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วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
กิจกรรมท าความรู้จัก โดยอำจำรย์ฤทธิไกร ไชยงำม จำกมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
อ.ฤทธิไกร ไชยงาม: เชิญอำจำรย์ทกุทำ่นลกุขึน้เดินไปเร่ือยๆ กระจำยจำกกลุ่มเพ่ือนท่ีมำด้วยกนั เม่ือเดนิ
ระยะเวลำหนึง่ ให้หยดุ ทกัทำยเพ่ือนท่ีหยดุอยูใ่กล้กนั  

เดนิตอ่อีกระยะเวลำหนึง่ ให้หยดุแล้วจบัมือเพ่ือนท่ีอยูใ่กล้ทัง้สองมือ คยุแนะน ำตวักนัไปเร่ือยๆ ระยะ
หนึง่แล้วจบัควำมรู้สกึจำกมือเพ่ือนท่ีจบัอยู่วำ่ อุน่ ร้อน เย็น แล้วถำมวำ่ไปท ำอะไรมำ เป็นอยำ่งไรบ้ำง 

เดนิตอ่ไปอีกระยะเวลำหนึง่ จบัคูจ่บัมือกบัเพ่ือน แนะน ำตวั พดูคยุถำมไถ่ท ำควำมรู้จกั แล้วยืนให้
ปลำยเท้ำตรงกนั และจบัมือไขว้กนั มือขวำจบัมือซ้ำย ให้หลบัตำ ให้คนท่ีอำยมุำกกวำ่สง่สญัญำณโดยกำรบีบ
มือ ไปทำงขวำ คนท่ีได้รับสญัญำณก็สง่ตอ่ จบัควำมรู้สึกจำกน ำ้หนกัมือท่ีบีบสง่สญัญำณ น ำ้หนกัสง่มำเท่ำไร
สง่ตอ่ไปเทำ่นัน้ ใจพยำยำมจบัควำมรู้สกึ เม่ือใดคิดขึน้มำก็รู้วำ่คดิ และสง่สญัญำณให้เร็วขึน้ จนหยดุในท่ีสดุ 
สญัญำณไมมี่มำแล้ว และควำมอุน่เย็นก็หำยไป ตำมหลกัฟิสิกส์ อณุหภมูิจะถ่ำยเทจนเทำ่กนั เม่ือผ่ำนไป
ระยะเวลำหนึง่ ให้บีบมือเพ่ือนแรงๆ คนท่ีเพ่ือนบีบมือแรงๆ ให้สง่สญัญำณเบำๆ ตอ่ไปทำงซ้ำยมือ คนท่ีถกูบีบ
รู้สกึเจ็บ บีบกลบัไปนุม่ๆ เบำๆ ถึงคนท่ีบีบเรำ สลบักนับ้ำงแรง เบำ ตรงนีเ้ปรียบเหมือนเรำเป็นครู ท่ีเจ็บเพรำะ
ลกูศษิย์ แตเ่รำก็ไมเ่คยโทษเดก็เลย  แตเ่รำกลบัท ำกบัเด็กเหมือนลกูหลำน สง่ควำมรู้สกึดีๆ กลบัไป 

 

 
 

ตอ่ไปให้เดนิออกไปให้ไกลท่ีสดุ โดยให้จ ำจดุเดมิท่ีอยู่ เดนิออกไปโดยไมห่ำยใจ จนกระทัง่กลัน้หำยใจ
ไมไ่ด้ ให้กลบัไปท่ีจดุเดมิท่ีเคยยืน จำกนัน้ลองปรับให้ควำมเร็วคงท่ี ถ้ำสงัเกตตวัเอง ทำ่นเดนิไปไมเ่ร็วมำกแต่
ตอนกลบัจะรีบกลบั ตอ่ไปให้ค ำนวณควำมเร็ว ระยะทำง เวลำให้พอเหมำะกบัลมหำยใจ ถ้ำใครท่ีจะหมดลม
หำยใจพอดี ทำ่นเร่ิมจะรู้จกักบัศกัยภำพของตนเอง เวลำ ระยะทำง บริบทคือระยะทำง เร่ิมใหมถ้่ำท่ำนรู้จกัค ำ
วำ่ “พอประมำณ” ทำ่นจงท ำให้ควำมเร็วคงตวั ระยะเวลำพอเหมำะกบัลมหำยใจ บำงคนเดนิมำถึงเร็ว บำงคน
เดนิมำถึงช้ำกวำ่เลยต้องรีบ เดนิไปให้ไกลท่ีสดุ สงัเกตตวัเองด้วย บำงคนลมหำยใจยำวเดนิไมห่ยดุ น่ีเป็น



วิธีกำรสอนให้รู้จกัควำมพอประมำณได้ง่ำยท่ีสดุ เวลำ ระยะทำง บริบทคือสภำพตำ่งๆ ท่ีแวดล้อม ลมหำยใจคือ 
ศกัยภำพ  

ลองเดนิไปเร่ือยๆ ด้วยควำมเร็วท่ีพอประมำณ ผมจะใส่กตกิำของสงัคมไปทีละอยำ่ง ให้เดนิไปเร่ือยๆ 
ด้วยควำมเร็วพอประมำณ จำกนัน้ให้ก้มหน้ำมองไปข้ำงหน้ำประมำณ ๓ ก้ำว เดนิไปเร่ือยๆ แล้วก้มมองส้นเท้ำ
คนท่ีเดนิอยูข้่ำงหน้ำ แล้วเดนิตำมเขำไปด้วยจงัหวะก้ำว ด้วยลกัษณะกำรเดินเชน่เดียวกบัเขำ ด้วยเวลำท่ี
เหมำะเจำะกนัพอดี ใครเห็นอะไรบ้ำงจำกกิจกรรมท่ีผำ่นมำ 

 
อ.หญิง ๑: เห็นจงัหวะของเท้ำเพ่ือนท่ีอยู่ข้ำงหน้ำแล้วเรำปรับจงัหวะให้เทำ่กบัเขำ 
อ.หญิง ๒: เห็นทิศทำง ตอนเข้ำมำตอนแรกอำจำรย์ให้เดนิก็เดนิไปเร่ือยๆ เดนิสวนทำงกบัชำวบ้ำนเขำ 
ตอนหลงัอำจำรย์ให้เดนิก้มหน้ำตำมเขำ คอ่ยๆ เป็นทิศทำงเดียวกนั ไมวุ่น่วำย 
อ.ฤทธิไกร ไชยงาม:  มีใครคิดวำ่ท ำไมเรำเดนิเป็นวงกลมไปทำงเดียวกนั 
อ.หญิง ๓: รูปแบบพืน้ท่ีเป็นลกัษณะวงกลม  และเดนิตำมรอยเท้ำคนข้ำงหน้ำ 
อ.ฤทธิไกร ไชยงาม:  ท ำไมถึงเดนิตำมกนั 
อ.หญิง ๔: จะได้ไมช่นกนั ไมเ่กิดปัญหำเวลำเดนิ 
 
อ.ฤทธิไกร ไชยงาม: พืน้ท่ีท่ีเดนิถ้ำเป็นห้องยำวก็จะเดนิยำวไป ถ้ำเป็นส่ีเหล่ียมก็จะเดนิส่ีเหล่ียม ผมท ำ
กิจกรรมนีไ้มม่ำกเทำ่ไร แตเ่ห็นชดัเหมือนกนัหมดวำ่ เรำเดนิเป็นวงกลม เพรำะห้องมนัเป็นวงกลม ถ้ำไมถ่ำม 
คนจะไมเ่ห็นกระแสของสงัคม ไมเ่ห็นวำ่เรำเดนิเป็นแถวตำมกนัไปเพรำะอะไร มีบำงอย่ำงใสเ่ง่ือนไขเข้ำมำ 
เหมือนมีบำงคนมำล่อเรำด้วยโฆษณำท่ีเรำไมรู้่วำ่ท ำอะไรอยู ่ ตอนท่ีกลัน้ลมหำยใจ เรำจะกะเวลำไมถ่กูตอน
แรกๆ เม่ือเรำชินแล้วเรำก็จะกะถกู ผมคดิวำ่กำรสอนเด็กให้รู้จกัควำมพอประมำณเรำไมส่ำมำรถสอนโดยกำร
บอกได้ตอ่ไปแล้ว เรำต้องสอนให้เดก็รู้จำกกำรปฏิบตัแิละรู้ด้วยตนเองวำ่พอประมำณคืออะไร กำรจบัสมัผสัมือ 
ตอนท่ีกลัน้หำยใจ คนจะเรียนรู้ว่ำจะพอประมำณคืออะไร กำรสมัผสัมือคือ เบือ้งต้นพืน้ฐำนของกำรเจริญสติ 
ซึง่เป็นฐำนของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งท่ีผมปฏิบตั ิ ก็ขอแลกเปล่ียนเผ่ือทำ่นน ำไปปฏิบตัิกบัเพ่ือนครู เดก็ท่ี
โรงเรียน แล้วกลบัมำเจอกนัวนัหน้ำก็จะได้แลกเปล่ียนกนัวำ่ได้ผลไหมอยำ่งไร ขอบคณุครับ 
 

_______________________________________________________________ 
 
  



ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการอบรม  
คุณศศินี ลิม้พงษ์ 
ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ทรำบว่ำหลำยโรงเรียนมีงำนเยอะมำกและเป็นวนัหยดุด้วย ก็ดีใจมำกท่ีทำ่นเห็นควำมส ำคญัและ
มำร่วมกระบวนกำรด้วยกนั วตัถปุระสงค์ของกำรจดังำนครัง้นี ้ เรำเป็นศนูย์กำรเรียนรู้ฯ (ศนูย์กำรเรียนรู้ตำม
หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศกึษำ) กนัแล้ว มีกำรท ำงำนเยอะวิ่งไปข้ำงหน้ำ มีกำรออกไปนอก
โรงเรียนกนัมำก กระบวนกำรใน ๓-๔ วนั เรำอยำกให้โรงเรียนได้อยูน่ิ่งๆ กบัตวัเอง ดวู่ำสิ่งท่ีท ำไปมีอะไรบ้ำง มี
ควำมส ำเร็จอะไร มีอปุสรรคอะไรบ้ำง แล้วเรำก้ำวข้ำมมำได้อย่ำงไร ได้ทบทวนตนเองวำ่ เรำได้เรียนรู้อะไรจำก
งำนท่ีเรำท ำ หลงัจำกเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้อดีตแล้ว ได้แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนๆ วำ่แตล่ะคนมีควำมส ำเร็จท่ีดีๆ 
มำกมำย หลงัจำกท่ีเรียนรู้อดีต ปัจจบุนั เรำจะมำดวู่ำในอนำคตเรำจะท ำอะไรตอ่ไป เพ่ือให้เรำเป็นศนูย์กำร
เรียนรู้ฯ ท่ีมีควำมยัง่ยืน มีปัญหำอปุสรรคอย่ำงไร เรำจะวำงแผนแก้ไขได้อยำ่งไร 
 โดยปกต ิ กำรประชมุของเรำมกัจะเป็นกำรจดัเพ่ือเตมิควำมรู้เป็นสว่นใหญ่ แตใ่น ๓-๔ วันนีจ้ะเป็น

การเรียนรู้จากภายใน เรียนรู้จากส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวตนของเราเองด้วย ค้นหาตนเองด้วย ดงันัน้ ขอให้ทิง้
ทกุอย่ำงไว้ข้ำงหลงั เปิดใจ ร่วมเรียนรู้ซึง่กนัและกนั น่ีเป็นควำมคำดหวงั และเช่ือวำ่เรำจะได้อะไรดีๆ มำกมำย
จำกสิ่งท่ีเรำได้ท ำมำและจะได้แนวคดิท่ีจะไปด ำเนินกำรตอ่ได้  

กระบวนกำรใน ๓-๔ วนันี ้ เรำได้อำจำรย์ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์ เป็นวิทยำกร ทำ่นอำจำรย์ชยัวฒัน์เป็นผู้
ก่อตัง้ Bangkok Forum และเป็นประธำนของ CIVIC Net สถำบนักำรเรียนรู้และพฒันำประชำสงัคม ทำ่น
ท ำงำนด้ำนประชำสงัคมเยอะมำก และเป็นผู้บกุเบกิและสร้ำงสรรค์กำรเคล่ือนไหวตำ่งๆ เป็นกรรมกำรคณะ
ปฏิรูปประเทศไทยท ำเร่ืองกำรสง่มอบประเทศไทยอยำ่งไรให้ลกูหลำน ทำ่นมีผลงำนเขียนมำกมำย เชน่ ทฤษฎี
ไร้ระเบียบ กำรเมืองไทยในสงัคมโลกำภิวตัน์ ทำ่นเป็นวิทยำกรกระบวนกำรเยอะมำกทัง้ในและตำ่งประเทศ ทัง้
เร่ือง system thinking และกระบวนกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพและกำรเรียนรู้จำกภำยในตนเอง  
 

_______________________________________________________________ 
 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ :  กระบวนกำรเรียนรู้นอกจำกเรียนในห้องเรียน ใช้กำรสอนให้เดก็ได้ฟังข้อมลู ได้ข้อคิด
จำกหนงัสือแล้ว ยงัมีกระบวนกำรเรียนรู้ทำงกำยอีก ตอ่ไปจะมีบทบำทมำกขึน้ เพรำะเรำจะเข้ำสูโ่ลกของกำร
เรียนรู้และคิดแบบองค์รวม  

อยากให้ท่านได้ตระหนักว่าท่ีท่านขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มันมี
ความหมายอย่างไรกับอนาคตประเทศไทย ชว่งฟองสบูแ่ตกเม่ือปี ๒๕๔๐ เรำใช้เวลำ ๔-๕ ปี ในกำรฟืน้ตวั
จำกฟองสบูข่ึน้มำ แล้วตอนนีก็้จบัจำ่ยใช้สอยอย่ำงเตม็ท่ี ถ้ำใครได้อำ่นหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวนัศกุร์ท่ี ๒๘ 
มิถนุำยน ๒๕๕๖ เขียนโดยคณุซูม คอลมัน์เหะหะพำที พดูถึงหนีค้รัวเรือนสงูหนึง่ในสญัญำณอนัตรำย คณุซู
มพดูถึงเร่ืองท่ีประเทศไทยมีหนีส้ินในปี ๒๕๕๕ สงูขึน้เกือบ ๘๐% ซึง่สงูมำกในแง่ GDP น่ีคือสญัญำณอนัตรำย



จริงๆ ทำ่นคงได้ตดิตำมขำ่วสำรในโลกท่ีประสบปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ เชน่ ประเทศสเปน โปรตเุกส เกือบ
ล้มละลำยทัง้ประเทศ เม่ือไมน่ำนมำนีห้ลงัจำกท่ีรัฐบำลโปรตเุกสและประชำชนโปรตเุกสใช้เงินเกินตวั เขำก็ถกู 
IMF บีบบงัคบั เหมือนกบัท่ี IMF บีบบงัคบัประเทศไทยให้ปรับคำ่ของเงิน ก็บีบบงัคบัให้รัฐสภำของกรีซออก
กฎหมำยเพ่ือปลดข้ำรำชกำรประมำณ ๑๕,๐๐๐ คน กรีซเป็นประเทศท่ีพลเมืองไมม่ำก ไมแ่นใ่จวำ่ประมำณ 
๑๐ ล้ำนคนมัย้ ดงันัน้ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๑๕,๐๐๐ คนคิดเป็นจ ำนวนไมน้่อย แล้วครอบครัวของคนทัง้หลำย คง
เหมือนสมยัก่อนปี ๒๔๗๕ ท่ีเศรษฐกิจไทยสมยัพระปกเกล้ำได้รับผลสะเทือนจำกโลกำภิวตัน์ ฟองสบูแ่ตกท่ี
สหรัฐอเมริกำ แล้วลำมมำถึงประเทศไทยใน ๓-๔ ปีหลงั ท ำให้ต้องปลดข้ำรำชกำรจ ำนวนหนึง่ออก เขำเรียกวำ่ 
“ต้องดลุ” คือ กำรปรับดลุ ดลุงบประมำณกำรใช้จำ่ยให้คงท่ี จงึมีกำรปรับข้ำรำชกำรจ ำนวนหนึง่ออก ตอนนีก้รีซ
เจอแล้ว โปรตเุกสเจอแล้ว สเปนเจอแล้ว และอิตำลีมีสิทธิเจอ ตอ่ไปเม่ือดแูล้วเศรษฐกิจของจีน อินเดียก็จะมี
สิทธิชะลอตวั ตอ่ไปเศรษฐกิจของทนุนิยมจะหำควำมแน่นอนยำก มนัจะไมโ่ตไปเร่ือยๆ มนัจะโตแล้วก็ฟบุ แต่
กำรฟบุของแตล่ะประเทศจะยำวนำนแคไ่หนไมส่ำมำรถเดำได้ หมำยควำมวำ่เรำต้องเตรียมตวัเผชิญควำมไม่
แนน่อนของอนำคต หรือแม้กระทัง่ครูทัง้หลำยเป็นข้ำรำชกำร ทำ่นอย่ำวำงใจว่ำเกษียณไปแล้วทำ่นจะมีเงินใช้
ตลอด เพรำะปัญหำ กบข. เร่ืองอะไรทัง้หลำย ทำ่นอำจจะดีอกดีใจจะเกษียณแล้วมีเงินบ ำนำญใช้ ก็ไมแ่นถ้่ำ
เงินมนัหำยไป 
 สิ่งท่ีเรำมำเรียนรู้วนันีไ้มใ่ช้กำรเรียนรู้กำรเรียนกำรสอนส ำหรับเยำวชนแคเ่ศรษฐกิจพอเพียง แบบท ำไร่ 
ท ำนำ ท ำสวน แตอ่ยำกให้เห็นโลกทัง้โลกวำ่เรำจะใช้ชีวิตแบบประมำทไมไ่ด้ เรำจะต้องมีวิถีชีวิตท่ีพอเหมำะ พอ
สม พอประมำณ เพรำะควำมไมแ่นน่อนของโลกสงูเหลือเกิน เรำต้องเตรียมตวัเตรียมใจ สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้
ครอบครัว สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัจิตใจของตนเอง สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัชมุชน เพรำะตอ่ไปรัฐบำลมี
เงินไมพ่อ ผมไมค่ดิวำ่ เงินจะพอแนใ่นอนำคต เพรำะเงินสวสัดกิำรทัง้หลำยแบบประชำนิยมจะไมมี่อีกแล้ว จะ
ล ำบำก กำรดแูลรักษำพยำบำลคนในครอบครัวจะล ำบำก ถ้ำไมด่แูลให้ดีใช้เงินมหำศำล ทำ่นก็รู้ดีวำ่ เม่ือมีใคร
เจ็บป่วยในครอบครัวต้องใช้เงินมำกมำยขนำดไหน ฉะนัน้ กำรจดักำรเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจงึมีควำมหมำย
ลกึซึง้ มีควำมทนัสมยัมำก ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่ีครูทัง้หลำยน ำมำใช้ในโรงเรียนและ
เผยแพร่เป็นศนูย์กำรเรียนรู้ฯ นีเ้ป็นเร่ืองท่ีมีคณุคำ่และมีควำมหมำยอยำ่งยิ่งในอนำคต จำกนีเ้ป็นต้นไปถึง ๒๐ 
ปีข้ำงหน้ำ ประเทศท่ีสำมำรถสร้ำงสมดลุให้กบัชีวิตตนเอง ให้กบัครอบครัว ให้กบัชมุชนและประเทศชำติ
ได้ ประเทศนัน้ก็จะรับแรงพลิกผนั และควำมอนิจจงัของโลกได้ จงึอยำกบอกวำ่ท่ีทำ่นสละเวลำมำมี
ควำมหมำยในอนำคตอยำ่งยิ่ง ไมใ่ชแ่ตน่กัเรียนอยำ่งเดียว แตก่บัตวัทำ่นและครอบครัว ชมุชนด้วย 
 ทีนี ้ เราจะมาถอดบทเรียนกันอย่างไรให้ความรู้นีอ้ยู่ในเนือ้ในตัว ไม่ใช่แค่อยู่ในต ารา แต่จะ
เอาไปใช้จริงอย่างไร เอำไปใช้สอนเดก็ ใช้ประเมินผล...เอำไปท ำ KPI นัน่คือผลพลอยได้ แตแ่ก่นแท้คือใช้กบั
ชีวิตตนเองให้ได้ คิดวำ่น่ีส ำคญั ฉะนัน้กระบวนการเรียนรู้ของเราไม่ใช่การคุยกันธรรมดา ได้แลกเปล่ียน
ข่าวสาร ใครท าอะไร วิทยากรมีข้อคิดอะไร น่ีคือส่วนหน่ึง แต่ส่วนส าคัญคือ ซึมซับ ทบทวน ครุ่นคิด 
แล้วจัดการชีวิตของตนเองให้พอดี จดักำรชีวิตและควำมสมดลุระหว่ำงชีวิตควำมเป็นครู และควำมเป็นพอ่ 
เป็นแม ่หรือเป็นลกูท่ีดีของพ่อแมข่องเรำ หรือเป็นผู้น ำท่ีดีในชมุชน เพรำะเป็นชีวิตของทำ่น ท่ำนมีหลำยบทบำท 
ท่ีไมไ่ด้มีบทบำทเดียว เรำจะสร้ำงควำมสมดลุอยำ่งไร ผมคดิว่ำเป็นสว่นหนึง่ของกำรเรียนรู้ครัง้นี ้ กระบวนกำร



เรียนรู้ครัง้นีจ้งึเป็นกำรแลกเปล่ียนระหว่ำงเพื่อนครูด้วยกนั และระหวำ่งวิทยำกรกบัทำ่น และระหวำ่งตวัทำ่น
เองกบัน้องๆ ท่ีจะมำจดสิ่งท่ีทำ่นได้พดูคยุ เพ่ือรวบรวมควำมรู้  

และสิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุ เรำมำท่ีน่ี โรงแรมนีมี้ลกัษณะพิเศษคือ เจ้ำของพยำยำมใช้เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
กำรพฒันำท่ียัง่ยืนมำท ำกบัระบบธุรกิจของเขำด้วย เรำจะเชิญเจ้ำหน้ำท่ีจะมำเลำ่ให้เรำฟังวำ่รีสอร์ทนีท้ ำ
อะไรบ้ำง ทัง้เร่ืองกำรปลกูผกัเอง กำรท ำน ำ้ยำสระผมเอง กำรจดัภมูิทศัน์ กระบวนกำรเรียนรู้ไมใ่ห้เรียนใน
ห้องเรียนอยำ่งเดียว จะให้ทำ่นเรียนรู้จำกกำรเดินไปสมัผสัมมุตำ่งๆ ของรีสอร์ทเพรำะกำรจดัสมดลุของ
ธรรมชำตกิบัสิ่งก่อสร้ำง สมดลุของกำรใช้พลงังำน ของกำรปลกูผกักินเอง กบักำรจดักำรขยะ โรงเรียนของท่ำน
อำจท ำแล้ว ทำ่นจะได้ข้อคดิใหม่ๆ  ไปด้วย เป็นกำรทศันศกึษำไปด้วย สนกุด้วย ท่ีส ำคญัคืนนี ้ เรำจะมีกำรชม
ภำพยนตร์ ภำพยนตร์คืนนีเ้ป็นเร่ืองน่ำสนใจ ก่อนจะชมผมจะเลำ่ให้ทำ่นฟังวำ่ มีควำมเป็นมำอยำ่งไร 
กระบวนกำรเรียนรู้ในครัง้นี ้ทกุทำ่นจะเรียนรู้หลำยระดบัหลำยมิตใิห้สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตจริง 

________________________________________________________________________ 
 
Time Line 
 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : อยำกให้มีกำรนัง่คละกลุม่กนัคละโรงเรียน กลุม่ละ ๕ คน เป็นปัญจมิตร คละหญิง
ชำย คละวยั จะมีแบบฝึกหดัเล็กๆ เร่ิมต้น 

อนัแรกเป็นกำรทบทวนงำนของทำ่น เรำเรียกว่ำ กระบวนการ Time Line หรือเส้นกำลเวลำ หวัใจ
ของกำรคดินอกกรอบ คือ อยำ่ยึดเอำเวลำเพียง ๓ เดือน ๑ เดือนหรือ ๑ ปี มนัท ำให้เห็นภำพไมช่ดั ทำ่นต้อง
ขยำยกรอบของเวลำให้กว้ำงออกไป ลกึลงไป ทำ่นจงึจะเห็นเร่ืองรำวท่ีชดัเจน อยำ่งเดก็บำงคนเรำไมเ่ข้ำใจวำ่ 
ท ำไมเขำมีพฤตกิรรมท่ีแย ่แตถ้่ำเรำพำเดก็คนนัน้ไปคยุกบัจิตแพทย์ จิตแพทย์เขำจะซกัถำมเด็ก ตัง้แตเ่ล็กๆ วำ่
เกิดมำเป็นอย่ำงไร อยูใ่นครอบครัวเป็นอย่ำงไร ตัง้แต ่ ๕ ขวบ ๗ ขวบ ซกัประวตัยิำวนำนมำก ว่ำท ำไมเดก็มี
ปัญหำพฤตกิรรมด้ำนนี ้ Time line ของเดก็ก็จะไกลมำก มองตัง้แตอ่ำย ุ ๕ ขวบ ๖ ขวบ ๗ ขวบถกูเลีย้งดมูำ
อยำ่งไร  ซึง่มนัสัง่สมในตวัเดก็ ท ำให้เขำเข้ำใจเดก็ได้ดีขึน้ กิจกรรมของอำจำรย์ก็เหมือนกนั ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ 
ของทำ่นถ้ำจะเข้ำใจควำมส ำเร็จหลำยแง่หลำยมมุ ควำมล้มเหลวในบำงแง่บำงมมุ ต้องมองย้อนกำลเวลำ  

อยำกให้อำจำรย์แตล่ะคนสงัเกตวำ่โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง ของโรงเรียน เร่ิมตัง้แตปี่ไหน 
บำงโรงเรียนเร่ิมตัง้ปี ๒๕๕๐ จำกกำรอบรมครัง้ท่ีแล้ว มีโรงเรียนจำกชยัภมูิเขำบอกวำ่ เขำเร่ิมมำนำนแล้ว
ก่อนท่ีจะมีโครงกำร ขอให้ท่ำนมองย้อนกลบัวำ่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 

ของตัวท่าน ของโรงเรียนท่านเร่ิมตัง้แต่เม่ือไร สมมตุวิำ่เร่ิมตัง้แตปี่ ๒๕๕๐ กำรพฒันำควำมเป็นศนูย์กำร
เรียนรู้ฯ เส้นแกนตัง้คือ ความสามารถในการเรียนรู้ หรือเป็นปัญหาก็ได้ แกนนอนเป็นเวลา 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ตัง้แตปี่ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕  

เส้นแรก คือ ความรู้ ท่านใช้ความรู้อะไรในการท างาน เชน่ ในปี ๕๑ ทำ่นได้รับควำมรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงจำกมลูนิธิสยำมกมัมำจล หรือท่ำนไมไ่ด้รับกำร training จำกมลูนิธิสยำมกมัมำจลแตท่ำ่นก็
ได้ไปเรียนรู้จำกท่ีอ่ืน รู้จกัหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจำกกำรอำ่นหนงัสือ กำรชมภำพยนตร์ กรำฟเส้น



ควำมรู้ มนัจะเร่ิมจำกรู้น้อยไปรู้มำก แกนตัง้เป็นแกนตัง้แต ่ ๑-๑๐ แล้วควำมรู้ของท่ำนอะไรเพิ่มขึน้บ้ำง ทำ่นก็
ใสไ่ปตำมควำมเป็นจริง ซึง่ควำมรู้ เป็นเร่ืองของทฤษฏี เทคนิค หรือกำรใช้เคร่ืองมือก็ได้ 

เส้นท่ี ๒ เป็นเส้นกิจกรรม ท่ีผำ่นมำทำ่นใช้กิจกรรมอะไรบ้ำงในแตล่ะปี กิจกรรมในกำรเรียนกำร
สอน กิจกรรมกำรเผยแพร่ กิจกรรมกำรสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้ เชน่ กำรเลีย้งไก่ กำรปลกูผกัปลอดสำร มีกิจกรรม
อะไรก็ใสไ่ปเร่ือยๆ  

เส้นท่ี ๓ ปัญหาหรือความท้าทายในการท าโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีทำ่นเผชิญเท่ำ
เดมิหรือลดลง ชว่งแรกปัญหำอำจจะมำกหนอ่ยเพรำะเรำยงัไมมี่ควำมรู้มำกพอ พอท ำไป ปัญหำลดลงเร่ือยๆ 
ถ้ำปัญหำลดก็ให้กรำฟมนัลดลง ปัญหำอะไรบ้ำง เชน่ ปัญหำควำมไมเ่ข้ำใจของเพ่ือนครู ปัญหำบำงเร่ืองท ำได้
ดี แตมี่ปัญหำผอ.เปล่ียนบอ่ย เส้นกรำฟลดก็เขียนลด เส้นกรำฟไมล่ดก็จะได้รู้วำ่ปัญหำมนัยงัมี จะเป็นปัญหำท่ี
เกิดขึน้ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้  

ขอให้แตล่ะทำ่นเขียนในกระดำษเอส่ี ของใครของมนั ถ้ำมีปำกกำสีเดียวอำจเขียนเป็นเส้นประ หรือ
เส้นทบึให้รู้ควำมตำ่ง แล้วเขียนก ำกบัไว้ด้วยว่ำใช้ควำมรู้ ทฤษฎี เคร่ืองมือ เส้นกิจกรรม เส้นปัญหำ เรำก็จะได้
ภำพกรำฟฟิก จ ำได้แคไ่หนเอำแคน่ัน้ ทบทวนควำมจ ำ เรำจะได้จบัปัญหำ จบัสิ่งท่ีเรำใช้ สิ่งท่ีเรำเผชิญ เรำจะ
ได้จบัควำมรู้ จบัได้มัน่ เม่ือเรำจบัได้มัน่กำรสรุปบทเรียนของเรำจะดีตำมไปด้วย ท ำให้กระบวนกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของเรำแมน่ย ำ ใช้เวลำครุ่นคดิ ทบทวน ถ้ำทำ่นได้ท ำมำแล้วจะท ำได้เร็ว ใช้เวลำประมำณ ๒๐ นำที 
 

