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Quotation ครูเพาะพันธุ์ปัญญา  
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ครูอรุณวรรณ  กลั่นกลึง  โรงเรียนท้ายหาด    
(1) “.....ที่น่าภูมิใจสําหรับครูคงไม่มีอะไรนอกจาการเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการของเด็กๆ   ที่ชัดเจนมากๆ คือ นักเรียนหญิง
ช้ัน ม.1 ที่เรียนอยู่ในลําดับท้ายๆของห้อง กลับสนใจทําโครงงาน   เด็กคนนี้จะคอยติดตามถามไถ่ในกิจกรรมเสมอ  ร่วม
รับผิดชอบทํางานจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ   จนสุดท้ายเพื่อนเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมนําเสนอ และผลการเรียนที่ดีขึ้นมากๆ  
นั่นเป็นเพราะนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่เปลี่ยนไป   เมื่อเพื่อนและครูได้ให้โอกาส ทําให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัว
ของเขาเอง.....”  
 
ครูปุณยฉัตร   ถํ้ากลาง  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์   
(2)  “.......และแล้วไม่นานลมสงบ  ฝนหยุดตก  ท้องฟ้าสดใส  ดอกไม้ผลิบานชูช่อรับแสงทองของพระอาทิตย์  เหมือนกับเด็กๆ 
ในวันประกาศความสําเร็จหรือวันนําเสนอผลงาน   เด็กๆ ย้ิมแย้มแจ่มใส  ในรอยยิ้มบ่งบอกถึงความสุข  ความภาคภูมิใจ เมื่อ
ถามถึงผลงานเด็กๆ  จะตอบด้วยความกระตือรือร้น  คล่องแคล่ว  ฉะฉาน  พร้อมรอยยิ้ม.....” 
 
ครูสุธาสินี  เพชรกระจ่าง    โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)   
(3)  “.....สิ่งเหล่านี้เป็นกรรมวิธีที่ไม่ใช่ทฤษฎีการสอนตามทฤษฎีของนักการศึกษาที่โด่งดัง   ไม่มีปรากฏอยู่ในหลักสูตรการผลิต
ครูของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  และครูผู้สอนก็ไม่เคยใช้วิธีการเช่นนี้ในการจัดการเรียนการสอน จนทําให้เด็กๆในสมัยนี้
คุ้นชินกับเสียงตวาดแหว!! ของครูเพื่อให้เงียบ   เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีไม่ได้ยิน ก็จะไม่เงียบ  เสมือนครูกําลังสร้างความคุ้นชิน
เกี่ยวกับ “สังคมการตวาด” ให้กับเด็ก....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
นางแววดาว   ยาวิชัย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   
(4)  “......RBL แตกต่างตรงที่ “การยื้อเวลา” ให้นักเรียนได้ทบทวนประเด็นปัญหา  โดยใช้การคิดเชิงเหตุผล  พิจารณาความ
เป็นเหตุเป็นผล และความเชื่อมโยงของเหตุและผลเหล่านั้น    ประกอบกับการใช้คําถาม  ถามจนได้คําตอบที่ชัดเจน ก่อนที่จะ
เลือกหัวข้อศึกษาที่มีความสัมพันธ์และเป็นประเด็นปัญหาที่เหมาะสมจริงๆ  จะทําให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ และนักเรียน
ก็จะได้รู้ “ชัดเจน” ในสิ่งที่อยากรู้และตอบได้ว่า “จะรู้ไปทําไม  หรือทําไปทําไม.....” 
(5)  “.....สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ “ครูต้องถาม”  และถามให้เป็น   การถามให้เป็นไม่ใช่การถามเอาความรู้ แต่ถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนอยากหาความรู้ต่างหาก    ถามจนนักเรียนถึงบางอ้อว่าต้องทําอย่างไรต่อ   ถามไปที่ละ step ให้นักเรียนได้รู้สึกมี
ความสุขเมื่อไขปริศนาได้ทีละข้อ   มันจะเชื่อมโยงและชักนําให้นักเรียนเกิดกระบวนการสร้างความรู้ได้เอง....” 
(6)  “.....ความสําเร็จของโครงงานในมุมมองของดิฉัน ไม่ใช่ “ผลของโครงงาน”  ไม่ใช่ช้ินงาน  หรือรางวัลใดๆ  แต่มันคือสิ่งที่
ฉันเคยลืมให้ความสําคัญ คือ “การพัฒนาคน”  มันจะสําเร็จหรือล้มเหลว  ตอนนี้ดิฉันวัดที่ “พัฒนาการของลูกศิษย์” ต่างหาก  
ว่าสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้หรือไม่  เข้าถึงความรู้ได้อย่างไร  วิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับได้ เกิดทักษะชีวิตเพียงใด....” 
 
