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คำ�นำ�.........................................
 หนังสือสรุปงานปีแรกของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาชื่อ “รอยจารึก
บนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา” เป็นหนังสือรวบรวมข้อเขียนที่หน่วยจัดการ 
กลางฯ และศูนย์พ่ีเล้ียงร่วมกันจารึกการลองผิดลองถูกท่ีร่วมกันเดินบนเส้นทางน้ี 
บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้ผู้ที่ต้องการเดินตามรอยทางนี้เข้าใจว่าตลอด 1 ป ี
เรามีแผนที่ทางเดิน เข็มทิศ และลุยผ่านอะไรบ้าง ในคำานิยมของ ศ.นพ.  
วิจารณ์ พานิช มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ผมรู้สึกเสียดาย ที่หนังสือนี้ไม่ม ี
ข้อเขียนสะท้อนความคิดจากครูสัก 2-3 คน ว่าตนได้เผชิญความท้าทาย
และต้องฟันฝ่าอย่างไร ในการทำางานเป็น “ครูฝึก” (โค้ช) ไม่ใช่เป็น 
“ครูสอน” ตามปกติ” 

 ในวาระท่ีดำาเนินโครงการมา 4 ปี ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายของเพาะพันธ์ุปัญญา
ระยะที่ 1 หนังสือลำาดับที่ 17 ของโครงการฯ จึงเป็นบันทึกบทสัมภาษณ์
ครูเพาะพันธุ์ปัญญา 24 ท่าน ผู้ที่ศูนย์พี่เลี้ยงทั้ง 8 แห่งพิจารณาแล้วว่าเป็น
ตัวอย่างการเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา การสัมภาษณ์ตั้งใจค้นหาคำาตอบใน 3 
ประเด็นหลัก คือ แรงบันดาลใจของการมาเป็นครูเพาะพันธ์ุปัญญา อุปสรรค
ในการทำาหน้าที่นี้และวิธีการแก้ไข และความภูมิใจของการเป็นครูเพาะพันธุ์
ปัญญา  เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเพาะพันธุ์ปัญญาจากมุมมองของครู 

 ครูเพาะพันธุ์ปัญญาทำางานยากและท้าทายมาก ยากทั้ง content 
และการฝ่าฟันกับกระบวนทัศน์เดิมของการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ทราบว่า
กระบวนการท่ีง่ายกว่าเพาะพันธ์ุปัญญายังมีอุปสรรคมากมาย การสอนโครงงาน 
ฐานวิจัยแบบเพาะพันธ์ุปัญญาย่อมมีอุปสรรคมากกว่าหลายเท่า แรงบันดาลใจ 
จึงเป็นคำาตอบของความกล้าหาญ เราเช่ือว่าครูต้องทำางานน้ีด้วยแรงบันดาลใจ 
มากกว่าแรงจูงใจ การศึกษาไทยขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจมาช้านานแล้ว ทำาให้
ครูเป็น “เบ้ีย” ตัวหน่ึงบนกระดานเกมการศึกษา การเปล่ียนแรงจูงใจให้เป็น 
แรงบันดาลใจ คือ ยุทธศาสตร์สำาคัญให้ครูทำางานน้ีได้ เปล่ียนจากเบ้ียท่ีถูกเล่น 
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 แรงบันดาลใจและความเพียรทำาในสิ่งที่ตนเองศรัทธาทำาให้ครูอดทน
ต่อข้อขัดข้องต่างๆ ความสำาเร็จในการแก้อุปสรรคคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู ้
เพื่อเอาไปใช้ และความพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้เพื่อบำาเพ็ญ 
เพียรบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้น สำาหรับผู้กล้า อุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ชะล้างออก 
ด้วยหยาดน้ำาตา แต่ต้องใช้ความเพียรและปัญญาให้เป็นลูกกุญแจปลดปล่อย
พันธนาการจากอุปสรรคน้ัน จนเกิดผลสุดท้ายท่ีปลายทาง ผู้ท่ีเฝ้าดูโครงการน้ี 
ไม่ควรมองหาความภูมิใจจากรางวัลต่างๆ ที่นักเรียนคว้ามาประดับโรงเรียน 
เป็นปลายทาง   แต่ควรศึกษาจากบทสัมภาษณ์ท่ีเป็นความภูมิใจของ  “การเป็นครู”

 ครูได้รับการพัฒนา “การเป็นครู” ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่เพาะพันธุ์
ปัญญาสร้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู หรือที่ครูเห็นในตัวนักเรียน 
ไม่มีผู้ใดอธิบายได้ดีกว่าครูเอง เร่ืองราวท้ังหมดเป็นเพียงการคุยกัน เราไม่ควร 
เพียงอ่านบทสัมภาษณ์ แต่ต้องได้ยินเสียงจากใจครู เอาท่วงทำานองท่ีเราได้ยิน 
นั้นมาสังเคราะห์ให้รู้ว่า เราเรียนรู้อะไรจากใจครู 

 หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสังเคราะห์ข้อเรียนรู้ 

จากการตีความคำาสัมภาษณ์ ความรู้จากการตีความมีบริบทความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ และประสบการณ์ของผู้ตีความประกอบ ผู้อ่านควรอ่านแล้วเอา 

ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ของตนมากลั่นกรองให้เป็นชุดความรู ้

ในบริบทใหม่ของตน เพราะความรู้จากการปฏิบัติทุกอย่างมักจะมีบริบท 
กำากับอยู่เสมอ

 ขอขอบคุณครูท้ัง 24 ท่านท่ีร่วมเดินทางบนเส้นทางสายเพาะพันธ์ุปัญญา 
ไปด้วยกันกับเรา ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ไว้เป็น “รอยจารึกบนเส้น
ทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา” เพื่อประโยชน์แก่วงการการศึกษา หวังว่าผู้อ่าน
ได้ประโยชน์  นำาไปใช้เพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาไทยต่อไป

สุธีระ ประเสริฐสรรพ ์
หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ ่
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บทสังเคร�ะห์......................
 ครูเพาะพันธุ์ปัญญา 24 ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นครูปัญญาทีปกร

เพาะพันธ์ุปัญญาของท้ัง 8 ศูนย์พ่ีเล้ียง แต่ละท่านให้สัมภาษณ์ใน 3 ประเด็นหลัก 

คือ แรงบันดาลใจการเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา อุปสรรคและการแก้ไข และ

ความภูมิใจในการทำางานน้ี บทสัมภาษณ์ของครูท้ัง 24 ท่านสังเคราะห์มาเป็น 

ความรู้จากการตีความของหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหากต้องการนำาความรู้นี้ไปใช้ปฏิรูปการศึกษา 

ควรเรียนรู้บริบทที่เกี่ยวข้องด้วย ข้อสังเคราะห์ทั้งสิ้น 19 ข้อสรุปได้ดังนี้

 1. ครูที ่เข้าร่วมส่วนมากไม่ทราบมาก่อนว่า Research-Based 

Learning (RBL) คืออะไร จำานวนไม่น้อยเข้าร่วมเพราะชอบคำาว่า “เพาะพันธ์ุ 

ปัญญา” ท่ีให้ความหมายเชิงบวกของการศึกษา มีบางท่านท่ีผู้บริหารให้เข้า 

ร่วมเพราะภาพลักษณ์ของ สกว. การได้ทุนจาก สกว. เป็นเกียรติอย่างหนึ่ง 

ของโรงเรียน น่ายินดีที่ส่วนหนึ่งเข้าร่วมเพราะเคยอยู่ในโครงการยุววิจัย 

ยางพารา เคยรับทุนโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน หรือโครงการด้านการศึกษา 

อื่นของ สกว. มาก่อน (เช่น LLEN, TC) กลุ่มหลังนี้มีความเชื่อมั่นใน สกว. 

มากกว่า RBL หรือ เพาะพันธุ์ปัญญา สะท้อนให้เห็นว่า brand เกิดแล้ว 

ในเบื้องต้นโดยชื่อโครงการและหน่วยงานสนับสนุน การที่ครูสมัครเข้าโดย

ไม่ถูกบังคับจากผู้กำากับเหนือตน (สพฐ.) หมายความว่าครู (หรือผู้บริหาร 

สถานศึกษา) กลุ่มนี้กำาลังแสวงหากระบวนการใหม่ๆ เอามาใช้ในอาชีพตน 

ความสำาเร็จมาจากความสนใจส่วนตัว ไม่ใช่สั่งการ เราสามารถกล่าวได้ว่าครู

มาด้วยแรงจูงใจ (motivation)  มากกว่าแรงบันดาลใจ (inspiration)
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 2. แรงบันดาลใจไม่ได้เริ่มต้นจากการเข้าใจ RBL เมื่อเข้าร่วมแล้ว 

จึงเห็นคุณค่าของ RBL แสดงให้เห็นว่าความสำาเร็จเกิดจากศรัทธาก่อน  

แต่จะไม่สำาเร็จเลยหากไม่มีส่วนที่เป็นปัญญาให้ครูเห็นคุณค่า ในส่วนของ 

ปัญญา ครูสะท้อนให้เห็นความพึงใจกับปัญญาภายในที่เกิดจากปฏิบัต ิ

การจิตตปัญญาศึกษามากกว่าการได้ปัญญาภายนอก การสะท้อนเรื่องจิตต

ปัญญาศึกษาผ่านบทสัมภาษณ์ของครูจำานวนมากที่กล่าวถึงความสุขของ 

ทั้งนักเรียนและครู ทั้งๆ ที่เป็นภาระที่หนักมาก ต้องเสียสละเวลา ครูมีรู้สึก

รุนแรงถึงความเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นขั้วตรงข้ามกับความสัมพันธ์เดิมที่

เป็นระบบการใช้อำานาจในห้องเรียน สิ่งนี้แสดงนัยยะว่าระบบการศึกษาไทย

มีปัญหาใหญ่ท่ีบรรยากาศในการเรียนรู้  และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 

 3. ด้วยเหตุนี้ พละ 5 ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  

ใช้อธิบายปรากฏการณ์ของความสำาเร็จของเพาะพันธุ์ปัญญาได้ดี ครูเข้าร่วม

เพราะศรัทธานำาหน้า การมีอุปสรรคทำาให้ครูต้องใช้วิริยะไปสู่ปฏิบัติที่ถึง 

พร้อมด้วยสติและสมาธิ จนในที่สุดเข้าใจด้วยตนเอง (เกิดปัญญา) ปัญญา 

ในที่นี้คือความเข้าใจว่า RBL สร้างการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนได้ และ 

ทำาอย่างไร

 4. บทสัมภาษณ์ครูไปในทางเดียวกันว่า ในระยะแรกนักเรียนปฏิเสธ

เพาะพันธ์ุปัญญา มีจำานวนมากท่ีทำาเพราะครูกำาหนดให้มาทำา นักเรียนมาด้วย 

ความทุกข์ แต่เมื่อนักเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง เขาจะเข้าใจ  

มีความสุข และมีความทุกข์หากถูกให้หยุด การเปลี่ยนแปลงทั้งครูและนักเรียน

เป็นสิ่งที่เกิดเฉพาะตน รู้เฉพาะตนเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น การขับเคลื่อน

งานเพาะพันธุ์ปัญญาด้านนักเรียนไม่สามารถใช้ศรัทธาได้เหมือนครู เพราะ

ครูมีเป้าหมายในการเป็นครู แต่นักเรียนยังไม่มีเป้าหมายการเรียน ตัวอย่าง
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จำานวนมากที่ครูให้สัมภาษณ์ตีความได้ว่า หากไม่มาด้วยบังคับ นักเรียน 

ก็มาด้วย “ความอยาก” จากที่เห็นความสนุกได้ออกนอกห้องเรียนของรุ่นพี ่

ความอยากเช่นนี้เป็นแรงจูงใจ จนกระทั่งเมื่อปฏิบัติจบ การเปลี่ยนแปลงที่

เขารู้ตัวได้เปลี่ยนแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจ จึงถือเป็นการใช้ความอยากที่

เป็นตัณหาชักจูงเข้าสู่ฉันทะ การค้นพบปลายทางที่พลิกขั้วไปจากเดิมเช่นนี ้

ต้องการความเพียร ความอดทน ดังนั้นกระบวนการนี้ต้องการการประคอง

อย่างต่อเนื่อง พี่เลี้ยงประคองครู ครูประคองนักเรียน

 5. จุดเด่นของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาคือ โจทย์วิจัยที่ค่อยๆ  

ก่อตัวขึ้นในความคิดของนักเรียนเอง อันเกิดจากประสบการณ์นอกห้องเรียน 

ที่ครูจัดให้ นักเรียนเป็นเจ้าของความอยากรู้นั้น การรู้สึกเป็นเจ้าของทำาให้

นักเรียนทำางานอย่างมีเป้าหมายของตนเอง การเรียนรู้เกิดจากการใช้ความคิด 

ของตนเองแล้วนำาไปปฏิบัติ แม้แต่กระบวนการทำางานก็ได้จากการทำางาน 

เป็นกลุ่ม ไม่ใช่เอ่ยขอขั้นตอนการปฏิบัติจากครู โจทย์เช่นนี้มีบริบทจริง  

ทำาให้สาระวิชาท่ีเรียนเช่ือมโยงความจริงในชีวิต เห็นคุณค่าการเรียน เม่ือปฏิบัติ 

ก็ได้เรียนรู้มากขึ้นจากการทบทวนกลั่นกรองความถูกต้องของความรู้ท่ีใช้ 

เข้าใจเง่ือนไขของบริบทท่ีควบคุมการใช้ความรู้ ท้ังหมดน้ีสรุปได้ว่ากระบวนการ

เพาะพันธุ์ปัญญาได้สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และกระบวนการสร้าง 

การเรียนรู้ให้นักเรียน

 6. ผลที่สะท้อนจากการใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาและผลที่เกิด 

ตามมาให้คำาตอบว่า จิตวิญญาณความต้องการเป็นครูที ่ดีมีอยู ่ในจิตใต ้

สำานึกของครูจำานวนมาก   แต่ถูกบดบังด้วยระบบการศึกษาที่มีอำานาจกดทับอยู ่

ยังสามารถสรุปได้ว่าการศึกษาไม่ควรใช้ระบบประเมินที่เป็นแรงจูงใจ 

ด้วยรางวัลและโทษ (carrot and stick) แต่ควรขับเคลื่อนด้วยการสร้าง  
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(และบริหาร) แรงบันดาลใจ ผู้บริหารการศึกษาต้องไว้ใจครู ให้อิสระแก่ครู

ในเรื่องกระบวนการ มากกว่าการควบคุมกำากับที่สร้างความอึดอัด ปิดกั้น 

ความคิดสร้างสรรค์ของครู

 7. ครูจำานวนมากยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา การเรียนรู้

เพื่อเปลี่ยนทัศนคติใหม่ของการเป็นครูจึงควรเป็นปฏิบัติการต้นๆ ที่การปฏิรูป

การศึกษาไทยควรพิจารณา ประสบการณ์เพาะพันธุ์ปัญญาสรุปว่า ไม่สามารถ

สำาเร็จได้โดยการอบรม แต่ต้องให้ครูปฏิบัติ จนรู้แจ้งและเปลี่ยนแปลงด้วย

ตนเอง เครื่องมือพัฒนาให้เกิด transformation ของครูคือจิตตปัญญาศึกษา

 8. เมื่อจิตวิญญาณของครูถูกฟื้นคืนมา ครูทุกคนกล่าวเป็นเสียง

เดียวกันว่ารางวัลจากการทำางานนี้ คือ ความภูมิใจที่นักเรียนเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้น น่ายินดีที่การเปลี่ยนแปลงที่ครูพูดมากถึงที่สุดไม่ใช่รางวัลจาก 

การประกวดต่างๆ แต่เป็นพฤติกรรม ทักษะการทำางาน ทักษะชีวิต ทักษะ 

การเรียนรู้ เช่นมีวินัย รู้จักการรอคอย มีความรับผิดชอบ มีระบบคิดที่เป็น

ผู้ใหญ่ขึ้น มีเป้าหมายการเรียน การที่ปัจจุบันนี้ครูส่วนมากมุ่งผลไปที่รางวัล 

จากการประกวดนั้นแสดงว่าจิตวิญญาณที่ดีแต่เดิมถูกครอบงำาด้วยเจตคติ 

ที่ผิด การปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่การยก “วิทยฐานะ” ครูอย่างที่ทำากันอยู่  

เพาะพันธ์ุปัญญาพบว่า  การยกระดับ  “จิตฐานะ”  ของครูมีความสำาคัญมากกว่า

 9. เพราะความคุ้นชินกับโครงงานในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อีกท้ัง 

แต่เดิมการทำาโครงงานที่สัมพันธ์กับชุมชนใช้วิธีหาความรู้จากการสืบเสาะ 

สอบถามจากผู้อื ่น (เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น) การทำาโครงงานฐานวิจัยแบบ 

เพาะพันธุ์ปัญญาที่ review บริบทชุมชนจึงเป็นเรื่องใหม่สำาหรับครู ขณะนี ้

พ่ีเล้ียงยังเป็นท่ีปรึกษาท่ีสำาคัญ หากต้องการให้การทำาโครงงานแบบเพาะพันธ์ุ

ปัญญาประสบความสำาเร็จ เราต้องพัฒนาทักษะการมองเห็นโจทย์โครงงานฐานสง
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วิจัยและทักษะการออกแบบกิจกรรมโครงงานให้ครู เพื่อ coach นักเรียนได้

ถูกต้องด้วยตนเอง

 10. พี่เลี้ยงที่ทำางานต่อเนื่อง วางตัวสร้างความสัมพันธ์แนวราบกับคร ู

และนักเรียน คือปัจจัยสำาคัญให้ครูกล้าทำาเร่ืองยากเช่นน้ี การปฏิรูปการศึกษา 

ตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญาต้องลงทุนพัฒนาพี่เลี้ยง ลงทุนหล่อเลี้ยงให้

ทำางานได้ หนทางที่เหมาะสม คือ ขับเคลื่อนผ่านพันธกิจของมหาวิทยาลัย

รับใช้สังคม (social engagement) จึงเป็นกุญแจสำาคัญของการมีโครงสร้าง 

พื้นฐานพี่เลี้ยงเพื่อขยายผล ดังนั้นควรจัดให้การเรียนรู้ RBL แบบเพาะพันธุ์

ปัญญาเป็นภารกิจของอุดมศึกษา  โดยเฉพาะคณะท่ีมีหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู

 11. การสร้างความรู้ด้วยระบบคิด “ผลเกิดจากเหตุ” เป็นท่ียอมรับ

ว่ามีพลังสร้างระบบคิดแก่นักเรียน แต่ครูยังต้องการพัฒนาทักษะคิดเชิง 

เหตุและผล ทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการบูรณาการความรู้  

ขณะน้ีเพาะพันธ์ุปัญญามีชุดความรู้ เคร่ืองมือ และกระบวนการ ท่ีผ่านการใช้ 

ปรับแก้มา 4 ปีแล้ว  พร้อมที่จะขยายผลได้หากมีตัวทวีคูณที่พร้อมรับต่อ 

 12. กระบวนการคิดแบบย้อนกลับ (ผลเกิดจากเหตุ) ทำาให้คร ู

มีสมรรถนะ backward design นำามาใช้ปฏิรูปการสอนจากการถามให ้

นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จนเข้าใจ “ถามคือสอน” การถามในบรรยากาศที ่

เกิดจากจิตตปัญญาศึกษาทำาให้นักเรียนเรียนรู้แบบเปิดกว้าง เพาะพันธุ ์

ปัญญา มีองค์ความรู้นี้แล้ว ทักษะนี้ควรขยายสู่ครูทั่วไป

 13. นักเรียนเพาะพันธ์ุปัญญาเกิด growth mindset เปล่ียนทัศนคติ 

การมองโลก เข้าใจตนเองและผู้อื่น เปลี่ยนพฤติกรรม แม้ว่าจะเป็นที่พอใจ

ของครูและผู้ปกครอง แต่ยังไม่สามารถโน้มน้าว ผอ. และครูอื่นช่วยกัน
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ขยายผลนำากระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาไปใช้ เพราะระบบประเมินถูกยึด 

อำานาจอยู่ท่ีส่วนกลาง และไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพได้ การศึกษา 

ต้องมอบอำานาจการประเมินส่วนนี ้ให้ครูโดยประเมินแบบ formative 

assessment ที่ไม่มีการจัดอันดับเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น แต่ประเมิน

ที่พัฒนาการ หรือความเปลี่ยนแปลงที่เทียบกับจุดเริ่มต้นของแต่ละคน  

การประเมินเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก เช่น ครู เพื่อน  

และผู้ปกครอง

 14. การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนตรงตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ที่วงการการศึกษากำาลังมองหา นอกจากนั้นกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา 

ยังใช้ได้กับทุกสาระวิชา และเด็กทุกประเภท โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 

ที่วิธีการอื่นไม่สามารถแก้ได้แล้ว หมายถึงกระบวนการนี้สามารถยกคุณภาพ

การศึกษาได้ทั้งห้อง เพราะทำาให้เกิดสภาพของ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู”  

จากจิตตปัญญาศึกษา และ “นักเรียนช่วยเหลือกัน” จากการเรียนร่วมกัน

เป็นกลุ่ม (cooperative learning) ตามพระราชดำารัสพระราชทานแนวทาง 

การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9

 15. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญายังไม่สามารถเพิ่มจำานวนครูในโรงเรียน

ได้เท่าที่ควร อุปสรรคสำาคัญคือครูไม่มีเวลา เพราะครูมีภาระงานอื่นนอก

ห้องเรียนที่ต้องทำาตอบสนองตัวชี้วัดต่างๆ ครูจำานวนมากกล่าวว่าผลจาก

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสามารถใช้ตอบสนองตัวช้ีวัดท่ีโครงการอ่ืนต้องการได้  

จึงเป็นเหตุที่ผู ้บริหารสนับสนุนการทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ดังนั้น  

ควรสื่อสารให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบความจริงนี้ เพื่อจัดสรรทรัพยาการ

ให้ทำาเพาะพันธุ์ปัญญาทดแทนโครงการอื่น จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่มี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากกว่าสง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



 16. ความยั่งยืนของเพาะพันธุ์ปัญญาข้ึนกับการขยายผลในโรงเรียน  

ท่ีผ่านมา 4 ปี พบว่าจำานวนครูเพาะพันธ์ุปัญญาในแต่ละโรงเรียนค่อนข้างคงท่ี 

คือ ประมาณ 5-7 คน เท่านั้น ทุกแห่งมีแรงต้านการเปลี่ยนแปลงจากคร ู

จำานวนมาก สะท้อนปัญหาการบริหารโรงเรียนที่ไม่ยืดหยุ่น ติดอยู่ใน  

comfort zone ไม่มีเป้าหมายท่ีการศึกษาของนักเรียน ไม่พยายามแก้ปัญหา 

รองรับส่ิงใหม่ ผู้ปริหารไม่เข้มแข็ง ไม่ใส่ใจ ท้ิงให้เป็นภาระครูเพาะพันธ์ุปัญญา 

ฝ่ายเดียว การพัฒนาครูเพ่ิมข้ึนไม่สามารถใช้วิธีการ top-down ได้ ครูเปล่ียน 

ท่ีจิตวิญญาณ ต้องใช้ KM, PLC และจิตตปัญญาศึกษาแทรกซึมไปยังครูท่ีเหลือ 

อย่างมียุทธศาสตร์ และสร้างความพร้อมด้านอ่ืน เช่น การจัดให้เพาะพันธ์ุปัญญา 

เป็นวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีโครงสร้างทางสังคม เช่น ชมรม

เพาะพันธุ์ปัญญา PLC ของครูและผู้ปกครองเพาะพันธุ์ปัญญา PLC ของ

กรรมการสถานศึกษาเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นต้น

 17. เสียงสะท้อนถึงการร่วม workshop พัฒนากระบวนการคิดของ 

ครูจำานวนมาก บ่งบอกถึงการสูญหายไปของความคิดนอกกรอบ หรือความคิด 

สร้างสรรค์ เพราะในขณะที่เพาะพันธุ์ปัญญาต้องการให้เกิดทักษะคิดไปสร้าง 

นวัตกรรมการสอนด้วยตนเอง แต่ครูยังหวังให้เพาะพันธ์ุปัญญามอบเคร่ืองมือ

สำาเร็จรูปให้  กระบวนทัศน์น้ีเป็นอุปสรรคของการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลเรียนรู้ 

 18. เร่ืองการพัฒนาความคิดในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็นข้อข้องใจ 

ครูมานานว่าทำาอย่างไร ครูชอบกระบวนการ workshop ของเพาะพันธ์ุปัญญา 

ที่ทำาให้ครูเข้าใจการสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เอาไปใช้กับ 

นักเรียนได้ สะท้อนให้เห็นว่าต้องจัดสรรเวลาให้ครูปฏิบัติเอง มีคนช่วย coach 

การปฏิบัติของครู ดังนั้นต้องยกระดับพี่เลี้ยงจาก coach กระบวนการ 

ทำาโครงงานฐานวิจัยให้เป็น coach การพัฒนาความคิดมากขึ้นสง
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 19. ข้อสรุปรวบยอดคือ เราเรียนรู ้การจัดการสู ่ความสำาเร็จว่า  

ต้องเริ่มด้วยแรงจูงใจ แล้วเปลี่ยนให้เป็นแรงบันดาลใจ  ความยั่งยืนเกิดเมื่อ

เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นความคลั่งไคล้  (passion)
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ครูวิเชียร  ไชยโชติ 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 ที่ไพรบึงวิทยาคม  นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาเรียนอย่างมีความสุข  

กระหายท่ีจะเรียน  เพราะครูวิเชียรจูงมือนักเรียนร่วมเดินทางบนเส้นทาง 

RBL ไปด้วยกัน  ยามมืดหม่นจากความกลัวครูคือไฟฉายส่องทางกล้า   

ยามที่โดดเดียวครูคือมิตร  ยามที่ต้องการพิชิตการเรียนรู้ครูคือแม่ทัพ    

ครูวิเชียรคือหลายคนในหนึ่งร่างที่พร้อมสำาหรับทุกสถานการณ์   การสร้าง

ความสัมพันธ์แนวราบก่อเกิดบรรยากาศใหม่ที่นักเรียนเรียนด้วยจิตใจ

ร่าเริงและกล้าหาญ พร้อมที่จะผจญกับความไม่รู้  เปลี่ยนให้เป็นความรู้

จากกระบวนการวิจัย

1“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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“ครูผู้เป็นทั้งครูและ
	มิตรในเวล�เดียวกัน”

ครูวิเชียร  ไชยโชติ   

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ 

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครูทำ�โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา?

 พูดตามตรงนะ ผมย้ายมาจากอีกโรงเรียนหนึ่งและที่ย้ายมาโรงเรียน

นี้ก็เนื่องจากเป็นศิษย์เก่า มาใหม่ๆ ก็ไม่รู้บริบทของโรงเรียนเท่าไร ผู้บริหาร 

ส่งผมให้ไปอบรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ไปเพราะถูกสั่ง เพราะเราเป็น 

คนใหม่ของโรงเรียน ผู้บริหารเขาอาจมีเจตนาดีอยากให้เราไปอบรมเพื่อ 

พัฒนาตนเอง ว่าตามตรงมาคิดตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเข้าใจเพาะพันธุ์

ปัญญาจริงหรือเปล่า

2 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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ไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลย�แล้วอยู่กับเพาะพันธุ์ปัญญา�

มาตั้งนานได้อย่างไรกัน?

 แต่แรงบันดาลใจแรกเริ่มจริงๆ ไม่ได้มาจากความชอบหรือความสนใจ

ในตัวโครงการเลย แต่เกิดหลังจากผ่านไปแล้ว 1 ปี โครงการในปีที่ 2 ผมได้

เข้าไปคลุกคลีกับโครงการและนักเรียน  จึงทำาให้ผมได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง 

แรกเร่ิมเดิมที ผมได้อยู่ในกลุ่มของครูแกนนำา ไม่ได้มีอำานาจการตัดสินใจอะไร 

เพราะการตัดสินใจส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหัวหน้าโครงการ เมื่อทำาไปสักระยะ 

ผมเริ่มเห็นปัญหา แต่ตัวผมเองก็ไม่สามารถเข้าไปทำาอะไรได้ เพราะผมได้ 

แต่ทำาตามผู้บริหารและหัวหน้าโครงการ ผมเลยเกิดความคิดกับตัวเอง 

เสมอว่า ถ้าหากเป็นผม ผมไม่ทำาแบบนั้น ผมจะทำาอีกแบบหนึ่ง ผมจะช่วย

พัฒนาเด็กแบบนี้ ผมมองเห็นว่า สิ่งที่ทำาอยู่นั้นมันไม่ใช่แนวทางที่เพาะพันธุ์

ปัญญาบอกกับผมตอนที่ผมไปอบรม

คนใหม่�ระบบเดิมๆ�แล้วครูไม่ท้อหรือ?

 ไม่ครับ เมื่อผมเริ่มเข้าใจแล้ว ผมมีความคิดว่าถ้าหากปีหน้าผมได้มี

โอกาสเป็นหัวหน้าโครงการ ผมจะนำาแนวคิด นำาปัญหาของปีที่ผ่านมาแก้ไข

ปรับปรุง เพื่อให้ได้การทำางานที่ดีขึ้นในปีต่อไป จากนั้นผมจึงได้เสนอตัวเอง

เข้าไปทำาโครงการในปีต่อไป แต่ผู้บริหารไม่ยอมรับให้ผมทำาหน้าที่หัวหน้า

โครงการ ถึงข้ันอยากให้หยุดทำาโครงการน้ี อาจเพราะยังมีปัญหาจากปีก่อนๆ อยู่ 

หรือจะมาจากเหตุผลอะไรก็ตามแต่ 

3“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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เป็นเรื่องปกติใช่ไหม�ที่มันเปลี่ยนไปมา?

 โรงเรียนปกติก็เป็นอย่างน้ี เรามีปัญหาต้องแก้มากมาย ผู้บริหารต้อง

ตัดสินใจว่าจะเอาเวลาครูไปทำาอะไรที่แก้ปัญหาได้ดีกว่า เพาะพันธุ์ปัญญา 

ไม่ได้อยู่ในรายการตัวเลือก เขาก็อยากหยุด ครูหลายคนก็อยากหยุด แต่ด้วย 

ความที่ใจอยากทำาจริงๆ เลยขออาสาทำาอีกครั้ง แต่ก็มีหลายกระแสบอกว่า  

งานจะล่มบ้าง งานไม่ประสบผลสำาเร็จบ้าง นั้นอาจจะเกิดจากเป็นครูที่ย้าย

มาใหม่ซึ่งยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรให้เขาเห็นว่าเราสามารถทำาได้ 

ยิ่งทำาให้ผมรู้สึกว่า ผมต้องทำาให้เขาเห็นประสิทธิภาพในตัวผมเองมากขึ้น  

พูดง่ายๆ คือ อยากลบคำาสบประมาทท่ีได้ยินมา จึงเกิดแรงบันดาลใจข้ึนมาว่า 

ผมต้องทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้เป็นไปตามแนวคิด และแนวทางของ 

โครงการให้ได้ เพื่อผลดีต่อตัวนักเรียนเอง อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารเห็นใน 

ความสามารถของผมและทีมงานครูแกนนำาด้วย เหตุนี้เองจึงทำาให้ผมตั้งใจ 

ที่จะทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา และสัญญากับ 

ตัวเองว่าไม่มีวันถอยกับงานนี้แน่ๆ

เข้าใจว่าเป็นการเอาชนะอุปสรรคที่ตัวเราก่อน�หมายถึงครูทั่วๆ�

ไปก็ต้องเป็นอย่างนี้?

 แก้ตัวเราได้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำาได้นะครับ งานแบบน้ีต้องการทีม  

มีเพื่อนสนับสนุนช่วยกัน เพราะมันเป็นการทำาโครงงานที่ต้องบูรณาการงาน

กันเรียกว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เลยก็ว่าได้ เอาสาระมารวมกันให้เป็น

สิ่งเดียวกับการทำาโครงงาน   ถ้าแค่เอาชนะอุปสรรคเฉพาะครูคนเดียวมันไม ่

สำาเร็จหรอก ครูจำานวนมากไม่เข้าใจว่าการทำาโครงงานคือการเรียน เขาเห็นว่า 

การทำาโครงการทำาให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน 

4 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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ไม่สามารถทำาให้นักเรียนเก่งได้ อีกทั้งยังกระทบต่อการสอบโอเน็ตของ 

ส่วนกลางอีกด้วย เห็นไหมครับว่ามันเป็นเร่ืองของความเช่ือท่ีต่างกัน ตอนแรก

ยากมากที่คนจะเชื่อกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญา บางคนถึงกับเรียกว่า

เป็นโครงการเพาะพันธุ์ปัญหาไปเลย ความจริงครูที่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้มามี

ส่วนร่วมกับโครงการแต่อย่างไร แต่จากกระแสและทัศนคติจากคนบางส่วน 

จึงทำาให้มองเป็นโครงการเพาะพันธุ์ปัญหา เป็นการสร้างปัญหามากกว่า 

การสร้างปัญญาให้แก่นักเรียน

เราจะแก้ทัศนคติอย่างไร�ครูมีคำ�แนะนำ�ไหม?

 ผมคิดว่ายากครับ เพราะเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้

ด้วยตนเองเท่านั้น เกิดการเรียนรู้เมื่อลองได้ลงมือทำา ถ้าใจปฏิเสธตั้งแต่แรก 

ไม่ได้ทำา ไม่อยากทำา แล้วจะรู้ได้ไง เราไปบอกเขา เขาก็ไม่มีทางเช่ือเราแน่นอน  

เพราะการทำาโครงงานของการศึกษาไทยที่ผ่านมามันทำาให้ครูกลัว กลัวว่า 

จะมีภาระเพิ่ม ตอนนี้งานก็มากล้นอยู่แล้ว ไม่ควรเอาปัญหาเข้ามาอีก 

เมื่อมองว่าเป็นปัญหาตั้งแต่แรก การเริ่มก็ยิ่งยาก อีกอย่างผมมองว่าปัญหา 

มันไม่ได้อยู่ที่งาน  มันอยู่ที่คนทำางานต่างหากที่สร้างปัญหา

แปลว่าเราต้องเริ่มแก้ที่ครูใช่ไหม�แก้กันยังไง?

 ใช่ครับ เราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็น 

เพราะเราเป็นครูธรรมดา แต่เมื่อได้เข้าโครงการแล้ว  เราต้องเป็นครูที่ต้องรู้จัก

กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาว่าทำายังไง และจะทำาให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจได ้

อย่างไร ซ่ึงการสอนปกติท่ัวไป คือ เข้าห้องเรียนและสอนธรรมดา แต่ถ้าเป็น

เพาะพันธ์ุปัญญามันไม่ใช่ มันต้องใช้กระบวนการจิตตปัญญา กระบวนการต่างๆ  
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ที่ทำาให้นักเรียนได้ละลายพฤติกรรม กล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด และแสดง 

ความคิดเห็นออกมา ผมคิดเสมอว่า ถ้าผมทำาให้นักเรียนสามารถแสดง 

ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นคนอื่นได้ นักเรียนก็จะมีความกล้า  

แต่ด้วยความท่ีผมเป็นครูใหม่ ดังน้ันผมต้องเปล่ียนแนวทางในการทำางานใหม่ 

โดยจะใช้ประสบอันน้อยนิดของผมยังไง เพื่อทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้และ 

เข้าใจกระบวนการทำางานของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และนี่เป็นอุปสรรค

หนึ่งที่ทำาให้ผมต้องเอาชนะมันให้ได้

จริงๆ�ครูยังกลัวอยู่ไหม?

 ว่าตามจริงไม่กลัวเพาะพันธ์ุปัญญา แต่กลัวตัวเองว่าผมควรทำาเช่นไร 

ถึงจะสามารถถ่ายทอดกระบวนการเพาะพันธ์ุปัญญาออกไปได้ ซ่ึงถ้าผมถ่ายทอด 

ไปผิดๆ ก็จะทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้และความไม่เข้าใจ ตัวนักเรียนเอง 

ก็จะไม่เข้าใจว่าสิ ่งที ่ผมต้องการถ่ายทอดไปนั ้นคืออะไร ต้องการอะไร 

แต่ในทางกลับกันหากผมสามารถถ่ายทอดกระบวนการและเรื่องราวได้ 

ถูกต้อง และตรงเป้าหมาย ก็จะสามารถทำาให้นักเรียนตอบสนองความคิด 

แสดงความกล้าที ่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ อีกทั ้งนักเรียนยังสามารถ 

ขับเคลื่อนและดำาเนินการตามกิจกรรมของเราได้ การทำากิจกรรมของเรา

ก็มีข้อจำากัดเรื่องกิจกรรมอื่นของโรงเรียนด้วย เป็นเรื่องการแบ่งเวลา การให ้

ความสำาคัญ  ทุกคนก็เห็นว่ากิจกรรมของตนเองสำาคัญทั้งนั้น
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ขอให้เล่าเรื่องด้านนักเรียนบ้าง�ที่นี่เป็นยังไง?

 การเร่ิมกับนักเรียน ไม่ว่าท่ีน่ีหรือท่ีไหน ผมเช่ือว่าเหมือนๆ กันครับ ไม่ง่าย  

นักเรียนเคยชินกับการเรียนง่ายๆ นั่งฟัง จำาให้ได้ แค่นี้ก็ผ่าน ครูก็พอใจแล้ว 

เราต้องเปลี่ยนทัศนคติเขาใหม่นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ทำาอะไรแล้วเขาจะเรียน

อย่างนี้เอง  เริ่มจากนักเรียนไม่รัก ไม่ชอบ และไม่อยากเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา 

แค่เห็นช่ือโครงการนักเรียนก็ถึงกับขยาดแล้ว เด็กรุ่นใหม่เห็นรุ่นพ่ีปี 1 ปี 2 แล้ว  

เห็นรุ่นพี่ขยาดไม่อยากเรียน ทั้งๆ ที่เด็กกลุ่มนั้นยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและ

เรียนรู้แต่อย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเด็กไม่ชอบการทำาโครงงานอยู่แล้ว  

คิดว่ายากและเป็นเรื่องที่เสียเวลา ในปีแรกที่เข้ามาทำา มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคย

ได้ยินนักเรียนบ่นว่า พ่อ แม่ ส่งมาเรียนหนังสือนะไม่ได้ส่งมาทำาอะไรแบบนี้ 

มันเกิดคำาถามขึ้นมาในใจนะว่า แล้วที่เราทำาอยู่มันไม่ใช่การเรียนเหรอ หรือ 

ว่าเราต้องสอนแค่ในห้องเรียน มันเป็นเรื่องเดียวกับครู คือ กลัวก่อนทำา 

ไม่รู้ว่าทำาแล้วได้อะไร ไม่น่าเช่ือว่าการเรียนการสอนท่ีผ่านมาเกือบสิบปีกลาย 

เป็นการทำาให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดหน้าชั ้น ไม่กล้าพูดต่อ 

สาธารณะชน ไม่กล้าพูดในห้องเรียน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่กล้า 

ตอบคำาถาม ขาดทักษะด้านการปฏิบัติ เลยไม่กล้าลองกับเพาะพันธุ์ปัญญา 

เหมือนกับการเรียนในปัจจุบันยิ่งเรียนยิ่งถดถอย 

แต่เขามีเพื่อนทำ�เป็นกลุ่มไม่ใช่หรือ�เรื่องนี้ไม่ช่วยหรือครับ?

 จุดเด่นของเพาะพันธุ์ปัญญาคือการให้ทำาทั้งห้อง มันทำาให้เด็กเรียน

รู้ทางสังคมผ่านการทำางานร่วมกัน เขาได้ทักษะการทำางานร่วมกับคนอื่น  

แต่เด็กทั้งห้องมีพื้นฐานไม่เท่ากัน รวมถึงความคิด ความสามารถ และความ

กล้าแสดงออกก็ไม่เท่ากันด้วย พอเราสอนไปเรื่อยๆ นักเรียนบางคนก็รับได้  
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บางคนก็รับไม่ได้ เพราะโดยพื้นฐานแล้วเด็กจะมีความรู้ความสามารถที ่

แตกต่างกัน คนไหนเก่งก็เก่งไปเลย ส่วนคนอ่อนหน่อยก็ไม่อยากเข้าร่วม 

กิจกรรม ถามก็ไม่ตอบ เหมือนกับยิ่งกลัว เราต้องเอาจุดนี้ผ่านให้ได้ ไม่เช่น

นั้นก็เป็นการทิ้งเด็กหลังห้อง เพาะพันธุ์ปัญญาให้ทำาทั้งห้อง เพราะต้อง 

การพัฒนาทั้งหมด

 นอกคาบเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาหากผมเจอนักเรียนในโครงการ  

ผมก็จะพยายามเข้าไปพูดคุย เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เขารู้จักคิด 

รู้จักพูด พยายามให้เขามองเราเป็นเพื่อน แต่เราต้องไม่ให้เขาเป็นเพื่อนกับเรา 

เพราะถ้าหากเขาเป็นเพื่อนกับเรา เขาจะไม่ฟังเรา ดังนั้นเราควรระวังในส่วน

นี้ด้วย แต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้ว ก็จะทำาให้เราสามารถพูดคุยกับเขาได ้

ทุกเรื่อง บางทีเราก็ควรทำาตัวกลมกลืนกับเขาบ้างก็ดีนะ

เหนื่อยกับการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับ?

 ยิ่งเป็นครูผู้น้อย มาเป็นครูแกนนำา อาสาทำาเองอย่างนี้ยิ่งเหนื่อยกว่า

ปกติอยู่แล้วครับ แต่ปัญหาแก้ได้นะ เรื่องครูผมก็จะพยายามอธิบาย พูดคุย 

ให้ครูที่มองโครงการไม่มีประโยชน์ เสียเวลา บอกเค้าว่าโครงการนี้เป็น

อย่างไร สอนนักเรียนให้รู ้จักคิดวิเคราะห์ กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะ 

แสดงความคิดเห็น พยายามพูดให้เขาเข้าใจถึงรูปแบบของโครงการและประโยชน์ 

ของโครงการที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และทุกครั้งที่มีกิจกรรมหรือการประชุม  

ก็จะพยายามพูดและนำาเสนอกิจกรรม และความสามารถของนักเรียนในโครงการ 

ให้ที่ประชุมทราบ ให้ครูในโรงเรียนได้รู้จัก เพื่อเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ

ของเขาให้ดีขึ้น หมายความว่าเราต้องอดทนทำาไปก่อน แล้วให้ผลสำาเร็จมัน

บอกแทนเรา ผมว่าโครงการนี้ยากที่ครูต้องอดทนก่อนนี่แหละ
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อะไรทำ�ให้อดทน?

 ผมเชื่อว่าครูทุกคนตอบได้ตรงกันว่าเราศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักการ  

กระบวนการท่ีเรารับมาจากเพาะพันธ์ุปัญญา เม่ือศรัทธาแล้วเราต้องมีเป้าหมาย 

การเป็นครูด้วย สองเร่ืองน้ีรวมกันจึงอดทนทำาตามศรัทธาได้ เม่ือได้ผลแล้วเรา 

จึงรู้ว่าที่เราศรัทธาทำานั้นมันนำาไปสู่ปัญญาได้จริงๆ

ครูต้องทำ�งานเป็นทีมมากเลยใช่ไหม?

 แบ่งหน้าท่ีความความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับความสามารถ 

ศักยภาพของครูทุกคน การจัดการคือให้ครูทุกคนมีหน้าที่ เพราะหากทุกคน 

มีหน้าที่ ทุกคนก็จะมีงานทำา ก็จะสามารถแก้ปัญหาความน้อยใจลงได้  

เขาจะไม่รู้สึกว่าเขาด้อยหรือรู้สึกว่าใครเด่นกว่าใคร หลักของเราคือ ทุกครั้ง

ก่อนเร่ิมสอน  เราจะมีการประชุมล่วงหน้าก่อน 2 วัน เพ่ือวางแผนและทำาความ

เข้าใจว่ากิจกรรมที่จะทำานั้นมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นให้ทุกคนกลับไปเตรียม 

การสอน เพื่อพร้อมที่จะสอนจริงในวันรุ่งขึ้น โดยครูคนแรกจะทำาหน้าที่นำา

จิตตปัญญา ครูคนที่สองช่วยในการเล่นเกมละลายพฤติกรรมให้กล้า และ 

ครูคนท่ีสามจะสอนกระบวนการคิดต่างๆ ท่ีทำาให้นักเรียนได้รับความรู้ การคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ตามกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญาที่คร ู

เคยได้รับมาจาก ดร.สุธีระ 

กระบวนการ�PLC�ที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง?

 สำาคัญมากครับ ผมว่ามันเป็นช่วงการเรียนรู้วิชาครูที่ดีที่สุด เพราะ 

เป็นประสบการณ์จริง ในสถานการณ์จริง เพราะเราไม่สามารถนำาวิธีการสอน 

หรือรูปแบบต่างๆ มาใช้ท้ังหมด ครูเองจะต้องนำามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เหมาะกับ 

นักเรียนของเราด้วยเช่นกัน เราประชุมทบทวนทำา AAR หลังจากสอนเสร็จ 

ทุกคร้ัง เราจะมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้พูดคุยกัน 

ได้แสดงความคิดเห็น และได้ระบายความรู้สึก 9“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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ขอกลับมาท่ีนักเรียนอีกคร้ัง�เขารับกระบวนการสอนแบบน้ีได้ไหม�

เรียนแล้วเข้าใจดีไหม?

 ถ้าอยู่ในช่วงการทำาโครงงาน  หากนักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการ

ทำาการทดลอง เราจะต้องช่วยเขาแก้ปัญหา พยายามหาคำาตอบว่าเป็นอะไร  

ทำาไมถึงมีปัญหานะ ปัญหานี้เกิดจากอะไร เราต้องช่วยให้คำาปรึกษาเขา 

แต่เราไม่ได้เป็นคนชี้นำาเขา เราถามเขา จนกว่าเขาจะได้คำาตอบขึ้นมาเอง 

วิธีนี้จะทำาให้นักเรียนเกิดความสามารถในการซักถาม ในการคิด และยังช่วย 

ให้สามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากที่สุด

 เราพยายามให้เขาเรียนรู้จากการทำางานเป็นทีม แต่นักเรียนขาด 

ทักษะการทำางานเป็นทีม จะเห็นได้ว่าคนไหนที่เป็นคนทำางานก็จะทำาตลอด  

ส่วนคนไหนที่ไม่ทำางานก็จะไม่ช่วยเพื่อนตลอดเช่นกัน  บางทีทำากันคนสองคน 

ต่อกลุ่มก็มี จึงเห็นได้ว่านักเรียนขาดความสามัคคีในการทำางานเป็นกลุ่ม 

ซึ่งหากนักเรียนกลุ่มไหนมีปัญหา ผมก็จะเรียกมาคุยให้ทราบถึงปัญหา และ

พยายามอธิบายเขาถึงการทำางานเป็นกลุ่ม เช่น คนเราก็เหมือนอะไหล ่

รถยนต์ อะไหล่ทุกชิ้นต้องทำางานพร้อมกัน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป เราก ็

ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ครูพัฒนาตัวเองอย่างไร�เพราะดูเหมือนการอบรม�2�ครั้งต่อปี

ไม่น่าพอ?

 ถ้าเราทำา 4 ปี เราได้อบรม 8 คร้ังใช่ไหม แล้วทุกคร้ัง ทุกปีเรารู้เลย 

ว่าขาดไมได้ เพราะเพาะพันธ์ุปัญญามีเร่ืองใหม่มาฝึกเราทุกปี ผมต้องเข้าร่วม

ประชุมปฏิบัติการให้ได้ แล้วต้องศึกษาด้วยตัวเอง ตัวผมเองมีประสบการณ์

น้อย ผมก็ยิ่งต้องหาความรู้มากเพิ่มขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เราทำาได้ตามแนวทาง
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ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คือหนังสือของ ดร.สุธีระ ที่แจกให้กับโครงการ  

ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงเล่มปัจจุบัน ถ้าเราได้อ่านดูดีๆ มันจะสอดแทรกแนวคิด 

แนวทางของเพาะพันธ์ุปัญญาอยู่ในน้ันท้ังหมด ถึงแม้ผมจะทำาได้ดีไม่ถึง 100% 

แต่ก็ทำาให้ผมทราบแนวทางที่ถูกต้อง และทำาให้ผมต้องรู้จักขวนขวายค้นคว้า

มากขึ้น เพื่อที่จะนำามาสอนนักเรียนให้เข้าใจ นี่เป็นการที่สอนให้ครูคนหนึ่ง 

ที่รักที่จะทำาเพาะพันธุ์ปัญญานั้น ต้องรู้จักค้นคว้า เพื่อที่จะเป็นครูที่มีความ

สามารถในการที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ หรือที่สมัยนี้เรียกว่าเป็น “โค้ชชิ่ง” คือ 

ครูต้องมีความเป็นโค้ช เพราะฉะน้ันโค้ชจะต้องเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ  

พร้อมที่จะแนะนำานักเรียนได้ถูกทาง สามารถถาม เพื่อดึงความสามารถและ

ศักยภาพของนักเรียนออกมาได้ เป็นครูที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้นักเรียน

เข้าใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มีข้อบกพร่อง มีความถูกต้อง ตรงส่วนใด และ 

สามารถตีความข้อมูลนั้นได้อย่างไร ซึ่งอุปสรรคนี้คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ 

ตัวเรา ทำาให้เรารู้จักที่จะวางแผน เนื่องจากเรามีความสามารถน้อย และ 

ความสามารถของเรานั้นก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องมีการ

วางแผนที่ดี เราต้องมีความขยันมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

กับตัวเรายอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้าง และอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ในตัวเองที่สำาคัญนั่นก็คือ ความใส่ใจ

อะไรที่ครูรู้สึกว่าดีใจที่เราทำ�ได้ถึงจุดหมาย?

 การได้เห็นนักเรียนจากเด็กหลังห้องกล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดง 

ความคิดส่วนตัวของตัวเองออกมาได้ มันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของ 

นักเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งมันมีผลสืบเนื่องไปจน 

ถึงการเรียนหนังสือของนักเรียนด้วย นั่นคือส่งผลให้นักเรียนเรียนเก่งขึ้น  

อีกท้ังตัวเราเองยังรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำาหน้าที่ของครูเพาะพันธุ์ปัญญาได้  
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จากการเป็นครูธรรมดาๆ ก่อนเข้าโครงการ ได้เรียนรู้กระบวนการของ 

เพาะพันธ์ุปัญญาจึงทำาให้เราได้แสดงศักยภาพของตัวเองให้ครูด้วยกันเห็น 

และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูด้วยกัน 

สรุปได้ไหมว่าที่ครูรู้สึกเช่นนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของเด็ก?

 ใช่  เพราะเขาเปล่ียนไปมาก  เราเป็นครูพยายามพัฒนาเขา เรามาหลง 

ด้านความรู้ด้านเดียว ไม่รู้จักเครื่องมือพัฒนาทักษะชีวิตเลย โครงงานไม่ใช่

ไม่เคยทำานะ เรียกว่าทำาเสร็จ แต่ไม่เคยสำาเร็จในการพัฒนานักเรียน ยิ่งทำา 

ย่ิงเครียด เพราะเราต้ังความหวังท่ีรางวัลมากไป บางทีก็คิดว่ามันเป็นโครงงาน 

ของครูนะเด็กมีหน้าที่แค่นำาเสนองานที่ครูทำาเท่านั้น ซึ่งผมมองว่าไม่ใช ่

การพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง ความภูมิใจไม่ใช่แค่การที่เราได้รับรางวัลหรือ

นักเรียนได้รางวัล ไม่ว่าจะเป็นความสำาเร็จในรูปธรรมหรือนามธรรมก็แล้วแต่  

แต่เราภูมิใจที่ว่า เราสามารถดึงศักยภาพของทุกคนออกมาได้ แล้วสามารถ

แสดงให้ผู้บริหาร เพื่อนครู และนักเรียนได้เห็นว่านักเรียนกลุ่มนี้มีศักยภาพ

เหนือกว่านักเรียนทั่วไปอีกระดับหนึ่ง แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้ว พวกเขานั้นม ี

ความโดดเด่น มองไปทางไหนมีแต่คนบอกว่า “เห้ย นี่เด็กเพาะพันธุ์ปัญญา

หรือ? ผู้ใหญ่เดินผ่านมาก็ถามว่า “พวกนี้นี่เพาะพันธุ์ปัญญาใช่ไหม?” 

พูดถึงในทางที่ดีก็ดีนะ มันจะเป็นการเสริมแรงให้แก่นักเรียน เมื่อพวกเขาได้

รับคำาชม พวกเขาก็พร้อมท่ีจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ผู้คนได้เห็น 

มากขึ้น นี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นได้จากตัวนักเรียน 

จากตัวเราเอง และจากสังคมภายนอกว่า “เพาะพันธ์ุปัญญาน้ันคือความสำาเร็จ  

มีความเหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง”
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ครูคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร?

 เมื่อผมพบตัวเอง ผมภูมิใจความเป็นครูของตัวเอง เพาะพันธุ์ปัญญา

สามารถเปลี่ยนครูธรรมดาคนหนึ่งได้ ทำาให้ตัวผมเองมีความคิดว่า เรามี

ความเหมาะสมที่จะเป็นครูมากกว่าการเป็นผู้บริหาร ผมภูมิใจที่ผมสามารถ

ดึงศักยภาพนักเรียนออกมาได้ แต่ใช่ว่าผมจะหยุดแค่นั้น ความคิดของผม คือ

อยากจะสร้างนักเรียนไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเพาะพันธุ์ปัญญาแล้วก็ตาม 

แต่ผมจะทำาหน้าที่ของครูที่จะสอนไปตามแนวทางของกระบวนการเพาะพันธุ์

ปัญญาต่อไป ถึงแม้ผมจะทำาหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ 100% แต่ผมตั้งปณิธาน 

กับตัวเองไว้แล้วว่า  ผมจะไม่หยุด  ผมจะสอนนักเรียนให้เป็นไปในแนวทางนี้  

บางทีเราอาจจะเห็นรูปแบบการสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญาอยู่ในแผนการ 

เรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้ก็ได้ มีการจิตตปัญญาก่อนเรียน สุดท้ายหลัง 

จากเรียนเสร็จก็จบด้วยกิจกรรม PLC มองดูแล้วน่าจะเป็นแนวทางที่ดี  

ที่เราจะสามารถสร้างนักเรียนได้ในอนาคตต่อไป ผมจึงมองไปที่อนาคตว่า 

เราน่าจะได้เห็นผลลัพธ์ในภายหน้าว่า เด็กกลุ่มนี้ ในอีก 5-6 ปีข้างหน้า  

เมื ่อเค้าจบปริญญาตรีมาแล้ว เขาอาจจะเป็นพลเมืองอันดับต้นๆ ของ 

ประเทศเราจะยิ่งภูมิใจมากกว่าเดิม ถ้ามองไประยะไกล เรากำาลังสร้างเด็ก 

ที่มีคุณภาพและมีความสามารถให้กับประเทศ ซึ่งจะทำาให้ประเทศเรา 

พัฒนาขึ้น ซึ ่งต่อไปอาจจะมีหลักสูตรเพาะพันธุ ์ปัญญาตามสถานศึกษา 

ก็เป็นได้ ผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้น บางทีเราอาจจะมีเพาะพันธุ์ปัญญาให้

นักเรียนได้เรียนกันตั้งแต่ประถมศึกษาก็เป็นได้ ผมคงจะยิ่งภูมิใจไม่น้อย 

ที่ได้เห็นโครงการหนึ่ง ซึ่งผมมีโอกาสได้เป็นแกนนำามาตั้งแต่รุ่นแรกๆ เป็น

ตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาของประเทศไทย

.....................................
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ครูไสว  อุ่นแก้ว 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 เพราะความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพการเรียนรู้  และการศึกษา

ควรสร้างนักเรียนให้เป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยความดีและความงามในจิตใจ  

ครูไสวจึงอุทิศตัวในการการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เชื่อว่าจะสร้าง 

ศิษย์ให้เติบโตเป็นคนดี   แม้ว่าจะมีอุปสรรคมาขวางกั้น  แต่ความใฝ่รู ้

กลายมาเป็นบันไดที่ทอดข้ามหุบเหวแห่งอุปสรรค  พาครูสู่ยอดเขาแห่ง 

การพัฒนาการศึกษา  ชูป้ายความเป็นผู้นำาในการเพาะกล้าเพาะพันธ์ุปัญญา 

ให้โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์อย่างเต็มภาคภูมิ
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“ครูผู้เป็นต้นแบบ 
   ของก�รใฝ่รู้และพัฒน�”

ครูไสว  อุ่นแก้ว 
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ทราบว่าครูไสวเคยร่วมงานกับ�สกว.�มาก่อน?

 ใช่ค่ะ  เมื่อสักประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว  ตอนนั้นโชคดีที่รู้จัก

โครงการยุววิจัยยางพารา อีสานเริ่มปลูกยางใหม่ๆ จึงเห็นเป็นโอกาสได้ทุน 

ให้นักเรียนทำาโครงงาน

ประสบการณ์กับยุววิจัยยางพาราเป็นอย่างไรบ้าง?

 ประทับใจ   คือเขาไม่ได้แค่เอาทุนมาให้  แล้วตามทวงผลงาน  อ.ไพโรจน์  

ตามมาให้คำาแนะนำาถึงที่ มีการพัฒนาครูตั้งแต่ต้นด้วยกิจกรรมต่างๆ ดิฉัน 

อาจโชคดีกว่าครูเพาะพันธุ์ปัญญาท่านอื่นๆ เพราะได้รู้จักจิตตปัญญาศึกษา

ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แม้กระทั่งตอนจบก็ลงทุนจัดเวทีให้เราได้เรียนรู้ว่าผลงานที่

ดีเป็นอย่างไร เอาหลายๆ โรงเรียนมาร่วมเรียนรู้กัน และมี อ.สุธีระ มาสรุป 

ความรู้ให้เราตอนปิดงานแต่ละปี เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนมีการเรียนรู้หมด  

ชอบการสนับสนุนครูแบบนี้ เพราะเราได้ทักษะเต็มๆ ตอนนั้นเรามีสังคม 

ครูยุววิจัยยางพาราทั่วประเทศ

16 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



จึงเป็นเหตุให้สมัครเข้าร่วมกับเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ใช่ค่ะ  ตอนทำายุววิจัยยางพาราปีสุดท้าย เรารู้สึกเสียดาย แต่พอเขา 
ประกาศว่าจะมีโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญามาแทนที่ และศรีสะเกษเป็น 
จังหวัดหน่ึงท่ีอยู่ในโครงการ ดิฉันรีบสมัครเลย หลายโรงเรียนในกลุ่มอีสานใต้ 
ท่ีทำาเพาะพันธ์ุปัญญาตอนน้ีก็เป็นผลติดมาจากยุววิจัยยางพารา เสียดายแทน
เพื่อนๆ ยุววิจัยยางอีกจำานวนมาก โดยเฉพาะทางอีสานตอนบนที่ขาดโอกาส

ครูชอบให้นักเรียนทำ�โครงงานมาก�ขอความเห็นว่าทำ�ไม��

มันดียังไงสำ�หรับเพาะพันธุ์ปัญญา?

 อย่างที่เล่ามาแล้ว การที่เราคลุกคลีอยู่กับเด็กๆ ที่ทำาโครงงานและ 
เห็นว่าโครงงานเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาคน ถึงแม้ว่าแบบเดิมที่เคย 
ทำามาจะประสบความสำาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย เด็กๆ ได้เรียนรู้ และม ี
การเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้และทักษะที่ชัดเจน แต่ก็ยังละเลยการเรียนรู ้
ระหว่างทางที่เด็กๆ  ควรจะเรียนรู้ 

อะไรคือระหว่างทาง�ครูหมายถึงมีกระบวนการพิเศษหรือ?

 คือแบบเดิมๆ งานอาจจะทำางานสำาเร็จ แต่เสียเพื่อน หรืองานสำาเร็จ
แต่เสียสมดุลเรื่องครอบครัว ผู้ปกครองไม่เข้าใจ หรือทำาโครงงานสำาเร็จแต ่
วิชาอื่นๆ เสียหาย แต่เพาะพันธุ์ปัญญาในครั้งนี้ต่างออกไปมาก ดิฉันว่า สกว.  
พัฒนาข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง ท่ีให้ความสำาคัญ เห็นคุณค่า และสนใจระหว่างทางใน 
การเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านการคิดใคร่ครวญ และไม่ได้ละทิ้งเป้าหมาย เด็กๆ 
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานมีทั้งความสนุก ท้าทาย มีพลังในการเรียนรู ้
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านความสำาเร็จ ความล้มเหลว ความเจ็บปวด กลับมา 
ใคร่ครวญด้วยหัวใจผ่านการสะท้อนคิด พัฒนาและเติมเต็มศักยภาพความเป็น
มนุษย์ของท้ังครูและเด็กๆ  ไปพร้อมๆ  กัน  เพ่ือความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน
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ฟังดูอุดมการณ์มากเลย�ครูขยายความเพิ่มหน่อยสิ?

 คร้ังน้ีเขามีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายกว่าเดิมมาก อ.สุธีระ จัดกระบวนการเอง  
เราเห็นได้ว่าพัฒนาทุกปี ตลอด 4 ปีท่ีผ่านมาน่ี แทบไม่ซ้ำากันเลย เร่ืองการสร้าง 
ระบบคิดมันชัดเจนกว่าเดิมมาก น่าจะเป็นเพราะยุววิจัยยางพาราทำากระจัด 
กระจายทั่วประเทศ บางโรงเรียนได้เพียงโครงงานเดียว ไม่สามารถจัดให้เป็น
กิจกรรมใหญ่ของโรงเรียนได้ ทำาไปแทบไม่มีใครรู้จัก แต่เพาะพันธุ์ปัญญา
เปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุน มีจุดเน้นมากขึ้น กระบวนการพัฒนาเข้มข้นขึ้น 
ทำาให้เด็กทำางานเป็นกลุ่มใหญ่ มีหลายสาระมาบูรณาการกัน ทั้งศิลปะ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นั่นส่วนหนึ่ง แต่ผลที่เกิดตามมาที ่
เด็กคือมีห้อง มีคาบเรียนวิชาน้ีโดยเฉพาะ ครูสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มาก 
โดยเฉพาะให้เด็กเรียนรู้ตนเอง  รู้จักการคิดใคร่ครวญจากกิจกรรมจิตตปัญญา 

เมื่อรูปแบบเปลี่ยนไป�งานน่าจะซับซ้อนขึ้น

 เน้ืองานท่ีเด็กทำามันซับซ้อนเชิงสาระ แต่ไม่เกินความสามารถเด็ก เพราะ 

เราแบ่งเป็นกลุ่ม ทำาแยกสาระ แล้วเอาท่ีค้นพบมาแชร์กันในคาบเพาะพันธ์ุปัญญา  

ทุกคนได้เรียนครบหมด งานแบบนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ 

ที่โรงเรียนด้วย  เราต้องมีทีมครูที่มาจากหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที่อื่นมีปัญหาการสร้างทีม�ของขุนหาญเป็นปัญหาไหม?