 

 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

ผู้ เข้ำร่วม ท ำ Time line 



การบริหารจัดการพลังงานที่ค าแสด 
 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : เรำได้รับเกียรตจิำกคณุเอ ๋ (จิรัฐ ศวิรักษ์) ซึง่เป็นหลำนของเจ้ำของรีสอร์ท จะมำให้
ข้อมลูเก่ียวกบัโรงแรม ก่อนท่ีเรำจะได้เดนิชมในวนัพรุ่งนี ้ 

 
 
คุณจิรัฐ ศิวรักษ์: ค ำแสด (ค ำแสด ริวเวอร์แคว รีสอร์ท) เปิดมำเกือบ ๒๐ ปี ในชว่งแรกเป็นสมำชิกของ 
Choice เรำเป็น franchise ของ Choice แตเ่ขำไมไ่ด้มำบริหำร หรือสง่ลกูค้ำมำ ในกำรประกวดโรงแรมทัว่โลก
ในเครือของ Choice ปี ๑๙๙๔ โรงแรมได้รำงวลัโรงแรมยอดเย่ียมแหง่ปี หลงัจำกนัน้เรำยกเลิกกบั Choice 
เพรำะเขำไมไ่ด้สง่ลกูค้ำมำ เรำก็ท ำของเรำเอง จนกระทัง่เกิดปัญหำเศรษฐกิจชว่งฟองสบูแ่ตก เรำมีปัญหำมำก 
เพรำะคำ่ใช้จำ่ยสงู แตร่ำยรับไมเ่ข้ำมำ เรำก็มำดวู่ำจะ balance รำยรับรำยจำ่ยอยำ่งไรไมใ่ห้ขำดทนุ  

เรำมำดวู่ำนอกจำกคำ่เงินเดือนพนกังำน อะไรเป็นคำ่ใช้จำ่ยรองลงมำ คือ พลงังำน ไมว่ำ่จะเป็นคำ่
ไฟฟ้ำ คำ่น ำ้ คำ่แก๊ส ทกุอย่ำงเป็นคำ่ใช้จำ่ยหลกัของเรำ เรำจงึย้อนดวูำ่จะท ำอย่ำงไรเพ่ือประหยดัได้  เม่ือก่อน
เรำใช้แก๊ส จงึมำไลด่วู่ำแก๊สเกิดจำกอะไร ถ้ำปัจจบุนัไมมี่แก๊ส เม่ือก่อนคนท ำอยำ่งไร ก็ใช้ไม้ท ำฟืน ใช้ถ่ำน แต่
ถ่ำนกว่ำจะจดุตดิล ำบำก เลยจะต้องคดิว่ำท ำอยำ่งไรจะสะดวกสบำยขึน้ จงึคิดเร่ืองแก๊สชีวมวล  

อีกปัญหำคือเร่ืองขยะ เรำมีขยะมำก ถ้ำเป็นขยะแห้งไม่มีปัญหำ แตส่ิ่งท่ีเป็นปัญหำคือขยะเปียกขยะ
สดจำกอำหำร ทกุท่ำนคงเคยเหม็นรถขยะ ซึง่กลิ่นไมใ่ชม่ำจำกขวดพลำสติก แตก่ลิ่นเกิดจำกเศษอำหำรท่ีเนำ่
เสีย ซึง่โรงแรมมีเยอะมำก โรงแรมต้องเชำ่ท่ีทิง้แล้วไถ่กลบ เสียคำ่ใช้จำ่ยในกำรก ำจดัขยะหลำยหม่ืนบำทตอ่
เดือน เรำศกึษำพบวำ่ขยะให้แก๊สมีเทน เรำจงึท ำเป็นแก๊สชีวภำพ ลงทนุท ำถงัหมกัแก๊สชีวภำพ แตป่ระเดน็หลกั
ไมใ่ชเ่พ่ือผลิตแก๊ส แตเ่พ่ือจ ำกดัขยะพวกนี ้แล้วผลพลอยคือ ได้แก๊สมำใช้หงุต้ม สำมำรถใช้ร่วมกบัแก๊สชีวภำพ
ได้ดี น่ีคือ เรำลงทนุถงัหมกัไป จ ำไมไ่ด้วำ่เทำ่ไร แตว่ำ่ทัง้หมดคืนทนุในเวลำ ๓ ปี เพรำะวำ่เรำไมต้่องเสียคำ่
ก ำจดัขยะเดือนละหลำยหม่ืนบำท  



สิ่งท่ี ๒ ท่ีเลำ่ค้ำงไว้คือแก๊สชีวมวล ก่อนท่ีเรำจะท ำแก๊สชีวมวล เรำมำคดิวำ่โรงแรมของเรำมีอะไรเยอะ 
เรำมีไม้เยอะ แคท่ี่ตดัแตง่ก่ิงไม้ทกุๆ วนั ก็มีเศษไม้จ ำนวนมำก เอำมำทิง้ก็เสียคำ่ทิง้อีก เรำจงึท ำถ่ำน แตก็่ใช้หงุ
ต้มไมส่ะดวก ทำ่นสัง่ข้ำวไขเ่จียวกวำ่จะก่อไฟ ไมส่ะดวก ไมท่นักิน เรำจงึเอำถ่ำนมำผลิตเป็นแก๊สเก็บไว้ใช้งำน  

ทัง้หมดมำจำกค ำว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” เรำดขูองเรำก่อนวำ่เรำมีอะไร เรำใช้อะไรได้ ขยะท่ีทกุคนทิง้ 
ถ้ำสงัเกตดีๆ เป็นรำยได้เยอะมำก วนันีเ้รำแยกขยะทกุอย่ำง แล้วขำย มีรำยได้จำกขยะเดือนละหม่ืนกวำ่บำท มี
คนรับซือ้ทกุเดือน เป็นพวกขวดพลำสติก ขวดแก้ว เศษพลำสติก สำยไฟ เรำจ้ำงคน ๒ คนมำจดักำรขยะ คน ๒ 
คนนีข้ำยขยะก็ครอบคลมุเงินเดือนเขำก็พอแล้ว เรำไมต้่องหำท่ีทิง้ขยะซึง่ต้องเสียคำ่ใช้จำ่ย เรำจ้ำงคนได้ ๒ คน
ให้มีรำยได้ มีงำนท ำ  
 เรำเร่ิมปลกูผกั ผกัท่ีกินบอ่ยท่ีสดุคือ กะเพรำ มีคนสัง่มำก เรำปลกูกะเพรำ พริก บวบ ถ้ำทำ่นเห็นผกัท่ี
ไมส่วย เรำปลกูเอง ไมส่วยแตป่ลอดสำรพิษ แตท่ี่สวยๆ ซือ้เขำมำ เพ่ือใช้ร่วมกบัท่ีเรำผลิตไมท่นั เรำดตูวัเอง
ก่อนว่ำ เรำมีอะไร เรำใช้อะไร ขยะของเรำ อจุจำระของคนก็เป็นปุ๋ ยได้ วนันีเ้รำเลีย้งววัควำยก็เอำขีว้วัขีค้วำยมำ
ท ำปุ๋ ยคอกเพรำะเรำมีต้นไม้เยอะ  

ท ำไมจงึมีววัมีควำย เร่ินต้นจำกเรำไปไถ่ชีวิตววัควำยมำจำกหน้ำโรงฆำ่สตัว์ คนอ่ืนท่ีไถ่ววัควำย
จำ่ยเงินแล้วจบ แตว่วัควำยนัน้ไปไหน มนัอำจรีไซเคลิมำโรงฆำ่สตัว์อีกได้ เรำไถ่ชีวิตมนั ชว่ยชีวิตมนัได้ก่ีวนั 
เพรำะฉะนัน้เรำจงึไถ่ชีวิตมนัแล้วเอำมำเลีย้งไว้ท่ีน่ี แล้วเลีย้งจนตำยกบัเรำ ซึง่ก็เป็นคำ่ใช้จำ่ยของเรำอีกอยำ่ง ท่ี
ต้องเลีย้งตลอด ตอนท่ีมีงำนจดัเลีย้ง เรำซือ้ฟำงมำท ำเวที พอเลีย้งเสร็จก็เอำฟำงให้ววักินตอ่ จดัเลีย้งท่ีน่ีฟำงจะ
เป็นเคร่ืองประดบัอนัดบัหนึง่ ถ้ำจะท ำบญุก็ซือ้ฟำงให้ววักินก็ได้ เพรำะววัเหลำ่นีเ้รำไปไถ่มำ แตใ่ครไปไถ่มำแล้ว
เอำมำให้เรำ เรำไมรั่บเลีย้ง ทำ่นต้องชว่ยเรำเลีย้ง เรำเลีย้งให้ไมไ่ด้... ขอบคณุครับ  

 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : พรุ่งนีเ้รำจะจดัตำรำงเป็นทำงกำรให้ได้เรียนรู้ ให้เห็นว่ำแม้กระทัง่ธุรกิจก็พยำยำมน ำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ และใช้ได้ผล ทัง้แง่กำรลดต้นทนุ ท ำให้ไมเ่กิดของเสียและท ำให้เขำมีช่ือเสียงด้วย  

ชว่งนีเ้ชิญทำ่นพกัผอ่น ทุม่ตรงกลบัเข้ำมำชมภำพยนตร์กนั ภำพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองของบคุคลคน
หนึง่ท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตหลงักำรเจ็บป่วย เป็นเร่ืองรำวท่ีสร้ำงแรงบนัดำลใจได้ เป็นชีวิตของผู้ก ำกบัภำพยนตร์ท่ี
มีช่ือเสียง ท ำรำยได้มหำศำล ตดิอนัดบั Box Office ของอเมริกำหลำยปี เขำถ่ำยท ำเป็นเร่ืองกำรไปสมัภำษณ์
คนตำ่งๆ เชน่ โฮเวิร์ด ซินน์ นกัประวตัศิำสตร์คนส ำคญัของอเมริกำคนหนึง่ซึง่พยำยำมอธิบำยประวตัศิำสตร์ใน
มมุมองของประชำชน ท่ำนเดสมอนด์ ต ูต ูซึง่เป็นอำร์คบชิอฟ เป็นผู้น ำศำสนำชำวผิวด ำของแอฟริกำใต้   และ
นกัวิทยำศำสตร์อีกหลำยคน เขำได้ไปสมัภำษณ์บคุคลตำ่งๆ เป็นกวี เป็นศลิปิน ให้เห็นถึงเร่ืองเก่ียวกบัวิธีกำร
มองโลกแบบสมดลุ หรือ เศรษฐกิจพอเพียง 



 
________________________________________________________________________ 

  

ผู้ เข้ำร่วมชมภำพยนตร์เร่ือง I AM 

โดย Tom Shadyac 

 



 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
Check In 
 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : ในกระบวนกำรเรียนรู้ของผมทกุๆ ครัง้ จะเร่ิมต้นด้วยสมำธิเหมือนกระบวนกำรตำ่งๆ 
ไมว่ำ่กีฬำประเภทใดกำรท ำสิ่งใดจะท ำได้ดีเร่ิมต้นด้วยกำรมีสมำธิตอ่สิ่งนัน้ เรำจะเร่ิมต้นท ำสมำธิ ด้วยกำร
สงัเกตลมหำยใจ ประมำณ ๕ นำที จะนัง่หลบัตำก็ได้ ลืมตำก็ได้ นัง่ให้สบำยๆ ผ่อนคลำย นัง่ให้หลงัตรง  
 กระบวนกำรอบรมนีไ้มใ่ชก่ระบวนกำรเรียนรู้แบบท่ีท ำในโรงเรียนหรือมหำวิทยำลยัทัว่ไป การเรียนใน
มหาวิทยาลัยจะเน้นหนักเร่ืองการถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดข้อมูล ทฤษฎี ความคิด เรียกว่า 
Transactional Learning แต่กระบวนการเรียนรู้ท่ีเราใช้ในการฝึกอบรม เราเน้นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเปล่ียนแปลงตนเอง พัฒนาศักยภาพตนเอง ทัง้สมอง จิตใจและการกระท า เรียกว่า 
transformational Learning เป็นการเรียนรู้แบบไม่ได้ถ่ายโอนอย่างเดียว ท่านเปล่ียนแปลงตนเองไป
ด้วย วำ่ไปแล้วกระบวนกำรเรียนรู้แบบกำรเปล่ียนแปลงภำยใน ซึง่ในสมยัโบรำณสว่นใหญ่เขำสอนแบบนี ้
ทัง้สิน้ ไมไ่ด้ให้แคค่วำมรู้แตเ่ขำจะได้ควำมสำมำรถ ทกัษะติดตวัไปด้วยเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ เพรำะฉะนัน้
กระบวนกำรท่ีผมท ำจะเน้นตรงนี ้ สิ่งส ำคญัมำกของกระบวนกำรเรียนรู้ไมใ่ชแ่คส่มอง แตเ่ป็นจิตใจ บคุลิกภำพ
ของทำ่นด้วย  

เวลำเรำเข้ำสูก่ระบวนกำรตอนเช้ำๆ จะมีกระบวนกำร check in เพ่ือส ำรวจตนเองวำ่ สภำวะของ
ตนเองเป็นอย่ำงไร อำรมณ์เป็นอยำ่งไร ร่ำงกำยเป็นอยำ่งไร ออ่นล้ำ กระปรีก้ระเปร่ำ สภำวะของจิตเป็นอย่ำงไร 
จิตว้ำวุ่น สบัสนเพรำะคิดถึงเร่ืองท่ีบ้ำน ท่ีโรงเรียน หมำยควำมว่ำ การ check in คือ เช็คว่ากายอยู่ที่น่ี จิต

อยู่ที่น่ีไหม สมาธิอยู่ไหม ถ้ากายอยู่แล้วจิตไม่อยู่ การเรียนรู้ไม่ได้ผล อำจำรย์จะสงัเกตเห็นในห้องเรียน 
เดก็รุ่นใหมจ่ะง่วนอยู่กบัโทรศพัท์มือถือ แล้วฟังครูบ้ำงไม่ฟังบ้ำง แอบแชตกบัเพ่ือนบ้ำง แอบเลน่เกมบ้ำง อนันี ้
คือกำยอยูใ่นห้องก็จริง แตจ่ิตไปอยูไ่หนไมรู้่ กำรเรียนรู้ไมมี่วนัได้ผล สิ่งส ำคญัมำกในกำรเรียนรู้คือ กำยอยูจ่ิต
ต้องอยู ่เป็นสิ่งท่ีย ำ้และท ำในกระบวนกำรท่ีผมเป็นวิทยำกร 
 วนันีจ้ะเร่ิมด้วยกระบวนกำร check in กนั เพ่ือให้ทำ่นได้คุ้นเคย ถ้ำท่ำนคิดว่ำเป็นประโยชน์ก็เอำไปใช้
ในกำรประชมุ กำรท ำงำน หรือประยกุต์ใช้ได้กบันกัเรียน อนัแรกท่ีเรำใช้คือ การเรียนรู้ภายในกลุ่มของ
คนท างานด้วยกันหรือ team learning เพื่อให้กายอยู่ จิตอยู่ การสนทนากันก็จะลุ่มลึก ทุกคนเข้าใจใน
เร่ืองราวที่คุยกัน เม่ือเข้าใจแล้วก็จะตระหนัก และลงมือกระท า   

ขอเชิญโรงเรียนตำ่งๆ นัง่คละโรงเรียนกนักลุม่ละ ๕ คน คละโรงเรียนเพรำะเรำมำเรียนรู้กบัเพ่ือนๆ ครู 
เพ่ือนๆ ผอ. กำรเรียนรู้ไมไ่ด้อยูท่ี่วิทยำกรอย่ำงเดียว ควำมรู้ดีๆ จะอยู่กบัเพ่ือนๆ นัง่กระจำยให้เตม็ห้อง จดัให้วง
สวยๆ เน่ืองจำกผมไมแ่นใ่จวำ่ทำ่นคุ้นเคยสนิทสนมกนัขนำดไหน แตอ่ยำ่งน้อยๆ ในกำร check in อนัแรก 
หวัใจของกำรเรียนรู้ท่ีเรียกวำ่ Transformational Learning กำรเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงตนเอง ควำมรู้ไมไ่ด้อยูท่ี่
วิทยำกรอย่ำงเดียว ควำมรู้อยูท่ี่เพ่ือนครูด้วยกนั หรือควำมรู้อำจอยูใ่นสถำนท่ีนี ้ ตอนบำ่ยๆ อำจได้ไปดวูำ่ 



สถำนท่ีนีไ้ด้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัธุรกิจของเขำอย่ำงไร ทำ่นจะได้ไปดูรอบๆ เป็นกึ่งๆ ทศันศกึษำ เรำอำจ
เรียนรู้จำกธรรมชำตไิด้ เหมือนในหนงัท่ีเรียนรู้ได้หลำยตอนท่ีเป็นควำมรู้ท่ีได้จำกกำรสงัเกตธรรมชำติ  

กำรเรียนรู้เก่ียวกบัสภำวะควำมตื่นภำยในของทำ่นเป็นหลกั ถ้ำตวัทำ่นไม่ต่ืน ตอ่ให้ผู้สอนวิเศษแคไ่หน 
ทำ่นก็ไมไ่ด้รับสำรของเขำ เร่ืองนีเ้คยมีอยูแ่ล้ว ในหนงัสือเร่ือง “กำมนิต วำสฏิฐี” ช่ือดัง้เดมิคือ “กำรเดนิทำงของ
กำมนิต” กำมนิตสนทนำกบัพระพทุธเจ้ำทัง้คืนท่ีบ้ำนของชำ่งปัน้หม้อ แตก่ำมนิตก็ไม่ได้รับสิ่งท่ีพระพทุธเจ้ำได้
เลำ่ให้ฟัง เพรำะจิตปิด มวัคิดบำงสิ่งบำงอยำ่งอยู ่ รุ่งเช้ำวิ่งหำพระพทุธเจ้ำวำ่อยูไ่หน เพ่ือจะไปเฝ้ำทำ่น แล้วถกู
ววับ้ำขวิดตำย เพรำะฉะนัน้สภำวะของกำรเรียนรู้สภุำษิตจีนจงึบอกวำ่ “เม่ือศิษย์พร้อม ครูก็มา” หมายถงึ
สภาวะภายในของเราส าคัญท่ีสุด ดงันัน้ กำร check in เพ่ือให้เรำเปิดตนเอง พร้อมท่ีจะฟังควำมรู้ตำ่งๆ ท่ี
นำ่สนใจจำกเพ่ือนครูไมน้่อย อนัแรกเพ่ือให้เข้ำสู่กระบวนกำรเปิดตนเอง แนะน าตัว ท่านเป็นใคร ช่ืออะไร 
ท าอะไรอยู่ แนะน ำตวัประมำณ ๑ นำที หลงัจำกนัน้ชว่ยบอกวำ่เช้านีท่้านเป็นอย่างไร อารมณ์ ความรู้สึก 
บอกได้เลย เหน่ือยล้ำ กระปรีก้ระเปร่ำ สมำธิก ำลงัดี ก ำลงัอยำกเรียนรู้ น่ีเป็นกำรเช็คสภำวะตนเองกำยและจิต 
จะใช้เวลำทำ่นละ ๒ นำที หลงัจำกจบกระบวนกำรนีแ้ล้ว ผมจะมีโจทย์ตอ่ไป 

 

 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : ก่อนท่ีจะไปตอ่ ผมอยำกให้อำจำรย์ตระหนกัถึงกระบวนกำร แตอ่ำจำรย์จะถึงมำกบ้ำง
น้อยบ้ำงก็แล้วแต ่ ผมมีหน้ำท่ีพยำยำมน ำสิ่งท่ีคิดวำ่ดีท่ีสดุมำน ำเสนอ ตัง้แตภ่ำพยนตร์ก็ดี ควำมรู้บำงสิ่ง
บำงอย่ำงท่ีคิดวำ่จะเป็นประโยชน์ตอ่อนำคตของตนเอง ตอ่สงัคมไทย และมนษุยชำตด้ิวย สิ่งท่ีผมคดิวำ่ส ำคญั
ตอ่กระบวนกำรเรียนรู้ ก็คือประโยคหนึง่ของไอน์สไตน์ท่ีบอกวำ่ “เราไม่สามารถแก้ปัญหายากๆ ด้วย
ความคิดท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งได้สร้างปัญหานัน้มาแล้ว”  
 

 
ถ้ำมองในภำพนี ้สมมตุวิำ่ น่ีคือปัญหำท่ีวิ่งมำชนเรำ สว่นมำกปัญหำทัง้หลำยในโลก มนษุย์เป็นผู้สร้ำง

ทัง้สิน้ ปัญหำท่ีเรำก ำลงัเผชิญ ท ำไมต้องเศรษฐกิจพอเพียง หนงัเม่ือคืนก็บอกบำงอยำ่ง ฟองสบูแ่ตกในปี 

ผู้ เข้ำร่วม check-in ในกลุม่แนะน ำตวัเอง และเลำ่ถงึอำรมณ์ ควำมรู้สกึของเช้ำนี ้

 



๒๕๔๐ ก็บอกแล้ว มำจำกปัญหำท่ีมนษุย์สร้ำงขึน้มำ เม่ือเรำคิดแก้ปัญหำในระดบัเดียวกนั ไปไมร่อด พลงัชน
กบัพลงั มนัยนักนัอยู่อย่ำงนีไ้ปไหนไมไ่ด้ ไมข่ยบัไปไหน สิ่งส าคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหา คือ เราต้องยกระดับความคิดของเราให้อยู่เหนือปัญหาก่อน หรือท าความเข้าใจให้ลึกซึง้
ก่อน แล้วปัญหำนัน้จงึจะแก้ตก เพรำะระดบัควำมคิดเดมิแก้ไมต่ก เพรำะระดบัควำมคดิเดมิก็จะมีพฤติกรรม
เดมิ ควำมคิดเดมิ ควำมเช่ือเดมิ ก็จะมีพฤตกิรรมแบบเดมิ น่ีคือเหตุผลว่าท าไมกระบวนการเรียนรู้ครัง้นี ้
จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่างจากครัง้อ่ืนๆ ไม่ใช่เรียนรู้เพ่ือสอนนักเรียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเดียว แต่เรียนรู้เพ่ือใช้กับชีวิตตนเองด้วย เพรำะเรำไมไ่ด้เป็นแคค่รู เรำเป็นผู้น ำคนหนึง่ในสงัคม 
เพรำะเรำเป็นพอ่แม่ หรือเป็นปู่ ยำ่ ตำยำยคน เรำเป็นลกูของคนอ่ืน เรำมีหลำยบทบำทในชีวิต สิ่งท่ีใช้เป็นเร่ือง
ของทัง้ชีวิตและงำน เรำไมไ่ด้แยกงำนและชีวิตออกจำกกนั มนัพนักนั คนหลำยคนท ำงำนได้ไมดี่ เพรำะเอำ
ปัญหำชีวิตของตวัเองเข้ำมำเก่ียว เราจะบูรณาการระหว่างชีวิตและงาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เร่ืองอ่ืนๆ 
ด้วย  
 
 ขัน้ตอนท่ี ๒ เม่ือคืนทำ่นได้ชมภำพยนตร์แล้ว อยำกให้อำจำรย์นัง่ครุ่นคิดวำ่ ภำพยนตร์เม่ือคืนมีอะไร
ประทบัใจบ้ำง ข้อคิด เร่ืองรำว อำจจ ำได้ไมห่มด เอำเท่ำท่ีจ ำได้ อนัไหนท่ีเรำประทปัใจเรำจ ำได้ อนัไหนท่ีเรำไม่
ประทบัใจเรำจ ำไมไ่ด้ ไมเ่ป็นไร อยำกให้แตล่ะทำ่นครุ่นคดิว่ำภาพยนตร์เม่ือคืนมีเร่ืองใด มีประโยคใด มี
ภาพใดที่ประทับใจอาจารย์มากท าให้เกิดความคิดใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อน ใช้เวลำครุ่นคิด ๒ นำที แล้ว
บนัทกึไว้ เม่ือเสร็จผมจะให้สญัญำณให้เลำ่แลกเปล่ียน เม่ือเรำ ๔-๕ คน เลำ่ก็จะเกิดกำรแลกเปล่ียนกนั เพรำะ
ไมมี่ใครจ ำได้หมดก็จะเป็นกำรเตมิเตม็กนั แล้วกลำยเป็นควำมรู้ร่วมกนั ตอนนีก็้คยุกบัตนเองสนทนำกบัตนเอง
ก่อนจดบนัทึก ยงัไมต้่องคยุกนั สว่นคนท่ีไมไ่ด้ดก็ูนัง่รอเด๋ียวเพ่ือนจะเลำ่ให้ฟัง อยูก่บัควำมสงบก่อนสกั ๒ นำที 
 

 
 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : น่ีคือกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีจะท ำกบัพวกทำ่นตลอดเวลำ คือ มีโจทย์ให้ท่ำนคยุ มี
กระบวนกำรให้ท่ำนคยุในกลุ่มเล็ก แลกเปล่ียนเรียนรู้ มมุมอง ประสบกำรณ์ของทำ่น จำกกลุม่เล็กเรำจะมำแชร์
ควำมรู้ เช่ือมควำมรู้ด้วยกนัในวงใหญ่ ซึง่ใครจะใช้อยำ่งไรขึน้อยู่กบัจริต ควำมชอบ น่ีคือกระบวนเรียนรู้ท่ีเรำท ำ 
กลบัไปเรำจะได้อะไรใหม่ๆ  ท่ีไมมี่อยูใ่นหนงัสือ หรืออยู่ในหนงัสือบำงอย่ำงแล้วเรำน ำมำประยกุต์กบัชีวิตของ
เรำได้ มีใครได้ข้อคิดอะไรน่ำสนใจจำกท่ีได้ฟังเพ่ือน เรียกวำ่เป็นกำรบรูณำกำรควำมรู้ท่ีเรำมี ควำมเช่ือท่ีเรำมี
เข้ำกบัประสบกำรณ์ของผู้ อ่ืน เป็นสิ่งท่ีเป็นของตวัเรำเอง  
ผอ.ธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล:  ผมได้ควำมรู้ใหมจ่ำกเพ่ือนในกลุม่ บำงคนบอกวำ่ ตอนเช้ำไมส่บำยแตอ่ยำก
ได้ KM แล้วเขำจะท ำอยำ่งไร เขำบอกวิธีแก้ อีกคนบอกวำ่ คดิถึงโรงเรียน อยำกสอนเดก็ แตผ่อ.ให้มำ แตผ่ม
มอง ผมเป็นผอ. คนแบบนีผ้มก็ให้มำ เพรำะเขำมีควำมรู้ ผมจะโยงกบักำรดหูนงัของเขำ อีกคนท ำงำนเพ่ือ
โรงเรียน ถ้ำผมเป็นผอ. ผมก็ให้มำ แตท่ำ่นบอกวำ่ ทำ่นแลกชัว่โมงสอนกบัครูอ่ืนเวลำมำอบรม และขอวำ่ ถ้ำจะ

