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บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
แชมพูที่มีส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าว ในด้านการรักษาความชุ่มชื้น
และการท้าความสะอาด โดยการพัฒนาแชมพูที่ผสมน้้ามันมะพร้าว
ความเข้มข้น 5% 10% 15% 20% และ 25% แล้วน้าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื้นและการท้าความสะอาด ผล
การศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของน้้ามันมะพร้าวในแชมพูที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ความสามารถในการรักษาความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นตามล้าดับ 
โดยแชมพูสูตรที่มีน้้ามันมะพร้าว 25% รักษาความชุ่มชื้นได้ดีที่สุด 
ส้าหรับความสามารถในการท้าความสะอาดพบว่า แชมพูที่ไม่มี
ส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวท้าความสะอาดได้ดีกว่าโดยแชมพูที่มี
ส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าว โดยความเข้มข้นของน้้ามันมะพร้าว
ไม่ไดม้ีผลต่อประสิทธิภาพในการท้าความสะอาด  
 

1. บทน้า 
 ชาวบ้านในชุมชนดอนมะโนราส่วนใหญ่มีอาชีพท้าสวน
มะพร้าว ท้าให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้มากมาย อาทิ 
มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน  น้้าตาลมะพร้าว  น้้าตาลสด  มะพร้าว
เผา และน้้ามันมะพร้าว ซ่ึงปัจจุบัน น้้ามันมะพร้าวก้าลังเป็นที่นิยม
ในด้านสุขภาพ ในการบ้ารุงผิวและเส้นผม อย่างไรก็ตาม การใช้
น้้ามันมะพร้าวบ้ารุงผิวโดยตรง แม้จะท้าให้ผมนุ่มชุ่มชื้น แต่ความ
มันของน้้ามันมะพร้าว ท้าให้สิ่งสกปรกเกาะติดกับเส้นผมได้ง่าย ท้า
ให้เส้นผมและหนังศีรษะสกปรกได้ง่ายขึ้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่า
หากน้าน้้ามันมะพร้าวมาผสมในแชมพูสระผม จะช่วยลดปัญหา
ดังกล่าวลงได้ ดังนั้น จึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูที่มี
ส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวในการท้าความสะอาดและรักษาความ
ชุ่มชื้นของเส้นผม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้
เกิดรายได้ในชุมชนต่อไป  

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ 

1. สารเคมีส้าหรับท้าหัวแชมพู  ประกอบด้วย 
Lauryl sulfate (สารท้าให้เกิดฟอง), Lanolin (สารท้าให้ผมนุ่ม
ลื่น), Emal.28 (หัวแชมพู), Sodium chloride (ผงข้น), น้้าหอม, 
น้้าเปล่า 

2. เครื่องแก้ว ประกอบด้วย แท่งแก้ว บีกเกอร์ 
กระบอกตวง 

3. เครื่องชั่งแบบสามแขนที่มีความละเอียดเป็น
กรัม 

4. ช้อนพลาสติกสีขาว 6 คัน 
5. สารละลายไอโอดีนผสมกับแป้งมัน ส้าหรับใช้

ในการทดสอบความสะอาดของแชมพู 
6. ใบชบา ส้าหรับใช้ในการทดสอบการรักษา

ความชุ่มชื้น 
7. น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

 
2.2 การท้าแชมพูที่มีส่วนผสมของน ้ามันมะพร้าวปริมาณ

ต่างๆ 
ผสมน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นกับหัวแชมพูจ้านวน 6 สูตร 

คือ มีน้้ามันมะพร้าว 0%, 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% โดยใน
แต่ละสูตรใช้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและหัวแชมพูตามปริมาณดัง
สรุปในข้างล่าง 

สารที่ใช้ 
แชมพูที่มีส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าว 

สูตร 
0% 

สูตร 
5% 

สูตร 
10% 

สูตร
15% 

สูตร
20% 

สูตร
25% 

น้้ามัน
มะพร้าว
สกัดเย็น 

(มิลลิลิตร) 

0 5 10 15 20 25 

หัวแชมพู
ที่ผสมเอง 
(มิลลิลิตร) 

100 95 90 85 80 75 

 
2.3 การทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื น

ของแชมพู 
โครงงานนี้ใช้ใบชบาในการทดสอบประสิทธิภาพในการ

รักษาความชุ่มชื้น ด้วยมีมาใบไม้ที่เมื่อมีการสูญเสียน้้าแล้ว น้้าหนัก
ของใบจะลดลง ซ่ึงความสามารถในการเก็บกักน้้าไว้ภายในเซลล์จะ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื้น ดังนั้นจึงน้าใบชบา
มาท้าการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. น้าใบชบาสดมาชั่งน้้าหนักก่อนท้าการทดลอง 
แล้วบันทึกผล 

2. น้าใบชบาจุ่มน้้า จากนั้นหยดแชมพูสูตร 0% 1 
หยด/ใบ แล้วฟอกให้ทั่วใบ 

3. ล้างออกด้วยน้้า 
4. น้าไปผึ่งในที่อากาศถ่ายเท นาน 2 ชั่วโมง 
5. น้าใบชบามาชั่งน้้าหนักอีกครั้ง 
6. ท้าการทดลองข้อ 1-5 ซ้้า โดยเปลี่ยนเป็น

แชมพูสูตร 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% 
(แต่ละสูตร ท้าการทดลอง 3 ซ้้า) 
 

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพของแชมพูในการท้าความ
สะอาด 
โครงงานนี้ได้จ้าลองสิ่งสกปรก โดยใช้ไอโอดีนผสมแป้ง

มันแทนฝุ่นละออง และใช้น้้ามันแทนความมันบนหนังศีรษะ โดยมี
การทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. หยดสิ่งสกปรกจ้าลองใส่ช้อนสีขาว 6 คัน คัน
ละ 2 หยด แล้วทาให้ทั่วช้อน 
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2. เตรียมสารละลายแชมพูเจือจาง โดยแต่ละสูตร 
ใช้แชมพู 5 มิลลิลิตร ผสมกับน้้า 40 มิลลิลิตร 

3. จุ่มช้อนที่ได้ในข้อ 1 ลงในสารละลายในข้อ 2 
แล้วยกขึ้น  

4. ท้าข้อ 3 ซ้้า จนกระทั่งคราบสกปรกหายไปจาก
ช้อน  

5. บันทึกจ้านวนครั้งที่จุ่มจนคราบสกปรกหายไป 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแชมพูในการรักษา

ความชุ่มชื น 
ตารางที่ 1 แสดงน้้าหนักของน้้าที่หายไปจากใบชบา 

ปริมาณ
น้้ามัน

มะพร้าวใน
แชมพ ู

น้้าหนักของน้้าที่หายไปจากใบ
ชบา (กรัม) 

น้้าหนัก
เฉลี่ยของ

น้้าที่
หายไป 
(กรัม) 

ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

0% 7.3 7.2 7.3 7.27 
5% 7.2 7.1 7.2 4.20 
10% 5.6 5.4 5.6 5.43 
15% 4.7 4.9 4.7 4.83 
20% 2.5 2.6 2.5 2.50 
25% 2.3 2.5 2.3 2.30 

  
3.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแชมพูในการท้าความ

สะอาด 
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนครั้งที่แชมพูแต่ละสูตรท้าให้
คราบสกปรกหลุดหมด 

ปริมาณ
น้้ามัน

มะพร้าวใน
แชมพ ู

จ้านวนครั้งที่จุ่มช้อนจนกระทั่ง
คราบสกปรกหลุดหมด จ้านวน

ครั้งเฉลี่ย 
ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

0% 17 15 14 15.2 
5% 31 30 31 30.8 
10% 35 34 32 33.2 
15% 33 32 33 32.8 
20% 31 30 32 31.0 
25% 33 31 31 31.5 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการน้าแชมพูที่มีส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวใน
ปริมาณต่างๆ มาชโลมบนใบชบาแล้วล้างออก พบว่า ใบชบาที่จุ่มใน
แชมพูที่มีน้้ามันมะพร้าวเป็นส่วนผสมจะสูญเสียน้้าน้อยกว่าแชมพูที่
ไม่มีน้้ามันมะพร้าว โดยการสูญเสียน้้าจะยิ่งน้อยลงเมื่อปริมาณ
น้้ามันมะพร้าวมากขึ้น จึงสรุปได้ว่า แชมพูที่มีน้้ามันมะพร้าวเป็น
ส่วนผสมมีประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื้นดีกว่าแชมพูที่ไม่มี
น้้ามันมะพร้าวเป็นส่วนผสม ซ่ึงจากการทดลองพบว่า แชมพูที่มี
น้้ามันมะพร้าว 20-25% รักษาน้้าในใบชบาได้ดีกว่าแชมพูที่มีน้้ามัน
มะพร้าว 5-15% การที่น้้ามันมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการรักษา
ความชุ่มชื้น เนื่องจากน้้ามันมะพร้าวเคลือบผิวของใบไม้ไว้ ท้าให้น้้า

ที่อยู่ภายในเซลล์ไม่สามารถผ่านออกนอกเซลล์ได้ เพราะน้้าไม่
ละลายในน้้ามัน 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดของ
แชมพู พบว่า แชมพูที่มีส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวความเข้มข้น
ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดใกล้เคียงกัน ซ่ึงจะเห็น
ได้จากจ้านวนครั้งที่จุ่มช้อนจนกระทั่งคราบสกปรกหลุดออกหมด 
(30.8 – 33.2 ครั้ง) นอกจากนี้ ยังพบว่า จ้านวนครั้งในการช้าระ
คราบสกปรกของแชมพูที่มีส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวสูงกว่าแชมพู
ที่ไม่มีน้้ามันมะพร้าวเกือบเท่าตัว จึงสรุปได้ว่า แชมพูที่มีส่วนผสม
ของน้้ามันมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดของด้อย
กว่าแชมพูที่ไม่มีน้้ามันมะพร้าวเป็นส่วนผสม  

จากผลการศึกษาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า แชมพูที่มีน้้ามัน
มะพร้าวเป็นส่วนผสมมีจุดเด่นในด้านการรักษาความชุ่มชื้น แต่จะใช้
เวลาในการท้าความสะอาดนานกว่าแชมพูที่ไม่มีน้้ามันมะพร้าวเป็น
ส่วนผสม ทั้งนี้ หากผู้บริโภค ต้องการบ้ารุงเส้นผมไม่ให้แห้งเสีย 
แชมพูที่มีน้้ามันมะพร้าวเป็นส่วนผสมจึงนับได้ว่าเป็นทางเลือกทีดี 

5. ข้อเสนอแนะ 
การทดสอบประสิทธิภาพของแชมพูในงานโครงงานนี้

ไม่ได้ท้ากับเส้นผมจริง ดังนั้น ควรศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูที่มี
ส่วนผสมของน้้ามันมะพร้าวกับเส้นผมจริง รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมถึง
ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การระคายเคือง การส่งผลต่อการ
หยุดการหลุดร่วงของเส้นผมและการเพิ่มปริมาณเส้นผม 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาประสิทธิภาพแชมพูที่มีส่วนผสมของน้้ามัน

มะพร้าว จะส้าเร็จลุล่วงไม่ได้ หากขาดบุคคลส้าคัญ คือ ท่าน
ผู้อ้านวยการเสง่ียม หวานค้าเพราะ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดดอนมะ
โนรา (รังสิยานุกูล) ที่เปิดรับโอกาสดีๆ ให้กับพวกเรา ขอขอบคุณทีม
พี่เลี้ยงจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้
ค้าปรึกษาและช่วย เหลือ เป็นอย่า งดี  และที่ ส้ า คัญอย่ างยิ่ ง 
ขอขอบคุณส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ธนาคาร
กสิกรไทยที่สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานจนส้าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่ให้การ
สนับสนุนในการท้าโครงงานตลอดมา 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ธีรชัย  ปูรณโชติ. คู่มือการสอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.  

ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ผมนายสุทธิกานต์   เลขานุการ ครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง
ที่อยู่โรงเรียนขยายโอกาส ซ่ึงรู้สึกว่าค้าว่า “ขยายโอกาส” ควรจะมี
นัยยะ มากกว่า เป็นเพียงโรงเรียนที่เด็กๆ ไม่มีที่ไป เป็นเด็กที่เหลือ
เลือกจากโรงเรียนใหญ่ๆ ผมจึงมีความคิดว่าในขณะที่ผมปฏิบัติ
ราชการอยู่ที่โรงเรียนขยายโอกาสแห่งนี้ ผมจะสร้างโอกาสให้กับ
เด็กๆ เหล่านี้ ให้สมกับนัยยะที่แท้จริงของค้าว่าโอกาสที่เด็กๆ ควร
จะได้รับ และวันหนึ่ ง โครงการแห่งโอกาสอันส้า คัญในการ
เปลี่ยนแปลงของเด็ก และครู ก็มาถึง “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”  

ในนาทีแรกผมน้อมรับโครงการมาด้วยความยินดี โดยไม่
รู้หนทางข้างหน้าจะเจออุปสรรคอะไรบ้าง หวังเพียงเพื่อเด็กๆ และ
การพัฒนาวิชาชีพของตัวเองเท่านั้น ซ่ึงเป็นเรื่องจริงที่ว่าหนทาง
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ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป การเดินทางของพวกเราก็เช่นกัน 
เริ่มต้นจากการเลือกนักเรียนและเวลาเรียน ซ่ึงเดิมทีเราเลือกที่จะ
ท้าโครงการนี้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 แต่ด้วยความไม่พร้อมหลายด้าน 
เราจึงเหลือนักเรียนที่ร่วมเดินทางด้วยกันเพียง ม .1 และ ม.2 
จ้านวน 49 คน โดยใช้เวลาเรียนในบ่ายวันศุกร์ จากเวลาเรียนที่
คุณครูสละชั่วโมงสอนของตน คนละชั่วโมง ในตอนเร่ิมต้นเรามีครูที่
ร่วมโครงการ 4 คน ซ่ึงสุดท้ายแล้วครูทั้งสี่ ต่างแยกย้ายไปอยู่กันคน
ละโรงเรียน แต่โครงการก็สามารถด้าเนินการมาจนถึงกระบวนการ
สุดท้ายโดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 

