัอาชีพการเกษตร	แต่นอกจากการ
ท�านาแล้ว	 โรงเรียนของผมก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย
ที่ท�าให้	“คน”	กับ	“สิ่งแวดล้อม”	ได้อิงอาศัยกันอย่างผสม
กลมกลืน	 โดยคนอาศัยธรรมชาติในการมีชีวิตรอด	 ส่วน
ธรรมชาติก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแล	 บ�ารุงรักษาจากคน 
ที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน	

โรงเรียนต้นแบบ	วิถีชีวิตพอเพียง
	 โรงเรียนของผมตั้งอยู่ในชุมชนเกษตร	ที่มีทั้งปราชญ์
ชาวบ้านและองค์กรต่างๆ	ที่คอยให้การสนับสนุนให้ความรู้ 
ในการพัฒนาการเกษตรและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง	 
ท่ีผ่านมาผมเคยไปศึกษาดูงานท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภพูานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัสกลนคร	
เพราะอยากพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นศูนย์ต้นแบบ
ในการศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง	 ดังนั้นในปี	
๒๕๔๗	–๒๕๔๘	 เราจึงด�าเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมดีเด่น	 เฉลิมพระเกียรติ	 และได้รับการคัดเลือก
จากกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงในปี	 ๒๕๕๑	 เราได้รับ
การคัดเลือกจากส�านักงานส่ิงแวดล้อมภูมิภาคที่	 ๙	 ให้เป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง	 ส่วนในปี	 ๒๕๕๔	 กลุ่ม
บริษัทฮอนด้าประเทศไทยก็สนับสนุนให้โรงเรียนกุดบาก
พัฒนาจัดตั้ง	“ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ”	ขึ้น	
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบและพ่ีเล้ียงในการด�าเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม	
	 แต่อย่างไรกต็าม	การได้รบัการสนบัสนนุในด้านต่างๆ	
จากภายนอกยังไม่สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน	เพราะ
เมื่อจัดโครงการนั้นๆ	 ไปแล้ว	 เราก็ไม่ได้มีการสานต่ออย่าง 
ต่อเนื่อง	ดังนั้นผมคิดว่าทั้งโรงเรียน	ชุมชน	ครูและนักเรียน
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้
โครงการดีๆ 	ได้รบัการสบืทอดจากรุน่สูรุ่น่ต่อไป	จงึเป็นทีม่า
ให้พวกเราขอความสนบัสนนุด้านงบประมาณจากส�านกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)
ในการจัดท�าโครงการ	 “โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู ้ 
สิ่ งแวดล ้อมเฉลิมพระเกียรติ” 	 ซึ่ งที่ สุดเราก็แปลง 
องค์ความรู ้ที่ได้นั้นมาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท้องถิน่	ทีใ่ห้นกัเรียนตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่๑-๖	ได้เรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติทั้งหมด	๔	ฐานการเรียนรู้	

ปร�ชญ์	โรงเรยีน	ชมุชน	องค์กร	ทำ�ง�นประส�นกนั	
	 เมื่อเริ่มท�าโครงการนี้	 สิ่งที่เราให้ความส�าคัญเป็น
ล�าดับแรก	 คือ	 การประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างครู	
ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้ปกครอง	นักเรียน	รวมถึงเชิญหน่วยงาน
ต่างๆ	 มาให้ค�าแนะน�า	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า	 ตามพระราชด�าริสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ศูนย์อินแปง	
ปศุสัตว์	 เกษตรอ�าเภอ	 อุทยานแห่งชาติภูพาน	 ไร่นาสวน
ผสมนาแม่พิมพ์	 โถตันค�า	 รวมถึงโรงพยาบาล	ศูนย์อนามัย	
เพราะเราเห็นว่าโครงการที่เราท�าขึ้นมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับทุกภาคส่วน	 ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ท�างานประสานกัน	 ทั้งให้ค�าแนะน�าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก็จะท�าให้เห็นคุณค่า	เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการท�างาน

อย่างแท้จริง	หรือบางหน่วยงานก็สามารถน�าไปต่อยอดได้	
	 เมื่อได้ประชุมวางแผนการท�างานแล้ว	 เราก็จัด
กจิกรรมของโครงการเพือ่มุง่เน้นการเรยีนการสอนด้านการ
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและฝึกทกัษะชวีติในการประกอบอาชพี
ที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน	 โดย
แบ่งออกเป็น	๔	ฐานการเรียนรู้	คือ	หนึ่ง	ฐานเรียนรู้เกษตร 
ผสมผสาน	สอง	 ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน	สำม	 ฐานเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะ	 และสี่	 ฐานเรียนรู้การจัดการน�้าและ 
การส่งเสรมิสขุภาพนกัเรยีน	ซึง่แต่ละฐานจะมคุีณคร	ู๑	ท่าน 
รับผิดชอบดูแล	 และมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรให้
ค�าแนะน�า	 รวมถึงในแต่ละฐานการเรียนรู้เราได้สร้างเป็น	
“ศาลาศูนย์เรียนรู้”	 เพ่ือเป็นสถานที่ที่มีความถาวรและ
สะดวกในการศึกษาเรียนรู้	

โรงเรียนเกษตรพอเพียงที่มีจุดเด่นของตัวเอง
	 โรงเรียนของเรามีพื้นท่ี	 ๑๑๙	 ไร่	 มีเด็กนักเรียน	
๑,๓๓๕	 คน	 เราแบ่งพ้ืนท่ีเป็นฐานเรียนรู้ประมาณ	 ๒๔	 ไร่	
ถ้าใครมาศึกษาดูงาน	 เราก็จะมีเด็กๆ	 ในโรงเรียนคอยเป็น
ไกด์พาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ	คือ
 ฐำนเรยีนรูเ้กษตรผสมผสำน	ปลกูพชื	เช่น	ข้าว	ผลไม้
ต่างๆ	ซึ่งเราให้นักเรียนชั้น	ม.๔	ปลูกมะพร้าวน�้าหอมคนละ
หนึง่ต้นและดแูลรกัษาจนจบการศึกษา	ส่วนนักเรยีนชัน้	ม.๑	
เราให้ปลกูมะไฟ	พทุรา	หมากเม่า	ล�าไย	และชมพู	่นอกจากน้ัน 
เราก็ยังปลูกผักสวนครัว	กล้วย	ไผ่เลี้ยง	หญ้าแฝก	รวมถึงมี
การเพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองปลูกเป็นป่าในโรงเรียน	 อย่างเช่น	
ข่อยนา	ต้นบาก	ส้มป่อย	ซึง่เป็นต้นไม้ทีอ่ยูต่ามหัวไร่ปลายนา	
มสีรรพคณุเป็นยาและมคีวามสวยงาม	แต่ชาวบ้านมกัจะขดุ
ทิง้เมือ่มกีารปรบัพืน้ทีท่�าการเกษตร	ทางโรงเรยีนได้พยายาม
รวบรวมน�ามาปลูกเพือ่อนรุกัษ์และน�ามาจดัแต่งภมูทิศัน์ของ
โรงเรียนให้สวยงาม	ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า	๓๐๐	ต้น
	 รวมถึงมีกำรเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งปลา	กบ	หมูป่า	ไก่	เป็ด	
โดยเฉพาะหมูนั้น	 เราได้อนุรักษ์พันธุ์หมูป่าและหมูพันธุ ์
พื้นบ้าน	 (หมูกี้)	ซึ่งนอกจากจะเลี้ยงไว้ขายแล้ว	ยังสามารถ
ใช้แรงงานของหมใูนการปราบวชัพชือย่างหญ้าคา	และหญ้า
แห้วหมไูด้อกีด้วย	ส่วนคอกหมเูก่าเรากน็�ามาปลกูผกัสวนครวั 
ได้เป็นอย่างดี	 ที่ส�าคัญกิจกรรมน้ียังสามารถขยายผลไปสู่
ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ	เช่น	โรงเรียนบ้านกุดแฮด	โรงเรียน
วาริชวิทยา	 ในอนาคตเรามีโครงการจะมอบหมูแก่นักเรียน
ผู้ดูแลไปเลี้ยงต่อที่บ้านอีกด้วย	 นอกจากนั้นในส่วนของ
ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานก็ยังมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	
กำรผลิตอำหำรสัตว์	 เช่น	 อาหารปลา	 อาหารกบ	 และมี 

โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ	สกลนคร

 หลังเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ในแปลงนา 
ของโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัด
สกลนคร ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ ๖ ไร่ ทั้งครู 
นักเรียน ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ก็ได้ฤกษ์  
“ท�าบุญคูณลาน”  ประเพณีดั้ ง เดิมของ 
ชาวอีสานเพื่อรับขวัญข้าวด้วยกัน

52 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 53๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



นำ้�คือชีวิต
	 หากจะนับแต่ตั้งเป็นเมืองเมื่อสมัยรัชกาลที่	 ๑	
ขอนแก่นก็มีอายุเพียงสองร้อยกว่านี้	 แต่แท้ที่จริงดินแดน
บนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 ไม่ว่าทาง
ธรรมชาตหิรอืทางวฒันธรรมดงัทีม่กีารขดุพบซากไดโนเสาร์	
และชุมชนก่อนประวัติศาสตร์	 สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น	
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 โบราณสถานต่างๆ	 จึงล้วนเป็นส่วน
หนึง่ทีส่ะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาตไิทย	
   อำจำรย์สุภำ มนูญศักดิ์ แกนน�ากลุ่ม	กล่าวว่า	การ
สร้างส�านึกรักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม	 เป็นการจัดการ
ศึกษาที่ผสานเป็นเนื้อเดียวไปกับชีวิต	เพราะสร้างทั้งทักษะ

การเรียนรู้	 และมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในท้องถิ่น	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป	
	 อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่	และเป็นสิ่งที่ 
เด็กรุ่นหลังจะต้องรับผลกระทบไปเต็มๆ	 ดังนั้นการเสนอ
เป็นโครงการกลุ่ม	จึงมีประโยชน์กับตัวเด็กเอง	ชุมชน	และ
สังคมมากกว่าการท�าโครงการเฉพาะโรงเรยีนเดยีว	การสร้าง 
เครือข่ำยเยำวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขอนแก่น	จ�านวน	๑๕๐	
คน	 จึงเป็นการเข้าร่วมของนักเรียนทั้ง	 ๔	 โรงเรียน	 คือ	
นกัเรียนช้ัน	ม.ปลาย	จากโรงเรียนขามแก่นนคร	และนักเรยีน
ชั้น	ม.ต้นจากอีก	๓	โรงเรียน	

 “รูล้กึ ฝึกทกัษะ มโนน้อม โอบอ้อมสงัคม” คอืภาพรวมทัง้หมดทัง้มวลของโครงการส่งเสรมิการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศกึษา เพ่ือพัฒนาศกัยภาพนักเรียนสู่การสร้างส�านกึรกัท้องถิน่ 
และส่ิงแวดล้อม โครงการกลุ่มที่โรงเรียน ๔ แห่งในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนขามแก่นนคร 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อมถิ่นฐานบ้านเกิด 

ส่งเสริมก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษ�
เพือ่พฒันำศกัยภำพนกัเรยีนสูก่ำรสรำ้งส�ำนกึรกัทอ้งถิน่และสิง่แวดลอ้ม
โรงเรียนขำมแก่นนคร	ขอนแก่น

55๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

กำรแปรรูปผลผลิต	 เช่น	 ข้าวกล้อง	 ผลิตภัณฑ์จากกล้วย	
และเสื่อกก	
	 ผลิตผลในฐานนี	้นอกจากเราจะน�าเงนิทีไ่ด้มาใช้จ่าย
หมุนเวียน	เช่นซื้ออาหารสัตว์แล้ว	เรายังน�าไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ	 เช่น	 น�าผัก	 ปลาต่างๆ	 ไปเป็นอาหารในกิจกรรม 
เข้าค่ายลกูเสอื	หรอืประชมุผูป้กครอง	รวมถงึเราได้เปิดตลาดนดั 
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนน�าผลผลิตที่ได้มาขาย	
โดยเฉพาะผักทีแ่ต่ละคนปลกู	และสามารถน�าผลผลติทีบ้่าน
มาขายได้ด้วย	เช่น	ผักพื้นบ้าน	ผลไม้ต่างๆ	
 ฐำนเรียนรู้ด้ำนพลังงำน	 โรงเรียนของเราอยู่ใกล้ป่า	 
มีทั้งต้นไม้กิ่งไม้มากมาย	 เราจึงน�ามาท�าให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ	ด้วยการจดัท�าเตาเผาถ่านน�า้ส้มควนัไม้	แล้วน�าน�า้ส้ม
ควนัไม้ทีไ่ด้ไปใช้ในการเกษตรต่อไป	นอกจากน้ันเรายงัคดิค้น
วิธีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการประดิษฐ์จักรยานปั่นน�้า
ด้วยแรงคน	 ท�าชุดตัดกระแสไฟฟ้าในเครื่องท�าน�้าเย็นของ
โรงเรยีนเพือ่ช่วยประหยดักระแสไฟฟ้า	และท�าเครือ่งสบูน�า้
เพื่อใช้ในการเกษตร
 ฐำนเรยีนรูข้ยะรไีซเคลิ	เราให้เด็กในโรงเรยีนช่วยกนั 
เก็บขยะในโรงเรียนที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้	 อย่างเช่น	
ขวดพลาสติก	 หรือกระดาษ	 น�าไปขายแล้วน�าเงินที่ได้มา
หมุนเวียนภายในโครงการ	ซึ่งกิจกรรมนี้ท�าให้เด็กๆ	ได้เห็น
คุณค่าของข้าวของเครื่องใช้	รู้จักใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
 ฐำนเรยีนรูน้�ำ้และกำรส่งเสรมิสขุภำพ	ตัวอย่างหนึง่ 
ของการเรียนรู้เรื่องน�้าที่เห็นได้ชัด	 คือการที่เราจัดระบบ 
น�้าทิ้งในโรงอาหารให้กลับมาใช้รดน�้าต้นไม้	ส่วนในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ	 เราได้จัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความ
สวยงาม	และรักษาห้องน�้าของโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ
	 ในการเรียนรู้แต่ละฐาน	 นอกจากเด็กๆจะได้รู้จักฝึก
ความรับผิดชอบ	 ความอดทนแล้ว	 ยังสามารถบูรณาการ 
วิชาอื่นๆ	 มาใช้ได้	 เช่น	 วิชาวิทยาศาสตร์ในการสังเกต	 
ทดลอง	 การแก้ปัญหา	 วิชาคณิตศาสตร์ในการนับจ�านวน
ผลิตผล	และการจ�าหน่าย	
	 นอกจากน้ัน	 ทางโรงเรียนของเรายังได้ร ่วมกับ
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านกุดแฮด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	 จัดกิจกรรมบวชป่า	 (การน�าจีวรมาพันรอบต้นไม้
เป็นกศุโลบายไม่ให้มกีารตดัไม้ท�าลายป่า)	ปลกูป่า	และเดนิป่า 
ศึกษาธรรมชาติ	 เนื่องจากป่าชุมชนบ้านกุดแฮดเป็นต้นน�้า
ท่ีส�าคัญ	 มีพื้นท่ีอยู่บนเทือกขาภูพานประมาณ	๕,๐๐๐	 ไร่	 
แต่ประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้	 และเกิดไฟป่า 
ในหน้าแล้ง	ทีส่�าคญัประชาชนยงัขาดจติส�านกึในการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต	ิโรงเรยีนของเราจงึจดักจิกรรมเพือ่ทีจ่ะ 
สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนด้วยการน�าไปศึกษา 
เรียนรู้ยังสถานที่จริง
	 ผมตระหนักดีว่า	 นอกจากเราจะต้องสร้างทักษะใน
การใช้ชวีติ	ในการหาเลีย้งชพีให้นกัเรยีนแล้ว	ยงัต้องปลกูจติ
ส�านึกให้พวกเขารู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ 
ในท้องถิ่นด้วย	เพราะเมื่อเขามีความรู้แล้ว	เขาก็จะสามารถ 
น�าความรูไ้ปขยายต่อยงัชมุชนใกล้เคยีงได้ด้วย	ส�าหรบัผมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ท่ีต้องท�าร่วมกัน	 
เพราะหากคนในหมู่บ้านหนึ่งตัดไม้ท�าลายป่า	 แต่คนอีก
หมู่บ้านหนึ่งอนุรักษ์	การดูแลรักษาป่าก็จะไม่ได้ผล	
	 ดังนั้นนอกจากโครงการที่เราท�า	จะเห็นดอกผลเป็น
รูปธรรมชัดเจนเป็นต้นไม้	 ใบหญ้า	 ผลิตผลต่างๆ	 ส�าหรับ 
เลี้ยงชีพแล้ว	 ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในใจของ
นักเรียนและคนในชุมชนคือ	เรื่องของจิตส�านึกที่อาจไม่เห็น
ผลวันนี้	แต่ผมเชื่อว่าจะเห็นผลในวันหน้า
 โดยเฉพำะกบันกัเรยีนทกุคนทีว่นัหนึง่เมือ่พวกเขำ
เติบโตขึ้น และได้ใช้ผืนดินผืนป่ำในกำรหำเลี้ยงชีพของ
ตัวเอง เขำก็จะรู้ว่ำนอกจำกเรำจะเป็นผู้หำประโยชน์จำก
ธรรมชำติแล้ว เรำยังต้องดูแลธรรมชำติให้คงอยู่อย่ำง
ยั่งยืนอีกด้วย

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรดึงทกุภำคส่วนทัง้ปรำชญ์ชำวบ้ำน ชมุชน 
และหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ เข้ำมีส่วนร่วม ท�ำให้
เกิดกำรเรียนรู้ศึกษำอย่ำงแท้จริง เกิดกำรต่อยอด  
ขยำยควำมรู ้ไปยังชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง 
กลำยเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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 “โครงการเราเน้นความสมัครใจ ความชอบของ
นักเรียนเป็นหลัก ไม่มีคะแนนมาบังคับให้ต้องเข้าร่วม แต่
ท�าให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องเรียน เรื่องท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนที่เขาอยู่ 
เมื่อเด็กตระหนักได้อย่างนี้แล้ว เขาก็สนุก อยากมีส่วนร่วม
และอยากท�ากิจกรรม”  
	 กิจกรรมทีจ่ดัมทีัง้กจิกรรมทีแ่ต่ละโรงเรยีนท�าภายใน
โรงเรยีน	และกจิกรรมทีท่�าร่วมกนัระหว่างเครือข่าย	เร่ิมตัง้แต่
ประชมุชีแ้จงวตัถปุระสงค์	ทีม่าและแนวทางการด�าเนนิงาน 
ตามโครงการระหว่างโรงเรียนเครือข่าย	 และชุมชน	 สังคม	
จนถึงวางแผนงานในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 ขอนแก่นเป็นเมืองหลังเต่า	 น�้าเสียจากเมืองไหล 
ลงล�าธาร	 ล�าคลองสาขา	 สุดท้ายแล้วก็จะลงไปสู่แม่น�้าสาย
หลกั	ดงัน้ันการอนุรกัษ์สายน�า้ทกุสายจงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีท่าง
โครงการตระหนักถึงก่อนเป็นเรื่องแรก	 ๑๐	 กิจกรรมหลัก	
และกิจกรรมย่อยๆ	อีกจ�านวนหนึ่งของโครงการจึงเกี่ยวกับ
สายน�้าและล�าน�้าพอง	เป็นส่วนใหญ่

หล�กกิจกรรม	เสริมทักษะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
	 กิจกรรมในโครงการจะฝึกให้เด็กได้เรียนรู้	 ท�าความ
เข้าใจกบัปัญหาสิง่แวดล้อม	พร้อมๆ	ไปกบัการฝึกภาวะผูน้�า	
การท�างานร่วมกัน	 ทั้งในรูปแบบกิจกรรมค่ายสร้างแกนน�า

สิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน	 กิจกรรมส�ารวจสิ่งแวดล้อม
ท่ีได้ออกไปส�ารวจอย่างเข้าถึง	 เช่น	กิจกรรมส�ำรวจแหล่ง
น�้ำในท้องถิ่น	ซึ่งใช้เวลา	๓	วัน	๒	คืน	ล่องเรือไปตามล�าน�้า
พอง	 ค�่าไหนนอนนั่น	 ส�ารวจสายน�้าในแต่ละช่วงว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
	 อีกกิจกรรมที่เด็กได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง	คือ 
กจิกรรมเฝ้ำระวงัแหล่งน�ำ้ด้วยวธิกีำรตรวจวดัสตัว์หน้ำดนิ  
ที่ไม่อาจวัดผลได้ในครั้งเดียว	 แต่ละโรงเรียนจึงต้องจัด
โรงเรียนละ	๕	ครั้ง	รวมแล้ว	๒๐	ครั้ง	จึงได้ผลสรุปที่ชัดเจน
ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน�้า	 และผิวดินใกล้แหล่งน�้า 
ในปีนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร	
 “เราให้เด็กลงส�ารวจผิวดินที่แหล่งน�้าใกล้โรงเรียน 
เช่น ห้วยพระคอื หนองอเีลงิ ห้วยกดุกว้างและหนองซองแมว 
โดยตกัดนิขึน้มาส�ารวจด้วยการหยดสารเคมบีางชนดิลงไปดู
สภาพความเป็นกรด เป็นด่าง และยงัตรวจนบัสตัว์ สิง่มชีวีติ
หน้าผิวดินว่ามีตัวอะไรบ้าง 
 เรามีผู ้เชี่ยวชาญ อาจารย์และรุ ่นพี่อาสาสมัคร 
คอยดูแล แล้วจึงท�ารายงานสรุปผลออกมา ซ่ึงผลการวิจัย
นี้สามารถน�าไปต่อยอดเพื่ออนุรักษ์ล�าน�้าต่อไปได้อีกด้วย”

	 หากเมื่อกล่าวถึงค�าว่า	 “มโนน้อม	 โอบอ้อมต่อ
สงัคม”	คงไม่มกีจิกรรมไหนจะขยายภาพแจ่มชัดเท่ากจิกรรม
ธรรมดำยำตรำเพ่ือสิง่แวดล้อมเมอืงขอนแก่น	โดยกจิกรรม

นีม้แีนวคดิหลัก	คอื	“เดนิอย่างธรรมดา มธีรรมะ เพือ่ท้องถิน่”  
ซึ่งได้ต้นแบบมาจากการเดินธรรมยาตรา	 ของพระอาจารย์
ไพศาล	วสิาโล	แต่ต่างกนัทีก่จิกรรมของโรงเรยีนในปีแรกไม่มี
พระเดินน�า	จึงใช้ค�าว่า	“ธรรมดายาตรา”	แทน	โดยใช้เวลา	
๓	วัน	๒	คืน	เดินจากบึงทุ่งสร้างมายังบึงแก่นนครกลางเมือง
ขอนแก่น	หลักส�าคัญเด็กๆ	ต้องเดินด้วยความสงบ	ตั้งสมาธิ
อยู่กับการเดิน	ไม่พูดคุยไม่เล่นกัน	
		 นอกจากนีก้จิกรรมอืน่ๆในกลุม่นี	้กม็ค่ีำยศลิปะดนตรี
เพือ่ชวีติและสิง่แวดล้อม	ท่ีท�าให้เกดิสุนทรียะทางความรู้สึก	
จติใจผ่อนคลาย	และมคีวามสขุร่วมกนัทัง้ครแูละนกัเรยีน	และ
ท่ีส�าคัญเป็นการเรียนรู้การส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมผ่านงาน 
ศิลปะและดนตรี

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้�งทักษะให้ชีวิต
	 จากการท�างานที่ทุ่มเทจริงจัง	 นอกจากจะท�าให้เด็ก
ได้เรยีนรูอ้ย่างรูล้กึ	รูจ้รงิ	ได้ฝึกทกัษะจนช�านาญแล้ว	ยงัช่วย
สร้างลักษณะนิสัยละเอียดรอบคอบ	 และการหาข้อมูลให ้
รอบด้าน	รวมถึงทักษะชีวิตและอนาคตให้เด็กๆ	ด้วย
 “กิจกรรมหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธรรมดายาตรา 
หรอืการส�ารวจแหล่งน�า้ ท�าให้เดก็รูจ้กัอดทนอดกลัน้ ทนต่อ
ความร้อน ความเหนื่อย ความหิว ทนกับสภาวะที่มากระทบ
ได้มากขึ้น และมีสมาธิดีขึ้น 
 อีกอย่าง กิจกรรมเราเป็นกิจกรรมกลุ่ม มีเด็กจาก
หลายโรงเรยีนมาท�างานร่วมกนั เดก็ๆ จงึรูจ้กัท�างานเป็นทมี
มากขึ้น รู้จักปรับตัว ให้อภัย ใช้เหตุผล รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ืน่ รูจ้กัการประสานงานกนัดขีึน้ เพราะอย่างทีบ่อกไปแล้ว 
 ที่ส�าคัญเด็กได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
มีเด็กมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาไปส�ารวจแหล่งน�้า เขารู้
ว่าน�า้ในชมุชนมนัเชือ่มถงึกนัหมด เวลาหมูบ้่านจดัสรรปล่อย
น�า้เสยีลงคลอง มนักเ็ชือ่มโยงไปถงึแม่น�า้พอง เขาเลยไปบอก 

พ่อแม่ให้ประหยัดน�้า อย่าท�าน�้าเสียเยอะ และเสียดายที่ใช้
น�้าก๊อกรดน�้าต้นไม้ ให้ใช้น�้าซักผ้ารดน�้าต้นไม้แทน
 เมื่อได้เรียนรู ้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ก็มีเด็กที่
โรงเรยีนเราหลายคนสนใจสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
หรือมีเด็กคนหนึ่งมาบอกกับครูว่า ‘อาจารย์ ถ้าหนูไม่ได้ไป
ท�ากจิกรรมกบัอาจารย์ หนคูงไม่รูห้รอกว่าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
(Carbon Footprint) คืออะไร เพราะหนูไปท�ากิจกรรมกับ
อาจารย์เลยท�าข้อสอบเรื่องนี้ได้’ มันก็ท�าให้เราชื่นใจที่เด็ก
ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราท�าจริงๆ 
 ชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือกับเรา จากที่มองว่าเรา
เป็นคนอื่น คิดว่าเราจะมาหาผลประโยชน์หรือเปล่า พอเขา
เห็นกลุ่มของเราและเด็กๆ ท�างานกันจริงจังและต่อเนื่อง 
เขาก็เมตตา เอ็นดูเราเหมือนเป็นลูกหลาน ก็ส่งผลดีเมื่อจัด
กิจกรรมครั้งต่อๆ มาด้วย” 
	 นอกจากนีโ้ครงการนี	้ยงัท�าลายก�าแพงของค�าว่าต่าง
สถาบันลง	 รุ่นพ่ีจากโรงเรียนหน่ึงไปช่วยเหลือเพื่อน	 น้อง	
อีกโรงเรียนหนึ่งอย่างเต็มใจ	 ท�าให้เด็กในชุมชนเกิดความ
สามัคคี	มีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรมชาติและ
ท�าให้รูส้กึว่าทกุคนล้วนเป็นเพือ่นพีน้่องกัน	โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพนกัเรยีนสูก่ารสร้างส�านกึรกัท้องถิน่และสิง่แวดล้อม	
จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ประสานความสัมพันธ์ของท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

ศกึษำข้อมลูให้รอบด้ำน ท�ำงำนอย่ำงมุง่มัน่เอำใจใส่ 
และเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน
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 การขาดทรัพย์ ขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นใจ
ในตนเอง และขาดโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียน
เป็นสิ่งที่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจ๋ิว จังหวัดชัยภูมิ  
ไม่อาจนิ่งเฉย จึงร่วมกับ สสค.จัดท�าโครงการพัฒนา 
การเรียนรู้ ควบคู่ทักษะชีวิต ติดอาวุธทักษะชีวิตและอาชีพ  
ให้กบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมต้นทัง้ ๑๒๖ คน ด้วยหวงัใจให้
ลกูศษิย์เตบิโตออกไปเป็นพลเมอืงดี ภาคภมูใิจ เหน็คุณค่าใน
ตนเอง สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดประก�ย	เตรียมคว�มพร้อม
	 เทอมปลายช้ัน	ม.๒	หนูและพ่ีน้องชัน้	ม.ต้นทัง้หมดไป
เข้าค่ำยเยำวชนพลเมืองดเีฉลมิพระเกียรตทิีโ่รงเรยีนจดัขึน้	
ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าซบัลงักา	จังหวดัลพบรุ	ีเป็นครัง้แรกท่ี
หนูได้มาไกลบ้าน	มาใช้ชวีติกลางป่าร่วมกบัเพือ่นๆ	กจิกรรม
ในฐานสอนให้เรารู้จักเสียสละ	 และสามัคคี	 หนูยังจ�าได้ว่า
ตอนจดุเทยีนชยัถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

หนูปฏิญญาตนว่าจะเป็นคนดีของสังคม	
	 ต่อมา	 ครูพาเราไปดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน	 พวกเรา
สนกุทีไ่ด้ชมิ	ได้ลองท�า	กนัถ้วนหน้า	ได้รูว้ธิปีรงุของกนิหลาย
อย่างท่ีเราเคยกินแต่ไม่เคยท�า	 บางอย่างนึกไม่ถึงว่าจะท�า 
ขายได้	ช่างมสีนิค้ามากมายให้เลอืกท�าเป็นอาชพีได้ไม่ยากเลย

	 เมือ่ไปดนูทิรรศการ	ได้ไป 
พูดคุยกับคนที่ ติดยาเสพติด 
ทีพ่ระบาทน�า้พ	ุลพบรุ	ีประสบการณ์ 
จากผูต้ดิยาเสพตดิ	ท�าให้หนแูละ
เพื่อนๆ	สัญญากับตัวเองว่าจะไม่
ข้องแวะกบัยาเสพตดิเป็นอนัขาด
 เมือ่ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 
ด้วยกิจกรรมค่าย จุดประกาย
ความคิดด้วยการศึกษาดูงาน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน และสร้างภูมิ
ต้านทานด้วยการศึกษาดูงาน 
วัดพระบาทน�้าพุ ก็มาสู่ขั้นตอน
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

ส่งคืนให้กับบริษัทแม่	 พร้อมกับท�า
บันทึกรายรับ-รายจ่ายไว ้ชัดเจน	
คุณครูบอกว่าก�าไรของแต่ละบริษัท
ย่อยๆ	 จะกลับคืนมาเป็นเงินทุน 
การศึกษาของแต่ละคนในตอนปิด
โครงการ	 กลุ่มไหนมีกี่คนก็เอาก�าไร
หารกันตามจ�านวนคน
	 ส่วนเงินที่ยืมมาลงทุนก็จะ
คืนกลับไปที่โครงการ	ท�าให้โรงเรียน
มีทุนสนับสนุนหมุนเวียนให้นักเรียน
ท�าโครงการได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

พัฒน�ก�รเรียนรู้	ควบคู่ทักษะชีวิต
โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยยำยจิ๋ว	ชัยภูมิ

 หนูเคยไม่อยากขึ้น ม.๓ เลย ไม่ใช่หนูไม่รักเรียน แต่เพราะมันเป็นปีสุดท้ายที่หนูจะได้เรียน
หนังสือ ใจจริงหนูอยากเรียนสูงๆ จะได้จบมาช่วยเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องชาย แต่แม่บอกว่าส่งไม่ไหว หลัง
จากพ่อทิ้งพวกเราไปตั้งแต่น้องยังเล็กๆ แม่ก็หาเลี้ยงเราอยู่คนเดียว แม่รับจ้างท�าไร่รายวัน บางวันก็
ไม่มีคนจ้าง ถึงวันหยุดหนูจะออกไปช่วยแม่อีกแรง เวลาเรียนหนูจะตั้งใจเรียน แต่หนูก็คงไม่ได้เรียน
ตอ่อยูด่ ีการปลอบใจตัวเองว่าเพือ่นๆ อกีครึง่หอ้งก็ไมไ่ดเ้รยีนตอ่เหมอืนกันชว่ยใหห้นูท�าใจไดบ้า้ง แต่
หนูก็มองไม่เห็นว่าความรู้ระดับ ม.ต้นของหนูจะช่วยแม่หารายได้ให้ดีกว่ารับจ้างได้อย่างไร พ่อค้�แม่ข�ยวัยเย�ว์	

	 หลังจากดูงานของกลุ่มแม่บ้านต่างๆ	 ที่ประสบ 
ความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน	 ทางโรงเรียนยัง
เชิญลุงป้าน้าอาในแถบบ้านเราที่เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ	 
มาถ่ายทอดสารพันอาชีพให้กับพวกเรา	 หรือหากใครใน
ชุมชนสนใจขอมาร่วมเรียน	 ทางโรงเรียนของเราก็ไม่หวง	
คราวนี้ล่ะยิ่งได้รู้และได้เรียนกันอย่างใกล้ชิด	 ท้ังนวดไทย	
ตัดผม	ท�าขนมหวาน	อาหารคาว	และเครื่องดื่ม	แถมครูยัง
บอกว่าถ้าใครสนใจอยากท�าอาชีพไหนก็ให้รวมกลุ่มกันเปิด
กจิการตามความสมคัรใจและบรหิารงานกนัเอง	ส่วนเงนิทนุ
ครูขอผู้ใหญ่ใจดี	 คือส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	มาไว้ให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย	
	 หนูรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิท	เปิดขายน�้าผลไม้ปั่น	ส่วน
เพื่อนๆ	 ก็รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้าง	 นับหลายสิบ
บรษิทั	ส่วนใหญ่จะขายของกนิ	แต่ละกลุม่สนกุกบัการคดิตัง้
ชื่อให้สอดคล้องกับสินค้า	เช่น	บริษัท	ส้มต�า	บริษัท	ขนมปัง
หลากรส	บริษัท	ใสหอมหวาน	บริษัท	ไข่เต่า	และฯลฯ	ทุก
บริษัทถือว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัท	 ห้วยยายจิ๋ว	 จ�ากัด	 
ที่โรงเรียนตั้งขึ้น
	 กิจการตัดผม	 ไม่มีพวกเราสักคนสนใจเปิด	 โรงเรียน
เลยเปิดเสียเอง	 ตั้งแต่นั้นนักเรียนชายเลยได้ตัดผมฟรี 
ทุกเดือน	 ส่วนแม่ของเพื่อนหนูก็ได้อาชีพใหม่รับนวดไทย 
หลังจากมาขอเรียนกับพวกเรา
	 ทางโรงเรียนจัดพื้นที่ตลำดหน้ำบ้ำนให้พวกเราขาย
อาหารและเคร่ืองดืม่กนัในโรงเรียน	ช่วงตอนเช้าและกลางวัน	 
โดยเฉพาะช่วงหลังพักเที่ยงตลาดของเราจะคึกคักไปด้วย 
คนซื้อและคนขาย
	 เสร็จจากช่วงพัก	แต่ละร้านจะน�าเงนิทีหั่กต้นทนุแล้ว 

ผิดเป็นครู	ก�รเรียนรู้คือกำ�ไร
	 ในทุกๆ	สัปดาห์คุณครูมำนะพงษ์ มำบ้ำนซ้ง	ผู้ดูแล
โครงการ	 จะชวนพวกหนูมานั่งล้อมวงคุยกันว่าแต่ละกลุ่ม
ขายของเป็นอย่างไร	มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง	
อย่างมบีางกลุม่ตัง้ร้านได้	๒	วนัจะเลกิ	เพราะเหนือ่ย	เพราะ
ขาดทุน	ครูก็ให้คิดว่าไม่ส�าเร็จจากอะไร	จะแก้ไขอย่างไร	
	 แต่ท่ีมีความมานะพยายามที่สุดจนหนูเองยังนึกชม	
ต้องยกให้บริษัท	ไข่เต่า	ที่ลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าจะปรับ
รสชาตแิปลงสตูรจนเป็นขนมยอดฮติของพวกเราในทกุวนันี้
	 เพื่อนๆ	บริษัท	น�้าเต้าหู้	ก็ขยันปรึกษาหารือกัน	จน
มีเมนูแปลกๆ	ใหม่ๆ	ออกมาดึงดูดใจลูกค้าอยู่เสมอๆ	บริษัท
ส้มต�าเดี๋ยวนี้มีก�าไรมากขึ้น	 เพราะเลือกซื้อของเก่งขึ้น	 ได้
ของสดใหม่	มะละกอกไ็ปคดัจากต้นริม้รัว้โรงเรยีน	ลดต้นทนุ	
ทุ่นเวลา	ไปอีกทางหนึ่ง	

58 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



60 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 ตวัหนูเองแรกๆ	ไม่เคยขายของมาก่อนกห็วัน่ใจไปซะ
ทกุเร่ือง	ตัง้แต่กะประมาณไม่ถกูว่าจะต้องซือ้วตัถดิุบอย่างไร	
ทีไ่หน	เท่าไหร่จงึจะพอขาย	จะจดัร้านอย่างไรให้ดึงดูดใจ	จะ
ปรับสัดส่วนอย่างไรให้ได้รสชาติถูกใจลูกค้า	 จะขายแก้วละ
เท่าไหร่ดี	 จึงจะไม่ถูกเกินไปจนเราขาดทุนและไม่แพงเกิน
ไปจนลูกค้าไม่ซื้อ	 จะแบ่งงานกับเพื่อนอย่างไรจึงจะบริการ
ลกูค้าได้รวดเร็ว	ขายเสรจ็จะเกบ็ร้านอย่างไรให้เสรจ็ทนัเวลา	
	 แต่มีอยู่เร่ืองหนึ่งที่หนูไม่เคยห่วง	 คือเวลาที่จะใช้
เตรียมสินค้าโดยไม่เสียการเรียน	 เพราะโรงเรียนจัดคาบ
สุดท้ายในแต่ละวนัเป็นวชิาเลอืกเสร	ีให้พวกเราแต่ละบรษิทั
จะรวมกลุม่กนัเตรยีมสนิค้าส�าหรบัขายวนัต่อไป	หนคูดิว่านี่
แหละเป็นวิชาเลือกเสรีของแท้	เสรีที่จะเลือกฝึกอาชีพที่เรา
สนใจ	หนูรู้สึกว่าทุกวันที่เราได้ฝึกได้ท�า	ความมั่นใจก็ค่อยๆ	
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	พร้อมกับสิ่งที่เคยเป็นเพียงความสนใจก็
กลายเป็นความถนัด
	 นั่นเพราะนอกจากคุณครูจะจัดเวลาให้แล้ว	 ยังเปิด
โอกาสให้เราคดิตดัสนิใจ	รบัผดิชอบ	วางแผน	บรหิารจดัการ	
และแบ่งงานกันเอง	ถึงจะล้มเหลวขาดทุนคุณครูก็ไม่เคยว่า	
มีแต่ให้ก�าลังใจ	และให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข	ครูบอกว่า	ไม่
ว่าท�าแล้วจะส�าเร็จหรือล้มเหลว	นักเรียนก็ได้เรียนรู้	ก�ำไร
ที่แท้จริงคือกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขของนักเรียน ไม่ใช่
เงินที่ได้จำกกำรเรียนรู้
	 นอกจากขายในโรงเรยีนแล้ว	ทกุเยน็วนัองัคาร	เรายงั
ออกไปลองประสบการณ์จรงิ	ฝึกขายทีต่ลาดนดัใกล้โรงเรยีน	
ต้องเตรียมของกันในตอนเช้าและพักเที่ยง	 แม้จะขายไม่ดี
เท่าในโรงเรียนเพราะต้องแข่งกับพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพ	 แต่
ก็ได้ประสบการณ์เป็นก�าไร	แถมลงุป้าน้าอาในหมูบ้่านทีแ่วะ
เวียนมาอุดหนุนเป็นก�าลังใจก็ยังชมกันยกใหญ่	 ท�าเอาพวก
เรายิ้มแก้มปริไปตามๆ	กัน
 “ดีนะ รู้จักช่วยครอบครัว” 
 “เก่งจัง ตอนพี่อายุเท่านี้ยังท�าไม่ได้ขนาดนี้เลย” 
 “ท�าอร่อย ดีแล้วจบไปจะได้มีอาชีพติดตัว เล้ียงตัว
เองได้”

 น่ีคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ได้เรียนจากตัว
หนังสือ หรือห้องเรียนทั่วไป แต่ได้ออกไปสัมผัสจริง ได้
ปฏิบัติจริง สิ่งนี้จะท�าให้เกิดทักษะชีวิตอย่างแท้จริง ทักษะ
ชีวิตที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

วันแห่งคว�มภ�คภูมิใจ
	 ในวนัทีโ่รงเรยีนจัดนทิรรศกำร “ต้นกล้ำใบจ๋ิว”	สรปุ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรท�ำโครงกำรทีส่อดคล้องกบับรบิทของเด็ก
และชุมชน กำรสร้ำงโอกำสและทำงเลือกที่หลำก
หลำย ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็น
ทักษะอำชีพและทักษะชีวิต

โครงการ	ผู้น�าชุมชน	ผู้ปกครอง	ครู	นักเรียน	ทั้งโรงเรียนเรา
และจากโรงเรียนใกล้เคียง	 ที่มาเยี่ยมชมโครงการฯ	 มาเห็น
พวกเราทีอ่อกร้านขายสนิค้า	เป็นพ่อค้าแม่ขายได้คล่องแคล่ว	
คิดวางแผนชีวิตในอนาคตได้	 ก็ช่ืนชมกันใหญ่	 หนูได้ยินครู
ประจ�าชั้นชมให้แขกในงานฟังว่า	 “หลังท�าโครงการเด็กมี
ความรับผิดชอบในการส่งงานมากขึ้น	 มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน”
	 ส่วน	อ.ฉลอง พัฒนกุลเดช	ผอ.โรงเรียนก็เชิญชวน
โรงเรียนอื่นโดยเอาการเปลี่ยนแปลงของพวกเราเป็นเครื่อง
ยืนยัน	“เด็กของเราจะมีคุณภาพ	คือ	เป็นคนดี	มีความรู้	พึ่ง
ตนเองได้	ไม่เป็นภาระให้สงัคม	ด�ารงชวีติได้อย่างมคีวามสขุ”	
ได้ยินแล้วรู้สึกภูมิใจท่ีสุด	 หนูจะไม่ท�าให้อาจารย์ผิดหวังที่
ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอดเลยค่ะ
	 ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตร	 และมอบทุนการ
ศกึษาจากก�าไรสะสมของพวกเราแต่ละคน	เพือ่นบางคนเอ่ย
ปากว่าเคยแต่ขอเงินพ่อแม่	พอได้มาท�าโครงการถึงรู้ว่ากว่า
พ่อแม่จะหามาได้แต่ละบาทมันเหนื่อย	
	 ส่วนหนูภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก	 เพราะทุนการศึกษา
ครั้งนี้เป็นเงินส่วนแบ่งที่เกิดจากน�้าพักน�้าแรงของหนูเอง	
ตั้งใจว่าส่วนหนึ่งจะเอาไปซ้ือรองเท้าและเสื้อให้น้องชายใส่
ในเทอมหน้าแทนของเดิมที่เริ่มเล็กเกินไปแล้ว	อีกส่วนหนึ่ง
จะเก็บไว้เป็นเงินไปโรงเรียน	ช่วยแม่ประหยัดอีกทาง
 แม้หนูจะไม่ได้เรียนต่อ แต่ตอนนี้หนูก็รู้แล้วว่ำจะ
ช่วยแม่ช่วยน้องได้อย่ำงไร และมัน่ใจว่ำหนสูำมำรถท�ำได้
อย่ำงแน่นอน

โจทย์ใหญ่ท้�ท้�ยคว�มเป็นครู
	 ครอบครัวของเดก็ๆ	ซบัมงคลวิทยาส่วนใหญ่มอีาชพี
ท�าไร่	 รับจ้าง	 บางส่วนเป็นชนกลุ่มน้อยที่เรียกตัวเองว่า	 
“ชาวบน”	 ใช ้ภาษามอญโบราณในการสื่อสารและ 
มีวัฒนธรรมเฉพาะ	 เมื่อทางการบังคับให ้ลงมาอยู ่ 
พื้นล่างเป็นคุ ้มๆ	 ได้รับที่จัดสรรท�ากิน	 ครอบครัวละ	 
๒	 งาน	 ต้องประกอบอาชีพรับจ้าง	 และส่วนใหญ่ไปรับจ้าง
ต่างจังหวัด	 ทิ้งลูกไว้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน	 เมื่อประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว	 ท�าให้เด็กๆ	 ตกอยู่ใน 
ความเส่ียงและมปัีญหา	บางคนมปัีญหามากกว่าความยากจน	
	 นักเรียนที่นี่ส ่วนใหญ่เมื่อจบชั้น	 ม.๓	 ซึ่งเป ็น 
ชั้นสูงสุดของโรงเรียน	 ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อก็ 

จบไปด้วย	หลายคนท�าไร่	บางคนอยู่กับบ้าน	บ้างไปท�างาน
ในร้านอาหารกลางคืน	 หลายคนเดินทางเข้าเมืองหลวง 
เพื่อรับจ้างและท�างานก่อสร้าง	แม้หลายคนมีความสามารถ
ที่จะประสบความส�าเร็จในการศึกษาที่สูงขึ้นไป	 และมี
โอกาสที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต	แต่ความยากจนก็ 
ปิดโอกาสนั้นเสียหมด	
	 ท�าอย่างไรให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด	 มีคุณธรรม	
มีความรู้ความสามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึนหาก
ครอบครัวมีความพร้อม	 และที่ส�าคัญมีทักษะพื้นฐานด้าน
อาชีพ	เห็นความส�าคัญในตนเอง	และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
	 เป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่	 ท้าทายความสามารถและ 
จิตวิญญาณความเป็นครูของคณะครูซับมงคลวิทยาทุกคน	 
จนเป็นท่ีมาของโครงกำรเขียนใจก่อนเขียนรูป	 ซึ่งมี	 
อ.พีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ ครูศิลปะ	 เป็นผู ้รับผิดชอบ
โครงการ	
	 ครูศิลปะผู้มีรางวัลครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 รางวัลครู
เกียรติยศ	 รางวัลข้าราชการต้นแบบ	 “คนดีของแผ่นดิน”	 
๒	ปีซ้อนจากส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 จากกระทรวงยุติธรรมและ 
ทีวีบูรพา	 ได้เคยแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ให้กับสภากาชาดไทย	 จะใช้สิ่งที่ตนเอง
ถนัดน�าพานักเรียนมัธยมทั้ง	 ๖๙	 คนให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง	

เขียนใจก่อนเขียนรูป
โรงเรียนซับมงคลวิทยำ	ชัยภูมิ

61๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

ปา้ย “เขยีนใจกอ่นเขยีนรปู” สภาพเกา่แก ่
ที่ติดอยู่หน้าอาคารช้ันเดียวหลังเล็กๆ  
บ่งบอกถึงระยะเวลาการแขวนท่ีเน่ินนาน  
นานพอๆ กับงานที่ครูซับมงคลวิทยา
ร่วมกันท�ามาอย่างต่อเนื่อง
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“เขียนใจก่อนเขียนรูป”	หัวใจของโครงก�ร 
	 ไม่ต้องแปลกใจหากไปที่โรงเรียนซับมงคลวิทยาแล้ว
พบว่า	ครูและนักเรียนก�าลังตัดต้นไม้	ซ่อมอุปกรณ์	ปลูกผัก	 
จัดสวนหย่อม	รดน�้าต้น	เก็บขยะ	ท�าความสะอาด	หรืออื่นๆ	 
ตามแต่ครแูละนักเรยีนจะช่วยกนัคดิ	เนือ่งจากเป็นข้อตกลง
ร่วมกันว่าก่อนท�าการสอนให้นักเรียนท�าประโยชน์เพื่อ 
ส่วนรวมอยู่เสมอ
	 นี่คือการเขียนใจ	 กิจกรรมแรกที่นักเรียนซับมงคล
วิทยาทุกคนต้องใช้เวลาและท�าอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น	 
ม.๓	เพ่ือฝึกการเสยีสละเวลาส่วนตัว	ท�างานร่วมกนั	ระหว่าง
ปฏิบัติงานนักเรียนต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 แก้ปัญหา
ร่วมกัน	 รู้จักอดทน	 เสียสละ	 และรอคอยช่วยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน	 เพื่อให้งานส�าเร็จ	 เป็นการสร้างให้นักเรียนฉลาด 
ในการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

	 เนื่องจากการเรียนการสอนในโครงการนี้ให้ความ
ส�าคัญกับการปลูกฝังทัศนคติ	คุณธรรม	และทักษะทางด้าน
ศิลปะ	 เพราะเช่ือว่าทุกสิ่งเริ่มต้นท่ีใจ	 การเริ่มต้นจากจิตใจ 
ที่งดงาม	ซื่อสัตย์	ขยัน	อดทน	เสียสละ	จะส่งผลให้การเรียน
และทักษะศิลปะดีตามไปด้วย	

ติดปีกแห่งคว�มส�ม�รถ
	 เมื่อได้ท�างานร่วมกัน	 นอกจากจะได้ปลูกฝังทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขแล้ว	ยังท�าให้เกิด
ความใกล้ชดิระหว่างครกูบันกัเรยีน	ท�าให้ครไูด้ข้อมลูเชงิลกึ	 
ได้สงัเกตบุคลกิภาพและความสามารถ	ความถนดัท่ีแตกต่างกนั 
ของแต่ละคน	ได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคน
	 การเขยีนรปูส�าหรบัทีน่ี	่จงึหมายถงึ	การเรยีนรูท้กัษะ
ทางด้านศิลปะตามความถนัดและบุคลิกภาพของแต่ละคน	
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเท่าที่ครู	 (จะจัดหาอุปกรณ์มา)	
สอนได้	 ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป	 การปั้นเครื่องปั้นดินเผา	
เขียนสีบนเครื่องแก้ว	 สลักลายลงบนกระจก	 ลงรักปิดทอง	
ผ้าบาติก	 นี่คืองานท่ีครูซับมงคลวิทยาและครูพีระพงษ์ 
ท�ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับ	๑๔	ปี	
	 เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการจาก	 สสค.	 ท�าให้
การท�างานเริ่มมีแผนงานที่ชัดเจนขึ้น	สามารถจัดซื้อวัสดุฝึก	
อปุกรณ์ต่างๆ	ตามทีต้่องการ	นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะงานศลิปะ	
หัตถศิลป์ที่หลากหลายครอบคลุมตามความสนใจมากขึ้น	
หรือนักเรียนหลายคนที่มีทักษะด้านศิลปะน้อย	 ก็สามารถ
ฝึกงานช่างเข้ากรอบรูป	 เป็นการฝึกอาชีพและเป็นการเพ่ิม
มูลค่าผลงานศิลปะ	 ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถท�าได้เนื่องจาก
วัสดุอุปกรณ์มีราคาแพง	 ทั้งยังขยายผู้เรียนจากกลุ่มสนใจ 
กลายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน
	 ส่วนสถานท่ีฝึกนั้นเป็นอาคารหลังเล็กๆ	 ท่ีทาง
ส�านักงาน	 ป.ป.ท.และบริษัท	 ทีวีบูรพา	 จ�ากัด	 สร้างให้
ตามความต้องการของอาจารย์พีระพงษ์เมื่อได้รับรางวัล	 
“คนดีของแผ่นดิน”	เป็นปีที่	๒	

นักเรียน	๓	กะ
	 โครงการเริ่มต้นจากการประชุมครู	 ผู้ปกครอง	 และ
นกัเรยีน	เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีด	ให้ครทูกุคนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ส�ารวจความถนัดของนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นรายบุคคล	 
จัดตั้งชุมนุม	จัดแยกนักเรียนออกเป็น	๓	กลุ่ม
	 กลุม่แรก	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาทกุคน	ได้ฝึกทกัษะ
ศิลปะหัตถศิลป์ในชั่วโมงชุมนุมตามตารางเรียน

	 กลุ่มท่ีสองเป็นนกัเรียนท่ีมคีวามสนใจ	สมคัรใจเข้าฝึก
ทักษะในตอนเย็นหลังเลิกเรียน	ช่วง	๑๕.๓๐-๑๖.๓๐	น.
	 กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มสนใจพิเศษ	 (หรือถ้าจะเรียก
ให้ตรงคือกลุ่มที่ครูต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ)	 จ�านวน	 
๒๐-๒๕	คน	เข้าฝึกในตอนค�่า	ช่วง	๑๙.๐๐-๒๑.๐๐	น.	แล้ว
พกัค้างทีโ่รงเรยีน	โดยครจูะให้นกัเรยีนกลบัไปช่วยงานทีบ้่าน
ก่อนกลับมาฝึก	 และกลับไปช่วยงานที่บ้านในตอนเช้าก่อน
เข้าเรียนตามปกติ
	 นกัเรยีนชายคนหนึง่อยูบ้่านคนเดยีวมาตัง้แต่เรยีนอยู่
ชั้นประถม	พ่อแม่ต้องไปท�ามาหากินต่างถิ่น	นานๆ	จะกลับ
บ้านสกัครัง้	ต่อมาเมือ่เดก็เรยีนชัน้มธัยม	เริม่มเีพือ่นจากต่าง
โรงเรียน	 ต่างหมู่บ้านมาชุมนุมกันที่บ้านในตอนเย็นเกือบ 
ทกุวนั	ครทูีป่รกึษาเริม่เหน็ความผดิปกต	ิจงึน�าเข้าสูโ่ครงการ
ในกลุ่มสนใจพิเศษและพักค้าง	
 
ง�นศิลป์ชิ้นง�ม
	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 วันจัดนิทรรศแสดง 
ผลงานนกัเรยีนทีไ่ด้ฝึกฝนตามโครงการ	ณ	อาคารหลงัเลก็ๆ	
ทีเ่ดก็ๆ	ใช้เป็นทีฝึ่กฝนงานศิลปะ	(เป็นทีอ่ยู	่ทีก่นิ	และทีน่อน
ในที่เดียวกัน)	 มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและ
โรงเรียนที่สนใจ	ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนโครงการมา
โดยตลอดเข้าร่วมชมกันอย่างอบอุ่น	 ต่างชื่นชมกับผลงาน 
นักเรียนที่แทรกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพื้นที่	 ได้เห็น
กระบวนการจริงจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีก�าลัง 
มุ่งมั่นและภาคภูมิใจกับการท�างานศิลปะตรงหน้า	 แววตา
แห่งความสุขฉายให้เห็นแจ่มชัดในศิลปินน้อยแต่ละคน	
		 เบื้องหลังผลงานของเด็กคือจิตวิญญาณของความ
เป็นครูท่ีงดงามไม่แพ้กนั	ดงัตวัอย่างของเดก็ชายท่ีครูปรึกษา
ชกัชวนเข้าโครงการในกลุม่สนใจพเิศษ	ทีว่นันีก้ลบักลายเป็น
เดก็ทีม่จีติอาสา	ช่วยเพือ่นทกุอย่าง	ทีเ่คยขาดเรยีนกม็าเรยีน
เป็นประจ�า	
	 ศิษย์เก่าที่ได้รับการฝึกฝนทักษะและได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลป์บ้าง	 มหาวิทยาลัยศิลปากร
บ้าง	ด้วยทุนที่ทางคณะและโรงเรียนช่วยกันหามาสนับสนุน	 
บางสถานศึกษายินดีรับเข้าศึกษาด้วยโควต้าพิเศษ	 เช่น	
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สุพรรณบุรี	ลาดกระบัง	เป็นต้น	
	 ที่น่าชื่นใจคือศิษย์เก่าเหล่านี้ทั้งที่จบไปแล้วและ 
ยงัศึกษาอยู	่ได้รวมตวักนัจดัตัง้ชมรมศิลปะศิษย์เก่าโรงเรียน
ซบัมงคลวทิยา	หมนุเวยีนกนัอาสามาช่วยงานโครงการ	รุน่พี่
เหล่านีเ้ป็นเพือ่นทีป่รกึษา	เป็นแบบอย่าง	และช่วยแก้ปัญหา
ให้กับน้องๆ	ได้เป็นอย่างดีด้วยวัยที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