ผู้ เข้ำร่วมแลกเปลีย่นข้อคิด ควำมประทบัใจจำกกำรชมภำพยนตร์เร่ือง I AM 



ให้ฉนัแบง่ปัน จะไปแบง่ปันวนัเสำร์อำทิตย์นะ คนอยำ่งนีผ้มก็จ้ำง คยุเร่ืองดหูนงัท่ีกลุม่ผมเกือบไมซ่ ำ้กนัเลย 
คณุครูคนหนึง่บอกวำ่ เปล่ียนแนวคดิก็เปล่ียนโลกได้ สว่นมำกทกุคนมองคล้ำยๆ วำ่ ท ำอย่ำงไรจะเป็นกำร
แบง่ปันได้  
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : ผอ.เลำ่บรรยำกำศในกลุม่ได้ดี เชิญทำ่นตอ่ไปครับ 
ผอ.มนตรี พรผล: ผมไมไ่ด้ดหูนงั มีทำ่นหนึง่บอกวำ่ เรำท ำลำยสิ่งแวดล้อม อีกทำ่นหนึง่บอกว่ำ ตวัละคร
เอกเป็นผู้ ป่วยโรคร้ำย อีกท่ำนบอกวำ่มำดตูอนจบแตรู้่ว่ำก่อนตำยต้องท ำประโยชน์เพ่ือสงัคม เรำมำวิเครำะห์
กนัวำ่ทกุคนบำงครัง้กวำ่จะรู้สกึตวัก็สำยเสียแล้ว ต้องรอให้เรำเป็นโรคร้ำยก่อน แล้วท ำไมเรำไมท่ ำตัง้แตต่อนนี ้
ท ำไมเรำไมท่ ำอะไรก่อนตำยให้สงัคม ให้สิ่งแวดล้อม กบัคนรอบข้ำง หรือเรำรู้จกัให้ได้ไหม อยำ่งน้อยๆ ให้เรำ
ยิม้วนันีก็้ยงัดี ถ้ำเรำเร่ิมท ำควำมดีตัง้แตต่วัเรำเป็นท่ี ๑ ท่ี ๒ คนรอบข้ำง ท่ี ๓ ก็กลำยเป็นคนท่ี ๑๐๐ หนงัเร่ืองนี ้
สอนให้รู้ว่ำถ้ำมีประตวูดักบัประตผูบั เรำจะเลือกเข้ำประตไูหน เรำสรุปวำ่ concept สดุท้ำยคือทัง้หมดเป็น
ปัญหำท่ีเกิดกบัตวัเรำ แตเ่รำต้องเลือกหำทำงท่ีจะแก้ไขตอ่ไป 
อ.ชัยวัฒน์  ถริะพันธ์ุ : นำ่สนใจท่ีบำงคนบอกวำ่เข้ำวดัแล้วไปออกประตผูบั ผมไมไ่ด้ไปภเูก็ตนำนแล้ว ผม
รู้จกัคณุสมชำย ศลิปำนนท์ ท่ีท ำโรงแรมสีเขียวท่ีหำดกะรน เป็นคนดีคนหนึง่ท่ีพยำยำมชว่ยชมุชนท ำเร่ืองดีๆ 
ร่วมมือกบักำรศกึษำ วดั แม่ค้ำขำยของตำมหำดทรำย ตุ๊กๆ ท ำธุรกิจตำ่งๆ นำ่สนใจมำก  
ผอ.แสน แหวนวงศ์:  ผมดทูัง้หมดแล้วผมคิดวำ่คนท่ีเป็นผู้ก ำกบัเขำเป็นคนท่ีรับผิดชอบผลงำนของเขำ ท่ี
เขำสร้ำงมำให้คนช่ืนชม ท ำให้เขำร ่ำรวยมหำศำล แตใ่ชข่องสำธำรณชนไหม เขำจงึย้อนไปส ำรวจวำ่สิ่งท่ีเขำท ำ
ใชห่รือไหม เป็นกำรเปล่ียนแปลงควำมคิดท่ีตนเองเคยเดนิอยูข้่ำงหนึง่ไปอีกข้ำงหนึง่ เขำจงึเดนิไปหำผู้บริโภค
โดยตรง ได้ไปพบเห็นวำ่รู้จกังำนเขำไหม เสร็จแล้วท ำอยำ่งไรให้สิ่งท่ีเขำท ำ ควำมคดิของเขำใชห่รือไมใ่ช ่
สดุท้ำยเขำสรุปวำ่ ทัง้หมดนัน้คนเรำจะอยูอ่ยำ่งมีควำมสขุได้ต้องท ำลำยก ำแพงควำมคดิทัง้หลำยทัง้ปวง
เช่ือมโยงจำกชีวิตจริงของเขำ จำกกำรเรียนรู้จำกฐำน จำกสิ่งท่ีดีงำมจงึเกิดควำมรู้อย่ำงแท้จริง ก ำแพงทัง้หลำย
คือควำมคดิ ถ้ำทกุคนท ำลำยก ำแพงควำมคิด คดิอยำ่งเช่ือมโยงบรูณำกำร ประยกุต์และออกแบบแล้วจะเกิด
สิ่งดีงำมส ำหรับพวกเรำทกุคน ผมคดิวำ่ภำพยนตร์เม่ือคืน คือ เรำต้องรู้จกักำรออกแบบท่ีรู้เทำ่ทนักำร
เปล่ียนแปลงของสงัคม ชมุชน และของโลกได้ 



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: วงจรแหง่กำรเรียนรู้อยำ่งลกึซึง้ สิ่งท่ีเรำพยำยำมท ำกนั และพยำยำมผมท ำในท่ีตำ่งๆ 
เรียกวำ่ “กระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึง้” ผมไมเ่น้นท่ีปริญญำ แตเ่น้นท่ีควำมสำมำรถน ำไปสูก่ำร
เปล่ียนแปลงสงัคม เปล่ียนแปลงโลก เปล่ียนแปลงมนษุย์อยำ่งแท้จริง วงจรการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ เป็นวงจร
เดียวกับการเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึง้ ถ้าเรียนรู้ฉาบฉวยก็เปล่ียนแปลงฉาบฉวย หรือเรียกอีกชื่อว่า 
“การเรียนรู้แบบลึกซึง้” คือ การเปล่ียนกระบวนทศัน์ หรือ paradigm shift  ตัวเดียวกันแต่เรียกกันคน
ละช่ือ 
 การเรียนรู้อย่างลึกซึง้ ประกอบด้วย การมีสต ิ คนตอ่ให้มีควำมรู้ดีเพียงใด เป็นศำตรำจำรย์อะไรก็
ตำม ถ้ำสตแิตกมนัจบ พอสตหิลดุ ท ำอะไรก็เสียหำย น่ีคือเหตผุลวำ่ ท ำไมตอนเช้ำมีกำรเจริญสตสิัน้ๆ เพ่ือให้มี
สตรู้ิตวั และเม่ือมีสตสิมาธิ ความละเอียดอ่อนของใจท าให้เราจับประเด็นได้อย่างรวดเร็ว ภำพยนตร์
เม่ือคืนเป็นเร่ืองรำวของคนท่ีละเอียดออ่น เฝ้ำสงัเกตกำรบนิของฝงูนกท่ีไมมี่ใครน ำ แตไ่ปด้วยกนั ย ำ้กำรเป็น 
collective ร่วมกนั น่ีคือประชำธิปไตยพืน้ฐำน คือท ำอะไรก็ท ำด้วยกนั เห็นแหลง่น ำ้ก็เห็นด้วยกนั ไมมี่ใครเก่ง
กวำ่ใคร ทกุคนต้องพึง่พำซึง่กนัและกนั  น่ีเกิดจำกสตลิะเอียดอ่อนท ำให้เรำค้นพบหลำยอย่ำงท่ีนำ่สนใจ 
 สอง ความเช่ือเก่ียวกับการเรียนรู้ เม่ือคืนเรำได้ด ู ไมแ่นใ่จวำ่ใคร อำจเป็น อลัดสั ฮกัซลีย์ (Aldous 
Huxley) นกัประพนัธ์คนหนึง่ไปหยิบเอำงำนวิจยัของชำร์ลส ดำร์วิน (Charles Darwin) มำ เอำแคด้่ำนเดียววำ่ 
ท่ีสตัว์ทัง้หลำยในโลกนีอ้ยูร่อดได้คือ ผู้ ท่ีแข็งแกร่ง ผู้ ท่ีอ่อนแอจะถกูกลืนกิน เรำก็ยึดเอำสิ่งนีม้ำโดยตลอด เอำ
มำใช้ในทำงสงัคม ในทำงเศรษฐกิจทัง้หลำย ซึง่จริงๆ แล้วชำร์ลสบอกวำ่ “การอยู่รอดของสรรพสิ่งทัง้หลาย 
มีทัง้การแข่งขันและการร่วมมือ” แตไ่ปตดั “ควำมร่วมมือ” ทิง้เหลือแต ่“แขง่ขนั” อยำ่งเดียว กลำยเป็นควำม
เช่ือในทำงทฤษฎีสงัคมศำสตร์ ทำงเศรษฐศำสตร์ วำ่มนษุย์ต้องแขง่ขนั ต้องเอำชนะกนั ต้องเห็นแก่ตวัจงึจะอยู่
รอด แตห่ำรู้ไมว่ำ่สงัคมท่ีอยู่รอดคือสงัคมท่ีดแูลชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ภำพยนตร์เม่ือคืนสะท้อนวำ่ มนุษย์โดย
สัญชาตญาณ มันพร้อมที่จะรัก เข้าใจ เหน็ใจคนอ่ืน มีสว่นหนึง่ของสมองท่ีเรียกวำ่ เวก้ำ ท่ีมนัปลืม้ใจท่ีท ำ
ดี คนเรำจ ำนวนไมน้่อยเก็บเงินให้คนอ่ืนเป็นแสนบำทท่ีหำยไป ได้ไปชว่ยจบัโจรขโมย เข้ำไปชว่ยคนไฟไหม้ เป็น



สภำวะจิตหนึง่ เวก้ำท่ีสมองบอกให้คนท ำดี เพรำะเป็นควำมสขุท่ีตนเองได้ท ำสิ่งดีๆ ด้วย น่ีคือ ท ำไมทกุศำสนำ
เน้นเร่ืองกำรให้ ทำน เป็นเร่ืองใหญ่ เพรำะตวัเองมีควำมสขุด้วย ถ้าความเช่ือสร้างทฤษฎีบ้าๆ ผิดๆ ก็เช่ือ
ผิดๆ ก็มีท่าทีผิดๆ ถ้าเราไปค้นคว้าทฤษฎีที่ถูกต้องเราก็มีท่าทีท่ีถูกต้อง เราก็เปล่ียนแปลงโลกได้ 
ภำพยนตร์เม่ือคืนจงึมีควำมหมำยมำก น่ีคือเหตผุลวำ่ท ำไมผู้ก ำกบัไปสมัภำษณ์ใครตอ่ใครมำกมำย เชน่ สำธุ
คณุตตู ู (Archbishop Desmond Tutu) หรือโฮเวิร์ด ซินน์ (Howard Zinn) นกัรัฐศำสตร์ท่ีศกึษำเร่ือง
ประชำธิปไตยของประชำชนมำนำนและเสียชีวิตไปแล้ว หรือผู้หญิงอีกคนท่ีให้สมัภำษณ์บอ่ยๆ ท่ีพยำยำมท ำ
เป็นกระบวนกำรสร้ำงสนำมพลงัด้ำนบวกของคนเข้ำด้วยกนั นกัวิทยำศำสตร์อีกหลำยคนท่ีก ำลงัค้นคว้ำทฤษฎี 
วำ่มนษุย์ทัง้โลกก ำลงัมีควำมรู้สกึเช่ือมโยงเข้ำด้วยกนัในกำรพยำยำมสร้ำงสิ่งดีๆ ผลสมัฤทธ์ิเรำยงัไมรู้่ อีก ๑๐-
๒๐ ปี เรำไมรู้่ แตม่นษุย์ก ำลงัพยำยำมเช่ือมพลงัด้ำนบวก เพรำะกำรส่ือสำร facebook, social media ก็คอ่ยๆ 
เช่ือมคนเข้ำด้วยกนั แตค่งใช้เวลำอีกหลำยปีกวำ่จะเอำชนะด้ำนลบท่ีสัง่สมมำหลำยร้อยปี น่ีคือท่ีเรำได้ เร่ือง
ควำมเช่ือและทำ่ที 
 เร่ืองควำมเช่ือและทำ่ทีของท่ำนทัง้หลำยท่ีเป็นอำจำรย์ ท่ีเป็นคนส ำคญัของประเทศชำต ิ ทำ่นเช่ือ
อยำ่งไร เร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจ กำรพฒันำของสงัคมไทย ถ้ำทำ่นคดิวำ่ เศรษฐกิจทนุนิยมท่ีเอำรัดเอำเปรียบยิ่ง
สร้ำงปัญหำ ยิ่งท ำให้เกิดช่องวำ่ง ยิ่งท ำให้เกิดคนจนมำกมำย ท ำลำยธรรมชำติสิ่งแวดล้อม มนัก ำลงัจะ
เปล่ียนแปลงแตอ่ำจจะไมเ่ต็มท่ี อำจใช้เวลำอีก ๑๐ ปี ๒๐ ปีไมรู้่ แตท่ำ่นเป็นสว่นหนึ่งของกำรเปล่ียนแปลง ถ้ำ
ทำ่นเช่ือแบบนีท้ำ่ทีของทำ่นก็เป็นไปด้วย เอำด้วย เตม็ท่ี เข้ำใจ เชน่ ควำมเช่ือของอำจำรย์ซึง่เป็นพ่ีน้องมสุลิมท่ี
เช่ือพลงัของชมุชน เช่ือเร่ืองกำรเคำรพนบัถือสิ่งท่ีพระเจ้ำได้บญัญตัไิว้ในคมัภีร์อลักรุอ่ำน ทำ่นก็จะมีทำ่ทีเคำรพ
นบน้อม ปฏิบตัิตำมสิ่งนัน้ แตไ่มใ่ชค่วำมเช่ือลมๆ แล้งๆ แตเ่ป็นควำมเช่ือท่ีมีกำรศกึษำทำงวิทยำศำสตร์มำแล้ว 
แตเ่ม่ือก่อน ๒๐๐ ปีวิทยำศำสตร์ถกูตีควำมแบบจ ำกดั ตีควำมมมุมองเดียว ไมแ่ตกตำ่งหลำกหลำย แตต่อนนี ้
การตีความทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อก าลังมีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ ไม่มีการศึกษาใดท่ีท าให้
สังคมมีความเจริญต่อไปได้ ถ้าการศึกษานัน้ไม่ให้ความส าคัญกับจริยธรรม ต่อการอยู่ร่วมกัน การมี
เมตตากรุณา มีจิตใจโอบอ้อมอารี กระแสเหล่ำนีจ้ะมำแรง เม่ืออำจำรย์เช่ือแบบนี ้มำร่วมโครงกำรแบบนี ้ มี
ทำ่ทีแบบนี ้ อำจำรย์ก็จะเป็นกลุม่ท่ีส ำคญัท่ีจะขยำยผล ทีนีเ้หลือแคท่กัษะกบัควำมสำมำรถเทำ่นัน้เอง เม่ือทกุ
อยำ่งมำแล้ว เรำเพียงแตเ่พิ่มทกัษะในกระบวนกำรสนทนำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน เม่ือเพิ่มแล้ว 
ควำมสำมำรถในกำรท ำเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง กำรปรับเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำสูก่ำรปฏิบตั ิ เรำก็จะพลิกแพลง
ไปตำมสภำวะได้ น่ีคือสิ่งท่ีเรำจะแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั น่ีคือทัง้หมดท่ีอยำกให้เห็นภำพคร่ำวๆ ในกระบวนกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน ๒-๓ วนันี ้ก็เรียนให้สนกุ ได้เพ่ือนได้ควำมคิดดีๆ และหวงัว่ำไมเ่ครียดด้วย  
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Time Line โรงเรียน 

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ตอ่ไปจะท ำงำนเป็นกลุม่ เป็นกลุม่โรงเรียนเดียวกนั นัง่ในกลุม่ของโรงเรียนตนเอง 
โรงเรียนใครโรงเรียนของคนนัน้เป็นวงกลม ๑๔ โรงเรียน ๑๔ กลุม่ เรำจะเอำน ำควำมรู้ควำมคดิท่ีได้ปพืูน้ฐำน
เร่ืองวงจรกำรเรียนรู้แบบลกึซึง้ เก่ียวกบัเร่ืองวิธีคดิ  
 ตอนนีใ้ห้แตล่ะคนเอำ time line ของแตล่ะคนมำแชร์กนั  เพรำะบำงคนมีมมุมอง เห็นปัญหำไม่
เหมือนกนั ทกุคนมีสิทธิมอง ตีควำมตำมควำมเข้ำใจของตนเอง ถึงเวลำท่ีเรำเป็นทีม ต้องมองเป็นมมุมองของ
ทีม ให้ทกุคนน ำ time line ของแตล่ะคนมำแชร์กนัในกลุ่มวำ่ เป็นปัญหำแบบนี ้เห็นแบบนี ้แล้วจำกกำรท ำของ
แตล่ะคน ระดมสมองท ำเป็น time line ของโรงเรียน แล้วเขียนลงในกระดำษฟลิบชำร์ต ให้เวลำ ๑ ชัว่โมง 
 

 
 

 

ผู้ เข้ำร่วมแตล่ะโรงเรียนแลกเปลีย่นและท ำ time line ของโรงเรียน 
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Design Thinking 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  ขอให้ทีมงำนแจกดนิน ำ้มนัคนละ ๑ ก้อน สิ่งท่ีก ำลงัจะฝึกตอ่ไปนี ้ อำจำรย์นำ่จะชอบ 
เรียนด้วยตนเองแล้วสนกุ เพรำะจินตนำกำรวำ่เป็นเดก็ กระบวนกำรนีเ้ป็นกำรเรียนรู้ฉบบัยอ่แบบง่ำยๆ เป็น
กระบวนกำรเรียนรู้และฝึกโดยท ำให้เรำคิดนอกกรอบได้โดยไมท่นัระวงั กระบวนกำรนีเ้รียกวำ่ design thinking  
เป็นกระบวนกำรท่ีเขำใช้ในกลุม่นกัออกแบบ ท ำกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์ สำย creative หวัใจของ design 
thinking คือ ใช้มือท ำเป็นหลกั แทบไมต้่องคิดเลย หัวใจของแบบฝึกหัดนีม้าจากกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าว่า ความฉลาดของมนุษย์ไม่ได้มาจากสมองอย่างเดียว นอกจากสมองแล้วมือของเรายังมี
ความฉลาดอยู่ด้วย บอ่ยครัง้ท่ีมือของเรำท ำอะไรดีๆ แตเ่รำถกูสอนวำ่ กำรคิดต้องใช้สมอง ท ำให้เรำละเลย
สมรรถภำพบำงอย่ำงในตวัเรำ สมรรถภำพท่ีวำ่คือ การใช้มือในการน าความคิด คิดด้วยมือ หรือใช้มือคิด 
ไม่ได้ใช้สมองคิด มือจะพาไป แล้วเรามานึกขึน้ได้ทีหลังว่า “อ๋อ มันเป็นเช่นนีเ้อง”  

สิ่งท่ีแจกคือ ดนิน ำ้มนัคนละก้อนให้ครูแตล่ะคน โจทย์คือ ให้ครูแตล่ะคนมองย้อนหรือลกุมำอำ่น
ผลงำนท่ีทีมได้ท ำมำ และท่ีท ำแบบฝึกหดัท่ีคิดใหม่ๆ  สดๆ ใช้กรำฟฟิก (Time Line) ท่ีมำจำกควำมคิดของแตล่ะ
คนมำคดิร่วมกนั สิ่งที่อยากให้สังเกต คือ สิ่งที่ท ามาโชว์จะเป็น poster หรืออะไรต่างๆ ของท่าน กับสิ่ง
ที่ท าสดๆ มีความเหมือนความต่างอย่างไร การเรียนรู้เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบเหน็ความ
แตกต่างและบางทีท าให้เราฉุกคิดขึน้มาได้ ว่าอันนีเ้ราอาจมองข้ามไป อันนีเ้รายังไม่เหน็ พอเอา
ผลงาน ๒ ชิน้มาดูก็เกิดป๊ิงมาในหัว เราออกไปนอกกรอบโดยเราไม่ทันรู้ตัว เพราะเราถูกกระตุกด้วย



บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งการกระตุกคือ สิ่งท่ีท าร่วมกันน่ันเอง หัวใจคือ เปรียบเทียบหาความแตกต่าง หำ
สิ่งท่ีเป็นจดุตำ่งท่ีท ำให้ฉกุใจคดิ แล้วท่ำนจะแสดงออกอย่ำงไร แทนท่ีจะมำนัง่เขียนวำ่ เห็นควำมตำ่งอย่ำงนัน้ๆ 
ผมจะให้ปัน้ดนิน ำ้มนัในมือออกมำเป็นรูป เชน่ อำจจะออกมำเป็นรูปเหมือนง ู สมมตุปัิน้อะไรไมถ่กูก็ปัน้เป็น
สญัลกัษณ์เป็นเส้นๆ แล้วก็บอกเพ่ือนวำ่ สิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุของพวกเรำคือ เส้นของควำมสมัพนัธ์ สิ่งท่ีปัน้คือ 
สญัลกัษณ์ เพรำะอำจำรย์จะรู้เองวำ่ท่ีอำจำรย์ท ำเป็นสญัลกัษณ์อะไร อำจำรย์เข้ำใจและเห็นควำมหมำยของ
มนั แล้วเด๋ียวแตล่ะคนจะพดูเลำ่ meaning ของมนั  

กำรเรียนของเรำ เรียนโดยผ่ำนใช้มือปัน้ design thinking คือ design สญัลกัษณ์ท่ีแตล่ะคนคิดเอง 
เม่ือแต่ละคนป้ันเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอามาแลกเปล่ียนกันว่าสัญลักษณ์ของตนเองคืออะไร สัญลักษณ์
จะสะท้อนสิ่งที่เป็นความต่างของสิ่งที่ท ามาและสิ่งใหม่ที่คิดสดๆ เราไม่ได้ใช้สมองคิด เราใช้มือคิด
แทน เป็นกระบวนการดงึศักยภาพที่เราลืมไปแล้ว เพรำะเม่ือเรำเป็นผู้ใหญ่เรำแทบไมเ่คยท ำเร่ืองเหลำ่นี ้
เลย เรำจะเป็นศลิปินชัว่ครำวในกำรแสดงออกควำมคดิของตนเอง แตล่ะคนอำ่นของโรงเรียนตนเองก่อน แล้ว
เปรียบเทียบกบัของใหม ่ ตำ่งคนไมต้่องพดูกบัเพ่ือน คิดของตนเอง ถ้ำท่ำนจ ำไมไ่ด้ว่ำทำ่นท ำอะไรไว้ลกุขึน้มำ
อำ่น ให้เวลำคิด design thinking ๓๐ นำที หำควำมตำ่งให้เจอ ควำมตำ่งท่ีท ำให้ฉกุใจคดิ แล้วปัน้สญัลกัษณ์
ออกมำ ตำ่งคนตำ่งครุ่นคิดโดยใช้มือคิด ท่ีส ำคญัต้องกำรควำมตำ่งจำกแบบฝึกหดัท่ีเป็นกรำฟฟิกท่ีเพิ่งเสร็จกบั
กำรบ้ำนท่ีอยูข้่ำงฝำ ท่ียงัไมใ่ห้คยุกนั เพรำะอยำกให้แตล่ะคนครุ่นคิด จมกบัผลงำนของตนเอง เหมือนศลิปินท่ี
อยูค่นเดียวเงียบๆ สร้ำงผลงำน ยงัไมบ่อกควำมลบักบัใคร จนกวำ่จะแสดงผลงำนของตนเอง  
 
 
 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่าสัญลักษณ์ของตนเองมีความหมายว่าอย่างไร เม่ือ
เล่าจบทุกคนแล้ว re-design ใหม่ร่วมกัน ผำ่นกำรเช่ือมตอ่หรือกำรสร้ำงเพิ่มใหม ่กำร re-design เม่ือเสร็จ
แล้ว เขียนบรรยำยสิ่งท่ีค้นพบร่วมกนั ๒-๓ ประโยค และช่ือโรงเรียน กลุม่ท่ีเสร็จแล้วน ำโมเดลพร้อมกระดำษมำ
วำงไว้ เพ่ือจะใช้ในกำรเรียนรู้ตอ่ส ำหรับวนัพรุ่งนีแ้ละวนัสดุท้ำย  
 

ผู้ เข้ำร่วมแตล่ะคนปัน้สญัลกัษณ์เปรียบเทียบควำมตำ่งของผลงำนตำมควำมคดิของตนเอง 



 



 
  

เรำจะมีกิจกรรมเรียนรู้หลำยสไตล์ ทกุๆ ครัง้ท่ีเรำท ำแบบฝึกหดัหลงัจำกท่ีผมให้ทฤษฎีสัน้ๆ หรือบำง
ชว่งอำจำรย์เป็นทฤษฎียำวเพ่ืออธิบำย บำงครัง้เป็น input แล้วท ำแบบฝึกหดั หลงัจำกแบบฝึกหดัให้เรำครุ่นคิด
กบัแบบฝึกหดัท่ีเรำท ำ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจท่ีลกึซึง้ยิ่งขึน้เพ่ือประยกุต์ใช้ น่ีเป็นกำรเรียนรู้ในวงจรท่ีไมใ่ช้สมอง
อยำ่งเดียว ใช้มือ ใช้ร่ำงกำย ใช้จิตใจ เพ่ือให้สภำวะออกจำกกรอบเดมิๆ  
 กำรเรียนรู้ design thinking ท่ีหวัใจอยูท่ี่ใช้มือท ำ แล้วคิดตำม ค้นหำควำมหมำย อธิบำยให้เพ่ือนฟัง 
น ำมำประยกุต์ใหม ่ เป็นกระบวนกำรท่ีใช้ในกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ ข้ำวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้ำ เฟอร์นิเจอร์ 
model สถำปัตยกรรม งำนดีไซน์จะเป็นงำนส ำคญัของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ซึง่บำงทีกำรคิดเรำตดิกรอบ ทฤษฎี 
แตเ่ม่ือใช้มือท ำ มนัจะออกจำกกรอบ มีอะไรใหม่ๆ  ผมอยำกฟังเสียงสะท้อนสดๆ จำกสิ่งท่ีได้จำกแบบฝึกหดั



เม่ือกี ้ ท่ีเร่ิมท ำคนเดียว แล้วท ำเป็นทีมแตเ่น้นหนกัท่ีกำรใช้มือ แล้วมำค้นหำควำมหมำยของมนั ใครได้ข้อคิด
อะไรจำกบทเรียนนี ้ 
อ.ธีรภาพ จันทร์ชุ่ม:  จริงๆ ทำ่นวิทยำกรทรำบอยู่แล้ววำ่ งำนเดี่ยวของครูท ำมำจำกโรงเรียนแล้ว ตอนหนึง่
ทำ่นวิทยำกรได้ขยำยควำมกรำฟ ๓ ตวั (ควำมรู้ กิจกรรม และปัญหำ) สิ่งท่ีเตรียมมำใช้ได้บำงสว่นเทำ่นัน้เอง 
เร่ิมจำกกำรคดิแยกก่อน ไมไ่ด้ปรึกษำกนัแนน่อนเพรำะแยกกลุม่ท ำ ซึง่แตล่ะคนคดิไมเ่หมือนกนั หลงัจำกนัน้ 
วิทยำกรให้ลองกลบัมำรวมกลุม่วิเครำะห์สภำพปัญหำองค์กร ควำมคดิแตล่ะคน แล้วเร่ิมแชร์ หำ concept ของ
องค์กรจำกปัญหำท่ีตวัเองคิด กิจกรรมท่ีตวัเองคิด แตส่ดุท้ำยควำมคิดรวบยอด ท่ีท ำมำโดยแปลงควำมคดิเป็น
สญัลกัษณ์ สิ่งนีคื้อสิ่งส ำคญั วิทยำกรจะให้เรำ นอกจำกมองเห็นปัญหำ มองเห็นกิจกรรมท่ีท ำในโรงเรียน แต่
เรำมีควำมคดิรวบยอดเป็นสญัลกัษณ์ได้ไหม น่ีเป็นกระบวนกำรคิดท่ีวิทยำกรพยำยำมเสริมให้ผู้ เข้ำร่วมอบรม
อยำ่งเป็นกระบวนกำร 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  พอใช้มือคิด ตำ่งจำกกำรใช้หวัคิดอยำ่งไร รู้สกึอยำ่งไรบ้ำงระหวำ่งท่ีท ำ 
อ.ธีรภาพ จันทร์ชุ่ม:  จริงๆ แล้วทกัษะในกำรถ่ำยทอดเป็นรูปธรรม จำกมือคดิให้ออกมำเป็นภำพจะต่ำงกบั
ควำมคดิในหวั ควำมคิดท่ีอยูใ่นหวัอธิบำยมำเป็นค ำพดูแตม่องไมเ่ห็นภำพ ทกัษะในกำรใช้มือจะเป็นตวัส่ือ ซึง่
แตล่ะคนมีทกัษะในกำรปัน้ดินน ำ้มนัตำ่งกนั บำงคนมีพืน้ฐำน ชอบปฏิบตัิอยูบ้่ำงจะท ำได้ดี แตบ่ำงคนอำจจะ
คดิได้แตท่ ำได้ยำกเพรำะทกัษะในกำรท ำด้วยมืออำจไมมี่ ก็พลิกออกไปในรูปร่ำงท่ีง่ำยหน่อย เหมำะสมกบั
ควำมสำมำรถของตนเอง 
อ.กรรณิการ์ ถมปัทม์: ตอนแรกรู้สกึไมม่ัน่ใจว่ำจะปัน้ได้ไหม  แตพ่อปัน้ไปรู้สกึ feel free เป็นอิสระ แล้วแต่
เรำอยำกท ำ ไมมี่ใครบงัคบั แล้วเรำสำมำรถ design ปัน้ออกมำ แตก็่แอบมองเพ่ือนวำ่ท ำไมเขำท ำได้ แตไ่ม่
สนใจวำ่เขำท ำได้ เพรำะน่ีเป็นควำมคิดของเรำ พอมำแชร์กนัแล้วมีกำรสร้ำงสรรค์ใหม ่ เหมือนสุภำษิตท่ีวำ่ ๒ 
หวัดีกวำ่หวัเดียว เป็นกำรร่วมมือร่วมใจของกำรท ำงำนพำไปสูค่วำมส ำเร็จได้ เป็นครัง้แรกท่ีได้เรียนรู้ design 
thinking รู้สกึประทบัใจมำก เป็นนวตักรรมท่ีดี ให้เรำแสดงควำมรู้สึกออกมำเป็นสญัลกัษณ์ก่อนคิด meaning 
มีกำรแชร์ในกลุม่ เป็นกำรระดมสมองพลงัควำมคดิออกมำ  
อ.วิลาวรรณ บุตรพรม: ได้ควำมมหศัจรรย์จำกสิ่งท่ีเกิดขึน้ มหศัจรรย์อย่ำงไร คือ ภำคเช้ำท่ีระดมควำมคิดกนั 
มีกำรถกเถียงกนั ภำคบำ่ยท่ีมีกำรใช้มือท ำกิจกรรม ตำ่งคนตำ่งท ำ ตำ่งคนตำ่งให้เหตผุลของตนเอง เกิดข้อสรุป
ท่ีลดควำมขดัแย้งจำกภำคเช้ำได้  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  คดิว่ำเอำไปใช้กบันกัเรียน เด็กจะชอบไหม 
ผู้เข้าร่วม: ชอบ  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ให้โจทย์แล้วให้เด็กไปท ำ วิชำไหนก็ได้ กระบวนกำรเรียนรู้ก็จะถกูพฒันำอีกรูปแบบ
หนึง่ ลองพิจำรณำด ู อนัแรกอยำกให้อำจำรย์เรียนรู้เองวำ่รู้สกึอยำ่งไร ขนำดผู้ใหญ่ยงัสนกุ ท ำงำนสว่นตวั 
ท ำงำนเป็นทีม ลดควำมขดัแย้งไปแยะ ฉีกกรอบออกไป แล้วท ำแบบไหน design thinking เอำง่ำยๆ จำกดนิ
น ำ้มนั และเรำสำมำรถใช้วสัดทุ้องถ่ินได้ทัง้หมด ดีไมดี่อำจไปรือ้ฟืน้กระบวนกำรเก่ำๆ ท่ีถกูทิง้ไป เชน่ สำน
ตะกร้อ เอำทำงมะพร้ำว ดินเหนียว กลอ่งกระดำษ น ำมำท ำได้ทัง้นัน้ ขึน้อยูก่บัวำ่ครูจะเอำวสัดอุะไรไปให้กบั
เดก็ ให้โจทย์ไปให้เดก็ท า ถ้าท างานเป็นทีม ก็จะเป็นการฝึก social learning กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม



เป็นกระบวนกำรทำงสงัคม เพรำะบำงทีกำรระดมสมองมนัเถียงกนัเยอะ แตแ่บบนีเ้ถียงกนัยำก เพรำะแตล่ะคน
ก็ง่วนกบักำรท ำของตนเอง เสร็จแล้วน ำมำเช่ือมเข้ำหำกนั ผมวำ่อำจำรย์ลองพิจำรณำด ูจะเป็นส่วนหน่ึงของ
การใช้ฐานการเรียนรู้บางอย่างของวิชาที่อาจารย์คิดว่าในโรงเรียนประยุกต์ได้ และพยายามใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นหรือเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นดงึขึน้มาใช้ในรูปแบบสมัยใหม่ น่าจะสนุก เป็นกระบวนการเรียนรู้
ทางกาย เดก็บางคนอาจค้นพบศักยภาพบางอย่างท่ีซ่อนอยู่ในตัวเขา 

ผมอยำกบอกวำ่ งำนในอนำคต คนรุ่นหลงัๆ มกัสง่ลกูเรียนปริญญำ เข้ำมหำวิทยำลยัซึง่ใช้สมองอยำ่ง
เดียว งำนพวกนีต้อ่ไปจะไมใ่ชห่ำงำนได้ง่ำย แตง่ำนท่ีใช้ทกัษะทำงกำย design เป็น ออกแบบเป็น ท ำงำน
สร้ำงสรรคเ์ป็น ใช้มือเป็น พวกนีจ้ะมีอนำคตมำกกว่ำ งำนอำชีวะจะไมเ่ป็นอำชีวะธรรมดำ แตเ่ป็นอำชีวะ
ลกัษณะสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์ประดอย สำมำรถท ำผลิตภณัฑ์เป็นสินค้ำรูปแบบตำ่งๆ เป็นสภาวะของการใช้ 
Multiple Intelligence ความฉลาดในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ซึง่โฮเวิร์ด กำร์ดเนอร์ นกักำรศกึษำท่ีเขียนเร่ือง 
Multiple Intelligence  (ควำมฉลำดหลำยมิต)ิ1 มนษุย์จะต้องมีควำมฉลำดไมอ่ยำ่งใดก็อยำ่งหนึง่ บำงคนคิด
เลขไมเ่ก่งแตใ่ช้มือเก่ง ใช้มือไมเ่ก่งแตว่ิ่งเร็วมำก เตะฟุตบอลเก่ง ชกมวยเก่ง ขึน้อยูก่บัว่ำเขำเก่งอะไรและเขำ
ภมูิใจในสิ่งท่ีเก่ง และพฒันำศกัยภำพตรงนัน้ก็เตบิโตได้ เชน่ บวัขำวท่ีเรียนไมเ่ก่ง แตช่กมวยเก่ง ตอนแรกอำจ
ชกไมค่อ่ยเก่งก็พฒันำขึน้มำจนร ่ำรวย แสดงวำ่ทกุคนต้องมีควำมเก่งในตวั ท าอย่างไรเราจะปลูกฝังความ

เก่งเหล่านีใ้ห้เดก็ภูมิใจ และมีฉันทะ รักในสิ่งนัน้และพัฒนาต่อเน่ือง เพรำะโลกตอ่ไปจะเน้น creative 
economy เป็นรูปแบบหนึง่ของเศรษฐกิจพอเพียง เพรำะเรำใช้ของไมเ่ปลือง ใช้ recycle ได้ ใช้ได้อยำ่ง
ประหยดั ใช้ได้โดยเช่ือมโยงภมูิปัญญำดัง้เดมิกบัสิ่งใหม ่ผมคิดว่าโรงเรียนน่าจะเป็นแหล่งพัฒนา creative 
thinking โดยใช้ design thinking เป็นตัวน า  
 

___________________________________________________________________________ 
 

เสวนา “ 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: จะมีกำรสุม่เชิญอำจำรย์บำงทำ่น ผอ.บำงทำ่นมำแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัพวกทำ่น ไมใ่ช่
จะเก่งกวำ่คนอ่ืน แตอ่ยำกให้ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย  

                                                           
1

 พหปัุญญำ ๘ ประกำร โดย ดร. โฮเวิร์ด กำร์ดเนอร์ ประกอบด้วย ๑. ปัญญำด้ำนปฏิสมัพนัธ์ตอ่ผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) ๒. 
ปัญญำด้ำนปฏิสมัพนัธ์ตอ่ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ๓.ปัญญำด้ำนตรรกะ-คณิตศำสตร์ (Logical-Mathematical 

Intelligence) ๔.ปัญญำด้ำนกำรมองเห็น-พืน้ท่ี (Visual-Spatial Intelligence) ๕.ปัญญำด้ำนกำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย (Bodily-

Kinesthetic Intelligence) ๖.ปัญญำด้ำนถ้อยค ำ-ภำษำ (Linguistic Intelligence) ๗.ปัญญำด้ำนเข้ำใจธรรมชำติ (Naturalist 

Intelligence) ๘.ปัญญำทำงด้ำนดนตรี (Musical Intelligence) (ท่ีมำ: พหปัุญญำ ๘ ประกำรของ Dr.Howard Garner, สถำบนัพฒันำ
ศกัยภำพ มำยดีเอน็เอ: www.mydnathailand.com ) 

http://www.mydnathailand.com/


คุณศศินี ลิม้พงษ์:  อยำกฟังจำกหน้ำใหม่บ้ำง ขอเรียนเชิญ ผอ.ศภุวลัย์ ค ำวงั จำกโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตฯิ พะเยำ คณุครูปนนัดำ ปัญฎีกำ จำกโรงเรียนดำรำวิทยำลยั และคณุครูสถำพร พนัธุ์ประดิษฐ จำก
โรงเรียนรัษฎำ คนนีเ้ป็นผลผลิตจำกโรงเรียนห้วยยอด 
 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ทัง้ ๓ คนไมไ่ด้เตรียมตวัมำเลย กำรสนทนำต้องสดๆ จงึจะสนกุ ผมจะชวนสนทนำ ทัง้ 
๓ ทำ่นเลำ่ไปตำมโจทย์ท่ีถำม หลงัจำกนีจ้ะเชิญคนในกลุ่มแลกเปล่ียนควำมคดิตำ่งๆ กนั ทัง้ ๓ ทำ่นนีเ้ป็นเพียง
คนท่ีจดุประกำยขึน้มำ และเรำจะเชิญทำ่นสะท้อนควำมคดิตำ่งๆ ขึน้มำด้วย เรำจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนั
และกนั  ผมจะมีโจทย์เหมือนกนัส ำหรับทัง้ ๓ ท่ำน วำ่รู้สึกภาคภูมิใจอะไรกับการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเม่ือเจออะไรท่ีเรำภำคภมูิใจแล้ว ถ้าจะ

ท างานให้ดียิ่งขึน้ในอนาคต มีความท้าทายอะไรบ้างท่ีอาจารย์และทีมงานอยากเอาชนะให้ได้ เพ่ือให้
งำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีพลงัในกำรขบัเคล่ือนสงัคมไทยจริงๆ เร่ิมสนทนำเร่ืองควำมภำคภมูิใจก่อน
คนละ ๓-๔ นำที 
อ.สถาพร พันธ์ุประดษิฐ: ผมมีควำมภำคภมูิใจท่ีเข้ำโครงกำรนี ้ ผมเข้ำโครงกำรนีต้อนผมเรียน
ประมำณ ม. ๓ ท่ีโรงเรียนห้วยยอดเม่ือ ๘ ปีท่ีแล้ว และค้นพบด้วยตนเองว่ำ ควำมหมำยท่ีแท้จริงของหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องผำ่นกำรลงมือท ำ อ่ำนหนงัสือก็ยงัไมเ่ห็นภำพวำ่ จริงๆ แล้วมนัจะเกิดขึน้
จำกอะไร แล้วควำมภำคภมูิใจมนัเกิดขึน้จำกกำรลงมือท ำด้วยตนเอง พอลงมือท ำด้วยตนเองยงัไมใ่ชบ่ทพิสจูน์
วำ่มนัคือควำมหมำยโดยแท้จริง แล้วไปลงมือท ำกบัคนอ่ืนด้วย คือพอเรียนจบมีโอกำสกลบัมำรับใช้อยู่บ้ำนเกิด 
ได้สอนเดก็ จดักิจกรรมกบัเดก็ ก็พบวำ่การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท าให้ “คนเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เพราะคนมีกระบวนการคิดท่ีถูกต้อง กำรคิดเกิดขึน้จำกเอำ
ควำมเป็นเหตเุป็นผลมำชว่ย ไมใ่ช้อำรมณ์ในกำรตดัสินใจ เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ขึน้เพรำะเม่ือเขำจะลงมือท ำ
อะไรก็ตำม อย่ำงน้อยเขำก็ได้ฉกุคดิว่ำเขำท ำเพรำะอะไร ท ำแล้วสง่ผลกระทบใครบ้ำง เม่ือเขำท ำจริงๆ แล้ว เขำ
จะมีควำมทกุข์ไหม เขำจะเดือดร้อนไหม เห็นได้จำกนกัเรียนท่ีตีกนัในโรงเรียน ผมสอนเดก็ ม.๑ มีเดก็ตอ่ยกนั 



เขำก็ทะเลำะกนับ้ำงตำมประสำ ผมก็ตัง้ค ำถำมชวนเขำคิด ไมใ่ช้ค ำว่ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ 
หว่ง ๒ เง่ือนไข แตต่ัง้ค ำถำมวำ่ ตอ่ยกนัท ำไม ตอ่ยกนัไปเพ่ืออะไร ตนเองเจ็บไหม เพ่ือนเจ็บไหม สดุท้ำยเดก็ก็
ไปนัง่คดิวำ่ ครูถำมไปท ำไม จะตีก็ไมตี่  เรำก็ถำมไปเร่ือยๆ แบบนี ้ เด็กก็ค้นพบว่ำ กำรตอ่ยกนั ตนเองก็
เดือดร้อน เพ่ือนก็เดือดร้อน แล้วถ้ำอำจำรย์ท ำอะไรสกัอยำ่ง เช่น เชิญผู้ปกครองมำพบ ครำวนีไ้มใ่ช่ตวัเอง
เดือดร้อนอย่ำงเดียว พอ่แม่ผู้ปกครองก็เดือดร้อน แสดงวำ่เขำเป็นปัญหำของสงัคม เป็นต้นเหตขุองปัญหำ ถ้ำ
เขำไมท่ ำอยำ่งนี ้ครูก็ไมต้่องเสียเวลำนัง่สอบสวนเขำ เขำก็ได้เรียนหนงัสือ  

ผมจะบอกเสมอวำ่ ถ้ำห้องเรียนไมเ่รียบร้อย ไมส่ะอำด โต๊ะไมเ่ป็นระเบียบ วำงรองเท้ำเพน่พำ่น ครูไม่
สอนหนงัสือเธอ ครูจะรอจนกวำ่เธอจะท ำทกุอยำ่งเรียบร้อย เดก็ก็จะพบวำ่ ท่ีครูท ำแบบนีค้รูฝึกให้เรำเป็นคน
รับผิดชอบ ครูฝึกให้เรำมีวินยั ใครสง่งำนหลงัก ำหนด ผมบอกเลยวำ่ผมตรวจให้ แตไ่มมี่คะแนน เพรำะเธอไม่
รับผิดชอบ ท ำไมเพ่ือนท ำได้เธอท ำไมไ่ด้ ก็พบว่ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การฝึกให้คนเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ ฝึกนิสัยของคน ถ้าใช้ค าที่ไม่สุภาพ ลึกกว่านัน้คือ ฝึกสันดานให้เป็นคนดี ไม่ได้ดี
จากสังคม สภาพแวดล้อม แต่ดีจากตัวเขาเอง มาจากข้างในของเขา ผมเองก็เอำไปใช้ในชีวิตกบัตวัเอง 
ผมภำคภมูิใจวำ่ ชีวิตผมพบควำมสขุจำกสิ่งท่ีผมมีอยูใ่นปัจจบุนั ผมไมไ่ปทกุข์กบักำรท่ีคนอ่ืนมีนัน่มีน่ี ผมต้องมี
ตำมเขำ อยำ่งผมอ้วนผมด ำ ผมก็อยู่อยำ่งนีข้องผม ผมก็มีควำมสขุในชีวิตควำมเป็นผม 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : อยำกถำมนอกเร่ืองหนอ่ยวำ่ ท ำไมเดก็ตรังตอนนีด้จุงั ตีกนัตลอด ผมตดิตำมขำ่ว ผม
เป็นคนนครศรีธรรมรำช คนนครฯ ด ุพทัลงุด ุแตพ่วกตรังไมใ่ช ่แตห่ลงัๆ ท ำไมพวกตรังตีกนับอ่ย 
อ.สถาพร พันธ์ุประดษิฐ: เกิดขึน้จำกกำรท่ีพืน้ท่ี เหมือนเวลำจดังำนจะปิดถนนจดังำนให้เด็ก ก็มีคนมำโพสต์
ใน facebook วำ่เดือดร้อน แตจ่ริงๆ แล้ว มีถนนอีกเส้นท่ีวิ่งอ้อมได้ แตด้่วยควำมเห็นแก่ตวัไมอ่ยำกอ้อม พอเดก็
ไมมี่พืน้ท่ีแสดงออก เขำก็รวมกลุม่แสดงออกในทำงท่ีเขำคดิวำ่มนัดีแล้ว กำรท่ีเขำวำ่มนัดีแล้วนัน่มนัขำดคน
ชีน้ ำ กลำยเป็นผู้ใหญ่ไมเ่ปิดพืน้ท่ีสร้ำงสรรค์ ในมมุมองผมวำ่ ท ำไมเดก็รวมกลุม่ตีกนั อยำ่งเด็กรวมกนัแตง่รถ ก็
เอำพวกแตง่รถมำแตง่รถให้เดก็ท่ีสนใจพวกนีด้ ูเด็กพวกนีจ้ะเห็นคณุคำ่ในตวัเองขึน้มำทนัที 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ขอบคณุมำกเลำ่ได้สนกุ ผมใกล้ชิดกบัพวกตรังพอสมควร อำจำรย์สมเจตนำยงัอยู ่
อำจำรย์เปลือ้ง คงแก้ว ตำยไปแล้ว ยำยผมสอนหนงัสืออยูโ่รงเรียนสภำรำชินี (คณุครูเจียมจิตต์ เพิ่งเสียชีวิตไป 
ตอนอำย ุ๑๐๑ ปี) ตรังเป็นเมืองท่ีมีศกัยภำพสงู ผลิตคนท่ีมีคณุภำพมำไมน้่อย แตแ่ปลกใจ วำ่ท ำไมหลงัๆ เดก็
ตรังชอบตีกนั ก็อยำกฟังจำกสถำพร ซึง่นำ่จะเข้ำใจได้ดีกวำ่ วำ่ท ำไมใช้ควำมรุนแรงกนัมำกขึน้กวำ่เดมิ  
อ.ปนัดดา ปัญฎีกา: ก่อนอ่ืนต้องขอบคณุโอกำสท่ีดีจำกผู้บริหำรท่ีให้เข้ำมำขบัเคล่ือนหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตอนแรกคอ่นข้ำงหนกัใจ เพรำะกลวัวำ่จะท ำได้ไมดี่ พอได้โอกำส ไปอบรม ไปฝึกฝนตำ่งๆ 
ประกอบกบัผู้บริหำรสนบัสนนุทกุด้ำน จนเรำมีควำมรู้ท่ีแนช่ดั ก็ไปสอนนกัเรียน แตผ่ลลพัธ์ท่ีภำคภมูิใจคือ 
ผลผลิตท่ีได้จำกกำรสอน นกัเรียนเกิดหลกัคดิท่ีดี จริงอยูว่ำ่โรงเรียนดำรำฯ เป็นสงัคมเมือง เด็กมีหลำยชนชัน้
รวมกนัในห้อง เม่ือก่อนคอ่นข้ำงเครียดวำ่จะท ำอย่ำงไรดี เพรำะเดก็บำงคนมีฐำนะ บำงคนยำกจน ล ำบำกใจว่ำ
จะเช่ือมเขำเข้ำด้วยกนัอย่ำงไร ไมว่ำ่เวลำแบง่กลุม่ หรือกำรท ำงำนร่วมกนั พอจับหลักคิดได้ก็น าลงสู่
กระบวนการสอนว่าจะสอนอย่างไรให้เดก็เกิดอุปนิสัย “พอเพียง” โดยครูให้เดก็ฝึกกระบวนการคิด
จากการท างาน และครูใช้นวัตกรรมคือการตัง้ค าถาม นอกเหนือจากการตัง้ค าถามก็ต้องออกแบบ



การเรียนการสอนในการดีไซน์กลุ่ม ทีนีก้ำรเข้ำกลุม่ก็มีปัญหำ เพรำะเดก็เก่งก็จะอยูก่บัเดก็เก่ง เดก็ออ่นก็จะ
อยูก่บัเด็กอ่อน ปฏิเสธไมไ่ด้ ก็คิดวำ่ท ำอยำ่งไรให้เกิดกระบวนกำรประชำธิปไตย สดุท้ำยเราใช้เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนให้คละความสามารถ น่ันคือเราฝึกการเป็นผู้น าให้กับกลุ่มเดก็ น่ีคือกระบวนกำรท่ีครูแจงใช้ใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอน  

แตส่ิ่งท่ีขำดไมไ่ด้เลย สิ่งท่ีค้นพบท่ีชว่ยให้เดก็เกิดหลกัคิดท่ีดี คือ การถอดบทเรียน อนันีต้้องขอบคณุ
โอกำสจำกมลูนิธิสยำมกมัมำจลท่ีให้ควำมรู้ และได้น ำไปใช้ ผลคือเดก็เกิดหลกัคิดท่ีถกูต้อง และคิดได้ตำมหลกั
คดิทกุอยำ่ง เห็นได้จำกกำรท่ีเขำสะท้อนออกมำเวลำตัง้ค ำถำม ท ำไมหนตู้องท ำเร่ืองนี ้ เขำก็จะบอกเหตผุล
ตำมท่ีเขำคดิได้ เห็นได้ชดัเจน นอกจำกกำรเรียนกำรสอนในห้อง ก็น ำสูน่กัเรียนแกนน ำ ท่ีคอ่นข้ำงภำคภมูิใจท่ี
สำมำรถน ำลงสูร่ะดบัชัน้ตำ่งๆ ได้ดี โรงเรียนดำรำฯ เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ เดก็นกัเรียนประมำณ ๖,๗๐๐ คน 
ครู ๔๐๐ กว่ำคน เป็นโจทย์ท่ียำกท่ีจะท ำอย่ำงไรให้แข็งแกร่ง มีพลงัในกำรขบัเคล่ือน นอกจำกเรำขบัเคล่ือนครู 
เรำก็มีแกนน ำนกัเรียน จำกนกัเรียนม.ปลำย สูน่กัเรียน ม.ต้น และประถม แกนน ำของเรำจะมีแกนน ำหลกั แกน
น ำรอง แกนน ำร่วม ๓ สว่นนีป้ระสำนกนัตลอด มีกำรท ำงำนเป็นกลุม่เป็นทีม ในกำรท ำงำนทกุอยำ่งเป็นวงจร 
PDCA ตรวจสอบได้หมด และผลลพัธ์ออกมำดีมำก 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : นกัเรียนตัง้ ๖,๐๐๐ กวำ่คน แล้วมีก่ีชัน้ 
อ.ปนัดดา ปัญฎีกา: นกัเรียนอนบุำลถึง ม. ๖ แยะมำกเป็นอำณำจกัรใหญ่มำก สิ่งท่ีช่ืนใจคือ ผู้ปกครองมำ
ขอบคณุครูวำ่ ลกูเปล่ียนพฤตกิรรมไปมำก จำกเดมิเม่ือก่อนเรียกร้องอยำกมี I-phone จะมีเง่ือนไขในกำรเรียน
ถ้ำได้เกรดเกิน ๓.๕ ขอ I-phone จำกผู้ปกครอง  ท้ำยท่ีสดุมำคยุกบัแมว่ำ่ วตัถปุระสงค์ของโทรศพัท์คือกำรรับ 
เพ่ือกำรส่ือสำรเทำ่นัน้ ไมจ่ ำเป็นต้องเป็น I-phone ก็ได้ แล้วเขำก็บอกวำ่ใช้เคร่ืองเก่ำของแมก็่ได้ ไมซื่อ้แล้ว ทัง้ๆ 
ท่ีฐำนะเขำซือ้ได้ น่ีเป็นกำรเปล่ียนวิธีคดิของเขำ และผู้ปกครองก็ซมึซบัวิธีกำรของลกูท่ีได้ไปใช้ ผู้ปกครองก็
ขอบคณุคณะครู ขอบคณุโรงเรียนท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของลกูเขำ สิ่งนีคื้อควำมภำคภมูิใจ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ถ้ำจบัโดยใช้กระบวนกำรท่ีท ำ time line สถิติของเด็กจำก ๖,๐๐๐ กวำ่คน สว่นมำกชัน้
ไหนสอนง่ำยในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ชัน้ไหนสอนยำก เพรำะเป็นวยัรุ่นแล้ว ฮอร์โมนก ำลงัระเบดิ พบอะไรไหม 
เห็นอะไรไหม ท่ีเลำ่มำเป็นตวัอยำ่งของนกัเรียนบำงคน แล้วถ้ำเป็นสถิตลิะ่ ชัน้ไหน วยัไหนรับง่ำย เข้ำใจง่ำย 
อ.ปนันดา ปัญฎีกา: เรำใช้วิธีกำร “เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา” ก่อนท่ีจะไปสอนเดก็เรำต้องดวูำ่ เดก็อยูว่ยัไหน 
ชอบอะไร เรำใช้จิตวิทยำ เช่น ม. ต้นคอ่นข้ำงเฟีย้วๆ หน่อย เขำชอบดส่ืูออะไร เรำก็พยำยำมตำมกระแสเขำให้
ได้ ท่ีเรำท ำ “we are พอเพียง” คล้ำยๆ รำยกำร “VRSO” เรำท ำเป็นเร่ือง แล้วโหลดลง You tube เดก็ก็ชอบ 
สนกุมำก มีกำรกด like ดยูอด view สว่นเดก็ประถมใช้กิจกรรม เรำดรูะดบัของเดก็ 
ผอ.ศุภวัลย์ ค าวัง : ท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ ควำมภำคภมูิใจนำ่จะเป็นกำรร่วมใจท่ีจะด ำเนินกำรเร่ืองนี ้ ทกุคนจะ
ร่วมใจ จะเตม็ใจ เน่ืองจำกวำ่เรำเป็นโรงเรียนท่ีมีวตัถปุระสงค์พิเศษ สืบสำนงำนพระรำชด ำริ แล้วเร่ืองนีเ้ป็น
พระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ทุกคนมีใจให้อยู่แล้ว เม่ือมีใจ เม่ือเข้าใจ ทุกคนก็สามารถ
เอาไปด าเนินการได้อย่างเตม็ความรู้ความสามารถ เม่ือครูได้ก็น ำไปถ่ำยทอดสูเ่ด็ก เรำเช่ือมัน่ว่ำครูเรำทกุ
คนสำมำรถถ่ำยทอดเร่ืองนีไ้ด้อย่ำงเตม็ศกัยภำพในทกุรูปแบบ แล้วเด็กๆ ก็สำมำรถรับได้หลำกหลำยกิจกรรม 



 ท่ีโรงเรียนมีนกัเรียน ๗๓๙ คน เป็นนกัเรียนระบบประจ ำ เรำจงึสำมำรถน ำหลกัคิดสูห่ลกัปฏิบตัมิำท ำ
ได้ครบวงจร สอนนกัเรียน ม. ๑ ถึง ม. ๖ อำยตุัง้แต ่๑๓ ถึง ๑๗ ปี  
อ.สถาพร พันธ์ุประดษิฐ: โรงเรียนรัษฎำ มีนกัเรียน ๑,๗๐๐ คน เป็นโรงเรียนขนำดกลำง 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ท่ีผมถำมจ ำนวนตวัเลขเพรำะมีควำมยำกง่ำยในกำรบริหำรจดักำรแตกตำ่งกนั  

อยำกเชิญชวน ผอ. และคณะอำจำรย์ท่ีได้ฟังทัง้ ๓ ทำ่นเลำ่ให้ฟังสัน้ๆ และเรำพบว่ำบริบทของแตล่ะ
โรงเรียนไมเ่หมือนกนั ท่ีตรัง พะเยำ เชียงใหม ่ ดำรำวิทยำลยัใหญ่กวำ่ปรินส์ ใหญ่กวำ่มงฟอร์ต ใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศไทยหรือเปลำ่ไมแ่นใ่จ เฉลิมพระเกียรตสิอนตัง้แต ่ม.๑ ถึง ม.๖ เป็นโรงเรียนประจ ำด้วย ส่วนรัษฎำก็อีก
สไตล์หนึง่ ผมอยำกให้อำจำรย์สนทนำกนัดวูำ่ ความภาคภูมิใจของแต่ละท่านที่ได้ท ามีอะไรสะกิดใจท่าน 
และแต่ละท่านภาคภูมิใจอะไรท่ีท่านได้ท าโครงการนี ้ ท่านภาคภูมิใจอะไร อยำกแชร์ให้เพ่ือนๆ ฟัง ใช้
เวลำประมำณ ๓ นำทีในกระบวนกำรเหมือนท่ี check in และท่ีส ำคญัอยำกให้ทำ่นบอกวำ่ โรงเรียนของท่ำนช่ือ
อะไร อยู่ท่ีไหน ขนำดเทำ่ไร เพ่ือให้เพ่ือนทรำบบริบทโรงเรียนของทำ่นด้วย  

 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  กลบัมำท่ีกำรสนทนำกบั ๓ ท่ำน จะถำมว่ำควำมท้ำทำยอะไร ท่ีคิดวำ่โรงเรียนของ
อำจำรย์ หรือในฐำนะท่ีเป็นผู้บริหำรท่ีจะต้องท ำให้ศนูย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีพลงัขบัเคล่ือนท่ียัง่ยืน 
และให้แรงกระเพ่ือมตอ่ไปในสงัคม อำจำรย์คดิว่ำมีอะไรเป็นควำมท้ำทำย 
ผอ.ศุภวัลย์ ค าวัง : ควำมท้ำทำยอยูท่ี่ตวัครูกบัตวัเดก็ ท ำอยำ่งไรให้ฝังหลกัคิดตรงนีใ้ห้ครูทกุคน ครู
ปัจจบุนัเรำไมห่ว่ง เราห่วงครูที่จะเข้ามาใหม่ การเปล่ียนแปลงย่อมจะท าให้ทุกอย่างแผ่วลง น่ีคือ

ประเดน็ ปัญหาที่จะท าให้ครูใหม่เข้มแข็งเหมือนครูเก่า รู้และเตม็ใจที่จะท าต่อยอดอย่างไร เม่ือฝังครู
ได้ก็จะสง่ผลตอ่ตวัเดก็ ฝังให้ตวัเด็ก เรำอยำกได้เดก็เหมือนคนท่ีนัง่ข้ำงๆ (ครูสถำพร) เป็นผลผลิตท่ีใช้กบัตนเอง 
ใช้กบัครอบครัว ขยำยไปสูส่งัคมกำรท ำงำนของตวัเอง เรำจะได้น ำ้ดีสูส่งัคม ท ำให้สงัคมเกิดควำมพอเพียง แล้ว
ประเทศชำตแิละโลกก็จะเป็นเหมือนท่ีเรำหวงัไว้  
อ.สถาพร พันธ์ุประดษิฐ: ส ำหรับควำมท้ำทำยในฐำนะท่ีเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรียนของศนูย์กำรเรียนรู้ฯ 
อยากให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษาให้คนคืนถิ่น ไม่ใช่เรา
จัดการศึกษาแล้วทิง้ถิ่นไป เรำต้องกำรท่ีจะให้เด็กของเรำอำจไมใ่ชก่ลบัมำท ำงำนท่ีบ้ำนตวัเอง แตอ่ย่ำงน้อย
การศึกษาที่คนต้องตระหนักว่าท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างไร บริบทของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างไร เขา
ต้องร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างไร เขาไม่ได้อยู่เขาต้องคิด วางแผน หรือให้ใครท า ต้องไมใ่ชท่ิง้ให้คนท่ี
เป็นนำยก อบต. ผู้ใหญ่บ้ำนท่ีบำงคนก็เป็นคนท่ีก ำลงัจะลำโลกไปแล้วเป็นคนท ำ เด็กเหลำ่นีต้้องชว่ยกนัคิด 
อยำ่งน้อยเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมท่ีต้องเป็นผลผลิตท่ีไมท่ิง้ถ่ินตนเอง  

