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 บทความฉบับนี้ ผมร่างไว้ต้ังแต่ต้นเดือนเมษายนท่ีผ่านมาแล้ว แต่เขียนไม่เสร็จเสียที เพราะมีภารกิจ
ต้องเดินทางตลอดเวลา วันนี้เลยต้ังใจว่าจะต้องเขียนให้เสร็จ เพราะเข้ากับ concept ของการเขียนบทความของ
ผมท่ีว่า ไปเห็นอะไรท่ีดี และมีประโยชน์ ก็ต้องรีบเอามาบอกเล่าให้พ่ีน้องเพ่ือนครูได้อ่านเป็นวิทยาทาน เพ่ือจะ
นําองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 มาเข้าเรื่องกันดีกว่า เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2555 ท่ีผ่านมานั้น ผมได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายโทรทัศน์
ครูภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ให้เข้าร่วมตัดสิน
การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ครูสร้างสื่อฯ มืออาชีพ สู่การพัฒนาการศึกษาของครู-นักเรียน 
ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรม ด้านการสอน ด้านการวัดและประเมินผลอีก 4 ท่าน รวมตัวผมด้วย
เป็นท้ังหมด 5 ท่าน ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดนั้นมีท้ังสิ้น 30 ผลงาน กระจายมาทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน รวมท้ังจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วย และท้ัง 30 ผลงานนั้นก็มีท้ังสังกัด สพป. และสังกัด สพม. เช่นกัน 
 ถ้าแบ่งด้วยสายตา โดยใช้เกณฑ์ของผม ผมแบ่งผลงานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ นวัตกรรมท่ีเป็น
กระดาษ และนวัตกรรมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบในการแสดงผล ปริมาณนวัตกรรมท้ัง 2 กลุ่ม  
มีจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน หรือภาษาวิจัยจะเรียกว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ น่าชื่นชมยินดีกับพ่ีน้องครู
เราครับ หากมีเวทีดีๆแบบนี้ ผมเชื่อว่าครูเราต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีมีคุณค่าต่อวงการศึกษาต่อไปได้อย่าง
แน่นอน ผมสนับสนุนเวทีการประกวดในลักษณะแบบนี้ครับ 
 ในระหว่างท่ีตัดสินนั้น ทําให้ผมมีโอกาสได้เดินดูนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพอย่างละเอียดลออ เดินไป ดูไป 
ตัดสินไป มีความสุขดีแท้ สําหรับผม ผมประทับใจผลงานอยู่ 2 ชิ้น สอดคล้องกับชื่อของบทความอันนี้ เหตุท่ี
ประทับใจนั้นผมชอบตรงการนําไปใช้ท่ีสามารถปรับได้หลายกลุ่มสาระ และท่ีสําคัญยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีนําของท่ีมีอยู่รอบๆโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาดูกันว่านวัตกรรมท่ีผมประทับใจ 2 ชิ้นนั้น 
มีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดของการใช้อย่างไร เชิญอ่านด้วยสติอันม่ันคง 
 ชิ้นแรกครับ เป็นนวัตกรรมท่ีชื่อ ลูกเต๋ากับการเรียนรู้ เป็นของ อ.นิตยา กาไชย โรงเรียนชุมชน 
