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	 “ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง	 หันไปห่วงอ�านาจ	 ห่วงต�าแหน่ง	 

ห่วงสทิธิ	์และห่วงรายได้กนัมากเข้า	ๆ 	แล้ว	จะเอาจติเอาใจทีไ่หน	มาห่วงความรู้	 

ความดี	ความเจริญของเด็ก

	 ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น	 ก็จะค่อย	 ๆ	 บั่นทอนท�าลายความเป็นครู 

ไปจนหมดสิ้น	 จะไม่มีอะไรเหลือไว้	 พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ	 หรือผูกใจใคร 

ไว้ได้	ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป”

พระราชด�ารัสแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 

วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑



ค�ำน�ำ

 การเขียนจดหมายหรือบันทึกเป็นวัฒนธรรมที่เลือนหายไปเมื่อโลก

มีเทคโนโลยีที่เร็วกว่า เสียงทางโทรศัพท์ที่พูดแล้วหายไปกับอากาศและ

ข้อความสั้น ๆ ทาง smart phone ล้วนสื่อด้วยความด้อยในความรู้สึกแห่ง

สายสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ความคิดที่ละเอียดอ่อนจึงค่อย ๆ 

จางหายไป โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาพยายามฟ้ืนการเขียนบนัทึกความรูส้กึ

นึกคิด บันทึกการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งบันทึกประจ�าวัน (diary) เพราะ

เชือ่ว่านอกจากเป็นเครือ่งมอืพฒันาทักษะคดิท่ีละเอยีดแล้ว ยงัเป็นหลกัฐาน

ท�าความเข้าใจการศึกษาในแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญาอีกทางหนึ่ง

 ผมเลือกจดหมายของคุณครูท่านหนึ่งที่เขียนถึงลูกศิษย์ 29 คนของ

ห้องเรียนเพาะพนัธุปั์ญญาจดหมายตอบของนกัเรยีน บนัทกึประจ�าวัน 4 เล่ม

(ของคร ู1 เล่ม ของนกัเรียน 3 เล่ม) และข้อเขียนสะท้อนคดิของนกัเรยีนบาง

คนมาเรยีนรู ้เพือ่เข้าใจกระบวนการจดัการเรยีนโครงงานและความสมัพนัธ์

ระหว่างครูกับศิษย์ที่ก�าลังฝ่ามรสุมในฤดูกาลการเรียนรู้ที่ส�าคัญของชีวิต

 ผมใช้ค�าว่าฤดูกาลมรสุมเพราะโรงเรียนนี้เลือกท�าโครงงานที่ยาก 

ต้องทุ่มเทต่อเนื่องทั้งกายและใจ 

 เจ้าของข้อเขยีนท่ีสร้างการเรยีนรูน้ี ้คอืครูตรนุีช เพชรแสนงาม และ

นักเรียน 29 คน ของห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาชั้น ม. 4/1 โรงเรียนแจ้ห่ม

วิทยา อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง

 ข้อเขียนของผมแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 



 ตอนที ่1 “เหน็ด้วยใจและความคดิ” ข้อความตอนนีม้าจากบนัทึก 

3 ฉบบัทีผ่มเขียนจากประสบการณ์ลงพืน้ท่ีท่ีโรงเรยีนแจ้ห่มวทิยาเมือ่วันที ่1 

ธนัวาคม 2557 บทความส่งท้ายปีเมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2557 และบทความ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้ง 3 บทความนี้มีสายใยความคิดค�านึงถึงงาน

ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 ตอนที่ 2 “ความหมายจากความในใจ” มีเหตุการณ์บางอย่างที่

ท�าให้ครูตรีนุชเขียนจดหมายถึงนักเรียน จดหมายนี้ท�าให้นักเรียน 20 คน

เขียนตอบกลับ เนื้อความของจดหมายนักเรียนแสดงให้เห็นความเป็นเนื้อ

เดียวกันของครูและนักเรียน ท่ีมีการท�าโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นจุด

เชื่อมหลอมใจทั้งห้องเรียนเข้าด้วยกัน

 ตอนที่ 3 “Diary สื่อสัมพันธ์” เมื่อครูและนักเรียนต่างเขียนบันทึก

รายวัน เรื่องราวเดียวกัน แต่มองด้วยมุมของครูและนักเรียน เรื่องราว 

การท�างานจึงมาบรรจบเป็นการเรยีนรูท่ี้สวยงาม ผมเอาบนัทกึของครตูรนีชุ  

บันทึกของนักเรียน 3 คน และข้อเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนบางคนมา 

เรียงร้อยและตีความให้กลายเป็นสายสร้อยสายสัมพันธ์ของครูและศิษย์

 Diary ของนักเรียนคนหนึ่ง เขียนว่า “...อาจารย์สุธีระบอกว่าแจ้ห่ม

มีสมบัติอยู่มากมาย สมบัติในการเรียนรู้ และท่านบอกว่าท่านจะช่วยให้

นักเรียนและครูแจ้ห่มใช้ประโยชน์จากสมบัติที่มีให้มากที่สุด...” เธอเขียน

ตามทีผ่มพูดเมือ่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 วันท่ีผมไปเยีย่มโรงเรยีน หนงัสอืเล่มนี้ 

เป็นส่วนหน่ึงของการท�าให้สมบตัทิีม่อียูก่ลายมาเป็นการเรยีนรู ้ไม่เฉพาะแก่

โรงเรยีนแจ้ห่มวทิยา แต่เพือ่ผูส้นใจการศกึษาทัง้หลาย เพราะผมถอืว่าบนัทกึ

การท�างานคือสมบัติล�้าค่าของการท�างานเพาะพันธุ์ปัญญา



 เพือ่ความสมบรูณ์ของหนงัสอื ผมจงึเพิม่การตคีวามอธบิายความใน

งานเขียนชิ้นนี้ การตีความข้อเขียนผู้อื่นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตีความผิด

อันเน่ืองมาจากความเขลาไม่เข้าใจบริบทจริง ไม่เข้าใจความคิดที่แท้จริงท่ี

ซ่อนอยู่ในข้อเขียน อย่างไรก็ตาม ขอให้เข้าใจว่าผมตีความเรื่องราวเหล่านี้

ด้วยจิตปรารถนาดี ด้วยใจที่ใคร่เรียนรู้และแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น หากการ

ตคีวามได้ล่วงละเมดิผูใ้ดในทางมชิอบ ผมขอบอกกล่าวว่ามไิด้เกดิจากเจตนา

ร้ายแต่อย่างใด และขออภัยมา ณ ที่นี้

 ในสายตาของผม ครูตรีนุช และเพื่อนครูเพาะพันธุ์ปัญญาไม่เพียง

เป็นผู้มีใจให้กับการท�าหน้าท่ีครู แต่เป็นผู้กล้าหาญในการเปล่ียนแปลง 

การศกึษา คณุงามความดขีองหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นของ ครูตรีนชุ เพชรแสนงาม 

นักเรียนห้อง ม. 4/1 คณุสบุนั ทไิว รวมทัง้เพือ่นครูเพาะพนัธุปั์ญญาโรงเรยีน

แจ้ห่มวิทยา ที่ร่วมกันฝ่าฟันมรสุมในฤดูกาลเรียนรู้ที่ผ่านมา

 ขอขอบคุณเจ้าของบันทกึทกุท่านทีเ่ผือ่แผ่การเรียนรูน้ีใ้ห้การศกึษา

ไทย และสร้างการเรียนรู้ให้กับ “ผู้เพียงเฝ้าดูและตีความ” อย่างผม 

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

1 มีนาคม 2558
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	 “งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่น	 ๆ	 กล่าวในแง่หนึ่งที่

ส�าคัญก็คือว่า	ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ	์ความร�่ารวย	หรือประโยชน์

ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้	 ผลที่ได้ส่วนส�าคัญจะเป็นผลทางใจ	 ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็

จะพึงพอใจและภูมิใจอยู่แล้ว	 ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและ 

ยศศักดิ์เสียอีก”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ�าปี 2516

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2516





ตอนที่ 1

เห็นด้วยใจและความคิด

	 เมือ่รูว่้าผมไม่เคยถ่ายทอดอะไรให้ครมูาก่อน	ทกุอย่างท่ีเหน็เกิดจาก

การศึกษาเองจากหนงัสอืโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาเล่ม	“โครงงานฐานวจิยั:	

กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย”	จึงท�าให้ผมทึ่งในความสามารถ

พัฒนาตนเอง	ด้วยตนเองของครูตรีนุช	เพชรแสนงาม

ผมเหน็คณุครูตรีนชุ	เพชรแสนงาม	ครัง้แรก

เมือ่ท่านอยูบ่นเวทนี�าเสนองานวจิยัในงาน	“ล�ำปำง

วิจัย”	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	 ขณะนั้น 

เป็นเวลาบ่ายแก่	 ๆ	 ของวันที่	 14	 พฤศจิกายน	

2557	 สิ่งที่สร ้างความสนใจให้ผมคือการน�า

เสนอใน	 slide	 สุดท้ายที่เรียกเสียปรบมือให้

ก�าลังใจ	 อีก	 2	 สัปดาห์ต่อมา	 ผมพบครูอีกคร้ัง

ระหว่างร่วม	 workshop	 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์

เมื่อวันที่	 29-30	 พฤศจิกายน	 จากนั้น	 ผมไปเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่	 1	

ธันวาคม	 ตลอดระยะเวลา	 2	 เดือนกว่าจากนั้น	 มีเรื่องให้ผมต้องบันทึก

เก่ียวกับประสบการณ์ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	 3	 ตอน	 ซ่ึงน�ามารวมเป็น

ปฐมบทของหนังสือ	 ที่จะช่วยให้ผู ้อ่านเข้าใจบริบทโครงการเพาะพันธุ์ 

ปัญญาของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	อย่างที่ใจและความคิดผมเห็น

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา 1



วันพักผ่อนที่แจ้ห่ม

	 ช่วงวันที่	29	พ.ย.	-1	ธ.ค.	57	ผมอยู่ล�าปาง	ใช้เวลา	2	วันพบกับครู

และนักเรียน	100	กว่าคนเพื่อฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้งาน

วิจัยของเขามีความหมายมากกว่าที่ตาเห็น	 ผมพบว่าครูและนักเรียนเรียน

รู้เรื่องนี้อย่างน่าตื่นตามาก	 เหมือนกับไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน	 จบปฏิบัติการ

แล้วผมน่ังพักที่โซฟา	 มีนักเรียนมาเข้าคิวรุมถามงานของตนเอง	 ผมไม่ได้

อธิบายอะไรเลย	แต่ถามแหย่ให้นักเรียนตอบเอง	ท�าได้	2-3	คนนึกได้ว่ายังมี

อีกจ�านวนมากในห้อง	ที่น่าจะได้เรียนรู้ร่วมกัน	ผมจึงชวนลากเก้าอี้	2	ตัวไป

นั่งหน้าห้องคุยออกไมค์ให้ได้ยินทั่วกัน	งานที่ก�าลังจะจบจึงไม่สามารถจบได	้

กระทั่งหมดเวลาจริง	ๆ	เพราะต้องออกเดินทางต่อไป	อ.	แจ้ห่ม	มีครูเขียน

เล่าใน	Facebook	ว่านักเรียนดีใจมากที่งานของตนถูกผมแก้ไขให	้ท�านอง

ว่าเล่าอวดเพื่อนได้	

	 ผูห้วงัดจี�านวนมากเตอืนให้ผมพกัผ่อน	ดแูลสขุภาพ	เพราะมกัจะเหน็

ผมนวดต้นคอเม่ือว่าง	เป็นอาการของคนน่ังท�างานหน้าคอมพวิเตอร์	การออก

มาท�างานเช่นน้ีคือการพกัผ่อนอย่างหนึง่ในความคดิของผม	อย่างน้อยกเ็ป็น

เหตุให้ถอยออกจากจอคอมพิวเตอร์	 ความเพลิดเพลินในการท�างานกับครู

และนักเรียนกลบฝังความรู้สึกเหนื่อยหมดสิ้น	 ความเหนื่อยปรากฏเมื่อเข้า

ที่พัก	รู้สึกว่าร่างกายต้องการพักตอนเห็นเตียง	
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	 การเดินทางที่ผมชอบคือทางรถยนต	์

โดยเฉพาะเส้นทางทีไ่ม่เคยผ่าน	เส้นเลก็	ๆ 	 

ที่แยกเข้าอ�าเภอ	 ต�าบลเล็ก	 ๆ	 เพราะได้

เห็นทัศนียภาพต่าง	 ๆ	 การได้เดินทางใน

เส้นทางแบบนี้เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง

เช่นกัน	 ผมจึงถือว่าการมาท�างานที่แจ้ห่ม

ครั้งนี้คือการพักผ่อน	แต่ก็เกรงใจโรงเรียน

ถ้าหากต้องเตรียมการวุ่นวายเพื่อต้อนรับ	

ก่อนหน้านี้เห็นข่าวจาก	 Facebook	 ว่า

ครตู้องประชมุนกัเรยีนเพือ่งานนี	้ผมได้แต่

บอกไปว่าท�างานตามปกติ	 ผมอยากเห็น

ความปกติอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันมากกว่า	 อย่างไรก็ตาม	 การต้อนรับที่เป็น

ทางการดเูหมอืนเป็นธรรมเนียมท่ีห้ามกันไม่ได้	หากการจดัความสมัพนัธ์ของ

บุคลากรการศึกษาเน้นเอางานเป็นหลัก	 เอาการต้อนรับเป็นรอง	 ครูจะลด

ภาระงานไปได้มาก	ภาพที่ผมเคยเห็น	ผอ.	และครูเต็มสนามบินเพื่อต้อนรับ	

“นาย”	จากส่วนกลางตอน	3	ทุ่ม	ก็จะหายไป

	 ขอเล่าเบื้องหลังการมาเยือนก่อนเพื่อปูเรื่องที่เขียน	เมื่อ	2	สัปดาห์

ก่อนหน้านีผ้มไปร่วมงาน	“ล�าปางวิจยั”	ได้เหน็ครตูรนีชุ	(โรงเรียนแจ้ห่มวทิยา)	 

น�าเสนองานวจิยัการท�างานเพาะพนัธุปั์ญญาของตน	ครชูะงกัพดูต่อไม่ได้เมือ่

ต้องสรปุ	slide	สดุท้ายว่าผลการท�างานนีท้�าให้นกัเรียนเปล่ียนไปอย่างไร	ครู

หยบิหนงัสอืทีน่กัเรยีนเขยีน	reflection	บอกเล่าการเปลีย่นแปลงของตนเอง

ให้ที่ประชุมดู	แล้วร้องไห้	ต้องยุติการน�าเสนอไปโดยปริยาย	นับว่าเป็นการ

ครูหยิบหนังสือที่นักเรียน

เขียน reflection บอกเล่า 

การเปลีย่นแปลงของตนเอง 

ให้ที่ประชุมดู แล้วร้องไห้ 

ต้องยุติการน�าเสนอไปโดย

ปริยาย นับว่าเป็นการสรุป

ที่ตรงเน้ือหามากที่สุดโดย

ไม่ต้องพูด
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สรุปที่ตรงเนื้อหามากที่สุดโดยไม่ต้องพูด	ผมได้หนังสือ	reflection	ของครู

และเด็กมา	 1	 เล่ม	 อ่านแล้วจึงเข้าใจว่าครูร้องท�าไม	 ไม่ใช่ครูทุกคนจะร้อง	

แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างทีส่ะกดิจติใต้ส�านกึทีซ่่อนอยู	่ผมจงึตัง้ใจไปค้นหา

	 ความสุขอย่างหน่ึงของการออก

ต่างจังหวัดคือได้ไปนอนในบรรยากาศ

ชนบท	 คืนวันอาทิตย์ผมเข้าพักท่ีรีสอร์ท

ผสมร้านอาหารชื่อ	 “แอ่วอิ่ม”	 ได้นอน

บ้านหลังเกือบในสุด	สงบเงียบ	ติดทุ่งนา	

ไปถึงเมื่อเกือบ	6	โมงเย็น	ยังพอมีแสงให้ 

ถ่ายรปูชาวบ้านข้างเรอืนพกัยกร่องแปลงนา 

เตรียมปลูกพืชหลังนา	 เดาว่าน่าจะเป็น 

กระเทียมหรือหอม	 ฟางข้าวท่ีเหลือ

จากการนวดเตรียมไว้คลุมแปลงกองอยู่ 

ริมคันนา	 ในผืนนามีเปลวไฟเผาตอซังที่

เหลือเป็นหย่อม	ๆ	
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ที่พักผมอยู่หลังรองสุดท้าย เดินอีก 10 เมตรก็ลงแปลงนา

	 วันจันทร์เราออกตั้งแต่	6	โมง	ฟ้ายังมืดอยู่	ได้เห็นแสงทองขอบฟ้า

ระหว่างทางขึ้นเขาไปวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(https://

www.youtube.com/watch?v=laJrZ0g_TSg)	เราไปถงึวดัเมือ่สว่างแล้ว	

เข้ากราบพระประธาน	ออกไปทีล่านข้างโบสถ์ชมววิทุง่นาและเทอืกเขาจาก

มมุสงู	แสงสทีองจับขอบฟ้าท่ีมเีทือกเขาเป็นฉากกัน้	พระอาทิตย์ยงัไม่ทนัพ้น

เหลีย่มเขากม็เีสยีงเรยีกให้ออกมาขึน้รถ	เมือ่เดนิออกมาด้านนอกได้เหน็เจดีย์

ขาว	ๆ	จ�านวนมากตั้งอยู่บนยอดเขาสูงลิบ	นึกชมว่าช่างเป็นศรัทธาของชาว

แจ้ห่มที่ขนอุปกรณ์ข้ึนไปสร้างไว้	 ไม่ได้นึกเลยว่านั่นคือสถานที่ที่เราจะเดิน

ทางขึ้นไปจนถึง	การเดินทางช่วงต่อจากนี้ต้องใช้รถกระบะขับเคลื่อน	4	ล้อ

ป้ายแดงใหม่เอี่ยม	 (เข็มไมล์ยังไม่ถึง	 300	 กม.)	 ที่ทางวัดจัดให	้ ทางขึ้นเขา

แคบ	โค้ง	และชนัเป็นทางยาว	ผมน่ังคูค่นขับสงัเกตเหน็ว่าเขาไม่ยอมใช้ระบบ

ขับเคลื่อน	4	ล้อเลย	ใช้จังหวะเร่งเครื่องพุ่งทะยานขึ้นเนินที่ทั้งชันและแคบ 
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เลยีบหน้าผา	บางคราวเปลีย่นเกยีร์กลางทางชนั	เขาต้องใช้เทคนคิ	“เลีย้งคลัตช์”	 

จนกลิ่นไหม้เข้ามาในห้องโดยสาร	 มันจึงท�าให้ผมนั่งภาวนาด้วยความ

หวาดเสียว	แต่ก็วางใจว่าเขาน่าจะรู้ทางจึงกล้าขับแบบนี้	คนนั่งกระบะหลัง

จบัราวกระบะกันแน่น	รถมาจอดส่งทีพ่กัรถดอยผาหมอกเพือ่ให้พวกเราเดิน

เท้ากันต่อ	ขึ้นไปยังยอดดอยที่มองเห็นลิบ	ๆ	อยู่ฉากหลัง

 

พระอาทิตย์ก�าลังพ้นเหลี่ยมเขาที่ลานวัด       ในโบสถ์วัดเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

จุดหมายคือยอดเขาสูงมีเจดีย์ขาวปลายยอดหิน
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ลานจอดดอยผาหมอก เห็นยอดที่จะขึ้น และทางขึ้นดอย

	 ทางเดินข้ึนยอดดอยค่อนข้างสะดวกเพราะเป็นหน้าหนาว	 ดินแห้ง	

เส้นทางส่วนมากได้รับการปรับปรุงให้เดินง่ายด้วยทางเดินโครงเหล็ก	 เดิน

บ้าง	พักบ้างประมาณ	30	นาทีก็หายเหนื่อยเมื่อเห็นธรรมชาติเบื้องล่างจาก

ยอดดอย	เมื่อเทียบกับศรัทธาผู้คนที่ขนวัสดุขึ้นมาก่อสร้างแล้ว	การเดินขึ้น

ของผมเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกิน	 อากาศเย็นสบาย	 ท้องฟ้าโปร่งมองเห็น

ทศันียภาพเบือ้งล่างได้	360	องศา	เราทานข้าวเหนยีวหมป้ิูงเป็นอาหารเช้าที่

ศาลารมิหน้าผาชนั	มคี�าเตอืนว่าอาคารเหล่านีไ้ม่ได้รับการรับรองจากวศิวกร	

จึงไม่รับรองความปลอดภัย	 ผมไม่ใช่วิศวกรโยธา	 แต่ด้วยตรรกะว่าศาลาน้ี 

น่าจะเคยบรรทกุคนจ�านวนมากมาก่อนหน้านีแ้ล้ว	ดงันัน้	พวกเราไม่ถึง	10	คน	 

ไม่น่ามีปัญหาอะไร	 ความจริงแล้วเสี่ยงน้อยกว่าการนั่งรถขึ้นเขาเสียอีกเมื่อ

เราทราบความจริงบางอย่าง	 ท่ีเฉลยว่าท�าไมคนขับไม่ใช้ระบบขับเคลื่อน	 

4	ล้อ	และคลัตช์ไหม้
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ทัศนียภาพบนยอดเขามองเห็น 360 องศาเป็น 1 ใน 10 Unseen Thailand

	 เม่ือรถขึ้นมารับพร้อมคนขับคนใหม่	 เราจึงทราบว่าเพราะพวกเรา 

ขึ้นมาเช้าเกินไป	 คนขับประจ�ายังไม่มาท�างาน	 ขาขึ้นเขานั้นเรานั่งรถใหม่

พร้อมคนขับใหม่ที่ขับขึ้นเขาครั้งแรกให้เรา	ฟังแล้วทุกคนขอบคุณโชคชะตา	

ที่รอดมาได้

	 เราเดินทางออกมาถนนใหญ่พบกับวินมอเตอร์ไซค์เฉพาะกิจของ

นักเรียนที่ใต้ต้นไม้ข้างทาง	 จากนั้นเห็นภาพการเดินทางเป็นแถวตามกันไป

ตามทางแคบจนถึงผืนนาท่ีเป็นแหล่งวิจัยของนักเรียนกลุ่มนี้	 ข้าวไรซ์เบอรี่

ทีพ่วกเขาปลกูไว้เริม่ตัง้ท้องได้เวลาท�าพธิบูีชาพระแม่โพสพท่ีน�าโดยคณุสุบนั	

ปราชญ์ท้องถิน่ที	่“อนิ”	กบัโครงการเพาะพนัธุปั์ญญา	ผมเองกเ็พิง่ได้ร่วมพธิี

นี้เป็นครั้งแรก	 มีโอกาสเป็นผู้โปรยกลีบดอกดาวเรืองใส่แปลงนา	 ตามด้วย
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บทค�ากล่าวของคณุสบัุน	จะว่าสวดกไ็ม่ใช่	เป็นค�าธรรมดาถิน่เหนอืทีบ่อกแม่

โพสพ	แม่พระธรณีว่าได้อาศัยผืนดินนี้ปลูกข้าว	ขอฝากฝังให้ดูแล	อย่าให้มี

ศัตรูมาท�าอันตราย

ลงนาท�าพิธีไหว้แม่โพสพ

	 ผมสนใจที่นักเรียนห้อง	smart	science	ลงแรงปฏิบัต	ิเพราะสวน

ทางกับกระแสหลักที่นักเรียนกลุ่มนี้มักจะเน้นการเรียนในห้อง	 เน้นการจ�า

ข้อสอบ	 เสริมด้วยการติว	 ท่ีโรงเรียนเมื่อท่าน	 ผอ.	 กล่าวต้อนรับเสร็จก็ถึง

คราวครูตรีนุชออกมาพูดเรื่องการท�าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	พูดได้ไม่กี่

ประโยคครูก็ร้องไห้	 คิวถัดไปคือตัวแทนนักเรียนออกมากล่าวสิ่งที่ตนเอง

เปลี่ยนไปหรือได้จากการท�างานนี้	 พูดไม่กี่ค�านักเรียนร้องไห้	 ผมค่อนข้าง

มัน่ใจว่าเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงทีก่นิลกึเข้าไปข้างในจติใจแล้ว	

มันต้องมีปัจจัยบางอย่างที่หนุนการเกิดเช่นนี้
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	 หลังอาหารเที่ยงพี่เลี้ยง	(อาจารย์คณะครุศาสตร์	มรภ.	ล�าปาง)	อยู่

กับนักเรียน	 ส่วนผมพบกับกลุ่มครูท้ัง	 2	 รุ่น	 สอบถามการท�างานและให้

ค�าแนะน�าการออกแบบโครงงานท่ีก�าลังท�าปีนี้	 เพราะผมเกรงว่าการลงมือ

ปฏบิติัขนาดใหญ่ทีเ่หน็นัน้จะหยดุที	่PBL	(Project-Based	Learning)	ไม่ใช่	

RBL	 (Research-Based	 Learning)	 ผมพบว่าครูยังขาดทักษะการมองให้

เห็นทะลุไปที่การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะกับนักเรียน	 ส่วนใหญ่ยังติด 

รูปแบบและเครื่องมือท่ีเคยชิน	 ได้ท�างานท่ีตอบเพียง	 what	 ไปไม่ถึงการ 

บูรณาการสาระให้ตอบ	why	ผมเชือ่ว่าม	ีbarrier	ใหญ่มากท่ีโครงการเพาะพันธุ์ 

ปัญญายงัไม่สามารถทะลายกรอบคดิวจิยัของครไูด้	อธบิายไปได้	3	-	4	โครงงาน 

ก็ถึงเวลาไปลงแปลงนาในโรงเรียน

ครูและนักเรียนมาพบกันอีกคร้ัง

หนึ่ง	 จึงทราบว่าพ่ีเล้ียงให้นักเรียนเขียน

จดหมายถึงครูที่เห็นครูร้องไห้	2	ครั้งแล้ว	

เมื่อครูมาถึงนักเรียนบอกความในใจด้วย

การร้องเพลงให้	 แล้วภาพต่อจากนั้นคือ	

ท้ังครูและนักเรียนก็กอดกันร้องไห้เป็น 

กลุ่มใหญ่	

 

ส่วนใหญ่ยังติดรูปแบบและ 

เครือ่งมอืทีเ่คยชนิ	ได้ท�างาน 

ที่ตอบเพียง	what	ไปไม่ถึง 

การบูรณาการสาระให้ตอบ	

why
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นักเรียนล้อมวงร้องเพลงขอบคุณครู ขยับเข้าไปกราบไหว้ แล้วกอดกันร้องไห้

	 เมื่อน�้าตาแห้งก็ได้เวลาลงแปลงนาของนักเรียน	 ผมแทบไม่เชื่อ

สายตาทีเ่หน็หญ้ารกสงูท่วมหวัอยูโ่ดยรอบแปลงนาขนาดพืน้ทีป่ระมาณ	2	ไร่	 

เพราะพงหญ้าสูงบ่งชี้สภาพเดิมที่นักเรียน	 29	 คนลงแรงเปลี่ยนให้กลาย

เป็นนากันเอง	ไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของนักเรียนห้อง	smart	science	ที่น่า