กำรศกึษำท่ีวำ่นี ้ ไมว่ำ่เดก็อยูป่ระถม เดก็ไปอยูม่ธัยม หรือกระทัง่มหำวิทยำลยั เรำในฐำนะของครู
โรงเรียนระดบัมธัยมท่ีอยู่ตรงกลำง ท่ีท ำให้เด็กมีควำมรู้เพิ่มขึน้ เรำต้องท ำอยำ่งไรก็ได้ให้ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ของ

ผู้ เข้ำร่วมแลกเปลีย่นเร่ืองควำมภำคภมูิใจจำกกำรท ำงำน 



เรำน ำเอำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำท ำให้เดก็ฉกุคิดให้ได้ ท ำอยำ่งไรให้เขำกลบัมำดแูลท้องถ่ิน
ตนเองภำยใต้ควำมรู้ท่ีตนเองมี ควำมสำมำรถท่ีตนเองเป็นอยู ่ ท่ีส ำคญัโรงเรียนของเรำ ก ำแพงส ำคญัท่ีเรำ
ทลำยไปได้หนึง่ก ำแพงแล้วท่ีจะท ำให้เดก็คืนถ่ินคือ เดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนไมไ่ด้แล้ว บำงโรงเรียนอำจมองวำ่เดก็
พวกนีเ้ป็นน ำ้เสีย ต้องระบำยออกไปก่อน ไมเ่ชน่นัน้เด็กท่ีเหลือจะแยไ่ปด้วย แตท่ี่รัษฎำเรำให้โอกำส เรำให้เรียน
ท่ีบ้ำน แล้วกลบัมำสอบท่ีโรงเรียน เรำมีเดก็กลุม่นีอ้ยู่ ๓๓๐ คน ท่ีไมเ่อำแล้ว ไปกศน.ก็ไมไ่ด้แล้ว ไปเรียนอำชีวะ
ก็ไปตีกบัเขำอีก เรำให้โอกำสเขำมำเรียนมธัยม คือไปเรียนท่ีบ้ำน กลบัมำสอบ แล้วสดุท้ำยเด็กพวกนีแ้หละท่ี
เขำกลบัมำเป็น นำยก อบต. เป็นผู้น ำท้องถ่ิน เพรำะเดก็พวกนีเ้ขำไมไ่ปไหนแล้ว เขำจะอยูท่ี่บ้ำนของตนเอง แต่
เดก็หวักะทิของโรงเรียนเรำ เป็นหมอก็ไมรู้่วำ่จะไปอยูโ่รงพยำบำลไหน เป็นวิศวกรก็ไมรู้่อยูไ่หน เด็กพวกนีเ้ป็น
วิศวกรทำงสงัคม น่ีคือผลผลิตท่ีเรำคดิวำ่ ท ำอย่ำงไรก็ได้ให้เดก็ของเรำไมท่ิง้ถ่ินกลบัคืนถ่ิน ทกุคนมีโอกำสทำง
กำรศกึษำ อยู่ท่ีวำ่ใครจะมีควำมสำมำรถอยำ่งไร น่ีคือหลกักำรส ำคญัท่ีเรำพยำยำมจะปีนป่ำยขึน้ไปให้ได้ 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ : ท ำไมสถำพรให้ควำมส ำคญักบัท้องถ่ิน กำรกลบับ้ำนเกิด มีอะไรเป็นควำมรู้สึกลกึๆ ใน
ตวัเอง หรือใครท่ีท ำให้รู้สกึว่ำน่ีเป็นควำมท้ำท้ำย 
อ.สถาพร พันธ์ุประดษิฐ: เดมิผมเรียนมธัยม (ผมจบนิตศิำสตร์บณัฑิต ไมไ่ด้จบศกึษำศำสตร์) ผมคดิว่ำถ้ำ
ผมจบนิติศำสตร์แล้วผมจะไปตอ่เนติบณัฑิตไปเป็นอยักำร แตผ่มประทบัใจเพรำะได้พบอ.ทรงพล เจตนำวณิชย์ 
มีโอกำสได้ตำมทำ่นไปดท่ีูอ่ืน ไปเรียนรู้กบัทำ่น แล้วพบวำ่ ปัจจบุนัท่ีท้องถ่ินเรำไมพ่ฒันำเพรำะคนท่ีจะกลบัมำ
พฒันำท้องถ่ินเรำมนัไมมี่ แล้วท้องถ่ินมีควำมรู้เยอะแตค่นในท้องถ่ินเอง พอ่แมเ่รำไม่สำมำรถจดักำรควำมรู้ท่ีมี
อยูไ่ด้ด้วยตนเอง ต้องเอำคนท่ีไปเรียนมำแล้วมีกระบวนกำร มีวิสยัทศัน์ มีรูปแบบวิธีกำรมำช่วยเอำควำมรู้
เหลำ่นัน้จดัระเบียบจดัระบบ ให้เกิดกำรเรียนรู้ในท้องถ่ินของตนเอง ผมไปเห็นอำจำรย์ทรงพลท่ีพำไปเรียนรู้ในท่ี
ตำ่งๆ แล้วคดิว่ำ “ถ้าเราไม่เร่ิมจากตัวเราก็ไม่รู้จะเร่ิมจากใคร” ทำ่นผอ.สำครบอกวำ่ ถ้ำเรียนจบแล้วไมมี่
กำรมีงำนท ำ ก็ให้กลบัมำอยูท่ี่โรงเรียนก่อน แตต่วัผมเองไมไ่ด้ตัง้ใจกลบัมำท่ีโรงเรียนเลย เรำรวมกนัเปิดศนูย์
ประสำนงำนเพ่ือกำรพฒันำเดก็และเยำวชนจงัหวดัตรัง เรำเอำตวัศษิย์เก่ำตำมโรงเรียนตำ่งๆ มำรวมตวักนั
จดักำรเรียนรู้ให้น้องๆ ไปชว่ยโรงเรียนตำ่งๆ โรงเรียนไหนอยำกให้ไปชว่ยเรำก็ไปช่วย ท้องถ่ินไหนอยำกให้ไป
ชว่ยก็ไปชว่ย น่ีคือแรงบนัดำลใจวำ่ ถ้ำไมเ่ร่ิมจำกเรำให้คนอ่ืนชว่ยท ำ บำงทีก็ไมไ่ด้ดัง่ใจเรำ ถ้ำเรำไมล่งมือท ำ
เองก่อน มีคนถำมวำ่ไมค่ิดอยำกหำงำนท ำเป็นหลกัแหลง่หรือ ผมก็บอกว่ำงำนท ำเป็นหลกัแหลง่ผมมีอยูแ่ล้ว 
ในท้องถ่ินผม บ้ำนผมมีสวนยำง ผมไมต่ดัยำงเอง อำชีพสวนยำงบำงคนไปดถูกูวำ่ คนตดัยำงไมมี่กำรศกึษำ แต่
เรำจะท ำอย่ำงไรเอำเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมำตดัยำงจำกวนัละ ๑๐ กิโลเป็น ๒๐ กิโล พอ่แมม่กับอกว่ำไป
เป็นเจ้ำคนนำยคนไมต้่องมำตดัยำงเหมือนแม่ น่ีคือค ำท่ีแมบ่อกผมเสมอวำ่ ไปเป็นเจ้ำคนนำยคนอย่ำกลบัมำ
ตดัยำงเหมือนแม ่ แตถ้่ำเรำอยูใ่นท้องถ่ิน มำดแูลบ้ำน ดแูลท้องถ่ินของตนเอง ดแูลชมุชน ผมวำ่ ยำงน่ีแหละท่ี
จะชว่ยให้สงัคมดีขึน้ โดยเฉพำะในบริบทอย่ำงผม น่ีคือแรงบนัดำลใจ  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ถำมสถำพรหน่อย รู้จกัเฉลียวไหม ท่ีไปเรียนกฎหมำยท่ี ม.รำมฯ แล้วกลบัมำตดัยำง 
อ.สถาพร พันธ์ุประดษิฐ: รู้จกัครับ 
อ.ปนัดดา ปัญฎีกา:  ในฐำนะท่ีเป็นโรงเรียนศนูย์กำรเรียนรู้ฯ น้องใหม ่ความท้าทาย ๒ สิ่ง สิ่งแรก คือ 
หลังจากได้เป็นศูนย์ฯ แล้วจะท าอย่างไรให้ยั่ งยืน เป็นสิ่งคดิตลอดเวลำวำ่ได้แล้วเรำจะรักษำระดบันี ้



อยำ่งไร ไมใ่ชแ่ครั่กษำ แตจ่ะพฒันำและตอ่ยอดจำกทนุเดมิท่ีเรำมีอยูแ่ล้วอยำ่งไรบ้ำง เพรำะกว่ำท่ีโรงเรียนจะ
ขบัเคล่ือนได้เป็นศนูย์ฯ เรำใช้กระบวนกำร “ใจซือ้ใจ” เพรำะครูเรำเยอะมำก เร่ิมจำกครูแกนน ำจิตอำสำก่อน 
พอใจมำกำรท ำงำนทกุอยำ่งมนัรำบร่ืน จริงอยู่บำงครัง้มีปัญหำบ้ำงแตเ่รำก็เรียนรู้จำกปัญหำ  

โจทย์ที่ ๒ ในฐานะท่ีเป็นครูแกนน า จะท าอย่างไรให้โรงเรียนเครือข่ายท่ีอยู่ในความดูแลของ
เราพัฒนาตนเองให้ได้ เพรำะทกุครัง้ท่ีไปเสริมหนนุ หรือกำรขบัเคล่ือนของนกัเรียนแกนน ำ สิ่งท่ีเรำเจอปัญหำ
คือ ครูเข้ำใจ concept ควำมพอเพียงแคก่ำรประหยดั รู้แคร่ะดบักำรพึง่ตนเองไมส่ำมำรถตอ่ยอดได้ บำงครัง้
บำงโรงเรียนครูเข้ำใจ แตเ่ด็กไมเ่กิด เป็นเร่ืองท่ีท้ำทำยมำกเม่ือเรำไปท ำงำน และเป็นสิ่งท่ีเรำกลบัมำ reflection 
ในกลุม่เสมอวำ่มี case แบบนี ้ บริบทอยำ่งนี ้ เรำจะท ำอยำ่งไร โรงเรียนดำรำฯ อำจจะมีบริบทกำรขบัเคล่ือนท่ี
ไมเ่หมือนกบัโรงเรียนอ่ืน เรำเป็นโรงเรียนในเมือง และเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ กำรท ำงำนตำ่งๆ ต้องเป็นวงจร
เป็นระบบ ทกุอยำ่งก็ผำ่นมำได้ด้วยดีด้วยควำมร่วมมือของครูทกุทำ่น 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ขอบคณุทัง้ ๓ ทำ่น เชิญกลบัเข้ำไปรวมกบักลุม่ ผมไม่ต้องสรุปใดๆ ค ำพดูเหลำ่นี ้
นำ่สนใจมำก ผมเช่ือวำ่แตล่ะโรงเรียน ครูแตล่ะทำ่นจะเผชิญควำมท้ำทำยในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ยัง่ยืน ให้มีพลงั กรุณำแลกเปล่ียนกนัเลยในกลุม่ คนละ ๒-๓ นำที 
 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ : รู้สกึคยุกนัสนกุมำก แตก่ระบวนกำรเรียนรู้ไมไ่ด้จบอยูใ่นห้อง หวัใจของกำรเรียนรู้ไมไ่ด้
อยูท่ี่วิทยำกร กำรเรียนรู้ท่ีดีเป็นกำรเรียนรู้ระหวำ่งเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ กนัเอง เรำเรียนรู้ได้จำกสภำวะตำ่งๆ 
เหมือนภำพยนตร์เม่ือคืน มนษุย์ก็เรียนรู้จำกสตัว์ได้ หรือพฤติกรรมของแบคทีเรีย กำรเปล่ียนแปลงของสภำวะ
อำกำศก็เรียนรู้ได้ น่ีคือกำรเรียนรู้ท่ีคนยกระดบัมำไกล กำรเรียนรู้เป็นกำรเปิดภำยในของเรำรับสิ่งใหม่  แล้วสิ่ง
ใหม่ๆ  จะมำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เชน่ หนงัสือ วิถีของธรรมชำต ิฝนตก แดดออก สำยรุ้งท่ีเกิดขึน้จบัขอบฟ้ำ
ก็ท ำให้เรำป๊ิงได้ เม่ือจิตของเรำผอ่นคลำยเปิดรับ ซึง่ผมก็จะชวนพวกเรำคยุตอ่ เหมือนท่ีเขำบอกว่ำ “เม่ือศิษย์
พร้อมครูก็มำ” ผมพยำยำมจดักระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมวิถีท่ีเรำสำมำรถตกัตวงได้ตลอดเวลำ ถ้ำใจเรำ
เปิด ถ้ำเรำใสใ่จฟัง และอยำกให้กระบวนกำรเรียนรู้ไมอ่ยูใ่นห้องนีอ้ยำ่งเดียว หลงัจำกนีเ้รำจะไปทศันศกึษำ
รอบๆ เผ่ือท่ำนจะได้ข้อคิดดีๆ  
 ก่อนท่ีจะไปอยำกให้ทำ่นนัง่สงบๆ สกั ๓-๔ นำที ผมคิดว่ำ วนันีเ้รำมีเร่ืองดีๆ เยอะมำก อยำกให้ท่ำนจด
บนัทกึว่ำ มีข้อคิดอะไรดีๆ ท่ีนำ่ใจ มีค ำพดูอะไรดีๆ มีควำมรู้อะไรท่ีนำ่สนใจ ใหม่ๆ  สดๆ กบัท่ำนบ้ำง  
 

 
 

_______________________________________________________________________ 

ผู้ เข้ำร่วมแลกเปลีย่นเร่ือง ควำมท้ำทำยในกำรขบัเคลือ่นงำนศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ในกลุม่ 

ผู้ เข้ำร่วมจดบนัทกึกำรเรียนรู้ของวนันี ้



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : เรำจะแบง่ออกเป็น ๒ กลุม่ๆ ละ ๓๐ คน จะมีเจ้ำหน้ำท่ีพำไปเรียนรู้กำรบริหำรจดั
กำรพลงังำนของรีสอร์ท  
 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
  

 

 

Learning Journey  

น ำชมสถำนีผลติแก๊สชีวภำพ สถำนีผลติแก๊สชีวมวล สถำนีไบโอดเีซล 
สถำนีอบแห้งด้วยพลงัแสงอำทติย์ สถำนีผลติภณัฑ์จำกธรรมชำตแิละ
สถำนีบงึบ ำบดั โดย คณุจิรัฐ ศิวรักษ์ 



 
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
วงจรการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  เรำจะเร่ิมด้วยกำรเจริญสต ิ ฝึกสมำธิกนั ผอ่นคลำยกำย ผอ่นคลำยใจ อยูใ่นควำม
สงบ ใช้เวลำประมำณ ๕ นำที อยู่กบัลมหำยใจ กำรมีสติรู้ตวั 
 เร่ืองของกำรฝึกสมำธิ เดี๋ยวนีมี้กำรแพร่หลำยทัว่ไปโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ ในหมูพ่วกจิตแพทย์ท่ี
รักษำพยำบำลคน เม่ือก่อนคนท่ีเครียดง่ำยก็จะกินยำกนั แล้วมีผลข้ำงเคียง ตอ่มำระยะหลงัๆ มีพวกจิตแพทย์ท่ี
สนใจเร่ืองกำรฝึกสมำธิ ใช้สิ่งท่ีเรียกวำ่ stress reduction ในกำรลดควำมเครียด ใช้ได้ผลและเป็นท่ีนิยมทัว่ไป 
วำ่ไปแล้วควำมรู้นีมี้ในทกุศำสนำ และท ำกนัมำเป็นพนัๆ ปี ชว่งหนึง่เรำมองข้ำมไมเ่ห็นคณุคำ่ของมนั โลก
สมยัใหมมี่เร่ืองรำวตำ่งๆ มำกมำยเข้ำมำ ควำมสลบัซบัซ้อนและควำมเร็ว เหตกุำรณ์ท่ีเข้ำมำปะทะสงัสรรค์กนั 
กำรมีสตรู้ิตวั มีสมำธิจงึเป็นเร่ืองส ำคญั 
 การมีสตรู้ิตัวจึงเป็นกุญแจส าคัญในเร่ืองจิตละเอียดอ่อนและในวงจรการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ 
เราพยายามใช้ตัวนีใ้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงตนเอง เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะการเรียนรู้ท่ีแท้จริงคือความสามารถในการแก้ปัญหา ทัง้ปัญหา
ชีวิต ปัญหางาน และปัญหาสังคมได้ 
 กระบวนกำรเรียนรู้ของเรำคือ พยำยำมตัง้ค ำถำมเร่ืองท่ีไอน์สไตน์พดูว่ำ “เรำไมส่ำมำรถใช้ควำมคิดท่ี
อยูใ่นระดบัเดียวกนัท่ีได้สร้ำงปัญหำมำแล้ว” เอำผ้ำขีริ้ว้ผ้ำสกปรกไปเช็ดสิ่งสกปรกมนัไมมี่ทำงสะอำดกวำ่เดมิ
ได้เทำ่ไร ต้องเอำผ้ำท่ีสะอำดกว่ำ เอำน ำ้เนำ่ไปไลน่ ำ้เนำ่เป็นไปไมไ่ด้ ต้องใช้น ำ้ดีไปไลน่ ำ้เนำ่ ควำมคิดก็
เหมือนกนั ควำมคิดท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสร้ำงปัญหำมำแล้ว คดิแบบนีแ้ล้ว สร้ำงปัญหำมำแล้วยงัคดิแบบนีอี้ก 
ปัญหำตำ่งๆ ของประเทศจ ำนวนมำกแก้ไมต่ก ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง ยิ่งแก้ยิ่งหนกั เรำเรียกวำ่ ลิงแก้แห แก้ไมเ่ป็นแหก็พนั
ตวัมนั น่ีก็เหมือนกนั ปัญหำเรำอยู่กบัคนท่ีเข้ำมำดแูลจดุส ำคญัๆ ใช้วิธีคิดเดมิๆ จงึไมส่ำมำรถแก้ปัญหำได้ น่ี
คือสิ่งท่ีไอน์สไตน์พดู และเรำพยำยำมปรับปรุงแก้ไขใหม ่ภำพยนตร์ “I AM” ก็สะท้อนปัญหำได้ดีในควำมลกึซึง้
หลำยๆ รูปแบบ 
 ค ำถำมคือวำ่ท ำอย่ำงไร เม่ือวำนเรำฝึก Design Thinking ไมไ่ด้ใช้สมองคิด ใช้มือคิด เพรำะทำง
วิทยำศำสตร์รับรู้กนัวำ่ กำยของคน ควำมฉลำดไมไ่ด้อยู่ท่ีสมองอยำ่งเดียว ควำมฉลำดอยูท่ี่ใจด้วย แล้วควำม
ฉลำดอยูท่ี่มือของเรำด้วย แตเ่รำอำจไมไ่ด้ใช้มนัอย่ำงเต็มท่ี ศกัยภำพของเรำจงึยงัไม่ถกูดงึออกมำหมด Design 
Thinking เป็นสว่นหนึง่ของกำรพยำยำมท่ีไมใ่ช้แหลง่คดิจำกท่ีเดมิ ถ้ำเรำไปหำท่ีเดมิก็คดิแบบเดมิ ใช้แหลง่ใหม่
คือ “ใช้มือ” แล้วท ำให้เรำเกิดจิตนำกำร เกิดควำมร่วมมือเพรำะตอนระหวำ่งท ำงำนต้องชว่ยกนั ไมไ่ด้ถกกนั
เทำ่ไร เพรำะตำ่งคนตำ่งท ำงำน ท ำเสร็จแล้วก็มำนัง่คยุกนั ตีควำม สร้ำงสญัลกัษณ์ขึน้มำแล้วค้นหำ
ควำมหมำยร่วม น่ีเป็นเทคนิคหนึง่ 



 เรำต้องเข้ำใจวำ่ วิธีคิดของมนุษย์ มี ๒ ประเภทใหญ่ๆ ประเภทหน่ึงเรียกว่า ordinary mind 
แปลว่า จิตปกตธิรรมดาๆ ที่เรามีทั่วไป จิตพืน้ๆ ของคนทั่วไป มีโลภ โกรธ หลง แต่ก็มีสติรู้ดีรู้ช่ัว
พอสมควร มีสามัญส านึกพอสมควร จิตธรรมดาๆ ก็ใช้แก้ปัญหาธรรมดาในชีวิตประจ าวัน 
ควำมสำมำรถธรรมดำจดักำรได้ ไมขี่ห้ลงขีลื้ม ร่ำงกำยแข็งแรงพอ ควำมจ ำใช้ได้พอสมควร พอไปเจอปัญหำ
ยำกๆ จิตธรรมดำแก้ไมต่ก ปัญหาที่ยากๆ ต้องการจิตที่เรียกว่า brightened mind หรือจิตที่สว่างไสว จิต

ท่ีถูกยกระดับ จิตที่ไม่มีความเหน็แก่ตัว จิตที่มีเมตตา จิตที่สงบสว่าง  พระท่ำนบอกวำ่ “ท่ีไหนมีควำม
สงบจะมีควำมสวำ่ง” ตรงนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ จิตอนัสวำ่งไสวเกิดขึน้ได้ทกุคน ในทำงพทุธศำสนำ จะบอกวำ่ จิตท่ี
สวำ่งไสว จนถึงขัน้ๆ หนึง่ก็จะเป็นโพธิจิต  คือจิตท่ีต่ืน สวำ่งรู้ นัน่เป็นระดบัสงูสดุ แตโ่พธิจิตไมใ่ชว่ำ่ขึน้แล้วจะ
ไมต่ก อำจจะขึน้แล้วมีบำงชว่งตกได้ เรำเคยเจอบำงเร่ืองบำงอยำ่ง แต่อย่ำงน้อยมีสภำวะบำงชว่งท่ีจิตสว่ำง
ไสวคดิอะไรบำงอยำ่งออก คดิอะไรดีๆ ได้ มนัป๊ิงแว๊บ จิตแบบนีไ้มไ่ด้อยูใ่นระดบัธรรมดำ มีเรียก brighten 
mind จิตท่ีสวำ่งไสว บำงคนเรียก  insight หรือจิตที่หย่ังเหน็ หย่ังรู้ มองทะลุแหลมคมมาก ป๊ิงแว๊บก็ได้ 

บางค าก็ใช้ค าว่า  intuition ก็ได้ intuition น่ี Osho เขียนหนงัสือเลม่หนึง่ช่ือ intuition มีบำงคนแปลวำ่ เชำวน์
ปัญญำ เป็นกำรคิดท่ีไมต้่องคดิ อยูดี่ๆ มนั แว๊บเข้ำมำ สภำวะแบบนีท้ำงเตำ๋บอกวำ่ท ำจิตให้ว่ำง ท ำจิตให้สงบ 
เพรำะในควำมว่ำงมนัจะมีสิ่งใหมเ่กิดขึน้มำเอง เม่ือจิตคณุวำ่ง จิตคณุสงบไมว้่ำวุน่ มนัจะแว๊บเข้ำมำเอง  สิ่งดีๆ 
จะเกิดขึน้มำเอง เร่ืองแบบนีพ้วกเรำทกุคนมีอยูแ่ล้วเป็นครัง้เป็นครำวบำงชว่ง เชน่ อำบน ำ้ ร้องเพลงมีควำมสขุ 
ผอ่นคลำย แว๊บขึน้มำ แบบนีม้นัเกิดขึน้มำโดยท่ีเรำไมไ่ด้ตัง้ใจ เขำเรียกว่ำ intuition จิตก ำลงัผอ่นคลำย สงบ ไม่
ตงึเครียด หรือแม้กระทัง่ในควำมตงึเครียดเรำก็ยงัสงบได้ สงัเกตด ู จิตแบบนีม้กัเป็นจิตท่ีคอ่นข้ำงสงบ ไมเ่ต้น
ตำม แล้วมนัจะแว๊บเข้ำมำ แล้วเรำจะฝึกให้มนัเกิดบอ่ยๆ ได้ไหม ในแง่ของกำรฝึกจิต เขำบอกวำ่ ท ำได้ เม่ือเรา
มีความสามารถในการ slow down ท าเร่ืองบางเร่ืองให้ช้าลง ทิง้ความว้าวุ่นไว้ช่ัวคราว แล้วมา focus 
ความคิดจิตใจของเราอยู่ ณ ท่ีนัน้ เร่ืองแบบนีมั้นสามารถช่วยคน ช่วยตนเองในช่วงวิกฤตได้  
 

 
  

 



AAR หรือ After Action Review เป็นกระบวนกำรท่ีเกิดขึน้ในสนำมรบ โดยพนัเอก Hal Moore เขำ
ถกูสง่ไปประมำณปี ค.ศ.๑๙๖๓ (พ.ศ.๒๕๐๖) ให้รับมอบหมำยให้ยดึต ำแหนง่ท่ีเวียดนำม ตอนนัน้เวียดกงปรับ
กลยทุธ์ครัง้ใหญ่ในเวียดนำม เดมิเวียดกงรบแบบจรยทุธ์ แต่ชว่งนัน้เขำรบแบบกองทพักบักองทพั ทหำรสหรัฐ
ไมไ่ด้ตัง้ตวัก ำลงัจะถกูตีแตก เวียดนำมเหนือรุกเข้ำมำเวียดนำมใต้เกือบจะแตกหลำยๆ จดุเขำสง่พนัเอก Hal 
Moore กบัพลร่มของเรำไปยนัพืน้ท่ีนัน้ไว้ พลเอก Hal Moore ก็โดดร่มลงไปกบัลกูน้องทัง้กองพนั กองพนัหนึง่
ประมำณ ๘๐๐ คน โดดร่มลงไป ใน ๑-๒ วนัแรก ถกูระดมยิงจำกทกุทิศทำง โงหวัไมข่ึน้ ทหำรตำยไป ๑ ใน ๓ 
ภำยใน ๑-๒ วนัแรก ถ้ำเขำต้องยนัไว้ ๑ อำทิตย์เพ่ือให้กองก ำลงัหนนุมำชว่ย คงตำยกนัหมด สิ่งท่ีเขำให้สญัญำ
กบัลกูน้องไว้ คือ จะพำทกุคนกลบับ้ำนให้ได้ทัง้ท่ีมีชีวิตและท่ีเป็นศพ เขำคดิวำ่ถ้ำเป็นแบบนีไ้มเ่หลือแน ่ เขำจงึ
ระดมสมองกบัลกูน้องประมำณ ๑๐ คน มี ๓ ค าถามใหญ่ๆ ว่า “มันเกิดอะไรขึน้ แล้วจะเกิดอะไรต่อไป
ในการรบ มีจุดอ่อนอย่างไรในการรบ แล้วเราจะท าอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์เหล่านีเ้พื่อจะรับมือ
กับมันให้ส าเร็จ” ระดมสมองกนั ๒-๓ ชัว่โมง คิดแผนใหม ่ปรับกระบวนกำรตอ่สู้ ใหมท่ัง้หมด แล้วท ำให้เขำอยู่
รอดได้เหลือทหำรกวำ่คร่ึง จนมีกองทพัมำสนบัสนนุได้ ท ำให้เขำมีช่ือเสียง และสิ่งนัน้ก็ออกมำเป็นคูมื่อในกำร
ฝึกทหำรอเมริกนั ทกุคนต้องฝึกก่อนออกไปรบ ระหวำ่งรบก็ต้องท ำตลอดเวลำ เขำเรียก AAR ถ้ำเรำอ่ำน
ประวตัิศำสตร์ท่ีมำท่ีไป จะพบวำ่พนัเอก Hal Moore แกไมไ่ด้ต่ืนตระหนก สงบนิ่ง ไมต้่องหว่งกงัวลใดๆ ๒ 
ชัว่โมงนีข้อนัง่คยุระดมสมองกบัมนัวำ่จะท ำอยำ่งไรกบัมนั น่ีคือสภำวะของมนษุย์ ซึ่งสำมำรถวำงหลำยสิ่งได้ 
เพ่ือ focus... ท่ีเลำ่ให้ฟังเพ่ือจะบอกว่ำ มนุษย์มีความสามารถอยู่ เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจฝึก  
 งานที่เราจะท า สังคมไทยจะซับซ้อนขึน้เร่ือยๆ จะยากขึน้เร่ือยๆ เราจะใช้จิตธรรมดาไป
แก้ปัญหาที่ยากกว่าธรรมดาไม่ได้ เราต้องมีจิตที่สว่างไสวหรือจิตที่หย่ังเห็น หย่ังรู้ ท่ีนีจ้ะท าได้
อย่างไร เขาเน้นเลย ฝึก slow down ท าให้มันช้าลง ผ่อนคลาย มี quiet mind  

จิตของเรำมี ๒ ลกัษณะ ๑) active mind เรำมีกนัทกุคน เรำใช้กนัทกุวนั จิตท่ี active ท ำงำน
ตลอดเวลำ คิดๆๆๆ ไมห่ยดุคดิ บำงทีเรียก “จิตลิง” มนัไมอ่ยูส่ขุ แว๊บไปแว๊บมำ active mind ๒) quiet mind 
จิตท่ีสภำวะท่ีสงบ ผอ่นคลำย สงบ สนัต ิมนัจะสว่ำง  