นางวิสารดา  ฉิมน้อย  โรงเรียนจักรคําคณาทร 
(7)  “......ทําให้ดิฉันได้เข้าใจและเกิดสํานึกถึงความเป็นครู   ทําให้ทราบว่าการสร้างคนเพื่อทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิต  มี
สามัญสํานึก  มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ   ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดที่แตกต่างนั้นมีวิธีการอย่างไร   ทราบว่าการคิดเชิง
เหตุผลจะสามารถสร้างความคิดเห็นที่ถูกต้องและการมองโลกตามความเป็นจริงให้แก่ลูกศิษย์.....” 
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ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย์  แก้วก้อ   โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
(8)  “.......คําถามที่โดนกลับมาคือครูเป็นครูสังคมจะสอนหนูเรื่องวิทย์ได้เหรอค่ะเป็นสิ่งที่ท่าท้ายมาก   ทุกวันนี้ได้คําตอบ
มาแล้วค่ะ  จากตัวนักเรียนเองทําเอาชื่นใจเป็นอย่างมาก   และครูอยากจะบอกว่าโครงการฯ นี้ทําให้ครูรู้ว่า นักเรียนก็เป็นครู
ของครูค่ะ....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
นางสาวผ่องศรี  บุญกู่  โรงเรียนละลมวิทยา 
(9)  “.....การทํากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการอบรม   เหมือนถูกสะกดจิตให้มองโลกและเหตุการณ์ต่างออกไปจากเดิม   
อบรมครั้งที่สอง การคิดเชิงเหตุผล  เหมือนเห็นแสงสว่าง   ต้องยอมรับว่าการอบรมครูในโครงการนี้เข้มข้นและเข้าถึง
ความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก   จากการอบรมทําให้ดิฉันย้อนกลับมาคิดว่า  หน้าที่ครูคืออะไร  อะไรคือการ
สอน   ที่ผ่านมาคือการสอนอะไร.....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
นายสรรเสริญ   ใหญ่แก้ว   โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
(10)  “.....แต่ในขณะเดียวกันก็ห้ามครูบอกคําตอบแก่นักเรียนโดยตรงแม้ว่าจะทราบคําตอบก็ตาม  โดยให้ครูพยายามถาม
คําถามกลับเพื่อให้นักเรียนได้คิดและศึกษาหาคําตอบด้วยตนเอง    จากการทํางานร่วมกัน (ทําโครงงานบนฐานการวิจัย) ช่วย
ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน  ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนและครู   ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ 
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนาน   นักเรียนและครูไม่เครียดกับการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น   นักเรียนเริ่มหา
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีขั้นตอน  มีกระบวนการคิด   นักเรียนเริ่มคิดก่อนตอบคําถาม  คิดก่อนทํา  และคิดหาวิธีการก่อนจะ
มาพบครูที่ปรึกษาเสมอ   จากที่เคยถามว่า “จะต้องทําอะไรทําอย่างไร” นักเรียนจะเปลี่ยนคําถามเป็น “จะทํา..............ดี
หรือไม่ / ได้หรือไม่......” 
 
อาจารย์คมกฤช  มานิตกุล  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
(11)  “.....จนถึงวันที่จะทดลองใช้สารสมุนไพรกันจริงๆ   วันนั้นเด็กๆ ต่ืนเต้นเหมือนจะได้ไปเมืองนอกครั้งแรก  มากันต้ังแต่
เช้า  เช็ดเพลท  ติดป้ายสารสมุนไพร  ตรวจสอบเพลี้ยอ่อนที่ใช้  จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ   เมื่อเริ่มลงมือทําการทดลองรู้สึก
ระทึก  เพราะต้องคอยเวลาที่จะต้องบันทึกผลการทดลองด้วย  ต้องไปเรียนวิชาอื่นด้วย    หมดชั่วโมงที่เรียนปุ๊บรีบมาดูกัน
ใหญ่รวมทั้งกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย เพราะไม่เคยเห็น  อยากดูว่าจะเป็นอย่างไรตรงตามที่คาดหมายไว้มั๊ย(ตามสมมติฐานน่ะ)    เย้......
ผลออกมาแล้ว..... ผลออกมาอย่างไรช่างเถิด  เด็กทําได้ได้ทํา  ได้เรียนรู้ที่ไม่เคยมีใครสอนในห้องเรียน  ได้ทําด้วยตัวเอง   ที่
สําคัญคือทําได้ด้วยตัวเอง    พอเด็กนักเรียนบอกว่าปีหน้าพวกหนูจะลองไปทดลองข้างนอกจริงๆ ไม่ใช่ในห้องเรียนนี้เท่านั้น   
ฟังปั๊บน้ําตาคลอเลย..... ใครหนอจุดประกายความฝันให้เด็กบ้านนอกอย่างเรา......” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
นางกิจศรา  พรหมสวาท   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
(12)  “......ไม่ใช่เพราะตัวดิฉันเองที่ด้ินรน  แต่เป็นกลุ่มนักเรียนที่ดิฉันรับผิดชอบเขามีความกระตือรือร้น  อยากรู้ อยากเห็น  
สงสัย  ค้นคว้าและทดลองให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการรู้   ดิฉันมีหน้าที่แค่เป็นที่ปรึกษา ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ ลองทําแบบนี้เอาไหม   
การทําโครงงานครั้งนี้ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นการสอนนักเรียน   แต่สิ่งที่ได้ คือ การที่นักเรียนให้ความรู้เราในเรื่องที่เราไม่รู้  และเรา
ก็ให้ความรู้นักเรียนในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้....” 
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ครูจิตติมา  วัฒราช  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
(13)  “......การพัฒนาครูเพื่อนําไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้  ความสุข  ความภาคภูมิใจจึงบังเกิด  ทําให้เรามีพลังที่จะก้าวต่อไป    
หลากหลายครั้งที่ครูที่ปรึกษาแต่ละโครงงานจะนําเรื่องราวของนักเรียนที่มีปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหามาเล่าสู่กันฟังด้วยความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้น    บางครั้งศิษย์ก็เป็นครู  ครูก็กลายเป็นศิษย์  ซึ่งมันส่งผลให้ทั้งครูและศิษย์มีความใกล้ชิด  ผูกพันกัน
มากขึ้น    พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนที่เปลี่ยนไป กลายเป็นกลุ่มที่รักและสามัคคีกัน  เกิดทักษะกระบวนการและการ
ทํางานอย่างมีระบบ  กล้าแสดงออก   นั่นคือรางวัลที่ย่ิงใหญ่ในทีมงานเพาะพันธ์ุปัญญาของพวกเรา.....” 
 
