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คุณศศินี ลิม้พงษ์:  เช้านีจ้ะขอให้ท ากระบวนการ check in ก่อน ขอให้ลกุขึน้ยืน มองหาคนท่ีเราไมรู้่จกั เพ่ือท่ีเราจะ
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั วงละ ๕ คน  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: พยายามนัง่เป็นวงกลม กระบวนการเรียนรู้อย่างหนึง่ท่ีส าคญัท่ีคนมกัมองข้าม ความ
ประณีตความงามท าให้กระบวนการเรียนรู้ดี ไมเ่ชน่นัน้ พระพทุธเจ้าคงไมบ่ญัญตักิฎระเบียบของสงฆ์ไว้ถึง ๒๒๗ ข้อ 
พระวดัป่าจะมีจริยวตัรท่ีงดงาม คนเห็นก็รู้สกึ วงเรียนรู้ก็เหมือนกนั เราสร้างวงเรียนรู้ให้สงบ งดงาม สง่า คนมาดเูขาก็
เห็นบรรยากาศ เป็นพลงัท่ีโน้มน าให้คนอ่ืนปฏิบตัิตามไปด้วย กระบวนการเรียนรู้ของเราจะละเอียดประณีตกวา่
ธรรมดา หัวใจของการเรียนรู้ครัง้นีไ้ม่ใช่การบรรยายอะไรมาก แต่ผมต้องการให้ท่านรับทราบมุมมอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกมิตหิน่ึง เพราะเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ามกลาง
โลกาภวัิฒน์ ท่ามกลางระบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลมากในโลก อาศยัเคร่ืองมือทกุอยา่งท่ีกระตุ้นให้คนเป็นนกั
บริโภค จนสร้างหนีจ้ านวนมาก  
 ในหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐเม่ือไมน่านมานี ้บทความของซูม เหะหะพาที “หนีค้รัวเรือนสงูกวา่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หนึง่
ในสญัญาณอนัตราย” มีสิทธ์ิท าให้ประเทศชาตล้ิมละลาย เราเห็นประเทศท่ีล้มละลายมาแล้ว กวา่จะฟืน้ตวัใช้
เวลานาน และเห็นประเทศก าลงัจะล้มละลายหลายประเทศในยโุรป เมืองดีทรอยต์ เม่ือ ๙๙ ปีมาแล้วเคยเป็นเมือง
อตุสาหกรรมท่ีรุ่งเรืองมากในอเมริกา เม่ือเฮนร่ี ฟอร์ด ได้ให้คา่จ้างท างานในโรงงาน ๕ ดอลลา่ร์ตอ่วนั (คดิเป็นเงินไทย 
๑๕๐ บาท) ตอนนัน้ถือวา่เป็นรายได้ท่ีดีมาก แตต่อนนีเ้มืองดีทรอยต์เป็นเมืองท่ีล้มละลาย ไมส่ามารถจ้าง 
ambulance ไมมี่น า้มนัเตมิรถต ารวจ ไมมี่การจดัการระบบสวสัดกิาร เพราะไมมี่งบประมาณ น่ีคือเมืองท่ีไมท่นัระวงั
ตวัตอ่การจบัจา่ยใช้สอย สิ่งท่ีเราท าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองท่ีดี แตอ่ยา่ลืมวา่เราอยู่ในระบบทนุนยิมใหญ่ของ
โลก พอเมืองไหนเร่ิมเจริญ เราก็จะเห็นห้างสรรพสินค้า และมีแหลง่บนัเทิงให้คนเดนิเล่น shopping กนั 

เม่ือวานผมเพิ่งจบเวทีเรียนรู้ท่ีพทัยา จงัหวดัตราดโดง่ดงัเร่ืองออมทรัพย์ สมาชิกออมทรัพย์หลายหม่ืนคน มี
ลกูน้องบางคนบอกวา่สมาชิกออมทรัพย์จ านวนหนึง่มีหนีส้ินมากต้องคอยหมนุอยูเ่ร่ือยๆ เพ่ือจะจ่ายหนีน้อกระบบท่ี
พวกเรารู้ดีวา่มนัแพงขนาดไหน หรือบตัรเครดิตถ้าสง่ไม่ทนั มนัแพงขนาดไหน หลายคนทนไมไ่ด้ หนี... การเป็นหนี ้
นอกระบบก็จะถกูแก๊งหมวกกนัน็อกตามล่า  

เม่ือสิบปีมาแล้วตราดเป็นจงัหวดัท่ีสงบ มีวิถีชีวิตอยา่งพอเพียง ไมมี่ใครรู้วา่ ตราด จนัทบรีุ จะเผชิญการ
เปล่ียนแปลงขนาดไหน เม่ือมีการเปิดชายแดนสู่อาเซียนเตม็ตวั จะเกิดการค้าขายกบักมัพชูา คงมีนายทนุคนตา่งถ่ิน
เข้ามากว้านซือ้ท่ี เกษตรกรบางคนคงขายท่ี หลายสิ่งหลายอยา่งท่ีเราท ามา เราพยายามส่งสิ่งท่ีดีๆ ให้กบันกัเรียน เพ่ือ
เตรียมนกัเรียนให้แข็งแกร่งเพ่ือรับมือกบัสิ่งเหลา่นี ้ อาจารย์เองก็อยูใ่นวงัวนของการดดูอย่างมหาศาลของทนุนิยม 
เป็นเร่ืองชีวิต งาน มีสตรู้ิตวั  



การอบรมครัง้นีจ้ะพยายามให้เกิดความลุ่มลกึ ครุ่นคิดสิ่งท่ีเราท าได้ดีอยูแ่ล้วให้ดียิ่งขึน้ เพราะปัญหาท่ีถาโถม
เข้ามาในสงัคมมนัมากมาย การรับมือกบัเร่ืองยากๆ เราต้องมีการคิดท่ีละเอียด ลุม่ลกึ ไมส่ามารถคิดแบบพืน้ๆ ได้ 

 
 
 ไอน์สไตน์เคยพดูไว้ว่า “เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยความคิดท่ีอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งสร้างปัญหา

มาแล้ว”  ถ้าทา่นแก้ปัญหาด้วยความคดิระดบัเดียวกนั มนัจะไปไมร่อด ทา่นต้องยกความคดิของทา่นให้สงูขึน้หรือ
คดิเหนือกวา่ปัญหา ทา่นจงึจะแก้ได้ ...น่ีคือ หวัใจของการมาอบรมครัง้นี ้ด้วยรูปแบบวิธีการตา่งๆ ท่ีหลากหลาย และ
หวงัวา่ทา่นคงสนกุกบัมนั จบัหลกัการได้ จบัวิธีการได้ และน าไปใช้กบัเพ่ือนๆ ครูแกนน า นกัเรียน และชมุชน 

กระบวนการตอนเช้าท่ีล้อมวงคยุกนันีเ้รียกว่า กระบวนการ check in คือ เช็คความพร้อมของตัวเรา 

การประชุมท่ีดี การเรียนรู้ท่ีดี กายอยู่ที่น่ี จิตก็อยู่ที่ น่ี อยู่ในปัจจุบันขณะ ( be present) ไมใ่ชก่ายอยูท่ี่น่ี ใจ
ลอยไปไหนไมรู้่ ซึง่จะท าให้การเรียนรู้ไมดี่ ไม่ตา่งจากเดก็นกัเรียนนัง่อยูแ่ตง่่วนอยูก่บัการเลน่เกมบ้าง คยุกบัเพ่ือนบ้าง 
กายอยูแ่ตจ่ิตไมอ่ยู่ กระบวนการเรียนรู้ของเรามีกระบวนการ check in ท าให้เรามีสติรู้ตวั กายอยูจ่ิตอยู ่เราจะเร่ิมต้น
ด้วยง่ายๆ ให้แตล่ะทา่นแนะน าตัวให้เพ่ือนฟัง ช่ืออะไร เกิดท่ีไหน มาเป็นครูได้อย่างไร สอนวิชาอะไร เล่า
เร่ืองส่วนตัวสัน้ๆ จะได้คุ้นเคยกัน และวันนีรู้้สึกอย่างไร อยา่งผมรู้สกึไมค่อ่ยดีเทา่ไร แตต้่องพยายามรวบรวม
พลงัขึน้มาให้ได้ อย่างทา่นอาจรู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ได้พกัเตม็ท่ี พร้อมเรียนรู้ บางทา่นอาจจะไมค่อ่ยสดช่ืน เลา่ความ
จริง เช็ค stock กาย stock จิต ทา่นละ ๒ นาที เลา่ทีละคน  

 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ รูปแบบทั่วไปที่ท ากันในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ผู้สอนๆๆ 
แล้วผู้เรียนจดๆๆ เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางเดียว เรียกว่า Transactional Learning แต่ที่เราจะใช้กันใน
ครัง้นี ้ เป็น Transformational Learning เป็นการเรียนรู้เพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองด้วย เป็นการเรียนรู้ซึ่ง

 

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะทา่น check in ในกลุม่ของตนเอง 



กันและกัน ผู้สอนอาจกลายเป็นผู้เรียน ผู้เรียนอาจเป็นผู้สอนในบางครัง้บางคราว อย่างเชน่ ผมเป็นวิทยากร
กระบวนการ ผมได้พฒันาตวัเองเพราะผู้ เรียนชว่ยผมในการพฒันา เขาจะพดูในสิ่งท่ีเขางง เขาไมเ่ข้าใจ ผมก็จะต้อง
คดิว่าท าไมเขาไมเ่ข้าใจ เราพดูอะไร เราใช้ค าพดูแบบไหนเขาถึงไมเ่ข้าใจ ผมต้องพดูอยา่งไร เพ่ือให้เขาเข้าใจมากขึน้ 
ผมก็ต้องปรับตวัใช้ภาษาใหม่...ท านองนี ้

การเรียนรู้แบบ Transformational Learning จะเป็นการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า learning is socialization 
กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม ที่เราน่ังล้อมวงคุยกันเป็นกระบวนการทางสังคม รู้จักกัน 
เป็นใคร มาจากไหน เราฟังอะไรบางอย่าง เราอาจมีความรู้สึกบางส่ิงบางอย่างเกิดขึน้ในใจ อบอุ่น ตัง้ใจฟัง 
สนุก น่าเหน็ใจ รู้สึกใกล้ชิด การเรียนรู้ในโบราณ เป็นเร่ืองของ socialization  แทบทัง้สิน้ ถ้าเราดสูมยัก่อน นิทาน
หรือหนงัตะลงุ จะมีฤษีท่ีเป็นครูสอน ลกูศิษย์เป็นเจ้าชายบ้าง เป็นเด็กมาตกัน า้ให้อาจารย์ ปรนนิบตัอิาจารย์ มนัเป็น
ความผกูพนักนัไมใ่ชแ่คผู่้สอนกบัผู้ เรียน มนัมีความผกูพนักนั เอ็นด ู เอาใจใส ่ อยากให้ได้ดี คนท่ีเรียนรู้เหมือนกนั 
ถึงแม้จะอยูใ่นระดบัเดียวกนั มนัก็เป็นการให้ใจ เอาใจใส่ เม่ือวานผอ.ไพโรจน์ก็พดูเองวา่ “รู้สกึอบอุน่ท่ีมีคนอธิบายให้
ฟัง” น่ีคือ socialization 

การเรียนรู้ท่ีดีหนีไม่พ้นเร่ือง ฉันทะ หรือภาษาอังกฤษเขาพูดว่า when knowing becomes love เม่ือ
การรู้กลายเป็นความรัก อนันีจ้ะถกูมองข้าม เราจะเห็นเร่ืองการรู้เป็นอ านาจ แตบ่างทีเราไมเ่ห็นวา่ การรู้กลายเป็น
ความรัก เพราะเรารักเด็ก เราอยากเห็นลกูศษิย์ก้าวหน้าเจริญเตบิโต เราอยากเห็นลกูหลานเราไปได้ดีเพราะเรารัก เรา
สอนบางวิชา เชน่ เร่ืองสิ่งแวดล้อม วฒันธรรมท้องถ่ิน เพราะเรารักวฒันธรรมท้องถ่ิน เรารักสิ่งแวดล้อม  

when knowing becomes love ตรงนีม้กัถกูมองข้ามโดยเฉพาะเม่ือสงัคมไทยเข้าสู่วตัถนุิยม หวัใจของคน
หายไป เห็นแตเ่งิน วดัความส าเร็จกนัด้วยเงิน ไมไ่ด้วดัความส าเร็จท่ีความเป็นมนษุย์ ความเมตตา คนจะกระด้างไป
โดยไมรู้่ตวัทีละนิดๆ ไมเ่หมือนกบัเม่ือเรายงัเด็ก ครูอาจจะดพุวกเรา ครูตีเรา แตเ่รารู้ว่าครูรัก ยิ่งรุ่นพอ่ผมเรียนหนงัสือ 
ความผกูพนัของครูกบัลกูศิษย์ เหมือนกบัพอ่แมค่นท่ี ๒ อยา่งนัน้แหละ น่ีคือ when knowing becomes love เม่ือครู
เป็นเหมือนพ่อแมข่องเราคนหนึง่   
 ดงันัน้ กระบวนการเรียนรู้ของเราจะยดึตรงนีเ้ป็นตัวตัง้ เรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงผู้เรียน ถ้าไม่มีความรัก ไม่มีความรู้สึกผูกพัน ไม่มีความสัมพันธ์ทางจิตใจ จะเปล่ียนยาก 
โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเก่ียวกับความรักความเมตตาและเป็นปรัชญาชีวิตด้วย 
สิ่งท่ีในหลวงท า ถ้าท่านไม่รักประชาชนท่านไม่ท า น่ีทา่นรักประชาชน ทา่นคิดเร่ืองตา่งๆ ทา่นเดนิขึน้เขาลงห้วย 
ไปท่ีตา่งๆ อยากแก้ปัญหา เพราะทา่นรักประชาชน เราอยา่มองข้ามแหลง่ต้นทนุของความรู้ ท่ีเร่ิมต้นจากความรัก รัก
เมตตาตอ่เพ่ือนมนษุย์ สิ่งแวดล้อมและสรรพสิ่งทัง้หลาย... น่ีคือกญุแจฝากเอาไว้  

กระบวนการของเราจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีไปไมเ่ร็วนกั แตพ่ยายามจะให้ลุม่ลึก เพ่ือให้ทา่นฉกุคิดบางสิ่ง
บางอย่างซึง่ทา่นได้ท ามาแล้วไมม่ากก็น้อย เพ่ือให้ทา่นมีทกัษะและมีพลงัมากขึน้  

 
____________________________________________________________________________ 

 
 



Time Line 
 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: อยากให้มลูนิธิสยามกมัมาจลเล่าเร่ือง time line ให้ดเูป็นตวัอยา่งวา่มีอะไรนา่สนใจ ทา่นฟัง
ไปดไูปแล้วคิดตามไป จะได้ข้อคิดอะไรบ้าง  
คุณศศินี ลิม้พงษ์:การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิสยามกัมมาจล ช่วงแรกเป็นช่วงของการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจโรงเรียน หาความรู้และท าความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การศึกษา จากส่ือตา่งๆ อา่น ด ูฟัง เข้าอบรมสมัมนา และได้เข้าอบรมท่ีนิด้า ได้เรียนรู้ร่วมกนักบัโรงเรียนหลายแหง่ท่ี
อยูใ่นท่ีนีด้้วย พวกเราเข้าใจชดัขึน้ 

หลังจากนัน้ เราได้จับมือกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ท า
เร่ืองนีร่้วมกัน โดยส านกังานทรัพย์สินฯ เป็นหนว่ยงานทางด้านวิชาการ ได้ขบัเคล่ือนในภาพใหญ่มาแล้ว และได้
เรียนรู้จากการท างานกบั ๙ โรงเรียนท่ีมีการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้ว ซึง่มลูนิธิฯ ได้คดัเลือกบาง
โรงเรียนมาท างานในลกัษณะตอ่ยอด เราให้ทนุสนบัสนนุการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของแตล่ะ
โรงเรียน เชน่ เทศบาลจามเทวีท าเร่ืองอทุยานการเรียนรู้ จฬุาภรณฯ เพชรบรีุ ท าเร่ืองสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โยธิน
บรูณะท าเร่ืองเสริมสร้างวินยักบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตล่ะโรงท ากิจกรรมหลากหลาย เพ่ือท่ีเราจะได้รู้
วา่แตล่ะโรงเรียนใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมอะไร และท าอยา่งไร 

หลังจากนัน้เราก็ได้ความรู้ชุดหน่ึงว่า จริงๆ แล้ว คนที่จะขับเคล่ือนได้ดีต้องมีใจ ในชว่งนัน้การท างาน
ยงัเป็นชว่งของการเรียนรู้และท าความเข้าใจหลกัปรัชญาฯ  โรงเรียนท า “กิจกรรมพอเพียง” (บริหารจดัการฐานการ
เรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลกัพอเพียง) แตว่า่ยงัลงไมช่ดัเร่ืองการปลกูฝังอปุนิสยั จะเป็นชว่งท่ีผู้บริหารกบั
คณุครูเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และท ากิจกรรม ซึง่สว่นใหญ่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม ่และประหยดัอดออม 

ชว่งปี ๒๕๕๑ กระทรวงศกึษาธิการประกาศสถานศกึษาพอเพียงแบบอยา่งปี ๒๕๕๐ จ านวน ๑๓๕ แหง่ เรา
ก็ตกลงกบักระทรวงฯ วา่มลูนิธิสยามกมัมาจลจะท างานในลกัษณะตอ่ยอด จดุประกาย และสร้างความตอ่เน่ือง เรา
เปิดรับสมคัรโรงเรียนท่ีมีใจและมีองค์ความรู้ อยากท างานกบัเรา ขัน้แรกเรารับสมคัรโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาเป็น
เครือข่ายจ านวน ๖๘ โรงเรียน และมีคณุทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อ านวยการสถาบนัเสริมสร้างการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) เป็นผู้ด าเนินการ ใช้เคร่ืองมือตา่งๆ โดยเฉพาะ การจดัการความรู้ (KM:Knowledge 
Management) และตลาดนดัความรู้เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนงาน  

ท าไมใช้ KM เป็นตัวเคล่ือนงาน...เพราะท าให้เราสามารถดงึความรู้จากการปฏิบัตจิากครู และ
ผู้บริหารว่ามีการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในลักษณะไหนบ้าง มีทุน และจุดท่ีต้องพัฒนาอะไร และ
ผู้เข้าร่วมยังได้หยุดคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนางาน การจดัตลาดนดัความรู้ ทัง้ระดบั
โรงเรียนและระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศเป็นพืน้ท่ีส าหรับโรงเรียนมาน าเสนอความก้าวหน้า และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึง่กนัและกนั  ซึง่เราพบวา่กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ ต้อง (๑) แลกเปล่ียนในสิ่งท่ีตนเอง
ค้นพบจากการลงมือท า เชน่ความส าเร็จตา่งๆ คืออะไรเกิดจากอะไร มีเทคนิควิธีการอยา่งไร (๒)ถ้าตราบใดท่ีเราไม่
พฒันาการท างาน เร่ืองท่ีจะมาแลกเปล่ียนครัง้ตอ่ๆ ไปก็จะไมมี่ความก้าวหน้า อยูก่บัท่ี...ไมเ่กิดประโยชน์ใดๆ  



เม่ือเรารู้ทนุของโรงเรียนแล้วก็จะรู้วา่ต้องเตมิอะไรให้ใครบ้าง ชว่งนัน้ยงัเหมือนเดมิ เราพบวา่โรงเรียนสว่น
ใหญ่ยงัมีความเข้าใจเร่ืองการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ผิดอยูม่าก ช่วงนัน้เป็นเร่ืองเกษตร
ครบวงจรมีการเลีย้งหมหูลมุ และท าเร่ืองการประหยดัออดออม การขยายผลในชว่งนัน้เป็นการ  copy กิจกรรม  

ในเร่ืองของชุดความรู้ในการท างานที่เราเห็นในช่วงปี ๕๑-๕๒ เราเร่ิมรู้ว่าต้องให้เดก็เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัต ิเราใช้วิธีถอดบทเรียน ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขว่า อะไรคือพอประมาณ อะไรคือมีเหตุมีผล อะไรคือ
มีภูมิคุ้มกัน เง่ือนไขความรู้ และคุณธรรมอยู่ท่ีไหน และเร่ิมมีตัวอย่างความส าเร็จ อีกเร่ืองที่คุณทรงพล
พยายามขับเคล่ือน คือ เราเช่ือว่า เพื่อให้ครูเข้าใจหลักปรัชญาได้ง่ายที่สุด ต้องใช้เร่ืองใกล้ตัว เร่ืองชีวิต
จริงมาพูด ว่าเราใช้หลักปรัชญาฯ กับชีวิตอย่างไรบ้าง สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับชีวิตของเรามันเกิดขึน้ได้จาก
อะไรบ้าง เพ่ือจะให้คุณครูย้อนทบทวนดู (อยูช่่วงปี ๕๑-๕๒ เป็นชว่งของการส ารวจทนุ สร้างเครือขา่ย) ครูจะได้
เข้าใจ และจะได้น าไปจดัการเรียนรู้ให้เดก็เกิดการเรียนรู้จากเร่ืองใกล้ตวั และมาตีความ ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไข สิ่งท่ีเกิดขึน้ 
เร่ืองขององค์ความรู้ชว่งนัน้ สว่นใหญ่เรามีฐานการเรียนรู้เยอะ และใช้กบักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน แตย่งัไมมี่การบรูณา
การ แตเ่ร่ิมเขียนแผนฯ บ้าง สิ่งตา่งๆ ท่ีเราค้นพบ เราจะไปหารือกบัส านกังานทรัพย์สินฯ และกระทรวง (มลูนิธิท าภาพ
เล็กลงลกึ กระทรวงและส านกังานทรัพย์สินฯ จะขบัเคล่ือนในวงใหญ่) อย่างเชน่ เราหารือวา่ “การขบัเคล่ือนของ
โรงเรียนเป็นการท ากิจกรรมเพื่อกิจกรรม” ดร.ปรียานชุท่านก็จะจดัอบรมโรงเรียนให้เข้าใจในเร่ืองการเขียนแผนบรูณา
การหลกัปรัชญาฯ เพ่ือลงสู่การปฏิบตั ิเราก็ท างานสง่ตอ่กนัมาเร่ือยๆ  
 



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ขอขดัจงัหวะนิดหนึง่ กลบัไปท่ีเส้นกราฟ สิ่งท่ีน่าสนใจ ชดุความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้มา
จากไหน  
คุณศศินี ลิม้พงษ์: ชดุความรู้นีไ้ด้จากการลงพืน้ท่ี การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคณุครู  
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: สิ่งท่ีผมสนใจคือ ชดุความรู้หลายอยา่ง เชน่ ท าความเข้าใจทฤษฎีและกิจกรรมพอเพียง ช่วงปี 
๔๘-๕๐ เพราะวา่เป็นช่วงของการระหกระเหิน ตอนนัน้ผมคดิว่า สิ่งท่ีนา่สนใจท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีส าคญั ทกุคนเรียนรู้
หมด ระยะแรกๆ มีการประชมุกบับอร์ดธนาคาร มีการพบคนนัน้คนนี ้มนัเป็น action เป็นเร่ืองของสิ่งท่ีเราได้พบได้ท า 
เห็นด้วยตาแทบทัง้สิน้ แตส่ิ่งท่ีน่าสนใจ คือ ตัวคนท างานเองเกิดการเรียนรู้อะไร Transform อะไรบ้าง เกิด
ปัญญาอะไรระหว่างท างานและพูดคุยกับคนทัง้หลาย... อันนีไ้ม่ได้สะท้อน ไม่ได้บอก “อ้อ ฉันผิดไปแล้ว ...

 

 



กว่าจะรู้ กว่าจะเข้าใจ” เพราะมีชว่งการพลิกในการปฏิบตั ิ หรือคณุทรงพลก็เป็นจดุเปล่ียนท่ีนา่สนใจอนัหนึง่ อ.
ปรียานชุเป็นคนมาให้ทฤษฎี แตก่ารเอาทฤษฎีมาสูก่ารปฏิบตัเิป็นอีกเร่ืองหนึง่ และการเอาทฤษฎีมาปฏิบตัมินัพบ
ความยากอะไร มีปัญหาอะไร คนท างานขบัเคล่ือน ๒ คนเจอเร่ืองปวดหวัอะไรบ้าง ควรจะขึน้บนกราฟ เพราะเป็นการ
มองย้อนกลบัมาท่ีตวัเอง เรียกวา่ reflection “อ้อ เรายงัเข้าใจไมพ่อ แล้วเราจะไปสอนพวกอาจารย์อย่างไร” 
กระบวนการแบบนีต้้องเอาขึน้ ขอบคณุท่ีคณุเอ๋ออตุสา่ห์ท า เพราะอาจารย์ชยัวฒัน์ อยูดี่ๆ ให้ขึน้ time line ของ
ทีมงาน วา่ตวัเองเห็นอะไร เส้นกราฟความรู้ ชดุความรู้ต้องละเอียดกวา่นี ้ เม่ือตวัคณุเออ๋ คณุแดงเอง “อ้อ เข้าใจแล้ว
ละ่” ต้องใสไ่ว้บนกราฟ มนัเป็นกระบวนการถอดบทเรียนของตนเองมาให้อาจารย์ด ู ผมคดิว่า ท่ีชวนให้มาท าเพ่ือให้
เห็นตวัอยา่งว่า ท้ายท่ีสดุทกุคนเรียนรู้หมด ผมเองตอนมาร่วมท า มาเป็นวิทยากรกระบวนการก็เรียนรู้ไปพร้อมๆ กบั
คนเหลา่นี ้และคิดตามไปด้วย แล้วผมก็พฒันาแนวของผมเองขึน้มา อาจจะเหมือน อาจจะตา่งจากทฤษฎีท่ีท ามา สิ่ง
ท่ีคณุเอ๋ออตุสา่ห์พยายามท า ทกุอยา่งเส้นท่ีเขียนเป็นสิ่งท่ีจบัได้ต้องได้  

ผมวา่สิ่งท่ีอาจารย์ท างานมาเยอะ ท างานมาไกล แล้วตอ่ไปทา่นจะเป็นคนส าคญัในการถ่ายทอดความรู้
ตอ่ไปข้างหน้า เราก็ต้องแยกให้ออก ความรู้จะมี ๒ ประเภท ประเภทหนึง่เราเรียกวา่ explicit knowledge คือ ความรู้
จบัต้องได้ ออกมาเป็นคูมื่อ เป็นต ารา ทฤษฎี เป็น How to ทัง้หลาย ท่ีคุณเอ๋อพูดเป็น explicit knowledge จับต้อง
ได้อยู่ในต ารา อยู่ในห้องสมุด อยู่ในแฟ้ม อยู่ใน DVD ส่งต่อกันได้ แต่มีอีกอันคือ tacit knowledge แปลว่า 
ความรู้ฝังลึกจับต้องไม่ได้ มันอยู่ในตัวคน มันต้องไปท างานกับเขา อยู่กับเขาสักพักจึงจะจับได้ เชน่ ความรู้
ในการท ากบัข้าวให้อร่อย เปิดต าราอ่าน แล้วจะท าอร่อยไหม ซอสก่ีกรัม น า้ตาลก่ีช้อน ถามวา่อร่อยไหม คณุต้องไป
อยูก่บั chef ดจูงัหวะท่ีเขาปรุง แล้วจะ “ออ๋” เข้าใจ ไปเป็นลกูมือเขา ไปเป็นลกูศษิย์ ไปอยูส่กัพกัแล้วเราจะสมัผสัได้
เอง วา่มนัต้องแบบนี ้ มันเป็นความรู้ที่เหนือการอธิบาย ต้องใกล้ชิด และใช้การสังเกต เช่น เศรษฐกิจ
พอเพียง ผมรับรองได้คุณครูหลายคนท่ีท าได้ส าเร็จ เพราะคิดได้ว่ามันต้องเป็นแบบนี ้ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Intuition เป็นความรู้ที่แว๊บมาในหัว เป็นความรู้ท่ีท าไปๆ สักพักหน่ึงจะเร่ิมสังเกตเหน็อะไรบางอย่าง แล้ว
แก้ไข กระบวนการความรู้แบบนีเ้ป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน socialization, learning and relationship 
สัมพันธ์กัน อยู่ด้วยกัน  และถ้ามีกระบวนการของความรักความเมตตาด้วย มันจะไปได้เร็ว บางครัง้ครูบาง
คนเข้มงวดมาก ให้ฝึกหนัก ๆไม่ยอมให้ผ่าน น่ีแหละท่ีมันขาด สิ่งท่ีฝังลกึอยู่ในตวัคน ๒ คนท่ีเป็นแกนน า ไมไ่ด้
บอกวา่ตวัเองป๊ิงอะไร ทัง้ท่ี ๒ คนมาด้วยใจรัก อยากท่ีจะท า ทัง้ๆ ท่ีเส้นทางไมไ่ด้ง่าย เราท าแบบนีเ้พ่ือให้ผู้ อ่ืน และครู
ท่ีเป็นแกนน าขบัเคล่ือนศนูย์การเรียนรู้ฯ เข้าใจวา่มนัไมไ่ด้เป็นเส้นตรงนะ มนัระหกระเหิน ตวัเขาท่ีมาช่วยยงั
ระหกระเหินเลย เราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกนั  