จะมี	learning	style	แบบเรียนในห้อง	ไม่ใช่เรียนจากการลงมือท�าหรือใช้

แรง	ประมาณ	1	ไร่ยกร่องเป็นแปลงย่อยเพื่อทดลองท�านากันเอง	แปลงนา

มีน�้าขังพร้อมท�าพิธี	“แฮกนา”	อีก	1	 ไร่เป็นดินเนิน	พวกเขาปลูกปอเทือง

และไถกลบแล้ว

 

ที่ดินประมาณ 1 ไร่ ไถกลบ 

ปอเทืองแล้ว อีก 1 ไร่ สูบน�้าเข้า

มาท�านาด�า วันนี้เรียนรู ้

พิธี “แฮกนา”
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	 เหน็ปรมิาณงานทีท่�ากนัแล้วผมจงึ

เข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดได้อย่างไร	

งานขนาดนี้	แบบนี้	คล้ายกับการออกค่าย

อาสาสมัครของนักศึกษา	 ที่ออกไปสร้าง

โรงเรียนสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัย	การ

ออกค่ายมีภารกิจร่วมกันต้ังแต่หาทุนไป

จนการอยูร่่วมกนัอย่างมวีนิยักฎกตกิาค่าย

ก�ากับ	 คนที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษ

ถึงขั้นให้ออกจากค่าย	 ท่ีนักเรียนท�าคือ 

การลงมือปฏิบัติแบบใช้แรง	 แม้ยังไม่ 

เข้มข้นในวนิยัแบบค่ายอาสาพฒันา	แต่ผม 

เชื่อว่าเมื่องานใหญ่ขนาดนี้ส�าเร็จมันก็

บ่มเพาะทักษะการท�างานร่วมกัน	 จาก

ความรู้สึกเดิมที่อยู่แยกเป็นปัจเจกบุคคล

ก็กลับมาเข ้าใจเพื่อน	 สภาพการเป็น 

กลุ่มเกิดขึ้นจากการต้องฝ่าฟันอุปสรรค

ไปด้วยกันท�าให้พวกเขามีประสบการณ์

ตรง	กระบวนการของครูทีใ่ห้ถอดบทเรยีน 

และท�า	 self-reflection	 ท�าให้แต่ละคน	

“เรียนรู้”	 ในมิติที่ตนเองไม่เคยประสบมา

ก่อน	คือ	เรียนรู้ชีวิต	สังคม	ได้ทักษะชีวิต	พวกเขาได้ส่วน	non-cognitive	

คือสร้างลักษณะนิสัย	 (character)	 ของการเป็นคนในศตวรรษที่	 21	 

ผมเชื่ อว ่ า เมื่ องานใหญ ่

ขนาดนี้ส�าเร็จมันก็บ่มเพาะ 

ทักษะการท�างานร่วมกัน	

จากความรู ้สึกเดิมที่อยู ่

แยกเป ็นป ัจเจกบุคคลก็

กลับมาเข้าใจเพื่อน	 สภาพ

การเป็นกลุ ่มเกิดข้ึนจาก

การต ้องฝ ่าฟ ันอุปสรรค

ไปด้วยกันท�าให้พวกเขา 

มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ต ร ง	

กระบวนการของครูที่ให ้

ถอดบทเรียนและท�า	 self-

reflection	ท�าให้แต่ละคน	

“เรียนรู ้”	 ในมิติท่ีตนเอง

ไม่เคยประสบมาก่อน	 คือ	

เรียนรู้ชีวิต	สังคม	ได้ทักษะ

ชีวิต
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ถ้าผมเข้าใจถูกต้อง	 ก็ต้องแปลความกลับอีกด้านหนึ่งว่าการศึกษาปัจจุบัน	

(โดยเฉพาะห้องเด็กเก่ง)	 ก�าลังบ่อนท�าลายคุณค่าความเป็นคนที่เป็น 

หน่วยหนึ่งของสังคมใหญ่	 ไม่ตระหนักถึงการเป็นอยู่ร่วมกัน	 เห็นแก่ตนเอง

เป็นหลัก	 ช่างอันตรายแก่อนาคตของประเทศยิ่งนัก	 PBL	 แบบน้ีท�าให้เกิด

การเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงภายในผู้เรียน	 (experiential	 learning)	

นักเรียนเปลี่ยนกระบวนทัศน์เรื่องการเรียน	 ครูเปลี่ยนกระบวนทัศน์เรื่อง

การท�าหน้าที่ครู	 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดทั้ง	2	ฝ่าย	ครูและนักเรียนจึง

กอดกันร้องไห้

	 ขณะก�าลังกลับจากแปลงนาครูตรีนุชชวนเข้าไปดูเตาเผาถ่านท่ี

นักเรียนสร้างไว้ศึกษา	จึงอยู่ต่ออีกเกือบชั่วโมง	เพราะเตาเผาถ่านที่เห็นนั้น

สร้างการเรียนรู้ใหม่แก่ผม	ผมได้เรียนรู้ว่านักเรียนท�าตามที่เห็นมา	โดยขาด

ความเข้าใจในหลักการว่ากระบวนการเผาถ่านคืออะไร	จึงไม่สามารถท�าให้

การเผาถ่านเป็นการเรียนรู้ได้	 เรียกว่าได้ 

แค่ท�า	 การได้ท�าเช่นนี้เกิดการเรียนรู  ้

ระดับหนึ่งเท่านั้น	 แต่ไปไม่ถึงการเรียนรู้

ที่บูรณาการสาระเข้ามาอธิบาย	ในการท�า 

โครงงานเราต้องตั้งเป้าให้นักเรียนเห็นว่า 

วิชาความรู ้ที่เรียนในห้องนั้นเชื่อมโยง 

อธบิายชวีติจรงิได้	การเผาถ่านต้องบรูณาการ 

วิชาฟิสิกส์	 เคมี	 คณิตศาสตร์	 ชีววิทยา	

สังคมศาสตร	์เศรษฐศาสตร์

นักเรียนเปล่ียนกระบวนทัศน์ 

เรื่องการเรียน	 ครูเปล่ียน

กระบวนทัศน ์ เรื่ องการ

ท�าหน้าที่ครู	 เพราะการ

เปลี่ยนแปลงเกิดทั้ง	2	ฝ่าย		

ครูและนักเรียนจึงกอดกัน

ร้องไห้
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อธิบายเรื่องการเผาถ่านให้เป็น RBL ได้อย่างไรกับครูและนักเรียน

	 การเปลีย่น	carbondioxide	ให้เป็นต้นไม้และเกดิองค์ประกอบของ

ไม้	คือ	วิชาชีววิทยาผสมกับเคมี	(biochemistry)

	 กระบวนการทางความร้อนและการเผาไหม้เป็นเรือ่งฟิสกิส์และเคม	ี

กระบวนการเปลี่ยนเป็น	carbon	สีด�า	ๆ	คือวิชาเคมี	(thermochemical	

process)

	 การเกิดควัน	การสูญเสียน�้าหนัก	คือวิชาคณิตศาสตร	์ฟิสิกส	์และ

เคมี	

	 ไม้มีคาร์บอนหมายถึงการเป็น	CO2	capture	and	storage	เป็น

สาระวิชาสิ่งแวดล้อม

	 ไม้ส่วนท่ีเป็นป่าคือระบบนิเวศ	 ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนคือ

สังคมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	แต่ในสภาพการเป็นต้นไม้มันคือสาระชีววิทยา

การสร้างอินทรีย์สารจากพลังงานดวงอาทิตย์
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	 ฟางข้าวคอือนิทรย์ีสารทีม่าจากธาตลุม	(CO2)	เป็นค�าอธบิายว่าการ

ท�าเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน	เราไม่ควรเผาฟางข้าวให้กลับไปเป็นธาตุลม	(ก๊าซ	

CO2)	เพราะเป็นการสูญเสียอินทรีย์สาร

	 ดังน้ันการท�าโครงงานเรื่องเผาถ่านจึงไม่ใช่แค่เพียงได้สร้างเตา	 ได้

เผาถ่าน	 แต่ต้องเต็มไปด้วยความเข้าใจศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ในต้นไม้และ

กระบวนการแปลงสภาพเป็นถ่านอย่างบรูณาการ	แล้วเอาศาสตร์ต่าง	ๆ 	เหล่า

น้ันมาประกอบการตัง้โจทย์	เพือ่ให้ข้อมลูจากการวจัิยได้ใช้ศาสตร์ต่าง	ๆ 	กลบั

มาร่วมอธิบายจนเกิดการหยั่งรู้ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งอย่างมีเหตุ-ผล	 มี

ตรรกะ	ด้วยตนเอง

	 ครูต้องเข้าใจ	 content	 ต้อง

สามารถต้ังโจทย์ที่เป็น	 content-based	

ต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยแบบ	“ผลเกิด

จากเหตุ”	ต้องมีความคดิสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบกระบวนการหาค�าตอบทีท้่าทาย	

ต้องเข้าใจกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	

ต้องรู ้จักการอ�านวยการเรียนรู้ในฐานะ	

coach	ต้องมีพื้นฐานทางจิตใจของความเป็นครู	และต้องรู้จักการเขียนและ

อ่านงานวชิาการอย่าง	critical	reading	เหล่านีจึ้งจะท�าหน้าท่ีครูส�าหรับการ

ศึกษาในศตวรรษที่	21	หากครูขาดสมบัติเหล่านี้	การเปลี่ยน	PBL	ให้เป็น	

RBL	แทบจะเป็นไปไม่ได้

หากครูขาดสมบัติเหล่านี้	 

การเปลี่ยน	 PBL	 ให้เป็น	 

RBL	แทบจะเป็นไปไม่ได้
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	 สรุปประสบการพักผ่อน	1	วันที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	ท�าให้ผมเกิด

ความเข้าใจว่า

1.	 ครูตรีนุชเคยบอกว่าที่เลือกนักเรียนห้อง	smart	science	มาท�า

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา	เพราะนกัเรยีนมศีกัยภาพท�าโครงงาน	

แต่อยู่อย่างตัวใครตัวมัน	เรียนก็แข่งกัน	ไม่มีทักษะอื่นนอกจาก

ทกัษะจ�า	เมือ่ครมูาเข้าโครงการนี	้ครไูด้ตะลุยอ่านหนงัสือของผม	

จงึเหน็คณุค่าของ	RBL	รูแ้ล้วว่าทีท่�ากนัมานัน้	เป็นการท�าตาม	ๆ 	

กันมา	ท�าไม่ถูก	ผมเชื่อว่าครูมีความเข้าใจการเรียนรู้แบบสร้าง

ปัญญาเองของมนุษย์	 และครูเชื่อมั่นในวิธีการเพาะพันธุ์ปัญญา

และเครื่องมือ	RBL	ผมเชื่อว่า	workshop	ที่เข้าร่วมท�าให้ครูได้

คดิว่าการเรยีนของมนษุย์คอือะไร	และบทบาทครูต้องเปลีย่นไป

อย่างไร	

2.	 ครูตรีนุชน่าจะเป็นคนมีอุดมการณ์การเป็นครู	 แต่ก็เป็นคน 

อ่อนไหว	 จึงสะเทือนใจเมื่องานในอุดมการณ์บรรลุผลเห็นเป็น 

การเปลีย่นแปลงของนกัเรียน	การเปลีย่นแปลงเช่นนีเ้ป็นของใหม่ 

ที่	 unexpected	 มาก	 และตระหนักรู้ว่านี่เป็นส่ิงท่ี	 (ไม่เคย

ทราบว่า)	 ตนเองแสวงหาอยู่	 ข้อเขียนของนักเรียนที่บอกเล่า

การเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเป็นหลักฐานที่ครูซาบซึ้ง	 จึงกลั้น

น�้าตาไม่อยู่แม้จะเป็นเวทีต่อหน้าสาธารณชนและนักเรียนของ

ตนเอง	 ผมยังเช่ือว่าการกล่อมเกลาจิตใจด้วยจิตตปัญญาศึกษา

ที่ปลุกวิญญาณความเป็นครูให้ลุกโพลงข้ึนมาใหม่มีส่วนหนุน

ปรากฏการณ์ครูร้องไห้นี้
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3. การที่ครูตรีนุชร้องไห้ต่อหน้าสาธารณะในขณะที่นักเรียนอยู่

ด้วยน่าจะส่งผลสะเทือนถึงข้ัน shock แก่นักเรียน เพราะเป็น

ปรากฏการณ์ใหม่เหนอืความคาดหมายของนกัเรียน ตอนนีภ้าพ

ของครูเปลีย่นไปจากระบบอ�านาจมาเป็นระบบเอือ้อาทร ยิง่เมือ่

สาเหตุของการร้องไห้เกิดจากการเปล่ียนแปลงในตัวนักเรียน 

พวกเขายิ่งหวนกลับมาท�า reflection กับตัวเอง นักเรียน

ตระหนักในคุณค่าการเรียนของตนท่ีเกิดจากครูตรีนุช จึงเป็น

เหตใุห้เขยีนจดหมายกลัน่จากใจ กล้าบอกในส่ิงทีเ่ขาเคยรู้สึกไม่

กล้า กล้าแสดงออกต่อครใูนลกัษณะทีเ่ขาไม่กล้ามาก่อน และใน

ที่สุดลงท้ายด้วยการกอดกันร้องไห้

4. ผมได้สัมผัสกับนักเรียนกลุ่มนี้ที่มาร่วม workshop การคิด

วเิคราะห์-สงัเคราะห์ ต่อมาได้เหน็เขาในท้องนา ได้เหน็เดก็หญงิ

หน้าใสสชีมพ ู(เหมอืนลกูคนมีฐานะในเมอืง) ไม่กลัวแดด ได้เหน็

แววตามุ่งมั่นไม่กลัวงานหนัก (ผมกล่าวว่าท�านาพื้นที่มากขนาด

นี้เป็นเรื่องหนักในภายหน้า เพราะเราต้องดูแลทิ้งไม่ได้ ทั้งศัตรู 

วชัพชื เขาตอบอย่างมัน่ใจว่าพวกเขามต้ัีง 29 คน ไม่กลัว ช่วยกนั

แป๊บเดียวก็เสร็จ) สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผมมองออกว่าพวกเขาเปลี่ยน

ไป ยิง่ได้มาอ่านจดหมายท่ีพวกเขาเขยีนถงึครกูท็�าให้ม่ันใจว่าผม

พบหนทางกจิกรรมเพาะพนัธุปั์ญญาทีส่ร้างการเปลีย่นแปลงถงึ

ภายในได้ มนัเป็นกจิกรรมขนาดใหญ่ทีเ่ด็กไม่เคยท�า ต้องเอาชนะ

อปุสรรคไปด้วยกนั ผมแอบอ่าน Facebookของนกัเรียน ได้เหน็

อารมณ์น้อยใจ ไม่พอใจ ความเหนือ่ยยากขณะท�างาน ความรูส้กึ
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ท้อถอย ต่อมาได้อ่านทีค่รูตรนีชุเขยีนท�าความเข้าใจกบักลุม่เด็ก

ใน Facebook เห็นการเสริมแรงบวก แสดงว่าครูรู้จังหวะและ

หน้าที่ตามจังหวะการเป็น coach

5. ผมเชื่อว่าความส�าเร็จเช่นน้ีไม่ได้มาโดยง่าย มันต้องการความ

พร้อมของปัจจัย จังหวะ เวลา (กาละ เทศะ) บรรยากาศ เช่น 

มีครูที่เข้าใจ มีผู้บริหารท่ีสนับสนุน มีเพื่อนครูที่ร่วมหัวจมท้าย

ด้วย มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้

เดก็ ๆ  มพีีเ่ลีย้งเป็นทีพ่ึง่ยามมปัีญหา มีเคร่ืองมอืเปล่ียนกระบวน

ทัศน์ (จิตตปัญญาศึกษา และ workshop ทักษะการคิด) และ

ที่ขาดไม่ได้ คือ มี “ปัญหาให้แก้” ทุกครั้งที่แก้ปัญหาเอาชนะ 

อุปสรรคได้ ก็จะเกดิบรรยากาศฮกึเหมิ เชือ่มัน่ ทกุคนทีร่่วมงานกนั

จึงเติบโตและเรียนรู้ไปเป็นกลุ่ม ดังนั้น ผมจึงคิดว่าที่กระทรวงฯ  

ปฏิรูปการศึกษาไม่บรรลุผลเพราะขาดความเข้าใจในเรื่อง 

กาละ เทศะ และบรรยากาศ

ของกระบวนการจัดการให้

เกิดปัจจัยเหล่านี้ และเราไม่

อดทนพอท่ีจะร่วมกันท�า ไม่

อดทนพอที่ท�าไปเรียนรู ้ไป 

เป็นวงจรพัฒนา กล่าวอีก

ประการหนึ่งได้ว่า การจัดการ

ของผู้รับผิดชอบขณะนี้ เขา

มองการศกึษาเหมอืนการผลติ

ผมเชื่อว่าความส�าเร็จเช่นนี้

ไม่ได้มาโดยง่าย  มนัต้องการ

ความพร ้อมของป ัจ จัย 

จงัหวะ เวลา (กาละ เทศะ)  

บรรยากาศ  
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ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ก�ากับควบคุมได้จากระบบอ�านาจ จึง

มองไม่เห็นความเป็น “มนุษย์” ไม่ได้เข้าใจ สื่อสารกันในฐานะ

มนุษย์ นั่นเอง

5 ธันวาคม 2557
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ของขวัญปีใหม่

 ปกติวันที่ 30 ธันวาคมเป็นวันท�างานท่ีเงียบเหงามาก วันนี้เข้ามา

ท�างาน มีเวลาทบทวนการท�างานในปีที่ผ่านมา Facebook ของครูตรีนุชที ่

เข้ามาวันนี้ช่วยให้ทบทวนการท�างานได้กระจ่างขึ้นมาก 1

 ตลอดปีที่ผ่านมานับว่าโชคดีที่มหาวิทยาลัยเล่ือนเปิดเทอม มีเวลา 

concentrate กับงานเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น ได้มีเวลาลงพื้นที่มากขึ้น ได้

เรียนรู้สภาพจริง ที่คนท�างานเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาควรเห็น

 ผมเคยกล่าวกบัหลายคนว่าขณะนีผ้มเหน็ความส�าเรจ็ของโครงการนี้

เพยีง 30% เท่านัน้ หมายความว่าผมยงัเหน็อนาคตทีต้่องเปล่ียนอกีมาก แต่

ขณะเดียวกัน มันแสดงว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางวิบากยิ่งนัก

1 Facebook เขียนถึงคอลัมน์ “ไทยมองไทย” ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 26 ธ.ค. 

57 - 1 ม.ค. 58  ที่คุณสมหมาย  ปาริจฉัตต์ เขียนตอน “ตามไปดูครูร้องไห้” และกล่าวถึง

การน�าเสนองานวจิยัของครตูรนีชุ  ข้อความใน Facebook ส่วนหนึง่เขยีนว่า  “....ไม่คดิไม่ฝัน

ว่าตัวเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ต่อให้เป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ มุมหนึ่งก็ตาม...” ...... 

“...รู้สึกว่ามันคือก�าลังใจเล็ก ๆ ที่จะผลักดันครูธรรมดาคนหนึ่งให้มีแรงต่อสู้ต่อไป   ขอบคุณ

ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เห็นความส�าคัญของการศึกษาไทย   ขอบคุณท่านอาจารย์สุธีระที่ได้

จุดประกายความคิดดี ๆ ในหลาย ๆ เรื่องให้กับหนู ขอบคุณครูอ้อและทีมพี่เลี้ยงเพาะพันธุ์

ปัญญาท่ีคอยดูแลพวกเราด้วยดีมาโดยตลอดและที่ส�าคัญขอบคุณโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL ที่สร้างการเรียนรู้อีกมากมายให้กับพวกเรา 

ถงึกจิกรรมครัง้นีอ้าจจะไม่ส�าเรจ็ลลุ่วงไปตามผลทีค่าดหวงัร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่ฉนัมัน่ใจว่าRBL 

คือเครื่องมือส�าคัญที่จะน�าพาการศึกษาของชาติรอดพ้นวิกฤตได้จริง ๆ ถึงวันนี้อาจจะยังไม่มี

ใครเช่ือแต่อย่างน้อย ๆ  ฉนัคนหนึง่ทีเ่ช่ืออย่างหมดใจและจะยดึแนวทางนีป้ฏบิตัต่ิอไปจนกว่า... 

จะมีใครสักคนมองเห็น” 
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 โครงการนี้ออกแบบงานตาม

ความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์หลายปี  

ในฐานะที่ไม่ใช่เป็นผู ้จบด้านการศึกษา 

โดยตรง ท�าให้ผมกลบัยิง่เชือ่ในประสบการณ์  

และเมื่อเห็นผลเพียง 30 % ผมก็ยิ่งเช่ือ 

แบบเดียวกับที่ครูตรีนุชเชื่อ ผมเชื่ออะไร? 

และความเช่ือน้ันกลายมาเป็นโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาได้อย่างไร

1. ผมเชือ่ว่า Learning by Doing ต้องไม่หยดุทีป่ฏิบตั ิแต่การศกึษา 

ต้องเอาผลจากการปฏิบัตินั้นมาอธิบายด้วยสาระอันเป็นกฏ

ธรรมชาติของความรู้ที่บรรพบุรุษค้นพบและน�ามาถ่ายทอดไว้ 

การอธิบายจึงเชื่อมโยงสาระที่นักเรียนเรียนในห้อง (ที่เอาไป

สอบ O-Net) ท�าให้สาระวิชามีชีวิต ท�าให้เข้าใจประสบการณ์

ปฏิบัติ (เกิดปฏิเวธ) และในที่สุดผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ได้

ด้วยตนเอง

2. กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการหมนุเกลยีวปัญญาของมนษุย์ ให้

ปัญญายกระดับสูงขึ้น เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “วิจัย”

3. นั่นหมายความว่า ผมเห็นว่า “วิจัยคือกระบวนการสร้างปัญญา

ให้แก่ผูท้�าวจิยั” และท�าให้เชือ่ว่า วจิยั คือ กระบวนการของการ

ศกึษายคุใหม่ ยคุทีค่วามรู้หาได้เพยีงปลายนิว้สัมผัสแล้ว Google 

เก่งกว่าครูที่จ�าความรู้มาบอกนักเรียนแล้ว

ผมเช่ือว่า Learning by  

Doing ต้องไม่หยดุท่ีปฏบิติั 

แต่การศึกษาต้องเอาผลจาก

การปฏบิติันัน้มาอธบิายด้วย

สาระอนัเป็นกฏธรรมชาติ
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4. น่ันหมายความว่าครตู้องเป็นผู้

เข้าใจวิจัยในมิติกระบวนการ

การศึกษาที่พัฒนาป ัญญา 

ผู้เรียน และหมายความต่อไป

ว่านักเรียนคือผู้ท�าวิจัย ไม่ใช่

ครู เราต้องเชื่อว่าว่ามนุษย์

เป็นสัตว์ท่ีพัฒนาปัญญาได้

ด้วยตนเอง ครูเป็นผู ้ชี้แนะ 

(coach) เท่านั้น ผลจากการท�าวิจัยเป็นปัจจตัง รู้ได้เฉพาะตน 

เฉพาะคนที่ท�า ไม่สามารถให้ครูท�าแล้วมาถ่ายทอดศิษย์แบบ

หนังก�าลังภายในได้ ไม่ใช่การ download ใส่ handy drive 

แล้วเอามาเสยีบหวัเดก็ ปัญหา คอื ครเูข้าใจวิจยัอย่างไรต่างหาก

5. ในอดีตเรามีความเชื่อว่าครูเป็นผู้ท�าวิจัย เพื่อให้เช่ียวชาญใน

ความรู้ หรือวิธีการหาความรู้ แล้วครูเอาความรู้นั้นมาจัดการ

การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียน แต่อดีตได้พิสูจน์แล้วว่า

ผิด ครูได้เลื่อนวิทยฐานะกันถ้วนหน้า แต่นักเรียนกลับมีผลการ

ศึกษาแย่ลง แม้กระทั่งการเรียนรู้ระดับ “ความจ�า” ก็ยังสอบ 

O-Net ตก อย่าหวังเรื่องความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์กันเลย 

เอาแค่ระดับ “ความเข้าใจ” ก็ล้มเหลวแล้ว ดังนั้นวิธีที่ปฏิบัติ

กันมานั้นควรต้องพิจารณาใหม่

นักเรียนคือผู้ท�าวิจัย ไม่ใช่

ครู เราต้องเชื่อว่าว่ามนุษย์

เป็นสัตว์ที่พัฒนาปัญญาได้

ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ช้ีแนะ 

(coach) เท่านัน้
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6. ผมไม่ปฏิเสธวิชาสถิติ (ศาสตร์

ทางวิศวใช้สถิติจ�านวนมาก 

เช่น TQM ที่ท�าให้ญี่ปุ ่นน�า

หน้าในอุตสาหกรรมการผลิต

ได้) แต่ผมปฏิเสธการเอาสถิติ

มาเป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อการ

ศึกษาของครูและนักเรียน

มัธยม มิใช่เพราะสถิติดอกหรือท่ีท�าให้ครูทั่วประเทศกลัววิจัย 

เขาเหล่านั้นถูกสอนให้ท�าวิจัยในฐานะ assignment วิชาสถิติ 

ใช้วิธีหาข้อมูลด้วยการออกไปถามผู้อื่น เอาค�าตอบมาให้สถิติ

หาความสัมพันธ์ ให้มันบอกแม้กระทั่งว่าเชื่อมั่นได้หรือไม่

7. ด้วยนัยยะนี้ ผมเชื่อว่าการวิจัยแบบที่ครูท�ากันนั้นเป็นงานวิจัย

หาความรูส้มยัก่อนพทุธกาล ท่ีเจ้าชายสทิธตัถะ ไปหาวธิพ้ีนทกุข์

จากการไปถามและปฏบัิตติามทีด่าบสบอก วจิยัท่ีท�าให้พ้นทกุข์

แท้ทีจ่รงิแล้วเกดิจากการเปลีย่น paradigm มาเป็น “ผลเกดิจาก

เหตุ” (อิทัปปัจจยตา) กฎธรรมชาติข้อนี้ค้นพบมา 2,600 ปีแล้ว 

กฎข้อนี้เป็นจุดตั้งต้นของอริยสัจ ได้ปัญญาสูงสุดถึงโพธิปัญญา 

แต่ไฉนการวิจัยของครูจึงไม่สมาทานธรรมะข้อนี้

ผมเชื่อว ่าการวิจัยแบบที่

ครูท�ากันนั้นเป็นงานวิจัย

หาความรูส้มยัก่อนพทุธกาล  
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8. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต้องเปลี่ยนครูให้เข้าใจวิจัยในหลัก 

“ผลเกิดจากเหตุ” ซึ่งที่ผ่านมาเราเปล่ียนความเข้าใจของครูได้ 

แต่ครูยังเอาไปปฏิบัติเพื่อ coach นักเรียนไม่ได้ดีนัก เราต้องหา

ทาง detox ครูกันอีกมาก เพราะความเป็นปัจจตัง ผมจึงคิดว่า

ไม่น่ามวีธิใีดดกีว่าการให้ครทู�าวิจยัในแนวคดินีใ้ห้เป็นด้วยตนเอง

ก่อน

9. ที่ ครูตรีนุช (แจ้ห่มวิทยา) เขียนใน Facebook และผมเอามา

บันทึกน้ี ท�าให้ยนืยนัแนวทางการเปลีย่นแปลงว่า เราต้องเปลีย่น

ที่ครู และการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปที่ใจ ปัจจัยที่ท�าให้ครูเปลี่ยน

