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คำานำา
 เมื่อปีที่แล้วโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเน้นการพัฒนาครูให้มีทักษะการถาม และมีหนังสือ “ถามคือสอน” ออกมา 
สร้างวาทกรรมใหม่ ถ้าเช่นนั้น อะไรคือเรียน? ชื่อหนังสือเล่มนี้ให้คำาตอบว่า “สะท้อนคิดคือเรียน”

 เมื่อสัปดาห์ก่อนผมปัดแก้วกาแฟใส่ notebook ไม่มีอะไรเสียหาย ผมคาดว่าผู้ผลิตเขา “เรียนรู้” จากศูนย์ซ่อม
ว่าคนใช้งานมักจะมีแก้วกาแฟใกล้ตัว ย่อมมีโอกาสหกใส่ จึงออกแบบให้รองรับปัญหาได้ สิ่งที่ผม “รู้” คือ “ถ้าเอาแก้ว
กาแฟมาอยู่ใกล้ ๆ เราจะเผลอปัดหกใส่คอมพิวเตอร์” สิ่งที่ผม “เรียนรู้” คือ “ต่อไปนี้อย่าเอาแก้วน้ำามาวางใกล้ตัวขณะ
ทำางานกับคอมพิวเตอร์” สิ่งที่รู้เกิดจากการคิดหยาบ ๆ  จากที่เห็น เมื่อพิจารณาจากที่รู้จึงเกิดการเรียนรู้ที่นำาไปสู่การปฏิบัติ
ที่ควร การเรียนรู้เช่นนี้ยังด้อยกว่าการเรียนรู้จากการเขียนความคิดของตนเอง

 การสะท้อนคิด (reflection) เป็นการ “กลั่น” ความคิดความรู้สึก จึงเป็นการคิดที่ลึกซึ้งมาก เพราะทำาให้คิด
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง พยายามเข้าใจความคิดของตนเองที่เปลี่ยนไป การสะท้อนคิดที่ควรถือว่าเป็นการเรียนขั้นสูง 
คือ การเขียนความคิดความรู้สึก เพราะเขียนคือการใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียบเรียงความคิดที่ตกผลึก การขัดเกลางาน
เขียนคือการเจียระไนผลึกความคิดให้ใสกระจ่างขึ้น การเขียนสะท้อนคิดจึงเป็นการเรียนรู้ของผู้เขียน

 การชักจูงให้ครูและนักเรียนเขียนเป็นเรื่องยาก เหมือนให้คนว่ายน้ำาไม่เป็นกระโจนลงน้ำาครั้งแรก ทั้ง ๆ ที่มีห่วง
ยางอยู่รอบเอว แต่การรู้ว่าน้ำาลึกท่วมหัวทำาให้หวาดกลัว กระทั่งเมื่ออยู่ในน้ำาสัก 10 นาที จึงมั่นใจว่าไม่จมน้ำาแน่ เขาจะ
รู้สึกรื่นรมย์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่เขามีอิสระเหมือนสภาพไร้น้ำาหนัก การเขียนก็เช่นกัน เมื่อเริ่มต้นจะไม่รู้ว่าเขียนอะไร 
รู้สึกแต่ว่าเขียนไม่ได้ แต่เมื่อใช้วินัยมากำากับการเขียนให้อดทนเขียนไปก่อน เมื่อได้ขัดเกลางานเขียน เราจะเพลิน เป็นงาน 
ที่ไม่ต้องใช้วินัยกำากับอีกต่อไป ความชังเปลี่ยนเป็นความรักและรื่นรมย์กับการเขียน ความสามารถคิดอย่างละเอียดแยบคาย
เกิดเองอย่างไม่รู้ตัว เพราะเขียนคือการเรียนรู้

 การเขียนบันทึกสิ่งที่ตนเองทำา บันทึกความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจากการกระทำาของตน ทั้งที่เกิดกับตนเองและที่ตนเอง
ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คือ การเรียนที่ขาดหายไปจากการศึกษาไทย การทำางานปีนี้มีครูและนักเรียนจำานวนหนึ่งเขียน diary 
บันทึกการทำางาน ศูนย์พี่เลี้ยงได้รับมอบหมายให้สังเคราะห์ข้อเขียนของครูและนักเรียน เพื่ออธิบายความหมาย “สะท้อน
คิดคือเรียน” ที่ครูและนักเรียนได้จากการทำาโครงงานฐานวิจัย

 ผมอ่านข้อเขียนของพี่เลี้ยงศูนย์ต่าง ๆ ด้วยความชื่นใจ ที่เห็นว่าครูและนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาเขียนบอกเล่า 
ความรู้สึกและประสบการณ์ได้อย่างน่าประทับใจ ข้อเขียนของนักเรียนมัธยมต้นหลายคนที่พิสูจน์แล้วว่า หากนักเรียนได ้
ปฏิบัติงานที่ต้องฝึกคิด ไม่นานเขาสามารถตกผลึกความคิดเป็นของเขาเอง และหากกระตุ้นให้เขาบรรยายความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดกับตัวเขาเอง พวกเขาเขียนความสวยงามของการเรียนรู้ออกมาได้ไม่ยาก เนื้อความหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วย 
ความสวยงามอันน่าชื่นใจของข้อเขียนที่มีทั้งครูและนักเรียนเป็นเจ้าของ 

 ข้อความที่ครูและนักเรียนเขียนยังเป็นวัตถุดิบให้เราได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาเป็นการเรียนรู้ของคนที่ทำางาน
เพาะพันธุ์ปัญญาอีกด้วย เรา (พี่เลี้ยง หรือ coach) เห็นผลผ่านบันทึกเหล่านี้ หากเราไม่เพียงซึมซับเรื่องราวของผลด้วย
ความอิ่มใจอย่างเดียว แต่นำามาคิดใคร่ครวญ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำา เราเองก็จะเป็นผู้ได้เรียนรู้

 หากอ่านผ่าน ๆ หนังสือเล่มนี้ดูเหมือนเป็นเพียงการเขียนเรื่องราวการทำางานของคนกลุ่มหนึ่ง แต่ผมหวังว่าผู้คน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะตั้งใจอ่านสิ่งที่ซ้อนอยู่ระหว่างบรรทัด ทั้งที่ครูและนักเรียนเขียน และทั้งที่พี่เลี้ยงเขียน เพื่อให้
เข้าใจการจัดการศึกษาด้วยโครงงานฐานวิจัย และได้ซึมซับ “ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน”

 ขอขอบคุณครู นักเรียน พี่เลี้ยง ที่เขียนเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้เป็นบันทึกแก่วงการการศึกษาไทยว่า RBL ของ
เพาะพันธุ์ปัญญาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
23 กุมภาพันธ์ 2558
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร�ชบุรี และนครปฐม รวมจำ�นวน 11 โรงเรียน 

โดยมี น�ยคงวุฒิ นิรันตสุข เป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่จะนำ�ครูและนักเรียนไปสู่ก�ร

สร้�งชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ที่เข้มแข็ง (PLC : Professional Learning Community) 

อย่�งแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

สะท้อนคิดคือเรียน
น�ยคงวุฒิ นิรันตสุข

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างมาก อีกทั้งยังมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้อย่างไม่ 

น่าเชื่อ เหตุเพราะความสามารถในการ “เรียนรู้” ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ความแตกต่างหลากหลาย 

เหล่านี้นี่เองที่เป็นความจำาเพาะเจาะจงในการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคน หรือที่กล่าวกันในทางพุทธศาสนาว่าเป็น “ปัจจัตตัง”  

(แปลว่า เฉพาะตน) เนื่องจากต้นทุนของมนุษย์แต่ละคนนั้นแตกต่างกัน อีกทั้งยังประสบพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ  ในชีวิต ไม่ว่า 

จะเป็นการยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำา พูด คิด ที่ไม่เหมือนกันอีก (หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ประสบก�รณ์”) 

 ดังนั้นกลไกการพัฒนาตัวเองของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันมากมาย คำาถามคือ “(ตัว) เร� (เอง) 

จะส�ม�รถสร้�งเหตุปัจจัยในก�รพัฒน�ตัวเองของมนุษย์เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ได้อย่�งไร?” ซึ่งคำาตอบนี้คือทางออกที่สำาคัญ

ยิ่งของการพัฒนามนุษย์ในทุก ๆ วงการ ทุก ๆ ภาคส่วนของสังคม และคำาตอบนี้ก็คงไม่สามารถระบุชี้ชัดให้ตายตัวถึง 

รูปแบบ วิธีการที่สามารถกระทำาได้อย่างชัดเจนได้นัก เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะความจริงที่ว่า ปัญญาที่เกิดขึ้นของมนุษย์ 

ทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง ไม่สามารถยัดเยียดได้ (ภาษาพระท่านเรียกว่า ปริยัติ หรือตีความอีกนัยยะว่า ยัด

จนปริ ได้เพียงอย่างเดียว) หากยังคงเชื่อว่าสามารถทำาได้ ก็คงเป็นเพียงแค่ “ปัญญ�คล้อยต�ม” ที่เกิดขึ้นเท่านั้น หาใช ่

ปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองที่แท้จริงไม่ ที่กล่าวมานี้มิได้โจมตีว่าปริยัติไม่ดี หรือในมิติของการเรียนรู้ 

คือ การสอน การบอกให้เกิดการจำาได้ ระลึกได้ เข้าใจได้ (บันไดขึ้นที่ 1 และ 2 ของ Bloom Taxonomy) ดังนั้น 

จึงเป็นสิ่งท้าทายอย่างมากต่อการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้ของสังคมแต่ละแห่งว่าจะทำาอย่างไรถึงจะตอบคำาถามดัง

กล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าว นั่นคือ “ระบบก�รศึกษ�”
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 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นหนึ่งในแนวคิดของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำาโครงงานรูปแบบใหม่  

ที่เรียกว่า “โครงง�นฐ�นวิจัย (Research Based Learning: RBL)” โดยเริ่มจากใจของผู้เรียนที่อยากเรียนรู้  

อยากทำาจริง ๆ ไม่มีการบังคับ หรือยัดเยียดใด ๆ โดยอาศัยหลักคิดที่เป็นระบบเหตุ-ผล ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำาโครงงาน หรือพูดง่าย ๆ คือ การเน้นให้ใช้ปัญญาครบทั้ง 3 ฐาน คือ ฐานใจ (ให้เปิดใจใน 

การเรียนรู้อย่างแท้จริง) ฐานกาย (ให้ทำามาก ๆ ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้มาก) และ ฐานคิด (ให้ใช้ความเป็นเหตุเป็น

ผลเป็นสำาคัญ) แน่นอนว่าฟังดูแล้วค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่งดงาม และการจะสัมผัสถึงการพัฒนาตนเองของผู้ที่ผ่านกระบวน 

การเหล่านี้คงไม่สามารถวัดได้จากคะแนนสอบ O-NET หรือ เกรดเฉลี่ยที่ได้ แต่สิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจน

ที่สุด คือ การที่ผู้เรียนเหล่านั้นได้สะท้อนประสบการณ์ของ

ตัวเองผ่านข้อเขียนสะท้อนคิด (Reflection) ที่เปรียบ

เสมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวเองว่าตนเองได้ผ่านด่านการ

เรียนรู้ ด่านการพัฒนาตนเองไปถึงไหนแล้ว

 บทความ “สะท้อนคิดคือเรียน” นี้เป็นการรวบรวม

จากข้อเขียนสะท้อนคิดของตัวแทนครูและนักเรียนบางส่วนที่

เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทำาหน้าเป็นศูนย์พี่เลี้ยง หรือเปรียบเสมือนโค้ชที่ค่อยให ้

ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ครูแกนนำาในโรงเรียนต่าง ๆ  ในเขต

พื้นที่จังหวัดนครปฐม และราชบุรี ทั้งนี้สิ่งที่เป็นข้อเขียนต่าง ๆ   

นั้นจะทำาเป็นตัวเอียงเพื่อให้สามารถจำาแนกระหว่างมุมมอง

ของศูนย์พี่เลี้ยงที่มีต่อข้อเขียนเหล่านั้น
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ตอนที่ 1 ความคาดหวังที่ยังไม่คุ้น

 ในตอนนี้เป็นการนำาข้อเขียนสะท้อนคิดส่วนที่สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน และ 

สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับ  

 	 “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตอนแรกที่ก้าวเข้ามานั้นผมคิดว่างานคงจะหนัก	เหนื่อยพอควรเพราะ

งานในวิชาเรียนอีก	 แต่ผมก็พร้อมที่จะลองเพราะเห็นรุ่นพี่หลายคนประสบความสำาเร็จไปแล้วผมก็เลยคิด

ไปว่า	 “ถ้าพี่เขาทำาได้เราก็ต้องทำาได้ คนเรามีมือมีขาเท่ากันมันก็ต้องทำาได้ถ้าเราพยายาม” แต่ช่วงแรก	 ๆ	  

ก็ต้องปรับตัวให้ชินกับมันถึงแม้อยากจะทุบหัวตัวเองก็เถอะ...”

ด.ช.ภคพัส		แสงจันทร์	ม.1

โรงเรียนธีรศาสตร์	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

		 “ถ้าให้นับ	นี่เป็นเวลา	2	ปี	ที่ได้เข้ามาในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ความรู้สึกแรกที่เข้ามา	คือ 

จากใจจริง	อยากรู้	อยากลอง	และอยากตามเพื่อน	อยู่แล้วรู้สึกเท่ห์	ไป	ๆ	มา	ๆ	รู้สึกสนุกจริง	ๆ	มี

กิจกรรมที่ไม่เคยได้ทำามา	 เช่น	การหาข้อมูลด้วยตัวเอง	การหาคำาถามต่าง	ๆ	หรือที่เรียกกันว่า	 “เอ๊ะ.?”	

ต่อมารู้สึก	เบื่อ	เหนื่อย	เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำาด้วย	ซึ่งตอนแรกนึกว่ามันจะเป็น	แบบมีอะไรให้เล่น

สนุกตลอดแต่มันมาใช่	มันมีอะไรที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย	และเมื่อเริ่มทำาโครงงานตอนแรกเลยรู้สึก	

กดดัน	รู้สึกว่ามันไม่ใช่	มันไม่สนุกไม่เห็นมีอะไรน่าเล่นเลย...”

ด.ญ.เจษฎาพร	คำาวงศ์	ม.2

โรงเรียนธีรศาสตร์	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี
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		 “ความรู้สึกของผมตั้งแต่ที ่ได้เข้าโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญามา		ในตอนแรกผมรู้สึกว่ามันคือ 

โครงการอะไร	เรียนไปแล้วได้อะไรล่ะ???	...”

ด.ช.กฤษณะ	ภุมรินทร์		ม.2

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี

		 “ตอนแรก	 ๆ	 ที่ได้เข้าโครงการนี้นี่คือ	 มันคือโครงการอะไร?	 ไม่เห็นรู้จักเลย	 สบายค่ะวันนั้น

ยอมรับเลยว่าสบายเพราะไม่ต้องเรียน	ทำาเป็นตั้งใจฟังไปงั้นแหละ	จริง	ๆ 	นี่สมองกลวงเลย	ไม่มีความคิด

อะไรในหัวสมองทั้งนั้น	เหมือนนั่งฟังแบบซอมบี้	สักพักนึง	อยู่ดี	ๆ 	มันมีคำานึง	มาสะกิดใจเบา	ๆ 	ว่า	“เห้ย 

ต้องฟังแล้วแหละ” ตอนนั้นตัวร้อนฉ่า	ตาลุกเป็นไฟ	อะไรในหัวสมองมากมายมารวมกันเลยค่ะ	เหมือนไฟ 

ในตัวมันลุกโชน	มันไม่ใช่แค่คาบว่างแล้วแหละคาบนี้	...”

ด.ญ.อรอุษา	สุนนานนท์	ม.3

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี	อ.เมือง	จ.ราชบุรี

		 “เมื่อก่อนเราพานักเรียนทำาโครงงานก็เพราะต้องส่ง	 เพื่อการเข้าร่วมแข่งขันหรือเพื่อเตรียมรอรับ

การประเมินจากหน่วยงานภายนอกบ้างละ	แต่หลังจากเข้าร่วมโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา		ความคิดของชั้น 

ก็เปลี่ยน	ในปีแรกก็งง	ๆ 	มึน	ๆ 	ว่าจะต้องทำางานให้มีคุณภาพขนาดไหน		วิจัยเต็มตัว	ต้องแปลกแหวกแนว	 

ลงลึกถึงชาวบ้าน	คิดไปต่าง	ๆ	นานา...”

ครูทัศนีย์พร		กลิ่นแก้ว

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม

 ตัวแทนเสียงสะท้อนที่หยิบยกมานี้แสดงให้เห็นถึงความกลัวจากความไม่รู้ (อาจเป็นเพราะคำาว่า “เพ�ะพันธุ์ปัญญ�” 

ยังไม่ได้บอกอะไรมากนักตามความหมาย) ในสิ่งที่กำาลังจะเจอ รวมไปถึงความคาดหวังจากความสนุกที่ได้รับจากการปลุก

ระดมในช่วงแรกของทีมพี่เลี้ยง รวมถึงสิ่งที่รุ่นพี่ก่อนหน้าได้เคยทำาไว้แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ (ในกรณีที่มี

การขยายผลไปยังนักเรียนรุ่นต่อมา) แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความไม่คุ้นเคย เนื่องมาจากจากความเคยชินใน

รูปแบบเดิม ๆ ของการทำาโครงงาน ทำาให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการเกือบทุกคนไม่สามารถปรับตัวได้ในช่วงแรกของโครงการ  

จึงทำาให้ได้รับเสียงสะท้อนในลักษณะที่บ่นว่าเหนื่อย ท้อ และยาก เสียส่วนมาก อย่างไรก็ดีความที่เป็นระบบกึ่งสมัครใจ

กึ่งบังคับของระบบการศึกษา จึงทำาให้ต้องร่วมแรงร่วมใจฝ่าฝันอุปสรรคที่จุดเริ่มต้นไปให้ได้
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ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงที่สำาแดงผล

 จุดเริ่มต้นของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้น แม้จะไม่มีความแตกต่างกันมาก แต่อย่างที่ได้กล่าวไว้

แล้วในข้างต้นว่า การเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นเป็นของเฉพาะตน (ปัจจัตตัง) ดังนั้นข้อเขียนสะท้อนคิดในส่วนนี้จะเห็นถึง

ความงดงามที่หลากหลายของการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการดังกล่าว ซึ่งจะขออธิบายประกอบเป็นระยะ ๆ  เพื่อสะท้อน

มุมมองของศูนย์พี่เลี้ยงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอันมีคุณค่าเหล่านี้

  “...แต่เมื่อทำางานวิจัยไปสักพักอุปสรรคของฉันมันก็เข้ามาเยอะมากขึ้นทุกวันจนรู้ได้ว่าเราควร 

แบ่งเวลาให้ถูกต้อง	เราแบ่งเวลาให้กับการเรียนและงานวิจัยและเราจะต้องมีการจดบันทึกในสิ่งที่ครูคอยสอน	

จดบันทึกผลการทดลอง	อะไรที่ครูได้สอนตักเตือนในสิ่งที่ดีฉันก็จะจดไว้เพื่อกันลืม	และการใช้อินเทอร์เน็ต

ไปในทางที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์	เล่น	Facebook	เพื่อแชทกับเพื่อนพอได้เข้ามาในโครงการนี้ฉันได้เล่น

อินเทอร์เน็ตมากขึ้นแต่เป็นการคันคว้าหาข้อมูลที่มีประโยชน์	แชทกับเพื่อนน้อยลง	แต่เมื่อเราหาข้อมูลมา

แล้วเราจะต้องมานั่งอ่านแล้วทำาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้อย่างละเอียดแล้วนำาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

แล้วสังเกตว่าข้อมูลที่ได้มาตรงกันหรือไม่	ฉันต้องศึกษาข้อมูลที่ได้มาให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำามาสรุป 

ฉันคิดว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตจริงนอกห้องเรียนที่ได้ลงมือทำาอย่างจริงจัง

และลองทำาเองทำาให้ได้ความรู้มากกว่าคนอื่นแต่มันจะอยู่ที่เรานำามันไปใช้มากแค่ไหน	ฉันมีความสุขและสนุก

มากในการทำางานทุก	ๆ	ครั้ง...”

ด.ญ.ชลันดา	ปราดเปรียว	ม.1

โรงเรียนธีรศาสตร์อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

  “...ช่วงแรก	ๆ 	ก็ต้องปรับตัวให้ชินกับมันถึงแม้อยากจะทุบหัวตัวเองก็เถอะแต่พอเริ่มปรับตัวได้ที่ 

มันก็เหมือนเรียนตามวิชาทั่วไปไม่มีอะไรต่างกันมาก	แค่ชมรมนี้จะให้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำาไปดีกว่าใช้เวลา 

ไปเล่นอะไรไร้สาระ	ได้ทั้งความรู้ที่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราทำาความรับผิดชอบก็ทำาให้เรามีความรับผิดชอบ 

มากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง	ความอดทนในการทำางานมากขึ้น	จากคนที่ไม่เคยคุยกันพอมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันก็ม ี

การเปิดใจคุยกันในการวางแผนในการทำางาน	รู้จักการทำางานแบบ	Team	Work	หรือทำางานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กัน	 

บางครั้งก็ทะเลาะกันบ้างเพราะความเห็นของแต่ละคนมันต่างกัน	อาจเห็นไม่ตรงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา	คือ

ถ้าไม่มีก็จะแปลได้ก็คือกลุ่มนี้เข้าใจกันดีจึงทำาให้งานสะดวกรวดเร็วไม่ขัดแย้งกัน	แต่กลุ่มผมไม่ใช่แต่ปัญหา 

ก็มีทางออกเสมอ	ถ้าคิดคนเดียวไม่ออกก็รวมหัวกันช่วยกันคิด	เพราะยิ่งหลายคนอาจคิดได้เยอะกว่าคนเดียว 

จึงอาจเจอทางออกเร็วกว่าหรือไม่ก็ถามครูผู้ดูแล	สำาหรับชมรมนี้แล้วถ้าได้เข้ามาก็จะรู้ว่าคำาว่า	“เหนื่อย”	มันเป็น 

คำาท่ีว่าเราคิดกันไปเอง	คนเราถ้าไม่ลองไม่รู้	แต่บางเร่ืองก็ไม่ควรลอง	ก็ควรคิดให้ดีก่อนลอง	ถ้าเราผ่านไปได้

เราจะรู้เลยว่าเราได้ประสบการณ์ที่สำาคัญในชีวิตเลย	เพราะสิ่งที่เรานำาไปใช้ได้ทุกงานเลย	เหมือนโครงการนี้

ช่วยเพิ่มทักษะที่เราขาดไปนำามาเติมเต็มให้เรามีความสามารถและคุณภาพเพิ่มขึ้น	โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

นี้นะเอาแค่ไม่ถึง	1	ปีเราก็รู้ได้เลยว่าเรามีคุณภาพและความสามารถเพิ่มขึ้นมาก	จากตอนแรกบางคนอาจไม่รู้ 

ก็คิดว่ามันเสียเวลาเปล่า	ๆ 	ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิด	เพราะคุณก็ยังคงไม่คิดและไตร่ตรองดูตัวเองและ
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เปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไร	คงเป็นที่แน่ชัดว่าประโยชน์หาได้	ถ้าเรารู้จักขวนขวายเราก็จะได้	ถ้าไม่มีความ

พยายามและความอดทนเราก็จะเป็นคนที่ท้อต่องานต่าง	ๆ	ง่ายมาก	ๆ	เราจึงต้องมีชมรมนี้เพื่อเพิ่มทักษะ

เหล่านี้ให้เราและให้เราได้มันอย่างไม่มีข้อแลกเปลี่ยน	ถือว่าดีมากเลยทีเดียว	ผมก็ยังคิดว่าอยากให้มีชมรม

ที่ดีอย่างนี้ไปตลอดเพื่อให้รุ่นน้องที่เข้ามาได้เข้ามาสัมผัสกับความสุดยอดเหล่านี้	และมันจะเป็นความทรงจำา

ที่เราไม่ควรลืมหรือลืมไม่ลงเลยทีเดียว”

ด.ช.ภคพัส		แสงจันทร์	ม.1

โรงเรียนธีรศาสตร์	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

		 “...พอได้เข้ามาโครงการนี้ชีวิตของผมก็เริ่มเปลี่ยนทีละนิด	ๆ 	จาก	0	ไป	10	ค่อย	ๆ 	ขึ้นไปเรื่อย	ๆ 	 

จากที่ผมได้ให้เพื่อนทำางานหาข้อมูลค้นคว้าให้นิสัยเหล่านั้นมันได้ค่อย	ๆ	หายไป	

  “การจดจำา” ก็เหมือนกันตอนแรกคุณครูสอน	คุณครูพูดผมนี่แทบนั่งนิ่งเลยไม่เคยหยิบปากกามา 

จดเลยสักครั้ง	จะมีน้อยครั้งมากที่คุณครูบังคับให้จด	แต่พอมาอยู่ในโครงการนี้	“การจดจำา” นี่เป็นเรื่องสำาคัญเลย 

เวลาผมไปไหนจะทำาอะไรเจออะไรที่มันสำาคัญ	ๆ	ผมก็จะหยิบปากกาขึ้นมาจดทันที	 จากที่ไม่เคยหยิบมา 

จดเลยแต่พอปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันได้กลับกันไปโดยปริยาย	

		 โครงการนี้ยังสอนให้รู้จัก	“ความขยัน”	อีกด้วยแต่ก่อนผมยอมรับว่าเป็นคนขี้เกียจมาก	เจออะไร

เยอะ	 ๆ	 เข้าหน่อยผมนี้รีบถอยเลย	 ความขี้เกียจเหล่านั้นมันได้สะสม	 ๆ	 มาเรื่อย	 ๆ	 จนติดกลายเป็น

นิสัย	พอเข้ามาในโครงการนี้ผมจะขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนไม่ได้	จะต้องขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่เคย 

เป็น	โครงการนี้ยังสอนให้ผมรู้จัก	“การให้เหตุและให้ผล”	เป็น	จากที่เข้ามาแรก	ๆ	พอคุณครูถามอะไร

มาผมจะนั่งนิ่งและคิดในใจว่า	มันคืออะไร?	เขาทำากันยังไง?	ทำาไมผมถึงงง?	นั่งอยู่อย่างนั้นจนต้องรอ

คุณครูเฉลยพอเริ่มอยู่ในโครงการนี้มากขึ้น	คุณครูสอนผม	สอนไป	สอนไป	สอนไป	จนผมเริ่มจะเข้าใจกับ

การให้เหตุผลที่คุณครูได้สอนมา	หลังจากนั้นพอคุณครูถามอะไรผมจะคิดตามเสมอว่าทำาแล้วมันจะดีไหม	 

การให้เหตุผลสำาหรับผมมันต้องคิดตามอยู่ตลอดจึงจะสามารถให้เหตุและผลแก่คุณครูได้	 โครงการนี้ยัง

สอนให้รู้จักคำาว่า	“การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”	ทุก	ๆ	ทีผมจะใช้เวลาส่วนนี้ในการวิ่งเล่นไล่แปะบ้าง

เล่นบาสเกตบอลบ้าง	มันไม่ได้ช่วยให้งานวิจัยของผมนั้นดีขึ้นมาเลย	พอตอนเย็นผมจะใช้เวลาเหล่านั้น 

สูญเสียไปกับการเล่น	Facebook	,	Line	ซึ่งมันให้ได้แค่ความบันเทิงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้งานวิจัย

ของผมดีขึ้นมาเหมือนกัน	ผมยอมเสียเวลาแค่	5	-	10	นาที	ในการค้นหาข้อมูลซึ่งมันทำาให้งานวิจัยนั้น 

ค่อย	ๆ	เพิ่มขึ้น	ทีละก้าว	ๆ	ผมจึงแบ่งเวลาในการหาข้อมูลและการเล่น	“Social network” ให้เป็นไป

ตามตารางเวลาและโครงการนี้ยังสอนให้รู้จักคำาว่า	อดทน	อดทนต่อทุกอย่าง	การทำางานของผมนั้นมันมัก

จะมากับอุปสรรค	ถ้าผมไม่มีความอดทนซะอย่างผมคงไม่ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้	ความอดทนจึงเป็น

สิ่งสำาคัญสำาหรับผมบางทีผมเคยนำางานไปให้คุณครูดูนั้น	 คุณครูก็ช่วยแนะนำาตรงนั้นตรงนี้ลองกลับไปทำา

มาใหม่นะ	 ถ้าหากเราไม่มีความอดทนเราคงไม่มาถึงจุด	 ๆ	 นี้ได้หรอก	 “ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราไม่เปลี่ยน

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน6



ตัวเราเองคนอื่นก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนตัวเราได้เหมือนกัน” จะใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่าใช้เวลาไปกับสิ่งไร้สาระ 

เมื่อเราทำาได้สำาเร็จภายภาคหน้าเราจะพบแต่ความสุขและสนุกไปกับมัน	โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นโครงการ

ที่ผมชื่นชอบมากในด้าน	“ความเพียรพยายาม” มากที่สุดครับ”

ด.ช.รชตะ	เนื้อศรีจันทร์		ม.1

โรงเรียนธีรศาสตร์	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

 เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากนักเรียนทั้ง 3 คน ข้างต้นนี้ ถือว่าเป็นความสำาเร็จขั้นต้นที่น่าชื่นชมจากประสบการณ์ 

ของครูแกนนำา ที่เริ่มกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญากับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 ซึ่งในมุมมองของพี่เลี้ยงเองพบว่าความสามารถ

ในการปรับฐานใจให้กับนักเรียนเป็นหัวใจสำาคัญที่ทำาให้นักเรียนที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับชั้น ม.1 เอาชนะอุปสรรคที่ท้าทาย 

มาก ๆ ได้ นำาไปสู่การสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลักษณะนิสัย 

ที่ติดการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมาเป็นการแสวงหาเพื่อการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งถือว่าครูแกนนำาสามารถนำา

ต้นทุนของโรงเรียนที่มีอุปกรณ์ Tablet (จากการสนับสนุนของรัฐบาล) สำาหรับนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในให้เกิดประโยชน์

ได้อย่างลงตัว

 	 “...เมื่อเริ่มทำาโครงงานตอนแรกเลยรู้สึก	 กดดัน	 รู้สึกว่ามันไม่ใช่	 มันไม่สนุกไม่เห็นมีอะไรน่า 

เล่นเลย	เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์มาก	และมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดี	โครงงานออกมาดี	มีอะไรดี	ๆ 	 

เพิ่มขึ้นหลายอย่าง	 เพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากเมื่อครูมาให้เขียน	 Reflection	 มีคำาว่าเอ๊ะมากขึ้น	  

มีการคิดเป็นขั้นมากขึ้น	จากออมเด็กคนหนึ่งที่ติดเกาหลี	ติดคอม	กลายมาเป็นเด็กที่ไม่ได้ใช้คอมแค่ 

ดูเกาหลี	ออมกลายเป็นเด็กที่อยากรู้ไปสารพัด	อยากรู้	ไปซะทุกอย่าง	อยากรู้แล้วหาคำาตอบ	ถึงแม้ 

ตอนนี้	เด็กที่ฉลาดมาก	เก่งมาก	มีแนวคิดที่ดีมาก	เป๊ะ	100%	แต่ก็มีอะไรดี	ๆ	พัฒนาตัวเองมากขึ้น 

จริง	ๆ	และหนูขอขอบคุณพี่	ๆ	ทุกคน	คุณครู	และอาจารย์หนึ่ง	อาจารย์ทุก	ๆ	คน	ที่ให้คำาสั่งสอนและ

คำาแนะนำาต่าง	ๆ 	รวมถึงเพื่อนในกลุ่มที่ทำางานร่วมกันมา	ถึงแม้จะมีการไม่ช่วยงานกันบ้าง	แต่จริง	ๆ 	แล้ว	

ทุกคนต่างช่วยกัน	มันเป็นเพียงแค่ความเหนื่อย	แล้วทำาให้น้อยใจ	นอยด์	แต่จริง	ๆ	แล้วงานทุก	ๆ	ชิ้น	 

คงเสร็จไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน	ขอขอบคุณทุกคนจริง	ๆ	ค่ะ”

ด.ญ.เจษฎาพร	คำาวงศ์		ม.2

โรงเรียนธีรศาสตร์	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

  “จากวันแรกที่หนูตัดสินใจเดินเข้ามาในโครงการนี้	 บอกได้เลยว่า	 “เหนื่อย และ ยากมาก ๆ” 

จากครั้งแรก	ที่หนูเคยมีความคิดว่า	เราอยู่แค่มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่เห็นมีความจำาเป็นเลยที่ต้องทำางาน

แบบนี้	 สำาหรับการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญานั้น	 หนูได้	 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวหนู	 คือ	 3	 ค.	

--	สำาหรับ	ค.แรกนั้น	หนูได้	“ความรู้”	จากการคิดวิเคราะห์ในการทำาโครงงาน	ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล

ที่สามารถเชื่อถือได้	 เพื่อนำามาเป็นข้อมูลประกอบ	 กับสิ่งที่เราทำา	 จากที่หนูไม่เคยหาข้อมูล	 หรือคิดจะ
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ศึกษาจากแหล่งที่ใด	ๆ	ทั้งนั้น	 ไม่เคยคิดวิเคราะห์ในการเรียน	 ไม่เคยสนใจที่จะหาความรู้	 แม้คุณครู

จะสั่งให้ทำารายงาน	หนูกลับเข้าอินเทอร์เน็ต	copy	แล้วส่งไม่เคยคิดที่จะอ่านมันเลย	--	ค.ที่สอง	หนู

ได้	“ความคิด”	คิดที่จะพัฒนาในสิ่งต่าง	ๆ	คิดที่จะศึกษา	คิดที่จะใช้สิ่งที่ได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

จากที่หนูไม่เคยคิดอะไรทั้งนั้น	 ไม่เคยสนใจ	 ไม่เคยรู้ว่าคิดไปแล้วได้อะไร	 คิดไปมันก็แค่เพียงเท่านั้น	

แต่พอหนูเข้ามาในโครงการนี้แล้วหนูกลับต้องคิด	 มันให้ได้และ	 ค.สุดท้าย	 หนูได้	 “ความเข้าใจ”	 จาก 

การทำาโครงงานมาเป็นระยะเวลา	2	ปี	หนู	ไม่เคยที่จะคิดเลยว่าการทำาโครงงาน	จะต้องใช้ความเข้าใจ	 

หนูคิดว่ามันต้องใช้เพียงความรู้	 และความคิดเท่านั้น	 แต่ไม่เลยค่ะ	 ความเข้าใจในสิ่งที่เราทำามันคือสิ่งที่

ดี	 เข้าใจที่จะแก้ปัญหา	 ในสิ่งที่เราต้องเจอ	 แม้วันนี้เราอาจจะยังแก้ไม่ได้	 แต่ในสักวันเราก็ต้องแก้มันได้	  

ถ้าเรายังกล้าที่จะเผชิญกับมันต่อไป.

		 โครงการเพาะพันธ์ปัญญา	 ยังสอนให้หนูได้เข้าใจถึงการเรียนรู้ที่แท้จริง	 “หนูเชื่อค่ะว่าไม่มีการ 

เรียนรู้แบบใด	 หรือการเรียนรู้จากที่ไหน	 จะดีไปกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 จะดีไปกว่าการลงมือทำาด้วย

ตัวผู้เรียนเอง	และไม่มีสิ่งใดที่จะดีกว่าการแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง	สิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ”--	จากคน

ไม่อ่าน	กลับต้องรู้จักอ่านจากคนไม่เขียน	กลับต้องรู้จักเขียน	จากคนไม่ค้นคว้า	กลับต้องรู้จักค้นคว้าจาก

คนหนีปัญหา	กลับต้องรู้จักแก้ปัญหา	--	มันไม่ง่ายเลยค่ะ	ที่จะผ่านมันมาได้อย่างสบาย	ถ้าเราไม่ใช้ความ

เข้าใจในการทำามัน	บางครั้งหนูก็ท้อหลายครั้งมาก	ๆ	หนูก็เหนื่อย	จนไม่อยากทำามันอีก	แต่มันก็ต้องสู้ต่อ

ไป	หนูต้องทุ่มเท	หนูต้องก้าวต่อไป	หนูต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมด	เพื่อจุดหมายที่สวยงามของตัวหนูเอง	

แม้ในวันนี้	หนูอาจจะยังไม่ประสบผลสำาเร็จ	แต่หนูจะขอสู้มันต่อไปนะคะหนูขอขอบคุณโครงการเพาะพันธ์

ปัญญาที่ได้สอนอะไรมากมายให้กับตัวหนู	สอนให้รู้จักคิดเป็น	และสอนให้หนูแก้ปัญหาเป็นค่ะ..”

ด.ญ.ณัฐฎ์ธิดา	ขำาเจริญ	ม.3

โรงเรียนธีรศาสตร์	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี
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		 “เพาะพันธุ์ปัญญา”	 แค่คำาสั้น	 ๆ	 4	 พยางค์เท่านั้น	 บวกความใส่ใจ	 ความกระตือรือร้นที่จะ

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง	หาคำาตอบตอบคุณครูให้ได้	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ 

และผล	 เรากำาลังเรียนรู้กระบวนการคิดฐานวิจัย	 คิดได้แล้ว	 แต่คิดอย่างไรให้เป็นเพาะพันธุ์ปัญญา	  

คิดอย่างไรให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง	คิดอย่างไรให้มีข้อสนับสนุน	ข้ออ้างอิง	และข้อสรุป	 

เพาะพันธุ์ปัญญา	 สอนอะไรแก่เราหลายอย่าง	 ทั้งทักษะการสังเกต	 การคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	  

การให้เหตุผล	การพูดหน้าชั้นเรียน	แต่สิ่งที่ตัวเราเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด	คือ	การสังเกต	จากเดิม

ที่ไม่เคยจะสนใจสิ่งใดเลย	 เห็นสิ่งนั้นอยู่ทุกวัน	 รู้ว่าเป็นอย่างนั้น	 แต่ไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไร	 เมื่อได้ทำา 

โครงงานก็ได้เรียนรู้ที่จะอธิบายสิ่งต่าง	ๆ 	แต่ถ้าเราไม่สังเกตไม่เรียนรู้	ไม่พัฒนา	เราก็จะไม่สามารถอธิบาย

สิ่งต่าง	ๆ 	ได้	พอเริ่มสังเกตก็รู้ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไร	นำาสิ่งที่ได้จากการทำาโครงการนี้ไปใช้อะไรบ้าง	เรา

นำาทักษะการสังเกตนี้มาใช้ในการเรียนของเรา	พัฒนาจากเดิมที่เรียนได้แย่ที่สุดของบ้าน	เกรดไม่พัฒนาเลย	

ก็พัฒนาขึ้นการเรียนดีขึ้น	อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มอบโอกาสและสิ่งดี	ๆ

เหล่านี้ให้แก่ดิฉันค่ะ	ขอบคุณค่ะ”

ด.ญ.สุรัตน	มุรธาวานิช	ม.3

โรงเรียนนารีวุฒิ	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

		 “...พอเริ่มทำาโครงงานในปีแรกผมรู้แล้วว่าโครงการนี้คืออะไร	โครงการนี้ได้เปลี่ยนผมมากมายใน

ตอนแรกนั้นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและไม่กล้าแสดงอออกสักเท่าไร	ต่อมาผมพบว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปนั้นมี

มากมายโครงการนี้เปลี่ยนผมตั้งแต่การคิด	การพูด	การทำางาน	การดำาเนินชีวิตประจำาวัน	แต่สิ่งที่มันทำาให้

ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างกล้าแสดงออก	ผมกล้าที่จะพูดโดย

พูดอย่างมีหลักการได้โดยที่ผมไม่เคยทำามาก่อนและแสดงออกถึงความสามารถที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราเอง

ก็ทำาได้	ผมคิดสิ่งที่ครูถามออกมาโดยไม่ต้องรอให้ครูบอก	ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อผมเริ่มเรียนเพาะพันธุ์

ปัญญา	 ทุกอย่างที่โครงการนี้เปลี่ยนแปลงผม	 ผมคิดว่าทุกคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำาว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง 

บางอย่างในตัวเรา	มันเหมือนกันการที่เราเป็นแผลแล้วแผลนั้นยิ่งนานวันมันก็ยิ่งสมานได้โดยที่หากเราไม่ลอง

ดูมัน	เราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันหายไปแล้ว	ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการน้ีจะคิดเหมือนผม”

ด.ช.กฤษณะ	ภุมรินทร์	ม.2

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี

 นี่คือส่วนหนึ่งของตัวอย่างสำาคัญที่สะท้อนได้ชัดเจนว่า “สะท้อนคิดคือเรียน” เป็นอย่างไร เพราะการที่ได้ทบทวน

ตัวเองผ่านการเขียน ทำาให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของตนมากขึ้น นำาไปสู่การรู้จักตัวตนที่แท้จริง สามารถวางแผน

ที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในอนาคต แม้ว่าจะอยู่เพียงระดับชั้น ม.ต้น เท่านั้น ทั้งหมดนี้เหตุเพียงเพราะเขาเหล่านั้นได้  

“มีเวล�เพียงพอในก�รตกผลึกคว�มคิดของตัวเอง” ผ่านประสบการณ์การทำาโครงงานฐานวิจัย
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 	 “ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีที่	1	สู่ปี	2	สิ่งที่ได้รับมีมากมาย	ทั้งเรื ่องความรู ้

ประสบการณ์	กระบวนการทำางาน	และความรู้สึกต่าง	ๆ	ตลอดการทำางาน	ก่อนอื่นขอกล่าวถึงโครงงาน 

ในปีนี้ก่อน	 อยากบอกว่าสิ่งที่ยากและเครียดที่สุด	 คือ	 ชื่อโครงงาน	 ในกลุ่มมีสมาชิก	 3	 คน	 เราต่างก็

วุ่นวายกับการคิดโครงงาน	 คุณรู้ไหมคะชื่อโครงงานที่คิดมีเป็นสิบ	 ๆ	 เรื่อง	 แต่ก็ยังใช้ไม่ได้	 จนวันหนึ่ง

ดิฉันเรียกสมาชิกมาหารือว่า	ก่อนที่เราจะตั้งชื่อโครงงานลองคิดทบทวนว่าเราอยากศึกษาเกี่ยวกับอะไรและ

การทำาโครงงานปีที่แล้วเราได้เจอปัญหาอะไรที่ทำาให้อยากหาคำาตอบ	เมื่อพวกเราต่างเงียบเพื่อคิด	ดิฉันคิด

ได้ว่า	 “เศษเห็ดเหลือจากที่เพาะเห็ดเราทำายังไงดี”	 ไม่นานก็คิดได้ว่า	 “จะทำาปุ๋ยเศษเห็ด” จึงเป็นที่มาของ

โครงงานเรื่องศึกษาธาตุอาหารในน้ำาสกัดชีวภาพเห็ดหูหนูและเห็ดนางฟ้า	 สิ่งที่ยากขึ้นจากปีที่แล้วคือดิฉัน

ต้องมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหา	ซึ่งปัญหาที่ดิฉันเจอ	“หาเศษเห็ดยังไง ? ใช้อะไรขน ?”  

แต่ดิฉันก็แก้ปัญหาได้	เศษเห็ดหูหนูไปหาที่ตำาบลหัวโพ	ที่นั่นเพาะเห็ดหูหนูกันมาก	เราได้ติดต่อขอเศษ 

เห็ดจากคุณมนัสตอนแรกไม่กล้าเข้าไปขอ	แต่อยู่	ๆ 	คิดขึ้นได้ว่า	“ถ้าเราไม่ทำาตอนนี้แล้วเมื่อไรจะได้” ทำาให้ 

ดิฉันเข้าไปทักทายคุณมนัสและขอเศษเห็ด	สำาหรับเศษเห็ดนางฟ้าขอจากคุณป้าที่รู้จักแถวบ้านจนได้เศษเห็ด 

หลายกิโลกรัม	จากนั้นก็เกิดปัญหาอีกเพราะเศษเห็ดไว้	3	วันก็เน่า	ทำาให้ดิฉันและสมาชิกต้องแบ่งงานหา

วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ทัน	 ในที่สุดพวกเราก็หากันครบ	และเริ่มสับเศษเห็ด	ทำาให้เจ็บมือมากจนดิฉันนึกถึง

เวลาที่พ่อแม่ทำางานรู้สึกเข้าใจถึงความลำาบากของท่านมากขึ้น	และเริ่มทำาปุ๋ยต่อกว่าจะเสร็จก็	3	ทุ่ม	และ

ดิฉันต้องพบปัญหาอีกคือ	เมื่อถึงเวลาสกัดน้ำาปุ๋ยหมักกลับไม่ได้ทำาเพราะไปเข้าค่ายลูกเสือ	มันแย่สุด	ๆ 	ที่

เป็นเช่นนี้กว่าจะได้สกัดน้ำาก็ผ่านกำาหนดถึง	3	วัน	จากเหตุการณ์นี้สอนให้ดิฉันรู้ว่า	การวางแผนไม่ใช่อยู่	ๆ 	 

จะวางแผน	แต่เราต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น	เพราะดิฉันขาดการสืบข้อมูลก่อนวางแผนจึงเป็นเช่นนี้	 

ตอนนี้โครงงานถึงขั้นตอนการทดสอบปุ๋ยกับพืชที่ปลูกไว้	ผลปรากฏว่าต้นพืชตายหมด	ทำาให้ดิฉันเครียดมาก	ๆ 	 

เพราะเป็นจุดจบของโครงงาน	จากนั้นดิฉันทำาอะไรไม่ถูกจึงปรึกษาคุณครูเกษณี	คุณครูบอกไม่เป็นไรแล้ว

ให้หาสาเหตุ	ทำาให้ดิฉันโล่งอกแต่ต้องคิดทบทวนตั้งแต่แรกและได้รู้ว่า	จาการศึกษาวิธีการ	ดิฉันรู้เพียงวิธี

การปลูกและใส่ปุ๋ยตอนไหน	แต่ยังขาดเรื่องปริมาณน้ำาที่รด	ปุ๋ยที่ใส่	ความห่างระหว่างปุ๋ยกับพืช	และอีก

สาเหตุคือ	ศัตรูพืช	ล้วนเป็นเหตุให้พืชตาย	สำาหรับปีนี้	ความรู้สึกของดิฉันเปลี่ยนไป	โครงการนี้เอาชนะ

ใจดิฉันได้	 ดิฉันชอบที่จะเรียนแบบโครงการนี้สอน	 อย่างไรก็ตามตลอดเวลาทำาโครงงานมีทั้งเรื่องที่สนุก	  

น่าประทับใจโดยเฉพาะความเสียสละของเพื่อน	แต่ก็มีเรื่องเศร้าใจในบางเวลาที่เราไม่เข้าใจกัน	จากความ

ผิดพลาด	นำาสู่การหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหา	และบทเรียนต่าง	ๆ 	ที่สอนให้เข้าใจถึงการทำางาน	สิ่งที่ไม่กล้าทำา 

และคิดว่ายากกลับทำาได้สุดท้าย	ก็ผ่านไปได้เพราะการทำาโครงงานครั้งนี้	 “โครงงานไม่ใช่เพียงวิชาการ 

แต่คือวิชาชีวิตที่สอนอะไรหลายอย่าง”

ด.ญ.นันทนา	กิ่งทอง	ม.2

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน10



 	 “....	 คือหนูเรียนโครงงานตั้งแต่	 ป.4	 ค่ะ	 เกรดหนูไม่ค่อยสนหรอก	 แต่ประเด็นมันอยู่ที่ 
หนูเรียนไม่รู้เรื่อง	 อะไรเนี้ยยย	 หลังจากตอนนั้นก็ต้องทำาโครงงานมาเรื่อย	 ๆ	 ก็สไตล์เด็กประถมค่ะ 
อย่างหนูนี่คือ	 ภาคผนวกนี่มาเต็ม	 ข้อมูลไม่ค่อยมี	 ครูก็ให้ค่ะ	 หักคะแนนนิดๆหน่อย	 ๆ	 มันไม่ถึง 
กับฝังใจว่าทำาลวก	ๆ	ส่งนะ	แต่มันเหมือนไม่สนใจมากกว่า	ก็ทำาแบบส่งเดชไปเดี๊ยวครูก็ให้	มาถึง
โครงการนี้ค่ะ	 นั่นนนนนนนมาแล้วโครงงานมาแล้ว	 ส่งเดชโลดดดดอ้าว	 มันไม่ได้	 อะไรเนี่ย	 พลาดค่ะ 
พลาดจริง	ๆ 	ที่คิดแบบนี้	ทำาแบบส่งเดชไม่ได้แล้วล่ะ	แต่ชั่วโมงแรกมันยังไฟลุกอยู่ไง	แน่นอนถ้าเชื้อเพลิง
หมดไฟย่อมมีวันดับ	หนูก็สนใจแค่วันนั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ใส่ใจแล้ว	แต่ก็มีคิดบ้างซัก	2	วิ	ฮ่า	ๆ 	ๆ 	ๆ 	 
หลังจากตอนนั้นซักพัก	อ.วรรณี	(	ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ทำาให้หนูได้รู้จักโครงการนี้	)	อ.วรรณี	ก็คง
เห็นว่าเรื่องที่พวกเราทำามันคงยากไป	งั้นเปลี่ยนเป็นไข่เค็มไหม	ง่ายดีหืมมม	ไข่เค็มเนี้ยนะ	ทำาตั้งแต่เด็ก	ๆ 	 
แล้ว	จะทำาทำาไมเนี่ยโครงงาน	ขอเล่าย่อ	ๆ	นะคะ	^	^	พอทำาจริง	ๆ	ก็ง่าย	แต่พอพี่	ๆ	มาก็ล่มค่ะ	 
ล้มไม่เป็นท่าเลยทีเดียว	ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยสรุปแล้วปีแรกก็ผ่านไป	แบบ	มั่ว	ๆ	ซั่ว	ๆ

		 ปีที่	2	...เข้าสู่ปีที่สอง	เราก็เริ่มกันที่	ปรึกษากันว่าจะเอาเรื่องอะไร	เล่าย่อ	ๆ	อีกตามเคยสรุปคือ	
หนามแดง	แต่ก็แยก	ๆ 	กันไปว่าแต่ละกลุ่มจะทำาอะไรที่เกี่ยวกับไอนี่ดีสุดท้ายก็ล่ม	ฮ่า	ๆ 	ๆ 	ๆ 	ๆ 	มันหมดฤดู	
แล้วต่อยังไงล่ะทีนี้	จะสอบแล้ว	งานก็เยอะ	ไหนต้องเรียนอีกก็ปล่อยเวลาผ่านไปเปล่า	ๆ 	เลย	ไปคิดถึงเรื่อง
เรียนอย่างเดียว	จนกระทั่ง....หนูได้ไปค่ายฟาร์มคิดสะกิดปัญญา	ช่วงนั้นก็จะมีเพื่อนติดสอบมาไม่ได้	แต่หนูไม่
ได้สอบก็ว่างไปช่วงนั้น	วันนั้นมีเพื่อนไป	5	คน	+	ครูวรรณี	อีก	1	ค่ะครู	ก็พาไป	ยอมรับเลยว่าตอนที่ต้องพูด	 
คิดสดล้วน	ๆ 	หาสาระจากสิ่งที่พูดไม่ได้เลย	ตอนแรกหนูอ้อนครูวรรณีเล่น	ๆ 	ค่ะ	ครูคะขอกำาลังใจหน่อยค่ะ	 
ครูขาา	กอดหน่อยยยยยกลายเป็นหลังจากไปค่ายได้รู้จัก	ครูมากขึ้น	คุยบ่อยขึ้น	ได้รู้ความคิดความรู้สึก	 
ครูมากขึ้น	เคยรู้สึกไหมคะว่าคน	ๆ 	นึงทำาอะไรให้มากแค่ไหน	ทุ่มเทแค่ไหน	ใส่ใจแค่ไหน	หนูรู้สึกค่ะ	หลังจาก 
วันนั้น	โครงงานโครงงานหนึ่งมันไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วครูคะ....ครูทำาขนาดนี้	หนูจะปล่อยให้ความเหนื่อย 
ของครู	เสียไปเปล่า	ๆ 	ไม่ได้แล้วครูคะ...	สักวันนึง	ครูจะได้ยินคำาว่า	“เห้ยเบญจม นายสุดยอด” หนูสัญญา 
ค่ะว่าครูจะต้องได้ยิน	อะไรที่ทำาได้หนูจะทำา	ตอนนี้หนูกำาลังเดินหน้าค่ะ	โครงงานปีนี้ต้องดีกว่าเดิม	หนูคิด
ว่าค่อย	ๆ	ก้าวทีละนิด

		 ดีกว่าหยุดอยู่กับที่	อะไรลองได้	ลองค่ะ	ผิดถูกให้เป็นประสบการณ์	ขอบคุณครูค่ะที่คอยช่วย
เหลือคอยประคับประคอง	ขอบคุณโครงการนี้ที่ปลุกหนูขึ้นมาค่ะ	ถึงหนูจะตื่นสาย	แต่หนูตื่นแล้วค่ะในเมื่อ
ตื่นก็ต้องก้าวไปข้างหน้าสิเนอะ...	^^”

ด.ญ.อรอุษา	สุนนานนท์	ม.3

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี	อ.เมือง	จ.ราชบุรี
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		 “ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที ่	2	ของการเป็นสมาชิกโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแล้ว	ถึงในตอนเริ่มแรกจะ

เข้ามาแบบงง	ๆ	ก็ตามแต่	และดูเหมือนงานในปีแรกจะไม่ประสบความสำาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็ตาม	 

แต่ในปีนี้ความแตกต่างจากปีที่แล้วก็คือได้คิดที่ตัวเองสนใจด้วยตัวของพวกเราเอง	 โครงงานในปีนี้ต่าง 

จากปีที่แล้วคือปีที่แล้วเป็นโครงงานเชิงทดลอง	แต่ในปีนี้เวลามันเพียงพอเลยปรับเปลี่ยนมาทำาโครงงานเชิง

สำารวจ	 วิเคราะห์ข้อมูลแทน	 สิ่งที่โครงการนี้เปลี่ยนตัวเองก็คือ	 ฝึกให้ผู้ศึกษามีความอดทนมากขึ้น	 คือ 

สิ่งที่ได้มามาก	ๆ 	ในอย่างแรกเลย	เพราะถ้าความอดทนไม่เพียงพอ	งานนี้ก็อาจจะล้มเหลวเหมือนปีที่ผ่าน

มาแล้วได้	สองคือการคิดให้เป็นกระบวนการ	ทำาให้รู้จักการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากขึ้น	จากที่ตอน

แรกคิดเป็นไม่เป็นกระบวนการเลยทำาให้พบปัญหาในการทำามากมาย	โครงการนี้ทำาให้สามารถหาวิธีปิดจุด

รั่วของปัญหาที่เกิดขึ้นได้	ถึงมันจะปิดได้ไม่หมดก็ตาม	ในปีนี้พวกเราได้ลงมือทำากันอย่างเต็มตัว	โดยมีครู

คอยให้คำาปรึกษา	ให้คำาแนะนำา	โครงการนี้สอนให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	สอนให้รู้จักแบ่งเวลา	

เพราะเข้าสู่ช่วง	ม.3	ขึ้น	ม.4	เทศกาลสอบเข้ากลับมาอีกครั้ง	แบ่งเวลาทำางาน	และแบ่งเวลาอ่านหนังสือ

ให้ถูกต้อง	ช่วยทำาให้การอ่านหนังสือประสบผลสัมฤทธิ์มากขึ้นอีกด้วย	ในปีนี้อยากทำาให้มันประสบความ

สำาเร็จมากกว่าปีที่แล้ว	ไม่อยากให้ความพยายามสูญเปล่า	ถึงตอนนี้ยังเห็นผลการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็ตาม	 

แต่เดี่ยวมันคงจะดีขึ้นตามที่หลัง”

ด.ช.เกษมสันต์	พงศ์สุวรรณม.3

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี	อ.เมือง	จ.ราชบุรี

		 “ทีแรกเข้ามาโครงการเพาะพันธ์ปัญญาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นยังไงต้องทำายังไงมีแต่คำาถาม 

สงสัยอยู่ตลอด	แต่พออาจารย์ได้มาอธิบายให้คิดวิเคราะห์ก็เริ่มเข้าใจ	แต่ก็ยังสงสัยอยู่บ้าง	แต่พออาจารย ์

ให้ทำาโครงงานเป็นกลุ่มกลุ่มดิฉันก็ทำาเรื่องปุ๋ย	เบื้องต้นดิฉันไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยเลยก็เริ่มกังวลทำายังไง 

จะเป็นยังไง	พอวันหนึ่งอาจารย์ได้พาไปศึกษาวิธีการทำาปุ๋ยหมักที่บ้านเหล่ามะละกอและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

กำาแพงแสน	 ก็รู้วิธีการทำาปุ๋ยจากที่ไม่รู้ว่าต้องทำายังไง	 วันนี้สามารถทำาได้ว่าต้องมีอะไรบ้าง	 จากที่เคยเป็น 

คนไร้สาระก็เร่ิมหันมาสนใจงานมากข้ึนมีความรับผิดชอบ	อีกอย่างท่ีแปลกใจคือเพ่ือนเราทำาได้ขนาดน้ีเลยหรอ	 

เก่งกว่าที่เราคิดไว้	โครงการนี้เปลี่ยนคนได้ทั้งคน	อย่างดิฉันเมื่อก่อนเป็นคนทำาไรไม่มีเหตุผล	แต่พอลอง

ย้อนกับมาดูตัวเอง	วันนี้ต่างกันมากเลยได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน	ๆ 	มีเวลากับตัวเองมากขึ้น	อาจารย์

ก็ทุ่มเทกับพวกเราจริง	ๆ	ค่ะ	และก็ต้องขอบคุณพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยศิลปกรด้วยที่ให้โอกาส	และให้

ความช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด		จากที่เคยมีคนพูดว่าพวกเราแบบนี้จะทำาได้เหรอ	แต่วันนี้เราสามารถไป 

บอกกับเขาว่าเราทำาได้ผลงานที่ปรากฏออกมาแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำาได้จริง”

ด.ญ.รัตติกาล		ตัณฑ์ธนศิวะกุล	ม.2

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์	อ.เมือง	จ.ราชบุรี

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน12



		 “จากที่ดิฉันได้ทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วย	ฉันคิดว่าโครงการนี้มันให้

อะไรหลาย	ๆ	อย่างกับตัวฉัน	และเพื่อน	ๆ	และโครงการนี้ยังสอนให้ฉันรู้จักการใช้ความคิดในการแก้ไข

ปัญหาต่าง	 ๆ	 อย่างมีเหตุผล	 รู้จักการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์	 และโครงการนี้ยังเปลี่ยนแปลงกิจวัตร

ประจำาวันของฉันไปในทางที่ดีขึ้น	 เช่น	 ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้ามีเวลาว่างก็จะเล่นโทรศัพท์	 ถ่ายรูป	 เล่นเกม	  

โดยก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์	โดยไม่สนใจโลกภายนอกเลย	แต่ในตอนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว	อะไร	ๆ	

ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด	เมื่อมีเวลาว่างฉันและเพื่อน	ๆ	ก็จะช่วยกันทำาโครงงานโดยแบ่งหน้าที่กัน

เพื่อที่ทุก	ๆ 	คนในกลุ่มจะได้เข้าใจถึงรายละเอียดของโครงงานมากขึ้น	และที่สำาคัญฉันรู้ว่าการทำาโครงงาน

นี้มันเหนื่อยมาก	เพราะมันต้องใช้ความคิด	ความเข้าใจหลาย	ๆ	ครั้งเคยคิดท้อแท้	จนอยากจะออกจาก

โครงการนี้	แต่ถ้าลองมองอีกมุมหนึ่งยังมีเพื่อนๆ	อีกหลายคนที่สนใจและรักโครงงานนี้มาก	มันก็ทำาให้ฉัน

มีกำาลังใจในการทำาโครงงานนี้มากขึ้น	และในตอนนี้ฉันก็ไม่คิดที่จะออกแล้ว	เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ดี

กับชีวิต	และฉันก็อยากจะให้เพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	คนอื่น	ๆ	ได้ลองทำาโครงงานนี้บ้าง	เพราะมันอาจจะ 

เปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเหมือนกับฉัน”

ด.ญ.จารุวรรณ	บัวศรีใส		ม.2

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม

 นี่ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของตัวเองผ่านปัญหา อุปสรรคในการทำาโครงงาน 

ฐานวิจัย ซึ่งนอกเหนือจากพฤติกรรมด้านบวกที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว สิ่งสำาคัญที่เขาเหล่านี้ได้รับ คือ การเปลี่ยนทัศนคติ 

ต่อการเรียนรู้ของตัวเองไปในทางบวก ซึ่งนับเป็นกุญแจดอกสำาคัญในการพัฒนาตนเองในอนาคต ทั้งนี้สิ่งที่ทางศูนย์พี่

เลี้ยงอยากเน้นย้ำาให้เห็นคือ ความสำาคัญของครูในฐานะโค้ช (ไม่ใช่ฐานะผู้สอน) เนื่องจากต้องมีทักษะทางจิตวิทยาที่ดี

ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเครื่องมือสำาคัญที่ศูนย์พี่เลี้ยงส่งเสริมให้กับครูแกนนำาอยู่เป็นระยะ ๆ  คือ  

การฝึกทักษะการตั้งคำาถาม การเป็นโค้ช โดยใช้ศาสตร์แขนงอื่น ๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น 

ทำาให้ครูได้วิทยายุทธ์จากหลายสำานัก สามารถดัดแปลงเป็นแนวทางของตนได้ง่ายขึ้น 

		 “ปีนี้เป็นการเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่	2	โครงการของเราก็ใช้ฐานข้อมูลเดิมในการทำาโครงงานในปีนีค้ือ	 

การวิเคราะห์ต้นทุนกำาไรในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นการศึกษาให้ลึกลง	ไปตั้งแต่กระบวนการแรก

จนถึงกระบวนการสุดท้าย	ลักษณะในการทำาโครงงานก็คือทำาเป็นแบบการทดสอบถาม	ไปถามเกษตรกรมา

และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในโปรแกรม	Excel	จะทำาให้เราทราบถึงต้นทุนกำาไรที่แท้จริง	ตอนนี้โครงงาน

เรากำาลังออกแบบเก็บข้อมูลให้ได้จำานวน	30	ราย

		 ในปีนี้เราได้เข้าค่ายในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเยอะมาก	 จึงทำาให้เรารู้กระบวนการทำาโครงการ

งานวิจัยอย่างแท้จริงได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น

		 การทำาจิตปัญญาทำาให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นกว่าเดิม	เยอะมาก	สิ่งที่เราไม่เคยทำากับตัวเอง	เช่น	

เขียนจดหมายถึงตัวเอง	ชอบกิจกรรมนี้มากเหมือนเราเขียนไปเราได้รู้ตัวเองว่า	เราทำาอะไรอยู่	ทำาอะไรมามั่ง	 

และเราทำาอะไรต่อไป
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		 ไป	ม.มหิดล	เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	แยกแยะในการทำาโครงงาน	การแยกแยะ

ข้อมูลออกจากโครงงาน	 การตีความข้อมูลที่เราได้ถูกต้อง	 การสมมุติฐานที่ถูกต้อง	 ทำาให้เราเข้าใจอีกขั้น

หนึ่งของการทำาโครงงาน

		 ค่ายความคิดสะกิดไอเดีย	ที่ค่ายดวงหฤทัยที่จังหวัดราชบุรีร่วมกับอีกหลาย	ๆ 	โรงเรียนในศูนย์

มหาลัยศิลปากร	ก็ได้เห็นการทำางานของโรงเรียนอื่นว่าเขาได้ทำาอะไรกันบ้างในปีนี้และได้ฝึกการเล่าเรื่องใน

แบบที่ไม่น่าเบื่อและมีสาระได้ในเวลาเดียวกัน

		 สิ่งที่เราได้รับกับการเข้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	 คือตอนแรกเราก็จะเป็นเด็กติดโทรศัพท์มาก	

เล่นแต่เกมส์เฟสบุ๊คไลน์	ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นประโยชน์

		 แต่ตอนนี้เราก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่เราก็ใช้ในการศึกษามากยิ่งขึ้น	 เช่น	 นำาไปค้นคว้าในการเรียน

ต่าง	ๆ	และค้นเรื่องเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น	ก็เกิดการเปลี่ยนกับตัวเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญา”

นางสาวอัญชริตา	บุตรดี	ม.5

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม

		 “	ระยะเวลาเกือบ	1	ปีการศึกษาที่พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้กับโครงงาน	ในตอนแรกกับการเรียน

ครั้งแรก	ผมคิดว่า	มันเป็นเรื่องน่าเศร้า	คงจะวุ่นวายและหน้าเบื่อ	แต่พออาจารย์ผู้สอนอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับ 

โครงงาน	 ก็ทำาให้ผม	 ค่อย	 ๆ	 เปลี่ยนความคิดทีละเล็กทีละน้อย	 พอเริ่มสอนก็มีงานชิ้นแรกมาทันที	  

งานแรก	กับการเขียนแผนผังความคิด	เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน	ยิ่งไปหาข้อมูลยิ่งทำาให้ผมน่าเบื่อ	

พอการแรกผ่านไป	งานที่	2	ก็เข้ามาติด	ๆ 	กันเลยครับ	คือ	การสัมภาษณ์รุ่นพี่เกี่ยวกับประสบการทำาโครง

งานของพี่	ๆ 	ในปีที่ผ่านมา	และแล้วงานนี้ก็ทำาให้ผมเริ่มเปลี่ยนความคิดอีกครั้ง	แต่ก็ยังเบื่อกับการทำางาน

ส่งเหมือนเดิม	และแล้วในขณะเรียนวิชาโครงงานอยู่นั้น	อาจารย์ผู้สอนเข้ามาบอกข่าวดีว่า	จะพาไปเที่ยว	 

พวกเราก็ดีใจแบบไม่ลืมหูลืมตา	และประโยคสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนพูดขึ้นนั้น	คือ	ที่สวนกล้วย	พวกเรา	

กลับคำาพูดจาก	เย้	กลายเป็นแย่	พวกเราคิดว่าจะได้ไปเที่ยวทัศนะศึกษาที่ต่างที่อลังการงานสร้าง	เนื่องจาก

พวกเราอยู่ในสังคมที่ทันสมัยไม่คุ้นเคยกับโคลนกับดินคงคิดว่า	ไม่มันสนุกเหมือนเที่ยวห้างเล่นเกมหรอก	 

แต่และแล้วพอไปถึงและทำากิจกรรมทำาให้พวกเราเปลี่ยนความคิดว่า	 การไปที่สวนกล้วยไม่ได้น่าเบื่อเซ็ง

อย่างที่คิด	 พี่ที่สวนกล้วยได้นำาไวน์กล้วยมาไห้ดู	 เราเกิดปิ๊งไอเดีย	 ว่าเราลองทำาโครงงานเรื่องดูก่อนไหม	  

แล้วผมได้คุยกับสมาชิกในกลุ่มเห็นด้วยกับความคิดของผม	เลยเริ่มค้นหาข้อมูลต่าง	ๆ 	จากอินเตอร์เน็ตและ

อาจารย์ผู้สอน	จากข้อมูลที่ได้มามันไม่ตรงกับความคิดของผมเลยแม้แต่นิดเดียว	และแล้วกลุ่มของกระผมก็ได้

เปลี่ยนเรื่องที่จะทำา	กลุ่มของผมทำาได้ระยะหนึ่งอาจารย์ผู้สอนจึงให้พี่	ม	.6	มาช่วยดูว่าสมควรหรือไม่	การที่

อาจารย์ให้พี่	ม.6	นั้นมาช่วยตรวจนั้น	ผมว่ามันไม่ใช่	และแล้วพี่ที่ตรวจให้ผมได้อ่านโครงงานของผมแล้วสายหน้า	 

ผมรู้ชะตากรรมของตัวเองโดยทันที	พี่ที่ตรวจโครงงานผมนั้นให้ผมลองเปลี่ยนโครงงานและลองทำาโครงงาน 

ที่พี่เสนอ	สมาชิกในกลุ่มบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่	แต่ทำาไงได้อ่าครับ	พี่เขามาตรวจให้กลุ่มผม	พี่เขาบอก 
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ว่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน	 สุดท้ายกลุ่มของผมก็ได้เปล่ียนโครงงาน	ผมน้ีรู้สึกเซ็งเบ่ือหน่ายกับวิชาโครงงานมาก	  

พอทำาโครงงานเรื่องที่พี่เขาเสนอไปนั้นแล้วนำาไปให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ	 ท่านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก	  

กลุ่มของผมจนมุมหาทางออกไม่เจอ	และต้องจำาใจที่จะทำาโครงงานเรื่องอื่น	สมาชิกในกลุ่มนั้นต่างท้อแท้นัก	 

ทำาเรื่องใดก็ไม่เข้าตาเข้าใจ	และการตรวจโครงงานแต่ละอาทิตย์นั้นทำาให้พวกเรารู้ชะตากรรมของตนเองเลยว่า 

เรื่องนี้ไม่ผ่านแน่	 ๆ	 และการที่โดนเปลี่ยนเรื่องบ่อย	 ๆ	 อย่างนี้ทำาให้เรานั้นมีประสบการณ์ขึ้นมานิดหนึ่ง	  

ทำาให้เรานั้นมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น	การเปลี่ยนเรื่องไปมานั้นทำาให้เข้าไจอะไร	ๆ	หลายอย่าง	...”