นางสาวเรวดี นีระภักษ์   โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  
(14)  “......เป็นจุดเริ่มต้นการปรับทัศนคติ  ความคิด  การอยู่ร่วมกัน  การมองตนเองและผู้อ่ืน    หลังจากผ่านจิตปัญญาศึกษา
มา  สิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดในตนเอง คือ  เข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สนุกย่ิงขึ้น  
มีความสุขในการทํางาน    และเมื่อได้ผ่านการอบรมการคิดเชิงเหตุผล  การคิดเชิงระบบ  ทําให้ได้ความรู้ที่กระจ่างชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น ถึงขั้น อ๋อ !!!    มีครูในโครงการทั้งหมด 10 คน จากหลากหลายกลุ่มสาระฯ   น่าแปลกใจที่โครงการนี้ทําให้ทุกท่าน
หลอมกันได้   ระบบการทํางานเป็นทีมดีมาก   เรานัดประชุมพูดคุยกันบ่อยๆ ถึงพัฒนาการของเด็ก   และมีความสุขที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ออกแบบการสอนร่วมกัน    เพิ่งเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในโรงเรียน....” 
 
นายนัฐพล  จําปา  โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
(15)  “...... “ความรู้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น หากแต่ความรู้อยู่ที่เราเอง”  นั่นเป็นการจุดประกายความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ว่าความรู้ไม่ได้อยู่ที่ครู แต่เป็นเด็กเองที่จะต้องสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง    แล้วครูจะทําอะไรได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องนํา
ความรู้มาบอกเด็ก  นับเป็นเรื่องที่ยากย่ิง    แต่เมื่อได้ดําเนินกิจกรรมโครงงาน พร้อมกันกับเด็ก ทําให้ได้พบศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ที่มีความสามารถแตกต่างกัน   ซึ่งความสามารถแต่ละอย่างนั้น นอกจากจะทําให้เด็กทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว  ยังช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กอีกทั้ง   ยังช่วยให้เพื่อนๆ ได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของกันและกัน    
กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นเร็วมาก.....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ครูกานดา  ช่วงชัย   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
(16)  “.....นับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในระยะเริ่มต้น  แต่เมื่อโครงการได้ฝึกให้รู้จักวางใจ  การเปลี่ยนแปลงก็
เริ่มเด่นชัดขึ้น คือ การเปลี่ยนครูจากเคยจัดกระบวนการเรียนรู้คนเดียวมาเป็นทีม  มีการวางแผนร่วมกัน   กลับพบว่ามุมมอง 
ประสบการณ์ของแต่ละคนทําให้การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมายประสบความสําเร็จได้ดีขึ้น  รู้สึกผ่อนคลายได้เร็ว
เมื่อเกิดปัญหา....” 
 
นางกรมล บุญทรง  โรงเรียนแม่ตํ๋าตาดควันวิทยาคม 
(17)  “.....มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางข้าพเจ้าและคณะครูได้สอนเด็กเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล  เด็กหลายๆ คนต่ืนเต้น
กับความรู้ใหม่ที่ได้   เด็กบางคนจากที่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นในหมู่เพื่อนก็เริ่มแสดงความคิดเห็น   เด็กหลายๆ กลุ่มรู้จัก
โต้แย้งกันอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น   ทําให้ข้าพเจ้าและคณะครูคิดว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้ว  เพราะทําให้เด็กกล้าที่จะคิดและ
กล้าที่จะทํา   ที่สําคัญคือคิดและทําอย่างมีความสุข....” 
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
นางสาวชาลี  คงเคว็จ   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
(18)  “.....การน่ังรถสองแถว  ไปเก็บข้อมูล  นั่งกินข้าวกล่อง  ด่ืมน้ําจากขวดบนศาลาเก่าแก่ริมคลองกับเพื่อนครู  เด็กๆ  
ชุมชน  วัด  โรงเรียน  มัสยิด  เป็นภาพสะท้อนความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง   เรามิอาจแยกส่วนได้เลย   สรรพสิ่งล้วนต้องพึ่งพา
กันและเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน....” 
 
นางทิพยา   ณ พัทลุง   โรงเรียนระโนดวิทยา   
(19)  “.....นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แม้ว่าเป็นสถิติพ้ืนฐาน  เพิ่งเข้าใจผลการศึกษาแบบแยกส่วน  เช่น 
วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา   นักเรียนไม่สามารถนํามาบูรณาการกันได้ เช่น การหาค่าเฉลี่ย   เมื่อนักเรียนได้
ข้อมูลมาแล้วหาค่าเฉลี่ยไม่เป็น  ถามสูตรตอบได้แต่ไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้.....” 

