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คํานํา

 เราจะเห็นงานจํานวนมากใชความสะดวกในการประเมินผลมาออกแบบหาขอมูลอธิบายความสําเร็จซึ่งหนีไมพน
แบบสอบถามปลายปด ที่ใหตัวเลขเชิงปริมาณ
 แตโครงการเพาะพนัธุปญญาเชือ่วา การหาคําตอบอธบิายความสาํเร็จของงานทีท่าํคงไมมอีะไรดไีปกวาใหผูทาํเปนคน
อธิบายเอง และการอธิบายคงไมมีอะไรดีไปกวาการเลาสะทอนความรูสึกสวนลึกท่ีผูปฏิบัติได หรือรูวาเกิดขึ้นแลวกับตนเอง
 หนังสือเลมนีร้วบรวมความรูสกึนกึคิดของครแูละนกัเรียนโครงการเพาะพนัธุปญญา ทีส่ะทอนออกมาใหเรา “ตคีวาม” 
วาเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับครูและนักเรียนบาง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการไดลงมือทําวิจัยเล็ก ๆ ของตนเอง เพราะ
เปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากลงมือทา สิ่งท่ีเกิดจึงเปน “การเฉพาะตน” หรือที่ภาษาพระทานเรียกวา “ปจจตัง” เปนสิ่งที่รู
เฉพาะตนเทาน้ัน
 หนงัสอืเลมนีค้ดัมาจากขอเขียนท่ีเปนตวัแทนของท้ัง 77 โรงเรียนโดยเลือกของครูและนกัเรียนมาอยางละ 1 บทความ 
โครงการเพาะพันธุปญญาหวังเปนอยางยิง่วาผูอานทีอ่ยูในแวดวงการศึกษาจะไดอานอยางใครครวญ ตคีวามระหวางบรรทัด เพือ่
ใหเห็นวาครูและนักเรียนไดอะไรจากโครงการเพาะพันธุปญญา เพื่อผูที่เก่ียวของจะไดนําไปหารือนําสวนที่ดีไปรวมปฏิบัติ และ
ใหขอชี้แนะในสวนที่นาจะสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได

โครงการเพาะพันธุปญญา
มีนาคม 2557
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เด็กหญิงลักษิกา ศรีโรจนกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ความเปล่ียนแปลงในตัวฉนัอกีอยาง คอื ความขยัน ความมุงมัน่ 
ความพยายาม ความซื่อสัตย ที่มีมากขึ้นหลังจากการทําโครง
งานน้ี นอกจากน้ีฉันยังไดเรียนรูการรับฟงคนอ่ืน ความอดทน 

การทํางานอยางเปนระบบ การแกปญหาโดยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรทีถ่กูตองมากขึน้ สิง่สาํคญัทีส่ดุทีฉ่นัไดจากการทาํ
โครงงานครั้งนี้ มันเปนประสบการณ มิตรภาพ และความเขม
แขง็ ทีฉ่นัไดผานความลาํบาก เจอกบัปญหาอปุสรรคมากมาย
ในการทาํโครงงาน แตกไ็มเคยยอทอ ฉนัมุงมัน่ตอไป จนประสบ
ความสาํเรจ็ นบัวาคุมคากบัความตัง้ใจของฉันจรงิๆ และความ
ประสบความสําเร็จนัน้ มนัจะเกิดขึน้ไมไดเลย หากไมไดอาจารย
ที่ปรึกษา คณะครูอาจารย คณะอาจารยพี่เลี้ยงโครงการเพาะ
พนัธุปญญา ครอบครัว และเพ่ือนนักเรียนของฉัน นอกจากน้ียงั
ตองขอขอบคุณ ผูอาํนวยการ คณะผูบรหิาร นกัเรยีนโรงเรียน
บุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ที่ไดใหโอกาสดี ๆ ใหความสนับสนุน เปนท่ีปรึกษา 
ใหองคความรูที่ถูกตอง ใหคําแนะนําดี ๆ ชวยดูแลพวกเรา 
และเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา จนโครงงานเรื่องนี้สําเร็จลุลวง 
มีประสิทธิภาพ และผานพนไปไดดวยดี

เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

 โครงงานบนฐานวิจัยเรื่องแรก
ของดิฉันน้ัน เร่ิมตั้งแตดิฉันไดเขารวม
เปนเด็กนักเรียนโครงการหองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร ซึ่งเริ่มตนตอนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และจุดเริ่มตนของ
การทาํโครงงานเรือ่งแรกของดฉินั เริม่

จากทางโรงเรียนไดเขารวมกับโครงการเพาะพันธุปญญา และ
ไดพาพวกเราไปศึกษางานท่ีโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
เพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องถานหิน ซึ่งจากการเรียนรูใน
ครั้งนั้น ทางกลุมของดิฉันมีความสนใจเก่ียวกับถานหินลีโอ
นาไดต ซึ่งเปนถานหินคุณภาพตํ่า และเมื่อศึกษาตอไปถึง
ประโยชนของถานหินคุณภาพต่ําหรือลีโอนาไดตนั้น จึงนํา
ไปสูการทําโครงงานบนฐานวิจัยเรื่องแรกของดิฉัน คือ การ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของถานหนิคณุภาพตํา่ (ลโีอนาไดต) 
กับกระดาษหนังสือพิมพในการรักษาความสดของผลไม สวน
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนจากการทาํโครงงานเรือ่งน้ีนัน้ นบั
วามมีากมาย ไมวาจะเปนความรูสกึทีเ่ปลีย่นไป เพราะในตอน
แรก กอนการทาํโครงงานเรือ่งนีฉ้นัรูสกึไมชอบ และคดิวาการ
ทาํโครงงานมนัเหมอืนเปนการเพ่ิมภาระใหกบัฉนัมากมาย แต
หลังจากที่ฉันไดทําโครงงานนี้แลว ฉันกลับรูสึกวา มันก็ไมได
แยอยางที่คิดไว เพราะในความลําบากเหลานั้น มันก็มีความ
สุข ความภูมิใจ
 ความประทับใจและมิตรภาพเลก็ๆ ซอนอยู นบัวาคุม
คาจริงๆ ในการไดทําโครงงานคร้ังแรกของชีวิตของฉัน ความ
เปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ไมไดมเีพยีงเทาน้ี หากมองถงึครอบครวั 
ครอบครัวดิฉันมีความภูมิใจมาก กับโอกาสในการไดทําโครง
งานคร้ังแรกของฉัน และประสบความสําเร็จดวยดี สิ่งที่เกิด

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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เด็กชายจตุพล ถานอย
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
 

เบือ่ แตพอไปทีโ่รงเรยีนวชิชานาร ีกเ็จออาจารยไพโรจน บอก

วาไมเขาใจ กจ็งึทอและทอมาก ๆ แตพออาจารยไพโรจนมาที่
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาจารยไพโรจนกจ็งึไดรวมคิดหวัขอ
ใหมใหและไดหวัขอ การพัฒนาเคร่ืองมือถอนตนถัว่ลสิง ทาํใหมี
กาํลงัใจมากข้ึน และมพีีเ่ลีย้งมาชวยใหกาํลงัใจมาถึงปจจบุนันี้ 
 จากท่ีผมไดขึ้นไปนําเสนอบนเวทีที่ราชภัฏ ทําใหผมไดมี
ประสบการณใหมในการพดูการนาํเสนอ การสบตาผูฟง ทาํให
ผมไดเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ดาน ทําใหผมมีประสบการณการ
คดิ สติปญญามากขึน้ และผมก็ขอขอบคณุและซาบซ้ึงในโครง
งานนีเ้ปนอยางมากทีท่าํใหผมไดเปลีย่นแปลงหลาย ๆ  ดาน ทัง้
คณุครูพีเ่ลีย้งในโครงการน้ีทกุคนท่ีรวมทุกขรวมสุขจนมาถึง ณ 
ปจจุบันนี้ กระผมขอขอบคุณและซาบซ้ึงในโครงการนี้อีกครั้ง
 ขอขอบคุณครับ

 ตั้งแตเริ่มทําโครงงานวิจัย ตอน
แรกก็รูสึกงง ๆ วามันคืออะไร และ
ไมเขาใจ ตองทํายังไง ทําไปทําไม แต
พอคุณครูไดอธิบายวิธีการของมันก็
รูสึกวามันงายขึ้น แตพอไดตั้งปญหา
จนคิดวามันยากทําไมได และก็รูสึก

วามันไมงายแมแตนิด ๆ เขียน Mind Map ก็ไมเขาใจ เขียน
แบบยังไงก็ไมรู แตครูไดอธิบายวา มันกวาง คิดวามันทําไม
ได จึงเปลี่ยนหัวขอ มาเปนเกี่ยวกับเครื่องปน จึงไดลงสํารวจ
พื้นที่บานม่ัว และไดรูการเก็บขอมลู การลงสํารวจ พอทําไปก็
ไมรูจะตอยอดยงัไง จากนัน้จงึกลบัมาเปล่ียนกลุม ไดหวัขอใหม 
ไดหวัขอ ถานกมัมนัตจากเปลอืกถัว่ลสิง พอทาํไป ๆ กร็ูสกึเบ่ือ 
ทาํอะไรก็ไมสนกุและกค็ดิวางานนีจ้ะเขามาทาํไม ทาํอะไร ๆ ก็

เด็กชายดนัย ไชยบุญเรือง 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

 เริ่มจากการที่ผมไมรูเรื่องอะไร
เลย ตอนท่ีผมเร่ิมขึ้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ไดสัก 2-3 สัปดาห ครูใหผมทํางาน
วจิยัอะไรผมก็ไมรูเพราะตอนน้ันผมกํา
ลังมึนๆ งงๆ อยู ทํางานไปทํางานมา 
งานวิจัยของกลุมพวกผมก็ไดเปลี่ยน

เรื่องไปเรื่อย ๆ ไดเปลี่ยนไปไดประมาณ 2-3 เรื่องพอมาถึง
งานท่ีพวกผมจะทํากันจริงๆ ก็คือ เรื่องเยลล่ีนํ้ามะพราวรส
นํ้าผึ้งผสมมะนาว พอพวกผมซื้ออุปกรณมาจะทําทดลองกัน 
ตอนนั้น ดร. ไพโรจน คีรีรัตน มาตรวจงานพอดี พวกผมก็ได
เปล่ียนเร่ืองอีกตอนน้ันพวกผมก็ไปมีจติใจทํางานกันเพราะมัน
จะใกลกับวันที่จะไปนําเสนอความกาวหนาของงานท่ีราชภัฏ
แลว เพราะตอนท่ี ดร. ไพโรจน ครีรีตัน ถามวาทาํแลวไดอะไร 
พวกผมตอบไดไมดีนัก ตอนนั้นเปนเรื่องที่พวกผมเปล่ียนเปน
เร่ืองสุดทายแลว ตอนที่พวกผมไดรูจะเอาเรื่องอะไรแลวก็ยัง
มคีรทูีป่รกึษาคอยแนะนําความรูเรือ่งมะพราวมาใหอาน ตอน
นัน้ยงัมอีกีหนึง่กลุม ทีม่คีรทูีป่รกึษาคนเดยีวกนั พวกผมกอ็าน
เน้ือหาของกลุมนั้นแลวก็นึกอะไรดีๆ ออกเลยไปปรึกษาครู

ที่ปรึกษาก็เลยไดเรื่อง ลักษณะของกะลาท่ีเหมาะสมกับการ
นวดระบบประสาทของฝาเทา เรื่องนี้พวกผมตั้งใจทํากันมาก 
แตบางครั้งก็ไปกันคนละทิศคนละทาง แตพวกผมก็ยังทํางาน
นี้ไดอยางตอเนื่อง มีตอนหนึ่งที่งานทางโรงเรียนกับทางบาน
เยอะอะไรก็จะสง ผมไมไดพักเลยตอนน้ันเปนเวลาท่ีพวกผม
ลําบากสุดๆ แตยังมีเพื่อนบางกลุมที่อยูบานใกลกันมาชวย
อยางสมํา่เสมอเลย ทัง้นีท้ัง้นัน้แลวกท็าํงานมาอยางจนทาํใกล
จะเสร็จ แตตอนนี้งานทุกอยางผมทํางานคนเดียวหมดเลย ไม
เหมือนตอนที่โรงเรียนไมปดภาคเรียนที่ 2 ก็ยังมีเพ่ือนในกลุม
ชวยอยูงานก็เบาลงเล็กนอย แตตอนน้ีไมเปนอยางนัน้แลว คน
หนึง่กไ็ปทาํงานกบัพีท่ีส่มทุรปราการ คนหนึง่กไ็ปไหนไมรูโทร
ตดิ แตไมมใีครรับ ยงัดทีีม่เีพือ่นกลุมอืน่มาชวยจนงานสําเร็จลุ
ลวงไปดวยดี 
 สุดทายก็ขอขอบคุณทุกคนทุกทานท่ีมาชวยผมจน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ความรูสึกของผมตอนนี้มันเปนความสุข
ปนความวิตกกังวล ที่จะไดไปนําเสนองานกรุงเทพมหานคร 
แตผมจะทําหนาที่นี้ใหดีที่สุด ผมสัญญาครับ 
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เรื่องเลานักเรียน 3

 โรงเรียนแมพริกวิทยาไดเขารวม
โครงการเพาะพนัธุปญญา ทางโรงเรยีน
ไดคดัเลอืกนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 
4 หอง 1 เปนตัวแทนในการเขารวม
โครงการ มีทั้งหมด 42 คน
 ในครั้งแรกที่พวกเราไดเร่ิมทํา

โครงงานของโครงการน้ี ก็รูสึกวาเปนโครงงานท่ียาก ไมเคย
ทํา และไมถนัด เพราะยังขาดประสบการณ และความรูใน
ดานการทําโครงงานวิจัย ทําใหพวกเรารูสึกตื่นเตน หนักใจ 
กดดัน และเครียดเปนอยางมาก แตเมื่อไดรับคําปรึกษา คํา
แนะนํา และความชวยเหลือจากคณะอาจารยทางโรงเรียน
และศูนยพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ก็ทําใหพวก
เรามีกําลังใจในการทําโครงงานมากขึ้น ถึงแมโครงงานจะได
รับคําวิจารณอยางมากมาย แตเราก็สามารถชวยกันแกโครง
งานตามคําติติง และขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหโครง
งานสําเร็จ
 ในการเขารวมโครงการน้ีสงผลใหเราไดฝกทกัษะการ
คิดวิเคราะห รูจักเหตูและผล วิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนา

และการวางแผน กระบวนการคิด ทักษะในการตอบคําถาม 
ซึ่งเมื่อเราไดทํางานกลุมก็ทําใหเราเกิดความสามัคคีกันในหมู
เพื่อน เพราะเราไดฟนฝาปญหา และพัฒนาโครงงานใหดีรวม
กัน และในการทํางานในแตละครั้งก็จะมีการประเมิน ซึ่งใน
ตอนนี้โครงงานของเราก็ไดประสบความสําเร็จมาได ก็เพราะ
คําแนะนํา และกําลังใจจากรศ.ไพโรจน คีรีรัตน คณะศูนย
พี่เลี้ยง และครูจากทุกโรงเรียน 
 สดุทายน้ีพวกเรานักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปท ี4 หอง1 
จากโรงเรียนแมพริกวิทยาก็ขอกราบขอบพระคุณรศ.ไพโรจน 
คีรีรัตน ศูนยพี่เลี้ยง คณะอาจารยทุกทาน ที่รวมเดินทางกับ
พวกเรา ขอบคุณสําหรับทุกคําแนะนําและประสบการณดีๆ 
ที่ไดมอบใหกับพวกเรา และที่สําคัญขอขอบพระคุณทานผู
อํานวยการโรงเรียนแมพริกวิทยา และครูที่ปรึกษาโครงการ
ที่ใหคําแนะนํา คอยสนับสนุนพวกเรา และหยิบยื่นโอกาสซึ่ง
หาไดยากทีจ่ะไดเขารวมโครงการท่ีมปีระโยชนตอพวกเราเปน
อยางมาก ทาํใหพวกเราไดเปนสวนหนึง่ของโครงการนีพ้วกเรา
จะพยายามทาํใหโครงงานของพวกเราออกมาดทีีส่ดุ ขอบคณุ
สําหรับทุก ๆ สิ่งคะ 

นางสาวรัตนาภรณ จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนแมพริกวิทยา 

นายณัฐพล การดวน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

 กระผมเปนนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษา
ปที่ 4 ของโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
ในคําวาโครงงานฐานวิจัยเปนคําที่
กระผมไมมคีวามเขาใจวามคีวามหมาย
เปนอยางไร และกระผมก็ดใีจวาในป
การศึกษานี้ของกระผมทางโรงเรียน

ไดมีการใหนักเรียนในหองของกระผมไดทําโครงงานฐานวิจัย
ขึ้น พวกเราก็ชวยกันคิดหัวขอของโครงงานฐานวิจัยจนไดขอ
สรุปวา สมอไทยหรือมะนะ(ชื่อเรียกของภาษาถิ่นเหนือ) หรือ
สมอไทย เนื่องจากในโรงเรียนมีตนสมอไทยตนใหญที่อยูคูกับ
โรงเรยีนมาเปนระยะเวลานานถงึ 27 ป ตนสมอไทยตนนีอ้ยูคูกบั
บรเิวณโรงเรยีนมาตัง้แตเริม่ตัง้โรงเรยีนเมือ่ป พ.ศ. 2529 และ

มีความสัมพันธกับชุมชนตําบลทุงกวาว โดยเฉพาะชุมชนรอบ
โรงเรยีน เนือ่งจากมชีาวบานใหความสําคญัมาเกบ็ผล ใบ สวน
ประกอบตางๆ ของตนสมอไทยอยูเปนประจํา นกัเรียนซ่ึงเปน
ลกูหลานของคนในชุมชนจึงมคีวามสนใจและมีความรูสกึผกูพนั
กบัตนสมอไทย กระผมรวมกลุมกบัเพือ่นๆ ไดทาํโครงงานฐาน
วจิยัเรือ่งการเพาะเมลด็สมอไทยเพือ่การอนรุกัษสูชมุชนอยาง
ยัง่ยนื กระผมและเพ่ือนจึงชวยกันคนหาความรูเกีย่วกับเร่ืองท่ี
ทาํดงักลาวจากหองสมุด อนิเทอรเนต็ ผูรูในตําบลทุงกวาว ใน
การทํางานโครงงานฐานวิจัยในครั้งนี้กระผมมีคติประจําใจใน
การทํางานอยู 2 เรื่องคือ อยายอมแพเมื่อไดลงมือ และความ
พยายามอยูทีไ่หน ความสาํเรจ็อยูทีน่ัน่ ในการทาํงานโครงงาน
ฐานวิจัยทําใหกระผมไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังอุปสรรค 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา4

ทําใหตองใชคติประจําใจในการเขามามีสวนชวยในการแกไข

อุปสรรคดังกลาวขึ้น ในการทํางานในคร้ังนี้ความสําเร็จท่ีเกิด
ขึน้ กระผมตองขอบพระคณุคร ูและคณาจารยจากศนูยพีเ่ล้ียง
โครงการเพาะพันธุปญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทุก
ทาน รวมไปถงึโครงการเพาะพนัธุปญญาจาก สกว.และ บมจ.

กสิกรไทยท่ีไดใหการสนับสนุนในการทําโครงงานฐานวิจัยใน

คร้ังนี้ ในการทําโครงงานเพ่ือการเพาะสมอไทยจากเมล็ดสู
การอนรุกัษชมุชนอยางยัง่ยนื การทาํโครงงานฐานวจิยัจงึเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

นางสาวป่นวรา นาตะ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนวิชชานารี

  โครงการเพาะพันธุุปญญาเปน
โครงการทีไ่ดใหประโยชนตอขาพเจา
เปนอยางมากไมวาจะเปนดานกระบวน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานของ
ประชาธปิไตยในการฟงเหตผุลซึง่กนั
และกันในกระบวนการทํางาน ดาน

ของการแกไขปญหาในบริบทของสภาพชุมชนเจริญประเทศ

ปญหาทีข่าพเจาพบ คอื เรือ่งของแมนํา้วงั ซึง่ขาพเจาไดมสีวน
รวมในการชวยแกปญหา และจากประสบการณที่ขาพเจาได
รับจากโครงการเพาะพันธุปญญาทําใหขาพเจามีพื้นฐานใน
การทํางานอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน การเปล่ียนแปลงท่ี
ไดรับจากโครงการเพาะพันธุปญญา คือ รับฟงเหตุผลของ
ผูอืน่มากข้ึน มคีวามอดทนในการทาํงาน ทาํงานอยางมรีะบบ 
และมีความรูใหมๆ ในกระบวนการทํางานมากยิ่งขึ้น

เด็กชายกันตินันท พรมเถื่อน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

 การท่ีกระผมไดมาทําโครงงานการ
วิจัยนี้ทําใหกระผมไดเรียนรูอะไร
หลายๆ อยางที่กระผมไมเคยสัมผัส
รูมากอน และยังไดความรูจากการ
ที่ลงมือปฏิบัติทําสิ่งตางๆ ถึงแมจะ
มีอุปสรรคบางแตก็ผานมันไปไดโดย

ความสามัคคีของสมาชิกในกลุม และอุปสรรคที่ยากที่สุดของ
ผมคือ การลงท่ีนาและสอบถามคนในหมูบานน้ันๆ พวกเรา
ไดไปขอสัมภาษณ แตพวกเขาปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณเราจึง
เปล่ียนหลายหมูบานไปเร่ือยๆ จนพวกเราส่ีคนในกลุมผานไป
ไดและงานก็สําเร็จไปไดดวยดี
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เรื่องเลานักเรียน 5

 การเรียนวิชาโครงงาน จากคณะ
ครใูนโครงการเพาะพนัธุปญญา กระผม
ไดเรยีน 1 ป ทาํใหผมเปนคนทีย่ิม้งาย
อยากมาโรงเรียนแตเชา และสนใจ
ตนเองและชวยเหลือผูอืน่มากข้ึน เม่ือ
ครสูอนใหนัง่สมาธทิีผ่มไมเคยปฏบิตัมิา

กอน และผมเริม่ไปสวดมนตตอนเชาเกอืบทกุวนักบัคณุครทูาํให
รูสกึผอนคลายและพบความสขุสบายขึน้ เมือ่มเีวลาวางผมจะ
ไปพบและสวสัดคีณุครทูีส่อนผม เพราะคณุครใูหคาํแนะนาํทีด่ี
และใหความรกัความสนใจผมตลอดเวลา ผมคยุกบัคณุครไูดทกุ

เด็กชายเนติวิทย ชัยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน

อยางครบั การศกึษาหวัขอโครงงานท่ีกลุมผมชวยกนัหาขอมูล
จากการไปศึกษาการทอผาไหม ผลิตภัณฑผาไหมและมีผูใหญ
ในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน คอยตอบคําถามและให 
ขอมูลใหผมไดมีความรูเรื่องตัวบงชี้ทางภูมิศาสตร (G I) ของ
ผาไหมยกดอกลําพนู ทีเ่กดิจากการคิดทีเ่พือ่นๆ เลอืกเปนหวัขอ
โครงงานกลุม มกีารชวยเหลอืและเก็บขอมูลและนําเสนอหนา
หองเรียนแกอาจารยในโครงการเพาะพันธุปญญา ทาํใหผมได
เรยีนรูสิง่ใหมๆ  และมคีวามคดิสรางสรรคทีเ่กดิจากการทาํงาน
กลุมของตัวเองครบั ตอนนีผ้มเรยีนไดดขีึน้และชอบกจิกรรมที่
มีการปฏิบัติที่ผมถนัด

เด็กหญิงอรวรรณ กันทะวี 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

 ดิฉันมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่
โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคมไดมีการ
จัดกิจกรรมโครงงาน เปนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน มีการจัดกิจกรรมเปน
ประจําทุกป อีกทั้งกิจกรรมโครงงาน
ก็เปนอีกตัวช้ีวัดหนึ่งของสาระการ

เรียนรูตางๆ ถึงอยางน้ัน แตโครงงานฐานวิจัยก็ยังยากเกินไป
สําหรับเด็ก ม. ๒ อยางดิฉัน ดิฉันคิดเชนนั้น แตพอเวลาผาน
ไป การไดลงมอืทาํไดลองผดิลองถกู ไดคดิ ไดวเิคราะหอยางมี
เหตมุผีล ความทอแท ความอดทน ความมุงมัน่ ความพยายาม 
และอีกมากมาย ที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการทําโครง
งาน ไดเปล่ียนแปลงความคิด สรางเด็กผูหญิงคนเดิมใหเปน
คนใหม ทําใหการเรียนรูเปนส่ิงที่ตื่นเตน ถึงแมจะมีอุปสรรค
ใหตองเผชิญมากมาย แตดิฉันและเพื่อนๆ ก็ผานพนมันมาได
อยางไมยากเยน็ ดวยความมานะพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค
นานานบัประการ อกีทัง้ยงัไดรบัความเมตตา ความอนุเคราะห
จากคณะคณุครพูีเ่ลีย้ง คณุครทูีป่รกึษาโครงงาน คณะครแูกน
นําโครงการเพาะพันธุปญญาทุกๆ ทาน ไดรับกําลังใจจากคุณ

พอคุณแม และเพื่อนๆ พื่ ๆ นอง ๆ ทุกคนที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดีในทุกๆ ครั้งท่ีขอความชวยเหลือ สิ่งเหลานี้อาจจะ
ไมมคีาทีส่ามารถตรีาคาเปนเงนิได แตโครงงานของดิฉนัจะไม
สามารถประสบความสําเร็จลงไดเลย หากขาดสิ่งเหลานี้ไป
 ดิฉันขอขอบพระคุณคณะคุณครูแกนนําโครงการ
เพาะพนัธุปญญาทกุๆ ทานทีใ่หโอกาสดฉินัไดรวมกจิกรรมดีๆ  
นี้ กิจกรรมนี้ใหประโยชนกับดิฉันมากมาย ทั้งความรู ความ
กลาในการคิด การแสดงออก ทําใหดิฉันและเพื่อนๆ มีความ
สามคัค ีชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั กจิกรรมนีช้วยใหดฉินัทาํโครง
งาน “เปน” มากกวาเมื่อกอนมากดิฉันคิดวาตนเองไดพัฒนา
ขึ้นมาอีกกาวหนึ่ง 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา6

 โรงเรียนแจหมวิทยาไดเขารวม
โครงการเพาะพันธุปญญา พวกเรา
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/6 
ไดเขารวมในโครงการเพาะพันธุปญญา 
กบัทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ใน
คร้ังแรกทีไ่ดเขารวมโครงการและไดทาํ

โครงงานน้ีกร็ูสกึทอ และอยากหยุดทาํ เพราะทุกคนยังไมเคยทํา
โครงงานฐานวิจยั และเหนือ่ยทีจ่ะตองคนควา แตพอไดทาํกนั
เปนกลุม ชวยกนัทาํงานกร็ูสกึสนุกสนาน และเกดิความสามคัคี
ในหมูคณะข้ึน และในตอนท่ีพวกเราไดไปเสนอความกาวหนา
ของโครงงาน ก็ไดเจอกับคณะอาจารย และผูทรงคุณวุฒิที่ได
ใหคําแนะนํา วางแผนการทํางาน การตอบคําถาม ทําใหพวก

เราไดเกิดการพัฒนาโครงงานใหมีคุณภาพ มาไดจนถึงจุดน้ี 
โดยนําเอาคําแนะนํา คําติชม ของคณะอาจารยทุกทาน มาใช
ในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาโครงงาน จนทําใหโครงงาน

เด็กหญิงดาริณี ต๊ิบหลา
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนแจหมวิทยา

ประสบความสาํเรจ็เกินกวาทีเ่ราตัง้ไว และพวกเราทาํโครงงาน
หัวขอ การศึกษาการกําจัดหอยเชอรรี่ดวยนํ้าหมักหอยเชอรรี่ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว ซึง่เปนเร่ืองในชุมชนของพวกเรา ดฉินัและ
เพ่ือน ๆ  ไดประสบการณมากมายทีส่ามารถนาํมาปรบัใชได ไม
วาจะเปนเรือ่งของทกัษะการพดูตอหนาประชมุชน และทกัษะ
การตอบคําถาม ไหวพริบปฏิภาณ ฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
คดิอยางมีเหตผุล ซึง่จุดมุงหมายสูงสดุของเราคือการท่ีผลงาน
วจิยัทีพ่วกเราทาํนัน้ สามารถนาํไปใชไดจรงิและเปนท่ียอมรบั
โดยทั่วกัน
 สดุทายน้ี พวกเราขอขอบพระคุณศนูยพีเ่ลีย้งโครงการ
เพาะพันธุปญญามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่รวมเดินทาง
ตั้งแตเริ่มแรก และก็ขอขอบคุณทานอาจารยไพโรจน คีรีรัตน 
ครูผูชวยสรางรวมกับพวกเรามาเปนเวลา 1 ป และทําใหพวก
เราไดสรางการเรียนรูดวยตัวเอง ขอขอบคุณคะ

 ´Ô©Ñ¹áÅÐà¾×èÍ¹ æ ä´Œ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �ÁÒ¡ÁÒÂ·Õè

ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒ»ÃÑºãªŒä´Œ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹àÃ×èÍ§¢Í§·Ñ¡ÉÐ

¡ÒÃ¾Ù´μ‹ÍË¹ŒÒ»ÃÐªØÁª¹ áÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃμÍº

¤íÒ¶ÒÁ äËÇ¾ÃÔº»¯ÔÀÒ³ ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� 

¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕàËμØ¼Å
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เรื่องเลานักเรียน 7

เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยพะเยา

 จากการทําโครงงานทําใหได
ประสบการณมากมาย ตั้งแตไดรับ
โครงงานตกใจมาก จงึไปปรกึษากบัที่

ปรกึษาช่ืออกุฤษฏ ไชยมงคล (อ.ออฟ) 
อาจารยบอกวาตองทาํการทดลองนะ 
พวกหนจูะตองหมกัปลาสมกนัเอง นกึ

อยูเหมือนกนัคะวาจะทาํไดหรอืเปลา อาจารยจงึใหไปซือ้ของ
แตดวยความที่พวกเราเปนเด็กนักเรียนโรงเรียนประจําตองมี
อาจารยพา ก็ไดออกไปซื้อของขางนอกกับอาจารยพันธิตรา 
กมล (อ.พัน) ที่ตลาดแมทองคํา แต อ.พันเรียกตลาดแมตํ่า 

ไดเงินมา 1000 บาทเหลือกลับโรงเรียนแค 100 บาท วันนั้น
เปนวันที่ยุงมาก เพราะออกไปตอนบาย ไมไดเรียนตอนบาย 
อาทติยนัน้จงึไดอยูหอ เพือ่หมกัปลาสม ในวนัเสารขาวเชากไ็ม
ไดกิน ตองเดินไปโรงเรียน 7.00 น. ระหวางนั่งรอก็คิดกันวา
เรายงัขาดเหลอือะไรบาง วางแผนการทดลองกนัไปเร่ือยๆ จน
อาจารยทีป่รึกษามาถงึจากนัน้กเ็ริม่ทาํ ลงมอืหมกัปลาสมครัง้
แรกในชีวิต เริ่มจากหุงขาวทั้งขาวเจา และขาวเหนียว อีกคน
เตรียมลางปลา หันกระเทียม ชั่งเกลือใหมีปริมาณเทาๆ กัน 
เมือ่ขาวสกุจงึเร่ิมผสมสวนตางๆ ใหเขากนั ทาํไป เปดเพลงกนั
ไป กวาจะเสร็จก็เกือบ 13.30 น. ในตอนนั้นทั้งหิวทั้งเหนื่อย
เพราะตองเดินกลบัหออีก จากน้ันทกุคนก็แยกยายกนักลับบาน 
พอวันจนัทรเปนวนัแรกท่ีตองทําการวัดคา pH พอเปดถุงออก
มา กลิ่นแรงมากๆ ยิ่งนานวันกลิ่นยิ่งแรง เหม็นมาก พอถึงวัน
พุธมี อ.ทานหน่ึงบอกวา ทํา 4 ถุงมันหาคาไมได พวกเราจึง
ไปปรึกษากับอ.ออฟ อ.ออฟก็ตกลงใหทําใหม ในตอนนั้นเขา
แทบทรุด เหมือนท่ีทํามาทุกอยางไรคา แตทําใหไดทราบวา 

เด็กหญิงพัฑฒิดา พิชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การวางแผนการทดลองท่ีดสีาํคญัอยางไร จงึคยุกบัเพือ่นๆ วา
ไมเปนไร เริม่ใหมอยาเพิง่ทอ เราเลยไดไปซ้ือของมาใหม รอบ
นี้ที่ปรึกษาใหทําเองพวกเราลงมือทําในวันพุธหลังทานขาว
เย็นเสร็จ ตอนน้ันพวกเราก็บนไปดวยทําไปดวย แตทุกคนก็
ใหกําลังใจกัน รวมถึงท่ีปรึกษา อาจารยหลายๆ ทาน เหมือน
ความลาํบากของกลุมขาพเจาจะไมหมดเพยีงเทานี ้สปัดาหนัน้
ก็มีสอบ 5 วันติดกัน ตอนน้ันเหน่ือยมาก แตก็ตองแบงเวลา
ใน 1 วันใหคุมคามากที่สุด หลังเลิกเรียนทําการติดตอพี่ออย 
ที่เปนนักวิทยาศาสตรของโรงเรียนใหเปดหองวิทยาศาสตรพี่
ออยนารักมาก คอยดูแล ชวยเตรียมอุปกรณ หมักเสร็จลาง

อุปกรณเสร็จ เกือบประมาณ 21.00 น. แตก็มีพี่ออยคอยอยู
เปนเพื่อนดูแลพวกเราอยางดี แลพวกเราก็นั่งรถเมลกลับหอ
อยางปลอดภัย วันรุงข้ึนก็มาวัดคา pH ปลาสมจนถึงวันศุกร 
ยิง่วนัสดุทายกลิน่แรงมาก เจอแมลงตอมดวย แตทีส่าํคญักลิน่
ปลาสมของกลุมเราติดทนนานอยูในหองวทิยาศาสตร เมือ่มอง
ยอนกลับไปการไดเขามาเปนสวนหน่ึงของโครงการเพาะพันธุ
ปญญาเปนประสบการณชวีติทีด่ ีและทีส่าํคญัทีส่ดุโครงงานนี้
ทาํใหพวกเราไดความรับผดิชอบ ความมวีนิยั ความรอบครอบ 
ความสามัคคีในหมูคณะซ่ึงเปนสิง่สําคัญทํางานผานลุลวงไปได
ดวยดีในแตละข้ันตอน ขอขอบคุณ อ.พัน ที่ใหคําปรึกษาดาน
ตางๆ การออกนอกสถานท่ีไปซ้ือวัตถุดิบเพื่อทําการทดลอง 
พี่ออยเจาหนาที่หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่คอยดูแลดาน
ปฏิบัติการทดลอง อํานวยความสะดวกในเร่ืองเคร่ืองมือที่ใช 
และท่ีขาดไมไดอาจารยที่ปรึกษาท่ีคอยใหคําแนะนํา กําลังใจ
และปรึกษาเร่ืองตางๆ ดแูลอาํนวยความสะดวกใหนกัเรียนแต
อาจารยก็ไมเคยบน ขอขอบพระคุณ ณ ที่นี้ 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา8

 เมือ่ดฉินัเร่ิมมาเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที ่2 คณุครูบอกวาปนีเ้ราจะไดเรียน
เพ่ิมเติมเปนโครงงานภายใตโครงการ
เพาะพันธุปญญา คณุครไูดเลาถึงทีม่า
ของโครงการ ฉนัคดิวาหากเราไดทาํคง
สนกุมากๆ คงจะไมนาเบ่ือ หลงัจากน้ัน

ทั้งหองเราก็ตกลงกันวาจะทําโครงงานเก่ียวกับนํ้าออย สบบง 
เพราะเปนจุดเดนของทองถิ่นเรา กลุมฉันสรุปกันวาเราจะทํา
เรือ่ง บรรจภุณัฑนํา้ออยจากกระดาษชานออย (ตอนแรกนนท 
สมาชิกชายเดียวในกลุมเสนอใหทาํเรือ่ง เหลาน้ําออยแตฉนักับ
เพื่อนอีกคนเห็นวามันขัดศีลธรรมยังไงชอบกลเลยขอใหนนท
เปลี่ยนเรื่องใหม) 
 ตอนทีก่ลุมเราจะทาํกระดาษครัง้แรกฉนัรูสกึตืน่เตน
มากวา การทาํกระดาษจากชานออยของเราจะสาํเรจ็ไหมและ
แลวก็ผานไปดวยดี ฉันรูสึกดีใจและภูมิใจมากๆ กับการทํา
กระดาษครัง้แรกในชีวติ ตอมาการทําโครงงานของกลุมเราก็มี
ปญหาหลายอยางเกดิขึน้ แตกส็ามารถแกไขไดทกุครัง้ไป โดย
มคีณุครูคอยชวยเหลืออยู บางคร้ังฉนักร็ูสกึทอแท เหน่ือย เบือ่ 
ขี้เกียจ ไมอยากที่จะทําโครงงานอีก เพราะเราตองใชเวลาวัน
เสารอาทิตยตลอด (เราตองใชเวลาทดลอง ตมเยือ่กระดาษ ซึง่
ในเวลาเรียนทําไมทัน) ฉันเครียดมาก แตพอฉันเห็นคุณครูมา
ดแูลเรา ครเูหน่ือยกับโครงงานของหองเรามากกวาฉนัอกี ฉนั
เลยเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําโครงงานใหสําเร็จใหได! 
 ในวนัที ่14 กมุภาพนัธทีผ่านมา กลุมพวกเราไดมโีอกาส
นาํเสนอโครงงานแกคนในชุมชน ในงานวันนํา้ออยหวานสบบง 
ปรากฏวามคีณุลุงคนหน่ึงทีท่าํขาวแตนขายสนใจกระดาษท่ีพวก
เราทํามาก สอบถามและใหขอเสนอแนะกับพวกเรา แลวยังมี
อกีหลายทานทีช่ืน่ชมงานของเรา ตอนนัน้ฉนัรูสกึดีใจ มคีวาม
สุขมากท่ีมีคนสนใจกระดาษชานออยของกลุมเรา ตอนท่ีฉัน
เรยีนช้ันประถมก็เคยทําหลายโครงงาน แตเม่ือมาทําโครงงาน
นี ้ฉนัคดิวาสิง่ทีเ่คยทาํจะเรียกวาโครงงานไมไดเลย เพราะเรา
ไมไดทาํ ไมไดศกึษาเองเลย ดงันัน้ โครงงานบรรจุภณัฑนํา้ออย
จากกระดาษชานออย จึงเปนโครงงาน(จริงๆ ) โครงงานแรก
ที่ฉันทํา หลังจากทําโครงงานเสร็จสิ้นแลวฉันรูสึกโลงใจมาก 

 จากการทําโครงงานจนสําเร็จฉนัไดประสบการณหลาย

อยาง อันดับแรก ฉันคิดวาฉันโตเปนผูใหญมากขึ้น มีความรับ
ผิดชอบ มีความอดทน มีทักษะการคิดวิเคราะห กระบวนการ
กลุม การแกไขปญหา กลาแสดงออก มทีกัษะเร่ืองการพูด และ
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ ความซื่อสัตย ตอนทําแบบสอบถาม
คณุครใูหคดัแบบสอบถามทีไ่มสมบรูณออก หลงัจากคดัแลวมี
แบบสอบถามจํานวนมากท่ีใชไมได ฉนัคดิวาทาํไมตองคัดออก
แคลืมเช็คชองใดชองหนึ่ง แตเมื่อไดยินครูอธิบาย ฉันก็คิดวา
ทาํไม เพราะมนัเปนสิง่ทีน่กัวิจยัควรม ีคอื ความซือ่สตัย ฉนัคิด
วาโครงการนี้เปนโครงการที่ดี สอนใหเด็กมีการพัฒนาตนเอง
หลายๆ ดาน ควรที่จะมีโครงการดีๆ แบบนี้ตอไป ขอขอบคุณ
ผูทีส่นบัสนุนโครงการเพาะพันธุปญญาทุกทาน ขอบคุณคณุครู
กนกวรรณ แสงศรีจันทรและคุณครูที่ปรึกษาทุกทานที่ใหคํา
แนะนํา ใหขอคดิดีๆ  และคอยเปนกาํลังใจ แมคณุครูจะเหน่ือย
แตกไ็ดชวยสนบัสนนุนกัเรยีนในการทําโครงงานตลอดมา และ
ทายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณโครงการเพาะพันธุปญญาอีกครั้ง
จากใจจริงคะ

เด็กหญิงศิญาภรณ ธรรมวงศ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
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เรื่องเลานักเรียน 9

 เนื่องจากกลุมของผมไดทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของถาน
อัดแทงจากผักตบชวากลุมของผมก็
เลยมปีระสบการณสวนมากจะเปนการ
หาผกัตบชวาแลวนํามาทาํเปนถาน นบั
ตัง้แตแรกเปดเทอมมาน้ันเราตางพากนั

สงสยัวาโครงงานฐานวจิยันัน้หมายถงึอะไร แตพอถงึตอนเรยีน
เราก็สามารถตอบคําถามของครูไดถกูตอง ทีค่รถูามวาโครงงาน
หมายถึงอะไร ทุกคนพากันเดาคําตอบ แตก็ตอบถูกกันทุกคน 
จากนั้นครูก็ใหนักเรียนแบงกลุมกัน เพื่อที่จะหาโครงงานฐาน
วิจัยที่จะนํามาทําการวิจัยและศึกษา ที่กลุมของผมเลือกที่จะ
ศึกษาประสิทธิภาพของถานอัดแทงจากผักตบชวาก็เพราะวา 
ในชุมชนของกลุมผมทุกคนจะทําถานอัดแทงจากไมพวกผม
เลยนาํมาตอยอดและคดิวาถานอดัแทงนีท้าํไดแตไมเทาน้ันเห
รอ แลวผักตบชวาหละทําไมไดเหรอ เพราะท้ังๆ ทีม่นักเ็ปนพชื
เหมอืนกัน พวกเราจึงลองคิดทาํการวิจยัทีเ่กีย่วกับผกตบชวาดู
วามนัจะสามารถนํามาทําประโยชนอะไรไดบางนอกจาก เปน
อาหารใหปลาในกวานพะเยาไปวันๆ จากน้ันพวกผมจึงไปเก็บ
ผักตบชวาท่ีตากทิ้งไวในลานหนากวานพะเยามาตัดราก ตัด
ใบออก แลวนําสวนลําตนมาตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ ละเอียด อาจ
เปนเพราะวนันัน้เองทีท่าํใหเราชวยกนัและทาํใหเราไดรูจกักนั

มากขึ้นเรียกไดวา เหตุการณครั้งนั้นสรางมิตรภาพใหแกเรา
ทั้ง 4 คนเลย หลังจากนั้นเราก็นําผักตบชวาท่ีละเอียดแลวมา
เก็บไวกอน จากนั้นเราก็คิดหาอัตราสวนที่จะนําผักตบชวามา
ผสมกับของอ่ืนๆ ที่มีในชุมชนพวกเราใชเวลาคิดหาสูตรและ
อัตราสวนที่ลงตัวประมาณ 3 วันไดถึงจะไดสูตรที่ลงตัว ถัด
จากวันน้ันเราก็เร่ิมลงมือทําถานอัดแทง ในวันแรกทุกคนก็มี
แตความสุข สนุกสนาน ยิ้มแยม เบิกบาน แตแลววันแรกของ
เราก็พงัไปไมเปนทา แตทกุคนก็ไมถอดใจงายๆ พวกเราเลยให
กาํลงัใจกนั และบอกกนัวา “ตองสู ตองสู จงึจะชนะ” (คนรอง
นึกไดไงกันนะ หรือวาเขารูจักกับคุณเจินเจิน บุญสูงเนินดวย
หรอืเปลานะ) แลววนัรุงข้ึนเราก็ไปทาํถานอดัแทงกนัตอจนได
เปนเนือ้ผงถานทีพ่รอมอดั จากนัน้เราจงึนาํไปอดัดวยเครือ่งอดั
ถานอัตโนมัติ วิธีการอัดนี้เรียกวา การอัดเย็น แลวนําไปตาก
ประมาณ 1 วัน แลวนําถานที่ไดไปกุมตอดวยเตากุมถานของ
ชาวบานทีม่อียูในชมุชนของเรา เมือ่เราไดถานทีเ่รยีบรอยแลว
ก็นําไปทดสอบประสิทธิภาพของถานอัดแทงจากผักตบชวาที่
เราได โดยการหาระยะเวลาในการติดไฟหรือเผาไหม และที่
สําคัญ คือ วัดการใหพลังงานที่ไดจากถานที่เราทําวาสุดทาย
แลวผลสัมฤทธิ์ของถานที่เราไดมีคุณภาพประสิทธิภาพหรือ
ไม พรอมที่จะใชงานในชุมชนและออกจําหนายในทองตลาด
แลวหรือยังนั่นเอง

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม

นางสาวพิชชาพร คีรีแกว
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนแมจันวิทยาคม 

 ดฉินัชือ่ นางสาวพิชชาพร ครีแีกว 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4/1 โรงเรียน
แมจันวิทยาคม และเปนนักเรียนใน
โครงการเพาะพันธุปญญาไดทาํงานวิจยั
เรือ่ง “แนวทางการอนรุกัษภมูปิญญา
การจัดการน้ําแบบเหมืองฝาย (กรณี

ศึกษาพื้นที่ลุมแมนํ้าคํา จังหวัดเชียงราย)” ซึ่งกลายเปนวิชา
หนึง่ในหลกัสตูรการศกึษาของโรงเรยีน เราเริม่เรยีนวชิานีโ้ดย 

การชี้แนะของคุณครูและอธิบายเก่ียวกับโครงการนี้ และตอง
ทําวิจัย ซึ่งเม่ือไดยินก็งงมากวา คืออะไร? แตกอนจะเขาใจวา
คอืสิง่ใด การฝกเตรยีมความพรอมครัง้ใหญสาํหรบัการเปนนกั
วิจัยรุนเยาวก็เริมขึ้น คุณครูใหจัดกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน 
และแนนอนวาใครสนิทกันกต็องอยูดวยกนั แตกใ็ชวาสนิทกนั
แลว งานที่ไดจะออกมาดี ไมเลย ยิ่งสนิทกันกลับเลนมากขึ้น 
ไมเอาการเอางานซะเลย ขั้นแรกที่ไดฝกคือ การตั้งปญหา ซึ่ง
ชวงแรกทีฝ่กตัง้ปญหาไมไดเกีย่วกบังานวจิยัเทาใดนกั แตหลงัๆ 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา10

มาพอเขาใจ วาทีใ่หทาํไปน่ันคอืการฝกทกัษะ ตอนท่ีทาํกย็งับน

อยูเสมอวา ทําไปทําไม ใหเดินดูตนไม ใบหญา ดูไลเคน ดูมด 
เห็นอะไรก็เขียนๆ ไป เขียนผิดเขียนถูกก็ไมวากัน ตั้งคําถาม 
บางคําถามก็ไรเดยีงสาสุดจะบรรยาย แตบางคําถามก็ด ีนาคดิ 
การฝกตั้งปญหาเชนนี้ทําใหเรารูเลยวา มันไมใชแคการฝกฝน 
แตมันคือการเรียนรูเพ่ือนําไปตอยอด นักเรียนสวนมากท่ีเขา
รวมโครงการเปนนักเรียนใหม มาจากตางท่ีตางถ่ินกัน การ
วิพากษวิจารณจึงไมเปนไปตามท่ีควร บางก็กลาหาญ บางก็
อายหนามุดโตะ แตนั่น คือการฝก ฝกเพื่ออะไร ฝกเพื่อใหเรา
ไดเรียนรูในสิ่งใหมที่ใกลตัว
 การรวมกิจกรรมผูนาํสีท่ศิ เปนกจิกรรมท่ีทาํใหศกึษา
นสิยัของตนเองจากสตัวแสนนารกั 4 ชนดิ คอื หม ีหน ูกระทงิ 
และอินทรีย การเขารวมกิจกรรมผูนําสี่ทิศ ทําใหดิฉันไดรูจัก
ตนเองมากข้ึน ทําใหเราเห็น และวิเคราะหไดงายขึ้นวา เรา
และเพ่ือนมีนิสัยแบบใด ทําใหเราปรับตัวเวลาทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางเหมาะสม 
 การเริ่มคิดหัวขอวิจัย โดยครูชวนคิดวา อยากศึกษา
อะไรท่ีเปนเร่ืองราวในทองถ่ิน ทุกคนตางแสดงความคิดเห็น 
ไดประเดน็ทีอ่ยากศกึษาอยางมากมาย และอภปิรายกนัอยาง
กวางขวางเพ่ือเลอืกเพียงหวัขอเดียว เพือ่นๆ ใหเหตุผลวาหวัขอ
ทีแ่สดงความคดิเหน็ของตนเองนาศกึษาดวยกนัทัง้นัน้ จนคณุครู
ชี้ชวนใหสรางเกณฑในการตัดสินวาหัวขอใดควรเปนหัวขอ
ศึกษา และสุดทายก็ไดหัวขอที่วา “ขาวอินทรียวิถีสุขภาพ” 
ดิฉันเรียนรูวาการหาขอยุติในประเด็นที่ขัดแยงสามารถทําได
หากทุกคนใชเหตุและผล 
 เพื่อนหลายคนเลือกหัวขอไดแลว แตกลุมของพวก
เรายังไมได สดุทายตัดสินใจเลอืก ภมูปิญญาการจัดการน้ํา ซึง่
ก็เลือกดวยความที่วา มันแปลกดี และเปนสิ่งท่ีนาศึกษา และ
หากศึกษาสําเร็จอาจเปนแนวทางใหกับชุมชนในการจัดการ
นํ้าตอไปได เปนการรวมกลุมเพื่อน 3 คนที่มีความสนใจตรง
กัน ทําใหไดทํางานรวมกับเพ่ือนท่ีมองเพียงภายนอกอาจจะ
มีปญหาในการทํางานแนนอนเน่ืองจากลักษณะนิสัยตางกัน 
มีเพื่อนคนหนึ่งเปนเพื่อนที่คอยกํากับ ซักคานตลอด แตเพื่อน
อีกคนเปนผูตามท่ีดีมาก 
 เมือ่เราไดหวัขอ “ภมูปิญญาการจัดการน้ําแบบเหมือง
ฝาย” มาแลว เรากท็าํการวางแผน ชวงการเริม่ทาํงานวจิยักม็ี
อปุสรรคมากมาย เริม่แรกๆ เกิดอาการทออยางหนัก ดวยเหตุที่
วา งานวิจยัของโครงการเพาะพันธุปญญาไดกาํหนดใหมหีลาก
หลายประเภท ไมใชเฉพาะประเภทโครงงานวิทยาศาสตร แต
ยงัมี สงัคมศาสตร และมนษุยศาสตร ซึง่กลุมของเราไดประเภท

มนษุยศาสตร ซึง่เปนแนวใหม ไมเคยทาํมากอน และไมเคยคดิ

จะทาํ เพราะปกตดิฉินัถนดัแตเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร เรือ่ง
ทีต่องมี ตวัแปรตน ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม มสีารละลาย มี
พชื มกีลองจุลทรรศน มกีารเตรียมสารละลาย เตรียมอปุกรณ 
แตนี่ ไมใชเลย แหวกแนว ศึกษาเรื่องความนึกคิดของมนุษย 
จิตใจ มันชางยากจริงๆ คุณครูใหขอคิดวา ยิ่งเราไมเคยทําสิ
ดี หลังจากนี้เราจะไดเคย พอไดฟงก็ฉุกคิดขึ้นได เหมือนกับมี
หลอดไฟแบบหลอดกลมเปลอืงพลงังานต้ังโดขึน้บนหัว เหมอืน
กับมีแสงจากปลายอุโมงคที่เต็มไปดวยความมืด อารมณเดียว
กบัตอนทีฟ่งเพลงแสงสุดทายของพี่ๆ  บอดีส้แลม หลงัจากนัน้
เราก็โหมเรงทํางานวิจัยของเรา เขียนเคาโครงวิจัย นําเสนอ 
อภิปรายกัน และท่ีสําคัญตองแกไขเพ่ิมเติม แตอยากระน้ัน
เลย ชวงเวลานั้นเราก็ผานมันมาได ดวยความที่ชางคิดของ
เพื่อนคนหนึ่งในกลุม (โอพระเจา ที่เขากลาวกันวา หัวเดียว
กระเทียมลีบก็เปนจริงละสิ) 
 หลงัจากน้ันไมนานเราก็เริม่ทาํวิจยัของเราอยางเต็ม
รูปแบบ เรามักจะลงพ้ืนที่ในชวงบายของวันพุธ ซึ่งเปนคาบ
เรียนเพาะพันธุปญญา สวนใหญจะเปนการไปติดตอเพ่ือจัด
ทําแผนที่ตําแหนงเหมืองฝาย หลงทางบาง ขอมูลของเราไม
เพียงพอ ไมรูวาหมูบานไหนอยูตําบลใด แตประสบการณที่
ไดคือ การแกปญหาเฉพาะหนาตลอดเวลา ซึ่งหากเรียนรูใน
หองเรียนคงยากท่ีจะไดทักษะเหลานี้ การใชทักษะทางสังคม
จาํเปนอยางยิง่ในการเขาเก็บขอมลูในชุมชน การไหวและกลาว
คาํทกัทายดเูหมอืนวาจะเปนมารยาทขัน้ตนท่ีใชแตกลบัไดรบั
การตอบสนองจากผูพบเห็นทุกคร้ัง ทําใหปญหาในการลงพ้ืน
ที่คลีคลายลงไปตามลําดับ
 ไมนาเชือ่วาภาษาพืน้เมอืงเหนือในตาํแหนงทีอ่ยูอาศยั
ตางกันไปไมมากนักก็แตกตางกัน ทําใหพวกเราไมเขาใจและ
รูจักสิ่งที่สื่อสาร เชนคําวา เหมืองไสไก ซึ่งหมายถึง เหมือง
เล็กๆ ที่ตอเช่ือมเขาที่นาแตละแปลง แตสุดทายก็เขาใจอยาง
แจมแจงหลังจากลงไปสัมผสักับสภาพพ้ืนทีจ่รงิ นีค้อืภมูปิญญา
ในการใชภาษาของคนรุนกอน
 ในการทํางานของเราตางตระหนักอยูเสมอวา มี
วัตถุประสงคกี่ขอ และตองทําอะไรบาง ตอนนี้เราทําการ
สมัภาษณลงุๆ ไปแลว และกําลงัจะ “ถอดบทเรียน” หาแนวทาง
การแกไขปญหาอยู ในชวงที่เราทํา Focus Group หรือการ
ประชมุรวมกนัของกลุมตวัอยางทีเ่รากาํหนดไว มกีารนดัหมาย 
ขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางมาทีโ่รงเรยีน ถงึเวลานดัหมาย
ปรากฏวากลุมตวัอยางมาไมครบ พวกเรากงัวลใจมากกลวังาน
ไมสําเร็จ แตคุณครูแนะนําวา กลุมตัวอยางที่เหลือสามารถไป
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เรื่องเลานักเรียน 11

เกบ็ขอมลูไดเพิม่เตมิทีบ่านของกลุมตัวอยาง ทาํใหเหน็คณุคา

ของครทูีป่รึกษาทานเปรียบเหมอืนผูจดัการของกจิการ ทาํให
งานเกิดผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี
 หากถามวาไดอะไรบางจากการเขาโครงการนี้ ตอง
ขอขอบคุณทีม่โีครงการดีดแีบบน้ี ซึง่ทาํใหพวกเราไดฝกทกัษะ
และกระบวนการตางๆ ทั้งการฟง การอาน การพูด และการ
เขยีน รวมไปถงึทกัษะการสงัเกต ไดฝกการวางแผนการทาํงาน
การแกไขปญหาในการทํางาน ไดฝกทักษะการทํางานเปน
กลุม รวมกันคิด และแกไขปญหา เชน เมื่อเกิดปญหาความไม
ลงตัวของภาษาที่ใชในการเขียนที่มาและความสําคัญ จะตอง

ฟงความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุม และนํามาคดักรองใหดขีึน้ 

ไดฝกการนําเสนอหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกันและกัน 
เพ่ือนาํความรูทีไ่ดไปใชในข้ันตอนตางๆ ของการทํางาน ไดรบั
การเรียนรูกระบวนการตางๆ การใชความรูความคิดในการ
ทํางานจากคุณครูเพื่อนๆ และยังเปนการฝกคิดฝกการเรียน
รูดวยตนเองอีกดวย จากการทํางานวิจัยนี้ สามารถนําความ
รูที่ไดนําไปเช่ือมโยงกับเร่ืองตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอการ
ทํางานวิจัยตอไป ซึ่งจากประสบการณที่ไดเราสามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวัน และการดําเนินชีวิตไดอยางมีหลักการ

เด็กหญิงอรปรียา ปวงแกว 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห

 สวัสดีคะ หนชูือ่นางสาวอรปรยีา 
ปวงแกว เรียกสั้นๆ วา กิ๊ก คะ หนู
มาเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะหแหง
นี้ คุณครูก็ไดมีการแนะนําโครงการ
หนึ่งคือโครงการเพาะ พันธุปญญามี

ความนาสนใจดีคะ ก็เลยลองเขารวมโครงการน้ีดู คุณครูให
ทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทํางานวิจัย แตละคร้ังมาไมซํ้า
แบบ สนุกดีคะ หนูทําวิจัยเก่ียวกับการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความเสยีหายในระหวางการขนสงสับปะรดนางแล หลายเดอืน
ที่ผานมาก็ไดอยูกับการเขียนงานวิจัยที่ไมไดเรื่อง ตอนแรกๆ 
ก็เรียกไดวามึนตึ๊บ เพราะพวกเราตั้งแตเปาหมาย แตไมรูวิธี
การ เหนื่อยมากเลยคะ แตพอคุณครูที่ปรึกษาคอยๆ สอน ได
ลงพื้นที่เก็บขอมูล ไดเห็นสภาพจริง จําไดวามีครั้งหนึ่งคุณครู
พาไปงานสับปะรด ลิน้จ่ีของดเีมอืงเชยีงราย พวกเราไปสํารวจ
สอบถามพอคาแมคา เขาใหทัง้ก็ชมิสับปะรด ลิน้จีเ่กือบทุกราน 
(อิ่มจริงๆ คะ) ไมรูเหมือนกันนะคะวาทําไมพอจะสอบทีไรถึง
มีงานของโครงการทุกที หนูนั่งเขียนขอเสนอโครงการพรอม
กบัตองเครยีรงานคณุครสูดุโหดทานหนึง่ (ขอไมเอยช่ือนะคะ) 
กลัวไมเสร็จทั้งสองงาน แตสุดทายก็เสร็จคะ สนุกดี มันทําให
หนูรูวาเวลาเปนของมีคา คนเราตองทําหลายอยางในเวลา
เดียวกัน หนูตองทําแตละอยางใหสมดุลกัน แรกๆ การเขียน

งานวิจัยของหนูก็เปนแบบมั่วๆ ไป โดนครูดาไมยั้ง พอหลังๆ 
ก็จับทางไดเริ่มเขาใจงานของตัวเอง แตก็ตองโดนวาเรื่องการ
พิมพเอกสารอีก เคยคิดวาคุณครูจะมาจูจี้เรื่องแคพิมพคําตก 
ตดัคาํไมถกูทาํไม เพราะมนักอ็านออกเหมอืนกนั แตมวีนัหนึง่
หลังจากโดนกําชับบอยๆ พอหนูไปตรวจงานใหเพื่อน เห็น
เพื่อนพิมพตกๆ หลนๆ ก็นึกรําคาณใจเหมือนกัน (หนูคงติด
เชือ้คณุนายละเอยีดจากคณุคร)ู เพือ่นๆ ตัง้ฉายากลุมพวกหนู
วา กลุมหญิงเนา เพราะหนูศึกษาในเช้ือราที่ทําใหเกิดการเนา
เสียของผลสับปะรด เคยเอาสับปะรดมาท้ิงไวทีห่องโฮมรูมกะ
วาจะเขีย่เชือ้ ดนัมงีานเยอะมากไมคอยมเีวลาวาง จนสับปะรด
เนา สงกลิน่เหม็นทัว่หอง แตกค็ุมคานะคะ เพราะพอสับปะรด
เนาหนูกไ็ดเสนใยเชือ้รามาแยกชนดิได ชวงนีเ้ปนชวงใกลสอบ
ปลายภาคไมคอยมเีวลาทีจ่ะแกงานเทาไหร แตกพ็ยายามทาํให

ดีที่สุด เพราะครูสอนวาผลงานวิจัยคือสิ่งท่ีบอกตัวตนของเรา
ได การเขารวมโครงการเปนประสบการณที่ดีอยางหน่ึงหนึ่ง
ในชีวิต มันทําใหเรามีความอดทนและความพยายามมากข้ึน 
เขาใจตนเองและยอมรับผูอื่น หนูขอขอบคุณโครงการและ
คุณครูทุกทาน ที่คอยใหคําปรึกษาท่ีดีเสมอมา ขอบเพ่ือนๆ 
ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจ คอยชวยเหลือกันและกันตลอดมา 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา12

 จากท่ีกลุมของกระผมไดทําโครง
งานนี้มาตั้งแตแรก กลุมของเราก็ได
ปรึกษากันวาจะทําโครงงานน้ีเพื่อ
อะไรและมีจุดประสงคที่ทําโครงงาน
นี้เพื่ออะไร เมื่อกลุมเราไดปรึกษากัน
เรยีบรอยแลวกแ็บงหนาท่ีกนัไปทําคือนาย

ภวูนยั ปญญานนท พมิพบทท่ี2 ทาํบรรณานุกรม นางสาวขนิษฐา 
ไชยวุฒิ เรียบเรียงบทที่1-5ทําภาพผนวกนาย นัทธวัฒน ภูคํา 
พมิพบทที2่ ทาํบรรณานกุรม คนเอกสารทีเ่ก่ียวของ แลวนาํมา
รวมกันหลังจากน้ันก็กน็าํไปปรึกษาคุณครูประจําโครงงานของ
เราวามีอะไรขาดหายไปและใหครูแนะนําวาโครงงานน้ีมอีะไร
บางที่ตองคนความาใสอีก ครูใหคําแนะนําดังนี้ เรื่องของการ

จัดแบบฟอรมในการเขียนโครงงานวิธีการเขียนบรรณานุกรม 
การเขียนอางองิ การเรียบเรยีงขอความเปนตน เมือ่ครแูนะนาํ
มาใหแลว หลงัจากน้ันกน็าํไปแกไขตามท่ีครแูนะนํามา ในเม่ือ
แกไขเสร็จสมบรูณตามทีค่รแูนะนาํมาหลงัจากนัน้กเ็ริม่ทาํโครง
งานแบบจริง ทาํโครงงานเปนบท และมีการทาํแบบสัมภาษณ
เพ่ือใชในการเก็บขอมูลข้ันตอนในการทําแบบสัมภาษณเมื่อ
ทาํเสร็จแลวก็จะนําไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่ง

มอื (IOC) เม่ือแบบสมัภาษณไดปรบัแกไขของผูเชีย่วชาญแลว 

หลังจากน้ันก็ลงพ้ืนที่ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในดานการทอผาไทลื้อ ในเมื่อสัมภาษณเสร็จ
เรียบรอยแลวก็นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน
ดานการทอผาไทลือเรียบรอยแลวก็นํามาทําโครงงานเม่ือทํา
โครงงานแลวยังไมมีขอมูลมากพอก็ลงพื้นที่เพื่อไปสัมภาษณ
ผูเชีย่วชาญอกีครัง้หลังจากการสมัภาษณเสรจ็กน็าํมาทาํโครง
งานอีกคร้ังเม่ือทาํโครงงานเสร็จแตยงัมขีอมลูไมแนจรงิหลังจาก
นั้นก็ลงพื้นที่อีกครั้งหลังจากลงพื้นที่สัมภาษณเสร็จรวบรวม
ขอมูลมาทําโครงงานเสร็จเรียบรอยแลวก็นําไปปรึกษาครูอีก
ครั้ง ในเมื่อใหครูดูเรียบรอยแลวเราก็ทําบรรณานุกรมและ
บทคัดยอและภาคผนวก โดยมีครูปรึกษาดูแลการทํางานและ
ใหคําแนะนําอยูเสมอ 