ด.ช.อุกฤษ		น่าบัณฑิต		ม.2
โรงเรียนสามพรานวิทยา	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

		 “ก้าวเข้าปีที่	 2	ของเพาะพันธุ์ปัญญาแล้ว	ถ้าเปรียบกับอายุคนก็แก่ไปอีกหนึ่งปีถ้าเปรียบกับ 
พัฒนาการของเด็กควรมีพัฒนาการที่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้น	เด็กเพาะพันธุ์ปัญญาก็เช่นเดียวกัน	หลาย	ๆ 	 
คนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	บางคนดีมากบางคนดีน้อย	บางคนดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น	บางคนยังคงเป็นเด็กอยู่แต ่
ความคิดความอ่านดีขึ้น	ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนเดิมของแต่ละคน	แรก	ๆ	ฟังไปเรื่อยไม่คิดตาม	ถามก็ตอบ
ไม่ได้	แต่	ณ	วันนี้เด็ก	ๆ	เริ่มฟัง	และคิดตาม	จินตนาการตาม	และ	อ๋อ	ได้เอง	เด็ก	ๆ	พูดว่า	เรื่องอาย	 
และกลัว	 ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะ	 ไม่มีค่ะ	 มีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทำาได้ดี	 เวลาให้ทำางานเริ่มมีคำาถามว่าทำาไม
ต้องทำาอย่างนี้	ทำาไปทำาไม	ทำาแบบอื่นได้หรือไม่	และจากการศูนย์พี่เลี้ยงศิลปากร	ได้จัดค่าย	2	วัน	1คืน
ที่บ้านคา	และ	ที่ได้ไปเข้าค่ายอยู่ร่วมกับเด็ก	ๆ	เหมือนร่วมทุกข์	ร่วมสุขกัน	เด็กได้สนิทสนมกับเพื่อน	พี่	 
ที่ร่วมโครงการกันมากขึ้น	มีสังคมที่หลากหลาย	ในค่ายนี้	แรก	ๆ	มีรอยยิ้ม	มีเสียงหัวเราะ	จากนั้น	 
มีหยดน้ำาตา	มีเสียงถอนหายใจ	มีใบหน้าที่เคร่งเครียด	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ภายหลังอีกครั้งได้เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม	
และสีหน้าน้ำาเสียงแห่งความมุ่งมั่น	การต่อสู้	ครูได้เห็นความพยายาม	ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง	ได้เห็น
ความตั้งใจจริง	เข้ามาทดแทนแล้วชื่นใจมาก	นี่แหล่ะค่ะเพาะพันธุ์ปัญญา	เพาะคุณค่า	เพาะประสบการณ์	
เพาะความรู้ความสามารถ	เพาะความสุข	เพาะเพื่อน	และเพาะประสบการณ์ให้แก่เด็ก	สิ่งเหล่านี้ถ้ามองใน
ที่มืดก็เปรียบเสมือนเงา	ที่ใหญ่กว่าตัวเขาและที่ติดตามเขาไปทุกหนทุกแห่งและตลอดไป	พวกเราทราบว่า
ทางเพาะพันธุ์	พี่เลี้ยงและกระทั่งครูเพาะพันธุ์ทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรกับลูกศิษย์หรือเด็ก	ๆ 	ของเราบ้าง	และ
เราก็คิดว่า	ผู้ที่จะมาร่วมชมผลงานของเด็กในเดือนมีนาคม	ก็ต้องรู้ว่าโครงการนี้ดีอย่างไร	เชื่อแน่ว่าเขาก็
ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเฉกเช่นที่เราเห็นแน่นอน

		 สำาหรับครูเมื่อมองดูพวกเขาหลากหลายอารมณ์และความคิดที่ผ่านเข้ามา	มีทั้งรอยย่นบนหน้าผาก	
มีทั้งรอยยิ้ม	มีทั้งอาการคันปาก	ไปในเวลาเดียวกัน	ครูก็ได้อะไร	ๆ 	มากมายจากทั้งที่ทำางานร่วมกับเด็ก	ๆ 	
และจากการเข้าร่วมอบรม	สัมมนาของโครงการ	ได้ทั้งความรู้	ได้ทั้งทักษะชีวิต	พี่เลี้ยงเป็นมากกว่าพี่เลี้ยง	
เป็นทั้งเพื่อน	เป็นทั้งครูอาจารย์	และเป็นทั้งศิราณี	สิ่งที่ได้สามารถนำาไปใช้ได้ทั้งกับนักเรียนอื่น	ๆ	ทั้งกับ
ครอบครัว	ท้ังกับผู้ร่วมงานและท้ังกับงานการสอน	ไม่ทราบว่าจะกล่าวอะไรดีนอกจากขอบคุณ	เพาะพันธ์ุปัญญา”

ครูลัดดา	วรรณฤกษ์งาม

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์	อ.เมือง	จ.ราชบุรี
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		 “	เมื่อก่อนเราพานักเรียนทำาโครงงานก็เพราะต้องส่ง	เพื่อการเข้าร่วมแข่งขันหรือเพื่อเตรียมรอรับ

การประเมินจากหน่วยงานภายนอกบ้างละ	แต่หลังจากเข้าร่วมโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา	ความคิดของชั้นก็

เปลี่ยน	ในปีแรกก็งง	ๆ 	มึน	ๆ 	ว่าจะต้องทำางานให้มีคุณภาพขนาดไหน	วิจัยเต็มตัว	ต้องแปลกแหวกแนว	

ลงลึกถึงชาวบ้าน	คิดไปต่าง	ๆ 	นา	ๆ 	ซึ่งได้คำาตอบแล้วว่า	..“ไม่ใช่” ไม่ต้องสวยหรู	ไม่ต้องประสบผลสำาเร็จ 

ไม่ต้องยาก	เราทำาโครงการ	RBL	เพื่อให้เด็กแก้ปัญหาเป็น	ฝึกกระบวนการคิดของพวกเรา	แค่ให้เด็กคิด 

เป็นคิดได้	เดี่ยวอย่างอื่นตามมาเอง	และฉันก็ภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำาให้เด็กของฉัน	ถึงงานจะยังไม่เสร็จเรียบร้อย

ก็ไม่เป็นไร	แต่เราก็ได้ทำา

		 สิ่งที่ท้าทายอีกสิ่งหนึ่งคือการนำาไปนำาเสนองาน	ที่	ม.ราชภัฎเพชรบุรี	ยอมรับเลยนะเครียด	เขียน

บทความกว่าจะได้นานนะ	เพราะเป็นคนทำางานช้า	แต่ก็ได้กำาลังใจจากศูนย์พี่เลี้ยง	อ.บัณฑิต	หมู	ท๊อป	วี	

ขอบคุณที่ให้กำาลังใจกัน	เสนองานเสร็จก็รู้สึกดีแล้ว	ทำาได้แล้ว	เขารู้จักโรงเรียนศาลาตึกวิทยาเพิ่มขึ้นและ

ก็ย้อนนึกถึงนักเรียนที่ต้องนำาเสนองาน	ความรู้สึกมันเป็นอย่างไร	รับรู้แล้ว	 “ตื่นเต้น”	ที่ทำาก็ไม่ได้นึกถึง

รางวัลอะไร	 ทำาเพราะยากทำา	 อยากรู้ว่าการไปพูดวิชาการ	 เราต้องทำาอย่างไรกันบ้าง	 และสิ่งที่มุ่งหวังคือ	  

ทำาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเราก็ทำาได้นะ

		 และในปีนี้ได้เข้าร่วมอบรมโคชชิ่งที่กรุงเทพกับโคชนุ่น	ก็ขอขอบคุณโอกาสอันดี	เช่น	ฉันหลุด

พ้นจากพันธนาการบางอย่างที่ฉันผูกมัดตัวฉันไว้	หลังจากอบรม	ฉันสบายใจกับชีวิตของฉันมีความสุขกับ

ครอบครัว	 แล้วฉันก็ได้มาทำากับเด็กในห้อง	 พูดคุยกับเขา	 แต่ไม่ถึงขั้นเทพเหมือนโคชนุ่นนะ	 แค่พูดให้

เขาคิดด้วยตัวของเขาเอง	เพราะเมื่อก่อนฉันชอบเปรียบเทียบ	แต่เดียวนี้การเปรียบเทียบลบออกไปจาก 

หัวสมอง	มันไม่มีประโยชน์อะไร	ถ้าเขาคิดเองได้ซิ	เจ๋งกว่า	แต่จะให้ถึงขั้นประสบผลสำาเร็จเลย	ก็คงตอบไม่ได ้

เพราะกลับไปบ้านก็ไปเจอสภาวะแบบเดิม	ก็คิดเสียว่าดีกว่าไม่ได้ทำาอะไร	และสิ่งที่ฉันชอบมากในปีนี้	คือ

การไปอบรมกับนักเรียน	เหมือนเราไปเป็นเด็กนักเรียนด้วยก็ไม่ใช่ครูแล้วนะ	เป็นนักเรียนแล้วแล้วมาเรียน

รู้พร้อม	ๆ	กัน	ก็ถามเด็กว่า	ถ้าไม่มีครูมาอบรมด้วย	พวกเธอจะรู้สึกอย่างไร	เด็กตอบว่า	 “เหมือนโดด

เดี่ยวอยากให้ครูมาด้วย อุ่นใจ” กิจกรรมอบรมบางอย่างก็ตอบได้ว่าตามไม่ทัน	 เช่น	ความชื้น	การงอก 

ของกระเทียม	ทำาไมถึงเป็นเส้นทึบ	เพราะฉันคิดว่า	ยิ่งชื้นก็ยิ่งแฉะ	แล้วนึกถึงหัวหอมมันก็ต้องเน่า	จะเพิ่มการ

งอกได้อย่างไร	แต่กฤษณา	อธิบายชั้นว่า	อาจารย์เคยเอาหัวหอมไปแช่ตู้เย็นเปล่า	ทิ้งไว้แล้วสังเกตเห็นอะไร	

เอ่อวะมันงอกได้	โอเด็กอธิบายชั้นได้	ทำาให้แน่ใจรู้เลยว่าบางอย่างเขารู้มากกว่าเราก็แอบชื่นชมเด็กในใจนะ

		 สุดท้ายนี้	ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	อ.สุธีระ	อ.บัณฑิต	หมู	ท๊อป	วี	 

ขอบคุณ	“โอกาส” “มิตรภาพ” “ความจริงใจ” ซึ่งทำาให้รู ้ว่า	เหมือนเราอยู่อย่างครอบครัวเดียวกัน 

“ครอบครัวเพ�ะพันธุ์ปัญญ�”

ครูทัศนีย์พร	กลิ่นแก้ว

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม
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 กลยุทธ์หนึ่งที่ศูนย์พี่เลี้ยงใช้มากขึ้นในช่วงปีที่ 2-3 ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คือ การส่งเสริม สนับสนุน 

ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกทักษะพร้อมกับครูแกนนำามากขึ้น เพื่อให้การเรียนรู้ข้ามระหว่างครูกับนักเรียนม ี

มากขึ้น แน่นอนว่าผลทางตรงคือการเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิดและประสบการณ์ระหว่างครูกับนักเรียน  

ช่วยในแง่ของการเรียนรู้ทางใจระหว่างกัน แต่สิ่งที่เห็นผลได้ชัดเจน คือ การได้ฝึกทักษะในการปรับแต่ง (Tuning) กระบวน 

การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม และเข้ากันได้กับบริบทจริง (Synchronize) ของนักเรียน แน่นอนว่ากระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันเหล่านี้จำาเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดงาน หรือ ทำา Workshop ที่มากกว่า 1 วัน เนื่องจากต้องม ี

การออกแบบกิจกรรมให้ฐานคิดสอดคล้องกันก่อน จึงต้องใช้ทรัพยากรที่มากกว่าแต่เดิมที่เป็นเพียงการเน้นไปที่ครู 

แต่ฝ่ายเดียว 

		 “เมื่อเริ่มเข้าโครงการเมื่อเดือนธันวาคม	2555	นั้นตอนนั้นรู้สึกได้เรียนรู้อะไรที่ไม่เคยทราบ 
ในอีกมิติหนึ่งของครูภาษาไทยระดับชั้น	ม.ปลาย	ไม่ได้คาดหวังว่าจะทำาอะไรได้มากนักนอกเหนือจากได้รับ 
อะไรใหม่	 ๆ	 ที่ไม่ทราบมาก่อน	 ตามประสาคนที่ชอบเรียนรู้อะไรไปเรื่อย	 ๆ	 แต่เมื่อทางโรงเรียนได ้
มอบหมายให้มาทำาหน้าที่เป็นให้เป็นครูแกนนำาในโครงการนี้คิดแค่ว่าก็ลองทำาดูก็แล้วกัน	 เริ่มจากนักเรียน
ม.หนึ่ง	 ที่คุณภาพด้านการเรียนค่อนข้างต่ำา	 ไม่กล้าแสดงออก	 โลกค่อนข้างแคบเพราะสภาพแวดล้อม 
ทางบ้านไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เลยเพราะอยู่ในสังคมชนบททุกคน	 แต่เมื่อเห็นดวงตาใสแจ๋วของเด็ก	 ๆ	  
“อะไรกันนี่	นี่นะกลุ่มที่จะอยู่กับเราอย่างน้อย	3	ปีทำายังไงดี	ลองดูกันก็แล้วกัน	เริ่มต้นจากการวางแผน 
หลายอย่างเพราะเป็นโจทย์ที่หินมากทำายากนะ	 ทางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้ให้เครื่องมือในการจัด 
กระบวนการมาหลายอย่าง	แรก	ๆ 	ก็เอามาใช้กับนักเรียนได้ไม่มากนักเพราะเงื่อนไขหลายอย่างไม่สามารถ
จัดการให้เกิดขึ้นได้	 แต่เมื่อได้ไปประชุมกับโรงเรียนในศูนย์พี่เลี้ยงศิลปากรพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้า 
โครงการเป็นนักเรียนห้องที่มีคุณภาพทางการศึกษาดีถึงดีมากทำาให้เกิดความเครียดยิ่งขึ้น	แต่เมื่อมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้จากการทำาโครงการนี้กับโรงเรียนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะได้เรียนรู้หลาย	ๆ 	เรื่อง	ทั้งวิธีคิด	 
การจัดการ	อุปสรรค	ปัญหา	ข้อดี	จุดแข็งจุดอ่อน	หลังจากที่กลับมาวางแผนกันใหม่	“ปัญหามีไว้แก้”  
และ	“ทุกปัญหาย่อมมีทางออก”	เพราะไม่ว่าโรงเรียนใดก็ตามย่อมมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งสิ้น	เลย 
ค่อย	ๆ 	สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน	ส่งเสริมการเรียนรู้	แก้ไขไปเรื่อย	ๆ 	ลองผิดลองถูกและศูนย์พี่เลี้ยง 
ช่วยในการทำางานอย่างเข้มแข็ง	จนกระทั่งถึงสิ้นปีการศึกษาเมื่อได้มานำาเสนอผลงานในเวทีกลางผู้ใหญ่ได้
ให้ความเมตตาแก่เด็กทำาให้เด็กประสบความสำาเร็จอย่างที่ไม่ได้คาดหวัง	หายเหนื่อยและมีความสุขทั้งเด็ก
ทั้งครูกำาลังใจในการเดินหน้าโครงการมีอย่างล้นเหลือ

		 ขึ้นปีที่	2	ได้สร้างนักเรียนขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นเป็นนักเรียนชั้นม.หนึ่ง	ที่เพิ่งเข้าใหม่ทำาให้นักเรียนที ่
เข้าโครงการเป็น	2	ห้อง	เมื่อให้นักเรียนใหม่เขียนเกี่ยวกับโครงการนี้ก่อนที่จะได้เรียนรู้กัน	ปรากฏว่านักเรียน
ชื่นชมรุ่นพี่ในโครงการนี้มาก	โอเคเลยน่าจะทำางานได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนที่มากขึ้น	ครูในโครงการ
เท่าเดิม	ปีนี้โครงสร้างของงานในปีนี้ชัดเจนมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะขั้นตอนการทำางานได้ผ่านมาแล้ว	1	ปี	
การวางแผนงานที่ง่ายขึ้น	นักเรียนเก่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลายคน	จากเคยไม่รับผิดชอบก็มี 
ความรับผิดชอบที่มากขึ้น	มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น	คิดก่อนพูดมากขึ้น	 แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยัง
ไม่ชัดเจนมากนักว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงใด	 เอาล่ะปีนี้ต้องทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่อจากปีที่แล้ว	  
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คงต้องปรับเปลี่ยนอะไร	ๆ 	อีกมาก	ม.ล.ปิ่น	มาลากุล	ท่านบอกว่า	“กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษา
ย่อมเป็นไป ฉันนั้น” การเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาคงไม่สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนให้แก่นักเรียน
ได้ทุกคนโดยใช้เวลาเพียงปีการศึกษาเดียว	ประสบการณ์ได้บอกอะไรเราได้หลายอย่าง	เห็นสิ่งที่ผิดพลาด 
สิ่งที่ดี	เมื่อจะทำางานในปีนี้ก็ได้เอาของเก่ามาวิเคราะห์พิจารณาว่าอะไรคือข้อผิดพลาดทำาไมถึงผิดพลาด
แก้ไขได้อย่างไร	อะไรเป็นข้อดี	ดีอย่างไรจะรักษาความดีหรือพัฒนาความดีนั้นได้อย่างไร	แต่เป้าหมายหลัก 
ของโรงเรียนก็ยังเหมือนเดิมคือนักเรียนที่เข้าโครงการใหม่ในปีน้ียังเป็นนักเรียนที่ไม่ได้มีคุณภาพทาง 
การเรียนดีมาเหมือนเดิมเพราะเชื่อมั่นว่าแนวคิด	 วิธีจัดการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญาหรือแบบ	RBL	  
น่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีเพราะผลที่ได้รับนั้นดีมาก	นักเรียนสามารถคิดได้	คิดเป็น	มีความมีเหตุมีผล	
มีความกล้าในการแสดงออกที่มากขึ้น	 ค้นคว้าหาความรู้หรือหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง	 การจัดการเรียนจึง
มีความเป็นระบบมากขึ้น	ม.หนึ่ง	ก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้เข้าใจระบบการเรียนรู้	ความมีเหตุผล	
วิธีคิด	การค้นคว้า	ส่วน	ม.สอง	ก็เดินหน้ากันต่อไป	แต่ที่แน่	ๆ	 เลยคือบรรยากาศเดิมของการทำางาน
วิจัยก็ย้ำารอยเดิม	คือ	เหนื่อย	ท้อ	เครียด	ของนักเรียนก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง	เพราะทุกเส้นทางไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอน	นักเรียน	ม.หนึ่ง	 มีบรรยากาศของความดราม่าไม่ใช่น้อย	 เพราะเป็น 
ครั้งแรกของชีวิตที่เรียนรู้โดยตัวนักเรียนเองเป็นผู้คิดเอง	กำาหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	บางทีก็ถึงจุดอับจุด
ที่คิดอะไรไม่ออก	เมื่อเทียบกับพี่	ม.สอง	เมื่อปีที่แล้วพี่น่าจะเครียดกว่าเพราะไม่มีอะไรเป็นต้นแบบเลยไม่
เห็นอะไรที่เป็นความสำาเร็จเลยได้แต่ทำาไปเรื่อย	ๆ	ส่วนม.หนึ่งมีพี่เป็นแบบอย่าง

		 แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงนี้ช่วงปลายภาคเรียนที่	2	งานที่นักเรียนทำาบนความเหนื่อย	เครียด	ท้อ	 
หรืออะไรก็ตามวันนี้ทุกคนมีรอยยิ้มเพราะความสำาเร็จของงานได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง	เห็นความสำาคัญของ
การทำางานอย่างหนักในหลายมิติไม่ว่า	ต้องคิดเอง	เรียนรู้เอง	วางแผนเอง	ทำางานด้วยตนเอง	ครูเป็นเพียง 
เป็นโค้ชที่ช่วยประคองให้เท่านั้น	 แต่เชื่อแน่ว่าความรู้มีความคงทนกว่าการเรียนโดยครูเป็นผู้บอกความรู้
อย่างแน่นอน	ครูเองในช่วงปีที่ผ่านมาลุ้นกับการเรียนรู้กับนักเรียนไม่น้อย	ทั้งเครียด	 เหนื่อย	 แต่ไม่ท้อ
แน่นอนเพราะเราต้องอยู่เคียงข้างกับเด็ก	ๆ 	เป็นกำาลังใจ	สนับสนุนให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้	เมื่อปีที่แล้ว 
ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ครูมีความสุขมากเพราะสิ่งครูได้รับไม่ใช่ว่าเด็กนักเรียนมีผลการเรียนดี	แต่เป็น
ความสุขที่เด็กมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทุกคน	ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกไม่เหมือนกับการสอนตามปกติ
เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันไป	

		 ถ้าถามว่าวันนี้อย่างบอกอะไรกับเด็ก	ๆ	ก็คงจะบอกว่า	“ครูเชื่อมั่นในตัวของพวกเด็ก ๆ ทุกคน
ว่าหนูสามารถทำาได้ เรียนรู้ได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะเดินเคียงข้างกันตลอดไป”

ครูคมกฤช	มานิตกุล

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์	อ.เมือง	จ.ราชบุรี
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		 “ปีนี้ที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่	2	แต่เด็กที่ร่วมโครงการเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 ซึ่งปีที่แล้วใช้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย	 รู้สึกว่าตัวเองมีความกังวล	 และหนักใจค่อนข้างมาก	  

ว่าเด็ก	ๆ 	ที่ต้องดูแลจะสามารถทำางานนี้สำาเร็จหรือไม่	เพราะในตอนแรกเด็กหลาย	ๆ 	คน	บอกว่าไม่อยาก

ทำาโครงงาน	เพราะมันยาก	พอหลังจากการเริ่มให้เขียนโครงร่างงานวิจัยส่งหลายกลุ่มต้องกลับไปปรับและ

แก้ไขหลายต่อหลายครั้ง	บางกลุ่มต้องเปลี่ยนเรื่องเลยก็มี	เพราะว่าเรื่องที่คิดมาตอนแรกมีขอบเขตกว้างไป	 

จากการถูกแก้แล้วแก้อีก	เด็กหลายคนในห้องเริ่มท้อแท้กับการทำางานนี้	ดิฉันในฐานะของครูที่ปรึกษาโครงงาน 

ของเด็ก	 ๆ	 ก็ให้กำาลังใจและแนะแนวทางให้เด็ก	 ๆ	 เหล่านั้น	 แต่หลายคนก็มีความเพียรพยายามที่จะ

คอยเข้ามาหามาถามเกี่ยวกับงานของกลุ่มตนเอง	ด้วยกระบวนการของ	RBL	นี้เองช่วยฝึกฝนหล่อหลอม

พฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในกับเด็ก	ๆ 	สิ่งใดที่ยังไม่รู้กระบวนการของ	RBL	ไง	การสืบค้น	สืบเสาะความรู้	 

แล้วนำามาวิเคราะห์สังเคราะห์	 หาเหตุผล	 ถึงตอนนี้เด็ก	 ๆ	 ทำางานสำาเร็จลุล่วงได้ระดับหนึ่งแล้ว	 เด็ก	 ๆ	

บอกว่ากว่าจะทำาเสร็จ	“มันเหนื่อยมาก ต้องลองผิดลองถูก แก้แล้วแก้อีก แต่สุดท้ายก็ทำาได้สำาเร็จ เด็ก ๆ   

มีความภาคภูมิใจกับผลงานของตนถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นผลงานที่ดีมากมาย” แต่สิ่งที่นักเรียนได้มันมากกว่า

ความภาคภูมิใจ	หลายกลุ่มบอกว่า	“ครูถ้ามีเวลาหนูจะทำาตรงนี้เพิ่ม ทำาตรงนั้นเพิ่ม” นี่แหละสิ่งที่โครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาให้คือ	เด็กรู้จะกระบวนการคิด

		 หลังจากการทำาโครงงานบนฐานวิจัยครั้งนี้	เด็กมีความคิดเป็นระบบมากขึ้น	มีความเพียรพยายาม

ที่จะทำางานให้บรรลุผล	รักและสามัคคีกันภายในกลุ่มมากขึ้น	กล้าที่จะคิด	ขอขอบคุณโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาที่มอบสิ่งดี	ๆ	ให้กับเด็ก	ๆ	ทุกคน”

ครูดวงพร	เขียวพระอินทร์

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

		 “ถามว่าในระยะเกือบหนึ่งปีการศึกษาเด็ก	ๆ 	เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมั๊ย?	บอกได้ว่าเด็ก	ๆ 	 

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น	จากที่ไม่กล้าเข้าหาครู	ก็เริ่มเข้าหามากขึ้น	ซักถาม	ต่อปากต่อคำา	โต้แย้ง

ในบางอย่างที่ครูบอกว่า...ใช่หรือคะ/ครับ	?	อย่างนี้มั๊ยคะ/ครับ...	แบบนี้ดีนะคะ/ครับ...	อย่างนี้แหละถูก

แล้วค่ะ/ครับ	 เพราะทำาหลายครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิม	 แล้วที่ศึกษาค้นคว้ามาก็เป็นแบบนี้...	 พอได้ยินคำา

เหล่านี้ทำาให้ครูอดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่า	นี่แหละ	คิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	สรุปผล	มันเกิดขึ้นแล้ว

กับเด็ก	ๆ	โดยที่เขาไม่รู้ตัว	

		 เด็ก	 ๆ	 เขาสามารถเหล่าให้ครูฟังได้ว่า	 เขาทำาอะไร	 ทำาอย่างไร	 เกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทำา	 มี

ปัญหาตรงไหน	จัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร	สิ่งใดเป็นเหตุ	สิ่งใดเป็นผล	มีความคิดที่ละเอียดลงไป	

มองเห็นในจุดเล็ก	ๆ	สุดท้ายเขาได้อะไร	และภูมิใจในตัวเองหรือไม่	?

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน 19



		 สุดท้ายอยากบอกเด็ก	ๆ 	ที่อยู่ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาว่า	อย่า...!	ท้อนะลูก	ทำาต่อไปเถอะ...	

ไม่มีอะไรถูก	 ไม่มีอะไรผิด	ทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้	 เรียนรู้ว่าสิ่งนั้น	 “ถูก” เรียนรู้ว่าสิ่งนั้น	 “ผิด” รู้จัก 

คิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	แล้วสรุปผลให้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร	ประสบการณ์จะเป็นตัวสอนลูก	ๆ 	นะ	“ครู” 

เป็นเพียงแค่ผู้ที่อยู่เคียงข้างและดึงมือลูก	ๆ	ยามลูก	ๆ	ล้มและขาดกำาลังใจนะจ๊ะ

ครูสมควร	หมั่นดี
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

 สุดท้าย ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด ปัญญาฐานใจเป็นสิ่งสำาคัญที่ครูแกนนำาทุกคนต้องมี 
เพื่อสร้างกำาลังใจที่เข้มแข็งให้กับลูกศิษย์ทุกคน รวมถึงให้กับตัวเองด้วย เพราะสิ่งที่ศูนย์พี่เลี้ยงให้ความสำาคัญ และเชื่อมั่น
มาโดยตลอดนั่นคือ การเห็นว่า “จิต (ใจ) เป็นน�ย ก�ยเป็นเรือ สติเป็นห�งเสือ ปัญญ�เป็นคนพ�ย” ดังนั้น หากจิตใจไม่
พร้อมแล้ว การพัฒนาปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ความท้าทายที่สำาคัญที่สุดของการทำาหน้าที่เป็นศูนย์พี่เลี้ยง คือ การ
สร้างศรัทธาร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นความเห็นชอบ (สัมมนา
ทิฐิ) ที่แท้จริงตามธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยม ี“กระบวนก�ร
วิจัย” (ไม่ใช่ “ผลง�นวิจัย”) เป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเท่านั้น 
(จริง ๆ  แล้วหากผู้อ่านสนใจกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียน
รู้ที่แท้จริงตามหลักพุทธะแล้ว สามารถศึกษาได้จากหลักธรรม โพชฌงค์ 7 
ประการ ซึ่งประกอบด้วย (ขอแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่าย) 1) การมีสติระลึก
รู้อยู่กับเรื่องที่ปฏิบัติ 2) การทำาวิจัยคือเฟ้นหา แสวงหา สืบเสาะ 3) ความ
เพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ 4) ความอิ่มใจ ดื่มด่ำากับสิ่งที่ปฏิบัติ 5) ความ
สงบกายสงบใจ 6) ความตั้งมั่น แน่วแน่ในสิ่งที่ปฏิบัติ 7) ความมีใจเป็นก
ลางเพราะเห็นตามความเป็นจริง ด้วยหลักเหตุ-ผล )
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคร�ม และสมุทรส�คร รวมจำ�นวน 10 โรงเรียน 

โดยมี ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม อ�จ�รย์ประจำ�สถ�บันนวัตกรรมก�รเรียนรู้ เป็นหัวหน้�

ศูนย์พี่เลี้ยง ที่เห็นก�รเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดีขึ้นของนักเรียนในโครงก�ร 

แต่ยังจำ�เป็นต้องบ่มเพ�ะอย่�งต่อเนื่องและขย�ยผลต่อไป เพร�ะนักเรียนจะเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�ร
สร้�งพลเมืองที่มีคุณภ�พและมีส่วนช่วยในก�รพัฒน�ประเทศให้ยั่งยืนต่อไปได้

 เพาะพันธุ์ปัญญา…เรียนรู้และเติบโตอย่างช้า ๆ 

กว่าต้นกล้าจะผลิใบ
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยมหิดล

 จากรุ่นหน่ึงสู่ รุ่นที่สองของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของศูนย์พี่เลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต หลายสิ่งที่ได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งล้วนเกิดจากประสบการณ์ 

ซึ่งตระหนักได้ด้วยตนเองว่าตำาราเล่มใดก็สอนเราไม่ได้ ปีนี้เป็นปีที่สองของการทำาหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับครูในการนำาพานักเรียน

ทำาโครงงานฐานวิจัยหรือที่เรามักเรียกกันว่า RBL (Research Based Learning) หลายคนที่เข้ามาสัมผัสล้วนรับรู้

ถึงความยากลำาบาก และหลายคนที่รับรู้อยู่ห่าง ๆ บางคนก็ตั้งคำาถามว่า RBL ดีจริงหรือ ณ จุดนี้ที่เจอกับตัว ตอบได้

อย่างมั่นใจเลยว่า RBL มีข้อดีมากมายและคุ้มค่ามากกับการลงทุน ประสบก�รณ์ที่ได้ในก�รทำ� RBL ตอบโจทย์ทุกข้อ 

ของทักษะที่ 21 แต่กว่�จะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องผ่�นประสบก�รณ์ที่ย�กลำ�บ�กม�กม�ย ดังเรื ่องราวที่หลายคนได้ 

ถ่ายทอดออกมา
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...RBL ที่นักเรียนอย่างฉันได้สัมผัส...

		 “สำาหรับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	หนูคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะคะ	แต่ต้องบอกเลยว่าตอนแรก ๆ   

พอรู้ว่าจะได้ทำาโครงงานนี้ก็คิดว่ามันต้องสนุกแน่ ๆ  และก็คงจะง่าย ๆ  ไม่ได้ยากอะไร แต่พอทำาไปเรื่อย ๆ

ตั้งแต่คิดวิเคราะห์และเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ จนมาเป็นที่มาของโครงงานก็เริ่มคิดว่ามันยากขึ้นแล้วนะ	ตอนนั้น

ก็รู้สึกกังวลนะคิดว่าอย่างเราจะทำาได้หรอ	แต่พอมันมีเพื่อน	ๆ 	ที่ต้องทำางานร่วมกันเขาช่วยเรามากขึ้นก็	รู้สึกว่า 

เราจะทำาให้มันสำาเร็จไปด้วยกัน	ทำาให้คลายกังวลและคิดถึงประโยชน์ของมันว่าเราทำาไปเพื่ออะไร	คือเริ่มมี 

จุดมุ่งหมาย	แต่ก่อนคือหนูชอบทำาอะไรคนเดียวคิดว่าเพื่อนช่วยอะไรไม่ได้หรอก	แต่ตอนนี้คิดว่าตัวเราก็เริ่มเปลี่ยน

แล้วนะคือมีความกระตือรือร้นถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับงาน ทำาให้เรารู้จักการทำางานเป็นกลุ่ม และอีกอย่างที่เป็น 

สิ่งให้หนูเริ่มอยากที่จะทำาคืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานค่ะ	 เพราะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรครูสามารถ 

ชี้แนะแนวทางให้เราได้เสมอ	เวลาครูทำางานเราก็อยากทำาด้วย	เห็นเพื่อนทำาเราก็อยากทำาคือสนุกกับงานแล้ว

		 การทำาโครงงานมันทำาให้เราได้ประโยชน์นะ	 ตั้งแต่ที่เราเริ่มมองสิ่งรอบตัวเราว่าอะไรมันจะ 

สามารถนำามาทำาโครงงานได้	จากสิ่งที่เรามองข้ามบางสิ่งมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเรา	รวมถึงการทดลองต่าง	ๆ 	คือ 

เราจะต้องคิดให้ได้ว่าเราจะทำาอย่างไรดี แล้วถ้าทำามันจะเป็นอย่างไร ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเราก็ต้องคิดนี่แหละ

ประโยชน์ที่เราได้รับจริง ๆ 	คือการที่เราได้คิด	ที่มากกว่านั้นคือทำาให ้เรารู้จักปัญหาและการแก้ไข มันสะท้อนให้เรา

เห็นว่าชีวิตของเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป มันต้องมีปัญหาบ้าง	มันจะได้ทำาให้เรามีความกระตือรือร้น

ในการทำางานและทำาให้เราเข้มแข็ง	ความกล้าแสดงออกก็ด้วยนะเพราะจะต้องมีการนำาเสนอ	ต้องบอกเลยว่าหนู

เป็นคนที่ไม่กล้าเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตนเอง	แต่ถ้าเราไม่กล้าทั้งกลุ่มแล้วใครจะนำาเสนอล่ะ	คุณครูหรือก็คงไม่ใช ่

เลยต้องฝึกนำาเสนอเอง แบ่งหน้าที่การพูด เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ 	มันก็เลยดีขึ้น	ความสามัคคีก็เป็นส่วนหนึ่งของ 

การทำางานเพราะถ้าไม่สามัคคีกันเราก็จะทำางานร่วมกันไม่ได้	ความสามัคคีมันเริ่มตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็น 

ของกันและกันการช่วยเหลือกันและการปฏิบัติงานให้สำาเร็จ ถ้ามีสมาชิกคนใดไม่ช่วยกันคนอื่นก็คงไม่ทำาหรอกมัน 

ต้องคำานึงถึงใจเขาใจเราด้วยนะ	ต้องลองคิดกลับกันว่าถ้าเราไม่ทำาแล้วให้เธอทำาคนเดียวบ้าง	เธอจะรู้สึกอย่างไร	 

แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันมันก็จะสำาเร็จ”	 (ด.ญ.สุชาวดี	 ย่องสุด	ชั้น	ม.2	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์	สมุทรสาคร)

  “หนูไม่อยากทำาโครงงาน RBL อีกแล้ว” เป็นเสียงสะท้อนจากนักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งเป็นเด็กที่มีผลการเรียน 
ดีมากคนหนึ่ง คุณแม่กล่าวสำาทับอีกว่าลูกของตนต้องร้องไห้แทบทุกคืน เหตุการณ์นี้อาจทำาให้หลายคนคิดไปว่าการให้

นักเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและทำางานร่วมกันเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ หากแต่เมื่อได้รับรู้รับฟังความรู้สึกของเด็กคนนี้ สิ่ง

ที่พบคือเด็กไม่มีความสุขเพราะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อนสนิท เด็กคนนี้ได้สะท้อนออกมาว่าตนเป็นคนเอาแต่ใจและ 

คาดหวังในความสมบูรณ์แบบ เมื่อต้องทำางานร่วมกับคนอื่นแล้วผลงานออกมาไม่เป็นอย่างที่ตนคิด ตนจึงออกอาการเหวี่ยง 

...ทำาให้เพื่อนระอาและค่อย ๆ หนีห่าง ตนเองจึงต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อทำางานให้สำาเร็จ แต่ผลงานที่ได้ออกก็ยังไม่ถูกใจ 

ในวงสนทนานี้...พี่เลี้ยงที่ได้สะท้อนและชื่นชมที่เด็กกล้าสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา รวมทั้งชื่นชมในความกล้าที่ปรับตัว 

เข้าหาเพื่อนซึ่งเป็นความสำาเร็จที่เด็กเรียนรู้และปรับตัวในการทำางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องใช้ในชีวิตจริง 
และการทำางานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมความมุ่งมั่นของเด็กที่มุ่งมั่นอยากให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ แต่ได้ 
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ชี้ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์น้ีว่า...การทำางานบางอย่าง  
ลำาพังตัวคนเดียวคงสำาเร็จได้ยาก หากแต่ต้องอาศัยการร่วมมือ 
ร่วมใจของทุกคน ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นความสำาเร็จของ  
“ทีม” เด็กจะต้องรู้จักที่จะยอมรับศักยภาพของผู้อื่น ต้อง
รู้จักที่จะเรียนรู้ความผิดพลาด และต้องยอมรับให้ได้กับความ
ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์...นี้…เด็กจะ 
ไม่มีโอกาสได้เจอในการสอนแบบปกติ แต่เหตุการณ์เช่นนี้จะ 
วิ่งเข้ามาทดสอบอย่างแน่นอน...เชื่อได้ว่า RBL ได้สร้าง
ภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นกับเด็กคนน้ีแล้ว...ผลจากวงสนทนา 
ดังกล่าวนี้ หลายคนได้บทเรียน โดยเฉพาะครูที่จะต้องไม่
มองข้ามเรื่องเหล่านี้

 การสะท้อนของนักเรียนอีกคนหนึ่ง เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าก�รทำ�ง�นเป็นทีมเกิดขึ ้นในก�รทำ�โครงง�น RBL 
ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รทำ�โครงง�นแบบเดิมของเด็กโดยสิ้นเชิง 

		 “ปกติที่เราทำาโครงงาน	เราไม่เคยต้องคิดหัวข้อเอง	ทำาตามที่ครูสั่ง	พอต้องหาข้อมูล	เราก็เปิดหา
ในอินเตอร์เน็ต	ก็แค่	copy	ข้อมูลเอามาวางต่อ	ๆ	กัน	ไม่ได้เรียบเรียงใหม่	เราแบ่งงานกันทำา	คนหนึ่งก็
หารูป	คนหนึ่งก็หาข้อมูล	ให้เพื่อนที่เหลือไปพิมพ์เป็นรายงาน	ส่วนใหญ่ก็มาทำาเอาตอนใกล้กำาหนดส่ง	แต่
การทำาโครงงาน	RBL	พวกเราต้องคิดทุกขั้น	แม้แต่ตอนหาหัวข้อที่พวกเราตอบให้ได้ว่าทำาไมต้องทำาหัวข้อนี้	 
ทำาไมถึงออกแบบอย่างนี้	ต้องช่วยกันทำาให้ได้ข้อมูล	ได้มาแล้วก็ต้องเอามานั่งดู	เอามาเปรียบเทียบกัน	นั่งคุย 
กันเพื่อหาข้อสรุปออกมาให้ได้”	(ด.ญ.มัญตรา พัฒนเรืองกุล ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง))

 จะเห็นได้ว่าการทำาโครงงาน RBL เป็นเหมือนแบบฝึกหัดให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและ 
ทำางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งกว่าที่หลายคนจะผ่านบทเรียนนี้ได้ก็เจอปัญหามากมาย เราเพิ่งได้รู้ว่า ในบางกลุ่มนักเรียนที่เป็น “อริ”  
(เป็นคำาที่นักเรียนใช้) ต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะสนใจทำาโครงงานในหัวข้อเดียวกัน ซึ่งเราเองก็แปลกใจที่เด็กไม่ขอเปลี่ยน
กลุ่มในตอนแรก เด็กได้สะท้อนถึงการจัดการที่คนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำามอบหมายงานให้เพื่อนที่เป็นอริทำาร่วมกัน มีสมาชิก 
ในกลุ่มคอยช่วยสังเกตการณ์รวมทั้งเป็นกันชน และครูช่วยประสาน ทำาให้จากอริกลายมาเป็นเพื่อนโดยไม่รู ้ตัว เช่น
เดียวกันการสะท้อนของเด็กอีกคนหนึ่ง ที่บอกว่า RBL ให้คุณค่ามากมายโดยเฉพาะทำาให้ตนคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น  
แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเพื่อน 
แต่เม่ือได้ฟังเด็กอีกคนหน่ึงสะท้อน...ก็ทำาให้เรารู้สึกแปลกใจ  
เพราะเหตุการณ์ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน หากแต่คนหนึ่ง 
มองว่ากลุ่มตนไม่มีความสามัคคี ในขณะที่อีกคนหนึ่งกลับไม่มอง 
ว่าเป็นปัญหา ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเด็กสองคนนี้คือคนหลัง 
เปิดใจรับฟังเหตุและผลของเพื่อน และยอมรับในความจำาเป็น 
ของแต่ละคน จึงทำาให้ทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นสำาหรับ 
เด็กคนหลังนี้
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 ที่เล่ามา....เป็นมุมหนึ่งของนักเรียนที่เราในฐานะศูนย์พี่เลี้ยงได้เข้าไปสัมผัสจากการลงพื้นที่ มาวันนี้…ได้นั่งอ่านบันทึก
ของเด็ก ๆ ได้เห็น เข�เรียนรู้และค้นพบคุณค่�ของ RBL ด้วยตัวของเข�เอง อย่างที่เด็กคนหนึ่งเขียนเล่าว่า

		 “คุณครูที่โรงเรียนให้เริ่มทำาเรื่องที่ใกล้ตัว	ให้เริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	โดยให้แบ่งกลุ่ม
กันประมาณ	5	-	6	คน	และยังให้ศึกษาในเรื่องราวที่นักเรียนสนใจประมาณ	1	เดือน	จากนั้นพวกเราก็เริ่ม 
ทำาโครงงานกันอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำาแนะนำา	ประเด็นหลักที่เราเลือกมาทำาโครงงานคือ	
“กิจกรรม 5 ส”	ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน	ประกอบไปด้วย	สะสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	และ 
สร้างนิสัย	พวกเราเลือก	“ส ที่ 4 คือ สุขลักษณะ” มาเป็นประเด็นหลักในการทำาโครงงาน	พวกเราก็ทำาโครงงาน 
อย่างตั้งใจ	โดยเริ่มคิดชื่อโครงงาน	วางแผนการต่าง	ๆ 	และเราก็ได้ชื่อโครงงานว่า	“ศึกษาการใช้กากกาแฟผสม
ตะไคร้ช่วยในการจำากัดกลิ่นในห้องน้ำาของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)” โดยคุณครูที่ปรึกษา 
ให้พวกเราไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง	ๆ 	และพวกเราจึงได้ทดลอง	และได้ผลออกมา	แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นมากมาย	
พวกเรารู้สึกว่า	“ทำาไปเพื่ออะไร ทำาไปทำาไม และทำาไมต้องทำา”	แต่แล้วพวกเราก็ได้คำาตอบจากการทำาโครงงาน 
อย่างไม่คาดคิดก็คือ	พวกเราได้รู้จัก	 “การแก้ปัญหา”	ได้รู้จักคำาว่า	 “ศึกษาค้นคว้า” ได้รู้จัก	“ความร่วม
มือกันทำางานกลุ่ม”	และ	“ความพยายาม” (ด.ช.คชตรัย เจริญสุข ชั้น ม.1 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 
(เปี่ยมวิทยาคม))

 การนำาเสนอด้วย Power Point เป็นอีกประเด็นที่ในปีนี้ที่ศูนย์ของเราให้ความสำาคัญมาก เดิม...ไม่คิดว่าเรื่องนี้

จะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่ในปีที่ผ่านมา เราพบว่านักเรียนไม่

สามารถนำาเสนอประเด็นสำาคัญในเวลาที่จำากัดได้ Power Point 

ของทุกกลุ่ม มีแต่ข้อความเหมือนกับในเล่มรายงาน จะแตกต่างก็

ตรงมีรูปประกอบบ้าง เด็กไม่รู้วิธีการใช้ไดอะแกรม รูปภาพ หรือ

ตาราง การนำาเสนอจึงเป็นการอ่านให้คนฟัง บทเรียนปีที่ผ่านมา...

นำามาสู่การฝึกครู “นำ�เสนออย่�งมืออ�ชีพ” เพื่อให้ครูมีเครื่องมือ

นำาไปฝึกเด็กต่อ โดยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดย

ครูให้ข้อมูลป้อนกลับ สิ่งนี้…ทำาให้เด็กมีการพัฒนา ดังที่นักเรียน

หญิงคนหนึ่งสะท้อนว่า

 	 “หลังจากคิดโครงงานได้แล้ว	 พวกเราเตรียมนำาเสนอด้วย	 Power	 Point	 ซึ่งดูแล้วมันไม่ม ี
อะไรยาก	 แต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่นำาเสนอให้อาจารย์ดู	 ก็มักจะโดนติเรื่องการทำาตารางซึ่งตัวของข้าพเจ้านั้นไม่
ชอบการทำาตารางที่สุด จนอาจารย์ต้องช่วยออกแบบตารางให้ดูแบบคร่าว	ๆ	และให้ไปสานต่อเอง	จนถึง
ครั้งแรกที่พี่	ๆ	มหาลัยมหิดลมาฟังการนำาเสนอเป็นครั้งแรก	ก็ยังโดนติอยู่ที่เดิมเรื่องเดิมคือตาราง	และ
เมื่อนำาเสนอเสร็จเพื่อน	ๆ	บอกข้าพเจ้าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยคิดช่วยแก้ไขให้มันลงตัว	หลังจากที่พี่มหาลัย
มหิดลกลับไป	ทุกครั้งที่ปรึกษาอาจารย์เรื่องโครงงาน	อาจารย์ก็จะให้คำาแนะนำาว่าตรงนั้นควรใช้อะไรหรือ 
ปรับอย่างไร บางทีตัวข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเหนื่อย	เปรียบเหมือนการขึ้นลงบันได	บางที่ตัวข้าพเจ้าก็ก้าวลงเรื่อย	ๆ 	 
แต่ก็มีอาจารย์ที่คอยยื่นมือมาช่วย	พอมาถึงการนำาเสนอพี่ ๆ  มหาลัยมหิดลครั้งที่สองเป็นสิ่งที่ทำาให้ตัวข้าพเจ้า
และเพื่อน	ๆ 	รู้สึกสบายใจมาก	เพราะกลุ่มของข้าพเจ้านั้นไม่ได้โดนติเรื่องอะไรเท่าไร มีให้เพิ่ม ทำาให้ดียิ่งขึ้น  
มันทำาให้รู้ว่ากลุ่มข้าพเจ้าเดินขึ้นบันไดมาอีกขั้นแล้ว
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		 ปัญหามักมีทางออก	และเป็นความโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีค่อยช่วยเหลือทุกอย่างและมีอาจารย์ที่ดี 
ที่ให้คำาปรึกษาเมื่อไม่เข้าใจตรงไหน	และข้าพเจ้านั้นขอบคุณพี่มหาลัยมหิดลมาก	ๆ	ที่ค่อยช่วยปรับเสริม	 
เติม	แต่ง	 ให้ความรู้	 ความสนุกสนาน	และความเอ็นดูที่มอบให้พวกเรา	 (ด.ญ.ฐิตา สินศักดิ์ ชั้น ม.2 
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย)

 บันทึกของนักเรียนรุ่นหนึ่งหลายคนทำาให้เราได้เห็น “ร่องรอยของคว�มสำ�เร็จ” ที่เป็นผลพวงมาจากการลงแรง 
ในปีแรก เด็กรุ่นหนึ่งมีก�รพัฒน�ในก�รคิดออกแบบโครงง�นฐ�นวิจัย เรียนรู้ก�รทำ�วิจัยที่จะไม่ทำ�ซ้ำ�กับง�นของคนอื่น 
ห�เหตุผลม�สนับสนุนแนวคิดของตน โดยมีครูคอยแนะ ตั้งคำ�ถ�มให้คิดห�คำ�ตอบด้วยตนเอง ดังที่เด็กหญิงคนหนึ่ง 
ได้เล่าผ่านบันทึกว่า

		 “ดิฉันเป็นสมาชิกโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญามา	2	ปีแล้ว	ปีนี้เป็นปีที่	2	แล้วค่ะ	ความรู้สึกได้รู้ว่า	
ต้องทำาโครงงานอีกเป็นเวลา	1	ปี	ความคิดตอนนั้นพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยว่า	เอาอีกแล้วหรอ	ต้องทำาอีกแล้วหรอ	 
ต้องซื้อยาพารามาตุนไว้ซะแล้ว	นั่นคือความคิดประเด็นแรก	แล้วก็เริ่มลงมติว่าเราจะทำาโครงการอะไรด	ี 
ผลออกมาคือสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มคิดว่าดิฉันจะทำาโครงงานอะไรดี	โครงงานแรก 
ที่คิดได้ก็คือทำาเป็นโมเดล	พอคิดไปคิดมาสักพัก	ก็คิดได้ว่าคนเขาประยุกต์สิ่งของพวกนี้อยู่แล้ว	เราจะไป
ทำาซ้ำากับเขาทำาไม ในเมื่อออกมารูปร่างมันก็คล้าย	ๆ	กัน	ตอนนั้นรู้สึกท้อแท้	รู้สึกเบื่อ	ไม่อยากทำา	เพราะ
รู้สึกว่ามันยากเกินไปสำาหรับดิฉัน	ทำาให้หยดน้ำาเล็ก	ๆ	ไหลออกมาจากตาเลยทีเดียว	

		 คุณครูและเพื่อน	ๆ 	ก็ให้กำาลังใจอยู่นะ	คุณครูพูดว่าสิ่งแวดล้อมมีตั้งมากมาย	ลองมองไปรอบ	ๆ 	สิ	 
เธอเห็นอะไร	เห็นไหมเยอะแยะเลย	ค่อย	ๆ	คิดไปก็ได้ไม่ต้องเครียด	โครงงานต่อมาคือ	เครื่องตัดขวด
พลาสติกเพื่อที่จะนำาขวดพลาสติกที่ตัดแล้วมาสานตะกร้าโดยใช้เครื่องตัดกระดาษมาดัดแปลง	คำาถามแรก 
ที่โดนครูถามก็คือ	“ทำาเพื่ออะไร”	ดิฉันเงียบเพราะตอบคำาถามนั้นไม่ได้	คำาถามต่อมา “ทำาแล้วมันดีตรงไหน”  
ดิฉันเงียบอีกเช่นเดิม แล้วก็เดินกลับไปนั่งที่โต๊ะความคิดนั้นก็ต้องหยุดซะงักอยู่ตรงนั้น 

		 ดิฉันก็นั่งคิดไปเรื่อย	ๆ 	วนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องขวด	ก็คิดขึ้นได้ว่าขวดที่โรงเรียนของดิฉันก็มีขวด
อยู่จำานวนมาก	และก็ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บจำานวนมาก	จึงคิดที่จะลดขนาดขวดโดยประดิษฐ์เครื่องกดขวด	 
ดิฉันก็ไปเสนอคุณครู คุณครูก็ถามคำาถามเดิมที่เคยถาม “ทำาเพื่ออะไร ทำาแล้วของเราดีกว่าของเขาตรงไหน” 
ดิฉันก็เลยตอบไปว่า “เครื่องของหนูเล็ก ประหยัดพื้นที่ ถึงแม้ว่าอาจจะกดช้ากว่าโรงงาน แต่ก็เสร็จเหมือนกัน”  
คุณครูก็บอกว่า	ok	ใช้ได้	ดิฉันดีใจมาก	ๆ	ค่ะ	ก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเจอในการทำาโครงงาน

  โครงการนี้สอนให้ได้รู้ถึงความพยายาม ความอดทน	ความกล้าคิด	 กล้าพูด	 ความสามัคคี	  
การทำางานเป็นกลุ่ม	และได้รู้จักคำาว่าไม่ยอมแพ้” (ด.ญ.ภัณฑิรา ก้อนทอง ชั้น ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม 
(ชื่นสินอนุสสรณ์))

 จากเรื่องราวที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าก�รเรียนรู้ผ่�นก�รลงมือปฏิบัติในก�รทำ�โครงง�น RBL นี้ เป็นก�รฝึกทักษะชีวิต
ให้กับเด็ก ๆ ให้เข�ได้เผชิญปัญห� รู้จักที่จะเรียนรู้และแก้ปัญห�ด้วยตนเอง เป็นทักษะที่จะติดตัวเด็กไป ให้เข�ส�ม�รถ
เรียนรู้และใช้ชีวิตได้อย่�งมีคุณภ�พในอน�คต นอกจากนี้ RBL ยังทำาให้เด็กคนหนึ่งหันมาใส่ใจสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว เรียนรู ้
จากข้อผิดพลาด และเกิดความภาคภูมิใจในความสำาเร็จที่เกิดขึ้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า RBL ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ 
เปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก ที่มิได้จำากัดอยู่แต่เพียงการท่องจำาเนื้อหาที่ครูสอนในห้องเรียน ดังในเรื่องราวที่เด็กหญิงคนนี้
ถ่ายทอดออกมา
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		 การทำาโครงงาน	RBL	 เรื่องถุงเพาะชำาจากผักตบชวา	มีจุดประกายที่ทำาโครงงาน คือ บ้านหนู

อยู่ติดคลอง ตอนแรกไม่ได้สนใจในเรื่องผักตบชวานี้เลย	แต่เมื่อได้ทำาโครงงาน	พวกเราเล็งเห็นว่า	ผักตบ 

มีมากในคลองดำาเนินสะดวกจึงนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 เป็นแนวทางเป็นทางเลือกให้เกษตรกรหันมาใช้	

เพราะมันสามารถย่อยสลายได้เลยเมื่อฝังลงในดิน	จะได้ไม่ต้องนำาออกเป็นปุ๋ย	และช่วยดูแลรากของต้นกล้า	 

ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย	พวกเราอยากรู้ด้วยว่าผักตบชวาทำากระดาษให้เป็นถุงเพาะชำาและย่อยสลายได้  

และเป็นที่ยอมรับหรือไม่ และราคาต้นทุนของถุงดำาพลาสติกกับถึงเพาะชำาจากผักตบชวามีราคาต่างกันมาก

น้อยเพียงใด

		 กลุ่มของเราเริ่มสำารวจลงพื้นที่	ตอนแรกกลุ่มของพวกเราก็ไปกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ทำากระดาษ 

จากสาหร่าย	ตอนนั้นเราเริ่มทำาเป็นครั้งแรก	ผลที่ได้	คือ	ไม่ได้เรื่องออกมาเป็นกระดาษเลย	เราก็เลยลองเอา

ใหม่อีกสักครั้ง	เราเริ่มสืบค้นแหล่งข้อมูลจากหลาย	ๆ 	ที่	พวกเรารวมตัวกันทำาอีกครั้ง	สุดท้ายมันก็ออกมา 

เป็นกระดาษแต่มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนัก	 เราเริ่มทำาใหม่อีกหลาย ๆ ครั้ง นำาข้อผิดพลาดมาแก้ไขจนสำาเร็จ  

ออกมาเป็นกระดาษที่สมบูรณ์ได้	ต่อมาเราก็มาทดลองทำาถุงเพาะชำาและนำาต้นกล้ามาเพาะ	ตอนแรกก็ไม่ขึ้น	 

เราก็ลองใหม่จนขึ้น	และนำาไปฝังดินดูการย่อยสลาย	เพียงไม่กี่วันถุงก็ย่อยสลาย	ตอนนั้นรู้สึกดีใจที่ทำางาน

ได้สำาเร็จและก็ภูมิใจมากด้วย ที่ถึงเราจะทำาผิดพลาดกันบ่อยครั้ง แต่มันก็ทำาให้เราเข้มแข็ง รู้จักการแก้ปัญหา  

แก้ไขสิ่งที่ทำาผิดพลาด พัฒนาให้มันดีขึ้น ๆ 	ได้ความสามัคคีของเพื่อนและครูที่ทำาได้โดยไม่ย่อท้อ	มันก็น่า 

ภูมิใจมาก	ๆ	ที่กลุ่มของพวกเราฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน	ไม่ย่อท้อ	ช่วยกันคิดช่วยกันทำาคนละไม้คนละ

มือทั้งคุณครูและนักเรียน	

		 โครงงาน	RBL	ทำาให้หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 	ที่ไม่เคยได้รู้	เปิดโอกาสให้หนูมากขึ้น	กล้าที่จะคิด 

ที่จะทำาที่จะพูด	กล้าแสดงออก	ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งแต่ก่อนก็เรียนแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ  การเรียน 

การสอนที่เอาแต่ท่อง ๆ  จำา ๆ 	ฝึกให้มีกระบวนการคิดให้เหตุ-ผล	ได้คลุกคลีกับครูมากขึ้น	กล้าถามมากขึ้น	 

การเชื่อมโยง	 ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่คณะ	 ความอดทนต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 การมีระเบียบวินัย 

ในตนเอง	การที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	การยอมรับฟังที่มาขึ้น	การเข้าสังคมกับ

เพื่อน	ๆ 	หนูคิดว่า	หนูมีการเรียนที่ดีขึ้นนะ	เมื่อได้เรียน	RBL	ต้องขอบคุณโครงการดี	ๆ 	ขอบคุณเพื่อน	ๆ 	 

คุณครูทุกท่านค่ะ”	(ด.ญ.ฐิรกาญจน์ เฮงสธนกุล ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง))

 

 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่เด็กหลายคนพูดถึง คุณครูหลายท่านเคยสะท้อนให ้

พี่เลี้ยงได้ยินว่า นักเรียนหลายคนที่ไม่สนใจการเรียนในห้องเลย กลับกลายเป็นเด็กที่กระตือรือร้นและเอาการเอางานมาก 

เมื่อได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในการทำาโครงงาน RBL นี้ และก�รทำ� RBL นี้เองที่ทำ�ให้เด็กหล�ยคนหันม�ให้คว�มสนใจ

เรื่องร�วในท้องถิ่นของตน อีกทั้งยังรู้จักที่จะห�คว�มรู้จ�กแหล่งต่�ง ๆ ด้วยตนเอง ดังเรื่องราวที่เด็กหญิงคนหนึ่งเล่าว่า

		 “ตามความคิดข้าพเจ้าโครงการน้ีเป็นโครงการที่ จัดขึ้นเพื่อสอนให้เด็กได้นำาปัญหาหรือ 

สิ่งที่เราสงสัยรอบตัวมาฝึกคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์แล้วนำามาจัดทำาเป็นโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

ข้อสงสัยต่าง	ๆ
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		 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการและเริ่มฝึกทำาโครงงานตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	แรก	ๆ 	ที่เข้าร่วม 

โครงการรู้สึกเบื่อ	 คิดว่าคงยากที่จะทำาสำาเร็จ	 แต่พอเริ่มทำาเป็นโครงร่างก็รู้สึกมีกำาลังใจขึ้นมา	 อยากจะ

ทำาโครงงานน้ีให้สำาเร็จเพราะอยากรู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเหมือนกับที่เราสงสัยไหมและจะสำาเร็จ 

หรือไม่	และในที่สุดกลุ่มของข้าพเจ้าก็ช่วยกันทำาโครงงานจนสำาเร็จข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำาโครงงานสำาเร็จ	

และตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	แล้วก็เริ่มคิดและทำาโครงงานใหม่อีกครั้งในหัวข้อที่พวกเราตกลง

กันว่าต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำา	กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำาซึ่งเป็น

อาชีพในท้องถิ่น	 โดยเลือกที่จะทำาโครงงานการศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะตะกอนโปรตีน	 ชนิด	 และ

ความเข้มข้นของสารแทนนินที่สกัดจากพืชท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการคงสภาพปลาหมอเทศแดดเดียว

		 ในการทำาโครงงานครั้งนี้ข้าพเจ้าช่วยกันจัดทำาโดยหาความรู้จากการที่ได้ปรึกษาคุณครูบ้าง	นำาความรู้เก่า 

ที่ได้จากการทำาโครงงานในปีที่แล้วมาใช้บ้าง	แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน	ๆ	ในกลุ่มอื่นบ้าง	ฝึกหา 

ความรู้นอกห้องเรียนโดยการสอบถามจากพ่อ-แม่ หรือคนใกล้ตัว บางครั้งก็สืบค้นหาความรู้จากหนังสือ 

และทางอินเทอร์เนต	ซึ่งก็ประสบปัญหามากมายในการทำาโครงงานนี้เพราะเป็นฤดูฝน	

  บางวันไม่ค่อยมีแดดตากปลาก็ไม่ค่อยแห้ง การสกัดสารแทนนินกว่าจะได้ต้องตำาให้ละเอียด  

บางวันสกัดสารได้แต่ไม่มีปลา	เราจึงต้องเลื่อนออกไปทำาวันอื่น	ในการทำางานบางครั้งก็รู้สึกท้อ	เหนื่อย

และกลัวว่างานจะไม่สำาเร็จ	แต่ก็รู้ว่าคุณครูก็เหนื่อยเช่นกัน	 เมื่อทำางานออกมาสำาเร็จเราก็รู้สึกภูมิใจมาก 

และได้รู้ว่าในการทำาโครงงานไม่ใช่แค่การฝึกคิดอย่างเดียว แต่เราได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายโดยเฉพาะ

ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นใกล้ตัวเราซึ่งเดิมเราไม่ค่อยสนใจเท่าไร ทำาให้พวกเรามีความสามัคคีกันกับเพื่อน 

ในกลุ่มได้ฝึกการทำางานร่วมกัน	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝึกทักษะการพูด	การนำาเสนอ	และที่สำาคัญ

ทำาให้เราได้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลามากขึ้น”	 (ด.ญ.นภัสสร วิบูรณ์รัก ชั้น ม.2 โรงเรียน 

บ้านคลองสมบูรณ์)

 เช่นเดียวกับในอีกหลายโรงเรียนที่ให้เด็กทำาโครงงาน RBL จากโจทย์ในท้องถิ่นใกล้ตัว ซึ่งนอกจาก 

จะทำาให้เด็กรู้จักท้องถิ่นของตนแล้ว ยังทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้จ�ก “ครู” หล�ยท่�นที่ล้วนแต่เป็นผู้เชี ่ยวช�ญโดยตรง

ในเรื่องที่เด็กสนใจ อย่างในกรณีของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ได้แนวคิดการทำาโครงงานจากน้าเป้าที่เป็นช่างไม้

		 “เริ่มแรกครูให้ผม	 เพื่อน	ๆ	และน้อง	ๆ	ช่วยกันระดมความคิดและเสนอเรื่องที่สนใจจะ 

ทำาโครงงานร่วมกัน	 จนทุกคนมีความเห็นตกลงว่าประเด็นหลักที่เราจะทำากันคือเรื่อง	 “กล้วย”	 พวกผม 

และเพื่อน	ๆ	ในกลุ่มได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์จากกล้วยเลยคิดกันว่ากล้วยที่มีอยู่ในชุมชนเรานำา 

มาทำาและใช้ประโยชน์อะไรบ้าง	 เพื่อนก็เสนอกันทำาอาหารประเภทต่าง	 ๆ	 เช่นกล้วยทอด	 กล้วยฉาบ	  

ขนมกล้วย	กล้วยตาก	หรือแม้แต่แกงจากกล้วย	ฯลฯ	ผมและเพื่อนในกลุ่มก็เห็นด้วยว่าเราจะทำาอาหาร

ที่เกี่ยวกับกล้วย	

		 พอดูไปดูมากลุ่มผมมีผู้ชายหมด	คิดว่าคงไม่ประสบความสำาเร็จแน่ๆ	ที่จะมาทำาอาหาร	จึงเปลี่ยน

แนวคิดว่างั้นเรามาทำาอะไรที่มันเป็นการช่วยแปรรูปเป็นอาหารแล้วกัน	ผมและเพื่อนคิดกันอยู่นานว่าจะทำา

อะไรดี	 จนมีเพื่อนคนหนึ่งไปปรึกษาน้าเป้าเค้าเป็นช่างไม้ซึ่งกำาลังมาช่วยต่อเติมห้องสมุดหมู่บ้าน	 กำาลังทำา 

โต๊ะนั่ง		และผมเห็นว่าน้าเค้าใช้กบไสไม้ถูไม้ที่ทำาโต๊ะนั่งให้กับห้องสมุดหมู่บ้านอยู่ ผมเลยสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับ 
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อุปกรณ์ไสไม้ ซึ่งได้ทราบว่าเป็นเครื่องมือในการแปรรูปไม้ให้มีผิวเรียบและได้รูปทรงตามที่เราต้องการ  
จึงนำามาเสนอกับเพื่อน ๆ  ว่าถ้าเราทำาเป็นที่สไลด์กล้วย โดยใช้หลักการเดียวกับการทำากบไสไม้ล่ะจะดีไหม 
กลุ่มผมได้คิดปรึกษากันในกลุ่มและนำาไปปรึกษากับครูที่ปรึกษาโครงงาน	 ก็เห็นด้วยในการทำาเครื่องที่ใช ้
สไลด์กล้วย		กลุ่มผมจึงคิดทำาเป็นอุปกรณ์สไลด์กล้วยที่ตัดแปลงมาจากกบไสไม้	โดยทำาให้มีระดับสำาหรับ
ปรับองศา	ขนาดของกล้วยที่เราจะสไลด์	ให้เป็นแผ่นบาง	ๆ	เพื่อนำาไปใช้ทำากล้วยฉาบ	กล้วยทอด	หรือ
อาหารต่าง	ๆ 	ตามที่เราต้องการและผมคิดว่ายังเป็นการประหยัดเวลาในการหั่นกล้วยและทำาให้ได้ชิ้นที่เท่า	ๆ 	 
กันทำาให้ดูสวยงามและน่ากินยิ่งข้น

		 การทำางานของกลุ่มผมเริ่มจากศึกษาข้อมูลในการทำากบไสไม้ และนำามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ 
สไลด์กล้วย โดยเริ่มจากการลองผิดลองถูกกันเองภายในกลุ่ม จากนั้นได้ไปปรึกษากับน้าเป้า และศึกษาข้อมูล 
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และลองสไลด์กล้วยจริง ปรับระดับความหนาบางของแผ่นกล้วยจนประสบความสำาเร็จ  
แต่จะประสบความสำาเร็จได้ผมและเพื่อนต้องอดทนในการทำา	 ลองทำาหลายครั้งจนได้ชิ้นงานที่น่าภูมิใจ 
ซึ่งมันทำาให้ผมรู้ถึงการทำางานร่วมกัน	รู้นิสัยของเพื่อน	ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันแต่การทำางานในบางครั้ง 
ผมและเพื่อน	ๆ 	มีปัญหาคือการที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็ตกลง	และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้	ทำาให้เรา
เข้าใจกันมากขึ้นเป็นมิตรกัน	และรู้ว่ามิตรแท้เป็นอย่างไร

		 จากการทำางานในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปกรณ์สไลด์กล้วย	
และยังสามารถทำาให้คนอื่นได้ใช้ได้เป็นการช่วยเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วในการหั่นกล้วยมากยิ่งขึ้น	
ส่วนตัวผมมีการเปลี่ยนแปลงคือ	มีความอดทนรับผิดชอบมากขึ้น	ได้รู้จักการแบ่งปัน	มีความอดทน	และ
ความสามัคคีมีความสามารถในตัวเองและรู้ว่าตัวเองยังมีความรู้	และความสามารถอีกมากเราจะได้ไม่ต้อง
ดูถูกตัวเองว่าเราทำาไม่ได้	มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น	และความกล้าที่จะพูด	กล้าที่จะทำา	กล้าที่จะคิด	
ความรู้ที่เรามีอยู่สามารถทำาให้คนอื่นได้ประโยชน์ในผลงานที่เราทำา”	(ด.ช.เจษฎา จารุบุญ ชั้น ม.3 โรงเรียน
สกลวิสุทธิ)

 ในบันทึกของนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง ก็ได้กล่าวถึงการทำาโครงงานที่ได้รับความรู้และความช่วยเหลือต่าง ๆ 
จากคุณเลอพงษ์ เกษตรกรชาวนาเกลือและประธาน
กรรมการสหกรณ์นาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
ดังปรากฏในเรื่องราวตอนหนึ่งว่า

		 “จากโครงงานที่ทำาเรื่องการสร้างแบบ
จำาลองนาเกลือ	 ตอนแรกพวกเราคิดว่าจะทำา 
โครงงานนี้ไม่สำาเร็จ	หรือไม่ดีพอ	แต่พวกเราก็ได้รับ 
การสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอ	ทั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาโครงงานทั้ง	4	ท่าน	เพื่อน	ๆ	และ 
ด๊อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ที่ทำาให้พวกเราได้มีโอกาสทำาโครงงานที่มีจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง	  
อาจจะไม่ประสบความสำาเร็จบ้าง	แต่ก็ได้รับคำาแนะนำาที่ดีสำาหรับการทำาโครงงานของทุกคน	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	ต้องขอขอบคุณ	คุณเลอพงษ์ ที่เป็นหัวหน้าโรงเรียนนาเกลือ ที่เสียสละเวลาของตนเอง เพื่อสอน 
ขั้นตอนต่าง ๆ  ในสิ่งที่พวกเราอยากรู้ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยให้โครงงานของพวกเราบรรลุเป้าหมายทุกครั้ง	
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		 ในการทำาโครงงานครั้งนี้	ทำาให้ฉันและเพื่อน	ๆ 	ที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการทำาโครงงาน	เกี่ยวกับ 
เรื่องของนาเกลือ	 ได้เรียนรู้หลาย	 ๆ	 อย่าง	 พวกเราเป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับ 
นาเกลือ แต่ไม่เคยรู้วิธีทำานาเกลือหรือความเป็นมา โครงงานที่เราทำาสามารถนำาไปเผยแพร่วิธีการทำาเกลือ
ได้อย่างภาคภูมิใจ	พวกเราได้ลงมือทำาโครงงานนี้ด้วยตนเอง	กว่าจะเป็นจำาลองที่สมบูรณ์ได้	พวกเราต้อง
ใช้ความพยายามความอดทน	และได้รับความช่วยเหลืออย่างมาก”	(ด.ญ.อภิญญาพร สุขมา ชั้น ม.3 
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา)

 อย่างไรก็ตาม การให้เด็กได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียนนั้น ก�รเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นเลย....ถ้�ครูไม่ถ�ม 
เชื่อมโยงให้เด็กได้คิด และเรื่องราวในบันทึกของเด็กคนนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของครูที่จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและ 
แรงใจอย่างมาก ในการจัดการเรียนรู้แบบ RBL นี้

		 “ในห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรม	 ในตอนแรก	 ๆ	 ก็ยังงง	 ๆ	 อยู่ว่ามัน 
คืออะไร	 สำาคัญอย่างไร	 ทำาไมครูต้องให้หนูทำา	 หลาย	 ๆ	 กิจกรรมที่ครูให้พวกเราทำา	 ยิ่งทำาให้หนู
ประหลาดใจมาก	ๆ	เพราะไม่เคยได้เรียนในห้องเรียนปกติในวิชาอื่น	ๆ	เมื่อเวลาผ่านไปเราได้สนุกสนาน
กันมากเราเรียนกันอย่างมีความสุข	ครูจะมีเกมบ้าง	ทำากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่	 ให้เราพูดคุยกัน	ให้เราฟังกัน 
มากขึ้น	 เข้าใจเพื่อนมากขึ้น	 ทำาให้เราเริ่มสนิทสนมกันจากการทำางาน	 ปกติหนูเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคุย	  
มักอยู่แบบเงียบ	 ๆ	 จึงมีเพื่อนน้อย	 แต่กิจกรรมของครูทำาให้หนูพูดกับเพื่อนได้มากขึ้น ตอบครูมากขึ้น
เพราะครูชอบใช้แต่คำาถามให้พวกเราคิด คิด คิด แต่ก็ดีมันทำาให้หนูได้ฝึกคิดได้มากเลยค่ะ	

		 เมื่อครูบอกว่าสุดท้ายพวกเราต้องทำาโครงงานด้วยนะ	หนูจะทำาอย่างไร	หนูไม่เคยทำาเลย	ครูให้
พวกเราคิดเรื่องที่จะเรียนรู้ว่าอยากจะเรียนรู้อะไร	ที่ไหน	จากการโหวตของพวกเราในห้องได้เลือกเรื่องพื้นที ่
นาเกลือ	ในการเรียนรู้และทำาโครงงานอะไรก็ได้	ที่เกี่ยวข้องกับนาเกลือ	ครูให้ดูวิดิทัศน์	ช่วยกันคิดหาหัวข้อ
ว่าอยากรู้อะไร	จากนั้นก็นัดหมายพาพวกเราลงไปเรียนรู้ที่	นาเกลือ	เพิ่มเติม	มันทำาให้หนูใช้เวลานานมาก	
กว่าจะเก็บให้หมดแต่ละแปลงนา	ทำาให้หนูและเพื่อน	ๆ	คิดว่าเราน่าประดิษฐ์เครื่องมือเก็บขี้แดดนาเกลือ	
เพื่อช่วยชาวนาให้ทำางานได้สะดวกรวดเร็ว	เราออกแบบกัน แก้ปัญหาที่ครูถาม จนสร้างเป็นโมเดลออกมา	
และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเสนอที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย	หนูจำาได้ว่าตอนนั้นคุณครูเดินมาบอกว่าเราต้องขึ้น 
พูดเป็นโรงเรียนแรกนะ	หนูตกใจมาก	แต่คุณครูบอกว่าครูมั่นใจในตัวหนู	หนูเป็นคนคิดเองทุกอย่าง  
พูดไปตามความเข้าใจ แม้ว่าหนูจะกลัว แต่หนูต้องทำาหน้าที่นี้ให้ดี นั่นคือก้าวแรกที่หนูทำาได้แล้ว	จากนั้น
เราก็พบกับอุปสรรคที่ไม่สามารถทำาต่อได้	แต่แค่นี้พวกเราก็ภูมิใจมากที่คิดได้	

		 ต่อมาเราเริ่มต้นหาเรื่องทำางานกันใหม่	แม้ว่าเราต้องทำางานตามหลังเพื่อนๆ	แต่ด้วยการที่ครูคอย
ติดตามถาม	ช่วยเหลือ	เราจึงผ่านปัญหาต่าง	ๆ	ได้โครงงานเรื่องที่ 2 โดยช่วยกันคิดได้จากการที่เคยฟัง
เพื่อน ๆ นำาเสนอ และได้จากการอ่านตัวอย่างงานที่ครูหามาให	้ทำาให้หนูคิดว่ามันเกี่ยวข้องกัน	คือเพื่อน
ทำาเรื่องการตรวจสอบวิตามินซี	 และงานตัวอย่างที่พวกเราได้อ่านเกี่ยวกับการยับยั้งสารสีน้ำาตาล	 ข้อมูลที่
ได้มาพบว่าวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 เรารู้ว่าสารที่ต้านอนุมูลอิสระมีหลายชนิด	ต้นชะครามว่ามัน
มีคุณค่าทางอาหารสูง	และมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วย	แต่เราไม่รู้ว่าจะมีสารตัวที่ยับยั้งการเกิดสารสีน้ำาตาล
ในผลไม้ได้หรือไม่	จึงปรึกษากับคุณครูอรุณวรรณ	คุยกันซักถามจนคุณครูให้เราลองทำาดูในเบื้องต้น	และ
ในที่สุดเราก็ได้ทำาโครงงาน	เรื่องใหม่คือเรื่อง	การศึกษาการยับยั้งสารสีน้ำาตาลจากสารสกัดชะคราม	
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		 ถึงตอนการค้นหาคำาตอบให้กับตัวเอง	หนูต้องค้นงานจากอินเตอร์เน็ต จะได้นำามาออกแบบ  

ตอบข้อซักถามคุณครูให้ได้	เราต้องปรึกษาครูหลายรอบกว่าจะลงมือทำางาน	การทำาการทดลองของเราก็ทำาซ้ำา 

แล้วซ้ำาอีก	 มากมายหลายอย่าง	 จนพวกเราชัดเจน	 ให้แน่ใจว่าเราควรนำาเสนอข้อมูลอย่างไร	 ในระหว่าง

การทำางาน	เราตื่นเต้นกันมากที่ได้รู้จักอุปกรณ์หลายอย่างที่ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้	ทำาซ้ำา	ๆ	จนชำานาญ	เรา

ได้นำาความรู้ในห้องเรียนมาใช้ได้จริง	แต่ละเอียดขึ้นคือการเตรียมสารที่ความเข้มข้นต่าง	ๆ 	โดยใช้ขวดวัด

ปริมาตร	ทำาด้วยความละเอียดรอบคอบ	เพื่อน	ๆ	ก็ช่วยกันมีความสามัคคี	และได้พูดคุยสนิทกันมากขึ้น	

รวมทั้งคุณครูด้วยเช่นกัน	หนูตั้งใจทำามากเพราะกว่าจะเตรียมสารต่าง	ๆ 	ได้ยุ่งยาก	หนูต้องระมัดระวังการ

ใช้อุปกรณ์มีแต่เครื่องแก้ว	หนูต้องมีความอดทนมากยิ่งขึ้น	ปกติอยู่ที่บ้านหนูต้องทำางานที่บ้านมากอยู่แล้ว	

ทำาให้หนูต้องรู้จักแบ่งเวลามากขึ้นอีก	หนูทำางานด้วยความตั้งใจ	จนได้รับคำาชมจากคุณครูเสมอ	เช่น	“หนูคิด

ได้อย่างไร ครูยังคิดไม่ได้เลย หรือ หนูทำาเองหรือนี่......เก่งจัง ถ้าเป็นครู ครูคงทำาไม่ได้แน่” (ด.ญ.พิมพ์ชนก  

ศรีงามผ่อง ชั้น ม.1 โรงเรียนท้ายหาด)

 ในบันทึกตอนท้ายของนักเรียนคนเดิมยังสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเกิดก�รเรียนรู้ได้แม้โครงง�นของพวกเข�

จะไม่ประสบผลสำ�เร็จ และที่ประจักษ์ชัดคือผลของ “ถ�มคือสอน” ทำาให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะคิดมากขึ้นและได้

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเชื่อได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้…เกิดขึ้นกับเด็กอีกหลายคน

  “แม้ผลงานเรื่องแรกไม่สำาเร็จ แต่สิ่งที่หนูได้มันคือการได้เรียนรู้มากมาย หนูคิดเป็นเหตุเป็นผล

มากยิ่งขึ้น ไม่เชื่ออะไรง่าย	ๆ	ต้องคิดก่อนพูดหรือทำา	มีสติมากขึ้น	คิดเป็นมากขึ้น	ถ้าเราได้คิดบ่อย	ๆ	

ก็จะคิดได้เร็วขึ้น	

  ตอนนี้ทำาให้หนูเข้าใจแล้วว่า ทำาไมเวลาครูอรุณวรรณ สอนวิทยาศาสตร์หนู ครูถึงชอบถามมากเลย  

ยิ่งหนูได้มาเรียนกับ	อาจารย์สุธีระ	ยิ่งทำาให้หนูได้คิดอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะ	ไม่ว่าการคิดวิเคราะห์	การเขียน	

หนูมีความสุข และภูมิใจที่สุดเพราะเป็นการทำาโครงงานเป็นครั้งแรกของหน	ูที่สำาคัญหนูมีความกล้าขึ้นมาก	

จากที่ไม่ค่อยพูด	หนูกล้าพูดมากขึ้น	กล้าตอบทุกครั้งที่ครูถาม	มีความมั่นใจในตัวเองที่จะคิดที่จะทำาสิ่งต่าง	ๆ 	 

จากที่หนูเคยเป็นแค่คนตาม	เวลาทำาอะไรต้องตามเพื่อนทุกครั้ง	ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น	แต่ตอนนี้หนู

มีความเป็นผู้นำามากขึ้น	สุดท้ายหนูต้องขอขอบพระคุณโครงการเพาะพันธุ์ที่ดีนี้	ที่ให้โอกาสหนูทำาโครงงานได้	 

และขอขอบพระคุณ	คุณครูอรุณวรรณ	กลั่นกลึง	ที่แนะนำาดูแลให้คำาปรึกษา	ร่วมคิดแก้ปัญหากับพวกหนูมาตลอด	 

ทำาให้ให้หนูได้เข้าร่วมโครงการ	ได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง	ๆ	ให้ดีขึ้น	หนูรู้แล้วว่าโครงการนี้ได้ทำาให้หนู

มีปัญญามากขึ้นจริง	ๆ		หนูขอบคุณมากค่ะ”	(ด.ญ.พิมพ์ชนก ศรีงามผ่อง ชั้น ม.1 โรงเรียนท้ายหาด)

  เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำาบากในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา กว่าที่เมล็ดหนึ่งเมล็ด  

จะเติบโตงอกงาม ต้องฝ่าแดด ลม ฝน หลายครั้งหลายครา เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง “เมื่อเปิดใจรับอย่�ง

เต็มที่ ก็จะเห็นประโยชน์ของ RBL” เป็นประโยคที่เด็กชายคนหนึ่งสะท้อนออกมาผ่านบันทึกของเขา ทำาให้เราได้เห็นถึง

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมองในการมองโลก (ใบเล็ก) ของเด็กคนหนึ่ง ที่เราเองรู้สึก 

“ทึ่ง” ดังที่เขาได้สะท้อนในบันทึกว่า
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		 “การทำาโครงงาน	RBL	ครั้งนี้เป็นปีที่	2	ของผม	หลังจากทำา	RBL	ครั้งที่แล้ว	พอมาทำาครั้ง

นี้ผมมีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น	 อาจเป็นเพราะว่าตัวเรานั้นมีประสบการณ์จากการทำาครั้งก่อน	 แต่ในความ

ง่ายมันก็ยังยากอยู่	 การทำา	RBL	ครั้งนี้	 ถึงมันจะง่ายขึ้นสำาหรับผมแต่มันเป็นครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ชีวิต

ผมยุ่งยากสุด	ๆ	เพราะเป็นช่วงที่ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ต้องเตรียมตัวในการศึกษาต่อ	ต้องทำางาน

ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้	 ซึ่งมันทำาให้เวลาเรียนในวิชาหลักต่าง	 ๆ	  

ลดน้อยลงไปบ้าง	 หลาย	 ๆ	 ครั้งผมเคยคิดเบื่อ	 ท้อ	 เพื่อนหลายคนก็บ่นเบื่อ	 ผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น	  

แต่พอผมเริ่มตั้งสติได้เปิดใจรับอย่างเต็มที่ ผมเห็นประโยชน์ของ RBL และพร้อมที่จะเรียกว่า “วิชา RBL” 

เพราะวิชานี้มันสอนอะไรมากมาย นอกเหนือจากวิชาอื่น ๆ ที่เคยเรียน ทำาให้ผมมีทักษะใหม่ ๆ เกิดขึ้น

หลายอย่าง โดยเฉพาะกระบวนการคิดที่เป็นลำาดับขั้นตอน เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผมได้รับไม่รู้ตัว 

มันเป็น “ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด” ผมได้พัฒนาตัวเอง	 ทำาให้ได้แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 เพราะ 

ในการทำางาน	 RBL	 ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย	 รวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม	 ไม่ว่าจะ 

เป็นเรื่องหน้าที่	 การดูแลงาน	 หรือความคิด	 บางครั้งถึงขั้นทะเลาะกัน	 แต่สุดท้ายก็สามารถฝ่าฟัน 

ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดไปได้	“เพราะความสามัคคี” “การยอมรับ” “เปิดใจ” “ช่วยเหลือ” นี่คือสิ่งที่ผมได้

จากโครงการนี้”	

		 สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงทุกคนที่ทำาโครงงานนี้	อยากลองให้ทุกคนเปิดใจและยอมรับมัน  

อย่าคิดว่ามันคือภาระหน้าที่ที่ต้องทำา มันจะทำาให้เราท้อถอยและไม่อยากทำา ให้คิดว่ามันคือสิ่งใหม่  

ความรู้ใหม่ที่เข้ามาและจะเกิดขึ้นในชีวิต เชื่อผมเถอะว่ามันจะทำาให้เราได้ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ ที่เกิดขึ้น

บางอย่างหาไม่ได้ในห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพในตัวเราที่บางครั้งเราไม่รู้ตัว”  

(ด.ช.ภูมิ ทั่งพิทักษ์ไพศาล ชั้น ม.3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา)

  ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสในการทำาหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ครั้งนี้ ทำาให้เราได้เข้าใจคำาว่า “Teach Less, Learn More” อย่าง

ลึกซึ้ง (ตนเองคิดอย่างนั้นนะ) และต้องขอชื่นชมคุณครู

ทุกคนในโครงการที่มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม 

อย่างมากในการจัดการเรียนรู้แบบ RBL เพราะคุณครู

เองต้องปรับเปลี่ยนตนเองมิใช่น้อย 

 ในปีที่สองนี้ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์

ปญัญา มีโรงเรียนใหมเ่พิง่เขา้โครงการมาใหม่ถงึ 3 โรงเรียน  

ซึ่งครูในโรงเรียนเหล่านี้ได้ร่วมเดินทางไปพร้อม

กับครูรุ่นสองของโรงเรียนเดิม แต่ความฉงนและ 

ความไม่ เข้ าใจย่อมเกิด ข้ึนได้มากกว่าในครู 

โรงเรียนใหม่ ซึ่งไม่แตกต่างกับความคิดที่เกิดขึ้น 

กับครูในปีแรก

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน 31



.....ความฉงนของครู กับก้าวแรกใน RBL...
 เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาผ่านบันทึกของครูท่านหนึ่ง อ่านแล้วก็นึกภาพตาม ทำาให้อดขำาไม่ได้กับคำาถามมากมาย

เมื่อครูได้ยินคำาว่า “RBL” ในครั้งแรก และรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของครูที่มีต่อศัพท์แสงใหม่ ๆ ทำาให้ตนเองนึกย้อนไป

ว่าตอนที่ครูได้ยินคำาว่า “5E inquiry หรือก�รเรียน

รู้แบบสืบเส�ะ” รวมทั้งคำาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ครูเองก็คงจะมึนและงงไม่ต่างกัน ครู

ท่านน้ีเป็นหน่ึงในครูที่ต้องเข้ามาเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับ

นักเรียนในการทำาโครงงาน RBL แต่ไม่ได้เข้าร่วม

การฝึกกับศูนย์พี่เลี้ยงมากนัก ดังนั้นการจัดการเรียน

รู้แบบ RBL จึงเกิดจาก “สัญช�ตญ�ณคว�มเป็นครู”  

ล้วน ๆ  เรื่องราวในบันทึกนี้ยังสะท้อนให้เห็นบรรยากาศที่

เด็กทำาให้ครูคลายกังวล เรียนรู้และสัมผัสรสชาติของ RBL  

ไปพร้อมกับเด็ก

		 “บ่ายวันหนึ่ง	ข้าพเจ้าได้รับคำาสั่งให้เข้าประชุมด่วนกับฝ่ายวิชาการ	เมื่อไปถึงบรรยากาศใน 

ห้องประชุมมีแต่ครูสายมัธยม	มีครูสายประถมไม่กี่คน	เรื่องอะไร?	คำาถามนี้ผุดขึ้นมาในความคิด	 

สักครู่ท่านรองฝ่ายวิชาการได้เกริ่นเรื่องที่เรียกประชุมว่าจะแบ่งกลุ่มทำางาน	RBL	ซึ่งเป็นกระบวนการเรียน

การสอนอย่างหนึ่งของชั้นมัธยม	อ้าว...แล้วเราเกี่ยวตรงไหน	คำาถามผุดอีกแล้ว	(ผุดในใจ)	การแบ่งกลุ่ม	 

RBL	นี้ให้ครูลงไปประจำากลุ่มกับนักเรียนที่ตนเองได้รับ	ข้าพเจ้ายิ่งมึน	และ	งง	หนักเข้าไปอีก	RBL	คือ

อะไรล่ะ?	เอาไปใช้ทำาอะไรได้เหรอ?	แล้วเราจำาเป็นต้องทำาไหมนะ	RBL?	แล้วจะทำาไปทำาไม?	เพื่อใคร?	 