 
 
การท า time line แนวนอนเป็นแกนเวลา สมมตเิร่ิมปี ๔๘ แสดงกราฟมีเส้นกิจกรรม ซึง่บางทีมีขึน้มีลง (การ

อบรมครัง้ท่ีแล้วมีบางอาจารย์บอกวา่ กิจกรรมลดลง เพราะอะไร) ในแต่ละช่วงเวลาอธิบายให้รู้ว่าท ากิจกรรม
อะไรบ้าง ท าอย่างไร กราฟเส้นของความรู้ อธิบายว่าแต่ละกิจกรรมเอาชุดความรู้อะไรไปท า บอกให้ได้ว่า
ใช้เคร่ืองมือหรือทฤษฎีอะไร ความรู้นีต้้องไม่ใช่นามธรรม เชน่ บอกวา่ใช้ ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไข มนัเป็นนามธรรม 
จริงๆ แล้วคือ apply อยา่งไร เป็นความรู้ของโรงเรียนจริงๆ ความรู้อะไรท่ีท่านใช้ โดยเฉพาะที่เราสนใจคือ ความ
รู้ตัวของท่านเอง โดยไม่ใช่ความรู้ท่ีเอามาจากดร.ปรียานุช ไม่ใช่ความรู้ที่เอามาจากผู้เช่ียวชาญอย่างเดียว 
เอาความรู้ ๒ ความรู้มาบวกกันเป็นความรู้ของท่าน ท่านคิดกันเอง ตรงนีแ้หละท่ีน่าสนใจ เขาเรียกว่า 
grounded theory ทฤษฎีที่มาจากพืน้ดนิ เพราะแต่ละท่ีมีเงื่อนไขปัจจัยไม่เหมือนกัน จากการอบรมครัง้ก่อน 
โรงเรียนดาราวิทยาลยัมีนกัเรียน ๖,๐๐๐ กวา่คน สอนกนัอยา่งไร เมืองหนึง่ชดัๆ หรือเราไปเจอท่ีอีสาน ท่ีผมประทบัใจ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ท่ีชมุชนเอาข้าวสารมาให้ อยูก่บันา ติดกบัชมุชนเลย มีครู มีนกัเรียนไมก่ี่คน หรือท่ีเกาะ
ลนัตา มีครูทัง้หมด ๗ คนหรือ ๑๐ คน แตบ่างโรงเรียนมีครูหลายร้อยคน  ดงันัน้ สถานการณ์ไมเ่หมือนกนั วิธีพลิก
แพลงไมเ่หมือนกนั ตรงนีคื้อท่ีเราอยากรู้ ความรู้ท่ีทา่นใช้จดักิจกรรม ทา่นใช้อยา่งไร... อนันีเ้ป็นความมีชีวิตชีวา เรา
อยากเห็น 

และกราฟอีกเส้นท่ีผมอยากเห็น เส้นปัญหาท่ีทา่นเผชิญ คณุเออ๋ก็พยายามท ามาบ้าง ปัญหาแรกๆ ต้องมี

มาก ตัง้แต่ปัญหาของความยังไม่มีประสบการณ์ ทัง้ผู้ ไปขบัเคล่ือน คือ สยามกมัมาจล ไมมี่ประสบการณ์มาแต่
ใจ มีแตค่วามมุง่มัน่ มีแตท่ฤษฎีจะเอาไปชว่ย แตพ่อมีประสบการณ์แล้ว อาจเจอปัญหา เชน่ ผอ.ท่ีเข้าใจย้าย ครูย้าย 
หรือมีปัญหาเร่ืองชมุชน ปัญหามีทัง้ปัญหาภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน เพราะท้ายสุดการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง มันเก่ียวข้องทัง้ปัญหาภายในโรงเรียน ความสัมพันธ์ของทีมงาน ปัญหามาจากนอก
โรงเรียน ปัญหาต่างๆ เป็นปัญหาจากความไม่รู้ ทา่นก็ต้องลากเส้นกราฟให้เห็น แล้วปัญหานีม้นัลดไหม หรือขึน้
ลงเป็นชว่งๆ เราจะได้รู้... เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ช่เคร่ืองจกัรท่ีเดนิไปเร่ือยๆ มนัรับมือกบัการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน รับมือกบัการแก้ปัญหาของทีมงาน รับมือกบัปัญหาภายนอกโรงเรียน ไหลเหมือนน า้ เจอของแข็งก็เลีย้ว น า้



ไมเ่คยไหลเป็นเส้นตรง ถ้ามีโขดหินขวาง น า้ก็พยายามเลีย้วลดหลบไปเร่ือยๆ ..อนันี ้๓ ตวัหลกัๆ น่ีเป็นสิ่งท่ีเราอยาก
เห็น เพ่ือเราจะได้จบัเร่ืองการถอดบทเรียนของเราให้แมน่ย ายิ่งขึน้ สิ่งท่ีผมพยายามท ากบัคณุเออ๋คือ การถอดบทเรียน
ให้เราแมน่ ทัง้ท่ีเร่ืองความรู้ท่ีจบัต้องได้ และความรู้ท่ีอยู่ในตวัตนของเรา เพราะครูเป็นตวัส าคญั หรือแม้กระทัง่เด็กๆ 
ด้วยกนัมนัเป็นเร่ือง tacit knowledge เชิญครับลองหนัหน้าคยุกนั 
อ.วาริน รอดบ าเรอ: จดุประสงค์ของกราฟเป็นจดุประสงค์ท่ีต้องการให้ผู้ ด ู ดแูล้วเกิดจดุประกายวา่ตรงนีม้นัมา
อยา่งไร เพราะวา่กราฟไมส่ามารถลงลกึของแตล่ะขัน้ตอนได้ มนัอาจจะเป็นการน าเสนอเบือ้งต้น ให้สะดดุ ให้เกิด
ความสนใจวา่ตรงนีเ้ป็นมาอยา่งไร ตรงนีเ้กิดปัญหาอะไร แล้วเขาไปเปิดประเดน็หาเอาเอง ใชม่ัย้คะ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เป็นเทคนิคของการน าเสนอ เหมือนบางโรงเรียนก็ใช้กราฟเส้นแตล่ะสี มีสีเขียว สีแดง สีด า 
อยูท่ี่ท่านต้องเลือกและคิดวา่แบบไหนท่ีช่วยท าให้คนเห็นแล้วเข้าใจง่ายกวา่กนั หรือแทนท่ีจะเขียนบอกกิจกรรมบน
เส้นอยา่งท่ีอาจารย์ชยัวฒัน์ว่า ซึง่ต้องมีเทคนิคในการเขียนหรือพิมพ์ หรือใช้เป็นภาพก็ได้ หรือท าเคร่ืองหมาย * หมาย
เหตอุธิบายด้านล่าง อาจารย์ก็ต้องชัง่ด ู อาจจะท าทัง้ ๒ แบบก่อนก็ได้ แล้วมานัง่ดอูนัไหนนา่จะเข้าใจง่ายกวา่กนั ให้
เพ่ือนๆ ครูนัง่ดแูล้วตดัสิน ส าหรับผมรู้สกึวา่ ไมต้่องยาว เพราะเป้าหมายคือกระตกุความคิดแล้วไปนัง่คยุกนัตอ่ 
เพราะมนัไมส่ามารถลงรายละเอียดได้หมด กระตกุความคดิเป็นเชือ้ในการสนทนา ประเดน็อยูต่รงนี ้ จะไมบ่อกอะไร
ถกูอะไรผิด แตล่ะคนต้องค้นพบเอง 
อ.วาริน รอดบ าเรอ: ไมท่ราบวา่จะเข้าใจถกูไหม กราฟความรู้แม้มนัจะพฒันาขึน้ แตใ่นการท างานแตล่ะ
ชว่งเวลา มนัปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ สิ่งท่ีใหม่ๆ  เข้ามา ความรู้อาจจะกระตกุลงก็ได้ ไมจ่ าเป็นวา่เส้นความรู้ต้องเพิ่ม เป็น
ความรู้ในการจดักิจกรรมตรงนัน้ ชว่งท่ีเราจะท าเร่ืองฐานการเรียนรู้ ความรู้ในเร่ืองของฐานการเรียนรู้ยงัไมช่ดัเจนใน
เร่ืองการถอดบทเรียน ความรู้ตรงนัน้เรายงัน้อย กราฟอาจจะลงได้ เม่ือลดลงก็จะเป็นจดุสนใจวา่ท าไมลดลงท่ีคนดู
ต้องไปวิเคราะห์ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: สิ่งท่ีอาจารย์พดูเป็นสมมตุฐิาน ผมท าให้ดเูป็นสมมตุฐิานวา่ความรู้มนัเพิ่มขึน้เร่ือยๆ แต่
จริงๆ ความรู้อาจเพิ่ม หรือบางชว่งหยดุ หรือบางปีตกลงก็ได้ แตจ่ริงๆ แล้วไมมี่ความรู้ตกหรอก  มีแครู้่เพิ่มขึน้หรือเทา่
เดมิมากกว่า เพราะความรู้อาจอิ่มตวัอยูแ่คนี่ ้แตกิ่จกรรมอาจจะเยอะแตค่วามรู้ไมข่ยบั โดยทัว่ไปแล้ว สิ่งท่ีเราสนใจ 
ความรู้เป็นความรู้จับต้องได้ และความรู้ฝังลึก ถ้าอาจารย์แยกได้ยิ่งดี เส้นหน่ึงเป็น explicit knowledge อีก
เส้นเป็น tacit knowledge ยิ่งเป็นความรู้ tacit knowledge ยิ่งดี เพราะอาจารย์คนนู้นคนนีเ้ขามีชัน้เชิง เขามี
ลกูเลน่ ถ้าคนนีย้้ายไปลกูเล่นหายไป เราจะได้รู้ ถ้าคนนู้นย้ายคนนีย้้ายไปเราจะได้เตรียม เหมือนอยา่งเม่ือวานผม
ประทบัใจอาจารย์ทา่นหนึง่ท่ีอีก ๓ ปีจะเกษียณ ก็พาน้องมาเรียนรู้ จะได้มีการสืบทอดไมอ่ยากให้ความรู้หายไปพร้อม
กบัตนเอง อนันีเ้ป็นเร่ืองดี เพราะวา่เม่ือการถ่ายทอดเป็นชัน้เชิง ครูบางคนมีลีลาการถ่ายทอด ทฤษฎีเดียวกนัแตลี่ลา
ไมเ่หมือนกนั ถ้าหลายลีลามนัเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ ตอ่การสอนด้วย เราจะได้เตรียมตวั ขอบคณุค าถามในการ
ชวนสนทนา เชิญล้อมวงคยุกนั การ present ของคณุเอ๋อท่ีผมชวนคยุมนัจดุประกาย กระตกุความคิดอะไรทา่นบ้าง  

 
 

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะกลุม่ reflection เร่ืองกระบวนการเรียนรู้ 



อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: อาจารย์ได้เห็นแล้วเร่ืองการท า time line ท่ีคณุเอ๋อน าเสนอและผมได้ฝากข้อคดิไว้ แล้วผมก็
บอกวา่ ถ้าให้ดีมนัไมต้่องละเอียดหรอก หัวใจของการท า time line คือ ท าให้เราคิดนอกกรอบ อันแรกคือ นอก
กรอบของกาลเวลา เพราะว่าถ้าเราดูส่ิงท่ีเราท ามาในระยะเวลาสัน้ๆ ๑-๒ ปี เราจะไม่เหน็ว่ากว่าจะมาถงึ
ตรงนี ้ และอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องคิดมองไปยาวๆ จึงจะเห็นความยากล าบากชัดเจน การ
แก้ปัญหาบางเร่ืองไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ  ท่านต้องคิด ไม่มองแค่สัน้ๆ แค่ ๑-๒ ปี มองให้ยาว ยาวเท่าที่ท่านจะมี
ประสบการณ์กับมัน น่ีคือ การคิดนอกกรอบกาลเวลา 
 ผมอยากให้เขียน time line อาจารย์ทา่นใดเร่ิมปี ๔๘ ก็เขียนตัง้แตปี่ ๔๘ คนท่ีเร่ิม ๕๑ ก็เขียนตัง้แตปี่ ๕๑ 
การเขียนนีใ้ห้นัง่คิดคนเดียว เป็น time line ของครูคนหนึง่หรือ ผอ.  คนหนึง่ในการท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
อาจจะเร่ิมด้วยลากเส้นความรู้ท่ีได้ ความรู้นีผ้มแบง่เป็น ๒ เส้น คือ ความรู้ท่ีจบัต้องได้คือ explicit  knowledge ท่ี
ได้รับการถ่ายทอด มีการอา่น...ท่านได้อะไรในปีไหนก็จดบนัทกึลงไป ได้เร่ืองอะไรท่ีส าคญัๆ ไมต้่องลงรายละเอียด 
เอาเพียงความรู้ส าคญัอะไรท่ีได้ ท่ีเอามาใช้กบัโครงการ ความรู้นีอ้าจเป็นทฤษฎี เทคนิค หลกัการ อะไรก็ได้ทา่น
ตีความของทา่นเอง เส้นท่ี ๒ ความรู้ฝังลกึหรือ tacit knowledge อนันีคื้อ เม่ือท าไปๆ ทา่นจะมีลกูเลน่ มี
ความสามารถพฒันาหรือตีความเศรษฐกิจพอเพียงเอง พลิกแพลงเอง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน 
หรือการท ากิจกรรมก็แล้วแต่  

ทา่นต้องดวู่า เม่ือก่อนมนัช้าแล้วเส้นกราฟเร่ิมพุง่ขึน้เม่ือไร อยา่งไร ทา่นต้องสะท้อนความจริง แล้วกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีทา่นได้ท ากบันกัเรียน ท ากบัเพ่ือนครู ท่านได้ท าอะไรบ้าง เทา่ท่ีเป็นกิจกรรมส าคญัๆ และมีปัญหาอะไรบ้างท่ี
ทา่นเผชิญ ทัง้หมดจะมี ๔ เส้น ปัญหาลดลงไหมหรือขึน้ๆ ลงๆ   

เชิญอาจารย์น่ังล้อมวงกันเป็นกลุ่มโรงเรียน ให้อาจารย์แต่ละท่านเล่าสู่กันฟัง ยกกระดาษท่ีตนเอง
ท า time line แล้วเล่าสู่กันฟังว่าตนเองตีความอย่างไร เพราะแตล่ะคนจะมีมมุมอง มีวิธีการประเมิน มีความ
เข้าใจ อาจจะเหมือนหรือตา่งกนัก็ได้  หวัใจคือเราได้เข้าใจซึง่กนัและกนั เราจะได้เกิดการเรียนรู้เป็นทีม ให้แตล่ะคนได้
เลา่จนครบทกุคน คนละประมาณ ๓-๔ นาที หลงัจากนัน้เม่ือเลา่ครบ ๔ คนแล้ว ทา่นก็ประมวลออกมาเป็น time line 
ของโรงเรียน และจะมีอีกเส้นแถมขึน้มา คือ เส้นความส าเร็จ ว่าท่านประเมินความส าเร็จของท่านเป็นอย่างไร  

 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ขอให้แตล่ะโรงเรียนติดผลงาน time line ไว้ท่ีบอร์ด ขอให้ตวัแทนของโรงเรียนประจ าท่ี time 
line ของโรงเรียน ตวัแทนนีท้ าหน้าท่ีเป็นโฆษกของโรงเรียน สว่นอาจารย์ท่ีเหลือเดนิไปดตูามโปสเตอร์ตา่งๆ ถ้าพบ
อะไรตรงไหนท่ีไมเ่หมือนเรา นา่สนใจ อยากรู้อะไร เพราะอะไร อยา่งไร ก็ถามได้ หวัใจของการ shopping idea 
อาจารย์แตล่ะท่านเดนิไปอา่นด ูเจออะไรท่ีนา่สนใจถาม คนท่ีอยูต้่องอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจ  
 

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะโรงเรียนท า time line ของโรงเรียนของตนเอง ประกอบด้วยกราฟ ๕ เส้น 

 (กิจกรรม ความรู้ที่จบัต้องได้ ความรู้ฝังลกึ ปัญหา และความส าเร็จ) 



 

 

  

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะโรงเรียน shopping idea  



  
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เชิญอาจารย์รวมกลุม่แบบคละโรงเรียน กลุม่ละ ๕ คน ผมจะให้แตล่ะคนครุ่นคิด จดบนัทึก 
สิ่งท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในโรงเรียน ขอให้ครุ่นคิดทบทวน  

๑) จากที่ได้ท ากิจกรรมทบทวน time line และทุกท่านได้เอา time line ของแต่ละคนมาเล่าสู่กันฟัง 
แล้วสรุปร่วมกันเป็นของโรงเรียน ค้นพบอะไรที่น่าสนใจ มีความคิดอะไรเกิดขึน้มาบ้าง  

๒) หลังจากเดนิ shopping idea ของกลุ่มโรงเรียนต่างๆ มีอะไรท่ีน่าสนใจจากโรงเรียนของเพื่อน 
ท่านได้ข้อคิดอะไร  

ให้จดบันทกึไว้  เม่ือบันทึกเสร็จแล้วเล่าให้เพื่อนฟัง  
 

 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะคนบนัทกึและแลกเปลีย่นในกลุม่ 



I We It 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  อาจารย์สังเกตไหมว่า ตอนท่ีอาจารย์ท างาน น่ังเรียนรู้จากกัน มันมาเช่ือมโยง
ตรงไหนบ้าง เร่ืองของ learn how to learn  เร่ืองของ learning is  socialization อาจารย์พอเห็นไหม... learn 
how to learn ตอนท่ีเรามานัง่ดบูทเรียนของเพ่ือนแตล่ะโรงเรียนท าแบบไหนท าอยา่งไร ถ้าเราสรุปได้ จบัหลกัส าคญั
ได้ ก็จะเหน็ว่ามันมีบางอย่าง ไม่ใช่มีแค่ตัวเนือ้หา แต่เรียนวิธีการ เรียนหลักการ เรียนกระบวนการที่เขาท า
ด้วย อนัท่ี ๒ อาจารย์ก็จะเห็นวา่ การเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนท่ีเรียกว่าความรู้ฝังลึก เขาจะมีชัน้
เชิง มีลูกเล่น มีวิธีการเล่าที่ต ารามันไม่มี แต่เขาคิดขึน้มาเองระหว่างที่เขาท า อนันีม้นัชว่ยเพิ่มเตมิกนัและกนั 
อนันีคื้อหวัใจ การเรียนรู้ท่ีดี โดยเฉพาะการท างานเป็นทีม ต ารามีไมพ่อ ต าราไมมี่ชีวิต แตม่นษุย์มีชีวิต มีวิธีเลา่ มีวิธี
อธิบาย การเป็นเพ่ือนกนัคยุกนัให้ก าลงัใจ เวลาเล่าก็มีอารมณ์ขนั การเรียนรู้บางอยา่งมนัง่าย เป็นความรู้ท่ีมีชีวิต 
ความรู้ท่ีมีชีวิตมีอยูใ่นตวัคนตลอดเวลา แตถ่ามวา่ใครมีวิธีการดงึออกมาอย่างไร การดงึความรู้ท่ีมีชีวิตอยู่ท่ีการ
สนทนา อยูท่ี่บรรยากาศผ่อนคลาย บางครัง้ก็ป๊ิงแว๊บเข้ามา น่ีคือเหตผุล ผมจงึย า้ให้เวลากบัเราในสนทนา เนือ้หา
สาระมนัจะมาเอง  

มนัมีความหมายมีความส าคญัอยา่งไร หลายโรงเรียนที่ค่อนข้างท างานได้ดี เพราะทีมครูแกนน าแข็ง 
ผอ.มา ผอ.ไป มีครูบางคนย้ายไปอยู่โรงเรียนอ่ืน แต่ครูแกนน าแข็งเป็นหลักประกันพอสมควร และมี
กระบวนการถ่ายทอดต่อได้เร่ือยๆ แกนน าที่แข็งเพราะว่ามันมีตัวหน่ึงคือ ตัว we ท างานเป็นทีม ท างาน
เป็นองค์กร กระบวนการนีผ้มเอาตวั we ขึน้มาก่อน เพราะคนไทยท างานเป็นทีมไมค่อ่ยเก่ง ไมเ่หมือนญ่ีปุ่ น คนไทย
ชอบท างานเน้นตวั I ตวัฉนัเก่งเด่ียว  
 เพราะฉะนัน้ วิธีการท าโครงการอย่างมีสตติระหนักรู้ หรือ working consciously เพื่อให้โครงการ
หรือเพื่อให้การท างานของท่านได้ดี  โดยต้องคิด ๓ มิต ิ๓ ระดับตลอดเวลา คือ  

มิตติัว I ฉัน ไมว่า่อะไรฉนัเป็นผู้ เก่ียวข้องเสมอ  
มิตติัว we คือ พวกเรา การท างานได้ดี we ต้องแข็งแกร่ง ถ้า we ไมเ่ก่ง เหน่ือยคนเดียว แล้วจะไปได้ไมไ่กล  
มิตติัว it คือ ผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจจะเป็นเร่ืองของหลกัสตูร ได้กิจกรรม ได้ผลงาน ได้ผลิตภณัฑ์ น่ีเป็น it 

ทัง้สิน้ it มีทัง้เป็นสิ่งของ ผลิตภณัฑ์ เป็นยทุธศาสตร์ เป็นเป้าหมาย เป็นหลกัสตูร เป็นอะไรก็ได้ เม่ือ I กบั we ท างาน
ร่วมกนั it ก็จะตามมาเอง  

ถ้า I สนใจเอาแต ่it ไมส่นใจ we ก็จะได้งานแตเ่พ่ือนไมไ่ด้ วงแตกด้วยซ า้ เซ็ง หงุดหงิด โมโห แล้วทีนีท้ าไมไ่ด้
แล้ว ฉะนัน้ ต้องคดิ ๓ มิตเิสมอ ท าอะไรก็ตาม หวงัความยาวนาน ความตอ่เน่ือง อย่าคดิหวงัผลเฉพาะท าให้จบ ท าให้
ได้เอาผลงานไปประกวด อนันีอ้ยูไ่ด้ไมน่าน เพราะได้แตฉ่ัน กบั it แต ่we ไมไ่ด้ ไมมี่ใครสืบทอดตอ่เน่ืองในระยะยาว   
 ๓ ระดบัคือ ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเราท ามนัต้องเร่ิมจากระดบัลา่ง เหมือนกบัการสร้างเจดีย์ ทา่นอาจารย์ประเวศ 
วะสี ทา่นจะพดูบอ่ยสร้างเจดีย์ต้องสร้างท่ีฐานราก แล้วสร้างตรงกลาง แล้วจงึจะสร้างยอดเจดีย์ จ าได้ไหม ใครท่ีเคย
ฟังอาจารย์ประเวศพดู  



 
 
ระดบัฐานรากตรงนีคื้ออะไร... ฐานรากของงานทุกงานท่ีส าเร็จ งานท่ียั่งยืน งานที่มีพลัง ก็คือสิ่งท่ี

เรียกว่า  meaning คุณค่า ความหมาย หลกัการ หรือปรัชญาของมนั ตรงนีต้้องมาก่อน สิ่งใดๆ ก็ตาม ท าแล้วมัน
มีความหมายต่อตัวฉันอย่างไร ท าไมฉันต้องมาท างานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มันมีความหมายอย่างไร
ต่อตัวฉัน มันมีความหมายอย่างไรต่อโรงเรียนของฉัน มันมีความหมายอย่างไรต่อลูกๆ หลานๆ เด็กรุ่น
หลัง มีความหมายอย่างไรต่อชุมชน เม่ือค้นหาความหมายเจองานนัน้จะมีพลังเสมอ คนท่ีมีพลงัในชีวิต 
ท างานอะไรไมย่อ่ท้อคือคนท่ีค้นหาความหมายในชีวิตเจอ ตวัฉนัจะท าอะไร จะขึน้โครงการนี ้ หรือจะท าหลกัสตูร ท า
หลกัสตูรนีมี้ความหมายอยา่งไรตอ่ฉนั ในขณะท่ีสอนหรือท าหลกัสตูร มนัมีความหมายอย่างไรตอ่เพ่ือนๆ มี
ความหมายอยา่งไรตอ่เดก็ท่ีจะเรียน คณุคา่ความหมายหลกัสตูรนีอ้ยูต่รงไหน ระดบัท่ีเป็นฐานรากของเจดีย์มัน่คง
ท่ีสดุ เพราะส่วนใหญ่มกัจะถกูมองข้าม คนมกักระโดดข้ามไปท า it เสมอ แตไ่มมี่คณุคา่ความหมาย มนัเป็นความช่ืน
ใจ มนัเป็นความภมูิใจ มนัเหมือนน า้ทิพย์ท่ีชโลมใจ อาจจะไมส่ าเร็จอาจจะเห็นความยากล าบาก เม่ือเห็นคณุคา่
ความหมาย มนัช่ืนใจท่ีเราได้ยอมเหน่ือย ท่ีเราได้เป็นปลาวา่ยทวนน า้ งานนีเ้ป็นงานวา่ยทวนน า้ ภมูิใจท่ีจะเป็นปลา
เป็นวา่ยทวนน า้ ไมใ่ชป่ลาตายลอยไปตามน า้ ตรงนีเ้ร่ืองใหญ่ท่ีสดุ  

เม่ือได้หลักคิด คุณค่าความหมายส าหรับตัวฉันแล้ว ฉันจะต้องหาทางพูดคุยส่ือสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ learning is relationship, learning is socialization ตรงนีคื้อ สร้างความสัมพันธ์ เปิดใจเปิด
สมอง ทลายก าแพง ทีมทัง้ทีมต้องเหน็ว่าท าไมต้องมาเข้าใจร่วมกัน คดิไมเ่หมือนกนัคนละวิชา ท าไมต้องมา
รวมตวักนั ต้องเห็นคณุคา่และความหมายตอ่การมารวมตวักนั มาท างานร่วมกนัในความแตกตา่งหลากหลาย 
ระหวา่งครูด้วยกนัเอง ครูกบันกัเรียน ครูกบัชมุชน ท าไมต้องมีชมุชน ท าไมชมุชนถึงชว่ยเหลือเกือ้กลูเราหลายเร่ือง  
ท าไมบางที อบต.ดีๆ ชว่ยเราในบางเร่ืองท่ีเราขาดแคลน ผู้ปกครองมีความหมายตอ่งานนีอ้ยา่งไร ทกุอยา่งมี 
meaning เสมอ แม้กระทัง่ในความสมัพนัธ์มนัก็มี meaning  