 จากท่ีกระผมไดทาํโครงงานน้ีทาํใหไดรูจกัการอนุรกัษ
การทอผาไทลือ้ไวได และจากการทีก่ระผมทาํโครงงานนีท้าํให
ผมไดสืบคนขอมูลอยางถูกตองและไดขอมูลที่เปนจริง และ
ทาํใหผมไดกลาพดูกลาแสดงออกเชนการลงพ้ืนทีไ่ปสมัภาษณ
ผูเช่ียวชาญ และรูจักกลาปรึกษาครู กลาพูดกับครู และทําให
ผมมคีวามรับผดิชอบในการทําโครงงานและมีความสามัคคซีึง่
กันและกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

นายนัทธวัฒน ภูคํา
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนแมต๋ําตาดควันวิทยาคม

นักเรียนโครงการเพาะพันธุปญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 กาวแรกท่ีฉนัไดเขามา
อยูชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
ฉันคิดวาฉันตองมา
เรียนและตั้งใจเรียน
เทาน้ัน แตทักษะของ

ชีวิตนั้นหาไมไดในการเรียนเลย พอไดมาเรียนวิชาโครงงาน
วทิยาศาสตรทองถ่ินของรายวิชาวิทยาศาสตร กบัคณุครกูณัจณา 

อักษรดิษฐ แวบแรก ฉันถามตัวเองวาโครงงานคืออะไร และ
ฉันก็ไดรูวาเปนงานที่ยากและไมชอบโครงงานเลยแตเมื่อฉัน
ไดเห็นผลงานของพ่ีๆ ในชมรมเพาะพันธุปญญาของโรงเรียน 
ฉันก็รูสึกวาชมรมน้ีเปนชมรมท่ีนาสนใจเปนชมรมท่ีไดทํางาน
จรงิไดลงพืน้ทีช่มุชนแลดสูนกุ ฉนัเลยตดัสนิใจเขาชมรมนีแ้ละ
ไดทาํงานแบบลงมือทํา และชมรมน้ีไดเปล่ียนความคิดของฉัน
เลย จากท่ีไมชอบโครงงาน ทําใหชอบโครงงานไปโดยปริยาย
เวลาผานไปอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ฉันไดอยูในชมรม
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เรื่องเลานักเรียน 13

นี้ ทําใหตัวฉันไดเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยเมื่อกอนฉันเปน

คนไมกลาพูด ไมกลาคิด ไมกลาทํา เพราะฉันกลัววามันจะผิด 
แตในปจจุบนั ฉนันัน้เปนคนกลาพดูทกุอยางออกมา แลวกลา
ที่จะคิดมากขึ้น ปจจัยหนึ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไดขนาดนี้
ก็คือเพื่อนๆ และคุณครูที่คอยผลักดันฉันจนมาถึงจุดๆ นี้ได
 ฉันและเพ่ือนๆ ทํางานกันเกือบป ตั้งแตเร่ิมเขียน
โครงการ แรกๆ ฉันคิดวางานวิจัยมันยากขนาดนี้เลยหรือ ถา
ยากอยางนี้แลวจะมีคนทําหรือ มันคือความรูสึกของฉันใน
ตอนน้ัน ทั้งครูและพวกเราเริ่มที่จะทอ แตไมถอย !!! หลังงาน
สงโครงการเรียบรอยแลวพวกเราไดพักหายใจประมาณสอง
อาทิตย คุณครูก็เรียกพวกเราทํางานตอ หะ!!! ซึ่งอยูในชวง
ปดเทอมซึ่งพวกเราก็แอบนอยใจนิดๆ ที่คนอื่นไดปดเทอมแต
พวกเรากลับไมปด หื้อๆ ๆ แตฉันกับเพื่อนๆ ก็ ฮึดสู!!! พวก
เราเริม่ลงพ้ืนทีส่มัภาษณชมุชนทกุวนัแบบไมมวีนัหยดุราชการ 
ทั้งครูทั้งพวกเรา จนวันหนึ่งชาวบานแซววา “มาอีกแลวหรือ 
555” ในท่ีสุดเปนคร้ังแรกในชีวิตฉันท่ีไดไปนอนกับชาวบาน
ถึงที่บานเลย เพื่อที่จะเรียนรูวิถีชีวิตจริงๆ ของชาวบาน พวก
เราทําอยางน้ีกันเกือบสองเดือน จนกลายเปนวิถีชีวิตประจํา
วันของพวกเราไปแลว ซึ่งการแกปญหาตางๆ เขามาแบบไมรู
ตวัจนงานท่ีโรงเรยีนทวมถงึหวั เหลอืเวลาอกีนดิเดยีวแลวนะ!!
ทีจ่ะสอบปลายภาค ครปูระจําวชิาแตละคนเร่ิมบนวา”สงงาน
ครูแหนสูเขา” (สงงานครูนะ) พวกเรากลับมานั่งมองอีกครั้ง 
ประชุมกันอีกครั้งวาจะจัดการกับงานที่มาประดังประเดเขา
มาอยางไร? และแลวสิ่งที่ไมเคยเห็นมากอนก็เดินเขามาใน

ชวีติ คอื เพือ่นๆ ทกุคนรวมมือกันทาํงานท่ีครสูัง่ จนกลายเปน

นิทรรศการเคลียร...งานไปโดยปริยาย... 
 เวลาสองสัปดาห กอนสอบและระหวางสอบเปน
ชวงท่ีทรมานใจพวกเรามาก งานสกว.ก็ยังไมเสร็จ ทางสกว. 
ก็โทรทวงงานด่ัง เจาหน้ีเลย...และเปนชวงท่ีคุณครูนอนอยู
โรงพยาบาลพวกเราสงสารครูมาก ทั้งๆ ที่ยังไมหายปวยก็ลุก
ขึน้มาชวยงานพวกเรา ทัง้ๆ ทีเ่ข็มยงัคาอยูทีแ่ขนคุณครอูยูเลย 
คุณครูทํางานไปปวดหัวไป พวกเราก็ไมรูวาจะทําอยางไร แต
งานก็ตองเดินตอไป สูๆ ๆ ครับครู!!!! จนทําใหพวกเราเห็นถึง
ความรักของคุณครู และพวกเราโชคดีมากๆ ที่ไดเกิดมาเปน
ลูกศิษยของคุณครู(ครูกัณจณา อักษรดิษฐ)
 สาํหรบั 1 ปการศกึษา อาจจะเปนระยะเวลาทีย่าวนาน
สําหรับบางคน แต 1 ปการศึกษาสําหรับฉันและเพื่อนๆ นั้น
เปนระยะเวลาทีร่วดเรว็ เพราะทกุกจิกรรมทีฉ่นัไดลงมอืทาํ ฉนั
สัมผัสไดถึงความรูสึกบางอยางท่ีเกิดขึ้น นั้นคือ ความผูกพัน
ระหวาง ฉัน เพื่อนๆ และคุณครู ชุมชน จากที่ไมเคยนอน
ดวยกัน ไมเคยทาํงานดวยกัน แตตอนนีเ้ราทาํงานกท็าํดวยกนั 
เครียดก็เครียดดวยกัน สนุกก็สนุกดวยกัน มันคือความผูกพัน
ที่หาซ้ือไมไดเลย..และฉันก็คิดวาเพ่ือนๆ ของฉันนาจะสัมผัส
ถึงความรูสึกนั้นได
 สุดทายนี้ฉันอยากจะบอกวา มือของฉันอาจจะเปน
แคมือเล็กๆ คูหนึ่ง แตถาฉัน เพื่อนๆ และคุณครูไดรวมมือกัน
แลว มันคือพลังที่ยิ่งใหญที่สามารถสรรคสรางงานน้ีใหเกิด
ประโยชนแกปะเทศชาติขึ้นได

เด็กหญิงอัฉราพร ปาละมะ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียน แมใจวิทยาคม

 กอนเริม่เขาโครงการเคยคดิเสมอ
วา “งานวิจัย แคระดับ ม.2 ไมมีใคร
ทาํหรอก” แตพอแรกเปดเทอม “วชิา
วทิยาศาสตรรวม” เกิดความสงสยัวามี
วชิานีด้วยหรือ วนัแรกทีพ่บกบัอาจารย
ผูสอนโครงงาน ดฉินัถึงกบัพรํา่ออกมา

วา “จะรอดไหม” พอเร่ิมทําการรวมกลุมแลวรวมกันออกความ

คดิเหน็เกีย่วกบัปญหาทีพ่บ เพือ่นหลายคนกพ็ดูกนัแบบความ
รูแนน สวนตัวดิฉันพูดไดเพียงบางอยาง เรียกวาเพื่อนๆ เปน

กรูกูว็าได แตพอเจาะประเด็นลกึๆ แลวก็ตองกลายเปนคาํถาม
ที่ตองการคําตอบ 
 ถาถามวาดิฉันไดอะไรจากโครงการน้ี โครงงานชวย
ฝกทักษะการเขียน ทําใหรูวา ง.งู ยอมมากอน ฉ.ฉิ่ง เสมอ พูด
ตรงๆ วาโครงงานวิทยาศาสตรหรอืโครงงานในกลุมสาระอ่ืนๆ 
มีขั้นปฏิบัติที่งายกวานี้ ทําใหเขาใจแลววาหนังสือที่มีคนชอบ
จนตองอานแลวอานอกี ตองถกูเรยีบเรยีงขอเทจ็จรงินานาจาก

นักเขียน ทาํใหคนเอาแตใจของตวัเองตางเขาใจคนอืน่มากขึน้ 
บางคร้ังกลบัรูสกึวาตวัเองมขีอบกพรองทีร่ายแรงมากคอื เปน
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา14

คนท่ีใจรอน ชอบทําอะไรพลีพลาม ทีส่าํคญัโครงงานไดเปลีย่น

คนบาใหบายิ่งกวาอีก จากคําที่คอยพูดอยูเสมอของ “เพื่อน” 
ทั้งหลายวา “จอยเปนบาหรือ” ดิฉันเองก็ตอบไปตรงๆ วาไม
ไดเปน แตก็วาแหละคนบามักจะไมรูวาตัวเองบา โครงงานได
ฝกใหดฉินัพดูมากขึน้จากท่ีตอน ม.1 เปนคนเงียบๆ ไมคอยพูด 
ณ ตอนนีส้มัผสัไดเลยวาเร่ิม ออกลายละ ราวๆ กบัชวีติประจาํ
วนัทีเ่ปลีย่นไปมากจากทีต่อนเยน็กลบัจากโรงเรยีนมากนิขาว
นั่งดูทีวี เดี๋ยวนี้ตองนั่งทํางาน เพราะการบานไมไดมีวิชาเดียว
อีกซํ้าเวลาก็หมุนไวเหลือเกินจนหลายคร้ังยํ้าวาหลายคร้ังสง
การบานไมทัน 

 อยางไรก็ตามเม่ือไดคดิดแูลวโครงการน้ีมขีอดทีีพ่บอยู

มากคอื ฝกใหตองรูจกัแบงเวลา เหน็คุณคาของเวลา ไดทกัษะ
ครบ 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน สอดแทรกไปดวยความรูและ
คุณธรรม และเน่ืองจากชวงนั้นมันเกือบจะผานไปหมดแลว ก็
รูสกึสบายใจข้ึนมาหนอย แตทีท่าํใหหวัน่ๆ อยูบางก็ดวยคําพดู
ของอาจารยที่บอกวา “แลวพบกันไหมตอน ม.3”นั่นแหละ
 หนูขอกราบขอบพระคุณโครงการเพาะพันธุปญญา 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ธนาคารกสิกรไทยท่ี
สนบัสนนุทนุการวจิยัและศนูยพีเ่ลีย้งโครงการเพาะพนัธุปญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ไดใหการดูแลหนูและเพื่อนๆ เปนอยาง
ดียิ่ง

ภัทรพรรณ แกวจิโน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 ตัง้แตฉนัไดเรยีน RBL (Research 
- Based Leaning) กช็อบมาก เปนวชิา
ทีไ่มเหมอืนกบัวิชาอ่ืน ๆ  มกีจิกรรมให
เลนอยางสนุกสนาน แฝงไปดวยขอคดิ 
ความมเีหตผุล และความรอบคอบ วนั
ตอมาคุณครูก็บอกวาจะพานักเรียน

ไปบานบัว (หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง) ตําบลบานตุน อําเภอ
เมอืง จงัหวดัพะเยา เปนหมูบานทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดัพะเยา 
ฉันก็อยากไปบางสักครั้ง ฉันกลับบานก็จัดกระเปาและเตรียม
สัมภาระที่ตองใชในการบันทึกในการลงพื้นท่ีบานบัว เชาวัน
ตอมาคุณครูก็พานักเรียนทุกคนไปบานบัว พอถึงบานบัว ก็มี
ผูใหญบานของบานบัวคือ นายบาล บุญกํ้า ไดอธิบายประวัติ
ความเปนมาของบานบัว ที่เรียกหมูบานนี้วาบานบัวเพราะ
วา มี 2 ตายายคูหนึ่ง ตาช่ือวา ตาบัว สวนยายชื่อวา ยายสม 
เม่ือกอนมเีสอืในหมูบาน ตาสมไดออกจากบานไปแลวโดนเสือ
ฆาตาย คนในหมูบานจึงต้ังชื่อหมูบานวา “บานบัว” เพื่อเปน
เกียรติตอตาบัว และผูใหญบานก็อธิบายวาคนในหมูบานทํา
อาชีพอะไรบาง ไดแก เลี้ยงไก เลี้ยงปลาดุก จักสาน ปลูกขาว 
ฯลฯ หลงัจากอธิบายเสร็จคณุครูกพ็าไปสํารวจบานแตละหลัง 
ก็ไดเก็บขอมูล และไดงานวิจัยหลายเร่ือง เชน การปลูกขาว
นาโยน การทําปุยหมักชีวภาพ การใชเตาชีวมวล ฯลฯ หลัง
จากสํารวจเสร็จแลวทุกคนก็กลับมาที่โรงเรียน แลวแบงกลุม 

กลุมละ 4 คน ใหเลือกงานวิจัยที่ไปลงพื้นท่ีมา กลุมของฉัน
เลือก “โมบายไลนก”เพราะตอนทีเ่ดนิสาํรวจไปเหน็บานแถว
นั้นในบานบัว มีขวดนํ้าหอยอยูเต็มบนไมที่ตั้งไวพิงกับหลังคา
บาน ฉนัจงึไปถามปาคนนึง เขาบอกวาสิง่นีเ้รยีกวา “โมบายไล
นก”เปนภูมปิญญาของชาวบานเพราะมีนกกระจอกมาถายมูล
บนหลังคาของชาวบาน ชาวบานเหม็นกลิน่มากก็เลยทําโมบาย
ไลนกขึ้นมา เหตุที่โมบายสามารถไลนกได เนื่องจากในเวลา
กลางวันแสงของดวงอาทิตยจะกระทบกับขวดแลวสะทอนเขา
ตานกกระจอก ทาํใหนกไมมาถายมูลบนหลังคาของชาวบานอีก
ตอไป กลุมของฉนัจงึอยากทีจ่ะพฒันาภมูปิญญาของชาวบาน
ตอไป แตงานวิจยัไมสาํเร็จเพราะตัวแปรแทรกสอดมากเกินไป 
จงึอาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลือ่นได ทางกลุมจงึเปลีย่น
งานวิจัยมาเปน “สารสกัดของสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การไลหนู”งานวิจัยน้ีทําใหรูจักการทํางานเปนกลุม แบงงาน
กันทํา รูจักมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แต
สิ่งสําคัญท่ีหาไมไดคือหนู เพราะหนูหายากมาก และจะใหครู
ที่ปรึกษาชวยทําก็ไมไดเพราะครูเปนแค “ที่ปรึกษา”ทําไดแค
ชวยแนะแนวทางใหนกัเรียนเทานัน้ สวนนกัเรยีนเปน”ผูลงมอื
ทาํการทดลอง”ตองหาอปุกรณทีใ่ชเอง ทางกลุมจงึเปลีย่นการ
งานวิจัยใหมเปน “การดูดซับนํ้ามันที่แขวนลอยบนผิวนํ้าโดย
ใชเสนใยจากพืช”งานวิจัยนี้คิดวาจะตองทําใหเสร็จ โดยกลุม
เราแบงวาจะใหใครเอาอะไรมาบาง โดยกําหนดระยะเวลาใน
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การเตรียมอุปกรณ ใหตรงตอเวลา รูจกัการเสียสละเพ่ือเพ่ือน 

ฟงความคิดเห็นของผูอืน่ ถงึแมวาจะมีเรือ่งทะเลาะกันบาง แต
ก็ใชการโหวตเพื่อความเปนประชาธิปไตย ตั้งแตไดเรียน RBL 
พวกเราเร่ิมมีความรอบคอบข้ึนตองาน วางานตองมีแหลงอางอิง
ทีพ่อเช่ือถอืได มงีานวิจยัทีเ่กีย่วของ ตองคิดถงึเร่ืองท่ีสมเหตุสม
ผลกัน ไดรับความรูมากมายวา ผลงานน้ันไมไดทํามาไดงายๆ 
เกิดจากความพยายาม ความต้ังใจ จงึจะทําใหเกิดความสําเร็จ 
ขอขอบคุณโครงการเพาะพันธุปญญา เพราะทําใหพวกเราได
รบัความรูมากมาย ไดรูเรือ่งสิง่ตาง ๆ  มากมายในโลกใบนี ้ฉนัก็
เหมอืนกบในกะลาคดิวาตวัเองรูเรือ่งทกุอยางบนโลกนีห้มดแลว 
แตสดุทายฉนักร็ูเพียงเสยีดเสีย้วหนึง่ ความรูมมีากมายเรียนเทา
ไหรกไ็มหมด เราตองออกไปสูโลกกวางบาง หาประสบการณให
กับชีวิตตนเอง เมื่อเราลมเราก็ยังลุกใหมได สิ่งท่ีไดเรียนรูจาก
งานวจิยัคอื เราตองเปนคนรอบคอบ เปนคนทีต่องคดิ วเิคราะห
และคํานงึถงึเหตุผล การเปนนกัวจิยัทีด่คีอืตองมีความอดทน มี

ความซ่ือสตัย มคีวามเพียรพยายาม ชางสงัเกต รูจกัการทํางาน

เปนทมี รูใจคนในทมี ปญหาหรอือปุสรรคการทาํงานคอื คนใน
กลุมไมคอยพยายาม ไมคอยอดทน อปุกรณหายากตองใชเวลา
นาน คนในกลุมเวลานัดทํางานไมคอยตรงเวลา ขอดีของฉัน
คือ มีความฮึดสูตอปญหา ยอมเสียสละ ทุมเทเตรียมอุปกรณ
เพื่อคนในกลุม เขาใจยอมรับเพื่อนในกลุม มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนคนสูงาน แมเคยทอแทบาง
แตไมเคยทอถอย ขอดีของเพื่อนในกลุมคือ มีความเขาใจตอ
เพื่อน มีความสามัคคีในกลุม มีความเมตตาตอกัน มีจิตอาสา 
มีการรวมความคิด มีความคิดที่หลากหลาย และสุดทายนี้ขอ
ขอบคณุครสูทุศัน บญุเลิศ ทีค่อยชีแ้นะเรือ่งตาง ๆ  ใหฉนัตลอด
มาและฉันจะจําคําสอนของครูที่วา “ถาเราใหความสําคัญกับ
วชิานัน้ งานกจ็ะเสรจ็ไดงาย กเ็หมอืนกบัการบานคณติศาสตร 
ครูสั่งทุกวันยังทําได แลวทําไมงานวิจัยเราถึงจะทําไมไดละ”

μÑé§áμ‹ä´ŒàÃÕÂ¹ RBL ¾Ç¡àÃÒàÃÔèÁÁÕ

¤ÇÒÁÃÍº¤Íº¢Öé¹μ‹Í§Ò¹ Ç‹Ò§Ò¹μŒÍ§ÁÕáËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§

·Õè¾Íàª×èÍ¶×Íä´Œ ÁÕ§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ μŒÍ§¤Ô´¶Ö§àÃ×èÍ§

·ÕèÊÁàËμØÊÁ¼Å¡Ñ¹ ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ¡ÁÒÂÇ‹Ò ¼Å§Ò¹

¹Ñé¹äÁ‹ä´Œ·íÒÁÒä Œ́§‹ÒÂæ à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ 

¤ÇÒÁμÑé§ã¨ Ö̈§¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
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ภาคอีสาน
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ระวังไมเกรนกําเริบ
 จุดเร่ิมตนของพวกเราคือตอน
นั้นคุณครู ธีรวัฒน มาบอกกับพวก
เรานักเรียน ม.2/7 วาหองของพวก
เราไดรับการคัดเลือกใหเขาโครงการ
เพาะพันธุปญญา และก็เปนหองแรก

และหองเดียวของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร แลวคุณครูก็ถาม
วาพวกเราดีใจไหม ที่จะไดเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา
นี้ (อยากบอกวาดีใจมากๆ ๆ ๆ เลย) และคุณครูก็บอกอีกวา
เด๋ียวครูจะใหคะแนนพิเศษอีก (โอย จากดีใจระดับ 1 กลายเปน
ดีใจระดับ 10เลย )ทําใหพวกเราอยากเขารวมโครงการนี้มาก
ขึน้ และนบัจากนัน้คณุครกูใ็หคดิวาจะพากันทาํโครงงานเร่ือง
อะไรกนัดี ตอนนัน้พวกเรากเ็สนอเรือ่งซาลาเปา และ ขาวเมา 
และก็ใหเราลงคะแนนกันวาสนใจจะทําเรื่องอะไร ระหวาง 2 
เรือ่งนี ้ในทีส่ดุกไ็ดชือ่โครงงานแลว คณุครกูใ็หรวบรวมสมาชกิ
ภายในกลุม กลุมละไมเกิน 5 คน พอไดกลุมแลวก็ใหเสนอ
โครงงานเก่ียวกับขาวเมาวาเราจะวิจัยอะไร ของขาวเมา ซึ่ง
มีทั้งหมด 10 กลุม วันแรกที่เริ่มลงพื้นที่ไปสํารวจก็ไปปรึกษา
กันวาจะไปที่ไหนที่เขาทําขาวเมากัน และเราก็พบใน จังหวัด 
อบุลราชธาน ีของเรา หมูบานทีม่ชีือ่เสยีงในการทาํขาวเมา คอื 
ชาวบานตําบลโพธิ์ศรีนั้นเอง วันแรกครูพาพวกเราไปดูวิธีการ
ทาํขาวเมา วาเขาทํากนัยงัไง วนัแรกท่ีไดลงพ้ืนทีแ่ตละกลุมกไ็ด
ขอมลูเก่ียวกับเรือ่งของตนเองเพียงเล็กนอย และคุณครกูพ็าไป
อีก โดยไปที่ทําขาวเมาอีกที่หนึ่ง โดยแตละกลุมก็ไดขอมูลมา
พอสมควร จากน้ันแตละกลุมก็เร่ิมออกแบบเคร่ืองมือ เพ่ือท่ี
จะใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูอกี ซึง่เรากไ็ดออกแบบประเมนิ 

และแบบสัมภาษณ (ชวงนี้กําลังเริ่มมากแลว ไมเกรนกําลังจะ
กําเริบแลว) และคุณครูก็พาลงพ้ืนท่ีสัมภาษณชาวบาน ตอน
นั้นแยกไปกันเปนกลุม เพื่อที่จะไดรวบรวมขอมูลไดเร็ว ตอน
ที่กําลังจะเก็บรวบรวมขอมูลอยูนั้นก็เกิดเหตุการณหนึ่งคือ 
หมาวิ่งไลกัดโอยว่ิงจนปาราบเลยเหนื่อยก็เหนื่อย บางกลุมที่
ตองการขาวเมา เพราะเขาทําเกี่ยวกับการแปรรูป และเหตุก็
เกิดจนไดเพราะขาวเมาหมดฤดูกาลแลว ไมรูจะทํายังไง แตก็
ยงัโชคดีนะท่ีชาวบานบางสวนทาํนาปลังอยู และกวาท่ีพวกเรา
จะไดขาวเมาท่ีมเีมลด็ทีส่วย กล่ินหอม นารับประทานกเ็หนือ่ย
เชียวแหละ 
 และตอนนัน้คณุครกูม็าบอกวา กลุมของพวกเรานีจ้ะ
ตองสงตวัแทน ไปอบรม 2 คนนะ คนในกลุมกป็รกึษากนัวาใคร
จะไป แลวก็ตกลงกันได คือ หนูและเพื่อนอีกคนหน่ึงไป 2 วัน 
ตอนแรกที่กาวเขาสู ม.อุบลฯ ใจก็รูหวิวๆ ตื่นเตน และกังวล 
วาตนเองจะนําเสนองานอออกมาดีหรือปเลา ถาไมดี ชื่อเสียง
ของโรงเรยีน กค็งจะเสยีหาย คณุครกูจ็ะผดิหวงัมาก และขาย
หนาโรงเรียนอีกดวย แตเราก็ทําออกมาดีอยู แตบางประเด็น
คาํถามกต็อบไมได และที ่ม. อบุลฯ เขาตอนรับดมีาก พอกลบั
มาถงึโรงเรยีน แทบลกูกระตาจะลงตาตุม ไมเกรนกาํเรบิมากขึน้
อกี และแอบรองไหเลย อยูบานคนเดียว เพราะชวงทีไ่ปอบรม 
นัน้เปนชวงกาํลังเกบ็รวบรวมคะแนน การบานกเ็ยอะ แลวก็บน
วา โครงการบาอะไรก็ไมรู เหนื่อยๆ คนอื่นยังไมเห็นไดทําเลย
ออื แตกโ็ชคดนีะทีร่วบรวมคะแนนทาํการบานทนัทาํการบาน
ทันและคุณครูก็ไดพาไปทําสารคดีรูสึกสนุกมากเหมือนกับตัว
เองเปนดาราเลยเพราะไดทองบทดวย บรรยากาศก็ดีและได
ไปนั่งถายที่ริมแมนํ้ามูลเหมือนนางเอก mv เลย แตหารูไมวา

เด็กหญิงสุภาพร จรจรัล
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
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ตรงทีบ่อกมคีวามสขุความทุกขมดีวยและพอมาถึงโคงสุดทาย 

ของโครงการเพราะพันธุปญญาเพราะโครงการน้ีทาํใหเรากลา
คดิกลาแสดงออกตองตอบคาํถามถาเรามปีญหาอะไรทีข่องใจ
เรากค็วรถามทาํใหเราไดประสบการณนอกหองเรยีนและทาํให

เรามีความรูความสามารถนํามาประยุกตใชในชีวติประจําวนัได 

และอยากใหโครงงานน้ีมีตอไปไมมีที่สิ้นสุด เพราะทําใหเด็ก
ไทยกลาแสดงออก เปนอนาคตตอไปในประเทศชาติตอไปใน
อนาคต

นายนิยมศักด์ิ วงษมาเกษ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนน้ําขุนวิทยา

 หลงัจากทีผ่มไดทราบวาตนเองได
รบัเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา สิง่
ทีผ่มคิดอยูในใจก็ดงัขึน้มาทันท ีวาเพาะ
พนัธุ ปญญา แลวเราจะไดเพาะไดเปน
พันธุอะไรเนี๊ย หลังจากนั้นก็คิดเปนส
เต็ปเลยวา อปุสรรคท่ีเราตองเจอมันไม

ธรรมดาแนนอน เพราะตัง้แตเรยีนมา ไมเคยไดทาํงานวจิยัจรงิๆ 
จงัๆ สกัท ีผมไดแตตัง้คาํถามกบัตวัเองวา เราจะตองเริม่ตนยงั
ไง ดาํเนินการอยางไร ขณะน้ันผมคิดเลยวาผมทําไมไดหรอก ยิง่
วนัทีท่ราบหัวขอในงานวิจยั ยิง่หนักอึง้ไปใหญ เพราะแคคาํวา
สณัฐานวิทยา ขณะนัน้ยงัไมเขาใจเลยวามนัหมายถึงอะไร และ
แลวก็ถึงวันท่ีตองเขาไปพบคุณครูที่ปรึกษา กอนวันนั้น 1 วัน 
ผมนอนไมหลับทั้งคืน มีคําถามในหัวมากมาย และก็ไดแตตั้ง
คําถามในสิ่งที่ผมสงสัย ยอมรับเลยครับวาผมกลัว กลัวจะทํา
ไมได เพราะผมไมเคยทํา แตเม่ือไดไปพบคุณครูทีป่รึกษาทาน
ไดใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนอยางมาก ทําใหผมมอง
เห็นภาพรวมในการทํางาน ไมวาจะเปนการวางแผนโครงงาน 
ขอบขายในการทํางาน กระบวนการคิดวิเคราะห ตางๆ ซึ่ง
วันแรกท่ีไดเขาไปพบคุณครูที่ปรึกษาทานแนะนําในเร่ืองของ
ทัศนคติในการคิดบวกดานงานวิจัย เพราะการทํางานวิจัยนี้ 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองเสียสละเวลา เหน่ือย และตองใชความ
อดทนสูง ซึ่งกวางานจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดนั้น เราตองมี
ความมานะอยางมาก หลงัจากไดพดูคุยปรึกษากับคณุครู ทาํให
ผมรูสกึโลงใจ และคิดวาตวัเองจะสามารถทาํมนัได และผมจะ
ลองทํามัน ใหดีที่สุด
 หลังจากไดวางแผนการทํางานกันภายในกลุม โดย
มีคุณครูที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําอยูตลอดเวลาก็ถึงเวลาท่ี
ตองลงมือปฏิบัติจริงๆ สักที แตกอนจะลงมือปฏิบัติ ก็ตอง
ทดลองกอน เพื่อปองกันการผิดพลาด โดยทําการซอมสอง
กลองจุลทรรศน ซอมวัดคา DO และซอมวัดคาอื่นๆ อีก กวา

จะไดลงมอืปฏบิตัจิริงใชเวลาหลายวนัเลยทเีดยีว แตไมผดิหวงั
เลยครบั ทีผ่มผานการทดลองการใชอปุกรณตางๆ ภายในหอง
ปฏิบัติการ มันทําใหผมคุนชินกับการใชเครื่องมือ เพราะเมื่อ
ลงภาคสนามมันทําใหผมสามารถเก็บตัวอยางมา และทําการ
วิเคราะห โดยใชระยะเวลาไมนานเทาไหร และผมก็เริ่มรูสึก
สนุกกับสิ่งท่ีกําลังทําไมวาจะเปนการเก็บตัวอยาง การเตรียม
สารเพือ่นาํตวัอยางมาดอง การอดัแหง การสองกลองจลุทรรศน
เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา รวมถึงการวิเคราะหคาตางๆ ภายใน
แหลงนํ้า 
 แตใชวาการทํางานใดจะไมมีอุปสรรคเลย อุปสรรค
ในการทํางานนี้ก็มีคอนขางเยอะ และเปนสิ่งที่ผมถือวาเปน
ประสบการณหนึ่งที่ดีมากเลยทีเดียว ครั้งแรกที่ผมไดลงนํ้า
เพ่ือไปเก็บตัวอยางเทาน้ํามา ผมตองลงน้ําจริงๆ ไดแผลมา

หลายแผลเลยทีเดียว เพราะใตนํ้ามีทั้งเศษหิน เศษไม และส่ิง
ที่ผมกลัวที่สุดคือสิ่งมีชีวิตที่อยูใตนํ้า ซึ่งไมแนใจวาผมจะเจอ
อะไรบาง แตแลวผมก็เจอปลิงตัวใหญ ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตที่นา
ขยะแขยง ที่สุด และผมตองใชเวลาอยูในนํ้านั้นคอนขางนาน 
เพราะนอกจากจะเก็บตัวอยางเทาน้ําแลวนัน้ ตองเก็บตวัอยาง
นํ้า เพื่อนํากลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการอีกดวย ตองวัด
อุณหภูมิ คาความขุน ซึ่งแตละจุดตองทําอยางนอย 3 ซํ้า ซึ่ง
ตองใชเวลานานมาก จึงเส่ียงมากที่ปลิงจะมาเกาะท่ีขา แต
แลวมันก็มาจริงๆ ตามที่ผมคาดไว แตไมไดเกาะที่ขาของผม 
มันกลับไปเกาะท่ีเทาของเพ่ือนในกลุม ซึ่งขณะน้ัน พวกเรา
รองลัน่ สนัน่ปาเลยทเีดยีว พวกเรากลวัมาก แตดวยภาระและ
หนาที่ที่ตองทํา เราตองลุยกันตอไป "สุดทาย" เราก็ผานมันไป
ดวยดี สามารถเก็บตัวอยางกลับมาวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ
ได ถึงแมจะผานอุปสรรคตางๆ มาแตพวกเราก็สามารถผาน
มาได ดวยดี 
 ผมคดิวาประสบการณทีไ่ดรบัจากการรวมในโครงการ
เพาะพันธุปญญา ทาํใหผมไดมโีอกาสไดเรยีนรูการทาํงาน การ
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เรื่องเลานักเรียน 21

แกปญหาในการทาํงาน กลาแสดงความคดิเหน็กับเพือ่นในกลุม

และคณุครทูีป่รกึษา รวมถงึ การทาํงานนอกสถานที ่ซึง่เปนสิง่
ที่ผมไมเคยไดทํามากอน และผมเชื่อวาประสบการณในครั้งนี้

จะทําใหเพวกเราพัฒนาไปอีกข้ันและไดมีมิตรภาพท่ีดีๆ และ

ความรูสึกดีๆ กับเพื่อนในกลุมและคุณครูที่ปรึกษาครับ 

นายศุภชัย คุลทิ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณ 
 

 วนัแรกทีผ่มไดยนิวา “ ม.5 ทกุคน
จะไดทาํโครงงานเพาะพันธุปญญา ” ก็
ถงึกบัตกใจและออกอาการมนึงงไปพกั
ใหญ แลวกค็ดิตอไปอีกวาทาํไมคุณครู
ไมเลือกเอาชั้น ม.อื่นๆ พอมาถึงตอน
คณุครูชีแ้จงหัวขอการทําโครงงานครูก็

บอกวา เราจะทําโครงงานเก่ียวกับทรัพยากรในทองถิ่น นั่นก็
คือ “เตยหนาม” ความคิดตอนน้ันก็คือ โอ ไหนจะเรื่องเรียน 
ไหนจะงานในหนาท่ีประธานนักเรียน แลวยังทําโครงงานอีก 
อปุสรรคคงมากมาย จะไหวไหมนี ่แตกแ็อบคดิในใจอยูวา มนั
คงจะพอทําไดอยูหรอกม้ัง เพราะมันเปนสิง่ทีผ่มคุนเคยเพราะ
เปนอาชีพเสริม คนในชุมชน
 พอมาถึงการทําโครงงาน กลุมของผมตองลงพื้นท่ี
สํารวจสอบถามขอมูลในชุมชน ไดดู ไดสัมผัสความจริง ไดรับ

การตอนรับอยางอบอุน ไดรับความรูจากคุณตา คุณยาย คุณ
ลงุ คณุปา คนในทองถิน่ทีม่คีวามรูเกีย่วกบัเตยหนาม ซึง่ไมได
เกดิจากการเรยีนทฤษฎใีนหองเรยีน แตเกดิจากการไดเรยีนรู
ดวยตนเอง ประสบการณโดยตรงท่ีถายทอดกันมาจากรุนสูรุน 
ความรูสกึเดิมๆ ทีค่ดิวามันยากเหมือนแบกโลกก็หายไปเหมือน
กบัวาความรูสกึนัน้มนัไมเคยเกิดขึน้เลย ผมเกือบจะเสียโอกาส
นี้ไปดวยความคิด ทัศนคติที่แยๆ ของผม
 สุดทายนี้ผมก็ตองขอขอบคุณผูใหญใจดีทุกทาน ที่
มอบโอกาสดีๆ  ถายทอดความรู ใหกบัพวกเรา ขอบคณุเพือ่นๆ 
ทุกคนท่ีชวยกันทําโครงงาน ใหสําเร็จ และที่ขาดไมไดผมก็
ตองขอขอบคุณ คุณครู ที่มอบโอกาสที่สําคัญในชีวิตของผม 
อีกโอกาสหน่ึง สิ่งที่เกิดข้ึนทั้งหมดเหลานี้นั้นลวนเกิดขึ้นหลัง
จากคําวา “โอกาส”

นางสาวกนกวรรณ คุณาคุณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนนารีนุกูล

 สิง่ทีข่าพเจาไดจากการทําวจิยัใน
โครงการเพาะพนัธุปญญาคอื ขาพเจา
ไดฝกกระบวนการในการทํางาน การ
วางแผนการทาํงานอยางไรจงึจะทาํให
งานออกมาไดสมบูรณ ถูกตอง และมี
ความผิดพลาดนอยโดยมีคุณครูคอย

แนะนําและชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไดฝกความอดทนตอ
ปญหาตางๆ ที่เขามาในระหวางการทํางาน การท่ีตองแบง
เวลาเพื่อไปทํางานวิจัย แตการทํางานวิจัยนี้ก็ทําใหเราไดรูจัก
และฝกกระบวนการทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ  ไดฝกประสบการณ
ในการทํางานรวมกับผูอืน่ทาํใหเราสามารถนําความรูจากท่ีเรา
ไดเรียนรูไปปรับใชในอนาคตขางหนาได ดีเลยทีเดียว 

 จากการเขารวมนําเสนอโครงงานวิจัยทําใหขาพเจา
ไดรูจกัเพ่ือน ๆ  ตางโรงเรียนถึงแมจะไมรูชือ่แตกย็งัจาํหนากนั
ได การทีไ่ดรบัฟงการนาํเสนองานวิจยัของเพือ่นๆ ตางโรงเรียน
และของขาพเจาเองก็ทําใหไดรับความรูและคําแนะนําจาก
อาจารยทาง ม.อบุล โดยการนาํคาํแนะนาํเหลานัน้ไปปรับแตง
แกไขโครงงานของตนเองใหดียิ่งขึ้น สามารถนําส่ิงที่โรงเรียน
อืน่ตองแกไขมาปรับใชกบัโครงงานของตนเองไดไมมากกน็อย
 ในการทํางานวิจยัทาํใหเราไดคนควาหาขอมลูเพือ่น
พิสูจนในเรื่องที่เราตองการจะรูและสงสัยวาทําไมถึงเปนเชน
นั้น และสามารถท่ีจะตอยอดความรูที่เราไดรับอยางไรจึงจะ
เกิดประโยชนมากที่สุด
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา22

 “การทํางานสักอยางใหสําเร็จ
ได มันไมงายเลย” ขาวดีจากคุณครู
ที่ปรึกษาแสนสวยของพวกเรา คือ
ทุกคนในหองจะตองทําโครงงานใน
โครงการเพาะพันธุปญญา “ทั้งหอง
เลยเหรอ” คาํถามท่ีมาพรอมกับเสียง

บนของเพื่อนๆ แตครูที่ปรึกษาก็ชี้แจงวาทําไม ทุกคนก็เริ่มจะ
เขาใจและยอมรับแตโดยดี การทํางานเร่ิมตนจากการแบงกลุม 
ครทูีป่รกึษาเปดโอกาสใหพวกเราเลอืกเขากลุมกนัเองตามความ
สนใจและความถนัด (ชลุมนุกนันาดูเลย เมือ่ทกุคนตางอยากอยู
กบัเพือ่นสนทิ) แตแลวการแบงกลุมกผ็านไปไดดวยด ีกลุมเรา
มีสมาชิก 4 คน ก็เปนเพื่อนที่สนิทกันอยูแลว การคุยกัน การ
ทาํงานรวมกนั (นาจะ) งาย และเมือ่ทกุอยางเขาที ่การทาํงาน
กเ็ริม่ตนขึน้ ความปวดหวักเ็ร่ิมบงัเกิดเชนกนั เมือ่ทกุกลุมตอง
คดิกนัแลววาจะทาํโครงงานในหวัขออะไร ทีต่องเกีย่วกบั “ผา
กาบบวั” ผาเอกลกัษณของจงัหวดัเรานีเ่อง “ทาํโครงงานเรือ่ง
อะไรกนัด”ี คาํถามทีท่กุคนพยายามหาคาํตอบ จาํไดวากลุมเรา
สงหัวขอโครงงานไปไมนอยกวา 3 ครั้ง สงแลว สงอีก ไมผาน
สักที (เพิ่งจะเริ่มก็ทอกันซะแลว) หัวขอโครงงานนี่แหละเปน
อะไรท่ียากที่สุดแลวเมื่อไม “ไดเรื่อง” ก็ทําอยางอื่นตอไมได 
 มาพยายามกนัดกูอน ความพยายาม อยูทีไ่หน ความ
สาํเร็จยอมอยูทีน่ัน่ พยายามกันตอ อาน อาน แลวกอ็าน ขอมลู
เก่ียวกบัผากาบบวั จนในทีส่ดุพวกเรากไ็ดหวัขอทีจ่ะทาํกนัแลว 
(เย..หัวขอผาน ความพยายามไมสูญเปลาแลว) พวกเราเริ่มมี
กําลังใจข้ึนมาอีกนิด เมื่อ“ไดเรื่อง” พวกเราก็ตองมาคิดกัน
ตอวาจะทําอยางไร เก็บขอมูลยังไง วิเคราะหขอมูลแบบไหน 
หวัขอทีเ่ราทาํเปนโครงงานการวางแผนการผลติ ซึง่กเ็ปนโครง
งานเชิงเศรษฐศาสตร ครัง้แรกเลยท่ีเราทําโครงงานประเภทน้ี 
แรกๆ เหมือนงมเข็มในอวกาศ ไมรูกันเลยวาโครงงานเราจะ
ไปในทิศทางไหน แตก็ยังดีที่มีครูที่ปรึกษาท่ีคอยชวยแนะนํา 
ชี้ทางใหเราเห็นแสงสวาง (อันลิบหรี่) เมื่อพอมีแนวทาง เมื่อ
ทุกอยางพรอม (ไมพรอมก็ตองพรอมคะ) เราตองลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลกันแลว และเมื่อถึงวันนัด ทุกกลุมตางมากันโดยพรอม
เพรียง ทุกกลุมตางเตรียมคําถามเพื่อรวบรวมขอมูลของกลุม
ตัวเอง แตแลวความวุนวายก็เกิดขึ้น เมื่อตางคนตางถาม (แต

คนท่ีนาจะวุนวายกวากค็งเปนชาวบานท่ีตองตอบคําถามพวก
เรา) พวกเราลงพื้นที่บานบอน อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ชาว
บานที่นั่นนารัก ใหขอมูลพวกเรา พาเราเดินดูขั้นตอนการทอ
ผากาบบัว รวมถึงกระบวนการตางๆ ทําใหการลงพื้นที่คร้ังนี้
พวกเราไดขอมลูพืน้ฐานในการทําโครงงานมาบาง (ตองขอบคุณ
ชาวบานที่ใหขอมูลพวกเรา ขอบคุณจริงๆ คะ) 
 เมือ่ลงพืน้ทีเ่สรจ็ คราวนีก้ต็องมาวเิคราะหขอมูลกนั
แลววาพวกเราไดอะไรกันมาบาง มีประโยชนตอโครงงานเรา
อยางไร เพื่อตองเตรียมท่ีจะรายงานความกาวหนาโครงการ 
เมื่อใกลถึงกําหนดรายงานความกาวหนา พวกเราก็มาอด
หลับอดนอนทํา (เปนตัวอยางที่ไมดีเลยนะคะ) และครูก็บอก
พวกเราวา “ไมตองซีเรียส แตตองสงงานใหครูดูภายในวันนี้
นะ” (ไมซีเรียสจริงๆ แตทําเอาพวกเราอิ่มแบบไมตองกินขาว
เลย) เปนชวงที่ทุกคน ทุกกลุม พยายามหลบหนาหลบตา ครู
ที่ปรึกษา(คงจะรูนะคะวาทําไม?) แตครูก็ไมละความพยายาม 
คอยกระตุนพวกเราแลว กระตุนอีก ดุก็แลว วาก็แลว แตงาน
ของพวกเรากก็าวหนา (นดิเดยีว) แตแลวความมัน่ใจของพวก
เรา (ที่มีเพียงนอยนิด) ก็เริ่มหายไปหมด 
 เมื่อถึงวันรายงานความกาวหนา กลุมเราก็เปนกลุม
แรกที่นําเสนอ ตื่นเตน ๆ ที่สุด แตการนําเสนอก็ผานพนไป 
(เหมือนยกทัง้เอกภพออกจากอกจรงิ ๆ  ) และอาจารยจากศนูย
พีเ่ลีย้ง ม.อบุลฯ กไ็ดใหขอเสนอแนะ พรอมท้ังแนวทางเพือ่ให
โครงงานมีคุณภาพมากข้ึน (ขอบคุณอาจารยจากศูนยพี่เลี้ยง
ทุก ๆ ทานเลยนะคะ) ขับรถเม่ือเจอทางตัน วิธีที่งายที่สุด คือ
การหาท่ีกลบัรถ เพ่ือขบัไปทางใหม แตเมือ่ไรแลวทีโ่ครงงานเจอ
ทางตัน มันไมงายเลยที่จะหาทางกลับ เพื่อเดินไปทางใหมที่ดี
กวา แตอยางไรกต็ามเรากเ็ช่ือวาทกุปญหายอมมีทางออกของ
มนัเสมอ กค็งอยูทีว่ธิคีดิของเราดวยวาเราคิดทีจ่ะยืนหยัด หรอื
วายอมแพ สูกนัอกีครัง้ ลองพยายามกนัอกีท ีทาํใหพวกเราผาน
มาไดถงึตรงนี ้แตความปวดหวักย็งัไมหมดลงเพยีงเทานัน้เมือ่
ยงัเหลือขัน้ตอนท่ีสาํคญั ขัน้ตอนท่ีพวกเราตองนําเสนอขอมลู
ออกมา เรียบเรียงเปนถอยคําทางวิชาการ บนพ้ืนฐานความ
ถูกตอง ออกมาเปนบทความ รายงานเชิงวิชาการ ถึงคราวที่
พวกเราตองมาระดมความคิดกันอีกครั้งแลว “อยาซีเรียส” 
คําที่ไดยินบอย ๆ (บอยจริง ๆ คะ) จากครูที่ปรึกษาโครงงาน 

นางสาวมุกธิดา ขํามี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
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เรื่องเลานักเรียน 23

(แตเราเชื่อเลยวาคนท่ีซีเรียสกวาก็เปนครูเองนั่นแหละ) เราก็

พยายาม พยายามทาํทุกอยางใหดทีีส่ดุ เกอืบสดุทายแลวสินะ 
เขยีนรายงานเสรจ็ กน็าํเสนองานทีเ่ราทาํ (จะดไีมดกีค็งขึน้อยู
กับการนําเสนองานของเรานี่แหละ เปนตัวตัดสินการทํางาน
เกือบทั้งหมดของเราเลย) แตกวาจะผานมาถึงตอนนี้ กวาจะ
ทําโครงงานจนเสร็จไปได ไมงายเลย มีปญหา มีอุปสรรคผาน
เขามาใหแกไดตลอด เหนื่อยกันไปตาม ๆ กัน ทอกันก็หลาย
ท ีมนีํา้ตากนัไปกนัหลายครัง้ บนกนัทกุวัน แตพวกเราก็ไมเคย
คิดที่จะถอยสักครั้ง 
 สิ่งที่เราไดรับจากการทําโครงงานคร้ังนี้ มันมากกวา
ความรู พวกเราไดรบัมากกวาประสบการณ แตการทาํโครงงาน
ครั้งน้ีมันยังสอนใหเรามีความอดทน สอนใหเรามีความรับผิด

ชอบ มีการคิดท่ีเปนระบบ โครงงานนี้เปดโลกที่เคยแคบของ

พวกเราใหกวางขึ้น เปดกะลาที่เราเคยอยู ใหเราไดเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ เรียนรูจากความผิดพลาด เรียนรูจากปญหา เรียนรูที่
จะเผชิญเพื่อขามผานทุกอยางไปใหได เราไดเรียนรูแลววา 
“ความสําเรจ็ของการทําโครงงาน ไมใชแคการทําโครงงานให 
‘ได’ แตคงเปนการที่เราทําโครงงานให ‘เปน’มากกวา”(ครูที่
ปรกึษาเราเคยบอกไว)และเรากเ็ชือ่วามสีกัวนัท่ีเราจะทาํโครง
งาน “เปน” สุดทายขอบคุณโอกาสดี ๆ แบบนี้ที่เกิดจากครูที่
ปรึกษา ที่มอบใหพวกเรา ขอบคุณโครงการเพาะพันธุปญญา
ทีส่นบัสนนุ เปดโลกทีเ่คยแคบของพวกเรา ใหไดเรียนรูสิง่ใหม 
ขอบคุณจริงๆ คะ

เด็กหญิงอัญชลี ไหวดี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 ตั้งแตที่หนูไดเขารวมโครงการ
เพาะพันธุปญญามีความรูสึกวา หนู
เริ่มมีความรับผิดชอบในงานท่ีตัวเอง
ทาํมากข้ึนและไดเรยีนรูวธิกีารคดิอยาง
เปนระบบ แตสิ่งท่ีไมชอบมากๆ ใน
การทําโครงงานคือมันทําใหเรามีงาน

ที่ตองรับผิดชอบมากข้ึนจากเดิมอีกเปนเทาตัวดวยงานเดิมที่
เยอะอยูแลวมันจึงทําใหเราเหนื่อยมากขึ้นกวาเดิม หลายครั้ง
ที่หนูรูสึกทอแท หมดหวัง กับการทําโครงงานแตก็พยายาม
สูตลอดมาจนถึงวันนี้คะ ชวงแรกๆ หนูรําบากในการทํางาน
มากคะเนื่องจากตองทําทั้งงานโรงเรียนและงานโครงงาน แต
พอไดรวมโครงงานมาเร่ือย ๆ ก็เริ่มที่จะปรับตัว และเริ่มรูจัก

แบงเวลาในการทาํงานใหลงตวั และโครงงานนีก้ท็าํใหหนไูดใช
เวลาวางใหเปนประโยชนมากขึ้น ทําใหไดเรียนรูงานอื่นๆ ได
มีความรูเก่ียวกับเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมากมาย และไดเรียนรูความ
คิดหรือแนวคิดอื่น ๆ จากโครงงานอ่ืน ๆ ที่เขารวมโครงการ
เพาะพันธุปญญาเหมือนกันและการไปรวมสัมมนาก็ถือเปน
ประสบการณทีด่มีากคะ ไดเรยีนรูอะไรใหม ๆ  โดยทีไ่มตองให
คณุครมูาคอยบอกคอยสัง่สอนไดการเขารวมโครงการนีห้นไูด
ฝกอะไรหลายๆ อยางในตวัหนมูากมาย เชน ฝกการเสนองาน 
การพูด การใชภาษาที่เปนทางการอยางถูกตอง และจากการ
ฝกเหลานี้ทําใหหนูมีความการแสดงออกมากข้ึน รูจักคิด รูจัก
พูด มากขึ้นคะ

¡ÒÃ·íÒâ¤Ã§§Ò¹¤ÃÑé§¹ÕéÁÑ¹ÂÑ§ÊÍ¹ãËŒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁ

Í´·¹ ÊÍ¹ãËŒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ÁÕ¡ÒÃ¤Ô´

·Õèà»š¹ÃÐºº â¤Ã§§Ò¹¹Õéà» �´âÅ¡·Õèà¤Âá¤º¢Í§

¾Ç¡àÃÒãËŒ¡ÇŒÒ§¢Öé¹
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา24

 เริม่ตัง้แตดฉินัไดเขารวมโครงงาน
วิจัยเพาะพันธุปญญาศูนยพี่เลี้ยงของ
มหาวยิาลยัอบุลราชธาน ีดฉินั เพือ่นๆ 
ทกุคน และคณุครทูีป่รกึษาทกุทานได
มคีวามคิดเห็นตรงกันวาเราจะทําโครง
งานวจิยัเกีย่วกบักระตบิขาว เพราะเปน

เร่ืองท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของเรา แรกๆ ที่เราเร่ิมทํา
โครงงานดิฉันรูสึกวาสนุกมากเลยเพราะไดทํางานรวมกันกับ
เพื่อนในหอง ไดพูดคุยกันเกี่ยวกับการทําโครงงาน รวมถึงเรา
ไดลงพื้นที่เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการทํากระติบขาวของ
ชาวบาน เมื่อเราไดขอมูลเรียบรอยแลวมาถึงขั้นตอนที่เราจะ
ลงมือทํา มาถึงตอนน้ีดิฉันไดรับรูเลยวามันไมงายเลย เราตอง
ลงมือทดลองทําเองแทบทุกอยาง รวมถึงเวลาที่เราทํางาน
ไมคอยมี เพราะเราทั้งเรียน พอจะทําตอนเลิกเรียนเราก็ตอง
ทําการบานอานหนังสือ สิ่งนี้เองที่ทําใหดิฉันเปนคนที่ใชเวลา

ไดอยางคุมคามากและรูจักแบงเวลา และจากการท่ีเราไดทํา
โครงงานนี้เราไดรับประสบการณดีๆ มากมาย เชนทําใหเรา
ไดรับความรูมากมายมีทักษะในการทํางาน และมีความคิด
สรางสรรค สรุปคือการที่ดิฉันไดทําโครงงานคร้ังนี้ยอมรับวา
เหนื่อยมาก แตมันก็คุมคามากดวยเชนกัน
 ในโอกาสน้ีขอขอบคุณครูทุกคนและบุคลากรที่มี
สวนเก่ียวของและใหการสนับสนนุในการทําโครงงาน ดฉินัขอ
ขอบพระคุณ สาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั( สกว.) บมจ.
ธนาคารกสิกรไทยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิจัย ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครูและ
บุคลากรโรงเรียนคําเข่ือนแกวชนูปถัมภ อําเภอคําเข่ือนแกว 
จังหวัดยโสธร สพม.28 รวมท้ังเพื่อนๆ นักเรียนชั้น ม.5/4ป
การศึกษา2556 ทีเ่หน็ความสําคญัและรวมโครงการดวยความ
ยินดีและเต็มใจ

นางสาวเบญจวรรณ พิจารณ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนูปถัมภ

นายทรัพยสถิต นาคดี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนกูจานวิทยาคม 

 กระผมกําลงัเรียนในหองเรียนคาบ
กจิกรรมโฮมรูมคณุครูทีป่รกึษามาเลา
ใหฟงถงึเรือ่ง โครงการเพาะพนัธุปญญา
ตอนแรกท่ีศกึษารายละเอียดโครงการ
คิดวาคงจะเปนเรื่องทาทายและยาก
สาํหรับเราจากการเขามาเปนนกัเรียน

ในโครงการเพาะพนัธุปญญาไดประสบการณหลายอยางผมได
เรียนรูสิ่งใหม ๆ เชน ไดรายละเอียดตาง ๆ ในเรื่องของกลวย 
ประโยชนของกลวยที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
และไดรูปญหาคาใชจายปจจุบันของเกตษรกรเปนตน โครง
งานน้ีสอนใหเรามีความรับผิดชอบ สอนใหเรามีความอดทน 
มีความละเอียดรอบคอบในการทําโครงงานตองยอมรับฟง
ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในโครงการหรือในกลุม ทําให
ไดประสบการณในการทาํโครงงานไดรบัรูวาการทาํรปูเลมโครง

งานในชวงเวลาท่ีเราไดทาํงานวิจยัเราไดรูจกัการแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้น
 ตลอดระยะเวลาที่พวกเราไดเขารวมโครงการทําให
ไดรับความรูในสิ่งท่ีอยูใกลๆ ตัว ไดเรียนรูและไดทําอะไรที่ไม
เคยทํา พรอมไดคิด วิเคราะห กําหนดปญหา และทําใหพวก
เรารูจกัทีจ่ะทํางานเปนกลุมเปนระบบ จนเกิดความสําเร็จ แต
ในความสําเร็จนั้นก็ใชวาจะทําไดงาย ๆ พวกเราและเพ่ือน ๆ 
กพ็บประสบปญหากบัอุปสรรคไมนอย แตในชวงเวลานัน้พวก
ก็ตั้งสติและชวยกันแกปญหาใหสําเร็จลุลวงแลวผานไปได 
 ขอบคุณในทุก ๆ อุปสรรคที่ทําใหเรารูจักกับปญหา
และรูจักวิธีที่แกไขกับมัน และเมื่อผานพนไปแลว จึงเปน
ประสบการณทีถ่อืวาเปนครัง้หนึง่ในชวีติทีจ่ะไมลมืและจะนาํ
ไปพัฒนาตนเองทั้งดานการคิด วิเคราะห และสังเคราะหเพื่อ
อนาคตของพวกเราตอไป
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 วนัแรกท่ีผมไดยนิขาวจากเพ่ือนๆ 
วา “หองเราจะไดทําโครงงานกันนะ
เทอม” ผมก็พูดอุทานข้ึนมาวา “โห! 
อะไรวะ”เพระผมมีความคิดฝงอยูใน
หัวมาต้ังแตปฐมวาการทําโครงงาน
มันชางนาเบื่อ นารําคาญ ยุงยาก ไมรู

เรือ่งอะไรเปนสิง่ท่ีผมเกลียดมากท่ีสดุราวกับหนอนเลยทีเดยีว
แตผมกย็งัหวงัใหเรือ่งทีเ่พ่ือนพดูน้ันเปนเพียงการโกหกกนัเลน 
ผมก็ยังยิ้มๆ อยู พอถึงคาบเรียนวิชาเคมีคุณครูก็สอนไปตาม
ปกติเหมือนทุกครั้งแตสิ่งที่ทําใหผมรูสึก “โห! อะไร”อีกครั้ง
และรุนแรงกวาเดิมคือคุณครูบอกวา “นี่ทุกคนครูเลือกหอง
พวกเรานะทีจ่ะเขาโครงการเพาะพนัธุปญญาเจอกนัตอนคาบ
ชุมนุมที่หองนี้นะ”ผมรูสึกแยมากๆ เพราะไมรูจะเจออะไรอีก
บางตลอดเทอมน้ี และแลวเวลาท่ีจะไปเรียนคาบชุมนมุกม็าถึง
ผมเดินเขาหองดวยจติใจทีห่ดหู ไมอยากจะทาํอะไรเลย คณุครู
ก็พูดถึง โครงการเปนมาอยางไร โครงการวาจะทําอะไร ผมก็
นั่งฟงครูจนหมดคาบแลวก็กลับบาน พอเชาวันรุงข้ึนผมก็มา
โรงเรยีนตามปกตแิบบไมปกตเิพราะวนันีผ้มมคีาํถามมากมายใน
หวัมาดวยเก่ียวกับโครงงาน วาจะทําโครงงานเร่ืองอะไร เก่ียว
กับอะไรทํากับใคร จนปวดหัวเต็มไปหมด แตพอคาบสุดทาย
คุณครูก็เรียกประชุม สั่งใหจับกลุมกัน และใหเสนอเรื่องที่จะ
ศึกษารวมกันแตก็หมดคาบกอนครูก็เลยใหกลับบานวันใหม
คอยมาเสนอ พอตอนกลับบานบนรถประจําทางผมก็คิดมาก
เรื่องโครงงานผมก็เลยเลาใหนองที่สนิทกันฟงเร่ืองโครงงาน
วาจะทําเรื่องอะไร(บนใหฟง) นองเขาก็บอกวา “อายซิคิด
อีหยังหลายแถ เจากะเอาเรื่องที่มันใกลๆ บานเฮานิ่ละ” ผมก็
คดิหลายอยางยิง่กวาเดมิอกี เกีย่วกบัส่ิงทีใ่กลบานแลวก็เดนๆ 
แถวบานผม ก็คิดไดแควาขาวที่บานผมปลูก เลี้ยงไก เลี้ยงวัว 
แคนี้แมก็ถามวา “เปนหยังนอลูกคือเฮ็ดหนาจั๋งซั้น” ผมก็เลย
บอกไปวา “โอย คิดเรื่องโครงงานครับ บฮูวาสิเอาเรื่องหยัง” 
จากน้ันแมกแ็นะนํามากมายแตมอียางนึงท่ีผมชอบและนาจะดี
ทีส่ดุคือ “ปา” วนัตอมาครูกเ็รียกประชุมแลวก็เลือกเร่ืองผมก็
เสนอวา “ปา” ครับ ครูก็บอกวาก็ไดอยูนะแตมันกวางเกินไป
ตองเอาเรือ่งเดยีวแคบๆ เทานัน้ สดุทายกส็รปุไดวาศกึษาเกีย่ว
กบั “ตนยางนา” ผมกโ็ลงใจไปวาไดเรือ่งทีจ่ะทาํแลวและมนัก็

เกีย่วกับบานเราดวยโครงงานเร่ืองนีผ้มนาจะทําได กลุมของผม
คิดที่จะทําเกี่ยวกับสีจากยางนา แลวก็ไดครูที่ปรึกษา วันแรก
ครูก็ยังไมถามอะไร ครูก็อธิบายใหฟงวา “การทําโครงงานมัน
คอืการหาคาํตอบทีส่งสยั ตามแบบแผนวธิกีาร ดวยวธิกีารของ
เราไมยุงยากหรอก มีอะไรสงสัยก็ถามครูไดนะ กลุมของผมก็
รวมประชุมกาํหนดจุดประสงค หาขอมลู วางแผนการทดลอง 
แลวกก็ลบับาน ดวยความคดิใหมวาการทาํโครงงานไมไดยุงไม
ไดไกลความสามารถของเรานัก
 วนัแรกท่ีเราเร่ิมทาํงาน ผมกร็ูสกึไมกลวัอะไรแลวละ
เพราะเราไดวางแผนการทําโครงงานกันแลว แตพอทําไปซัก
พกัตอนเขาไปเก็บกาบยางนากับใบ ทัง้มดท้ังยงุกก็ดัเจบ็มากๆ 
เลย จนคิดวาเม่ือไรจะเสร็จซกัท ีแตกผ็านออกมาไดแลวกเ็ริม่
ทําโครงงานตอนสกัดสีมือก็โดนถานไฟรอนมาก ๆ เทานั้นยัง
ไมพอยังโดนน้ํารอนตอนยอมฝายอีก ซํา้แลวผลการทดลองยัง
ไมไดผลตามทีต่ัง้ไวดวย วนันัน้กลบับานดวยความเสียใจแลวก็
เจ็บมอืมาก ๆ  แลววันตอ ๆ  มาก็ทาํโครงงานอีกหลายคร้ังดวย
วธิกีารใหมทีเ่ราทาํ กไ็มประสบความสาํเรจ็ จนถงึวนัทีค่รบูอก
วาเราจะสงผลการทดลองแลวนะ ผมก็ตกใจ “อาวหมดเวลา
แลวหรอเนี้ย” ผมก็ไมรูเหมือนกันวาผมเริ่มชอบการทําโครง
งานตั้งแตเมื่อไร และโครงงานของเราก็ยังไมไดผลสําเร็จเลย 
คุณครูที่ปรึกษาโครงงานก็บอกวา “การทําโครงงานทําวิจัย
นัน้มนัไมไดสาํเรจ็ทกุเรือ่งหรอกมันกม็สีมหวงัมผีดิหวงักันบาง 
ไมตองเสียใจหรอกนะ” ผมก็ไมเสยีใจอะไรมากแตเสยีใจท่ีการ
ทําโครงงานตองสิ้นสุดลงโดยยังไมไดผลสําเร็จ
 สรุปความรูสกึท้ังหมดของผมต้ังแตไดเขารวมโครงการ
เพาะพนัธุปญญามาทําใหคนอยางผมท่ีไมชอบโครงงานเกลยีด
การทาํโครงงานมาก กลับเปลีย่นใหผมเปนคนละคนเลย ทัง้ชอบ
ทัง้สนกุ ตืน่เตน ดใีจทีไ่ดทาํโครงงาน และการทําโครงงานคร้ัง
นี้ไดสอนหลาย ๆ อยาง ทั้งความอดทน ความพยายาม และ
การยอมรับความผิดหวัง แลวเรื่องทุกสิ่งทุกอยางนี้ผมก็คงจะ
จําเปนบทเรียน และคงจะจดจําไปตลอดชีวิต ผมขอบคุณทุก
คนผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงงานเพาะพันธุปญญาครับที่ได
สอนประสบการณชีวิตใหกับคนที่เคยไมชอบโครงงานอยาง
ผมไดเปล่ียนทัศนะที่มีตอการทําโครงงาน ขอบคุณมากๆ นะ
ครับ ขอบคุณ