เพรำะฉะนัน้ กระบวนกำรเรียนรู้ของผม ในกำรฝึกพฒันำศกัยภำพควำมสำมำรถของคนในกำร
แก้ปัญหำสงัคม แก้ปัญหำชีวิต แก้ปัญหำท่ียำกๆ ผมจะให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองนีม้ำก เร่ืองของสภำวะกำรฝึก
จิต ท่ีเรำท ำทกุอยำ่ง ทัง้กำรนัง่สมำธิ หรือกระบวนกำรสนทนำ ผมจงึบอกว่ำให้คยุทีละคน คอ่ยๆ ฟังกนั slow 
down กำรสนทนำ แล้วควำมคดิดีๆ อำจจะเกิดขึน้ แม้กระทัง่ท ำแบบฝึกหดัแล้วนัง่จดบนัทึกสิ่งดีๆ น่ีเป็นส่วน
หนึง่ของกำรผึกสภำวะทัง้หลำย เร่ืองแบบนีรู้้ได้อย่ำงไร วำ่เรำมีโอกำสท่ีจะเกิดสภำวะจิตท่ีสว่ำงกวำ่ธรรมดำ 
ผอ่นคลำยกวำ่ธรรมดำ สงัเกตท่ีกำยเรำ ลมหำยใจของเรำจะบอก ถ้ำหำยใจกระชัน้ถ่ี แสดงว่ำอำรมณ์มนัไม่
ปกติ โมโห คนท่ีโมโหกำรหำยใจจะกระชำกแรง ฮึดฮดัๆ ฟืดฟำดๆ เหมือนววัท่ีจะชนกนั แตถ้่ำจิตผ่อนคลำยกำร
เต้นของหวัใจจะช้ำลงด้วย กำรหำยใจจะละเอียด กำยเรำจะบอกได้วำ่สภำวะจิตของเรำเป็นอยำ่งไร เครียดก็จะ
รู้สกึปวดหวั ปวดท้อง จิตท่ีผ่อนคลำย สบำย เลือดลมเดินดี จิตใจผอ่งใส ลมหำยใจเรำจะผอ่นตำมไปด้วย ถ้ำ
จิตละเอียดประณีตจะสงัเกตตวัเองได้วำ่เรำอยูใ่นสภำวะจิตแบบไหน เม่ือเรำโมโห ให้สงัเกตลมหำยใจ หรือนบั 
๑-๑๐ ถ้ำหงดุหงิด ก ำลงัโมโหอยำ่เพิ่งพดู อย่ำเพิ่งโต้ตอบเดีย๋วบำนปลำย  แตพ่อหยดุมนัผ่อนป๊ับก็เข้ำสูภ่ำวะ



ธรรมดำ จริงๆ อนันีท้กุศำสนำมีอยู่ตลอดเวลำ เพียงแตเ่รำไมไ่ด้น ำมำใช้ในกำรท ำงำน ระดมสมอง หรือพดูคยุ
กนั แตเ่รำจะฝึกกนั เพรำะเช่ือวำ่งำนของทำ่นในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงให้มีพลงั กำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรระดมสมอง กำรพดูคยุแลกเปล่ียน ค้นหำกลยทุธ์หรือวิธีกำรท ำให้ดีๆ เป็นเร่ืองส ำคญั น่ีคือเหตผุลท่ีผมให้
ล้อมวงคยุ ฝึกกนัไปเร่ือยๆ ทกุอยำ่งมนัมีเหตมีุผลวำ่ท ำไปท ำไม  

วงจรการเรียนรู้เราต้องพัฒนาทักษะบางอย่าง ความสามารถบางอย่าง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ท่ีลึกซึง้ เพราะการเรียนรู้ท่ีลึกซึง้เท่านัน้จึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซึง้ และการเปล่ียนแปลงอย่าง
ลึกซึง้คือการเปล่ียนกระบวนทัศน์น่ันเอง  
 

____________________________________________________________________ 
 
check in 
 
 ขอให้ล้อมวงกนั ๔-๕ คน คละโรงเรียน คละเพศ คละวยักนั วนันีเ้รำจะเพิ่มเทคนิคบำงอยำ่งเข้ำไป 
เพ่ือให้เกิดกำร slow down และให้เกิดควำมเป็นไปได้ท่ีเรำจะเกิดสภำวะสว่ำงไสว วนันีเ้รำจะเพิ่มกฎกตกิำให้
จิตมนัสวำ่งไสว เร่ิมต้นตัง้แตก่ำรล้อมวง ช่องไฟระหวำ่งคนตอ่คน กำรท่ีนัง่มีระยะช่องไฟก็เหมือนเรำเลน่ดนตรี 
ชอ่งวำ่งระหวำ่งดนตรีท ำให้เกิดควำมงดงำม  

เม่ือวำนอำจำรย์ท ำงำน อำจำรย์จะปัน้สวยเลย ควำมละเอียดประณีตจนเป็นนิสยั มนัจะแสดงออกมำ
โดยไมรู้่ตวั อำจำรย์ลองคิดดวูำ่ เวลำเรำไปในกระบวนกำรประชมุท่ีไหน โต๊ะไมเ่ป็นระเบียบ คนนัง่แบบหมดแรง 
นัง่ไมมี่ควำมสง่ำงำม เรำเห็นแล้วจะรู้สกึได้เลยวำ่คงเป็นกำรประชมุท่ีไมไ่ด้เร่ือง แตถ้่ำเข้ำไปในห้องท่ีคนเขำนัง่
ดดีู ไมใ่ชแ่ตง่ตวัสวย แตน่ัง่สง่ำงำม ด้วยควำมตัง้ใจ เรำจะรู้สกึได้ บรรยำกำศจะสร้ำงควำมรู้สกึให้คนวำ่เข้ำ
กลุม่นีเ้รำต้องประพฤตติวัอย่ำงไร ส ำหรับพวกเรำท่ีเป็นชำวพทุธ เวลำท่ีไปวดัท่ีไหนเรำจะรู้สกึได้ วดัป่ำท่ี
เคร่งครัดมีบรรยำกำศบำงอย่ำง แคเ่ดนิเข้ำไปในเขตวดัก็รู้สกึได้ แตถ้่ำไมเ่ป็นระเบียบเม่ือเข้ำไปก็จะไมมี่
ระเบียบตำม แตถ้่ำเขำสงบนิ่งสะอำดเรำก็ต้องปฏิบตัิตำมไปด้วย กระบวนกำรประชมุจะแผรั่งสีออกมำเลย 
ห้องท่ีมีกำรประชมุท่ีเคร่งครัดสงบ มีวินยั แสดงออกซึง่ควำมตัง้ใจ มนัแผรั่งสีออกมำ คนอ่ืนจะรู้สกึตำมไปด้วย  
 ขอให้น ำปำกกำเป็นสญัลกัษณ์วำงไว้กลำงวง สญัลกัษณ์อนันีห้มำยควำมวำ่ ใครท่ีหยิบปำกกำขึน้มำ
พดู คนอ่ืนต้องฟัง คล้ำยๆ คทำอำญำสิทธ์ิ ใครถือมีอ ำนำจสงูสดุเป็นผู้พดูคนอ่ืนเป็นผู้ ฟัง เหตุผลเพราะเรา
อยาก slow down การสนทนา เพราะการสนทนาสนุกๆ มันอดไม่ได้ ขอซักถาม อันนีเ้ราจะฝึกท าให้
เรามี deep listening ตัง้ใจฟังอย่างลึกซึง้ และพยายามฟังเพื่อจะเข้าใจผู้พูด บำงคนพดูไมเ่ก่งแตสี่หน้ำ
แววตำของเขำมนับอกอะไรบำงอย่ำงเรำ เม่ือเรำตัง้ใจฟังเรำจะได้รับอะไรมำกกว่ำปกต ิเป็นกำรฝึกกำรฟัง  

ฝึกอันท่ี ๒ ผู้พูดขณะท่ีมีปากกาอยู่ในตัว ก็ขอให้มีสตรู้ิตัวว่าการพูดของตนเองเป็นอย่างไร 
เรำใช้เวลำพดูก่ีนำท่ี เรำเตรียมภำษำในกำรพดูอยำ่งไร เป็น story telling เป็นกำรเลำ่เร่ืองท่ีกระชบัแมน่ย ำ 
ภำษำส่ือสำรได้ดี เพ่ือฝึกผู้ ฟังและผู้พดู  



เม่ือพดูเสร็จแล้วขอให้วำงสญัลกัษณ์ไว้กลำงวง พดูวำ่ “Check-in” หมำยควำมวำ่ กำยใจพร้อมแล้วใน
กำรประชมุนี ้ คนท่ีจะพดูตอ่อยำ่หยิบขึน้ทนัที คอยดสูติ ทัง้ระยะประมำณ ๒๐-๓๐ วินำที นัง่ดอูยำกพดูแตไ่ม่
พดู เพ่ือจะ slow down กำรสนทนำ ให้กำรสนทนำช้ำลงจนสงบ เม่ือสงบ คนจะพดูอะไรสกัอยำ่ง พดูจำกควำม
เงียบ มกัจะออกมำจำกควำมรู้สกึข้ำงใน ไมใ่ชจ่ำกสมองมำปำกทนัที  ควำมรู้สกึข้ำงในลกึๆ ท่ีได้ฟังเพ่ือนเลำ่
จะซมึซำบเข้ำมำ ลองสงัเกต  
 โจทย์ ให้คยุเร่ืองประสบกำรณ์เม่ือวำน ท่ีเรำมีกำรให้ควำมรู้ ท ำแบบฝึกหดั design thinking เรำได้
ระดมสมอง ได้เดนิทศันศกึษำในรีสอร์ท ทำ่นอยำกเลำ่ประสบกำรณ์อะไรท่ีนำ่สนใจ น่ำคดิ ทำ่นจะมองจำกมมุ
ไหนก็ได้ ขอให้เป็นควำมรู้สกึสดๆ เกิดขึน้เม่ือวำน  
 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ : เรำจะ reflection กลุม่ใหญ่ มีท่ำนใดท่ีอยำกแชร์ควำมคดิควำมรู้สกึบำงอยำ่ง อนัแรก
เอำกระบวนกำรก่อน ไมเ่อำเนือ้หำ วนันีเ้น้นกระบวนกำรเร่ือง slow down ช้ำลงให้มีสญัลกัษณ์ท่ีเป็นปำกกำ มี
กลุม่ใดมีสติรู้ตวัทกุคน ทิง้ระยะ ๒๐-๓๐ วินำทีก่อนพดู ท ำอยำ่งเคร่งครัด อยำกทรำบวำ่ เม่ือได้ slow down ไม่
รีบพดูทนัที มีควำมรู้สกึอะไรใหม่ๆ  ในควำมคิด ควำมรู้สกึ มีอะไรเปล่ียนแปลงภำยในตนเองบ้ำง  
อ.ศิริขวัญ ท้าวล่า:  ครูศริิพรหยิบปำกกำขึน้มำ ยิม้ก่อนพดู ทกุคนตัง้ใจฟัง พอวำง ทกุคนก็มองหน้ำกนัคดิ
วำ่ เม่ือไรจะถึง ๒๐ วินำที ต่ืนเต้นมำก ใครจะพดู คิดในใจ ผมมองหน้ำกบัครูยพุินใครจะพดูก็คดิวำ่ใครจะจบั
ก่อน ผมพดูเป็นคนท่ี ๒ ได้เตรียมตวัก่อนท่ีจะพดู ถ้ำเขำพดูเสร็จแล้วโยนให้เรำพดูเลย เรำเตรียมตวัไมท่นั 
ตอนนีไ้ด้มีเวลำคดิวำ่จะพดูอะไรก่อน และคอยระวงัวำ่ครูคนไหนจะพดูตอ่หรือเปล่ำด้วย คือต้องมีสติ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :   ขอถำมคนท่ีพดูคนท่ี ๓ ในกลุม่ 
อ.พรไพลิน ขันอาสา:  หลงัจำกท่ีเขำ Check in รอ ๒๐ วินำที ก็นบัในใจ ไมแ่นใ่จวำ่นำฬิกำเรำจะตรงกนั
ไหม บำงคนนบัเร็ว นบัช้ำ มองหน้ำเพ่ือนคนท่ียงัไมไ่ด้พดู วำ่เขำยึดไหม ถ้ำเขำไมย่ดึ เรำก็จบัเลย 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  กำรนัง่คอยรอพดูรู้สึกอย่ำงไร  
อ.พรไพลิน ขันอาสา: สบำยใจไมต้่องรีบ ได้ท ำใจให้สบำยก่อนพดู ลดควำมตื่นเต้นลงไป หำยใจเข้ำลกึๆ ท ำ
ให้ผอ่นคลำยพดูได้สบำยๆ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  คณุภำพตำ่งไปไหมถ้ำเขำพดูป๊ับ แล้วเรำพดูตอ่ทนัที กบัทิง้ไว้ ๒๐ วินำที 
อ.พรไพลิน ขันอาสา: คณุภำพตำ่งเหมือนทำนอำหำรรสชำติหนึง่แล้วไปทำนอีกรสทนัที โดยท่ีเรำไมไ่ด้ด่ืม
น ำ้ เชน่ ทำนรสชำตขิมแล้วทำนอีกอนัได้รสแปลกๆ น่ี เหมือนแยกวำ่เร่ืองเก่ำจบไปแล้ว เรำจะเร่ิมเร่ืองใหมน่ะ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  มีทำ่นใดอยำกแชร์เร่ืองกำรทิง้ระยะ ๒๐ วินำทีไหม มีอะไรเปล่ียนแปลงคณุภำพกำร
พดูกำรคยุ กำรคดิไหม เห็นประโยชน์ไหม 

ผู้ เข้ำร่วม check in ในกลุม่ยอ่ยควำมรู้สกึจำกประสบกำรณ์เมื่อวำน 



อ.อวยพร หว่างตระกูล: จำกกำรทิง้ระยะ ๒๐ วินำที ท ำให้สิ่งท่ีจะพดูมนัมีควำมหมำยมำกขึน้ ค ำพดู
ท่ีจะใช้ เป็นค ำพดูกระชบั และส่ือควำม สำมำรถท่ีจะท ำให้กลุม่ของเรำเข้ำใจ จะดีกวำ่เวลำสัน้แล้วพดูออกมำ 
มีเวลำกลัน่กรองในสิ่งท่ีเรำจะพดู วำ่จะพดูอยำ่งไรให้ส่ือควำมได้ดีและมีควำมหมำย 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : เรำไมต้่องคิดอะไรมำก เวลำเลน่หมำกฮอสกบัเพ่ือน เวลำคูต่อ่สู้ เขำเดิน เรำก็เดนิเลยมี
สิทธิแพ้ แตถ้่ำมีเวลำคิดวำ่ เขำเดนิมำแบบนี ้ถ้ำเรำเดนิแบบนีแ้ล้วเขำจะเดนิอย่ำงไรตอ่ ยิ่งกำรแขง่ขนัระดบัโลก 
เขำมีกำรกดนำฬกิำให้เดิน อีกฝ่ำยเขำคดิจนนำฬิกำหยดุจงึจะเดนิ เขำไมไ่ด้เดนิทนัที เขำใช้เวลำคดิแล้วคิดอีก
จงึจะเดนิหมำกตอ่ไป อนันีก็้เหมือนกนั การชะลอการพูดลง ให้สงบลงช่ัวคราว แทนท่ีจะเป็น active mind 
เราท าให้เป็น quiet mind  

มีไมก่ี่แหง่ท่ีจะสำมำรถท ำได้บอ่ยๆ เพรำะคนมนัอดึอดั ผมเคยร่วมเวทีท่ีองักฤษ ถ้ำไม่มีอะไรจะพดูก็ไม่
ต้องพดู ไมรู้่สกึอยำกพดูก็ไมต้่องพดู บำงทีนัง่เงียบๆ ๓ นำทีเหมือน ๓ ชัว่โมง ๓ นำทีท่ีไมมี่ใครพดูมนันำนมำก 
มนัอดึอดั เพรำะจิตไมห่ยดุ กำรไมพ่ดูนำน ๓ นำทีมนัทรมำนส ำหรับคนบำงคนมำก ฝำกเอำไว้ลองคิดด ู ถ้ำมี
ประโยชน์ในทีมงำนท่ีรู้ใจกนัเข้ำใจกนัดี ทำ่นอยำกได้กำรคิดท่ีดีมีคณุภำพทกุคนมีสว่นร่วม ทกุคนภำคภมูิใจใน
กำรร่วมคดิร่วมท ำ ลองทดลองการ slow down มันจะท าให้คุณภาพของการคิดพจิารณาปัญหาของท่าน
ดีขึน้ การท่ีคนครุ่นคิดนาน แล้วพูดที่เรียกว่า speak from the silent พูดมาจากความเงียบมักจะมี
คุณภาพที่ดีขึน้กว่าเดมิเสมอ 
 กำรท่ีเรำพยำยำมท ำโรงเรียนเป็นศนูย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองท่ีไมง่่ำย เพรำะกระแสหลกั
เป็นกระแสของวตัถ ุกำรบริโภค ซึง่เรำรู้วำ่ตอ่ไปจะมีปัญหำแนน่อน แตค่นสว่นใหญ่ยงัเช่ือตำมกระแสแบบนีอ้ยู่ 
ทัง้นกัเศรษฐศำสตร์ก็ยงัเช่ือ และกำรโฆษณำยงัมีกำรกระตุ้นเร้ำให้เห็นทกุวนัๆ ฉะนัน้กระแสเร่ืองนีค้อ่นข้ำง
ยำกอยูพ่อสมควร ดงันัน้ กำรรับมือกบัเร่ืองยำกๆ แบบนี ้กำรสนทนำ กำรครุ่นคิดเพ่ือให้ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ มีพลงั
ขบัเคล่ือนมนัไมจ่บลงง่ำยๆ ดงันัน้ กำรพฒันำและกำรเรียนรู้ไปเร่ือยๆ จงึเป็นเร่ืองส ำคญั กระบวนกำรท ำให้จิต
สงบ ผอ่นคลำย ท ำให้กำรท ำงำนของเรำไมเ่ครียด ผมไมอ่ยำกให้คนท ำงำนแบบนีมี้ควำมเครียด หรือภำวะ
กดดนัสงูเกินไป กดดนัเล็กๆ พอได้อยู่ แตถ้่ำกดดนัสงูมนัไมไ่หว นกักีฬำทกุคนท่ีเข้ำแขง่ขนัจะมีกดดนัเล็กๆ 
เสมอ ไมมี่ใครไมมี่ควำมกดดนัเลย เพรำะควำมกดดนัท ำให้ต่ืนตวัระมดัระวงั แตถ้่ำกดดนัมำกๆ จะเกิด
ควำมเครียด พอเครียดมำกๆ ก็จะมีผลทำงกำย ทำงใจ ผมอยำกให้คนท ำงำนแบบนีมี้สขุภำพกำย สขุภำพจิตดี 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพื่อนมนษุย์ดี เพรำะวำ่รูปแบบของกำร take action เศรษฐกิจพอเพียงมีหลำยรูปแบบ 
เรำพลิกแพลงอยำ่งไรก็ได้ แตแ่ก่นอยูข้่ำงในตวัเรำเอง ควำมสมัพนัธ์ของเรำกบัเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 
ควำมสมัพนัธ์ของเรำกบัธรรมชำต ิ ว่ำพอเหมำะพอสมอยูต่รงไหน ไมมี่ใครจะมำวำงสตูรตำยตวั เรำต้องพินิจ
พิจำรณำเองตำมกำลเทศะ ตรงนีเ้ป็นสิ่งส ำคญั ซึง่เรำจะเรียนรู้กนัตอ่ไป  
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 



I We It 
 

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  ผมจะให้ทฤษฎีบำงอยำ่งท่ีคิดวำ่น่ำจะเป็นเคร่ืองมือบำงอยำ่งในกำรพิจำรณำท ำให้
โครงกำรยัง่ยืน การท างานแบบนีต้้องท างานอย่างมีสต ิ ตระหนักรู้ เป็นการท างานเชิง ๓ มิต ิ ๓ ระดับ  
คือ มิตขิองความเป็นฉัน (I)  มิตขิองเรา (We)  และมิตขิองผลลัพธ์ (It) เราจะท าอะไรต้องเหน็ทัง้ ๓ 
มิต ิ ตวัฉนั ตวัเพ่ือนๆ ทีมงำน ชมุชน องค์กร หรือโรงเรียน คือเรำ ฉนัและเรำจะสร้ำงสิ่งท่ีเรำปรำรถนำเป็น
สิ่งของ โครงกำร เป็นผลิตภณัฑ์ คือ It  

๓ ระดบัคืออะไร ระดับแรกส าคัญมาก คือ ระดับหลักคิด ปรัชญา คุณค่าความหมายของ

โครงการนัน้/สิ่งนัน้ เร่ิมต้นด้วยควำมคดิมำก่อน ควำมคดิจำกหลกัปรัชญำ คณุคำ่ควำมหมำย หรือระดบัแรก
คือ ระดบัจิตวิญญำณ ทกุอยำ่งต้องวำงด้วยตรงนี ้ เหมือนอย่ำงภำพยนตร์เร่ือง I AM มนัสะท้อนอยูท่ี่จิต
วิญญำณ (spirituality) คณุคำ่ควำมหมำยอยู่ตรงไหน สิ่งท่ีเรำเรียกวำ่ กระบวนทศัน์ ต้องมำก่อน ตีให้แตก เชน่ 
แก่นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ท่ีไหน เราต้องตตีรงนีใ้ห้แตก ไม่เช่นนัน้ก็จะจับได้แค่
เปลือก  

I งานท่ีท ามีความหมายอย่างไรกับตัวฉัน มีความหมายอย่างไรกับความเป็นมนุษย์ของตัวฉัน 
ท าไมฉันจึงมาท าเร่ืองนี ้ เพรำะผอ.สัง่ หรือเพรำะอยำกได้ต ำแหนง่ อยำกได้โลร่ำงวลั ตีให้แตกวำ่งำนนีมี้
ควำมหมำยตอ่ตวัฉนัอยำ่งไร คณุคำ่อยูต่รงไหน  

We คุณค่าของพวกเราที่มาท างานนี ้ ปรัชญาของพวกเราที่จะท าด้วยกันคืออะไร พวกเรำไมว่ำ่
จะเป็นโรงเรียน ทีม เครือข่ำย ถ้ำมีแคฉ่ันไมมี่เรำ เรำไมเ่ห็นคณุคำ่ควำมหมำยก็ขำดพลงัท่ีลกึซึง้ 

 



It  ผลลัพธ์ของสิ่งนัน้ เชน่ กำรปลกูผกัสวนครัว แปลงผกัเป็นฐำนเรียนรู้ แล้วคุณค่าทางจิตวิญญาณ

มันอยู่ตรงไหน คณุคำ่อยู่แคผ่กั แปลงผกัหรือ  คณุคำ่ควำมหมำยท่ีแท้ของแปลงผกัคืออะไร ต้องเห็น
ควำมหมำยของสิ่งท่ีตวัเองท ำ 

เหมือนตวัอย่ำงท่ีมีชำย ๓ คนก ำลงัก่ออิฐ มีคนถำม “ก ำลงัท ำอะไรอยู”่ คนแรกบอก “ก ำลงัก่ออิฐ” คน
ท่ีสองบอก “ก ำลงัสร้ำงก ำแพง” คนท่ีสำมบอก “ก ำลงัสร้ำงโบสถ์ท่ีมีควำมหมำยตอ่คนท่ีจะมำสืบสำน
พระพทุธศำสนำ” ทัง้ ๓ คนก ำลงัก่ออิฐเหมือนกนัแตส่ภำวะของจิตของคนท่ีท ำไมเ่หมือนกนั ผลท่ีได้ก็จะตำ่งกนั 
คนก่ออิฐก็ก่อไปเร่ือย เทียบกบัคนท่ีจะสร้ำงโบสถ์ จิตของเขำจะน้อมไปสูส่ิ่งท่ีมีคณุคำ่เหนือกว่ำ มีคณุคำ่มี
ควำมหมำย งำนของเขำจะประณีตมำกขึน้ เพรำะเขำไมไ่ด้ท ำเพ่ือตนเอง แตท่ ำเพ่ือสิ่งท่ีเขำเคำรพนบัถือ  

เพรำฉะนัน้ เรำต้องตีให้แตกวำ่โครงกำรศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ของเรำท่ีเป็น it คณุคำ่ควำมหมำยอยูต่รงไหน 
เชน่ สถำพรพดูวำ่ “อยำกเห็นเดก็กลบับ้ำน กลบัท้องถ่ิน” วิชำสงัคมศกึษำหรือท้องถ่ินศกึษำ คณุคำ่ของมนัอยู่
ตรงไหน คณุคำ่ของกำรศกึษำเก่ียวกบัท้องถ่ินอยู่ตรงไหน แล้วมนัใช้วิชำประวตัศิำสตร์มำชว่ยเล่ำได้ไหม วิชำ
ศลิปะ เศรษฐศำสตร์มำเลำ่ได้ไหม วิชำค ำนวณมนัเก่ียวกบักำรศกึษำท้องถ่ินไหม...ถ้ำเรำมองแคร่ะดบัแรก ตรง
ฐำนนีส้ ำคญัมำก ถ้ำไมมี่ฐำนตรงนี ้ อยำ่งอ่ืนก็คลอนแคลน เร่ืองปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเรำจะท ำ เร่ือง
กระบวนกำรเรียนรู้ เพรำะเม่ือเดก็เขำจบไปแล้ว เขำยงัยึดมัน่ ไมว่ำ่เขำจะไปเข้ำมหำวิทยำลยั อำชีวะ จบแล้ว
เขำกลบับ้ำน มำท ำอะไรเพ่ือสงัคม มนัมีเร่ืองคณุคำ่ควำมหมำยติดตวัเขำไปแล้ว และมนัมีควำมหมำยท่ีวำ่ โลก
อนำคตมนัเก่ียวข้องกบัตรงนีอ้ย่ำงไร ต้องเห็นอนำคตข้ำงหน้ำด้วยเม่ือตนเองจะเตบิเป็นผู้ใหญ่  

ระดับที่ ๒ คือ ระดับที่เป็นโครงสร้างและกระบวนการ เม่ือเราหาความหมายเจอแล้ว เราต้อง
สร้างโครงสร้างและกระบวนการอะไรให้ยั่ งยืน ตวัฉนัท ำโครงสร้ำงนีข้ึน้มำท ำไม โครงสร้ำงมีหลำยอยำ่ง 
เชน่ โครงสร้ำงทำงกำยภำพ โครงสร้ำงท่ีไมใ่ชก่ำยภำพแตเ่ป็นกฎระเบียบกติกำ หรือทรัพยำกรตำ่งๆ ท่ีจะมำ
สนบัสนนุงำน มันมีโครงสร้างอะไรท่ีฉันเข้าไปเกี่ยวข้อง โครงสร้างที่สนับสนุนงานของฉันให้สามารถ
ท าได้อย่างต่อเน่ือง กระบวนการอะไรที่จะท าอย่างต่อเน่ือง เพรำะถ้ำไมมี่โครงสร้ำงก็ไมมี่กระบวนกำร 
มนัสมัพนัธ์กนั โครงสร้ำงมีตัง้แตร่ะบบ IT (ไอที) สถำนท่ี ส ำนกังำน อำคำร แปลงผกั และมีกระบวนกำรอะไร
เข้ำมำเก่ียว วิชำทัง้หลำยมีโครงสร้ำงอะไรของวิชำ หลกัสตูรก็เป็นโครงสร้ำงประเภทหนึง่ ในหลกัสตูรท่ีเป็น
โครงสร้ำงก็ต้องมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีมีชีวิตชีวำ เรำจะใช้กระบวนกำรเดมิๆ หรือกระบวนกำรใหม่ๆ  
design thinking ก็เป็นกระบวนกำรหรือเคร่ืองมือหนึง่ท่ีจะใช้ โครงสร้ำง กระบวนกำร วิธีกำร รวมทัง้เคร่ืองมือ
เพ่ือท ำให้งำนนีส้ ำเร็จได้  

ระดับสุดท้าย คือผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เราปรารถนาคืออะไร ผลลพัธ์อำจเป็นวิสยัทศัน์ของตนเอง 
วิสยัทศัน์ของโรงเรียน วิสยัทศัน์เป็นผลลพัธ์อนัมำจำกฉันคดิ หรือจำกกำรระดมสมองคดิร่วมกนั วิสยัทศัน์เป็น
ผลลพัธ์ท่ีต้องกำร หรือผลลพัธ์อำจคือผลงำนท่ีจบัต้องได้ เชน่ ควำมสะอำดของโรงเรียน กำรประหยดัพลงังำน
ของโรงเรียน เชน่ โรงเรียนดำรำวิทยำลยัมีนกัเรียน ๖,๐๐๐ กวำ่คน ต้นทนุของกำรใช้พลงังำนจะต้องสงูมำก 
ผลลพัธ์คือกำรลดต้นทนุพลงังำน (คำ่ไฟฟ้ำตำ่งๆ) แสดงว่ำทำ่นบรรลบุำงอยำ่งของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว น่ีคือ 
ผลลพัธ์ท่ีจบัต้องได้ ผลลพัธ์มีตัง้แตท่ี่จบัต้องได้ จนถึงท่ีจบัต้องไมไ่ด้เป็นผลลพัธ์ทำงจิตใจ เชน่ วิสยัทศัน์  



ผลลัพธ์นีมี้ความหมายอย่างไรต่อตัวฉัน มีความหมายอย่างไรกับเรา ไม่ใช่ผลลัพธ์เพื่อ
ผลลัพธ์อย่างเดียว เพรำะถ้ำเป็นผลลพัธ์เพ่ือผลลพัธ์อย่ำงเดียว  จดั event  เสร็จแล้วหำยไป จดัแล้วเป็นขำ่ว
แล้วจบไป...ไมมี่ควำมยัง่ยืน แตผ่ลลพัธ์บำงอย่ำงอยูน่ำน มนัมีผลสะเทือนท่ีคนเอำไปคดิตอ่ เอำไปท ำตอ่ 
เพรำะฉะนัน้ผลลัพธ์ต้องย้อนมาที่ความหมาย เม่ือมีความหมายจึงจะยั่งยืน เม่ือความหมายอยู่ในตัว
ฉัน ความหมายอยู่ในตัว we เข้าใจแล้วว่า ผลลัพธ์นีมี้โครงสร้างอะไรมาสนับสนุน มีกระบวนการ 
วิธีการอะไรสนับสนุน เราก็จะผลิตซ า้ได้ แต่ถ้ามีผลลัพธ์แล้วไม่เข้าใจโครงสร้าง กระบวนการ วิธีการ 
ก็อาจจะเป็นการท าแล้วหายเลย ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและไปสอนต่อได้  