แล้ว meaning นีเ้ข้าไปอยู่ท่ี it งานนีมั้นมีคุณค่าความหมายอย่างไร หลกัสตูร โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหมายอย่างไร โดยเฉพาะในยคุท่ีโลกก าลงัโหมกระแสบริโภคนิยม ท าไมงานนีถ้งึมีคุณค่า
ความหมาย เก่ียวข้องอย่างไรกับโลกในอนาคต เก่ียวข้องอย่างไรกับกระบวนการทางสังคมในอนาคต 
เก่ียวข้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอย่างไร เก่ียวข้องกับความยั่ งยืนของวัฒนธรรมอย่างไร เก่ียวข้อง
กับศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร เก่ียวข้องกับประเพณีไทยท่ีดี เก่ียวข้องกับธรรมชาตท่ีิเรามีอย่างไร 
meaning ตรงนีเ้ราต้องมีอยู่ตลอดเวลา เราเห็น เราสร้าง เราท างานท่ีมี meaning ตรงนีจ้ะมีพลังไม่มีสิน้สุด 
เพราะงานนีเ้ป็นงานท่ีจะเผชิญความยากล าบาก ทา่นก็ทราบดี ทา่นก็ท ามากบัตวัเอง และจะมีอยูน่านพอสมควร ๕ ปี 
๑๐ ปี แม้บางท่านจะเกษียณไปอย่างไรก็ตาม แตเ่ศรษฐกิจพอเพียงยงัเป็นเร่ืองใหญ่ตอ่ทนุนิยมโลก ตอ่สงัคมโลก 
แล้วสงัคมไทยควรต่ืนตวัตัง้แตเ่นิ่นๆ ก่อนท่ีจะสายเกินไป ทา่นต้องเห็น meaning ของมนั เห็นผลสะเทือนท่ีมีคา่ของ
มนั แม้ทา่นจะเป็นคนเล็กๆ ในโรงเรียน ในสงัคม เม่ือสัง่สมๆ ถึงจดุๆ หนึง่มนัก็จะสร้างการเปล่ียนแปลงได้ 
 เม่ือคืนผมดทีูวี มีรายการเร่ืองข้าว เพราะตอนนีค้นต่ืนพอสมควรเร่ืองข้าวท่ีมีสารพิษเจือปน ท าให้ตกใจกนั
พอสมควร ท าให้เกษตรกรท่ีปลกูข้าวไร้สารพิษ ปลกูข้าวอินทรีย์ ท่ีแตก่่อนไมมี่คนสนใจ ตอนนีมี้คนหาซือ้กนัใหญ่ เขา
บอกวา่ตอนนีพ้วกท่ีขายข้าวถงุตดิตอ่มาโดยตรงเลย เพราะเขารู้วา่เกษตรกรกลุม่นีป้ลกูข้าวอินทรีย์ แตท่ี่นา่สนใจคือ 
คนท่ีท าเร่ืองนีเ้ป็นคนรุ่นใหม่ๆ อายปุระมาณ ๓๐-๔๐ กว่า แตง่ตวัทนัสมยั ไมใ่ชเ่กษตรกรจนๆ แตเ่ขาก็เหน่ือยนะ เขา
บอกวา่ตอนนีข้ายดีขึน้ มีคนตดิตอ่มา เขาเอาข้าวเปลือกมาสีเอง มาถึงก็สง่ใสถ่งุให้ ตอนนีมี้กลุม่คนรุ่นใหมซ่ึง่ท างาน
ในกรุงเทพฯ แตมี่พอ่แมเ่ป็นเกษตรกร เขาเรียกว่า “ชาวนาวนัหยดุ” วนัธรรมดาท างานในกรุงเทพฯ พอวนัหยดุเสาร์
อาทิตย์ขบัรถไปหาพอ่แม ่ สงสารพอ่สงสารแมท่ี่ท างานกบัสารพิษสารเคมี ก็เลยหาความรู้ให้พ่อแมท่ดลองท า เดก็
พวกนีจ้ะเก่งเร่ือง internet เช่ือมโยงเข้ากนั ปรึกษากนัเร่ืองวิธีปลกูข้าว การใช้เคร่ืองมืออะไรทัง้หลาย และมีอีกคน
หนึง่ ท าแล้วพอ่แมส่ขุภาพดีขึน้ เขาวา่ถ้าสนกุแบบนีอี้ก ๑-๒ ปีอาจจะกลบัไปเป็นชาวนา แนวโน้มพวกทวนกระแส 
พวกกระแสทางเลือก พวกนีม้นัคอ่ยๆ เกิดขึน้ทีละนิดๆ...พวกนีน้า่สนใจ เราไมรู้่วา่กระแสทางเลือกนีจ้ะมีพลงัมากน้อย
แคไ่หน แตรู้่แล้ววา่มนัเร่ิมก่อตวัแล้ว คนรุ่นใหมพ่วกนีเ้ขาค้นหาความหมายของชีวิต เขาไมอ่ยากอยูก่รุงเทพฯ ถึงแม้
เงินเดือนจะดีแตค่า่ใช้จา่ยสงู กลบัไปได้ดแูลพอ่ดแูลแม ่เขาอยากจะมีชีวิตท่ีดีมีความหมาย อบอุน่กบัครอบครัว ได้ท า
อะไรดีๆ ท่ีมีความหมายแก่ตนเอง แก่สงัคม สิ่งท่ีอาจารย์ก าลงัท าอยูนี่ม้นัเป็นกระแสเดียวกนักบัคนรุ่นใหม ่สิ่งเหล่านี ้
ถ้าเข้าไปอยูใ่นตวันกัเรียน อยา่คิดสอนเดก็ให้ไปเป็นลกูจ้างใคร พยายามให้เขาเป็นตวัของตวัเอง สร้างงานของตวัเอง 
เพราะโลกสมยัใหม่ information กบัเทคโนโลยีจะ back up คนเล็กๆ มากขึน้ ยคุหนึง่อยากให้ลกูหลานเป็นลกูจ้าง
บริษัทใหญ่ๆ เป็นมนษุย์เงินเดือน แตต่อ่ไป...ไมแ่น่ น่ีคือตวัอยา่ง ตอ่ไปจบัตากระแสความเปล่ียนแปลงของโลกไว้ให้ดี 
น่ีคือ มี meaning ในทกุๆ มิติ 
 พอได้ meaning  ได้ความหมายที่ชัดเจนแล้ว สิ่งที่จะต้องท าคือ การยกระดับ เพราะมี meaning แต่
ขาดโครงสร้าง ขาดวิธีการ ขาดกระบวนการ มันก็จะเป็นงานประเภทเป็นพลุ แต่เม่ือจัดโครงสร้างมันได้ 
เหน็วิธีการได้ เหน็กระบวนการได้ เราพัฒนาเป็นทฤษฎีก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ขึน้มา โครงสร้างมีตัง้แตก่ายภาพ 
เชน่ ฐานการเรียนรู้ พืน้ท่ีท าการเกษตร มีห้องทดลอง มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรม มีโครงสร้าง มีพืน้ท่ีชมุชนให้
สง่เดก็ไปเรียนในชมุชน โครงสร้างนีจ้ะเป็นโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ก็ได้ ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพวกปราชญ์
ชาวบ้าน สง่เดก็ไปเรียนกบัปราชญ์ชาวบ้าน โครงสร้างมีทัง้โครงสร้างท่ีจบัต้องได้ (เป็นสิ่งของ) และจบัต้องไมไ่ด้ (เป็น



หลกัสตูร เป็นฐานการเรียนรู้) เม่ือมีโครงสร้างแล้ว ท่านก็ต้องคิดค้นวิธีการขึน้มา เพราะวิธีการมันปรับปรุง
พัฒนายกระดับได้เร่ือยๆ หลายคนมีการปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอน ถ้าให้ดี (อย่างที่
บางโรงเรียนเล่า) โครงสร้างนีไ้ม่ใช่ครูกับนักเรียน แต่เป็นนักเรียนกับนักเรียนด้วย รุ่นพี่สอนรุ่นน้องน่ียิ่งดี 
ในโครงสร้างมันก็มีตัวฉันเข้าไปเกี่ยว ฉันมีส่วนอย่างไรในโครงสร้างนี ้ พวกเราต้องท าอะไรในโครงสร้างนี ้
บ้างเพื่อให้โครงสร้างนีย้ั่ งยืน... มีการพฒันา มีการสรุป มีการเรียนรู้ อย่างท่ีเราท ากนัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ปรับปรุงการฟังซึง่กนัและกนั เพ่ือให้งานพฒันา  

ส าหรับ it โครงสร้างที่เป็น it เป็นสิ่งของจับต้องได้ เชน่ คอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง อปุกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ี
ได้ใช้เป็นประจ าอยูเ่ร่ือยๆ แปลงนา เป็นโครงสร้างที่ไม่มีชีวิต แต่มันมี meaning เอาไปพลิกแพลงได้  

 เม่ือ I we it มนัมี meaning มนัอยูใ่นโครงสร้างท่ีดี ผลลพัธ์มนัจะมาเร่ือยๆ เหมือนอยา่งเมื่อคืนผมนอนดทีูวี 
จะเห็นผลลพัธ์คือ ข้าวปลอดสารท่ีมีคณุภาพ เพราะตวัฉนัคือ คนปลกูข้าวสามีภรรยา ๒ คนท่ีท าให้มีคณุคา่มี
ความหมาย และมี we นอกจาก ๒ คนแล้วมีผู้บริโภคจ านวนหนึง่ท่ีเห็นคณุคา่ ขบัรถมาซือ้ ท่ีผมเปิดดเูขาก าลงัลงทนุ
ซือ้เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก ๕๐,๐๐๐ บาท เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็กเพราะเกรงใจพวกโรงสีชมุชน เขาขายข้าวไมก่ี่กิโลกรัม 
ลงทนุหนอ่ยแตค่ดิวา่ไมน่านก็คุ้ม ท่ีนา่สนใจในขา่วเม่ือคืนคือ ท่ีสวนสนัตชิยัปราการท่ีตดิแมน่ า้เจ้าพระยา เขาก็จะมี
ตลาดทางเลือก มีข้าวเหนียวจากอีสาน มีข้าวสงัข์หยดจากพทัลงุ และพนัธุ์ข้าวพืน้บ้านก าลงันา่สนใจ ขายดี ตอนนีส้ิ่ง
ท่ีก าลงัสนใจคือ ท าอยา่งไรให้มีสหกรณ์ผู้บริโภคอยา่งท่ีญ่ีปุ่ นเขาท า ผู้ผลิตกบัผู้บริโภคเช่ือมถึงกนัเลย ไมต้่องผา่น
พอ่ค้ากลาง น่ีคือโครงสร้าง... ท่ีผมเลา่มา  it  คือสินค้าทางเลือก คือข้าวปลอดสาร  I คือ ผู้ผลิต  เขาเห็นคณุคา่ท่ีมีกบั
ชีวิตเขา we เขากบัครอบครัวใช้ชีวิตอยา่งไร และมีประโยชน์อยา่งไรกบัสงัคม  

I we it ๓ มิต ิ๓ ระดบั การท าโครงการอยา่งมีสติตระหนกัรู้ตลอดเวลา อยา่กระโดดไปท่ี it ทนัทีทนัใด คยุกนั
ก่อน ถามใจตนเองก่อนวา่ งานนี ้โครงการนี ้หลกัสตูรนีมี้ความหมายอย่างไร ท่ีท าแล้วมนัไมดี่พอหรืออย่างไร หรือ
วา่ท าเพ่ือเอาใจเจ้านาย ทา่นต้องหาคณุคา่ความหมายให้เจอ meaning ต้องระเบิดจากภายใน อยา่งท่ีในหลวงบอก 
ระเบดิจากภายในคือ meaning แล้วก็นัง่คยุกนัวา่ คดิวา่ไง คณุคา่ความหมายคืออะไร นา่ท าไหม น่าลองไหม  

ตัว we ส าคัญท่ีสุด เราต้องสามารถส่ือสาร มีวิธีการส่ือสารสนทนา learning is socialization การ
เรียนรู้คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
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ตอ่ไปเราจะท าแบบฝึกหดั เป็นแบบฝึกหดัท่ีท่านต้องครุ่นคดิทบทวน เอาสิ่งท่ีแตล่ะโรงเรียนเตรียมมา ท่ีติดไว้
แล้วตัง้แตว่นัแรก  ทัง้ time line ทัง้เป็นภาพ เป็นทัง้ mind map ออกมาติดเตม็เลยและผมยงัชวนอาจารย์คิดเร่ืองของ 
time line ในรูปแบบใหม ่แล้วให้นัง่แลกเปล่ียนเรียนรู้ แตล่ะโรงเรียนมีอะไรนา่สนใจ  

แบบฝึกหดัตอ่ไปเป็น คดิอะไรสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยเอาความส าเร็จเก่าๆ ปัญหาเก่าๆ ท่ีเราท ามาครุ่นคดิแล้ว
ออกแบบใหม ่จะเป็นการออกแบบหลกัสตูร ออกแบบกิจกรรมอะไรก็แล้วแต ่งานนีจ้ะมีการออกแบบใหม ่จะมีการท า 
it ใหม ่ it นีต้้องเช่ือมกบั I, meaning ของ I และเช่ือมกบั we  

กิจกรรมที่ท่านจะท าเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า design thinking การเรียนรู้นีม้าจากการเฝ้าด ู
วิธีการท างานของนกัออกแบบ ไมว่า่จะเป็นบ้าน ท าเสือ้ผ้า ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ปัน้ดินเผา สิ่งตา่งๆ design thinking 
ท่ีตา่งจากอยา่งอ่ืน สรุปสัน้ๆ คือ คดิด้วยมือ ไมใ่ช้หวัคิด ใช้มือท าเป็นหลกั head no, hand yes เพราะมีคนเขาค้นพบ
กระบวนการความฉลาดของมนษุย์ เขาบอกวา่ความฉลาดของมนุษย์ไม่ใช่อยู่ท่ีสมองอย่างเดียว มันมีอยู่ทุก
ส่วนของร่างกาย cell ของความฉลาดมันอยู่ในมือก็มี อยู่ในผิวหนัง อยู่ในร่างกายก็มี อยู่ในหัวใจก็มี แต่เรา
คิดเอาเองว่าความฉลาดอยู่ที่หัวสมองอย่างเดียว เราไปจ ากัดศักยภาพของตัวเอง design thinking คิดด้วย
มือ หมายความว่า อาจารย์อยากท าอะไร ออกแบบท าเลย ท าผิดท าใหม่ๆ ใช้มือท า ท าเสร็จน่ังดู ไม่เอาท า
ใหม่ ท าแล้วท าอีก จนกระท่ังเข้าท่า แล้ว design thinking คือ กล้าลองท า ผิดถกูไมส่ าคญั มือท าไปก่อน ใจคดิ
อะไรรู้สกึอะไร อยากเห็นอะไรมือไปเลย แตเ่ม่ือท าแล้วไม่ถกูใจ ไมป่ระทบัใจ เปล่ียนรูปใหม ่ 

เพ่ือให้ง่ายขึน้ เราจะแจกดินน า้มนัคนละก้อน design thinking อะไรก็ได้ ปัน้ดินน า้มนัเป็นตวัท า เชน่ 
อาจารย์คิดถึงเร่ืองว่า โรงเรียนของเราจะสร้างหลกัสตูรให้นกัเรียนทะเยอทะยาน ฝันไปข้างหน้าไกล อาจารย์อาจจะ
ปัน้รูปดาว ใช้เป็นสญัลกัษณ์ หรือปัน้เป็นรูปหวัใจ งานนีอ้าจปัน้เป็นรูปควายก็ได้ คนก็ได้ รูปอะไรก็แล้วแต ่ ท่ีส าคญั
คือ ท่านอยากท าอะไร ท่านออกแบบสิ่งที่ท่านท า โดยมี meaning ในนัน้ ซึ่งอาจารย์ต้องอธิบายเพื่อนได้ว่า

รูปนีมั้นคืออย่างนีน้ะ อาจารย์อาจจะปัน้สะพานขึน้มาอนัหนึง่แล้ว คนมาดถูามวา่ น่ีอะไร อาจารย์ก็จะอธิบายรูป
สะพานนี ้ มนัจะมี meaning ซอ่นอยูใ่นภาพในรูปท่ีอาจารย์ปัน้ ไมต้่องคดิเลย เอาจากสิ่งท่ีเราท ามา แล้วผมก็ชวน
อาจารย์คิดใหม ่ ค้นพบจดุอ่อนจดุแข็งของตวัเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน แล้วป๊ิงขึน้มาวา่หลกัสตูรนีดี้กวา่ หรือท า
โครงการนีดี้กวา่ แตเ่วลาท าไมผ่า่นการเขียน ใช้การปัน้รูปปัน้ร่างสญัลกัษณ์แล้วอาจารย์อธิบายวา่ มนัคืออะไร จะปัน้
อะไรก็ได้  

งานนีอ้าจารย์จะไปนัง่ท าตรงไหนก็ได้ นัง่ชมวิวไปด้วย นัง่คดิสกัพกั ไมค่ดิก็ได้ ดวูิวไปปัน้ไปก็ได้ ปัน้เลยบน
กระดาษ เอ๔ หลงัจากนัน้ มันจะมี ๒ ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก ออกแบบป้ันเอง ในส่วนของ I หลังจากนัน้มาขัน้ 
we เอาของแต่ละคนที่ป้ันเสร็จแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าคืออะไร หมายความว่าอย่างไร เล่าแล้ว ๓-๔ คนใน
กลุ่มต้องหาทาง re-arrange, re-design ให้เป็นผลงานของกลุ่ม อาจารย์จะปัน้ใหม ่จะจดัรูปร่างใหม ่แล้วแต่กลุม่ 
แตผ่ลงานออกมาหลงัจากท่ีทกุคนเข้าใจ meaning ของกนัและกนั งานนีใ้ช้มือหมดเลย แตง่านนีอ้ยูใ่นโรงเรียน
เดียวกนั เพราะเราอยากได้ idea ใหม่ๆ  ไปใช้ ไมมี่การระดมสมองนัง่พดูนัง่คยุ ใช้มือปัน้อยา่งเดียว เม่ือท าเสร็จแล้ว 
วางไว้บนกระดาษฟลิบชาร์ต แล้วเราจะมาดงูานประตมิากรรมของทา่นทัง้หลายคืออะไร หมายความวา่อยา่งไร  



 
 

 

 
 
คุณศศินี ลิม้พงษ์:  อยากจะชวนอาจารย์ชว่ยสะท้อนการเรียนรู้ จากท่ีเราได้ไปเดนิดผูลงานของแตล่ะโรงเรียน 
เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือจากท่ีเราท า design thinking วา่ เรารู้สกึอยา่งไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ  บ้าง  
อ.วาริน รอดบ าเรอ:  ทกุคนมีความส าคญัเท่ากนัหมด เพราะปัน้ของแตล่ะคนแล้ว เอาของทกุคนมารวมกนั เป็น
เจ้าของผลงานร่วมกนั 
อ.กฤตวรรณ เรืองทุม: เกิดแนวคิดใหมใ่นขณะปัน้ เป็นต้นวา่ เราปัน้เป็นรูปร่างอยา่งนีเ้ราจะอธิบายว่าอย่างไร มนั
ไปผนวกกบัแนวคิดฐานเดมิของเรา เราก็พยายามหาสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมของสิ่งท่ีเราท ามาประกอบรูปท่ีเราปัน้ ป๊ิงแว๊บๆ 
รู้สกึพอใจผลงาน ตวัรูปร่างไมส่ าคญัเทา่กบัการอธิบายแสดงความหมาย  
อ.พรไพรสน คนมี: นกึถึงวยัเดก็ ย้อนเวลาไปเป็นวยัอนบุาล เลยรู้สกึสบายๆ ไมซี่เรียสอะไรเลย  
อ.วีระศักดิ์ วัฒนราช: มองไปข้างหน้าว่า สิ่งท่ีเราก าลงัท าจะบรูณาการกบัเพ่ือนอยา่งไร มองไปในอนาคต นกึถึง
โจทย์ข้างหน้าวา่ ถ้าตา่งคนตา่งปัน้ แล้วจะมารวมกนัอยา่งไรจงึจะสมบรูณ์ และลงตวั 
อ.สุรินทร์  ดาหลวงมาตร: ได้ความเป็นทีม การจะท าให้ส าเร็จต้องอาศยัความเป็นทีม  

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะโรงเรียนท ากิจกรรม design thinking 

เสร็จแล้วแตล่ะโรงเรียนน าผลงานมาวางไว้ และเตรียมตวัแทนไว้เลา่ ๑ คน  
สว่นทา่นอื่น shopping idea ผลงาน design thinking ของแตล่ะโรงเรียน 

 



ผอ.กัญพมิา เช่ือมชิต: ๒ อยา่ง คือ ๑) เกิดค าถามในตวัเอง ตอนอาจารย์บอกโจทย์ ก็คดิวา่ถ้าไม่คดิแล้วมนัจะปัน้
ได้หรือ มนัต้องรู้เป้าหมายของเราวา่เราจะปัน้อะไร แตจ่ะปัน้ออกมาอยา่งไรมนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่ มนัก็เลยเกิดค าถาม 
อาจารย์บอกวา่ไมต้่องคิด ถ้าไมค่ดิแล้วจะปัน้อยา่งไร แล้วจะส่ือกบัคนอ่ืนได้รู้เร่ืองหรือ  ๒) ขณะคดิของเราวา่จะปัน้
อะไร เรามีเป้าหมายของเรา พอน้องเขาท า ท าให้เราย้อนคดิเวลาตอนอยูโ่รงเรียน ถ้าเราท างานอะไร เม่ือเรามาร้อย
เรียงซึง่กนัและกนั มนัสามารถเป็นเร่ืองราว ของท่ีท าแตล่ะคนคือ แตล่ะแนวคิด แตแ่นวคิดนัน้เม่ือมารวมกนัแล้วมนั
สามารถเช่ือมโยงกนัได้  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: แล้วมือคิด คิดออกไหม 
ผอ.กัญพมิา เช่ือมชิต: คือยงัไมแ่นใ่จว่าสิ่งท่ีอาจารย์สัง่กบัสิ่งท่ีเราท ามนัใช่ไหม คือก่อนเราจะปัน้อะไรสกัอยา่ง เรา
ต้องมีเป้าหมายของเราให้ชดัเจนก่อน แตจ่ะปัน้ออกมาเป็นอยา่งไร นัน่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง เหมือนตอนแรกท่ีเราอยากจะ
ปัน้ เพ่ือจะส่ือกบัผู้คนวา่ตอ่ไปเม่ือเราท าอะไร เราต้องคดิทบทวน ต้องถอดบทเรียนตนเอง หรืออยากให้ครูหรือ
นกัเรียนถอดบทเรียนในการท าทกุครัง้ ถ้าทกุคนได้ถอดบทเรียนออกมาแล้วมนัก็จะสามารถเกิดความรู้น้อยๆ มา
เร่ือยๆ ท่ีจะมารวมกนัได้  
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ผู้ เข้าร่วมชมภาพยนตร์เร่ือง I AM 

โดย Tom Shadyac 

 

หลงัจากการชมภาพยนตร์เร่ือง I AM 

ผู้ เข้าร่วมบนัทกึความรู้สกึวา่ รู้สกึอยา่งไร และเกิดความรู้ใหม่ๆ  อะไรบ้าง 



 
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
สะท้อนการเรียนรู้ 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เม่ือคืนท่านได้ชมภาพยนตร์เร่ือง I AM เขาเป็นผู้ก ากบัหนงัท่ีมีรายได้มหาศาลแล้วทิง้ชีวิต
แบบนัน้... น่ีอาจเป็นตวัอยา่งท่ีคอ่นข้าง extreme คนท่ีสดุขัว้มากๆ แตก็่มีตวัอยา่งท่ีไมถ่ึง extreme แตก็่มีความจริงท่ี
คนเปล่ียนชีวิตท่ีผมเลา่วนัก่อน น้องๆ ชาวนาวนัหยดุ พวกคนท่ีท างาน office มีบ้านอยูต่า่งจงัหวดั และเร่ิมกลบับ้าน
ไปท านา ก็ยงัมีคนแบบนีค้นท่ีแสวงหาทางเลือก เขาอาจเป็นตวัอย่างท่ีสดุๆ สกัหนอ่ยท่ีเปล่ียน ภาพยนตร์เม่ือคืนมี
เร่ืองราวเยอะแยะ เร่ืองเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ืองเก่ียวกบัการเช่ือมพลงัของมนษุย์เข้าด้วยกนั เพ่ือจะอธิบายเป็น
วิทยาศาสตร์อีกสไตล์หนึง่ วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัความเช่ือไหม... ชาร์ส ดาร์วิน เคยเขียนต าราวา่ การอยูร่อดไมใ่ชแ่ค ่
survival of the fittest คนท่ีแข็งแรงท่ีสดุคือผู้ ท่ีอยูร่อด  แตต้่องอาศยัความร่วมมือกนั ดแูลเอาใจใสก่นั รอดด้วยกนั 
แตต่รงนีม้นัถกูทิง้ เพราะวา่การตีความทฤษฎีบางอยา่งถ้าตีความไมถ่กูต้อง ไมเ่ห็นทัง้หมด ก็จะอนัตราย  

ผมอยากให้อาจารย์แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ภาพยนตร์เม่ือคืนมีเร่ืองเยอะ ใครเห็นมมุไหน ประทบัใจมมุไหนท่ี
โน้ตไว้แล้วอยากจะเลา่สูก่นัฟัง เม่ือคืนมีเร่ืองของวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีไมใ่ชว่ิทยาศาสตร์แบบนิวตนั ผมจ า
ได้อาจารย์พดูถึงการทดลองในห้องวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ลกูตุ้มแรงกระทบเทา่กบัแรงสะท้อน นัน่ก็ถกู แตถ่กูแบบ
วิทยาศาสตร์แบบนิวตนั แตใ่นโลกสมยัใหมมี่ทฤษฎีของไอน์สไตน์มนัเป็นอีกแบบ ผมอยากให้อาจารย์สนทนากัน
ว่า ภาพยนตร์เม่ือคืนมีอะไรน่าสนใจเก่ียวกับโลกที่จะเกิดขึน้อีก ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า เร่ืองท่ีอาจารย์ได้ท า
เร่ือง การจัดการเรียนการสอน มีอะไรที่จุดประกายที่ท าให้การท าฐานการเรียนรู้มีชีวิตชีวาน่าสนใจส าหรับ
นักเรียน หรือแม้กระท่ังตนเองได้ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์เม่ือคืน เลา่ทีละคน มนัมีมมุอะไรบ้าง เพราะแตล่ะ
คนมีการจบัมมุไมเ่หมือนกนั in ในบางเร่ืองไมเ่หมือนกนั ใช้เวลา คนละ ๓-๔ นาที เพราะเร่ืองมนัยาวเร่ืองมนัเยอะ 

 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: เม่ือวานตอนท ากิจกรรมปัน้ดนิน า้มนั design thinking ไมต้่องคดิ เพราะมือฉลาดพอสมควร 
คดิด้วยมือ ท าไป ท าไป แล้วคดิขึน้มาได้วา่ควรเป็นอยา่งนัน้อย่างนี ้

การคิดด้วยมือ แตล่ะคนนัง่คดินัง่ท า แล้วเอามาเช่ือม ภาพสว่นใหญ่คอ่นข้างดีทกุโรงเรียน มีการอธิบาย
ความชดัเจน อาจารย์สงัเกตไหมวา่ ท าไมความร่วมมือตรงนีจ้งึท าได้คอ่นข้างดี ถ้าเอามานัง่คยุกนั ท าวิสยัทศัน์ ท า 
concept ท ายทุธศาสตร์ แล้วถกกนัมนัจะดีเหมือนเม่ือวานไหม ถ้าผมบอก ให้เอากระดาษแจกให้นัง่คยุกนั ถกกนั 
concept  ของโรงเรียนคืออะไรในการท าเศรษฐกิจพอเพียง vision ของโรงเรียนคืออะไร จดุแข็งของโรงเรียนหรือ
ยทุธศาสตร์ของโรงเรียนคืออะไร ในการท าเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าผมไมใ่ห้ design thinking ไป แตใ่ห้นัง่ถกนัง่คยุกนั 
แล้วเขียนออกมา มนัจะมีผลงานดีเทา่เม่ือวานไหม  