 ต้องเข้าใจครูว่ามีภาระมาก ไม่ชอบจริงไม่มาทำางานอย่างนี้หรอก  

โดยเฉพาะครูท่ีไม่ใช่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เขาไม่ชอบ เดิมก็มีความคิดว่า

โครงงานไม่ใช่สาระท่ีเขาต้องมาทำา มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน คือ ครูท่ัวไป 

จะเข้าใจโครงงานเป็นอย่างนี้กันหมด แต่ที ่ขุนหาญไม่ใช่ เรามีครูเปิ ้ล  

ที่สอนศิลปะอยู่ในทีมมาตั้งแต่ต้นเลย การสร้างทีมที่นี่ใช้ความสนิทสนมกัน 

อยู่ก่อนแล้วตั้งแต่เราทำายุววิจัยยางพารา  ทำาให้คุยกันง่าย 
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น่าสนใจที่ครูศิลปะคุยกับครูวิทยาศาสตร์ได้�มันสมอง�

คนละซีกกันเลย

 โชคดีมากที่ได้เราทำาโครงงานยุววิจัยยางพารากันมาก่อน ได้เรียนรู ้

ซึ่งกันและกัน ความสนิทกันทำาให้เรารับฟังกัน โดยเรามีเป้าหมายเดียวกัน 

คือ การศึกษาของนักเรียน เราเชื่อร่วมกันว่าทุกศาสตร์ร่วมกันสร้างสรรค ์

การเรียนรู้ได้ การเรียนรู้มันไม่ใช่เรียนเฉพาะศาสตร์ในตำารานะคะ เม่ือเราทำางาน 

ด้วยกัน ครูวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนรู้ผ่านครูศิลปะ ขณะเดียวกันเด็กๆ ก็ได้

มองเห็นการเชื่อมโยงการทำางานแบบบูรณาการที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แข็งๆ 

เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเห็นความงามในอีกมิติหนึ่งผ่านการทำางาน 

อย่างมีสุนทรียะ พัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆ กัน 

ตอนต้นพูดว่าเพราะสนิทกันจากงานยุววิจัยยางพารา�ครูทำ�มาตั้ง��

10�กว่าปีแล้ว�แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงใช้เวลานานมาก

 ถ้าให้ครูทำากันเองมันก็ยาก ใช้เวลา และล้มง่ายด้วย แค่ผู้บริหาร 

ไม่สนับสนุนก็ไปยากแล้ว ถ้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงมันก็ทำาได้ คือทำาจาก 

ระดับบนลงมา ทำาความเข้าใจกับระดับบน เช่น โรงเรียนเราสังกัด อบจ. 

หาก  อบจ. เห็นด้วยมันก็ง่าย ตอนนี้ได้ข่าวว่า อบจ. สนใจขยายผลออกไป  

30 กว่าโรงในสังกัดแล้วเหมือนกัน ถ้าทำาได้จะเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่เลย มันแสดงให้เห็นว่ามีช่องทางทำาได้ ถ้าสำาเร็จที่ อบจ. ศรีสะเกษ  

อบจ. อื่นก็ได้เรียนรู้ เอาไปกำาหนดเป็นนโยบาย top-down ขยายผลได้  

สพฐ. ก็ได้เรียนรู้ว่าทำาได้ ดิฉันอยากให้สำาเร็จโดย อบจ. เพื่อเป็นตัวอย่างให ้

ข้างบนรู้ว่าทำาได้
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ถ้าจะทำ�อย่างนั้นเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง?

 พัฒนาความคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีครูมีต่อโครงงาน โดยเฉพาะ 

ของเพาะพันธุ์ปัญญา คือ RBL ครูต้องพัฒนาตนเองก่อนโดยการออกไปเรียนรู ้

เพิ่มเติมทั้งกับกลุ่มครูด้วยกัน และเรียนรู้จากกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพ  

เรียนรู้หลากหลายศาสตร์ ทั้งจิตตปัญญาศึกษา การคิดเชิงระบบ stem 

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านพลัม การออกแบบการเรียนรู้ท่ีมีหัวใจ ครูกล้าสอน 

ละครเพ่ือเข้าใจความเป็นมนุษย์ ละครเพ่ือการเปล่ียนแปลง ละครถกแถลง ฯลฯ  

นำามาประยุกต์ใช้ ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน และออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีก กลับมา

ฝึกฝน  ปรับปรุง  ประยุกต์ใช้  แก้ปัญหา  ออกไปเรียนรู้เพิ่มอีกครั้งแล้วครั้งเล่า 

ทราบว่าครูเองออกไปเรียนรู้มากมาย

 ที่พูดออกมาทั้งหมดนั้นดิฉันไปมาหมดแล้ว จึงเข้าใจว่าการให้คร ู

ออกไปเรียนรู้มันสำาคัญมาก

ต่างกับที่กระทรวงฯ�จัดอบรม

 ต่างกันมากเลย เราไปเพราะอยากรู้ แต่ที่กระทรวงจัดเราไปเพราะ

อยากได้ KPI ไปถ่ายรูปกับวิทยากร กับป้าย เอามาเป็นผลงาน มันฉาบฉวยมาก  

บางที่เราก็เผลอไป ถ่ายรูปครบแล้วคิดว่าจบงานที่เรามาร่วมแล้ว นั่งรอให ้

เวลาหมดๆ ไป แต่หากเราออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง เราจะไม่อิ่มกับการเรียนรู้  

ยิ ่งเรียนเรายิ่งเสพติดการเรียนรู ้ โลกเราจะกว้างขึ ้น มีประโยชน์กับเรา 

และเด็ก อีกอย่างเราได้เรียนรู้ผ่านคนต่างๆ ด้วย แต่ละคนมีประสบการณ์  

มีองค์ความรู้ มีวิธีแก้ปัญหาที่ต่างกัน การพบปะโดยมีความสัมพันธ์แนวราบ

แบบเสมอกันเราได้เรียนรู้พร้อมได้กัลยาณมิตรเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ 
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ในการพัฒนาเด็กๆ มันต่างจากการอบรมมาก ที่วิทยากรนั่งโต๊ะหน้าห้อง  

มีผ้าคลุมโต๊ะจับจีบสวยงาม มีดอกไม้ช่อโต อย่างนั้นมันไม่ใช่ความสัมพันธ ์

แนวราบ เราไม่ได้เรียนรู้จากเขา เรารู้จาก PowerPoint เท่านั้น 

การเอามาใช้ก็น่าจะต่างกันด้วย?

 ต่างมาก การอบรมท่ัวไปเรารับลมปาก ไม่ได้ปฏิบัติ กลับมาโรงเรียน

อย่างเก่งเราจำาลมปากเขามาพูด อธิบายมากกว่าน้ันไม่ได้แล้ว แต่การเรียนรู้เอง  

หรืออย่างท่ีเพาะพันธ์ุปัญญาจัดให้ เราได้ปฏิบัติ การแลกเปล่ียนผลจากท่ีปฏิบัติ 

ทำาให้เราเข้าใจ เอาไปพลิกแพลงสอนนักเรียนให้ปฏิบัติได้ เม่ือนักเรียนทำาเสร็จ

เราก็จัดกระบวนการให้เขาเรียนรู้จากท่ีทำาได้ เพราะเราทำามาก่อน ของดิฉัน 

ทุกครั้งที่ออกไปเรียนรู้ก็นำามาฝึก มาทดลองใช้ ตัวครูเองก็สนุก มีเครื่องมือ 

กระบวนการในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน  

ส่วนเด็กๆ ก็ได้เรียนรู ้ผ่านประสบการณ์ที ่มีความหมายและหลากหลาย  

เวลาจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้อง หรือแม้กระท่ังการทำากิจกรรมต่างๆ ท้ังครู 

และเด็กนอกจากจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานแล้ว ยังได้เรียนรู้ผ่านคน  

เพราะเราทำาโครงงานนอกห้องเรียน ที่มีคนต่างๆ มากมาย ทั้งชาวบ้าน  

ช่างท้องถิ่น เกษตรกร เสน่ห์การเรียนรู้อยู่ตรงนี้

ขอถามเรื่องอุปสรรคบ้าง�ในฐานะที่ทำ�มานาน�รู้แล้วละว่าทำ�อย่างไร�

พัฒนาตนเองจนพร้อมแล้ว�มันยังมีอุปสรรคอะไรอีกไหม?

 การไม่มีอุปสรรคเลยเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้  แทบทุกเรื่องที่กระทรวงฯ  

ให้โรงเรียนทำามีอุปสรรคทั้งนั้น ก็รู ้กันอยู่ว่าโรงเรียนหลายแห่งแก้ปัญหา 

โดยการซุกปัญหา เช่น เป็นท่ีรู้กันว่าถ้าถูกบีบให้เพ่ิมคะแนน O-Net มันก็จะมี

กระบวนการให้นักเรียนทำาได้คะแนนเพ่ิม มีข่าวมากมาย ท่ีไม่มีข่าวมากกว่าน้ัน 
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หลายเท่า กลายเป็นการหลอกว่าเขตนี้ โรงเรียนนี้พัฒนาแล้ว หมดปัญหา 

O-Net แล้ว ฝ่ายประเมินก็เชื่อ ฝ่ายปฏิบัติก็เบาใจ ในที่สุดปัญหาขยายตัว  

ผลสัมฤทธ์ิย่ิงแย่ลง เขาถึงถามว่าโรงเรียนผ่านการประเมิน แต่ทำาไมผลสัมฤทธ์ิ

การศึกษาจึงสวนทางเลวลง ปีแรกของเพาะพันธุ์ปัญญาหนักหนาสาหัสมาก  

เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ม.2 ความเชื ่อที ่ว่าเมื ่อเรามีเครื ่องมือที่ดี  

มีกระบวนการและการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผ่านการสะท้อนคิดใคร่ครวญ

ด้วยหัวใจ โดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาแล้ว เด็กๆ จะได้ด่ังใจ เปล่ียนแปลง 

ในด้านท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ปีแรกเป็นปีท่ีครูต้องทำางานกับด้านในของตัวเอง 

หนักมาก เวลาที่เราปี๊ด จี๊ด หมดพลัง กับความคาดหวังที่เรามีต่อเด็กๆ 

เด็กๆ ทำางานไม่ทัน แบ่งเวลาไม่เป็น ทะเลาะกับเพ่ือนเม่ือต้องทำางานเป็นทีม  

ในปีน้ันท้ังครูและเด็กเหน่ือยมาก แต่ไม่เคยถอย ไม่คิดและพูดด้านลบ แต่ใน 

ทางกลับกันขณะที่พวกเราทำางานด้วยกัน  ก็กลัวหมดพลัง 

ท้อไหม?

 เป็นธรรมดาของปุถุชน มันมีบ้าง สุดท้ายก็มองเห็นว่าดีแล้วที่เกิด

สถานการณ์แบบนั้น ทำาให้มองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น และใช้สถานการณ์ที ่

เกิดขึ้นจริงขณะนั้น สอนเด็กและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับเด็กๆ เลย 

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

 ใช่ เราต้องพยายามมองบวก คิดบวกเข้าไว้ ไม่เช่นนั้นเราจะรู้สึกว่า 

ทำาไม่ได้ แล้วมันจะไม่ทำา สุดท้ายก็ทำาไม่ได้จริงๆ แล้วเราจะเช่ือเช่นน้ันตลอดไป 

จะไม่กล้าอีก เด็กๆ จะย่ิงแย่กว่าเรา เขาจะขาดความม่ันใจ แต่ถ้าเราทำาสำาเร็จ 

ต่อไปน้ีเราไม่กลัวอุปสรรคอ่ืนๆ อีกแล้ว วิกฤติคือโอกาสของเรา ต้องคิดอย่างน้ี 

ไว้เสมอกับการทำาเพาะพันธุ์ปัญญา ไม่น่าเชื่อว่าเราผ่านยุววิจัยยางพารา 

มาเกือบ 10 ปีแล้ว เพาะพันธุ์ปัญญายังยากกับเรา
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ครูเรียนรู้จากปีแรกแล้วอุปสรรคปีต่อๆ�มายังมีอีกไหม?

 ดิฉันเรียนรู้จากวิกฤติปีแรก   การทำางานในปีต่อมาจึงได้รับการปรับเปล่ียน 

จากเดิมที่ใช้เวลาสำาหรับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาค่อนข้างนาน ทำาให้

เหลือเวลาสำาหรับกระบวนการทำาโครงงานน้อย ก็ปรับและบูรณาการควบคู่กันไป  

ใช้สติและลดการคาดหวังในตัวเด็กๆ และเชื่อว่าหน้าที่ของครูคือใส่เหตุที่ดี 

ให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวเด็กๆ บางคนอาจใช้เวลาในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ ์

ที ่ดีนาน แต่บางคนอาจใช้เวลาไม่นานเมล็ดพันธุ ์ที ่ดีก็เติบโต งอกงาม 

ออกดอกออกผล และอาจมีอีกหลายปัจจัยที ่ส่ ่งผลให้เมล็ดพันธุ ์ที ่ไม่ด ี

ของเด็กๆ  ได้ปรากฏหรือแสดงออกมา 

ฟังเหมือนทำ�ใจได้

 ท่ีเราทุกข์เพราะเราคาดหวังมากไป กลับมาท่ีพรหมวิหาร 4 ข้ออุเบกขา 

คร้ังหน่ึงได้อ่านข้อเขียนท่ี อ.สุธีระ ส่งผ่านพ่ีเล้ียงมา เร่ืองอุเบกขาว่าปล่อยให้

ธรรมชาติจัดการ เราอย่าไปละเมิดธรรมโดยการแทรกแซงของเรา หมายความว่า 

เราทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ให้สมบูรณ์ที่สุด ผลที่จะได้มันเป็นไปตามกฎ 

ของธรรมชาติที่กำากับอยู่ คือ ธรรมนั่นแหละ เราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายกฎนี้ 

อุปสรรคจากคนอื่นทั้งในและนอกโรงเรียนมีไหม?

 มีเพราะความไม่เข้าใจ การมีอยู่ของห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาเป็น 

ท่ีคาดหวัง ท้ังของครูในโรงเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง คือเม่ือมีอะไรใหม่ 

เข้ามา คนก็จะคาดหวังหาเหตุผลของการกระทำานั้น พอเราบอกว่าห้องเรียน

เพาะพันธุ์ปัญญา เป็นห้องเรียนที่เติมเต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์  ความคาด

หวังนี้สั่นสะเทือนถึงครูและเด็ก  คนที่เห็นกิจกรรมแล้วไม่เข้าใจก็จะมีคำาพูดว่า 
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“เรียนไปทำาไมไร้สาระ“ “เอาเวลามาอ่านหนังสือดีกว่าไหม” “เรียนแล้วเอา

ไปใช้ประโยชน์อะไร” “ห้องเพาะพันธุ์ปัญญาทำาได้สาระแค่นี้เองเหรอ” ฯลฯ  

ดิฉันคิดว่าคนไม่ทำา คนต่อต้าน คนสงสัยมีมากเป็นปกติของโรงเรียนทุกแห่งที ่

มีเพาะพันธุ ์ปัญญา เพราะพวกเราชาวเพาะพันธุ ์ปัญญาถูกหล่อหลอม 

ความคิดใหม่ ที่ต่างจากขนบธรรมเนียมปฏิบัติของครูส่วนใหญ่ เมื่อต่าง เขาก็

เห็นเราแปลก และระแวงว่าจะทำาให้นักเรียนเสียการเรียน โรงเรียนไม่สามารถ

สร้างผลงงานได้

ครูแก้เรื่องพวกนี้อย่างไร?

 แรกๆ ทั้งเด็กและครูก็อธิบาย หลังๆ เริ่มเรียนรู้ว่า บางอย่างเป็น

ทัศนคติ และยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือต่อสู้กับทัศนคติของคน เราต้อง

อดทน รอคอยจนกว่าผลสำาเร็จแสดงออกมา แล้วให้ผลสำาเร็จพูดแทนเรา  

เขาก็จะเข้าใจเอง การฝึกใคร่ครวญอย่างมีสติลดความคาดหวังของตนเอง  

และความคาดหวังจากผู้อื่น ทำาให้คลี่คลายความทุกข์ที่เกิดจากการทำางานได้  

ตัวครูเองก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ครูจึงต้องยิ่งเข้าใจความเป็นมนุษย ์

ในตัวเด็กๆ ผิดพลาดได้และชวนเด็กๆ เรียนรู้จากความผิดพลาด กล้าที่จะ

เปราะบางดีกว่าเป็นคนก้าวร้าว มีความเมตตา และความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 

มองโลกในแง่ดี ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องบ่มเพาะให้เมล็ดพันธ์ุดีงาม 

ในตัวเด็กๆ เผยตัวและปรากฏเติบโตอย่างงดงาม
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ครูคิดว่าการทำ�งานยากอย่างนี้ครูได้อะไรมาบ้าง?

 หลายคนถามคำาถามนี้ “ครูได้อะไรมาบ้าง?” มันเป็นปกติมากที่ทุกคน 

มองหารูปธรรมของสิ่งที่ได้ เช่น รางวัล แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการทั้งหมดที่

เล่ามา ครูเพาะพันธุ์ปัญญาจะเห็นว่าเราได้ต่างจากที่คนอื่นคาดหวังคำาตอบ

จากเรา มันไม่ใช่รางวัลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะ ครูได้ความภาคภูมิใจ 

วันนี้ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาของขุนหาญวิทยาสรรค์ถูกขยายเป็น  

7 ห้องเรียน เรามีห้องเรียนที่คละกันทั้งเด็กอ่อนเด็กเก่ง มีห้องเรียนที่จัดว่า 

เป็นห้องคิง ที่ปกติเด็กจะสนใจที่วิชาการมากกว่าเรียนรู้จากการทำางาน 

ภาคปฏิบัติ มีบางห้องที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนอ่อนแต่สมัครใจเรียนห้อง 

เพาะพันธุ์ปัญญา เด็กๆ ต่างภูมิใจในความเป็นห้องเพาะพันธุ์ปัญญา ถามดูว่า 

ในอดีตมีกิจกรรมไหนบ้างที่เหนื่อยทั้งกายและใจ แต่ครูยังอาสาทำาด้วย 

ความเต็มใจ ขยายจำานวนออกไปโดยไม่มีใครสั่ง ไม่มีหรอก เพราะทั้งหมดที ่

ผ่านมาเรามีแต่ภาวนาให้มันถูกยกเลิก  การท่ีเพาะพันธ์ุปัญญาเป็นปรากฏการณ์ 

กลับทิศกลับทางกับโครงการอื่น  มันเป็นคำาตอบในตัวเองแล้ว

ครูภูมิใจที่ครูสามารถขยายเชิงปริมาณ�แล้วด้านคุณภาพครู

ภูมิใจอะไรบ้าง?

 เชื่อว่าครูเพาะพันธุ์ปัญญาทุกคนตอบตรงกัน คือเราภูมิใจที่ทำาให ้

เด็กเปลี่ยนแปลงได้ทักษะศตวรรษที่ 21 เราสร้างคนให้เขาอยู่ในสังคม 

อนาคตได้ ที่สำาคัญคือ การมีสำานึกดี เด็กเพาะพันธุ์ปัญญาทุกคนเปลี่ยน 

สำานึก มากบ้างน้อยบ้างตามศักยภาพของเขา แต่เป็นคนดีขึ้น การสร้างคน

ดีเป็นความภาคภูมิใจของครู หากมาที่โรงเรียนเรา ทุกคนจะรู้สึกทึ่งกับพื้นที ่

การเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ข้างหลังมีแปลงเพาะพันธุ์ปัญญาที่พวกเขา 
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ร่วมมือกันสร้างมันขึ้นมาทั้ง 7 ห้อง ได้ใช้ร่วมกัน และยังเป็นแหล่งเรียนรู ้

ให้กับห้องเรียนอื่นๆ ในโรงเรียนและต่างโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรมและมวล 

ประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้รับจากการเรียนรู้ ถูกเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ไว ้

ในลิ้นชัก และถูกนำามาประยุกต์ใช้ในวันที่เราเห็นเด็กๆ ล้มเหลว ผิดพลาด 

เราจึงเห็นพวกเขาลุกข้ึนมาสู้แล้วเร่ิมใหม่อีกคร้ัง ในวันท่ีเขาเสียสละทำาประโยชน์ 

เพื่อส่วนรวม เพื่อคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

เรากล่าวได้ว่าเพาะพันธุ์ปัญญาทำ�ให้เกิด�growth�mindset�

ได้ไหม?

 เกิดท้ังครูและนักเรียน เรามักคิดว่าแกร่งข้ึน น่ันก็คือ growth mindset  

ไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุกเอง มีจิตที่ใหญ่ขึ้น เสียสละเพื่อผู้อื่น วันก่อนพี่ ม.5  

หยิบเอามวลประสบการณ์ในลิ้นชักมาประยุกต์และปรับใช้เมื่อต้องไปเป็น

วิทยากรให้กับน้องๆ ทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน วันที่พี่ๆ ม.4 และ ม.5  

อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยง เป็นวิทยากรช่วยครูให้น้องๆ ม.ต้น ในการจัด 

ค่ายจิตตปัญญาศึกษา โครงงานหลายเรื่องที่เด็กๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย 

ตัวเอง   และบางเร่ืองถูกพัฒนาไปเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีจับต้องได้และเป็นประโยชน์ 

ต่อชุมชน ศักยภาพที่เด็กๆ แสดงให้เห็นปรากฏเด่นชัดในการควบคุมตนเอง 

ให้มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรม วางแผน 

การทำางาน และควบคุมอารมณ์เม่ือต้องเจอสถานการณ์กดดันและไม่ได้ด่ังใจ 

ในวันที่ครูเหนื่อย ท้อ หมดกำาลังใจ เด็กๆ ก็ปรากฏตัวเข้ามาช่วยเหลือ 

ดูแล ให้กำาลังใจ เราเห็นเด็กเปล่ียนไปอย่างน้ีแล้วหายเหน่ือย มันเป็นกำาลังใจ 

ให้เราทำาต่อไป ใครยังสงสัยเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขา สักวันหนึ่งเขาต้องเห็นเอง 

การที่เราเห็นก่อน ได้มันก่อน คือความโชคดีของเราที่มาเข้าโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา
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เพราะครูเกิด�growth�mindset�ใช่ไหม�ที่ทำ�ให้ขยายตัว?

 อย่างที่บอกตอนต้นว่าไม่มีโครงการเหนื่อยยากไหนที่ครูเต็มใจ 

ขยายกันเอง นอกจากเพาะพันธ์ุปัญญา หมายความว่าอะไร? มันหมายความว่า 

เราพยายามทำาของยากให้เป็นของท่ัวไปใช่ไหม? แปลว่าเรากำาลังเข้าสู่กระแส

การศึกษาที่ถูกต้องโดยท้าทายกระแสหลักใช่ไหม?  มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ  

 บางห้องเรียนไม่เก่งและถูกตัดสินจากครูหลายๆ คนแล้วว่าไม่มีทาง

พัฒนาได้ แต่ทีมครูเพาะพันธ์ุปัญญาท่ีมีความเช่ือว่า “คนเรียนรู้และพัฒนาได้” 

ทำาให้สถานการณ์พลิกผัน เด็กที่ถูกมองว่าไม่เอาไหน ไม่มีความสามารถ  

เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำาอะไรไม่เป็น ขาดวินัย ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง  

พยายามและอดทนต่อการทำางานอย่างหนัก เพื่อทำาการทดลองในแปลง 

เพาะพันธุ์ปัญญา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีวินัย มีความรับ 

ผิดชอบ ทำางานเป็นทีมได้ รอยย้ิมแห่งความสุขความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า 

ในตัวเองของเด็กๆ ปรากฏให้เห็นผ่านแววตาที่ครูก็รับรู้ได้ 

ครูถอดเป็นความรู้ได้ไหมว่าจังหวะไหนท่ีทำ�ให้เด็กเปล่ียนแปลง?

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำาโครงงาน เผยให้เห็นศักยภาพ 

ความถนัดของเด็กๆ และขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นตัวตนและนิสัยที่แท้จริง 

ที ่จะปรากฏเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที ่ต้องเผชิญปัญหา ในขณะที่เรียนใน

ห้องเรียนปกติ เราอาจไม่เคยเห็นอารมณ์โกรธ ความเห็นแก่ตัว สัมพันธภาพ

กับเพ่ือน ความกลัว และการจัดการเวลา ของเด็กๆ บางคนเลย แต่การท่ีเด็กๆ 

เผชิญปัญหาในขณะท่ีทำาโครงงาน ทำาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 

สถานการณ์จริง เห็นตัวเอง เห็นเพ่ือน ผ่านการสะท้อนคิดด้วยสุนทรียสนทนา 

เป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็น บางคนบอกว่านิสัยนี้ก็อยู่กับตัวเองมานาน  
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แต่ทำาไมมองไม่เห็น เมื่อเห็นแล้วก็รังเกียจ และขยะแขยงตัวเอง อยากสลัด 

เอานิสัยท่ีแย่ๆ ออกจากตัวเอง และท้าทายว่าต้องทำาให้ได้ ครูก็ได้แต่ท้าทาย 

ยุให้ทำา พาไปให้เห็น ให้กำาลังใจ เพ่ือให้เด็กๆ transform ให้ได้ หากถามว่า 

จังหวะไหน ขอตอบว่าจังหวะการสะท้อนคิดจากการทำางาน สะท้อนกลับมาที่

ตัวเราสัมพันธ์กับผู้อื่นกับสิ่งอื่น

นอกจากครูท่ีเห็นความเปล่ียนแปลงแล้วผู้ปกครองก็ต้องเห็นด้วย�

เขามีปฏิกิริยาอย่างไร?

 ผู้ปกครองสัมผัสการเปลี่ยนแปลงผ่านทางพฤติกรรมเด็ก ในวันที่เรา

จัดนิทรรศการแสดงผลงานประจำาปี มีคุณแม่เดินมาบอกครูว่า ลูกเขาเปล่ียน

ไปแล้ว มีความพยายาม อดทน ขยันขึ้น ทำางานเป็น พึ่งพาได้ ในวันปิด

แต่ละห้องจะเตรียมละครจากเรื่องจริงเพื่อสรุปการเรียนรู้ในหนึ่งปีการศึกษา  

ตอนจบของการแสดงทุกคนเดินลงมาจากเวทีพร้อมมาลัยคนละพวง   

เดินมาทั้งห้องเพื่อกราบขอโทษครูทั้งน้ำาตาในความขี้เกียจและความอ่อนแอ

ของพวกเขาในวันท่ีผ่านมา เขาไม่ได้กราบขอโทษครูคนใดคนหน่ึง แต่เขากราบ

ขอโทษครูเพาะพันธ์ุปัญญาหลายๆ คนพร้อมกัน เห็นไหมจิตใจท่ีเคยกระด้าง

เปลี่ยนไป  

.....................................
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ครูวรวุฒิ  ศรีโพธิ์ 

โรงเรียนละลมวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 เพาะพันธุ์ปัญญาที่โรงเรียนละลมวิทยาไม่อาจสำาเร็จอย่างเช่น 

วันนี้ได้ หากขาดครูที่ถ่ายทอดเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยใจและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู การรับรู้สัญญาณใจจากนักเรียนสร้างความสุขให้ครูวรวุฒิ

ใช้กลบความทุกข์จากอุปสรรคจนหมดสิ้น ทิ้งรอยเท้าไว้บนอุปสรรคแล้ว

เดินหน้าหลอมรวมเป็นจิตดวงเดียวกับนักเรียนที่ผูกพันกันด้วยโครงงาน 

ฐานวิจัย เพื ่อร่วมกันบ่มเพาะความเป็นเพาะพันธุ ์ปัญญาให้เติบโต  

หยั่งรากลึก  เพื่อผลิดอกออกผลสร้างปัญญาต่อไป
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“ครูผู้ถ่�ยทอดด้วยใจ 
		และจิตวิญญ�ณ”

ครูวรวุฒิ   ศรีโพธิ์ 
โรงเรียนละลมวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ

ทราบว่าเป็นครูมาตลอดตั้งแต่รุ่นแรกใช่ไหม�อะไรทำ�ให้ครู�

ไม่ถอยจากเรื่องนี้?

 ผมเป็นครูโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ตั้งแต่รุ่นที่ 1-4 รู้สึกดีใจที่ได้มา

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา   ที่เข้ามาเพราะเห็นว่าเป็นโครงการ

ที่ต่อเนื่องหลายปี น่าจะนานพอให้เราเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองในวิธ ี

การสอนรูปแบบของเพาะพันธุ์ปัญญา 

แล้วตอนเข้ามารู้จักการสอน�RBL�แบบเพาะพันธ์ุปัญญาแล้วหรือ?

 ไม่รู้หรอก มารู้ตอนอบรมครั้งแรก รู้ว่าอ๋อ.. เป็นมากกว่าการสอนที่

เราใช้อยู่ โดยเฉพาะการทำาโครงงาน มันโดนใจมากท่ีได้ฟังการวิพากษ์การทำา

โครงงานแบบเก่าๆ ท่ีครูคุ้นเคย เราได้รู้จักความหลากหลายในวิธีการสอนและ 

มีอะไรเยอะแยะมากมาย ที่ทำาให้รู้ว่าการเรียนไม่ใช่เฉพาะเรียนในห้องเรียน 
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สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกที่ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

ซึ่งต่างจากการสอนแบบเดิมๆ ที่สอนเฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมธรรมดา นักเรียน

จดๆ มันน่าเบื่อ  เป็นเหตุผลสำาคัญในการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

แต่ความจริงครูที่โรงเรียนไม่เคยพานักเรียนออกไปเรียนรู้�

ข้างนอกกันหรือ?

 ท่ีเราเห็นส่วนมากเป็นทัศนศึกษาครับ เร่ืองเรียนเราจำากัดในห้อง การพา 

นักเรียนออกไปเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เพราะมีระเบียบที่เราต้องรับผิดชอบ  

ออกไปอย่างนั้นเป็นการเปิดหูเปิดตาดูสิ่งต่างๆ มากกว่า ใช้ออกไปเรียนรู้  

ก็มีเพาะพันธุ์ปัญญาที่ชวนให้ทำาอย่างนี้

เป็นเรื่องใหม่ของครู?

 ถือว่าใหม่ก็ได้  แต่ที่ใหม่และแปลกก็น่าจะเป็นการอบรมระบบคิดท่ี

เอามาใช้ในงานวิจัย หรือท่ีพวกเราเรียกติดปาก RBL คือเรานึกไม่ถึงว่าระบบคิด 

มันฝึกกันได้ และสำาคัญกับการทำาวิจัยให้เป็นการเรียนรู้ของนักเรียน เดิมวิจัยเป็น

หน้าที่ครู  แต่คราวนี้ไม่ใช่  วิจัยเป็นงานเด็ก  มันพลิกความคิดหลายอย่างมาก

สอนยากไหม?

 นับว่ายาก เพราะเราไม่เคยทำาอย่างนี้มาก่อน ที่เรียนมาไม่ใช่อย่างนี้  

เดิมเราก็ต้องเชื่อสิ่งที่เราเรียนมา หรือตามที่ศึกษานิเทศก์บอกเรา ที่ว่ายาก

เพราะเราเองก็ทำาไม่เป็น   ยอมรับนะว่าปีแรกงงกับมันมาก  คือฟังรู้เรื่องว่าเออ 

มันดี แต่เอามาทำาไม่ได้ ถามเพื่อนหลายคนก็เป็นแบบนี้ รู้ว่าน่าจะดีแน่  

แต่ทำาไม่ถูก  มันเหมือนไม่มั่นใจ  ไม่กล้า  ไม่มีตัวแบบ  ไม่มีเครื่องมือให้เรา
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เพาะพันธุ์ปัญญาไม่มีเครื่องมือ

 แม้แต่ powerpoint ก็ยังไม่ได้เลย อาจารย์บอกว่าไม่ต้องการให้ติด 

กับการได้เครื่องมือ ต้องเข้าใจสร้างบทเรียนได้ด้วยตัวเอง ปีถัดๆ มาที่ให้  

powerpoint  เพราะรู้ว่ามันยากที่ให้ครูทำาเอง

แล้วครูกลับไปสอนนักเรียนได้ไหม?

 ปีแรกเราคลำาเอา เหมือนอยู่ในถ้ำามืด เห็นแสงข้างหน้า ไม่มีไฟฉาย  

รู้แต่ทิศ เดินสะดุดหกล้มบ้าง  ปีต่อมา อ.สุธีระเลยเปล่ียนให้เอานักเรียนมาร่วม

อบรมด้วย  ตอนนี้เรารู้เลยว่านักเรียนเก่งกว่าเราในบางเรื่อง บางทีพวกเขาคิด

ได้ไวมาก  พวกครูอย่างเราติดกรอบ คิดยากแล้ว

แสดงว่ามีอุปสรรคมาก�แต่ครูก็อยู่มาครบ�4�ปี

 ก็เพราะรู้ว่าจริงๆ แล้วเราไม่รู้ และอยากรู้ ทุกปีมีเรื่องใหม่ให้รู ้

เข้ามาแล้วถ้าอยากรู้ต่อ เราจะหยุดไม่ได้หรอก ยอมแลกกับความเหนื่อย 

แรกๆ ที่เข้าร่วมเป็นครูแกนนำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา รู้สึกเหนื่อยมาก  

เพราะว่ายังไม่รู้จักการสอนแบบโครงงานบนฐานวิจัย (RBL) เป็นอย่างไร  

ครูท่ีสนใจเข้าร่วมน้อย เข้ามาและก็ออกไปเพราะมองว่าเป็นภาระ งานหนักเกินไป 

ไม่มีเวลาพักผ่อน เสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่กับนักเรียน ทำาให้เสียเวลาพักผ่อน 

แต่ผมก็ไม่ท้อนะ

34 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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ผอ.�สั่งครูให้ร่วมได้ไหม?

 ถ้าจะส่ังก็ได้ แต่จะได้ประโยชน์อะไรถ้ามาโดยคำาส่ัง ในใจมันต่อต้าน

ตั้งแต่สั่งแล้ว สู้เราเอาเท่าที่ครูสนใจ มีอุดมการณ์เดียวกันไม่ได้ เราไม่อาศัย  

ผอ. บังคับให้ครูเข้าร่วม ครูที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจริง ต้องมีใจ

รักจริงๆ พร้อมที่จะสู้ไปกับเรา ทำาได้ด้วยตัวของเราเอง ทำาให้ครูท่านอื่นได ้

เห็นผลลัพธ์จากการทำางานของพวกเรา และจากผลลัพธ์นี ่เองที ่ทำาให ้

ครูเปลี่ยนความคิดใหม่และมีครูสนใจที่จะเข้าร่วมมากขึ้นในปีต่อมา ผมคิดว่า

เราต้องเปล่ียนใจครูคนอ่ืนด้วยผลสำาเร็จมากกว่า งานน้ีมันต้องการคนกล้าเร่ิม 

กลุ่มหนึ่งไม่ต้องมาก  แต่ต้องอดทนทำา  มันสำาเร็จแน่  เพราะหลักการมันดี

ความสำ�เร็จอยู่ที่นักเรียนใช่ไหม�นักเรียนกลัวเหมือนครูท่าน

อื่นไหม?

 ความสำาเร็จที่เห็นชัดก็ต้องอยู่ที่นักเรียน ก็เหมือนครู ทุกคนไม่รู้ว่า

ความสำาเร็จหน้าตาเป็นอย่างไร เราต้องหานักเรียนกลุ่มหนึ่งมาทำา จากนั้น 

ความสำาเร็จจะบอกทุกคนเอง แรกๆ มีปัญหานักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญาน้อย เพราะนักเรียนคิดว่าเป็นงานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน 

เสาร์-อาทิตย์ ก็ต้องทำา แต่ผมใช้วิธีการสอนให้นักเรียนสนุก มีเกมให้เล่นแล้ว 

สอดแทรกความรู้เข้าไป พานักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้วิเคราะห์ปัญหา 

ในสถานท่ีจริง ทำาให้นักเรียนสนุก ผมได้เห็นนักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป 

ในทางที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับในสังคมและคนรอบข้าง สามารถอธิบายผลงาน 

ของตัวเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้เพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนฟังได้อย่างเข้าใจ 

ตอนน้ีอุปสรรคส่วนน้ีหมดไปแล้ว  มีนักเรียนอยากเข้าร่วมโครงการมากข้ึนเร่ือยๆ
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ครูได้อะไรจากความสำ�เร็จของนักเรียนบ้าง?

 บางครั้งตัวผมเองก็รู ้สึกท้อ เกิดคำาถามกับตัวเองว่าทำาไปทำาไม?  

ทำาเพ่ืออะไร? ทำาไปทำาไมให้เหน่ือย? บางคร้ังแอบร้องไห้คนเดียว แต่ทุกคร้ังท่ีท้อ  

ก็จะเห็นรอยยิ้มของนักเรียน จึงฉุกคิดได้ว่าถ้าไม่ทำาแล้วใครจะทำา รอยยิ้ม 

ทำาให้มีแรงฮึดสู้ บอกกับตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ผมจะทำาเพราะผมกับ

นักเรียนรับรู้โอกาส รับรู้ความรู้ด้วยใจ ทำางานกันด้วยใจ สิ่งที่ได้มันอยู่ในใจ 

บอกยาก ต้องสัมผัสเอง บางคร้ังท่ีมีนักเรียนกล้าเปิดใจคุยกับผมได้ในทุกๆ เร่ือง 

เราเป็นครูท่ีนักเรียนไม่เคยเล่าเร่ืองพวกน้ีมาก่อน จึงรู้ว่าเดิมท่ีเราใช้อำานาจน้ัน  

มันส่งผลต่อนักเรียนมากเกินกว่าที่คิดถึง การที่เห็นนักเรียนเปลี่ยนแปลง 

ทำาให้ผมเห็นว่าสิ่งที่ผมท้อวันนี้ วันต่อไปเราก็สู้ใหม่ เพื่อการเรียนรู้และ 

อนาคตของนักเรียนผมพร้อมที่จะสู้ต่อไป 

 ความท้อบางครั้งมากจนอยากอยู่คนเดียว แต่พอเรามองย้อนคิดถึง 

ปีผ่านๆ มา หลายอย่างที่ได้ทำา ทำาให้ผมรู้ว่าเป็นมากกว่าครู สามารถบริหาร

จัดการห้องเรียนให้มีความหลากหลายยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมสำาหรับ

นักเรียนวัยนั้นๆ ผมได้อ่านการบันทึกของนักเรียนคนหนึ่ง เค้าได้ให้กำาลังใจ 

คุณครูและเพื่อนว่า “ผมเคยท้อและหมดกำาลังใจเพราะต้องห่างจากแม ่

แต่เพื่อนและครูทำาให้ผมรู้สึกไม่ขาดอะไรไปในชีวิต ไม่เป็นไรนะครับคร ู

ครูยังมีพวกผม ครูไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ครูไม่จำาเป็นต้องเหนื่อยคนเดียว 

ไม่จำาเป็นต้องอดทนคนเดียว พวกเราคือหน่ึงเดียวกัน เราจะอดทนไปด้วยกัน 

และเหน่ือยไปด้วยกัน ผมว่าปลายทางมันคงอีกยาวไกลครับ แต่สักวันหน่ึง 

เราต้องไปถึงกัน ผมเชื่ออย่างนั้น เมื่อใดที่ครูเหนื่อยและท้อ ครูมองหา 

กำาลังใจ ผมจะคอยเป็นกำาลังใจให้ครูนะครับ เราจะก้าวไปด้วยกัน”  

พอผมได้อ่านแล้วทำาให้รู้ว่าส่ิงท่ีผมทำาไปมันไม่สูญเปล่า นักเรียนและครูสามารถ

รับรู้ได้ด้วยใจ  พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นหนึ่ง
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น่าภูมิใจนะครับกับที่นักเรียนเห็นการทำ�งานหนักของคร�ู

เพื่อพวกเขา

 รู้สึกภูมิใจท่ีพวกเราทีมครูแกนนำาสามารถพาทีมโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาของโรงเรียนเราอยู่ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมแล้ว 4 ปียังรู้สึก

ว่าแปลกใจว่าเราทำาได้ยังไง แต่สิ่งสำาคัญคือนักเรียนได้รับโอกาสดีๆ ทำาให ้

ทีมของเราสู้จนถึงทุกวันนี้ ที่มีความสุขที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง การเติบโต

ของนักเรียน เป็นตัวของตัวเอง มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สิ่งสำาคัญคือพวกครูเราได้

คือความคิดใหม่ในการสอน เราเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้จิตวิญญาณ ใช้ใจใน

การสอน ไม่ใช่สอนเพื่อจบๆ ไป  ผมคิดว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเปลี่ยน 

ครูให้เป็นครูท่ีทำาด้วยใจจริงๆ ภูมิใจท่ีได้รับโอกาสดีๆ มากมาย ผมชอบเส่ียง 

ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ ค้นพบแล้วว่า ทำาให ้

ผมเข้าใจในตัวนักเรียน เข้าใจการศึกษาของไทยที่จะทำาอย่างไรให้นักเรียน

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 มีนักเรียนมาบอกผมว่า อยากให้โครงการนี้อยู่กับพวกเราตลอดไป  

แต่สำาหรับผมต่อให้มีหรือไม่มีโครงการนี้แล้ว ผมจะทำาต่อไปเรื่อยๆ สานต่อ 

และพัฒนาการสอนแนวคิดแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไปตลอดชีวิต 

ของการเป็นครูที่จะทุ่มเทเพื่อนักเรียน นี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญา

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

37“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ครูอรุณวรรณ  กลั่นกลึง 

โรงเรียนท้ายหาด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 เพราะมีปณิธานที่แน่วแน่  มีศรัทธาในปัญญาที่เด็กๆ โรงเรียน 

ท้ายหาดได้จากการทำาโครงงานฐานวิจัย  ครูอรุณวรรณจึงกล้าลุกขึ้นยืน

ต้านกระแส  กล้าประกาศปณิธานท่ีจะเดินไปในเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

แม้ว่าจะโดดเดี่ยว  เด็กที่ไม่มีใครอยากสอน  กลายมาเป็นเด็กที่อยากเรียน 

กับครูอรุณวรรณ เพราะครูทำาให้เขาเปลี่ยนแปลงมาเคารพตนเอง 

เห็นคุณค่าของตนเอง  จากการออกไปสัมผัสโลกกว้างการศึกษานอก 

ห้องเรียน   แสงแห่งปัญญาที่หริบหรี่เปล่งประกายจ้าเมื ่อครูก้าวพ้น 

ปากอุโมงค์มืด
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“ครูผู้เปี ่ยมปณิธ�น 
    เพ�ะพันธุ์ปัญญ�”

ครูอรุณวรรณ  กลั่นกลึง 
โรงเรียนท้ายหาด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทราบว่าครูเกษียณอายุราชการแล้ว�แต่ก่อนหน้านี้ครูเป็น�

นักต่อสู้กับระบบที่ไม่เอื้อกับเพาะพันธุ์ปัญญา�ทำ�ไม�

ครูศรัทธากับเพาะพันธุ์ปัญญาขนาดนั้น?

 จริงๆ แล้วเริ่มต้นที่สมัครเข้าร่วมอาจเป็นเพราะเราเคยร่วมงานกัน 

เป็นเครือข่ายมาก่อน แต่ในการร่วมงานในครั้งแรกจนถึงปัจจุบันที่เข้า 

เพาะพันธ์ุปัญญายอมรับว่า เป็นเพราะความผูกพันและการไว้วางใจ มีความรัก 

ความศรัทธา ทั้งในตัวกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เราร่วมงานด้วย อีกอันหนึ่งที ่

เป็นแรงบันดาลใจมากๆ เลยคือความอยากรู้ อยากค้นหาในส่ิงท่ีมันจะทำาให้

นักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงและอยู่ในยุคที่เปลี่ยนแปลงได้ อันนี้ก็เป็นอีกสิ่ง

หนึ่งที่คิดว่า เพาะพันธุ์ปัญญาน่าจะมีอะไรให้เราได้ค้นหา
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ตอนเข้ามาไม่น่ารู้จัก�RBL

 ไม่รู้จักหรอก เข้ามาเพราะกลุ่มพี่เลี้ยงที่เราเคยทำางานด้วยมาชวน  

ไว้ใจเขา  เชื่อว่ามีของดีมาให้  ก็สมัครเลย  กะว่าไปเรียนรู้เอาข้างหน้าได้

พอรู้จัก�RBL�แล้วครูรู้สึกยังไงคะ?

 ตกใจมากนะ ตกใจว่าทำาไมเราไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อน คือรู้จักวิจัย 

ตามประสาครูท่ัวไป แต่ไม่เคยคิดถึงว่าวิจัยคือการเรียนของเด็ก ตอนน้ีก็หว่ันๆ สิ 

แต่อย่างว่าเราเชื่อใจว่าพี่เลี้ยงมหิดลน่าจะช่วยเราได้ มีความรู้สึกท้าทาย 

ผสมนะ เพราะปกติเป็นคนอยากรู้ของใหม่ๆ อยู่แล้ว น่ีอะไร เราเป็นครูมาจน 

เกือบเกษียณ เร่ืองพวกน้ีทำาไมไม่เคยได้ยินเลย อีกใจหน่ึงคิดว่ามันเป็นอุดมคติ 

มากเกินไปหรือเปล่า  นักเรียนวิจัยสร้างความรู้เอง  ฝันแบบอุดมคติมั๊ง

พอทำ�แล้วเป็นไง�ลองนึกถึงปีแรกบอกอารมณ์ความรู้สึก�

ตอนนั้นได้ไหม?

 เหน่ือย สนุก ท้อ มันสลับไปมา มีท้ังอยากเลิก อยากทำา ตอนน้ีคิดว่า 

โชคดีมากเลยที่ไม่เลิก ก็ได้พี่เลี้ยงนี่แหละคอยปลอบคอยช่วย บอกตามตรง 

เลยนะ โครงการอย่างน้ีถ้าไม่มีระบบพ่ีเล้ียงแบบทำางานเป็นเพ่ือนกัน ไม่มีทาง

สำาเร็จหรอก  แล้วถ้าไม่มีความฝันเหมือนอุดมคติก็ไม่ได้  มันท้าทายเราให้ลอง
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จริงๆ�ที่ไม่เลิก�ทราบมาว่าเพราะครูเห็นการเปลี่ยนแปลงบาง

อย่างด้วยใช่ไหม?

 เด็กเปลี่ยนอย่างคาดไม่ถึง คือเราสอนหนังสือมานานมาก เห็นแต่

ความดื้อ ความไม่ได้เรื่อง สอนไม่จำา อะไรทำานองนี้ เราไม่เคยรู้ว่าจริงๆ แล้ว

การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงทัศนคติและพฤติกรรมเด็ก ทุกวันที่สอน 

มาก็เน้นว่าต้องรู้ๆๆๆ เรามีหน้าที่ทำาให้เด็กรู้ แยกไม่ออกระหว่างรู้กับ 

ปัญญา  คิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน 

หมายความว่าครูมีอะไรท่ีข้องใจเก่ียวกับการศึกษามาก่อนใช่ไหม?

 จะว่ามีก็ใช่ เพราะระยะหลังมีคนพูดเรื่องการศึกษามาก ครูเป็น

จำาเลยว่าเอาแต่สอนความรู้ สอนหนังสือไม่ใช่สอนคน แรกๆ ก็ได้ยินอาจารย์

หมอวิจารณ์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในตอนนั้น 

เรารู้แค่ว่ามันมีเรื่องความคิด เรื่องทักษะการเรียนรู้ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำา 

ยังไงให้นักเรียนไปสู่ตรงน้ันได้ ความเปล่ียนแปลงท่ีมากมายในโลกท่ีมันไปเร็ว

เหลือเกิน จะทำายังไงให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ซึ่งมองดูแล้วเรื่องความคิดมัน 

มีมานาน แต่ตัวครูเองไม่รู้จะสอนให้นักเรียนคิดได้ คิดเป็น และได้ผลลัพธ์ที่

ชัดเจนอย่างไร ก็เลยคิดว่าเพาะพันธุ์ปัญญา ณ ตอนนั้นมันน่าจะมีทางเลือก

ให้เราได้ลองดู  ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เข้าร่วมก็ได้นะ

แล้วพอลองเข้ามาแล้วมันมีคำ�ตอบที่ข้องใจมั้ยคะ?

 ชัดเจนมากๆ

42 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ยังไง?

 ตอนเข้าไปเร่ิมฝึกคร้ังแรกกับอาจารย์สุธีระเรียกว่า น่ังอ้าปากค้างไปเลย 

 มันมีอย่างนี้ด้วยหรือ ในการคิดเป็นเหตุเป็นผล อะไรมันจะละเอียดอย่างนั้น  

รู้เลยว่าเราคิดหยาบมาก เราเองคิดยังไม่ละเอียด แล้วจะไปสอนนักเรียน 

ให้คิดได้ไง ใช่มั๊ย แม้กระทั่งตัวครูเอง ตัวครูเองก็ยอมรับว่าได้เรียนรู้ไป  

ณ ตอนน้ันด้วย ถึงวิธีจัดการเรียนรู้ในเร่ืองของความคิด ซ่ึงค่อนข้างชัดเจนว่า 

ถ้าเราสอนให้เด็กคิดละเอียดจากจุดเล็กๆ เรื่องใกล้ตัว ตรงนี้ให้ความเป็น 

เหตุเป็นผลมันก็ไปสู่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือการตัดสินใจ ซึ่งมัน 

เป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 เลยเข้าใจวิจัยใหม่ และรับว่า RBL ที่เอามา 

บอกนี่ใช่เลย  ถ้าทำาเราก็ได้เรียนรู้ด้วย 

เม่ือครูสนใจแล้ว�ครูคิดไหมว่าจะเอาท่ี�อ.สุธีระ�มอบให้ไปสอนได้?

 ตอนอบรมเราคิดว่าเข้าใจ จะเอาไปใช้ รู้ม๊ัยตอนน้ันรอ PowerPoint  

อ.สุธีระ ว่าฉันมีเครื่องมือแล้ว ตอนนั้นได้รู้อีกอย่างว่า อาจารย์ไม่ให้เพราะ 

ต้องการให้เราทำาเอง ก็ไหนว่าเข้าใจ ครูต้องประยุกต์ความเข้าใจไปสร้าง 

เครื่องมือตามบริบทโรงเรียนได้เองสิ อ.สุธีระ ประเมินครูสูงไป ปรากฏว่า

เราได้แต่ส่วนจิตตปัญญาศึกษา เรื่องกระบวนการคิดเราไม่สามารถออกแบบ

กระบวนการของเราได้เอง ดีนะที่ปีถัดมา อ.สุธีระ ให้เอาเด็กมาเรียนด้วย  

จบแล้วส่ง CD ให้พี่เลี้ยงเอาไปแจกครู
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จิตตปัญญาศึกษาคืออะไรในความคิดครู�มันช่วยอะไร?

 ตอนแรกเราไม่รู ้หรอก นึกว่าไปวัด ไปนั่งสมาธิอะไรทำานองนั้น  

ยังนึกในใจว่าอย่างน้ีครูรุ่นใหม่จะไหวหรือ แต่มารู้เม่ือปฏิบัติแล้วว่าเราเข้าใจผิด 

คิดตามชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ จริงๆ ไม่ใช่เลย ครูคิดว่าคน 

ที่เป็นครูในระบบมานานสนิมมันเกาะกินจิตวิญญาณความเป็นครู จิตตปัญญา 

ศึกษาเป็นน้ำายาขัดสนิมได้อย่างดี ช่วยให้ครูเปิดใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

ยอมรับความแตกต่างระหว่างคน ระหว่างครูกับนักเรียน จะทำาให้การจัดการ

การเรียนรู้ของเราเป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน นักเรียนก็จะเรียนรู้อย่าง 

มีความสุข เพราะว่าครูตุ้มเป็นครูที่ดุมากๆ เหมือนกับคุณจะต้องทำาตาม 

ความคิดของครูตุ้ม ต้องเป๊ะแบบนี้ โดยไม่ได้คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง

นักเรียนมากนัก แต่จิตตปัญญาทำาให้เราเปิดใจ ให้เรายอมรับความแตกต่าง

ระหว่างคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รู้ตัวว่าหมดอำ�นาจในห้องเรียนไหม?

 รู้ตัวและยอมรับว่าต้องเปลี่ยนตัวเอง ต้องลดตัวตนเราให้เล็กลง 

เราจึงจะทำาหน้าที่ครูได้ เมื่อยอมรับ เมื่อเห็นคุณประโยชน์ เราไม่ทุกข์กับ 

การเสียอำานาจหรอก  มีแต่ทำางานด้วยความสุข

แล้วเด็กเป็นยังไงบ้างพอครูตุ้มเปลี่ยนตัวเองแล้วเด็กเป็นยังไง?

 การจัดการการเรียนรู้ ครูต้องใช้ความอดทนสูงมาก ตอนน้ันยอมรับ

อดทนในการรอคอย เพราะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากเพาะพันธุ์ปัญญาที่เป็น 

ตัวขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งที่จะทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิด  เราจะต้องฝึกเรื่อง 

การถาม แต่ในการถามนั้นแน่นอนครูจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมาก 

นั่นก็คือต้องอดทนรอเพื่อที่จะเอาคำาตอบจากนักเรียน ไม่ว่าคำาตอบนั้นจะ 
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ถูกหรือผิดก็ตาม จะต้องใช้การรอคอยและการยอมรับ ยอมรับนักเรียนว่า

เขาจะตอบมาในรูปแบบไหน และค่อยๆ กล่อมเกลากันไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  

อันนี้คือเรื่องของการรอคอย เมื่อเรารู้จักการอคอย เด็กก็ไม่รู ้สึกกดดัน  

เขาไม่เครียด ไม่กลัวเรา ทุกครั้งที่พบเราเขารู้สึกว่าได้คำาถามใหม่ที่ท้าทาย 

ให้เขาค้นหาเพ่ิม ครูตุ้มคิดว่า “ถามคือสอน” เป็นเร่ืองท่ีการพัฒนาครูในระบบ 

ต้องเอามาศึกษาใหม่   ไม่ต้องไปดูท่ีไหนไกลหรอก   อ่าน “ถามคือสอน” 2 เล่มของ 

เพาะพันธุ์ปัญญาให้เข้าใจ  หาทางมาฝึกกันสักครั้ง  เราก็จะเข้าใจและทำาได้

เมื่อครูพร้อมก็ทำ�กันได้เลย�แค่นั้นพอไหม?

 ไม่พอ เวลาคือทรัพยากรท่ีเราต้องการเพ่ิม งาน RBL นักเรียนจะพบ

กับเรา ใช้เวลาอยู่กับเขาค่อนข้างมาก เวลาที่อยู่กับเรามีทั้งในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน เพราะฉะน้ันความใกล้ชิดมันก็เลยทำาให้เกิดความสนิทสนมกัน

มากข้ึน นักเรียนก็ยอมรับในตัวครูว่าจริงๆ แล้วครูเป็นอย่างไร ทำาให้ช่องว่าง 

ที่เรามีต่อกันมันแคบลง นักเรียนก็จะมีความสุขกับการเรียนรู้ เพราะว่า 

ออกไปเรียนรู้จากสถานที่จริงคือท้องถิ่นในชุมชนของเขา โดยไม่ได้เรียนรู้อยู่

แต่เพียงในห้องเรียน   เพราะฉะนั้นเขาอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ด้วย 

ตัวของเขาเอง ไม่ใช่เราใส่ไปให้เขาต้องเรียนรู้ มันเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียน

น่าจะมีความสุข และก็เชื่อว่านักเรียนมีความสุข มีตัวอย่างที่เห็นชัด เช่น  

มีกลุ่มนักเรียนท่ีไม่อยากมาโรงเรียน โดดเรียนอยู่เป็นประจำา แล้วเม่ือได้มาเรียน 

RBL กับเรา  นักเรียนกลุ่มน้ีมาโรงเรียน  มาเข้าห้องเรียนในทุกวันท่ีต้องมาเรียน 

วิชาของเรา แสดงว่า นักเรียนกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้  

มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้มาซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มันจะตามมา 

อีกมากมาย ถ้านักเรียนมีความสุขทุกอย่างก็น่าจะแฮปปี้ เราต้องการเวลา 

ทำากิจกรรม ทำาแล้วค่อยมาเรียนจาก reflection นอกจากถามคือสอนแล้ว  
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เพาะพันธุ์ปัญญาใช้หลัก “สะท้อนคิดคือเรียน” จิตตปัญญาช่วยให้คร ู

จัดการให้เรียนจากการสะท้อนคิดได้ จะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการท่ีเกิดช้าๆ 

ไม่ใช่เรียนจานด่วนแบบโรงเรียนติว

ฟังแล้วโลกนี้สวยงามมาก�ถ้าครูทั่วไปอยาก�“คิดแบบโลกสวย”�

เหมือนง่ายไปหมด�เพราะมีเครื่องมือ�มีพี่เลี้ยงจะสำ�เร็จได้ไหม?

 ถ้าโลกสวยอย่างน้ัน ครูตุ้มคงไม่คิดเลิกทำาในปีท่ีสองหรอก อุปสรรค 

ในระบบการศึกษาของเราทำาให้โลกของครูน่าเกลียดนะ ดิฉันว่าอย่างนั้น 

อยู่มาจนเกษียณแล้วน่าจะมีประสบการณ์พูดได้

แล้วอุปสรรคในระบบที่ทำ�ให้โลกน่าเกลียดที่พี่ว่ามีอะไร�

ไหนก็เกษียณแล้วพูดเต็มที่หน่อย?

 เริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุน การสนับสนุนภายในเป็น

ส่วนที่ทางโรงเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นถึงความสำาคัญของโครงการนี้ อาจจะ 

ยังไม่เข้าใจ และเกิดความไม่มั่นใจ เพราะว่าไม่เป็นโครงการที่ถูกสั่งมา 

จาก สพฐ. โดยตรง  และครูส่วนใหญ่ก็มีภาระหน้าที่มากมาย เขาก็ไม่อยากที ่

จะหางานเพิ่ม หรือโครงการอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของครูบางคน  

เพราะเขาจะมองว่าเพาะพันธุ์ปัญญาคือการทำาโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์

ดังน้ันจำาเป็นต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน แต่เรารู้ว่าการทำาRBL สามารถ 

เชื่อมโยงได้กับทุกกลุ่มสาระ เพราะฉะนั้นในตอนแรกเมื่อข้างบนฝ่ายบริหาร 

เขาไม่สามารถท่ีจะสนับสนุน RBL ให้เข้าสู่ระบบได้ มันก็ทำาให้เราต้องทำางาน 

กับน้องไม่ก่ีคน ทำาให้ทีมค่อนข้างอ่อนแอพอสมควร ตอนแรกยอมรับเลยว่า 

โรงเรียนเขาไม่ได้สนับสนุนแล้ว ก็อยากจะถอดใจตรงนั้น แต่ก็ได้พี่เลี้ยง 

นั่นแหละที่เข้ามาช่วยสร้างกำาลังใจและให้โอกาสให้เราทำางานต่อไปได้

46 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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แสดงว่าที่ผ่านมาภายในเองโรงเรียนก็ไม่ได้สนับสนุนเต็มที่

แต่ก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมคะ?

 ไม่ได้ห้ามแต่ก็ไม่ได้สนับสนุน  ไม่มีการดำาเนินการสานต่อใดๆ เม่ือออก 

จากท่ีประชุมในวันท่ีศูนย์พ่ีเล้ียงมาแจ้ง ผู้บริหารก็แค่รับรู้ว่ามีโครงการน้ีเข้ามา  

การทำา RBL จะมีผลได้ดีควรต้องถูกบรรจุเข้าไปในแผนงานของโรงเรียน  

จะไปอยู่ในวิชาอะไรก็ว่าไป หรือจะไปอยู่ในกิจกรรมอะไรก็ว่าไป จะต้อง 

มีความชัดเจนและต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกในโรงเรียน ส่วนหนึ่งที ่

จะต้องยอมรับว่าจะมีส่ิงน้ีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนานักเรียน แต่น่าเสียดาย 

และหดหู่ในหัวใจมาก ตรงจุดนี้ของเราอ่อนแอ คือ เราไม่มี แต่ตัวครูตุ้มเอง 

มีความเช่ือมั่นและความศรัทธาในพ่ีเลี้ยงและในศรัทธาโครงงานที่มาจาก  

สกว. ซึ่งเราก็เคยทำางานร่วมกันมาก่อน เราก็เลยคิดว่า เขาน่าจะนำาสิ่งดีๆ  

มาพัฒนาให้กับนักเรียน เราคิดว่าเป้าหมายเราชัดเจนนะคือตัวนักเรียน ตอนน้ัน 

ก็เลยคิดทำาด้วยตัวเอง  และแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองไปตามสภาพ

แล้วอุปสรรคอื่นๆ�ยังมีอีกไหมที่ครูตุ้มทำ�แล้วรู้สึกว่า�

เราต้องไปฟาดฟันกับมัน?

 ฟาดฟันกับตัวเองม๊ัง ครูตุ้มคิดว่าต้องสู้กับตัวเองมากเลย เพราะว่าคน 

เป็นครูมันต้องเรียนรู้ในการท่ีจะต้องเร่ิมต้นใหม่ในบางส่ิงบางอย่าง ซ่ึงตัวเราเอง 

อายุมากแล้วก็อาจจะตามไม่ทันในบางสิ ่ง ถึงจะไปช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าเราจะไปไม่ได้ เราอาจจะไปช้ากว่าคนอ่ืนด้วยทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ 

แต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในการที่เราเอา RBL มาใช้ในห้องเรียน แล้วมา 

พัฒนาเด็ก มันก็เห็นผลเชิงประจักษ์ว่า มันเป็นเคร่ืองมือท่ีดี เพราะฉะน้ันอันน้ี 

จะเป็นส่วนที่เสริมกำาลังใจให้เราที่จะสู้ต่อไป  ฟาดฟันกับตัวเองว่าต้องทำา

47“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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อยากรู้ว่าจริงๆ�แล้วผู้บริหารกับการสนับสนุนของโรงเรียน

เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของครูตุ้มมาก�แล้วมันก็ไม่ได้ถูกแก�้

ถูกไหมคะ�แล้วอะไรที่ครูตุ้มมุ่งมั่นว่าจะทำ�เพื่อนักเรียน�

ในโรงเรียนตัวเอง?

 อย่างที่บอกไปตอนต้นตรงแรงบันดาลใจว่า เราจะทำายังไงให้กับ

นักเรียนของเรา ซึ่งเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะอ่อนมากให้เขาอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงได้ ขณะนี้เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำาให้เขาอยู่รอดต่อไปในสังคม

อนาคตคือเขาต้องคิดเป็น เขาต้องมีปัญญา ถ้าเขาคิดไม่ได้เขาก็ไม่สามารถที่

จะแก้ปัญหาได้และอยู่ในสังคมที่มันต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง

มากได้ การที่เราจะทำาให้นักเรียนเกิดความคิดได้นั้น นักเรียนจะต้องคิดเอง  

ครูจะไปสั่งเขาคิดนี่ไม่ได้เลย ครูจะไปสอนแบบในห้องเรียนนี่ก็คงจะไม่ได ้

แน่นอน เพราะฉะนั้น RBL มันคือการทำาโครงงานฐานวิจัย แต่ที่ผ่านมา 

ความรู้ในการทำาโครงงานที่เรามีอยู่มันไม่เหมือนกับ RBL คือมันเบากว่า  

มันอ่อนกว่ามาก เรียกว่าสักแต่ให้ได้ทำา ทำาๆๆ ให้เสร็จจบไป เห็นเป็นภาระ

มากกว่าหน้าที่ครู  ไม่เห็นว่ามันเป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญาตรงไหน 

แต่เขาก็ประกวดได้รางวัลกันมากมายไม่ใช่หรือ?

 ได้รางวัลแล้วไง ใครได้หน้า ใครได้เรียน มีแต่คนได้หน้า นักเรียนไม่ได้ 

เรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมละ แต่ RBL นักเรียนจะต้องคิดเป็น คิดด้วยตัวเขาเอง  

ทีน้ีวิธีการคิดของนักเรียนมันจะมาด้วยวิธีการอย่างไรท่ีเราจะจัดให้เขา ซ่ึง RBL  

มันตอบได้ตรงมาก ก็คือท่ีอาจารย์สุธีระใช้ตัวหลักท่ีเรารู้กันคือ “ถามคือสอน” 

เทคนิคตรงน้ี ท่ีเราค่อยๆ ใส่ไปให้นักเรียนแล้วเขาจะสะท้อนออกมา เขาสะท้อน

ตอบคำาถามของเราออกมา น่ันมันก็คือการเรียนรู้ท่ีเราสามารถท่ีจะดูเขาออก

ว่าเขาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไร เพราะหลักคือ “สะท้อนคิดคือเรียน”  

48 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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แล้วอันสุดท้ายก็คือเก่ียวกับเร่ืองการเขียน “เขียนคือคิด” ซ่ึงครูตุ้มก็ยอมรับว่า 

ยังไปไม่ถึงสำาหรับนักเรียนของเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีนะ 

ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าให้เร็ว คือต้องช่วยกัน ใช้การมีส่วนร่วมนั่นเอง  

จะทำาให้มีพลังยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้นำา RBL 

มาเป็นเครื่องมือให้เราได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มันสามารถ 

ตอบโจทย์การสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะที่เด็กสามารถอยู ่

ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจน

มีช่วงเวลาที่จะอยากจะเลิกไหมคะ�แบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้?