ดูเหมือนคำาถามมากมายผุดขึ้นมาในความคิดเยอะมาก	 ที่สำาคัญ	 RBL	 เป็นภาษาอังกฤษ	 ต้องเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษแน่	ๆ	เลย	แล้วเราเป็นครูสังคมจะรู้อะไรกับเค้าไหม	พูดยังไม่ถูก	เขียนยังไม่ได้เลย	

		 พอหัวหน้าฝ่ายวิชาการอธิบายว่า	RBL	คือกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐานใน 

การเรียนรู้	ทำาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	(เอาล่ะสิ	จากตัวอ้วน	ๆ 	อย่างเราเริ่มหดลงแล้วนะ	มหาวิทยาลัยใหญ่	 

กลัวว่าตัวเองจะทำาอะไรผิด	ทำาเสียชื่อโรงเรียนเปล่านะ	เริ่มคิดมาก)	RBL	นักเรียนจะได้ลงมือทำางานด้วย

ตนเอง	ได้ทดลอง	และวิเคราะห์หาเหตุผลด้วยตนเอง	เอาแล้วสิ	อย่างอื่นพอจะเข้าใจ	มาอีกคำาแล้ว	ทดลอง...

ทดลองอะไร?	ข้าพเจ้าเริ่มหันไปมองหน้าและสบตาครูหมวดวิทยาศาสตร์ช้า	ๆ 	และเริ่มทำาสีหน้าให้น่าสงสาร	

พยายามสื่อให้รู้ว่าข้าพเจ้าทำาการทดลองไม่เป็น	มันเกี่ยวกับสารเคมีเปล่านะ	แต่เหมือนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

จะรู้ใจ	รีบอธิบายต่อว่า	RBL	คือการที่นักเรียนคิดโครงงานขึ้นมา	1	เรื่อง	ในเรื่องที่นักเรียนอยากรู้	และ

ให้ครูเข้าไปช่วยเหลือไปเป็นที่ปรึกษา	อืม...พอได้อยู่นะ	บอกกับตัวเองไปแบบนั้น	
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		 วันแรกที่เราเจอกันกับนักเรียน	นักเรียนมัธยมด้วยนะ	วัยใสเลย	ครูอย่างเราก็เริ่มตีสนิทก่อน	 

ชวนพูดคุย	เล่าเรื่องตลก	ๆ 	ทั่วไป	ถามนั้นนี้นู้นก่อนเลย	พอเริ่มถาม	กลุ่มนักเรียน	RBL	ที่เรารับผิดชอบ 

ว่าคิดจะทำาโครงงานเรื่องอะไร	พอทราบชื่อเรื่อง อึ้ง นักเรียนเราคิดไกลมาก งานเข้าล่ะสิ รีบออกตัวกับ

นักเรียนก่อนเลยว่าครูนี้จบเอกสังคมศึกษามาคะ บางทีครูอาจจะตอบแบบวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ไม่ดีนะ  

สีหน้าของนักเรียนเริ่มไม่ดี เรารีบบอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคะ กลุ่มเรา RBL เรามาเรียนรู้พร้อมกันดีไหม  

แต่ปัญหาคือ	ครูสอนสายประถมนะสิ	คนละตึกกันด้วย	แล้วให้เราไปสอนกลุ่ม	RBL	ทุกวันศุกร์ใน	2	คาบสุดท้าย	 

เราก็สอนเต็มทั้งวัน	ทำาไงดี?	เสียงเล็ก	ๆ	ใส	ๆ	บอกมาว่า	ไม่เป็นไรคะ/ครับ	ครูไม่ต้องเดินมาหาเรานะ 

เรา (นักเรียน RBL) จะเดินมาหาครูเองครับ/คะ บอกพร้อมกับแววตาสดใสเป็นประกาย ความรู้สึกของ

ครูในตอนนั้น	ความวิตกกังวลต่าง ๆ เริ่มคลายลง ครูไทยอย่างเรายิ้มตอบ พร้อมบอกด้วยความยินดีว่า 

“งั้นเราจะเดินและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันนะ” 

		 จากวันนั้นมา	นักเรียนในสายชั้นประถมจะเห็นเป็นประจำาคือ	จะมีนักเรียนพี่มัธยมกลุ่มหนึ่ง 

ขึ้นมาประจำาและจะมีการยกของ	ลากของตามครูสาวพิณทิพย์	ไปนั่งเรียน	นั่งเขียน	นั่งรวมตัวกันปรึกษากัน	 

ทำานั้นนี้นู้นประจำาที่หน้าห้องที่เราสอน	เราสอนห้องไหน	นักเรียนชุดนี้	(RBL)	จะนั่งทำางานหน้าห้องที่เรา

สอนประจำา	 ครูอย่างเราสอนไปด้วย	 และลงไปช่วยเหลือ	 ดูแลนักเรียนในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำา

โครงงาน	หรือชี้แนะในการทำางานไปด้วย	ในช่วงที่เราให้นักเรียนในคาบชั่วโมงสอนทำากิจกรรม	/	ใบงาน	

จากวันนั้นมา	มีทั้งสุข	สนุก	ยุ่ง	ๆ	เฮฮาหัวเราะกันไป	ในยามที่กลุ่มเราทำางาน	มีทั้งทำาถูกและผิด	อะไร 

ที่ไม่เข้าใจก็จะโทรถามตลอด	ทั้งเพื่อน	ๆ 	ครู	ทั้งฝ่ายวิชาการ	และท่านรองฝ่ายวิชาการ	ในการทำางานครั้งนี้	

เราได้เห็นความมีน้ำาใจของน้อง	ๆ 	สายประถม	ที่ช่วยกันวิ่งหาเก็บเศษกระดาษในโรงเรียนมาให้กลุ่มเราได้

ทำาการทดลองครั้งนี้	ครูได้เห็นความอดทนของนักเรียน	ที่บางครั้งครูก็นัดนักเรียนมาทำางานกันในวันหยุด	

  ถ้าถามว่าวันนี้รู้ไหมว่า RBL คืออะไรตอบเลยว่า...ไม่รู้ และย่อมาจากประโยคอะไรก็ตาม กลุ่ม

เรา (RBL) รู้แต่ว่ามันคือกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้แบบโครงงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย

ตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เน้นการทำางานกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	จุดเล็ก	ๆ	มักสร้างสัมพันธ์

มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่	(ครูพิณทิพย์ ทองมหา โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) จังหวัดสมุทรสาคร)

 การสะท้อนของครูอีกท่านหนึ่งบอกให้เรารู้ว่า อย่าว่าแต่โครงงานฐานวิจัยอย่าง RBL เลย แม้แต่โครงงานธรรมดา 

ครูก็รู้สึกขยาด แต่การเดินทางที่มี “เพื่อน” ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน ทำาให้ครูรู้สึกอุ่นใจ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 

และโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กของตน ทำาให้ครูมีพลังและกำาลังใจในการทำางาน ดังที่ครูรุ่นสองคนหนึ่งได้

ถ่ายทอดผ่านบันทึกว่า

  “เพาะพันธุ์ปัญญา” ครั้งแรกกับคำานี้และการเข้าร่วมโครงการ	เป็นครูหนึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการ

แบบไม่ทันตั้งตัว	และก็อาจจะเป็นครูอีกคนหนึ่งจากหลาย	ๆ 	คนที่เรียกได้ว่าไม่ชอบทำาโครงงานเลยก็ว่า

ได้	จากการเข้าร่วมโครงการเราได้เข้ารับการอบรมหลาย	ๆ 	ครั้ง	บางเรื่องสำาหรับตัวเราเองคิดว่ายังเข้าใจ

ยากเลย	แล้วจะถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างไร	แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องจัดกิจกรรมหรือถ่ายทอด

ความรู้นั้นให้กับเด็กนักเรียนของเราเอง ซึ่งแปลกที่เราก็สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดให้นักเรียนได้ไม่

ยากอย่างที่คิด
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		 จากการเข้ารับการอบรมหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 เราได้พบมิตรภาพที่เกิดขึ้นทั้งจากโรงเรียนเดียวกัน 
และครูเพาะพันธุ์ปัญญาจากโรงเรียนต่าง ๆ จากการร่วมชะตากรรมเดียวกัน ก่อให้เกิดความผูกพัน 
ซึ่งถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้	ความสัมพันธ์คงหยุดที่คำาว่า	“ผู้ร่วมงาน” แต่โครงการนี้ช่วยทำาให้เรา

รู้จักคำาว่า	“เพื่อนร่วมงาน”	มากขึ้นจริง	ๆ 	คงต้องขอบคุณโครงการ	และพี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	ทุกคน	ที่ทำาให้ 

การเดินทางในโครงการนี้ไม่ลำาพังอย่างที่คิด

		 ในการทำาโครงงานที่เป็นที่ปรึกษาโครงงาน	บอกเลยว่าค่อนข้างมีความกังวล	เพราะอย่างที่กล่าว 

ตั้งแต่ต้นว่าเป็นครูที ่ไม่ถนัดทำาโครงงานเท่าไหร่นัก	 แต่พอเห็นความตั้งใจ และกระตือรือร้นของ 

เด็กนักเรียนก็ทำาให้ครูอย่างเรามีพลังขึ้นเช่นกัน	จากการทำาโครงงานหลายครั้งต่อหลายครั้งที่งานไม่ได้ 

เป็นอย่างที่ใจคิด	หลายครั้งที่ต้องนับหนึ่งใหม่	หลายครั้งที่เห็นแววตาเศร้า ๆ ของเด็ก ๆ หลายครั้ง 

ที่หมดแรง แต่ทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ เราก็จะยิ้มให้กัน และบอกกันเสมอว่า “ครั้งหน้า 
เอาใหม่นะ” ถึงแม้จะเป็นแค่คำาปลอบใจสั้น ๆ  แต่นั่นคือพลังที่ทำาให้เรามีกำาลังใจในการทำาโครงงาน 
ต่อได ้

		 สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุก	ๆ 	กำาลังใจ	ทุก	ๆ 	การสนับสนุน	ทุก	ๆ 	ปัญหา	ทุก	ๆ 	แรงผลักดัน	
ขอบคุณโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงทุกท่าน	ขอบคุณผู้อำานวยการโรงเรียน	ขอบคุณ
ครูเพาะพันธุ์ปัญญา	สว.สค.	ทุกท่าน	และขอบคุณนักเรียนตัวน้อย	ๆ 	ของครู	ที่ทำาให้ครูธรรมดาอย่างเรา	 
เป็นครูที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”	 (ครูสุภัทรา ศรีอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร)
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.....ครู RBL คือนักเรียนรู้ “Teacher is a Learner”......

 บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ถูกถ่ายทอดออกมา ทำาให้เราได้เห็นว่า ในชั้นเรียน RBL ไม่เพียงแต่นักเรียนได ้

เรียนรู้ หากแต่ครูเองก็ได้เรียนรู้ไปร่วมกับเด็ก ครูคือแม่พิมพ์ของช�ติฉันใด ครูที่เป็นนักเรียนรู้ก็คือต้นแบบของนักเรียน

ฉันนั้น เรื่องราวในบันทึกของครูท่านหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกแรกที่ครูได้สัมผัสกับ RBL เมื่อไม่รู้และไม่เข้�ใจ 

ก็เริ่ม “อคติ” จ�กคว�มไม่รู้จึงเริ่มลงมือทำ�ด้วยตนเอง เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ ทบทวนและไตร่ตรอง ทำ�ให้ครู “ปิ๊ง” 

และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เริ่มนำ�สิ่งที่ได้รับจ�กก�รฝึกฝนไปใช้กับนักเรียน ผลที่ออกม�ทำ�ให้ครูตื้นตันจนกลั้นน้ำ�ต�

ไม่อยู่ (ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์พี่เลี้ยงจัดขึ้น) ดังเรื่องราวต่อไปนี้

 	 “ครั้งแรกที่ได้ยินคำาว่า	“เพาะพันธ์ปัญญา” คือครั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน

พันท้ายนรสิงห์วิทยา	ได้มอบหมายให้คณะครูทั้งสี่คนเข้าร่วมโครงการ...เพาะพันธ์ปัญญาคืออะไร...คำาถาม

นี้ดังขึ้นในใจของครูทั้งสี่คน	แต่ในเมื่อผู้บริหารมอบหมายมา...เราทั้งสี่ก็ต้องไป	

		 เข้าร่วมการอบรมครั้งแรกได้ยินแว่ว	ๆ	มาว่าโครงการเพาะพันธ์ปัญญาเป็น	“โครงงานฐานวิจัย” 

ครูได้ยินเพียงแค่นี้ก็ต้องถึงกับหันมาสบตากันว่าเราจะไหวไหม	วิจัยเหรอ...ช่างไกลตัวครูภาษาไทยและพวก

เราเหลือเกิน สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ “อคติ” ยาก...ทำาไม่ได้...เราไม่เข้าใจหรอก ทั้งที่เรายังไม่ได้สัมผัส

กับมันอย่างจริงจัง 

		 ทางโครงการมอบหมายให้เราทั้งสี่กลับไปคิดว่าโรงเรียนเราสนใจที่จะทำาโครงงานเกี่ยวกับอะไร.... 

“งานอีกแล้ว....” เรากลับมาที่โรงเรียนพร้อมกับความคิดที่ว่า	 เรากำาลังมีภาระเพิ่ม...แต่ในเมื่อมีคำาสั่งมา 

เราก็ต้องทำาอีกตามเคย	เราทั้งสี่เลยมานั่งประชุมกันว่าเราจะทำาโครงการเกี่ยวกับอะไรดี	ความคิดสร้างสรรค์

ของแต่ละคนผุดขึ้นมามากมาย...แต่สิ่งเหล่านั้นเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์

วิทยาหรือ?	 เนื่องจากครูแต่ละคนเป็นครูที่มาบรรจุใหม่	 มาจากต่างที่ต่างถิ่น	 เราจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี้ 

มากเท่าใดนัก	เราจึงต้องลงไปหาข้อมูลอย่างจริงจัง...ว่าเราจะทำาอะไร 

		 วันแรกในการออกหาข้อมูล	เราทั้งสี่ออกไปเพื่อที่จะหาข้อมูลให้มันเสร็จ ๆ ไป แต่เมื่อเราเริ่มลง 

พื้นที่สิ่งที่เกิดกับเรา ทำาไมเราอยากรู้ต่อในสิ่งที่ชาวบ้านพูด...ทำาไมเราสงสัยว่าเขาต้องทำาอย่างนั้น...แล้วถ้าทำาอีก 

อย่างหนึ่งละมันทำาได้หรือไม่...จากที่เราคิดว่าจะออกไปถามให้เสร็จ ๆ แล้วรีบมาทำางานอื่นต่อ กลายเป็น

เราลืมไปเลยว่ามีงานอะไรรอพวกเราอยู่และวันนั้นเราก็กลับมาพร้อมกับข้อมูลมากมาย 

		 นักเรียนที่เราเลือกเข้าร่วมโครงการ...เอาใครดีละ...เด็กห้องที่ปรึกษาของเราก็ได้	พูดง่ายดี	หรือ 

จะเรียกว่าบังคับได้ก็คงไม่ผิด	เมื่อเลือกนักเรียนเสร็จแล้ว	เราก็มอบหมายงานให้นักเรียนเลือกมาว่าเขาอยาก

ทำาอะไร	หัวข้อที่นักเรียนอยากจะทำา ช่างสร้างสรรค์ไม่แพ้ครูในตอนแรก 

		 ถึงวันที่เราต้องนำาหัวข้อโครงงานทั้งสิบไปนำาเสนอ	ผลปรากฏมาว่า	บางโครงงานทำาได้บางโครงงาน 

ทำาไม่ได้...เพราะอะไร?? ทำาไมถึงทำาไม่ได้?? แต่เมื่อพี่เลี้ยงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเพราะอะไรเราจึงทำา 

โครงงานนั้นได้เราจึงทำาโครงงานนี้ไม่ได้ มันเหมือนกับครูทุกคนมีหลอดไฟอยู่ข้าง ๆ หัวแล้วเสียงดัง  

“ปิ๊งงงงง” พร้อมกับแสงไฟในหลอดก็สว่างขึ้น “เราเข้าใจละ” 
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		 เริ่มใหม่....เรากลับมาเริ่มใหม่กับนักเรียน	เรานำาความรู้ที่เราได้รับมา	มาถ่ายทอดให้พวกเขา	ผ่านคำาพูด	 

ผ่านรูปภาพ	ผ่านกิจกรรมหรือเกมต่าง	ๆ	รอยยิ้มของนักเรียนเริ่มมีขึ ้น	คิ้วที่เคยขมวดไว้คลายลง	 

เสียงหัวเราะสลับกับคำาถาม	 อาจารย์ครับผมทำาอย่างนี้ได้มั้ย?...แล้วถ้าเราทำาอย่างนี้ล่ะคะ?...หนูว่า 

อันนี้น่าสนใจนะ...ผลที่ได้เกินคาดกว่าสิ่งที่ครูคิด	นักเรียนเริ่มกลับไปหาข้อมูลในสิ่งที่เขาสนใจแล้วกลับมา

ถามเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เขามีอยู่	

		 พวกเราลงมือทำาโครงงานทั้งสิบเหนื่อยนะ....เหนื่อยจนบางทีเราก็ท ้อ ครูเองก็มีงานอื่นมากมาย

นอกจากงานในโครงการเพาะพันธ์ปัญญา	นักเรียนเองก็มีการบ้านวิชาอื่นที่อาจารย์ท่านสั่งมา	เวลาเราเริ่มมี

น้อยลง	งานเราเริ่มหยุดไว้แค่นั้น	จนใกล้ถึงวันที่เราจะต้องนำาเสนอ...ถ้าเราทิ้งไว้อย่างนี้	เรานำาเสนอไม่ทันแน่	 

ในเมื่อเวลาเรียนปกติเราไม่มี...ฉะนั้นคงต้องเป็นเสาร์อาทิตย์	แรก	ๆ 	นักเรียนถึงกับบ่นกันเลยทีเดียว	เพราะ

เราไปเอาเวลาเที่ยวเล่นของพวกเขามา	

		 ครูทั้งสี่เลยมานั่งคุยกันว่าเราจะทำาอย่างไรดี...อ๋ออออ	เราเองก็ไม่ชอบวิทยาศาสตร์	เราก็ไม่ชอบ

การวิจัย	 ทำาไมทุกครั้งที่มีการอบรมโครงการเพาะพันธ์ปัญญา คนที่ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้อย่างพวกเราถึง 

อยากไป เราจึงนำากรรมวิธีการพูด การคิด และการสอนแบบไม่รู้ตัวที่เราได้รับมา มาใช้กับนักเรียนผลปรากฏว่า  

พวกเขามาทำากิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โครงงานต่าง	 ๆ	 เริ่มปรากฏเป็นรูปร่าง	 อาจารย์หลายท่าน	  

ผู้บริหาร	หรือแม้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้เข้ามาเห็นโครงงานทั้งสิบของเรา	 โครงงานที่เรา

คิดว่าเป็นโครงงานของเด็ก	ๆ	ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมาก	แต่หลายคนที่มาดูกลับทึ่งและนำาผลที่เราทดลอง 

ไปปรับใช้พร้อมกับกลับมาขอบคุณในผลที่พวกเขาได้รับ	เด็ก	ๆ	ทั้งหลายยิ้มไม่หุบ	ผู้ใหญ่ในจังหวัดหรือ

แม้แต่แวดวงการศึกษากล่าวชมเชยนักเรียนไม่ขาดปาก	จากนักเรียนที่ถูกบังคับให้ทำา กลับกลายเป็นนักเรียน

ที่ยิ้มทุกคร้ังที่มีคนพูดถึงโครงการของเขาและพร้อมจะพูดจะอธิบายในสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาให้ผู้อื่นฟัง  

ครูอย่างเราที่เหนื่อย	ๆ	เห็นภาพเหล่านี้ถึงกับลืมความเหนื่อย	

		 มันคงใช่แล้วสินะ	ตอนนี้ต้นกล้าความรู้ที่โครงการเพาะพันธ์ปัญญาได้มอบให้ครูมาปลูกที่นี้... 

มันได้งอกเงยขึ้นแล้ว...และอนาคตต้นกล้าเหล่านี้คงเป็นพันธุ์ปัญญาที่สมบูรณ์ได้อีกต้นหนึ่งของประเทศเรา	 

ขอบคุณโครงการเพาะพันธ์ปัญญาที่ทำาให้เราโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยามีวันน้ี...ขอบคุณจากใจจริงค่ะ”	

(ครูวาสนา ดิษฐ์ประดับ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร)

 เรื่องราวของนักเรียนรู้ใน RBL ยังไม่จบ ยังมีเรื่องราวของครูสาวต่างถิ่น (สวยด้วย) ที่ได้เข้ามาสอนในโรงเรียน

ขยายโอกาสขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น (ไม่น่าเชื่อว่าจะพบในโรงเรียนที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศมากนัก)  

เพร�ะ RBL ทำ�ให้ครูท่�นนี้เกิดคว�มรักและผูกพันกับชุมชนที่มิใช่บ้�นเกิดของตน เพร�ะ RBL ทำ�ให้ครูค้นพบว่�ก�ร

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่�งท�ง...สำ�คัญไม่แพ้เป้�หม�ย ดังที่ครูได้สะท้อนว่า

		 การหาคำาตอบให้กับปัญหาไม่ใช่เป็นภาระของเด็ก	ๆ	เพียงอย่างเดียว	เพราะระยะเวลาทำาให้เรา

ได้รับรู้ในบางอย่าง	คือ	1)	ในความแตกต่างถ้าเราหันหน้าคุยกัน	เปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน

จะทำาให้เกิดความสามัคคี	ซึ่งความสามัคคีจะทำาให้เราเอาชนะอุปสรรคและปัญหาไปได้	2)	การหาคำาตอบ 

ให้กับปัญหาทุกปัญหาคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการลงมือทำา	3)	เป้าหมายคือส่ิงสำาคัญ	แต่ระหว่างทางสำาคัญท่ีสุด 
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  คนทุกคนย่อมมีเป้าหมายที่ต้องการจะพุ่งไปให้ถึง แต่คุณเคยมองระหว่างทางไหม? ว่าสวยงาม

ยากลำาบากหรือสำาคัญมากแค่ไหน	 ส่วนตัวข้าพเจ้าก็คิดเช่นเดียวกับหลายคนที่ไม่เคยมองระหว่างทาง	  

มองแต่เป้าหมายเท่านั้น	 แต่การทำางานครั้งนี้ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงระหว่างทางที่สำาคัญไม่แพ้เป้าหมาย  

ซึ่งบอกได้เลยว่าส่วนตัวได้เยอะมาก เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนเลยคือการได้รับรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่ธรรมชาติ

ได้ให้กับคนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แพรกหนามแดง มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน ของโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ และอีกอย่างที่สัมผัสได้คือ เด็ก ๆ ได้มีทักษะหลายด้านดีขึ้น  

อาทิ	ทักษะทางวิทยาศาสตร์	ได้แก่	การชั่ง	การตวง	การวัด	การสังเกต	ฯ	ทักษะทางคณิตศาสตร์	 

การหาค่าเฉลี่ย	ที่แม่นยำาขึ้น	

		 นอกจากนี้เด็ก	 ๆ	 ยังมีความสนใจใฝ่เรียนรู้	 ขยัน	 อดทน	 มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่	  

มีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่	กล้าพูดกล้าบอกในสิ่งที่ตนสงสัย	สิ่งที่ตนต้องการกับผู้ใหญ่และยอมรับฟังผู้อื่นมากขึ้น	 

ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน	ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เกิด 

กับเด็ก	 ๆ	 ทุกคนหรือเกิดในแต่ละคนไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้าง	 แต่คุณครูก็มีภาคภูมิใจในตัวเด็ก	 ๆ	  

ทุกคน	 และนี่คือระหว่างทางที่สำาคัญที่สุดของเรา...บ้านคลองสมบูรณ์	 “ระหว่างทางที่สำาคัญที่สุด”  

(ครูปุณยะฉัตร ถ้ำากลาง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จ.สมุทรสงคราม)

 หลายคนคงจะเคยได้ยินมาว่า ในหลายโรงเรียนให้นักเรียนทำาโครงงานในทุกสาระวิชา ตนเองยังเคยแปลกใจ 

ทำาได้อย่างไร เพราะหากจะให้เด็กเรียนรู้จากการทำาโครงงานจริง ๆ มันต้องใช้เวลา แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสก็หายแปลกใจ 

เพราะที่ทำากันส่วนใหญ่ก็คือการให้เด็กค้นคว้า สำารวจ หรือทำาของ (ทำาตาม ๆ  กัน) เคยมีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรเสนอให้

ทำาโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อลดภาระงานของเด็ก...หลายที่เริ่มขยับ...หลายที่ยังบูรณาการไม่ได้เพราะครูเองยังไม่ค่อยเข้าใจ 

แต่เมื่อครูได้ลงมือทำาใน RBL ได้เห็นและเข้�ใจได้เองว่�โครงง�นบูรณ�ก�รนั้นทำ�ได้อย่�งไร ดังในบันทึกของครูท่�นหนึ่ง

		 “การศึกษาเรื่อง	“กล้วย” สามารถบูรณาการได้หลายกลุ่มสาระ	อีกทั้งยังเกิดความร่วมมือกันระหว่าง 

กลุ่มสาระด้วย	กล่าวคือ	โครงงานเพียงโครงงานเดียวสามารถให้ความรู้ที ่หลากหลายกลุ่มสาระวิชา	 

ยกตัวอย่างเช่น	วิธีการศึกษาที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์	ความเป็นมาและประโยชน์ของกล้วยที่บูรณาการ 

กับการงานและเทคโนโลยี	 การวางแผนการตลาด	 การคิดคำานวณต้นทุนการทำาผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

การจัดทำาข้อมูลทางสถิติที่บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา	เป็นต้น	นับได้ว่านักเรียนสามารถได้รับความรู ้

จากโครงงานอย่างชัดเจน”	(ครูอุไร จันทร์เจ้า โรงเรียนสกลวิสุทธิ จ.สมุทรสงคราม)
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…การก้าวผ่านอุปสรรคของครู RBL…

 บันทึกเรื่องราวการเดินทางของครูเพาะพันธุ์ปัญญา ทำาให้เราได้เห็นถึง “จิตวิญญ�ณแห่งคว�มเป็นครู” ที่มีในครู 

RBL ทุกคน เพราะกว่าที่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจะเติบโตและผลิใบให้เห็น ครูต้องใส่ใจ ดูแลและประคับประคอง ยื้อยึด

ฉุดดึง....เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ไม่ทิ้งใครไว้หลังห้อง ดังจะสัมผัสได้ผ่านเรื่องราวที่ครูวัยใกล้เกษียณท่าน

หนึ่งถ่ายทอดออกมา และจะได้เห็นถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยที่หัวข้อโครงงานจะต้องมาจากเด็ก มี

การใช้กิจกรรมจิตตปัญญาเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ก่อนที่จะให้เด็กกระโจนเข้าหา RBL และมีการทำา AAR ร่วม

กันเมื่อจบกิจกรรม

		 “เข้าสู่ปีที่	2	ของการทำาห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา	เริ่มเข้าที่เข้าทางบ้างแล้ว	ห้องเรียนของเราต้องเป็น

ไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนว่าสนใจอยากจะเรียนรู้ไปครูหรือไม่	ถ้าไม่	ครูจะไม่บังคับ	ปีนี้เด็กส่วนใหญ่ 

ที่ดูแลเป็นเด็กชั้น	ม.1	เราให้พี่	ม.	2	ที่เคยผ่านห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญามาเล่าประสบการณ์ให้น้อง	ๆ 	ฟัง	 

จากนั้นเริ่มต้นการหาประเด็นหลักในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดว่าบ้านเรามีอะไร 

น่าสนใจที่อยากเรียนรู้บ้าง เลือกจนเหลือ 3 อันดับ พร้อมบอกเหตุผล นำาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ให้รับรู้ 

ข้อมูลกันและกัน จากนั้นจึงให้ทุกคนเลือกเพียงประเด็นเดียว พบว่าในปีนี ้ทุกคนเลือกประเด็น  

“พื้นที่นาเกลือ” ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

		 บรรยากาศของการทำางานในช่วงแรก	ๆ	สำาหรับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างโรงเรียนเรา	เด็ก ๆ  

ส่วนมากขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าพูด ไม่กล้าคิด บางคนไม่ยอมพูดตอบคำาถามใด ๆ ทั้งสิ้น  

ยอมยืนเฉย ๆ ก็มี ปีนี้ครูนำาจิตตปัญญา มาใช้มากขึ้น	เริ่มทำากลุ่มฝึกเรื่องการฟัง	การเล่าเรื่อง	เล่นเกม	

ทำาให้เด็ก	ๆ	ผ่อนคลาย	สนิทกัน	เข้าใจกันมากขึ้น	บรรยากาศเริ่มพัฒนาในทางที่ดีขึ้น	แต่ไม่ใช่ทั้งหมด	 

มีผู้นำา	ผู้ตามชัดเจน	เมื่อต้องมีการเปลี่ยนกลุ่ม	หลายคนก็สามารถปรับตัวจากที่เคยตามก็สามารถมาเป็นผู้นำาได้	 

จากที่ไม่กล้าพูด	 ก็พยายามพูดได้มากขึ้น	 ช่องว่างระหว่างครูสูงวัยกับเด็กเริ่มลดลง	 เมื่อมีการนัดหมาย 

มาทำางานนอกเวลาบ่อยขึ้น	ยิ่งทำาให้นักเรียนมีสุข	สนุกสนาน	สนิทกันทั้งครูและเด็ก	สิ่งที่เห็นคือการช่วย

เหลือกันและกันทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม	 เห็นถึงความมุ่งมั่นของนักเรียนหลาย	 ๆ	 คนที่ต้องทำางานแข่ง 

กับเวลา	ความกังวลใจ	ความกลัว	

		 สำาหรับนักเรียนชั้น	ม.1	ที่ไม่เคยทำาโครงงาน	(มีนักเรียนบางคนบอกว่าตอนประถมเคยเป็นตัวแทน

ไปนำาเสนอแต่คุณครูทำาให้ทั้งหมด	ไม่เหมือนที่นี่หนูต้องลงมือทำาเอง)	คืองานหนักอย่างหนึ่งที่ครูต้องช่วย

ประคับประคอง	 ร่วมกันแก้ปัญหากับอุปสรรคที่เกิดตลอดเวลา	 เด็กขาดเรียน	 เด็กลาออก	 (มีทั้งลาออก

จากโครงการและออกจากโรงเรียน)	งานทำาต่อไม่ได้	ฯลฯ	การติดตามงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำาให้รู้ปัญหาเร็วขึ้น 

บางครั้งก็ได้จากการพูดคุยถามไถ่กันแบบไม่เป็นทางการกับบางกลุ่มถึงเพื่อน ๆ  ก็เป็นข้อมูลมาประเมินได้

ระดับหนึ่ง

  ครูกับนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตามลำาดับ แม้ไม่มากมาย 

เทียบเท่าโรงเรียนอื่น ๆ แต่ครูก็ภาคภูมิใจที่เห็นพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น เพราะเรารู้ดีว่าต้นทุนของ 
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เราต่ำามาก	ก็เพียงแต่หวังไว้บ้างว่ากระบวนการที่เราได้ทำา	RBL	กับเด็ก	ๆ	ที่ผ่านไปเกือบปีส่งผลให ้

เขาได้บ้าง	สิ่งที่เห็นชัดเจนคือความกล้าแสดงออก	มีการคิดมากขึ้น	ยิ่งเรารู้ว่าเขาได้นำาไปใช้ในการทำางาน 

ในวิชาอื่น ๆ ทำาให้เรายิ่งภูมิใจและดีใจมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 เด็ก	ๆ	บอกว่า	หนูคิดเก่งขึ้นค่ะ	ใช้เหตุใช้ผล	

เปรียบเทียบได้เร็วขึ้น	หนูเอาไปใช้ในวิชาภาษาไทยบ้าง	สังคมบ้าง	คณิตศาสตร์บ้าง	เป็นต้น	

		 ครั้งสุดท้ายที่ครูเห็นความน่ารักของนักเรียนคือการจัดนิทรรศการ	นักเรียนกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบ 

ในส่วนของการนำาเสนองานโครงงานบนฐานวิจัยที่นักเรียนทำาในรูปแบบโปสเตอร์	สำาหรับกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 

แต่มีบางกลุ่มที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้ช่วงนี้เก็บข้อมูลการสำารวจความคิดเห็น	 บางคนต้องดูแลแปลงสาธิต 

การทำานาเกลือ	ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบ้าง	เมื่อจบนิทรรศการครูได้ทำา AAR กับนักเรียน ยิ่งทำาให้ครู

ทึ่งในนักเรียนบางคน ดังเช่นนักเรียนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองมากจากที่ปกติเป็นคนไม่พูดเลย แต่วัน

นั้นเขาพูดกับวงสนทนาเขาเล่าเรื่องได้มากเหลือเกิน	เช่น	“.......หลอนค่ะ	หนูก็ไม่รู้ทำาไมทำาได้	หนูสามารถ

ช่วยเพื่อนดึงคนให้มาชิมข้าวเกรียบค่ะ.....”	 ส่วนบางคนก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี	 เช่น	  

“......หนูแปลกใจ	 เด็ก	 ๆ	 เข้ามาดูแต่นาเกลือกันเยอะแยะ	 แต่บางคนไม่เข้ามาดูโปสเตอร์ค่ะ	 หนูเลยหา 

วิธีแก้ปัญหาในการดึงน้อง	ๆ	มาได้	หนูอยู่แผนกทำาไอติมค่ะ	แต่เห็นฟลุ๊คมีน้อง	ๆ	มารุมกันเยอะมาก	 

หนูไม่มีความรู้ตรงนั้นมากนัก	ก็ฟังเขาอธิบายแล้วหนูก็ช่วยพูดอธิบายให้น้อง	ๆ 	ได้”	นักเรียนหญิงอีกคนว่า	 

“....สนุกดี	วุ่นวายกับเด็ก	ๆ	แต่ตื่นเต้นตอนประธานมา	แต่หนูได้ประสบการณ์ดีมากค่ะ	ทำาให้เรามั่นใจ

มากขึ้นในความรู้ความสามารถของเรา....”	

		 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง	 แต่ภาพที่ครูเห็นคือเด็กมีความสุข	 สนุกสนาน	 ต่างมีน้ำาใจช่วยเหลือกัน	  

นอกเหนือจากทักษะต่าง	ๆ 	ที่เขาเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ในการทำาโครงงานแล้วนำามาบอกเล่าให้คนอื่นฟัง	 

ด้วยความมั่นใจ	และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเติบโตทางปัญญาของเด็ก	ๆ	ที่มาจากการลงมือทำาโครงงาน

บนฐานวิจัย	ผลผลิตของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	โรงเรียนท้ายหาด”	(ครูอรุณวรรณ กลั่นกลึง โรงเรียน

ท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม)

 แม้จะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ในปีที่ 2 ของครูหลายท่าน แต่บททดสอบใหม่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เสมอ  

ในปีนี้ครูจะต้องรับมือกับเด็ก 2 กลุ่ม คือนักเรียนรุ่นหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ RBL มาแล้วหนึ่งปี และนักเรียนใหม่ที่เป็น 

รุ่นสอง ความแตกต่างจึงมีมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ในปีแรก โจทย์ที่ท้าทายมากคือการสร้างแรง

บันดาลใจให้เด็ก (ที่พ่อแม่มีฐานะดี) รู้สึกอยาก

ทำาโครงงาน ปีแรกผ่านไปได้ ปีนี้เลยผ่านไปได้

ง่าย ห้องเรียนชีวิตที่เกิดขึ้นในก�รทำ�โครงง�น 

RBL มีบรรย�ก�ศที่หล�กหล�ย กว่�จะถึงจุด

หม�ยก็ยังคงพบโจทย์ที่ย�กคือก�รเขียนบทคว�ม  

และไม่เฉพาะแต่เด็กโรงเรียนนี้ หากแต่เราพบว่าเด็ก

ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเขียนอย่างมาก โจทย์นี้จึงยัง

คงเป็นโจทย์ที่ท้าทายให้พวกเราชาวเพาะพันธุ์ปัญญา

หากระบวนการพัฒนาต่อไป
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		 “โครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาสำาหรับครูเป็นปีที ่	 2	แล้ว	ซึ่งเป็นปีที ่ได้นำาประสบการณ์จาก 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในปีแรกมาปรับปรุง	แก้ไข	พัฒนา	การจัดกระบวนการเรียนรู้ในปีนี้	แต่ก็ไม่ง่ายเลย 

เพราะก็ยังมีนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญารุ่นที่	 1	ที่ต้องเหมือนเริ่มใหม่	แต่ก็รู้สึกหายเหนื่อยกับนักเรียน

ในรุ่นที่	2	ที่เขาได้ผ่านประสบการณ์มาแล้ว	ทำาให้เขารู้วิธีในการแก้ปัญหาและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 

เป็นอย่างดี

		 สิ่งที่เห็นได้ชัดว่านักเรียนเริ่มมองเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	จะเป็นการเรียนรู้ที่หา 

ไม่ได้ในห้องเรียน มันคือห้องเรียนชีวิตที่ต้องรับมือกับตัวเอง	กลุ่มเพื่อน	 และงานในความรับผิดชอบ	

นักเรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญญาอย่างเป็นกระบวนการ	 ฝึกในการบริหารจัดการกับตัวเอง	 และได้ฝึกการ

ทำางานร่วมกันเป็นทีม	ที่จะมีข้อขัดแย้งกัน	ซึ่งจะทำาอย่างไรที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้	รู้สึกดีใจที่นักเรียน

ได้ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เพราะยากที่จะหาได้ในการเรียนในห้องเรียน

		 สำาหรับการทำางานของครูในฐานะครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน	ม.1	ซึ่งเป็นรุ่น	1	มีหลากหลาย 

ความรู้สึกผ่านหลากหลายช่วงเวลา	ช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้มาซึ่งหัวข้อเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุด นักเรียน

จะมีคำาถามว่า “ทำาไมหัวข้อของหนูจึงทำาไม่ได้” จะพบกับปฏิกิริยาของนักเรียนหลากหลาย ทั้งผิดหวัง 

ดีใจ ซึ่งตอนนี้ที่จะได้ฝึกให้ครูและนักเรียนใช้เหตุและผลมาโต้แย้งกันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถ 

ของครูมากอีกช่วงเวลาหนึ่ง	หลังจากนั้นก็เขียนข้อเสนอและนำาเสนอเริ่มฝึกให้นักเรียนได้วางแผนงานของ 

ตัวเอง	แต่ยังพบว่านักเรียนบางกลุ่มยังไม่ได้ติดตามงานของตัวเองเท่าที่ควร	ช่วงเวลาที่สนุก	สุขใจ	เหนื่อย	

และท้อใจคงเป็นตอนที่ลงมือปฏิบัติการทดลอง	ในช่วงนี้นักเรียนได้ทำาตามสิ่งที่วางแผนไว้	บางกลุ่มดำาเนินงาน 

ตามแผนที่กำาหนดไว้ได้เป็นอย่างดี	มีความรับผิดชอบ	บางกลุ่มก็ทำาเอาครูเหนื่อยใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะ

มีเพื่อนที่ไม่ช่วยเหลืองาน	เลยต้องมานั่งคุยทำาความเข้าใจกันจึงผ่านไปด้วยดี	ยากที่สุดก็คงเป็นตอนเขียน

บทความเพราะนักเรียนยังขาดทักษะการเขียนอย่างมาก ซึ่งคงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และพัฒนาต่อไป

		 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสำาหรับครูจึงเป็นโครงการที่จะพัฒนาทั้งครูและนักเรียน	ให้เรียนรู้ไปพร้อม	ๆ 	 

กันที่จะมีประสบการณ์ร่วมกัน	 เป็นโครงการที่ไม่อาจจะทำาให้เด็กพัฒนาได้ทุก	 ๆ	ด้านในปีเดียว	 แต่

เชื่อม่ันได้ว่าจะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาและทักษะชีวิตอย่างต่อเน่ืองตลอดไปได้”	 

(ครูขวัญธนา จันทร์ชื่น โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จ.สมุทรสาคร) 

 เรื่องราวที่ครูอีกท่านหนึ่งถ่ายทอดออกมาทำาให ้เร�ได้เห็นคว�มทุ่มเทของครู ทั้งแรงก�ย แรงใจ และเวล�ส่วนตัว 

เพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ของเด็ก โดยมีพลังที่หล่อเลี้ยงคือกำ�ลังใจจ�กเด็กและครอบครัว และเมื่อเห็นคำาจัดกัดความของ  

“RBL” ที่ครูและเด็กช่วยกันคิด ชวนให้อมยิ้มและคิดตาม...เออ...ท่าจะจริง แม้ในการทำา RBL นั้นอาจจะต้องล้มเหลว 

และไม่ประสบความสำาเร็จ ห�กแต่เพียงครูชี้แนะให้เด็กเรียนรู้ในคว�มล้มเหลวนั้น (อย่างที่จะได้เห็นในตอนท้ายของ 

เรื่องราวนี้) ประสบก�รณ์ทุกอย่�งที่ผ่�นเข้�ม�ก็จะมีค่�เป็นบทเรียนพื้นฐ�นสำ�หรับชีวิตในอน�คตต่อไป

		 “การเรียนรู้	RBL	ของตี่ตงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าโครงการจนปีนี้เป็นปีที่	2	มีครูแกนนำาและ 

ครูรุ่น	2	เริ่มตั้งแต่การวางแผน	การจัดการเรียนการสอน	RBL	เราให้นักเรียนเลือกวิชาที่ชอบเป็นลำาดับ	1	 

และ	2	จึงนำาไปจัดกลุ่มให้มีจำานวนเท่า	ๆ	กัน	 เพื่อแบ่งเบาภาระงาน	แต่วิธีจัดแบบนี้	 เราต้องการสอน
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ให้เด็กรู้จักการทำางานร่วมกับเพื่อนคนอื่น	 ๆ	 รู้จักปรับตัว	 แต่ก็ยังไม่บรรลุผล	 เพราะมีเด็กบางส่วนที่ไม่

เข้าใจต้องการทำางานกับเพื่อนสนิทอย่างเดียว เพราะไม่สามารถทำางานได้ เพื่อนไม่ช่วย นี่คือประเด็นแรก

ที่เราผู้เป็นครู ต้องนำากลับไปคิดต่อ แต่ยังไม่หมดแค่นี้	ปัญหาด้านเวลาที่ไม่ตรงกัน การออกจากบ้าน  

เพื่อมาทำางานของเด็กเพราะเด็กที่โรงเรียนเป็นเด็กที่บ้านต้องการใช้แรงงาน จึงไม่ให้ออกจากบ้าน ปัญหา

ทุกอย่าง (และมากกว่านี้) ถูกสะสมแต่เราค่อยแก้ไขไปทีละข้อ โดยพยายามยึดที่เด็กเห็นความสำาคัญที่

เกิดผลต่อเด็กให้มากที่สุด 

  ตั้งแต่ทำา RBL ไม่ค่อยได้หยุด	แม้แต่วันที่อบรมเมื่อกลับจากงานก็ต้องไปทำางานต่อกับเด็ก	ๆ	 

(กลับเที่ยงคืนตลอด	ก็รู้นะว่าเด็กก็คงเหนื่อยเหมือนเรา)	สิ่งที่ครูทุ่มเท	เพราะเห็นว่า	เด็กต้องการทำาด้วยตัวเอง  

หากเด็กถูกครูบังคับ ก็ได้แต่ทำาแต่จะไม่คิดเอง ถ้าเด็กจะทำาเราต้องรีบสนับสนุน ถึงแม้เป็นความเหนื่อย	

เมื่อตื่นมาความเหนื่อยนั้นจะหายไป	เพราะเราต้องเดินก้าวต่อไปด้วยกำาลังใจที่ดีจากเด็กและครอบครัวเป็น

สิ่งสำาคัญ อีกอย่างที่สำาคัญในการขับเคลื่อน RBL คือ ความเข้าใจของครู เกิดทีมที่ดี เพราะด้วยความไม่

เข้าใจของครูจะทำาให้เด็กรู้สึกไปไม่ถูก	จะหันไปไหนก็มืดหม่นไปหมด	โจทย์นี้ค่อนข้างยากแต่เราจะพยายาม

ทำาให้สุดความสามารถ

		 เคยให้เด็ก	ๆ	คิดเกี่ยวกับคำาจำากัดความโครงการ	RBL	คนละ	3	คำา	แล้วคัดเลือก	ได้คำาว่า	 

“ได้ความรู้ ถามแล้วอ๋อ อึนมึนเอ๋อ”	 ช่วยกันเรียบเรียงได้ว่า	 “เมื่อเริ่มเรียน RBL เราจะเริ่มอึนมึนเอ๋อ  

เมื่อสงสัย เราจึงถามแล้วอ๋อ! เมื่อเราอ๋อ หายสงสัย เราเข้าใจ ได้ความรู้”	เด็ก	ๆ 	แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้น	รู้จักการแก้ปัญหา	 เรียนรู้จากข้อผิดพลาด	ผ่านความสุขและความทุกข์ของเพื่อนด้วยกันและของ

ครู	เด็กเรียนรู้จากปัญหา	จากคำาพูด	เสียเงิน	2,000	ไม่ได้อะไร	เพราะเวลาทำางานก็จะทำาแบบเดิม	ๆ	แต่

เมื่อนำาข้อผิดพลาดความล้มเหลวมาคุยกัน	จะได้แนวทางแก้ปัญหา	เงิน	200	แต่ได้งานที่สำาเร็จ	ส่วนกลุ่ม

ที่มีการบริหารงานดี	 จะทำาให้เด็ก	 ๆ	มีความสุข	 เด็กจะมองปัญหาว่าเล็กน้อย	ค่อยหาหนทาง	 เพื่อไปสู ่

ความสำาเร็จ	รู้จักให้อภัย	และรู้จักการวิเคราะห์เพื่อนให้เพื่อนทำางานที่เพื่อนทำาได้	เด็ก	ๆ 	มีความกระตือรือร้น

มากขึ้น	 ถึงแม้จะมีการสอบต่าง	 ๆ	 นานาที่คอยกดดันทั้งครูและเด็ก	 เพราะยังมีการวัดและประเมินผล	  

เด็กผ่านการทำาข้อสอบมากกว่าทักษะที่จำาเป็นจึงหนีไปไม่พ้น	แต่ก็มีเด็กบางส่วนที่รู้จักนำาแนวทางการเรียนรู้	

RBL	ไปใช้ในการทำาข้อสอบ	เช่น	การวิเคราะห์ข้อสอบ	การหาคำาตอบ	การทำาอย่างตั้งใจ	ส่วนเด็กที่เป็นรุ่น	2	 

จะได้เรียนรู้ผ่านพี่	ถึงแม้พี่จะบอกว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอด	ครูจะบอกเสมอ สิ่งที่เราทำาไม่สำาเร็จนั้นไม่ได ้

แปลว่า เราไม่ได้อะไรเลย เราหัดเรียนรู้จากสิ่งนั้น	 เด็กมีความสามัคคีช่วยเหลือกัน	 กล้าแสดงออก	  

ไม่เคยพูดก็ได้พูดผ่านกิจกรรม	 RBL	 นี้	 เด็กชอบการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น	 โดยสังเกตจาก

การที่เด็กชอบถามคุณครูว่าเมื่อไหร่จะไปทำา	 เริ่มทำา	 RBL	 เด็กตื่นเต้น	 ต่อมาเป็นความท้อความเหนื่อย	  

แต่สุดท้ายประกายความสุขเกิดเพราะความสำาเร็จจากงานของเด็ก	ๆ 	เด็ก	ๆ 	ถือได้ว่า	คือ	ความภูมิใจของ

ครูทุกคน”	(ครูธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) จ.สมุทรสาคร) 
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…เสน่ห์ของเพาะพันธุ์ปัญญา…

 เรื่องราวประสบการณ์ของชาวเพาะพันธุ์ปัญญา ดูเหมือนจะมี ทั้งทุกข์ สุข ปนเศร้า ตื้นตันเคล้าน้ำาตา มันคือเสน่ห์ 

ของโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ� ที่ทำาให้ครูสังคมศึกษาท่านหนึ่งหลงใหล บันทึกของครูท่านนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่หายไปเมื่อ 

ก้าวสู่ปีที่ 2 จากประสบการณ์เกิดความเข้าใจมาแทนที่ พร้อมที่จะพาเด็กก้าวเดินผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  เรื่องราวและประสบการณ์

ของครูท่านนี้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทใหม่ “สอนโดยไม่สอนแต่สอนโดยตั้งคำ�ถ�ม”ที่ครูได้เรียนรู้และตระหนัก

		 “การเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเข้าสู่ปีที่	 2	 ในความรู้สึกที่มีความหวาดกลัวต่อโครงงาน 

ฐานวิจัยในความเป็นครูสังคมศึกษา	ปีนี้ความกลัวมันหายไป	กลายเป็นความเข้าใจมาแทนที่	มีความชัดเจน 

และเข้มขึ้นในองค์ความรู้ วิธีและกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญาที่มอบให้ ทำาให้ข้าพเจ้าตอบโจทย ์

ที่ครูอย่างข้าพเจ้าเคยภาคภูมิใจว่าสอนศิษย์คนหนึ่งตอบคำาถามได้ถูกต้องเขียนได้ถูกหมดตามคำาที่ครูอธิบาย

ทั้งหมด แต่นะวันนี้สิ่งนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว เขาจำาได้ในความคิดของครู แต่ของเขาล่ะคิดอย่างไร ....... 

 การบ่มเพาะปัญญาให้แก่ศิษย์จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเขาไม่ได้ถูกฝึกให้คิด การฝึกให้คิดจะต้องถูกป้อนด้วย

คำาถาม และทิ้งช่วงเวลาให้อิสระทางความคิดแก่เขา และถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดและค้นหาคำาตอบ อย่าง

สมเหตุสมผล...และสามารถจัดการหาคำาตอบ ตอบสิ่งที่เขาอยากรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากโครงงาน	  

เหมือนกับการจำาลองวิถีชีวิตของนักเรียนจากสังคมโลกใบใหญ่	 มาฝึกการเรียนรู้ก่อนจากโลกใบเล็กคือ 

โครงงาน	ให้เขาได้ฝึกการเรียนรู้ชีวิต	เริ่มจากตัณหาใฝ่ดี...	ความอยากรู้อยากเห็นที่ถูกกระตุ้นด้วยคำาถาม	

ตะล่อมความคิดเข้าสู่กรอบทางที่ถูกต้องเพื่อหาประเด็นหลัก	แล้วพากันเดินสู่ประเด็นย่อยภายใต้แนวคิดที่

ให้อิสระทางความคิดแก่ผู้เรียน	ศึกษาแนวคิด	สืบเสาะวิธีการกระบวนการเพื่อหาคำาตอบ	 เรียนรู้แนวคิด

จากสื่อรอบด้าน	ด้วยเทคนิคของสื่อเทคโนโลยี	การสื่อสาร	การรู้จักตั้งคำาถาม	การค้นคว้า	 เพื่อศึกษา

และต่อยอด....ใช่ไม่ใช่.....	ลองผิดลองถูกล้วนแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความเป็นครู....ให้ทั้งสิ้น	จัดเก็บ

ไว้ด้วยระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษาต่อ	 พรั่งพร้อมด้วยสุตมยปัญญา	 จินตมยปัญญา	 และ 

ภาวนามยปัญญา	

		 โลกใบเล็กในโครงงาน	นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทำางานร่วมกันกับเพื่อน	การแก้ปัญหา	สุขบ้าง...

ทุกข์บ้าง...หัวเราะบ้าง...ร้องไห้บ้าง...สมหวังบ้าง...ไม่สมหวังบ้าง...ทำาแล้วทำาอีก...เหนื่อย	ท้อแต่ไม่ถอย... 

เด็ก	ๆ 	ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน...เข้าใจกันบ้าง...ไม่เข้าใจกันบ้าง...และเด็ก	ๆ 	ก็สามารถก้าวข้าม...ผ่านพ้น

สิ่งเหล่านั้นมาได้	พบกับความสำาเร็จนี้แหละชีวิตจริงของโลกใบใหญ่	อีกหนึ่งทักษะ	ในความเปลี่ยนแปลง

ของนักเรียนที่ครูค้นพบ	สิ่งเหล่านี้แหละคือเสน่ห์ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่ครูสังคมศึกษาอย่างข้าพเจ้า

หลงใหล	และท้ายสุดในปีที่	 2	นี้	 ข้าพเจ้าก็คงต้องบอกรักและกราบขอบพระคุณผู้เป็นเจ้าของทุน	สกว.	

มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะวิทยากรพี่เลี้ยงที่น่ารัก	และอาจารย์ใหญ่อาจารย์สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	ท่านเป็น

ครูผู้ชี้แนะเยี่ยมยุทธ์ตลอดกาล	และขอให้โครงการนี้พัฒนาต่อยอดยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ”	

(ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม) 
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…ต้นกล้าต้นนี้ ต้องเจอกับลมแรง ยังต้องการคนค้ำาจุน…

 เมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะจะเติบโตงอกงามได้ มิใช่เพียงแค่การรดน้ำาใส่ปุ๋ยจากทีมครูแกนนำา หากแต่ยังต้องการ 

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่พร้อมจะปกป้องแดดฝนและลมพายุ ผู้บริหาร...คือบุคคลสำาคัญ หลายโรงเรียนโชคดีที่มีผู้บริหาร

เข้าใจและพร้อมให้การสนับสนุน พี่เลี้ยงได้ประจักษ์ชัดในข้อนี้ดี ด้วยเห็นได้จากการทำางานของทีมครูโรงเรียนหนึ่ง ที่ใน 

ปีแรกครูต้องทำางานด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยว ล้มลุกคลุกคลานจนสำาเร็จได้เพียงเพราะแรงใจจากเด็ก แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน 

เข้าสู่ปีที่สอง ผู้บริหารท่านใหม่เห็นความสำาคัญและให้การสนับสนุน ทำาให้ครูกลุ่มนี้ดูจะมีความสุขกับการจัดการเรียนรู้แบบ 

RBL ในปีนี้อย่างมาก

 เมื่อกล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียน จากการทำางานอย่างต่อเนื่อง ทำาให้รู้สึกชื่นชมผู้บริหารสองท่านเป็นอย่างมาก ท่านแรก

คือ ผอ.เสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน

วัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) ที่ต้องบอกว่าพยายาม 

เข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์พี่เลี้ยงมาโดยตลอดแบบ 

เกาะไม่ปล่อย ด้วยตระหนักดีว่าหากเมื่อใดที่ท่านปล่อยมือ  

โอกาสก็อาจจะหลุดลอยไปจากโรงเรียนขยายโอกาส

ขนาดเล็กแห่งนี้ ในปีแรก...ท่านได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ 

และขับเคลื่อน RBL ที่โรงเรียนไปพร้อมกับคุณครู  

ในปีน้ี…...ท่านเร่ิมถอยออกมาเฝ้าดูคุณครูขับเคลื่อน

กันเอง เพื่อให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นในโรงเรียน เรื่องราว 

ที่ท่าน ผอ.เสาวลักษณ์ ถ่ายทอดทำาให้เราได้เห็นถึง 

ก�รร่วมคิดร่วมทำ�ระหว่�งครูและผู้บริห�ร ได้เห็นถึง 

ก�รบริห�รจัดก�ร RBL ที่ให้ครูทุกส�ระวิช�ช่วยกันขับเคลื่อน 

		 “ปี	2558	เป็นปีที่	2	แล้วที่ได้นำาพาครู	นักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-	3	เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ ์

ปัญญากับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล	 ด้วยโรงเรียนมีเด็กมัธยมศึกษาทุกชั้นเพียง	 35	 คน	 ได้ร่วม

วางแผน ทบทวนจากการทำางานในปีก่อนกับคุณครู และจัดลำาดับการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับการอบรม 

การเป็นพี่เลี้ยงโครงงานวิจัย	เด็ก	ๆ 	ม.2	-	3	ได้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว	ส่วน	ม.1	น้องใหม่คงยังไม่เข้าใจ	

ดังนั้นจึงให้จัดกลุ่มโครงงานแยกตามระดับชั้น	 คุณครูปรีญาวรรณ	สีฉิม	ครูวิทยาศาสตร์	 และ	คุณครู

สมศรี	งั่วสมบูรณ์	ครูภาษาไทย	คุณครูเพ็ญศรี	บุญจุ่น	ครูสังคมศึกษา	จะเป็นหลักในการจัดกิจกรรม

ระดมสมองกำาหนดประเด็นหลักของโครงงาน	 เด็ก	 ๆ	 เริ่มมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น	 สิ่งที่เป็นภาระงาน

ของเขาทุกวัน	เช่น	ทำาเวรโรงอาหาร	ทำาเวรดูแลพื้นที่ต่าง	ๆ	ในโรงเรียน	และโรงเรียนของเรามีเอกลักษณ์

ว่า	สะอาด	ร่มรื่น	จึงกลายมาเป็นประเด็นหลักเรื่อง	“สิ่งแวดล้อม” จากนั้น	คุณครูณัฐพงศ์	พาเด็ก	ๆ	ทำา

กิจกรรมจิตตปัญญา	ให้เด็ก	ๆ	มีสมาธิ	และรู้จักการทำางานเป็นทีม	
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  ในปีนี้จะให้โอกาสคุณครูได้ดูแลเด็ก ๆ  ทำาโครงงานอย่างอิสระ ไม่ได้เข้าไปวุ่นวาย เพียงกำากับ

ดูแล ติดตามสอบถาม เพื่อช่วยเหลือ ประสานงาน เพียงให้กรอบการทำางานในชั่วโมงเพาะพันธุ์	3	ชม.	

ขอให้ครูภาษาไทยกับครูสังคมศึกษา	ดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงโครงงาน	การเขียนบทความ	

ครูคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือด้านการสืบค้นข้อมูลประกอบ	 ครูวิทยาศาสตร์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับ 

การออกแบบการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	การสรุปผล	อภิปรายผล	ครูคณิตศาสตร์	ดูแล

การคิดคำานวณการวิเคราะห์ข้อมูล	มีครูสุขศึกษา	ครูภาษาอังกฤษ	ดูแลการซักถาม	การกระตุ้นให้เด็ก 

หาคำาตอบ	

		 เวลาผ่านไป	รอผลด้วยความกังวลในใจว่า	จะท่าดีทีเหลวไหม	เพราะเด็ก	ๆ	เราเป็นเด็กกลุ่ม 

ปลายแถว	จนมีการนำาเสนอโครงงานล่าสุด	ก็เข้าท่าดีนะ	ดูเป็นรูปเป็นร่าง	บางกลุ่มมีไอเดีย	มีแนวคิดที ่

จะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันให้ได้จริง	 เช่น	 โครงงานอาหารปลาพอเพียง	 โครงงานเตาเผาขยะ	 โครงงาน 

เครื่องดักแมลงวัน	ถึงแม้บางโครงงานอาจจะไม่ได้ผลสำาเร็จ	อย่างที่คาดหวัง	ออกแบบชิ้นงานไม่ตรงกับ 

ที่คิด	 เช่น	 เครื่องกดลดพื้นที่	 ถังขยะจากกระดาษ	 แต่เด็ก	 ๆ	 ทำาได้	 มีความตั้งใจจริง	 ตอบคำาถาม 

ตามที่ลงมือปฏิบัติได้	รู้ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร	กับชิ้นงานที่ไม่สำาเร็จ	เพียงแต่อาจจะศึกษาหาข้อมูล

สนับสนุนน้อยไป	ถึงแม้บางเรื่องครูก็ไม่รู้	ไม่เข้าใจเหมือนกัน	คุณครูทุกคนให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือเด็ก	ๆ 	 

ทั้งชี้แนะ	กระตุ้นถามให้คิด	ให้ค้น	และลงมือทำาด้วยกันหาคำาตอบ	พาไปแหล่งเรียนรู้	เห็นการทำางานเป็น 

กลุ่มของเด็ก	 ๆ	 ทำาให้นึกถึง	 “เด็กทุกคนเรียนรู้ได้”	 ขอให้เด็ก	 ๆ	 ได้มีโอกาสได้ลงมือทำาจริงสักครั้ง	  

บางครั้งคิดในใจว่า	“ทำ�ไมไม่เป็นอย่�งนั้นอย่�งนี้”	เพราะ

เราเอาตัวเองเป็นเครื่องวัด	 เด็กเขาก็คือเด็ก อาจใช้ 

เวลาไม่เท่ากัน วันนี้ขอบคุณผู้ริเริ่มโครงการ	ผู้สนับสนุน 

โครงการ	ทีมพี่เลี้ยงที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก	ให้โอกาส 

เด็กน้อยด้อยโอกาสได้ลงมือเรียนรู้จริง	อาจเป็นการลงทุน

สูงกว่าโรงเรียนอื่น	ๆ 	แต่เราได้เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่ง

การส่งเสริมการเรียนรู้	พี่	ๆ 	จะช่วยน้อง	เด็ก	ๆ 	ทุกคน

จะซึมซับการรับรู้	คงจะจดจำาได้นานแสนนาน	เหมือน

บทกลอนของหม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	ที่กล่าวว่า	

   กล้วยไม้ออกดอกช้า  ฉันใด 

   การศึกษาเป็นไป   ฉันนั้น 

   แต่ออกดอกคราวใด   งามเด่น

   งานสั่งสอนปลูกปั้น  เสร็จแล้วแสนงาม 

		 ขอขอบคุณทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งที่ไม่ได้กล่าวถึง	 อีกครั้ง	 (ผอ.เสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ 

โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร
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 ผู้บริหารโรงเรียนอีกท่านหน่ึงที่ร่วมเรียนรู้ไปกับคุณครูในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของศูนย์มหิดลโดยตลอด  

คือ ผอ.เพ็ญประภา ศรีสุวรรณ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ท่านเข้ามาเรียนรู้ในทุกกิจกรรมที่ศูนย์ 

พี่เลี้ยงจัด เมื่อได้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ทำาเพียงห้องเดียวในปีแรก ต่อมาในปีที่สองท่านจึงให้ขยายผลโดยให้มี 

การจัดการเรียนรู้แบบ RBL ทุกระดับชั้น และไม่เพียงแต่มอบนโยบาย ท่านยังมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ผ่านไปอีกหนึ่งปี... 

ก็เห็นผล โรงเรียนจัดงานวิชาการให้ทุกคนได้เสนอผลงาน พี่เลี้ยงได้เข้าไปร่วมด้วย...เห็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา โปสเตอร์

นำาเสนอผลการทำา RBL ถูกทำาขึ้นจากกระดาษฟลิปชาร์ตแบบง่าย ๆ ที่ไม่มีรูปแบบตายตัว มีผลงานจัดแสดงประกอบที่

แม้จะไม่ได้เป็นชิ้นงานที่สวยสดงดงาม แต่ก็แฝงไปด้วยเรื่อง

ราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของเจ้าของ เชื่อว่า...

หากทุกคนได้สัมผัสกับนักเรียนเจ้าของโครงงาน RBL ทุก

เรื่องในทุกโรงเรียน ท่านจะเห็นเหมือนกับที่พี่เลี้ยงเห็น คือ

นักเรียนทุกระดับบอกเล่าประสบการณ์ด้วยแววตาเป็นประกาย 

ถามอะไรก็ตอบได้อย่างฉะฉาน และการแสดงออกของเด็ก 

...ล้วนแต่เรียกน้ำาตาแห่งความซาบซึ้งของครูให้ไหลออกมา 

ด้วยไม่เคยคิดว่าเด็กของตนจะทำาได้

 กลับมาที่งานวิชางานของโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา  

(ตี่ตง) นอกจากนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ที่พิเศษกว่านั้นคือ 

มีการประชุมกลุ่มย่อย ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง 

ครู ผู้บริหารโรงเรียน ได้มานั่งล้อมวงคุยกัน ร่วมสะท้อน

ประสบการณ์และความรู้สึกต่าง ๆ  รวมทั้งเสนอแนวคิดต่อการ

จัดการห้องเรียน RBL ทำาให้เชื่อได้ว่า... RBL ของโรงเรียน

บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) จะหาจุดลงตัวได้ในสุด 

 ในฐานะพี่เลี้ยง อยากจะเห็นสิ่งดี ๆ  เกิดขึ้นในทุกโรงเรียน แม้วันนี้...แต่ละโรงเรียนที่เข้าโครงการจะได้เมล็ดพันธุ์  

และมีครูแกนนำาที่มีความสามารถ แต่โรงเรียนจะต้องหารูปแบบของตัวเอง เพราะ RBL (รวมทั้งการเรียนการสอน 

รูปแบบอื่น ๆ ) ไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ที่ใครจะเอาไปใช้แล้วได้ผลเหมือนกัน ดังคำากล่าวที่ว่า “no one fit for all”  

ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นกับผู้ใช้ที่จะต้องเรียนรู้และทำาความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยน 

ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง ณ จุดนี้ คงต้องฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกัน อย่าปล่อยให้การพัฒนาเด็กเป็นเรื่องของครู 

เพียงลำาพัง แม้ครูจะมีเครื่องมือที่ดี หากแต่ไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลนานัปการ ก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใด  

การเดินทางยังไม่จบ...ด้วยมือของเรา แรงของเราทุกคน จะช่วยกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์...ให้เติบโตงอกงาม เป็นปัญญา

ของแผ่นดิน...ต่อไป
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงร�ย และพะเย� 

รวมจำ�นวน 10 โรงเรียน โดยมีน�งส�ววิมลรัตน์ บุตรด�ซุย 

เป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่ร่วมกันพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน

โดยใช้ก�รทำ�โครงง�นฐ�นวิจัยเพื่อพัฒน�นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้………อย่างมีความสุข

วิมลรัตน์  บุตรด�ซุยและทีมพี่เลี้ยง

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยพะเย�

 จากการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในปีแรกนั้น คำาว่า “ RBL และก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “ เป็นอะไรที่ใหม่  

และไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะว่า พี่เลี้ยงแต่ละคนไม่มีใครเคยทำางานเกี่ยวกับด้านการศึกษา หรือ 

มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย เราจึงต้องทำาการบ้านมากเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พี่เลี้ยง ครู 

และนักเรียน การดำาเนินโครงการตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ทั้งอุปสรรค ทั้งปัญหา ความยากลำาบาก ที่ผ่านพ้นมานั้น มี

ความสำาเร็จเล็ก ๆ  ที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นกำาลังใจให้แก่คณะทำางาน และผู้เข้าร่วมโครงการดังเรื่องเล่า หรือเสียงสะท้อน

ที่มาจากใจของเหล่าสมาชิกน้อย ๆ ในโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา……เปิดโลกทัศน์ของหนู

 จากกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่ต้องเรียนอยู่ภายในห้องเรียน แม้กระทั่งการท่องจำาวิชาต่าง ๆ  สำาหรับการเรียนรู้

แห่งศตวรรษที่ 21 นั้นมักทำาให้นักเรียนไม่อยากเรียนรู้ หรือกระหายหาความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากกระบวนการ

ปฏิบัติ การได้ลงมือทำาเพื่อค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง จึงเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

ทำาให้นักเรียนรู้ว่ามีความรู้ใหม่ ๆ จำานวนมาก ที่พร้อมให้ได้เรียนรู้เพียงแต่เปิดใจ และไขว่คว้า ดังที่มีนักเรียนพบว่า 

ตนเองไม่ใช่กบในกะลาอีกแล้ว การทำาวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ใช้ความรู้ ใช้หลักเหตุและผล ประเด็นการศึกษานอก

ห้องเรียนเป็นที่ให้ความสนใจของนักเรียนหลายคน ตื้นเต้น และมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูล และให้ความสนใจ

ท้องถิ่น ชุมชนของตนเองมากขึ้น
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		 ..............	หนูได้ไปอบรมและนำาเสนอความก้าวหน้าของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	จากการที่หนู
ได้ไปไหนหลาย	ๆ	สถานที่	 ทำาให้หนูได้มีความรู้ใหม่	ๆ	มากขึ้น	 ไม่ใช่กบในกะลาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว	 
การทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเปรียบเหมือนเราได้เรียนอีกหนึ่งแขนงวิชาแต่แตกต่างกับการเรียนในหนังสือ
เพราะมันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ซึ่งอาจจะไม่มีในหนังสือเล่มไหน	 ไม่มีในทฤษฎีหรือกฎข้อ
ไหน	เราเรียนรู้ในฐานการวิจัยคือการนำาเอาความรู้ควบคู่ไปกับจินตนาการด้วยอยู่บนเหตุและผลเสมอ...........