ผู้ เข้าร่วมแลกเปลีย่นมมุมองที่ได้จากการชมภาพยนตร์เร่ือง I AM 



ผมเคยเจอมาแล้ว มีหนว่ยงานหนึง่ มีคนดีอยู ่๙ คน ได้รับการยกย่องจากสงัคม เป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ เป็น NGO 
ท่ีมีช่ือเสียงมาท างานร่วมกนั ดีทกุคน ไมมี่คอรัปชัน่ แตป่รากฏวา่เถียงกนัเละ ตา่งคนตา่งดี ทกุวนันีอ้งค์กรนัน้ก็ยงัไม่
ฟืน้ แม้จะเปล่ียนชดุคณะกรรมการใหมแ่ล้ว ดีทัง้ ๙ คน แตพ่อเป็นทีม เป็นคณะกรรมการไม่ work สิ่งท่ีผมถาม 
อาจารย์สงัเกตไหมวา่ การใช้ค าพูดกับการส่ือสารโดยไม่ใช่ค าพูดต่างกันไหม เม่ือวานเราไมใ่ช้ค าเทา่ไร ค ามาที
หลงั ทีแรกเราใช้สญัลกัษณ์ เราปัน้ก่อน แล้วคนมาถามมนัหมายความวา่อยา่งไร บางคนปัน้หวัหมา บางคนบอก
ไมใ่ชห่มา คนก็ข า อาจารย์ถ่ายรูปสง่ให้เพ่ือนด ู เพ่ือนบอก “ช้างคู”่ มนัก็ข า มนัมีอะไรไหม อาจารย์สงัเกตไหม มี
บางอย่างอยู่เหนือค าพูด คนเราบางทีเวลาพูดบางอย่างคนตีความไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ชีวิตไม่
เหมือนกันจะตีความกันคนละอย่าง แตพ่อผา่นสญัลกัษณ์มีการอธิบาย ก็ “อ้อ อยา่งนีเ้อง” ปัญหาหลายเร่ืองใน
สงัคมเพราะเร่ืองเดียวกนั แตล่ะคนตีความกนัคนละอย่าง แตพ่อเราถามเพ่ือน มีการอธิบาย เพ่ือนก็ “อ้อ เข้าใจแล้ววา่
เขาคิดอะไร” ที่ผ่านๆ มาการท างานมีปัญหาเพราะเราไปทกึทักตีความเอาเอง ไม่ได้ตัง้ค าถามถามเพื่อน แต่
เม่ือวานเราท างานสนุกมาก เพราะมันอยู่เหนือค าพูด มันมีสัญลักษณ์ แล้วพอเป็นสัญลักษณ์ เราก็ถามว่า 
“มันคืออะไร...” ทุกคนเข้าใจสมมุตฐิานร่วมกันหมด มันก็เช่ือมกันง่าย อนันีก็้ไม่แนใ่จ อาจารย์ลองพิจารณาด ู 

เพราะภาษาสร้างพลงั เราจะเห็นบทกวีของทา่นองัคาร กลัยาณพงศ์ บทกวีของคณุเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 
มนัจินตนาการได้ ภาษาเด็ดขาดมาก แตภ่าษาไปในทางลบก็ได้ แล้วภาษาหลายอย่างมนัล็อกเราไว้กบัการคิด มนัล็
อกสมองบ้าง ผมอยากฝากอาจารย์วา่ มีกิจกรรมอะไรบ้างในการท างานท่ีท าให้เราไมต่ดิล็อกในภาษา ไมต่ดิล็อกใน
ความคดิ เพียงแตท่ าให้สนกุ ท าจากความรู้สึกแล้วมานัง่คยุ เม่ือวานรู้สึกวา่ท่านท างานได้ดี ท าแล้วมีความสขุ ผมไป
ท า training มาเยอะ ท า design thinking ทีไรเถียงกนัน้อยมาก ทกุคนสนกุช่วยกนัเติม ชว่ยกนัสร้าง  
 สิ่งท่ีนา่สนใจเม่ือวาน ภาพยนตร์ I AM เม่ือเขาเปล่ียนความหมายของชีวิต คณุคา่ในชีวิต ทกุอย่างในชีวิต
เปล่ียนหมดเลย ขายทกุอย่าง การใช้ชีวิตก็เปล่ียน หนงัเม่ือวานเราเห็นชดัเจนวา่ เม่ือเราสร้าง meaning ของ I แล้ว 
เราก็สร้าง meaning ของ we ขึน้มา จะเห็นวา่ meaning ของ we ในด้านบวกก็มี ในภาพยนตร์เร่ืองผีเสือ้ เร่ืองกวาง
ไปกินน า้ด้วยกนั เร่ืองนกท่ีบินไปพร้อมกนั หรือมนษุย์จะรู้สกึดีเม่ือได้ท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน น่ีมีอยูเ่ป็นพนัๆ ปีแล้วแตไ่ม่
เอามาใสใ่นทฤษฏี เพราะมีคนไปตีความ อลัดสั ฮกัซลีย์ ไปตีความทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วิน แคบไป มองโลกในแง่
ร้าย วา่มนษุย์ต้องฆา่กนัจงึจะอยูร่อด ตวัใครตวัมนั แต่จริงๆ แล้ว ชาร์ลส์ ดาร์วิน พดู ๒ ด้าน เหมือนหยินกบัหยางมนั
มี ๒ ด้าน แตห่ยิบเอามาพดูด้านเดียว พอตดัมาด้านเดียว มนัก็กลายเป็นทฤษฎีตา่งๆ มากมาย แม้กระทัง่ ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของพวกหนึง่เราเรียกวา่ เศรษฐศาสตร์แบบทนุนิยม แบบมือใครยาวสาวได้
สาวเอา ใครเก่งก็อยูร่อด เขาจะสง่เสริมธุรกิจ สง่เสริมนายทนุให้พฒันาเยอะๆ ถ้านายทนุร ่ารวยมากก็จะจ้างคนงาน
มาท างาน น่ีเป็นความคดิแบบหนึง่ เม่ือก่อนมีมาร์กาเรต แทตเชอร์ เรแกน ใครตอ่ใครเน้นตวันีเ้ป็นหลกั แต่
เศรษฐศาสตร์อีกสายหนึง่ซึง่อาจารย์ป๋วยได้เขียนไว้ในหนงัสือ “จากครรภ์มารดาสูเ่ชิงตะกอน” เศรษฐกิจสายนีเ้ป็น
เศรษฐกิจสายท่ีอยูใ่นสแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เขาบอกวา่ รัฐต้องดแูลอุ้มชคูน คนรวยต้อง
เสียภาษีแพงๆ พอเก็บภาษีแล้วก็เอามาเฉล่ีย คนท่ีสแกนดเินเวียเรียนหนงัสือฟรี รักษาพยาบาลฟรี แตว่า่คณุเสียภาษี
นะ แล้วตอนแก่ทกุคนเหมือนข้าราชการหมด เขาดแูล อนันีม้าจากจิตท่ีเมตตา เป็นสิ่งท่ีอาจารย์ปรีดีพยายามท าตอน
เปล่ียนแปลงการปกครอง เค้าโครงเดียวกนั ทา่นอยากจะลดความเหล่ือมล า้ต ่าสงูให้ประเทศไทยแข็งแรง เป็นนิตรัิฐ 
นิตธิรรม ทกุคนมีความเสมอภาค มีรายได้ดี พ้นจากความยากจน และความไมรู้่หนงัสือ น่ีคือท่ีมาท่ีไป เพราะฉะนัน้



สิ่งท่ีเราพบคือ meaning หนงัเม่ือคืนย า้ meaning ของคน จาก meaning แล้วมาโครงสร้าง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
นโยบายทางเศรษฐกิจ หรือทฤษฎีทางเศรษฐกิจก็ได้ แล้วได้ผลลพัธ์ เชน่ ตอนนีใ้นโลกมีคนรวยแค ่๑ เปอร์เซ็นต์ โลก
ยิ่งพฒันาตนเองยิ่งรวย ท่ีเหลือ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ยากจนกวา่เดมิไมม่ากก็น้อย น่ีจะเป็นสถานการณ์ใหมข่องโลก ท่ีจะมี
การตัง้ค าถาม ทบทวนและรือ้โครงสร้างระบบทนุนิยมใหมใ่นอีกสไตล์หนึง่  ต้องใช้เวลา ๒๐ - ๓๐ ปีกวา่จะหนัหวัเรือ 
 อนัท่ี ๒ มนษุย์จะเรียนบางอยา่งใหม ่ เม่ือวิกฤตมาถึง ถ้าไมมี่วิกฤตไมป่รับตวั น้อยคน ดอูย่างประเทศไทย 
ตอนฟองสบูแ่ตก เรามีกระบวนการ SIF: Social Investment Fund ปี ๒๕๔๐ เข้าไปชว่ยเหลือเพราะฟองสบูแ่ตก 
ประเทศสว่นใหญ่ต้องมีวิกฤต มนษุย์ต้องมีวิกฤตในชีวิต จงึจะค้นหา ขึน้อยู่กบัประเทศนัน้จะเจอวิกฤตแบบไหน
อยา่งไร แล้วใครต่ืนก่อน  
 ผมอยากจะย า้อีกครัง้ กระบวนการท่ีเราเรียนกนั เร่ือง I คณุคา่ความหมายเร่ืองท่ีฉนัท า คณุคา่ความหมาย
ของการร่วมมือกนัมีประโยชน์อยา่งไร การร่วมมือกนัไม่ใชแ่คเ่ป็นทีม มนัเป็นสญัชาตญิาณด้านบวกของความเป็น
มนษุย์ ท่ีท าแล้วมีความสขุอยา่งบอกไมถ่กู ถ้าใครจ าได้ ตอนเดก็ๆ เวลามีงานศพ งานแตง่งาน เราไปชว่ยบ้านอ่ืนกนั 
ตดัใบตอง เอาของไปให้ ช่วยหงุข้าว มีความสขุ... นัน่แหละ่คือชีวิตเม่ือก่อน วตัถไุม่มากแตจ่ิตมนษุย์สงู เราจะ 
balance อยา่งไร 
 สิ่งท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคือ คุณค่าความหมาย และค้นหาโครงสร้างวิธีการที่ท าให้คนเข้าใจ ว่า
ต่อไปในอนาคตมันจะควรเป็นอย่างไร ผมยืนยนัว่ามนัไมเ่ร็ว ต้องใช้เวลา แตม่นัคุ้มท่ีจะท า เพราะกระแสในโลก
มาทางนีแ้น่ ไมมี่ใครบอกได้วา่สงัคมใดชาตใิดจะท าได้ดีก่อนกนั ตอนนีต้วัอยา่งท่ีโดดเดน่คือ ภูฏาน ประเทศเล็กๆ มี
คนแคป่ระมาณ ๑ ล้านคน กลายเป็นตวัอยา่งให้ประเทศใหญ่ๆ ไปศกึษา กระแสเหลา่นีย้งัจะใช้เวลาในการพฒันา 
ขึน้อยู่กบัท่ีอาจารย์แตล่ะท่านได้ร่วม มนัเป็น meaning of life อนัหนึง่เหมือนกนั  
 

________________________________________________________________________ 
 
เสวนา “การรับไม้ต่อในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง” 
 
คุณศศินี ลิม้พงษ์:  ชว่งนีจ้ะเป็นชว่งการสนทนากนั ขอเรียนเชิญ 

อ.พิไชย ชัง่คิด  ผอ. โรงเรียนห้วยยอด ซึง่รับไม้ตอ่อยา่งไร 
อ.ดวงตา บตุมิาลย์   ได้รับเลือกมาเป็นเลขาทีมขบัเคล่ือนของโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
อ.ศรัณย์  แสงนิลาวิวฒัน์  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจฬุาภรณ และ

โรงเรียนอยากปลกุปัน้ให้เป็นแกนน าขบัเคล่ือนรุ่นตอ่ไป 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: วิทยากรชอบท า surprise เร่ือยๆ ไมใ่ห้ตัง้ตวั เพราะการไมใ่ห้ตัง้ตวัติดมนัจะสดๆ ดี กิจกรรม
ท่ีเราจะท าตอ่ไปนี ้ เราจะคยุกนัก่อน พอเราคยุกนัเสร็จแล้วก็จะโยนโจทย์ให้พวกอาจารย์คยุกนัในกลุม่ เพราะวา่ ผม
พบวา่การเรียนรู้ท่ีไมเ่ป็นทางการจะมีอะไรใหม่ๆ  สดๆ เสมอ ผมจะเร่ิมจากคนท่ีอายนุ้อยท่ีสดุ แนะน าตวั เกิดท่ีไหน 
เรียนอะไร สถานภาพเป็นอย่างไร hobby งานอดเิรก เวลาวา่งๆ ท าอะไร 



อ.ศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์: เป็นครูกลุม่สาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ ผมอายุ
ก าลงัจะ ๓๐ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ ได้ทนุครู สควค. (โครงการสง่เสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มาบรรจท่ีุโรงเรียนปีนีก็้ครบ ๖ ปีเตม็เม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา เป็นคนชะอ าอยูห่า่งจาก
โรงเรียนประมาณ ๒๐ กม. งานอะไรท่ีท าเวลาวา่ง หลงัๆ ไมค่อ่ยมี สว่นใหญ่ท างานอยูท่ี่โรงเรียน เป็นโรงเรียนประจ า
ดแูลเด็ก จริงๆ ๗ โมงเช้าถึง ๗โมงเช้าของอีกวนัถ้าเป็นเวร เวลาส่วนใหญ่เราจงึใช้เวลาอยูท่ี่โรงเรียน กลบับ้าน ๓ ทุม่ 
๔ ทุม่ ท่ีจ าได้ท างานท่ีโรงเรียนมา ๖ ปี ไมมี่งานอดเิรกส่วนตวัแล้ว เม่ือก่อนตอนวยัรุ่นตอนเป็นนกัศกึษา เลน่กีฬากบั
เพ่ือนๆ  เลน่กีฬาได้ทกุประเภท ชอบวอลเลย์บอล  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ท าไมชีวิตนา่เศร้าจงัเลย  
อ.ศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์: อ.พรไพรสน แซวว่า ผมเกิดมาแก่เลย ชีวิตในวยัเด็กหายไปเยอะเลย 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: นา่เศร้าจงัเลย เด๋ียวเรามาคยุกนัตอ่ไปเชิญอาจารย์ดวงตา  
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: รับผิดชอบสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม จงัหวดัสริุนทร์ เป็นคนอบุลฯ แต่
ถกูซือ้ขาดมาอยูส่ริุนทร์ คงไมไ่ด้ไปไหนแล้ว คงอยูส่ าโรงทาบจนเกษียณ ปกตงิานประจ าท่ีโรงเรียนคือเป็นหวัหน้า
พสัด ุ และเลขางานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตการท างานคอ่นข้างเคร่งเครียด เพราะเป็นงานท่ีต้องอยูก่บั
กฎระเบียบตลอดเวลาไมเ่หมือนงานประจ าบางงานในโรงเรียนท่ีนานๆ ท าที เดือนหนึ่งท าครัง้ หรืออาทิตย์หนึง่ท าครัง้ 
เพราะเป็นงานประจ าท่ีต้องท าตลอด แตว่า่งานท่ีรับผิดชอบกบัตนเองคอ่นข้างแตกตา่งไป ตนเองเป็นคนชอบ
ออกแบบ งานอดเิรกคือ รับจดัดอกไม้ เป็นคนท่ีรับจดังานทัว่ไป ออกแบบงานแตง่ จะคนละอย่างกบัสิ่งท่ีเป็น จนตอน
แรกคิดวา่เหมาะไหมกบัความเป็นครู ตอนเรียนคอมพิวเตอร์ สอนไปก็บอกตวัเองว่า ไมใ่ชฉ่นั แตพ่ออยู่กบัการ
ออกแบบ การจดังาน การท าบายศรี ท่ีตวัเองชอบ ก็คิดวา่น่ีคือฉัน พอเป็นครูมานาน  ก็ค้นพบว่า ตนเองได้ถ่ายทอดได้
ท าอะไรมากมาย ก็ได้เรียนรู้วา่ สิ่งท่ีท าไมใ่ชส่ิ่งท่ีชอบเสมอไป เราก็อยูไ่ด้มีความสขุได้ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ก็มีความสขุกบังานจดัดอกไม้ไป งานอดเิรกแตไ่ด้เงินด้วย 
อ.ดวงตา บุตมิาลย์:  งานอดเิรกท่ีได้เงินเป็นกอบเป็นก ามากกว่างานประจ า แตก็่มีความสขุกบัทัง้สองงาน ตอน
แรกตัง้ค าถามวา่เป็นครูไมใ่ช่  ตัง้ค าถามอยู ่๕-๖ ปีกบัความเป็นครู แตส่ดุท้ายเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัมนั และอยูไ่ด้อยา่งมี
ความสขุ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ::   ไปเย่ียมบ้านบอ่ยไหมท่ีอบุล 
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: เดือนละ ๒ ครัง้ บ้านอยูท่ี่อ าเภอเขมราช เป็นอ าเภอท่ีเงียบๆ นา่ไปเท่ียว 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ตอ่ไปเชิญอาจารย์พิไชย เป็นคนจงัหวดัไหน มีงานอดเิรกอะไร 
อ.พไิชย ช่ังคิด:  เกิดท่ีนครศรีธรรมราช ครอบครัวอพยพไปอยู่ตรังตัง้แตพ่อจ าความได้ ครอบครัวรับจ้างกรีด
ยาง  ได้เรียนหนงัสือท่ีห้วยยอดตัง้แตช่ัน้ประถม มธัยมจบ ม.๓ ตอนแรกตัง้ใจเรียนทางศลิปะ มากรุงเทพฯ ซือ้ใบ
สมคัรท่ีเพาะชา่ง เพราะผมชอบวาดเขียน แตว่า่เปล่ียนมาสอบ มศ.๔ ในขณะนัน้ เตรียมอดุมได้สาขาสดุท้ายท่ีวิมตุยา
รามพิทยากร เชิงสะพานพระราม ๖ในยคุนัน้ เป็นยคุท่ีได้มีโอกาสร่วมสดดีุวีรชน ปี ๒๕๑๖- ๑๗ ตอนเย็นเลิกเรียนก็จะ
ข้ามฝ่ังมามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มาดเูขาประท้วง วนัท่ีเกิดจลาจลเป็นวนัเสาร์ ไมไ่ด้มาโรงเรียนนอนอยู่บ้าน เรียน
จบเพ่ือนชวนกลบัไปเรียนครูท่ีนครฯ จบแล้วท างาน และลาเรียนตอ่ มศว.สงขลา ท างานเร่ือยมา จนเป็น ผอ. โรงเรียน



ห้วยยอด งานอดเิรกมีสวนเล็กๆ เป็นสวนลองกอง ทเุรียน แตต่อนหลงัเป็นผอ.ไมมี่เวลาไมไ่ด้เข้าสวน ยุง่กบัโรงเรียน
มากกวา่ 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: น่ีเป็นการเกร่ินให้เห็นสภาวะของ I แตล่ะคน มนษุย์แตล่ะคน บางทีเราคยุกนัเราไมไ่ด้รู้จกักนั
ลกึๆ แล้วแตล่ะคนคิดอะไร อาจารย์เวลาปัน้ดนิแล้วสนกุไหมเพราะอาจารย์ชอบวาดเขียน หรือวา่คนละสไตล์กนั  
อ.พไิชย ช่ังคิด:  คล้ายๆ กนั เป็นงานศลิปะ ผมปัน้หวัหมา เพราะคิดถึงหมาท่ีบ้าน มนัทกัทายทกุครัง้เวลา
กลบับ้าน หมาของผมพนัธุ์ Basset Hound เป็นหมาลา่กระตา่ย ตวัเล็ก มนัสามารถซอกซอนไปไหนได้ง่าย เหลืออยู่
ตวัเดียวในคอก พรรคพวกให้มา มนัทกัทายทกุครัง้ ผมมาผกูพนักบัหมา เพราะมนัสง่เสียงปลกุทกุเช้า แมบ้่านก็จะ
บอกวา่ “ลกูปลกุแล้วนะ” ผมก็ต้องเปิดประตแูล้วพาไปเดนิเลน่ตอนเช้า ตอนหลงัๆ ไมค่อ่ยได้พาเทา่ไร เพราะต้อง
ออกไปโรงเรียนแตเ่ช้า แมบ้่านก็เดินด้วยกนั แกสง่เสริมให้ผมได้ดแูลสขุภาพเพราะได้เดนิทกุวนั และตรงตอ่เวลา มี
ความซ่ือสตัย์ จงึพยายามขายความคิดเร่ืองความซ่ือสตัย์ ความตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบหน้าท่ี 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: เกร่ินให้เห็นสภาวะความเป็นมนษุย์ของแตล่ะคน ฟังศรัณย์แล้วสงสาร ผมว่าผมท างานหนกั
แล้ว ผมยงัมีเวลาเลน่กีฬา ผมตระเวนสอนคนอ่ืน จดั training ทัว่ประเทศ แตเ่ม่ือผมมีเวลาวา่งผมก็จะไปเลน่ศลิปะ
ป้องกนัตวัอาคโิด เป็นการฝึกพลงัช่ี ศลิปะอาคโิดเป็นการป้องกนัตวัโดยไมใ่ช้ความรุนแรงทางกาย แตฝึ่กสมาธิ ฝึก
การเคล่ือนไหว และพฒันาศกัยภาพ ศรัณย์ต้องพยายามตัง้ตวัให้ติด หาเวลาบ้าง  

ท าไมต้องเอาเร่ืองสว่นตวัมาคยุกนัก่อน ผมยึดถือท่ีเจ้าคณุพระธรรมปิฎกพดู “ชีวิตและงานมันต้องมีความ
สมดุล” ไมใ่ห้เป๋ไปทางใดทางหนึง่ ชีวิตท่ีมีความสขุ งานของเราก็จะดี น่ีเป็นความเช่ือของผม มนัจะผอ่นคลาย การ
มองโลกในสายตาท่ีไมอ่ยูใ่นกรอบ อยากชวนคยุวา่ เม่ือเราเป็นคนมาใหม่ เขาท าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปบ้างแล้ว มี
ความยากความง่ายตรงไหนในการปรับตวัให้เข้ากบัทีม ให้เข้ากบัสไตล์การท างานของแตล่ะโรงเรียน อยา่งเมื่อวานมี
กลุม่ไหนท่ีมีปัน้รูปแล้วมีไม้ด้วย เขาบอกว่าเป็นวฒันธรรมองค์กร องค์กรมีวฒันธรรมสืบทอดกนัมาระดบัหนึง่ เวลา
เป็นครูใหม ่ ผอ.ใหม่ เข้ามาท างานเศรษฐกิจพอเพียง มนัมีความยากความง่ายอยา่งไรตรงไหน เพ่ือเป็นบทเรียน เรา
จะได้เข้าใจคนท่ีมาใหม ่บางทีคนเก่าอาจมองไมเ่ห็น 
อ.ศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์: ผมเร่ิมท างานบรรจปีุ ๕๐ แตช่ว่งแรกๆ เป็นครูใหม ่ ไปเป็นลกูมือฝ่ายวิชาการ ตอน
นัน้โรงเรียนขบัเคล่ือนไปแล้ว มีอาจารย์ประทีป เมืองงามเป็นหวัหน้างานวิชาการ ท่านด าเนินการขบัเคล่ือนอยูแ่ล้ว 
ผมไปเป็นลกูมือท าเอกสาร ชว่ยท า power point เป็นความโชคดีเขาใช้เราท างานเราก็ท าไป แตเ่ป็นงานตรงนีเ้ราก็
อา่นไปด้วย มีค าถามแรกเขาถามวา่ “รู้จกั ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไหม” ผมยงันกึวา่เขาแซวเลน่ คดิวา่เป็นเง่ือนลกูเสือ เป็น
ความรู้สกึจริงๆ เลย มีคนมาถามวา่ “จะมาอยูโ่รงเรียนนีรู้้จกั ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไขหรือยงั” ตอนนัน้นกึวา่แซวเลน่ ก็คอ่ยๆ 
อา่นเอง แตอ่า่นก็ไมเ่ข้าใจ จบัต้องยากมาก ใช้เวลา ๒ ปี โรงเรียนเร่ิมขบัเคล่ือนมาตัง้แตท่ี่ ๔๘-๔๙ ต้องท าแผนบรูณา
การ ตวักิจกรรมต้องบรูณาการแล้วเรายงัท าไมเ่ป็น แตต่อนนัน้งานเราต้องท าแล้ว 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ศรัณย์เข้าใจค าวา่บรูณาการอยา่งไร แล้วใครให้มาท า สยามกมัมาจล หรือโรงเรียน  
อ.ศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์: เป็นนโยบายของโรงเรียนอยู่แล้ว ผมเข้าใจค าวา่ “บรูณาการ” อยูแ่ล้ว แตย่งัไม่
สามารถวิเคราะห์ ๓ หว่ง ๒ เง่ือนในทนัทีทนัใด ใช้เวลา ๑ ปี กบัท างานอ่ืนๆ ด้วย แตะตรงนัน้แคผ่ิวเผิน เขาสัง่มาให้
เราท าเราก็ท า แล้วก็ไปถาม เราเป็นเดก็ เราก็อาศยัความคลอ่ง รวดเร็ว เข้าใจอะไรง่าย ไปดงูานของคนนู้นทีคนนีที้ 
อาจารย์ประทีป อาจารย์พรไพรสน ดงูานของผอ. ว่าเขาวิเคราะห์อย่างไร ถามใครก็ไมมี่ใครบอก บอกให้ไปคิดเอง 



การเรียนรู้ของท่ีนัน่เขาสอนงานน้องใหมโ่ดยการท าให้ดเูป็นตวัอย่าง ประเภทมาพดูปาวๆๆ ไมมี่ แตจ่ะท าให้ด ูเราต้อง
ครูพกัลกัจ า เราต้องสงัเกตและปรับให้เข้ากบัเขาเอง งานเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ปี ผมรู้ แตน่กึๆ เอาว่าพอประมาณเป็น
อยา่งไร เหตผุลเป็นอย่างไร แตก็่ยงัไมเ่ข้าใจ พอเข้าปีท่ี ๒ มีโอกาสท างานร่วมกบั ผอ. ผอ.ก็สอน ผมถาม ผมบอก “ผม
ยงัไมช่ดั” ผอ.ให้คีย์เวิร์ดบางอยา่ง ท่ีท าให้เข้าใจมากขึน้วา่เศรษฐกิจพอเพียง คือการวิเคราะห์ ดงันัน้ การวิเคราะห์
ของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั จะไปวา่เศรษฐกิจพอเพียงของคนนัน้คนนีไ้มถ่กูไมไ่ด้เพราะเป็นเร่ืองของใครของมนั เราเร่ิม
จบัทางได้ แสดงวา่ท่ีเราเข้าใจบางอย่างก็นา่จะถกู แตม่นัไมเ่หมือนของคนอ่ืนเพราะของใครของมนั และผอ. บอกวา่ 
ต้องน าไปปฏิบตั ิเราเอาไปใช้ของเราเอง เช่น เราจะซือ้ของเราก็จะวิเคราะห์ จากเดมิมีเงินแล้วซือ้เลย ลองคิดใหม่ ถ้า
ไมซื่อ้แล้วจะเป็นอยา่งไรกบัตวัเรา มนัท าให้ผมไมซื่อ้บางอยา่งเพราะไมจ่ าเป็น พอเร่ิมใช้มนัก็ชดัขึน้ พอชดัขึน้มนัก็
น าไปสอนเดก็ได้ เพราะผมท่ีผา่นมา บอกตรงๆ ได้เลยวา่ ถึงจะให้เราบรูณการกบัแผนก็จริง แตเ่ราไมก่ล้าเอาไปสอน 
ถ้าเรายงัไมช่ดั น่ีเป็นประสบการณ์การใช้ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:   สรุปวา่ใช้เวลา ๒ ปี ตอ่ไปเชิญอาจารย์ดวงตา 
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: เร่ิมต้นเศรษฐกิจพอเพียงมาตัง้แตแ่รก เร่ิมท่ีหวัหน้า คืออาจารย์สารภี สายหอม น าเข้ามาใน
โรงเรียน จากการประกวดส่ือนวตักรรม ตอนแรกไมเ่ข้าใจ (อยา่งท่ีน้องศรัณย์) วา่ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไขคืออะไร ตอนแรก
คดิว่าค าวา่ “ภมูิคุ้มกนั” คือ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ไมไ่ด้คิดวา่คือการวางแผนเพ่ือจะเตรียมรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดขึน้ ตอนแรกก็ท่อง ใช้วิธีการอ่าน คือยงัไมซ่มึซบั ใช้เวลา ๒ ปีถึงจะรู้ว่าจริงๆ คืออะไร ทกุคนใช้วิธีอ่าน เหมือน
ทอ่งจ า ยงัไมซ่มึซบั ไมเ่อาไปใช้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมนัเข้าไปสูต่รงนัน้จริงๆ ใช้เวลา ๒-๓ ปี ถึงจะ
เรียนรู้ งานของตนเองเป็นเลขาศนูย์ฯ ด้วย 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ตอนเข้าไปร่วมในโครงการถกูบงัคบัหรือสมคัรใจ 
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: ตอนแรกหวัหน้าน าเข้ามา แล้วหาเพ่ือนร่วมทางท่ีมีใจ ศรัทธา เช่ือมัน่ในหลกัปรัชญานี ้
เหมือนกนั ท่ีโรงเรียนมีครู ๘๐ กวา่ทา่น เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะบอกให้ทกุคนท าตามเรา ตอนแรกก็หาแกนน า หาคนท่ีมีใจ 
คนท่ีมีแนวคิดเดียวกนั เพ่ือท่ีเราจะเดนิไปพร้อมๆ กนั ก็ได้ประมาณ ๑๐ กว่าทา่นท่ีเข้ามาตรงนี ้ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: มีความยากความง่ายตรงไหน เม่ือกีอ้ยา่งศรัณย์เลา่วา่ ความยากตอนต้นๆ ท่ีจะเข้าใจ 
เพราะท่ีจฬุาภรณฯ ไมไ่ด้สอนโดยอธิบาย แตใ่ห้ดเูองจากตวัอยา่ง 
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: ท่ีน่ีทัง้อธิบาย ทัง้เป็นแบบอย่าง จดุแรก คือ หวัหน้ากบัผอ.ได้ใจกนั พอได้ใจกนัก็น าเข้ามาสู่
โรงเรียน ถามวา่เข้าใจยากไหม ตอนแรกเข้าใจยาก ต้องทัง้อธิบายและแบบอย่าง แบบอย่างเฉยๆ จะเรียนรู้ได้ช้า การ
เรียนรู้ไมเ่ทา่กนัส าหรับแตล่ะคน ต้องอาศยัการอธิบาย คือตนเองถ้าไมเ่ข้าใจจะถาม จะไมร่อดอูยา่งเดียว ทัง้ดทูัง้ถาม 
คอ่นข้างจะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัท่ีโรงเรียน ไมเ่ข้าใจตรงไหนก็จะมานัง่คยุให้เข้าใจตรงกนั เพราะเราเป็นแกนน าต้องมี
ความเข้าใจท่ีชดัเจนท่ีจะไปถ่ายทอดส่ือสารให้ครูผู้ปฏิบตัิซึง่เป็นกลุม่ใหญ่ของโรงเรียนด้วย 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: อะไรท่ีท าให้เข้าใจ ถ้ามองย้อนกลบัไป กระบวนการคยุแบบไหนท่ีท าให้เข้าใจได้ดีท่ีสดุ 
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: ชว่งท่ีป๊ิงเข้าใจ คือ ชว่งการถอดบทเรียน ในความรู้สึกของตนเอง การถอดบทเรียนท่ีน าเข้าสู่
การจดัการเรียนการสอน เราท าอะไรสกัอยา่ง เราถอดออกมา ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไข ท าไมคณุถึงท า คณุมีความ
พอประมาณ คณุมีการวางแผนอยา่งไร คณุใช้ความรู้อะไร มีคณุธรรมอะไรเกิดขึน้เม่ือท า... มาเข้าใจดีขึน้ตอนเราถอด
บทเรียนกบัสิ่งท่ีเราท า เหมือนกบัเราท าไขเ่จียว เราล้างจาน หวัหน้าจะยกตวัอย่างวา่ ลองจบั ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไขมาใส่