 มันอาจจะมีนิดๆ

ไม่นิดละม๊ัง�รู้นะว่าเสียน้ำ�ตาด้วย�แล้วทำ�ไมมันถึงผ่านมาได้ล่ะ��

มีอะไรที่ช่วยทำ�ให้มันผ่านมาได้จากตอนแรกจนถึงจุดนี้��

จากตอนแรกที่�ฉันไม่เอาแล้ว?

 ถ้าตอนแรกก็คืออย่างท่ีว่าฝ่ายบริหารไม่ได้สนับสนุนเรา โอเคปีท่ีหน่ึง 

ไม่ได้มีการสนับสนุน เทอมที่สอง เทอมที่สาม ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไง  

แต่ก็ยังคงน่ิงเหมือนเดิม อันน้ีมันก็เป็นจุดหน่ึงท่ีว่าทำาไมสายบนของครูตุ้มข้ึนไป

เขาไม่ช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยจัดการตรงนี้   บางครั้งมันก็กระทบความรู้สึกบ้าง 

แต่ท่ีบอกว่าผ่านมาได้ยังไง ก็ค่อยๆ ใช้จิตตปัญญาในการท่ีจะทำาความเข้าใจกับ 

ตัวเราเอง ทำาความเข้าใจตัวเขา เราก็อยากให้เขาเป็นในแบบที่เราเป็นมันคง 

ไม่ได้ เพราะเขาก็เป็นเขา แค่น้ันก็คือแค่น้ัน เพราะฉะน้ันเราก็แก้ปัญหาของเรา 

ไปตามสภาพที่มันเกิดขึ้น เรามองว่าเป้าหมายสำาคัญของเรามันอยู่ที่นักเรียน 

เราอยากเอาสิ่งดีๆ มาให้นักเรียนแค่นั้นมันก็จบ สิ่งที่มากระทบเดี๋ยวมันก็

ผ่านไป น่าจะต้องขอบคุณนะท่ีทำาให้ตอนน้ีครูตุ้มแข็งแกร่งมาก  และอาจเป็น

49“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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บทเรียนให้นักเรียนได้รู้ว่านี่เป็นปัจจัยที่ฉุดดึงความก้าวหน้าการเติบโตทาง

ปัญญาทั้งครูและเด็ก  ที่ผู้จัดการศึกษาควรได้ตระหนัก

กระบวนของเพาะพันธุ์ปัญญามีอะไรที่ช่วยได้ไหม?

 ได้สิได้มากเลย อย่างแรกคือเรื่องของจิตตปัญญาที่มาช่วยผ่อนลง 

ให้เรารับรู้ และรับได้กับความจริงที่เป็นอยู่ และเรามีพี่เลี้ยงที่ให้โอกาส  

มีกลุ่มเพื่อนครูต่างโรงเรียนร่วมเรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีหลายอย่างที่เราร่วม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน เราก็เห็น เราก็เข้าใจเพ่ือนครูด้วยกันเอง เห็นเลยว่าบางคน 

ลำาบากย่ิงกว่าเรา เพราะฉะน้ันโครงการของเราก็น่าจะทำาต่อไปได้ ก็น่าจะผ่าน 

ต่อไปได้ในสภาพของเรา เราก็ต้องอยู่ให้ได้ คนอ่ืนเขายังอยู่ได้เลย อันน้ีก็น่าจะ 

เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นตัวปลอบใจเรา

ครูรู้จักจิตตปัญญามาก่อนไหม� มันสำ�คัญอย่างไรกับการเป็นครู

เพาะพันธุ์ปัญญา?

 ไม่เคย มารู้จักจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานี้เอง ทำาให้เข้าใจการ

เป็นครู ไม่ว่าจะเป็นครูหรือเด็กต้องใช้กระบวนการจิตตปัญญาเปิดทางก่อน 

ถ้ามันยังเข้าไปถึงภายในใจของเราไม่ได้ เราก็เปิดใจของเราไม่ได้ เราก็ทำางาน

อย่างนี้ไม่ได้แน่นอน หรือหลายคนที่ไม่เข้าใจการทำางานของเรา เพื่อนครูใน

โรงเรียนหลายคนที่เขาไม่เข้าใจก็เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดใจท่ีจะเข้ามาเรียน

รู้อย่างแท้จริง อันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนที่ได้เปิดใจไม่ว่าจะ

เป็นครูหรือนักเรียนก็ตาม ซึ่งคิดว่ามันช่วยให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ คือมองถึง 

ความจริงที่เป็นอยู่ ณ ตอนนั้น ก็พยายามใช้เหตุและผลของอาจารย์สุธีระ  

มาเป็นตัวอย่างเขียนผังของชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา เราก็ต้องกลับมาทบทวน

ไตร่ตรองตัวเราเอง  ความเป็นจริงในปัจจุบันกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเรา

50 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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จากที่ทำ�โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามา�4�ปี�ครูตุ้มภูมิใจ�

อะไรมากที่สุด?

 การเป็นครูความภูมิใจมันก็ต้องอยู่ที่นักเรียน ก็มีหลายกลุ่มที่เริ่มต้น  

การทำา RBL กลุ่มเด็กผู้ชาย 16 คน อันนี้ที่เราประทับใจในการช่วยให้เขา 

ได้เรียนรู้ ช่วยให้เขาได้มีการพัฒนาตัวของเขาเอง ถึงแม้ว่ามันจะไปถึงที่สุด

ของชีวิตของเขาทุกคนไม่ได้ เขาคือเด็กกลุ่มที่ไม่มีใครสนใจเขาเลย ไม่มีใคร 

ต้องการเขา แต่ล้วงลึกๆ เข้าไปแล้วเด็กเหล่านี้ที่เขาไม่ได้เข้าห้อง ไม่ค่อยได ้

มาเรียน ถูกสังคมตราหน้า และรังเกียจไม่ให้เข้าร่วม ไม่ยอมให้เข้าร่วมวิชา 

เพิ่มเติมในวิชาใดๆ เด็กเหล่านี้มาขอเรียนกับครูตุ้ม ซึ่งครูตุ้มก็หนักใจอยู่  

แต่หลังจากที่เราได้ทำาความเข้าใจตกลงกติกา ได้ร่วมเรียนรู้และได้ใกล้ชิดกัน  

เราก็ได้เห็นว่าจริงๆ แล้วเด็กๆ กลุ่มน้ีช่างน่าสงสาร พวกเขาไม่ได้เลวร้ายอะไร 

แต่คนรอบข้างสังคมท่ีทำาให้มันเลวร้ายมากกว่า ท่ีไม่ให้โอกาสพวกเขา พอเรา 

ให้โอกาสเขาได้เรียนรู้ในชีวิตจริง ในการทำางาน ซ่ึงไม่ใช่เป็นการใช้วิชาการนำา  

เพราะเด็กกลุ่มน้ีจะให้มาน่ังเรียนเป็นวิชาการเขาก็คงไม่รับ ต้องใช้กิจกรรมนำา 

ให้เขาต้องลงมือร่วมกันทำา และต้องทำาเป็นกลุ่ม เด็กๆ ต้องการความอบอุ่น  

ต้องการการยอมรับ กิจกรรมที่เราเติมให้เขาสามารถทำาให้เด็กกลุ่มนี้ยอมรับ

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน เวลาเค้าไปอยู่กับปราชญ์ชาวบ้าน 

กับผู้ใหญ่บ้านที่เราต้องใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จะเห็นว่าลักษณะของเขา

หรือพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกต่อคนข้างนอก เราเห็นแล้วเราก็ดีใจ 

เขาปรับเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆ จากที่ไม่มาโรงเรียน มาก็มาสาย ไม่เข้าเรียน  

ถึงเวลาที่ต้องนัดดูงาน แน่นอนในช่วงแรกครูตุ้มต้องอดทนอย่างมากต้องรอ

เขา 1 -2 ช่ัวโมงก็เคยต้องรอ เขาไม่ต่ืน เขาไม่มา แต่พอเราได้ร่วมงานไปเร่ือยๆ แล้ว 
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ครูตุ้มก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านที่เราพาลงทำางานในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแล

เด็ก ผู้ใหญ่ก็จะสามารถทำาความเข้าใจกับเด็ก ใช้วิธีการของเขาท่ีจะแก้ปัญหา 

ในเรื่องของเวลา รีบมาตามเวลาเพื่อที่จะทำางานกัน เพราะฉะนั้นทุกอย่างมัน 

มีความยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไม่ได้ ต้องใช้เวลาท่ีจะต้องค่อยๆ แก้  

เด็กกลุ่มน้ีสามารถเรียนรู้จากการลงไปทำางานกับชุมชน เม่ือสองสามวันท่ีผ่านมา 

ครูตุ้มเห็นข่าวท่ีบ้านผู้ใหญ่คนท่ีเราพาเด็กไปเรียนรู้ ตอนน้ันผู้ใหญ่บ้านพาเด็ก 

ไปทำาบ้านปลาในทะเล  มาตอนน้ีชุมชนท่ีน้ันได้พากันไปทำาบ้านปลาเช่นเดียวกัน 

แต่อาจจะมีการท่ีปรับเปล่ียนวิธีไปจากของเรานิดหน่อย เขาไปทำาเป็นกร่ำาปลา 

เป็นการไปวางกร่ำา   ความจริงนักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตตรงนั้นและชุมชนก็ได้เห็น

จากผลงานที่เด็กไปทำา ว่านี่มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยสิ่งมีชีวิตนะตรงนั้น  

เรือประมงก็ยังมาแวะเวียน เพราะว่านกมันยังมาโฉบเฉ่ียว ซ่ึงมันเห็นผลมาจาก

การลงมือทำางานของนักเรียน เด็กก็มีความสุข การเปลี่ยนแปลงของเด็ก 

กลุ่มนี้ที่มาเข้าเรียนกับครูตุ้ม แล้วมีครูคนอื่นสงสัยว่าทำาไมวันอังคารไอ้เด็ก 

กลุ่มนี้มาโรงเรียนกันเพื่อมาเรียนวิชาของเรา นี่เป็นคำาพูดที่เราได้ฟังจากคร ู

คนอื่น  อันนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มหนึ่งว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา

น่าชื่นใจนะคะที่ครูสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กที่ทุกคนปฏิเสธได้�

เด็กๆ�ก็น่าจะอยากเรียนรู้จากครูของพวกเขาที่ไว้ใจได้

 โชคดีที่ทำาสำาเร็จ เรารู้เลยว่าเด็กลักษณะนี้เขาปฏิเสธห้องเรียน 

เพราะวิธีการไม่ตรงกับจริตการเรียนของเขา เขาต้องเรียนจากปฏิบัติ ครูตุ้มคิดว่า 

เรายังมีเด็กอย่างนี้อีกมากที่โรงเรียนไม่สนใจช่วยเขา เพราะโรงเรียนรู้วิธีเดียว 

เอามาใช้กันหมด เด็กต้องเชื่อฟัง การเรียนต้องอยู่ใต้อำานาจครู อย่างนี้เขาก ็

ต่อต้านสิ   โรงเรียนของครูตุ้ม   เป็นโรงเรียนเล็กๆ  ลักษณะเด็กพิเศษค่อนข้างเยอะ  
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แต่ในการเป็นเด็กพิเศษของเขามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาสามารถ 

พัฒนาต่อไปได้ถ้าเราใส่ใจให้โอกาส อย่างเช่นให้เรียนจากการลงมือปฏิบัต ิ

แล้วค่อยเอาเหตุกับผลไปอธิบายทีหลัง ทำาก่อนใส่สาระ ถ้าใส่สาระก่อนเขา

ปฏิเสธทันที ครูเราติดการใส่ เรียกว่ายัดดีกว่านะ ยัดสาระวิชาให้ เขารับแล้ว

รู้สึกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขา ไม่รู้เรียนไปทำาไม เล่นกวนเพื่อนกวนครูสนุกกว่า 

เพาะพันธุ์ปัญญาจึงเหมาะมาก ความจริงเหมาะกับทุกเรื่อง เพราะมันเป็น 

การเรียนที่ไม่มีอำานาจกดทับเด็ก หรือการที่ครูตุ้มมองเห็นศักยภาพของเด็ก

ชอบพูด พูดมาก เด็กชอบตอบคำาถาม แต่ในความพูดมากของเขา ความไม่อยู่น่ิง

ของเขา  เพื่อนๆ ไม่ชอบ  เราก็ดึงจุดเด่นเอาปรับปรุงกล่อมเกลาเขาเสียใหม่

เด็กชอบตอบเหรอ?�อันน้ีเป็นเด็กอีกคนหน่ึงไม่ใช่กลุ่ม�16�คนน้ันแล้ว

 ใช่ค่ะ เล่าปนกันไป เป็นอีกตัวอย่างหน่ึง เป็นรุ่นสุดท้ายท่ีครูตุ้มสอน

เป็นผู้ชายอยู่ห้องสุดท้ายห้องท้ายสุด ซึ่งเป็นคนพูดมากจนเพื่อนๆ บอกว่า

พูดเพ้อเจ้อ และก็ยังพูดตลอดเวลา ตอนครูส่ังก็จะถามนู้นน่ีน้ัน ตอบนู้นน่ีน้ัน 

เพ้อเจ้อไปเรื่อยๆ เราเห็นว่า ในการที่เขาชอบพูดชอบถามมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี  

ก็เลยลองชวนมาทำางาน ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่ท่ีเรียนปีน้ันเป็นเด็กห้องหน่ึง ตอนเด็ก 

คนนี้มาเข้ากลุ่ม เพื่อนๆ ไม่ยอมรับ แต่เด็กคนนี้ก็บอกว่าผมทำาคนเดียวได้  

แต่เราคงปล่อยให้เขาทำาไปคนเดียวไม่ได้ ก็ให้เขาอยู่กับกลุ่มไปก่อน แล้วก็ค่อยๆ 

กล่อมเกลาเขาให้ความสนใจมากข้ึน เราก็ใช้ความใกล้ชิดความสนใจใส่ใจกับเขา 

เรียกมาคุย เรียกมาถาม เรียกมาตามงานแล้วก็ใช้ทาง Facebook ด้วย 

เขาก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับเรา เราก็ได้รู้ความคืบหน้าของเขา เป็นการติดตาม

งานเด็กไปในตัวด้วย เราชื่นชมเขาบ่อยๆ ใช้การสื่อสารทางบวกกับเด็กคนนี ้

ค่อนข้างมาก ซ่ึงพอนักเรียนได้ทำาโครงงาน เขาก็ไม่ได้เก่งหรือดีเด่นอะไรนักหนา 

แต่เขาต้ังใจสนใจทำา ผิดก็อดทนทำาใหม่ ความงอกงามของตัวเขาและผลงาน 

ก็เกิดขึ้น
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สุดท้ายตอนจบเขาเป็นยังไง?

 สุดท้ายพอเขาได้นำาเสนองานให้กับพี่เลี้ยงที่มาติดตามความก้าวหน้า 

เด็กคนนี้คือคนท่ีพี่เลี้ยงบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าถามอะไรเขาตอบได้หมด  

ก็ทำาให้เขาเป็นท่ียอมรับมากข้ึน แล้วตอนน้ีเด็กคนน้ีเป็นท่ีสนใจของครูในโรงเรียน 

ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เด็กห้องเก่ง มีคนให้งานทำาเยอะมาก เด็กหลายคนที่ผ่าน 

เพาะพันธ์ุปัญญาไปก็คงคล้ายๆ กับท่ีอ่ืน เป็นเด็กท่ีทำางานของโรงเรียน ถูกให้ 

เอางานเพาะพันธุ์ปัญญาไปนำาเสนอทุกครั้งในการประเมินโรงเรียนหรือในการ

จัดนิทรรศการต่างๆ ก็เป็นความภูมิใจนะ ไม่ใช่ภูมิใจที่มีผลงาน แต่เราภูมิใจ 

ตรงที่ว่าจากนักเรียนที่ไม่รู้อะไรเลย หรืออาจพูดได้ว่าหลายคนที่ไม่เคยมีใคร

สนใจใส่ใจ แต่เราสามารถใช้ RBL พาเขาไปยืนอยู่หน้าโปสเตอร์ตัวเองแล้ว 

ตอบคำาถามสร้างความพึงพอใจให้คณะกรรมการสนใจได้ ก็แสดงว่าเด็กๆ  

ได้ถูกพัฒนาเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 แล้ว เขาสามารถสื่อสารได้ และ 

แก้ปัญหาชีวิตที่ผ่านมาของเขาในกลุ่มได้ 

ถ้ามีคนมาถามครูตุ้มทำ�ไมต้องทำ�เพาะพันธ์ปัญญา�ทำ�ไมต้อง

ทำ��RBL�ครูตุ้มจะบอกว่าไงคะ?

 RBL คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ครูตุ้มผ่านมาตลอดการเป็นครู ครูตุ้ม

กล้าพูดได้อย่างเต็มปากจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณ ความจริงครูตุ้มทำางาน 

เก่ียวกับเร่ืองโครงงานของนักเรียนมาสิบกว่าปีแล้วมา 4 - 5 ปีหลังก่อนเกษียณ 

นี้ที่มาทำา RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญา  ครูตุ้มเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราสามารถ 

ใช้ RBL เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างชัดเจน  

ซึ่งทักษะการเรียนรู้ที ่แท้จริงที่สุดก็คือนักเรียนคิดเป็น ไม่เชื ่อใครง่ายๆ  
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รู้จักกลั่นกรองข้อมูล คิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างความรู้เป็นของตนเอง  

ที่สำาคัญอีกตัวหนึ่งก็คือทักษะชีวิตทักษะตัวใหญ่ๆ ของนักเรียน เมื่อกี้ทักษะ 

การคิดมันเป็นก้อนเล็กๆ ตัวเล็กๆ ตัวย่อยๆ ซึ่งอยู่ในทักษะการเรียนรู้  

ทักษะชีวิตทำาให้เขาอยู่ในสังคมใหม่ที่ซับซ้อนได้  มีภูมิคุ้มกันเป็นของตนเอง

แล้วตอนนี้ครูตุ้มเกษียณแล้ว�ครูตุ้มก็ยังมีส่วนร่วมกับ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญายังไงบ้างคะ?

 ก็เราอยู่กันมา 4 - 5 ปี มันเป็นความผูกพันมากกว่า ถึงแม้จะเกษียณ 

แล้วมันก็ยังคิดว่าถ้าเรายังมีประโยชน์ เราก็ยินดีจะให้ใช้ประโยชน์ของเราตรงน้ี 

ให้กับเด็กๆ ให้กับเพ่ือนครูเพราะยังมีน้องๆ ท่ีเราก็ยังเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 

กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเราก็ยัง 

สื่อสารติดต่อกันอยู่ แม้กระทั่งน้องๆ ในโรงเรียนมีปัญหาเราก็พยายาม 

ถ่ายโอนความรู้ที่เราได้มาไปให้น้องที่เคยทำางานร่วมกับเรา ให้เขารู้ว่าหาก

เขาต้องการพัฒนานักเรียนนั้น เขาควรจะต้องเปลี่ยนอย่างไร ก็คงยังอยู่ใน 

แวดวงนี้ถ้าคิดว่าเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนและครูได้ ยังไม่เกษียณจาก 

เพาะพันธุ์ปัญญาแน่นอนค่ะ
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ถ้าให้เลือกอยากมาช่วยเนื่องจากตอนนี้เกษียณเต็มตัวแล้ว�

ก็จะมีเวลาอยากมาช่วยตรงไหนในเพาะพันธุ์ปัญญาบ้างใน

ระดับไหนก็ได้อันนี้เปิดกว้าง?

 ในห้องประชุมที่มีการอบรม มีอยู่ครั้งหนึ่งจำาได้ว่า ครูตุ้มไม่มีโต๊ะ 

ของโรงเรียนนั่งเพราะมาคนเดียว โดดเดี่ยว มาเพื่อบอกว่าขอลาออกแล้ว  

ตอนน้ันต้องไปน่ังกับโต๊ะโรงเรียนอ่ืน ได้เห็นนักเรียนของเขาแล้วสงสารนักเรียน 

ที่อยากเรียนรู้ แต่คุณครูเราก็ไม่อยากที่จะว่านะ ครูบางคนเข้ามาใหม่บ้าง  

ถูกสั่งแกมบังคับให้มาบ้าง ไม่ได้มาด้วยใจเสมอไป เพราะเพาะพันธุ์ปัญญา 

จัดพัฒนาครูเสาร์-อาทิตย์เท่าน้ัน มันเป็นวันหยุดของเขา ครูเหล่าน้ันบางคน 

ไม่รู ้ว่าจะโค้ชนักเรียนยังไง เราก็สงสารนักเรียน ก็แค่ถามเล็กๆ น้อยๆ  

เขาก็เปิดโอกาสให้เราไปช่วยนักเรียนเขาเลย อย่างท่ีบอกตอนต้นว่าจะมาลาออก  

ตอนน้ันครูตุ้มบอกครูและเด็กๆ ว่าจะกลับแล้วนะ แต่เม่ือเหลือบไปเห็นสายตา 

ท่ีนักเรียนมองเราแล้ว แบบครูจะกลับแล้วหรอ? มันคือสายตาท่ีเราคิดว่าถ้าเรา 

มีโอกาส เราก็อยากจะเป็นครูอยู่อย่างนี้ ที่จะคอยช่วยเหลือไม่ว่านักเรียน 

หรือครู  ไม่รู้ตอบตรงไหม ก็คือไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 

ของเพาะพันธ์ุปัญญา ครูตุ้มยินดีร่วมเดินทางต่อไปเพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ใช้ความรู้ความสามารถที่เพาะพันธุ์ปัญญาบ่มเพาะให้ โค้ชให้ครูและเด็กๆ  

ได้พัฒนากันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นประถมหรือมัธยมถ้ามีโอกาสก ็

ยินดีมากๆ ค่ะ 

.....................................
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ครูทองพูน  เจือไทย 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี 

จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 แม้ว่าโครงงานฐานวิจัยจะยากสำาหรับครูสังคมศึกษาท่ัวไป  แต่ต้อง

ไม่ใช่ครูทองพูน  แห่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สมุทรสาคร  ความเพียรพิสูจน์กับครูแล้วว่าใครก็เรียนรู้ได้  ความเพียรของ 

ครูได้ถูกปลูกฝังในตัวนักเรียน  ความสำาเร็จที่เกิดจากความเพียรสะท้อน

เป็นคำากล่าวของนักเรียน “เพราะมีครู พวกเราจึงมีแนวทาง” ทำาให ้

ครูทองพูนไม่เหนื่อย ไม่ท้อ เห็นความยากของเพาะพันธุ์ปัญญาเป็น 

ส่ิงท้าทายความเพียรของตน  เพ่ือสร้างแนวทางท่ีย่ิงใหญ่ให้นักเรียนต่อไป

59“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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“ครูผู้มีคว�มเพียร
	 	 เพื่อนักเรียน”

ครูทองพูน เจือไทย 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดสมุทรสาคร 

คุณครูสอนมานานยังคะ?

 สำาหรับการเป็นครูถ้ารวมเอกชนด้วยก็ประมาณ 18 ปี เริ่มจากเป็น

ครูโรงเรียนเอกชนประมาณ 10 ปี หลังจากน้ันสอนอยู่โรงเรียนประถมศึกษา 

เป็นเวลา 6 เดือน และโรงเรียนอิสลามอีก 6 เดือน จนกระท่ังได้รับการบรรจุท่ี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ สมุทรสาคร  ตั้งแต่ปี 2552 

จนถึงปัจจุบัน

จริงๆ�เป็นครูสังคม�ดูเหมือนไม่น่ามาเกี่ยวอะไรกับเพาะพันธุ์

ปัญญาเลย��อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูมาเป็นครูเพาะพันธ์ุปัญญา?

 เราเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆ หมายถึง นวัตกรรม เหตุการณ์ หรือ 

เรื่องราวหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็คือสิ่งที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากของเดิม  

เหตุที่ชอบตรงนี้เพราะอยากให้เราได้พัฒนาตัวเอง อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆ  

อะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเรา เราก็อยากจะเอามาปรับใช้ อีกอย่างคือ 
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ได้ยินชื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาน้ีจากท่านผู้อำานวยการโรงเรียนแล้ว 

สงสัยว่า คือ โครงการอะไร พอรู้คร่าวๆ ก็สนใจ ส่วนหน่ึงก็คือเป็นโครงการ 

แรกที่เราเห็นว่ามหาวิทยาลัยเข้ามาทำากับโรงเรียน ในชีวิตความเป็นครูเรา 

ไม่เคยเห็นในด้านนี้ แต่เราไปเห็นด้านอื่น เช่น โรงเรียนนำานักเรียนเอา 

โครงงานไปแข่งในมหาวิทยาลัยตรงนี้เราเคยเห็น แต่เรายังไม่เคยเห็นว่า 

มหาวิทยาลัยจะนำาโครงการท่ีร่วมกันทำาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 

และลงมาทำาต้ังแต่เร่ิมทำาโครงการจนถึงจนจบโครงการ ตรงน้ีเรายังไม่เคยเห็น 

ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วตัวเราจะสามารถทำาได้ไหมก็เลยสมัครเข้าโครงการ 

นี่ก็คือแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง

เอาเป็นว่ามาจากความสงสัยในโครงการกับชอบที่มีมหาวิทยาลัย

มาเป็นตัวช่วย

 ค่ะ เป็นอย่างนั้น เดิมเราเป็นครู รู้สึกว่ามันห่างกับมหาวิทยาลัย 

เหลือเกิน เวลาเขาพูดถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เราก็นึกไปถึงงานวิจัยใหญ่ๆ  

ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ และเขาจะมาถ่ายทอดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให ้

ครูและเด็กๆ เข้าใจได้อย่างไร แต่ลึกๆ ในใจ ก็มีความอุ่นใจว่า เรากำาลังจะมี 

พี่เลี้ยงที่จะมาช่วยกันดูแลเด็กๆ  แล้ว

พออยู่ไปอยู่มาความเข้าใจเปลี่ยนไปไหม?

 ความเข้าใจเปลี่ยนไปค่ะ ก็แรกๆ ช่วงที่เราทำาความเข้าใจใหม่ๆ 

และช่วงอบรมใหม่ๆ ก็ยังหาทิศทางไม่ถูกนะคะเครียดเหมือนกัน รู้สึกว่าม ี

ความเป็นวิชาการสูงมาก แล้วเข้าอบรมบ่อยมากๆ อีกอย่าง ช่วงนั้นเราก ็

กำาลังเรียนปริญญาโทอยู่ แล้วเราก็ไม่ได้เร่ืองของงานวิจัยด้วย หมายความว่า 
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เราคิดว่ามันยากแล้วถ้าเราเอาตรงนี้มาสอนเด็กมันก็น่าจะยาก ตัวเองก็ยัง 

ไม่เข้าใจ บอกตรงๆ ว่าเครียดมากพอสมควร แต่พอเราได้อบรมไปเรื่อยๆ  

โครงการน้ีจัดการอบรมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สะสมไปเร่ือยๆ มาสะดุดท่ีการ 

อบรมจิตตปัญญาน่ีแหล่ะ เรามาเจอการอบรมท่ีผ่อนคลาย และปล่อยวางท่ีสุด 

และเป็นการอบรมที่เราต้องเอาความในใจที่เรามีถ่ายทอดออกมาด้วย 

แบบหายเครียดกันเลย จากวันน้ันจนมาถึงวันน้ีมันคล่ีคลายปมปัญหาของเรา 

ได้ในหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจให้ออกมา ทำาให้ผลของการเข้าร่วมโครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญาจากปีแรกเราก็เอามาตัดสินใจในส่วนตัวว่าเราจะเข้าร่วม

ต่อไหม แต่ว่าผลจากปีแรกเราก็สนุกแล้ว สนุกตรงที่เป็นโครงงานฐานวิจัย 

ที่ไม่เน้นรูปแบบเอกสาร แต่เน้นกระบวนการปฏิบัติ ทำาให้เราไม่เครียดและ 

ไปยึดติดกับตรงนั้น เพราะสนุกแล้วเราก็ไม่อยากให้โครงการนี้มันหมดไป  

พอหมดโครงการปีแรกทีมงานของโรงเรียนก็ได้มาคุยกัน น้องๆ เขาก็ยังมา 

บอกเลยว่าโครงการนี้ดี ไม่มีอะไรที่เสียเลย มีแต่ได้ เราน่าจะทำาต่อไป  

ขยายผลต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าอย่างน้อยครูก็มีโค้ช โค้ชคือมหาวิทยาลัยได ้

ดูแลเราให้ไปในทิศทางที่พัฒนาผู้เรียนไปสู่กระบวนการของ RBL ได้เป็นอย่างดี 

ได้ยินมาหลายแห่งว่ามันมีเศร้าเคล้าน้ำ�ตาด้วย�ของครูเป็น�

อย่างนี้ไหม?

 มีค่ะ ครูคิดว่าต้องมี เพราะหัวใจของครูอยู่ที ่ลูกศิษย์ แน่นอน  

ที่เราเศร้าเพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หลายๆ โรงเรียนเขาเจอเรื่องราว 

ท่ีน่าหนักใจมากกว่าเรา ขนาดเราดูเร่ืองราวของเขาเรายังเศร้าตาม แต่ของเรา 

เศร้าเพราะเราคิดว่าทำาไม่ได้ ไม่เป็น ไม่ทัน และเศร้าเพราะไม่มีเวลาให ้

เด็กทั้งๆ ที่พวกเขารอเราอยู่ ตรงนี้เศร้ามาก เพราะเวลาที่ผ่านไปแต่ละ 

นาทีนั่นคือโอกาสของเด็กๆ และเรามารู้ทีหลังจากการจัดกิจกรรมสะท้อนคิด
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ในชั่วโมงเพาะพันธุ์ปัญญาปี 3 แต่ครูให้รุ่น 2 มาสะท้อนคิดให้ฟัง วันนั้นเรา 

ไม่ได้อยู่ด้วย เด็กๆ เขาก็เล่าติดตลกให้รุ่นน้องฟังว่า “วันที่ครูทองพูนบอก 

ให้ไปถ่ายรูปสวนมะพร้าวที่บ้าน พี่ก็รีบพากันไปถ่ายรูป พอถ่ายรูปเสร็จ 

พวกพี่กำาลังถอดเสื้อผ้าและกำาลังจะกระโดดน้ำาในร่องสวน ครูโทรมาพอด ี

พอได้ยินเสียงครูเหมือนมีอะไรมาสะกิดว่าต้องรีบกลับ พวกพ่ีงดเล่นน้ำารีบใส่ 

เส้ือผ้าแทบไม่ทัน รีบกลับโรงเรียนเลย” เราได้ยินเราก็เศร้ามาก เราบอกให้เขา 

ไปถ่ายรูปตอนกลับบ้านแล้วค่อยเอารูปมา เราก็เอะใจว่าจู่ๆ ก็หายกันไปหมด 

ยังไม่ทันได้เวลากลับบ้าน เขาคงไม่ได้ฟังเรา ก็เลยโทรไปตามพวกเขา เขาไป 

สวนมะพร้าวแล้ว สักพักเขาก็กลับมาพร้อมรูป ตรงนี้ครูไม่เคยรู้เลยจนปิด 

โครงการแล้ว พอเรารู้ก็มาสะกิดใจเราว่า ครูมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กจริงๆ  

ถ้าเราไม่ห่วงเขาและโทรหาในเวลานั้นอะไรจะเกิดขึ ้นบ้าง แต่วิกฤตคือ 

โอกาสเสมอ การเศร้าของเราจะทำาให้เราเปลี่ยนแปลงไป มันทำาให้เราแกร่ง 

จากการผ่านอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้มาได้ เรื ่องแรกที่ต้องฝ่าฟันให้ได้คือ 

ความเข้าใจในเร่ืองของโครงการน้ี อย่างแรกเลยว่าต้องการทำาอะไร ทำาเพ่ือใคร 

เพราะมันเป็นแนวความคิดที่ใหม่มากสำาหรับครู กลัวด้วย แต่มาตอนหลัง 

เราก็รู ้นะว่า ถ้าผ่านไปได้ เราจะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์จากกิจกรรมโครงงานผ่านวิจัยได้เป็นอย่างดี 

ครูแก้ปัญหาความกลัวได้อย่างไร?

 ผ่อนคลายกับมันด้วยกิจกรรมอีกด้านหนึ่ง เพาะพันธุ์ปัญญาเอา 

เรื่องจิตตปัญญาศึกษามาพัฒนาครู มันช่วยได้มาก หากขาดแล้วไม่แน่ว่า 

ครูจำานวนมาก รวมทั้งดิฉันด้วยอาจจะไม่อยู่ทำาแล้ว ด้านนักเรียนยิ่งกลัว

มากกว่า ในความคิดของนักเรียนที่ทำาเนี่ยอาจจะยาก ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ 

กระบวนการเลย เราต้องแก้ปัญหาน้ี หาทางทำาให้นักเรียนชอบ เพราะคร้ังแรก 
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ที่เด็กได้ยินเด็กก็ไม่ชอบ ถ้าเรากระโดดไปให้ทำา RBL เลยมันไม่ได้หรอก 

ท่ามกลางความกลัวเราเปิดสมองการเรียนรู้ไม่ได้ ก็เราเป็นครูยังกลัวเลย  

จะไม่ให้เด็กกลัวได้อย่างไร แต่เราได้รับการอบรมมาในเรื่องของจิตตปัญญา

อะไรพวกนี้ที ่ให้เด็กผ่อนคลายความเครียด เราก็เลยเอาตรงนี้มาใช้และ 

ในรูปแบบนี้ จึงทำาให้เด็กหันมาชอบค่ะ เราก็มีขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะนำา 

เด็กไปสู่เน้ือหา เราก็จะให้เด็กเขาสนุกไปกับการค้นหาคำาตอบกับส่ิงพวกน้ีก่อน 

กระบวนการนี้เข้าไปที่เด็ก  เขาก็จะผ่อนคลายมากขึ้น

ตัวครูเองรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคบ้างไหม?

 อาจจะมีบ้าง ก็ตอนที่เด็กเลือกเราเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนเขาจะ

เลือกเราให้เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานของเขาหรือเปล่านั้น เราได้ยินเด็กๆ  

เขาพูดมาว่า อยู ่กับครูคนนี ้จะดีเหรอครูไม่ค่อยมีเวลา แต่ว่าเราก็ใช ้

ความสนิทสนมกับเด็ก ละลายพฤติกรรมกับเด็ก อันดับแรกต้องทักทายและ

พูดคุยกับเขาก่อน และได้มาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มาเห็นชัดๆ ก็คือกิจกรรมที่

เราร่วมกันทำากับเขาอย่างเช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือว่าการให้

พบปะกับวิทยากรหรือแม้แต่การไปอบรมท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มันทำาให้เรากับ 

เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น คุ้นเคยกันมากกว่าที่ได้จากห้องเรียน ถ้าพูดถึง

ห้องเรียนแล้วเป็นทางการเกินไป แล้วอีกอย่างการกำาหนดประเด็นหรือการ

วางแผนกิจกรรมไปกับเด็ก ประเด็นว่านักเรียนต้องทำาอะไร ครูต้องทำาอะไร 

นักเรียนก็ต่างฝ่ายต่างต้องทำางานร่วมกัน หันหน้าเข้าหากัน คลุกคลี และ 

รักกันมากขึ้น 
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เห็นทุกแห่งบ่นเรื่องเวลา�กิจกรรมนี้ใช้เวลามากใช่ไหม?

 จริงๆ กิจกรรมของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ได้ใช้เวลามากไปหรือ

น้อยไป ถ้าเราทำาให้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต แต่เป็นปัญหาใหญ่เพราะเราอยาก

อยู่และพัฒนาเด็กให้มากกว่าที่ทำาอยู่ เพราะเวลาเรามีจำากัดมาก โรงเรียนมี

กิจกรรมตลอดปี โครงการต่างๆ เข้ามาให้เราทำามากมาย โครงการน้ีต้องการ 

เวลาทั ้งปี แม้ว่าจะทำาอยู ่ในการเรียนการสอน มันก็ยังไม่มีเวลาพอให ้

นักเรียนทำากัน ที่บอกว่าไม่พอเพราะเราอยากให้เขาได้อะไรมากกว่านี ้  

ชั่วโมงของเพาะพันธุ์ปัญญานั้นเราก็มีเพียงแค่ 2 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์  

แต่ว่างานมันไม่ใช่แค่ 2 ช่ัวโมงนะ บางกลุ่มจะต้องมีการทดลอง บางกลุ่มก็จะ

ต้องเป็นงานท่ีติดตามงานอย่างต่อเน่ือง เราต้องใช้เวลาต่างๆ แม้แต่การติดต่อ 

การประสานงานต่างๆ ก็ต้องมีเวลาเข้ามาเกี ่ยวข้องทั้งนั้น  ก็เลยทำาให้ 

เราต้องมีการจัดการกับเวลา การแก้ปัญหาของเราคือการจัดการกับเวลาให ้

ลงตัว จัดการยังไงนั่น.. ก็คือจะประชุมกันระหว่างครูที่รับผิดชอบเพาะพันธุ์

ปัญญาด้วยกัน คุยและตกลงกันว่าถ้าตรงนี้เราทำาไม่ได้เราจะใช้เวลาไหน  

หรือแม้แต่กลุ่มเด็กเราก็จะคุยกันกับนักเรียนว่าหาทางออกแบบว่าเวลาตรงนี้  

เราไม่ได้จะใช้เวลาอื่นตรงไหนแทน มันก็จะเกิดข้อตกลงร่วมกันแล้วมันก ็

จะหาทางออกได้ในที่สุด

น่าจะเป็นการทำ�ให้ครูหารือในการทำ�งานมากขึ้นนะ

 จริงเลย... ปกติงานที่หัวปั่นอยู่ทุกวันนี้มันทำาให้เราไม่มีเวลาหารือ

เร่ืองการทำางานให้มีประสิทธิภาพเลย มีการคุยกันบ้าง ไม่ใช่ไม่มี แต่ไม่ใช่โฟกัส 

ท่ีการเอา RBL มาสอนเด็ก คุยกันมากเข้าเราก็รู้จัด PLC กันเอง มันเกิดอย่าง 

เป็นธรรมชาติ
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ขอกลับมาที่ความกลัวของเด็ก�ครูใช้จิตตปัญญาศึกษา�

มันแก้การกลัวได้ถาวรไหม?

 อาจจะใช้ตรงๆ ไม่ได้ท้ังหมดเพราะสถานการณ์ต่างกัน บางสถานการณ์ 

ใช้แต่เอามาประยุกต์ได้บ้างในเรื่องการไว้ใจกัน การปรับความสัมพันธ์กัน  

ที่เจอปีล่าสุดก็คือระหว่างทำากิจกรรมนักเรียนออกกลางคัน ย้ายออก คือ 

ผู้ปกครองย้ายออกไปเรียนที่อื่นจากกลุ่มเราที่เคยมีอยู่ 3 คน เด็กที่เหลือ 

คนเดียว เขาคว้าง มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเราจะรวมเหลือแค่ 9 โครงงาน

ไหมหรือจะเอา 10 โครงงานเหมือนเดิม แต่ดึงเด็กจากกลุ่มอื่นมา เพราะ 

ตรงน้ีเราทำากิจกรรมมาสองสามเดือนแล้ว ซ่ึงเด็กในกลุ่มเขาก็จะเข้ากันได้แล้ว 

ซึ่งจากการคุยกันของครูเราตัดสินใจแบ่งเด็กกลุ่มอื่นมาอีก 2 คน เพราะ 

เสียดายถ้าไม่ได้ทำาเรื่องนี้ต่อ เพราะอย่างน้อยก็มีเรื่องของภูมิปัญญาศิลปะ

ท้องถ่ินท่ีเข้ามาเก่ียวข้องและเด็กเขาก็ต้ังประเด็นว่า อยากทำาไว้ต้ังแต่ทีแรกแล้ว 

แต่พอนักเรียน 2 คนเข้ากลุ่มมา พบว่าต่างคนต่างมาจากต่างกลุ่ม สีหน้า

ทีแรกเหมือนไม่อยากเข้า แต่ถูกบังคับ แกมขอร้อง ครูก็ต้องแก้ปัญหา 

ให้เขาเข้ากันให้ได้ เราก็เลยจัดไปศึกษาดูงานข้างนอกเลย แล้วการดูงานครั้งนั้น 

คือบ้านของครูเอง เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง “ต้นจาก” ตรงประเด็นเลยยิ่ง 

ทำาให้เรากับเด็กต้องคุ้นเคยกันแน่ๆ ครั้งแรกที่เราสัมผัสกับเขา เราก็ให ้

ความม่ันใจว่าอยู่กลุ่มน้ีกับครูเด๋ียวเราทำางานไปด้วยกัน เด๋ียวเราก็เข้าใจกันเอง 

ก็เลยพาเขาไปศึกษาดูงานที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นป่าจากที่บ้าน 

ของครู วันที่นัดเขาครูก็นั่งรถเมล์มารับเขาที่หน้าซอยเข้าโรงเรียน เพราะ 

ผู้ปกครองท่านนึงห่วงลูกมาก และมีผู้ปกครองอีกท่านนึงตามไปดูในคร้ังน้ีด้วย 

ก็เลยพากันไปหมดเลย บอกตรงๆ ว่า เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับเด็ก 

และผู้ปกครองด้วย กลับกลายเป็นว่าทริปนี้สนุกดี ผู้ปกครองกลายมา
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วิทยากรซะเอง มาสอนลูกซะง้ันในบ้านเรา คุ้มค่ามากๆ การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ตรง ประทับใจมาก จากการศึกษาดูงานคร้ังน้ีทำาให้ครู นักเรียน

และผู้ปกครองกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์ดีมากขึ้น กลายเป็นการรวมตัวกันที่ดี  

ต่างคนต่างมีความสามารถในแต่ละด้าน ตอนน้ีก็เลยทำาให้เขาอยากท่ีจะเข้ามา 

ทำางานมากขึ้นและไม่ยึดติดกับกลุ่มเดิม อีกทั้งพวกเขายังคุ้นเคยกันมากขึ้น  

เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ว่าการจัดการต้องมีส่วนความสัมพันธ์กลุ่มด้วย 

เราอาศัยจิตตปัญญาศึกษามาประยุกต์ได้

เชื่อว่ามีคนอยากรู้มากว่าครูจัดการเรื่องเวลาอย่างไร?

 เรื่องเวลาถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ ดูอย่างปีนี้ครูเองมาเจองานใหญ ่

ของกลุ่มสาระ ไหนจะงานที่เป็นงานของหัวหน้าหมวด และงานที่ไม่คาดว่า 

จะได้ทำาถึงขั้นนี้ คืองานที่ส่งโครงงานคุณธรรมเข้าแข่งขันจนได้ไปแข่งต่อ 

ในระดับประเทศ จึงทำาให้มีผลกระทบในเร่ืองของเวลาอย่างมากมาย โดยจาก 

ประสบการณ์ของการทำางานเพาะพันธุ์ปัญญาสองปีที่ผ่านมาทำาให้เรารู้ว่า 

มันอยู่ท่ีว่าเราเป็นโค้ชยังไง มันไม่ได้อยู่ท่ีว่าเราไปทำางานให้เขา ไปหาคำาตอบ 

แทนเขา มันอยู่ที่ว่าเราเป็นโค้ชยังไงนั้น ก็คือทำาสองอย่างไปเลยก็มันเป็น 

โครงงานฝึกให้เด็กเขาคิดเหมือนกัน ในปีนี้เราใช้วิธีการ คือเราทำาอะไรให้

เด็กทำาด้วย หมายความว่า เราก็ติดต่อกับวิทยากรให้วิทยากรมาสอนและ 

ให้ความรู้ในส่วนที่เราไม่สามารถให้ความรู้เขาได้ เวลาทำางานต่างๆ เด็กก็จะ

อยู่กับเราตลอดเวลา เขาจะได้เห็นการทำางานของเราทั้งหมด เขาจะรู้เลยว่า 

ตรงไหนท่ีครูทำา ตรงไหนท่ีครูไม่ได้ทำา เราจะวางแผนร่วมกันหมดเลย เพราะ

เมื่อไหร่ที่เราไม่อยู่แล้ว งานที่ค้างอยู่เด็กเขาจะรู้ เขาก็จะทำาได้ ที่เปลี่ยนมา

วางแผนร่วมกันกับเด็กก็เพราะว่าเพาะพันธุ์ปัญญารุ่นที่ 2 เด็กทำาให้เรารู้

ว่าพวกเขามีความคิด ความสามารถอะไรที่ทำาให้เราคาดไม่ถึงอีกมากมาย  
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อีกอย่างงานน้ีเป็นโครงการของเขา พวกเขาควรมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว และ 

อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวแก้ปัญหาได้ดีก็คือ โทรศัพท์มือถือ สองปีแรกนี้เรา 

แทบไม่ได้ใช้เลย เราพูดง่ายๆ ว่าเราไม่ได้ใช้คุยกับเด็ก อย่างปีที่สองหรือ 

ปีแรก ไม่เคยคุยกันเลย แต่มาปีนี้เราขอเบอร์เด็ก เบอร์เฟสเนี่ยคุยกันใน 

แชทตลอด คุยกันเรื่องงานตลอด คือเราไม่ค่อยจะได้อยู่แต่เด็กทักมาหรือ 

เราตามงาน เราอาศัยตามงานตอนเย็นๆ ถามเขาวันนี้เป็นไงบ้าง ตอนนี้ทำา

อะไร หรือเด็กมีปัญหา เด็กก็ถามเราหลังจาก 6 โมงเย็นไปแล้ว เพราะว่าเรา

ต้องแบ่งเวลาคือ ช่วงเช้าชั่วโมงแรกก่อนเข้าเรียนจะเป็นงานโครงงานที่เราไป

ระดับประเทศ ตอนเท่ียงคร่ึงจะเป็นกลุ่มของนักเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา และ 

ก็หลังหกโมงเย็นเนี่ยจะเป็นของนักเรียนกลุ่มเพาะพันธุ์ปัญญาหรือนักเรียน 

คนอื่นที่เขาต้องการที่จะรู้เรียนรู้กับเรา เราคุยกับเขาในแชท ยิ่งใกล้เวลา 

ของทุกๆ อย่างเรามาทำาหลอมรวมกันเลยค่ะ ในห้องเดียวกันมุมนึงเป็นของ 

ม.6 ทีมโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ กลางห้องเป็นทีมเพาะพันธุ์ปัญญา  

ถ้ามีคาบสอนเด็กก็มานั่งเรียนกับเราเลยค่ะ เราซ้อมเราเรียนรู้รวมกันเลย 

แต่ที่สบายใจเพราะเด็กๆ เขารู้ว่าเขาต้องทำาอะไร ไม่มีคำาว่าวันหยุดอยู่ใน 

ความคิดครูเลย  มีแต่ว่าจะใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่า

ชอบจริงๆ�ที่ครูเข้าใจว่าครูเป็นแค่โค้ช�มันต่างจากการเป็น�

ครูมากเลยนะ

 ใช่... ต่างกันมาก เราเดิมเป็นครูชนิดต้องบอกให้หมด ไม่ใช่แนะให ้

ทำาแบบการเป็นโค้ช และส่วนหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยสำาหรับเด็ก นั่นก็คือ 

การเป็นกำาลังใจให้กับเขา เป็นโค้ชทางจิตใจด้วย ซึ่งปีที่ 3 จะเป็นปีที่เราอยู่

กับเด็กแค่ช่วงแรก แต่ช่วงวันท่ีนำาเสนอ เราไม่อยู่กับเขา แต่เด็กๆ เขาจะรู้ว่า 

ครูไม่อยู่ในวันที่นำาเสนองานเพราะคุยทำาความเข้าใจกับเขาแล้ว เขาก็เข้าใจ 
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และพยายามเรียนรู้จากเราและช่วยตัวเองให้มากที่สุด แล้วพวกเขาก็ทำาได้
มากกว่าที่เราคิดอีก แต่กระบวนการที่เขาได้คือรู้จักกระบวนการแก้ปัญหา 
และรู้จักประยุกต์ในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสามารถที่จะนำาเสนอได้ ครูก็คิดว่า 
การที่เราเป็นโค้ชมันเป็นเรื่องที่สำาคัญ และวิธีนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของ
เพาะพันธ์ุปัญญาที่ดิฉันคิดว่า มันน่าจะได้ผล และเหมาะกับยุคปัจจุบันที ่
ความรู้มีอยู่ทั่วโลก และการจัดการความรู้เด็กๆ  ยังต้องอาศัย  “โค้ช”

จากอุปสรรคที่ผ่านมาแล้วเราอยู่ด้วยกันมา�3�ปี�แล้วอะไรคือ�

สิ่งที่ทำ�ให้เรารู้สึกภูมิใจมากจากการที่ได้เป็นครูเพาะพันธ์ุปัญญา?

 ส่ิงท่ีภูมิใจด้านแรกคือนักเรียนเปล่ียน ครูเปล่ียน และโรงเรียนเปล่ียน 

หมายความว่า ความภูมิใจของเราเรื่องแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงของ 

นักเรียน อย่างเราทำาโครงงานในปีนี้ ม.2 เราให้เวลาอยู่กับเขาตลอด เพราะ

ปีที่แล้วเราผิดที่เราปล่อยเวลาไปมากกว่าจะรู้ว่าเด็กเขาคอยเราอยู่ก็ทำาให้

เสียดายเวลาไปแล้ว ปีนี้ก็อยากทำาให้ดีคอยบ่มเพาะกระบวนมาเรื่อยๆ ณ  

วันหน่ึงท่ีภูมิใจ คือ เขาสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ รู้ว่าลำาดับข้ันตอนท่ีจะ 

ทำาต่อไปคืออะไร เขาได้ใช้ทักษะของแต่ละคนออกมาทำางานร่วมกัน อันน้ีคือ 

สิ่งที่นักเรียนเปลี่ยน จากนั้นความภูมิใจมาอยู่ที่เห็นครูเปลี่ยน จากที่เราเห็น

เพ่ือนครูและได้ทำางานร่วมกันทุกวันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นยังไง แต่ว่าพอมา

อยู่ในเพาะพันธุ์ปัญญาก็จะมีทีมเพาะพันธุ์ปัญญาเพิ่มอีกหนึ่งทีม มันยิ่งทำาให้

ความสามัคคีและการทำางานเป็นทีมของครูทุกคนยิ่งชัดขึ้น เมื่อเราไม่อยู่หรือ 

ไม่ค่อยมีเวลา ก็จะมีครูท่านอ่ืนมาช่วยดูเด็กให้ โดยไม่คิดว่าเป็นกลุ่มของใคร  

บางคร้ังมีครูท่ีท้อจากงานอ่ืนแล้วอยากจะออกจากโครงการเพาะพันธ์ุ เราก็จะ

ช่วยให้กำาลังใจกันและกันหมายความว่าอย่าออกเลยนะ เม่ือครูเปล่ียนโรงเรียน

ก็เปลี่ยนนี่คือผลจากการทำางานของพวกเรา
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แสดงว่าตอนแรกครูทองพูนจะออกใช่มั้ย?

 ก็ไม่ถึงขนาดจะออกจากโครงการ เพียงแต่เราคิดไปเองว่า เราเป็น

ครูสังคมจะดีหรือ ครูที่มีในทีมทั้งหมดอีก 8 คน เป็นครูวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์แล้วบางเรื่องของโครงงานเราไม่เข้าใจ จริงๆ ก็ออกจากกลุ่มไลน์

แล้วล่ะ แต่กลับเข้ามาอย่างเร็วเพราะน้องๆ ในทีมเพาะพันธ์ุปัญญาเข้ามาถาม  

มาให้กำาลังใจ เม่ือนึกย้อนไปในวันท่ีเราสนุกด้วยกัน เราก็กลับเข้ามาตามเดิม  

แล้วก็เปลี่ยนความคิดไปใหม่ว่า เราไม่ได้ทำาเพื่อตัวเอง แต่เราทำาเพื่อเด็ก  

จะกลุ่มสาระไหนก็ตามทุกกลุ่มสาระก็ทำาเพื่อเด็กทั้งหมด ทุกคนคือทีม คือ 

เราให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน เราทำากันมาถึงขนาดน้ีแล้วไม่มีอะไรหรอก ก็ช่วยๆ 

กันไป น่ีคือส่ิงท่ีครูเขาเปล่ียนไป แล้วกระตือรือร้นมากข้ึน ซ่ึงความกระตือรือร้น 

นี้เกิดขึ้นทั้งกับครูและนักเรียน มันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปและเป็นความภูมิใจที่เรา

ได้ทำาด้วยกันมา

ครูคิดว่าผลตอบแทนเรื่องนี้มีอะไรที่ครูได้บ้าง?

 ครูคิดว่าครูได้การพัฒนาทักษะร่วมไปกับนักเรียนโดยไม่รู้ตัว ได้ส่ิงท่ี 

เป็นบทพิสูจน์ว่าการบ่มเพาะกล้าต้ังแต่เล็กๆ อย่างถูกทาง กล้าน้ันก็จะเป็นต้น

ไม้ใหญ่ที่เข้มแข็งในวันข้างหน้าแน่นอน เราสามารถทำาได้ และการสอนแบบ 

RBL ก็ไม่ได้ยากอย่างท่ีคิดแต่ได้ผลมากกว่าท่ีคิด อีกเร่ืองหน่ึงท่ีได้โดยไม่รู้ตัว 

เมื่อมีเวลาจึงย้อนกลับมาคิดโดยส่วนตัวคิดว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามี 

ส่วนอย่างมาก อย่างเช่นการท่ีเราได้ไปโครงงานคุณธรรมระดับชาติ ถึงแม้จะเป็น 

โครงงานของกลุ่มสาระสังคม แต่เราใช้กระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญา  

อย่างแรกใช้จิตตปัญญา เมื่อก่อนเราเคยดุเด็กบ่อยๆ เคยดุจนเขากดดัน 
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และร้องไห้ แต่ปีนี้เราไม่ได้ดุเขาเลยแต่ใช้คำาถาม ให้กำาลังใจและการสร้าง 

ความมั่นใจแทน อย่างที่สองกระบวนการคิดวิเคราะห์การเป็นเหตุเป็นผล  

หลายๆ อย่างท่ีเรานำามาปรับใช้โดยท่ีเราไม่รู้ตัวจึงทำาให้ผลออกมาดี เราไม่ได้ทำา 

เพ่ือต้องการรางวัลนะคะ แต่ส่ิงท่ีเราต้องการคือกระบวนการท่ีจะทำาให้เรารู้ว่า 

ตัวเราเดินมาถูกทางหรือไม่ กับเวทีระดับชาติหรือเวทีของจังหวัด ซึ่งจะเป็น

ตัวยืนยันว่าโครงงานของเราได้พัฒนาแล้ว ได้รับการยอมรับแล้ว ก่อนหน้านี้

ครูก็ได้ส่งโครงงานประกวดหรือพยายามสอนนักเรียนเกี่ยวกับการทำาโครงงาน 

มาตลอด โดยท่ีตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าทำามาถูกทางและสำาเร็จหรือเปล่า เราใช้เกณฑ์

แค่ว่าเด็กคิดเป็นและแก้ปัญหาได้ นั่นก็คือความสำาเร็จของเรา โดยที่เราเอง 

ก็ไม่รู้เลยว่าตัวชิ้นงานที่ทำานั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ แล้วเด็กได้อะไรบ้าง  

แต่พอเราทำาไปเรื่อยๆ เราได้กำาลังใจจากอาจารย์มหิดล ได้กำาลังใจจาก 

เพื่อนครู ได้กำาลังใจจากผู้ท่านอำานวยการ และที่สำาคัญเด็กๆ เขาพร้อมที ่

จะทำาไปกับเรา มันก็ทำาให้เราได้เกิดความภูมิใจว่า สิ่งที่เราทำามานั่นมัน 

ถูกทางและมันถูกต้องแล้ว ทำาให้พวกเรามีความมั่นใจจากกระบวนการ 

เหล่านี้มากขึ้น เห็นงานที่เราทำาชัดเจนขึ้น ทำาให้เราสามารถมองหาจุด 

ปรับปรุงแก้ไขได้ นี่มันคือสิ่งตอบแทนที่เราได้ น้องๆ ที่เป็นเพื่อนครูเขาก ็

ทำาได้และเขาก็สามารถดูแลกันได้ อันนี้มันคือความภูมิใจที่สุดแล้วของ

กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาที่เป็นโครงงานฐานวิจัย เพราะมันไม่จำาเป็น 

ต้องเริ่มจากจุดใหญ่ มันแค่ เป็นการทำาวิจัยเล็กๆ และมันก็ทำาให้เกิด 

ความยิ่งใหญ่ได้นี่คือความภูมิใจ  อีกเรื่องหนึ่ง
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ครูพูดค้างเรื่องที่ครูภูมิใจในโรงเรียนเปลี่ยนแปลง�ช่วยอธิบาย

เพิ่มได้ไหม?

 ความภูมิใจของโรงเรียนก็คือ การมีโครงการดีๆ เข้ามา หากจะถามว่า

โครงการอะไรท่ีเด่น เราสามารถตอบคนอ่ืนได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า โครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาที่เราทำาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักเรียนได้มีการทำา 

โครงงานผ่านวิจัยจริงๆ มีลำาดับ ขั้นตอน แบบแผน โดยใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีเหตุ มีผล โดยครูเข้าร่วมรับผิดชอบตรงด้วย ถึงแม้ว่า

เด็กจะมีแค่ห้องเรียนเดียว แต่ห้องเรียนเดียวนี้เขาทำามาแล้วสามปีเด็กคนนั้น

ก็อยู่ ม.3 ตอนน้ีก็ข้ึน ม.4 แล้วตัวเองก็ยังเอาไปขยายต่อในช้ัน ม.5 ถึงแม้ว่า

พวกเขาจะไม่ได้เป็นห้องเรียนเพาะพันธ์ุปัญญาแต่กระบวนการที่เราเอามา

ใช้นั่นแหละมันก็คือกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญา เพราะกระบวนการนี ้

สามารถใช้ได้ท้ังหมด แม้กระท่ังการถาม กระบวนการถามตอบ เราก็ได้มาจาก 

เพาะพันธ์ุปัญญาว่า ถามคือสอน เรารู้เลยว่าเด็กถ้าเราไม่ถาม เราก็จะไม่รู้เลยว่า  

เขาจะรู้มากรู้น้อยแค่ไหน การถามจึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก แม้แต่การละลาย

พฤติกรรมของเด็กก่อนที่ให้สร้างทัศนคติที่ดีกับเขา ไม่ให้เขาเครียดกับสิ่งที ่

เขาทำา แต่ทำาให้เขาอยากเรียนรู้ตรงนี้มันก็เกิดมาจากเพาะพันธุ์ปัญญา เราก็ 

ใช้ไปได้ตลอดตรงนี้แหละที่โรงเรียนได้ ได้พัฒนาพวกเขาด้วยกระบวนการ 

ที่ดี นี่ก็คือความภูมิใจที่อะไรๆ หลายๆ อย่างมันเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ว่า 

นักเรียนเขาอาจจะไม่รู ้ตัวว่าเขาได้ตรงไหน แต่พฤติกรรมที่เขาเปลี่ยน  

การยอมรับของโรงเรียนต่อโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาก็เปล่ียน มีการประเมิน

โรงเรียนหลายครั้งเราก็ได้นำาผลงานของห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญามานำาเสนอ 

ก็ได้รับการยอมรับจนนำามาสู่รางวัลที่โรงเรียนได้รับจากต้นสังกัดด้วย
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ครูพยายามพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนแต่สุดท้าย

วกกลับมาที่นักเรียนอีก�รู้สึกว่าความสำ�เร็จของนักเรียนเป็น�

สิ่งที่ครูประทับใจมากเลยนะ

 อ้าวเหรอ คงเป็นอย่างนั้นมั่งค่ะก็ประทับใจทั้งหมดค่ะ หัวใจของ 

ครูอยู ่ที ่เด็กๆ ค่ะ และครูจะพัฒนาเด็กๆ คนเดียวไม่ไหวต้องอาศัยทีม 

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ทีมนั้นก็คือทีมพี่เลี้ยงมหิดลและทีมครูเพาะพันธุ์ปัญญา

ของโรงเรียน และทีมจะเคลื่อนไปไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนจากเพื่อนครู  

ท่านผู้อำานวยการโรงเรียน และโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ครูมีประสบการณ์สอนมานาน�และเป็นครูสังคมด้วย�

ครูคิดว่าเหมาะกับนักเรียนกลุ่มไหน?

 ครูคิดว่าเด็ก ม.ปลาย น่าจะดี เด็ก ม.5 จะดีตรงที่ว่าทำาอะไร 

ที่เราคิดไม่ถึงเยอะ คือ กระบวนการวิทย์กับกระบวนการในการสืบค้น 

ตรงนี้เขาจะมีเยอะ มีเยอะกว่าเด็ก ม.2 เพราะว่าระดับมันต่างกันและ 

น่าทำากว่า ม.ปลาย น่ีน่าทำามาก เพราะพัฒนาการด้านกระบวนการเขาค่อน 

ข้างสูง แต่เราติดตรงท่ีว่า ทำาไมเราไม่เป็นครูสายวิทย์ เราเป็นครูสายสังคม 

คือ บางเรื่องเราจะไม่เข้าใจ เราต้องไปหาตัวช่วยค่อนข้างเยอะ แต่มันก็ไม ่

ทำาให้เรารู้สึกว่าเราท้อ แต่ถ้าเราจะเร่ิมต้นเพาะต้นกล้าให้แข็งแรงก็ควรเร่ิมต้น 

ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ค่ะ ก็คือเริ่มที่เด็กๆ อย่าง ม.1 ม.2 นี่แหละ เพราะเด็ก 

เราจะใส่กระบวนการอะไรซึมเข้าไปก็ง่ายและจะติดตัวเขาไปตลอด และ 

จะสนุกไปกับวัยพวกเขาด้วย สรุปแล้วครูสอนมาทั้ง 2 ระดับชอบทั้ง  

2 ระดับค่ะ และคิดว่ากระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญาเหมาะกับนักเรียน 

ทุกวัยค่ะ
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สุดท้าย�ถ้ามีคนมาถามว่าทำ�ไมต้องทำ�เพาะพันธุ์ปัญญา�

คุณครูจะตอบว่าอะไร?

 ทำาไมต้องทำา...เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่พัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้เห็นผล พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

พัฒนาผู้เรียนให้เขาได้ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถท่ีเขามีได้ถูกดึงออกมาใช้  

ทำาให้ผู้เรียนเกิดการมั่นใจและสนุกกับการเรียนรู้ และอยากบอกว่าสามป ี

มีอะไรท่ีได้มาเยอะ ยังเสียดายว่าตอนมัธยมเราตัดสินใจผิดไปเรียนแผนอ่ืนมา 

แต่พอมาน่ีก็มีความรู้สึกว่าจะเรียนแผนไหนก็ตามเพาะพันธ์ุปัญญาเราทำาได้หมด 

เขาสอนทักษะ  เขาไม่ได้สอนว่าคุณต้องวิทย์ - คณิตฯ นะ  มันไม่ใช่ไงค่ะ 

แต่มันยากนะ?�มันเหนื่อยนะ?�มันคุ้มกับที่ทำ�มั้ย?

 ค่ะ ก็ถ้าเราสนุกไปกับกระบวนการ สนุกไปกับสิ่งที่เราต้องการที ่

จะให้เด็ก ถึงมันเหนื่อยแค่ไหน แต่ถ้าเด็กเขาได้ ก็คุ้มมากค่ะ มันก็จะไป 

ปรับทัศนคติของเด็ก คือคนเป็นครู ส่ิงท่ีเราต้องการคืออะไร เราต้องการเห็น 

ความงดงามของเด็กในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ  มันก็ไม่ต้องสงสัยและ 

ตั้งคำาถามนี้แล้วค่ะ

.....................................
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ครูนันทวดี  เทียนไชย 

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
 

 เมื่อเด็กใกล้เมืองหลวงกลายเป็นเด็กห่างไกลโอกาส  แววตาที่ 

เศร้าเหงาของนักเรียนกระชากความรู้สึกให้ครูนันทวดีลุกข้ึนมาปูทาง

เดินการศึกษาใหม่ด้วยการชวนกันออกเรียนรู้วิถีชุมชนด้วยโครงงาน 

ฐานวิจัย การเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ คือเชื้อเพลิงในพลังกาย และ 

หยาดฝนที่ชโลมจิตให้ครูมุ่งมั่นเรียนรู้วิถีแห่งเพาะพันธุ์ปัญญา  อุทิศตน 

แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์   เพื่อยื่นมือดึงเด็กขึ้นมาจากกับ 

ดักหล่มโคลนสังคมอันซับซ้อนของโลกปัจจุบัน  
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“ครูผู้มุ ่งมั ่น 
	 	เพื่อเด็กทุกคน”

ครูนันทวดี เทียนไชย 
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  จังหวัดสมุทรสงคราม

ถามตรงๆ�ครูมาอยู่ตรงนี้ของเพาะพันธุ์ปัญญาได้อย่างไร?