 
Quotation นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา  

 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
เด็กชายส่งเสริม  นวลจันทร์  โรงรียนท้ายหาด   
(1)  “..... อาจารย์สอนผมในการทํางานในทะเลกับชาวประมงและทํางานเรียนรู้กันในบ้านของผู้ใหญ่   ผมดีใจและมีความสุข
มาก  เป็นบรรยากาศที่ดี  ร่มเย็นจนผมไม่อยากกลับ   ผมอยากมีความสุขอยู่ที่นั่นกับเพื่อนๆ ของผม   และนอกจากนี้ผมยังได้
รู้ว่าบ้านปลาที่พวกเราทดลองสร้างขึ้นนั้น  สามารถทําให้มีสัตว์หลายๆ ชนิดมาอาศัยอยู่ได้จริง  ได้ความรู้ในเรื่องที่เป็น
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงต่อๆ กันมา เช่น ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร....” 
 
เด็กหญิงกาญจนาพร สัมมีสี    โรงรียนบ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง)   
(2)  “....หลังจากที่ได้ทําโครงงานนี้เรามีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมาก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยอมรับความคิดเห็น
คนอื่น  เปลี่ยนทัศนคติมองโลกกว้างขึ้น  รู้จักที่จะค้นคว้าทําอะไรด้วยตัวเอง  ได้พัฒนากระบวนการคิดของตัวเอง  คิดที่จะ
ตอบคําถามอย่างไรให้สมเหตุสมผล  และได้หันกลับมามองสิ่งที่เราเคยมองข้าม    แม้ว่าบางทีเราจะเครียด  ท้อ  คิดมาก  แต่ก็
ทําให้เรามีความคิดรอบคอบคิดอย่างมีวิจารณญาณและได้รู้จักความสามัคคี   ภูมิใจคนในท้องถิ่นของตนเองที่มีไมตรีพร้อมที่
จะบอกสิ่งที่เราสงสัย   และทําให้รู้ว่าท้องถิ่นของเรามีค่าแค่ไหน...” 
 
เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์วงษ์   โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) 
(3)  “....เชื่อได้เลยว่านักเรียนทุกคนซึ้งมากกับคําว่า “เหนื่อย”  ต้องทดลอง ทํานั่น ทํานี่ โน้น นี้ นั่น ยุ่งยาก  แต่เชื่อไหมว่า
ความเหนื่อยจากการทําโครงงานครั้งนี้ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปไม่น้อยเช่นกัน  ได้ฝึกทักษะการคิด  การทํา  การพูด   ก็เป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่พัฒนาตัวผู้เรียน  และการทํางานก็จะทําเป็นกลุ่มเพื่อให้เรารู้ว่าหัวเดียวไม่เท่ารวมหัว...” ...... “...ถึงแม้ว่า
ตอนนี้งานที่ทําอาจจะออกมาไม่ดีสักเท่าไร  แต่ด้วยความรู้ที่ได้จากผู้รู้  เราก็จะจดจําไว้และปฏิบัติตามความเข้าใจ  ถึงจะ
เหนื่อยสักเท่าไร  ถ้าเราทําด้วยความต้ังใจมีใจรัก   ไม่ว่าสิ่งที่ทําจะดีหรือไม่  แต่เราก็ยังจดจําเสมอว่าครั้งหนึ่งเราเคยทําด้วยใจ  
ทําด้วยความพยายาม  ทําด้วยรอยยิ้มนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด....”   
(4))  “.....ฉะนั้นจึงดีย่ิงนักที่ผู้อาวุโสนําความรู้มามอบให้กับนักเรียน  เพราะเด็กๆ ทุกคนนั้นคอยเดินตามรอยเท้าผู้ใหญ่  ไม่ต่าง
อะไรกับดอกไม้โน้มไปหาแสงตะวัน  โครงการเพาะพันธ์ุปัญญานี้จึงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ดีเช่นกัน  เด็กๆ จึงได้ความ
สนุกไปพร้อมกับการเก็บเกี่ยวความรู้ของตนเอง  และเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาได้ดีกว่าการด่ืมแป๊บทีนเสียอีก....” 
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
เด็กหญิงลักษิกา ศรีโรจนกุล   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
(5)  “.....สิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวฉันอีกอย่าง คือ ความขยัน  ความมุ่งมั่น  ความพยายาม  ความซื่อสัตย์  ที่มีมากขึ้น
หลังจากการทําโครงงานนี้   นอกจากนี้ฉันยังได้เรียนรู้การรับฟังคนอื่น  ความอดทน  การทํางานอย่างเป็นระบบ  การ
แก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมากขึ้น    สิ่งสําคัญที่สุดที่ฉันได้จากการทําโครงงานครั้งนี้ มันเป็น
ประสบการณ์  มิตรภาพ  และความเข้มแข็ง ที่ฉันได้ผ่านความลําบาก เจอกับปัญหาอุปสรรคมากมมายในการทําโครงงาน   
แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ   ฉันมุ่งมั่นต่อไปจนประสบความสําเร็จ   นับว่าคุ้มค่ากับความต้ังใจของฉันจริงๆ....” 
 
เด็กชายเนติวิทย์  ชัยธรรม  โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน 
(6)  “.....การเรียนวิชาโครงงานจากคณะครูในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  กระผมได้เรียน 1 ปี  ทําให้ผมเป็นคนที่ย้ิมง่ายอยาก
มาโรงเรียนแต่เช้า และสนใจตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนมากขึ้น   เมื่อครูสอนให้นั่งสมาธิที่ผมไม่เคยปฏิบัติมาก่อน และผมเริ่มไป
สวดมนต์ตอนเช้าเกือบทุกวันกับคุณครู ทําให้รู้สึกผ่อนคลายและพบความสุขสบายขึ้น   เมื่อมีเวลาว่างผมจะไปพบและสวัสดี
คุณครูที่สอนผม...”   
 