บ้านห้วยง้ิว สพป.พะเยาเขต 2 ใช้สําหรับสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 หลักการง่ายๆคือ ผลิตลูกเต๋าจาก
กล่องนมให้มีขนาดและสีสันท่ีเหมาะกับนักเรียนอนุบาล ท่ีผมเห็นนั้นครูท่านนี้ผลิตลูกเต๋าใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ 
จํานวน 3 ลูก แบ่งเป็น 2 ลูกแรก จะมีจํานวนของสิ่งของ อยู่ครบทุกด้านของลูกเต๋า เช่น ด้านหนึ่งมีแมว 1 ตัว 
อีกด้านเป็นปลา 2 ตัว อีกด้านเป็นต้นไม้ 3 ต้น มีลักษณะแบบนี้จนครบท้ัง 6 ด้านของลูกเต๋า ส่วนลูกเต๋าอีกลูก 
จะเป็นเครื่องหมายคณิตศาสตร์ครับ ด้านหนึ่งเป็นเครื่องหมายบวก ด้านหนึ่งเป็นเครื่องลบ สลับกันจนครบหก
ด้าน (คูณกับหาร สําหรับนักเรียนอนุบาล ไม่ไหวครับ)  
 ถึงเวลาใช้จริง ก็เพียงแต่ให้นักเรียนอนุบาลโยนลูกเต๋าทีละลูก ลูกแรกเป็นจํานวนก่อน ลูกท่ีสองเป็น
เครื่องหมาย ลูกท่ีสามก็เป็นจํานวน เม่ือลูกเต๋าแต่ละลูกออกหน้าไหน ก็ให้นักเรียนได้ฝึกนับจํานวน 1 2 3 ฯลฯ 
และฝึกทักษะการบวก การลบ ถ้าเพ่ิมความต่ืนเต้น ก็อาจแบ่งเป็นกลุ่ม สุดแล้วแต่ครูจะสร้างสรรค์ออกมา เห็น
แค่นี้รอยหยักในสมองของผมได้แผลเป็นอันใหม่เลยครับ  ยังไม่หมดเท่านั้นครับ ครูท่านนี้ยังเอาลูกเต๋าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาภาษาไทยต่อไปอีก หลักการเช่นเดียวกัน แต่ทําแค่ 2 ลูกพอ ลูกหนึ่งเป็นพยัญชนะ อีกลูกเป็น
สระง่ายๆ เม่ือนักเรียนโยนลูกเต๋าออกไป ลูกเต๋าลูกแรกมีพยัญชนะตัวใดข้ึนมา เม่ือผสมกับสระท่ีข้ึนมาของ
ลูกเต๋าอีกลูกหนึ่ง ทําให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและสะกดคําได้เร็วข้ึน ได้แผลเป็นในรอยหยักเป็นแผลท่ีสองครับ 



ชิ้นท่ีสองครับครับ เป็นนวัตกรรมท่ีชื่อ บันไดงูรักการอ่าน เป็นของ อ.ประสิทธิ์ ชูศรีงาม ซ่ึงเป็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยง้ิว สพป.พะเยาเขต 2 เช่นกัน (ข้อสังเกตเป็นโรงเรียนเดียวกันกับผลงานชิ้น
แรกเลยครับ)  ใช้สําหรับสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหลักการง่ายๆคือ ก่อนอ่ืนให้ครูเรานึกถึงเกมส์บันได
งูท่ีเราเคยเล่นสมัยก่อนครับ โยนลูกเต๋าออกไป ได้ก่ีแต้ม เราก็เดินไปตามช่องเท่ากับจํานวนแต้มท่ีเราโยนลูกเต๋า
ได้ แต่ ผอ. ท่านนี้ เปลี่ยนจากลูกเต๋าเป็น โหลใส่คําศัพท์ครับ เช่น ถ้านักเรียนหยิบคําศัพท์คําว่า เชียงใหม่ คํานี้
จะมี 2 พยางค์ นักเรียนก็จะเดินไป 2 ช่อง เท่านี้เองครับ ถ้าอีกคนหยิบได้คําว่า นครสวรรค์ มี 4 พยางค์ ก็เดิน
ไป 4 ช่อง หลักการง่ายมากๆ นักเรียนชอบ เพราะได้เขียนคําศัพท์ด้วยตัวเอง ส่วนครูมีหน้าท่ีต้ังโจทย์ให้นักเรียน
กลับไปเขียนคําศัพท์ท่ีบ้าน เช่น หมวดคําศัพท์เก่ียวกับเดือน  หมวดคําศัพท์เก่ียวกับจังหวัด เป็นต้น 