นายอภิเษก พรมบุตร
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนสอนแกววองไววิทยา 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา26

 จากท่ีดฉินัไดเขารวมโครงการเพาะ
พนัธุปญญา ดฉินัรูสกึยินดีเปนอยางยิง่ท่ี
ไดรบัคดัเลอืกจากทางโรงเรยีน ใหหอง 
ม. 2/2 ไดเขารวมโครงการโครงการนี้
ทาํใหดฉินัไดเรยีนรูดวยกระบวนการท่ี
แปลกจากวิชาอื่น ๆ แตก็มีความใกล

เคียงกับวิชาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ แตสามารถนําไปปรับ
ใชรวมกันไดระหวางสองวิชานี้ และการเรียนโดยใชโครงงาน
ฐานวิจัย ยังไดฝกทักษะตาง ๆ แกดิฉัน บางอยางที่เปนความ
สามารถในแฝงอยูในตัวดิฉัน ดิฉันก็เพิ่งจะคนพบ เชน การ
คิดเชื่อมโยงการสืบสาวเหตุและผล ของปรากฏการณ หรือ
เหตุการณที่ครู กําหนดข้ึนมาให ทําใหเราไดฝกคิด จนเกิด

เปนช่ือโครงงานของพวกเราขึน้มา จากนัน้นาํมาออกแบบการ

ทดลอง ลงมือทดลอง และนําผลทีไ่ดมาวเิคราะหและเขยีนเปน
รายงาน สดุทายมกีารจดัเวทใีหพวกเราไดนาํเสนอผลงานจาก
ทั้ง 10 กลุม ดิฉันตื่นเตนกับกิจกรรมนี้มาก เพราะคุณครูได
เชิญ ครูจากแตละกลุมสาระการเรียนรูที่บางคน หนูยังไมเคย
ไดเรียนกับทานเลยมาเปนกรรมการในการตัดสิน และรวม
ชืน่ชมผลงานเหมือนรายการประกวดรองเพลงทางโทรทัศนเลย 
คุณครูแตละทานไดชวยใหเราไดเห็นวา มีชองวางบางอยางที่
เราอาจจะคดิไมถงึ ในการออกแบบการทดลองของเรา ตลอด
จนรปูแบบการนาํเสนอ การทาํโครงงานครัง้นี ้ดฉินัรูสกึภมูใิจ
มาก ถึงแมจะเหนื่อย แตก็คุม เพราะไดความรูมากมาย ทําให
ดฉินัรูจกัการทํางานทีเ่ปนระบบระเบยีบ เรยีบรอย และสุดทาย
นี้ ดิฉันขอขอบพระคุณโครงการเพาะพันธุปญญาท่ีสนับสนุน

โรงเรียนคอวังวิทยาคม ใหเขารวมโครงการครั้งนี้ ขอบคุณคะ

เด็กหญิงศิรินธรา ศรีสวาง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนคอวังวิทยาคม
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เรื่องเลานักเรียน 27

เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 “อบรมเพาะพันธุปญญา” ทันที
ที่ไดรับโทรศัพทจากคุณครูผองศรีวา
คุณครูไดเขารวมอบรมโครงการเพาะ
พันธุปญญา ซึ่งตองมีนักเรียนเขารวม
ดวยจงึไดตอบตกลง ในการอบรมน้ันจะ
เนนใหครผููสอนสามารถเขาใจในเร่ือง

ของเหตุและผลและสามารถอธิบายตอใหผูอื่นสามารถเขาใจ
ได ซึ่งเราก็ไมไดคิดวามันสําคัญอะไร แตที่มาเพราะอยากได
รบัประสบการณใหมๆ  ซึง่หลังจากจบการอบรมจนกระท้ังเปด
เทอมคุณครกูไ็ดคดัเลือกนักเรียนทีส่ามารถเขารวมโครงงานได 
ตอนน้ีดฉินัเองก็มกีจิกรรมท่ีตองเขารวมท่ีอืน่แตกต็ดัสนิใจเขา
โครงการเพาะพันธุปญญาเพราะคิดวาแคทาํโครงงานมันจะยาก
ตรงไหนแคคนหาขอมูลทางอินเตอรเนต็แลวคดัลอกงานเขามา
แลวเวลาไมเขาใจก็ใหครูทําให ใหครูคอยบอกคอยตามเดียว
ก็ไดเร่ืองแตความคิดนั้นเปนอันตองขุดหลุมฝงมันลงไปในดิน
เพราะวามันผิดหมด เราตองเริ่มตั้งแตวิธีการรับฟงการศึกษา
การเชือ่มโยงเหตแุละผลสาเหตแุละปญหา วธิกีารคิด การแกไข 
กระบวนการคิด ตลอดจนการแกไขปญหาใหสาํเร็จจนไดโครง
งานท่ีตวัเองเปนคนคิดโดยมีครเูปนทีป่รกึษาคอยใหคาํแนะนํา
จุดที่เราไมเขาใจหรือขาดตกบกพรองไป 
 การนําเสนอโครงงานคร้ังแรกมาถึง ปรากฏวาพวก
เราสามารถนําเสนอโครงงานไดอยางเรียบ ถาไมตดิตรงท่ีโครง

งานของพวกเรามันจะมีโอกาสสําเร็จนอยถาหากไดลงมือทํา
จริงๆ จากคําแนะนําของ รศ.ดร.ไพโรจน จึงใหพวกเรากลับ
มาคิดหาโครงงานทีส่ามารถลงมือทําแลวมโีอกาสทีจ่ะประสบ
ความสําเร็จในตอนนั้นทั้งทอและสิ้นหวัง แตเมือคิดวาปญหา
ในคร้ังนี้อาจจะทําใหเรารูจักการแกปญหามาข้ึงจ่ึงเปนหัวขอ
ใหมของเรา หัวขอใหมเราคือ การศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลุม
ทอผาไหม ซึ่งไดเรียนรูตั้งแตการเลี้ยงไหม จนไปถึงการทอผา
ไหม และแตละครั้งในการสํารวจก็ไดพบปญหาสิ่งตางๆ ใน
การทาํงาน ของชาวบาน เชนไหมไดเสนนอย หนอนไหมไมทาํ
รัง และเนาตาย ซึ่งกลุมโครงงานของเราก็ไดนําก็ไดนํามาคิด
วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการแกปญหา จึงไดเริ่มลงมือ
ทําอีกครั้ง และตองนําเสนอโครงงานเพื่อทราบขอบกพรอง
ที่ควรแกไขจากคณะครูแตละโรงเรียนจนตอนนี้ก็ไดลงมือทํา
โครงงานใหสําเร็จตามความตั้งใจ 
 ถึงจะตองสละเวลาความสุขจากการพักผอนในวัน
หยุด เพ่ือโครงงาน แตก็ไมเคยมีเลยสักคร้ังท่ีรูสึกวาสิ่งท่ีทํา
มาจะสูญเปลา เพราะการทํางานก็ไดเปลี่ยนความคิด และ
นิสัยของเด็กหญิงคนหนึ่ง จากที่คิดจะพึ่งอยางเดียว ก็หันมา
ใสใจและทํางานดวยตนเอง กลาแสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสม
ตามความคิด ในตอนน้ีดิฉันคิดไดเลยวาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นลวนมี
เหตแุละผลของในตัวเอง เหตผุลน้ันท่ีทาํใหไดเขารวมโครงการ
การดีๆ แบบนี้ “โครงการเพาะพันธุปญญา

เด็กหญิงอภิชญา มลิพันธ 
โรงเรียนละลมวิทยา
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา28

  สําหรับความรูในวิชาเพาะพันธุ
ปญญาทําใหดิฉันไดมีประสบการณ
ตางๆ มากมายทัง้ในดานการแสดงออก 
การใชในชวีติประจาํวนัหรอืการฝกคดิ 
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม การวิเคราะห 
การแกปญหาตางๆ ทาํใหตวัดฉินัเปลีย่น

ไปมาก เชน รูจกัแกปญหาการคดิ และท่ีสาํคญัคือการแสดงออก 
และดิฉันจะนําความรูประสบการณจากวิชาเพาะพันธุปญญา
ไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของดิฉันเอง

เด็กหญิงนิภาวัลย ขอเหน่ียวกลาง
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

เด็กชายชัชวาลย สิงหชาติ
โรงเรียนบานตาเอก

 เปนครั้งแรกที่ผมไดทําโครงงาน
เพาะพันธุปญญา ตวัผมเองก็พอรูเรือ่ง
เกีย่วกบัโครงงานมาไมมากเพราะเคย
ไปแขงวชิาการเก่ียวกบัโครงงาน แตก็
มีหลายอยางท่ีไมรูเรื่องเกี่ยวกับการ
ทําโครงงาน วันที่อบรมเพาะพันธุ

ปญญาครั้งแรก รูสึกไมเขาใจเครียดและเบื่อกับคําถามของ
คณะวิทยากรท่ีใชคําถามท่ีเขาใจยาก และวันตอมาก็ไดอบรม
อีกครั้งก็พอเขาใจในบางคําถามของคณะวิทยากร และตอมา
ก็ไดทําโครงงานเปนกลุมก็จะมีหัวขอของแตละกลุมและกลุม
ผมก็ไดหัวขอเรื่อง การผลิตขาวกลองงอก ซึ่งมีผมและเพื่อน
อีก 2 คนชวยกันทําโครง โครงงานของผมมีวัตถุประสงคคือ 
เพื่อศึกษาผลของสถานที่และระยะเวลาที่มีผลตออัตราการ

งอกของขาวหอมมะล ิ105 และขาวหอมนลิ ในการดําเนินงาน
ทาํโครงงานไดมปีญหามากมาย เพราะตอนท่ีทาํการทดลองใน
ชวงน้ันมพีายุจงึทาํใหการทดลอง ใชเวลานานข้ึนและบางทีกม็ี
กจิกรรมตางๆ เขามา จงึไมคอยมีเวลาในการทําโครงงาน และ
เนือ่งจากมีพายุเขาไมคอยมีแดดจึงทําใหขาวอับชืน้ และข้ึนรา
เปนบางสวนหลังจากท่ีไดทาํโครงงานเสร็จกไ็ดไปนาํเสนอโครง
งานทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษรูสกึตืน่เตนและกังวลมาก 
กลุมของผมไดเปนตัวแทนไปนําเสนอหนาเวที หลังจากที่นํา
เสนอเสร็จก็รูสึกโลงใจ และจะนําขอเสนอแนะของทานคณะ
คุณครูทุกทานไปปรับปรุงใหดีขึ้น
 การที่ไดเขารวมโครงงานเพาะพันธุปญญาทําใหผม
ไดรูกระบวนการคิดและความรูมากมาย ถึงผมจะรูสึกเหนื่อย
กับการทําโครงงาน แตผมจะพยายามทําโครงงานใหดีที่สุด

“àÁ×èÍä´ŒÁÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§§Ò¹¹Õé·íÒãËŒ¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´ŒÍÐäÃ

ËÅÒÂæ ÍÂ‹Ò§ ·Ñé§ÁÔμÃÀÒ¾·Õè´Õ¡Ñºà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁ§Ò¹ ¡ÒÃ

·íÒ§Ò¹·Õèà»š¹ÃÐººÃÐàºÕÂº áÅÐÂÑ§à»š¹¡ÒÃ½ƒ¡¤ÇÒÁ

Í´·¹ ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹Í§Ò¹ ·íÒãËŒ

¢ŒÒ¾à Œ̈Ò¡ŒÒÇ¼‹Ò¹ª‹Ç§ªÕÇÔμ·ÕèàÅÇÃŒÒÂÁÒä Œ́”
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เรื่องเลานักเรียน 29

นางสาวเบญจวรรณ พลแกว 
โรงเรียนขุขันธ 

 สาํหรับการทําโครงงาน “โครงการ
เพาะพนัธุปญญา” กเ็ปนทีรู่จกักนัดีวา
ในการทาํโครงงานมนัไมใชเรือ่งงายๆ 
อยางทีท่กุคนเคยคดิโดยไมรูวาจะเริม่
ตนทําอะไรกอนอะไรหลัง และจะทํา
แบบไหนถึงจะดี ซึ่งขาพเจาไมคอยรู

เรื่องเก่ียวกับการทําโครงงานน้ีสักเทาไร สิ่งที่เปนปญหาที่สุด
สาํหรบัขาพเจาคือ การทาํรปูเลมโครงงาน ซึง่มนัทาํใหขาพเจา
รูสึกเครียดทุกครั้งที่นึกถึงโครงงานน้ีขึ้นมา
 กลุมของขาพเจาไดทําโครงงานเรื่อง“การเพาะเห็ด
จากทอนมันสําปะหลังและขี้เลื่อย” ที่เลือกการเพาะเห็ดจาก
ทอนมันสาํปะหลังเพราะในชุมชนของขาพเจามีชาวบานเกือบ
ทกุหลังคาเรือนปลูกตนมนัสาํปะหลัง ซึง่หลังจากท่ีชาวนาเก็บ
เกี่ยวขาวเสร็จเรียบรอยแลวก็พากันปลูกตนมันสําปะหลังตอ 
ซึง่ในการนําไปปลูกเขาจะตัดตนมนัสําปะหลังเปนทอนๆ ยาว
ประมาณ 1 ศอกดวยการประหยัดเวลาของชาวบานจึงใชวงเดือน
ในการตดัเปนทอนๆ สาํหรบัปลกู ทาํใหมเีศษมนัสาํปะหลังหลง
เหลืออยู หรือที่เราเรียกกันวา “ขี้เลื่อยมันสําปะหลัง” นั้นเอง
ทําใหกลุมของขาพเจาเกิดไอเดียขึ้น และยังสามารถนําเศษที่
เหลือมาทําใหเกิดประโยชนแกเกษตรกร ดวยเหตุนี้จึงมาเปน
ที่มาของโครงงาน
 หลังจากท่ีทํากิจกรรมหองมาพอสมควรก็เริ่มที่จะ

ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมก็ไดไปพบกับการเพาะเห็ดนางฟาในโอง
กเ็ลยเลือกวธินีีเ้พาะประหยัดคาใชจายในการทาํโรงเรอืน เมือ่
ศึกษาขอมูลเต็มอิ่มแลวก็วางแผนปฏิบัติงาน เริ่มแรกออกลุย
งานโดนไปศึกษาการเพาะเห็ดทีห่มูบานดอนหล่ีซึง่ไดรบัขอมลู
ทีด่มีากแตถาพดูถงึถนนหนทางในการเดินทางไปกวาจะถงึมนั
ชางทรหดเสียจริงๆ ระยะทางกวา 30 กิโลเมตรยังไมพอตอง
เจอกบัเสนทางทีม่ผีวิราวกบัดวงจนัทร ขรขุระไปตลอดทางแต
กด็ัน้ดนไปจนถงึทีห่มาย หลงัจากทีก่ลบัมาจากบานดอนหลีก่ไ็ด
ลงมอืผสมสตูร ซึง่ในวนัน้ันกม็เีรือ่งตลกเกดิข้ึน กค็อื มอียูสตูร
หนึง่ทีข่าพเจาตองเอาออกจากถงุทีบ่รรจเุรยีบรอยแลวกลบัมา
ผสมใหมเพราะลืมใสดีเกลือ ตางคนตางหัวเราะไมหยุดตลอด
ทัง้วนัเมือ่นกึถงึเรือ่งนี ้ทาํใหขาพเจาลมืเรือ่งทีเ่ครยีดๆ ทีม่อียู
หลงลืมหายไปกับเสียงหัวเราะ
 ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ป ที่ทําโครงงานเพาะพันธุ
ปญญา ทาํใหขาพเจารูวาถงึแมจะเจออุปสรรคหรือปญหาท่ีไม
สามารถแกปมไดแตเมือ่ไดมาเขารวมโครงงานน้ีทาํใหขาพเจา
ไดอะไรหลายๆ อยาง ทั้งมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน การ
ทํางานที่เปนระบบระเบียบ และยังเปนการฝกความอดทน 
ความพยายาม ความรับผดิชอบตองาน ทาํใหขาพเจากาวผาน
ชวงชีวิตที่เลวรายมาได เละอีกอยางที่ทําใหขาพเจารูสึกภาค
ภูมิใจที่สุดคือการตัดสินใจไมผิดในการเขารวมโครงงานนี้มัน
ทําใหขาพเจาไดรับประสบการณที่ลํ้าคาที่สุดในชีวิต

เด็กหญิงสุทธิกานต ทักษิณ
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม 

 สาํหรับประสบการณการทําโครง
งานตั้งแตตัวดิฉันไดกาวเขามาชุมนุม
เพาะพันธุปญญา ดฉินัรูสกึตืน่เตนทีไ่ด
ทาํกจิกรรมกบัเพือ่นๆ ในชมุนมุ เพาะ
พันธุปญญา เริ่มตั้งแตการอบรมเมื่อ
แรกเขาโครงการมีการทํากิจกรรมจิต

ศึกษา ทําใหดิฉันมีสมาธิมากขึ้นในการทํากิจกรรมตางๆ การ
ฝกเขียนแผนผังกางปลาเพื่อวิเคราะหปญหาแผนผังความคิด 
ทําใหดิฉันไดฝกคิดหาเหตุผลในเรื่องราวตาง ๆ การวางแผน

การทําโครงงานจากปญหาที่พวกเราสงสัย การอภิปรายหนา
ชัน้ การแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองท่ีพบเห็นในการทํางาน การ
ทาํงานกลุมในการทําโครงงานฝกความสามัคคใีหกบัดฉินั กลาที่
จะถามคร ูคนอ่ืนๆ ในชมุชนทีด่ฉินัและเพือ่นไปเกบ็ขอมลูภาค
สนามในชุมชน ความรับผดิชอบในงานท่ีรบัมอบหมายของครู
ที่ปรึกษา กิจกรรมจากการทําโครงงานเรื่องไมไผกับวิถีชุมชน
ในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนกนัทรลกัษวทิยาคม ทาํใหดฉินั
ไดปฏิบัติจริงในการทําโครงงาน คิดเอง ทําเอง อยางละเอียด
รอบคอบ อยางเปนระบบ เม่ือมีขอสงสัยก็รูจักที่จะแสวงหา
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา30

 เพาะพันธุปญญาเปนกิจกรรมมี่พวกเราจะตองคิด 
วิเคราะห ปฏิบัติ บางคนอาจคิดวาการท่ีเขามาอยูในเพาะ
พันธุปญญาเปนอะไรที่ยุงยาก ไมสบายเหมือนกิจกรรม เพิ่ม
เตมิหรอืชมุนมุอืน่ๆ แตทีจ่ริงแลวเพาะพนัธุปญญาเปนอะไรที่
สบายกวาอะไรท้ังสิน้ เพาะพนัธุปญญาทาํใหเด็กหลายๆ คนได
มีการคิดเปนวิเคราะหเปน กลาพูด กลาถาม กลาแสดงความ
คดิเห็น กลาแสดงออก พรอมท่ีจะกาวไปเผชิญอปุสรรคทีข่วาง
กัน้บางคนเคยถามวาเขามาอยูในพะพันธุปญญาแลวครใูหทาํ

ขอมลู สรางองคความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง มทีกัษะ

ในการแกปญหา มทีกัษะกระบวนการในการทาํงาน ทาํใหดฉินั
ไดฝกการทํางานรวมกันกบัผูอืน่ได ฝกการรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน มีเหตุผล มีการยอมรับในความรู ความสามารถ
ซึง่กนัและกนั และทีส่าํคญัดฉินัยงัไดฝกลกัษณะนสิยัทีด่ใีนการ
ทาํงาน เชน การจดบนัทกึขอมลู การเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ 

อะไรบาง ยากไหม เพือ่นใหความรวมมอืดแีคไหน ดฉินัจึงตอบ
ไปวา ตัง่แตทีเ่ขามาอยูในเพาะพนัธุปญญาดฉินัมคีวามสขุมาก 
มีอาจารยที่ใจดีและสวย มีเพื่อนๆ ที่นารัก ใหความชวยเหลือ
อยูเสมอ ดิฉันมีความสุขมากท่ีไดไปศึกษางานที่นอกโรงเรียน 
ไดเห็นความคิดแตละโรงเรียน เขาคิดวิเคราะหอยางไร
 สรปุ การทีไ่ดเขามาเรยีนเพาะพนัธุปญญา เปนอะไร
ที่วิเศษมาก และทําใหรูจักเพื่อนตางหองมากขึ้น

ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส ความขยันหมั่น

เพยีรในการทาํงาน รูจกัทาํงานอยางเปนระบบ ทาํงานอยางมี
แผน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ดฉินัคดิวาความรูและทกัษะท่ี
ไดจากการเขารวมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุปญญา สามารถ
นําไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิต หรือในสถานการณ
อื่น ๆ ได

ฐิติพร หาญบัวคํา
โรงเรียนกระแชงวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ

´Ô©Ñ¹ÂÑ§ä´Œ½ƒ¡ÅÑ¡É³Ð¹ÔÊÑÂ·Õè´Õ
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ÃÑº¼Ô´ªÍº ¤ÇÒÁ«×èÍμÃ§ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ 
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ภาคกลาง
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยมหิดล

 ตอนแรกท่ีไดทํา คิดหนักมาก 
ไมรูจะทําอะไร ในกลุมก็มีทะเลาะกัน
บาง กวาจะไดหวัขอทีจ่ะทํา แตพอได
หวัขอ มองไมเหน็อนาคตขางหนาเลย
เพราะไมเคยทําโครงงานที่ปฏิบัติจริง 
ทําเองทุกอยางหมดแบบนี้ แตพอได

ทําจริงก็คิดวา มันก็สนุกดีนะ จากวันท่ีมาโรงเรียน ธรรมดา 
ก็ตองมีเรื่องวุนๆ ใหทํามากขึ้นทําใหชีวิตยุงมากขึ้น วันๆ ตอง
คอยสังเกต วา จะเกิดอะไรขึ้นกับงานของเราบาง ขนาดเสาร 
อาทิตย ยังตองมาทํางาน RBL เลย สรุป งาน RBL ทําใหชีวิต
วุนๆ ในโรงเรียน ดูสนุกไปอีกแบบ แถมวันหยุด เสาร อาทิตย 
ยังตองมาโรงเรียนอีกดวย

เด็กหญิงกนิกา วนเวียน
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 

เด็กชายสงเสริม นวลจันทร
โรงรียนทายหาด 

 ตั้งแตผมผมเขามาเรียนวิชา
วิทยาศาสตรทองถิ่นและตองทํางาน
โครงงานวิทยาศาสตร ผมก็ไดความ
รูมากมายหลายเร่ือง เพราะอาจารยสอน
ผมในการทํางานในทะเลกับชาวประมง

และทาํงานเรยีนรูกนัในบานของผูใหญ 
ผมดใีจและมคีวามสุขมาก เปนบรรยากาศท่ีด ีรมเยน็จนผมไม
อยากกลบั ผมอยากมคีวามสขุอยูทีน่ัน่กับเพือ่นๆ ของผม และ
นอกจากนี้ผมยังไดรูวาบานปลาที่พวกเราทดลองสรางขึ้นนั้น 
สามารถทําใหมีสัตวหลายๆ ชนิดมาอาศัยอยูไดจริง ไดความรู

ในเร่ืองท่ีเปนวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงตอๆ กันมาเชน ระบบ
นเิวศ หวงโซอาหาร เปนตน เม่ือเสร็จสิน้การทดลองครัง้น้ี ผม
ยังตองฝกการสรุปความ ฝกความกลาแสดงออกในการพูดให
คนอื่นฟง จนทําใหผมมั่นใจมากข้ึน ฝกการแกปญหาเฉพาะ
หนาตางๆ แบบไมรูตัว และไดเห็นความสามัคคีในการทํางาน

กลุมเปนทมี จากทีพ่วกเราไดไปหาความรูนอกหองเรียนคอืไป
ทาํงานท่ีดอนหอยหลอด ทีห่มูบานฉูฉี ่บานผูใหญโจ ผมอยาก
ขอบพระคุณผูใหญโจ และคุณครูอรุณวรรณ กลั่นกลึง ที่คอย
ชวยเหลือผมและเพื่อนๆ ของผมทุกๆ คนมาโดยตลอดครับ 
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 ในการจัดทําโครงงานเรื่องเลา
การเผาถานบานย่ีสาร: ภูมิปญญาท่ี
อาจกลายเปนตํานาน เริ่มจากการที่
นักเรียนรวมกันเลือกประเด็นที่สนใจ 
 หลังจากที่เลือกประเด็นที่สนใจ
แลวครูที่ปรึกษาจะใหนักเรียนฝกตั้ง

คําถาม เพื่อไปถามผูรูเก่ียวกับการเผาถาน โดยท่ีครูปรึกษา
จะตดิตอสถานทีเ่ปนแหลงขอมลูความรู เพือ่ออกไปสมัภาษณ 
จากน้ันเม่ือกลับมาจากสัมภาษณก็จะมารวบรวมรอยเรียงคํา
พูดที่ไดการถายทอดออกมาเปนลําดับ 
 จากการท่ีออกสัมภาษณเราคิดวาโครงงานน้ีเปนโครง
งานที่งาย ไมซับซอน ยุงยาก เพราะโครงงานน้ีไมใชโครงงาน
ทดลอง แตพอลงมือทาํแลวกย็ากอยูพอสมควร หลงัจากท่ีเรา

ไดขอมลูจากสมัภาษณผูรูมาแลวเรากต็องอานหนงัสอืเลมตางๆ 
อกีหลายเลม เพือ่นาํขอมูลมาเปรียบเทยีบวาขอมูลท่ีไดนัน้ตรง
กนัหรือเปลา และแตกตางกันอยางไร ถาแตกตางกันเราก็ตอง

คนหาขอมลูและสอบถามคนอ่ืนๆ เพิม่เตมิเพือ่ใหไดขอเท็จจรงิ 
แลวจึงนํามาสรุปเรียบเรียงมาเปนเน้ือเรื่องที่สมบูรณ จากน้ัน
จึงนําขอมูลที่ไดมาทําเปนหนังสืออิเลคทรอนิกส ( e –book ) 
แตก็มีอุปสรรคอยูไมนอย เชน ตอนแรก ๆ เราไมเขาใจวาเรา
จะทําอยางไร เม่ือครูแนะนําใหเราหาขอมูลเราตองอานแลว
ทําความเขาใจเนื้อเรื่อง ซึ่งบางครั้งเราเขาใจไมตรงกัน เมื่อได
เนือ้เรือ่งทีเ่รยีบเรยีงแลวเราตองชวยกนัพมิพซึง่เพือ่นในกลุมท่ี
เปนผูชายก็ไมรวมมือกันทํางาน ทําใหเรารูสึกทอ และในตอน
หลังคณุครูใหเราเรงมอืทาํเพือ่จะไดสงงาน และคอยแนะนําวา
เราตองทําอยางไรบางชวยดูขอมลูทีเ่ราเรียบเรียงมาใหบาง เรา
เริม่มกีาํลงัใจ และเพือ่นๆ ทกุคนในกลุมกห็นัมาชวยกนัทาํงาน
โดยที่แบงงานกันทําสงผลใหโครงงานเราเสร็จสมบูรณไปได
ดวยด ีเราภมูใิจมากทีท่าํโครงงานนีส้าํเรจ็การทาํโครงงานครัง้

นีท้าํใหเรารูสกึวาเราตองมคีวามอดทน มคีวามพยายามมีความ
สามัคคี และมีความรับผิดชอบสูงงานจึงจะสําเร็จลงไดดวยดี

เด็กหญิงอริวรรณ วงษจันทรทอง
โรงรียนบานคลองสมบูรณ 

เด็กหญิงกาญจนาพร สัมมีสี 
โรงรียนบานแพววิทยา (ต่ีตง) 

 ความรูสกึคร้ังแรกท่ีไดทาํโครงงาน
นีด้ใีจมาก เพราะเราคิดวาเราคงจะได
ทําอะไรที่มันสนุกๆ และไดทําในสิ่งท่ี
ตัวเองชอบ และคิดวาเราคงจะไดฝก
ตัวเองหลายๆ อยาง ตอนแรกเราทุก
คนในช้ันม.2 ตองชวยกันคิดวาเราจะ

เลือกหัวขออะไร ตอนนั้นคิดไมออกมองไปรอบๆ ตัวก็เจอแต
มะพราวก็คดิวาเอาหัวขอมะพราวน่ีแหละ กเ็ลยเสนอช่ือมะพราว
ไป ผลสรปุคอืไดหวัขอมะพราว แตมาคดิอกีทเีราอยูกลุมสาระ
สังคมจะทําอะไรใหมันเหมาะกับกลุมสาระ สุดทายไดขอสรุป
ภายในกลุมวาทาํเก่ียวกับ “ความเช่ือในงานบวช งานแตงงาน 
งานศพ ที่มีมะพราวเขามาเกี่ยวของ” ตอนแรกคิดวามันตอง
นาเบื่อมากแนๆ คิดอยางเดียววาหาในอินเทอรเน็ตเอาก็ได
โครงงานนี้ก็คงเหมือนโครงงานทั่วไป แตครั้งหนึ่งไดมีโอกาส
ไปมหิดลเจอคําถามจากอาจารยไพโรจนทาํใหเรารูตวัเองแลว

วาเราไมควรทีจ่ะพึง่กเูกลิเทานัน้ แตเราตองพึง่ตวัเราเองวาเรา
ควรจะเปนคนลงมือหาขอมูลดวยตนเอง 
 หลงัจากท่ีไดทาํโครงงานน้ีเรามีความรูสกึวาภูมใิจใน
ตัวเองมากที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองใหยอมรับความคิด
เหน็คนอ่ืน เปลีย่นทัศนคติมองโลกกวางข้ึนรูจกัทีจ่ะคนควาทาํ
อะไรดวยตัวเอง ไดพัฒนากระบวนการคิดของตัวเอง คิดที่จะ
ตอบคําถามอยางไรใหสมเหตุสมผลและไดหันกลับมามองสิ่ง
ที่เราเคยมองขาม แมวาบางทีเราจะเครียด ทอ คิดมาก แตก็
ทาํใหเรามคีวามคดิรอบคอบคดิอยางมวีจิารณญาณและไดรูจกั
ความสามัคคี ภูมิใจคนในทองถ่ินของตนเองที่มีไมตรีพรอมที่
จะบอกสิ่งที่เราสงสัย และทําใหรูวาทองถิ่นของเรามีคาแค
ไหน ขอบคุณพี่ออ พี่อุย พี่โนต (จากมหาวิทยาลัยมหิดล) ที่
บอกแนวทางในการทาํโครงงานวจิยัเพือ่ใหเราไดนาํมาพฒันา
โครงงานของกลุมเราเองและกลุมอื่นๆ 
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 ตั้งแตทําโครงงานแชมพูนํ้ามัน
มะพราว รูสึกสนุกไดความรู มีการ
ทํางานแบบหลายๆ คน ทําใหมีความ
สามคัคกีนัในกลุม แตบางคร้ังกม็ทีะเลาะ
กนับางแตกอ็ยูรวมกันได และมีบางที
ความคดิเหน็กไ็มตรงกนัแตทกุคนกฟ็ง

ความคิดเห็นของคนอ่ืนในกลุมดวย แตบางทีคนในกลุมก็เอา
ความคิดเห็นตัวเองเปนหลักแตก็ปญหาโดยเอาความคิดเห็น
ของทุกคนในกลุมมารวมกันได ในบางครั้งท่ีไมเขาใจครูก็มา
ชวยแนะนําทุกเรื่อง โดยที่คุณครูทุกคนชวยทุกกลุม ไมมีกลุม
ไหนท่ีครูไมชวย และคุณครูกเ็ค่ียวเข็ญใหทาํงานกลุมตัวเองให
เสร็จ บางทีครูก็ตองกลับบานเย็นเพราะนักเรียนยังทํางานไม
เสรจ็ ครจูงึตองกลบับานเยน็เหมอืนนกัเรยีนทุกคน และครไูม

เคยทิ้งใหนักเรียนกลับบานทีหลังครูเลยสักวัน แมในวันเสาร
และอาทิตยที่นักเรียนมาทําโครงงานท่ีโรงเรียน…ครูก็ยังมา
ชวย และคุณครูที่มาในวันนี้ (หมายถึง พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย
มหิดล) ทําใหรูขอบกพรองในการทําโครงงานครั้งนี้ และบอก
สิ่งที่ตองแกไขในโครงงาน การท่ีไดทําโครงงานเร่ืองแชมพู
นํ้ามันมะพราวทําใหรูวิธีการทําแชมพู
 ขอขอบคุณ ครูสุทธิกานต เลขาณุการ ครูกาญจนา 
ปงเจริญ ครูณัฐพล มีทาทอง ครูนํ้าทิพย เชียงชนา ครูหฤทัย 
สุขแสง และครูสุทธาสินี เพชรกระจาง และขอขอบคุณที่
มหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกสิ่งท่ีบกพรองและสิ่งที่ตองแกไข
ในโครงงานแชมพูนํ้ามันมะพราว และถาคราวหนามีโอกาส 
จะขอใหคุณครูที่มหาวิทยาลัยมหิดลมาใหคําแนะนํากับพวก
เรานักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) อีก 

เด็กหญิงศรัณยา รัตนรุงเรือง
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

เด็กหญิงมณีรัตน อินทรวงษ
โรงเรียนวัดสวนสม (ชื่นสินอนุสสรณ) 

 สาํหรบัการทาํโครงงานในโครงการ
เพาะพันธุปญญาคร้ังนี้ เชื่อไดเลยวา

นกัเรียนทกุคนซ้ึงมากกับคาํวา “เหน่ือย” 
ตองทดลอง ทําน่ัน ทํานี่ โนน นี้ นั่น 
ยุงยาก แตเชือ่ไหมวาความเหน่ือยจาก
การทําโครงงานครั้งนี้ก็คุมคากับสิ่ง

ที่ทุมเทลงไปไมนอยเชนกัน ไดฝกทักษะการคิด การทํา การ
พูด ก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่พัฒนาตัวผูเรียน และการทํางาน
ก็จะทําเปนกลุมเพื่อใหเรารูวาหัวเดียวไมเทารวมหัว เปนการ
รวบรวมความคดิเห็นของสมาชกิในกลุม ไดแลกเปลีย่นความรู
ซึง่กนัและกัน ตอนแรกๆ ไมคอยเขากนัสกัเทาไหรแตกพ็ยายาม
ทําความเขาใจเพ่ือใหเกิดความสามัคคี การทําโครงงานอาจมี
ขอบกพรองบาง (วาไปขอบกพรองก็ไมนอยเชนกัน) จึงตอง
พยายามแกไข ถึงแมวาตอนน้ีงานท่ีทําอาจจะออกมาไมดีสัก
เทาไร แตดวยความรูที่ไดจากผูรู เราก็จะจดจําไวและปฏิบัติ
ตามความเขาใจ ถึงจะเหนื่อยสักเทาไร ถาเราทําดวยความ

ตั้งใจมีใจรัก ไมวาสิ่งที่ทําจะดีหรือไม แตเราก็ยังจดจําเสมอ
วาครั้งหนึ่งเราเคยทําดวยใจ ทําดวยความพยายาม ทําดวย

รอยยิ้มนั่นคือส่ิงที่สําคัญที่สุด เชื่อไหมรอยยิ้มคือแรงบันดาล
ใจที่ดีที่สุด ไมวาจะเหนื่อยขนาดไหนเพียงแคหันหนาเขาหา
กันแลวฉีกยิ้มจะทําใหเราหายเหนื่อย จึงเปนการฝกยิ้มสูแลว
พัฒนาตนเอง เพราะการท่ีเราจะทําอะไรสักอยางบนหนทาง
ไมไดโรยดวยกลบีกุหลาบเสมอไปจงึเปนการฝกใหเราอดทนได
เชนกัน และในแตละกลุมก็มีครูที่ปรึกษาเพื่อชวยนักเรียน ให
นกัเรยีนปรึกษาขอสงสยั เดก็ไทยสมัยนีเ้ปนวยักาํลงัคดิ กาํลงั
สงสัย กําลังอยากรูอยากเห็น ฉะนั้นจึงดียิ่งนักที่ผูอาวุโสนํา
ความรูมามอบใหกับนักเรียน เพราะเด็กๆ ทุกคนนั้นคอยเดิน
ตามรอยเทาผูใหญ ไมตางอะไรกบัดอกไมโนมไปหาแสงตะวนั 
โครงการเพาะพันธุปญญานี้จึงเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดดี
เชนกัน เด็กๆ จึงไดความสนุกไปพรอมกับการเก็บเกี่ยวความ
รูของตนเองและเปนการเสริมสรางสติปญญาไดดีกวาการด่ืม
แปบทีนเสียอีก
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 พวกผมไดรับโครงงานนี้จาก
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยบอกวา
เปนโครงการจากทางมหาวิทยาลัย
มหิดล พวกผมก็คิดวานาจะเปนการ
ทําโครงงานธรรมดา เพราะพวกผมก็
เรยีนการทาํโครงงานกนัมาแลวเลยพอ

รูวิธีกันมาบาง พอทํา…อาจารยก็บอกวามีงบให ทําใหพวกผม
มกีาํลังใจในการทาํงานมากขึน้ พอเริม่ทาํ…กค็ลายๆ โครงงาน
ธรรมดา พอเวลาทาํ…อาจารยจะนดัเวลามา ทาํใหเสยีเวลาใน
เวลาเรียนบาง ทาํตอนงานกีฬาสบีาง ทาํใหพวกผมเบ่ือและเซ็ง

ไปตามๆ กัน พอทําจบภาคเรียนที่ 1 ผมก็คิดวามันนาจะจบ
และเสร็จแลวแตมันไมใช เพิ่งทําไปไดกันแคครึ่งเดียวเทานั้น
เอง แตพอเริ่มทําจริง ไดสอบถามขอมูลจากชาวบาน แมคา 
ชาวประมง คนเฒา คนแก มันก็เร่ิมสนุก ถึงจะไดขอมูลบาง 
ไมไดบาง แตก็ทําใหพวกผมไดประสบการณ ไดสัมผัสวิถีชีวิต
คนทองถิน่ทีผ่มไมเคยรูจกั และแลวพวกผมกท็าํโครงงานนีเ้สรจ็ 
ผมไดรบัอะไรหลายอยางท่ีไมเคยไดรบัจากโครงการอ่ืน ผมขอ
ขอบคุณโครงการน้ีทีท่าํใหผมไดอะไรมากกวาการทําโครงงาน
ธรรมดาๆ ทั่วไป ผมขอ “ขอบคุณครับ” ที่ใหโอกาสพวกเรา

เด็กชายสิริวิชญ ประทุมมา 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงรียนศรัทธาสมุทร

นางสาวเจนจิรา จงประสิทธิ
โรงเรียนสกลวิสุทธิ 

 มคีวามรูสกึวาเม่ือไดทาํโครงการ
เพาะพันธุปญญาทําใหมีมิตรภาพระ
หวางเพื่อนๆ และนองๆ และทําให
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดรูและ
ไดศึกษาเก่ียวกับนิทานและความรู
เกี่ยวกับ “มะพราว” ไดรูวามะพราว

มปีระโยชนอยางไร รูการดาํเนนิชีวติของคนในชมุชนเกีย่วกับ
การทาํสวนมะพราว ไดเรยีนรูวาการทาํสวนมะพราวตัง้แตรุน
ปูยาตายายมายังรุนลกูหลานมีการเปล่ียนแปลงและมีการเพ่ิม
เติมอะไรบางเกี่ยวกับการทําสวนมะพราว 

 ในการทํางานรวมกันเปนกลุม ไดทราบความสามารถ
ของแตละคน สรางความสามคัคี ชวยกันคดิชวยกันทาํ ชวยกนั
แกไขปญหา ในการทํานิทานเกี่ยวกับมะพราว ไดรูวิธีการทํา
นิทาน ไดรูเรื่องของมะพราว ไดนํามะพราวมาประยุกตใชกับ
การแตงนทิาน ในการทําโครงงานเพาะพนัธุปญญานี ้ทาํใหเรา
มคีวามกลาแสดงออกเกีย่วกบัการคดิ การวางแผนการทาํงาน 
การแกไขส่ิงท่ีผดิพลาดของงานท่ีเราทํา กลาทีจ่ะนําเสนองาน 
กลาพูด และไดนําเสนองานเพาะพันธุปญญาใหเพ่ือนๆ และ
นอง

àÁ×èÍä´Œ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø�»˜ÞÞÒ

·íÒãËŒÁÕÁÔμÃÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§à¾×èÍ¹æ áÅÐ¹ŒÍ§æ áÅÐ

·íÒãËŒãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹� ä´ŒÃÙŒáÅÐä Œ́ÈÖ¡ÉÒ

à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹Ô·Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº “ÁÐ¾ÃŒÒÇ” ä´ŒÃÙŒÇ‹Ò

ÁÐ¾ÃŒÒÇÁÕ»ÃÐâÂª¹�ÍÂ‹Ò§äÃ ÃÙŒ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔμ¢Í§¤¹ã¹

ªØÁª¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·íÒÊÇ¹ÁÐ¾ÃŒÒÇ 
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เด็กหญิงสุภาวี หลิมสวาสด์ิ 
โรงรียนอัมพวันวิทยาลัย

 ตั้งแตรูวาจะไดทําโครงงานฐาน
วิจัย ความรูสึกตอนนั้นคือ มันทั้งตื่น
เตน ทั้งกดดัน และกลัววาจะทําไมได 
แตพอไดลองทําจริงๆ อยากจะบอก
วาไมยากเลย ก็คลายๆ กับโครงงาน
ธรรมดา และไดมกีารลงพืน้ทีจ่รงิๆ ได

สอบถามจากภมูปิญญาจรงิ เปนอะไรทีส่นกุมาก ไดทาํงานเปน
ทีม ไดทํากับเพื่อนมีทะเลาะมีปากมีเสียงกันบาง แตทุกครั้งก็
จบที่การทํางาน ไมมีไปทะเลาะกันตอขางนอก 
 การทําโครงงานฐานวิจัย ไดฝกอะไรหลายๆ อยาง 
เชน ความอดทน ความคิด และก็ความวองไวของสมอง เพราะ
ครัง้แรกทีเ่อาโครงงานไปนาํเสนอ กลุมของดฉินัไดเปนตวัแทน
ไปเสนอโครงงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม เจอ
กับคําถามท่ีทําใหถึงกับเงียบ บางทีก็ไมกลาตอบเพราะกลัว
คําตอบผิด แตเอาเขาจริงแลววิทยาศาสตรไมมีผิดหรือถูก ถา

เรายังไมไดคนหาหรือทดลอง 
 ในโครงงานของเรา เปนโครงงานท่ีตองลงมือทาํ กลุม
ของดิฉันทํางานกัน 3 ครั้งถึงจะไดของท่ีพอใจ บางทีก็แอบ
ไดยนิสมาชิกในกลุมพดูวาเหน่ือยแตเพราะความอดทน งานน้ี
จึงสําเร็จมาทุกครั้ง ถึงแมโครงงานของเราจะไมเสร็จสมบูรณ
ทีส่ดุ แตพวกเราก็ภมูใิจและสนุกไปกับมัน เพราะโครงงานของ
เราตองทาํขนม เวลาทาํกต็องตัง้ใจสดุๆ พอทาํเสรจ็ก็ใหเพือ่น
ในหองชมิ กน็าภมูใิจทีส่ดุเพราะเพือ่นๆ กจ็ะคอยพดูใหกาํลังใจ 
ชีแ้นะและแนะนาํ สวนคณุครทูีป่รกึษาโครงงานก็จะคอยชวย 
ทัง้เร่ืองการเขยีนโครงงานและการทาํขนม ถงึแมอาจารยจะทํา
ขนมไมเปน แตอาจารยก็ชี้แนะจนขนมอรอย ไดรับคําชมจาก
หลายๆ คนทีช่มิ ยงัไงก็ขอขอบคุณ อาจารยทีป่รึกษาโครงงาน
ทุกคน เพื่อนๆ และพี่ๆ ด็อกเตอรที่คอยชี้แนะเรื่องตางๆ ให
กับโครงงานของเราจนมีทุกวันนี้

¡ÒÃ·íÒâ¤Ã§§Ò¹°Ò¹ÇÔ Ñ̈Â 

ä´Œ½ƒ¡ÍÐäÃËÅÒÂæ ÍÂ‹Ò§ àª‹¹ ¤ÇÒÁ

Í´·¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´ áÅÐ¡ç¤ÇÒÁÇ‹Í§äÇ¢Í§ÊÁÍ§ 

à¾ÃÒÐ¤ÃÑé§áÃ¡·ÕèàÍÒâ¤Ã§§Ò¹ä»¹íÒàÊ¹Í 

¡ÅØ‹Á¢Í§ Ố©Ñ¹ä´Œà»š¹μÑÇá·¹ä»àÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹·Õè

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á 

à¨Í¡Ñº¤íÒ¶ÒÁ·Õè·íÒãËŒ¶Ö§¡Ñºà§ÕÂº ºÒ§·Õ¡çäÁ‹¡ÅŒÒ

μÍºà¾ÃÒÐ¡ÅÑÇ¤íÒμÍº¼Ô´ áμ‹àÍÒà¢ŒÒ¨ÃÔ§

áÅŒÇÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ �äÁ‹ÁÕ¼Ô´ËÃ×Í¶Ù¡ 

¶ŒÒàÃÒÂÑ§äÁ‹ä´Œ¤Œ¹ËÒËÃ×Í·´ÅÍ§
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยศิลปากร

 ตอนแรกเมื่อไดเริ่มเขาโครงการน้ีก็มีความรูสึกสนุก
กับเกมและนันทนาการตางๆ แตเมื่อไดทําไประยะหนึ่ง ก็
รูสกึวามนัยากและทําตอไมไหว รูสกึเร่ิมทอ เพราะเม่ือทาํการ
ทดลองแลวมนัลมเหลวหลายคร้ังจนไมอยากทําตอ แตในความ
ลมเหลวนี้ก็ทําใหมันเกิดประสบการณอยางหนึ่งในชีวิตทําให
อยากทําโครงงานนี้ตอ โดยหันมาสนุกกับโครงการมากกวาที่
จะเครยีดกบัมนั ทาํใหกระบวนการคดิทีเ่คยอยากทดลองอยาง
เดิม ก็เปลี่ยนไปหาวิธีการใหมๆ มาทดลอง เพื่อหาวิธีที่ทําให
โครงการน้ีสําเร็จ โครงการน้ีสอนใหเรามีความคิดเปล่ียนไป

จากท่ีเคยคิดเคยพูดอะไรไปตามความรูสึก ก็ทําใหเปลี่ยนไป
คิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผลมากกวาเดิม ไมใชอารมณเปน
หลัก แตหันมาใชเหตุใชผลมารองรับแทน โครงการน้ีทําให
บางส่ิงบางอยางในตัวของฉันเปล่ียนไป นอกจากน้ีจากความ
ลมเหลวจากการทดลองทั้งหมด มันก็ยังใหขอคิดอีกหลายขอ 
ไมวาจะเปนความสามัคคใีนการทํางานกลุม ทัง้ปญหาทุกอยาง
มทีางออกเสมอ และอีกหลายๆ อยาง และตัวดิฉนัเองก็ตองขอ
ขอบคณุโครงการนีเ้ปนอยางมากทีท่าํใหฉนัไดสิง่ดีๆ  ตอบแทน
มา ทําใหตัวดิฉันไดประสบการณชีวิตครั้งหนึ่งที่ดีมาก 

เด็กหญิงสุณิษา ปงมูลทา
โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 

เด็กหญิงกัญญาพัขร หงษฟอน
โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ

 ดิฉันไดเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญาเปนเวลา 
1 ปเต็มความรูสึกคร้ังแรกท่ีฉันไดกาวเขามาภายในโรงเรียน
รัฐราษฎรอุปถัมภฉันคิดวาฉันไมเคยคุนเคยกับสถานท่ีนี้เลย
ฉันคงไมมีเพื่อนแตฉันกลับคิดผิดเมื่อฉันไดเขามาอยูในหอง 
ม.1/3 ฉันกลับเจอเพื่อนที่ดี ๆ นารักเปนมิตรกับทุกคน ฉันได
เขามาในเพาะพันธุปญญาฉันคดิวามนัคงจะทํายากมากแตพอ
ฉนัไดลองทําดแูลวฉนักลบัคดิวามนัสนกุและทาทายกับฉนัมาก
และฉนัเองกไ็ดรบัความรูเพิม่มากขึน้ตอนแรกทีฉ่นัเห็นอาจารย
คมกฤชฉันคิดวาทานคงจะเปนคนที่โมโหรายมากฉันจึงกลัว
ทานมากแตพอฉันไดใกลชิดกับทานกลับรูสึกวาทานเปนคน
ใจดี เขากับเด็กไดดี เลนคือเลน งานคืองาน โครงการเพาะ
พันธุปญญาเปนส่ิงที่ฉันอยากทํามันมากขึ้นเพราะฉันนึกสนุก
กับงานท่ีไดทํา บางครั้งฉันก็ทอ แตคําวาทอนั้นมันไดทําให
ฉนัมคีวามพยายามมากข้ึน เวลาท่ีฉนัไมเขาใจอะไรก็มกัจะไป

ปรกึษาอาจารยคมกฤชทุกคร้ังทานก็จะใหคาํปรึกษาท่ีดีๆ  แก
ฉนั ฉนัคดิวาโครงการเพาะพนัธุปญญาเปนสิง่ทีท่าํใหฉนักดดนั 
เบ่ือ ไมอยากทํามันแลว แตฉันไดเห็นวาคนอื่นๆ ยังทําในเมื่อ
คนอ่ืนๆ เขาทําไดฉันก็ตองทําได เม่ือฉันคิดไดอยางน้ีฉันก็มี
ความพยายามมากยิ่งขึ้น และอีกอยางอาจารยที่ปรึกษาของ
พวกเราก็ใจดี ทานเปรียบเสมือนพอคนท่ี 2 ของพวกเราไปแลว 
เวลาพวกเราอยูใกลทานทีไรพวกเราจะอารมณดทีกุท ีตัง้แตที่
ฉนัไดทาํโครงการเพาะพันธุปญญา ฉนัไดรบัความรูตางๆ จาก
อาจารย ไดขอคิดจากการทํางาน ไดคิดดวยตนเอง ไดทดลอง
ทําจริง ไดเสนอความคิดเห็นตาง ๆ  ไดรูจักเพ่ือนที่ดี ๆ  ไดรวม
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกับคนอื่น ๆ  เชน ปลูกถั่ว ตั้งตะปู เพาะ
ถั่วงอก เปนตน ไดรับคําติชมจากอาจารย ไดรับคําชี้แนะจาก
อาจารยที่ปรึกษา ทานบอกวาไมมีถูกไมมีผิด ความรูสึกของ
ฉันที่มีตอพี่เลี้ยง ฉันรูสึกมีความสุขทุกครั้งเวลาที่พี่หมูกับ
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พีท่อ็ปมาใหความรูพวกเราแถมยงัพาความสขุความสนกุมาให

พวกเรา พารอยยิม้ พาความรูตาง ๆ  ทีพ่วกเราไมเคยรูมาให พี่
ทอ็ปกับพ่ีหมูเขาเปนคนดีทัง้คู ฉนัรูสกึดีๆ  กบัพวกพี่ๆ  เขา ฉนั
อยากจะบอกกับพีท่อ็ปพ่ีหมูวาพวกพ่ีนารกัมาก แถมมีความรู
เยอะและพรอมทีจ่ะมอบความรูใหพวกเราตลอด มอบรอยย้ิม 
มอบความสนุกตาง ๆ  ประโยชนที่ฉันไดรับจากโครงการเพาะ

พนัธุปญญา คอื ไดรูจกัเพือ่น ๆ  ตางโรงเรียน ไดรบัความรูทีไ่ม

เคยรูมากอน กลาแสดงออก มคีวามมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ ได
รูวิธีการสกัดสารจากสมุนไพร ไดรูวิธีการเขียนรายงาน ไดคิด
ดวยตนเอง ไดรูวธิกีารเลอืกเพล้ียออนถัว่ ไดดดันสิยัของตนเอง 
ไดรูจกัพีเ่ลีย้งทีด่ ีๆ  อยางพ่ีทอ็ปกบัพีห่ม ูมอีาจารยทีป่รกึษาทีด่ี

เด็กหญิงณัฐฎธิดา ขําเจริญ
โรงเรียนธีรศาสตร

 ความรูสึกของดิฉันที่มีตอโครงการเพาะพันธุปญญา
ในตอนแรกฉันรูสึกเหนื่อย ยาก แลวก็เปนอะไรที่นาเบ่ือมาก 
บางคร้ังก็รูสึกทอแทจนแทบไมอยากอยูเลย โครงการเพาะ
พนัธุปญญาไดสอนใหฉนัรูจกัคําวา “คนควา” ในสมยักอนฉนั
ไมเคยใชอนิเตอรเนต็ในการคนควาหาความรูเลย ถาหากครสูัง่
รายงานฉนักเ็ขาหวัขอเรือ่ง copy และวางไมเคยอานรายงาน

ที่ตนเองทําดวยซํ้า จนกระทั่งวันนี้ที่ฉันไดเขาโครงการทําให
ฉันพูดกับตัวเองวา “นี่เราทําไปไดยังไง” โครงการนี้ทําใหฉัน
รูจกัคาํวา “การอาน” ทกุครัง้ทีส่อบ ทกุครัง้ทีค่รสูอนฉนัแทบ
ไมเคยอานหนังสือเลย ไมเคยจับหรือหยิบหนังสือเรียนขึ้นมา
อานนอกจากจะเปนการตนูทีฉ่นัชอบเทานัน้ แตฉนักก็ลบัสอบ
ผานทําใหฉันไมคอยสนใจเรื่องการเรียนมากนัก ประมาณวา
เรียนไปวันๆ ไมคิดอะไร จนกระท่ังวันท่ีฉันตัดสินใจเดินเขา

โครงการ ฉันตองหาความรูในเรื่องเห็ด ซึ่งฉันไมชอบการอาน
หนงัสอืและการคนควาเลย แตฉนักต็องทํามนัใหได ในชวงน้ีฉนั
กร็ูสกึตืน่เตนดี นาเราใจในการทาํงาน แตพอทาํไดประมาณ 1 
เดือน ฉนักเ็หน่ือยมาก และไมอยากทําโครงการน้ีอกีเลย รูสกึ
วาทําไมชีวิตเราตองทําอะไรแบบนี้ดวย 
 โครงการเพาะพนัธุปญญาสอนใหฉนัรูจกัคาํวา “การ
แกปญหา” จากท่ีฉันเปนคนท่ีเวลาเจอปญหาก็จะถอยออก
มา ไมอยากแกปญหา และไมอยากเผชิญกับปญหาพอฉันเขา
โครงการก็ตองรูจักแกปญหาดวยตนเอง ตองผานมันไปใหได 
โดยการใชสติปญญาใหผานอุปสรรคตางๆ ที่เขามาขวางกั้น
ใหเราไดกาวเดนิมนัตอไปได โครงการนีย้งัสอนใหฉนัรูจกัคาํวา 
“การจดบันทึก” จากที่ฉันเปนคนท่ีไมชอบการเขียนแตก็ตอง
เขยีน เพราะใชความจาํคงไมหมดประเด๋ียวเดยีวก็ลมื จงึตองจด
บนัทึกไวตลอดเวลา โครงการนีท้าํใหฉนัเขาใจในอะไรหลายๆ 
สิง่ หลาย ๆ  อยางมากขึน้ ทาํใหจากเดก็ทีไ่มรูจกัแบงเวลากลบั
แบงเวลาเปน ทาํใหเดก็ทีไ่มใชเวลาวางใหเกดิประโยชนกก็ลับ

มาศกึษาหาความรู จากเดก็คนหนึง่ทีไ่มไดสนใจการเรยีนมาก
นกักก็ลับมาเห็นคุณคาของการเรยีน จากเดก็คนหนึง่ท่ีชอบหนี
ปญหาก็กลบัมาเปนคนท่ีกลาเผชิญทกุปญหา จากเด็กคนหน่ึง
ที่ไรสาระบาบอไปวันๆ ก็กลับมามีสาระ จากเด็กคนหน่ึงที่ไม
เคยใชเวลาวางใหเกดิประโยชนใชเวลาไปกบัสิง่ไรสาระ สญูเสยี
เวลาท่ีมคีากก็ลบัมาเห็นคณุคาของเวลาท่ีผานลวงเลยไป จาก

เด็กคนหนึ่งท่ีใช Social Network ไปกับสิ่งไรสาระ ก็กลับมา
เหน็คณุคาของสิง่เหลานีก้ลับมาเหน็ความสาํคญั นาแปลกนะ
ทีโ่ครงการน้ีสามารถเปล่ียนคนคนหน่ึงไดมากขนาดน้ี เพยีงใช
เวลาไมถงึ 1 ปดวยซํา้ กลบัทําใหเปลีย่นอยางหนามอืเปนหลงั
มอื เปลีย่นไปอยางสิน้เชงิ มนันาแปลกจรงิๆ ทกุวนันีค้วามคิด
ทีฉ่นัมรตอโครงการเปลีย่นไป ฉนักลบัเหน็วามนัเปนโครงการ
ทีเ่ราทาํอยางเขาใจเราจะรูสกึวาเรามคีวามสขุและสนกุไปกบั

มันตลอดเวลาในการทําโครงงานนี้
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 “การทําโครงงานอะไรสักอยางเปาหมายในการทํา
ของหนูทุกๆ ครั้งคือการไดทําเพ่ือแกไขปญหาของคนสวน
ใหญหรือคนท้ังประเทศ หนูหวังไวเสมอวาคงตองเปนงานท่ี
ชวยคนอื่นๆ ไดแน” แตสุดทายก็เปนเพียงโครงงานที่ทําเพื่อ
สงครู นี่คือความคิดในตอนแรกของหนู กอนที่จะไดมาเขา
รวมโครงการเพาะพันธุปญญา และวันแรกก็มาถึงวันที่ไดเจอ
กับพี่หมูและพ่ีทอปเปนครั้งแรก แมวันนั้นจะเปนวันที่ไดเจอ
กับพวกพ่ีไมนาน แตสิ่งที่หนูไดจากพวกพ่ีๆ มีมากมายและ
วันนั้นก็เปนวันที่หนูรูสึกอยากทําเพาะพันธุปญญามากท่ีสุด 
อยางแรกคือหนูไดเรียนรูวาการทําโครงงานไมจําเปนตองคิด
ใหใหญ ไมจําเปนตองแกปญหาใหคนท้ังประเทศ แคเพียง
เรามองปญหาใกลตัว และเริ่มเรียนรูจากสิ่งเล็กๆ ทําส่ิงที่ไม
เกินกําลังของเรา เราก็จะไดผลตอบแทนมากมาย และบางที

ถานําสิ่งนั้นไปตอยอดก็อาจชวยคนอื่นๆ ได เมื่อเริ่มทําเพาะ
พันธุปญญาหนูก็ไดรูจักกับคําวา Citronella เปนครั้งแรก ซึ่ง
คือสารที่มีอยูในตะไครหอม มีฤทธิ์ในการไลแมลงวัน พวกหนู
เริม่ทําการทดลองไปเรือ่ยๆ แลวกล็มเหลวตัง้แตครัง้แรก มบีาง
ครั้งที่ถูกเปล่ียนแนวไปบางแตสิ่งเกาๆ ก็จะเปนประสบการณ
ใหกาวใหมเสมอ พวกหนูเปลี่ยนไปศึกษาเปรียบเทียบความ
สามารถในการไลแมลงวนัของสมนุไพร3ชนดิคอื มะกรดู เมลด็
กระถิน และตะไครหอม และเมื่อเริ่มการทดลองเปรียบเทียบ
ยงัคงลมเหลวเนือ่งจากแมลงวนัทีจ่บัมามทีัง้ท่ีดเูหมอืนจะมนึๆ 
บางตวักต็าย บางตวักบ็นิหน ีทาํใหการทดลองครัง้นีไ้มประสบ
ผลสาํเรจ็ แตนัน่กเ็ปนประสบการณใหครัง้ตอไป คอื เราจะตอง
จบัแมลงวันใหเบาท่ีสดุเพราะบางทีการจับมนัดวยมือเปลาอาจ
ทําใหมันบาดเจ็บและสงผลกระทบไปถึงการทดลองได และ

เด็กหญิงณัฐกฤตา เอกสิทธ์ิชัยพงศ
โรงเรียนนารีวุฒิ

นอกจากนีจ้ากการศกึษาหาขอมลูทางอนิเตอรเนต็ยงัทาํใหหนู
รูอีกวา กระถินก็สามารถไลแมลงวันได และในมะกรูดก็มีสาร 
Citronella เหมอืนกบัตะไครหอม ซึง่ในตอนแรกหนหูาไมเจอ
วา Citronella สามารถพบไดทีไ่หนบาง แตการหาขอมลูคร้ังนี้
ทาํใหหนทูราบวาบางครัง้การจะคนหาอะไรสกัอยางก็ไมจาํเปน
ตองพมิพหาโดยตรง แตอาจพมิพหาจากสิง่ท่ีคาดวานาจะเปน
ไปไดกไ็ด การคนหาครัง้น้ีเลยทําใหหนูทราบถึงวิธกีารหาขอมลู
แบบใหมที่จะสามารถนําไปคนหาขอมูลตางๆ ได ตอมาการ
ทดลองครั้งที่3คงบอกไดวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
แตผลก็ยังไมมีนํ้าหนักและไมละเอียดพอเน่ืองจากแมลงวันที่
อยูในกลองบินหางจากมะกรูดก็จริงแตบางทีกอ็าจกลาวไดวา
บรเิวณทีม่มีะกรดูอาจไมมทีีใ่หมนัเกาะมนัเลยไปหาทีอ่ืน่เกาะ 
เลยดูเหมือนวามันไมชอบมะกรูดก็เปนได ดังนั้นพวกหนูจึง

เปล่ียนวิธีการทดลองใหม คือ มีการจับเวลาเปนระยะๆ และ
ตัง้กลองทิง้ไว3กลองพรอมกบัตวัลอและสมนุไพร3ชนดิ กลอง
ละชนิดและเพิ่มกลองทดลองไปอีก1กลองเปนกลองที่มีเพียง
ตัวลอ แตไมมีทั้งมะกรูด เมล็ดกระถิน และตะไครหอม(เพื่อ
พิสูจนวาแมลงวันจะบินมาตอม) การทดลองนี้ชวยใหไมตอง
จับแมลงวันใหมันชํ้า แตลอใหมันบินมาเอง การทดลองครั้ง
นี้จึงประสบผลสําเร็จและสามรถเก็บผลได การทําวิจัยคร้ังนี้
ทําใหหนูไดรูอะไรมากขึ้น ไมวาจะเปน สิ่งท่ีแมลงวันชอบ สิ่ง
ที่แมลงวันไมชอบ สารท่ีอยูในสมุนไพร ฯลฯ ทําใหหนูอาน
หนังสือมากขึ้นเพราะตองศึกษางานวิจัย แมวาอาจจะยากไป
บางในบางครัง้ แตวจิยักส็อนใหหนรููจกัฮดึสูและฟนฝาอปุสรรค
ไปไดจนประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งท่ีนาพอใจ
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ภาคใต
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 กอนทีจ่ะมาทาํโครงงานในโครงการ
เพาะพันธุปญญา เมื่อครูบอกวาโครง
งานของเราไดไปรวมในโครงการเพาะ
พนัธุปญญา เม่ือเราไดยนิชือ่ก็สงสัยวา
มนัคอืโครงการอะไร มนัมีความพเิศษ
อยางไร แตเม่ือไดเขามาอยูในโครงการ 

ก็ไดรับคําตอบวามันเปนโครงการที่นําโครงงานของหลายๆ 
โรงเรยีนมานาํเสนอใหรูถงึความแปลกใหม ความกาวหนาของ
โครงงานที่คนอื่นๆ ไดทํากันมาต้ังแตตนเมื่อเราไดไปนําเสนอ
ความกาวหนาของโครงงานท่ีราชภัฏสุราษฎรธานี เราก็ไดรับ
ทั้งคําชมเชยและคําถามมากมายที่เราตองกลับมาหาคําตอบ
ใหเจอเพ่ือท่ีจะตอบคําถามใหได และหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

คร้ังหนาจะไดไปนําเสนอความกาวหนาอีกคร้ังและพยายาม
ตอบคําถามใหไดมากที่สุดและดีที่สุด จากการที่ไดมาทําโครง