ที่ใจคือ “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” ของนักเรียน เราเปลี่ยน

คนให้มีความรู้ได้จากการสอน แต่การเปล่ียนพฤติกรรมต้อง

ใช้เคร่ืองมือใหม่อย่างท่ีเพาะพันธุ์ปัญญาใช้อยู่ การเปลี่ยนของ

นักเรียนปลุกจิตส�านึกของความเป็นครูได้ไม่ยาก เพราะคนที่มา

เป็นครูล้วนมีเป้าหมายเพื่อการเป็นครู (ไม่ใช่ผู้รับจ้างสอน) 

10. ผมเชื่อเหมือนที่หลายท่านเชื่อใหม่ว่า การศึกษาต้องเปลี่ยน

อุปนิสัย (character) ของผู้เรียน เมื่อนิสัยเปล่ียน ผลสัมฤทธิ์

การเรียนจะตามมาเอง ผมเห็นว่าการให้การศึกษาปัจจุบัน

ไม่เห็นประเด็นน้ี จึงเน้นไปท่ีการอัดด้วยสาระวิชาเพื่อให้รู ้ 

เป็นการศึกษาที่ติดเนื้อความรู้ พยามยามให้ครูแข่งกับ Google  

ยกตวัอย่างเช่นให้เพิม่ชัว่โมงสอนวชิาหน้าท่ีพลเมอืง ในความคดิ 

ของผมแล้วเป้าหมายวชิานี ้คอื “ส�านกึ” ความเป็นพลเมอืงของ

ชาติต่างหาก ส�านึกไม่สามารถสร้างได้โดยการท่องจ�า แต่เกิด
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จากการตระหนกัรูเ้องจากประสบการณ์ ในความจรงิแล้ว วชิานี ้

มหีลกัเพยีงประการเดียว “ประโยชน์ของเพือ่นมนษุย์เป็นกจิทีห่น่ึง”  

(Our soul is for the benefit of mankind) พระราชด�ารัส

ของพระราชบิดา ที่มหาวิทยาลัยผม (ม.อ.) เอามาเป็นปณิธาน

การท�างาน ถ้าเรามอบกจิกรรมวจิยัทีท่�าเพ่ือผู้อ่ืน (งานวิจัยท่ีเอา

บรบิทชมุชนมาเป็นโจทย์) นกัเรยีนกจ็ะได้ส�านกึการเป็นพลเมอืง

ที่ดี โดยไม่ต้องเสียชั่วโมงเรียน 

 การเห็น Facebook ของครูตรีนุชตั้งแต่เช้านี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัล

การท�างานมาทั้งปี และเป็นของขวัญปีใหม่ไปในตัว

30 ธันวาคม 2557
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กำรลุยผ่ำน

 เราคงได้ยินค�าว่า “ก้าวข้าม” หมายถึงอย่าไปติดอยู่กับข้อขัดข้อง 

ทีมี่อยู ่ก้าวข้ามความขดัแย้งหมายถงึอย่าเอาความขดัแย้งมาเป็นสิง่ขวางกนั 

ในการเดนิไปข้างหน้าด้วยกนั คอืให้เลกิคดิถงึความขัดแย้งท่ีมต่ีอกนั อย่าเอา 

มาเป็นเง่ือนไขของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถท�างาน

ร่วมกันได้

วันนี้ผมเสนอค�าว่า “ลุยผ่าน” 

ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาการลุยผ่าน

หมายถึงการมีประสบการณ์ที่โชกโชนกับ

ความยากล�าบาก ที่มีความขลาดกลัวเป็น

ทุน เมื่อลุยผ่านแล้วจะ “เติบโต” อีกขั้น

หนึ่ง เหมือนการผลิใบใหม่ เช่นเดียวกับ

ต้นไม้ในป่าที่ผ่านไฟป่าหน้าแล้งมาได้ มัน

จะเติบโตอย่างรวดเร็วในหน้าฝน (เช่นผัก

หวานป่า) นาน ๆ ไปมันวิวัฒนาการอยู่

กับไฟได้ เช่น เมล็ดมีเปลือกทนไฟ และจะเพาะงอกง่ายเมื่อผ่านพ้นไฟป่า 

(ต้นไม้ในออสเตรเลียเป็นเช่นนี้)

 การฝึกครูและนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไม่สามารถ

ทะนุถนอมด้วยจิตตป ัญญาศึกษาอย ่างเดียว แต ่ต ้อง “ลุยผ ่าน”  

การ challenge กบังานยาก ผ่านการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และคดิวพิากษ์

อย่างเข้มข้นในบรรยากาศการถกเถียงทางวิชาการที่เต็มไปด้วยเหตุผล 

และตรรกะ ท�าให้เติบโต มีความกล้าทางความคิดเป็นของตนเอง

เมือ่ลยุผ่านแล้วจะ “เตบิโต” 

อีกข้ันหนึ่ง เหมือนการผลิ

ใบใหม่ เช่นเดยีวกบัต้นไม้ใน

ป่าทีผ่่านไฟป่าหน้าแล้งมาได้ 

มนัจะเตบิโตอย่างรวดเร็วใน

หน้าฝน
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 เราจะพบนักเรียนจ�านวนมากท่ี

โชกโชนกับการท�าโครงงานประกวดหลาย 

เวท ีแต่ก็ยงัไม่พัฒนาความกล้าความเชือ่มัน่ 

ทางความคิด เพราะโครงงานไม่ได้ให้

ประสบการณ์ลุยผ่านความคิด

 นักเรียนห้อง smart science 

โรงเรียนแจ้ห่มเติบโตอย่างมากเมื่อเขาท�า

นา 2 ไร่ที่ต้องเอาชนะอุปสรรคกายภาพ

มากมาย แต่การท�านาต้องใช้เวลา 4 เดือน ตลอดเวลานี้นักเรียนต้องเรียน 

ต้องสอบ ฯลฯ ผมบอกครเูสมอว่าผมเป็นห่วง ถ้าสิง่ทีน่กัเรียนต้องท�าทัง้หลาย

เหล่านั้นเป็นเหตุให้เขาไปไม่ถึงเกี่ยวข้าว เพราะจะไม่มีการเฉลิมฉลองชัย  

เหมือนต้นไม้ที่ตายเพราะไฟป่า เขาจะได้เพียงความสนุกชั่วครู่ชั่วยามจาก

ความแปลก ที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อนเท่านั้น ซึ่งปกติสิ่งท�านองนี ้

กม็มีากมายในวถิชีวีติปัจจบัุนอยูแ่ล้ว เขาจะไม่ได้รบัการฝึกให้อดทน มคีวาม

เพยีร มวีนิยั และอกีสารพดัทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 แต่ถ้าหากระยะ 4 เดอืน

นี้พวกเขาทั้งห้องลุยผ่านไปด้วยกัน เขาจะเติบโตแบบก้าวกระโดด

 ข้อติดขัดของการไม่ยอมลุยผ่านคือ ไม่มีเวลา ครูภาระมาก เด็กติด

สอบ โรงเรยีนตดิงาน ฯลฯ จะเรยีกว่าเป็นข้ออ้างทีเ่ป็นจริงกไ็ด้ แต่ถ้าเราคดิ

มุมใหม่ ข้อติดขัดเหล่านั้นคือสิ่งขัดขวางการลุยผ่าน เหมือนไฟป่าที่ร้อนแรง

มากเป็นพเิศษ ทีห่ากเราลยุผ่านได้ เราจะยิง่แขง็แกร่งแบบเดียวกับไม้ทีร่อด

ตาย

การฝึกครูและนักเรียนใน

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาไม่

สามารถทะนถุนอมด้วยจติต

ปัญญาศกึษาอย่างเดียว แต่

ต้อง “ลยุผ่าน”
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 ตอนเรียนหนังสือ ทุกคนมีจังหวะลุยผ่านความร้อนแรงพิเศษ

มากมาย อย่างน้อยก็ตอนสอบ แล้วมาลุยผ่านอย่างหนักตอนแย่งกันเข้า

มหาวิทยาลัย นักศึกษาปี 4 อดหลับอดนอนลุยผ่านการท�า final year 

project ที่ต้องทันเวลา ใครที่เรียน ป. โท ป. เอก ก็ยิ่งต้องลุยผ่านด่าน

วิทยานิพนธ์ ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งไปเรียนต่อปริญญาเอกท่ีญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นที่

ทราบดีว่าการศึกษาที่นั่นต้องลุยผ่านงานหนักและความเครียด เจอกันก่อน

จบเขาดูโทรมมากเหมอืนไม่มเีวลาดแูลตนเองเลย ผมบอกเขาว่า เขาก�าลงัถูก

ทดสอบการ “ลุยผ่าน” อย่างรุนแรง หากแพ้ก็หมดรูป หากชนะก็เป็นก�าไร

ชีวิตที่หาประสบการณ์ให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว ชีวิตการงาน

ของเขาตอนนี้รุ่งเรืองมาก

 ผมจงึเชือ่ว่าการท�าโครงงานเพาะพนัธุปั์ญญาควรฝึกนักเรยีนและครู

ให้ mature ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งด้านวิชาการและการท�างาน มันช่วย

เปลี่ยนบุคลิกหรืออุปนิสัยได้

 การลุยผ่านของเรานอกจากต้องผ่านข้อติดขัดในกระบวนการของ

โรงเรียนดังกล่าวแล้ว เรายังต้องลุยให้ทะลุกระบวนทัศน์การท�าวิจัยที่ครู

เคยชินอีกด้วย ถ้าครูไม่เปลี่ยน RBL เพาะพันธุ์ปัญญาก็ส�าเร็จยาก ส�าหรับ

นักเรียน เขาต้องผ่านทะลุความเคยชินกับชีวิตสมัยใหม่ที่ทุกอย่างง่ายและ

เร็วทันใจไปหมด เด็กถูกหล่อหลอมมาในสภาพที่ไม่รู้จักการรอคอย ไม่รู้จัก

อดทน ไม่รู้จักการยับยั้งตนเอง 
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 ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมักชื่นชมโครงงานที่เห็นว่าเด็กและครูต้อง “ลุย

ผ่าน” อะไรบางอย่าง และช่ืนชมมากข้ึนหากเป็นการลุยอย่างหนักที่แสดง

หลักฐานการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็น non-cognitive 

15 กุมภาพันธ์ 2558

 สิ่งที่ผมหวั่นใจไม่ใช่ใดอื่นนอกจากการที่ครูและนักเรียนไม่สามารถ

ลุยผ่านได้ ค�าพูดของนักเรียนในวันที่ฮึกเหิมขณะที่เพิ่งเริ่มงานย่อมต่างจาก

ค�าพูดเม่ือยอมแพ้กับอุปสรรค ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ผมจึงส่งก�าลังใจความ

ปรารถนาดีให้ครูตรีนุชทราบ พร้อมยุให้นักเรียนลุยผ่านไปถึงวันเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในนาของเขาให้ได้ อย่าให้การท�างานชะงักไม่ถึงผลสุดท้าย หาก

นักเรียนทั้งห้องฉลองการปิดภาคเรียนด้วยการกินข้าวที่พวกเขาปลูกเอง 

พร้อม ๆ กับพูดคุยถอดบทเรียนการท�างานด้วยกัน แม้ว่าจะปิดภาคการ

ศึกษาแล้ว แต่มันจะเป็นห้องเรียนที่วิเศษที่สุด เหนือห้องเรียนอื่นที่มีในโลก

การเรียนรู้ของนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญารุ่นนี้
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	 “ผู้เป็นครูที่แท้จริงนับว่าเป็นบุคคลพิเศษ	ต้องแผ่เมตตาและเสียสละ

เพือ่ความส�าเรจ็ความก้าวหน้าและความสุข	ความเจรญิของผูอ่ื้นอยู่ตลอดชวีติ	

ท่ีกล่าวดงันัน้	ประการทีห่นึง่เพราะว่าครูมคีวามจ�าเป็นต้องมคีวามรักและสงสาร 

ศิษย์เป็นพื้นฐานทางจิตใจอย่างหนักแน่น	 จึงสามารถทนล�าบากตรากตร�า 

กายใจ	อบรมสั่งสอนศิษย์ตลอด”

พระราชด�ารัส  พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ�าปี 2520

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

วันที่ 13 ตุลาคม 2520





ตอนที่ 2

ควำมหมำยจำกควำมในใจ

 “ความหมายจากความในใจ” หมายถึงการสื่อสารด้วยหัวใจแห่ง

ความรัก ความเอื้ออาทร ที่ครูและศิษย์มีต่อกัน ความในใจจากการเขียน 

มีความลึกซึ้งกว่าการพูด

 หลงัจากทีผ่มเยีย่มโรงเรยีนแจ้ห่มวทิยาได้เพยีงสปัดาห์เดยีว คณุครู

ตรีนุชเขียนจดหมายถึงนักเรียน ผมอยากให้ลองอ่านเรื่องราวที่ก�าลังเกิดขึ้น 

แล้วตีความเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

8/12/2557

13.33 น.

นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาอันเป็นที่รักทุกคน

 ครูตัดสินใจส่งความในใจผ่านจดหมายฉบับนี้ถึงพวกเราทุก ๆ คน 

เพราะบางครั้งครูรู้สึกว่าการเขียนมันสามารถบอกเล่าเร่ืองราวได้ครบถ้วน

มากกว่าการพูด ครูก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงจุดไหนดีแต่ท่ีตัดสินใจส่งจดหมาย

ฉบบัน้ีเพราะต้องการขอบใจส�าหรบัก�าลงัใจทีห่ลาย ๆ  คนส่งถงึครแูละอยาก

จะขอโทษทีช่่วงนีค้รรููส้กึท้อแท้กบัอะไรหลาย ๆ  อย่าง การท�างานหนกัมนัไม่

ได้ท�าให้ครทู้อแต่การท�างานโดยมองไม่เห็นจดุหมายปลายทางและปราศจาก

ความสุขมันท�าให้ครูเริ่มเหนื่อยกับการต่อสู้
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 ครยูงัเชือ่มัน่ว่าเพาะพนัธุปั์ญญากบั RBL เป็นเครือ่งมอืทางการศกึษา

ที่ดีที่สุดเท่าที่ครูเคยใช้มา ที่สามารถสร้างทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ให้กับนักเรียนได้มากที่สุด แต่ครูรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่ครูจะท�าให้ทุกคนเชื่อ

ในแบบที่ครูเช่ือ การเปลี่ยนระบบจากความเคยชินไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นส่ิง

ใหม่ยังคงเป็นเรื่องยากส�าหรับใครอีกหลาย ๆ คน จึงเห็นได้ว่าหลายคนยัง

คงพันธนาการตัวเองยึดติดกับสิ่งท่ีตัวเองคุ้นเคยมากกว่ากล้าออกไปเผชิญ

ความเปลี่ยนแปลง 

การเริ่มต้นกับเพาะพันธุ์ปัญญา 

ครเูริม่ต้นมนัด้วย “ใจ” และพลัง “ศรัทธา” 

ครดู�าเนนิการด้วย “ความเชือ่ ความอดทน 

และความรัก”ทุกอย่างขับเคล่ือนผ่าน 

“การเสียสละ” และยึดผลประโยชน์ส่วน

รวมและนักเรียนเป็นหลัก ครูทุ ่มเททั้ง

ก�าลังกายก�าลังใจและก�าลังทรัพย์เพ่ือ

ต้องการให้หลาย ๆ คนได้เห็นว่าผลท่ี

เกิดขึ้นมันคุ้มค่ากับการเหนื่อยจริง ๆ แต่

สดุท้ายครกูไ็ด้พบว่า การเปลีย่นระบบของ

ความเคยชินเป็นเร่ืองยากเกินก�าลังครูตัว

เล็ก ๆ คนหนึ่งจะท�าได้ เมื่อพลังกายและ

พลังใจเริ่มลดลง ความเหน็ดเหน่ือยท้อแท้ก็เกิดขึ้น หลายอาทิตย์ที่ผ่านมา 

จนถึงวันนี้ครูพยายามต่อสู้กับความคิดทั้งทางบวกและลบของตัวเองอย่าง

หนัก ณ ตอนน้ีครูตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่า ครูจะพยายามสร้างความ

เชื่อมั่นและความศรัทธาในตัวเองกลับมาอีกครั้ง 

ครูยังเช่ือมั่นว่าเพาะพันธุ ์

ปัญญากบั RBL เป็นเครือ่ง

มือทางการศึกษาท่ีดีที่สุด

เท่าทีค่รเูคยใช้มา  ทีส่ามารถ

สร้างทักษะการเรียนรู้และ

ทกัษะชีวิตให้กับนกัเรยีนได้

มากทีส่ดุ   แต่ครรููว่้ามนัไม่

ง่ายเลยที่ครูจะท�าให้ทุกคน

เชือ่ในแบบทีค่รเูชือ่
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 ครูจะยดึมัน่ในสิง่ด ีๆ  ท่ีครทู�าอีกคร้ัง เพราะอาชพีครคูอืสิง่ทีค่รเูลอืก

เอง ครูคงจะมาท้อถอยแบบนี้ไม่ได้ เพราะมีนักเรียนอีกหลายคนที่รอครูอยู่ 

ถ้านกัเรยีนคนใดเชือ่มัน่ในตวัครแูละเช่ือมัน่ในเพาะพันธุปั์ญญา...ขอให้สู้ไป

พร้อมกันอีกครั้งนะคะ

-รักทุกคนมากคะ -

 เราจะเห็นความไม่แน่นอนในชีวิตการท�างานของครูจากจดหมาย

ฉบับน้ี ก่อนหน้านั้นสัปดาห์เดียวในห้องประชุมปรึกษาเรื่องงาน RBL ผม

เห็นครูตรีนุชและทีมงานมีพลังเต็มเปี่ยม หลังจากนั้นในอีกห้องหนึ่งทุกคน

เห็นความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนที่กอดกันร้องไห้ด้วยปีติ

 จดหมายครูตรีนุชไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ท�าไมครูจึง

ท้อแท้ ในตอนท้ายของจดหมายเราเดาได้ว่าความท้อแท้สะสมมานานพอ

สมควร ครเูริม่ต้นจดหมายด้วยข้อความส�าคญัว่า “การท�างานโดยมองไม่เหน็ 

จดุหมายปลายทางและปราศจากความสขุมนัท�าให้ครเูริม่เหนือ่ยกบัการต่อสู”้ 

 เหมือนกับครูก�าลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่คาดว่าเป็นอุปสรรคไม่

ให้ไปถึงปลายทาง และสิ่งนั้นท�าให้ความสุขที่ครูมีเมื่อสัปดาห์ก่อนมลายไป

คงไม่ผดิถ้าผมตคีวามว่าปัญหาอยูท่ีค่นรอบข้างไม่เอือ้ต่อการท�างานนี ้ครูจึง

เขียนว่า “ครูรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่ครูจะท�าให้ทุกคนเชื่อในแบบที่ครูเชื่อ การ

เปลีย่นระบบจากความเคยชนิไปสูร่ะบบใหม่ทีเ่ป็นสิง่ใหม่ยงัคงเป็นเรือ่งยาก

ส�าหรับใครอีกหลาย ๆ คน จึงเห็นได้ว่าหลายคนยังคงพันธนาการตัวเองยึด

ติดกับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยมากกว่ากล้าออกไปเผชิญความเปลี่ยนแปลง”
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 เราทกุคนทราบดว่ีา การเปลีย่นแปลงตนเองออกไปจากความเคยชนิ

เป็นเรือ่งยากของครใูนระบบอ�านาจท่ีสัง่การครอบง�าครมูาโดยตลอด ผมพบ

ในบันทึกของครูหลายคน (ที่เขียนให้พี่เลี้ยง) ว่าการพัฒนาตนเองของครู

เป็นเรื่องยากหากครูเร่ิมต้นด้วยความคิดไม่ยอมรับว่าต้องเปล่ียนแปลง ซ่ึง

ก็มีความหมายเดียวกับความเคยชิน หรือการอยู่ใน comfort zone ของ

ตนเองเราคงเคยได้ยินค�าว่า change resistance ที่หมายถึงคน (ในองค์กร

ที่ต้องการพัฒนา) ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาปรับตัวให้เคยชินกับ

สภาพเดิมแล้ว ทุกวันท�ากิจไปตามเดิม รู้หมดแล้วว่าท�าอะไร อย่างไร การ

เปลี่ยนแปลงหมายถึงอาจต้องใช้วิธีใหม่ ท�างานใหม่ที่ตนเองต้องเรียนรู้ใหม่ 

การไม่ทราบว่างานใหม่ วธิกีารใหม่เป็นอย่างไรจงึตีความล่วงหน้าว่าไม่ดีกว่า

ปัจจุบัน (เพราะปัจจุบันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร) ผนวกกับการไม่ต้องการเริ่ม

ต้นใหม่ เขาจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

 แต ่การเปลี่ยนแปลงในบันทึกของครูหลายคนต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงขององค์กรที่เป็นแบบ top-down อย่างข้างต้น มันหมายถึง

การเปลี่ยนตนเองต่างหาก
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 ปัจจัยที่ท�าให้เปลี่ยนตนเองปรากฏชัดในจดหมายของครูตรีนุช คือ 

“ครูเร่ิมต้นมันด้วย “ใจ” และพลัง “ศรัทธา” ครูด�าเนินการด้วย “ความ

เชื่อ ความอดทน และความรัก”

 ถ้าเช่นนั้นอะไรคือความรักและ

ความศรัทธา ข้อความในจดหมายฉบับนี้

ตีความได้ 2 ประการ คือ 1 ครูเป็นผู้เลือก

เป็นครเูอง หมายความว่าครศูรทัธาและรกั

ในการเป็นครู ประการที่ 2 คือ ครูเชื่อมั่น

ในเครื่องมือ RBL ที่เพาะพันธุ์ปัญญามอบ

ให้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ครูท�าหน้าท่ีท่ี

ตนเองรักและศรัทธาได้ดี

 แต่ 2 ประการน้ีไม่น่าเพยีงพอ เพราะเรามคีรจู�านวนมากในโครงการ

ทีมี่ทัง้ 2 ประการน้ีแล้ว แต่กย็งัตดิชะงกัอยูก่บัความเคยชนิเดมิ ผมเชือ่ในพลงั

ของประการที ่3 คอื การเปลีย่นแปลงของนกัเรยีน เพราะครูตรีนชุร้องไห้เม่ือ

ต้องกล่าวว่านักเรียนเปล่ียนแปลงอย่างไร เม่ือได้อ่านบันทึกครูจ�านวนมาก 

เราเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีองนกัเรยีนท�าให้คร ู(ท่านอืน่ทีอ่ยูน่อก

โครงการ) ฉกุใจคดิและค้นหาว่าเกดิจากอะไร เรือ่งนีเ้ก่ียวกบัความเคยชนิอีก

เช่นกัน ครูชินกับนักเรียนอย่างที่ครูเห็นอยู่ทุกวัน เช่น เรียนไม่เก่ง ไม่สนใจ

เรียน ท�าตัวไม่น่ารัก สอนเท่าไหร่ไม่จ�า ฯลฯ แต่เมื่อนักเรียนได้ท�าโครงงาน

ฐานวิจัยที่เน้นกระบวนการคิดเหตุ-ผล คิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ นักเรียน

เปลี่ยนบุคลิกไปเป็นคนใหม่ กลายเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น ความ

เปลี่ยนแปลงแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือท�าให้ครูจ�านวนมากต้ังค�าถามว่า

ผมเชือ่ในพลงัของประการที่ 

3 คอื การเปลีย่นแปลงของ

นักเรียน  เพราะครูร้องไห้

เมื่อต้องกล่าวว่านักเรียน

เปลีย่นแปลงอย่างไร
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เกิดได้อย่างไร เราจึงเห็นครูรุ่น 2 เข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจเพราะเห็น

ความเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียน... ครูตรีนุชเป็นครูรุ่น 2 

 “หลายอาทิตย์ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ครูพยายามต่อสู้กับความคิดทั้ง

ทางบวกและลบของตัวเองอย่างหนัก ณ ตอนนี้ครูตัดสินใจอย่างแน่วแน่

แล้วว่า ครูจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตัวเองกลับมา

อีกครั้ง”

 “หลายอาทิตย์ท่ีผ่านมา” หมายรวมถึงการร้องไห้ในงาน “ล�าปาง

วิจัย” (14 พ.ย.) และการเข้าร่วม workshop พัฒนาความคิดวิเคราะห์-

สงัเคราะห์ (29-30 พ.ย.) ตลอดจนการทีผ่มลงไปเยีย่มทีโ่รงเรียนเมือ่สปัดาห์

ทีผ่่านมา (1 ธ.ค.) ผมคาดว่าครไูด้ความคดิทางบวกจากการร่วมกิจกรรมเพาะ

พนัธุปั์ญญา เป็นโชคดขีองนกัเรยีนทีใ่นขณะทีค่รกู�าลงัคดิทางลบกับการสอน

โครงงานฐานวิจัย เราเข้าไป charge battery ได้ทันการ เรื่องนี้สอดคล้อง

กับการค้นพบจากท�างานของศูนย์พี่เลี้ยงหลายแห่งว่าต้องเกาะติดและ 

รักษาฐานะเป็นเพื่อนที่ครูไว้วางใจ มิเช่นนั้น... ครูกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมและ

ความเคยชินเดิม การพัฒนาครูจะไปไม่ถึงนักเรียน
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 มนีกัเรยีน 20 คนตอบจดหมายครตูรนีชุ (ครูน่ิม) เพือ่ไม่ให้ยาวเกนิไป 

ผมจะยกเพียงบางคนมาถอดบทเรียน (นักเรียนเขียนจดหมายโดยไม่ลงชื่อ)

 “.... ตอนนี้สามารถบอกได้ว่าหนูไหว เพราะช่วยกันท�านามันเหนื่อย

และกว่ามนัจะเสรจ็ท�าตัง้แต่ไถนา ขึน้แปลงนาและอกีหลาย ๆ  อย่าง จากทแีรก 

มนัเหนือ่ยมนัท้อ เพราะว่าไม่รูว่้าท�าแล้วจะได้อะไร? แต่มาถงึตอนนีม้านัง่คดิว่าเรา

ท�าอะไรไปบ้างแทนทีม่นัจะเหนือ่ยแต่กลบัมานัง่หัวเราะ เพราะความเหนือ่ยกาย 

มันแฝงด้วยความรู้สึกที่ดี สนุก

 หนูก็รู้ว่าครูเหน่ือย แต่ครูก็ยังสู้ร่วมไปกับพวกหนู ถึงแม้ว่าพวกหนู 

จะท�าให้ครูเสียน�้าตาไปตั้งหลายครั้งก็ตาม และหนูขอบอกอีกอย่างหนึ่งคือ 

เพื่อนผู้ชายเขาท�าอะไรไม่ปรึกษาพวกหนูเลยเวลาพวกหนูถามว่า “มีอะไรให้

ช่วยไหม”พวกหนูก็จะได้รับค�าตอบว่า “เดี๋ยวท�าเอง” กลับ มันเป็นสิ่งที่หนู

รู้สึกกดดันใจมากว่า เอ่อ! ท�าไมต้องท�ากันเองเหนื่อยกันเองเพื่อนก็มีตั้ง 29 คน  

แต่ท�ากันแค่คนกลุ่มเล็ก ๆ พวกหนูก็อยากมีส่วนร่วมในโมเม้นนี้นะครู แต่ก็ไม่รู้

จะบอกยังไง ท�ายังไงพวกเขาถึงจะให้ช่วย บางครั้งหนูก็งอนนะครู หนูคิดว่า

เหมือนผู้ชายท�าเอง ได้ความรู้เองไม่ให้พวกหนูท�า แต่บางเวลาหนูก็คิดว่าหรือ

เป็นเพราะผู้ชายขอแรงช่วยแล้วไม่ไปช่วยเขาหรือเปล่า หนูก็เลยมาน่ังคิดว่า 

เอ่อ มันก็ผิดกันทั้ง 2 ฝ่ายหรือเปล่า...”