นางสาวดารเนตร	จตุนาม
โรงเรียนภูซางวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 นักเรียนชั้น ม.2 จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา คนนี้..ปีนี้ได้ทำาโครงงานเองจริง ๆ ซะทีหลังจาก 

ปีก่อนคอยเฝ้าสังเกตกิจกรรมของรุ่นพี่ซึ ่งตอนนี้อยู่ ม.3 ว่ามันจะทำายังไง ยากมั้ย.... ครูเริ ่มกระบวนการเรียนรู้

นอกห้องเรียนโดยพาสำารวจพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโดยไม่ได้กำาหนดหัวข้อเพียงแต่ให้นักเรียนศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ และ 

เมื่อมาถึงชุมชนเจริญราษฎร์ เป็นชุมชนที่ผลิตกล้วยกรอบของอำาเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา นักเรียนให้ความสนในเรื่องกล้วยทอดกรอบ  

ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่อยู่ในชุมชนและได้สัมผัสเกือบทุกวัน เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทำาให้นักเรียนเห็นความสำาคัญ 

ของสิ่งใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งแม้แต่เรื่องกล้วยทอดก็มีความรู้ซ่อนอยู่มากมายที่เด็ก ๆ  ไม่เคยใส่ใจมาก่อน และจากการปลูกฝัง 

ด้วยโครงการขยะ....ของปีที่แล้ว ทำาให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสำานึก และรับผิดชอบต่อสังคมโดยที่สามารถเป็นตัวอย่าง

ให้แก่คนในชุมชนได้เลยทีเดียว

		 ..........ไม่น่าเชื่อ	ก็แค่	“กล้วยทอด”	มันช่างมีองค์ความรู้ช่อนเร้น	ที่เราไม่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีใหม่	 

ที่นอกเหนือจากวิธีการที่ครูพยายามป้อนให้	 ดิฉันคุ้นชินมานาน	 จนวันนี้ดิฉันเป็นเด็กที่มีความรอบคอบ	

สุขุม	รับผิดชอบตนเอง	และที่น่าดีใจที่สุดดิฉันได้มีส่วนในการรับผิดชอบชุมชน	สังคมบ้านดิฉัน	แม่ดิฉัน

ดีใจมากที่เห็นดิฉันเป็นเด็กดี	รู้คุณค่าของชีวิต........

เด็กหญิงอารียา	เทพสุวรรณ์
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 และนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของการเห็นความสำาคัญของสิ่งใกล้ตัว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีนี้ทำาเรื่องเกี่ยวกับ 

ถั่วเน่า จากเรื่องเล่า เป็นช่วงที่ศูนย์พี่เลี ่ยงให้แต่ละโรงเรียนทำาคลิปวีดีโอกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนเด็ก ๆ 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้ออกไปสัมภาษณ์ข้อมูลปราชญ์ในชุมชน สร้างความตื่นเต้นมากกว่าทุกครั้งเพราะครั้งนี้ต้องอัด

วีดีโอด้วย ในครั้งนี้ทำาให้นักเรียนรู้ว่าสิ่งใกล้ตัวอย่างถั่วเน่าซึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหารทุกอย่างของชนเผ่าไทลื้อ ไทใหญ่ 

สิ่งที่นักเรียนกินอยู่ทุกวันเหมือนจะรู้ดีทุกอย่างแล้ว แต่เมื่อมาสัมผัสด้วยตนเองทำาให้ทราบว่าแทบจะไม่รู้อะไรเลย 

 การเรียนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ทำาให้นักเรียนตระหนัก และให้ความสำาคัญกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน แม้กระทั้งสิ่ง

ใกล้ตัว สิ่งที่คุ้นเคยที่เคยคิดว่ารู้ดีแล้ว เมื่อเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงทำาให้ทราบว่ามีองค์ความรู้ซ่อนอยู่ และคนในชุมชน 

ต่างให้ความสนใจกระบวนการเรียนการสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญาโดยให้คนในชุมชนมีบทบาทต่อการสร้าง และส่งต่อ 

ความรู้ดั้งเดิมเพื่อการพัฒนาและต่อยอดสู่เด็กรุ่นใหม่
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	............จากนั้นได้ไปสัมภาษณ์แม่อุ ้ย	(ผู้สูงอายุ)	ชนเผ่าไทยใหญ่และไทยลื้อ	บริเวณบ้านห้วยน้ำาขุ่น 

อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งทำาให้ฉันตื่นเต้นมากกว่าเดิม	 เพราะผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั้นอพยพมา

จากเมืองสิบสองปันนาของประเทศจีน	พูดภาษาไทยได้แต่ฟังแล้วต้องช่วยกันแปลอีกครั้งหนึ่ง	บรรยากาศ

เป็นกันเองเหมือนยายเล่าความหลังให้หลานฟัง	พวกเราทุกคนตั้งใจฟังและสิ่งที่ตามมาคือคำาถามที่พรั่งพรู

ของพวกเรา	 เกี่ยวกับเรื่องที่กำาลังถ่ายทำาวีดีโอบ้าง	 เกี่ยวกับเรื่องอื่น	ๆ	บ้าง	 เพราะแม่อุ้ยเล่าให้ฟังแต่ละ

เร่ืองฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะคุ้นเคยและอยู่ในท้องถ่ินน้ีแต่ในทางกลับกันฉันทำาไม

ไม่รู้	 เช่น	 ถั่วเน่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอาหารของชนเผ่าไทลื้อ	 ไทใหญ่	 แต่ละชนเผ่านั้นมีวิธีการทำาไม่เหมือน

กัน	เป็นต้น..........

นางสาวชลิตา	จันทะวัง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

 คำาถามจากนักเรียนหลายคนที่ว่า ...เวลามีปัญหาไปปรึกษาครู RBL ก็จะได้คำาถามกลับมา....แทนที่จะได้ 

คำาตอบ นั้น เป็นผลมาจากหลักการถามคือสอนที่ทางศูนย์พี่เลี้ยงได้เสริมให้ครูใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จากเรื่อง

เล่านักเรียน แสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการถามกลับแล้วว่าต้องการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด และ

หาคำาตอบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการหาคำาตอบ หรือความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อมีปัญหานักเรียนจะนำามา

ปรึกษาครู และจะชี้แนะแนวทางโดยการถามกลับเพื่อให้นักเรียนได้คิดต่อ เริ่มแรกอาจเป็นเรื่องยากสำาหรับครูและนักเรียน

แต่เมื่อทำาจนชินก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียว

ครูชอบถามกลับ

		 ..........เป็นคาบเรียนที่เข้าสู่ความเครียดเพราะครูใหญ่ให้แบบฝึกหัดคิดโจทย์วิเคราะห์โจทย์	 

(เหตุ	-	ผล)	การกำาหนดตัวแปร	การกำาหนดปัญหาวิจัย	 โดยใช้เหตุผลและผล	การฝึกตั้งหัวข้อทำางาน

มาให้	1	ชุด	ตอนแรกเป็นอะไรที่ยากมาก	พอถามครู	ครูก็ตั้งคำาถามกลับมาตอนนั้นคิดว่าอะไรอ่ะ	เราไป

ถามครูไม่ใช่ให้ครูถามกลับ	คือ	อยากได้คำาตอบ	แต่พอมารู้ทีหลังว่าครูถามกลับมาเพื่อให้เราคิดต่อโดยไม่

บอกคำาตอบด้วยตัวเองแต่เป็นคาบที่คิดมากที่สุด	ต้องหาคำาตอบเอง...............

ด.ญ.พนิตพร	แก้วน้อย
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 	 .........ถามอะไรครูที่ปรึกษาจะไม่บอกว่าเราต้องทำาอะไร	ต้องเริ่มยังไง	แต่ครูจะสอนให้เราเรียนรู้

เองเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างแยบคาย	และมักจะถามกลับเสมอ	เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค

ในการดำาเนินการก็สามารถไปปรึกษาครูได้...........

นางสาวอภิชญา	นวลนาค
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	จังหวัดพะเยา
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การเรียนรู้อย่างมีความสุข

 การเรียนรู้แบบ RBL ที่แม้จะเหนื่อยยากลำาบากเพียงใด แต่ก็ผ่านไปด้วยกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อนกับเพื่อน รุ่นน้องกับรุ่นพี่ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน และตัวขับเคลื่อนให้นักเรียนอยากที่

จะทำากิจกรรมเพื่อต้องการพิสูจน์และหาคำาตอบที่ตนเองได้ตั้งคำาถาม หรือสมมุติฐานสำาหรับการวิจัยไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ  

จากเรื่องเล่านี้รายการทีวี thai PBS ได้มาถ่ายทำาสารคดีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยครั้งนี้ศูนย์พี่เลี้ยงเลือกโรงเรียน

ฟากกว๊านวิทยาคม ทำาให้นักเรียนตื่นเต้นเป็นพิเศษ และมาถึงวันที่ถ่ายทอดทางทีวีนักเรียนที่เฝ้ารอดูเพื่อนทางทีวี ต่างยินดี

ในความสำาเร็จของเพื่อน และให้กำาลังใจกัน การทำางานหากแม้ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคนอกจากการปรึกษาครูแล้ว นักเรียน

ยังสามารถปรึกษาหารือจากเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่าตน และเพื่อนที่เป็นผู้ตอบคำาถามยังสามารถฝึกการถ่ายทอดให้

แก่ผู้อื่นได้เช่นกัน 

	 	 .............บางครั้งไม่เข้าใจก็ตามเพื่อนบ้าง	 เพราะเพื่อนมีประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าเรา	 เพื่อนก็ให้

คำาแนะนำาอยู่เสมอ	 แม้ไม่ใช่กลุ่มโครงงานของตนเองก็มาช่วยอย่างเต็มใจ	 เราดีใจมากที่ได้เห็นเพื่อน	 ๆ	  

ในโทรทัศน์	เปิดโทรทัศน์รอตั้งแต่	1	ทุ่ม	จนถึง	3	ทุ่มเพราะอยากเห็นมาก	ๆ	พอเห็นก็รู้สึกดีใจแทน

เพื่อน	ๆ 	และโรงเรียนเหมือนประสบความสำาเร็จไปอีกก้าวหนึ่ง	ตอนทำางานกับเพื่อนในห้องทำาให้รู้สึกสนุก	

แม้งานจะเยอะแต่เราก็ทำามันอย่างสนุกสนาน	พูดกันบ้าง	เล่นกันบ้าง	แต่สุดท้ายก็สำาเร็จ

ด.ญ.ดารารัตน์	หน่อคำาหล้า
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 ถึงแม้จะเป็นวันหยุด ครูและนักเรียนยังทำากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง และตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น กระบวน 

การสอนของครูทำาให้นักเรียน อยากที่จะเรียนรู้ และพร้อมทุ่มเท เพราะการเรียนที่แม้จะยาก และเหนื่อยเกินตัวเด็กนักเรียน 

ม.3 นั้น แต่ก็สามารถประสบผลสำาเร็จได้ ด้วยความตั้งใจ และผลลัพธ์ที่ได้คือ ทำาให้นักเรียนทราบว่าตนเองต้องพัฒนา

หรือปรับปรุงตัวเองอย่างไร และได้อะไรบ้างจากการทำาโครงงานฐานวิจัยครั้งนี้

		 แม้วันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์	พวกเราและครูก็ยังต้องมาเพราะเห็ด	เรามาทำาตั้งแต่	9	โมง....กว่า 
วันนั้นจะเสร็จก็ประมาณ	6	โมง	พอดี	วันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยมาก	ทั้งที่บางคนมีนัดกับคนพิเศษ	แต่ก็ 
เสียสละเวลามาทำาเห็ดฟางเหล่านี้	การที่เราเริ่มเรียน	RBL	นี้	มันสอนอะไรเราได้เยอะมาก	แต่เราต้อง 
เรียนรู้เอาเอง	มันจะไม่ใช่บทเรียนที่ครูมาบอกอีกต่อไป	เพราะเราต้องเจอกับอะไรที่เราคิดว่ามันเกินความ
สามารถของนักเรียนด้วยซ้ำา	เพราะมันเหนื่อย	มันต้องคิด	แต่พวกเราก็ทำามันมาได้สำาเร็จแล้ว........ที่ผ่านมา 
มันสอนให้กลายเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นในทางความคิดง่ายขึ้น	เพราะฉันมักอยู่กับกลุ่มเดิม	ๆ 	พอแยกออก
มาตอนแรกก็รู้สึกแปลกแต่เราจะปรับตัวได้	 เราต้องคิดอย่างมีระบบ	ต้องจัดกระบวนการคิดของเราให้ได้	
เพราะจะทำาให้งานออกมาราบรื่น	 เข้าใจง่าย....ด้วย	 ฉันไม่แน่ใจว่าทุกคนเหนื่อยมากน้อยแค่ไหน	 แต่ฉัน
เหนื่อยมาก	เพราะฉันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับโครงงานและคิดว่าทุกคนก็เป็นแบบนั้น	เพื่อให้โครงงาน
ออกมาดีที่สุด	มันอาจจะไม่ดีเท่าไร..................

ด.ญ.	เสาวภา	ขันทะภา
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม	จังหวัดพะเยา
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กล้าคิด…กล้าทำา

 กระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ให้จากกิจกรรมในห้องเรียน จากข้อมูลในตำารา และการเขียน 

บนกระดาน หรือแม้แบบฝึกหัดและใบงานที่ครูสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ที่ครูมีให้แก่ลูกศิษย์นั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน

อาจมีน้อยมาก การซักถามของนักเรียน เพื่อต้องการคำาตอบในการ

คลายข้อสงสัยอาจเป็นไปได้ยาก สาเหตุไม่กล้าถาม กลัวถามผิด  

เพื่อนล้อเป็นต้น แต่การเรียนรู้แบบ RBL ครูใช้คำาว่า แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ “นักเรียนมีข้อสงสัย หรือมีปัญห�อะไรเร�ส�ม�รถแลกเปลี่ยน

กันได้น่ะลูก” ประโยคเรียบง่ายที่เป็นกันเอง ทั้งรูปแบบการเรียน 

ที่เปลี่ยนไปทำาให้นักเรียนกล้าที่จะถาม และตอบข้อสงสัยของตนเอง 

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

		 บรรยากาศในห้องนั้นเงียบมาก	ทุกคนต่างตั้งใจฟัง	ไม่มีใครซักถามเลย	พอฟังไปเรื่อย	ๆ	.....
พอเริ่มบรรยายไปได้สักพักพวกเราก็มีคำาถามสงสัยมากมาย	จึงซักถามแลกเปลี่ยนความรู้กัน	บรรยากาศ

ในห้องเริ่มครึกครื้น	เปลี่ยนไปจากช่วงแรกมากดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการลงมือปฏิบัติ	ดิฉันคิดว่ามันจะ

ทำาให้เข้าใจในกระบวนการทำานั้นจริง	ๆ 	ไม่ใช่เป็นแค่การจินตนาการเอาเองด้วย	การมาเรียนรู้นอกสถานที่ 

ในครั้งนี้ทำาให้ฉันสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวสุนารี	นามย่วก
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่นักเรียนประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำาโครงงานเอง และด้วยความไม่มั่นใจจึงต้องแอบ 

เอามาใช้ในขณะที่ไม่มีใครเห็น อาจด้วยความกลัว หรืออาย แต่เมื่อได้รับการยอมรับจากเพื่อน และครูจึงทำาให้ กล้าที่ 

จะคิดและแสดงออกในทางที่ถูกต้องจนงานสำาเร็จไปได้ด้วยดี

  .......ฉันจึงได้สร้างเครื่องมือที่จะใช้วัดความกรอบขึ้นมาจากตัวต่อเลโก้	 หลาย ๆ คน อาจคิด 
ว่ามันเป็นแค่ของเล่นคงจะใช้งานไม่ได้	แต่ฉันคิดว่าอย่างน้อยถ้าต่อมันออกมาดี ๆ 	มันก็คงจะใช้งาน 
ได้ดีพอสมควร	เพราะที่โรงเรียนของเราก็ไม่มีเครื่องมือที่ใช้แทนได้เช่นกัน	เมื่อมาถึงโรงเรียนในวันต่อมา	
ที่ฉันจะต้องมาวัดความกรอบของแผ่นข้าวควบก่อนทำาการเก็บรักษา	ตอนแรกฉันยังไม่กล้าที่จะนำาเครื่องมือ
นี้ออกมาใช้	พอเวลาผ่านไปสักพัก	เพื่อน ๆ  ในห้องก็เบาบางลงฉันจึงนำาเครื่องมือนี้ออกมาจากกระเป๋าและ 
ทำาการวัดความกรอบของแผ่นข้าวควบก่อนการเก็บรักษาทันที	แต่เพื่อน ๆ  ก็เข้ามาเห็นจึงเรียกครูมาดูด้วย	
หลังจากวันนั้นฉันก็ยังใช้มันเรื่อยมาในการวัดความกรอบตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้จนเสร็จสิ้นการเก็บรักษา

นายธิบดี	เปรียงกระโทก
โรงเรียนภูซางวิทยาคม
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 กิจกรรมการสำารวจข้อมูลในชุมชน จากการสัมภาษณ์ข้อมูล  

ทำาให้เด็กนักเรียนจากคนที่เป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงตัวเอง กล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น 

จากการที่ได้พูดคุยและความเป็นกันเองของผู้รู ้ในชุมชน และ 

สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในชุมชน ทำาให้เกิดการอยากรู้อยากเห็น 

ของนักเรียนเมื่อได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้

 	 ........รู้สึกว่าชีวิตของฉันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	จากที่เมื่อก่อนไม่กล้าที่จะทำางานร่วมกับ 

ผู้อื่นและไม่เคยออกไปสำารวจในหมู่บ้านต่าง	ๆ	ในอำาเภอเทิง	ทำาให้ฉันได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่	ๆ	กับ

เพื่อนและกับชุมชน	ทั้งทางด้านภาษา	วัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง	ๆ	และยังได้มิตรภาพดี	ๆ	จากเพื่อนและ

จากชาวบ้านอีกด้วย	ทำาให้รู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร	ทำาให้ฉันกล้าแสดงออกมากขึ้น	กล้าที่คุย

กับเพื่อน	กล้าที่จะคุยกับชาวบ้าน	กล้าที่จะนำาเสนองานให้คนอื่นได้รับรู้	และได้ความรู้มากมาย	จากการที่

ไปพูดคุย	ไปสำารวจ	หมู่บ้านต่าง	ๆ	ทำาให้เราได้สังเกตเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน	ทำาให้เราเกิดกระบวนการ

คิดอย่างมีระบบ	เกิดความคิดสร้างสรรค์	มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี	และยังมีความสุข

ด.ญ.	ฑิตฐิยา	กิติลือ	
โรงเรียนเทิงวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย
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เกิดอะไรขึ้นกับตัวตนของผม

 นอกจากความกล้าที่ก่อเกิดขึ้นในตัวนักเรียนแล้ว นักเรียน

บางคน ที่ปัญหาเป็นเด็กเงียบ ไม่เคยคิด ไม่เรียน ไม่อยากทำา 

กิจกรรมใด ๆ ทั้งนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากคนเก่า

เป็นคนใหม่ บางคนก้าวขึ ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มเลยด้วยซ้ำา  

จากกระบวนการทำาโครงงานฐานวิจัย ที่มีเรื ่องให้คิด และน่าตื ่นเต้น 

เข้ามาตลอดทำาให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นและนักเรียนจึงให้ 

ความสนใจมากเป็นพิเศษ

		 ก่อนที่ผมจะเข้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานี้น่ะครับ	 ผมเป็นเด็กที่ไม่อยากเรียนรู้เปรียบเหมือน

น้ำาล้นแก้วน่ะครับ	 ไม่อยากรับอะไรเข้ามา	 ไม่ยอมไปศึกษาค้นคว้าต่อนอกห้องเรียนนะครับ	 ...........ครับ	  

การเรียนการสอนแบบนี้เป็นการเรียนที่ดีมากเลยล่ะครับ	 การทำางานวิจัยเป็นการช่วยเพิ่มทักษะต่าง	 ๆ	  

กับตัวมันทำาให้ตัวผมเปลี่ยนแปลงไปอีกหลาย	ๆ 	ขั้นเลยนะครับ	เปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่อย่างชัดเจน

มากครับ	 ทำาให้ผมค้นพบครั้งย่ิงใหญ่ของผมมากแล้วตอนนี้	 ทำาให้ผมขยันเรียนรู้ทั้งในห้องและนอกห้อง	  

ขนาดแม่ของผมยังบอกว่าผมเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลย	การทำาวิจัยมันไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดนะครับ	แต่มันกลับ 

มีเรื่องตื่นเต้นมาเรื่อย	 ๆ	 อย่างเช่นผมศึกษาเกี่ยวกับแม่น้ำาอิง	 ถ้าไม่ได้ทำาวิจัยผมคงเห็นแม่น้ำาอิงเป็นแค่

แม่น้ำาธรรมดาสายหนึ่งครับ	แต่พอทำาวิจัย	เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น	ก็ได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดกับแม่น้ำาอิง	สาเหตุ	

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 ซึ่งมันเป็นเหตุ	 -	 เป็นผลกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ	มันทำาให้ผมอยากเข้าไปร่วม

กันช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน	อยากเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ปัญหา	มันทำาให้ผมประทับใจโครงการ 

นี้มาก	 และผมอยากให้โครงการนี้มีอีกนาน	 ถ้าผมโตมาผมจะไม่ลืมที่จะถ่ายทอดความรู้ต่าง	 ๆ	 นี้ให้กับ 

รุ่นต่อ	ๆ	ไป	อย่างเช่นที่ผมได้รับจากครูและรุ่นพี่

เด็กชายศรัณย์	คงสิน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

 

 	 ......ฉันคิดว่าทุก	ๆ	คน	มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลาย	ๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นการพูดนำาเสนอ

ของแต่ละกลุ่ม	หรือการวางแผนเก็บข้อมูล	ที่มีการจัดการวางแผนอย่างชัดเจน	รู้ว่าอุปสรรคของงานอยู่ที่

ใดและควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร	แสดงถึงการมีทักษะที่เพิ่มขึ้น	ใครจะรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ตลอดระยะ

เวลายาวนานที่ผ่านมา	ในวันนี้ทุกคนได้แสดงมันออกมาอย่างไม่รู้ตัว...........

นางสาวปิยะษา	มูลกาศ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย
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 พ่อและแม่ อย่างคุณครูกัญจณา และครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ เป็นครูแกนนำาในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ด้วยการที่ 

เห็นความสำาคัญของกระบวนการเรียนแบบ RBL และการทำาโครงงานฐานวิจัย ครูบอกว่าที่อยากทำาโครงงานนี้เพราะ 

อยากทำาเพื่อลูกด้วย อยากให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  อยากให้ลูกได้ทำากิจกรรมและกล้ามากขึ้น โดยเริ่มจากการทำาโครงงาน 

ในปีแรกโรงเรียนเทิงวิทยาคมใช้นักเรียน ม.2 โดยให้นักเรียนชั้น ม.1 คอยเฝ้าสังเกตการณ์รุ่นพี่ ซึ่งลูกของคุณครูทั้งสอง  

ด.ช.เกียรติกุล อักษรดิษฐ์ได้เรียนอยู่ชั้น ม. 1 ได้เห็น ได้ลองทำากับรุ่นพี่จึงเกิดความสนใจอยากที่จะลองทำาเองมั้ง  

จนปีนี้น้อง ม. 1 ได้เลื่อนชั้นทำาเองมั้ง ส่วนพี่ ม. 3 เป็นที่ปรึกษาให้แก่รุ่นน้อง ครูเล่าว่า “เมื่อก่อนลูกพี่เป็นเด็กไม่กล้�คิด  

ไม่กล้�แสดงออก ไม่เรียนหนังสือ น่�แปลกใจตอนนี้เปลี่ยนไปคนละคนเลย กล้�คิด กล้�ถ�ม กล้�แสดงออกม�กขึ้น  

ที่น่�ตกใจจ�กคนเงียบไม่พูด ตอนนี้ม�เป็นหัวหน้�กลุ่มเลยน่ะ... เกรดก็เพิ่มขึ้นด้วย วันนี้พี่พ�ม�ด้วยน่ะ นั้นไง 

เด็กผู้ช�ยที่นำ�เสนอนั้นน่ะ” ตอนแรกได้ฟัง คิดไม่ออกเลยว่าเคยเป็นเด็กที่มีปัญหามาก่อน จนตอนนี้ได้อ่านเรื่องเล่า พบว่า  

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่ทำาให้เด็กเปลี่ยนเป็นคนละคน อยากเรียนรู้ อยากลอง กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที ่

ถูกต้องจากการเปิดใจ ยอมรับกระบวนการเรียนรู้แบบ RBL ความรู้สึกที่ครูให้ความสำาคัญ และอิสระทางความคิด  

จึงทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ 

		 เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบคิด	ไม่ทำางานตรงเวลา	ไม่กล้า	ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง	ทำาอะไร 
ก็กลัวเพื่อนหัวเราะ	กลัวผิด	กลัวครู	เพื่อนสนิทไม่มี	และไม่ชอบเรียนในห้องเรียนแคบ	ๆ 	อยากออกไปหา

บรรยากาศนอกห้อง	เมื่อได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	มันตอบโจทย์วิธีการเรียนที่ผมชอบเลย	รู้สึก

ว่าใช่เลยล่ะวิธีนี้	แต่พอเริ่มต้นเรียนรู้	ครูเริ่มให้นำาเสนอ	ให้พูด	ให้คิด	มันขัดกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่โดยสิ้นเชิง	 

เริ่มไม่มีความสุขกับการอยู่โครงการนี้	 แต่เมื่อครูเริ่มให้ทำากิจกรรมเปิดใจพูดคุยกัน	 ทั้งครูและเด็ก	 ๆ	  

ซึ่งผมยังไม่เคยได้ทำามาก่อน	มันทำาให้ผมได้เปิดใจกับเพื่อนมากขึ้น	รู้สึกไว้วางใจเพื่อน	และเพื่อนก็ไว้วางใจเรา	 

ทำาให้ผมเห็นคุณค่าของเพื่อน	เห็นคุณค่าของตัวเอง	ตอนนั้นคิดเลยว่าจริง	ๆ	แล้วเรามีเพื่อนนะ	เรามีครู	

มีพ่อแม่	ที่คอยให้กำาลังใจ	มันทำาให้รู้สึกดีมาก	พลังใจมาจากไหนไม่ทราบ	 ...................	 เมื่อเริ่มต้นการ

เรียนรู้	ครูให้คิดหัวข้อ	คิดเรื่องโครงงาน	ซึ่งทำาเองทุกอย่างกับเพื่อน	ๆ	บนการวิพากษ์	วิจารณ์	ซึ่งผมยัง

ไม่เคยทำาเลยตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้	ใครที่ไม่เคยพูด	ไม่เคยคิดอย่างผม	ครูก็กระตุ้นให้พูด	ให้คิด	โดยไม่มี

ผิด	จากกลัวเพื่อนหัวเราะ	กลัวเพื่อนล้อ	เมื่อเริ่มทำาใหม่	ๆ	เพื่อน	ครูให้กำาลังใจ	รู้สึกดีมาก	ๆ	...........

ทำาให้ผมมองโลกเชิงบวกมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน	 ครูให้พวกเราลงชุมชนโดยไม่มีหัวข้ออะไรเลย	

ให้ไปหาข้อมูลอะไรก็ได้	 มันทำาให้ผมรู้สึกอิสระทางความคิด	 แต่ละคนต่างสนุกสนานกับการถามชาวบ้าน	

สังเกตชุมชน	สิ่งแวดล้อมที่พวกเราไม่เคยทำามาก่อน	แล้วกลับมาเขียนมันสนุกมากครับ	ทุกคนเหนื่อย	แต่

ช่วยกันระดมความคิดลงในกระดาษ	บางคนก็มีเหตุการณ์แปลก	ๆ	จากชาวบ้าน	แต่ละคนเจอเหตุการณ์

แต่ละอย่างไม่เหมือนกัน	นำามาเขียนและเล่าสู่กันฟัง	สนุก	ได้ความคิด	และได้ข้อสรุปหัวข้อแบบมีเหตุและ

ผลในตัวของมันเอง	ทำาให้ผมรู้สึกว่าการใช้เหตุผลมันทำาให้ทุกอย่างมีคุณค่า	และทุกคนรับมันได้	ทำาให้ผม

รู้สึกว่าเมื่อทำาอะไรอยากใช้เหตุ	-	ผล	แม้กระทั่งการเดาข้อสอบก็ตาม	.......

ด.ช.เกียรติกุล	อักษรดิษฐ์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม	จังหวัดพะเยา
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เพาะพันธุ์ปัญญา มักจะคู่กับปัญหา

 “ครูข� ทำ�ไมเวล�เรียนวิช� RBL หรือว่�เพ�ะพันธุ์ปัญญ�มีง�นทีไรนี้เจอแต่ปัญห�ค่ะ” เป็นคำาถามที่ครูมักจะ 

ได้ยินอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเวลาในการทำาโครงงานมีน้อย ปัญหาจากโจทย์วิจัยที่ต้องแก้ไขอยู่ตลอด รวมทั้งกิจกรรม

ของศูนย์พี่เลี้ยงมักจะตรงกับกิจกรรมของโรงเรียน แต่ภายใต้ปัญหานี้ ได้ก่อเกิด แรงผลักดัน และผลลัพธ์ที่นักเรียนเอง 

ก็สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง “แล้วทำ�ไมหนูถึงทำ�โครงง�นได้ล่ะ.... ก็เพร�ะทำ�ให้เร�เกิดกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์ มีก�รว�งแผน

อย่�งเป็นขั้นเป็นตอน หนูคิดว่�ไม่มีอะไรย�กเกินไปกว่�คว�มส�ม�รถของเร�เองค่ะ”

		 .........เวลาเกือบ	2	เดือน	ช่วงนั้นไม่ได้ทำากันเลยครับ	ผ่านจากนั้นมาผมเองก็ได้ไปอบรมหลายอย่าง 

เกือบไม่ได้เรียนจนมาถึงตอนท้ายเทอมก็มาปั่นกันหลายวันเป็นอะไรที่เหนื่อยจริง	หลายอย่างเข้ามาทำาให้ความคิด 

เกี่ยวกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	เป็นปัญหาแล้วเพราะเราไม่มีเวลาทำา	กิจกรรมที่โรงเรียนก็เยอะ	แต่นอกเหนือ 

จากสิ่งอื่นเราต้องพยายามทำาให้สำาเร็จให้ได้แล้วเราก็จะทำาได้เอง	 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาถึงตอนแรก 

มันจะกลายเป็นปัญหาแต่ท้ายท่ีสุดปัญหาเหล่าน้ันกลับกลายเป็นปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเรา	ทำาให้เราพร้อม 

ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นเหมือนเราได้เรียนรู้จากปัญหา	ได้เรียนรู้จากการทำางานแบบมีข้อจำากัด........

นายภูวไนย	ไชยกุล	
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	พะเยา	จังหวัดพะเยา

		 โครงการนี้	ฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยาก	มันต่างจากการทำาโครงงานในทุกครั้งที่ฉันเคยทำามาก่อน	 

พวกเราช่วยกันเลือกหัวข้อหลายต่อหลายครั้ง	จนฉันรู้สึกว่ามันไม่สนุก	มันเครียด	การทำาโครงงานในโครงการ 

นี้มันทำาให้ฉันไม่อยากเรียน	เพราะมันยากและไม่สามารถสรุปหัวข้อที่จะทำาได้สักที...........เริ่มแรกก็เกิดปัญหา	 

อุปสรรคหลาย	ๆ 	อย่าง	พอเราเริ่มศึกษาเรื่องกล้วยได้สักพัก	ฉันรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่

ได้ทำาโครงงานนี้นั้น	มันมีอะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างพอสมควร	เพราะเริ่มแรกความรู้สึกที่ฉันมีต่อการทำาโครง

งานในโครงการนี้	คือ	ฉันรู้สึกไม่ชอบ	และไม่อยากทำาเลยเพราะเหมือนการทำาโครงงานนี้มันสร้างภาระและ

ตอนที่เริ่มเรียนโครงงานในโครงการนี้มันไปเบียดเวลาเรียนรายวิชาอื่น	แต่หลังจากที่ได้ทำาโครงการนี้ฉันกลับ

รู้สึกว่า	มันทำาให้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มากมายอะไรขนาดนั้น	มันกลับทำาให้ฉันรู้สึกสนุกที่ได้ทำาการทดลอง

หลาย	ๆ	อย่างในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน	เหมือนกับว่าเราทดลองแล้วทดลองอีกจนในที่สุดเราก็สามารถ

ค้นหาคำาตอบที่เราสงสัย	และมันน่าภูมิใจกว่าที่ฉันคิด	เพราะทำาให้เราเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	มีการ

วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนความประทับใจหลาย	ๆ 	อย่างที่ได้จากการทำาโครงงานบนฐานวิจัย	เพราะมัน

ไม่ใช่แค่การทำาโครงงานแบบผ่าน	ๆ	แต่มันคือการใส่ใจทุกขั้นตอนที่เราทำาเพื่อให้ผลงานของเราและเพื่อน

ร่วมทีมออกมาให้ดีที่สุด.......

นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีสมบัติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	พะเยา จังหวัดพะเยา
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  ...........เมื่อเข้าร่วมโครงการแรก	ๆ 	ก็คิดว่าจะเหมือนการทำาโครงงานน่าเบื่อทั่ว	ๆ 	ไป	พอดิฉันได้

เข้าร่วมโครงการก็ได้เรียนรู้อะไรหลาย	ๆ 	และยังได้ไปอบรมร่วมกับคณะครูและเพื่อน	ๆ 	ในกลุ่มโครงการ

เพาะพันธ์ปัญญาของภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยพะเยา	ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ชมโครงงานของพี่	ๆ 	นิสิต	พอดิฉัน

ได้ทำาโครงงานจริง	ๆ 	ก็รู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนโครงงานที่เราเคยรู้จัก	แต่มันกลับเปลี่ยนเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง 

ที่ไม่ชอบความซับซ้อน	งานเล่มหนา	ๆ	บอร์ดใหญ่ที่ใช้นำาเสนองานกับการทดลองอะไรซ้ำา	ๆ	เดิม	ๆ	 

แต่พอได้เข้าไปทำาโครงงานร่วมกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาก็เกิดความรู้ใหม่	หลาย	ๆ	อย่างทั้งการศึกษา

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและการแก้ไขปัญหา	 พอได้มาเรียนรู้บูรณาการกับการทำาโครงงานก็ยิ่งรู้สึกว่าม ี

หลักการมากขึ้นและการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานี้ยังช่วยให้ดิฉันมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นได้เรียน

รู้ถึงความยากในการทำาโครงงานแต่พวกเราก็สามารถผ่านมันมาได้	โดยยึดถือคำาว่า	“ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่า 

ความสามารถของเราเอง”............

นางสาวปวิตรา	คำาธิติอัศวกุล	
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	พะเยา

การเรียนรู้จากรุ่นพี่

 ความรู้ และประสบการณ์ที่ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จะกลายเป็นประเพณีของการเรียนแบบ RBL ไปแล้วโดย 

ไม่รู้ตัว จากการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ให้ 2 - 3 ชั้นเรียนมีส่วนร่วมในเรื่องเดียวกัน พี่ที่มีประสบการณ์มากกว่า

จะเป็นผู้นำา และชี้แนะแนวทางให้แก่รุ่นน้อง ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหา ทั้งต้องทำาตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง การเรียน 

ที่เคยเรียนอยู่ในชั้นเรียนเรียนห้องใครห้องมัน ทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิดปัญหาขัดแย้งกัน แต่สำาหรับเด็ก ๆ   

ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เรื่องแบบนี้ไม่มีแน่นอน

		 หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	 ผมได้ทำางานหลาย	 ๆ	 อย่างและได้เจอรุ่นพี ่

ที่คอยดูแลเอาใจใส่	ทำาให้ผมได้ทำางานร่วมกับรุ่นพี่และเพื่อน	ๆ	มากขึ้น	และเกิดความสามัคคีกันในหมู่

คณะมากขึ้น	ในขณะที่พวกเราได้ฝึกคิด	วิเคราะห์	แยกแยะข้อมูล	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันให้มากที่สุด

อย่างมีเหตุ	-	มีผลซึ่งกันและกัน	ซึ่งในรายวิชาธรรมดาไม่สามารถหาได้	การทำางานทุกครั้ง	การวิพากษ์กัน	 

ทำาให้กระผมกล้าแสดงออก	และเกิดการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน	ความรู้สึกของผมก่อนเข้าร่วม

โครงการกับหลังเข้าร่วมโครงการแตกต่างกันมาก	 เพราะก่อนเข้าร่วมโครงการผมเป็นคนกล้า	ๆ	กลัว	ๆ	  

แต่พอหลังเข้าโครงการผมเป็นคนกล้าแสดงออก	ผมคิดว่าโครงการแบบนี้อยากให้มีทั้งประเทศ	อยากให้เด็ก

ไทยได้ทำางานอย่างสามัคคีกัน	และทำาให้เด็กสนิทกันได้	และผมอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกต่อไปนาน	ๆ	

เด็กชายรัชนาท	ลิมสมนึก
โรงเรียนเทิงวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย
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		 ....	 ถ้านับย้อนเวลากลับไปเวลาที่มี	 24	 ชั่วโมงเท่ากับ	 1	 วัน	 ใน	 1	 วันนั้นดิฉันมีเวลาว่างตั้ง

มากมายที่ปล่อยให้มันหมุนวนไปข้างหน้าอย่างไม่ได้สนใจ	 ใส่ใจอะไรเลย	 จนหลายครั้งหลายคราวรู้สึก 

เบื่อหน่ายตัวเอง	แต่เมื่อได้มาทำางานวิจัย	ทำาให้ดิฉันเห็นค่าของเวลา	ทุกนาที	ทุกวินาทีมีค่ามากคะ	ทำาให้

คิดถึงวัน “พรุ่งนี้” น้อยลง	 เห็นค่าของคำาว่า	 “วันนี้” ดิฉันเข้าใจคำาว่าเสียสละ	 เพราะตั้งแต่เช้าที่เราต้อง 

เรียนกัน	 4	 ชั่วโมง	พักกลางวัน	 1	 ชั่วโมง	 ที่ต้องมาช่วยรุ่นพี่คัดแยกขยะของโรงเรียน	 มันทำาให้ได ้

เรียนรู้ความจริงของชีวิตที่ต้องทนกับทุกสิ่งทุกอย่าง	 โดยมีกองขยะเป็นครู	 และบทเรียนสำาคัญประจำาวัน	  

และไหนจะต้องมาปรึกษาเรื่องงานวิจัยที่ต้องช่วยกัน	 ไหนจะงานวิชาอื่น ๆ	ดูแล้วตัวดิฉันเองมีสิ่งต้องทำา

มากมาย	มันทำาให้ดิฉันมีค่ามากในสายตาตัวเอง	มิตรภาพ	ดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีคนที่ตัวเองไว้ใจ	ร่วมทุกข์

ร่วมสุขและเชื่อใจ	ซึ่งการทำางานเป็นกลุ่มที่มีรุ่นพี่ร่วมทำางานร่วมกัน	ใส่ใจงาน	ใส่ใจคนในกลุ่ม	ทำาให้ทุก

คนสามารถผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ	ด้วยกัน	ความใส่ใจทำาให้ดิฉันรู้สึกของคำาว่า “ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน” 

มากขึ้น	 บางครั้งการทำางานมีคนที่มองไม่เหมือนเรา	 ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เห็นเอง	 นี้เป็นเพราะการฝึกของ

กระบวนการจิตปัญญาของครู	ทำาให้ดิฉันมองโลกในแง่ดีมากขึ้น	ทำาให้ดิฉันรู้สึกว่าตนเองเหมือนผู้ใหญ่จริง ๆ 	 

งานวิจัยฝึกให้รู้รสชาติความสำาเร็จ	และรู้ว่าถ้าวันนี้แค่เพียงทำาสิ่งนี้ไม่ได้	แล้วอนาคตของเราจะทำาอะไรให้

สำาเร็จคงยาก.......

เด็กหญิงอมรรัตน์	คำาแปง
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 
		 ครั้งแรกที่ได้รู้จากคุณครูว่าให้โอกาสดิฉันไปช่วยรุ่นพี่ทำาโครงงาน	ดิฉันดีใจมากแต่ก็รู้สึกตื่นเต้น 

และประหม่านิดหน่อย	เพราะต้องทำางานร่วมกับรุ่นพี่ชั้น	ม.5	แต่ครูก็บอกว่าให้มาฝึกประสบการณ์การทำาโครงงาน	 

กับรุ่นพี่จะได้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการทำาโครงงานของตัวเองต่อ	ๆ	ไป.............. 

ในวันแรกที่ได้ไปร่วมทำาโครงงานยอมรับเลยค่ะว่าไม่เข้าใจถึงวิธีการทำางาน	ทั้งการเชื่อมโยงระหว่างเหตุ 

กับปัญหาที่เกิดขึ้น	

..............แต่รุ่นพี่ในกลุ่มคอยแนะนำาและสอนสิ่งต่างๆจนตอนน้ีก็เข้าใจวิธีการทำาโครงงานพอสมควรแล้ว	

ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ที่น่ารักในกลุ่มทุกคนมาก	ๆ	เลยค่ะ.......

นางสาวธนากาญจน์	ศรีชัยแสง
โรงเรียนแม่ต๋ำาตาดควันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย
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  วันหนึ่งก่อนเลือกวิชาชุมนุมของโรงเรียน	ผมกำาลังนั่งเรียนอยู่ในห้อง	ก็มีครูมาชวนไปเข้าชุมนุม

เกี่ยวกับโครงงาน	แต่ในใจที่แรกก็ปฏิเสธ	แต่พอมีเพื่อนมาชวนไป	ที่แรกก็ไม่อยากไปเลย	เพราะกลัวว่า

มันจะยาก.......พอเริ่มทำาโครงงานพี่	ๆ 	ก็แนะนำาเกี่ยวกับการทำาโครงงานว่าต้องทำาอะไรบ้าง	ขั้นตอนอย่างไร	 

ตอนนั้นรู้สึกว่าน่าเบื่อมาก	แต่พอนานไป	ๆ 	ก็รู้สึกว่า	เริ่มสนุก	เพราะได้ทำาอะไรใหม่	ๆ 	ที่ยังไม่เคยทำามาก่อน	 

ได้ทำาแผน	ทำาอะไรอีกมากมาย..........

นายอาทิตย์	ขัติยะสาร

โรงเรียนแม่ต๋ำาตาดควันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

แรงกระตุ้นจากครู

 ในการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ ทั้งการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  

และแนวทางอีกมากมาย และทั้งนี้ครูยังมีบทบาทเป็นผู้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ และสร้างกำาลังใจให้แก่นักเรียน 

ความทุ่มเทที่พร้อมสละแม้เวลาในครอบครัวของตนเองเพื่อทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหา

  .........กลุ่มของพวกเรารู้สึกว่าท้อมาก	เครียด	ไม่มีกำาลังใจในการทำาโครงงานเลย	แต่เมื่อกลุ่มของ

เราได้รับคำาปรึกษาและคำาแนะนำา	และความช่วยเหลือจากคณะคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ทำาให้พวกเรากำาลังใจ

มากขึ้นในการทำาโครงงานและพวกเราก็ได้ทำาการส่งไฟล์รูปเล่มให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างสำาเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี...........

นางสาวอุทัยวรรณ	ศรียา	

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	พะเยา จังหวัดพะเยา

	 	 .......เพราะเป็นโครงงานฐานวิจัยเรื่องแรกของดิฉัน	ทำาให้ช่วงนี้เครียดมากจริง	ๆ 	(ไมเกรน	เริ่มกลับ 

มาเยือนอีกครั้ง)	ทั้งเรื่องการทดลอง	การเขียนรายงาน	 เวลาไม่พอ	งานก็เยอะ	แม้กระทั่งเรื่องเพื่อน	ๆ	

ในกลุ่ม	 ทำาให้ตอนนั้นรู้สึกท้อมาก	 ยิ่งใกล้วันที่จะต้องนำาเสนอความก้าวหน้าครั้งแรกนี่	 ถึงกับเครียดกัน

เลย.......และหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	และเขียนบทความ	แล้ว 

กลับมาทบทวนถึงเรื่องต่าง	ๆ	ที่ได้ฟังจากท่าน	ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	ก็รู้สึกว่าการทำาโครงงานไม่ได้ 

เกินความสามารถของเรา	แค่คิดให้เป็น	คิดเป็นเหตุ	 เป็นผล	คิดให้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากนั้น	ดิฉัน

ก็รู้สึกมีความสุขกับการทำาโครงงานมากขึ้น	 และสิ่งที่ได้รับจากการทำาโครงงานเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุ้มมาก	 ๆ	  

ถ้าเทียบกับความเหนื่อย	ความกดดันที่มี…………

นางสาวปนัสดา	คำาภีระ	

โรงเรียนภูซางวิทยาคม	จังหวัดพะเยา
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  .......โดยที่การทดลองครั้งนี้	 กลุ่มผมได้พยายามหลายครั้งลองผิดลองถูก	 จนได้ค่าที่ต้องการ	  

แม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคที่มาขวางกั้นระหว่างทำาการศึกษา	 ทดลอง	 เกิดความผิดพลาด	 หรืออ่อนล้าจาก

การปิ้งข้าวควบอยู่หน้าเตาเป็นเวลานาน	แต่เราก็ได้กำาลังใจดี	 ๆ	จากเพื่อนในห้อง	ที่ให้กำาลังใจ	 รวมถึง

คุณครูเพาะพันธุ์	และหลังจากที่ได้ทำาโครงการ	เพาะพันธุ์ปัญญานี้ทำาให้ผมมีกระบวนการคิด	การวางแผนใน 

การทำางาน	การทำางานร่วมกันเป็นทีม	การบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และยังมีการนำากระบวนการ

วิจัยและหลักการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการทำาโครงงาน	นอกจากนี้ผมยังได้พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์

และสังเคราะห์ไปจนถึง	การคิดได้อย่างมีวิจารญาณอีกด้วย......

นายเกียรติศักดิ์	มาไกล	
โรงเรียนภูซางวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

 จากบทความของนักเรียนโรงเรียนฟากกว๊าน 

วิทยาคม นี้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ 

ครูที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการทำาโครงงานทั้ง  

ผู้นำาสี่ทิศ ผังเหตุ - ผล ทบทวนวรรณกรรม การกำาหนดตัวแปร  

การตั้งคำาถาม และการคิดวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอด

สู่ตัวผู้เรียนทีละเล็กทีละน้อยจนนักเรียนได้ซึมซับ และนำา

ไปปรับใช้ในการทำาโครงงานได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นผลมาจาก

การทำาการบ้านมาอย่างหนักของครูที่ต้องฝึกทักษะและเรียนรู้

กิจกรรมกับศูนย์พี่เลี้ยง รวมทั้งศูนย์พี่เลี้ยงเองต้องเรียนรู้วิธี

การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเช่นเดียวกัน

		 ......ตั้งแต่ฉันย่างเข้ามาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	นี้	คุณครูที่ปรึกษาทุกคนก็ไม่รอช้า	รีบเปิดคอร์ด

ต้อนรับนักเรียนทุกคน.......	วันนี้คุณครูได้สอนเราโดยการให้ทุกคนได้รู้จักตนเองและนิสัยของเพื่อนร่วมห้อง

ให้มากขึ้น	โดยใช้ผู้นำาสี่ทิศเข้ามาแบ่งพวกเราทุกคนออกตามลักษณะนิสัยและความคิดของตนเอง	พอเสร็จ

แล้วคุณครูก็ได้สอนเราเกี่ยวกับการใช้ผังเหตุ	-	ผล	เพิ่มเติมอีกครั้ง	หลังจากไม่ใช้มานานตอนปิดเทอมใหญ่	 

และในวันนี้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	ทุกคนก็เข้าใจไปตาม	ๆ 	กัน........พอครั้งต่อมาพวกเราทุกคนก็ได้ 

ฝึกการวิเคราะห์ในการตั้งชื่อเรื่องและปัญหากัน	 โดยใช้หลักเหมือนกับการเขียนผังเหตุ	 -	 ผล	 มาใช้ใน 

การวิเคราะห์ให้มากขึ้น	และตั้งชื่อเรื่องที่เราต้องการศึกษา
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  จากนั้นคณะครูก็มาทบทวนการกำาหนดตัวแปรที่ใช้ในการทดลองและการศึกษาค้นคว้าให้เราอีกครั้ง	 

โดยจะมีโจทย์งานวิจัยอื่น	 ๆ	 ที่คุณครูนำามาให้เราฝึกทักษะกระบวนการคิดและการกำาหนดตัวแปร 

เพื่อให้เราสามารถคิดได้เร็ว	และแตกฉานมากขึ้น	ในการเรียนการสอนครั้งนี้ทุกคนก็พากันยอมรับว่าเข้าใจ

บ้างและไม่เข้าใจบ้าง	แต่ไม่มีใครเก่งมาตั้งแค่เกิดใช่ไหม?	พวกเราเลยพากันไปฝึกมาเรื่อย	ๆ	จนทุกคน

แทบมีทักษะกระบวนการคิดและการกำาหนดตัวแปรเกือบหมดทุกคนเลย......พอวันต่อมาโจทย์ในการเรียน 

ครั้งนี้ก็คือ	 การทบทวนวรรณกรรมหรือการสืบค้นหาข้อมูลการวิจัยของแต่ละกลุ่มว่ามีคนที่เขาเคยทำาการ

วิจัยแบบนี้หรือยัง	 แล้วเขาได้กล่าวไว้ในการวิจัยว่าอย่างไรบ้าง?	 สำาหรับกลุ่มของแต่ละคนฉันก็ไม่รู้ของ

เขาหรอกว่าเขาทำาการสืบค้นและได้ข้อมูลกันยังไง	แต่สำาหรับกลุ่มฉันแล้วนั้นอยากจะบอกว่ามัน	ดิฟฟิวชั่น	 

(difficult)	มาก........พวกเราจึงไปพบคุณครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีหนึ่งเดียวในโลกนี้	และพวกเรา

ก็ได้คำาตอบกลับมากันมากพอสมควร	จนทุกคนดูหน้าตาฉลาดขึ้นมาทันทีหลังออกจากห้อง	แต่ที่แปลกคือ

ในวันนั้นทุกคนไม่พูดด้วยกัน	ถามอะไรก็ไม่ตอบเลย...พอมาถึงสัปดาห์ที่	6	ของการเรียนการสอนโครงงาน

บนฐานวิจัยหรือ	RBL	พวกเราทุกคนภายในห้องหลังที่ได้ข้อมูลกันมาครบทุกกลุ่มแล้ว	ทุกคนก็พากันมา

เข้าสู่ปฏิบัติการตั้งคำาถามโดยการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม	ซึ่งคำาถามที่ผ่านกระบวนการคิดของทุกกลุ่มแล้ว	

พวกเราทุกคนจะนำาไปถามคุณลุง	ธนู	เครือสาร	เกษตรกรเพาะเห็ดฟางประจำาบ้านตุ่น	เพื่อให้ได้ซึ่งคำาตอบ	 

และในวันนั้นพวกเรา.......ทุกคนก็ได้ฝึกการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าไปพร้อม	ๆ	กับคุณลุง	จนทำาให้ทุกคน 

รู้อัตราส่วนและสัดส่วนว่าต้องใช้ในปริมาณเท่าไร	 อย่างไร	 ต้องใส่เชื้อเห็ดร้อยละเท่าไรต่ออาหารเสริม 

ผักตบชวาเท่านี้	 และในแต่ละชั้นต้องใส่วัสดุเพาะเท่าไรจึงจะได้ผลดี	 พอทราบแบบนี้เรียกว่าทุกคนถ้า

กลับบ้านไปสามารถเพาะเห็ดฟางให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้เลยทีเดียวเชียว........เสร็จจากวันน้ันพวกเราทุก 

กลุ่มก็ได้กลับมาพากันทำาปฏิบัติการวางแผนการทดลองของการทดลองเพื่อศึกษาและวิจัยของแต่ละกลุ่ม	

จนทุกคนได้วิธีการทดลองและสูตรในการผสมของกลุ่มตนเองว่าเราจะนำากลับมาทำาอย่างไร	 และใช้แบบ

นี้เท่าไหร่กันถึงจะได้ผล	 จึงเรียกได้ว่างานวิจัยนี้มีชีวิตจริง	 ๆ	 เป็นเสมือนคุณครูที่คอยสอนเราว่า	 ถ้าเรา

ไม่ได้แบบนี้หรือแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่	คล้ายเหมือนเราต้องทดลอง	หรือลองไปจนกว่าจะได้ความ

สมดุลในการทดลอง	หรือสิ่งใหม่ที่ดีที่สุดสำาหรับสิ่งที่จะทำาการทดลอง	หรือพูดง่าย	ๆ	ว่า	เหมือนเป็นการ

เรียนที่เราได้ฝึกกระบวนการคิด	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์ออกมาไปพร้อม	 ๆ	 กับการเรียนการสอนจาก

คุณครูที่ไม่มีตัวตน	แต่สามารถช่วยสอนและฝึกให้เราเป็นคนมีความคิดที่เป็นระบบ	คิดอย่างมีกระบวนการ	 

เรียกได้ว่าเป็นคุณครูที่สอนให้เราใช้ความคิดของตนเองได้อย่างแท้จริง

ด.ช.คมสันต์	คำาวงศ์

โรงเรียนฟากกว๊าน	จังหวัดพะเยา	
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ความตื่นเต้น

 ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเอง ในที่นี้จะเป็นความตื่นเต้นที่เกิดจากการนำาเสนอผลงาน และเมื่อได้รับ 

การให้กำาลังใจจากเพื่อน จากครูจึงทำาให้ความตื่นเต้นหรือความประม่าลดน้อยลง ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน และการเดินทางมายังสถานที่ใหม่ ๆ คิดว่าเป็นอีกแรงส่งหนึ่ง ที่ส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้ที่น่า

ตื่นเต้น และไม่จำาแจสำาหรับผู้เรียน เมื่อมีเพื่อนเป็นตัวแทนโรงเรียนขึ้นนำาเสนอผลงาน เพื่อนที่เหลือต่างให้ความสำาคัญและ

ให้กำาลังใจ และอยากที่จะมีโอกาสได้ทำาแบบเพื่อนบ้าง จึงทำาให้การนำาเสนอแต่ละครั้ง จะมีการผลัดเปลี่ยนกลุ่ม และผู้นำา

เสนอผลงาน ต่างจากตอนเริ่มโครงการที่นักเรียนมักจะแย่งกัน  

แย่งกันไม่มีใครอยากนำาเสนอผลงาน ไม่อยากถูกหัวเราะ  

แต่สำาหรับปีนี้รูปแบบเดิม ๆ  หายไป นักเรียนมีความกล้า และ

มีความมั่นใจในความคิดของตนเองจึงไม่มีใครแย่ง มีแต่อาสา  

อาสาเป็นตัวแทนเพื่อนำาเสนอความภาคภูมิใจของกลุ่ม ของ

โรงเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ และ 

ทุกครั้งที่นำาเสนอกับทางศูนย์พี่เลี้ยงนักเรียนจะนำาประสบการณ์

ไปเล่าสู่และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งให้กำาลังใจตัว

เองในการปรับปรุงในครั้งต่อไป ดังตัวอย่างเรื่องเล่าต่อไปนี้

		 วันนี้เป็นการนำาเสนอความคืบหน้างานวิจัยของเราและวันนี้จะมีพี่	ๆ	จาก	ม.พะเยา	มานำาเสนอ

แข่งกับเราด้วย	แล้วยังมีเซอร์ไพรส์	อีกอย่างหนึ่งด้วย	วันนี้นอกจากเราจะแข่งนำาเสนอแล้ว	เราจะแข่งการ

คอมเม้นอีกด้วย	 เป็นการฝึกทักษะการฟังและคิดวิเคราะห์นะ	 เด็ก	ๆ	 ”OMG!!!	 วันนี้มาดูการนำาเสนอ 

เป็นครั้งแรก	ก็เจองานใหญ่ซะแล้ว	“ไม่เป็นไร เราทำาเต็มที่ของเรานั่นแหละลูก”	ค่ะครู	แต่มันเป็นความรู ้

สึกตื่นเต้น	กลัว	 ระแวง	 เสียว	ๆ	ยังไงไม่รู้	 (จับฉลากขึ้นมา	 โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เป็นโรงเรียนที่

ได้คอมเม้น)	 มาแล้ว	 อืม..เออ.....อืม....	 เออ...	 การทดลองนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนไหมค่ะ	 พี่	 “อืม... 

ไม่มีค่ะ เราทำาการทดลองหลายครั้ง วิจัยเราเชื่อถือได้แน่นอนค่ะ”  แล้วรู้ได้ไงค่ะว่าจะน่าเชื่อถือจริง	ๆ  

(มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมา)	“พวกพี่ ๆ ได้หาค่าคลาดเคลื่อนแล้วค่ะ”	แล้วทำาไมไม่เอามานำาเสนอด้วยค่ะ	 

วันหลังน่าจะเอามานำาเสนอด้วยนะค่ะ	วิจัยจะได้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ	(มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมา)	><”	แหะ	ๆ 	 

พูดตะกุกตะกัก	ไม่ได้รางวัลจริง	ๆ 	ด้วย	ไม่เป็นไร	คราวหน้าเริ่มใหม่	นี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่สำาคัญ

มาก	ๆ	มันจะทำาให้เรารู้ว่า	เราพัฒนาไปถึงไหนแล้ว	ยังมีอีกหลาย	ๆ	โรงเรียนที่ทำาดีกว่าเรา	บอกได้คำา

เดียวเลยว่า	เรายังต้องฝึกอีกเยอะ	สู้	ๆ	วันหลังเอาใหม่นะ

นางสาวหทัยรัตน์	วงค์เพ็ญ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย
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  ....อยากจะบอกว่าหนูได้ไปนำาเสนอโครงงานทั้งหมด	 3	 ครั้ง	 ด้วยกัน	 หาว่ามันเยอะมาก	  

ครั้งที่	1	นะค่ะ	เป็นตัวแทนไปนำาเสนอโครงงานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	ก้าวแรกที่หนูเดินเข้าไปใน 

ห้องประชุมของ	พ.ค.	หนูเห็นแต่พี่	ๆ	ม.ปลายทั้งนั้น	มันทำาให้หนูไม่อยากเดินเข้าไป	เพราะหนูคิดว่าพี่	ๆ

เขาจะต้องเก่งแน่นอน	แต่คุณครูก็จะบอกว่า	“พี่เขาอยู่ ม.ปลาย พี่เขามีประสบการณ์เยอะกว่าเรา แต่เราก็

มาหาประสบการณ์ ไม่ใช่ว่าพี่เขาจะเก่งเสมอไป”	คำาพูดนี้มันทำาให้หนูมีกำาลังใจ	ที่จะขึ้นนำาเสนอโครงงานค่ะ	 

แล้วเวลานำาเสนอนะคะพวกหนูก็จะมองมาที่คุณครูของพวกเรา	4	ท่าน	คุณครู	3	ท่านจะยิ้มให้	แต่คุณครู	

สุปรีชา	จะเอามือไปจับขมับ	แล้วจะทำาหน้าเครียดมากทำาให้พวกหนูกลัวมากค่ะ	พอนำาเสนอเสร็จพวกหนู

ไม่ไปนั่งหรอกค่ะ	พวกหนูจะพากันไปข้างนอกไปนั่งคุยกันว่า	 “ถ้าเราเข้าไปกวนคุณครูสุปรีชา	 จะเข้าไปดี

ไหม	แต่คุณครูก็ออกมาปลอบ	คุณครูพูดว่า	“ทำาได้ดีมาก”	คำาพูดนี้ทำาให้หนูดีใจมาก

		 การนำาเสนอครั้งที่	2	ได้ไปนำาเสนอที่โรงแรม	หนูจำาชื่อไม่ได้ค่ะ	แต่หนูจำาได้ว่ามีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	นี่แหละค่ะที่จะมาฟังการนำาเสนองาน	หนูคิดว่าการนำาเสนองานครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าครั้งอื่น	ๆ 	 

เพราะว่ามีโรงเรียนฟากกว๊านเพียงโรงเรียนเดียวที่ได้มานำาเสนอ	หนูคิดในใจอยู่เสมอว่าจะต้องทำาให้ได ้

และต้องทำาให้ครู	สุปรีชา	ไปเอามือจับขมับแล้วทำาหน้าเครียด	แล้วพอพวกหนูนำาสนอเสร็จอาจารย์นั่งฟังก ็

ชมกันใหญ่	ความรู้สึกหนูตอนนั้นดีมาก	ๆ 	เลยค่ะจนไม่รู้จะอธิบายยังไง	มันเป็นคำาพูดที่ทำาให้เรามีกำาลังใจ 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	และหนูว่าเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำาให้เรามีกำาลังใจที่จะทำาต่อไป......ค่ะ	

		 หนู......ไปนำาเสนอที่	 ม.พะเยา	 การไปนำาเสนอครั้งนี้	 ก็ตื่นเต้นไม่แพ้ครั้งที่ผ่านเลยค่ะ	 หนูกลัว

มากว่าจะทำาไม่ได้	พอพี่	ๆ	มหาลัยนำาเสนอเสร็จ	อาจารย์	สุธีระ	ก็ได้จับฉลากขึ้นมา	1	ใบ	ว่าจะเป็น

โรงเรียนไหนที่จะต้องคิดตั้งคำาถาม	ตอนนั้นพวกหนูภาวนาว่า	อย่าเป็นโรงเรียนเราเลย	แต่มันก็ไม่เป็นจริง

ค่ะเป็นโรงเรียนหนูที่จะต้องตั้งคำาถาม	แต่หนูอยากบอกว่า	หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ	เพราะคำาพูดที่พี่	ๆ	พูด

เป็นคำาศัพท์ที่หนูไม่เคยได้ยิน	ไม่เคยรู้จัก	แต่หนูก็สามารถตั้งคำาถามพี่	ๆ	ได้	ตอนนั้นหนูรู้สึกโล่งมากค่ะ

ที่มันผ่านไปแล้ว	แล้วพอถึงทีพวกหนูจะต้องนำาเสนอโครงงานตอนนั้นก็ตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะ	เพราะผ่านมา

หลายเวทีแล้ว	แล้วพอนำาเสนอเสร็จอาจารย์ที่เป็นกรรมการก็ชมพวกหนู	พวกหนูดีใจมากเลยค่ะ	แต่ที่ดีใจ

มากกว่านั้นคือ	ครูสุปรีชา	ไม่เอามือมาจับขมับแล้ว	ทำาหน้าเครียดแล้วยังชมพวกหนู	ดีใจมาก	ๆ	ค่ะ......

ด.ญ.	วิชญาพร	ศรีไชย

โรงเรียนฟากกว๊านวิยาคม	จังหวัดพะเยา
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			 ......	ฉันเป็นกลุ่มแรกที่ขึ้นนำาเสนอ	ตื่นเต้นจนพูดเกือบไม่ออก	ต้องพูดต่อหน้าผู้ที่มีความรู้ระดับ 

ด๊อกเตอร์	ฉันประมาทไปหน่อย	ทีแรกคิดว่าไปฟังบรรยายเหมือนที่อบรมผ่าน	ๆ 	มา	จึงไม่เตรียมความพร้อม 

ก่อนไป	แต่ดีที่งานวิจัยของฉัน	ฉันและเพื่อน	ๆ	เป็นคนลงมือทำาเองตั้งแต่ต้น	ฉันเข้าใจในงานดี	จึงไม่ใช่

อุปสรรคในการนำาเสนอสิ่งที่เราลงมือทำาลงไป	จากที่ฉันนำาเสนอความก้าวหน้าไป	ท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่างยิง

คำาถามมา	 ตอนนั้นฉันตีคำาถามไม่ออก	 ไม่เข้าใจในคำาถามและตอบคำาถามได้ไม่ตรงประเด็นหลงประเด็น

คำาถาม	 ไม่ใช่จุดประสงค์ในการทดลองเขายิงคำาถามมาไม่รู้เรื่อง	 จับประเด็นคำาถามไม่ได้	 และอีกอย่าง

ฉันขาดความมั่นใจ	 ฮ่า	 ๆ	 ๆ	 แต่ก็เหอะครั้งแรก	 ย่อมผิดพลาดกันได้	 แต่บทเรียนในครั้งนี้สอนให้รู้ว่า	  

ควรจะตั้งสติดี	ๆ	ตั้งใจฟังคำาถามและวิเคราะห์ให้ดี	และต้องมีความมั่นใจในตนเอง	วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง

ที่ฉันประทับใจในอีกวันของฉัน	ฉันได้ทำาในสิ่งที่ฉันไม่กล้าทำา	

			 ......	แต่วันนั้นฉันทำามันได้แต่ถึงแม้จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่	แต่ฉันก็ตั้งใจทำาอย่างสุดความสามารถ	 

ตอนกลับบ้านถึงกลับสลบ	หมดเรี่ยวหมดแรง	แต่สนุก	และถ้ามีโอกาสอีกฉันก็……อยากจะลองแก้ตัวใหม่

นางสาวเกสรา	สิริธรสุวรรณ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

 

		 ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปนำาเสนอโครงงานและอบรมได้เจอหลากหลายโรงเรียน	หลายความคิด 

ก็ได้ความรู้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกสถานที่	จากที่ได้ทำาโครงงานก็ได้ประสบการณ์หลายอย่าง 

อันดับแรกที่เห็นได้	ความกล้าแสดงออก	เวลาเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เสมอ	มีความกระตือรือร้น	

มีความอดทน	 ความรอบคอบในการทำางาน	 ความตรงต่อเวลา	 การมีเหตุผลในการใช้ชีวิตประจำาวันเช่น 

การเรียนทำาให้คิดก่อนที่จะตอบอะไร	 พ่อแม่เวลาจะพูดอะไรก็ต้องใช้เหตุผลหรืออธิบายในการพูด 

แม้ว่าการทำาโครงงานอาจไม่สวยงามแต่เราก็ได้มิตรภาพที่ดี	ทั้งทุกข์สุข	 เสียงหัวเราะ	ของอาจารย์	 เพื่อน

และมันยังทำาให้ความคิดของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปในบางอย่างทำาให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น

นางสาวยุพารัตน์	คำาเขียว	

โรงเรียนแม่ต๋ำาตาดควันวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน 65



เรียนรู้…..จากประสบการณ์

 ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้โดยตรงที่สามารถสอนได้ดีกว่าคำาพูด หรือว่าวิธีใด การที่ให้นักเรียนมีประสบการณ์

โดยตรงทำาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จากบทเรียนเดิมสามารถนำามาพัฒนา และแก้ไขข้อบกพร่อง 

และเมื่อทำาบ่อย ๆ ก็จะสามารถจดจำาได้ดี เช่น นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เริ่มจากโครงการขยะในปีแรกทำาให้รู้

สาเหตุของปัญหาจากการทำาโครงงาน ว่าขาดการวางแผน

และการทำางานที่เป็นขั้นตอน ทำาให้การทำาโครงงานมัก

จะเกิดปัญหาและต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ พอมา 

ปีนี้ทำาเรื่องกล้วยทอดกรอบ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะ

วางแผนการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งวางแผนสำารอง

ไว้สำาหรับเกิดปัญหาตามมาทักษะและกระบวนการเช่นนี้

เกิดจากการได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำามา

ปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาเดิม หรือลดข้อผิดพลาดที่เลย 

เกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ำาอีก

  

		 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	กลุ่มของดิฉันทำาโครงงานเรื่อง	การศึกษาความหนา	-	บางของกล้วยไข่ 

พระตะบองที่มีผลต่อระยะเวลาในการผลิตกล้วยกรอบ	ซึ่งก็มีความรู้จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มาพอสมควร

แล้ว	จึงเข้าใจรูปแบบของโครงงาน	และการหาข้อมูลใส่ลงไปในงาน	โครงงานกล้วยนี้ส่วนมากจะเป็นการ

ทดลอง	เรามีแหล่งเรียนรู้	ค้นคว้าหาข้อมูล	อยู่ในอำาเภอแม่ใจ	จึงง่ายต่อการศึกษา	กลุ่มของดิฉันได้ออก

พื้นที่เก็บข้อมูล	ณ	บ้านสันม่วงใหม่	หมู่ที่	6	เพื่อเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ใส่ในโครงงาน	กลุ่มดิฉันได้ทำาการ

ทอดกล้วย	เพื่อหาความหนา	-	บางของกล้วย	อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทอดกล้วย	ความกรอบของกล้วย	

เพื่อที่จะเป็นการวิจัยในการทอดกล้วยที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดและเกิดรายได้มากที่สุด	 ซึ่งมันไม่ได้ง่ายเลย 

สักนิด	เราพยายามเข้าไปปรึกษาครูประจำาโครงงานเราบ่อย	ๆ 	จนตอนนี้โครงงานของเราก็เกือบจะเสร็จแล้ว

ด.ญ	กรรณิกา	จำามะเทวี

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	จังหวัดพะเยา

		 แรกที่เริ่มทำาโครงงาน	 แต่ละคนต่างทำางานกันแบบมึนงง	 และงานก็เสร็จช้ามาก	 ที่เป็นแบบนี้ก็

เนื่องมาจากการที่ไม่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การทำาโครงงานมาก่อนเลย.......แต่พอมาปีที่	2	งาน

ต่าง	ๆ 	มันก็หนักขึ้นเรื่อย	ๆ 	แต่ยังมีงานที่พวกเราซึ่งเป็นรุ่นพี่	ต้องอธิบายการทำางานให้น้อง	ๆ 	ซึ่งน้อง	ๆ 	 

เหล่านี้กำาลังเข้าร่วมโครงงาน	แต่พอเวลาผ่านไป	น้อง	ๆ	ก็เริ่มทำางานคล่องมากขึ้น	ทำาให้รุ่นพี่นั้นทำางาน 

ได้สบายและงานก็เสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะมีน้อง	ๆ	ช่วยทำางาน.......

เด็กหญิงวิสสุตา	ทาจีน	

	 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	จังหวัดพะเยา	
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 ในฐานะศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และมีส่วนช่วย

ให้เกิดกิจกรรมโครงการที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนผู้ที่ทำาหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียน 

การสอน และเปลี่ยนตัวผู้เรียนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นนี้เป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำางาน

และทุ่มเทสำาหับกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่แท้จริง
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดลำ�ป�ง ลำ�พูน และแพร่ 

รวมจำ�นวน 11 โรงเรียน โดยมี อ�จ�รย์ชุติม� คำ�บุญชู อ�จ�รย์จ�กคณะครุศ�สตร์ 

เป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่ร่วมกันพัฒน�ทักษะกระบวนก�รท�งปัญญ�ให้เด็กและเย�วชน

ในพื้นที่มีคว�มเข้มแข็งทั้งด้�นจิตใจและคว�มรู้ เพื่อก้�วสู่อน�คตของช�ติอย่�งยั่งยืน

 บันทึกจากหัวใจครูเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับหนู ๆ

อ�จ�รย์ชุติม� คำ�บุญชู และทีมพี่เลี้ยง

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง

จากความสงสัย…สู่พลังศรัทธา

 วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ใกล้ครบ 1 ปี ของการทำางานและเรียนรู้ไปพร้อมกันของ 

ครูแกนนำาและนักเรียนน้อยรุ่นที่ 2 ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในพื้นที่จังหวัดลำาปาง...ลำาพูน...แพร่ บันทึกเล็ก ๆ

จากหัวใจของครูตรีนุช เพชรแสนงาม ครูแกนนำารุ่นที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำาปาง...เริ่มต้นด้วยความสงสัย

เมื่อเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา...

		 “วันนี้ได้ทราบว่า	 ต้องรับภารกิจใหม่และใหญ่	 “ครูแกนนำาเพาะพันธุ์ปัญญารุ่นที่ 2” บอกตาม 

ตรงรู้สึกเหมือน	 “งานเข้า”	 ยิ่งกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กที่ได้สอนด้วย	 น่าจะเป็นงานหินพอสมควร	 (--)	  

จริง	ๆ	อุปสรรคงานนี้น่าจะอยู่ที ่ว่า	 “เราไม่รู ้อะไรที่เกี ่ยวกับเพาะพันธุ์ปัญญาเลยสักอย่าง (T_T)”  

ตอนนี้จึงมีแต่คำาถามเต็มหัวไปหมด	เอาเป็นว่าบันทึกครั้งแรก	คงเป็นบันทึกที่หาสาระได้น้อยที่สุด 

เป็นแน่แท้	และจะด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่	 

ก็ถือซะว่า	“เป็นงานพิสูจน์ตัวเองนะ” ดังนั้น 

สิ่งแรกที่จะต้องเริ ่มทำาก่อนในคืนนี้	 คือ	 

หาข้อมูล	“what is pohphanpanya??” 

google,	book,	youtube	คงช่วยคุณ 

ได้นะ	55+”	(10	มิ.ย.	2557)
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 ครูตรีนุชมีแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟัน

อุปสรรคด้วยการสร้างความชัดเจนให้กับตนเอง 

ด้ ว ยก า ร ศึ กษ า ข้ อ มู ล จ ากห นั ง สื อ ข อ ง 

คุณครูสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ที่ครูตรีนุชค้นคว้า 

เองจากอินเทอร์เน็ตบางส่วนและโทรศัพท์ 

มาพูด คุยกั บศู นย์พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ขอข้ อมู ล 

หนังสือต่าง ๆ เท่าที่จะให้ครูตรีนุชศึกษาได้ 

ค รู ต รี นุ ช เ ป็ น ค รู ที่ มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น แ ล ะ 

ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างละเอียดจริงจัง จนเกิด 

ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา และเป็นหลักการที่ “ตรงใจ ตรงกับอุดมก�รณ์ของคว�มเป็นครู” ที่ปรารถนาจะเห็นลูกศิษย์เรียนรู ้

เพื่อให้ได้ความรู้ กระบวนการ และเป็นคนดี มากกว่าเพียงมองเห็นที่คะแนนเพียงอย่างเดียว เหมือนที่ครูตรีนุชบันทึก

ต่อเนื่องในวันต่อ ๆ มา อีกว่า 

  “หลังจากได้ศึกษาข้อมูลจนพอเข้าใจหลักการและเหตุผลของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแล้ว สิ่งหนึ่ง

ที่ผุดขึ้นในหัวคือ “เห้ย...โครงการนี้ดีอะ ตอบโจทย์กับสิ่งที่เรากำาลังสนใจเลย เป๊ะ”	เคยถูกส่งไปอบรมมา

ก็หลายงาน	อบรมกลับมา	นำาสิ่งที่ได้มาใช้กับการจัดการสอน	พบว่าได้ผลในระยะสั้น	ๆ	เท่านั้น	หวังว่า

โครงการของเพาะพันธุ์ปัญญาในครั้งนี้คงไม่ใช่แค่โครงการเพิ่มภาระงานให้ครูและนักเรียนนะคะ	โดยหลัก

การก็แอบหวังว่าจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น	แต่ก็แอบหวังเล็ก	ๆ 	เพราะไม่แน่ใจจริง	ๆ 	ว่า	จะสามารถ

เปลี่ยนความเคยชินที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในระบบการศึกษาของเราได้รึเปล่า	 เคยได้ยินมั้ยคะที่เค้าว่า	 “สิ่งที่

คนเรามักจะไม่อยากเผชิญกับมันมากที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลง” (15	มิ.ย.	2557)

 จากบันทึกของครูตรีนุช ยังมีข้อสงสัยซึ่งคงเป็นข้อสงสัยที่ครูหลาย ๆ คน คงคิดเช่นเดียวกัน คือ โครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญาจะเหมือนโครงการทั่ว ๆ ไปที่นำาพาภาระมาให้ครูและนักเรียน...ได้ชิ้นงาน...แล้วก็ลาจากไป หรือไม่?

 ณ อีกมุมหนึ่ง ที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.ทุ่งกว๋าว จ.ลำาปาง ครูดวงเด่น พิจอมบุตร ก็มีความสงสัย... 
และเมื่อได้เรียนรู้จากนักเรียนรุ่นที่ 1 ครูแกนนำารุ่นที่ 1 ครูดวงเด่นก็พบว่า...