ในชีวิตประจ าวนั คณุวางแผนการท าอย่างไร คณุมีเหตผุลอยา่งไร คณุก าหนดระยะเวลาพอประมาณแบบไหน คณุ
อาศยัความรู้อยา่งไร คณุท าแล้วเกิดคณุธรรมอะไรกบัคณุ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: อาจารย์พิไชยครับ การมาเป็นผอ.ใหมท่ี่โรงเรียนท่ีท ามาก่อน ความยากอยูต่รงไหน ฟังดู
แล้วเหมือนอาจารย์มีเวลากบัชีวิตน้อยลง กบัหมาท่ีรักน้อยลง มนัมีอะไรท่ียาก 
อ.พไิชย ช่ังคิด: ก่อนมาโรงเรียนห้วยยอด เม่ือค าสัง่แตง่ตัง้ไป ช่วงท่ียงัไมเ่ดนิทาง ผมได้รับโทรศพัท์จากอาจารย์
จรวยพรรณ เยา่เฉือ้งวา่ คณะเขาจะมาประเมินโรงเรียนรัษฎาซึง่เป็นเครือขา่ยของโรงเรียนห้วยยอด ผมก็ไปร่วมทัง้ท่ี
ยงัไมไ่ด้รับต าแหนง่ เพราะว่าโรงเรียนห้วยยอดเป็นศนูย์การเรียนรู้ฯ ผมไปท่ีนัน่ก็ต้องด าเนินงานตอ่ ก็มีโอกาสไปร่วม
กิจกรรม ทัง้ท่ีก่อนหน้านีเ้ป็นโรงเรียนสถานศกึษาพอเพียง พอจะทราบหลกัคิดหลกัปรัชญานี ้ เพราะท่ีโรงเรียนก็ใช้
หลกัปรัชญาในการขบัเคล่ือนคณุธรรมให้กบันกัเรียน เม่ือไปถึงห้วยยอด ผมใช้เวลาศกึษาวฒันธรรมองค์กรระยะหนึง่ 
ใช้เวลาไมน่านก็พอจะทราบวา่ห้วยยอดมีจดุแข็งก็คือ ทา่นผอ.สมจริง อินทรักเดช อดีตผอ.และทีมงานขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคณุครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ อาจารย์จรวยพรรณก็ดี อาจารย์สทุธิรัตน์ก็ดี ท าให้มีความ
เช่ือมัน่วา่ความเข้มแข็งของท่ีนัน่มี แม้อปุสรรคจะมีอยู่ เร่ืองความเช่ือ การตอ่ต้านเชิงความคิด ซึง่เป็นเร่ืองปกติ
ส าหรับเร่ืองใหมท่ี่มีทกุองค์กร การยอมรับ การถ่ายทอดความเข้าใจต้องใช้เวลา ไปอยู่ตรงนัน้จะว่ายากก็ไมย่าก 
เพราะโรงเรียนมีวิสยัทศัน์ไว้แล้ว ผมก็จบัตรงนี ้ วิสยัทศัน์คือ “เป็นโรงเรียนชัน้น าในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบรูณาการเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนสูม่าตรฐานสากล” เขียนไว้ชดั ผมก็เดนิตามวิสยัทศัน์ เพราะวิสยัทศัน์
เกิดจากการท่ีคณุครูในโรงเรียนได้ร่วมกนัคิด ร่วมกนัก าหนด เราได้สานตอ่ และโชคดีวฒันธรรมองค์กรท่ีนัน่ปพืูน้ฐาน
ไว้แล้ว ทกุวนัจนัทร์จะมีพบปะผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายซึง่เป็นรองผู้อ านวยการ ๖ ฝ่าย พดูคยุเร่ืองการด าเนินงานทกุเร่ือง 
ก่อนท่ีจะประชมุครู เป็นกลุม่คณะบคุคล ก่อนแจ้งครูทราบ หรือบางเร่ืองให้ครูมีสว่นร่วม เพ่ือเราเป็นเจ้าของร่วมกนัใน
การพฒันาทกุเร่ืองของโรงเรียน เป็นจดุแข็งของโรงเรียนห้วยยอด และโชคดีเป็นศิษย์เก่าท่ีนัน่และเป็นคนแรกท่ีกลบัไป
เป็นผอ. เป็นความภาคภมูิใจของชมุชนด้วย เขาอยากมีศษิย์เก่าไปเป็น ผอ.โรงเรียน มนัเพิ่มความรู้สกึวา่ เราจะต้อง
กลบัไปพฒันาบ้านเกิด หรือท่ีให้เราประสบความส าเร็จทางด้านการศกึษา 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: น่ีเราคยุกนัสบายๆ แตผ่มว่ามนัมีข้อคิดบางอยา่ง กุญแจของการสนทนาคือ จูนทีมเข้า
ด้วยกัน เราอยากจะเข้าใจว่าคนมาใหม่มันมีอุปสรรคอย่างไร ไม่ว่า ผอ.มาใหม่ หรือครูผู้น้อย ผมอยากเชิญ
ท่านทัง้หลายที่น่ังในกลุ่มแลกเปล่ียนกันว่า ของเราเป็นอย่างไรเหมือนเขาไหม ต่างเขาไหม มันมีข้อคิด
อะไรท่ีน่าสนใจ เชิญแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุม่ของท่าน มนัมีข้อคิดอะไรท่ีเราป๊ิงท่ีจะหลอมรวมเป็นทีมท่ีเข้มแข็ง  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: จากท่ีเรา ๓-๔ คนได้คยุกนั เราได้เรียนรู้เร่ืองของการท างานขบัเคล่ือนศนูย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มนัมีอะไร pop up ขึน้มาบ้าง แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนันิดหนึง่ 
อ.วีระศักดิ์ วัฒนราช: สิ่งท่ีผมมองคือ มมุมองและทศันคต ิ เป็นสิ่งท่ีบางครัง้อนัตราย บางครัง้ก็น าไปใช้อยา่ง
สร้างสรรคจ์ะดีมาก บางครัง้เป็นปัญหาถ้ามองแตกตา่งกนั บางครัง้ก็ชว่ยแก้ปัญหาได้เพราะมมุมองท่ีแตกตา่งกนั  

ผู้ เข้าร่วมแลกเปลีย่นในกลุม่ยอ่ย 



อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: ใชเ่ลยครับ biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวฒันธรรม เทา่ท่ี
ผมสงัเกต ถ้าชาตไิหนสามารถท าให้ความหลากหลายทางวฒันธรรม เหมือนอยา่งแกงโฮะก็ได้ ต้มย ากุ้งก็ได้ ถ้าท าได้
มนัจะอร่อย น่ีคือความหลากหลาย เหมือนอยา่งสมยัก่อน alchemist เป็นนกัเล่นแร่แปรธาตขุึน้มา ประเทศท่ีคอ่นข้าง
ได้เปรียบคือ อเมริกนั เขาจะใครก็ได้ท่ีเก่งๆ ไมว่า่ชาตไิหน เขาเอาเข้าสู่ประเทศหมด เขาถือวา่ โลกอนาคตเป็นโลกท่ี
ต้องการความหลากหลายของวฒันธรรม ถ้าจะเข้าใจวฒันธรรมผู้ อ่ืน พวกเขาต้องเข้าใจกนัเองเสียก่อน แตก็่ไมง่่าย  

สิ่งท่ีผมคดิว่าเป็นเร่ืองใหญ่ แล้วคิดวา่คณุครูเองก็รู้และอยากฟัง สิ่งท่ีครูดวงตาพดูมนัสะกิดใจผม และรู้สึกวา่
คงจะใช ่วา่ครูรุ่นใหมท่ี่เข้ามา ไมไ่ด้เป็นครูแบบพวกทา่น บคุลิก นิสยั ใจคอถกูผลิตมาจากอีกวฒันธรรมหนึง่ แล้วคน
เหลา่นีเ้ขาไมรู้่จกัรักวิชาชีพครูขนาดไหนหรืออยา่งไร  
อ.ดวงตา บุตมิาลย์: ท่ีอาจารย์ตัง้ค าถามเพ่ือให้หนตูอบค าถามของน้องศรัณย์ เพราะน้องคือคนรุ่นใหมท่ี่เข้ามา 
แล้วน้องยงัไมเ่ข้าใจและมีค าถามวา่หลายๆ โรงเรียนมีปัญหาเหมือนๆ กนัคือ ครูย้ายไปย้ายมา และมีครูใหมเ่ข้ามา 
ท าให้การด าเนินงานของศนูย์การเรียนรู้ฯ ขดัข้องหลายอยา่ง ในมมุมองของหน ู เม่ือเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 
ดังนัน้เราต้องมีบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นแกนหรือเกินคร่ึงของโรงเรียนที่มีความศรัทธา ความเช่ือม่ัน 
ความเข้าใจในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง และน าไปสู่การปฏิบัตแิล้ว เม่ือน้องมาใหม ่ ถกูหลอ่หลอมมาจากอีกสงัคม ท่ี
เป็นสงัคมทกุวนันี ้ท่ีกระแสมนัเปล่ียนแปลงไปหลายอย่าง ดงันัน้ความคิดความอ่านของเขา เราถาม “ครูใหม่ๆ  เข้ามา 
ท าไมความคดิของเขาไมเ่หมือนครูเก่าๆ ท่ีท าอะไรก็ทุม่เท ท าอะไรก็ชว่ยเหลือกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ”่ แตน้่องใหม่ๆ  ท่ีเข้า
มาถ้าไมมี่ค าสัง่ไมท่ า หมดเวลาราชการแล้ว ไปแล้วนะ เราจะท าอย่างไรเม่ือเขาถกูหล่อหลอมมาแบบนี ้แล้วหลายคน
เข้ามาจบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนเข้ามาปุ๊ ปก็จะค้าน เขาศรัทธาในในหลวง ศรัทธาในทฤษฎี แตเ่ขาถามวา่ 
ท าไมต้องท าแบบนี ้ คือ สภาวะท่ีเข้ามาครัง้แรกในโรงเรียน บางคนก็ถกูสัง่ “น้องไปเขียนแผนมานะ” “น้อง อย่างนี ้ๆ ” 
คือเขายงัไมเ่ข้าใจ เราต้องสร้างความเข้าใจให้เขา คนรุ่นใหม่ต้องบอกให้เขากระจ่าง ให้ชัด ให้เขาเช่ือม่ัน
ก่อน ถ้าส่ังเขา เขาไม่ท า เขามีความเช่ือม่ันในตนเองเขาจะไม่ท า 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: สิ่งท่ีนา่สนใจคือ เด็กรุ่นหลงัไมเ่หมือนรุ่นเราแล้ว เดก็รุ่นหลงัไม่เช่ือพอ่แมง่่ายๆ จริงไหม ไม่
เหมือนรุ่นเราพ่อวา่อยา่งไรก็อยา่งนัน้ แตต่อนนีพ้อ่แม่วา่อยา่งไร ยาก มนัก็คงติดเข้าโรงเรียนด้วย การเคารพผู้ใหญ่ 
ฉะนัน้ ผู้ใหญ่ก็ต้องปรับท่าที... อนันีม้นัมีความหมายอย่างไร มนัเก่ียวข้องกบัการสืบทอดบคุลิกภาพของคน เพราะแต่
ละ generation ไมเ่หมือนกนั น่ีเอาไว้เป็นหวัข้อสนทนา  
อ.ศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์: ท่ีพ่ีดวงตาพดูไมใ่ชปั่ญหาของผม แตว่า่มนัเป็นภาพรวมของเดก็ generation ผม 
ผมเข้าใจ ศรัทธา แล้วผมก็ไมเ่หน่ือย ไมท้่อ แตป่ระเดน็หนึง่ ท่ีผมจบมา คิดวา่น่าจะเป็นปัญหากบัทกุโรงเรียนท่ีมีครู
สายวิทย์-คณิต คือ เราถกูสอน ถกูเรียนในศาสตร์ท่ีต้องการเหตแุละผล และนิสยัของผมเอง ท าไมผมต้องใช้เวลา ๒ ปี 
ถามวา่ศรัทธาไหม ผมศรัทธา ท าอะไรเพ่ือโรงเรียน ผมก็ท าถวายหวั ถามเหน่ือยไหม ถ้าเหน่ือยก็กลบับ้านนอน นัน่คือ 
ผมมีศรัทธา ถามวา่หลกัปรัชญาฯ มีประโยชน์ไหม... มี แตแ่ตล่ะคนจะมีวิธีการเข้าถึงสิ่งเหลา่นัน้ด้วยตนเอง ครูสงัคม
จะเข้าถึงด้วยวิธีหนึง่ ครูภาษาไทยจะเข้าถึงด้วยวิธีหนึง่ ครูคณิต ครูวิทย์อาจจะเข้าถึงอีกวิธี ส าหรับผมอาจต้องใช้
เวลาอยู่กบัตนเอง อยูค่นเดียว ไมต้่องมีคนมาพดูเพ่ือท าความเข้าใจให้ผมยอมรับกบัมนั มนัก็เหมือนผมป๊ิง พอป๊ิงมา
ปุ๊ บแล้วไปเอง ใน generation ผมก็จะมีแบบนี ้ถ้าเป็นคนจบฟิสิกส์ เขาคงเรียนแบบนิวตนัมา เขาจะมีค าถาม ถามวา่
เขาเข้าใจไหมวา่มนัมีประโยชน์ เขาเข้าใจหมดเลย แตจ่ะให้เขาด าเนินด้วยตวันีต้้องใช้เวลา ผมไมห่ว่งเร่ืองศรัทธา แต่



ธรรมชาตวิิชามนัเป็นแบบนัน้ ผมเล็งวิธีปัน้ดนิน า้มนั ผม get ท่ีอาจารย์ถามว่า มนัดีกว่ามานัง่คดิ เพราะวา่การมานัง่
คดิด้วยกนั ๖ คนท าพนัธกิจ ผมเคยท ามาแล้ว น่ีเป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีให้เดก็รุ่นผมเข้าใจได้ง่าย เพราะการเข้าใจ 
เข้าถึงอะไรบางอยา่ง มนัเป็นสว่นบคุคล มนัเป็น I แตก่ารท าให้เป็น we มนัต้องใช้เวลา 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: อาจารย์ในฐานะ ผอ.  
อ.พไิชย ช่ังคิด: การท่ีเราจะขบัเคล่ือนเร่ืองจิตอาสา คนรุ่นเก่าต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตวัอย่างท่ีดีมีคา่กว่าค าสอน 
การตรงเวลา การเสียสละ คนท่ีเป็นพ่ีต้องเป็นต้นแบบให้น้องๆ ศรัทธา ต้องใช้เวลาและโอกาสท่ีตา่งกนั เพราะคนเรา
สามารถพฒันาได้ 
 โรงเรียนท่ีผมอยู่ ถ้าจดักิจกรรมทกุครัง้ แล้วมีการเตรียมการ มีสว่นร่วม ทกุคนจะมีบทบาทหมด ขึน้อยูก่บัวา่
เราจะจดัเขาอยูต่รงไหน ถ้าเราร่วมคิด ร่วมกนัมีสว่นร่วมท ากิจกรรม ทกุคนจะมีความภมูิใจ ทกุกิจกรรรมมีหลกัการวา่
ต้องมีสว่นร่วมด้วย  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เรา ๓ คนก็คนละรุ่น อยากเอาสิ่งท่ีเราคยุมีอะไรสะกิดใจท่านบ้างไหม แล้วพวกครูรุ่นใหม่ท่ีจะ
มาเราจะสง่ตอ่ให้เขาเข้าใจเตม็ท่ี อาจจะไมทุ่ม่เทเหมือนศรัณย์ เพราะเป็นศิษย์เก่า แตค่นรุ่นใหม ่ เรียน ป.โท เขาก็
มองหาอนาคตข้างหน้าอยากมีความมัน่คง  
อ.กัญพมิา เช่ือมชิต:  ฟังจากท่ีน้องคยุกนั สะท้อนตนเองคือ คนเรารับไมเ่หมือนกนั เม่ือก่อนเราให้งาน ให้ความรู้ 
อบรม แล้วสัง่ครูท า แตค่รูรับได้ไม่เหมือนกนั เพราะแตล่ะคนมาจากพืน้เพของการเรียน วิทย์คณิตต้องมีเหตมีุผล ถ้า
บอกไมมี่เหตมีุผลก็ไมฟั่ง ครูสงัคมคดิอีกอยา่ง ครูภาษาไทยรับอีกอยา่ง ครูศรัณย์บอกแบบนี ้ เราก็คดิว่า ใช่แล้ว เรา
ต้องถ้าอยู่ตอ่ แตนี่ไ้มไ่ด้อยูต่อ่ เราท างานเราต้องมองอะไรใหมแ่ล้วละ่ ต้องคดิวิธีการใหมแ่ล้ว วิธีการเดมิๆ ของท่ีจฬุา
ภรณท่ีเรามองวา่ เราท าแบบนีป้ระสบความส าเร็จอาจไมใ่ช ่ถ้าเราคดิใหมอ่าจจะดีกว่าเดมิ  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมวา่มีประโยชน์ คยุกนัอีก ๑๕ นาที ข้อคิดสิ่งท่ีพดูมามีมมุมองอะไรท่ีนา่สนใจ  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ได้เวลาพอสมควรแล้ว มีทา่นใดอยากจะแชร์ไหม สิ่งท่ี pop up ไหม 
อ.มัทนี สีมา:  หนฟัูงทา่นผอ.แล้วเหมือนทา่นเป็นผู้ใหญ่ใจดี ท่ีคิดในแง่บวกท่ีบอกวา่ คนรุ่นใหมมี่ทัง้ตอ่ต้านและให้
ความร่วมมือ หนก็ูคดิอยา่งนัน้ ท่ีผอ.บอกว่า ทา่นก็เห็นไฟในตวัคนรุ่นใหม ่ท่านสง่ครูรุ่นใหมไ่ปเรียน หนก็ูเห็นด้วย เดก็ 
generation ใหมอ่ยา่งเราไม่ดือ้หรอก ตอนท่ีเข้ามาใหมห่นอูาจเป็นปัญหาขององค์กรท่ีอาจจะงง ยงัไมมี่ความรู้ แตถ้่า
ทา่นผู้อ านวยการ ทา่นหวัหน้าวิชาการ ครูท่ีเป็นผู้ใหญ่ ทา่นไมต้่องใช้ความรู้วิชาการมากแตท่่านสามารถมีกลยทุธ์ ท า
ให้หนมีูใจ แล้วมานัง่กลางใจหนไูด้ มนัจะท าให้หนมีูพลงัในการท่ีจะท างาน ไมใ่ชม่าสัง่อยา่งเดียว แล้วมานัง่ขอบๆ 
หวัใจ มนัไมไ่ด้ใจ ถ้ามานัง่กลางใจก็ได้ ความรู้ก็จะมา ไมแ่นค่นรุ่นใหมอ่ยา่งหนท่ีูสร้างปัญหา ในอนาคตพวกหนน่ีู
แหละจะเป็นก าลงัส าคญั เม่ือ generation ทา่นหมดแล้ว หนอูาจจะสืบทอดในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตอ่ไปก็ได้ 
อ.นิตยา เสนาค า:  คดิว่าเก่าและใหม ่ เม่ือพบกนัคร่ึงทาง จนูแนวคิด จนูการกระท า อะไรตา่งๆ ร่วมกนัแล้วจะ
ได้ใจของเขา อาจจะไปนัง่ท่ีแก่นใจของเขาไมใ่ชแ่คก่ลางใจ ฉะนัน้ เราพบกนัคร่ึงทางตามหลกัปรัชญาฯ  

_____________________________________________________________________________ 

ผู้ เข้าร่วมแลกเปลีย่นในกลุม่ยอ่ย 



 
แนวโน้มในอนาคต 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: กิจกรรมตอ่ไปนีไ้มถื่อว่าเป็นเร่ืองยากแตห้่ามมัว่ อาศยัการอ่านหนงัสือ นิตยสาร ด ู tv หรือวา่
ตดิตามข้อมลูขา่วสารเป็นประจ าก็จะตอบโจทย์ตอ่ไปนีไ้ด้ สิ่งท่ีจะให้ชว่ยกนัคดิช่วยกนัมอง อยากให้ท าอย่างมีข้อมลู 
มีเหตผุลมายืนยนั ไมใ่ชค่ดิเอง มีเหตผุลมีข้อมลูจากการสงัเกตจากการอ่าน และอาศยัญาณหยัง่รู้นิดหนอ่ย เป็นทัง้
การคิดเป็นเหตเุป็นผล มีข้อมลูเชิงประจกัษ์ บวกกบัการหยัง่รู้มองไปข้างหน้า 
 สิ่งท่ีเราจะท าตอ่ไปนีคื้อการคยุเร่ือง “แนวโน้มในอนาคต” ที่ทัง้เรียกว่าคุกคาม เป็นอันตราย หรือท้า
ทายเป็นแนวโน้มด้านลบ อีกอันเป็นแนวโน้มด้านบวก หรือโอกาส อยากให้มองวา่ อาจารย์มองเห็นโรงเรียน
ของตนเอง โรงเรียนท่ีอยู ่ อยูใ่นจงัหวดัหนึง่ อ าเภอหนึง่ก็แล้วแต ่ เพราะบางจงัหวดั บางอ าเภอมีบคุลิกไมเ่หมือนกนั 
และมองเห็นสงัคมไทย จะเห็นคล้ายๆ กบั ๓ ระดบั เพราะโรงเรียนมกัอยูใ่นอ าเภอ หรืออยูใ่นต าบล หรือในชมุชนก็
แล้วแต ่ เลือกเอาว่าจะเอาระดบัไหน ระดบัจงัหวดัก็ได้ หรือต าบล เพราะบางต าบลมีสถานการณ์ตา่งจากต าบลอ่ืน 
แล้วแตอ่าจารย์จะประเมิน ท่ีส าคญัคือ มนัจะมีแนวโน้มคือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในปี ๒๕๖๑ อาจจะเป็นแนวโน้ม
ด้านบวกที่จะมาเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ๔ แนวโน้ม แนวโน้มนีอ้าจจะมาถึงระดบัสงัคมไทย 
จากสงัคมไทยแล้วสะเทือนมาถึงโรงเรียน อาจเป็นกระแสโลกาภิวตัน์ กระแสอาเซียน กระแสเอเชีย แล้วแตท่า่นจะ
ตีความ ไมมี่การก ากบั แตล่ะคนตีความได้จากมมุมองของตนเอง เชน่ ถึงแม้ตอนนีเ้อเชีย หรืออาเซียน เศรษฐกิจเร่ิม
จะชะลอตวัเพราะจีน อินเดีย บราซิลชะลอตวั แตเ่รายงัเช่ือวา่อาเซียนเป็นแหลง่ลงทนุท่ีดี เน่ืองจากเขมรยงัมีการ
ลงทนุอยู่ พมา่ยงัมีการลงทนุอยู่ ประเทศไทยยงัพอประคองตวัตอ่ไปได้ อาจารย์ยงัมองวา่ทวีปเอเชียยงัเจริญ 
เศรษฐกิจยงัไปได้ น่ีคือแนวโน้มด้านบวกของเศรษฐกิจ หรือบางทีอาจไมต้่องมองในระดบัชาต ิ ในระดบัเอเชีย แต่
อาจารย์คิดวา่มนัมีความส าคญัตอ่โรงเรียนของเรา เช่น มีเงินไหลมาท่ีท้องถ่ิน โรงเรียนเราอาจมีการจ้างครู มี
งบประมาณเพิ่มมากขึน้ก็ได้ อาจารย์มีสิทธ์ิเลือกว่า อะไรเป็นแนวโน้มด้านบวก เอาระดบัชาต ิเอาระดบัเอเชีย แล้วลง
มาถึงโรงเรียนก็ได้ หรือเอาระดบัท้องถ่ินมาถึงโรงเรียนท่านก็ได้ เลือกมา ๔ แนวโน้ม 

 



 ดวูา่มีแนวโน้มด้านลบอะไรท่ีส่งผลต่อประเทศไทย สังคมไทยและสะเทือนถงึโรงเรียน หรือเป็น