งานในโครงการเพาะพันธุปญญา ทําใหไดประสบการณตางๆ 

มากมายไมวาจะเปนการไดทํางานรวมกันกับเพื่อนๆ ในกลุม
ทําใหมีความสามัคคี เขาใจกันมากขึ้น การที่ตองใชเวลาวาง
ในแตละวันมาทําโครงงานทําใหใชเวลาวางท่ีเปลาประโยชน
มีประโยชนมากขึ้น และที่สําคัญทําใหเราใชเหตุผลมากกวา
อารมณ ใชความคิดเห็นสวนมากและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของทกุคนในบางคร้ังอาจจะมีการรูสกึยอทอกบังานทีท่าํ แตทกุ
คนในกลุมก็รวมกันใหกาํลงัใจ ใหความรวมมือ ใหการสนับสนุน 
ใหความสนกุ ทาํใหมอีารมณขนัในขณะทีท่าํดวย จงึทาํใหขณะ
ทีท่าํงานมคีวามสนกุสนาน ไมเบือ่ มกีารพกัเม่ือทาํงานในชวง
เวลาหน่ึงเพือ่เปนการผอนคลายไมมอีารมณทีเ่ครยีด บึง้ตึงใส
กนั แตกม็บีางครัง้ทีท่ะเลาะกนั แตกห็นัมาปรบัความเขาใจกนั 

ทําใหโครงงานของเราสําเร็จลุลวงไปดวยดี

 เด็กหญิงปาณิศา เริ่มฤกษ
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 

นางสาวมณฑาทิพย สุระทัด
โรงเรียนปากพนัง

 โครงงานวิจัย คือโครงงาน การ
คนควาหาความจริงโดยวธิกีารอยางมี
ระบบท่ีเช่ือถอืได หรือวธิกีารวิทยาศาสตร 
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรโดย
ใชวธิทีางตรรกวิทยาอยางมรีะบบ เพือ่
คนหาขอเท็จจริงใหม หรือพิสูจนขอ

เท็จจริงเกา และเพ่ือวิเคราะหผลกอนหลังของความสัมพันธ
ระหวางกัน
 โครงงานเพาะพันธุปญญาเปนโครงงานฐานวิจัยท่ี
ถือวาใหประสบการณแกผูวิจัยเปนอยางมาก โดยการศึกษา

และวิเคราะหเร่ืองที่สนใจ พวกเราไดศึกษาโครงงานเกี่ยวกับ
เรื่อง คุณภาพของดินในปาชายเลน เนื่องจากเปนหัวขอที่นา
สนใจ โดยศึกษาถึง คุณภาพของดิน ทั้งสี โครงสราง อุณหภูมิ
และความเปนกรด เบส ของดนิเพ่ือนาํขอมลูทีไ่ดมาศกึษาและ
เปรียบเทียบ งานวิจัยสําหรับพวกเราในกลุมถือวาเปนงานท่ี
หนิมากๆ แตกท็าทายและกอประสบการณใหกบัพวกเรา พวก
เราไดชวยทําโครงงานนี้อยางต้ังใจและมุงมั่น หาแนวทางที่
จะทําใหงานวิจัยของพวกเราเดินหนาตอไปอยางดีที่สุด พวก
เราน้ันไดชวยกันระดมความคิดในการศึกษาถึงคุณภาพของ
ดิน แลวดําเนินการลงพื้นที่ตามกระบวนการดําเนินงานท่ีได
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วางแผนเอาไว การลงพ้ืนทีท่าํใหพวกเราไดรบัความรูจากสภาพ

ภายนอกทีไ่มใชแคการหาความรูในโรงเรยีน ไดไปรูถงึพืน้ทีจ่รงิ 
ถือวาทําใหพวกเราสนุกและไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น และสิ่ง
สาํคัญทีพ่วกเราไดคอืความสามคัค ีการรวมมอืกนัของสมาชกิ
ในกลุม ทกุคนอาจจะไมไดเกงหรอืเขาใจในการทาํงานมากนกั 
แตพวกเราก็พยายามอยางเต็มที่ที่สุด พอวันที่ไดนําเสนองาน
ความกาวหนาของการทําโครงงานวิจัยครั้งที่ผานมาไดรับคํา
ตชิมจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัย ไดทราบถึงขอบกพรองของ
งานวจิยัวาควรจะหาขอบเขตของพ้ืนทีท่ีจ่ะศกึษาและเขาใจถงึ
เรื่องท่ีศึกษาอยางเจาะลึก ทําใหพวกเราเขาใจถึงปญหาของ
งาน จากการติชมครั้งนั้นก็ทําใหพวกเรารูสึกเหนื่อยและทอ

มามากเพราะงานของพวกเราออกมาไมไดดเีทาท่ีควรอาจเปน

เพราะเวลาทีน่อยนิดของพวกเรา แตไมวาจะมอีปุสรรคขนาด
ไหนพวกเราก็คอยใหความชวยเหลือและรวมมือกันเสมอ และ
มีความเชื่อม่ันวาความพยายามของพวกเราจะตองทําใหงาน
ของพวกเราสําเร็จตามเปาหมายไดอยางแนนอน
 จากการศึกษาการทําโครงงานเชิงวิจัยของโครงการ
เพาะพันธุปญญาสามารถทําใหเขาถึงการงานอยางมีระบบ 
ใชหลักการและเหตุผลในการทํางานมีกระบวนการคิดที่เปน
ขั้นตอนสามารถพิสูจนไดทําใหผูจัดทําโครงงานไดรับความรู
และประสบการณมากมายสามารถนําประสบการณที่ไดมา
ใชในการดําเนินชีวิตและเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป

นางสาวจุฬาพรรณ คงกุลทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 วันแรกท่ีรูวาตองเขามาอยูใน
โครงการเพาะพันธุ ก็รูสึกวาโครงการ
อะไรกันแน เปนโครงการท่ีจะทําโครง
งานหรือโครงการอบรมทั่วไป แตเมื่อ
คณุครบูอกวาเปนการทําโครงงานท่ีจะ
ตองชวยกนัทําเปนระยะเวลาตลอด 3 

ปที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็เกิดความรูสึกมากมายทั้งดี
และไมดี ขณะตอนนี้เรียนก็หนักมากพอ ถาเราทําโครงงานนี้
อีกคงจะยุงวุนวายนาดู ซึ่งในการทําโครงงานคร้ังนี้ก็ทําเกิด
ความแปลกใจอยูวาทุกคนตองชวยกันคิดวาจะโครงงานเรื่อง
อะไรที่จะสามารถชวยพัฒนาชุมชนใกลบริเวณโรงเรียนใหมี
จุดเดน เกิดประโยชนกับคนในชุมชนมากที่สุด แตแลวทุกคน
กส็ามารถจุดประกายความคดิ ไดวา เราอยูตาํบลบางจากและ
ในตําบลบางจากก็มตีนจากอยูมากมาย ซึง่คนในชุมชนก็ไดใช
ประโยชนจากตนจากนี้ไดอยางหลากหลาย แตก็ไมสามารถ
ทะลุเปาหมายดานเศรษฐกิจไดดีมากนัก ถาสามารถพัฒนา
จุดๆ นี้ได อนาคตตอไปขางหนาตนจากจะเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่สงผลประโยชนตอคนในชุมชนเปนอยางมาก เราทุกคนจึง
คิดทําโครงงานเกี่ยวกับตนจาก 
 เมือ่เราไดหวัขอในการทาํโครงงานกแ็บงกลุมกันทาํงาน
และทีส่าํคญัทกุคนกร็วมใจทีจ่ะทาํเกีย่วกบัตนจากแลวกศ็กึษา
กนัตัง้แตดนิทีป่ลกู ตนกลา ลกูจาก การผสมเกสรของดอกจาก 
ประโยชนทีไ่ดจากตนจาก เศษเหลือของตนจากไมวาจะเปนใบ
จาก ตนจาก ทางจาก โคนจาก ฯลฯ ซึง่ในการทํางานเปนกลุม

นัน้ยอมเกิดปญหาอุปสรรคมากมาย ทัง้ทะเลาะกัน รองไหกนั
บาง ความคิดเหน็ไมตรงกัน แตสมาชกิทุกคนก็ไดพยายามหัน
หนาเขาหากัน แกปญหาดวยเหตุและผลแตกไ็มใชทะเลาะกัน
เสมอไป บางคร้ังเราจะทําการศึกษาส่ิงนีด้วยวิธนีีแ้ตทาํไมได
บาง ผลท่ีไดลมเหลวบาง ทกุอยางในการศึกษามันทําใหเห็นวา
ไมใชแตทาํอยางเดยีวใหเหน็ผลอยางเดยีวเราตองดูวา“ระหวาง
ทางการทํางาน”ของเราน้ัน มสีิง่ไหนบางทีต่องแกไขและสิง่ทีท่าํ
อยูนัน้มนัดีหรอืยงั ซึง่เหลาน้ีแหละท่ีสาํคญัในการทําโครงงาน
ไมใชผลการศกึษาทีท่าํออกมา กเ็หมอืนกบัคาํพดูของอาจารย
พีเ่ลีย้ง มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธาน ีทีไ่ดกลาวไวกบัพวก
เรา ซึง่ตอนนัน้ไมเขาใจมันคอือะไร แตเมือ่ลงมอืปฏบิตัจิรงิๆ ก็
ทาํใหเขาถงึกับคําวา “ระหวางการทางทํางาน” สาํคัญกวาผล
ของโครงงานทีศ่กึษา แตสิง่ท่ีสาํคัญไปกวานัน้การทีเ่ราไดชวย
เหลอืกนัทัง้หอง มคีวามรกัสามัคค ีทกุคนชวยกนัหมดไมมแีมแต
ปฏิเสธ ชวยทัง้เพือ่นและกลุมของตวัเองกนัเกบ็ตวัอยาง ไดลงพืน้
ทีจ่รงิซึง่ไปเกบ็ตวัอยางอยูทีป่าจากกนัท้ังกลางวนัและกลางคนื
ไดพบเจออปุสรรคมากมายกลางวนักร็อน เหนือ่ย กลางคนืก็
ยงุกดั มดืนากลัว เดนิอะไรก็ลาํบากเพราะพ้ืนสวนใหญกเ็ปนดนิ
โคลนเนือ่งจากเราไปอยูกนัทีป่าจาก ซึง่ปาจากนีจ้ะมนีํา้ทวมเวลา
นํา้ขึน้นํา้ลงทาํใหพืน้เปยกและชุมนํา้ จงึเกดิเหตกุารณลืน่ลมกัน
บางแตมนักส็นกุทีไ่ดไปสมัผสัปาจากจรงิๆ ซึง่การทาํโครงงาน
คร้ังน้ีทาํใหไดประสบการณใหมๆ  ความรูใหมๆ  การทาํงานกัน
เปนทมี ความอดทน เสยีสละและความรับผดิชอบซึง่พดูไดเตม็
ปากวาเปนการเรียนรูนอกหองเรยีนทีส่นกุมาก
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 ความรูสกึทีไ่ดจากการทําโครงงาน
นี้ คือ กอนหนาที่ฉันจะทําโครงงานนี้
ขึ้นมา กอนที่จะมีโครงการเพาะพันธุ
ปญญาน้ี ดิฉันขอยอมรับวา ดิฉันไมมี
ความรูความสามารถทางดานน้ีเลยสกั
นดิ จนกระทัง่ดฉินัไดเขารวมเปนสวน

หนึง่ของโครงการเพาะพนัธุปญญา และไดจดัทาํโครงงานขึน้มา 
1 เรื่อง ตอนแรกเร่ิมดิฉันก็ไมคอยจะชอบ รูสึกไมอยากจะทํา
โครงงานนี้เลย เพราะฉันคิดวามันยาก ดิฉันคงทําไมไดหรอก 
ซึ่งความคิดเหลานี้ดิฉันคงไดมาจากการท่ีดิฉันเปนคนไมชอบ
ทําโครงงานอยูแลว จึงทําใหดิฉันไมมีความสุขเลย เวลาตอง
ทําโครงงาน แตเมื่อดิฉันทําโครงงานน้ีมาเร่ือยๆ ดิฉันไดรวม

กันทําโครงงานกับเพ่ือนๆ ไดความรูในส่ิงท่ีไมเคยรูทั้งท่ีมัน

เปนสิ่งรอบตัวเรา และอยูใกลตัวเรา มันจึงทําใหดิฉันสนุกกับ
การทําโครงงานมาก ในการทําโครงงานครั้งแรกของดิฉัน มัน
ทําใหดิฉันไดประสบการณมากมาย เชน การที่ดิฉันเปนคน
ไมชอบและกลัวการออกนําเสนอ หรือรายงานหนาชั้นเรียน 
ซึ่งหลังจากการที่ดิฉันทําโครงงานดิฉันกลาแสดงออกมาขึ้น
กวาเดิม และหลังจากท่ีทําโครงงานนี้เสร็จดิฉันรูสึกวา ความ
รูความสามารถของดิฉนักเ็พิม่มากข้ึน จากท่ีดฉินัเปนคนไมคอย
จะสนใจสิง่รอบขาง การทาํโครงงานคร้ังนีม้นัจงึทําใหดฉินัเปน
คนชางสังเกตมากข้ึน ดฉินัไดประสบการณจากการทําโครงงาน
นี้มากมายรวมกับเพื่อนๆ ของดิฉัน มันทําใหดิฉันไดรูจักนิสัย
เพื่อนมากขึ้น ทําใหไดพบสิ่งตางๆ ที่แปลกใหม ทําใหดิฉันมี
ความสุขมากเลย

เด็กหญิงรัตนาภรณ สมเช้ือ
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

เด็กหญิงสุดารัตน สมคิด
เด็กหญิงกนกพร สังขทอง
เด็กหญิงชนิตา ปญจโรจน 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ

 การทาํโครงงานฐานวจิยั 
ทาํใหพวกเราไดประสบการณ
หลายๆ อยาง ไดออกไปเรยีน
รูในสถานทีจ่รงิ และไดรูเกีย่ว
กับมะนาวไขมากขึ้น และท่ี
สาํคญัคอืไดรูจกัโรคราสชีมพู 

กอนทีพ่วกเราจะทาํโครงงานนีพ้วกเราไมรูเลยวาลกัษณะของ
มะนาวไขเปนอยางไร โรคราสีชมพูเปนอยางไร ไมรูอะไรเลย
เกีย่วกบัมะนาวไข ทัง้ๆ ทีม่ะนาวไขเปนพชืเศรษฐกิจของอําเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ในการทาํโครงงานพวกเราตองอานมากขึน้ เขยีนมาก
ขึน้ คดิมากขึน้ พดูมากขึน้การสบืคนขอมลูและการนาํเสนอโครง
งานทาํใหใชคอมพวิเตอรไดคลองแคลวขึน้ ทีส่าํคญัพวกเราได
รูจกัการทํางานเปนทมีมกีารแบงหนาทีก่นัทาํงาน ในการแสดง
ความคิดเห็นแรกๆ เราไมคอยยอมรับกันถกเถียงกัน งอนกัน

เม่ือเพ่ือนไมฟงเรา แตเด๋ียวน้ีเรายอมฟงความคิดเห็นกันมาก
ขึ้นเพราะรูแลววาไมมีใครคิดถูกไปท้ังหมด
 ตอนทีพ่วกเราไดไปนาํเสนอโครงงานทีศ่นูยมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสุราษฏรธานี รูสึกตื่นเตนมากและวิตกกังวล เพราะ
เปนคร้ังแรกของพวกเราที่ไดทํางานแบบนี้ ตอนขึ้นเวทียิ่ง
ตืน่เตนมากกวาเดมิ แตเรากผ็านมนัมาได พวกเราตอบคาํถามได
อยางมัน่ใจ และไดรบัคาํแนะนาํจากกรรมการ ซึง่เปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการทดลองครั้งท่ี 2 ของพวกเรา
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 กอนทํารูสกึวาไมคอยจะถนัดงาน
วจิยัสกัเทาไหร และไมรูวาการทาํวจิยั
ทีแ่ทจรงิเปนอยางไร ตอนแรกรูสกึวา
ตัวเราเปนคนชอบทํางานคนเดียว ไม
คอยกลาแสดงออก ไมกลาพดูตอท่ีคน
อยูมากๆ รูสึกกระหวั่นวาเราจะทําได

ไหม
 ขณะทํา ไดรูจักการทํางานเปนทีม รวมกันคิด รวม
กันทํา มีความสนุก ชอบที่จะคนควาขอมูล มีความแนวแนใน

เด็กชายฉันทพัฒน พงศทองเมือง
โรงเรียนบานนาวิทยาคม

การทํา ตั้งใจท่ีจะทําใหสุดความสามารถของเรา และตั้งใจจะ
ทําใหถึงระดับประเทศใหได
 หลงัทาํ ทาํใหเรากลาแสดงออกในการพูดในท่ีชมุชน 
ทาํใหเรามอีงคความรูในการเขยีนวิจยั ทาํใหมมีนษุยสมัพันธที่
ด ีทาํใหฝกกระบวนการเรยีนรู การแกปญหาตางๆ ทาํใหทราบ
วาทํางานเปนทีมดีกวาทํางานคนเดียว

นายกิตติคุณ หารสุวรรณ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 จากประสบการณที่ไดผานมา ตอนแรกผมสอบ ม.4 
ที่โรงเรียนนี้ ผมก็ไดเขามาปฐมนิเทศ ปรับพ้ืนฐาน และสอบ
ไดหอง ม.4/3 ผมดีใจจังที่ไดอยูหองนี้ พอคุณครูแจกตาราง
เรียน ผมก็ดูวามีวิชาอะไรบาง แลวมีวิชาแปลก ๆ วาเพาะ
พนัธุปญญา สงสยัมากเลยวาเปนวิชาเกีย่วกับอะไร เมือ่ถึงคาบ
เรียน มีครูเขาสอนหลายคน และมาจากหลายกลุมสาระวิชา 
ครูก็ไดแจงใหนักเรียนทราบวา โรงเรียนไดรวมมือกับ สกว. 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อทําโครงงานฐาน
วิจัย และรายละเอียดอื่นอีกเยอะ และใหนักเรียนแบงกลุม ๆ 
ละ 4 คน ไดจํานวน 10 กลุมพอดี ซึ่งคุณครูมีหัวขอของดีของ
อําเภองานในคร้ังนี้คือ ไดศึกษาคุณไชยามาใหนักเรียนโหวต
วาจะเลือกทําอะไร สุดทายมติสวนใหญเลือก “ไขเค็ม” จาก
นั้นครูก็ไดใหคําแนะนําเปนเบ้ืองตนในการทําวิจัยวาควรทํา
อยางไร และใหนักเรียนเลือกครูที่ปรึกษา กลุมใดตองการทํา
ดานวิทยาศาสตร กลุมใดตองการทําดานสังคมศาสตร เมื่อได
แลวจากน้ันครูทีป่รกึษาก็ไดพดูคุยใหคาํแนะนํา ใหนกัเรียนคิด

รวมกันเกี่ยวกับไขเค็มไชยา แลวชวยกันตั้งชื่อเรื่อง กลุมผม
ไดเร่ือง การศึกษาคุณสมบัติของดินที่สงผลตอความเค็มและ
รสชาติของไข และไดเริ่มคนควาขอมูล และดําเนินการทําไป
เร่ือย ๆ  ทาํใหไดประสบการณมากมาย แตตดิทีผ่มเปนเด็กหอ 
ในชวงแรกจึงไมคอยไดชวยเพ่ือนเทาไร เม่ือปดหอแลวผมตอง
ขับรถไป-กลับมาทํางานกับกลุมเพื่อน เหนื่อยครับ แตสนุก มี
บางครัง้ท่ีผมยอมเปนกอนหิน ใหเพือ่นดา เพราะเพือ่นเครยีด 
แตพอครูใหงบประมาณมา 4,500 บาท กห็ายเครียดแลวครับ 
แลวครูก็ทยอยใหเรื่อย ๆ กลุมผมเลยทํางานอยางมีความสุข 
ไดนําเสนองานทั้งท่ีโรงเรียนและที่ม.ราชภัฏฯ 
 จากการทาํโครงงานครัง้นี ้ผมกไ็ดใชกระบวนการคดิ
วเิคราะห ทกัษะทางวิทยาศาสตรตาง ๆ  เชน สงัเกต สงสัย และ
ไดลงมือทํา ซึ่งแตกอนผมทําไขเค็มไมเปน แตตอนนี้ผมทําได
สบายแลว โครงการฯ นี้ มีทั้งเหน่ือย ลําบาก เครียด ทุก ๆ 
อยาง แตผลตอบแทนนะครับ คุมคามากครับ !!
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 เริม่แรกก็คอืทราบจากผูปกครองวาหองของพวกเรา
ไดเขารวมทําโครงงานฐานวิจยั กส็งสัยมากเลยวาโครงงานฐาน
วิจัยคืออะไร? ทําไมตองทํา? ทําแลวเราจะไดอะไร?
 ในคาบแรกของวิชา ชีววิทยา อาจารยเบญจมาศ ก็
เขามาชี้แจงวา โครงงานฐานวิจัยคืออะไร แตก็ยังสงสัยวาเรา
ตองทําไปเพื่ออะไร รูแควาโครงงานฐานวิจัยจะทําใหเราฝก
กระบวนการคิดแบบเปนเหตุเปนผล แตตอนน้ันก็ไมเชื่อวา
มันจะสามารถทําไดจริงๆ หรือไม 
 ในขั้นแรก การต้ังชื่อโครงงาน อาจารยก็ใหพวกเรา
นัง่สมาธกินั กาํหนดขอบเขตเรือ่งทีจ่ะศึกษาแคภายในโรงเรียน 
และปญหาใหญของโรงเรียนก็คือ เรื่องขยะท่ีมีปริมาณมาก 

กลุมของเรากเ็ลยเลอืกทาํเรือ่งขยะกนั แตเมือ่อาจารยใหเขยีน
วเิคราะห ใหเขยีนท่ีมาและวิธแีกไข กลุมของเรากเ็ดนิมาถึงทาง
ตัน เพราะเรื่องขยะ มันตองมาจากจิตสํานึก สามัญสํานึกซ่ึง
เปนเรื่องที่แกยาก จิตสํานึกมันมาจากตัวบุคคล ถึงจะทําใหดู
เปนตวัอยางหรือจะตดิปายเตอืนใจ เมือ่ไมมจีติสํานกึของเหลา
นั้นก็จะกลายเปนสิ่งที่สูญเปลาทันที 
 ครั้งแรกที่รศ.ไพโรจน ไดเขามาพูดคุย ทานก็ถามวา
ทําไมตองเปนเรื่องนี้? พวกเราก็ตอบไดเพียงแตวา อาจารย
กาํหนดขอบเขตมาให ทานเลยส่ังใหเราเปล่ียนช่ือโครงงานกัน
ใหม ขอบเขตคอืลุมนํา้คลองอูตะเภา ถงึแมจะเปลีย่นขอบเขต
แตทุกครั้งท่ีทานเขามาพูดคุยและแนะนําใหคําปรึกษาเร่ืองที่
พวกเราสนใจก็ดูเหมือนยังไมเปนที่พอใจสําหรับทานนัก สิ่ง
ที่ทานตองการคือ ความรูใหม ซึ่งพวกเราในตอนน้ันก็สับสน
กันมาก จะทําเรื่องนี้ก็มีคนเคยทําแลว จะทําอีกเรื่องก็คนเคย
ทําแลวเชนกัน
 กวาจะมาเปนชื่อโครงงานในปจจุบัน เราก็ผานการ
โดนตาํหนติเิตยีน ใหนาํเสนอกบัผูอาํนวยการโรงเรยีน โดนนดั

วนัหยดุมาปรบัแกโครงงาน ซึง่กไ็มมใีครพอใจเลยทกุคนบน ทกุ
คนเหน่ือย ครูทกุคนและเพ่ือนกลุมอืน่กเ็ครียด เพราะเราเปน
เดก็แผนวิทย เวลาสวนใหญจะเรียนพิเศษ เวลาธรรมดาก็เรียน
เตม็จงึไมคอยมเีวลาใหกบัโครงงานชิน้นีม้ากนกั แตอาจารยทกุ
ทานก็ยังคอยชวยตักเตือนและปรับแกงานใหเราอยูเสมอ
 การนําเสนอกับโรงเรียนในภาคใต โรงเรียนของเรา
โดนคัดใหหลายเพียงหากลุม เมื่อไดฟงโรงเรียนอ่ืนนําเสนอ
และไดฟงเรื่องเลาประสบการณการทําโครงงาน ชิ้นน้ีก็พบ
วาทุกโรงเรียนก็โดนแบบเดียวกันกับโรงเรียนเรา และส่ิงที่นา
สนใจคือสิ่งที่พวกเขาอยากจะศึกษา มันทําใหเราประหลาด
ใจมากวา สิ่งท่ีตางๆ ที่อยูรอบตัวเรามันศึกษาและนํามาวิจัย

ไดมากขนาดนี้เลยหรือ จากการนําเสนอครั้งแรกพวกเราก็ได
แนวคิดมาปรับปรุงและพัฒนาโครงงานของเราใหดียิ่งขึ้นไป 
 การทําโครงงานฐานวิจยัยงัคงดําเนินตอไปเร่ือยๆ ทกุ
คนเหนื่อยและเครียดมากกวา โดนกดดันบาง อาจารยตําหนิ
บาง แตทกุคนกาํลงัถกูฝกใหคดิเปนขัน้ตอนมากข้ึน มเีหตมุผีล 
มสีมาธิขึน้ คดิลกึมากกวาทีจ่ะคิดตืน้ และสามารถตอบปญหา
ที่ตัวเองตั้งข้ึนไดมากกวาเดิม 
 ดฉินัคดิวาโครงงานน้ีใหขอดมีากกวาขอเสยี ทีท่กุคน
มองวามนัไมด ีมนัไมไดอะไร นัน่กเ็พราะวา เวลาและเคร่ืองมือ
มจีาํกัด โดนตําหน ิตเิตยีน แตนัน่กท็าํใหเราไดรูวาควรปรบัปรงุ
ตรงไหน สิง่ทีไ่ดมามนัมากกวานัน้ คอื ไดทัง้ประสบการณไดทัง้
ความรูใหมทีม่นัแนนอนและชดัเจน ฝกกระบวนการคิดมากย่ิง
ขึน้ ฝกงานทํางานเปนขัน้ตอน รูจกัวางแผน และการประสาน
งานกับอาจารยทุกทาน 

นางสาวชลิลฎา แกวทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียน หาดใหญวิทยาลัย 2
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา50

 มันเปนเวลา 1 ปการศึกษาแลว 
ที่ขาพเจาไดรูจักกับวิชาเรียน โครง
งานฐานวิจัย มันเริ่มจากการทําใจให
สงบ พรอมจะลบทุกอยางท่ีเขามา
รบกวนจิตใจหรือทาํใหขาพเจาฟุงซาน 
เพื่อจะเปดหัวใหโลง เปดใจใหกวาง 

พรอมที่จะรับสิ่งใหมๆ ความรูใหมๆ ที่จะเขามาเสริมสราง
ความสามารถในการคิด และแกปญหาดวยตัวเอง ขาพเจายัง
จาํขอความน้ีไดด ี“ชางสีชมพูใสแวนตาดําเดนิไปเดินมาในสวน
ดอกไม มีผีเสื้อบินวนไปมา” มันเปนขอความที่ยังวนเวียนอยู
ใหหวัของขาพเจา เพราะบทเรียนคร้ังนีเ้ปนบทเรียนแรก ของ
วิชา โครงงานฐานวิจัย อาจารยใชขอความนี้ โดยเริ่มจากการ
ยํ้าขอความนี่เขาไปในหัวของขาพเจาหลายๆ ครั้งเพื่อใหจํา
ขึ้นใจ และหลังจากน้ันก็สั่งใหลบขอความน้ีออกจากหัว โดย
การใชประโยคเดิม แนวาการยํ้าแบบนั้นไมสามารถลบกันได
งายๆ ยิ่งขอความที่สั่งใหลบเปนประโยคซํ้าๆ เรื่องนั้นก็จะยิ่ง
ผุดขึ้นมา มีการใชการด เพื่อทําใหใจนิ่ง ฝกใหเด็กตั้งใจและ
จดจออยูกับกิจกรรมที่กําลังทํา อาจารยใชการดในการทาย
นิสัยของเด็กแตละคน แนนอน
 ขาพเจาและเพ่ือนๆ สนกุกบัการดนีม้าก ตอมามีการ
จดัทาํนามสกุลคณุธรรม เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจ โดยการให
เดก็ๆ เลอืกนามสกลุของตนเอง บางคนกเ็ลอืกจากสิง่ทีต่วัเอง
เปน บางคนเลอืกจากสิง่ทีต่นเองอยากเปน จากนัน้อาจารยจงึ
ใหทกุคนออกไปหนาชัน้เรยีนเพือ่อธิบายถงึการเหตุผลของการ
เลอืกนามสกลุ ขาพเจาไดเลอืก สดชืน่แจมใส เพราะคดิวาเปน
ตวัของตวัเองทีส่ดุ .. ชัว่โมงตอๆ มาของการเรยีนโครงงานฐาน

วจิยั อาจารยจะหา ละคร การตนูตางๆ มานักเรียนด ูจากน้ันจงึ
เริม่ดวยการสรุปเรือ่งทีด่ ูวเิคราะหตวัละครแตละตวั นกัเรยีน
สวนใหญตัดสินนิสัยใจคอของตัวละครจากตอนจบ และสรุป
ออกมา ทั้งที่ความจริงแลวมันตรงขามกับตนเรื่อง ขาพเจาจึง
ขอยกตัวอยางละครเร่ืองแรกท่ีไดดใูนวชิานี ้เรือ่งน้ีชือ่ คาราเต
คิด ตัวตนเรื่องชื่อ เสียวเดรย ทั่งที่ตอนตนเรื่องเสียวเดรยเปน
เดก็ขีแ้ยรองไหถงึหลายครัง้ จากนัน้จงึเริม่เรยีนคาราเต เพือ่ใช
ในการปองกันตวัและแกแคน ฯลฯ แตเพราะ ตอนจบของเร่ือง
มกีารแขงคาราเต เสยีวเดรยโดน โกงแตกล็กุสูจนชนะ นกัเรยีน

จงึตดัสนิใจวา เสีย่วเดรยเปนเดก็ทีม่คีวามอดทนและพยายาม 
เมื่ออาจารยเฉลยเรื่องตอนตน นักเรียนทุกคนถึงกับอุทานคํา
วา “ออ” อึ้งและเงียบไปตาม ๆ กันหลังจากนั้นก็มีละครอีก
หลายเร่ือง เชน เร่ืองกลวยแขก ซึง้แตละเร่ืองจะมีขอคดิ ซึง่ขึน้
อยูกบัมมุมองของแตละคน ตัง้แตไดดลูะคร วชิาโครงงานฐาน
วจิยั จงึกลายเปนชวงเวลาวเิศษสาํหรับนกัเรียนไปเลย แตทวา
หลังจากนั้น การเรียนก็เปล่ียนไป เมื่อ เริ่มทําโครงงาน เรื่อง
แรกเริ่มจากการศึกษาจากโครงงานไสเดือนโดยอาจารยให
เลือกหัวขออะไรก็ไดที่เก่ียวกับไสเดือน แนนอนนักเรียนหญิง
บางคนตองทนเก็บอาการกลัวของตัวเองเอาไว ชวงนั้นทุกคน
เริ่มฝกใฝอยูกับไสเดือน แตหลังจากนั้นหัวขอก็ถูกเปลี่ยนไป
อีก เปนเรื่องเกี่ยวกับยางพาราในทองถิ่น และไดเกิดปญหา
ขึ้นอีก จึงถูกยกเลิกไป จากน้ันก็มีอีกสารพัดโครงงานทําเอา
นักเรียนหลายคนปวดหัวไปตามๆ กัน ยกตัวอยางเชน โครง
งานสิ่งประดิษฐของเครื่องใช โครงงานนํ้ายาง ฯลฯ
 ในตอนนัน้ขาพเจาไดเลอืกทาํเรือ่ง สารสกดัจากสมนุไพร
ไลศัตรูพืช ขาพเจาก็ทําไปไดสักระยะหนึ่ง จูๆ อาจารยก็มาบ
อกวา โครงงานแบบนี้เขาทํากันเยอะแลว เปล่ียนหัวขอเถอะ 
ขาพเจาพยามยามโตเถียงกับอาจารยอยูชวงหน่ึง แตเพราะ
เหตุผลของอาจารยมีเยอะกวากระมั่ง ขาพเจาจึงยอมเปลี่ยน
หัวขอ และหัวขอตอมาของขาพเจาเปนโครงงานประดิษฐที่
ขาพเจาชื่นชอบ นั้นคือ ประดิษฐเคร่ืองกรองและใหนํ้าสัตว
เปนเวลา แตแลวก็ไมผานอีกเชนเคย ขาพเจาเปลี่ยนหัวขอ
มาเรื่อยๆ แตก็ไมเคยผานสักที และแลวชวงเวลาที่รอคอย 
ปดเทอม มเีสียงเฮ ตอนรับการปดเทอมคร้ังนี ้แตแลวเม่ือเปด
เทอม ภาคเรียนใหมมาถึง ฝนรายยังคงตามหลอกหลอน หลาย

คนพูดวา “ยังไมจบโครงงานหรืออาจารย” และแลวมันก็เริ่ม
ขึ้นอีกครั้ง การเปลี่ยนหัวขอไปมาท่ีแสนจะนาเบื่อหนาย การ
ทําอะไรที่ไมเห็นผล จนกระทั่งทอ และบอกวา “ไมเอาแลว”
เชนเดียวกับนักเรียนอีกหลายคนในหอง ซึ่งทอกับวิชาเรียนนี้
เอามากๆ ตั้งแตวันนั้น ความเครียดเริ่มครอบงําเด็กๆ ฝนราย
ไดเกิดขึ้น ทุกคนผวาเม่ือไดยินวา อาจารย จะมาดูเร่ืองโครง
งาน แนนอนมันเปลี่ยนไป จากวิชาเรียนที่เฝาคอยเรียนดวย
ความสุขทุกอาทิตย กลับกลายเปนเฝาภาวนาใหตรงกับวัน
หยดุ ตอนน้ันขาพเจาจาํไดด ีทกุคนหันหลังใหกบัมนัหนีปญหา 

เด็กหญิงจิรวรรณ ขาวเปนคง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนธรรมโฆสิต 
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เรื่องเลานักเรียน 51

บอกวา “ไมอยากรับรูอีกแลว” วันเวลาผานไปเรื่อยๆ หัวขอ

ก็ยังไมได และแลว เกิดเสียงข้ึนวา “เอานา ลองอีกสักตั้ง” 
จากนั้นทุกคนก็ลุกข้ึนสูกับปญหาอีกคร้ัง หัวขอถูกเปล่ียนไป
เปน คุณภาพชีวิตของคน ต.พิจิตร โดยใหนักเรียนศึกษาเรื่อง
คณุภาพชีวติขอใดก็ไดทีต่นชอบ แตแลวก็ไปไมรอดอีกเชนเคย 
จึงมีการจับฉลากแบงหัวขอกัน ทุกคนต้ังใจกับการทําหัวขอ
ของตนเอง แตแลวก็แพใหกับใจตนเองไปทีละกลุมๆ จนแทบ
จะไมเหลอื แตจากการเขารวมประชมุของโครงการแตละครัง้ 
การนาํเสนอ การไดพดูคยุ การใชเหตผุล เดก็ๆ เริม่มัน่ใจในตัว
เองอีกคร้ัง และเร่ิมลงมือกนัอยางจริงจงั วนัเวลาผานไปอยาง
รวดเร็ว บางโครงงานเร่ิมคืบหนา บางโครงงานยังอยูกับท่ี แต
เพราะอาจารยหลายคน คอยหนุน ฉดุดึง เอาไว ทาํใหโครงงาน
ตางๆ เริม่เขาทีเ่ขาทาง และแลวการทาํงานกเ็สรจ็สิน้ แนนอน

บางคนรูสกึเปนอิสระ และมบีางคนท่ีไดกาํไรจากการเก็บเก่ียว

โครงงานน้ีอยางเต็มที ซึ่งตัวขาพเจาเองก็ไดยินเสียงกระซิบ
จากอาจารยทีป่รกึษาวาเปลีย่นไปทัง่ในดานความคดิและอืน่ๆ 
แนๆ นอนขาพเจาปลื้มและพอใจกับคําชมนี้ และรูไดวาโครง
งานนีไ้ดเขามามสีวนชวยในการเปลีย่นความคดิของขาพเจา ให
ขาพเจารูจกักบัความเปนเหตเุปนผล การฝกคดิและแกปญหา
ดวยตวัเองในทางบวกรูจกักบัความรูใหม การเกบ็เกีย่วความรู
ใหม และการนาํทัง้หมดนัน้ ไปใชไดในสถานการณจริง สดุทาย
นี้ ตัวขาพเจาจึงขอขอบคุณ โครงการเพราะพันธุปญญา และ
ผูสนับสนุนใจดีทุกทานที่มีโครงการดีๆ แบบน้ีมาสูตัวขาพเจา
และที่สําคัญขาพเจาก็ขอขอบคุณ คณะอาจารย ทุกทาน ที่
คอยชวยเหลอืใหกาํลงัใจแนะแนวทางใหกบัขาพเจา และมอบ
โอกาสดีๆ เหลานี้ใหกับตัวขาพเจา ขอขอบคุณคะ

นางสาวนิยตา แสงมณี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนระโนดวิทยา

 ตัง้แตรูวาหองเรียนของดิฉนัไดรบั
คัดเลือกใหทําโครงงานฐานวิจัย ดิฉัน
รูสกึแปลกใจและตืน่เตนมากเพราะคดิ
วาไมรูวามนัจะเปนอยางไรและตองเจอ
กบัอะไรบาง เร่ิมแรกพวกเราก็ตืน่เตน
มากกับการเลือกเร่ืองโครงงาน พวก

เราก็เริม่คนหาขอมูลจากท่ีตางๆ แตพวกเราก็ถกูเปล่ียนหวัขอ
โครงงานใหม ดิฉันก็รูสึกทอแตก็คิดวาไมเปนไร คนเราถาทํา
อะไรมันก็ตองมีอุปสรรคมีปญหามาขวางก้ัน ตองอดทน ตอง
ตอสู ถงึจะถึงเสนชยั คนทีไ่มลงมอืทาํอะไรเทานัน้ถงึจะไมเจอ
กับอุปสรรค
 พวกเราไดเลือกหัวขอโครงงานเร่ืองใหม ดิฉันก็รูสึก
ดีใจมากหันหนาเขาหาเพ่ือนในกลุมแลวยิ้มพวกเราเร่ิมคนหา
ขอมูลตางๆ ทํามาเร่ือยๆ พวกเราไดสรางแบบสัมภาษณเพื่อ
ใชเกบ็ขอมูลตางๆ ครัง้หนึง่ทีด่ฉินัรูสกึประทบัใจมาก คอื ตอน
นัน้ดิฉนักับเพือ่นในกลุมไดไปเกบ็ขอมลูท่ี วดัจาก ตาํบลระโนด 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เราตั้งเปาหมายกันไววาจะไป
สัมภาษณเจาอาวาส เมื่อพวกเราไปถึงวัดเจอผูสูงอายุนั่งอยู 
เน่ืองจากวันที่เราไปตรงกับวันพระพอดี มีคุณตาคนหนึ่งคุน
เคยอยูกบัวดันีม้านาน มคีวามรูในเร่ืองทีเ่ราไปสัมภาษณอยูพอ

สมควร แตที่ประทับใจมากท่ีสุดๆ คือ ความกระตือรือรนของ
ทานในการตอบคําถาม คําถามไหนท่ีทานไมรู ทานก็พาพวก
เราไปถามเจาอาวาส แมวาทานจะตองเดินถือไมเทาดวย แต
ทานกย็งัพาเราไปถามเจาอาวาสดวยตัวของทานเอง รูสกึปลืม้
คณุตามากๆ และดิฉนัคิดวาการท่ีดฉินัไดทาํโครงงานฐานวิจยั
ในคร้ังนีม้นัเปนประสบการณชวีติคร้ังสําคญัคดิวานาจะหาได
ยากแลวและมันยงัทําใหความคิดของฉันเปล่ียนไปในบางอยาง
มันทําใหฉันมีความคิดที่เปนเหตุเปนผลมากยิ่งขึ้น
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา52

 ในการทําโครงงานครั้งน้ีผมรูสึก
เหนือ่ยมากๆ ครบัตอนทีอ่ยู ม. ตน ผมมี
เวลาทําโครงงานนานพอสมควร ผมก็เคย
ทาํโครงงานในโครงการ “นกัเรยีนอจัฉ
รยิภาพวทิยาศาสตรและคณติศาสตร” 
แตมีเวลามากกวาน้ีครับ การทําโครง

งานในคร้ังน้ีทําใหผมไดอะไรหลายๆ อยาง ผมไดฝกทักษะท้ัง
ทางวิชาการและการอยูรวมกันในสังคม ไดฝกทกัษะการทาํงาน
วจิยัทีห่ลายๆ คนไมไดฝกเหมือนผม ซึง่ทักษะนีเ้ปนสิง่ทีจ่าํเปน
มากในอนาคต ในการศกึษาตอในระดบัมหาวทิยาลยั ดงันัน้จงึ

เปนโอกาสที่ดีมากที่ผมไดเขารวมโครงการนี้ เม่ือมีโครงการนี้
เขามา ผมไมลังเลเลยท่ีจะเขารวม เพราะเปนโครงการที่ดี ที่
หาไดยาก หากผมไมความันไว ผมคงจะเสียใจมาก เมื่อผมได
ลงมือทําโครงงาน เจออุปสรรค รูสึกทอและเหนื่อย แตผมคิด
อยูเสมอวา ตองขามพนอปุสรรคนีไ้ปใหไดจนวนันีผ้มทาํสาํเรจ็
แลว ขอขอบคณุโครงการเพาะพนัธุปญญาท่ีทาํใหผมกลาทีจ่ะ
เผชิญกับอุปสรรคและพยายามที่จะขามพนมันไป ถึงผมจะ
เหนื่อย จะเครียด และทอสักเพียงใด แตก็ไมเคยเสียใจแมแต
นิดเดียวเลย ที่ไดเขารวมโครงการนี้ “เพาะพันธุปญญา” ขอ
ขอบคุณอีกครั้งครับ

นายเมธาสิทธ์ิ บุญย่ิง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นางสาวอัจฉรา เนินทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนสทิงพระวิทยา

 การทาํโครงงานครัง้นีม้ปีระสบการณมากมาย ทาํให
ตองคิด ตองแกไข เรื่องแรกที่เหนื่อยมากก็คือการตั้งชื่อโครง

งาน ดูเหมือนวางายแตจริงๆ มันไมงายเลย หนูและเพื่อนๆ 
เสนอหัวขอโครงงานไปคร้ังแรกโดนตีกลับหมดเลย ตอนน้ัน
หนกูบัเพือ่นรูสกึเหน่ือย มนัเหน่ือยมาก “นีก่ไ็ม...นัน้กไ็ม” จน
เพือ่นบอกกับหนวูา ไมอยากทาํแลวมันเหนือ่ยเกนิไป หนกูค็ดิ
เหมือนกับเพื่อน แตแลวสิ่งที่ทําใหหนูเปลี่ยนความคิด หันมา
ทําโครงงานตอไป คือ คําพูดและความหวังดีของครู ครูบอก
วา “เราโชคดีมากที่ไดมีโอกาสทําโครงงาน ตางจากหองอื่น 
อยู ม.4 เหมือนกับเรา แตเขากลับไมมีโอกาสไดทํา ดูครูสิเมื่อ
กอนไมมหีรอก..ทาํโครงงาน ชวีติเม่ือกอนลําบากกวาน้ีอกี ไป
โรงเรียนก็ตองพายเรือไปเรียน ไมมีโอกาสไดทําโครงงาน ตาง
จากสมัยนี้สะดวก สบายทุกอยางแตเด็กกลับไมชอบ ไมอยาก
ทํา” คําพูดนี้ละคะที่หนูประทับใจมากและก็จะต้ังใจทําใหดี
ที่สุด 
 กลุมหนูเปลี่ยนชื่อโครงงานมาแลวสี่ครั้ง แตละครั้ง
ลําบากมาก และแลวกลุมพวกหนูก็คิดหัวขอโครงงานได มัน
เปนอะไรทีภ่มูใิจมากเพราะการคดิหวัขอโครงงานไดถอืวาเปน

อะไรท่ีดเีย่ียม ดสีดุๆ จากน้ันกลุมหนูกช็วยกันตัง้วตัถปุระสงค 
คดิแลว คดิอกี คดิๆ ๆ  จนสมองแทบจะระเบดิ และแลวเรากต็ัง้

วตัถปุระสงคขึน้มาได พวกเราก็เร่ิมดาํเนินงานตามวัตถปุระสงค 
เมือ่ใกลจะถงึวนัทีก่ลุมหนจูะตองออกไปพรเีซนต ใหเพือ่นๆ ฟง 
วนัสดุทายของการเตรยีมตวั หนเูหนือ่ยมากตองนาํเสนอความ
กาวหนาใหคณุครแูละเพือ่นๆ เมือ่ถงึเวลา หนแูละเพือ่นๆ ออก
ไปพรีเซนต พอเจอคําถามที่ครูถามมา หนูและเพ่ือนๆ สมอง
แทบจะระเบิด ครั้งท่ี 2 เรียกไดวา โดนติยับเลย ไมเหลือชิ้น
ดี คําที่หนูและเพื่อนๆ เจ็บปวดท่ีสุดคือ “ผิดจรรยาบรรณนัก
วจิยั” ดเูหมอืนวาไมแรง แตสาํหรบัพวกหนูมนัแรงมาก หนแูละ
เพือ่นๆ ถงึกบักินขาวไมลง (เรือ่งนีห้นพูดูจรงิ) ถาหนยูอนเวลา
กลับไปได หนจูะไปบอกอาจารยไพโรจนวาพวกหนูไมไดตัง้ใจ
ทีจ่ะทาํผดิจรรยาบรรณ พวกหนไูมคดิทีจ่ะเอาขอมลูของคนอืน่
มาเปนของตัวเอง ที่พวกหนูทําไปเพราะหนูไมรู...ตอนนั้นหนู
รูสึกทอ สิ้นหวัง ทุกสิ่งทุกอยาง แตหนูก็ไมถอยเพราะไดกําลัง
ใจจากเพ่ือนทีค่อยเปนกาํลงัใจให หนไูดประสบการณมากมาย
ในครัง้นี ้ทาํใหหนรููวา “สิง่ทีม่นัผานไปแลวกใ็หมนัผานไป...แต
อยาทําผิดเปนครั้งท่ีสองก็พอ” ในชวงวันหยุด เสาร-อาทิตย 
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หนูแทบจะไมไดพักเลย ทุกวันเสารหนูและเพื่อนตองมาทํา

โครงงานทีโ่รงเรยีนจนหนไูมมเีวลาพกั การบานกเ็ยอะ เครียด
กเ็ครยีด พอถงึวนัทีอ่าจารยไพโรจนมาดกูารทาํโครงงาน พวก
หนแูละเพ่ือนๆ ในหองไดบอกกับอาจารยไพโรจนวา “พวกเรา
เรยีนหนัก ไมมคีาบวางเลย ไมคอยมีเวลาลงพืน้ท่ีไปเกบ็ขอมูล
โครงงาน”อนันีพ้วกเราพูดจริงคะ แตคาํท่ีอาจารยไพโรจนพดู
กบัพวกเราในหอง คอื “พวกเธอหาแพะอกีแลว พอทาํไมเสรจ็
ก็ชอบอางโนน อางน่ี...” หนูอยากบอกอาจารยวาพวกหนูไม
ไดโยนใหแพะมันรบับาป แตสิง่ทีพ่วกหนูพดูมนัเปนเร่ืองจริง... 
พอพวกหนูทําโครงงานใกลจะเสร็จก็เจอปญหาอีก คือ อยาก
เปลี่ยนชื่อโครงงานใหมเพราะพวกหนูคิดวาหัวขอมันไมเดน 
พวกหนูอยากไดชื่อโครงงานใหม จนถูกครูดุดา แตที่ครูดุดาก็
เพ่ือทีจ่ะใหเรามคีวามรบัผดิชอบใหมากกวานี ้และแลววนันัน้
ก็มาถึง วันที่พวกหนูทําโครงงานเสร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะ

คําพูดคําดุดาของครูที่แฝงไปดวยความหวังดี

 ความรูทีห่นไูดจากการทาํโครงงานในครัง้นี ้คอื “การ
ตัง้หัวขอชือ่เรือ่งเปรียบเสมือนการซือ้เมล็ดพนัธุ เพราะการได
ผลผลิตท่ีสมบูรณและราคาดีตองเร่ิมจากการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธุ
กอน กเ็หมอืนหวัขอชือ่เร่ืองโครงงาน ถาเราคิดไมออกกเ็ทากบั
วาเราไมสามารถที่จะไปตอ หรือตั้งวัตถุประสงคขึ้นมาได เมื่อ
เราเลือกเมล็ดพันธเสร็จแลว เราก็ตองพรวนดิน รดน้ํา ใสปุยใน
ทีน่ีก้เ็ปรยีบเสมอืนการตัง้วตัถปุระสงค ถาเราไมศกึษาหาความ
รูแตละวตัถปุระสงคกเ็ทากบัวาสิง่ท่ีเราทาํมนัสูญเปลาประโยชน 
เมือ่เรารดนํา้ใสปุยเสรจ็ ตนมนักจ็ะเริม่ออกใบใหเราเหน็ ในที่
นีเ่ปรยีบเสมอืนการทดลองเมือ่เราทาํการทดลองเสรจ็เรากจ็ะ
ไดขอมูลที่ตองการ” นี่ละคะ ความรูใหมของหนู (อันนี้หนูคิด
เองคะ) 

นางสาวศิริวรรณ เก้ือกอบุญ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

 มีความรูสึกภูมิใจที่ไดเขารวม
โครงการเพาะพนัธุปญญาไดมาศกึษา
เกีย่วกบัการทาํอะไรหลายๆ อยางทีไ่ม
เคยไดทาํมากอนไดพบเจอกบัอาจารย
และขอบคุณพี่เลี้ยงทุกๆ คนที่ไดให
ความตอนรับและฝกสอนประสบการ

ใหกับการทําโครงงานเพาะพันธุปญญาในคร้ังนี้และไดเรียน
รูกับอะไรหลายๆ อยางรูสึกดีใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของการทํา
โครงงานเพาะพันธุในคร้ังนี้โครงการเพาะพันธุไดทําใหดิฉัน
และเพ่ือนๆ ไดไปศึกษาแหลงเรียนรูไดไปสอบถามพบปะกับ
ชาวบานแลวไดออกสํารวจดวยตัวของดิฉันเองและไดเขาถึง
กลุมประชาชนชาวบานและพวกเขาก็ใหการตอนรับในเรื่อง
ที่ดิฉันและเพ่ือนๆ ศึกษาไดใหคําแนะนําจากลุมของดิฉันได
ไปศึกษาแหลงเรียนรูที่หมูบานประจา ที่ไดรับวาเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงดิฉันและเพื่อนไดไปศึกษาเก่ียวกับผลกําไร
และตนทนุเก่ียวกบัสหกรณเยาวชนและสหกรณกลุมนํา้ยางซึง้
ในการทีด่ฉินัไปทาํการศกึษานัน้ทางชาวบานและผูทีเ่กีย่วของ
พวกเขาไดใหคําตอบและคําแนะนําที่สมบูรณซึ่งถาหากไมมี

โครงการเพาะพันธุปญญาในครั้งนี้ดิฉันกับเพื่อนก็คงไมไดไป
ศึกษาสิ่งที่ดีๆ เหลานี้แตถึงแมในการทําเพาะพันธุปญญาใน

ครั้งนี้จะทําใหดิฉันและเพื่อนๆ ตองเหน็ดเหนื่อยแคไหนแต
พวกเราก็พรอมท่ีจะทําใหเพาะพันธุในคร้ังนี้ออกมาใหดีที่สุด
แมจะมีอปุสรรคตอการทาํโครงงานมากแคไหนดฉินัเพือ่นและ
คณุครกูช็วยกนัจนทกุอยางผานพนไปดวยด ีและทีแ่นนอนคอื 
ทุกคนมีความรูสึกเหนื่อยและทอบางในเวลาที่ทําตัวโครงงาน
แลวไมผานแตอาจารยและคุณพ่ีเลี้ยงก็ชวยจนพวกเราไดเจอ
ทางที่สวางและมีกําลังใจที่จะทําโครงงานน้ีตอจากและก็จะมี
คําถามจากอาจารยวาความรูใหมคืออะไร ซึ่งเปนคําถามที่ยัง
หาคําตอบไมไดและเปนคาํถามท่ีทาํใหทกุคนถึงกบัอึง้แตพวก
เราทุกคนก็จะพยายามตอบอาจารยใหไดคะวาความรูใหมคือ
อะไรจากขอความนีข้อกลาวขอบคณุอาจารยและคณะพีเ่ลีย้ง
ที่ชวยดูพวกเราเปนอยางดีในการทําเพาะพันธุปญญาในคร้ัง
นี้ถึงถาหากไมมีอาจารยไมมีคณะพ่ีเลี้ยงดิฉันคิดวาดิฉันและ
เพ่ือนคงไมไดมาอยูในโครงการนี้อยางแนนอนก็ขอขอบคุณ
อาจารยทีไ่ดนาํพวกเราโรงเรียนจะนะชนูปถมัภชัน้มธัยมศึกษา
ปที่ 4/1 ที่ไดเลือกเขาโครงการเพาะพันธุปญญาคร้ังนี้และขอ
ขอบคุณสําหรับงบประมาณที่ไดมอบใหพวกเราไดไปทําการ
ศึกษาโครงการเพาะพันธุปญญาในคร้ังนี้ขอขอบพระคุณมาก

คะ
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เรื่องเลาครู
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ภาคเหนือ
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 “การเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด” เปน
ประโยคท่ีดฉินัเช่ือม่ันมาตลอดวา คน
เราจะสามารถพฒันาสิง่ตาง ๆ  ไดหาก
เชือ่เชนนี ้ตวัความรูไมมวีนัสิน้สดุ ไมมี
หยดุนิง่ และไมมเีสนชยั เราตองเดนิหรอื
วิง่บนถนนสายความรูกนัอยูตลอดเวลา 

ดฉินัเปนครูวทิยาศาสตร อยูกบัหลกัการ ทฤษฎีและเหตุผลมา
โดยตลอด มีหลัก ในการคิดที่เปนระบบแบบแผน เรียนรูตาม
แนวทางและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาอยางตอเน่ือง 
ดิฉันชื่นชอบผลงานของนักวิทยาศาสตรเอกของโลกที่คนพบ
ความลับ ความสัมพนัธในธรรมชาติได ทัง้ท่ีมขีอจํากดัทางดาน
เครื่องมือ และเทคโนโลยีกวายุคสมัยนี้มาก ดิฉันจึงเช่ือมั่นวา 
“คนเราสามารถสรางความรูไดเองเสมอ”
 ในฐานะครูวิทยาศาสตร ฉันจึงสนใจและชื่นชอบ
การสอนนักเรียนดวยกระบวนการของโครงงานวิทยาศาสตร 

ฝกฝนทักษะ และเรียนรูมาพรอมกับนักเรียนเสมอตั้งแตเร่ิม
เปนครู การเรียนในส่ิงที่ยังไมรู และตองตามหาความรูเอง
นั้น เปนสิ่งที่ยากและยิ่งนักเรียนเปนผูที่คิดแบบนี้ยิ่งยากท่ีจะ
ทาํใหสาํเร็จลุลวงได ผูทีท่าํโครงงานวิทยาศาสตรไดตองอดทน 
เพยีรพยายาม มุงมัน่ ทุมเท และเอาใจใสตอสิง่ท่ีทาํ บอยครัง้ท่ี
นักเรียนถามกลับมาวา “ทําไปทําไม” เมื่อไหรที่ไดยินคําถาม
นี ้ดฉินัก็เริม่รูสกึวานกัเรยีนเร่ิมทอถอยแลว ดงันัน้ครูตองชวย
นกัเรยีนคิด ชวยนักเรยีนทําเพือ่หาทางออกและสรางกําลงัใจ
ใหเขาทาํตอไปเพือ่ความสาํเรจ็ของโครงงาน ดฉินัทาํแบบน้ีจน
ชิน และเสพติดไปแลววา ความสําเร็จคือ “ผลของโครงงานที่
ไดออกมา” ดิฉันลืมอะไรไปบางอยาง.....
 ปการศึกษา 2555 ดิฉันไดมีโอกาสเขารวมโครงการ
เพาะพันธุปญญาท่ี สกว. และ บมจ.กสิกรไทย รวมจัด โดยมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนพี่เลี้ยงศูนยภาคเหนือ ดิฉัน
ไดรูจกักับ RBL ตอนแรกก็ไมไดแปลกใจหรือสะดุดอะไรกับคํา
นี้ เพราะวงการวิชาชีพครูไดรูจักกับนวัตกรรมทางการศึกษา
มากมาย จงึไมคอยตืน่เตนเทาไร แตสิง่ทีด่งึดดูความสนใจของ
ดิฉันได “ทําไม โครงการนี้จึงไมสนใจผลงาน ทําโครงงานแลว
ไมตองไดโครงงานก็ได แลวทําทําไม”ฉันจึงเริ่มฟงและศึกษา
วา RBL คืออะไรกันแน กอนหนาที่ดิฉันจะรูจักกับRBL ฉัน
สอนนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรตามกระบวนการของ
วิทยาศาสตร เมื่อนักเรียนไดประเด็นปญหาหรือสิ่งที่ตองการ
ศึกษาแลว ก็ใหวางแผนออกแบบการทดลองหรือการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อใหไดคําตอบ RBL แตกตางตรงที่ “การยื้อ
เวลา” ใหนกัเรียนไดทบทวนประเด็นปญหา โดยใชการคิดเชิง
เหตุผล พจิารณาความเปนเหตเุปนผล และความเชือ่มโยงของ
เหตุและผลเหลานั้น ประกอบกับการใชคําถาม ถามจนไดคํา
ตอบทีช่ดัเจน กอนทีจ่ะเลอืกหวัขอศกึษาทีม่คีวามสมัพันธและ

เปนประเด็นปญหาที่เหมาะสมจริง ๆ จะทําใหไดขอคนพบที่
เปนประโยชน และนักเรียนก็จะไดรู “ชัดเจน” ในสิ่งที่อยาก
รูและตอบไดวา “จะรูไปทําไม หรือทําไปทําไม”
 การคิดเชิงเหตุผล ที่ทาน ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ 
นักวิชาการของ สกว. ไดมาสอนคิดสอนทํานั้น มีความสําคัญ
กับชีวิตของดิฉันจริง ๆ ความรูสึกโดยสวนตัวดิฉันชอบมาก 
เพราะสามารถนําไปใชไดกับทุกเรื่อง ทุกปญหา ทุกโจทย ใน
ชีวิตประจําวัน ชวยใหดิฉันมองเห็นสิ่ง ตาง ๆ ชัดเจน เห็น
ความเก่ียวของสัมพันธกันทําใหพัฒนาหรือแกปญหาส่ิงตางๆ 
ไดงายขึ้น ดิฉันสนุกกับการหาเหตุผล หาคําตอบในสิ่งที่อยาก
รู มนัรูสกึเหมือนเราไดคาํตอบของการไขปริศนา หลายเร่ืองท่ี

เรารูไดโดยไมตองออกแบบการทดลอง หรือวางแผนการเก็บ
ขอมลูใหยุงยาก เพยีงแคคนควากไ็ดความรูแลว มนักระตุนให

ครูแววดาว ยาวิชัย
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
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อยากเขาถึงความรูและขอมูลขาวสารมากข้ึน ซึ่งเม่ือกอนไม

เคยรูสึกแบบนี้ เมื่อดิฉันไดเห็นประโยชนของการคิดเชิงเหตุ
นี้แลว ก็ขยายผลตอใหกับนักเรียน ในเบื้องตนตองยอมรับ
กอนวา “การสอนใหคนอื่นคิด” ไมเหมือนสอนตัวเองคิด 
ความสําเร็จของเรื่องนี้ กลยุทธอยูที่การทําใหลูกศิษยของเรา
สามารถเชื่อมตอความสัมพันธเชิงเหตุผลได หรือทําใหเขาคิด
เปนนัน่เอง ฉนัไดมโีอกาสเรยีนรูเทคนคิการใชคาํถาม จากทาน
รองศาสตราจารยไพโรจน คีรีรัตนนักวิชาการของ สกว. ฉัน
เรียนรูวา ถาครูไมถาม นักเรียน ซึ่งพวกเขาเปนมือใหมหัดขับ
สําหรับการฝกคิดในส่ิงที่ยังไมรู จะ สรางความรูไดอยางไร ดัง
นัน้สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื “ครตูองถาม” และถามใหเปน การถาม
ใหเปนไมใชการถามเอาความรู แตถามเพือ่กระตุนใหนกัเรยีน
อยากหาความรูตางหาก ถามจนนักเรียนถึงบางออวา ตองทํา
อยางไรตอ ถามไปท่ีละ step ใหนกัเรียนไดรูสกึมคีวามสุขเม่ือ
ไขปริศนาไดทลีะขอ มนัจะเช่ือมโยงและชักนาํใหนกัเรียนเกิด
กระบวนการสรางความรูไดเอง ครูหลายทานกังวลใจวา เรา
ไมมีความเชี่ยวชาญหรือรูลึกในเนื้อหาสาระที่นักเรียนกําลัง
ศึกษา จึงไมกลาถาม ดิฉันอยากจะบอกวา ไมจําเปน เพียงแค
ครูรูวา จะถามนักเรียนอยางไรใหเขาอยากไปหาคําตอบ และ
เมื่อเขาหามาไดแลวครูเพียงแคทําตัวเปนนักเรียนแถวหนา ที่
เรียนรูไดเร็วกวานักเรียนไปสัก 2 นาที กอนที่นักเรียนจะรอง 
ออ... ก็พอแลว ซึ่งดิฉันเชื่อวาดวยประสบการณของครู ทําสิ่ง
นี้ไดไมยากอยูแลว แตบางครั้ง บางเรื่องครูเขาใจกอนไมได
จริง ๆ ก็ไมตองเครียดคะ เพราะยุดสมัยนี้เราเรียนรูไปพรอม
กับนักเรียนได ไมแปลกอะไร ดังนั้นครูตองกลาถาม
 การใชถาม และการเขยีนแผนผงัความคิดเชงิเหตผุล 
ทําใหนักเรียนมองเห็นสิ่งที่อยากเรียนรูชัดเจนมากขึ้น จาก
ประสบการณการเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา รูปแบบ
การเรียนรูชัดเจนแลววาตองทําอยางไรบาง แตการลงมือทํา
จริง ๆ ยิ่งเปนยุคบุกเบิกเร่ิมตน ก็เจอปญหามากมายท้ังจาก
นักเรียน และจากเพื่อนครู สิ่งที่เราคิดวาถูก ผูอื่นจากมองวา
ผิด สิ่งที่เขาเสนอมา เราอาจไมเห็นดวย ความมั่นใจในตนเอง
ดานความรูและประสบการณเดิมของแตละคน อาจยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตางไดยากก ดังนั้นกอนฝกการคิดดวย
กระบวนการ RBL ตองออกมาจาก “ความเปนตัวตน” ของ
ตนเองใหไดกอน ดฉินัตองขอขอบคณุโครงการเพาะพนัธุปญญา
มาก ๆ ที่ทําใหไดรูจักกับจิตตปญญาศึกษา ไดฝกใหเรารับฟง
ผูอื่นอยางใครครวญ ตั้งใจ ไมดวนสรุป และเปดใจ ตอนแรกก็
ไมเขาใจวาฝกทกัษะโครงงาน ไปทํากจิกรรมจิตตปญญาทําไม 
แตตอนน้ีรูชัดเจนแลววา จะสอดแทรกหรือเพ่ิมเติมกิจกรรม