การหาประเด็นหลัก 

เมื่อได้รับโจทย์จากทีมพี่เลี้ยงว่าต้องท้าโครงงานบนฐาน
วิจัยที่เป็นเรื่องในท้องถิ่น ขั้นแรกครูได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมา
จากการอบรมจิตปัญญาศึกษา เพื่อให้เด็กรู้ถึงคุณลักษณะบาง
ประการในการเรียนรู้โดยการท้าโครงงานบนฐานวิจัย เช่น การ
ยอมรับในตนเอง การสะท้อนคิด การไว้ใจซ่ึงกันและกัน การผ่อน
วางความเครียดจากการท้างาน เป็นต้น ซ่ึงผมคิดว่าเป็นคุณลักษณะ
เบื้องต้นของผู้วิจัย ต่อมา นักเรียนได้ร่วมกันแตกประเด็นในหัวข้อ 
“ท้องถิ่น” ซ่ึงมองเป็น 3 ระดับ คือ ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด โดย
นักเรียนจับประเด็นจังหวัดขึ้นมาตั้งเป็นหัวข้อ ของดีเมืองแม่กลองมี
อะไรบ้าง จากนั้นช่วยกันระดมความคิด และขั้นตอนสุดท้ายให้
นักเรียนโหวต 2 อันดับ เป็นการโหวตลับเพื่อต้องการให้นักเรียน
แสดงความคิดต่อประเด็นที่ตัวเองอยากท้าจริงๆ ซ่ึงจากคะแนน 
ได้ผลว่านักเรียนต้องการท้าประเด็น “มะพร้าว” ซ่ึงต้าบลดอนมะ
โนรา มีการปลูกมะพร้าวเป็นหลักเช่นกัน ดังแผนภาพ 

 

  

  

ต่อมา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แตกประเด็นจากมะพร้าว
เป็น 2 หัวข้อหลัก คือ ส่วนต่างๆ ของมะพร้าวท้าอะไรได้ และอะไร
ที่ไม่เคยท้าจากส่วนต่างๆ ของมะพร้าวแต่น่าจะท้าได้ แล้วเช่ือมโยง
ประเด็นต่างๆ ถึง เหตุของการมี (ปัญหา)  และผลที่จะเกิดต่อสังคม
และเศรษฐกิจของชุมชน จากนั้นเชื่อมโยงหาเหตุของเหตุและผล
ของผล ตามกระบวนการคิดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก อาจารย์สุธี
ระ  ประเสริฐสรรพ์ สุดท้ายครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผัง
ความคิดเพื่อร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะ
ศึกษา 

บรรยากาศของการท้างาน 

 ช่วงเริ่มต้นเดือนแรกของการท้างานเป็นไปอย่างปกติ 
ตามที่วางแผนการท้างานรายเดือนไว้ ต่อมา ครูเร่ิมมีภาระงานอื่นๆ 
นอกจากการสอน และนักเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ มาก

ขึ้น แผนตามโครงสร้างเวลาก็ถูกเลื่อนตาม ภาวะที่นักเรียนถูก
กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ตอนเริ่มต้น ลดลง รวมทั้งเมื่อวาระการย้าย
ครูมาถึง ครูเริ่มย้ายไปทีละคน ซ่ึงผมแก้ปัญหาโดยการดึงครูเข้ามา
ทดแทน ซ่ึงไม่ใช่ครูทุกคนที่ผมพยายามดึงเข้ามา จะร่วมด้วย แต่
สุดท้ายด้วยความตั้งใจจริงของเรา เราได้ครูเข้ามาทดแทนคนที่จาก
ไป เหมือนกับเป็นจิกซอว์ในแต่ละช่วงงานให้บรรลุล่วงไปได้ ซ่ึงใน
ขณะนั้น ตัวผมเองก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนอื่นแล้ว ท้าให้การท้างาน
ช่วงสุดท้าย เป็นไปอย่างล้าบาก นักเรียนไม่ได้เวลาท้าโครงงานใน
บ่ายวันศุกร์อีกต่อไป ซ่ึง ณ นาทีนั้นยอมรับโดยตรงว่าท้อและไม่เห็น
หนทางที่จะพาโครงการไปต่อได้ส้าเร็จ และปรึกษากับทางพี่เลี้ยงว่า
จะคืนทุนวิจัยที่ได้มา  

ทางพี่เลี้ยงก็บอกว่าอีกนิดเดียวจะส้าเร็จแล้ว ให้เราคิด
ก่อนและพร้อมที่จะช่วยเหลือ และด้วยเหตุอันใดไม่ทราบ กลับมา 
ผมได้นั่งเปิดรูปเก่าๆ ที่เริ่มต้นท้ามากับเด็กๆ ดูไปเรื่อยๆ สิ่งที่
สะท้อนออกมาจากภาพสิ่งที่เราไม่เคยได้สังเกตในเวลาที่เราท้างาน
เลย คือ แววตาของเด็กๆ มันคือ “แววตาแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข” ก้าลังใจท่วมท้นเกิดขึ้นในฉับพลัน หนทางต่างๆ สว่าง
และหลั่งไหล ทุกอย่างเป็นใจเมื่อใจเราถูกเปิดออกอีกครั้ง ผมต้องใช้
เวลา เสาร์-อาทิตย์ และติดต่อส่งงานกันผ่านช่องทาง เฟสบุคกลุ่ม 
“เพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนวัดดอนมะโนรา” โดยการประสานงาน
ของครูกาญจนา ปึงเจริญ ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 
และได้ครูวิทยาศาสตร์ที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆ นักเรียนอีกสอง
คนคือ ครูหฤทัย สุขแสง และ ครูน้้าทิพย์ เชียงชะนา และจิ๊กซอว์ 
คนสุดท้ายคือครูสุธาสินี เพชรกระจ่าง ที่มาพัฒนาการน้าเสนอ
ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวแทน  

 

 

 

 

 

การบูรณาการ 

 การบูรณาการ ผมไม่เลือกการบูรณาการกลุ่มสาระ 8 
กลุ่มสาระตามหลักสูตร เพราะคิดว่าเป็นการตีกรอบความคิดให้กับ
เด็ก แต่ผมเลือกบูรณาการสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน เพราะคิดว่า 
ไม่ว่าวันข้างหน้าพวกเขาจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อหรือไม่ สมรรถนะ
เหล่านี้จะติดตัวเด็กโรงเรียนขยายโอกาสเหล่านี้ ไป และให้
คุณประโยชน์ต่อตัวเขามากกว่าสาระการเรียนรู้ โดยแทรกไปใน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนภาพที่แสดง 