	 “เขียนใจก่อนเขียนรูป”	จึงไม่ใช่โครงการ	แต่มันคือ	
“งาน”	 ที่ครูร่วมกันด�าเนินการภายใต้การประกอบวิชาชีพ
ครู	 ด้วยใจรัก	 และอยากเห็นลูกศิษย์ผู้ด้อยโอกาสได้มีชีวิต
ที่ดีขึ้น	 อยู่ร่วมกันในชุมชน	 สังคมได้อย่างมีความสุข	 โดย 
ผู้บริหารโรงเรียนคอยเป็นก�าลังใจและให้การสนับสนุนมา
โดยตลอด	 งานนี้ต่อเนื่องยาวนานมากว่า	 ๑๔	 ปี	 และจะ 
ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ครทูีเ่ป็นทัง้เพือ่น พี ่พ่อและแม่ในเวลำเดยีวกนั  
ใช้ใจในกำรสร้ำงศิษย์โดยมีศิลปะเป็นเครื่องมือ
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	 ครอบครัวของเรามีอาชีพท�านา	 ท�ากันมาต้ังแต่รุ่น
บรรพบุรษก็ว่าได้	 ที่บ้านดอนต�าแย	 ต�าบลบ้านวัง	 อ�าเภอ
โนนไทย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่การท�านา
ปลกูข้าว	พอสิน้หน้านาเรากเ็ข้าไปหางานในเมอืง	ทิง้ลกูเลก็ๆ
ไว้กับปู่ย่าตายาย	
	 ส่วนลูกสาวของฉันก็ไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ	 ใน
หมู่บ้าน	ที่พยายามเรียนหนังสืออย่างน้อยๆ	ให้จบ	ม.๓	เพื่อ
จะได้ไปท�างานในเมืองอย่างรุ่นพี่ๆ	เขา	ฉันกับพ่อของลูกจึง
ได้แต่ท�าใจว่า	 ที่นาที่มีอยู่	 ๒๐-๓๐	 ไร่ของเราในอนาคตคง
ต้องปล่อยทิง้ร้างเหมอืนทีน่าของเพือ่นบ้านอกีหลายคน	และ
นอกจากจะหนักใจว่าต่อไปลูกสาวจะท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วย
อะไรแล้ว	 ฉันยังอดเป็นห่วงลูกไม่ได้ว่าต่อไปเขาจะใช้ชีวิต
อยูไ่ด้อย่างไร	ในเมือ่ลกูท�าอะไรไม่ค่อยเป็นเลย	แม้แต่หงุข้าว 
บางครั้งก็หุงสุกๆ	ดิบๆ

	 จนกระทั่งหนึ่งปีที่ผ่านมา	 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัวของฉัน	 ชนิดที่เรียกได้ว่า	 “มหัศจรรย์”	 เลยก็
ว่าได้	 เพราะลูกสาววัยรุ่นคนเดียวของเรา	 เริ่มเก็บผักจาก
โรงเรียนมาฝาก	 หลังจากนั้นก็มาเล่าให้ฟังว่าได้ลองท�านาที่
โรงเรียน	 ทั้งที่อยู่ที่บ้านไม่เคยนึกอยากช่วยเลย	 และได้หัด
เรียนท�าขนมอีกหลายอย่าง	
	 แต่ที่น่าดีใจที่สุดคือค�าพูดของลูกที่บอกว่า	“แม่จ๋า...
อย่าขายทีน่าของเราให้คนอืน่นะจ๊ะ	หนูจะไปเรียนต่อเกีย่วกบั 
วิชาเกษตร	จบกลับมาจะได้พัฒนาที่ดินของเราให้กลายเป็น
สวนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างที่โรงเรียนท�า”	

	 ลูกสาวดูมีความสุขกับการไปโรงเรียน	 ที่ส�าคัญเมื่อ
ฝึกหัดท�าอะไรจากท่ีโรงเรียนเป็นแล้วก็น�ากลับมาท�าต่อที่
บ้าน	โดยเฉพาะขนมพื้นบ้านที่ลูกท�าอร่อยดีทีเดียว	ทั้งขนม
กล้วย	ขนมฟัก	ฉนักนิไปปลืม้ไป	ไม่อยากจะเชือ่เลยจรงิๆ	ว่า 
โรงเรยีนฝึกเดก็ได้ดถึีงเพยีงนีใ้ห้ท้ังความรู	้ความคดิ	และสอน
วิชาชีวิตให้ลูกของฉันด้วย	

วิช�ชีวิต	ของโรงเรียนดอนนำ้�ใสวิทย�	
	 พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กหลายคนมักจะแปลกใจว่า
โรงเรยีนท�าอย่างไรจงึสามารถท�าให้เดก็ๆ	รกัอาชีพเกษตรกร
รู้จักคิดเป็น	ท�าเป็น	และรักถิ่นฐานบ้านเกิดได้	
	 ผม	 (ครูพล เวียงสันเทียะ)	 ครูโรงเรียนดอนน�้าใส
วิทยา	บ้านดอนต�าแย	ต�าบลบ้านวัง	อ�าเภอโนนไทย	จังหวัด
นครราชสีมา	ขอรับอาสาเล่าให้ฟังนะครับ
	 ความจรงิแล้ว	ผมกค็ือเด็กอีสานคนหนึ่ง	ที่พอ่แม่มีที่
นามากมาย	แต่กย็งัยากจนเพราะความแห้งแล้งกนัดาร	ตอน
เป็นเด็กผมรักอาชีพการเกษตรมาก	 เคยท�างานรับจ้างถาก
หญ้า	ด�านา	ขุดดิน	และมีความฝันว่าจะเรียนต่อด้านเกษตร	
แต่แล้วกจ็บัพลดัจบัผลไูด้มาเรยีนเป็นครแูทน	ช่วงทีเ่รยีนจงึ
ศึกษาหาความรู้จนพบหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่	จึงได้
น�ามาพัฒนาที่ดินของตัวเองจนเป็นผลส�าเร็จ

	 แต่เป็นครูมาได้	 ๑๕	 ปี	 ผมก็พบว่าเด็กรุ่นใหม่ขาด
ทักษะในการใช้ชีวิต	 คิดไม่เป็น	 ท�างานไม่เป็น	 ขาดความ
อดทนอดกล้ัน	 ต้องการท�างานสบายๆ	 ได้เงินเดือนสูงๆ	
แพงๆ	และดูถูกอาชีพท�าไร่ท�านา	ทั้งที่เป็นอาชีพที่พ่อแม่ท�า 
มาหาเล้ียงดูตนเองมา	 ลูกชาวนาบางคนท�านาไม่เป็นเลย 
ด้วยซ�า้	ส่วนเดก็บางคนกถ็งึกบัขายไร่ขายนาแล้วไปเป็นลกูจ้าง 
ในเมืองแทนก็มี	 ด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าถ้าเด็กนักเรียน 
เหล่านี	้ได้มโีอกาสเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	และหลัก
ของทฤษฎีใหม่อย่างลึกซึ้ง	 ก็จะเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตมากขึ้น	 
สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมชนบทอย่างมคีวามสขุ	โดยไม่ต้อง 
ไปยื้อแย่งแข่งขันกันในเมืองหลวง	 นี่จึงเป็นที่มาให้ผมท�า
โครงกำรพฒันำทกัษะชวีติด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่ได้รบั
การสนบัสนนุด้านเงนิทนุและก�าลงัใจจากส�านกังานส่งเสรมิ
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	

เข้�ห้องเรียนวิช�เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกัน	
	 เมื่อเริ่มต้นจะท�าโครงการนี้	 ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะสอน
เด็กนักเรียนในระดับชั้น	ม.๑-ม.๓	แต่ไปๆ	มาๆ	กลายเป็น
ว่าเด็กท้ังโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึง	 ป.๖	 ก็มาเรียนรู้ด้วย	 
เราเร่ิมโครงการด้วยการส�ารวจความสามารถด้านทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้น	 ป.๖-ม.๓	 เป็นรายบุคคล	 เช่น	 เด็กท�างาน
อะไรเป็นบ้าง	 ปลูกผักเป็นไหม	 ฯลฯ	 แล้วเชิญวิทยากรที่มี
ความรูม้าบรรยาย	รวมถงึแนะน�าครผููส้อนเกีย่วกบัแนวทาง
การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	
	 โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา	มีที่ดิน	๔๗	ไร่	มีอาคารเรียน	๓	หลังคือ	อาคารเรียน
ชัน้อนบุาล	อาคารเรยีนชัน้ประถม	และอาคารเรยีนชัน้มธัยม	
เราแบ่งที่ดินท�าโครงการประมาณ	๒๐	 ไร่	 โดยแบ่งเป็น	 ๘	
ฐานการเรยีนรู	้โดยนกัเรยีนจะใช้เวลาชัว่โมงวชิาเกษตรและ
วิชาเลือกในการเรียนรู้สัปดาห์ละ	 ๒-๓	 ชั่วโมง	 รวมถึงบาง
ครั้งต้องใช้เวลาโฮมรูม	หลังเลิกเรียนมาท�างาน	 เช่น	ขุดดิน	
รดน�้าต้นไม้ด้วย	
	 เด็กๆ	 ให้ความร่วมมือในการท�างานดีมาก	 พวกเขา
รู้สึกสนุกกับทุกกิจกรรม	 เพราะเราเปิดโอกาสให้เด็กได้ท�า
ในสิ่งที่ชอบที่สนใจ	 ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร	 เดี๋ยวเด็กๆ	 
จะพาไปชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ	ครับ

เยี่ยมชมผลิตผลของ	“วิช�นอกห้องเรียน”	
	 สวสัดผีูม้าเยีย่มชมโรงเรยีนทกุท่านค่ะ	วนันีเ้ราจะไป
ชมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	๘	ฐานนะคะ	ตอน
เดนิเข้าประตโูรงเรยีนมาคงเหน็บ่อใหญ่ๆ	นะคะ	นัน่เป็นฐาน

แรกของเรา	 คือ	 ฐำนกำรเลี้ยงปลำ	 เรามีบ่อเลี้ยงปลาอยู	่ 
๒	บ่อ	เป็นบ่อปลาดุกประมาณ	๔,๐๐๐	ตัว	และบ่อปลากิน
พืชที่เป็นสระใหญ่มีปลาประมาณ	๑๐,๐๐๐	ตัว	 ส่วนที่ติด
กบับ่อเลีย้งปลาเป็นฐำนกำรท�ำสวนผลไม้ มทีัง้หมด	๑๕	ไร่	 
เราปลูกขนุน	 น้อยหน่า	 มะม่วง	 ฝรั่ง	 ละมุด	 ซึ่งก�าลังโต	 
อีก	๒-๓	ปี	น่าจะเริ่มเก็บผลได้	ส่วนกล้วยหอม	กล้วยน�้าว้า	
กล้วยไข่	และมะละกอเราเกบ็ผลผลติไปใช้ท�าอาหารกลางวนั	 
ท�าขนมต่างๆ	ได้แล้วค่ะ
	 	เดินต่อกันมาอีกนิดก็เป็นฐำนกำรปลูกผัก เราปลูก
แตงกวา	ถั่วฟักยาว	มะเขือ	ข้าวโพดฟักอ่อน	ฟักทอง	พริก	
ท่ีเห็นท�าค้างไว้ดสูวยงามคือน�า้เต้าค่ะ	ผกัพวกน้ีเราน�าไปขาย
ในราคาถูกให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน	 เพื่อน�า
เงินที่ได้มาใช้หมุนเวียน	 จากเมื่อก่อนที่โรงเรียนเราต้องจ่าย
เงินค่าอาหารกลางวัน	วันละ	๓,๐๐๐-๓,๕๐๐	บาท	เดี๋ยวนี้ 
ลดลงเหลือวันละ	๒,๐๐๐-๒,๗๐๐	บาท	 เงินส่วนต่างน้ีเรา
น�าไปซื้อจาน	ชาม	กระทะเพิ่มเติม
	 ส่วนที่เห็นเป็นโรงเรือนยาวๆ	 นั่นมีด้วยการสองฐาน
คอื	ฐำนกำรเลีย้งไก่ไข่ เรามไีก่ไข่	๔๐	ตวั	ออกไข่	๓๕-๓๗	ฟอง	
เมื่อขายไข่ไก่ให้กับชาวบ้านในชุมชนหรือโครงการอาหาร 
กลางวันของโรงเรียน	 เราก็น�าเงินมาซื้อหัวอาหารส�าหรับ

 “แม่คะ วันนี้หนูมีถั่วฝักยาวกับแตงกวา
จากทีโ่รงเรยีนมาฝากจะ้ เยน็นีเ้รามาท�าแจว่บอง
กินกับผักที่เก็บมาดีกว่านะแม่...” 
 เสียงลูกสาวตัวดี ตะโกนบอกมาแต่ไกล 
ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าเห็นตา หมู่นี้ลูกสาวดู
เปลีย่นไปจากเมือ่กอ่นมาก แมแ้ตค่วามคดิความ
อ่านก็ต่างไปจากเดิม

พัฒน�ทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนดอนน�้ำใส	นครรำชสีมำ

64 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
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เลีย้งไก่ต่อไป	ส่วนอกีฐานทีต่่อเนือ่งกนัคอืฐำนกำรเพำะเหด็
นำงฟ้ำ	เราใช้ก้อนหัวเชือ้เหด็ทัง้หมด	๒,๕๐๐	ก้อน	ช่วงสาม
เดอืนแรก	เกบ็ผลผลติได้ประมาณวนัละ	๕๐-๖๐	กโิล	แต่ช่วงนี้ 
เก็บได้น้อยแล้วค่ะ	เหลือวันละ	๕	กิโลเท่านั้นเอง
	 เดนิมาอกีนดินะคะ	ตรงน้ีเป็นฐำนโรงปุย๋ชีวภำพ เรา
ท�าน�า้อเีอม็	(EM)	อเีอม็	ย่อมาจาก	Effective	Microorganisms	
เป็นน�้าจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักผลไม้กับกากน�้าตาล	 
เราใช้น�้าที่ได้ใส่ในบ่อปลาเพื่อบ�าบัดน�้าเน่าเสีย	 และรดน�้า
ต้นไม้ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต	 ส่วนผลไม้ที่เราน�ามาหมัก
ก็เป็นมะละกอ	ฟักทอง	 กล้วยที่เน่าเสียแล้วนั่นเอง	 ส่วนท่ี
อยู่ใกล้กับโรงปุ๋ยชีวภาพก็เป็นฐำนกำรท�ำนำที่มีอยู่	 ๓	 ไร่	 
ครูมอบหมายให้ภารโรงช่วยเตรียมแปลงนา	 ส่วนพวกเรา
เป็นคนหว่านข้าว	ด�านา	พอถงึเวลาเกบ็เกีย่วกจ้็างรถมาเกีย่ว	 
ได้ข้าวมาเรากเ็ขน็ไปให้โรงสข้ีาวทีอ่ยูใ่กล้ๆ	ส	ีให้กระสอบละ	
๑๐	บาท	ปีน้ีเราได้	๑๐	กระสอบกจ่็ายค่าสข้ีาวไป	๑๐๐	บาท
ค่ะ	ข้าวที่ได้ก็ขายในราคาถูกให้กับโครงการอาหารกลางวัน 
อีกเช่นกัน
	 ฐานสุดท้ายที่อยู่ใกล้แปลงนา	 เป็นฐำนกำรท�ำขนม 
ครูให้แม่ครัวที่โรงเรียนซึ่งเก่งเรื่องท�าขนมพื้นบ้านมาสอน
พวกเรา	ตอนนี้หนูท�าขนมฟัก	ขนมกล้วย	ขนมสอดไส้	ขนม
สายบัว	ขนมเทียนไส้เค็ม	ขนมตาล	และข้าวต้มมัดเป็นแล้ว	
โดยเฉพาะขนมสายบัวเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยาก	เรา
ใช้ก้านดอกของบวัสายมาลอกเยือ่หุม้ออก	หัน่ขวางโรยเกลอื
แล้วน�าไปผสมกับแป้ง	 น�้าตาล	 เสร็จแล้วหยอดลงในถ้วย
ตะไลหรือกระทงใบตอง	 โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด	 รสชาติ
หวาน	มัน	หนึบๆ	 อร่อยมากค่ะ	 นอกจากนั้นครูยังสอนให้
ท�าโดนัทที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้าด้วย

	 ทุกเย็นก่อนกลับบ้าน	 หนูจะอยู่ช่วยรดน�้าต้นไม้ใน
โรงเรยีนเรา	ใช้สายบวัรดแปลงผกั	ใช้ระบบน�า้อตัโนมตัอิย่าง
สปริงเกอร์รดแปลงข้าวโพด	 และใช้ระบบน�้าหยดรดผลไม้
ต่างๆ	ผลจากการเรียนรู้ในครั้งนี้	ครูให้เราท�านวัตกรรมด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง	ได้ทัง้หมด	๘	เรือ่ง	ตามจ�านวนฐานต่างๆ	เพือ่ใช้ฝึก
ทักษะชีวิตและการท�างานให้นักเรียนต่อไป		
	 ทุกวันนี้โรงเรียนของเรากลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา	เขต	๕	มีหน่วยงานองค์กรต่างๆ	มาขอศึกษา 
ดงูานอยูเ่ป็นประจ�า	รวมทัง้ได้รบัเชญิไปจดันทิรรศการต่างๆ	
ด้วย	นอกจากนั้น	 เวลาพ่อๆ	แม่ๆ	มารับลูกที่โรงเรียนก็มา
เก็บผักที่โรงเรียนไปทาน	 บางคนก็น�าปุ๋ยคอก	 หญ้าแห้งมา
ให้หรือมาเรียนรู้การท�าเกษตรพอเพียงที่นี่	
	 การเรียนรู้ทั้ง	 ๘	 ฐานท�าให้เด็กขี้เกียจชอบความ
สบายอย่างหนู	รู้จักความรับผิดชอบ	ความอดทน	ได้เรียนรู้ 
ว่าข้าวปลาอาหารแต่ละอย่างเราได้มาอย่างไร	 และพ่อแม่
ต้องเหนื่อยยากเพื่อเรามากแค่ไหนค่ะ
	 ตอนนี้หนูไม่อยากไปท�างานในเมืองแล้ว	 อยากเป็น
ชาวนาเหมือนพ่อเหมือนแม่	 แต่ขอเป็นชาวนาที่ปลูกผัก	 
เลี้ยงไก่	 เพาะเห็ดด้วยนะจ๊ะ	 จะได้มีพออยู่พอกินไม่ต้องไป
เสียเงินซื้อ	
 แม่คงแปลกใจว่ำท�ำไมหนถูงึท�ำอะไรเป็นหลำยอย่ำง 
จำกที่เมื่อก่อนหุงข้ำวก็ยังไม่เป็น ก็เพรำะที่โรงเรียนไม่ได้
สอนให้เรยีนหนงัสอือย่ำงเดยีวนะแม่ เขำยงัสอนวชิำชวีติ
ให้ด้วยจ้ะ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมตั้งใจจริงในกำรท�ำงำนของครูผู ้รับ 
ผิดชอบโครงกำร ผู้บริหำร และคณะครูทุกคนใน
โรงเรียน รวมถึงควำมร่วมมือจำกพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นทุนชีวิตติดลบ
	 “รุ ้งตะวันมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก	 เธอเลย 
กนิเหล้า	สบูบหุรี	่เอาหมดทกุอย่าง	อยูท่ีบ้่านกไ็ม่มใีครสนใจ	
มาโรงเรยีนครกูต็�าหน	ิเพือ่นกไ็ม่อยากคบเพราะเป็นเดก็เกเร	
เธอเลยรู้สึกอ้างว้างเป็นธรรมดา”	อ.เครือวัลย์ พนมหิรัญ 
เล่าถึงที่มาของพฤติกรรมเสี่ยงในอดีตของลูกศิษย์อย่าง 
เข้าอกเข้าใจ	และไม่ใช่มีแต่รุ้งตะวันคนเดียวที่เป็นเช่นนั้น	
	 “เราส�ารวจต้นทุนชีวิต	เดก็ๆ	ลูกๆ	ของเราในโรงเรียน	
แล้วพบว่าเขามีต้นทุนชีวิตต�่ามาก	บางคนมาจากครอบครัว
แตกแยก	 เป็นเด็กเกเร	 หนีเรียน	 ติดเกม	 Face	 Book	 

อนิเทอร์เนต็	ทกุอย่าง	เรยีกว่ารูไ้ม่เท่าทนัสือ่	บางคนโดดเรยีน 
ไปเล่นเกม	 เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างตั้งแต่ชั้น	 ม.๑-ม.๓	
บางคนตดิกาวจนผลการเรยีนตดิลบ	เรยีนไม่รูเ้รือ่ง	สมาธสิัน้	 
หรอืบางคนกต็ดิเทีย่ว	ตดิการพนัน	เหล้าและบุหรี	่ขาดความ
อบอุน่	จนโหยหาความรกัผิดวธิ	ีกค็ดิว่าจะปล่อยแบบนีต่้อไป
เรื่อยๆ	ไม่ได้	เราคงต้องท�าอะไรสักอย่าง”	
	 หากมองด้วยปริมาณวัดด้วยจ�านวนตัวเลข	โรงเรียน
นครขอนแก่น	 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียน
ทัง้หมดมากถงึ	๒,๒๕๒	คน	และมนีกัเรยีนบกพร่องด้านการ
มองเห็นเรยีนร่วมอกี	๘	คน	อาจไม่ได้มนีกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรม
เสี่ยงมากกว่าโรงเรียนอื่นแต่อย่างใด	แต่ด้วยการมองปัญหา
อย่างป้องกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ขั้นรุนแรงที่จะ
ยากต่อการแก้ไขของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	 และให้ภูมิคุ้มกัน 
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับกับเด็กมัธยมทั้งโรงเรียน	 ท�าให	้
อ.เครอืวลัย์	หวัหน้างานแนะแนว	เร่งจดัท�าโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น
โดยใช้โครงสร้ำงซีท (SEAT) ขึ้น	 และได้รับทุนสนับสนุน
จาก	สสค.	

SEAT	=?
 SEAT	คือกรอบแนวคิดในการด�าเนินโครงการนี้
 S : Students	หมายถึง	นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
นครขอนแก่น	 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	๖	ทั้งนักเรียนกลุ่มทั่วไป	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มมี
ความสามารถพิเศษ	และนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

ก�รส่งเสริมและพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนนครขอนแก่นโดยใช้โครงสร้�งซีท	(SEAT)
โรงเรียนนครขอนแก่น	ขอนแก่น

 ปีน้ีรุ้งตะวัน เรียนอยู่ ม.๕ เป็นที่รักของเพื่อนๆ เป็นเด็กกิจกรรม มีงานบุญ  
งานบวชทีไ่หน หรอืแมแ้ตง่านโรงเรยีน หากใครตอ้งการการแสดงร�าไทย รุง้ตะวนัตอ้งได ้
รับเลือกทุกครั้ง ขณะเดียวกันเธอยังร่วมในโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียน 
คอยแนะน�าให้ค�าปรึกษากับเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องต่างๆ 
 รุ้งตะวันในวันนี้ช่างแตกต่างกับรุ้งตะวันคนเดิมอย่างสิ้นเชิง 

67๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

เวที	“เอาดีมาอวดกัน”



68 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 69๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

 E -Environment หมายถึง	สภาพแวดล้อม	บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน	ชุมชน	
และองค์กรภายนอก	
 A -Activity	หมายถึง	การจัดกิจกรรมส่งเสริม	และ
พัฒนาทักษะชีวิต	ที่ส�าคัญ	๓	กลยุทธ์	คือ	 ใช้กระบวนการ
แนะแนว	 สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	 และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 มีกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 เพื่อน
ที่ปรึกษา	 เปิดใจลูกรัก	สานสายใยลูกรัก	 ไปจนถึงกิจกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ	
 T-Tool	 หมายถึง	 สื่อ	 โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต	
เครื่องมือ	CAI	ต�ารา	 เอกสาร	นโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	
กลยทุธ์	ความร่วมมอืทกุฝ่าย	ความช่วยเหลอือืน่	คร	ูบคุลากร	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนะแนว	สร้�งภูมิคุ้มกัน	
	 “เริม่จากส�ารวจก่อนว่าเดก็ทัง้	๒,๒๕๒	คน	แต่ละคน 
ในโรงเรยีนมปัีญหาอะไรอย่างไรบ้าง	โดยให้อาจารย์ทีป่รกึษา
แต่ละห้องเป็นคนดูแล	 เมื่อคัดเด็กที่มีปัญหาได้แล้ว	 จึงมา
วิเคราะห์เป็นรายคนว่า	เขามีปัญหาจากอะไร	ไปเยี่ยมบ้าน	
พบพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ดูสภาพทีอ่ยูเ่ขาว่าเป็นอย่างไร	มปัีญหา
อะไร	แล้วจึงจัดกิจกรรมขึ้นมารองรับ	สร้างกิจกรรมให้เด็ก
ได้ท�า	ได้มีส่วนร่วม”	
	 หลังจากคัดกรองเด็กแล้ว	 อาจารย์เครือวัลย์และ
อาจารย์ท่านอืน่ๆ	จงึคดิกจิกรรมขึน้เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัจติใจ
และปรบัพฤตกิรรมเด็ก	เช่น	มห้ีองชมรม	ห้องดนตร	ีปรบัปรงุ
สนามกีฬาให้เด็กมีกิจกรรมที่หลากหลาย	 จัดกิจกรรมเปิด
ใจเด็ก	 ไปจนถึงสานความสัมพันธ์เด็กกับครอบครัว	 และ
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อนที่ปรึกษา	 และเพื่อนช่วยเพื่อน	 
ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้เด็กทุกคนในโรงเรียนทุกคนได้ท�า
กิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง	 เด็กพิการ	 และเด็กปกติ	 ให้เขารู้สึกเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน	และลดความรู้สึกแปลกแยกลง	
	 “อย่างรุ้งตะวันนี่	 หลังจากเข้าโครงการ	 ครูชักชวน
ให้เขามาเข้าชมรมนาฏศิลป์	 โชคดีที่มาถูกทาง	 เขาชอบ 
การแสดงออก	 ร�าได้สวยจนได้ไปออกงานต่างๆ	 เพื่อนๆ	 ก็
ยอมรับ	 สังคมก็ยอมรับ	 เขาเลยปรับพฤติกรรมใหม่กลาย
มาเป็นเด็กกิจกรรม	ช่วยงานโรงเรียน	ช่วยงานครู-อาจารย์
ตลอด
	 พอเขาผ่านจุดนั้นมาได้	 เขาก็ชักชวนเพื่อนมาเข้า
โครงการอีกหลายคน	สร้างกลุ่มเพื่อนขึ้นมาช่วยเหลือสังคม	
ตวัรุง้ตะวนัเองกเ็ป็นเพือ่นทีป่รึกษา	คอยแนะน�าเพ่ือนๆ	เวลา

มีปัญหา	เป็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กที่เราชื่นใจมาก
	 เรามีเด็กพิการทางสายตาเรียนร่วมกับเด็กปกติด้วย	
เราจึงท�าโครงการจิตอาสา	 เพื่อนช่วยเพื่อนด้วย	 ให้เด็กเขา
รูส้กึอยากช่วยเหลอืเพือ่นเมือ่มโีอกาส	พาเพือ่นเดนิ	เป็นธรุะ
ไปซื้อน�้า	 ซื้อของให้เพื่อน	 หรือช่วยท�ากิจกรรมบางอย่างที่ 
เพือ่นตาเสยีท�าไม่ได้	ซ่ึงเดก็ๆ	ก็เตม็ใจช่วยเพือ่นๆ	เป็นอย่างด”ี

ส�นส�ยใยครอบครัว
	 เมื่อปลายน�้าคือโรงเรียน	 ต้นน�้าคือครอบครัว	 หาก
ปลายน�้าปรับเด็กได้	 แต่ต้นน�้าของเด็กยังไม่เข้าใจโรงเรียน	
หรอืไม่เข้าใจลกู	ไม่ช้าเดก็กจ็ะกลบัไปปัญหาอกีเช่นเดมิ	การ
สานสายใจพ่อ	แม่	ลูก	หรือผู้ปกครอง	จึงเป็นตาข่ายป้องกัน
เด็กได้ดีที่สุด
		 กิจกรรมสานสายใยลูกรัก	 จึงเป็นอีกกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้พ่อแม่ลกู	ได้รบัฟังซึง่กนัและกนั	ท�ากจิกรรมร่วมกนั	
ให้ลูกได้กอด	ได้นอนหนุนตักพ่อแม่	ท�าเอาลูกบางคนถึงกับ
ร้องไห้	บอกว่าดใีจมากทีไ่ด้เป็นครัง้แรกทีไ่ด้นอนหนนุตกัแม่	 
เพราะตั้งแต่เล็กไม่เคยได้หนุนตักแม่เลย
	 “มีเด็กคนหนึ่งชื่อปริญญา	เขาติดเกม	แม่เขามาร่วม
กิจกรรมแล้วร้องไห้หนักมาก	 ขอร้องให้เขากลับมาเรียน	
สุดท้ายปริญญาก็ยอมกลับมาเรียน	 และเป็นเด็กกิจกรรม 

ช่วยเหลือโครงการด้วย	 ครูถามเขาว่าท�าไมถึงยอมกลับมา
เรียนทั้งๆ	 ที่โดดอยู่หลายปี	 เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้แม่
ร้องไห้อกีแล้ว...	กเ็ป็นความประทับใจท่ีครูเห็นจากกจิกรรมนี้
	 เดก็ทีป่รบัพฤตกิรรมได้แล้ว	เราจะให้เขาเป็นแกนน�า 
ไปเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าเพื่อนๆ	 ทั้งในโรงเรียน 
และโรงเรียนอื่น	 อย่างปริญญาก็ไปเป็นวิทยากรในหลาย
โรงเรยีน	เช่น	ชมุแพศกึษา	อนบุาลภเูวียง	เป็นต้น	ส่ิงทีเ่ดก็เราได้ 
นอกจากจะได้แลกเปลีย่นประสบการณ์แล้ว	เขายงัรูส้กึตวัเอง 
มีคุณค่า	 มีคนให้การยอมรับ	 เพื่อนๆ	 ของปริญญาที่เรียน
ห้องเดียวกัน	 แล้วติดเกม	ปริญญาก็ชักชวนให้เลิก	 เพื่อนๆ	 
ก็เลิกมาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนแทน”
	 หากมองในภาพรวมของโครงการ	ครคูดิว่าโครงการนี้ 
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 เราแก้ปัญหาของลูกๆ	 
หลายคนได้	 มีโครงงานต่อเนื่องเช่น	 โครงงานคุณธรรม	 ๑	
ห้องเรียน	๑	 โครงงาน	 เด็กมีการแลกเปล่ียนความรู้ในการ
ท�าความดีกัน	ชวนกันไปท�าความดี	เด็กบางคนเคยเป็นเด็ก
หลังห้องไม่ตั้งใจเรียนก็หันมาสนใจการเรียนมากขึ้น	 อันนี้
เป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนซึง่เราภมูใิจมาก”
	 ประสบการณ์ชีวิตของรุ้งตะวันและปริญญา	 เป็น
ตัวอย่างความส�าเร็จของโครงการที่พลิกฟื้นจากชีวิตติดลบ
กลบัมาเป็นบวก	ทัง้ยงัเป็นก�าลงัส�าคญัในการช่วยเหนีย่วน�า

ให้เพื่อนๆ	กลับตัวกลับใจมาสู่ลู่ทางที่ถูกที่ควรโดยมีเขาเป็น 
ที่ปรึกษาและเป็นแบบอย่าง	 ที่ส�าคัญโครงการน้ียังได้สร้าง
ภูมิต้านทานให้กับวัยรุ่นท้ังโรงเรียนให้พ้นจากพฤติกรรม
เส่ียง	และเช่ือมสายใยครอบครวัไว้เหน่ียวน�าจติใจอีกชัน้หน่ึง	
	 พร้อมกันนั้นในกระบวนการท�างานของโครงการ 
ได้สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งครูผู ้มีทักษะในการดูแล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน	นกัเรยีนแกนน�าเพือ่นทีป่รกึษา	และเครอืข่าย 
ผู้ปกครองที่พร้อมให้ความร่วมมือ
 ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หำกขำดควำมรัก 
ควำมควำมปรำรถนำเป็นทุนตั้งต้น

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 มุ่งมั่น ทุ่มเท กำรก�ำหนดแผนกำรท�ำงำนที่
ชัดเจน กำรน�ำต้นทุนควำมรู้เดิมที่มีอยู่มำต่อยอด
เพื่อยกระดับกระบวนกำรเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่ำง
รอบด้ำน ร่วมกันให้ข้อคิด และจุดประกำยควำมคิด 
“มีเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมสร้ำง” ที่จะเดินเคียงคู่กับ
ควำมส�ำเร็จ
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 ว่ากันว่า “กุหลาบเขียว” หรือ Green 
rose นั้นหายาก (มากๆ)
 แต่ใครจะรู ้ว ่า เราสามารถหากุหลาบ
เขียวได้ง่ายมาก ถึงมากที่สุด ที่ต�าบลนาเฉลียง 
อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แถมยัง
เป็นสายพันธุ์พิเศษที่หาไม่ได้ในประเทศอื่นๆ 
เพราะเป็น “กุหลาบเขียวกลิ่นใบเตย”

	 บางคนอาจคิดว่า	 นี่ต้องเป็นกุหลาบจีเอ็มโอ	 ตัดต่อ
สารพันธุกรรมระหว่างกุหลาบกับใบเตยแน่ๆ	 ซึ่งก็ไม่น่า
แปลกใจ	เพราะส�าหรบัวทิยาการยคุใหม่	กบัมเีงินทนุสกัก้อน
ใหญ่ๆ	อะไรๆ	ก็เป็นไปได้
	 แต่เด็กๆ	 กับคุณครูที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม	 
ท่ี เน ้นการศึกษาภายใต ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
จนสามารถผ่านการประเมนิเพือ่รบัรองเป็นต้นแบบโรงเรยีน
ในฝัน	รุน่ที	่๓	โรงเรยีนดปีระจ�าอ�าเภอ	มาหมาดๆ	เมือ่ปลาย
ปี	๒๕๕๕	ต่างยิม้แย้มยนืยนัว่า	กหุลาบเขยีวของพวกเขานัน้	
ไม่ได้เกดิจากการใช้เทคโนโลย	ีไม่มกีารใช้เครือ่งมอืระดบัสงู
มาดัดแปลงธรรมชาติ	และไม่มีการท�าลายสิ่งแวดล้อม	

	 อีกท้ังงบประมาณจากส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน	(สสค.)	จ�านวนหนึง่แสนบาท	 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับเด็กนักเรียน	 ครู	 และ
ประชาชน	ถึง	๑,๕๗๐	คน	ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นเงินทุนก้อน
โตจนเกินไป
	 เพราะส�าหรบัพวกเขา	เพยีงแค่มคีวามคดิสร้างสรรค์	
มีสองมือ	กับแรงบันดาลใจ	อะไรๆ	ก็เป็นไปได้

หอมกลิ่นใบเตย
	 กลิ่นหอมช่ืนใจท่ีลอยกรุ่นอยู่ในขนมไทยนานาชนิด	
รวมทัง้สสีนัทีผ่สมผสานแต่งแต้มให้อาหารคาวหวานงดงาม
ด้วยสีเขียว	 ทั้งสด	 เข้ม	 อ่อน	 จาง	 หลากหลายระดับ	 คือ
หนึ่งในคุณค่าของใบเตยท่ีบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ส่งผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
	 นอกจากการผสมอาหารให้สวยหอมแล้ว	 ใบเตย 
ยังทรงคุณค่าในฐานะสมุนไพรดับร ้อน	 แก ้กระหาย	 
แก้อ่อนเพลีย	บ�ารุงหัวใจ	 ใช้ดับกลิ่นในสถานที่ต่างๆ	ทั้งยัง
ใช้เป็นพืชหลักในการประดิษฐ์ตกแต่งช่อดอกไม้ในพิธีการ
ต่างๆ	ท�าพวงหรีด	และท�าดอกไม้จันทน์	ในงานฌาปนกิจ
	 ใบเตยเป็นพืชท้องถิ่นที่ปลูกง่าย	 และปลูกมากใน
ต�าบลนาเฉลยีง	ชาวบ้านรูจ้กัใช้ประโยชน์จากใบเตยมาตัง้แต่
รุ่นปู่ย่าตายาย	องค์ความรู้เกี่ยวกับใบเตยลอยกรุ่นอยู่ทั่วไป
ไม่ต่างจากกลิ่นหอมของมัน
 อำจำรย์อำรีย์ แก้วบังเกิด	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
นาเฉลียงพิทยาคม	 จึงเกิดแรงบันดาลใจข้ึนว่า	 น่าจะน�า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มาสร้างทักษะทางอาชีพเพื่ออนาคตท่ี
ยั่งยืนให้แก่นักเรียน
	 ใบเตยหาง่าย	 ราคาไม่แพง	 ปลูกเองก็ยังได้	 ถ้าจะ
น�ามาใช้เป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน	ต่อให้ต้อง
ลองผิดลองถูกหลายรอบ	ก็จะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก
นัก	(ถ้าใบเตยหายาก	ราคาสูง	งานนี้คงไปไม่รอด)	อีกทั้งยัง
สามารถดึงวิทยากรชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ	
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	
น�าไปสู่สังคมแห้งการเรียนรู้	
	 อกีเหตผุลหนึง่คอื	ใบเตยเป็นพชืท่ีไม่ว่าจะเป็นข้ันตอน
การปลูก	การเก็บมาใช้	หรือการทิ้งให้ย่อยสลายหลังการใช้	 

ล้วนแต่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	 สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะ
ให้เกิดชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง	
	 คิดแล้วมีแต่ได้กับได้	 ไม่ว่าจะฝ่ายเด็ก	 ฝ่ายครู	 หรือ
ฝ่ายชาวบ้าน	 พิจารณาเหตุผลและประโยชน์รอบด้านแล้ว	
ท่านผูอ้�านวยการโรงเรยีนกส็ัง่เดนิหน้าโครงการ	“ลมหำยใจ
ของใบเตย”	ทันที

ช�วบ้�น	เด็ก	ครู	เรียนรู้ร่วมกัน
	 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม	 ก็ไม่ต่างกับอีกหลาย
ร้อยหลายพันโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท	 ที่ตั้งอยู่ในชุมชน
เกษตรกรรม	รายได้ยงัชพีโดยเฉลีย่ของชาวบ้านอยูใ่นระดบั
ต�่า	(พูดง่ายๆ	ว่ายากจนนั่นเอง)	อนาคตของเด็กๆ	ส่วนใหญ่
หลังจบการศึกษาระดับมัธยม	คือการแสวงหาอาชีพเพื่อหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัว	
	 แต่ความพิเศษของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม	 คือ
ผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตใน
อนาคตยาวไกลของเยาวชนในท้องถิ่น	 แม้เมื่อผ่านระบบ
โรงเรียนไปแล้ว	
	 โครงการ	“ลมหำยใจของใบเตย”	จงึมวีตัถปุระสงค์
หลกัอยูท่ีก่ารสร้างโอกาสให้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๑-๖	
รวมทั้งเยาวชนและชุมชน	 ได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะ

สร้างสรรค์งานจากใบเตย	สามารถสร้างสรรค์งานให้มคีณุค่า
มากขึ้น	และสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
	 เมื่อวัสดุการเรียนการสอนและองค์ความรู ้พร้อม
สรรพ	 ล�าดับต่อมาคือ	 ท�าอย่างไรให้เกิดการเรียนรู ้โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม	ท�าอย่างไรให้องค์ความรู้นั้นถูกย่อย
สลายกลายเป็นทักษะชีวิตท่ีส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพของ
เยาวชน	รวมทั้งคุณภาพของชุมชนโดยรวมได้อย่างแท้จริง
	 แผนงานที่ชัดเจนถูกออกแบบและจัดวางล�าดับข้ัน
โดยความร่วมมอืของหลายฝ่าย	เริม่ต้นจากผูบ้รหิารโรงเรยีน
ท่ีถ่ายทอดแรงบันดาลใจไปยังครูและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน	 
มีการประชุมระดมความคิดและความรับผิดชอบ	 ร่วมกัน
จัดกิจกรรม	ทั้งครู	ผู้ปกครอง	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
วดั	และปราชญ์ชาวบ้านทีม่คีวามรูค้วามสามารถเรือ่งใบเตย
	 จากนั้นจึงเป ็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 
การฝึกปฏิบัติ	การจัดแสดงผลงาน	และการน�าไปใช้จริง	

บทเรียนใบเตย
	 จากแค่รู้จักชื่อหรือกล่ินผ่านขนมหวาน	 เด็กๆ	 เริ่ม
เรยีนรูเ้รือ่งใบเตย	ตัง้แต่ชนดิและลกัษณะของต้นเตย	วธิกีาร
ตัด	การท�าความสะอาด	การดูแลรักษา	และวิธีน�าไปใช้	(ที่มี
มากมายจนไม่สามารถบรรยายได้หมด)	
	 การเรยีนรูผ่้านการถ่ายทอดของลงุป้าน้าอาในชมุชน	
ท�าให้เดก็ๆ	ได้ใกล้ชดิผูใ้หญ่	เกดิสายสมัพนัธ์ต่างรุน่	ผูอ้าวโุส
ท้ังหลายท่ีอาสามาช่วยถ่ายทอดต่างก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น	 
“ครูชาวบ้าน”	
	 ยิ่งถึงช่วงของการลงมือปฏิบัติ	 ยิ่งเกิดความสนุกทั้ง 
ผู้เรียนผู้สอน	 (ไม่ใช่แค่เด็กๆ	 แต่คุณครูก็ได้เรียนรู้ร่วมกับ
ชาวบ้านไปด้วย)	 ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร	 การท�า
น�้าใบเตย	 การหัดแปลงร่างใบเตยเป็นดอกกุหลาบ	 การฝึก
จดักหุลาบใบเตยเพือ่ใช้ในโอกาสต่างๆ	สารพดัรปูแบบ	และ
การท�าดอกไม้จันทน์จากกุหลาบใบเตย

ลมห�ยใจของใบเตย
โรงเรียนน�เฉลียงพิทย�คม	เพชรบูรณ์

70 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



72 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 การท�าความเข้าใจประโยชน์ของใบเตย	 รวมท้ัง
การทดลองน�าไปใช้	 ท�าให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม	
ประเพณี	วิถีชีวิต	การกินการอยู่	การดูแลสุขภาพ	ฯลฯ	จาก
เรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่	 ได้รู้จักขั้นตอนพิธีการ	 งานมงคล
ต่างๆ	 ได้เรียนรู้วงจรอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกัน	 ระหว่างชีวิต
ประจ�าวันกับผลิตภัณฑ์ใบเตย	 พร้อมๆ	 กับการเกิดสมาธิ	
ความมีวินัย	 และสุนทรียภาพทางจิตใจ	 จากการท�างาน
ประดิษฐ์ที่ประณีตและสวยงาม	
	 เมื่อมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน	 และ
ผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กๆ	 ถูกน�าไปใช้จริงในกิจกรรมต่างๆ	 ของ
ท้องถิ่น	เด็กๆ	ก็ได้รับก�าลังใจจากชุมชน	ได้รับค่าตอบแทน
จากผลงานของตนเอง	 ต่างภูมิใจและดีใจที่มีรายได้ไปช่วย
พ่อแม่	 พ่อแม่เกิดความมั่นใจในตัวลูก	 เกิดความเชื่อมั่นต่อ
โรงเรยีน	ชมุชนกไ็ด้เหน็ถงึผลสมัฤทธิท์างการศึกษา	(ทีช่มุชน
เองมส่ีวนร่วมตลอดโครงการ)	และได้ตระหนกัถงึคณุค่าของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ทั้งหมดเป็นการประเมินผลและสรุป 
บทเรียนที่ชัดเจนยิ่งกว่าคะแนนสอบหรือรายงานฉบับใด	

Green	Roses	กับคว�มหม�ยที่ลึกลำ้�
	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนยืนมองกุหลาบเขียวช่อใหญ่ 
ท่ีใช้ตกแต่งห้องประชมุของโรงเรยีนด้วยความรูส้กึอิม่เอบิใจ
	 เบื้องหลังความงดงามแข็งแรงของช่อกุหลาบ	 คือ
ความตั้งใจของเด็กๆ	 ผสานกับองค์ความรู้จากภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน	นี่ไม่ใช่เพียงความส�าเร็จของโรงเรียน	แต่เป็นความ
ภูมิใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน
	 การพัฒนารูปลักษณ์ใบเตยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ให้
เกิดการใช้ประโยชน์มากที่สุด	 โดยการรังสรรค์ให้เป็นดอก
กหุลาบสีเขยีว	(Green	Roses)	ไม่ใช่เพยีงเพือ่ความสวยงาม
แปลกตา	 สามารถใช้แทนดอกไม้ทุกชนิดได้ในทุกกิจกรรม
ตั้งแต่เกิดจนตาย	เพียงเท่านั้น	

	 แต่ชื่อ	Green	Roses	ยังมีความหมายแฝงอยู่อย่าง
มีนัยส�าคัญอีกด้วย
	 Green	แปลว่าสีเขียว	หมายถึง	ความเจริญงอกงาม	
ความสดชื่น	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 Roses	แปลว่า	กุหลาบ	ซึ่งถือเป็นราชินีแห่งดอกไม้	
แล้วยงัหมายถึง	ความสวยงาม	ความอ่อนหวาน	ท่ีซ่อนหนาม
อันแหลมคม	 มีภูมิคุ้มกันตัวเองท่ีจะไม่หลงใหลไปกับความ
เย้ายวนของมลพิษ	 สามารถป้องกันตัวเองจากภัยคุกคาม 
วัยรุ่นในรูปแบบต่างๆ	ได้
	 อาจารย์อารีย์เชื่อมั่นว่า	 นอกจากทักษะอาชีพที่จะ
ติดตัวเด็กๆ	 ไปตลอดแล้ว	 กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดใน
โครงการนี้	 จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ	 เกิดความภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าของตนเอง	 และเกิดทักษะชีวิตที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพเยาวชนไปพร้อมๆ	กันด้วย	

	 ความเกีย่วข้องหลายระดบัทีใ่บเตยมต่ีอวถิชีวีติ	ท�าให้
ทุกคนเชื่อมั่นว่า	โครงการนี้จะต้องน�าไปสู่ความยั่งยืน	
	 ยกตัวอย่างเรื่องดอกไม้จันทน์	อาจารย์อารีย์บอกว่า
	 “การท�าดอกไม้จันทน์	 ถึงจะไม่ใช่ธุรกิจที่สร้าง
ก�าไรก้อนโตๆ	 แต่ก็สามารถด�าเนินได้อย่างต่อเนื่อง	 เพราะ
สามารถขายได้ตลอด	ท�าแล้วเก็บไว้รอขายได้ทั้งปี	 ไม่มีเสีย	
ไม่บูด	ไม่เน่า	ถึงจะเป็นดอกไม้ส�าหรับคนตาย	แต่ตราบใดที่
มนุษย์ยังเวียนว่ายตายเกิด	ธุรกิจนี้จะไม่มีวันตายแน่นอน”
	 เป็นข้อสรุปที่ไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆ

แข่งขันทักษะวิชาการ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมมุ่งมั่นต้ังใจของผู้บริหำร กำรเลือกใช้
องค์ควำมรูเ้ดิมในชุมชน กบัทรพัยำกรท่ีหำง่ำย ต้นทุน
ต�่ำและวิทยำกรชำวบ้ำนที่พร้อมให้ควำมร่วมมือ 
อย่ำงต่อเนื่องจริงจัง

	 หน้านาผ่านไปแล้ว....พ่อ	 แม่ย้ายไปท�างานเป็น
กรรมกรในเมืองใหญ่	ชีวิตเด็กนักเรียนก็ยังต้องด�าเนินต่อไป	
ไม่มีใครถามสักค�าว่าอยากท�าอะไร	บางทีเหงาๆ	 เบื่อมากๆ	
ก็ไปเล่นกับเพ่ือน	 ซึ่งก็ไม่มีอะไรให้ท�ามากนัก	 นอกจากเล่น
เกม	นั่งคุยกัน	ตายายที่อยู่ด้วยก็ช่างบ่นได้ทุกเรื่อง	หาว่าไป
สุมหัวกินเหล้าบ้าง	ดมกาวบ้าง	บอกให้ตั้งใจเรียนบ้าง	แต่จะ
เรยีนไปท�าไมในเมือ่จบไปกไ็ม่ได้เรยีนต่อ	ต้องไปเป็นกรรมกร
รับจ้างอยู่ดี
	 บ้านน�้าเกลี้ยง	จังหวัดศรีสะเกษ	เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ในจังหวัดภาคอีสานท่ีมีปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเมื่อหมดฤดู
ท�านา	 เมื่อพ่อไปทางแม่ไปทาง	 ลูกหลานที่อยู่บ้านก็ว้าเหว่	
ครูที่โรงเรียนจึงเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่เด็กจะพึ่งพิงได้	 แต่
จะท�าอย่างไรให้พ่อแม่ไม่ต้องอยู่ไกลลูก	-	หลาน	นั่นคือสิ่งที่
ครกูำญจนำ ยอดมำล ีครูโรงเรียนน�า้เกล้ียงวิทยาครุ่นคิดหา
ทางออกอยู่ตลอดเวลา

เกษตรพอเพียงพ�พ่อแม่กลับบ้�น	 
 “ถ้าจะแก้ปัญหาเด็ก ก็ต้องแก้ปัญหาผู้ใหญ่ก่อน 
เมื่อเด็กขาดความอบอุ่น เพราะพ่อแม่ต้องไปท�างานต่างถิ่น  
เรากต้็องหาวธิดีงึพ่อแม่กลับมาท�ามาหากนิทีบ้่าน เดก็ๆ กจ็ะ
มีพ่อแม่ดูแลให้ความอบอุ่นมากขึ้น เราต้องคิดหาทางสร้าง
อาชีพให้พ่อแม่เพิ่มขึ้น แต่จะไปสอนพ่อแม่ตรงๆ ก็คงไม่ใช่
เร่ือง เราก็สอนท่ีตัวเด็กก่อน และเกษตรพอเพียงน่ีแหละ
คือค�าตอบที่ยั่งยืน”
	 ครูกาญจนาบอกอย่างนั้นก่อนที่จะเล่าให้ฟังต่อว่า	
โครงการกำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพยีงสูว่ถิชีวีติทีย่ัง่ยนื	ซึง่ได้รบัทนุจาก	สสค.	นี	้มหีลกัการ 
ส�าคัญคือให้เด็กมีความรู้เสริมทักษะอาชีพ	 เรื่องเกษตร
อินทรีย์	 ปลูกผัก	 ปลูกพืช	 ปลูกหม่อน	 เลี้ยงไหม	 ไปจนถึง
ปลาตู้	 เพื่อให้เขามีความรู้	 สามารถน�าความรู้ไปชักชวน 
พ่อแม่ให้ท�างาน	 มีอาชีพโดยที่ไม่ต้องไปท�างานไกลๆ	
นอกจากนี้โครงการนี้ยังเสริมทักษะชีวิตของเด็กเรื่อง
มารยาท	และเท่าทันพิษภัยทางสังคมด้วย	

ก�รจดัก�รศกึษ�โดยน้อมนำ�ปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง
สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
โรงเรียนนำ้�เกลี้ยงวิทย�	ศรีสะเกษ

 ลมแล้งที่โชยชายเหมือนเป็นสัญญาณว่าหน้านาจะผ่านไปอีกครั้ง แม้รวงข้าว
ท้องแก่จะใกล้เป็นสทีอง หากจะมปีระโยชน์อนัใดในเมือ่ต้องพกัการท�างานไปอกีหลาย
เดือน ไม่มีใครอยากย้ายไปท�างานไกลบ้าน ไกลลูก ไกลเมีย แต่เมื่อปากท้องยังต้อง
ให้อิ่ม เงินทองจึงต้องหา จะให้อยู่บ้านท�ากินอะไร

73๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



74 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 75๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

๑๖	 ศูนย์ก�รเรียนรู้	 สร้�งง�น	 สร้�งอ�ชีพ	 สอน
ทักษะชีวิต
 เมื่อคิดได้แล้วว่าวิถีพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	 คือ	
แนวทางทีจ่ะช่วยเด็กๆ	และครอบครวัได้	ครกูาญจนาจงึร่วม
กบัอาจารย์ท่านอืน่ๆ	ในโรงเรยีนวางแผนงานว่าจะสร้างฐาน
การเรียนรู้ขึ้นมา	๑๖	ศูนย์การเรียนรู้	ได้แก่	
 •	 ศนูย์การเรียนรู้ที	่๑	หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	
 •	 ศูนย์การเรียนรู้ที่	๒	คนไทยมารยาทดี
 •	 ศนูย์การเรยีนรูท้ี	่๓	ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	
 •	 ศูนย์การเรียนรู้ที่	๔	คนไทยยุคใหม่
  •	 ศูนย์การเรียนรู้ที่	๕	ขยะเป็นมลภาวะของโลก
 •	 ศูนย์การเรียนรู้ที่	๖	มะนาวในท่อซีเมนต์	
 •	 ศูนย์การเรียนรู้ที่	๗	แก้วมังกร	
 •	 ศูนย์การเรียนรู้ที่	๘	ปุ๋ยและน�้าหมักชีวภาพ	
  •	 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�าอะไรอย่าลืมมองบริบทในท้องถิ่น อย่าง
หมู่บ้านของครูเป็นที่แล้ง เราต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะ
กับหมู่บ้าน เช่น การเลือกปลูกแก้วมังกร เพราะแก้วมังกร 
เป็นพชืทนแล้ง แม้น�า้น้อยกอ็ยูไ่ด้ หรอืการท�าปุย๋และน�า้หมกั
ชวีภาพ นอกจากจะไม่ท�าลายธรรมชาติแล้ว ยงัช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงลงไปอีก
 “อกีอย่างหนึง่กค็อื การให้ความส�าคญักบัภมูปัิญญา
ท้องถิ่น เรามีปราชญ์ชาวบ้าน มีผู้รู้ เราก็ต้องพาเด็กไปหา  
ไปดู ไปเรียนรู้ บ้านเราทอผ้าไหมสวย ชาวบ้านมีฝีมือด้าน
ทอผ้า เราก็พาเด็กๆ ไปศึกษาเรื่องการทอผ้า ตั้งแต่การปลูก

หม่อน ย้อมไหม ไปจนถึงการทอ หรือมีชาวบ้านบางคนที่มี
ฝีมือด้านการจักสาน เราก็เชิญท่านมาให้ความรู้เด็กๆ”
	 เมื่อศูนย์การเรียนรู้เสร็จสรรพก็ถึงคราวปฏิบัติให้
เห็นผลจริง	นักเรียนตั้งแต่	ม.	๑-๖	จัดเป็น	๑๖	กลุ่ม	คละ
ชั้นปี	คละเพศ	เพื่อให้พี่ดูแลน้อง	สอนน้องได้	อีกทั้งยังเป็น
กศุโลบายให้เดก็เลก็มมีารยาทต่อผูใ้หญ่	(กว่า)	ส่วนพีโ่ตกไ็ด้
ฝึกภาวะความเป็นผูน้�า	น�าน้องๆ	ปฏบัิตงิานตามท่ีได้รบัมอบ
หมายจากครู
	 แบ่งกลุม่แล้วกม็าถงึขัน้ตอนเลอืกเดก็แกนน�า	๙๐	คน	
ซึ่งก็ไม่ง่ายนัก	เพราะเด็กยังขาดความกล้าที่จะเสนอตัวเป็น
หวัหน้า	จงึมเีดก็สมคัรเป็นแกนน�าเพยีงครึง่หนึง่ของจ�านวน
ที่ต้องการ	ครูที่ปรึกษาเลยต้องคัดแกนน�าเพิ่ม	จึงได้หัวหน้า
ทมีครบแต่ละส่วนงาน	ท�าหน้าทีค่อยเป็นก�าลงัส�าคญัช่วยครู
ประจ�าศูนย์การเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างครบถ้วน

ลงมือปฏิบัติ
	 ในหนึ่งปีการศึกษาเด็กๆ	ทั้ง	๑๖	กลุ่ม	จะได้ศึกษา
หาความรูใ้นแต่ละศนูย์การเรยีนรู	้ศนูย์ละ	๔	สปัดาห์	สปัดาห์
ละ	๑	ครั้ง	สลับกันไป	เดือนแรก	กลุ่มหนึ่ง	 เรียนรู้อยู่ศูนย์	 
๑	 กลุ่มสองก็เรียนรู้ท่ีศูนย์	 ๒	 ไล่เรียงกันไป	 พอครบเดือน	
(๔	ครั้ง)	กลุ่มหนึ่งก็ย้ายไปศูนย์	๒	กลุ่มสองย้ายไปศูนย์	๓	
 “เดอืนแรก เดก็ยงัไม่ได้เรยีนรูอ้ะไรกนัมากนกั เหมอืน
เป็นการเรียนทฤษฎีมากกว่า พอเดือนที่ ๒ จึงเริ่มเตรียมดิน 
ปรับหน้าดิน เตรียมอุปกรณ์ ซึ่งเด็กทั้ง ๑๖ กลุ่มเป็นผู้ดูแล

ผลผลิตร่วมกัน ไม่ได้ก�าหนดว่ากลุ่มเธอปลูกแก้วมังกร กลุ่ม
ชั้นท�าปุ๋ย ที่ท�าอย่างนั้นเพราะอยากให้เด็กมีความรู้หลายๆ 
เร่ืองท้ังการปลูกพืช เล้ียงปลา และเร่ืองมารยาท ให้เขามี
ความรู้แบบองค์รวมมากกว่าจะเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ
 “พอครบปีการศึกษา (๒ เทอม) เดก็กเ็ข้าครบทัง้ ๑๖ 
ศนูย์การเรยีนรู ้บางอย่างกม็ผีลผลติให้เกบ็เกีย่วแล้ว แต่บาง
อย่างก็ยังไม่มี เช่น พวกพืชผักบางอย่าง หรือปลาสวยงาม 
ก็เก็บผลผลิตขายได้ก่อน แต่แก้วมังกรยังเก็บผลผลิตไม่ได้ 
เด็กก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งชนิดเดียว 
แต่ควรปลูกพืชผสมผสาน เพ่ือให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวเป็น 
รายได้สม�่าเสมอ
 หรือศูนย์ภูมิป ัญญาท้องถิ่นก็มี ท้ังสอนการสาน
กระจาด ตะกร้า หรือทอผ้า เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าเมื่อว่างจาก
การท�านาท�าไร่ ก็ยังท�าสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพเสริมได้ เพียงแต่
พวกเขาต้องมคีวามขยนั อดทน รับผิดชอบในหน้าทีก่ารงาน
ที่ได้รับผิดชอบ นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้อีกว่าสิ่งใกล้ตัว
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์”