เด็กหญิงอรวรรณ    กันทะวี   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
(7)  “......แต่โครงงานฐานวิจัยก็ยังยากเกินไปสําหรับเด็ก ม. ๒ อย่างดิฉัน   ดิฉันคิดเช่นนั้น  แต่พอเวลาผ่านไป  การได้ลงมือ
ทําได้ลองผิดลองถูก ได้คิด ได้วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล  ความท้อแท้  ความอดทน  ความมุ่งมั่น  ความพยายาม  และอีก
มากมาย ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการทําโครงงานได้เปลี่ยนแปลงความคิด  สร้างเด็กผู้หญิงคนเดิมให้เป็นคนใหม่   ทําให้การ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่ต่ืนเต้น....” 
 
เด็กชายอนุศิษฎ์  กระทุ่ม  โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
(8)  “..... ตลอด 1 ปีกว่า ที่ผมได้เข้ามาทําโครงการนี้ ทําให้ผมได้คุ้นชินกับคําว่า “ความอดทนและความเสียสละ”   เวลาตอน
ที่เราลงพื้นที่ ไม่ว่าฝนตกเราก็ต้องไป  แดดออกก็ต้องไป  ร้อนแค่ไหนก็ต้องไป  เพราะว่าเป็นงานวิจัย    วันหยุดเสาร์ – 
อาทิตย์ เพื่อนต่างห้องหยุด ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน  แต่เราต้องลงพื้นที่  เพราะจะต้องไปสํารวจข้อมูลต่างๆ   และที่สําคัญ ผมได้
รู้จักกับคําว่า “ความสามัคคี” ในการทํางานกันเป็นทีมหรือเป็นหมู่คณะ  ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในตอนนี้ประเทศไทยเกิดปัญหา
การแตกแยก   ถ้าหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านเมืองก็จะไม่สงบสุข....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
เด็กหญิงอภิชญา  มลิพันธ์   โรงเรียนละลมวิทยา 
(9)  “.....เพราะคิดว่าแค่ทําโครงงานมันจะยากตรงไหน  แค่ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วคัดลอกงานเขามา   แล้วเวลาไม่
เข้าใจก็ให้ครูทําให้  ให้ครูคอยบอกคอยตามเดียวก็ได้เรื่อง    แต่ความคิดนั้นเป็นอันต้องขุดหลุมฝังมันลงไปในดิน  เพราะว่ามัน
ผิดหมด   เราต้องเริ่มต้ังแต่วิธีการรับฟังการศึกษาการเชื่อมโยงเหตุและผล  สาเหตุและปัญหา  วิธีการคิด  การแก้ไข  
กระบวนการคิด  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้สําเร็จ...” ....... “....ถึงจะต้องสละเวลาความสุขจากการพักผ่อนในวันหยุดเพื่อ
โครงงาน  แต่ก็ไม่เคยมีเลยสักครั้งที่รู้สึกว่าสิ่งที่ทํามาจะสูญเปล่า  เพราะการทํางานก็ได้เปลี่ยนความคิดและนิสัยของเด็กหญิง
คนหนึ่ง   จากที่คิดจะพึ่งอย่างเดียว  ก็หันมาใส่ใจและทํางานด้วยตนเอง   กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมตามความคิด    
ในตอนนี้ดิฉันคิดได้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลของในตัวเอง.....” 
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เด็กหญิงสุณิษาปิงมูลทา   โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
(10)  “...... แต่เมื่อได้ทําไประยะหนึ่ง ก็รู้สึกว่ามันยากและทําต่อไม่ไหว   รู้สึกเริ่มท้อ  เพราะเมื่อทําการทดลองแล้วมันล้มเหลว
หลายครั้งจนไม่อยากทําต่อ   แต่ในความล้มเหลวนี้ก็ทําให้มันเกิดประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิต   ทําให้อยากทําโครงงานนี้ต่อ  
โดยหันมาสนุกกับโครงการมากกว่าที่จะเครียดกับมัน   ทําให้กระบวนการคิดที่เคยอยากทดลองอย่างเดิมก็เปลี่ยนไป   หา
วิธีการใหม่ๆ มาทดลอง เพื่อหาวิธีที่ทําให้โครงการนี้สําเร็จ    โครงการนี้สอนให้เรามีความคิดเปลี่ยนไปจากที่เคยคิดเคยพูด
อะไรไปตามความรู้สึก ก็ทําให้เปลี่ยนไปคิดอย่างเป็นระบบ  มีเหตุมีผลมากกว่าเดิม  ไม่ใช้อารมณ์เป็นหลัก....” 
 