การเปลี่ยนแปลงของเด็ก 

 ณ ขณะที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ ยังไม่มีการวัดความ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับเด็กในเชิงปริมาณ แต่สิ่งที่พบในเชิง
ประจักษ์ มันมีคุณค่าต่อความรู้สึกในความเป็นครูของผมยิ่งนัก 
พอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง ดังนี้ 

ต ำบลดอนมะโนรำ

อ ำเภอบำงคนที

สมทุรสงครำม(แม่
กลอง)

ของดี
เมืองแม่
กลอง

อำหำร

พืช

สถำนที่

บุคคล
ส ำคัญ
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 ผมเห็นเด็กชายคนหนึ่งซ่ึงมีแนวโน้ม เข้าหายาเสพติด 
เบื่อเรียน มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ในการท้างานให้ส้าเร็จลุล่วง ผม
เห็นแววตาที่เขาท้าอย่างมุ่งมั่นและมีความสุขที่ได้ท้ามัน ผมรู้สึกได้
ว่า  เขาเห็นความส้า คัญของตัว เข าเอง และเพื่อนเองก็ เห็น
ความส้า คัญของเขา  ในใจผมได้แต่ คิดว่าถ้ า เด็กคนนี้อยู่ ใน
กระบวนการแบบนี้ สักวันเขาจะกลับมาในทางเดินที่ดีแน่นอน 

 ผมเห็นความใจดีและเป็นผู้น้าของเด็กหญิงคนหนึ่ง 
เสียสละที่จะรับเพื่อนนักเรียนชายที่ค่อนข้างมีสติปัญญาน้อยกว่าคน
อื่น เข้าร่วมท้างานกลุ่มเดียวกัน และกระจายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่และคน โดยไม่เคยมาปริปากบ่นฟ้องครู ถึง
พฤติกรรมเพื่อนๆ เลย 

 ผมเห็นเด็กหญิงคนหนึ่ง เป็นเด็กก้าวร้าว ชักสีหน้า เถียง
ครูตลอดเวลา ตอบค้าถามของผมเวลาผมมีประเด็นปัญหาให้
ช่วยกันคิด เธอคนนี้จะช่วยคิด และช่วยเสนอทุกอย่าง ถึงแม้ว่าตัว
เธอเองนั้นอันดับการเรียนจะอยู่รั้งท้ายของห้องก็ตาม 

 ผมเห็น การชนะใจตัวเอง ของนักเรียนหญิงสองคนที่
ต้องเป็นตัวแทนน้าเสนอ จากเด็กสองคนที่ไม่เคยขึ้นเวทีพูดที่ใดมา
ก่อน ไม่เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันอะไร มีความกลัวและ
ความประหม่ากับการพูดต่อสาธารณชน เธอใช้เวลาสองวันก่อนจะ
ขึ้นเวทีใหญ่ ที่จะเอาชนะตัวเอง ด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นี่เป็นตัวอย่าง เล็กน้อยเท่านั้นจากการสังเกตติดตาม
ของผม ซ่ึงเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ส้าหรับผม เมื่องานด้าเนินมา
จนถึงสุดท้ายของโครงการแล้ว ผมถามตัวเองว่า ท้าไมผมถึงกลับมา
ท้า แน่นอนสิ่งแรกคือ นักเรียนของผม ผมเป็นครูของพวกเขาแล้ว
คือมันเป็นสถานะที่จะเป็นตลอดไป สิ่งที่สองผมคิดว่า ค้าว่า ความ
รับผิดชอบ เป็นแรงขับเคลื่อนในการท้างานของผม ซ่ึงบ่อยครั้ง เรา
ก็คอยบอกกับนักเรียนว่า นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบนะ ผมคิด
ว่า นักเรียนก็ฟังไป แล้วก็เป็นเพียงค้าหนึ่งค้าเท่านั้นที่ผ่านหูไป ไม่ได้
คิดอะไรมากขึ้น แต่วันนี้ “เธอเห็นครูไหม  ครูกลับมา และท้า 

 

อะไรหลายๆ อย่าง ที่แสดงว่าครูเป็นคนรับผิดชอบต่องานนะ เธอ
เห็นไหม” (คิดในใจไม่ได้พูด).....เธอเห็นหรือไม่ครูไม่รู้ แต่วันนี้ครู
เห็นจากเธอแล้ว  

 สุดท้ายขอขอบคุณบุพการีที่ ให้ชีวิตนี้  ขอบคุณครู
อาจารย์ทุกท่านในชีวิตของผมที่ได้ให้ความรู้ และเป็นแบบอย่าง 
ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมท้าให้เกิดโครงการดีๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน
ทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดต้ังแต่ค้าว่า “เพื่อน” แล้ว ขอบคุณ
นักเรียนที่ท้าให้ครูรู้ ซ้ึงถึงความเป็นครูกับการเป็นแบบอย่าง  
ขอบคุณครับ 

 

 

 
 
 

ความสามารถในการสื่อสาร
• พัฒนาการสื่อสารโดย การน้าเสนอความคิดในระดับกลุ่มและการน้าเสนอในระดับชั้น

• การถกประเด็นปัญหา ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครู

ความสามารถในการคิด
• นักเรียนผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากการวิเคราะห์ระเด็นปัญหา คิดหาวิธีการส้ารวจตรวจสอบ

• รวมถึงนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์งานของเพื่อนๆ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดชั้นสูง

ความสามารถในการแก้ปัญหา
• นักเรียนได้ด้าเนินการท้าโครงงาน ต้องคิดค้นวิธีส้ารวจตรวจสอบแก้ปัญหา ในเรื่องที่ตนเองศึกษา

• รวมทั้งในการด้าเนินงานยังพบปัญหามีปัจจัยที่เป็นผลกระทบภายนอก เช่น ด้านเวลา  ผู้ร่วมงาน  ที่ต้องคอยแก้

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
• ในการท้างานร่วมกับผู้อื่น ต้องมีการใช้ชีวิตร่วมกัน ได้พบเห็น เรียนรู้ ลักษณะนิสัยซึ่งกันและกัน
• เรียนรู้ถึงการปรับตัว เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี โดยการท้าจริง