 ความจริงที่มา ครั้งแรกไม่ใช่เพราะเพาะพันธุ์ปัญญาหรอกนะคะ  

แต่เพราะว่าความผูกพันที่ดิฉันมีกับพี่เลี้ยงคือเริ่มตั้งแต่ที่ดิฉันทำาโครงการ 

แอลเลน1 ร่วมกับพี่เลี้ยง และดิฉันมองว่าในกระบวนการที่พี่เลี้ยงให้ดิฉัน 

มานั้น ช่วยทำาให้ดิฉันได้รับการพัฒนาที่ดียิ่ง สามารถนำาเอากระบวนการ 

ท่ีได้น้ีไปต่อยอดให้กับนักเรียนและรู้สึกว่าย่ิงทำามันย่ิงช่วยให้เด็กได้พัฒนาข้ึน 

โดยเฉพาะเด็กหลังห้องทำาให้เขาได้กล้าท่ีจะทำาอะไรได้มากข้ึน ตรงน้ีแหละท่ี

ดิฉันคิดว่าเป็นวิธีการท่ีน่าจะดีท่ีจะเอามาใช้กับเด็กต่อไป เลยเช่ือพ่ีเล้ียงอีกคร้ัง 

เขาชวนก็มาเลย  โดยไม่รู้จักเพาะพันธุ์ปัญญาเลย

 
1 LLEN หรือ Local Learning Enhancement Network เป็นโครงการสนับสนุนโดย สกว. 
ก่อนหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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งานนี้ยากกว่าแอลเลนไหม?

 ต่างกันมาก แอลเลนมันเป็นการออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้

ในพื ้นที ่มาบูรณาการการสอนในห้องเรียน แต่ยังไม่เน้นให้นักเรียน 

ทำาโครงงาน แต่เพาะพันธุ์ปัญญาขยายเอาเรื่องท้องถิ่นมาให้เด็กได้เรียนรู ้

และทำาวิจัย มันมีกิจกรรมต่อเน่ืองมากกว่า เพราะไปอยู่ในการเรียนการสอน 

ที่ยากขึ้นไปอีกคือทำาทั้งชั้น ทำาหลายสาระให้บูรณาการกัน ปัญหาส่วนใหญ่

ของครูก็จะเป็นเรื่องจัดสรรเวลาให้กับงาน กิจกรรมอื่นๆ บางทีมันเข้ามา

เยอะๆ ซ้อนๆ กัน หลายๆ อย่างก็ทำาให้ภาระงานของดิฉันเยอะ ดิฉันก็จะ 

ไม่ค่อยมีเวลาให้กับนักเรียน หรือว่าบางทีก็มีให้เขาไม่เต็มที่ ซึ่งนักเรียน 

ดิฉันก็ต้องเข้าใจว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

นักเรียนมีศักยภาพทำ�ได้แค่ไหน�แล้วครูจัดการอย่างไร?

 โรงเรียนขยายโอกาสก็บอกแล้วว่าศักยภาพนักเรียน ศักยภาพครูเรา 

เป็นอย่างไร เราเริ่มงานก็ขาดทุนแล้ว เด็กที่เรียนดี มีศักยภาพสูง พ่อแม่  

มีความพร้อมหน่อยเขาก็ไม่เรียนขยายโอกาส เขาส่งลูกไปเรียนในเมืองกันหมด 

แต่กับเด็กโรงเรียนขยายโอกาสนะ เราส่ังงานเขาไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะทำาได้เลย 

เขาจะต้องรอให้ครูให้คำาแนะนำาตลอด ติดการเชื่อครู รอให้ครูให้คำาปรึกษา

อยู่ใกล้ๆ ถึงแม้ว่าเขาจะทำาเองแต่ว่าครูต้องคอยดูคอยกระตุ้นคอยถามคอยให้ 

คำาแนะนำาเหมือนใช้คำาถามกระตุ้นความคิดเขาตลอดเวลา ทำาให้ดิฉันคิดว่า 

เวลาที่เราจะให้เขามันมีน้อยแล้วยิ่งชั่วโมงเรียนหรือภาระงานที่เยอะเป็น 

ทุนเดิม ดิฉันจึงใช้วิธีการบูรณาการกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญาเข้าไป 

ในชั่วโมงเรียนในวิชาสาระอื่นๆ ทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดด้วย  

ส่วนงานท่ีเยอะอยู่แล้วน้ันเราใช้วิธีการแบ่งเวลา ถ้าอันไหนท่ีมันสามารถใช้ด้วยกัน 

ได้จะพยายามใช้ไปด้วยกันบูรณาการจัดการไปด้วยกัน จะไม่พยายามว่า

โครงการนั้นมาโครงการนี้มาแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่
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ทำ�เพาะพันธุ์ปัญญาเรื่องเดียวเอาผลไปใช้กับโครงการอื่น?

 ใช่ เพราะทำาอันนี้แล้วไม่ต้องกลัวโครงการอื่นที่เข้ามา เราเอา 

เพาะพันธุ์ปัญญาไปจัดการแสดงใหม่ได้เลย ยกตัวอย่างเช่นการทำาโครงงาน 

ที่มีการเก็บข้อมูลมารวบรวมประเมินผลข้อมูลก็เอาคณิตศาสตร์และ 

สถิติเข้ามาช่วยเร่ืองของการคิดคำานวณ การทดลองก็สามารถบูรณาการไปกับ 

วิทยาศาสตร์ ได้ทำาเป็นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เอาศิลปะเข้ามาสอดแทรกได้ 

การนำาเสนองานก็มีวิชาคอมพิวเตอร์เข้ามา

เลยได้การเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลา�นักเรียนได้เรียนรู�้

เรื่องนี้มากไหม?

 กิจกรรมของโรงเรียนค่อนข้างมากบางกิจกรรมก็ดึงความสนใจ 

ของนักเรียน ทำาให้ไม่มีเวลาทำาโครงงาน ดิฉันต้องจัดสรรเวลาใหม่และ 

ตั้งเงื่อนไขข้อตกลงกับนักเรียน ทำาให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลาไปในตัว 

ตระหนักถึงเรื่องของการแบ่งเวลาว่าเวลาไหนควรทำาอะไร โดยดิฉันก็จะ 

พยายามยกตัวอย่างของตัวเองในเรื่องการบริหารเวลาว่า ต่อให้งานเยอะ 

ถ้าเรารู ้จักการบริหารเวลา เราก็จะทำางานทุกอย่างสำาเร็จไปได้ด้วยดี  

นักเรียนเขาก็เรียนรู้จากการแก้ปัญหาพวกนี้
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ถ้าให้บอกความความภาคภูมิใจ�ครูจะบอกอะไร?

 การเปลี่ ยนแปลงของนักเรียนเป็นสิ่ งแรกที่อยากบอกด้วย 

ความภาคภูมิใจมาก ในปีแรกเด็กจะยังไม่เคยทำาโครงงานคือไม่ค่อยรู้เรื่อง 

ยังอยากจะเล่น ไม่อยากที่จะนำาเสนอ ไม่กล้าที่จะพูด ไม่กล้าที่จะแสดง 

ความคิดเห็น ไม่กล้าที่จะแสดงออก แต่ดิฉันก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้พูด 

เปิดโอกาสให้แสดงออก นำาเสนอก็ให้นำาเสนอหน้าห้อง เพื่อนๆ ที่เหลือก็จะ 

จดส่ิงท่ีเพ่ือนนำาเสนอ ฝึกความกระตือรือร้นท่ีจะทำางานเม่ือเห็นเพ่ือนทำาเราก็

อยากทำาบ้าง มันกลายเป็นของเล่นใหม่ รู้สึกว่านักเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

นักเรียนที่ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจะเห็นได้ชัดว่า สามารถเอาความรู้

ที่ได้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้จริง บางคนไปเรียนต่อที่อื่นได้ทำาวิชาโครงงาน

ก็สามารถออกแบบโครงงานและทำามันได้อย่างดี ซึ่งนักเรียนกลับมาบอกกับ

ดิฉันเองว่าถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้จากครูเขาก็แย่เหมือนกัน เขาสามารถยืนบนเวที

หรือให้ขึ้นนำาเสนอเขาก็สามารถทำาได้   ฟังแล้วเราก็ดีใจมากๆ ที่เปลี่ยนเขาได้

รู้สึกว่าครูมีโอกาสดีมากที่ช่วยเด็กกลุ่มนี้�มีเรื่องประทับใจอะไร

เกี่ยวกับเด็กๆ�บ้าง?

 ดิฉันเป็นครูที ่เฝ้ามองความก้าวหน้าของนักเรียนตั ้งแต่รุ ่นที ่ 1  

เด็กโรงเรียนขยายโอกาสอย่างเราแค่ไปต่อสายอาชีพแค่ ปวช. ก็บุญแล้ว   

แต่เดี๋ยวนี้นักเรียนของเราคิดจะออกไปข้างนอกมากขึ้นเช่น วิทยาลัยเทคนิค 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ซึ่งนักเรียนเพาะพันธ์ปัญญา ม.3 ที่จบไป ก็มุ่งมั่นที่

จะไปเรียนสายสามัญตอนน้ีเรียนจบ ม.6 แล้ว จากตอนแรกท่ีพูดแค่วิทยาลัย 

การอาชีพแต่สุดท้ายก็คิดท่ีจะต้องเรียนต่อให้สูง เราได้เห็นว่าเขารู้จักการมอง 

ไปข้างหน้า  คิดถึงอนาคตมากกว่าเดิม
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 ส่วนนักเรียนบางคนช่วงแรกที่ทำาโครงการ เหมือนเขาจะหยุด 

ไม่อยากทำา แต่พอกระตุ้นสักนิดนึงก็จะสปีดขึ้นมา มีเหมือนกันที่นักเรียน 

บางคนไปแล้วเรียนไม่จบ เพราะเขาจะชินกับการท่ีทำางานร่วมกับครู มีครูคอยให้ 

คำาปรึกษาเขาตลอดเวลา แต่เม่ือไปเรียนท่ีอ่ืน ครูส่ังแต่งานให้ทำา แล้วครูไม่สนใจ 

การทำางานของเขา  น่าเสียดายที่ไปล่มกลางทาง

ในบรรดานักเรียนที่เฝ้าดูการเติบโตของเขามีใครคนไหนที่

ประทับใจเป็นพิเศษบ้าง�ช่วยเล่าเรื่องราวของเขา?

 คนไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษ คือ ตั ้งแต่รุ ่นแรกเลยไอ้เจ้าอุ ้ม  

(เด็กหญิงศุทธินี อมศิริ) เขาทำาเรื่องของผ้ามัดย้อม เขาเป็นเด็กที่ค่อนข้าง 

ต้องเค่ียวเข็ญมาก จากเม่ือก่อนท่ีเขาเรียนแบบปกติ ตอนอยู่ ม.1 ม.2 ดิฉันจะบ้ี 

เขามากเลย จนกระทั่งมาอยู่ ม.3 เขามาทำาโครงงาน ดิฉันยิ่งบี้เขาเอ็ดทุกรอบ  

ดิฉันมองว่าเด็กคนน้ีเปร้ียวสุดๆ จนครูทุกคนเข็ดฟัน บางทีก็โพสต์รูปอะไรต่อ 

อะไรท่ีไม่เหมาะสมตามสไตล์วัยรุ่น ดิฉันจะต้องคอยเตือนคอยบอกเขาประจำา 

ว่าอย่าทำามันไม่เหมาะ แต่ว่าเรื่องเรียนยอมรับว่า เขาเป็นเด็กที่หัวดีเข้าใจ 

อะไรง่าย แต่ช่วงแรกๆ เขาก็จะใช้ชีวิตของเขาไป มีงานก็ทำา ไม่มีก็ไม่ทำา 

แต่พอเขาทำาโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา ดิฉันมองว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะ 

ทำางาน ตอนแรกดิฉันคิดว่าอุ้มน่าจะเรียนแค่วิทยาลัยการอาชีพแล้วออก 

หรือคิดแค่ว่า ม.3 แล้วออกแต่เขามาบอกดิฉันว่า “หนูไม่เอาแล้ววิทยาลัย 

การอาชีพหนูจะไปเรียนในเมือง” เขามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น เปลี่ยนไป

อย่างชัดเลยกลายเป็นว่าเขากระตือรือร้นที่จะทำา  ในโครงงานผ้ามัดย้อมเขา

ทดลองเป็น 10 รอบ และก็ทำาสำาเร็จ
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เคสอื่นที่เป็นความภาคภูมิใจอีกไหมคะ?

 อีกคนหน่ึง คือสายชล สายชลเปล่ียนมากเลย เดิมสายชลไม่พูดเลย 

ยิ้มอย่างเดียว เขาจะพูดกับครูทัศนีย์แค่คนเดียว เขาไม่ได้พูดหรอก แต่เขา

สามารถส่ือสารกันรู้เร่ืองได้อยู่คนเดียว แต่พอเขาได้มาทำาตรงน้ี ดิฉันรู้สึกว่า 

เขามีความอยากที่จะทำา มีความกระตือรือร้น เขายืนมองแต่ไม่พูด จะเข้ามา

ใกล้แต่ไม่พูด แต่เราก็มองหน้าเหมือนเขาอยากจะทำา เราก็ให้เขาทำา เม่ือจะข้ึน

เวทีเพ่ือนำาเสนอ ด้วยความท่ีเขาเป็นคนไม่พูด เพ่ือนๆ ก็ไม่อยากให้เขาไปด้วย 

แต่เขาอยากที่จะไปกับเพื่อน  จึงทำาให้เขาต้องพูดและเขาสามารถพูดได้ดีด้วย

จากเด็กไม่พูดนี่คือไม่พูดถึงขั้นไหนค่ะ?

 เวลาปกติก็เหมือนกัน คือเขาไม่พูด เขาจะพูดแต่เฉพาะที่บ้าน

กับคนทั่วไปภายนอกไม่พูดเลย?

 เขาไม่พูดในโรงเรียน ดิฉันอยู่โรงเรียนกับเขามาตั้งแต่เขาอยู่อนุบาล 

จนขึ้น ม.1 ดิฉันยังไม่เคยได้ยินเสียงเขาพูดเลยนะ เขาจะยิ้มอย่างเดียว 

พูดอะไรเขาก็จะยิ้มอย่างเดียว  เขาไม่พูดเลย

ได้ยินเสียงเขาครั้งแรกตอนไหนคะ?

 ตอนซ้อมคัดเลือกเพื่อจะไปนำาเสนอที่มหิดล ดิฉันเห็นว่านักเรียน 

ในกลุ่มของเขาไม่มีใครเอาเขาแล้วเพราะเขาไม่พูด ดิฉันเลยให้เขาไปอยู่กลุ่ม

นักเรียนท่ีเรียนดีท่ีสุด เผ่ือเขาจะได้ช่วยอะไรเพ่ือนบ้าง อย่างน้อยก็ใช้แรงงาน 

เขาได้ ใช้ให้เขาทำาอะไรเขาทำาหมดนะ เม่ือจะไปนำาเสนอท่ีมหิดล เพ่ือนหลายคน 

ไม่ให้เขาไปด้วย ต่างบอกว่า “ให้ไปทำาไม ไปแล้วก็ไม่ได้พูด ไปยืนเฉยๆ  

จะไปทำาไม” ดิฉันก็เลยพูดกับเขาว่า “ครูจะให้ไปนะ แต่สายชลต้องพูด”  

แล้วเขาก็ตกลง  จำาได้ว่าครั้งแรกเขาพูดคือหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับ
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แล้วพอขึ้นนำ�เสนอจริงก็ทำ�ได้ดีด้วย

 ทำาได้ดีเลย ไม่ต้องดูโฉนด ไม่ต้องดูอะไรเลยมาถึงเขาก็ยืนพูดนิ่งเลย 

แล้วเขาก็พูดเสียงดังด้วย

และหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้น?

 เขาก็จะเร่ิมพูดมากข้ึน ส่ือสารกันได้มากข้ึน ถามอะไรจะตอบมากข้ึน  

บางครั้งเม่ือครูน้องเห็นเขาอยู่คนเดียวก็จะเข้าไปกระตุ้นโดยการถามให้ 

เขาตอบ ช่วงแรกๆ ก็เป็นการถามคำาตอบคำา แต่ช่วงหลังคำาตอบของเขาจะมี 

การเล่าเรื่องให้ฟัง  ซึ่งอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัด

แล้วปัจจุบันนี้ไปอยู่ไหนแล้วคะน้องคนนี้?

 สายชลไปเรียนต่อ ปวช. แต่ตอนนี้เขาออกแล้ว ไม่ได้เรียนแล้ว 

อ้าวทำ�ไม�เดี๋ยวตอนนี้ต้องเล่าให้ฟัง�เหมือนจำ�ได้ว่าสายชล

ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อ

 เขาไม่ได้ตั้งใจจะเรียน แต่วิทยาลัยการอาชีพมาแนะแนวที่โรงเรียน 

เน้นการสมัครเข้าเรียน  สายชลเลยรีบขี่จักรยานไปสมัครเป็นคนแรกเลย

ด้วยตัวเอง?

 ใช่ ด้วยตัวเองด้วย มีความมุ่งมั่นมาก แต่เขามีปัญหาที่บ้าน เพราะ 

เขาเคยบ่นให้ครูน้องฟัง  จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำาให้เขาต้องออกจากโรงเรียน
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ครูออกไปจากโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาแล้ว�โรงเรียนใหม�่

เป็นไงบ้างค่ะ?

 ตอนนี้ดิฉันได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนของอีกโรงเรียน 

แต่โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาที่โรงเรียนเดิมก็ยังคงทำาอยู่ เสาร์ - อาทิตย ์

ก็พยายามที่จะตามงานของนักเรียน บางทีนักเรียนก็จะส่งอีเมล์มาปรึกษา 

น้องๆ  ในทีมก็มีนัดเจอกัน เพ่ือช่วยกันทำางาน

 ส่วนโรงเรียนที่ย้ายไปใหม่นั้น ดิฉันปลื้มใจมากคือเราไม่ต้องเหนื่อย 

ในเร่ืองของการสอนแล้ว  ส่วนในเร่ืองของการบริหารน้องๆ เขา active มากๆ  

พอยิ่งพาไปเห็นการทำางานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนคลองสมบูรณ์ 

“อุ้ย  ผอ. ท่ีโรงเรียน ผอ. มีทำาโครงงานด้วยหรอ” “หนูอยากให้ท่ีโรงเรียน

เราทำาบ้างจังเลย”  ดิฉันก็จะอธิบายว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาทำาอะไร 

และได้อะไรบ้างจากโครงการ “อุ้ย ดีจังเลยอยากทำาบ้าง” ดิฉันบอกว่า  

“เอาสิเอาเลยเด๋ียวพ่ีสนับสนุนเต็มท่ี” เอาหนังสือของโครงการให้เขาอ่านดู 

เขามีความกระตือรือร้นคิดจะให้เด็กทำาโครงงานในเทอมหน้า ดิฉันก็บอกว่า

โครงงานสามารถท่ีจะฝึกทำาต้ังแต่เล็กๆ ก็ได้  อาจจะเป็นโครงงานเล็กๆ ไม่ถึง 

งานวิจัยของเด็กเพาะพันธุ์ปัญญาก็ได้ แต่ว่าให้เด็กเขาได้รู้จักคิด รู้จักค้นหา 

คำาตอบของเขาเองได้บ้าง เราไม่เน้นสอนแต่ในตำาราอย่างเดียว บางทีเรา

สามารถดึงประสบการณ์จากชีวิตจริงของนักเรียนมาสอน ดิฉันก็พยายาม

อธิบายพยายามเล่าให้เขาฟังว่า เราควรทำากันยังไง เพราะเขาก็บอกว่าเขา

ยอมรับว่าในโรงเรียนของเขาไปได้หลายอย่าง แต่ในเรื่องของโครงงานยัง 

ไม่ได้ทำา  ยังไม่ได้ทำากันเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้
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ในโรงเรียนใหม่จะเริ่มทำ�เมื่อไหร่คะ?

 เห็นน้องๆ เขาบอกว่าเทอมหน้าเราทำากันนะ ดิฉันก็ยินดีมากคุณครู 

เขาคิดประเด็นเอง เขาคิดหลายประเด็นแล้วให้เด็กลองเลือกเอา 1 ประเด็น 

ประเด็นอะไรก็ได้ในท้องถ่ินของตัวเอง ซ่ึงโรงเรียนเป็นโรงเรียนดีประจำาตำาบล

ระดับภาค จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดิฉันก็เลยบอกว่า 

ถ้างั ้นก็บูรณาการจากผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งสามารถที่จะแตกเป็นหลาย 

โครงงานได้ คือพยายามพูดให้เขาคิดด้วยว่า “อย่างอันนี้ทำาเป็นข้าวเกรียบ 

ลูกแสมใช่ไหมแล้วเด็กมันรู้ไหมว่าลูกแสมมันเป็นอย่างไร” และมีอะไรที ่

เกี่ยวกับลูกแสมนั้นบ้าง นักเรียนเคยดูไหมมีตำานานอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ไหม 

แล้วไปทำาอย่างอื่นได้ไหม  เราก็พยายามตั้งคำาถามให้เขาได้ฝึกคิดไปในตัว

เรามีประสบการณ์มาแล้วว่า�ผอ.�เป็นคนสำ�คัญมากคิดว่าเรา

จะวางบทบาทในโรงเรียนใหม่อย่างไร�?

 ผู้อำานวยการจะต้องเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนอำานวยความสะดวก 

ท้ังเร่ืองเวลา สถานท่ี และงบประมาณสนับสนุน แต่อาจจะให้ความรู้เขาบ้าง 

เล็กน้อย สนับสนุนให้คุณครูก่อน ตั้งคำาถามให้คุณครูก่อนว่าลักษณะอย่างนี ้

มันจะเป็นอย่างไรและเราจะลงมือทำาอย่างไร แต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าต้องพัฒนา

แน่นอน คือพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ดิฉันทำาตัวเป็นเพียงโค้ชเขาไป โดยมอง 

ว่าพี่เลี้ยงทำากับเรายังไง เราก็จะทำาตามเหมือนพี่เลี้ยงแล้วโค้ชคุณครูและ 

ให้คุณครูไปโค้ชนักเรียนต่ออีกทอดหนึ่ง
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จะเร่ิมจากช้ันไหนก่อนหรือว่าจะทำ�ท้ังโรงเรียนพร้อมกันหมดเลย?

 ไม่  เพราะว่าระดับสมอง ระดับชั้นของประถมไม่เหมือนกับมัธยม 

ประถมศึกษาในช่วงชั้นที่หนึ่งถ้าเค้าทำาโครงงานเล็กๆ ของเค้าได้นั้นก็เป็น 

ไปได้บ้าง อนุบาลเค้าก็มีโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยของเขา เขาก็จะทำา

ของเขาได้บ้าง คือทำาประเด็นเดียวกันแต่เขาแตกแบบเด็กๆ ของเขา แต่ถ้าจะ 

ทำาจริงจังเลยก็น่าจะเป็น ป.4-ป.6 ท่ีว่าพอจะทำาได้ตามลำาดับช้ัน แล้วพอดีว่า 

โรงเรียนของเราน่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสะเต็มด้วย กำาลังมอง 

ให้ครูวิชาการเขาไปวางแผน เขาอยากทำาโครงงานเพราะแต่ก่อนเขาก็พา 

นักเรียนออกไปเรียนรู้ข้างนอกมากมายหลายที่ แต่สิ่งที่ได้คือเพื่อรู้อย่างเดียว

แต่ไม่เอากลับมาต่อยอด เขาไม่สามารถดึงเอากลับเข้ามาสู่ห้องเรียน คือ

เหมือนไปแล้วเด็กทำากิจกรรมที่ตรงโน้นเสร็จเขาก็กลับ แต่ไม่ยอมกลับมา 

ทำาในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดพัฒนาเพื่อเป็นโครงงานขึ้นมา

ครูอยากเล่าหรือมีเรื่องเกี่ยวกับเพาะพันธุ์ปัญญาอะไรไหมค่ะ�

ที่อยากเล่า�ที่มันแบบฝังอยู่ในใจ�จะไม่ดีก็ได้นะ?

 ไม่รู้สิ แต่มีดิฉันความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ดิฉันเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา 

เพราะดิฉันคิดว่า กระบวนการตรงน้ีมันช่วยให้เด็กได้คิด ได้ทำาอะไรท่ีได้มากข้ึนก็ 

ดิฉันว่ามันเกิดความภาคภูมิใจเวลาท่ีคนเขาทำาไม่ได้ แต่เราทำาได้ ทำากันอย่าง 

เป็นกระบวนการ เช่น วันนี้ที่โรงเรียนคลองสมบูรณ์เขาไปจัดนิทรรศการรับ 

เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พอมีคนมาถามนิทรรศการของเขามันเป็น 

การจัดการเรียนรู้ การจัดการขยะเพ่ือการเรียนรู้อย่างย่ังยืน เขาก็จะเห็นผลงาน 
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ของเด็กทำาสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เอาขยะมาทำาสิ่งประดิษฐ์ทำาเป็นดอกไม้เป็น

อะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปหมด เม่ือคนเขาเข้ามาถามว่าทำายังไง พอเราอธิบาย 

ให้เขาฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่า ทำาได้ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอ เรามีความรู้สึก

ว่าเราภาคภูมิใจนะว่า เด็กเล็กๆ เขาก็ทำาได้ เราจะบอกเลยว่าถ้าเด็กเล็กของ

ระดับประถมเนี่ยขยะพวกนี้ก็จะทำาเป็นโปรเจ็คธรรมดา แต่ถ้าระดับมัธยม 

ที่โรงเรียนเขารู้จักคิดทำาให้เป็นโครงงานยกตัวอย่างเช่น เขาทำากระถางต้นไม้

เห็นไหมเนี่ย ว่ากระถางต้นไม้มันจะไม่เหมือนกันจะใช้กระดาษต่างกัน นี้คือ

โครงงานของเขา แล้วเขาจะเปรียบเทียบความคงทนของกระดาษท่ีมันทำาจาก 

ต้นไม้ชนิดไหนคงทนได้มากกว่ากัน คนดูเขาถามว่า สอนถึงขนาดน้ันเชียวเหรอ 

มันเป็นงานวิจัยเลยนะ เขาพูดอย่างนี้เราก็บอกว่า อืม! ก็ที่โรงเรียนให้เด็กเขา

ทำาอย่างน้ี โครงงานน้ีคือประถม ซ่ึงระดับประถมกับมัธยมจะเป็นโครงงานลักษณะ

ของงานวิจัยเลย เด็กจะต้องมีการนำาเสนอโครงร่าง เด็กจะต้องผ่านการซักถาม

เหมือนตอนท่ีเขาสอบวิทยานิพนธ์เลย เราก็เล่าให้เขาฟังนะ เขาก็ตกใจว่าทำาไม 

โรงเรียนของเราทำาได้ มันก็เลยย่ิงทำาให้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจว่า เราสามารถ

สอนให้เด็กสามารถทำาอย่างนี้ได้ แล้วเมื่อวานเอาเด็กไปนำาเสนอ เด็กเขา

สามารถตอบได้ถึงแม้ว่าบางทีมันไม่ใช่โครงงานของเองเขาด้วยซ้ำา แต่เขาเห็น

โครงงานของเพื่อนโดนถาม แต่เขาสามารถตอบได้คือ เขามีความรู้พอที่จะ 

คิดไปได้ข้างหน้า คิดเป็นเหตุเป็นผลได้ ดิฉันยังแอบคิดเลยว่า เด็กท่ีมาเม่ือวานน้ี 

จะเป็นเด็กที่ไปต่อล้อต่อเถียงกับอาจารย์สุธีระมามั้ง เขาก็จะถาม ถ้าเป็น

อย่างนี้ ก็จะเป็นอย่างนั้น เขาก็จะคิดไปเรื่อยๆ เราก็จะคอยกระตุ้นคำาถาม 

เราก็ขำานะที่เขาสามารถตอบไปได้
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อยากรู้ว่าเวลาท่ีคนอ่ืนเขาถามครูแป้นทำ�ไมโรงเรียนถึงทำ�แบบน้ีได้�

ครูแป้นตอบเขาไปว่าอย่างไร�?

 ทำาไมโรงเรียนถึงทำาอย่างนี้ได้เหรอคะ ดิฉันก็จะบอกว่าเราก็เริ่มเขา 

ตั้งแต่เด็กเล็ก ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเราฝึกและปลูกฝังไป เราเริ่มไปใช้กระบวนการ 

ตรงนี้ อย่างสมมุติว่าให้เด็กทำาเพาะพันธ์ปัญญา ให้เด็กรู้จักการคิดกระตุ้น 

ซึ่งถ้าเด็กเขารู้จักคิดได้ เขาก็จะสามารถคิดต่อไปได้ เรามองแล้วว่าตรงนี้มัน

ทำาได้และเราก็ทำามาแล้ว 3 - 4 ปี 

คือคุณครูก็เชื่อว่าเด็กทำ�ได้�สองคือครูก็บอกว่า�เราค่อยๆ��

ฝึกเข้าไป�ครูแป้นมองว่าทักษะการคิด�คือ�ทักษะสำ�คัญ

 ใช่สิ  คิดแล้วให้เขาได้ลงมือทำาเลย เพราะการลงมือทำา จะทำาให้เขา 

เห็นภาพ ได้ลองผิด ลองถูก มันจะทำาให้เขาได้พัฒนาความคิดตลอดเวลาว่า 

ถ้าเขาทำาอย่างนี้แล้วมันไม่ถูก เขาควรทำาอย่างไรต่อ แก้ปัญหาอย่างไร สิ่งนี้

จะทำาให้เขาได้ความรู้มากขึ้น 

.....................................
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ครูอรุณี  สุมารินทร์

โรงเรียนนารีวิทยา  จังหวัดราชบุรี

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 หากจะมีครูสักคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นชีวิต 

ครูท่านนั ้นคือครูอรุณี  อุดมการณ์ทำาให้จิตใจครูแกร่งดังภูผาต้าน 

การกัดกร่อนจากสายลมแห่งความยุ่งยากในชีวิต  ความสำาเร็จของ 

เพาะพันธุ์ปัญญาที่โรงเรียนนารีวิทยาได้ใส่ปุ๋ยต้นไม้อุดมการณ์ให้เติบใหญ่  

การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนคือน้ำาหล่อเลี้ยงให้ดอกไม้อุดมการณ์เบ่งบาน 

ในแดดจ้า  ครูอรุณีจึงทำางานนี้เหมือนมอบชีวิตให้  เป็นแบบอย่างให ้

ครูรุ่นน้องสามัคคีกันมารวมพลังก้าวเดินอย่างเบิกบานต่อไปบนเส้นทางนี้
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“ครผูู้มีอุดมก�รณ ์

เพ�ะพันธุ์ปัญญ�เป็นชีวิต”
ครูอรุณี  สุมารินทร์

โรงเรียนนารีวิทยา  จังหวัดราชบุรี

คุณครูรู้จัก�เข้ามาร่วมงานนี้ได้อย่างไร?

 วันหนึ่งเราได้รับจดหมายจากศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชอบชื่อโครงการมาก ไม่รู้อะไรเลย ชอบตั้งแต่ชื่อแล้ว เหมือนถูกชะตา  

อ่านข้างในเราก็รู้กิจกรรมคร่าวๆ นะว่าเขาสนับสนุนอะไร เรื่องสนับสนุน 

การทำาโครงงานก็ชอบ เพราะเราจะได้มีทุนมาทำาโครงงาน ตอนนั้นคิดถึง 

การทำาโครงงานอย่างเดียว ไม่ได้สนใจหลักการเรียนรู้แบบ RBL เลย  

เพราะเรายังไม่รู้จัก โรงเรียนอื่นที่มาร่วมก็ไม่น่ารู้จัก ต่อมาต้องประชุมคัดเลือก 

โอโห้! อะไร มันจะมีโรงเรียนสมัครมากเกินโค้วต้าขนาดต้องมาแข่งกัน  

คิดเลยว่าน่าจะเป็นโครงการดี คือเหมือนเราไปกินข้าวไง ร้านไหนคนแน่น 

ก็นึกไว้ก่อนว่าอร่อยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะตอนนั้น 
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แปลกแค่ชื่อก็สนใจนะ?

 จริงๆ แค่ชื่อโครงการ มันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจนะ เอาจดหมาย 

ให้คุณครูข้างๆ อ่านเขาว่าเป็นชื่อที่เพราะดีเนอะ  ชื่อเพาะพันธุ์ปัญญา 

น่าเป็นบทเรียนให้หลายคนนะ�ตั้งชื่อให้เป็นมงคล?

 แต่ต้องดีจริงๆ นะคะ เราประสบมามาก สัมผัสครั้งแรกก็รู้ได้ถึงรังสี

ท่ีแผ่ออกมาแล้ว พอไปสัมผัสมาก็รู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการท่ีเพาะพันธ์ุจริงๆ 

ไม่ใช่เพียงแค่โยนๆ ปลูกๆ จะเป็นยังไงก็ช่าง  แต่น่ีไม่ใช่ เร่ิมเพาะ ดูแลต้ังแต่

เริ่มเพาะ เขามีหลักการดีตรงที่มีระบบพี่เลี้ยงที่มาแบบเพื่อน ไม่ใช่มาแบบ 

อาจารย์มหาวิทยาลัย พี่เลี ้ยงสามารถลงไปสาธิตให้เราดูโดยทำากับเด็กๆ  

ได้ด้วย บรรยากาศมันต่างกัน การเรียนรู้ของเราก็ไม่เครียด กลัวท่ีเคยมีก็ลดลง  

ครูคิดว่าตัวแปรหลักท่ีสำาคัญเลยท่ีทำาให้เราสำาเร็จคือ ใจของพ่ีเล้ียงท่ีถ่ายทอด

และทุ่มเท เราสามารถสัมผัสได้ สัมผัสถึงความจริงใจของศูนย์พี่เลี ้ยง  

ท่ีทุกคร้ังท่ีทำางานเรารู้เลยว่าเหน็ดและเหน่ือย ครูก็เหน่ือยแต่พ่ีเล้ียงมักจะใส่ใจ 

พวกครูเสมอ มักจะพูดให้พวกครูสบายใจ แล้วก็จะพูดเสมอว่าการทำางานน้ีมันไม่ใช่ 

เป็นภาระ แต่มันคือหน้าท่ี ผิดกับทุกกิจกรรมทุกโครงการท่ีเข้ามาในโรงเรียน 

บอกเลยว่าคุณครูรู้สึกว่าเป็นภาระ แต่ที่ทำาเพาะพันธุ์ปัญญาความรู้สึกผิดกัน 

มันเป็นส่วนหนึ่งของเรา  ที่เราต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตของความเป็นครู 

นอกจากระบบพี่เลี้ยงแล้ว�มีอะไรที่ต่างกับโครงการอื่น?

 ต้องบอกว่ากิจกรรมพัฒนาครู เพาะพันธุ์ปัญญาออกแบบมาอย่างดี 

เราได้เรียนรู้ของใหม่ทุกครั้งที่เข้าร่วม  มันกระตุ้นเราตลอดเวลา คือว่าระหว่าง

เราเรียนรู้จาก workshop เราก็แอบศึกษาเทคนิคไปด้วย  แค่ได้เทคนิคมากมาย
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ก็คุ้มกับเวลาเสาร์-อาทิตย์ที่เสียไปแล้ว แค่นี่ถือว่าเราได้มากแล้ว ความจริง

เรื่องที่อบรมมันแปลกๆ นะ คือยากปน surprise ตลอดเวลา อยู่ได้ทั้งสองวัน

เต็มยังรู้สึกว่าอยากได้อีกด้วยซ้ำา เราสัมผัสนักเรียนมาตลอดอายุของการเป็น  

ครู 20 ปี ที่ผ่านมาเราไม่เจอกิจกรรมที่เราจะนำามาพัฒนาเด็กนักเรียนเลย  

ขอแค่ให้เขารู้สึกอยากเรียนสนุก โดยท่ีไม่ต้องร้องขอหรือไม่ต้องบังคับก็หายาก 

พอมาเจอเครื่องมือของเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยวิธีการ  รู้สึกเลยว่ามันใช่ 

จะโกรธไหมถ้าบอกว่าครูยังติด�ยังเรียกร้องหาเครื่องมือ

 ไม่โกรธหรอก  อาจแค่สะดุดความรู้สึก อาจารย์สุธีระก็ว่าอย่างน้ีบ่อยๆ  

แต่พอเข้าใจเจตนาก็โอเคนะ จิตตปัญญาช่วยให้รับฟังอย่างมีสติมากขึ้น ก็มัน 

เป็นจริงนี่นา แต่ต้องเห็นใจครูบ้าง พวกเราเองก็เคยถูกป้อนด้วยเครื่องมือ 

นวัตกรรมต่างๆ มากมาย จะสร้างเองก็เลยยาก แต่ของเพาะพันธุ์ปัญญา

นอกจากเราได้เครื่องมือแล้ว   ครูคิดว่าที่สำาคัญคือเราเข้าใจหลักการค่อนข้างชัด  

ใช้เครื่องมือนานๆ ไป  เราก็พอมองเห็นทางสร้างเครื่องมือเองได้

เพาะพันธุ์ปัญญาแก้อุปสรรคอะไรของครูบ้าง?

 พูดอุปสรรคก่อนนะ  เรื่องที่หนักใจมากที่สุดคือ ทีมงานการที่เราจะ 

ผูกมัดทีมงาน แล้วก็เชิญชวนทีมงานให้เขาได้มาสัมผัสกับคำาว่าเพาะพันธุ์

ปัญญาท่ีแท้จริง ท่ีเราได้เคยสัมผัสตรงเน้ียรู้สึกว่าเกินความสามารถของเราเลย  

มันเป็นเรื่องเวลา งานเรามาก จะให้เขาเสียสละมาทำาเสาร์อาทิตย์ก็ยากมาก 

เหนื่อยอยู่ทุกวันจะไม่ได้พักอยู่กับครอบครัวเลยหรือ 
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เพราะเขาไม่รู้จักหรือเปล่า?

 เคยถามน้องบางคนว่า เคยรู้จักเพาะพันธุ์ปัญญามั้ยว่าเป็นลักษณะ

ไหนอย่างไร เขาว่าเป็นโครงการที่ดีนะ แต่หนูว่าหนูไม่ค่อยมีเวลา หนูขอ

อนุญาตท่ีจะไม่ร่วม คร้ันเราจะบอกว่าจริงๆ เขายังไม่รู้จักมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ  

คือ เพาะพันธุ์ปัญญานี้เรารู้จากการทำานะ แค่มองดูปรากฏการณ์อยู่ห่างๆ 

มันจะเรียกว่ารู้จักไม่ได้หรอก แต่ก็มีนะที่มารู้จักจากการทำาแล้วขอถอย  

เขามีเหตุผลท่ีสำาคัญกว่า ถ้าเราคิดแก้ปัญหาโดยดึงคนอ่ืนมาร่วมคงยาก เราต้องแก้ 

ท่ีเราก่อน อยู่กับมันให้ได้ อดทนรอให้เกิดผล จากน้ันจึงมีหลักฐานท่ีจับต้องได้ 

ให้เขายอมรับว่าดี จากนั้นก็จะมีคนเลียบๆ เคียงๆ เข้ามาบ้าง แต่ไม่มาก 

เหมือนการเรียนธรรมะเรื่องการข่มใจ�เรื่องขันติไหม?

 อาจต้องรวมเรื่องความเพียรด้วย คือต้องคิดว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็น

สิ่งที่ดี เราน่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นดีมั้ย กับการที่เราไปบอกเขาไปพูดกับเขาว่า 

มันดีอย่างงั้นนะ ลองมาดูสิ เราน่าจะเป็นคนที่แสดงให้เขาเห็นเองนะว่า  

เพาะพันธุ ์ปัญญามันดีอย่างไรโดยตัวเราเป็นผู ้พิสูจน์ เข้าร่วมกิจกรรม  

กลับมาพัฒนากิจกรรม กลับมาทำาให้คุณครูรอบข้างได้เห็นผล มันก็ความเพียร

กับการอดทน 

น่าจะได้ผลตอบแทนดี�ครูว่าคุ้มค่าไหม?

 ไม่คุ้มแล้วจะทำาต่อหรือ? มันมาคุ้มที่ครูอื่นที่อยู่รอบข้างมองเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของเด็กๆ พวกเด็กที่มาจาก ม.3 เพาะพันธุ์ปัญญาหลายคนไม่

เคยทำางานเป็นจริงเป็นจัง ทำาอย่างมากก็แค่คุณครูสั่ง เปลี่ยนมาเป็นทำาเอง

ด้วยจิตสำานึกดีท่ีต้องรับผิดชอบ ต้องทำานะ ต้องแก้นะ ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาครูนะ  
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ครูที่สอนเด็กพวกนี้เขาสัมผัสได้ว่า เด็กเปลี่ยนแปลงไป มีน้องคนหนึ่งที่เดิม 

เขาไม่ได้ต้ังใจจะเข้าร่วมกับเรา แม้ว่าเราพยามเล่าเร่ืองน้ีกับเขา เวลาน่ังข้างๆ กัน 

ก็จะแอบถ่ายทอด แต่จริงๆ เขามีปัญหากับการสอนเด็กๆ เขาสอนแผนวิทย์  

เขาคอนโทรลเด็กไม่ได้ เราก็เอาเลยเล่ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาที่เราใช ้

เปลี่ยนเด็ก เด็ก ม.4 ที่น้องเขาสัมผัส ในที่สุดเขาบอกว่า ยอมรับ ยอมรับ 

กับกิจกรรมเพาะพันธ์ุปัญญานะ ท่ีเห็นเด็กกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิด 

ซึ ่งตัวเขาเองบางครั้งยังคิดไม่ทันเด็กเลย ที่เด็กแต่ละคนตอบมามันผูก 

ความรู้หมดเลย  เขาก็รู้สึกประทับใจตรงเนี้ย 

แสดงว่าครูคนอื่นเปลี่ยนได้จากการสัมผัสผลที่เกิดที่เด็ก

 ใช่ มันต้องใช้วิธีน้ี คือครูเข้าอบรมมามากนะ เคยใช้ทุกอย่างท่ีอบรม

มาแล้ว ของง่ายๆ ท่ีเคยได้มามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วเพาะพันธ์ุปัญญายากกว่า  

มันจะแก้ได้ไงกัน เขารู้สึกว่ามันจะทำาให้เกิดปัญหามากกว่า อีกอย่างเพราะครู

เอาแต่สอนๆๆ ไม่เคยมีประสบการณ์ให้เชื่อว่าคนเราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง

ได้จากการปฏิบัติ คิดดูสิครูเป็นใครมาจากไหน ครูก็คือนักเรียนที่เคยเอาแต ่

เรียนๆๆๆ คนที่สอนครูมาในมหาวิทยาลัยก็แบบเดียวกัน แทบไม่เคยสัมผัส

ปัญหาจริงของโรงเรียนเลย ทั้งแม่ปูและลูกปูเดินเหมือนกันมาตลอด ไอ้เรื่อง 

learning by doing เร่ือง experiential learning ครูก็เรียนมา ก็รู้แต่ในตำารา 

ไม่เคยรู้จากการปฏิบัติเองเลย  มันก็ยากอยู่ที่ให้เขาเชื่อ  ใช่ไหมล่ะ
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ใช้อะไรหลอกล่อให้ครูส่วนหนึ่งมาสัมผัสเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ไม่ได้หลอกใคร พาไปเจอของดีเรียกว่าหลอกได้ไง การสัมผัส 

เพาะพันธ์ุปัญญาท่ีดีท่ีสุด คือมาเข้า workshop อ.สุธีระ จะจัดการกระแทกไป 

ท่ีใจเขาเอง แล้วเขาจะรู้ตัวว่าเขาต้องเรียนรู้เพาะพันธ์ุปัญญา ถ้าต้องการเป็น

ครูที่เก่ง ดังนั้นหลักคือ เวลามีกิจกรรมของเพาะพันธุ์ปัญญาเข้ามา ครูก็

จะพิจารณาดูว่ากิจกรรมลักษณะอย่างนี้เป้าหมายคืออะไร แล้วเราน่าจะไป 

ชวนใคร ที่หากไปแล้วเขาน่าจะประทับใจแล้วได้แก้ปัญหาคาใจตรงประเด็น  

ครูก็จะใช้วิธีการเดินสอบถามพูดคุย ก็เอาครูที ่อยู ่รอบข้างเด็กๆ ก่อน 

หลายคนก็จะยินดีไปถ้าไม่ติดขัดอะไรจริงๆ คือเรารู้แล้ว เราเป็นพี่ ก็ต้อง 

หาทางให้เขารู้  ให้เปิดใจเรียนรู้ของดีๆ  มันจะได้เป็นทีมช่วยกัน

อะไรคือสิ่งที่ครูภูมิใจที่สุดในการเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา?

 การเป็นส่วนหนึ่งของเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุด ในระดับ

ศูนย์ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ 1 ใน 11 โรง  แต่เราเพียงส่วนเดียวยังสามารถมา 

ขยายผลได้มากมาย เราเพาะพันธ์ุปัญญาเมล็ดเล็กๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา ท่ีเราสัมผัส 

ท่ีอยู่ใกล้ๆ เราได้อย่างชัดเจน นึกดูกับนักเรียนอีกมากมายท่ัวประเทศ มันจะ

ขนาดไหน เรามีเครือข่ายทั่วประเทศ จะดีใจมากตอนจัดงานปลายปีแล้วเจอ

เพื่อนครูจากศูนย์ต่างๆ มากันทั่วประเทศ ที่สัมผัสได้ครูคิดว่าหัวใจเดียวกัน  

ครูเพาะพันธ์ุปัญญาจะมีหัวใจเดียวกัน เอาเท่าท่ีครูสัมผัสของศูนย์เรา 11 โรงเรียน 

ไม่มีครูคนไหนเปล่ียนหน้าเลย ครูรุ่นแรกท่ีเราเจอกันจนกระท่ังถึงปีน้ี ท่ีว่าเป็น 

ปีสุดท้าย ก็ยังเป็นคุณครูคนเดิม มันหมายความว่าไง ไหนบ่นว่าเหนื่อยล่ะ  

มีใครไม่บ่นบ้าง เจอกันทุกทีก็แข่งกันบ่น แต่ต้องฟังให้ดี ไม่ได้บ่นแล้วท้อนะ  

บ่นแล้วภูมิใจ มันจึงยังอยู่กันครบ คิดว่าศูนย์อื่นๆ ก็น่าจะประมาณเดียวกัน 

เพราะมันทำาให้เรากลับไปเป็นครูท่ีถูกต้องตามท่ีจิตวิญญาณเราอยากเป็นใช่ไหม 
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พูดถึงความภูมิใจแล้ว�พูดเรื่องทำ�แล้ว�มีความสุขบ้างได้ไหม?

 ในความภูมิใจที่เพิ่งพูดไปมันเป็นเรื่องเดียวกับความสุขนะ ไม่รู้สิ

เราคิดอย่างนั้น คนเป็นครูมีความสุขอยู่ที่เด็กมีความสุข เวลาเราจัดกิจกรรม 

ให้เขา เราเห็นความสุขของเด็ก โดยเฉพาะเด็กบางคนมันออกมาทางแววตา

ชัดมาก เป็นแววตาที่เค้ามองเราแล้วเรายอมแพ้เลย โดยเฉพาะแววตาตอน 

เขาพยักหน้าตอนฟังเราเหมือนเขาสื่อสารกับเราว่า ใช่ค่ะ จริงเลยครู ครูรู้สึก 

ถึงพลังของเค้าที่ถ่ายทอดออกมาว่าที่ครูพูดเนี่ยใช่ ที่ครูบอกแบบเนี้ยมันใช่  

ครูให้หนูทำาแบบเนี้ยใช่ มันเหมือนมีพลังบางอย่างที่ถ่ายทอดออกมาให้เรา

รู้สึกจากเด็ก ซึ่งตลอดชีวิตการเป็นครูมาเราไม่รู้เลยว่ามันมีอย่างนี้อยู่ด้วย  

มันมหัศจรรย์  เป็นรางวัลชีวิตจริงๆ

ทราบมาว่ามีเรื่องส่วนตัวที่เป็นอุปสรรค��พอจะบอกเล่าได้ไหม�

จะได้เป็นแรงบันดาลใจกับครูท่านอื่นที่อาจจะมีปัญหาน้อยกว่าครู

และกำ�ลังลังเล?

 ช่วงน้ันรู้สึกร่างกายผิดปกติ   ไปพบหมอแล้วก็ตรวจพบว่าเราเป็นมะเร็ง 

เต้านม  เห็นชัดเลยว่าระยะยาวแน่ ประมาณ 1 ปีเต็มๆ แน่ๆ ท่ีเราไม่สามารถ 

ลุยงานเพาะพันธุ์ปัญญาได้ ตอนนั้นเด็กขึ้นมาอยู่ใน ม.3 แล้ว แต่เนื่องจาก 

เราทำาเองมาตลอดใน 2 ปี  ลุยเองทุกงานท่ีมีกิจกรรมเพาะพันธ์ุปัญญาไปท่ีไหน

ครูน้อยก็จะไปทุกงานเลย น้องๆ ในหมวดก็จะเห็นว่าเราร่วมตลอด เราไม่ได้

เพียงแต่พูดหรือเล่าให้ฟังอย่างเดียว คือเราจะทำาจะไป ไปแล้วก็กลับมาทำา  

มันเหมือนสะสมบารมีอย่างหนึ่ง เหมือนเป็นบุญกุศลในการพูดด้วยเจตนาด ี

ของเรา เวลาพูดไปแล้วรู้สึกว่าน้องเขาเข้าใจ เข้าใจที่ว่ากิจกรรมที่เหลือค้าง

อีก 1 ปี ของ ม.3 จำาเป็นต้องดำาเนินการให้เรียบร้อย  เพราะเด็กหยุดไมได้  

98 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



วิกฤตินี้ทำาให้น้องๆ เขาต้องลงมาทำาเองเต็มที่  ขอบใจเขานะที่ร่วมรับผิดชอบ  

มีน้องๆ 3 คนช่วยเหลือแทนตลอด  ไม่ว่าจะมีงานใดๆ ของเพาะพันธุ์ปัญญา 

พวกเขาร่วมใจกันดูแล แค่ช่ัวแวบนึงท่ีรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดกับเรา แต่ว่าเหมือน

เป็นคนที่ชอบคิดทำาใจไว้ก่อน ถ้าวันนั้นเราไปฟังแล้วหมอบอกว่าใช่ เราจะ

รู้สึกยังไง ก็ทำาใจไว้ก่อน แต่หลังจากวันนั้นก็เฉยๆ เพราะว่าคนรอบข้าง  

เพ่ือนร่วมงาน ท่ีบ้านก็จะให้กำาลังใจ เรารู้เลยว่าในท่ามกลางความยากลำาบาก 

ในท่ามกลางความทุกข์ ความกลัว ถ้ามีคนคอยให้กำาลังใจ มันก็สู้ได้ การมา

เห็นใจกันทำาให้เวลาเราจะพูดหรือขออะไรรู้สึกมันง่ายมาก เขาเองก็เห็นว่า 

ขนาดเราป่วย เรายังทำางานเลย การมาทำาอย่างจริงจังช่วยให้เขาทำางาน 

เพาะพันธุ์ปัญญาเป็น  เรามีทีมงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

เข้มแข็งมากเลยนะที่ไม่ถอดใจทิ้งเพาะพันธุ์ปัญญาไป�

แล้วได้ผลกลับเป็นทีมงาน

 มีบางคร้ังท่ีคิดปลงว่าเราทำาดีท่ีสุดในหน้าท่ีของครูแล้ว  ถ้าน้องเขาไม่ไหว  

มันก็คือไม่ไหว  เราทำาอะไรไม่ได้ โชคดีที ่เขาช่วย ในวิกฤติมีโอกาสนะ   

เราได้พักมีแรงกลับมาอย่างเร็ว พอครบหนึ่งปีเราก็หายเป็นปกติ นักเรียน 

ขึ้นมา ม.4 ให้เราทำาต่อได้  เด็กได้เรียนต่อเนื่องไม่มาติดขัดที่ครู 

.....................................
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ครูสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  จังหวัดราชบุรี

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม. 8)

 เมื่อรู้ว่าวิธีการที่ทำาให้เพาะพันธุ์ปัญญายั่งยืน คือ การสนับสนุน

จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ครูสรรเสริญมีวิสัยทัศน์เชิง

ยุทธศาสตร์ในการสร้างภูมิคุ้มกันเพาะพันธุ์ปัญญาให้โรงเรียนกรับใหญ่ 

ว่องกุศลกิจพิทยาคม  โดยจัดการให้เพาะพันธุ์ปัญญาขยายในโรงเรียน

อย่างเป็นธรรมชาติ  และขยายความสำาเร็จเป็นความเข้าใจไปยังผู ้ม ี

ส่วนได้-เสียให้ยินดีกับการจัดการเรียนรู้แบบน้ี  ให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 

ในองคาพยพเพาะพันธุ์ปัญญา  เพื่อขับเคลื่อนดอกผลปัญญาให้ผลิบาน

แก่เด็กรุ่นต่อไป
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“ครูผู้ปลุกพลังภ�ค ี
			 	 	 	 เพ�ะพันธุ์ปัญญ�”

ครูสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  จังหวัดราชบุรี

ทราบว่าครูทำ�โครงการมามากก่อนมาเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา�

ช่วยเล่าเบื้องหลังเรื่องนี้หน่อย?

 เป็นครูมานาน ได้เห็นกระบวนการเรียนการสอนที่มันน่าจะเป็น

ปัญหาใหญ่มาก คือ เด็กเราคิดไม่เป็น  มองเห็นมานานแล้วว่าเด็กเราคิดไม่เป็น  

ก็เลยพยายามหาหลากหลายวิธีการที่มันเข้ามาจากหน่วยงานภาครัฐ  

พอพ่ีเล้ียง ม.ศิลปากร มาชวน ตอนน้ันคิดเลยว่า ลองมามากแล้ว ถ้าจะลอง 

อีกซักโครงการก็ไม่เสียหายอะไร พอเห็นนโยบายของโครงการท่ีจะมีต่อเน่ือง 

ถึง 5 ปี อันนี้คือ จุดเด่นตั้งแต่ต้นเลย คิดว่าต่อเนื่อง 5 ปี มันน่าจะเกิด 

การเปล่ียนแปลงได้ก็เลยสมัครเข้าไป บังเอิญเป็นครูวิทยาศาสตร์ด้วย เร่ืองของ

ความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเราสอนมานานแล้วแต่ทำาไมเด็กเราคิดไม่เป็นซักที 

เดินเข้าไปขอ ผอ. ว่าขอทำา
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น่าสนใจที่ครูอยากได้ความต่อเนื่อง�ทำ�ไม?

 เร่ืองน่ารำาคาญอย่างมากคือการเปล่ียนแปลง ไม่น่ิงสักทีของกระทรวง 

ที่ผ่านมาครูเราเป็นฝ่ายรับแบบไปชมงานอีเว้นท์ มาเป็นระลอก เป็นฤดู  

เปล่ียนรัฐมนตรีทีก็มีเร่ืองใหม่ จัดงบมาให้ใครไม่รู้มาสอนเรา เคยเข้าโรงเรียน 

หรือเปล่าก็ไม่รู้ เข้าใจเด็กท่ีอยู่บ้านนอกชานเมืองอย่างเด็กของเราไหม มาพูด 

แต่ทฤษฎี หลักการ เห็น PowerPoint มีแต่เอามาจากฝรั่ง ถามอะไรที่เรา 

สงสัยก็ตอบไม่ค่อยได้ รู้เลยว่าไม่เคยทำาเอง มาพูดๆ ส่ังๆ แล้วตามเอาผลงาน 

เป็นความทุกข์มากเลย ไหนจะทุกข์เร่ืองเด็กแล้วยังมาทุกข์เร่ืองส่ังๆ โดยไม่รู้ 

เรื่องอีก  คือครูอยากทำาให้งานสำาเร็จ  เด็กได้ดี  มันต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่อง

แล้วรู้ได้ไงว่าเพาะพันธุ์ปัญญาช่วยต่อเนื่อง?

 ตอนแรกไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าโครงการ 5 ปี เห็นว่าต่อเนื่องเป็นของ 

สกว. กับธนาคารกสิกรไทย ไม่ใช่ของรัฐ ก็น่าลองใช่ไหมล่ะ ความต่อเนื่อง 

มารู้ทีหลังว่าไม่ใช่เรื่องเวลาโครงการ แต่เป็นการช่วยเหลือจากพี่เลี้ยง จาก

หน่วยจัดการกลาง ท่ีสรรหากระบวนการใหม่ๆ มาให้เราทุกๆ ปี อยู่มา 4 ปี 

นี่แล้ว ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ทุกปี

อ้าวเรื่องใหม่ทุกปี�แล้วมันไม่เป็นงานอีเว้นท์เหรอ?

 ไม่ใช่ มันเรื่องเดิม แต่ขยับระดับสูงขึ้น เรื่อง RBL มันมีความลึกซึ้ง  

มีความพิเศษหลายอย่างมาก ทั้งระบบคิด ทั้งจิตวิญญาณ คือมันบูรณาการ 

ทั้งศาสตร์ และศิลป์เลยนะ เรื่องนี้เอาไปคุยกับเพื่อนครู คุยกัน 3 วันก็ไม่จบ 

ต้องเข้ามาร่วมแล้วจะรู้เอง 
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รู้อยู่ว่ายาก�ต้องทำ�เป็นทีม�ตอนคุยกับครูอื่นเขาว่ายังไงบ้าง?

 คุยกัน 3 วันที่ว่าหมายถึงคุยกันเองในกลุ่มครูเพาะพันธุ์ปัญญาครับ  

มันเหมือนคนรู้เร่ืองเป็นคนคอเดียวกันแล้วคุยกันรู้เร่ืองออกรส แต่คุยกับครูอ่ืน 

จะยาก ผมพยายามชวนครูอื่นมาร่วมงาน แต่ได้รับความสนใจน้อยมาก  

ความยากจึงอยู่ที่ชวนครูอื่นให้มาร่วมงาน ให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงการสอน 

ให้เป็นแบบเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น

เพราะอะไร�เรื่องภาระงานอีกละสิ�ได้ยินมาตลอด?

 ภาระงานครูมากจริงๆ จำานวนมากไม่ใช่งานในหน้าที่ครู คือ ไม่เกี่ยว

กับที่ครูต้องสอนเด็กเลย พวกประเมิน รายงาน ธุรการ ไปถึงอยู่เวรยามก็ครู 

ต่อมาก็ระบบราชการที่มันไม่เอื้อให้ครูมาทำา  ครูเพาะพันธุ์ปัญญาต้องเป็นพันธุ์

อึดทนต่อแรงกดดันจึงทำาได้   เราต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ลงตัวให้มากที่สุด

ลองบ่นเร่ืองประเมินให้ฟังหน่อย�เพาะพันธ์ุปัญญาถูกบ่นมากไหม?

 ไม่อยากพูดเร่ืองประเมินนะ ใครๆ ในวงการการศึกษาบ่น นินทามา

มากแล้ว ผมไม่คิดว่าเราจะบ่นเร่ืองงานเพาะพันธ์ุปัญญานะครับ เพราะงานน้ี 

เราสมัครเข้ามาเอง ไม่มีใครมาบังคับ ถ้าไม่ชอบเราออกเม่ือไหร่ก็ได้ แต่ผมกลับ 

เห็นว่าเพาะพันธุ์ปัญญามาช่วยการประเมินของครูและโรงเรียนได้มาก   เราเอา

งานหลายๆ งานมาบูรณาการกับเพาะพันธุ์ปัญญาซะ คือทำาเพาะพันธุ์ปัญญา

นี่แหละ พอมีโครงการอื่นมาเราก็สวมเข้าเลย อย่างเช่น สะเต็มนี่เราไม่กลัว 

เพราะเรามี RBL เพาะพันธุ์ปัญญามาแปลงโฉมให้  ผมทราบจากเพื่อนครูบาง

โรงเรียนที่ครูฝ่ายวิชาการไปอบรมสะเต็ม กลับมาทำาไม่ได้ ไม่รู้ทำาไงดี สุดท้าย

ขอให้เพาะพันธุ์ปัญญาแปลงโฉมให้ ฝ่ายบริหารที่ไม่เคยสนใจก็กลับมามอง 

เราตอนนั้น  แต่ที่โรงเรียนผมไม่มีปัญหานี้
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ฟังมาหลายแห่งแล้วว่า�RBL�สอนกันยาก�ของครูยากไหม�

แล้วจัดการแก้ยังไง?

 ฟังมาไม่ผิดหรอกท่ีว่ายาก เพราะเราต้องเปล่ียนความคิดใหม่ เร่ืองวิจัย 
ต้องคิดใหม่ เร่ิมต้ังแต่เช่ือว่าวิจัยเป็นงานเด็กไม่ใช่งานครู แค่การเปล่ียนบทบาท
ของครูก็ยากแล้ว ครูไม่เคยมีบทบาทเป็น supervisor งานวิจัยใคร มีแต่ถาม 
คนอ่ืน ลอกจากท่ีอ่ืน อยู่ดีๆ ให้มาเป็นท่ีปรึกษา คุณคิดดูคนท่ีคิดให้ครูทำาแบบน้ี  
คนอื่น หมายถึงครูทั่วๆ ไปมองว่าเพี้ยนไหม คือมันเป็นเรื่องความเชื่อ เรื่อง
ทัศนคติท่ีฝังอยู่ใน DNA แล้ว แล้วมาเร่ืองเหตุกับผลอีก ผมชอบนะท่ี อ.สุธีระ 
พูดกระแทกว่างานวิจัยท่ีครูถูกสอนมามันเป็นวิธีการก่อนพุทธกาล   โดนมากเลย  
มาคิดดูก็ เออจริงอย่างน้ัน หากถามทางแก้ ผมว่าเราอยู่ด้วยกำาลังใจ มันแก้ 
ความทุกข์ได้ดี เรามีเพ่ือนโรงเรียนอ่ืน บางทีเราเห็นว่าเราทุกข์มากแล้ว ไปเห็น
คนอ่ืน เขามากกว่าเราอีก อย่างน้ีก็ค่อยสบายใจข้ึนมาบ้าง เอาเป็นว่ากำาลังใจ 
จากรอบข้างช่วยได้เยอะมาก โดยเฉพาะจากพี่เลี้ยง การมีเพื่อนร่วมทาง  
มีพ่ีเล้ียงร่วมปลอบ แลกเปล่ียนวิธีการดีๆ กัน ให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน อันน้ี 
สำาคัญมากๆ เลย เพราะว่าเราไม่ได้เดินอย่างโดดเด่ียว เพราะทุกคนแลกเปล่ียนกัน 
ใครที่ทำาอันไหนสำาเร็จเราก็ไปหยิบยืมอันนั้นมาใช้ในของเราบ้าง ไปแก้ปัญหา
ในของเราบ้าง อันไหนที่เราทำาสำาเร็จก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขา อันนี้คือจุด
เด่นของโครงการอีกอย่างหนึ่ง  มันควรจะมีชุมชนอย่างเนี้ยอยู่ต่อเนื่อง

หมายถึง�PLC?

 ใช่ เรารู้แต่ท่ีคุณหมอวิจารณ์พูดเร่ือง PLC มานานแล้ว อ่านหนังสือ

ท่านก็มาก พอมาทำาเอง เออจริงอย่างท่ีท่านบอก มีแต่ครูกับครูเท่าน้ันท่ีรู้ดีกว่า 

คนนอก อบรมไปไม่ได้อะไรหรอก สู้เอาท่ีเราเรียนรู้จากหน้างานมาแลกเปล่ียน

แบ่งปันกันดีกว่า
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กลับมาด้านนักเรียนครูมีอะไรแลกเปลี่ยนแบ่งปันไหม?