แนวโน้มที่จะถงึโรงเรียนเราจริงๆ ก็ได้ เชน่ โรงเรียนเรามีครูวยั ๕๐ ขึน้ไปกวา่คร่ึง เพราะฉะนัน้ครูรุ่นนีจ้ะเกษียณ
หมด ช่องวา่งระหวา่งคนรุ่นหนึง่กบัรุ่นหนึง่จะเกิดขึน้ เร่ืองนีผ้มเคยเจอสมยัปฏิรูประบบราชการ ผมไปท า training ให้
กรมอนามยั มีผอ.มาคยุว่า ตอนปฏิรูประบบราชการ พนกังานกรมอนามยักว่าคร่ึงถกูโยกย้ายไปอยู่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพราะหลายๆ เร่ืองมนัตีความวา่จะอยูท่ี่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้ หรืออยูก่รมอนามยัก็ได้  เพราะงานอนามยัเก่ียวข้องกบัเร่ืองน า้ เร่ืองดนิ เร่ืองอาหาร เร่ืองธรรมชาต ิ หายไป
คร่ึงหนึง่ แล้วผอ.ท่ีมาชวนผมไปท างานบอกว่า ผม ๕๗ ปีแล้ว อีก ๓ ปีพวกรุ่นผมจะไมอ่ยูอี่กหลายคน ผมเป็นหว่ง
น้องๆ โตไมท่นั ท่ีนา่สนใจคือ มนัไมใ่ชแ่คก่ารปรับคน แตค่วามรู้ท่ีอยูก่บัตวัคนหายไปด้วย นกึออกไหมครับ... tacit 
หายไปพร้อมกบัคนด้วย เพราะงานหลายอยา่งมนัต้องอาศยัทกัษะในการวิเคราะห์ตา่งๆ มนัหายไปพร้อมกบัคน 
เพราะฉะนัน้อาจารย์ลองคดิดวูา่ มีแนวโน้มอะไรบ้าง ๔ แนวโน้มด้านลบท่ีจะมากระทบตอ่โรงเรียน อาจจะเป็นระดบั
ในโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงเพราะวา่ประชากรของคณุครู อายวุยัทัง้หลายก็หายไป ท าให้เกิด generation gap อย่างท่ี
เราคยุกนันี ้หรืออาจารย์อาจมองเร่ืองระดบัอาเซียน เชน่ จนัทบรีุ ดเูป็นเมืองสงบๆ สบายๆ น่ารักๆ แต ่๔-๕ ปีไมแ่น ่
ถ้าเปิดชายแดนขึน้มา สถานการณ์เขมรมีการเปล่ียนแปลง อาจมีคนเขมรจ านวนหนึง่มาท ามาหากินในเมืองไทยมาก
ขึน้ก็ได้ หรือการค้าขายอาจดีขึน้ แตใ่นดีก็มีเสีย ด้านดีคือการค้าขายชายแดนจะดีขึน้ แตค่นแปลกหน้ามาอยูเ่ยอะ 
ความรักความผกูพนัในท้องถ่ินก็หายไปก็ได้ แล้วจะมีผลกระทบตอ่โรงเรียนไหม  ตวัอยา่งท่ีชดัเจน เชน่ ท่ีปายเป็น
เมืองท่ีสวย พอการท่องเท่ียวบมู คนท่ีไมเ่ป็นคนปายทะลกัไปซือ้ท่ีดนิ เท่ียวจนปายย ่าแยไ่ปเลย พวกแมฮ่อ่งสอนบอก
เราจะไมเ่อาอย่างปาย นัน่คือ บมูทางเศรษฐกิจแตท่ าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ท่ีนา่สนใจคือ เมืองไทย
ถ้ามนับมูท่ีไหน คนตา่งถ่ินท่ีมีเงินทะลกัไปท่ีนัน่ เศรษฐกิจดีแตม่นัสร้างปัญหาทางสงัคม ความเป็นอยูข่องคน
เปล่ียนไป ความรักท้องถ่ิน คนแปลกหน้ามาอยูใ่นหมูบ้่านเดียวกนั ไมคุ่้นเคยกนั ตา่งคนตา่งอยู่ อนันีอ้ยากให้ท่าน
พิจารณาวา่อะไรจะกระทบกบัโรงเรียนของทา่นหรือโรงเรียนของทา่นเองก็มีการเปล่ียนแปลง  

ดงันัน้ ทา่นนิยาม “แนวโน้ม” เป็นวลียาวๆ เชน่ “เทคโนโลยีสารสนเทศ ชว่ยการเรียนการสอนให้ดีขึน้” ให้คน
เห็นป๊ับนึกภาพออก เป็นอย่างนีเ้อง ทีนีส้ิ่งท่ีผมอยากให้อาจารย์ท า เม่ือเลือกแนวโน้ม ๔ แนวโน้มด้านบวก และ 
๔ แนวโน้มด้านลบ ก็ขอให้แต่ละท่านบอกหน่อยว่า มีเหตุผลอะไรถึงเลือกเอา ๔ แนวโน้มนีท่้านมีเหตุผล
อะไร มองเห็นอะไร ท่านห่วงอะไร ถ้าใครถามทา่น ทา่นอธิบายได้วา่ท าไมเลือกเอาแนวโน้มนี ้ เพราะการมองเห็น
แนวโน้มท าให้เราเตรียมตวัปรับตวัได้ โลกมนัเปล่ียนแปลงไปเร็วมาก การท่ีโรงเรียนเป็นศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อรับมือกบัความเปล่ียนแปลง ท าให้เราเตรียมตวัเตรียมใจ เตรียมท างานหลายๆ เร่ืองได้ดี ทัง้ในเร่ืองการ
เรียนการสอน ทัง้ในเร่ืองชีวิตตนเองด้วย  

ตอนนีท้า่นนัง่คละโรงเรียน ทา่นลองครุ่นคิดของตวัทา่นเอง อาจารย์ไมต้่องหว่งวา่จะผิดหรือถกู อาศยัการ
อา่นการดกูารประเมินการเฝ้าดเูห็นทัง้ด้านบวกท่ีเป็นโอกาสท่ีเราต้องชว่งชิง เห็นทัง้ด้านลบท่ีต้องป้องกนั แล้วจะคอย
ดวูา่มนัจะเกิดอะไร ความแม่นย าเป็นเร่ืองรอง แตค่วามมีเหตผุลเป็นเร่ืองส าคญัท าไมถึงเลือก  

 

 

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะทา่นครุ่นคิดแนวโน้มด้านบวกและแนวโน้มด้านลบ 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: หัวใจของแบบฝึกหัดนีคื้อ มันอยู่ท่ีการมองไปข้างหน้าเตรียมตัวเตรียมใจรับมือ อัน
ไหนเป็นอันตราย อันไหนเป็นโอกาส เตรียมอะไร เตรียมตัวให้นักเรียนของเรารับมือกับสิ่งเหล่านี ้ แล้วผม
เช่ือวา่ แตล่ะพืน้ท่ีจะมีน า้หนกัของกระแสอาเซียนมากระทบไมเ่ทา่กนั ผมไมพ่ดูถึงกระแสความเห่อ ชกัธงอาเซียน ผม
ไมพ่ดูถึงความเห่อ แตเ่ป็นชีวิตจริงท่ีต้องเผชิญ ท าไมผมต้องพดูเร่ืองนี ้ ผมเคยอยูใ่นเยอรมนั ๑๑ ปี กลบัมาตอนอาย ุ
๒๙ เยอรมนัเป็นประเทศท่ีอยูต่รงกลางของยโุรป ไมน่บัองักฤษ ก็รบกนัมานานกบัฝร่ังเศส ฝ่ังตะวนัออกก็มีโปแลนด์ 
เชค รัสเซีย ก็รบกนัมาเร่ือย ทางใต้ก็อิตาลี เหนือก็สวีเดน มีอะไรเปล่ียนแปลงในโลก เยอรมนัก็จะถกูกระทบ หลงั
สงครามเย็น เม่ือก าแพงเบอร์ลินทลายมีคนทะลกัเข้ามาในเยอรมนัเยอะหลากหลายรูปแบบ เยอรมนัอาศยัการ
คาดคะเนไปข้างหน้า และมีการปรับตวัได้ดีในหลายๆ เร่ือง ไมเ่หมือนกบับางประเทศท่ีปรับตวัไมไ่ด้ดีก็จะมีปัญหา 
การมองไปข้างหน้าคาดคะเนเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ ปรับตวัป้องกนัด้านท่ีเป็นภยัคมุคามและใช้ด้านบวกให้เป็น
ประโยชน์เป็นเร่ืองส าคญั 
 ผมอยากให้อาจารย์แต่ละท่านเล่าแนวโน้มของตัวเองให้เพื่อนฟัง ว่าแนวโน้มด้านบวก ๔ แนวโน้ม 
เหตุผลที่เลือกเป็น ๔ แนวโน้มส าคัญคืออะไร คาดคะเนจากอะไร แนวโน้มด้านลบมีเหตุผลอย่างไร ท าไม
เลือกตรงนี ้ เล่าทีละคน หลังจากครบ ๔ คนแล้ว ก็ให้สรุปร่วมกันว่า แนวโน้มที่คิดว่าเป็นแนวโน้มที่
น่าสนใจ น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนของเรามีแนวโน้ม
อะไรบ้าง หรือแนวโน้มในการบริหารโรงเรียนที่จะต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้าง เลือกมาจาก ๑๒ แนวโน้ม
อาจจะเลือกมา เป็นแนวโน้มด้านบวก ๕ แนวโน้ม แนวโน้มด้านลบ ๕ แนวโน้ม ได้เรียบร้อยแล้วคุยกันว่า 
เราจะต้องเตรียมวางแผนอะไรบ้าง เพื่อช่วงชิงด้านบวก และป้องกันด้านลบ เราต้องเตรียมวางแผน
อะไรบ้างในการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การบริหาร เป็นเร่ืองที่แต่ละ
โรงเรียนต้องคิดเอง ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง  

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: โรงเรียนห้วยยอดครับ โรงเรียนกลบัทางหมายความว่าอยา่งไร  
อ.จรวยพรรณ เย่าเฉือ้ง: โรงเรียนกลบัทาง flipped classroom ซึง่ถ้าไปอา่นหนงัสือของอาจารย์วิจารณ์ 
พานิช ทา่นต้องการให้ครูสร้างส่ือเทคโนโลยี และเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ท่ีบ้านแล้วน าสิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้มาท างานท่ีโรงเรียน แตข่องโรงเรียนห้วยยอดเราจะเน้นเร่ืองภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
เพราะฉะนัน้เดก็เขาจะไปเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินจากคณุพอ่คณุแมห่รือปราชญ์ท้องถ่ินแล้วเอาความรู้นัน้กลบัมาท า
การบ้านท่ีโรงเรียน  

ผู้ เข้าร่วมแตล่ะโรงเรียนวเิคราะห์ แนวโน้มด้านบวกและแนวโน้มด้านลบ 

และผู้ เข้าร่วม shopping idea ผลงานแนวโน้มของโรงเรียน 
 



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เข้าใจแล้วครับ ขอบคณุมาก ใครมีค าถามตรงไหนเดินดแูล้ว ใครมีค าถามตรงไหนก็เอาถาม
ได้เลย มีบางโรงเรียนเป็นนามธรรมภาพใหญ่ๆ บางโรงเรียนเป็นรูปธรรมดี ก็เอามาเช่ือมกนัก็น่าสนใจ 
กลัยาณวตัร น่าสนใจสร้างบคุลากรท่ีมีจิตสาธารณให้เกิดขึน้ในชมุชนมากขึน้  

 

 

แผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนห้วยยอด 

 

ผลงานวิเคราะห์แนวโน้มของโรงเรียนกัลยาณวตัร 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: หลงัจากท่ีเดนิๆ ด ู สิ่งหนึง่ท่ีผมวา่นา่สนใจ คือ เดี๋ยวนีส่ิ้งท่ีเป็นข้อมูลความรู้หาไม่ยาก 
เข้า google, Wikipedia ก็หาได้ แทบไม่ต้องการครู แต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเร่ืองใหญ่คือความเป็นมนุษย์ 
หลายๆ โรงเรียนอาจจะเขียนไมเ่หมือนกนั ความเป็นมนษุย์จะเป็นเร่ืองใหญ่ในอนาคต คนรุ่นเราอยูใ่นครอบครัวใหญ่ 
การเติบโต การอบรมอปุนิสยั ถกูสร้างมาจากครอบครัวใหญ่ วิธีเข้าหาผู้ใหญ่ จะพดูจา จะเกรงใจคน แตค่นรุ่นใหม่อยู่
ในเมืองใหญ่ ตา่งคนตา่งอยู่ ความสมัพนัธ์ของมนษุย์ตอ่มนษุย์จะขาด เท่าท่ีสงัเกต ครอบครัวจะเล็กลง เด็กอยู่กบัทีวี 
อยูก่บัตวัเอง แล้วพอ่แม่ตามใจลกูนา่ด ู ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม ท่ีเรียกวา่ social intelligence เดก็จะขาด เม่ือตอนเรา
เป็นเดก็ สิ่งท่ีหายากคือความรู้ แตส่ิ่งท่ีเรามีคือ อปุนิสยัใจคอ มีต้นทนุทางสงัคม มีญาตพ่ีิน้อง สมยันีค้วามรู้หาไมย่าก
ถ้าใจอยากจะเรียน มีเดก็หลายคนเก่งๆ ไมเ่รียนหนงัสือ เขาบอก “โรงเรียนสอนไมไ่ด้เร่ือง” ออกเลย เรียนด้วยตวัเองก็
ได้ เพราะเทคโนโลยีให้ได้หมด แตบ่คุลิกความเป็นมนษุย์ ความแข็งแกร่งทางจิตใจ และมนษุย์สมัพนัธ์มนัออ่นลง  

ทีนีส้ิ่งท่ีผมสนใจ คือ ถ้าเราจะสอนเดก็ให้มีความเป็นมนษุย์มากขึน้จะสอนอยา่งไร เหมือนอยา่งท่ีน้องๆ พดู
วา่ ต้องเข้าไปอยูใ่นหวัใจจะต้องท าอยา่งไร... มนัยดัเยียดกนัไมไ่ด้ มนัควรมีเทคนิคอยา่งไร มีบางโรงเรียนท่ีนา่สนใจ
ไปกบัชมุชน ไปกบัปราชญ์ชาวบ้าน ไปกบัพระ ไปกบัผู้ใหญ่ อนันีน้า่สนใจ ผมไมค่ดิวา่ โรงเรียนจะรับมือกบั
สถานการณ์ท่ีเกรีย้วกราดได้ ชมุชนก็มีสว่นบม่เพาะนิสยัเดก็ พอ่แมก็่เป็นส่วนส าคญั  

เพราะฉะนัน้ สิ่งที่ท้าทายคือว่า แต่ละโรงเรียนจะสามารถเป็นเครือข่ายพ่อแม่ เครือข่ายภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เครือข่ายชุมชนได้อย่างไร เพราะผมไม่คิดว่าโรงเรียนจะหล่อหลอมได้ทัง้หมด มันเกินก าลังครู... 
ไมรู้่วา่จริงไมจ่ริง อนันีพ้ิจารณาจากภายนอก เพราะดจูากสมยัเราเป็นเดก็ ความเป็นคนของเราหลอ่หลอมมาจากพอ่
แม ่ ญาต ิ พ่ีน้อง ปู่ ย่า ตายาย สร้างนิสยั แตค่รูให้ความรู้ และครูบางคนสร้างนิสยับางอยา่ง โจทย์ท่ีอาจารย์ท า
นา่สนใจ ผมวา่มนัมีอะไรหลายอย่างท่ีท้าทาย ไมท่ราบว่าอาจารย์มีความเห็นวา่อย่างไร พอดสูิ่งท่ีเพ่ือนๆ ท า แล้ว
ตนเองได้ประเมินอนาคต ซึง่อาจมีทัง้บวกและลบ แบบฝึกหดันีมี้ประโยชน์อย่างไรบ้างไหม  
อ.สุรินทร์ ตาหลวงมาตร: มีประโยชน์มาก อยา่งน้อยจะได้เตรียมรับมือกบัหลายเหตกุารณ์จากท่ีหลายๆ ทา่นท ามา 
เห็นหลายมมุมองท่ีน่ากลวั ท่ีเหมือนกนัคือเร่ืองของวฒันธรรม และเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่วนท่ีแตกตา่งเชน่ 
จะมีการแขง่ขนัทางด้านตลาด สง่ผลตอ่การก้าวกระโดด หมายความวา่มุง่เรียนเพ่ือเอาชนะ ตวิเพ่ือแขง่ขนั  
อ.มัทนี สีมา: ถ้าอาเซียนเข้ามา หนมูองวา่อยา่งไรเขาก็ต้องเข้ามา เราห้ามเขาไมไ่ด้ เราต้องป้องกนัและตามให้ทนั 
เชน่ ลกูศษิย์เขาอาจจะดือ้ อาจจะใช้เทคโนโลยีในทางลบ เราไปห้ามเขาไมไ่ด้ สิ่งท่ีเราท าได้คือ ต้องสัง่สอนให้ความรู้
เขาให้ตระหนกัวา่ใช้ให้ถกูต้อง ให้เขาวิเคราะห์เป็น ครูก็ไมค่วรหยดุนิ่ง ครูต้องตามเขาให้ทนัด้วย 
อ.บัญญัติ สมชอบ: เราในฐานะนกัการศกึษาต้องเตรียมเด็กให้รู้เท่าทนัของกระแสความเปล่ียนแปลง เราไมส่ามารถ
ทานกระแสความเปล่ียนแปลงของสงัคมภายนอกท่ีเข้มแข้งกวา่ เราต้องสอนให้เด็กซมึซบัในเร่ืองของการแยกแยะ 
ความรู้แนวคิดของในหลวงท่ีสอนให้เราคิดวเิคราะห์ โดยท่ีต้องอาศยัเร่ืองความพอเพียง โดยเฉพาะเง่ือนไขความรู้ ให้
เดก็รู้จริง รู้ลึกอย่างถ่องแท้ เวลามีปัญหาเขาจะสู้ได้ ไมใ่ช่มีแตค่วามโลภ ความไมเ่พียงพอ เป็นหน้าท่ีของเรา 
อ.กัญพมิา เช่ือมชิต: การท่ีท ากิจกรรมตรงนี ้ น้องเขาก็คิดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ในโรงเรียนวา่มีอะไรบ้าง แล้วด้านลบ
จะเกิดอะไร เรานัง่มองน้องคิด พอมาถึงตนเอง ก็บอกน้องวา่ “พ่ีไมไ่ด้มองโรงเรียนเลย พ่ีมองภาพรวมของประเทศ สิ่ง
ท่ีพ่ีเห็นในปัจจบุนัพ่ีเห็นอะไรกบัเด็กไทย สว่นหนึง่คือ เห็นสภาพเหมือนเป็นสงครามแยง่ชิงแผน่ดนิ แตไ่มใ่ชแ่ยง่ชิง



แผน่ดนิโดยการสู้รบ เห็นคนตา่งชาติแก่ๆ มาปลกูบ้านสวยๆ ใกล้โรงเรียนเราเยอะแยะเลย แล้วมีภรรยาคนไทย และมี
ผลผลิตออกมาคือลกูคร่ึง ก็ไมแ่นใ่จวา่เด็กลกูคร่ึงสติปัญญาจะดีไหมเพราะพอ่แก่แล้ว” นัน่คือสิ่งท่ีมอง เรามอง
ภาพรวมของสงัคม ขณะท่ีน้องมองภาพรวมโรงเรียน แตเ่ราสามารถเช่ือมโยงกนัได้ เสร็จแล้วเรามาดสูิ่งท่ีเป็นด้านบวก
วา่เราจะเตรียมพร้อมอะไร สิ่งท่ีเป็นด้านบวกเราจะต้องเสริมอะไรเข้าไปอีก แตส่ิ่งท่ีเป็นด้านลบ ก็มีความเช่ืออยู่อยา่ง
วา่ ในวิกฤตนัน้จะมีโอกาส เราต้องปรับวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ พอมาดขูองเพ่ือน เราก็ได้อะไรเพิ่มขึน้จากแตล่ะโรงท่ี
อาจมองอะไรตา่งจากเรา ความรู้แตล่ะจดุมีความหมายของมนัและเป็นสิ่งท่ีดี ถ้าถามตรงนีมี้ประโยชน์ ก็เป็น
ประโยชน์ ดฉินัติดใจตัง้แตเ่ม่ือวาน ท่ีอาจารย์ให้ปัน้ดนิน า้มนัวา่จะเอาไปให้ครูในโรงเรียนปัน้ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ถ้าจะให้สนกุลองเปล่ียนเป็นสานทางมะพร้าว ท าหยวกกล้วยก็ได้ แทงกล้วยก็ได้ เพราะงาน
บางอย่างเป็นงานศลิปะโบราณจะสามารถฟืน้ได้ และผมคดิว่าในอนาคตงานท่ีเป็นงานฝีมือยงัขายได้เสมอ เห็น
แนวโน้มไหม ลกูคนมีสตางค์จ านวนไมน้่อยมาเป็น chef  ร้านอาหาร เปิดร้านอาหาร เม่ือก่อนใครเรียนจบแล้วมาเป็น
พอ่ครัว บ้าแล้ว แตต่อนนีม้นัโก้นะ ร้านดงัๆ เขาจะมี signature คือ อาหารจานเดด็ของ chef  รสนิยมของโลก
เปล่ียนแปลงไปพอสมควร แล้วอาหารไทยติดอนัดบัโลก ทัง้รสชาต ิในแง่ของดีตอ่สขุภาพเพราะมีสมนุไพรเยอะ แตว่า่
ไมแ่นใ่จวา่ ทางโรงเรียนจะสามารถท าให้เห็นตรงนีไ้หม เราอย่าคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านมัน
เป็นนามธรรมนะ มันอยู่ท่ีเราเอามาเช่ือมกับการ design  อย่างไร  life style และความภูมิใจอย่างไร ผมว่า
สิ่งส าคัญหน่ึงส าหรับเดก็คือ ความภูมิใจ อาชีพอะไรก็ได้ที่เขาท าแล้วภูมิใจ เขาเหน็คุณค่าในความเป็น
มนุษย์ 

ผมมองเห็น trend ของคนรุ่นใหมจ่ะใกล้ๆ กนั เพียงแต่แตล่ะชาตมินัจะมีบคุลิกของมนัอยู่ เชน่ เม่ือ ๒ ปีท่ี
แล้วมีโอกาสไปสอนท่ีเยอรมนั ๓ เดือน ผมพบวา่ เดก็เยอรมนัรุ่นนีเ้ขาไมเ่หมือนนกัศกึษาเยอรมนัรุ่นผม เขามีสมาธิใน
การเรียนน้อยลง ระหวา่งฟังไปเรียนไปก็ดมืูอถือไปด้วย ครูมหาวิทยาลยัก็บน่นกัศกึษารุ่นใหม ่แตท่ี่เหมือนกนัอีกอย่าง
หนึง่คือ ความคิดสร้างสรรค์เก่ง เดก็รุ่นใหมไ่มว่า่ชาติไหนจะมีหวัพลิกแพลงเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ แตส่มาธิสัน้
กวา่เดมิ และน า้อดน า้ทนไมเ่หมือนเดมิเท่าไร นกัเรียนเยอรมนัยงัมีน า้อดน า้ทนเหมือนเดมิเพราะเป็นบคุลิกของชาตท่ีิ
ฝังลกึ แตห่ลายชาติ โดยเฉพาะประเทศไทย เดก็รุ่นใหมไ่มค่อ่ยมีน า้อดน า้ทนนะ ความอดทนน้อยลง อาจจะถกู spoil 
ไมท่ างานบ้านเลย ถพืูน้ไมเ่ป็นทัง้ท่ีมีม๊อบ รุ่นผมต้องลงลยุ ลงเช็ดพืน้เอง บ้านไม้ต้องลงเทียนไข พอไมไ่ด้ใช้มือท างาน
ก็ท าอยา่งอ่ืนไม่คอ่ยเป็น บางคนอาจเร่ิมท าเป็นตอนอยูเ่มืองนอก อยากกินอาหารไทยต้องท ากบัข้าวกินเอง ก็เร่ิมท า
เป็น สิ่งที่ผมชวนคุยท่ีน่าสนใจคือ แนวโน้มบางอย่างเป็นกระแสแนวโน้มของโลก คนรุ่นนีห้ัวคิดของเขา
เร่ืองความคิดสร้างสรรค์เขาจะเก่งแทบทัง้โลก เพราะเทคโนโลยีเอือ้ สิ่งที่ส่วนใหญ่ขาดคือความอดทน 
แล้วผมไม่แน่ใจเร่ืองจิตอาสา มนุษย์สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ในชุมชนอาจจะลดน้อยลงกว่าเดมิ ยกเว้นมี
ไม่ก่ีชาตทิี่ยังรักษาสิ่งท่ีเรียกว่า social intelligence ไว้ได้ ท าไมผมคุยเร่ืองนี ้เพราะผมไม่เช่ือว่า สังคมในโลก
จะเจริญได้ถ้ามนุษย์ต่างคนต่างอยู่  
 หรือเพราะผมอายเุทา่นี ้ อาจารย์อายขุนาดนี ้ เราโตมาจากสงัคมท่ีเกือ้กลูกนั เราจงึโหยหา ผมไปดใูน
ตา่งประเทศ สงัคมท่ีชว่ยเหลือกนั พวกคนสวีเดน คนเดนมาร์ก ถึงแม้ไมอ่บอุ่นตอ่กนัและกนัเหมือนคนไทย แตเ่ขามี
ส านกึในหน้าท่ีพลเมืองสงู อะไรท่ีเป็นของส่วนรวม อะไรท่ีเป็นงานสว่นรวมเขาจะรับผิดชอบเขาจะท า ซึง่หลงัๆ มนั
หายไปพอสมควร ผมวา่สิ่งท่ีท้าทายมาก อย่างที่หลายๆ โรงเรียนเขียนถงึการพยายามเช่ือมเครือข่าย 
กระบวนการสร้างเยาวชน นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ชุมชนมามีส่วนร่วมด้วย 



ผมคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ  เร่ืองท่ี ๒ ผมเช่ือว่าโลกยังต้องการความม่ันคงทางอาหาร การเกษตรที่มี
คุณภาพยังเป็นโอกาสอยู่ แล้วงานฝีมือที่มีคุณภาพยังท ารายได้อยู่ ตอนนีม้นัเป็นแนวโน้มทัว่โลกวา่ พวกเรียน
หนงัสือจบปริญญาหางานท าไมค่อ่ยได้ ผมได้คยุกบัเพ่ือน เขาเลา่ให้ฟังวา่มีนกัเรียนชาวเยอรมนั เรียนจบทางด้าน
สถาปัตยกรรมมา ๓ ปีแล้ว เป็นเด็กเก่งด้วย ออกแบบเก่ง แตว่า่งงานไมมี่งานท า ๓ ปี แล้ว ไปท างานรับเลีย้งเดก็ คอย
รับเลีย้งเดก็เป็นจ๊อบๆ ไป ตกงานขนาดนี ้เป็นสิ่งท่ีนา่สนใจมาก สเปน กรีซ คนเดก็รุ่นใหมต่กงานเกือบ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
เพราะเรียนสงูเข้ามหาวิทยาลยัไมส่ามารถประกอบอาชีพของตนเองได้ หวงัการจ้างงาน แตเ่ม่ือเศรษฐกิจไมดี่ ก็ไมมี่
การจ้างงาน เป็นเร่ืองท่ีต้องคยุเร่ืองนี ้ เพราะโรงเรียนของอาจารย์สว่นมากเป็นโรงเรียนอยู่ตา่งจงัหวดัมนัยงัสมัผสักบั
ดนิ สมัผสักบัรากของแผน่ดิน จะดแูลทิศทางอยา่งไร อยา่มัน่ใจวา่เศรษฐกิจโลกจะดีตลอดไป ท าอยา่งไรสร้างคนให้
อยูร่อดได้ทา่มกลางความผนัผวนของเศรษฐกิจท่ีพลิกผนั ผมคิดวา่ตอ่ไปการผลิตเดก็มาเป็นลกูจ้างเขามนัจะไมใ่ช่
แล้ว ลกูจ้างในบริษัท เดก็เสิร์ฟในโรงแรม ผมไม่แนใ่จ มนัน่าจะวางรากฐานอะไรให้เด็กมีความสามารถเป็น
ผู้ประกอบการเล็กๆ ท่ีสามารถยืนอยูไ่ด้ หรือเปลา่ ถ้าท าแบบนีต้้องเป็นคนมีคณุภาพละเมียดละไมในบางเร่ือง มีบาง
คนขายกล้วยหอมทอด รายได้วนัละ ๓,๐๐๐ บาท ชงชาขายรายได้วนัละ ๑,๐๐๐ บาท เขาไมส่นใจปริญญา ผมวา่มนั
เป็นความท้าทาย มนัมีหลายอยา่งในโลกเร่ิมเปล่ียน สิ่งท่ีเราจะเผชิญในอีก ๕ ปีข้างหน้า ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ
สงู เดก็ประถมอาจจะยงัไมรู้่สกึ แตเ่ด็กมธัยมเราเตรียมตวัให้เดก็ได้ส าหรับเร่ืองพวกนี ้ ไมแ่นใ่จเป็นการชวนคยุกนั
หลงัจากดเูร่ืองราวตา่งๆ ทัว่โลกท่ีมีผลกระเทือนตอ่กนัและกนั 
 ผมยงัคดิอยูเ่ร่ืองอาเซียน ตอนนีถ้้าเราไปประเทศเพ่ือนบ้าน เขมร พมา่ เขารู้วา่เราพดูอะไร แตเ่ราไมรู้่วา่เขา
พดูอะไร เขารู้เขารู้เรา แตเ่รารู้แตเ่ราไมรู้่เขา แล้วตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร มนัมาจากไหน มนัถกูสัง่สมมาจากความ
ภาคภมูิใจสงูท่ีเราไมเ่ป็นเมืองขึน้ใคร เราก็จะ look down เพ่ือนบ้าน แตผ่มวา่ตอ่ไปสถานการณ์จะเปล่ียน เราจะมอง
เขาแบบนัน้ไมไ่ด้อีกแล้ว และตอ่ไปสิ่งท่ีต้องระวงั พวกประเทศเหลา่นีโ้ดยเฉพาะเขมร คนหนุม่คนสาวเยอะมาก 
ประชากรเขมรอาจจะประมาณ ๑๕-๑๖ ล้านคน เกือบ ๑๐ ล้านคนเป็นคนหนุม่คนสาว นัน่หมายถึงแรงงานทางการ
ผลิตสงู ของเราไมก่ี่ปีข้างหน้าคนแก่จะมากขึน้เร่ือยๆ  คนแก่มนัเก่ียวข้องกบัการผลิตของประเทศ ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีตก
ลงเร่ือยๆ เพราะเป็นสงัคมคนแก่ ไมแ่นใ่จวา่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์หรือยงั ไมมี่ทางท่ีจะท าการผลิตได้เหมือนเดมิ 
นอกจากใช้บ านาญ 
 เม่ือหลาย ๑๐ ปีก่อน เราเคยพดูถึงเร่ืองลกูมากจะยากจน แตปั่จจบุนัประเทศท่ีพุง่ไปข้างหน้า คือประเทศท่ีมี
ประชากรมาก ผมไมเ่คยนกึเลยเวลาอ่านหนงัสือเศรษฐกิจ เขาบอกวา่ตอ่ไปประเทศบงัคลาเทศจะเป็นประเทศท่ีรวย
ขึน้กวา่เดมิ เพราะบงัคลาเทศมีคนเกือบ ๒๐๐ ล้านคน แล้วอายนุ้อยเยอะมากเลย แรงงานราคาถกู ฟิลิปปินส์เม่ือ
ประมาณ ๒๐ ปีมาแล้วล้าหลงัจนกวา่ไทย แตต่อ่ไปไมแ่น่เพราะฟิลิปปินส์เขามีวยัรุ่นเยอะ เขาอาจเติบโต มีก าลงัซือ้
แยะ แตข่องเราก าลงัซือ้อาจจะถดถอย ท่ีเลา่ให้ฟังแนวโน้มทัง้หลายมีอะไรเร่ิมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ขอให้เราจบัตา
ดใูห้ดี สิ่งแน่ๆ  ไมมี่วนัฟืน้กลบั คือ อาย ุ มนัมากขึน้เร่ือยๆ สงัคมไทยจะเปล่ียนไป เด็กรุ่นใหมเ่ขาจะมองผู้สงูอายุ
อยา่งไร เขาจะปฏิบตัิตอ่พ่อตอ่แม่ตอ่ครอบครัวอยา่งไร และ ๒ ผมไมแ่นใ่จวา่ ระบบรัฐสวสัดกิารของไทยจะดีพอไหม 
พวกอาจารย์อาจจะคิดวา่โชคดีท่ีเป็นข้าราชการ แตไ่มแ่นว่า่เงินทองท่ีเราเคยมัน่ใจ ตอ่ไปอาจไมม่ัน่ใจแล้วก็ได้ สิ่งท่ี
นา่สนใจคือ กระบวนการต่างๆ ในอนาคตมันต้องผลักมาที่ตัวบุคคล หมายความว่า ดูแลรับผิดชอบตนเอง 
ดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ครอบครัวต้องดูแลซึ่งกันและกัน ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ดี เพราะวา่การเจ็บ