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความคิดเห็นของศูนย์พี่เลี ยงต่อบทบาทของครู  
 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม 
ตั้งอยู่ในอ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโรงเรียนขนาด
เล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 
370 คน ครู 15 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน มีนางเสง่ียม หวานค้า
เพราะ ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึง
ปัจจุบัน โรงเรียนขยายโอกาสแห่งนี้ เกือบจะพลาดโอกาสในการเข้า
ร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เพราะยื่นใบสมัครเข้ามาหลังจากที่
ศูนย์พี่เล้ียงปิดรับสมัครไปแล้ว ณ เวลานั้น ศูนย์พี่เล้ียงตัดสินใจที่จะ
ให้โอกาสกับครูเข้าร่วมฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ และถึงแม้ว่าใน
ตอนท้าย โรงเรียนอาจจะไม่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดห้องเรียน
โครงงานฐานวิจัย แต่อย่างน้อย “ครูก็ได้รับการพัฒนา” และคาดว่า
จะส่งผลกับนักเรียนต่อไป 
 ในระยะแรก มีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์และส่งครู
เข้าร่วมฝึกกับศูนย์พี่เล้ียงมหิดล รวม 14 โรงเรียน แต่ด้วยระยะเวลา
การฝึกนานถึง 6 เดือน ก็มีครูหายไประหว่างทางจ้านวน 3 โรงเรียน 
และขอถอนตัวอีกครั้งในช่วงพัฒนาโครงร่างจ้านวน 2 โรงเรียน ซ่ึง
ตอนนั้นยอมรับตามตรงว่ารู้สึกผิดหวัง เพราะเราพยายามให้อย่าง
ที่สุด แต่ก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ่ึงยากที่จะรั้งให้คุณครูอยู่
กับเราอีกต่อไป (แม้จะยังคงหนักใจกับจ้านวนโรงเรียนที่ไม่ครบตาม
สัญญา แต่ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป) ในตอนนั้นจึงพยายาม “ปล่อย
วาง ไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ น เพราะเราท้าดีที่สุดแล้ว” ท้าให้
สุดท้ายศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงเรียนท้าโครงงานฐาน
วิจัยเพียง 9 โรงเรียน ซ่ึงมีโรงเรียนวัดดอนมะโนราแห่งนี้ รวมอยู่
ด้วย 
 ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการฝึกฝน คณะครูของ
โรงเรียนวัดดอนมะโนราน้าโดยคุณครูตุ้ม สุทธิกานต์ จะเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง ซ่ึงทางพี่เลี้ยงได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยให้กับครู 
ได้แก่ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงระบบ ทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนคิดและหาความรู้เอง ทักษะการ
ออกแบบวิธีวิจัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
โครงร่างวิจัย จนในที่สุด…การเริ่มต้นจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจริง
ของครูก็มาถึง ซ่ึงทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้เลือกจัดกิจกรรมในบ่ายวัน
ศุกร์ ซ่ึงได้รับชั่วโมงจากการเสียสละของครูในทีม ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ว่าโรงเรียนไม่ได้วางระบบในการจัดห้องเรียนโครงงานฐานวิจัย ท้า
ให้ครูต้องแก้ปัญหากันเอง ซ่ึงก็พบในอีกหลายโรงเรียน  
 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจริงของครู พี่
เลี้ยงจะมีการติดตามเป็นระยะ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูทั้ง 9 โรงเรียนทุกเดือน และร่วมกันถอดบทเรียน ส้าหรับ
โรงเรียนวัดดอนมะโนรานั้น คุณครูได้เล่าให้ฟังว่าตอนแรกกะจะท้า
โครงการนี้กับนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด แต่ด้วยปัจจัยหลายประการจึง
มีเพียงนักเรียนชั้น ม.1-2 โดยเริ่มน้ากิจกรรมจิตตปัญญาไปใช้กับ
นักเรียน ซ่ึงพบว่าเด็กนิ่งและมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น และที่
เด็กๆ ชอบกันมากคือ “ผ่อนพักตระหนักรู้” ที่บางรายถึงกับหลับ
เพลินไปเลยก็มี แต่กิจกรรมนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลกับบางโรงเรียน เท่าที่พี่

เลี้ยงสังเกตุและสรุปเอาเอง คิดว่าน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความร่มรื่นแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม หลายโรงเรียนก็ได้น้าหลายเทคนิคไปปรับใช้ตามบริบทของตน 
ซ่ึงก็ได้ผลแตกต่างกันไป แต่ก็มีโรงเรียนหนึ่งที่ครูพาเด็กหาประเด็น
หัวข้อท้าโครงงานเลยและเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเพราะต่างก็ยึด
เหตุผลของตน ซ่ึงหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ท้าให้ครู
ท่านนั้นต้องทบทวน ทิ้งความคิดเรื่องโครงงานไปก่อน และเริ่มน้า
กิจกรรมจิตตปัญญาไปใช้ ซ่ึงก็แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดี 

หลังจากที่ทราบว่าโรงเรียนวัดดอนมะโนราเลือก
ประเด็นหลัก “มะพร้าว” ในการท้าโครงงานฐานวิจัยเนื่องด้วย
บริบทของโรงเรียนที่มีสวนมะพร้าวอยู่รายรอบและผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ของนักเรียนก็ท้าสวนมะพร้าว ซ่ึงก็ตรงกับอีก 2 โรงเรียนที่ศูนย์
พี่เล้ียงดูแลอยู่ ซ่ึงจากหัวข้อโครงงานของนักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน 
ท้าให้พี่เลี้ยงเห็นความสวยงามของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่เน้น
ให้เด็กคิดเอง ท้าให้หัวข้อทั้ง 30 เรื่องไม่ซ้้ากันเลย แม้อาจจะมีบาง
เร่ืองคล้ายกันบ้าง แต่วิธีการก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิง!!! 

และแล้วก็มาถึงช่วงของการฝึกนักเรียนพัฒนาโครงร่าง 
พี่เลี้ยงได้ติดตามและเข้าไปช่วยครูฝึกนักเรียนคิดเชิงออกแบบ ซ่ึง
พบว่าในตอนแรกโครงงานหลายชิ้นเน้นท้าของเพราะอยากท้า ยังไม่
มีประเด็นวิจัย พี่เลี้ยงจึงใช้วิธีถามต้อนให้นักเรียนคิดต่อว่าจะ
ทดสอบประสิทธิภาพของ “ของ” อย่างไร และจะเก็บข้อมูลอย่างไร
เพื่อที่จะบอกว่า “ของ” ที่เราพัฒนาขึ้นมามันดีอย่างไร ซ่ึงในการลง
พื้นที่นี้ มี 2 โรงเรียนที่พี่เลี้ยงไม่ได้เข้าไป (รวมถึงโรงเรียนวัดดอนมะ
โนรา) แต่จะมีการเก็บประเด็นต่างๆ มาเป็นตัวอย่างให้ครูได้เรียนรู้
ร่วมกันเม่ือคราวที่นัดพบกัน  