 ผมคิดว่าสำาหรับนักเรียนที่ผมสังเกตนะ ถูกผิดไม่รู้ ผมกำาลังคิดว่า

นักเรียนเห็นเป็นความจำาเจซ้ำาซาก นักเรียนยังให้ความสำาคัญกับเน้ือหามากกว่า 

วิธีการได้มาซ่ึงความรู้ อาจจะทำาให้เขาไม่ทะลุในเร่ืองการเรียนรู้จาก RBL หรือ

ไม่ชัดเจนในสิ่งที่เขาได้รับไป ผมเชื่อว่าจริงๆ แล้วเพาะพันธุ์ปัญญาฝังเข้าไป

ในตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นเราต้องมากระตุ้นให้เขาเห็นว่านี่ไง 

คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขา และที่สำาคัญต้องพยายามกระตุ้น 

ให้เขาใช้อย่างต่อเนื่องกับทุกๆ  เรื่องในชีวิตของเขา

ให้พยายามย้อนมาดูตัวเอง

 Reflection กลับมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง แล้วเขา

ตระหนักได้เอง เขาจะเห็นคุณค่าเอง อันนี้คือหน้าที่ของครูที่ต้องไปกระตุ้น 

อยู่เรื่อยๆ พอเรากระตุ้นครั้งหนึ่งเขาก็เห็น ก็จะมีกำาลังใจขึ้นมา เดิมท ี

ปัญหาใหญ่ของเด็กคือสิ่งที่เขาเรียนรู้จากโรงเรียนไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำาวัน  

คือ ออกจากโรงเรียนแล้วส่ิงท่ีเรียนรู้ถูกท้ิงไว้ในโรงเรียน ไม่เอาไปใช้ มันก็เลย 

เป็นปัญหาให้เขาเบ่ือ ไม่รู้เรียนไปทำาไม แต่การทำาโครงงานเพาะพันธ์ุปัญญา 

มีหลักว่าทำาให้เขาดึงความรู้ออกมาใช้ แถมเป็นเรื่องในชีวิตประจำาวันเขา  

ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในห้องเรียนมีประโยชน์ สำาหรับผมๆ คิดว่า 

ตัวเองยังไม่พอใจเท่าใดนัก ต้องบอกกันตรงๆ แต่จะพยายามในปีต่อๆ ไป  

ทำาโครงงานที่ตรงชีวิตประจำาวันของเขามากขึ้น

ตรงดีครับ�ขอเอาใจช่วยต่อไป�ขอถามเร่ืองความรู้สึกกับงานน้ีบ้าง?

 รู ้สึกดีใจที่เห็นการเปลี่ยนของตัวนักเรียน ที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
การเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียน ในช่วงแรกๆ ท่ีเขาไม่ค่อยคิดอะไร เขายังสนุกอยู่
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กับสิ่งแวดล้อมเรื่อยๆ แต่ตอนนี้เด็กเขามองอะไรเป็นระบบได้มากขึ้น อันนี ้

คือ ความภูมิใจท่ีทำาให้เราเห็นว่า การเดินเส้นน้ีมันไม่ผิดทาง ก็เลยบอกตัวเองว่า

เราต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อีกอย่างที่ดีใจคือเด็กเผชิญสถานการณ์แบบปัจจุบัน

ทันด่วน  แล้วแก้ปัญหาเองได้ นั่นเหละเป็นตัววัดเลย

หมายถึงการขึ้นเวทีแสดงผลงานใช่ไหม?

 นั่นส่วนหนึ่ง แต่เด็กในโรงเรียนกรับใหญ่นี่ ถ้าหากเอาขึ้นไปแสดง 

ผมไม่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน เพราะว่าเราเซตได้ ซ้อมได้ ผมดูเวลาที่เขาไป 

น่ังประชุมแล้วกล้าแสดงความคิดเห็น สามารถตอบโต้ สามารถออกแบบเดิน 

กิจกรรมได้ มันคือทำางานเป็นวางแผนได้แล้ว นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็น 

เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่วัดเวลาที่เราเซตกิจกรรม แต่วัดเวลาที่เขาเจอ 

สถานการณ์จริง ถ้าเด็กเจอสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนแล้วไม่ผ่านการฝึกแบบ 

เพาะพันธุ์ปัญญามา เด็กจะช้า หรือไม่ก็หลงประเด็น กลัว คิดไม่ออก  

มันตื้อตันไปหมด ต่างกับเด็กเพาะพันธุ์ปัญญา เขาจะมีจุดที่เขาจะไม่หลง 

ประเด็น บางทีเขาจะช้าบ้าง แต่ว่าเขาจะคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน เรียกว่า

รอบคอบไม่ผลีผลามมากกว่า ต่างกับช้าเพราะคิดไม่เป็นนะ เรารู้ได้จากท่าที

ที่ไม่กลัวของเขา อันนี้คือข้อสังเกตที่เห็นชัดๆ ก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะเป็น

เพราะกระบวนการของเพาะพันธ์ุปัญญาท่ีทำาให้มันเกิดข้ึนในตัวเด็ก ผมวัดจาก 

ปฏิกิริยาตอบสนองกับสถานการณ์นะ ถ้าเด็กรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี แต่เด็ก 

ก็ยังทำาไม่ได้ อย่างน้ีก็แสดงว่าคิดไม่ได้ คือรู้เพียงอย่างเดียวแต่คิดไม่ได้ แต่เด็ก 

เพาะพันธุ์สามารถคิดได้ เพราะอย่างนี้แหละมันจึงให้ภาพน่าภูมิใจ ผมว่า

โรงเรียนของเรามีจุดเปลี่ยนที่น่าภูมิใจจากการเข้าร่วมโครงการนี้

....................................
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ครูเกษณี  ไทยจรรยา

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม. 8)

 ครูเกษณี  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาไม่ยอมละท้ิงเวลาท่ีเหลือน้อย 

ในราชการเพื่อใช้ชีวิตหลับใหลไปกับวันถอยหลังของปฏิทิน  เพราะครู

เชื่อมั่นว่า การเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิต จึงนำาพลังแห่งการเรียนรู้ที ่

ตื่นใหม่อยู่ตลอดเวลามาเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา  ตื่นมาเรียนของใหม่

ที่ไม่คุ้นชิน  เปลี่ยนจริตตัวเองจากครูที่เร่งบอกความรู้  มาเป็นครูถาม 

อย่างละเมียดให้เด็กรู้  เพื่อให้นักเรียนคิดได้เอง  ปลุกนักเรียนให้ตื่นแล้ว

ก้าวออกนอกห้องเรียนไปสร้างพื้นที่เรียนรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ทักษะ

ชีวิตจากการทำาโครงงานฐานวิจัย

109“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



“ครูผู้ตื่นใหม่ตลอดเวล�
ในก�รสร้�งพื้นที่ก�รเรียนรู้
ควบคู่ทักษะชีวิต”

ครูเกษณี  ไทยจรรยา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  จังหวัดราชบุรี

ครูเข้ามาอยู่ในวงการเพาะพันธุ์ปัญญาตอนไหน?

 เห็นประกาศโครงการ มีอาจารย์จาก ม.ศิลปากรติดต่อมา พอดีเรา 

เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือ คิดว่ามีเรื่องใหม่ที่ไหน จากใครก็ได้ เราก ็

อยากจะเติมความรู้ พอเห็นว่าโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาเน่ีย จะเป็นการเรียน 

การสอนที่จะใช้โครงงานฐานวิจัย ซึ่งไม่รู ้จักมาก่อน มาสะดุดกับคำาว่า 

การสอนโครงงานฐานวิจัย ก็เลยมีความคิดว่า เอ้! เราเคยสอน แต่อันนี้มัน

เป็นอีกแบบนึง ซึ่งเรายังไม่เคยรู้ เพราะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้มัน เราก็จะเอามา

ถ่ายทอดให้เด็กได้

ปกติวงการครูมีครูที่อยากรู้ของใหม่ๆ�อย่างนี้มากไหม?

 มีหลายประเภทค่ะ  บางคนก็ไม่ชอบไปอบรมอะไรเลย  ต้องการวันหยุด 

เยอะๆ จะได้อยู่กับครอบครัว บางคนก็อาจจะอยากรู้  โดยเฉพาะเทคนิค 

การสอนใหม่ๆ มันมีใหม่เข้ามาเร่ือยๆ นะ แต่ภาระมาก เลยต้องเก็บความอยากรู้  

อยากเข้าร่วมไว้ก่อน  ทำางานเฉพาะหน้าก่อน 
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ถ้าอย่างนั้นอะไรพิเศษสำ�หรับครู�จึงอยากรู้และพร้อมปฏิบัติ?

 อาจเป็นเพราะว่า เราถูกสอนให้อ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก แล้วก็ม ี

ความคิดว่า ถ้าหากเรารู้มาก ก็ไปบอกเด็กได้มาก เด็กก็จะเรียนรู้ได้เยอะ  

โดยที่บางครั้ง พอเราเป็นตัวอย่างเด็กเห็น เด็กก็จะเลียนแบบเรา เพราะ 

ส่วนใหญ่เด็กมักจะเลียนแบบครู เพราะงั้นถ้าสมมุติว่าเราทำาตัวอย่างนี้ เด็กก ็

จะเห็น  พอเด็กเห็นเด็กก็จะได้ด้วย  เราจึงต้องหาเวลามาปฏิบติ ลองกับส่ิงใหม่ๆ

RBL�เป็นส่ิงใหม่มากใช่ไหม�ตอนเอาไปใช้ครูติดขัดอะไรบ้าง?

 อย่างแรกเลย ครูคิดว่าเด็กเขาไม่เคยชิน ไม่รู้จัก พอครูไปชวนมาทำา 

ปีแรก ครั้งแรกเลยนะ เด็กเขาไม่สนใจใน RBLหรอก อย่างที่บอกไงว่าเขาด ู

ครูเป็นตัวอย่าง เม่ือครูมาชวน เขาก็ตามๆ และยังงงๆ ปนสับสน พอครูฝึกให้คิด 

เด็กจะเบ่ือ ซ่ึงมันเป็นเร่ืองยากท่ีเปล่ียนความคิดเขา เพราะโดยประสบการณ์ 

เด็กมองในมุมแคบ แล้วเด็กเคยชินกับการรับความรู้ ไม่เคยคิดว่าต้องคิดเอง  

พอให้เค้าคิดเองเด็กจะเกิดความรู้สึกยาก พวกรุ่นแรกตอนเข้ามาทำาไม่รู้ว่ายาก 

พอเข้ามาแล้วชักมีปัญหา เร่ืองเพาะพันธ์ุปัญญาน้ีมันยากตอนเร่ิม ยากไปหมด 

ท้ังครูท้ังเด็ก ครูอบรมเสร็จก็นำามาฝึกปฏิบัติกับนักเรียนเลย แรกๆ เด็กคิดว่า 

ไม่เห็นได้อะไร  พอนานๆ ครูต้อนให้คิดนี่นา

แล้วครูทำ�ยังไงจึงมีต่อมาถึงวันนี้?

 พอเด็กเกิดความรู้สึกยาก เราต้องพยายามหาตัวอย่าง ช้ีให้เห็นและ

ยกตัวอย่างเยอะๆ ให้เด็กรู้ ทีน้ีพอเด็กจะทำาโครงงาน พ่ีเล้ียงบอกพาเด็กเข้า

พื้นที่นอกโรงเรียนไปหาโจทย์ เราพาเข้าไปตามที่พี่เลี้ยงบอก เข้าไปแล้วเด็ก

ก็ไม่ได้อะไร ไม่รู้ว่าโจทย์ RBL ที่จะทำาคืออะไร ประกอบกับสนุกที่ได้ออก 
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นอกห้องเรียน ครูก็ต้องพยามต้ังคำาถามแล้วช้ีประเด็นลากไปให้สงสัย สงสัยม้ัย 

ตรงน้ีสงสัยม้ัยจ๊ะ? แต่ก่อนหน้าท่ีจะลงไปในพ้ืนท่ี เราต้องปูเร่ืองให้เขาสนใจ 

ก่อนพยายามยกตัวอย่างด้วยการสอนสิ่งท่ีเห็นในชีวิตประจำาวันให้เขาเห็น  

อย่างง่ายๆ เลย  คืออาชีพของพ่อแม่

ปกติเด็กไม่เคยสนใจสิ่งที่พ่อแม่ทำ�เป็นอาชีพ�เพราะวัยนี้พ่อแม�่

ให้เรียนอย่างเดียวใช่ไหม?

 ก็ใช่ค่ะ พ่อแม่ต้องการให้สนใจเรื่องเรียนอย่างเดียว แต่บางคนที่

สถานะเศรษฐกิจไม่ดี เขาก็ต้องช่วยงาน แต่มันคือการทำางาน ทำาตามที่เห็น  

ที่พ่อแม่สั่ง ไม่มีกระบวนการทำาให้เรียนรู้ ครูต้องกระตุ้นให้เด็กคิดถึงตัวเอง  

คิดถึงอาชีพที่บ้านก่อน เริ่มจากให้แต่ละคนคิดถึงที่บ้านก่อน ให้เขาหา 

คำาถามกับส่ิงท่ีมันมีอยู่ในบ้านก่อน พอมันเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ๆ กับเด็ก เด็กก็จะ 

เร่ิมสงสัย เคยสงสัยม้ัยท่ีบ้านทำาอาชีพอะไร ก็จะถามพวกพ้ืนฐานเด็กไปก่อน 

ถามพ้ืนฐานเด็ก เด็กก็จะยังไม่ได้อยากรู้ เพราะว่าเด็กถูกสอนให้มีหน้าท่ีเรียน 

ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปรู้เรื่องความเป็นไปในบ้าน บางคนบอกว่า พ่อแม่เนี่ยม ี

อาชีพรับจ้างเร่ร่อน หนูอยู่กับตายาย ตอบคำาถามครูเรื่องอาชีพพ่อแม่ไม่ได ้

เราต้องเปล่ียนเป็นหนูอยากสงสัยเร่ืองอะไร ในโรงเรียนก็ได้ อย่างเช่นรู้ม้ัยว่า 

ขนมที่เธอกินในแต่ละวันมีสารอาหารเท่าไหร่ พอถามเด็กก็อ๋อ! เริ่มมอง  

เด็กก็จะเร่ิมคิด พอเราไปแนะบอก สังเกตม้ัยเธอกินข้าวจานนึง เธอได้คุณค่า

ทางอาหารอะไรบ้าง แล้วเธอคิดดูเธอกินมาม่าเธอได้คุณค่ามั้ย? ให้คิดเอง  

อย่างเงี ้ยเด็กก็จะเริ่มคิดออก มีสารตัวนี้ๆ แล้วมีสารอะไรบ้างที่มันเป็น 

สารสังเคราะห์ 
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เรื่องอาหาร�เรื่องขนมน่าจะง่ายที่สุด�มันใกล้ตัวเด็กทุกวัน�

แล้วเรื่องนอกตัวครูทำ�ยังไง?

 เรื่องอาหารการกินก็ใช่ว่าสำาเร็จ เด็กบางคนเขาไม่สนใจเรื่องอย่างนี้ 

บางคนสนใจข้างนอกมากว่า พวกนี้เขาสนุกเมื่อเราตั้งคำาถามนอกตัวเขา เช่น 

ครั้งหนึ่งบอกว่า ครูเคยเดินเตะต้นไมยราบ แล้วอยู่ๆ ใบมันหุบ ครูสงสัยว่า

มันหุบนานเท่าไหร่ อย่างน้ีเราก็ได้งานทำาแล้ว ถามว่าเด็กเคยเห็นไมยราบหุบ 

ใบไหม เขาเคยเห็น แต่ก็แค่เห็นแล้วผ่านไป ไม่เคยคิดสังเกตว่ามันบานอีก 

เมื่อไหร่ แค่เราจุดประกายสงสัย เมื่อเขาอยากรู้ ต่อไปเขาก็วางแผนการหา 

ความรู้กันเองว่าต้องใช้อะไรบ้าง ทำาอย่างนี้บ่อยๆ เด็กก็จะเริ่มมองว่าเออ!  

เขาสงสัยว่าจะทำาไรดีวะ? อย่างมีเด็กอยู่คนนึง ซ่ึงเป็นลูกคนเดียว ถามว่าท่ีบ้าน 

มีอาชีพอะไร เขาก็บอกว่าขายขนมโตเกียว เคยรู้ไหมขนมโตเกียวใช้แป้งอะไร  

รู้ค่ะ!! แป้งอะไร แป้งว่าว แล้วแป้งว่าวมันคือแป้งชนิดไหน คือเขารู้แค่ยี่ห้อ 

ตราว่าว ตอนแม่ให้ไปซื้อก็บอกให้ไปซื้อแป้งว่าว เราถามต่อว่าอ้าวนั้นเรา 

อยากรู้ไหม ถ้าเรารู้เราจะได้ทำาขนมเป็นเหมือนกับที่พ่อแม่เราทำาเป็น หนูก็

อยากรู้เหมือนกัน แต่พ่อแม่หนูไม่เคยให้หนูทำาเลย แล้วหนูช่วยทำาอะไรบ้างล่ะ  

หนูรู้ส่วนผสมม้ัย? ก็ไม่รู้หรอกค่ะ แต่หนูไปช่วยแม่ขายท่ีตลาดนัด เราต้องขยาย 

การถามออกไปให้เห็นมากกว่าการทำาขนม เพราะมันคืออาชีพ เราถามว่า 

แล้วหนูเคยรู้ไหมว่า พ่อแม่หนูทำาแล้วได้กำาไรแค่ไหน มีบ้างไหมที่ขาดทุน  

หนูไม่รู้เลยค่ะ พ่อแม่หนูไม่เคยบอก ถ้าสมมติว่าหนูอยากรู้ หนูจะไปถามพ่อแม่ 

ได้ไหมล่ะ? หนูอยากรู้ไหม? เราถามแบบชวนคุยกับเร่ืองใกล้ตัวเขา กับเด็กวัย  

ม.ต้น เอาแค่นี้พอ  เริ่มให้เขาสัมผัสกับการคิดหาความรู้เอง 

 มีเด็กอยู่คนนึงเขาก็บอกว่าที่บ้านเค้าไม่ได้ทำาอาชีพอะไรเลยเค้าไม่รู้ว่า 

จะสงสัยอะไรดี จนกระท่ังมาวันหน่ึงเราไปอ่านพบท่ีเขาบันทึกเป็นเล่ม เขียนเล่าว่า 
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“เม่ือวันเสาร์หนูไปบ้านข้างบ้าน หนูเห็นเขาเล้ียงกุ้งเครฟิช แล้วหนูก็อยากรู้ 

เป็นไงหนูไปช่วยเค้าล้างบ่อทุกวัน” เราเลยบอกให้เขาไปสัมภาษณ์การเล้ียง 

กุ้งเครฟิชมา คือ เรารู้แล้วว่าเขามีประสบการณ์จากการเห็นข้างบ้าน เขาเร่ิม 

สนใจแล้ว เราก็แนะให้ทำางานง่ายๆ หาความรู้จากผู้อื่นก่อน เขาได้ทักษะ 

การถามการจดมาเอง เป็นทักษะเบื้องต้นของ RBL เลย แล้วก็กระตุ้นให ้

คิดต่อ แล้วอยากรู้ประวัติของกุ้งเครฟิชม้ัย เด็กก็เล่าว่า “หนูไปค้นคว้าเพ่ิมเติม 

เก่ียวกับกุ้งเครฟิชแล้ว หนูรู้แล้วกุ้งเครฟิชมีราคาแพงด้วย มีหลายสายพันธ์ุ 

มีสีสวยด้วย  เด็กก็จะเล่าประสบการณ์ที่ไปค้นคว้ามาอย่างสนุกสนาน”

ดูเหมือนครูถนัดการให้นักเรียนต้ังโจทย์กับเร่ืองในและนอกตัว�

 คือเราต้องมองเร่ืองให้ออก เอาเร่ืองง่ายๆ มาเป็นโจทย์ เขาจะได้ไม่กลัว

เสียก่อน พอเป็นเร่ืองใหม่ท่ีไม่ใช่สาระการเรียนเด็กเขาสนใจท้ังน้ัน สังเกตไหม 

ตอนสอนถ้าเป็นเรื่องที่เรียนเขาไม่สนใจ เบื่อ ง่วง แต่พอเอาเรื่องที่สอนมาผูก

เป็นเรื่องที่เขารู้จัก เขาจะตาสว่างเลย เราได้ข้อสรุปว่า เขาอยากเรียนเรื่อง

ที่มันสัมพันธ์กับตัวเขา ครั้งหนึ่งพาเด็กๆ ไปลงพื้นที่บ่อกุ้ง เด็กก็จะรู้สึกเลย  

ว่าบ้านเขาเล้ียงกุ้งไม่เห็นเหมือนบ้านน้ีเลย แล้วก็อ้าว พ่ึงจะรู้นะว่าเล้ียงกุ้งขาว 

มีกุ้งก้ามกรามด้วย เราก็พ่ึงจะรู้ว่ากุ้งก้ามกรามเขาเล้ียงรวมกัน ในแต่ละตำาบล 

ก็ไม่เหมือนกันอีก ถ้าง้ันถ้าเราจะศึกษาอะไร เด็กเขาก็เร่ิมเห็น พอหลังจากน้ัน 

เขาก็บอกว่า  ดินเลนบ่อกุ้งมันมีส่วนท่ีจะทำาให้กุ้งมันกินอาหารมากหรือน้อยได้ด้วย 

คือมันเป็นทักษะท่ีเอาประสบการณ์เดิมมาสัมผัสของใหม่ พอมันไม่เหมือนเดิม 

เขาก็สงสัย ถ้าเราฝึกทักษะคิดไปเรื่อยๆ เขาจะเริ่มเชื่อมโยงไปสงสัยที่เหตุ  

ตอนน้ีเด็กก็จะได้หัวข้อโครงงานเองเลย รู้แล้วอยากเรียนเร่ืองอะไร ในดินเลน 

มันมีสิ่งมีชีวิตอะไร  เมื่อเด็กเริ่มอยากรู้ เราจับตะล่อมให้มันเป็นโครงงาน 

ได้ง่าย เขาก็กระตือรือร้นที่จะทำา  เพราะเป็นความอยากรู้ของเขาเอง
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ฟังที่ครูเล่ามาแล้วรู้สึกว่าครูมีความสุขมาก

 ทุกข์ก็มีค่ะ แต่พอมีความสุขแล้วมันก็ลืมเร่ืองทุกข์ไปเลย การทำางาน

เพาะพันธุ์ปัญญามันพิสูจน์ตัวเราด้วยว่า เรามีความมุมานะกับงานแค่ไหน  

ใจเราให้กับการเป็นครูไหม แล้วเราก็สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็กด้วย 

เด็กก็ได้เรียนปนเล่นด้วย ไปเฮฮากัน ทำาให้เราและเด็กสนิทกันมากขึ้นด้วย  

พอเราเห็นความสำาเร็จของเด็ก เราจะมีความสุข เด็กตอบได้ เด็กทำาได้ แล้ว 

การแสดงออกของเด็กที่เปลี่ยนไป อย่างเช่น เด็กกล้าแสดงออก เราจะรู้สึก 

ดีใจ  โห..เด็กกล้าพูดขึ้น  ซึ่งแต่เดิมเด็กไม่กล้า นำาเสนออะไรก็ไม่กล้า 

ทำ�ไมเขากล้าขึ้น�ทำ�ไมครูชอบที่เขากล้าเรื่องการนำ�เสนอ?

 เพราะมันต่างจากการพรีเซ้นต์แบบท่ีเรารู้จักมาก่อนมาก  แต่ก่อนนะ  

เด็กทุกคนกลัวหากครูเลือกให้เป็นคนพรีเซ้นต์งาน กลัวผิดแล้วครูขายหน้า 

เด็กจะท่องตาม script ซ้อมจนม่ันใจว่าจำาได้หมด แล้วมาลองกับครู รอให้ครู

บอกโอเค เธอนำาเสนอได้ แต่จริงๆ แล้วสั่นต่อหน้าคนอื่น ฟังคำาถามเหมือน 

ไม่ได้ยินว่าเขาถามอะไร พยายามตอบเท่าท่ีท่องมา มันเลยไม่ตรงคำาถาม เพราะ 

เขาไม่รู้เรื่องอะไรที่เขาทำาเลย ที่ทำานั้นครูสั่ง เด็กก็เชื่อทำาตามสั่ง แต่ไม่รู ้

เหตุผลที่ทำา มันก็ตอบอะไรไม่ได้ วันก่อนครูยังคุยกับเด็กเลยว่าเคยสังเกตมั้ย 

ที่เราพรีเซนต์งานตอนนี้ต่างกับแต่ก่อนอย่างไร เด็กก็ขำาความไม่เข้าท่าของ 

การทำาโครงงานแต่ก่อน ลองมาถามเด็กเราตอนนี้สิ ดีไม่ดีเขาย้อนถามกลับ 

อีกด้วย เราไม่รู้นะว่า ทำาไมการศึกษาเรายังประกวดกันแบบเดิม ไม่รู้เลยหรือ 

ว่ามันผักชีท้ังน้ัน ไม่ใช่ของจริง แล้วตอนน้ี เด็กจะพรีเซนต์งานด้วยความม่ันใจ 

ดังนั้นโรงเรียนจะประเมินอะไร เด็กห้องเพาะพันธุ์ปัญญาจะได้เป็นตัวแทน 

นำาเสนอทุกครั้ง 
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การทำ�งานอย่างนี้สร้างคนได้�ทำ�งานเป็น�แก้ปัญหาได้�มีอะไร

ที่ครูอยากบอกอีกไหม?

 อยากบอกว่าจิตใจเขาเปลี่ยนด้วย กลายเป็นคนมีคุณธรรมมากขึ้น  

แล้วก็มีจิตอาสามากขึ้น ตอนนี้ที ่เห็นชัดๆ คือ ผอ. ชม เด็กห้อง 4/1 

เสาร์-อาทิตย์ มากวาดห้อง เก็บขยะ ทำาเองโดยท่ีไม่ได้บอกไม่ได้ส่ัง เขาบอกว่า 

มาล้างบ่อ ถามว่าทำาไมถึงมาล้าง คำาตอบ คือ ก็อยากจะมาทำา เพราะเห็นม ี

ขยะในบ่อเลยนัดกันมาช่วยกันทำาความสะอาด มันเหมือนเป็นคำาตอบ 

ไม่มีเหตุผลนะ แต่เราเชื่อว่าจิตสำานึกดีมันอยู่เหนือเหตุผล วันนั้น ผอ.  

มาวันเสาร์ ผอ. ถ่ายรูปเอามาถามในที ่ประชุมว่า รู ้มั ๊ยเด็กห้องไหน?  

เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเพาะพันธ์ุปัญญา  แค่น้ีเราก็ดีใจขนลุกแล้ว  มันภูมิใจจริงๆ 

.....................................
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ครูเรวดี นีระภักษ์ 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 เมื่อความไม่เข้าใจและแรงต้านการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นเป็นอุปสรรค    

ครูเรวดีใช้อุดมการณ์ความเป็นครูและความเช่ือมั่นในเพาะพันธุ์ปัญญาเป็น

แรงขับให้เคล่ือนต่อไป  ครูเรวดีก้าวออกจาก comfort zone นำาทัพครูส่วนน้อย 

พิสูจน์ว่าโครงงานฐานวิจัยคือเครื่องมือพัฒนานักเรียนชั้นเลิศ อดทนปฏิบัติ

จนฝังรากลึกลงในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  

จนในที่สุดครูค้นพบการเรียนรู้ของตนเองด้วย ผลของเพาะพันธุ์ปัญญาสั่น

สะเทือนถึงการจัดการใหม่ทั้งโรงเรียน
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“ครูผู้สู้สุดใจเพื่อห้องเรียน			 
       เพ�ะพันธุ์ปัญญ�”

ครูเรวดี  นีระภักษ์  
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี

จำ�ได้ว่าเคยอ่านเรื่องที่ครูเขียน�reflection�ปีแรก�

รู้สึกว่าครูมีพลังใจมาก

 จริงค่ะ ตอนที่เข้าร่วมรู้สึกว่าใช่เลย เป็นกระบวนการที่ครูค้นหา  

ความรู้สึกครั้งแรกที่สัมผัส คือ ความชอบในหลักคิดและมองว่าเป็นโครงการ

ที่ท้าทาย ความชอบที่ว่านี้คือการทำางานของตัวเองที่ผ่านๆ มา ชอบทำางาน

ในลักษณะงานวิจัย เพราะในขณะที่ทำานั้น เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม ่

อยู่เสมอมีทั้งความสนุก และความท้าทายที่ได้ลองทำา 

เพราะชอบวิจัยมาก่อนอย่างนั้นใช่ไหม?

 ส่วนหนึ่งเป็นความชอบวิจัย ส่วนหนึ่งเป็นความสงสัย ไม่ชอบวิจัยที่

ทำามาในระบบการศึกษาด้วย  เพราะที่ทำาอยู่ก็สงสัยที่ยังหาทางออกไม่ได้
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ครูสงสัยอะไร?

 สงสัยว่าครูทำาวิจัยเพื่ออะไร ทำาแล้วเด็กได้อะไร พอฟังหลักการ 

เพาะพันธ์ุปัญญาท่ีให้เด็กเป็นคนทำาวิจัย ให้ครูเป็นคนจัดกระบวนการให้เด็กทำา 

และเรียนรู้  ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเจอทางออกของการทำาวิจัย  เลยหายสงสัย

เลยอยากทำ�มาก

 ใช่ เม่ือโครงการเพาะพันธ์ุปัญญานำาวิจัยมาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นคนทำาด้วยตนเอง เป็น 

ผู้ค้นคว้า หาความรู้เอง และครูเป็นเพียงผู้โค้ชหรือผู้คอยแนะนำา เรามองว่า 

เป็นความท้าทายอย่างมาก เป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้ 

ที่จะท้าทายและชวนนักเรียนมาทำาวิจัยในลักษณะของโครงงาน ที่ว่าท้าทาย

ก็เพราะคำาว่าวิจัยแม้แต่คนเป็นครูเอง หลายๆ ท่านก็ยังกลัว หรือรู้สึกว่า 

ไม่ชอบ   ดังนั้นเป็นความท้าทายจริงๆ ที่เราจะนำาวิจัยมาสอนนักเรียนได้อย่างไร 

ทำาอย่างไรให้นักเรียนเข้าถึงกระบวนการวิจัยว่าเป็นการศึกษาของตนเอง  

จนเกิดเป็นความรู้ใหม่   ถือว่าคือความท้าทายที่มีในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จักโครงการ ก็เลยเลือกที่จะมาทำาโครงการนี้

ฟังเหมือนครูเป็นคนชอบงานที่ท้าทาย

 ค่ะ งานท่ีท้าทายนอกจากยากท่ีเราเข้าใจจนทำามันได้แล้ว มันยังท้าทาย 

ในอุปสรรคด้วย เพราะมันไปอยู่ในที่ๆ ไม่มีใครรู้จักไง คือโรงเรียนนี่เข้าใจ

ตนเองว่าเป็นสถานศึกษาที่ดีแล้ว เรามีครูมากมาย มีคนจบวุฒิการศึกษาตรง 

มีคนที่มีความรู้สูงๆ มีระบบการนิเทศที่ดี ที่คอยช่วยครู ดังนั้นอุปสรรค 
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มันมีโดยธรรมชาติของการไม่ยอมรับ หรือต่อต้านการเปล่ียนแปลง เม่ือพูดคุย 

กับครูต่างโรงเรียน มันมีปัญหาเดียวกัน ผู้บริหารไม่เข้าใจ ครูคนอ่ืนไม่เสียสละ 

ครูคนนั้นไม่ทำา  ครูคนนี้ไม่มีเวลา 

น่าท้อเหมือนกันนะ

 ถ้าเป็นช่วงแรกของการเร่ิมต้นโครงการก็คงตอบแบบน้ีนะคะ  แต่เม่ือ 

วันนี้เดินทางถึงปีท่ีสี่ท่ีทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแล้วได้มองย้อนกลับไป

ว่าอุปสรรคจริงๆ ของการทำาหน้าที่ครูเพาะพันธุ์ปัญญาคือตนเองค่ะ ตนเอง

ในที่นี้ก็คือความคิด ระบบเคยชินกับการทำางานแบบเดิมๆ ของตนเองที่เอา 

ความคาดหวังไปวางไว้ที่คนอื่น มันก็เลยทำาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ! ทำาไมคนอื่น 

ไม่ทำา เอ๊ะ! ทำาไมคนอื่นไม่เห็นความสำาคัญของโครงการนี้เหมือนเรา นั่นก ็

เพราะเราเอาใจไปวางไว้ที่คนอื่น ดังนั้นมันเป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะทำา

โครงการนี้ต่อไปได้ 

ครูค้นพบความเข้าใจนี้ได้อย่างไร?

 ขอเล่าเรื่องอุปสรรคก่อน แล้วค่อยบอกทางออกของครู ความคิด

อย่างนั้นเป็นกันทุกคน เพราะโครงการนี้เหนื่อยอยู่แล้วค่ะ เหนื่อยมากๆ 

เพราะต้องเสียสละท้ังเวลาและเร่ืองส่วนตัว ระหว่างท่ีเหน่ือยเราเอาใจไปมอง 

ที่ผู้อื่นอย่างนี้ ว่าคนอื่นไม่ทำา ไม่เป็นเหมือนเรา คิดไม่เหมือนที่เราคาดหวัง  

คิดอย่างน้ีเราจะเหน่ือยและเราจะท้อกับมันมาก ครูจำานวนมากเดินออกไปเลย 

ก็เพราะอย่างนี้ การศึกษาไทยที่ผ่านมามันสร้างบรรยากาศทางลบอย่างนี้  

เดิมทีในปีที่สองเราก็อยากจะเดินออกมาจากมันอย่างที่คนอื่นเขาทำาเหมือนกัน 

คราวนี้มันมีจุดเปลี่ยน เพาะพันธุ ์ปัญญาเอาจิตตปัญญามาฝึกเราให้เรา 
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มองย้อนกลับมาที่จิตใจของตัวเราเอง ดิฉันได้ใช้กระบวนการจิตตปัญญา 

ศึกษากับตัวเองดู แล้วมันทำาให้เราเห็นว่าอุปสรรคน้ีหลายๆ อย่างท่ีเราเห็นว่า 

นักเรียนไม่เข้าใจ ครูคนนั้นไม่ทำา ครูคนนี้ไม่ทำา ผู้บริหารไม่สนใจ ไม่เห็น 

การสนับสนุนพวกน้ันมันเป็นท่ีความคิดของเรา ปัญหาเหล่าน้ันมันเป็นแค่ปัจจัย 

ภายนอก ก่อนที่เราจะแก้ได้เราต้องแก้ในใจของเราเป็นอันดับแรก เราต้องรู ้

ก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นธรรมชาติของการทำางาน ที่ใครก ็

รักสบาย ที่ใครก็อยากทำางานอะไรที่ไม่กระทบกับงานประจำา ใครก็อยากทำา

แค่หน้าที่ของตน 

พูดเหมือนการบรรลุธรรมเลยนะ

 ธรรมะของการเป็นครูเพาะพันธุ ์ปัญญาล่ะมังคะ ทำาให้เราเห็น

หน้าท่ีเรามากกว่า ว่าเราจะทำาอย่างไรให้คนอ่ืนเห็นความสำาคัญของโครงการ 

เพาะพันธ์ุปัญญา ว่ามันได้กับตัวนักเรียนจริงๆ เม่ือได้เรียนรู้จากการทำา RBL 

แล้วเด็กได้วิธีการเรียน การสร้างความรู้ มันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเขา 

เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีฝังรากลึกลงไปกับเขา แล้วมันเกิดผลดีกับเขา ถ้าเราแสดง 

ให้ครูอื่นเห็นตรงนี้ได้ ครูเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะแม้แต่ตัวเราเอง เราก ็

ยังเปลี่ยน ดังนั้นอุปสรรคใหญ่จริงๆ ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาก็คือใจ 

ของเราเอง แล้วถ้าเราแก้ที่ใจเราได้ โดยใช้จิตตปัญญาศึกษามาช่วย ดิฉัน 

จึงมองว่าเป็นตัวช่วยที่ดี  เป็นหนึ่งในกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญา
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รู้สึกได้เลยว่าครูภูมิใจมากที่ค้นพบว่าอุปสรรคการทำ�งาน�

อยู่ที่ใจเราเอง�อยู่ที่เราคิดไปเอง

 อันนั้นเป็นความภูมิใจในตัวเรา สิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่ได้ทำาโครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญานี้ก็คือการได้เห็นนักเรียนเปลี่ยน เปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้เปลี่ยน 

แค่ความรู้ เม่ือเขาทำางานความรู้เขาเปล่ียนแน่ๆ ฐานกระบวนการคิดเขาเปล่ียน

แน่ๆ ตัวเขาจะคิดเป็นระบบมากขึ้น เป็นขั้นตอนแบบกระบวนการวิจัย 

คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล คิดเป็นขั้นเป็นตอน ดิฉันยอมรับเลยว่านักเรียน 

เข้าใจในเชิงกระบวนการมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นของแถมที่ดิฉันไม่เคย 

คาดหวังตั้งแต่แรก  และก็ภูมิใจมากก็คือนักเรียนเปลี่ยนในด้านของจิตใจ 

ครูกำ�ลังหมายถึง�transformative�learning?

 ใช่เลย ดิฉันไม่เคยเชื่อว่าจะมีเครื่องมือที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจิตใจ

นักเรียนในวัยรุ่นเหล่านี้ได้ เพราะเรามัวแต่สนใจหาความรู้ นึกว่าเขาจะ 

เปลี่ยนได้เมื่อรู้ เพาะพันธุ์ปัญญาให้คำาตอบว่าไม่ใช่ การเปลี่ยนถึงระดับ 

จิตใจเกิดจากการทำางานร่วมกัน ผ่านร้อนผ่านหนาว แก้ปัญหาอุปสรรค 

ร่วมกัน มันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของนักเรียนและครู พอพบอย่างนี้แล้ว 

กำาลังใจ  ความภูมิใจเรามีเพิ่มขึ้น เพราะเรากำาลังสร้างคน
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เปลี่ยนได้มากมายขนาดนั้นจริงหรือ?

 จริงสิ ดิฉันทดลองมาแล้วกับห้องเรียนท่ีไม่มีใครเอา ใครจะไปเช่ือว่า 

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาแก้ปัญหานักเรียนเหล่าน้ีได้ เราหยิบห้องท่ีอ่อนท่ีสุด

เละเทะที่สุด แม้แต่วิชาที่ครูสอนประจำายังเดินหนี ไม่สอนแล้ว ไม่เอาแล้ว 

พูดง่ายๆ คือแม้แต่ครูที่สอนประจำาชั้นยังไม่เอาเลย แต่เราหยิบเด็กกลุ่มนี้มา 

ทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ไม่นานหรอกมันทำาให้เขาเป็นเด็กที่น่ารักขึ้น  

มีความรับผิดชอบ รู้หน้าท่ีของตัวเอง ท่ีสำาคัญคือเขาเสียสละ เด็กทำานองน้ีรู้จัก 

การเสียสละท่ีไหนกัน เขาเปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆ และขอบอกเลย 

ว่าถ้าเราเปล่ียนนักเรียนได้ เร่ิมต้นจากตรงน้ีในใจเขาเปล่ียน ภายในเขาก็เปล่ียน 

ได้ด้วยตัวของเขาเองจะย่ังยืน เม่ือเขาเปล่ียนจากคนท่ีไม่สนใจอะไรให้เป็นคน 

ที่มีความรับผิดชอบ เมื่อความรับผิดชอบเกิดขึ้น เมื่อเขามีความคิดที่เป็นเหตุ

เป็นผลการเรียนก็ดีข้ึนเอง ต้ังใจเรียนมากข้ึนโดยไม่ต้องเค่ียวเข็ญ อย่างน้ีคุณว่า

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไหมล่ะ  ดังนั้นพูดได้เลยว่าโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาคือจุดเปลี่ยนทั้งครูและนักเรียน

.....................................
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ครูจิตติมา  วัฒราช

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนของเด็กห่างไกล  

ไร้โอกาส  ท้ังๆ ท่ีรู้ว่าเพาะพันธ์ุปัญญาเป็นเร่ืองยาก แต่สำาหรับครูจิตติมา  

นี่คือสิ่งที่ครูต้องพยายามทำาให้ได้  เพราะครูต้องการให้ศิษย์ได้รับโอกาส 

เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  เกิดทักษะชีวิต คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้  ความเหนื่อยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

ไม่สามารถทะลายป้อมปราการความเมตตาที่ครูมีให้ศิษย์ทุกรุ่นได้  เพราะ

เป็นเจตจำานงเปี่ยมเมตตาของโพธิสัตว์
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“ครู	ผู้คว้�โอก�สม�มอบให ้
							ด้วยจิตเมตต�”

ครูจิตติมา  วัฒราช

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  จังหวัดอุบลราชธานี

ครูมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก�ผมพบว่าโครงการนี้มีโรงเรียน

ขนาดเล็กเข้าร่วมมาก�เพราะอะไร?

 โรงเรียนอื่นเราไม่ทราบ เพราะเราขาดโอกาสมั้งคะ เราเป็นโรงเรียน

มัธยมขนาดเล็กประจำาตำาบลที่มีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับความรู้ ได้รับ 

การพัฒนา หรือได้ประสบการณ์ในด้านอื่นๆ ปกติก็สอนไปวันๆ เหมือนเรารู ้

วิธีสอนที่ทำามาทุกๆ ปีแล้ว อาจเพราะคนอื่นสนใจเราน้อย เมื่อเพาะพันธุ ์

ปัญญาเปิดทางให้ เราก็คว้า

รู้อะไรบ้างก่อนคว้า?

 ไม่รู้อะไรเลย ตอนน้ันถ้ารู้ว่าโครงงานฐานวิจัยยากอย่างน้ี เราอาจเลือก 

ไม่ทำาก็ได้  แต่มาคิดดูแล้วหากไม่ทำา  เราเสียโอกาสมาก
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ไม่ได้คิดว่าหากไม่ทำ�แล้วโง่เหรอ?

 ไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอก เพราะเราไม่รู้อะไร เราจะรู้ได้ไงว่าโง่  

ในการทำาโครงงานอย่างนี้มีแต่คนมองว่าทำาแล้วโง่ ไม่ใช่ทำาแล้วโง่ แต ่

หมายความว่าโง่ที ่มาทำา ตอนนั้นน่ามีอะไรดลใจว่ามีอะไรก็คว้าไว้ก่อน  

ไม่ชอบแล้ว ค่อยทิ้ง ค่อยเลิก มันไม่น่าอยู่นานๆ หลายปีอย่างนี้หรอก  

ตอนน้ีถือว่าโชคดีท่ีตัดสินใจเข้าร่วม ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีมาก ท่ีจะให้นักเรียน 

ของเราได้เรียนรู้และมีประสบการณ์สิ่งใหม่ๆ  เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 

สรุปว่าไม่โง่?

 สรุปว่าโชคดีมากกว่า ตอนนั้นมัวคิดว่าโง่หรือฉลาดก็คงไม่ทำา 

เพราะเราไม่รู้จริงๆ แล้วจะบอกว่าโง่หรือฉลาดได้ไง จริงไหม?

ทีนี้พอตัดสินใจทำ�แล้ว�รู้แล้ว�ฉลาดไหม?

 ตอนนี้ฉลาดขึ้น  เรื่องเพาะพันธุ์ปัญญานี่แปลกกว่าอย่างอื่น คือ 

ต้องรู้ก่อนแล้วจะรู้ว่าฉลาด แต่เหนื่อยมากนะ คุ้มกับที่เหนื่อย มันเกิดจาก

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก คุณครูน้อยอย่างท่ีรู้กัน นอกเหนือ

จากหน้าท่ีในการสอน เราก็ยังมีภาระงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย พอครูขาด  

พวกเราแต่ละคนจะได้รับหลายๆ งาน มันก็ทำาให้เกิดปัญหาเรื่องเวลาของครู

ที่จะมาให้คำาปรึกษาแก่นักเรียนหรือรวมไปถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับ

นักเรียน 
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ปัญหานี้ครูจัดการให้ลุล่วงได้อย่างไร?

 เมื่อเราเจอปัญหาในลักษณะนี้เราจึงได้แก้ไขโดยการจัดกิจกรรม  

“สายสัมพันธ์น้องพี่เพาะพันธุ์ปัญญา”  ให้นักเรียนรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ

แล้วดูแลน้องๆ ผูกแขน ผูกข้อมือให้เป็นพี่ฮักน้องฮักดูแลกิจกรรมช่วยกัน 

ในเรื่องต่างๆ ซึ่งมันก็ส่งผลดีช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียว ทำาให้นึกได้ว่าการที ่

รุ่นพี่สอนรุ่นน้องมันได้หลายอย่าง รุ่นพี่ชอบเพราะรู้สึกภูมิใจที่เป็นครูบ้าง  

เคยแต่สอนรุ่นน้องเร่ืองอ่ืน มาคราวน้ีได้สอนวิชาพิเศษท่ีคนอ่ืนในรุ่นไม่สามารถ

สอนแบบน้ีได้ เขาภูมิใจมากเหมือนเขามีเคล็ดลับวิชาท่ีคนอ่ืนไม่รู้ ไม่มี มันเกิด

เป็นโครงสร้างของคนในโรงเรียน ท่ีมีกิจกรรมร่วมกัน ครูก็ได้เรียนรู้จากนักเรียน 

เพราะเด็กเขาคิดเก่งนะ  ถ้าเราให้อิสระเขา

 อีกปัญหาหนึ่งของโรงเรียนขนาดเล็กที่กันดาร คือนักเรียนของเรา

ไม่สามารถเดินทางมาทำางาน หรือกิจกรรมในช่วงของวันหยุดได้พร้อมๆ กัน 

เนื่องจากว่าไม่มีรถรับส่งเสาร์-อาทิตย์ บางคนก็มีมอเตอร์ไซค์ บางคนก็ไม่ม ี

เพราะฉะน้ันมันก็จะเกิดปัญหาว่า คนน้ีมาได้ คนน้ันมาไม่ได้ เพราะฉะน้ันเรา 

จึงให้นักเรียนทำากิจกรรมร่วมกันในเวลาพักเที่ยง หรือไม่ก็เป็นชั่วโมงที่ไม่ม ี

การเรียนการสอน นอกจากนั้นเราก็จัดให้นักเรียนในคาบเพาะพันธุ์ปัญญา 

ซึ่งในหนึ่งสัปดาห์ เราก็ให้ทำากิจกรรมได้สองชั่วโมง นอกจากนั้นเราก็ยังได ้

ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และให้คำาปรึกษาตอบได้ตลอด  

24 ชั่วโมง ส่งคำาถามส่งปัญหาอะไรเข้ามาคุณครูทุกคนในกลุ่มก็จะช่วยกัน 

ตอบปัญหา  ซึ่งวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาในรูปแบบของเราได้เยอะเลยทีเดียว 
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ความยากลำ�บากเป็นพิเศษแต่ครูก็ยังเหนียวแน่นกับงานนี้�

เพราะอะไร?

 ตลอดระยะเวลา 4 ปีโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาช่วยดิฉันได้ทุกเรื่อง 

ทุกเรื่องในที่นี้ก็คืองานของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประกันคุณภาพ 

การประเมินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ที่มีภายในโรงเรียน ผลงานเพาะ

พันธ์ุปัญญาเป็นตัวชูโรงตลอด มันเหมือนว่าทำาแล้วได้ ไม่ใช่เหน่ือยแล้วโยนท้ิง 

ไม่ได้ประโยชน์เหมือนหลายๆ โครงการที่เราเคยทำามา เพราะอย่างนี้ ผอ.  

จึงสนับสนุนเรามาก เห็นความสำาเร็จของนักเรียนที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียน

ได้ไม่แพ้ใคร ทำาให้ครูอย่างเรารู้สึกว่าใช่เลย แม้ว่าจะเหนื่อยทั้งกายและใจ 

แต่ทุกอย่างที่ทำามันก็แฝงไว้ด้วยความสุข 

 และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

ของเราจะได้รับคำาช่ืนชมจากคุณครูท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มสาระต่างๆ 

ว่าห้องนี้ รุ่นนี้ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำา เมื่อมอบหมายงานใดๆ  

ก็ตามสามารถทำาให้งานนั้นสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นี่ก็ดีเกินความคาดหวัง 

ของคุณครูทุกคนแล้ว ดิฉันเป็นครูเพาะพันธุ์ก็ภาคภูมิใจในตัวของนักเรียน 

ของเราและรู้สึกหายเหนื่อยไปเลยค่ะ

.....................................
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ครูเดชมณี  เนาวโรจน์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  

จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 เพราะเป็นงานยากและเป็นของใหม่ ความสำาเร็จของเพาะพันธุ์ 

ปัญญาจึงเกิดจากการทำางานหนักและติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง  ครูเดชมณีพิสูจน์ความจริงนี้ที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ครูไม่ยอมศิโรราบต่อความยากลำาบาก ใช้ทักษะ 

การประสานงานให้โครงการขับเคลื่อนต่อไปจนนักเรียนรู้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงของตนเอง  ในขณะเดียวกันครูใช้หลักการ “เขียนคือคิด” 

ของเพาะพันธุ์ปัญญาบันทึกไดอารี่จนเข้าใจการเรียนรู้   สู่การเปลี่ยนแปลง

ของตนเอง
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“ครูผู้ผลักดัน 
เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงทั้งผอง”

ครูเดชมณี  เนาวโรจน์ 
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

จังหวัดอุบลราชธานี

อยากให้ครูเล่าท่ีมาท่ีไปของการเข้ามาทำ�โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

 ของเราน่าจะไม่เหมือนที่อื่น คือ มาด้วยความไม่รู้จัก สกว. มาก่อนเลย  

เริ่มจากฝ่ายวิชาการที่โรงเรียนของเราไปเห็นโครงการนี้ผ่านทางเว็บไซต์  

แล้วพบว่าชื่อโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” มันโดนมาก

หลายคนบอกว่าชื่อทำ�ให้น่าสนใจ�ทำ�ไมครูว่าเป็นอย่างนั้น?

 คงเพราะคำาว่า “เพาะพันธ์ุ” กับ “ปัญญา” ท่ีมาอยู่ด้วยกัน ส่วนมาก

โรงเรียนจะโดนกรอกหูด้วยคำาว่า “สอน” “สอบ” “คะแนน” เมื่อมีคำาใหม ่

ท่ีโดนใจ เราคิดมโนไปเองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูเป็นอย่างดี  

ก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการ 

134 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



หลังจากมาด้วยการมโนแล้ว�ครูพบอะไรที่น่าสนใจอีก

 เห็นทีต้องตอบว่าจิตตปัญญาที่เราฝึกกับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี แต่มันก็มโนจริงๆ นั่นแหละ ครูรุ่นที่ไปอบรมกลับมาโดนรับ 

ภารกิจเก่ียวกับการทำาวิจัยของโรงเรียนในฝัน ท่านรองผู้อำานวยการจึงมาติดต่อ

ผมในการสานต่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียน  แรกๆ ก็ไม่อยากทำา  

เพราะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระของตนเองที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่  

อาจจะคิดแบบเห็นแก่ตัวไปสักหน่อย แต่เห็นในฐานะของความเป็นคร ู

ชื่อเพาะพันธุ์ปัญญามันดึงดูด คิดว่านักเรียนน่าจะได้ประโยชน์อย่างมาก  

เมื่อนักเรียนได้ ครูก็น่าจะได้บ้าง ผมจึงรับปากทำาหน้าที่เป็นครูหัวหน้า 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียน โดยไม่รู้อะไรเลย 

ครูทุกคนก็มาจากไม่รู้อะไรเลย�ครูคิดว่ามันเป็นเร่ืองใหม่มากใช่ไหม?

 ใช่เลย ใหม่มาก เราไม่รู้จักการเรียนแบบ RBL มาก่อนเลย  แต่ก็ต้อง

อดทนเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่รู้จนกระทั่งได้รู้ว่าโครงการเขาทำากันอย่างไร มีกิจกรรม

อะไรบ้าง เรียนรู้จากนักเรียน เรียนรู้จากครูท่ีปรึกษาด้วยกัน เรียนรู้จากครูศูนย์ 

พี่เลี้ยงและที่สำาคัญก็คือเรียนรู้จากวิทยากร เรียนรู้จากหน่วยจัดการกลาง  

โดยเฉพาะครูสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ทุกครั้งที่ฟังและทำากิจกรรม พวกครูเรา 

ได้รับความกระจ่าง จะเกิดแรงบันดาลใจมีความชัดเจนมากในการทำาโครงการ 

ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าการเรียนรู้จากคนอ่ืนก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง 

ของผม 
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ถือว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้น�เมื่อได้ทำ�แล้ว�ครูคิดว่ารู้อะไรต่ออีก?

 เรียกว่าได้เรียนรู้จะถูกต้องกว่า ตลอดปีแรกของการทำาโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาเราเจอปัญหาและอุปสรรคมากมาย  ความเห็นไม่ตรงกันบ้าง 

ปัญหาในโรงเรียนบ้าง เรื่องเด็ก ทางบ้านเด็ก สารพัด แต่ละครั้งเราก็ผ่านมัน

มาได้ มาเร่ิมเห็นความผูกพันของนักเรียนกับนักเรียน ความผูกพันของครูกับครู 

ความผูกพันของครูกับนักเรียน โดยเฉพาะผมทำาหน้าที่หัวหน้าโครงการและ 

ก็ประสานงานเกี่ยวกับโครงการได้ไปคลุกคลีกับนักเรียนแทบจะทุกจุดทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัด การให้คำาปรึกษาโดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาท่ีได้

เรียนรู้มา แล้วนำามาใช้กับนักเรียน จนถึงวันปิดโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาของ

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าโรงเรียนของเราได้รับรางวัลจาก

ศูนย์พ่ีเล้ียงหลายรางวัล เป็นต้นว่า นักเรียนได้รางวัลเขียนไดอาร่ีดีเด่น รางวัล

นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาดีเด่น ส่วนโรงเรียนได้รางวัลโดยการสร้างผลงาน

ของนักเรียนในนามโรงเรียน นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงเว็บไซต์

เพาะพันธุ์ปัญญา และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการจัดนิทรรศการในปีแรก  

และรางวัลชนะเลิศในการจัดนิทรรศการปีที ่ผ่านมา ส่วนผมก็ได้รางวัล 

ครูเพาะพันธุ์ปัญญาดีเด่นแห่งปีของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าจะกวาดรางวัลมากมาย� อะไรทำ�ให้ครูคิดว่า

เป็นปัจจัยความสำ�เร็จ?

  ผมว่าการทำางานอย่างทุ่มเท ทำาเป็นทีม เข้าใจการเรียนรู้จาก RBL  

ดูแลนักเรียนให้ดี สร้างแรงบันดาลใจให้เขา แล้วเขาจะเรียนกันเอง เม่ือได้รางวัล

มามันก็เป็นแรงบันดาลใจ แรงขับให้ครูทำามากขึ้น นักเรียนเห็นความสำาเร็จ 
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เขาก็ภูมิใจ ผมว่าปัจจัยคือเราเข้าใจการสร้างกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนสนุก

กับงาน แต่เราต้องมีหลักคิดที่ดี ทำาตามที่เพาะพันธุ์ปัญญามา coach เรา 

มีอุปสรรคเราก็ผ่านไปได้ทุกครั้ง เพราะความร่วมมือของครูแกนนำา พวกเรา

มีทีมงานท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และมีนักเรียนท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู้ พร้อมให้ 

ตัวเองเปลี่ยนแปลงจากโครงงาน 

อะไรคือความยากของการทำ�งานนี้?

 คำาว่าอุปสรรคในมุมมองของผมถือว่าเป็นครูของเราท่ีทำาให้เห็น 

การเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ถ้าเราก้าวผ่านอุปสรรคได้ก็ถือว่าเราไปสู่จุดหมาย 

ได้อย่างพึงพอใจ หรืออาจเรียกได้ว่าประสบความสำาเร็จเลยก็ว่าได้ งานทุกอย่าง 

ต้องมีอุปสรรคที่แตกต่างกัน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาก็เหมือนกันมีอุปสรรค

ใหญ่บ้าง  เล็กบ้างแล้วแต่สถานการณ์ สำาหรับอุปสรรคแรกก็คือความกลัว 

มันเป็นปัญหาของเราเองเหรอ?

 มีปัญหาอ่ืนอีกมาก เอาท่ีตัวครูก่อน ในฐานะท่ีผมเป็นหัวหน้าโครงการ

เพาะพันธ์ุปัญญาก็กลัวว่าเราจะทำาโครงการไม่สำาเร็จ กลัวครูไม่ให้ความร่วมมือ 

ในการทำาโครงงาน ท่ีกลัวอีกอย่างหน่ึงคือกลัวงานของเราออกมาไม่ดี ไม่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ไม่ถูกต้องตามวิธีการของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กลัวไม่

เก่งวิชาการ  ส่วนของนักเรียนก็กลัวนักเรียนจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำา

กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้งนี้เพราะนักเรียนมองตัวเองไม่มีความสามารถ 

ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะการพูดกลัวพูดไม่ถูก

ในทุกๆ เรื่อง  ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำาให้นักเรียนขาดความมั่นใจ เรียกรวมๆ 

ว่าปัญหาแรกเป็นปัญหาของคน กลัวกับการทำางานนี้ 
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ปัญหาเรื่องคนนี้ครูแก้ยังไง?

 ผมคิดว่าที่กลัวเพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ จะเห็นว่ากลัวความสามารถของ

ตนเอง แปลกนะท่ีคนการศึกษากลัวอย่างน้ี ผมแก้ความกลัวหลายวิธี ถ้าเป็นครู 

ก็พยายามเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับครูแล้วก็ให้กำาลังใจครู โดยให้ครูมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น และเห็นความสำาคัญของครูทุกคน พวกเรามีการพูดคุย 

กันอย่างสม่ำาเสมอแบ่งปันความรู้ เวลามีการประชุมหรือสัมมนาของศูนย์พ่ีเล้ียง 

ก็จะมีการหมุนเวียนเข้ารับความรู้ ส่วนนักเรียนก็แก้โดยการใช้กิจกรรม 

จิตตปัญญาศึกษาเข้ามาสอดแทรกในทุกชั่วโมงที่มีกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพาะพันธุ์ปัญญา ทำาให้นักเรียนเห็นความสำาคัญ เห็นศักยภาพ 

ของตัวเอง เห็นว่าตัวเองมีความสามารถพัฒนาได้ซึ่งผลก็คือนักเรียนเกิด 

การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามศักยภาพของแต่ละคน เร่ืองกลัววิชาการ ซ่ึงจริงๆ  

ครูไม่น่ากลัวเลย  แต่เรากลัวคำาว่าวิจัยมากกว่า ต้องอาศัยพี่เลี้ยง

แสดงว่าโครงการน้ีสร้างความกลัว�ต้องทำ�เป็นหมู่�ปลอบใจกันเอง��

ที่ไม่รู้ก็ต้องมีพี่เลี้ยง?

 ใช่ เรื่องพี่เลี้ยงต้องมีให้ต่อเนื่องนะ โครงการนี้ดีที่พี่เลี้ยงต่อเนื่อง  

อยากเล่าอุปสรรคที่ไม่ใช่คนบ้าง อุปสรรคที่สองคือเรื่องเวลา โครงการ 

เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นโครงการที่ต้องทำาต่อเนื่องตลอดปี  ในปีแรกๆ ที่ทำาให้

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา พวกเราใช้ชั่วโมงชุมนุมเพียงชั่วโมงเดียวซึ่งไม ่

เพียงพอ  เพราะบางครั้งในการทำากิจกรรมเราต้องใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา

ฝึกให้นักเรียนนำาเสนอ การวิพากษ์วิจารณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน 

และกัน ทำาให้เวลาไม่เพียงพอต้องใช้เวลาช่วงวันหยุดนัดแนะนักเรียนมา 

ทำากิจกรรม   ปีต่อๆ มาเราจึงแก้ปัญหาโดยการเพ่ิมช่ัวโมงเพาะพันธ์ุปัญญาข้ึนมา  

138 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



จากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมง และทำาให้แก้ปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยัง 

นัดนักเรียนทำากิจกรรมในช่วงวันหยุดเมื่อมีการเร่งรัดการทำางาน วิธีแก้คือ 

การวางแผนเวลาทำางาน ผมว่านักเรียนได้ทักษะการวางแผนการทำางานไปเต็มๆ 

ครูก็ได้ด้วย นักเรียนก็ได้วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของตน 

รู้งานที่รับผิดชอบแล้วจัดการเวลาให้ได้ 

เข้าใจว่าเพาะพันธุ์ปัญญาเรียนจากกิจกรรม�ครูก็เลยไม่มีเวลา�

ใช่ไหม?

 เรียนจากการทำากิจกรรมเป็นสิ่งดี   เพาะพันธุ์ปัญญาไปไกลกว่านั้น 

เพราะใช้กิจกรรมวิจัยที่ทำากับเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่น เวลาออกไปข้างนอก 

นักเรียนต้องการให้ครูท่ีปรึกษาไปด้วย ถ้าครูไม่มีเวลาก็จะทำาให้เด็กเพาะพันธ์ุ

ปัญญาขาดกำาลังใจ ในส่วนน้ีเราก็ให้ครูวางแผนกับนักเรียน รู้จักการทำางานท่ี

ประสานกัน

ทั้งๆ�ที่มีอุปสรรค�แต่ทำ�ไมสุดท้ายนักเรียนเปลี่ยนไป�

แถมได้รางวัลมากมาย?

 เรารู้จุดอ่อนของเด็กเราก็คือการขาดความกล้าแสดงออกและแสดง

ความคิดเห็น นักเรียนบางคนมองว่าตัวเองไม่เก่งวิชาการ กลัวทำาไม่ได้หรือ

ทำาได้ไม่ดี เวลาทำากิจกรรมก็เลยไม่กล้า เราแก้ด้วยการฝึกบ่อยๆ ฝึกการนำาเสนอ 

ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์โดยการใช้กิจกรรมถามคือสอน  ครูใช้คำาถามใน 

การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูก็จะมีทักษะการต้ังคำาถาม ทำาให้นักเรียน 

มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น เชื่อเถอะว่านักเรียนพัฒนาได้จากการทำางาน 

จากการปฏิบัติ  พวกเราจึงภูมิใจกันมาก
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พูดถึงความภูมิใจ�ครูมีอะไรเพิ่มไหม�นอกจากที่เล่ามาแล้ว?

 ตลอด 3 ปีที่พวกเราชาวเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณ

สังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ร่วมทำากันมา เรามีความภาคภูมิใจหลายอย่าง 

อันดับแรกก็คือความภูมิใจในความเป็นครูเพาะพันธ์ุปัญญา เพราะการทำางานน้ี 

ทำาให้ทุกคนมีน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน ให้ความร่วมมือกัน การทำางานกลายมาเป็น 

การสร้างความสัมพันธ์ของครูกับครู  และของครูกับเด็กนักเรียนในรูปแบบใหม่ 

เรื่องที่สองก็เป็นความภูมิใจในความสำาเร็จที่เราเห็นได้ชัดเจนจากตัวนักเรียน

นักเรียนเปลี่ยนแปลงอะไรในทางดีมากจนครูภูมิใจ?

 ถ้าไม่พูดถึงรางวัล ผมว่าเราภูมิใจในพฤติกรรมครับ พวกเขาเปลี่ยน

พฤติกรรมไปมาก เป็นพฤติกรรมที่เราปรารถนาให้ลูกหลานเราเป็นอย่างนี้  

มีความรับผิดชอบ มีวินัย ทำางานเป็น เข้าสังคมได้ มีภูมิคุ้มกัน มีเครื่องมือ 

การหาความรู้ติดตัวไป ล่าสุดเราได้ถวายแจ่วบอง ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ 

เพาะพันธ์ุปัญญา และถวายรายงานการจัดกิจกรรมเพาะพันธ์ุปัญญาของโรงเรียน 

ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาส 

ที่พระองค์ทรงเปิดพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปรินายก และหอเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณ

สังวรในสังฆราชูปถัมภ์

.....................................
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ครูเกียรติศักดิ์  อินราษฎร

โรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 ครูเกียรติศักดิ์สามารถคลุกเคล้าวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ให้เป็นการเรียนรู้ที่ครบรสชาติของโครงงานฐานวิจัย 

เพาะพันธ์ุปัญญา  ในห้องเรียนครูคือโค้ชท่ีสมบูรณ์ในความเป็นครูยุคใหม่ 

นอกห้องเรียนครูคือผู้ชวนคิดให้นักเรียนพัฒนาโจทย์ RBL ได้อย่าง

แหลมคม  ในห้องปฏิบัติการครูคือผู้ร่ายมนต์วิเศษให้เป็นพ้ืนท่ีสร้างผลงาน 

ครูได้บ่มเพาะให้หน่อกล้าเพาะพันธุ์ปัญญาเติบโตและแข็งแกร่งในเวที

ระดับโลก  เป็นความภูมิใจของโรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ 
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“ครูผู้สร้�งบรรย�ก�ศ
		ส่งเสริมก�รเรียนรู้”

ครูเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
โรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย 

ทราบว่าครูทำ�โครงงานมานานมากแล้ว?