		 “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเกิดขึ้นมาในรุ่นแรก	โดยมีอีกหลากหลายสายตาคอยเฝ้ามองถึง 
ความเปลี่ยนแปลงและมีคำาถามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่	 หรือจะเป็น 
เหมือนกับโครงการอื่น	ๆ 	ที่หลังเสร็จกิจกรรมโครงการแล้วค่อย	ๆ 	จางหายไป	เหมือนนำาความรู้	ความเข้าใจ 
ที่ได้ปฏิบัติโครงการคืนเจ้าของโครงการพร้อมกับพิธีปิดโครงการ	 โดยหันกลับมาใช้ความรู้	 ความเข้าใจ 
ของตนเองที่เรียกว่า	“ความเคยชิน” ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คอยติดตามและเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากครูและนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในรุ่นที่ 1 โดยเริ่มเห็นแววของความเปลี่ยนแปลง
จากเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จึงไม่แปลกใจเลยที่ข้าพเจ้าขออาสาเข้ามาร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใน 
รุ่นที่ 2	โดยการชักชวนจากคุณครูวรัญญู	เรือนคำา	และมอบโอกาสสำาคัญนี้จากศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฎลำาปาง	การมาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เรามาด้วยความเต็มใจ	แต่ความเข้าใจในโครงการเราเริ่มจากศูนย์	 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน70



แล้วจะทำาอย่างไรดี	ต้องคอยถามตัวเองอยู่บ่อย	ๆ	และตอบกับตัวเองเสมอว่า	 “เร�ก็ต้องไม่กลัวที่จะเข้�
รับก�รพัฒน�”	 เมื่อทางศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางจัดการอบรม	 สัมมนา	 และกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าพเจ้าจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมอยู่เสมอมา	 ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเราได้รับการพัฒนาในสิ่ง
ใดจะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กนักเรียนของเราในสิ่งนั้น ถึงแม้การถ่ายทอดองค์ความรู้ของตัวเราเองอาจจะ
ถ่ายทอดได้ไม่หมดประสิทธิภาพการถ่ายทอดไม่เต็มร้อย แต่คิดว่าสิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับย่อมก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าก็ถือว่าได้ทำาอย่างเต็มความสามารถ และใช้ความพยายาม
ที่จะศึกษาเพิ่มเติมจากทั้งเอกสารต้นแบบและเข้ารับการพัฒนา โดยตรงจากท่าน	ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	
และการถ่ายทอดความรู้จากคณะอาจารย์ศูนย์พี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องเสมอมา”

 นักเรียนน้อยเองก็มีความสงสัยเช่นเดียวกับคุณครู เด็กหญิงชลิตา การดี ชั้น ม.2/1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ได้บันทึกความรู้สึกนี้ไว้เช่นกันว่า “วันเปิดเทอมวันแรกดิฉันได้รับต�ร�งเรียนและได้พบว่�ในต�ร�งมีวิช�เพ�ะพันธุ์ปัญญ� 

ดิฉันคิดแปลกใจม�ก คิดว่�วิช�เพ�ะพันธุ์ปัญญ�คือวิช�อะไรนะ? เป็นวิช�ที่จะต้องปลูกต้นไม้ เพ�ะต้นกล้� หรือจะต้อง

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีก�รปลูกต้นกล้�นะ ดิฉันครุ่นคิดไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งเมื่อถึงเวล�เรียนวิช�นี้ดิฉันได้พบว่�ครูดวงเด่น 

พิจอมบุตร ได้เข้�ม�สอนและท่�นได้ให้นักเรียนทุกคนแนะนำ�ตัวเอง โดยที่นักเรียนบ�งคนก็แนะนำ�ตัวเองแบบเขิน ๆ  อ�ย ๆ   

บ�งคนก็พูดอยู่ในลำ�คอเสียงเบ�ม�ก บ�งคนก็พูดตะกุกตะกัก บ�งคนก็พูดเร็วจนฟังไม่ได้ศัพท์ ดิฉันคิดว่�อ�จเป็นเพร�ะ

นักเรียนเกือบทุกคนไม่กล้�แสดงออก และดิฉันก็ได้สังเกตเห็นว่�นักเรียนที่เรียนวิช�นี้มีเพียงเด็กนักเรียนชั้น ม.2 เท่�นั้น 

แต่ดิฉันก็ไม่ได้เอ่ยถ�มครูท่�นเลย”
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พลังศรัทธาจากการประจักษ์จริงในการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์

 ไม่เพียงเฉพาะ “ลูกศิษย์” ของครูตรีนุช ครูดวงเด่น และครูแกนนำาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และโรงเรียนทุ่งกว๋าว

วิทยาคม ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาทั้งฐานกาย ฐานคิด และฐานจิต เท่านั้น ครูผู้ไม่หยุดนิ่งกับการเรียนรู ้

ยังได้ถ่�ยทอดให้เห็นก�รเรียนรู้จ�กรณีศึกษ�ของ “ลูกศิษย์” ของพวกเราจากศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

ทุกศูนย์พี่เลี้ยง ผ่านกิจกรรมปฏิบัติก�ร คำ�บอกเล่�และคลิปต่�ง ๆ ที่คุณครูสุธีระ ประเสริฐสรรพ์และคุณครูไพโรจน์  

คีรีรัตน์ นำ�ม�ถ่�ยทอดในช่วงเวล�ต่�ง ๆ  ที่คุณครู

ใหญ่ของโครงก�รทั้งสองท่�นม�จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

ให้แก่ศูนย์พี่เลี้ยงและครูแกนนำ�ในลำ�ป�ง ลำ�พูน และ

แพร่ รวมทั้งหนังสือหล�กหล�ยเล่มและบทคว�มต่�ง ๆ   

ที่คุณครูใหญ่ส่งม�ให้พวกเร�เรียนรู้อย่�งสม่ำ�เสมอ 

ทั้งหมดนั้นคือ “ขุมทรัพย์แห่งก�รเรียนรู้และประจักษ์

พย�น” ให้ครู “ประจักษ์จริง” และเชื่อมต่อไปถึง 

“หัวใจเพื่อศิษย์” ดังเรื่องเล่าเล็ก ๆ ของเด็กหญิง

ชลิตา การดี ที่เล่าถึงการเรียนรู้ของนักเรียนรุ่นพี่

ชั้น ม.3 ของโรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ และนักเรียนรุ่นพี่ชั้น ม.ปลาย โรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย 

(ศูนย์พี่เลี้ยงฯ มหาวิทยาลัยพะเยา) ที่ครูดวงเด่นนำามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในตอนหนึ่งว่า

		 “หลังจากนั้นครูได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเข้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	และยกตัวอย่างการนำาเสนอ

ผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง	ๆ 	เช่น	โรงเรียนพิริยาลัย	จ.แพร่	ที่ได้ศึกษาวิธีการปลูกผักกาด	และ
อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งดิฉันจำาชื่อโรงเรียนไม่ได้คือพวกเขาหาวิธีการนำาสับปะรดเรียงซ้อนกันในหลายรูปแบบ	เช่น
วางแนวตั้ง	แนวนอน	วางคว่ำา	เป็นต้น	เพื่อการขนส่งไม่บอบช้ำาและได้ปริมาณมาก	จากนั้นท่านได้ให้พวก
เราคิดเหตุและผลว่าอะไรคือเหตุ	 อะไรคือผล	 เหตุคือตัวแปรต้น	 ผลคือตัวแปรตามนั่นเอง	 และได้สอน
การทำาแผนผังความคิดโดยยกตัวอย่างต้นกล้วยมาใช้ในการประกอบการสอนและได้ให้นักเรียนฝึกทำาเอง
เพื่อจะได้ใช้ความคิดของตัวเองให้มากขึ้น”

 ความรู้สึก “ประจักษ์ใจ ใช่แล้ว” ได้เกิดขึ้นกับครูตรีนุช โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เมื่อได้ชมวีดีโอการทำางานของ
นักเรียนและครูเพาะพันธุ์ปัญญาในปีที่ 1 และศึกษาการเรียนรู้งานเพาะพันธุ์ปัญญาจากหนังสือของคุณครูสุธีระจนทำาให้
ครูตรีนุชมีความศรัทธาอยากที่จะเรียนรู้และทำางานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาร่วมกับลูกศิษย์ที่ครูรักอย่างเต็มกำาลังด้วย 
ความรู้สึกสนุกและสุขใจ

		 “วันน้ีน่ังดูวีดีโอการทำางานของทีมเพาะพันธุ์ปัญญารุ่นที่ผ่านมาได้แนวคิดที่จะเอาไปปรับใช้ใน 

การจัดกิจกรรมของแจ้ห่มหลายอย่างเลย	ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไร	ลืมตาตื่นมาก็คิด	ๆ	ๆ	แต่เพาะพันธุ์ปัญญา
จะทำาอะไรก็คิดแต่เรื่องนี้	สงสัยคงจะเสพติดอะไรบางอย่าง	จะมีใครบ้าเหมือนเรามั้ยนะ
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		 ปล.	อ่านหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ที่ชื่อ	“สุธีระ ประเสริฐสรรพ์” รู้สึกสุดยอดมาก	ทุกถ้อยคำา 

ที่เขียนผ่านตัวหนังสือที่ได้อ่านรู ้สึกเลยว่า	“มันใช่” อ่ะ	เริ ่มมองเห็นความสนุกอยู่ข้างหน้าแล้วสิ!! 

(บันทึก...24	มิ.ย.	2557)

 พลังศรัทธาจากการมองเห็นลูกศิษย์เติบโตทางด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับ 

ผู้อื ่นอย่างมีความรับผิดชอบ ทำาให้ครูแกนนำารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีแรงบันดาลใจในการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค 

เรื่องของเวลาและความคิดที่ว่า ตนเองมีภาระงานมากอยู่แล้วไปได้ ทั้งยังมีแรงบันดาลใจในการมองหา “หนท�ง” ที่จะ

ทำาให้การเติบโตทางสติ ปัญญา ของลูกศิษย์และครูแกนนำาไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยดังที่ครูดวงเด่น

สะท้อนว่า “ข้�พเจ้�ได้เลือกที่จะนำ�เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 เข้�ร่วมโครงก�ร โดยไม่ได้ยึดเด็กนักเรียนที ่

เรียนเก่ง แต่ได้ให้โอก�สนักเรียนทั้งหมดของชั้นโดยมีเหตุผลที่ว่�นักเรียนทุกคนควรจะรับโอก�สในก�รพัฒน�และ 

ถือว่�ทุกคนส�ม�รถที่จะพัฒน�ตนเองได้ถ้�ให้โอก�ส ก�รดูถูกนักเรียนและก�รมีทัศนคติเชิงลบจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับ 

ตัวเร� ก�รพัฒน�นักเรียนแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่�ยและ ก็ไม่ใช่เรื่องย�กเกินกว่�ที่เร�จะพัฒน�ได้ ทุกคนมีคว�มส�ม�รถ

ไม่เท่�กัน ก�รใช้เวล�ในก�รพัฒน�ย่อมมีคว�มแตกต่�งกัน เพร�ะฉะนั้นเวล�จึงไม่ใช่เรื่องสำ�คัญสำ�หรับข้�พเจ้�ที่จะให้กับ

นักเรียน เวล�ไม่ใช่ข้อจำ�กัด ข้�พเจ้�ถือว่�เร�ควรมีเวล�ให้กับนักเรียนตลอดเวล�ไม่ว่�จะเป็นเวล�เรียนหรือนอกเวล�เรียน 

จึงเปิดโอก�สให้นักเรียนได้รับก�รปรึกษ�และคลี่คล�ยปัญห�นั้นไปด้วยดี”

 ในค่ำาคืนหนึ่งของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 บนผืนแผ่นดินลำาพูนที่ห่างจากแจ้ห่มและทุ่งกว๋าวของลำาปาง 

ประมาณเกือบ 100 กม. ครูกัลยา จันทรา โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ อ.เมือง จ.ลำาพูน ได้ศึกษาโครงงานฐานวิจัยของ 

นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดดอนมโนรา (รังสิยานุกุล...ศูนย์พี่เลี้ยงฯ มหาวิทยาลัยมหิดล) และได้รับข้อเรียนรู้ที่สร้าง 

การพัฒนาทักษะให้นักเรียนชั้น ม.1 ที่ครูกัลยาสามารถนำามาปรับใช้กับนักเรียนชั้น ม.2 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  

รุ่นที่ 2 ของครูกัลยาได ้นอกจากนี้หนังสือรวมบทความที่คุณครูสุธีระ สร้างสรรค์ขึ้นมาจากการทำางานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  

ปีที่ 1 ได้ช่วยสร้างพลังในการเรียนรู้และทำางานโครงการนี้ร่วมกับลูกศิษย์ได้เป็นอย่างมาก

		 “เช้านี้เปิดโคมไฟห้องนอน	ตื่นมาแล้วจิตใจไม่สงบเลย	(เพราะข้อ	1	ครูยังไม่ถนัดการถ่ายทอด

การสอนด้วยผังเหตุผล	ข้อ	2	น.ร.	ม.2	ยังไม่สามารถตั้งโจทย์วิจัยเพื่อทำาโครงงานในภาคเรียนนี้ได้เลย)	

ลูกสาว	 (ป.1)	 พลอยตื่นมาด้วย	 (“แม่หนูขอตื่นด้วย	 คิดเองว่า	 ..ถ้าลูกตื่นคงไม่เกิดบันทึกนี้แน่นอน”)	  

จำาได้ว่า...เมื่อวานนี้ครูอ้อ	(ศูนย์ลำาปาง)	ชวนบันทึกหนังสือฝึกความจำาครูและ	นร.	เพื่อการทำางานในปีที่	2	

เช้าวันนี้ได้เปิดไฟล์	CD	ดูหนังสือโครงงานฐานวิจัย	และบทความโครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาปีที่	1	 

เพื่อทำาความเข้าใจ....เพราะเชื่อว่า	งานนี้	(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)	ไม่น่าจะเป็นสาเหตุ....ดังกล่าวเลย....

โครงการไม่ใช่โครงการสำาเร็จรูป	 แต่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากการกระบวนการทำาโครงงาน 

ฐานวิจัย	ของ	น.ร.	และครู	ที่	ผล...มาจากเหตุ...นี่คือสาเหตุ...ที่กำาลังค้นหาความสงบของจิตใจตนเองมากกว่า

		 แล้วจึงเลือกศึกษา..หัวข้อโครงงานคือ	ศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูผสมน้ำามันมะพร้าว	โรงเรียน

วัดดอนมโนรา	(รังสิยานุกุล)	อ.บางคนที	จ.สมุทรสงคราม	เพราะผู้เขียนมองเห็นศักยภาพของ	น.ร.	ม.1	 

ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นธรรมชาติ	 ตามกฎธรรมชาติที่ผลมาจากเหตุ	 กลับมาสรุปขั้นตอนการทำา 

โครงงาน......ได้ว่า
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		 1.	นักเรียนเกิดทักษะการทดลอง	จากการนำาน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น	0	5	10	15	20	25	%	 

มาผสมกับหัวแชมพู	100	95	90	85	80	75	%	(นร.	มีความรู้เดิม......จากถ้าเปลี่ยนเป็นความเข้มข้นร้อย

ละโดยปริมาตร	ย่อมมีการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์	ม.1	ด้วย)

		 2.	นักเรียนได้เกิดทักษะการออกแบบการทดลองจากและคิดสร้างสรรค์	 เพื่อหาความชื้นบน 

ใบชบาเพื่อระบุว่า....	แชมพูมีประสิทธิภาพจากความชื้นบนใบไม้หลังสระ	ที่มาจากประสิทธิภาพของ 

การใช้แชมพู	(ความรู้เดิม	คือการหาน้ำาหนักใบชบา	-	โดยการชั่ง	การหาความชื้น	-	ปริมาณน้ำาในใบชบา

หลังสระไม่สูญหาย	การระเหย	-	นำาใบชบาผึ่งลม	2	ชม.)

		 3.	นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์	โดยนักเรียนออกแบบการทดลองนำาสารละลายไอโอดีน	 

ผสมแป้ง	(แทนฝุ่นสกปรกบนเส้นผม)	แล้วนำาไปหยดบนช้อนจำานวน	2	หยด	(ตัวแปรควบคุม)

		 4.	นักเรียนเกิดความรู้	การเตรียมสารละลายเจือจาง	(วิทยาศาสตร์	ม.2	และเคมี	ม.5)	 

โดยเตรียมแชมพู	โดยใช้หัวแชมพูทั้ง	5	สูตร	ๆ	ละ	5	cm3	มาผสมน้ำา	40	cm3	นักเรียนเกิดความรู้

เรื่องการเตรียมสารละลายเจือจาง

		 นี่กระมังที่เป็นปริยัติ	(ใหม่)	จากการปฏิบัติ	สู่ปริยัติ	(เดิม)	จนผู้เขียนเริ่มปฏิเวท	(ไม่แน่ใจ)	

เมื่อได้แรงบันดาลใจ	จากการชวนบันทึก	(ครูอ้อ)	ที่เริ่มเป็นเช้าวันแรกเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบ	ได้	2	ชม.	 

เวลานี้	จิตกลับไปคิดเรื่องลูก	ๆ	2	คนว่าเช้าแล้ว	...หน้าที่ที ่ทำาในวันหยุดกำาลัง.....จะดำาเนินต่อไป 

(ถ้าลูกโตกว่านี้	...โอกาสน่าจะเป็นไปได้)	

		 ขอขอบพระคุณ	ครูอ้อและหนังสือ...	จารึกเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา...จึงเกิดการบันทึกของวันนี้

และวันไหน	(อีก)	คงพยายามต่อไป”	(บันทึกประจำาวัน	วันแรก	เดือนพฤศจิกายน	2557)

 พลังศรัทธาจากการประจักษ์จริงในการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทั้งของตนเอง ของโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งในความ 

เป็นครูแล้วคือชีวิตของเยาวชนอันเป็นที่รักของพวกเราทั้งหมด ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ครูแกนนำารุ่นที่ 1 และ  

2 มีความมุ่งมั่นและพยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเองพร้อมลูกศิษย์ไปพร้อม ๆ กับการทำาโครงงานฐานวิจัย
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ครูผู้เรียนรู้…วิธีการเรียนรู้  “พร้อมและร่วม”  ไปกับลูกศิษย์

 จากบันทึกและเรื่องเล่าของครูแกนนำาในภาพรวม พบว่า ครูพร้อมที่จะเรียนรู้จากการเรียนรู้ของลูกศิษย์และ 

พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับลูกศิษย์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันแบบ “เพื่อน” ที่ไม่จำากัดความคิดและความรู้สึกว่า ฉันเป็นครู  
นักเรียนต้องเชื่อฉัน หากแต่ก้าวข้ามอคติและข้อจำากัดในเรื่องต่าง ๆ  ไปจนถึง “มีคว�มกล้�ห�ญและมุ่งมั่นเรียนรู้ไปด้วยกัน... 
ก่อเกิดก�รเปล่ียนแปลงท่ีดีท�งปัญญ�...ส่งผลท่ีย่ังยืนช่วยทำ�ให้คนมีคุณภ�พท้ังครูและนักเรียน” (ครูสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร  
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำาปาง)

 เรียนรู้ร่วมกันด้วยคว�มเป็นเพื่อนและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

 การเรียนรู้ร่วมกันเริ่มต้นจาก “คว�มเป็นเพื่อน” ใน “พื้นที่ปลอดภัย” โดยมีกระบวนการที่ผู้เรียนรู้ทั้งครูและ
นักเรียนมีช่วงเวลาและพื้นที่ในการรับฟัง “คว�มรู้สึก...คว�มคิด...ข้อมูลของแต่ละคน...ข้อมูลจ�กก�รคิดร่วมกัน” และ 
เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีความหมายต่อตนเองและชุมชนของตนเอง โดยมี “วิช�ก�ร” เข้ามาเชื่อมร้อยความ 
มีเหตุผลตามหลักการและเชื่อมโยงไปถึงชีวิตของผู้ร่วมเรียนรู้ทุกคน 

 ก�รเรียนรู้ในพื้นที่เล็ก ๆ ของเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ ในเบื้องต้นนั้น เด็กหญิงชลิตา การดี นักเรียนชั้น ม.2/1 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สะท้อนในเรื่องเล่าของชลิตา ให้เห็นถึง “กระบวนก�รคิดร่วมกันเพื่อให้ได้ประเด็นโครงง�น” 
ของครูดวงเด่นว่า

		 “เมื่อเวลาผ่านไปผลปรากฏว่านักเรียนบางคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง	บางคนก็ทำาได้แต่ไม่กล้าพูด	
แต่ครูไม่ได้ว่าอะไร	และครูได้ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องกล้วยมาเพื่อจะใช้ในการเรียนสัปดาห์
ต่อไป

		 ครูได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็นกลุ่มละ	5	คน	เพื่อจะศึกษาเรื่องกล้วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
และเพื่อที่จะได้จัดทำาเป็นโครงงาน	โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องกล้วย	ในกลุ่มของดิฉันก็ได้คิดในหลายเรื่อง	
ไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุผลกล้วย	ครีมทาผิวจากกล้วย	ยารักษาจากกล้วย	และในขณะที่เราคิดกันว่าจะทำา
โครงงานเรื่องอะไรดีในสัปดาห์ต่อมาก็มีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางมาให้คำาปรึกษาแก่พวก
เราจนกลุ่มของพวกเราได้ข้อสรุปว่าเราจะทำากระดาษจากเส้นใยกล้วย	เนื่องจากเส้นใยกล้วยสามารถนำามา

ทำาเป็นกระดาษที่สามารถใช้ทดแทนกระดาษสา	เพราะเราเคยเห็นรุ่นพี่ใช้เปลือกข้าวโพด	แต่เปลือกข้าวโพด

ในขณะนี้มีราคาที่สูงและมีใบบางช่วงบางฤดูเท่านั้น	 เราจึงใช้เส้นใยกล้วยจากต้นกล้วยที่มีมากในท้องถิ่น 

ของเราและสามารถมีได้ตลอดปี	ทั้งยังใช้ต้นกล้วยที่เขาตัดทิ้งไปแล้วสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อีกดีกว่า

ตัดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์”

 การเปิดพื้นที่ด้วยเพื่อนเรียนรู้กับเพื่อนแบบของครูดวงเด่นข้างต้นนี้ ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครูตรีนุชและ 

คณะครูแกนนำาก็ใช้กระบวนการในลักษณะเดียวกันโดยมีกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์ควบคู่กับการฝึกคิดวิเคราะห์  

ควบคู่ไปด้วย “วันนี้ได้นำ�กิจกรรม “ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ” มาให้นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาได้ทำา กติกา คือ ให้นักเรียน

เขียนบุคลิกที่เด่นชัดที่สุดของตัวเองลงในกระดาษ post it ที่ครูแจกให้ โดยไม่ต้องลงชื่อแล้วนำาไปติดบนกระดาน  

จากนั้นสุ่มหยิบขึ้นมาแล้วอ่านลักษณะที่เขียนให้นักเรียนที่เหลือทายว่าเจ้าของ post it นี้คือใคร กิจกรรมดำาเนินไปด้วย

ความสนุกสนานมาก มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม นักเรียนผ่อนคลายและเปิดใจคุยกันมากขึ้น ได้ฝึกวิเคราะห์ว่าทำาไม
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ถึงคิดว่าใช่คนนี้ และที่สำาคัญพบว่านักเรียนหลายคนรู้จักเพื่อนมากขึ้น ผ่านมุมมองของตัวเค้าเอง และมุมมองที่เพื่อนคน

อื่นมอง ถือเป็นการทำาลายกำาแพงเล็ก ๆ ที่มีลงได้ในระดับหนึ่งนะถือว่าเริ่มต้นสวยนะคะวันนี้...(บันทึก...2 ก.ค. 2557)

 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มให้มีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ จ.ลำาพูน โดย 

ครูแกนนำาดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนและครูด้วยกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์ด้วยจิตตปัญญา 

เพื่อสร้างจิตร่วม การยอมรับ การแบ่งปันใจแบ่งปันวิชาการควบคู่กับการฝึกคิดใคร่ครวญดังที่ครูวิสารดา ฉิมน้อย  

โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ ได้บันทึกไว้

		 สิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดไปว่าการขัดแย้งในด้านความคิดแล้วมีการแสดงออกมาให้เห็นถึงความไม่พอใจ	

เป็นลักษณะที่เด่นชัดของคนไทยหรือเปล่า	จากการที่ดิฉันเห็นนักเรียนในห้องเรียน	2/7	หลายคนใน 

ต้นเทอมแรกนักเรียนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 เพราะมีแนวคิดไม่เหมือนกันรุนแรงขึ้นจนกระทั่งมีเรื่องราวฟ้องครู	 

พูดจากระทบกระทั่งกันเสมอ	 ช่วงต้นเทอมแรกนักเรียนห้องนี้ทำางานร่วมกันแทบไม่ได้	 เป็นลักษณะของ

เด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง	 การจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในช่วงแรก	พวกเราคณะครูจึงจัดอย่าง

เข้มข้นและยาวนาน	เนื่องจากต้องการสลายพฤติกรรมการชอบสร้างความขัดแย้ง	มีความมั่นใจในตนเอง

สูงรักพวกพ้องเกินเหตุจนไม่มีความยุติธรรม	และมองคนอื่นที่ไม่ไช่พวกของตนในแง่ลบตลอดเวลา 

การปรับพฤติกรรมทำาให้ปลายภาคเรียนแรก	นักเรียนสามารถทำางานร่วมกันได้ดี	มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น	 

นั่นอาจเป็นเพราะไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใด	ๆ	ครูจะทำาให้เป็นกิจกรรมกลุ่มตลอด	ครูใช้ช่องว่างในการพึ่งพา

อาศัยกันและกัน	ทำาให้นักเรียนรู้สึกว่าการทำางานกับผู้อื่นนั้น	เป็นการช่วยเบาแรงและยังเพิ่มความคิดดี	ๆ 	 

ได้ช่วยกันทำางาน	 และมีที่ปรึกษาภายในกลุ่ม	 ทำาให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการทำางานร่วมกับผู้อื่น 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นพวกเราได้พบชัดเจนในชั่วโมงแรกของการเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาใน 

ภาคเรียนที่สอง	(บันทึก...6	พ.ย.	2557)

 การเรียนรู้จาก “ข้�งใน” ของตนเอง แล้วมาเชื่อมต่อกับการเรียนรู้ “ร่วมกับลูกศิษย์” ของ ครูกัลยา จันทรา 

โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ จ.ลำาพูน ก็ใช้วิธีการจิตตปัญญาและการคิดด้วยเหตุผลใคร่ครวญเรียนรู้จากตนเองสู่หัวใจ 

ลูกศิษย์ด้วยเมตตาธรรม ซึ่งครูกัลยา ได้ถ่ายทอดไว้ในบันทึกในเรื่องของความพยายามที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนว่า 

		 “เช้าวันนี้ตื่นมาเตรียมอาหารเช้าวันจันทร์อย่างเช่น

ทุก	ๆ 	วัน	(เพราะกังวลต้องเตรียมเวลาไว้รับอารมณ์ง่วงไม่
อยากตื่นนอน	อากาศที่หนาวเย็น	เพราะความไร้เดียงสาของ	 
ลูกสาว	ป.2	และคิดอีกว่า...ปีหน้าโตกว่านี้คงมีเวลามาก 
ทีเดียว)	สัญญากับครูอ้อ	(ศูนย์ลำาปาง)	เรื่องชวนบันทึก
ประจำาวัน	เพื่อค้นหาและเข้าใจความทุกข์ปัจจุบันนี้ที่กล่าวมา...
และที่เกิดจากการสอนที่ขาดเหตุและผล	(ที่ไม่เคยใช้เลย)	 
ถ้าไม่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ก็ไม่แก้ไขการสอน
ของตนเองได้เลย	แต่ตอนนี้เราสามารถยอมรับเปลี่ยนแปลง
กระบวนการสอนของตนเอง	(เหตุแห่งทุกข์)	ได้....	ถ้าเรามีการเตรียมตัวรับฟังและข้าร่วมอบรมให้ต่อเนื่อง
และนำามาใช้ทันที
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		 แล้วจึงเลือกหยิบหนังสือ	สติบริหารจัดการทุกข์	มาอ่านเช้าตรู่ของวันนี้ที่ธรรมชาติ	ตามกฎธรรมชาติ

ฤดูหนาวมาเยือนในภาคเหนือ	(พลันนึกถึงลูกของสาว	ป.2	อีกแล้วที่กำาลังหลับอย่างสบายแต่ไม่เคยรับรู้ว่า	 

เวลามีค่า	ถ้าสามารถค้นหาเวลาทอง	ของตนเอง....ให้เจอ)	จึงคิดออกแบบการทำางานเพื่อให้นักเรียนสนใจ

การทำาโครงงานวิจัยโดยให้นักเรียนแสดงความรู้และความรู้สึกของตนเอง	จากการแสดงความคิดเห็น 

มากที่สุด	(5)	มาก	(4)	ปานกลาง	(3)	น้อย	(2)	ไม่มี	(1)	จาก	5	เรียงไป	4	3	2	1	ของนักเรียนทั้ง	

9	คน	(เพื่อครูขอดูพฤติกรรมการเรียนในวิชาการเรียนรู้อิสระเชิงวิทยาศาสตร์)	ข้อมูลที่เก็บคือ	ความคิด

เห็นต่อประโยคที่	1	-	10

		 1.	น.ร.เกิดความกังวลเรื่อง	การทำาโครงงาน

		 2.	น.ร.ชอบการเรียนแบบท้าทาย

		 3.	น.ร.เกิดความสนุกและเต็มใจเรียน

		 4.	น.ร.เกิดความสงสัยต่อการทำาโครงงาน

		 5.	นร.เชื่อว่า	เป็นคนที่สามารถนำาเสนองานได้

		 6.	นร.รักและประทับใจ	การเรียน

		 7.	น.ร.ได้หัวข้อ	โครงงานแล้ว

		 8.	น.ร.สามารถ	วางแผนการทำางานได้

		 9.	น.ร.เชื่อว่าวันพรุ่งนี้	ดีกว่าวันนี้

		 10.	น.ร.อยากเรียนแบบบรรยายมากกว่าแบบโครงงาน

		 เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว	 จึงนำาไปใช้สำารวจหลังเรียนแต่ละครั้ง	 จำานวน	 5	 ครั้งเพื่อดูพฤติกรรม

การเรียนเป็นเวลา	 1	 เดือนก่อนที่จะไปนำาเสนอโครงงาน	ณ	 เวที	 มรภ.ลำาปาง”	 (บันทึกประจำาวันที่สอง	

พฤศจิกายน	2557	05.00	น.)

 บันทึกฉบับ น้ีของครูกัลยายั งสะท้อน 

ให้เห็น “คว�มเอ�ใจใส่” ในตัวนักเรียน และ

พย�ย�มที่จะวิเคร�ะห์นักเรียนในด้านความรู้สึก 

ศักยภาพ วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย

การปฏิบัติจริงในการทำาโครงงานฐานวิจัย และ 

ผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ของลูกศิษย์แบบตั้งใจจริง

และมีเมตตาธรรมของครูกัลยา ก็ได้รับการถ่ายทอด

ลงไว้ในบันทึกฉบับต่อมาว่า
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  วันนี้	น.ร.	ทั้ง	9 คนมานั่งรับประทานข้าวกลางวันพร้อมกันและพยายามสะท้อนความรู้ที่ได้จาก

การเรียนและเลือกศึกษาหัวข้อโครงงานคือข้าวทำาโครงงาน	ข้าวเหนียว......ได้ข้อมูลระหว่างการเรียน	ดังนี้

		 1.	 น.ร.ส่วนใหญ่เกิดความกังวลมากที่มาทำาโครงงานในคาบว่าง	 (ครูนัด)	 เพราะยังค้างงานใน 

วิชาอื่น	 ส่วนใหญ่รับได้เพราะท้าทายแต่มีส่วนหนึ่งไม่ชอบความท้าทาย	 เพราะทำาโครงงานไม่เป็นจึงไม่ 

อยากเรียน	มีส่วนน้อยที่กล้าเสนอความคิด	ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ถนัดเลย	แต่ก็รักการเรียนปรารถนาความรู้	 

การตั้งชื่อโครงงานพอทำาได้	จึงคิดว่าจะวางแผนการทำางานได้	และคาดหวังว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้	มีคนเดียว 

ที่อยากเรียนแบบนี้ต่อไป

		 2.	ครูประเมินได้ว่ามี	2	ใน	9	คนเท่านั้นที่พร้อมในการเรียนรู้แบบ	การทำาโครงงาน	เพราะนักเรียน 

มีงานที่ยังทำาอยู่	ซึ่งต้องการคะแนนจึงเลือกทำางานอื่นก่อน	มี	1	คนที่คิดเร็ว	คิดคล่องขึ้นเพราะได้หลักคิดจาก

การฟังขณะเข้าร่วมอบรม	อีก	1	คนสนใจที่จะเรียนรู้จากการอ่านบทความของรุ่นพี่เพาะพันธุ์ปัญญาปีที่แล้ว

		 3.	 ครูผู้สอนจึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยดึงนักเรียนที่สนใจมาพูดคุย	 และให้นักเรียนส่วนใหญ่ 

ทำางานที่นักเรียนเลือก	(บันทึกประจำาวันแรกของเดือนธันวาคม	2557	17.00	น.)

 ครูเรียนรู้ทบทวนจ�กก�รร่วมประชุมปฏิบัติก�รเพิ่มเติมด้วยก�รอ่�นพิจ�รณ�จ�กหนังสือโครงง�นฐ�นวิจัย กระบวนก�ร

เรียนรู้ใหม่ของก�รศึกษ�ไทย...สู่ก�รแก้ไขปัญห�ก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ลูกศิษย์

  ครูกัลยา จันทรา บันทึกต่อไปอีกว่า “เช้าวันนี้อ่านหนังสือโครงงานฐานวิจัย	กระบวนการเรียนรู้ใหม่

ของการศึกษาไทยง	ของ	รศ.ดร.	สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	(1	ชั่วโมง	นานหน่อย)	เพื่อพยายามสะท้อนความรู้ 

ที่ได้จากการอ่านหนังสือเพื่อแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน	ที่พบเมื่อวานนี้	ที่เกิดตรงรอยต่อระหว่าง	

ปริยัติและปฏิเวท	(ของ	น.ร.	กลุ่มตนเอง)	ที่ครูนัดพบ	น.ร.	ก่อนกลับบ้าน	ครูน่าจะเข้าใจไม่ผิดว่า	พบ

ความด้อยทาง	(ปัญญา)	ความสามารถในการเรียนของนักเรียนที่ขาดทักษะการทำางานกลุ่ม	การปฏิสัมพันธ์ 

เพื่อสนทนาค้นหาและเติมความรู้ภายในกลุ่ม	 การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	 ที่เป็นทักษะในศตวรรษที่	 21	  

เช้าวันนี้เดินไปคุมแถวนักเรียนพร้อมกับครูวิสารดา	ได้พูดคุยกันว่า	เด็กเรียนดีมากของ	ร.ร.จักรคำา	 

ไม่ชอบการเรียนแบบคิดเอง	เพราะ	น.ร.	เอาตนเองไปผูกติดกับความรู้ที่ครูอธิบายและภูมิใจกับผลการเรียน	 

ที่ได้	4.0	กันเหรอ
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เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้วยแรงบันดาลใจ

 บันทึกฉบับต่อมาของครูกัลยา สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้จากรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งครูและ 

ลูกศิษย์ จากกรณีศึกษาที่คุณครูสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ถ่ายทอดเมื่อครั้งมาเยี่ยมและจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้กับ

ศูนย์พี่เลี้ยงฯ ลำาปาง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่มองเห็นชีวิตจริง แก้ปัญหาพัฒนาได้จริง ถึงแม้จะมีข้อจำากัดมากมาย ได้สร้าง

แรงบันดาลใจให้ทั้งครูและลูกศิษย์ที่รักของครู ดังนี้

		 “วันนี้	น.ร.	ทั้ง	9	คน	เข้ามาพบครู	(กัลยา)	ในห้องพักครูอย่างพร้อมเพรียงกันและพยายามสะท้อน

ความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงการทำาโครงงานจากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการ	การคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	แต่ละคน 

เห็นศักยภาพของเพื่อนต่างโรงเรียนและต่างวัย	 ทำาให้ครูพบความด้อยทางความสามารถด้านการเรียน 

ในศตวรรษที่	21	ของนักเรียนตนเอง

		 เวลา	2 คาบวันนี้	น.ร.	ทั้ง	2	กลุ่ม	นำาโครงงานที่นักเรียนเลือกศึกษาหัวข้อโครงงานข้าวเหนียว 

มาปรึกษา	ทำาให้ครูได้เก็บข้อมูลระหว่างการเรียนดังนี้

		 1.	น.ร.	ส่วนใหญ่เกิดความกังวลมาก ๆ ในการออกไปนำาเสนอโครงงานด้วยปากเปล่า	เพราะที่

ผ่านมาได้รับการเรียนรู้แบบครูป้อนความรู้ทุกวิชา	ส่วนใหญ่บอกตนเองว่าสิ่งที่ได้รับนั้น	“ใช่แล้ว ภูมิใจแล้ว”  

เพราะ	ไม่ต้องท้าทายความสามารถใด	ๆ 	เลย	แต่มี	น.ร.	หญิง	ที่ชอบความท้าทายจากการเรียนแบบโครงงานฐานวิจัย	 

(อาจเพราะธรรมชาติเด็กผู้หญิงในช่วง	ม.2	โตกว่าเด็กผู้ชาย)	เมื่อ	น.ร.	มาพบครูในคาบที่ว่างทุก	ๆ	วัน	 

(คาบพักกลางวันเพราะเป็นช่วงเวลาที่	น.ร	ใช้พูดคุยไม่เอาไปทำางานอื่นหรือการบ้านในวิชาเรียนอื่น)	ครูได้ 

มองเห็นความกล้าของเด็กขณะเสนอความคิดกับครู	(ที่มีวัยและอายุแตกต่างกันมาก)	ครูพบว่า	น.ร.	หญิง 

กล้าที่จะพูดและมีความพร้อมในการคิดด้วยเหตุผล	 ....เพราะมองเห็นแววตา	 และรอยยิ้มขณะรายงาน 

ความก้าวหน้าในการทำาโครงงานกลุ่มของตนเอง	และมักจะนำาคำาถามที่เกิดระหว่างทางมาปรึกษาหารือ	ซึ่งทำาให้ 

ครูเริ่มมองเห็นความก้าวหน้าด้านการคิด	การออกแบบความเข้าใจและนำาเสนอไปโดยไม่รู้ตัวของ	น.ร.	หญิง 

ทั้ง	3	คน	(ฟางข้าว	ณัฐ	และแอน)	แต่เด็กก็คือเด็กเผลอทีไรก็ขาดความตั้งใจในการคิด	บุคลิกภาพของ 

แต่ละคนแตกต่างกันทีเดียว	 (ครูแอบคิดว่าคงเพราะการสะสมบุญที่ติดตัวมาหรือการเลี้ยงดูในวัยอนุบาล 

ของครอบครัวจึงแตกต่างกันซะอย่างนั้น)	น.ร.	หญิง	3	คน	คือ	ฟางข้าว	แอน	และณัฐ	จะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดข้อมูล 

ได้ดี	 และแบ่งปันความคิดในขณะพูดได้คล่องแคล่วทีเดียว	 ส่วน	 บิว	 (ชาย)	 จะพูดความรู้และพูดใน 

สิ่งที่ตนเองค้นคว้ามาล่วงหน้าให้เพื่อนตั้งใจฟัง	 (เพราะสืบค้นข้อมูลเก่งและมีติดตัว)	 และนิ้ง	 (หญิง) 

มีน้อยกว่า	(เพราะยังไม่เอาจริง)	น่าจะมาจากใจที่ยังตั้งมั่นน้อยไปจึงพกความรู้ที่มีน้อย....(ไม่น่ารักในสายตา 

ครูขณะนี้)	......มาให้ครูประเมินและพัฒนาเป็นรายสุดท้ายของเด็กผู้หญิงต่อไป	

		 2.	กลุ่มที่	2	สมาชิกมี	น.ร.	ชาย	4	คน	(ต้าร์	โก้	บอลและอ้น)	ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ถนัดการเรียน

แบบนี้เลย	แต่ก็รักการเรียนปรารถนาความรู้	การตั้งชื่อโครงงานพอทำาได้	จึงคิดว่าจะวางแผนการทำางานได้

แต่ละคนพกความกังวลมาเรียนแบบโครงงานมากทีเดียว	(แต่ต้องพากันมาพบครู)	และทุกคนคาดหวังว่า 

วันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้	มีคนเดียว	(ต้าร์)	เท่านั้นที่มาพบครูด้วยความเต็มใจเรียนแบบโครงงาน
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		 ขณะนี้ครูประเมินได้ว่ามี	น.ร.	ชาย	1 คน	และหญิง	3	เท่านั้นในจำานวน	9	คน	(ฟางข้าว	แอน	ณัฐ	 

อีกคนคือ	ต้าร์)	ที่พร้อมในการเรียนรู้แบบ	การทำาโครงงาน	 เพราะ	น.ร.	คิดว่ามีงานที่ยังต้องทำาส่งและ 

อ่านหนังสือสอบเก็บคะแนนหน่วยย่อย	ๆ	ในวิชาอื่น	ๆ	และเวลาตอนเย็นที่ถูกล็อคไว้เรียนพิเศษ	 

(ของสถาบันกวดวิชาที่เปิดเต็มบริเวณใกล้โรงเรียนจักรคำาคณาทร)	ที่ผู้ปกครองเห็นว่าจะทำาให้ลูกเก่ง 

และสำาเร็จในอนาคต

		 ขณะนี้ครูผู้สอนจึงขอแก้ปัญหาแรก...ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ	พูดคุยประวัติของ	น.ร.	ทั้ง	9	คน	 

โดยให้ความสนใจ	น.ร.	ทุกคนเท่าเทียมกัน	(แรงบันดาลใจของผู้เขียนเกิดจากเรื่องเล่าจาก	รศ.ดร	สุธีระ	 

ขณะอบรมคร้ังล่าสุดที่เล่าเร่ืองการทำาวิจัยของชาวบ้านที่สนใจเลี้ยงกุ้งแต่แม่น้ำาขาดน้ำาเพราะการตัดไม้ของ 

ชาวบ้าน	สุดท้ายสามารถทำาวิจัยพลิกผืนป่าและมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวจากการเลี้ยงกุ้งได้สำาเร็จทั้งที่ชาวบ้าน 

อ่านออกนิดหน่อยแต่เขียนไม่ได้เลย	จึงเกิดปัญหาใหญ่และเริ่มแก้ปัญหาเล็ก	ๆ	โดยให้เริ่มเขียนเป็น 

สิ่งแรกสุดท้ายงานวิจัยได้สำาเร็จลง)	.....เมื่อครูได้เห็นรอยยิ้มของ	น.ร.	ทุกคนเรื่องที่ได้ฟังก็ก้องอยู่ในใจครู... 

เป็นแรงผลักดันให้ครูยอมรับลักษณะการพูดที่แตกต่างกันของ	น.ร.	แต่ละคนมีสิ่งเดียวเหมือนกันคือ	 

ขาดความเข้าใจในการคิดและไม่มั่นใจในการถ่ายทอดจากการพูดขณะคิด(คงเพราะ..	น.ร.	ไม่เคยใช้หัวใจ 

ฟังเสียงตนเองเลย)	การเรียนที่ใช้สมองรับความรู้มาตลอด	ขาดการใช้ความรู้สึกหรือธรรมชาติโดยแท ้

เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้ครบ	คือ	สุ	จิ	ปุ	ลิ	และอีกอย่างที่ครูต้องเตรียมคือ	การตั้งคำาถาม

เพื่อสนทนากับ	น.ร.	เพื่อกระตุ้นธรรมชาติตามศักยภาพมนุษย์ของ	น.ร.	ที่พัฒนาตามวัยนี้ได้มากที่สุด

		 การแบ่งปันของการเลี้ยงกุ้งของชาวบ้าน	ได้สร้างความฝันให้ครูและจะนำาไปพูดคุยกับ	น.ร.	ในหัวข้อชีวิต....	 

คืออะไร	 คือสิ่งที่ครูอยากทำาและขอเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการจัดการสอน	 แบบโครงงาน	  

ที่ครูนำามาวิจัยเพื่อพัฒนา	น.ร.	ทั้ง	9	คนต่อไป	(บันทึกประจำาวันแรก	เดือนมกราคม	2558	17.00	น.)

 ในห้องเรียนจากชีวิตจริงของลูกศิษย์ครูตรีนุช เพชรแสนงาม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำาปาง ก็เช่นเดียวกัน  

นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้รับแรงบันดาลใจจากนาข้าว การทำางานจริง และชีวิตครูของนาข้าวจริง ๆ นักวิจัยจากชีวิตจริง...

คุณลุงสุบัน ทิไว...

		 วันนี้ได้เข้ามาเจอกับคุณลุงสุบันและป้าบัวลอยที่บ้าน	หลังจากได้สำารวจปัญหาและแนวทางของเรื่อง

ที่จะเสนอโครงการ	 จนได้ประเด็นที่พวกเราสนใจแล้วเกี่ยวกับ	 “วิถีชีวิตชาวนา กับการยกระดับคุณภาพ

ชีวิต”	ดูเป็นหัวข้อที่กว้างและยาก	แต่มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เด็ก	ๆ 	มองเห็นมากที่สุดจากพ่อแม่และชุมชน

ของตนเอง	 เราได้รับคำาแนะนำาให้มาพบกับลุงบันจากคุณครูแหม่ม	 ซึ่งบอกกล่าวว่าลุงสุบันเป็นชาวนาที่ 

ยึดหลักการทำานาแบบเกษตรอินทรีย์เพียงไม่กี่คนในชุมชนรอบ	ๆ	โรงเรียน	เย็นนี้จึงได้ฤกษ์งามยามดีใน

การนัดพบเจอกับคุณลุงที่บ้านเวลา	18.00	น.

		 หลังจากผ่านการสนทนาอันยาวนานถึง	3	ชั่วโมง	ได้ข้อสรุปว่า	ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เกี่ยวกับนา

อินทรีย์	 ที่มีอย่างเหลือล้นจนเรียกได้เต็มปากว่า	 “ปราชญ์ข้าว” แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ลุงสุบันมีอย่างเห็นได้ชัด	
คือ	ทักษะการสังเกตการตั้งคำาถาม	และการทดลองเพื่อหาข้อสรุปของเหตุแห่งปัญหานั้น	ๆ	จะเรียกว่า 
ลุงบันเป็น	“นักวิจัย”	อย่างเต็มตัวก็คงไม่ผิดคะ	เราเรียนรู้ทั้งหมดผ่านท่าทีและคำาพูดที่พรั่งพรูอย่างดู 
มีความสุขและภูมิใจของคุณลุง
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 	 ลุงบันทำาให้พวกเราเปลี่ยนความคิดว่าคนที่จะทำางานวิจัยได้นั้นจะต้องเป็นคนที่เรียนสูง	ๆ	และ 

มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการวิจัยมาก	ๆ	เท่านั้น	ลุงบันทำาให้ฉันรู้แล้วว่า	“ใครก็เป็นนักวิจัยได้ถ้าอยากจะ

เป็น”	 ชอบประโยคนึงที่ลุงบันพูดกับพวกเราก่อนกลับว่า	 “ทุกวันนี้มีอยู่ 4 พระที่ลุงบันเคารพบูชานอก

เหนือจากศาสนาและบรรพบุรุษ คือ พระแม่ธรณี, พระแม่คงคา, พระแม่โพสพ และพระมหากษัตริย์หรือ 

พ่อหลวงของเรา”	เรื่องราวของลุงบันยังมีอีกเยอะไว้ค่อยมาบันทึกใหม่นะ	คืนนี้ง่วงแล้ว	ราตรีสวัสดิ์พี่น้อง

ชาวไทย	-	(บันทึก...24	ก.ค.	2557)

		 “วันน้ีคุณลุงสุบันนัดพวกเราคณะครูแกนนำาและนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาไปเจอและให้ความรู้ที ่

บ้าน	เด็ก	ๆ 	มากันแต่เช้า	ส่วนมากจะมาตรงตามเวลานัดแต่ก็มีหลายนางที่มาช้าอยู่	สุดท้ายเราก็ขับมอเตอร์ไซค์

เป็นคาราวานมุ่งหน้าไปที่บ้านลุงสุบัน	วันนี้คุณลุงต้อนรับพวกเราด้วยการพาไปดูบ่อแก๊สชีวภาพที่เกิด 

จากการนำาขี้วัวมาหมัก	และสามารถนำามาใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้จริง	ลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้พอสมควร	 

ซึ่งถังหมักแก๊สของลุงบันได้รับการสนับสนุนและพัฒนาติดตามจากหน่วยงานของกรมพลังงาน	เด็ก	ๆ	ดู

สนใจอย่างดีหลังจากนั้นลุงบันก็พาพวกเราไปที่อาคารอเนกประสงค์ใกล้	ๆ 	บ้าน	และให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว	

ลุงเปรียบเทียบช่วงชีวิตต่าง	ๆ	ของข้าวกับคนเราได้อย่างน่าสนใจ

		 หลังจากพูดคุยกันเรื่องข้าวจนเต็มอิ่มแล้ว	ลุงบันก็พาพวกเราไปที่นาของแก	เด็ก	ๆ 	ดูตื่นเต้นสนุกสนาน 

เมื่อได้เดินลงไปสัมผัสแปลงนา	 เห็นอะไรก็พากันซักถามพูดคุย	 สนุกสนาน	 ความรู้สึกประหลาดใจก ็

เกิดขึ้นทันที	การที่นักเรียนได้สัมผัสกับสภาพ/สถานการณ์จริงทั้ง	ๆ 	ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่

นักเรียนคุ้นเคย	แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น	นักเรียนหลายคนเป็นลูกหลานเกษตรกร	แต่พ่อแม่ 

ก็ไม่ได้ให้มาสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขาทำาเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าทำานามันลำาบากไม่อยากให้ลูกลำาบาก 

เหมือนตน	สรุปคือ	นักเรียนหลายคนแทบจะ 

ไม่ รู ้ อ ะ ไ ร เกี่ ย วกั บอ าชี พที่ พ่ อแม่ และ

บรรพบุรุษทำาเพื่อเลี้ยงชีพพวกเขามาจนถึงทุก

วันนี้เลย...มันคงจะดีนะ	ถ้าเราทำาให้เด็ก	ๆ	 

พวกนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนไปพร้อม	ๆ	 

กับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่าง	ๆ 	เด็ก	ครู	

ผู้ปกครอง	และชุมชนจะได้ไม่รู้สึกว่าอยู่ห่างไกล

กันเหมือนทุกวันนี้...”	(บันทึก...26	ก.ค.	2557)

 ก�รเรียนรู้พร้อมไปกับลูกศิษย์ผู้เป็นที่รักด้วย “ถ�มคือสอน” จากแรงบันดาลใจเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยทั้งของ

นักเรียนและครู ครูวิสารดา ฉิมน้อย โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ จ.ลำาพูน ใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนดังนี้

		 “วันนี้เป็นวันที่นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา	ม.2/7	ต้องแยกกลุ่มกันทำาโครงงานหลังจากที่นักเรียน 

ได้หัวข้อโครงงาน	นักเรียนได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้กับคุณครูที่ปรึกษาโครงงานตามที่นักเรียนเลือก	สำาหรับ 

นักเรียนโครงงานครูวิสารดา	ฉิมน้อย	ครูดูแลและเป็นที่ปรึกษาโครงงาน	2	กลุ่ม	ในชั่วโมงแรกที่เราปรึกษากัน 

ว่าเราจะเริ่มหัวข้อกันทำาโครงงานอย่างไร	จากการสนทนาอภิปรายในประเด็นต่าง	ๆ 	จนมาถึงการสนทนาใน

เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารในท้องถิ่น	นักเรียนถามครูว่า	(ครูพยายามใช้วิธีการ	“ถามคือสอน”)
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 นักเรียน 1 :		 อาจารย์คะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่หนูตั้งข้อสังเกตหนึ่งอย่างนะคะ	คือเวลา

หนูซื้อไก่ทอดตอนมันเพิ่มออกจากกระทะร้อน	ๆ	แป้งชุบไก่ทอดมันก็กรอบอร่อยดีอยู่หรอกคะ	แต่ทำาไม 

เมื่อหนูไม่ทานทันทีทิ้งไว้สักพักแป้งทอดที่อยู่รอบ	ๆ	มันจะนุ่มแฉะ	ๆ	เละ	ๆ	ไม่น่าทานเลยคะ

		 	คำาถามของนักเรียนทำาให้ครูนึกถึงศาสตร์การสอน	เรื่อง	“การถามคือสอน”	เพื่อให้นักเรียนดึง

ความรู้ที่อยู่ในตัวนักเรียนออกมา	ซึ่งครูคิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่นักเรียนไม่สามารถ

เรียบเรียงความรู้นั้นออกมาได้เท่านั้น	ครูจึงถามต่อ	โดยที่ครูเดาคำาตอบไว้ล่วงหน้าแล้วว่า	การนุ่มของแป้ง

ที่ห่อหุ้มไก่นั้นน่าจะเกิดจากไอน้ำาและอาศัยเวลาในการทำาให้แป้งหุ้มไก่นั้นนุ่มมากยิ่งขึ้น

 ครู :  หนูคิดว่าทำาไมแป้งทอดที่อยู่รอบ	ๆ 	เนื้อไก่มันแฉะหล่ะ	มันใช้เวลาที่ทำาให้เกิด 

	 	 	 การเฉะเละของแป้งหรือเปล่า	

 นักเรียน 2 :		 ใช่คะอาจารย์ยิ่งทิ้งไว้นานแป้งยิ่งนุ่มและก็แฉะในที่สุดคะ

 ครู : หนูคิดว่าอะไรที่ทำาให้แป้งมันแฉะแบบนั้น

 นักเรียน 3 :		 ไอน้ำามั้งคะ

 ครู :  ไอน้ำามาจากไหน

 นักเรียน 1 :  จากการระเหยของเน้ือไก่คะ	แล้วไปกระทบกับภาชนะหรือถุงพลาสติกท่ีบรรจุไก่

 นักเรียน 1 : อ๋อ!	หนูรู้แล้ว	คือยังง้ีคะ	ถ้าไอน้ำาระเหยออกจากเน้ือไก่ไปเกาะอยู่ในถุงพลาสติก 

  	 ที่บรรจุไก่ทอด	ไอน้ำาเหล่านั้นก็จะกลับมากระทบกับแป้งที่มันหุ้มไก่อยู่แป้งมัน 

	 	 	 ก็จะเปียกและแฉะในที่สุดคะ

 ครู : แล้วนักเรียนรู้มั้ยคะว่าไอน้ำามาจากไหน 

 นักเรียน : ไอน้ำาน่าจะมาจากเนื้อไก่นะคะ	พอเนื้อไก่ได้รับความร้อนไอน้ำาที่อยู่ในเนื้อไก่ก ็

	 	 	 จะระเหยออกมาแล้วกระทบแป้งทอดทำาให้นุ่มด้านในส่วนหนึ่ง	อีกส่วนหนึ่ง	

	 	 	 ระเหยออกมาข้างนอก	กระทบกับภาชนะบรรจุเนื้อไก่	ทำาให้มีไอน้ำาเกาะรอบ	ๆ  

	 	 	 ภาชนะแล้วไปโดนแป้งทอดทำาให้แป้งทอดไก่เปียกคะ

 ครู : ด้วยกลไกแบบนี้จะเกิดขึ้นในอาหารทอดชนิดอื่นมั้ยคะ

 นักเรียน : เกิดขึ้นแน่นอนคะ	เช่น	กล้วยทอด	มันทอด	หมูทอด	ปลาทอด

 ครู : แล้วหนูคิดว่าจะมีกลไกใดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ของทอดสามารถเก็บไว้ได้นานโดยที่	

	 	 	 แป้งไม่นุ่มเร็วและยังคงความกรอบได้นาน

 นักเรียน 1 :	 หนูคิดว่าภาชนะที่บรรจุไก่ทอดน่าจะช่วยซับไอน้ำาที่ระเหยออกจากไก่ทอดได้	เมื่อ 

	 	 	 ไม่มีไอน้ำามาเกาะภายในภาชนะก็ไม่น่าจะทำาให้ไก่ทอดเปียกได้คะ

 ครู : แล้วนักเรียนคิดว่าภาชนะแบบไหนที่ช่วยดูดซับไอน้ำาได้
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 นักเรียน 2 : อ๋อ!	คะหนูรู้แล้วทำาไมกระติ๊บข้าวเหนียวจึงสานมาจากไม้ไผ่	เพราะกระติ๊บข้าว 

	 	 	 เหนียวมันช่วยดูดซับความชื้นจากข้าว	และลักษณะการสานของกระติ๊บข้าวเหนียว 

	 	 	 ทำาให้มีช่องว่างเล็ก	ๆ	จึงช่วยระบายความชื้นได้ดี	 ดังนั้นเราจะพบว่าการเก็บ 

	 	 	 ข้าวเหนียวใส่กระตี๊บน่าจะทำาให้ข้าวเหนียวไม่แฉะง่ายคะ

 นักเรียน 2 :	 งั้นกลุ่มโครงงานของเราจะทดลองทำาภาชนะเก็บไก่ทอด	แบบกระติ๊บข้าวเหนียว	 

	 	 	 เพื่อดูว่ามันจะสามารถช่วยเก็บไก่ทอดได้นานขึ้นหรือไม่	ได้หรือเปล่าคะ

 ครู : นั่นสิ	เราลองดูมั้ย

 นักเรียน 1 : คะครูงั้นพวกเราขอทำาโครงงานเรื่องนี้เลยนะคะ

 ครู : ได้เลยคะ	งั้นนักเรียนลองเขียนผังเหตุผล	เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง	 

	 	 	 ของแป้งที่ห่อหุ้มไก่หน่อยไหมคะ	(บันทึก...13	พ.ย.	2557)

 ก�รเรียนรู้ร่วมกันของพวกเร�...ด้วยใจ...ด้วยลงแรงปฏิบัติจริง...และด้วยทักษะก�รคิด...สะท้อนออกมาจากบันทึก

ของครูแกนนำาหลายท่าน ทำาให้มองเห็นเครือข่ายของพวกเราที่มีหัวใจร่วมกัน คือ ครูและลูกศิษย์นักเรียนอันเป็นที่รัก 

ของครู คุณลุงสุบัน ทิไว และปราชญ์ผู้รู้เรื่องการทำางานจริงในชีวิตจริงของชุมชน ร่วมไปกับทีมศูนย์พี่เลี้ยงฯ ที่มีโอกาส

มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ได้รับข้อเรียนรู้ร่วมกันและจากบันทึก

ของคุณครูว่า ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและ 

ในขณะเดียวกันครูเรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียนในเรื่องของ 

การฝึกทักษะการสังเกต การปฏิบัติจริง การสื่อสารกับเพื่อน 

นักเรียน ครู และชุมชน นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะการ

คิดอย่างมีเหตุผลและทักษะการคิดวิเคราะห์ไปด้วยในตัว  

ดังที่ปรากฏในบันทึกของครูตรีนุช เพชรแสนงาม โรงเรียน

แจ้ห่มวิทยา ดังนี้

		 “you	never	know	how	close	you	are...Never	Give	up	on	your	dreams	!

		 หลังจากที่ตกลงกันแล้วว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้าวและชาวนา	วันนี้ครูและนักเรียนจึงได้มาช่วย

กันออกแบบ	แบบสำารวจและสอบถามเกษตรกรด้านต่าง	ๆ	ในพื้นที่	5	ตำาบลของอำาเภอแจ้ห่ม	เพื่อจะได้

นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์	และปัญหาที่พบในเกษตรกร	เพื่อเป็นแนวทางในการทำาโครงการต่อไป	 

วันนี้นักเรียนหลายคนฉายแววความเป็นผู้นำาอย่างเด่นชัด	หวังว่าอีกหลาย	ๆ	คน	จะพัฒนาศักยภาพของ

ตัวเองขึ้นมาอย่างเต็มที่มากขึ้น...”	(บันทึก...9	ส.ค.	2557)

		 “วันนี้นำาข้อมูลจากแบบสำารวจมาจัดเรียงข้อมูล	ทำาให้มองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่ชาวนาได้ประสบ

พบเจอคล้าย	ๆ	กัน	หลาย	ๆ	เรื่องหลัก	ๆ	คือเรื่องรายได้และสุขภาพ	ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยที่บ่งบอก

คุณภาพชีวิตของชาวนาได้
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 	 เราจะ	“ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น โดยการส่งเสริมการทำา

นาแบบเกษตรอินทรีย์”	(บันทึก...15	ส.ค.	2557)

		 “นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอหัวข้อโครงงานที่อยากจะทำา	 พร้อมแนวคิดว่าเพราะเหตุใดถึงอยาก

ทำาโครงงานนี้	พบว่าหลายโครงงานที่นักเรียนนำาเสนอยังไม่เป็นโครงงานที่มาจากปัญหาจริง	ๆ	ในท้องถิ่น

หรือชุมชน	บางโครงงานก็ทราบว่านักเรียนนำามาจากการค้นคว้าทาง	Internet	หลายคนยังตั้งปัญหาไม่เป็น

และอื่น	ๆ	อีกหลายด้าน	สงสัยคงต้องพักงานนี้ไว้ก่อนแล้วเริ่มฝึกตั้งแต่	“การตั้งคำาถาม” แล้วละ	(--)”	

(บันทึก...19	ส.ค.	2557)

		 “วันนี้เอาโดนัทของฝากจากอาจารย์อ้อมาให้เด็ก	ๆ 	ที่โรงเรียน	แต่ละคนแววตาเป็นประกายกันใหญ่	 

ตื่นเต้นเหมือนจะได้เจออะไรใหม่	ๆ	ทุกคนมีความสุขคะ	ต้องขอบพระคุณอาจารย์อ้อมาก	ๆ	ที่รักและ

เมตตาลูก	ๆ	ของพวกเราจริง	ๆ	เราก็เริ่มหลงรักเจ้าลิงน้อยพวกนี้แล้วเหมือนกันนะ	ถึงจะเหนื่อยในการ

ดูแลบ้าง	แต่พอได้เห็นความมุ่งมั่น	ความตั้งใจ	ความเหน็ดเหนื่อยก็หายไปหมดจริง	ๆ	ตอนนี้รู้สึกว่า

ทัศนคติของทั้งครูและนักเรียนกำาลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริง	ๆ 	ขอบคุณมาก	ๆ 	นะคะ	(^^)”	

(บันทึก...28	ส.ค.	2557)

		 “วันนี้พาตัวแทนนักเรียน	 4	 คน	 ไปหาลุงบันที่บ้าน	 เพื่อสอบถามความรู้เกี่ยวกับการคัดเมล็ด

พันธุ์ข้าว	การเพาะเมล็ดข้าว	และการเตรียมปลูกข้าว	ลุงบันให้นักเรียนได้ลองคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว,	ได้ลอง

แกะเปลือกเมล็ดข้าวก่อนนำาไปเพาะ	และยังได้ความรู้เรื่องการทำาน้ำาปูจากป้าบัวลอยอีกด้วย	นอกจากนี้เรา

ยังได้คุยกันถึงเรื่องการทำานาอินทรีย์และข้าวพันธุ์พระราชทานของลุงบัน	ที่ขณะนี้ได้ปลูกแล้ว	สิ่งที่ฉันได้

เห็นและรู้สึกจากการคุยในวันนี้	คือ	“จะมีชาวนาสักกี่คนที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในสิ่งที่ตัวเอง

ทำาเท่ากับลุงบัน”	ฟังแล้วมันทำาให้เรารู้สึกรักและอยากจะสืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไปยังคนรุ่นหลัง	ไม่อยาก

ให้มันสูญหายไปตามกาลเวลา”	(29	ส.ค.	2557)

รายรับ รายได้

รายจ่าย

ผลผลิต

นาอินทรีย์

นาเคมี

คุณภาพชีวิต

ปัญหาสุขภาพ
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เมื่อต้นกล้าทางปัญญาและความพร้อมของหัวใจเติบโต…แย้มบานไปพร้อม ๆ กัน

 ในบันทึกของครูกัลยา จันทรา โรงเรียนจักรคำา 

คณาทรฯ จ.ลำาพูน ได้สะท้อนในเรื่องของการเรียนรู้ 

ร่วมกับนักเรียนในด้านการฝึกทักษะการเรียนรู้โครงงาน

ฐานวิจัยไว้เช่นกันและแสดงให้เห็นผลของการเรียนรู้ 

ในการพัฒนาลูกศิษย์ของคุณครูซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

ความรู้สึกร่วมกันของผู้เรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา...