 จดหมายของนักเรียนหญิงคนน้ีท�าให้เราเห็นภาพการท�างานหนัก 

(ท�านา) ทีน่กัเรยีนชายมทีศันคตว่ิาไม่ใช่งานของนกัเรียนผู้หญงิ แต่เราได้เหน็

แล้วว่านักเรียนหญิงเรียนรู้ท่ามกลางความเหนื่อยจากการท�างานหนักและ

อยากมีส่วนร่วม มีค�าพูดที่ส�าคัญในตอนท้าย คือ “หนูคิดว่าเหมือนผู้ชายท�า

เอง ได้ความรูเ้องไม่ให้พวกหนูท�า” และ “บางเวลาหนกูค็ดิว่าหรือเป็นเพราะ
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ผู้ชายขอแรงช่วยแล้วไม่ไปช่วยเขาหรือเปล่า” ประโยคแรกนักเรียนหญิง 

ชี้นิ้วไปที่ผู้อื่น ส่วนประโยคที่สองเป็นการมองกลับมาที่ตนเอง การเขียนจึง

เป็นการคิดใคร่ครวญที่เกิดการเรียนรู้อย่างมาก

 บทเรียนรู้ของเรา คือ ความต่างทางความคิดของนักเรียน 2 เพศ 

ในวยัรุน่ (ม. 4) แม้ว่าจะเป็นจดหมายสือ่สารกบัครู แต่นีค่อืโอกาสทีน่กัเรียน

ทัง้ 2 เพศควรได้อ่านบันทึกท่ีเขาเขียนถึงกนั เพือ่ให้เรยีนรูค้วามคดิระหว่างกนั  

จะได้ติดตัวเป็นทักษะการสื่อสารและการท�างานร่วมกัน

 “...ส�าหรับหนู...หนูคิดว่าครูเป็นครูคนแรกที่ท�าให้หนูเห็นว่าอาชีพครู

มันมีมากกว่าแค่มาสอนเด็ก ๆ ไปวัน ๆ ตั้งแต่หนูโตมา หนูพูดได้เลยว่า หนูยัง

ไม่เคยเห็นครูคนไหนเสียสละ ทุ่มเท เท่ากับครูมาก่อนเลย หนูยอมรับนะคะว่า 

เมือ่ก่อนหนมูคีวามยดึมัน่ในตวัเองสงู เอาอย่างทีต่วัเองเชือ่มัน่และศรทัธาในแค่

ความเชื่อของตนเอง แต่ตั้งแต่หนูได้มาร่วมท�าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และที่ 

ครูเป็นครูที่คอยควบคุมดูแลเอาใจใส่พวกหนู โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครู 

ท�างานหนกัมาก ไม่เป็นเรือ่งทีน่่าแปลกเลยทีค่รจูะมีท้อบ้าง มนัเป็นเรือ่งธรรมดา

อยู่แล้ว แต่หนูชื่นชมครูมากที่ครูยังสู้ต่อ ครูท้อแต่ครูไม่ถอย หนูจะขอสัญญาว่า 

จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ขอร่วมสู้ไปกับครู และหนูยังจ�าที่ครูเคยพูดได้ว่า “เราจะ

ร่วมสู้ไปด้วยกัน...”

 ครูย่อมอยู่ในสายตานักเรียนอยู่เสมอ เพราะเขาพบครูมามาก เขา

มีคลังข้อมูลในการเปรียบเทียบการท�างานของครู จนรู้ว่าครูคนไหนที่ท�า

หน้าที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพวกเขา จดหมายฉบับนี้ท�าให้ผมคิดว่าเราควร

ฟังนักเรียนหากต้องการประเมินครู
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 นอกจากปลอบครูแล้ว นักเรียนคนนี้ยังค้นพบความเป็นตัวตนเดิม

ของตนเอง ทีเ่คยยดึมัน่ในตวัเองสงู การได้ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้สร้างทักษะ

การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและเปล่ียนแปลงความคิดเดิม เป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เธอจะได้ประโยชน์ เมื่อต้องท�างานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต

 “...หนูเชื่อมั่นในตัวครูนิ่มคะ และโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา หนูจะสู้

ไปพร้อมกับครูนิ่มอีกครั้งนะคะ ครูนิ่มเป็นก�าลังใจที่ดีส�าหรับหนูและหลายคน  

วันที่เพื่อนในห้องบอกว่าครูนิ่มท้อ ครูนิ่มจะไม่เป็นครูแกนน�าแล้ว ความรู้สึก

เหมอืนเรอืทีห่นนูัง่อยูจ่ะไม่ถงึฝ่ัง ครเูป็นเหมือนสิง่ทีจ่ะพาพวกหนไูปเจอจดุหมาย  

เจอสิ่งที่ดี ขอโทษในทุก ๆ  สิ่งทุก ๆ  อย่างที่ท�าให้ครูนิ่มท้อ เหนื่อย ไม่มีความสุข  

ขอโทษนะคะ สัญญาว่าจะสู้ไปพร้อมกันอีกครั้ง...”

 นกัเรยีนผูน้ีเ้หน็คณุค่าของครมูากกว่าเป็นผู้สอนหนงัสือ แต่ครูคอืผู้ชี้

จุดหมายดี ๆ  ในชีวิตเด็ก เมื่อทราบว่าครูท้อ (จากจดหมายของครู) นักเรียน

เริม่รู้สกึว่าก�าลังสญูเสยีสิง่ท่ีมค่ีาไป จงึหันมามองตนเองอกีครัง้ ว่าตนเองอาจ

จะมีส่วน และเริม่ประจกัษ์กบัตนเองว่าจะตอ้งประคองครูใหสู้้กันต่อไป เธอ

เขียนออกมาจากใจเมื่อเธอบอกว่า “ความรู้สึกเหมือนเรือที่หนูนั่งอยู่จะไม่

ถึงฝั่ง ครูเป็นเหมือนสิ่งที่จะพาพวกหนูไปเจอจุดหมาย เจอสิ่งที่ดี” เมื่ออ่าน

แล้ว ต่อให้ครูใจแข็งปานหินผาก็ละลายได้
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 “...ครเูป็นเหมอืนแม่อกีคนของหน ูครคูอยสอนและให้ความรูม้ากมาย 

ให้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ผ่านมามีครูแค่ไม่กี่คนที่หนูสนิทมากรักมาก  

ห่วงมากและร้องไห้ตาม หนไูม่เข้าใจตวัเองว่าท�าไมหนตู้องร้องไห้ตามครทูกุครัง้ 

มันเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากคะ ถ้าไม่เจอด้วยตัวเองก็จะไม่เข้าใจ 

 ถ้าไม่มคีรหูนก็ูคงจะไม่ได้ท�าโครงการนี ้หนกูม็ทีศันคตแิบบเดมิ เมือ่ก่อน 

หนเูป็นคนทีไ่ม่ชอบสงัเกต ไม่ชอบตัง้ค�าถาม ขีอ้าย ไม่ชอบงานกลุ่มหรอืโครงงาน  

แต่พอมาเข้าโครงการน้ี ก็ท�าให้ทัศนคติของหนูเปลี่ยนไป หนูไม่ชอบเวลาที่

ครูร้องไห้เลยคะ หนูรู้สึกผิดเหมือนหนูท�าให้ครูร้องไห้ออกมา ครูท้อได้แต่ครู 

อย่าถอยนะคะ หนไูม่รูห้รอกคะว่าครคิูดยงัไงกบัหน ูแต่หนอูยากบอกว่า หนยัูงคง 

รักและห่วงใยครูนะคะ และหนูจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงคะ...”

 ผมมองเห็นความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อครูตรีนุชว่าไม่ใช่เพียงครูสอน

หนังสือ แต่นักเรียนคนนี้อ่อนไหว ดูเหมือนวิญญาณได้หลอมรวมเป็นหนึ่ง

เดียวไปกับครู เห็นครูก็เหมือนเห็นตัวเธอจึงไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องร้องตาม

ครูทุกครั้ง เรื่องที่เขียนท�าให้เราทราบบุคลิกเดิมของนักเรียนผู้นี้ และเพราะ

ความศรัทธาในตัวครู เธอท�าโครงงาน

จนเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธออธิบายการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ชัดเจน เหมือน

ได้ย้อนมองเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับ

ปัจจุบันของตัวเธอเอง

ผมเดาว ่าครูนิ่ มคงอ ่าน

ข้อความตอนนีไ้ม่ชดั  เพราะ

ตาคงพร่ามวัด้วยน�า้ตา
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 ผมเดาว่าครนูิม่คงอ่านข้อความตอนนีไ้ม่ชดั เพราะตาคงพร่ามวัด้วย

น�้าตา

 “...หนูรู้ว่าครูเหนื่อย ครูท้อ หนูก็ท้อเหมือนกัน ดูเหมือนโครงงาน 10 

โครงงานของเราไม่ค่อยคบืหน้าไปไหนเลย เวลาครูร้องไห้ หนูกอ็ยากร้องไห้ตาม

ครูเหมือนกัน แต่หนูก็ท�าเต็มที่แล้ว ถึงมันจะท�าแล้วล้มอีก หนูก็ลุกมาทุกครั้ง  

ถึงมันจะล้มอีก หนูก็จะพยายามลุกขึ้นใหม่เพื่อสู้ปัญหากับส่ิงที่เกิด หนูไม่รู้ 

ว่าความพยายามของหนูจะสูญหายไปเปล่าไหม แต่เราก็จะท�าให้ถึงที่สุด ถ้าครู

ลกุขึน้มาสูกั้บปัญหาอกีครัง้ หนกูจ็ะสูด้้วย ครูสู ้หนกูสู้็นะ หนจูะขอไปกบัอกีครัง้

หรือหลาย ๆ ครั้งก็ตามหนูก็จะสู้เพื่อโครงงานของเราจะส�าเร็จ หนูจะพยายาม

สร้างความมั่นใจให้แก่ตัวเองนะคะ สู้ ๆ ต่อไปคะ...”

 นักเรียนคนนี้เขียนแบบผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ “แต่หนูก็ท�าเต็ม

ที่แล้ว ถึงมันจะท�าแล้วล้มอีก หนูก็ลุกมาทุกคร้ัง ถึงมันจะล้มอีก หนูก็จะ

พยายามลุกขึ้นใหม่เพื่อสู้ปัญหากับสิ่งที่เกิด” บอกว่าตนเองก็มีปัญหาที่ท�า

แล้วล้มเหลว แต่ทุกครั้งที่ล้ม เธอจะลุกขึ้นมาสู้ (ผมติดตามผ่าน Facebook 

พบว่างานวิจัยของกลุ่มนี้มีปัญหามาก ต้องเปลี่ยนแก้กันหลายครั้ง) เหมือน

กบัก�าลงับอกครวู่าต้องลกุข้ึนมาสูใ้หม่เช่นเธอ ผมคดิว่าความหมายส�าคญัอยู่

ที่เรามองเห็นแล้วว่าความล้มเหลวจากการท�างาน (โครงงานวิจัย) นอกจาก

จะสร้างการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นเหตุ (ความล้มเหลว) แล้ว ยังเป็นการเปลี่ยน

อุปนิสัยให้ผู้ท�าสู้กับงาน ไม่หวั่นเกรงการท่ีต้องลุกขึ้นมาใหม่ แม้ว่าอาจจะ

มีความล้มเหลวซ�้าซากรออยู่ข้างหน้า หากเรารู้จักเอาความล้มเหลวมาเป็น 

บทเรยีน และสร้างก�าลงัใจให้สูง้านต่อ นกัเรยีนจะมีความคดิเกีย่วกับชวีติและ 
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การท�างานเปลี่ยนไปมาก ก�าลังใจ การไม่ย่อท้อเกิดได้อย่างไร? ผมเชื่อว่า 

เป็นปรากฏการณ์หมู ่ทีขั่บเคลือ่นด้วยพลงัคดิเชงิบวก การเอาชนะอปุสรรค

จากการล้มแล้วลุกจะเห็นชัดขึ้นเมื่ออ่านจดหมายของนักเรียนคนต่อไป

 “...จากการทีอ่่านความรูส้กึครไูป...หนรููว่้าครูเหนือ่ย ครคูงท้อและครู

คงไม่อยากท�ามัน แต่ตอนท้ายครูท�าให้หนูคิดว่า การที่ครูต้องรับผิดชอบอะไร

หลาย ๆ อย่าง มันเหน่ือยจริง ๆ แต่ตั้งแต่หนูได้เร่ิมท�าโครงงานวิจัยของหนู 

แม้ว่ามันจะเริ่มต้นได้ไม่ดีนัก...แต่หนูก็พยายามท่ีจะท�ามัน หนูได้พยายามถึง  

3 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของการทดลองท�าวิจัย หนูรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่

จะท�าให้มันดีอย่าง 100 % แต่หนูรู้ว่าหนูเต็มใจท�าและหนูท�ามันอย่างตั้งใจ

และกรณีหนูท�ามันจะส่งผลดีให้หนูได้รู้อะไรอีกหลายอย่างหนูไม่เคยท้อนะคะ 

หลังจากที่การทดลองปฏิบัติจริงของหนูมันผิดพลาดมา 1 - 2 ครั้งแล้วและ

คร้ังที่ 3 นี้หนูท�ามันอย่างดีและมันต้องเป็นไปตามที่หนูวางแผนไว้ ในช่วงน้ี 

อยู่ในเวลาสังเกตและจดบันทึก ในเวลา 15 - 20 วัน หนูดูแลต้นกล้าน้อย ๆ  เช้า

และเย็น รดน�้ามันและคอยวัดความสูงของต้นกล้าทุกวัน หนูคิดว่าหนูทุ่มเทกับ

มันอย่างมาก...”

 นักเรียนสื่อถึงครูว่าพวกเขาตั้งใจกับงาน ทุ่มเท เรียนรู้จากการ

ท�างาน (เข้าใจว่าเพาะกล้าข้าว) แม้จะมีปัญหามาก นักเรียนก็ไม่เคยท้อ 

ที่จะให้ผลสมบูรณ์ที่สุด

 ผมคาดว่าปัญหาอยูท่ีข่าดทกัษะการวางแผนวจัิย ผลจึงออกมาแล้ว

ใช้ไม่ได้ ต้องตามแก้ 2-3 ครั้ง ผมพบว่าการศึกษาไทยสอนวิจัยแบบตาม

หาความรู้ คือ อยากรู้อะไรก็ไปถามเขา (ใช้เคร่ืองมือเช่น แบบสอบถาม  

แบบสมัภาษณ์) ไม่ถนดักบัการท�าวิจยัด้วยการทดลองตามหลกั “ผลเกดิจากเหต”ุ  
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ที่ต้องสร้างเหตุแล้ววัดผล จึงได้ผลบกพร่อง การที่นักเรียนท�าซ�้า 2-3 ครั้ง 

แสดงว่าครูเห็นข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องจึงสร้างการเรียนรู้ ถ้าเราเห็น 

ข้อบกพร่องนัน้ มงีานจ�านวนมากทีค่รไูม่สามารถเหน็ข้อบกพร่องแล้วเอามา 

เป็นโอกาสสร้างการเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงการแก้ไขให้ถูกต้อง

เท่าน้ัน แต่เรียนรูเ้พือ่ให้เข้มแขง็จากความผดิหวงั อนัเกดิจากความบกพร่องนัน้

 “...ในวันที่ 8 หนูรู้สึกผิดมากที่ครูท�าหน้าผิดหวังกับพวกเรา และ

ในวันนั้นตอนเย็นหนูและเพื่อนของหนูมาโรงเรียนแล้วไม่มีครูเลยหนูว่าจะมา

รดน�้าต้นกล้าท่ีโรงเรียนและในเวลา 18.00 น. หนูก็ได้กุญแจจากครูหนิ่งแล้ว 

ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนกับเพื่อนมันใกล้ค�่าแล้ว ที่จริงหนูว่าหนูจะมาวัด 

ต้นกล้า แต่มนัค�า่แล้วเลยจะเอามนักลบัไปทีบ้่าน ไปดแูลทีบ้่าน เพราะอยูท่ีบ้่าน 

ได้มีเวลาดูแลมันดีกว่าท่ีโรงเรียน มันเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมาก หนูถือถาดข้าว

บนตักและข่ีมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาคนเดียวระหว่างทางหนูเกือบโดนรถเฉี่ยว  

เพราะหนูข่ีรถข้างเดียวมืออีกข้างก็จับถาดข้าวอยู ่แต่ดีที่หนูหักออกมาได้  

มันท�าให้หนูคิดว่า การท่ีเราจะท�าอะไรเพื่อท่ีเราจะได้รู้จักการเหนื่อย อดทน 

และมคีวามรบัผดิชอบ เป็นสิง่ทีผู่ท้ีไ่ด้รบัมอบหมายงานต้องท�าและท�ามันออกมา 

โดยการกระท�าและออกมาจากใจ มันสอนให้หนูท�าอะไรอย่างหลายที่หน ู

ไม่เคยท�า หนูจะไม่ท้อและจะสู้ไปกับครูคะ...”
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 ที่เขียนกล่าวอ้างวันที่ 8 (วันที่ครู

เขียนจดหมายถึงนักเรียน) ท�าให้เรารู้ว่า

เกิดบางอย่างขึ้น อาจจะเป็นการติดตาม

งานของครู นักเรียนรู ้สึกผิดที่ท�าให้คร ู

มีสีหน้าผิดหวัง แต่นักเรียนคนนี้เขียนให้

ครูทราบว่าพวกเขาท�างานเต็มที่ ดูแล 

รับผิดชอบกับงานถึงขั้นเอากลับไปท�า 

ทีบ้่าน ข้อเขยีนช่วงท้ายแสดงถงึการเรยีนรู ้

จากการท�างานทีส่ร้างอปุนสิยัแห่งศตวรรษ 

ที่ 21 ให้เป็นคนอดทน รับผิดชอบ และ 

มีฉันทะงานที่ท�า

 ความงามของจดหมายฉบับนี้ คือการเขียนเรื่องเล่าได้อย่างลื่นไหล 

มชีวีติชวีา เหน็ภาพการท�างานทีม่คีวามแจ่มใสอยูท่่ามกลางความเหนือ่ยและ

ท้อ ซึง่ในทีสุ่ดความแจ่มใสจากการเรียนรูก้ลบัเป็นแสงเทยีนในความมดืแห่ง

ความท้อถอย เพราะแจ่มใสจากการตระหนักว่าตนเองเกิดการเรียนรู้แล้ว

ในที่สุดความแจ่มใสจาก

การเรียนรู ้กลับเป ็นแสง

เทียนในความมืดแห่งความ

ท้อถอย เพราะแจ่มใสจาก

การตระหนักว่าตนเองเกิด

การเรยีนรูแ้ล้ว
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 “...หนูเช่ือม่ันในตัวครู หนูเช่ือม่ันในเพาะพันธุ์ปัญญา หนูเชื่อมั่นใน

เพือ่น ๆ  ทกุคน หนเูชือ่มัน่ในตวัเอง และหนกูเ็ชือ่มัน่ในส่ิงทีท่�าคะ ถงึแม้ว่าในการ 

ท�างานอาจมบ้ีางทีเ่หนือ่ย และท้อมาก ๆ  ต้องประสบกบัปัญหามากมายทีพ่วกเรา 

ท�าไปแล้วไม่ประสบผลส�าเรจ็ เราท�างานไปอย่างทุม่เท แต่ความทุม่เทและความ

ตั้งใจที่มองไม่เห็นจุดหมายปลายทาง มันเป็นสิ่งที่ท�าให้ท้อจริง ๆ คะ ที่ผ่านมา

พวกหนูท�างานกันอย่างไม่วางแผน คิดจะท�าก็ท�า โดยที่ไม่คิดให้รอบคอบและ

ค�านงึถงึผลทีจ่ะตามมาทหีลงั แล้วสดุท้ายกม็าประสบกบัสถานการณ์แบบนี ้ซึง่

สิง่ทีผ่่านมาเรากไ็ม่สามารถกลบัไปแก้ไขได้คะ ในปัจจุบันผลทีเ่ราได้รบับทเรยีน

ที่เราได้รับจากการท�างานที่ไม่รอบคอบ ไม่วางแผนให้ดี ก็คือ ความล้มเหลวคะ

 แปลงนาสาธติทีโ่รงเรยีน ทีพ่วกเราช่วยกนัสร้างมนัขึน้มา ทัง้ท�าคันนา 

ไถนา ใส่น�า้ลงนา ใส่ปุย๋ พวกเราจะไม่ได้ปลกูข้าวแล้วจรงิ ๆ  ใช่ไหมคะ แต่ถงึสิง่ทีผ่่าน 

อาจจะไม่ประสบผลส�าเรจ็ แต่สิง่ทีห่นคูดิว่าคุม้ค่าทีส่ดุ และหาทีไ่หนไม่ได้อกีแล้ว  

ก็คือประสบการณ์คะ หนูจะไม่คิดว่าสิ่งท่ีได้ท�าลงไปไม่ประสบผลส�าเร็จคะ  

เพราะสิง่ทีจ่ะบ่งบอกได้ว่าประสบผลส�าเรจ็หรอืไม่ส�าหรบัหนู ไม่ได้อยูแ่ค่งานที่

ท�าคะ แต่สิง่ทีจ่ะบอกได้ว่าประสบผลส�าเรจ็หรอืไม่นัน้ มันอยูท่ีเ่ราเลือกจะมองคะ  

ส�าหรบัหน ูหนคูดิแบบนัน้คะ หนคูดิว่าประสบการณ์ทีห่นไูด้รบันัน้ คอื การทีห่น ู

ประสบผลส�าเรจ็แล้วคะ หนไูด้อะไรมากมายจากการท�าโครงการเพาะพนัธุปั์ญญา 

ในครั้งนี้คะ

 หนูเห็นครูท้อแล้วหนูก็รู้สึกผิดนะคะ เวลาครูท้อ ครูเหนื่อยหนูเห็นครู

เหมือนจะร้องไห้ หนูอยากบอกครูว่าพวกหนูขอโทษนะคะที่ครูต้องรู้สึกแบบนี้  

ก็เพราะพวกหนูเอง แต่ครูเคยบอกกับทุกคนนะคะว่า ปัญหาจะท�าให้เราได้ 

ความรู้ใหม่ ครเูคยบอกกบัพวกหนทุูกคนนะคะ ว่าให้ สู ้ๆ  เราจะสู้ไปด้วยกนัต่อไปนี้ 

หนจูะทุม่เทและตัง้ใจให้มากกว่านีน้ะคะ ความรูส้กึไม่ดีทีผ่่าน ๆ  มาจะค่อยทเุลา

ลงคะ หนูยังเชื่อเสมอนะคะ ว่าเราจะท�าได้และท�าได้ดีด้วย เหมือนกับค�าที่ครู

เคยบอกหนูไงคะ “เราจะสู้ไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะ...”
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 ย่อหน้าแรกของจดหมายฉบับนี้อธิบายชัดต่อจากจดหมายฉบับที่

แล้วว่าปัญหาอยู่ที่การวางแผนท�าวิจัย ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากที่เกิด

จากการสอนให้ครูรู ้วิจัยเพียงด้านการ

ถามผู้อื่น เชื่อว่าส่ิงท่ีผู้อื่นบอกคือความรู้ 

การเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้

เอง (constructivism)ถูกเข้าใจว่าให้สืบ

เสาะหาความรู้ (IBL) ไม่ใช่ใช้เหตุ-ผลและ

เอาสาระวิชามาบูรณาการเพื่ออธิบายสิ่ง

ที่สังเกตได้ให้เป็นความเข้าใจแก่ตนเอง 

เมื่อมาท�าโครงงานฐานวิจัยตามรูปแบบ

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา ครจูงึไม่สามารถ 

coach นักเรียนได้สมบูรณ์แบบ การ

ท�างานท่ีผ่านมาเหมือนเดินอยู่ในถ�้ามืด 

เต็มไปด้วยความลังเล ความไม่แน่ใจ

 “แปลงนาสาธิตท่ีโรงเรียน ท่ีพวกเราช่วยกันสร้างมันข้ึนมา ทั้งท�า

คันนา ไถนา ใส่น�้าลงนา ใส่ปุ๋ย พวกเราจะไม่ได้ปลูกข้าวแล้วจริง ๆ ใช่ไหม

คะ” สอดคล้องกับตอนที่ผมเห็นนาสาธิตผมกังวลว่าเป็นงานใหญ่เกินก�าลัง 

แต่ก็เบาใจเมื่อเห็นนักเรียนพยายามเต็มที่ อ่าน Facebook แล้วเห็นยัง

สนุกกันอยู่ ไม่แน่ใจว่าท่ีผมย�้าเตือนให้ท�านาส�าเร็จถึงการเกี่ยวนั้นจะมีส่วน

สร้างแรงกดดันหรือไม่ ย่อหน้าที่สองนี้ผู้เขียน debate กับตนเองว่าความ

ส�าเร็จไม่ใช่เห็นผลงานข้างนอกตัว แต่กลับเป็นผลงานข้างในตัวผู้เรียนที่

เรียกว่า “ประสบการณ์” ต่างหาก ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับนอกจาก

การเรียนรู้แบบท่ีผูเ้รยีนเป็นผู้

สร้างความรูเ้อง (construc-

tivism)  ถกูเข้าใจว่าให้สบื

เสาะหาความรู ้ (IBL) ไม่ใช่

ใช้เหต-ุผลและเอาสาระวชิา

มาบูรณาการเพื่ออธิบายสิ่ง

ทีส่งัเกตได้ให้เป็นความเข้าใจ

แก่ตนเอง
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การแปลงที่ดินรกร้างให้เป็นผืนนา การได้ท�าโครงงานย่อยของตนแล้ว ยังมี

ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ชีวิตจริงจากการท�างาน นักเรียนผู้นี้เก่งมากท่ีเห็น 

ว่าประสบการณ์คือความส�าเร็จ “หนูคิดว่าประสบการณ์ที่หนูได้รับนั้น คือ 

การทีห่นปูระสบผลส�าเรจ็แล้วคะ” ท�าให้ผมได้ทบทวนว่าคร้ังหนึง่ในเวทบีอก

เล่าเรื่องเพาะพันธุ์ปัญญาที่มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสงขลา มคีนถามว่า “รูไ้ด้อย่างไรว่า

ท�าแล้วส�าเรจ็?” อาจารย์ไพโรจน์ ตอบสัน้ ๆ   

ว่า “การได้ลงมือท�าก็ถือว่าส�าเร็จแล้ว 

เพราะได้เรยีนรูจ้ากการท�า” หมายความว่า 

ถ้าเราท�าโครงงานได้ผล (เช่น ได้ชิ้นงาน) 

แต่ไม่ได้เรียนรู ้อะไรเลย การท�านั้นก็ 

ไม่ส�าเร็จ

 “....หนูเคยท้อแท้หมดก�าลังใจ เพราะทั้งชีวิตหนูเหมือนตัวคนเดียว

เพราะต้องห่างจากแม่แต่เพื่อนและครูท�าให้หนูรู้สึกไม่ขาด ไม่เป็นไรนะคะครู 

ครูยังมพีวกหนคูรไูม่ได้ตวัคนเดยีว ครูไม่จ�าเป็นต้องเหนือ่ยคนเดยีว ครไูม่จ�าเป็น

ต้องอดทนคนเดยีว พวกเราคอืหน่ึงเดยีวกัน เรากค็วรจะอดทนไปด้วยกนั เหนือ่ย

ไปด้วยกัน หนูว่าปลายทางมันคงอีกไกลคะ แต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปถึงมัน  

หนูเชื่ออย่างนั้นเม่ือไรที่ครูเหนื่อยหรือท้อ ครูแค่มองหาก�าลังใจ หนูคอยเป็น

ก�าลังใจให้ครูนะคะ เรามาสู้ไปด้วยกันอีกครั้งนะคะครูนิ่ม....”