 ผมชอบทำาโครงงานมาตั้งแต่เด็กครับ เคยฝันอยากทำาโครงงาน

สักเรื่องที่มีประโยชน์ ได้รับคำาชื่นชมและทำาให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผลงาน 

ที่ผมเองได้สร้างขึ้น แต่โครงงานที่ทำาทุกเรื่องในสมัยเด็กกลับเป็นเรื่องที่ขาดๆ 

เกินๆ ทุกวันนี้เวลาหยิบเล่มรายงานโครงงานของตนเองมาดูก็จะรู้สึกตลก  

ไม่รู้ว่าคิดมาได้อย่างไร มีโอกาสได้รับคัดเลือกไปร่วมประกวดโครงงาน เพราะ 

มีอยู่กลุ่มเดียวที่ทำา หอบหิ้วความหวัง ความตื่นเต้นที่จะได้ร่วมประกวด 

กับเพ่ือน  แต่ก็ไม่เคยได้รางวัลเลย

ท้อไหม?

 มีบ้างครับ แต่ไม่ใช่สิ่งที่หยุดเราได้ทุกครั้งที่ได้ออกนอกโรงเรียน 

พร้อมกับผลงานโครงงานของตนเองที่พร้อมนำาเสนอต่อกรรมการมันเป็น 
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ความภาคภูมิใจของเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่จะได้บอกกล่าวสิ่งที่ได้เรียนรู ้

และเป็นผลงานที่ได้ลงมือทำาด้วยตนเอง แม้ไม่เคยได้รางวัล แต่ทุกๆ ครั้ง 

ท่ีได้ออกไปนำาเสนอโครงงานจะมีเร่ืองราว ความทรงจำา และความประทับใจเสมอ 

จากเร่ืองราวในวัยเด็ก เม่ือได้มาทำาหน้าท่ีครู แม้ทราบเป็นอย่างดีว่าเป้าหมาย 

ของการทำาโครงงานไม่ใช่การประกวดแข่งขัน แต่ส่ิงสำาคัญคือการทำาให้นักเรียน 

เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และอยากทำาให้ลูกศิษย์ได้มีประสบการณ์ 

เหมือนเช่นความทรงจำาในวัยเด็กของผม จึงพยายามเฟ้นหานักเรียนกลุ่มเล็กๆ 

ที่พอจะมีความสนใจ หยิบยื่นโอกาสให้นักเรียนได้ทำาโครงงาน และได้ส่ง 

ผลงานเข้าโครงการยุววิจัยยางพารา

ตกลงเข้าวงการ�สกว.�ผ่านยุววิจัยยางพารา?

 ครับ เป็นรุ่นแรกๆ เลยที่ได้สัมผัสกับ สกว. ได้เรียนรู้เรื่องการทำา 

โครงงานที่ต่างออกไปจากเดิมมาก ที่สำาคัญคือเขามีกระบวนการติดตาม 

ช่วยเหลือ มีการพัฒนาครู สร้างโอกาส เปิดเวทีให้อย่างที่เราชอบ ตอนนั้น 

ผมเป็นครูแล้ว เราได้เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ 

ความสัมพันธ์กับ สกว. จึงทำาให้เราทราบเรื่องโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จึงได้เข้าร่วมครับ

เข้ามาแล้วรู้สึกอย่างไร�ต่างจากยุววิจัยยางพาราไหม?

 หลายส่วนต่างกันนะครับ เพาะพันธุ์ปัญญาไม่จำากัดเรื่องยางพารา  

เอาเรื่องอะไรก็ได้ ขอให้สามารถแตกประเด็น RBL ได้ 10 โครงงาน ที่ให ้

สาระวิชาต่างๆ บูรณาการกันได้ นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ ทั้งห้อง ได ้

แลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  

การไม่จำากัดโจทย์ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีนำาไปใช้กับท้องถ่ินได้จริง
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มีไหมที่นักเรียนไม่อยากทำ�?

 มีสิครับ   เพราะเขาไม่เข้าใจ  เป็นหน้าที่ของครูครับท่ีจะต้องทำาอย่างไร 

เพื่อไม่ให้เขาเสียโอกาสจากความไม่เข้าใจ โรงเรียนเรามีการแข่งขันสูง 

เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนรู้ทางลัดโดยการกวดวิชา ท่องจำาเนื้อหา 

เพื่อใช้สอบ โครงงานเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่อยากทำาและผู้ปกครองก็ไม่เห็นถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับ จึงเป็นความท้าทายของครูที่อยากจะสร้างเจตคติใหม ่

ในการทำาโครงงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 

เมื่อทำ�มานานตั้งแต่ยุคยุววิจัยยางพารา�ความเข้มแข็งของทีม

น่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียนใช่ไหม?

 นับเป็นความโชคดีที ่ได้ทำาหน้าที ่นี ้ และมีทีมงานครูครอบครัว 

เพาะพันธุ์ปัญญาที่เข้มแข็ง แม้เราจะมีกันไม่กี่คน แต่ทุกๆ คนก็ทุ่มเทกัน 

อย่างเต็มที่ มีการเติมเต็มให้แก่กันและกัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  

มันแสดงให้เห็นว่าการจะพัฒนาครู และการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา

ต้องใช้เวลา ค่อยๆ ซึมเข้า ค่อยๆ ขยายผลไป โชคดีอีกอย่าง คือ ปัจจุบัน 

เรามีนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนแห่ง 

การเรียนรู้นี้ ถามว่าเพราะอะไร คำาตอบคือ เขาเห็นตัวอย่างความสำาเร็จของ 

รุ่นพี่ ตรงนี้แหละที่เอาชนะอุปสรรค ด้านความไม่เข้าใจเรื่องการทำาโครงงาน

ที่มีอยู่เดิม เมื่อเห็นผลเช่นนี้  ผู้ปกครองและผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนครับ
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กล่าวได้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ต้องเปลี่ยนจากข้างใน?

 ใช่ครับ  เปลี่ยนจากข้างใน แต่การสนับสนุนจากข้างนอกก็สำาคัญมาก 

นะครับ เราต้องมีของใหม่เข้ามาเติม โครงการน้ีมีอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นพ่ีเล้ียง มีทีมกลางมาช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ท้ังศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ 

เรียนรู้ตามเป้าหมายของโครงการอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 รอบครับ

โชคดีกว่าอีกหลายแห่งที่แทบไม่มีอุปสรรคเลย?

 ครับผม  พวกเราจึงทำางานที่ได้ผลงานเกินความคาดหมาย ปัญหา 

มีบ้าง แต่ผมไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคให้เราทำางานไม่ได้ มันเป็นความท้าทาย 

ของตัวครูเพาะพันธ์ุปัญญาท่ีทำางานน้ี โดยเฉพาะทำาอย่างไรท่ีจะได้รู้จักนักเรียน 

แต่ละคนและพยายามดึงศักยภาพของเขาออกมา เพ่ือใช้สร้างสรรค์โจทย์วิจัย 

ที่มีความเหมาะสมกับตัวนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ในแต่ละปีครูไม่สามารถ

คาดเดาได้เลยว่านักเรียนรุ่นนี้จะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใด พอได้เรื่อง 

ก็ต้องมาใช้เวลาอันน้อยนิดในการวางแผน และคอยโค้ชนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ให้มีหัวข้อโครงงานที่เหมาะสมกับตัวเขาเอง ซึ่งครอบครัวเพาะพันธุ์ปัญญา 

ของเราให้ความสำาคัญกับการตั้งหัวข้อโครงงานมากครับ

ทราบว่าเป็นตัวอย่างของการสร้างโจทย์ได้สวยงาม�มีเคล็ดลับอะไร?

 โจทย์เป็นของเด็กครับ แต่การจัดกระบวนการให้ได้โจทย์เป็นของเรา

พวกเราใช้เวลาครึ่งหนึ่งไปในการลงพื้นที่สร้างโจทย์และวิพากษ์โจทย์ เพราะ 

เราถือว่าการต้ังคำาถามท่ีดีย่อมทำาให้ง่ายต่อการหาคำาตอบอยู่เสมอ  ผมใช้เวลาอยู่ 

กับนักเรียน นั่งทานขนม พูดจาซักถามเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน  
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เพื่อเป็นข้อมูลนำามาประติดประต่อไว้คอยสนับสนับสนุนเมื่อนักเรียนขาด 

ความม่ันใจท่ีจะก้าวไปข้างหน้าและใช้เป็นแสงนำาทางเม่ือเขากำาลังหลงประเด็น 

ซ่ึงก็กลายเป็นข้อดีท่ีทำาให้เกิดความผูกพัน รวมท้ังทำาให้เด็กนักเรียนกล้าท่ีจะ 

แสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับการทำากิจกรรมจิตตปัญญานักเรียน

ก็รู้สึกมีพื้นที่ปลอดภัย เมื่อนำาข้อมูลของนักเรียนที่บอกว่าอยากทำาประมวล 

กับส่ิงท่ีนักเรียนมีก็ทำาให้บรรลุถึงโจทย์ในแต่ละปีท่ีมีความเหมาะสมกับทุกๆ  

คนในครอบครัวเพาะพันธ์ุปัญญา เม่ือมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีตามมา ก็ค่อยๆ แก้ปัญหา 

กันไป จำาได้ว่าในปีท่ี 2 ท่ีนักเรียนอยากเรียนรู้เก่ียวกับหนอนไหม แต่นักเรียน 

อยู่กันคนละที่คนละอำาเภอ แต่ยอมรับว่าทุกคนสนใจร่วมกัน เรายังสามารถ

เปล่ียนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นห้องเพาะเล้ียงหนอนไหมได้ 

ไม่มีใบหม่อนเราก็เรียนรู้การปลูกหม่อนกัน ปีน้ีนักเรียนอยากทำาเร่ืองชันโรงเรา 

ก็เปล่ียนห้องเล้ียงหนอนไหมเป็นโรงเล้ียงชันโรงแทน การทำาหน้าท่ีครูเพาะพันธ์ุ 

ปัญญาจึงทำาให้มีโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกับผู้เรียนอย่างแท้จริง 

มีความสำ�เร็จอื่นที่อยากจะ�share�อีกไหม?

 อย่างที่บอกไปแล้ว เราประสบความสำาเร็จเกินที่หลายคนคาดหมาย 

เราสำาเร็จเพราะเริ่มจากทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการทำาโครงงาน

ของนักเรียน ครู โรงเรียนและผู้ปกครอง จากปีแรกๆ ที่เริ่มเข้าร่วมโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญามีการเปิดห้องเรียนพิเศษห้องเพาะพันธุ์ปัญญาท่ีพยายาม

ขายฝันให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงผ่านกระบวนการ

โครงงานฐานวิจัย ซึ่งทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างไม่มั่นใจในรูปแบบวิธี

การดำาเนินโครงการ แต่ก็โชคดีที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนครบจำานวน  

ด้วยความร่วมมือของเพื ่อนครูได้ทุ ่มเทร่วมกันทำากิจกรรมต่างๆ ทั ้งที ่
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สกว. และมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นพี่เลี ้ยงได้คอยเสนอแนะ ปรับปรุง  

ประยุกต์ใช้   รวมทั้งพัฒนารูปแบบเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเพาะพันธุ ์

ปัญญาโรงเรียนดำารงราษฏร์สังเคราะห์   สร้างเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งการเรียนรู ้

รุ่นแรก ได้มีผลผลิตสู่เวทีในระดับประเทศและนำาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช ้

กับชุมชน นักเรียนและครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ได้เรียนรู้ซึ่ง 

กันและกัน เกิดครอบครัวเพาะพันธ์ุปัญญาดำารงราษฎร์สงเคราะห์ ซ่ึงช่วยเรียก 

ความเช่ือม่ันของตัวนักเรียน ครู โรงเรียนและผู้ปกครอง จากรุ่นสู่รุ่นผลงาน 

ของนักเรียนมีการพัฒนาสร้างโจทย์วิจัยและใช้กระบวนการวิจัยภายใต้บริบท

ของท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์ เราประสบความสำาเร็จทั้งการพัฒนานักเรียน 

และการแข่งขันผลงานวิชาการ  ทำาให้ได้รับการยอมรับทั้งในเวทีระดับชาต ิ

และนานาชาติ 

เป็นความสำ�เร็จที่ครูน่าจะภาคภูมิใจมากมายนะคะ

 ครับ พวกเราภูมิใจในตัวนักเรียนมากที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเรา  

นักเรียนเพาะพันธ์ุปัญญาได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ถวายรายงานโครงงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเป็นแชมป์ประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อนและยังได้

รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรศาสตร์ระดับนานาชาติ (INTEL ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ซ่ึงก็ยังได้รับรางวัล Grand award อีกด้วย ทำาให้วันน้ีห้องเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา 

กลายเป็นห้องเรียนแข่งขันสูงที่นักเรียนในระดับชั้น ม.3 ต้องการจะเข้ามา 

เรียนต่อ เพราะเราถ่ายทอดเรื ่องราวดีๆ กันตลอดเวลา ทำาให้นักเรียน 

เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความกระตือรือร้น

.....................................
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ครูฉวีวรรณ  ศิริวงค์

โรงเรียนแม่ต๋ำาตาดควันวิทยาคม

จังหวัดเชียงราย

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 แม้มีอุปสรรคท่วมท้น แต่ครูฉวีวรรณไม่เคยหวั่นเกรง เพราะ 

ครูเห็นว่ามันไม่ใช่น้ำาท่ีจะดับไฟศรัทธาท่ีครูมอบให้แก่เพาะพันธุ์ปัญญาได้  

ความสำาเร็จที่ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จนเปลี่ยนแปลงตนเองได้กลาย

มาเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมด เติมไฟฝันให้ครูรุดหน้าบนเส้นทางวิบาก 

สายนี้ ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยจึงยังคงลุกโชติช่วงที ่

โรงเรียนแม่ต๋ำาตาดควันวิทยาคม เป็นตัวอย่างของผู้กล้าที่ชูธงลงปักฐาน 

ตั้งมั่นในพื้นที่ห่างไกล
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“ครูผู้ไม่ยอมแพ้
					ต่ออุปสรรค”

ครูฉวีวรรณ   ศิริวงค์  
โรงเรียนแม่ต๋ำาตาดควันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย

เท่าที่ทราบ�โรงเรียนของครูอยู่ไกลมาก�แล้วมาทำ�เรื่องนี้ได้

อย่างไร?

 ค่ะ ไกลมาก เดิมชื่อโรงเรียนแม่ต๋ำาวิทยา ทุกคนได้ยินชื่อโรงเรียน 

ก็นึกว่าอยู่พะเยา มีหลายคนถามว่าอยู่โรงเรียนไหนบอกชื่อไป เขาก็ อ๋อ...  

อยู่พะเยา เอ่อ...คนตอบอึ้งค่ะ ต้องรีบแก้ทันที อยู่เชียงรายค่ะ ไม่ใช่พะเยา  

แต่โชคดีที่ เรามีโอกาสได้รู้ จักเพื่อนต่างโรงเรียนในการทำากิจกรรมใน 

โครงการยุววิจัยยางพารามาตั้งแต่ปี 2551 จนปิดโครงการ ในปี 2555  

ทำาให้ครูท่ีอยู่จังหวัดต่างๆ ได้รู้จักโรงเรียนเล็กๆ แห่งน้ีเพ่ิมข้ึน เป็นแรงผลักดัน 

ให้ตนเองทำาโครงงานกับนักเรียน ได้ค้นคว้าหาความรู้ ได้สร้างประสบการณ ์

ในการทำางานร่วมกันกับนักเรียน แต่ยังไม่ชัดเจนจึงหาความรู้เพิ่มเติมด้วย 

การศึกษาต่อในสาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา พอเป็นแนวทาง 

ที่จะพานักเรียนทำาโครงงานได้อย่างมีหลักการเพิ่มขึ้น
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ตอนนั้นนักเรียนเขาว่าบ่นอะไรไหม�ที่ทำ�เรื่องยางพารา?

 ครูทำากับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ ก่อนค่ะ 3 คน พากันทำางานด้วยกัน 

ยามว่างก็มานั่งตั้งคำาถามกัน หาข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน เขาสนใจที่จะทำาด้วย

ความสมัครใจค่ะไม่บ่นเลย นักเรียนได้เรียนรู้และทำางานกับครู เกิดความรัก 

ความผูกพันกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง เกิดความไว้วางใจ 

ซ่ึงกันและกัน ดังน้ันในการเข้าร่วมกับโครงการยุวิจัยยางพาราเด็กจึงมีความสุข 

ในการทำาและได้เปิดโลกของการเรียนรู้ เม่ือไปนำาเสนองานในระดับประเทศ 

ที่จังหวัดสงขลา เขามีความสุขมาก เด็กไม่เคยเห็นทะเล ไม่เคยเล่นน้ำาทะเล 

แต่ที่ เด็กบ่นมากเลยคือโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาซึ่งเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ 

เขาไม่รู้ว่าจะทำาอะไร ทำาอย่างไร ทำาไมต้องทำาทั้งหมด ทำาไม่หมดได้ไหม 

ไม่อยากทำา กลัว บ้างก็ข้ีเกียจ แต่เขาก็บ่นไปตามประสา เพราะเขายังไม่เกิด 

การเรียนรู้ ก็เหมือนดิฉันเอง หากไม่ได้เกิดการเรียนรู้จากงานยุววิจัยยางพารา 

ดิฉันก็คงไม่ชวนให้โรงเรียนเข้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาหรอก พวกนักเรียน 

จะบ่นจนกระทั่งหยุดไปเอง เมื่อเกิดการเรียนรู้ตอนงานเสร็จ อีกอย่าง คือ 

หยุดบ่นเมื่อพานักเรียนทุกคนในกลุ่มทำางานด้วยกัน ไปไหนไปกันได้ทุกที ่

เพราะมันอยู่ห่างไกล ไปติวที่ไหน ก็ไม่ได้ด้วย ผู้ปกครองก็ให้โอกาสทั้งคร ู

และนักเรียน จึงมีความสุขมากที่ได้ทำางานโดยไม่เครียด ประสบการณ์นั้น  

เป็นแรงบันดาลใจให้ครูหาเวทีแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน 

ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำาตำาบลโรงเดียวในกลุ่มที่ไม่อาจเทียบเท่า

ท้ังสติปัญญาหรืออุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ แต่เด็กมีความพยายาม มีความสุข 

กับกิจกรรม ซึ่งเป็นขวัญและกำาลังใจในการทำางานของครูที่จะต้องหาแหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียนสำาหรับนักเรียน จึงเกิดเป็นคติประจำาใจ คือ “พาทำา  

นำาไป ให้พัฒนา”
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เป็นประสบการณ์ที่น่ าสนใจสำ าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก�

เชื่อว่าไม่มีแค่ความสำ�เร็จแน่�มีน้ำ�ตาไหม?

 มีแน่นอนค่ะ  แอบร้องบ้างบางทีเมื่อรู้สึกท้อ น้ำาตาปริ่มๆ เมื่อนักเรียนได ้

รับประสบการณ์ที่ดีๆ รู้สึกตื้อตันขึ้นมาเอง แม้ใครอาจมองไม่เห็นแต่คร ู

จะเกิดความรู้สึกตื้อตันขึ้นมาเสมอเมื่อนึกถึงโอกาสที่เขาได้รับ ประสบการณ ์

ท่ีเขามีในชีวิตนอกห้องเรียน แม้อาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแค่สิบเปอร์เซ็นต์ 

ครูก็ภาคภูมิใจมากแล้วค่ะ คงเหมือนกับทุกโรงเรียนในโครงการน้ี มีกระแสต้าน 

จากบุคคลที่ไม่เห็นความสำาคัญของการทำาโครงงานว่าเป็นการเรียนรู้ของเด็ก

นอกจากครูต้องเหนื่อยเพิ่ม และต้องเสียสละเวลาส่วนตัว อีกทั้งยังขาด 

การสนับสนุนและปิดกั้นโอกาสของนักเรียนและครู ทำาให้ครูขาดกำาลังใจใน

การทำางาน จึงมีครูจำานวนหนึ่งถอยออกไป แต่ดิฉันยังสู้ต่อไปนะคะ เพราะ

เป้าหมายคือการพัฒนาผู้เรียนค่ะ 

อะไรทำ�ให้สู้ต่อได้?

 เป้าหมายสิค่ะ  เป้าหมายเป็นจุดที่ทำาให้ครูสู้ต่อไป การที่เราต้องการ

พัฒนานักเรียน สร้างโอกาสให้เขาเหมือนที่เราได้รับโอกาสจาก สกว. รู้จัก 

การปล่อยวางบางอย่างซะบ้าง ครูจึงปล่อยวางในส่วนปัญหา และทำาหน้าที ่

ของครูให้ดีท่ีสุด แล้วเอาผลงานออกมาเป็นท่ีประจักษ์และใช้ได้จริง ครูหลาย 

คนในโรงเรียนไม่ชอบทำางานกลางแจ้ง ร้อน เหนื่อย แต่แขกที่มาเยี่ยม 

โรงเรียนหรือประเมินโรงเรียนเมื่อครูและนักเรียนนำาเสนอผลงาน เขาก็ให้

ข้อเสนอแนะว่า น่าจะใช้เป็นจุดขายของโรงเรียนได้ดีและชื่นชมผลงาน 

ของนักเรียน แต่ก็นะ คนท่ีแนะนำา เขาไม่ได้ทำา เขาไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร 
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เราต้องชี้ให้เห็นว่าคนที่ทำา เขานำาผลงานผ่านการประเมินได้และโรงเรียน

ก็ได้ประโยชน์ด้วย นี่คือหนทางแก้อุปสรรคของครู อดทน สู้สู้สิค่ะ กลัวอะไร 

อุปสรรคมีไว้แก้ ขอเพียงแค่เราทำาดีเท่านี้ก็พอเพียงแล้วค่ะ ต้องขอบคุณกำาลัง

ใจจากคนรอบข้างที่ยังคงช่วยกันอยู่ทั้งคุณครูสุกัญญา กุมกัน และครอบครัวค่ะ

กลับมาพูดที่ตัวครูบ้างว่าทำ�แล้วครูได้อะไรตอบแทน?

 ความภูมิใจค่ะ ภูมิใจที่เป็นครู พยายามทำาหน้าที่ของครูอย่างด ี

ที่สุด เราได้พัฒนานักเรียนในโครงการ ได้สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

กลุ่มหนึ่งๆ อย่างต่อเนื่อง เด็กแต่ละรุ่นที่ผ่านมือครูถือว่าเป็นเด็กที่มีคุณภาพ 

มีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง เป็นความสุขใจของครูมากที่เห็นนักเรียนของ

ครูเป็นคนดี จึงภูมิใจมากที่ได้สร้างโอกาสของการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้

ประสบการณ์ที่ดีๆ กับนักเรียนเหล่านั้น ภูมิใจที่ได้รับโอกาสดีๆ จาก สกว.  

และธนาคารกสิกรไทย  ภูมิใจท่ีได้วางรากฐานแห่งการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนค่ะ 

และจะยังคงสานต่อการทำางานต่อไปถึงแม้จะปิดโครงการไปแล้วก็ตาม

.....................................
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ครูกานดา  ช่วงชัย 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย

สังกัดสำานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 

 ครูกานดาศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นผู้ชูคบเพลิงเปล่งประกาย 

การตื่นรู้ในตนเองและนักเรียนเสมอ เสียสละโอกาสหอมหวานจาก 

อาชีพและกิจการครอบครัวเพื่ออุดมการณ์การศึกษาแก่เยาวชน 

ชายขอบท่ี อ.แม่จัน การเป็นผู้กระหายการเรียนรู้อยู่อาจินต์ ครูกานดา 

จึงพัฒนาตนเองจนเป็นครูที่ออกแบบการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย (RBL) 

แบบเพาะพันธ์ุปัญญาได้อย่างโดดเด่น  ท่ีสามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เป็นตัวอย่าง

ของความเป็นครูแก่เพื่อนร่วมงานทั่วไป
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“ครูนักออกแบบ 
กระบวนก�รเรียนรู้	RBL”

ครูกานดา  ช่วงชัย 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครูเพาะพันธ์ปัญญาคะ?

 หากจะถามถึงแรงบันดาลใจสำาหรับครูกานดาแล้ว    แรงบันดาลใจนี้

อาจจะไม่ใช่เพื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาอย่างเดียวค่ะ แต่มันเกิดแรงบันดาล

ใจเมื่อก้าวเข้ามาประกอบอาชีพครูแล้ว แรงบันดาลใจนั้นก็คือความศรัทธา 

ในตัวเองแล้วก็วิชาชีพครู ซ่ึงในส่วนตัวแล้วมักจะถามถึงเป้าหมายของอาชีพน้ี 

กับตัวเองเสมอๆ คำาตอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะ จนได ้

บทสรุปท่ีว่าครูคือผู้จุดประกายการเรียนรู้   ฉะน้ันการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ุ 

ปัญญาครั ้งนี ้   จึงเชื ่อมั ่นว่าจะพัฒนาตนเองให้เป็นนักกระตุ ้นต่อมเอ๊ะ!  

ให้เกิดกับผู้เรียนให้ได้  แล้วต่อมเอ๊ะ ! หรือความอยากรู้อยากเห็นนี่เองที่จะ 

สานต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นตลอดชีวิต
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นั่นมันน่าจะเป็นตอนที่รู้จักกับเพาะพันธุ์ปัญญาแล้วไม่ใช่หรือ?

 จริงอยู่ค่ะ  ครูก็น่าจะเป็นเหมือนครูคนอื่นในโครงการ เข้ามาโดย 

ไม่รู้จัก ไม่รู้ RBL คืออะไร ย่ิงมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเป็นพ่ีเล้ียงก็ย่ิงไม่รู้จักใครเลย 

แรงบันดาลใจก็น่าจะเป็นความเชื่อมั่นใน สกว.  เพราะครูเคยทำางานร่วมกับ  

สกว. มาก่อน ตอนนั้นรับทุนโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ครูชวนนักเรียน 

ทำาเรื่องน้ำาพุร้อนแม่จัน   ได้ประสบการณ์ว่าการเรียนรู้อย่างนี้นักเรียนชอบมาก 

ครูเองก็ได้เข้าใจการสร้างการเรียนรู้จากสิ่งที่ท้องถิ่นเรามีอยู่

สรุปว่าแรงบันดาลใจมาจากตัวครู�คืออาชีพครูกับประสบการณ์

ที่เชื่อมั่นว่าน่าจะมีวิธีการสอนที่ดีกว่าเดิม?

 ค่ะ เราอยากรู้ด้วย

การมาทำ�หน้าที่ครูเพาะพันธุ์ปัญญามีบทเรียนอะไรบ้าง?

 ได้บทเรียนจากการรู้ว่าครูนี่แหละ คืออุปสรรค ก็คืออุปสรรคจาก 

ตัวครูเอง การพัฒนาตนเองจากครูท่ีเคยให้ความรู้ มาเป็นครูผู้ให้นักเรียนสร้าง 

และประสานต่อการเรียนรู ้มันเป็นเรื ่องที่ไม่ง่ายนัก หากใจยังไม่เปิดรับ 

สิ่งใหม่ๆ ที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามอบให้ การฝึกฝนตนเองนำาสิ่งที่เรียนรู ้

ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนำาไปใช้ในชั้นเรียน สำาหรับครูคิดว่า 

อุปสรรคข้อนี้ถ้าก้าวผ่านไปได้อุปสรรคข้ออื่นก็จะกลายเป็นเร่ืองเล็กน้อยลง

ทันที  เพราะมันจะเปล่ียนวิธีคิดของครู  จากทำาไมถึงมีแต่ปัญหามาเป็นปัญหา

มีไว้แก้มิใช่มีไว้กลุ้ม   ดังนั้นถ้าเกิดปัญหาก็จะแก้ไขได้ไม่ยากนัก
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ทำ�ไมครูทั่วไปไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้�ครูกานดาแก้ได้อย่างไร?

 ครูไม่ได้คิดว่าเก่งกว่าคนอ่ืนหรอกนะ คิดว่าครูทุกคน หรือเกือบท้ังหมด 

น่าจะแก้ปัญหานี้ได้  ถ้าเปิดใจเรียนรู้ของใหม่  ที่อยู่นอกวงการรู้ของเราบ้าง  

ครูส่วนมากอยากทำาหน้าที่ให้ดี แต่ภาระงานมันทำาให้ไม่มีเวลามาเรียนรู ้

อย่างนี้ อาจเพราะบางคนไม่มีโอกาสด้วย สำาหรับครู.. ครูมีโอกาสมาก่อน 

จากการทำาโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

อุปสรรคจากตัวครูสามารถจัดการได้แล้วอุปสรรคในด้านอ่ืนๆ�ละค่ะ?

 อุปสรรคอื่นๆ ก็มีนะคะ อุปสรรคด้านนักเรียน คำาถามตามมาเลย 

ทำาไมต้องเรียนตั้ง 3 ชั่วโมง  วันนี้กลับเย็นอีกแล้วเหรอคะ ยากจังค่ะ คะแนน

เยอะไหมคะ ไม่เรียนได้ไหมคะ 

เดาว่านักเรียนเปรียบเทียบกับห้องอื่น�คงจะมีผู้ปกครอง�

ตั้งคำ�ถามด้วยใช่ไหม?

 คงเป็นอย่างน้ัน สังคมการศึกษาท่ีนักเรียน ผู้ปกครอง รวมท้ังครู รู้จัก 
แต่การเรียน ติว สอบให้ได้คะแนนมาก ทุกคนจึงมองหาคะแนน บอกไว้เลย 
นะค่ะ ว่าคุณครูต้องอย่ากังวลใจกับคำาถามที่ไม่อยากตอบเหล่านี้ เราต้อง
มีความมั่นใจในกระบวนการใหม่ที่ได้มา มีความอดทน รู้จักการรอคอย  
ให้พานักเรียนออกไปแหล่งเรียนรู้เลยค่ะ ยังไม่ต้องสอนอะไรมากมาย นักเรียน 
พอได้รู้ว่าได้ออกจากห้องเรียนก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีเลย คราวนี้ครูก็ค่อย
กระตุ้นต่อมเอ๊ะ! ให้เกิดอย่างสม่ำาเสมอ คุณครูเองก็ต้องฝึกกระตุ้นต่อมเอ๊ะ!  
ของตัวเองเช่นกัน ครูต้องทำาให้การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุกสนาน เป็นความท้าทาย
มากกว่าเพื่อใช้ตอบแย่งคะแนน ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างครูกับนักเรียน 
ก็สำาคัญนะคะ ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความอยากรู ้
อยากเห็นจึงเป็นโจทย์ที่คิดว่ายากและท้าทายที่สุดแล้วสำาหรับการเป็นครู 
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อุปสรรคทั้ งสองด้ านที่ผ่ านมานับว่ าไม่ เบาเลยที เ ดียว�

มีอุปสรรคอื่นๆ�อีกมั้ยค่ะ?

 เป็นด้านคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไงค่ะ อุปสรรคอีกด้านหนึ่งที่

พบคือคุณครูในโรงเรียนและผู้ปกครอง เกิดคำาถามที่ว่าเหมาะไหมกับเด็กตัว 

แค่น้ี ท่ีต้องทำางานอันใหญ่หลวง ครูบางท่านก็แนะนำานักเรียนเลยว่าอย่าเข้า

โครงการนี้นะ เพราะว่าจะไม่มีเวลาให้ทำาอย่างอื่นเลย อย่างที่เล่าให้ฟัง 

ตอนต้น  เราก้าวผ่านอุปสรรคท่ีเกิดจากตัวเองได้  อุปสรรคอ่ืนๆ  ก็สบายมากเลย 

น่าสนใจที่ครูว่าก้าวข้ามอุปสรรคอื่นได้สบายมาก�ทำ�ยังไง?

 แค่หาโอกาสให้นักเรียนได้นำาเสนอผลงานที่เกิดจากโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาให้กับคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ศักยภาพที่สูงขึ้นของพวกเขา พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนความคิดของครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียนได้แล้ว เพาะพันธุ์ปัญญาเรียกว่าเป็น “การเอา ฮ มาเล่าก่อน ก” 

หมายความว่าเอาผลปลายทางที่สำาเร็จแล้วมาให้ดู เขาจะเข้าใจ และค่อย 

ถามหากระบวนการ เราค่อยมาอธิบาย ก ไก่ กันตอนน้ัน ส่วนผู้บริหารตอนมี 

การประเมินโรงเรียน หรือโรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดูงาน นักเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา 

ก็จะเป็นเป้าหมายแรกที่จะขอให้นำาเสนอผลงาน เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็น 

บทพิสูจน์ที่ดีแล้วไม่ใช่เหรอค่ะ
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อะไรคือสิ่งที่ครูภูมิใจที่สุดในการเป็นครูเพาะพันธ์ปัญญา?

 คำาถามนี้ตอบด้วยความภาคภูมิใจเลยว่า กระบวนการที่ออกแบบ 

เพื่อการเรียนรู้นั้นสามารถทำาให้การทำางานของต่อมเอ๊ะ! ของนักเรียนทำางาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเลย ซึ่งจะหมายถึงกระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู้ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจใดๆ นักเรียนจะมีข้อมูลนำามาวิเคราะห์  

สังเคราะห์อย่างเพียงพอ ความเชื่อมโยงมิติของชุมชนซึ่งเกี่ยวพันกับวิถ ี

ความเป็นอยู่ของนักเรียนก็เกิดความรัก ความหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นคือ 

การเปล่ียนแปลงของผู้เรียน จากผู้รับความรู้เป็นผู้สร้างความรู้เอง  ปรากฏการณ์

น้ีนับว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีย่ิงใหญ่และภาคภูมิใจท่ีสุด แต่นอกเหนือจากส่ิงท่ี 

เกิดขึ ้นแล้วนั้นยังพบว่า พวกเรากลุ่มครูเพาะพันธุ ์ปัญญาเองก็มีสังคม 

การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ส่วนของผู้บริหารก็จะเห็นคุณค่า 

มอบหมายให้สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้และขยายฐานการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเพาะพันธุ ์

ปัญญาสู่ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นด้วย ผลสำาเร็จคงไม่ใช่วันนี้แน่นอน  

แต่ท่ีแน่นอนที่สุดก็คือพวกเรามั่นใจว่าจะสามารถสานต่อกระบวนการเรียนรู้ 

นี้ไปได้อย่างไม่หยุดยั้งแน่นอนค่ะ

.....................................
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ครูรัชนก  สุวรรณจักร์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำาปาง

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 โรงเรียนขนาดใหญ่มักจมอยู่กับช่ือเสียงจากคะแนนสอบ แล้วเร่งรัด 

ให้นักเรียนรู้เนื้อความรู้ เพื่อดำารงสภาพในลู่วิ ่งของชื่อเสียงต่อๆ ไป 

แต่บุญวาทย์ วิทยาลัยส ร้างสนามทางเลือกใหม่ของการศึกษา  

ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดจากศรัทธาในเพาะพันธุ ์

ปัญญา ครูแกนนำาท่ีช่ือรัชนก ใช้ความต้ังม่ันในจิตวิญญาณความเป็นครู 

ที่ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ศิษย์มาประสานความเข้าใจครูทุกกลุ่มสาระ 

คณะผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และแหล่งเรียนรู้ 

ในชุมชน จนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามีฐานที่มั่นคง
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“ครผูู้เปี่ยมพลังประส�น 
คว�มเข้�ใจและคว�มศรัทธ�”

ครูรัชนก  สุวรรณจักร์ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำาปาง

ครูเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

 เห็นการเปลี่ยนแปลง...การเรียนค่ะ เดิมนักเรียนเขาจำาเก่งมาก  

เอาไว้ทำาข้อสอบ ทำาได้ดี แต่คิดและเขียนไม่เป็น รู้เลยว่าคิดไม่ได้ ทำางานก็เก่ียง 

ไม่รู้จักการทำางานเป็นทีม ขาดจิตใจเอื้ออาทร สารพัดปัญหาการทำางาน  

ดิฉันคิดว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสร้างการเปลี่ยนได้ทั้งนักเรียนและครู

ครูเปลี่ยนยังไง?

 เปลี ่ยนวิธีการสอนเป็นการจัดการการเรียน  สร้างบรรยากาศ  

เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ในภาพรวมของโรงเรียนเปลี่ยนไหม?

 เปลี่ยนสิ เปลี่ยนมากเลย มีการยอมรับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทั้งในระดับผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และ 

ผู้ปกครอง งานนี้กลับกลายไม่ใช่ภาระของครูอีกต่อไป 

ครูคิดว่าเพราะอะไร?

 ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

คนที่เกี่ยวข้อง  เพราะทำาให้นักเรียนกลายมาเป็นนักคิด ทำางานอย่างมีระบบ

ครูทำ�ให้เกิดการยอมรับแล้วขยายผลไหม?

 มีขยายเพราะ ผอ. สาโรจน์ กับรองฯ 4 ท่านสนับสนุนเต็มที ่

ใน 4 ปีที่ผ่านมา  เราเพิ่มครูเพาะพันธุ์ปัญญาจาก 5 เป็น 11 เป็น 19 และ 21  

ตามลำาดับ ทุกคนช่วยกันหาแนวร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการ 

หาครูที่ปรึกษาพิเศษ หาแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย หาเครื่องมือ 

ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทราบว่าครูเป็นแกนนำ�ก็จริง�แต่เพิ่งลงมือเอง�ครูพบอะไรบ้าง?

 หลังจากทำางานสนับสนุนมาหลายปี  ปีนี้..ดิฉันได้มีโอกาสสอนเองกับ

นักเรียนช้ัน ม.5/5  เข้าใจเลยว่าคุณครูมีความเหน่ือย  คุณครูต้องทุ่มเทแรงกาย 

แรงใจ ครูผู้สอนต้องอดทน ต้องการกำาลังใจจากเพ่ือนครู ผู้บริหาร และนักเรียน 

เป็นอย่างมาก ที่พบ คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ดิฉันพัฒนาการเรียนการสอนได้เอง 

ม่ันใจมากข้ึน รู้การสอนเป็นทีม การ coach นักเรียนไปสู่เป้าหมาย มีเคร่ืองมือ 

มากมาย  ส่วนมากใช้การเตือนสติ  ย้ำาให้นักเรียนอยู่กับเป้าหมาย
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ทำ�อย่างไร?

 เราให้เขียนแผนที่เดินทางของงานบน flip chart บ้าง ใช้การเขียน

ล็อคบุ๊คบ้าง  เขียนทบทวนความคิดและงานท่ีทำากับเพ่ือน กับครู เรียกว่าสอน

ให้ประเมินตนเองตลอดเวลา  การเขียนล็อคบุ๊คของนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์

วิทยาลัยจะเป็นกึ่งไดอารี่ กึ่งการบันทึกผลการทดลอง โดยครูจะให้อิสระ 

ในการออกแบบการเขียนล็อคบุ๊คของตัวเอง เราพบว่านักเรียนมีความสุข  

บางคนจะมีการนำาภาพกิจกรรมที่ทำาตัดแปะเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนและ 

กิจกรรมที่ทำา ครูจะทราบถึงปริมาณงานของนักเรียน ผลการทำาโครงงาน  

และเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนคิดอย่างไร  จากการอ่านก็ทำาให้ดิฉันได้ปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม  ปรับเปลี่ยนความคิดในการจัดการการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น ดิฉัน

ลดความคาดหวังต่อตัวนักเรียนลง ลดความเครียด เพิ่มความสุขและเพิ่ม 

พื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียน

เราก็รู้ว่ายากที่ให้นักเรียนเขียน�ครูทำ�อย่างไร?

 จริงค่ะ ในตอนแรกนักเรียนบางคนไม่สามารถเขียนได้ ครูจะต้อง

เป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็น ดิฉันจึงเริ่มเขียนล๊อคบุ๊ค นักเรียนบางคนก็สงสัย

ว่าคุณครูทำาอะไรแล้วเด็กๆ ก็บอกต่อกันไปว่าครูนกก็เขียนล็อคบุ๊ค จากน้ันดิฉัน 

คัดกรองนักเรียนที่ยังไม่เขียนหรือไม่อยากเขียน ให้เขาดูตัวอย่างเพื่อนและ 

อ่านของเพื่อน ให้เพื่อนช่วย จากไม่เขียนก็เริ ่มเขียน 1 บรรทัด ครึ่งหน้า 

กลายเป็น 1 หน้า เหมือนเขาเห็นตัวอย่างครู ตัวอย่างเพื่อนและได้พูดคุย 

กับเพื่อน นักเรียนที่ยังไม่สามารถเขียนได้หรือยังไม่อยากเขียน ก็ค่อยๆ 

เริ่มเขียนตามความคิดของตัวเอง   จากนั้นดิฉันก็คอยกระตุ้นให้คำาแนะนำาและ

ให้กำาลังใจเขา   ซึ่งตอนนี้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยทุกคนเขียนล๊อคบุ๊ค 
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น่าจะเป็นประโยชน์กับครู

 เพาะพันธุ์ปัญญาสอนว่า “ถามคือสอน” “สะท้อนคิดคือเรียน” และ 

“เขียนคือคิด” ใหม่ๆ ดิฉันก็ไม่เข้าใจ มารู้ซ้ึงก็ตอนได้ปฏิบัติจริง ครูอย่างเรา 

ก็ไม่ค่อยเขียนจริงไหม? การเร่ิมเขียนมันยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำาไม่ได้ 

เขียนแล้วจะรู้ถึงคุณประโยชน์ จากน้ันไม่ต้องกำากับควบคุมอีกแล้ว ประโยชน์ 

ที่ได้คือ ทำาให้ครูเข้าใจการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในมุมมองของนักเรียน  

เป็นกระจกเงาให้ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี เมื่อครูอ่านครูก็จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม  มันมีคำากล่าวว่า “นักเรียนเขียน ครูอ่าน ครูเปลี่ยน” 

อยากให้ครูพูดอะไรเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาบ้าง?

 โอ้... สุดยอด ดิฉันคิดว่าเป็นเครื่องมือที่วิเศษมาก  น่าเสียดายที่ครู 

hard core ทั้งหลายไม่รู้จักเครื่องมือตัวนี้  น่าเสียดายจริงๆ

มันเป็นยังไงในสายตาครูนก?

 มันเปลี่ยนความสัมพันธ์ในห้องเรียน เรารู้จักฟัง รู้จักการใช้คำาพูดที่

ค่อยๆ พูด ค่อยๆ ถาม ใจเย็น เรียนแบบไม่เครียด มีความสุข  เพราะนักเรียน

รู้สึกปลอดภัยกับเรา ส่วนเราก็ลดความคาดหวัง ลดช่องว่างระหว่างครูกับ

นักเรียน จากครูกลายมาเป็นพี่กลายมาเป็นเพื่อนและกลายมาเป็นนักเรียน 

ทำาให้การสอนเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไปเลย  เช่น สอนกระบวนการคิด นักเรียน

มีจินตนาการ  คิดไปถึงคิดสร้างสรรค์ได้เลย 

169“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีอุปสรรค�ครูแก้ปัญหายังไง?

 มากเลยล่ะ...RBL (Research-Based Learning) แบบเพาะพันธ์ุปัญญา 

มันเป็นเร่ืองใหม่หมด ในช่วงปีแรกเรายังไม่ชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนการจัดการ

การเรียนรู้ ครูแกนนำา ครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษาโครงงาน ก็มาร่วมกันคลำาทาง  

ใช้สารพัดเครื ่องมือที่เพาะพันธุ ์ปัญญาให้มา ไม่ว่าการหาโจทย์ในพื้นที่  

การมองปรากฏการณ์ด้วยเหตุและผล การเปิดพื้นที่ให้นักเรียนกล้าแสดง 

ความคิดเห็น ใช้จิตตปัญญาเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน การเข้าใจ 

งานวิจัยแบบใหม่ที่ต่างจากที่เรียนมาในหน้าที่ครู ทำาให้เราสามารถออกแบบ

การทดลองให้เป็น RBL ได้  เรื่อง Active learning โดยใช้ “ถามคือสอน”  

ก็ต้องฝึกกันใหม่  ตอนนี้ “ถามคือสอน” จะแทรกอยู่ในทุกๆ ขั้นตอนแล้ว

ครูใช้คำ�ว่าร่วมกันคลำ�ทาง�มันคือ�PLC�ใช่ไหม?

 ใช่ เราทำา PLC บ่อยมาก ทำากันเอง ทำากับโรงเรียนอ่ืนท่ีทำาเพาะพันธ์ุ

ปัญญาเหมือนกัน ทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง เอาความกลุ้มใจ 

มาปลอบกันเอง เอาท่ีสำาเร็จมาแลกแบ่งปันกัน เกิดสังคมใหม่ มีความรู้สึกดีมาก 

โดยเฉพาะเรื่องใหม่ SEEEM ที่เพาะพันธุ์ปัญญาเอามาให้นี้ยิ่งต้องใช้ PLC  

คลำาทางกัน

เล่าเรื่อง�SEEEM�หน่อยสิ?

 อ.สุธีระ เอาสะเต็มมายำากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียกใหม่ว่า  

SEEEM (Science, Economics, Ecology, Engineering, Mathematics)  

เป็นเรื่องลึกซึ้งของมนุษย์กับธรรมชาติในมุมมองของวิศวกรนะ น่าสนใจมาก  

ซึ ่งนักเรียนสามารถที่จะมองจากการทำาโครงงานไปสู่สังคม เศรษฐกิจ  
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แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเอง เพื่อให้เกิดพลโลกที่ดีหรือนักเรียน

ที่มีลักษณะพึงประสงค์คืออุปนิสัยพอเพียงได้ เรื ่องนี้ไม่น่าเป็นอุปสรรค  

เพราะ อ.สุธีระ น่าจะทำาให้เราเข้าใจได้ในปีต่อๆ ไป

แล้วอุปสรรคอื่น

 เรื่องการคาดหวังและเป้าหมายของผู้ปกครองที่กลัวว่าลูกหลาน 

จะไม่เป็นเลิศทางวิชาการ แล้วจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไมได้ ผู้ปกครองของ 

นักเรียนชั้น ม.ต้น ก็กลัวว่าสอบเข้า ม.4 ไม่ได้ เข้าใจนะว่าทุกคนคิดเรื่อง 

การเรียนต่อสูงขึ้นไป แต่เราแก้ปัญหาโดยการเชิญผู้ปกครองประชุมและ 

ดูผลงานนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา ให้ผู้ปกครองได้เห็นว่ารุ่นที่ผ่านมาได้ทำา

กิจกรรมและได้ทำาอะไรไว้บ้าง ดิฉันพร้อมกับครูแกนนำาและครูที่ปรึกษาก ็

จะมาคุยและตอบคำาถามกับผู้ปกครอง จนผู้ปกครองไว้ใจและเชื่อใจ ทำาให้

โครงการของเราดำาเนินการต่อไปได้ อีกทั้งเราได้ตั้ง LINE กลุ่มของผู้ปกครอง

และ LINE กลุ่มของนักเรียนเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกันได้เร็วมากขึ้น 

ได้ข่าวว่า�เวลาเป็นปัญหาของโครงการนี้�เป็นยังไง?

 ปัญหาใหญ่เลยล่ะ  โรงเรียนใหญ่ๆ อย่างเรามีโครงการต่างๆ มากมาย 

ยิ่งเพาะพันธุ์ปัญญางานที่ต้องใช้เวลามาก ก็ยิ่งเป็นอุปสรรค เป็นอย่างนี ้

ทุกแห่ง เราแก้โดยเปิดเป็นกิจกรรมชุมนุมเพาะพันธุ์ปัญญา จัดให้มีกิจกรรม

ที่นักเรียนเข้าร่วมได้ตลอด นอกจากนั้นเราใช้ในวิชาโครงงาน 1 หน่วยกิต  

ก็จะมีสัปดาห์ละ 2 ครั้งที่จะมาเจอกัน  ซึ่งทำาให้ปัญหาของเวลาไม่พอแก้ได้
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ครูมองถึงความยั่งยืนอย่างไรบ้าง?

 เป็นเรื่องที่ดิฉันกังวล เพราะโครงการย่อมมีวันยุติ เราพยายามที่จะ

เพ่ิมครูเพาะพันธ์ุปัญญาให้มากข้ึน ตอนน้ีเราต้ังโครงการบรรจุในแผนงานของ 

โรงเรียนช่ือเพาะพันธ์ุปัญญาและเราก็หาครูท่ีมีแนวร่วม โดยบริหารจัดการแบบ 

บูรณาการงาน  เพ่ือลดภาระงานของคุณครู ปี 2559 มีโครงการสะเต็มเข้ามา 

เราก็เอาเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้ เพราะโดยตัวมันคือสะเต็มอยู่แล้ว เราก็เอา 

โครงงานของเพาะพันธุ์ปัญญานั่นแหละไปทำาเป็นสะเต็ม และทำาได้ดีด้วย  

อย่างนี้ก็ลดภาระงานของครูได้ ผู้อำานวยการปัจจุบันคือท่านผู้อำานวยการ 

สกล ทาแกล้วพันธุ์ ก็ให้การสนับสนุนโครงการและบรรจุไว้ในแผนงานของ 

โรงเรียน มีงบประมาณเพื่อช่วยทำาให้โครงการสามารถดำาเนินการไปได ้

เรายั่งยืนแน่ เพราะครูแกนนำาเป็นทีมที่เข้มแข็ง เรามีการพัฒนาการจัดการ 

การเรียนรู้ มี PLC ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เราจึงคิดว่าเราไม่มีปัญหา 

เรื่องความยั่งยืน

อะไรคือสิ่งที่ครูภูมิใจที่สุดในการเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา?

 น่าจะเป็นการได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ดิฉันภาคภูมิใจท่ีสามารถเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิด 

ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในโรงเรียน 

บุญวาทย์วิทยาลัย  ยิ่งปีนี้ ปี 2559 ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นครูผู้สอนในชั้นเรียน 

ของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ทำาให้ดิฉันสัมผัสกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 

แบบเพาะพันธุ์ปัญญาอย่างแท้จริง  รู้เลยว่าตัวเองพัฒนาไปมาก 

.....................................
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ครูมนฑิรา  เจดีย์ปัน 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จังหวัดลำาปาง

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 การเรียนรู้จะไม่สามารถแทรกซึมเข้า สู่การรับรู้ของชุมชน 

รอบโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้เลย หากครูไม่ร่วมมืออย่างแข็งขัน 

ในกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา ให้นักเรียนเอาเรื่องราวในชุมชนมาเป็น

โครงงานฐานวิจัยในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมนฑิรา 

รวมพลังกัลยาณมิตรในชุมชนให้เปลี่ยนกระบวนการเรียนที่ทำาให้ 

ต้นไม้ใหญ่ คือ ผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชุมชน พ่อแม่ แผ่ใบให้ร่มเงาแก่หน่ออ่อน

เพาะพันธุ์ปัญญา ไม่ให้ถูกแผดเผาด้วยความร้อนแรงของแดดการแข่งขัน

ในการศึกษา  ให้หน่ออ่อนนั้นหยั่งรากบนแผ่นดินเกิด

175“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ครูมนฑิรา  เจดีย์ปัน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จังหวัดลำาปาง

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ครูมาทำ�โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ยอมรับว่าไม่รู้จักมาก่อน เข้ามาทำาด้วยหน้าที่กับถูกชวนมา ความจริง

เป็นครูที่สอนวิชาภาษาไทย สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรา มันเป็น 

โครงงานฐานวิจัย ไม่น่าเกี่ยวกับภาษาไทยที่เราสอน แรงบันดาลใจเกิดขึ้น 

ทีหลังค่ะ เพราะเห็นชัดเจนมากว่านักเรียนหลายคนรู้สึกตื่นเต้น ที่ได้เรียนรู ้

สิ่งใหม่ๆ ในห้องเรียน และตื่นเต้นว่าในแต่ละสัปดาห์ครูจะมีอะไรสนุกๆ  

มาให้เขาทำาอีก รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงพื้นที่สำารวจข้อมูลในชุมชน ได้เห็นแววตา

ที่เป็นประกายแห่งการเรียนรู้ การสังเกต การจดบันทึก การถาม การลงมือ

ปฏิบัติทดลองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้และไม่เคยได้ลงมือทำามาก่อน 

“ครผูู้รวมพลังกัลย�ณมิตร

เพื่อสร้�งพลังปัญญ�ให้พื้นที่”
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แสดงว่าเพราะเด็กเปลี่ยน�แล้วครูมาเปลี่ยนภายหลัง

 ใช่ค่ะ เพราะเราไม่รู ้มาก่อนว่าเพาะพันธุ ์ปัญญาจะเปลี่ยนเด็ก 
นึกแค่ให้ทำาโครงงาน เด็กบางคนไม่ชอบพูด ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น  
ก็กลับกลายมาเป็นเริ่มพูด เริ่มแสดงทัศนะของตนเองให้เพื่อนฟังมากขึ้น  
กล้าที่จะโต้ตอบกับครูและเพื่อนๆ ในห้อง ที่สำาคัญ ก็คือเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองที่ได้ค้นคว้า ได้ลงมือทำา ซึ่งได้ผลด้วยตัวของเขาเอง และได้ผ่าน 
การทำางานในกระบวนการทำางานกลุ่ม 

เด็กสนุกอย่างเดียว�เขาจึงชอบ

 ไม่เสมอไปนะคะ  บางครั้งทั้งครูและเด็กก็มีท้อบ้าง แต่เราก็คอยให้

กำาลังใจซึ่งกันและกัน 

ให้กำ�ลังใจกัน�ก็แสดงว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยสิ?

 ใช่ค่ะ สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนที ่เปลี ่ยนไปสร้าง 
บรรยากาศใหม่ทำาให้ครูมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น จากที่จะเจอกัน 
ในห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาก็มักจะพบปะกันนอกห้องเรียนบ่อยครั้ง 
เร่ิมเข้ามาปรึกษาหารือปัญหาในการทำาโครงงานและปัญหาส่วนตัวของตนเองบ้าง 
ทำาให้ครูได้แรงบันดาลใจที่ดีจากการทำางานมากขึ้น และอีกอย่างคือ ดิฉัน 
อยากเห็นศักยภาพของตนเอง เพราะดิฉันเป็นครูภาษาไทย การเรียนการสอน 
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น  ยิ่งถ้าได้สอนวรรณคดีและหลักภาษา 
ด้วยแล้วนั้น นักเรียนค่อนข้างจะรู ้สึกเบื ่อ ง่วงนอน ไม่ชอบอ่านหนังสือ 
การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้น ครูก็จะถามและสรุปเนื้อหาให้ เมื่อถาม
นักเรียนไป นักเรียนตอบไม่ถูก นักเรียนตอบไม่ได้ ดิฉันก็จะตัดสินนักเรียน
ทันทีทันใด บรรยากาศในห้องเรียน นักเรียนจะต้องฟังและเชื่อมั่นในคำาตอบ
ของครูเสมอ
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เราก็เห็นเช่นนี้มาทั้งประเทศ�จริงๆ�แล้วอะไรจุดประกาย�

การเปลี่ยนแปลงของครู?

 ดิฉันเรียนรู้จากการฝึกจิตตปัญญาศึกษา เม่ือเอามาใช้ในห้องเรียน เราน่ิง 

เราฟังมากขึ้น ทำาให้เข้าใจนักเรียนแต่ละคนมากขึ้น ต่อมาได้ฝึกกระบวนคิด 

เชิงเหตุและผล ฝึกคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ เช่ือมโยง จึงได้เรียนรู้ว่าเราควรจะ 

กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และค้นหาคำาตอบได้ด้วยตัวของเค้าเอง ส่งเสริม 

การค้นคว้า การสืบค้นจากสื่ออินเทอร์เน็ต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น  

สิ่งที่ได้ก็คือบรรยากาศในห้องเรียนของเราเริ่มดีขึ้น เด็กจะเริ่มคิดก่อนแล้ว 

ก็ค่อยหาคำาตอบ คิดก่อนลงมือทำา ครูก็เริ่มเปลี่ยนการถามของตนเองเป็น 

สู่การถามท่ีกว้างข้ึนก็คือ การถามให้นักเรียนคิดว่า เราจะทำาดีไหม ดีหรือไม่ดี  

ถ้าทำาแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไป ครูก็เริ่มสนุก นักเรียนเองก็สนุกเช่นกัน  

ค รูสนุกในการไล่ต้อนคำ าถามให้นัก เรียนคิดไ ด้ ด้วยตัวของเค้ า เอง  

ส่วนนักเรียนนั้นก็สนุกภายใต้การสนับสนุนของครู ห้องเรียนของเราก็เริ่ม

สนุกสนาน  ปนเสียงหัวเราะ  รู้สึกมีความสุขโดยไม่รู้ตัว

จากประสบการณ์ครู�บอกได้ไหมว่าทำ�ไมเราขยายไม่ได�้

อุปสรรคใหญ่ของการทำ�หน้าที่ครูเพาะพันธุ์ปัญญาคืออะไร?

 มีมากค่ะ  มันฝังมานานแล้ว เร่ืองแรกคือ ความไม่พร้อมในการรับรู้ของ 

นักเรียน เด็กทุกคนในห้องต่างกันมาก ไปได้ไม่พร้อมกัน การต้องสอนรายตัว 

มากข้ึน ว่าไปแล้วเป็นเร่ืองทัศนคติของนักเรียนด้วย เร่ืองน้ีจิตตปัญญาศึกษา 

ช่วยปรับทัศนคติสองฝ่าย ครูต้องรับฟังเขาก่อน และตัวเราเองก็กล้าที่จะ 

เปิดใจของเราด้วย เมื่อครูกล้าเปิดใจนักเรียนก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเราและ 

ตัวเขาด้วย  นักเรียนก็จะมีพ้ืนท่ีปลอดภัย และสามารถเปิดใจรับรู้และรับฟังกันได้ 

178 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



เรื่องนี้ใช้ได้กับเด็กทุกคนไหม?�

 ทุกคนนะคะ  แต่เด็กเขามีความคาดหวังต่างกัน ดิฉันก็ได้รับแรงกดดัน 

จากนักเรียนท่ีเก่ง พวกเขามีความคาดหวังสูงและต้ังเป้าหมายของตนเองท่ีชัดเจน 

เขาคาดหวังว่าครูจะนำาพาเขาไปในการเรียนรู้ท่ีชัดเจนไหม การทำาโครงงานฐาน

วิจัยเป็นเร่ืองใหม่ของครู ย่ิงทำาเร่ืองท่ีครูไม่รู้เร่ืองด้วย มันย่ิงกดดัน ความรอบรู้ 

ของครูในการจัดการเรียนการสอน มันจึงเป็นแรงกดดันที่เราต้องค้นคว้าหา 

ความรู้เพ่ิมเติมท้ังสาระท่ีเราไม่รู้มาก่อน และกระบวนการใหม่ๆ ในห้องเรียน 

เพื่อที่จะเป็นคนคอยชี้แนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

ครูเหนื่อยขึ้นไหม?

 รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน  แต่ทำาให้เราเรียนรู้หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งพลัง

การเรียนรู้ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงนักเรียนได้ ถ้าเราลงมือทำาเป็นตัวอย่าง

ให้เขาเห็น เขาก็ต้องลงมือทำาเช่นเดียวกัน มันก็หายเหนื่อยไปเอง เปลี่ยนเป็น

สนุกมากกว่า

 ช่วงที่มาเป็นครูโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ดิฉันกำาลังตั้งครรภ์ อีกไม ่

กี่เดือนต้องคลอดแล้ว ร่างกายไม่พร้อมกับการทำางานแบบนี้ ต้องแบกท้องแก ่

ไปสอน ไปลงพ้ืนท่ีในชุมชน เดินทางไปแปลงสาธิตการปลูกต้นฝ้าย ผ่านอุปสรรค 

ต่างๆ ผ่านช่วงเวลาท่ีมีปัญหา และมีความรับผิดชอบต่างๆ มากมาย ท้ังด้าน

ครอบครัว และภาระหน้าที่ในโรงเรียน  แต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำาคัญที่เราสามารถ

ฝันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ คือหัวใจของเราเท่านั้นค่ะ ที่สามารถต่อสู้ให้การทำางาน

เดินต่อไปได้  ถ้าดิฉันไม่ได้ทำาด้วยใจรัก และความเอาใจใส่  ป่านน้ีคงหยุดไปแล้ว

179“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



มีพลังใจจากไหน?

 ดิฉันได้กำาลังใจดีๆ จากคนรอบข้าง ทั้งจากครอบครัวของตนเอง  

คณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำา คณะครูในโรงเรียน คณะอาจารย์จากศูนย ์

พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง และกำาลังใจที่ดีที่สุดจากเด็กๆ ในห้องเรียน

เพาะพันธ์ุปัญญาของเรา ทำาให้มีพลังท่ีเต็มเป่ียมท่ีจะทำางานน้ี เพราะดิฉันคิดว่า

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา สามารถสร้างคนได้ สร้างให้เห็นคุณค่าและศักยภาพ

ในตนเอง และประเด็นที่สำาคัญที่สุด ดิฉันคิดว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง 

ทุกคน แต่อยู ่ที ่ว ่าคุณจะมองเห็นศักยภาพและใช้มันให้มีคุณค่า และ 

เกิดประโยชน์ได้หรือไม่  เด็กนักเรียนของเราก็เป็นอย่างนั้นด้วย

เรื่องการสร้างทีมงานกับครูท่านอื่น�เราชวนอย่างไร?

 การมีทีมงานเป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะการสอนกระทบถึงกันหมด 

เพราะบางทีครูแต่ละท่านต่างมีภาระหน้าท่ีของตนเอง เราทำาคนเดียวไม่ได้หรอก 

โชคดีที่ผู้บริหารเข้าใจ และสนับสนุน ที่นี่เราใช้การพูดคุยทำาความเข้าใจกัน  

เรามีการประชุมทำาการ Coaching กันบ่อยมาก เพื่อปรึกษาหารือและ 

วางแผนการทำางาน มีศูนย์พี ่เลี ้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปางช่วยเป็น 

ที่ปรึกษาได้ดีมาก ไม่ว่าทางจิตใจ ทางกระบวนการ หรือเนื้อหา ในยามที ่

เรามีปัญหา

180 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



อะไรคือสิ่งที่ครูภูมิใจที่สุดในการทำ�งานนี้?

 การได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กในการพัฒนาความคิด  

เขาสามารถตกผลึกออกมาในรูปแบบการพูด การนำาเสนอ และการม ี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื ่น นักเรียนที่เคยเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาดูเป็น 

ผู้ใหญ่มากขึ้นทางด้านของความคิด และการทำางานที่เป็นระบบ นักเรียนที ่

เราสอนในห้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สิ่งนี้คือการพัฒนาคน เพราะ

มันกลายเป็นตัวตนของเขาที่พัฒนา ไม่ใช่แค่มาโรงเรียนแล้วรับความรู ้

จากตำาราเท่านั้น อีกอย่างคือภูมิใจที่ดิฉันว่าครูได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน 

ดิฉันได้หลักการสอนใหม่ คือการตั ้งคำาถามให้นักเรียนคิดจนรู ้ได้เอง

เพาะพันธุ์ปัญญา เรียกว่า “ถามคือสอน”

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

181“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ครูวิสารดา  ฉิมน้อย  

โรงเรียนโรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ  จังหวัดลำาพูน   

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 ถ้าการศึกษาควรมีส่วนพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณ   

ครูวิสารดา คือตัวอย่างของความเป็นครูด้านนี้  โรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น 

จักรคำาคณาทรฯ  ค้นพบเส้นทางแก้ปัญหาการเรียนไปพร้อมๆ กับ 

การสร้างคนดีให้สังคมเพราะครูไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรค  แสวงหา 

เส้นทางใหม่  ทดลองซ้ำาจนเชื่อมั่นในพลังการเปลี่ยนผู้เรียนของเพาะพันธุ์

ปัญญา  การบ่มเพาะความดีควบคู่การเรียนรู้จากโครงงานฐานวิจัยได ้

ทำาให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองและคนรอบข้าง จนฝังเป็น

อุดมการณ์ชีวิตทำาดี
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“ครูผู้มุ่งมั่นสร้�งคุณค่�
ท�งจิตวิญญ�ณให้ลูกศิษย์”

คุณครูวิสารดา  ฉิมน้อย
โรงเรียนโรงเรียนจักรคำาคณาทรฯ  จังหวัดลำาพูน

อยากให้ครูเล่าที่มาของการทำ�งานนี้?