ความรู้สึกอยากเรียนรู้...ก่อเกิดทักษะแห่งการเรียนรู้...ว่า

		 “จากการทำาโครงงานฐานวิจัย	ที่มีการตั้ง

คำาถาม	สืบค้นข้อมูล	สนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียน

รู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียน	9	คน	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	จำานวน	2	คาบ	ทำาให้เกิดความรู้สึก

สนิทสนมชื่นชมการตั้งใจทำางานของนักเรียนมากกว่าเดิมถึงมากที่สุด	เมื่อนักเรียนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากก่อนเรียน	นักเรียนได้เล่าความรู้สึกถึงการเรียนโครงงานฐานวิจัยว่า

		 1.	มีอิสระในการคิดและพูด	ช่างคิด	ช่างสงสัย	เกิดความรู้มากและรู้เรื่องที่เรียนลึกซึ้ง

		 2.	มีสมาธิจิตใจมุ่งมั่น

		 3.	ได้ฝึกการคิดแบบไม่มีกรอบ	

		 4.	เข้าใจง่าย	ไม่ต้องท่องจำา

		 5.	ได้ลงมือปฏิบัติ	ได้ทราบ	ได้เห็นในสิ่งที่อยากเรียนรู้

		 6.	จากการเรียนแบบผังเหตุผลการเรียนรู้เกิดความเข้าใจได้ง่าย

		 7.	กลายเป็นคนคิดเป็นติดเป็นนิสัย	สมองถูกพัฒนาง่าย	ชอบเรียนกว่าการเรียนแบบท่องจำา

		 8.	 เมื่อเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต	 ทำาให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่เรา

สงสัย	ได้คิดด้วยเหตุผลเกิดความรู้จากแก่นความรู้จริง	ๆ	จากการระดมความคิด	พูด	คิดแล้วพูดเป็น 

การทบทวนความคิด	สรุปเพื่อนำาเสนอทำาให้เข้าใจง่ายกว่าการเขียนการบ้านเดิม	ๆ	และสามารถนำาความรู้

เก่าที่มีมาประยุกต์ใช้กับการทำาโครงงาน

		 ส่วนการเรียนในโรงเรียน	(แบบเดิม)	น.ร.	เล่าว่า	เป็นการฟังครูและไม่ได้ฝึกการคิด	ขาดการคิด

ความรู้จึงเข้าใจไม่เต็มที่	ทฤษฎีที่มีจำานวนมากเรียนแบบเข้าใจแต่ไม่กระจ่างชัดเจน	ถูกจำากัดแต่การเรียน

ในหนังสือเรียนแล้วทำาแบบฝึกหัด	 ห้ามใช้อุปกรณ์สืบค้นเป็นการเรียนที่มักจะน่าเบื่อ	 แล้วได้พูดแสดง 

ความคิดน้อย	ขาดอิสระในการเรียน”	(บันทึกประจำาวันที่สองของเดือนมกราคม	2558	15.00	น.)
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 เร�เรียนรู้...เร�ทบทวน ผลแห่งก�รเรียนรู้ด้วยหัวใจที่พร้อมและหลักก�รเหตุผล เมื่อผลแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
พบว่ายังมีปัญหาบางอย่างที่ต้องเรียนรู้เพื่อปรับแก้ไขและพัฒนา นักเรียนได้รับการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อปรับแก้ไขและ 
พัฒนาโครงงานของแต่ละกลุ่ม ดังที่ครูตรีนุช เพชรแสนงาม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำาปาง บันทึกไว้ว่า

		 “วันนี้นั่งปรับแก้บางส่วนของข้อเสนอโครงงานของนักเรียนทั้ง	10	กลุ่ม	พบจุดที่ต้องแก้ไขเยอะมาก	 
ปรับให้บางส่วน	แต่ไม่อยากแก้ทั้งหมด	เพราะยังไงมันก็เป็นความตั้งใจที่นักเรียนอยากทำา	การได้ทำาใน
สิ่งที่เราสนใจ	น่าจะทำาให้มีแรงจูงใจในการทำางานมากขึ้น	พอเริ่มให้ทำาอะไรที่เป็นวิชาการมาก	ๆ	นักเรียน 
บางคนมีอาการเครียดและเริ่มท้ออย่างเห็นได้ชัด	 ยิ่งถ้าเห็นว่าเพื่อนหลายคนทำาได้แต่ตัวเองทำาไม่ได ้
ยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้น	เราจะทำาอย่างไร	เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้เปิดใจ	และค่อย	ๆ 	ปรับตัวปรับทัศนคติและ 
เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน	ท่ามกลางความแตกต่างได้”	(บันทึก...31	ส.ค.	2557)

		 “2	วันที่ผ่านมานี้	 ได้พานักเรียนไปร่วมประชุมที่ราชภัฏลำาปาง	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิง
เหตุ	-	ผล	และการนำาเสนองานจากท่านอาจารย์	สุธีระ	มากมาย	น่าเสียดายที่เด็ก	ๆ	ไม่ได้มาเข้าร่วม
งานนี้ได้ทุกคน

		 ในขณะที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ไปเตรียมไถแปลงนาที่โรงเรียน	 โดยการควบคุมของครูแหม่ม	  
จากภาพถ่ายที่ครูแหม่มส่งให้ดูและคำาบอกเล่า	ที่ว่าเด็ก	ๆ	ช่วยกันไถนา	พบปัญหาคือรถไถติดหล่มโคลน 
ไปต่อไม่ได้ทุกคนจึงต้องใช้พลังกายอย่างมหาศาลด้วยเพราะกำาลังคนที่มีจำากัด	ช่วยกันทั้งดึง	ทั้งงัด	ทั้งดัน	 
จนสามารถดันรถไถให้เดินต่อไปได้	 ทั้งหยาดเหงื่อและแรงกายที่ทุ่มเท	 แสดงให้เห็นผ่านรูปภาพที่ทุกคน 
มีสีหน้ามุ่งมั่น	ภายใต้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนตั้งแต่หัวจรดเท้า	หลายคนได้รับแผลกลับบ้านไปหลายแผล	
นักเรียนบางคนถึงกับพูดว่า	 พ่อแม่สอนเสมอ	 “เป็นชาวนามันเหนื่อยและลำาบาก ถ้าไม่อยากลำาบากก็ให้
ตั้งใจเรียน”	วันนี้ผมรู้แล้วว่าพ่อแม่ผมลำาบากแค่ไหน	ฟังจบน้ำาตาคลอเบ้าเลย

		 เพาะพันธุ์ปัญญาไม่ได้แค่เปิดให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้เท่านั้น	แต่ยังสอนทักษะ	ชีวิตอีกหลาย	ๆ 	 
อย่างให้กับพวกเรา	การเปิดใจรับฟังนักเรียนบ้าง	ทำาให้บรรยากาศในการเรียนมีความสุขมาก	ๆ	นักเรียน	
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพจริง	ๆ 	ขอบคุณโอกาสดี	ๆ 	ที่มอบให้กับพวกเราคะ”	(บันทึก...30	พ.ย.	2557)

 เรื่องเล่าของครูปรัชญา จันทร์แก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำาปาง ได้สะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกับบันทึก 
ของครูตรีนุช ไว้ดังนี้

  “เพาะพันธุ์ปัญญาก็เหมือนกันมองผิวเผินอาจจะดูง่าย	 แต่พอทำาจริงกลับยากมาก	 ยากตรงที่ว่า 
การจะทำาให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องทำา	เพราะแต่ละคนมาจากต่างที่	ต่างความคิด	ต่างอารมณ์	 
ต่างความรู้สึกจะให้มาทำางานที่ให้มันไปในทิศทางเดียวกันก็ยาก	ตัวเราเองก็เหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่เขา 
อธิบายมาแต่กลับถ่ายทอดต่อให้นักเรียนได้ค่อนข้างที่จะยาก	 เรารู้นะว่ามันเป็นยังงี้	 ๆ	 แต่พออธิบายไป
บางคนก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจ	บางครั้งเราก็ต้องทำาใจว่าเพาะพันธุ์ปัญญา 
มันคงทำาได้ไม่หมดทุกคนหรอก	เหมือนปลอบใจตัวเอง	ลองคิดดูนะว่าถ้าทุกคนเก่งเหมือนกันหมดทุกคน 
บนโลกใบนี้ก็คงไม่มีความสมดุล	สมดุลที่ว่าคือทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ถูกสรรสร้างให้มันอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
ให้มันพอดีแล้ว	ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะรับรู้ได้ไม่เหมือนกันแน่นอน	บางคนรับรู้ได้เร็วสอนแป๊บเดียวก็ได้	
แต่บางคนใช้เวลานานมากสอนไปก็ลืม	เค้าเรียกว่าได้หน้าลืมหลัง	ก็ต้องได้คอยทบทวนกันประจำา	เพราะ
พื้นฐานของเด็กเราไม่ได้เก่งจำาเป็นต้องฝึกฝนกันอีกเยอะ	
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  บางครั้งผมก็คิดว่าเราเพาะพันธุ์ปัญญาไปทำาไม	มันก็คงจะเหมือนกับโครงงานทั่วไปที่ครูเป็น 

คนคิด	คนทำา	แล้วให้เด็กเป็นคนพูด	ถามว่าแล้วเด็กจะได้อะไร	ในเมื่อตัวเด็กไม่ได้เป็นคนทำา	ส่วนตัวผมคิด 

ว่าเด็กน่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย	จากอะไรบ้างเช่น	อย่างน้อยเด็กได้อ่านโครงงาน	จนถึงขั้นจำาได้	 

บางครั้งอาจจะได้ทดลองร่วมกันกับครูได้รู้	ได้เห็น	ในสิ่งที่ครูทำา	ผมเชื่อว่าต้องมีบ้างที่เด็กสามารถนำาสิ่งเหล่านั้น 

มาวิเคราะห์	สังเคราะห์	จากสิ่งที่เขาเห็น	เขาทำา	แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขงานของตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอน	 

อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ	เช่นฝึกทักษะการพูด	การคิด	การแสดงออก	 

ซึ่งบางคนต้องยอมรับว่า	เป็นคนที่ไม่เคยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเลย	แต่เมื่อได้เข้ากลุ่มสนทนา 

ปัญหาโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา	แล้วกลับมีการแสดงความคิดเห็นออกมา	อย่างน่าประหลาดใจ	เอ๊ะ	หรือ

ว่าเด็กเปลี่ยน	 อย่างที่เขาพูดกันว่าการเข้าโครงการนี้วัตถุประสงค์คือการเปลี่ยนแปลงของตัวนักเรียนใน 

ทางที่ดีขึ้น	อาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง	หลายครั้งที่ครูต้องเป็นคน

คิดแทนเด็ก	 บ่อยครั้งที่เราต้องตอบคำาถามเด็ก	 แทนที่พวกเขาจะไปหาคำาตอบเอง	 มันก็เป็นเรื่องที่ยากที่

นักเรียนจะไปหาคำาตอบเอง	หรือบางครั้งอาจจะไปหาคำาตอบมาแล้วก็ไม่รู้	เด็กก็คือเด็ก	เป็นคำาพูดที่ได้ยิน

บ่อยมาก	ความมั่นใจของเด็กนั้นน้อยกว่าผู้ใหญ่	อาจเป็นเพราะความรู้ของเขายังไม่ถึงขั้นที่จะตัดสินใจ

อะไรบางอย่าง	ดังนั้นบางครั้งจึงต้องมีคำาถามมาถามเราเป็นประจำาแทนที่พวกเขาจะหาความรู้ด้วยตัวเขาเอง	 

ดังนั้นเมื่อนักเรียนมาถามไม่ได้แปลว่าเด็กโง่	 แต่กลับเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำา	 เพราะถือว่าเด็กให้ความสนใจ

ในเรื่องที่จะทำา	หรือทำาแล้ว	เพราะนี่คือการเริ่มต้นที่ดี	

		 เพาะพันธุ์ปัญญานั้นเกิดจากการได้ใช้	สุ	จิ	ปุ	ลิ	สร้างให้เกิดปัญญาขึ้นมา	คนเราจะมีปัญญา

ได้ก็ต้องมีสติรู้คิด	รู้จักฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ	ความรู้นั้นเปลี่ยนไปทุก ๆ	วัน	ดังนั้นก่อนจะเชื่ออะไร	 

จะทำาอะไรก็ต้องมีสติ	 อย่าด่วนเชื่อไปเรื่อยโดยไม่มีมูลเหตุ	 ความจริง	 จงเชื่อในในผลของการกระทำา	  

คำาตอบทุกอย่างล้วนมีอยู่ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาอยู่แล้ว	เมื่อเราทำาสำาเร็จลุล่วง	ผลก็คือ	ปัญญาที ่

เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนั่นเอง”

 ครูสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำาปาง ก็ได้สะท้อนเรื่องของการเรียนรู้ที่ต้องมีการ

เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาด้วยความพร้อมที่จะเรียนรู้จากตนเองและการ

ใช้หลักวิชาการที่ได้รับการเรียนรู้จากการพัฒนาร่วมกันในโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาและการเรียนรู้ของครูแกนนำาในกระบวนการว่า

		 “เพื่อให้เกิดปัญญาที่งอกงามให้เกิดขึ้นในตนเองและเพื่อลูก

ศิษย์	ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนเปลี่ยนการสอน	พัฒนาการสอนแบบ

เดิม ๆ 	ที่คอยป้อนความรู้ให้อย่างเดียว	ต้องมาเป็นผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผล	เรียนรู้กันทำางานเป็นกลุ่ม	

เด็กได้รับการพัฒนาตนเองทำาให้เด็กกล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าแสดง	

ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและคอยเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน”
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 การเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย เพาะพันธุ์ปัญญา สร้างแรงบันดาลใจก่อเกื้อ   

เครือข่ายเรียนรู้ไปด้วยกัน

 เมื่อได้อ่านบันทึกของลูกศิษย์ครูตรีนุช เพชรแสนงาม...นางสาวธัญชนก ล่ำาต่ำา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้เรียนรู้ถึง 

เจตคติที่ดีมากต่อการเรียนรู้ไปกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

และยังมองเห็นถึงแรงบันดาลใจในความพยายามที่จะเรียนรู้ไป

พร้อมกับความรู้สึกรักในผืนแผ่นดินและท้องทุ่งนา โดยเฉพาะ  

“ต้นข้�ว” ของทั้งธัญชนก และเพื่อน ๆ  ทุกคน สร้างพลังเครือข่าย 

จากเยาวชนสู่ชุมชนของเด็ก ๆ เอง “ครูนิ ่มคะ ครูนิ ่ม  

(ครูตรีนุช เพชรแสนง�ม) สร้�งพลังให้หนู ๆ  ได้มห�ศ�ลเลยค่ะ  

และคุณครูสุธีระ สร้�งแรงบันด�ลใจให้หนู จดบันทึกคว�มรู้  

ข้อเรียนรู้ เมื่อวันที่คุณครูม�ให้คว�มรู้เรื่องก�รคิดวิเคร�ะห์

สังเคร�ะห์ค่ะ” 

น�งส�วธัญชนก ล่ำ�ต่ำ�

26/09/57

ก่อนไปทำานา

		 วันนี้ครูนัดทุกคนมาชี้แจงเรื่องโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ครูบอกว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้ไป 

ปลูกข้าวกัน	ปลูกข้าวที่แปลงนาของลุงบัน	ฉันอยากบอกออกมาเลยว่า	เกิดมาทั้งชีวิตนี้ยังไม่เคยปลูกข้าว 

เลยซักครั้ง	แต่วันพรุ่งนี้ฉันจะได้ปลูกข้าว	ดีใจมาก	ๆ	เลยเพราะฉันจะได้ปลูกข้าวซักที	มันเป็นอะไร 

ที่น่าตื่นเต้นมาก	ๆ	 เลยเพราะฉันไม่เคยทำามาก่อน	แต่ในใจก็คิดว่าปลูกข้าวเนี่ยปลูกยังไงน่า	แล้วพรุ่งนี ้

จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างละ	ซึ่งฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย	อยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็ว	ๆ 	จัง	วันนี้เหนื่อยกับการสอบ

วันสุดท้ายมาก	ๆ	พรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะได้รีแล็คกับความเครียดซะที	นอนดีกว่า	พรุ่งนี้จะได้มีแรงไปทำานา

	 27/09/57

หลังการทำานา

		 วันนี้ฉันดีใจมาก	ๆ	เลยเพราะฉันไปทำานามา	ทางเดินเข้าไปในนาเป็นอะไรที่ผจญภัยมาก	สนุก

มาก	ๆ	ด้วย	เพราะนาของลุงบันที่จะไปปลูกข้าวอยู่ไกลมาก	ทางเดินมีน้ำาเอ่อท่วมคันนาเลย	มีหลุมด้วย	

โคลนลื่นมาก	ๆ	และตอนปลูกข้าวฉันเอาเท้าเหยียบลงไปในนา	ความรู้สึกนี้มีความสุขมาก	ๆ	เลยฉันจะ

ได้ปลูกข้าวแล้ว	แล้วป้าบัวลอยก็สอนปลูกข้าวแล้วทุก	ๆ	คน	ก็ทำาตาม	ฉันหยิบกล้าข้าวปักลงไปในโคลน

ที่อยู่ในนา	ฉันคิดว่าการปลูกข้าวก็ไม่ได้ยากอะไรเลย	แต่มันลำาบากคือ	เราต้องทนกับแดดที่ร้อนเหลือเกิน	

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน88



แสงแดดแผดเผา	เหงื่อไหล	แล้วชาวนาเขาก็ปลูกแต่ละทีตั้งหลายไร่	แดดก็ร้อน	แต่ฉันกับเพื่อน	ๆ	ปลูก

แค่ไม่กี่แปลงนาจะพูดออกมาว่าไม่เหนื่อยก็คงได้	ก็พวกเราไม่รู้นี่นาว่าชาวนาเขาต้องลำาบากแค่ไหน	แต่วัน

ใดได้รู้แล้ว	มันลำาบากมาก	ๆ	เลย	แต่ตอนบ่ายพวกเราก็ได้ทำานาโยนด้วย	มันสนุกมาก	ๆ	เลย	ลุงบัน

บอกว่านาโยนจะได้กล้าข้าวมากกว่านาดำา	แล้วต้นกล้าข้าวที่เราใช้ปลูกวันนี้มีอายุประมาณ	14	วัน	กล้าข้าว

สวยมาก	ๆ	เลย	กล้าข้าวที่ปลูกแล้วมันไม่ตั้งขึ้น	ลุงกับป้าเขาบอกว่าข้าวมันจะตั้งขึ้นเองได้

04/10/57

ไปดูนามา ไปดูต้นข้าว

		 วันนี้ฉันไปดูต้นข้าวที่ปลูกมา	 ไปกับคุณครูในโครงการและเพื่อน	 ๆ	 ป้าบัวลอยเป็นคนพาเดิน

เข้าไป	น้ำาในทางเดินเข้าไปในนาก็ยังคงเยอะจนเอ่อท่วมคันนา	ต้องผจญภัยเหมือนเดิม	สนุกมาก	ๆ	เลย	

พอเดินไปถึงนา	ป้าบัวลอยก็ได้ชี้ต้นข้าวพระราชทานให้ดู	ข้าวแตกกอสวยมาก	ๆ	แล้วฉันก็ได้เห็นต้นข้าว

ในนาที่เพื่อน	ๆ	และฉันได้ช่วยกันปลูก	ต้นข้าวตั้งต้นสวยมาก	ต้นยังเล็กนิดเดียวอยู่เลย	แต่ข้าวในนา 

ที่โยนปลูกนั้นไม่เข้าท่าเอาซะเลย	ไม่เป็นแถวเป็นแนว	แถมยังใช้กล้าข้าวมากกว่านาดำาซะอีก	ข้าวนาดำา 

ใช้กล้าข้าวน้อยกว่านาโยนแถมยังตั้งต้นสวยกว่า	เป็นระเบียบกว่า	ชาวนาเลยทำานาดำากันมากกว่า	แต่ว่า 

น้ำาในนาข้าวที่ปลูกไปนั้นแห้งมาก	ๆ 	ลุงบันคงจะแกล้งข้าวโดยที่ให้ข้าวอยากน้ำามาก	ๆ 	ถึงจะเอาน้ำาลงนา	 

แบบนี้จะทำาให้ข้าวแข็งแรง	และฉันยังได้ลงนาปลูกข้าวเป็นครั้งที่	2	อีกด้วย	ภูมิใจมาก	ๆ	เลย	แต่ได้

ปลูกแค่แปปเดียว	เพราะคุณครูต้องไปประชุมอีก	ขากลับจากนาไปที่ฉันจอดรถไว้ก็น้ำาเอ่อเลย	เปียกหมด	 

แล้วรถเสียอีก	แต่มาสก็ช่วยเข็นรถไปร้านให้	แล้วให้ฉันขี่รถมาสมาโรงเรียน	ทางตั้งไกล	รถก็หนักมาก	ๆ 	เลย	 

ฉันซาบซึ้งน้ำาใจมาสมาก	แล้วฉันก็ไปดูต้นปอเทือง	ต้นสูงแล้วสีเขียวขจีเต็มแปลงที่ปลูกเลย	บางต้นก็เริ่ม

จะออกดอก	และแตกใบใหม่

13/10/57

ปรึกษาโครงงาน

		 วันนี้ครูนัดไปปรึกษาและทำาความเข้าใจกับโครงงานที่จะทำา	วันนี้ก็มีการวางแผนการทำาโครงงาน	

และครูก็พาไปดูแปลงนาสาธิตในโรงเรียน	 มีการวางแผนว่าจะทำาแปลงนาใหม่	 โดยมีการขุดดินทำาคันกั้น

และเก็บเศษขยะในแปลงนา	และครูก็บอกให้ไปลองเพาะเมล็ดข้าว
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19/10/57

ไปขึ้นแปลงนา ขึ้นคันนา

		 วันนี้ไปขึ้นคันนาที่โรงเรียน	 เพื่อเวลาเอาน้ำาใส่ในนาน้ำาจะได้อยู่เป็นแปลงนาของแต่ละแปลง 

และยังมีการเอารถไถมาพรวนและปรับหน้าดินและมีการทำาเตาเผาถ่าน	 แล้ววันนี้แดดก็ร้อนมาก	 ๆ	 เลย	

แต่ทุกคนก็ยังช่วยกัน	 ช่วยกันทำาอย่างสนุกสนาน	 บางคนก็เอาน้ำามาให้เพื่อนที่ทำางานอยู่	 เป็นมุมที่น่ารัก

ของเพื่อนในห้องที่ซึ่งหาดูได้ยากมาก	555	มื้อกลางวันก็นั่งล้อมวงกันกินข้าวอย่างอร่อย	นับว่าเป็นข้าวมื้อ

ที่อร่อยมาก	 เพราะแต่ละคนทั้งร้อน	 ทั้งเหนื่อย	 ก็เลยหิวเป็นธรรมดาแต่ถึงจะเหนื่อยก็มีความสุขมาก	 ๆ

เพราะมุมดี	ๆ	แบบนี้ในชีวิตคงจะไม่ได้มีบ่อยถ้าไม่ได้มาช่วยกันทำางานแบบนี้

01/11/57

ปลูกข้าวนอกนา (ข้าวไร่)

		 วันนี้ครูก็ได้นัดมากับเพื่อน	ๆ	มาปลูกข้าวไร่	อากาศก็ยังคงร้อนเหมือนเดิม	แสงแดดแผดเผา	

แต่ทุกคนก็ยังยิ้มได้	วันนี้แต่ละคนก็ได้เตรียมทั้งจอบและเสียมมา	ฉันเอามีดพร้ามาด้วย	เอามาตัดไม้ไผ่

ไปทำาโครงงาน	 แต่ละคนก็ช่วยกันขุดดิน	 โดยใช้จอบและเสียมขุด	 บางคนไม่ได้เอาจอบกับเสียมมาก็เอา

ปลายไม้ไผ่แหลมขุดเอา	 แต่ค่อนข้างจะขุดยาก	 เพราะดินที่ใช้ปลูกแข็งมาก	 แข็งมาก	 ๆ	 มีกรวดก็เยอะ	  

แต่พวกเราก็ปลูกได้	พอขุดหลุมเสร็จก็ช่วยกันหยอดเมล็ดข้าวลงไป	3	-	4	เมล็ด	แล้วก็เอาดินกลบเบา	ๆ 	 

ไม่ต้องกลบแน่น	 และแล้วก็เกิดเหตุการณ์น่าตกใจ	 มดขนข้าวที่ปลูกไป	 มดขนเมล็ดข้าวที่พวกเราปลูก	  

แต่ก็ขนไปไม่ได้เยอะ	 เพราะเป็นอะไรที่ตลก	 และน่าตกใจมาก	 มดตัวเล็กนิดเดียวช่วยกันขนเมล็ดข้าวที่

ฉันและเพื่อน	ๆ	ช่วยกันปลูก

14/11/57

ไปอบรมที่ราชภัฏลำาปาง

		 วันนี้ได้ไปอบรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง	ไปกับคุณครูและเพื่อน	ๆ  

ทุกคนในห้อง	ห้องประชุมใหญ่มาก	ๆ	เลย	คนเยอะมาก	แถมตอนแรกไม่มีที่นั่งด้วย	แต่ก็มีเจ้าหน้าที ่

เอาเก้าอี้สำารองมาให้	ภาคเช้าฉันนั่งหลังสุดเลย	มุมมืดด้วย	แถมง่วงด้วย	ลืมตาแทบไม่ขึ้น	แต่ก็พยายาม

ฟังที่อาจารย์หลาย	ๆ 	ท่านบรรยาย	เรื่องที่บรรยายภาคเช้าเป็นเรื่องที่รวม	ๆ 	เลย	ไม่ใช่เฉพาะแค่เพาะพันธุ์

ปัญญา	พอมาถึงภาคบ่ายคนในห้องประชุมก็น้อยลง	ฉันก็เลยไปนั่งตรงข้างหน้า	มีแสงสว่างเต็มที่	ไม่ง่วง

นอนละทีนี้	ภาคบ่ายนี้ก็มีการนำาเสนอรูปแบบโครงการของคุณครูในแต่ละโรงเรียน	ครูแต่ละโรงเรียนก็ได้

นำาเสนอรูปแบบโครงการของโรงเรียนตนเอง	และก็มีดร.สุธีระ	เป็นผู้ให้คำาแนะนำา	พอมาถึงโรงเรียนของเรา	
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โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาคุณครูก็ได้ขึ้นไปพูด	ครูนิ่มเป็นคนขึ้นไปพูด	ครูก็ได้พูดถึงรายละเอียดของหัวข้อโครงงาน	 

และก็มีภาพกิจกรรมต่าง	ๆ	มาประกอบ	แล้วครูก็พูดถึงความรู้สึกในการทำาโครงงาน	ครูร้องไห้	ฉันเห็น

ครูร้องไห้	 ครูบอกและพูดว่าพวกเราเหนื่อยจริง	 ๆ	 ก็เพราะเราลงแรง	 ลงมือ	 ลงใจ	 และตั้งความหวัง

ในการทำาโครงงาน	ฉันทำาตัวไม่ถูกเลย	ฉันอธิบายความรู้สึก	ณ	ตอนนั้นไม่ถูกเลย	ฉันรู้แต่ว่าฉันเข้าใจ 

ความรู้สึกของครู	ครูเหนื่อยมากจริง	ๆ	ฉันและเพื่อน	ๆ	อยากให้ครูภูมิใจ	ฉันหวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำามัน

จะไม่สูญเปล่า	พวกเราจะต้องจริงจังมากขึ้น

18/11/57

ประชุม พูดคุย หารือกัน

		 วันนี้ในคาบชุมนุมก็มีการพูดคุยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของการทำาโครงงานของแต่ละกลุ่ม	

และร่วมกันแก้ปัญหา	และให้ข้อเสนอแนะกันของแต่ละกลุ่ม

23/11/57

ประชุมติดตามการทำางาน (อาจารย์จากศูนย์พี่เลี้ยงมา)

	วันนี้ก็ได้มาประชุมติดตามการทำางาน	และมีการเชิญผู้ปกครองมาด้วย	อาจารย์จากศูนย์พี่เลี้ยงก็มาเข้าร่วม

ประชุมด้วย	ลุงสุบันก็มา	มาร่วมให้ข้อมูลและความรู้เรื่องข้าว	และเรื่องต่าง	ๆ 	ในการประชุม	และก็มีการ

เปิดวีดีโอประมวลภาพการทำากิจกรรม	และก็เดินทางไปนาลุงบัน	เพื่อไปดูข้าวที่ปลูกไว้

30/11/57

		 2	วันนี้	วันที่ได้เรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	มากมายในการทำาโครงงานจาก	รศ.ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	

รู้สึกว่าง่วงจริง	ๆ	555+	เพราะนอนดึก	แต่ก็ตั้งใจฟังบรรยายอยู่	และ	2	วันนี้ทำาให้ฉันได้กล้าคิด	กล้าทำา	

และสิ่งที่สำาคัญคือการที่ฉันได้กล้าพูด	ฉันได้พูดต่อหน้าอาจารย์สุธีระ	ฉันรู้สึกดีใจมาก	ๆ 	ที่ฉันได้พูดได้กล้า

แสดงออกต่อหน้าผู้คนมากมายจากต่างโรงเรียน	ซึ่งก่อนหน้านี้การพูดเป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุด	แต่วันนี้ฉันทำาได้แล้ว	 

และพูดได้ดีกว่านี้	ถึงวันนี้จะเป็นวันที่ฉันเหนื่อยมาก	เหนื่อยจนไม่อยากจะทำาอะไรเลย	นอกจากนอนหลับ	

แต่ในความรู้สึกของฉันฉันมีความรู้สึกมาก	ๆ 	ที่ฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 	สิ่งที่ฉันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น	 

ได้มาเรียนรู้จาก	รศ.ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถสูงมาก	ท่านได้เปลี่ยน

มุมมองบางอย่างในตัวของฉัน	 มุมมองทางความคิด	 ทางด้านปัญญา	 การคิด	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์	

เชื่อมโยงต่าง	ๆ	ฉันดีใจมาก	ๆ	ที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้
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01/12/57

		 วันนี้ทาง	รศ.ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	และ	ทางศูนย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางได ้

มาเยี่ยมชม	 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	ซึ่งในตอนเช้าได้ไปที่นาของลุงบัน 

เพื่อทำาพิธีทำาขวัญข้าว	และขอให้พระแม่โพสพช่วยดูแลปกปักรักษาข้าวในนาข้าวที่พวกเราปลูกพอทำา

พิธีที่นาลุงบันเสร็จก็กลับไปที่โรงเรียน	ไปที่ห้องประชุมร่มฉัตรให้ครูและนักเรียนเล่าถึงความรู้สึกในการทำา

โครงการ	และมีการเปิดวีดีโอภาพซึ้ง	บทเพลงซึ้ง	ๆ	ที่รวบรวมภาพในการทำาโครงการทั้งหมดฉันดูไปแล้ว

ก็ซึ้งไป	น้ำาตากลั้นไว้ไม่อยู่	เลยไหลออกมาจากตา	แล้วฉันก็ได้ออกไปพูดถึงความรู้สึกในการทำาโครงการ	

ก่อนหน้าที่ฉันได้ออกไปพูดนั้นครูนิ่มได้ออกไปพูดแล้วครูก็ร้องไห้	ฉันเห็นครูร้องไห้แล้วพอฉันออกไปพูด

แล้วฉันก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่	น้ำาตาไหลแต่ฉันก็พยายามพูดความรู้สึกที่มาจากข้างในใจของฉัน	พอฉันพูด

เสร็จแล้ว	อาจารย์สุธีระ	ก็ได้มากล่าวพูดคุยและให้โอวาทแก่ครูและนักเรียน	อาจารย์สุธีระบอกว่าแจ้ห่ม

มีสมบัติอยู่มากมาย	สมบัติในการเรียนรู้	และท่านบอกว่าท่านจะช่วยให้นักเรียนและครูแจ้ห่มใช้ประโยชน์

จากสมบัติที่มีให้มากที่สุด	 หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวัน	 และก็มีกิจกรรมแสดงความรักต่อครู

แกนนำาโครงการ	ฉันร้องไห้เพราะซาบซึ้งจนเจ็บตาไปหมด	แล้วก็ไปที่แปลงนาสาธิตของโรงเรียน	ไปทำาพิธี

แรกข้าว	หรือ	แฮกข้าว	โดยปลูกข้าว	9	ต้น	และขอให้พระแม่โพสพช่วยดูแลคุ้มครองต้นข้าวให้ช่วยดูแล

ต้นข้าวให้เจริญงอกงาม	และลุงบันก็บอกว่าปุ๋ยขี้ไก่จะเกิดเชื้อราง่ายกว่าปุ๋ยอื่น	ๆ	เพราะไก่กินแกลบ	และ

แกลบมีความชื้นมาก	จากนั้นก็ได้ไปดูเตาเผาถ่าน	อาจารย์สุธีระบอกว่า	เตาเผาถ่านมีไว้ผลิตถ่าน	และไม้

จำานวน	10	กิโลกรัม	ถ้านำาไปเผาถ่านจะได้	ถ่านจำานวน	2	กิโลกรัม	คือ	100%	ได้	20%	อีก	80%	ก็คือ 

ความชื้นของไม้ที่ถูกเผาแล้วระเหยออกไปเป็นควัน	และได้บอกว่าเตาถ่านมีประสิทธิภาพ	คือ	ถ่านที่ใช้ 

เชื้อเพลิงน้อย	แต่ให้ผลผลิตคือถ่านที่เผาแล้วต่อเรามาก	และ	อาจารย์สุธีระยังได้บอกอีกว่าถ่านที่ดีที่สุดคือ

ถ่านจากไม้ไผ่	ซึ่งประโยชน์ของถ่านคือ	ช่วยดูดซับสารพิษในดิน	เหมือนกับคนที่ญี่ปุ่นนำาถ่านมาเทไว้ล่าง

พื้นบ้าน	เพื่อให้ถ่านช่วยดูดซับสารพิษที่มาจากพื้นโลก	และได้พูดถึงเรื่องขี้ไก่	ขี้ไก่มีประโยชน์มากกว่าขี้หรือ 

มูลสัตว์อื่น	ๆ 	เพราะไก่มีกระเพาะสั้น	เวลาย่อยอาหารก็ไม่สามารถย่อยได้หมด	ในขี้ไก่จึงมีสารอาหารอยู่มาก	

สัตว์ที่กระเพาะย่อยเก่งที่สุดคือแพะ	ส่วนสัตว์ที่มีกระเพาะย่อยได้ดีที่สุดคือปลวก	และนักเรียนชั้น	4/1	และ 

คุณครูก็ได้กล่าวขอบคุณ	อาจารย์สุธีระ	หลังจากนั้น	ก็มีการเซอร์ไพร์วันเกิดเสรี	เสรีโดนแกล้งจนร้องไห้	

แล้วทุก	ๆ	คนก็เข้าไปเซอร์ไพร์และแล้วภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นเวลา	16.00	น.

17/01/58

ไปพูดคุย วางแผน และไปแปลงนา

		 วันนี้ไปโรงเรียน	ไปดูแปลงนาสาธิตที่โรงเรียน	พบว่าดินแตก	และหาคำาตอบ	แล้วก็ไปที่ 

แปลงนาลุงบัน	 ไปดูต้นข้าวที่ปลูกไว้	 ข้าวที่ปลูกไว้ใบเหลืองมาก	และข้าวก็ลีบเป็นส่วนใหญ่	จะมีข้าวที่ม ี

แป้งไม่กี่เม็ดในหนึ่งต้น	และก็ได้ช่วยกันวางแผนการดำาเนินงานต่อไป	เกี่ยวกับการสูบน้ำาเข้านาใหม่	วางแผน

ว่าจะเอาน้ำาเข้านาปลูกเมื่อไร	และครูก็แจกให้เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเป็น	และแจกกระดาษ	3	หัวข้อเกี่ยว

กับการปลูกข้าว	การใช้สารเคมี	และปัญหาต้นกล้าข้าวไม่โต	ให้เขียนวนกันให้ครบทุกคน
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20/01/58

		 วันนี้ในคาบชุมนุมก็ได้มีการร่วมพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับปัญหาในการทำาโครงงานของแต่ละกลุ่ม	

แต่ละคนก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	และให้คำาปรึกษากัน

21/01/58

กิจกรรมฝึกสมอง

		 วันนี้ตอนเช้าก็ได้มีกิจกรรมฝึกบริหารสมอง	 และให้ฝึกคิด	 ฝึกจินตนาการ	 ฝึกใช้ความคิดใน 

การแก้ปัญหา

24/01/58

		 วันนี้เป็นวันที่จะต้องเอาข้าวลงไปปลูกในแปลงนาที่โรงเรียน	โดยปลูกทั้งหมด	2	แปลง	พ่อของ 

มาร์สเอารถไถมาให้เองเลย	ลุงบันก็มาช่วยดู	พอไถนาปรับดินและเอาน้ำาลงดินเสร็จ	ก็นำากล้าข้าวมาปลูก	

ปลูกคนละไม้คนละมือ	ไม่ถึงบ่ายสองก็ปลูกเสร็จ

31/01/58

ไปนับเมล็ดข้าว

		 วันนี้ไปนับเมล็ดข้าวเพื่อทำาการสำารวจข้าวที่ปลูกที่นาลุงบัน	 มีทั้งข้าวที่มีแป้งและข้าวที่ลีบลุงบัน

บอกว่าข้าวที่มีแป้งนั้นจะมีประมาณ  “น้อยกว่า”	ของข้าวที่ลีบ	และต้นข้าวยังมีสีเหลืองใบไม้ไหม้

03/02/58

		 วันนี้ไปขึ้นแปลงเพื่อทดลองปลูกทานตะวัน	โดยจะปลูกทั้งหมด	4	แปลง	คือ	

		 1.	ปลูกดินที่ผสมปอเทือง

		 2.	ปลูกกับดินที่ผสมปอเทืองและผสมถ่านผง

		 3.	ปลูกกับดินทั่วไป

		 4.	ปลูกกับดินทั่วไปผสมถ่านผง

		 ซึ่งฉันก็ได้ไปคดถ่าน	สนุกมาก	ๆ	เลย	มือดำาหมด	เมื่อได้ถ่านก้อน	แล้วก็นำามาทุบให้ละเอียด

แล้วก็เอาไปผสมกับดิน
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04/02/58

		 วันนี้ได้มาดูวีดีโอของเพื่อนที่นำาไปเสนอความคืบหน้าของโครงงานที่ราชภัฏ	และให้บอกข้อเสียใน

การนำาเสนองานของเพื่อน	และครูก็ฝากให้ไปคิดรูปแบบการนำาเสนอโครงงานในภาพรวมของหัวข้อเรื่องข้าว	

15	นาที	เช่น	จะเป็นละครเพลง	การแสดง	หรือละครเวที	ฯลฯ	และต้องสอดคล้องกับโครงงานที่ทำา

บันทึกด้วยหัวใจครูที่รักศิษย์และดีใจที่ศิษย์เติบโตพร้อมเพาะพันธุ์ปัญญา

 ความรู้สึกที่งดงามของธัญชนกและเพื่อน ๆ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ค่อย ๆ ก่อเกิดพร้อมความพยายาม 

ด้วยแรงกายและหัวใจของครูเพาะพันธุ์ปัญญา ดังปรากฏในบันทึกด้วยหัวใจของครูตรีนุช ว่า

		 “วันนี้ถือเป็น	“วันแห่งการเรียนรู้”	จริง	ๆ 	เพราะลุงบันนัดพวกเราไปปลูกข้าวกัน	ตื่นเต้นเหมือนกันนะ 

ครั้งแรกในชีวิตเลย	แต่ก็แอบกังวลใจอยู่เหมือนกันว่าจะปลูกได้ไหม	เพราะฝนก็ตกมาหลายวัน

  “สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้” ไม่ใช่แค่	“การปลูกข้าว” แต่ฉันกลับได้เรียนรู้และค้นพบว่า	ห้องเรียนที่

ครูเราพยายามจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น	“ห้องเรียนเสมือนจริง” และหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู ้

จริงโดยให้นักเรียนนั่งเรียนอยู่แค่ในกรอบของห้องเรียน	มันไม่ได้มีพลังอำานาจที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

ได้เทียบเท่ากับ	 “ห้องเรียนจริง” แม้แต่น้อย	ทุก	ๆ	สิ่งที่ตามองเห็น	หูได้ยิน	จมูกได้กลิ่น	มือและเท้า 

ได้สัมผัส	มันสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์

		 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน	ที่เห็นความสำาคัญของเด็ก	ๆ	ของเรา	และเสียสละเวลามาดูแลเรา 

ทุกคน	ขอบคุณในความพยายามของตัวเอง	ที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งหลาย	ขอบคุณทุกแรงผลัก

ที่ทำาให้ฉันต้องหันมาทบทวนตัวเองว่า	จะ	“สู้” หรือจะ	“ถอย” ขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่าน	ขอบคุณ

ความรัก	ความศรัทธาและความเชื่อในสิ่งที่ฉันกำาลังทำาอยู่	ขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ทำาให้เกิดบรรยากาศดี	ๆ ใน

วันนี้...ขอบคุณความคิดของตัวเองที่เปลี่ยนไปจาก	“ทำาแล้วได้อะไร”	เป็น	“ไม่ทำาแล้วจะเสียโอกาสอะไรบ้าง”  

สุดท้าย	ขอบคุณและขอบใจในน้ำาใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน	ตลอดจนถึงจิตอาสา	ม.6	ทุกคน 

ที่มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้	ทุกคนคือกำาลังใจที่ดีที่สุดของครูนะ สุดท้ายขอบคุณวิชาชีพครูที่ทำาให้ฉันรู้สึกว่า

มีชีวิตอยู่ “อย่างมีคุณค่า”	(บันทึก...27	ก.ย.	2557)

		 “หลังจากได้ปลูกข้าวที่นาลุงบันไป	อาทิตย์นี้มาเยี่ยมชมต้นกล้า	พบว่าหลายต้นเริ่มตั้งต้นได้แล้ว	

เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้	ระหว่างเดินเข้ามาถึงแปลงนาลุงบัน	เราก็เดินผ่านแปลงนาของชาวนาอีกหลายนา	เด็ก	ๆ 	 

ทักทายอย่างสนุกสนาน	 เห็นรอยยิ้มของชาวนาแล้วมีความสุขจัง	 ข้าวจากแปลงนาข้าง	ๆ	 เริ่มตั้งท้อง 

ออกรวงกันแล้ว	วันนี้ลองถามนักเรียนดูว่าข้าวท้องได้อย่างไร	ต่างจากคนมั้ย??	พบว่านักเรียนตอบคำาถาม

ได้อย่างน่าสนใจ	ถึงจะไม่ค่อยถูกต้องนักก็ตาม	นี่คงเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่า	“เราเดินมาถูกทางแล้ว

นะ”	จริง	ๆ”	(บันทึก...4	ต.ค.	2557)
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		 “วันนี้ได้เรียนรู้ร่วมกับ	อ.สุธีระ	ดีใจมาก	ๆ	ที่ท่านอาจารย์เสียสละเวลาที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรา

ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรถึงจะเพียงพอ	ขอบคุณนะคะ	การเรียนรู้และข้อคิด	คำาแนะนำา	การได้เห็นผู้บริหาร	

คณะครูท่านอื่น	ๆ	มาอยู่ร่วมรับฟังกับเรา	ทำาให้พวกเรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ลำาพังจริง	ๆ	ขอบคุณทีมพี่เลี้ยงที่

เสียสละเวลาคอยติดตามถามไถ่เราอย่างสม่ำาเสมอ

		 วันนี้ได้รับหนังสือจากอาจารย์สุธีระ	หนึ่งชุด	ดีใจมาก	ๆ 	ๆ 	ๆ 	คะ	หนูจะอ่านและนำาเอาสิ่ง 

ที่อาจารย์มอบให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	รักทุกท่านมาก	ๆ 	คะ	ขอบคุณที่ให้กำาลังใจและให้โอกาสดี	ๆ 	กับ 

ครูตัวเล็ก	ๆ 	คนนี้นะคะ	ขอสัญญาว่าใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะ”	(บันทึก...1	ธ.ค.	2557)

 ...บันทึกด้วยหัวใจของครูตรีนุชและครูแกนนำาทุกท่าน รวมทั้งหนู ๆ นักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ไม่ใช่

บันทึกหน้าสุดท้าย...พวกเราทุกคน พี่เลี้ยง ครู นักเรียนน้อย ชุมชน...จะยังคงเดินหน้าเรียนรู้กันต่อไป และจะไม่ท้อถอย 

พวกเรายังทำาโครงงานไม่เสร็จเรียบร้อย และการเดินทางของพวกเรายังอาจไม่ประสบความสำาเร็จทุกโครงงานตามที่หวังไว้  

แต่พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และพวกเรามีปณิธานตามที่คุณครูสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคุณครู

ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำางานที่ยาก รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายที่จะต้องทำาให้ได้ เปรียบเหมือน 

การขึ้นบันไดที่มีขั ้นบันไดให้เดิน แต่การทำางานที่ท้าทาย พวกเราจะต้องปีนภูเขาในบางครั้ง แต่การปีนภูเขาของ

พวกเราไม่ได้ทำาให้ทำาให้พวกเราท้อ แต่พวกเรายังรักที่อยากจะปีนภูเขาให้ถึงยอดเขา เพราะพวกเรารู้ว่า บนยอดเขานั้น  

เราจะพบความรู้ที่เป็นความจริงและดีงามกับสังคมไทย (ครูวิสารดาฉิมน้อย, ครูกัลยาจันทรา และครูเสมือน สายศร 

โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ)

  เช่นเดียวกับทีมศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาปางที่ได้รับแนวคิดที่มีคุณค่าตอนหน่ึง 

จากท่านอาจารย์สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	ที่เขียนให้ข้อคิดไว้ในบทความเรื่อง	การลุยผ่าน	(4	กุมภาพันธ์	2558)	 

ว่า	 การลุยผ่านหมายถึงการมีประสบการณ์ที่โชกโชนกับความยากลำาบาก	 ที่มีความขลาดกลัวเป็นทุน 

เมื่อลุยผ่านแล้วจะ	“เติบโต”	อีกขั้นหนึ่ง	เหมือนการผลิใบใหม่	เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่ผ่านไฟป่าหน้าแล้ง 

มาได้	มันเติบโตอย่างรวดเร็วในหน้าฝน	(เช่น	ผักหวานป่า)	นาน	ๆ	ไปมันวิวัฒนาการอยู่กับไฟได้	เช่น	

เมล็ดมีเปลือกทนไฟ	และจะเพาะงอกง่ายเมื่อผ่านพ้นไฟป่า...

  “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก และดีใจกับการสร้างนักเรียนที่สามารถค้นคว้าความรู้ได้เอง แสดงให้เห็นว่า 

นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนสูง การเรียนที่ไม่ต้องรอครูคอยบอก เค้าสามารถเสาะหาเองได้”  

(ครูวิสารดา	ฉิมน้อย	โรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ	บันทึกไว้เมื่อวันที่	18	พ.ย.	2558)

 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญายังทำาให้นักเรียนของทุกโรงเรียนในโครงการมองออกไปรอบ ๆ  ชุมชนของตนเอง และ

มีความคิดอันงดงามในหัวใจของพวกเขาว่า “อย�กทำ�ง�นนี้เพื่อชุมชนของตนเอง รักชุมชน และอย�กให้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ใน

ชุมชนได้รับประโยชน์จ�กก�รเรียนรู้ของเด็ก ๆ แม้จะเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่ง เด็ก ๆ ก็ดีใจม�ก”

 บันทึกบทนี้ขอปิดท้ายด้วยการเรียนรู้และความรู้สึกอันงดงามของนักเรียนน้อยที่มีต่อคุณครู ซึ่งเป็นตัวแทนของ

นักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของพวกเรา...
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		 ...หนูเชื่อมั่นในตัวครู	หนูเชื่อมั่นในเพาะพันธุ์ปัญญา	หนูเชื่อมั่นในเพื่อน	ๆ 	ทุกคน	หนูเชื่อมั่นใน

ตัวเอง	และหนูก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำาค่ะ	ถึงแม้ว่าในการทำางานอาจมีบ้างที่เหนื่อย	และท้อมาก	ๆ 	ต้องประสบ

กับปัญหามากมายที่พวกเราทำาไปแล้วไม่ประสบผลสำาเร็จ	เราทำางานไปอย่างทุ่มเท	แต่ความทุ่มเทและความ

ตั้งใจที่มองไม่เห็นจุดหมายปลายทาง	มันเป็นสิ่งที่ทำาให้ท้อจริง	ๆ	ค่ะ	ที่ผ่านมาพวกหนูทำางานกันอย่างไม่

วางแผน	คิดจะทำาก็ทำา	โดยที่ไม่คิดให้รอบคอบและคำานึงถึงผลที่จะตามมาทีหลัง	แล้วสุดท้ายก็มาประสบ

กับสถานการณ์แบบนี้	ซึ่งสิ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้คะ	ในปัจจุบันผลที่เราได้รับบทเรียน

ที่เราได้รับจากการทำางานที่ไม่รอบคอบ	ไม่วางแผนให้ดี	ก็คือ	ความล้มเหลวค่ะ	แปลงนาสาธิตที่โรงเรียน	

ที่พวกเราช่วยกันสร้างมันขึ้นมา	ทั้งทำาคันนา	ไถนา	ใส่น้ำาลงนา	ใส่ปุ๋ย	พวกเราจะไม่ได้ปลูกข้าวแล้วจริง	ๆ 	 

ใช่ไหมคะ	 แต่ถึงสิ่งที่ผ่านอาจจะไม่ประสบผลสำาเร็จ แต่สิ่งที่หนูคิดว่าคุ้มค่าที่สุด และหาที่ไหนไม่ได้อีก

แล้ว ก็คือประสบการณ์คะ หนูจะไม่คิดว่าสิ่งที่ได้ทำาลงไปไม่ประสบผลสำาเร็จคะ เพราะสิ่งที่จะบ่งบอกได้

ว่าประสบผลสำาเร็จหรือไม่สำาหรับหนู ไม่ได้อยู่แค่งานที่ทำาคะ แต่สิ่งที่จะบอกได้ว่าประสบผลสำาเร็จหรือไม่

นั้น มันอยู่ที่เราเลือกจะมองคะ สำาหรับหนู หนูคิดแบบนั้นคะ หนูคิดว่าประสบการณ์ที่หนูได้รับนั้น คือ 

การที่หนูประสบผลสำาเร็จแล้วคะ หนูได้อะไรมากมายจากการทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในครั้งนี้ค่ะ  

หนูเห็นครูท้อแล้วหนูก็รู้สึกผิดนะคะ	 เวลาครูท้อ	ครูเหนื่อยหนูเห็นครูเหมือนจะร้องไห้	 หนูอยากบอกครู

ว่าพวกหนูขอโทษนะคะที่ครูต้องรู้สึกแบบนี้	ก็เพราะพวกหนูเอง	แต่ครูเคยบอกกับทุกคนนะคะว่า	ปัญหา

จะทำาให้เราได้ความรู้ใหม่	ครูเคยบอกกับพวกหนูทุกคนนะคะ	ว่าให้	สู้	ๆ	เราจะสู้ไปด้วยกัน	ต่อไปนี้หนู

จะทุ่มเทและตั้งใจให้มากกว่านี้นะคะ	ความรู้สึกไม่ดีที่ผ่าน	ๆ	มาจะค่อยทุเลาลงค่ะ	หนูยังเชื่อเสมอนะคะ	 

ว่าเราจะทำาได้และทำาได้ดีด้วย	 เหมือนกับคำาที่ครูเคยบอกหนูไงคะ	 “เราจะสู้ไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะ” 

Fighting...ค่ะ...

		 “เราจะสู้ไปด้วยกัน	และเราจะไม่หยุดการเรียนรู้	 เราจะพยายาม	และจะสานต่อขยายเครือข่าย

ในโรงเรียนให้ยั่งยืน	(ครูรัชนก	สุวรรณจักร	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	อ.เมือง	จ.ลำาปาง)”
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่ภ�คอีส�น คือ อำ�น�จเจริญ ยโสธร และอุบลร�ชธ�นี 

รวมจำ�นวน 12 โรงเรียน โดยมี ดร.สุขวิทย์ โสภ�พล อ�จ�รย์จ�กคณะบริห�รศ�สตร์ 

เป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่ร่วมกันพัฒน�ก�รเรียนรู้ของนักเรียนและเพิ่ม

ศักยภ�พของครูผู้สอนให้พร้อมสำ�หรับศตวรรษที่ 21

“ประสบการณ์ระหว่างเส้นทางการเรียนรู้ของครูและ

ศิษย์เพาะพันธุ์ปัญญา

ในมุมมองศูนย์พี่เลี้ยง ม.อุบลฯ”

ดร.สุขวิทย์ โสภ�พลและทีมพี่เลี้ยง

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

 วิเคราะห์การเรียนรู้ของครูและนักเรียนมัธยมปลายที่ร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโดยใช้วิธีการตีความจากไดอารี่

ที่บันทึกไว้ช่วงของการดำาเนินโครงการ 2557 ถึง 2558

1. กรณีคุณครูมัธยมปลาย

 การบันทึกไดอารี่ของคุณครูมัธยมปลาย 2 ท่าน สามารถวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาแห่ง 
ความไม่แน่ใจและช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

 1.1 ช่วงเวล�แห่งคว�มไม่แน่ใจ

 ครูวรทัย ทองอินทร์ ได้เข้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่ครูวรทัยรู้คือ การต้องร่วมโครงการอะไรสักอย่างที่เป็น 

โครงงาน และเมื่อได้รับฟังคำาอธิบายจากพี่เลี้ยงและโรงเรียนที่เคยร่วมโครงการในปีที่ 1 แล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีแต่

รู้สึกอยู่ในใจว่าต้องเป็นงานหนักแน่ ๆ และครูวรทัยต้องทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ และมีครูสาขาคณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์ และเลือกนักเรียนชั้น ม.5/1 เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเบื้องต้นครูวรทัยเชื่อว่านักเรียนห้อง  

ม.5/1 จะได้พัฒนาความรับผิดชอบในตัวเอง
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 ความสงสัยเกิดขึ้นอีกคร้ังเม่ือครูวรทัยได้รับเชิญ 

ให้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตตปัญญา ครั้งแรกที่ได้รับหนังสือ 

ครูวรทัย รู้สึกว่าต้องเป็นการอบรมธรรมะ และต้องเป็นเรื่อง 

ที่น่าเบื่อ แต่เมื่อจบการอบรมครูวรทัยรู้สึกว่าเป็นการอบรม 

ที่ดีมาก ดังที่ครูกล่าวไว้ว่า “อบแล้ว ทำากิจกรรมแล้ว สัมผัสด้วยตัว 

ด้วยใจ แล้วมันช่างสุดยอดเลยนำาทางให้ใจเป็นสุขกับสิ่งที่ทำา 

ในปัจจุบัน รู้จักตน รู้จักสภาวะจิตที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ 

เพียงแค่ยอมรับ เคารพศรัทธาในตนเอง/ผู้อื่น” การอบรม 

จิตตปัญญาคร้ังน้ีทำาให้ครูวรทัยเกิดกำาลังใจที่จะทำางานน้ี 

อย่างเต็มเปี่ยม

 ครูวรทัยเริ่มต้นกิจกรรมที่โรงเรียนเดชอุดมโดยการอธิบายความเป็นมาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ครูวรทัยเองก็ยอมรับว่ายังรู้สึกไม่ชัดเจน และไม่แน่ใจว่าโครงงานฐานวิจัยของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

นี้จะไปในทิศทางไหน และต่างจากโครงงานอื่นอย่างไร 

 1.2 ช่วงเวล�แห่งก�รเรียนรู้

 ครูวรทัยสังเกตตนเองว่ามีความนิ่งขึ้นมาก เมื่อได้อบรมการคิดเชิงระบบ (System thinking) ที่ครูได้เรียนรู้  

การเขียนบรรยายใต้ภาพ การทำาผังเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้ เป็นต้น โดยครูสรุปความคิดที่ได้หลังอบรมว่า  

“ทุกสิ่งที่คิด ที่ทำา ล้วนแต่มีผลที่ตามมา” ครูวรทัยเริ่มกิจกรรมกับนักเรียนโดยการให้นักเรียนลงพื้นที่เพื่อหาประเด็นหลัก 

(Theme) ของโครงงานวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูพบว่า ได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายที่เป็นสิ่งใกล้ตัวแต่ทุกคน

ไม่เคยรู้ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น(ทั้งเห็นด้วยและเห็นแย้ง) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบว่าในขั้นตอนนี้ครู

สังเกตตนเองว่าได้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นผู้รับความรู้ ในขั้นตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่สำาคัญขั้นตอนหนึ่งที่ทำาให้รูปแบบ

การเรียนรู้เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ครูเป็นฝ่ายป้อนความรู้ และนักเรียนเป็นฝ่ายคอยรับความรู้

 กระบวนการที่ทำาให้ครูกับนักเรียนคุยกันโดยใช้เหตุผลมากขึ้น คือ กระบวนที่คุณครูได้ใช้ความรู้เรื่องผังเหตุผล

ในกระบวนการกำาหนดหัวข้อโครงงานวิจัย 10 โครงการ โดยครูวรทัยเขียนไว้ว่า “มองปัญห�แล้วสร้�งผังเหตุผล” และ

การเรียนรู้ที่สำาคัญ คือ การที่คุณครูพบว่ากระบวนการ

นี้ทำาให้เกิดประเด็นศึกษา และสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่

ครูไม่เคยรู้มาก่อน ขณะเดียวกันนักเรียนก็แสดงความ

สามารถในการสืบค้นข้อมูลได้กว้างขวางมากทำาให้มีการ

ถามและตอบกันเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ อย่างมากมาย 

ดังที่ครูวรทัยสะท้อนคำาพูดของนักเรียนในไดอาร่ีของ

ครูเองว่า “หนูไม่เคยหาข้อมูล และศึกษาเกี่ยวกับอะไร  

เชิงลึกขนาดนี้เลยครูขา มันทำาให้หนูใฝ่เรียนรู้มากขึ้น

จริง ๆ นะคะ”
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 ในการเตรียมตัวของนักเรียนและครูเพื่อรับการมาเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าของข้อเสนอ โครงงานวิจัย

ของพี่เลี้ยง ครูวรทัยสังเกตว่านักเรียนมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์ มุมมองใหม่ ๆ ที่เกิดจาก

การสังเกตและรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่นมากขึ้น 

 สำาหรับบทบาทการให้คำาปรึกษาของตนเองต่อนักเรียน หลังจากมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอ

โครงงานวิจัยจากพี่เลี้ยง ครูวรทัยสะท้อนในไดอารี่ได้อย่างน่ารักว่า “เหมือนรู้สึกเป็นนางฟ้าที่ช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ตกทุกข์ 

ได้ยากทางการเรียน” เพราะนักเรียนมีความกังวลว่างานจะไม่เสร็จและส่งไม่ทันตามกำาหนดเวลา ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงน่า

จะเป็นช่วงที่นักเรียนและคุณครูได้สัมผัสการเรียนรู้ ที่ทั้งครูและนักเรียนต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้นั้นได้อย่างดีที ่

สุดช่วงหนึ่ง อันทำาให้ครูได้เข้าใจสภาวะจิตใจของนักเรียนในแต่ละช่วงของกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

 การนำาเสนอข้อเสนอโครงการที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำาให้ครูวรทัยสังเกตเห็นศักยภาพในตัวนักเรียนในการ

สื่อสารที่สามารถทำาให้การนำาเสนอข้อเสนอโครงการงานวิจัยผ่านไปด้วยดี แม้ว่านักเรียนจะมีความกดดัน กลัวผิด อยู่ก็ตาม 

โดยครูวรทัยได้มีบทบาทในการให้กำาลังใจและช่วยให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลาย และหลังจากการนำาเสนอข้อเสนอโครงการ

ครั้งนั้น ครูและนักเรียนได้นำาเอาข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงมาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่ได้รับในกระบวนการนี้

ทำาให้ครูวรทัย ได้เรียนรู้บางสิ่งที่สำาคัญคือ “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ครูไม่จำาเป็น

ต้องเป็นนางเอกคนเดียว นักแสดงในห้องเป็นตัวเอกได้หมด” อย่างไรก็ตามครูวรทัยพบว่าอุปสรรคของกระบวนการนี้คือ 

การต้องพยายามควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็น 

 เพื่อให้ข้อเสนอโครงงานวิจัยผิดพลาดน้อยที่สุดก่อนส่งทางศูนย์พี่เลี่ยงเพื่อการพิจารณา ครูวรทัยได้ระดมครูกลุ่ม

สาขาต่าง ๆ มาช่วยกันดูข้อเสนอโครงงานวิจัยอีกครั้ง โดยขั้นตอนนี้ครูวรทัยพบว่าตนเองสมาธิที่แน่วแน่มากขึ้นทั้งที่อยู่

ภายใต้สภาวะที่มีความกดดันพอสมควรที่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานวิจัยให้ทันต่อเวลา

 แม้ช่วงเวลาแห่งการรอคอยผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงานจากพี่เลี้ยง ครูวรทัยได้ดำาเนินกิจกรรมกับนักเรียน

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ระบุปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข และให้นักเรียนนำาเสนอแผนการทำาโครงงาน ซึ่งครูวรทัย  

ได้เรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้อีกหลายประการตามที่ครูบันทึกไว้ คือ 1) ครูเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเข้าใจธรรมชาติที่เด็ก

พร้อมจะเรียนรู้ 2) ครูไม่ควรเพิกเฉย ต่อปัญหาเล็กน้อยที่มาบิดเบือนความเข้าใจ ความสนใจ ในความเป็นเหตุเป็นผล และ 3)  

การให้เวลา การใช้เวลา คือสิ่งเดียวกัน เพราะ

มันคือการแลกเปลี่ยนกัน เพราะแม้จะใช้เวลาไป

หมด เราก็ยังได้อะไรมาแทน

 จากข้อความที่ครูวรทัยสะท้อนใน

ไดอารี่ข้างต้น จึงแสดงถึงเปลี่ยนแปลงเกี่ยว

กับทัศนคติของครูเกี่ยวกับการสอน การปฏิบัติ

ที่เหมาะสม และความพร้อมทุ่มเทต่อการจัดการ

เรียนการสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญาที่เกิดขึ้นในตัว

ครูอย่างชัดเจน
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 หลังจากการอบรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

ครูวรทัยยังแสดงให้เห็นว่า ครูมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น โดยจัดให้นักเรียนที่ได้ไปฝึก

อบรมกับศูนย์พี่เลี้ยงได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่เพื่อนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ไปอบรม ครูวรทัยสังเกตเห็นนักเรียนได้มีการคิด

พิจารณาอย่างเป็นขั้นตอน มีความสุขกับการใช้เหตุผล และมีความพยายามในการคิดเพื่อหาคำาตอบมากขึ้น 

 ในช่วงท้ายชองการบันทึกไดอารี่ครูวรทัยได้สรุปการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนดังนี้ 1) ความวุ่นวายในการถาม

เรื่องที่ไม่ตรงประเด็นลดลง 2) การรอคอยอย่างมีมารยาท 3) การเรียงประเด็นคำาถามหรือปัญหา 4) การแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผลที่แสดงว่าได้ผ่านการคิดวิเคราะห์แล้ว 5) ความเกียจคร้านลดลง นอกจากนั้นครูวรทัยยังได้สะท้อนไว้ 

ตอนท้ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่ผู้เขียนคิดว่าเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูว่า “ก็ไม่รู้ว่าพวก 

เด็ก ๆ จะเป็นแบบนี้ไปได้นานแค่ไหน แต่รู้สึกว่าเขารู้ตัวแล้วล่ะว่าพวกเขาควรจะคิดได้แบบนี้ตั้งนานและไม่ควรลืมมัน

ไปนับจากนี้”

 ขณะท่ีกรณีของครูเรวดี นีระภักษ์ ครูแกนนำาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้สะท้อนปัญหา

และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทีมครูแกนนำา ที่มีไม่เพียงพอ และการเปลี่ยนแปลงประเด็นหลักโครงงานวิจัย (Theme)  

ที่ต้องใช้กลยุทธ์บางประการเพื่อเอาชนะอุปสรรค ดังที่ครูเรวดี เขียนไว้ว่า “ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทรัพยากรบุคคล

ที่จะให้คำาปรึกษามีน้อย เราจึงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพุ่งไปหาคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ทั้งไปขอคำาปรึกษา คำาชี้แนะ และแนวทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอความรู้ 

ที่เกิดขึ้นจากการไปปรึกษาอาจารย์ และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม”

 ดังนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่า ในกรณีของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โครงการจะประสบความสำาเร็จหรือมีความยั่งยืน

หรือไม่น้ันจุดเร่ิมต้นอยู่ที่คุณครูที่มีความเข้าใจโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและพร้อมยอมรับในวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ในแบบโครงงานวิจัยที่ต้องมีจำานวนเพียงพอ เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความสามารถของครูในหลากหลายสาขาในการ 

ให้คำาปรึกษากับนักเรียนอย่างรอบด้านนั่นเอง
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2. กรณีนักเรียนมัธยมปลาย

 การบันทึกไดอารี่ของนักเรียนมัธยมปลาย 2 คน สามารถวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาแห่ง 

ความสงสัยและช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

 2.1 ช่วงเวล�แห่งคว�มสงสัย

 นางสาวศศิวิมล พงษ์เฉลียว เป็นนักเรียนชั้น ม.4/1 ของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ตำาบลดงแคนใหญ่ อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้สะท้อนผ่านไดอารี่เกี่ยวกับช่วงเริ่มแรก (สัปดาห์ที่ 1-4 ของ

การดำาเนินโครงการหรือช่วงเดือนสิงหาคม 2557) ของการรับรู้ว่าจะได้กลายเป็นกลุ่มที่รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพาะ

พันธุ์ปัญญาว่า เธอรู้สึกไม่เข้าใจและดูไม่ค่อยอยากทำาโครงการนี้เท่าไรนัก เพราะไม่ใช่โครงการแรกและโครงการเดียวที่เธอ

และเพื่อน ๆ ต้องทำา ดังคำาสนทนาที่เธอมีกับคุณครูที่เขียนไว้ในไดอารี่ ว่า “อะไรครูเพาะพันธุ์ปัญญาเอาอะไรมาให้ห้อง 

พวกหนูทำาอีก ห้องพวกหนูทำางานตั้งเยอะ ห้องอื่นล่ะทำาไมไม่ได้ทำาบ้าง พวกหนูก็เป็นคนเหนื่อยเป็นนะค่ะ” แต่เมื่อคุณครูได้

อธิบายรายละเอียดของโครงการทำาให้เธอเข้าใจมากขึ้น เธอก็ตกลงใจที่จะร่วมโครงการ อย่างไรก็ตามเธอได้กล่าวกับคุณครูว่า  

“ครูหนูไม่มีปัญหาเเต่ครูต้องไปถามเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนนะครู” เมื่อครูได้นำาเอาข้อมูลโครงการฯไปอธิบายให้นักเรียน

คนอื่น ๆ ฟัง พบว่า ได้รับคำาถามอีกมากมาย เช่น เราจะทำาอะไรบ้าง มันทำายังไง เราจะทำาอันไหน เรื่องอะไร เป็นต้น

นอกจากนี้ในไดอารี่ของนางสาวศศิวิมลยังได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นนั้นคุณครูได้เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อรองรับ

กิจกรรมโครงการนี้ เช่น การรวมคาบสวดมนต์และคาบเรียนชุมนุมให้กลายเป็นคาบเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นการ

แสดงถึงความตั้งใจและเอาจริงกับโครงการนี้ 

 ไดอารี่ของศศิวิมลได้แสดงให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้กรณีของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ 

คือ การหาประเด็นหลักของโครงงานวิจัย (Theme) ซึ่งน่าจะเป็นคำาที่นักเรียนคงไม่คุ้นเคยมาก่อน ดังคำาถามที่ว่า  

“มันคืออะไร อะไรคือประเด็นหลัก” โดยเธอและเพื่อนได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อครูได้ให้ดูเล่มตัวอย่างของรุ่นพี่โรงเรียน

อื่นที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในปีที่ 1 ที่ผ่านมา ผู้เขียนพบว่าเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการก็ทำาให้เธอและเพื่อน

ได้ใช้เหตุผลในการเสนอ สนับสนุน และโต้แย้งทางความคิดระหว่างกันเองและคุณครู ดังคำาสนทนาที่น่าสนใจว่า 

“เฮ้ย! เรื่องเอาเรื่องไก่ย่างไหม

บ่ อย่าทดลองกับคน เอาบักนัด บ่

ภาคเหนือบักนัดเขาหลาย เฮาเฮ็ดบ่ดีสู้เค้าดอก

เอาเกี่ยวกับป่าได้ไหมครู”
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 สุดท้ายคุณครูได้ตัดสินใจใช้กระบวนการบางอย่างเพื่อให้ 
ได้ประเด็นหลักที่นักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน นั่นคือ การให้นักเรียน 
คิดประ เ ด็นหลั กสองประ เด็ นโดยในแต่ ละประ เ ด็นหลั ก 
ต้องประกอบด้วย 10 หัวข้อโครงงานวิจัยแล้วใช้วิธีโหวต หากประเด็น 
หลักใดได้ รับการโหวตมากกว่าให้ถือว่าประเด็นหลักที่จะใช้ 
ดำาเนินโครงงานวิจัย และกระบวนการนี้เองทำาให้ได้ประเด็นหลัก 
เรื่อง “ป่�ท�ม”

 ผู้เขียนพบว่าความสงสัยหรือความไม่แน่ใจของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงเริ่มต้นแม้กระทั่งได้ข้อตกลงเรื่องประเด็นหลักแล้วก็ตาม ดังคำาพูดที่ศศิวิมลถาม
ครูว่า “ครูค่ะเร�จะเอ�โครงง�นเรื่องป่�ท�มจริงเหรอหรือยังไงค่ะ” โดยคำาตอบของคุณครูคือ “ครูจะต้องไปประชุมอีกเส�ร์
อ�ทิตย์พี่เลี้ยงก็จะบอกว่�มันผ่�นไหม” ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่นักเรียนยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหัวข้อของตนจะผ่านหรือ
ไม่ และคุณครูเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ เพราะกระบวนการของโครงการนี้มีลักษณะที่ทำาให้ทั้งครูและนักเรียนต่างต้องเรียน
รู้ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของความกดดันของนักเรียนและคุณครูอยู่บ้างพอสมควร

 อย่างไรก็ตาม ขณะที่ต้องรอลุ้นว่าประเด็นหลักสำาหรับโครงงานวิจัยฯ จะผ่านหรือไม่ คุณครูได้พานักเรียนไปดูงาน 
ของรุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีที่ 1 และต่อเนื่องในปีที่ 2 ของโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ซึ่งก่อนเดินทางไปดูงาน 
นักเรียนยังเกิดคำาถามและข้อสงสัยอีกว่า “ไปดูทำ�ไร ไปทำ�ไม” ขณะเดียวกันนักเรียนก็มีความดีใจและตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าจะได้ดูงาน  
ผู้เขียนพบว่าในกิจกรรมดูงานครั้งนี้นอกจากทำาให้นักเรียนเห็นตัวอย่างโครงงานวิจัยฯ แล้วยังทำาให้นักเรียนได้ทำาความรู้จักกับ
เพื่อนรุ่นพี่ต่างโรงเรียนและทำาให้เกิดการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในภายหลัง โดยผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง  ๆ   
และทางโทรศัพท์ อีกด้วย

 2.2 ช่วงเวล�แห่งก�รเรียนรู้

 ช่วงเดือนกันยายน 2557 หรือเข้าสู่เดือนที่ 2 ของการดำาเนินโครงงานวิจัย (อนุมัติหัวข้อโครงงานวิจัย) น่าจะ
เป็นช่วงที่นักเรียนและครู เริ่มเรียนรู้อย่างเข้มข้นมากขึ้นในกระบวนการของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเนื่องจากในกรณีนี้
นักเรียนได้ทราบว่าหัวข้อที่ตนเองเสนอไปไม่ผ่านการพิจารณาของพี่เลี้ยง นำาไปสู่การพยายามครั้งใหม่ในการคิดหาหัวข้อ
โครงงานวิจัย โดยพบว่า นักเรียนได้พยายามคิดหาหัวข้อที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรที่มีและเข้าถึงได้ง่ายในพื้นที่มากขึ้น ขณะ
เดียวกันนักเรียนยังคงต้องผ่านด่านแรกคือคุณครูที่จะคอยตั้งคำาถามให้นักเรียนได้ใคร่ครวญอย่างรอบคอบในสิ่งที่จะทำา เช่น  
ครูถามว่าสิ่งที่คิดจะทำาได้จริงหรือไม่ เป็นต้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่นักเรียนได้เรียนรู้ในการค้นหาข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ใน
หัวข้อที่กลุ่มของตนสนใจ ตลอดจนการได้ฝึกการคิดใคร่ครวญเพื่อทำาให้การเสนอหัวข้อของกลุ่มตนนั้นผ่านไปให้ได้ ดังที่
ศศิวิมลเขียนไว้ในไดอารี่ว่า “เร�ก็ดำ�เนินเรื่องข่� กลุ่มของเร�ได้เรื่องส�รสกัดจ�กข่�ต่อก�รแข็งตัวของเลือด เรื่องก็ศึกษ�
เรื่องเลือดเรื่องปัจจัยในก�รแข็งตัว ศึกษ�เรื่องข่�กลุ่มเร�มี 4 คนก็แบ่งกันห�ข้อมูล เร�ก็ไม่รู้ว่�จะทำ�ยังไง มันย�กม�ก  
วันพฤหัสบดีค�บเพ�ะพันธุ์ก็ขอครูม�ค้นห�ง�น ก็ไม่รู้ว่�มันจะห้�มเลือดยังไง ส�รมันก็ไม่ตรงกัน”

 ผู้เขียนถือว่าเป็นช่วงดังกล่าวนี้เป็นช่วงที่ท้าทายของนักเรียนที่ฝ่าฟันเอาชนะข้อจำากัดของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่

จะทำาในโครงงานวิจัยให้ได้ โดยต้องเรียนรู้จากกระบวนการต่าง ๆ  ทั้งการสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การสรุปของ

ข้อมูล และการทำาความเข้าใจกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานวิจัย หรือแม้กระทั่งการลองผิดลองถูกตามความเข้าใจ 
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ที่ตนมีก็ตาม ซึ่งศศิวิมลสะท้อนไว้ว่า “โครงง�นเรื่องป่�ท�มที่เร�คิดไว้ไม่ผ่�น พวกเร�ม�คิดห�วิธีว่�จะเอ�เรื่องใหม่เลย 

เอ�เรื่องตะไคร้ต�มหัวข้อรองที่เร�เลือกไว้ สักพักห�ข้อมูลไปเจอพพปญ. ที่เข�ทำ�เรื่องตะไคร้ เร�ก็เลยต้องเปลี่ยนห�โครงง�น 

ที่เข้�กับสวนพฤกษศ�สตร์และในชุมชนเร�โรงเรียนเร�มีเยอะ เร�ก็สำ�รวจเสนอเยอะแยะม�กม�ยร้องเป็นเพลงมะน�วโฮ้ฮิ้ว

จนสุดท้�ยม�จบที่ข่�”

 พี่เลี้ยงเป็นองคาพยพหนึ่งในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มีความสำาคัญ ศศิวิมล ได้แสดงความรู้สึกต่อพี่เลี้ยงไว้

หลากหลายในไดอารี่ของเธอว่า การมาติดตามและให้ข้อเสนอแนะโครงงานวิจัยโดยพี่เลี้ยงทำาให้เธอรู้สึกทั้ง ตื่นเต้น กลุ้มใจ  

กลัว เมื่อทราบข่าวว่าพี่เลี้ยงจะมา เพราะรู้สึกว่าโครงงานของตนยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามเมื่อพี่เลี้ยง

ได้มาที่โรงเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน กลับทำาให้เธอรู้สึกว่าสนุกดี (ไม่กลัวอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรก) โดยเฉพาะ

กิจกรรมตั้งคำาถามโดยใช้คำาว่า “ทำ�ไม” เธอจดจำาได้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อเสนอจากพี่เลี้ยงเพื่อให้เปลี่ยนหัวข้อเพื่อ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการดำาเนินโครงงานวิจัย ศศิวิมลรู้สึกว่ายากและไม่สบายใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

การที่ต้องหาหัวข้อโครงงานวิจัยแต่ละครั้งทำาให้เธอและเพื่อน ๆ  ในกลุ่มต้องทำางานหนักพอสมควรขณะที่เธอยังคงต้องทำา

กิจกรรมตามปกติของโรงเรียนทั้ง การอ่านหนังสือสอบ การแข่งขันกีฬาของห้อง และการจัดงานของโรงเรียนเนื่องในวัน

คล้ายประสูติองค์สมเด็จพระญาณสังวร เป็นต้น ซึ่งทำาให้การดำาเนินโครงงานวิจัยหยุดชะงักไปในช่วงปลายเดือนกันยายน

ถึงต้นเดือนตุลาคม 2557 

 การเรียนรู้ของศศิวิมล ไม่ได้จำากัดอยู่ในเนื้อหาของโครงงาน  

แต่เธอได้เรียนรู้อย่างมากในการทำางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้า ซึ่งเหตุการณ์ที่ศศิวิมลค่อนข้างสะท้อนได้อย่างเห็นภาพ 

เม่ือคร้ังเดินทางมาอบรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช่วงต้น 

เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่เธอต้องช่วยเพื่อนและคุณครูแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้าในการนำาเสนอและตอบคำาถามจากพี่เลี้ยงโครงการฯ 

ดังที่เธอเขียนตอนหนึ่งไว้ว่า “....ครูหนูกลัว หนูไม่รู้ว่าเพื่อนทำาอะไร  

ยังไง จะให้ตอบไรค่ะครู...” เหมือนไม่มีความรู้ในหัวเลยและ 

คุณครูพูดว่า “ใจเย็น ๆ บี ครูเชื่อมั่นในตัวหนู ตอนนี้หนูแค่ยังไม่รู้ ครูจะเล่าเพื่อนจะเล่าให้หนูเข้าใจ....” เหตุการณ์ 

ครั้งนี้ทำาให้ศศิวิมลรู้ว่านอกจากเธอต้องรู้และเข้าใจโครงงานวิจัยของตนเอง บางครั้งเธอต้องรู้และเข้าใจโครงงานของ 

เพื่อนกลุ่มอื่นด้วย

 การเริ่มดำาเนินโครงงานวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับข่าของกลุ่มศศิวิมล น่าจะทำาให้เธอได้เกิดการเรียนรู้เชิงปัญญาอย่าง
มากโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเสนอความคิดในการทำาการทดลองต่อเพื่อน ๆ  
เพื่อให้ได้รับการยอมรับ การออกแบบพื้นที่ทดลองและอุปกรณ์ที่จำาเป็น กระบวนการทั้งหมดดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ใช่ 
เรื่องที่เกินกว่าความสามารถที่ศศิวิมลและเพื่อน ๆ จะทำาได้และมีความมั่นใจที่จะทำา แต่กระบวนการที่ศศิวิมลเป็นกังวล
และสร้างความตึงเครียดให้กับเธอคือ การที่เธอและเพื่อนได้พยายามเสนอความคิดเกี่ยวกับการทดลองบางอย่างในข้อเสนอ 
โครงงานวิจัยแต่บางความคิดเห็นไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณครู (ครูให้เหตุผลเกี่ยวกับความยากลำาบากในการควบคุม
ปัจจัยบางตัวที่อาจมีผลต่อการทดลอง) เพราะเธอรู้สึกค่อนข้างมีความมั่นใจมากเกี่ยวกับแนวคิดของเธอ และท้ายที่สุด
เธอได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ และยืนยันตามแนวคิดเดิมนั้น และเฝ้าคอยว่าข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตนจะผ่านการอนุมัต ิ
จากทีมพี่เลี้ยงหรือไม่ ศศิวิมลได้กล่าวในไดอารี่ของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงนี้ตอนหนึ่งว่า
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  “....พอเรียนจบคาบ ท่านรองผู้อำานวยการพูดว่าโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญาของเราผ่านทั้ง 10 โครงงาน  

ทุกคนร้องดีใจลั่นเสียงดังเตะโต๊ะกระโดด กอดกันน้ำาตาไหล เราคนหนึ่งที่ร้องดีใจทั้งน้ำาตา ห้องอื่นออก 

มาดูว่าห้องเราเป็นไรมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยมันภูมิใจมาก....”

 จากการเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวจึงแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงจังกับโครงงานวิจัยของนักเรียน ขณะเดียวกันแสดงถึง

ความมั่นใจในตัวนักเรียนเกี่ยวกับความคิดและความสามารถของตนเองมากขึ้น อันเกิดจากนักเรียนได้เรียนรู้ สืบค้นและ

ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจกล่าวได้ว่านักเรียนได้ก้าวข้ามความคิดที่ว่า “ความรู้ต้องมาจากสิ่งที่ครูสอนเท่านั้น” 

ซึ่งในกรณีของศศิวิมลคงต้องยอมรับว่าความมั่นใจในตนเองนั้นเป็นบุคลิกส่วนหนึ่งของเธอด้วย อย่างไรก็ตามในขั้นตอน

นี้คงไม่ได้หมายความว่าเมื่อนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองสูงแล้ว จึงไม่จำาเป็นต้องเชื่อข้อเสนอแนะใด ๆ ของคุณครู  

แต่น่าจะหมายถึงการที่คุณครูต้องแสดงให้นักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเหตุและผลจนเป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการตัดสิน

ใจดำาเนินการอย่างอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่มีนักเรียนเป็นส่วนร่วมด้วย

 การเรียนรู้ของนักเรียนในการดำาเนินโครงงานวิจัย เป็นการเรียนรู้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติและได้พบอุปสรรคและปัญหา 

และพยายามช่วยกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาวิธีแก้ไขและเอาชนะอุปสรรคนั้น แม้ว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องธรรมดา ๆ

และไม่มีความซับซ้อน แต่หากนักเรียนไม่เคยลงมือทำาก็จะไม่สามารถเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้จริง ๆ ดังที่ ศศิวิมลเขียน

ไว้ว่า “วันพฤหัสบดีคาบเรียนเพาะพันธุ์ฯเราก็ต่างแยกย้ายทำาโครงงาน กลุ่มเราก็ไปสวนข่าไปดูว่าจะเอาข่าจากตรงไหนให้

เพื่อนในกลุ่มลองขุดดู ขุดยากมาก ๆ เราเลยรู้ว่าเราจะต้องเอาน้ำารดก่อนขุดเราก็คุยกัน ตกลงว่าตอนเย็นจะหาสายยาง

มาต่อไปรดข่า”

 ศศิวิมลมีโอกาสได้แสดงออกและฝึกประสบการณ์ในการสื่อสารกับสาธารณชนเมื่อร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญา เช่น 

การนำาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ  ต่อหน้าคนจำานวนมาก  

เธอได้เล่าในไดอาร่ีเม่ือวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 

สามของเดือนธันวาคมหลังจากกลับจากการอบรมที่

โรงเรียนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี “....เราก็ได้ 

นำาความรู้ที่ได้จากการอบรบไปเล่าหน้าเสาธงให้ 

พี่น้องชาวฟ้าชมพู รู้สึกตื่นเต้นมาก มือเย็นพูดช้า 

มือเย็นเฉียบพูดเสร็จพอกลับเข้าแถวจากที่พูด 

หน้าเสาธง มีแต่คนว่าเราพูดเหมือนคนจะร้องไห้ 

ก็จริง ๆ แหละเราสั่นตื่นเต้นจนพูดไม่ถูก....”

 ช่วงต้นเดือนมกราคมของปี 2558 ศศิวิมลบันทึกไว้ว่า “....ทั้งเดือนเตรียมงานประเมิน (สมศ.) วุ่นวายกลับบ้านค่ำา  

ได้เตรียมต้อนรับ เตรียมปฏิคม เตรียมนำาเสนอโครงงานแข่งขัน โครงงานเพาะพันธ์ปัญญา และหน้าที่อื่น ทั้งเดือนครู 

ไม่ได้สอน นักเรียนไม่ได้เรียน หนูนั่งคิดในใจอยากเรียนอยากให้ครูสอน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้เลย...” ทำาให้ผู้เขียนเห็น 

ภาระของนักเรียนที่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างในขณะที่ทำาโครงงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้นักเรียนไม่มีเวลาเพียงพอที่

จะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่ และนำาไปสู่ความกังวลใจของนักเรียน อย่างไรก็ตามศศิวิมลได้สะท้อนผ่านการเขียน

ของเธอว่ามีความสุขที่ได้ทำาโครงงานและทำาให้เธอและเพื่อนได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เธอเขียนไว้ว่า 
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“....เราไปนั่งคุยกันบนระเบียงทางเดินตรงสวนข่า

 เรานั่งคุย นั่งเล่น นั่งกินขนมมันมีความสุขผูกพันกันในกลุ่มมาก ๆ 

มีบางวันที่เพื่อนในกลุ่มเศร้า เราไม่สบายใจที่สุดถามไรก็ไม่พูด

เราแทบจะร้องไห้ เพื่อนเป็นอะไร เพราะทุกวันเรายิ้มเราหัวเราะ 

แต่วันที่เพื่อนเศร้ามันสัมผัสได้ ทั้งท่าทางกริยา 

เราก็ถามว่าเป็นไร โกรธเรา เหนื่อยหรอ ระบายกับเราด่าเราได้นะ

ยิ่งเราเห็นเพื่อนนอนลงกับพื้นหญ้าข้างสวนเรายิ่งเศร้ามันไม่สบายใจเลย....”