ถ้าเราท�าโครงงานได้ผล (เช่น 

ได้ชิ้นงาน) แต่ไม่ได้เรียนรู้

อะไรเลย การท�านั้นก็ไม่

ส�าเรจ็
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 ผมชอบจดหมายฉบับนี้มากเป็นพิเศษ เพราะมันสะท้อนชีวิต

ครอบครัวของเยาวชนในชนบทจ�านวนหนึ่ง (ที่ไม่น่าจะน้อย) ที่เขาต้อง

อาศัยห้องเรียน ครู และเพื่อน เพื่อให้ชีวิตรู้สึกเต็ม นักเรียนผู้นี้มีภาวะผู้น�า

ที่เรา “อ่านระหว่างบรรทัด” ได้จากจดหมายเธอ ความแกร่งท�าให้ไม่โอด

ครวญ แต่กลับเป็นผู้ปลุกคนอื่น เป็นผู้ชี้เป้าหมายไปข้างหน้า ในความเป็น

จริง ไม่ง่ายเลยที่เยาวชนในสภาวะเช่นนี้จะกลายมาเป็นผู้น�าถ้าโรงเรียนไม่

สามารถเตมิเตม็สิง่ทีเ่ขาขาดได้ เราจงึเหน็เยาวชนก�าลังอยูใ่นวยัเรียนจ�านวน

มากกลายเป็นปัญหาสงัคม ด้วยเหตนุีผ้มจงึรูส้กึชืน่ชมเจ้าของจดหมายนีเ้ป็น

พเิศษ และหวงัว่าการได้ท�างานในโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาจะบ่มเพาะความ

เป็นผู้น�าที่แข็งแกร่งให้เธอ

 จดหมายที่ครูและนักเรียนเขียนถึงกันท�าให้ผมเห็นความงดงามใน

การจัดการการศกึษาท่ีเดมิไม่คาดมาก่อนว่าโครงงานฐานวจัิยจะสร้างให้เกดิ

ได้อย่างน้ี อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่แจ้ห่มวิทยา เป็นเหตุการณ์

จ�าเพาะ (specific) มาก ชีวิตการท�างานของครูตรีนุชในส่วนโครงการเพาะ

พนัธุปั์ญญามคีวามลุม่ ๆ  ดอน ๆ  ผมเชือ่ว่าปรากฏการณ์สลับไปมาเช่นน้ียงัคง

ด�ารงอยู ่เพราะมปัีจจยัทีค่วบคมุไม่ได้จ�านวนมาก แต่เราควรมาสนใจว่าการ

พลิกความหดหู่มาเป็นสดชื่นเกิดจากอะไร เพื่อจะได้ใช้พลังไปในทางบวก

 ประการแรก ผมเหน็ความรกัความผกูพนัระหว่างเพือ่นร่วมชัน้และ

กับครู ผมเชื่อว่าการต้องท�างานใหญ่แบบ PBL (ท�านาข้าว) คือข้อต่อที่เชื่อม

ความรัก ความอาทร ความผูกพัน จนทุกคนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน สุขก็ 

ฉลองชัยด้วยกัน ทุกข์ก็ปลอบประโลมและหาทางฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกัน 
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 ครูต้องมีแรงบันดาลใจท่ียิ่งใหญ่มากจึงกล้าชวนนักเรียนท�านา

สาธิต นักเรียนต้องรักและศรัทธาในตัวครูจึงกล้าท�าตามแรงบันดาลใจของ

ครู เพราะครูและนักเรียนท�าไปด้วยกันจึงกลายเป็นพวกเดียวกัน

 จดหมายที่เขียนถึงกันก็เป็นกุศโลบายที่ส�าคัญ ที่เรามองข้ามไม่ได้ 

เพราะท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ใจตนเองและใจทั้งมวล
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	 “งานครูน้ันตามที่ทั้งหลายทราบเพราะว่าได้ปฏิบัติมาเป็นงานที่ยาก	

และต้องใชค้วามอดทน	เสยีสละมาก	ยิง่สมยัปจัจุบนัยิ่งยากขึน้ทุกท	ีเพราะวา่ 

มีความคิดใหม่อยู่เสมอ	เช่นว่า	เด็กต้องมีความคิดริเริ่มมาก	อนาคตของชาต ิ

จะเป็นอย่างไร	 ถ้าไม่มีผู้ที่จะให้ความรู้แก่เด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต	 โดย

เฉพาะกลุ่มครูที่เรียกว่าผู้สอนเด็ก	 ๆ	 การสอนของครูมีความส�าคัญยิ่งกว่า

กลุ่มครูที่อยู่ในขั้นมหาวิทยาลัยด้วยซ�้า	 เพราะว่าเป็นรากฐานในชีวิตของเด็ก

ในปัจจุบันนี้”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ�าปี 2513

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

วันที่ 1 ตุลาคม 2513





ตอนที่ 3 

Diary สื่อสัมพันธ์

 การเขียนบันทึกเหมอืนการทบทวนกบัความคดิตนเอง เป็นการเรยีน

รู้ที่ส�าคัญ ได้รู้จักตนเองมากขึ้น Diary 1 เล่ม คือ ตัวละคร 1 ตัว เพราะมี

ความรูส้กึนึกคดิเฉพาะของผูบ้นัทกึ Diary หลายเล่ม คอืเรือ่งราวของตัวละคร

หลายตวั ทีม่าประกอบเป็นเรือ่งเดยีวกนั Diary จงึสร้างการเรยีนรูต้นเองของ

ผู้บันทึก และสร้างการเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมด เมื่อตัวละครทั้งหลายออกโรง

แสดงด้วยกัน 

 ผมได้รับ diary ท่ีครูตรีนุชจดไว้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557  

จนถึง 1 ธันวาคม ปีเดียวกัน ใน 6 เดือนนี้ครูเขียนรวม 33 ครั้งนอกจากนี้ยัง

มีนักเรยีน 3 คนเขยีน diary ค่อนข้างประจ�า(นางสาวธญัชนก ล�า่ต�า่ นางสาว

เมษา มาเป็งและนายอาทิตย์ ดีโต) และมีนักเรียนอีกจ�านวนมากเขียนตาม

วาระ (ไม่ประจ�า) Diary ทั้งหมดถูกเอามาเรียบร้อยกันในตอนนี้ โดยใช้ของ

ครูตรีนุชเป็นแกน 

 ครตูรนีชุไม่ได้เข้าร่วม workshop พฒันาความคดิเกีย่วกบัการศกึษา

และการสอนโครงงานฐานวิจัยในแนวความคิดเชิงเหตุ-ผล จึงไม่แปลกใจที่

บันทึกครั้งแรก (ที่เกิดประมาณ 1 เดือนหลักการอบรม) เขียนว่า 
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 วันนี้ได้ทราบว่าต้องรับภารกิจใหม่และใหญ่ “ครูแกนน�าเพาะพันธุ์

ปัญญารุ่นที่ 2” บอกตามตรงรู้สึกเหมือน “งานเข้า” ...... อุปสรรคงานนี้น่าจะ

อยู่ที่ว่า “เราไม่รู้อะไรท่ีเก่ียวกับเพาะพันธุ์ปัญญาเลยสักอย่าง” .......สิ่งแรกท่ี 

จะต้องเริ่มท�าก่อนในคืนนี้ คือ หาข้อมูล what is pohphanpanya??...

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 ครูท�างานโดยถูกมอบหมาย แต่ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ประกอบ

กับที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ (เคมี) การขวนขวายหาข้อมูลเองไม่ใช่เรื่องยาก 

อีก 5 วันต่อมาบันทึกชิ้นที่ 2 เขียนว่า
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 เห้ย...โครงการนี้ดีอะตอบโจทย์กับสิ่งที่เราก�าลังสนใจเลย เป๊ะ” เคย

ถูกส่งไปอบรมมาก็หลายงาน อบรมกลับมา น�าสิ่งที่ได้มาใช้กับการจัดการสอน  

พบว่าได้ผลในระยะสัน้ ๆ  เท่านัน้ ....... แอบหวงัว่าจะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้  

แต่ก็แอบหวังเล็ก ๆ เพราะไม่แน่ใจจริง ๆ ว่า จะสามารถเปลี่ยนความเคยชิน

ที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในระบบการศึกษาของเราได้รึเปล่า เคยได้ยินมั้ยคะที่เค้าว่า 

“สิ่งที่คนเรามักจะไม่อยากเผชิญกับมันมากที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลง

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 แม้ว่าเป็นครูไม่นาน แต่ก็มองออกว่าการศึกษามีปัญหาที่ใด 

วัฒนธรรมของสถานศึกษาท่ีเรียกว่า “ความเคยชิน” ที่ยากจะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง คือ อุปสรรคที่ต้องเผชิญ อาจจะเรียกว่าโชคดีที่ครูยังไม่ถูก

ระบบกลืนเข้าสู่ความเคยชิน 

 ผมคดิว่าเป็นบุญของนกัเรยีนท่ีได้ครตูรนีชุสอนเพาะพันธ์ุปัญญา ครู

ที่รู้สึกว่า “มีงานใหม่เข้า” อีกทั้งเป็นงานที่ “ถูกมอบหมาย” ครูตรีนุชเป็น

คนเข้าใจความเคยชินและมองหาความเปลี่ยนแปลง การอบรมหลายครั้ง

ที่ผ่านมาก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการสร้างความเคยชินอย่างหนึ่งเหมือนกัน ครู

เหน็ว่าทีเ่คยชนิอยูน่ัน้ไม่ดพีอ จึงหวงัความเปลีย่นแปลง และกล้าเผชญิความ

เปลี่ยนแปลงหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีในหน้าที่ครู ครูตรีนุชหาความรู้จากหนังสือ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเล่ม “โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่

ของการศึกษาไทย” อ่านจนเข้าใจเองโดยไม่ต้องเข้า workshop ของผม  

และคล�าหาหนทางท�าเอง ครูพยายามท�าตามที่หนังสือแนะน�า คือ ต้องหา

โจทย์จากบริบทรอบโรงเรียน
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 แต่กับนักเรียน ผมรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหามากกว่า เช่น น่าจะเกิด

ค�าถามว่า เอาเวลาทีไ่หน มนัเกีย่วกบัวชิาทีเ่รยีน หรอืสอบ O-Net ไหม ฯลฯ 

นักเรียนคนหนึ่งบันทึกประสบการณ์เริ่มต้นว่า

บันทึกครั้งแรก

 นักเรียน ม.4/1 ได้รับเลือกให้ท�าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา แล้วจะท�า

ในคาบชมุนมุ ชมุนมุทีเ่คยเรยีนเพยีงไม่กีว่นัของการเปิดภาคเรยีนแรกถกูเปลีย่น

ให้มาท�าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา!!!

 ค�าถามแรกท่ียงัอยูใ่นใจไม่กล้าจะถามคร ูคอื เพาะพนัธุปั์ญญาคอือะไร ?  

จะเพาะพันธุ์ได้จริง ๆ งั้นเหรอ ? ท�าไมต้องเป็นห้องของเรา?

 ค�าถามพวกนี้ ฉันก�าลังหาค�าตอบ...

(นางสาวเมษา มาเป็ง)
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 เรียกได้ว่าเริ่มโครงการนี้ด้วยความไม่รู ้ต้นสายปลายเหตุทั้งครู

และนักเรียน ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติของโครงการต่าง ๆ ที่ “ดูเหมือนว่า”  

ทั้งครูและนักเรียนเป็นฝ่ายรับรองการถูกกระท�า ไม่เว้นแม้แต่โครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญา!! ทั้ง ๆ ที่เราวางระบบการท�างานให้เกิดการพัฒนาอย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน คือ ท�าความเข้าใจกับครูเป็นด่านแรกด้วย workshop ให้

เข้าใจการศกึษาท่ีสร้างปัญญาด้วยการท�าโครงงานฐานวจัิย และไม่กลวัวจัิย!!

 กิจกรรมที่ได้ท�าในคาบชุมนุมสองคาบวันอังคารน้ีมีความสนุกมาก  

มกีารใช้ความจ�าการกล้าทีจ่ะแสดงออก ไหวพรบิในการคิด เป็นอย่างด ีฉนัคดิว่า 

เป็นแบบนัน้และกจิกรรมสดุท้ายในวนันี ้คอื ตดักระดาษ กจิกรรมนีฉั้นงงมาก ๆ   

เลย เพราะฉันตัดออกมาไม่ได้มีรูปร่างเหมือนของคุณครู ครั้งแรกครูให้ตัดให้

เป็นวงกลมใหญ่ ฉันตัดได้อยู่ แต่อันต่อไป วงกลมไขว้กัน ฉันตัดไม่เป็นฉันก็

ไม่รู้ว่าจะตัดหรือไม่อย่างไร ประเด็นในกิจกรรมนี้ไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็น มันอยู่ที่

การคิดต่างหากว่ากระดาษแผ่นเดียวจะตัดเป็นหลายอย่างได้จริงหรือยังไง ครู

ต้องการอะไรที่ให้นักเรียนท�ากิจกรรมวันนี้ ฉันเหมือนรู้นิดนึงว่าคุณครูต้องการ

พวกเราได้คิด ยังไงกันนะ

(นางสาวเมษา  มาเป็ง)

 ที่นักเรียนคนนี้เขียนเล่ามาท�าให้เรารู้ว่า ส�าหรับนักเรียน การคิด

ต้องการความรู้สกึปลอดโปร่ง มอิีสระ การจดักจิกรรมทีท้่าทายแต่ผ่อนคลาย

เป็นวิธีที่ดี กระบวนการที่เพาะพันธุ์ปัญญาใช้มาก คือ จิตตปัญญาศึกษา แต่

ผมใคร่บอกว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นเพียงการสร้างอารมณ์และบรรยากาศ

ที่ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย จากการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ครูมีต่อ

ศิษย์ จิตตปัญญาจึงเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนให้สมองโปร่งโลงเพ่ือการคิด
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เท่านัน้ แต่เหตท่ีุแท้จรงิคอืกระบวนการทีส่ร้างความฉงนปนท้าทาย เช่น ตัด

กระดาษ

 จติตปัญญาศกึษาสร้างความสขุ เหมาะส�าหรับการคดิใคร่ครวญเพือ่

รู้จักตัวตนภายในตนเอง เป็นการศึกษาเพื่อรู้จักตนเอง แต่การคิดในระบบ 

“ผลเกิดจากเหตุ” ต้องใช้กิจกรรมที่ท้าทายและเต็มไปด้วยตรรกะ

 บนัทกึครัง้ต่อ ๆ  มาเป็นเรือ่งราวการท�าหน้าทีค่รตูามปกต ิจนกระทัง่

วันที ่24 กรกฎาคม 2557 ที่น่าจะเปน็ประสบการณ์ให้เปลีย่นกระบวนทศัน์

เรื่องห้องเรียน ครูเขียนว่า 
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 วันนี้ได้เข้ามาเจอกับคุณลุงสุบันและป้าบัวลอยที่บ้าน หลังจากได้

ส�ารวจปัญหาและแนวทางของเรือ่งทีจ่ะเสนอโครงการ จนได้ประเดน็ทีพ่วกเรา

สนใจแล้วเกี่ยวกับ “วิถีชีวิตชาวนากับการยกระดับคุณภาพชีวิต” ดูเป็นหัวข้อ

ที่กว้างและยาก แต่มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีเด็ก ๆ มองเห็นมากที่สุดจากพ่อแม่

และชุมชนของตนเอง เราได้รับค�าแนะน�าให้มาพบกับลุงบันจากคุณครูแหม่ม 

ซึ่งบอกกล่าวว่าลุงสุบันเป็นชาวนาท่ียึดหลักการท�านาแบบเกษตรอินทรีย์เพียง

ไม่กี่คนในชุมชนรอบ ๆ  โรงเรียน เย็นนี้จึงได้ฤกษ์งามยามดีในการนัดพบเจอกับ

คุณลุงที่บ้านเวลา 18.00 น.

 หลังจากผ่านการสนทนาอันยาวนานถึง 3 ชั่วโมง ได้ข้อสรุปว่า ไม่ใช่

เพียงแค่ความรู้เก่ียวกับนาอินทรีย์ ท่ีมีอย่างเหลือล้นจนเรียกได้เต็มปากว่า 

“ปราชญ์ข้าว” แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ลุงสุบันมีอย่างเห็นได้ชัด คือ ทักษะการสังเกต

การตัง้ค�าถาม และการทดลองเพือ่หาข้อสรปุของเหตแุห่งปัญหาน้ัน ๆ  จะเรียกว่า 

ลุงบันเป็น “นักวิจัย” อย่างเต็มตัวก็คงไม่ผิดคะ เราเรียนรู้ทั้งหมดผ่านท่าทีและ

ค�าพูดที่พรั่งพรูอย่างดูมีความสุขและภูมิใจของคุณลุง

 ลงุบนัท�าให้พวกเราเปลีย่นความคดิว่าคนท่ีจะท�างานวจัิยได้นัน้จะต้อง

เป็นคนที่เรียนสูง ๆ และมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการวิจัยมาก ๆ เท่านั้น ลุงบัน

ท�าให้ฉันรู้แล้วว่า “ใครก็เป็นนักวิจัยได้ถ้าอยากจะเป็น 

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม)
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 เราได้รู้ว่าการท�าเกษตรเป็นเรื่องที่ครูรู้ค่อนข้างน้อย และครูรุ่นใหม่

เป็นเช่นนี้ เพราะไม่ได้เป็นสิง่แวดล้อมที่อุ้มชูชีวติให้เติบใหญ่มา การศกึษาที่

มแีต่การเรยีน ๆ   ๆ   ๆ  และเรยีน ท�าให้คนรุน่ใหม่เหน็การท�าเกษตรเป็นเรือ่ง

น่าตื่นเต้น นักเรียนฉายความรู้สึกเช่นนี้ออกมาชัดมากจาก diary ที่เขียน 

ครูตรีนุชสนทนากับคุณสุบันด้วยมุมมองนักวิจัย จึงกล้าพูดว่า “ลุง

บันเป็นนักวิจัยอย่างเต็มตัว” และน�าไปสู่ข้อสรุปที่ส�าคัญเมื่อกล่าวว่า “ใคร

ก็เป็นนักวิจัยได้ ถ้าอยากจะเป็น” ประโยคนี้คือการปลดล็อคความเชื่อของ

ครูว่าวิจัยเป็นเรื่องยาก ซับซ้อน คุณสุบันแสดงให้เห็นว่าการท�าวิจัยคือการ

หาความรู้จากการกระท�าของตนเอง (การทดลอง) โดยไม่จ�าเป็นต้องยึดติด

กับวิธีการที่ต้องตอบสนองการใช้เครื่อง

มือสถิติ แต่กลับเปิดโลกวิจัยให้เห็นว่า

มันคือการสังเกตปรากฏการณ์แล้วเข้าใจ

ปรากฏการณ์จากการอธบิายด้วยเหตแุละ

ผลที่ท�าให้มันมีธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้น

“ลงุบนัเป็นนกัวจิยัอย่างเตม็

ตวั” ...“ใครกเ็ป็นนกัวิจยัได้ 

ถ้าอยากจะเป็น”
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 จากนั้นอีก 2 วัน บันทึกของครูตรีนุชเขียนเล่าการพานักเรียนไปนา

ลุงสุบันว่า 

 “.....ขับมอเตอร์ไซค์เป็นคาราวานมุ่งหน้าไปท่ีบ้านลุงสุบัน ......  

ลุงบันพาพวกเราไปท่ีนาของแก เด็ก ๆ ดูตื่นเต้นสนุกสนานเมื่อได้เดินลงไป

สมัผสัแปลงนา เหน็อะไรกพ็ากนัซักถามพดูคยุ สนกุสนาน ความรูส้กึประหลาด

ใจก็เกิดขึ้นทันที จากการท่ีนักเรียนได้สัมผัสกับสภาพ/สถานการณ์จริง ทั้ง ๆ  

ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนคุ้นเคย แต่ในความเป็นจริง 

ไม่เป็นเช่นนั้น นักเรียนหลายคนเป็นลูกหลานเกษตรกร แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ให้มา

สัมผัสกับสิ่งท่ีพวกเขาท�าเพียงเพราะเหตุผลท่ีว่าท�านามันล�าบากไม่อยากให้ลูก

ล�าบากเหมือนตน สรุปคือ นักเรียนหลายคนแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอาชีพที่ 

พ่อแม่และบรรพบุรุษท�าเพื่อเลี้ยงชีพพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้เลย...มันคงจะ

ดีนะ ถ้าเราท�าให้เด็ก ๆ พวกน้ีได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนไปพร้อม ๆ กับ 

การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะต่าง ๆ  เดก็ คร ูผูป้กครอง และชมุชนจะได้ไม่รูส้กึว่า 

อยู่ห่างไกลกันเหมือนทุกวันนี้”

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 ครูสังเกตอาการนักเรียนแล้วเขียนบันทึกเชิงร�าพึงกับตนเองว่าการ

ไม่รู้จักพื้นที่ ไม่รู้จักอาชีพของพ่อแม่ก็เหมือนการไม่รู้จักตนเองของนักเรียน 

(และของพ่อแม่ด้วย) ความตื่นเต้นกับส่ิงใกล้ตัวเกิดเพราะเรา (พ่อแม่) 

พยายามท�าให้มันไกลตัว หากจะร�าพึงกับตนเองบ้าง ผมคงเขียนว่าเป็นการ

ศกึษาทีท่�าให้คนปฏเิสธตนเอง และผลของมนัคอืการผลักไสให้คนท้ิงถ่ินฐาน

บ้านเกิด แล้วก็มาร�่าร้องให้คืนถิ่นในภายหลัง
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การออกนอกห้องเรียนคือการ

เรียนรู ้ครั้งส�าคัญของทุกคน ทุ่งนาและ

ความจริงใกล้ตัวท่ีคนในโรงเรียนไม่เคย

ทราบได้สร้างแรงบันดาลใจ แม้ว่าพ่อแม่

มีทัศนคติไม่ต้องการให้ลูกต้องมาล�าบาก

กบัการท�าเกษตร แต่หากเราเจาะหาความ

จรงิ เราจะพบว่าความทกุข์จากอาชพีน้ีเกดิ

เพราะความไม่รู้ การท�าโครงงานฐานวิจัย

เพื่อรู้ความเป็นเหตุเป็นผล แม้ว่าผลนั้นจะเป็นทุกข์ แต่การทราบเหตุก็จะ

ท�าให้เห็นอนาคต เพราะเห็นทางออกจากทุกข์ หากไม่ท�าเช่นนี้การศึกษาก็

จะไม่สามารถรักษาเยาวชนไว้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ของแผ่น

ดินตนเอง เพื่อตนเอง อย่างที่ครูตรีนุชปรารถนาจะเห็นตามบันทึกถัดมาวัน

ที่ 29 สิงหาคม 2557

 วันนี้พาตัวแทนนักเรียน 4 คน ไปหาลุงบันที่บ้าน...... สิ่งที่ฉันได้เห็น

และรูส้กึจากการคยุในวนันี ้คอื จะมชีาวนาสกัก่ีคนทีม่คีวามรูส้กึภาคภมูใิจอย่าง

สูงสุดในสิ่งที่ตัวเองท�าเท่ากับลุงบัน ฟังแล้วมันท�าให้เรารู้สึกรักและอยากจะ

สืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไปยังคนรุ่นหลัง ไม่อยากให้มันสูญหายไปตามกาลเวลา

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

เป็นการศึกษาท่ีท�าให้คน

ปฏิเสธตนเอง และผลของ

มันคือการผลักไสให้คนท้ิง

ถิน่ฐานบ้านเกดิ แล้วกม็าร�า่

ร้องให้คนืถิน่ในภายหลงั
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 ที่น่าอ่านต่อจากนี้คือบันทึกของนักเรียน น่าแปลกที่พวกเขาขับรถ

มอเตอร์ไซค์ผ่านทุง่นาทกุวนั เหน็พ่อแม่ออกไปท�านาทกุวนั แต่ความตืน่เต้น

ที่เขียนออกมาเหมือนเป็นการผจญภัยในดินแดนที่ไม่รู้จัก ผมดีใจที่การท�า

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาช่วยสมานคนเข้ากบัพ้ืนที ่ประเพณ ีและวฒันธรรม

ของรากเหง้าตนเอง มันจะเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาสิ่งดีงามให้กับพื้นที่อย่าง

ดีเยี่ยม 
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ลุงสุบัน

 ครูนิ่มนัดให้พวกเรานักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา รุ่นที่ 2 ชั้น

ม.4/1 แต่งกายอย่างสุภาพ มาท่ีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แล้วก็จะเดินทางไปยัง 

ไปยัง ไปยังบ้านม่วง ไปท�าอะไรบ้านม่วงหละ ครูบอกว่าก่อนหน้านี้ครูไปบ้าน

ของลุงสุบัน ปราชญ์ข้าวมา ครูอยากจะให้นักเรียนมาบ้าง ครูบอกว่าวันนี้เรา

จะมาสร้างแรงบันดาลใจ พวกเราและคุณครูนิ่ม ครูหนิง ครูจูน ครูก้อย ได้ไป

ถึงบ้านม่วงใกล้กับโรงเรียนไม่ไกลมาก พวกเรา ม.4/1 ได้ไปฟังลุงสุบันพูดถึงถัง

หมกัชวีภาพ ทีใ่ช้มลูสตัว์ท�าแก๊สหงุต้มใช้ในบ้าน ลงุสุบันได้เล่าถงึ “รูจ้กัชาวนา” 

Smart  Famer ชาวนา ชาวนาจะต้องมคีวามมุง่มัน่ เน้นทีจ่ะท�า มใีจรกั ฉนัรูสึ้ก

ว่ามันเชือ่มกบัการเรยีนเลยละ ลงุสบุนัพดูถงึเกษตรแบบอนิทรย์ีจะให้ผลผลติสงู 

มคีณุค่าอาหาร ฉนัคดิว่าทัง้ ๆ  ทีเ่กษตรอนิทรย์ีก็ด ีแล้วท�าไมส่วนใหญ่ยงัจะต้อง

พึง่สารเคมอีกี ทัง้ ๆ  ทีแ่ต่ก่อนบรรพบรุุษของเราเป็นชาวนา ท�านาแล้วยงัไม่รูจั้ก

สารเคมี ท�าไมบรรพบุรุษถึงอยู่ได้ โดยไม่ใช้สารเคมีละ ฉันพอจะรู้บางอย่าง คือ 

เพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจบุนัมคีวามมกัง่ายเกนิไปไงละนะ...” ......... “...ลงุสบุนั

พูดถึงข้าวก็ต้องพูดถึงดิน ดินถือว่ามีความส�าคัญ (ดิน  น�้า  แร่ธาตุ  ข้าว)...”.... 