 หลายปีมาแล้วดิฉันเคยรับทุนจาก สกว. ทำาโครงการวิทยาศาสตร์

ท้องถิ่น เอาวิทยาศาสตร์ไปอธิบายเรื่องราวในท้องถิ่น เป็นทุนที่ทำาให้ครูค้น

พบการสอนแบบใหม่ที่ออกนอกห้องเรียน วันหนึ่งดิฉันค้นหางานวิจัยทาง

อินเตอร์เน็ต และได้เจอโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่สำาคัญคือเป็นโครงการ

ของ สกว. เรียกว่ามาทำาเพราะชื่อ สกว. มากกว่า  ก็ตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเกี่ยว

กับโครงงานฐานวิจัยเลย

แปลว่าถ้าโครงงานฐานวิจัยโดยไม่มีช่ือ�สกว.�ครูก็ไม่ได้ทำ�แล้วสิ?

 ครูทุกคนกลัวคำาว่าวิจัย คำาว่าโครงงานก็ไม่ใช่ว่าครูทุกสาระจะ  

เข้าใจนะคะ ดิฉันถือว่าโชคดีที่มาโดยไม่ได้กลัว แต่มาเพราะ credit สกว.  

เพราะ 2 ปีที่ทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มันทำาให้ดิฉันเปลี่ยนไปมาก  

เรียนรู้มากขึ้น รู้วิธีสร้างความรู้ที่จะมาสอนนักเรียน จากเมื่อก่อนจะต้องไป 
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ศึกษาค้นหาอ่านหนังสือเพื่อนำามาสอนนักเรียน แต่สกว. สอนให้ดิฉันรู้ว่า
จริงๆ แล้วความรู้นั้นเราสามารถสร้างเองได้ โครงการในครั้งนั้นทำาให้รู้ว่า 
ดิฉันเปลี่ยนแปลงเป็นนักวิชาการเต็มตัว สามารถสอนนักเรียนได้อย่างเต็ม 
ภาคภูมิ มีความรู้สึกว่าความรู้อยู่รอบๆ ตัว เราสามารถดึงความรู้นั้นมา
สอนนักเรียนได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อดิฉันเห็นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที ่
สนับสนุนโดย สกว. และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จึงมีความสนใจเป็นพิเศษ  
และดิฉันเองก็คิดว่าช่ือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต้องมีนัยยะแอบแฝงน่าจะ 
เป็นโครงการที่พิเศษแน่ๆ และคงจะสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอน 
และตัวผู้เรียนได้อย่างแน่นอน

ถามจริงๆ�ทำ�ยากไหม�มีปัญหาอะไรบ้าง?

 มันต่างจากวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมาก เพราะเราเอามาเป็นโครงงาน 

ทั้งห้องทำาเรื่องเดียวกัน แตกประเด็นออกเป็น 10 เรื่อง บูรณาการทุก 

สาระวิชาเข้าด้วยกัน ต้องเกล้ียกล่อมครูหลายสาระให้มาร่วม  มันไม่ยากท่ีงาน 

แต่ยากที่การจัดการ 

อะไรยากที่สุด?

 น่าจะเป็นการหาครูท่ีจะเข้าร่วมเป็นทีม ซ่ึงช่วงแรกๆ ความรู้ ความเข้าใจ 

ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญายังไม่แน่ชัดพอ เราเองยังไม่รู้ชัดแล้วจะเอาอะไร 

ไปชวนเขา  ครูท่ีถูกชวนยังสงสัยวิธีการสอนในรูปแบบโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  

ว่าสามารถนำาไปสอนในวิชาของตัวเองได้หรือไม่ เรื่องนวัตกรรมการสอน 

ครูรับมาหลายรูปแบบมาก มากจนงง ใช้ไม่เป็น ไม่เข้าใจ เพราะผิวเผิน  

ดิฉันพยายามสร้างรูปแบบการสอนในแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้ผู้อื่น 

ได้รับรู ้ถึงผลสำาเร็จในด้านพัฒนาการของครูและนักเรียน นั่นแหละค่ะ  

จึงทำาให้เกิดทีมขึ้น  เพราะมีครูเริ ่มสนใจ
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ได้ทุกคนไหม?

 การได้ทุกคนเป็นอุดมคติเกินไปค่ะ เดิมการทำางานของครูวิชาใคร 

วิชามัน ซึ่งการแบ่งวิชารับผิดชอบนั้นมันไม่ได้เอื้อต่อการทำางานโครงงาน 

ที่ต้องบูรณาการสาระหรอก ยากที่จะให้ร่วมทีมทำางานด้วยกัน ทำาให้รู้ว่า 

การทำางานเป็นทีมต้องคอยเอาใจใส่และมีอุดมการณ์เดียวกัน 

อะไรช่วยให้ครูผ่านอุปสรรคการสร้างทีมงานได้?

 ในช่วงที่ดิฉันเข้ามาเป็นครูโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สิ่งที่ประทับ

ใจคือกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เพราะว่าจริงๆ แล้วในการเรียนการสอนที ่

พวกเรามักจะลืมไป  คือสภาพจิตใจของผู้เรียน “จิตตปัญญาศึกษา” ดิฉัน 

ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน เพิ่งได้รู้จัก ได้ทำากิจกรรมนี้ก็เพราะโครงการ เมื่อดิฉัน 

ได้นำามาใช้ในห้องเรียนพบว่านักเรียนมีสมาธิและต้ังใจเรียนมากขึ้น  

นอกจากนี้ ดิฉันยังนำามาใช้กับเพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งมันทำาให้เราเข้าใจว่า  

“หน้าที่ของพวกเรานั้นมีมากกว่าการรับผิดชอบในวิชาใครวิชามัน”

ในฐานะที่ผ่านการทำ�งานกับ�สกว.�มาแล้ว�ครูคิดว่า

ประสบการณ์นั้นช่วยได้ไหม?

 ช่วยได้ เพราะเราเคยทำาวิจ ัยมาก่อน แต่ยังต่างกันมากนะ  

เพาะพันธุ์ปัญญาเขาเอาวิจัยไปอยู่ที ่โครงงานที่นักเรียนทำา   ดังนั้นเราต้อง 

เข้าใจวิจัยในส่วนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  ดิฉันเป็นครูที่สอน 

โครงงานมาค่อนข้างมาก แต่อาจมีประสบการณ์ที่ยังน้อย จึงทำาให้รู้สึกว่า 

ในการทำาวิจัยหรือสอนให้นักเรียนทำาวิจัยได้จริงๆ เป็นเร่ืองท่ียาก โดยเฉพาะ 

นักเรียน  เราไม่รู้ว่าจะสอนให้เข้าใจเรื่องวิจัยได้อย่างไง  แต่ อ.สุธีระ ได้นำา 
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กระบวนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัยมาสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

ทำาให้ดิฉันเข้าใจและซึมซับความรู้ที ่อาจารย์ได้ถ่ายทอด มาส่งต่อให้กับ 

นักเรียน  นับตั้งแต่ปีแรก  ดิฉันได้ลองผิดลองถูกเรื่อยมา

ถ้าให้อธิบายสั้นๆ�เกี่ยวกับความเข้าใจ�ครูจะอธิบายอย่างไร?

 ในที่สุดดิฉันก็เข้าใจว่าโครงงานฐานวิจัยต้องทำาในแนวการเรียงร้อย

ความเป็นเหตุเป็นผล ที่สำาคัญต้องให้นักเรียนได้คิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

โดยครูเป็นผู้ถามไล่ต้อนความคิด เมื่อนักเรียนมีคำาถาม แทนที่ครูจะตอบก ็

เปลี่ยนเป็นการตั้งคำาถามต้อนความคิดให้นักเรียนคิดจนรู้ได้ด้วยตัวเอง  

ซ่ึงความรู้น้ันจะอยู่กับนักเรียนตลอดไป   ครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 

ให้เขาอยากทำาโครงงานฐานวิจัยด้วยตัวเขาเอง  โดยที่เราไม่ได้ยัดเยียด

ครูค้นพบอะไรบ้างจากการทำ�หน้าที่นี้?

 เรื่องแรก ที่ขาดไม่ได้ เชื่อว่าครูเพาะพันธุ์ปัญญาพบทุกคน คือ  

การเปล่ียนแปลงของนักเรียน จากกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 

เพาะพันธุ์ปัญญาพบว่า เราสามารถดึงศักยภาพความรู้ความสามารถของ 

ตัวนักเรียนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีโอกาสดีๆ ได้นำาเสนอ 

ผลงานของตัวเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 

 เรื่องที่ 2 เป็นการเปลี่ยนแปลงของครู ความสำาคัญอยู่ที่การเปลี่ยน 

ตัวตนในหน้าท่ีครูใหม่ คือ ครูวิสารดาก็ยังเป็นวิสารดาเหมือนเดิม แต่ตัวตน 

ของการทำาหน้าที่ครูเปลี่ยนไป จากการทำาหน้าที่แบบใหม่นี้ ครูได้กระบวน 

การสอนในรูปแบบใหม่ๆ มีรางวัลการันตีความสำาเร็จ ได้เห็นผลงานในเชิง

ประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์จากโครงการ

187“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



เพาะพันธ์ุปัญญามากมาย ส่ิงท่ีดิฉันคิดว่าได้จากโครงการน้ีมากท่ีสุดนอกจาก 

จิตตปัญญา คือได้เคร่ืองมือในการคิดอย่างเป็นระบบ ท่ีสามารถนำาไปใช้ต่อย 

อดความคิด  ได้วิธีการพิจารณาปัญหาในด้านวิชาการและตัวบุคคล

มีอะไรที่กว้างขยายออกไปจากครูและนักเรียนไหม?

 มี  ไม่คาดว่าจะเกิดได้ คือ การเปล่ียนแปลงขององค์กร นักเรียนเปล่ียน  

ครูเปลี่ยน ในระดับองค์กรก็ได้สิ ่งดีๆ ลดปัญหาในเรื่องการทำางาน เช่น  

ลดความเลื่อมล้ำาของผู้เรียน ลดปัญหานักเรียนออกกลางครัน ลดปัญหา 

พฤติกรรมหลายๆ อย่างของนักเรียน ครูมีความเข้าใจผู้บริหารมากข้ึน เพราะ

เรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารก็เข้าใจโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

สามารถนำาประโยชน์มาให้โรงเรียน ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซ่ึงกันและกันมากย่ิงข้ึน 

ในระดับองค์กร 

 อนาคตอยากให้การสอนโครงงานฐานวิจัยแบบนี้นำาไปสอนสอดแทรก 

ในทุกๆ สาระ ทุกช่ัวโมงของการเรียน ในส่วนตัวดิฉันเองจะเอาไปสอดแทรก 

ในสาระวิชาที่สอน เพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่ตัวของนักเรียนเอง 

และได้ฝึกทักษะพัฒนาความคิดมากยิ่งขึ ้น อีกเรื ่องคือการจัดกิจกรรม 

จิตตปัญญาศึกษาสำาหรับครู เพ่ือนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำาไปใช้ 

กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีขยายออกไปทั้งโรงเรียน

.....................................
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ครูนิคม แก้วเรือง

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 ครูการงานอาชีพจำานวนมากขาดความมั่นใจการสอนโครงงาน 

ฐานวิจัยแบบเหตุและผลของเพาะพันธุ์ปัญญา  ครูนิคมเป็นตัวอย่างที ่

แสดงให้เห็นว่าหากเรียนรู้และลงมือปฏิบัติครูจะเข้าใจ  ได้หลักการสอน

ที่บูรณาการสาระเข้าสู่การงานอาชีพได้  นักเรียนของโรงเรียนเสม็ดจวน

วิทยาคม จึงเกิดการเรียนรู้ขยายผลไปอธิบายอาชีพในชุมชนท้องถิ่นตน  

การทำาโครงงานที่เกิดการเรียนรู้ ได้เปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาบุคลิกให ้

ท้ังกล้าพูด กล้านำาเสนอ กล้าคิดท้ังเชิงบวกและลบเพ่ือสะท้อนความจริง 

ในทุกด้านที่เรียนรู้  
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“	ครูผู้ทุ่มเทในก�รเรียนรู ้
	 จ�กปฏิบัติก�รกับชุมชน”

ครูนิคม  แก้วเรือง
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วยเล่าความเป็นมาของครูท่ีเข้ามาร่วมงานกับเพาะพันธ์ุปัญญาค่ะ?

 โรงเรียนได้ รับจดหมายชวนเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเคยได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการมาก่อน คาดว่า 

น่าจะเป็นโครงการที่ดี อ่านแล้วมันตรงกับที่เราต้องการให้นักเรียนได้ม ี

คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ แม้จะกลับออกไปอยู่ในบ้านสวน ไร่นา  

หน้าเตาเผาถ่าน ย่านตลาด โดยไม่จำาเป็นต้องผูกเนคไท สวมใส่เสื้อกาวน์  

อยู่ห้องปรับอากาศ 

มีอะไรที่กระตุกความสนใจที่สุด?

 ตอนเข้ามาใหม่ๆ ก็คงเหมือนอีกหลายคน หรือทั้งหมดก็ได้นะ คือ 

เราไม่รู้จักโครงงานฐานวิจัยเลย หมายถึงโครงงานที่เป็นของนักเรียนนะครับ 

เรารู้แต่โครงงานท่ีเคยทำามา รู้ว่าวิจัยเป็นงานของครู ท่ีกระตุกความสนใจมาก
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คือ เขาเอาโครงงานกับวิจัยมาอยู่ด้วยกัน แล้วให้เป็นงานของนักเรียน ตอนท่ี 

เข้ามาที่แรกก็งงๆ ปนกับไม่เชื่อว่าน่าจะทำาได้ เราเป็นโรงเรียนบ้านนอก  

จะมาให้นักเรียนทำาโครงงานวิจัยได้ยังไง ใช่มั๊ย?

เอาละคะ�แต่ก็เข้ามาจนได้�จากน้ันครูรู้สึกอย่างไร�อยากให้ทบทวน�

กลับไปเมื่อหลายปีที่แล้ว?

 จะยังไงละ ความรู้สึกมันปนๆ กันนะ อบรมคร้ังแรกเราตกใจเพราะ

แนวคิดวิจัยมันพลิกจากที่เราเชื่อมาก่อน แล้ววิธีคิดทำาก็ผิดกับที่เราเรียนมา  

คืออย่างนี้นะ เพาะพันธุ์ปัญญามาถึงก็บอกว่าวิจัยเป็นกระบวนการเรียน  

เป็นงานของนักเรียน ตอนน้ันเถียงในใจเลยว่า มันต้องครูทำา เพราะอะไรรู้ไหม 

เพราะเราถูกให้ทำามาตลอด วิจัยในช้ันเรียน วิจัยหน้าเดียว วิจัย 5 บท สารพัด 

ท่ีเขาให้เราทำา น่ีอะไรมาบอกว่าวิจัยเป็นงานของนักเรียน แถมครูเป็นท่ีปรึกษา

วิจัยของนักเรียน คือยังไงดีล่ะ เราตอนทำาวิจัยมีแต่ต้องหาท่ีปรึกษา คราวน้ี 

เราเป็นที่ปรึกษา ครูกับวิจัยก็รู้กันอยู่ว่าเกลียดมันจะตาย ไม่ค่อยรู้เรื่อง 

ที่ทำามาก็ทำาๆๆ  ให้เสร็จ

แล้วมาเข้าใจตอนไหน?

 มาจับเร่ืองได้ก็ตอนท่ี อ.สุธีระ บอกว่าวิจัยมันสร้างปัญญา กระบวนการ 

เกิดปัญญาจากวิจัยเกิดอย่างไร แล้วที่ร้องอ๋อเลย คือเอามาอธิบายคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ใน Bloom’s Taxonomy ที่เราเรียนมา  พอรู้อย่างนั้น ครูก ็

เร่ิมยอมรับไปข้ันหน่ึงว่าวิจัยเป็นงานของนักเรียน  และถ้าจะสำาเร็จครูอย่างเรา 

ต้องปรับบทบาทการสอนโครงงาน
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การปรับบทบาทยากไหม?

 ถ้าเป็นเรื่องทำาไม่ยาก มันยากก่อนทำา

ยังไง�ยากก่อนทำ�?

 ต้องเปลี่ยนตัวเอง พอวิจัยมันพัฒนาความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 

เราต้องหันมาทำาความเข้าใจความคิดตามเหตุตามผล มารู้ตัวเลยว่าเราอ่อนมาก 

ในเรื่องคิดแบบเหตุกับผล คือรู้เรื่องเหตุผล แต่พอเหตุกับผลเรานึกว่าเป็น 

เรื่องเดียวกัน จริงๆ มันไม่ใช่เลยละ อีกอย่างคือวิธีการทำาวิจัยนะ ตั้งแต ่

เรื่องสมมุติฐาน เรื่องตัวแปรเราต้องมาเรียนใหม่ ให้โครงงานมันเป็นระบบ 

เหตุกับผล

ถ้าอย่างน้ันอธิบายเพ่ิมว่ามันต่างจากท่ีเราเคยทำ�วิจัยมายังไงบ้าง?

 มันคนละแนวคิดกัน พออาจารย์สุธีระ บอกว่ามันมีวิธีก่อนพุทธกาล 

และหลังพุทธกาล เราอ๋อ.. ยอมรับเลยว่าวิจัยที่เราสอนเด็กเป็นสมัยก่อน 

พุทธกาล คือใช้แบบสอบถามไปถามคนอ่ืน มันรู้สึกว่าเรามีเคร่ืองมือมาตรฐาน 

การทำาวิจัยว่าใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำารวจ อาจารย์ว่ามัน

เหมือนทำาโพล ต้องเอาสถิติมาช่วย เหมือนงานวิจัยตลาด อย่างนี้ไม่ใช่งาน 

การศึกษาของเด็ก เพราะไม่มีสาระที่เขาเรียนเลย มีแต่สถิติที่เราเป็นครูเอง 

ยังกลัว ในที่สุดเด็กได้แค่รู ้ว่าคนเขาคิดเห็นยังไง เรื่องราวที่สืบค้นมาม ี

เป็นยังไง เป็นการเรียนเร่ืองอดีตหมดเลย แต่เขาไม่ได้วิธีการท่ีเรียนไปข้างหน้า

ด้วยตัวเขาเอง เลยมายอมรับว่ามันผิดที่วิธีการวิจัยด้วย จากนั้นก็เชื่อใน 

เพาะพันธุ์ปัญญา
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ครูคิดว่าการเชื่อ� เรียกว่าศรัทธาน่าจะได้นะคะ� เรื่องวิจัยใหม่�

ที่เล่ามานี้� ครูคนอื่นเขาจะเชื่อไหม� หมายความว่าถ้าครูจะไป

ชวนครูคนอื่นมาทำ�?

 มันต้องใช้วิธีคุยกัน ถกกันระยะหนึ่ง เราต้องยอมรับก่อนนะว่าเป็น

ความเช่ือท่ีตรงข้ามกับท่ีเรารู้มา แล้วครูแต่ละคนรู้อย่างน้ีมาก่ีปีแล้วล่ะ เท่ากับ 

อายุราชการเขาเลยนะ  ผมพูดเขาไม่น่าเช่ือหรอ  จะยอมฟังหรือเปล่าก็ยังไม่รู้

การมีทีมเป็นอุปสรรคมากไหม?

 งานน้ีต้องทำาเป็นทีม เพราะเราทำาท้ังห้อง จะให้ดีต้องเปิดเป็นรายวิชา

สถานศึกษา มันจะได้มีท่ีอยู่เป็นท่ีเป็นทางในโรงเรียน ปีแรกเราไม่มีอะไรรองรับเลย  

มันทำายาก แต่เมื่อเห็นผลแล้วทำาให้คนอื่นเชื่อเราง่ายขึ้น อุปสรรคมากที่สุด 

ในปีแรก จะล้มก็ล้มปีแรกนี่แหละ พอรอดแล้ว จากนั้นไปได้ แต่ก็ไม่แน่นะ 

โรงเรียนมันเปลี่ยนแปลงตลอด  ไม่ ผอ. เปลี่ยนก็ข้างนอกมีนโยบายใหม่ที่เรา

ปฏิเสธไม่ได้   บางทีก็ดี บางทีก็ร้ายกับเรา ทีมงานที่มีอยู่ก็เรียกว่าช่วยกันทำาได้ 

อุปสรรคอะไรที่ใหญ่กว่าครู?

 กรณีของเราปัญหาอุปสรรคมันเป็นเรื่องการขาดพื้นท่ีการเรียนรู้  

ไม่ใช่พื้นที่ทำาโครงงานนะ กับขาดเวลา เพราะไม่มีเวลาเราเลยไม่มีโอกาส

สร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของพวกเราอย่างเต็มท่ี ครูเช่ือว่าเร่ืองเวลาน้ีเป็นทุกแห่ง 

บ่นกันท้ังประเทศ สมัยก่อนเขาจึงมี “คืนครูให้นักเรียน ให้ห้องเรียน” จริงๆ 

มันเป็นแค่ลมปากดูหรูว่าฉันจะแก้ปัญหาเวลาของครู เอาภาระที่ไม่ใช่หน้าที ่

ครูออก ไม่เคยสำาเร็จ ย่ิงเพาะพันธ์ุปัญญาเป็นงานท่ีต้องการเวลา มันเลยยาก  

แล้วก็เสียดายที่เราขาดโอกาสสร้างพื้นที่การเรียนรู้ของกลุ่มครูเราเอง
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วาทะกรรมการศึกษาเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้�เรื่องให้ลดเวลา�

โดยครูทำ�งานบูรณาการกันก็ไม่ช่วย?

 โรงเรียนไม่ต่างจากฮาร์ดดิสก์ที่ชินอยู่กับระบบปฏิบัติการและ 

โปรแกรมเดิมๆ เอาแอพพลิเคช่ันใหม่ใส่ลงไป หน่วยความจำาไม่พอเข้ากันไม่ได้

ผมพยายามชักชวน สร้างความเข้าใจกับเพ่ือนครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีอยู่ 

ในระดับชั้นเดียวกันมาบูรณาการได้ในระดับหนึ่ง แต่ขยายไปแนวกว้างไม่ได้  

คือ เรียนอยู่เพียงชั้นเดียว และยังติดปัญหาเรื่องเวลา โดยนักเรียน 60 คน  

ให้เวลาเพียง 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  และจัดรวมกลุ่มด้วยแล้วถือว่ายังน้อยไปท้ังๆ  

ท่ีการทำาโครงงาน 10 เร่ือง ครอบคลุมทุกสาระอย่างท่ีเพาะพันธ์ุปัญญาออกแบบ 

ให้เรามันน่าจะลดเวลา ลดภาระได้จากการให้ครูเอางานมาบูรณาการกัน  

ให้อยู่ใน RBL 10 โครงงานนี่แหละ  ตอนนี้ยังยากจะเปลี่ยนแปลงระบบความคิด  

ระบบการจัดการศึกษาแบบด้ังเดิม  ให้เปล่ียนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

ทั้งๆ�ที่ยาก�แต่ครูก็ยังยินดีทำ��ทำ�ไม?

 คือเราทำาแล้วมันรู้สึกภูมิใจ รู้สึกว่าเรามีคุณค่า ครูคิดว่าพวกนั้นเป็น 

สิ่งตอบแทนที่ครูได้ เมื่อมันรู้สึกว่าที่ได้มันคุ้มค่ากับการเหนื่อย เราก็ทำาได้นะ  

การได้ทำาร่วมกับครูคนอื่น โรงเรียนอื่น มาเจอกันบ่อยๆ มันไม่ค่อยจะ 

มีโอกาสสักเท่าไหร่ ถ้าเป็นโครงการอื่นนะ การมีกลุ่มครูเพาะพันธุ์ปัญญา 

ที่พี่เลี้ยงจัดเวทีให้เจอกัน มันรู้สึกมีความเป็นกลุ่ม รู้สึกร่วมกัน เหมือนได ้

เติมไฟชาร์ทแบตเตอรี่นะ   ตรงนี้เลยช่วยให้อยู่ได้
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ถ้าให้สรุปการศึกษาแบบเพาะพันพันธุ์ปัญญา�ครูจะสรุปว่า...?

 เมื่อโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้เหตุและผลในการทำาวิจัย 

ให้นักเรียนเป็นคนทำา เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการศึกษาที่สร้าง “บุคคลแห่ง 

การเรียนรู้” มีเครื่องมือ RBL ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีจิตกำากับอยู่บนเหตุ

และผล พร้อมด้วยคุณธรรม จนสามารถรู้เท่าทันคน รู้ทันโลก และแกร่งกล้า

หยัดยืนอยู่บนความเป็นจริง เนื้อแท้เป็นหลักการเดียวกับอริยสัจ 4 ต่างกัน

เพียงหีบห่อและฉลากเท่านั้น

.....................................
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ครูประณีต  เจริญวาศน์ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 บานประตูการเรียนรู้ไม่เคยปิดตายสำาหรับครูวิทยาศาสตร์วัย 

ใกล้เกษียณอย่างครูประณีต โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ความเชื่อ

ในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกสั่นคลอนเมื่อเพาะพันธุ์ปัญญาเปิด 

มุมมองใหม่ให้ครูสลัดทิ้งกระบวนการเดิม  ให้ครูก้าวผ่านธรณีประตูวิจัย 

แบบเดิมมาสมาทานกระบวนการของเหตุและผล  การต้ังคำาถามให้นักเรียน 

หาคำาตอบด้วยตนเอง เป็นอีกประตูหน่ึงท่ีครูก้าวออกจากห้องความเคยชิน 

ในการบอก  ที่ครูขังตนเองไว้ตลอดชีวิตการเป็นครู 
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“ครูผู้เปิดประตู
		ก้�วสู่ก�รเรียนรู้ใหม่”

ครูประณีต  เจริญวาศน์ 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครูอยู่กับเพาะพันธุ์ปัญญามากี่รุ่นแล้ว?

 ครบทั้ง 4 รุ่น เพราะเข้ามาตั้งแต่รุ่นแรก แล้วทำามาตลอด

อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ได้มาอยู่ในโครงการเพาะพันธุ์?

 มาจากการชักชวนของครูนาตยาท่ีได้เห็นหนังสือประชาสัมพันธ์  

สนใจจึงชวนกันสมัครเข้าร่วมโครงการ ผอ.สนับสนุนเพราะชื่อเสียง สกว.  

คือเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิจัยระดับชาติ ปกติที่โรงเรียนจะได้โอกาสจาก  

สกว.  มีน้อยมาก
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การที่ครูเป็นครูวิทยาศาสตร์�เคยสอนโครงงานมาก่อนบ้างไหม�

เพาะพันธุ์ปัญญาแตกต่างอย่างไร?

 ดิฉันสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน ม.3 และสอนวิชาเคมีระดับ ม.4  

ม.5 และ ม.6 ก่อนหน้านี้ไม่ได้สอนโครงงานจริงจัง เคยสอนโครงงาน

วิทยาศาสตร์สอดแทรกในวิชาเรียน ซึ่งจะเน้นผลผลิต ซึ่งต่างจากการทำา 

โครงงานของเพาะพันธุ์ปัญญามาก ที่ทำากันมันแทรกอยู่ในทุกรายวิชา เช่น 

วิชาวิทยาศาสตร์ เคมีมีใช้กระบวนการวิจัยเหมือนกัน มีการเขียนรายงาน 

5 บทเหมือนกัน แต่ต่างกันที่มันเป็นประเด็นเดียว เหมือนทำาแลปมากกว่า  

ไม่ได้เริ่มจากปัญหาจริงที่อยู่รอบตัวเด็ก เอาเรื่องในสาระมาทดลอง ไม่ใช่เอา

ปัญหาปลายเปิดหลายมิติมาทำาความเข้าใจจาก RBL

เด็กๆ�ชอบแบบไหน�เมื่อได้เรียนทั้ง�2�แบบแล้ว?

 แบบเดิมเขาก็ชอบ มันไม่เหนื่อยมาก จบแล้วจบเลย ไม่ยุ่งยาก  

แต่แบบเพาะพันธุ์ปัญญาเขาชอบเพราะสนุกกับท้าทาย คือโจทย์มันเป็น 

ปลายเปิดมากว่า มันอธิบายได้หลายอย่าง ฟังกลุ่มนี้เขาได้คำาตอบ สมมุติว่า 

เป็นทางสังคมนะ ได้คำาตอบหน่ึง พอมาฟังอีกกลุ่มเขาเห็นคำาตอบท่ีต่างออกไป 

มันทำาให้เขาสนุกกับการเรียนร่วมกัน
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เขาชอบเพาะพันธุ์ปัญญาเพราะมันมีส่วนสนุก� แต่งานแลปครู

ก็สามารถออกแบบให้สนุกก็ได้นะ?

 ก็ใช่ แต่มันไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ยกตัวอย่าง เรียนเรื่องกรดเบส  

เขาเติมสารเข้าไปแล้ววัด pH เอาไปเทียบกับที่เรียน แต่ชีวิตจริงเจ้าสารตัวนี ้

มันอยู่ที่ไหน ชีวิตจริงเรียกน้ำาส้มยาง การทดลองในแลปเรียกกรดฟอร์มิก  

แค่นี้มันก็ขาดความเชื่อมโยงให้เขาใช้ความรู้ในความเป็นจริงแล้ว อีกอย่าง 

คือ ความต่อเนื่อง มันมาตั้งแต่การออกไปหาโจทย์เอง มันเกิดจากเขา 

อยากรู้เอง แต่ในแลปมันไม่ใช่อย่างนั้น มันมาจากครูอยากให้รู้ เมื่อได้โจทย ์

เขาต้องคิดวางแผนทำาเอง ในแลปมีข้ันตอนตามคู่มือ มีอุปกรณ์ตวงวัดให้หมด 

อันนี้เขาต้องวางแผนทำา แก้ปัญหาที่ต่างจากแลป มันทำาให้ย้อนคิดไปที ่

เรื่องต่างๆ อีกมากมายที่เราเรียนแล้วไม่รู้จะใช้อย่างไร แต่เพาะพันธุ์ปัญญา 

ไม่ใช่อย่างน้ัน ความรู้สึกท่ีเด็กมีต่างกันมาก การทำาเองท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบที่

การนำาเสนอ มันทำาให้เขามีทักษะคิด ทักษะการทำางาน ทักษะสังคม มันเกิด

การเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง มันจึงเห็นคุณค่าสมกับความเหนื่อย

ทำ�แล้วรู้สึกเหนื่อยกับอะไรบ้าง?

 เรื่องแรกเลยคือการขยายผล มันยากจริงๆ ครูรู้ว่าดี หลักฐานมีอยู่  

แต่ลำาพังเราขยายผลไม่ได้ ทำามา 4 ปีมีแต่หน้าเดิมๆ คือครูคนอื่นๆ เขาจะ 

ไม่รับรู้ ไม่สนใจ ไม่ถามไถ่ เขาอาจจะคิดว่าเป็นเร่ืองของวิทยาศาสตร์อย่างเดียว 

ผอ.คนปัจจุบันพยายามคุยอย่างสม่ำาเสมอในที่ประชุมว่าโรงเรียนมีโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาที่ทำาให้เกิดผลกับนักเรียนและครู แต่ว่าก็ไม่ได้รับการสนอง

ตอบจากครูท่านอื่นๆ
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ครูคิดว่าเป็นปัญหาทุกที่ไหม?

 เชื่อว่ามีทุกที่ เพราะครูเหนื่อยกับงานปัจจุบันที่มากอยู่แล้ว ทีนี ่

เพาะพันธุ์ปัญญามันยิ่งทำาให้งานมากขึ้นไปอีก เขาเห็นเราทำาแล้วเหนื่อย  

ใครจะมา แม้ว่าเห็นผลที่เด็ก แต่ก็ไม่จำาเป็นนี่นา เราก็สอนตามหน้าที่ที่เขา

กำาหนดแล้ว ไม่บกพร่องสักหน่อย ไม่เห็นต้องทำาเพาะพันธุ์ปัญญาเพิ่ม ในทีม

ครูเพาะพันธ์ุปัญญาด้วยกัน บางท่านเคยคิดท่ีจะออกเพราะว่าเหน่ือย ซ่ึงเรา 

ก็มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามความถนัดของครูแต่ละท่าน ปลอบกันเอง  

ไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นเห็นของเขาแล้วฮึดสู้ได้อีกสักพัก กระบวนการ

จิตตปัญญาศึกษาทำาให้ดิฉันมีความใจเย็นมากย่ิงข้ึน  เข้าใจนักเรียนมากย่ิงข้ึน 

พอรู้สึกเหนื่อยท้อ ก็พอดีกับมีคนมาเติมไฟให้เรา คือเรื่องนี้ถ้าพี่ลี้ยงไม่ช่วย

อย่างทุกวันนี้ บอกได้เลยไม่มีทางสำาเร็จจนถึงปีที่ 4 

ด้านเด็กเป็นปัญหาไหม?

 นักเรียนไม่ใช่เด็กเก่ง ไม่ใช่เด็กขยัน โครงงานอย่างนี้มันเพิ่มภาระ 

ให้นักเรียนทำาให้เครียดเรื ่องทำางานไม่ทัน นักเรียนก็เครียดครูก็เครียด 

จึงพยายามลดการทำากิจกรรมสอดแทรกลงไปบ้าง ที่ช่วยได้มากคือกิจกรรม

จิตตปัญญาศึกษา พ่ีเล้ียงกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามันเป็นตัวประคอง 

อยู่นะ ไม่ให้ล้ม ที่นี้พอผ่านไปได้จนถึงผล มันจึงเข้าใจว่า อ๋อ.. เพราะ 

เรายอมอดทนทำา มันจึงเกิดผลท่ีต่างจากโครงการอ่ืนๆ มาก เห็นผลแล้วภูมิใจ  

เหนื่อยก็หายไป แถมอยากทำาต่อ คืออารมณ์มันสลับไปมาตามสถานการณ ์

มากเลย เช่นตอนมาประเมิน เราเครียด แต่พอเราเอาเพาะพันธุ์ปัญญาเป็น 

ส่วนหนึ่งของการประเมิน  เราไม่เครียด  คุณค่ามันอยู่ตรงผลลัพธ์สุดท้าย
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หากถามว่าครูได้อะไรบ้างจากการทำ�หน้าที่ครูเพาะพันธุ์ปัญญา�

ครูจะตอบว่าไง?

 ขอตอบว่าได้ความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเราทำางานนี้สำาเร็จ ทั้งๆ  

ที่ยากและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำาได้มาก่อนเลย ความภาคภูมิใจคือเหมือน 

เราได้รางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียน เพราะเขาคิดเป็นมากขึ้น  

มีความคิดเป็นของตัวเอง ต่อไปน้ีเขามีภูมิคุ้มกันแล้ว สามารถอยู่รอดในสังคม 

ที่ซับซ้อนแล้ว 

ครูคิดว่านักเรียนได้ทักษะอะไรมากที่สุด?

 เขาน่าจะได้ทักษะศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนนะ มากบ้างน้อยบ้าง 

ตามลักษณะงาน RBL ของกลุ่มเขา ที่น่าจะได้มาก คิดว่าเรื่องการเป็น 

ผู้สร้างความรู้เอง จากเมื่อก่อนดิฉันจะทำาตารางผลการทดลองให้ แล้วให้

นักเรียนไปเขียนเพิ่มเติมข้อมูลในตารางเอง ตอนนี้นักเรียนมีกระบวนการคิด

เป็นระบบ ตั้งคำาถามได้ คาดการณ์ได้ สามารถออกแบบตารางบันทึกได้ 
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ครูอาภรณ์  รับไซ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ย่อมคุ้นชินกับการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

โดยไม่เคยนึกว่าห้องปฏิบัติเป็นกับดักความคิดให้ติดตรึงกับความวิจิตร

ของเครื่องมือ แต่ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครฯ ครูอาภรณ ์

พบว่าความจริงนอกโรงเรียนต่างหากคือพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ที่บูรณาการ

สาระวิชากับชีวิต  เมื่อเพาะพันธุ์ปัญญาเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่  ครูก็

พร้อมเรียนรู้เพื่อสร้างหัวใจดวงใหม่ด้วยจิตตปัญญาศึกษา  ค้นพบใจตนเอง

ที่นำาไปสู่ปฏิบัติการแบบใหม่  ที่สร้างห้องปฏิบัติการชีวิตให้นักเรียน  
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“ครผูู้เปลี่ยนใจตนเอง 

	 	 เพื่อนักเรียน	”
ครูอาภรณ์  รับไซ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แรงบันดาลท่ีได้เข้าเป็นครูเพาะพันธ์ปัญญา�ครูมาถึงจุดน้ีได้อย่างไร?

 เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตั้งแต่รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 

ขาดตอนปีท่ี 2 ไป เพราะให้ครูอีกทีมประสานงาน แต่ยังคงร่วมกับครูรุ่นท่ี 2  

การดูแลโครงงานโดยปกติเป็นครูสอนโครงงานอยู่แล้ว ตอนแรกยังไม่รู ้

เพาะพันธุ์ปัญญาคืออะไร เห็นแค่ชื ่อโครงการที่เขาส่งมาที่โรงเรียนเป็น 

หนังสือว่าเพาะพันธุ์ปัญญา โดยไม่รู้รายละเอียดว่าอะไรคือเพาะพันธุ์ปัญญา 

คราวนี้ทางกลุ่มสาระของโรงเรียนเห็นว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ดิฉันเป็นครูสอน 

โครงงานอยู่แล้ว จึงส่งดิฉันเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมของโครงการ จึงทำาให้

เข้าใจว่าเพาะพันธ์ุปัญญาคืออะไร รู้สึกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง 

กับสิ่งที่ดิฉันทำาอยู่ โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทักษะ 

การสอนวิชาชีพของดิฉันได้เป็นอย่างดี
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พบว่าครูทั้งหมดก็ว่าได้เข้ามาโดยไม่มีแรงบันดาลใจ�มาเพราะ

สถานการณ์ตอนนั้นทำ�ให้มา�มันยังไม่ใช่แรงบันดาลใจ?

 บอกตามตรงก็ได้ ครูไม่มีแรงบันดาลใจกับงานอย่างน้ีหรอก ย่ิงครูท่ี 

ไม่ได้รับผิดชอบโครงงานย่ิงไม่มี เราจะมีแรงบันดาลใจได้อย่างไร ในเม่ือเรายัง 

ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใน brochure ที่ส่งไปก็สั้นมาก รู้อย่างเดียวว่าเป็น 

โครงงานฐานวิจัย ซึ่งจริงๆ ก็ไม่รู้  อ้อ... อีกอย่าง คือ รู้ว่ามีทุนสนับสนุนให้ 

80,000 บาท  เป็นแรงดึงดูดมากกว่าแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจมาเกิดทีหลัง?

 ใช่ค่ะ  แต่ไม่ใช่แรงบันดาลใจในการเข้าร่วม  เป็นแรงบันดาลใจให้

ทำางานครูเพาะพันธุ์ปัญญามากกว่า

ขยายความตอนนี้ได้ไหม?

 ดิฉันไม่เคยอบรมอะไรนอกจากอบรมวิทยาศาสตร์  เพราะเราเป็นครู

วิทยาศาสตร์ แต่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมจิตตปัญญาศึกษาที่ทาง

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้จัดให้ในปีแรกนั้น ถือว่าเป็นการอบรมที่ไม่เคย

เจอแบบน้ีมาก่อน รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์กับดิฉันและดิฉันก็ได้ 

นำาจิตตปัญญามาใช้ในห้องเรียน มีความรู้สึกว่าจิตตปัญญาช่วยให้ดิฉันและ

นักเรียนได้รู้จักและสนิทสนมกันมากข้ึน บางคร้ังเราทำางานร่วมกันถึงสามทุ่ม

โดยไม่มีใครบ่น เพราะเราทำาด้วยใจ จิตตปัญญาถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริม 

ให้กระบวนการจัดการเป็นฐานของการเรียนรู้ท่ีย่ังยืน มันดูมีประสิทธิภาพข้ึน

เหมือนเราใช้จิตตปัญญาเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
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เราเองก็พบจากครูหลายคนที่ชอบกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา?

 เพราะอะไรรู้ไหม เพราะท่ีอบรมมามากมายน้ัน เขาไม่ได้พัฒนาให้เรา

เป็นครูด้วยจิตวิญญาณเลย เขาก็พยายามพัฒนาเราอยู่นะ จะว่าไม่ทำาก็ไม่ใช่  

แต่เขาพัฒนาโดยการบอกว่าเราเป็นครูต้องทำาอย่างน้ัน จริยธรรม จรรยาบรรณ  

มันเป็นเรื่องสมอง เรื่องความรู้ เป็นการบอกให้คนหรือครูต้องเป็นอย่างนั้น  

อย่างน้ี เขาไม่สร้างประสบการณ์ให้เรามีความรู้สึกการเป็นครูด้วยใจ พอมาเจอ 

จิตตปัญญาดิฉันเกิดรู้ตัวเองข้ึนมา  ดิฉันเปล่ียนตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาบอก 

รู้สึกเหมือนเป็นหญ้าปากคอกไหม?

 ง่ายมาก ลงทุนไม่มากแต่ย่ังยืน เม่ือประสบกับตัวเองแล้วยังคิดเลยว่า 

ถ้าทำาทั้งโรงเรียนได้ก็จะดีมาก คิดอีกทีก็ไม่น่าง่าย มันใช้เวลา อีกอย่างเอา 

จิตตปัญญาไปเสนอ  เขานึกว่าชวนเข้าวัด

เอาล่ะแรงบันดาลใจมาจากการใช้จิตตปัญญาศึกษาเปล่ียนตัวเองแล้ว��

จากนั้นเกิดอะไรตามมา?

 มันเป็นความสอดคล้องกับงานเรา ความท่ีเป็นครูสอนโครงงานมาตลอด 

เราก็คิดว่าเราแม่นยำาในการสอนให้เด็กทำาโครงงาน แต่เพาะพันธุ์ปัญญา 

บอกที่ทำาๆ กันนั้นไม่ใช่ การเรียนรู้ต้องเกิดจาก RBL เอาละสิคราวนี้  

เราคิดว่าเป็นวาทะกรรม เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มภาระอีกแล้ว มันเรื่อง 

อะไรที่เด็กต้องทำาวิจัย แต่จิตตปัญญาศึกษาทำาให้เปิดใจทำาความเข้าใจ 

ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ช่วยได้มาก คือ...ยังไงละ เรายอมรับนะว่าความคิด 

เชิงเหตุ-ผลของเราที่นึกว่ามีแล้ว จริงๆ ต้องเรียนรู้อีกมาก workshop  
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ครั้งแรกเปิดสมองมาก วิทยาศาสตร์มันต้องคิดอย่างนี้ มันไม่ใช่จำาสาระ  

จำาคำาอธิบายสาระ แต่การใช้ระบบคิดเหตุและผลมาทำาความเข้าใจต่างหาก 

ก็เลยเข้าใจ RBL มากขึ ้น คิดว่าถ้าเราพัฒนาเด็กให้มีกระบวนการคิด 

แบบนี้ได้  เด็กก็น่าจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดี 

มีความคาดหวังที่ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็ก?

 ใช่ เราเชื่อว่าเด็กจะเรียนได้เข้าใจมากขึ้น ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่อง 

การเรียนจากปฏิบัติ เคยได้ยิน learning by doing มาบ้าง นึกว่าแบบทำางาน 

ไปเรียนไป แต่ไม่นึกว่าจะเป็น RBL ได้ พอผ่านไปสัก 1 ปี เราเห็นเด็ก 

เปล่ียนไป เฮ้ย.. เขาได้มากกว่าท่ีเรียนในห้องน่ีนา วิชาท่ีเรียนมันเอาไปทำาสนุก 

นอกห้องได้ จึงเข้าใจว่า RBL เพาะพันธุ์ปัญญาอยากให้การเรียนเชื่อมกับ 

ชีวิตจริง  เอาเรื่องราวรอบตัวเด็กมาเป็นการเรียนรู้

แต่ก็เห็นการพานักเรียนออกไปแหล่งเรียนรู้มากมายไม่ใช่หรือ?

 มี มันเป็นกิจกรรมมากกว่า เราให้เด็กออกไปแหล่งเรียนรู้ ไปถามเขา  

จดบันทึก เขียนรายงานส่งครู พอเข้าใจ RBL ก็เข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้น คือ 

นักเรียนต้องสังเกต สงสัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ออกแบบหาคำาตอบที่สงสัย 

มันเป็นการเรียนค้นหาความรู้เอง ไม่ใช่ไปถามความรู้ เพาะพันธุ์ปัญญาเห็น 

การเรียนนอกห้องเรียนลึกไปถึงเอามาใช้เป็นกระบวนการสร้างปัญญา  

โดยปฏิบัติเอง อย่างนี้มันยั่งยืนในตัวเด็กมากกว่าวิธีเดิมที่เราทำาตามๆ กันมา 

ที่ชอบอีกอย่างคือการทำาโครงงานตามโจทย์ที่นักเรียนร่วมกันเลือกเอง  คือ 

เด็กจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียน 
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พอได้เข้ามาเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญาวิธีการสอนเปลี่ยนไป

อย่างไร?

 ต้องบอกว่าเปลี่ยนเพราะได้นำาจิตตปัญญามาใช้กับนักเรียนทุกห้อง

ที่ไม่ใช่แต่ห้องเพาะพันธุ์ปัญญาพบว่านักเรียนได้ประโยชน์ และอีกทางหนึ่ง

คือ ดิฉันเข้าใจผู้ร่วมงาน เพราะว่าดิฉันไม่ได้อยู่กับนักเรียนตลอดเวลา ซ่ึงอยู่

ในฐานะของผู้ประสานงานต้องมีจิตวิทยาในการประสานงาน ไม่อย่างนั้นเรา 

จะไม่สามารถทำาให้โครงการมันสำาเร็จลุล่วงไปในทิศทางเดียวกันได้ ที่สำาคัญ

คือเริ่มเอาชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงเรียน จากเมื่อก่อนนักเรียนแทบจะ 

ไม่ได้ออกนอกห้องเรียนหรือออกนอกโรงเรียน คือโครงงานนี้นักเรียนจะได้

ลงมือทำาด้วยตนเอง

สมมุติมีเพ่ือนมาถามว่าเพาะพันธ์ุปัญญาคืออะไร���ครูจะบอกเขายังไง�

เพื่อให้เขาเชื่อว่าดีอย่างที่ครูรู้ตอนนี้?

 บอกยากนะ คือบอกได้ แต่เขาจะเช่ือจะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่รู้ มันเหมือน

กับดิฉันในตอนแรกที่ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ RBL ไม่คาดว่าครูจะเปลี่ยนได้ด้วย 

จิตตปัญญาศึกษา เร่ืองพวกน้ีต้องมีประสบการณ์เอง คิดใคร่ครวญ แล้วสรุป

ได้ด้วยตนเอง ฟังคนอื่นเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่น่ารู้เรื่อง ถ้าต้องบอกจริงๆ  

คิดว่าต้องถามเขาให้เขาตอบตัวเองมากกว่า เอาทักษะ “ถามคือสอน” ของ

เพาะพันธ์ุปัญญามาใช้   จนเขารู้เอง   แล้วค่อยบอกว่าน่ันแหละเพาะพันธ์ุปัญญา
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ครูคิดว่าจะถามจนเขารู้อะไร?

 เท่าที่นึกออกตอนนี้นะ น่าจะเริ่มจากความเข้าใจวิจัยใหม่ว่ามันเป็น 

กระบวนการศึกษาของผู้ที ่ทำา พอเข้าใจแล้ว เราก็ถามว่าระหว่างครูกับ 

นักเรียนใคร คือผู้กำาลังเรียน ตอนน้ีเขาน่าจะเข้าใจว่านักเรียนเป็นคนทำาวิจัย  

ไม่ใช่ครู เราค่อยกลับมาถามที่หน้าที่ครู จากนั้นก็น่าชวนคิดเรื่องการทำา 

โครงงานท่ีผ่านมาว่าเด็กได้อะไรบ้าง ท่ีได้น้ันเป็นการศึกษาจริงหรือ เม่ือเข้าใจ 

วิจัยว่าเป็นการพัฒนาปัญญาของเด็ก ตอนน้ีก็น่าเข้าใจ RBL แล้ว น่าคุยต่อได้ 

ที่สำาคัญคือต้องพยายามชวนเข้า course จิตตปัญญาศึกษาให้ได้ 

ขอกลับมาคุยกันเรื่องเด็กบ้าง�มีอะไรเล่าไหม?

 เด็กเร่ิมแรกคือสนุก แต่ไม่นานจะรู้ว่าไม่สนุก เพราะเหน่ือย ไม่มีเวลา

ที่เขาอยากสนุกเหมือนตอนไม่ได้เรียนเพาะพันธุ์ปัญญา ไม่เข้าใจว่าทำาไมต้อง

ทำางานกันอย่างน้ี ความจริงเด็กเขากำาลังเรียนรู้หลายอย่างนะ ท้ังสังคมศาสตร์ 

การทำางานร่วมกับเพ่ือนมันมีการกระทบกระท่ัง มีความสุขจากความก้าวหน้า  

มีความผิดหวังที่ไม่เป็นอย่างที่คาด  เขากำาลังเรียนโลกความจริงข้างนอก 

พอเราใช้ reflection ให้เขาเรียนรู้ เขาจะเข้าใจลึกข้ึน แล้วก็ตระหนักบางอย่าง  

เกิดการเปลี่ยนแปลงเอง ที่ชัดๆ คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ทำางานเป็น สื่อสารได้  

มีวินัย  รับผิดชอบ  อะไรทำานองนี้

คิดว่าโครงการนี้ให้อะไรกับครู

 ส้ันๆ เลยนะ  ให้รางวัลชีวิตของความเป็นครู

.....................................
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ครูปรียา  วรรณโร  

โรงเรียนธรรมโฆสิต  จังหวัดสงขลา   

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 ปัญญาภายในคือปัญญาที่ลึกล้ำา  เป็นปัญญาที่สร้างคนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์แก่สังคม   การศึกษาที่สร้างปัญญาภายในของโรงเรียน

ธรรมโฆสิตโดดเด่นเพราะการอุทิศตนของครูท่านหนึ่งในการปฏิบัติเอง 

จนเข้าใจกระบวนการ  แล้วนำามาสร้างจิตสำานึกใหม่ให้นักเรียน   จนเกิดผล 

เป็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน (transformative learning) ทั้งนี้  

เพราะครูปรียาตระหนักว่ามันเป็นหน้าที่ครูหากต้องการสร้างคนดี    

ทำาให้เป็นตัวอย่างของการทำาโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญาที่เป็นการศึกษา 

ที่แท้จริง
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ครูปรียา  วรรณโร
โรงเรียนธรรมโฆสิต  จังหวัดสงขลา

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ขอตอบ 3 คำาว่า ชอบ เชื่อ และเห็นคุณค่า

ทำ�ไมเชื่อ�แล้วคุณค่ารู้ได้ไง?

 คุณค่ามารู้ทีหลัง ส่วนเช่ือ ตอนน้ันเข้าใจว่าครูเช่ือในหลักการมากกว่า 

ยังไม่รู้รายละเอียด

ตกลงจริงๆ�แรงบันดาลใจมาจากชอบคำ�ว่าเพาะพันธุ์ปัญญากับ

เชื่อในหลักการ�ตอนนั้นรู้หลักการอะไร�?

 หลักการวิจัยตามหลักเหตุ-ผลนะ ในเอกสารเขาบอกว่า “การเรียนรู้ 

เกิดจากประสบการณ์เองมีพลังมากกว่าการบอกของผู้อ่ืน” มันใช่เลย “ครูคือ 

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียน” น่ีก็สะดุดใจนะ มันต่างจากท่ีเราทำา 

อยู่แล้ว  “วิจัยคือกระบวนการพัฒนาปัญญาใช้ความรู้เดิมมาสร้างปัญญาใหม่”  

“ครูผู้มอบปัญญ� 

    ภ�ยในให้ผู ้เรียน”
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อันนี้งงมาก เรารู้จักวิจัยน้อยมาก ข้อสุดท้าย “นักเรียนต้องได้ทักษะ 

การเรียนและทักษะชีวิตจากการทำาโครงงานฐานวิจัย” ข้อน้ีมันไปสนับสนุน 

ข้อแรก แม้ว่าบางข้อเป็นนามธรรมมาก แต่ครูรู้สึกว่ามันใช่ น่าลอง คำาว่า 

โครงงานฐานวิจัยนี้แปลกกับครูมาก คือเป็นสิ่งที่ตนเองขาด เลยอยากรู้... 

อยากพัฒนาตนเอง พอไปเจอข้อ 4 ว่าเพื่อนักเรียน ก็รู้สึกว่าโครงการนี ้

มีเป้าหมาย มีหลักการที่ชัดมาก

เช่ือหลักการบางทีมันก็นามธรรมมาก�นอกจากเช่ือหลักการแล้ว�

ครูยังเชื่ออะไรอีกไหม?

 คือ เชื ่อว่า...การศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์  

ตอนแรกที่เข้ามาก็ไม่รู้ว่ามีวิธีการทำาอย่างไรหรอกนะ หลังเข้ามาแล้วจึงได ้

รู้จักจิตตปัญญา ปฏิบัติตามมีความสุขพบสิ่งดีๆ เริ่มเข้าใจการเกิดปัญญา

ภายใน เอ่อ.. ปัญญาอย่างนี้การศึกษาของเราไม่มีให้เด็กเลย มัวแต่สอนให้

เป็นคนดีโดยเอาปัญญาข้างนอกมาสอน มันไม่น่าทำาให้เป็นคนดีได้ เริ่มเข้าใจ 

เร่ือง transformative learning ว่าเราต้องหาทางให้เขาเรียนจนเกิดปัญญา

ภายใน  เมื่อ transform แล้วมันก็ยั่งยืนได้ในตัวเด็ก 

การพูดได้อย่างนี้�รู้สึกว่าครูเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ไหม?

 เปลี่ยนที่วิธีการทำาหน้าที่ครู คือแต่ก่อนเราเข้มงวด คิดว่าการกวด 

ขันเข้มงวดจะทำาให้เด็กเรียนได้ดี เราเพิ่งมาเข้าใจเรื่องจิตใจที่พร้อมเรียนก ็

จากเพาะพันธ์ุปัญญาน้ีเอง พอดีได้เห็นตัวอย่างจาก อ.ไพโรจน์ ด้วย พอลอง

จัดการตัวเองใหม่ เม่ือครูได้เป็นผู้รับฟังอย่างลึกซ้ึง และได้ใช้การส่ือสารเชิงบวก  

บรรยากาศการเรียนเปล่ียนไปมาก ในห้องเรียนก็เปล่ียน นอกห้องเรียนก็เปล่ียน 
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เราก็เริ่มมีความสุขมากขึ้น เหนื่อยมากนะ เพราะมีงานเพิ่ม ต้องคิดงานใหม่

ตลอดเวลา แต่ก็เหมือนไม่เหน่ือย คือ มันมีจังหวะท่ีเพาะพันธ์ุปัญญาสนับสนุน

เราต่อเนื่อง  ทำาท่าหยุดเดิน  เขาก็มากระตุ้น 

ใครบ้างที่มีบทบาทที่ถือว่าสำ�คัญ

 ที่เป็นประจำาก็พี่เลี้ยง ที่เป็นรอบๆ ก็กระบวนการ workshop  

พัฒนาระบบคิดปีละ 2 ครั้ง รวม 3 วันของ อ.สุธีระ เราไปเข้าใจการเกิด 

ความคิดท่ีเป็นการสร้างปัญญาภายนอกกันตอนน้ัน มันมา support การทำา  

RBL ของเด็กๆ เป็น workshop ที่มีเรื่องใหม่ๆ เข้ามาให้เราเรียนรู้ทุกครั้ง 

นักเรียนที่เข้าร่วมกับเรารู้สึกว่าเขาได้เปิดสมองมากนะ workshop 2 วัน 

เด็กและครูอยู่และตื่นตัวตลอด  คือเราไปแล้วรู้สึกว่าเราได้มากๆ

ทราบมาว่าชุมชนก็เข้ามาสนับสนุน?

 เราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ชานเมือง ก็รู้อยู่ว่าเด็กเป็นลูกหลาน 

ในชุมชน ค่อนข้างเสียเปรียบ เพราะคนท่ีมีโอกาสก็หนีเข้าไปเรียนในหาดใหญ่

กันหมด พอดีหลักการทำางานของเพาะพันธุ์ปัญญาให้หาโจทย์จากท้องถิ่น  

เราเลยมีโอกาสไปชุมชน พวกกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านท่ีมีในชุมชนคงรู้สึกแปลก 

ในตอนแรกว่าทำาไมเด็กออกมาเรียนวิชาชุมชนที่นอกห้อง คงสงสัยว่าที่มีใน 

ตำาราเรียนหมดจนไม่มีให้เรียนแล้วม๊ัง ทีน้ีพอไปเรียนจากชาวบ้านเขาก็ดีใจมาก

ที่ได้เป็นครู สอนหมดทุกอย่าง อยากได้อะไร อยากทดลองอะไร เขาก็จัดให้ 

หลวงพ่อที่วัดท่านเข้ามาช่วยเรื่องค่ายคุณธรรม ได้ฝึกเด็กด้านสมาธิ ให้นิ่ง 

กับการเรียนรู้
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พื้นฐานเด็กที่นี่เป็นอย่างไร?

 เขาขาดโอกาส นักเรียนบางคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะ

สาเหตุมากมายซ่ึงบางคนไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เป็นเพราะการศึกษาของเขาให้คำาตอบ 

ท่ีเขาสงสัยไม่ได้ เด็กจะบอกว่า เรียนไปเพ่ืออะไร เพ่ือใคร หลากหลายเหตุผล 

ตอนน้ันครูก็ตอบเขาไม่ได้ เรารู้แต่ว่าเขามีหน้าท่ีเรียนตามท่ีเราจัดให้ ต้องผ่าน 

การประเมิน ส่วนเรามีหน้าท่ีสอนเขาให้ผ่านประเมิน ตอนน้ันเราไม่รู้ว่าเพราะ 

เขาคิดไม่เป็น เพราะการศึกษาที่เราจัดให้ไม่สามารถสอนให้เขาคิดเป็น 

เขาไม่เข้าใจว่าต้องรักตนเอง เขาเห็นคุณค่าของตนเองน้อยมาก ในที่สุดเด็ก 

ก็หมดพลังการเรียนรู้ ทำาตัวหลุดออกจากระบบ เสียอนาคต พวกน้ีเป็นเร่ืองท่ี 

คนเป็นครูในพื้นที่รู้สึกเจ็บปวดมาก  ไม่รู้จะหาทางแก้ยังไง

จากประสบการณ์ที่ทำ�มา�ถ้าเราจะทำ�ให้ดีขึ้นครูมีข้อแนะนำ��

อะไรบ้าง?

 ในด้านเพาะพันธุ์ปัญญานั้นคงไม่มีอะไรแนะนำา ที่มาช่วยอยู่นี้ดีเกิน

คาดแล้ว รู้สึกขอบคุณมาก คิดว่าปัญหาอยู่ที่โรงเรียนมากกว่า ต้องลดภาระงาน 

อ่ืนท่ีกินเวลาของครู ความจริงเร่ืองน้ีเป็นท่ีรู้กันมานานแล้ว มีคนพยายามช่วย 

ลดเวลา มีนโยบาย แต่ดูเหมือนย่ิงทำาย่ิงมีงานมากข้ึน ส่วนมากเป็นงานข้อมูล  

งานรายงาน งานประเมิน งานประกวด เขาคงนึกว่าได้ข้อมูลแล้วจะเอาไปออก

มาตรการแก้ปัญหาภาระครูได้ ก็ไม่เห็นทำาได้สักที ที่นี้พอโครงงานฐานวิจัย 

ของเพาะพันธุ์ปัญญาเข้ามามันยิ่งต้องการเวลาอีก
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งาน�RBL�ใช้เวลามาก�ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ?

 ใช่เหมือนกัน แต่เมื ่อมันให้ผลตอบแทนเป็นผลที่ดีแก่เด็กเหนือ

โครงการอื่น การจัดระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย นักเรียนต้อง 

ฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง ต้องใช้เวลาที่ติดต่อกัน ครูคิดว่าเราต้อง 

ทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยลดโครงการอื่นลง ตอนนี้ที ่ทำาได้ คือ 

จัดการจัดค่ายการเรียนรู้และใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด 

ค่ายเป็นยังไง�ใช้กิจกรรมอะไร?

 คือครูมีความคิดว่าค่ายทำาให้เรามีสมาธิดีกว่า  เพราะไปเพ่ือจุดประสงค์ 

เฉพาะเลย ค่ายแรกเราจะฝึกทักษะการสร้างโจทย์ ค่ายต่อมาเป็นการออกแบบ 

การทดลองและค่ายสุดท้ายคือฝึกทักษะการนำาเสนอ 

นอกจากเวลาแล้วความสามารถของครูใช้ได้ไหม?

 ยังไม่ถนัดด้านโครงงานฐานวิจัย เพราะเราเป็นครูการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี ขาดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ในท่ีสุดต้องให้ครูวิทยาศาสตร์ท่ีเกษียณ 

แล้วของโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ชวนนักศึกษาครูฝึกประสบการณ์ 

วิทยาศาสตร์ร่วมเรียนรู้ร่วมกับทีมแกนนำาในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  

จะเห็นว่าจริงๆ แล้วนอกจากเร่ืองเวลา เราสามารถจัดการได้ ถ้ารู้จักมองหา

คำาตอบจากรอบตัวเรา ในพื้นที่เรามีตัวช่วยมากมาย แต่ก็ต้องแก้ปัญหาด้าน

นักเรียนกันอีก คือนักเรียนไม่เข้าใจว่าควรทำาอะไรแค่ไหน โจทย์วิจัยที่คิด 

ทำากันเป็นเรื่องยากเกินตัว   เช่นทำาสิ่งประดิษฐ์ที่ยากตามที่เด็กวัยนี้เขาฝันกัน 

ครูเองก็มองโจทย์ไม่ทะลุ ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีปัญหาอะไร เม่ือปล่อยให้ทำาไปมันตัน 

นักเรียนจะรู้สึกท้อแท้ หมดกำาลังใจ ไม่อยากทำา กระบวนการกลุ่มเริ่มอ่อนแอ 
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แล้วปัญหานี้ครูแก้อย่างไร�?