พ�พ่อกลับบ้�น
	 จากเดก็ทีไ่ม่สนใจเรยีน	เอาแต่เทีย่วเล่น	เมือ่โครงการนี้ 
สร้างงาน	สร้างอาชีพให้พวกเขาได้	เด็กเริ่มปรับตัว	มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น	 อดทน	 มีวินัย	 และมีมารยาทดีขึ้น	 ซึ่ง 
ข้อสรปุนีไ้ด้จากทัง้การท�าแบบวดัผล	และการสงัเกตของครู	
	 ส่วนผู้ใหญ่ในชุมชน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 เมื่อได้ฟังลูก
หลานเล่าและเห็นว่าทางโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่สร้าง

รายได้ได้จริง	 ก็เริ่มเข้ามาขอข้อมูล	ดูงานแล้วน�ากลับไปท�า
ที่ไร่	ที่สวนตนเองบ้าง
 “แรกๆ ผลผลิตยงัไม่มากนัก เรากแ็บ่งให้เดก็ๆ เอาไป
กนิ พอมมีากขึน้กเ็ริม่มขีายบ้าง รายได้ทีไ่ด้กเ็กบ็เข้าธนาคาร
โรงเรียน หากใครจะลงทุนอะไรก็มาเบิก ส่วนพวกกระจาด 
ตะกร้า เรายังผลิตได้ไม่มาก เลยเก็บไว้ใส่ผัก หรือผลิตผล
จากศูนย์ต่างๆ ไว้เป็นของฝากให้กับคนที่มาดูงาน ถึงจะ 
ไม่ได้อะไรเป็นตัวเงิน แต่เด็กก็ได้ความภูมิใจว่าผลงานของ
เขาน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ”
 
	 หน้าแล้งเวียนมาถึงอีกแล้ว	 แต่ปีนี้ต่างจากปีก่อน	 
พ่อแม่ไม่ต้องไปท�างานรับจ้างต่างเมืองอีกแล้ว	 เมื่อได้ปลูก
พชืผกัสวนครวัหมนุเวยีนไว้กนิ	ไว้ขาย	แม้จะมรีายได้เพิม่ขึน้
ไม่มากมาย	แต่กไ็ม่ถงึกบัขดัสนเช่นเดมิ	เพราะพชืผกัเหล่านัน้
ใช้กินเองได้	จนไม่ต้องไปซื้อไปหาให้เสียสตางค์

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจำกทุกๆ ฝ่ำย  
ทั้งอำจำรย์ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ไปจนถึงปรำชญ์
ชำวบ้ำน
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คำ�ถ�มเพื่อเด็กๆ
	 ค�าถามเหล่านี้	 จึงเกิดขึ้นกับคุณครูและผู ้บริหาร	
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา	อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี
 ท�าอย่างไร จึงจะช่วยให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดีขึ้น
 ท�าอย่างไร ให้เด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อันเป็นทักษะพื้นฐานของชีวิตที่จะช่วยให้เกิด
การพัฒนาอย่างรอบด้าน
 ท�าอย่างไร เด็กๆ จึงจะรู้จักน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน น�าไปสู่การมีอาชีพ มีรายได้ สามารถด�ารง
ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข

	 ทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา	 ต่าง
ตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพชีวิตนักเรียนหลังจบ
การศึกษา	 จึงร่วมกันคิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้เด็กๆ	 
“คดิเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น”	และเหน็แนวทางประกอบ
อาชีพ	สามารถเลี้ยงตัวได้ในบริบทท้องถิ่น
	 เมื่อคิดถึงบริบทของท้องถ่ิน	 ครูก็นึกถึงอะไรท่ีหาได้
ง่ายๆ	 ใกล้ตัว	 ไม่ต้องใช้ทุนมากมาย	ท�าประโยชน์ได้หลาก
หลาย	 สามารถสร้างอาชีพและรายได้	 และด�าเนินการได้
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค�าตอบจึงลงที่	“กล้วย” 
พืชท้องถิ่นรอบโรงเรียนที่ใครๆ	ก็รู้จักมาตั้งแต่เกิด

จับเข่�คุย	สร้�ง	“กล้วย”	เป็นเครื่องมือ
	 แต่กล้วยจะช่วยเด็กๆ	 ได้อย่างไร	 หรืออีกนัยหนึ่ง	
เด็กๆ	จะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกล้วย
	 อยู่ๆ 	ครจูะบอกเดก็ๆ	ว่า	กล้วยมปีระโยชน์	ท�ากนิกไ็ด้	
ท�าขายก็ดี	 และแจกสูตรท�าอาหารจากกล้วยให้เด็กทุกคน	 
โดยหวังว่าคุณภาพชีวิตของเด็กจะดีไปเอง	การเรียนรู้อย่าง
แท้จรงิและยัง่ยนืคงไม่ใช่	“เรือ่งกล้วยๆ”	เพยีงเท่านีแ้น่นอน
	 บรรดาครูจึงหันหน้าเข้าหากัน	 ประชุมระดมสมอง
จากผูเ้กีย่วข้องทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ตวัแทนครผููส้อน	ตวัแทน
พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน	 ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น	 และ
ตัวแทนนักเรียน	 เพื่อค้นหาวิธีการใช้กล้วยเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

	 เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔	ถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๕	
คือช่วงเวลาที่กล้วย	ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจของกิจกรรมบูรณา 
การโครงงานของโรงเรียนบ้านเขายายกะตา	 มีนักเรียนช้ัน
มธัยมศกึษาตอนต้น	จ�านวน	๙๘	คนเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั

ก�รเรียนรู้ที่แตกหน่อ	ขย�ยกอ
	 จะมีกล้วยได้	 ก็ต้องเริ่มด้วยการปลูกกล้วย	แปลง
เกษตรสวนกล้วยจึงเป็นกิจกรรมแรกสุด	 เด็กๆ	 ได้เรียนรู้	
“วิถีแห่งกล้วย”	 กล้วยมีกี่ชนิด	 กล้วยเติบโตอย่างไร	 เด็กๆ	

กรรมวิธีการถนอมกล้วยไว้กินนานๆ	 เด็กๆ	 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มแม่บ้านและผู ้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่เต็มใจ
ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลาน	 เพราะได้รับรู้และเข้าใจทั่วกัน
ว่า	 ทุกคนก�าลังร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับชุมชน	 สังคม
การเรียนรู้ค่อยๆ	ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

เติบโตครบวงจรต�มอย่�งกล้วย
	 นอกจากเด็กๆ	 จะอัศจรรย์ใจกับการค้นพบคุณ
ประโยชน์มหาศาลของกล้วย	 ยงัน�าไปสูก่ระบวนการต่อยอด

กจิกรรมบรูณ�ก�รโครงง�นส�ระท้องถิน่
เรื่อง	“กล้วย	พืชลำ้�ค่�คู่บ้�นเข�ย�ยกะต�”
โรงเรียนบ้ำนเขำยำยกะตำ	ลพบุรี

 ถ้าการพัฒนาคนง่ายเหมือนปอกกล้วย เราคงไม่ต้องสรรหาสารพัดวิธี สารพัน
กระบวนการ มาสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อน�าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ 
 ยิ่งถ้าคนที่ก�าลังจะถูกสร้างนั้น เป็นเด็กวัยเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล สภาพ
ครอบครัวยากจน ครอบครัวขาดความรู้และเวลาในการดูแล เพราะมีปัญหาปากท้องเป็น
เรือ่งส�าคญัเฉพาะหน้า อนาคตทีร่อเด็กๆ อยู ่ไม่ใช่การศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ แต่เป็นการ
รับสืบทอดภาระการ “ท�ามาหากิน” เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ได้ค�าตอบจากการสังเกต	และการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น	เช่น	วิทยาลัยเกษตร	สหกรณ์ต�าบล	ศูนย์ศิลปาชีพ	 
ฯลฯ	 ได้ลงมือปลูก	 สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต	 
หัดท�าปุ๋ยชีวภาพ	 ฝึกท�ารายงานและประเมินผล	 ได้รู ้ว่า
สารพดัวชิา	เช่น	วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	ภาษาไทย	ภาษา
อังกฤษ	 ศิลปะ	 ฯลฯ	 สามารถบูรณาการได้ในสวนกล้วย	 
(ทั้งยังสนุกกว่านั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมหลายเท่า)	
	 เมื่อกล้วยแข่งกันแทงหน่อขึ้นเป็นล�าต้นอวบใหญ่	
ใบหนา	 ดอกกล้วยหรือหัวปลีเริ่มผลิบาน	 และเครือกล้วย
ปรากฏให้เห็นทั่วสวน	 เด็กๆ	 ก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
ประโยชน์จากกล้วย	ตั้งแต่รากถึงยอด	ล�าต้นท�าอะไรได้บ้าง	 
ใบ	 ก้าน	 ดอก	 ผล	 เปลือก	 ทั้งอ่อน	 แก่	 ดิบ	 สุก	 สด	 แห้ง	
มีคุณสมบัติอย่างไร	 และจะน�าคุณสมบัติเหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์ทางไหนได้บ้าง	ตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่ประจ�าวัน	
อาหารการกิน	สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้	ศิลปะอันละเมียดละไม	
ไปจนถึงงานบุญประเพณีต่างๆ
	 กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 งำน
ใบตอง	ต่อด้วย	ผลิตภัณฑ์แปรรูป	และ	ส�ำรับสี่ภำค	ท�าให้
เด็กได้รู้จักการท�ากระทงใบตอง	 บายศรี	 กระดาษสาจาก
ใยกล้วย	 กระเป๋าเชือกกล้วย	 สารพัดอาหารหวานคาวและ

แปลงเกษตรสวนกล้วย	แหล่งวัตถุดิบอันทรงคุณค่า

บายศรีสร้างสรรค์

บางส่วนจากเมนูอร่อยแบบกล้วยๆ

สองนักเรียนเกษตรสวนกล้วย

จากกล้วยกลายเป็นกระดาษ
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ร้�นนำ้�ช�โรงเรียน	เปิดโลกก�รเรียนรู้เพื่อเด็กไทย
โรงเรียนบ้ำนคอลอตันหยง	ปัตตำนี

  “ฆฮ์ิกอืดาแต” ค�าๆ นีจ้ะได้ยนิกนับ่อย
ในหมู่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แปลว่า 
“ไปร้านน�้าชา” 
 ท�าไมเขาถึงชักชวนกันไปร้านน�้าชา 
 ร้านน�้าชามีอะไรดี 

	 “กือดาแต”	 หรือ	 “ร้านน�้าชา”	 ปลูกสร้างเป็นเพิง
เลก็ๆ	แบบเรยีบง่าย	มโีต๊ะ	เก้าอี	้และอปุกรณ์ชงชาเป็นหลกั	
เสริมด้วยการจ�าหน่ายอาหารเช้า	 เช่น	 ข้าวย�า	 ข้าวเหนียว
ชนิดต่างๆ	 หรือโรตี	 แต่หลักๆ	 คือบริการเคร่ืองดื่ม	 น�้าชา	
กาแฟ	 โอวัลติน	 ซ่ึงเปิดบริการตั้งแต่เช้าถึงค�่า	 ตลอดท้ังวัน
จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้าร้านเพื่อดื่มน�้าชาและพูดคุย	 รับรู้
ข่าวคราวสังคม	 แลกเปลี่ยนและถกความคิดในเรื่องต่างๆ	
ท�าให้เกดิความอุน่ใจได้ว่า	ยงัมมีติรร่วมถิน่ฐานบ้านเกดิ	เมือ่
เกิดปัญหายังมีเพื่อนคอยช่วยเหลือกัน	ถือเป็นการผูกความ
สัมพันธ์ที่ดีในทางอ้อม	 ในแต่ละชุมชนจึงมีร้านน�้าชาเป็น
แหล่งพบปะพูดคุย	แลกเปลี่ยนข่าวสารของคนในชุมชนอยู่
หลายแห่ง

จุดเริ่มต้นของร้�นนำ้�ช�สอนชีวิต
 จากวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นใต้นี้เอง	 ได้จุด
ประกายความคิดให้กับฉัน	 (ครูซูไรยำ อำแด)	 ครูโรงเรียน
บ้านคอลอตันหยง	 โรงเรียนในชุมชนเล็กๆ	 เขตอ�าเภอ

หนองจกิ	จงัหวดัปัตตาน	ีเนือ่งด้วยวฒันธรรมร้านน�า้ชาเป็น
วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในชุมชนบ้านคอลอตันหยง	 โดย
ร้านน�้าชาจะเป็นที่รับประทานอาหารเช้าและพบปะพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูข่าวสารต่างๆ	ในแต่ละวันของคนใน
ชุมชน	 เมื่อประกอบกับยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่รีบเร่งในการ
ไปท�างานของผู้ปกครอง	ท�าให้ไม่มเีวลาในการเตรยีมอาหาร
เช้าให้กบับตุรหลาน	เดก็บางคนจงึไม่ได้กนิอาหารเช้าก่อนมา
โรงเรียน	หรือต้องฝากท้องไว้ท่ีร้านน�า้ชา	ร้านน�า้ชาจงึเหมอืน
เป็นครัวที่สองของทุกครอบครัวยามเช้าวันใหม่มาเยือน
	 จากแนวคิดเรื่องครัวหลังที่สอง	และการเป็นสถานที่ 
สังสรรค์เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดยามเช้าของร้านน�้าชา	
ประกอบความต้องการให้เด็กนักเรียนได้กินอาหารเช้าก่อน
เข้าเรยีน	จงึท�าให้โรงเรยีนของเราเสนอโครงการ	“ร้ำนน�ำ้ชำ 
โรงเรียน เปิดโลกกำรเรียนรู้เพื่อเด็กไทย”	 กับส�านักงาน 
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	
เพื่อเป็นแหล่งอาหาร	 และต้นแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ	
อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพอีกด้วย	

“คอลอแต”	ร้�นนี้ครูทำ�เพื่อหนู	
	 “คอลอแต”	หรือ	“KHOLO	TEA”	คือชื่อร้านน�้าชา
ของเรา	เราขายอาหารเช้าราคาถูกให้แก่นักเรียนและชุมชน	
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๓	เป็นผู้บริหารจัดการร้าน	
ภายใต้การดูแลของคณะครูและชุมชน	
	 หากมองในแง่สาระการเรยีนรู	้ร้านน�า้ชาคอลอแต	เกิดข้ึน 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กๆ	 ได้พัฒนาทักษะความคิด 

ความคดิสร้างสรรค์ทีไ่ม่สิน้สดุ	เช่น	การคดิค้นสตูรอาหารใหม่ๆ	 
ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ	 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	 สิ่งของ
เครื่องใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง	การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การจ�าหน่าย	 การค�านวณต้นทุนการผลิตและผลก�าไร	 การ
คิดค้นวิธีประหยัดต้นทุนเพื่อความคุ้มค่า	 รวมทั้งการค้นหา
สถานที่จัดจ�าหน่าย	 ในกิจกรรม	สหกรณ์ BANANA ช่วย
ให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่จ�าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ	ขณะเดียวกัน	เด็กๆ	ก็ยังได้เรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมพ้ืนฐานผ่านความรบัผดิชอบทัง้ในฐานะผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภคอกีด้วย	เรยีกได้ว่าปลกูเอง	แปรรปูเอง	ขายเอง	อย่าง
ครบวงจร	เช่นเดียวกับต้นกล้วยที่แตกหน่อ	เติบโต	ออกปลี	 
ให้ผล	 และแตกหน่อขยายกอ	 เป็นวัฏฏจักรการเติบโต
งอกงามที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
	 การคลุกคลีอยู ่กับกล้วยตั้งแต่ต้นจนจบ	 ได้เห็น	 
ได้สัมผัสจากการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน	 ท�าให้เด็กๆ	
ได้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการอย่างชัดเจน	ได้เรียนรู้
การจัดการอย่างเป็นระบบ	ฝึกคิด	ฝึกวางแผน	ฝึกวิเคราะห์
แยกแยะ	 ฝึกรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 อีกทั้งยัง
เป็นการเรียนรู้แบบปลายเปิดที่ไม่มีการจ�ากัดกรอบหรือ
ตัดสินถูกผิด	 ท�าให้เด็กๆ	 รู้สึกสนุกสนานกับการคิด	 และ
การแลกเปล่ียนความคดิ	การทดลองลงมอืท�า	การเรยีนรูข้้อ 
ผิดพลาด	การค้นหาวิธีการแก้ไข	การทดลองคิดใหม่ท�าใหม่	 
เกิดการสรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง
	 กิจกรรมการ เผยแพร ่ผลงำนโครงงำนและ
ผลิตภัณฑ์จำกกล้วย	 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน	 รวมทั้งการ
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ�	 คือหน่ึงด้านของการประเมินผล
ความส�าเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่าย	ที่ส�าคัญคือ	เด็กๆ	
ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง	 เกิดความภาคภูมิใจใน 
ผลงานที่ได้รับการยอมรับ	เกิดความเชื่อมั่นในอนาคต	ที่แม้
จะยงัมาไม่ถงึในวนันี	้แต่สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูอ้ย่างแจ่มแจ้ง	เป็นต้น

ทุนใหม่ที่ช่วยให้เด็กทุกคนมีทักษะในการพึ่งตนเอง	มีความ
พร้อมเพียงพอส�าหรับการประกอบการงานอาชีพ	 และมี 
แนวโน้มในการเป็นสมาชิกชุมชนท่ีเข้มแข็งและมปีระสทิธภิาพ	
	 ในแต่ละช่วงเวลาทีท่ัง้	๖	กจิกรรมด�าเนนิไป	จงึหล่อหลอม 
ให ้เด็กๆ	 เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงข้ึนตลอดเวลา	 
สิ่งท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุด	 คือ	 ความกล้า	 นักเรียนกล้าท่ีจะคิด	 
กล้าท่ีจะแสดงออก	 และกล้าท่ีจะตัดสินใจ	 ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมบูรณาการโครงงานท่ีเป็นเรื่องยากส�าหรับนักเรียน
ขยายโอกาสเป็นเรื่องง่ายไปในทันที

ดอกกล้วยที่สวยที่สุดในโลก
 “ครคูรบั...ผมดใีจทีล่กูผมเรยีนจบแล้ว ท�าขนมคุกกี้
กล้วยตาก และเค้กกล้วยหอมเป็นอาชีพได้” 
	 เพียงแค่ประโยคเดียว	 เป็นค�าตอบที่ยิ่งใหญ่แทน
การประเมินโครงการจากหน่วยงานใดๆ	 ช่วยสร้างก�าลังใจ 
ให้ครูมุมานะที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ดียิ่งๆ	 ขึ้น	 
การท่ีผู้ปกครองใส่ใจกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจัดให้
กับบุตรหลาน	 แสดงถึง	 ความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างบ้าน
และโรงเรยีน	และการจดัการเรยีนนีส้นองตอบความต้องการ
ของนักเรียนได้	
	 ยิ่งไปกว่านั้น	การจัดการเรียนรู้แบบแยกส่วนเฉพาะ
ในสาระวิชาของตนเองของครูผู้สอน	ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ
การสอนแบบองค์รวม	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ข้มแขง็	ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	ทัง้หมด
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู ้ใน 
รูปแบบโครงงาน

 วันนี้ เด็กๆ บ้ำนเขำยำยกะตำเปลี่ยนไป สังคมกำร
เรยีนรูเ้กดิขึน้แล้ว ทัง้จำกสวนกล้วย และจำกทกุภำคส่วน
ในชมุชน พร้อมๆ กบักระบวนกำรพฒันำคุณภำพเยำวชน
ที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ทุกสิ่งที่ฝังอยู่ในเนื้อในตัว
เด็กๆ คือใบรับประกันควำมย่ังยืนขององค์ควำมรู้ ที่น�ำ
ไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีของทุกคน

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมพร้อมและควำมเข้ำใจกระบวนกำร
ท�ำงำนท่ีเป ็นรูปธรรมร ่วมกันของบุคลำกรท้ัง
โรงเรียน ผนวกกับควำมสำมำรถของผู ้บริหำร
โรงเรยีนในกำรประสำนงำนกบัชมุชนและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

ท�าเอง	อร่อยเอง

79๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรสร้ำงควำมรู ้สึกมีส ่วนร่วมและเป็น
เจ้ำของ กำรวำงแผนให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อม 
อยู่เสมอส�ำหรับโอกำสที่มำถึงนักเรียนร่วมกันวางแผนและออกแบบรูปแบบการด�าเนินงานของ

ร้านน�้าชา

ชุมชนและคณะครู	ร่วมแรง	ร่วมใจช่วยกันสร้างร้านคอลอแต

ออกร้านนอกสถานที่	ฝึกจากสถานการณ์จริงและ
ประชาสัมพันธ์ร้านคอลอแต	

ลีลาชาชัก

อย่างเป็นระบบ	ฝึกทักษะการประกอบอาชพีเพือ่เลีย้งตนเอง	
ค้นหาความชอบ	เห็นคุณค่าของตนเอง	แก้ปัญหานักเรียนที่
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า	อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับ
ชมุชน	และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน

ประส�นมือ	ประส�นใจ	ร่วมกันพัฒน�	“คอลอแต” 
	 เมื่อโครงการผ่านได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียน	
และได้รับอนุมัติงบประมาณจาก	 สสค.	 เราก็เริ่มแผนการ
ด�าเนินงาน	โดยแบ่งการท�างานออกเป็น	๓	เทอม	
	 ในเทอมแรก	 เราวางแผนด�าเนินงานและเตรียม
บุคลากร	 แสวงหาแนวร่วมทั้งจากชุมชน	 จากบุคลากรใน
โรงเรียน	และที่ส�าคัญแนวร่วมจากนักเรียน
	 เราจดัเวทปีระชาคม	ระดมความคิดและความร่วมมอื
จากผู้ปกครอง	หน่วยงานรฐั	เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์และ
ขอการสนบัสนนุให้ความช่วยเหลอืในด้านของความคดิ	แรงกาย
และทุนทรัพย์	ได้แนวร่วมจากชุมชนมาพอให้ได้ชื่นใจ
	 ส่วนอีกด้านหนึ่งงานภายในโรงเรียน	 จัดตั้งคณะ
กรรมการด�าเนินงานร้านน�้าชา	 ประชุมสร้างความรู้	 ความ
เข้าใจเกีย่วกบัแผนการด�าเนนิกจิกรรมร้านน�า้ชา	แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการทุกคนไปด�าเนินการ	
แผนการด�าเนินงานที่เราแบ่งหน้าที่กัน	 หลักๆ	 มี	 ๒	 ส่วน	 
ส่วนแรกการจัดท�าหลักสูตรบูรณาการทั้ง	๘	กลุ่มสาระการ
เรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้เรื่องร้านน�้าชาในโรงเรียน	และส่วน
ท่ี	๒	คอืฝึกอาชพีการท�าอาหารและขนมพืน้บ้านแก่นกัเรยีน
และชุมชน	เช่น	การท�าข้าวย�า	ชาชัก	ข้าวเหนียวปิ้ง	และให้
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านน�้าชา	 เช่น	 การท�าบัญชี
รายรับรายจ่าย	การบริการลูกค้า
	 ในส่วนของนักเรียน	 เราวางแผนให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	๑	-๓	ทั้ง	๘๖	คน	เป็นเป้าหมายหลัก	เมื่อ
เราบอกกับเด็กๆ	 ว่า	 “พวกเขาจะเป็นเจ้าของร้านน�้าชา”	

ทุกคนตื่นเต้นกันมากทีเดียว	เราสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ให้กับเด็กตั้งแต่เริ่มแรก	ด้วยการให้เขาช่วยกันวางแผนและ
ออกแบบรูปแบบการด�าเนินงานของร้าน	 แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ	และก�าหนดภาระงานของแต่ละฝ่าย

	 เทอม	 ๒	 แผนงานทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น	 
ผู้ปกครองมาช่วยกันก่อสร้างร้านน�้าชา	บางคนสนับสนุนไม้	 
บางคนแม้ไม่มีเงินมากพอ	 แต่ก็รุ ่มรวยด้วยน�้าใจบอกว่า	
“ผมขอช่วยแรงครูแล้วกัน”	 น�้าใจจากชาวบ้านเหล่านี้ส่วน
หนึ่งล้วนเกิดจากความปรารถนาดีที่เขามีต่อเด็กๆ	อยากให้
เดก็ๆ	ได้ฝึกอาชพี	และมอีาหารเช้ากนิ	เพราะอย่างทีรู่ก้นัใน
ชุมชนว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส	นักเรียน	
ร้อยละ	 ๖๐	 มาจากครอบครัวฐานะครอบครัวไม่ดีนัก	 
ร้านน�้าชาโรงเรียนจึงเป็นความหวังเล็กๆ	 ท่ีจะท�าให้เด็กๆ	 
มีรายได้	และได้อิ่มท้องไปพร้อมกัน	
	 เสยีงตอกไม้	ข้ึนโครงร้านดงัอยูใ่นฝ่ังหนึง่	ส่วนอกีด้าน
หนึง่	ทุกสปัดาห์เวลาท้ัง	๒	คาบในการเรยีนพฒันาทักษะชวีติ	
เดก็นกัเรยีนชายจะได้ฝึกท�าชาชกั	ส่วนเดก็นกัเรยีนหญงิกฝึ็ก
ปรงุอาหาร	ท้ังท�าข้าวย�า	ไข่ต้ม	ข้าวเหนยีวป้ิง	และอาหารเช้า
ง่ายๆ	อื่นๆ	ไว้ส�าหรับขายในร้าน	ฝึกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป

ในแต่ละชั้นปี	กว่า	๑	เดือน	ครูจึงคัดแกนน�ากลุ่ม	๑๐	คน	 
เพ่ือดูแลเพ่ือนและน้องท่ีก�าลังจะได้เป็นพ่อค้าแม่ขาย 
หน้าใหม่	โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ	และมีหัวหน้าในแต่ละ
ฝ่ายคอยดูแล	เช่น	นักเรียนชายดูแลเรื่องขายน�้าชา	นม	น�้า	
ฝ่ายท�าความสะอาดร้าน	ฝ่ายขายอาหาร	โดยผูด้แูลหน้าร้าน	 
จะใช้คนกลุ่มละประมาณ	 ๑๐	 คน	 ส่วนท่ีเหลือก็จะเป็น
ฝ่ายบัญชี	ล้างจาน	เตรียมของ	ท�าความสะอาด	คละกันไป
ตั้งแต่	ม.๑-๓	

ร้�นนำ้�ช�ร้อนๆ	พร้อมเสิร์ฟ
	 เมือ่เข้าเทอม	๓	หลังจากเดก็ฝึกท�าชาชกั	และอาหาร 
อื่นๆ	จนฝีมืออยู่ตัวแล้ว	เราจึงพาเด็กๆ	ไปออกร้านตามงาน
ต่างๆ	เพือ่ให้เขามปีระสบการณ์การบรกิารคนหมูม่าก	ไม่ตืน่คน
และมีใจพร้อมที่จะบริการ	และเป็นการประชาสัมพันธ์ร้าน
ไปในตวั	จากนัน้ไม่นานกถ็งึเวลาเปิดร้านน�า้ชา	“คอลอแต” 
	 วันนี้	 ถือเป็นวันพิเศษของโรงเรียนเราอีกวันหนึ่ง	 
เด็กนักเรียน	ม.๑	-	๓	กลุ่มแรก	เตรียมอาหารไว้พร้อมพรั่ง	
ครูเรียกนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง	 ป.๖	 มากินอาหาร
เช้า	เด็กบางคนบอกไม่มีเงิน	ครูจึงบอกว่า	“ไม่เป็นไร	วันนี้
เปิดร้าน	 พ่ีเขาให้กินฟรี”	 เราเชิญคณะกรรมการการศึกษา	 
ชาวบ้าน	ผู้ปกครองและโรงเรยีนใกล้เคยีงมาร่วมงานเปิดร้าน	
มีการสวดมนต์อวยพรตามหลักศาสนา	
	 จากวันนั้นตั้งแต่เวลา	๗.๑๕	น.	–	๘.๑๕	น.	ความ 
คึกคักเล็กๆ	 จึงเกิดขึ้นที่ร ้านน�้าชาคอลอแต	 โรงเรียน 

บ้านคอลอตันหยง	 เสียงเจี๊ยวจ๊าวสั่งน�้าชา	 กาแฟ	 อาหาร
ของนกัเรยีน	คร	ูและผูป้กครองทีม่าส่งบตุรหลาน	ดงัไม่ขาด 
ระยะ	 ก่อนที่จะปิดร้านเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นเยาว์ไปเข้าเรียน	
และจะมีนักเรียนกะใหม่มาเปิดร้านอีกครั้งตั้งแต่เวลาเที่ยง	
จนถึงบ่ายโมง	
	 พอถึงปลายเดือนก็มีการสรุปบัญชีรายรับรายจ่าย	
และแบ่งเงินปันผลให้นักเรียนในโครงการ	 แต่นอกเหนือ
จากเงินท่ีได้รับแล้ว	 การประเมินผลยังพบว่านักเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น	 มีการคิดที่เป็นระบบข้ึน	 
มทีกัษะการท�างานกบัผูอ้ืน่ดขีึน้	อกีทัง้ยังสนใจอยากท�างาน
ประกอบอาชีพ	 หารายได้เข้าครอบครัวเพิ่มข้ึนด้วย	 และที่
ส�าคัญเด็กๆ	มีความกระตือรือร้น	อยากมาโรงเรียนมากขึ้น	
	 ส่วนเด็กนักเรียนในชั้นอ่ืนๆ	 ก็มีอาหารเช้าที่ถูก
สุขลักษณะไว้รับประทาน	 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	 
ก็เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้น	 มีความไว้วางใจกันมากขึ้น	 
คนชุมชนยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
เต็มที่	 อีกทั้งชุมชนยังมีความหวงแหนโรงเรียนรู ้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกันด้วย	
	 อย่างไรกต็าม	แม้ปัญหาความไม่สงบจะเกดิขึน้เนอืงๆ	
จนท�าให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน	ร้านน�้าชาต้อง
ปิดบริการ	 บางครั้งเด็กๆ	 เตรียมต้มไข่ไว้ขาย	 เมื่อโรงเรียน
หยุดกะทันหัน	 ของที่เตรียมไว้ก็ต้องแจกจ่ายไปกันเน่าเสีย	
รายได้ส่วนหนึ่งหายไป	 แต่เราก็ไม่หมดหวัง	 คณะครูยังพา
นักเรียนไปออกร้านงานต่างๆ	 ตามแต่โอกาสจะอ�านวยให้
เขาได้ฝึกอาชีพ	ฝึกทักษะต่อไปเท่าที่จะท�าได้
	 สุดท้าย	อยากบอกทุกคนว่า	.......	
	 “สถานการณ์ความไม่สงบไม่ใช่อปุสรรคขดัขวางการ
พัฒนา	ณ	ปลายด้ามขวานนี้ยังมีสิ่งดีๆ	ที่รอคอยท่านสัมผัส	
และรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน”	

เรียนรู้การท�านาซิกาบู	(ข้าวย�า).ปูโล๊ะปาแง	(ข้าวเหนียวปิ้ง).	
ขนมถั่วแปบ
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	 เสียงเพลง	 “อีสานแซ่บ”	 ของสมัย อ่อนวงศ  ์ 
“ผู้เป็นยอดขุนพลแคนแห่งแดนสยาม”	 ท�าให้ผม (ครูกิตติ 
ปอบอ)	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้ำนไชยมงคล (สบืสนิวทิยำ) 
อดอมยิ้มไม่ได้	 เพราะถ้าฟังเพลงนี้ให้จบก็จะรู้จักวัตถุดิบใน
การท�าอาหารอีสานบ้านเฮาอีกเยอะแยะมากมาย	 อย่างไข่
มดแดง	 ปลาซิว	 ปลาร้า	 ปลาช่อน	 ส่วนเมนูอาหารก็อร่อย
ใช่ย่อยมีทั้งลาบ	ทั้งก้อย	ทั้งแกงที่เล่าสามวันสามคืนก็ยังไม่
หมดเลยล่ะครับ	
	 แต่ที่ฟังเพลงนี้แล้วครื้มอกครื้มใจเป็นพิเศษ	 เพราะ
ผมคิดว่าต่อไปเพลงอีสานแซ่บคงต้องเติมเนื้อร้องไปด้วยว่า	
ของดีบ้านเฮาน้ันมีเห็ดนำงฟ้ำด้วยเด้อ	 เพราะเห็ดนางฟ้า
นอกจากจะน�ามาต้มย�าท�าแกงแล้ว	ยังสามารถน�าไปแปรรูป
เป็นอาหารชนิดอื่นๆ	ได้อีกมากมาย	อย่างที่โรงเรียนของผม
ท�ามาแล้ว	 ซึ่งมีทั้งเห็ดสวรรค์	 ที่น�าเห็ดไปทอดแล้วปรุงรส	 
แหนมเห็ด	 ที่ใช้เห็ด	 เกลือ	 น�้าตาลทราย	 ข้าวเหนียวนึ่ง	
กระเทียมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน	 จากนั้นน�ามาห่อเป็นมัด	
แล้วหมักไว้จนได้รสเปรี้ยวก�าลังดี	รวมถึงอาหารแปรรูปจาก

เหด็อย่างน�ำ้พรกิหนุม่เหด็ น�ำ้พรกิเผำเหด็ น�ำ้พรกินรกเหด็ 
เกีย๊วเหด็ ไส้กรอกเหด็ เต้ำฮวยนมสดเหด็ เหด็ชบุแป้งทอด 
วุ้นกะทิเห็ด ข้ำวเกรียบเห็ด นำงเล็ดหน้ำเห็ด	ฯลฯ
	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหน	 ครูและนักเรียนที่
โรงเรียนของผมก็สามารถน�าเห็ดไปดัดแปลงเป็นส่วน
ประกอบได้แทบทั้งนั้น	 แถมนักเรียนที่นี่ยังรู ้จักปลูกเห็ด
นางฟ้าไว้ท�าอาหารกลางวันด้วยตัวเอง	 ที่ส�าคัญยังได้วิชา
ความรู้ติดตัวไปอีกด้วย	 ดังนั้น	 อยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางอดตาย 
ถ้าได้มาเรียน	“วิชาเห็ด”	จากที่นี่	

“วิช�เห็ด”...เรียนสนุก	กินได้	สร้�งอ�ชีพ 
	 ก่อนอื่น	 ต้องขอเล่านะครับว่า	 โรงเรียนของผมเป็น
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	ท่ีสอนเดก็นกัเรยีนตัง้แต่
ชั้นอนุบาลปีที่	๑	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	นักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน	พ่อแม่หาเช้ากินค�่า	และ 
ระเหเร่ร่อนมาจากถ่ินอื่นเพื่อท�างานรับจ้างในพื้นท่ีใกล้
โรงเรียน	 ท่ีมีท้ังฟาร์มหมู	 ฟาร์มไก่	 และโรงงานท�าแป้งมัน
ส�าปะหลัง	 ส่วนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพวกเขาก็เป็นแค่
กระต๊อบหลังเล็กๆ	 ท่ีมีแต่หลังคากันแดดกันฝนเท่านั้น	 
ดังนั้นเมื่อเด็กท่ีนี่เรียนจบ	 ม.๓	 พ่อแม่จึงไม่มีเงินทุนส่งให้
เรยีนต่อ	ต้องออกมาขายแรงงานเหมอืนคนรุน่พ่อรุน่แม่ต่อไป
	 ฟังแล้วชวีติเหมอืนน่าเศร้านะครบั	แต่ผมคดิว่าความ
ยากจนแก้ไขได้ด้วยปัญญา	 แม้เด็กเหล่านี้จะไม่มีทุนทาง
สังคมเทียบเท่ากับเด็กในเมือง	 แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถจะ
สร้างให้ตัวเองได้คือ	“ทุนชีวิต”

	 ทุนชีวิตที่ว่านี้คือการรู้จักแปลงทุนความรู้ที่มีอยู่เป็น
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง	 พวกเขาอาจไม่มี
โอกาสเรียนจนจบสูงๆ	 แต่หากพวกเขาได้เรียนที่โรงเรียน
บ้านไชยมงคล	 (สืบสินวิทยา)	แห่งนี้	 ผมเชื่อว่าเด็กนักเรียน
เหล่านี้จะได้ทุนชีวิตกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคต	
สามารถพึ่งพิงตัวเองได้
	 ด้วยสภาพแวดล้อม	 และสภาพความเป็นอยู่ของ
นักเรียน	 และผู้ปกครองท�าให้ทางโรงเรียนของเราจัดการ
เรยีนการสอนโดยน้อมน�าหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 มาปรับใช้เพื่อให้นักเรียน
เกดิการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั	ิและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชพีได้	โดยโครงการเพาะเหด็นางฟ้ากเ็ป็นอกีโครงการหนึง่
ที่โรงเรียนได้ด�าเนินการภายใต้หลักปรัชญานี้	 ที่ผ่านมาทาง
โรงเรียนสามารถน�าผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหารจาน
เห็ดได้อย่างหลากหลาย	จนได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	๓	ปีซ้อน 
ในการน�านักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนเกิดขึ้น	 ๓	 ปี 
ที่แล้ว	 เมื่อครูค�ำพัน แสงจ�ำปำย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียน 
ของเรา	เธอได้น�าความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็นางฟ้า	และการ 
แปรรูปอาหารจากเห็ดมาสู่นักเรียนและคุณครูในโรงเรียน	
แรกทีเดียวผมเห็นเธอเพาะเห็ดที่ใต้ถุนบ้านพักครู	 แต่ก็ไม่
ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควรเพราะสภาพแวดล้อมไม่อ�านวย	
ตอนหลังผมจึงชักชวนให้เธอดัดแปลงเรือนเพาะช�าต้นไม้
มาเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดแทน	 แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานของ
โรงเรือนเพาะเห็ดที่ดี	 เนื่องจากหลังคาทรงตรงที่คลุมด้วย 
สแลนด์ด�าไม่สามารถป้องกนัฝน	และแสงแดดได้	ท�าให้ผลผลิต 
ทีไ่ด้น้อย	มหิน�าซ�า้เมือ่ถงึฤดฝูน	น�า้ฝนกต็กลงมาถกูก้อนเชือ้
เห็ดท�าให้เกิดราด�า	 ก้อนเชื้อเน่าเสียเร็ว	 ทางคณะครูจึงคิด
กันว่าเราน่าจะปรับปรุงโรงเรือนให้มีประสิทธิภาพ	นี่จึงเป็น
ทีม่าให้เราน�าเสนอข้อมลูไปยงัส�ำนกังำนส่งเสรมิสงัคมแห่ง
กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำเยำวชน (สสค.)เพือ่รบัการสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณในการท�า	 “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 
และการแปรรูปอาหารจากเห็ด”	 โดยน�าเงินที่ได้ไปจัดท�า 
โรงเรือนเพาะเห็ด	 และน�านักเรียนไปศึกษาดูงานยังแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน
	 ส่วนความสนใจในการเพาะเหด็ของครคู�าพนันัน้	เธอ
เล่าให้ผมฟังว่า	สามีของเธอรับราชการเป็นทหารอยู่ในค่ำย
สุรธรรมพิทักษ์ อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ค่ายแห่ง
นี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของเหล่าทหาร	
สามีของเธอจึงพลอยได้รับความรู้ต่างๆ	ไปด้วย	รวมถึงการ 

เพาะเห็ดและการแปรรูปอาหารจากเห็ด	 ที่สุดสองสามี
ภรรยาก็เลยหารายได้พิเศษด้วยการแปรรูปอาหารจากเห็ด
เพื่อจ�าหน่ายเป็นของฝาก	 เมื่อย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนนี ้
ครูค�าพันจึงรับอาสาท�าโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็ก
อย่างแข็งขัน	รวมถึงรับผิดชอบโครงการใหม่นี้ด้วย	
	 นอกจากนัน้	เหตทุีเ่ราเลอืกเพาะเหด็นางฟ้า	กเ็พราะ
เป็นเห็ดทีเ่พาะพันธ์ุได้ง่าย	ใช้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้งสัน้ 
มีรสชาติอร่อย	 และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 แถมยังมี
สรรพคณุช่วยป้องกนัโรคหวดั	ช่วยการไหลเวยีนเลอืดให้ดขีึน้	 
และช่วยป้องกันโรคกระเพาะ	 ที่ส�าคัญโรงเรียนของเรา
สามารถน�าเห็ดนางฟ้ามาท�าเป็นอาหารกลางวันให้เด็กๆ	ใน
โรงเรียนได้อย่างหลากหลายอีกด้วย	

กระบวนก�รเพ�ะเห็ด	ที่ครูและเด็กลงมือด้วยกัน	
	 ก่อนหน้าที่จะมีโรงเรือนเพาะเห็ดที่ได้มาตรฐานจาก
งบประมาณของ	 สสค.	 ทางโรงเรียนเคยซื้อก้อนเชื้อเห็ดมา 
ทดลองเพาะ	๑,๐๐๐	ก้อน	ปรากฏว่าเสียหายแทบทั้งหมด	
เพราะสภาพแวดล้อมและอณุหภมูไิม่เหมาะสม	แต่หลงัจาก
ท่ีได้ปรับปรุงโรงเรือนส�าหรับเพาะเห็ดให้มีขนาด	๕	 x	 ๑๐	
เมตร	พร้อมชั้นวางก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	หนทางข้าง
หน้ากด็มูคีวามหวังมากขึน้	ครูค�าพนัเริม่เดนิหน้าพาเดก็ๆ	ไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเป็นล�าดับแรก
	 ความจริง	ตัวเธอเองก็มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
นี้ครบถ้วน	 แต่ครูค�าพันคิดว่าอยากให้เด็กได้ไปเห็นการใช้
ชีวิตจริงๆ	 ของเกษตรกรที่เพาะเห็ดซึ่งมีเทคนิควิธีการและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจ	 เธอจึงติดต่อประสานงานกับ
วทิยากรท้องถิน่เพือ่ช่วยอธบิายให้ความรูแ้ก่เดก็ๆ	เรือ่งการ
ดแูลรกัษาโรงเรอืนเพาะเหด็	การรดน�า้	การเพาะก้อนเชือ้เหด็	
ตลอดจนการแปรรปูอาหารจากเห็ด	อย่างไรก็ตาม	การเพาะ
ก้อนเชือ้เหด็นัน้ทางโรงเรยีนไม่สามารถท�าเองได้	เพราะต้อง
ใช้อปุกรณ์และงบประมาณค่อนข้างสงู	จงึจ�าเป็นต้องซือ้ก้อน
เชื้อเห็ดจากฟาร์มที่อยู่ในชุมชน	
	 ครั้งนั้น	 เมื่อนักเรียนระดับชั้น	 ม.๑	 -	 ม.๓	 จ�านวน	
๗๘	คน	ได้ไปเรียนรู้การเพาะเห็ดจากวิทยากรข้างนอก	ทาง

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

ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้�	และก�รแปรรูปอ�ห�รจ�กเห็ด
โรงเรียนบ้ำนไชยมงคล	(สืบสินวิทยำ)	นครรำชสีมำ

82 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



84 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 เวลาเป็นไข้เจ็บป่วยเล็กๆ	 น้อยๆ	 แม่ของผมไม่เคย
ต้องไปซ้ือหาหยูกยาท่ีไหน	 เพราะท่ีต�าบลนาขอม	 อ�าเภอ
ไพศาลี	จังหวัดนครสวรรค์ของเรา	ทั้งเด็กเล็กเด็กโต	ผู้ใหญ่
ในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าแค่เดินเข้าไปในสวนข้างบ้านเราก็จะมี
ยาสมุนไพรใกล้ตัวไว้ใช้สอยมากมาย	
	 ก่อนหน้านี้	คนในหมู่บ้านของผมปลูกพืชสมุนไพรไว้
ทีบ้่านเยอะแยะ	เช่น	ฟ้าทะลายโจร	รางจดื	ขมิน้ชนั	กะเพรา	
ทองพนัชัง่	กระเจีย๊บแดง	มะขามป้อม	ย่านาง	มะรมุ	ชมุเหด็
เทศ	บอระเพด็	เสลดพงัพอน	มะแว้ง	ฯลฯ	แต่พอเวลาผ่านไป	 
คนรุ่นปู่ย่าตายายล้มหายตายจาก	 ความรู้เร่ืองสมุนไพร
ก็พลอยหายตามไปด้วย	 ถึงขนาดที่คนรุ่นหลังไม่รู้ว่าพืช
สมนุไพรชนดินัน้ๆ	มชีือ่เรยีกว่าอะไร	และมสีรรพคณุอย่างไรบ้าง	
	 แต่สองปีที่ผ่านมานี้	 หลังจากที่โรงเรียนบ้านนาขอม
ของผม	ท�าโครงกำรส่งเสรมินวตักรรมสร้ำงสรรค์กำรเรยีน
รู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว	 นอกจากนักเรียนอย่างผมจะรู้จัก

สมุนไพรต่างๆแล้ว	ก็ยังขยายความรู้ในเรื่องนี้ไปสู่เรื่องอื่นๆ	
อีกด้วย	

“เชิญชมสวนสมุนไพรที่โรงเรียนบ้�นน�ขอมครับ”	
	 เช้าวนันีผ้มได้รบัมอบหมายจากครธูวชัชยั จนิดำศรี 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนาขอม	 ต�าบลนาขอม	 อ�าเภอ
ไพศาล	ีจงัหวดันครสวรรค์	และครปูระชำ อุน่เจรญิ	ครสูอน
วิชาเกษตรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้	 ให้เป็นมัคคุเทศน์
น�าเพ่ือนๆ	จากต่างโรงเรียนเดนิชมสวนสมนุไพรทีอ่ยูภ่ายใน
โรงเรียนของเรา	
	 สวนสมนุไพรแห่งนีม้เีนือ้ทีไ่ร่เศษๆ	แต่กลบัมสีมนุไพร
นบัร้อยชนดิ	ซึง่เราแยกปลกูเป็นหมวดหมูต่ามการบ�าบัดโรค
ต่างๆ	ทั้งหมด	๑๖	กลุ่มอาการ	
	 “บริเวณสวนส่วนนี้	 เราใช้ปลูกพืชสมุนไพรที่เป็น 
กลุ่มยำแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ	เช่น	กานพลู	กระวาน	

ส่งเสริมนวัตกรรมสร้�งสรรค์ก�รเรียนรู้
เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว 
โรงเรียนบ้ำนนำขอม	นครสวรรค์

 “แม่ครับ…ผมรู ้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว สงสัยจะเป็นหวัดแน่เลย” ผมบอกกับแม่ในเช้า 
วันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดศีรษะ มีอาการเหมือนจะเป็นไข้ แทนที่แม่ของผมจะเดินไปหยิบ
ยาพาราเซตามอล แม่กลบับอกกบัผมว่า “รอเดีย๋วนะลกู แม่จะไปเดด็ยอดฟ้าทะลายโจรข้างบ้าน
มาต้มให้ดื่ม วันนี้นอนพักเยอะๆ เดี๋ยวก็หาย”

กานพลู กระวาน ลูกใต้ใบ

วิทยากรได้มอบก้อนเชื้อเห็ดให้นักเรียนคนละ	๕	ก้อน	เพื่อ
ไปฝึกเพาะเลี้ยงต่อที่บ้าน	 ครูค�าพันเห็นเป็นโอกาสอันดีจึง
ให้เด็กๆ	น�าความรู้จากการศึกษาเรียนรู้ก้อนเชื้อเห็ดที่น�าไป
เพาะที่บ้าน	มาต่อยอดที่โรงเรียนต่อไป	
	 เมื่อเด็กมีความรู้	 และโรงเรียนมีโรงเพาะเห็ดท่ีได้
มาตรฐาน	ทางโรงเรยีนจงึจดัหาก้อนเชือ้เหด็จ�านวน	๒,๐๐๐	
ก้อน	 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตเพื่อจ�าหน่ายและให้นักเรียน 
รับประทานมาเพาะในโรงเรอืนหลงัใหม่	ปรากฏว่าได้ผลผลติด	ี 
สามารถน�ามาท�าเป็นอาหารกลางวนั	และแปรรปูอาหารจาก
เห็ดได้หลากหลาย	 โดยเฉพาะเห็ดสวรรค์	 และแหนมเห็ด
กลายเป็นสินค้าขายดีของโรงเรียน	 และกลายเป็นของฝาก
ท่ีมชีือ่เสียง	มคีนในชมุชนมาสัง่ซือ้มากมายเพือ่เป็นของฝาก
ในเทศกาลต่างๆ	รวมถงึทางโรงเรยีนจดัเป็นกระเช้าของฝาก
ผู้มาเยี่ยมมาเยือนอีกด้วย
	 งานน้ีผมคิดว่าครูและนักเรียนต้องท�างานประสาน
กันเป็นใจเดียวจึงจะออกมาส�าเร็จ	ครูต้องมีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดความรู้	 ลองผิดลองถูกสูตรการแปรรูปอาหารจาก
เหด็ไปพร้อมๆ	กบันักเรยีน	ส่วนนักเรยีนกไ็ด้เรยีนรูเ้รือ่งต่างๆ
ต้ังแต่การสร้างโรงเรอืนเพาะเหด็ทีไ่ด้มาตรฐาน	ขัน้ตอนการ
แปรรูปอาหารจากเห็ด	 ไปจนถึงวิธีการจัดจ�าหน่าย	 เรียนรู้ 
เรื่องความสามัคคีจากการช่วยกันท�าความสะอาดก้อน 
เชื้อเห็ด	 และการช่วยกันเก็บผลผลิต	 เรียนรู ้เรื่องความ
ประหยัด	 จากการที่มีเห็ดไว้รับประทานในโครงการอาหาร
กลางวันโดยไม่ต้องซือ้หา	เรยีนรูเ้รือ่งความซือ่สตัย์จากการท่ี 
ครูมอบหมายให้จัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการเพาะ
เหด็เพือ่จ�าหน่ายให้กบัชมุชน	และเรียนรู้เรือ่งความมรีะเบยีบ
วินัยจากการดูแลรักษาโรงเรือนเพาะเห็ด	 การรดน�้า	 และ
การเก็บผลผลิต

บูรณ�ก�รคว�มรู้สู่เรื่อง	“เห็ด”	
	 เนื่องจากโครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี	 เป็นที่
ยอมรับของชุมชน	 ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป	 จนได้รับ	
“รางวัลหน่ึงนวัตกรรม	 หนึ่งโรงเรียน”	 ของระดับเขตการ
ศึกษา	 ทางโรงเรียนจึงได้บรรจุโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
และการแปรรูปอาหารจากเห็ด	 เข้าไปในหลักสูตรการงาน
อาชีพ	“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์”	กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง กำรแปรรูปอำหำร
จำกเห็ดนำงฟ้ำ เป็นหลักสูตรเพิ่มเติม	ให้แก่นักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๓	 ทุกคนได้เรียนรู้	 เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพ	 พร้อมขยายผลไปยังนักเรียนช้ันอื่น
และผู้สนใจต่อไป	

	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่าการเรยีนรูเ้รือ่งการเพาะเหด็และ
การแปรรูปอาหารจากเห็ดจะอยู่ในชั่วโมงการงานอาชีพ 
ที่มีแค่	๒	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเด็กๆ	ได้เรียนรู้ 
อะไรมากกว่านัน้	เพราะนอกจากเดก็ๆ	จะได้รูจ้กัใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์	 รู้จักหารายได้ระหว่างเรียน	 พวกเขายัง 
สามารถบูรณาการความรู ้ในวิชาอื่นๆ	 มาใช้ในการท�า
โครงการนี้ได้อย่างแยบยล	
	 เช่นเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 ผ่านการวัดการเจริญ
เติบโต	 หรือการชั่งน�้าหนักของเห็ด	 รวมถึงจากการท�า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย	 หรือเรียนรู้วิชาศิลปะจากการวาดรูป
ประกอบ	การออกแบบตกแต่งผลติภณัฑ์	และการจดักระเช้า
ต่างๆ	เรยีนรูว้ชิาสขุศกึษา	จากการค้นคว้าหาข้อมลูเกีย่วกบั
คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด	
	 ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆ	 ยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง	 เช่น	 ในการเพาะเห็ดนางฟ้าพบว่ามีศัตรู
พืชที่ส�าคัญคือ	แมลงหวี่	และแมลงปีกแข็ง	เด็กๆ	จึงช่วยกัน 
ค้นคว้าหาข้อมูล	 และทดลองน�าน�้าหมักสมุนไพรจาก 
ดาวเรือง	 ตะไคร้	 และลูกสะเดามาฉีดพ่น	 ผลปรากฏว่า 
น�้าหมักจากลูกสะเดาใช้ได้ผลดีที่สุด	 ส่วนสภาพอากาศที ่
ร้อนมากเกินไป	 จนเป็นอุปสรรคต่อการออกดอกของเห็ด	
เด็กๆ	ก็ช่วยกันแก้ไขด้วยการน�าสแลนด์สีด�ามาใช้กรองแสง	
ซึ่งช่วยเก็บความชื้นในโรงเรือนได้ระดับหนึ่ง	
	 แค่เห็ดนางฟ้าอย่างเดียว	ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่า
จะสามารถแตกยอดความรู้ไปได้มากมายขนาดนี้	 ผมคิดว่า 
ถ้าในชุมชนของเรามีของดีหรือภูมิปัญญาอะไรท่ีอยู่ใกล้ตัว	
เราก็สามารถน�ามาเรียนรู้	 เพิ่มมูลค่า	 สร้างอาชีพและสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนท้ังชาวบ้าน	 ครู	 และ
นักเรียนได้เหมือนที่โรงเรียนผมนี่แหละ
 ว่ำแต่…จะกล้ำลองดูสักตั้งไหมล่ะครับคุณครู

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมเอำจริงเอำจัง และควำมเอำใจใส่ของ
ครูทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพำะครูที่เป็นหัวหน้ำ
โครงกำรทีจ่ดุประกำยให้เกดิกจิกรรมนี ้รวมถงึควำม
คิดสร้ำงสรรค์ของครูและนักเรียนในกำรแปรรูป
อำหำรจำกเห็ดได้อย่ำงหลำกหลำย 

85๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



ดปีลี	เพ่ือนๆ	เหน็ไหมครบั	ต้นดีปลหีน้าตาคล้ายต้นพรกิไทย
เลย	เราจะน�าลูกของมนัไปท�าเป็นยา	หมอยาพืน้บ้านทีม่าให้
ความรู้พวกเราบอกว่าให้ใช้ลกูดีปล	ี๒๐	ลกู	ต้มกบัน�า้	๒	แก้ว	
แล้วดืม่วนัละ	๒	ครัง้ๆ	ละ	๑	แก้ว	ก่อนอาหารเช้า-เยน็จะช่วย 
แก้ไอ	และแก้ท้องอืดได้	
	 ส่วนด้านนี้	 เราปลูกสมุนไพรกลุ่มยำแก้ไข้ ลด
ควำมร้อน	เช่น	บอระเพ็ด	ประค�าดีควาย	ย่านาง	ลูกใต้ใบ	 
ปลาไหลเผือก	 ฟ้าทะลายโจร	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 โดย
เฉพาะฟ้าทะลายโจรน่ีผมเองใช้เป็นประจ�าครับ	เวลาไม่สบาย
แม่ไม่ต้องไปซือ้ยาท่ีร้านขายยา	แต่จะน�าฟ้าทะลายโจรมาต้ม
ให้ผมดื่มแทน	 ช่วงที่ไข้หวัดนกระบาดเนี่ยฟ้าทะลายโจร 
ดังใหญ่เลยครับ	 เพราะองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 
ได้รับรองว่า	 ฟ้าทะลายโจร	 เป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทา 
อาการหวดัได้	เพราะมฤีทธิใ์นการสร้างภมูคิุม้กนัให้ร่างกาย	
คนทีเ่ป็นหวดั	หรอืร้อนในบ่อยๆ	ถ้ารับประทานฟ้าทะลายโจร	 
กจ็ะสามารถช่วยกระตุ้นภมูคิุม้กนัให้ดีขึน้	จงึไม่เป็นหวดัง่าย	 
ส่วนอาการร้อนในก็จะหายไปด้วย	 ถ้าเพ่ือนๆ	 อยากรู้ว่า 
ฟ้าทะลายโจรมีรสชาติอย่างไร	 ลองเด็ดชิมได้เลยครับ… 
ขมใช่ไหมละครับ	รสขมแบบนี้ครูของผมบอกว่ามีสรรพคุณ
เป็นยาเย็น	ช่วยแก้ร้อนในได้ดี	เพื่อนๆ	คงไม่ชอบ	ผมเองก็
ต้องกลัน้ใจทานครบั	พร้อมกบัท่องไว้ในใจว่า	‘หวานเป็นลม	
ขมเป็นยา	 กินแล้วหาย	 ไม่วายชีวาแน่เอย’…ถ้าอยากหาย
ป่วยก็ต้องทานครับ	
	 ยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมครับ	 ผมจะพาไปดูกลุ ่ม
สมุนไพรที่เป็นกลุ่มยำแก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง และโรค
กระเพำะ	เช่นกระทอื	อ่านว่า	‘กระทอื’	นะครบั	ไม่ใช่	‘กระบอื’	
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่	 ต้นกระทือหน้าตาคล้ายต้นขิง	 
และต้นไพล	 เห็นไหมครับว่ามีดอกเป็นทรงกระบอกสีเขียว 
สีแดงสวยเชียวละ	 ที่บ้านของผมแม่จะขุดกระทือมาทั้งต้น	 
แล้วลอกกาบออก	 เลือกเอาแต่ส่วนที่เป็นช่อดอกอ่อน	 
เนื้อในอ่อนๆ	น�าไปลวกจิ้มน�้าพริก	ท�าแกงเลียง	หรือท�าแกง
เผ็ดอร่อยมาก	 นอกจากน้ันสมุนไพรกลุ่มน้ีก็ยังมีกระชาย	
ทับทิม	 ฝรั่ง	 เพกา	 และเปล้าน้อย	 โดยเฉพาะเปล้าน้อย	 
คนไทยเรานิยมน�ามาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคมานาน	 
โดยเฉพาะส่วนใบนิยมน�ามาต้มรกัษาโรคกระเพาะ	แต่ปัจจบุนั 
สมุนไพรชนิดนี้ได้ถูกญี่ปุ่นน�าไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว”	