เด็กหญิงณัฐฎ์ธิดา ขําเจริญ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
(11)  “......โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาได้สอนให้ฉันรู้จักคําว่า “ค้นคว้า”   ในสมัยก่อนฉันไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหา
ความรู้เลย   ถ้าหากครูสั่งรายงานฉันก็เข้าหัวข้อเรื่อง copy และวาง   ไม่เคยอ่านรายงานที่ตนเองทําด้วยซ้ํา   จนกระทั่งวันนี้
ที่ฉันได้เข้าโครงการ ทําให้ฉันพูดกับตัวเองว่า “นี่เราทําไปได้ยังไง”    โครงการนี้ทําให้ฉันรู้จักคําว่า “การอ่าน”    ฉันไม่ชอบ
การอ่านหนังสือและการค้นคว้าเลย  แต่ฉันก็ต้องทํามันให้ได้   ในช่วงนี้ฉันก็รู้สึกต่ืนเต้นดี  น่าเร้าใจในการทํางาน   แต่พอทํา
ได้ประมาณ 1 เดือน ฉันก็เหนื่อยมาก และไม่อยากทําโครงการนี้อีกเลย    รู้สึกว่าทําไมชีวิตเราต้องทําอะไรแบบนี้ด้วย   
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสอนให้ฉันรู้จักคําว่า “การแก้ปัญหา”   จากที่ฉันเป็นคนที่เวลาเจอปัญหาก็จะถอยออกมา  ไม่อยาก
แก้ปัญหา และไม่อยากเผชิญกับปัญหา   พอฉันเข้าโครงการก็ต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ต้องผ่านมันไปให้ได้ โดยการใช้
สติปัญญาให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาขวางกั้นให้เราได้ก้าวเดินมันต่อไปได้....” 
(12)  “......โครงการนี้ทําให้ฉันเข้าใจในอะไรหลายๆ สิ่ง  หลายๆ อย่างมากขึ้น   ทําให้จากเด็กที่ไม่รู้จักแบ่งเวลากลับแบ่งเวลา
เป็น   ทําให้เด็กที่ไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็กลับมาศึกษาหาความรู้    จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจการเรียนมากนักก็
กลับมาเห็นคุณค่าของการเรียน    จากเด็กคนหนึ่งที่ชอบหนีปัญหาก็กลับมาเป็นคนที่กล้าเผชิญทุกปัญหา    จากเด็กคนหนึ่งที่
ไร้สาระบ้าบอไปวันๆ ก็กลับมามีสาระ    จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาไปกับสิ่งไร้สาระสูญเสีย
เวลาที่มีค่าก็กลับมาเห็นคุณค่าของเวลาที่ผ่านล่วงเลยไป   จากเด็กคนหนึ่งที่ใช้ Social Network ไปกับสิ่งไร้สาระก็กลับมา
เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้    กลับมาเห็นความสําคัญ    น่าแปลกนะที่โครงการนี้สามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้  เพียง
ใช้เวลาไม่ถึง 1 ปีด้วยซ้ํา   กลับทําให้เปลี่ยนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ    เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง.....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมคิด   เด็กหญิงกนกพร สังข์ทอง   เด็กหญิงชนิตา ปัญจโรจน์   โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
(13)  “.....แรกๆ เราไม่ค่อยยอมรับกันถกเถียงกัน งอนกันเมื่อเพื่อนไม่ฟังเรา  แต่เด๋ียวนี้เรายอมฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น 
เพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครคิดถูกไปทั้งหมด.....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
นายศุภชัย  คุลทิ   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์    
(14)  “.....ได้รับความรู้จากคุณตา  คุณยาย  คุณลุง  คุณป้า  คนในท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเตยหนาม  ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ
เรียนทฤษฎีในห้องเรียน  แต่เกิดจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ประสบการณ์โดยตรงที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น   ความรู้สึก
เดิมๆ ที่คิดว่ามันยากเหมือนแบกโลกก็หายไป  เหมือนกับว่าความรู้สึกนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย   ผมเกือบจะเสียโอกาสนี้ไป
ด้วยความคิด  ทัศนคติ ที่แย่ๆของผม....” 
 
 



7 
 

นางสาวมุกธิดา ขํามี  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม 
(15)  “....สิ่งที่เราได้รับจากการทําโครงงานครั้งนี้ มันมากกว่าความรู้    พวกเราได้รับมากกว่าประสบการณ์    แต่การทํา
โครงงานครั้งนี้มันยังสอนให้เรามีความอดทน    สอนให้เรามีความรับผิดชอบ   มีการคิดที่เป็นระบบ    โครงงานนี้เปิดโลกที่
เคยแคบของพวกเราให้กว้างขึ้น    เปิดกะลาที่เราเคยอยู่  ให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ    เรียนรู้จากความผิดพลาด  เรียนรู้จาก
ปัญหา  เรียนรู้ที่จะเผชิญเพื่อข้ามผ่านทุกอย่างไปให้ได้    เราได้เรียนรู้แล้วว่า “ความสําเร็จของการทําโครงงาน ไม่ใช่แค่การ
ทําโครงงานให้ ‘ได้’ แต่คงเป็นการที่เราทําโครงงานให้ ‘เป็น’มากกว่า....” 
 