 ถอยมาที่ฐานที่ตั ้ง คือชุมชนใหม่ เราจัดเสวนา เชิญผู้นำาชุมชน 

พระ ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมเสวนาสักหนึ่งประเด็น เช่น ของดี

อำาเภอนาหม่อม จากนั้นนำานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ผลิตของดีเหล่านั้น 

เช่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นจุดที่เราเข้าใจวิธีการศึกษาปัญหาจากชุมชน  

มันทำาให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย นักเรียนได้โจทย์วิจัยที่ท้าทายความสามารถ  

มีการสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี ต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการทำางานร่วมกัน  

และสร้างนิสัยที่ดีมีความรับผิดชอบ เราต้องยอมรับว่าการเรียนรู้แบบ RBL  

ของเพาะพันธุ์ปัญญามันทำายากมาก แต่ต้องอย่าหมดหวัง เชื่อมั่นในระบบ

สนับสนุนที่โครงการมีให้  แม้ว่าปัญหามีมากมาย  แต่สุดท้ายของการแก้ปัญหา 

คือมีวิธีคิดที่ดี  ที่ถูกต้อง  เมื่อคิดถูกคิดดีทุกปัญหามีทางแก้ไข 

อะไรคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ภูมิใจท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงของเด็ก ท่ีการศึกษาปกติท่ีเราเคยทำามา 

มันให้ไม่ได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เขียนไว้ว่า 

“การเรียนรู้ท่ีแท้ในทุกระดับอายุและทุกระดับการศึกษาล้วนต้องเป็น 

Transformative Learning ท้ังส้ิน คือการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ภายในตนเอง ในลักษณะของการให้ความหมายใหม่ของสิ่งต่างๆ เกิด 

การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ความมุ่งมั่น และพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้ที ่

นำาไปสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์” ครูพบว่า นักเรียนในโครงการนี้เปลี่ยนแปลง

ทั้งวิธีคิด คิดเชิงบวก และพฤติกรรม เป็นคนดี มีความมุ่งมั่น กล้าแสดงออก  
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นี่คือผลของพลังแห่งการเรียนรู้ที่เพาะพันธุ์ปัญญามอบให้ค่ะ ความสำาเร็จ 

ของเราเป็นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ่   วันที่กรรมการสภามาเยี่ยมเราเป็นวันที่โรงเรียนภูมิใจมาก

.....................................
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ครูทิพยา  ณ พัทลุง

โรงเรียนระโนดวิทยา  จังหวัดสงขลา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 การสอนโครงงานแบบที่ เป็นอยู่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษา 

เพื่อสร้างปัญญาให้ผู้เรียน  เชื่อและทำาตามๆ กันมาเช่นนั้นจนเป็น

วัฒนธรรมโรงเรียนระโนดวิทยาจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงการสอนโครงงาน 

ได้เลยหากไม่มีครูเพาะพันธ์ุปัญญานามทิพยา  ผู้ฉีกกฎการสอนโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ให้ เป็นการพัฒนาปัญญาจากกระบวนการคิดที่ เป็น

วิทยาศาสตร์  นำาเอาบริบทรอบโรงเรียนมาสร้างทักษะชีวิต  ให้นักเรียน

เห็นผู้อื่น สิ่งอื่นที่สัมพันธ์กับตน ผลงานเป็นที่ประจักษ์นำาไปสู่ทีมงาน 

ที่เข้มแข็ง  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร
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อยากรู้ที่มาที่ไปที่เข้ามาร่วมงานกับเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ดิฉันเป็นครูที่สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว โรงเรียนได้

ข้อมูลแล้วสนใจ  ดิฉันเป็นฝ่ายถูกเลือกให้เข้าร่วม

ตอนนั้นรู้สึกอย่างไร?

 เป็นเรื่องปกติที่ครูถูกกำาหนดให้ทำาโครงการอยู่แล้ว ไม่ใช่ครั้งแรกที ่

ถูกกำาหนดให้ทำาโครงการน้ี เราเป็นครูวิทยาศาสตร์ ก็เป็นกลุ่มสาระเหมาะสม 

กับโครงการ เรื่องการทำาโครงงานเป็นที่เข้าใจว่าเป็นของครูวิทยาศาสตร์

ความรู้สึกไม่แตกต่างจากที่ผ่านมา มีความรู้สึกดีๆ อย่างหนึ่งคือชอบชื่อ 

เพาะพันธ์ุปัญญา น่าสนใจมากกับคำาว่า เพาะพันธ์ุปัญญาจะมีวิธีการเพาะพันธ์ุ 

ปัญญาให้กับนักเรียนอย่างไร 

“ครูผู้เปลี่ยนวัฒนธรรม			 

			ก�รสอนโครงง�น”
ครูทิพยา  ณ พัทลุง

โรงเรียนระโนดวิทยา  จังหวัดสงขลา
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ตอนไหนที่เริ่มรู้สึกว่าต่างจากโครงการอื่น�แล้วมันมีอิทธิพล

กับครูอย่างไร?

 เมื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์พี่เลี้ยงจัดอบรมจิตตปัญญา ทักษะการคิด 

ได้มีโอกาสเข้าร่วม PLC กับโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

และได้รับโอกาสจากศูนย์พี่เลี้ยงไปอบรมกับส่วนกลาง เช่น การโค้ชชิ่งและ

เวทีพูนพลังครู จึงทำาให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมาก รู้สึกว่าโครงการนี้

เอาจริงในการพัฒนาครู แล้วเขาพัฒนาจากการปฏิบัติ ต่างกับที่ผ่านมาที่เรา

ไปอบรม รับเอกสาร นั่งฟัง ถ่ายรูป จบกลับโรงเรียนรู้สึกเสียเวลา บางงานม ี

ของแถมมอบหมายงานมาให้เราทำา ไม่นานตามงานจากเรา กลายเป็นว่า 

เราส่งผลงานให้เขา  โครงการน้ีมีอิทธิพลจากความประทับใจความเป็นมิตรมากๆ  

มีพี่เลี้ยงคอยชวนคุย ชวนคิด และช่วยแก้ปัญหา

เป็นการอบรมที่เราได้ใช้ในการทำ�งานของเรามากกว่า?

 ใช่ค่ะ โดยเฉพาะจิตตปัญญาศึกษา ทำาให้ดิฉันเข้าใจการทำาหน้าที่ครู

ท่ีเป็น coach มากกว่าการมาเป็นคนบอกความรู้หน้าห้อง  ดิฉันคิดว่าครูอย่าง

เราต้องการกระบวนการใหม่ๆ มาปฏิบัติแล้วได้ผลเลย ไม่ใช่ให้เราไปอบรม 

แต่หลักการ ที่หลายครั้งก็รู ้นะว่าเอาความคิดมาจากฝรั่ง สมัยก่อนก็ม ี

เรื่อง world class school ตอนนี้ก็สะเต็มอีกแล้ว ผลจาก workshop  

จิตตปัญญาทำาให้ดิฉันรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ไม่ด่วน 

ตัดสินว่าเขาต้องเป็นอย่างที่ดิฉันคิด เห็นความแตกต่างของเด็กมากขึ้น  

พยายามที่จะเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น ห้องเรียนม ี

ความยืดหยุ่น ไม่เครียด จึงทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งคร ู

และนักเรียนมีความสุข
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�เราคุยเรื่องจิตตปัญญาที่เป็นฐานใจ�อยากทราบว่าครูได้อะไร

ไปใช้จากฐานสมองที่เพาะพันธุ์ปัญญาจัดให้?

 การเป็นครูวิทยาศาสตร์ สอนโครงงานมาก่อน ที่ได้คือความคิดใหม่  

ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการทำาโครงงานกับการวิจัยที่ บูรณาการกัน 

เป็นเครื่องมือการศึกษาที่พัฒนานักเรียนได้   หลายคนคิดว่าการทำาโครงงาน 

พัฒนาฐานสมองอย่างเดียว ดิฉันยืนยันว่าไม่จริง มันพัฒนาฐานกายและ 

ทักษะชีวิตอีกมากมาย

มันต่างกับโครงงานเดิมของครูอย่างไร?

 เดิมโครงงานมี 2 ประเภทนะ พวกส่ิงประดิษฐ์ หรืองานศิลปะน่ีเป็น 

กลุ่มหนึ่ง กับการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง การสกัดสาร 

โน่นนี่นั ่นอีกอย่างหนึ่ง มันได้ฝึกกระบวนการวิทยาศาสตร์กับเครื่องมือ  

แต่เพาะพันธ์ุปัญญาจะไม่ติดกับเคร่ืองมือ ใช้หลักกระบวนการคิดแบบเหตุกับผล 

มาอธิบายคำาตอบจากการทำางาน แล้วงานจำานวนมากเป็นงานนอกห้อง 

ปฏิบัติการ มันมีชีวิต มันสอดคล้องกับความจริงของชีวิตนักเรียนมากกว่า  

เขาชอบ เห็นชัดว่าเรียนไปทำาไม ก็เอาไปใช้งานตอนทำาโครงงาน ทีนี้พอมัน 

ไม่ติดเครื่องมือ เด็กๆ ก็ต้องใช้จินตนาการมากขึ้น แก้ปัญหานี้ยังไงดีนะ  

ไปทางไหนได้บ้าง เขารู้จักมองทางเลือกมากข้ึน รู้จักการถกเถียงในการเลือกเอา 

ทางเลือกมาใช้ คือคำาตอบปลายเปิด ไม่ปิดแบบเครื่องมือในห้องแลป  

ตลอดการทำางานมีแต่เรื ่องเรียนรู ้ที ่เป็นจริงทั ้งนั ้นเลย แต่ครูต้องรู ้จัก 

การสร้างเงื่อนไขให้เขาเรียนรู้นะ
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หมายความว่าไง?

 หลังจากปฏิบัติ เราต้องรีบเอามาเรียนกันสดๆ เลย เช่นทำา AAR  

ทำา Reflection เรารู้สึกอย่างไรกับท่ีทำา เราเห็นอะไรนอกตัวบ้างไหม ทบทวน

ความสำาเร็จ ความผิดพลาด ถามตัวเองว่าเราได้อะไร เราขาดอะไร ต่อไปเรา 

จะทำา ไม่ทำาอะไร คำาถามพวกนี้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มมาก 

คือ.. ยังไงละ ครูหลายคนที่ไม่อยู่ในโครงการมาได้ยินแล้วอาจคิดว่าไม่ใช ่

การเรียนก็ได้นะ เพราะเขาติดว่าเรียนคือการยึดนิยาม ยึดเรื่องราวที่อยู่ใน

หนังสือ ความจริงเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ได้ทิ้งเนื้อความรู้นะ เราให้เด็กดึงออก

มาใช้ตอนอธิบายปรากฏการณ์ที่เขาพบจากการทำางาน  อย่างนี้จึงเป็น RBL

ครูคิดว่าต้องการการสนับสนุนไปนานแค่ไหน�อีกนัยหนึ่งคือ

ถ้าเราไม่มีทุน�เพาะพันธุ์ปัญญาที่โรงเรียนจะเป็นอย่างไร?

 แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สำาหรับดิฉันคงจะสอน 

โครงงานโดยใช้แนวการสอนโครงงานฐานวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ซึ่งจะเริ่มโดยขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน โดยการเข้าค่ายให้กับนักเรียน ขั้นสอนประกอบด้วยการคิดโจทย์

หัวข้อโครงงานโดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นฐาน ฝึกจิตใจให้คิดบวกโดยใช ้

จิตตปัญญา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและการเผยแพร ่

ผลงาน ชั้นประเมินผลจะสังเกตจากการสะท้อนคิดของนักเรียนร่วมกับ 

แบบประเมิน จะสอนโครงงานให้กับนักเรียนในแนวทางนี้ตลอดไป ก่อนที ่

จะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีกว่านี้
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แล้วครูคนอื่นจะเอาด้วยหรือ?

 ยังไม่ทราบ แต่ดิฉันคิดว่าความยั่งยืน ความต่อเนื่องอยู่ที่ตัวเราเอง

มากกว่า อยู่ท่ีนักเรียนด้วย ถ้าเราดึงนักเรียนรุ่นพ่ีมาช่วยรุ่นน้อง มันน่าจะเป็น 

ไปได้ที่เพาะพันธุ์ปัญญายังอยู่ที่โรงเรียนต่อไป

จากที่ทำ�มานาน�กับการเป็นครูสอนโครงงานด้วย�ครูคิดว่า

ปัญหาของเพาะพันธุ์ปัญญาในโรงเรียนมีอะไรบ้าง�ที่สำ�คัญๆ?

 ตอนเร่ิมโครงการใหม่ๆ มีทีมครูแกนนำาท่ีโรงเรียนคัดเลือกครูประมาณ 

10 คน พอผ่านไปได้ 1 ปี ครูลาออกเหลือครูในโครงการประมาณ 3 คน  

สาเหตุท่ีลาออกเพราะครูไม่เข้าใจ ไม่รู้จะสอนอย่างไร ครูท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ

ขาดการประสานงาน ไม่มีการประชุมชี้แจงสอบถามปัญหาอุปสรรคของ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นบรรยากาศความจริงของโรงเรียนไหม 

เราไม่เคยทำาโครงการยากๆ อย่างนี้มาก่อน ที่ผ่านมาเป็นโครงการฉาบฉวย 

ทั้งนั้น ต้องทำาตามอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น เพาะพันธุ์ปัญญาต้อง 

การสร้างให้เป็นความรู้สึกของครูเอง   จึงเอาจิตตปัญญาเข้ามาเปล่ียนครู  แต่มัน 

เปลี่ยนได้ไม่หมดหรอก เราต้องยอมรับความจริงนี้ ต้องคิดว่ามันเป็นปัญหา 

ของคนอ่ืน ไม่ใช่ปัญหาเรา ต้องอดทนทำาต่อไป ปีท่ี 2 หัวหน้าโครงการลาออก 

ครูเหมือนหยุดนิ่งอยู่ที่จุดสตาร์ทใหม่ เพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่รู้อะไรเลย 

เราอยู่โรงเรียนอย่างเดียว คนท่ีไปอบรมไม่ได้ถ่ายทอดต่อ ต้องสรรหาหัวหน้า 

และครูมาเพิ่ม คราวนี้ผู้บริหารบังคับให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

เข้าร่วมโครงการทุกคน แต่สุดท้ายครูท่ีถูกบังคับไม่สามารถช่วยเหลือโครงการได้ 

การพัฒนาครูให้ได้ดั่งใจของเพาะพันธ์ุปัญญาเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก  

แถมบริบทของโรงเรียนก็เปลี่ยนบ่อยมาก
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ดูเหมือนผู้บริหารสนับสนุนมาก�ถึงกับสั่งให้ครูสาระวิทยาศาสตร�์

ทำ�เพาะพันธุ์ปัญญา?

 การบังคับมันเกิดตอนส่ังเท่าน้ัน แต่ความสำาเร็จมันเป็นความต่อเน่ือง 

ของการทำางาน ถ้าสั่ง เขาก็มาอบรม มาร่วม แต่นั่งรอให้หมดเวลาใช่ไหม  

อย่างนี้จะได้อะไร เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสียอารมณ์ ดีไม่ดีเสียเพื่อน  

บังคับมันเป็นการขัดใจ มันต้องแก้ที่ใจ ที่จิตวิญญาณครูที่เสียไป

จิตวิญญาณเสียไปเพราะอะไร?

 ระบบที่ต้องทำางานสนองใครก็ไม่รู ้ ไม่เห็นตัวตน อยู่ไหนไม่รู ้  

ไม่ใช่ระบบที่ให้ครูทำางานสนองเด็กตามแรงบันดาลใจของการเข้ามาเป็นครู 

ในวันแรกไง

เอาละถ้าเราเปลี่ยนครูด้วยจิตตปัญญาศึกษา� แล้วผู้เรียนล่ะ��

ถ้าเขาไม่เปลี่ยนมันจะจูนกันได้หรือ?

 จิตตปัญญของครูจูนเข้ากับเด็กได้ ไม่ใช่ปัญหา เพราะเด็กเขาก็รอ

ครูคนใหม่อย่างนี้   ปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญา 

ของนักเรียน คือ ตัวอย่างปีแรกได้นักเรียน ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ และเรียนในรายวิชา IS เพราะในโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

จัดวิชา IS ไว้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เด็กระดับนี้วิชาการแข็งตัวแล้ว 

เขาไม่สนใจกิจกรรมการเรียนแบบนี้ เพราะมุ่งไปที่เรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัว 

สอบเข้ามหาวิทยาลัย เราเลยเรียนรู้ว่าผิดกาลเทศะแล้ว มันกลายเป็นเอาส่ิง 

ที่เขาไม่ต้องการไปให้เขา โชคดีที่ผู้บริหารยอมให้เราปรับโครงสร้างหลักสูตร 

ของโรงเรียน  เปลี่ยนวิชา IS มาเริ่มเรียนที่ ม.4 
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รู้สึกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะ�มันมีบริบทเฉพาะมากเลย?

 ใช่ ถ้าพี่เลี้ยงไม่เข้าโรงเรียนก็จะไม่รู้ ดีที่ อ.ไพโรจน์มาบ่อยมาก 

บางทีไม่มีอะไรก็มาคุยปัญหา มาเรียนรู้ปัญหา แล้วเสนอความคิดว่าอย่างนี ้

แก้ได้ไหม หรือต้องอย่างโน้น โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาดีที่มีพี่เลี้ยงที่ม ี

อุปนิสัยสอดคล้องกับความต้องการของเรา

ยังไง�สอดคล้องยังไง?

 คือไม่มาส่ังแบบคนรู้ดี รู้มากกว่า ปกติการพัฒนาครูเขาก็ใช้อาจารย์

มหาวิทยาลัย แต่ส่วนมากมาแบบรู้ดีในหลักการ ไม่รู้ในบริบทที่บางอย่างม ี

ข้อจำากัดทำาไม่ได้ พอเราทรุดก็เอาธรรมะมาคุย ชวนไปเข้าวัดก็มี มันเยียวยา 

เราได้  อยากให้โครงการอ่ืนๆ  มาเรียนรู้การเป็นพ่ีเล้ียงจากเพาะพันธ์ุปัญญามาก 

ทุกโรงที่คุยด้วย�ไม่มีที่ไหนเลยไม่บอกว่าเวลาเป็นอุปสรรค?

 งานครูมีมาก บางครั้งว่างไม่ตรงกัน แม้จะอบรมวันหยุด แต่ก็ไม ่

สามารถไปต่อเนื่องได้ อีกอย่างการอบรมเรื่อง RBL มันต้องตั้งใจจริงๆ  

ต้องต่อเนื่องจึงจะเข้าใจทั้งหมด พอขาดทีนี้ครูเริ่มหลุด ไม่ทราบเป้าหมาย 

ที่ชัดเจนของโครงงานฐานวิจัย อย่างที่บอกแล้วในปีแรกครูที่อบรมไม่ได้สอน 

ครูท่ีสอนไม่ได้อบรม เลยทำาให้การสอนไม่บรรลุเป้าหมาย โครงงานในปีแรก 

จึงออกมาเป็นโครงงานประเภทสำารวจแบบท่ีเราเคยชินกันอยู่ และค้นพบว่า

โครงงานสำารวจไม่สามารถปรับวิธีคิดเชิงบวกให้แก่นักเรียนได้ เวลายังเก่ียวกับ 

คาบสอน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่มีคาบว่าง การสอนโครงงานใช้เวลา

เฉพาะในคาบสอน จะไม่เพียงพอสำาหรับการทำาโครงงานให้สำาเร็จ เราต้องนัด 
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นักเรียนมานอกเวลา เช่น หลังเลิกเรียน คาบพักเที่ยง หรือบางครั้งเป็น 

วันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) ผู้ปกครองไม่เข้าใจ คือเห็นว่าที่เรานัดมาต้อง 

มาเรียนหนังสือสิ เคยเห็นแต่ครูนัดมาติว แต่นี่นัดมาทำางานอะไรก็ไม่รู ้  

จะเอาไปสอบก็ไม่ใช่

ครูรู้สึกไหมว่าได้อดทนกับงานนี้มาก�ขอถามว่าได้คำ�ตอบกับ�

ตัวเองไหมว่าทำ�ไปทำ�ไม?

 คำาตอบมันมาตอนท้าย รู้สึกเสียดายมากที่งานแบบนี้เราได้คำาตอบ

ตอนท้าย ถ้าเราทำาให้ครูได้คำาตอบตั้งแต่แรก เราไม่น่ามีปัญหามากอย่างนี้ 

คราวนี้การได้คำาตอบมันเป็นรางวัลเฉพาะตนซะอีก จะไปอธิบายให้ใครฟังก็

เชื่อยาก รางวัลที่ได้มาคือ ความภูมิใจที่ทำาให้นักเรียนของเราคิดเป็นเหตุเป็น

ผลมากขึ้น รู้จักแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี มีความสามารถในการกรองพฤติกรรม

และสถานการณ์ต่างๆ ออกมาเป็นรูปแบบท่ีเข้าใจได้ เขาเข้าใจว่าเร่ืองท่ีเรียน 

มันสัมพันธ์กับชีวิตข้างหน้า  รู้อย่างน้ีแล้ว  เขาก็เรียนอย่างมีเป้าหมายมากข้ึน

 อีกเร่ืองท่ีดีใจมากกว่า คือพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป ถือว่าเขาได้ทักษะชีวิต 

คือ มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน กล้าคิดกล้าแสดงออก และ 

อีกหลายๆ อย่าง ตัวดิฉันเองก็เปลี่ยนไป รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 

ยืดหยุ่น การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น หันมาใช้

คำาถามมากขึ้น  ทั้งหมดนี้เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติเองทั้งสิ้น รู้แล้ว 

ได้มีโอกาสช่วยเพื่อนครูอื่นจากการจัด PLC รู้ถึงคุณค่าของเราเอง

.....................................
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ครูไชยา  รัชนีย์  

โรงเรียนสทิงพระวิทยา  จังหวัดสงขลา   

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 การศึกษาทำาให้วิทยาศาสตร์ห่างไกลชีวิตประจำาวันเพราะถูก 

การประเมินความรู้เนื้อหามาปิดตาให้มืดบอดจากความเป็นจริงของ 

ชีวิตนักเรียน   โครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญาฉายแสงสว่างให้

ครูไชยาจัดกระบวนการทำาโครงงานให้เกิดทักษะวิทยาศาสตร์  ที่นักเรียน 

โรงเรียนสะทิงพระวิทยาแก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้   เพราะ 

ครูเข้าใจปรัชญาการศึกษาท่ีควรบ่มเพาะปัญญาให้เกิดกับเยาวชน   

ชีวิตมนุษย์ที่ดำารงอยู่ด้วยความดีด้านในได้ถูกปลุกให้ตื่นด้วยสัมมาทิฐิ 

ในตัวนักเรียน 

235“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



“ครูผู้บูรณ�ก�ร 

		วิทย�ศ�สตร์กับชีวิต”
ครูไชยา  รัชนีย์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา  จังหวัดสงขลา

มีอะไรดลใจให้ครูมาเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา?

 ทราบข่าวมาว่า สกว. มีกระบวนการพัฒนาการศึกษาใหม่และ 

ต้องการพัฒนาครู เพื ่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนพัฒนา 

ความคิดขั้นสูงได้  จึงสมัครเข้าร่วม 

ครูเคยแสวงหารูปแบบใหม่มาก่อนมากไหม?

 มาก กระทรวงมีรูปแบบกระบวนการใหม่ ผมก็พยายามไปเข้าร่วม

เข้าอบรมทุกครั้ง แต่มันเอามาใช้ไม่ได้ เราไปแค่รับรู้ว่าทำาอย่างนั้นอย่างนี้

ไม่เคยฝึกปฏิบัติ พอเอามาใช้แล้วติดขัดก็ไม่รู้ไปหาใคร ยังไม่เคยเจอรูปแบบ

ที่ทำาให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาที่คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาของตนเอง 

และสังคมได้ด้วยตนเอง
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อะไรในรูปแบบของเพาะพันธุ์ปัญญาที่ครูคิดว่าได้รูปแบบ�

ที่กำ�ลังต้องการ?

 มันผสมกันหลายอย่าง ชอบท่ี อ.ไพโรจน์ เน้นการมีสติ สมาธิ และ 

ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลของ อ.สุธีระ ความจริงที่ชอบ

มากคือหลักการที่นักเรียนเรียนจากปฏิบัติเป็นผู้สร้างความรู้เอง เรื่องนี้พูด 

มานานแล้วมีรูปแบบต่างๆ เช่น IBL PBL แต่ที่ผมรู้มาก็รู ้แค่ว่ามันเป็น 

อย่างนั้น  เป็นอย่างนี้ตามตำารา

เมื่อได้ยิน�RBL�ครั้งแรกรู้สึกอย่างไร?

 ค่อนข้างกลัวและกังวล คือคิดว่าใหม่กับเรามากที่เอา RBL ไปให ้

นักเรียน สงสัยว่าทำาได้หรือ ทำายังไง แล้ววิจัยมันสร้างการเรียนรู้ได้ยังไง  

ตอนนั้นสงสัยไปหมด ยิ่งมาเข้า workshop การพัฒนาความคิดเชิงระบบ  

ย่ิงทำาให้รู้เลยว่ามีเร่ืองอะไรในการทำาวิจัยท่ีน่าสนใจมาก   เป็นเร่ืองท่ีเราไม่รู้มาก่อน 

เดิมเข้าใจว่าวิจัยเป็นงานของครูไม่ได้นึกว่ามันจะสร้างการเรียนรู้ได้ขนาดนี้

ตอนนี้เข้าใจวิจัยว่าสร้างการเรียนรู้ชัดเจนแล้ว?

 คิดว่าพอเข้าใจในหลักของมันครับ โดยเฉพาะเมื่อเข้าใจความคิด 

ที่เป็นเหตุเป็นผล ก็พอจับได้ว่ามันคือการทำาให้เด็กเข้าใจเรื่องราวที่เขาทำา  

โดยเอาสาระวิชามาอธิบายได้นั ่นเอง เข้าใจว่ามันสำาคัญที่กระบวนการ 

ของครูที่ต้องจัดให้วิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้
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ฟังดูก็ค่อนข้างยากที่เข้าใจได้นะ�มันดูดีนะในเรื่องคำ�อธิบาย�

แต่ความจริงง่ายไหม?

 ความยากไม่ได้อยู่ที่ RBL สักเท่าไหร่ เพราะเรามีพี่เลี้ยงช่วยดูแล

อยู่ตลอด มันมายากที่ไม่น่ายากคืออุปสรรคของเราเอง เริ่มจากนักเรียนขาด 

การฝึกสติ ไม่จดจ่อกับงาน ขาดสมาธิในการเรียนรู้ เราต้องยอมใช้เวลาช่วง 

ต้นคาบเคลียร์ความไม่มีสติไม่มีสมาธิกันก่อน ระหว่างสอนก็เตือนเป็นระยะๆ 

โดยครูจะเตือนเองบ้างและบอกให้เพ่ือนๆ ในกลุ่มช่วยกันเตือนบ้าง อีกอย่าง 

ท่ีช่วยได้คือให้นักเรียนจดบันทึกในเร่ืองท่ีได้ฟังมา   การมีงานต้องมีการจดบันทึก 

ทำาให้เขาต้องตั้งใจฟังมากขึ้น เพื่อจับใจความให้ได้ การจดบันทึกก็เป็น 

การตั้งสติในการเรียบเรียงให้สื่อสารได้  วิธีนี้ทำาให้เขาเรียนเป็น

แล้วตอนทำ�โครงงานละคะ�ปัญหาคืออะไร?

 นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานไม่ได้ นักเรียนเขาไม่เคยมองอะไรอย่าง 

ละเอียดเห็นอะไรก็ผ่านๆ ไป ไม่มีทักษะในการนำาสิ่งที่เห็นมาโยงกับสิ่งที่รู ้

มาก่อน เลยไม่รู้ว่าที่เห็นนั้นจริงๆ มีประเด็นอะไรที่เรียนรู้ได้จากการทำา 

โครงงานบ้าง สมัยก่อนหัวข้อโครงงานก็ลอกๆ ทำาตามๆ กันมา แต่พอเป็น

เพาะพันธุ์ปัญญามันต้องเอามาจากเรื่องจริงรอบๆ ตัวเด็ก คราวนี้ไม่มีอะไร 

ให้ลอก คิดหัวข้อโครงงานไม่ได้ ที่คิดได้ก็เป็นวิธีเดิมๆ คือ สำารวจ สัมภาษณ์ 

พอบอกให้เขียนผังเหตุผล เขาก็อ่อนในระบบคิดแบบเหตุผลอีก สูตรสำาเร็จของ  

อ.ไพโรจน์ คือให้นักเรียนสัมผัสกับชุมชนจริงๆ ก่อน เอาเร่ืองอาชีพน่ีแหละครับ 

มันตรงกับชีวิตพวกเขา เห็นความเชื่อมโยง เห็นปัจจัยที่เป็นเหตุง่ายหน่อย  

ไปถามปัญหาในชุมชนเลย ทำาอะไร มีปัญหาอะไร อยากจะพัฒนาอะไร  

แล้วใช้คำาถามให้นักเรียนคิด เน้นความคิดเชิงเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งบางกลุ่มก็

ต้องใช้หลายๆ คำาถาม นักเรียนอาจจะไม่พอใจบ้างที่ไม่คุ้นเคยกับการถาม  

จับประเด็นคำาถามไม่ได้  ไม่รู้ถามอะไรแน่  ครูก็ต้องอดทน
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ครูพบเห็นอะไรที่น่าชื่นใจบ้าง?

 นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น มีเหตุผล

ในการทำางานเพิ่มขึ้น รู้จักค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วมาสังเคราะห์  

กล้าคิดกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไป ครูหลายคนก็แปลกใจ

ว่าแค่ออกไปชุมชน ทำาโครงงาน RBL มันก็แค่ได้ออกไปได้ทำางานบางอย่าง  

แต่เขาไม่เข้าใจกระบวนการที่เราจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเห็น

.....................................
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หนังสือล�ำดับที่ 1

โครงงำนฐำนวิจัย : กระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ของกำรศึกษำไทย

(ตุลำคม 2555) 82 หน้ำ

	 เป็นหนังสือเล่มแรกท่ีเขียนก่อนเริ่ม

โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญา	 ผมเขียนจาก

การตกผลึกที่พยายามอธิบายว่าวิ จัยคือ

กระบวนการของการศึกษา	 เพราะสร้าง

กระบวนการคดิอย่างมเีหต-ุผลมตีรรกะ	เขยีน

ส�าหรับเตรียมพี่เลี้ยงให้เข้าใจการศึกษาท่ีใช้

โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ	หนังสือเล่ม

นี้แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

ประมวลเนื้อ
หาหนังสือ

ในโครงการเ
พาะพันธุ์ปัญ

ญาประมวลเนื้อห�หนังสือ
ในโครงก�รเพ�ะพันธุ์ปัญญ�
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	 ตอนที่	1	ท�าไมต้องโครงงานฐานวิจัย	เนื่องจากเป็นค�าใหม่ที่ประดิษฐ ์

ขึ้นมาเพื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	จึงต้องอธิบายต้ังแต่ทฤษฎีการศึกษา 

แบบต่าง	ๆ	เพื่อชี้ให้เห็นว่าในท่ีสุดแล้วการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการคิด

ของนักเรียน	และควรเปลี่ยนการท�าโครงงานที่ท�าอยู่ให้เป็นโครงงานฐานวิจัย

	 ตอนที่	2	การเรียนรู้บนฐานวิจัย	(RBL)	ในโรงเรียน	อธิบายการเรียนรู้

จากระบบคิดเหตุ-ผล	จิตตปัญญาศึกษา	และ	PLC	ที่เป็นเครื่องมือหลักของ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ปิดท้ายตอนนี้ด้วย	RBL	ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	21	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ตอนที่	3	วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน	เพื่อให้ครูเพาะพันธุ์

ปัญญาเข้าใจว่าการท�าโครงงานฐานวจิยัประกอบด้วยอะไรบ้าง	มคีวามต้องการ

พิเศษในการเตรียมครูและนักเรียนอย่างไร	บทนี้จึงกล่าวถึงการหาโจทย์ที่

เป็นโครงงานฐานวิจัยและกระบวนการพัฒนาครูที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จะจัดให้

หนังสือล�ำดับที่ 2

หลักกำรเขียนข้อเสนอโครงงำนฐำนวิจัย 

(พฤศจิกำยน 2555) 63 หน้ำ

	 การเขียน	proposal	งานวิจัยแบบ

เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับคร	ู

สพฐ.	เพราะเราใช้หลักคิด	“ผลเกิดจากเหตุ” 

มาเป็นแกนของสมมุติฐาน	และต้องการให้

นกัเรยีนท�าวจัิยทีค้่นหาหลกัฐานเชงิประจกัษ์

242 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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	 ตอนที่	1	ท�าไมต้องโครงงานฐานวิจัย	เนื่องจากเป็นค�าใหม่ที่ประดิษฐ ์

ข้ึนมาเพ่ือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	จึงต้องอธิบายต้ังแต่ทฤษฎีการศึกษา 

แบบต่าง	ๆ	เพื่อชี้ให้เห็นว่าในท่ีสุดแล้วการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการคิด

ของนักเรียน	และควรเปลี่ยนการท�าโครงงานที่ท�าอยู่ให้เป็นโครงงานฐานวิจัย

	 ตอนที่	2	การเรียนรู้บนฐานวิจัย	(RBL)	ในโรงเรียน	อธิบายการเรียนรู้

จากระบบคิดเหตุ-ผล	จิตตปัญญาศึกษา	และ	PLC	ที่เป็นเครื่องมือหลักของ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ปิดท้ายตอนนี้ด้วย	RBL	ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	21	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ตอนที่	3	วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน	เพื่อให้ครูเพาะพันธุ์

ปัญญาเข้าใจว่าการท�าโครงงานฐานวจิยัประกอบด้วยอะไรบ้าง	มคีวามต้องการ

พิเศษในการเตรียมครูและนักเรียนอย่างไร	บทนี้จึงกล่าวถึงการหาโจทย์ท่ี

เป็นโครงงานฐานวิจัยและกระบวนการพัฒนาครูท่ีโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จะจัดให้

หนังสือล�ำดับที่ 2

หลักกำรเขียนข้อเสนอโครงงำนฐำนวิจัย 

(พฤศจิกำยน 2555) 63 หน้ำ

	 การเขียน	proposal	งานวิจัยแบบ

เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับคร	ู

สพฐ.	เพราะเราใช้หลักคิด	“ผลเกิดจากเหตุ” 

มาเป็นแกนของสมมุติฐาน	และต้องการให้

นกัเรยีนท�าวจัิยทีค้่นหาหลกัฐานเชงิประจกัษ์

ที่สามารถอธิบายหรือบูรณาการสาระวิชาท่ีเรียนได้	ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้

เตรียมไว้ให้พ่ีเลี้ยงท�าความเข้าใจก่อน	และกระจายให้ครูในโครงการทุกคน	

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย	หลักการของโครงการเพาะพันธ์ปัญญา	

หลกัการทัว่ไปของการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิยั	แล้วแบ่งออกเป็นการเขยีน

โครงงานประเภทวิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	โดยมีภาคผนวก

เป็นตัวอย่าง

หนังสือล�ำดับที่ 3

แนวคิดโครงงำนฐำนวิจัยเศรษฐศำสตร์

ส�ำหรับนักเรียน

(กรกฎำคม 2556) 41 หน้ำ

	 หากต ้องการให ้การท�าโครงงาน

สอดคล ้องกับชี วิ ตจ ริ ง 	 นั ก เ รียนต ้อง 

บูรณาการสาระวิชาสั งคมศาสตร ์และ

เศรษฐศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครง

งานฐานวิจัย	หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักการ

เศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้นักเรียนเข้าใจ

ความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่างทรัพยากร	อาชีพ	และการไหลของเงิน

ทีเ่กดิจากกจิกรรมเศรษฐกจิของชมุชน	นกัเรยีนจะได้เข้าใจความเกีย่วพันของ

เศรษฐกิจจุลภาค	(ครวัเรอืน)	กบัมหภาค	(ชมุชน)	และการพึง่พงิแบบเครอืข่าย

เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดูเหมือนเป็นเรื่องเข้าใจยาก	แต่

การเขียนจะตรงไปตรงมา	ไม่ซับซ้อน	จึงอ่านง่ายทั้งครูและนักเรียนแม้จะไม่มี

พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ก็ตาม

243“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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หนังสือล�ำดับที่ 4 

หลักกำรเขียนบทควำมวิชำกำร หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงำนฐำนวิจัย 

(ธันวำคม 2556) 136 หน้ำ

	 ทักษะการน�าเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนส�าคัญกว่าการพูดมาก	

เพราะผู้เขียนต้องกล่ันกรองความคิดมาเขียน	ระหว่างเขียนต้องหาค�าอธิบาย 

ที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู ้อ ่านเชื่อ

ในสิ่ งที่ผู ้ เขียนวิ เคราะห ์ - สังเคราะห ์ได	้ 

การเขียนจึงเป ็นกระบวนการที่สร ้างทั้ง

ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์	แต่ครูและ

นักเรียนขั้นพื้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงาน

วิชาการ	โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย	ให้หลักการ

เพ่ือน�าไปประยกุต์ใช้เอง	หนงัสือแบ่งออกเป็น	

4	บท	ได้แก่	1)	ภาษากับความเป็นวิชาการ 

2)	หลักการเขียนบทความวิชาการ	3)	ศิลปะการเขียนบทความวิชาการ	และ	

4)	การสร้างเครื่องมือฝึกตนเอง	มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่างของการเขียน

งานวิชาการ	4	ชนิด	ได้แก่	งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และค�านวณ	งานเชิงทดลอง

วทิยาศาสตร์	งานท�าสิง่ประดิษฐ์	และงานเชิงข้อมลูส�ารวจ	ปิดท้ายด้วยตวัอย่าง

การ	edit	บทความวิชาการให้รู้ว่าการเขียนที่ดี	(จากการแก้ไข)	เป็นอย่างไร

244 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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หนังสือล�ำดับที่ 4 

หลักกำรเขียนบทควำมวิชำกำร หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงำนฐำนวิจัย 

(ธันวำคม 2556) 136 หน้ำ

	 ทักษะการน�าเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนส�าคัญกว่าการพูดมาก	

เพราะผู้เขียนต้องกล่ันกรองความคิดมาเขียน	ระหว่างเขียนต้องหาค�าอธิบาย 

ที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู ้อ ่านเช่ือ

ในสิ่ งที่ผู ้ เขียนวิ เคราะห ์ -สังเคราะห ์ได	้ 

การเขียนจึงเป ็นกระบวนการที่สร ้างทั้ง

ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์	แต่ครูและ

นักเรียนขั้นพื้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงาน

วิชาการ	โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย	ให้หลักการ

เพ่ือน�าไปประยกุต์ใช้เอง	หนงัสอืแบ่งออกเป็น	

4	บท	ได้แก่	1)	ภาษากับความเป็นวิชาการ 

2)	หลักการเขียนบทความวิชาการ	3)	ศิลปะการเขียนบทความวิชาการ	และ	

4)	การสร้างเคร่ืองมือฝึกตนเอง	มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่างของการเขียน

งานวิชาการ	4	ชนิด	ได้แก่	งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และค�านวณ	งานเชิงทดลอง

วทิยาศาสตร์	งานท�าสิง่ประดิษฐ์	และงานเชิงข้อมลูส�ารวจ	ปิดท้ายด้วยตวัอย่าง

การ	edit	บทความวิชาการให้รู้ว่าการเขียนที่ดี	(จากการแก้ไข)	เป็นอย่างไร

หนังสือล�ำดับที่ 5 

รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ (มกรำคม 2557) 456 หน้ำ

	 ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู้ส�าหรับ 

ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการ	ผมมีหน้าที่	coach	พี่เลี้ยง	ตอบค�าถาม	ปลุกเร้า

การท�างาน	จึงจ�าเป็นต้องรักษาไฟการท�างานให้ลุกโชนต่อเนื่องไว้	เพราะผม

ทราบดว่ีาความส�าเรจ็อยูท่ี่การเกาะตดิงานอย่างต่อเนือ่งของพีเ่ล้ียง	ซึง่จะท�าให้

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาต่างจากโครงการพฒันาอืน่ทีท่�าระยะส้ัน	เสรจ็แล้วทิง้

หายไป	เมือ่ครมูปัีญหาตอนเอาไปท�าต่อกไ็ม่รูจ้ะหนัไปพ่ึงใคร	เนือ่งจากพ่ีเลีย้ง 

อยู่กระจัดกระจาย	จึงเป็นข้อจ�ากัดของการใส่ความคิดการท�างานที่พ่ีเล้ียง 

interface	กับครูและนักเรียน	ผมจึงเขียนเป็นบทความส้ันจากประสบการณ์ 

ที่ผมเดินทางไปรับรู ้งานตามศูนย ์ต ่างๆ	 

ส่งให้พี่เลี้ยงอ่านและเรียนรู้	หนังสือเล่มนี้ม	ี 

2	ตอน	โดยตอนแรกเป็นการรวบรวมบทความ

จ�านวน	47	บทความของผมเอง	ตอนที่	2	 

เป็นข้อเขียนประสบการณ์การท�างาน	1	ปี	 

ของพี่เลี้ยงทั้ง	8	ศูนย์	หนังสือนี้จึงเหมาะ

ส�าหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบเบื้องหลังและ

แนวคิดการท�างานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

245“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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หนังสือล�ำดับที่ 6

ถำมคือสอน ทักษะประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู ้ (มิถุนำยน 2557) 

141 หน้ำ

 “ถามคือสอน”	 เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาที่

ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เองจากการคิด	การเป็นครูตั้ง

ค�าถามให้นักเรียนรู ้โดยการร้อง	 “อ๋อ”  

ได้เองเป็นเรื่องยาก	เพราะครูต้องวิเคราะห์ 

ค�าตอบของนักเรียนมาเป็นค�าถามอย่างต่อ

เนือ่ง	ต้องรูบ้รบิทของนกัเรยีน	จงึจะดงึเร่ือง

ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างการถามได้	หนังสือ

เล่มนี้มี	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเขียนแบบเล่า

เรื่องตัวอย่างการใช้เทคนิค	“ถามคือสอน” 

ท่ีผมมีประสบการณ์ท�ากับนักเรียนและ 

ครูในโอกาสต่างๆ	 มี	 9	 ตอนที่ เป ็นกา 

รถามด ้ วย เทคนิคต ่ า ง 	 ๆ 	 ส ่ วนที่ 	 2 

เป็นการตีความ	embedded	formative	assessment	จากบันทึกของ 

ศ.	นพ.	วิจารณ์	พานิช	เพื่ออธิบายว่าปฏิบัติการ	“ถามคือสอน”	สอดคล้อง

กับ	EFA	อย่างไร

246 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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หนังสือล�ำดับที่ 6

ถำมคือสอน ทักษะประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู ้ (มิถุนำยน 2557) 

141 หน้ำ

 “ถามคือสอน”	 เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาที่

ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เองจากการคิด	การเป็นครูตั้ง

ค�าถามให้นักเรียนรู ้โดยการร้อง	 “อ๋อ”  

ได้เองเป็นเรื่องยาก	เพราะครูต้องวิเคราะห์ 

ค�าตอบของนักเรียนมาเป็นค�าถามอย่างต่อ

เนือ่ง	ต้องรูบ้รบิทของนกัเรยีน	จงึจะดงึเรือ่ง

ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างการถามได้	หนังสือ

เล่มนี้มี	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเขียนแบบเล่า

เรื่องตัวอย่างการใช้เทคนิค	“ถามคือสอน” 

ท่ีผมมีประสบการณ์ท�ากับนักเรียนและ 

ครูในโอกาสต่างๆ	 มี	 9	 ตอนที่ เป ็นกา 

รถามด ้ วย เทคนิคต ่ า ง 	 ๆ 	 ส ่ วนที่ 	 2 

เป็นการตีความ	embedded	formative	assessment	จากบันทึกของ 

ศ.	นพ.	วิจารณ์	พานิช	เพื่ออธิบายว่าปฏิบัติการ	“ถามคือสอน”	สอดคล้อง

กับ	EFA	อย่างไร

หนังสือล�ำดับที่ 7

เทคนิคกระบวนกำร Active Learning : จำกกำรประเมนิสูพ่ฒันำกำรเรยีนรู ้

(กรกฎำคม 2557) 31 หน้ำ

	 Active	Learning	เป็นกระบวนการเรียน

รู้ท่ีนักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง	ดังน้ันครู

ต้องรู ้จักกระบวนการห้องเรียนที่ท�าให้นักเรียน 

engage	กับการเรียนของตน	ถือเป็น	classroom	

skill	ของครยูคุใหม่	หนงัสอืนีร้วบรวมกระบวนการ

ต่าง	ๆ	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	ศ.นพ.

วิจารณ์	พานิช	 ให้คัดบางตอนจากบันทึกเรื่อง 

“ประเมินเพือ่มอบอ�านาจ”	ทีท่่านเขยีนใน	www.	gotoknow.org.th	มาพมิพ์

เพื่อแจกครูเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการเฉพาะ

หนังสือล�ำดับที่ 8

สะท้อนคดิคอืเรยีน : ควำมรูส้กึในควำมงำม

ที่ผลิบำน (มีนำคม 2558) 145 หน้ำ

	 	 หาก	“ถามคือสอน”	การเรียน

ก็ต้องมาจากการสะท้อนคิดของผู้เรียนเอง	

การสะท้อนคิดเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่ง 

ที่ ไม ่ ใช ่ สาระวิชาการ	 ไม ่ ใช ่ เพื่ อสอบ 

O-Net	 แต ่ เป ็นการเรียนรู ้ โดยการหัน

มาพิจารณาตนเอง	 พิจารณาอย ่างใคร ่ครวญกับสิ่ง ท่ีตนเองประสบ 
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(self-reflection)	 จึงเป็นการเรียนรู ้จากภายในอย่างลึกซ้ึง	 เหมาะกับ

การเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง	(transformative	learning)	โครงการ

เพาะพันธุ ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ตลอดการ

ท�างาน	หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความการเรียนรู้ของนักเรียนโดยพี่เล้ียง

ทั้ง	 8	 ศูนย์	 หากค�าว่า	 “ลูกศิษย์”	 หมายถึงนักเรียน	 หนังสือนี้เหมาะ

ส�าหรับครูที่จะใช้เป็นแนวทางเพื่อเข้าใจลูกศิษย์ในฐานะ	“ลูก”	ส�าหรับ

ครูที่ต้องการปรับมุมมองและการท�างานของตนเอง	ก็สามารถอ่านเพื่อ

เข้าใจในฐานะ	“ศิษย์”	ได้เช่นกัน	ที่ส�าคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ	“ครู” 

ในศตวรรษที่	21	ที่ไม่ใช่ผู้สอน	แต่อ�านวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์

หนังสือล�ำดับที่ 9

ฤดูกำลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยำ (มีนำคม 2558) 110 หน้ำ

	 โครงการเพาะพันธุปั์ญญาโรงเรยีนแจ้ห่ม

วิทยา	(ล�าปาง)	คือความอัศจรรย์ในความส�าเร็จ	

เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับอีกหลายโรงเรียน	ขณะท่ีท�าโครงงาน

ขนาดใหญ่	ทัง้นักเรยีนและครตู้องฝ่าฟันอปุสรรค

มากมาย	ไม่เว้นแม้แต่กับคนรอบข้าง	แต่ด้วย

คุณสมบัติพิเศษของครู	ความส�าเร็จระดับน่า

อัศจรรย์จึงเป็นจริง	หนังสือน่าอ่านเล่มนี้ตีความ

พัฒนาการของครูและนักเรียนท่ีเกิด	transformative	learning	จาก	diary	

หลายเล่มที่ครูและนักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้	เป็นหนังสือที่ผู้อ่านบาง

คนยอมรับว่าตื้นตันใจจนน�้าตารื้นจนแทบอยากกราบครู
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(self-reflection)	 จึงเป็นการเรียนรู ้จากภายในอย่างลึกซ้ึง	 เหมาะกับ

การเรียนรู้เพ่ือความเปล่ียนแปลง	(transformative	learning)	โครงการ

เพาะพันธุ ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ตลอดการ

ท�างาน	หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความการเรียนรู้ของนักเรียนโดยพี่เล้ียง

ทั้ง	 8	 ศูนย์	 หากค�าว่า	 “ลูกศิษย์”	 หมายถึงนักเรียน	 หนังสือนี้เหมาะ

ส�าหรับครูที่จะใช้เป็นแนวทางเพื่อเข้าใจลูกศิษย์ในฐานะ	“ลูก”	ส�าหรับ

ครูที่ต้องการปรับมุมมองและการท�างานของตนเอง	ก็สามารถอ่านเพื่อ

เข้าใจในฐานะ	“ศิษย์”	ได้เช่นกัน	ที่ส�าคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ	“ครู” 

ในศตวรรษที่	21	ที่ไม่ใช่ผู้สอน	แต่อ�านวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์

หนังสือล�ำดับที่ 9

ฤดูกำลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยำ (มีนำคม 2558) 110 หน้ำ

	 โครงการเพาะพันธุปั์ญญาโรงเรยีนแจ้ห่ม

วิทยา	(ล�าปาง)	คือความอัศจรรย์ในความส�าเร็จ	

เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับอีกหลายโรงเรียน	ขณะท่ีท�าโครงงาน

ขนาดใหญ่	ทัง้นักเรยีนและครตู้องฝ่าฟันอปุสรรค

มากมาย	ไม่เว้นแม้แต่กับคนรอบข้าง	แต่ด้วย

คุณสมบัติพิเศษของครู	ความส�าเร็จระดับน่า

อัศจรรย์จึงเป็นจริง	หนังสือน่าอ่านเล่มนี้ตีความ

พัฒนาการของครูและนักเรียนท่ีเกิด	transformative	learning	จาก	diary	

หลายเล่มที่ครูและนักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้	เป็นหนังสือที่ผู้อ่านบาง

คนยอมรับว่าตื้นตันใจจนน�้าตารื้นจนแทบอยากกราบครู

หนังสือล�ำดับที่ 10 

หลักกำรคิดวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล (มิถุนำยน 2558) 91 หน้ำ

	 กระบวนการคิดที่ส�าคัญในการสร้าง

ปัญญาให้แก่ตนเองคือ	คิดวิเคราะห์และคิด

สังเคราะห์	คนจ�านวนมากแยกความคิดทั้ง	

2	ประเภทออกจากกันไม่ได้	คือไม่รู้ว่าตอน

ไหนก�าลังใช้ความคิดอะไรอยู่	นอกจากนั้น

หลายคนติดการท่องนิยามว่า	“วิเคราะห์  

คือ.... สังเคราะห์ คือ ....”	หนังสือเล่มนี้เขียน

ให้ครูเข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์

มีขั้นตอนอย่างไร	 พร้อมยกตัวอย่างการ

วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความหมายจากข้อมลู	ผมเขยีนโดยต้ังใจให้เป็นหนงัสือ

ทีค่รแูละนกัเรยีนใช้ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ขอ้มูลจากการท�าโครงงาน

ฐานวจิยั	เพือ่ให้ข้อมลูมคีวามหมายมากกว่าทีต่าเหน็	เมือ่ใดกต็ามทีข้่อมลูจาก

การท�างานถกูสงัเคราะห์ให้มคีวามหมายทีล่กึซึง้	เมือ่นัน้คอืการเกิดของปัญญา

ด้วยตนเอง	หนังสือมี	2	ตอน	ตอนที่	1	เป็นกระบวนการฝึกตนเองจากข้อมูล

ตัวอย่าง	ตอนที่	2	เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผมเอง	แล้วถอยออก

มาถอดความคิดให้ผู้อ่านทราบว่า	ความคิดท่ีได้ความหมายข้อมูลเช่นนั้นเกิด

ได้อย่างไร	เรียกว่าเป็นการท�า	KM	(knowledge	management)	กับตัวเอง
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หนังสือล�ำดับที่ 11 

สะเต็มศึกษำ : ควำมท้ำทำยใหม่ของกำรศึกษำไทย (ตุลำคม 2558) 

177 หน้ำ

	 เมื่อมีคนพยายามพัฒนาการสอน	STEM	ให้การศึกษาไทย	ผมกลับ

เห็นต่างในความหมาย	STEM	ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและสาระวิชา	ผม

จึงเขียนหนังสือเล่มนี้	ข้อความที่พอจะสรุป

เป็นใจความส�าคัญคือ “.... STEM ไม่ใช่

กำรศึกษำประเภทท่องนิยำมควำมรู้ ไม่ใช่

กำรศึกษำที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจำก M 

แยก E ออกจำก S และ M และเข้ำใจ T ว่ำ

เป็นคอมพิวเตอร์หรอือปุกรณ์อเิลก็โทรนกิส์  

แต่เหน็ควำมสมัพนัธ์ของ E และ T ทีท่�ำงำน

ร่วมกัน เพื่อเอำ S ในรูป M มำจัดให้เป็น 

T ตัวใหม่....”	เป็นสรุปที่เข้าใจเมื่ออ่านทั้ง

เล่ม	แล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ	STEM	education	อย่างไร	ต่างจากที่ครูได้รับ

ผ่านการอบรมอย่างไร	หนังสือมี	6	ตอน	คือ	1)	ความเข้าใจ	STEM	ที่เป็นอยู่	 

2)	STEM	ที่คิดแบบวิศวกร	3)	ท�าสิ่งที่หลงคิดว่าเป็น	STEM	ให้เป็น	STEM	 

ได้อย่างไร	4)	อะไรท�าให้ครูสอน	STEM	ได้	5)	STEM	ในความคิดโลก

วิทยาศาสตร์เชิงกลไก	และ	6)	บทสรุป	ทั้ง	6	ตอนเป็นมุมมองของวิศวกรที่

สนใจการศึกษา	และเช่ือโดยสนิทใจว่า	STEM	คือทิศทางการสอนยุคใหม่ที่

สามารถใช้	concept	ของ	E	มาบูรณาการการท�าโครงงานได้	แต่ต้องเข้าใจ

อย่างที่ผมเขียนในหนังสือนี้

250 “รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



หนังสือล�ำดับที่ 11 

สะเต็มศึกษำ : ควำมท้ำทำยใหม่ของกำรศึกษำไทย (ตุลำคม 2558) 

177 หน้ำ

	 เมื่อมีคนพยายามพัฒนาการสอน	STEM	ให้การศึกษาไทย	ผมกลับ

เห็นต่างในความหมาย	STEM	ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและสาระวิชา	ผม

จึงเขียนหนังสือเล่มนี้	ข้อความที่พอจะสรุป

เป็นใจความส�าคัญคือ “.... STEM ไม่ใช่

กำรศึกษำประเภทท่องนิยำมควำมรู้ ไม่ใช่

กำรศึกษำที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจำก M 

แยก E ออกจำก S และ M และเข้ำใจ T ว่ำ

เป็นคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อเิลก็โทรนกิส์  

แต่เหน็ควำมสมัพนัธ์ของ E และ T ทีท่�ำงำน

ร่วมกัน เพื่อเอำ S ในรูป M มำจัดให้เป็น 

T ตัวใหม่....”	เป็นสรุปที่เข้าใจเมื่ออ่านท้ัง

เล่ม	แล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ	STEM	education	อย่างไร	ต่างจากที่ครูได้รับ

ผ่านการอบรมอย่างไร	หนังสือมี	6	ตอน	คือ	1)	ความเข้าใจ	STEM	ที่เป็นอยู่	 

2)	STEM	ที่คิดแบบวิศวกร	3)	ท�าสิ่งที่หลงคิดว่าเป็น	STEM	ให้เป็น	STEM	 

ได้อย่างไร	4)	อะไรท�าให้ครูสอน	STEM	ได้	5)	STEM	ในความคิดโลก

วิทยาศาสตร์เชิงกลไก	และ	6)	บทสรุป	ทั้ง	6	ตอนเป็นมุมมองของวิศวกรท่ี

สนใจการศึกษา	และเชื่อโดยสนิทใจว่า	STEM	คือทิศทางการสอนยุคใหม่ที่

สามารถใช้	concept	ของ	E	มาบูรณาการการท�าโครงงานได้	แต่ต้องเข้าใจ

อย่างที่ผมเขียนในหนังสือนี้

หนังสือล�ำดับที่ 12

ถำมคือสอน กระบวนกำรพัฒนำครูเพ่ือสอนคิด (พฤศจิกำยน 2558) 

139 หน้ำ

	 หนังสือล�าดับที่	 6	 อธิบายว่า	 “ถามคือสอน”	 คืออะไร	 เกี่ยวกับ

หน้าที่ครูในการประเมินเพื่อพัฒนา	(formative	assessment)	อย่างไร	

แต่ยังค้างคาว่าโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาจะพัฒนาครูได้อย่างไร?	 เป็น

เวลาเกือบปีครึ่งที่ผมท�าความเข้าใจกระบวนการคิดถอยหลังและถามเดิน

หน้า	(backward	thinking	and	forward 

questioning)	 และออกแบบกระบวนการ

พฒันาครใูห้เข้าใจจนน�าไปปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง	

ผมเขียนเป็นหนังสือประเภทถอดความรู้โดย

ใช้กระบวนการ	backward	thinking	ของผู้

ที่จะเป็น	coach	ความคิด	หนังสือนี้มี	4	บท	 

ที่ถอดความรู ้มาจากการฝึกครู	 ประกอบ

ด้วย	 1)	 หลักการ	 Socratic	 Teaching 

กับเพาะพันธุ ์ปัญญา	 2)	 ถามคือสอนแบบ

เพาะพันธุ ์ปัญญา	3)	หลักการเกิดbackward	thinking	และ	 forward 

questioning	และ	4)	การฟังของครู

251“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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หนังสือล�ำดับที่ 13

กระบวนกำรเรียนรู ้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจำกกำรท�ำโครงงำน 

(มกรำคม 2559) 114 หน้ำ

	 มนุษย์สร้างสังคมและเศรษฐกิจจากกิจกรรมท่ีใช้ประโยชน์จากการ

พชิติธรรมชาต	ิการเข้าใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจงึเริม่ด้วยการเข้าใจระบบ

ธรรมชาติ	หนังสือเล่มนี้ตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของ

สภาวธรรม	(ชาติ)	ใช้การท�าโครงงานเกษตรอินทรีย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจากความสมดุลในสภาวะที่ก� าลัง

เปลี่ยนแปลง	เห็นสรรพสิ่งในธรรมชาติประกอบ

เป็นระบบพลวัต	 ท่ีทุกอย่างก�าลังอยู ่ในสภาพ

สมดุลในขณะใดขณะหนึ่ง	แต่ขณะใดขณะหนึ่งก็

กลบัเป็นขณะท่ีไม่คงท่ี	ความสมดลุจงึเป็นความนิง่ 

ความคงที่	 ในระบบท่ีก�าลังเคล่ือนไหวเพ่ือจัด

สมดุลใหม่น่ันเอง	หนังสือเล่มน้ีน�าเสนอเทคนิค

การสอนที่ถอดบทเรียนของครูต้นแบบ	 และ 

น�าเสนอตัวอย่างโครงงานที่สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง	(transform) 

ผู้เรียนให้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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หนังสือล�ำดับที่ 14

สะเต็มศึกษำ : ป ัญญำจำกกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(กุมภำพันธ์ 2559) 123 หน้ำ

	 การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหัวใจของสะเต็มศึกษา	 เพราะเป็น 

กระบวนการแก้ปัญหา	ที่บูรณาการศาสตร์ความ

รู้เข้าสู ่ความต้องการและความสอดคล้องกับ

บริบท	หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์และวิพากษ์การใช ้

engineering	design	process	ทีก่�าลงัด�าเนินอยู่

ในการอบรมครูให้น�าไปใช้สอนสะเตม็	ว่าเป็นการ

เข้าใจผิดในสาระการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

การออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องการ	approach	

ที่ต่างจากที่คุณครูท้ังหลายก�าลังถูกใส่ชุดความ

คิดว่า	 เป็นกิจกรรมที่ท้าทายและบีบคั้นจากการแข่งขันเหมือนเกมโชว ์

ข้อเขียนในหนังสือจะให้ความเข้าใจใหม่ว่า	การออกแบบเชิงวิศวกรรมเกิด

จากกระบวนการคิดท่ีเข้าใจหลักการอันเป็นกฎธรรมชาติอย่างลึกซ้ึงก่อน 

แล้วแตกย่อยเป็นรายสาระวิชา	ที่เอามาแก้ปัญหาท่ีท้าทายความต้องการ

เอาชนะธรรมชาติ	ซึ่งผมเชื่อว่าจะสร้างการเรียนรู้สะเต็มอย่างถูกต้อง
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หนังสือล�ำดับที่ 15

กำรเข้ำใจวิทยำศำสตร์ที่ครบถ้วน : เป้ำหมำยสูงสุดของสะเต็มศึกษำ 

(มิถุนำยน 2559)  112 หน้ำ

 หนังสือเล่มน้ีพยายามขยายความสะเต็มศึกษาในส่วนที่ขาดหายไป	

คือส่วนการเข้าใจวิทยาศาสตร์ในมิติการพัฒนาปัญญาภายในของมนุษย์ 

ช้ีให้เห็นว่าธรรมชาติภายในมนุษย์อยู่ภายใต้กฎเดียวกับธรรมชาติภายนอก

มนษุย์	มนษุย์ใช้หลกัความเข้าใจเหตแุละผลสร้างปัญญาภายนอก	จนสามารถ

เปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยีรับใช้ความ

สขุจากการเสพของมนษุย์	ซ่ึงเป็นมรรควถิขีองสะ

เต็มศึกษาท่ัวโลก	อีกมุมหน่ึงของการศึกษาวิทยา

ศาสตร์	คือ	การใช้หลักเดียวกันนี้พัฒนาปัญญา

ภายใน	 เพื่อให้มนุษย์อยู ่ร ่วมกับส่ิงแวดล้อม

ภายนอกได้อย่างยั่งยืน	และสร้างสิ่งแวดล้อม

ทางสงัคมทีเ่ป็นสขุ	หากเจตนาจะให้สะเต็มศกึษา

เป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญามนุษย์อย่างเต็มท่ี	

กระบวนการท�าโครงงานต้องให้เกิดปัญญาท่ีเห็นธรรมชาติและมนุษย์อยู่ร่วม

กันเป็นระบบในสภาวะสมดุล	เข้าใจธรรมชาติภายในของตนเองก่อน	พัฒนา

ปัญญาภายในตนเอง	แล้วจึงประยุกต์ใช้ปัญญาภายนอก
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ทางสงัคมทีเ่ป็นสขุ	หากเจตนาจะให้สะเตม็ศกึษา

เป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญามนุษย์อย่างเต็มที่	

กระบวนการท�าโครงงานต้องให้เกิดปัญญาท่ีเห็นธรรมชาติและมนุษย์อยู่ร่วม
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หนังสือล�ำดับที่ 16

ถอดรหัสกำรสอนสะเต็ม (สิงหำคม 2559)  150 หน้ำ

	 เป็นหนังสือล�าดับที่	4	ของสะเต็มศึกษา	ที่ชี้ให้เห็นว่าสะเต็มศึกษา

ท่ีเป็นของไทยเองน่าจะเป็นอย่างไร	แต่ก่อนจะถึงจุด	“น่าจะเป็นอย่างไร”	

เราต้องรู้ก่อนว่าครูสะเต็มต้องพัฒนาไปในทิศทางใด	มีทักษะอะไร	ได้ทักษะ

อย่างไรหนังสือเล่มน้ีไขรหัสทักษะครูสะเต็มแบบไทย	ๆ	ประกอบด้วย	3	บท

ท่ีกล่าวถงึความเข้าใจสะเตม็ทีแ่ตกต่าง	ทกัษะการเป็นครูสะเต็ม	การถอดรหสั

ลลีาครสูะเตม็จากประสบการณ์	และแนวคดิ	RBL	 

ของโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาและจากคู ่มือ

กิจกรรมสะเต็มของ	 สสวท.	 ฉบับเพิ่มเติมป	ี

พ.ศ.	2559	เป็นหนังสือทางเลือกของการเป็น

ครูสะเต็มที่จะปลุกพลังทางความคิดและปัญญา 

ให้แกร่ง	....	จนกล้าแผ้วถางทางด้วยตนเอง	อ่าน

แล้วเหมอืนมไีฟฉายก�าลังสูงในทางมดืเปล่ียวเดียว

ดายของเส้นทางการเป็นครูสะเต็ม

255“รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา”
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หนังสือลำาดับที่ 17

รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธุ์ปัญญา (มีนาคม 2560)  272 หน้า

 ครคืูอบุคคลสำาคญัท่ีสดุของระบบการศกึษา  โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา 

มีเป้าหมายพัฒนาครู  มีคุณครูจำานวนมากที่เป ็นตัวแทนความสำาเร็จ   

ในจำานวนน้ีครู 24 ท่านได้รับเลือกให้เป็นครูปัญญาทีปกรเพาะพันธุ์ปัญญา 

ซ่ึงแปลว่าครูผู ้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญา   

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกเล่าความรู้สึกจากประสบการณ์ของครู 24 ท่าน 

ท่ีใช ้ศรัทธาต่ออาชีครูฝ ่าฟันสอนโครงงาน 

ฐานวิจัย (RBL) แต่ยังแฝงด้วยข้อเรียนรู  ้

สำาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาไทยผ่าน 

การพฒันาคร ู ทีเ่ราได้ยนิจากปากครชูดัเจนมาก

คือ “ขอจิตวิญญาณของครูคืนมาแล้วครูจะเป็น

บุคคลเรยีนรู ้ ครจูะเปลีย่นการศกึษาด้วยครเูอง”  

อะไรคือเครื่องมือสำาคัญของเพาะพันธุ์ปัญญา?  

ทั้งสิ้นทั้งมวลออกมาจากคำาสัมภาษณ์ของครู  

24 ท่าน ในหนังสือเล่มนี้
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