ของจิตตปญญาในชวงไหนของการสอนแบบ RBL

 เมื่อนักเรียนมองโจทยปญหาไดชัดเจนแลว ทักษะ
กระบวนการหาคําตอบหรือการรวบรวมขอมูลนัน้หลากหลาย
รปูแบบตามลักษณะปญหาของแตละคน ผูทีม่คีวามสาํคญัอยาง
มากในข้ันตอนน้ีคือ ครูที่ปรึกษาโครงงานตองดูแล กระตุน
ความคดิและใหคาํปรึกษาแกนกัเรยีนอยางตอเนือ่งใกลชดิทกุ
ขัน้ตอน ตรวจสอบ และใชคาํถามกระตุนใหนกัเรยีนวเิคราะห
ผลการทดลองหรอืขอมลูทีไ่ดมาวา ด/ีไมด ีถกูตอง / ไมถกูตอง 
เพียงพอหรือยัง ตองเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไข พัฒนาอะไรบาง 
อยางไร หากตองเพิ่มเติมประเด็นไหนก็ใหนักเรียนวางแผน 
ลงมือทํา ไดขอมูลกลับมาก็ตรวจสอบโดยใชชุดคําถามแบบ
เดิม วนซํ้าไปซ้ํามา จนคุนเคย จนไมรูสึกวาการตั้งคําถามเปน
สิ่งที่ยาก ทุกอยางก็จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ จนชวยเหลือให
นกัเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองไดสาํเร็จ เมือ่นกัเรียน
ไดองคความรูแลว การนําเสนอใหผูอื่นทราบขอมูลเปนเปา
หมายหน่ึงของโครงการท่ีตองเผยแพรความรู ดังนั้นนักเรียน
ตองไดรับการฝกทักษะการนําเสนอ ดิฉันจัดเวทีใหนักเรียน
บอย ๆ  ตัง้แตการวางแผนทําโครงงาน ออกมาเลาหนาช้ันเรียน
ใหเพือ่นฟงถงึประเดน็ทีส่นใจศกึษา นาํเสนอโครงรางโครงงาน
วทิยาศาสตรของตนเอง นาํเสนอแผนผังความคิด ใหเพือ่นและ
ครูฟง ทุกครั้งท่ีนําเสนอ ก็รวมกันวิพากษเพื่อปรับปรุงพัฒนา
มาอยางตอเน่ือง นักเรียนคุนเคยกับการยืนหนาหอง กลา
พูด กลาตอบคําถาม การจับประเด็นสําคัญสําหรับนํากลับไป
พัฒนาการเตรียมขอมูล เพื่อนําเสนอ สวนผูฟงเองก็ไดรับการ
ฝกตั้งคําถาม ฝกวิพากษโครงงาน ฝกการฟงอยางเขาใจ ฯลฯ 
สิ่งเหลานี้จะคอย ๆ ซึมซับลงในตัวบุคคลและตกตะกอนจาก
การฝกบอย ๆ  ไมสามารถสรางไดจากการอานหนงัสือ หรอืเลา
ใหฟง เมื่อเกิดขึ้นบอย ๆ  เราจะลืมวามันเปน “การเรียน” ลืม
วามันคือ RBL ที่หลายคนเขาใจวายาก แตมันจะกลายเปนวิธี
คิดที่เราสามารถปรับไปใชไดกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน 
 ปจจบุนัความสาํเรจ็ของโครงงานในมมุมองของดฉินั 
ไมใช “ผลของโครงงาน” ไมใชชิ้นงาน หรือรางวัลใดๆ แตมัน
คือสิ่งท่ีฉันเคยลืมใหความสําคัญ คือ “การพัฒนาคน” มันจะ
สาํเร็จหรือลมเหลว ตอนน้ีดฉินัวดัท่ี “พฒันาการของลูกศษิย” 
ตางหากวาสามารถสรางความรูดวยตนเองไดหรือไม เขาถึง
ความรูไดอยางไร วิเคราะหขาวสารที่ไดรับได เกิดทักษะชีวิต
เพียงใด หรือสรุปงายๆ วา เราติดอาวุธทางปญญาใหกับลูก
ศิษยไดมากเพียงใด ก็เพียงพอแลว เขาจะสามารถเรียนรูและ
ประยุกตใชอาวุธเหลาน้ันไดเองเมื่อถึงเวลา เมื่อเขาเกิดสิ่ง
เหลานีช้ิน้งานท่ีทาํออกมาก็จะมคีณุภาพตามมาดวยนัน่เอง ที่
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เรื่องเลานักเรียน 61

สาํคัญเมือ่นกัเรยีนทาํงานสาํเรจ็ได ความภาคภมูใิจในตนเองก็

จะเกดิขึน้ซึง่สิง่นีม้คีวามสาํคญัมากตอเจตคตใินการเรยีนและ
การทาํงานในอนาคตของพวกเขา ขอบคณุโครงการเพาะพนัธุ

ปญญาทีท่าํใหเกดิการพฒันาคน ไดอยางแทจรงิ และในฐานะ

ครกูจ็ะนาํหลกัการด ีๆ  ทีไ่ดรบันีไ้ปปรับใชกบันักเรยีนทุกกลุม
ที่ไดสอนในโอกาสตอ ๆ ไปแนนอน

ครูธีรดา แกวบุญปน 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

  “โครงการเพาะพันธุปญญา” เปน
โครงการทีข่าพเจาไดรูจกัเมือ่ประมาณ
ตนป พ.ศ. 2556 โดยมศีนูยพีเ่ลีย้งคอื 
อาจารยชุติมา คําบุญชู และอาจารย
จําลอง คําบุญชู จากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลาํปางเปนผูทีเ่ขามาท่ีโรงเรียน
เสรมิงามวทิยาคมในตอนเชา วนัหนึง่

กอนเขาแถวเคารพธงชาติ วันนั้นมีความประทับใจในความ
เปนกันเองของศูนยพี่เลี้ยง และยิ่งไดฟงการแนะนําที่มาของ
โครงการ กระบวนการดําเนินงาน เปาหมายของโครงการท่ี
มุงเนนในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 และสอดคลองกับแนวความคิดของโรงเรียนที่มีการจัด
กระบวนการเรยีนการสอนโดยเนนทกัษะกระบวนการคิดใหกบั
นักเรียน ตามหลักสูตรจริยศึกษา (สรางคนดีดวยวิถีพอเพียง) 
ซึ่งจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1- 6 นอกจากน้ันโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกําลังเตรียม
ประเมนิศนูยการเรยีนรูปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ผูอาํนวย
การไดตระหนกัและเลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัการศกึษา
โดยใชกระบวนการโครงงานฐานวิจัย จึงไดมอบหมายใหทาง
กลุมบริหารวิชาการไดกรอกขอมูลสมัครเขารวมโครงการ 
 นับจากจุดเริ่มตนนั้น ทําใหครูแกนนําไดเขารวม
ประชุมเพื่อ สรางฐานความเขาใจและคัดเลือกโรงเรียนที่จะ
เขารวมโครงการเพียง 10 โรงเรียน เนื่องจากทางศูนยพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีจํานวนโรงเรียนท่ีสมัครเขารวม
โครงการ ทัง้หมด 12 โรงเรยีนจงึไดมกีารนาํเสนอและวางแผน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานฐานวิจัยรวมกันแลว
ออกไปนาํเสนอทลีะโรงเรยีน ขาพเจาไดเหน็ความตัง้ใจและการ
ดาํเนนิงานของโรงเรยีนท่ีหลากหลาย แลวทกุคนกม็ ีแนวทาง
การดาํเนนิงานทีแ่ตกตางกัน รวมทัง้ทนุความรู ความเขาใจใน
การจัดการเรียนการสอน และที่สําคัญคือพลังใจ แรงจูงใจใน
การทํางานมีเพิ่มขึ้น เพราะเหมือนอยูในสถานการณที่เราจะ
หยุดนิ่งเฉยไมไดแลว และมีความหวังวาโรงเรียนจะเปนหน่ึง

ใน 10 โรงเรียนทีจ่ะไดรบัการคัดเลือก จงึกลับมารวมวางแผน
การดาํเนนิงานโดยจดัทาํเปนปฏทินิ คดัเลอืกหองทีจ่ะเขารวม
โครงการได โดยคํานงึถงึ การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ โดยเปน
หองทีไ่มเกงมากเพือ่ใหเหน็ การเปลีย่นแปลงในตวันกัเรยีน มี
ครูที่ปรึกษาเปนครูแกนนํา เปาหมายที่ครูแกนนําไดวางไวคือ 
ฝกกระบวนการคดิใหกบันกัเรยีนโดยใชกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจยั จงึเลือกนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 เพราะวาเปนชวง

ของการเปล่ียนแปลงท้ังทางรางกาย จติใจ หากไดรบัการดูแล
เอาใจใส ฝกกระบวนการนี้แลวจะเปนฐานความรู ความคิดที่
สาํคัญในการดํารงชีวติของนักเรียนได จงึมีขอสรุปคือ นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนจึงมีการ
ประชุมผูปกครองนักเรียน ม.2/2 เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยว
กบัโครงการและ ผลท่ีนกัเรยีนจะไดรบั ซึง่ผลการตอบรบัและ
ความพรอมของผูปกครองมีความเห็นสอดคลองกนัและเตม็ใจ
ที่จะรวมงานกับโรงเรียน นับวาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมมีผู
ปกครองนักเรียนที่เขมแข็ง 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ปการศึกษา 2556 
มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีครูที่ปรึกษา 2 คน คือ 
นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ และนายประดิษฐ สุภาสอน 
นกัเรียนหองน้ีเปนนกัเรียนทีม่คีวามแตกตางกัน คอื มทีัง้คนท่ี
เรียนเกง ปานกลาง พอใช และคอนขางออน เมื่อทราบขอมูล
พืน้ฐานของนักเรยีนจึงวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน สรางบรรยากาศ
ความเปนกนัเองระหวางครูกบันกัเรยีน รบัฟงปญหา ฝกสมาธิ
ในการเตรียมความพรอมกอนเรียน ขั้นตอนการทําโครงงาน
ฐานวจิยั ใชสือ่และตวัอยางการทาํโครงงานยวุวจิยัใหนกัเรยีน
ไดรวมกนัวเิคราะหและแสดงความคิดเห็น สะทอนความคิดของ
ตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและฝกการเขียนลงในสมุดบันทึก
ของตนเอง จนกระทั่งถึงกระบวนการของการเลือกโครงงาน
จากการระดมความคิดของครูและนักเรียน จึงเลือกการทํา
โครงงานเกี่ยวกับเรื่องดิน เนื่องจากสภาพปญหาที่พบใกลตัว
ของนักเรียน เก่ียวกับภัยธรรมชาติ นํ้าทวม การตัดไมทําลาย
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ปาและสภาพดินของอ.เสริมงามท่ีมีลักษณะเปน ดินรวนปน

ทราย ดนิลกูรงั ไมเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก การเก็บกัก
นํ้า ฯลฯ นักเรียนจึงคิดปญหาและไดโครงงานครบ 10 โครง
งาน โดยเขยีนโครงรางการทาํโครงงานรวมกนั ครพูีเ่ลีย้งไดนาํ
โครงรางของนักเรียนเขารวมประชุมกับศนูยพีเ่ลีย้งซ่ึงนกัเรียน
ไดดําเนินการมาเปนเวลา 4 เดือน และไดขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานเพ่ิมเติม ทําใหนักเรียนมาชวยกันวิเคราะหสภาพ
แวดลอมในอําเภออีกครั้ง จึงไดขอมูลวาหลังจากการทํานา
แลวเกษตรกรจะปลกูถ่ัวลสิง นกัเรยีนจงึวางแผนโครงงานฐาน
วิจัยอีกครั้งจนออกมาเปนโครงรางวิจัย ทางศูนยพี่เลี้ยงไดให
ความอนุเคราะหมาดูแลอยางใกลชิด ในคร้ังแรกนักเรียนจะ
ยงัเกรง็และไมกลาจะตอบคําถาม แตในคร้ังตอไปหลังจากท่ีได
มกีารนาํเสนอผลงาน จะสงัเกตเหน็ไดชดัเจนวานักเรยีนมกีาร
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ อกีทัง้มคีวามพยายามไมทอถอยใน
การทาํโครงงาน เมือ่ทําโครงงานไดสาํเรจ็แลวทางโรงเรยีนไดมี
เวทใีหนกัเรยีนไดนาํเสนอโครงงานเพือ่ฝกฝนใหนกัเรยีนไดนาํ
เสนอตอสาธารณะ ฝกการใชภาษาในการส่ือสารใหผูฟงเขาใจ 

การตอบคาํถาม และการแสดงความคดิเห็นของตนเองใหผูทรง

คณุวุฒเิขาใจเร่ืองท่ีดาํเนินงาน จงึทาํใหเปนภาพและความทรง
จําที่นาประทับใจสําหรับการเปนครู
  เมือ่โครงการเพาะพันธุปญญาไดดาํเนินมาจนส้ินปการ
ศกึษา 2556 ผูปกครองไดสะทอนใหกบัครูแกนนําเสมอวาเห็น
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน เชน การกลาแสดงออก 
การพูดเชิงเหตุผล สวนนักเรียนก็ไดเขียนประสบการณที่
ประทบัใจในการรวมโครงการและ การเปลีย่นแปลงในตนเอง 
โดยเฉพาะการคิด ความประพฤติ ผลการเรียนที่ดีขึ้น ไดแลก
เปลีย่นความคดิกบัผูอืน่ไดอยางหลากหลาย เปดโลกทศันในการ
ศึกษาคนควาขอมูล จึงนับวาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมไดรับ
โอกาสทีม่คีาอยางยิง่ในการไดมสีวนรวมเพาะพนัธุปญญาของ
นกัเรยีนใหเปนผูเรยีนท่ีพรอมสําหรบัการเปนผูเรยีนในศตวรรษ
ที ่21 ไดจรงิ และครผููสอนไดแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
บรูณาการโดยใชโครงงานฐานวจิยัท่ีมากดวยจิตวญิญาณในความ
เปนครูจึงจะพานักเรียนสูเปาหมายของความสําเร็จที่แทจริง

ครูฉัตรชนก ต้ือยศ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา 
 

 จากวนัแรกทีไ่ดรบัหนงัสอืเชญิสมคัร
เขารวมโครงงานฐานวิจัย เพาะพันธุ
ปญญา ชือ่นีส้ะกิดใจ มาก ๆ  เหมอืนกับ
วาจะเกิดอะไรข้ึนมาสักอยางหน่ึงหลัง
จากมีการเพาะ นาจะเปนอะไรที่เกิด
ขึ้นมาใหม เหมือนเราเพาะเมล็ดพันธุ

พืช รดนํ้า พรวนดิน ใสปุย เฝามองการงอกและเติมโตของตน
พืชเล็ก ๆ  ตนนั้น แตนี่เปนโครงการ เพาะพันธุปญญา สิ่งท่ีจะ
เกดิตามมาน่ันกน็าจะเปนปญญาของเด็ก ๆ  ทีเ่ราเพาะปญญา
ให ทีส่าํคญัรูสกึวาเดก็ ๆ  โรงเรยีนหางฉตัรวทิยาของเราโชคดทีี่
ไดเขารวมโครงการนี ้ทีเ่ด็กโรงเรยีนรอบนอกไดมโีอกาส เปดหู 
เปดตา ทางการศึกษาระดับชาติเลยทีเดยีว ในโครงการระบุให
นกัเรียนทีเ่ขารวมโครงการเปนนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 2 ซึ่งตนเองเห็นดวยอยางย่ิง เนื่องจากนักเรียนในชั้นนี้เปน
ชวงหัวเลีย้วหวัตอในทุกทาง หากเรานาํกจิกรรมสรางปญญาให
กับเขา อยางนอยผลที่จะไดขอเพียงรอยละ 50 ที่ประสบผล
สําเร็จก็พอใจแลว มีคณะครูที่รวมโครงการเสนอวา เราเลือก

นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ดไีหม โตแลว เกงแลว นาจะงาย
กวา แตผลการประชมุเสยีงสวนใหญกค็ดิเหน็เหมอืนกันคอื เปน
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อวาในอนาคตเด็ก ๆ  เหลานี้
จะซึมซบักระบวนการเรียนรู กระบวนการวิจยันาํไปใชในการ
เรียนในระดับท่ีสูงข้ึน นําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะ
นาํความรูไปพฒันาทองถิน่ชุมชนของตนเองทัง้ในปจจบุนัและ
ในอนาคต รวมถึงสามารถใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
ในการวางแผนจะทําสิ่งใด ๆ ในวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มภาคภูมิ
ในการทาํหนาท่ีครทูีป่รกึษาโครงการหลกั 2 เรือ่ง คอื 1. ศกึษา
ลักษณะของกะลาที่เหมาะสมกับการนวดระบบประสาทของ
ฝาเทา 2. เปรียบเทียบประสิทธภิาพการนวดฝาเทาดวยกะลา
มะพราวกับการนวดดวยมือ ทัง้ 2 เร่ืองบังเอิญวานกัเรียนแกน
นําอยูในหมูบานเดี่ยวกัน บริบทหลาย ๆ อยาง เกี่ยวเนื่องกัน
ทําใหทั้ง 2 ทีม สามารถทํางานไปดวยกันไดงายขึ้น เด็ก ๆ มี
แนวคิดเกี่ยวกับกะลาท่ีชาวบานนํามาใชในการนวดฝาเทา 
เด็กจึงไปหาคําตอบวาชาวบานนําความรูมาจากไหน ใชกะลา
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นวดเทาแลวจะชวยผอนคลายหรือหายจากความเจ็บปวยหรือ

บรรเทาอาการปวดไดอยางไร ในการทํางานของนกัเรยีนทัง้ 2 
ทมี ตัง้แตครัง้แรกทีพ่บกบันกัเรยีน รูสกึวาเดก็ ๆ  กระตอืรอืรน
มาก เราทาํหนาทีจ่ดุระเบดิ (ประกาย) ความคดิ แลวใหเขา คดิ
ตอ ทีมที่ 1 เปนชายลวน 3 หนุม 3 มุม ไปคนละทิศ คนละ
ทาง แตตอนประชุมกลุมพูดอะไรแลวเด็ก ก็คิดทัน เร่ิมรูสึก
ดีใจ มั่นใจวาทําได ทีมที่ 2 เปนทีมหญิงลวน ยิ้มหวานตลอด
เวลาทั้งทีม แตผลงานที่มีเพื่อน ๆ  ชวยกันทํานาพอใจ สิ่งท่ีรับ
รูไดคือเด็กเกง ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกไมรูจักเด็ก ๆ เลย ไมรูดวยวา

ใครเกง ไมเกง พอติดตามงานท่ีใหเด็ก ๆ ทํา รูสึกวาเขาเกง

จริง ปญหาอุปสรรคของการทํางานมีมากมาย โดยเฉพาะทีม 
3 หนุม 3 มมุ ตามและตดิตลอดเวลา ตองคอยกระตุนมากกวา
ทมีทีเ่ปนหญิงลวน เวลาท่ีจะพบกับเดก็ ๆ  กน็อย เนือ่งจากสอน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนหลัก แตโดยสรุปแลวรูสึก
ดีใจท่ีไดเห็นเด็ก ๆ ทุกทีม ทั้ง 10 ทีม มีพัฒนาการในทางท่ีดี 
ผลการประเมินของตนเองที่คาดหวังไว รอยละ 50 แต ณ วัน
นี้ ตนเองคิดวาผลที่ได เกิน 100 เลยทีเดียว

ครูปรภูมิ อินจับ 
โรงเรียนแมพริกวิทยา 

  โครงงานฐานวิจัยในครั้งนี้เราได
คาํนงึถงึภาคีเครอืขายระหวางผูปกครอง

นักเรียนและครู ซึ่งโดยการทําโครง
งานฐานวิจยัไดเลือกการทํางานหัวขอ
เก่ียวกับขาวเปนอาชีพหลักทางชุมชน
และบริเวณใกลเคียงเพ่ือใหตอบโจทย

ปญหาใหพฒันาโดยการเตมิเตม็ความสมบรูณผานกระบวนการ
ตางๆ และพัฒนาฐานวิจยัในคร้ังนี ้จงึจะไดมกีารพัฒนาตอขึน้
ไปจากเดิมโดยใหเด็กนักเรียนไดมีการพัฒนาและสรางปญหา
สมมุตฐิานดวยตนเองและมีบทบาทในการพัฒนาฐานวิจยัของ

ตนเอง เพื่อเปนการปลุกและกระตุนจิตสํานึกรักวิทยาศาสตร
ใหมคีวามรูความสนใจในงานประเภทนี ้และพฒันาใหตรงตาม

หลักการเรียน การสอนควบคูกันไป อีกทั้งสามารถทําใหเด็ก
นักเรียนเกิดความคิดที่แตกตางออกไป สามารถกลาคิดกลา
แสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็น ดวยตนเองไดอยางมี
ศักยภาพ โดยครูกระตุนโดยใชคําถาม เพื่อใหในการทํางาน
โครงงานฐานวิจยัในคร้ังนีไ้มไดแคเปนการพัฒนาผูเรียนเทานัน้
แตเปนพฒันาทรพัยากรของประเทศชาติใหมคีวามคิดอนัจะยงั
กอใหเกิดประโยชนในภายภาคหนาตอไป

ครูวรัญู เรือนคํา
โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

 โครงงานฐานวจิยัเปนรปูแบบหนึง่
ของการเรยีนรู เปนกจิกรรมการเรยีนรู
ทีมุ่งเนนใหครเูปลีย่นบทบาทของตนเอง
จากการเปนครผููสอน (Teacher) จาก
ผูใหความรู ผูบอกความรู (Telling 
and Talking) มาเปนผูใหผูเรียนใช

กระบวนการ (Process) คิดคนหาความรูดวยตนเอง ตลอด
จนแกปญหาดวยตนเอง ครูจึงเปลี่ยนบทบาทไปสูการเปน
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูของผูเรียน
คือเปนผูเตรียมประสบการณ แหลงการเรียนรูและส่ือการ
เรียนรูใหผูเรียนใชศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ดังนั้นในฐานะที่เปนครูจึงทําหนาที่เปรียบเสมือน
เปน โคช (Coaching Teacher) ที่ใหผูเรียนเปนผูคนหาคํา
ตอบในเชิงเหตุและผล การมุงเนนใหผูเรียนทําการศึกษาจาก 
แหลงวทิยาการตาง ๆ  ทัง้ในหองเรยีนและชมุชน จงึมีเปนการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน
เองภายใตการกระตุนและชี้แนะของครู อยางไรก็ตามหนาที่
หลกั 3 ประการของคร ูคอื หนาทีใ่นการสอน(Teach) ครตูอง
สอนใหผูเรียนรูจักการเรียนรูดวยตนเองที่เปนระบบ เพื่อให
เกิดการเรียนรูที่ถาวรเพียงพอในการเปนบุคคลแหงการเรียน
รู ในสวนของการฝก(Train) ครูจึงมีหนาที่ฝกนักเรียนใหเกิด
ความชํานาญ เกิดทักษะอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะ
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ความชํานาญจะเกิดขึ้นไดนั้นผูเรียนจะตองไดรับการฝกหนัก

ทุกดาน ไมวาทักษะสวนบุคคลหรือทักษะการทํางานเปนก
ลุมและการทําใหเชื่อฟง (Tame) ผูเรียนตองไดรับการช้ีแนะ
แนวทางในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ครูจึงมีหนาที่สําคัญ
ใน การกลอมเกลาผูเรียน (Socialization) ใหเปนคนดี มีการ
ชีแ้นะอบรมสงเสรมิกลอมเกลาผูเรยีนทุกขัน้ตอนในการเรยีนรู 

โดยการผสมผสานการเรียนรูทกุกจิกรรมใหเหน็ผลกระทบตอ

ตนเองและผูอื่น อยางสมํ่าเสมอ โครงงานฐานวิจัยจึงเปนรูป
แบบหนึ่งที่ครูไดรับ การพัฒนาอยางตอเนื่องจากศูนยพี่เลี้ยง
โครงการเพาะพันธุปญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือ
นาํไปใชกบันกัเรยีนเปนการเรยีนรูรวมกนัจนเกดิเปนปญญาขึน้

ครูฐิตินันท นนทเต็ม
โรงเรียนวิชชานารี

 จากการทีข่าพเจาไดเขารวมโครงการ
เพาะพันธุปญญาซ่ึงเปนโครงการท่ีสราง
ความตระหนักถึงบทบาทของครูใน
ศตวรรษที่ 21 อยางแทจริงเพราะครู
เองตองสรางพฤติกรรมใหเปนครูยุค

ใหมทีม่ปีระสิทธภิาพอยางแทจริงโดย
เปล่ียนการสอนเปนการสรางกระบวนการเรียนรู ครตูองเปล่ียน
ตวัเองจากผูสอนมาเปนผูจดัการชวยเหลอืใหเกดิกระบวนการ
เรียนรู ซึ่งขาพเจาคิดวาเปนการทาทายในวิชาชีพครูที่จะตอง
มกีารติดตามกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนอยางใกลชดิและ
ตอเน่ือง เพือ่ศึกษาและสังเกตกระบวนการเรียนรูทเีกิดขึน้กบั
นกัเรยีนในแตละขัน้ตอน สวนนกัเรยีนตองเปลีย่น ตวัเองจาก

ผูรอรับความรูมาเปนผูสรางความรูใหตนเอง ซึ่งเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติการคนหาคําตอบจริงและ

พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนที่ไดแลกเปล่ียนความคิด
เห็น และไดชวยกันคิด ชวยกันทําและไดมีการลองผิดลองถูก 
เปนการทําโครงงานท่ีชวยใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
คิดสรางสรรคและการคิดคนนวัตกรรม คิดเชิงวิพากษคิดเชิง
วิเคราะห สังเคราะหและคิดอยางมีวิจารญาณรูจักการชวย
กันแกปญหา การประสานความรวมมือ การทํางานเปนทีม
และมีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี และประการสําคัญ
ผูเรยีนมคีวามเหน็อกเหน็ใจ มคีวามพรอมเพรยีง มคีวามสามคัคี
ในหมูคณะ สวนครูเองก็ตองคอยสรางโจทยวิจัยจากการทํา
โครงงาน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติการคนหา
คาํตอบ และไดเรยีนรูจากประสบการณปฏิบตั ิ(Learning by 
Doing) นกัเรียนมคีวามสขุทีไ่ดเปลีย่นบรรยากาศในการเรยีนรู
นอกหองเรียน ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู

ครูวิษณุศักด์ิ ศรีสุข
โรงเรียนพิริยาลัย

 ประสบการณที่เกิดการเรียนรูที่
เริม่แรกเขาโครงการน้ัน มคีวามคิดท่ีจะ
สรางเดก็ใหมคีวามรูความสามารถ และ
แกปญหาไดดวยตวัเอง สามารถศกึษา
หาความรูไดดวยตัวเอง ซึ่งโครงการ
เพาะพันธุปญญาสามารถตอบโจทย

ที่จะสามารถทําใหครู และนักเรียนสามารถนําความรูที่ได
มาพัฒนาการเรียน และการสอนโดยใชกิจกรรมตางๆ ที่ทาง
ศนูยพีเ่ล้ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับโครงการเพาะ
พันธุปญญา ซึ่งทําใหผมเกิดการเรียนรูที่ตอนแรก คิดวาเปน 

กระบวนการวิจัย ซึ่งเปนไปตามหลักวิทยาศาสตร แตที่เปน

ไปตามหลักพุทธศาสนาที่สอดแทรกความรูซึ่งเกิดจากสะสม
จากตวัเราเอง ซึง่ตวัเราไมไดนาํมาใช โดยการพัฒนางานตางๆ 
นั้นตองนํากระบวนการการเรียนรู และความรูเดิมนั้นมาเปน
รากฐานของการพัฒนาและตอยอดความรูใหม ซึ่งไดมาจาก
ความรูเดิม โดยโครงการนั้น ทําใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะ
พฒันาเดก็ใหเกดิการเรยีนรู และความคดิทีด่ ีและการคดิน้ันมี
หลากหลายโดยนํามาเช่ือมโยงกันในหลักเหตุและผล ทาํใหครู 
และเด็กเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการพัฒนาความคิดเชื่อมโยง 
ทัง้ทีเ่ปนจดุดอย และจุดเดน นาํมาใชในการปรับปรุงงาน และ
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ความคิด ซึ่งทานอาจารยไพโรจน มีความตั้งใจที่จะถายทอด

ความรูใหแกนกัเรียน ซึง่สามารถถายใหกบันกัเรียนไดเปนอยาง
ดี และสามารถท่ีสื่อสารเขาถึงความคิดของเด็กไดเปนอยางดี 

เปนโครงการท่ีดทีีจ่ะสามารถเด็กใหเกิดการเรียนรูซึง่ผมไมได

หวงัอะไรในงาน แตผมหวังวาเด็กเกิดการพัฒนาข้ึนนัน่เปนสิง่
ที่ผมตองการ

ครูวิสารดา ฉิมนอย
โรงเรียนจักรคําคณาทร 

  หลังเลิกเรียนวันหนึ่งคุณครูทาน
หน่ึงพดูกบัดฉินัวานกัเรียนหอง ม.2/2 
เดีย๋วน้ีดมีาก คณุครทูานน้ีบอกอกีวา
ขอบคุณที่ทําใหเด็กดีขึ้น ดิฉันคิดวา
คําพูดเหลานี้คือการประเมินผลของ
การเรียนการสอนตามแนวทางเพาะ

พันธุปญญาไดอีกทางหน่ึง หนึ่งปที่ดิฉันและเพ่ือนครูที่อยูใน
ทีมงานเพาะพันธุปญญา โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 
รวมกันสอนนักเรียนหอง ม.2/2 หองเรียนที่มีนักเรียนอยูสอง
ประเภท คือนักเรียนที่นิ่งไมเปนแบบสมาธิสั้น และนักเรียนที่

นิ่งจนเหมอตลอดเวลา พฤติกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการเขาใจ
ผิดวาพวกเคาเปนนักเรียนกลุมออนดวยผลการเรียนที่ไมดี
นัก ในชวง ม.1 เด็กๆ เหลาน้ีจึงไดรับการคัดเลือกใหมาอยูใน
หองเรียน ม. 2/2 แตเมื่อพวกเราไดใชยุทธวิธีของเพาะพันธุ
ปญญานักเรียนหอง 2/2 มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น
อยางมากท้ังพฤตกิรรมและผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและทําให
ครูรูวาแทจรงิแลวนกัเรยีนหอง 2/2 เปนคนเกงและมศีกัยภาพ
ที่จะพัฒนาไปไดอีกมาก
  จากการเขารบัการอบรมในโครงการเพาะพนัธุปญญา 
เรื่องการคิดเชิงระบบของทานอาจารย ดร.สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ ลูกศรท่ีโยงใยทําใหเห็นถึงความเก่ียวของเปนเหตุเปน
ผลของสรรพสิ่งทําใหครูเขาใจเรื่องการทําวิจัยเพิ่มขึ้น ทําให

คิดหัวขอวิจัยไดงายขึ้นและรูวางานวิจัยนั้นมีพื้นฐานมาจาก
การคิดแบบใด ถาสามารถโยงลูกศรการคิดเชิงเหตุผลในเร่ือง
ที่สนใจ เราจะเห็นปญหายอย ๆ จากการโยงลูกศรและเม่ือ
สามารถต้ังสมมุตฐิานในเร่ืองน้ันไดการทดสอบสมมติฐานก็จะ
เปนงานวจิยันรินัย การอบรมจิตปญญาท่ีสอนใหครรููถงึความมี
คณุคาของมนุษยคนอืน่ ความพยายามท่ีจะยอมรับและเขาใจ
ความคดิและการกระทาํของคนอืน่ รวมทัง้นกัเรยีนหอง ม.2/2 
การใชความคิดเชิงระบบหาเหตุและผลท่ีจะพยายามเขาใจ
พฤตกิรรมนักเรยีนหอง 2/2 นัน้สรางความรูสกึดีๆ  เกิดข้ึนกับ

ครแูละนกัเรียนหอง ม.2/2 การสรางเสริมพฤติกรรมท่ีดใีหกบั
นกัเรยีน ม.2/2 นัน้จติตปญญาไดนาํมาใชมากทีส่ดุ จนกระทัง่
นักเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2556 ถึง 28 
คนจากนักเรียน 40 คน มีนักเรียนหลายคนที่มีผลการเรียนที่
ดีขึ้นจนนาทึ่ง 
  ในชวงท่ีตองใหนกัเรียนหอง ม. 2/2 ทาํงานวิจยัเปน
ชวงท่ียากลําบากมากของท้ังครูและนักเรียน ใชวาเกรดดีแลว
จะทาํวิจยัได ทัง้ครแูละนกัเรยีนรวมทัง้อาจารยไพโรจน ครีรีตัน 
อาจารยชตุมิา คาํบญุช ูรวมท้ังอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ตลอดจนนักวิชาการจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนไดรวมมือกันขับเคี่ยวอยางเขมขน ใหนักเรียนหอง 2/2 
ทาํวจิยัใหได โดยมปีระเดน็ เรือ่ง ผาไหมยกดอกลาํพนู ปราชญ
เรือ่งการทอผาไหมยกดอกหลายทานไดพยายามใหความรูแก
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ครแูละนกัเรียน จนกระท่ังนกัเรียนไดความคิดหลากหลายแต

ยงัไมเปนงานวิจยัเทาใดนัก จนกระท่ังทานอาจารยไพโรจน ครีี
รตัน ไดใหคาํแนะนําเร่ืองการตัง้คาํถามเพือ่ใหเกดิความคดิแก
นกัเรยีนวา ครคูวรตัง้คาํถามทีม่จีดุหมายวาตองการใหนกัเรียน
รูเรื่องอะไรและเพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดแบบใดข้ึน เมื่อ
ดิฉันนําวิธีการน้ีไปใชพบวานักเรียนมีความเขาใจในเร่ืองการ
ทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นและสามารถคิดและอธิบายแนวคิดในงาน
วิจัยที่นักเรียนทําได ตลอดจนสามารถทํางานทุกอยางไดดวย
ตนเองรวมท้ังสามารถเขียนงานวิจัยไดดวยตนเอง
  โครงการเพาะพันธุปญญาเปนโครงการแหงการสราง
ความคิด ดฉินัไดอานหนังสอืหลายเลมทีไ่ดรบัจากโครงการ ทาํให
ดฉินัไดเขาใจและเกิดสาํนกึถงึความเปนครู ทาํใหทราบวาการ

สรางคนเพ่ือทาํใหประสบความสําเร็จในชีวติ มสีามัญสํานึก มี

ความม่ันคงทางดานจิตใจ ไมกลวัท่ีจะแสดงความคิดทีแ่ตกตาง
นัน้มวีธิกีารอยางไร ทราบวาการคดิเชงิเหตผุลจะสามารถสราง
ความคิดเห็นที่ถูกตองและการมองโลกตามความเปนจริงให
แกลกูศษิย ดฉินัขอขอบพระคุณสาํหรับความรูทีท่านอาจารย
ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และทานอาจารยไพโรจน คีรีรัตน 
มอบให ขอบพระคุณอาจารยชุติมา คําบุญชูที่เปนตัวอยางที่
ดีเยี่ยมในการทํางานและการสรางความสัมพันธที่ดี พรอมทั้ง
อาจารยจากศนูยพีเ่ลีย้งเพาะพนัธุปญญา มหาวทิยาลยัราชภฏั
ลาํปาง ขอบพระคณุสาํนกังานสงเสรมิสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
และธนาคารกสิกรไทยท่ีไดมอบโอกาสท่ีดใีหแกครูและนักเรยีน
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน

ครูพลับพลึง จุ้มคํามูล
โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

 ขาพเจานางพลับพลึง จุมคํามูล 
ครู คศ.1 โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม 
จงัหวัดลาํพูน ไดเขารวมเปนครแูกนนาํ
โครงการเพาะพนัธุปญญา จากการคัด
เลือกของรองผูอํานวยการ โรงเรียน
อาจจะเนือ่งจากขาพเจาเปนคนจงัหวดั

ลําปาง ทําใหการเดินทางไปเขารวมการอบรมที่มหาวิทยาลัย
ราชภฏัลาํปางงายกวาคนอืน่ จงึเปนหนึง่ในครแูกนนาํทัง้หกคน 
โดยไมทราบมากอนวาวตัถุประสงค และกิจกรรมของโครงการ
เปนอยางไรบาง และเน่ืองดวยขาพเจาเปนครูสอนวิชาภาษา
อังกฤษจึงคิดวาตนเองจะสามารถทํางานนี้ไดหรือไม เพราะ
ชื่อโครงงานฐานวิจัยเหมือนกับจะเหมาะกับครูวิทยาศาสตร
มากกวาเม่ือไดมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมเขารับการอบรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับทานอาจารยสุธีระ ประเสริฐสรรพ และ 
ทานอาจารยไพโรจน ครีรีตัน กท็าํใหรูจกัการฝกใหคดิอยางเปน
ระบบอยางเปนเหตเุปนผล ซึง่สามารถนาํมาฝกกบันกัเรยีนแกน
นํา ใหเด็กคิดวิเคราะหถึงเหตุและผลของสิ่งตางๆ การสืบคน
หาความรูตางๆ จากการคิดวิเคราะหอยางมีระบบและการใช
จติปญญามาใช แตกย็งัไมแนวาจะนาํมาใชในกระบวนการทาํ
โครงงานไดสาํเรจ็จรงิหรอืเปลา จนไดเริม่ลงมอืทาํโครงงานรวม
กับนักเรียน เร่ิมจากการการนํานักเรียนออกพื้นที่สวนปลูกไผ
หวาน ต.บานปวง จ.ลาํพนู ทาํใหทัง้คณะครแูกนนาํและนกัเรยีน
แกนนําโครงงานเพาะพันธุปญญาเห็นถงึคณุประโยชนของการ
ทาํโครงงานฐานวิจยั ทาํใหไดรบัความรูเพ่ิมเติมทัง้คณะครูแกน

นําและนักเรียนแกนนํา ทําใหทราบวาไผหวานปประโยชนทั้ง
ทางดานเศรษฐกจิ การเพาะปลกู การดแูล และประโยชนของ
ตนไผหวานสามารถใชประโยชนไดทุกสวน 
 เมื่อทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับไผหวานแลวจาก
หวัขอทีค่ดิกนัไวกต็องเปล่ียนเน่ืองจากคุณสมบัตขิองไผหวาน
บางประการไมสามารถทําการศึกษาไดเหมือนทีต่ัง้ไว หลังจาก
ไดหวัขอแลวแตละกลุมก็ลงมือศกึษาคนควางานของตนเอง มี
ทัง้อปุสรรคและปญหาหลายอยางในกระบวนการศกึษาคนควา 
เชน ระยะทางระหวางโรงเรียนไปสวนไผหวาน วัตถุดิบที่ตอง
ใช ทรัพยากรบุคคลในการสัมภาษณ สอบถามขอมลู การสรุป
ประมวลผลการศึกษาทดลองตางๆ แตนักเรียนกลุมแกนนําก็
มคีวามพยายาม ความตัง้ใจในการทาํงานมาก จงึทาํใหการทาํ
โครงงานฐานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถึงแมวางานวิจัยบาง
อยางจะไมใชเปนงานวิจยัทีแ่ปลกใหม หรือใหญโตมากนัก แต
สิ่งที่นักเรียนกลุมแกนนําไดรับก็คือความรูจากประสบการณ
การทํางาน กระบวนการคิดหาเหตุและผล การคิดวิเคราะห
สังเคราะห การทํางานรวมกันเปนกลุม การนําเสนอผลงาน 
การเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนตางๆ ซึ่งถือวา
เปนส่ิงทีม่คีา และจะเปนทกัษะพืน้ฐานในการศกึษาหาความรู
ของนกัเรียนตอไปในอนาคตขางหนา และพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และบจม.ธนาคารกสิกรไทย ที่มอบทุนสนับสนุนการ
ทําโครงงาน เปดโอกาสใหคณะครูแกนนําและนักเรียนแกน
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นาํไดรบัความรูและประการณดีๆ  ในการทาํโครงงานฐานวจิยั

ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณอยางย่ิงคณะครูศูนยพี่เลี้ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีใหคําแนะนํา ดูแล ประสานงาน 

ครูวิลาวัลย แกวกอ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา

  “โครงการเพาะพันธุปญญาได
นําพานักเรียนสูเปาหมายเห็นชีวิต
ทั้งสุขทุกขรูมากมาย ทั้งหญิงชายฝก
อดทนขยันหมัน่เพยีรรวมบมเพาะคลัง
สมองมาแรมปเพิม่ทกัษะการอานและ
การเขียน มุงมั่นแนวแนตั้งใจเรียนมี

ความเพียรครูนักเรียนรวมสรางศรัทธามั่น “นักเรียนรู”
 กาวแรกท่ีเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา ในใจ
คิดวานาสนุก ลองดูอีกครั้งสิไมนาเสียหาย แตแลวความคิดก็
เปลี่ยนไป เมื่อไดประชุม อบรม ฝกทักษะกระบวนการตางๆ 
มากมาย ทาํใหเหนือ่ย ทอ ไมอยากเขารวมอกีแลว งานโรงเรียน
อีก งานสอนอีก แตในทางกลับกัน นักเรียนที่นั่งมองเรา มอง
ดวยสายตาที่มีหวัง ที่อยากเขารวม เพราะครูไดบอกไปวาครู
เลือกหองเรา มาพยายามดวยกันนะลูก แรงมหาศาลมาจาก
ไหนหนอ 
 กจิกรรมแรกทีร่วมกนัทาํกบันกัเรยีน นาํจติตปญญา
ลงสูนักเรียน นักเรียนคงคิดในใจ วิชานี้สบาย ครูใหนอน พัก
ผอนกอนเรียน เมื่อนักเรียนไดพักผอน ใชวิธีการเรียนรูรวม
กัน ใหนักเรียนนั่งนิ่งๆ ใชหูฟงสิ ไดยินเสียงอะไรบาง แลวพูด
สูกนัฟง มเีสยีงหวัเราะ เกดิขึน้เปนสญัญาณท่ีดวีานกัเรยีนเปด
ใจรับเราแลว กระบวนการตอมา นักเรียนศึกษาเรื่องใกลตัว
กอน โดยตัง้โจทยใหศกึษาตนไมในโรงเรียน ใหกลุมเลือกวาจะ
ศกึษาตนไมตนไหน และใหจดรายละเอียดท่ีเกีย่วกับตนไมนัน้ 
มาอภิปรายสิ่งที่ไดไปศึกษาในหอง เมื่อนักเรียนพูดจบ สงตอ
มาคือหยิบใบไมที่นักเรียนเตรียมมาแลวหลับตา ใชมือสัมผัส
ใบไมส ิทนีีล้มืตาข้ึน แลวดูใบไมลกูเห็นอะไร แลวดมดูสมิกีลิน่
ไหม เมือ่นกัเรยีนทาํครบกระบวนการกถ็ามนกัเรยีนวาสิง่ทีค่รู
ใหทาํนกัเรยีนไดอะไร สิง่ทีน่กัเรียนไดเคาเรยีนวากระบวนการ 
เม่ือมาถงึเรือ่งทีน่กัเรยีนตองเลอืกทาํ มนักเ็กดิปญหาทีถ่กเถยีง
กันมากมายเกิดขึ้น จนหาบทสรุปไดและเริ่มลงมือทํา เมื่อเรา
เริม่ลงมือทําคาํถามจากนักเรียนเกิดขึน้มากมาย เราตองต้ังรบั 
และบางครัง้เรากเ็ปนฝายรกุบาง สนกุด ี“ถาเราทาํในโรงเรยีน

กม็แีตนกัเรียนและครเูหน็ แตใชประโยชนไมได แตถาเราไปทาํ
ขางนอกนาจะดีนะครับ”(อนุศิษฎ กระทุม) ครูก็วานะ งั้นเรา
ไปทําที่ไหนดี แตละคนอยากใหไปทําในพื้นที่ของตนเอง แต
ก็ไดขอสรุป และท่ีสําคัญเราคุยกันดวยเหตุและผล นักเรียน
ตองบอกไดวาทําไมถึงอยากใหเพื่อนไปที่บานของตน เมื่อทุก
อยางผานไป เราไดผูใหญใจดี แมวาน หลงลืม และครอบครัว 
อนุเคราะหพื้นที่ใหเราทดลองทุกอยาง เริ่มตนในฤดูฝน และ
จบในฤดูหนาว นําเสนอในฤดูรอน ครบ 3 ฤดูคะ แตสิ่งที่ครบ
เครื่องกวานั้นคือ คําถามที่โดนกลับมาคือครูเปนครูสังคมจะ
สอนหนูเรื่องวิทยไดเหรอคะ เปนสิ่งท่ีทาทายมาก ทุกวันนี้ได
คําตอบมาแลวคะ จากตัวนักเรียนเองทําเอาชื่นใจเปนอยาง
มาก และครอูยากจะบอกวาโครงการฯนีท้าํใหครรููวา นกัเรยีน
ก็เปนครูของครูคะ
 สิ่งท่ีลงทุน ลงแรงทํามา 1 ปเต็มกับทีมงานโรงเรียน
วงัเหนอืวิทยา เปนทมีท่ีเขมแข็ง เราเปนนองสุดแตคณะครูกไ็ม
เคยคิดเลยวาเราเปนนองมาออกคําสั่งกับพี่ ทุกคนพรอมเสีย
สละเวลาสวนตัวมารวมทํากิจกรรมกับนักเรียน ทั้งนักเรียน
และครูรวมแกปญหาไปดวยกัน คอยๆ ทํา ไมมีผิดไมมีถูก 
 เมื่อนักเรียนเจอ อ.ไพโรจน ถามจนบางคนทอ บาง
คนรองไห ครูตองเปนฝายประสานรอยราวตางๆ มากมาย 
และใหคตินักเรียน “หากชีวิตไมสิ้น เรายังมีหวัง หากเรายัง
มีพลัง ก็งอยาทอถอย” เพราะฉะนั้นปญหาแคคนๆ เดียวเลย
ไมสามารถมาทําลายความสามัคคีของเราได และก็สูมาจนถึง
สุดทาย เราไดเรียนรูแลววา เราชนะใจตนเอง เราชนะคําสบ
ประมาทของหลายคน นักเรียนตางยิ้มและไมเคยกลัวกับคํา
ถามใดๆ อีกเลย ตองขอบคุณ อ.ไพโรจนที่มอบพลังวิเศษให
นักเรียน นักเรียนบอกวา อ.ไพโรจนกําลังแผพลังอุลตรา (หนู
ไมกลวัคะ) ขอบคณุ ทมีงานศนูยพีเ่ลีย้ง ทีค่อยมาดแูลนกัเรียน 
เพิม่แรงเสรมิใหนกัเรียน จนอิม่กันทกุคร้ังท่ีทางศนูยพีเ่ลีย้งมา 
ขอบคุณ อ.สุธีระ ที่ใหคําแนะนํานักเรียนและเอามาปรับใช 
สดุทายขอบคุณทมีเพาะพันธุปญญาโรงเรียนวังเหนือวิทยา ที่
รวมทกุข รวมสขุไปดวยกนั ขอบคณุ ผอ.สมจติร ดาวสดุ ทีเ่ลง็

และใหกาํลงัใจกับโรงเรียนทุงหัวชางตลอดมา ขาพเจาหวังวา

เมลด็พันธุทีเ่ราชวยกนับมเพาะในวนันีจ้ะออกดอกออกผลที่
สวยงามตอไปในวันขางหนา
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เหน็ความสาํคญัของโครงการเพาะพนัธุปญญา สนับสนนุและ

สงเสริมนักเรียนตลอดมา
 หนทางที่เดิมมารวมกัน ผานรอน ผานหนาวมาดวย
กัน ประสบการณที่ไดมามันมีคามากกวา คําสอน นักเรียนได
สิง่ทีน่อกเหนือจากหองเรียน ครไูดสิง่ทีน่อกเหนือจากหลักสตูร 
เราตางไดเรียนรูรวมกัน เปนทกุอยางใหกนั ทกุคนสามารถ พดู 
เขียน แทนกันไดเพราะเรารวมลงมือดวยกันและทําทุกอยาง

ครูอรพินทุ อวฤทธิ์
โรงเรียนแจหมวิทยา 

 โครงการเพาะพันธุปญญาเปน
โครงการที่ทาทายความสามารถ นา
สนใจและนาชื่นชมในกระบวนการ
เรียนรูที่เด็กเปนคนต้ังโจทย และเปน
โจทยจากชีวติจรงิเปนการสอนโดยใช
คําถาม และใหทบทวนตนเอง ซึ่งเด็ก

จะเกิดการเรียนรูในทุกขณะของการคนหาคําตอบ เม่ือไดรูจกั
โครงการเพาะพันธุปญญาในคร้ังแรกดิฉนัจงึขอสมัครเปนครูแกน
นาํรุนท่ี 2 ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุจากหวัหนากลุมสาระการเรยีน
รูวทิยาศาสตร ครแูกนนาํรุงที ่1 และผูอาํนวยการโรงเรยีนเปน
อยางด ีซึง่โครงการเพาะพนัธุปญญาของโรงเรยีนแจหมวทิยา 
ไดนักเรียนชั้น ม.2/6 มาเปนนักเรียนตนแบบ นักเรียนหองนี้
ตองเรียนเยอะกวาหองอื่นๆ เพราะนักเรียนเปนนักเรียนกลุม
เกง ตองเรียนวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร วิชาเพิ่มเติม และนํา
โครงการเพาะพนัธุปญญามาบรรจลุงในวชิา IS2 และ IS3 อกี 3 
ชัว่โมงตอสปัดาห และใชเวลาในการปูและปรับพืน้ฐาน มากกวา 
3-4 เดือน ในชวงเดือนแรก ใชวิธีการสอนเชิงจิตตปญญา ให
นกัเรยีนนัง่สมาธ ิเพือ่ใหนกัเรยีนเกดิสมาธ ิหลงัจากนัน้จะเรยีน
หลักเหตุผล จากเอกสารที่ครูเตรียมให ครูและนักเรียนออก
สาํรวจพืน้ทีแ่ละใหนกัเรยีนรวมกนัตัง้โจทยปญหาในสิง่ท่ีสงสยั
มาคนละ 10 เรื่อง จากน้ันครูและนักเรียนรวมกันเลือกโจทย
ปญหาหลักของโจทยยอยทั้ง 10 เรื่อง จนไดโจทยปญหาหลัก
คอื “จะสามารถการเพิม่รายไดของชาวนาใหมากขึน้กวาเดมิได
อยางไร” และนาํมาทาํโครงงาน ปรากฏวาเมือ่พดูถงึโครงงาน
ทีน่กัเรียนตองทาํเพ่ือคนหาคําตอบจากปญหาท่ีนกัเรียนสงสัย
ดจูะเปนยาขมหมอใหญสาํหรบันกัเรยีนบางคน เนือ่งจากตอง

ใชเวลาในการคนพบ การถูกฝกใหเปนผูรับทําใหนักเรียนไมมี
นสิยัการตอสูเพือ่คนพบ นกัเรยีนพอใจทีจ่ะนัง่ในหองสีเ่หลีย่ม

เพื่อจดจําการบอกเลาของครูในสิ่งท่ีผูอื่นคนพบ จดจําทฤษฎี
ใหแมนยาํเพือ่ทาํขอสอบ การละเลยถงึกระบวนการในการคน
พบในแตละเร่ืองราวของนกัวทิยาศาสตรทาํใหนกัเรยีนไมเหน็
ความสาํคญัของการคนพบ นกัเรยีนจึงเกดิการตอตาน ไมอยาก
ทํา ไมมีความสุข 
 ดงัน้ันครจูงึตองพดูคยุและรวมกบันกัเรยีนในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนรวมกัน โดยถามถึงความตองการ
ของนกัเรยีน และความตองการของครู จนไดขอตกลงรวมกนั 
โดยเริม่แรกครตูองเรงฝกฝนนกัเรียน ไดพยายามตัง้คาํถามให
นกัเรยีนตอบ แตในบางเรือ่งทีน่กัเรยีนสงสยัครเูพยีงแตแนะนาํ
การคนหาเครื่องมือในการหาคําตอบ พยายามไมตอบคําถาม
ในสิง่ทีน่กัเรยีนสงสยัในทนัท ีอดกลัน้ ใจเยน็ ใหนกัเรยีนหาคาํ
ตอบดวยตัวเอง ซึ่งใชเวลารวมแลว 3 เดือน นักเรียนบางคน
ที่คิดวิธีแกปญหาไดเริ่มสนุก เกิดความสนใจ แตยังมีหลายคน
ที่ไมสามรถคิดและทําเองไดจึงเกิดอาการทอ ไมอยากทํา สง
ผลใหตัวครูเองเร่ิมทอตามนักเรียนไปดวย แตดวยความโอบ
ออมอารีของศูนยพี่เลี้ยงที่คอยแสดงความหวงใย เขามาชวย
อยูเสมอตัวครูเองจึงมีกําลังใจในการสูตอ และสิ่งหนึ่งที่ครูคน
พบจากศูนยพีเ่ลีย้งคอืการไดนาํเอาความโดดเดนของธรรมชาติ
วิชาศิลปะมาชวยส่ือสารความคิดของนักเรียนออกมา ทําให
นักเรียนเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น นักเรียนจึงเริ่มเกิดความเขาใจ 
คิดเปน และสามารถทําโครงงานเองไดในเบ้ืองตน 
 ดังนั้นการกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
โครงงานจึงตองสรางความหมาย แนวทางการเรียนรูดวยการ
สรางความรู และใจรักท่ีจะเรียนรู และพบวานักเรียนคอย ๆ 
เปลีย่นแปลงในการเรยีนรูและพฤตกิรรมทีม่คีวามอดทน กลา

หาญ และกลาที่จะคิดมากขึ้น

รวมกัน จนสําเร็จ ปญหาที่มีเปนอุปสรรคที่ใหเราคิดและรวม
ฝาฟนไป ทําใหเราเขมแข็ง เมล็ดพันธุที่เราบมเพาะมากับมือ

จะเห็นผลไดหากไดรับการกระตุนอยางตอเน่ือง ฝกการคิด 
วเิคราะห สงัเคราะหและแยกแยะ พรอมนาํเศรษฐกิจพอเพยีง
มาประยกุตใชในชวีติจรงิ โครงการเพาะพนัธุปญญาตอบโจทย
ของเดก็และเยาวชน ใหมพีืน้ทีใ่หเดก็คิด และลงมอืทาํกจิกรรม
ดวยตัวเอง 
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยพะเยา

 “เออ พันโรงเรียนเราไดหนังสือ
ใหเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา
นะ” นีค่อืประโยคแรกท่ีทาํใหพนัรูจกั 
“โครงการเพาะพันธุปญญา” จากนัน้
ทางศูนยพีเ่ลีย้งไดจดัฝกอบรมกิจกรรม
ตางๆ มากมายทัง้ในและนอกสถานที่ 

ทกุกิจกรรมท่ีไดเขารวมโดยเฉพาะกิจกรรม “จติปญญา” เปน
กิจกรรมที่โดยสวนตัวชอบรูปแบบกิจกรรมนี้มาก เพราะไม
เพียงแตสามารถนํามาปรับใชในวิชาเรียน ยังสามารถมาปรับ
ใชกับการแกปญหาของนักเรียนและการดําเนินชีวิตไดอยาง
ลงตัว นอกจากนี้โดยสวนตัวไดเปดมุมมองในการทําโครงงาน

ทางดานสงัคมศึกษาและเศรษฐศาสตรมากขึน้ จากไมเคยทราบ
เกีย่วกับการทําโครงงานดานนีเ้ลย เมือ่ผานการอบรมทําใหรูสกึ
วาเรายงัมคีวามรูไมกวางมากพอจะสามารถเขยีนโครงการเพือ่
บูรณาการณใหทุกสาขาวิชามารวมกันได เพราะทุกสาขาวิชา
มีความสําคัญและมีลักษณะพิเศษของตัวเอง เมื่อเวลาผานไป
นาํการอบรมมาใชในหองเรยีน ตดิตามงานทัง้นกัเรยีนและครู
ไปพรอมๆ กนั ทางโรงเรียนไดคดัเลอืกนกัเรยีนทีไ่ดรบัทนุ จดั
เตรยีมวชิาเรยีนท่ีสามารถรองรบัโครงการนีไ้ด ชวงเวลาทีห่นกัใจ 
เหนื่อย ทอ และทําใหรับรูถึงความทุกขในชีวิตการทํางานอีก
คร้ังหนึง่ คอื การสงโครงรางงานวจิยั ยิง่ทางโรงเรยีนเปนหนึง่
ในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา มีศูนยพี่เลี้ยงเปนตัวแทนของ
โครงการ เทากับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แบกรับ
หนาตาของมหาวทิยาลยัดวย ความเครยีดประเดประดังเขามา 
แตในวนิาทนีัน้ทาํใหทราบวา “เพือ่นรวมงาน” สาํคญัมากแค
ไหน “โอยพี่...จะเครียดทําไม เดี๋ยวผมชวยทํา” “พี่เดี๋ยวผมดู
โครงการนี้ใหนะ” “พี่มีอะไรใหชวยไหม” ประโยคงายๆ ที่ไม
ไดใชคําอะไรสวยงาม กลับเปนแรงพลังใจที่ดีมาก รอยนํ้าตา 

เปลี่ยนเปนรอยยิ้มในเวลาไมนาน อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือ 
นักเรียนที่สรางทั้งความเหน่ือยใจ ความทอใหกับอาจารยทุก
ทาน แตในทางเดียวกันเราไดเห็นพัฒนาการของนักเรียนใน
เรือ่งความรับผดิชอบ การติดตามงาน การวางแผน ซึง่ระหวาง
การทําโครงการนักเรียนบางกลุมมีความเห็นไมตรงกัน แตสดุ
ทายเด็กๆ คยุกนัอยางใชเหตุผล และเขาใจกันมากท่ีสดุ ทาํให
รูสกึวาโครงการนีไ้มไดสรางแตความรูแบบใชงานวจิยัเปนพืน้
ฐาน แตยังคงปลูกการทํางานที่เปนระบบใหกับนักเรียน ปลูก
ความสามคัค ีการทาํงานกนัเปนทมี การชวยเหลอื การเสยีสละ
ใหกับนักเรียนและอาจารยที่เขารวมโครงการอีกดวย สุดทาย
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ที่สนับสนุนเงินทุนในการทําวิจัยใน
ครัง้นี ้ขอบคณุศนูยพีเ่ลีย้งทกุๆ คนทีอ่ดทนเหน่ือยกบัพนั และ
ชวยแกปญหาทุกครั้งท่ีพันมีปญหา หวังวาโครงการครั้งตอไป
ที่ สกว.ไดคิดจัดทําจํานําประโยชนสูงสุดใหแกนักเรียนผูเปน
อนาคตของชาติสืบไป

ครูพันธิตรา กมล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา70

 ตั้งแตเปนนักเรียนเรียนสายวิทย 
ไมเคยมีความรูสึกท่ีดีในการทําโครง
งานเลย จนมาเปนครูวิทยาศาสตร ก็
ไมอยากจะสอนวิชาโครงงาน เพราะ
รูสึกวามันยาก มันนาเบื่อ มันคิดไม
ออก...จนกระท่ังไดรูจกักบัโครงการยุว

วิจัยยางพารา ไดมีโอกาสเปนครูที่ปรึกษาโครงงานถือวาเปน
โอกาสของชีวติทีไ่ดสมัผสัการทําโครงงานอยางแทจรงิ ซึง่ไมได
เปนเหมอืนทีค่ดิตัง้แตวยัเดก็เลย มบีางทีเ่หนือ่ย แตกเ็ปนการ
เหนื่อยอยางมีความสุขเมื่อไดชวยใหนักเรียนไดทําโครงงาน
ของพวกเขาจนสําเร็จ อีกทั้งยังไดฝกทักษะหลายอยางใหตัว
เอง และคนพบวาเราก็มีความสามารถในการทําโครงงาน คิด
ออกแลว! โครงงานเปนเรื่องที่คิดงายๆ ไมเห็นยากเลย แมวา

ตอนทาํจะตองใชเวลามาก ตองคดิโนนคดินีม่ากมาย แตกท็าํให
รูวาประสบการณเกิดจากการลงมือปฏิบัติ ทําใหเห็นความ
เปล่ียนแปลงในชีวิตการเปนครูวิทยาศาสตรของตัวเอง ไมใช
เฉพาะทกัษะดานโครงงาน แตทกัษะชวีติการเปนครกูไ็ดเรยีน
รูมากมาย 4 ปกับการเปนที่ปรึกษาโครงงานยุววิจัยยางพารา
ของนักเรียน ม.ปลาย จากครูที่เขาถึงนักเรียนนอย กลายเปน
เพือ่นสนิททีน่กัเรยีนกลาปรกึษาไดทกุเรือ่ง ประสบการณทีผ่าน

มาถูกบนัทึกไวในชีวติอยางไมมวีนัลมื จนกระท่ังในป 2556 นี้
บนัทึกหนาใหมกไ็ดเริม่ข้ึน แมจะอยูในบทบาทครูทีป่รึกษาโครง

งานเหมือนเดิม แตเปนนักเรียน ม.ตน ในโครงการเพาะพันธุ
ปญญา ตอนแรกท่ีเลือกนักเรียน ม.2 รูสึกกังวลใจมากวาจะ
ไปรอดไหม พอทําจริงๆ เปนอยางที่คิดไว (555) ดวยความท่ี
สอน ม.ปลายมาตลอด เมื่อเจอนักเรียน ม.ตน รูสึกวาปรับใจ
ไมทันกับความซุกซนของเด็กๆ (ทําอยางกับวาไมเคยเปนนัก
เรียนม.ตน มาอยางน้ันแหละ) แตพอทําไปเร่ือยๆ เร่ิมปรับ
ตัวทันโดยตองขอบคุณทีมครูที่ปรึกษาซึ่งทานสอน ม.ตน ที่
คอยใหคาํปรกึษาในการแกไขปญหาตางๆ เกีย่วกบัพฤตกิรรม
นกัเรยีน แมวาการทําการทดลองจะอลหมาน การออกสาํรวจ
ขอมลูแตละครัง้จะวุนวาย แตกม็คีวามสุขกบัธรรมชาติการเรยีน
รูของเด็ก เด็กๆ นารักมาก พวกเขาเรียนรูไดเร็วและปรับตัว
ตามครูไดดวย แมวาจะซุกซนเหมือนเดิม ทําขาวของแตกหัก
เสยีหายอยูประจาํ แตสิง่ท่ีเหน็การเปล่ียนแปลงในตัวพวกเขา 

คอื ความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ ตรงตอเวลา เริม่เปนระเบยีบมาก
ขึน้ ซึง่สิง่เหลานีค้รคูดิวาสาํคญัมาก แมการเปนทีป่รกึษาโครง
งานชดุนีจ้ะเหนือ่ยมากกกกกกก แตกไ็มไดทาํใหทศันคตทิีด่ใีน
การเปนครทูีป่รึกษาโครงงานเปลีย่นไป ขอขอบคณุทกุฝายทีม่ี
สวนผลกัดนัใหโครงการเพาะพนัธุปญญาเกดิขึน้ในประเทศไทย 
และขอบอกทุกทานวาส่ิงที่ทานทํากอเกิดคุณคามหาศาลตอ
วงการศึกษาไทย ทุกทานก็คงเหนื่อยไมแพครูที่ปรึกษาโครง

งาน (อาจเหนื่อยมากกวาดวย) แตก็ขอใหกําลังใจใหทานกาว
ตอไป ตราบใดทีทานยังกาว เราก็พรอมจะกาวไปกับทาน

ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร
โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ครูกาญจนา ก่ิงกาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม

 จากการเขารวมโครงการเพาะ
พันธุปญญาไดรวมอบรม กิจกรรม 
workshop ตาง ๆ จาก ม.พะเยา 
ทําใหไดความรูใหม ๆ เปนแนวทาง
ใหเราไดนําไปใชกับตนเอง เพื่อนรวม
งาน ทีส่าํคญัใชในการจัดกิจกรรมการ

สอนกับนกัเรยีน จากกจิกรรมการเรยีนการสอนนกัเรยีนช้ัน ม.
2 ไดรบัผดิชอบวจิยัทีเ่กีย่วกบัทางวทิยาศาสตรเปนสวนใหญ ที่
ผานมาทําใหไดพฒันาแนวทางในการสอนท่ีใชความคิดมากข้ึน 
แนวคิดใหม ๆ ในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน บางครั้ง