 จากการสะท้อนผ่านการบันทึกไดอารี่ของศศิวิมล ทำาให้ผู้เขียนเห็นถึงวิธีคิด มุมมอง และการปฏิบัติของนักเรียนชั้น
มัธยมปลายคนหนึ่งและเพื่อนของเธอที่มีความตั้งใจในการทำาโครงงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา โดยได้พยายามเอาชนะอุปสรรค 
และปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และถึงแม้ว่าการทดลองของเธอและเพื่อน ๆ  อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้
อย่างสมบูรณ์ แต่กระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาคงทำาให้เธอได้เรียนรู้และค้นพบบางสิ่งบางอย่างทั้งด้านปัญญา ทักษะการ
ปฏิบัติ การทำางานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสาร (ซึ่งตัวเธอเองและเพื่อน ๆ จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต
การเรียนและการดำาเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้ไม่น้อยทีเดียว

 ในขณะที่กรณีของอารายา ภาระพรม นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมตำาบลหนองบก  
อำาเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้สะท้อนผ่านไดอารี่ของตนเองในช่วงเวลาระหว่างการแก้ไขโครงงานวิจัยช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงความรู้สึกที่บางครั้งเธออยู่ในสภาวะกดดัน เหนื่อย และท้อแท้อยู่ไม่น้อย เนื่องจากต้องพบ
กับอุปสรรคและความยากลำาบากต่าง ๆ เช่น มีการบ้านที่ต้องทำาจำานวนมาก เพื่อนร่วมกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นน้อย 
ความรับผิดชอบน้อย และไม่กล้าแสดงออก เป็นต้น และในขณะที่พยายามหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และการติดตามความ
ก้าวหน้าของร่างข้อเสนอโครงงานวิจัยที่ส่งให้คุณครูทาง e-mail เพื่อให้ครูเสนอแนะ ก็พบข้อจำากัดที่ไม่สามารถสื่อสารผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้เมื่ออยู่ที่บ้าน หรือเมื่อเงินที่เติมในสมาร์ท
โฟนเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตหมด และบางครั้งต้องพบกับปัญหา
ด้านสุขภาพ (เป็นหวัด) ขณะที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอ
โครงงานวิจัย และหลายครั้งต้องใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิก
เรียนเพื่อทำางานเอกสารเกี่ยวกับโครงงานและบางครั้งต้อง
กลับบ้านค่อนข้างดึกดื่น อย่างไรก็ตามเธอได้สะท้อนว่าสิ่ง
ที่เธอได้จากการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาคือ กล้า
คิด กล้าพูด กล้าทำา กล้าลอง กล้าแสดงออกมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความอดทนที่ต้องเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ เช่น การต้องแก้ไขงานหลายครั้ง การใช้ภาษา
อังกฤษ (หัวข้อโครงงานวิจัย) รวมทั้งการเอาชนะใจตนเอง
ที่บางครั้งรู้สึกเกียจคร้านหรือท้อแท้บ้าง 
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 เมื่อข้อเสนอโครงงานได้รับอนุมัติแล้ว การเริ่มดำาเนินโครงเป็นสิ่งที่ทำาให้อารายา ภาระพรม ได้เรียนรู้ผ่านความ

ยากลำาบากไม่น้อยเช่นกัน เช่น การเตรียมและจัดซื้ออุปกรณ์ทดลอง เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำาวันนั้นอารายาไม่ค่อยได้

เดินทางไปที่ใด ๆ นอกจากโรงเรียน บ้าน และบ้านเพื่อน ๆ ทำาให้ขาดความมั่นใจที่จะต้องติดต่อกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย 

หรือซื้อสิ่งของต่าง ๆ ในตลาดหรือร้านค้า นอกจากนี้อุปกรณ์บางชิ้นที่ฝากคุณครูซื้อต้องใช้เวลานาน และเมื่อได้ก็ไม่ทัน

ต่อความจำาเป็นที่ต้องใช้ในการทดลอง ทำาให้การทดลองบางส่วนเสียหาย ขณะที่การมีส่วนร่วมในการทำางานก็ยังพบปัญหา

เพื่อนในกลุ่มไม่มีเวลา เนื่องจากต้องช่วยครอบครัวทำางานในฤดูเก็บเกี่ยวเป็นต้น ส่วนการเริ่มงานในพื้นที่ทดลอง อารายา 

ได้เล่าเกี่ยวกับอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การเตรียมดินชนิดต่าง ๆ ที่ต้องหามาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ต้องขนย้ายจากพื้นที่ห่าง

ไกลจากพื้นที่ทดลอง ต้องพบอุปสรรคด้านภูมิอากาศที่ร้อน ภูมิประเทศที่ยากลำาบาก เป็นต้น

 สิ่งที่ท้ายความสามารถของอารยาอีกอย่างคือการที่ได้เขาได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมอบรมกับศูนย์พี่เลี้ยงแล้วต้องกลับ

มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่เพื่อนของตน อารยาเขียนไว้ว่า “มันไม่ง่�ยเลยที่จะทำ�ให้เพื่อน ๆ เข้�ใจ เพร�ะขน�ดเร�ที่

มีผู้เชี่ยวช�ญสอนยังค่อยไม่เข้�ใจ....แต่พอได้ลองทำ�...เพื่อนอีกส�มคนก็ช่วยกันพูด ช่วยกันสอน เพื่อนเข้�ใจบ้�งไม่เข้�ใจ

บ้�ง แต่อย่�งน้อยเพื่อนก็ยอมรับฟัง ยอมตอบ ถึงแม้จะถูกบ้�ง ผิดบ้�ง นี่คืออีกข้อหนึ่งที่ฉันเห็นแววของเพื่อน” สำาหรับ

การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอารยากับเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสบันทึกวีดีโอเกี่ยวกับที่มาและความสำาคัญของ

ปัญหาโครงงานวิจัยที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคการบันทึกวีดีโอมากพอสมควรกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์

 จากสิ่งที่อารยาสะท้อนทั้งหมดในไดอารี่ของเธอ ผู้เขียนมีความเห็นว่าการทำาโครงงานวิจัยได้ฝึกฝน และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ทำางานในโครงงานวิจัยของตนหลายประการ ได้แก่ ความอดทน การแก้ปัญหา การจัดสรรเวลา การกล้าคิด  

กล้าแสดงออก การทำางานร่วมกับคนอื่น การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากครูได้

ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิควิธีเกี่ยวกับ จิตตปัญญา หรือการโค้ชชิ่งแบบสะท้อนคิด (reflective coaching) มา

ประยุกต์ใช้กับนักเรียนให้มากขึ้น พร้อม ๆ กับการให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนดำาเนินการอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ในทุกระยะของการดำาเนินกิจกรรมโครงงานวิจัย จะทำาให้นักเรียน

เกิดมั่นใจว่าตนเองได้ดำาเนินการต่าง ๆ  อย่างถูกทิศทางและมีโอกาสประสบความสำาเร็จและจะช่วยลดความกดดันหรือความ

ท้อแท้ในการทำาโครงงานวิจัยได้
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์ 

รวมจำ�นวน 10 โรงเรียน โดยมีน�ยพงศธร  ทวีธนว�ณิชย์ อ�จ�รย์จ�กคณะครุศ�สตร์ 

เป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่ร่วมกันพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ที่ยั่งยืน และร่วมกันปฏิรูป

ก�รศึกษ�ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนก�รสร้�งก�รเรียนรู้แบบ RBL 

ในก�รพัฒน�คนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

“พื้นที่แห่งการเรียนรู้ : ทะลุกรอบ หนุนเสริม เพิ่มพลัง”

น�ยพงศธร  ทวีธนว�ณิชย์ และทีมพี่เลี้ยง

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ

 ศูนย์พี่เลี้ยง “โครงก�รเพ�ะพันธ์ปัญญ�” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับการดำาเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา โดยใน 

รอบปีนี้สามารถถอดบทเรียนแห่งการเรียนรู้ภายใต้ปัจจัยหลาย ๆ อย่างทางด้าน “ก�รรู้คิดและคิดรู้ที่เกิดกับตนเอง”  

ทั้งเชิงลักษณะกระบวนการเป้าหมาย ความรู้ความคิดการทบทวนการพยายามเข้าถึงสภาพแวดล้อมของแห่งการเรียนรู้โดยใช้ 

พื้นฐานของ “ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยคำานึงถึงแรงจูงใจและอารมณ์ร่วมของผู้เกี่ยวข้องโครงการทั้งระบบ มีการสร้างแรงขับ 

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ นำาไปสู่ผลการอยากรู้ซึ่งเป็นประเด็นสำาคัญของตัวสร้างอิทธิพลที่จะนำาไปใช้ในการพัฒนาและ 

สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เกิดการอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลบนฐานอยากเรียนรู้ที่หลากหลายและที่สำาคัญนำา

กระบวนการติดตามประเมินผลในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมาร่วมในการขับเคลื่อน ซึ่งผลสรุปทั้งหมดขึ้นตรงกับผู้ควบคุม

เชิงระบบ (สกว.) ผู้ประสานงานเสริมพลังเชิงขับเคลื่อน (ศูนย์พี่เลี้ยงศรีสะเกษ) ผู้นำากระบวนการสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 

(ครูเพาะพันธ์ปัญญา) และผู้เรียนแห่งการปฏิบัติเรียนรู้ (นักเรียน 

RBL) โดยอธิบายเรื่องราวผ่านประเด็นเรียนรู้ประกอบด้วย

 ประเด็นที่ 1 ห้องเรียนทะลุกรอบการเรียนรู้แบบเดิม ๆ

 ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งแห่งการเรียนรู้

 ประเด็นที่ 3 ความคิดหนุนเสริมเพื่อเพิ่มพูนภูมิแห่ง

      การเรียนรู้
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 โดยทั้ง 3 ประเด็น ถ่ายทอดความสำาเร็จเชิงพัฒนาการช่วยสนับสนุนกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำาคัญที่จะประสบผลสำาเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนหลายประการ โดยเริ่มที่ครูต้องมีความเชื่อว่า 

ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ มีการจัดสาระการเรียนรู้ที ่สมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และ

ความคาดหวังของสังคม ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด ทำา สร้างสรรค์งานด้วยตนเองตาม 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว 

องค์กรต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้องในสังคม ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที ่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับครูกับโรงเรียนกับ 

ชุมชนต่อไป

       ห้องเรียนทะลุกรอบก�รเรียนรู้แบบเดิม  ๆ   
จากการสอนแบบ RBL ของครูรุ ่นที่ 1 เมื่อเข้าสู่ครูรุ ่นที่ 2  

ทำาให้ความรู้สึกของครูผูกพันกับนักเรียนที่เข้าโครงการเป็น 

อย่างมาก บางโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนรุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงงาน 

ต่อไปเป็นอีกหนึ่งห้อง และบางโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนรุ่นที่ 1  

เข้าร่วมโครงงานต่อไปโดยทำาโครงงานร่วมกับน้อง ๆ  รุ่นที่ 2  

โดยรุ่นพี่เป็นแกนนำา ซึ่งเป็นผลมาจากนักเรียนที่ผ่านโครงการไป

แล้วก็ยังอยากเรียนรู้แบบห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาและครูไม่

อยากทิ้งลูกศิษย์ที่เคยบ่มเพาะมาตลอด 1 ปีการศึกษา จากจุดเล็ก ๆ   

ที่ครูผูกพันกับโครงการและยังอยากสอนแบบโครงการเพาะพันปัญญา ครูรุ ่นที่ 1 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมจึงได้เข้า

ร่วมโครงการอีกครั้ง จากที่ครูรุ ่นที่ 2 ถอดใจจากการสอบแบบ RBL แล้ว ซึ่งเหตุผลของครูคือ ไม่สามารถสอนได้ 

ดังนั้นครูรุ ่นที่ 1 จึงขอสานต่อโครงการนี้แทนครูรุ ่นที่ 2 ซึ่งเป็นที่น่าดีใจของนักเรียนที่มีครูที ่จะสานต่อและตัวนักเรียน

เองก็อยากให้ครูมาสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นอย่างมาก แต่ความผูกพันของครูก็ยังไม่ใช่เพียงเท่านี้ ครูรุ ่นที่ 1  

ตกลงกันว่าสอนนักเรียนทั้งหมด 88 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.2 ซึ่งในครั้งที่ไปติดตามเยี่ยมโรงเรียนครูลัดดากล่าวว่า 

“อ�จ�รย์ค่ะพี่ขอสอนทั้งหมด 88 คนได้ไหมค่ะ” ก็อึ ่งไปสักพักเพราะกลัวครูกันทรอมลำาบากในการสอนนักเรียนที่มีปริมาณ 

เยอะมาก ถามครูลัดดาว่า “พี่จะไหวไหมครับ” ครูลัดดาตอบโดยไม่คิดเลยว่า “ถึงลำ�บ�กพี่ก็ยอม เพร�ะพี่ไม่ส�ม�รถทิ้ง

นักเรียนคนอื่นได้” แล้วก็ตอบครูลัดดาว่า “ถ้�พี่ว่�ไหว ก็ไม่มีปัญห�ครับ” ถามครูลัดดาต่ออีก “แล้วจะจัดก�รอย่�งไรครับ

เพร�ะหนักพอสมควร” ครูลัดดาตอบ “พี่จะคัดนักเรียนที่มีแวว 30 คนให้นำ�เสนอโครงก�รต�มที่ศูนย์พี่เลี ้ยงกำ�หนดค่ะ  

และจะให้เด็กที่เหลือทำ�หนังสือเล่มเล็กค่ะ” คุยต่อ “ถ้�มีอะไรให้ศูนย์พี่เลี ้ยงช่วยก็บอกนะครับ ยินดีเสมอ” ครูลัดดา 

รีบทาบทามทันควัน “งั ้นขอให้ศูนย์พี่เลี ่ยงช่วยดูหนังสือเล่มเล็กด้วยนะค่ะ” ตอบครูลัดดา “ได้ซิครับ” (อยากเห็นหนังสือ

เล่มเล็กเร็ว ๆ จัง) ผลของความผูกพันส่งผลให้ครู 

ไม่คิดจะทิ้งนักเรียนสักคนให้เดินไปด้วยกัน และดู

เหมือนจะทำาให้นักเรียนมีความตั้งใจมากขึ้น กระตือรือร้น

ที่จะเรียนในห้องเพาะพันปัญญาแห่งนี้ ครูซึ ่งไม่คิดจะทิ้ง 

ใครไว้เบื้องหลัง แม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่ก็ไม่

ย่อท้อต่ออุปสรรค์ที่จะส่งนักเรียนให้ถึงจุดหมาย
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 คว�มขัดแย้งแห่งก�รเรียนร ู ้ ได้คุยกับครูในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และได้ติดตามเยี่ยมเยียน พบ 

ความสงสัยในตัวครูในขณะที่มีการสอนในห้องเพาะพันธุ์ปัญญา ครูใหม่ในความกังวลหรือขัดแย้งของครูที่เข้ามาใหม่  

มันเป็นอะไรที่ครูรุ่นที่ 1 ก็เคยประสบปัญหาแบบนี้มาแล้ว  

ซึ่งมีสาเหตุที่เกิดจากความไม่แน่ใจในโครงการนี้ เช่น จะทำาให้ 

นักเรียนพัฒนาขึ้นจริงหรือไม่ จะสอนยังไงดี เริ่มที่ตรงไหน 

จะสำาเร็จหรือไม่ เป็นต้น คำาถามเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจคร ู

ที่เข้ามาใหม่ แต่พอทางศูนย์พี่ แต่ครูแอบบอกว่า “ถึงจะ

งงแต่ก็สนุกดี” พลังจากจิตตปัญญาที่ได้รับส่งผลให้ครูมี

พลังความเป็นครูมากยิ่งขึ้น นำาไปสู่การสอนที่เต็มไปด้วย 

ความหวังอยากให้ศิษย์มีการเปลี่ยนแปลง แต่คำาถาม 

คือ “แล้วจะสอนอย่�งไรดีสอนแบบเดิมเหรอ”  หลังจากนั้นศูนย์พี่เลี้ยงได้จัดอบรมการคิดเชิงระบบและ RBL ทำาให้ครูร้อง  

“อ๋อ...ทำ�อย่�งนี้นี่เอง” เมื่อได้ติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียน ได้คุยถึงปัญหาของครูหลายต่อหลายท่าน ก็บอกกับเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 

“ตอนไปอบรมกับศูนย์พี่เลี้ยงก็เหมือนจะเข้�ใจแล้ว แต่พอกลับม�เริ่มทำ�เอง คว�มรู้สึกที่เกิดขึ้นคือ คว�มไม่แน่ใจเพร�ะไม่รู ้

ว่�สิ่งที่ว�งแผนมันถูกหรือผิด” นี่คือคำาถามที่ครูยังสงสัย จึงเป็นโจทย์ให้ทางศูนย์พี่เลี้ยงคิดเพื่อทำาลายกำาแพงความสงสัยของครู 

จึงกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งพร้อมเครื่องมือทำาลายกำาแพงความสงสัย เครื่องมือที่ว่าเริ่มต้นจากไม่มีถูกไม่มีผิดในห้องเรียนเพาะพันธุ์

ปัญญา ซึ่งหลังจากได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนแล้ว ครูหลาย ๆ  ท่านเอ่ยปากเลยว่า “นึกไม่ถึงเลยอ�จ�รย์ว่�จะทำ�ให้เข้�ใจ 

ง่�ยแบบนี้ แต่ท�งครูไม่ส�ม�รถคิดกระบวนก�รจัดก�รเรียนแบบนี้ได้ เพร�ะไม่ถนัดจริง ๆ  ” จึงแนะนำาครูว่า “ครูครับลงมือทำ�เถอะ

ครับ ถูกผิดก็เป็นประสบก�รณ์ แล้วค่อยนำ�ประสบก�รณ์ม�พัฒน�ให้ดีขึ้น” จากที่ได้ติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนในครั้งต่อ ๆ  มา  

ครูเล่าให้ฟังว่า “อ�จ�รย์ค่ะ สนุกม�กเลยค่ะ สอน 3 ค�บ แต่เวล�ผ่�นไปเร็วม�กเลย ต้องขอบคุณอ�จ�รย์นะค่ะ”  

ครูทำา AAR กับและทีมงาน แสดงให้เห็นว่าครูหลายท่านคลายความสงสัยลงมาก และตนเองก็เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนหลังห้องคนหนึ่ง โดยปกติแล้วไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยเขียน และไม่ค่อยเข้าเรียน เขามักจะ 

กลับบ้านไปเล่นอยู่ที่นาของเขาเอง แต่พอเริ่มเข้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เขาก็เข้ากิจกรรมทุกครั้ง ครูโรงเรียนไพรบึงพูด

เป็นเสียงเดียวกันเลยว่า “นักเรียนคนนี้เปลี่ยนไปม�ก” และได้คุยกับครูอีกหลายโรงเรียนก็มีนักเรียนเช่นนี้เหมือนกัน ข้อ

สงสัยของครูที่ว่าจะสอนยังไงดี เริ่มตรงไหนคลี่คลายลงได้โดยง่ายด้วยคำาว่า “ลองทำ�ดู” ดีใจที่ตอนนี้ครูเริ่มตอบคำาถาม 

ที่ตนเองถามได้แล้ว ครูเก่าจะกล่าวถึงคือครูที่เคยร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในรุ่นที่ 1 และยังทำาโครงการต่อในรุ่นที่ 2  

ถึงจะมีประสบการณ์มาแล้วนั้น ครูก็ยังมีความกังวลอยู่ เพราะนักเรียนรุ่นที่ 2 ที่เข้ามา เป็นนักเรียนใหม่ ความเข้าใจ 

ของนักเรียนในโครงการยังไม่มี ทำาให้ครูกังวลใจ และบาง

โรงเรียนนักเรียนรุ่นที่ 1 มีการคัดนักเรียนเข้าโครงการ

แต่รุ่นที่ 2 นี้ไม่ได้คัดนักเรียน จึงกังวลใจว่าจะทำาให้ผลงาน

ไม่ดีเหมือนปีก่อนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ครูก็ยังตั้งความหวัง

ที่จะให้รุ่นที่ 2 เกิดการพัฒนาเหมือนกับรุ่นที่ 1 และเมื่อได้

ติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียน ครูได้เล่าถึงปัญหาดังกล่าวให้ฟัง  

จึงโค้ชครูด้วยความหวังว่าครูจะก้าวข้ามความกังวลและ

ทำาให้เกิดการพัฒนาได้ ซึ่งกระบวนการนี้ได้ทำาทุก ๆ  ครั้ง  
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ที่มาโรงเรียนพบครู เพราะเมื่อเวลานานเข้า พลังของโค้ชชิ่งก็ลดลง จงทำาซ้ำาอีกหลายครั้ง แต่เมื่อติดตามระยะหลัง ๆ  

ครูทำา AAR ร่วมกันระหว่างครู ครูได้มีการให้กำาลังใจกันตลอดเวลา เหมือนที่ทำาทำาให้พลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ครูเล่าให้ฟังว่า  

“นักเรียนที่เร�เคยไม่มั่นใจ ตอนนี้มีก�รเปลี่ยนแปลงในท�งที่ดีขึ้น กล้�พูด กล้�แสดงออก ไม่คิดว่�จะทำ�ได้ดีขน�ดนี้” 

ได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกภูมิใจที่ความกังวลของครูเปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มและเรื่องที่อยากแบ่งปัน

 คว�มคิดหนุนเสริมเพื่อเพิ่มพูนภูมิแห่งก�รเรียนรู้สิ่ง ที่พบในครั้งนี้ เกิดจากการวางเป้าหมายที่ต้องการ 
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ได้ลงติดตามเยี่ยมเยียนครูและนักเรียน ซึ่งได้เรียนรู้

เปิดใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนลงพื้นที่ในการติดตามหัวข้อของนักเรียน เพื่อศึกษาความเข้าใจในเรื่องที่นักเรียน

จะลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราและนักเรียนจะได้พบกัน เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่คนพบกันครั้งแรกจะรู้สึกตื่นเต้นและ 

รวมถึงกำาแพงของความรู้สึกจะปิดกั้นเราให้รู้สึกถึงความไม่กล้าคุยไม่กล้าตอบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ต้องทำาการบ้าน 

เพื่อทำาลายกำาแพงที่กั้นอยู่ จากความรู้ที่ผ่านมาของ ได้นึกถึงจิตตปัญญาที่จะหล่อหลอมเราไปด้วยกัน และคลิปวิดีโอที่สะเทือน

อารมณ์ของนักเรียน จึงได้เตรียมตัวสำาหรับโจทย์นี้เมื่อได้ลงพื้นที่แรก คือโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ก็ลงมือดำาเนินการ

จาการเปิดคลิปวิดีโอ “สงคร�มโต๊ะจีน” ให้นักเรียนและครูได้ดู จากมุมมองของเห็นได้ว่าคลิปนี้สร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งครู

และนักเรียนเป็นอย่างมาก บรรยากาศที่ทำาให้รู้สึกเกร็งก็เริ่มผ่อนคลายลง สีหน้าของครุและนักเรียนก็เริ่มสดใส หลังจากนี้

เพื่อไม่ให้เสียเวลาจึงเปิดคลิปที่สองอย่างต่อเนื่อง คลิปนี้ชื่อว่า “2 + 2 = 5” หลังจากที่จบคลิปวิดีโอแล้ว ก็ถามนักเรียนว่า  

“หนูอย�กเรียนในห้องเรียนเหมือนในคลิปหรือไม่” นักเรียนส่วนมากตอบว่าไม่อยาก หลังจากที่ได้ฟังคำาตอบนี้แล้ว 

จึงได้เปิดคลิปที่สาม คลิปนี้ชื ่อว่า “โฆษณ�ที่คนไทยทำ�โด่งดังไปทั่วโลก” หลังจากดูคลิปนี้จบ ได้ถามนักเรียนว่า  

“นักเรียนเห็นอะไรที่แตกต่�งจ�กคลิปที่ผ่�นม�บ้�ง?” นักเรียนหลาย ๆ คนเริ่มแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันกัน  

แต่มาสะดุดกับคำาตอบของนักเรียนคนหนึ่ง ที่ว่า “หนูเห็นว่�ผู้หญิงในคลิปห้�มไมให้เรียนดนตรีในห้องค่ะ” และมีเด็กนักเรียน

คนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วพูดต่อว่า “เข�ไปเรียนกับคนใบ้ข้�งนอกค่ะ” จึงถามต่อไปว่า “แล้วมีอะไรที่แตกต่�งจ�กคลิปที่ผ่�นม�” 

นักเรียนให้คำาตอบว่า “สิ่งที่แตกต่�งคือคลิปก่อนหน้�นี้เป็นลักษณะห้องเรียนที่อึดอัดแต่คลิปนี้ไม่ได้เรียนในห้องเรียนค่ะ” 

จากคำาตอบของนักเรียนจึงสรุปการแสดงความคิดเห็นให้ทุดคนฟังว่า “ก�รเรียนรู้ไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในห้องเรียน ห้องเรียน 

ที่ดีควรมีอิสระท�งคว�มคิดเหมือนดังเช่นในคลิปที่เด็กผู้หญิงคนน้ีประสบคว�มสำ�เร็จได้โดยเกิดจ�กจินตน�ก�ร”  

ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบนี้ก็ได้ใช้กับอีกหลายที่ และผลก็ออกมาคล้ายคลึงกัน จากกิจกรรมการเปิดคลิปและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นโดยเริ่มจากคำาถามทำาให้รู้ถึงอารมณ์ที่ผ่อนคลาย โดยสังเกตจากรอยยิ้ม ได้เห็นถึงการแชร์ความคิดเห็นที่เริ่ม

มีคนพูดมากขึ้นและหลายคนที่การพูดคุยกับอย่างไม่เขินและแสดงให้เห็นถึงการเปิดใจพร้อมที่จะคุยอ๋อแยกส่วนสู่สัมพันธ์
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หลังจากกิจกรรมเปิดคลิปและแสดงแชร์ความคิดเห็น จึงให้นักเรียนลองเล่าโครงงานที่นักเรียนวางแผนไว้ว่าจะทำา ทำาอย่างไร 

ที่ไหน นานเท่าใดจากการสังเกตรู้สึกว่านักเรียนเล่าเรื่องในงานของตนเองได้อย่างไม่เขินอาย และมั่นใจในงานของตัวเอง 

ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการทำากิจกรรมเปิดคลิปที่ทำาให้นักเรียนสามารถลดกำาแพงของความกลัวและเกร็งได้ เมื่อกลุ่ม

ที่ 1 เริ่มเล่า โดยได้เล่าถึงรายละเอียดถึงเรื่อง “ประเภทของวัสดุปลูกที่มีผลต่อก�รเจริญเติบโตของหอมแดง” โดยใช้

วัสดุ 4 อย่างในการปลูก โดยวัดผลจากความสูงของต้นหอม เมื่อนักเรียนเล่าจบ จึงถามว่า “ผลจ�กก�รทดลองของหนู 

หนูจะนำ�เสนออย่�งไร” นักเรียนในกลุ่มที่ 1 ตอบว่า “แสดงเป็นกร�ฟค่ะ” จึงถามต่อไปว่า “กร�ฟที่จะแสดงคือกร�ฟ

อะไร” นักเรียนในกลุ่มที่ 1 หันหน้าไปปรึกษาหารือกันเล็กน้อย แล้วหันกลับมาตอบว่า “กร�ฟแท่งค่ะ” ได้ถามต่อไปอีก

ว่ารู้ได้อย่างไรว่าต้องแสดงเป็นกราฟแท่ง นักเรียนตอบกลับมาว่า “เพร�ะเร�เปรียบเทียบวัสดุ 4 อย่�งที่ใช้ปลูกค่ะ ถ�ม

ต่อไปว่�แล้วเร�จะเปลี่ยนให้กร�ฟแท่งที่นักเรียนเสนอม�เป็นกร�ฟเส้นได้อย่�งไร “ทุกกลุ่มเริ่มหันหน้�เข้�ห�กันและปรึกษ� 

ห�รือกันอยู่สักพัก จึงถ�มต่อไปอีกว่� “ในกร�ฟนี้อะไรคือเหตุ อะไรคือผล” นักเรียนก็หันกลับไปปรึกษากันอีกแล้ว 

ตอบว่า “Y คือเหตุ X คือผลค่ะ” เริ่มเห็นท่าจะไม่ดีจึงถามต่อไปว่า “ถ้�หนูมีเงิน 10 บ�ท ซื้อขนม 3 บ�ท เหลือเงินเท่�

ไหร่ นักเรียนทุกคนตอบว่า “เหลือ 7 บ�ท” ถามว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล นักเรียนก็หันกลับไปปรึกษาหารือกันอีก

แล้วตอบว่า “เหตุคือหนูซื้อขนม 3 บ�ทค่ะ ทำ�ให้หนูเหลือ 7 บ�ทค่ะ นี่คือผล.” จึงถามต่อไปอีกว่านักเรียนรู้จักสมการเส้น

ตรงไหม นักเรียนตอบกลับมาว่ารู้จักค่ะ (นักเรียนอยู่ชั้น ม.4) ถามต่อว่า “แล้วมันทำ�ยังไง” นักเรียนตอบว่า “C-X=Y” 

ถามต่อว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผล นักเรียนตอบว่า X คือเหตุ Y คือผล จึงอธิบาย “แสดงว่�ในกร�ฟแท่งมี x เป็นเหตุ มี 

y เป็นผล ดังนั้น จึงมีข้อมูลม�เปรียบเทียบกันใช่หรือไม่” ซึ่งทุกคนก็ตอบพร้อมกันว่า “ใช่” ต่อมาจึงเริ่มข้อมูลเชิงเปรียบ

เทียบเข้าสู่ความสัมพันธ์ โดยคิดต่อว่าต้องทำาให้รู้ให้ได้ โดยเริ่มจากการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ เริ่มต้นด้วยการถาม

ถึงความต่อเนื่อง “นักเรียนครับ กร�ฟแท่งของนักเรียนเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ (ว�ดบนกระด�น)” นักเรียนตอบว่า “ใช่ค่ะ” 

จึงถามต่อว่า “ถ้�ไม่ทำ�วัสดุปลูกที่ 3 สรุปคว�มแตกต่�งได้ไหม” นักเรียนหยุดคิดอยู่นานแล้วนักเรียนคนหนึ่งในห้องตอบ

ว่า “ได้ค่ะ” ถามต่อ “แสดงว่�วัสดุที่ 3 มีคว�มต่อเนื่องกับวัสดุอื่นไหม” นักเรียนตอบ “ไม่ค่ะ” ถามต่ออีกว่า “แล้วคว�ม

สูงของต้นหอมแดงขึ้นอยู่กับอะไรถ้�หนูไม่คิดถึงวัสดุปลูก” นักเรียนหันไปปรึกษากันอยู่นาน จึงถามต่อว่า “หนูวัดคว�มสูง

ยังไงเล่�ให้ฟังหน่อย” นักเรียนคนหนึ่งตอบ “วัดโดยใช้ไม้บรรทัดวัดทุก ๆ  3 วันค่ะ” นักเรียนคนนี้นิ่งไปสักพักแล้วพูดต่อ 

“อ๋อ...เวล�ค่ะ” ถามต่อ “เวล�มันเป็นยังไงเหรอ” นักเรียนตอบ “ก็ถ้�ไม่คิดวัสดุปลูกก็คิดถึงเวล�ค่ะ” จึงถามต่อว่า “เวล�

มีคว�มต่อเนื่องกับคว�มสูงรึป่�ว” นักเรียนตอบ “มีค่ะ ยิ่งน�น ต้นหอมยิ่งโต” จึงรีบสรุปให้ทุกคนฟังว่า “แสดงว่�กร�ฟ

ที่เกิดขึ้นเร�จะใช้แกน X เป็นเวล�และแกน Y เป็น

คว�มสูงของต้นหอมแดง ลองเขียนกร�ฟดู โดยใส่

วัสดุปลูกทั้งหมดลงไปนะ” เมื่อนักเรียนเขียนกราฟ

เสร็จจึงถามว่า “เป็นไงเป็นกร�ฟอะไร” นักเรียนตอบ 

“เป็นเส้นแล้วค่ะ” ดั้งนั้นจึงถามกลุ่มที่ 2 ต่อเพื่อ 

กระชับเวลา ซึ่งกลุ่มที่ 2 เริ่มเข้าใจมากขึ้น และอีกหลาย 

กลุ่มสามารถตอบได้ เข้าใจในงานของตัวเอง ก่อนที่

จะถามซะอีกใช่วิธีการเปิดคลิป และให้เล่าในสิ่งที่ทำา

อีกหลายโรงเรียนซึ่งก็ได้ผล คือ นักเรียนเริ่มเข้าใจ

ว่างานของตนเองจะแสดงกราฟความสัมพันธ์อย่างไร
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จากกิจกรรมทั้งสองอย่างแสดงให้เห็นถึงแรงที่สามารถทำาให้นักเรียน เรียนรู้ได้และใช้คำาถาม ถามถึงสิ่งที่ใกล้ตัวนำาไปสู่

การ “อ๋อ” ของนักเรียน

 บทสรุปเรื่องเล่�จ�กศูนย์พี่เลี้ยง ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางแห่งการเรียนรู้ “โครงก�ร 

เพ�ะพันธ์ปัญญ�” เนื้อหาสาระที่ซับซ้อนเรียนรู้ได้ดีที่สุดต่อเมื่อมีความตั้งใจสร้างความหมายจากข้อมูลและประสบการณ์ 

ที่ได้รับ ซึ่งอาจสร้างความหมายจากข้อมูลประสบการณ์ความคิดอ่านและความเชื่อของตน การที่ประสบผลสำาเร็จจะ

กระตือรือร้น มีเป้าหมายแน่วแน่ สามารถนำาหรือผลักดันตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง การได้รับการสนับสนุน 

และชี้แนะจะสามารถสร้างความรู้ที่มีความหมายและผสมผสานสอดคล้องกัน ซึ่งในระยะเริ่มต้นเป้าหมายอาจยังไม่ 

ชัดเจนนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจจะดีขึ้นด้วยการเติมช่องว่าง แก้ไขความไม่ประสานสอดคล้องและสร้างความเข้าใจ 

เนื้อหาสาระให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายระยะยาวต่อไป ความสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่ได้รับให้เข้ากับความ

รู้ที่มีอยู่เดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีความหมาย ความรู้ขยายวงกว้างและมีความลึกเกิดการบูรณาการความรู้ เช่น การวาง 

กรอบความคิด การจัดระบบหัวข้อ หรือการแยกประเภทแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ รวมทั้งวิธีเรียนรู้  

ในทำานองเดียวกันแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพอารมณ์ ความเชื่อ ความสนใจ เป้าหมาย และนิสัยในการใช้ 

ความคิดของแต่ละคน มีอิทธิพลอย่างมากต่อการรู้คิด อารมณ์ และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนและ 

ตนมีโอกาสเลือกและปฏิบัติจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ “โครงก�รเพ�ะพันธ์ปัญญ�” การเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขล� รวมจำ�นวน 10 โรงเรียน 

โดยมี รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ เป็นหัวหน้�พี่เลี้ยงที่จะพัฒน�ก�รสอนของครูและฝึก

นักเรียนจนมีประสบก�รณ์และเข้�ใจเพียงพอที่จะตกผลึกคว�มรู้และ

ส�ม�รถสร้�งรูปแบบก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัยด้วยตัวเองได้

บทเรียนจากการสอนโครงงานฐานวิจัยในภาคใต้

ตอนล่าง

 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ และจุรีพร สุวรรณบุญโณ

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

สนับสนุนโรงเรียน

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการสอบแบบแยกรายวิชา ทั้ง ๆ ที่ทุกวิชามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจึงทำาให้ 

เด็กได้ความรู้แบบขนมชั้น ที่นำาไปใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากัน พ่อแม่มีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือ

ด้านการเรียนรู้ของลูก แต่เด็กส่วนใหญ่พ่อแม่ต้องทำามาหากิน ไม่มีเวลาพอลงมาช่วยลูกเรียนรู้ได้ จึงส่งผลให้เด็กไทยเรียนรู้ 

ได้เพียงระดับจำา ไม่สามารถไต่ขึ้นไปถึงระดับรู้จริง จึงมีคำาถามว่ามีวิธีการใดบ้างที่มีประสิทธิภาพสำาหรับเสริมศักยภาพ 

การเรียนรู้ถึงระดับรู้จริงของเด็กไทย เมื่อ 

เราตกอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงการสอนไม่ได้  

ด้วยที่อ้างกันว่ามีข้อจำากัดด้านเวลาและ

ทรัพยากร และเรายังต้องสอนแบบนี้อีกต่อ ๆ   

ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาถูกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน “ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัย” ด้วยเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางลัดใน 

การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย โครงการนี้เป็นระบบการจัดการที่ใช้ยกระดับความรู้จากการสอนปฏิบัติขึ้นสู่หลักการ  

เพื่อถ่ายทอดและขยายผลออกสู่วงกว้าง โครงการนี้ใช้วิธีการสอนทำาโครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือในการยกระดับการ

เรียนรู้ของเด็ก

 การสอนโครงงานฐานวิจัยในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน บ้างก็จัดสอนอยู่ในกิจกรรม

ชุมนุม บางแห่งก็จัดสอนเป็นรายวิชา Independent study (IS) บางโรงเรียนก็สอนบนกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 

แต่ทุกโรงเรียนจัดสอนแบบเดียวกัน คือ การฝึกทักษะให้นักเรียน อาทิ การคิด การสังเกตุ การฟัง การทำางานเป็นทีม 

การสื่อสาร การแก้ปัญหา การเขียน และการนำาเสนอ ไปพร้อม ๆ กับการทำาโครงงานไปตามขึ้นตอนบนฐานความเชื่อ 

ที่ว่า การวิจัยคือกระบวนการสร้างปัญญา ดังนั้นการเรียนรู้ตามเส้นทางนี้ย่อมจะนำาพาไปสู่การมีปัญญา (รู้จริง)

 ในภาคใต้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้สนับสนุนการสอนโครงงานฐานวิจัยใน 2 พื้นที่ คือ ภาคใต้ตอนบน 

โดยศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ตอนล่างโดยศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแม้ว่าจะมีเป้าหมายจะกระจายการพัฒนาการสอนให้ครอบคลุมไปทั้งสามจังหวัด  

(จังหวัดพัทลุง สตูล และสงขลา) แต่ในปีนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมดเป็นโรงเรียนในจังหวัดสงขลาซึ่งก็คือ โรงเรียน 

หาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา โรงเรียนธรรมโฆสิต โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

โรงเรียนระโนด โรงเรียนระโนดวิทยา โรงเรียนสทิงพระวิทยา โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนมัธยม 

สิริวัณวรี 2

 โรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดสงขลาเปิดสอนโครงงานฐานวิจัยสองเทอม โดยในเทอมแรกเป็นการสอนเพื่อฝึก 

นักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานและฝึกสร้างโจทย์โครงงานจากปัญหาในชุมชน และในเทอมที่สองเป็นการสอนเพื่อลงปฏิบัติ

การทดลองหรือสำารวจ จนสุดท้ายก่อนปิดเทอมนักเรียนจะได้ข้อมูล ได้ผลสรุปและได้ความรู้ หลังจากนั้นนักเรียนจะนำา 

ข้อมูลมาเขียนเป็นรายงาน บทความ และนำาไปเผย

แพร่ผ่านการนำาเสนอและโปสเตอร์ 

 การสอนโครงงานฐานวิจัยครั้งนี้ มีเงื่อนไข 

ว่าต้องได้ “คว�มรู้ใหม่” ซึ่งผลักดันให้ครูและนักเรียน

ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย (คิดทำาตามคนอื่น)  

พาตัวเองเข้าสู่พื้นที่คิดสร้างสรรค์ (คิดและทำาต่าง 

จากคนอื่น) เนื้อหาที่นำาเล่าต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่

ได้จากการประสบการณ์จริงที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ 

เชิงกระบวนการของครูแกนนำาในจังหวัดสงขลา  

10 โรงเรียน
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คิดเรียนรู้และสงสัย

 การทำาโครงงานฐานวิจัยเป็นสถานการณ์เรียนรู้เพื่อเอาชนะปัญหาด้วยความรู้ การสอนจึงแตกต่างจากการสอน 

แบบเดิม ที่อาศัยนิยาม รูปแบบดูตัวอย่าง และมอบหมายงานให้ทำาเป็นกลุ่ม สำาหรับการสอนครูแกนนำาที่เข้ามาสอนโครงงาน 

ฐานวิจัยจำาเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การสอนใหม่ เปลี่ยนจาก “บรรย�ย” มาเป็น “ตั้งคำ�ถ�ม” ครูไม่มีคำาตอบให้เด็ก  

แต่ครูมีคำาถามดี ๆ ที่กระตุ้นให้เด็กคิดได้ด้วยตัวเอง ความยากของการสอนนี้ ก็คือ ความอดทนของครูในการเฝ้ารอคำา

ตอบหรือการรู้ของเด็ก พบว่าครูที่ใจดีจึงมีความสามารถอันนี้

 พวกเรา (พี่เลี้ยง ครู และนักเรียน) เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (มีทั้งให้และรับ) ที่ลื่นไหลไปตามหน้าที่ 

และบทบาทของแต่ละคน เพราะแต่ละคนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน แต่มีข้อสงสัยและคำาถามเหมือนกัน นั่นคือ 

พี่เลี้ยงสงสัยว่า “มีปัจจัยและเงื่อนไขอะไรบ้�ง ที่ทำ�ให้เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุขและสนุกกับก�รทำ�โครงง�น”

 ครูสงสัยว่า “จะสอนอย่�งไร ให้สำ�เร็จ ท่�มกล�งข้อจำ�กัด อ�ทิ เวล� ภ�ระง�นประจำ� และภ�ระง�นนอก”

 นักเรียนสงสัยว่า “เรียนโครงงานฐานวิจัยไปทำาไม เรียนแล้วได้ประโยชน์อะไร เมื่อทำาให้เสียโอกาสเรียนวิชา 

อย่างอื่น” 

 ประสบการณ์ที่ผ่านมาในปีนี้ ทำาให้รู้ว่าการจัดการ

เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะบนสถานการณ์จำาลองช่วยให้เด็กสนุก 

แต่ก็ไม่สามารถทำาให้เด็กมีทักษะเพียงพอสำาหรับทำางานจริง 

เมื่อเปลี่ยนเป็นทำาโครงงาน มันจึงไม่ง่ายอย่างที่ฝันไว้ ทั้ง

นักเรียน ครู และพี่เลี้ยง ต่างมีความทุกข์เพราะนักเรียน

คิดไม่ออก จึงต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างต่อ

เนื่อง จนกว่านักเรียนจะคิดออก อีกประการหนึ่งถ้าโรงเรียน

จัดเวลาสอนไม่ติดต่อกัน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยิ่งมีปัญหา

มาก เด็กไม่สามารถคิดได้ถึงจุดที่ได้คำาตอบ เพราะหมด

เวลาเสียก่อน
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ความกังวลของครู

 ในปีที่สอง ศูนย์สงขลามีครูแกนนำาใหม่มากถึงร้อยละ 80 ครูเหล่านี้กังวลว่า จะสอนอย่างไรจึงประสบความสำาเร็จ 

ทำาอย่างไรเด็กจึงจะคิดได้เอง เช่น

 ครูนิรันดร์ วิจะสิกะ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “...ช่วงแรกรู้สึกสับสน กังวล เพร�ะไม่เข้�ใจโครงง�นฐ�นวิจัยดีพอ 

และไม่มั่นใจว่�จะนำ�นักเรียนได้สำ�เร็จ...” 

 ครูสาคร ศรีทวีป โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมัคลาภิเษก “...นักเรียนไม่กล้�แสดงออกท�งคว�มคิด ยังกล้� ๆ 

กลัว ๆ และข�ดคว�มมั่นใจ นักเรียนบ�งกลุ่มว�งเฉย ไม่กระตือรือร้น...”

 ครูไชยา สุวรรณโณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม “...ก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก็ยังงง มองรูปแบบไม่ออก 

ว่�จะทำ�อย่�งไร แนวไหน ขน�ดคิดชื่อโครงง�นยังย�กเลย แต่พอได้ลองทำ�ก็เริ่มเห็นแนวท�งม�กขึ้น ฝึกมองจ�กเรื่อง 

ใกล้ตัว ปัญห�ใกล้ตัว ปัญห�ในชุมชนของเร�เอง นักเรียนก็ได้รู้จักชุมชนลึกขึ้น...”

 ครูวัชระ ดีเอียด โรงเรียนระโนด “...ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้เป็นสิ่งท้�ท�ย ในก�รฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญห� 

และเป็นสิ่งที่ย�ก ในก�รทำ�ให้เด็กกล้�พูด กล้�แสดง และตอบคำ�ถ�มด้วยเหตุผล...”

 ครูสุดารัตน์ มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา “...ถ้�มีเวล�ที่เหม�ะสม ครูคงจะสอนได้เต็มรูปแบบ แต่ในคว�ม

เป็นจริงเวล�สำ�หรับจัดก�รเรียนก�รสอนมีจำ�กัด เด็กก็มีกิจกรรมม�กม�ย ทั้งครูและเด็กต้องสละเวล�ส่วนตัวม�ทำ� 

โครงง�นนี้...”

 ครูอรนุช บุญสนิท โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...เริ่มต้นก�รเข้�ร่วมโครงก�รเพ�ะพันธ์ปัญ�ครูเองยัง

สงสัยและไม่เข้�ใจวัตถุประสงค์...หลังจ�กที่ไปรับก�รอบรมและนำ�ม�จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ปร�กฏว่�ได้หัวข้อโครงง�น 10 

เรื่องที่ค่อนข้�งย�กและประเมินว่�เด็กทำ�ไม่สำ�เร็จ จึงมีก�รปรับเปลี่ยนหัวข้อโครงง�นให้เหม�ะสมกับนักเรียนและชุมชนซึ่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครูเองตอนแรกก็คิดว่�ไม่ย�กเพร�ะมีประสบก�รณ์สอนโครงง�นม�แล้ว เคยฝึกนักเรียนจน

ได้เข้�ร่วมแข่งขันก�รประกวดโครงง�นระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ แต่เมื่อม�เข้�ร่วมโครงก�รนี้จริง ๆ ถึงได้รู้ว่�มีคว�มแตก

ต่�งกันอย่�งชัดเจน ทั้งกระบวนก�รและวิธีก�รฝึก...”

 ครูพาฝัน บูรณธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...ในช่วงแรกกำ�ลังใจเกินร้อย แต่ก�รห�ทีมครูแกนนำ�  

บอกตรง ๆ ว่�มืดแปดด้�น โชคดีมีพี่ที่น่�รักหล�ยท่�น พี่อรนุช พี่สุรีพร กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และพี่กลุ่ม

ส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ พี่สุภ�พรรณ์ และพี่ทศพร กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพฯ ทำ�ให้เริ่มมีกำ�ลังใจขึ้น  

อีกง�นที่ต้องทำ�ให้สำ�เร็จคือทำ�อย่�งไรให้เด็กน้อยเหล่�นั้นยินดีที่จะฝึกตนไปพร้อมกับครู ตอนนั้นรองฯวิช�ก�ร  

น�งฐิวิชญ� มีชูวรพงศ์ เข้�ม�ช่วยทำ�คว�มเข้�ใจ ทำ�ให้นักเรียนก็เริ่มกระตือรือร้น จ�กก�รฝึกนักเรียน ครูเองก็ลอง 

ผิดลองถูก เพร�ะได้เข้�ร่วมเป็นครั้งแรก ครูรู้สึกว่�มันท้�ท�ยม�ก และคิดเสมอว่�ที่เหนื่อยเพื่อให้เด็กเก่ง เพื่อพัฒน�ก�ร

ศึกษ�ของไทย เพื่อก�รฝึกตนเอง และเพื่อเข้�ใจเด็ก ไม่ให้ตนเองสอนเด็กแค่เปลือก...”
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คำาถามจากนักเรียน

 นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาในจังหวัดสงขลา มีทั้ง ม.2 ม.4 และ ม.5 พวกเขาเข้ามาเรียนโครงงานฐานวิจัยเพราะ 

ครูแกนนำาเลือกยกเว้นบางโรงเรียนจัดสอนผ่านกิจกรรมชุมนุม นักเรียนมีข้อสงสัยมากมายว่า มีประโยชน์จริงหรือไม่ เพราะ

ที่ผ่านมาพวกเขาก็เคยทำาโครงงานมาก่อน การเรียนครั้งนี้ก็รู้สึกถูกกดดันเพราะขาดทักษะบางอย่าง เช่น ทักษะการคิด 

ดังที่เด็กหญิงวิชชุฏาภรณ์เล่าว่า “...หนูต้องคิด คิด คิด และบ�งครั้งก็เจอปัญห�ที่แก้ไม่ได้...” หลังจากเด็กอดทน 

และตั้งใจทำา จนเกิดทักษะแล้วเด็กจึงจะสนุก

 นางสาวธนพร ชูบัวทอง ม.4 โรงเรียนระโนดวิทยา “...ทำ�ไมต้องทำ�โครงง�นฐ�นวิจัย ทำ�แล้วได้อะไร มีประโยชน์

หรือเปล่� และในก�รทำ�โครงง�นต้องแก้ปัญห�อะไร มีขั้นตอนอะไรบ้�ง...”

 เด็กชายปรเมศวร์ เกิดเอียด ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...ในตอนแรกผมไม่อย�กเข้�ร่วมโครงก�ร

เพ�ะพันธุ์ปัญญ�เลย เพร�ะเป็นโครงก�รที่ย�กม�กและอ�จส่งผลกระทบต่อก�รเรียน แต่เมื่อทำ�ไป ทำ�ไป ก็ชอบเพร�ะ 

ได้ฝึกกระบวนก�รคิดและภ�คภูมิใจ พวกเร�ฝึกซ้อมกันน�นม�กและทุ่มเทให้กับโครงก�รนี้...”

 นายณัฐพร วัตตธรรม ม.4 โรงเรียนระโนดวิทยา “...สงสัยว่�โครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�มีคว�มสัมพันธ์กับวิช�อื่น

ได้อย่�งไร หรือนำ�ม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งไร ม�กขน�ดไหน จนทำ�ให้โรงเรียนต้องเข้�ร่วมโครงก�รนี้...”

 นายรัฐธรรมนูญ เพชรขาว ม.4 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “...ผมมีค�บว่�งในวันอังค�ร ซึ่งโรงเรียนจัดสอนโครงง�น

ฐ�นวิจัย ผมจึงเข้�ม�เรียนโดยไม่รู้อะไรเลย ครูสอนจริยธรรม คุณธรรมโดยก�รเปิดวิดีโอให้เด็กดู แล้วออกม�แสดงคว�ม

รู้สึกและคว�มคิดเห็นต่�ง ๆ แรก ๆ ผมรู้สึกกลัว ไม่กล้�แสดงออก แต่พอทำ�ไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มรู้สึกอย�กเรียน...”

 นางสาวสุรีรัตน์ นกแก้ว ชั้น ม.5 โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคาภิเษก “...ตั้งแต่ชั่วโมงแรก หนูรู้สึกถูกกดดัน 

ไม่กล้�เสนอคว�มคิดเห็น ไม่อย�กนำ�เสนอหน้�ชั้นเรียน วันนี้หนูเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เริ่มคิดต่�งจ�กเพื่อน ๆ  ในกลุ่ม...”

 นางสาวปวีณนุช เซ่งเถี้ยน ม.4 โรงเรียน 

สทิงพระวิทยา “.....รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึง 

ตอนนี้ แม้มีอุปสรรคม�กม�ย จนบ�งครั้งรู้สึกเหนื่อย 

และท้อแท้ แต่หนูก็ไม่ยอมแพ้ หนูต้องผ่�นมันไปให้ได้...”

 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เพชรชูช่วย ม.2 โรงเรียน

มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...จ�กครั้งเเรกที่หนูได้เริ่มคิด 

 เริ่มทำ�นั้นหนูต้องขอยอมรับว่�สับสนเเละไปไม่ถูกจริง ๆ   

เเต่หนูดีใจที่ได้ร่วมทีมง�นกับเพื่อน ๆ  เเละผ่�นมันไปด้วย 

ถึงเเม้ว่�ต้องเปลี่ยนหัวข้อสับสนวุ่นว�ยไปหมด แต่เพร�ะ 

คว�มร่วมมือกำ�ลังใจจ�กเพื่อน ๆ  คุณครู และผู้ปกครอง

ประสบก�รณ์ที่สะสมจ�กหัวข้อเก่� จนได้หัวข้อที่ลงตัว

เหมือนกัน...”
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 เด็กหญิงวิชชุฏาภรณ์ สุขไกร ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...ก่อนที่จะได้หัวข้อปัจจุบัน ได้เปลี่ยนม�

หล�ยเรื่องเพร�ะเรื่องที่เสนอไปนั้นเป็นเรื่องที่รู้แล้ว กว่�จะได้ต้องพบกับคำ�ถ�ม“ทำ�ไปแล้วได้คว�มรู้ใหม่อะไรบ้�ง” “ทำ�ไป

แล้วดีกว่�อย่�งไร” “มีใครอย�กใช้คว�มรู้นี้” จนทำ�ให้พวกหนูต้องคิด คิด คิด บ�งครั้งเจอปัญห�ที่แก้ไม่ได้ ก็รู้สึกท้อแท้ 

รู้สึกว่�เป็นอะไรที่น่�เบื่อม�ก ค้นห�ข้อมูลสนับสนุน จนบ�งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพร�ะมีก�รบ้�นภ�ระง�นอื่นม�ก ก�ร

ทำ�โครงง�นนี้ก็ยุ่งย�กซับซ้อน ทดลองโน่น นี่ ทำ�อยู่อย่�งนั้น ไม่สิ้นสุด แต่ก็พ่อแม่ก็ม�คอยให้กำ�ลังใจ...”

 นายอดิพงศ์ เพ็งทอง ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 “...อย�กรู้ว่�โครงง�นปกติกับโครงง�นฐ�นวิจัย มีคว�ม

แตกต่�งกันอย่�งไร...”

นักศึกษาฝึกสอน

 ในปีที่สองนี้ ศูนย์พี่เลี้ยงได้บอกครูแกนนำาให้ชวนนักศึกษาฝึกสอนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับห้องเพาะพันธุ์ปัญญา  

ทำาให้บางโรงเรียนมีนโยบายออกมา เช่น โรงเรียนธรรมโฆสิต นักศึกษาฝึกสอนจึงมีโอกาสได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี ้

หน้าที่ของศูนย์พี่เลี้ยง คือ จัดอบรม “ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัย” ให้แก่นักศึกษาฝึกสอนจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ผลการทำาเช่นนี้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกสอนอย่างชัดเจน 

 นางสาวขวัญชนก เรืองเพ็ง นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ “......คำ�สั่งของโรงเรียนธรรมโฆสิต ทำ�ให้ได้ม�สอน 

โครงง�นฐ�นวิจัย ดิฉันคิดว่�นี่เป็นโอก�สที่จะได้เรียนรู้วิธีก�รสอนแบบใหม่ โดยเฉพ�ะก�รสอนโดยกระตุ้นให้เด็กคิด  

และคิดได้เอง...”

 นางสาวศิรินยา บุตรวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ “.......ดิฉันเป็นหนึ่งครูในคำ�สั่งเพร�ะโรงเรียนธรรมโฆสิต 

ที่มีนโยบ�ยให้ครูรุ่นใหม่มีทักษะในก�รสอนแบบโครงง�นฐ�นวิจัย และทักษะก�รทำ�วิจัยในชั้นเรียน ก�รสอนโครงง�นครั้ง

นี้เริ่มด้วยคว�มรู้สึกไม่ค่อยดีเพร�ะตนเองมีพื้นฐ�นก�รทำ�โครงง�นม�น้อย แต่หลังเข้�รับก�รอบรมจ�กศูนย์พี่เลี้ยงที่จัดขึ้น

สำ�หรับครูฝึกสอน ทำ�ให้มีคว�มมั่นใจในก�รสอนม�กขึ้น...”

 นางสาวพัชราภรณ์ แนมน้อย นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ “...ในระยะแรกที่เข้�ร่วมโครงก�รนี้รู้สึกท้อแท้เพร�ะ

ไม่ค่อยมีคว�มรู้ในด้�นนี้ หลังเข้�ร่วมสอนหล�ยครั้ง ก็พบว่�ไม่ใช่โครงก�รที่ย�กต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ และจะรู้สึกเสียด�ย

ห�กโรงเรียนไม่ให้เข้�ร่วมโครงก�รนี้ เพร�ะจะพล�ดโอก�สได้คว�มรู้ใหม่...” 
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การสอนโครงงานฐานวิจัย

 แนวท�งก�รสอน

 ขั้นตอนของการสอนโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียนภาคใต้ตอนล่างมี 7 ขั้น ดังในรูปที่ 1 โรงเรียนนำาไปใช้สอน

ทุกโรง ขั้นตอนประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม การสร้างโจทย์จากชุมชน การออกแบบการดำาเนินงาน การเขียนข้อ

เสนอโครงงาน การลงมือปฏิบัติเก็บข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและสรุป การเขียนรายงานและนำาเสนอ 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสอนโครงงานฐานวิจัย

 ในทุกสองเดือน จะมีการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น เวทีนำาเสนอแนว

ความคิด เวทีการนำาเสนอความก้าวหน้า เวทีนำาเสนอผลงาน และเวทีเล่าความรู้วิชาการอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียน

บางแห่งก็ยังจัดเวทีเอง เช่น เวทีนำาเสนอต่อผู้ปกครอง ซึ่งทำาให้เด็กได้มีสนามฝึกฝนทักษะเพิ่มขึ้น พบว่ากิจกรรมฝึกนำา

เสนอมีประสิทธิภาพมากในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะกล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์

 ขั้นการเตรียมความพร้อม มีความสำาคัญต่อการสอนมาก เพราะเป็นการปูพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับเด็กทุกคน  

ถ้าเตรียมความพร้อมไม่ดี การทำาโครงงานของเด็กจะก้าวหน้าช้า ส่งผลให้เด็กท้อแท้ ที่ผ่านมาครูแกนนำาในแต่ละโรงเรียน

ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการฟัง การแสดงความเห็น การทำางานเป็นทีม การสังเกตุ การคิด และการวิเคราะห์

ด้วยผังต่าง ๆ เช่น ผังเหตุ - ผล ผังความคิด ผังก้างปลาและอื่น ๆ 

 ครูแกนนำาสอนนักเรียนให้คิดเชิงเหตุผล โดยนำาสถานการณ์ในชีวิตประจำาวันมาใช้ฝึก เช่น ทำาไมมาโรงเรียนสาย

ทำาไมปากสะอาด เป็นต้นเพื่อฝึกนักเรียนคิดหาอะไรคือเหตุ อะไรคือผล และมีกิจกรรมตามมาอีกหลายกิจกรรม เช่น  

การเขียนผังเหตุ-ผล ฝึกพูดแสดงความรู้สึกซ้ำา ๆ เช่น ฝึกพูดว่า

1. เตรียมความ
  พร้อมผู้เรียน

7. เขียน /
นำาเสนอ

6. การวิเคราะห์ /
สังเคราะห์ข้อมูล

2. สร้างโจทย์
  โครงงาน

3. ออกแบบ
  เก็บข้อมูล

ฝึก
ทักษะ

ฝึก
ทักษะ

เผยแพร่สู่
ภายใน/นอก

หลัง

ฝึก
ทักษะ

ฝึก
ทักษะ

ฝึกทักษะ

ฝึกทักษะ

4. เขียนข้อเสนอ
โครงงาน

5. การเก็บข้อมูล

เปรียบเทียบ

ก่อน

ทีมครู 2-3 คน
สอนหนึ่งห้องเรียน
สอน 3 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ 
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“ฉันชอบสิ่งนี้เพราะว่า...” 

“ฉันรักแม่ฉันเพราะว่า...” 

“ฉันชอบคุณครูเพราะว่า...” 

 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา เน้นกระบวนการบ่มเพาะการคิดเชิงบวกที่ตัวเด็ก โดยจัดกิจกรรมยืนล้อมวงเพื่อ 

ให้ทุกคนสะท้อนความรู้สึกดี ๆ  แนวการสอนนี้มาจากฐานความรู้ที่ว่าการคิดบวกแต่ละครั้งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อของ

เซลล์ประสาทในสมอง ยิ่งคิดบวกบ่อย ทางเชื่อมต่อก็จะหนาและแข็งแรงขึ้น คนที่คิดนี้แบบบ่อย ๆ จะเปลี่ยนนิสัยเป็น

คิดบวก ครูแกนนำาได้ฝึกนักเรียนคิดบวกทั้งห้องในทุกครั้งที่มีโอกาส พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้คำาพูดเชิงลบ บางโรงเรียน

ครูแกนนำาจัดสอนด้วยการถอดบทเรียนจากการดูคลิปต่าง ๆ  แล้วให้นักเรียนออกมานำาเสนอหน้าห้อง การฝึกแบบนี้จึงส่ง

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กอย่างชัดเจน

วิธีสอนของครู

 การถอดบทเรียนและการตั้งคำาถาม เป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสอนโครงงานฐานวิจัย พวกเราอาศัยการมีสติ 

หรือความรู้สึกตัวเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การบ่มเพาะคุณธรรมในตัวเอง อันเป็นรากฐานที่ต้องมีก่อน จึงจะก้าวไปสู่กระบวนการ

ฝึกคิดและแก้ปัญหา ในขั้นตอนของการทำาโครงงาน

 ครูรัตตนันต์ สมพงศ์ โรงเรียนระโนด “...ห้องเพ�ะพันธุ์ปัญญ� คือ ห้อง ม.4/1 ซึ่งเป็นห้องส�ยวิทย�ศ�สตร์ 

คิดว่�เป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู ้เร็วและเปิดรับ เคยสอนตอนพวกเข�อยู่ ม.3 ได้ฝึกทักษะก�รคิดห�เหตุ - ผล 

จ�กเรื่องร�วในคลิปที่ปิดให้ดู สอนให้รู้จักกล้�แสดงออกด้วยก�รม�นำ�เสนอหน้�ชั้น และสอนก�รคิดโจทย์ปัญห�จ�ก 

ชุมชน...”

 ครูไชยยา รัชนีย์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา “...เลือกนักเรียนห้อง ม.4 ห้องโปรแกรมวิทย�ศ�สตร์ เนื่องจ�กเป็น

นักเรียนที่มีคว�มสนใจและรับผิดชอบ (1) ได้สอนให้นักเรียนรักก�รเรียนรู้โดยให้นักเรียนคิดถึงประโยชน์ของก�รเรียน

รู้และผลเสียของก�รไม่เรียน แล้วร่วมกันอภิปร�ย (2) ได้สอนให้นักเรียนรู้วิธีก�รที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีก�รสืบเส�ะ ครูตั้ง

คำ�ถ�มให้เด็กคิดโดยใช้เหตุผล ครูกระตุ้น ให้คำ�ปรึกษ� และให้กำ�ลังใจเด็ก พ�ให้เด็กคิดเป็นระบบ (3) ได้สอนให้นำ�

สิ่งที่รู้ม�เขียนอย่�งเป็นระบบและฝึกนำ�เสนอในห้องเรียน...”

 ครูนิรันดร์ วิจะสิกะ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “...เห็นว่�วิธีก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัยแปลกกว่�วิธีสอนแบบเดิม ๆ 

ที่สอนอยู่ วิธีนี้เน้นฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียน ซึ่งทำ�ให้เรียนรู้อย่�งเป็นกระบวนก�รที่ชัดเจน สร้�งมิติใหม่ในก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ผ่�นม�ได้ฝึกสม�ธิ ปลูกฝังคุณธรรมโดยดูละครคุณธรรม ฝึกทักษะก�รฟัง ฝึกทักษะก�ร

คิดอย่�งมีเหตุผล และฝึกทักษะก�รสืบค้นข้อมูลจ�กชุมชนในสถ�นก�รณ์จริง...”

 ครูสาคร ศรีทวีป โรงเรียนบางกล่ำาวิทยารัชมัคลาภิเษก “...เพร�ะอย�กให้นักเรียนได้รับรู้ในก�รทำ�โครงง�น 

และรู้จักคิดเพื่อให้เกิดปัญญ�แตกฉ�น พึ่งตัวเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นได้ ในก�รอยู่ร่วมเป็นสังคม ได้สอนก�รคิดอย่�ง

มีระบบ มีเหตุมีผล ฝึกก�รฟังอย่�งลึกซึ้ง และฝึกก�รแยกแยะระหว่�งตัวแปรต้นกับตัวแปรต�ม....”
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 ครูไชยา สุวรรณโณ โรงเรียนทับช้างวิทยา “...นักเรียนชั้นม.4 มีทั้งหมด 40 คน ซึ่งยังแบ่งออกเป็นแผนวิทย�ศ�สตร์ 

แผนศิลป์ภ�ษ� และแผนไทยสังคม ด้วยข้อจำ�กัดนักเรียนทุกคนจึงต้องเรียนโครงง�นฐ�นวิจัย ก�รสอนที่โรงเรียนได้ฝึก

ก�รคิดเชื่อมโยงห�เหตุห�ผล ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม และฝึกคว�มกล้�แสดงออก...”

 ครูปรียา วรรณโร โรงเรียนธรรมโฆสิต “...โรงเรียน

เลือกนักเรียนชั้น ม.2 แม้ว่�เด็กกลุ่มนี้จะมีคว�มสนใจในก�ร

เรียนน้อย แต่เมื่อจัดก�รสอนผ่�นกิจกรรมเด็กก็ชอบเพร�ะไม่

ต้องเขียนม�ก ก�รสอนส่วนใหญ่เน้นฝึกทักษะกระบวนก�ร 

เช่น ฝึกทักษะก�รคิดเชิงเหตุผล ฝึกกระบวนกระกลุ่มซึ่ง

ก�รคิดเชิงบวกเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รทำ�ง�นเป็นทีม และ

ฝึกตั้งคำ�ถ�ม...”

การเรียนรู้ของนักเรียน

 การใส่ปัจจัยบางอย่างลงในกระบวนการทำาโครงงาน จะส่งผลโดยตรงไปที่ตัวนักเรียน การสอนของครู คือ  

สิ่งที่เด็กบอกได้ว่าได้เรียนรู้อะไร การฝึกให้ทำาเองของครู คือ สิ่งที่เด็กบอกได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรและรู้สึกอย่างไร เพราะ

ความรู้สึกจากทำาเป็นจริงมากกว่าความรู้สึกจากจิตนาการ

 โครงงานฐานวิจัยในจังหวัดสงขลา ได้ถูกออกแบบและสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในอันดับ

แรก เพราะการคิดสร้างสรรค์นั้นอยู่ในพื้นที่ของอิสรภาพไม่ใช่ในพื้นที่ของความกลัว หลังจากนักเรียนหายกลัวแล้วจึงเริ่ม

ฝึกการคิดและแก้ปัญหา ฝึกจนเด็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตัวเองเลือกอย่างมีพลัง

 เด็กชายปรเมศวร์ เกิดเอียด ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...ก�รเรียนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้ได้

พัฒน�ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ ได้นำ�คว�มรู้รอบตัวม�ใช้ในก�รทำ�โครงง�น เกิดคว�มมุ่งมั่นและรู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์  

ได้คว�มใหม่จ�กก�รคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กก�รทำ�โครงง�นฐ�นวิจัย มันมีคว�มหม�ยในก�รดำ�เนินชีวิตทั้งในปัจจุบัน

และอน�คต...”

 นายเฝาซี ล่าเต๊ะ ม.4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ “...ผมเห็นว่�โครงง�นฐ�นวิจัยน่�สนใจ มันช่วยเพิ่มพูนคว�มรู้ใหม่  

และน่�จะส่งผลต่อก�รเรียน ครูได้สอนให้พวกเร�มีสม�ธิอยู่

กับปัจจุบัน ฝึกคิดแก้ปัญห� ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นทีม โครงก�ร

นี้มีคว�มหม�ยต่อผมม�ก ช่วยให้ผมมีสม�ธิในก�รเรียนม�ก

ขึ้น เป็นคนกล้�คิด กล้�พูด กล้�ตัดสินใจม�กขึ้น ก�รเรียน

โครงง�นนี้บ�งครั้งท้อ รู้สึกเหนื่อย และคิดม�กว่�ทำ�ไมเร�

ต้องม�ทำ�อย่�งนี้ด้วย แต่พอได้รับประโยชน์จ�กโครงง�น  

ผมก็คิดได้ว่�ไม่ผิดที่ได้ม�เรียนโครงง�นนี้...” 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน 125



 นายธรรมนูญ เพชรขาว ม.4 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “...หลังจ�กเข้�ม�เรียนโครงง�นนี้โดยไม่รู้อะไรเลย ครูก็ได้

สอนจริยธรรม คุณธรรม ปลูกฝังคว�มกตัญญู คว�มเมตต� และคว�มรักช�ติ โดยก�รเปิดวิดีโอให้ดู แล้วออกม�แสดง

คว�มรู้สึก และแสดงคว�มคิดเห็นหน้�ห้องเรียน มันทำ�ให้ผมเปลี่ยนแปลงเข้�ถึงคุณธรรมและจริยธรรม ผมรู้สึกซ�บซึ้ง

กับกิจกรรมนี้ม�ก ครูสอนแนวคิดเกี่ยวกับก�รทำ�โครงง�น ก�รคิดอย่�งมีเหตุผล โดยคิดว่�ถ้�มีเหตุนี้ แล้วผลจะเป็น

อย่�งไร ถ้�ทำ�สิ่งนี้แล้วผลจะเป็นอย่�งไร ผมได้เรียนรู้ก�รทำ�โครงง�นตั้งแต่ตั้งชื่อ ม�จนถึงวิธีก�รดำ�เนินง�นโดยครูสอน

ตัวต่อตัว แบบเป็นกันเอง ทำ�ให้ผมเข้�ใจก�รทำ�โครงง�นนี้ม�กขึ้นครับ ก�รม�เรียนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้ผมได้เรียนรู้

อะไรหล�ย ๆ อย่�ง มันมีคว�มหม�ยม�กเพร�ะทำ�ให้ผมมีกระบวนก�รคิดอย่�งมีเหตุผล กล้�แสดงออก กล้�ยกมือตอบ

คำ�ถ�ม กล้�ออกไปอภิปร�ย นอกจ�กนี้รู้สึกว่�ตัวเองเขียนคล่องขึ้นเพร�ะครูฝึกให้เขียนอยู่เสมอ และมีคว�มรอบคอบใน

ก�รทำ�ง�นม�กขึ้น...”

 นางสาวปวีณนุช เว่งถึ้ยน ม.4 โรงเรียนสทิงพระวิทยา “...คุณครูให้นักเรียน ม.4 ทำ�โครงง�นฐ�นวิจัย ดิฉันดีใจ

ม�กที่ได้เรียนทำ�โครงง�นในครั้งนี้ คุณครูสอนที่ม�และคว�มสำ�คัญ วัตถุประสงค์ สมมติฐ�น วิธีก�รศึกษ� และผลที่ค�ด

ว่�จะได้รับ ครูยังบอกว่� ที่ม�และคว�มสำ�คัญใช้บอกเหตุผลว่�ทำ�ไมเร�ต้องทำ�โครงง�นนี้ วัตถุประสงค์คือสิ่งที่เร�ต้องรู้ว่�

จะทำ�อะไร สมมติฐ�นคือสิ่งที่เร�ตั้งไว้และค�ดว่�มันจะเป็นจริง วิธีก�รศึกษ�คือสิ่งที่เร�ต้องรู้ว่�จะทำ�อย่�งไร และผลที่ค�ด

ว่�จะได้รับคือสิ่งที่เร�ได้จ�กก�รทำ�โครงง�น ดิฉันได้รู้ว่�ก�รทำ�โครงง�นต้องทำ�เป็นระบบต�มขั้นตอน จึงจะประสบคว�ม

สำ�เร็จ ก�รเรียนครั้งนี้มีคว�มหม�ยต่อดิฉันม�ก เพร�ะมีทั้งผลดีและเป็นประโยชน์ ทำ�ให้เข้�ใจในสิ่งที่ไม่เคยรู้ม�ก่อน...”

 นางสาวสุธิดา ซุ่นสุวรรณ ม.4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม “...ก�รเรียนโครงง�นฐ�นวิจัยได้ฝึกก�รเรียนรู้ ก�รคิด 

และเพิ่มประสบก�รณ์ในหล�ย ๆ  ด้�น เช่น กล้�แสดงออกคว�มคิดของตัวเอง ก�รพัฒน�ก�รคิดวิเคร�ะห์ และก�รนำ�สนอ  

ครูได้สอนให้เร�รู้จักคิดวิเคร�ะห์ กล้�ที่จะคิด ที่จะทำ� และแสดงออก ครูให้พวกเร�เล่นเกมเพื่อเพิ่มทักษะก�รคิดและ

สม�ธิ ก�รเรียนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้แตกต่�งจ�กก�รเรียนโครงง�นแบบเดิมเป็นอย่�งม�ก เพร�ะมันทำ�ให้เร�คิดและใช้

คว�มคิดเป็นหลัก ฉันรู้สึกตื่นเต้นม�กเมื่อต้องนำ�เสนอแนวคิดด้วยเนื้อห�ส�ระและไอเดียใหม่...”

 

คำาถามจากผู้ปกครอง

 ผู้ปกครองก็มีบทบาทสำาคัญมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก กลยุทธ์ที่โรงเรียนนำามาใช้อย่างได้ผล คือ การสาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูแกนนำา และการสอนโครงงานฐานวิจัย ผ่านกิจกรรมการจัดเวทีนำาเสนอที่โรงเรียน 

 ตัวอย่างที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้

แสดงให้เห็น ผลของการจัดเวทีที่โรงเรียน หลังจากที่

นักเรียนเปลี่ยนหัวข้อหลายคร้ังจนในที่สุดกลายเป็นเร่ือง 

“สับปะรดในชุมชนบ้�นป่�บอน” โรงเรียนได้จัดเวทีนำ�เสนอ  

“แนวคิดของก�รทำ�โครงง�นสับปะรด” ในวันอาทิตย์ที่ 9  

พฤศจิกายน 2557 ซึ่งในวันนั้นมีผู้ปกครองมาร่วม 23 คน  

ผู้ปกครองได้ช่วยกันซักถามการทำาโครงงานของเด็ก ซึ่งช่วย

ให้เด็กเข้าใจชัดขึ้น ดังในตัวอย่างต่อไปนี้
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คำ�ถ�มโครงง�นเรื่อง กระถ�งต้นไม้จ�กใบและเปลือกสับปะรด

 ผู้ปกครอง “ใช้แป้งมันสำ�ปะหลังอัตร�ส่วนเท่�ใด ในก�รขึ้นรูปกระถ�งด้วยเส้นใยสับปะรด”

 นักเรียน “อัตร�ส่วน 1 : 4 คะ”

 ผู้ปกครอง  “ผสมอย่�งไรให้ทั่วถึง”

 นักเรียน  “ปั่นให้ละเอียด ก่อนผสม คะ”

 อ.ไพโรจน์  “ก�รปั่นทำ�ให้เส้นใยสั้นลง แม้ว่�ส�ม�รถผสมแป้งมันได้ดี แต่ก็มีผลทำ�ให้เส้นใยสั้นลง อ�จจะไป 

   ลดคว�ม แข็งของกระถ�งจึงอย�กทร�บว่� ก�รปั่นเส้นใยดีอย่�งไร”

 นักเรียน “เงียบ...หนูขอไปศึกษ�ก่อน คะ”

คำ�ถ�มโครงง�นเรื่อง ก�รเตรียมหน่อพันธุ์สับปะรดปลอดโรค

 ผู้ปกครอง :  “อัตร�ก�รรอดของหน่อแบ่งมีม�กน้อยเพียงใด ?”

 นักเรียน  :  “ตอนนี้กำ�ลังอยู่ในช่วงทดลอง ค่ะ”

 ผู้ปกครอง  :  “หน่อที่ทำ�ก�รแบ่งนั้น แบ่งม�จ�กหน่อเดิมหรือหน่อที่งอกออกม�จ�กหน่อเดิม ?”

 นักเรียน  :  “แบ่งจ�กหน่อเดิม ค่ะ แบ่งโดยก�รผ่�”

 ผู้ปกครอง  :  “ส�รละล�ยเมท�แลกซิล ศัพท์ช�วบ้�นเรียกว่�อะไร ?”

 นักเรียน  :  “.......เงียบ....”

 ผู้ปกครอง  :  “ห�กเกษตรกร/ช�วบ้�น จะห�ซื้อส�รตัวนี้ต้องบอกว่�อย่�งไร ?”