“ทุกฝ่�ยร่วมใจ”	หัวใจของคว�มสำ�เร็จ	
	 นอกจากความเขียวขจี 	 และดอกเล็กๆ	 ของ
สมุนไพรจะท�าให้ใครต่อใครที่มาเที่ยวสวนสมุนไพรของเรา
เพลดิเพลนิแล้ว	ป้ายบอกช่ือสมนุไพรแต่ละชนดิกย็งัเช้ือเชญิ
ให้เพื่อนต่างโรงเรียนหยุดอ่านเป็นระยะๆ	
	 ผมนึกย้อนถึงปีก่อนโน้นท่ีครูประชาท�าโครงการนี้
ใหม่ๆ	 ความจริงครูท�าโครงการศึกษาและอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว	 พอย้ายมาเป็นครูของโรงเรียนเรา
จึงปรึกษากับผู้อ�านวยการโรงเรียนว่าน่าเสียดายท่ีสมุนไพร
ประจ�าถิ่นของต�าบลเราก�าลังจะสูญหาย	 อย่างเช่น	 ราก
สามสิบ	 หรือที่เรียกกันว่า	 “สาวร้อยผัว”	 รวมถึง	 เอนอ้า	 
โด่ไม่รู้ล้ม	 ซ่ึงท้ังหมดเป็นยาบ�ารุงก�าลังของท้ังสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี	
	 ผู้อ�านวยการเห็นด้วยว่าเราน่าจะร่วมมือกันอนุรักษ์
สมุนไพรเหล่านี้ไว้	 พอดีกับที่ทางส�ำนักงำนส่งเสริมสังคม
แห่งกำรเรียนเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.)	 ได้เปิด
โอกาสให้เสนอโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ	ทางโรงเรยีน
จึงเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างเต็มที่	
	 ครบูอกว่าการท�างานครัง้นีต้้องใช้ทีมเวร์ิคเป็นอย่างมาก	 
โดยเริ่มจากการท่ีโรงเรียนด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็น 
ของนักเรียน	 คณะครู	 ผู ้ปกครองและชุมชนว่าเห็นด้วย
กับการอนุรักษ์พันธุ ์พืชสมุนไพรเพื่อเป็นมรดกให้กับ 
ลกูหลานหรอืไม่	เมือ่ทกุภาคส่วนเหน็ด้วย	ครกูเ็ชญิวทิยากร
มาให้ความรู ้เก่ียวกับสมุนไพร	 ท้ังท่ีเป็นแพทย์แผนไทย
จากตัวเมืองนครสวรรค์	 รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก 
คุณณฐัธชยั นชุชม	หวัหน้าสวนรกุขชำติ ๑๐๐ ปี กรมป่ำไม้ 
(ซับสมบูรณ์)ที่มาให้ความรู้และช่วยประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายสมุนไพร	 เพราะก่อนหน้านี้ทางสวนรุกขชาติ	
๑๐๐	ปี	 ฯ	 ได้ท�าโครงการ	 “ท่องไพร	 หัวใจไพศาลี”	 โดย
ให้โรงเรียนของเราและโรงเรียนอื่นๆ	 ในบริเวณใกล้เคียงได้
รวมตัวกันเป็น	 “เครือข่ายสมุนไพร”	 เพื่อช่วยกันอนุรักษ์
พืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ของอ�าเภอไพศาลีด้วยกัน	 โดยเรา
ให้สญัญาใจกนัว่าเราจะช่วยเหลอืกนัในเรือ่งของการอนรุกัษ์
พันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ	

“ทอดผ้�ป่�สมุนไพร”	ได้ทั้งบุญทั้งแหล่งเรียนรู้	
	 แล้ววันที่เราได้เห็นพลังของชุมชนและเครือข่าย
สมุนไพรก็มาถึง	 หลังจากที่ครูในโรงเรียนและนักเรียนได้
ท�าการส�ารวจพืชสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่น	ด้วยการถ่ายภาพ
จดัท�าเป็นหนงัสอืสมนุไพรใกล้ตวั	โดยรวบรวมพชืสมนุไพร
ในท้องถิ่น	แบ่งตามอาการรักษาโรค	๑๖	อาการ	และแผ่น
ภำพกำรเรียนรู้	 ซึ่งภาพสมุนไพรที่ครูให้พวกเราไปถ่ายมา
จดัท�าเป็นหนงัสือนัน้ได้มาจากสมนุไพรของชาวบ้าน	รวมถงึ 
ภาพสมุนไพรที่ทางเครือข่ายส่งมาให้	จากนั้นทางเครือข่าย
สมุนไพรก็ให้ค�าแนะน�าว่า	 เราควรที่จะจัด	 “ทอดผ้าป่า
สมนุไพร”	เพือ่ปรบัปรงุสวนสมนุไพรของโรงเรยีนทีม่อียูเ่ดมิ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
	 ภาพงานวนันัน้ไม่ต่างกบัการทอดผ้าป่าทีท่�ากนัทัว่ไป	
แตกต่างกันก็แต่แทนที่ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง	 รวมถึง
โรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายสมุนไพรจะน�าปัจจัยท่ีเป็น	 “เงิน”	
มาทอดผ้าป่าก็น�า	“พืชสมุนไพร”	ใส่ถุงกันมาท�าบุญแทน	…
เสยีงพระสวดให้พรในวนันัน้	ท�าให้คนทีน่�าสมนุไพรมาท�าบญุ
ต่างอิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า	 แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังจดจ�า
เหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี	วันนั้นชาวบ้านบางคนน�า
สมนุไพรทีต่วัเองไม่รูจ้กัชือ่มาสอบถามชือ่และสรรพคณุจาก
แพทย์แผนไทยที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย	
	 หนึง่สปัดาห์หลงัจากนัน้ผม	เพือ่นๆ	และคณะครกูเ็ริม่
ลงมอืปลูกพืชสมนุไพรด้วยกนั	ผมได้เรียนรู้วิธีการขดุดนิ	การ
ปลกู	การขยายพนัธุ์	รวมถงึการดแูลรกัษา	พวกเราไม่จ�าเป็น
ต้องท่องจ�าจากหนังสือว่าพืชสมุนไพรชนิดนี้หน้าตาเป็น
อย่างไร	มสีรรพคณุอย่างไรบ้าง	แต่สามารถเห็นภาพสมนุไพร
จากของจริง	ดมกล่ินได้	เดด็มาชมิได้	และทีส่�าคัญพวกเราได้ 
น�าสมุนไพรที่ปลูกเองกับมือไปท�าเป็นโครงงานสมุนไพร 
ใกล้ตัว	 ๓	 โครงงาน	 คือ	 โครงงำนน�้ำมันเหลืองสมุนไพร  
โครงงำนยำหม่องเสลดพังพอน และโครงงำนสเปรย์ 
ตะไคร้หอมกันยุง	 ผลิตภัณฑ์ที่เราท�าขึ้นมานี้	 ทางโรงเรียน
ได้น�าไปร่วมจัดนิทรรศการในงานต่างๆ	และส่งเข้าประกวด

โครงงานอาชีพ	 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษา	และระดับภาคเหนือ	
	 ล ่าสุดพวกเราได ้ต ่อยอดน�าสมุนไพรมาท�ำน�้ำ
สมุนไพร เช่น	ใบเตย	กระเจี๊ยบ	จ�าหน่ายให้เพื่อนนักเรียน
แทนที่จะให้ร้านค้ามาจ�าหน่ายน�้าอัดลม	 นอกจากน้ันยัง
พฒันาสมนุไพรเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ	เช่น	บำล์มเสลดพงัพอน 
ลกูประคบ	ซึง่ในอนาคตจะมกีารต่อยอดให้นักเรยีนได้เรยีนรู้
เรือ่งการนวดแผนไทย	เพราะทางโรงเรยีนเหน็ว่าเราสามารถ
ผลิตน�้ามันส�าหรับนวด	และลูกประคบได้ด้วยตัวเอง	เราจึง
น่าจะเรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้เพิ่มเข้ามา	 เพื่อวันหนึ่งนอกจาก
เดก็นกัเรยีนจะสามารถปลกูสมนุไพรไว้ใช้เอง	รูจ้กัสรรพคณุ
ต่างๆ	ของสมนุไพรแล้วกอ็าจยดึการนวดแผนไทยเป็นอาชพี
ได้ต่อไปอีกด้วย	
	 ผมคดิว่าสิง่ทีต่วัเองได้รับจากการเรยีนทีน่ี่	คือความรู้
และทักษะการใช้ชีวิต	เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็รู้ว่าจะสามารถ
น�าสมุนไพรท่ีปลูกไว้ท่ีบ้านชนิดไหนมาบ�าบัดรักษาตัวเอง	 
รู้ว่าจะท�าน�้ามันเหลือง	ยาหม่อง	สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงไว้
ใช้เองได้อย่างไร	หรอืทีด่กีว่านัน้ถ้าผมจะยดึการท�าผลติภณัฑ์
เหล่านี้เป็นอาชีพ	โอกาสที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ก็มีอยู่มาก	
	 ทกุวนันีค้นในชมุชนบรเิวณโรงเรยีนได้มโีอกาสใช้สวน
สมุนไพรแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้	 และเป็นทั้งโรงพยาบาล	
ใครเจบ็ป่วยขึน้มา	กม็กัจะมาหาคณุครทูีโ่รงเรยีนเพือ่ถามหา
ยาสมนุไพรแก้โรคต่างๆ	เช่น	เบาหวาน	ความดนั	หรอืบางคน 
ที่เคยทดลองใช้น�้ามันเหลือง	ยาหม่องที่ทางโรงเรียนท�าแจก	
ก็ยังถามไถ่ว่าจะท�าอีกเมื่อไร	เพราะใช้แล้วได้ผลดี	
	 ท่ีผ่านมาโรงเรียนของเราจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เราเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ยุวเกษตร	 ของกรมพัฒนาที่ดิน	 จังหวัดนครสวรรค์	 และ
เป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง	 ท�าให้ที่โรงเรียนของเรามี 
ท้ังบ้านดิน	 แปลงผัก	 บ่อเลี้ยงปลา	 และตอนนี้ก็มีสวน
สมุนไพรให้ใครต่อใครมาเยี่ยมชมอีกด้วย	
 ไม่ต้องบอกก็คงรู้นะครับว่ำผมภูมิใจในโรงเรียน 
คุณครู ชุมชน และเครือข่ำยของเรำมำกแค่ไหน หำกมี
เวลำว่ำง ลองแวะมำชมโรงเรยีนผมได้นะครบั ยนิดต้ีอนรบั
เสมอ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง  
รวมถึงควำมร ่วมแรงร ่วมใจของทุกภำคส่วน  
โดยเฉพำะกำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยสมุนไพร 
ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้กำรท�ำงำนส�ำเร็จ 
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	 ผมและเพือ่นๆ	น้องๆ	ในวงดนตรีต่ืนเต้นกบังานนีม้าก	 
เราตื่นกันแต่เช้า	 มารวมพลที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา	 ๖.๓๐	น. 
เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแสดง	 ที่มีทั้งกีตาร์	 กีตาร์เบส	
คีย์บอร์ด	และกลองชดุ	รวมถงึช่วยกนัจดัเตรยีมเครือ่งแต่งกาย 
ของน้องๆ	 ชั้นประถมที่มาร�ารีวิวประกอบเพลง	 เมื่อได้ 
เวลา	๗.๐๐	น.	พวกเรากว่า	๓๐	ชวีติจงึขึน้รถบสัเพือ่เดนิทาง
ไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน

จุดเปลี่ยนของชีวิตผม	คือ	“ดนตรี”	
	 ใครๆ	 ก็เรียกผมว่า	 “อาร์ต”	 แต่ชื่อจริงของผมคือ 
พีระพล เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ของโรงเรียน
บ้ำนนำบอน อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ ก่อนหน้านี้ 
ไม่มีใครคาดคิดว่าผมจะมาเป็นนักร้องน�าในวงดนตรีได้	 
เพราะผมถูกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเสี่ยง	 เป็นนักเรียนที่อยู่
ในสภาพแวดล้อมและครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นและมี
โอกาสตดิยาเสพตดิ	ส่วนวรีกรรมของผมกใ็ช่ย่อยทัง้โดดเรยีน	 
สูบบุหรี่	 จนที่สุดแม่กับพ่อเลี้ยงต้องเปลี่ยนโรงเรียนให้ผม
จากโรงเรยีนในตวัอ�าเภอมาเป็นโรงเรยีนบ้านนาบอนซึง่เป็น
โรงเรียนใกล้บ้านแทน	เพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด	
	 เสียงพิธีกร	 เรียกวงดนตรีชาโด้	 ของโรงเรียนบ้าน 
นาบอนขึ้นท�าการแสดง	 หลันเพ่ือนผู้หญิงที่เรียนอยู่	 ม.๓	
เหมือนผมออกไปร้องเพลง	 “สยามเมืองยิ้ม”	 ของพุ่มพวง 
ดวงจันทร์ เป็นการเปิดงาน	 เสียงปรบมือจากคณะครูและ
นกัเรยีนทัง้	๑๐	โรงเรยีนทีเ่ข้าแข่งขนักฬีาในครัง้นีด้งักกึก้อง

 “จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย มิเป็นทาสใคร แหละมี
น�้าใจล้นปริ่ม
 ทั่วโลกกล่าวขาน ขนานนาม ให้ว่าสยามเมืองยิ้ม  
 เราควรกระหยิ่มถึงความดีงาม...”
	 หลังจากเสียงเพลงท่ีสะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยจบลง	 เสียงร้องของน้องเต้ย	 นักเรียนชั้น	 
ม.๒	 ในเพลง	 “กระแซะ”	 ของพุ่มพวง	 ดวงจันทร์ก็ดังขึ้น	 
ช่วยสร้างความคึกคักสนุกสนานต่อในทันที	 จบแล้วก็เป็น 
การรีวิวประกอบเพลงของน้องๆ	 ชั้นประถมที่มีความ 
พร้อมเพรียงสวยงาม	
	 คราวนี้ก็มาถึงหน้าท่ีของผมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่
รับหน้าท่ีร้อง	 “เพลงอาเซียนร่วมใจ”	 สลับเสียงชาย-หญิง
คู่กัน	 เพลงนี้มีการแต่งเนื้อร้องและท�านองโดยประภำส  
ชลศรำนนท์ ดนตรโีดยคุณพระช่วยออร์เคสตรำ	และขบัร้อง 
โดยปำน-ธนพร แวกประยูร และบี-พีระพัฒน์ เถรว่อง
 “อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ อาเซยีนร่วมใจ 
อาเซียนเรามาร่วมใจ

มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน 
ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย 
 อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ 
อาเซียนเรามาร่วมใจ
 (ญ.) รอบบ้ำนเรำอยูต่ดิกนั ขอบรัว้ชนกนั เป็นบ้ำน
พี่เมืองน้อง 
 ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่อง
บ้านเรา
 รอบบ้านเราอยู ่ติดกัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปัน
บรรเทา
 ฝนร่ัว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขา เรามา 
ช่วยเหลือกัน
 อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ 
อาเซียนเรามาร่วมใจ
 (ช.) ข้ำวปลำและอำหำร ตั้งร้ำนเรียงกัน ผูกพัน
แลกเปลี่ยน
	 วัฒนธรรมเราหมนุเวียน	ปรบัเปล่ียนเชือ่มโยง	เสรมิส่ง 
แข็งแรง
	 (พร้อมกัน)	มาจับมือกันสร้างรั้ว	เพราะลมเศรษฐกิจ
นั้นมันพัดแรง
	 ร้ัวนี้จะแข็งจะแกร่ง	 มันอยู่ท่ีเรา	 ผองชาวอาเซียน
ร่วมใจ...”
	 ผมร้องเพลงสุดเสียง	 ใส่ความรู ้สึกลงไปในเพลง
อย่างเต็มที่	เมื่อกวาดสายตาไปรอบเวที	ก็เห็นดวงตาหลาย
คู่มองมาท่ีผมไม่วางตา	 ท�าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตัวเองอย่างประหลาด	 เหมือนสิ่งที่ผมท�ามีคุณค่ามากมาย
มหาศาล	ผมไม่ใช่เด็กนอกสายตาใครๆ	อีกต่อไปแล้วใช่ไหม	
ผมสามารถเป็นเดก็ดไีด้เหมอืนคนอืน่ๆใช่ไหม...ผมแอบถาม
ตัวเองอยู่ในใจ	
	 จวบจนถึงตอนเย็น	 เมื่อถึงเวลาปิดงาน	 ผมออกไป 
ร้องเพลงสุดท้ายของตัวเอง	เพลง	“ซมซาน”	ของเสก	โลโซ	
ซึ่งเป็นเพลงโปรดของผมเลยก็ว่าได้
 “เกิดมาไม่เคยเจอ ใครเหมือนเธอ หลับฝันละเมอ 
ภาพเธอคอยหลอนทุกคืน
 หลับลงคราใด อยากนอนไม่ยอมตื่น ก็ทุกค�่าคืน  
เจอเธอที่ปลายฟ้าไกล
 กไ็ด้แต่เพ้อ แต่ฝันลมลม กห็ลงชืน่ชม โดยเธอไม่รูต้วั
 เจอเธอทไีร จติใจเต้นรวั ฉนักลวัฉนักลวั กลวัเธอไม่สนใจ
 อยากเดนิเข้าไป บอกว่ารกัเธอ เวลาทีเ่จอทีเ่ธอส่งยิม้มา
 เหมือนดั่งโลกนี้ สดใสขึ้นทันตา ในช่วงเวลาที่
ต้องการใคร เข้าใจสักคน…” 

	 แน่นอนที่สุด	 สิ่งที่วัยรุ ่นอย่างผมโหยหาก็แค่ใคร 
สักคนที่เข้าใจ	 นอกจากดนตรีแล้วผมก็ยังมีครูอภิศักดิ์  
สุวงทำ	 ซ่ึงท�าหน้าท่ีฝึกซ้อมวงดนตรีวงน้ีอีกหน่ึงคน	 ที่ยัง
ศรัทธาในความดีงามที่มีอยู่ในตัวผม	

ฝึกดนตรีให้หนีห่�งย�เสพติด	
	 โรงเรยีนบ้านนาบอนของเราเป็นโรงเรยีนขยายโอกาส
ขนาดใหญ่	 ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีแห้งแล้งกันดาร	 พ่อแม่ผู้ปกครอง
ของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่อพยพเข้าไปท�างานในเมือง	 
เพื่อนรุ่นผมหลายคนจึงต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย	
	 ครูอภศัิกดิบ์อกกบัผมว่าครูวิวัฒนำ คิสำลงั ผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนและครทูกุคนเป็นห่วงเดก็รุน่ผมมาก	กลวัว่าจะขาด
ความอบอุน่แล้วไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	จงึคิดท�าโครงการที่
จะให้พวกผมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ในปีการศึกษา	
๒๕๕๔	 โรงเรียนจึงได้จัดตั้งโครงกำรดนตรีสืบสำนต้ำน
ยำเสพติดขึ้น	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ 
จัดซื้อเครื่องดนตรีและฝึกอบรมจาก	 ส�ำนักงำนส่งเสริม
สงัคมแห่งกำรเรยีนรูแ้ละคณุภำพเยำวชน (สสค.)	ผมยงัจ�า 
ที่	ผอ.พูดหน้าเสาธงได้ว่า
 “ดนตรีเป็นทูตทางวัฒนธรรมและสังคมที่สามารถ
กล่อมเกลาจติใจ ปลกูฝังจติวญิญาณให้เกิดความส�านึกรกัใน
ความดีงาม เป็นการฝึกทักษะของชีวิต ท�าให้รู้จักแก้ปัญหา 
รับผิดชอบตนเองและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข...”
	 คงจะจริงอย่างที่	ผอ.ว่า	การได้ฝึกซ้อมดนตรีทุกเย็น
หลังเลิกเรียน	 ช่วยท�าให้ผมเข้าเรียนในวิชาอื่นๆ	 มากขึ้น	 
ผมเริ่มรู ้สึกเห็นใจครูที่ต้องมาเหนื่อยปากเปียกปากแฉะ 
สอนเราซ�้าๆ	 ทุกวัน	 แล้วเมื่อก่อนผมท�าได้อย่างไรนะ	 ที่ 
โดดเรยีนไปนัง่สมุหวักบัเพือ่นผูช้ายเพือ่ลองสบูบหุรีด้่วยกนั	
ทั้งที่ครูพร้อมสละแรงกายแรงใจเพื่อพวกเรา
	 แล้วท�าไมผมต้องน้อยใจว่าแม่ไม่รกั	ทัง้ทีค่วามจรงิแม่
รักผมมากที่สุด	 เพียงแต่แม่ต้องท�าหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว
จึงไม่มีเวลามาพูดคุยกับผมมากนัก	 เพลง	 “แม่”	 ของเสก	 
โลโซทีผ่มร้องซ�า้ไปซ�า้มาว่า	“คดิถงึแม่ขึน้มา น�า้ตามนักไ็หล 
อยากกลบัไป ซบลงทีต่รงตกัแม่ ในอ้อมกอด รกัจรงิ ทีเ่ทีย่งแท้  
ในอกแม่ สุขเกินใคร...”	มันค่อยๆ	สลายความรู้สึกน้อยเนื้อ
ต�่าใจของผมลงทีละนิดๆ	 วันนี้ผมยังไม่กล้าพูดบอกรักแม่	 
แต่วันหนึ่งผมจะท�า	และจะเป็นลูกที่ดีให้แม่ภูมิใจ	
	 ก่อนหน้าที่เราจะตั้งวงดนตรีขึ้นมา	ครูในโรงเรียนได้
ไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนชั้น	 ม.๑-ม.๓	 ทั้งหมด	 ๑๖๘	 คน	
เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหากับพ่อแม่	 ปู่ย่าตายาย	 และก็คง 

 วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๒.๓๐ น.วงดนตรีชาโด้ ของโรงเรียน 
บ้านนาบอน ได้ฤกษ์เปิดการแสดงในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาคู
พัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์)

ดนตรีสืบส�นต้�นย�เสพติด
โรงเรียนบ้ำนนำบอน	กำฬสินธุ์
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จะรู้ว่าเด็กคนไหนจัดอยุ ่ในกลุ ่มเสี่ยง	 หลังจากนั้นครูก็ 
คัดกรองนักเรียนกลุ ่มเสี่ยงโดยขอความร ่วมมือจาก 
หน่วยงานต่างๆ	เช่น	เจ้าหน้าที่ต�ารวจจากสถานีต�ารวจภูธร
ค�าม่วงและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
นาบอน	 เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดด้วยการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด	
	 หลังจากนั้นครูในโรงเรียนก็ชักชวนผมและเพื่อนๆ	
โดยเฉพาะที่อยู ่ ในกลุ ่มเสี่ยงให ้มาตั้ งวงดนตรีสากล 
ด้วยกนั	เราเล่นทัง้เพลงลกูทุง่และเพลงไทยสากล	โดยใช้เวลา
ว่างตอนเย็นหลังเลิกเรียนมาซ้อมดนตรี	 บางคนเล่นดนตรี	 
บางคนก็เป็นนักร้อง	 ส่วนน้องๆ	 ชั้นประถมก็มาเต้น
ประกอบรวีวิเพลง	ท�าให้วงดนตรขีองเราเป็นวงทีค่รบเครือ่ง	 
ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงเชิญพวกเราไปแสดงอยู่บ่อยๆ	เช่น	 
ในงานเปิดกีฬาเขตฯ	 หรือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 
ครูสอนดนตรีของพวกเราก็เป็นครูในโรงเรียนอย่างครู
อภิรักษ์	 ที่ท�าหน้าที่สอนดนตรีสากลและท�าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน	 หรือถ้าดนตรีชนิดไหนครูไม่ถนัดก็จะให้
วิทยากรจากข้างนอก	 ซึ่งอาจเป็นศิษย์เก่าหรือคนในต�าบล
ที่มีความสามารถมาสอนแทน	

ฝึกระเบียบวินัย	ก�รปรับตัวเข้�สังคมด้วยดนตรี	
	 กว่าเราจะได้ไปแสดงในแต่ละครั้ง	 ครูจะให้เรา 
ฝึกซ้อมจนพอใจกันทั้งสองฝ่าย	 ส่วนเพลงที่คัดเลือกมาร้อง
ก็เป็นเพลงที่ทั้งครู	และพวกผมได้มานั่งคิดปรึกษาหารือกัน	 
บางเพลงยากเกนิไปนักดนตรกีเ็ล่นไม่ได้	บางเพลงกไ็ม่เหมาะ
กบัการเต้นรีวิวประกอบ	เราต้องช่วยกนัเลอืกจนเป็นทีพ่อใจ
ของทุกฝ่าย	
	 เมือ่ก่อนผมเป็นคนทีไ่ม่มรีะเบยีบวนิยั	ชอบเอาแต่ใจ 
ตัวเอง	 อยากท�าอะไรก็ท�า	 ไม่อยากท�าใครก็บังคับผมไม่ได้	
แต่พอได้มาฝึกซ้อมร้องเพลงกับวงดนตรีชาโด้	 ผมก็ต้องไป 
ฝึกซ้อมให้ตรงเวลา	ต้องรูจั้กปรบัตัวในการพดูคยุหรอืใช้ชวีติ
กบัเพือ่นๆ	น้องๆ	คนอืน่ๆ	เวลาไปแสดงทีไ่หนกต้็องต่ืนแต่เช้า	 
เพื่อไปเตรียมอุปกรณ์ที่โรงเรียน	 ไม่ใช่ไปสายให้คนอื่นรอ	 
ผมกลายเป็นรุ่นพี่ที่มีรุ่นน้องเฝ้ามองอยู่	 ดังนั้นผมจึงต้องมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น	
	 วันหนึ่ง	 หลังซ้อมดนตรีเสร็จแล้วครูอภิรักษ์ขับรถ
ไปส่งผมและเพื่อนๆ	คนอื่นๆ	ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถด้วยกัน	 
ครูถามผมว่า	“ย้ายมาเรียนโรงเรียนนี้แล้วมีปัญหาอะไรไหม 
มีอะไรให้ครูช่วยก็บอกได้ แล้วตอนนี้ยังสูบบุหรี่อยู่อีกหรือ
เปล่า” ผมตอบครูว่า “ไม่สูบครับ”แล้วยาเสพติดอย่างอื่น
ล่ะ” ครูถามต่อ “ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวครับ” เรานั่งเงียบกันไป

อีกอึดใจหนึ่งครูก็พูดขึ้นมาว่า “สัญญากับครูได้ไหมว่าจะไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” 
 “ได้ครับครู”	ผมตอบสั้นๆ	แต่ในใจนั้นคิดว่า	ก็ครูท�า
เพื่อพวกเรามาขนาดนี้	ท�าไมผมจะท�าอะไรเพื่อครูบ้างไม่ได้	
ผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเลยครับ
	 บางครั้ ง เวลาเรานั่ งรสบัสไปแสดงยัง ท่ีต ่างๆ	 
ครูอภิรักษ์ก็มักจะเข้ามาพูดคุยกับเราทุกคน	 จนผมเคย
เผลอแซวว่า	“ครูเป็นครูแนะแนว หรือครูสอนวิทยาศาสตร์
กันแน่ครับ”	 ครูได้แต่หัวเราะ	 แต่ผมรู้ดีว่าท่ีครูซักครูถาม 
ก็เพราะรักและเป็นห่วงพวกเรา	ถ้าไม่ห่วงครูวิทยาศาสตร์ที่
สอนเด็กชั้นประถม	คงไม่อาสามาตั้งวงดนตรี	และคอยถาม
สารทุกข์สุขดิบของพวกเราราวกับเป็นครูแนะแนวอย่างนี้
หรอกใช่ไหมครับ	
	 หลังจากท�าโครงการดนตรีสืบสานต้านหาเสพติด
จนประสบความส�าเร็จ	 ท�าให้โรงเรียนมีแนวคิดที่จะพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้และช่วยแก้ปัญหา
เยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ	และเพือ่ให้การด�าเนนิการสอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะรวมเป็นประชาคมอาเซียนในป	ี
๒๕๕๘	โรงเรยีนของเราจงึต่อยอดโครงการนีเ้ป็น “โครงการ
ดนตรเีพือ่อาชีพสูอ่าเซยีน” เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชน
และพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาอย่างแท้จริง	
	 ด้วยเหตุนี้	 โรงเรียนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้
นวตักรรม	Nabon Model 5-2-8 (N=	narcotics	ยาเสพตดิ	 
A=	anti	ต่อต้าน	B=	band	วงดนตรี	O= organization 
องค์กรได้ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมน�าเสนอ	N=	nabon	school	
โรงเรียนบ้านนาบอนท่ีน�าดนตรีมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
ขั้นตอนและสร้างสรรค์	)	เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
ในการด�าเนินโครงการ	
 ผมเชื่อว่ำ ถ้ำครูในประเทศไทยเป็นอย่ำงครูใน
โรงเรียนของผม นักเรียนอย่ำงผมก็อยำกเป็นเด็กดี ให้สม
กับควำมตั้งใจและควำมทุ่มเทของครูครับ 

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรน�ำควำมสำมำรถพิเศษของครูมำใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งครูที่เก่งด้ำนดนตรี และครูที่ 
เก่งด้ำนกำรแสดง รวมทั้งกำรหำวิธีแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพตดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยใช้ดนตรเีป็นเครือ่งมอื 
ทีส่�ำคญั ท�ำให้เดก็เกดิควำมภำคภมูใิจและเหน็คณุค่ำ
ในตัวเอง

90 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

	 ครั้งแรกที่ได้ยินเพลง	 “เด็กดอยใจดี”	 ของน้อง
มายด์-ชลนิภา	แสงทอง	ผม	(ครูณรงค์ จันทร์ศิริ) ก็แอบคิด 
เข้าข้างตัวเองว่านี่คือเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อโรงเรียนของเรา 
โดยเฉพาะ	 แต่เพลงที่พวกเราแต่งแล้วร้องกันจริงๆ	 ใน
โรงเรียนนั้น	มีว่า
	 “โอ่	โอ…เมืองกื้ดบ้านเรา	โอ่	โอ…เมืองกื๊ดบ้านเรา	มี
น�้า	ภูเขา	ผลไม้มากมี	จะไปไหนขี่ช้างล่องแพ…”
	 ผมคือครดูอยขนานแท้	สอนอยูท่ีโ่รงเรยีนบ้ำนเมอืงกืด้  
ต�าบลกืด้ช้าง	อ�าเภอแม่แตง	จงัหวดัเชยีงใหม่	เดก็ๆ	ทีน่ีน่่ารกั 
และใสบริสุทธิ์	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	เช่น	อาข่า	
ลาหู่	ไทยใหญ่	จีนฮ่อ	และคนในพื้นราบ	

	 โรงเรียนของเรามีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย	 จุดด้อย
คือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่นี่มีฐานะยากจน	 จึงไม่
สามารถให้การสนับสนุนนักเรียนในด้านต่างๆ	 เช่น	 เรื่อง
อาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 อุปกรณ์การเรียน	 รวมถึงพ่อแม่ยัง
ต้องการแรงงานของลูกในการช่วยเหลืองานไร่งานนา	 
ที่ส�าคัญถนนหนทางมาโรงเรียนก็เป็นถนนดินลูกรังและ
อยู่ห่างไกลจากบางหมู่บ้านอีกด้วย	 ดังนั้นส่วนใหญ่เมื่อ
นักเรียนเหล่านี้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 พวกเขาก็ไม่มี
โอกาสได้ศึกษาต่อ	 ดังนั้นโจทย์ของเราจึงมีว่าจะท�าอย่างไร
ให้เดก็นกัเรยีนเหล่านีส้ามารถมาเรยีนหนังสอืได้โดยทีพ่่อแม่ 
ไม่เดือดร้อน	 และถ้าเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 แล้ว 

ส่งเสริมร�ยได้ระหว่�งเรียน
โรงเรียนบ้ำนเมืองกื้ด	เชียงใหม่

91๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

 “เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย ตัวน้อยๆ หน้าขาวๆ มาโรงเรียนก็มากันแต่เช้า ทั้ง
ม้ง เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ เพื่อนชาวม้งเขามีน�้าใจ เอาแครอทมาให้เสมอ พูดจริงจังทุกครั้ง
ที่เจอ ฟังเสียงเธอน่ารักจัง…
 “…ที่โรงเรียนฉันมีเมฆลอย ปุยน้อยๆ ล่องลอยตามลม มีลมพัดไม่ต้องมีพัดลม 
น�้าค้างพรมเย็นฉ�่ายามเช้า เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย ตัวน้อยๆ หน้าตาขาวๆ ถึงอยู่
ไกลสุดตาป่าเขา แต่หมู่เฮามีน�้าใสใจจริง…” 



92 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 93๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

พวกเขาจะหาเลีย้งชพีได้อย่างไร	โดยทีไ่ม่ต้องออกไปท�างาน
นอกชุมชน	 หรือถ้าพวกเขาอยากเรียนต่อ	 พวกเขาจะเห็น
โอกาสและหนทางในชีวิตของตัวเองได้อย่างไร	

เมืองกืด้โมเดล	:	โรงเรยีนเป็นฐ�น	เน้นก�รมส่ีวนร่วม
	 ส่วนจุดเด่นของเรา	 คือ	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
ครูณรงค์ อภัยใจ	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้คิดค้น
มาเป็น	“เมืองกื้ดโมเดล”	ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพส�าหรับเด็กในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร	
โมเดลที่ว่านี้เน้นการพัฒนาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน	 คือ
เน้นการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ยึดบริบทของชุมชน 
เป็นส�าคญั	ค้นหาศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของตนเอง	รวมถงึ
เน้นกำรมส่ีวนร่วมจากครู	วทิยากรในชมุชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	 
ตัวแทนชุมชน	 ตัวแทนนักเรียน	 รวมถึง	 อบต.	 ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	 เขต	 ๒	 มาคิด 
แก้ปัญหาร่วมกัน	
	 ผอ.ณรงค์	 บอกว่าเราต้องรู้จักน�าบริบทของชุมชน
มาใช้ให้เกดิประโยชน์	โดยการพจิารณาศกัยภาพของเราทีม่ี 
ใน	๓	ด้านคือ	หนึ่งศักยภาพด้านภูมิศาสตร์	โรงเรียนของเรา 
มีภูเขาสวย	 แม่น�้าไหลผ่าน	 มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งโรงแรม	
รีสอร์ท	 โฮมสเตย์	 ปางช้าง	 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลาก
รูปแบบทั้งขี่ช้าง	 ล่องแพ	 สอง	 ศักยภาพด้านมนุษย์หรือ
ด้านชุมชน	 เรามีภูมิปัญญาของตัวเอง	 มีปราชญ์ชาวบ้าน	 
มผีูป้กครองนกัเรยีนทีท่�างานจักสาน	นวดแผนไทย	เล่นดนตรี
ไทยเป็น	และสำม	ศักยภาพด้านวัฒนธรรม	เรามีอัตลักษณ์
ของโรงเรียนที่แข็งแกร่ง	นักเรียนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	
เช่น	 บางคนพูดภาษาจีนได้เพราะในครอบครัวใช้ภาษาจีน	
เราก็น�าสิ่งนี้มาเป็นจุดเด่นของเรา	
	 ด้วยจุดเด่นที่ว ่านี้ เองท�าให้เราน�ามาปรับใช้ใน 
การเรียนการสอน	 โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้การท�ากิจกรรม
ต่างๆ	 จากการลงมือปฏิบัติจริง	 สามารถน�าไปประกอบ

อาชพีได้เมือ่จบการศกึษา	อกีทัง้ยงัเป็นการหารายได้ระหว่าง
เรียน	ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว	ซึ่งเริ่มต้นการเรียนรู้
ในห้องเรียน	หลังจากนั้นก็ให้เลือกเรียนตามความสนใจโดย
ท�าเป็นกจิกรรมชมรมได้แก่	ชมรมนวดแผนไทย ชมรมร้ำน
กำแฟ ชมรมโฮมสเตย์ ชมรมจกัสำนและร้อยลกูปัด ชมรม
ท�ำซีเมนต์บล็อก ชมรมมัคคุเทศน์น้อย (Little Guide) 
ชมรมท�ำขนมไทย ชมรมดนตรีไทย และชมรมรีไซเคิล
	 ในขั้นแรกเราให้เด็กๆ	ได้เรียนภาคทฤษฎีจากคุณครู
ในห้องเรียน	 รวมทั้งเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากร	
หรือบางครั้งก็น�านักเรียนไปเรียนรู ้ยังสถานท่ีจริง	 เช่น	
กิจกรรมโฮมสเตย์	ทางเราก็ติดต่อไปยัง	อบต.เพื่อประสาน
กับทางผู้ประกอบการรีสอร์ท	 โรงแรมในการพานักเรียน 
ไปเรียนรู ้การจัดการด้านการโรงแรมในด้านต่างๆ	 เช่น	 
การจัดโต๊ะแบบสากล	การปูเตียง	กิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆ 
จะได้ปฏบัิตจิรงิแล้ว	ทางเราก็ยงัฝากฝังกับสถานประกอบการ 
ว่าในอนาคตหากต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางเราก็มีการฝึกสอนมาเป็นอย่างดี	 ซึ่งช่วยท�าให้เด็กๆ	 
เหน็ลูท่างในการประกอบอาชีพในอนาคตของตวัเองได้อกีด้วย	 
เราจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบนีม้าได้ระยะหนึง่	และ
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากส�ำนักงำนส่งเสริม
สังคมแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.) 
ให้ท�ำ “โครงกำรส่งเสริมรำยได้ระหว่ำงเรียน”	ให้มีความ
ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เวลคัม	ทู	โรงเรียนบ้�นเมืองกื้ด	
	 ณ	โรงเรยีนบ้านเมอืงกืด้ของเรา	เรยีกได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่�าคญัของเมอืงเชยีงใหม่	เพราะบรเิวณใกล้เคยีง
มีทั้งปางช้างของคุณแสงเดือน ชัยเลิศ	ผู้ก่อตั้งศูนย์บริบาล
ช้างต�าบลกื้ดช้าง	ผู้ได้รับรางวัล	“ฮีโร่	ออฟ	เอเชีย	๒๐๐๕” 
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และเป็นเจ้าของบริษัท 
น�าเท่ียว	 ท�าให้ท่ีนี่มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว

เยอะมาก	 ส่วนใหญ่ก็จะมาขี่ช้าง	 ล่องแพ	 เป็นอาสาสมัคร
ดูแลช้างที่เจ็บป่วย	 และยังมาเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือ
ให้เด็กๆ	 ท่ีโรงเรียนด้วย	 นอกจากปางช้างแห่งนี้แล้ว	 ยังมี
สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่วอืน่ๆ	ทีใ่ห้การสนบัสนนุ 
ในการท�าโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
โรงเรยีนบ้านเมอืงกืด๊	โดยเราท�าข้อตกลงกบัสถานประกอบการ	 
บรษิทัทวัร์ให้น�านกัท่องเทีย่วเข้ามาท�ากจิกรรมต่างๆ	ภายใน
โรงเรียนทุกวันพฤหัสบดี	
	 เหตุที่เลือกเป็นวันนี้ก็เพราะโรงเรียนของเรามีการ
สร้างหอพักให้นักเรียน	 เพ่ือแก้ปัญหาในการเดินทางมา
โรงเรยีนของเดก็นกัเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล	ทกุเยน็วนัศกุร์พวกเขา 
ก็จะเตรียมตัวกลับบ้าน	 ส่วนวันจันทร์เขาก็เพิ่งกลับมา 
จากบ้าน	 เราจึงเลือกใช้วันพฤหัสบดีเป็นวันท�ากิจกรรม
ชมรม	บรรยากาศในวนันัน้	โรงเรยีนของเราจะคกึคกัไปด้วย 
ชาวต่างชาต	ิทีเ่ข้ามาท�ากจิกรรมในบรเิวณต่างๆ	เช่น	ห้องนวด	 
ร้านขายกาแฟ	ร้านขายขนมไทย	บ้านพักโฮมสเตย์	๒	หลัง	
ห้องจักสานและร้อยลูกปัด	 โรงท�าซีเมนต์บล็อก	 เมื่อมา 
ทีน่ีห่ากนกัท่องเทีย่วสนใจเรยีนรูเ้รือ่งอะไรกส็ามารถทดลอง
ปฏิบัติได้	 ดังนั้นบางคนอาจจะมานวดหรือมาเรียนรู้เรื่อง 
การนวด	หรือมาเรียนท�าขนมพื้นบ้านของที่นี่
	 เมือ่ชาวต่างชาตมิาถงึทีโ่รงเรยีน	จะมมีคัคเุทศน์น้อย
ให้การต้อนรบัด้วยภาษาองักฤษทีไ่ด้รบัการฝึกสอนมาจากผม	 
ผู้ท�าหน้าที่ดูแลเด็กๆ	ในชมรมนี้	
	 “Ladies	and	Gentlemen	,Today	I	would	like	
to	show	you	about	the	activities”	
	 (ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	 วันนี้หนูขอเชิญ 
ทุกท่านเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเราค่ะ)	

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรรู้จักน�ำศักยภำพของชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วมำเอือ้ประโยชน์ในกำรเรยีนกำรสอน และ
กำรลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆในชุมชนเพื่อ
ประสำนกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกัน

	 หลงัจากนัน้มคัคเุทศน์น้อยก็จะพานักท่องเทีย่วไปยงั
ชมรมต่างๆ	
	 ผมสอนให้เด็กๆ	พูดอย่างนี้	ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการ
ท่องบท	 แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อเด็กฝึกพูดจนเก่งแล้ว
เขาก็จะสามารถคิดสร้างสรรค์ค�าพูดต่างๆ	 ได้ด้วยตัวเอง	 
ผมสอนเด็กนักเรียนลึกลงไปในรายละเอียดต่างๆ	 ตั้งแต่ 
การพดู	มารยาท	หรอืแม้กระทัง่การคดิค่าส่วนแบ่งกบัร้านค้า 
อื่นๆ	 ในโรงเรียนเหมือนที่ไกด์มืออาชีพจ�าเป็นต้องเรียนรู้	 
ส่วนเด็กๆ	 ที่อยู่ชมรมอื่นๆ	 เช่นชมรมนวดแผนไทย	 เราก็
สอนให้สนทนาสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาง่ายๆ	 เช่น	
“Where	are	you”	(คุณมาจากประเทศอะไรคะ)	หรือสอน
ให้เด็กๆในชมรมดนตรีไทยแนะน�าเครื่องดนตรีเป็นภาษา
ง่ายๆ	เช่น	“This	is	called	salor”	(นี่เรียกว่าสะล้อค่ะ)	
	 เมื่อเด็กๆ	 ท�างานมีรายได้	 เราจะให้เด็กน�าเงินไป
ฝากในบัญชีออมทรัพย์ประจ�าวันของพวกเขา	 ซึ่งส่วนใหญ่
เด็กๆ	จะพยายามเก็บเงินเหล่านั้นไว้ไม่น�าไปใช้จ่าย	เมื่อจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 เด็กนักเรียนบางคนอาจมี
เงินเก็บคนละ	๔,๐๐๐-๕,๐๐๐	บาทเลยทีเดียว	ผู้ปกครอง
ของเด็กๆ	 แทบทุกคนชอบการเรียนการสอนของเราแบบน้ี	
เพราะนอกจากจะสอนให้เด็กๆ	 รู้จักความรับผิดชอบ	 รู้จัก
ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 กล้าแสดงออก	 รู้จักการท�างาน 
เป็นทีมฯลฯ	ยังท�าให้มีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย
	 ส่วนตวัเดก็ๆ	เองกไ็ด้ฝึกทกัษะชวีติอย่างหลากหลาย
อย่างน้อยๆ	ก็	๓	อย่าง	เพราะเราให้เด็กที่เรียนชั้นม.๑-ม.๓	
ท�ากิจกรรมของชมรมปีละ	๑	อย่างไม่ซ�้ากันในแต่ละปี	ปีนี้
อาจเข้าชมรมนวดแผนไทย	 อีกปีอาจเข้าชมรมท�าขนมไทย	
แล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน	
 สิ่งที่เรำต้องกำรให้นักเรียนได้รับไม่ใช่เงิน แต่
อยำกให้พวกเขำเติบโตขึ้นมำมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้  
มีทักษะชีวิต สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขโดย 
ไม่ต้องพึ่งพำภำยนอก แต่เรียนรู้ที่จะน�ำศักยภำพของ
ตนเองและชุมชนมำใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง
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 เมื่อก่อนผมติดเกมครับ ชอบหนีแม่
ไปเล่นเกมเลี้ยงหมูที่ร้านเน็ต (เกมออนไลน์
ทางอินเทอร์เน็ต) แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเล่น
แล้วครับ เลี้ยงหมูจริงๆ ดีกว่า ได้ประโยชน์
กว่าเยอะ

	 ขวัญมา	 นักเรียนชั้น	 ป.๖	 เล ่าให ้ฟ ังถึงความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	หลงัจากทีเ่ขาได้รบัมอบหมายให้ดแูล
หมู	 ๒	 ตัว	 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้ำน
รำงกระต่ำย “พิริยะประชำคำร”	อ�าเภอท่ามะกา	จังหวัด
กาญจนบุรี	

	 ที่ น่ีแทบไม่ต่างจากโรงเรียนขยายโอกาสทั่วไปที่
นกัเรยีนส่วนใหญ่มฐีานะยากจน	ผูป้กครองมอีาชพีรบัจ้าง	บ้าง
ก็ไปขายแรงงานในเมืองกรุง	ท�าให้เด็กๆ	ขาดที่พึ่งพิงทางใจ	 
ขาดคนคอยอบรมขัดเกลา	
 อ.ปรชีำ สวนส�ำรำญ	มองเหน็ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
กบัเดก็ๆ	เหล่านีจ้งึไม่น่ิงนอนใจ	พยายามสร้างแนวทางในการ 
ด�าเนินชีวิตที่ดีให้กับพวกเขา	 ด้วยการน้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรบัประยกุต์ใช้	ในรปูแบบ
ศนูย์เรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะชวีติทีเ่ปิดกว้างให้นกัเรยีนทกุๆ	คน	

ก�รเกษตรแบบพอเพียง
	 เมื่อมาถึงโรงเรียน	 ขวัญมาและเพื่อนๆ	 จะตรงมาที ่

เล้าหมหูลมุของพวกเขา	พวกมนัส่งเสยีงอูด๊	อูด๊	ทนัท	ีเพราะ
รู้ว่าได้เวลาอาหารแล้ว	 เด็กๆ	 จึงช่วยกันเอาหยวกกล้วยที่
สับจนละเอียดมาผสมคลุกเคล้ากับร�า	 แล้วน�าไปให้เจ้าหมู
ผู้หิวโหย	อีกทั้งพวกเป็ดและไก่ในเล้าที่พากันร้องก๊าบ	ก๊าบ	
กระต๊าก	กระต๊าก	ระงมไปหมด
	 ขวัญมาบอกว่า	 “ตอนแรกๆ ก็เหนื่อย แต่พอท�าไป
ท�ามากร็ูส้กึมคีวามสขุ เวลาอยูก่บัพวกมนักเ็ล่นกบัมนั อย่าง
หมูเนี่ยบางครั้งคุยกับมัน มันก็เข้าใจ จริงๆ หมูก็มีชีวิตจิตใจ
เหมือนคนนั่นแหละ แค่ต้องเดินสี่ขาเท่านั้นเอง” 
	 ทุนสนับสนุนที่ได้รับจาก	 สสค.	 โรงเรียนได้น�ามา 
ต่อยอด	ขยายฐานการเรยีนรูต่้างๆ	ทีม่อียูใ่ห้ดยีิง่ขึน้	ทกุวนันี้ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีกิจกรรมหลากหลายให้
นกัเรยีนได้เรยีนรูต้ามความสนใจ	ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพชืผัก 

สวนครัว	 การเลี้ยงปลา	 กบ	 เป็ด	 ไก่เนื้อ	 ไก่ไข่	 และยังมี
แปลงนา	 มีโรงเพาะเห็ด	 ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมต่างก็มี
นักเรียนช้ันต่างๆ	 มาประจ�าการ	 ท�าหน้าท่ีท่ีพวกเขาได้รับ
มอบหมายอย่างดีที่สุด	
	 ผลจากการดูแลเอาใจใส่	 ท�าให้แม่ไก่ใจดีออกไข่ให้
เด็กๆ	 เก็บได้ทุกวัน	 ส่วนเห็ดนางฟ้าก็ไม่น้อยหน้า	 พากัน
ออกดอกเบ่งบานเต็มไปหมด	และผลผลิตเหล่านี้ก็จะกลาย
ไปเป็นอาหารกลางวันให้กับพวกเขานั่นเอง

พลังง�นแห่งอน�คต
	 พื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้	 ถูกแบ่งไว้ให้
กับแนวคิดส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	นั่นก็คือ	“พลังงานทดแทน” 
	 แม้จะเกดิจากความชอบส่วนตวัของ	อ.ปรชีา	ทีส่นใจ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมานานแล้ว	 แต่การน�ามาจุด
ประกายความคดิและถ่ายทอดความรูเ้รือ่งพลงังานทดแทน
ให้กับเด็กๆ	 เพื่อให้เกิดจิตส�านึกต่อการใช้พลังงานอย่าง 
คุม้ค่า	นบัเป็นเรือ่งทีส่มสมยัและเป็นสิง่จ�าเป็นมากขึน้เรือ่ยๆ	
ในอนาคต...
	 หลอดไฟเลก็ๆ	ทีม่แีสงสว่างแวบวาบขึน้มา	ท�าให้เดก็
น้อยเห็นประจักษ์กับสายตาตนเองว่า	 พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถเปล่ียนเป็นกระแสไฟฟ้าได้จริงๆ	 ด้วยแผงโซลาร์
เซลล์ที่	อ.ปรีชา	น�ามาติดตั้งไว้	
	 นอกจากนี้ยังมีกังหันลมสูบน�้าตัวใหญ่	ที่ชาวบ้านมา
ช่วยกนัลงมอืลงแรงสร้างให้อย่างสวยงาม	เมือ่สายลมพดัมา
ปะทะใบพัด	 ก็ท�าให้กังหันหมุนติ้วๆ	 ตามแรงลม	 แรงหมุน 
ของใบพัดจะท�าให้ปั๊มชักท�างาน	 และสามารถดึงน�้าจาก 
บ่อบาดาลขึ้นมาใช้ได้
	 ที่นี่ยังมีเครื่องกรองน�้าแบบประหยัด	 และมีเครื่อง
ท�าความเย็นเล็กๆ	 ซ่ึงอาจจะไม่เย็นเท่าเคร่ืองปรับอากาศ	 
แต่กไ็ม่ต้องเสียเงนิค่าไฟฟ้า	เพราะใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี ่
ที่เก็บจากแผงโซลาร์เซลล์อีกทีหนึ่ง	

	 ใกล้ๆ	กนักม็จีกัรยานป๊ัมน�า้	ซึง่เดก็ๆ	พากนัมาต่อแถว
ปั่น	ปั่น	ปั่น	กันอย่างสนุกสนาน	แรงปั่นของเด็กๆ	จะท�าให้
สายพานของเคร่ืองปั๊มน�้าหมุนแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า	
สามารถปั๊มน�้าจากบ่อขึ้นมารดผักสวนครัวได้	งานนี้ทั้งสนุก	
ทัง้ได้ประโยชน์	ช่วยประหยดัพลงังาน	และได้ออกก�าลงักายด้วย	
 “เราต้องประหยดัพลงังานค่ะ เพราะพลงังานของเรา
ก�าลังจะหมดไป”
 “เดี๋ยวนี้ใช้ไฟกันเปลือง เพราะมีโรงงานผลิตให้เลย 
ไม่กลัว แต่ไฟฟ้าจะหมดวันไหน ไม่มีใครรู้ แต่ถ้าเราใช้
พลังงานทดแทน อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า 
พลังงานลม พวกนี้มันเป็นพลังงานที่สะอาด ใช้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ ถึงจะผลิตได้น้อยแต่ก็สามารถใช้ได้...”
 “ไม่ท�าให้โลกร้อนด้วยครับ” 

บูรณ�ก�รก�รเรียนก�รสอน
	 บ ่อยคร้ังท่ี	 อ.ยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ ์ ซึ่งสอน
วิทยาศาสตร์ระดับช้ัน	 ม.ต้น	 จะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่อง	
“พลังงาน”	 ท่ีศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน	 โดยมี	 อ.ปรีชา	
มาช่วยให้ความรู้และอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด	 พร้อมกับ
สาธิตให้ดูอีกด้วย	 เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ที่ช่วยให้เด็กๆ	 เข้าใจเนื้อหาวิชามากข้ึน	 เพราะได้เห็นจาก
ของจริงนั่นเอง	
 “วิทยาศาสตร์มันไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียว 
ถ้าเราพาเขาออกมาสัมผัสของจริงและเชื่อมโยงให้เขาเห็น
ว่า เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
อย่างไร เขาจะสนุกและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น”	 อ.ยุพิน 
กล่าว	
	 เมื่อเด็กๆ	 ได้รู้จักพลังงานทดแทนมากข้ึน	 ก็ท�าให้
พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์	 น�าไปสู่การท�าโครงงาน
วิทยาศาสตร์	 และไปแข่งขันในเวทีต่างๆ	 จนได้รับรางวัล
มามากมาย	 เช่น	 เคร่ืองท�าน�้าอุ่นจากปุ๋ยหมัก	 ได้รับรางวัล
เหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	เป็นต้น	

ศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต
โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำย	“พิริยะประชำวิทยำคำร”	กำญจนบุรี

ท�าคอกหมูหลุม

นักเรียนช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงสัตว์ในโครงการ

ช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ชุมชนช่วยเจาะบ่อบาดาลเพราะอยากเห็นกังหันลมชักน�้าจากบ่อบาดาล

94 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



96 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ครูมิใช่เพียงผู้สอนหนังสือ
	 ยิ่งในสังคมต่างจังหวัด	 พ่อแม่ไปท�ามาหากินต่างถิ่น	
ลูกจึงอยู่ในความดูแลของปู่ย่า	 ตายาย	 ปัญหาที่ตามมาก็
คือ	เด็กคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก	ส่วนปู่ย่าตายายก็ไม่กล้าตักเตือน
หลาน	 เพราะคิดว่าตัวเองไม่ใช่พ่อแม่หรือบางครอบครัวแม้
เด็กจะอยู่กับพ่อแม่	หากด้วยการงานที่รัดตัวและพฤติกรรม
ไม่กล้าแสดงความรักของพ่อแม่	ท�าให้เด็กโหยหา	ขาดความ
รัก	ความอบอุ่น	จนเป็นช่องว่างให้เกิดปัญหาชู้สาวในวัยรุ่น	
และนบัวนัจะยิง่รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ	ในเมือ่เขาเหล่านัน้ล้วนเหน็
ตัวอย่างท่ีมากมีไปด้วยเร่ืองกามารมณ์และความรักจากส่ือ
นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์	หรืออินเทอร์เน็ต	
	 ด้วยตระหนกัว่าครมูใิช่ผูส้อนหนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว	
แต่ต้องเป็นผู้ยกระดับวิญญาณของมนุษย์	 ต้องสอนทุกด้าน
ต้องมีความรัก	ความสงสาร	ความเมตตา	และสิ่งส�าคัญต้อง
สอนให้ลูกศิษย์มีความรู้คู่ความดี	 มีอนาคตท่ีสดใส	 อยู่ใน
โลกอย่างมีความสุข	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	มีครอบครัว
ที่สมบูรณ์	 ท�าให้ทางโรงเรียนตัดสินใจร่วมกับส�านักงาน 

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	
จัดโครงการเข้ำใจเรื่องเพศศึกษำ พัฒนำชีวิต	ขึ้น	 เพื่อให้
ความรู้ด้านเพศศึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	
พ่อแม่	รวมไปถึงผู้น�าชุมชน
 ครูพรทิพย์ มำกมี	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 เล่าถึง
โครงการนี้ว่า	 “บอกตรงๆ ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใน
บ้านนอก แถมครอบครัวผู้ปกครอง และนักเรียนส่วนใหญ่
ก็ยังยากจน พ่อแม่ต้องไปท�ามาหากินที่อ่ืน ทิ้งลูกหลานให้
อยู่กับตายาย บางครั้งก็ขาดความเข้าใจกัน เลยท�าให้เด็ก
หลงใหลไปเรื่องกามารมณ์ได้ง่าย”

เฝ้�ระวัง...ล้อมรั้วป้องกัน
	 โครงการนี้	เริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าหากจะให้ความรู้
เรื่องเพศที่ถูกต้องแก่เด็ก	 เราก็ต้องให้ความรู้	 ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องแก่พ่อแม่	 ผู้ปกครองก่อน	 ทางโรงเรียนจึงเริ่มจาก

เข้�ใจเรื่องเพศศึกษ�	พัฒน�ชีวิต
โรงเรียนบ้ำนวังหิน	เพชรบูรณ์

 “เซ็กซ์ในวัยเรียน” ค�านี้อาจเป็นค�าที่หอมหวานเย้ายวนชวนอยากรู้ ส�าหรับเด็กทุกคนท่ี
ย่างเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาว แต่ส�าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนั้น ค�านี้ก็เปรียบดังฝันร้ายที่คอยพราก
อนาคตอันสดใสของลูกรัก

ก�รสร้�งง�นจ�กไม้ไผ่
	 อ.ปรีชา	 ให้ความส�าคัญกับการฝึกทักษะอาชีพมาก	
เพราะกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กๆ	 ที่จบออกไป	 มักจะไม่ศึกษา
ต่อ	ดงัน้ันนอกจากกจิกรรมทางด้านการเกษตรแล้ว	อ.ปรชีา
ยงัสอนให้นักเรียนได้เรยีนรูก้ารท�าผลติภณัฑ์ต่างๆ	จากไม้ไผ่
ด้วย	เพราะเป็นวสัดุในท้องถิน่ทีห่าได้ไม่ยาก	สามารถสานต่อ
เป็นอาชีพในอนาคตของพวกเขาได้
	 	ที่นี่	 อ.ปรีชา	จะสอนให้เด็กๆ	ท�าข้าวของเครื่องใช้
จากไม้ไผ่หลายอย่าง	เช่น	โคมไฟ	เตียงนอน	กงัหนัน�า้	ม่านน�า้	 
ฯลฯ	 ซึ่งเป็นของประดับตกแต่งบ้านและสวนที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก	 เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างด	ี
เพราะจากไม้ไผ่ล�าละไม่กี่บาท	 เมื่อน�ามาท�าเป็นเตียงนอน
แล้ว	สามารถขายได้หลายพันบาทเลยทีเดียว
	 นอกจากจะบรูณาการกบัการเรยีนการสอนในช่ัวโมง
การงานพื้นฐานอาชีพที่	อ.ปรีชา	รับผิดชอบอยู่แล้ว	ในเวลา
ว่างช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน	 หากเด็กๆ	 คนไหน
สนใจและต้องการหารายได้ระหว่างเรยีนกส็ามารถเข้ามาฝึก
ท�าได้	โดยจะมีน้ำวัฒน์ (ศิริวัฒน์ สอสอำด)นักการภารโรง 
คนเก่งที่พ่วงต�าแหน่งช่างไม้	๒	ไว้ด้วย	มาช่วยให้ค�าแนะน�า
และดแูลการใช้เครือ่งมอืต่างๆ	เช่น	เลือ่ยไฟฟ้า	สว่าน	เครือ่งตดั	 
เครื่องเจาะ	 เครื่องเจียไม้ไผ่	 ไม่ให้เด็กๆ	 ได้รับอันตรายจาก
การใช้งาน	และน้าวัฒน์ยังมีความรู้มากมาย	สามารถให้ค�า
แนะน�าแก่เด็กๆ	ได้เป็นอย่างดี
 “ตรงไหนที่เราท�าไม่ได้ ครูจะมาช่วยดู หรือน้าวัฒน์
ก็จะสอน ว่าต้องท�ายังไงบ้าง”
 “อย่างเครื่องมือพวกน้ีเราจะค่อยๆ ฝึกทีละอย่าง  
ถ้ามาใหม่ๆ จะฝึกใช้มีดก่อน ค่อยๆ เหลาไม่ไผ่จนกลม  
ฝึกใช้มีด ถ้าเริ่มเป็นแล้ว ก็เริ่มใช้เลื่อย สว่าน” 
 “ช่วยให้เราได้ฝึกคิดเลขด้วยครับ อย่างกังหันไม้ไผ่ 
มนัมส่ีวนประกอบเยอะ เราต้องค�านวณส่วนต่างๆ ให้เท่ากนั  
ไม่อย่างนั้นมันจะไม่หมุน”

 “ช่วยให้เรามีสมาธิ เกิดความอดทนครับ”
เด็กๆ	 ช่วยกันเล่าถึงข้ันตอนการฝึกและสิ่งท่ีได้เรียนรู	้ 
นอกเหนือจากการฝึกอาชีพ
 
	 อ.ปรีชา	 กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า	“เด็กของเรา
ถ้าจบ ม.๓ แล้ว ส่วนหนึ่งจะไปต่อวิทยาลัยเทคนิค เขาจะได้ 
ทักษะตรงนี้ติดตัวไปด้วย เรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเขา 
จะได้เปรียบจากเด็กคนอื่นๆ เพราะเขาเคยใช้เครื่องมือ 
เหล่านี้มาแล้ว ท�าเป็นแล้ว สบายมาก เคยมีอาจารย์จาก
เทคนิคชมว่า เด็กๆ ของเราใช้เครื่องมือเก่ง ไม่ต้องสอนเลย 
ซึ่งเราภูมิใจมากครับ” 
 
คือก�รบ่มเพ�ะทักษะชีวิต
	 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 จึงไม่เป็นเพียง
โครงการที่หวังผลแค่วันนี้	 แต่เป็นการบ่มเพาะทักษะชีวิต
ด้านต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กผ่านการลงมือท�า	 เกิดเป็น
ความสามารถในการคิดได้	 ท�าเป็น	 พร้อมกับคุณธรรมใน
หัวใจท่ีค่อยๆ	 งอกงามข้ึนทุกวัน	 นี่คือฐานทุนท่ีพวกเขาจะ
น�าติดตัวไปใช้ในอนาคต
 “สนกุครบั ได้คดิ ได้วเิคราะห์ ได้ฝึกทกัษะการใช้ชวีติ 
เราสามารถเอาไปใช้ที่อื่นได้ อ.ปรีชา เขาจะสอนอยู่เสมอว่า  
ชีวิตเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เราต้องอดทน  
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่และต้องขยนั ความขยนัคอืสิง่ทีด่ทีีสุ่ด”
 “ท�าให้หนูรู้ว่า เราอยู่แบบพอเพียง มีบ้านหลังเล็กๆ 
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผักเอาไว้กิน เหลือก็ขาย”
 “ถ้าผมเรยีนจบไปแล้ว ไม่มเีงนิเรยีนต่อ ผมกส็ามารถ
ท�าไร่นาสวนผสม ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  
ท�าแบบท่ีโรงเรยีนสอนนีแ่หละ ไม่ต้องเข้ากรงุเทพฯ ได้อยูก่นั 
พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว” 
 คือผลท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจของผู้อ�ำนวย
กำร อำจำรย์ และนักเรียนทุกคน รวมถึง สสค. ซึ่งเป็น
แรงหนุนส�ำคัญที่ช่วยกันสร้ำงสรรค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงแห่งนี้ให้มีชีวิตชีวำ มีรอยยิ้มและเปี่ยมไปด้วย
ควำมสุข...