นายอภิเษก พรมบุตร   โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 
(16)  “....ผมมีความคิดฝังอยู่ในหัวมาต้ังแต่ประถมว่าการทําโครงงานมันช่างน่าเบื่อ  น่ารําคาญ  ยุ่งยาก  ไม่รู้เรื่อง    อะไรเป็น
สิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดราวกับหนอนเลยทีเดียว   แต่ผมก็ยังหวังให้เรื่องที่เพื่อนพูดนั้นเป็นเพียงการโกหกกันเล่น   ผมก็ยังยิ้มๆ
อยู่   พอถึงคาบเรียนวิชาเคมีคุณครูก็สอนไปตามปกติเหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึก “โห่! อะไร” อีกครั้งและรุนแรง
กว่าเดิม คือ คุณครูบอกว่า  “นี่ทุกคน.. ครูเลือกห้องพวกเรานะที่จะเข้าโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาเจอกันตอนคาบชุมนุมที่ห้อง
นี้นะ”    ผมรู้สึกแย่มากๆ เพราะไม่รู้จะเจออะไรอีกบ้างตลอดเทอมนี้  และแล้วเวลาที่จะไปเรียนคาบชุมนุมก็มาถึงผมเดินเข้า
ห้องด้วยจิตใจที่หดหู่  ไม่อยากจะทําอะไรเลย....”.........”....ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเริ่มชอบการทําโครงงานตั้งแต่เมื่อไร  และ
โครงงานของเราก็ยังไม่ได้ผลสําเร็จเลย    คุณครูที่ปรึกษาโครงงานก็บอกว่า “การทําโครงงานทําวิจัยนั้นมันไม่ได้สําเร็จทุกเรื่อง
หรอกมันก็มีสมหวังมีผิดหวังกันบ้าง  ไม่ต้องเสียใจหรอกนะ”    ผมก็ไม่เสียใจอะไรมาก  แต่เสียใจที่การทําโครงงานต้องสิ้นสุด
ลงโดยยังไม่ได้ผลสําเร็จ   สรุปความรู้สึกทั้งหมดของผมตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ุปัญญามา  ทําให้คนอย่างผมที่ไม่
ชอบโครงงานเกลียดการทําโครงงานมาก กลับเปลี่ยนให้ผมเป็นคนละคนเลย    ทั้งชอบ  ทั้งสนุก  ต่ืนเต้น   ดีใจที่ได้ทํา
โครงงาน....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
เด็กหญิงศิญาภรณ์  ธรรมวงศ์   โรงเรียนภูซางวิทยาคม   
(17)  “.....ตอนที่ฉันเรียนชั้นประถมก็เคยทําหลายโครงงาน   แต่เมื่อมาทําโครงงานนี้  ฉันคิดว่าสิ่งที่เคยทําจะเรียกว่าโครงงาน
ไม่ได้เลย  เพราะเราไม่ได้ทํา  ไม่ได้ศึกษาเองเลย...” ......... “...ฉันคิดว่าฉันโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  มีความรับผิดชอบ  มีความ
อดทน  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การแก้ไขปัญหา  กล้าแสดงออก  มีทักษะเรื่องการพูด  และอีกอย่างหนึ่ง
ที่สําคัญ คือ ความซื่อสัตย์    ตอนทําแบบสอบถามคุณครูให้คัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก  หลังจากคัดแล้วมี
แบบสอบถามจํานวนมากที่ใช้ไม่ได้   ฉันคิดว่าทําไมต้องคัดออกแค่ลืมเช็คช่องใดช่องหนึ่ง    แต่เมื่อได้ยินครูอธิบาย  ฉันก็คิดว่า
ทําไม เพราะมันเป็นสิ่งที่นักวิจัยควรมี คือ ความซื่อสัตย์....” 
 
เด็กชาย...........   ชั้นม. 2 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
(18)  “....อาจเป็นเพราะวันนั้นเองที่ทําให้เราช่วยกันและทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเรียกได้ว่า   เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้าง
มิตรภาพให้แก่เราทั้ง 4 คนเลย....”........ “....แต่แล้ววันแรกของเราก็พังไปไม่เป็นท่า   แต่ทุกคนก็ไม่ถอดใจง่ายๆ  พวกเราเลย
ให้กําลังใจกัน  และบอกกันว่า “ต้องสู้ ต้องสู้ จึงจะชนะ....” 
 
นางสาวพิชชาพร คีรีแก้ว   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
(19)  “.....กลุ่มของเราได้ประเภทมนุษยศาสตร์  ซึ่งเป็นแนวใหม่ไม่เคยทํามาก่อน  และไม่เคยคิดจะทํา  เพราะปกติดิฉันถนัด
แต่เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เรื่องที่ต้องมีตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  ตัวแปรควบคุม  มีสารละลาย  มีพืช  มีกล้องจุลทรรศน์  
มีการเตรียมสารละลาย  เตรียมอุปกรณ์    แต่นี่ ไม่ใช่เลย  แหวกแนว ศึกษาเรื่องความนึกคิดของมนุษย์  จิตใจ  มันช่างยาก
จริงๆ     คุณครูให้ข้อคิดว่า  ย่ิงเราไม่เคยทําสิดี  หลังจากนี้เราจะได้เคย    พอได้ฟังก็ฉุกคิดขึ้นได้  เหมือนกับมีหลอดไฟแบบ
หลอดกลมเปลืองพลังงานตั้งโด่ขึ้นบนหัว   เหมือนกับมีแสงจากปลายอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยความมืด...” ...... “....ซึ่งหากเรียนรู้ใน
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ห้องเรียนคงยากที่จะได้ทักษะเหล่านี้   การใช้ทักษะทางสังคมจําเป็นอย่างยิ่งในการเข้าเก็บข้อมูลในชุมชน   การไหว้และกล่าว
คําทักทายดูเหมือนว่าจะเป็นมารยาทขั้นต้นที่ใช้แต่กลับได้รับการตอบสนองจากผู้พบเห็นทุกครั้ง   ทําให้ปัญหาในการลงพื้นที่
คลีคลายลงไปตามลําดับ.....” 
 