 นักเรียน :  “บอกเค้�ว่�ส�รป้องกันเชื้อร� ค่ะ”

ถ�มโครงง�นเรื่องก�รพัฒน�อุปกรณ์เก็บผลสับปะรด

 ผู้ปกครอง  :  “อุปกรณ์เก็บจะส่งผลให้สับปะรดมีก�รช้ำ� หรือไม่ห�กสับปะรดมีผลใหญ่”

 นักเรียน :  “ตัวจับปรับได้ต�มขน�ดผลสับปะรด ฉะนั้นจะไม่มีก�รช้ำ�ครับ”

 ผู้ปกครอง  :  “ก�รจับเวล�เพื่อเปรียบเทียบผลก�รใช้อุปกรณ์กับแบบวิธีเดิม เริ่มจับเวล�ตั้งแต่ตอนไหน” 

 นักเรียน :  “ก�รจับเวล�จะเริ่มจับตั้งแต่ที่เร�อยู่ตรงที่กอสับปะรด จนกระทั่งนำ�ผลสับปะรดใส่ภ�ชนะที่ 

   รองรับครับ”

 ผู้ปกครอง :  “ต้นทุนของอุปกรณ์ เท่�ไร”

 นักเรียน :  “310 บ�ท ครับ”
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 ผู้ปกครอง :  “คิดค่�แรงแล้วหรือยัง”

 นักเรียน :  “รวมอยู่ใน 310 บ�ท แล้วครับ”

 ผู้ปกครอง :  “อุปกรณ์เก็บสับปะรดหนักไหม” 

 นักเรียน :  “ไม่ทร�บครับ ยังไม่ได้เอ�ไปชั่งน้ำ�หนัก”

 ผู้ปกครอง : “ตรงส่วนด้�มของอุปกรณ์แข็งไปหรือไม่”

 นักเรียน :  “ไม่แข็งครับนุ่มเนื่องจ�กด้�มจับมีส�ยย�งพล�สติกสวมอยู่ ทำ�ให้เกษตรกรไม่ปวดมือ ครับ”

 ผู้ปกครอง :  “คิดว่� มีคว�มเป็นไปได้ที่จะได้ใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลสับปะรดหรือไม่”

 นักเรียน :  “...เงียบ....”

ถ�มโครงง�นเรื่องก�รผลิตแอลกอฮอล์จ�กเปลือกสับปะรด

 ผู้ปกครอง  : “ใช้น้ำ�ต�ลทร�ยข�วหรือน้ำ�ต�ลทร�ยแดงในก�รหมักแอลกอฮอล์ และน้ำ�ต�ลชนิดไหนมี 

   ร�ค�แพงกว่�”

 นักเรียน  : “น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว ค่ะ”

 ผู้ปกครอง :  “ถ้�แพงกว่� ก็ไม่เหม�ะสม”

 นักเรียน :  “...เงียบ....”

ผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

 ผู้ปกครองกลุ่มนี้มีทั้งข้าราชการ แม่ค้า และเกษตรกร ซึ่งมีประสบการณ์ปลูกสับปะรด พวกเขาสามารถแนะนำา 

เด็กได้อย่างถูกต้อง พวกเขามองเห็นปัจจัยที่เป็นเหตุ (มีผู้รู้ ลงไปทำาจริง รู้จักฝึก รู้จักหาข้อมูล ทำาซ้ำา) ที่จะทำาให้โครงงาน 

นี้สำาเร็จและนำาใช้งานได้จริงผลจากการถอดบทเรียนจากผู้ปกครอง มีดังนี้

 ผู้ปกครอง “...ผมต้องไป อ.แม่ขรี (อยู่ห่�งจ�กบ้�น 20 กม.) เพื่อไปขอหน่อพันธุ์สับปะรดม�ให้ลูก ตอนนี้ลูกปลูก

ลงกระถ�งเต็มหน้�บ้�นแล้ว”

 ผู้ปกครอง “...ลูกบอกให้แม่ไปซื้อของที่ห้�ง Central Festival ที่ห�ดใหญ่ แต่แม่ไม่เคยไป รู้สึกเป็นทุกข์ม�ก 

แต่ได้แม่ของเพื่อนลูก เข�ไปซื้อโซด�ไฟม�ให้จ�กหน้�อำ�เภอรัตภูมิ ก็โล่งอกไป ลูกและเพื่อน ๆ เข�ม�ทดลองกันที่บ้�น 

แม่ก็ห�หม้อเก่� ๆ ม�ให้ทดลอง ลูกทดลองเองแม่ไม่ได้ช่วยอะไร...”

 ผู้ปกครอง (พี่สาวของนักเรียน) “ได้แนะนำ�น้องส�วให้ทำ�เรื่องหมักไวน์จ�กสับปะรด น้องตกลงใจทำ�โครงง�น 

เรื่องนี้ แต่อย�กฝ�กว่�ถ้�จะทำ�วิจัยเรื่องนี้ควรจะทำ�วิจัยตล�ดด้วย จึงจะครบค่ะ...”
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 ผู้ปกครอง “...วันนี้ดีม�ก เด็ก ๆ ได้ฝึกนำ�เสนอ แต่ยังต้องพัฒน�ก�รนำ�เสนออีก เพื่อให้สื่อส�รได้รู้เรื่อง ก�ร

สอนสมัยนี้ดีกว่�รุ่นผมม�ก มีก�รฝึกคิด ฝึกวิเคร�ะห์....”

 ผู้ปกครอง “...ผมก็มีประสบก�รณ์วิจัยม�บ้�งได้ให้คำ�แนะนำ�ลูก แต่ผมไม่ลงไปทำ�ให้ลูก...”

 ผู้ปกครอง “...แม่กับลูกเครียดม�ก เครียดม�เป็นเดือนแล้ว ม�แก้ปัญห�และทดลองกับลูก บ�งครั้งแม่ก็มีอ�รมณ์

เช่นกัน เร�แม่และลูกคิดปรึกษ�กันทุกวัน แต่ตอนนี้โล่งแล้วค่ะ”

 ผู้ปกครอง “ง�นทุกกลุ่มน่�สนใจ คิดว่�ต่อยอดได้อย่�งน้อย 1-2 โครงง�น”

 ผู้ปกครอง “อย�กให้นักเรียนไปห�ข้อมูลใหม่ เข�ยังไม่เข้�ใจ”

 ผู้ปกครอง “ฝ�กให้ลูก ๆ มีสม�ธิกับก�รทำ�ง�นม�กขึ้น”

 ผู้ปกครอง “ก�รพูดต้องปรับปรุงให้ชัดเจนกว่�นี้ ต้องเชื่อมั่นตัวเองในก�รพูดแต่ละครั้ง ยืนบนเวทีต้องมองหน้�ผู้

ฟังด้วย”

 ผู้ปกครอง “อย�กให้เอ�วัสดุม�ผลิตกันจริง ๆ เอ�ม�ทดลอง เมื่อผิดพล�ดจะได้แก้ไข ปรับปรุงทดลองซ้ำ�”

 ผู้ปกครอง “ก�รปลูกสับปะรดมีขั้นตอนม�กม�ย ควรให้นักเรียนลงไปปฏิบัติจริงจึงจะได้รู้ปัญห� รวมถึงศัตรูพืช

ด้วย เพื่อจะได้ผลที่สมบูรณ์” 

 ผู้ปกครอง “ถ้�จะให้เก่งกว่�ที่เป็นอยู่ ต้องจัดห�วิทย�กรม�บรรย�ย เพื่อเติมคว�มรู้ให้เด็กต้องใช้ ให้มีคว�มรู้ม�ก

ยิ่งขึ้น”

 

ผู้ปกครองโรงเรียนระโนดวิทยา

 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 มีการจัดเวทีนำาเสนอความก้าวหน้าที่โรงเรียนระโนดวิทยา ผู้ปกครองโรงเรียนระโนด

วิทยาได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมรับฟังการนำาเสนอซึ่งในวันนั้นมีนักเรียนของสามโรงเรียนนำาเสนอ คือ โรงเรียนระโนดวิทยา 

โรงเรียนระโนด และโรงเรียนสทิงพระวิทยา ผู้ปกครองนั่งฟังได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อเพราะพวกเขาได้รับความรู้ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว  

และใหม่แม้เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำาวัน พวกเขาเห็นว่าการสอนโครงงานฐานวิจัยมีประโยชน์จริง เพราะลูก ๆ  ได้ฝึกการคิด  

การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล และการทำางานเป็นทีม แม้ว่าจะต้องแลกด้วยการไม่มีเวลาพักผ่อน 

 นางระพี จ่าวัง “เห็นด้วยเป็นอย่�งยิ่งกับโรงเรียนสอนโครงง�นฐ�นวิจัยเพร�ะได้เห็นเด็กๆมีคว�มสนใจและปร�รถน�

ที่จะทำ�ง�นกลุ่มของตัวเองให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่�จะเป็นง�นที่คุ้นต�อยู่แล้ว แต่นักเรียนนำ�ม�คิดดัดแปลง เพิ่มเติมให้ต่�งไป

จ�กเดิมได้ เห็นด้วยกับคำ�ถ�มของอ�จ�รย์แต่ละท่�น ที่พย�ย�มฝึกให้เด็กได้ใช้สติปัญญ�และไหวพริบในก�รตอบ ซึ่งจะ

นำ�ไปสู่ก�รห�คว�มรู้เพ่ิมเติมได้อีกอย่�งไม่ส้ินสุด จ�กท่ีผ่�นม�สังเกตุเห็นว่�เด็กมีคว�มรับผิดชอบม�กข้ึน เป็นผู้ใหญ่ม�ก

ขึ้นเพร�ะเป็นก�รเปิดโอก�สให้เด็กทำ�กิจกรรมกันเองเกือบทั้งหมด ทำ�ให้เด็ก ๆ มีคว�มมั่นใจและกล้�แสดงออกม�กขึ้น 

อย�กให้มีก�รจัดประชุมบ่อย ๆ ”
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 ผู้ปกครอง “ก�รเรียนโครงง�นฐ�นวิจัยทำ�ให้เด็กมีมุมมองในด้�นสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น รู้จักสังเกตมีคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

รู้จักแยกแยะว่�เป็นด้�นดีหรือด้�นลบ รู้จักมองห�สิ่งที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัว มีก�รสังเกตและห�คว�มรู้จ�กภูมิปัญญ�เดิม

จ�กผู้เฒ่�ผู้แก่ และพย�ย�มเก็บข้อมูลในหล�ยด้�น ผลกระทบ คือ มีเวล�ให้กับตัวเองน้อยลง พักผ่อนน้อย เครียด

เนื่องจ�กเป็นโครงง�นชิ้นแรก ที่ฟังในวันนี้เด็กพย�ย�มนำ�เสนอเพื่อให้เป็นประโยชน์ เป็นไปต�มโจทย์ แต่ก�รห�ข้อมูล

และก�รศึกษ�ยังไม่ละเอียดพอ คำ�ถ�มของอ�จ�รย์ที่หล�กหล�ยคำ�ถ�มจะช่วยให้เด็กได้วิเคร�ะห์ถึงปัญห�ได้ม�กขึ้น”

 นางประจวบ ย่องเส้ง “...เห็นด้วยกับนักเรียนระโนดวิทย�ที่ได้ทำ�โครงง�นเพื่อห�ประสบก�รณ์ แต่ละอย่�งนำ�ไป

ศึกษ�และต่อยอดต่อไปได้ เกิดก�รคิดสร้�งสรรค์ เห็นว่�ให้นักเรียนนำ�สิ่งเหล่�นี้ไปประดิษฐ์ ไปทดลอง คิดค้นคว้�ม� 

รู้สึกดีใจกับนักเรียนที่ได้ทำ�โครงง�น...”

 นางณัฏฐณิชา โอภาส “...ในคำ�ถ�มบ�งคำ�ถ�ม

อ�จลึกไป เด็กไม่มีคว�มรู้ม�กขน�ดนั้น ก�รศึกษ�ค้นคว้� 

ข้อมูลจะทำ�ให้ได้รู้เรื่องนั้นเพิ่มม�กขึ้น ก�รทำ�ง�นเป็น

ทีมเป็นสิ่งที่ดีอีกสิ่งหนึ่ง ได้เข้�ใจ และช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน พบว่�เด็กมีคว�มรับผิดชอบต่อง�นและ

หน้�ที่ของตนเองม�กขึ้น แนะนำ�ให้เด็กนำ�ไปคิดและ

ให้มีคำ�เสนอแนะม�กกว่�นี้...”

เปลี่ยนแปลงเพราะเรียนรู้

 ก�รเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอน

  การสอนฝึกทักษะ คือ การสอนที่เน้นการทำาเป็นเพื่อไปสู่

การรู้จริงในแต่ละโรงเรียนครูแกนนำาจะเริ่มกระบวนการสอนด้วยการ

ฝึกทักษะที่จำาเป็นก่อน จากนั้นจึงฝึกการตั้งเป้าหมาย การตั้งคำาถาม

และตอบ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยตัวเอง ก่อนนำาเข้าสู่ขั้น

ตอนทำาโครงงาน

  การสอนแบบนี้อาศัยครูที่เป็นผู้เรียนรู้ ไม่ใช่ครูผู้สอน ครู

เหล่านี้มีทักษะในการสร้างการเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่เฉพาะใน

ห้องเรียน ครูเพาะพันธุ์ปัญญาจะเป็นครูพันธุ์ใหม่มองการสร้างสถานการณ์

(ในห้องเรียน)เพื่อสอนไม่ใช่รอให้มีโอกาสจึงสอน ครูเหล่านี้มองเห็น

การเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียนและเข้าใจ
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 คุณค่าจากการสอนทำาโครงงานฐานวิจัยนี้ ประเมินได้จากการพัฒนาด้านการคิด การทำางาน และจิตใจ ที่ตัวผู้

เรียน นอกจากนี้มันยังทำาให้ครูมองเห็นเด็กทั้งห้องโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหลังห้องที่ถูกลืมไปในอดีต ครูเปลี่ยนแปลงจากใช้

คำาสั่งเป็นการให้กำาลังใจทุกครั้งที่เข้าสอน บางครั้งครูก็ไปตามนักเรียนถึงที่บ้านพามาห้องเรียน บางครั้งครูก็พาเด็กลงไป

เก็บข้อมูล ครูแกนนำาแบบนี้มีอยู่ในทุกโรงเรียนแต่ยังไม่ทุกคน การสอนด้วยความรัก เมตตา และห่วงใย ทำาให้ตัวครู

เปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ว่าตัวครูเองได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพราะครูคิดเพียงว่า ทำาเพราะอยากทำา ไม่ใช่ทำาเพื่อหวังรางวัล

หรือเกียรติ 

 ครูวัชระ ดีเอียด โรงเรียนระโนด “...ก�รเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่สังเกตุได้ นักเรียนคิดและพูดอย่�งมีเหตุผล

รองรับ นักเรียนมีก�รพัฒน�ด้�นก�รคิดและก�รพูดม�กขึ้น รู้จักลำ�ดับขั้นตอนก�รทำ�ง�น ห�กนำ�วิธีสอนแบบนี้ไปบูรณ�

ก�รกับก�รสอนในกลุ่มส�ระได้ นักเรียนคงจะมีพัฒน�ก�รก�รเรียนรู้ได้ม�กขึ้น เพร�ะนักเรียนคิดเป็นและแก้ปัญห�เป็น 

นอกจ�กนี้ครูยังได้เรียนรู้วิธีทำ�ง�นของนักเรียน โดยเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักเรียน ครูมีคว�มมั่นใจในก�รสอนม�กขึ้น 

แม้ว่�ตัวครูเองมีคว�มรู้ในเรื่องโครงง�นน้อยม�ก แต่มันได้ทำ�ให้ครูต้องค้นคว้� ห�คว�มรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเตรียมม�

ตอบคำ�ถ�มของนักเรียน... ”

 ครูสาริณี คงนุ่ม โรงเรียนระโนด “ก�รสอนครั้งนี้ได้ฝึกก�รตั้งคำ�ถ�มเพื่อให้นักเรียนวิเคร�ะห์ปัญห�ชุมชนของ

ตัวเอง ห�ส�เหตุของปัญห� รู้จักห�แนวท�งในก�รแก้ปัญห�หล�ย ๆ วิธี แล้วให้นักเรียนเลือกวิธีที่เหม�ะสมด้วยตัวเอง  

ก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รวิจัยทำ�ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะหล�ย ๆ  ด้�น นักเรียนได้นำ�กระบวนก�รนี้ไปใช้ในก�รแก้ปัญห�

ในชีวิตประจำ�วันได้ ส่วนครูก็ได้นำ�กระบวนก�รวิจัยม�ใช้ในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้และนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงก�รสอน 

ได้นำ�ไปฝึกให้เด็กคิดวิเคร�ะห์ม�กขึ้น รู้จักตั้งคำ�ถ�มจ�กสิ่งใกล้ตัวและแก้ปัญห�ด้วยตัวเอง...”

 ครูสุดารัตน์ มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา “ผลก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้ ได้ทำ�ให้นักเรียนกล้�คิด กล้�แสดงออก  

มีเหตุมีผล กล้�นำ�เสนอ รู้จักเสียสละเวล� และว�งแผนก�รทำ�ง�น ครูได้เรียนรู้ว่�ตัวเองต้องทำ�หน้�ที่เป็นตัวกระตุ้น เป็น

ตัวเสริมแรง เสริมก�รคิด เพื่อมิให้เด็กเดินหลงท�ง ค่อย ๆ ปลุกวิญญ�ณแห่งก�รเรียนรู้กับเด็ก”

 ครูกาญจนา ชุมทอง โรงเรียนสทิงพระวิทยา “...เห็นว่�นักเรียนรู้จักคิดวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และคิดแบบมีเหตุผล 

รู้จักชุมชน สนใจเพิ่มคุณค่�ชุมชนของตัวเอง... ”

 ครูนิรันดร์ วิจะสิกะ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “...ได้เห็นก�รเปลี่ยนแปลงของนักเรียน นักเรียนกล้�พูด กล้�แสดง

คว�มคิดเห็น รู้จักรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอื่น เริ่มคิดอย่�งเป็นเหตุเป็นผล และมีสม�ธิในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น ครูรู้สึก

ภูมิใจกับก�รเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ครูได้เรียนรู้กระบวนก�รวิจัย ก�รคิดอย่�งมีเหตุผล รู้สึกผูกพันและรับผิดชอบ

ร่วมกับนักเรียนกลุ่มเพ�ะพันธุ์ปัญญ� และมีคว�มอย�กที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม... ”

 ครูวิมล พรมโพธิ์ โรงเรียนรัตภูมิ “...ครูรู้สึกสนุกสน�นไปกับก�รสร้�งโจทย์ปัญห� ก�รซักถ�มนักเรียน ก�รฝึก

ตั้งคำ�ถ�มให้นักเรียนคิดห�เหตุ - ผล ฝึกตั้งคำ�ถ�มจ�กโจทย์ต่�ง ๆ พบว่� นักเรียนยอมรับคว�มคิดเห็นคนอื่น กล้�ซัก

ถ�มครู รู้สึกภูมิใจกับก�รเปลี่ยนแปลงหล�ย ๆ ด้�นของเด็ก...”

 ครูสาคร ศรีทวีป โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคลาภิเษก “...ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัย ครูต้องเตรียมบทเรียน 

กระบวนก�รสอน และก�รตั้งคำ�ถ�ม โดยต้องไปศึกษ�เพิ่มเติมม�กขึ้น...”

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2
สะท้อนคิดคือเรียน : ความรู้สึกในความงามที่ผลิบาน 131



 ครูนิพพา สุขปาล โรงเรียนทับช้างวิทยาคม “...ประสบก�รณ์สอนโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�พบว่� นักเรียน  

มีคว�มกล้�ในก�รพูด ถ�ม ตอบ ม�กขึ้นกระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น มุ่งมั่นและตั้งใจ รู้จักแบ่งเวล� เห็นว่�โครงง�น 

ฐ�นวิจัยเป็นแนวก�รสอนที่เหม�ะกับก�รพัฒน�คน ทำ�ให้คนใฝ่รู้ รู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง มองโลกในแง่บวก แก้ปัญห�

โดยใช้เหตุผล คิดพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้...”

 ครูไชยยา สุวรรณโณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม “...ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้ ครูเปลี่ยนแปลงทัศนคติจ�ก

ก�รทำ�โครงง�นแบบเดิมม�เป็นโครงง�นฐ�นวิจัย ครูมีจิตใจเปิดกว้�งขึ้น เพร�ะเปลี่ยนจ�กก�รทำ�โครงง�นแบบเดิม ๆ  ม�

เป็นก�รทำ�ในสิ่งที่ผู้อื่นยังไม่ทำ� ยังไม่มี มันน่�สนใจม�ก ได้เห็นก�รเปลี่ยนแปลงของนักเรียน เข�รู้จักคิดเชื่อมโยงเข้�ด้วยกัน  

มีเหตุมีผล ทำ�ง�นได้โดยที่ครูไม่ต้อเข้�ไปบอก ครูเพียงคอยแนะนำ�และให้คำ�ปรึกษ�...”

 ครูอมราอัมราทร โรงเรียนธรรมโฆสิต “...รู้สึกดี แต่ครูต้องเสียสละอย่�งม�ก ครูมีเหตุมีผลม�กขึ้น และมีก�รคิด

เชิงบวกเพิ่มขึ้น มองเห็นก�รเปลี่ยนแปลงของนักเรียน พวกเข�รู้จักคิดแบบมีเหตุผล ทำ�ง�นเป็นทีม กล้�พูด กล้�แสดงออก  

และมีคว�มเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น....”

 ครูสาวิตรี แสงงาม โรงเรียนธรรมโฆสิต “...ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัย เป็นก�รทำ�ให้เด็กได้คิดเอง เส�ะแสวงห�

คว�มรู้ด้วยตนเอง เข้�ไปห�โจทย์จ�กชุมชุนซึ่งเพิ่มคว�มสัมพันธ์ระหว่�งชุมชนกับโรงเรียน ครูรู้สึกพอใจกับก�รสอนแล้ว

เด็กมีคว�มกล้�แสดงออก มีคว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรับผิดชอบม�กขึ้น ทำ�เพื่อโรงเรียนไม่ใช่เพื่อตัวเอง...”

 ครูสมัคร อ่อนดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 “...ครูรู้สึกดีม�ก เด็กมีคว�มกระตือรือร้น สนใจ และม�ปรึกษ�ครู  

ครูคิดว่�โครงง�นฐ�นวิจัยเป็นวิช�เดียวที่เด็กได้มีโอก�สฝึกคิดอย่�งรอบด้�น ได้ลงมือทำ�เองเพื่อทดสอบคว�มคิดนั้น ๆ  

อย่�งมีระเบียบแบบแผน ที่เป็นกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์...”

 ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา 2 “...ก�รสอนโครงง�นฐ�นวิจัยเป็นก�รสอนที่ดี ได้ฝึกให้นักเรียนได้คิดห�เหตุผลม� 

หักล้�ง เพื่อห�คำ�ตอบที่ดีที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับง�นวิจัยของตัวเองและผู้อื่น ครูรู้สึกว่�นักเรียนมีพัฒน�ก�รที่ดี เช่น ส่งง�น

ทันเวล� มีคว�มรับผิดชอบดีขึ้น ส�มัคคีในหมู่คณะม�กขึ้น และกล้�แสดงคว�มคิดเห็น...”

 ครูอรนุช บุญสนิท โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 “...ครูคิดว่�โครงง�นฐ�นวิจัย มีกระบวนก�รฝึกก�รเรียนรู้ที่ชัดเจน 

แต่ครูต้องใจเย็น ค่อย ๆ ฝึกนักเรียน จะย�กในช่วงแรก แต่เมื่อผ่�นไปได้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กอย่�งม�ก...”

 ครูพาฝัน บูรณธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...โครงง�นฐ�นวิจัยเป็นก�รฝึกให้เป็นคน smart คือ 

เก่ง รู้คิด วิเคร�ะห์เป็น มั่นใจ กล้�แสดงออก มีทักษะในก�รนำ�เสนอง�น ทำ�ง�นเป็นทีม นอกจ�กนี้ทำ�ให้เด็กได้เห็นถึง

เนื้อแท้ของคว�มรู้ จ�กคว�มมีเหตุผล ก�รเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช้ก�รป้อนคว�มรู้ในแบบที่เป็นม� ครูคิดอยู่เสมอว่� ทำ�

อย่�งไรจึงจะดึงศักยภ�พของพวกเข�ออกม�ให้ได้ แล้วก็ทำ�สำ�เร็จ ไปนำ�เสนอจนกว�ดร�งวัลม�เป็นส่วนใหญ่ จนทุกคนใน

โรงเรียนยอมรับม�กขึ้น แต่ร�งวัลก็ไม่ได้มีค่�เท่�กับพัฒน�ก�รในตัวเด็ก แม้แต่กลุ่มที่ถูกเรียกว่�เด็กหลังห้อง พวกเข�เริ่ม

กล้�แสดงบทบ�ท เริ่มมีคว�มมั่นใจ เริ่มใฝ่เรียนรู้และคิดเป็นระบบ มีเหตุผลม�กขึ้น ครูปลื้มและภูมิใจเมื่อเห็นพวกเข�

ขึ้นเวทีนำ�เสนอ ก�รได้ยืนบนเวทีใหญ่ คือ โอก�สในก�รดึงศักยภ�พของพวกเข�ออกม� เร�สำ�เร็จระดับหนึ่ง ค�ดว่�สิ่งที่

ได้คือคว�มยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีอะไรม�อธิบ�ยได้...”
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การเปลี่ยนแปลงที่นักเรียน

 ทักษะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่ใช่มีตามชาติกำาเนิด  

ทักษะบางอย่างก็เป็นพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับการเรียนรู้ 

การสอนโครงงานฐานวิจัยเพื่อฝึกทักษะ พบว่า นักเรียน

ส่วนใหญ่ได้ความรู้ใหม่เพิ่ม และมีทักษะหลายด้านเพิ่ม

ขึ้น เช่น การคิดเชิงเหตุผล การแก้ปัญหา การทำางาน

เป็นทีม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 นางสาวธิดาวดี เอ้งเถี้ยว ม.4 โรงเรียนรัตภูมิ

วิทยา  “...ได้รู้จักแก้ปัญห�อย่�งมีประสิทธิภ�พ ถูกต้อง 

และยุติธรรม บนข้อเท็จจริงต่�ง ๆ ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ใน

ชีวิตประจำ�วันได้ รู้ว่�ก�รวิจัยช่วยกระตุ้นให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นห�คว�มรู้อยู่เสมอ มีก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ตัวเอง เช่นมีคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผน ตัดสินใจแก้ปัญห�ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้อ�จเครียดบ้�ง 

แต่ก็มีเสียงหัวเร�ะและคว�มสนุกสน�นปะปนอยู่เสมอ โครงง�นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เพื่อนในห้องได้อยู่ร่วมกันม�กขึ้น ซึ่ง

ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจต่อกัน...”

 นางสาวชูติกาญจน์ ผิวกิ่ง ม.4 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “...ก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้ได้รู้ถึงสิ่งที่ตัวเองสงสัย รู้ถึงวิธีแก้

ปัญห�ของช�วสวนย�งท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ร�ค�ย�งตกต่ำ� ครูได้สอนก�รลงพื้นที่ไปสัมภ�ษณ์ และบอกเทคนิคในก�รถ�ม

ช�วบ้�น ที่ทำ�ให้ช�วบ้�นรู้สึกไม่เบื่อกับคำ�ถ�ม ได้ฝึกฝนก�รนำ�เสนอจนส�ม�รถพูดได้อย่�งร�บรื่น ไม่ตกใจหรือติดขัด รู้สึก

ภูมิใจที่ตัวเองทำ�โครงง�นนี้ได้สำ�เร็จ โปสเตอร์ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ก�รมีคว�มรับผิดชอบ ก�รมี

คว�มร่วมมือในกลุ่มเพื่อน รวมทั้งตัวเอง มีคว�มเข้�ใจและเห็นใจเพื่อนร่วมง�นม�กขึ้น...” 

 นางสาววิไลลักษณ์ นันทิ ม.4 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา “....ดิฉันรู้สึกดีและมีคุณค่�ม�ก ที่ได้ม�เรียนโครงง�นฐ�น

วิจัย แม้จะรู้สึกตื่นเต้น กลัวคว�มผิดพล�ดในก�รทำ�ง�น และกลัวเข้�กับเพื่อนไม่ได้ แต่เมื่อเข้�ม�เรียนกลับไม่เป็นอย่�ง

ที่คิด ครูและเพื่อน ๆ ช่วยอธิบ�ยในสิ่งที่ดิฉันไม่เข้�ใจ ทำ�ไม่เป็น ดิฉันบอกได้เลยว่�รู้สึกมีคว�มสุขและคงจะเสียใจ 

ห�กไม่ได้เรียนโครงง�นฐ�นวิจัยนี้ ดิฉันรู้สึกว่�ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น กล้�ออกคว�มคิดและอภิปร�ย มีก�รคิดเชิง

เหตุผล คิดห�เหตุที่ทำ�ให้เกิดผลที่ต�มม� ส�ม�รถเข้�ทำ�ง�นกับเพื่อนได้ดี รู้จักใช้ภ�ษ�ต่�ง ๆ ต�มเหตุก�รณ์ที่เหม�ะสม 

และรู้จักทำ�ง�นเป็นขั้นตอนหรือมีระเบียบม�กขึ้น...”

 นางสาวสิริวัรรณ แก้ววัฒนา ม.4 โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคลาภิเษก “...ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้เข้�ร่วมโครงก�ร

เพ�ะพันธุ์ปัญญ�นครั้งนี้ เพร�ะมันทำ�ให้เร�เป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญห� ม�กขึ้น ดิฉันได้ประสบก�รณ์อะไรหล�ยอย่�ง 

เช่น ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ก�รศึกษ�นอกโรงเรียน และได้คว�มกล้�ในก�รแสดงออก...”

 นางสาวสมใจ ศรีทวีป ม.4 โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคลาภิเษก “...ดิฉันได้เรียนรู้ก�รนำ�ปัญห�ที่สนใจและ

พบในชุมชน ม�วิเคร�ะห์ห�เหตุและผลก่อนจะแก้ไขปัญห�นั้น ๆ ดิฉันรู้สึกว่�ตัวเองเปลี่ยนแปลงท�งคว�มคิด จ�กก�ร

ห�ส�เหตุเพื่อแก้ปัญห� รู้จักคิดแตกต่�งจ�กคุณครู...”
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 นางสาวนิภากาญจน์ สุขบูรณ์ ม.4 โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคลาภิเษก “...ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ครูได้สอน

ให้ฉันรู้จักคิด ห�เหตุ ห�ผล รู้ปัญห�และวิธีแก้ โครงง�นฐ�นวิจัยมีประโยชน์ม�ก ทำ�ให้คิดใหม่ คิดแตกต่�งจ�กคนอื่น 

ดิฉันไม่ผิดหวังที่เข้�ร่วมทำ�โครงง�นในครั้งนี้...”

 นางสาวปวีณนุช เซ่งเถี้ยน ม.4 โรงเรียนสทิงพระวิทยา “...โครงง�นฐ�นวิจัยมีผลดีและมีประโยชน์ต่อดิฉันม�ก 

เพร�ะทำ�ให้ดิฉันเข้�ใจอะไรลึกขึ้น และได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ม�ก่อน มันได้ทำ�ให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนก�รคิด ก�รทำ�ง�น

เป็นขั้นตอน ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม ก�รทำ�ง�นเป็นระเบียบ และรู้จักว�งแผนก�รทำ�ง�น...”

 นางสาวสุธิดา ซุ่นสุวรรณ ม.4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม “...โครงง�นฐ�นวิจัยนี้แตกต่�งจ�กก�รเรียนโครงง�น

แบบเดิมม�ก มันทำ�ให้เร�คิดแบบนักวิจัย ใช้ก�รคิดเป็นหลัก ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นกับก�รนำ�เสนอเพร�ะเป็นก�รนำ�เสนอแนว

คว�มคิดใหม่ ๆ และมีเนื้อห�ที่เป็นส�ระค่อนข้�งม�ก...”

 นางสาวจุฑามาศ วงศ์สิน ม.4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม “...รู้สึกว่�ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปจ�กแต่ก่อน หลังจ�ก

ได้เข้�ม�ทำ�โครงง�นฐ�นวิจัย รู้จักหัดตั้งประเด็นและวิเคร�ะห์ ทำ�ให้ตัวเองกล้�คิด กล้�พูด กล้�นำ�เสนอ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคย

ขึ้นเวทีนำ�เสนอ ต้องขอขอบคุณโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�ที่ทำ�ให้เร�เปลี่ยนแปลงไปหล�ยอย่�ง...”

 นายอติพงศ์ เพ็งทอง ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 “...ได้รู้ว่�ก�รทำ�โครงง�นฐ�นวิจัย เป็นก�รทำ�โครงง�น

ที่ได้ม�กกว่�ก�รนำ�ข้อมูลม�ร�ยง�น มีก�รนำ�ข้อมูลที่ได้ม�วิเคร�ะห์ แยกหมวดหมู่ และสังเคร�ะห์จนได้องค์คว�มรู้ใหม่ 

มันทำ�ให้ผมคิดอย่�งเป็นระบบและพูดอย่�งมีเหตุผลม�กขึ้น...”

 นายสุรศักดิ์ คำาพุท ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 “...เริ่มเข้�ใจโครงง�นฐ�นวิจัย ว่�มันคือก�รคิดให้เป็น

ลำ�ดับขั้นตอน ผ่�นตัวกล�งโครงง�นต่�ง ๆ มันมีผลดีต่อผมม�กเพร�ะทำ�ให้กล้�คิด กล้�ทำ� และกล้�ตั้งคำ�ถ�มกับ 

ตัวเองม�กขึ้น ผมพูดไม่ค่อยเก่ง ก�รนำ�เสนอโครงง�นช่วยผมได้ม�ก..”

 เด็กหญิงศิวาพร เมืองเหนือ ม.2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 “....รู้สึกว่�ได้ใช้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และไหว

พริบ ในก�รแก้ปัญห�ต่�ง ๆ  รู้จักมองปัญห�และห�วิธีแก้ปัญห� สิ่งต่�ง ๆ  ที่กล่�วม�คือผลที่เกิดกับตัวเอง ประทับใจม�ก  

ถ้�ปีหน้�มีเรียนวิช�นี้อีก สนใจเรียนค่ะ เพร�ะได้ฝึกสมองและมีคว�มรู้เพิ่มในกระบวนก�รต่�ง ๆ  ของโครงง�นฐ�นวิจัย...” 

 เด็กหญิงกัญญรัตน์ บัวนาค ม.2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 “...ได้เรียนรู้และฝึกทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์  

ก�รคิดอย่�งมีเหตุผล และก�รนำ�เสนอ สิ่งที่ได้เรียนรู้ส่งผลดีกับตัวเองม�ก ได้นำ�ไปใช้ในห้องเรียน ทำ�ให้เร�กล้�แสดงออก 

กล้�นำ�เสนอโครงง�น...”

 เด็กหญิงสิรินาฏ พลายกลาง ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...ก�รเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ฝึกก�รคิดวิเคร�ะห์

และลงมือทำ�ด้วยตนเอง ทำ�ให้รู้ถึงเหตุและผลของง�นที่ทำ� ได้กระบวนก�รทำ�โครงง�นอย่�งเต็มรูปแบบ ฝึกเขียนกร�ฟ  

วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ได้อย่�งถูกต้อง ปัญห�และอุปสรรคที่มีก็คือไม่มีเครื่องมือวัดสำ�หรับทดสอบคุณภ�พและ 

ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ในก�รเก็บข้อมูลได้ฝึกเขียนทุกอย่�งในแต่ละครั้งที่เก็บข้อมูล ฝึกพูดให้คนอื่นเข้�ใจเนื้อห�และส�ระ 

ที่นำ�เสนอ ก�รฝึกตัวเองหล�ย ๆ ด้�น รู้สึกว่�ตัวเองมีคว�มมั่นใจม�กขึ้นในก�รขึ้นนำ�เสนอ ก�รคิดวิเคร�ะห์และ 

ก�รแก้ปัญห�เป็นประโยชน์ที่ได้รับม�กที่สุดจ�กก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้ แม้ว่�บ�งครั้งท้อแท้แต่ก็พย�ย�มให้กำ�ลังใจตัวเอง

เพื่อทำ�โครงง�นให้สำ�เร็จเสร็จสมบูรณ์ ร�งวัลที่ดีที่สุด ก็คือ ก�รได้ฝึกตัวเองในหล�ย ๆ ด้�น ขอขอบคุณโครงก�รดี ๆ 

แบบนี้...”
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 เด็กหญิงสโรชา คงแก้ว ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...ก�รทำ�โครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้ม�เรื่อง ๆ  

ก็สนุก ได้อะไรหล�ยอย่�ง ได้คว�มรู้...”

 เด็กชายปรเมศวร์ เกิดเอียด ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา “...สิ่งที่เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในตัวกระผม 

คือ ก�รพัฒน�ก�รคิด และเป็นคนมุ่งมั่น ในอดีตผมคิดสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ย�ก หลังเข้�ร่วมโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

ได้ทำ�ให้เป็นคนชอบคิด ชอบทำ�สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้�ท�ยม�กกว่�เดิม รู้จักแบ่งเวล�และมุ่งมั่นทำ�ง�นให้สำ�เร็จ...”

 นายเฝาซี ล่าเต๊ะ ม.4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ “...จ�กก�รได้รับถ่�ยทอดก�รมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวล� และก�ร

คิดแก้ปัญห�ต่�ง ๆ ได้ทำ�ให้ผมรู้จักใช้คว�มคิดในก�รแก้ปัญห�ที่เจอ ก�รได้ขึ้นเวทีนำ�เสนอมันทำ�ให้ผมได้มีคว�มกล้�

แสดงออก กล้�เผชิญกับคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�ม ก�รเรียนครั้งนี้ทำ�ให้ผมได้ฝึกคิดแตกต่�ง มีสม�ธิในก�รเรียนม�กขึ้น 

ยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น และชอบค้นห�คว�มรู้ใหม่ม�กกว่�เดิม...”

 นางสาวปภัสรา แก้วอินทร์ ม.4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ “...ได้เรียนรู้ก�รใช้คว�มคิด ก�รมีเหตุผล ก�รแก้ไข

ปัญห�ต่�ง ๆ รู้ถึงสิ่งใหม่ ๆ ประทับใจม�กที่ได้เข้�ร่วมโครงก�รนี้ มันมีประโยชน์ม�กทำ�ให้เร�ได้รวบรวมคว�มส�ม�รถ

และต่อยอดคว�มคิด เพื่อสร้�งผลงง�นที่ดีออกม� นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้มีคว�มส�มัคคี คิดละเอียด และคิดวิเคร�ะห์ 

ม�กขึ้น....”

 นางสาวกัญญาพัชร พรหมพานิช ม.4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ “...สิ่งที่หนูได้ประโยชน์ม�ก คือ กระบวนก�ร

คิดและตั้งคำ�ถ�ม หลังจ�กได้คว�มรู้เรื่องก�รมีสติ แล้วก็เรื่องหัวข้อโครงง�น พี่เลี้ยงบอกว่� หัวข้อโครงง�นของหนูเป็น

เรื่องที่อย�กทำ� ไม่ใช่เรื่องที่อย�กได้คว�มรู้ใหม่ มันจริงต�มที่พี่เลี้ยงว่� ทำ�ให้หนูต้องฝึกคิดใหม่ และฝึกตอบคำ�ถ�ม เช่น  

เรื่องนี้คืออะไร คว�มรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร ใครคือผู้ใช้คว�มรู้นี้ มันควบคุมได้หรือไม่ หล�ย ๆ  คำ�ถ�มหนูงงและเครียดกับมัน  

หนูต้องกลับไปห�ข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อตอบคำ�ถ�ม โครงก�รนี้ทำ�ให้หนูต้องคิดว่� จะนำ�เสนออะไร จะเจอคำ�ถ�มอะไรบ้�ง 

จะทำ�โปสเตอร์แบบไหน หล�ย ๆ อย่�งเข้�ม�ในสมองหนูเต็มไปหมด แต่ปัญห�ต่�ง ๆ ก็ได้ทำ�ให้หนูรู้จักกระบวนก�รแก้

ปัญห� และฝึกคว�มอดทน คิดในแง่ดี เวล�ผ่�นไปมันทำ�ให้หนูเป็นคนกระตือรือร้นม�กขึ้น ทำ�ให้หนูรู้จักตั้งคำ�ถ�มกับ

สิ่งต่�ง ๆ รอบตัว และมันเป็นพื้นฐ�นที่ดีสำ�หรับตัวหนู นี่คือ สิ่งที่ม�จ�กคว�มรู้สึกจริง ๆ หนูขอขอบคุณโครงก�รเพ�ะ

พันธุ์ปัญญ� โครงก�รดีๆเพื่อให้พวกหนูได้พัฒน�ตัวเองต่อไป ค่ะ..”

 นายณัฐพร วัตตธรรม ม.4 โรงเรียนระโนดวิทยา “...ก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้ทำ�ให้กล�ยเป็นคนไม่ย่อท้อต่อ 

คว�มย�กลำ�บ�กที่ม�จ�กก�รพบเจออุปสรรคม�กม�ย ก็ทำ�ให้ก้�วผ่�นไปได้ ก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้ฝึกให้เร�งง สงสัย และ

มีคำ�ถ�มม�กม�ย เช่น ทำ�แล้วจะได้อะไร ข้อมูลที่ดีเป็นอย่�งไร ทำ�อย่�งไรจึงจะได้ข้อมูลนั้นม� ทำ�ไป ๆ เร�ก็ได้คำ�ตอบ

ด้วยตัวเอง เมื่อม�นั่งทบทวน ก็จะพบว่� ก�รทำ�โครงง�นฐ�นวิจัยนี้เป็นสิ่งที่ม�กกว่�ก�รทำ�โครงง�นธรรมด� มันไม่ใช่ทำ�

แล้วได้แค่ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ แต่ทักษะต่�ง ๆ  ที่ได้ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน นี่เป็นหนึ่งในคว�มประทับใจ

ของผม ยังมีเรื่องร�วดี ๆ เกิดขึ้นอีกม�กม�ยในระหว่�งทำ�โครงง�น เช่น คว�มส�มัคคี ก�รมีน้ำ�ใจ ก�รดูแลและติดต�ม

ของครูและพี่เลี้ยง...”

 นางสาววรรณฉัตร สุวรรณโณ ม.4 โรงเรียนระโนดวิทยา “...ก�รเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง คือ ทำ�ให้เป็นคนมีเหตุผล

เพิ่มขึ้น รู้จักคิดและใช้คว�มคิดอย่�งมีหลักก�ร ได้คว�มรู้ใหม่จ�กเรื่องที่ทำ� ก�รเปลี่ยนแปลงที่ครู คือ ครูมีคว�มเข้�ใจเด็ก  

ให้คำ�ปรึกษ�ที่ดี มีคว�มเป็นกันเอง และให้คำ�แนะนำ�ในก�รตัดสินใจ...”
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 นางสาวธิดารัตน์ เลิศสุวรรณ์ ม.4 โรงเรียนระโนด “...ได้พัฒน�กระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์ม�กขึ้น รู้จักว�งแผน

ก�รปฏิบัติง�น นอกจ�กนี้ก�รเรียนโครงง�นฐ�นวิจัยได้ทำ�ให้หนูกล้�แสดงออก ฝึกคิดแก้ปัญห�ในชุมชนของตัวเอง ...”

 นางสาวณัฐมน ทองเทียบ ม.4 โรงเรียนระโนด “...ได้เรียนรู้ก�รคิดวิเคร�ะห์ แนวท�งก�รแก้ปัญห� วิธีดำ�เนินง�น 

และก�รแบ่งเวล�ทำ�โครงง�น ก�รจับประเด็นไม่ค่อยได้เป็นอุปสรรคของก�รทำ�โครงง�นครั้งนี้ ได้ฝึกก�รคิดวิเคร�ะห์และ

ก�รนำ�เสนอ ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวเองม�กที่สุด ก�รเรียนโครงง�นฐ�นวิจัยครั้งนี้หนูประทับใจม�กค่ะ เพร�ะมีพี่เลี้ยงคอยให้

คำ�ปรึกษ�และให้กำ�ลังใจ สอนก�รคิด ก�รจับประเด็น แม้ว่�

โครงง�นที่พวกหนูทำ�จะออกม�ไม่ค่อยดีม�กนัก ขอบคุณ

ม�กค่ะ...”

 นางสาววรรณิศา มณีพัณธ์ ม.4 โรงเรียนระโนด 

“...ก�รทำ�โครงง�นต้องใช้เหตุผลและข้อมูลจ�กก�รวัด  

ในก�รเปรียบเทียบ ไม่ใช่ก�รใช้คว�มรู้สึกในก�รทำ� นอก 

จ�กนี้ยังได้รับประสบก�รณ์และคว�มรู้ใหม่ ก�รทำ�โครงง�น

ไม่ใช่เรื่องย�กถ้�เร�ตั้งใจ.... ”

บทเรียนที่ได้รับ

 จากการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องเล่า การนำาเสนอ และผลงานที่ได้ พอจะสรุปได้ว่า โครงงานฐานวิจัย 

เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาจากชุมชนเป็นสื่อกลางในการ 

แก้ปัญหาและสร้างความรู้ การสอนโครงงานฐานวิจัยต้องอาศัยครูแกนนำาสอน 2 - 3 คน ต่อห้องเรียน และสอนติดต่อกัน  

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที กว่านักเรียนพร้อมเรียนรู้ ครูมีเวลาในการฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหา

และปฏิบัติ 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนหรือนำาเสนออีก 45 นาที รวม 3 ชั่วโมง

 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา สอนโครงงานฐานวิจัยตาม 7 ขั้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า การสอนในสามขั้นแรก 

(เตรียมความพร้อม สร้างโจทย์ และออกแบบเก็บข้อมูล) ใช้เวลาในการสอนถึงหนึ่งเทอมเต็ม เพราะว่าฝึกทักษะได้ช้ามาก 

กว่าด็กจะเป็นและนำาไปใช้งานได้ ต้องอาศัยการฝึกซ้ำา ๆ หลายครั้ง

 ผลการสอนโครงงานฐานวิจัย ได้ผลงาน 10 เรื่อง คือ (1) โครงการ “ก�รผลิตเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้�นใน 

ชุมชนบ้�นไร่” โดยนักเรียน ม.2 และ ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (2) โครงการ “ก�รผลิตและแปรรูปสับปะรดใน

อำ�เภอป่�บอน จังหวัดสงขล�” โดยนักเรียน ม.2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา (3) โครงการ “ก�รเกษตรเพื่อพึ่งพ�

ตัวเองต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนักเรียน ม.2 โรงเรียนธรรมโฆสิต (4) โครงการ “ก�รพัฒน�ก�รผลิต

ในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมังคลาภิเษก (5) โครงงาน “ก�รเพิ่มศักยภ�พ

ก�รทำ�สวนย�งพ�ร�ในอำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขล�” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา (6) โครงงาน “ก�รเสริม

ศักยภ�พก�รประมงและแปรรูปในอำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนระโนด (7) โครงการ “ก�ร

เพิ่มร�ยได้ในชุมชนช�ยทะเลสทิงพระ จังหวัดสงขล�” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนสทิงพระวิทยา (8) โครงงาน “ก�รเสริม
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สร้�งสุขภ�พของคนอำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนระโนดวิทยา (9) โครงงาน “ก�รพัฒน�ก�ร

ผลิตกะปิในชุมชนสะกอม จังหวัดสงขล�” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ และ (10) โครงการ “ก�รทำ�สวน

ย�งพ�ร�ในตำ�บลทับช้�ง อ.น�ทวี จ.สงขล�” โดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

 การเปลี่ยนแปลงของเด็กในห้องเรียน คือ การคิดเป็นเหตุเป็นผล และการกล้าแสดงออก ส่วนที่เปลี่ยนแปลง 

ได้น้อย คือ ความรู้สึกรักครูในท่ามกลางสถานการณ์กดดันจากการทำางานและประสบความล้มเหลว แต่ก็มีบางโรงเรียน

ที่ทำาสำาเร็จ ดังตัวอย่างโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ซึ่งเก็บข้อมูลมาจากกิจกรรมการเขียนจดหมายถึงคุณครูของฉัน 

ที่ศูนย์พี่เลี้ยงคัดลอกมาจากเครือข่ายไลน์ของห้อง โรงเรียนนี้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในปีนี้เป็นครั้งแรก

 ........

 พี่เลี้ยง “มีจดหม�ยเขียนถึงครูของฉัน ที่เด็ก ๆ เขียนถึงครูพ�ฝัน ผมอ่�นแล้วรู้สึกอย�กไปเรียนด้วย ไม่ทร�บ

พวกเร� (ครูและเด็ก ๆ) อย�กอ่�นไหม”

 นักเรียน “อย�กอ่�นค้�บ” “อย�กอ่�นค่ะ” 

 ครูพาฝัน “ครูถูกเม้นว่�ไงบ้�งค่ะ”

 จดหมายฉบับที่หนึ่ง “จ�กที่หนูได้ทำ�โครงง�นในครั้งนี้ หนูรู้สึกว่�หนูรักครูพ�ฝันม�ก ๆ เพร�ะครูคอยให ้

คว�มช่วยเหลือม�จนถึงวันนี้...”

 จดหมายฉบับที่สอง “...หนูขอขอบคุณ ที่ครูพ�ฝันร่วมทำ�ร่วมคิดไปกับหนู โดยในบ�งครั้งบ่นบ้�ง ชมบ้�ง ปะปน

กันไป แต่ก็เข้�ใจคว�มรู้สึกครู เพร�ะหนูกับเพื่อน ๆ หล�ยคนก็รู้สึกอย่�งนั้น และต้องของโทษคูณครู ที่บ�งครั้งหนูให้

คว�มสำ�คัญกับโครงง�นไม่เต็มที่ เล่นบ้�ง แต่หนูคิดว่�สิ่งที่หนูได้รับและที่ครูให้ มันม�กพอที่ทำ�ให้หนูปรับปรุงและพัฒน�

ตัวเองในหล�ย ๆ ด้�น ขอบคุณสำ�หรับทุก ๆ อย่�งที่ครูมอบให้ ขอบคุณม�กค่ะ ไม่ซึ้ง...แต่จริงใจ”

 จดหมายฉบับที่สาม “ถึงครูพ�ฝันนะค่ะ หนูต้องของโทษครูพ�ฝัน ทุกเรื่องที่ผ่�นม� ที่เคยดื้อ เคยไม่เชื่อครู 

ขอโทษต่อไปนี้หนูสัญญ�ค่ะว่�หนูจะเชื่อครูพ�ฝันและไม่ดื้อ ไม่ซน จะเป็นเด็กดีของครูพ�ฝัน และหนูอย�กจะให้ครูพ�

ฝันดุหรือว่�หนู หนูไม่เคยโกรธครูเลยค่ะ เพร�ะหนูรู้ว่�ครูเป็นห่วง แล้วหนูจะไม่ทำ�ให้ครูพ�ฝันเป็นห่วงอีกแล้วค่ะ และ

สุดท้�ยนี้อย�กให้ครูพ�ฝันเป็นครูที่ปรึกษ�หนูไปน�น ๆ รักครูพ�ฝันนะค่ะ”

 จดหมายฉบับที่สี่ “ขอบคุณครูพ�ฝัน หนูได้ทำ�โครงง�นในครั้งนี้ ถึงแม้ว่�มันเป็นอะไรที่ย�กสำ�หรับหนู มันเพิ่ม

คว�มเครียดให้หนู ครูพ�ฝันข� หนูอย�กบอกครูว่�หนูเครียด บ�งเวล�หนูไม่อย�กทำ�โครงง�นนี้อีกแล้วเพร�ะมันเหนื่อย

และล้�ม�ก แต่พอหนูกลับบ้�น หนูก็ไปเล่�ให้พ่อและแม่ฟัง พ่อแม่นี่แหละค่ะที่เป็นกำ�ลังใจให้หนูทำ�โครงง�นให้สำ�เร็จ  

พ่อกับแม่บอกหนูว่�ลูกท้อได้แต่ขออย่�ได้ถอย และคำ�นี้แหละค่ะที่ทำ�ให้หนูมีคว�มหวังและสู้ต่อไป หนูขอบอกครูว่� 

ขอขอบคุณที่ทำ�ให้หนูได้ประสบก�รณ์ใหม่ ฝึกก�รทำ�โครงง�นอย่�งเป็นระบบ และได้ฝึกให้หนูมีคว�มกล้�ห�ญในก�รนำ�

เสนอ ถึงแม้มันจะทำ�ให้หนูเครียดก็ต�มค่ะ และหนูอย�กบอกครูว่�ห�กวันใดที่ผ่�นม�หนูไม่เชื่อฟังครู หนูต้องขอโทษกับ

สิ่งที่หนูทำ�ไม่ดีด้วยค่ะ หนูรักครูม�กค่ะ”
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 เฟิร์น “อันแรกคล้�ย ๆ ของหนูเลยแงะ รักครูพ�ฝันที่สุด”

 นักเรียน “ตุ๊กต�ทอง เรียกว่�พี่เลยน่ะเนีย”

 พี่เลี้ยง “ก�รชื่นชมคว�มดีเป็นเรื่องสูงส่งไม่ใช่ก�รแสดงละคร พวกเธอโชคดีม�กที่มีครูพ�ฝันและครูอีกหล�ยคนใน

โรงเรียนที่คอยเอ�ใจใส่ ดูแล และทุ่มเทฝึกพวกเธอให้เป็นคนดีและเก่ง มีนักเรียนอีกจำ�นวนม�กที่ไม่ได้รับสิ่งนี้ พวกเธอ

ควรนำ�ดอกไม้มอบและบอกขอบคุณครู”

 ครูพาฝัน “น้ำ�ต�ไหล หนูรู้สึกถึงคำ�ว่�เหนื่อยและหนัก แต่ด้วยใจรักและศรัทธ� จึงเต็มใจที่เป็นครู คอยอบรม

ให้เด็กเป็นคนดีและเก่ง อยู่รอดในสังคมนี้ได้อย่�งเข้มแข็งนะค่ะ”

 นักเรียน “แต่ครูคนอื่นไม่เหมือนครูพ�ฝัน”

 ครูพาฝัน “ขอบคุณกำ�ลังใจน้อย ๆ จ�กเด็กดีของครู ทุกคนค่ะรักและเป็นห่วงจ�กใจ”

 นักเรียน “ครูบ่นแบบสนุก ไม่น่�เบื่อ”

 ครูพาฝัน “ขอบคุณอ�จ�รย์นะค่ะ ที่ช่วยสะท้อนคิดเรื่องคว�มเป็นครู บ�งทีสอนไปน�น ๆ ก็ทำ�ให้หลงลืมอะไร

บ�งอย่�งไป”

 นักเรียน “แต่ครูก็ขี้เกียจ ก็ได้ค่ะ”

 ครูพาฝัน “ครูต้องพัฒน�ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒน�ศิษย์ต่อไป แต่สิ่งที่ครูเป็นห่วงม�ก คือ นักเรียนที่เดินอยู่กับ

ที่ ครูไม่อย�กทิ้งพวกเข�ให้เป็นแบบนี้ อย�กให้เข�เปลี่ยน แล้วครูจะทำ�อย่�งไรดี”

 ..................

 การสอนโครงงานฐานวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีจุดวิกฤติหลังจากสอนได้ระยะหนึ่ง คือ จุดที่นักเรียนจะตัดสินใจว่า 

“จะทำ�ต่อ” หรือ “จะหยุดทำ�” โรงเรียนที่มีจุดวิกฤตินี้ คือ โรงเรียนระโนด โรงเรียนบางกล่ำาวิทยา รัชมัคลาภิเษก และ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ในสถานการณ์นี้กระบวนการจะปล่อย

ให้นักเรียนตัดสินใจเองอย่างอิสระปราศจากไม่บังคับ ปรากฏว่า

นักเรียนที่ตัดสินใจทำาโครงงานต่อ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ก้าวกระโดด เขาเปิดใจยอมรับ เรียนรู้ และรู้จักก้าวข้ามอุปสรรค 

แสดงให้เห็นว่า พลังแห่งการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงคือ สภาวะการ

เรียนรู้ที่ปราศจากอำานาจ เช่น คะแนน แต่อยู่ภายใต้กฏ กติกาและ

เป้าหมายที่ทุกคนยอมรับ นี่คือ บทเรียนหนึ่งของศูนย์มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ 
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ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ได้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช และสุร�ษฏร์ธ�นี 

รวมจำ�นวน 9 โรงเรียน โดยมี ดร.มัทนีย� พงศ์สุวรรณ อ�จ�รย์จ�กคณะครุศ�สตร์ 

เป็นหนึ่งในทีมพี่เลี้ยงที่ร่วมกันพัฒน�ทักษะของครูให้ส�ม�รถออกแบบ

กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พ โดยเน้นก�รออกแบบก�รเรียน

ก�รสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อนำ�ไปสู่

ก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

เพราะ….เพาะพันธุ์ปัญญา

ดร.มัทนีย� พงศ์สุวรรณและทีมพี่เลี้ยง

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฏร์ธ�นี

 นับเป็นปีที่  1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จำานวน 10 โรง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ไปสู่การให้ผู้เรียนมุ่งหาองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจัย หรือที่เรียกว่า โครงงานฐานวิจัย  

(Research-Based-Learning : RBL) โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  

การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ รวมถึงทักษะ

อื่น ๆ  ที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำาเป็นจะ

ต้องมี โรงเรียนแต่ละแห่งจัดตารางกิจกรรม 

ในโครงการเพาะพันธุ์แตกต่างกันไป เช่น 

บางโรงเรียนจัดในรูปแบบกิจกรรมชุมนุม 

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น ซึ่งจาก 

การที่พี่ เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและติดตาม 

ความก้าวหน้า ได้รับทราบความคิดความรู้สึก 

ของคุณครูและนักเรียนในโครงการดังนี้
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เมื่อเริ่มต้นโครงการ ความกังวลปนความท้าทาย

 ก่อนที่คุณครูจะเริ่มจัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คุณครูทุกคน 

ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ “จิตตปัญญ�ศึกษ� (Contemplative Education)” เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน 

การเรียนรู้เชิงลึก และ “ก�รพัฒน�คว�มคิดเชิงเหตุผลและคว�มคิดเชิงระบบ (System Thinking)” เพื่อฝึกทักษะ 

การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย ซึ่งในการประชุมปฏิบัติ

การครั้งนี้ได้ให้คุณครูแต่ละคนเขียนจดหมายถึงเพื่อนครูใน

โรงเรียนหรือผู้อำานวยการโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

ปฏิบัติการในครั้งนี้ สิ่งที่คุณครูเขียนมีข้อความที่คล้ายคลึง

กัน เช่น ฉันได้รับภาระอันหนักอึ้งแต่ท้าทาย น่าทำา และ  

รู้สึกว่าจะมีภาระเพิ่มขึ้นจากเดิมและท้าทายขึ้นอีก และ 

เพาะพันธุ์ปัญญา ในความรู้สึกของการเรียนรู้จากการ

ทำางานของรุ่น 1 รู้สึกว่ารายละเอียดเยอะจัง ยากจัง 

สิ่งที่คุณครูรู้สึกคือ ความกังวล ความไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ 

ว่าตนจะจัดกิจกรรมได้หรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึก

ว่าเป็นความท้าทาย

 ในส่วนของนักเรียนนั้น เมื่อได้อ่านข้อความจากบันทึกประจำาวันของคุณครู และนักเรียนที่เขียนถึงความรู้สึก 

เมื่อเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และเริ่มจัดกิจกรรมในช่วงแรก

  “แรก ๆ นักเรียนดูจะมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจกับกิจกรรม เนื่องจากเป็นการเรียนรู ้

ที่แปลกใหม่ แต่พอจัดกิจกรรมไปได้สักระยะหนึ่ง จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน 

ห้อง 4/2 เริ่มพูดคุยและซักถามคณะครู คำาถามที่พบ เช่น มันยากมั้ยอาจารย์ พวกเราทำาโครงงานไม่เก่งนะ  

วิจัยไม่เป็นด้วย พวกเราทำาได้เหรอ ดู ๆ  มันยากนะ พวกเราไม่ทำาไม่ได้เหรอ ฯลฯ”	(ครูวรารัตน์	เมืองแมน	 

ร.ร.บ้านนาวิทยาคม)

  จากข้อความข้างต้นนี้ ทำาให้ได้รู้ว่า นักเรียนเองก็เกิดความ

รู้สึกไม่แตกต่างจากคุณครูของพวกเขา คือ ความกังวล ความไม่มั่นใจ 

ไม่แน่ใจ ว่าตนทำาโครงงานฐานวิจัย (Research-Based-Learning 

: RBL) ได้หรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่จะแสดง

ความสามารถ หรือเป็นโอกาสดีที่ตนเองได้รับ 

	 	 “ในวันแรกที่อาจารย์	 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้

เดินเข้ามาบอกว่า	“ห้องเราเป็นห้องที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้มาทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”	หนูก็สงสัยว่า

มันคืออะไร	แต่หลังจากที่อาจารย์ได้อธิบายความสำาคัญของโครงการนี้แล้ว	สิ่งแรกที่หนูคิดก็คือ	“นี่แหละ 

จะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่”	(น.ส.จุฑาภรณ์	ดำาเพ็ง	โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)
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บนเส้นทางที่มีครูอยู่เคียงข้าง

 ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา บุคคลสำาคัญที่อยู่ 

ใกล้ชิดนักเรียนไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามทุกข์ คอยชี้แนะแนวทางทาง และร่วมเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ คุณครู คุณครูหลายท่าน

เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจและเต็มใจ ด้วยคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังเช่นข้อความที่คุณครูบันทึกไว้ว่า 

  “คุณครูเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเองและคิดว่าโครงการนี้ดีมาก ๆ มีผลต่อพัฒนาการ 

การเรียนรู้ของผู้เรียนอยากให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดี”	(ครูนาตยา	ช่วยไชยศรี	ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์	)

 นักเรียนหลายคนเครียด ท้อแท้ และขาดความมั่นใจ แต่นักเรียนก็ลุกขึ้นสู้และมีความมั่นใจยิ่งขึ้น เพราะมีคุณครู

ยังอยู่เคียงข้าง ดังที่นักเรียนบันทึกไว้ว่า

  “วันนั้นเป็นวันที่หนูเครียดมาก เพราะหนูคิดหัวข้อโครงงานยังไม่ได้ มีแบบคิดแล้วไปซ้ำากับ 

กลุ่มของเพื่อน ทำาให้ต้องคิดใหม่ มองให้กว้างขึ้น แต่ก็ยังโชคดีที่มีคุณครูคอยให้คำาแนะนำา คำาปรึกษาต่าง ๆ   

คอยชี้แนะแนวทาง ค่อย ๆ  อธิบายอย่างมีระบบระเบียบ ทำาให้พวกเรามองภาพได้ชัดขึ้น และคอยให้กำาลังใจ  

บอกว่าไม่ต้องเครียดให้ผ่อนคลาย และมีการทำางานแบบค่อยเป็นค่อยไป”	(น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

และ

  “งานในครั้งนี้ทำาให้หนูและเพื่อน ๆ มีการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากเราต้องเรียนหนังสือและ 

ทำาโครงงานไปพร้อม ๆ  กัน ซึ่งเราต้องเต็มที่กับทั้งสองสิ่ง ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ  หนูก็จะมีเพื่อน

และอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ”	(น.ส.จุฑาภรณ์	ดำาเพ็ง	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

 ความเครียด ท้อแท้ และขาดความมั่นใจ ของนักเรียนมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อโครงงาน 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และนำาเสนอโครงงาน คุณครูของนักเรียนโดยเฉพาะคุณครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นบุคคลสำาคัญที่อยู่เคียง

ข้างนักเรียน คอยชี้แนะและเป็นกำาลังใจให้เสมอ ดังที่นักเรียนเขียนไว้ในบันทึกประจำาวันว่า

  “วันนี้ทุก ๆ คนต่างเขินอายในการที่จะออกมานำาเสนอหัวข้อโครงงานของตัวเอง แต่อาจารย์ที่

ปรึกษาประจำากลุ่มต่างให้กำาลังใจแก่ลูกศิษย์ในกลุ่มให้มีความมั่นใจในตัวเอง จนทุก ๆ คนสามารถออก

มานำาเสนอได้ และได้กำาลังใจจากเสียงปรบมือของเพื่อน ๆ  

ด้วย” (น.ส.เมวดี	รักษายศ	โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม)

 อีกมุมหนึ่งนั้น ความเครียด ท้อแท้ และขาดความมั่นใจ 

ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่หลายครั้งคุณครูก็เกิด

ความรู้สึกไม่ต่างจากนักเรียนเช่นกัน ดังที่คุณครูเขียนไว้ว่า

  “มองหน้ากันแล้ว (ครูพี่เลี้ยง) เหมือนจะถอดใจ

ในหลายครั้ง แต่สุดท้ายเราก็พร้อมใจกันพยักหน้าสู้ต่อ” 

(ครูกนกรัตน์	สิงห์นุ้ย	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	

นครศรีธรรมราช)
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 อาจกล่าวได้ว่า ตลอดเส้นทางการจัดกิจกรรมในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นักเรียนมีคุณครูเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่

ปรึกษา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่ในขณะเดียวเดียวกันคุณครูทั้งหลายก็มีเพื่อนครูอยู่เคียงข้าง และหลายโรงเรียนมีเพื่อน

ครูซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงของโครงการในรุ่นที่ 1 อยู่เบื้องหลังอีกด้วย ดังเนื้อความในบันทึกว่า

  “สืบเนื่องจากคุณครูเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเองและคิดว่าโครงการนี้ดีมาก ๆ  มีผลต่อพัฒนาการ

การเรียนรู้ของผู้เรียนอยากให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดี จึงยังเป็นผู้ดูแล แก้ปัญหาและเป็นผู้ประสานงานเบื้อง

หลังครูรุ่นท่ี 2 อยู่ตลอดเวลาไม่อยากให้โครงการสะดุด” (ครูนาตยา	ช่วยไชยศรี	ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์	)

 นอกจากนี้ ยังพบว่าคุณครูหลายคนย้ายโรงเรียนและโรงเรียนใหม่ที่ย้ายไปไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่คุณครูก็ยัง

มาช่วยโรงเรียนเดิมทำาโครงการ คุณครูบางคนย้ายไปอยู่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ก่อนแล้ว ก็ได้สมัครเป็นครูแกนนำา

ในรุ่นที่ 2

 

ร่วมมือรวมพลัง 

  ในการจัดกิจกรรมในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

โจทย์หลักสำาคัญที่นักเรียนทุกโรงเรียนจะต้องช่วยกันระดม 

ความคิด คือ “ชุมชนของตนมีอะไรน่�สนใจและควรศึกษ�

ในมิติใด” เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที ่

ตนสนใจและใกล้ตัวในท้องถิ่น ทำาให้ชุมชนและปราชญ์ชาว

บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 

การให้ข้อมูล รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่นักเรียนจะได้

สัมผัสคำาว่า “ชีวิต” อย่างแท้จริง ดังที่นักเรียนบันทึกไว้ว่า

  “ในการลงสำารวจพื้นที่นาข้าวนั้น ไม่ได้มีเพียงนักเรียน และคุณครูที่ดูแลควบคุมโครงการเท่านั้น  

แต่ยังมีนักวิชาการ อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวมาลงพื้นที่ด้วย ทำาให้เราได้ศึกษาและเห็นทั้งสภาพ

ความเป็นจริง ได้สำารวจพื้นที่จริง ๆ และเมื่อมีคำาถามข้อสงสัยหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจ ก็สามารถ

ปรึกษาหรือถามข้อสงสัยกับคุณครู และผู้เชี ่ยวชาญที่มาด้วยได้”	(น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	โรงเรียน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

และนักเรียนยังได้บันทึกความรู้สึกไว้ว่า

  “ในการลงพื้นที่หนูรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ลงสำารวจพื้นที่จริง ได้ออกมาหาข้อมูลความรู้กับเพื่อน ๆ   

ในห้องและรู้สึกได้ทำางานร่วมกันคุณครูเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น เพราะเราได้มาลงพื้นที่ด้วยกัน ได้ร่วมกัน

ถาม - ตอบ ข้อสงสัย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ส่งผลให้สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ

ทำาโครงงานของแต่ละกลุ่มได้”	(น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)
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จิตตปัญญาช่วยได้

 การจัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้เตรียมครูและนักเรียนก่อนการทำาโครงงานฐานวิจัยด้วย จิตตปัญญา

ศึกษา (Contemplative Education) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก คุณครูหลายคน

บันทึกถึงแนวคิดจิตตปัญญาซึ่งเป็นฐานสำาคัญในการเรียนรู้และทำาโครงงานฐานวิจัย ดังนี้

  “จิตตปัญญาช่วยได้มากในการเตรียมพร้อมในการทำางาน system thinking ช่วยให้เราหยุดคิด 

อย่างมีวิจารณญาณก่อนลงมือทำา ก่อนการอธิบาย ก่อนการพูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสะท้อนคิด 

เป็นกระบวนการที่สามารถย้อนดูประวัติเพื่อการแก้ไข หรือหยิบกระบวนการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้” 

(ครูสุพรรณษา	บุหลันพฤกษ์	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

และ

  “จิตตปัญญาสำาคัญจริง ๆ ในการมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ เหมือนตัวหล่อลื่นกลไก 

เลยล่ะ เมื่อท้อ เมื่อทุกข์ หมดกำาลังใจ ตัน จิตตปัญญาจะยกหยิบมาจับมาหล่อลื่นระบบอย่างอัตโนมัติ  

ทั้งด้วยตัวตนของต้นตอปัญหา หรือกลไกอื่นในระบบ เพื่อน พี่เลี้ยง เหตุการณ์บางเหตุการณ์ พ่อแม่ ฯลฯ”  

(ครูกนกรัตน์	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

 ความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ส่วนหนึ่งมาจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

จิตปัญญา ดังที่คุณครูบันทึกไว้ว่า

		 ครูดีใจที่ได้เห็นน้ำาใจของนักเรียนที่คิดช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ความคิดให้กลุ่มอื่น	สิ่งนี้สิที่

สังคมต้องการ	นี่คือความสำาเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ด้านจิตตปัญญา	 (ครูนาตยา	ช่วยไชยศรี	

ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์	)
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มากกว่าความรู้ คือ ความสุข ความหวัง และพลังใจ

 เมื่อนักเรียนเริ ่มได้หัวข้อและดำาเนินการตามขั้นตอนที่ 

วางแผนไว้ คำาพูดหนึ่งที่นักเรียนหลายคนบันทึกไว้เหมือน ๆ   

กัน คือ รู้สึกเครียด ความเครียดที่มักจะมีสาเหตุมาจาก 

ผลการกระทำ าหรื อก า รทดลองไม่ ได้ เ ป็ นไปตามที่ 

ตั้งใจไว้ เช่น 

  “ผมก็เครียด เพราะต้นไม้ที่ผมปลูกไม่ขึ้น” (ด.ช.หัสถาพร	ยุธษยานุวัฒน์	ร.ร.วัดเขาพระนิ่ม)

 นอกจากนี้ นักเรียนส่วนหนึ่งมีความกลัว ซึ่งเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจ การทำาสิ่งที่ไม่คุ้นเคย 

หรือไม่ค่อยได้ปฏิบัติ เช่น

  “นักเรียนไม่ค่อยกล้านำาเสนอ กลัวผิด และไม่ค่อยกล้าพูดเพราะกลัวไมโครโฟน”	(ครูวรารัตน์	

เมืองแมน	ร.ร.บ้านนาวิทยาคม)

และ

  “นักเรียนบางคนไม่เคยพูดด้วยไมโครโฟน ไม่เคยนำาเสนอ PowerPoint มีความตื่นเต้น ประหม่า 

พูดผิดพูดถูก”	(ครูนาตยา	ช่วยไชยศรี	ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์	)

 แต่เพราะนักเรียนมีคุณครู มีเพื่อน และมีจิตตปัญญาเป็นฐาน นักเรียนจึงเดินทางมาสู่ปลายทาง คือ มีผลงาน

จากการทำาโครงงานฐานวิจัย สิ่งที่นักเรียนได้รับมีหลายหลายความรู้สึก เช่น มีความสุข มีความสนุก รู้สึกความมุ่งมั่น  

มีความภูมิใจ ฯลฯ ซึ่งนักเรียนได้บันทึกไว้ว่า

  “หนูสนุกกับการทดลองโครงงานนี้มาก” (ด.ญ.ยมลพร	ยุธยะทัตน์	ร.ร.พระพรหม)

  “การทำาโครงงานนั้น ในกลุ่มของหนู ก็มีทั้งความสุข ความสนุกสนาน ความเครียด ความกังวล บาง

ครั้งก็เคยย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ” (น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

และ

  “หนูรู้สึกดีใจที่ได้ทำางานกับเพื่อนและมีความสามัคคีในการทำางานร่วมกัน” (ด.ญ.ยมลพร	ยุธยะทัตน์	 

ร.ร.พระพรหม)

 การรู้จักและเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น การปรับตัวเพื่อทำางานร่วมกัน เป็นสิ่งที่นักเรียนได้บันทึกไว้ว่า ตนเองได้รับ

ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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  “ในการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทุกคนไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

อย่างละเอียด แต่สิ่งที่สำาคัญกว่านั้น คือการรู้จักการเป็นตัวเอง รู้จักลักษณะนิสัยของตัวเอง และเพื่อนร่วมทีม  

โดยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนให้ได้ และพร้อมที่จะดำาเนินงานไปด้วยกัน”	(น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

นักเรียนได้บันทึกข้อความที่แสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ว่า 

  “ต่อให้เพื่อนในกลุ่มไม่อยู่แต่หนูก็จะทำาให้เสร็จ ตอนนั้นหนูรู้สึกเหนื่อยมาก แต่จะสู้ต่อไป 

เพื่อความรู้และการศึกษาของตัวเราเองและคนอื่น หนูอยู่ทำาโครงงานจนถึงหกโมงเย็นจึงกลับบ้านก่อน 

แต่หนูก็ได้ทั้งความรู้และความที่เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และยังจะทำาให้หนูรู้สึกภูมิใจใจตัวเอง”  

		 	 	 	 	 	 	 (ด.ญ.ยมลพร	ยุธยะทัตน์	ร.ร.พระพรหม)

นอกจากนี้ นักเรียนยังรู้สึกภาคภูมิใจ ดังที่บันทึกไว้ว่า

  “หนูก็ดีใจที่เพื่อนสนใจโครงงานนี้ หนูก็เลยภูมิใจงานในกลุ่มและมีความสุขมาก” 
        (ด.ญ.ยมลพร	ยุธยะทัตน์	ร.ร.พระพรหม)

และ

  “หนูภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้ทำาความรู้จักกับเพื่อน ๆ และคุณครู 

ผู้ควบคุม ซึ่งหนูกล้าพูดได้เลยว่าทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับการทำางานในครั้งนี้ 

ถึงจะมีความเครียด และเหนื่อยกับการทำางาน วิตกกังวลกับอุปสรรคต่าง ๆ  แต่ทั้งครูและนักเรียนก็มีการ

ให้กำาลังใจกันเสมอ”	(น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)

 จากข้างต้น อาจจะเห็นความรู้สึกของนักเรียนที่หลากหลายตลอดการทำาโครงงาน แต่สุดท้ายปลายทางเมื่อนักเรียน

ผ่านกระบวนการและการทำาโครงงานครบ 1 ปี นักเรียนได้บันทึกไว้ถึงความหวังในอนาคตว่า

  “หนูหวังว่าสิ่งที่พวกหนูได้ทำาไปทั้งหมดจะเกิดผลดี และเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สามารถประสบความ

สำาเร็จได้ในวันข้างหน้าค่ะ”	(น.ส.ชุตินันท์	คชรัตน์	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช)
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