กำรเรียนรู้ท่ีดีคือ กำรสนทนำกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ บำงคนอำจเคยเรียนเร่ืองนีก้บัผมไปแล้ว แตผ่มวำ่
ในเมืองไทยยงัไมมี่ใครเอำเร่ืองกำรท ำงำนอยำ่งมีสติตระหนกัรู้ แบบ ๓ มิต ิ๓ ระดบันีม้ำใช้เทำ่ไร ผมก็เอำจำกท่ี
ไปเรียนรู้กบัคนอ่ืนมำอีกที แล้วอำ่นหนงัสือของเขำ ซึง่ผมก็วำ่ดี ท ำให้เรำมีสตติระหนกัรู้ในสิ่งท่ีเรำท ำ
ตลอดเวลำว่ำเรำท ำไปท ำไม มนัมีควำมหมำยอยำ่งไรตอ่ตวัเรำ มีควำมหมำยอย่ำงไรกบัทีม มีควำมหมำย
อยำ่งไรกบัชมุชน แล้วกำรกระท ำทัง้หลำยมนัต้องมีผลบำงอยำ่งเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง เรำก็ต้องสร้ำงมนั
ขึน้มำด้วย ไมใ่ชค่ิดแคฉ่นั แล้วก็ผลอย่ำงเดียว แตค่วำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคนพงั  ได้ผลจริงเพรำะ ผอ.บีบ ต้องเอำ
ให้ได้ ท ำ ท ำ ต้องท ำให้ได้ แล้วอย่ำงไร...ได้ของจริง แตค่วำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมนษุย์กบัมนษุย์พงั แล้วพอผอ.
ย้ำยไปอยูโ่รงเรียนอ่ืน แตท่ิง้ปัญหำไว้ข้ำงหลงั น่ีแหละคือควำมยัง่ยืน  

 เรำมำคยุกนั ลองทบทวนมองย้อนกลบัไปกบัโครงกำรท่ีเรำท ำ มีอะไรท่ีเรำจะต้องทบทวนบ้ำง เรำได้
ท ำ ๓ มิต ิ๓ ระดบัอยำ่งตระหนกัรู้แคไ่หน หรือเน้น แค ่๒ ระดบั แค ่I กบั It แตลื่ม we หรือท ำแค ่I กบั we แต่
ลืม It มนัก็เป็นไปได้ ลองทบทวนแล้วเลำ่สูก่นัฟัง เจตนำท่ีผมอยำกนัง่คละกลุม่เพ่ืออยำกให้คยุอยำ่งสบำยใจ
เพรำะถ้ำอยูใ่นโรงเรียนเดียวกนัอำจคยุไมไ่ด้เตม็ท่ี คยุเป็นกำรมองย้อนตนเอง ไมก่ล่ำวโทษผู้ อ่ืน มองตวัเองวำ่
ตวัเรำมีสว่นร่วมไหม เป็นกำรทบทวนเพ่ือแลกเปล่ียนบทเรียนซึง่กนัและกนั เรำจะได้กลบัไปปรับปรุงแก้ไข มอง
ย้อนกลับไปความส าเร็จทัง้หลาย เราได้ใช้กระบวนการ I – we - It ไหม หรืออาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวหรือ
อาจไม่ได้ใช้หรือใช้บางตัว  

 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ขอให้แตล่ะกลุม่ชว่ยสรุปวำ่เม่ือได้เรียนรู้ ๓ มิต ิ๓ ระดบั กำรท ำงำนอย่ำงมีสต ิ ท่าน
ได้ข้อคิดอะไรบ้าง ที่เป็นข้อคิดดีๆ ความรู้ร่วมของกลุ่มที่เราน่าจะเอาไปใช้ในการท างานในโครงการ
ของตนเอง  
 

 

ผู้ เข้ำร่วมแลกเปลีย่น เร่ืองกำรท ำงำนอยำ่งมีสติตระหนกัรู้ ๓ ระดบั ๓ มิติ  (I – We -  It) 

ผู้ เข้ำร่วมสรุปควำมรู้จำกกำรแลกเปลีย่นเร่ือง I – we- It  
และน ำผลงำนมำวำงกลำงห้อง เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วม Shopping Idea 

 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ผมเอำแบบฝึกหดันีม้ำ เพ่ือให้เรำมีสติตระหนกัรู้วำ่เรำก ำลงัจะท ำอะไร ต้องท ำ
อะไรบ้ำงจงึจะยัง่ยืน ถึงวำ่เรำจะไมอ่ยูแ่ล้วกำรท ำงำนก็ยงัจะด ำเนินตอ่ไป น่ีคือเหตผุลท่ีเอำควำมรู้นีม้ำให้คยุได้
ถกกนั แลกเปล่ียนกนั และมีผลงำนเป็นข้อเขียนในฟลิปชำร์ต อยากให้น าสิ่งท่ีเขียนไปทาบกับสิ่งท่ีเราท า
มา หัวใจคือ น่ีเป็นกระจกส่องว่าผลงานของแต่ละโรงเรียนว่าท่านได้ใช้กระบวนการ ๓ มิต ิ ๓ ระดับ
หรือเปล่า อาจใช้โดยไม่รู้ตัว หรืออาจใช้ ๒ มิต ิ หรืออาจมีระดับเดียว ผมไม่รู้ ส าคัญท่ีท่านต้อง
มองเหน็เอง โดยตระหนักรู้ ไม่ใช่ฟลุค หรือว่าท ามิติเดียว หรือบางคน ๒ มิต ิเพื่อจะได้ทบทวน และ
จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต  

ลองดงูำนของตนเองหรือของโรงเรียนอ่ืนก็ได้ วำ่ผลงำนท่ีปรำกฏ เป็นศนูย์เรียนรู้ฯ ท่ีท ำมำหลำยปีแล้ว
ก็ดี หรือศนูย์เรียนรู้ฯ ใหม่ก็ดี ทำ่นได้ใช้ ๓ มิต ิ ๓ ระดบัไหม สิ่งท่ีเขียนขึน้มำของแตล่ะกลุม่ มนัสะท้อนก่ีมิตก่ีิ
ระดบั น่ีเป็นกำรระดมสมอง ทบทวนสิ่งท่ีท ำมำของแตล่ะโรงเรียน อำจำรย์ท่ีนัง่อยูน่ี่มำจำกหลำยโรงเรียน พบ
อะไร...ทำบแล้วมนัใช ่หรือยงัมีชอ่งวำ่งระหวำ่งทฤษฎีกบัสิ่งท่ีได้ปฏิบตัมิำแล้ว ถ้ำมีช่องวำ่งเรำก็ปรับได้ ไมเ่ป็น
ปัญหำ แตข่อให้ตระหนกัรู้วำ่ สิ่งท่ีเรำท ำมีชอ่งว่ำงหรือเปล่ำ หรือไมมี่ชอ่งว่ำง  

มีทำ่นใดอยำกแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผม กบัเพ่ือนๆ ในกลุ่มใหญ่ ไมต้่องหว่งเร่ืองผิดเร่ืองถกู กำรเรียนรู้
คือ สงัเกตสิ่งท่ีท ำมำ และสิ่งจะพฒันำตอ่ไป เพรำะกำรเรียนรู้เป็นกำรปรับปรุงให้ดีขึน้เร่ือยๆ ไมห่ยดุยัง้  
อ.อวยพร หว่างตระกูล : จำกแผนผงัของอำจำรย์เห็นด้วยว่ำ กระบวนกำรนีดี้ และน ำไปใช้ได้ ถ้ำพดูถึง I คือ 
ตวัเรำ เรำอยูค่นเดียวไมไ่ด้ เรำต้องหำเพื่อนร่วมเดนิทำง คือ ตวั we และตวั we นีใ้นควำมคดิของดฉินัหมำยถึง
เพ่ือนร่วมงำน ผู้บริหำร ชมุชน ผู้ปกครอง ทัง้หมดนีน้ ำไปสูต่วั ๓ ระดบัคือทกุคนต้องมีควำมเช่ือมีควำมคิดไปใน
ทิศทำงเดียวกนัแล้วก็ร่วมกนัสร้ำงกระบวนกำร ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ในควำมหมำยของดฉินัมีหลำยประเดน็ จะ
เป็น they ดีไหมหรือจะเป็น it ถ้ำเรำท ำทัง้ ๓ ระดบั ๓ มิตแิล้ว ก็จะออกมำเป็นผลลพัธ์วำ่ เพ่ือนร่วมงำนเห็น
คณุคำ่ พฒันำสูว่ิสยัทศัน์ ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงกระบวนกำร มุง่เข้ำสูก่ำรพฒันำ 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ : น่ีก็เป็นผลลพัธ์อนัหนึง่ได้ ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงก็เป็นผลลพัธ์อีกอยำ่งหนึง่ อยู่ท่ีวำ่เรำ
ตัง้อะไรเป็นผลลพัธ์ของเรำ เพ่ือนเข้ำใจก็เป็นผลลพัธ์อนัหนึง่ ผลลพัธ์ก็คือเกิดสนำมเดก็เลน่ หรือผลลพัธ์คือ
ชมุชนเข้ำมำมีสว่นร่วม เหมือนกำรประชมุครัง้ท่ีแล้ว มีตวัอยำ่งโรงเรียนขนำดเล็กเป็นโรงเรียนประถม ชมุชนเอำ
ข้ำวเปลือกมำให้ โรงเรียนนีไ้มต้่องหว่งวำ่ไมมี่ข้ำวกิน ขึน้อยูก่บัวำ่เรำตัง้อะไรเป็นผลลพัธ์ ผลลพัธ์เกิดขึน้มำได้
อยำ่งไร เกิดขึน้จำกตวัฉนัและตวัเรำ และมีกระบวนกำรตำ่งๆ ในกำรระดมพลงัให้เกิดควำมร่วมมือ 

ท่ีผมชวนคยุคือ กำรใช้ ๓ มิต ิ๓ ระดบั เพรำะผมเห็นงำนไมน้่อยท่ีถกูผลกัดนัโดยคนท่ีมีอ ำนำจ มุง่เอำ
ผลลพัธ์ และไมมี่ควำมร่วมมือของทีม คนก็เหน่ือยล้ำ เซ็ง พอผอ.คนนีไ้มอ่ยู ่ โครงกำรนีก็้ไมเ่อำแล้ว น่ีคือ 
สภำวะหนึง่ท่ีอยำกคยุเพรำะงำนของเรำต้องกำรควำมยัง่ยืน ต้องขยำยผลตอ่ไป ท่ีอำจำรย์บอกก็เป็นสว่นหนึง่
แล้วละ่  
อ.กรรณิการ์ ถมปัด:  กระบวนกำรท่ีอำจำรย์ให้ ท่ีส ำคญัคือเป้ำหมำยท่ีเรำตัง้ไว้ ตวั I ต้องรู้ก่อนวำ่เรำท ำอะไร 
ยดึเป้ำหมำยนัน้เป็นหลกั จำกนัน้น ำมำคยุกนัในทีมงำนคือ we แล้วคดิหำกระบวนกำรหรือ process วิธีท่ี



น ำไปสูเ่ป้ำหมำย เม่ือถึงเป้ำหมำย ถ้ำไมป่ระสบควำมส ำเร็จ เรำก็ย้อนกลบัมำดวูำ่ กระบวนกำรท่ีทัง้ I และ we 
ท ำเป็นอยำ่งไร เพ่ือปรับปรุงให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้มำ  
คุณรัตนา กิตกิร: มีข้อสงัเกตวำ่ ถึงแม้อำจำรย์ตัง้โจทย์ I we it และให้หลกั ๓ มิตวิำ่ มีหลกัคิด โครงสร้ำง
กระบวนกำรและผลลพัธ์ แตเ่จอว่ำในวงเวลำคยุน ำ้หนกัหรือสดัสว่นเนือ้หำจะตกอยู่ท่ีกระบวนกำรท ำ คือท ำ
อยำ่งไรคอ่นข้ำงเยอะ แตก่ำรพดูถึงคณุคำ่ควำมหมำยและผลลพัธ์จะแตะ แตส่ดัสว่นน้อยไป เชน่ อำจำรย์บอก
วำ่ เร่ิมท ำไมมี่ศรัทธำ ไมรู้่เร่ือง แต่ท ำไปแล้วเกิดศรัทธำ อำจำรย์ไมไ่ด้ขยำยค ำว่ำ ศรัทธำหรือคณุคำ่ของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีอำจำรย์ขบัเคล่ือนอยู่ มีควำมหมำยกบัชีวิตอำจำรย์อยำ่งไร กำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออะไร ต้องกำรให้เดก็เอำไปใช้ เม่ือท ำแล้วจะเกิดอะไร กบั I we it อยำ่งไร ตรงนีไ้มถ่กูขยำยควำม  
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ดีนะ ผมไมรู้่วำ่จะงงกนัมำกน้อยแคไ่หน แต่กำรกวนสมองใหมม่นัดี เพรำะท ำให้เรำฉกุ
คดิ เพรำะกระบวนกำรเรียนรู้บำงครัง้จะมีกำรงงสบัสนบ้ำง ท่ีแตล่ะคนพดูหมำยควำมวำ่อะไร แตเ่ดี๋ยวจะมีกำร
จดัระเบียบของมนัเอง  

ผมจะเลำ่ให้ฟังวำ่ ทำงมลูนิธิฯ ได้แจ้งไปยงัอำจำรย์ทกุทำ่น โปรดท ำกำรบ้ำนมำ เพ่ือจะน ำมำดกูนั แต่
เรำไมมี่กำรดกูนั ตำ่งคนตำ่งเขียนตำ่งคนตำ่งติดผนงั เรำไมรู้่วำ่ท ำไมไมด่กูนั...อบุำยมนัอยู่ตรงไหน อบุำยไม่
ตำ่งจำกท่ีเรำท ำ design thinking แตล่ะคนก็จะปัน้แล้วเลำ่ให้ฟังวำ่ควำมหมำยมนัคืออะไร แตก่ำรบ้ำนท่ี
โรงเรียนเขียนมำ เป็นกำรพดูออกมำตรงๆ ออกมำเป็นค ำพดู ออกมำเป็นกระบวนกำร เป็น mind map น่ีคือผล
ท่ีเรำท ำกนัมำ แล้วเรำอธิบำยเป็น poster ในรูปแบบท่ีแตกตำ่งหลำกหลำยแล้วแตก่ระบวนกำรท ำงำนของแต่
ละกลุม่ หัวใจคือ เราได้ฉุกใจคิดไหมว่า “ที่เราเขียนกันมา แก่นแท้ของความส าเร็จของเราอยู่
ตรงไหน” สิ่งที่เราท าแล้วน าเสนอมันดีพอแล้วหรือยัง มีอะไรท่ีเหนือกว่านีแ้ต่เราไม่ได้เขียน หรือท า
อะไรตกหล่นไปบ้างหรือเปล่า บางทีสิ่งที่เขียนไม่เท่ากับสิ่งท่ีเราท า เป็นไปได้ไหม...เป็นไปได้มำกเลยวำ่
สิ่งท่ีเรำท ำมีมำกกวำ่สิ่งท่ีเขียน แสดงวำ่ มีหลำยสิ่งหลำยอยำ่ง ประสบกำรณ์จริงของทำ่นไมถ่กูเขียนออกมำ
เพ่ือกำรเรียนรู้ทัง้หมด กำรเรียนรู้บำงอยำ่งของทำ่นอำจตดิกรอบบำงอยำ่งว่ำต้องน ำเสนอแบบนี ้ มีแบบนีห้รือ
เปลำ่ ของท่ีดีๆ อำจหลน่กรอบไปก็ได้นะ...  

ผมเคยรู้จกักบัศลิปินคนหนึง่ช่ือ เป้ สีน ำ้ เขำชอบวำดรูปสีน ำ้มำก และมีควำมสำมำรถในกำรแตง่เพลง 
เม่ือไมน่ำนมำนี ้ ผมไปเย่ียมเขำท่ีสตดูโิอท่ีริมแมน่ ำ้นครชยัศรี เขำเลำ่วำ่เคยวำดภำพในป่ำต้นน ำ้เม่ือปี ๒๕๓๗ 
เข้ำไปในป่ำ ตัง้แคมป์ชำยป่ำ วนันัน้ทัง้วนัเดนิเข้ำไปในป่ำเพ่ือไปวำดรูปสีน ำ้ กลบัมำวนันัน้เขำดผูลงำนตวัเอง
หลงัจำกท่ีวำด “ท ำไมงำนของเรำแยอ่ย่ำงนี ้ ป่ำมนัสวยกว่ำนีต้ัง้เยอะ แตท่ ำไมผลงำนสีน ำ้ท่ีเรำวำดมำไมไ่ด้เทำ่
ควำมงำมของป่ำ” เพรำะหวัใจของกำรวำดทัง้หลำย สิ่งส ำคญัคือ ต้องท ำเร่ืองแสงและเงำ เม่ือเข้ำไปในป่ำ แสง
และเงำตำ่งๆ สวยมำก แตส่ิ่งปรำกฏออกมำในภำพไมส่วย ท ำไมละ่ เขำนกึขึน้ได้วำ่ วิธีกำรมองของเขำ กำรดงึ
เอำควำมงำมของป่ำลงบนแผน่กระดำษด้วยสีน ำ้ วิธีกำรมองของเขำไมดี่ มองไมถ่กู...น่ีเป็นข้อคิดท่ีน่ำสนใจ
ส ำหรับคนท ำงำน เขำบอกว่ำ “เวลำวำดภำพ เวลำมองทะเลต้องมองไกลเป็นกิโลเมตร ให้เห็นภำพใหญ่ ให้เห็น
แสงมำจำกท้องฟ้ำ พืน้น ำ้ เพรำะสีของท้องฟ้ำและพืน้น ำ้มนัจะสะท้อนเข้ำหำกนั ต้องเห็นโขดหิน ผมต้องมอง
เป็นกิโลเมตรจงึจะเก็บควำมงำมของท้องทะเลและท้องฟ้ำได้หมด ถ้ำวำดภำพแมน่ ำ้ต้องมอง ๓๐๐-๔๐๐ เมตร



จงึจะเห็นควำมงำมของท้องน ำ้ ต้นไม้ ฟำกฝ่ัง แตถ้่ำเข้ำไปในป่ำ แสงแตล่ะเมตรๆ จะไมเ่ทำ่กนั เพรำะแสงท่ี
ลอดผำ่นป่ำมำ แสงไมเ่ทำ่กนั ผมต้องมองเป็นเมตรจงึจะเก็บควำมงำมได้ วำดภำพเหมือนกนั กำรมองแตล่ะ
เร่ือง มิตใินกำรมองตำ่งกนั”  

น่ีก็เหมือนกนั สิ่งท่ีอำจำรย์ท ำเป็นประสบกำรณ์ทัง้หลำย อำจำรย์มองด้วยอะไร และท่ีอำจำรย์ดงึ
ขึน้มำเพื่อจะน ำเสนอพวกเรำ ควำมมีชีวิตชีวำของสิ่งท่ีอำจำรย์ท ำมำทัง้หมดดงึออกมำหมดไหม หรือไปดงึ
ออกมำเป็นค ำพดูใหญ่ๆ น่ีคือควำมท้ำทำยอนัแรก มองย้อนกลบัเพรำะอำจำรย์ท ำทกุอยำ่งด้วยตนเอง มนัต้อง
มีอะไรมำกกวำ่นัน้หรือเปลำ่ น่ีคืออบุำย เพ่ือให้เรำได้เห็นสิ่งท่ีเรำท ำ แล้วมองย้อนกลบัเพ่ือเรำจะได้ปรับใหม่  

ผมเคยคยุเร่ืองแบบนีก้บัอำจำรย์ประเวศ วะสี สิ่งท่ีส ำคญัคือ ตาในเราต้องเห็นก่อน ก่อนที่ตานอก
จะเหน็ ตานอกเหน็ตาในต้องเห็นด้วย ถ้าเหน็แต่ตานอกตาในไม่เห็น เราก็จะไม่เหน็ความลึกซึง้ 
อำจำรย์ประเวศจงึเลำ่ให้ฟังวำ่ ทำ่นองัคำรทำ่นจะวำดเส้นลำยไทยได้สวยมำก เม่ือหลำยสิบปีก่อน ท่ำนองัคำร
ไปวำดภำพต้นโพธ์ิ ให้โบสถ์แหง่หนึง่แถวสระบรีุ คนบอกวำ่ ต้นโพธ์ิของทำ่นสวยมำก เป็นลำยไทยท่ีสวย แต่
ทำ่นองัคำรไมพ่อใจให้ลบ วำดใหม่ครัง้ท่ี ๒ คนก็บอกวำ่สวยแล้ว ทำ่นบอกวำ่ไมพ่อใจ ทำ่นบอกวำ่ไมส่วยเทำ่
ตำในเห็น  ตำในต้องเห็นควำมงำมอะไรบ้ำงอยำ่งแล้วมือจงึจะเคล่ือนไปตำม...อนันีก็้เหมือนกนั ผมว่า
อาจารย์ท าอะไรมามากมายแต่ว่าอาจารย์ดงึออกมาหมดไหม เห็นความลึกของมันไหม เหน็กุญแจ
ส าคัญของมันไหม มันมีความหมายอย่างไร ถ้าเหน็ป๊ับจับให้ม่ัน กระบวนการส่งต่อ ไม่ว่าจะเป็น
รายงาน เร่ืองเล่าอะไรก็ดี มันจะมีความลึกมากกว่าเดมิ จะมีชีวิตชีวามากกว่าเดมิ เพรำะฉะนัน้
กระบวนกำรเรียนรู้หลำยสิ่งหลำยอยำ่งผำ่นทัง้ตวัหนงัสือ วิดีโอ เร่ืองเลำ่ ผำ่นปำกตอ่ปำกด้วย น่ีคือเหตผุลว่ำ
ท ำไมกระบวนกำรท่ีผมท ำกบัทำ่น ย ำ้แล้วย ำ้อีก จริงๆ แล้วเพ่ือท่ีจะกระตกุตวัท่ำนวำ่ จริงๆ สิ่งท่ีทำ่นได้ท ำ
มำแล้วมีประสบกำรณ์มำกกวำ่ แตว่ิธีกำรเลำ่  กำรน ำเสนอของท่ำนอำจตกหลน่ไป เหมือนภำพวำด เพ่ือจะให้
เห็นอนันีอ้นัหนึง่ 

อนัท่ี ๒) ถ้ำจบัให้แมน่เรำก็จะจบักระบวนกำรนี ้ ผมยืนยนัวำ่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองทวนกระแส
โลก แตไ่มแ่นอี่ก ๒๐-๓๐ ปีข้ำงหน้ำมนัไมใ่ชก่ระแสทวนแล้ว มนัจะเป็นกระแสหลกัแล้วเพรำะโลกแหง่อนำคต 
กระบวนกำรบริโภคนิยมพอถึงจดุๆ จดุหนึง่มนัจะไปตอ่ยำกแล้ว แตก่วำ่จะถึงตรงนัน้ กว่ำท่ีจะมีสตรู้ิตวัมนัใช้
เวลำอีกนำน พวกทำ่นก็จะเป็นรุ่นแรกๆ ท่ีเดินหน้ำไปกบักำรทวนกระแสจนกว่ำกำรทวนกระแสจะกลำยเป็น
กระแสหลกั เพรำะฉะนัน้ท่านก็ต้องพยายามให้พลังทวนกระแสมีพลังได้เร็วกว่านี ้ เพรำะถ้ำมีพลงัเร็วกวำ่
นีป้ระเทศชำติก็จะฟืน้ตวัได้เร็วกวำ่นี ้คนจะได้ทกุข์ยำกน้อยลงกวำ่นี ้คนจะไมห่ลงผิดเทำ่นี ้ ... มนัมีควำมหมำย 
แล้วควำมหมำยของทำ่นมนัผำ่นไปยงัชมุชน รุ่นเดก็รุ่นเยำวชน อยำ่งสถำพรเขำก็เป็นตวัอย่ำงหนึง่ของคนท่ี
ได้รับแรงบนัดำลใจ แล้วเขำก็ไปตอ่  
 ท ำไมในหลวงทรงบอกวำ่ ระเบดิจำกภำยใน ...ฐานที่ส าคัญท่ีสุด (หลักคิด ปรัชญา คุณค่า
ความหมาย) คือการเร่ิมต้นจากภายในตนเองก่อน ตัวฉันต้องเหน็ว่างานนีมี้ความหมายอย่างไรกับ
ชีวิตฉัน มันมีความหมายอย่างไรกับลูกหลานท่ีจะมารับต่อไป น่ีคือ แรงบันดาลใจ (aspiration หรือ 
inspiration) คือระเบิดจากภายใน ข้างในมันมีพลังขับเคล่ือน ถ้าให้หนักๆ ต้องมี passion มีไฟที่จะไป
ข้างหน้าให้ได้ ตรงนีต้้องมีในตวัของปัจเจกแตล่ะคนก่อน เพรำะควำมยัง่ยืนมนัอยู่ข้ำงใน ไมว่ำ่ข้ำงนอกจะเป็น



อยำ่งไร แตข้่ำงในมนัยงัมีเข็มทิศอยู ่ เหมือนกบัเข็มทิศท่ีจะชีไ้ปทำงทิศเหนือตลอด ไมว่ำ่จะอยูท่ำงไหนก็จะชีไ้ป
ทำงเหนือ ฉะนัน้ข้ำงในของเรำเป็นตวัส ำคญั 

 ท่ีนีถ้ำมว่ำ คนๆ หนึง่มีแรงบนัดำลใจมีไฟในตวั แตพ่อท ำงำนเป็นทีมมีสิทธ์ิเละ ถ้ำตำ่งคนตำ่งติดอยู่ใน
ควำมเป็นปัจเจก เพรำะวิธีกำรตีควำมของแตล่ะคนอำจจะไมเ่หมือนกนั แล้วถ้ำคนมีไฟแตล่ะคนอยำกจะเอำ
แพ้เอำชนะกนัมนัก็จะทะเลำะกนัได้ นกัฟุตบอลท่ีเก่ง ๑๑ คนไมไ่ด้หมำยควำมวำ่จะเป็นทีมท่ีเก่งท่ีสดุ บำงทีใน
ทีมจริงๆ มีคนเก่งแค ่ ๔ คนท่ีเหลือฝีมือธรรมดำๆ แตเ่ล่นเป็นทีมได้ดี เพรำะฉะนัน้กญุแจของควำมส ำเร็จอยูท่ี่ 
we คือควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคนกบัคน ผอ. รองผอ. ครูแกนน ำกบัครูแกนน ำด้วยกนั ครูแกนน ำกบันกัเรียนแกน
น ำ นกัเรียนแกนน ำกบันกัเรียนด้วยกนั ตรงนีจ้ะเป็นตวัส ำคญั ควำมสมัพนัธ์ตอ่กนัและกนั  

ถ้ามี We กับคุณค่าความหมาย ตัวอ่ืนก็จะมาเอง เราก็จะสร้างโครงสร้างที่ดี กระบวนการที่ดี
ได้ ผลลัพธ์ที่ดีจะไม่หนีไปไหน เพราะคุณค่าและความหมายอยู่ข้างในแล้ว และจะพลิกแพลงได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีเร่ืองยากทัง้หลายแต่ก็ไปได้เร่ือย เพราะ ๒ ตัวนีแ้ข็งแกร่ง แล้วพอเกิดผลส ำเร็จ 
ยิ่งท ำให้เกิดควำมช่ืนใจ เกิดควำมฮกึเหิม คนทกุคนอยำกได้รับควำมช่ืนใจเป็นควำมปิต ิ อยำกไปอีก อยำก
เอำชนะอีก อยำกไปข้ำงหน้ำอีก คนท่ีเป็นนกักีฬำ ได้สัง่สมจำกชยัชนะเล็กๆ น้อย จนได้เหรียญทองแดงแล้ว
อยำกได้เหรียญทอง ถ้ำเรำท ำแล้วแพ้บอ่ยๆ มนัหงอยเหมือนกนันะ ไมส่นกุ แตถ้่ำพบควำมส ำเร็จเล็กๆ มนัช่ืน
ใจ อยำกไปอีก น่ีคือ ควำมสมัพนัธ์ของทัง้หมด แต่เร่ืองผลลพัธ์เป็นตวัรอง มำทีหลงั มนัจะย้อนไปท่ีควำมภมูิใจ
ของทีมงำน คนท ำก็ช่ืนใจ กระบวนกำรสร้ำงควำมช่ืนใจ สร้ำงควำมมัน่ใจให้ตนเอง ให้กนัและกนัตลอดเวลำ  

น ำ้หนกัของกญุแจทัง้หลำย อบุำยท่ีอำจำรย์ท ำ ไมว่ำ่สิ่งท่ีท ำจะเป็นของจบัต้องได้ หรือจบัต้องไมไ่ด้ 
มนัอยูท่ี่กำรตีคณุคำ่ควำมหมำยให้แตก...ทกุวิชำ ไมว่ำ่วิชำประวตัศิำสตร์ วิชำสงัคม วิชำคณิตศำสตร์ วิชำ
ตำ่งๆ เม่ือใสค่วำมหมำยเข้ำไปมีอะไรมำกกวำ่ธรรมดำ มนัไมใ่ชว่ิชำธรรมดำแล้ว เป็นวิชำท่ีมีชีวิตชีวำมี
ควำมหมำยทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน มนัมีอะไรบำงอยำ่งท่ีเกินกวำ่ธรรมดำขึน้ไป คือมนัมีหวัใจ มีวิญญำณอยูใ่นนัน้ 
มนัมีท่ีมำท่ีไป  