ไข้ได้ป่วยในโลกสมยัใหมม่นัแพงมหาศาล ป่วยไปสกัคนทัง้ครอบครัวแทบทรุด เพราะฉะนัน้ การดูแลซึ่งกันและ
กัน ให้ก าลังใจ ให้ร่างกายมีสุขภาพดีมีความหมายมาก และ ๒ ผมไม่คิดว่ารัฐสวัสดกิารของไทยจะแข็งแรง 
ดังนัน้ สิ่งท่ีต้องเตมิคือ สวัสดกิารสังคม สวัสดกิารชุมชน งานท่ีหลายๆ โรงเรียนพูดถงึมันมีค่ามี
ความหมาย โรงเรียนคงจะไม่ใช่แค่สอนหนังสือ อบรมเดก็ แล้วล่ะ แต่เป็นมากกว่านัน้ เป็นศูนย์เช่ือมโยง
ศักยภาพของชุมชนเข้าด้วยกัน หลังจากนัน้ ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ถงึแม้อาจารย์จะเกษียณไปแล้วก็ตาม 
เพราะฉะนัน้ การวางรากฐานแบบนีม้นันา่สนใจ ท่ีต้องเตรียมพร้อมรับมือกบัอนาคต 
 อีกด้านหนึง่อยากบอกวา่ สงัคมไทยเม่ืออนาคตสขุภาพอนามยัเป็นเร่ืองใหญ่ของคนจ านวนมากในโลก 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีผู้สงูอายเุยอะ และคา่ยาแพง สมนุไพรจะมีความหมายขึน้มา การดแูลรักษาพยาบาลแบบ
โบราณจะมีความหมายขึน้มา การท่ีสอนเด็กฝึกเดก็ให้มีความสามารถมีความรู้เร่ืองเหลา่นี ้ไมมี่ใครปฏิเสธได้ ไมใ่ชว่า่
เอาแตก่ารดแูลรักษาพยาบาลสมยัใหม ่ จริงเท็จแคไ่หนลองพิจารณาด ู เร่ืองพวกนีน้า่สนใจ สิ่งท่ีเคยเป็นอาชีพท่ีโก้ เท ่
ตอ่ไปอาจจะยากขึน้ มีไมก่ี่คนจะไตอ่นัดบัขึน้ไปท าได้ แตอ่าชีพทัว่ๆ ไป คนทัว่ๆ ไปท่ีดแูลตนเองได้ จดัการตนเองได้ 
ประกอบอาชีพได้ แล้วไมเ่ป็นภาระของสงัคมอาจส าคญักวา่ก็ได้ ท่ีอาจารย์บอกวา่ตัง้เจตคตใิห้เดก็มีค่านิยมที่
ถูกต้องกับอนาคตชีวิตข้างหน้าจะเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับโรงเรียน และผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
บทบาท มันอยู่ท่ามกลางโลกท่ีผันผวน เศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้คนไม่ประมาท และ balance ตนเองได้ดี 
มีกิจกรรมท่ีถูกต้อง รู้จักประกอบสัมมาอาชีพที่อาจจะดูไม่โก้หรูหราแต่ดูแลตนเองได้ ดูแลครอบครัวได้ น่ี
เป็นข้อคดิท่ีอยากแลกเปล่ียน   

สิ่งท่ีอาจารย์ท าไว้ผมว่ามันมีอะไรน่าสนใจ ลองค้นคว้าต่อ โลกไม่มีวันเหมือนเดมิอีกแล้ว ขึน้อยู่กับ
ว่าประเทศไหนตื่นก่อนกันก็จะพาตนเองรอดไปได้ ผมคิดว่าโรงเรียนกับชุมชนเป็นตัวส าคัญ หรือแม้กระทั่ง
วัด โบสถ์จะมีความส าคัญเช่ือมสิ่งเหล่านีเ้ข้าด้วยกัน พวกหน่วยเล็กๆ เช่น สถาบันโรงเรียน สถาบันชุมชน 
สถาบันวัด มัสยดิ โบสถ์ และครอบครัว จะเป็นหน่วยที่จะมีความหมายในอนาคตมากกว่า น่ีเป็นสิ่งท่ีผม
เหน็แนวโน้มในอนาคต  
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วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
ทบทวนความรู้ 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เรามาทบทวนความรู้กนัอีกทีสัน้ๆ เราเร่ิมต้นด้วยการฝึกท า time line ซึง่เห็นความส าเร็จ 
เห็นความรู้ท่ีใช้ ทัง้ความรู้ท่ีจบัต้องได้ explicit knowledge และความรู้ท่ีฝังลกึ tacit knowledge เราพบวา่กญุแจท่ี
ส าคญั เวลาครูเลา่เองจะมี tacit knowledge เป็นทกัษะของครูแตล่ะคนท่ีจะพลิกแพลง มีวิธีเลา่ในวิชาตา่งๆ เห็น
ความส าเร็จ และเราคล่ีคลายอปุสรรคไปอย่างไร ใช้ความรู้และทกัษะ แนน่อนเราไมไ่ด้แก้ไขปัญหาได้ทกุอยา่ง เพราะ
บางเร่ืองใหญ่เกินพวกเรา บางทีเป็นเร่ืองของระบบ ของกระทรวงเองท่ีกดทบัพวกทา่นอีกชัน้หนึง่ ทา่นอาจมีงานเยอะ
หลายเร่ือง ฉะนัน้การท่ีจะมาจดจอ่กบัเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองเดียวมนัไมง่่าย มีงานหลายอย่างต้องท า น่ีก็เป็นเร่ืองท่ี
เราเข้าใจและพยายามปรับเทา่ท่ีจะท าได้  
 ตอ่มาเรามาเรียนรู้ เร่ือง I we it เม่ือวานเราเห็นการพดูคยุในกลุม่เล็กก็ดี เวทีเสวนาข้างหน้าก็ดี เราจะพบว่า
กญุแจส าคญัคือ we ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนท างานด้วยกนั แล้ว we มนัเกิดขึน้ได้เพราะ I แตล่ะคนมี meaning ฟัง
ครูรุ่นเดก็ generation ๓ เขาบอกวา่ “ถ้า ผอ.ได้มาอยูก่ลางใจหน ูเตม็ท่ีเลย” เพราะคนรุ่นใหมก็่มีวิธีคดิของเขา วิธีการ
มองโลก วิธีการเข้าใจของเขา มนัเป็นแตล่ะยคุแตล่ะสมยั มนัถกูสร้างขึน้มาไมเ่หมือนกนั กญุแจของเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ ระเบิดจากภายใน ภาษาองักฤษบอกว่า inner path เดนิภายใน มนษุย์ตา่งกนัท่ีภายใน สภาวะจิตภายใน 
ตาใน ใจท่ีอยูข้่างใน ตรงนีต้้องอาศยัวิธีการท่ีการส่ือสารบงัคบักนัไมไ่ด้ มนัต้องมีอบุาย มีกระบวนการ มีวิธีการ เราก็รู้
วา่แม้กระทัง่ครูด้วยกนั ครูภาษาไทย ครูประวตัิศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ มีสไตล์การรับรู้ การคิดไมเ่หมือนกนั ครูสาย
สงัคมอาจจะคล้ายๆ กนั ครูวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึง่ แม้พวกวิทยาศาสตร์ด้วยกนัเอง ผมค้นพบวา่อาชีพ
วิศวเคมี วิศวเคร่ืองกล วิศวไฟฟ้า ก็คิดไมเ่หมือนกนัเวลาไปท า training พวกวิศวเคมีก็คิดอยา่ง มีบคุลิกอยา่งหนึง่ 
วิศวเคร่ืองกลก็มีบคุลิกอีกอย่าง ดงันัน้ ความละเอียดออ่นท่ีจะเข้าถึงใจของคนต้องอาศยัการฟังท่ีดีและสงัเกตท่ีดี 
และรู้วา่จะพดูกบัคนนีอ้ย่างไร จะพดูกบัคนนัน้อย่างไร มนัไมมี่รูปแบบท่ีเป๊ะ ๑๐๐% ต้องจนูเข้าหากนัตลอดเวลา น่ี
เป็นทกัษะส าคญั 
 อนัท่ี ๒ เราพบว่า ตวัผอ. ไม่ต้องท าอะไรมาก ให้ก าลงัใจเดก็ รักษาวิสยัทศัน์ให้เหมือนเดมิ เพราะทีมแกนน า
เป็นตวัขบัเคล่ือน เพราะผอ.ต้องย้ายไปเร่ือย ผอ.คอยมาให้ก าลงัใจ ชว่ยให้ข้อคิด หรือชว่ยชีแ้นะทิศทางก็พอ ท่ีเหลือ
พวกทีมครู พวกแกนน า นกัเรียนเขาท าเองได้ เป็นตวั we แล้ว it จะมาเอง  
 สดุท้ายเม่ือวานเราเรียนเร่ืองแนวโน้มอนาคตท่ีจะมาเผชิญ  เราต้องเตรียมไปรับข้างหน้า ดงันัน้ สิ่งท่ีเรามาท า
กนันี ้ ท่ีเราท าเห็นอดีต ปัจจบุนั อนาคต และเตรียมรับมือกนัอย่างไร เพราะเรารู้วา่อนาคตข้างหน้านัน้จะไมง่่าย
ส าหรับการศกึษาเลย เพราะวา่ในระยะ ๒๐ ปีมานีเ้ราไมไ่ด้มาศกึษาทบทวนเร่ืองนีใ้ห้ดี ปล่อยมนัไปเร่ือยๆ  

เพราะฉะนัน้การศกึษาเป็นเร่ืองใหญ่ ซึง่วา่ไปแล้วมีไมก่ี่ชาตใินโลกท่ีปรับตวัได้เร็ว ส่วนการศกึษาในเมืองไทย
ท่ีนา่สนใจมนัมีความท้าทายจากข้างนอก ท้าทายจากข้างนอกคืออะไร ครูไมส่ามารถตอบสนองได้เพราะระบบของ
กระทรวงมนัคอ่นขา่งบีบรัด ยกเว้นมีพวกครูหวักบฏหน่อยก็จะมีสไตล์ของตนเอง แล้วตอนนีผู้้ปกครองก็ท าโรงเรียน



ทางเลือก โรงเรียนทางเลือกจะเกิดขึน้เร่ือยๆ เราจะเห็นวา่ supply side ฝ่ายโรงเรียนไมรู้่จะไปอยา่งไรตอ่ แต ่
demand side ฝ่ายผู้ เรียนเร่ิมปรับทา่ที น่ีเป็นตวัท้าทายสถาบนัการศกึษาในหลายๆ ท่ี แตย่งัต้องใช้เวลา แม้กระทัง่
ระดบัมหาวิทยาลยัก็ตาม พวกธุรกิจประกอบการเขาบน่นกัศกึษาว่าแยก่วา่เดมิเยอะ มีฝีมือไมเ่ทา่เดมิ เพราะฉะนัน้ 
มหาวิทยาลยัหลายแหง่ต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม ่ มีมหาวิทยาลยัเอกชนเขาสร้างหลกัสตูรใหม่ 
มหาวิทยาลยัก าลงัถกูท้าทาย สรรพสิ่งทัง้หลายในโลกนี ้สถาบนัเก่าๆ สถาบนัตา่งๆ ท่ีเคยด ารงอยูก่ าลงัถกูท้าทาย วดั
ก็จะไมใ่ชท่ี่สอนธรรมะเหมือนเดมิตอ่ไป หลายๆ ท่ีมีการตัง้ศาลาธรรมกนัเอง โดยเฉพาะในหมูช่นชัน้กลาง จะมีการจดั
ท่ีรีสอร์ท เชิญพระมาสอนธรรมะ แมชี่หลายทา่นเก่งมาก สอนปฏิบตัวิิปัสสนา ทกุอย่างถ้าไมป่รับตวั ก าลงัถกูท้าทาย 
นกึออกไหมครับ... คนแตล่ะรุ่นจะมีวิธีคดิของเขา แล้วเทคโนโลยีสมยัใหมจ่ะเอือ้ตอ่การออกนอกกรอบในหลายๆ 
เร่ือง ก็ฝากอาจารย์ไว้  

มีขา่ววา่อีก ๕ ปีข้างหน้าครูจะเกษียณประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน เป็นตวัเลขมหาศาล มีค าถามว่า แล้วคณุจะ
จดัการกบัครูรุ่นใหม่อยา่งไร ต้องให้เขามีความมัน่คงมัน่ใจในเส้นทางอาชีพนี ้ เพราะวิชาชีพครูไมใ่ชว่ิชาชีพรับจ้างท า
ของ ผมเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ให้ฟังเพ่ือให้เห็นวา่ สรรพสิ่งทัง้หลายล้วนเคล่ือนไมมี่วนัหยดุนิ่ง เราเรียนรู้อดีต ปัจจบุนัและ
อนาคต และเห็นวา่โลกไมเ่คยหยดุนิ่งอยูก่บัท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงไปอีก และการเปล่ียนแปลงนีย้งัเช่ือมัน่วา่ 
ระบบทนุนิยม บริโภคนิยมก็ก าลงัถกูท้าทายจากพวกทางเลือกเหมือนกนั  
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System Dynamic 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมจะให้พวกคณุเรียนรู้อนัหนึง่ เป็นส่วนหน่ึงของวิธีคิดกระบวนระบบ system thinking 
ซึ่งมันมีหลายสไตล์ ผมจะเอาสไตล์ง่ายๆ มาใช้ ที่เรียกว่า system dynamic ระบบพลวัต  

เพ่ือจะได้เห็นชดัๆ เอาเร่ืองอ่างน า้ในห้องน า้มาเป็นตัวอย่างของ system dynamic และใช้ตรงนีใ้นการ
เรียนรู้ท าแบบฝึกหดักนั สมมตุวิา่การปล่อยให้น า้ไหลเข้าในอา่ง in ปล่อยออก out ถ้าผมปล่อยให้น า้ไหลเข้าใน
อตัราสว่นเทา่กบัน า้ไหลออก น า้ในอา่งจะเป็นอยา่งไร สมมตุวิา่ปริมาตรของทอ่เทา่กนั ความเร็วการไหลของน า้
เทา่กนั น า้ในอา่งจะเป็นอยา่งไร ถ้าเป็นกราฟจะเป็นเส้นกราฟระดบัน า้จะคงท่ีไปเร่ือยๆ  in เทา่เดมิ out เทา่เดมิ แตถ้่า 
in เข้าเยอะๆ แล้วเราปิดก๊อกน า้ออก ระดบัน า้ก็จะเพิ่มขึน้ ถ้าน า้เตม็แล้วผมปิด in และ out อยา่งเดียว น า้จะลดลง ถ้า
เราอยากดรูะดบัน า้ เราดท่ีูกราฟ ถ้าเราจบัพวกนีไ้ด้ สถิติทัง้หลายมนัจะเป็น pattern ประเภทหนึง่ เราจบั pattern ได้
เราจะมีวิธีเข้าใจเร่ืองราวตา่งๆ ได้ หลายสิ่งมี pattern ท่ีถ้าเราจบัหลกัได้เราก็พลิกแพลงได้ เราจะใช้ตวันีเ้ป็นตวัเดินใน
การท าความเข้าใจเร่ือง system thinking ท่ีเป็น system dynamic เราจะเรียกมนัว่า stock and flow  



 
  

Stock  คือ จดัเก็บ เหมือนจดัเก็บ stock แล้วปลอ่ยให้ไหล เร่ิมต้นก็เหมือนกบัเราอยูใ่นอา่งน า้ โดยแตล่ะท่ีจะ
มีก๊อกน า้หรือวาลว์เปิดปิดไว้ control การไหลเข้าไหลออกของน า้ ก๊อกน า้ในรูปมีก๊อกเดียวแตค่วามเป็นจริงมีหลาย
ก๊อกได้ เวลาเราจดัระบบ ทกุระบบจะมีเป้าหมาย เม่ือระบบระบบหนึง่สร้างขึน้มามนัจะมีเป้าหมาย โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบหนึง่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายชดัเจน ทกุโครงการ/ทกุระบบมีเป้าหมายชดั 
สมมตุวิา่การปล่อยให้น า้ไหลเข้าเร่ือยๆ จนถึงระดบัท่ีปรารถนา ระดบัน า้ท่ีปรารถนาในอา่งน า้คือเป้าหมาย ถ้าเราจะ
อาบน า้เปิดทัง้ก๊อกน า้ร้อน ก๊อกน า้เย็นให้ได้ตามระดบัท่ีปรารถนา แล้วเราจะลงไปแชใ่นอา่งน า้ เป้าหมายคือ ได้ 
stock ตามท่ีปรารถนา 

สิ่งท่ีเราท าคือ ตอนแรกเช็คก่อนว่าน า้ใน stock มีเท่าไร ดูก่อนว่าตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือ
ยัง เป้าหมายต้องการให้บรรลุระดับเท่านี ้แต่ในความเป็นจริง stock คือความจริง สภาพความจริงถึงระดับ
ไหน เพราะฉะนัน้มันจะมีช่องว่างระหว่างความจริงกับเป้าหมาย เราก็ต้องเช็คดูว่าก๊อกน า้ที่ปล่อยออกเปิด
ทิง้ไว้หรือเปล่า แล้วก็ไปเปิดก๊อกน า้ไหลเข้า เพื่อให้ระดับน า้มันเพิ่มเตมิขึน้ น่ีคือการ control เพราะฉะนัน้
รูปแบบนีมั้นเป็นหัวใจของ system dynamic นีคื้อ control ควบคมุระบบไปสูเ่ป้าหมาย การควบคมุนีเ้ราต้องดู
ด้านไหลเข้ากบัด้านไหลออก control ด้านไหลเข้ากบัไหลออกให้ดี ดวูา่ด้านไหนมนัเป็นตวัท่ีท าให้เราไมไ่ด้ตาม
เป้าหมาย โดยสว่นใหญ่แล้ว ในการให้น า้ได้ระดบัตามเป้าหมายเราจะดดู้านไหลออกก่อน ถ้าไมด่ไูหลออก ไหลเข้า
เทา่ไหนก็เปิดทิง้เทา่นัน้ ไมมี่ขยบั เราก็ต้องดไูหลออกก่อน ปิดก่อนแล้วคอ่ยๆ ไหลเข้ามา แม้จะมาทีละหยดเด๋ียวก็เตม็ 
ไหลออกในท่ีนีคื้อ ด้านลบ ท าไมมนัร่ัวไหล ด้านท่ีมนัแย่ อ่อนแอ ปิดด้านลบก่อนแล้วคอ่ยจดัการเตมิด้านบวก ถ้า
ด้านลบ ด้านร่ัวไหลไมปิ่ดมนัก็เหมือนกบักระเชอก้นร่ัว  

ในท่ีนีก้ารควบคมุระบบไปสูเ่ป้าหมาย มนัจะน ามาใช้กบัระบบสงัคมได้อย่างไร อธิบายเร่ืองน า้จะเข้าใจง่าย 
แตม่นัจะประยกุต์ใช้ในระบบทางสงัคม ระบบนิเวศน์ได้อยา่งไรบ้าง ตวัอยา่งง่ายๆ เร่ืองการมีเงินมีทองใช้ เร่ืองหนีส้ิน 
ถ้าอาจารย์ต้องการเก็บเงินไว้ปลกูบ้านใหม่ ซือ้รถใหมส่กัคนั สิ่งท่ีอาจารย์ต้องท าคือ ดเูงินในกระเป๋า มีเงินเก็บเทา่ไร

  



อยา่งไร ถ้าเป็นข้าราชการครูก็จะทราบว่ามีรายได้ประจ าแนน่อน กวา่จะเกษียณ รู้รายได้เทา่ไรชดัเจน สิ่งท่ีจะต้องท า
คือมีรายจา่ยอะไรบ้าง ลดรายจ่ายท่ีไมจ่ าเป็นเพ่ือให้ปริมาณของการ stock เงินท่ีต้องเก็บออม หรือสง่ดอกเบีย้
ธนาคารได้ตามปรารถนา  

หรือเราเอาไปใช้ในการจดัการระบบนิเวศน์ก็ได้ หลายประเทศในสแกนดเินเวีย เขามีความสามารถในการ
ผลิตสินค้าท่ีท าจากไม้ ท่ีมีการโฆษณาเยอะคือ สินค้าของ IKEA ซึง่เป็นของสวีเดน สวีเดนปลกูต้นสนเยอะ เป็นไม้
เนือ้อ่อน เขามีวิธีการเอาต้นสนมาท าให้มีคณุภาพแล้วผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายเยอะมาก เขาท าแบบนีม้าเป็น ๑๐๐ ปี 
แตป่่าสนเขาไมเ่คยลด เพิ่มขึน้ด้วยซ า้ เพราะเขามีการรักษาป่าสนเขาไมเ่คยลด ทัง้ท่ีมีการตดัใช้ทัง้ปี แตก่ารตดัของ
เขาไมใ่ชต่ดัทีเดียวเรียบหมด เขาตดัเป็นแปลงๆๆ แล้วปลกูเป็นแปลงๆ ให้มนัโตวนกลบัมาใหม ่ตดัแล้วปลกู สภาพป่า
ก็คงเดมิ ของเราตดัลกูเดียวไมเ่คยปลกู เกือบหมดทัง้ประเทศ ไม้มีคา่ของประเทศจ านวนมากต้องใช้เวลา ๒๐-๓๐ ปี 
แตไ่มมี่ใครใสใ่จ เดี๋ยวนีก้ลายเป็นของแพง... น่ีคือการพยายามควบคมุระบบ การตดัทิง้ การท าลายมนัท าให้
เป้าหมายการรักษาป่า ความยัง่ยืนของป่าของเราไมบ่งัเกิด  

เราสามารถเอามาใช้กบัช่ือเสียงของโรงเรียน คนจ านวนไมน้่อยอาจไมมี่เงินทองมากแตมี่เครดิตสงู คนให้
ความเช่ือถือ ไว้วางใจ เวลาขอความชว่ยเหลือใครเขามกัจะให้ การเส่ือมเสียช่ือเสียงเป็นการไหลออก/ด้านลบ ถ้า
ช่ือเสียงตกต ่ายากแล้ว ขอความชว่ยเหลือขอความร่วมมือก็ยากแล้ว ไหลเข้าคือ การสร้างช่ือเสียง สร้างการยอมรับ 
เราจะเห็นวา่โรงเรียนจ านวนไมน้่อย ทัง้ๆ ท่ีการเรียนการสอนไมใ่ชจ่ะดีกว่าโรงเรียนในตา่งจงัหวดั เดี๋ยวนีโ้รงเรียนใน
ตา่งจงัหวดัระดบัมธัยมก็สร้างนกัเรียนเก่งๆ เยอะ แตค่นยงัตดิโรงเรียนมีช่ือ จงึต้องมีสวนกหุลาบ ๑ สวนกหุลาบ ๒ 
เตรียมอดุม เตรียมอดุมพฒันาการ ตดิช่ือ แตจ่ริงๆ แล้ว โรงเรียนตา่งจงัหวดัมีครูดีๆ เยอะ ผมเช่ือวา่การเรียนการสอน
ท่ีดีอยูท่ี่ความสมัพนัธ์ของครูกบันกัเรียน ถ้าครูถ้าตัง้ใจสอน ใสใ่จ มีความสมัพนัธ์ท่ีดี นกัเรียนจะเรียนได้ดี ครูมี
ความสามารถสอนนกัเรียนได้ดีเสมอ ไมต้่องเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ขอให้ครูรักในงานของตนเอง อยา่งอ่ืนมนัก็ทนั
กนัทัง้นัน้ อยากบอกวา่ สิ่งท่ีคนยึดถือคือ เครดติ หน้าตา แตเ่ครดติจะยัง่ยืนอยู่ท่ีการกระท าไมใ่ชก่ารสร้างภาพ ภาพ
สร้างได้สกัพกั แตค่วามจริงจะไลท่นั ไปไมร่อด เพราฉะนัน้ ความจริงส าคญัท่ีสดุในการสร้างเครดติ  
 น่ีคือ system dynamic หรือระบบพลวตั โดยใช้เร่ือง stock and flow อาจารย์ต้องสนใจวา่ก๊อกน า้ไหลเข้า
ไหลออกมีก่ีก๊อก ปัจจยัตวัแปรการควบคมุ เกลียวหวานหรือเปล่าปิดอย่างไรก็ปิดไมล่ง อาจต้องท าก๊อกใหมก็่ได้  

ทีนีอ้าจารย์ต้องกลบัไปนัง่ในกลุม่โรงเรียน ลองคยุกนัดวู่า ท่ีเราเรียนรู้ด้วยกนั ทบทวนอดีตถึงปัจจบุนั โดย
ผา่น time line เห็นอนาคตท่ีมนัจะเกิดขึน้ข้างหน้า เราเรียนรู้เร่ือง I we it มาแล้ว ๓ มิต ิ๓ ระดบั วนันีเ้ตมิสดุท้ายด้วย 
system thinking การควบคมุระบบให้ไปสูเ่ป้าหมาย การควบคมุปัจจยัตวัแปร (variable) อาจารย์ลองคุยกันดูใน
กลุ่ม เป้าหมายท่ีเราวางไว้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะโรงเรียนทัง้หมดท่ีมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 
แล้ว เป้าหมายของท่านลองมาท าให้แจ่มชัดว่าคืออะไร แล้วจะควบคุมปัจจัยตัวแปรให้ไปสู่เป้าหมาย
อย่างไร มันมีช่องว่างระหว่างความจริงกับเป้าหมายไหม ถ้ามีช่องว่าง อาจารย์ลองควบคุมปัจจัยตัวแปร 
แต่ผมฝากให้คุมด้านไหลออกก่อน แล้วค่อยเตมิไหลเข้า  