นกัเรียนไมเขาใจตองใชวธิอีธบิายท่ีหลากหลาย ครตูองมีความ
อดทนและพยายามทีจ่ะใหนกัเรยีนทกุคนเขาใจตรงกนัและไป
พรอมกันได ในการทําวจิยัเปนชวงของการออกพ้ืนทีห่าขอมูล
กอนลงมือปฏิบัติ สรรพทุกข สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ก็
เริม่จะเขามา นกัเรยีนกเ็ริม่มกีารตืน่ตวั ตืน่เตนทีจ่ะไดออกนอก
พื้นท่ี ในกลุมที่วิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร ตองเริ่มลงมือกอน
เพราะอาศัยระยะเวลาในการทดลอง ในการทดลองนักเรียน
ไดรูจักและฝกใชอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตร กระบวนการ
ทดลองไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ เปนการสรางประสบการณ ความ
รูที่ยั่งยืนใหกับนักเรียน แตในการทดลองแตละกลุมน้ันกวา
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จะประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยความอดทน ความ

พยายาม เสียสละเวลา ใหกับนักเรียนเนื่องจากตองคอยบอก 
เตือน กระตุน และการออกนอกพ้ืนที่ตองเปนเวลาท่ีตรงกัน 
การดูแลนักเรียนแตละกลุมมีความแตกตาง ๆ กัน บางกลุม
ครูตองคอยติดตาม สอบถาม กระตุนตลอด บางกลุมนักเรียน
มคีวามสนใจมุงมัน่ในการทดลองมาก จะติดตอชาวบานแหลง
เรยีนรู เตรียมวสัดอุปุกรณกนัเอง ครคูอยใหคาํปรกึษา แนะนาํ 

นกัเรียนกร็บัฟงยอมรบั มคีวามคดิเหน็ ทีท่าํใหการวจิยัเปนไป

อยางราบรื่น 
 ในการทําวิจัยในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จไดก็ดวย
ความมุงมั่นตั้งใจ และรับผิดชอบในการทํางาน ทําใหตองฝก
ในเรือ่งการศกึษาคนความมีมุมองทีม่ากขึน้ และความพยายาม 
ขยัน ที่ตองทําใหสําเร็จ 

ครูกานดา ชวงชัย
โรงเรียนแมจันวิทยาคม 

 กระโจนสูความหมายของเพาะพนัธุ
ปญญา การเดินทางสูการเรียนรูสิง่ใหม
ของครูโรงเรียนแมจนัวทิยาคม จงัหวัด
เชยีงราย ทีม่คีวามแตกตางกันทางดาน
สาขาวิชาท่ีสอน ไดแก วิทยาศาสตร 
คณติศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สงัคมศึกษา และการงานอาชีพ ในความตางยังมคีวามเหมือน
ที่ลงตัว นั่นคือความพรอมในดานการเปดรับการเรียนรู 
 เสนทางสูเปาหมาย “เพาะพันธุปญญา” เริ่มตนขึ้น
เมือ่มหาวิทยาลยัพะเยาซึง่เปนมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้งผูแสนด ีเชญิ
ตวัแทนครจูากโรงเรยีนตางๆ เขารบัฟงทีม่าของโครงการและ
เงือ่นไขการเขารวมโครงการ นบัวาเปนความโชคดีของครูทีจ่ะ
ไดมโีอกาสเรยีนรู จากการเขารวมโครงการไปสกัระยะหนึง่จงึ
พบวาผูที่จะเดินรวมทางระหวางการเรียนรูไมไดมีเฉพาะครู
ที่เขารวมโครงการเทานั้น แตยังมีผูเรียน ผูบริหาร ตลอดจน
ผูคนที่รายลอมรอบขางของครูผูรวมโครงการ เชน เพื่อนครู 
ผูปกครอง หรือแมแตคนในชุมชน ที่ดูเหมือนวาพรอมจะเปน
ผูรวมทางที่แสนอบอุน ถึงแมวาระหวางการพัฒนาเคาโครง
โครงการของแตละโรงเรียนยังไมมีขอยุติวาโรงเรียนใดจะได
เขารวมโครงการบาง แตนัน่ไมใชเปนตวัแปรสาํคัญของครจูาก
โรงเรียนแมจนัวทิยาคม เพราะส่ิงท่ีครูผูรวมโครงการไดรบัคือ
การปรับระบบฐานการคิดเดิมสูระบบฐานคิดใหม ภายใตกรอบ
แนวคดิโครงงานฐานวจิยั ซึง่ทางโครงการมวีทิยากรผูมคีวามรู 
ความสามารถและประสบการณในการถายทอดท่ีเยี่ยมยอด
มาปรับฐานการคิดใหกับครู ทําใหครูผูรวมโครงการไดพัฒนา
ไปอยางชาๆ แตมัน่คงการปรับฐานคิดผานกระบวนการเรียนรู 
โครงการทําใหครูรูจกัตนเอง (ผานกิจกรรมผูนาํสีท่ศิ ผูเขียนเปน
นกอินทรีย บนิอยูเหนือปญหา ดงันัน้ปญหาจึงมใีหแกมใิชมใีห

กลุม และยังมีความคิดสรางสรรค) รูจักวางใจ รูจักคิดเชิงเหตุ
และผล คดิเชงิเชือ่มโยง นบัวาเปนเรือ่งทีย่ากท่ีจะเปล่ียนแปลง
ตนเองในระยะเร่ิมตน แตเมือ่โครงการไดฝกใหรูจกัวางใจ การ
เปล่ียนแปลงก็เร่ิมเดนชัดข้ึน คือ การเปล่ียนครูจากเคยจัด
กระบวนการเรียนรูคนเดียวมาเปนทีม มีการวางแผนรวมกัน 
กลับพบวามุมมอง ประสบการณของแตละคนทําใหการจัด
กระบวนการเรียนรูสูกลุมเปาหมายประสบความสําเร็จไดดี
ขึ้น รูสึกผอนคลายไดเร็วเมื่อเกิดปญหา เพราะจะมีทางเลือก
ใหแกปญหาอยางหลากหลายจากมมุมอง แนวคดิของครูในทมี 
การรูจักวางใจในส่ิงที่จะเกิดขึ้นทําใหกระบวนการจัดการ
เรียนรูมุงสูเปาหมายไดอยางมีความหมาย ซึ่งหลายครั้งที่
กระบวนการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จไดเพราะครูรูจัก
วางใจวาผูเรียนจะเรียนรูได เชน การเลือกประเด็นปญหา ครู
ไดใหผูเรียนเสนอประเด็นที่สนใจศึกษาในทองถ่ิน พบวา มี
ประเด็นที่เสนอมากมาย และดูเหมือนวาผูที่เสนอแตละคนก็
จะเห็นวานาศึกษาประเด็นของตนเอง ดังนั้น การสื่อสารผาน
การแสดงขอคิดเห็นเชิงเหตุและผลจึงเขามาเกี่ยวโยงเพื่อให
ไดขอยุติในการเลือกประเด็นศึกษา ไมมีกฎเกณฑขอบังคับ
วาใครจะตองแสดงความคิดเห็นบาง แตกลับพบวาทุกคนมี
สวนรวม ซึ่งเหตุการณเชนน้ีอาจพบไดยากในหองเรียนท่ัวไป 
แตพบไดในหองเรียนเพาะพันธุปญญาเนื่องจากการวางแผน
การจัดกิจกรรมการใหผูเรียนไดรูจักตนเองผานกิจกรรมผูนํา
สี่ทิศ กิจกรรมภาพวาดแหงอนาคตทําใหรูจักเปาหมายชีวิต 
เรื่องเลาเราพลังแสดงการสื่อสารอยางสรางสรรค และทักษะ
ที่จําเปนอื่นๆ แมแตทักษะการรูจักผอนคลายเมื่อเกิดปญหา
 การมโีจทยทีค่ลมุเครอืหรอืการตโีจทยไมแตกทาํใหเกดิ
การเรียนรู ซึ่งพบไดระหวางการพัฒนาเคาโครงโครงงานของ
ผูเรยีน ประเดน็ศกึษาทีผู่เรยีนเลอืกครัง้แรก คอื แมจนัเมอืงอู
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ขาว อูนํา้ เมือ่ลงสํารวจขอมลูเบ้ืองตน ผูเรยีนไดพบปญหาดาน

วทิยาศาสตร สงัคม-เศรษฐศาสตร และมนุษยศาสตร แตปญหา
ทีไ่ดกลบัไมตอบโจทยทีว่าทาํไมแมจนัจงึไดขึน้ชือ่วาเปนเมอืงอู
ขาว อูนํ้า หรืออาจจะมีบางอยางที่ขาดหายไปในระหวางการ
จัดกระบวนการเรียนรูของครูสูผูเรียน ดังนั้นการแสดงความ
คิดเห็น ปรึกษาหารือกันระหวางการจัดกิจกรรมที่ลมเหลวจึง
มีคุณคาใหไดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแกไข จาก
ประเด็นปญหาที่พบ ครูผูรวมโครงการลงความเห็นวาสิ่งหนึ่ง
ที่อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดนาจะมาจากการตกรองเดิมของ
ความคุนชิน ซึ่งส่ิงใหมที่ปรับไปจากฐานคิดเดิม คือ การคิด
เชิงเหตุและผล แตครูผูรวมโครงการอาจละเลยไปในหวงของ
การจัดกิจกรรมนี้ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูในเรื่องดัง
กลาวจึงเริ่มตนขึ้นใหม โดยผานการที่ผูเรียนวิเคราะหเชิงเหตุ
และผลวาแนวโนมของปญหาทุกกลุมตอบประเด็นที่ศึกษาได
หรือไม ผูเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปไดวาแนวโนมของ
ปญหาสวนใหญไมตรงกบัประเดน็ทีศ่กึษา จงึทาํการเชือ่มโยง
เหต(ุปญหาท่ีผูเรยีนเลือกศกึษา) ไปสูผลปลายทางท่ีชดัเจนขึน้ 
เปนประเด็นศึกษาใหม คือ ขาวอินทรียวิถีสุขภาพ 
 หากถามวาการเขารวมโครงการเพาะพนัธุปญญา เกดิ
ประโยชนกบัใครและอะไรบาง อาจเร็วเกินไปท่ีจะตอบคําถาม
นี ้เนือ่งจากเปนการเขารวมโครงการไดเพยีงระยะหนึง่เทานัน้ 
แตพยานและหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นจากการเปลี่ยนแปลง
ของครผููรวมโครงการซึง่มาจากกลุมสาระทีต่างกนั รวมเรยีนรู
และพัฒนาผูเรียนใหเกิดปญญาบนฐานของงานวิจัย มีการนํา
เอาจุดเดนของครูผูรวมโครงการมาใชเชื่อมโยงสูการเรียนรู

รวมกันระหวางครูและผูเรียน นอกจากนั้นครูและผูเรียนยัง

เกิดทักษะและกระบวนการตางๆ ทั้งการฟง การอาน การพูด 
และการเขยีน รวมไปถงึทกัษะการสงัเกต รูจกัการวางแผนการ
ทาํงานการแกไขปญหาในการทํางาน มกีารรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชกิทกุคน เขาใจความแตกตางระหวางบคุคล นาํเสนอ
หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อนําความรูที่
ไดไปใชในข้ันตอนตางๆ ของการทํางาน สิง่เหลานีเ้กิดขึน้และ
กอตัวพัฒนาใหเกิดความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 ตลอดเสนทางท่ีกาวเดิน ปจจัยที่สงผลใหครูผูรวม
โครงการและผูเรียนสามารถรวมเรียนรูไปดวยกันไดอยาง
เก้ือกูล เนื่องจากทางโครงการ ไดจัดใหมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
วทิยากร และเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนัอยางสมํา่เสมอ การ
เพิ่มพูนความรูและทักษะใหกับครูผูรวมโครงการ ถึงแมบาง
ครั้งอาจจะเขาใจไดยาก แตเมื่อนํามาจัดกระบวนการเรียนรู
สูผูเรยีนซึง่นบัวาเปนการทบทวนโดยการลงมือปฏิบตัจิงึทาํให
เขาใจและเหน็คณุคาของสิง่ทีไ่ดรบั แตเมือ่ใดทีพ่บปญหาหรอื
อปุสรรคในการจัดกระบวนการเรียนรูทางศูนยพีเ่ลีย้งกพ็รอม
ชวยเหลือทําใหเวทีของการเรียนรูเกิดพลังท่ีจะสานตอ และ
อีกปจจัยหนึ่งที่อาจจะสงผลกระทบตอครูผูรวมโครงการ คือ 
บุคลากรในสังกัดโรงเรียนของครูผูรวมโครงการ จําเปนตอง
มีการสื่อสารกับผูบริหาร ฝายตางๆ หรือแมแตเพื่อนครูเพื่อ
สรางความเขาใจวาความหมายของการเขารวมโครงการ คือ 
การสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต

คณะครูเพาะพันธุปญญาดํารงราษฎรสงเคราะห 2556
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห

 สิง่ทีเ่ปนรางวัลทีด่ทีีส่ดุสาํหรับการ
เขารวมโครงการเพาะพันธุปญญาก็
คงเปนความสุขที่ไดเห็นเหลาเมล็ด
พันธุที่เฝาฟูมฟกไดแตกยอดผลิใบ 
ออกดอกผล(ตามศักยภาพ) แตกวา
จะถึงวันนี้บอกไดคําเดียววาเหนื่อย

มากๆ ตองผานทุกขและสุขรวมกันกวา 1 ป จดุเร่ิมตนจากการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ที่ไดเห็นการกําหนดเปาหมายที่มี
จุดยืนอยางชัดเจนในการพัฒนาการคิดอยางเปนระบบผาน
กระบวนการวิจยัและมีจติสาํนกึ รกัชมุชน แตกแ็อบหว่ันๆ เพราะ
ตองทาํงานวิจยัทัง้หอง เพราะแคปกอนๆ ทาํวจิยัยางพาราแค

โครงการสองโครงการก็แทบลมจับ แตสุดทายก็ตกลงเขารวม
โครงการ 
 มีอุปสรรคมากมาย เริ่มตั้งแตการคิดวาจะคัดเลือก
เด็กอยางไร ที่ประชุมตกลงกันวาเลือกนักเรียน ม.4 เพราะดู
ทาพอมีฐานความรูนาจะทํางานวิจยัไดบาง ไมนาจะเหน่ือยมาก 
โชคด ี(มัง้) ผูบรหิารคดันกัเรยีนหองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรให 
160 คน ใหคัดเองหนึ่งหอง 40 คน หามขาดหามเกิน ครูทั้ง 5 
คนนั่งคิดแบบทดสอบการแกปญหารวม 3 วัน เพราะกลัวคัด
เดก็ไมได วนัคดัเลือกประกาศเชิญชวนนักเรียนวามโีครงการท่ี 
สกว. และธนาคารกสิกรไทย รวมท้ัง ม.พะเยาใหการสนับสนุน 
นักเรียนทําตาลุกวาว สนใจรวมโครงการรวมรอยคน แตพอ
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แจงใหทราบวาตองทํางานวิจัยเหลือนักเรียนมาลงชื่อจริงๆ 

แค 41 คน (แบบทดสอบท่ีนั่งทํารวมสามวันเปนหมัน) แลว
ปญหาก็เกิดอีก 41 คน จะคัดใครออก ยังไมทันคิดออก เด็ก
คนหนึ่งก็ตัดสินใจยายหองทันที ไมมีใหคัดหละ 40 คนก็เอา
ตามนี้ (หามออก) เลยไดสมาชิกรวมชะตากรรมครบตามที่ผู
บริหารและโครงการฯ ตองการ ถึงวันน้ีก็คิดวาโชคดี เพราะ
แมวานักเรียนทุกคนจะไมใชเด็กเกงที่ถูกคัดตามที่วาดหวังไว 
แตนักเรียนหองนี้ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความกระหายที่
อยากจะเรียนรูกระบวนการทําวิจยัและไมเคยกลวัการวิจยัเลย 
เรามีชวงเวลาท่ีมคีวามสุขมากท่ีสดุคือ เวลาท่ีไดลงพืน้ท่ี ทัง้ครู
และนกัเรยีนไดความรูใหมๆ  ทีไ่มตองมานัง่ทองจาํ ไดรูจกันสิยั
ใจคอซ่ึงกนัและกัน มเีวลาไดปรบัตัวเองใหเขากบัผูอืน่ ยิง่ไดทาํ
กิจกรรมจิตปญญาก็ยิ่งทําใหเขาใจทั้งนักเรียนและเพื่อนรวม
งานมากข้ึน การลงพ้ืนทีท่าํใหนกัเรียนและครูไดใกลชดิกนัมาก
ยิง่ขึน้ นกัเรยีนหลายคนบอกวาไมเคยคยุกับคณุลงุคณุปาท่ีอยู
บานขางๆ เลย เพราะไมรูจะเร่ิมคยุยงัไง แตพอไดทาํโครงการ

จาํเปนตองหาขอมูล จงึเร่ิมเขาหาผูใหญ เด่ียวน้ีพดูเกงขึน้เยอะ

แตชวงเวลาที่แสนทุกขระทมก็มีนะ เพราะงานเยอะจริงๆ จํา
ไดวาโครงรางใหสงกอนสอบกลางภาค วันสอบปลายภาคให
สงบทความเปนชวงเวลาท่ีเปนนรกชัดๆ ของท้ังครทูัง้นักเรยีน 
เรียกไดวาถาครูอยู อาคาร 1 นักเรียนลูกๆ เพาะพันธุปญญา
ตองหลีกใหไกลจากอาคาร 1 ทเีดียว ยุงพอกันเพราะครูตองเรง
ออกขอสอบ กรอกเกรด เกบ็คะแนน ตดังบโครงการ นกัเรยีน
กต็องสงงาน สอบซอมเยอะพอกนั แตแลวเมือ่ถงึเวลาทกุคนก็
รูหนาที่ มีงานสงดวยกันทุกคน
 ขอบคุณโครงการท่ีทาํใหงานวิจยัเลก็ๆ ของนักเรียน
ไมไดเปนผลงานข้ึนหิง้ เพราะเด็กๆ ทกุคนไดนาํงานวิจยัเล็กๆ 
ของเขาไปแกปญหาของชุมชนไดจรงิ หลายคนมีความรักและ
หวงแหนอาชีพการทําสวนสับปะรดนางแล พืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เด็กๆ บอกวาจะคงเปนเอกลักษณของตําบลนางแล
ตลอดไป
 

ครูกรมล บุญทรง
โรงเรียนแมต๋ําตาดควันวิทยาคม

 จากการที่ขาพเจาไดเขามาเปน
สวนหนึง่ของการทาํโครงการเพาะพนัธุ

ปญญาทําใหขาพเจาไดรบัคณุประโยชน
อยางมากไมวาจะจากศูนยพีเ่ล้ียงเองท่ี
คอยใหคาํแนะนําและจัดการอบรมให
ความรูแกคณะครเูพ่ือนาํความรูทีไ่ดไป

จดักจิกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรยีนในโครงการ ทาํใหทัง้
ตวัขาพเจาเองและผูเรยีนเกิดการพัฒนาไปพรอมๆ กนั ในการ
เขาโครงการครัง้แรกนัน้ขาพเจาไมไดคาดหวงักบัผลสาํเรจ็ทีจ่ะ
เกดิขึน้เพราะคดิวานาจะเหมอืนโครงการอืน่ๆ ทีท่างหนวยงาน
ราชการของขาพเจาไดจดัขึน้ แตจากการเขารวมการอบรมครัง้
แรกกท็าํใหขาพเจาเกดิความประทบัใจเปนอยางยิง่ เพราะไม
ไดเพยีงแคอบรมโดยการนัง่ฟงบรรยายเหมอืนทีผ่านๆ มา แต
เปนการอบรมที่ใหขาพเจาและคณะครูโรงเรียนตางๆ ที่อยู
ในโครงการไดแลกเปล่ียนสานสัมพันธระหวางกัน มีการทํา
กิจกรรมที่หลากหลาย นาต่ืนตาต่ืนใจตลอดเวลา เพราะปกติ
แลวตัวขาพเจาเองจะเปนคนทีไ่มชอบอบรมหรอืนัง่ฟงบรรยาย
อะไรนานๆ เพราะมันนาเบื่อ แตพอไดรับการอบรมจากศูนย
พีเ่ลีย้งทีไ่ดเชญิวทิยากรท่ีถอืไดวามีคณุภาพอยางมากมาใหการ

อบรมและวิทยากรเกงมากท่ีสามารถชักจูงใหผูฟงต้ังใจและ
ไมเบื่อกับการบรรยายได ทําใหความรูสึกของขาพเจาตอการ

อบรมคร้ังแรกในโครงการเพาะพันธุปญญาเปนไปในทางบวก 
 หลงัจากการอบรมในแตละครัง้ทีผ่านมาขาพเจาและ
คณะครไูดนาํความรูทีไ่ดถายทอดใหกบัผูเรียนพบวาผูเรยีนเอง
กเ็กิดความสนใจทีไ่ดเรยีนรูอะไรใหมๆ  ตางไปจากการเรยีนรูที่
ครูในหองเรียนสอนปกติ มีนักเรียนบางคนบอกวา “อยากให
ครูวิชาอื่นสอนลักษณะนี้บาง เด็กนักเรียนจะไดผอนคลาย” 
มีอยูครั้งหนึ่งที่ทางขาพเจาและคณะครูไดสอนเด็กเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงระหวางเหตุและผล เด็กหลายๆ คน ตื่นเตนกับ
ความรูใหมที่ได เด็กบางคนจากท่ีไมเคยแสดงความคิดเห็น
ในหมูเพื่อน ก็เริ่มแสดงความคิดเห็น เด็กหลายๆ กลุมรูจักโต
แยงกันอยางมีเหตุมีผลมากข้ึน ทําใหขาพเจาและคณะครูคิด
วาเราไดเดินมาถูกทางแลว เพราะทําใหเด็กกลาที่จะคิดและ
กลาทีจ่ะทาํทีส่าํคญัคอืคดิและทาํอยางมคีวามสขุหลงัจากการ
ใหความรูกับเด็กในหองเรียนแลว ขาพเจาและคณะครูก็ไดให
เด็กไดทดลองออกพ้ืนท่ี โดยพาเด็กไปท่ีบานแมตํา๋นํา้ตก ซึง่ใน
หมูบานนีม้อีาชพีทีเ่ดนคือ การทอผาไทลือ้ ขาพเจาและคณะครู
ไดใหคาํแนะนาํกบันกัเรยีนสาํหรบัการออกพืน้ท่ี ไมวาจะเรือ่ง
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ของการพดูจา การแสดงทาทาง กรยิาตางๆ ใหเหมาะสม รวม

ทั้งกําชับใหเด็กวาในการไปครั้งนี้นักเรียนควรไดหัวขอเรื่องที่
นกัเรียนสนใจท่ีจะนํามาทําโครงงาน ซึง่กอนลงพ้ืนทีน่ีข้าพเจา
และคณะครูเปนกงัวลอยางมากวาเด็กจะทําไดดหีรือไม แตพอ
ลงพืน้ทีเ่อาจรงิๆ ถงึแมจะวุนวายแตสดุทายเดก็นกัเรียนทกุกลุม
กลบัไดหวัขอทีน่าสนใจจนขาพเจาและคณะครไูมคดิวาการลง
พื้นที่ครั้งเดียวจะไดเปนเรื่องไดถึงขนาดน้ี
 ในการทําโครงงานของเด็กขาพเจาพบวาเด็กเกิดความ

รบัผดิชอบและใสใจในงานมากขึน้ถงึแมวาตัวขาพเจาเองและ

คณะครูบางทานตองคอยถามความคืบหนาของโครงงานทุก
คาบเรียนก็ตาม บางทีก็รูสึกทอที่ตองคอยบอก ตองคอยถาม 
เพราะแคงานท่ีตนเองรบัผิดชอบกม็ากพอ แตพอมาคดิวาเดก็
เองก็เหน่ือยท่ีตองทํางาน เราเองก็ตองพยายามหาเวลาใหเด็ก
บาง แตสุดทายโครงงานนักเรียนก็เร่ิมเปนรูปเปนรางขึ้นและ
สําเร็จในที่สุด ทั้งตัวขาพเจาเอง คณะครูที่รวมโครงการและ
นักเรียนตางก็รูสึกภูมิใจในผลงานของตนเอง

ครูบริสุทธ์ิ และครูกัณจณา อักษรดิษฐ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 จากการไดรวมงานกับโครงการเพาะ
พันธุปญญา ของสํานักงานสนับสนุน
งานวิจัย รวมกับธนาคารกสิกรไทย
ตลอดระยะเวลาหนึ่งปที่ผานมา ได
มองเห็นการเปล่ียนแปลงหลายดาน ทัง้
ตัวนักเรียน ครู โรงเรียน(ฝายบริหาร) 

ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตางๆ ของชุมชนที่พวกเราได
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งพอจะถายทอดไดดังนี้
 นกัเรยีนไดเกดิกระบวรการเรยีนรูทีเ่ปนระบบเปลีย่น
กระบวนการคิดจาการที่เปนผูตาม ก็คิดแบบมีเหตุมีผล เปน
ทั้งผูนํา ผูตามที่ดีมีการชวยกันคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
วเิคราะห สงัเคราะห จนไดขอมลูทีด่ทีีส่ดุ มคีวามกลาแสดงออก 
เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั เอาใจเขามาใสใจเรา เปนผูเรยีนรูตลอด
เวลา
 ครูไดจัดกระบวนการเรียนรู แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับนักเรียนคอยประคับประคองแนะนําในฐานะ Coachคอย
กระตุนความคิดของนกัเรยีนใหเกดิการเรียนรูตลอดเวลาเปน
ทั้งเพื่อนทั้งพอแมคอยแกปญหาท้ังดานการเรียนรูและความเ
ปนอยู อาจจะกลาวไดวา “ครูคอืหัวใจของกระบวนการเรียนรู
นี้”
 โรงเรียน(ฝายบริหาร)ใหการสนับสนุนแนวทางการ
ทาํงาน อาํนวยความสะดวกมคีวามเขาใจ ในการจดักระบวนการ
เรยีนรู ปรบักระบวนการบริหารโครงการใหมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานทํางานรวมกับ
ทุกฝาย จนทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค
 ผูปกครอง จะเปนผูสนบัสนุนการทํางานของนักเรยีน
ภายใตขอตกลงรวมกันกบัครทูีป่รกึษาโครงการและครปูระจาํ
ชัน้ ทาํใหการทํางานมีประสิทธภิาพมากข้ึน มคีวามเขาใจ ความ

เกือ้กลู ความเสียสละ ความรับผดิชอบรวมกัน ทาํใหเกดิความ
มีสวนรวมที่ทําใหงานสําเร็จ
 ชมุชนเปนผูสนบัสนุนขอมลูตางๆ ของชุมชนท่ีเกีย่วของ
กบัการทํางาน ทัง้ผูนาํชมุชน ชาวบานในชุมชน เม่ือมสีวนรวม
ก็มีความรูสึกเปนเจาของผลงานไปดวย ทําใหงานที่ทําเปน
ประโยชนตอสังคมโดยรวม
 หนวยงาน เปนผูสนับสนุนขอมูลท่ีใชอางอิงในการ
ทํางานบนพื้นฐานของขอมูลที่ใชกับทุกหนวยงาน ซึ่งพวกเรา
สามารถนําไปตอยอดขอมูลใหมีความชัดเจน เปนปจจุบันได
รวดเร็วแมนยํามากย่ิงข้ึน สามารถใชอางอิงกับสถานการณที่
เก่ียวของไดถูกตอง
 สรุปไดวาการทําวิจัยกับโครงการทําใหผูที่เก่ียวของ
ทุกๆ ฝายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทของแตละฝาย 
การสนบัสนนุการทํางานซ่ึงกนัและกนั เสมอืนเปนคนเดยีวกนั 
ทาํใหงานวิจยัมคีณุคา มปีระโยชนกบัทกุฝายมากย่ิงขึน้ การมี
สวนรวมทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของจึงเกิดการตระหนัก
ในปญหาท่ีนกัเรียนพบและเกิดการสรางแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน เม่ือทุกฝายเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ตอไปการแกไข
ปญหาอ่ืนๆ ในทุกๆ มติกิอ็าจจะใชตนแบบการทําวจิยัคร้ังนี ้ไป
เปนแนวทางในการแกปญหาไดเชนกนัและกระบวนการเรยีน
รูนีเ้ปน “ภมูคิุมกันอยางดี “ สาํหรบันักเรียนท่ีเก่ียวของ ไมคดิ
นอกลูนอกทางเดนิทีเ่ขารวมกนัสรางทางเดินของเขาเอง โดยมี
ครทูีป่รกึษาเปน Coach ทีด่ใีหกบันกัเรยีน อาจจะกลาวไดอกี
วา “กระบวนการเรียนรูนี้ (RBL) เปนการสรางคนใหเกิดการ
เรยีนรู แลวนาํความรูทีไ่ดไปสรางงานท่ีอยากรูตอไป” แตกตาง
จากการเรียนรูทีค่รูสรางงานแลวนาํไปใหนกัเรียนทําโดยท่ีพวก
เขาไมมสีวนรวมคดิต้ังแตตนโครงการนีใ้นโรงเรยีนเทงิวทิยาคม 
เราไดจดักระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายมิต ิเนนใหเกดิการ
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เรยีนรูทีฝ่งเขาไปในเนือ้ในตวันกัเรยีนในระยะเวลาการทาํงาน

ตั้งแตม.1 จนถึง ม.3 โดยมีการสงตอกันรุนตอรุน ม.2 จะเปน
กลุมเปาหมายหลักในการทํางาน ม.1 จะเปนรุนที่ประกอบ
เรียนรูเพื่อจะกาวไปแทนม.2 ในปตอไป ม.3 จะเปนที่ปรึกษา

ใหกบันองๆ จะถูกใชเมือ่ยามจาํเปนจะเปนอยางน้ีไปโดยตลอด 

ถงึโครงการจะส้ินสดุ แตกระบวนการเรียนรูนี ้(RBL) กย็งัดาํรง
อยู จนกวาจะมีกระบวนการเรียนรูที่คิดวาดีกวานี้

ครูสุทัศน บุญเลิศ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ครัง้แรกทีไ่ดยนิคาํวา “โครงงานบนฐาน
วิจัย” คณะครูที่เปนตัวแทนเขารวม
โครงการจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ตางกห็นัมาสบสายตากันทนัทเีกดิคาํถาม
ขึ้นมาในใจมากมายจนไมสามารถหา
คําตอบไดทันแตสิ่งหน่ึงที่ชัดเจนคือ

ความสงสัยวาจะเปนอยางไร หากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ตองมาเรียนรูโดยผานกระบวนการวิจัย?
 นบัตัง้แตวนัแรกท่ีไดเขาทาํการอบรมสัมมนากับทาง
โครงการเพาะพนัธุปญญา โลกทศันของครทูกุคนเร่ิมเปดกวาง
รบัสิง่ใหมๆ  มติขิองความคิดถูกเปล่ียนแปลงไปทีละนอยอยาง
ไมรูตวั เริม่แรกเชือ่วาคณะครูผูเขารวมโครงการเพาะพนัธุปญญา
ทกุคนคดิไว คอืการมานัง่จดบนัทกึความรูและทฤษฏทีี ่รศ. ดร. 
สุธีระ ประเสริฐสรรพมาบรรยายแตกลับไมใช เพราะการมา
อบรมสัมมนาทุกครั้ง ไมมีครั้งไหนเลยที่ครูผูเขารวมโครงการ
ทกุคนจะไดนัง่ฟงบรรยายเฉยๆ เราไดทาํกจิกรรม ไดคดิ ไดพดู
ไดระดมสมอง แตละวันของการอบรมจึงผานไปอยางรวดเร็ว 
พรอมๆ กบัรปูรางของวิธกีารจดัการเรียนรูทีเ่รยีกวา โครงงาน
บนฐานวิจัยที่คอยๆ ชัดเจนข้ึน โลกทัศนของเราเปดกวางขึ้น
สมัผสัไดถงึการเปน “การศกึษาในศตวรรษที ่21” ชดัเจนมาก
ขึ้น 
 การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ “โครงงานบนฐาน
วิจัย” วาตื่นเตนแลว การนําความรูที่ไดไปจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูใหแกนกัเรียนกลับต่ืนเตนมากกวาชือ่วชิาท่ีแปลกจํานวน
ครูที่มากกวาปกติ เปนสิ่งเราใหนักเรียนรอเรียนวิชาโครงงาน
ฐานวิจัยอยางจดจอโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มาเขารวมโครงการ ซึ่งดวยวัย
ของนักเรียนกําลังเปนวัยท่ีกําลังอยากรูอยากเห็น มีความคิด
แปลกใหม กลาแสดงออก ทําใหบรรยากาศการเรียนรูเปนไป
อยางสนุกสนาน ทางคณะครูไดนํากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได
จากการอบรมมาทําการปรับและนํามาใชกบันกัเรียน และคอย

ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด การสะทอน
ทางความคิดท่ีทําประจําหลังจากจบช่ัวโมงเรียนของนักเรียน
ทําใหทราบวานักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและมีความคิดเชิงบวก
ตอกระบวนการเรียนรูผานโครงงานบนฐานวิจัย แตการวิจัย
กับนักเรียนที่มีอายุ 14 ป แนนอนวายอมไมราบรื่นหลายคร้ัง
ที่นักเรียนไมสามารถเรียนรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไดอยาง
เขาใจ หลายครั้งที่นักเรียนเร่ิมมีเสียงสะทอนออกมาวายาก 
เปนโจทยสาํคัญทีค่ณะครูผูสอนตองนาํมาหารือเพ่ือแกไข จน
สามารถปรบักระบวนการสอนใหสอดคลองกบัระดับการเรยีน
รูของนกัเรยีนไดมากขึน้ สิง่สาํคญัทีท่าํใหวชิาโครงงานบนฐาน
วิจัยที่ทําใหประสบการณของนักเรียนเพิ่มขึ้น คือการลงพื้นที่
ศกึษาขอมลู ซึง่โรงเรยีนพะเยาพทิยาคมไดเลอืกชมุชน บานบวั 
ตาํบลบานตุน อาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา เปนพืน้ท่ีหลกัในการ
ศึกษานักเรียนทุกกลุมไดฝกการคนควาขอมูล ฝกการติดตอ
สื่อสาร ฝกการคิดการสังเกตตลอดจนการแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นไดการเรียนรูจากปราชญชุมชน การซักถามขอมูลจากชาว
บาน การเห็นพื้นที่จริง ทําใหการเรียนรูของนักเรียนเกิดจาก
ประสบการณจริงซ่ึงถือเปนสิง่สาํคัญตอการพัฒนาความรูตาม
ลักษณะการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 ทางคณะครผููเขารวมโครงการเพาะพนัธุปญญาโรงเรยีน
พะเยาพิทยาคม ขอขอบคุณโครงการและผูมสีวนเกีย่วของทกุ
คนที่ไดใหโอกาสในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและตัว
ครูเอง ผลที่เกิดกับนักเรียนจะเปนแรงผลักดันใหคณะครูมุง
มั่นในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานตอไป
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ครูกรรณิกา รัถยาธรรมกูล
โรงเรียนแมใจวิทยาคม

 อดตลกตัวเองยังไมหาย บอกกับผอ. 
วาจะลาศกึษาตอ ป.เอก ผอ.กต็อบแบบ
ไมลงัเลเลยวา ครูเรา...ลาศกึษาตอมาก 
“ครูระงับโครงการไวกอน” หาอะไร
ใหมๆ ทําสนุกดีกวา ตองขอขอบคุณ
ดร.สขุทยั โทรมาชวนและใหอานขอมลูใน

เวป็ไซต บอกเลยวา ใช เราตองการสอนนกัเรยีน แบบเรยีนแลว
เกดิประโยชนตอสงัคม และเรยีนรูหลายเรือ่งในประเดน็เดยีวกนั 
ความรูที่ไดมาแลกเปล่ียนกันภายในหองเรียน ปรึกษาทาน
ผูอํานวยวิเชียร ทาทองการ วาเห็นสมควรหรือไม ทานบอก
วาเด็กรุนใหมไมใชเด็กรุนเจเนอเรช่ัน Y อยางครู เด็กตองมี
ความรูรอบดาน ประกอบกบัสามารถคนหาความรู ดวยตนเอง 
ทักษะ กระบวนการที่จะสรางเด็กมาจากการเรียนแบบเชื่อม
โยงขอมูล ทําใหครู เหมือนไดเรียน ปริญญาเอก 10 สาขา
ในเวลา 1 ป ไดเรียนรูงานจากครูรุนพี่ที่เคยมีประสบการณ
กับ สกว. ไดเรียนรูวิธีการสอนจากพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 
จากเพือ่นครูดวยกัน มคีวามสุขกบัการสอน ทีเ่จอกับนกัเรยีน
มัธยม 2 ไมเคยผานประสบการณ ติดกับโครงงาน ที่เปนชิ้น
งาน ซึ่งที่ผานมาการเรียนโครงงานวิทยาศาสตรเปนอยางนั้น 
เด็กมัธยม 3 ปนี้ 2556 ตอนอยูมัธยม 2 ป 2555 เปนชวงที่ครู
เขาอบรมพฒันาตนเองกบัเพาะพนัธุปญญา เลยไดนกัเรยีนเปน
หนูทดลองยา จนทุกวันนี้ครูไดมีโอกาสสอนวิชาวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 3 เชื่อหรือไมนักเรียนใชเหตุผล
เกง ถาตัง้คาํถามกอนเรยีน จะมคีาํตอบทกุคาํถามพรอมเหตุผล
จากนกัเรยีน เนือ่งจากนกัเรียนเชือ่มโยงขอมลูได เขากส็นกุกบั

การเรียน ไมเบ่ือ ไมหลับ วันไหนครูไปราชการ ไมไดเขาสอน 
มีงอนตอวาครูทิ้งเด็ก และท่ีสําคัญ การทําโครงงาน 3 ศาสตร 
ที่ไมตรงกับความถนัดมันทาทายมากๆ 
 จบโครงการ ครูกะวาจะลองเปนนักเขียน เขียนเลา
เรือ่งเดก็ๆ กบัการเรยีน ประมาณการวาจะเกบ็เอาประสบการณ
เดก็มาถายทอดใหเดก็รุนตอรุน เพราะสิง่ทีค่รไูดเรยีนรูพรอมกบั
เด็กๆ มนัสนุกปน ความทุกข บางคนข่ีจกัรยายนตยงัไมเปน แต
ตองมาโรงเรยีนในวนัหยดุ ผูปกครองก็ไมยอมสคิะ ตกหนักครู
ตองอธบิายขอดขีองการขบัรถเปน และขอรองใหสอนนกัเรยีน
ขับรถ ดีคะที่ผูปกครองยังเกรงใจครูอยูบาง ประกอบกับกลัว
ลูกไมเรียน เดียวนี้ขับรถเปนแลว ผูปกครองบอกสบายครู ใช
ไปซ้ือของ ไปโนนนี้ไดเลย ใชคะวันนี้เรากลัววาเขาจะประสบ
อบุตัเิหตุ เราเลยไมสอนใหเขาขับรถ แตเราลืมไปวาเด็กรุนใหม 
เราไมสอนเดี่ยวเพื่อนก็สอนให ผิด ถูก เราไมรู รูแตวาขับรถ
เปน แตจะรูกฎจราจร วธิกีารทีป่ลอดภยัหรอืไมนีซ้นิาคดิ สูเรา
สอนเอง ในขณะเดียวกันเราก็บอกใหเขาตระหนักถึงอันตราย
และเคารพกฎจราจร ไมสบายใจกวาหรือ ครูทําอยานี้ทุกครั้ง
เมือ่มปีญหา เพราะมนัยอมมทีางออกทีด่รีออยูเสมอ ถาเราใช
เหตุ และผล มากขึ้น
 ทายนีต้องขอขอบคณุขอขอบพระคณุโครงการเพาะ

พนัธุปญญา สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ธนาคาร
กสิกรไทยท่ีสนับสนุนทุนการวิจัย และศูนยพี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพนัธุปญญา มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีไดใหการดแูลคณะครู
และนักเรียนเปนอยางดียิ่ง

 àª×èÍËÃ×ÍäÁ‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãªŒàËμØ¼Åà¡‹§ ¶ŒÒμÑé§¤íÒ¶ÒÁ

¡‹Í¹àÃÕÂ¹ ¨ÐÁÕ¤íÒμÍº·Ø¡¤íÒ¶ÒÁ¾ÃŒÍÁàËμØ¼Å¨Ò¡

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹àª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅä´Œ à¢Ò¡ç

Ê¹Ø¡¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ äÁ‹àº×èÍ äÁ‹ËÅÑº
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ภาคอีสาน

Final Stories from Student and Teacher - Text.indd   77Final Stories from Student and Teacher - Text.indd   77 3/24/2014   9:19:21 AM3/24/2014   9:19:21 AM



เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา78

Final Stories from Student and Teacher - Text.indd   78Final Stories from Student and Teacher - Text.indd   78 3/24/2014   9:19:21 AM3/24/2014   9:19:21 AM



เรื่องเลานักเรียน 79

เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 หนึ่งปกวาที่ไดรูจักโครงการนี้ 
ตั้งแตเขียนขอเสนอเขามาและไดรับ
หนาที่เปนผูประสานงานโรงเรียนกับ
ทางศูนยพี่เลี้ยง นับเปนความทาทาย
มาก ไมเคยเจองานใหญขนาดน้ีเลย 
10 โครงงานกับนักเรียนทั้งหองและ

คณะครูอีกหลายคน การทํางานโครงการน้ีบอกไดคําเดียววา
ตองทุมเทเวลาและความใสใจเขาไปเปนอยางมาก ครูหลาย
ทานที่เขารวมโครงการก็ทยอยหายไปทีละราย จนผมตองหา
สมาชกิเขามาเพิม่อยูตลอดเวลาบางครัง้รูสกึทออยูเหมอืนกนั 

ผมมคีตทิีว่าเราจะสูเพือ่เดก็นกัเรยีนใหเขามอีาวธุทางความคดิ
ที่จะไปเผชิญกับโลกภายนอก นักเรียนและครูตองลงพ้ืนที่กัน
หลายคร้ังแตละครั้งนํามาซ่ึงความสนุกตื่นเตนบางครั้งทอแท 
เหน่ือย ตองสูญเสยีเวลาหลังเลกิเรียนและวันหยดุ แตนกัเรียน
ก็ไมมีความยอทอและพยายามอยางสุดความสามารถ
 สิง่ท่ีผมเห็นความเปล่ียนแปลงเม่ือเดก็นักเรยีนไดเขา
โครงการน้ี สวนใหญจะเปนคนคิดมเีหตุมผีล ไมเช่ืออะไรงายๆ 
และมีความกลาแสดงออกมากข้ึนขอขอบคุณโครงการเพาะ
พันธุปญญาท่ีชวยพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนไปพรอมๆ 
กัน 

ครูธีรวัฒน บุรวิศิษฐ
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

ครูชญาภา พงษพีระ
โรงเรียนน้ําขุนวิทยา

 ดฉินัมคีวามรูสกึวาโครงการเพาะพนัธุ
ปญญา เปนโครงการทีด่ ีเปนโครงการ
ทีช่วยดงึศกัยภาพของเดก็นกัเรยีน ให
กลาแสดงออกในดานวชิาการ ทัง้ทาง
ทฤษฏี และทางปฏิบัติได กอนที่เด็ก
จะเขารวมโครงการ เด็กก็เหมือนเด็ก

อืน่ทัว่ไป ทีค่อนขางดือ้ แตเดก็กลุมนีจ้ะตางจากเดก็คนอืน่อยู
คือ มีความมุงมั่น พวกเขาไดใชความด้ือ ความกลาแสดงออก 
มาประยุกตใชกับการทํางานของตนเอง มีความกระตือรือรน
ในการทํางาน มีความอยากรูอยากเห็น แตก็ใชวาทุกอยางจะ
ผานพนไปดวยดี กอนที่เด็กจะทํางานได และวางแผนเปน ก็
ตองเหนื่อยและหนักเลยทีเดียว เพราะเด็กๆ ยังไมเขาใจวา 
ทําทําไม ทําเพื่ออะไร ทําอยางไร แลวทําไมตองทํา เราตองมี

การอบรมกันอยูพักใหญ ชี้ใหเห็นวามันมีความสําคัญอยางไร 
และจะเปนประโยชนอยางไรกับตวัเด็กเองท้ังในปจจบุนัและใน
อนาคต และช้ีใหพวกเขาเห็นวา งานวิจัยนี้เปนจุดเริ่มตนของ
การทาํงานวจิยัในระดับสงูตอไป ซึง่มันทาํใหพวกเขาคิดถงึผล
ตอบแทนที่พวกเขาจะไดในอนาคต หลังจากที่ทําความเขาใจ
กันอยูพักใหญ ก็ไดลองใหเด็กวางแผนการทํางาน ก็เปนผล
สําเร็จ เนื่องจากเด็กมีความใฝรูเปนทุนอยูแลว ถึงแมพวกเขา
จะชวยวางแผนการทํางาน ผิดบาง ถูกบาง แตครูก็คอยใหคํา
แนะนําปรึกษาอยูตลอด เพื่อเด็กจะไดไมหลงทาง และไมเสีย
เวลาในการทํางาน ซึ่งดิฉันคิดวาถึงแมการทํางานกับเด็กอาจ
จะเหนือ่ยก็จรงิ แตถาทาํใหเดก็กลาแสดงออกทัง้ในทางทฤษฏี 
และทางปฏิบตัใิหพวกเขาไดลองผิดลองถูก พวกเขาจะมีความ
มัน่ใจในการตดัสนิใจมากขึน้ หลงัจากทีไ่ดวางแผนการทาํงาน 
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และเริม่ทาํงานอยางจรงิจงัดฉินัก็ไดเห็นวาเดก็มจีดุมุงหมายใน

การทํางานมากขึ้น รูจักวางขอบเขตในการทํางาน เพื่อที่พวก
เขาจะไดไมหลงทางในการทําวิจัยแตปญหาและอุปสรรคที่มี
ในการทํางานก็มีมากอยูเหมือนกัน จากประสบการณที่เด็ก
มาขอคําแนะนํา ในเร่ืองของอุปกรณ เนื่องจากเครื่องมือใน
การทาํงานคอนขางมขีอจาํกดั จงึไดวางแผนและทาํเทาทีม่ใีน
หองปฏิบัติการ เนื่องจากจุดประสงคหลักของครูคืออยากให
เด็กไดลงมือปฏิบัติไดจริงในทุกกระบวนการ ไมวาจะเปนการ
วัดวิเคราะหคาตางๆ การสองกลองศึกษาสัณฐานวิทยา การ
เตรียมอุปกรณไวสําหรับวิเคราะหคา Do pH และอุณหภูมิ 
 สิ่งที่ไดรับจากการทํางานโครงการเพาะพันธุปญญา 
นอกจากจะทําใหเดก็คดิบวกในการทํางานวิเคราะห สรางแรง
บนัดาลใจใหเดก็มีพลงัในการขับเคลือ่นงานของตนใหประสบ
ความสําเร็จนัน้ คอนขางดี เพราะเด็กมีความรับผดิชอบในงาน

ของตนดี เรียนรูไดเร็ว มีการซักซอมการทํางาน กอนลงมือ

ปฏิบัติจริง เพื่อความแมนยําในขอมูลเด็กมีความสามัคคี รูจัก
แบงเวลา มคีวามรับผิดชอบกับงานท่ีทาํดูไดจากเดก็จะใชเวลา
ใหเปนประโยชน โดยหาเวลาวางมาทาํงานวจิยั มาทาํการสอง
สาหรายที่ดองไว เก็บรูป บันทึกผล อยางสมํ่าเสมอปญหาใน
การทํางาน 
 เนือ่งจากเดก็ไมคอยชาํนาญงานดานเอกสาร โดยใช
คอมพิวเตอรทาํบทความวิชาการ ออกแบบโปสเตอร แมกระท่ัง 
powerpointนําเสนอผลงาน ถือวาคอนขางเปนอุปสรรค
มากเลยทีเดียว ดังนั้นเด็กจึงใชเวลามากในการเรียนรูการใช
โปรแกรมตางๆ เหลาน้ี กอนท่ีจะไดทาํการนําเสนอผลงาน แต
สดุทายแลวงานก็สาํเรจ็ลลุวงไปดวยดี ถงึแมวาจะใชระยะเวลา
ในการทํางานนาน แตกถ็อืวาเปนประสบการณทีด่ ีและเปนจดุ
เริ่มตนของการพัฒนาตนเองทั้งครูที่ปรึกษาและนักเรียน 

ครูจิตติมา วัฒราช
โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณ

 เม่ือแรกเร่ิมเดิมทีที่ ได เห็น 
ประชาสัมพนัธรบัสมคัรเขารวมโครงการ
เพาะพันธุปญญา จติหนึง่วญิญาณของ
ความเปนครู ก็กระโดดโลดแลน สิ่ง
ใหมเพื่อเรา (ครู+นักเรียน) ที่อยูแดน
ไกล หากเราไดรบัโอกาสและเรียนรูได

นัน่คอืประสบการณทีเ่ราจะพฒันาตนเองไปสูหนทางชวีติขาง
หนา
 เมือ่โอกาสมาถงึ หนึง่ปกบับทบาทใหมในฐานะหวัหนา
โครงการ ครูที่ปรึกษาโครงงาน เราดูแลทั้งครูและนักเรียนไป
พรอมๆ กัน ยอมรับวาเหนื่อย ทอ ในบางเวลา แตดวยความ
ตั้งใจของเราเพื่อลูกศิษย และการชวยเหลือ ใหกําลังใจจาก
ศูนยพี่เลี้ยง การพัฒนาครู เพื่อนําไปสูโลกแหงการเรียนรู 

ความสุข ความภาคภูมิใจจึงบังเกิด ทําใหเรามีพลังที่จะกาว
ตอไป หลากหลายครัง้ทีค่รทูีป่รกึษาแตละโครงงานจะนาํเรือ่ง
ราวของนกัเรียนทีม่ปีญหาหรอืวธิกีารแกปญหา มาเลาสูกนัฟง
ดวยความภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้น บางครั้งศิษยก็เปนครู ครู
ก็กลายเปนศิษย ซึ่งมันสงผลใหทั้งครูและศิษยมีความใกลชิด 
ผูกพันกันมากขึ้น พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนที่เปลี่ยน
ไปกลายเปนกลุมที่รักและสามัคคีกัน เกิดทักษะกระบวนการ
และการทาํงานอยางมรีะบบ กลาแสดงออก นัน่คือรางวลัท่ียิง่
ใหญในทีมงานเพาะพันธุปญญาของพวกเรา
 ขอขอบคุณโครงการเพาะพันธุปญญา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ธนาคารกสิกรไทย ศูนย
พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ใหชวยเสริมเติมแตงชีวิต
ครูและนักเรียนใหเขมแข็งและมีพลังมากขึ้น 
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เรื่องเลานักเรียน 81

 บทบาทหนาที่ของครู“พัฒนา
ทักษะทางสติปญญาและเจตคติที่
เก่ียวของ” เกิดคาํถามกับตนเองวา“เด็ก
ไดตามท่ีคาดหวังไวจรงิหรือ… ใหอะไร
มากไปไหม...จําเปนไหม...อยางไรจะ
พอดี”โรงเรียนนารีนกุลูไดนาํโครงการ

เพาะพันธุปญญาลงสูนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/8 จํานวน 29 คน ซึ่งเปดสอนรายวิชา
ระเบยีบวจิยัและโครงงานในระดบัชัน้ ม.5 ในขัน้ตอนการเลอืก
ประเดน็หลกัของโครงงาน นกัเรยีนไดรวมกนัเสนอชือ่ประเดน็
หลกัทีต่องการศกึษา ฝกการคดิรวมกนัจนไดประเด็น “คณุคา
ของบวัเมอืงอบุล” เกดิคาํถามขึน้มากมาย…อยากหาคาํตอบ…
บัวใชประโยชนอะไรไดบาง? มีประวัติความเปนมาอยางไร? 

นาบัวทาํอยางไร? ผลผลิตและการจําหนายคุมคาไหม? ดอกบัว
ทีส่วยงามเราจะเกบ็รกัษาไวไดอยางไร? เราจะมวีธิขียายพนัธุ
บัวไดอยางไร? 
 นักเรียนตื่นเตนกับการคนหาคําตอบ เมื่อนักเรียน
ไดสบืคนขอมลูเบ้ืองตนจงึเกิดคาํถามท่ีซบัซอนข้ึน ซึง่สมัพันธ
เชือ่มโยงกบัเนือ้หาวิชาในระดบัม.ปลายแทบทกุเรือ่งทัง้ในดาน
ทฤษฎี หรือวิธีการ กระบวนการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย 
(RBL) นักเรียนไดเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติทดลอง หรือสํารวจ
ลงพ้ืนที่นักเรียนสืบคนขอมูลในประเด็นหลักเรื่องเดียวกัน
แตมีมุมมองที่แตกตางกันตามหัวขอที่ตองการศึกษาแตละ
กลุมนําเสนอเรื่องของตนเองไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
หองเรียนความคิดเชิงวิพากษเกิดขึ้น โตแยงกันดวยเหตุผล 
ทั้งครูและนักเรียนซึ่งเปนการฝกในดานการยอมรับความคิด

เห็นของคนอื่นไดเปนอยางดี มีความทาทาย สนุก เหมาะกับ
นกัเรยีนหองเรียนพิเศษวทิยาศาสตรอยางย่ิง ขอมูลทีไ่ดจากการ
ทดลอง หรือสํารวจเปนสิ่งท่ีมีคามากเพราะไดนํามาวิเคราะห 
สังเคราะห เปนการคนพบองคความรูของนักเรียนอยากตอย
อด อยากคนควาเพ่ิม อยากเห็นผลิตภัณฑที่มีคุณภาพนําไป
ใชประโยชนไดจริงในบริบทของชุมชน แมบางโครงงานอาจ
ไมประสมผลสําเรจ็ตามจุดประสงค แตกเ็กิดการเรียนรูบนขอ
ผดิพลาดไดนัน้ไดเปนอยางดี ซึง่อาจมปีจจยัหรอืตวัแปรอืน่ ๆ  
ที่ไมสามารถควบคุมไดหรือมองขามไป เปนบทเรียนที่มีคายิ่ง 
วาตองมีเวลาศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของใหละเอียดลึกซึ้งในเรื่อง
นั้น ๆ 
 ในดานการทํางานรวมกับเพ่ือนในกลุมกบัครูทีป่รกึษา
และกับชุมชนหรือบุคคลท่ีเก่ียวของในการทําโครงงานในคร้ัง

นี้ได ทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในดานบวกมี
มนุษยสัมพันธ ทักษะทางสังคม มีความอดทน มีความเห็นอก
เห็นใจผูอื่น รับฝงความคิดเห็นของผูอื่น และที่สําคัญยิ่งไดรับ
ประสบการณที่มีคายิ่ง ทั้งในดานคุณคาของคําวา “ครู”จาก
กจิกรรมจิตปญญาศึกษา สนุกกบับรรยากาศการเรียนรูแบบมี
สวนรวมของการคดิเชงิเหตผุล การคดิวิเคราะห คดิสงัเคราะห 
และการคิดเชิงระบบจากทานอาจารยสุธีระ ประเสริฐศิลป 
ขอบคุณเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการท้ัง 10 โรงเรียนเปนการเรียนรูจากส่ิงที่ถูกและผิด
ทาํใหเกดิการพฒันาองคความรูในการทาํวจิยัทัง้นักเรยีนและ
ครทูีป่รึกษาโครงงานโดยการใหคาํแนะนําของอาจารยพีเ่ลีย้ง
จากมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีโดยการสนบัสนนุงบประมาณ
จากธนาคารกสิกรไทย มหาชนจํากัด

ครูจริยา จันทวี
โรงเรียนนารีนุกูล

ครูยุพาพรรณ วรรณสาย
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

 การสรางกระบวนการเรยีนรูของ
ครูการทําหนาที่เปนผูจัดการชวยให
นักเรียนหองเรียนเพาะพันธุปญญา
ชัน้ ม.5/1 จากโรงเรียนหกสิบพรรษา
วิทยาคมอุบลราชธานีเกิดการเรียนรู
นั้นคอนขางจะงายสําหรับนักเรียนที่

มีมีประสบการณในการทําโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงา
นอื่นๆ มาแลว เพราะอยางนอยก็ยังพอจะมีพื้นฐาน การกระ
ตุนใหเกดิการเรยีนรู สวนคนทีไ่มเคยทาํโครงงานมาเลยแตกไ็ด
เรียนรูไปดวยกันกับโครงงานในครั้งนี้ 
 การกระตุนใหเด็กคิดดวยคําถาม รูปภาพ เปนสิ่งที่
ครูนํามาใชบอยมาก ทําใหเด็กบางคนไมเคยแสดงความคิด
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เห็น งานกลุมไมเคยทํากับเพ่ือน พอมาเจอโครงงานน้ีทุกคน

เปลี่ยนบทบาท เพราะตองระดมความคิด นอกจากนี้หลาย
กลุมยังเรียนรูจากความผิดพลาดในการทําโครงงาน

การจัดกลุมทําโครงงาน
 เร่ิมแรกใหนกัเรียนเลือกกลุมตามเพ่ือนท่ีเคยทํางาน
กลุมดวยกัน เพื่อนเรียนและเพื่อนเลนดวยกัน ปญหาจึงมีอยู
วาเดก็เกงไปรวมอยูดวยกัน เดก็ออนอยูดวยกัน เดก็เกงบรหิาร
จัดการกลุมได เด็กออนไมรูแมกระท่ังวาจะทําอะไร ผานไป
ประมาณ 2 สัปดาห เด็กกลุมนี้ไมเฉียดเขามาใกลเลย ครูก็
เลยแกไขปญหาโดยกระจายเด็กที่เคยทําโครงงานมาแลวให
กระจายไปอยูทกุกลุม คราวนีไ้ดเด็กเกงไปคอยกระตุนเพือ่นๆ 
ในกลุม งานแรกที่เห็นจะเปนการทํา System thinking เริ่ม
จากเอาตัวอยาง System thinking ที่ครูไปอบรมมา ลองให
เดก็ๆ ชวยกนัคิดจากโจทยเดยีวกนั คดิแยกกลุมแลวเอาเดก็มา
นาํเสนอผลงานของกลุมทาํใหเกดิการเปรียบเทียบกันระหวาง
กลุม ผลัดกันวิจารณผลของงานของกลุมอื่นๆ จากกิจกรรมนี้
เห็นไดชัดกลุมที่คิดซับซอนมีหลายกลุม คิดไดหลายประเด็น 
คิดไดมากกวาครูเสียอีก แตบางอยางก็ไมไดเปนเหตุเปนผล
กัน แตก็ยังมีกลุมที่ยังคิดไมเปนระบบอยู 3 กลุม ซึ่งเปนเคา
ลางวาครูที่ปรึกษาจะตองดูแลอยางดีโครงงานเด็กหลายคน
คิดวาไมยาก แตพอไดมาทําจริงๆ ก็เริ่มปวดหัวและเหนื่อย 
เพราะเสนอโครงงานมา ทไีรครูกต็กีลบั และพอใหทาํ System 
thinking ในกลุมตนเอง เดก็ทาํไดแตบางกลุมยงัทํานอกเหนอื
ขอบเขตทีต่นเองศกึษาการเลอืกทาํโครงงานตามท่ีตนเองสนใจ
และความถนัดและเปนปญหาจริงๆ เปนสิง่ทีค่รคูดิวานาจะเปน
ไปไดมากที่สุด 

การบริหารจัดการเวลา
 กิจกรรมโรงเรียนในชวงเทอมท่ี 1 คอนขางจะเยอะ 
เวลาในการทาํโครงงานในชวงวนัทีม่าเรยีนแทบจะไมม ีครแูละ
นักเรียนก็เลยตองเจอกันคาบโครงงานซ่ึงมีสัปดาหละ 2 คาบ 
นอกจากน้ันกเ็ปนชวงเยน็หลงัเลกิเรียนและชวงเสาร – อาทิตย 
โดยเฉพาะในเดอืนกันยายน แตพอมาถงึเดอืนตุลาคม เดก็สอบ
ปลายภาคเสร็จ ก็พอมีเวลาในการทํางานมากข้ึนถึงแมวาจะ
แคชวงเวลาสั้นๆ ไมกี่วัน แตพอถึงเดือนพฤศจิกายน เปนชวง
ที่นักเรียนตองชวยพอแมเกี่ยวขาวในชวงเสาร – อาทิตย จึงมี
เวลาทําโครงงานแควนัธรรมดาท่ีนกัเรียนมาเรียน การติดตาม
งานทางโทรศัพท line กบั Facebook ไดผลอยางมาก ประหยัด
เงิน ประหยัดเวลาดวย ในการประสานงานไดมกุธิดาและทนง

ศักดิ์เปนผูชวยประสานงานกับกลุมอื่นๆ ที่ไดเลือกเด็ก 2 คน

นี ้เพราะเปนเด็กทีม่คีวามรับผดิชอบมาก บางทีงานท่ีครสูัง่ลืม
ไปแลวดวยซํ้า ก็ไดพวกเขามาคอยกระตุนอีกที 

กวาจะไดหัวขอโครงงาน
 โจทยปญหาการทาํโครงงานตองมีการบรูณาการกบั
หลายกลุมสาระการเรียนรู จงึเปนเร่ืองยากสําหรับเด็กบางกลุม
ทีจ่ะหาหัวขอโครงงานซ่ึงกวาจะไดหวัขอโครงงานเลือดตาแทบ
กระเด็น แกแลวแกอีก เด็กๆ หลายคนเริ่มทอ ครูที่ปรึกษา
โครงงานแตละทานจึงใหหัวขอที่เด็กจะบูรณาการกับเนื้อหา
วิชาเรียน เพื่อชวยใหคิดหัวขอไดงายขึ้นและเปนการเรียนรูที่
ไมสญูเปลา เรยีนรูกบัสิง่ใกลตวั แลวเชือ่มโยงกบัเนือ้หาวชิาที่
กําลังเรียน จะชวยทําใหเด็กๆ เขาใจมากขึ้น

การนําเสนองานครั้งแรกในชีวิต
 ศูนยพี่เล้ียงม.อุบลฯ ติดตามการนําเสนอเคาโครง
การทําโครงงาน บางคนเปนการนําเสนองานครั้งแรกในชีวิต
ดวยซํ้า เด็กหลายคนนอน ไมหลับ คิดมาก ทานขาวไมลง นํ้า
หนกัลดไปโดยอตัโนมตั ิพอนาํเสนอโครงงานบางกลุมไดรบัคาํ
ชมเชย แตบางกลุมก็บอกวาไมทาทาย คราวน้ีครทูีป่รกึษาโครง
งานเปนฝายที่คิดมากแทนเด็ก ครูก็เลยประชุมกันใหม คอยๆ 
เคลยีรไปทลีะกลุม เพือ่ใหโครงงานของเดก็เดนิไดอกีครัง้หนึง่
ลงพื้นที่สํารวจ
 กอนพาเด็กไปเก็บขอมูลการทําโครงงาน ครูไดลง
ไปสํารวจพื้นท่ีกอน ไมวาจะเปนพอคาคนกลาง กลุมทอผา
บานบอน อําเภอสําโรง และบานคําขวาง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พอคา คนกลางชื่อพี่กุม เจาของรานเกษ
แกว เปนญาติของครูไพจิตร ซึ่งท่ีครูปรึกษาโครงงานคนหนึ่ง 
พอไดคุยกับพี่กุมแลวจึงไดรูวาเปนพอคา คนกลางรายใหญ
ที่สุดในเมืองอุบลฯ ที่เปนผูจัดการกลุมทอผากาบบัวในหลาย
หมูบาน ทําใหไดขอมูลมามากพอสมควร พี่กุมติดตอกลุมทอ
ผากาบบัวที่บานบอนใหดวย ทําใหการลงพื้นที่ของเด็กๆ เปน
ไปคอนขางจะราบรื่น 
 วันแรกที่ลงพื้นที่สํารวจของเด็กๆ ครูนัด 8 โมง ครู
ไปแตเชากอนเด็ก เพราะอยากจะฝกเร่ืองความตรงตอเวลา ถา
คนไหนมาไมทัน ไมรอเลย ปรากฏวาไมมีเด็กมาสายเลย เดิน
ทางไปถึงบานบอนประมาณเกือบ 10 โมงเชา กลุมทอผารอ
อยูแลว เห็นเด็กหลายคนตื่นเตน บางคนไมเคยเห็นการทอผา
กาบบัวเลย แตบางคนที่บานตัวเองมีการทอผาฝายพอถึงชวง
สมัภาษณผูทอผา หลายกลุมเตรียมแบบสอบถามไปสัมภาษณ 
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แตบางกลุมพอไปถึงแลว ไมรูจะถามอะไร ซึ่งเด็กกลุมนี้ไมได
ใหครูดูแบบสอบถามกอนลงพื้นที่ แตพอครั้งตอๆ มาที่มีการ