การเขียนโครงร่าง เป็นช่วงเวลาทดสอบความอดทนของ
ทั้งครูและพี่เลี้ยง ซ่ึงพบปัญหาว่า “นักเรียน (ม.ต้น) เขียนไม่ค่อย
เป็น” เนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีความสอดคล้องกัน การหาข้อมูล
เพิ่มเติมก็มีการคัดลอกมาทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยว ท้าให้พี่เล้ียง
ต้องแนะวิธีสกัดความรู้ที่ค้นคว้ามา และหาวิธีการที่จะท้าให้นักเรียน
เขียนสื่อสารออกมา สิ่งหนึ่งที่พี่เลี้ยงได้เสนอไปคือ “เขียนตามที่คิด
โดยไม่ต้องค้านึงถึงรูปแบบ” ให้เด็กตอบค้าถามให้ได้ว่าท้าไมจึง
อยากจะท้าเรื่องนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร รู้อะไรมาบ้าง และที่ส้าคัญคือ
มีขั้นตอนที่จะท้าอย่างไร หวังจะรู้อะไร” ซ่ึงในขั้นแรกเด็กก็จะเขียน
ออกมาได้แบบหยาบๆ ก็ค่อยๆ ซักกันไป ในเวทีเรียนรู้จากโครงร่าง 
คุณครูหลายคนเกือบถอดใจ เพราะไม่รู้จะท้าอย่างไรให้นักเรียน
เขียนโครงร่างออกมาได้ส้าเร็จ พี่เลี้ยงและเพื่อนครูต่างโรงเรียน
ช่วยกันปลอบ ช่วยกันหาวิธีรับมือสารพัด ซ่ึงก็มีคุณครูท่านหนึ่งพูด
ขึ้นมาว่า “เด็กเขียนได้แค่ไหนก็เอามาเถอะ ไม่ได้เลยมีแต่หัวข้อก็
เอามา เด๋ียวมาช่วยกันคิด พี่เลี้ยงคอยช่วยอยู่แล้ว” และสักพักหนึ่ง 
คุณครูตุ้ม จากโรงเรียนวัดดอนมะโนรา ก็พูดขึ้นมาว่า “ถ้าครูคิดให้ 
ก็เสร็จ มีงานส่งพี่เลี้ยงไปนานแล้ว ไม่ต้องใช้เวลานานแบบนี้” จาก
การสะท้อนนี้ เป็นตัวชี้วัดที่ท้าให้พี่เลี้ยงได้เห็นว่าคุณครูเปลี่ยน
บทบาทของตนเองไปแล้ว เพราะ “ครูต้องอดกลั้น ไม่บอกให้เด็กท้า
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ตามความคิดครู หากแต่เน้นให้เด็กคิด โดยครูคอยแนะ ท้าให้ต้อง
เหนื่อยและเสียเวลา”  

ในการเรียนรู้จากโครงร่าง พี่เลี้ยงจะคัดเลือกโครงงาน
ของทุกโรงเรียน มาวิพากษ์เจาะลึกแต่ละประเด็นเพื่อให้ครูได้
แนวทางและน้าไปใช้กับนักเรียน โดยไม่น้าค้าตอบที่ได้ในครั้งนี้ไป
บอกเด็ก ทั้งนี้ จะน้าโครงร่างมาซักคุณครู โดยการถามต้อนเพื่อตี
กรอบให้แนวคิดของคุณครูแคบลงและชัดขึ้น สิ่งใดที่พี่เล้ียงไม่รู้ ก็จะ
สารภาพและเปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์เล่าเสริม และร่วมกัน
แสดงความคิด ท้าให้ได้แนวทางที่จะไปต่อ สิ่งที่น่าชื่นใจที่พี่เล้ียงได้
เห็นในเวทีนี้ คือเมื่อคุณครูท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่เด็กอยากท้า แต่ไม่รู้
ว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไร เพื่อนครูจากโรงเรียนอื่นก็ช่วยกันคิดหาทาง 
บ้างก็น้าประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาร่วมแลกเปลี่ยน ช่วยกันเสริม 
จนในที่สุดก็ได้วิธีการเก็บข้อมูลให้คุณครูท่านนั้นน้าไปแนะเด็กต่อ 
และในขณะนั้น!!! คุณครูตุ้ม สุทธิกานต์ ก็สะท้อนขึ้นมาว่า “ผมรู้
แล้วว่าต่อไปจะแนะเด็กอย่างไร สิ่งส้าคัญคือครูต้องคิดน้าเด็กไป 1 
ก้าว เพื่อจะมีค้าถามต้อนเด็กให้คิดไปให้ถูกทาง ซ่ึงครูจะท้าสิ่งนี้ได้ก็
ต้องท้าการบ้านมาก่อน” มาถึงตรงนี้ เรารู้แล้วว่าครูตุ้มเกิด “อ๋อ” รู้
วิธีจะฝึกเด็กของตนแล้ว  

หลังจากนั้น พี่เลี้ยงจะเปิดช่องทางให้คุณครูส่งโครงร่าง
เข้ามาตามวิธีที่ครูแต่ละคนสะดวก บางโรงเรียนส่งมาเป็นต้นฉบับ 
บางโรงเรียนก็ส่งผ่านอีเมล์ จากนั้นพี่เลี้ยงก็จะอ่านและส่งค้าถาม
และค้าแนะน้ากลับไป โดยในขั้นนี้จะให้ความส้าคัญกับที่มาและ
ความส้าคัญของเร่ืองที่จะท้าและวิธีการวิจัย จากนั้นจะส่งกลับไปให้
โรงเรียนเพื่อให้มีแนวทางการท้างานที่ชัดเจน ส้าหรับโรงเรียนวัด
ดอนมะโนรานั้น พี่เลี้ยงทราบมาว่าโรงเรียนใช้ facebook เป็น
ช่องทางให้นักเรียนส่งงาน จึงเข้าไป join group ในระยะแรก พบว่า
โครงร่างของนักเรียนหลายกลุ่มมีที่มาและเหตุผลไม่ชัด อ่านแล้วยัง
มองไม่ออกว่านักเรียนต้องการท้าอะไร บางกลุ่มเปลี่ยนเรื่องบ่อย
มาก ซ่ึงพี่เลี้ยงเห็นว่าครูค่อนข้างหนักใจอย่างมาก จึงแนะให้ครู 
“ถามต้อน และ ถามแนะ” เพื่อตีกรอบความคิดของนักเรียนให้ชัด
ขึ้น ซ่ึงในตอนนั้นพี่เลี้ยงก็บอกครูตรงๆ ครูควรจะท้าความเข้าใจกับ
เร่ืองนั้นๆ เพื่อให้พอได้แนวทาง เพราะมันเหมือนจะเป็นการต้าหนิ
คุณครู แต่…สิ่งที่ครูตุ้มสะท้อนออกมาในตอนนั้น คือ “การที่คุณครู
จะถามต้อนเพื่อแนะนักเรียนได้ คุณครูจะต้องเข้าใจภาพใหญ่และ
มองเห็นแนวทางที่ชัดเจนก่อน ซ่ึงคุณครูจะต้องท้าการบ้านโดยหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วย” อยากบอกครูตุ้มเหลือเกิน…ขอบคุณมาก…
ค้าพูดนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้พี่เลี้ยงเห็นว่าครูตุ้มเข้าใจวิธีการฝึก
นักเรียนแล้ว หากแต่ได้สะท้อนไปยังคุณครูท่านอื่นๆ ด้วย  ซ่ึง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการท้าโครงงานฐานวิจัยนี้ ไม่เพียงแค่การ
ฝึกนักเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการฝึกครูเช่นกัน โดยคุณครูเองก็
ต้องเรียนรู้และสร้างความรู้ร่วมกันไปกับเด็ก 