เด็กหญิงอรปรียา    ปวงแก้ว   โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
(20)  “.....หนูนั่งเขียนข้อเสนอโครงการพร้อมกับต้องเคลียร์งานคุณครูสุดโหดท่านหนึ่ง (ขอไม่เอ่ยช่ือนะค่ะ)   กลัวไม่เสร็จทั้ง
สองงาน  แต่สุดท้ายก็เสร็จค่ะ  สนุกดี    มันทําให้หนูรู้ว่าเวลาเป็นของมีค่า   คนเราต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกัน   หนู
ต้องทําแต่ละอย่างให้สมดุลกัน   แรกๆ การเขียนงานวิจัยของหนูก็เป็นแบบมั่วๆ ไป   โดนครูด่าไม่ย้ัง  พอหลังๆ ก็จับทางได้
เริ่มเข้าใจงานของตัวเอง  แต่ก็ต้องโดนว่าเรื่องการพิมพ์เอกสารอีก    เคยคิดว่าคุณครูจะมาจู้จี้เรื่องแค่พิมพ์คําตก  ตัดคําไม่ถูก
ทําไม เพราะมันก็อ่านออกเหมือนกัน   แต่มีวันหนึ่งหลังจากโดนกําชับบ่อยๆ พอหนูไปตรวจงานให้เพื่อน  เห็นเพื่อนพิมพ์ตกๆ 
หล่นๆ ก็นึกรําคาญใจเหมือนกัน (หนูคงติดเชื้อคุณนายละเอียดจากคุณครู)...”  ..... “....ครูสอนว่าผลงานวิจัยคือสิ่งที่บอก
ตัวตนของเราได้  การเข้าร่วมโครงการเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งหนึ่งในชีวิต    มันทําให้เรามีความอดทนและความ
พยายามมากขึ้น  เข้าใจตนเองและยอมรับผู้อ่ืน....” 
 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
เด็กหญิงจิรวรรณ  ขาวเป็นคง   โรงเรียนธรรมโฆสิต 
(21)  “.....เช่นเดียวกับนักเรียนอีกหลายคนในห้อง  ซึ่งท้อกับวิชาเรียนนี้เอามากๆ    ต้ังแต่วันนั้น ความเครียดเริ่มครอบงํา
เด็กๆ    ฝันร้ายได้เกิดขึ้น  ทุกคนผวาเมื่อได้ยินว่าอาจารย์จะมาดูเรื่องโครงงาน   แน่นอนมันเปลี่ยนไป  จากวิชาเรียนที่
เฝ้าคอยเรียนด้วยความสุขทุกอาทิตย์  กลับกลายเป็นเฝ้าภาวนาให้ตรงกับวันหยุด   ตอนนั้นข้าพเจ้าจําได้ดี  ทุกคนหันหลัง
ให้กับมัน  หนีปัญหา  บอกว่า “ไม่อยากรับรู้อีกแล้ว”  ......... “...และแล้วการทํางานก็เสร็จสิ้น    แน่นอนบางคนรู้สึกเป็น
อิสระ  และมีบางคนที่ได้กําไรจากการเก็บเกี่ยวโครงงานนี้อย่างเต็มที  ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็ได้ยินเสียงกระซิบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาว่าเปลี่ยนไปทั้งในด้านความคิดและอื่นๆ    แน่นอนข้าพเจ้าปลื้มและพอใจกับคําชมนี้  และรู้ได้ว่าโครงงานนี้ได้เข้ามามี
ส่วนช่วยในการเปลี่ยนความคิดของข้าพเจ้า  ให้ข้าพเจ้ารู้จักกับความเป็นเหตุเป็นผล   การฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองใน
ทางบวก  รู้จักกับความรู้ใหม่  การเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่  และการนําทั้งหมดนั้นไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง....” 
 
นางสาวอัจฉรา  เนินทอง   โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
(22)  “....คําที่หนูและเพื่อนๆ เจ็บปวดที่สุดคือ “ผิดจรรยาบรรณนักวิจัย”    ดูเหมือนว่าไมแ่รง  แต่สําหรับพวกหนูมันแรงมาก   
หนูและเพื่อนๆ ถึงกับกินข้าวไม่ลง (เรื่องนี้หนูพูดจริง)    ถ้าหนูย้อนเวลากลับไปได้  หนูจะไปบอกอาจารย์ไพโรจน์ว่า พวกหนู
ไม่ได้ต้ังใจที่จะทําผิดจรรยาบรรณ   พวกหนูไม่คิดที่จะเอาข้อมูลของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง   ที่พวกหนูทําไปเพราะหนูไม่รู้...
ตอนนั้นหนูรู้สึกท้อ สิ้นหวัง ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่หนูก็ไม่ถอย....” 
(23)  “......ความรู้ที่หนูได้จากการทําโครงงานในครั้งนี้ คือ “การต้ังหัวข้อชื่อเรื่องเปรียบเสมือนการซื้อเมล็ดพันธ์ุ   เพราะการ
ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และราคาดีต้องเริ่มจากการเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุก่อน   ก็เหมือนหัวข้อชื่อเรื่องโครงงาน  ถ้าเราคิดไม่ออกก็
เท่ากับว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อ  หรือต้ังวัตถุประสงค์ขึ้นมาได้    เมื่อเราเลือกเมล็ดพันธ์เสร็จแล้ว  เราก็ต้องพรวนดิน  รดน้ํา  
ใส่ปุ๋ย   ในที่นี้ก็เปรียบเสมือนการตั้งวัตถุประสงค์  ถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้แต่ละวัตถุประสงค์ก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราทํามันสูญ
เปล่าประโยชน์    เมื่อเรารดน้ําใส่ปุ๋ยเสร็จ  ต้นมันก็จะเริ่มออกใบให้เราเห็น   ในที่นี่เปรียบเสมือนการทดลอง  เมื่อเราทําการ
ทดลองเสร็จเราก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ”   นี่ล่ะค่ะ ความรู้ใหม่ของหนู  (อันนี้หนูคิดเองค่ะ) 
 