“..แล้วลงุสบุนักเ็ล่าต่อมาไม่หยดุ ลงุท่านให้พวกเราและคณุครไูปดแูปลงนาของ

ลงุด้วย...”  “...วนันีส้นกุจรงิได้ความรูใ้หม่มาอกีหลายอย่างด้วย ขอบคณุลงุสบัุน 

ที่ให้ความรู้กับพวกเรา  ขอบคุณครูนิ่มที่พาพวกเรามาก”

(นางสาวเมษา  มาเป็ง)

 ข้อเขยีนของนกัเรยีนคนนีท้�าให้ผมเหน็ภาพหลาน 29 คน นัง่ล้อมวง

ฟังลุงเล่าเรือ่งการท�านา เรือ่งเล่าพรัง่พรอูอกมาจากประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง

กบัการใส่ปุย๋ N-P-K และใช้ยาก�าจดัศตัรพูชือย่างทีเ่ดก็เคยเรยีนมาในชัว่โมง

เกษตรเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยง ดิน-น�้า-ข้าว-คุณค่า-สุขภาพ-รายจ่าย-ฯลฯ  
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ที่ร้อยเรียงถึงกัน เหมือนกล่าวถึงธรรมชาติที่สรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกัน 

เรื่องราวที่ไม่เป็นเศษเสี้ยว (fragmented) ย่อมสร้างความเร้าใจใหม่ ๆ  

แก่บรรดาหลาน ๆ ทั้งหลาย

 ผมเข้าใจได้ว่าคณุสบัุนมคีวามอิม่ใจ 

ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้นักเรียนฟัง  

คงเป็นโอกาสยากในชวีติชาวนา Diary ของ

ครแูละนักเรยีนล�าดบัต่อมาจงึม ี “ลงุบัน”  

เป็นส่วนหนึ่งเสมอ ผมพบกับคุณสุบัน 

เมือ่ครัง้ไปเยีย่มโรงเรยีน (1 ธันวาคม 2557)  

เห็นชัดว่านักเรียนทุกคนประพฤติตน

ประหนึ่งว่าคุณสุบันเป็นครูท่านหนึ่ง

 กัลยาณมิตรเพื่อการศึกษาของเยาวชนมีอยู่แล้วในพื้นที่ แต่การ

ศึกษาของเรามองข้ามเพยีงเพราะเขาเหล่านัน้ “ไม่มใีบประกอบวิชาชพีคร”ู 

เราได้เห็นความจริงจากบันทึกนี้แล้วว่า มีผู้รู้จากการได้ปฏิบัติลงมือท�าด้วย

ตนเองอยู่เต็มพื้นที่ หากเปิดพื้นที่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและนักเรียน เราจะ

ได้การเรียนรู้ที่ไม่มีสถาบันการศึกษาใดให้ได้ การเรียนรู้ที่ส�าคัญคือเรียนรู้

จากการสะท้อนคิดกับตนเอง เหมือนกับที่ตระหนักได้ว่าตนเองรักกับสิ่งที่

ประสบ

 ผมอ่านบันทึกนักเรียนพบกิจกรรมหนึ่งท่ีครูตรีนุชไม่ได้บันทึกไว้ใน 

diary เป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าส�าคัญ นักเรียนเขียนว่า..

 

หากเปิดพืน้ท่ีให้มปีฏสิมัพนัธ์

กบัครแูละนกัเรยีน  เราจะ

ได้การเรียนรู้ที่ไม่มีสถาบัน

การศกึษาใดให้ได้  
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 “...แล้วครกูม็กิีจกรรมอกีอย่างหนึง่ คอื กิจกรรมเปิดใจ จะมเีก้าอี ้1 ตวั

ตรงนี้ เป็นเก้าอี้ที่ใครมานั่งแล้วจะต้องพูดความลับในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ ครูนิ่มเป็น

คนทีไ่ปนัง่คนแรก ครไูด้พดูถงึความจรงิทีเ่คยเป็นและรูสึ้กเปล่ียนแปลง ครพูดูไป

ด้วยและร้องไห้ไปด้วย ไม่เอา ๆ ไม่อยากให้ครูร้องไห้ นี่ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ 

สิ่งที่ฉันก�าลังเรียนรู้ นี่พวกเรา ม.4/1 ต้องท�าโครงงานนี่นา !!! เหมือนทุกคนคิด

จะท�า แต่แค่หัวข้อยังมึน ๆ อยู่...” 

(นางสาวเมษา มาเป็ง)

กิจกรรม “ เปิดใจ ”

 “... ครูนั่งร้องไห้เพราะกิจกรรมนี้ทุกคนต้องเปิดใจคุยกัน ฉันไม่รู้ว่า

ทุกคนเปิดใจหรือไม่ แต่ที่รู้ ๆ คือครูเปิดใจกับโครงการนี้ แล้วครูบอกความลับ 

ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนให้ทุกคนฟัง แสดงถึงว่าครูไว้ใจเรา ครูเชื่อใจเรา และครู 

คาดหวังในตัวเรา ความรู้สึกบอกไว้แบบนี้” 

(นางสาวพิชญา ทองกุม)

 ทุกคนมีความลับส่วนตัวทั้งนั้น ความลับหมายถึงต้องการเก็บไว้กับ

ตวัไม่ต้องการให้คนอืน่ทราบ เพราะอาจเป็นเรือ่งเสียหายน่าอายครูไม่เขยีน

เรื่องนี้ใน diary ของตนเอง ทั้ง ๆ  ที่เป็นกิจกรรมที่กล้าหาญมาก ผมคาดเดา

เหตุผลไม่ได้ แต่ความกล้าเปิดเผยของครูท�าให้นักเรียนทั้งห้องไว้วางใจ ผม

เดาว่านักเรียน shock กับกิจกรรมนี้ เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีครูคนไหนมา

เล่าความลบัถงึขัน้ร้องไห้ของตนให้นกัเรยีนฟัง ผมไม่แน่ใจว่าการท�ากิจกรรม

นี้เหมาะหรือไม่ หากความลับนั้นถูกแพร่งพรายออกไป แต่หากจะท�าก็ควร
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คัดสรรความลบัให้เหมาะสม เอาแค่เพยีงพอแก่เป้าหมายสร้างความไว้ใจต่อ

กัน

 อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนครูเริ่มให้นักเรียนเขียนข้อเสนอ

โครงการ ครูพบว่านักเรียนมีความต่างกันมาก เด็กเครียดและท้อเมื่อตนเอง

ท�าไม่ได้ ไม่เข้าใจ และยิ่งเครียดมากขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนคนอื่นท�าได้ ผมเชื่อว่า

ส่วนหนึ่งเพราะเป็นห้อง smart science นักเรียนเก่งย่อมมีแรงกดดันจาก

การเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้น ครูบรรยายว่านักเรียนคิดในเชิง “ผลเกิด

จากเหตุ” ไม่ได้ ผมได้ความหมายว่าเด็ก

เรียนเก่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้คิดเก่ง เพราะ

เก่งในนิยามการศึกษาไทยเกิดจากการ

วัดผลสอบที่วัดความจ�า จึงไม่แปลกใจที่

มีรายงานการศึกษาระบุว่าเด็กไทยไม่มี

ทักษะคิด ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะ

ข้อมูลข่าวสารออกมาเป็นความจริงได้ มี

แนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่ป้อนให้

 ผมไม่ทราบว่าครูตรีนุชคิดอย่างไรท่ีชวนนักเรียนท�าแปลงนาสาธิต

ในโรงเรียน ในบันทึกทราบว่าครูเริ่มจากออกส�ารวจที่ว่างเปล่าในโรงเรียน

แล้วเจรจาขอใช้ท�านา ชวนนักเรียนพลิกฟื้นแผ่นดินที่หญ้าท่วมหัวให้กลาย

เป็นนา การท�างานหนักครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลจาก “การลุย

ผ่าน” อย่างที่ผมเขียนบันทึกไว้ตอนต้นบันทึกของครูเขียนว่า...

 

ผมได้ความหมายว่าเด็กเรียน

เก่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้คดิเก่ง  

เพราะเก่งในนยิามการศกึษา

ไทยเกดิจากการวดัผลสอบที่

วดัความจ�า
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6/9/57

 วันนี้นักเรียนชายหลายคนมาช่วยกันตัดหญ้าบริเวณแปลงด้านข้าง 

ใช้ทั้งมีดและเครื่องตัดหญ้า ตัดได้ไม่มากแค่ 1 ไร่ ส่วนอีกหนึ่งไร่คงต้องขอบาย

ไปก่อน เพราะหญ้าขึ้นสูงมากและล�าต้นก็แข็งและเหนียว ลักษณะใบคล้าย 

ใบอ้อย เหน็ความเหนด็เหนือ่ยของเดก็ ๆ  กร็ูส้กึสงสารจบัใจจรงิ ๆ  คดิในใจอยูว่่า  

เราคิดผิดรึเปล่าท่ีให้นักเรียนลงมือท�างานหนักขนาดนี้ แต่พอได้ถามไถ่ทุกคน

บอกว่ายงัสูไ้หว หายห่วงรูส้กึเลยว่าเค้าเหนือ่ยแต่ภมูใิจในสิง่ทีต่วัเองท�าและดใีจ

ที่ท�าให้ครูมีความสุข (อันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองรึเปล่านะ 55+) ใช้เวลาครึ่งวัน  

จากป่าหญ้ารก ๆ  ก็กลบัมาโล่งสะอาดตาเลยคะ มนัสดุยอดจรงิ ๆ  พลงัแห่งความ

มุ่งมั่นและความสามัคคี........ ตอนนี้ก็เหลือแต่จ้างรถมาไถเพื่อพลิกฟื้นหน้าดิน 

เตรียมหว่านต้นปอเทือง ซ่ึงเราเชื่อว่าจะช่วยปรับดินของเราให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ตามค�าแนะน�าของลุงบัน รออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะ

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 
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 ข้อเขียนของครูท�าให้เราเห็นการแลกกันระหว่างความเหนื่อยและ

ความล�าบากกับความภูมิใจและความสามัคคีที่ท�างานร่วมกัน

 ด้านนกัเรยีนม ีdiary เล่มหนึง่ (นายอาทติย์ ดโีต) เขาเขยีนตัง้แต่ 11 

กันยายน งานเขยีนตอนแรก ๆ  ไม่มอีะไรมากไปกว่าเขยีนสัน้ ๆ  แบบ bullet 

ว่าวันนี้ท�าอะไรบ้างในโครงงานของเขา สังเกตพบว่าตอนท้ายของบันทึกที่ 

3-4 เขาเขียนซ�้า ๆ ว่า “ท�าให้รู้ว่าพวกเราสามัคคีกัน และสนุกมากกับการ

ท�างานในวนันี ้และได้เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  จากนอกห้องเรยีน” “เหน็ความสามคัคี

ในกลุ่ม รู้สึกดีมากและท�าให้เรามีก�าลังใจที่จะท�างานต่อไป” ตอนที่ 5 เป็น

ของวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันที่ครูพาไปดูนาลุงบัน บันทึกเขียนว่า “ทดลอง

ไถนาของลุงบัน เพื่อนริวเก่งมาก ๆ ........เพื่อนช่วยกันท�างานจนเสร็จ รู้สึก

ดีมาก แต่ก็เหนื่อย แต่เห็นเพื่อน ๆ สามัคคีกันแล้วท�าให้รู้สึกมีแรงที่จะสู้ต่อ

ไปกับพวกเขา” ผมสนใจกับการที่นักเรียนคนนี้ให้ความพึงพอใจกับความ

สามัคคีมาก ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส�าคัญคือการท�างานร่วมกันเป็น 

กลุ่ม (collaboration) เพราะสังคมปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดความเป็นปัจเจก

มากขึ้น เด็กขาดทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตและการงานร่วมกับผู้อื่น 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตอบโจทย์ปัญหานี้แล้ว
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บันทึกอีก 3 ฉบับถัดมาของ

ครูตรีนุชเป็นเรื่องความพยายามท�านา

ในโรงเรียน ข้อความบางส่วนบอกเรา

ถึงความโดดเดียว เพราะผู้ท่ีควรมีส่วน

สนับสนุนมองไม่เห็นการเรียนแบบนี้ แต่

ครกูย็งัมคีวามสขุกบัการพานกัเรยีนเรยีนรู้

จากการท�างานร่วมกบัคณุสบุนั โดยเฉพาะ

เรื่องการปลูกปอเทืองท่ีคุณสุบันเอาเมล็ด

มาให้ และช่วงนี้เองที่เกิดความรู้สึกวิกฤติ

ของทั้งครูและนักเรียน

 Diary ของนักเรียนคนหนึ่งเขียนบรรยายเรื่องและความรู้สึกของ

ตนเองจนเราเห็นภาพท่ีผมเรียกว่าก�าลังท�า “งานขนาดมหึมา” ที่มีเงา

อุปสรรคและความยากล�าบากทอดทะมึนอยู่ข้างหน้า

สงัคมปัจจบุนัเป็นเหตใุห้เกดิ

ความเป็นปัจเจกมากขึน้ เดก็

ขาดทกัษะทางสังคมและการ

ใช้ชวีติและการงานร่วมกบัผู้

อืน่ โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา

ตอบโจทย์ปัญหานีแ้ล้ว
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แปลงนาสาธิตที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 ในช่วงก่อน ๆ ได้หว่านเมล็ดปอเทืองที่ที่ดินแปลงหนึ่ง สนุกมากเลย 

พวกเราช่วยหว่านจากเมล็ดของลุงสุบัน มีต้นปอเทืองตัวอย่างด้วย รู้สึกว่าถ้า

ต้นปอเทืองโตแล้วมีดอกสีเหลือง ๆ ก็จะไถกลบ รอมันโต ! คงเยอะน่าดู ส่วน

อีกฝั่งก็จะท�าเป็นแปลงนาสาธิต ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย สังเกตได้จากส ี

แตกต่างกนั ตอนนีก้ไ็ด้ส่งดนิไปตรวจความเป็นกรด - ด่าง อนันีก้ร็อต่อไป เฝ้าแต่ 

รอ ๆ รอ ๆ พวกเราเริ่มหาทางใช้ห้องเกษตร ครั้งแรกครูนิ่มของพวกเรานัดไป

ท�าความสะอาดด้วยกัน ส่วนใหญ่ได้ไปกัน เพราะเหมือนว่าแต่ละคนจะรู้สึกผิด

ที่ครั้งแรกตอนไปถางหญ้าที่สูงมาก ๆ ก็สูงนั่นแหละ ถางเพื่อจะท�าแปลงนาจน

เป็นที่โล่งจากที่ทึบ ๆ พวกเราไม่ได้ไปช่วยเลย พวกเราคงจะรู้ตัว ส�าหรับฉัน  

ฉนัรูว่้าในช่วงนัน้จะไม่เห็นความส�าคญัของโครงงาน ฉนัว่าฉนัเห็นแก่ตวั ห่วงแต่

งานของตัวเอง ฉันรู้ตัวอยู่ฉันเสียใจที่เป็นแบบนั้น 

 ครูนิ่มของพวกเราร้องไห้ เพราะว่าครูไม่เห็นพวกเราท�าอะไรเหมือน

ให้ครูท�าคนเดียว พวกเราท�าให้ครูนิ่มร้องไห้เพราะพวกเรามีความเห็นแก่ตัว 

ต้องใช่แน่เลย ครูน่ิมบอกว่า ถ้านักเรียน ม.4/1 ไม่ท�าก็เปล่ียนให้พี่ ๆ เขาได ้

ท�าเถอะ คนอยากท�ากม็ ีนกัเรยีนจะเลกิท�าเลยกไ็ด้ จะท�าหรอืไม่ท�า ครูนิม่ก�าลงั

ร้องไห้ พวกเรารับปากกับครูแล้วว่าจะท�า จากนั้นพวกเราจึงเริ่มตั้งใจท�า จึงมา

ท�าความสะอาดห้องเกษตร

 ช่วงมาข้ึนคนันา พวกเราเตรยีมจอบเสยีมมาท�า อากาศร้อน ร้อนมาก ๆ   

ร้อนจริง ดินก็ไม่ดีเป็นกรวด พื้นท่ีก็กว้าง มีเศษขยะอีก นี่พวกเราต้องล�าบาก

ขนาดนี้เลยง้ันเหรอ? แต่ในระหว่างการท�าก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกชาวนา มือที ่

จับจอบ จับเสียม มันเหมือนเริ่มเจ็บ เริ่มเจ็บ แล้วเหมือนจะเริ่มแตกด้าน เวลา

ลงดิน เหงื่อไหลเปียกชุ่มเสื้อที่ใส่มา เหนื่อยจริง ๆ แต่ฉันยังชอบที่จะเล่นมุข 

ที่ไม่ค่อยฮาให้เพื่อนบางคนฟัง แล้วยิ้มเองฮ่า ๆ ข้าวกล่องอร่อยดี

(นางสาวเมษา มาเป็ง)
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 เราคงเห็นภาพการท�างานหนักที่ไม่คุ้นเคย ไม่มีทักษะการใช้เครื่อง

มือเกษตร เช่น จอบ เสียม ของวัยรุ่นจากห้องที่จัดว่าเป็นเด็กเรียนเก่ง โดย

ส่วนตัว ผมคิดว่าพื้นที่นาดอน 1 ไร่ นาลุ่ม 1 ไร่ เป็นงานหนักเกินไป ผมอาจ

จะผดิในการประเมนิพละก�าลงัของนกัเรยีนกลุม่นี ้ผมเกรงเร่ืองความส�าเร็จ

ที่ต้องการความต่อเนื่องมากกว่า การท�านามีสิ่งต้องเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอด

เวลาที่ต้นข้าวเติบโต หากสู้ได้ต่อเนื่องจนจบ พวกเขาจะได้เรียนรู้ครบวงจร 

ที่ไม่น่าเกิดได้ง่าย ๆ แก่โรงเรียนใดในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเลย

ผมคิดว่า การไม่เห็นอนาคตว่านา

ตนเองจะส�าเร็จได้อย่างไร ท�าให้นักเรียน

เริ่มหมดสนุก การรวมตัวเริ่มแตกกระจาย 

ครูตรีนุชคงเห็นความล้มเหลวที่ก�าลัง

ปรากฏตัว แต่ครูก็ยังท�าไปพร้อมร้องไห้ 

น�้าตาของครูท�าให้นักเรียนกลับมารวมตัว

กันอีกครั้งหนึ่ง ช่วยกันเป็นกรรมกรขึ้น

คนันาได้รูร้สของความเหนือ่ยยากของการ

ท�างานใช้แรง

 ผมอ่านบันทึกของนักเรียนผู้นี้แล้วรู้สึก “นับถือ” ครูตรีนุชด้วย 

ใจจริง

แต่ครกูย็งัท�าไปพร้อมร้องไห้   

น�้าตาของครูท�าให้นักเรียน

กลับมารวมตวักนัอีกครัง้หนึง่  
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 การงอกของเมล็ดปอเทืองเป็นต้นคือรางวัลท่ีเป็นรูปธรรมของการ

ท�างานท่ีผ่านมา จึงไม่แปลกใจทีเ่ราอ่านพบน�า้เสยีงความรืน่รมย์อกีครัง้หนึง่

16/9/57

 วันนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเรื่องดี ๆ คือ ปอเทืองที่พวกเรา

ช่วยกนัหว่านก�าลงัแข่งกนังอกงามอย่างน่ามหศัจรรย์ เหน็แล้วรูส้กึตืน่เต้น และ 

happy มาก ๆ 

 แต่ข่าวร้ายท่ีได้รับวันน้ีคือ ถูกสั่งห้ามงดใช้ห้องเกษตร เหตุผลคือ 

กระดาษที่นักเรียนขนกองไว้หน้าห้องโดนลมพัดหรือสัตว์คุ้ยสักอย่างน่ีแหละ 

มันก็เลยกระจัดกระจายเป็นเหตุให้ห้องรกจริง ๆ ก็พอเข้าใจเหตุผลของ 

ผู้รับผิดชอบห้องนะคะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า เรื่องเล็กน้อยแค่นี้น่าจะเรียกไป 

พูดคุยกันได้ไม่น่าตัดสินกันเลยแบบน้ี บางครั้งความจริงใจมันก็พิสูจน์ได้จาก

การกระท�าจรงิ ๆ  ขอโทษนะเดก็ ๆ  ทีค่รทู�าอะไรไม่ได้เลย หวงัว่าพวกหนคูงไม่ท้อ 

และถอดใจไปก่อนนะ 

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 การปฏิรูปการศึกษาไม่สามารถเกิดได้ตามล�าพังโดยครูท่ีมีความ

ตัง้ใจสอนนักเรยีนเท่านัน้ แต่ขึน้กบัองค์ประกอบอืน่ทีร่่วมสนบัสนนุด้วย เรา

พูดเรื่องบูรณาการงานแค่เพียงวาทกรรมที่ไม่เคยมีเป้าหมายน�าไปสู่ปฏิบัต ิ

ไม่สะกิดใจว่าครูตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งจะกระทบกระเทือนความรู้สึกเพียงไร 

เมื่อความสะอาดของห้องเกษตรมีความส�าคัญมากกว่าการได้ใช้ห้องจัด

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เราอ่านได้ถึงบรรยากาศการใช้อ�านาจส่วน

ตนมากกว่าการมส่ีวนร่วมเพือ่เป้าหมายขององค์กร ... เป็นทีน่่าเสยีดาย และ

จะน่าเสียดายยิ่งขึ้นหากงานนี้ล้มเพราะเหตุนี้ 
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 “...และแล้วอีกไม่นาน ในช่วงน้ันห้องเกษตรก็ถูกยกเลิกไม่ให้ใช้ เขา

เอาเหตุผลมาอ้างว่า จะท�าห้องเกษตรรก ทั้ง ๆ ที่พวกเราไปท�าความสะอาดทั้ง

ในตอนวนัหยดุและ 2 คาบชมุนมุ แต่กลบัมองแค่ข้างนอกแล้วบอกว่ารก ไม่ลอ็ค

กญุแจ ท�าไมครคูนนัน้ถึงใจร้ายกบัพวกเราละ นีพ่วกเราท�าอะไรกผ็ดิงัน้เหรอ แต่

ว่าถึงจะไม่มีห้องเกษตรใช้ พวกเราก็ไปต่อได้นี่มันแค่อุปสรรคเริ่มต้นเท่านั้น 

 ทีแ่ปลงนาพวกเราจะใช้น�า้ประปาของโรงเรยีนเป็นน�า้เข้านา แต่สุดท้าย 

ก็ไม่ได้ใช้ ที่นาดินก็เป็นกรด ดินไม่ดี น�้าก็ไม่มี พวกเราจะไปต่อ !!! มีสระน�้า 

ข้าง ๆ พวกเราจะใช้น�้าในสระ

 อีกไม่นาน พวกเราก็เร่ิมหยอดเมล็ดข้าวลงดิน วันน้ันฉันไม่ได้ไป  

แย่จริง ๆ “ต้นข้าวของพวกเราจะงอกได้ใช่มั้ย?”