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมมุง่มัน่ต้ังใจทีจ่ะท�ำสิง่ดีๆ ให้กบันกัเรยีน 
คือพลังส�ำคัญที่ท�ำให้เรำไม่ท้อแท้

ประกอบงานไม้ไผ่

97๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



การจัดเสวนาระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง	 ครู	 ผู้น�าชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอ	
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อให้
พ่อแม่เกิดความเข้าใจ	ตระหนัก	ร่วมกันหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น	 และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใน
โรงเรียนและชุมชน	
 “เราเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ม.๑ ถึง ม.๓ มา
นั่งคุยกัน หาหนทางแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น โชคดีที่พ่อแม ่
ผู้ปกครองเข้าใจ เราเลยสรุปกันว่าจะมีตัวแทนเฝ้าระวังจาก
ภาคประชาสังคม ก็คือผู้ปกครองของเด็ก ม.๑-๓ ทั้ง ๑๑๔ 
คน คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมลูกหลาน ถ้าเห็นท่าไม่ดี
หรือออกนอกลู่นอกทางก็จะมาแจ้งทางโรงเรียนเพื่อหาทาง
แก้กันต่อไป”

จับเพศศึกษ�ม�ใส่ฐ�นก�รเรียนรู
 จากการล้อมรัว้ป้องกนั	มาสูก่ารให้ความรูเ้พือ่ให้เดก็
มีความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง	 โดยจัดอบรมความรู้แก่

	 ฐานท่ี	 ๕	 การป้องกันโรคเอดส์และโรคทางเพศ
สมัพนัธ์	เป็นอกีฐานท่ีได้รบัความสนใจจากเดก็	เพราะคณุครู
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้น�าถุงยางอนามัยและอุปกรณ์
ป้องกันการตั้งครรภ์มาบอกเล่าและแนะน�าวิธีการป้องกัน
อย่างถูกต้อง	 ถึงจะเขินอายแต่ทั้งครูและลูกศิษย์ก็ได้เรียนรู้
การป้องกันตัวเองในระดับหนึ่ง
	 ฐานที่	 ๖	 การป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและวิธี
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์	 มีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจากสถานี
ต�ารวจวังโป่งและครูฝ่ายปกครองโรงเรียนบ้านวังหิน	 เป็น
วิทยากรมาสอนการศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น	และฐาน
ที่	๗	ความรู้	E-learning	เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
หาข้อมูลต่างๆ	 เช่น	 เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	
สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย	การเคารพสิทธิของผู้อื่น	หน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามวัยและในครอบครัว	 โดยมีครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านวังหินเป็นวิทยากร	

ส�นรัก	สร้�งคว�มเข้�ใจ
	 เมื่อเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาในระดับ
หนึ่งแล้ว	 ก็มาถึงขั้นตอนสานความรัก	 ความเข้าใจและ
ความอบอุน่ในครอบครวั	ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีเ่ป็นเกราะ
ป้องกนัเดก็จากเซก็ซ์ในวยัเรยีน	เพราะเมือ่เดก็ๆ	ได้รบัความ
รักจากครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม	 เขาจะไม่โหยหาความรัก
จากที่อื่นเพื่อมาเติมเต็ม	
	 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	 จึงเป็นอีก
กิจกรรมที่คิดขึ้นเพื่อให้ความส�าคัญกับพ่อแม่ลูก	 และเรียก
ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ซึ้งและมีคุณค่าที่สุดส�าหรับทุกๆ	คน	
	 กระดาษรูปหัวใจแต่ละแผ่นที่แจกให้กับผู้ปกครอง	
และเด็กคนละแผ่น	พร้อมกับโจทย์ให้เขียนควำมรู้สึก หรือ
ควำมคับข้องใจทีม่ต่ีอกนั	เมือ่น�ากลบัมาตดิบนบอร์ดอกีครัง้	
กระดาษแผ่นน้อยๆ	กลบัช่วยเป็นนกพริาบสือ่สารความในใจ	
ที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยรู้มาก่อนได้เป็นอย่างดี

 “เบื่อลูกนอนตื่นสาย”
 “เบื่อแม่ชอบบ่น” 
 “แม่ไม่รักผมเลย” 
 “หนูเสียใจมากที่แม่บอกว่า เก็บเขามาจากถังขยะ”
	 เมื่อให้กระดาษอีกแผ่นเพื่อเขียนความรู้สึกว่าอยำก
ให้พ่อแม่ หรอืลกูท�ำอะไร	กท็�าให้ต่างฝ่ายได้โอกาสละความ
กลัว	ความเขินอาย	บอกความต้องการให้อีกฝ่ายได้เข้าใจ	
 “อยากให้แม่กอดหนูบ้าง เพราะตั้งแต่มีน้อง แม่ก็
กอด ก็รักแต่น้อง ไม่รักหนู” 
	 ท�าให้แม่ได้รู้ว่าลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รัก	 หรือพ่อแม่
บางคนพอได้อ่านส่ิงที่ลูกเขียนก็รู้สึกเสียใจ	 และคิดไม่ถึงว่า
สิ่งที่ได้ท�าได้พูดไปตอนโกรธจะท�าให้ลูกเสียใจมาก	 พ่อแม่
ลูกจึงได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้น

	 คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกท่ีถ่ายทอดออกมา	ก่อให้
เกดิความเข้าใจ	และสานสายใยครอบครวัให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้

โต้ว�ที...ตรวจสอบคว�มเข้�ใจ
	 กจิกรรมโต้วาท	ีญตัต	ิ“เพศสัมพนัธ์วยัรุน่วุน่อย่างไร”	
และ	“การตัง้ครรภ์แม่วัยรุ่นวุ่นเพราะใคร”	ระหว่างนกัเรียน
หญงิและนกัเรยีนชาย	ม.๑	–	๓	ชัน้ละ	๕	คน	คอืกจิกรรมถดัมา 
ของโครงการเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและทัศนคติของ
เด็กๆ	 ในเรื่องเพศศึกษาที่ได้เรียนรู้ไป	 ว่าเด็กทั้งสองกลุ่มมี
ความเข้าใจในระดับใด	 ซึ่งผลที่ได้รับก็น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง	
นกัเรยีนมคีวามเข้าใจเรือ่งเพศศกึษา	และความไม่พร้อมของ
เซ็กส์ในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน	

เพื่อนที่ปรึกษ�...ทุกปัญห�เพื่อนพร้อมรับฟัง	
	 เพ่ือนช่วยเพ่ือน	 ให้ค�าปรึกษาเมื่อเพ่ือนเกิดปัญหา	

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนพยายามผลักดัน	 เพราะ
ตระหนักดีว่าเด็กๆ	 มักมอบความไว้ใจเบื้องต้นให้กับเพื่อน
ก่อนเป็นอนัดบัแรก	เร่ิมด้วยการอบรมนกัเรยีนชัน้มธัยม	๑	-๓	 
สร้างเครือข่ายผู้น�ารุ่นใหม่ในโรงเรียน	 และสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มเพื่อน	เลือกตัวแทน	๕	คน	ของแต่ละชั้นเรียน
เป็นเพื่อนที่ปรึกษำ	 คอยสอดส่องดูแลเพื่อนในห้องที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง	 และน�าปัญหาปรึกษาครูเพื่อหาแนวทาง
แก้ไข

นักเรียนชั้นมัธยมที่ ๑-๓ จ�ำนวน ๑๑๔ คน	ผ่านฐานการ
เรียนรู้	๗	ฐาน	เพื่อลดความตึงเครียด	หรือกระดากอายของ
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อต้องพูดถึงเรื่องเพศลง	
	 ฐานที่	๑	เรียนรู้สถานการณ์	ปัญหา	และผลกระทบ
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ท่ีไม่
พร้อมในวัยรุ่น	 ฐานที่	 ๒	 เพศศึกษา	 ฐานที่	 ๓	 ทักษะชีวิต	
เป็นฐานที่เด็กๆ	 ชอบกันมาก	 เพราะเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยรู้
มาก่อน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งครรภ์	 ความไม่พร้อมหาก
เป็นคุณแม่ตั้งแต่ในวัยรุ่น	รวมไปถึงการระวังตัวไม่ให้ตกอยู่
ในความเสี่ยงทางเพศ	ฐานที่	๔	การวางแผนครอบครัว	

	 เมือ่พี่ๆ 	ชัน้มธัยมมคีวามเข้าใจทีม่ากพอแล้ว	คณะครู
โรงเรยีนบ้านวงัหนิจงึจดันทิรรศการสรปุความรู	้ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษาที่จัดส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๓	
ให้น้องๆ	ทุกคนในโรงเรียนมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในโครงการ
ครั้งนี้ด้วย	 ยิ่งพี่ๆ	 มัธยมเข้าใจปรับประยุกต์การน�าเสนอให้
เหมาะกับวัยน้องๆ	ประถมด้วยการแสดงหุ่นมือ	น้องๆ	ก็ยิ่ง
ให้ความสนใจกิจกรรมมากเป็นพิเศษ

 แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่โครงกำรนี้ก็สร้ำงควำม
ประทับใจให้กับครู อำจำรย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพรำะเป็น
งำนที่ท้ำทำยควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็น
งำนทีต้่องแก้ปัญหำในด้ำนพฤตกิรรม ด้ำนควำมรูส้กึ และ
ค่ำนยิมของคนในยคุดจิติอล กำรตดิต่อสือ่สำรไร้พรมแดน 
และน่ำชื่นใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลง เด็ก
มีปัญหำชู้สำวลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมร ่วมมือจำกทุกฝ ่ำยที่ ต ้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนควำมคิด ด้ำนพฤติกรรมกำร 
กระท�ำ รวมทั้งนักเรียนเองต้องมีควำมตั้งใจ สนใจ
ดแูลตนเอง โดยมคีร ูพ่อแม่ และเพือ่น เป็นทีป่รกึษำ 
ให้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ ให้ก�ำลังใจ
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101๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 เมื่อบวกกับความต้องการสร้างแนวคิดการประกอบ
อาชีพท�ามาหากินให้กับเด็ก	 โครงกำรสำนฝันวัฒนธรรม 
พื้นบ้ำน	 ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่	 จึงเกิดขึ้นด้วยความ 
มุ่งมั่นตั้งใจของ	อ.มงคล ปำงชำติ

ไร้ทุน	ไม่จนหนท�ง
	 แม้จะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลในจังหวัดสกลนคร 
แต่เมื่อมีโอกาสดีได้รับทุนจากส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู ้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 อาจารย์มงคล 
จงึสานฝันของตนเองและเด็กๆ	ด้วยการใช้เงนิทนุทีไ่ด้ในการ
ซ้ือเครือ่งดนตร	ีทัง้โปงลาง	พณิ	แคน	กลอง	ฉิง่	ฉาบ	และอืน่ๆ	
ท่ีจ�าเป็น	แล้วเร่ิมโครงการกบันกัเรยีนชัน้	ม.ต้น	ทัง้	๑๑๖	คน

	 เริ่มจากส�ารวจความสนใจเรื่องดนตรีพื้นบ้านของ
เดก็ว่ามมีากน้อยแค่ไหน	เรยีกได้ว่าส�ารวจต้นทนุเดมิทีเ่ด็กๆ	 
มีอยู่ก่อน	เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มต้องเติมต้องเสริมให้ในส่วน
ไหน	มากน้อยเพยีงใด	จากนัน้จงึวางแผนท�าเอกสารประกอบ
การสอน	คัดเลือกเพลง	ท�าคู่มือ	 ไปจนถึงติดต่อคนที่จะมา
ช่วยสอน	แล้วจงึเริม่ขัน้ตอนฝึกซ้อม	ฝึกสอน	ตัง้แต่เนือ้เพลง	
การเล่นดนตรี	และการร้องร�า	

เรียนร้องซ้อมรำ�
	 การฝึกซ้อมเริม่ต้นขึน้	เป็นเวลา	๑๕	วนัทีเ่ดก็ๆ	ทกุคน 
ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ	 นักเรียนชายฝึกเล่นเครื่องดนตรี	
นักเรียนหญิงฝึกร�า	 โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยนาฎศิลป์

กาฬสินธุ์เป็นครูสอน	 จากนั้นจึงคัดเด็กชายที่มีความพร้อม 
ที่สุด	 ๒๐	 คน	 ฝึกเป็นนักดนตรี	 และเด็กหญิง	 ๒๐	 คน	 
ฝึกเป็นนางร�า	ถือเป็นเด็กชุดแรกหรือชุดบุกเบิก
	 เดก็ทัง้	๔๐	คนจะได้ไปเข้าค่ายอบรม	ฝึกซ้อมร้อง	เล่น	
เต้น	ร�า	กว่าเดือน	จนจ�าเนื้อเพลง	โน๊ตเพลงได้แม่นจ�าเป็น
อันพร้อมท่ีจะออกงานแสดง	 นอกจากนั้นเด็กกลุ่มนี้ยังเป็น
แกนน�า	 เพื่อนสอนเพื่อน	 ฝึกสอนเพื่อนคนอื่นๆ	 ในชั้นให้มี
ความรู้เรื่องดนตรี	และโปงลางด้วย	เพื่อเป็นก�าลังส�ารองใน
เวลาจ�าเป็น

ออกง�น	ออกแขก
	 จากเด็กที่ไม่เคยร้องร�า	ผ่านการฝึกฝนจนเกิดทักษะ	
ร้องร�าไม่ขัดเขิน	 แบบทดสอบแรกจึงเริ่มขึ้นที่สนามของ
โรงเรียน	“วงโปงลำงลูกอีสำน โรงเรียนบ้ำนเหล่ำผักใส่” 

พร้อมแสดง	 มีพ่อแม่ผู้ปกครองมาน่ังคอยเชียร์ให้ก�าลังใจ
ลูกหลานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง	เพลงหนึ่งผ่านไป	สองเพลง
ผ่านไป	 เด็กหายตื่นคนร้องร�ากันอย่างมั่นใจ	 ผู้ใหญ่เองก็
สนุกสนาน	อีกทั้งยังตบรางวัลให้	ถึงจะไม่มากไม่มาย	แต่ก็
ท�าให้หวัใจเดก็ๆ	พองโตด้วยความเชือ่มัน่ว่าการแสดงนัน้คง
ต้องถูกอกถูกใจพี่ป้าน้าอาเป็นแน่
	 หลังจากนั้นเมื่อมีงานประจ�าปีไม่ว่าจะเป็นงานบุญ
อะไร	เด็กบ้านเหล่าผักใส่ก็ได้ไปแสดงอยู่เนืองๆ	ถึงแม้จะได้
ก�าลังใจตอบแทนเป็นเงนิแล้วไม่ถงึ	๕๐	บาทต่อคน	แต่กเ็ป็น
ก�าลังใจให้เด็กเป็นอย่างดี	
 “ช่วงแรกๆ พาเด็กไปแสดงตามงานบุญต่างๆ ให้เขา
ได้รู้จกัท�ามาหากนิ ไม่ไปมัว่สุมกบัยาเสพตดิ ไม่ยุง่เรือ่งชูส้าว 
ได้เงนิมากแ็บ่งให้เขาไปเป็นค่าขนม เดก็ๆ รูส้กึตวัเองมคีณุค่า 
มคีวามสามารถ หาเลีย้งตวัเองได้แม้จะไม่มากไม่มายก็ตาม” 
	 ความภาคภูมิใจ	 เห็นคุณค่าในตัวเอง	 คือภูมิคุ้มกัน
ส�าคัญ	ทีจ่ะปกป้องวัยรุ่นจากพฤตกิรรมเสีย่ง	โปงลางจงึเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการกล่อมเกลาจิตใจ	 และเปิดทางเลือกสู่
การเป็นเด็กดีเป็นที่ยอมรับของสังคมให้กับเยาวชน	ทั้งยัง
ได้เงินทองของตอบแทนเป็นของแถม	สร้างความภาคภูมิใจ
ที่ได้มีส่วนช่วยหารายได้อีกค�ารบหนึ่ง

ร�งวัลที่ม�กกว่�เงิน	 
	 แลว้วนัทีค่ณะโปงลางโรงเรียนบ้านเหล่าผักใสพ่ร้อม
ออกงานใหญ่กม็าถงึ	การประกวดแข่งขนัโปงลางระดบัมธัยม	
คอืเป้าหมาย	นกัดนตรพีร้อม	นางร�าพร้อม	ทกุคนขึน้เวทโีชว์
ลีลาตามที่ได้ฝึกมาอย่างช�่าชอง	 ผลจะเป็นอย่างไรไม่ส�าคัญ
เท่ากบัท�าอย่างสดุความสามารถ	คือ	สิง่ทีอ่าจารย์มงคลบอก
เด็กๆ	
 “ความจริงแล้วการเข้าร่วมประกวดของเด็กๆ ไม่ได้
ส�าคัญอะไรนัก ส่ิงท่ีเราต้องการ คืออยากให้เด็ก สืบสาน

ส�นฝันวัฒนธรรมพื้นบ้�น
โรงเรียนบ้ำนเหล่ำผักใส่	สกลนคร

 วันวาน ยามเย็นไกลออกไปในแคว้นแดนอีสาน เสียงเพลงโปงลางแว่วมาตามสายลม จาก
ท่วงท�านองคึกคัก สะท้อนความเป็นตัวตนคนพื้นบ้าน เมื่อใครได้ฟังก็ย่อมรู้ดีว่านี่คือวัฒนธรรม
ท้องถ่ินที่นับวันจะล้มหายตายจาก หากปราศจากการอนุรักษ์หรือความสนใจจากเด็กรุ่นใหม่  
ซึ่งนับวันจะกลายเป็นสาวกเค ป๊อปมากขึ้นเรื่อยๆ
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	 จากชีวิตข้าราชการวัยใกล้เกษียณ	 ที่เรียกได้ว่า 
โลว์เทค	(Low	Technology)	วนันีผ้มต้องปรบัเปลีย่นตวัเอง
ให้มทีัง้อเีมล	มทีัง้เฟซบุค๊	เพือ่จะได้คยุกบัลกูรูเ้รือ่ง	ลกูสนใจ
เรือ่งไหน	มปัีญหาไม่สบายใจเรือ่งอะไร	ผมกแ็อบๆ	ดเูอาจาก
ข้อความทีพ่วกเขาสือ่สารในโลกออนไลน์นีแ่หละ	เพราะเดก็
วยัรุน่เขาไม่ค่อยมาบอกความในใจของตวัเองกบัพ่อแม่หรอก
ครับ	ส่วนใหญ่ก็มักจะพุดคุยปรึกษากับเพื่อนมากกว่า	
	 แม้เหมือนว่าลูกยิ่งโตก็ยิ่งถอยห่างจากเรามากขึ้น	
แต่ผมก็ถือได้ว่าตัวเองยังโชคดี	ที่มาใช้ชีวิตครอบครัวในต่าง
จังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของตัวเอง	
	 อบุลราชธานเีป็นจงัหวดัทีม่แีม่น�้ามลูไหลผ่าน	ดงันัน้
จงึมปีระวตัศิาสตร์ทีย่าวนานและมคีวามอดุมสมบรูณ์มาแต่
อดีต	เมื่อก่อนมีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย	แต่
ภายหลงัแยกออกเป็นจงัหวดัยโสธร	และจงัหวดัอ�านาจเจรญิ	
ส�าหรับคนที่สนใจในทางธรรมจะรู้ดีว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มี
พระอริยะสงฆ์สายวัดป่าเกิดขึ้นหลายรูป	เช่น	พระอาจารย์
มั่น	ภูริทตฺโต	พระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	พระอาจารย์ขาว	
อนาลโย	รวมถึงพระโพธิญาณเถร	(ชา	สุภทฺโท)

	 นอกจากจะเด่นในเร่ืองทางธรรมแล้ว	 จังหวัดของ
เราก็มีชื่อเสียงเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องทางโลกๆ	 เช่นงาน
หตัถกรรม	อย่างผ้ากาบบวัทีม่คีวามวิจติรงดงาม	ผ้าฝ้ายทอมอื	 
หมอนขิด	ผ้าไหม	เครื่องทองเหลือง	ส่วนของกินที่นี่ก็ไม่แพ้
ใครมทีัง้หมยูอ	กนุเชยีง	โดยเฉพาะเค็มบักนัด	(เค็มสบัปะรด)	
ทีพ่ดูแล้วน�า้ลายสอขึน้มาเลยทเีดยีว	เป็นอาหารพืน้เมอืงของ
ทีน่ีท่�าด้วยเนือ้ปลาสวายหรอืปลาเทโพ	หัน่เป็นชิน้ยาวๆ	ดอง
ในน�้าเกลือและเนื้อสับปะรดที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ	 บรรจุใน
ขวดแก้ว	น�ามาท�าอาหารได้หลายอย่าง	เช่นทอด	หรือหลน	
	 ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ชอบเล่า
เรือ่งโน้นหรอืนีใ้ห้ลูกสาวฟัง	ว่างๆ	เรากข็บัรถไปเทีย่วด้วยกนั 
ท้ังครอบครัว	 ผมอยากให้ลูกรู้จักใช้เทคโนโลยีต่างๆ	 แต่ 
ในขณะเดยีวกนักอ็ยากให้มคีวามรกัความผกูพนั	รวมทัง้ภาค
ภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองด้วย	 ไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทย 
กจ็ะเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	จะเกดิการค้าเสร	ีการเคลือ่นย้าย 
ของแรงงานและอื่นๆ	 ตามมา	 ผมคิดว่าประเทศไทยต้อง 
เตรียมความพร้อม	โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่จะท�าให้เด็ก
ไทยของเราน�าพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า

ก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้โดยใช้เครือข่�ย
สังคมเพื่อก�รเรียนรู้	(Social	Network)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช	อุบลรำชธำนี

 โลกทกุวนันีเ้ปลีย่นแปลงเรว็จนพอ่อยา่งผมแทบจะตามลกูสาวไมท่นั ไหนจะดาราเกาหลี
ทีเ่ขาชืน่ชอบ เพลงปอ๊บแดนซท์ีเ่ขาชอบฟงั รวมถงึเทคโนโลยอียา่งเฟซบุค๊ ทีล่กูๆ และเพือ่น ๆ   
ใช้โพสต์รูปและข้อความระหว่างกัน

วฒันธรรมท้องถิน่ มคีวามรู ้มอีาชพีตดิตวั เหน็คณุค่าในตวัเอง  
รู ้จักท�างานเป็นทีม เพราะวงโปงลางต้องอาศัยความ 
พร้อมเพรยีงของคนในวง หากร้องร�าไม่ตรงกนั ไม่ประสานกนั  
ก็ร�าไม่สวย”
 
	 ถึงจะไม่ได้คาดหวังกับรางวัลใหญ่	 แต่การฝึกซ้อม
อย่างตั้งใจ	 และความมุ่งมั่นของเด็กๆ	 ก็น�าความชื่นใจมา
ให้	เมื่อวงโปงลางของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่	สามารถคว้า
รำงวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำกงำนศิลปหัตถกรรม
นกัเรยีนภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ครัง้ท่ี ๖๒ ประจ�ำปีกำร
ศึกษำ ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ ได้ส�าเร็จ	
	 นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแล้ว	 ยังเป็น
ความภาคภูมิใจของเด็กๆ	ในคณะ	ว่าผลจากการฝึกฝนของ
พวกเขาไม่ศูนย์เปล่า	สามารถสร้างงาน	สร้างชื่อเสียงให้ตัว
เขา	ครอบครัว	และโรงเรียนได้จริงๆ	
 “เมื่อเด็กโปงลางชุดแรกจบไปแล้ว บางคนก็ไปเรียน
ต่อด้านนาฏศิลป์ บางคนที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนต่อ เขาก็
ท�างานเป็นนักดนตรีโปงลางได้ เขาเหล่านั้นจึงไม่เป็นภาระ

สังคม มีอาชีพการท�างาน หารายได้ให้ครอบครัวได้พอ
ประมาณ แค่นี้ก็ถือเป็นความภูมิใจของครูแล้ว”
 “แล้วเรายงัท�าโครงการพีส่อนน้อง รุน่พีค่ณะโปงลาง
ต้องสอนน้องๆ รุ่นต่อไปให้แสดงโปงลางได้ด้วย เป็นการฝึก
เด็กรุ่นต่อรุ่น และสร้างความสามัคคีในโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
ปัจจุบันเราจึงมีวงโปงลางทั้งรุ ่นเล็กรุ่นใหญ่ไว้ออกแสดง 
สืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป”
 วันนี้ จำกรุ ่นแรก มำรุ ่นสอง พ่ีน้องโรงเรียน
บ้ำนเหล่ำผักใส่ยังฝึกสอนน้องๆ รุ่นต่อไป ช่วยสืบสำน
วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนให้คงอยู่ อีกท้ังยังฝึกทักษะอำชีพให้
เด็กๆ อกีทำงหนึง่ และเป็นควำมหวงัว่ำวฒันธรรมพ้ืนบ้ำน 
จะไม่หำยไปจำกดินแดนไทยอีสำน

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ใส่ใจ มุ่งมั่นทุ่มเท เรียนรู้ ท�ำงำนเป็นทีม
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	 ผมคิดว ่าตัวเองคิดไม ่ผิดที่ส ่งลูกสาวไปเรียนท่ี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช	 โรงเรียนประจ�าจังหวัด
อุบลราชธานี	ที่นี่มีการเรียนการสอนที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบ
ของโรงเรียนอื่นๆ	 ทั้งในระดับอ�าเภอและระดับประเทศ	
เพราะมีคุณครูที่คิดค้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีและทีส่�าคัญยงัท�าให้เดก็ๆ	
รู้จักรากเหง้าของตัวเอง	 และภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อีกด้วย	

Social	Network	เชื่อมต่อท้องถิ่นกับสังคมโลก
	 พ่อของหนูเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้	 จากเด็กบ้านนอกคน
หนึ่งที่มีฐานะยากจน	 ก็มานะพยายามด้วยการบวชเรียน
ทางธรรม	 แล้วสึกไปเรียนมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี	 
หลงัจากนัน้กส็อบท�างานรบัราชการ	เริม่จากเป็นปลดัอ�าเภอ	
จนทุกวันนี้ได้เป็นนายอ�าเภอ
	 พ่อมักจะเล่าให้ฟังเสมอว่าชีวิตในวัยเด็กล�าบาก
อย่างไร	 ท่านชอบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ 	 แต ่พอขึ้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	๔	หนูก็อยากคุยกับเพื่อนมากกว่าพ่อ	ทั้งๆ	
ที่รู้ว่าพ่อรักและเป็นห่วง	แต่ก็ยังอยากที่จะมี	“โลกส่วนตัว”	
บ้าง	 หลังกลับจากโรงเรียนทุกวัน	 พ่อมักจะมาชวนคุยชวน
ถามว่าวันนี้เรียนอะไรมาบ้าง	 โชคดีที่ช่วงนี้ครูที่โรงเรียนท�า
โครงการ	“กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เครือข่ำย
สังคมเพื่อกำรเรียนรู้ (Social Network)”	หรือเรียกง่ายๆ	
ว่าน�าการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรู้	 
หนูจงึได้โอกาสบอกเล่าถงึประโยชน์ของอนิเทอร์เนต็ให้พ่อฟัง	 
เพ่ิงรู้เหมือนกันนะเนีย่ว่าพ่อกม็อีเีมล	และเฟซบุค๊กบัเขาด้วย	
อย่างนี้ก็ง่ายใหญ่	จะเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายกันมาก	
	 วันนี้หนูเปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนให้พ่อดู	 เพื่อให้พ่อ
อ่านบทความที่เขียนโดยครูลัดดำ จิตรมำศ	 ซึ่งเป็นรอง 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชว่าได้แรงบันดาลใจ
ในการคิดโครงการนี้ได้อย่างไร

 “จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology-ICT) และการที่ประเทศไทยจะก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันครูต้องตระหนักว่า ‘กระบวนการ
เรยีนรูส้�าคญักว่าความรู’้ และ ‘ครมูใิช่ผูม้อบความรู’้ แต่เป็น
ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน 
เป้าหมายของการเรียนรู้ไม่ใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัว
ความรู้นั้นมีมากมายมหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบให้นักเรียน
แต่ละชั้นปีได้ อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหา
ความรู ้ด้วยตัวเองจากทุกหนแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมและ
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นครูต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียน
รู้ตลอดชีวิต….โครงการของเราด�าเนินงานเป็นเครือข่าย 
ร่วมพัฒนาเป็นกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด ๕ โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นโรงเรียนแกนน�า โรงเรียน
เครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ 
โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และโรงเรียน
ส�าโรงวิทยา” 

กระบวนก�รเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนร่วมมือกัน
	 พ่อใช้เวลาในการอ่านรายละเอยีดของโครงการอย่าง
ใส่ใจ	พร้อมถามค�าถามทีส่งสยัว่า	“แสดงว่าครทูีโ่รงเรยีนของ
ลูกก็ต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) อย่างอีเมล 
ยูทูบ เป็นก่อนจึงจะน�ามาสอนนักเรียนได้ใช่ไหม” 

 “ถูกเผงเลยค่ะพ่อ” ฉันตอบพร้อมกับแอบปลื้มนิดๆ 
ที่มีพ่อฉลาดและเข้าใจการเรียนการสอนยุคใหม่ 
	 ก่อนที่จะท�าโครงการนี้ได้	 ครูลัดดาต้องประชุมครู	 
ผู้บรหิาร	คนในชมุชน	และผู้มส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ๆเพือ่ให้ทกุคน
ได้ตระหนกัถงึการพฒันาการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบั
การเปล่ียนแปลงของโลก	พร้อมทัง้จดัท�าคูม่อืการจดักจิกรรม
การเรียนรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นเชื่อมโยงสู ่ประเทศชาติและ
สังคมโลก	 จัดท�าคู่มือการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู	้ 
และจัดอบรมครูด้านการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้	
	 อย่างไรกต็าม	พ่อกย็งัไม่วายสงสยัว่า	การเรยีนแบบนี ้
ครูกับนักเรียนจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร	 เมื่อถามมา
แบบนี้ก็เข้าทางหนู	 ได้โอกาสแสดงให้พ่อรู้ว่าลูกของพ่อก็
เก่งไม่แพ้กัน
 “พ่อคะ การเรียนการสอนแบบนี้ท�าให้ครูและ
นักเรียนมาเรียนรู้ร่วมกัน ครูก็มีกระบวนการสอนด้วยการ
สร้างเว็บไซต์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้จีเมล 
(gmail) และท�าโครงงานบนเว็บ ส่วนนักเรียนอย่างหนู
นอกจากจะหาความรู้จากปู่ย่าตายาย ปราชญ์ในหมู่บ้าน
แล้ว ก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คนี่แหละในการค้นคว้าหาข้อมูล 
หรือที่เพื่อนๆ ชอบพูดกันว่า ‘อยากรู้เรื่องอะไรก็ถามครูกู  
(กูเกิ้ล-google)’ ซึ่งเป็นการค้นคว้าหาความรู ้และน�า
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานมาใช้ แต่ขั้นสูงอีกนิดหรือแอดวานซ์
อีกหน่อยส�าหรับหนูคือ ใช้อีเมลในการส่งงานครูแทนที่จะ
ต้องเขียนใส่สมุดรายงาน ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย
นะคะพ่อ นอกจากนั้นเมื่อก่อนเวลาน�าเสนองานเราต้อง
เอารูปภาพไปแปะบนบอร์ดใช่ไหมคะ แต่เดีย๋วนีเ้ราน�าเสนอ
งานด้วยการสร้างอัลบั้มรูปในกูเกิลปิกาซ่าเว็บ (google 
picasaweb) หรือน�าเสนองานด้วยวิดีโอคลิปผ่านเว็บไซต์
ยูทูบ (youtube) ส่วนเวลาท�ารายงานกลุ่มหนูกับเพื่อนๆ 
ก็ใช้กูเกิ้ลด้อคส์ (google docs) โดยเราสามารถแก้ไข  
จัดเก็บ และแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ ผ่านบริการแอพฯ เวิร์ด
โพรเซสเซอร์ (word processor) ได้บนออนไลน์ ผ่านทาง
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ นั่นหมายความว่าเราไม่ได้นั่ง
เรียนอยู่แต่ในห้องเรียนกับกระดานด�าอย่างเดียว แต่เรา
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะที่บ้าน หรือแม้แต่
ไปเทีย่วทีไ่หนกส็ามารถเรยีนรูไ้ด้หมด อย่างทีผ่่านมาหนกูบั
เพ่ือนท�าโครงงาน ‘เยาวชนเบ็ญจะมะมหาราชร่วมสืบสาน
ขันหมากเบ็ง’ ขันหมากเบ็ง คือพานพุ่มใส่ดอกไม้ใช้ในการ 
สักการะพระพุทธรูปมีเครื่องบูชา ๕ อย่าง ได้แก่ หมาก พลู 
ธปูเทยีน ข้าวตอกและดอกไม้ อย่างละ ๕ คู ่เราเรยีนรูว้ธิกีาร
ท�าจากปราชญ์ชาวบ้าน แล้วก็ถ่ายภาพน�าเสนอในเว็บไซต์
ของโรงเรียน และถ่ายท�าเป็นวิดีโอลงในยูทูบด้วย ”

	 พ่อฟังฉันอธิบายเสียยืดยาว	 ไม่รู้ว่าจะแอบเหน่ือย
หรือเปล่า	 แต่ก็เห็นตั้งอกตั้งใจฟังดี	 และก็มีค�าถามต่อท้าย
เหมือนทุกคร้ังว่า	“ลูกเรียนแบบน้ีแล้วดีอย่างไร เล่าให้พ่อ
ฟังหน่อยสิ”
 “อันดับแรกก็สนุกค่ะพ่อ ไม่ต้องอุดอู้ท�ารายงาน
อยู่แต่ในห้องเรียนหรือห้องสมุดแบบเดิมๆ แต่เราออกไป

หาความรู้นอกห้องเรียน ไปคุยกับผู้รู้ที่เป็นชาวบ้าน ได้รู้ได้
เห็นว่าเขาด�าเนินชีวิตอย่างไร เรียกว่าเรียนรู้จากของจริง
ก็ว่าได้ค่ะ รู้จักท�าโครงงานเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักใช้
เทคโนโลยีให้คุ้มค่า ในวันข้างหน้าเรียนจบจากที่นี่แล้วไป
เรยีนต่อระดบัมหาวทิยาลยั หรอืในการท�างานหนกูส็ามารถ
น�าเทคโลยีเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยค่ะ” 
	 พ่อพยกัหน้าหงกึหงกั	พร้อมรอยยิม้และพดูกับหนูว่า	 
“เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาความรู้  
สิง่ส�าคญัคอืเราต้องใฝ่รูอ้ยูเ่สมอ และเรยีนรูไ้ปจนตลอดชวีติ
เลยนะลูก” 
 นี่แหละพ่อของหนู น่ำภูมิใจที่สุดค่ะ

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรน�ำเทคโนโลยีที่ เป ็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก
นักเรียนมำเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ซึ่ง
ท�ำให้เกิดควำมสนุก น่ำสนใจ อีกทั้งคุณครูทั้ง ๕ 
โรงเรียนก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
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อดีตที่กำ�ลังเปลี่ยนไป
	 นักเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	 ต�าบลบึงปลาทู	 อ�าเภอ
บรรพตพิสัย	 จังหวัดนครสวรรค์ก็เหมือนกับนักเรียนใน
ชนบทส่วนใหญ่	คือ	ไม่ได้ศึกษาต่อเมื่อจบชั้น	ม.๓	และชั้น	 
ม.๖	 เนื่องจากฐานะยากจน	 จึงไม่สนใจวิชาการ	 ขาดเรียน
บ่อย	 ผลประเมินทางด้านการเรียนจึงต�่ามาก	 ขาดทักษะ
ชีวิตโดยเฉพาะความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 คณะครูจึง
ด�าเนินการวางรากฐานพัฒนาทักษะการคิดให้นักเรียน	
เพื่อไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้และอาชีพของตนให้ดีขึ้น	 
ด้วยโครงการรัฐราษฎร์อนุสรณ์	 โรงเรียนแห่งโครงงาน
แบบบูรณาการ	๑๐	ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งมี 
ครูปรียำ เต้ียมชุมพล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	 ด้วยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจาก	สสค.ท่ีมาสานต่อลมหายใจ
ของโครงการให้ยั่งยืน
	 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ	๙	
ฐานการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่ประกอบด้วย	ฐานปลกู
พืชผักสวนครัวโดยใช้ชีวภาพและระบบนิเวศในการก�าจัด
แมลง	 ฐานน�้าหมักชีวภาพ	 ฐานปุ๋ยเม็ด	 ฐานเลี้ยงกบในบ่อ
เลี้ยงปลาในนาข้าว	 ฐานปลูกข้าว	 สีข้าวกล้อง	 ฐานแปรรูป
และถนอมอาหาร	ฐานเพาะเห็ด	ฐานปลูกผักพื้นบ้าน	และ
ฐานน�าผลิตผลจ�าหน่ายในราคาถูก	 ได้เริ่มต้นข้ึน	 พร้อมกับ
ชีวิตของนักเรียนรัฐราษฎร์ทั้ง	๒๓๔	คนที่เริ่มเปลี่ยนไป

หมู่บ้�นฉันสร้�งสรรค์ต�มใจ
	 ครั้งแรกท่ีจัดท�าโครงการได้จัดฐานการเรียนรู้เป็น
ห้องทั้งหมด	 ๙	 ห้อง	 เมื่อจัดท�าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	
ปรากฏว่าเกิดปัญหา	คือ	พี่ใหญ่	(นักเรียน	ม.ปลาย)	ท�าฐาน
ของตนเองได้ดีแต่ก็เก่ียงกัน	 โดยหัวหน้าหรือเรียกอีกอย่าง
ว่า	“คนใช้”	ต้องรับผิดชอบท�าทุกอย่าง	ถ้างานไม่เรียบร้อย	
ครูประจ�าช้ันก็บ่นกับหัวหน้าห้อง	 ส่วนน้องเล็ก	 (นักเรียน	
ม.ต้น)	 ก็ท�างานไม่เป็น	 ท�าให้นักเรียนทะเลาะกัน	 หลังจาก
เกิดปัญหามากมาย	 งบประมาณก็ใกล้หมด	 คิดว่าโครงการ
คงต้องจบแน่ๆ	

	 ครแูก้ไขปัญหาเรือ่งเดก็	โดยคดิว่าถ้าให้เดก็	มบีทบาท
และหน้าที่ในกิจกรรมอย่างเต็มที่และอ�านาจสิทธิขาดอยู่
ท่ีนักเรียนคงน่าจะท�าให้งานดีขึ้น	 แต่ก็เกิดปัญหาอีกจนได้	
เพราะไม่มีงบท�าต่อ	โชคดีที่ได้ข่าวดีจาก	สสค.	ว่าโครงการ
ของเราได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน
	 เมือ่วางแผนเรยีบร้อย	เรากใ็ห้นกัเรยีนมบีทบาทมากขึน้	 
โดยก�าหนดให้เขาจัดกิจกรรม	 แยกตามหมู่บ้านที่เขาอาศัย
อยู่ในชีวิตจริง	 ๙	 หมู่บ้าน	 ของต�าบลบึงปลาทู	 คละชั้นปี 
การศึกษา	ไม่สนใจว่าเด็กในหมู่บ้านจะมากหรือน้อย	
	 เมือ่แยกเสรจ็กม็กีารเลอืกตัง้	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ผูช่้วย
ผู้ใหญ่บ้าน	 เพ่ือให้สมจริงในสถานการณ์จ�าลอง	 และมีการ
เลือกตั้งนายก	อบต.	สมาชิก	อบต.	เลือกตั้งเสร็จ	ก็ให้ผู้น�า
แต่ละหมู่บ้านช่วยกันวางงานให้เหมาะสมกับแต่ละหมู่บ้าน	
ทั้ง	๑๐	หมู่บ้าน	อ้อ!	หมู่บ้านที่	๑๐	ที่เพิ่มขึ้น	คือ	“หมู่บ้าน
ต่างจงัหวัด”	ท่ีนกัเรียนตัง้ขึน้เอง	เพราะพวกเขาเป็นเดก็ท่ีมา
จากจังหวัดอื่นนอกนครสวรรค์
	 เมือ่ตัง้หมูบ้่านเรียบร้อยแล้ว	คนในหมูบ้่านกคิ็ดต่อว่า
หมูบ้่านของเราจะท�าอะไร	บางหมูบ้่านปลกูข้าว	บางหมูบ้่าน
เลี้ยงไก่	บางหมู่บ้านก็ปลูกผักสวนครัว	หรือท�าปุ๋ยหมัก	ซึ่ง
อาจารย์ก็เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้เด็กๆ	 ในเร่ืองท่ี
เขาต้องการ
	 หลังจากนัน้แต่ละหมูบ้่านกต็ัง้ปราชญ์ประจ�าหมูบ้่าน	
ท�าหน้าทีค่อยพดูคยุกบัคนหมูบ้่านอืน่ทีม่าขอความรู	้หรอืคน
ภายนอกทีม่าดงูาน	เพราะเดก็ทีน่ีพ่ดูไม่เก่ง	ชอบท�างานและ
ยังขัดเขินอยู่มาก	 เด็กทุกคนท�าหน้าที่ได้ตามบทบาทหน้าที่	
มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไข	 ท�าให้เกิดทักษะชีวิตในสถานการณ์
จ�าลอง	และเกิดโครงงานในการแก้ไขปัญหาซึ่งท้าทายมาก

หมู่บ้�นด่�นช้�งจะถูกประมูล
	 หมู่บ้านด่านช้างเป็นหมู่บ้านที่เด็กไม่ค่อยเอาใจใส่
กิจกรรมในหมู่บ้านของตนเอง	 (กิจกรรมที่ว่าคือ	 เลี้ยงไก่ไข่	
เล้ียงเป็ดไข่)	 ท�าให้เดือดร้อนหมู่บ้านอื่นๆ	 ต้องช่วยกันมา
ดูแล	 จึงมีประชุมลงมติกันว่าจะขายหมู่บ้านด่านช้างทอด
ตลาด	 โดยมีการประมูลในแต่ละหมู่บ้าน	 และสมาชิกต้อง

ไปขออาศัยอยู่หมู่บ้านอื่น	 คนในหมู่บ้านและผู้น�าหมู่บ้าน
ด่านช้าง	รูส้กึร้อนอกร้อนใจกนัมาก	เริม่เกดิส�านกึรกัหมูบ้่าน	
ขอแก้ตัว		
	 หลังจากนัน้	หมูบ้่านด่านช้างกเ็ป็นหมูบ้่านทีข่ยนัและ
ท�างานส�าเรจ็	โดยเป็นหมูบ้่านแรกทีส่ามารถสร้างนวตักรรม
ในหมู่บ้านของตน	 นั่นคือ	 เครื่องให้อาหารไก่ระบบสั่น
สะเทือนอัตโนมัติ	 (โดยการจิกของไก่)	 และเครื่องให้น�้าไก่
ประหยัดแรงงาน	 (จากการที่หมู่บ้านในชีวิตจริงของเด็กอยู่
ไกลโรงเรียน	จงึท�าให้ไม่อยากมาให้อาหารไก่	เป็ดในวนัเสาร์-
อาทติย์)	ท�าให้หมูบ้่านอืน่ๆ	ต้องปรบัและเร่งสร้างนวตักรรม
ในหมู่บ้านของตนเองตามมา
	 ประสบการณ์ของหมู่บ้านด่านซ้าย	 จึงแสดงให้เห็น
ว่าเดก็รกัชมุชนของตนมากขึน้	สร้างความสามคัคใีนหมูบ้่าน	
รูถ้งึหน้าทีข่องตนและมคีวามรบัผดิชอบสงูขึน้	อกีทัง้ยงัเป็น
แรงขับดันหมู่บ้านอื่นๆ	ให้เร่งพัฒนาหมู่บ้านตนเองขึ้นด้วย

ยอดผักแข่งกันย�ว	หมู่บ้�นคลองย�ง	ไม้เลื้อย 
	 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	 มีพื้นที่ลักษณะค่อนข้าง
ต�า่อยูแ่ปลงหนึง่	เวลาฝนตกมาทไีรน�า้ก็จะขังตลอด	แต่ทว่ามี
นกัเรยีนกลุม่หนึง่มสีมาชกิทัง้หมด	๒๕	คน	คดิมาตัง้หมูบ้่าน

รัฐร�ษฎร์อนุสรณ์	โรงเรียนแห่งโครงง�น
แบบบูรณ�ก�ร	๑๐	ฐ�นก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์	นครสวรรค์

 การเรียนรูท้ีดี่ควรเกดิจากความต้องการ 
ความชอบ ความสนใจของเด็กๆ เฉกเช่น
ประสบการณ์ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 
ที่การเรียนรู้ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยการ
สร้างชุมชน การปกครอง แบ่งสันปันส่วนงาน 
ของเด็กเองจริงๆ

เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยและจัดท�าโครงงานเครื่องให้น�้าไก่อัตโนมัติ เราต้องปรับตัวเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าถูกประมูลไปด่านช้างแย่แน่เลย

ฝึกทักษะชีวิตพี่สอนน้อง

นายกอบต.หมู่บ้านน�าทีมช่วยกันเกี่ยวช่วยกันเก็บ	

ผู้ปกครองช่วยสร้างศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
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บ้�นหลังที่สองของเด็กๆ
	 ภารกจิหลกัของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ตาก	คอืการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส	 ๑๐	 ประเภท	 โรงเรียน
ประจ�าแห่งนี้จึงเป็นทั้งโรงเรียนและบ้านหลังที่สองให้กับ
นักเรียนทุกคน	ที่ให้ทั้งวิชาการ	ความรักความอบอุ่น	ตลอด
ไปจนถึงที่อยู่	เสื้อผ้า	อาหาร	๓	มื้อ	รวมไปถึงของใช้ส่วนตัว
ทุกชิ้น
	 “ทีน่ีเ่หมอืนเป็นครอบครวัใหญ่ครอบครวัหนึง่นะคะ	
เราก็พยายามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	 ในเรื่องมารยาท	 
ในเรื่องความมีระเบียบวินัย	 การกินอยู่หลับนอน	 เราจะ 
เพาะบ่มนสิยั	พยายามใกล้ชดิเขา	ดแูลเขาเหมอืนลกู	เพือ่นๆ	 
ในห้องหรอืในกลุม่หอนอนกจ็ะเหมอืนพีน้่องดแูลกนัเอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน”	อ.ทักษิณำ ทองญวน	รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร
งานท่ัวไป	 บอกเล่าถึงส่ิงท่ีทางโรงเรียนพยายามสร้างให้กับ
ลูกศิษย์ผู้ไกลพ่อห่างแม่

พัฒน�ทักษะชีวิตสร้�งอุปนิสัยพอเพียง
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตำก	ตำก

 ทุกวันศุกร์ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก นักเรียนจะสดใสอยู่ในชุดประจ�าเผ่าของตนเอง 
ทั้งม้ง กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ เย้า อาข่า เด็กๆ นักเรียนชนเผ่าเหล่านี้มีถึงร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
เกอืบ ๑.๐๐๐ คน แม้จะมทีีม่าแตกต่างหลากหลาย บ้างกย็ากจน บ้างกถ็กูท�าร้ายทารณุ ถูกทอดท้ิง  
แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

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

ต้นทุนจ�กโรงเรียน
	 “เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วเขาน่าจะกลับไปสู่ท้องถิ่น
เขา	 เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตเขามากที่สุด” อ.สมศักดิ์ แสงประเสริฐ	 ผอ.โรงเรียน
กล่าวถึงจุดหมายของการศึกษาที่นี่
	 “โอกาสทีเ่ขาจะศกึษาต่อถ้าเขาไม่มทีนุ	เขากไ็ปไม่ได้	
ฉะนั้นเราจะเน้นส่งเสริมอาชีพให้กับเขา”	ครูนิยม อยู่รัมย์ 
กล่าวถึงแนวทางในการส่งต่อลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน
	 การฝึกฝนฐานอาชีพอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้
ฝึกอาชีพตามความสนใจจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนด�าเนินการมา
โดยตลอด	นี่คือทุนดีของศึกษาสงเคราะห์ตากที่มีอยู่แต่เดิม
	 “นอกจากจะมีความรู้แล้วต้องอยู่บนพื้นฐานหรือ
เงื่อนไขของคุณธรรม	 และเชื่อว่าหลักของความพอเพียง	 
เขาจะไม่ฟุ้งเฟ้อ	 เขาจะต้องใช้หลักคิดทุกครั้งในการด�าเนิน
ชวีติ	เมือ่เขาจบออกไปแล้วเขากจ็ะได้เตบิโตในสงัคม	แต่เรา
เลอืกสงัคมไม่ได้	เราคงจะต้องพฒันาหล่อหลอมทีต่วัของเขา
เองมากกว่า	เพ่ือปรับตวัเข้ากบัสงัคมนัน้ได้อย่างมคีวามสขุ”	
อ.นงค์นุช อุดกันทำ	ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว

109๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนที่แปลงนี้	
	 สมาชกิทัง้หมดรวมหวักนัคิดได้ว่าจะท�าฐานเศรษฐกจิ
พอเพียง	 เป็นหมู่บ้านไม้เลื้อย	 ปลูกฟักทอง	 ถั่วฝักยาว	 
ฟักเขยีว	และต้นดอกสลดิ	หลงัจากนัน้ทกุคนภายในหมูบ้่าน
ก็ช่วยกันลงมือปลูกไม้เลื้อยตามความคิด	 แต่พอปลูกไปได้
ระยะหนึ่งก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	 คือ	 เมื่อฝนตกก็เกิด
น�้าท่วมในแปลงผักที่ปลูก	 ตามสภาพที่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่ากว่า
บริเวณอื่น	
	 สมาชิกในหมู่บ้านจึงรวมตัวคิดกันใหม่ว่าจะท�า
อย่างไร	จนในทีส่ดุกต็กลงกนัว่า	ขดุบ่อเลีย้งปลา	เพือ่ดกัไม่ให้ 
น�า้ท่วมมายงัแปลงผกั	ลกูบ้านจงึลงมอืช่วยกนัขดุบ่อและน�า
ปลาดุกมาเลี้ยงอีก	๒๐๐	ตัว	ผลปรากฏว่าได้ประโยชน์จริง	
ฟักทองก็เลื้อยขึ้นในร้านที่ท�าไว้	ฟักเขียวก็เลื้อยแซงฟักทอง	
ส่วนถั่วฝักยาวก็ไม่น้อยหน้าเลื้อยแซงหน้าเป็นผู ้น�าเลย	 
แต่สุดท้ายเจอต้นดอกสลดิเลือ้ยพนัรัว้ข้างหมูบ้่าน	ดอกสลดิ
ออกดอกสีเหลืองทองสวยงามอร่ามตาจัง	จนสุดท้ายจริง	ๆ	
ลูกฟักทอง	ลูกฟักเขียว	ถั่วฝักยาว	และต้นดอกสลิด	แข่งกัน
ออกทัง้ลกู	ออกทัง้ดอก	เกบ็กนิได้ทกุส่วน	ขายได้ทกุอย่างน�า
ผลก�าไรมาสู่หมูบ้่านไม้เลือ้ย	โดยไม่ต้องลงทนุอะไรมากมาย	

	 แม้เวลากจิกรรมสปัดาห์ละ	๒	ชัว่โมง	จะไม่มากไม่มาย	 
หากแต่การร่วมแรงร่วมใจของเด็ก	 ไม่ว ่าใครว่างก็จะ 
แวะเวียนมาดูหมู่บ้าน	ถอนหญ้า	ให้อาหารปลาเล็กๆ	น้อยๆ	
บวกความสนุกที่ได้เรียนรู้	 ความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 
ชุมชนเลก็ๆ	ในโรงเรยีน	ล้วนท�าให้เขาเกดิความคิดสร้างสรรค์	
ความสามัคคี	 อยากพัฒนาหมู่บ้านให้ดี	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ 

น�าไปสู่การต่อยอดความคิดพัฒนาชุมชนในชีวิตจริงของเขา
ก็เป็นได้

พืชผักพัน(ธุ์)อะไร
	 ครัง้หนึง่โรงเรยีนเราได้รบัการประเมนิ	เรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพียง	คณะกรรมการถามว่า	“ฟักทองมีพันธุ์อะไรบ้าง”	
	 นักเรียนตอบ	 “ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าฟักทองมัน
พันอะไรบ้าง	 แต่ที่รู้ๆ	 ผมว่ามันต้องพันร้านแน่นอนเพราะ	 
ผมท�าร้านไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วครับ”	
	 จากนั้นกรรมการชุดเดิมก็มาที่ฐานปลูกกล้วยแล้ว
ถามว่ากล้วยทีป่ลกูไว้เนีย่พนัธุอ์ะไร	นกัเรยีนตอบ	“ผมไม่เคย 
เห็นต้นกล้วยพันอะไรเลยครับ	มันอยู่ของมันเฉยๆ	มีแต่เถา
ต�าลึงนี่แหละครับที่มาพันมัน”	
	 สุดท้ายแล้ว	บางครั้งเราอย่าไปรู้เลยว่าพืชผักที่ปลูก
มนัมกีีส่ายพนัธุ	์ขอเพยีงให้นกัเรยีนรูจ้กัปลกูไว้กนิตามสภาพ
ดนิและอากาศของท้องถิน่กน่็าจะเพยีงพอแล้ว	ส�าหรบัความ
พอเพียง
 รัฐรำษฎร์อนุสรณ์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่ำงของ
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ด้ำนส่งเสริมทักษะชีวิตที่ปรับให ้
สอดรับกับบริบทของเด็กๆ ในชุมชน

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

เปิดโอกำสให้เด็กคิด สร้ำงสรรค์พัฒนำศักยภำพ
ด้วยตนเอง

กล้วยไม่มีพันแต่ต�าลึงพันต้นกล้วยลูกใหญ่สุดต้องประมูล
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	 ทั้งหมดน้ีคือที่มาของโครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต
สร้ำงอปุนสิยัพอเพียง	ทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุจาก	สสค.เพือ่ให้
เดก็ๆ	สามารถพฒันาตนเองทัง้ภายนอกและภายในได้อย่าง
สมดลุ	เมือ่ได้รบัทนุโรงเรยีนน�ามาปรบัปรงุฐานการเรยีนรูท่ี้มี
อยูใ่ห้เป็นระบบมากขึน้	มกีารพฒันาครโูดยเชญิวทิยากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถมาจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารอย่างเข้มข้น	
จากนั้นครูจะน�าความรู้มาสู่เด็กๆ	 ผ่านการจัดค่ายฝึกอบรม
นักเรียนแกนน�าพลังพอเพียง
	 โดยมีเป้าหมายให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�าไปใช้ในชีวิต 
ประจ�าวนั	และสามารถเป็นผูบ้รรยายถ่ายทอดองค์ความรูใ้น
ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง	๕	ศูนย์	ให้แก่เพื่อนหรือผู้สนใจได้

๕	ศูนย์ก�รเรียนรู้	เตรียมพร้อมสู่โลกกว้�ง
	 การเรียนรู ้ของครูและค�าแนะน�าจากที่ปรึกษา
โครงการอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	 ท�าให้เกิด
การจัดระบบใหม่ของฐานการเรียนรู้ทั้ง	 ๑๙	 ฐานที่มีอยู่
อย่างกระจัดกระจายให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น	 กลายเป็น	 ๕	
ศูนย์การเรยีนรู้ใหญ่	คือ	ศูนย์การเรียนรู้อาชพีเพื่อการมีงาน
ท�า	 ศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียง	 ศูนย์การเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น	ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา	และศูนย์
การเรียนรู้ชีววิถีพอเพียง	 ช่วยให้ครูท�างานอย่างเป็นระบบ
และง่ายขึ้น	เด็กๆ	ได้เรียนรู้มากขึ้น
 ศูนย์กำรเรียนรู้อำชีพเพื่อกำรมีงำนท�ำ	 ประกอบ
ด้วยฐานงานอาชีพต่างๆ	มากมาย	เด็กๆ	จะได้ฝึกทักษะการ
ท�างานทีต้่องลงมอืท�าจรงิทกุขัน้ตอนและสร้างรายได้ได้จรงิ	
ไม่ว่าจะเป็นการท�าอฐิบลอ็กประสาน	สนิค้าขายดีทีม่ยีอดสัง่
จากลกูค้าอย่างต่อเน่ือง	โรงสข้ีาวทีเ่ปิดสทีกุวนัเพือ่น�าข้าวมา
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน	และเด็กๆ	จะได้ค่าแรงเป็น
รายได้ประจ�า
	 ส�าหรบัอาชพีทีห่นกัและเหนือ่ยอย่างช่างเชือ่มเหลก็	
เดก็ๆ	กส็ามารถฝึกฝนจนช�านาญเป็นงานทีห่ล่อหลอมความ
อุตสาหะพยายามให้กับพวกเรา	 โดยมีครูคอยดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด
	 ขณะที่ร้านค้ากอไผ่	ร้านค้าที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้น	เพื่อ

เป็นแหล่งจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ฝีมอืนกัเรยีนและเครือ่งอปุโภค
บริโภคชนิดต่างๆ	 คือห้องเรียนจากประสบการณ์จริงท่ี
นักเรียนจะได้เรียนรู้การวางแผน	 เช็คสต็อกสินค้า	 การจัด
ตกแต่งร้าน	รวมถึงการบริการที่ดีต่อลูกค้าให้กับนักเรียน
	 ช่างตัดผมทั้งชายหญิงคืออีกหนึ่งอาชีพที่เด็กๆ	 จะ
ได้ฝึกฝนหากมีความสนใจ	 เพราะโรงเรียนเปิดร้านใกล้ๆ	 
ร้านกอไผ่ไว้ให้บริการเพื่อนนักเรียนด้วยกัน	
	 ส�าหรับเด็กท่ีมีใจรักด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า	 ห้องตัด
เยบ็ของทางโรงเรยีนกม็อีปุกรณ์และครผููส้อนอยูพ่ร้อมสรรพ	
เมื่อเด็กๆ	 ฝึกจนช�านาญ	 โรงเรียนก็จัดชิ้นงานไปจ�าหนายที่
ร้านค้าของโรงเรยีน	เพือ่เป็นรายได้ของแต่ละคน	ชุดนกัเรยีน
ทีท่างโรงเรยีนแจกฟรใีห้กบันกัเรยีนทัง้โรงเรยีนกเ็ป็นอกีงาน
สัง่ตดัทีม่มีาประจ�าทกุปี	เดก็ๆ	หลายคนมาเยบ็ผ้าในช่วงเยน็
และวันหยุด	 สามารถสร้างรายได้ส่งตัวเองเรียนโดยไม่ต้อง
รบกวนเงินจากทางบ้าน	 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและ
สร้างช่องทางอาชีพในอนาคตให้กับเด็กๆ
	 นอกจากทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แล้ว	 ยัง
มีทักษะชีวิตอีกหลายด้านท่ีส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการใช้
ชีวิตภายนอก	 ซึ่งเด็กๆ	 ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ	
อย่างศูนย์กำรเรียนรู้หอนอนพอเพียงช่วยฝึกทักษะการ
ด�ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน	 กล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความ
รักความอบอุ่น
 ศนูย์กำรเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมท้องถิน่	แหล่งศกึษา
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชนเผ่า	 ท�าให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง
 ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญำ	 ให้บริการทางด้าน
วิชาการ	 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อทันสมัย	 มุ่งพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
 ศนูย์กำรเรยีนรูช้วีวถิพีอเพยีง	บ่มเพาะการท�าอยูท่�า
กินให้กับเด็ก	สร้างอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ตนเองเนื่องจาก
เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหารกลางวันภายในโรงเรียน
	 ท่ีศูนย์แห่งนี้	 เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท�าทุก 
ขัน้ตอน	ท�าให้ได้ทัง้ทกัษะอาชพีและได้ฝึกความ	ขยนั	รบัผดิชอบ	 
อดทน	จนเกดิเป็นฉนัทะในการท�างาน	เป็นวชิาชีพท่ีจะตดิตวั
พวกเขาไปตลอด	

	 “เป็นความรู ้อีกแบบหนึ่ง	 เพราะว่าที่นี่เขาสอน
หลายๆ	อย่าง	เราก็ศึกษาแล้วไปพัฒนาที่บ้านครับ”
	 “เราไม่จ�าเป็นต้องเข้ากรงุเทพฯ	เราสามารถท�าแปลง
ผัก	หรือท�า	EM	ท�าปุ๋ยหมักขายได้ครับ	ผมคิดว่าในอนาคต
คงมีสักครั้งหนึ่งที่ผมต้องไปใช้ชีวิตอย่างนี้ครับ”
	 เป็นตวัอย่างแนวทางการน�าไปใช้ในภายภาคหน้าจาก
นักเรียนหนุ่ม	๒	คน

	 นอกจากการฝึกในศูนย์การเรียนรู้แล้ว	ส�าหรับใครที่
ใฝ่ฝันอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้ามอือาชพีในอนาคตทางโรงเรยีน
ก็มีตลาดในชีวิตจริงให้ได้ฝึกฝนกันทุกวันเสาร์	 ที่ตลาดนัด
เทศบาลเมืองตาก	 เด็กๆ	 จะน�าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝีมือ 
นกัเรยีนมาตัง้ร้านจ�าหน่าย	นอกจากการวางแผนและแบ่งงาน 
อย่างเป็นระบบแล้ว	 เด็กๆ	 ยังได้เรียนรู้เทคนิคการค้าขาย
ทุกรูปแบบ
	 ป้าย	“โครงการส่งเสรมิการสร้างรายได้ระหว่างเรยีน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก”	 เรียกความสนใจจากลูกค้า
หลายคนให้แวะเวียนมาอดุหนนุ	สร้างรอยยิม้จากความภาค
ภูมิใจให้กับเด็กๆ	

คว�มในใจของครูและลูกศิษย์
	 “คิดว่าเงินรายได้ที่เด็กได้	 มันไม่ส�าคัญเท่ากับ
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ	 เราเตรียมเป็นพื้นฐานให้เขา	 ถึง
แม้ว่าเขาจะได้เรียนต่อหรือไม่ก็ตาม	 ก็จะได้ทักษะตรงนี้

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของเขา“	ครูบังอร จันทร์ชุ่ม	 ย�้าถึง 
จุดมุ่งหมายของการฝึกฝน
	 “สิ่งที่หนูได้เรียนรู้มากๆ	 คือ	 การท�างานไม่ใช่สิ่งที ่
ท�าให้เราเหนื่อย	 แต่เป็นสิ่งที่ฝึกให้เราเป็นคนดี	 มีความ 
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากกว่าค่ะ”	
	 “หาประสบการณ์ให้เยอะๆ	ค่ะ	ถ้าเราไปอยูภ่ายนอก
แล้วเรากจ็ะได้เอาตวัรอดได้	ถ้าเรามคีวามหนักแน่นในตวัเอง
จริงๆ	อยู่ได้อยู่แล้วค่ะ”
 
 คือเสียงตอบรับจำกนักเรียนถึงสิ่งที่เขำได้เรียนรู้  
จนเกิดควำมมั่นใจในศักยภำพของตน พ้นไปจำกคนด้อย
โอกำส เพรำะสำมำรถสร้ำงโอกำส สร้ำงอนำคตให้กับ
ตนเอง ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งควำมรู้ที่ครูค่อยๆ บ่มเพำะ 
เพือ่วนัหนึง่ข้ำงหน้ำทกัษะชวีติทีค่่อยๆ งอกเงยขึน้เหล่ำนี้
จะช่วยให้พวกเขำสำมำรถเอำตวัรอดและอยู่รอดในสงัคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 จิตวิญญำณควำมเป็นครูที่มุ ่งส่งศิษย์ให้
ถึงฝั ่งฝันของควำมส�ำเร็จ และกำรหลอมใจเป็น 
หนึ่งเดียว 
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หลอมใจเป็นหนึ่งเดียว
	 ๑๓	 โรงเรียนในเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
จงัหวดัศรีสะเกษ	ได้แก่	โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลยั	โรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห์	๒๙	 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา	 โรงเรียน 
รวมสินวิทยา	 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม	 โรงเรียนเทศบาล	
๑	วัดเจียงอี	โรงเรียนเทศบาล	๒	รัชมังคลานุสรณ์	โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลยั	๒	ห้วยคล้า	โรงเรยีนสวสัดีวทิยา	โรงเรยีน 
มารวีทิยา	 โรงเรยีนอนุบาลวดัพระโต	 โรงเรยีนสตรศีรสีะเกศ	
และโรงเรยีนสตรสีริเิกศ	ขนาดเลก็บ้างใหญ่บ้างแตกต่างกนัไป	 
บางแห่งก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาส	 แต่ที่เหมือนกันคือทุก
โรงเรียนมีชั้นมัธยมศึกษา	

	 โครงการเริ่มเดินหน้าด้วยการจัดประชุมเครือข่าย 
ท้ัง	 ๑๓	 โรงเรียน	 เพื่อรับทราบข้อตกลงโครงการ	 พร้อม
ร่วมกันวางแผนคิดออกแบบกิจกรรมในโครงการฯ	 โดย 
แต่ละโรงเรียนจะคิดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้
สอดคล้องกับบริบท	 และขนาดของโรงเรียนด้วยกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวถนัด	
	 “ขั้นแรกแต่ละโรงเรียนจะคิดโครงงานที่อยากท�ามา
เสนอ	ท�านเิทศกนั	มผีูรู้เ้ป็นปราชญ์ภมูปัิญญาท้องถ่ินมาช่วย
วางแผนงานด้วย	 อย่างของโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกิจกรรม
หลัก	 คือ	 ท�าน�้าหมักชีวภาพ	 เพื่อน�าไปใช้ทั้งในโรงเรียน
และที่บ้าน	การคัดแยกขยะรีไซเคิล	แล้วขายแบ่งปันรายได้
แบบธนาคารขยะ	 กิจกรรมสวนครัวรั้วกินได้	 โดยปลูกผัก 

สวนครัวแบบอินทรีย์	บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็จัด
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต	บางโรงเรียน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและยากจนก็คิดโครงการปลูกผัก 
สวนครัว	เพ่ือเป็นแหล่งอาหารในโรงเรียน”	อ.สวุคนธ์ รุง้แก้ว  
ผู้รับผิดชอบโครงการยกตัวอย่างในรายละเอียด
	 แม้การคดิออกแบบกจิกรรมในโครงการพฒันาทกัษะ
ชวีติของแต่ละโรงเรยีนจะมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป	 
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องสามารถน�าทุนทางสังคมที่
แต่ละโรงเรียนมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการมาก
ทีสุ่ด	และสามารถเสรมิสร้างทกัษะชวิีตของนกัเรยีนให้เป็นไป 
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการห้องเรยีนธรรมชาตฯิ	ได้	และ
ที่ส�าคัญคือการได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน	
พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย

2	in	1	ที่สตรีสิริเกศ
	 ส�าหรับที่สตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	 มี
นกัเรียนตัง้แต่ช้ัน	ม.๑-๖	รวมถงึ	๓,๑๑๖	คน	นกัเรียนมคีวาม
หลากหลายทั้งกลุ่มเด็กที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ	 และ
เดก็หลังห้องทีต้่องปรบัปรงุแก้ไขด้านการเรยีนเป็นจ�านวนสูง
ถึงร้อยละ	๒๐	ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมด	ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ท�าข้อตกลงไว้กับ	 สพฐ.ว่าจะต้องปรับให้เหลือไม่เกิน 
ร้อยละ	๕	
	 ทางโรงเรยีนได้มกีารจดัประชมุครปูระจ�าชัน้	ประจ�า
วิชา	 และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	 มีมติให้ 
ขั้นแรกครูประจ�าวิชาออกแบบให้นักเรียนสอบเพื่อปรับ
ผลการเรียน	 เชิญผู้ปกครองและนักเรียนมาประชุมร่วมกับ 
ครูประจ�าชั้น	และครูประจ�าวิชา	
	 ขั้นตอนต่อมาคือการพัฒนานักเรียนเหล่านี้ด้าน
ทกัษะชวีติด้วยกจิกรรมค่ายห้องเรยีนธรรมชาตพิฒันาทกัษะ
ชีวิต	และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต		
	 โครงการห้องเรียนธรรมชาติ	 สร้างสรรค์ทักษะชีวิต
ส�าหรับท่ีนี่	 จึงเป็นการผนวก	 ๒	 เร่ืองเข้าด้วยกัน	 คือการ
พัฒนาเด็กหลังห้องด้วยสิ่งแวดล้อม

ค่�ยห้องเรียนธรรมช�ติ	พัฒน�ทักษะชีวิต
	 ตลอด	๓	 วัน	 ๒	 คืน	 ภายในค่ายเยาวชนห้องเรียน
ธรรมชาติสร้างสรรค์	 พัฒนาทักษะชีวิต	 ที่มีโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์	๒๙	เอื้อเฟื้อสถานที่	นักเรียนและครูผู้รับ 
ผิดชอบโครงการทั้ง	 ๑๓	 โรงเรียน	 ได้มาเรียนรู ้ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมและทักษะชีวิตร่วมกัน	 ผ่านกิจกรรมที่คัดสรร
ภายในค่าย	อาทิเช่น	การบรรยาย	“ทักษะชีวิตดี	ชีวีมีสุข”	
“ใช้ชวีติพอเพยีงกบัการท�าบญัชรีบั-จ่ายประจ�าวนั”	“เรยีนรู ้
เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น”	“ต้นไม้มิตรแท้ของมนุษย์”ฯลฯ	
	 “แต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กมาเอง	 ส�าหรับ
โรงเรียนเราเลือกเด็กท่ีมีปัญหา	 เรียนอ่อน	 ไม่ตั้งใจเรียน	 
จากชั้นม.๓	 ที่ครูดูแล	 ครูเรียกว่าเขาว่า	 ‘เด็กหลังห้อง’	 
กับเด็กที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนมาก่อน	เพราะเด็กหลัง
ห้องจะคดิช้า	ความรบัผดิชอบ	และภาวะผูน้�าบางอย่างยงัไม่
มากพอ	เราเลยต้องเอาเด็กที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนมา
ช่วยดึงกระตุ้นเขา”
	 จากนั้นแต่ละโรงเรียนก็จะเริ่มท�ากิจกรรมภายใน
โรงเรียนของตัวเอง	

กรณีศึกษ�	:	โรงเรียนสตรีสิริเกศ	ขยะมห�ศ�ล	
เก็บเท่�ไรก็ไม่หมด
	 ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีคนจ�านวนมาก
มาอยู่ร่วมกัน	ปัญหาที่ตามมามากก็คือ	“ขยะล้นโรงเรียน”	
ที่มากมายขนาดที่ว่าแม่บ้านเก็บขวดพลาสติกขายได้วันละ
เป็นพันบาท	กิจกรรมแรกที่ท�าจึงเป็น	ธนำคำรขยะ	รณรงค์
ให้เด็กทิ้งขยะให้ถูกที่	 และคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลเพื่อขาย
ให้แม่ค้ารับซื้อของเก่า	ส่วนเงินที่ได้ก็จะเข้ากองทุนธนาคาร
ขยะ	เพ่ือเอาไปท�ากจิกรรมในโรงเรยีน	แล้วกแ็บ่งให้นกัเรยีน
ที่เป็นสมาชิกตอนปลายเทอม	
	 “แรกๆ	มีปัญหาหลายอย่าง	แม่บ้านเคือง	คิดว่าครู
จะหาผลประโยชน์	แย่งรายได้	ครบูางท่านก็สงสยัว่าจะท�าได้
จรงิเหรอ	เพราะยงัไม่เคยท�าโครงการขนาดใหญ่มาก่อน	ต้อง
ประสานความเข้าใจกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พอสมควร	 ชักชวน
เด็กม.๓	ที่ครูสอนอยู่ให้เข้าโครงการ	ทั้งขู่	ทั้งปลอบ	เพราะ
เด็กรังเกียจไม่อยากท�า”
	 เมื่อได้ลงมือเป็นผู ้เก็บด้วยตนเองพฤติกรรมการ 
ทิ้งขยะก็เปลี่ยนไป	 เด็กๆ	 เริ่มทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง	 รักษา 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนมากขึ้นด้วย	 ผอ.จึงให้ขยายจาก
นักเรียนกลุ่มแกนน�าเป็นท�าทั้งโรงเรียน	ส่วนรายได้จากการ 
ขายขยะทีป่ระกาศให้ทกุคนทราบถ้วนหน้ากนัอย่างโปร่งใส
ทกุสปัดาห์	และแบ่งเอาไปท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรียน	เช่น	เป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักกีฬาโรงเรียน	

ห้องเรียนธรรมช�ติสร้�งสรรค์ทักษะชีวิต
โรงเรียนสตรีสิริเกศ	ศรีสะเกษ

 “เรามีสัญญาใจร่วมกันว่า ถ้าท�าอะไรก็จะท�าร่วมกัน” 
 คอืค�ามัน่ของเครอืข่ายศนูย์สิง่แวดล้อมศกึษาจังหวัดศรสีะเกษ เครอืข่ายทีผ่นึกก�าลงักันถงึ ๑๓ 
โรงเรียน ได้ท�างานบ่มเพาะความเป็นพลังเครือข่ายและจิตอาสาร่วมกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ นับแต่
โรงเรยีนสตรสีริเิกศ หวัหน้ากลุม่ได้รบัเลอืกเป็นสถานทีต่ัง้ของศนูย์สิง่แวดล้อมศกึษาจังหวัดศรสีะเกษ 
ในครั้งนี้เม่ือมารวมตัวกันท�าโครงการห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทักษะชีวิต โดยมี สสค.ให้การ
สนับสนุนจึงเป็นการขับเคลื่อนที่น่าสนใจยิ่ง 

112 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

ปลูกป่า



114 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 การกู้ชีพจะเป็นไปอย่างมั่นใจและได้ผลก็ต่อเมื่อได้
เรียนรู้ฝึกฝนจนเกดิเป็นทักษะตดิตวั	ชนดิท่ีว่าเห็นปุบ๊ท�าได้ป๊ับ
	 ทักษะชีวิตมีมากมาย	เช่น	ว่ายน�้า	ขี่จักรยาน	ขับรถ	
แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝึกเพ่ือไว้ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจาก
ความเสี่ยง	 แต่การกู้ชีพเป็นทักษะเดียวที่ฝึกเพื่อช่วยชีวิต 
ผู้อื่น	จึงเป็นทักษะที่ส่งเสริมคุณธรรมความดีงามอีกด้วย

กู้ชีพ...ทักษะที่ต้องฝึกฝน
	 “ความรู้คู่คุณธรรม”	คือ	ปรัชญาของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ดังนั้นนอกจากการเรียนการสอน 
ที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ	 ทางโรงเรียนจึงให้ความ
ส�าคญักบัการฝึกให้เดก็มคีณุธรรม	จรยิธรรมควบคูก่นัไปด้วย	 
การกู้ชีพช่วยชีวิตคนถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม	
หากแต่อุปกรณ์การสอนที่จ�ากัด	 จึงท�าให้ทักษะด้านนี้ 
มีจ�ากัดตามไปด้วย
	 จากประสบการณ์การสอนวิชาสุขศึกษาและสอน
เรื่องทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในระดับ	ม.ปลายมาเป็นเวลา	
๕	 ปี	 ท�าให้	 อ.จำรุวรรณ ตันจันทร์พงศ์ โรงเรียนสาธิต
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ฝ่ายมธัยม	เหน็ว่าในการฝึกทกัษะ
การกู้ชีพมีสิ่งส�าคัญที่ควรพัฒนาอยู่	 ๒	 เรื่อง	 คือ	 สื่อ	 และ 
รูปแบบการเรียนการสอน	

ก�รวจิยัและพฒัน�สือ่ก�รสอนทกัษะก�รชว่ยฟืน้คนืชพี
สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ฝ่ำยมัธยม	กรุงเทพฯ

 หากคุณพบกลุ่มคนเหล่าน้ี คนจมน�้า คนถูกไฟฟ้าดูด คนขาดอากาศหายใจเพราะเพิ่งหนี
ออกมาจากกองเพลงิ คนไข้โรคหวัใจ หรอืกนิยาเกนิขนาด ในสภาพหวัใจหยดุเต้น และหยดุหายใจ
กระทันหัน คุณจะท�าอย่างไร 
 ตามคนมาช่วย โทร.เรียกรถพยาบาล...อาจจะไม่ทันการณ์ 
 กดทีห่น้าอก เป่าลมเข้าปาก...ถูกต้องแล้วค่ะ นัน่เพราะคุณทราบดว่ีากูช้พีด้วยการนวดหวัใจ 
และ mouth to mouth จะช่วยต่อเวลาให้คนไข้ได้รับความช่วยเหลือที่เต็มที่ต่อไป 
 ๔ นาทีแรกของการหยุดหายใจจึงเป็นช่วงเวลาเป็นเวลาตายทีเดียว
 แต่...แน่ใจหรือคะว่าคุณจะท�าได้ถูกวิธี

115๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

	 นอกจากนั้นแล้วโครงกำรผักสวนครัวก็เป็นอีก
โครงการหนึ่งที่โรงเรียนท�าขึ้น	ให้เด็กๆ	ได้น�าไปรับประทาน
และจ�าหน่ายให้คนภายนอก	ซึง่ได้ราคาดีไม่แพ้โครงการขยะ
รีไซเคลิเลยทเีดยีว	พร้อมกบัเป็นการปลกูทกัษะชวีติความรบั
ผิดชอบ	และรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กไปในตัว

ผลสำ�เร็จของเครือข่�ย
	 ส�าหรับโรงเรียนในเครือข่ายแห่งอื่น	 อาจารย์ได้ยก
ตัวอย่างโครงการคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต	 ของ
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา	ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธว่า	กิจกรรม
ของโรงเรียนนี้จะน�าเร่ืองพุทธศาสนามาพัฒนาทักษะชีวิต	
ทุกวันพระ	ครูและนักเรียนจะแต่งชุดขาวมาโรงเรียน	มีการ
ท�าบุญตักบาตร	และการปลูกฝังจริยธรรมต่างๆ	ซึ่งก็ได้ผลดี
เช่นกัน
	 “หรือโรงเรียนเทศบาล	 ๒	 เขาให้ปราชญ์ชาวบ้าน
มาสอนเด็กท�ากระถางต้นไม้จากยางรถยนต์	 เด็กก็ลองท�า	 
ตอนแรกก็เพื่อใช้ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน	 ตอนหลัง 

พอท�าได้ดีก็ไปออกร้านขายในงานต่างๆ	 วงละ	 ๖๐	 บาท	 
ขายดีพอสมควร	 และมีคนสั่งให้ท�าเพิ่มด้วย	 เด็กๆ	 ภูมิใจ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง”	
	 “อีกโรงเรียนที่ครูประทับใจเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 
เขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส	 แล้วเด็กยังยากจนด้วย	 
เขาเลอืกท�าโครงการปลกูผกัสวนครวั	ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง	ผลที่ได้	คือ	เด็กมีอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นจากผักที่
เขาปลูก	 จากไข่	 จากปลา	 ท่ีเขาเลี้ยง	 เวลาครูจากโรงเรียน
ต่างๆ	 ไปดูงานหรือมาเยี่ยมกันก็จะมีตะกร้าผัก	 ตะกร้าไข่	
ผลผลติท่ีเขาปลกูได้	เลีย้งได้ในโรงเรยีนเป็นของฝากกนัด้วย”

พลังเครือข่�ย
	 จากการท่ีเครือข่ายร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์
ความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน	 แลกเปล่ียน
องค์ความรูแ้ละผูรู้ซ้ึง่กนัและกนั	จงึเกดิผลทีง่ดงามชวนชืน่ใจ	 
โรงเรียนเครือข่ายทั้ง	๑๓	โรงเรียนมีผลการด�าเนินงานเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงได้ผลดีเหมือนกันโดยมิได้นัดหมาย	
	 พร้อมกับทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนได้รับคือความเป็น 
คนมีน�้าใจ	ช่วยเหลือกัน	เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ	
พร้อมกันนั้นวันนี้เด็กหลังห้องท่ีดึงมาร่วมกิจกรรมก็ม ี
แนวโน้มพฤติกรรมที่ดีขึ้น	
 ห้องเรยีนธรรมชำติท่ีเครอืข่ำยท้ัง ๑๓ โรงเรยีนร่วมกนั 
รงัสรรค์ จงึเป็นห้องเรยีนทกัษะชวีติทีย่ิง่ใหญ่ไปพร้อมๆ กนั

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 เคล็ดลับควำมส�ำเร็จ : จริงใจ แบ่งปัน  
ช่วยเหลือกัน

สวนครัวลอยฟ้า

กระถางยางรถยนต์ปลูกไม้ประดับ
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	 “ขาดส่ือการสอนขาดอุปกรณ์ให้เรียนรู้	 หุ่นจ�าลอง	
ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนทักษะกู้ชีพมีราคาแพง	 หรือมี
เฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา	 หน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับความต้องการ	 และถูกขอยืมจากหลายๆ	
สถาบนั	บางคร้ังเมือ่ติดต่อขอยมืไป	จงึขาดแคลนไม่สามารถ
น�ามาใช้ได้	
	 อีกเรื่องหนึ่ง	คือ	รูปแบบการเรียนการสอนการเรียน	
เรื่องการกู้ชีพ	 จะเน้นให้นักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะชีวิต
ติดตัว	ต้องใช้รูปแบบการสอนหลากหลาย	และมีทฤษฎีการ
เรียนรู้ทีพ่ัฒนาการเรยีนการสอนใหเ้กิดประสทิธภิาพ	ท�าให้
การเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ	ง่ายต่อการจดจ�า	และน�าไป 
ปฏิบัติได้ทันท่วงที”
	 ทัง้หมดจงึเป็นทีม่าของโครงกำรกำรวจัิยและพฒันำ
สื่อกำรสอนทักษะกำรช่วยฟื ้นคืนชีพส�ำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำยที่ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัจดัท�าขึน้	โดยได้รบัการสนับสนุนจากส�านกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน	
(สสค.)	เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นต่อไป

หุ่นกู้ชีพหล�กไอเดียเด็ด	จ�กเด็กสร้�งสรรค์
	 การวางแผนออกแบบโครงการเริ่มขึ้นจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์หลายท่าน	 เมื่อโจทย์คือการ
ขาดแคลนสื่อ	 และการค้นหาเทคนิควิธีการสอนที่ก่อให้
เกิดทักษะติดตัวน�าไปปฏิบัติได้จริง	โครงการนี้จึงไม่ใช่เพียง 
การฝึกทักษะกู้ชีพธรรมดา	แต่เริ่มตั้งแต่ให้เด็กได้มีส่วนร่วม
คิดหาไอเดียท�าสื่อในการเรียนด้วยตนเอง	โดยมีนักเรียนชั้น	
ม.	 ๖	 เป็นกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากโตพอที่จะเข้าใจเทคนิค
การกู้ชีพได้ดีในระดับหนึ่ง	
	 “เรามเีดก็ชัน้	ม.๖	เจด็ห้อง	ห้องละประมาณ	๓๐	-๓๕	คน	 
เราจึงให้แต่ละห้องท�าหุ่นเพื่อใช้เรียนกู้ชีพ	 โดยก�าหนดให้
ท�าหุ่นที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน	 ๓	 แบบ	 คือ	 หุ่นเด็กทารก	 
หุ่นเด็ก	 ๘	 ขวบขึ้นไป	 และหุ่นคนอ้วนหรือคนแก่	 ซึ่งเด็กๆ	
ต้องออกแบบหุ่นให้ใช้ในการเรียนการสอนกู ้ชีพได้จริง	
คือ	 ถ้าเป็นหุ่นที่ใช้กู ้ชีพระบบหายใจ	 ก็ต้องออกแบบให	้ 
‘เป่าปาก	 แล้วอกยก’	 เด็กๆ	 ก็ต้องไปคิดวิธีมาว่าจะท�า 
อย่างไร
	 เราได้เห็นไอเดียที่น่าสนใจของเด็กๆ	 บางกลุ่มใช้วิธี
ไปซื้อหุ่นมาจากประตูน�้า	แล้วใช้มีดผ่าตรงอกให้เป็นรู	ใส่ถุง
พลาสติกหรือลูกโป่งไว้ในโพรงอก	และต่อสายยางมาที่ปาก
หุน่	เมือ่เป่าลมลงไป	ถงุพลาสติกกข็ยาย	เข้าหลกัการเป่าปาก
แล้วอกยกได้จรงิ	หรอือกีกรณีหนึง่คือ	ท�าหุน่ส�าหรบัป๊ัมหวัใจ 

เด็กบางกลุ่มก็ใส่ตุ๊กตาที่เวลากดแล้วมีเสียงดังไว้ในอกหุ่น	
เมื่อกดในระดับที่พอเหมาะก็มีเสียงดังจากอก	ก็ถือว่าผ่าน”
	 ถึงแม้ว่าหุ่นที่นักเรียนผลิตข้ึนอาจจะยังไม่ได้ตาม
มาตรฐานสากล	 หากแต่ความพยายามและความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กๆ	 ต่างหากที่เป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้วัดผล 
ในครั้งนี้
	 ท่ีส�าคัญเมื่อนักเรียนผลิตและปรับแก้หุ่นจนพอใช้
เรยีนได้ในระดบัหนึง่แล้ว	จะต้องท�าคูม่อืการสร้างหุน่จ�าลอง	
เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัน้องๆ	รุน่ต่อไป	ให้น�ามาใช้เรยีนหรือ
ผลิตหุ่นในเบ้ืองต้นได้	 เป็นการส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องได้ไป
พัฒนาต่อยอดต่อไป	
	 ไม่เฉพาะแต่นักเรียนที่ต้องท�าหุ่นกู้ชีพ	และคู่มือการ
สร้างหุน่	อาจารย์ผูส้อนกต้็องออกแบบหุน่ทีส่ามารถใช้เรยีน
กู้ชีพได้ด้วย	โดยมีขึ้นตอนการท�างานเหมือนเด็กๆ	ทุกอย่าง
ตัง้แต่การออกแบบ	ผลติหุน่และรวมถงึการท�าคูม่อืการผลติ
หุน่	และพเิศษส�าหรบัอาจารย์ต้องท�าคูม่อืการเรยีนการสอน
เทคนิคกู้ชีพที่เหมาะสมอีกด้วย
	 “อาจารย์ต้องท�าหุน่ต้นแบบขึน้ด้วย	หุน่บางประเภท
นักเรียนท�าไม่ส�าเร็จ	เราก็ต้องดูว่าผิดพลาดตรงไหน	หรือจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร	เช่น	หุ่นบางตัวกดตรงอกแล้วไฟ
ไม่ตดิ	เรากต้็องหาทีป่รกึษาทีม่คีวามรูเ้รือ่งการต่อวงจรไฟฟ้า
มาช่วย	เรียกว่าลองผิดลองถูกไปด้วยกันกับเด็กเหมือนกัน”

ค้นห�ก�รสอนที่ทำ�ให้จดจำ�	ทำ�ได้จริง
	 กว่าจะมาเป็นคู่มือการเรียนการสอนเทคนิคกู้ชีพที่
เหมาะสม	 ในขั้นตอนการสอน	และฝึกทดลองใช้หุ่นจ�าลอง	
ได้แยกเด็กออกเป็น	๒	กลุ่ม	คือสายวิทย์	และสายศิลป์	โดย
ใช้ทฤษฎ	ีและเทคนคิการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ	เพือ่
พัฒนาความรู้	 	 ทัศนคติ	 	 การปฏิบัติในทักษะการช่วยฟื้น
คืนชีพของวิชาสุขศึกษา	 คือ	 ทักษะปฏิบัติของเดวีส์(แบ่ง
เป็นทักษะย่อยๆ	 ฝึกแต่ละทักษะย่อยๆ	 ก่อนจะเช่ือมกลับ
มาเป็นทกัษะใหญ่),	ทกัษะปฏบิตัแิบบสาธติ(ครทู�าให้เดก็ด)ู,	
การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้	(จัดเป็นศูนย์ให้เด็กเข้าเรียนรู้)

และการสอนแบบ	Walk	Rally	(การเรียนรู้เป็นกลุ่มด้วยการ
ค้นพบ	เน้นการท�างานเป็นทีม)
	 “ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีที่มีแตก
ต่างกัน	แล้ววัดผลว่าวิธีการไหนใช้ในการเรียนการสอนได้ดี	 
ปัญหาที่พบคือ	 เด็กๆ	 ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท�า
กิจกรรมกู้ชีพ	 บางคนถึงขนาดยอมให้ตัดคะแนนเพราะไม่
อยากเป่าปากหุ่น	 แม้เราจะขู่ตัดคะแนน	 หรือเช็ดปากหุ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ให้ดูแล้ว	 ก็ยังไม่ยอมอยู่ดี	 สุดท้ายเราเลย
ต้องปรับวิธีการใหม่โดยให้เด็กเลือกว่าจะกู้ชีพด้วยการปั๊ม
หัวใจ	หรือเป่าปาก	เด็กก็ให้ความร่วมมือมากขึ้น”	
	 ความยดืหยุน่ให้เดก็ได้เลอืกด้วยตนเองจงึเป็นอกีหนึง่
ทางออกที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกตามเป้าหมายการสอน	และเด็ก
ร่วมมือในการฝึกปฏิบัติด้วยดียิ่งขึ้น	เพราะหัวใจของการฝึก
ปฏิบัติคือการลงมือท�าจริงและท�าด้วยใจไม่ใช่การบังคับ
	 “ถึงจะมีเด็กให้ความร่วมมือ	 ๘๐	 เปอร์เซ็นต์จาก	
๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 แล้วใน	๘๐	 เปอร์เซ็นต์นั้น	 มี	 ๑-๒	 คน	 
ที่สามารถกู้ชีพคนอื่นได้	ก็ถือเป็นความส�าเร็จของเราแล้ว”	

สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
	 องค์ความรู้จากโครงการนี้จะเผยแพร่สู่วงกว้างโดย
การอบรมครู	 และผู้สนใจ	 บรรจุอยู่ในคู่มือการจัดท�าหุ่น
จ�าลองทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ	อยู่ในวีดิโอ	๒	เรื่อง	คือเรื่อง
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์	 และเร่ืองท่ีสอง
เป็นบันทึกการแสดงบทบาทสมมติทักษะการฟื้นคืนชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ	 อยู่ในรายงานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ความเข้าใจ	 เจตคติ	 และการปฏิบัติในทักษะช่วยฟื้นคืนชีพ
ของวิชาสุขศึกษา	 ระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอน
แบบสาธิต	และกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนแบบทักษะ
ปฏบิตัขิองเดวส์ี		นีค่อืสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม	ส่วนสิง่ทีเ่กดิขึน้และ
บรรจุอยู่ในผู้ร่วมโครงการทุกคนมากกว่านั้น
	 “จากการให้เด็กท�างานและท�างานร่วมกับเด็กตรงนี้	 
เราสรุปเป็นประสบการณ์ได้หลายข้อ	 คือ	 หนึ่ง	 ได้ทักษะ
กระบวนการท�างานในรูปแบบตนเอง	 และการท�างานกับ 
ผูอ้ืน่	ทีบ่างครัง้กต้็องโอนอ่อนหรอืลองผดิลองถกูบ้าง	สอง	ได้
สร้างนวตักรรมใหม่ในสาขาวชิาทีต่นถนดัและเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น	 สาม	 นักเรียนมีทักษะการท�างานใน
รูปแบบต่างๆ	 	 รู้จักแบ่งเวลาในการท�างาน	อย่างตอนที่ท�า
โครงการตดิปัญหาน�า้ท่วม	เวลาในการเรียนการสอนน้อยลง	 
โชคดีที่เด็กและอาจารย์ท่านอื่นๆ	 เข้าใจ	 และพยายาม 
ช่วยเหลอืกนั	มาท�างานเสาร์	–	อาทติย์	ท�าให้ผ่านไปด้วยด	ีสี	่คอื	 

กระตุน้ให้เดก็เกดิจติสาธารณะ	มคีวามกล้า	ความมัน่ใจ	และ
การเห็นความส�าคัญของการช่วยชีวิตผู้อื่น”
 เป็นอกีหนึง่นวตักรรมด้ำนทกัษะชวิีตทีย่ั่งยืน สร้ำง
คุณธรรมแก่ผู้ให้และคุณประโยชน์ต่อผู้รับ สำมำรถน�ำไป
ต่อยอดค้นหำวิธีกำรใหม่ๆ มำจัดกิจกรรมให้เหมำะสม 
กับวัย และขยำยผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 แบ่งกำรท�ำงำนออกเป็น ๓ ระยะ คือจัดท�ำ
หุ่นจ�ำลอง เปรียบเทียบเทคนิคกำรสอน และอบรม
ผู้สนใจ ในแต่ละระยะท�ำงำนในลักษณะโครงกำร
วิจัยมีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคอยช่วยเหลือในกำร
พิจำรณำตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โครงกำร 
มีควำมถูกต้องเหมำะสมที่สุด



	 ลดเลี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา	ขึ้นดอย	ลงดอย	ผ่าน
เส้นทางทุรกันดารห่างไกลจากตัวเมืองกว่า	๒๐๐	กิโลเมตร	
ไม่ไกลจากชายแดนไทย-พม่า	 เมืองเล็กๆ	 ชื่อว่าอ�าเภอ
สังขละบุรี
	 ยามเช้าตรู่ของทุกวัน	 จะเห็นวิถีชีวิตอันหลากหลาย
ของชุมชน	 ผู้เฒ่าเฝ้ารอใส่บาตรพระ	 ชายหนุ่มในชุดโสร่ง
เตรียมตัวไปไร่	 หญิงสาวใบหน้าหมดจด	 ประแป้งสีเหลือง
ขมิ้นบนสองแก้ม	 ทูนกระจาดไว้บนศีรษะเดินไปตลาดเช้า	
เด็กชายหญิงแรกรุ่น	 ในเครื่องแต่งกายหลากสี	 สะพายย่าม
บ้าง	เป้บ้าง	เดนิแถวมุง่หน้าไปโรงเรยีน	นกัท่องเทีย่วสะพาย
กล้องเดินอยู่บนสะพานไม้เก่าแก่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย	
	 นี่คือชุมชนที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมชนชาติท่ีหลาก
หลาย	ทัง้ภาษา	อาหาร	การแต่งกาย	และประเพณีวฒันธรรม
	 ตัวอ�าเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกกันว่า	 สามประสบ	
เพราะเป็นสถานท่ีที่ล�าน�้าสามสาย	 คือ	 ซองกาเลีย	 บิคลี่	
และรันตี	ไหลมาบรรจบกัน	รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสาม
วัฒนธรรม	คือ	ไทย	มอญ	กะเหรี่ยง
	 “แต่จริงๆ	 ชุมชนนี้มีมากกว่าสามวัฒนธรรม	 ใน
โรงเรียนเรามีเด็กๆ	 สารพัดเชื้อชาติ	 นอกจากไทย	 มอญ	
กะเหรี่ยง	ยังมีกะหร่าง	ลาว	จีน	พม่า	แขกปากีสถาน	แขก 
บงัคลาเทศ	นอกจากน้ัน	ยงัมกีลุม่เด็กไร้สญัชาติ	เพราะฉะนัน้
การจัดการศึกษาในพื้นที่นี้จึงต้องค�านึงถึงเรื่องเหล่านี้	 และ
ต้องจัดการศึกษาที่เหมาะสม”
	 เป็นค�าบอกเล่าของครปูระยรู สธุำบรูณ์ ผูอ้�านวยการ 
ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล	 “ยอดครูผู ้มีอุดมการณ์”	 ประจ�าป	ี
๒๕๕๕	มาสดๆ	ร้อนๆ	ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา	โรงเรียน

มัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในอ�าเภอ	 ท่ีเปิดสอนในช้ัน	 ม.
๑	ถึง	ม.๖
	 ขนาดโรงเรียนในชุมชนเมืองหลายแห่ง	 ที่มีเพียง
ภาษาเดยีวยงัประสบปัญหานานปัการในการพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รยีน	รวมทัง้การแสวงหาความร่วมมอืในชมุชน	นบัประสา
อะไรกับโรงเรียนห่างไกล	 ทุรกันดาร	 และติดชายแดน	 
เป็นท้ังทางผ่านและท่ีพักพิงของผู้คนหลายสัญชาติ	 อย่าง
อุดมสิทธิศึกษา	 ปัญหาส�าคัญท่ีคณะครูต้องเผชิญโดย
ไม่อาจหลีกเลี่ยง	 คือ	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ความคิด	 ความเช่ือ	 และการสื่อ
ความหมายทางภาษา
	 แต่ท้ังผู ้บริหารและคณะครูท่ีมีหัวใจนักสู ้	 ต่างรู ้ 
เหมือนๆ	กันว่า	“ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม”

ปัญห�มีไว้ให้แก้
	 นอกจากจะมีความแตกต่างหลากหลายทางด้าน
เชื้อชาติ	วัฒนธรรมและภาษาแล้ว	คนในชุมชนส่วนใหญ่ยัง
เป็นผู้อพยพ	 เคลื่อนย้ายจากต่างประเทศมาอาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดน	 ไม่มีหลักฐานการเข้าเมืองท่ีถูกต้อง	 ท�าให ้
ไม่สามารถประกอบอาชพีบางอาชพีได้	นอกจากปลกูข้าวไร่	 

ทอผ้า	รับจ้างหาของป่า	จกัสาน	ท�าไม้กวาด	พ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กส่วนใหญ่ด้อยการศึกษา	อ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	ท�าให้มี
ฐานะยากจน	 ส่งผลให้เห็นความส�าคัญของการหาเล้ียงชีพ
มากกว่าการส่งเสริมให้ลูกหลานใช้เวลาอยูใ่นโรงเรียน	เดก็เอง 
ก็อยากออกไปท�างานช่วยครอบครัวมากกว่าเรียนหนังสือ
	 “เมือ่ก่อนปัญหาเดก็ออกจากโรงเรยีนกลางคนัมมีาก
เลย	 ผมและครูจึงช่วยกันวิเคราะห์	 สังเคราะห์ปัญหาว่าใน
พื้นที่แห่งนี้มีจุดอ่อน	 จุดแข็งอะไรบ้าง	 และจะหาวิธีใดให้
เด็กได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	ท�าอย่างไรจะจัดการ
ศึกษาให้เด็ก	ๆ	ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
	 ในที่สุดทางโรงเรียนก็ได้พัฒนา	 นวัตกรรมทางการ
ศึกษาขึ้น	 เรียกว่า	 สามประสบโมเดล	 เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส	และเพื่อเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนและเป็นแผนแม่บทของโรงเรียนในการบริหาร
จัดการทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ส�มประสบโมเดล
	 สามประสบโมเดล	 คือ	 นวัตกรรมการบริหารการ
จัดการศึกษาที่น�าทฤษฎีหลักการบริหารทางการศึกษา	
แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 มาหลอมรวมกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน	 ท�าให้การบริหารไม่แปลกแยกออกจาก
ชุมชน	น�าไปสู่การได้รับความร่วมมือ	และท�าให้การบริหาร
สถานศึกษาไปสู่ความส�าเร็จประกอบด้วย	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	
และได้บรูณาการการจดัการศกึษาทัง้	๓	รปูแบบเข้าด้วยกนั	 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน
จดัการเรยีนการสอนบนฐานวฒันธรรมชมุชน	ให้เดก็นกัเรยีน
สามารถท�างานหาเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการเรียนได้	 ท�าให้
เด็กสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว	 และมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	
	 เด็กๆ	 มีความสุขและมั่นใจในอนาคตของตนเอง 
มากขึ้น	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น	 พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกดิความเช่ือมัน่ศรัทธาโรงเรียนมากขึน้	และจ�านวนนกัเรียน
ที่ออกกลางคันก็ลดลง	จากปีการศึกษา	๒๕๕๐	ที่มีนักเรียน	

จ�านวน	๕๖๘	คน	ก็เพิ่มขึ้นเป็น	๑,๐๘๑	คน	ในปี	๒๕๕๔	
จ�านวนเด็กออกกลางคันมีเพียง	 ๗	 คน	 จากปี	 ๒๕๕๐	ที่มี 
เด็กออกกลางคันสูงถึง	๓๘	คน
	 ท่ีน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	 คือที่ส�าคัญ	 “สาม
ประสบโมเดล”	หรอืในชือ่ผลงาน	“นวตักรรมบรหิารจดัการ 
รูปแบบสามประสบเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส”	 ของโรงเรียนสิทธิอุดมศึกษา	 ได้รับรางวัล
หนึ่งโรงเรียน	หนึ่งนวัตกรรม	ระดับเหรียญทอง	ในด้านการ
บรหิารและการจดัการสถานศกึษา	จากส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาด้วย

ลำ�ดับขั้นของนวัตถรรม
	 สามประสบโมเดล	 มีรูปแบบการบริหารจัดการที ่
เรียกว่า	 เรียกว่า	 ASROVN	 ซ่ึงมีกระบวนการท�างานต่างๆ	 
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ	ดังนี้
 Awareness	 การสร้างความตระหนักให้ครู	 ชุมชน	
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เห็นความส�าคัญ
ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
ถิ่นทุรกันดาร
 Survey	ส�ารวจประชากรวยัเรยีนในพืน้ทีเ่ขตบรกิาร
ของโรงเรียนเพื่อรวบรวม	 ข้อมูลสารสนเทศ	 ในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา	
 Road map	 แผนที่น�าทางแผนงาน	 พัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน	
 Observation	การเฝ้าระวังติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน	ให้บรรลุตามเป้าหมาย	
 Valuate	การเพิ่มค่า	การปรับปรุงการท�างาน
 Network	 ภาคีเครือข่ายสร้างความยั่งยืนในการ
จัดการศึกษาร่วมกันบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
	 “กระบวนการการจัดการเรียนการสอน	 ให้ความรู้	 
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ	 ไม่ว ่าจะเป็น
คุณธรรม	 จริยธรรมที่ท�าในโรงเรียนนั้น	 ครูก็จะน�ารูปแบบ 
เหล่านี้ไปจับซึ่งช ่วยให้เราสามารถอุดรอยรั่วช่องว่าง
วัฒนธรรมและหลักสูตรการเรียนรู้ได้”	 เป็นค�ากล่าวของ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน

จ�กส�มประสบโมเดล	สู่ก�รเรียนรู้บนฐ�น
วัฒนธรรมชุมชน
	 ปัจจุบัน	 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่ผ่านสื่อ 
สารพัด	 ได้ไหลบ่ามากระทบกับกลุ่มเยาวชนอันเป็นวัยที ่
รับสื่อต่างๆ	ได้ง่าย	ท�าให้วิถีชีวิต	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี

โอ๊ะมื่อโชเปอ เนอะ โอ๊ะ ชู่ อ่า
สวัสดี	สบายดีหรือเปล่า	(ภาษากะเหรี่ยง)
มิงกะหล่าบ่า แนเก๊าแน เจซูติน บาแด
สวัสดี	สบายดี	ขอบคุณ	(ภาษาพม่า)
แหมะเง่อระอาว ยามอะเหร่หม่อนเกอะเหอะเกอะฮา
สวัสดี	พูดภาษามอญได้หรือเปล่า	(ภาษามอญ)

โครงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนบนฐ�นวัฒนธรรมชุมชน
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ	กำญจนบุรี

119๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้118 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



โครงกำรเด่นด้ำน	บริหำรจัดกำร
	 สถำนศึกษำ
	 อย่ำงมีประสิทธิภำพ

121๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้

วัฒนธรรมของชาวสังขละบุรี	 รวมทั้งอาชีพที่พอเพียง	 
เรียบง่ายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง	
	 ครูประยูรและคณะครูในโรงเรียน	 ต่างมองเห็นว่า	 
สภาพการณ์เช่นนี้จะสร้างปัญหาให้ชาวสังขละบุรีและ
ประเทศไทยในอนาคต	จงึได้วางแผนจดัท�าโครงกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนบนฐำนวฒันธรรมชุมชนขึน้	เพือ่ทีจ่ะอนรุกัษ์
วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี	 วัฒนธรรม	 และอาชีพ
ของชาวสังขละบุรีเอาไว้	 โดยเสนอขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากส�านักงานส่งสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
คุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอน	ให้นกัเรยีนตระหนกัในคณุค่าของประเพณ	ีวฒันธรรม	 
รวมทั้งอาชีพท้องถิ่น	เกิดความภูมิใจในถิ่นเกิดของตน
	 และแน่นอน	หัวใจของการขับเคลื่อน	ย่อมต้องเป็น	
“สามประสบโมเดล”	และกระบวนการ	ASROVN	
	 กิจกรรมในโครงการ	 ประกอบด้วย	 การพูดคุย	 
แลกเปล่ียนเรยีนรู้เกีย่วกบัประเพณวีฒันธรรมของกะเหรีย่ง
และมอญ	ซึ่งเป็นกลุ่มหลัก	รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลอาชีพ
ต่างๆ	 ในชุมชน	 เช่น	 ปลูกข้าวไร่	 ทอผ้า	 ประมง	 จักสาน	 
ท�าไม้กวาด	 ซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า	 ให้เด็กๆ	 
ได้ท�าความรู้จักและเข้าใจ	 ทั้งโดยการถ่ายทอดแบบเมตตา
เอือ้อาทรจากครภูมิูปัญญาและผูใ้หญ่ในชมุชน	ทัง้การเรยีนรู้ 
ผ่านสื่อสารสนเทศ	และการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
	 เมื่อตระหนักรู้แล้ว	 เด็กๆ	 ก็ท�าหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม	ประเพณีที่ดีงาม	รวมทั้งอาชีพ
ที่น่าสนใจ	ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	การจัดท�า
หนังสั้น	 การจัดนิทรรศการ	 รวมถึงการแสดงพื้นบ้านต่างๆ	
ที่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
	 ครปูระยรูยงัมองถงึอกีหลายโครงการในอนาคต	ท่ีจะ
จัดการศกึษาบนฐานวฒันธรรมชมุชน	เช่น	เชือ่มโยงประเพณี
วัฒนธรรมเข้ากับประชาคมอาเซียน	 การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมชายขอบกับพม่า	 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม	 รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน	 ชุมชน	 เทศบาลต�าบล	
เอกชนรสีอร์ท	เพือ่เป็นการสร้างรายได้แก่ชมุชนและเป็นการ
สนับสนุนเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาว
สังขละบุรี