สําหรับเกมส์บันไดงูดังกล่าวนั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายวิชา เช่น วิชาภาษาไทย เช่น หมวดคําราชา
ศัพท์ หมวดเดือน เป็นต้น วิชาสังคม เช่น หมวดประเทศในโลก หมวดจังหวัดในประเทศ เป็นต้น  
วิชาภาษาอังกฤษ เช่น หมวดคําศัพท์เก่ียวกับสี หมวดคําศัพท์เก่ียวกับอวัยวะในร่างกาย เป็นต้น ผลท่ีได้ตามมาท่ี
เห็นชัดๆเลยคือ นักเรียนได้ทักษะพ้ืนฐานครบเลยครับ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดังนี้ ฟังเพ่ือนพูด พูดให้เพ่ือนฟัง  
อ่านให้ออก และเขียนคําศัพท์ตามท่ีกําหนด ผลพลอยได้ท่ีเห็นจากวีดีทัศน์คือ นักเรียนฝึกความมีวินัยและความ
ซ่ือสัตย์ในการเล่นเกมส์ นักเรียนมีความสนใจในความหมายของคําศัพท์แปลกๆเพ่ิมมากข้ึน และท่ีสําคัญท่ี
เด็กไทยเริ่มขาดเนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) มากข้ึน นั้นก็คือการได้ฝึกเขียนด้วยลายมือของ
ตนเอง สําคัญนะครับ คนไทยแต่เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง เพราะมัวแต่จิ้ม Tablet อย่างเดียว ดูวีดีทัศน์เสร็จ
แล้ว รอยหยักในสมองได้รับบาดแผลเป็นแผลท่ีสามครับ สรุปว่าวันนั้นท้ังวันรอยหยักผมได้บาดแผลมาท้ังหมด
สามแผลใหญ่ และอีกเล็กๆอีกหลายแผล 

พ่ีน้องครูเราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมท้ังสองชิ้นนั้น ไม่ได้เป็นสื่อราคาแพงแต่อย่างใด ใช้เศษวัสดุท่ีมีอยู่
รอบๆโรงเรียน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้สัญญาณ internet เล่นง่ายๆ แต่ผลท่ีเกิดกับตัวนักเรียนถือว่า  
ไม่ธรรมดา ปัจจัยแห่งความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือ ครูเราจะบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับ
นวัตกรรมท้ัง 2 ชนิดได้อย่างไร มีลูกเล่นอ่ืนๆอีกหรือไม่ เม่ือสอบถามจากเจ้าของนวัตกรรมในวันท่ีมารับรางวัล
ในวันท่ี 23 เมษายนท่ีผ่านมานั้น ท้ังสองท่านบอกว่าได้แนวคิดมาจากการดูรายการ โทรทัศน์ครู  ผมยอมรับว่า
เป็นสมาชิกรายการโทรทัศน์ครูก็จริง และเคยทําวิจัยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์เก่ียวกับ โทรทัศน์ครู อีกจํานวน 2 
เล่มก็จริง แต่ผมไม่ค่อยได้ดูรายการโทรทัศน์ครูเท่าใดนัก ท้ังจาก free TV จาก internet ฯลฯ ต่อไปนี้ผมคงต้อง
หาเวลามาดูรายการโทรทัศน์ครูบ้างแล้ว จะได้นําแนวคิดต่างๆในรายการโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ พ่ีน้องครูท่านอ่ืนก็เช่นกันครับ เข้าไปดูรายการโทรทัศน์ครูให้มากๆ หรือถ้าไม่มีเวลาให้เข้า
ไปดูได้ท่ี www.thaiteachers.tv ก็ได้ครับ เพ่ือเราจะได้มีความรู้ใหม่ๆไปสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2555  
ท่ีกําลังจะมาถึงครับ รักษาสุขภาพด้วย พบกันใหม่ในบทความฉบับหน้า สวัสดีครับ 

 
ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
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