(นางสาวเมษา  มาเป็ง)

 ผมอยากให้ผู้เก่ียวข้องได้อ่านบันทึกของนักเรียนที่เรียกร้องด้วย

ค�าถามวา่ “ทั้ง ๆ  ที่พวกเราไปท�าความสะอาดทัง้ในตอนวันหยดุและ 2 คาบ

ชุมนุม แต่กลับมองแค่ข้างนอกแล้วบอกว่ารก ไม่ล็อคกุญแจ ท�าไมครูคนนั้น

ถึงใจร้ายกับพวกเราละ นี่พวกเราท�าอะไรก็ผิดงั้นเหรอ” ถ้าเรารับเงินเดือน

ในฐานะครู ถ้านักเรียนต้องการเรียน เราควรท�าอย่างไรกับสถานการณ์นี้ ??
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 นกัเรยีนคนนีค้อืเจ้าของประโยคใน diary ทีย่กมาก่อนหน้านี ้“ฉนัรู้

ว่าในช่วงนั้นจะไม่เห็นความส�าคัญของโครงงาน ฉันว่าฉันเห็นแก่ตัว ห่วงแต่

งานของตัวเอง ฉันรู้ตัวอยู่ ฉันเสียใจที่เป็นแบบนั้น” ผมคิดว่าเธอเปลี่ยนไป

แล้ว รู้ผิดชอบชั่วดี จากเห็นแก่ตัวก็เปลี่ยนมาเห็นแก่งานส่วนรวม มีความ

พยายามเอาชนะอุปสรรค “ถึงจะไม่มีห้องเกษตรใช้ พวกเราก็ไปต่อได้นี่ มัน

แค่อปุสรรคเริม่ต้นเท่านัน้” ไม่มนี�า้ประปา กห็าสูบมาดึงน�า้จากสระเอง (ช่วง

นั้นผมทราบจาก Facebook ว่านักเรียนท�าท่อประปาแตก ครูที่อยู่บ้านพัก

เดือดร้อน จึงห้ามใช้น�้าประปา) 

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา 79



 การเรียนในรูปแบบโครงงานฐานวิจัย ผมก�าหนดให้โรงเรียน

สนับสนุนสถานท่ีที่ครูแกนน�าและนักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ

ท�างาน นักเรียนได้เสนอผลงาน ครไูด้ให้ค�าแนะน�า ห้องทีร่กแสดงได้ 2 อย่าง 

คือ ขาดวินัยการรักษาความเป็นระเบียบ กับอีกมุมมองหนึ่ง คือ การถูกใช้

งานเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ การที่ครูผู้ดูแลความเป็นระเบียบมองเพียง

ความเรียบร้อยจะไม่เห็นในส่วนของการเรียนรู้ ความจริงแล้วความไม่เป็น

ระเบียบนั้นเป็นโอกาสสร้างการเรียนรู้ได้ คือ เรียนรู้เรื่องความเป็น/ไม่เป็น

ระเบยีบ โรงเรยีนคอืสถานทีส่ามารถสร้างการเรยีนรูไ้ด้ทกุโอกาส ถ้าเราตัง้ใจ

ให้เกดิการเรยีนรู ้ผมเคยรูส้กึเสยีดายท่ีเหน็ตู้ในห้องเคมกีลายเป็นทีข่งัเคร่ือง

แก้วและเครื่องมือวัด เพราะไม่ต้องการให้ครุภัณฑ์เสียหายจากการใช้งาน

ของนักเรียน เป็นการมองว่าครุภัณฑ์คือภาระที่ต้องเก็บรักษา ไม่ใช่เคร่ือง

มือให้นักเรียนปฏิบัติ
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 บัดน้ีการท�างานล่วงเลยเข้ามาเดือนท่ี 3 แล้วท่ีครูตรีนุชได้เรียนรู้

คน เข้าใจคนที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เรียนรู้ชีวิตการท�างาน การมีทัศนคติเชิงบวก

ช่วยได้มาก ท�าให้คนเห็นปัญหาว่าคือแบบทดสอบการเรียนรู้ หากครูไม่มี

ใจที่แกร่งอย่างที่เขียนข้างล่างนี้ ผมจะถือว่าเป็นโชคร้ายของโรงเรียนและ

นักเรียนอย่างมาก 
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 ในนามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ผมขอบคุณเหตุและปัจจัยต่าง ๆ 

ที่ท�าให้เราได้ครูตรีนุชมาเป็นครูแกนน�า ถ้าสวรรค์มีจริง เทวดาคงดลใจให้

เราได้ตัวอย่างการท�างานที่ทุ่มเทเพื่อความส�าเร็จของการเปลี่ยนแปลงการ

ศึกษาไทยโดยโครงงานฐานวิจัย

19/9/57

 “...งานบางอย่างใช้แค่แรงกายอย่างเดยีวคงไม่พอ ต้องบวกแรงใจอย่าง

มหาศาลเข้าไปด้วยบางครั้งเราก็ได้เรียนรู้และรู้จักผู้คนมากข้ึนผ่านการท�างาน 

การได้รู้ถึงทัศนคติส่วนบุคคลท�าให้ทราบถึงวิธีการด�าเนินงานของเค้าได้โดย 

ไม่ยากมากนกั บทเรยีนครัง้น้ี ท�าให้ฉนัได้เรยีนรูช้วีติการท�างานมากขึน้ ขอบคณุ

ทกุปัญหาทีถ่าโถมเข้ามา ฉนัจะถอืว่ามนัเป็นบททดสอบส�าหรบัตวัฉนัเอง ได้แต่

ยิ้มและให้ก�าลังใจตัวเองคะ 

 ปล.ลุงบันอุทิศพื้นที่นาให้นักเรียนปลูกข้าว เพราะกลัวว่าที่เราท�าที่

โรงเรียนจะไม่ประสบความส�าเร็จ ขอบคุณค่า” 

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 การมอบโอกาสของลงุบันให้ไปใช้ท่ีนาข้างนอกเป็นภาพฉายทีข่ดัแย้ง 

กับการสูญโอกาสในโรงเรียน ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาพึงเรียนรู้ เราจะได้

เห็นการเรียนรู้ที่มากขึ้นจากการปฏิบัติจริงร่วมกับลุงบันในบันทึกวันที่ 27 

กนัยายน การท�างานร่วมกับลงุบันครัง้นีท้�าให้ครตูรนีชุตระหนักว่าห้องเรยีน

ที่สร้างการเรียนรู้ท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ย่อมไม่ใช่ห้องส่ีเหล่ียมท่ีมีผู้พูดและ 

ผู้ฟัง แต่เป็นห้องเปิดโล่งที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันต่างหาก
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27/9/2557

 วันนี้ถือเป็น “วันแห่งการเรียนรู้” จริง ๆ เพราะลุงบันนัดพวกเรา

ไปปลูกข้าวกัน ตื่นเต้นเหมือนกันนะ ครั้งแรกในชีวิตเลย แต่ก็แอบกังวลใจอยู่

เหมือนกันว่าจะปลูกได้ไหม เพราะฝนก็ตกมาหลายวัน

 “สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูใ้นวนันี”้ ไม่ใช่แค่ “การปลกูข้าว” แต่ฉนักลบัได้เรยีนรู ้

และค้นพบว่า ห้องเรียนที่ครูเราพยายามจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น 

“ห้องเรียนเสมือนจริง” และหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้จริงโดยให้นักเรียน 

นั่งเรียนอยู่แค่ในกรอบของห้องเรียน มันไม่ได้มีพลังอ�านาจที่จะช่วยส่งเสริม 

การเรียนรู้ได้เทียบเท่ากับ “ห้องเรียนจริง” แม้แต่น้อย ทุก ๆ สิ่งที่ตามองเห็น 

หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น มือและเท้าได้สัมผัส มันสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง

น่าอัศจรรย์

 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความส�าคัญของเด็ก ๆ ของเรา และ

เสยีสละเวลามาดแูลเราทกุคน ขอบคณุในความพยายามของตวัเอง ทีไ่ม่ยอมแพ้ 

 ต่อปัญหาและอุปสรรคท้ังหลาย ขอบคุณทุกแรงผลักท่ีท�าให้ฉันต้องหันมา 

ทบทวนตัวเองว่า จะ “สู้” หรือจะ “ถอย” ขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่าน 

ขอบคุณความรัก ความศรัทธาและความเช่ือในส่ิงที่ฉันก�าลังท�าอยู่ ขอบคุณ

เทวดาฟ้าดินที่ท�าให้เกิดบรรยากาศดี ๆ ในวันนี้...ขอบคุณความคิดของตัวเอง

ที่เปลี่ยนไปจาก “ท�าแล้วได้อะไร” เป็น “ไม่ท�าแล้วจะเสียโอกาสอะไรบ้าง” 

สุดท้าย ขอบคุณและขอบใจในน�้าใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ...... 

สุดท้ายขอบคุณวิชาชีพครูที่ท�าให้ฉันรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ “อย่างมีคุณค่า”

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 
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 บันทึกตอนนี้เป็นตอนท่ีดีท่ีสุดไม่แพ้ตอนอื่น ๆ ผมรู ้สึกได้ถึง

พัฒนาการการคิดเชิงบวกเด่นชัดมาก เหมือนกับครูมีพลังบางอย่างท่ีได้

จากภายนอกโรงเรียน เกิดการค้นพบความจริงบางอย่างในอาชีพครู เป็น

ผลได้หลักที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเคยแต่คาดฝัน แต่ไม่กล้าคาดคิดมา

ก่อน เพราะรู้ว่ายากยิ่งนัก ที่การท�างานนี้

จะเปลีย่นกระบวนทัศน์ของครูได้ถึงปานนี้ 

ยากที่ครูประสบปัญหาภายในโรงเรียน 

แต่กลับมีโอกาสการเรียนรู้จากภายนอก 

เป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียนที่ท�าให้เห็น

ภายในของตนเอง ผมขอขอบคุณคุณสุบัน

เป็นอย่างสูงส�าหรับการเข้ามามีส่วนร่วม

และเอื้อเฟื้อกับงานนี้

 ย่อหน้าสดุท้ายของบันทึกวนันีรู้ไ้ด้ถึงความปีติทีเ่กดิการค้นพบอะไร

บางอย่าง เป็นหลักฐานอีกข้อถึงการรู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติ

เท่านั้น ความปีติและตระหนักรู้ท�าให้เปิดตากว้าง เห็นสรรพสิ่งในโลกกว้าง

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองประสบอยู่ จากนักเรียน ไปถึงความรักและเทวดา

ฟ้าดิน สุดท้ายหวนเข้ามาเห็นคุณค่าของตนเอง ... ครูไม่ใช่ผู้กุมอ�านาจหน้า

ห้องเรยีน ครไูม่ได้มอี�านาจเหนอืนกัเรยีน และนกัเรียนไม่ได้อยูใ่นบรรยากาศ

การควบคมุด้วยอ�านาจและความหวาดกลวั แต่ครคูอืผูอ้�านวยการเรยีนรู้ของ

นักเรียน และร่วมปฏิบัติไปด้วยกัน จนครูและนักเรียนคือหนึ่งเดียวกัน เมื่อ

นั้น การเรียนรู้ของทั้ง 2 ฝ่ายจึงเกิด

 

ความปีตแิละตระหนกัรู้ท�าให้

เปิดตากว้าง  เหน็สรรพสิง่ใน

โลกกว้างทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่ท่ี

ตนเองประสบอยู่
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26/09/57

ก่อนไปท�านา

 ครูบอกว่าวันพรุ่งน้ีพวกเราจะได้ไปปลูกข้าวกัน ปลูกข้าวที่แปลงนา

ของลุงบัน ฉันอยากบอกออกมาเลยว่า เกิดมาทั้งชีวิตนี้ยังไม่เคยปลูกข้าวเลย

ซักครั้ง แต่วันพรุ่งนี้ฉันจะได้ปลูกข้าว ดีใจมาก ๆ เลยเพราะฉันจะได้ปลูกข้าว

ซักที มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก ๆ เลยเพราะฉันไม่เคยท�ามาก่อน แต่ในใจก็

คิดว่าปลูกข้าวเนี่ยปลูกยังไงน่า แล้วพรุ่งนี้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างละ ซึ่งฉันก็

ไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย อยากให้ถงึพรุง่นีเ้รว็ ๆ  จงั วนันีเ้หนือ่ยกบัการสอบวนัสดุท้าย

มาก ๆ พรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะได้รีแล็คกับความเครียดซะที นอนดีกว่า พรุ่งนี้จะ

ได้มีแรงไปท�านา

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)

 ประสบการณ์ที่ครูพาไปปลูกข้าวกระตุ้นให้นักเรียนหลายคนเริ่ม

เขียนบันทึก ซ่ึงเราจะได้อ่านหลากหลายข้ึนจากนี้ไป ธัญชนก ล�่าต�่า เป็น

นักเรียนอีกคนที่เขียนบันทึกส่วนตัวมีสาระควรแก่การเรียนรู้ เธอเร่ิมเขียน

ครัง้แรกเมือ่วนัที ่26 กนัยายน เป็นวนัทีค่รพูาออกไปปลกูข้าวท่ีแปลงนาคณุ

สุบัน เธอเขียนความไร้เดียงสาเรื่องการท�านา แต่การได้ออกไปเห็นนาคุณ 

สุบนัก่อนหน้านัน้ได้สร้างแรงบนัดาลใจอยากท�านา ทัง้ ๆ  ทีไ่ม่รูว่้าท�าอย่างไร 

และทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นทั้งห้องก�าลังถูกทดสอบจากมรสุมการท�านาสาธิตใน

โรงเรียน นาในโรงเรียนยังไม่เสร็จ ห้องเกษตรถูกงดใช้งาน นักเรียนหลาย

คนเขียนถึงตอนได้ออกไปท�านาเหมือนมีความฝัน
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27/09/14

หลังจากสอบปลายภาคเสร็จไปท�านาที่นาลุงสุบัน

 วนันีพ้วกเรามาท�านาปลกูข้าวกนั ฉนัได้มาปลกูด้วย พวกเราท�านาแบบ

ปลูกเป็นต้น ค่อย ๆ ปลูก กับปลูกแบบนาโยน เป็นอะไรที่สนุก แต่ว่านี่พวกเรา 

ปลูกข้าวผิดฤดูใช่มั้ย ? ตอนนี้นาข้าง ๆ เริ่มแตกกอแล้ว พวกเราก�าลังจะปลูก  

ฉันเรียกตามความเข้าใจแบบแปลกละกัน...ตอนนี้น�้าท่วมนาใช่มั้ย? 

 วนันีท้างคนันาน�า้ท่วม .... เพือ่นบางคนตรงหน้าฉนัขึน้หลงักนัแล้วตก

คันนา ฮ่า ๆ ..... ฉันเพิ่งเคยมาทุ่งนาตอนข้าวโต ๆ มีน�้าครั้งแรกเลย เพราะฉัน

ไม่มีนาเป็นของตนเอง เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนัก ก�าลังศึกษาอยู่ไปพร้อม ๆ  

กันนี่ละ ตอนปลูกข้าวพวกเราช่วยกัน มีรุ่นพี่มาช่วยด้วย ตอนพวกเราช่วยกันนี่

เสร็จไวจริง ๆ เลย งานที่พวกเราท�าถ้ามีความสามัคคีก็จะเสร็จไว พอปลูกข้าว

เสร็จเป็นอะไรที่เหนื่อยจริง ๆ มีเพื่อนที่ไถนาเป็นด้วยแกร่ก ๆ ดูคล่องยังไงไม่รู้  

เขาคงท�าบ่อย ไถน่ากลัวมาก พอเวลากลับก็ต้องผ่านน�้าอีก เห้อ...เหนื่อย 

ปวดขาปวดเท้า แต่สนุกมากจริง วันนี้พวกเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สะกด

ค�าว่า “สามัคคี” ได้เลย ส่วนพวกที่ยังก่อกวนนิดหน่อยแต่ก็ช่วยกันอยู่ เป็น

อะไรที่รู้สึกดีจริง ๆ 

 ท้องฟ้าและอากาศเหมอืนเป็นใจให้กบัพวกเรา อากาศในช่วงเช้ามฝีน

ประปรายมานิดหน่อย เจอปูกึ๊บ ๆ ด้วย เจองูด้วย แง ๆ ฉันได้กินน�้าโคลนด้วย 

อยู่ดี ๆ มันเข้าปาก รสชาติไม่ดีเลย ปลูกข้าวเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปอวดพ่อแม่

ว่า “วันนี้หนูไปปลูกข้าวมานะ มันแตกต่างกับตอนไปยุวกาชาดศูนย์เศรษฐกิจ

พอเพียงจัง ท�าไมคะ” แตกต่างกันไป ไร้ซึ่งค�าตอบ...แล้วต้นข้าวของพวกเราจะ

แตกกอได้มั้ย? พวกเราแค่มือใหม่ท่ีเริ่มท�าครั้งแรก จะมีอะไรที่เป็นปัญหานะ? 

ค�าถามซึ่งหาค�าตอบ

(นางสาวเมษา มาเป็ง)
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27/09/57

หลังการท�านา

 วันนี้ฉันดีใจมาก ๆ เลยเพราะฉันไปท�านามา ทางเดินเข้าไปในนาเป็น

อะไรที่ผจญภัยมาก สนุกมาก ๆ ด้วย เพราะนาของลุงบันที่จะไปปลูกข้าวอยู่

ไกลมาก ทางเดินมีน�้าเอ่อท่วมคันนาเลย มีหลุมด้วย โคลนลื่นมาก ๆ และตอน

ปลกูข้าวฉนัเอาเท้าเหยยีบลงไปในนา ความรูส้กึนีม้คีวามสุขมาก ๆ  เลยฉนัจะได้ 

ปลกูข้าวแล้ว แล้วป้าบวัลอยกส็อนปลกูข้าวแล้วทกุ ๆ  คนกท็�าตาม ฉันหยบิกล้าข้าว 

ปักลงไปในโคลนท่ีอยู่ในนา ฉันคิดว่าการปลูกข้าวก็ไม่ได้ยากอะไรเลย แต่มัน

ล�าบากคือ เราต้องทนกับแดดที่ร้อนเหลือเกิน แสงแดดแผดเผา เหงื่อไหล แล้ว

ชาวนาเขาก็ปลูกแต่ละทีตั้งหลายไร่ แดดก็ร้อน แต่ฉันกับเพื่อน ๆ ปลูกแค่ไม่กี่

แปลงนาจะพูดออกมาว่าไม่เหนื่อยก็คงได้ ก็พวกเราไม่รู้น่ีนาว่าชาวนาเขาต้อง

ล�าบากแค่ไหน แต่วนันีไ้ด้รูแ้ล้ว มนัล�าบากมาก ๆ  เลย แต่ตอนบ่ายพวกเรากไ็ด้ท�า

นาโยนด้วย มนัสนกุมาก ๆ  เลย ลงุบนับอกว่านาโยนจะได้กล้าข้าวมากกว่านาด�า 

แล้วต้นกล้าข้าวที่เราใช้ปลูกวันนี้มีอายุประมาณ 14 วัน กล้าข้าวสวยมาก ๆ  

เลย กล้าข้าวที่ปลูกแล้วมันไม่ตั้งขึ้น ลุงกับป้าเขาบอกว่าข้าวมันจะตั้งขึ้นเองได้

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)

 ท้องนา ชาวนา ต้นกล้า กลายเป็นโลกสดใสสุดสวยส�าหรับนักเรียน 

เพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติใหม่หมด เรื่องราวการท�านาในหนังสือไม่มี

ชีวิตเหมือนฟังจากลุงบันและป้าบัวลอย ความนุ่มเละของโคลนท้องนาต่าง

ไปจากความร้อนผ่าวแข็งกระด้างของพื้นคอนกรีต ความร้อนแดดแผดหลัง

กบัน�า้ชุม่ฉ�า่ในนาได้ผสานให้คนเหน็คณุค่าการท�างานทีเ่หนือ่ยยาก ต้นอ่อน

ตระกูลหญ้ากลายเป็นความอ่อนนุม่ทีน่่าสมัผสั ทีต่นเองเป็นเจ้าของ... ตัง้ตา

เฝ้ารอดูการเติบโต
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 บันทึกหลังจากนี้เป็นการท�านาในโรงเรียน มีเรื่องไม่คาดคิด เช่น

นักเรียนชายต้องทิ้งนาไปเรียน รด. นักเรียนหญิงปลูกข้าวแบบหยอดหลุม

ท่ามกลางแดดร้อนของกลางเดอืนตลุาคมและต้องกงัวลกบัมดทีม่าคาบข้าว

ออกไป การท�านาเองทัง้หมดต่างจากการไปด�านาเมือ่ไม่ก่ีวนัทีผ่่านมา เพราะ

ต้องจัดการกับดินและพื้นที่... ที่ไม่พร้อม
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วันที่ 12 ต.ค. 57

ท�าคันนาและไถนาในโรงเรียน

 วันน้ีเราน�าจอบมาท่ีโรงเรียนเพราะจะท�าคันนากัน และเก็บขยะด้วย

เพราะเป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งไม่เคยท�านาเลย เราเริ่มท�าคันนากันตั้งแต่ 9 โมงบางคน

ไม่มีจอบก็จะผลัดกันใช้บ้าง พักบ้าง แต่เพื่อนชายที่เยี่ยมของเราคือ มาส และ 

รวิ เพราะสองคนนีเ้ป็นคนไถนา อย่างเหนด็เหนือ่ยเลยทเีดยีวซึง่เริม่ไถตอนกลาง

วนัหลงัจากกนิข้าว พวกเรากน็ัง่เป็นก�าลงัใจให้เพราะต้องใช้แรงมากในการบงัคบั

รถไถ ซึ่งรถไถนี้เป็นของพ่อมาส เราต้องขอบคุณพ่อของมาสจริง ๆ ที่ให้ความ

ร่วมมอื อปุสรรคของเรากค็อืพืน้ทีแ่อ่งกระทะ ซ่ึงเมือ่เราเปิดน�า้ใส่แปลงนา กจ็ะ

ไหลไปอกีฝ่ังทีต่�า่กว่าอกีฝ่ังจะไม่ได้น�า้ก็ต้องใช้เวลาในการไถเพือ่ให้พืน้ทีเ่ท่ากนั 

นานพอสมควรแต่พวกเราก็ไม่ท้อถือเป็นประสบการณ์การท�านาครั้งแรกค่ะ

(นางสาวรัติยากร ทายะ)
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19/10/57

ไปขึ้นแปลงนา ขึ้นคันนา

 วันนี้ไปข้ึนคันนาท่ีโรงเรียน เพ่ือเวลาเอาน�้าใส่ในนาน�้าจะได้อยู่เป็น

แปลงนาของแต่ละแปลง และยังมีการเอารถไถมาพรวนและปรับหน้าดิน  

และมีการท�าเตาเผาถ่าน แล้ววันนี้แดดก็ร้อนมาก ๆ เลย แต่ทุกคนก็ยังช่วยกัน 

ช่วยกันท�าอย่างสนุกสนาน บางคนก็เอาน�้ามาให้เพื่อนที่ท�างานอยู่ เป็นมุมที ่

น่ารักของเพื่อนในห้องท่ีซ่ึงหาดูได้ยากมาก ม้ือกลางวันก็นั่งล้อมวงกันกินข้าว

อย่างอร่อย นับว่าเป็นข้าวม้ือท่ีอร่อยมาก เพราะแต่ละคนทั้งร้อน ทั้งเหนื่อย  

ก็เลยหิวเป็นธรรมดา แต่ถึงจะเหนื่อยก็มีความสุขมาก ๆ เพราะมุมดี ๆ แบบนี้

ในชีวิตคงจะไม่ได้มีบ่อย ถ้าไม่ได้มาช่วยกันท�างานแบบนี้

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)

19 / 10 / 57

 วันนี้พวกเรานัดกันมาท�าคันนา ตอนแรกรู้สึกว่าจะท�าคันนายังไง? 

เพราะไม่เคยท�าเลย (ตั้งแต่เกิด) แล้วริวก็น�ารถไถมาไถเป็นร่องเล็ก ๆ ที่พอจะ

ท�าคันนาได้ พอรู้แนวการท�าแล้วพวกเราก็ช่วยกันท�าตลอดแปลงนาที่มีขนาด 

ยาวมาก ถ้าพูดถึงความเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่สิ่งที่ได้คือ รู้วิธีการขึ้นคันนาและ

ความร่วมแรงร่วมใจของทกุคนและพอตอนเยน็หลงัจากทีพ่วกเราท�าเสรจ็ คุณครู

ได้บอกว่าให้ลองไปเพาะข้าวและสงัเกตการงอกของเมลด็ข้าว ให้ผ่าดขู้างในด้วย 

เป็นสิง่ทีผ่่ายากมากเพราะเมลด็ข้าวมขีนาดเลก็ แต่ด้วยความยากรูเ้ลยต้องศกึษา

และจะสังเกตให้ละเอียดที่สุด

(นางสาวเจนจิรา ทิเก่ง)
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01/11/57

ปลูกข้าวนอกนา(ข้าวไร่)

 วนันีค้รกูไ็ด้นดัมากบัเพือ่น ๆ  มาปลกูข้าวไร่ อากาศกย็งัคงร้อนเหมอืน

เดิม แสงแดดแผดเผา แต่ทุกคนก็ยังยิ้มได้ วันนี้แต่ละคนก็ได้เตรียมทั้งจอบและ

เสียมมา ฉันเอามีดพร้ามาด้วย เอามาตัดไม้ไผ่ไปท�าโครงงาน แต่ละคนก็ช่วย

กันขุดดิน โดยใช้จอบและเสียมขุด บางคนไม่ได้เอาจอบกับเสียมมาก็เอาปลาย

ไม้ไผ่แหลมขดุเอา แต่ค่อนข้างจะขดุยาก เพราะดนิทีใ่ช้ปลกูแขง็มาก แขง็มาก ๆ   

มีกรวดก็เยอะ แต่พวกเราก็ปลูกได้ พอขุดหลุมเสร็จก็ช่วยกันหยอดเมล็ดข้าวลง

ไป 3-4 เมลด็ แล้วกเ็อาดนิกลบเบา ๆ  ไม่ต้องกลบแน่น และแล้วกเ็กดิเหตกุารณ์

น่าตกใจ มดขนข้าวทีป่ลกูไป มดขนเมล็ดข้าวทีพ่วกเราปลกู แต่กข็นไปไม่ได้เยอะ 

เพราะเป็นอะไรทีต่ลก และน่าตกใจมาก มดตวัเลก็นดิเดยีวช่วยกนัขนเมลด็ข้าว

ที่ฉันและเพื่อน ๆ ช่วยกันปลูก

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)

 นักเรียนกลับมาท�านาที่แปลง

สาธิตอีกครั้งเมื่อกลางเดือนตุลาคม 

และปลูกข้าวในพื้นท่ีนาดอนเมื่อต้น

เดือนพฤศจิกายน เริ่มจากไถกันเอง 

2 คน (ที่ช�านาญการใช้รถไถ) แล้ว

แต่งคันนา สูบน�้าเข้านา นักเรียน

ทุกคนเหนื่อยแต่ได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติเอง แม้ว่ายังไม่ได้โยงสาระที่

เรียนมาอธิบายการออกแรงท�านา 
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ถ้าเราเป็นผูเ้ฝ้าศึกษาสิง่ทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนกลุม่นี ้เราจะเหน็ภาพการเรยีน

รู้ทักษะชีวิตและการงานแบบร่วมมือกัน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์

ระหว่างท�างาน ที่การศึกษาในห้องเรียนไม่สามารถสร้างให้เกิดได้เลย
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 มีบันทึกวันที่ 10 พฤศจิกายน ของครูตรีนุชเล่าเรื่องการประชุม

ครูแกนน�าเพื่อเริ่มกระบวนการประเมิน สังเกตพฤติกรรมและความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียน นักเรียน 3 คนเข้าไปเล่าความเปลี่ยนแปลง

ของเขาในที่ประชุม ผู้บริหารชื่นชม ผมคาดว่าครูคงหวังให้เพื่อนครูและผู้

บริหารเหน็ส่วนเปลีย่นแปลงท่ีเป็น non-cognitive จากการได้ลงมอืท�า และ

เรียนรู้ในมิติที่การศึกษาในห้องเรียนไม่สามารถให้ได้ และมันคือทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนพยายามหาวิธีการให้เกิดนั่นเอง 

 ครูตรีนุชบันทึกตอนหนึ่งจากการประชุมครั้งนี้ว่า “เป็นการปฏิรูป

ทางความคิดเล็ก ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นกับความคิดของใครบางคนบ้าง” หาก

เราอ่านเรื่อราวท่ีต้องฝ่าฟันมาท้ังหมด เราจะเข้าใจความนัยของข้อความนี้

ดี ครูสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของใครบางคน... ที่หากเปลี่ยนได้ งาน

ปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูก�าลังตั้งใจท�าอยู่นี้จะส�าเร็จมากกว่านี้

 ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจะให้

ความคดิอะไรแก่คนทีค่รตูรนีชุต้องการสือ่ถงึบ้าง เมือ่เขยีนถงึตอนนี ้คนทีผ่ม

อยากให้อ่านหนังสือนี้มากที่สุดกลับเป็น “ใครบางคน” ที่ครูตรีนุชต้องการ

สื่อถึง

 อีก 2 สัปดาห์ต่อมา ครูบันทึกความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนว่ามี

ความมุ่งมั่นในการท�างาน สามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ด้วยตนเอง มีทักษะ

ชีวิตในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาชัดขึ้น
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24/11/57

 หลงัจากถกูกดดนัเรือ่งการใช้น�า้จากระบบประปาของโรงเรยีน ซึง่ไปมี

ผลต่อการใช้น�า้ภายในโรงเรยีน พวกเราจงึแก้ปัญหาโดยการน�าเครือ่งสบูน�า้จาก

บ้านของนกัเรยีน (สมชัชา) มาสบูน�า้จากสระน�า้ข้าง ๆ  ลงแปลงนา การด�าเนนิงาน 

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก แต่ทุกอย่างก็ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เริ่มสังเกตเห็น

ถึงแววตาเด็กน้อยบางคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้งานนี้ส�าเร็จด้วยดี จากคนที่

ดูไม่โดดเด่น งานนี้กลับโดดเด่นขึ้นมาทันที ทักษะการแก้ปัญหาเกิดขึ้นเสมอ ๆ  

โดยยิ่งนานวันครูยิ่งช่วยแก้ปัญหาน้อยลง เพราะเด็ก ๆ ต่างแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

เองได้มากขึ้น 

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 นับตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมท่ีเร่ิมลงท้องนาจริง 

รวมถึงการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในโรงเรียนให้เป็นนาข้าว จนบัดนี้เป็นเวลา 4 