	 “ถ้าจะให้เกิดการพัฒนา	เราต้องสร้างโอกาส	ถ้าจะ
เกดิความยัง่ยนื	เราต้องให้เกดิการมส่ีวนร่วม”	ครปูระยรูสรปุ

วัฒนธรรม	นำ�ไปสู่คว�มเจริญงอกง�ม
	 สิง่ท่ีผูอ้�านวยการโรงเรยีนอดุมสทิธศิกึษา	มกัย�า้เตอืน
กับครูทุกคนอยู่เสมอ	คือ
	 “จะท�าอะไรให้ค�านงึถงึคณุภาพของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	
เพราะโลกทกุวนันีเ้ปลีย่นเรว็	การประกอบอาชพีกเ็ปลีย่นไป	
ถ้าไม่เตรียมเด็กให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	คล่องตัว	ปรับ
ตัวเองได้ดีข้ึน	 และมีทักษะด้านอารมณ์	 เด็กจะเสียเปรียบ
ท�างานไม่ได้	 ทนอารมณ์ไม่ได้	 ทนเหนื่อยไม่ได้	 ซ่ึงโรงเรียน
ต้องปลูกฝังให้เด็กโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต	 ความ
เป็นครู	ต้องเป็นผู้ให้	 ไม่ต้องถามว่าเราได้อะไร	แต่ต้องถาม
ว่าเดก็ได้อะไร	ผูป้กครองได้อะไร	ชุมชนได้อะไร	และโรงเรยีน
ได้อะไร	นอกจากนีค้รตู้องมคีวามรกั	ความเมตตา	เข้าใจเดก็	 
ไม่ใช่หยิบหนังสือมาสอนเท่านั้น	 การให้แก่เด็กในวันนี้	 
กุศลจะส่งถึงครูในวันข้างหน้า”
	 หากมองในมุมใหม่	 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมของชุมชนสังขละบุรี	อาจมิใช่ปัญหา	หากคือ
บรบิทส�าคญั	ท่ีเป็นพลงัเสรมิหนนุให้ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีน
อุดมสิทธิศึกษา	 ที่มีใจมุ่งมั่นในความเป็นครูที่แท้	 สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้กับเยาวชน 
ในท้องถิ่น	ได้มีทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพตนเอง

 วัฒนธรรมคือควำมเจริญงอกงำม หำกวัฒนธรรม 
หมำยถึงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของสงัคมใดๆ กำรเรียนรู้ 
เรื่องทักษะชีวิต ก็นับว่ำเป็นวัฒนธรรมชุมชนท่ีเข้มแข็ง
ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำที่แสดงถึงควำมยั่งยืน

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมเข้มแขง็ของผูบ้รหิำรโรงเรยีน ควำมเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลำกร และควำมร่วมมือ 
ของครูภูมิปัญญำในท้องถิ่น

120 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



	 เสยีงพาชมนทิรรศการในโรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์
ดังเป็นระยะๆ	 จากห้องน้ันห้องน้ี	 ส่วนเด็กนักเรียนก็เดิน
ดูนิทรรศการต่างๆ	 ในมือถือสมุดพาสปอร์ตไว้ประทับตรา
ว่าได้เยี่ยมชมห้องไหนบ้างแล้ว	 ส่วนบนเวทีกลุ่มโครงงาน
ของนักเรียนชั้น	 ม.	 ๕	 ก�าลังเสนอผลงานที่ค้นคว้ามาอย่าง
สนุกสนานเข้มข้น
	 บรรยากาศในวันสรุปโครงการแหล่งเรียนรู้อัจฉริยะ
น�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์	

ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ก�าลังจะผ่านไป	เสียงชื่นชม
จากครูอาจารย์จากโรงเรียนอื่นดังไม่ขาดสาย	 ส่วนพ่อแม่ 
ผูป้กครองทีม่าชมผลงานลกูหลานกเ็ป่ียมไปด้วยความภมิูใจ	
บางเสียงสะท้อนให้ขยายวันจัดนิทรรศการเพิ่มขึ้น	
	 หลากเสียงชื่นชมไม่ส�าคัญเท่าการเรียนรู้ที่เด็กได้รับ	 
คอื	ค�าตอบของ	ดร.เกศทพิย์ ศภุวำนชิ	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 
โครงการก ่อนเข ้าประเด็นส�าคัญเรื่องการท�างานใน
กระบวนการเรียนรู้นี้

สร้�งแหล่งเรียนรู้อัฉริยะ
	 “โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป ็นโรงเรียนที่มี
ศักยภาพด้านไอที	 เรามีห้องเรียนท่ีมีเทคโนโลยีสื่อสาร	ทั้ง
คอมพิวเตอร์	 โปรเจ็กเตอร์อยู่แล้ว	 แต่ยังไม่มีผลการเรียนรู้
ของเดก็อย่างเป็นรปูธรรม	อกีทัง้ทางโรงเรยีนอยากให้เดก็ได้
ใช้เวลานอกห้องเรยีนอย่างเป็นประโยชน์	ให้นกัเรยีนและครู
ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น	เราเลยคิดโครงการนี้ขึ้น”

	 โครงการเริ่มต้นจากการประชุมครู-อาจารย์ใน
โรงเรียน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะท�างาน	จากนั้น
คณะท�างานได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนตั้งแต	่ 
ม.๑-ม.๖	ทั้งโรงเรียน
	 “กระบวนการกบัเดก็	เราท�าแบบสอบถาม	ถามเดก็ๆ	
ว่าอะไรที่เขาคิดว่าเป็นปัจจัยที่ท�าให้เขาอยากเรียนรู้	 เด็ก
ตอบว่ามีสามเรื่อง	 คือ	 สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้อยากเรียนรู้	
ครูเก่ง	และเพื่อนดีชวนกันท�างาน”
	 เมื่อรู้ความต้องการของนักเรียนแล้ว	 ดร.เกศทิพย์	 
จึงวางแผนให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียน 
การสอนมากขึน้	เพราะห้องเรยีนทัง้	๗๒	ห้อง	มคีอมพวิเตอร์
และโปรเจ็กเตอร์อยู ่แล้ว	 เลยน�าระบบทัชสกีนมาใช้ใน 
การเรียนการสอนมากขึน้	มห้ีองรีซอร์ท	เซ็นเตอร์	(Resource	
Center)	ไว้ให้คร	ูและนกัเรยีนใช้ประชมุ	หรอืหาข้อมลูต่างๆ	
ส่วนห้องสมดุอฉัรยิะกแ็บ่งออกเป็น	๓	โซน	โซนเงยีบ	ไว้อ่าน
หนังสือเงียบๆ	 ห้ามใช้เสียง	 โซนประชุม	 แบ่งมุมไว้ส�าหรับ
ให้เด็กๆ	 ได้มีที่ประชุมการท�ารายงาน	 และโซนหนังสือ	
ส�าหรับการสืบค้นด้วยต�าราโดยเฉพาะ	 ซึ่งในห้องสมุดนี้ก็มี
คอมพิวเตอร์ไว้บริการนักเรียนให้หาข้อมูลเร่ืองต่างๆ	ด้วย
เช่นกัน
	 “ไม่เพียงการเรียนรู้ในห้องเท่านั้นที่ส�าคัญ	 เรามอง
ว่าเดก็ควรสบืค้นข้อมลูได้ทกุสถานที	่เมือ่เราสร้างสิง่อ�านวย
ความสะดวกในการหาข้อมลูให้เขามากพอแล้ว	เราได้มอบหมาย 
งานให้เด็กท�า	 อย่างตัวอาจารย์เองสอนวิทยาศาสตร	์ 
ม.๕	ก็มอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มให้เขาได้ท�า	
	 ให้เขาท�างานเดี่ยวก่อน	 ให้สืบค้นข้อมูลเร่ืองท่ีสนใจ
แล้วมารายงาน	แต่ละคนก็จะท�าเรื่องไม่เหมือนกัน	บางคน
ท�าเรือ่งท�าไมวยัรุน่ไทยชอบใช้แบล็กเบอร์รี่	ครกูจ็ะถามต่อว่า
วัยรุ่นไทยหมายถึงใคร	 แล้วแบล็กเบอร์ร่ีมีอะไรรุ่นไหนบ้าง	
เด็กก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลมาตอบ	 แต่ละโจทย์มีระยะเวลา
ท�างาน	๑-๒	สัปดาห์

	 พอเขาท�างานเดี่ยวแล้วเขาก็จะมีความรู้เรื่องการ
เขียนรายงาน	 อาจารย์ก็มอบหมายให้ท�างานกลุ่ม	 กลุ่มละ	
๓	คน	เลือกท�าได้ตามความชอบเช่นกัน	บางกลุ่มท�าเรื่องวิธี
ฆ่าแมลงสาบ	บางกลุ่มท�าเรื่องการเลี้ยงไก่ให้อ้วน	บางกลุ่ม
ก็ท�าเรื่อง	EM	เมื่อเขาหาข้อมูลได้	เขาต้องเขียนรายงานให้พี่	
ม.๖	ตรวจก่อน	และต้องเอารายงานที่พี่	ม.๖	ตรวจแก้แล้ว
มาส่งอาจารย์ด้วย	เด็ก	ม.๕	ก็ได้ท�างานรอบคอบขึ้น	ส่วนพี่	
ม.	๖	ก็ได้ฝึกหาข้อมูล	ตรวจทานข้อมูล	ซึ่งงานกลุ่มนี้เรามี
ระยะการท�างานให้หนึ่งเทอม	ก็ประมาณ	๓	เดือน”

	 หลังจากผลงานผ่านการตรวจทานจากพี่	 ม.๖	 และ
อาจารย์แล้ว	เด็กๆ	ต้องเผยแพร่ผลงานลง	เฟสบุ๊ค	แฟนเพจ	
(Facebook	Fanpage)	ภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียน	ซึ่ง
จะมอีาจารย์คอยตรวจทานความเรยีบร้อยในการใช้ภาษาว่า
ถูกต้องสุภาพหรือไม่	ซึ่งเด็กนักเรียนคนอื่นๆ	ในโรงเรียนจะ
ได้เข้ามาอ่านงานนี้ด้วย	
	 ไม่เพียงวิชาวิทยาศาสตร์เท่าน้ันทีเ่ดก็ได้ใช้เทคโนโลยี
ในการหาความรู้	 วิชาพละศึกษา	 เด็กๆ	 ก็ได้ถ่ายวีดิโอสอน
ไอคิโด	แล้วแชร์ลงในเว็ปไซต์ยูทูบด้วยเช่นกัน
	 “ความจริงแล้วเราพยายามให้เด็กใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลายวิชา	แต่วิชาวิทยาศาสตร์อาจจะได้ผลมาก
หน่อย	 เพราะเป็นวิชาที่ต้องหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาก
อยู่แล้ว”

เด็กรู้เรียน	ครูเรียนรู้
	 เมื่อเด็กอยากได้ครูเก่งๆ	ครู	–	อาจารย์ของโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน	 อาจารย์
มีการประชุมนิเทศสื่อการสอน	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
ความเหมาะสมของสือ่การสอนของอาจารย์แต่ละท่าน	เพือ่
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
	 “เราคุยกันด้วยความรัก	ความปรารถนาดี	อยากให้
อาจารย์มีสื่อการสอนที่ดี	อาจารย์แต่ละท่านก็ช่วยกันอย่าง
เต็มที่	 ไม่โกรธไม่เคืองกันเวลาวิพากษ์ผลงาน	 แล้วก็เอา 
ค�าแนะน�าทีไ่ด้ไปปรับปรุงผลงานให้ดขีึน้	ผลทีไ่ด้คอือาจารย์ 
มีสื่อการสอนที่ดี	เด็กก็ถูกใจ	สนุกกับการเรียนมากขึ้น”

สู่พลโลกที่สมบูรณ์
	 	นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้
ให้เดก็แล้ว	ครอูาจารย์กม็ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้เดก็อยากเรยีนรู	้ 
ครูทุกๆ	 คนในโรงเรียนจะกระตุ้นให้เด็กใช้ประโยชน์จาก
สือ่สารสนเทศ	อาจารย์ทีป่รกึษาพดูกระตุน้เดก็ในคาบเรยีน

แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะนำ�ไปสู่สังคมแห่งก�รเรียนรู้และ
คว�มเป็นพลโลกที่สมบูรณ์
โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์	กำญจนบุรี

 “ห้องนี้คือห้องเรียนสีเขียวนะคะ เป็น
ห้องเรียนประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า และมี
นิทรรศการเรื่องการประหยัดพลังงานแสดง” 
 “ส่วนห้องนี้เป็นห้องเรียนอัฉริยะ เรามีไอที
บอรด์ทชัสกนีขนาดใหญ ่เวลาจะเปลีย่นอะไรกแ็ตะ
ที่หน้าจอได้เลยครับ”
 “หอ้งนีเ้ปน็ห้องรซีอรท์ เซน็เตอร ์(Resource 
Center) ไว้ให้นักเรียนหรืออาจารย์มาประชุม 
หรือจะไว้มาหาข้อมูลก็ได้ค่ะ”
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออ�ห�รกล�งวันที่ยั่งยืน
โรงเรียนบ้ำนร่องหอย

น้องอิ่มแต่พี่อด
	 โรงเรียนบ้านร่องหอย	ตั้งอยู่ที่ต�าบลวังน�้าลัด	อ�าเภอ
ไพศาลี	จงัหวัดนครสวรรค์	อยูห่่างจากตวัจงัหวัดนครสวรรค์	
๙๐	กิโลเมตร	เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนชั้นอนุบาล	
๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๓	นักเรียนร้อยละ	๘๐	มีฐานะยากจน	
พ่อแม่หย่าร้าง	ขาดความอบอุ่น	ขาดแคลนอาหาร
	 “ช่วงหมดหน้านาผู้ปกครองจะเข้าไปท�างานใน
กรุงเทพฯ	 ปล่อยให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายาย	 เราเป็นเด็กที่
ยากจนมาก่อน	 รู้ว่าความอดอยากยากจนเป็นอย่างไร	 จึง
อยากท�าโครงการฯ	เพ่ือทดแทนส่ิงท่ีเราไม่เคยม”ี	ครยูทุธนำ 

แสงทอง	ผูร้บัผดิชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่อาหาร
กลางวันที่ยั่งยืน	มุ่งมั่นตั้งใจอยากให้เด็กๆ	ในโรงเรียนแห่งนี้	
ได้กินอาหารกลางวันอิ่มกันถ้วนหน้า	 แต่ปัญหาใหญ่คืองบ
อาหารกลางวันทีโ่รงเรยีนได้รบั	มไีม่เพยีงพอส�าหรบัเดก็ทกุคน
 อ.สมศกัด์ิ แก่นยิง่	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านร่องหอย 
เล่าถึงปัญหาในอดีตว่า	 “ค่าอาหารกลางวันเขาให้เฉพาะ
ส�าหรับเด็กประถม	 ระดับมัธยมน้ันไม่มีให ้	 นักเรียน 
กต้็องกลับไปรับประทานอาหารกลางวนัทีบ้่าน	ปัญหาทีต่ามมา 
คือนักเรียนกลับไปแล้ว	 ไม่กลับมาเรียนในภาคบ่าย	 ไปมี 
เรือ่งทะเลาะววิาทบ้าง	ยาเสพตดิบ้าง	ชูส้าวบ้าง	ผมแก้ปัญหา
ด้วยการให้นักเรียนมัธยมห่อข้าวมาโรงเรียน	แต่เด็กไม่ยอม 
ห่อข้าวมาที่โรงเรียน	 เพราะเขาอายที่ที่บ้านไม่มีกับข้าว	 
เขาก็ยอมอดอาหารกลางวันแทน”	
	 น้องอิ่มแต่พี่อด	ท�าให้คนเป็นครูนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนจึงประชุมทีม	ก�าหนดวิสัยทัศน์ชัดเจน	
เดก็ต้องอิม่	๑๐๐	เปอร์เซน็ต์	ช่วยกนัระดมทนุและระดมแรง 
ทั้งจากภายนอกและในชุมชน	 จนได้รับงบประมาณจาก 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	ในปี	๒๕๕๐	
	 ในระยะแรกได้เงินสนับสนุนมาก็น�าไปซื้ออาหาร	 
เมื่อเงินหมดวงจรความอดอยากก็กลับมาอีก	 ทางโรงเรียน

 ฟัก แฟง น�้าเต้าลูกโตห้อยอยู่เต็มซุ้ม ผัก
ในแปลงก�าลงัแตกใบเขียวสดน่ารบัประทาน กบ
ตวัเขือ่งในบ่อเลีย้ง หน่อไม้หวานแตกหน่อล้อฝน 
เหด็นางฟ้าบานสะพรัง่อยูเ่ตม็โรงเพาะเหด็ และ
ผลิตผลจากฐานกิจกรรมอื่นๆ นับรวมร่วม ๑๐ 
ฐาน ทีโ่รงเรยีนบ้านร่องหอยในวนันี ้ไม่เพยีงเป็น 
แหล่งอาหารกลางวันคุณภาพดีที่สร้างความ 
อิม่ท้อง รปูร่างสมวยั และผลการเรยีนทีด่ขีึน้ให้กบั 
นักเรียนทั้ง ๑๕๔ ชีวิต แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ทักษะอาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง ที่สร้าง
รอยยิม้สดใสและความภาคภมูใิจให้กบันกัเรยีน
ทุกคน แตกต่างจากภาพในอดีตอย่างสิ้นเชิง
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โฮมรมู	หรอืหากอาจารย์ไปเจอเดก็นัง่เล่นใช้เวลาว่างไม่เป็น
ประโยชน์ก็จะบอกให้กลับไปท�างาน	ไปหาข้อมูลดีกว่า	
	 เด็ก	ม.๕	และ	ม.๖	ได้ฝึกใช้อังกฤษด้วยการเผยแพร่
ผลงานลงเฟสบุ๊ค	แฟนเพจ	ส่วนน้องๆ	ชั้นอื่นๆ	ก็ต้องเข้าไป
อ่าน	นอกจากนีท้างโรงเรยีนยงัมเีวบ็ไซต์ของโรงเรยีนให้เดก็
เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องสนทนา	
	 “เรามีห้องสนทนาในเว็บปกติของโรงเรียน	 วิธีนี้จะ
ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี	 น้องเล็กได้ปรึกษา
ปัญหากับพี่ใหญ่	หรือปรึกษางานกันระหว่างเพื่อน	 โดยเรา
จะมีอาจารย์ด้านสารสนเทศเป็นผู้ควบคุมการใช้ภาษาหรือ
ความเหมาะสมเรื่องต่างๆ	อีกที
	 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัตัวเด็ก	เขาใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์มากขึ้น	 งานที่เราให้ท�าก็คือการบ้านที่เขาต้องท�า
อยู่แล้ว	ไม่ได้เพิ่มภาระให้เขา	เพียงแต่กระตุ้นให้เขาใช้เวลา
ว่างที่โรงเรียนในการสืบค้นข้อมูล	 แล้วเด็กก็ท�างานกันออก
มาได้ดี
	 วันน�าเสนอผลงานนี้	 เราเชิญ	 ผอ.โรงเรียน	อาจารย์	
นกัเรยีน	จากหลายโรงเรยีนมาร่วมงาน	รวมถงึผูป้กครองของ
เด็กๆ	เราให้เด็กเป็นคนแนะน�าห้องแต่ละห้อง	คือ	ห้องสมุด
อัฉริยะ	ห้องเรียนสีเขียว	ห้องรีซอร์ท	เซ็นเตอร์	(Resource	
Center)	 และน�าชมนิทรรศการต่างๆ	 เอง	 เด็กท�าได้ดีมาก	
เพราะเขาได้ใช้งานห้องเหล่านัน้ด้วยตนเอง	เรยีนรูจ้นมคีวาม
เข้าใจ	 ส่วนเด็กที่ท�าโครงงานนอกจากเสนอผลงานผ่านเว็บ
แล้วก็ได้พรีเซ็นต์งานในวันน้ีด้วย	 คือเป็นวันที่เราได้สรุป

ความรู้ของเด็กกันจริงๆ	 ว่ามีความเข้าใจและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน
	 “ส่วนเด็กที่ไม่มีหน้าที่ประจ�าห้อง	หรือมีหน้าที่อะไร	
เขาต้องเข้าชมงาน	โดยเราจะมีฐาน	๕	ฐานให้เขาไปชมและ
ประทับตราลงในสมุดพาสปอร์ตว่าได้เข้ามาท�ากิจกรรมใน
แต่ละฐานแล้ว	วธินีีช่้วยให้เดก็สนกุกบักจิกรรมและได้ความ
รู้ไปพร้อมกัน	 ซ่ึงก็มีคนเรียกร้องให้จัดเพิ่ม	 แต่เราคิดว่าวัน
เดียวก็เพียงพอแล้ว”

 เทคโนโลยีที่เป็นดำบสองคม หำกควำมพยำยำม
กระตุ้น ผลักดันให้เด็กเข้ำถึงอย่ำงถูกวิธี โดยผู้ใหญ่คอย
ดูแล ก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ใช้งำนอย่ำงถูกต้อง เป็นคนที่
เท่ำทันสื่อและเป็นคนที่มีศักยภำพได้ในอนำคต จึงเป็น
ตวัอย่ำงของกำรบรหิำรจดักำรสถำนศกึษำจำกต้นทนุเดมิ
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดได้อย่ำงสอดคล้องกับยุค
สมัย

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 ควำมชดัเจนในกำรท�ำงำน กำรมอบหมำยงำน 
อย่ำงเป็นระบบ จัดสรรหน้ำที่อย่ำงถูกที่ถูกเวลำ 
(put the right man on the right job)
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		 “เด็กๆ	จะได้เรียนรู้ทุกอย่าง	ถ้าเขาเรียนตั้งแต่	ป.๑	 
ก็จะได้ครบ	 ๙	 กิจกรรมพอดีเมื่อจบ	 ม.๓	 เราไม่ได้ท�าแค่
เพื่อให้เด็กได้อาหารกลางวันอย่างเดียว	 เราท�าเพื่อให้เด็ก
ได้ความรู้	ได้ความคิด	ไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วเราก็ท�าให้	ต้องให้
เดก็มส่ีวนร่วมในการท�าด้วย	เขาจะได้ทกัษะในการท�างาน”	
ผอ.สมศักดิ์เผยแนวคิดเบื้องหลังโครงการ	

ทักษะชีวิต	ทักษะอ�ชีพ
	 เด็กกลุ่มเห็ดช่วยกันเก็บเห็ดนางฟ้าที่ก�าลังออกดอก
บานสะพรั่ง	ส่งไปยังโรงครัว	เพื่อท�าต้มย�าเห็ด	เมนูที่แม่ครัว
ลงมือท�าอย่างสุดฝีมือ	
	 “ภูมิใจค่ะ	 ท�าให้น้องกิน”	 ด.ญ.สิทธิดำ ไพเกำะ 
นักเรียนชั้น	ม.๓	หนึ่งในแม่ครัวกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
		 “อาหารที่เราท�าก็เป็นของที่เราเลี้ยงเอง	 ท�าเอง	
ท�าด้วยน�้าพักน�้าแรงของพวกเรา”	 ด.ช.สิงหนำท ค�ำแสง 
นักเรียนชั้น	ม.๑	บอกด้วยน�้าเสียงภาคภูมิใจ	
	 บ ่ายนี้ ท่ีสระน�้าดูจะคึกคักเป ็นพิเศษ	 เพราะมี 
ผู้ปกครองหลายคนมาจับปลาสวายในกระชังที่ก�าลังโตได้ที	่
ซึ่งหากเป็นงานเหนือบ่ากว่าแรงของครูและนักเรียนแล้ว	 
ชาวบ้านจะเป็นกองหนุนเข้ามาช่วยทันที	ปลาเหล่านี้จะน�า
ไปท�าเป็นปลาสวายแดดเดยีวแสนอร่อยแหล่งของโปรตนีชัน้
ดี	ยังมีต้มฟักแฟงเนื้อหวานที่เพิ่มตัดมาจากซุ้มผักเมื่อเช้านี้	
	 “อาหาเช้า-เย็นอาจจะไม่ดีหน่อย	 แต่กลางวันเขา 
จะได้เต็มที่	 เป็นอาหารที่ดี	 ปลอดสารพิษ	 เพราะฉะนั้น
สุขภาพก็จะดีขึ้น”	ค�ากล่าวครูยุทธนาเห็นได้ชัดจากส่วนสูง
และน�้าหนักตัวของเด็กที่เพิ่มขึ้น	

	 แต่ละวันเมนูอาหารก็จะหมุนเวียนไปตามวัตถุดิบที่
แต่ละกลุม่ผลติได้	โดยโรงเรยีนจะน�างบทีไ่ด้รบัมาซือ้ผลผลติ
ของแต่ละกลุ่ม	 ดังนั้นทุกกลุ่มจึงต้องวางแผนจัดการการ
เพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ให้ได้ผลผลติออกมาอย่างสม�า่เสมอ	
พอกินตลอดทั้งปี	

	 นอกจากขายให้โรงเรยีนแล้ว	ผลผลติทีไ่ด้มากๆ	อย่าง
เห็ดนางฟ้า	 ยังน�าไปขายให้ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม	
ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็จะน�ามาแปรรูป	 เด็กๆ	 ก็จะได้เรียนรู้
ทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น	 อย่างเช่น	 น�้าพริกเผาเห็ดที่คุณครู
และเด็กๆ	 ช่วยกันปรับปรุงจนได้สูตรถูกใจ	 สร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้อกีทางหนึง่	หน่อไม้หน้าฝนทีเ่กบ็กนิไม่ทนักน็�ามาท�าหน่อ
ไม้ดอง	ถนอมไว้กินได้ในช่วงหน้าแล้ง	ส่วนไข่เป็ดก็น�ามาท�า
ไข่เค็มหอม	 สูตรอร่อยของบ้านร่องหอย	 ที่มีเคล็ดลับอยู่ที่
การน�าน�้าใบเตยมาผสมคลุกเคล้ากับดินสอพอง	
	 รายได้ต่างๆ	 ที่เข้ามาจะเก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุน
ของแต่ละกลุ่ม	 มีการท�าบัญชีรายรับ	 รายจ่าย	 ซึ่งครูและ
นกัเรียนจะช่วยกนับริหารจัดการให้หมนุเวยีนและยัง่ยนืมากข้ึน
	 	 “ผมว่านี่คือความส�าเร็จของโรงเรียน	 จุดหมาย 
ทีท่�าให้มโีครงการนีเ้กดิขึน้มา	ของผม	ของโรงเรยีน	ของท่าน
ผู้บริหารก็คือเด็ก	 ไม่ว่าเด็กท่ีน่ีจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ	 
เขาจะไม่อดตาย	 เพราะว่าได้มีวิชาชีพตรงนี้ติดตัวไป”	 
ครูยุทธนาบอกอย่างมุ่งมั่น
	 ในวันนี้นอกจากอาหารกลางวันที่ยั่งยืน	 กิจกรรม 
ในทุกฐานยังเอื้อให้เด็กๆ	ได้เรียนรู้คุณธรรม	มีความซื่อสัตย์	
มคีวามรบัผิดชอบ	มคีวามขยนัอดทน	อยูอ่ย่างพอเพยีง	เดก็ๆ	
จึงมีความประพฤติที่ดี	 ไม่หนีเรียน	 ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน	
ไม่มีพฤติกรรมเรื่องชู้สาว	 และที่ส�าคัญ	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์
ของนักเรียนไม่ติดยาเสพติด	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนดีขึ้นไปด้วย

 จำกควำมหิวน�ำไปสู่กำรคิดและแก้ปัญหำร่วมกัน  
จนก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนกำรเรียนรู้  
พัฒนำทักษะและคุณภำพชีวิต พร้อมกับสร้ำงอำหำร 
กลำงวันได้อย่ำงยั่งยืน ท�ำให้เด็กๆ อ่ิมท้องพร้อมๆ  
ไปกับได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข คิออีกหนึ่งตัวอย่ำงของ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่มุ่งเด็กเป็นเป้ำหมำยหลัก
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่น่ำภำคภูมิใจ

จึงชักชวน	 อบต.และชาวบ้านให้เข้ามาคิดหาทางออกใน
ระยะยาว	
	 “ถ้าคนเราท้องหวิอยู	่จะให้ตัง้ใจเรยีนคงจะเป็นไปไม่ได้	 
เราเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้จึงสนับสนุนเต็มที่	 เด็กจะ
ได้ไม่อด”	ทองสุข หำเวียง	 นายก	 อบต.วังน�้าลัด	 จึงช่วย
ผลกัดนัให้	อบต.วังน�า้ลดัจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุตัง้แต่ 
ปี	๒๕๕๑	จนถึงปัจจุบัน
	 งบสนับสนุนส่วนหนึ่งจึงน�าไปเป็นต้นทุนซื้อกล้าไผ่	
เชื้อเห็ด	 เมล็ดพันธุ์ผัก	 พันธุ์กบ	 และพันธุ์ปลา	 ซึ่งผลผลิต
ที่งอกเงยเหล่านี้จะกลายไปเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆ	
แต่อาหารกลางวันที่ผลิตได้ก็ยังไม่เพียงพอ	โรงเรียนยังต้อง
พึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอกอยู่มาก	
	 ดงันัน้เมือ่ได้รบัทนุสนับสนุนจาก	สสค.ท�าให้สามารถ
สร้างฐานการผลิตอาหารเพื่อพึ่งตนเองแบบครบวงจร	จาก
เดิมที่มีปลาเพียง	 ๑	 กระชังก็เพิ่มเป็น	๒	 กระชัง	 จากเดิม
ที่มีกบเพียง	๑	กระชัง	 ก็เพิ่มเป็น	๓	กระชัง	มีการต่อเติม
ขยายโรงเพาะเห็ด	เพิ่มฐานไก่ไข่ขึ้นมาเป็นฐานที่	๑๐	อีกทั้ง 
ต่อยอดขยายกิจกรรมการผลิตให้มีความหลากหลายมั่นคง
และเพียงพอส�าหรับเด็กทุกคนตลอดทั้งปี	 ควบคู่ไปกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานกิจกรรมทั้ง	๑๐	ฐาน	

แหล่งอ�ห�ร	แหล่งเรียนรู้
	 เดก็ๆ	ทัง้โรงเรยีนจะเป็นทัง้ผูเ้รยีนและเป็นก�าลงัหลกั
ในการผลติ	โดยมคีรเูกษตรทีม่ทีัง้ความรูแ้ละใจรกัเป็นก�าลงั
หลักในการบริหารจัดการดูแล	 มีภูมิปัญญาชาวบ้านจาก
ชุมชนที่ศรัทธาในความรักความทุ่มเทของครูเข้ามาร่วมเป็น
ที่ปรึกษา	
	 ค่อยๆ	ปลูก	ค่อยๆ	สร้าง	ค่อยๆ	เพิ่มขึ้นทีละอย่างๆ	
จนมีผลผลิตให้เก็บกินเป็นอาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอ 
ส�าหรับเด็กๆ	 ทุกคน	 จากฐานนาข้าว	 ฐานปลูกไผ่หวาน	 
ฐานปุ๋ยหมัก	 ฐานเลี้ยงปลา	 ฐานเพาะเห็ด	 ฐานเลี้ยงกบ	 
ฐานเลี้ยงไก่เนื้อ	ฐานเลี้ยงเป็ดไข่	ฐานผักปลอดสารพิษ	และ
ล่าสุด	 ฐานไก่ไข่	ทุกวันนี้เด็กๆ	บ้านร่องหอยจะมาโรงเรียน
พร้อมกับห่อข้าวเปล่ามาด้วย	 ส่วนกับข้าวมีอยู ่แล้วใน
โรงเรียนเต็มไปหมด	
	 ทกุเช้าและเยน็	เดก็ๆ	จะลงประจ�าการทีฐ่านกจิกรรม
ที่ตนเองรับผิดชอบ	ซึ่งแต่ละฐานมีการแบ่งเด็กแบบคละชั้น
ตัง้แต่เดก็เลก็ไปจนถงึเดก็โตตามความสมคัรใจ	ตลอดหนึง่ปี
เตม็	เดก็จะได้เรยีนรูก้ารผลติในทกุขัน้ตอนไปจนถงึเกบ็เกีย่ว	
เผชิญปัญหาอปุสรรคและได้ค้นพบค�าตอบจากประสบการณ์
ตรง	การได้ท�าซ�้าในแต่ละรอบการผลิต	ท�าให้เด็กๆ	 เก่งขึ้น	
ช�านาญขึ้น	 และผูกพันกันมากขึ้น	 ภายในการน�าของพ่ีๆ	 
ม.๓	ที่คอยพาน้องๆ	ท�า	
	 ทุกวันพฤหัสคาบเรียนสุดท้าย	 สมาชิกแต่ละฐาน 
จะมาสรุปผลและวางแผนการท�างานร่วมกันช่วยกันคิด 
ช่วยกันแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 โดยมีครูประจ�ากลุ่มช่วยให้ค�า
ปรึกษาเติมเต็มความรู้ท่ีจ�าเป็นให้	 เป็นบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ที่เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมและมีชีวิตชีวา	 เพราะ 
ผู้เรียนทุกคนล้วนเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริง	 และเมื่อครบปีเด็กๆ	 
ก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ไปสู่ฐานใหม่	หมุนเวียนเรียนรู้ไป
จนครบทุกกลุ่มเมื่อจบการศึกษา

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 กำรมองปัญหำปำกท้องของเด็กอย่ำงเป็น
องค์รวม และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ควำมมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงของคณะครูและผู้บริหำรที่ก่อให้เกิดควำม
ร่วมมือจำกชุมชน



	 จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	ซึ่งมุ่ง
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญ	๕	ประการ	คือ	ความสามารถ
ในการสื่อสาร	การคิด	การแก้ปัญหา	การใช้ทักษะชีวิต	และ
การใช้เทคโนโลยี	 โดยครูผู้สอนต้องปลูกฝังและพัฒนาให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ	 แต่เนื่องจากโรงเรียน
พระแก้ววิทยำ จังหวัดสุรินทร์	 ยังไม่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 เมื่อสังเกตพบ
ว่าเด็กๆ	มีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็น
พเิศษ	“ โครงกำรกำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน
โดยใช้หนังสั้น”	จึงเกิดขึ้น
 อำจำรย์สุพชิฌำย์ เทศทอง	เจ้าของไอเดีย โครงการ
การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น	 
เป็นผู้เสนอของบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานส่งเสริม

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 เพื่อน�า
มาจัดท�าสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้ตรงกับความ
สนใจของเดก็ๆ	เพราะโครงการใดๆ	จะเกดิข้ึนไม่ได้เลย	หาก
เด็กไม่ยอมรับหรือไม่รู้สึกสนุกกับโครงการเหล่านั้น	

สนุก	สร้�งสรรค์	ทำ�ง�นด้วยคว�มรัก
	 เมือ่โครงการผ่านการสนบัสนนุจาก	สสค.แล้ว	อาจารย์ 
สุพิชฌาย์และคณะจึงเริ่มการท�างาน	 โดยจัดอบรมให้ความ
รู้เก่ียวกับการท�าหนังสั้น	 ตั้งแต่เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ด้าน
การท�าภาพยนตร์มาให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย	
จ�านวน	๓๗๐	คน	และอาจารย์ในโรงเรียน	๑๘	คน	
	 ด้วยเวลาอบรม	๓	วัน	สองวันแรก	นักเรียนและครู	
ได้เรียนรู้ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์	หนังสั้นและสารคดี	
กันเต็มอิ่มตั้งแต่วิธีเขียนสคริปไปจนถึงข้ันตอนการถ่ายท�า
และโพสต์โปรดักชั่น	คืออบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ	

	 จากนัน้จงึแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มละ	๕	–	๘	คน	ได้กลุ่ม
กิจกรรมทั้งหมด	๓๖	กลุ่ม	โดยให้นักเรียนเลือกอย่างอิสระ
ว่าอยากอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนคนไหน	 และเลือกอาจารย์ 
ที่ปรึกษากลุ่มละ	 ๑	 คน	 ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านดูแลเด็ก
คนละไม่เกิน	๓	กลุ่ม	แล้วจึงเลือกประเภทหนังที่สนใจจาก	 
๓	ประเภท	คอื	หนงัสัน้ส่งเสรมิคณุธรรม	ภาพยนตร์จากกลุม่
สาระการเรียนรู้	หรือหนังสารคดี

	 สารคดีเรื่องนี้เป็นอีกหน่ึงเรื่องราวที่ถ่ายทอดความ
เป็นมารากเหง้าท้องถิน่ชาวสรุนิทร์ทีเ่ชือ่มโยงกบัอาณาจกัร
เขมรโบราณ	และยงัสะท้อนแง่งามทางวฒันธรรมว่าเราและ
ประเทศเพื่อนบ้านล้วนเป็นพี่น้องกัน
	 นอกจากนีน้กัเรยีนยงัท�าหนังสัน้เก่ียวกับสาธารณสขุ	
สุขภาพ	สังคม	และอื่นๆ	อีกหลายเรื่อง	 รวมแล้วมีหนังสั้น	 
๓๖	 เรื่อง	 ซึ่งต้องยอมรับว่าความส�าเร็จนี้เกิดจากความ 

ก�รบรูณ�ก�รกิจกรรมก�รเรยีนก�รสอนโดยใชห้นงัสัน้
โรงเรียนพระแก้ววิทยำ	สุรินทร์

 แม้จะเป็นโรงเรียนในจังหวัดที่ห่างไกล แต่ก็ไม่มีอะไรหยุดความฝันและจินตนาการได้  
การเรียนรู้ผ่านช่องทางการท�าภาพยนตร์หรือหนังสั้น จึงเป็นอีกช่องทางการเรียนการสอน  
ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

คิด	เขียนบท จัดท�า	น�าเสนอสตอรี่บอร์ดหนังสั้น เรียนรู้วิธีถ่ายท�า	มุมกล้อง 	ถ่ายท�าหนังสั้นเรื่อง	รักของแม่ ตัดต่อ รับเกียรติบัตรอบรม	การผลิตหนังสั้น

	 เมื่อได้เพื่อนได้ครู	ได้เรื่องแล้ว	เด็กๆ	จึงเริ่มลงมือคิด
สคริปต์	วางพล็อต	และออกไปถ่ายท�าหนัง	ตามที่ได้ก�าหนด
ไว้	 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกและเด็กๆ	 อยากมีส่วนรวม
มากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง	แต่ละกลุ่มคิดงานกันอย่างสร้างสรรค์	
หากเป็นหนังสั้นที่คิดว่าจะส่งประกวด	เด็กๆ	จะคัดตัวแสดง
อย่างพิถีพิถันกันเป็นพิเศษ	 เขียนเร่ือง	 วางโครงมาให้ครู 
ทีป่รกึษาตรวจปรบัแก้ก่อนถ่ายจรงิกนัหลายครัง้	(จนถงึถ่าย
ซ่อมในกรณทีีย่งัไม่ถกูใจ)	เดก็ๆ	จงึได้เรยีนรูก้ารท�างานอย่าง
รอบคอบ	เอาใจใส่	และทุ่มเทกับการท�างานกันอย่างจริงจัง
ส่วนหนังสั้นที่เด็กๆ	 ให้ความสนใจนิยมท�ามากที่สุด	 คือ	 
สารคดท่ีองเทีย่วแนวประวตัศิาสตร์	ทีไ่ด้ออกไปถ่ายท�าเรือ่งราว 
ปราสาทหินในจังหวัดสุรินทร์	 เหตุผลก็เพราะเป็นสารคด ี
ท่องเที่ยวที่ได้แนะน�าโบราณสถานในบ้านเกิด	 อีกทั้งยังได้
ออกไปเที่ยวด้วยนั่นเอง	
	 สารคดีวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 เกี่ยวกับพิธีแซนโฏนตา	
ประเพณีโบราณอันมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี
ตั้งแต่สมัยขอมโบราณ	ซึ่งชาวสุรินทร์จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 
เพ่ือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ	 แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ	สะท้อนให้เห็นความรัก	ความผูกพัน	ความกตัญญู
ของสมาชิกในครอบครัว	เครือญาติ	และชุมชน	

ร่วมแรงร่วมใจของคณะครทูกุคนในโรงเรยีนทีค่อยเป็นก�าลงัใจ	 
รวมถึงสละเวลาออกไปถ่ายงานกับเด็กๆ	 คอยให้ค�าแนะน�า	
ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา	รวมไปถึงผูบ้รหิารทีใ่ห้การสนับสนุน	
ให้ก�าลังใจ	และ	สสค.	ที่ให้งบประมาณสนับสนุน
	 จากขั้นตอนถ่ายท�า	 สู ่โพสต์โปรดักชั่น	 แล้วก็ถึง
เวลาที่ทุกคนรอคอย	 คือ	 ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน	 และ
ประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพและความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน
ในการท�าหนังสั้นต่อสาธารณชน	 ซึ่งมีทั้งการจัดฉายในห้อง
ประชุมใหญ่ของโรงเรียน	 ๒	 ครั้ง	 ให้นักเรียนทุกชั้นปีได้ชม
ร่วมกัน	
	 พิธีกรกล่าวเชิญชวน	 ผู ้ชมทุกคนพร้อมประจ�าที่	 
เด็กๆ	 ลุ้นกันตัวโก่งว่าหนังกลุ่มไหน	 ครูจะวิจารณ์ให้ข้อคิด
เห็นอย่างไรบ้าง	 เด็กบางคนก็ลุ ้นว่าจะมีตัวเองอยู่ในจอ
หรือเปล่า	 เมื่อได้เห็นตัวเองก็ยิ้มแก้มแทบปริ	 ส่วนเพื่อน 
ข้างๆ	กส็ะกดิหรอืโห่แซว	บางคนมพ่ีอแม่	ผูป้กครองได้เข้าฉาก 
ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	 นอกจากนี้อาจารย์ 
ยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน	 และที่ส�าคัญคือการใช้สื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ยทูบู	(You	Tube)	
จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเด็กๆ	 ที่ผลงานเขาได้
เผยแพร่ไปทั่วโลก	และบรรลุเป้าประสงค์ของโครงการที่ได้
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บูรณาการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมากที่สุดครั้งหนึ่งของ
โรงเรียน	

ผลสำ�เร็จเกินค�ดหม�ย
	 หากมองด้านการเรยีนการสอน	“โครงการการบรูณาการ 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น”	 มีส่วนช่วยให้
นกัเรียนของโรงเรียนพระแก้ววทิยา	ประสบความส�าเรจ็ด้าน
วิชาการเป็นอย่างดี	 ดังจะเห็นได้จากผลการสอบ	 O-NET	
ประจ�าปีการศึกษา	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

	 แม้จะไม่สามารถสรุปได้	 ว่าโครงการนี้มีผลต่อการ
สอบท่ีดีข้ึนของนักเรียน	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 แต่นี่ก็คือก้าว
เล็กๆ	ที่น�ามาซึ่งความภูมิใจของผู้สอน	และผู้มีส่วนผลักดัน
โครงการทุกๆ	คน	

ร�งวัลจ�กคว�มคิดสร้�งสรรค ์
	 ส�าหรับเด็กๆ	 สิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพผลงาน	 และ
เป็นรางวลัให้กบัความมุง่มัน่ตัง้ใจในการผลติผลงานของเขา	
คือการที่หนังสั้นในโครงการนี้หลายเรื่องได้รับรางวัลการ
ประกวดโครงการหนังสั้น	จากหลายสถาบัน	อาทิเช่น
 • รำงวลัเหรยีญทอง	การแข่งขนัประกวดภาพยนตร์
สัน้ส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๑-๖	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาพยนตร์	เรื่อง	“บ้า”
 • รำงวัลชนะเลิศ	 การประกวดสื่อสร้างสรรค์	
ประเภทหนังสั้น	 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างไร	 ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพ	 เขต	 ๙	 นครราชสีมา	 ภาพยนตร์	 เรื่อง	 “ชีวิตนี้... 
มีหลักประกัน”
	 ความส�าเร็จในการประกวด	 และการเข้าร่วมการ
ประกวดระดับประเทศนี้	ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก
ว่า	โรงเรยีน	ชมุชน	และสงัคมยกย่องให้การยอมรบั	ท�าให้เดก็
เห็นคุณค่าในตัวเอง	และจากความส�าเร็จเล็กๆ	นี้เอง	ท�าให้
เดก็บางคนต่อยอดเลอืกเรยีนต่อในระดบัอดุมศกึษาในสาขา
วิชาการผลิตภาพยนตร์	และคณะนิเทศศาสตร์	
	 โครงการนี้จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เด็กค้นพบ 
ศักยภาพในตัวเอง	 และท�าให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงความชอบ	
ความรักในการเลือกเส้นทางชีวิตอีกด้วย	ที่สุดแล้วโครงการ
การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังส้ัน	 
จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นว่า	 การเรียนรู้แบบ
บูรณาการอย่างสร้างสรรค์	บวกกับความสนุกในการท�างาน	
มกัมผีลส�าเรจ็ท่ีน่าภาคภมูใิจของท้ังอาจารย์ผูส้อน	และเดก็ๆ	
รวมอยู่ด้วยเสมอ

น�าเสนอภาพยนตร์	เรือ่ง”	บ้า”	งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ประจ�าปี	
๒๕๕๔	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดมหาสารคาม

รับรางวัลชนะเลิศ	 การประกวดสื่อสร้างสรรค์	 ประเภทหนังส้ัน	 
จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	 เขต	 ๙	 จากภาพยนตร์เร่ือง 
“ชีวิตนี้...มีหลักประกัน”

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 วำงแผนกำรท�ำงำนและมอบหมำยงำนใน
แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ท�ำงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
ตรวจสอบกำรท�ำงำนกบัผูเ้กีย่วข้องเป็นระยะๆ มอง
ให้เห็นปัญหำ อุปสรรค และหำแนวทำงแก้ไข

	 เสียงเจื้อยแจ้วชวนฟังของยุวมัคคุเทศก์ตัวน้อย
ที่ก�าลังเชิญชวนแขกบ้านแขกเมือง	 ให้รู ้จักของดีที่เป็น
เอกลักษณ์เมืองสูงเนินด้วยความภาคภูมิใจอยู่นี้	 คือหนึ่ง
ในผลส�าเร็จของ	 โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝัง 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนสงูเนนิ จงัหวดันครรำชสมีำ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก	สสค.
	 เพราะท่ีนี่ก็พบปัญหาแห่งยุคสมัยไม่ต่างอะไรจาก
ที่อื่นๆ	 คือเยาวชนรุ่นใหม่เริ่มหลงลืมและละเลยวัฒนธรรม
ท้องถิ่น	มองไม่เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ
ได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา	

ทำ�อย่�งไรให้เด็กรักท้องถิ่น
 “ไม่ใช่ความผิดของเด็กๆ หากแต่เป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับพวกเขา 
เพราะความหมายของการศกึษา คอืกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู ้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ การสร้างองค์
ความรู้ การศึกษาจงึมหีน้าทีส่�าคัญทีจ่ะสร้างความตระหนกั
ให้กับนักเรียน”
 “จะท�าอย่างไรให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกรักท้องถิ่น”  
 คือโจทย์ใหญ่ที่	อ.ธรรมชำติ อมฤกษ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนสงูเนนิ	โยนลงมาให้	อ.สำธติ ปลวิสงูเนนิ และ อ.เรณู  
เวบสูงเนิน ช่วยกันคิด	 ในฐานะลูกหลานชาวสูงเนินที ่

มองเห็นสถานการณ์ไม่ต่างกัน	
 “เดี๋ยวนี่อีนาง ไอ้นายน้อย ไม่ร่องเพลงโคราช ไม่กิ๋น
เข่าปาด เข่าแพะ แกงบวน และไม่พดูไม่จาภาษาโคราชบ้าน
เอ๋งกันเดิ้ง”

ชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรม	
	 ทุกวันอังคารคาบเรียนสุดท้าย	 เด็กๆ	 นักเรียนชั้น	
ม.๑-ม.๖	 ทั้ง	 ๒,๐๑๙	 คน	 ต่างแยกย้ายกันไปท�ากิจกรรม
ชุมนุมที่พวกเขาสนใจซึ่งมีมากกว่า	๔๐	ชุมนุม	ในจ�านวนนี้
มี	๖	ชุมนุม	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน	และ	สสค.	
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	“โคราชบ้านเอ๋ง”	
ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากเด็กๆ	อย่างล้นหลาม	เพราะเต็มไป
ด้วยกิจกรรมดีๆ	ที่สนุกสนานมากมาย

อนุรักษ์ภ�ษ�โคร�ช
 “ใครไม่รู่จิไป๋เที่ยวก๊ะไหนหมู่ แก่ลองไปเที่ยวแถว 
ลานอนสุาวรีย์ย่าโมถัว่ะ เค้าจัด๊ดีเ๋จ่นดอกเด่ไป๋ดูถ่ั๋วะ เดีย๋วจิ
หาว่าฉันฉี่ป๊ดอี๊กแก่ะ”
	 หลังจากฝ ึกพูดภาษาโคราชในกิจกรรมชุมนุม 
จนคล่องแล้ว	ทกุเช้าของวนัพธุและวันพฤหัสบดจีะมดีเีจตวัจิว๋ 
ส่งส�าเนียงภาษาโคราชที่มีจังหวะจะโคนสนุกสนานน่าฟัง

 “สวัสดีค่ะ ขอน�าผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ 
ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ อ�าเภอสูงเนิน...  
ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักร
ล�้าค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี 
ประเพณีกินเข่าค�่า แดนธรรมวะภูแก้ว”

อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
และเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน
โรงเรียนสูงเนิน	นครรำชสีมำ
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132 ๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 133๔๒ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ผ่านเสียงตามสาย	ทักทายเด็กๆ	ทุกคนในโรงเรียน	หนึ่งใน
กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาถิ่น	ที่	อ.อำรีย์ บุญปลื้ม	 กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้รณรงค์ให้นกัเรยีนหนักลบัมาเรยีนรู ้
ภาษาดั้งเดิมของพ่อแม่มากขึ้น	 รื้อฟื้นความทรงจ�าสมัย 
ยังเป็นเด็กเล็กๆ	ที่เคยนอนหนุนตักแม่	ฟังผู้ใหญ่พูดคุยกัน	
 “จิ๋งๆ แล่วมันเป๋นความภูมิใจ๋ของลูกโคราชทุกคนที่ 
จิได่พูดภาษาโคราชบ้านเอ๋ง ให่คนอื่นเค้าได่รู่ ว่านี่คือภาษา
โคราชหน่าไม่ใช่ภาษาอีสาน มันเป๋นเอกกะลั๋ก ซึ่งไหม่ม ี
จังหวั๊ดไหนเหมือน”
	 นอกจากน้ียังมีเพลงโคราช	 เพลงพื้นบ้านที่หาฟัง
ยากขึ้นทุกวัน	 ซึ่งเป็นเพลงที่ท้าวสุรนารีหรือท้าวย่าโมชอบ
มาก	เด็กๆ	หลายคนเคยได้ยินอยู่บ้างเวลาที่มีการบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวย่าโม	แต่ก็ไม่บ่อยนัก	คุณครูจึงชวนวิทยากร
ท้องถิ่นที่มีจิตอาสา	 มาช่วยสอนเพลงโคราชให้พวกเขาทุก
สปัดาห์	ท�าให้เดก็ๆ	ได้ฝึกร้อง	ฝึกร�าจนเก่ง	สามารถออกงาน
แสดงได้ด้วยความภาคภูมิใจ

อ�ห�รท้องถิ่นโคร�ช
	 ย้ายมาดทูีชุ่มนมุอนรุกัษ์อาหารท้องถิน่โคราชกนับ้าง	
ที่นี่ทั้งสนุกและอร่อย	เพราะทุกสัปดาห์	เด็กๆ	จะได้เรียนรู้
การท�าอาหารท้องถิ่นโคราชหลากหลายเมนู	
	 อย่างผัดหมี่โครำช	 อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นท่ีนิยม
ท�ากินกันทุกบ้าน	 โดยเฉพาะเวลามีงานบวช	งานแต่ง	และ
งานเฉลิมฉลองทั้งหลาย	นิยมรับประทานคู่กับส้มต�าโคราช	
รสชาติเข้ากัน
 เข่ำแพะ	 หรือข้าวแพะ	 เป็นอาหารพื้นเมืองอีกจาน
หนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องการจะสอน
ให้ลูกหลานกินผักเป็น	 มีลักษณะคล้ายข้าวต้มเครื่องใส่ผัก
หลายๆ	ชนดิ	เช่น	ฟักทองอ่อน	ดอกฟักทอง	เหด็	บวบ	ต�าลงึ	
ข้าวโพดอ่อน	ใบแมงลัก	ฯลฯ	เป็นอาหารจานเดียวมีคุณค่า
ทางอาหารครบทุกหมู่
	 ส่วนขนมพื้นบ้านโคราชอย่างขนมเข่ำปำด	 หรือ
ข้าวปาด	ท�าจากแป้งข้าวเจ้ากวนกับน�้าตาล	ที่เรียกว่าขนม 
เข่าปาดก็เพราะว่า	 เมื่อกวนจนแป้งสุกซึ่งเนื้อแป้งยังมี
ลกัษณะเหลวอยู	่กจ็ะตักใส่ถาดแล้วเกลีย่หรอืปาดให้ทัว่	เมือ่
ขนมเย็นแล้วจะแข็งตัว	 มักจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม	 เวลาจะ 
รับประทานก็ขูดมะพร้าวเป็นเส้นๆ	 ผสมกับเกลือเล็กน้อย 
น�ามาโรยหน้า...ดูน่ากินเป็นที่สุด
	 อาหารหลายอย่างเด็กๆ	 ไม่เคยชิมมาก่อน	 แต่วันนี้
พวกเขาได้มาลงมือท�าด้วยตัวเอง	 หลายคนบอกว่าจะกลับ
ไปท�าให้พ่อและแม่ได้ชิมฝีมือของตัวเองบ้าง

ยุวมัคคุเทศก์
	 วันนี้มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนอื่นมาเยี่ยมชม
โรงเรียนสูงเนิน	 จึงเป็นโอกาสดีที่เหล่ายุวมัคคุเทศก์จะได้
แสดงฝีมอืการเป็นไกด์ท้องถ่ิน	ซ่ึงพวกเขาได้ฝึกฝนมาอย่างดี
	 จากการทีค่รไูด้พาลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาศลิปะสมยัทวารวด ี
ในเขตเมอืงเสมา	และศลิปะสมยัขอมในเขตเมอืงโคราฆะปรุะ	
ซึง่เป็นเมอืงเก่า	๒	เมอืง	ทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัขอม
ยังเป็นใหญ่อยู่บนแผ่นดินที่ราบสูงของอีสาน	ก่อนจะกลาย
มาเป็นเมืองโคราชอย่างทุกวันนี้	
	 ท�าให้เด็กๆ	 ได้รับความรู้มากมายจากการได้สัมผัส
ของจริง	 และเกิดความภาคภูมิใจที่บ้านเกิดของพวกเขามี
แหล่งโบราณสถานส�าคัญซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งอยู	่
และยงัเป็นความภาคภมูใิจของโรงเรยีนด้วยเช่นกนั	โรงเรยีน
จงึได้จ�าลองสถานทีส่�าคญัๆ	ของเมอืงโคราชมาไว้ทีเ่มอืงเก่า
จ�าลองของโรงเรียนด้วย
	 แม้วันนี้จะไม่ได้เห็นของจริง	แต่เด็กๆ	ยุวมัคคุเทศก์
กไ็ด้บรรยายให้ความรูม้ากมายผ่านเมอืงเก่าจ�าลอง	จนคณะ
ดงูานหลายคนเหน็ภาพตาม	เหมอืนกบัว่าได้ไปเทีย่วในสถาน
ที่จริงอย่างไรอย่างนั้น	

ประติม�กรรมท้องถิ่น
	 นอกจากกลุ ่มยุวมัคคุเทศก ์แล ้ว	 การได ้ลงไป
ทัศนศึกษาท่ีเมืองโบราณต่างๆ	 ยังท�าให้เด็กๆ	 ท่ีสนใจงาน
ด้านประติมากรรมท้องถิ่นได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของช่างปั้น
สมัยก่อน	 ที่ได้ถ่ายทอดผลงานอันวิจิตรงดงามจนมาถึง
ปัจจุบัน	
	 บวกกบัการได้รบัความรูจ้ากวทิยากรท้องถิน่	ต่อศกัดิ์ 
โลสงูเนนิ	ช่างป้ันฝีมอืชัน้ครขูองชมุชน	ทีม่าช่วยสอนการป้ัน
แบบนนูต�า่	นนูสูง	รูปหน้าคนและพระพุทธรูป	อกีทัง้งานป้ัน
รูปลอยตัว	เทวรูปยุคโบราณ	เป็นงานเลียนแบบงานโบราณ 
ที่พบในอ�าเภอสูงเนิน	 ซึ่งเด็กๆ	 ก็สามารถท�าออกมาได้ด	ี
หลายคนฉายแววศิลปินจนวิทยากรเอ่ยปากชมว่าสามารถ
น�าไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ดนตรีไทยและระบำ�เสม�นคร
	 วงดนตรีไทย	โรงเรียนสูงเนนิ	นบัเป็นกจิกรรมทีส่ร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมามากมายหลายเวที	 โดยเฉพาะ 
ในงานประเพณีกินเข่าค�่าและงานฉลองวันชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี	ซึ่งครูและเด็กๆ	จะพากันฝึกซ้อมในคาบชุมนุมและ
หลงัเลกิเรยีนอย่างขยนัขนัแขง็	เพือ่ให้การแสดงผลงานออก
มาดีที่สุด	สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงาน	
	 นอกจากนีค้รยูงัได้คดิค้นเพลงบรรเลง	ซึง่ใช้ประกอบ
การแสดงระบ�าเสมานคร	 การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนอีกด้วย

 อ.ปรียำภำ สุกรินทร์	 และ	 อ.ศุกร์กัญญำ ปรำบ
สูงเนิน	ได้คิดค้นประดิษฐ์ท่าร�า	“ระบ�าเสมานคร”	ขึ้น	โดย
จินตนาการจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเสมาใน
อดีต	 ออกมาเป็นระบ�าท่ีมีความอ่อนช้อย	 งดงาม	 ซึ่งเด็กๆ	
ได้ฝึกซ้อมท่าร�ากนัอย่างอย่างตัง้อกตัง้ใจ	และได้น�าไปแสดง
ในงานต่างๆ	อยู่เสมอ

เสริมสร้�งคุณลักษณะพึงประสงค์
	 รอยยิ้ม	และความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆ	ท�าให้เห็นว่า	
พวกเขามคีวามสขุกบัการได้เรยีนรูก้จิกรรมต่างๆ	ทีโ่รงเรยีน
ได้จัดสรรขึ้น	เกิดความรู้ความเข้าใจ	เกิดความรัก	ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 อีกทั้งยัง
สามารถสร้างสรรค์ผลงานและน�าเสนอต่อสาธารณชนได้
อย่างมีคุณภาพ	
	 คือการเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ทั้ง	๔	ด้าน	
ให้เกดิขึน้กบันกัเรียน	ได้แก่	การมสีนุทรยีภาพต่อวฒันธรรม	
เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น	มีจิตบริการ	และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย	
 โครงกำรนี้สะท้อนให้เห็นกำรบริหำรจัดกำรสถำน
ศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพของโรงเรียนสูงเนิน ที่สำมำรถ
เชือ่มร้อยควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน ทัง้จำกบคุลำกรใน
โรงเรียน วิทยำกรท้องถิ่น นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ร่วม
มือร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันมีค่ำของชำวสูงเนินให้
อยู่คู่กับพวกเขำต่อไป

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 เห็นปัญหำ ตระหนักถึงบทบำท พลังจำกทุก
ภำคส่วน กจิกรรมทีห่ลำกหลำยและขบัเคลือ่นอย่ำง
เป็นกระบวนกำร
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อ�าเภอ	ของจงัหวดัขอนแก่น	จบัมอืกนัจดัท�าโครงกำรพฒันำ
ทกัษะกำรสอนกำรอ่ำนภำษำองักฤษผ่ำนกระบวนกำรกำร
สะกดเสียง ส�ำหรับนักเรียนที่อ่ำนค�ำภำษำอังกฤษไม่ได้  
ในโรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ ส�ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕	 โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน	หรือ	สสค.	