ในตอนแรกที่พี่เล้ียงได้รับหัวข้อโครงงานทั้ง 10 เร่ือง ยัง
ไม่มีหัวข้อ “การศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูที่มีส่วนผสมของ
น้้ามันมะพร้าว” ซ่ึงในตอนที่โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนมาน้าเสนอ

โครงร่างตอนปิดงานเฟสแรกของศูนย์ ก็ยังไม่เห็นนักเรียนกลุ่มนี้ พี่
เลี้ยงจึงกลับไปนั่งค้นรายชื่อนักเรียนในโครงร่างที่ยื่นมา พบว่า
นักเรียนกลุ่มนี้เลือกท้า “น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อสุขภาพ” ซ่ึงใน
ตอนนั้นจ้าได้ว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่พี่เลี้ยงถกกับครูพอสมควร คือ
จะรู้ได้อย่างไรว่ามันดีต่อสุขภาพจริง จะวัดอย่างไร ถ้าวัดจากการ
รับรู้ของคนที่ดื่ม หากตอบว่ากินแล้วรู้สึกดี มีสุขภาพดี จะมั่นใจได้
อย่างไรว่าเป็นผลจากการดื่มน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น สุดท้าย
นักเรียนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนหัวข้อเป็น “ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้น้้ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นเพื่อสุขภาพ” แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณครูก็มาปรึกษา
ว่านักเรียนไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
แต่มีแนวคิดจะน้าน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นมาท้าแชมพูสระผม ด้วย
คุณสมบัติของน้้ามันจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นท้าให้ผมนุ่ม ในตอน
นั้นจึงถามครูกลับไปว่าจะทดสอบประสิทธิภาพอย่างไร อะไรจะเป็น
ตัวบอกว่าใช้แล้วท้าให้ผมนุ่มชุ่มชื้นจริง หากจะทดสอบโดยการ
น้าไปสระผมจริงก็คงจะต้องใช้หลายหัว  เพราะการตัดสิน
ประสิทธิภาพอย่างที่ว่ามันเป็นความรู้สึกของแต่ละคน ครูจึงเร่ิมมอง
หาเครื่องมือ พี่เลี้ยงก็ดักคออีกว่า “คุณครูคะ เรามีเงินให้ไม่มากนะ
คะ หากสามารถหาวิธีการทดสอบที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องมือได้จะดีมาก
นะคะ นึกถึงเรื่องการเปรียบเทียบพลังงานความร้อนจากการเผา
ถ่านไม้แต่ละชนิดสิคะ ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็บอกได้ว่าถ่านชนิดใดให้
พลังงานความร้อนดี” สุดท้ายคุณครูก็กลับมาบอกว่าเด็กๆ จะวัด
ความชุ่มชื้นโดยดูปริมาณน้้าที่หายไปจากใบชบา!!! 

ในช่วงของการท้าโครงงานเพื่อเก็บข้อมูล พี่เลี้ยงยังคง
ติดตามเป็นระยะ ท้าให้ทราบว่าการท้าโครงงานเป็นไปค่อนข้างช้า 
เพราะบางครั้งครูถูกดึงไปท้ากิจกรรมอย่างอื่น รวมทั้งเด็กก็ต้องไป
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงพี่เลี้ยงก็รับรู้ได้ว่าคุณครูเองก็หนักใจ กลัว
จะไม่มีผลออกมา พี่เล้ียงจึงปลอบครู (และปลอบตัวเอง) ไปว่า “ท้า
ให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะท้าได้ ผลเป็นอย่างไร ก็รายงานตามนั้น เราท้า
อะไรมากกว่านี้ไม่ได้” จนมาถึงจุดหักเหของโรงเรียนแห่งนี้ คือ ครู
แกนน้าของโรงเรียนที่ผ่านการฝึกจากพี่เลี้ยง “ย้ายโรงเรียน” บาง
คนย้ายไปต่ างจั งหวัด เหลือแต่ คุณครูตุ้มที่ ยั งอยู่ ในจั งหวัด
สมุทรสงคราม และมีคุณครูกาญจนา ปึงเจริญ ที่ถูกดึงเข้ามาแต่ก็ยัง
ใหม่ ในตอนนั้นพี่เลี้ยงก็ยอมรับว่า “มืดแปดด้าน” ได้แต่หยอด
ค้าพูดว่ามีทางใดที่ครูตุ้มยังพอจะช่วยได้บ้าง หรือจะให้พี่เลี้ยงไป
เจรจาขออนุญาตผู้อ้านวยการโรงเรียนใหม่ให้กลับมาช่วยเป็นบาง
ชั่วโมง แต่ในที่สุด ครูตุ้มก็บอกกับพี่เล้ียงว่า “ผมจะช่วยจนเสร็จ คง
ต้องนัดเด็กมาท้าวันหยุด” นั่นคือทางเลือกของครูตุ้ม ซ่ึงก็ท้าให้เรา
ได้เห็นถึง “ความรับผิดชอบ” ที่ครูตุ้มมี และที่ส้าคัญเราได้เห็น “จิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู” ในตัวครูตุ้ม หลายครั้งที่ครูตุ้มสะท้อนว่า
ท้าเพื่อตัวเอง แต่เราจะเห็นถึงความทุ่มเทที่ครูตุ้มให้กับเด็ก หลาย
ครั้งที่ครูตุ้มบ่นให้ฟังเรื่องเด็ก แต่เราก็เห็นรอยยิ้มในแววตาที่มี
ความสุขเมื่อครูตุ้มเล่าถึงการท้างานของเด็กๆ   

เมื่อนักเรียนท้าโครงงานได้ระยะหนึ่ง จะมีการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ครูมีเครื่องมือน้าไปฝึกเด็กจัดการ
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กับข้อมูล รวมไปถึงการแนะน้าวิธีการเขียนบทความ โดยพี่เลี้ยงได้
เน้นย้้ากับคุณครูมาตลอดเวลาไม่ต้องเขียนแบบท้าวิจัย 5 บท 
(เพราะครูติดกับรูปแบบนี้มาก) เราขอแบบสรุปแค่ 5 หน้า โดยให้
บอกถึงที่มาและความส้าคัญของเรื่องที่ท้า เขียนวิธีการท้าให้เข้าใจ
ง่าย และน้าเสนอผลการค้นพบร้อยเรียงให้เป็นธรรมชาติ น้าเสนอ
โดยใช้ภาพ ไดอะแกรม หรือกราฟ ให้ดูเข้าใจง่าย ลงท้ายด้วยการ
สรุป บอกให้รู้ว่าเราค้นพบอะไร มีความรู้อะไรมาสนับสนุนหรือ
อธิบายสิ่งที่เราค้นพบ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการต่อยอด (ถ้าดูให้ดี 
มันก็มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 บท เพียงแต่ต่างกันตรงรูปแบบของ
การน้าเสนอ) ทั้งนี้ พี่เลี้ยงได้แจกหนังสือ “หลักการเขียนบทความ
วิชาการ หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย” ของอาจารย์สุธี
ระ ไว้ให้ครูได้เรียนรู้และดูเป็นตัวอย่างด้วย  