ลงพื้นที่อีก คราวนี้เด็กไดเตรียมตัวมาเก็บขอมูลเปนอยางดี 
ตัง้คาํถามไดครอบคลุมข้ึน เพราะไดกลับไประดมความคิดกนั

ติดตามความกาวหนาจากศูนยพี่เลี้ยง
 ชวงเดือนธันวาคม ศนูยพีเ่ล้ียงม.อบุลฯ แจงกําหนดการ
ติดตามความกาวหนาจากการทําโครงงาน เด็กๆ ตื่นเตนกัน
ใหญ ไมใชแคเด็กตื่นเตน ครูก็เปนไปดวย บางกลุมเสนอโครง
งานของตัวเองได แตพออาจารยพีเ่ล้ียงจากม.อบุลฯ ถาม กลบั
ตอบไมได เด็กวิเคราะหขอมูลไมได อาจารยพี่เลี้ยงไดใหขอ
เสนอแนะกับเด็กแตละกลุม เสียดายที่นําเสนอไดไมครบทุก
กลุม เนื่องจากเวลามีจํากัด 

 มาถึงวันนี้ ถึงแมวาหลายโครงงานยังไมทําไมเสร็จ 

ยงัไมปดโครงงาน แตสิง่ทีเ่ดก็ๆ สะทอนใหเห็นเก่ียวกับการทํา
โครงงานอยางนอยกไ็ดมติรภาพของเพือ่นรวมงาน มคีวามรบั
ผดิชอบในการทําหนาทีข่องตนเองใหดทีีส่ดุ อยากทําใหคนอ่ืนได
รบัความรูจากโครงงานท่ีกลุมตนเองทํา ไดความกลาแสดงออก 
ความสามัคคีในกลุม ความสัมพันธกับเพื่อนในหอง ความรับ
ผิดชอบในสมาชิกในกลุม ที่สําคัญท่ีสุดก็คือ การทํางานที่เปน
ระบบมากขึ้น ขอบคุณโครงการเพาะพันธุปญญา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารกสิกรไทย ที่ทําใหครูได
เปลีย่นวิธสีอน รบัฟงเดก็มากขึน้ สวนเด็กไดเกดิการเรยีนรูนอก
หองเรียน สอนใหเด็กรักและภูมิใจในส่ิงที่มีในทองถ่ินตนเอง 
และเชื่อมั่นวาเมล็ดพันธุที่ไดบมเพาะ จะเติบโตเปนตนกลาที่
มีความคิดสรางสรรคและรูจักเรียนรูดวยตนเองตอไป

ครูเรวดี นีระภักษ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

 ตลอดเวลา 1 ป ในโครงการเพาะ
พนัธุปญญา ขาพเจาในฐานะ เรขาฯ โค
รงการฯของเรียนเขมราฐ-พทิยาคม ได
มโีอกาสเปนสวนหนึง่ของทกุๆ กจิกรรม
ในโครงการ ไดเหน็ความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้กบัตนเอง ครทูีเ่ขารวมโครงการ 

และนักเรียนในโครงการ ดังนี้
 - ตนเอง เริ่มจากการเขารวมอบรมจิตปญญาศึกษา 
ทีเ่ปนจุดเริม่ตนการปรับทศันคติ ความคิด การอยูรวมกนั การ
มองตนเองและผูอืน่ หลังจากผานจติปญญาศกึษามาสิง่ท่ีเปลีย่น
อยางเหน็ไดชดัในตนเองคอื เขาใจพฤตกิรรมของนกัเรยีนมาก
ขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสนุกยิ่งข้ึน มีความสุขใน
การทํางาน และเม่ือไดผานการอบรมการคิดเชิงเหตุผล การ
คดิเชงิระบบ ทาํใหไดความรูทีก่ระจางชดัเจนมากยิง่ข้ึน ถงึข้ัน 
ออ !!! และยังแอบจดจําวิธีการบรรยายการสอนการถายทอด
ความรูของ อ.สุธีระ ไปปรับใชในการสอนของตนเองดวย ซึ่ง
เปนประโยชนอยางมาก เพราะกอนหนานีบ้างเรือ่งเรากไ็มรูจะ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจไดอยางไร แตพอไดหลักการแนวคิด 
ไดฝกความเปนเหตุเปนผลแลว ทุกอยางก็ชางงายดาย แอบ
สังเกตเห็นวานักเรียนเรียนสนุกขึ้น กิจกรรมการเรียนในหอง
ไหลลื่น เพราะเร่ืองที่เคยยากก็ไมยากอีกตอไป
 - ครูที่เขารวมโครงการ เขมราฐพิทยาคมมีครูใน

โครงการทัง้หมด 10 คน จากหลากหลายกลุมสาระฯ นาแปลก
ใจท่ีโครงการน้ีทาํใหทกุทานหลอมกันได ระบบการทํางานเปน
ทมีดมีาก เรานดัประชมุพดูคยุกันบอยๆ ถงึพฒันาการของเดก็ 
และมีความสุขที่ไดแลกเปล่ียนเรียนรู ออกแบบการสอนรวม
กัน เพิ่งเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในโรงเรียน 
 - เด็กๆ นักเรียนคือเปาหมายของโครงการ เราเลือก
นักเรียน ม.2/8 เขารวมโครงการ แรกๆ เด็กๆ ก็งง วาอะไร
คอืเพาะพนัธุปญญา จนกระทัง่เคาไดออกพืน้ทีเ่ขาปาหากลอย 
เด็กๆ จึงออ การลงพื้นที่คุณครูก็แอบดูพฤติกรรมเด็ก เคาไม
เคยสัมผัสกลอยจริงๆ มากอน บางคนก็เคยเห็นแบบท่ีกินได
แลว หลายๆ คนเมื่อขุดเจอหัวกลอยจึงเอาถุงมือจับบาง เอา
ถุงหุมบาง เพราะเด็กคนความาวากลอยมีพิษนะ !! แตพอทํา
ไปสักระยะ เคาก็จะเรียนรูเองวามันไมอันตราย พิษกลอยไม
ซึมผานผิวหนัง คราวนี้แหละถุงมือไมรูหายไปไหน มือขยําทั้ง
สิบน้ิวสนุกสนานกันทีเดียว ดานพฤติกรรมการเรียนของเด็ก
ก็เปลี่ยนไปมาก บรรยากาศในหองเรียนมีการโตตอบมากขึ้น 
บางทีก็ไมรูวาตกลงใครใหความรูใครระหวางครูกับนักเรียน 
 โดยสรุปแลว ถาอยากพัฒนาการศึกษาไทย ใหเด็ก
ไดเรียนรูเปน สรางองคความรูได มีความรูที่คงทน ตามเปา
หมายการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หรอืแมแตการจะพัฒนาเปน
โรงเรยีนมาตรฐานสากล "เพาะพนัธุปญญา" มาถกูทางแลวคะ
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา84

 การทีไ่ดมโีอกาสเปนครทูีป่รกึษา

โครงงานฐานวิจัย ของโครงการเพาะ
พันธุปญญา ศูนยพี่เลี้ยงเพาะพันธุ
ปญญามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ทาํให
มีโอกาสไดเขารับการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ขาพเจาไดนําความรูที่

ไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใชชีวิตประจําวัน
โดยยึดหลักเหตุและผล และทักษะการทํางานกลุม นอกจาก
นั้นในการสอนนักเรียนของขาพเจาไดสอดแทรกแนวคิดดัง
กลาวเขาไปในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อทําใหนักเรียน
มีทักษะในการแกปญหาตามหลักเหตุและผลและการระดม
ความคิดตามทักษะในการทํางานกลุม 
 เมื่อขาพเจาไดนําความรูและประสบการณที่ไดนี้มา
ประยุกตใชกับนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงงานพบวา ชวงแรก
นกัเรยีนจะทํางานไมเปนระบบ แตตอมานกัเรียนไดรบัความรู

เรื่องหลักเหตุและผล และกระบวนการกลุม จึงทําใหนักเรียน

วางแผนการทาํงานอยางเปนระบบและมคีวามสขุทีไ่ดรวมทาํ
กจิกรรมโครงงานเพาะพันธุปญญามาขึน้ นอกจากนัน้ขาพเจา
หวงัวาทกัษะเหลานีน้กัเรยีนจะนาํไปใชใหเกดิประโยชนในการ
ดํารงชีวิตตอไปได
 โอกาสนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนนุ การวิจยั (สกว.) บจม.ธนาคารกสิกรไทย ทีส่นบัสนุน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัยภายใตชื่อ
โครงการเพาะพนัธุปญญา (พพปญ.) ศนูยพีเ่ล้ียงมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ครูและบุคลากรโรงเรียนคําเข่ือนแกวชนูปถัมภ 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สพม.28 รวมทั้งนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ปการศึกษา 2556 ที่เห็นความสําคัญ
และเขารวมโครงการดวยความยินดแีละเต็มใจเสมอมา จงึขอ
ขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้

ครูสุภชา เพ็ญจันทร
โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนูปถัมภ

ครูธัญกร อรัญโสติ
โรงเรียนกูจานวิทยาคม 

 จากการเขาสืบคนหาขอมูลเพ่ิม
เติมเพ่ือใชในการจัดการเรียนการ
สอน บังเอิญไปพบกับเว็บไซตเพาะ
พันธุปญญา (www.pohpanpunya.
com) เขา และไดศึกษารายละเอียด
ของโครงการ ทําใหสนใจการทําโครง

งานบนพ้ืนฐานวิจัย (Research-Based Learning :RBL) จึง
สมัครเขารวมโครงการ ซึ่งสมัครเปนโรงเรียนลําดับที่ 3 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการเพาะพันธุปญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย
พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ตลอดระยะเวลาท่ีเขารวมโครงการทําใหไดเรียนรู
กระบวนการตางๆ มากมายท่ีเกีย่วเน่ืองกบั RBL จากโครงการ
เพาะพันธุปญญาซ่ึงไดจดัใหกบัครูของแตละโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการ จงึนาํความรูทีไ่ดลงสูนกัเรียนใหปฏบิตัจิรงิอยางเปน
ระบบ เปนขัน้ตอน โดยทีน่กัเรยีนกบัครไูดเรยีนรู จนโครงงาน
สาํเรจ็ นกัเรยีนสามารถคิดวิเคราะห คดิสงัเคราะห และคดิอยาง

มีวิจารณญาณ ซึ่งสามารถดูไดจากกระบวนการที่นักเรียนทํา
โครงงาน การนําเสนอโครงงาน การเขียนรายงาน การเขียน
บทความ และการเขียน reflection ของนักเรียนแตละกลุม 
กวาโครงงานจะสําเร็จครบกระบวนการ นักเรียนและครูได
เจออุปสรรค ปญหามากมายหลายอยางทีม่ากระทบตอการทํา
โครงงานในแตละชวง แตก็สามารถผานพนไปไดดวยดี ทําให
นักเรียนและครูไดรูถึงวิธี การแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยกัน และ
ทํางานรวมกันอยางมีความสุข บนพื้นฐาน RBL
 การทําโครงงานบนพื้นฐานวิจัย ไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการใหมๆ ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 
โรงเรยีนกูจานวทิยาคม นกัเรียนสามารถนาํความรูทีไ่ดจาการ
ทําโครงงานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตอตนเอง ชุมชน 
และประเทศชาติ ไดอยางมีคุณภาพบนพื้นฐาน RBL ตอไป

Final Stories from Student and Teacher - Text.indd   84Final Stories from Student and Teacher - Text.indd   84 3/24/2014   9:19:21 AM3/24/2014   9:19:21 AM
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 การสอนทําใหผูเรียนมีความรู
เปนหนาที่สําคัญของครูแตที่สําคัญ
มากกวาคอืการสอนใหเดก็รูวธิใีน การ
หาความรูดวยตวัเองอยางถกูตองการ
ศกึษาหาความรูโดยการทําวจิยัเปนการ
เรยีนรูอกีหนึง่รูปแบบ แตทีผ่มกลาวมา

ก็..เรื่องเพอทั้งนั้น!
 สําหรับผมแลวการทําวิจัยถาจะเปรียบเทียบก็คงจะ
เปนรปูหนาการตนูวงกลมสเีหลอืงทาํหนาบดูแหละครบั เปนการ
ยากเหลือเกิน วุนวายวิชาการกวาจะทําเสร็จสกัหนึง่เรือ่งหน่ึง
อยาง แตยงัไงก็ตามเราก็เปนครู หากเราจะสอนนักเรียนไดเรา
จะตองมีความชํานาญและเขาใจเปนอยางดี จากการเขารวม
อบบรมมาหลายคร้ัง เริ่มมีความเขาใจในการทําวิจัยเพิ่มมาก
ขึ้นรวมถึงมีความม่ันใจในการนําไปถายทอดสูนักเรียนที่นา
รกัทีร่อคอยอยู การนาํโครงการเพาะพนัธุปญญามาสูนกัเรยีน 
ไมมีปญหาอะไรครับในระดับนโยบาย แตมีในระดับหองเรียน 
เนือ่งจากจํานวนนักเรียนนอยทําใหนกัเรียนมีสวนในการับผดิ
ชอบโครงการตางๆ คอนขางมาก นักเรียนมองเห็นโครงการ
เปนภาระมากกวาเร่ืองทาทาย หลายคนหลายกลุม อยางรีบ
ทํารีบเสร็จ ทั้งๆ ที่เพิ่งจะคุยกันเมื่ออาทิตยที่แลวเอง แตครูที่

รับผิดชอบโครงการก็อธิบายถึงวัตถุประสงคของโครงการให
นกัเรยีนเขาใจ โครงการน้ีผานไปดวยดีนกัเรยีนทุกคนเขาใจถงึ
วตัถปุระสงคของกิจกรรม มคีวามสขุในการทาํงาน ซึง่จากการ
เขารวมและนํานกัเรยีนทําโครงงานมาจนถึงวนันีผ้มมีความรูสกึ
และเขาใจเก่ียวกับโครงการเพาะพันธุปญญา วาเปนโครงการ
ที่สนับสนุนในการจัดทํางานวิจัยในระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ทกัษะการเรยีนรูของนกัเรยีนใหเปนผูรูจกัคดิอยางมีเหตผุลและ

เปนระบบ สามารถสรางองคความรูทีถ่กูตองตามหลักการท่ีเชือ่
ถือและยอมรับได อันจะนําไปสูการจัดทํางานวิจัยในระดับสูง
ตอไป ในการจัดอบรมจะเร่ิมตันกับครูแกนนํามารับหลักการ
ความรูความเขาใจอยางมีระบบ ถูกตองและมีความชัดเจนใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูใกลตัว ซึ่งเปนสิ่งที่เราตองการเรียน
รู การจัดอบรมเรียนรูการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการ
ประยกุตความคิดเชงิเหตผุลสูการทาํโครงงาน ถอืไดวาเปนการ
ปพูืน้ฐานความเขาใจทีถ่กูตองทีส่ดุในการจดัทาํโครงงานใหครู
มีความเขาใจในหลักการจัดทําโครงงาน เพื่อนํามาขยายผลสู
นักเรียนอยางถูกตองท่ีสุด โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญที่สุดคือให
นักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผลและคิดอยางมีระบบ สวนผลท่ี
ไดจะเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ไมใชเรื่องสําคัญ
 โครงการเพาะพันธุปญญา จึงเปนโครงการที่มีเปา
หมายในการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนปลูก
ฝงแนวคิดทีถ่กูตองใหกบันกัเรียน และกระตุนใหนกัเรยีนสนใจ
ใครรูในสิ่งใกลตัว และลงมือหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อ
สรางความตระหนักคิดใหเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 
ครู และผูปกครองในชุมชน ใหมีจิตสํานึกที่ดี ในการดํารงชีวิต
อยางมคีวามสขุ มคีวามรับผดิชอบตอหนาที่ รูจักเสยีสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม รูจกัใชเวลาวางใหเกดิประโยชน และสราง

รายไดใหตัวเอง ใชชีวิตอยางพอเพียง รักษสิ่งแวดลอม รักษ
ชุมชนของตนเอง นักเรียนมีความสุขที่จะใชชีวิตในโรงเรียน 
เกิดการพัฒนางานทางวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียนเปนไปตามหลักสูตรของการศึกษาแหง
ชาติที่กําหนดไวซึ่งก็หวังเปนอยางยิ่งวาโครงการน้ีจะมีการ
ดําเนินอยางตอเน่ืองและเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนตอไป

ครูอุทิศ เชื้อบัณฑิต 
โรงเรียนสอนแกววองไววิทยา
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ครูนัฐพล จําปา
โรงเรียนคอวังวิทยาคม

 การเรียนรูทีย่ดึนกัเรียนเปนสาํคญั
นั้น เปนวาทะกรรมท่ีใชกันท่ัวไป ใน
วงการการศึกษา แตทวาการเรียนการ
สอนในหองเรียนยังอาศัยวิธีการสอน
แบบเดิม นั่นคือ การสอนที่ครูเปน
ผูนําความรูมาบอกเด็ก เพื่อใหเด็กได

ทองจํา แลวนําไปสอบ ถึงแมนักเรียนจะสอบไดคะแนนสูงๆ 
ก็ไมไดประกันวานักเรียนจะความรูในเรื่องนั้นๆ จริง เพราะ
ความรูที่เกิดขึ้น ไมไดเกิดจากการวิเคราะห และสังเคราะห
ความรูขึ้นจากภายใน ทําใหเปนแคความจําเทาน้ัน และอาจ
ไมคงทน 
 โครงการเพาะพนัธุปญญา เปนโครงการทีเ่ปดโอกาส
ใหนกัเรยีนไดมโีอกาสไดเรยีนรูจากประสบการณตรง โดยมคีรู
ที่คอยสนับสนุน ผานกระบวนการวิจัยยอยๆ โดยเริ่มจากการ
เขียนผังความคิดที่แสดงความเปนเหตุเปนผลกันของขอมูล 
พรอมทั้งดูทิศทางของเหตุ ที่มีผลในทิศทางเดียวหรือทิศทาง
ตรงกันขาม ทําใหสามารถตัดสินใจไดวา เราจะใหความสนใจ 
กบัเหตแุละผลใด เมือ่ไดสวนของเหตแุละผลแลว กจ็ะสามารถ
กําหนดปญหาที่เกี่ยวของ พรอมทั้งกําหนดสมมติฐาน เพื่อแก
ปญหา ซึ่งเปนที่มาของโครงงานวิจัย

 ในสวนของครู ที่เปนเพียงผูสนับสนุนนั้น เปนการ
ยากที่จะปรับวิธีการสอนที่เคยชิน กลาวคือ เคยชินกับการนํา
ความรูมาปอนนักเรียนโดยการกําหนดสิงที่นักเรียนจะรูจาก
นั้นก็หาขอมูลมาให แตหลังจาก เขารวมโครงการเพาะพันธุ
ปญญา และไดเขารวมอบรมท่ีโครงการกําหนด มีประโยค
หน่ึงจาก ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ วา "ความรูไมไดอยูที่คน
อื่น หากแตความรูอยูที่เราเอง" นั่นเปนการจุดประกายความ
คิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนวา ความรูไมไดอยูที่ครู แตเปน
เด็กเองที่จะตองสรางความรูใหเกิดขึ้นดวยตัวเอง แลวครูจะ
ทาํอะไรไดบาง โดยทีไ่มตองนาํความรูมาบอกเดก็ นบัเปนเรือ่ง
ที่ยากยิ่ง แตเมื่อไดดําเนินกิจกรรมโครงงาน พรอมกันกับเด็ก 
ทาํใหไดพบศกัยภาพของเดก็แตละคน ทีม่คีวามสามารถ แตก
ตางกัน ซึง่ความสามารถแตละอยางน้ัน นอกจากจะทําใหเด็ก
ทาํงานไดอยางมีประสทิธิภาพแลว ยงัชวยเพิม่ความภาคภมูใิจ
ในตนเองใหกับเด็กอีกทั้ง ยังชวยใหเพื่อนๆ ไดเห็นคุณคาและ
ความสาํคญัของกนัและกนั กระบวนการเรยีนรูเกดิขึน้เรว็มาก 

ซึง่มาพรอมกบัคาํถามทีเ่ดก็ตองการทราบคาํตอบครเูปนเพยีง
ผูสนบัสนนุ และจดัหาอุปกรณตางๆ ให โดยไมตอบคาํถามของ
นกัเรยีน แตบอกนกัเรยีนวา นกัเรยีนจะสามารถหาคาํตอบได
จากท่ีไหน ซึ่งกระบวนการนี้ดําเนินไปโดยธรรมชาติ โดยที่ครู
เองไมตองกงัวลเลยวา จะตองหาความรูมาใหเดก็ และไมตอง
กําหนดลวงหนาวาเด็กตองรูอะไร ทําใหเด็กมีอิสระในการคิด 
และการรบัความรูใหมๆ  ทีไ่มเคยไดรูกลายเปนเรือ่งสนุกสนาน
ที่อาจไมเห็นไดบอยนักในหองเรียนปกติ
 ในสวนของนักเรียน ความรูที่ไดรับจากการทําโครง
งานนับเปนเร่ืองสําคัญ แตความรูเก่ียวกับการหาความรูดวย
ตนเองน้ัน เปนสวนสําคัญยิ่งกวา เพราะน่ีคือจุดเร่ิมตนของ
ความรูทีไ่มรูจกัจบส้ิน เพราะเม่ือนักเรียนตองการความรูเร่ือง
ใด เขาจะรูวา สามารถหาความรูไดอยางไร และจากทีใ่ด และ
ความรูทีเ่กดิขึน้ เปนความรูทีเ่กดิจากการพบความรูดวยตวัเอง
ทําใหความรูที่ได คงทนและสามารถเรียกใชไดตลอด
 แมวาผลที่ไดรับจากการเขารวมโครงการจะเห็นได
อยางชัดเจนก็จริง แตการเขารวมโครงการในปแรก ทําใหเกิด
ปญหาเก่ียวกับการจัดการ ทั้งในเร่ืองงบประมาณ และเวลา 
อาจไดผลท่ียังไมเต็มประสิทธิภาพเทาใดนัก ถึงกระน้ันก็ยัง
เชือ่มัน่วาโครงการเพาะพนัธุปญญาเปนโครงการทีด่ ีและเปน

โครงการนํารองที่จะทําใหเกิดผลที่ดีตอนักเรียนอยางแทจริง
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 เมือ่ไดทราบขาวการเปดรบัสมัคร
เขารวมโครงการเพาะพันธุปญญาจาก
เพือ่นครู ดฉินัคดิวาโครงการน้ีนาสนใจ 
และอยากสมคัรเขารวมโครงการมากยิง่
ขึ้นเม่ือทราบวาเปนโครงการท่ีพัฒนา
มาจากยวุวจิยัยางพารา จงึปรกึษากบั

หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร
 ในขณะนั้นคุณครูวรวุฒิ ศรีโพธิ์และตกลงกันสมัคร
เขารวมโครงการ โดยไดรบัการคัดเลือกเปน 1 ใน 10 โรงเรียน
ภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 อบรมครั้งแรก จิตตปญญา ทําใหดิฉันแปลกใจ วันที่
เขารับการอบรมเหน็การจดัอบรมทีไ่มเหมือนการอบรมทัว่ๆไป 
ตั้งแตการจัดที่นั่งใหผูเขารวมอบรม การถายทอดความรูจาก
วทิยากร และกจิกรรมตางๆ ทีเ่กดิขึน้ตลอดการอบรม เหมอืน
ถกูสะกดจิตใหมองโลกและเหตุการณตางออกไปจากเดิม อบรม
ครัง้ทีส่อง การคิดเชงิเหตุผล เหมือนเห็นแสงสวาง ตองยอมรับ
วาการอบรมครูในโครงการน้ี เขมขนและเขาถงึความรูสกึของ
ผูเขารับการอบรมเปนอยางมาก จากการอบรมทําใหดฉินัยอน
กลบัมาคิดวา หนาทีค่รูคอือะไร อะไรคือการสอน ทีผ่านมาคือ
การสอนอะไร สอนใหเด็กไดเรียนรูหรอืสอนความอดทนในการ
นัง่ฟงสิง่ทีฟ่งแลวไมรูจากทีเ่คยเขาใจวาการสอนคอืการพดูให
นกัเรยีนฟงเนือ้หาจากหนงัสอืหรือจากหลกัสตูรตางๆ มากมาย
นั้น การอบรมคร้ังนี้ทําใหความเขาใจของดิฉันเปล่ียนไป เร่ิม
ลงมือทําโครงงาน พบปญหา จากการอบรมทั้งสองครั้งทําให
ดฉินัเกดิกาํลงัใจในการทาํโครงงานเปนอยางมาก แตหลังจาก
เริม่นํากระบวนการตางๆ ทีไ่ดรบัมาไปถายทอดใหกบันกัเรยีน
จงึพบวา ผลไมเปนไปตามท่ีคาดไวทัง้หมด ครเูหน่ือย นกัเรียน
ไมเขาใจ คิดวาเปนภาระ แตในสถานการณดังกลาวนั้นกลับ

พบความภมูใิจเล็กๆ ของนกัเรียนบางคนทีไ่ดเขารวมโครงการ 
หนึ่งในนั้นคือเด็กชายอดิศักดิ์ บุญสง จากที่เคยเปนนักเรียน
ที่ไมกลาแสดงออก มีผลการเรียนปานกลาง พูดนอย เขาเริ่ม
แสดงความเปนผูนําเมื่อไดรับมอบหมายใหประดิษฐอุปกรณ
มัดหมี่ กลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และไดรับการคัดเลือก
เปนยวุทูตพลงัคดิสะกดิโลกของหองเรยีน การทาํโครงงานอาจ
จะไมใชคาํตอบสดุทายของการเรยีนรูเสมอไป เพราะถาครไูมมี
ศกัยภาพในการสอนแลวคําๆนี ้อาจจะทาํใหนกัเรยีนกลัว และ
ไมอยากเขาใกล เพราะคิดวาตองทําอะไรที่ยุงยาก และเปน
ภาระกอนโต แตการเรียนรูรวมกันโดยท่ีไมมีภาระกลับเปน
สิ่งท่ีนักเรียนอยากเขาใกล ดิฉันสังเกตเห็นนักเรียนชอบเรียน
รูในรูปแบบโครงงาน แตไมมีแบบแผนที่แนนอนกําหนดพวก
เขาไว เขามีอิสระในการคิดการกระทําและนําเสนอส่ิงที่พวก
เขาคนพบอยางภาคภมูใิจ พวกเขาไมทราบวาสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู
คอืการเรียนรูแบบโครงงานไดรบักําลงัใจจากศูนยพีเ่ล้ียง และ
มติรภาพระหวางเพือ่นคร ูถงึแมวาทกุคนจะมีภาระหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบมากเพียงใด แตก็ยังเปนกําลัง และย้ิมใหกัน
เสมอ พรอมท่ีจะแกไขขอผดิพลาดท่ีเกดิขึน้ และช้ีแนะทางออก
ของปญหารวมกัน 
 จากการพฒันากระบวนการคดิของนักเรียนคร้ังนีจ้ะ
ไปถึงเปาหมาย หรือยังไมถึงเปาหมายบาง แตสิ่งที่ไดรับการ
พัฒนาแนนอนที่สุดคือ พัฒนาการสอนของครู และทําใหครู
ไดตระหนักถึงการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง

ครูผองศรี บุญกู 
โรงเรียนละลมวิทยา
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา88

 จากการไดเขารวมโครงการเพาะ
พนัธุปญญาโดยการเปนครแูกนนํา และ
ไดนาํความรูมาถายทอดใหนกัเรยีนได
ปฏบิตัติาม ทาํใหเหน็ประโยชนทีห่ลาก
หลายท้ังตอครูและนักเรียนในการท่ี
จะชวยสรางองคความรูใหกบันกัเรยีน 

ทาํใหนกัเรยีนมสีวนรวมลดการขาดเรยีน มทีกัษะในการเรยีน
รูแบบรวมมอื และชวยยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เสรมิ
สรางความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอ
การเรียนรู รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะท่ี
ซับซอน เชน ทักษะการคิดข้ันสูง การแกปญหา การทํางาน
แบบรวมมือและการสือ่สารใหโอกาสทีเ่ปดกวางตอการเรยีนรู
ในชั้นเรียน 
 ซึง่การเรียนรูดวยวิธกีารแบบน้ีไดรบัการสนใจสําหรับ
นักเรียนหลายๆ คนเพราะเปนการฝกประสบการณตรง โดย
ไดมีสวนรวมในสิ่งที่เกิดข้ึนในโลกจริงๆ ที่มีความสําคัญนอก

ชัน้เรยีน ประโยชนทีไ่ดสาํหรบัครทูีน่อกจากจะเปนการพฒันา
คณุภาพดานวชิาชพีแลวยงัชวยใหเกดิการทางานแบบรวมมอื
กับเพื่อนครูดวยกันรวมท้ังโอกาสท่ีจะไดสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับนักเรียนดวย นอกจากนั้นยังมีครูอีกมากที่รูสึกยินดีที่ได
มาเรยีนรูรปูแบบวธิสีอนทีเ่หมาะสมกับความหลากหลายของ
นกัเรยีนดวยการเปดโอกาสในการเรยีนรูในชัน้เรยีนจากวธิกีาร
เรียนแบบเดมิดวยการเรยีนแบบโครงงานฐานวจิยั จงึเหน็ควร
ที่จะใหมีโครงการอยางนี้อีกตอไป เพราะเปนการสานตอรูป
แบบการเรียนรูปแบบใหมที่นักเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ
จริง ตามประสบการณจริง เพื่อยกระดับการศึกษาไทยใหมี
คุณภาพทัดเทียมนานาชาติตอไป ขอบคุณทีมงานศูนยพีเลี้ยง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาํนกักองทุนสนับสนุนงาน
วจิยั (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ทีค่อยดแูลเมลด็พนัธุ
ปญญา ทีก่าํลงัจะเตบิโตเปนทรพัยากรทีม่คีณุคาแกสงัคมไทย
ตอไป

ครูทนงศักด์ิ คงเจริญสุข 
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ครูทิพวรรณ เกษคํา
โรงเรียนบานตาเอก

 โรงเรียนบานตาเอก ไดเขารวม
โครงงานเพาะพันธุปญญา ความรูสึก
ในการเขารวมกิจกรรม โดยตอนแรก
ในการเขารวมโครงงานที่นักเรียน
อบรมรูสึกลําบากใจ และทอแทมาก 
เนื่องจากนักเรียนสวนใหญมีผลการ

เรยีนทีป่านกลางและออน แลวคดิเสมอวาจะปพูืน้ฐานอยางไร
ใหนักเรียนเกงกลาในการนําเสนอ แตพอเราเริ่มลงมือทํา เรา
ก็คิดเสมอวาเราจะตองทําใหสําเร็จใหได บางคร้ังรูสึกทอแท
มาก เนื่องจากถึงเวลาการสํารวจ เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
นกัเรียนจะรูสกึเหนือ่ยและเครยีดมาก บางคนกบ็นวาเมือ่ไหร
จะเสรจ็ซกัท ีครูกร็ูสกึทอมากดวยภาระงานครทูีม่ากมายเหลอื

เกนินอกจากหนาทีก่ารสอนแลวงานพเิศษของครกูเ็ยอะ แตพอ
เหน็บางกลุมท่ีเขาตัง้ใจมากในการทาํงานตอนเยน็กก็ลบับานชา
กวาคนอื่น กลัวงานกลุมตัวเองไมเสร็จ ครูก็รูสึกมีกําลังใจขึ้น
มาถึงแมวาการทําโครงงานครั้งนี้จะดูยากและลําบากแคไหน 
แตสิ่งที่นักเรียนไดรับเราหาซ้ือไมได และส่ิงนี้จะเปนผลดีให
นักเรียน ปูพื้นฐานใหนักเรียนนําไปศึกษาตอในอนาคตพรอม
ทั้งสรางความมั่นใจ สรางความกลาใหนักเรียนถึงแมโรงเรียน
บานตาเอก ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
เปนโรงเรียนขยายโอกาสเล็กๆโรงเรียนหน่ึง แตโครงการน้ีกใ็ห
โอกาสเด็กเหลานี ้ใหมโีอกาสใหเขาไดแสดงความคิดเห็น กลา
นาํเสนองานบนเวทีใหญๆ ได ถงึจะไมดทีีส่ดุ แตนีค่อืโอกาสของ
นักเรียนทุกคน ที่ครูรูสึกภูมิใจมากคะ
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เรื่องเลานักเรียน 89

 ดิฉันรูสึกตื่นเตนและดีใจมาก
ตั้งแตวันแรกที่ไดเขารวมโครงการ
กิจกรรมจิตปญญาทําใหดิฉันท่ึงและ
เกิดความอ่ิมใจไดมากทีเดียว ทําใหรู
วาความเปนครูของเรามีคามากมาย
เหลือเกินในการที่จะใหแนวทางและ

วิถีที่ถูกตองแกศิษย ไดรูวาความเปดกวางคือการเปดรับตอ
การเรียนรู การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ คอืความพรอม
ทีเ่หมาะสมตอการเรียนรู การจัดอบรมใหความรูแกครแูกนนาํ
ทกุๆ คร้ัง เปนการย้ําแนวความคิดเชิงเหตุผล การคิดเช่ือมโยง
เพ่ือนาํไปสูการจดักจิกรรมการเรยีนรูใหแกเดก็ไดอยางแทจรงิ
ทําใหดิฉันรูสึกวาการศึกษาไทยไมถูกทอดทิ้งอีกตอไป 
 กระแชงวิทยา เปนโรงเรียนประจําตําบลเปนชุมชน
สวยพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ ยังคงไวซึ่งวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาแบบด้ังเดิม นักเรียนกลุมเพาะพันธุปญญาของเรา
ไดใชชุมชนแหงนี้เปนแหลงเรียนรูอยางคุมคาจากท่ีครูเริ่มตน
การสอนกระบวนการคดิโดยการฝกใหนกัเรยีนตัง้คาํถาม เริม่
จากสิง่งาย ๆ  ใกลตวัหาเหตผุล และเชือ่มโยง ฝกเขยีนผงัความ
คดิใหเปนขัน้ตอน เปนระบบ ฝกหาคําตอบจากส่ิงทีอ่ยากรู นาํ
ตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณ โดยครูกระตุนดวยคําถามยอย 

ๆอยางตอเน่ือง จนเห็นความเปล่ียนแปลง หลายคนเขียนผัง
ความคดิไดดเีชือ่มโยงเหตแุละผลอยางเปนระบบขัน้ตอน การ

ออกชุมชนเปนกจิกรรมท่ีเดก็ๆชอบและทําใหเขาเกิดการอยาก
เรียนรูไดตลอดกลายเปนคนชางคิดชางสังเกต และตองการ
คนหาคําตอบไดดวยวิธีการของตนเองและกลุม ดิฉันในฐานะ
คนเปนคร ูไดเหน็เดก็ๆ เปลีย่นไปก็มคีวามสุข มนัเปนความสุข
และกําลงัใจซ่ึงในยุคนีเ้กดิไดนอยนกั หากแตหลายคนมองการ
สอนและพัฒนาคน เปนเหมือนโรงงานผลิตสนิคา นาํกฎเกณฑ
มาตรฐานในลกัษณะของกระบวนการผลติมาใชวดัคณุภาพของ
ครูในการพัฒนาคนท่ีมีชีวิตและจิตใจ ประเมินคาของส่ิงเหลา
นี้เปนตัวเลขและแผนกระดาษ มุง “การสอน”มากกวา“การ
เรียนรู”
 จากหน่ึงปที่ผานมา ถึงแมเปนแคชวงเวลาไมมาก 
แตทําใหดิฉันและเด็กๆ ไดเรียนรูและเปล่ียน แปลงตนเอง
ไปพรอมๆกัน อีกอยางที่ดิฉันคนพบก็คือการสอน คือ การ
เรียนรูขอขอบคณุ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
เจาของโครงการ ขอบคณุธนาคารกสิกรไทยทีใ่หทนุสนบัสนนุ 
และขอบคุณศนูยพีเ่ลีย้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทีค่อย
ใหคําแนะนําตลอดมา ฝนตกแดดออก ศูนยพี่เลี้ยงมาตลอด 
ขอบคุณ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ หนังสืออาจารยมีคุณคา
ที่สุดคะ ขอบคุณอาจารยไพโรจนคะ สิ่งที่ไดจากอาจารยคือ 
“ยิ่งชายิ่งเร็ว”

 จะจดจาํบรรยากาศแหงการเรยีนรูและความรูสกึด ีๆ  
นี้ตลอดไป>>>>

ครูพักตรา สําราญสุข
โรงเรียนกระแชงวิทยา 

ครูวีระพล ภาระเวช
โรงเรียนขุขันธ 

 “การทําโครงงานน้ันยาก การทํา
โครงงานฐานวิจยันัน้ยากกวา” นัน่คือ
ความคดิแรกทีเ่กดิขึน้ จากการเขารวม 
“โครงการเพาะพันธุปญญา” 
 เมือ่เขารวมโครงการไดรบัการอบรม 
การประชมุหลายครัง้เพือ่มาถายทอด

ความรูใหกบันกัเรยีนทําใหตวัเองไดเรยีนรูกระบวนการวจิยัไป
พรอมๆ กบันกัเรยีนจากการลงมอืปฏิบตัจิรงิ รวมคดิรวมทาํทัง้
ครทูัง้นกัเรียนชวยกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึน้ทาํใหเกดิการพัฒนา
ทัง้สองฝาย ในชวงแรกของโครงการเปนเตรยีมความพรอมทัง้

ทางดานจิตใจและรางกายสําหรับครูและนักเรียนนั้นดําเนิน
การไปไดเปนอยางด ีทัง้ครแูละนักเรยีนรูและเขาใจตวัเองมาก 
มีความคิดเปนเหตุเปนผลและเปนระบบ มีความม่ันใจในตัว
เอง กลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน งานนี้ไมยากอยางที่คิด ผานไป
ไดดวยดีมากสําหรับเทอมแรก พอเทอมตอมานักเรียนเริ่มทํา
โครงงานปญหาเริม่เกดิข้ึนส่ิงท่ีวางแผนรวมกบันักเรยีนในการ
ทําโครงงานในเทอมแรกนั้นไมเปนตามที่วางแผนไว ทั้งภาระ
งานจากการเรียนในรายวิชาปกติ กิจกรรมโรงเรียนที่ถาโถม
เขามาทําใหทัง้ครแูละนักเรยีนตางไมมเีวลาตองนดัเจอกนัหลงั
เลอืกเรียนคร้ังละ 10-20 นาทีเปนประจํา ตางฝายตางคิดมาก
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วาจะทาํอยางไรดกีลวัวางานทีอ่อกมาจะไมดแีละไมอยากเปน

ภาระใหกับทางศูนยพี่เลี้ยงและโครงการ เนื่องจากตัวเองเปน
ทั้งหัวหนาและครูที่ปรึกษาทุกโครงการยอยยอมรับวาหนัก
มากๆ ปกติงานโรงเรียนก็ทําแทบไมทันแลวงานนี้อีก ผมจึง
ไดปรกึษากับครูทีเ่ขารวมโครงการซ่ึงเพ่ือนครูตางก็ใหกาํลงัใจ
และใหพยายามมองไปทีผ่ลสาํเรจ็ท่ีเกดิขึน้กบัตวันกัเรยีนทีเ่รา

เหน็ความเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้จากทีผ่านมาและทีค่าด

หวังใหเกิดขึ้น นั่นเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหพยายามอดทนและเดิน
หนาทาํงานออกมาใหดทีีส่ดุตลอดมา ตองขอขอบคุณโครงการ
นีท้ีท่าํใหทัง้ครแูละนกัเรยีนไดมโีอกาสและพฒันาประสบการณ
ชวีติครัง้สําคญั ผมเชือ่วาสิง่ดีๆ เหลานีเ้ปนรางวลัทีย่ิง่ใหญของ
ครูและนักเรียนทุกคนที่เขารวมโครงการ

ครูโกวิท วันศรี
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม

 จากกรณีที่มีขาวดังทั้งในหนา
หนงัสอืพมิพและโทรทศันหรอืแมกระ
ทัง้สือ่เทคโนโลยีตางๆในชวงท่ีผานมา
จากกรณีที่มีเด็กผูชายคนหน่ึงไดทํา
(ปตฆุาต) ฆาพอแมและนองของตัวเอง
ทําใหคนไทยท้ังประเทศที่ไดติดตาม

ขาวลวนสะเทือนใจแลวทําใหหลายคนท่ีไดยินและไดฟงขาว
ตั้งคําถามขึ้นมาวาอะไรเปนปจจัยที่ทําใหเขากลาตัดสินใจฆา
คนที่รักเขาได (โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่เปนพอแมและ
นอง) ทัง้ทีเ่ดก็คนนีเ้ปนคนท่ีมผีลการเรยีนดีทาํใหคนสวนใหญ
ในสังคมมองไปที่การเลี้ยงดูในครอบครัว การเรียนการสอนที่
โรงเรยีน เพือ่นทีน่กัเรียนคบหรอืสภาพแวดลอมและปจจัยอืน่ๆ 
ทีเ่ก่ียวของที ่ทาํใหเดก็กลาตดัสินใจลงมอืทําการในครัง้นีซ้ึง่มี
การวางแผนและเตรยีมการอยางดเีปนปญหาใหญของสงัคมที่
ผูมสีวนเกีย่วของหลายสวนจะตองศกึษาวเิคราะหขอมลูเพือ่ไม
ใหเหตุการณแบบน้ีเกิดขึน้อีกในสังคมไทยโดยเฉพาะผูทีม่สีวน
เกี่ยวของในดานการจัดการศึกษา
 ระบบการบริหารการจดัการศกึษาในประเทศไทยใน
ปจจุบนัไดเปล่ียนไปต้ังแตนโยบายระดับกระทรวงลงมาจนถึงใน
ระดบัโรงเรยีนเนนทีเ่อกสารครมูากกวาการเรยีนรูจรงิของเดก็
นกัเรยีนครมูเีงนิเดอืนเพิม่มากขึน้แตนกัเรยีนอานออกเขยีนได
นอยลงและคิดไมเปนซ่ึงมันกลับทางกันในการพัฒนา หนาที่
หลักของครูคือสอนนักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมนําความรู
แตครกูลับเปนบคุคลทีต่องทาํงานสนองนโยบายของผูบรหิาร
และนโยบายอื่นๆจนไมมีเวลาสอนนักเรียน ผูบริหารชมครูวา
ทาํงานดีและเกงมากแตเสยีงสะทอนจากนักเรยีนบอกวาครไูม
คอยมีเวลาในการสอนหนูเลยแตครูเปนคนดีคนเกงในสายตา
ผูบริหารแตเปนครูที่แยในสายตานักเรียน ปจจัยสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้มันกลับทางกันในส่ิงที่มันควรจะเปนเลยทําใหระบบ

การศกึษาไทยในปจจบุนัตองตกตํา่อยูในอนัดบัทายเมือ่เทยีบ
กับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้ถูกสะสมอยูใน
โรงเรียนเหมือนกับภูเขาไฟท่ีรอวันปะทุลาวาข้ึนมาอีกคร้ังยก
ตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นทั่วๆไปของโรงเรียนที่ทําใหครูนั้นมี
เวลาสอน(นักเรียน) นอยลง

ครูครับเมื่อไรจะวาง.........สอนผมและหนูสักที
 จากกรณีขาวดังกลาวขางตนเม่ือนกัเรียนเกิดปญหา
ขึ้นนักเรียนไมสามารถคิดแกไขปญหาได และจบปญหาดวย
การใชความรุนแรงตัดสินจากปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาวในการ
จดัการเรยีนการสอนการบรหิารจัดการของครผูมคดิวาการทาํ
โครงงานฐานวจิยัของโครงการเพาะพนัธุปญญาสามารถแกไข
ปญหาและตอบโจทยปญหาดังกลาวในเบ้ืองตนได นักเรียน
ทุกคนที่เขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา จะไมเปนแบบน้ัน
เพราะโครงการเพาะพันธุปญญาเนนการเรียนการสอนใหผู
เรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง รูจริงและมีความสุขใน
การเรียนและการทํางาน โดยการนําเรื่องจิตปญญาเขามาใช
ในการจัดการเรียนการสอน การคิดอยางเปนระบบ การคิด
อยางเปนเหตเุปนผล การคนหาขอมลูความรูในการทาํงาน การ
ทาํงานเปนกลุม (ทมี)การวิเคราะหขอมลู การสังเคราะหขอมลู 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในมิติใหม การยอมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งหมดนี้เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นเปนสิ่งที่
ครูมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรูผานวันเวลาที่
ลําบาก สนุก เครียด ขัดแยง แตทุกอยางผสมผสานกันอยาง
ลงตวัเพราะเมลด็พันธุเหลานีพ้รอมทีจ่ะแบงบานภายใตสภาพ
แวดลอมท่ีแตกตางแตสามารถเจริญเตบิโต และใหรมเงาไดใน
อนาคตซึ่งเมล็ดพันธุดังกลาวเปนเมล็ดพันธุแหงปญญา
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ภาคกลาง
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยมหิดล

 โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนที่
เนนใหเด็กไดจัดทําโครงงานอยูแลว
ตามนโยบายของโรงเรยีน แตกบัคาํวา 
RBL ในตอนแรกก็ยงัไมเขาใจเปนการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหมหรือ
เปลา แตพอไดเขารับการอบรมจาก

ทีมพี่เล้ียง เพิ่มพูนประสบการณที่ละเล็กทีละนอยจนมีความ
มั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งในใจคิดวาเราจะนําความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใชกับนักเรียนอยางไร เมื่อเร่ิมการจัดการเรียนการ
สอนโครงงานฐานวิจัยไมงายอยางท่ีคิดเลยเพราะเด็กเรามี
ความคิดลักษณะนิสัยไมคอยสนใจใฝเรียนรูเทาที่ควร ซึ่งครู
แตละคนก็ตองมาหาทางกันวาจะทําอยางไร สุดทายก็ไดบท
สรุปวาทําตามความสนใจของเด็ก ๆ โครงงานของโรงเรียน
เราจึงคอนขางหลากหลาย แตภายใตกรอบเดียวกัน 
 ในกระบวนการกวาจะไดหัวขอโครงงานทั้งครูและ
นกัเรยีนเหนือ่ยและทอไปตาม ๆ  กนั แตพอไดหวัขอแลวกท็าํให

ครูขวัญธนา จันทรชื่น
โรงเรียนทานตะวันไตร

เรามเีปาหมายวาจะทาํอะไร พอไดลงมอืปฏบิตัจิรงิทัง้เดก็และ
ครูจะไดประสบการณมากมาย ทั้ง สุข ทุกข เหน่ือย ทอ อยาง
เชน โครงงานไก เด็ก ๆ กลุมนี้นารักมาก ใสใจไปดูแลไกของ
กลุมตัวเอง สุขใจและสนุกตอนจับไกมาชั่งนํ้าหนักเพ่ือดูการ
เจริญเตบิโต นกัเรียนจะมรีอยยิม้และเศราใจไปในคราวเดยีวกนั
เพราะไกของพวกเขาตาย นีเ้ปนเพียงตัวอยางประสบการณที่
นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูดวยตนเอง ที่ยาก
จะหาไดในหองเรียนท่ีจะเปนประสบการณชีวิตที่จะฝกให
นักเรียนไดเรียนรู ไดแกปญหาอยางเปนกระบวนการ แมวัน
นี้นักเรียนอาจคิดวาเปนการเพ่ิมภาระ เรียนหนักอยูแลว แต
การเรยีนรูแบบโครงงานฐานวจิยัจะทาํใหนกัเรยีนซึมซบัความ
เปนผูมีเหตุมีผล การรูจักการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ
ทาํงานรวมกนัเปนทีม การขจดัความขดัแยงภายในกลุม ซึง่ครู
คิดวาสิ่งเหลานี้จะเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนานักเรียน
ตอไป 

ครูอรุณวรรณ กล่ันกลึง
โรงเรียนทายหาด 

 ความศรัทธาในงานของ สกว. ที่
มีแตคุณภาพ และการเปนพ่ีเล้ียงของ
ทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทํางานกันแบบ
ใจถึงใจ ทําใหเรามีความยินดีและรูสึก
เสมอวาเราโชคดีที่มีโอกาสเขารวม

โครงการเพาะพันธุปญญาคร้ังนี้ ทั้งที่ยังไมรูวาจะมีอุปสรรค
ใด รออยูขางหนาบาง นับวาเปนความโชครายในความโชค

ดีดังกลาวคือ อุปสรรคที่ไมนาเกิดขึ้น ชางนาเสียดายถาทาง
โรงเรยีน เขาใจในโอกาสท่ีด ีทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเรยีนทีเ่ขารวมโค
รงการฯคงจะดีไมนอยสําหรบัเด็กๆ แต...อาจเปนความไมรูหรอื
อาจเปนความเขาใจผิดบางประการก็ได จึงทําใหไมเห็นความ
สาํคัญทีแ่ทจรงิขาดการสนับสนุนในการทาํงาน (ไมมชีัว่โมงให
เพื่อทํากิจกรรม) 
 แต....ปญหากม็ไีวแกสนิะ และสิง่น้ีเองทีเ่ปนแบบฝก
ความอดทนใหเราแกรงยิ่งข้ึน 
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 สิ่งหนึ่งท่ีพบวากิจกรรมนี้สําเร็จลงไดแมมีอุปสรรค

มากมายก็คือ “ใจตองมากอน” ถาเรามั่นใจวาสิ่งนี้ทํามี
ประโยชนแกเด็กของเราและเปนลําดับความสําคัญท่ีเด็กเรา
ควรไดรับการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนใหสอดคลองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
นี ้ไมวาจะมีอปุสรรคซ้ําแลวซ้ําเลา สิง่หนึง่ท่ีไดรบัมาหลอเลีย้ง
คอืความเปนกลัยาณมิตรของทีมพีเ่ลีย้ง และเพ่ือนครูเครือขาย
ของเราทีร่วมแกปญหาประคบัประคองและใหกาํลงัใจกนัและ
กันมาโดยตลอด ทุกครั้งที่มีนัดทํากิจกรรมของกลุมเพาะพันธุ
ปญญา เราจะไมเคยขาดเลยแมแตครัง้เดียว จะต่ืนเตนและดีใจ
ที่ไดเรียนรูสิ่งใหมๆจากการจัดของทีมงานมหิดล โดยเฉพาะ
กจิกรรมจิตปญญา และการฝกทกัษะการคิดเชิงระบบ การคิด
อยางมีเหตุผล และคําแนะนําท่ีมีคุณคาย่ิง ของทานอาจารย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ สิ่งตางๆที่ไดรับ ไดมาเติมความพรอง
ในความไมรูของเราไดมากมาย การคิดที่รอบคอบ ชัดเจนขึ้น 
เขาใจคนรอบขางมากข้ึน และการจัดการกับอารมณ ความ
เขาใจในความแตกตางกันและกันไดดียิ่งขึ้นมั่นคงขึ้น สําหรับ
ความรูประสบการณที่ไดนําไปใช เชน การจัดการเรียนรู การ
เปนที่ปรึกษาโครงงาน ที่เราตองเรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก แต
บางเรื่องเราก็ตองเตรียมกอน เตรียมมากขึ้น เพื่อแกปญหา
ความดอยโอกาสทั้งของเราและเด็กของเรา ไมนาเชื่อวาที่
โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนในฝนรุนแรก แตปจจุบันในหอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรไมมีคอมพิวเตอรใหเด็กคนควา ครู
จึงแกปญหาโดยชวยคนมาวางไวแลวผลัดกันดูจากโนตบุก

ของครู หรือพริ้นต บางสวนมาใหอาน อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ

คือการมี “เครือขาย” จะทําใหเราทํางานไดสะดวกข้ึน เชน
การพานักเรียนไปเรียนรูที่ดอนหอยหลอด เรียนรูในหมูบาน
ฉูฉี ่มปีราชญในทองถ่ิน มผีูใหญบานทีช่วยอนุเคราะหเดก็ๆ ที่
นาภมูใิจสาํหรับครคูงไมมอีะไรนอกจากการเปล่ียนแปลงเห็น
พัฒนาการของเด็กๆ ที่ชัดเจนมากๆ คือ นักเรียนหญิงชั้น ม.1 
ทีเ่รยีนอยูในลาํดบัทายๆ ของหอง กลบัสนใจทาํโครงงาน เดก็
คนนี้จะคอยติดตามถามไถในกิจกรรมเสมอ รวมรับผิดชอบ
ทํางานจนเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ จนสุดทายเพื่อนเลือกให
เปนตวัแทนรวมนาํเสนอ และผลการเรยีนทีด่ขีึน้มากๆนัน่เปน
เพราะนกัเรยีนเกิดแรงบนัดาลใจ และทัศนคตทิีเ่ปลีย่นไป เมือ่
เพ่ือนและครูไดใหโอกาส ทาํใหเขาไดเห็นคณุคาในตัวของเขา
เอง ที่ไดรับการสะทอนอยางมากท่ีสุดคือนักเรียนมีความสุข
ที่ไดทํางานไดเรียนรูนอกหองเรียน และยังสะทอนวา “ ดีใจ
และภมูใิจทีเ่ปนสวนหนึง่ของความสาํเรจ็ในการทาํโครงงาน ” 
หรือ “ จากตอนแรกท่ีขาพเจาไมมีประสบการณเลยแตพอได
ทดลองงานนี้ขาพเจามีความรูมากมายเลยคะ ” หรือ “ ผมได
ความรูมากมายที่อาจารยใหผมทํางานในทะเล ” เปนตน 
 ตองขอขอบคณุโครงการเพาะพนัธุปญญาทีใ่หโอกาส
ทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนท่ีดอยโอกาสเชนนี้ไดมีโอกาส
เรียนรูพัฒนาทักษะที่จําเปน ไดประสบการณการทํางาน ทํา
กจิกรรมทีม่คีณุคามาก นบัเปนโอกาสทีด่อียางยิง่คะ ทีส่มควร
บรรจุเปนสาระหลักสูตรหนึ่งในปจจุบัน

ครูปุณยฉัตร ถํากลาง
โรงเรียนบานคลองสมบูรณ 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบบูรณา
การผานการทาํโครงงาน เปนการทาํงาน
รวมกนัระหวางคร ูนกัเรยีน ผูปกครอง 
และชุมชน มีหลายสิ่งหลายอยางเกิด
ขึน้ไมวาจะเปนอปุสรรค ปญหา ความ
ไมเขาใจกัน ความขัดแยง เหนด็เหน่ือย 

เมื่อยลา ทอแท ถดถอย เปรียบเสมือนวา วันนั้นเกิดลมพายุที่
โรงเรยีนของเรา ฝนตกหนกั ลมแรง ฟารอง ทกุคนในโรงเรยีน
ตางชวยกนัคนละไมละมอืเพือ่ใหโรงเรยีนรอดพนจากลมพายุ 
แมเราจะมีความแตกตางกันเรื่องอายุ เพศ วุฒิภาวะ วุฒิการ
ศึกษาแตดวยความท่ีทุกคนคือบานคลองสมบูรณทําใหเรา

รวมพูดคุย ปรับความคิด รวมกันหาขอมูล ลงมือทํา ลองผิด
ลองถูก แกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน และแลวไมนานลมสงบ 
ฝนหยุดตก ทองฟาสดใส ดอกไมผลิบานชูชอรับแสงทองของ
พระอาทิตย เหมือนกับเด็กๆ ในวันประกาศความสําเร็จหรือ
วันนําเสนอผลงาน เด็กๆ ยิ้มแยมแจมใส ในรอยยิ้มบงบอกถึง
ความสขุ ความภาคภมูใิจ เมือ่ถามถงึผลงานเดก็ๆ จะตอบดวย
ความกระตือรือรน คลองแคลว ฉะฉาน พรอมรอยยิ้ม แมแต
สายชล ซึง่เปนเดก็พเิศษ เปนเดก็ทีไ่มพดูหรอืพดูนอยมากต้ังแต
ชั้นอนุบาล ทําใหเคามีปญหาเรื่องการสื่อสาร เขากับเพื่อนไม
คอยได ทาํงานรวมกบัเพือ่นกล็าํบาก ไมมใีครอยากใหอยูกลุม
ดวย และปจจบุนัสายชลเรยีนอยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 เคากไ็ม
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ยอมพูด หลงัจากผานการเขารวมกจิกรรมการเรียนรูแบบบรูณ

าการผานการทําโครงงาน สายชลมีพัฒนาการดีขึ้น คุยกับครู
และเพื่อนมากขึ้น เพื่อนๆ ใหการยอมรับมากขึ้น ไดรับความ
ไววางใจจากเพื่อนใหนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน หนาเสาธง
ตอนเชา และสายชลยังมีความกลาแสดงออกโดยขออาสาพา
นองๆ อานหนังสือหนาชั้นเรียนในเวลาวาง

 สิง่ดีๆ  นีก้าํลงัเกิดขึน้ทีโ่รงเรียนของเรา ซึง่เปนภาพท่ี

สวยงามเหมือนดอกไมที่กําลังผลิบาน และสิ่งดีๆ เหลาจะเกิด
ขึน้ไมไดเลยถาไมมผีูใหญใจดคีอื ธนาคารกสกิรไทย สาํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) และคณะพีเ่ลีย้งทีน่ารกัจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล ในโอกาสน้ีขาพเจาในนามครูผูรวมโครงการ
ขอกราบขอบพระคุณผูใหญใจดีทุกทาน ที่ทําใหเราไดเห็นฟา
หลังฝนอันสดใสในวันนี้

ผูอํานวยการเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบานแพววิทยา (ต่ีตง) 

 จากการปฏิรปูการศึกษาคร้ังใหญ 
ในป2542 เรือ่ยมา การปฏริปูการเรยีน
รูถอืเปนหวัใจสาํคญัทีส่ดุ แตจะปฏริปู
การเรยีนรูของเด็ก ปจจยัทีส่าํคญั คอื
ครผููสอน ทีต่องปรบัวิธเีรยีนเปลีย่นวธิี
สอน กวา 10 ป ที่สารพัดจะหาวิธีมา

ปรับเปลี่ยน แตผลสัมฤทธิ์ก็ยังไมบรรลุเปาหมาย ซํ้ารายเมื่อ
การประชุม World Economic Forum on East Asia ไดจัด
คณุภาพการศกึษาปรากฏวาไทยอยูในอนัดบัทายๆของเอเชยี 
นกัวชิาการ นกัการศกึษาทัง้หลายกพ็ยายามออกมาขบัเคลือ่น
แนวทางการแกไขปญหา ออกมาสะทอนวาครูสอนมากไปทั้ง
ในการเรียนคาบปกติ เรียนพิเศษ ทั้งในและนอกโรงเรียน แต
เดก็เรยีนรูไดนอย มกีารกําหนดแนวทักษะของนักเรยีนศตวรรษ
ที ่21 ในฐานะผูบรหิารโรงเรียนบานแพววทิยา(ตีต่ง) ทีม่คีวาม
ตระหนกัรูในเรือ่งการปฏริปูกพ็ยายามปรบักระบวนการทาํงาน
ของครูตลอดมา โดยเฉพาะกระบวนการคิด ซึง่มัน่ใจวาครตูอง
มทีกัษะการคิดวเิคราะหไดด ีจงึจะสามารถถายทอดไปสูเดก็ได
ซึง่ทีผ่านมากย็งัไมชดัเจนจนเม่ือสมัครเขารวมกบัโครงการเพาะ

พนัธุปญญา ซึง่มกีารสกว.และธนาคารกสกิรไทยเปนผูสนบัสนนุ 
และไดคณาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาเปนทีม พี่เลี้ยง 
ไดรูจักการทําโครงงานบนฐานวิจัย RBL (Reseach Based 
Learing) ก็รูเลยวานาจะเปนอีกวิธีที่มีกระบวนการเรียนรูที่
มีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน โดยเร่ิมต้ังแตทีมพ่ีเลี้ยงเตรียมคณะ
ครู เพ่ือใหคณะครูเรียนรู และทํางานรวมกับนักเรียน เปนก
ลุม PLC (Professional Learning Community) ในแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน นักเรียนไดคนควาเก็บรวบรวมขอมูล คิด
วิเคราะห สังเคราะหรวมกัน สรุปตีความ เพื่อเปนองคความรู
ใหม นาํเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยสีรางสรรคผลงานใหนาสนใจ 
ผลท่ีเด็กสามารถสรางองคความรูไดจากการลงมือปฏิบัติผาน
กระบวนการ PLC สือ่สารคาํตอบไดเปนเหตเุปนผลมากขึน้น้ัน
ชวยใหนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตอไป
 อยางไรก็ตาม กระบวนการเรียนรูโครงงานบนฐาน
วิจัย : RBL ใน ปที่ผานมาถือเปนกาวแรกแมจะมีพื้นฐานมา
จาก PBL มาแลวก็ตาม แตทั้งผูบริหารคณะครูและนักเรียนก็
ตองแลกเปล่ียนเรียนรูนําปญหาอุปสรรคมาแกไขดวย PDCA 
ในปตอไป
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à»ÅÕèÂ¹á»Å§àËç¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§à´ç¡æ ·ÕèªÑ´à¨¹ÁÒ¡æ 

¤×Í ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§ªÑé¹ Á.1 ·ÕèàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ ã¹ÅíÒ Ñ́º·ŒÒÂæ 
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 ระยะเวลาชวงหนึ่งที่รูสึกวาตัว

เองมีความสุขกับการไดยอนวัยกลับ
ไปสูการเรียนอีกคร้ัง รูสึกมีความสุข
เหลือเกินกับการเรียนรูในรูปแบบที่
จิตปญญาพยายามถายทอดสูครูพี่
เลี้ยง กรรมวิธีที่ทําใหเด็กเปดหูเพ่ือ

ฟง เปดตาเพื่อสังเกต และเปดใจเพ่ือรับสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว
เรา ใหมากกวาการเปดปากเพ่ือพูดเพียงอยางเดียว รวมถึงวิธี
การทําจิตใหนิง่ สงบ เพือ่ใหเกดิสติ และปญญาในลําดบัตอไป 
สิ่งเหลานี้เปนกรรมวิธีที่ไมใชทฤษฎีการสอนตามทฤษฎีของ
นักการศึกษาที่โดงดัง ไมมีปรากฏอยูในหลักสูตรการผลิตครู
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และครูผูสอนก็ไมเคยใชวิธี
การเชนน้ีในการจัดการเรียนการสอน จนทําใหเด็กๆ ในสมัย
นีคุ้นชนิกบัเสยีงตวาดแหว!! ของครู เพือ่ใหเงยีบ เพราะเม่ือใด
กต็ามทีไ่มไดยนิ กจ็ะไมเงยีบ เสมอืนครกูาํลงัสรางความคุนชนิ
เกี่ยวกับ “สังคมการตวาด” ใหกับเด็ก
 โดยสวนตวัเกือบจะไดเตม็ทีก่บักิจกรรมนีใ้นชวงแรกๆ 
เพราะเขารวมการอบรมอยูบอยคร้ัง แตดวยภาระงานท้ังราษฎร
และหลวงทําใหเบยีดบงัเวลาท่ีจะทุมเทใหกบักจิกรรมเพาะพันธุ

ปญญา แตก็คอยเฝาสังเกต เปนกําลังใจ และเปนที่ปรึกษาให

กับเด็กๆและเพื่อนครูผูทุมเทอยูบางเปนครั้งคราว ทําใหเกิด
ความรูสึกหลากหลายอยางซ่ึงลวนแลวแตเปนความคิดในเชิง
บวกท้ังสิ้น เชน เด็กๆของเราโชคดีเหลือเกินที่ไดเรียนรู “วิธี
การเรียนรู” และ “ทัศนคติในการเรียนรู” ที่แตกตาง เพราะ
คิดวา “วิธีการเรียนรู” สําคัญกวา “ความรู” เพราะถาเด็กมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู รักท่ีจะเรียนรู อีกท้ังรูวิธีการเรียนรู
ที่ดีแลว เด็กก็จะสามารถหาความรูใหกับตัวเองไดอยางไรขีด
จํากัด
 เดก็ๆ ในโรงเรยีนขยายโอกาสสวนใหญ มคีวามเชือ่ที่
ฝงหวัมาตลอดวา “เราไมเกงเทากบัโรงเรียนมัธยม” และ “เรา
ทาํไมไดหรอก” ขอบคุณเหลือเกินทีก่จิกรรมเพาะพันธุปญญา
มาชวยทําลายความเชื่อผิดๆ หรือกําแพงในใจของเด็กๆ พวก
เขาเชื่อม่ันในความสามารถของตัวเองมากขึ้น เห็นถึงความ
สามารถของตนเองมากขึ้น กลาที่จะคิด ที่จะทํามากขึ้น
 หลังจากการดําเนินงานกิจกรรมเพาะพันธุปญญา
เสร็จสิ้น อาจเห็นไดอยางชัดเจนวาครูพี่เลี้ยงหลายๆทานดู
ออนเพลีย ซูบผอม เหน็ดเหนื่อย แตอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นไดอยาง
แจมชัดกวาอาการทั้งหมด คือ รอยยิ้มในดวงตา...