Phonic	ฝึกอ่�น	ผ่�นก�รออกเสียงตัวอักษร
	 โครงการเร่ิมจากการจัดหาระบบ	 Phonic	 ซ่ึงเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 มาติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย	 แล้วฝึกครูผู ้สอนภาษา
องักฤษในเครอืข่ายให้ออกเสยีง	ใช้โปรแกรมจนช�่าชองก่อน	
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 มาตัง้แต่แรก สงัเกตเวลาสะกดค�า เราสะกดว่า 
กอ – อ ิ– นอ เราไม่ได้พดูว่า ไก่ – อ ิ– หน ูใช่ไหม เพยีงแต่เรา
ไม่เอาสิง่เหล่านีไ้ปใช้กบัภาษาองักฤษจงึท�าให้เดก็อ่านภาษา
อังกฤษไม่ได้ เพราะเด็กถูกสอนให้จ�าทีละตัว คือ เอ บี ซี  
เมื่อจะมาประสมค�าจึงท�าไม่ได้” 

พัฒน�ทักษะก�รสอนก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษผ่�น
กระบวนก�รก�รสะกดเสียง
สำ�หรับนักเรียนที่อ่�นคำ�ภ�ษ�อังกฤษไม่ได้ในโรงเรียนขย�ยโอก�ส
ท�งก�รศึกษ�	
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	๕
โรงเรียนหนองผือรำษฎร์ประสิทธิ์	ขอนแก่น

 “ซี เอ ที แคท แมว” 
 “อาร์ เอ ที แรท หนู” 

 เสยีงทอ่งค�าศพัทอ์ยา่งพรอ้มเพรยีงกนั
ดังออกมาจากห้องเรียน เป็นสัญญาณให้รู้ว่า
เป็นคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเสียงดัง 
ฟังชัด ดูฉะฉาน ท�าให้หลงคิดว่าเด็กนักเรียน
ต้องอ่านออก เข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
เปน็แน ่กระทัง่ลองหยบิฉลากผลติภณัฑอ์ะไร
บางอย่างมาให้ลองอ่าน แล้วเด็กอ่านไม่ได้ 
สะกดไม่เป็น 

ภ�ษ�อังกฤษ	ปัญห�ส�กลของเด็กไทย
 “เด็กบางคนอยู่ ม. สามแล้ว ยังอ่านชื่อตัวเองไม่ได้ 
สะกดไม่เป็น ครูยังคิดเล่นๆ เลยว่าจะให้เรียนจบดีไหม”
  อ.พัชนี เพียทำ	 สะท้อนปัญหาเด็กพูด-อ่านภาษา
องักฤษไม่ได้	ทีเ่มือ่หนัมามองเพือ่นครจูากโรงเรยีนอืน่กล้็วน
ประสบปัญหาไม่ต่างกัน	 ครูไม่สามารถสอนให้เด็กอ่านได้	 
เดก็กอ่็านไม่ออก	ยิง่เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสอย่างท่ีอาจารย์
ท�างานอยู่ด้วยแล้ว	 เด็กเรียนอ่อนจนครูอ่อนใจ	 แม้จะลอง
ปรับการเรียนการสอนหลายแบบแล้วก็ยังไม่เห็นผล	
	 คงเป็นโชคดีของเด็กอยู่บ้าง	 เมื่ออาจารย์พัชรีได้พบ
กับระบบการประสมเสียง	 (Phonic	 Combination)	 เมื่อ
ทดลองฟัง	 ทดลองใช้	 ศึกษาข้อมูลจนคิดว่าน่าจะเป็นทาง
ที่ใช่	อาจารย์พัชรีจึงชักชวนเพื่อนครูอีก	๔	 โรงเรียน	 ได้แก่	
โรงเรียนบ้านหนองแดง	 โรงเรียนบ้านกง	 (ประชานุกูล)	
โรงเรยีนบ้านโคกไม้งาม	โรงเรยีนบ้านศรสีขุ	รวมกบัโรงเรยีน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์	 เป็น	 ๕	 โรงเรียน	 จาก	 ๓	

ABC

เมื่อย�ขมเริ่มเป็นขนมหว�น	
	 นอกจากการเรยีนด้วยซดีรีอมโปรแกรมคอมพวิเตอร์	
อาจารย์พัชรียังได้ท�าเอกสารการเรียนการสอน	 เป็นคู่มือ	
และตารางการออกเสียงเทียบเสียงพยัญชนะและเสียงสระ
อังกฤษ-ไทยให้เด็กได้ดูประกอบด้วย
 “ตอนแรกท�าคูม่อืแบบธรรมดาไม่มลีกูเล่นอะไร เดก็
เลยไม่สนใจ ไม่ดูไม่อ่าน ทิ้งๆ ขว้างๆ เราเลยปรับใหม่ใส่ 
ลูกเล่นลงไป ท�าเป็นสมุดภาพ มีสีสัน มีตัวการ์ตูน เด็กก็
สนใจกันมากขึ้น” 
	 เป็นตวัอย่างท่ีชัดเจนว่าเน้ือหาสาระทีด่ต้ีองควบคูก่บั
การน�าเสนอทีโ่ดนใจ	ท�านองเดยีวกับยาดแีต่ขม	คนไม่นิยมกิน 
ก็ไม่เกิดประโยชน์	 ก็ไม่อาจนับเป็นยาดี	 แต่ถ้าปรับกลิ่นรส 
ให้จูงใจ	กินได้ง่ายขึ้น	ยานั้นก็จะเกิดประโยชน์

 “แรกทีเดียวโครงการนี้จะท�าแต่เฉพาะเด็กมัธยม ๑ 
ถงึ ๓ แต่เห็นว่าโรงเรยีนของเรามชีัน้ประถม กเ็ลยลองใช้สอน
เดก็ประถมด้วย ซึง่ผลทีไ่ด้เป็นทีน่่าพอใจมาก เดก็เรยีนรูก้าร
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สถ�นที่ติดต่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นโครงก�รที่มีประสิทธิภ�พ

	 โครงก�รเด่นด้�นพัฒน�ทักษะก�รคิด	 	
 
๑.	 บทเรียนวิทยำศำสตร์แบบบูรณำกำร	เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดจำกบทปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
	 ที่สอดแทรกภูมิปัญญำท้องถิ่น
	 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	๒๗๕	หมู่ที่	๑๑	ต�าบลแคนดง	อ�าเภอแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๑๕๐		
๒.	 กำรพัฒนำทักษะกำรคิดโดยใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย	
	 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี	๒๘	ถนนพุทธบูชา	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	๖๕๐๐๐	
๓.	 มหัศจรรย์กำรคิด	กำรพัฒนำทักษะกำรคิดทำงคณิตศำสตร์โดยใช้	SDM	
	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	๑๖๗	หมู่	๑๘	ถนนมลิวรรณ	ต�าบลชุมแพ	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๑๓๐
๔.	 กำรพัฒนำสื่อประกอบกำรเรียนวิชำท้องถิ่นของเรำ
	 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม	บ้านโนนเจริญ	๑๒๐	หมู่	๑	ต�าบลโนนเจริญ	อ�าเภอบ้านกรวด	จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๑๘๐
๕.	 SQ3R	กับกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดด้วยค�ำถำมหมวกควำมคิด	๖	ใบ	
	 โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐำนในกำรเรียนรู้
	 โรงเรียนบ้านเตง	(เรือนจุลประชาสรรค์)	๒๒๐	หมู่ที่	๔	ต�าบลแหลมโตนด	อ�าเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	๙๓๑๑๐
๖.	 ศิลปะสร้ำงสรรค์	จินตนำกำรสร้ำงนักคิด
	 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน	ต�าบลฟ้าห่วน	อ�าเภอค้อวัง	จังหวัดยโสธร	๓๕๑๖๐
๗.	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงหุ่นยนต์จำกวัสดุรีไซเคิล
	 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้	หมู่ที่	๑๕	บ้านห้วยจรเข้	ต�าบลหินดาด	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๒๑๐
๘.	 ฝึกอบรมกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ด้วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรผ่ำนพันธุ์พืช
	 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	ต�าบลพรหมณี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	๒๖๐๐๑
๙.	 ยุววิจัยคณิตศำสตร์	
	 โรงเรียนพนาศึกษา	หมู่	๑๐	ถนนอุปชิต	ต�าบลพระเหลา	อ�าเภอพนา	จังหวัดอ�านาจเจริญ	๓๗๑๘๐
๑๐.	มะแข่นเมืองลีสู่เวทีโลก
	 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี	๔๗	หมู่	๑	ต.ปิงหลวง	อ.นาหมื่น	จ.น่าน	๕๕๑๘๐
๑๑.		กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิชำคณิตศำสตร์ไตรภำคี	
	 โรงเรียนเลิงนกทา	๒๙๙	หมู่	๑๒	ถนนทยาปัสสา	ต�าบลสามแยก	อ�าเภอเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	๓๕๑๒๐	
๑๒.	กำรพัฒนำทักษะควำมคิดขั้นสูงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ
	 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา	๑๓๕	ต�าบลสะพุง	อ�าเภอศรีรัตนะ	จังหวัดศรีสะเกษ	๓๓๒๔๐	
๑๓.	กำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	
	 เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้ 
	 โรงเรียนศรีส�าโรงชนูปถัมภ์	๙๗	หมู่	๖	ต�าบลคลองตาล	อ�าเภอศรีส�าโรง	จังหวัดสุโขทัย	๖๔๑๒๐
๑๔.	ลูกอยุธยำค้นหำ	unseen	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	
	 โรงเรยีนอยธุยาวิทยาลัย	๕๖	หมู	่๒	ถนนป่าโทน	ต�าบลประตชูยั	อ�าเภอพระนครศรอียธุยา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	๑๓๐๐๐

ออกเสยีงได้ดกีว่าพีม่ธัยม เข้าใจว่าเกดิจากเด็กประถมเขายงั
ไม่ถกูปลกูฝังระบบการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษแบบเดมิๆ 
เมื่อเราถ่ายทอดระบบ Phonic ให้ เขาจึงรับได้เร็วกว่า
 ส่วนในเด็กมัธยมต้องประมาณ ๓ เดือนขึ้นไป ถึงจะ
เหน็ผลความเปลีย่นแปลง อย่างทีบ่อกไปแล้วว่าโรงเรยีนเรา
เป็นโรงเรยีนขยายโอกาส ประสทิธภิาพการเรยีน ความใส่ใจ
ของเด็กต่อการเรียนจึงไม่ค่อยดีนัก ต้องให้เวลาเขา”
	 ไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน	 แต่คณะครูยัง
ติดตามประเมินผลว่าวิธีการนี้จะสามารถช่วยลูกศิษย์ได้
เพียงใด	ด้วยการทดสอบความรู้ก่อน	 (pre-test)	 และหลัง	
(post-test)	ใช้ระบบการสอนแบบนี้	โดยก่อนใช้ระบบการ
สอนได้ลองให้เดก็อ่านค�าในภาษาองักฤษว่า	๓๐	ค�า	จะอ่าน
ได้กี่ค�า	 เมื่อใช้ระบบนี้สอนได้	๑	 เดือน	วัดผลครั้งแรก	 เด็ก
เริ่มอ่านค�าในภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ยังน้อยมาก	จนกระทั่ง
เดือนที่	๓	เด็กจึงเริ่มอ่านออกมากขึ้นคืออ่านได้ถึง	๒๕	ค�า	
จาก	๓๐	ค�า	

	 ทัง้หมดนีเ้กดิจากความพยายามในการค้นหา	ปรบัวธิี
การสอน	และให้เวลา	ด้วยความเข้าอกเข้าใจในบรบิทของลกู
ศิษย์เป็นส�าคัญ

	 นอกจากนี้อาจารย ์ยั งทดลองน�าฉลากสินค ้า	
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่มีภาษาอังกฤษมาให้เด็กอ่าน	 ก็ปรากฏ
ว่าเด็กอ่านค�าท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนได้ดีข้ึน	 แต่อย่างไรก็ตาม	
แม้จะอ่านออกแล้ว	แต่ความหมายในค�านั้นยังเป็นเรื่องยาก
อยู่ดี
 “เวลาเอาฉลาก หนังสือ หรือแผ่นพับอะไรมาให้เด็ก
ลองอ่าน เขาอ่านกันได้มากขึ้น แม้จะยังไม่ชัดถ้อยชัดค�า แต่
ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดี เรื่องที่ห่วงคือเด็กอ่านได้แล้วยังไม่รู้
ความหมาย ซึ่งเราก็พยายามให้เขาพกดิกชันนารีติดตัว เมื่อ
อ่านอะไรแล้วกใ็ห้เปิดหาความหมายเลย วธินีีก้ช่็วยให้เขาจ�า
ความหมายของค�าได้ดีขึ้นด้วย” 

ข�ดอุปกรณ์ไม่ใช่อุปสรรค
	 ส�าหรับโรงเรียนเครือข่ายที่รับทุนร่วมกัน	 อาจารย์
พัชรีเล่าว่า	 มีพัฒนาการเร็วบ้างช้าบ้างต่างกันไป	 ซ่ึงเกิด
จากทั้งปัจจัยภายในของเด็กเองที่เข้าใจช้า	ท�าไม่ได้	หรือไม่
ตัง้ใจ	และยงัมปัีจจยัภายนอกเข้ามาเกีย่วข้องด้วย	เนือ่งจาก
โปรแกรม	Phonic	นี	้ต้องใช้คอมพวิเตอร์ในการฟัง	การเรยีน	
การสอนสะกดค�า	
	 บางครัง้คาบเรยีนภาษาองักฤษ	ห้องคอมพวิเตอร์เกดิ
ไม่ว่าง	 เด็กก็เรียนระบบ	Phonic	ไม่ได้	ซึ่งส�าหรับโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์	ของอาจารย์พัชรี	อาจารย์ได้
แก้ปัญหาโดยซือ้จอโปรเจก็เตอร์มาไว้ทีโ่รงเรยีน	เมือ่ถงึคาบ
วชิาภาษาองักฤษทีจ่ะเรยีนระบบ	Phonic	กต่็อคอมพวิเตอร์
เข้ากับโปรเจ็กเตอร์ให้เรียนในห้องเรียนเลย	 โดยที่ไม่ต้อง
อาศัยห้องคอมพิวเตอร์หลักของโรงเรียนเป็นห้องเรียน
 “ไม่ได้หวังอะไรมากมาย ขอแค่เด็กเขาอ่านออก  
แค่นี้เราก็ถือว่าประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว” 
อาจารย์พัชรีกล่าวทิ้งท้าย
	 แม้ไม่รู ้ว่าพัฒนาการด้านภาษาท่ีสองของเด็กไทย 
จะไปได้ไกลแค่ไหน	แต่อย่างน้อยการช่วยกันคนละไม้คนละมอื	 
ก็เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆ	 ส�าหรับเด็กขาดโอกาส	 ที่ช่วย
จดุประกายความหวงัให้ฝ่ังฝันในการเรยีนรูภ้าษาทีส่องขยบั
ใกล้เข้ามาอีกนิด

เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จ

 สร้ำงควำมเข้ำใจ ท�ำงำนเป็นทมี ใส่ใจ อดทน
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๓๐.	 เข้ำใจเรือ่งเพศศกึษำ	พฒันำทกัษะชวีติ
	 โรงเรียนบ้านวังหิน	หมู่ที่	๑๓	บ้านวังหิน	ถนนวังหิน-ชนแดน	ต�าบลวังหิน	อ�าเภอวังโป่ง	จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๒๔๐
๓๑.	สำนฝันวฒันธรรมพืน้บ้ำน
	 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่	บ้านพนาสวรรค์	ต�าบลบ้านเหล่าผักใส่	อ�าเภอบ้านม่วง	จังหวัดสกลนคร	๔๗๑๔๐
๓๒.	กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เครือข่ำยสังคมเพื่อกำรเรียนรู้	(Social	Network)
	 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	๖๐๐	ถนนสรรพสิทธิ์	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	
	 จังหวัดอุบลราชธานี	๓๔๐๐๐	
๓๓.	 รฐัรำษฎร์อนสุรณ์โรงเรยีนแห่งโครงงำนแบบบรูณำกำร	๑๐	ฐำนกำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
	 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์	๒๑๓	หมู่ที่	๒	ต�าบลบึงปลาทู	อ�าเภอบรรพตพิสัย	จังหวัดนครสวรรค์	๖๐๑๘๐
๓๔.	พฒันำทกัษะชวีติสร้ำงอปุนสิยัพอเพยีง
	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก	๑๗๐	หมู่ที่	๔	ต�าบลแม่ท้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตาก	๖๓๐๐๐
๓๕.	 ห้องเรยีนธรรมชำตสิร้ำงสรรค์ทกัษะชวีติ	
	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	๘๘๒	ถนนอุบล	ต�าบลเมืองใต้	อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ	๓๓๐๐๐	
๓๖.	กำรวจิยัและพฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนทกัษะกำรฟ้ืนคนืชพีส�ำหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษำตอนปลำย
	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ฝ่ายมัธยม	ซอยจุฬาลงกรณ์	๑๑	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	
	 กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	
๓๗.	จดักำรเรยีนกำรสอนบนฐำนวฒันธรรมชมุชน	
	 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา	๑๖๑/๑	หมู่ที่	๓	บ้านไหล่น�้า	ต�าบลหนองลู	อ�าเภอสังขละบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	๗๑๒๔๐

	 โครงก�รเด่นด้�นบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๓๘.	แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะน�ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้และควำมเป็นพลโลกที่สมบูรณ์โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์
	 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์	๖๕	ถนนคูเมือง	ต�าบลบ้านเหนือ	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	๗๑๐๐๐	
๓๙.	เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำหำรกลำงวันที่ยั่งยืน
	 โรงเรียนบ้านร่องหอย	หมู่ที่	๔	บ้านร่องหอย	ต�าบลวังน�้าลัด	อ�าเภอไพศาลี	จังหวัดนครสวรรค์	๖๐๒๒๐
๔๐.	กำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หนังสั้น
	 โรงเรียนพระแก้ววิทยา	ต�าบลพระแก้ว	อ�าเภอสังขะ	จังหวัดสุรินทร์	๓๒๑๕๐	
๔๑.	อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังภูมิปัญญำท้องถิ่นและเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
	 โรงเรียนสูงเนิน
	 โรงเรียนสูงเนิน	๖๔๔	ถนนมิตรสัมพันธ์	หมู่	๑	บ้านสูงเนิน	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๑๗๐
๔๒.	พัฒนำทักษะกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษผ่ำนกระบวนกำรกำรสะกดเสียง
	 ส�ำหรับนักเรียนที่อ่ำนค�ำภำษำอังกฤษไม่ได้ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	๕
	 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์	หมู่ที่	๗	บ้านหนองผือ	ต�าบลบ้านผือ	อ�าเภอหนองเรือ	
	 จังหวัดขอนแก่น	๔๐๒๔๐

	 โครงก�รเด่นด้�นส่งเสริมทักษะชีวิต

๑๕.	โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
	 โรงเรยีนกดุบากพฒันาศกึษา	๒๗๙	หมู	่๑	ถนน	กดุบาก	-	ค�าเพิม่	ต�าบลกดุบาก	อ�าเภอกดุบาก	จงัหวดัสกลนคร	๔๗๑๘๐	
๑๖.	 ส่งเสรมิกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้สิง่แวดล้อมศกึษำ	เพ่ือพัฒนำศกัยภำพนักเรยีนสู่กำรสร้ำงส�ำนึกรกัท้องถิน่	 	
	 และสิ่งแวดล้อม
	 โรงเรียนขามแก่นนคร	ถนนกสิกรทุ่งสร้าง	ต�าบลศิลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐๐๐
๑๗.	พฒันำกำรเรยีนรู้ควบคูท่กัษะชวิีต
	 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว	๓๙๙	หมู่	๑	บ้านห้วยยายจิ๋ว	ถนนสุรนารายณ์	ต�าบลห้วยยายจิ๋ว	อ�าเภอเทพสถิต	
	 จังหวัดชัยภูมิ	๓๖๒๓๐
๑๘.	 เขยีนใจก่อนเขยีนรูป
	 โรงเรียนซับมงคลวิทยา	หมู่ที่	๘	บ้านซับมงคล	ต�าบลโป่งนก	อ�าเภอเทพสถิต	จังหวัดชัยภูมิ	๓๖๒๓๐	
๑๙.	พฒันำทกัษะชวิีตด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง
	 โรงเรียนดอนน�้าใสวิทยา	หมู่	๑	ต�าบลบ้านวัง	อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๒๒๐
๒๐.	กำรส่งเสรมิและพฒันำทกัษะชวิีตของนกัเรียนโรงเรยีนนครขอนแก่น	โดยใช้โครงสร้ำงซที	(SEAT)
	 โรงเรียนนครขอนแก่น	เลขที่	๒๒๘	หมู่	๒	ถนนมะลิวัลย์	ต�าบลบ้านทุ่ม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐๐๐	
๒๑.	ลมหำยใจของใบเตย
	 โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม	๒๑๔	หมู	่๘	ถนนสระบุร-ีหล่มสกั	ต�าบลนาเฉลยีง	อ�าเภอหนองไผ่	จงัหวดัเพชรบูรณ์	๖๗๒๒๐	
๒๒.	กำรจดักำรศกึษำโดยน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงสู่วถิชีีวติท่ียัง่ยนื
	 โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา	๘๕	หมู่	๕	หมู่บ้านวารีรัตน์	ต�าบลน�้าเกลี้ยง	อ�าเภอน�้าเกลี้ยง	จังหวัดศรีสะเกษ	๓๓๑๓๐	
๒๓.	กจิกรรมบรูณำกำรโครงงำนสำระท้องถ่ินเร่ืองกล้วย	พืชล�ำ้ค่ำคู่บ้ำนเขำยำยกะตำ
	 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา	หมู่ที่	๒	ถนนสระบุรี	-	หล่มสัก	บ้านหนองเต่า	ต�าบลชัยนารายณ์	อ�าเภอชัยบาดาล		
	 จังหวัดลพบุรี	๑๕๑๓๐
๒๔.	ร้ำนน�ำ้ชำโรงเรียน	เปิดโลกกำรเรียนรู้เพือ่เดก็ไทย
	 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง	บ้านคอลอตันหยง	ต�าบลบ้านคอลอตันหยง	อ�าเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	๙๔๑๗๐
๒๕.	กำรเพำะเหด็นำงฟ้ำและกำรแปรรูปอำหำรจำกเหด็
	 โรงเรียนบ้านไชยมงคล	(สืบสินวิทยา)	หมู่ที่	๕	บ้านหนองไทร	ต�าบลไชยมงคล	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	
	 จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐๐๐	
๒๖.	ส่งเสรมินวตักรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้เร่ืองสมนุไพรใกล้ตวั
	 โรงเรียนบ้านนาขอม	หมู่ที่	๑	บ้านนาขอม	ต�าบลนาขอม	อ�าเภอไพศาลี	จังหวัดนครสวรรค์	๖๐๒๒๐
๒๗.	ดนตรสีบืสำนต้ำนยำเสพติด	
	 โรงเรียนบ้านนาบอน	บ้านนาบอน	ต�าบลบ้านนาบอน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๖๑๘๐
๒๘.	ส่งเสรมิรำยได้ระหว่ำงเรียน
	 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด	หมู่ที่	๑	บ้านเมืองกื้ด	ต�าบลกื้ดช้าง	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๑๕๐
๒๙.	กำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
	 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย	“พิริยะประชาวิทยาคาร”	๓๔/๒	หมู่ที่	๖	ต�าบลตะคร�้าเอน	อ�าเภอท่ามะกา	
	 จังหวัดกาญจนบุรี	๗๑๑๓๐	

139๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้138 ๔๒	นวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้



๑๙๕	โครงก�รที่เข้�ร่วมโครงก�รเพื่อก�รส่งเสริมสังคมแห่งก�รเรียนรู้และคุณภ�พเย�วชน
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ

ครั้งที่	๑/๒๕๕๔	รุ่น	๒	

	 โครงก�รประเภทพัฒน�ทักษะก�รคิด

๑.	 พัฒนานักเรียนผู้น�าเยาวชนคนกมลาไสย	โรงเรียนกมลำไสย กำฬสินธุ์ 
๒.	 คิดสร้างสรรค์	บันดาลศิลป์	โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม สกลนคร
๓.	 ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	เพื่อพัฒนาทักษะการคิด	โรงเรียนขี้เหล็กพิทยำคม ร้อยเอ็ด
๔.	 ส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยจิตสาธารณะ	โรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล ขอนแก่น 
๕.	 วารสารสร้างสรรค์	โรงเรียนค�ำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
๖.	 บทเรยีนวทิยาศาสตร์แบบบรูณาการเพือ่พัฒนาทกัษะการคดิจากบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ทีส่อดแทรกภมูปัิญญาท้องถิน่	 
 โรงเรียนแคนดงพิทยำคม บุรีรัมย์
๗.	 การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้บนฐานโครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
 โรงเรียนโคกก่อพิทยำคมมหำสำรคำม
๘.	 การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ	Active	Learning	
 โรงเรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิเษก ร้อยเอ็ด
๙.	 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย	โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
๑๐.	การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวบ้านกับลุ่มน�้าล�าห้วยกระโตก	 โดยใช้กระบวนการ	 ๕	 ขั้น 
 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนเปือย(มหำพิมพ์สงเครำะห์) ยโสธร
๑๑.	มหัศจรรย์การคิด:	การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้	SDM	โรงเรียนชุมแพศึกษำ ขอนแก่น
๑๒.	พัฒนาทักษะกระบวนการคิดนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม เชียงรำย
๑๓.	เขียนใจก่อนเขียนรูป	โรงเรียนซับมงคลวิทยำ ชัยภูมิ
๑๔.	หุ่นยนต์	GoGo	Board	เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โรงเรียนดรุณสิกขำลัย กรุงเทพฯ
๑๕.	ส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยวารสารนอกห้องเรียน โรงเรียนดำรุสสำลำม นรำธิวำส
๑๖.	พฒันาทกัษะกระบวนการคดิสูห้่องเรยีนเพือ่แก้ปัญหาในอนาคต โรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ ๙๙ (บ้ำนแม่สยุะ) แม่ฮ่องสอน
๑๗.	หลักสูตร	๙	นวมินทร์	เปิดโลก	โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ ๒ กรุงเทพฯ
๑๘.	การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้บนฐานโครงงานสมุนไพร	ในภูมิปัญญาป่าโรงเรียน	
 โรงเรียนนำสีนวนพิทยำสรรค์ มหำสำรคำม
๑๙.	พัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการโดยผู ้เรียนใช้กระบวนการโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู	้ 
 โรงเรียนโนนค�ำพิทยำคม บึงกำฬ
๒๐.	การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชาท้องถิ่นของเรา	โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม บุรีรัมย์
๒๑.	รูปแบบพหุระดับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
๒๒.	พัฒนาการคิดด้วยเทคนิคโครงงาน	โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๗ สุพรรณบุรี
๒๓.	การพัฒนาสมรรถนะส�าคัญของนักเรียน	 มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการคิด	 และการแก้ปัญหา	 โดยใช้หลักการเรียนรู้ 
	 บูรณาการแบบองค์รวม	โรงเรียนบ้ำนกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยำ) สุรินทร์
๒๔.	ปราชญ์น้อยนักคิด โรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก เพชรบูรณ์
๒๕.	กจิกรรมบรูณาการโครงงานสาระท้องถิน่	เรือ่ง”กล้วย...พชืล�า้ค่าคูบ้่านเขายายกะตา” โรงเรยีนบ้ำนเขำยำยกะตำ ลพบรุี
๒๖.	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 Integrated	 Instruction	 Rally	 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน	 
 โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม กำญจนบุรี

๒๗.	ร้านน�้าชาโรงเรียน	เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย	โรงเรียนบ้ำนคอลอตันหยง ปัตตำนี
๒๘.	หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ทักษะการคิด	โรงเรียนบ้ำนค�ำสว่ำง นครพนม
๒๙.	 การพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดเชงิระบบของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่๑-๖	โดยใช้การจดัการเรยีนรูบ้รูณาการแบบองค์รวม	 
 โรงเรียนบ้ำนตรึม (ตรึมวิทยำนุเครำะห์) สุรินทร์
๓๐.	SQ3R	กบัการพัฒนากระบวนการคิดด้วยค�าถาม	หมวกความคิด	๖	ใบ	โดยใช้อตัลักษณ์ของโรงเรยีนเป็นฐานในการเรยีนรู้	 
 โรงเรียนบ้ำนเตง (เรือนจุลประชำสรรค์) พัทลุง
๓๑.	พัฒนาทักษะชีวิต	ปลูกจิตคุณธรรม	น�าน้องท�าความดี	โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ ก�ำแพงเพชร
๓๒.	บูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์สู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้ำนท่ำศิลำ สุรินทร์
๓๓.	เรียนรู้มุ่งสู่กระบวนการคิด	โรงเรียนบ้ำนท่ำสองแคว แม่ฮ่องสอน
๓๔.	บริหารจิต	เจริญปัญญา	บอกลาสิ่งเสพติด	โรงเรียนบ้ำนบำก ๒ มุกดำหำร
๓๕.	พัฒนาทักษะการคิด	เศรษฐกิจพอเพียงเคียงวิถีประชาธิปไตย	โรงเรียนบ้ำนป่งไฮรำษฎร์สำมัคคี บึงกำฬ
๓๖.	ศิลปะสร้างสรรค์	จินตนาการสร้างนักคิด โรงเรียนบ้ำนฟ้ำห่วน ยโสธร
๓๗.	อ่านเขียนเรียนรู้ก้าวสู่สากล	โรงเรียนบ้ำนภูมิศำลำ ศรีสะเกษ
๓๘.	สร้างหนังสือส�าหรับเด็ก	โรงเรียนบ้ำนไร่พัฒนำ ชัยภูมิ
๓๙.	พัฒนาทักษะการคิดด้วยโครงงาน	โรงเรียนบ้ำนวังยำว เพชรบูรณ์
๔๐.	การพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์	
 โรงเรียนบ้ำนหนองสำมสีหนองดินด�ำ อ�ำนำจเจริญ
๔๑.	อบรมเชิงปฏิบัติการ	สร้างหุ่นยนต์จากวัสดุรีไซเคิล	โรงเรียนบ้ำนห้วยจรเข้ นครรำชสีมำ
๔๒.	เดอะสตาร์บุ่งคล้านคร	โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร บึงกำฬ
๔๓.	ห้องเรียนสร้างนักคิด	ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอ�าเภอปง โรงเรียนปงรัชดำภิเษก พะเยำ
๔๔.	นักอนุกรมวิธานรุ่นเยาว์	โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม ก�ำแพงเพชร
๔๕.	ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืช	
 โรงเรียนปิยชำติพัฒนำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ นครนำยก
๔๖.	ร่วมกันคิดร่วมกันเรียน	โรงเรียนผดุงนำรี มหำสำรคำม
๔๗.	เสริมสร้างทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์	โรงเรียนผดุงมำตร นรำธิวำส
๔๘.	ยุววิจัยคณิตศาสตร์	โรงเรียนพนำศึกษำ อ�ำนำจเจริญ
๔๙.	พัฒนาการคิดเป็นระบบด้วยชุดแก้ปัญหาท้าความสามารถ	โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร มหำสำรคำม
๕๐.	ห้องเรียนสร้างนักคิด	โรงเรียนพระพุทธบำท "พลำนุกูลวิทยำ" สระบุรี
๕๑.	ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์โดยใช้สื่อประสม	โรงเรียนโพนพิทยำคม สกลนคร
๕๒.	การบูรณาการทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน	โรงเรียนภู่วิทยำ นครรำชสีมำ
๕๓.	การพัฒนาศูนย์บริการออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้	
 โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ นครปฐม
๕๔.	การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานการผลิตภาพยนตร์สั้น	โรงเรียนมัธยมศรีส�ำเภำลูน สุรินทร์
๕๕.	นักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์	โรงเรียนเมืองพลพิทยำคม ขอนแก่น
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๕๖.	มะแข่นเมืองลี	สู่เวทีโลก โรงเรียนเมืองลีประชำสำมัคคี น่ำน
๕๗.	การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการมีส่วนร่วม	โรงเรียนแม่ออนวิทยำลัย เชียงใหม่
๕๘.	รัฐราษฎร์อนุสรณ์	โรงเรียนแห่งโครงงานแบบบูรณาการ	๑๐	ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
 โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ นครสวรรค์
๕๙.	การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์	เรือ่งการเคลือ่นที	่ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๔	โดยใช้การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
	 หาความรู้	โรงเรียนล�ำดวนพิทยำคม บุรีรัมย์
๖๐.	ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การสืบเสาะโดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์		
	 และสถานการณ์จ�าลองบนคอมพิวเตอร์	โรงเรียนเลยพิทยำคม เลย
๖๑.	การพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี	โรงเรียนเลิงนกทำ ยโสธร
๖๒.	การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	ชีวิตมดแดงและการเลี้ยงมดแดง	 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด	และคุณธรรมส�าหรับ 
	 นักเรียน	โรงเรียนวังหลวงพิทยำสรรพ์ หนองคำย
๖๓.	พัฒนาทักษะการคิด	ด้วย	กิจกรรม	”รักษ์”	ชุมชน	โรงเรียนวัดสว่ำงวงษ์(ตำคลีประชำนุกูล) นครสวรรค์
๖๔.	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการทางวิจัย	โรงเรียนวำปีปทุม มหำสำรคำม
๖๕.	ย้อนรอยอดีตรุ่งเรืองเมืองธนบุรี	โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย
๖๖.	การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา	
 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ ศรีสะเกษ
๖๗.	ชุดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบแห่งชาติ(	O-NET)	วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		 
 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน น่ำน
๖๘.	การพัฒนาอจัฉรยิภาพทางด้านคณติศาสตร์ของนกัเรยีนโดยใช้โปรแกรม	The	Geometer	s	Sketchpad	เป็นเครือ่งช่วย 
	 ในการเรียนรู้	โรงเรียนศรีส�ำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
๖๙.	การใช้	Clay	animation	เป็นเครื่องมือการเรียนรู้	เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง	
 โรงเรียนหนองนำค�ำวิทยำคม ขอนแก่น
๗๐.	พัฒนาทักษะการสอนการอ่านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการสะกดเสียงส�าหรับนักเรียนที่อ่านค�าภาษาอังกฤษไม่ได ้
	 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	โรงเรียนหนองผือรำษฎร์ประสิทธิ์ ขอนแก่น
๗๑.	ร่วมพลังสร้างสรรค์สังคมนักคิด	ปลูกจิตสาธารณะ	โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม มุกดำหำร
๗๒.	พัฒนาทักษะการคิด	ประดิษฐ์ผลงานสู่สาธารณชน	โรงเรียนหนองเหล็กศึกษำ มหำสำรคำม
๗๓.	ลูกอยุธยาค้นหา	unseen	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย พระนครศรีอยุธยำ

	 โครงก�รประเภทส่งเสริมทักษะชีวิต

๗๔.	โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ สกลนคร
๗๕.	มัคคุเทศก์น้อยเดินป่าตามรอยพ่อ โรงเรียนกุดเรือค�ำพิทยำคำร สกลนคร
๗๖.	ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การสร้างส�านึกรักท้องถ่ินและ 
	 สิ่งแวดล้อม โรงเรียนขำมแก่นนคร ขอนแก่น
๗๗.	การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนค�าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์	
 โรงเรียนค�ำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
๗๘.	เมนูอาหารพื้นบ้านภูไทยค�าตากล้าสู่สากล	โรงเรียนค�ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ สกลนคร

๗๙.	โค้งไผ่วิทยา	สถาบันแห่งการเรียนรู้	โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ ก�ำแพงเพชร
๘๐.	พัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนฆ้องชัย	โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม กำฬสินธุ์
๘๑.	โครงงานอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	โรงเรียนชุมชนบ้ำนน�้ำดิบ แม่ฮ่องสอน
๘๒.	พัฒนาการเรียนรู้	ควบคู่ทักษะชีวิต	โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยยำยจิ๋ว ชัยภูมิ
๘๓.	ยุวทูตคุตฏอบะฮฺสร้างสุข โรงเรียนดวงแก้วพิทยำ กระบี่
๘๔.	พัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนดอนน�้ำใสวิทยำ นครรำชสีมำ
๘๕.	การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะชีวิตโดยผ่าน	OPOP	โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ นครสวรรค์
๘๖.	ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนทองแสนขันวิทยำ อุตรดิตถ์
๘๗.	ตัวโน้ตเปลี่ยนชีวิต	โรงเรียนท่ำลำด นครรำชสีมำ
๘๘.	ชงโค	สตูดิโอ	สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์	โรงเรียนท่ำใหม่ “พูลสวัสดิ์รำษฎร์นุกูล” จันทบุรี
๘๙.	การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่นโดยใช้โครงสร้างซีท	(SEAT)	
 โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
๙๐.	สืบสานวัฒนธรรมภูไทร่วมใจอนุรักษ์	โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์ กำฬสินธุ์
๙๑.	ลมหายใจของใบเตย	โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม เพชรบูรณ์
๙๒.	คลังสมองของท้องถิ่น	โรงเรียนนำเชือกวิทยำสรรพ์ กำฬสินธุ์
๙๓.	การศกึษาและพฒันากระบวนการตดัสนิใจของนกัเรยีนจากการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิสงัคมวฒันธรรม	 
	 เรื่องปราสาทในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนำรำยณ์ค�ำผงวิทยำ สุรินทร์
๙๔.	การจัดการศึกษาโดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยำ ศรีสะเกษ
๙๕.	การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	โรงเรียนน�้ำหนำววิทยำคม เพชรบูรณ์
๙๖.	ส้มต้นสุดท้ายที่ปลายสวน โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรุงเทพฯ
๙๗.	พัฒนากิจกรรมเกษตรน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติในโรงเรียงบ้านกลาง	
 โรงเรียนบ้ำนกลำง กำฬสินธุ์
๙๘.	สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาถิ่น	(ผญา)	สู่การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้ำนกำบิน อุบลรำชธำนี
๙๙.	สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์	พิชิตขยะ โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง ลพบุรี
๑๐๐.	 การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนโคกปรือ เพชรบูรณ์
๑๐๑.	 ค่ายเยาวชนสร้างคนคุณธรรม	โรงเรียนบ้ำนจะแนะ นรำธิวำส
๑๐๒.	 การพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
	 	 แบบองค์รวม	โรงเรียนบ้ำนฉลีก สุรินทร์
๑๐๓.	 ต้นแบบการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อระกา	จังหวัดชัยภูมิ	โรงเรียนบ้ำนช่อระกำ ชัยภูมิ
๑๐๔.	 ศีลธรรม	จริยธรรม	คุณธรรมน�าชีวิต	โรงเรียนบ้ำนซ�ำหวำย อุบลรำชธำนี
๑๐๕.	 เรียนรู้ชีวิต	พัฒนาทักษะ	ตามวิถีแห่งความพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนดอนงัว อุบลรำชธำนี
๑๐๖.	 จิตอาสา	พัฒนาทักษะชีวิต	ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนดอนเชียงโท อุบลรำชธำนี
๑๐๗.	 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนโดนอำว ศรีสะเกษ
๑๐๘.	 ศนูยเ์รยีนรูส้วนเกษตรอินทรยี์นอ้มน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรยีนบ้ำนตระกำศขอนแกน่ ศรสีะเกษ
๑๐๙.	 "ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตาก	"ประชาวิทยาคาร"	
  โรงเรียนบ้ำนตำก "ประชำวิทยำคำร" ตำก
๑๑๐.	 ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้	เรื่อง	สมุนไพรใกล้ตัว โรงเรียนบ้ำนนำขอม นครสวรรค์
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๑๑๑.	 ห้องเรียนพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนนำงำมมิตรภำพที่ ๑๓๑ สระแก้ว
๑๑๒.	 ดนตรีสืบสานต้านยาเสพติด	โรงเรียนบ้ำนนำบอน กำฬสินธุ์
๑๑๓.	 เพียงและพอก็มีสุข	โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์ มุกดำหำร
๑๑๔.	 โครงงานอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	โรงเรียนบ้ำนน�้ำดิบ ตำก
๑๑๕.	 รู้ท�า	น�าธรรมะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ อุบลรำชธำนี
๑๑๖.	 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย	โรงเรียนบ้ำนบ่อเบี้ย อุตรดิตถ์
๑๑๗.	 ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวชุม	โรงเรียนบ้ำนบัวชุม ลพบุรี
๑๑๘.	 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเน้นทักษะชีวิต	(Life	Skills)	โรงเรียนบ้ำนบุ(ประชำรัฐพัฒนำ) นครรำชสีมำ
๑๑๙.	 คณุธรรมจรยิธรรม	พฒันาศักยภาพทกัษะชวีติ	สร้างสรรค์	ภายใต้โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม	 
	 	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงเรียนบ้ำนปรำงค์น้อย ลพบุรี
๑๒๐.	 กลุ่มสัมพันธ์ประสานใจส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนมัธยม	โรงเรียนบ้ำนโป่งขุนเพชรพัฒนำ ชัยภูมิ
๑๒๑.	 การส่งเสริมทกัษะชวีติการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่พฒันากระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	 
  โรงเรียนบ้ำนพะแนงวิทยำ ศรีสะเกษ
๑๒๒.	 ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน	โรงเรียนบ้ำนเมืองกื้ด เชียงใหม่
๑๒๓.	 ต้นกล้าแห่งชีวิต	โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน ล�ำพูน
๑๒๔.	 การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำย "พิริยะประชำวิทยำคำร” กำญจนบุรี
๑๒๕.	 สร้างงานสร้างรายได้ด้วยตาข่ายดักปลา	(สานมอง)	โรงเรียนบ้ำนล�ำเพิญ สุรินทร์
๑๒๖.	 สร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนบ้ำนวนำหลวง แม่ฮ่องสอน
๑๒๗.	 เข้าใจเรื่องเพศศึกษา	พัฒนาทักษะชีวิต	โรงเรียนบ้ำนวังหิน เพชรบูรณ์
๑๒๘.	 ศึกษาป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	โรงเรียนบ้ำนสะพำนหิน นครรำชสีมำ
๑๒๙.	 ส่งเสริมการสร้างงานอาชีพในโรงเรียน	โรงเรียนบ้ำนสังเม็ก ศรีสะเกษ
๑๓๐	 คอมพิวเตอร์พัฒนาภาษาอังกฤษ	โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงทอย เพชรบูรณ์
๑๓๑.	 การส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ	
  โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเหล่ำ อุบลรำชธำนี
๑๓๒.	 เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนบ้ำนหมำกมำย อุบลรำชธำนี
๑๓๓.	 พหุปัญญาพัฒนาทักษะชีวิต	โรงเรียนบ้ำนหมำกมี่ สุรินทร์
๑๓๔.	 สานฝันวัฒนธรรมพื้นบ้าน	โรงเรียนบ้ำนเหล่ำผักใส่ สกลนคร
๑๓๕.	 เยาวชนรักษ์แหล่งน�้า	โรงเรียนบึงไทรพิทยำคม ขอนแก่น
๑๓๖.	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้(Social	Network)	
  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช อุบลรำชธำนี
๑๓๗.	 พี่น�าน้องรักษ์น�้า	โดยทีมเยาวชน	๕	ส	รักษ์น�้างาว	โรงเรียนประชำรำชวิทยำ ล�ำปำง
๑๓๘.	 เก่งและดี	ชีวีสุขสันต์	สร้างสรรค์ความเป็นไทย	โรงเรียนปรำงค์กู่ ศรีสะเกษ
๑๓๙.	 วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพันธุ์พืชในชุมชนของนักเรียนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์	โดย 
	 	 ใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ชนิดของพันธุ์พืช	โรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ อ�ำนำจเจริญ
๑๔๐.	 พัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนปากจาบวิทยา	โรงเรียนปำกจำบวิทยำ ชัยภูมิ
๑๔๑.	 เสริมสร้างทักษะชีวิตหลังเลิกเรียน	โรงเรียนปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์ แม่ฮ่องสอน
๑๔๒.	 เพิม่ศกัยภาพความเป็นผูน้�าทางพระพทุธศาสนา	ให้กับสามเณรนกัเรยีน	โรงเรยีนพระปรยัิติธรรมำนสุรณ์วดัฟ้ำสวรรค์ น่ำน

๑๔๓.	 กล้าพันธุ์ใหม่	ใจอาสา	รักษ์ผืนป่า	คืนธาราสู่แผ่นดิน	โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร ระนอง
๑๔๔.	 จิตอาสาพาความรู้คู่คุณธรรมน�าสู่น้อง โรงเรียนภูซำงวิทยำคม พะเยำ
๑๔๕.	 กลุม่ศรสีมเดจ็ร่วมเสรมิสร้างการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิ	(Thinking	skills)	อย่างมวีจิารณญาณโดยกระบวนการ 
	 	 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน	โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม กำฬสินธุ์
๑๔๖.	 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนตามลักษณะท้องถิ่น	โรงเรียนมิตรภำพวิทยำ นครรำชสีมำ
๑๔๗.	 แปรรูปของเหลือใช้สร้างรายได้	โรงเรียนเมืองอุบล อุบลรำชธำนี
๑๔๘.	 เยาวชนมืออาชีพ	(ชีวิตนี้มีความหมาย)	โรงเรียนแม่แตง เชียงใหม่
๑๔๙.	 เกษตรทฤษฎีใหม่	โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี (ในโครงกำรพระรำชด�ำริ) กำญจนบุรี
๑๕๐.	 ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู่	ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ ๑ ตำก
๑๕๑.	 เยาวชนแกนน�าร่วมใจ	น�าเยาวชนไทยฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม	โรงเรียนร่องค�ำ กำฬสินธุ์
๑๕๒.	 อนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ชุมชน	โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี นครพนม
๑๕๓.	 ส่งเสริมผู้เรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	โรงเรียนวชิรธรรมสถิต พัทลุง
๑๕๔.	 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
๑๕๕.	 พัฒนาทักษะชีวิต	สู่อาชีพที่ยั่งยืน	โรงเรียนวังไพรวิทยำคม สระแก้ว
๑๕๖.	 อบนวดสมุนไพรเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม หนองคำย
๑๕๗.	 ท�าสมาธิด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์	มุ่งมั่นสู่ทักษะอาชีพ	โรงเรียนวังใหม่พัฒนำ ชัยภูมิ
๑๕๘.	 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนวิทยำรำษฎร์นุกูล สุรินทร์
๑๕๙.	 ห่วงใย	ใส่ใจ	เด็กไทยยุคไซเบอร์	II	โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม เชียงรำย
๑๖๐.	 พัฒนาทักษะการคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม	
  โรงเรียนเวียงสะอำดพิทยำคม มหำสำรคำม
๑๖๑.	 ค่ายพัฒนาความฉลาด	๔	ด้าน	ส�าหรับเด็กไทยกลุ่มวัยรุ่น	โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม สุรินทร์
๑๖๒.	 การพัฒนาอาชีพท้องถิ่นชุมชนโกตาบารูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	โรงเรียนศรีฟำรีดำบำรูวิทยำ ยะลำ
๑๖๓.	 พัฒนาทักษะชีวิตสร้างอุปนิสัยพอเพียง โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตำก ตำก
๑๖๔.	 ห้องเรียนธรรมชาติสร้างสรรค์ทักษะชีวิต	โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
๑๖๕.	 รู้จักเลือก	รู้จักธรรม	น�าไปพัฒนา	โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่
๑๖๖.	 เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังวาลย์วิทย์	๓	โรงเรียนสังวำลย์วิทย์ ๓ แม่ฮ่องสอน
๑๖๗.	 การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	
  โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม กรุงเทพฯ
๑๖๘.	 การเรียนรู้แบบโครงงานสู่ต้นกล้าอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนสำมชัย กำฬสินธุ์
๑๖๙.	 ยุวเกษตรกรในโรงเรียน	โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้ห้วยจันทน์ ศรีสะเกษ
๑๗๐.	 จักรยานคุณธรรม	โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย กำฬสินธุ์
๑๗๑.	 พี่และน้องร่วมสะท้อนความคิด	ใส่ใจชีวิตและการเรียน	โรงเรียนอนุกูลนำรี กำฬสินธุ์
๑๗๒.	 การพฒันาทกัษะชวีตินกัเรยีนผ่านการเรยีนรูด้้วยระบบสหกรณ์ครบวงจรโรงเรยีนอนบุาลสวรรคโลก	ฯ	เฉลมิพระเกยีรต ิ
	 	 ฉลองพระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา	โรงเรียนอนุบำลสวรรคโลก(คุ้งวำรีวิทยำ) สุโขทัย
๑๗๓.	 จัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน	โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ กำญจนบุรี
๑๗๔.	 ต้นกล้าประชาธิปไตย	สร้างส�านึกดีด้วยวิถีเยาวชน โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครนำยก
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	 โครงก�รประเภทบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 
๑๗๕.	 แหล่งเรียนรู ้อัจฉริยะน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้และความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห	์ 
  โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี
๑๗๖.	 เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี	เพื่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชน	โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง อ�ำนำจเจริญ
๑๗๗.	 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์	
  โรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม ลพบุรี
๑๗๘.	 การบริหารจดัการเรยีนรู	้สูก่ารพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	ในยคุโลกไร้พรมแดน	โรงเรยีนเทพศรินิทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบรุี
๑๗๙.	 ฉลาดคิด	ประดิษฐ์สร้างสรรค์	ก้าวทันเทคโนโลยี	โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธำนี
๑๘๐.	 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบการบริหารจัดการ	 "โรงเรียนเชิงนิเวศ"	 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)  
  สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
๑๘๑.	 เพาะเห็ดนางฟ้า	และการแปรรูปอาหารจากเห็ด	โรงเรียนบ้ำนไชยมงคล(สืบสินวิทยำ) นครรำชสีมำ
๑๘๒.	 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ด้านการพัฒนาการคิด	โรงเรียนบ้านดงบัง	อ�าเภอบึงโขงหลง	สังกัดส�านักงาน	 	
	 	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	โรงเรียนบ้ำนดงบัง บึงกำฬ
๑๘๓.	 โครงงานศิลปกรรม	๙	วัด	เมืองอุบลราชธานี	โรงเรียนบ้ำนด้ำมพร้ำ อุบลรำชธำนี
๑๘๔.	 เสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา	
  โรงเรียนบ้ำนเพชรมงคล ก�ำแพงเพชร
๑๘๕.	 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน	โรงเรียนบ้ำนร่องหอย นครสวรรค์
๑๘๖.	 การพัฒนาความสามารถและทักษะนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	โรงเรียนบ้ำนโสมน สุรินทร์
๑๘๗.	 การทอผ้าไหมและย้อมสีโดยใช้วัสดุธรรมชาติ	โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ถี่ สุรินทร์
๑๘๘.	 การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ้งใหม่ แม่ฮ่องสอน
๑๘๙.	 การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสั้น	โรงเรียนพระแก้ววิทยา	สุรินทร์
๑๙๐.	 การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสู่สังคมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	โรงเรียนภูกระดึงวิทยำคม เลย
๑๙๑.	 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการบริหารการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษา	
  โรงเรียนละทำยวิทยำ ศรีสะเกษ
๑๙๒.	 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล	
  โรงเรียนศรีเมืองวิทยำคำร อุบลรำชธำนี
๑๙๓.	 อนุรักษ์วัฒนธรรม	เพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่น	และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	
	 	 โรงเรียนสูงเนิน	โรงเรียนสูงเนิน นครรำชสีมำ
๑๙๔.	 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู	้ 
  โรงเรียนหกสิบพรรษำวิทยำคม อุบลรำชธำนี 
๑๙๕.	 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี	โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
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โครงก�รเพื่อก�รส่งเสริมสังคมแห่งก�รเรียนรู้และคุณภ�พเย�วชน
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้	ระดับมัธยมศึกษำ

ครั้งที่	๑/๒๕๕๔		รุ่นที่	๒

	 คณะกรรมก�รผู้บริห�รโครงก�ร

นพ.สุภกร  บัวสำย	 ผู้จัดการส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

อำจำรย์นคร  ตังคะพิภพ	 ที่ปรึกษาส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

รศ.ดร.จิรำภรณ์  ศิริทวี	 ที่ปรึกษาชุดโครงการ	

นำงสำวประพำฬรัตน์  คชเสนำ	 นักวิชาการ

	 คณะผู้ทรงคุณวุฒิติดต�ม	สนับสนุน	และประเมินผล	ส่วนกล�ง

นำยสมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์	 หัวหน้าโครงการ

นำงสำวนรำทิพย์  พุ่มทรัพย์	 รองหัวหน้าโครงการ

นำยประกอบ  นวลขำว	 รองหัวหน้าโครงการ

นำงสำวอังคณำ  เชำว์วัฒนำพำนิช	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

	 คณะผู้ทรงคุณวุฒิติดต�ม	สนับสนุน	และประเมินผล	ประจำ�ภ�ค

นำยสุรัช  เภำเพิ่ม	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคกลาง	๑

นำงสำววรรณศรี  หำระคูณ	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคกลาง	๒

นำงนิตยำ  บุญเป็ง	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคเหนือ	๑

นำยเกษม  นวมครุฑ	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคเหนือ	๒

นำยมนทิพย์  ทรงกิตติพิศำล	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคใต้

นำยนคร  วิชัยผิน	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคอีสาน	๑

นำงสำวอัญชัญ  เมืองนิล	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคอีสาน	๒

นำยพงศธร  ไวเชิงค้ำ	 ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามโครงการ	ภาคอีสาน	๓	
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