เดือน ที่นักเรียนผ่านปัญหาต่าง ๆ  มาได้ การแก้ปัญหาเรื่องน�้าจึงดูเป็นเรื่อง

เลก็น้อย นกัเรยีนได้ทักษะใหม่ คอื การท�างานร่วมกันเป็นกลุม่เพือ่แก้ปัญหา 

การได้ลงมือแก้ปัญหาจากการสัมผัสเอง ผมเห็นบันทึกของนักเรียนคนหนึ่ง

เขยีนรายการทีต้่องซือ้มาต่อท่อสบูน�า้กท็ราบแล้วว่าเขาได้รู้จักการท�างานที่

วางแผนไปข้างหน้าเป็นแล้ว 
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 วาระส�าคญัมาถงึในวนัที ่14 พฤศจกิายน ทีค่รูตรีนุชขึน้เวทรีายงาน

การท�าวิจัยของตนท่ีท�าซ้อนอยู่บนการท�างานของนักเรียนในเวทีใหญ่ของ

งาน “ล�าปางวิจัย” ในตอนจบครูกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน2 

ผมเช่ือว่าเป็นวันที่ครูมีความสุขที่สุดในการท�าหน้าที่ครู ครูแสดงออกด้วย

การร้องไห้บนเวทท่ีามกลางคนจ�านวนมากและนกัเรยีนของตนเอง และเป็น

วันที่ผมสงสัยว่าเกิดอะไรมากมายที่โรงเรียน 

14/11/57

ไปอบรมที่ราชภัฏล�าปาง

 วันนี้ได้ไปอบรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง...” “...พอมาถงึโรงเรยีนของเรา โรงเรยีนแจ้ห่มวทิยาคณุครกูไ็ด้ขึน้ไปพูด  

ครูน่ิมเป็นคนข้ึนไปพูด ครูก็ได้พูดถึงรายละเอียดของหัวข้อโครงงาน และก็มี

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาประกอบ แล้วครูก็พูดถึงความรู้สึกในการท�าโครงงาน 

ครูร้องไห้ ฉันเห็นครูร้องไห้ ครูบอกและพูดว่าพวกเราเหนื่อยจริง ๆ ก็เพราะ

เราลงแรง ลงมือ ลงใจ และตั้งความหวังในการท�าโครงงาน ฉันท�าตัวไม่ถูกเลย 

ฉันอธิบายความรู้สึก ณ ตอนนั้นไม่ถูกเลย ฉันรู้แต่ว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของครู  

ครูเหนือ่ยมากจรงิ ๆ  ฉนัและเพือ่น ๆ  อยากให้ครภูมูใิจ ฉนัหวงัว่าส่ิงทีเ่ราตัง้ใจท�า 

มันจะไม่สูญเปล่า พวกเราจะต้องจริงจังมากขึ้น

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)

2 มีหนังสือรวมเล่ม reflection ที่นักเรียนเขียนถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ครูตรีนุชกล่าว

สรปุว่าความเปล่ียนแปลงบอกได้จากสิง่ทีผู่เ้ปลีย่นแปลงเขยีนถงึตวัเขาเอง ครชูหูนงัสือให้ผูร่้วม

ประชุมดู แล้วร้องไห้ ผู้สนใจควรหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน Clip การน�าเสนอของครูตรีนุชหาดู

ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PUXqBXVgc1s มีนักเรียนหลายคนบันทึก

เหตุการณ์ตอนนี้ไว้ ผมคัดมาจ�านวนหนึ่ง
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14/11/14

ล�าปางวิจัย

 วนันีพ้วกเราไปราชภฏัล�าปาง ครนูิม่จะน�าเสนอในส่ิงทีพ่วกเราก�าลงัท�า 

พวกเราได้แยกกนันัง่ในแต่ละจดุ เพราะว่าคนเยอะมากแทบจะไม่มท่ีีนัง่ พวกเรา

ได้ฟังการบรรยายของท่าน รศ.ดร.สุธีระ ในเรื่องของการเปลี่ยนค�าถาม การตั้ง

ค�าถามในการแก้ไขปัญหา กระบวนการเข้าใจชีวิต การเรยีนรู ้โรงเรียนเป้าหมาย

การเรียนการเกิดปัญญา เป็นการฟังบรรยายครั้งแรกที่ดีที่สุดของฉันเลย

 โรงเรียนของเราต้องรอนานจริง ท�าไมครูแต่ละโรงเรียนถึงน�าเสนอ 

ไม่เข้าใจละ หรอืว่าฉนัไม่เข้าใจเอง ฉนัคงไม่เข้าใจเองนัน่แหละ จนถงึตอนครนูิม่ 

ของพวกเราน�าเสนอ ครูนิ่มเล่าเร่ืองราวจากรูปภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงที่พวกเราท�า 

ทุกอย่าง นี่พวกเรามีเรื่องราวในรูปภาพมากขนาดนี้เลย ครูบอกว่าครูดีใจที่เห็น

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของพวกเรา คือ การตรงต่อเวลา ครูนิ่มเริ่มร้องไห้ 

แล้วอยู่ดี ๆ ฉันกับเพื่อน ๆ ก็มีน�้าน�้าตาไหลจากดวงตา พวกเราทุกคนร้องไห้ 

ฉนัรูส้กึการร้องไห้ครัง้นีข้องพวกเรามนัเป็นอะไรทีมั่นกลัน่ออกมาจากความรูส้กึ

ข้างในจริง ๆ เพราะพวกเราผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์อะไรที่ลงมือมากับตัว 

รึเปล่า..ใช่..ทั้ง ๆ ที่ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมายังหัวเราะกับรูปภาพอยู่เลย รูปภาพที่

เล่าเรื่องราวของพวกเรา

(นางสาวเมษา มาเป็ง)

 “...คุณครูน่ิมได้น�าเสนองาน ฉันเห็นคุณครูน�าเสนอแล้วร้องไห ้

ออกมา มันเป็นภาพความทรงจ�าที่หาได้ยากมาก ไม่มีครูคนไหนที่ร้องไห้เพราะ

การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน พวกเรารู้ว่าครูเหนื่อยมาก...”

(นางสาวธนิดา เก้าอ่อน)

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา96



 “....พอถงึควิครนูิม่พดู ซะแปปครูพดูแล้วครกูร้็องให้ เพราะสิง่ทีค่รทู�า 

ท�าให้นักเรียนบางส่วนเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้ทางที่ดีนะ วันนี้ได้รู้ว่าครูรักพวกเรา 

ครูท�าเพือ่พวกเรา ครเูสยีสละเพือ่พวกเรา รกัครนูิม่และครใูนโครงการเพาะพนัธุ์

ปัญญา....” 

(น.ส.พิมพรรณ โนชัย)

 ครตูรนีชุเร่ิมสอนโครงงานเพาะพนัธุปั์ญญาจากกจิกรรมเปิดใจบอก

ความลับส่วนตัว เพื่อให้นักเรียนไว้วางใจครู จากนั้นครูแสดงออกด้วยความ

ทุม่เทกับการท�าโครงงาน เพือ่เป็นตวัอย่างให้นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากการตระหนกั

รู้ด้วยตนเอง โดยครูไม่ต้องบอก ในที่สุด

นักเรียนเข้าใจในความรักของครู และเป็น

ฝ่ายระบายออกมาเอง ถอืว่าเป็นการสร้าง

การเรียนรู ้จากประสบการณ์และผัสสะ 

แล้วน้อมน�าเข้ามาพิจารณาเปลี่ยนตนเอง

จากภายใน เป็นตัวอย่างการจัดการการ

ศึกษาที่ลึกซึ้งมาก

 หลังจากนั้นเกือบ 2 สัปดาห์ ครู

เขียนบันทึกการไปงานล�าปางวิจัยว่า

ในที่สุดนักเรียนเข้าใจใน

ความรักของครู และเป็น

ฝ่ายระบายออกมาเอง ถือว่า

เป็นการสร้างการเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์และผัสสะ 

แล้วน้อมน�าเข้ามาพจิารณา

เปลีย่นตนเองจากภายใน

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา 97



25/11/57

 “.... จากการพานักเรียนไปน�าเสนองานวิจัย ล�าปางวิจัยคร้ังที่ 1 

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท�าให้แนวคิดบางอย่างได้เปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกัน 

ขอบพระคุณทุกท่านที่มองเห็นความตั้งใจในการท�างานของพวกเรา ขอบคุณ

เพาะพันธุ ์ปัญญาท่ีท�าให้ฉันเปลี่ยนมุมมองและได้แนวคิดและก�าลังใจดี ๆ  

ในการเป็นครูที่ดีต่อไป จริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองท�างานหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะ  

แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นคอื เราท�าจากไม่มคีนเหน็หรอืสนใจ ก็มคีนสนใจมากขึน้ เป็นเรือ่ง

ที่ดีคะ เพราะอย่างน้อยก็ได้เห็นว่ามีบางคนเริ่มเปลี่ยนตามแนวคิดเราบ้าง...” 

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 

 คงมีบางอย่างเกิดที่โรงเรียนหลังจากนั้น รางวัลของการท�าคุณงาม

ความดน่ีาจะเริม่ผลดิอกออกผล ทีป่รากฏเป็นความเปลีย่นแปลงของ “บางคน” 

 ต่อมาวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน ผมไปจัด workshop การคิด

วิเคราะห์-สังเคราะห์ให้ครูและนักเรียนของศูนย์ล�าปาง เป็นคร้ังแรกที ่

ครูตรีนุชได้เรียนรู ้จากกระบวนการ workshop ที่ออกแบบให้ผู ้เรียน 

เรยีนรูจ้ากปฏบิตัจิรงิตามแนวทางโครงการเพาะพนัธุปั์ญญา และเป็นคร้ังแรก 

ที่ผมรู้จักครูตรีนุช

 ผมทราบภายหลังว่าครูตรีนุชไม่เคยได้รับการพัฒนาระบบคิดเชิง

เหตุ-ผลจาก workshop ครั้งแรกของผม ดังนั้น การที่ครูอ่านหนังสือจน

เข้าใจและทุม่เทการท�างานโดยล�าพงั แม้ว่าอาจจะมกีาร guide จากครูรุน่ 1 

และพีเ่ลีย้งบ้าง แต่ผมเชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิกับครเูกดิจากการปฏบัิติ

และปฏสิมัพนัธ์กบันกัเรยีน ร่วมกบัการครุน่คดิค�านงึทีจ่ะพยายามท�าหน้าที่
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ครเูพาะพนัธุปั์ญญาให้ดทีีส่ดุ ท�าให้ครเูกดิปฏิเวธได้เรียนรูเ้องอย่างมาก เป็น

ไปได้ว่าหากผ่านการอบรมจากผมจะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดนี้ เพราะอาจติด

การจ�าความรู้จากผมมากกว่าการปฏิบัติเองอย่างที่ครูบันทึกไว้

 หลัง workshop วันที่ 30 มีบันทึกทั้งครูและนักเรียนว่า

30/11/57

 2 วันที่ผ่านมานี้ ได้พานักเรียนไปร่วมประชุมที่ราชภัฏล�าปาง ได้รับ

ความรู้เกีย่วกบัการคดิเชงิเหต ุ- ผล และการน�าเสนองานจากท่านอาจารย์ สธีุระ  

มากมาย น่าเสียดายที่เด็ก ๆ ไม่ได้มาเข้าร่วมงานนี้ได้ทุกคน

 ในขณะที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ไปเตรียมไถแปลงนาที่โรงเรียน โดย

การควบคุมของครูแหม่ม จากภาพถ่ายท่ีครูแหม่มส่งให้ดูและค�าบอกเล่า ที่ว่า

เด็กๆช่วยกันไถนา พบปัญหาคือรถไถติดหล่มโคลนไปต่อไม่ได้ทุกคนจึงต้องใช้

พลังกายอย่างมหาศาลด้วยเพราะก�าลังคนที่มีจ�ากัด ช่วยกันทั้งดึง ทั้งงัด ทั้งดัน  

จนสามารถดันรถไถให้เดินต่อไปได้ ทั้งหยาดเหงื่อและแรงกายที่ทุ่มเท แสดง 

ให้เหน็ผ่านรปูภาพทีทุ่กคนมสีหีน้ามุง่มัน่ ภายใต้เสือ้ผ้าทีเ่ต็มไปด้วยโคลนตัง้แต่

หวัจรดเท้า หลายคนได้รบัแผลกลบับ้านไปหลายแผล นกัเรยีนบางคนถงึกบัพดูว่า  

พ่อแม่สอนเสมอ “เป็นชาวนามันเหนื่อยและล�าบาก ถ้าไม่อยากล�าบากก็ให้

ตั้งใจเรียน” วันนี้ผมรู้แล้วว่าพ่อแม่ผมล�าบากแค่ไหน ฟังจบน�้าตาคลอเบ้าเลย

 เพาะพนัธุปั์ญญาไม่ได้แค่เปิดให้พวกเรามโีอกาสได้เรยีนรูเ้ท่านัน้ แต่ยงั

สอนทกัษะชีวติอกีหลายๆอย่างให้กบัพวกเรา การเปิดใจรบัฟังนกัเรยีนบ้าง ท�าให้

บรรยากาศในการเรียนมีความสุขมาก ๆ นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

จริงๆ ขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่มอบให้กับพวกเราคะ

(ครูตรีนุช เพชรแสนงาม) 
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 สองวนันี ้วนัทีไ่ด้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆมากมายในการท�าโครงงาน ....ท�าให้ฉนั

ได้กล้าคิด กล้าท�า และสิ่งที่ส�าคัญคือการที่ฉันได้กล้าพูด .... ฉันรู้สึกดีใจมาก ๆ 

ทีฉ่นัได้พดูได้กล้าแสดงออกต่อหน้าผูค้นมากมายจากต่างโรงเรยีน ซึง่ก่อนหน้านี้ 

การพูดเป็นสิ่งท่ีฉันกลัวท่ีสุด แต่วันน้ีฉันท�าได้แล้ว .... ถึงวันน้ีจะเป็นวันท่ีฉัน

เหนื่อยมาก เหน่ือยจนไม่อยากจะท�าอะไรเลย แต่ในความรู้สึกของฉันฉันม ี

ความรู้สึกดีมากๆท่ีฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ...... ได้เปลี่ยนมุมมอง 

บางอย่างในตวัของฉนั มุมมองทางความคดิ ทางด้านปัญญา การคิด การวเิคราะห์  

สังเคราะห์ เชื่อมโยงต่าง ๆ ฉันดีใจมาก ๆ ที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)

 ผมตดิตามการท�างานของนักเรยีนกลุม่นี ้ (หลังจากเห็นครรู้องไห้เมือ่

วนัที ่14 พ.ย.) ผมจงึเหน็รปูการท�างานของนกัเรยีนผ่านทาง Facebook และ  

copy เอามาแทรกใน slide วันที่ 30 พฤศจิกายนเพื่ออธิบายการท�างาน

แบบ PBL ที่เราต้องจัดการให้เป็น RBL และท�าให้เกิด learning by doing  

ไม่ใช่แค่เพียงได้ท�า doing แต่ขาด learning รูปข้างคือส่วนหนึ่งของ 

การอธิบายแก่ครู ที่ผมคัดลอกมาจาก Facebook ที่ครูตรีนุชกล่าวถึง
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 Diary ของนักเรียนที่อยู่ท�านาวันนั้นบันทึกเหตุการณ์นี้ว่า

29 พฤศจิกายน 57

 “..เพือ่นไถนาแล้วคันไถจมลงในโคลน พวกเรากช่็วยกนัเอาคนัไถออก 

เหนื่อยมากกว่าจะเอาออกได้ ต้องใช้วิถีทางที่จะให้มันออก พวกเราเลอะโคลน

กันทุกคน และก็สนุกมาก ๆ ที่เอาออกมาได้ผมและเพื่อน ๆ สนุกกันมาก...” 

(นายอาทิตย์ ดีโต)

 วันที่ 1 ธันวาคม ผมไปเยี่ยมโครงการท่ีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  

ดงัปรากฏในเรือ่ง “วนัพกัผ่อนทีแ่จ้ห่ม” ในตอนท่ี 1 แล้วบนัทกึของ ธญัชนก 

ท�าให้ผมทราบว่าเธอคอืตวัแทนนักเรยีนท่ีออกไปพูดถงึการเปลีย่นแปลงของ

ตนเองแล้วร้องไห้ 

01/12/57

 วันน้ีทาง รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ ทางศูนย์พี่เล้ียงจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้มาเยี่ยมชมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของ

ทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา .... ที่ห้องประชุมร่มฉัตรให้ครูและนักเรียนเล่าถึง 

ความรู้สึกในการท�าโครงการ .... แล้วฉันก็ได้ออกไปพูดถึงความรู้สึกในการท�า

โครงการ ก่อนหน้าที่ฉันได้ออกไปพูดนั้นครูนิ่มได้ออกไปพูดแล้วครูก็ร้องไห้ 

ฉันเห็นครูร้องไห้แล้วพอฉันออกไปพูดฉันก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่ น�้าตาไหลแต่ฉัน 

ก็พยายามพูดความรู้สึกที่มาจากข้างในใจของฉัน 

(นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า)
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 ครูตรีนุชเขียนบันทึกตอนหนึ่งถึงผลจากการที่ผู้บริหารมาร่วมรับรู้

วันที่ผมไปเยี่ยมว่า “การได้เห็นผู้บริหาร คณะครูท่านอื่น ๆ  มาอยู่ร่วมรับฟัง 

กบัเรา ท�าให้พวกเรารูส้กึว่าไม่ได้อยูล่�าพงัจรงิ ๆ ” ประโยคสัน้ ๆ  ทีผ่มยกมานี ้

มคีวามหมายลกึซ้ึง บอกความนยัหลายอย่างทีค่รขูองเราประสบอยูท่ัว่ประเทศ  

การท�าโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาจนเกิดการเปลีย่นแปลงได้น้ัน ครูเปรียบเสมอืน 

วรีสตรใีนสนามรบ ทีด้่านหนึง่ต้องไกวเปล 

ดแูลนกัเรียน อกีด้านครูต้องต่อสู้กับภายใน 

สถานศึกษา อย่างที่บันทึกหลายตอน 

กล่าวไว้ จงึกล่าวไม่ผดิว่าครเูพาะพนัธุปั์ญญา 

ที่ท�าได้เช่นนี้เปรียบเหมือนเป็นวีรสตรี 

ในสนามรบของการปฏิรูปการศึกษาไทย

 ผมถือว่าการท�านาสาธิตท่ีผ่านมาเป็น Project-Based Learning 

วันที่ 20 มกราคม ผมได้บอกครูตรีนุชว่า ผมเป็นห่วงเรื่องท�านาในโรงเรียน 

เพราะสภาพดินไม่เอ้ือเลย อยากให้เด็ก ๆ เห็นความส�าเร็จในวันที่เขา 

เก็บเก่ียว เกรงว่าหากล้มเลิกไปเด็กจะท้อถอยทีง่านไม่ส�าเรจ็ ไหน ๆ  กล็งทนุ

ลงแรงกันขนาดนี้แล้ว ครูต้องปลุกใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความฮึกเหิม

ให้เขาสู้ต่อไปให้ได้ 3

การท�าโครงการเพาะพันธุ์ 

ปัญญาจนเกดิการเปลีย่นแปลง 

ได้นัน้ ครเูปรยีบเสมอืนวรีสตรี 

ในสนามรบ  

3 บันทึกของ น.ส. ธัญชนก ล�่าต�่า และอีกบางเล่มบอกตรงกันว่า พวกเขาด�านาสาธิตกันเมื่อ 

24 มกราคม 2558 “...วันนี้เป็นวันที่จะต้องเอาข้าวลงไปปลูกในแปลงนาที่โรงเรียน โดยปลูก

ทั้งหมด 2 แปลง พ่อของมาร์สเอารถไถมาให้เองเลย ลุงบันก็มาช่วยดู พอไถนาปรับดินและ 

เอาน�้าลงดินเสร็จ ก็น�ากล้าข้าวมาปลูก ปลูกคนละไม้คนละมือ ไม่ถึงบ่ายสองก็ปลูกเสร็จ..” 

ส่วนนาดอนนั้นปลูกทานตะวันเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทดลองกับดินที่ผสมปอเทือง  

และถ่าน นักเรียนเอาถ่านที่เผามาช่วยกันต�า “...สนุกมาก ๆ เลย มือด�าหมด เมื่อได้ถ่านก้อน 

แล้วก็น�ามาทุบให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมกับดิน...”
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 เมือ่ 13 ตลุาคม 2557 ท่านองคมนตร ีศ.นพ.เกษม วฒันชยั แนะทุกฝ่าย 

น้อมน�าพระราชด�ารัสในหลวงที่เป็นกุญแจปฎิรูปการศึกษา 3 ประการ คือ

 1. ท�าอย่างไรให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครูให้ได้ เพราะถ้าอาจารย์

หรือครูรักนักศึกษารักเด็ก อาจารย์จะทุ่มเทการสอนและการอบรมนักศึกษา

นักเรียน ขณะเดียวกันถ้านักศึกษานักเรียนรักเคารพครูอาจารย์จะท�าให ้

การเรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ให้ครูสอนเด็กให้มีน�้าใจกับเพื่อน ครูไม่ควรจะยั่วยุให้เด็กแข่งได ้

ที ่1 หรอืที ่2 ในชัน้เรยีนแต่เดก็ต้องแข่งกบัตวัเอง เดก็ทีเ่รยีนเก่งควรตวิให้เพือ่น

ที่เรียนช้ากว่า และ 

 3. ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท�าเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เด็กไทยเห็นคุณค่า

ของความสามคัค ีเพราะทีผ่่านมา ประเทศไทยเสยีความสามคัคก่ีอนเสยีบ้านเมอืง

 ด้วยหลัก 3 ประการนี้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่โรงเรียนแจ้ห่ม

วทิยาจึงส�าเรจ็อย่างทีเ่หน็ เราใช้โครงงานฐานวจิยัเป็นเครือ่งมอืน�าแก้วปฏริปู

ทั้ง 3 ดวงมาอยู่ด้วยกัน เราโชคดีท่ีมีปัจจัยพร้อมทั้งในและนอกโรงเรียน 

ปัจจัยภายในเรามีผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจและอ�านวยความสะดวก  

(facilitate ) และเพื่อนครูให้ความร่วมมือ ปัจจัยภายนอกช่วยสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้จากสภาพจริง (authentic learning) และสร้าง 

แรงบันดาลใจแก่นักเรียน หากเป็นเช่นน้ีได้ การปฏิรูปทั้งโรงเรียนก็ไม่ไกล

เกินฝัน เพียงถ้า.....
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 ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนตนเองอย่างเช่นที่เกิดใน 

“ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา”
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ

 โรงเรียนแจ้ห่มวทิยาเป็นโรงเรยีนประจ�าอ�าเภอแจ้ห่ม ตัง้อยูบ่นถนน

สายแจ้ห่ม-วังเหนือ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง 52120 ที่ตั้งของโรงเรียน

อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมในสังกัด 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สพม.35 (ล�าปาง-ล�าพนู) โรงเรียนต้ังอยูบ่นพืน้ที ่437 ไร่  

มีนักเรียนทั้งหมด 1,392 คน (ปีการศึกษา 2557) แยกเป็นชาย 603 คน 

หญิง 789 คน มีครูทั้งสิ้น 89 คน ชาย 34 คน และหญิง 55 คน เนื่องจาก

โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ�าเภอออกมา แต่ไม่ได้อยู่ไกลเขตชุมชนมากนัก 

บริบทจึงรายล้อมไปด้วยพื้นท่ีท�าการเกษตรของชุมชนที่อุดมสมบูรณ์  

เพราะมีน�้าจากระบบชลประทานอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวและพืช 

ตามฤดูกาล เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ต้ังแต ่

รุ่นที่ 1 โดยมีครูแกนน�าเข้าร่วมจ�านวน 4 คน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ในปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2557) มีครู

แกนน�าจ�านวน 5 คน และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือห้อง smart science  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
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ครูแกนน�ำโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ  

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ

ชื่อ-นามสกุล
คร	ู
รุ่น	
ที่

การศึกษา

ประสบ	
การณ	์
สอน	
(ปี)

วิชาที่
สอน

ระดับชั้น	
ที่สอน

นางถวิล มิ่งสมร 1 คณะคุรุศาสตร์ มรภ. 
ล�าปาง

27 ภาษา
ไทย

ม.4-6

นางสาวนงลักษณ์  
สิทธิบุญ

1 คณะวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 ชีววิทยา ม.4-6

นางเสาวณีย์ รักมิตร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 คณิต ม.4-6

นายสกลศักดิ์ มีธรรม 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

6 อเิล็ก 
ทรอนกิส์

แผนการ
เรยีนช่าง 
(ปวช.) ม.5-6

นางสาวตรีนุช  
เพชรแสนงาม

2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 เคมี ม.4-6

นางสาวจิราพร ใจแปง 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มรภ. ล�าปาง

7 เคมี ม.4-6

นางสาวชัชฎาภรณ์ 
หงษ์นวล

2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มรภ. เชียงใหม่

 
5

ชีววิทยา ม.4-6

นางสาวอรพินทุ ์อวฤทธิ์ 2 คณะครุศาสตร์ มรภ. 
ล�าปาง

2 วิทยฯ ม.1-3

นางสาวศิริรัตน์  
ส�าโรงทอง

2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มรภ. เพชรบูรณ์

2 วิทยฯ ม.1-3
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ปรำชญ์ข้ำวผู้เอื้อเฟื้อกำรเรียนรู้

 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้รับความ

เอื้อเฟื้อสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดย คุณ สุบัน ทิไว (อายุ 58 ปี )ผู้ได้

รับคัดเลือกให้เป็น smart farmer ต้นแบบสาขาข้าว ผู้น�าการผลิตข้าว กข 

14 คณุภาพดขีองอ�าเภอแจ้ห่มท่านให้ความรูเ้รือ่งข้าว จัดเตรียมแปลงนาของ

ตนเองเพือ่ให้เดก็นกัเรยีนได้ปลกูข้าวเทยีบคูไ่ปกบัแปลงนาสาธติในโรงเรยีน 

	 รายชื่อนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญารุ่น	2	โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

1. นายกษิดิส บุญประเสิรฐ

2. นายเขมชาติ  กล้าแข็ง

3. นายนิวัฒนา หน้าชม

4. นายปฏิวัติ มากูลต๊ะ

5. นายเปี่ยมพงศ์ ปั้นรูป

6. นายยุรนันท์ บุญทวี

7. นายวัชรพงษ์ สุขพรรณ์

8. นายสมัชชา แว่นแก้ว

9. นายเสรี คีโต

10. นายอาทิตย์ ดีโต

11. นางสาวกุลธิดา ขยันดี

12. นางสาวเขมมิกา กูลชัย

13. นางสาวจันทกานต์ จิตใหญ่

14. นางสาวเจนจิรา ทิเก่ง
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15. นางสาวชลลดา ครองจริง

16. นางสาวธนิดา ขาวอ่อน

17. นางสาวธัญชนก ล�่าต�่า

18. นางสาวประภัทรสร จ�าชาติ

19. นางสาวพลอยไพลิน ดีโต

20. นางสาวพิชญา ทองกุม

21. นางสาวพิมพรรณ โนชัย

22. นางสาวเมษา มาเป็ง

23. นางสาวรัตติยากร ทายะ

24. นางสาวรรณี ค�าลือ

25. นางสาวศรัญญา จุฬามณี

26. นางสาวอนุสรา พูดงาม

27. นางสาวอังศุมาลี อ้วนล�่า

28. นางสาวอาจรีย์ อุตมีมั่ง

29. นางสาวอุสาวสุ รักชาติ
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