ครูสุธาสินี เพชรกระจาง
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) 

ครูเพ็ญศรี บุญจุ่น
โรงเรียนวัดสวนสม (ชื่นสินอนุสสรณ) 
 

 ตอนแรกพอทราบขาววาโรงเรยีน
วดัสวนสม (ชืน่สนิอนุสสรณ) จะตอง
เขารวมโครงงานเพาะพนัธุปญญากบั
มหาวทิยาลยัมหดิล กน็กึแลววาหางาน
เพิม่ใหทาํอกีแลว เพราะภาระงานเดมิก็
มากแลว โดยไปครัง้แรกหลายโรงเรียน 

และตองไปอบรมหลายครัง้ในชวงวนัเสารและวนัอาทติย แต
พอไปอบรม 5-6 คร้ัง แตละคร้ังกไ็ดความรูทีห่ลากหลาย และ
โรงเรยีนทีเ่ขารวมอบรมกล็ดนอยลงทกุท ีคงเปนเพราะคาํวา 
“วจิยั” พอไดยนิคาํนีท้ไีรก็จะคดิถงึการเขียนรายงานท่ียาวและ
ยากมากๆ แตพอไปรบัความรูมาถงึไดรูวาการวจิยัจรงิๆ แลวไม
ตองเขยีนอะไรยาวๆ เปนเลมๆ และหนาๆ แตเนนใหนกัเรยีน
ไดลงมอืปฏบิตัจิรงิ สงัเกตวานกัเรียนมคีวามสุข สนุกกบัการ
ทาํงานมากกวาการเรยีนในหองเรยีน นกัเรยีนมกีารแบงงาน

กนัทํา มกีารสนทนา มกีารชวยกนัทํางานหากวามปีญหาหรือ
อปุสรรคอยางไร และชวยกันแกไขปญหาน้ันอยางนอยการเขา
โครงการเพาะพันธุปญญาครัง้นี ้ผูทีไ่ดรบัประโยชนมากทีส่ดุคอื
นกัเรยีนทัง้ 37 คน ของโรงเรียนวดัสวนสม (ชืน่สินอนสุสรณ) 
เพราะจะลงมือทาํงานวจิยัสกัครัง้ จะตองใชเงนิงบประมาณใน
การทํางานซ่ึงโรงเรียนคงไมมเีพราะเปนโรงเรียนขยายโอกาส 
และท่ีภาคภูมใิจมากท่ีสดุคอืเปนโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียน
เดยีวของเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีไ่ดรวมโครงการน้ี และขอ
ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยท่ีมองเห็นความสําคญัของการศึกษา
ของนกัเรยีนไทย ไดใหทนุสนบัสนนุโครงงานนีซ้ึง่เปนระยะยาว 
ขอขอบคณุคณะอาจารยจากมหาวทิยาลยัมหดิลทีไ่ดเปนทมีพี่
เลีย้ง คอยดูแล ใหความรูแกครแูละนักเรยีนใหทาํงานใหสาํเรจ็
ลลุวงไป เพราะอยางนอย เมือ่จบโครงงานน้ี กจ็ะจดุประกาย
ใหเกดินกัวจิยันอยในโรงเรียนเพิม่ขึน้อกีหลายคน
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 โครงการเพาะพนัธุปญญานีถ้อืวา

เปนโครงการทีด่ ีทาํใหเดก็ไดคดิคนสิง่
ใหมๆ  เปนการคิดวิเคราะหและนําไปสู
การคนพบ แตปญหาท่ีเห็นคือ นกัเรียน
ยงัไมคุนเคยกบัการทาํวจิยั อกีทัง้ภาระ
หนาทีข่องครูผูสอนเองก็มมีาก เพราะ

ปจจบุนัมีหลายหนวยงานทีเ่ขามาทาํผลงาน โดยอาศยัโรงเรยีน
เปนผูปฏบิตั ิจงึทาํใหเวลาของครแูทนทีจ่ะมุงมัน่สอนวชิาความ

ครูนิกร บุญพา
โรงเรียนสกลวิสุทธิ

รูใหนักเรียนอยางเต็มเวลา อีกทั้งภาระงานดานเอกสาร จึง

ทําใหเวลาท่ีควรจะใหกับเด็กนั้นถูก ตัดทอนลงไป คุณภาพ
การศึกษาไทยจึงตกตํ่า 
 โครงการเพาะพนัธุปญญานีด้มีาก ถาครูมเีวลาทุมเท
ใหกับเด็กนักเรียน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได แต
เนื่องจากภาระงานดังกลาว จึงทําใหการทําโครงงานของเด็ก 
อาจไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

ครูทิวาทิพย เอี่ยมสอาด
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 

 คร้ังแรกท่ีถกูใหไปเขารบัการอบรม
พอทราบช่ือโครงการก็รูสกึวาดนีาสนใจ
คะแตพอเขาไปรับทราบรายละเอียด
ชวงแรกๆ ก็เครียดเหมือนกันนะ วา
โครงงานฐานวิจัย (RBL) ฉันครูสอน
วชิาสังคมศกึษา ฉนัจะ....ทาํไดไหมนะ..

ฉนักลัวเธอนะวิจยั แตพอเขารบัการอบรมหลายคร้ัง ตอหลาย

ครัง้ ฉนัไดพบกับวทิยากรผูใหความรูหลากหลายทานกลบัพบ
วาทานไดมอบส่ิงด ีๆ  เกีย่วกับบทบาทหนาทีข่องความเปนครู
ที่ดีใหแกครูผูเขารวมโครงการไมวาสอนวิชาใด ๆ ก็สามารถ
เลอืกรบัทีจ่ะนาํไปปรบัเปล่ียนแนวคดิ วธิคีดิในการสอน เหมอืน
กับไดกลับไปทบทวนหรือเติมพลังขุมความรูในหนาที่ครูที่ดี
อีกครั้งในวัยและอายุราชการขนาดน้ี ดังคําวาไมมีใครแกเกิน
เรียน ถาเราจะเปดใจรับและเรียนรูมนั ไดเรียนรูในศาสตรของ
วทิยาศาสตร ศาสตรของการสอนศิษยใหเปนมนษุยทีส่มบูรณ 

และ การเผชิญชวีติในสถานการณสงัคมและส่ิงแวดลอมโลกท่ี
เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว ครัน้เมือ่นกัเรยีนไดลงมอืทาํโครง
งานบนฐานวิจัย ครูก็ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไปพรอมๆ กับเด็กอีก 
และดวยหลักการและวิธีการของ RBL เด็ก ๆ ศิษยของฉันมี
การพฒันาสามารถสืบเสาะและคนหาสรางองคความรูไดดวย
ตัวของเขาเอง ตอบสนองในส่ิงที่เขาอยากรู แมจะยังไมเต็ม
รอยพวกเราก็ดีใจนะ นับวาเปนความโชคดีที่ไดมีโอกาสเขา

รวมโครงการนี้ 
 ตองขอขอบคุณผูเปนเจาของทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
มหิดล คณะอาจารยพี่เลี้ยงนารักทุกคน โดยเฉพาะหัวหนา
หนวย (คณุครใูหญของเรา) ทานอาจารยสธุรีะ ประเสรฐิสรรพ 
ทานเยี่ยมยุทธเปนผูนําในการถายทอดความรูใหแกครูที่เขา
รวมโครงการ มีความรูความเขาใจมากย่ิงขึ้น ขอใหโครงการ
นี้พัฒนาตอยอดยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณอีกครั้งคะ
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยศิลปากร

 การเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญาของโรงเรียน
กรบัใหญวองกศุลกจิพทิยาคม สวนหนึง่เกดิจากความตองการ
ของผมเอง ซึ่งทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน จึงเสนอผูอํานวยการใหสมัครเขารวมโครงการ 
ซึ่งผูอํานวยการก็เห็นชอบดวย เมื่อเขาฟงการชี้แจงลักษณะ

ของโครงการจากศนูยพีเ่ลีย้ง มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม ก็ยิ่งมีความตองการจะเขารวม
โครงการมากขึ้น แมวาในขณะนั้นจะมีความวิตกกังวลอยู 2 
เรื่อง คือ 1) ระยะเวลาที่ยาวนานถึง 5 ป และ 2) สมาชิก (ครู) 
ทีจ่ะเขารวมโครงการ แตเนือ่งจากศูนยพีเ่ล้ียงยงัไมฟนธงวาจะ
คัดเลือกโรงเรียนใดไว โรงเรียนใดออก จึงลองกลับมารวมทีม
ครูดวยการเชิญชวนแกมบังคับ ซึง่ก็มคีรูเขามารวมโครงการท้ัง

ดวยความสมัครใจและจําใจจํานวนหนึ่ง เมื่อดําเนินงานไปได
ระยะหนึง่กเ็กดิปญหาขึน้อกี เปนปญหาความไมเขาใจระหวาง
ครดูวยกนั และปญหาความทอถอยของผูเรยีน ทาํใหมคีรอูอก
จากโครงการไปบาง สวนนักเรียนก็ขอออกจากหองที่เขารวม
โครงการในปการศึกษาตอไป ผมซึ่งอยูในฐานะหัวหนาทีม
รูสกึเครียดมาก เกอืบตดัสนิใจถอนโรงเรยีนออกจากโครงการ 
(ขณะน้ันยงัไมไดทาํสญัญา) แตเม่ือพยามแกปญหาก็ปรากฏวา
มคีรทูีจ่ะยงัเขารวมโครงการอยู กเ็ลยไมถอนตัว และมาคิดหา
วธิกีารท่ีจะทําใหครไูดเขาใจในบทบาทหนาทีข่องตนเอง จงึได
แบงโครงงานใหครูแตละคนรับผิดชอบ คนละ 1-2 เรื่อง โดย
พยายามใหนกัเรียนเขาไปปรึกษาครูบอยๆ แตในขณะเดียวกัน
กห็ามครูบอกคําตอบแกนกัเรียนโดยตรงแมวาจะทราบคําตอบ
กต็าม โดยใหครพูยายามถามคําถามกลับเพ่ือใหนกัเรียนไดคดิ
และศกึษาหาคําตอบดวยตนเอง จากการทํางานรวมกนั (ทาํโครง
งานบนฐานการวจิยั) ชวยใหเกดิบรรยากาศการเรยีนรูระหวาง
ครูกับนักเรียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนและ

ครู ที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ บรรยากาศการเรียนรูที่มีความ
สนกุสนาน นกัเรยีนและครไูมเครยีดกบัการคดิแกปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้น นักเรียนเริ่มหาวิธีการแกปญหาไดอยางมีขั้นตอน มี
กระบวนการคิด นักเรียนเริ่มคิดกอนตอบคําถาม คิดกอนทํา 
และคิดหาวิธีการกอนจะมาพบครูที่ปรึกษาเสมอ จากท่ีเคย

ถามวา “จะตองทาํอะไรทําอยางไร” นกัเรยีนจะเปล่ียนคาํถาม
เปน “จะทํา................ดีหรือไม / ไดหรือไม” เปนตน ซึ่งจาก
การตัง้คาํถามของนกัเรยีนแสดงใหเหน็วานกัเรยีนไดคดิมากอน
แลว แตอยางไรกต็ามนกัเรยีนกจ็ะไมไดคาํตอบจากครทูีป่รึกษา 
เพราะครูจะแนะใหนกัเรยีนคดิหาคาํตอบเองวาไดหรอืไมได ดี
หรือไมดี ซึ่งทําใหครูตองเรียนรูควบคูไปกับนักเรียนดวย และ
จากท่ีครเูคยคิดวาครูในโครงการควรเปนครูวทิยาศาสตรนัน้ ก็

เปล่ียนความคิดไป ครูเริ่มเขาใจกระบวนการวิจัย และไมกลัว
การวิจัย 
 สําหรับผมนั้นเห็นวาโครงการเพาะพันธุปญญา การ
ทําโครงงานบนฐานการวิจัย จะชวยปรับเปล่ียนกระบวนการ
สอนของครู และปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนของนักเรียน 
จากที่เคยมุงสอนและเรียนเน้ือหา เปนการสอนใหนักเรียน
รูจกัการหาความรู ซึง่จะชวยพฒันาคนไดดกีวาทีเ่ปนอยูทกุวนั
นี ้เมือ่นักเรยีนรูจกัหาความรูดวยตนเอง มกีระบวนการเรยีนรู 
มทีกัษะการคิด เช่ือวาปญหาทางการศึกษาท่ีประเทศไทยกําลงั
ประสบอยูนาจะลดลงหรอืหมดไปได ขอเปนกาํลงัใจใหกบัคณะ
ทาํงานโครงการเพาะพันธุปญญาทุกทาน และขอสัญญาวา จะ
ดาํเนนิงานโครงการน้ีในโรงเรยีนกรับใหญวองกศุลกจิพิทยาคม
ใหสาํเรจ็ลลุวงตามวตัถปุระสงคของโครงการและจะพยายาม
ขยายโครงการใหครอบคลุมครแูละนักเรียนในโรงเรียนใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได.....

ครูสรรเสริญ ใหญแกว
โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 
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 .......“เรามาทาํอะไรกบัโครงการนี.้. ??” เปนคําถาม
แรกทีถ่ามกบัตวัเองอยางสบัสนนดิ ๆ  เมือ่ผูอาํนวยการขอใหมา
ทาํงานในโครงการเพาะพนัธุปญญา รูแตวาเมือ่ไปฟงโครงการ
นี้ครั้งแรกเพียงแคแคอยากรูวาสังคมทางการศึกษาในสายตา
ของผูที่ไมไดเปนนักวิชาการทางการศึกษาเขามองกันอยางไร 
ไปถึงไหนแลวเราจะไดไมตกยุคตามเขาทัน ความท่ีเปนครู
ภาษาไทย ที่ใคร ๆ เคาบอกวาครูภาษาไทยโบราณ
 เจอเด็กนักเรียนคร้ังแรก “ตาย.....!!!!! มอ 1 นะ” ไม
เคยสอนเลยเคยสอนแตมอปลาย แถมยังเปนหองที่เรียนปาน
กลางของมอหนึง่อกี “เราจะรอดไหมนี.่..” “ไมเปนไรนา ลอง
ดูนา ลองสนุกกับของใหม ๆ ที่เรา ไมเคย ลองก็แลวกัน” ไป
รับฟงความรูครั้งแรกจากอาจารยสุธีระ เออ...หลายอยางตรง
กับ D.N.A.ของเรานะ“แลวจะทํายังไงละ ยังงง ๆ อยูเลย”
 ลองใชวิธีการ P - D – C – A ดู ผิดก็ไมเห็นเปนอะไร 

คนท่ัวไปเดินยังลมเลยนับประสาอะไรกับการสอนงานวิจัย
ที่เราไมเคยก็คงจะตองมีการลมมีขอผิดพลาดกันบางแตตอง
ลอง ๆ วาจะถามวา”เธออยากจะเรียนรูเรื่องอะไร” เด็กจะรู
ไหมนี่ ตาใส ๆ  ทั้งนั้นเลย เอาใหม..ถามวา “แถวบานนักเรียน
ทําอะไร (จริง ๆ  ก็ไปเยี่ยมบานมาแลวละ) มีปญหาไหม อยาก

ลองแกปญหาดูบางไหม” เด็กตอบไดเกินครึ่งหองนะนาสนใจ
ดี พอนักเรียนแบงกลุมตามท่ีพวกเคาตองการแลวก็เขาไปคุย
ตามกลุม “ครูขาบานหนูปลูกถ่ัวฝกยาวมีเพลี้ยออนมากินคะ 
(เอะ..ตวัเปนยงัไง ขาว ๆ  เหมอืนแปงหรอืเปลา) ทีโ่รงเรยีนเรา
กม็คีะข้ึนท่ีตนแคของโรงเรยีนคะ”เออ ชกัสนกุแฮะ มอีะไรให

ทําเยอะแยะเลยตอนนี้..ทั้งเด็ก..ทั้งครู...เด็กหาขอมูล ครูตอง
อานมากข้ึนถึงไดรูวาที่เราเขาใจน้ันมันผิด นักเรียนมีอะไรมา
เลามาบอกมีคําอธิบายท่ีเพิ่มขึ้นทุกวัน มันดีสนุกดี
 นอกจากการคนควาจากอากู (Google) แลว ไดอาน
เอกสารที่ใหความรูแลว ยังโชคดีมีผูปกครองของนักเรียน คน
หนึ่งเปนนักกีฏวิทยา เปนศิษยเกาดวยมาชวยใหความรู ให
เอกสารตาง ๆ ที่ใช ใหคําปรึกษาคอยซักถาม เด็ก ๆ รวมกัน
ออกแบบการทดลองวางแผนวาตองเตรียมอยางไรทําอยางไร
หลังจากท่ีไดคนควาเตรียมความพรอมทุกอยางจนถึงวันที่จะ
ทดลองใชสารสมุนไพรกันจริง ๆ วันนั้นเด็ก ๆ ตื่นเตนเหมือน
จะไดไปเมืองนอกครั้งแรก มากันตั้งแตเชา เช็ดเพลท ติดปาย
สารสมุนไพร ตรวจสอบเพล้ียออนท่ีใช จดัเตรียมสถานท่ี ฯลฯ 

เมื่อเริ่มลงมือทําการทดลองรูสึกระทึก เพราะตองคอยเวลาท่ี
จะตองบนัทกึผลการทดลองดวย ตองไปเรยีนวชิาอืน่ดวย หมด
ชั่วโมงที่เรียนปุบรีบมาดูกันใหญรวมทั้งกลุมอื่น ๆ ดวยเพราะ
ไมเคยเห็น อยากดูวาจะเปนอยางไรตรงตามท่ีคาดหมายไวมัย๊ 
(ตามสมมติฐานนะ) เย......ผลออกมาแลว
 ผลออกมาอยางไรชางเถิด เด็กทําไดไดทํา ไดเรียน
รูที่ไมเคยมีใครสอนในหองเรียน ไดทําดวยตัวเอง ที่สําคัญคือ

ทาํไดดวยตวัเอง พอเดก็นกัเรยีนบอกวาปหนาพวกหนจูะลอง
ไปทดลองขางนอกจริง ๆ ไมใชในหองเรียนน้ีเทานั้น ฟงปบ
นํ้าตาคลอเลย..... ใครหนอจุดประกายความฝนใหเด็กบาน
นอกอยางเรา......

ครูคมกฤช มานิตกุล
โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ
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ภาคใต
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 ครั้งแรกทราบเรื่องจากคุณครู 
นาตยาวาสนใจการจัดการเรียนรูป
แบบโครงงานฐานวจิยัทีม่หาวทิยาลยั
ราชภัฏสุราษฎรธานีเปนพี่เลี้ยง คุณ
ครูนาตยาเดินถามเพ่ือนๆ วาสนใจ
เขารวมโครงงานนี้ไหม แตคุณครู

นาตยาบอกวาไมแนอาจจะสมัครไมทนัเพราะเพ่ิงเห็นหนังสอื 
ครูเองบอกวาสนใจแตยงัตดิงานเรือ่งเตรยีมรอรบั การประเมิน
โรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรียนในฝนรุนที่ 3) จึงไมดูราย
ละเอียดจนผานไปหลายวันคุณครูนาตยาบอกดวยความดีใจ
วาโรงเรียนมีโอกาสไดเขารวมการเรียนรูแบบโครงงานฐาน
วิจัย และใหเตรียมเขารับการอบรม แตครูก็ไมไดเขารับการ
อบรมในครั้งแรกเพราะตองเตรียมงานโรงเรียนในฝน คิดวา
เด๋ียวคอยถามจากนองๆ เมื่อประเมินโรงเรียนในฝนเสร็จ ใน
วันที่ 13 มกราคม 2556 รุงเชาก็เขารวมการอบรมเรื่องจิตต
ปญญาศึกษา ซึ่งเปนการเรียนรูแบบใหมที่ตนเองไดรูจัก รูสึก
ประทับใจมากท่ีไดเขารวมการอบรมความวุนวายในการปฏิบตัิ
งานมาตลอดเวลา ทาํใหหนักลบัมามองตัวเอง ผูรวมงาน (ทีล่มื
ไปนาน) ประทับใจพ้ืนที่แหงความปลอดภัย ปกติครูเองก็มีให
นกัเรียนอยูแลว เมือ่ไดรบัคําแนะนําเพ่ิมเติมจงึรูสกึม่ันใจย่ิงขึน้
ในการสรางพืน้ทีแ่หงความปลอดภยัสาํหรบัทกุคน หลงัจากนัน้
ก็ไดเขารวมการอบรมในทุกครั้งที่ราชภัฏฯ จัดให
 สิง่ทีไ่ดเรยีนรูเมือ่นาํมาจดัการเรยีนรูใหนกัเรยีน รูสกึ
วา ยังจัดไดไมดี ครูและนักเรียนตองปรับเปลี่ยนการจัดการ
ตัวเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูในระยะเวลาอันนอยนิด ถา
เปรียบกับส่ิงที่ตองเรียนรู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ก็ยังเด็กมากสําหรับโครงงานฐานวิจัย แตทั้งครูและ
นักเรียนตัดสินใจวาจะลองกันซักตั้งใหญๆ

 เมือ่นกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีกลุมสนใจได ครกูป็ระชุมกนั
วาจะเปนที่ปรึกษากลุมใดใหใกลเคียงกับกลุมสาระท่ีของตน
ทีส่ดุ ครูไดเปนครูทีป่รกึษากลุมการปลูกมะนาวไขแบบสวนสม
รมใน ต.นาพร ุอ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช นกัเรยีนกลุม
นี้ทั้งกลุมไมคอยกลาแสดงออก ไมคอยกลาพูดในที่สาธารณะ 
แมนคดิสิง่ตางๆ ไดกจ็ะขาดความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะพูดหรือ
อธบิายชีแ้จงใหผูอืน่ทราบ ดงันัน้ครูทีป่รกึษาจงึตองคอยช้ีแนะ 
แนะนํา ใหกําลังใจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ คอยตั้งคําถามให
คิด ใหชวยกันตอบ ทําใหนักเรียนเริ่มคิด เรียบเรียงคําพูดใน
การอธิบาย ตั้งคําถามใหนักเรียนฝกวิเคราะหปญหาของการ
ปลูกมะนาวไขแบบสวนสมรม และสังเคราะหปญหา เมื่อ
นักเรียนอธิบายได ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ครูก็ชม
วานักเรียนเกงข้ึน กลาแสดงออก กลาพูด กลาแสดงความคิด
เห็นมากขึ้น ทําใหเห็นพัฒนาการของนักเรียน ชวงที่นักเรียน
ออกสมัภาษณเกษตรกรในชมุชน ครจูะทาํงานอยูทีโ่รงเรยีน จะ
ไมออกชุมชนกับนกัเรยีน เพราะตองการใหนกัเรียน ไดเรยีนรู
รวมกนักบัเพือ่นในสถานการณจรงิ ใหฝกภาวะผูนาํและผูตาม 
รูจกัแกปญหาเฉพาะเอง รูจกัตัง้คําถาม รูจกัฟงเกษตรกร รูจกั
จดบนัทึก รูจกัคิดวิเคราะห คดิสงัเคราะห อนัจะสรางความเชือ่
มัน่ในตนเองใหนกัเรยีน ทัง้ๆ ทีค่รเูปนหวงนกัเรยีนมากเพราะ
เปนนกัเรยีนผูหญงิท้ังกลุม แตกท็นรออยูทีโ่รงเรียนจนนกัเรยีน
ออกชุมชนเสร็จ กจ็ะกลับมาท่ีโรงเรียนเพ่ือเลาใหครฟูงวาออก
ชมุชนแลวเปนอยางไร มคีวามรูอะไรเพิม่เตมิขึน้บาง มปีญหา
อะไรบาง และนักเรียนแกปญหาอยางไร ครูก็จะคอยชี้แนะ
และใหกําลังใจนักเรียนเสมอ สวนขอมูลที่เก็บสะสมเพิ่มเติม
จะจัดทํา และเตรียมนําเสนออยางไร สมาชิกในกลุมก็ชวยกัน
ทาํ Power Point แตละคนจะแบงหนาทีใ่นการฝกพดู เตรยีม
นําเสนอขอมูลตามที่นักเรียนแบงหัวขอกันเอง สวนการตอบ

ครูสุกันยา ลัทธิพรหม
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
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คําถามใหชวยกันตอบ ทําใหนักเรียนคลายความกังวลในการ

เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย และเริ่มสนุกกับการเรียนรูมาก
ขึ้น
 ในการนําเสนอขอมูลปรากฏวานักเรียนทั้งกลุมจํา
เนือ้หาสาระท่ีนาํเสนอได แตตืน่เตนพดูเสียงเบา ครพูยายามให
กาํลังใจใหพดูเสยีงดังขึน้และใหนาํเสนอจนจบ เพือ่นๆ นกัเรยีน 
และคุณครูหลายทานซักถาม ด.ญ.ทพิยาภรณ สามารถตอบและ
แสดงความคดิเหน็ไดด ีด.ญ.สนุษิาพยายามตอบขอมลูทีท่ราบ
แตไมแสดงวามคิดเห็นเพิ่มเติม สวน ด.ญ.วราภรณ ยังตื่นเตน
ยนืยิม้อยูโดยไมชวยตอบอะไรเลย และท้ังกลุมไมสามารถตอบ
คําถามในรายละเอียดของสวนสมรมและสวนเชิงเด่ียวได ครู
จึงใหกําลังใจ แนะนําใหออกศึกษาเพิ่มเติม และพยายามเก็บ
ขอมูลใหไดมากที่สุด
 หลังจากนําเสนอขอมูลนักเรียนหายไปหลายวัน ครู
ก็ไมตามเพราะคิดวานักเรียนอาจจะตองทําใจ ประกอบกับ
ภาระงานในรายวิชาตางๆ และกจิกรรมท่ีโรงเรียนจดักม็อียาง
ตอเนื่อง จนนักเรียนบอกอีกครั้งวาจะออกเก็บขอมูลเพิ่มเติม
ในวันหยุด ครูกบ็อกวาครูกม็าทํางาน ทีโ่รงเรียนในวันหยุด จะ
เตรยีมอาหารและขนมมาฝาก สวนกลุมสเปรยมะนาวไขไลยุง

กม็าทาํการทดลองในสถานการณจาํลอง ณ หองวทิยาศาสตร

ของโรงเรยีน ครกูท็าํงานอยู ณ หองพยาบาลของโรงเรยีน เพือ่
คอยดูแลนักเรียน และใหคําปรึกษาเม่ือทั้งสองกลุมตองการ
ครูคิดวาการเขารวมโครงงานฐานวิจัยกับโครงการเพาะพันธุ
ปญญา ทําใหครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการปรับ
เปล่ียนวิธเีรียนรู วธิคีดิ วธิกีารจัดการกับปญหาตางๆ ทีเ่ปล่ียน
ไป ไดลงศึกษาและปฏิบัติซํ้าหลายๆ ครั้งเพื่อใหผลการเรียนรู
ออกมานาเช่ือถอื ทาํใหใสใจตอการเรียนรูมากกวาเดิมทีเ่พยีง
แคเดินผานความรูไปเรื่อยๆ อยางใหเปนไปตามธรรมชาติ 
เล็งผลแคผลการเรียน และเตรียมศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนสู
การประกอบอาชีพเทานั้น ทําใหเห็นความสําคัญของทองถิ่น
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอม และชมุชน ไมแปรกแยกจากชมุชน เกดิ
ความรักความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง เห็นคุณคาของ
ปราชญชาวบานท่ีเรยีนรูจากการปฏิบตัใินการประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตมาเปนเวลายาวนาน ขอขอบคุณคณะผูดําเนิน
งานโครงการเพาะพันธุปญญาทกุฝาย ทีส่รางกศุลแหงปญญา
ใหเกดิขึน้ในครัง้นี ้อนัจะเปนโอกาสในการเพาะพันธุปญญาให
นักเรียนและครูไดอยางดียิ่ง ขอขอบคุณ

ครูสุวพล พุทธวิสุทธ์ิ 
โรงเรียนบานนาวิทยาคม

 กอนทํา
 ไมรูเรือ่งวาจะตองมาเปนครพูีเ่ลีย้ง
เพราะไมไดผานการอบรมของศูนย 
มรภ.สรุาษฎรธานี เนือ่งจากมีคณะครู
ที่สมัครไปอบรมมาตั้งแตปลายเดือน
มีนาคม และโครงการก็มีการกําหนด

เปาหมายและการดาํเนนิงานมาตัง้แตแกนนาํรบัการอบรมให
มาดําเนินการเม่ือเปดภาคเรียนตอไป แตสําหรับขาพเจาเพ่ิง
จะมารับทราบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่คณะอาจารย
จาก มรภ. สุราษฎรธานี ในโครงการมาเย่ียมและติดตามการ
ดําเนินการ ขณะขาพเจาก็กําลังสอนนักเรียนชั้น ม.ปลาย ให
มาพบคณะอาจารย และรับทราบขอมลูอยางงงๆ คอืไมรูทีม่า
ที่ไปวาโรงเรียนไดรับงานเพ่ือทําโครงการน้ี แตขาพเจาคิดวา
เม่ือเปนงานท่ีโรงเรียนเขามามีสวนรวมและเกิดประโยชนกับ

นักเรียน ขาพเจาควรใหการสนับสนุน โดยไมไดคาดวาเมื่อมี
การดําเนินงานโครงการจะมีอะไรเกิดขึน้ และเกิดความขลุกขลัก

ตอกจิกรรมและมผีลกระทบตอนกัเรยีนและเพือ่นครตูลอดจน
พี่เลี้ยงจาก มรภ.สุราษฎรธานีอยางไร รูแตวางานยังไมไดเดิน
งานกลัววาเพื่อนจะทําไมทันและใหนักเรียนตองนําเสนอ ใน
เดือนสิงหาคม พยายามใหความรวมมือในฐานะครูคนหนึ่ง 

ขณะทํา
  ในสวนของเด็กนักเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเสนอแนวคิดวาอยากรูเรื่องอะไร และอยากจะทําอะไร ให
นักเรียนจับกลุมทํา พยายามกระตุนใหนักเรียนทุกๆ คน ไดมี
โอกาสแสดงออก เปนแคเพียงผูสังเกตและสนับสนุนนักเรียน
ที่นําเสนอหัวขอที่จะทําโครงงาน โดยใหความรูพื้นฐานเก่ียว
กับการทําโครงงานวิทยาศาสตร แตเวลากระชั้นมาก และ
ไมมีคาบวางที่จะดําเนินงานจริงๆ แกนนําหลักปลีกตัวออก 
เหตุผลคือเขาไมเขาใจ ไมชํานาญ ติดธุระ ไมยอมประสาน

งาน รูสึกสงสารนักเรียน ทั้งๆ ที่ตัวเองไมเขาใจแนวคิดของ
โครงการนี้มากนักและไมผานการอบรม คิดวาหลายหัวดีกวา
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หัวเดียวแตจริงๆ เปนการรับทุนแบบมีเงื่อนไขท่ีตองเขียนขอ

เสนอ proposal ใหกับโครงการกอน จึงตองรีบปรับงานของ
นักเรียนใหกับผูประสาน แตรูสึกวาหนักขึ้นเร่ือยๆ เพราะไม
ทราบวาจะเอาเวลาไหนมาทํา แตเชื่อมั่นในโครงการ ที่สงผล
ดีตอนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูโลกกวางขึ้น และเปนครูสอน
วิทยาศาสตรก็พอจะสอนได 
 ในขณะการทาํงานของครพูีเ่ลีย้งในโรงเรยีนขาพเจา
ตองรับทั้งเปนผูดําเนินการ ประสานงาน ธุรการ การเงินและ
ดูแลการดําเนินงานของนักเรียนไปพรอมๆ กัน เหมือนทําคน
เดียว เขาสภุาษติคนใตทีว่าใครทาํกเ็ปนนายหวั รูสกึผดิ เพราะ
ชวยดวยความเมตตา เมื่องานเพิ่มคนลดผลงานก็ไมสมบูรณ 
เพราะดูแลไมทั่วถึง เวลาท่ีสอนในช้ันก็ตองแบงชั่วโมงท่ีสอน
ของตัวเองมาสอนหรอืตดิตามงาน และเทอม 2 เปนหวงเวลาที่
สัน้กวาเทอมแรก มกีจิกรรมมากมายประจวบกับผูบรหิารยาย
และครูแกนนําทัง้หมดถอนตัวมาเปนตวัเสริมยิง่รูสกึวาผดิเปน
ครั้งที่สอง ยิ่งงานเวลางวดลงเทาใดหาใครมาชวยติดตามยาก
ขึ้นเปนเงาตามตัว นักเรียนมักจะประสบปญหาเกี่ยวกับการ
เก็บขอมูล เชนเดียวกับขาพเจาที่ประมาทในการสแกนขอมูล
ทกุครัง้ของนักเรยีนในระยะเวลาเรงดวนคือยิง่รีบงานจะย่ิงเสีย
อนัเนือ่งจากไวรัส และนกัเรยีนหลายคนกังวลวางานจะออกมา
ไมด ีขณะเดยีวกันคงเขาใจถงึการคาดหวังทีต่ัง้ไวสงู จงึรรีองาน 
และจากเหตผุลทีก่าํลงัของครขูาดหาย การตดิตามงาน การสง
ขอมูลผลงานของนักเรียนจึงเปนไปอยางลาชา 
 ถงึอยางไรก็ตามประโยชนกเ็กดิกับนกัเรียนมใิชนอย 
เพราะนักเรียนไดออกไปสํารวจในสถานที่จริง มีการเขียน
งานจริงๆ และมีกระบวนการกลุมเกิดขึ้นจริง นักเรียนแตละ
คนยอมรับวาไดรับประสบการณที่ดีมากเพียงแตระยะเวลา
สั้น และระดับพื้นฐานทางความรูยังขาดชวงสําหรับวัยในการ
ดาํเนนิงานใหเปนไปไดอยางสะดวกราบรืน่ จนหลายคนพดูวา

ถาหากผม (หนู) เรียนอยูชั้น ม.ปลาย หนูสามารถทําไดดีกวา

นี้ เพราะผูปกครองยังมองวายังเด็กไมปลอยใหดําเนินงานเอง 
ตองมีผูปกครองหรือครูคอยดูแลในการไปสังเกต การเก็บขอมลู
และการทดลองรวมทั้งการเขียนรายงาน

สุดทาย
 การทาํงานเปนทมีเปนสิง่ทีส่าํคญัเพราะทาํใหเกดิการ
แชรความรู คุณธรรม กําลังใจไมวาจะเปนเด็กนักเรียนหรือ
เปนครู ทําใหลดภาระงานลงไดมากแตทุกคนตองรูจักหนาท่ี
เหมอืนกบัทีท่านพทุธทาสกลาวไววาตองธรรมะ เพราะธรรมะ
คือหนาที่ จะทําใหสังคมเปนศานติ ดังนั้นการดําเนินกิจกรรม
ครั้งนี้สําหรับขาพเจาไมสามารถบรรลุไดตรงตามจุดประสงค
มากนักเพราะบางเร่ืองเราไมสามารถบอกหรืออธิบายใหใคร
เขาใจ ที่วาตองแบงงาน แบงหนาท่ี แบงความรับผิดชอบ รู
แตเพียงวาคนเปนครูตองรูจักหนาท่ีและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและควรมีจิตสํานึกถึงหนาที่ งานจะสําเร็จไดดวย
สามัคคีและตองถือประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนสวน
ตน แตปจจุบันโลกหมุนกลับแลวคิดวา หลังเสร็จสิ้นก็ขอยุติ
บทบาทเพราะทําไมทันจริงๆ ขอโทษที่พูดออกมาจากใจจริง 
และไมไดตัง้ใจจะกลาวใหกระทบตอผูใดทัง้สิน้แตเปนการบอก
เลาเพ่ือหาแนวทางในการดําเนนิงานคร้ังตอไป ทีค่วรมีการรับ
สมัคร คัดเลือกและท่ีสําคัญตองเนนที่ความรวมมือและความ
รับผิดชอบถึงครูที่จะดําเนินการ ผูบริหารและฝายวิชาการ
โรงเรยีนวาควรจะรับงานหรอืใหความรวมมอืมากนอยเพยีงใด 
เพราะธรรมดาของครนูอยแตวยัไมนอยเมือ่เปนงานราชการก็
ตองทําใหเตม็ความสามารถไมวาผลจะเปนอยางไร หนาทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของครตูองทาํ ถายงัดาํรงความเปนขาราชการ
ครูในวงราชการ จากครูเกา

 เมือ่ปการศกึษา 2555 ดฉินัไดยายมาปฏบิตัหินาทีท่ี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2556 และอยูๆ มาเดือนมกราคม (ถาจาํไมผดิ) ดฉินัถกูสงชือ่เขา
รวมโครงการเพาะพนัธุปญญา โดยไมรูเร่ืองอะไรเลยวามนัคือ
อะไร มนัมีความเปนมาอยางไร แลวก็มกีารอบรมกันเรือ่ยๆ เปน
ระยะๆ อยากจะบอกวาหลายรอบมากจนกระท่ังตองมาลงมือ
ปฏิบัติ โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 

หลงัจากนัน้เรากม็กีารดาํเนนิการขัน้ตอนกระบวนการทีด่ฉินัได
รับการอบรมมารวมกับคณะ หลังจากนั้นก็แบงกลุมกันรับผิด
ชอบนักเรียนและหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงมือปฏิบัติการ ตอน
แรกดิฉันก็จับตนชนปลายไมถูกวา เขาจะใหเราทําอะไร เรา
อยางไร เขาตองการอะไร ที่เราทําลงไปมันถูกไม มันถูกแลว
หรอืทีเ่ราถูกมอบหมายใหรบัผดิชอบงานน้ี จะทําไดร ึเกบ็ไวใน
ใจ คดิวาชางมนัเถอะยงัไงก็ตองทาํ ทาํใหมนัดีทีส่ดุเทาทีจ่ะได

ครูกิจศรา พรหมสวาท
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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แลวกัน อะไรท่ีไมรูกอ็าศัยถามคนท่ีเขารูเอาแลวกนัแลวกด็ือ้รัน้

ทํามาจนกระทั่งปจจุบัน ปรากฏวา สิ่งที่เราไมรูเก่ียวกับโครง
งานเลย กลบัตองรู การทดลองทางวทิยาศาสตรเปนอยางไร ก็
ตองรู แตไมใชเพราะตัวดิฉันเองที่ดิ้นรน แตเปนกลุมนักเรียน
ที่ดิฉันรับผิดชอบเขามีความกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น 
สงสัย คนควาและทดลองใหไดมาซ่ึงสิ่งที่เขาตองการรู ดิฉัน
มหีนาทีแ่คเปนทีป่รกึษา ถาอยางนัน้ไมได ลองทาํแบบนีเ้อาไม 
การทาํโครงงานคร้ังนีไ้มไดคดิเลยวาเปนการสอนนักเรยีนแตสิง่
ที่ได คือ การที่นักเรียนใหความรูเราในเร่ืองที่เราไมรู และเรา

 ในวนัแรกของการเขารวมโครงการ
เพาะพันธุปญญา ดิฉันไมเคยรูเลยวา 

เพาะพันธุปญญาคอือะไร รูเพียงวาตอง
ไปอบรมโครงการเพาะพันธุปญญาท่ี 
โรงแรมแกวสมยุรสีอรท จ.สรุาษฎรธานี 
ตามคาํสัง่การไปราชการของโรงเรยีน

และน่ันคอืจดุเร่ิมตนของการเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา
อยางเต็มตัว และหลังจากน้ันก็ตองเขารับการอบรมโครงการ
เพาะพันธุปญญามาตลอด มนัคอืจดุเริม่ตนท่ีนา ทาทายสาํหรบั

คณุครบูรรจุใหมอยางฉนั ฉนัเร่ิมตนดวยการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติม
ความรูสาํหรับคณุครูแกนนําโครงการเพาะพันธุปญญา ฉนัเร่ิม
เขาใจวาโครงการเพาะพนัธุปญญาคอือะไร มวีตัถปุระสงคอะไร 
เมื่ออบรมครบทุกอยางเราก็เริ่มปฏิบัติงาน การทําวิจัยของ
โครงการเพาะพนัธุปญญามสีิง่หนึง่ทีฉ่นัประทบัใจ คอื เปนการ
ทําโครงงานจากความสนใจ ไมกดดันมากนัก ไมมีแบบแผน
ที่เครงครัด เลยทําใหผูที่เขารวมโครงการไมกังวลมากเกินไป 
เปนการทาํงานวิจยัทีไ่มเนนความสําเรจ็ของงาน แตเนนแนวทาง
เดินทีไ่ปยงัเปาหมายทีต่องการเลยทาํใหเราไมมุงประเดน็ของ

ความสาํเรจ็แตสนใจกระบวนการทาํงานของนกัเรยีนมากกวา 
ในระหวางการทาํงานกพ็บอปุสรรคพอสมควรโดยเฉพาะเรือ่ง

ของเวลา แตอุปสรรคเหลานั้นทําใหฉันไดเห็น การชวยเหลือ
กันของเพื่อนครู การปลอบใจกัน และใหกําลังใจกันในยามที่
ทุกข อีกท้ังมีความสุขดวยกันในยามสุข สวนนักเรียน ตัวดิฉัน
เองไดเห็นนักเรียนรวมกันทําโครงงานไมใชเฉพาะของตนเอง
แตรวมกันเปนโครงการเพาะพันธุปญญา ของโรงเรียนจุฬาภ
รณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มาวันนีโ้ครงการไดกาวเขาสู
ความสาํเรจ็ระดบัหนึง่แลว สิง่ทีฉ่นัสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลง

ของนักเรียนชดัเจนท่ีสดุ คอืการท่ีนกัเรียนรูจกัการเอาใจเขามา
ใสใจเรา ดแูลซ่ึงกนัและกนั ชวยเหลือกนั เปนกําลงัใจใหกนั รบั
ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือเรียกงายๆ วา มิตรภาพ ซึ่ง
เปนอกีหน่ึงคาํสาํคญัในการอยูรวมกนั และโครงการเพาะพันธุก็
สามารถทาํใหนกัเรยีนมมีติรภาพทีด่ตีอกนัไดชดัเจนมาก เพราะ
เราทาํโครงงานกบันกัเรยีนชัน้ ม. 4 ซึง่ตางคนตางทีม่าและตอง
มาอยูรวมกัน การเขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา จงึเปนเสน
ทางท่ีสาํคญัทีท่าํใหเกดิทกัษะชีวติ ซึง่เปนอีกหนึง่ทักษะสําคัญ
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชดวย

กใ็หความรูนกัเรียนในส่ิงทีน่กัเรียนไมรู เพราะรูตวัอยูเสมอวา
ไมมใีครรูไปซะทุกเรือ่ง ไมมเีกงไปซะทกุอยาง นีค่อืการเรยีนรู
ทีแ่ทจรงิ การเรยีนรูทีไ่มสามารถกาํหนดได การเรยีนรูทีม่าทัง้
ปญหาและวิธกีารแกปญหา แตทัง้นีท้ัง้จะประสบความสําเรจ็
ไมไดหากนักเรียนไมมีความรับผิดชอบ ไมอยากรูอยากเห็น 
สงสัยหรือคิดทําอะไรงายเพ่ือเอาตัวรอดไปวันๆ แตทําดวย
ความเต็มใจและอยากท่ีจะเรียนรูมัน มันจึงจะประสบความ
สําเร็จ

ครูกุสุมา เชาวลิต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
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เรื่องเลาประสบการณ
การทําโครงงานฐานวิจัยของครู

ศูนยพี่เล้ียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 วันหนึ่งไปเดินเลือกซื้อของท่ีหาง
สรรพสินคา ไดอานา หาดใหญ ครู
ศศิธร ไชยโฆษ โทรมาบอกวา “พี่หนู
สนใจเขารวมโครงการ เก่ียวกับ RBL 
ไหม? คิดในใจขณะนั้นคิดวา RBL คือ
อะไร ไมเคยไดยนิมากอน นองโทรมา

ใหสิง่ดีๆ  ทีน่าสนใจ กต็ดัสนิตอบรบันองไปดวยความยนิดยีิง่” 
พี่เลี้ยงไดจัดอบรมใหเปนระยะๆ ติดตาม ดวยความเปนหวง
เปนใยใสใจรวมเวทีสนทนา ซึ่งไดทั้งการคิดตาม คิดตอ และ
คิดตาง ในการอบรมแตละครั้งไดรับมูลคาเพิ่มเกี่ยวกับ วิธี
คิด กระบวนการ เนื้อหาสาระความรู มุมมองใหมๆ การคิด
นอกกรอบ การสอนวิธีการเรียนรูใหแกเด็ก อาจารยเกงมาก 
เกงทั้งเน้ือหาวิชาการ การถายทอด การบรรยาย สื่อนําเสนอ 
พยายามสังเกต เพื่อนํามาประยุกตใชในชั้นเรียน
 ขอบคณุและดใีจท่ีไดมโีอกาสไดรวมศกึษาวธิสีอน ใน
โครงงาน RBL เปนวิธีการสอนที่ดี เพราะผูเรียนไดคิดอยางมี
เหตผุล รูจกัออกแบบ การทํางาน รูจกัแกปญหา และไดทาํงาน
รวมกับชุมชนเปนครูผูสอน ที่ไมไดสอนเด็กชั้นเรียนนี้โดยตรง 
ทาํใหไมไดเจอเดก็ทกุสัปดาห จะเจอเดก็ก็ตอนในแถว และนดั
เจอนอกเวลา ซึง่สงผลตอการดูแลเด็กเหมือนกนั แตกพ็ยายาม
ขามผานแพะตัวโตตัวนี้หนังสือทุกเลมที่แนะนําใหอานดีมาก 
พยายามหาซ้ือมาอานทุกเลมเลย เชน วิธีพาตัวเองออกจาก
กลองใบเล็ก มูซาชิ อีกอยางกระบวนการทางจิตปญญาเปน
สิ่งที่บมเพาะตนกลาแหงความดีงามทางจิตใจ และการเขาใจ
ตนเองอยางแทจริง หากเด็กไดเติบโตทางจิตปญญา เชื่อมั่น
วาเด็กจะมีตนทุนชีวิต สรางความดีงามใหตัวเองได และรวม
สรางความดีงามกับคนอื่นได
 รูไหม? การทีห่ลายๆ ภาคสวน ไดชวยกนัการจดัและ

ดแูลเรือ่งวธิกีารเรยีนรูของเดก็เปนสิง่ทีค่ณุครชูืน่ใจ ปลืม้ใจสดุๆ 
โลกที่เปล่ียนแปลงไป วิถีชีวิตที่ซับซอนขึ้น โลกในมือครูอยาง
เดยีวคงไมพอ คงตองมีมอือกีหลายๆ มอืชวยกันสราง ชวยกัน
ดูแล ชวยกันเจียระไน เด็กๆ จะไดรูเทาทันความเปล่ียนแปลง
อยางมีสติ
 การเรียนรูในโลกอนาคต เด็กคงเรียนรูในช้ันเรียน 
อยางเดียวไมไดแลว ฟงครูสอนอยางเดียวคงไมเพียงพอ การ
ไดเรียนรูผานโครงงาน RBL เปนการสรางเด็กใหรูจักคิด รูจัก
สราง รูจกัการกาว รูจกัการถอย รูจกัการรอคอย รูจกัการขาม
ผาน และรูจักการขามไมผาน และยอมรับ การรูจักสรางองค
ความรูใหม ดวยตนเอง เปนสิ่งท่ีเปนความหวังทางการศึกษา
 การนั่งรถสองแถวไปเก็บขอมูล นั่งกินขาวกลอง ดื่ม
นํา้จากขวด บนศาลาเกาแก รมิคลอง กบัเพือ่นคร ูเดก็ๆ ชมุชน 
วดั โรงเรียน มสัยดิ เปนภาพสะทอน ความเช่ือมโยงของสรรพ
สิ่ง เรามิอาจแยกสวนไดเลย สรรพส่ิงลวนตองพ่ึงพากันและ
เปนของขวัญซึ่งกันและกัน 
 RBL ทําใหคิดวา ครูตองปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
ใหเดก็ไดเรยีนรูมใิชแคการรบัรู ใหเขาไดคดิ ไดออกแบบ ไดทาํ 
ไดปฏิบัติ ไดตัดสินใจ ไดแลกเปล่ียนเรียนรู และไดตระหนักรู
ถึงการศึกษาเพื่อชีวิตอยางแทจริง 
 ชืน่ชม คณุครศูศธิร เปนนองคร ูอายนุอยในโครงการ
นี้ ที่โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ ทําทุกอยางทั้งหนักและ
เหนื่อย ภาระงานมากมาย หลายครั้งเห็นความหวังแหงความ
เปนครูของนองทอประกายแสงเฉิดฉาย บางคร้ังกายและใจ
อาจออนลา แตกเ็ชือ่วา นองคอืครูทีม่คีณุคาแหงความเปนครู
ในทามกลางยุคสมัย
 พูดและเขียนไมเกง แตรักหมดใจ......
ขอบพระคุณทุกอยาง

ครูชาลี คงเคว็จ
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2
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 เริ่มตนการเขาสูโครงการเพาะ
พันธุของดิฉันไมไดเขารวมตั้งแต
รเิริม่โครงการ เขารวมครัง้แรกกไ็ดไป

อบรมหัวขอ “จิตวิญญาณครู ผูปลูก
ฝงคุณธรรม” ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย
เกิดขึ้นในการอบรมคร้ังนี้ วิทยากร

ที่สอนมีบุคลิกท่ีเยือกเย็นอธิบายไดเขาใจงาย สามารถทําให
ผูเขาอบรมมีความรูสึกรวมไดเปนอยางดี และไดความรูทาง
ดานจิตใจ ความรูสึก การคิดบวก การใชนามสกุลคุณธรรม 
แตก็ยังอยูในหลักวิทยาศาสตร รวมถึงการสื่อภาพยนตรมีให
เพื่อวิเคราะหแงคิดที่ได ซึ่งสามารถนําไปปรับใชกับนักเรียน
ไดเปนอยางดี นักเรียนก็ชอบดูภาพยนตรหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ 
ทําใหการเรียนไมนาเบ่ือ รวมถึงไดรวมกิจกรรมกลุมกับคณะ
ครอูาจารยจากโรงเรียนอืน่ๆ (ดใีจมากท่ีไดเจออาจารยทีส่อน
ดฉินัตอนอยูมธัยมศกึษา ซึง่ไดเขารวมโครงการดวย) หลงัจาก
นั้นก็อบรมจาก รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และรศ.ไพโรจน 
คีรีรัตน ที่ใหความรูในเรื่องที่ตองใชในการสอนโครงงานฐาน
วิจัยแกนักเรียนอยางตอเนื่อง เชน ความรูเรื่องความเปนเหตุ
เปนผล ใชประโยชนไดมากมายในการเรยีนการสอน อกีทัง้ยงั
สามารถอธบิายความสมัพนัธตางๆในชวีติประจาํวนัไดอกีดวย
หลังจากนั้นอาจารยก็ไดเขามาพบปะกับนักเรียนที่โรงเรียน
เพื่อชวยเหลือครูพี่เลี้ยงในการทําโครงงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง
ขอขอบพระคุณอาจารย เปนอยางมากที่ไดสละเวลามาสอน
นักเรียน รวมถึงไดสรางเวทีในการใหนักเรียนมาแสดงผล
งานความกาวหนาของโครงงานวิจัย ซึ่งเปนสิ่งดีมากในการที่
ใหนักเรียนไดกลาแสดงออก ซึ่งนักเรียนบางคนที่ไมเคยเห็น

แววดานน้ี เมือ่เขาไดแสดงออกมาจึงไดรูถงึความสามารถของ
นักเรียนคนนั้นๆ รวมถึงใหนักเรียนไดเขามาเรียนรูจากแหลง
เรียนรูภายนอกหองเรียน และไดเห็นนักเรียนโรงเรียนตางๆ 

เปนผลใหนักเรียนไดมีความฮึกเหิมในการท่ีจะทําผลงานให
ไดดีขึ้นกวาเดิม 
 ในการทาํโครงงานทีโ่รงเรยีนตัง้แตการหวัขอโครงงาน
ซึง่เปนเร่ืองยากท่ีจะใหนกัเรียนเกิดปญหา แลวตัง้สมมติฐานข้ึน
เอง จงึมกีารนาํนักเรยีนไปดแูหลงเรยีนรูภายนอก ในการผลติ
เคร่ืองจักรสานจาก ใบสิเหรง และไดดูความเปนอยูของชาว
บาน ในตําบลพิจิตร แลวหลังจากไดหัวขอเรื่องโครงงานแลว
กต็องวางแผนการทาํโครงงาน การเขยีนเคาโครงโครงงานวจิยั 
ซึง่ นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 เปนเรือ่งยากในการ
ทีจ่ะเรยีบเรียงขอมูลและคิดวิเคราะห รวมท้ังทีโ่รงเรยีนก็มวีนั
หยดุ หรอืจดักจิกรรมตางๆ ในวันทีเ่รยีนวิชาโครงงานเยอะมาก 
จงึทาํใหนกัเรยีนมเีวลานอยในการทาํโครงงานตองใชเวลาหลงั
เรยีนหรือวนัหยุดซึง่นกัเรียนบางคนอาจจะไมสะดวกในการทํา
นอกเวลาเทาใดนัก
 ผลจากการทํากจิกรรมโครงงานฐานวิจยันีท้าํใหดฉินั
ไดรับความรูในหองเรียน ทั้งเรียนจากแหลงเรียนรูภายนอก 
และทํากิจกรรมรวมกันระหวางครูโรงเรียนเดียวกัน หรือตาง
โรงเรียน นักเรียนก็ไดรับความรูอยางชัดเจนในเร่ืองท่ีตนทํา
โครงงาน และไดพบปะกับผูนาํชมุชนแลกเปลีย่นความรู ความ
คดิกนัในชมุชน รวมทัง้ไดรบัความรูเพิม่เตมิ เพือ่ปรบัใชกบัโครง
งานวิทยาศาสตรในหลกัสตูรของโรงเรียนอีกดวย ขอบคุณโครง
งานฐานวิจัย ในโครงการเพาะพันธุปญญามาก ๆ คะ

ครูสาวิตรี ไพบูลย
โรงเรียนธรรมโฆสิต 

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ 
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áÊ´§ÍÍ¡ÁÒ Ö̈§ä´ŒÃÙŒ¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤¹
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เรื่องเลานักเรียน 109

  โรงเรียนระโนดวิทยาไดเขารวมโครงการเพาะพันธุ
ปญญา ศนูยมหาวิยาลัยสงขลานครินทร ดฉินัเปนผูหน่ึงท่ีสอน
ในโครงการนี้ดวยความมุงมั่นและตั้งใจทําใหดีที่สุด แมในใจ
ลกึๆ วติกกงัวลวาจะไมสามารถนาํนักเรยีนสูเปาหมายหรอืไม
ลกึซึง้พอ จงึไดเตรียมตวัศกึษาหาความรูเกีย่วกบัโครงงานบน
ฐานวิจัย (Research - Based Learning : RBL) ทําใหทราบ
วาเปนกระบวนการเรียนรูทีส่รางระบบคิดและทักษะการเรียน
รู พรอมกับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยเนน
การสรางโจทยวิจัย เปดโอกาสใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการ 
คนหาคําตอบจริง และไดรับความรูจากการเขารับการอบรม
เรื่องตาง ๆ เชน จิตตปญญาศึกษา 
 เมือ่ไดรบัความรูแลว ครูทีป่รกึษาไดประชมุวางแผน
เพือ่กาํหนดกลุมเปาหมาย คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่5/1 

จาํนวน 30 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณติศาสตร เร่ิม
ดําเนินโครงการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จัดตาราง
สอนบูรณาการกับวิชา IS ที่โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ทุกคนเรียน โดยลดการสอนเน้ือหาความรู 
เนนทักษะปฏิบัติ ฝกใหนักเรียนคนควาและสรุปความรูเอง 
 ในระยะแรกของการจัดการเรียนการสอน ไดรบัความ
รวมมือจากการจัดกิจกรรมพอสมควรแตไมเต็มที่ นักเรียน

เคยชนิกบัไดรบัการสอนเนือ้หาความรู เมือ่จัดการสอนแบบครู
เปนผูคอยแนะนํา ชี้แนะ คอยอํานวยความสะดวกใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู นกัเรียนรวมมือพอสมควร ครตูองปรับวธิเีรยีน
เปลี่ยนวิธีสอน ตองปรับการควบคุมอารมณ พยายามคิดบวก 
ซึ่งไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมจิตตปญญานํามาปฏิบัติ 
ครูพยายามทาํความเขาใจกับนกัเรยีนเพ่ือใหนกัเรียนเกิดความ
ไววางใจ กลาที่จะปรึกษาในทุกเรื่อง
 การจดัการเรยีนการสอนทกุครัง้ ครเูตรยีมความพรอม
โดยใหนกัเรียนทําสมาธิประมาณ 5 นาที จากน้ันใหนกัเรียนทํา
กจิกรรมถอดบทเรียน แลวนาํเสนอหนาชัน้เรียนเพ่ือฝกการนํา
เสนอ จึงสอนฝกการคิดวิเคราะห แลวใหความรูเก่ียวกับโครง
งานบนฐานวิจัย 
 ครแูละนกัเรยีนรวมกนัวางแผนวาจะทาํโครงงาน แลว
ใหนักเรียนรวมกันเสนอและอภิปรายวาจะทําโครงงานเรื่อง
อะไร ไดโครงงานอยางหลากหลายท่ีเปนโครงงานบูรณาการ 
เชน เร่ืองตาลโตนด ผลกระทบจากนากุงในอําเภอระโนด การ

อนรุกัษคลองระโนด การอนรุกัษทะเลสาบสงขลา หลงัรวมกนั
อภปิรายก็สรปุตกลงเลือกเร่ือง รกัษคลองระโนด ซึง่เปนเสมือน
เสนเลือดสําคัญหลอเล้ียงคนระโนดท้ังอดีตและปจจุบันและ
เปนแหลงเรียนรู มีโครงงานยอย 10 โครงงาน ดังนี้

1) การศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา
ของคนริมคลอง

2) การศึกษาประเพณีลากพระอําเภอระโนด
3) การเปรียบเทียบอาชีพนาขาวและนากุง
4) ผลกระทบจากการจัดการเลนของนากุง
5) การศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอคณุภาพของนํา้ในคลองระโนด
6) ผลกระทบจากการปด-เปดประตรูะบายนํา้ปากระวะ
7) การศึกษาผลิตภัณฑปลาดุกในคลองระโนด 
8) การศึกษาผลกระทบจากตลาดนํ้าในคลองระโนด

9) การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวในสายคลองระโนด
10) การศึกษาอนาคตภาพวิถีชีวิตชุมชนคลองระโนด

 กวาจะได 10 โครงงาน ตองเปลี่ยนหัวขอโครงงาน
หลายคร้ังเพ่ือความเหมาะสม ซึ่งไดรับการแนะนําเปนอยาง
ดียิ่งจากอาจารยไพโรจน คีรีรัตน ศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
 เมือ่นกัเรยีนไดหวัขอโครงงานซึง่เปนโครงงานประเภท

สํารวจและทดลอง นักเรียนก็วางแผนและออกแบบการเก็บ
ขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือการทดลอง 
หลังจากนั้นแบงหนาที่กันดําเนินงาน ทําใหครูสามารถวัด
ความรับผิดชอบของนักเรียนแตละกลุมได ครูและนักเรียน
ลงเก็บขอมูลดวยกัน เมื่อไดขอมูลแลว นักเรียนก็นําขอมูลมา
วิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย รอยละ นักเรียน
บางกลุมไมสามารถวิเคราะหขอมูลไดแมวาเปนสถิติพื้นฐาน 
เพิ่งเขาใจผลการศึกษาแบบแยกสวน เชน วิชาคณิตศาสตร 
วทิยาศาสตร สงัคมศึกษา นกัเรยีนไมสามารถนาํมาบรูณาการ
กันได เชน การหาคาเฉลี่ย เมื่อนักเรียนไดขอมูลมาแลวหาคา
เฉลี่ยไมเปน ถามสูตรตอบไดแตไมสามารถนํามาประยุกตใช
กับแบบประเมินหรือแบบสอบถามได ตองสอนใหม นักเรียน
จึงจะรูและทําได
 ในข้ันตอนการทํารายงาน ครตูองใชพลงัมากท้ังสมอง 
รางกายและจิตใจ ตองเสียสละเวลาใหกบันกัเรียน เมือ่นักเรียน
เขียนรายงานโครงงาน บทความวิชาการ โปสเตอร และเร่ือง

ครูทิพยา ณ พัทลุง
โรงเรียนระโนดวิทยา 
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เรื่องเลาครูและนักเรียน โครงการเพาะพันธุปญญา110

เลาประสบการณ 

 ผลงานของนักเรยีนท่ีไดทาํใหครูและตัวของนักเรยีน
เองเกิดความภาคภูมิใจตอผลงานของตนเอง จากความรูและ
ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติที่นักเรียนไดรับจากโครงงาน

บนฐานวิจัยจะทําใหนักเรียนเหลานี้โตขึ้นจะเปนเมล็ดพันธุ

ปญญาและเตบิโตเปนตนพนัธุปญญาทีส่วยงามของสงัคมและ
ประเทศชาติตอไป 

ครูศุลยา สามัญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  

 จากการทาํโครงงานฐานวิจยัทาํให
ดิฉันไดเรียนรูสิ่งตางๆมากมาย อาทิ
เชน ไดเทคนิคการสอนแบบใหมๆ ที่
สามารถสรางความเขาใจใหกบันกัเรยีน
ไดมากกวาเทคนคิการสอนแบบเดมิๆ 
ผานกระบวนการสอนนักเรียนโดย

การใหนักเรียนทําโครงงานไดประสบการณในการทําโครง
งานไปพรอมกับนักเรียน ในฐานะครูที่ปรึกษาและครูผูดูแล
โครงการ  
 ขอบใจนกัเรยีนชัน้ ม.4/เดลตา โรงเรยีนจฬุาภรณราช

วิทยาลัย สตูลทุกคนที่เปดโอกาสใหครูไดเรียนรูกระบวนการ
ทําโครงงานฐานวิจัยไปดวยกัน ถึงแมวาระหวางการทํางาน
จะมีอุปสรรคบาง ทอบาง แตสุดทายงานวิจัยของนักเรียนก็
ประสบความสําเร็จ 
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ที่ไดทําโครงการ “เพาะ
พันธุปญญา (พัฒนายุววิจัย)”ประจําป 2556 ใหกับโรงเรียน
ตางๆ ขอขอบคุณ รศ.ไพโรจน คีรีรัตน และ ทีมงานทุกทานที่
คอยดูแลใหคําปรึกษา และขอบคุณครูผูรวมโครงการทุกทาน
ที่ใหความรูและเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา 

¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÍ§à¡Ô´¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨μ‹Í¼Å§Ò¹

¢Í§μ¹àÍ§ ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ

»¯ÔºÑμÔ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÃÑº¨Ò¡â¤Ã§§Ò¹º¹°Ò¹ÇÔ Ñ̈Â¨Ð

·íÒãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àËÅ‹Ò¹Õé âμ¢Öé¹¨Ðà»š¹àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�»˜ÞÞÒ

áÅÐàμÔºâμà»š¹μŒ¹¾Ñ¹¸Ø�»˜ÞÞÒ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ¢Í§ÊÑ§¤ÁáÅÐ

»ÃÐà·ÈªÒμÔμ‹Íä»
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