ถึงเวลาใกล้ปิดงาน ศูนย์พี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่ทุกโรงเรียน
เพื่อฟังนักเรียนน้าเสนอผลการท้าโครงงาน ซ่ึงจากการสัมผัสกับ
นักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ พบว่านักเรียนขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้า
พูด กลัวไมโครโฟนอย่างมาก พี่เลี้ยงต้องพยายามสร้างความเป็น
กันเอง ให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การน้าเสนอจึงด้าเนินไปได้ 
และท้าให้พี่เลี้ยงเห็น “แวว” บางอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้ ทั้งจาก
โครงงานที่มีแนวคิดแบบออกนอกกรอบและการตอบค้าถาม (เป็น
นักเรียนชั้น ม.1) พี่เลี้ยงจึงเลือกโครงงานของเด็กกลุ่มนี้มาน้าเสนอ
ในระดับภาคกลาง ซ่ึงมาทราบภายหลังว่านักเรียนกลุ่มนี้ ไม่เคยเป็น
ตัวแทนโรงเรียน และไม่เคยไปน้าเสนอที่ใดมาก่อน 

สองวันสุดท้าย ก่อนขึ้นเวทีใหญ่ระดับภาคกลาง พี่เลี้ยง
ให้ตัวแทนนักเรียนทั้ง 9 โรงเรียน มาซ้อมการน้าเสนอ โดยใช้ 
power point ที่พี่เล้ียงปรับแก้ส่งกลับไปให้ซักซ้อม ในการซ้อมรอบ
แรกนั้น นักเรียนทุกโรงเรียนยังน้าเสนอผลที่เป็นตารางและกราฟได้
ไม่ดีนัก ขาดการเชื่อมโยงระหว่างสไลด์แต่ละหน้า และส่วนใหญ่ท่อง
มา (รวมทั้งนักเรียนทั้งสองคนที่เป็นตัวแทนของศูนย์) พี่เลี้ยงจึงให้
ค้าแนะน้าและให้เวลาซักซ้อม ซ่ึงในระหว่างนั้น พี่เล้ียงได้สังเกตเห็น
ความตั้งใจ ความมุมานะ ของตัวแทนนักเรียนทุกคน (นักเรียนส่วน
ใหญ่ที่พี่เล้ียงคัดเลือก ยังไม่เคยเป็นตัวแทนโรงเรียน ไม่เคยน้าเสนอ
ในเวทีใหญ่) และในรอบสอง ระหว่างที่นักเรียนน้าเสนอ พี่เลี้ยงได้
เห็นแววตา “เอาใจช่วย” และ “ชื่นชม” ของคุณครูทุกคน ที่เห็น
นักเรียนทุกกลุ่ม ท้าได้ดีขึ้นมาก (ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนของตน) 
อย่างไรก็ตาม พี่เลี้ยงก็ยังไม่คลายความกังวลใจ กลัวเด็กจะตื่นเวที 
(เวทีใหญ่มาก ห้องจุคนประมาณ 1,000 คน) โดยเฉพาะนักเรียน 2 
คนจากวัดดอนมะโนราที่พี่เล้ียงเองยังคงเห็นถึงความประหม่า จึงได้
ฝากให้คุณครูกลับไปช่วยฝึก และแนะน้าให้เด็กไปฝึกหน้ากระจก
บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และให้พยายามท้าความเข้าใจใน 
power point แต่ละหน้า พยายามอย่าท่อง ให้อธิบายจากความ
เข้าใจ พยายามให้ความมั่นใจกับเด็กไปว่า “งานเราเอง เราท้าเอง
กับมือ เล่าไปตามที่ท้า ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราหรอก” และในวันน้าเสนอ
จริง ทุกกลุ่มน้าเสนอได้ดีมาก ท้าเอาพี่เล้ียงน้้าตาซึมด้วยความปลาบ
ปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูก  

จากโครงร่างที่ปะติดปะต่อ หาความเป็นเหตุ เป็นผล
ไม่ได้ วิธีการท้าก็ไม่ชัด…จากที่ถามอะไรไป ก็ไม่ค่อยตอบ พอเริ่ม
ตอบบ้างก็ไม่ชัดเจน…จากวันที่ไม่กล้าพูดน้าเสนอ…มาวันนี้ เด็กทุก
คนพัฒนาขึ้นมาก ท้าได้ดีมากอย่างที่พี่เล้ียงอย่างเราไม่คาดคิดว่าจะ
ท้าได้ดีขนาดนี้ (ด้วยบริบทของโรงเรียนเอง) ท้าให้เราเห็นว่า “เด็ก
ทุกคนพัฒนาได้ ขอเพียงแต่มีโอกาส และได้รับการฝึกฝน” และโชค
ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะโนรา ที่นอกจากครูจะไม่ทิ้งพวก
เขาแล้ว ครูที่เหลือก็ยังมาช่วยกันต่อจิกซอว์จนส้าเร็จ  

ในช่วงเวลาการตัดสินคัดเลือกโครงงานเพื่อน้าเสนอใน
เวทีใหญ่ ค่อนข้างสร้างความหนักใจให้กับพี่เลี้ยงมาก อยากบอกว่า 
“นักเรียนทุกโรงเรียนท้าได้ดีมาก” ทุกโรงเรียนมีจุดดี จุดเด่น ที่
แตกต่างกันไป ถึงตอนนี้…รู้สึกเหมือนเราจะผิดสัญญากับครู เพราะ
พี่เลี้ยงเคยบอกกับครูว่า การท้าโครงงานฐานวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการ
แข่งขัน เราเน้นพัฒนาให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้  นั่นคือ
เป้าหมายของเรา แต่สุดท้ายก็จ้าเป็นต้องคัดเหลือเพียงแค่ 1 
โครงงานเท่านั้น ซ่ึงเรายกภาระในการคัดเลือกให้แก่ท่านอาจารย์  
สุธีระ และขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยประกาศผลพร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลในการคัดเลือก ซ่ึงเมื่อกลับไปคุยกันใน line group กลุ่มครู
ของศูนย์พี่เลี้ยงมหิดล ได้พบเห็นมิตรภาพ การชื่นชมอย่างจริงใจ 
(จริงๆ) ของเพื่อนครูต่างโรงเรียน เหมือนกับว่า “นักเรียนของ
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา คือความภาคภูมิใจของครูทุกคนในศูนย์
มหิดล”  

ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม 
หัวหน้าศูนย์พี่เลี ยง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

  

  