 

ผู้ เข้าร่วมท ากิจกรรม system dynamic ของแตล่ะโรงเรียน 

เสร็จแล้วผู้ เข้าร่วม shopping idea ผลงานของทัง้หมด 

 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ของศรีวิชยัผมยงังงๆ ท่ีเป็นรูปก้างปลา เลยไมรู้่วา่ด้านบวกอยู่ตรงไหน ด้านลบอยู่ตรงไหน มนั
ไมใ่ช ่system dynamic ผมยงังงๆ นิดหน่อย แตถ้่าคิดวา่ตนเองเข้าใจ stock เข้าใจน า้ไหลเข้าไหลออกก็ OK  

 
 
อ.วาริน รอดบ าเรอ: อนัด้านลา่งไหลออก ด้านบนไหลเข้า 
คุณศศินี ลิม้พงษ์: เขียนอธิบายนิดหนึง่ ตรงนีบ้วก ตรงนีล้บ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: จริงๆ รูปอา่งน า้มนัจะท าให้เราเข้าใจ จะได้เช็ค stock ด้วยว่า stock ของเราอยูแ่คไ่หน อยา่ง
กลุม่บ้านคลองไครบอกชดัเจน สภาพจริงคือ stock ของเขา พยายามท าเร่ือง stock ให้ชดั สภาพจริงนกัเรียนบคุลากร
มีความรู้ความเข้าใจประมาณ ๖๕ เปอร์เซ็นต์ ขาดชว่งการขยายผลให้บคุคลภายนอก เช็คแบบนี ้อนัไหนท่ีท าแล้วมา
เพิ่มเตมิได้ การเช็ค stock ท าให้รู้ชอ่งว่าง การรู้ช่องวา่งท าให้เรารู้ว่าต้องควบคมุด้านลบหรือวา่ไหลออกอย่างไร และ
จะเพิ่มด้านไหลเข้าอย่างไร เพ่ือจะเร่งให้มนัได้มากขึน้ การมี stock ท่ีชดัเจนมนัท าให้เราแมน่ย าขึน้ ใช้การอธิบายเชิง
ปริมาณมีอยูก่ี่เปอร์เซ็นต์มาชว่ย 

 

Stock & Flow  ของโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: stock ของโพนทองมีเทา่ไร เตมิปริมาณหนอ่ย เพราะอย่างไรนกัเรียนมาแล้วต้องไป ครูจะมี
บทบาทส าคญั process ท่ีท าให้นกัเรียนเข้าใจจงึอยูท่ี่ครูเป็นหลกั ถ้านกัเรียนใช้กบัชีวิตก็ยิ่งดี 

 
 
 

 

Stock & Flow  ของโรงเรียนบ้านคลองไคร 

 

Stock & Flow ของโรงเรียนโพนทองวิทยายน 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ของจฬุาภรณฯ ก็มีตวัเลขชดั ถึงแม้มนัไมไ่ด้แป๊ะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แตท่ าให้เราเข้าใจชดัขึน้ 
ตวัเลขของนกัเรียนเข้าใจน้อยลง ตวัเลขจ านวนครูน้อยลง เป็นตวัเลขท่ีมีความหมายระดบัหนึง่ท าให้เราเข้าใจชดัขึน้  

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: SWOT เป็นกระบวนการหนึง่ในการค้นหาจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อนัตราย เม่ือวานผมให้ท า
โอกาสและอนัตราย คือ เร่ืองแนวโน้ม วนันีม้าเช็คเร่ืองจดุแข็งจดุออ่น คือ ไหลเข้าไหลออก ท าไมผมไมใ่ห้ท าเร่ืองจดุ
แข็งจดุอ่อน ท าไมต้องน า้ไหลเข้าไหลออก เพราะมนัเข้าใจง่าย และมนั dynamic เพราะสรรพสิ่งมนัเคล่ือน... SWOT 
ก็ดี แตม่นัแข็งหน่อย แตส่ิ่งท่ีเราพยายามท า มนัมี dynamic ตลอดเวลาน่ีคือ system thinking สว่นหนึง่ง่ายๆ ของ 
system thinking เพราะโรงเรียนนัน้ dynamic ครูเข้า ครูออก เกษียณบ้าง มาใหมบ้่าง นกัเรียนเข้า นกัเรียนออก 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัชมุชน นกัเรียนกบัชมุชนมนัมี dynamic จริงไหม เพราะฉะนัน้ สิ่งท่ีผมฝากไว้ หวัใจของ
การท าเร่ืองท่ีเป็นระบบคือ พยายามท าให้ง่าย พยายามให้รูปมนัง่าย คนเห็นป๊ิงนึกออก อาจวาดรูปอะไรก็ได้ พลิก
แพลงได้ แตข่อให้คนเขาเข้าใจ อยา่ท าให้เขางง แตอ่ยา่งน้อย  

๑) เหน็สภาพความจริง stock ของเราอยู่ตรงไหน ช่องว่างมีอะไรบ้าง เป้าหมายคืออะไร บางเร่ือง
ท าให้เรียบง่ายก็ได้ ไม่ต้องพลิกแพลงมาก ลองท าดูแล้วลองจับ pattern ให้ได้ว่าต้องการอธิบายอะไร 
pattern นีต้้องการให้เห็น dynamic  น า้ไหลเข้าน า้ไหลออก  

๒) เวลาพูดถงึ stock อย่ามองแค่ในโรงเรียนอย่างเดียว เพราะความส าเร็จของพวกเราเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลายพืน้ท่ี stock มันไปเกี่ยวกับชุมชนด้วย ซึ่งแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน อยา่งเชน่ 

 

Stock & Flow ของโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ 



โรงเรียนเล็กๆ แต ่ stock ของเขาอยู่กบัชมุชนเป็น stock ท่ีส าคญั บางทีเป็น stock ท่ีจบัต้องได้ เชน่ ชมุชนเอา
ข้าวเปลือกมาให้โรงเรียน ชมุชนเอามาให้นกัเรียนจะได้ไม่ต้องหว่งเร่ืองอาหารกลางวนั บางที stock ของบางโรงเรียน
กลายเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินผา่นปราชญ์ชาวบ้าน 

stock บางอย่างเป็นเชิงคณุภาพ การเช็ค stock ให้ละเอียดส าคญัมาก อย่ามองแคต่วัโรงเรียนเราเอง เพราะ
ท้ายสดุเศรษฐกิจพอเพียงเป็น dynamic ท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน เพราะเดก็ต้องกลบัไปชมุชน บางโรงเรียนท าได้ดี
สะเทือนไปท่ีพอ่แม ่ เดก็หลายๆ คน เวลาต่ืนขึน้มาพอ่แมต้่องปฏิบตัิตาม เด็กบางคนเปล่ียนแปลงนิสยัได้แล้วเขาไป
สอนพอ่แม ่“ท าไมไมแ่ยกขยะ” “ท าไมไมอ่ยา่งนัน้อยา่งนี”้ ฝากไว้ด้วย 
 เพราะฉะนัน้การเช็ค stock เห็นทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ  

๓) stock มีทัง้ในโรงเรียน นอกโรงเรียน สภาพแวดล้อม เป็นทัง้เชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และเป็นทัง้กายภาพ เชน่ มีนา มีป่ารอบชมุชน มีป่ารอบชมุชนชว่ยให้เดก็ๆ เรียนรู้ได้เร็วขึน้เยอะเลยใน
หลายๆ เร่ือง แตบ่างโรงเรียนไมไ่ด้มีแบบนัน้ โรงเรียนใหญ่ๆ เชน่ ดาราวิทยาลยั ปรินส์รอยแยลส์ เป็นโรงเรียนในเมือง 
ก็ต้องไปหาอีกอยา่ง  อาจารย์ก็ต้องพลิกแพลง ท าให้การเรียนการสอนต้องพลิกตามไปด้วย  

เร่ืองของครูเป็นเร่ืองธรรมดามาก ไมมี่ครูทัง้หมดท่ีจะเข้าใจ ผมคิดวา่ตวัเลขจะชว่ยบางอย่าง ถ้าอาจารย์
สามารถลงละเอียดได้ว่า ครูเหลา่นีเ้ป็นครูวิชาประเภทไหน จะเห็นได้ชดัเจนวา่ครูสงัคมและครูวิทยาศาสตร์จะมีสไตล์
ในการคดิไมเ่หมือนกนั และท่ีส าคญัคือ generation ของครูไมเ่หมือนกนั ถ้าคิดละเอียดเราจะรู้วิธีเข้า สไตล์นีต้้องมี
วิธีการจงูใจแบบนัน้ สไตล์นัน้ต้องมีวิธีการจงูใจแบบนี ้ ถ้าเรามองในอนาคต ครูท่ีตัง้ใจ เอาจริงเอาจงั ครูแกนน าท่ี
ทุม่เทเตม็ท่ีอีก ๓ ปีเกษียณ ต้องเตรียมตวัแล้ว ถ้าเป็นครูแกนน ารุ่นกลางอีก ๑๐ ปีเกษียณ อีก ๑๕ ปี เกษียณจะต้อง
เตรียมตวัอยา่งไร เพราะอยา่งท่ีบอกเศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย ต้องใช้เวลา แตเ่ป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ตอ่ประเทศชาติ 
มีคณุคา่ตอ่โลกอยา่งมาก น่ีเป็นความภมูิใจตอ่ตวัฉนั มี meaning ตอ่ตวัฉนัและโครงการ   

 
_________________________________________________________________ 
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อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมอยากให้แตล่ะท่านนัง่ครุ่นคดิทบทวน สิ่งท่ีเราเรียนรู้ถ้าบรูณาการความรู้นีเ้ข้าด้วยกนั 
อาจารย์จะบรูณาการอยา่งไร ไปใช้ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนโครงการ จะบรูณาการความรู้ตา่งๆ เหลา่นีอ้ย่างไร ใช้
เวลา ๓ -๔ นาที บนัทึกความคดิ การเรียนรู้มนัต้องมีการสรุปท าให้ตกผลึกเพ่ือน าไปใช้ได้อยา่งแมน่ย า ช่วงนีใ้นภาษา 
KM เรียกว่า internalize ท าความรู้ให้เข้าไปอยูใ่นตวัตนของเรา  
 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ทา่นใดอยาก check out ในวงใหญ่ พดูอะไรสัน้ๆ ให้ผมได้ฟัง ให้เพ่ือนๆ ได้ฟัง เชิญครับ 

ผู้ เข้าร่วม check out ในกลุม่ยอ่ย 



อ.สุรินทร์ ดาหลวงมาตร: สิ่งท่ีผมได้ใน ๓ วนั มนัเป็นประสบการณ์จะบอกวา่ ใหมม่าก เพราะวา่ไมเ่คยเกิดใน
การอบรมมาก่อน ทัง้การเดินคยุกนั เป็นการจดักิจกรรมแบบไมเ่ป็นทางการ แม้แตต่วัวิทยากรผมยงังง ทา่นอาจารย์
ยงัแตง่ตวัสบายๆ พวกเราก็สบายๆ ไมซี่เรียส แตส่ิ่งท่ีได้มากกวา่ท่ีไปนัง่ฟัง นัง่อบรมเหมือนท่ีผา่นมา สิ่งท่ีได้ ผมท า
เป็นข้อๆ คือ  

๑. ได้พลงั พลงัท่ีเกิดจากใจสามารถไปแก้ปัญหาตา่งๆ ได้มากเลย เหมือนท่ีผอ.ว่า เหมือนท่ีน้องๆ ว่า ต้องไปนัง่
กลางใจ วนันีเ้กิดขึน้ในใจผม 

๒. ได้กลยทุธ์จากทา่นวิทยากรท่ีให้ไป เป็นกลยทุธ์ใหมส่ าหรับผม ถ้าเอาไปใช้ได้ผลแน่นอน เพราะตวัผมเอง
ได้ผลกบัผมแล้ว ผมรู้แล้วว่าถ้าท าอยา่งนีไ้ด้ใจเพื่อนด้วย  

๓. ท่ีผา่นมา เราทราบเบือ้งหลงั ทราบปัจจบุนั แล้วอนาคตจะต้องท าอะไร  กลบัไปต้องท าอะไร  
๔. อีกสิ่งหนึง่ได้จากการดหูนงั ความสขุของคนมนัไมใ่ชเ่ราเดน่คนเดียว เราท าคนเดียว ถ้าท าเป็นทีมมีพลงั

มากกวา่ท่ีจะท าคนเดียว  
๕. บางอย่างท่ีเป็นความคดิ แนวคดิมนัจบัต้องไมไ่ด้ อาจารย์ท าให้ผมจบัต้องได้ เป็นรูปธรรมได้ ผมประทบัใจท่ี

หลายโรงเรียนตา่งคนตา่งปัน้ ใครปัน้อะไรมา ผมยงังงวา่มนัจะมาเป็นเร่ืองเดียวกนัได้อยา่งไร โดยเฉพาะ
โรงเรียนจฬุาภรณฯ กลบัเป็นเร่ืองเดียวกนัได้ ปัน้คนละอยา่ง อนันีป้ระทบัใจมาก กระบวนการคิดอยา่งนีม้นั
เป็นกระบวนการคิดท่ีจบัต้องได้เป็นรูปธรรมได้ ผมทึง่มาก 

๖. ช่ืนชมทา่นวิทยากร ท่ีท าให้ผมได้เรียนรู้ ทราบจดุออ่นของตนเอง กลบัไปจะแก้ไขจดุออ่น ทราบจดุแข็ง เอาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ สดุท้ายผมวา่งานนีจ้ะขบัเคล่ือนได้แน่นอน 

อ.กัญพมิา เช่ือมชิต: สิ่งท่ีคดิว่าได้และมองว่าได้มากคือ ได้เห็นความมหศัจรรย์ในใจเรา ท่ีเราได้เจออะไรมากมาย
ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะน ากลบัไปท า ตวั time line ของอาจารย์น่ีแหละจะกลบัไปท าห้องประวตัิศาสตร์ของโรงเรียนจฬุา
ภรณฯ ให้คนเห็นวา่โรงเรียนจฬุาภรณฯ เคล่ือนมาได้อย่างไรในอดีต ปัจจบุนั แล้วอนาคตจฬุาภรณฯ จะท าอย่างไร  
อ.มัทนี สีมา:  หนขูอแบง่เป็น ๒ ประเดน็คืออนัแรก บรูณาการกบัเดก็ ๒ บรูณาการกบัตนเองและโรงเรียน 
 อนัแรก บรูณาการกบัเด็ก เพราะหนเูป็นครูผู้สอนธรรมดา ไมไ่ด้มีต าแหนง่สงู วนัๆ ก็จะขลกุอยูก่บัเด็ก การท่ี
เราเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เรามองและเข้าใจธรรมชาตขิองเดก็ ธรรมชาติของผู้ เรียนตา่งกนั เหมือนกบับวั 
๔ เหลา่ บางคนเก่งมากบางทีเก่งกวา่ครูเสียอีก รองลงมาก็เก่ง แล้วก็ปานกลาง แล้วก็ระดบัไมเ่ก่งเลย ถ้าเรารู้ตรงนี ้
เราจะสามารถเข้าใจเขาและออกแบบการสอนเขาได้ตรงจดุ อย่างคนเก่งมาก และเก่งเราอาจจะสอนครัง้สองครัง้ เขา
ก็รู้เร่ือง คนปานกลางไมห่ว่งมากก็ปล่อยได้ แตก่ลุม่ท่ีต้องดแูลพิเศษ ต้องสอนแล้วสอนอีกหรืออาจต้องเพิ่มแบบฝึกหดั 
ตรงนีห้นวู่าเป็นประโยชน์ตอ่ครูผู้สอนอย่างหนมูากท่ีจะน าไปสอนเขา 
 สว่นท่ีสอง บรูณาการกบัตวัเองและโรงเรียน คือ ขอบอกวา่ประทบัใจในข้อคิดและกระบวนการสดุท้ายคือ 
stock and flow คือ ควบคมุระบบสูเ่ป้าหมาย หนมูองวา่ระบบนีดี้ stock คือต้นทนุ หรือความจริง เพราะความจริงคือ
ปัจจบุนัท่ีเราท าได้ คือการท่ีเรามองตนเองแบบนีท้ าให้เราเข้าใจตนเองท่ีเป็นอยู่ แล้วท่ีอาจารย์บอกว่ามีตวัน าเข้าคือ 
โอกาส และ out คืออะไรบ้างท่ีไหลออก เม่ือเข้าใจตนเอง เรามองวา่โอกาสมีอะไร อะไรบ้างท่ีไหลออก เราก็มาคดิวิธี
วา่ตวัควบคมุแก้ปัญหาตรงกลาง เราจะควบคมุอยา่งไรให้ไหลเข้าออกเทา่กนั หรือสิ่งท่ีดีท่ีสดุคือไหลเข้ามากกวา่ไหล
ออก แล้วมนัเป็นกลยทุธ์อย่างหนึง่ ผลพลอยได้คือ stock ท่ีเคยมีแค ่ ๓ ถ้าเราท ากระบวนการนีต้อ่ไปน า้อาจเพิ่มขึน้



ทวีคณู อาจเพิ่มเป็น ๖ หรือวนัหนึง่มนัจะลดลงมนัคงลดลงเหลือ ๕ หรือเพิ่มขึน้เป็น ๗ ก็คงเป็นเร่ืองท่ีดี แตก่ราฟมนั
คงไมไ่หลลงมากกวา่นี ้ เพราะการอยู่ในระดบัคงท่ีอยา่งนีเ้รียกวา่ ความมัน่คง ความยัง่ยืนหรือเปลา่ไมแ่นใ่จ น่ีคือผล
พลอยได้ท่ีหนปูระทบัใจคะ่ 
อ.ปวิน เจียไพบูลย์: ผมคดิว่าแตล่ะกระบวนการมีจดุท่ีจะไปกระทบใจของแตล่ะคน อาจจะกระทบทกุคนแตว่า่
จะแตกตา่งกนับ้าง แล้วในบริบทท่ีตา่งกนัของแตล่ะโรงเรียนคงรู้แล้ววา่จะเอาไปใช้อย่างไร จะเอากระบวนการไหน จะ
ปรับใช้อยา่งไรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ส าหรับตนเองแล้วคดิวา่ทกุกระบวนการเป็นสิ่งท่ีเม่ือตกผลึกแล้ว ท าให้ตนเอง
ได้รับข้อคิดท่ีดีมากๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปัน้ดนิน า้มนั อยา่งท่ีอาจารย์บอก การส่ือสารส าคญั ถ้าบางครัง้เจตนา
เราดี แตผู่้ รับสารไมส่ามารถจะรับในสิ่งท่ีเราต้องการส่ือสารได้ถกูต้อง ตอ่ให้เราเก่งขนาดไหน สดุท้ายองค์กรหรือการ
ขบัเคล่ือนจะไปไมร่อด  

ผมชอบท่ีสดุคือการปัน้ดนิน า้มนั design thinking  และอีกสว่นท่ีประทบัใจคือการชมภาพยนตร์ ผมมองวา่ 
เวลาเรามาชมภาพยนตร์ เราอยูใ่นอิริยาบถท่ีผ่อนคลายแล้วสมองเราจะคิดตามแล้วมนัจะตกผลกึ  

สดุท้ายถ้าเรากลบัไปจะไมมี่ประโยชน์เลย ถ้าเราไมเ่ปล่ียนแปลงตนเอง อยา่งท่ีในหนงับอกวา่ “เม่ือเรา
เปล่ียนความคดิการกระท าก็เปล่ียน” ถ้าเรากลบัไปแล้วเรารู้วา่เราได้ประโยชน์นะ แตส่ดุท้ายเราก็เหมือนเดมิในตวัตน
ของตนเอง ถ้าไมมี่ใครท า เราต้องเร่ิมต้นเปล่ียนท่ีตนเองก่อน เม่ือเราเปล่ียนท่ีตนเอง เดก็อาจจะเปล่ียน เพ่ือนร่วมงาน
อาจจะเปล่ียน สดุท้ายมนัจะเป็นกระบวนการท่ีสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองกนัไป และผมคดิวา่มนัจะเกิดผลครับ 
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์: ในสว่นท่ีผมประทบัใจ ๒ สว่น คือ ท่ีเกิดกบัตวัเอง กบัสิ่งท่ีสามารถไปใช้ในองค์กร
ของเราได้ ในสว่นของ ๓-๔ วนันีไ้ด้เร่ืองการคดิ ๓ มิต ิ๓ ระดบั การคดิแบบนีอ้าจารย์จะมีเทคนิคหลายๆ อยา่งท่ีท าให้
เราเข้าใจ I มากขึน้ เชน่ ให้เขียน time line ของตนเอง แล้วเข้าใจ we มากขึน้ คือเอา time line ของตนเองไปรวมกบั
เพ่ือนแล้วเป็น time line ของโรงเรียน หรือแม้กระทัง่การปัน้ดนิน า้มนั ก็ท าให้เรารู้จกั we รู้จกั I มากขึน้ แล้วจะท าให้
การมอง ๓ ระดบัง่ายมากขึน้ น่ีคือสิ่งท่ีผมวา่มนัเกิดประโยชน์ 
 เม่ือกีพ้ดูในกลุม่ไปแล้วและผมจะพดูอีกที รู้สกึวา่การได้ตรงนัน้มนัยงัไมช่ดัเจน หรืออาจจะเหน่ือยเกินไป ถ้า
ยงัไมไ่ด้เรียนเม่ือเช้านี ้หลงัจากเรียน system thinking ผมรู้เลยวา่ท่ีเรียนมาทัง้หมดผมจะเอาไปใช้อย่างไร รู้อยา่งปรุ
โปร่งของตวัเองนะครับ อาจจะไมไ่ด้ท างานมีประสิทธิภาพมากมาย แตต่อนนีผ้มรู้แล้ววา่พร้อมจะเอาไปใช้อยา่งไร จะ
เสียดายมากๆ ถ้าเช้านีไ้มไ่ด้เรียนเร่ืองนี ้

อีกสว่นหนึง่เป็นความประทบัใจสว่นตวั คือ ปกตผิมเรียนรู้โดยอาศยัการฟัง การสงัเกต การรวบรวมข้อมลู
ของตนเอง ก่อนท่ีมาวนันี ้ เวลาท างานกบัคนอ่ืนๆ  ผมมกัเป็นคนท่ีพดูน้อยท่ีสดุ ฟังมากท่ีสดุ และมกัจะคิดเอา
ความคดิของคนอ่ืนมาปะติดปะตอ่เป็นของตนเอง มกัจะเป็นอย่างนัน้ พอมาฟังอาจารย์ในวนัแรกวา่ เราน่าจะมีการ
เรียนรู้แบบ relationship หรือแบบ social ตอนแรกก็ไมเ่ข้าใจวา่มนัจะดีกวา่หรือเปลา่กบัความคดิของเรา พอวนันี ้
บอกกบัตวัเองว่า มนัดีกว่าจริงๆ ตวัเองยอมรับกบัตนเองวา่ การได้พดูก็ชว่ยได้ การฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมนัดี
ยิ่งขึน้กวา่ท่ีเราเคยเป็น อนันีเ้ป็นความประทบัใจ 
อ.ดุษิต พรหมชนะ: ผมคงจะคยุในฐานะเป็นศษิย์เก่าเพราะเคยไปอบรมกบัอาจารย์ท่ีบ้านผู้หวา่น ตอนนัน้ได้
ประโยชน์มากและเอาไปใช้คือ deep listening การฟังอย่างลกึซึง้ เราต้องฟังให้มาก ตัง้ใจให้มาก อาจารย์บอกวา่การ
ฟังอยา่งตัง้ใจมนัไมใ่ช่แคไ่ด้ข้อมลูแตม่นัสามารถอา่นความคดิของคนพดูถ้าเราฟังอย่างตัง้ใจ ก็เอามาใช้ท่ีโรงเรียนได้



เยอะ ในท่ีนีก็้ใช้ด้วย ฉะนัน้เวลาใครพดูอะไรถ้าเราฟังอย่างตัง้ใจ เราจะเห็นความคิดของคนพดูเยอะมาก มาวนันีท่ี้
เห็น ผมประมวลเอง ท่ีได้จากอาจารย์เพิ่มเตมิขึน้มา ผมวา่ท่ีส าคญั เราจะไมก่ลวัการเปล่ียนแปลงเลย ถ้าเราไปสร้าง
ชมุชนแหง่การเรียนรู้ในโรงเรียนของเราโดยใช้กระบวนการของอาจารย์ กระบวนการของอาจารย์ในวนันีม้นัมีสว่นช่วย
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน ไมว่า่รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม ่ รุ่นเก่าก็เก่งประสบการณ์ รุ่นใหมมี่เทคโนโลยี ถ้ารุ่น
เก่ารุ่นใหมผ่สมผสานกนัก็จะได้ทัง้ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแรงจงูใจ เพราะฉะนัน้กระบวนการของอาจารย์ จริงๆ 
แล้วเป็นเร่ืองการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์โรงเรียน วิเคราะห์อะไรตลอด ท าให้เรารู้วา่ เรารู้อะไร เราไมรู้่อะไร เรามี
อะไร เราไมมี่อะไร เราจะกลบัไปท าอะไร มีประโยชน์มากครับ 
อ.วีระศักดิ์ วัฒนราช:  สิ่งท่ีได้รับจากตรงนี ้ ผมขอขอบคณุอยา่งมากเพราะท าให้ความไมเ่ข้าใจในการมองโลก ไม่
วา่จะเป็นชอ่งว่างระหวา่งวยั หรือการมองด้านเดียวของคน ความไมเ่ข้าใจเป็นสิ่งท่ีท าให้โลกเราเกิดปัญหาในขณะนี ้
ขอบพระคณุอาจารย์ท่ีแนะน าให้เราเห็นว่า เรามองใครเป็นอยา่งไรบ้าง ต้องเข้าใจทัง้เขาและเรา น ามาผสมผสานกนั
ให้สมดลุจะท าให้โลกนีน้่าอยู่ยิ่งขึน้ ไมว่า่จะเป็นมองอดีตท่ีเราเคยท าผา่นมา ปัจจบุนัท่ีเป็นอยู ่ และอนาคตท่ีเราจะ
ท างานร่วมกนั ผมเช่ือวา่ พวกเราทกุคนท่ีอยูใ่นนีจ้ะสามารถน าความรู้ท่ีอาจารย์ถ่ายทอดให้ไปใช้ อย่างน้อยก็ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้แนน่อน  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมก็ขอ check out ด้วยสิ่งท่ีจะ check out คือ ดีใจท่ีได้พบทา่นอาจารย์ทัง้หลายและได้มา
เรียนรู้ร่วมกนั อยา่งท่ีผมย า้ว่า หนว่ยส าคญัท่ีจะดแูลประเทศชาต ิคือหน่วยเล็กๆ มนัไมใ่ชห่นว่ยใหญ่ๆ หนว่ยเล็กๆ น่ี
ก็คือ โรงเรียน ชมุชนและครอบครัว ถ้าตรงนีแ้ข็งแกร่งได้ โอกาสท่ีจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอย่างช้าๆ  ไมไ่ด้เร็วนกั
หรอกในประเทศไทยในระยะยาวก็จะเป็นไปได้ เราไมส่ามารถคาดหวงัจากระดบัใหญ่ๆ ได้ เพราะเขาติดล็อกกบั
ผลประโยชน์ กบัวิธีคิดแบบเดมิๆ ตลอดเวลา คนท่ีอยู่ข้างลา่งนีต้า่งหากท่ีเห็นโอกาส เห็นอะไรใหม่ๆ  และทดลองท าไป
เร่ือยๆ ขอบคณุทกุๆ คนท่ีท าให้เรายงัมัน่ใจได้วา่ อย่างไรก็ตามประเทศชาตขิองเราจะสามารถฟันฝ่าอนาคตข้างหน้า
ได้ แล้วคงจะมีโอกาสได้พบกนัอีกในอนาคต  
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