เม่ือวำนท่ีสถำพรพดูถึงโรงเรียนของเขำ หวัใจคือกลบัมำยงัท้องถ่ิน เพรำะตอ่ไปสิ่งท่ีนำ่สนใจ และผม
คดิว่ำจะเป็นปัญหำระยะยำวของหลำยๆ ประเทศถ้ำตัง้ตวัไมต่ิด คือ กำรเติบโตของเมือง หนุม่สำวจะหลัง่ไหล
เข้ำเมืองเยอะ ด้วยแสงสีเสียง ควำมสะดวกสบำย และหน้ำท่ีกำรงำน ชนบทจะคอ่ยๆ ร้ำงลงๆ ดแูนวโน้มใน
เมืองจีน ในอินเดีย ในมำเลเซีย ท่ีตำ่งๆ คนจะอยูใ่นชนบทน้อยลง แตท้่ำยท่ีสดุรากฐานของทุกประเทศต้อง
รักษาสมดุลระหว่างเมืองกับชนบทให้ได้ ฉะนัน้ กำรรักท้องถ่ิน กำรดแูลท้องถ่ินให้แข็งแรง ดแูลธรรมชำต ิ
ฐำนกำรผลิต ฐำนกำรเกษตร คณุคำ่ของท้องถ่ิน ภมูิปัญญำของท้องถ่ิน มนัต้อง balance กบัควำมทนัสมยัให้
ได้ ประเทศท่ีรำกท้องถ่ินขำด ประเทศนัน้ตอ่ไปจะไปไมเ่ป็น...น่ีคือเหตผุลวำ่เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่
แปลงเกษตร เลีย้งไก่ ขุดสระ มันมีคุณค่าซ่อนอยู่ทัง้สิน้ ดงึภูมิปัญญา ดงึความรักความผูกพัน ความ
ภาคภูมิใจดูแลรักษาบ้านเกิดของเราให้ดี ส่ิงท่ีบรรพบุรุษมอบให้เราจะอยู่ตรงนัน้หมด อยู่ในวิชา
ศิลปะ อยู่ในวิชาสังคม อยู่ในวิชาค านวณ แม้กระท่ังวิชาชีววิทยา เพียงแต่เราต้องใส่คุณค่า
ความหมายเข้าไปในวิชาที่สอน พอมีความหมายแล้วมันจะมีอะไรมากกว่าธรรมดา  



อำจำรย์ก็ท ำมำไมน้่อย ผมมำชว่ยจดัผงักำรอธิบำยให้ง่ำยขึน้เร็วขึน้ เพรำะถ้ำอยูใ่นผงัแล้ว มนัจะมี
วิธีกำรอธิบำย วิธีเลำ่ เรำจะไมต้่องเสียเวลำกบักำรเดนิโดยท่ีไมมี่ผงั กำรมีผงัคือ มีแผนท่ี ถ้ำมีแผนท่ีในกำรเดนิ
จะง่ำยกวำ่ เสียเวลำน้อยกว่ำ  
 

__________________________________________________________________________ 
 
แนวโน้ม 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : ขอเชิญคละกลุม่ กลุม่ละ ๔ คนหรือ ๕ คน  เรำจะมำคำดคะเน และเตรียมรับมือกบั
อนำคต ตัง้แตว่นัแรกถึงตอนนี ้ เรำมองย้อนกลบัไปทบทวนอดีตของโครงกำรท่ีเรำท ำ ตัง้แต ่ time line หรือ 
design thinking เป็นกำรมองย้อยกลบัในสิ่งท่ีท ำมำ เป็นควำมภำคภมูิใจ ควำมหนกัใจหรือเห็นอปุสรรคท่ีผำ่น
มำ แล้วเรำพยำยำมถอดเป็นควำมรู้ แล้วผมเตมิเร่ือง คิด ๓ ระดบั ๓ มิติ เพ่ือให้เรำจดัระบบได้ ให้งำนของเรำ
แข็งแรงตอ่ไปในอนำคต  

ตอนนี ้เรำจะคิดไปในอนำคตจนถึงปี ๒๕๖๐ (อีก ๔ ปีคร่ึง จนถึงเดือนธันวำคม ๒๕๖๐)  บำงคนบอก
วำ่เกษียณแล้ว ท่ำนคิดแบบนัน้ไมไ่ด้ คิดแบบนัน้ไมใ่ชค่นท่ีมอบแผ่นดนิให้ลกูหลำน แม้ผมจะเกษียณแล้วยงัมี
พินยักรรมให้คนได้ใช้ตอ่ ผมเกษียณมำแล้วผมยงัมำชว่ยงำนตอ่ เพรำะผมยงัเป็นคนในชมุชน เรำจะคิดไปถึงปี 
๒๕๖๐ ตอนนัน้สถำนกำรณ์โลก สถำนกำรณ์ของสงัคมไทย สถำนกำรณ์ของอำเซียน จะพลิกผนัไมน้่อย แทนท่ี
เรำเรียนรู้จำกอดีต เรำต้องรู้จกัเรียนรู้จำกอนำคตท่ียงัมำไมถ่ึง เรำจะคำดกำรณ์ว่ำมนัจะเกิดเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ได้ 
แล้วเรำเตรียมรับมือ น่ีเป็นกำรใช้ชีวิตอยำ่งไมป่ระมำท คำดคะเนอนำคตวำ่จะเป็นอย่ำงไร  

อยำกให้อำจำรย์แตล่ะทำ่นครุ่นคิด จบัแนวโน้มอนำคต จำกวนันีถ้ึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ วำ่จะมีอนำคต
อะไรท่ีท้ำทำยหรืออนำคตท่ีอำจเป็นอนัตรำย ตอ่ชมุชน ตอ่โรงเรียน หรือจงัหวดัของท่ำน โอกำสด้ำนบวกท่ีเรำ
จะท ำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึน้ เช่น มีเทคโนโลยีทนัสมยัมำสนบัสนนุในกำรส่ือสำร เทคโนโลยีท่ีเรำจะประยกุต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเทคโนโลยีชำวบ้ำนแบบสมยัใหม ่หรืออะไรก็แล้วแต ่ เป็นแนวโน้มด้ำนบวก หรือทำ่นอำจ
คดิแนวโน้มท่ีเป็นด้ำนลบ อนัตรำยท่ีจะมำถึงท่ีต้องระวงัให้ดี เชน่ เศรษฐกิจของเรำจะซวนเซอยำ่งหนกั 
เน่ืองจำกกำรใช้จำ่ยเกินตวั แล้วจะกระทบตอ่กำรจ้ำงงำน ตอ่เศรษฐกิจครัวเรือน เพรำะหนีส้ินครัวเรือน
มหำศำล และท่ีเรำไมไ่ด้คดิหรือนกัเศรษฐศำสตร์ลืมคิดไป หนีส้ินครัวเรือนของประเทศไทยอนัตรำยตรงไหน.. 
อนัตรำยเพรำะเรำไมรู้่ว่ำมีคนก่ีเปอร์เซ็นต์ท่ีกู้หนีน้อกระบบ หนีน้อกระบบท่ีดอกเบีย้แพงมำก และมีแก๊งตำม
เก็บทวงหนี ้ตอนนีต้วัเลขนีไ้มมี่ใครรู้ชดั เป็นล้ำนถึงแน่ๆ  แตไ่มรู้่ก่ีล้ำน หลำยคนต้องปิดบ้ำน ย้ำยไปอยูท่ี่อ่ืน มนั
ไมใ่ชห่นีธ้รรมดำ หนีเ้มืองไทยมนัมีกำรคกุคำมสวสัดภิำพ มนัมีผลกระทบตอ่สภำพของครอบครัว  

ผมอยำกให้อำจำรย์นัง่ครุ่นคิดวำ่ มีอะไรเป็นแนวโน้มอันตรายที่เราต้องเตรียมตัวระมัดระวัง 
และมีแนวโน้มใดบ้างที่อาจารย์อาจจะเหน็ว่าเป็นโอกาสในการท างาน ต่อการเดนิหน้าเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวโน้มอะไรท่ีจะมีผลกระทบต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หรือศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็น
แนวโน้มด้ำนบวก ๓ แนวโน้ม แนวโน้มด้ำนลบ ๓ แนวโน้ม หรือด้ำนละเท่ำไรก็ได้ มีแนวโน้มด้ำนบวกแค ่ ๑ 



แนวโน้มหรือแนวโน้มด้ำนลบ ๕ แนวโน้มก็ได้ หรือบำงท่ำนจะมองโลกในแง่ดี มีด้ำนบวก ๔ แนวโน้ม ด้ำนลบ ๒ 
แนวโน้มก็ได้ แตร่วมกนัแล้วเทำ่กบั ๖ แนวโน้ม ให้แตล่ะคนได้ครุ่นคดิอยำ่งอิสระ จำกประสบกำรณ์ท่ีตนเองท ำ
มำ จำกกำรอ่ำนหนงัสือพิมพ์ จำกกำรพดูคยุกบัเพ่ือนฝงูญำตพ่ีิน้อง แล้วเรำประเมินแนวโน้มจำกสำยตำของ
เรำ ให้แตล่ะคนครุ่นคดิรวมแล้ว ๖ แนวโน้ม  

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ :  ให้อำจำรย์แตล่ะท่ำนเลำ่ให้เพ่ือนฟังวำ่ แนวโน้มของตนเองท่ีเลือกมำ ๖ แนวโน้มมี
อะไรบ้ำง และให้อธิบำยว่ำมีเหตผุลวำ่ท ำไมเลือกแนวโน้มนีเ้ป็นแนวโน้มท่ีท้ำทำย ให้เลำ่ทีละคน เม่ือเล่ำจน
ครบแล้ว สงัเครำะห์เป็นแนวโน้มของกลุม่เหลือ ๘ แนวโน้ม  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ :  ให้แบง่เป็น ๒ กลุม่ใหญ่ น ำผลงำนเร่ืองแนวโน้ม วำงเรียงสลบัฝ่ังละ ๕ กลุม่ จะได้ 
shopping idea กนัง่ำยหน่อย เรำจะเห็นควำมเหมือนควำมตำ่ง บำงกลุม่นำ่สนใจเขำหยิบประเดน็เร่ืององค์กร
มำด้วย นอกจำกเร่ืองสงัคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจแล้ว พยำยำมสงัเกตแนวโน้มท่ีตำ่งไปจำกของกลุม่ตนเอง  
 

ผู้ เข้ำร่วมแตล่ะทำ่นครุ่นคิดเร่ืองแนวโน้มที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึน้ในปี ๒๕๖๐  
และมีผลกระทบตอ่โครงกำรเศรษฐกิจพอเพยีง 

ผู้ เข้ำร่วมสงัเครำะห์แนวโน้มที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ในปี ๒๕๖๐ 



 
 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ :   ผมอยำกให้ Reflection กนัหนอ่ยหลงัท ำแบบฝึกหดัแล้วว่ำ พอทำ่นได้ท ำแนวโน้มซึง่
เป็นกำรประเมินจำกกำรเก็บข้อมลู จำกกำรเฝ้ำด ูแล้วประเมินวำ่เป็นแนวโน้มด้ำนบวกและด้ำนลบ แบบฝึกหดั
กำรให้ดแูนวโน้มมีประโยชน์อยำ่งไรตอ่กำรคิดท่ีจะท ำเร่ืองศนูย์กำรเรียนรู้ฯ มีประโยชน์อยำ่งไรท่ีได้ประเมิน
แนวโน้มท่ีอำจจะเกิด มีใครอยำกแลกเปล่ียนควำมเห็น มีประโยชน์อยำ่งไรและรู้สกึอะไรด้วย 
อ.ทองใบ ขันสมบัติ: ท่ีได้เห็นแนวโน้ม ให้ประโยชน์ส ำหรับคนท่ีขบัเคล่ือน คือ ได้มีวิธีกำรวำงแผนป้องกนัสิ่งท่ี
จะเกิดขึน้ ควำมรู้สกึเม่ือเห็นหลำยๆ คนน ำข้อมลูตำ่งๆ มำแลกเปล่ียนกนั เรำได้ข้อมลูตรงกนั รู้สกึวำ่สิ่งท่ีจะ
แก้ไขตอ่ไปนี ้เรำนำ่จะไปได้ถกูทำง จะเห็นแนวทำงในกำรชว่ยกนัแก้ไขได้ดีขึน้ 



อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  นำ่สนใจ อำจำรย์บอกวำ่ รู้สึกว่ำนำ่จะเห็นแนวทำงในกำรแก้ไขให้ดีขึน้ น่ีเป็นควำมคิด
หรือควำมรู้สกึ ควำมรู้สกึ เช่น ตกใจ ต่ืนเต้น เหน่ือย เซ็ง น่ีคือควำมรู้สกึ ท ำไมผมถำมควำมรู้สกึ ผมไมไ่ด้ถำม
ควำมคดิ อนัแรกผมถำมว่ำ มีประโยชน์อะไร ทำ่นก็ตอบได้ดี สอง คือ แล้วรู้สกึอยำ่งไร ท ำไมผมจีท่ี้ควำมรู้สึก 
อ.นงนุช อุดกันทา :  เป็นกำรวดัระดบัวำ่มีควำมมุง่มัน่ตัง้ใจในกำรแก้ปัญหำหรือเห็นแนวโน้มแล้วจะท ำ
อยำ่งไร ควำมรู้สกึมนัจะบง่บอกวำ่ตัง้ใจหรือแผว่ไปแคไ่หน  
อ.สถาพร พันธุประดษิฐ: ประโยชน์คือ เห็นภำพอนำคตถึงปี ๒๕๖๐ แนวโน้มปัญหำท่ีจะเกิด และมี
ภมูิคุ้มกนัในกำรท่ีจะเตรียมลกูศษิย์เรำอยำ่งไรให้เผชิญปัญหำนัน้ได้ เพรำะไมมี่โอกำสท่ีปัญหำนัน้จะไมเ่กิด มนั
เกิดแนน่อน เรำจะท ำอยำ่งไรให้ลกูศษิย์เผชิญปัญหำนัน้ได้ และพอ่แมข่องลกูศษิย์เรำก็มีโอกำสเผชิญปัญหำ
นัน้ได้ด้วย น่ีคือประโยชน์ท่ีผมได้รับ 

ควำมรู้สกึเศร้ำใจและดีใจด้วย เศร้ำใจ เพรำะท่ีระดมควำมคิดกนัออกมำมีแนวโน้มด้ำนลบมำก แต่
ด้ำนบวกมีน้อย ท่ีเศร้ำใจยิ่งกวำ่คือ ผมอำย ุ ๒๓ แล้วถ้ำไมมี่อะไรผิดพลำดกบัชีวิตผม ผมต้องอยูไ่ปอีกอยำ่ง
น้อย ๕๐ ปี กวำ่ผมจะสิน้ลมหำยใจ แสดงวำ่ผมต้องเผชิญสิ่งเหลำ่นีแ้น่นอน น่ีเป็นควำมเศร้ำใจท่ีต้องอยูเ่ผชิญ
กบัมนั ควำมดีใจคือยงัมีสิ่งเป็นบวกอยู่... ทัง้เศร้ำใจและดีใจ 
อ.สุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา:  สิ่งท่ีเป็นประโยชน์คือ เรำหลำยๆ คนเป็นผู้ มีประสบกำรณ์รู้วำ่อนำคตจะเกิด
อะไรขึน้ และคิดเหมือนสถำพรพดูวำ่มนัคงเกิดแน ่ ประโยชน์คือเรำรู้แล้วเรำจะได้เตรียมควำมพร้อมป้องกนั 
หรือแก้ไขให้ผลร้ำยลดลงมำกท่ีสดุ ควำมรู้สกึท่ีเกิดขึน้คือ มนัเป็นธรรมชำตขิองปัญหำวำ่จะต้องมีทำงออก แต่
ไมรู้่วำ่จะมีทำงออกจริงหรือเปลำ่ เพรำะปัญหำหลำยๆ ข้อท่ีเขียนมนัคำนกนัอยูร่ะหวำ่งด้ำนลบและด้ำนบวก 
เชน่ วฒันธรรมท่ีเส่ือมโทรมลงของสงัคมไทย เดก็ไทยก้ำวเข้ำสูโ่ลกของวตัถนุิยม บริโภคนิยม พอมำดดู้ำนดี จะ
เห็นวำ่สถำบนัครอบครัวต่ืนตวัในกำรสร้ำงคณุคำ่ทำงวฒันธรรม หรือสถำบนัทำงศำสนำ มีคนเข้ำวดัมำกขึน้ 
แตพ่อไปดแูนวโน้มทำงด้ำนลบ สถำบนัทำงศำสนำเข้ำสู่พทุธพำณิชย์ มนัคำนกนัอยู่ มนัเป็นธรรมชำตขิองสิ่ง
ตำ่งๆ ในโลก ดีใจท่ีเรำยงัมีควำมสมดลุของสงัคมอยู่ มีสิ่งตำ่งๆ คอยคำนไมใ่ห้สิ่งไมดี่เกิดขึน้มำกจนเกินไป 
อ.ลักขณา จงเจนกลาง: พดูถึงด้ำนลบ รู้สกึเป็นกงัวล เหตขุองปัญหำรุมเร้ำเข้ำมำ เหมือนกบัวำ่มนัเศร้ำใจ
มำกกวำ่ ถ้ำกลำ่วถึงกำรพลิกวิกฤตเป็นโอกำส ก็เป็นโอกำสดีท่ีโรงเรียนศนูย์ฯ จะได้วำงเป้ำหมำยเพ่ือพฒันำ
ผลผลิตของเรำในอนำคต 
อ.ปนัดดา ปัญฎีกา: กิจกรรมนีข้อตัง้ช่ือเองวำ่ วงล้ออนำคต เพรำะวงล้อคือ กำรขบัเคล่ือน future ต้อง
เดนิทำงตอ่ไปเร่ือยๆ กิจกรรมนีเ้ป็นเกรำะป้องกนั เป็นกำรท ำนำยวำ่ในอนำคตถ้ำเกิดปัญหำนีเ้รำจะหำทำงออก
อยำ่งไรได้บ้ำง เชน่ ปัญหำบคุลำกร น่ีคือสิ่งท่ีเรำจะต้องวำงแผนไว้ลว่งหน้ำ เชน่ กำรโยกย้ำยในสำยงำน
โรงเรียนรัฐบำลเรำจะป้องกนัอยำ่งไรได้บ้ำง ในด้ำนดี ทนุท่ีเรำมีอยูแ่ล้วเรำจะตอ่ยอด เสริมยอดให้เกิดพฒันำท่ี
ยัง่ยืนมำกขึน้อย่ำงไร 
อ.สวัสดิ์ มะลาหอม: ผมเขียน ๖ ข้อ ปัญหำ ๔ มีควำมดีแค ่๒ ท่ีวิตกกงัวล ทัง้สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของ
คนในสงัคม หลำยๆ คนบอกวำ่ นำ่กลวั ผมเช่ือวำ่ประเทศไทยอยำ่งไรก็อยูร่อด เพรำะประเมินภำพใกล้ๆ ตวัเรำ 
ถำมเพ่ือนโรงเรียนท่ีเป็นศนูย์กำรเรียนรู้ฯ เห็นเดก็พฤตกิรรมดีขึน้ สงัคมพฤติกรรมดีขึน้ นำ่อยู่ขึน้ จงึเช่ือวำ่หลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีศนูย์ฯ เรำท ำอยู่ ถ้ำเรำขยำยผลหลกักำรท่ีถกูต้องออกไป ทกุฝ่ำยเร่งมือ เด็กท่ี



จบออกมำจำกโรงเรียนมธัยมปลำย อีก ๔-๕ ปี เขำจะมำดแูลบ้ำนเมือง ผมเช่ือวำ่ อยำ่งไรก็ตำม ประเทศไทยก็
อยูร่อด 
อ.ธนิตา กุลสุวรรณ:  กิจกรรมท่ีเรำท ำก็เหมือนเรำถอดบทเรียนอนำคตว่ำ เรำท ำอะไร ท ำท ำไม ถ้ำเรำไมท่ ำ
จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ำเรำท ำก็เกิดเป็นบวก ไมท่ ำก็เกิดเป็นด้ำนลบ ถ้ำเรำเร่ิมต้นวนันี ้ ทกุสถำบนั ทกุคนท่ีเข้ำร่วม
ตรงนีเ้ป็นแกนน ำ พยำยำมขยำยผลไปสู่โรงเรียนอยำ่งถกูต้อง ก็จะมีคนดีมำกขึน้ มหำวิทยำลยัก็ยงัทนัท่ีจะ
ปลกูฝังคนท่ีจะออกไปมีอำชีพเป็นแมพ่ิมพ์ ถ้ำเรำไมท่ ำจะต้องเสียหำยอยำ่งท่ีเรำถอดบทเรียนออกมำ ก็เห็นวำ่
เรำช้ำไมไ่ด้อีกแล้ว ควำมรู้สึกคือ หวำดหวัน่วำ่จะอนัตรำยตอ่ลกูๆ ของเรำ 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :   ผมชอบนะ ควำมเศร้ำใจ ควำมหวำดหวัน่ กิจกรรมเมื่อกีม้นับอกอะไรเรำ ทกุคนพดูได้
ดีทกุคน ผมอยำกให้มองเร่ือง “หยินหยำง” ในหยินมีหยำง ในหยำงมีหยิน สรรพสิ่งทัง้หลำยล้วนมี ๒ ด้ำนเสมอ 
แล้วในอีกด้ำนหนึง่ก็มีอีกด้ำนหนึง่ซอ่นอยูเ่สมอ อนันีห้มำยถึงวำ่ เม่ือถึงจดุสงูสดุมนัก็จะเส่ือมลง และในควำม
เส่ือมก็จะมีสิ่งใหมเ่กิดขึน้ จำกเล็กๆ ก็จะคอ่ยๆ ใหญ่ๆๆๆ ขึน้ จนกระทัง่สงูสดุแล้วก็จะเส่ือมลงอีก  ซึง่เรำไมรู้่วำ่
แตล่ะเร่ืองรำวจะใช้เวลำนำนเทำ่ไร  

สิ่งท่ีนำ่สนใจคือ ประเทศไทยเรำหนีไมพ้่นท่ีจะเผชิญวิกฤตหลำยๆ เร่ือง สิ่งส ำคญัคือเรำรู้สกึอยำ่งไร 
หวำดหวัน่ เศร้ำใจ เม่ือสงัคมเผชิญกบัควำมเส่ือมในหลำยๆ เร่ือง กวำ่สิ่งใหมท่ี่ดีงำมจะแข็งแรง ต้องใช้เวลำ แต่
ไมรู้่จะนำนเทำ่ไร สิ่งส ำคญัคือ ท าอย่างไรให้สิ่งใหม่ที่มันดีที่ก าลังก่อตัวขึน้มาเล็กๆ ตรงนัน้บ้างตรงนี ้
บ้าง มันเตบิโตได้เร็วขึน้ จะรดน า้พรวนดินอย่างไร ไมใ่ชป่ลอ่ยมนัตำมยถำกรรม อนัเป็นหน้ำท่ีของพวกเรำ
ท่ีท ำศนูย์กำรเรียนรู้ เป็นคนท่ีหว่งใยประเทศชำต ิหว่งใยคนรุ่นหลงั 
 ผมท ำเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงสงัคมมำ ๔๐ ปีแล้ว ตัง้แตเ่ป็นหวัหน้ำนกัเรียนไทยในเยอรมนั ถึงตอนนีก็้
ยงัท ำอยูเ่ร่ือยๆ อยูใ่นชดุสมชัชำปฏิรูปกบัอำจำรย์ประเวศ วะสี สิ่งท่ีเรำต้องเห็น คือว่ำท่ีสถำพรบอกวำ่ เศร้ำใจ 
ท่ีจะต้องอยูไ่ปอีก ๕๐ ปี หมำยควำมวำ่มนัเป็นเวลำท่ีให้สถำพร ปนดัดำ ลกัขณำ สรัุตน์ ได้พิสจูน์ตนเอง ใน
ยามที่ประเทศชาตกิ าลังวิกฤต เป็นยามที่คนตามที่ต่างๆลุกขึน้มาพสูิจน์ตนเอง เขาจึงพูดว่า 
“สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” มนัเป็นเชน่นีจ้ริงๆ ในทำ่มกลำงควำมออ่นแอทัง้หลำยจะมีคนเล็กคนน้อยอยำ่ง
พวกเรำลกุขึน้มำท ำเร่ืองตำ่งๆ ชว่ยดแูลชมุชน ดแูลสถำบนัตำ่งๆ ให้เข้มแข็ง เอำชนะอปุสรรคทัง้หลำย...ตรงนี ้
จะมีแน ่ ชีวิตของเรำในยคุท่ียำกล ำบำกจะเป็นชีวิตท่ีมีคำ่มำกกว่ำธรรมดำ 
 ผมภมูิใจท่ีชีวติได้เผชิญยคุท่ีประเทศชำตยิำกล ำบำก ไปเรียนหนงัสืออยูเ่มืองนอก ๑๑ ปี กลบัมำถึง
เมืองไทย เรำก็อยำกเห็นประเทศเรำเจริญในหลำยๆ ด้ำน แตก่ลบัแยล่งไปเร่ือยๆ ก็เศร้ำใจ แตไ่มย่อมแพ้ เพรำะ
ถือวำ่น่ีคือโอกำสแสดงฝีมือเตม็ท่ี ถ้ำเขำท ำมำดีหมด เรำก็ไมไ่ด้แสดงฝีมือ เพียงแตเ่ป็นคนหนึง่ท่ีเดินไปเร่ือยๆ 
แตใ่นยำมวิกฤตเป็นชว่งท่ีเรำแสดงฝีมือ แสดงธำตขุองควำมเป็นมนษุย์ มีลกูฮดึ น่ีคือเหตผุลที่ในหลวงมีพระ
ราชนิพนธ์เร่ือง “พระมหาชนก” เร่ืองของความเพียร ไม่ต้องการความฉลาดมากมาย ฉลาดแบบ
ธรรมดา แต่ความเพียรต้องมากที่สุด มีความเพียรในการเอาชนะปัญหา มีความเมตตากรุณาต่อ
เพื่อนมนุษย์ ผมวำ่สิ่งนีเ้ป็นตวัน ำ ควำมฉลำดเป็นตวัรองแล้ว เพรำะควำมฉลำดเรียนรู้เป็นกลุม่เป็นก้อนได้ 
ควำมฉลำดคนเดียวไปไมร่อด ควำมฉลำดเป็นกลุม่ก้อนส ำคญัเพรำะมีพลงั  



ควำมรู้สกึไมส่บำยใจ ตกใจ แตม่นักระทบใจ เรำจ ำได้ไหมในภำพยนตร์ พลังที่ส าคัญคือ พลังของ

หัวใจ มากกว่าพลังสมอง น่ีคือเหตผุลว่ำท ำไมเรำมำท ำเร่ืองแนวโน้ม เพ่ือเตรียมไปข้ำงหน้ำค้นพบตวัเอง 
 อีกเร่ืองท่ีส ำคญั แกนท ำงำนของพวกเรำ กลุม่หนึง่พดูถึงควำมหว่งใยในองค์กร (โรงเรียน) ท่ีมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีบคุลำกร ครูหรือผู้บริหำรจะย้ำยออกไป จะเกษียณบ้ำง แล้วจะสืบทอดกนัอย่ำงไร เพรำะท้ำยท่ีสดุ กำร
เอำชนะแนวโน้มตำ่งๆ องค์กรต้องแข็งแกร่งด้วย จิตใจของคนในฐำนะปัจเจกต้องแข็งแกร่ง ในฐำนะควำมเป็น
ทีมต้องแข็งแกร่ง ควำมเป็นโรงเรียนต้องแข็งแกร่ง แล้วแตล่ะโรงเรียนสมมตุิ ถ้ำผอ.ย้ำยไป วิสยัทศัน์ใครจะดแูล
ตอ่ เพรำะฉะนัน้ทีมจะชีข้ำด เรำต้องคิดเร่ืองโครงสร้ำง กระบวนกำรท่ีจะสืบทอดตอ่กนัอยำ่งไรให้ยัง่ยืนตอ่ไป 
กำรท่ีจะรับบคุลำกรใหม่ ครูใหม่ๆ  จะสืบทอดกนัอยำ่งไร เป็นเร่ืองท่ียงัมีเวลำครุ่นคิดกนัตอ่  

การคิด ๓ ระดับ ตัวฉัน ฉันเหน็แล้วว่าแนวโน้มจะมีอะไรบ้าง ฉันจะเตรียมตัวเตรียมใจ
อย่างไร และฉันต้องค้นหาความหมายของชีวิตท่ีฉันมาท างานนี ้ ในฐานะความเป็นครู ในฐานะท่ี
สังคมเผชิญกับเร่ืองนี ้ ฉันจะด าเนินชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าความหมาย เผชิญกับความยากล าบาก
อย่างไม่หว่ันไหว แล้วกลายเป็นลูกฮดึจะได้โชว์ฝีมือสักที เหมือนเล่นกีฬาชนะคนไม่มีฝีมือก็ไม่เท่าไร 
แต่ชนะคนเก่ง มันสุดยอด น่ีคือความท้าทาย แรงบันดาลใจของคนเล็กๆ  

เม่ือฉนัมีแล้ว ท ำอย่ำงไรให้ควำมเป็นฉนักบัควำมเป็นเรำเช่ือมกนั มีพลงัของจิตใจ ท ำไมโครงกำรนีถ้ึง
มีคณุคำ่ควำมหมำยตอ่ประเทศชำต ิ สงัคมจะอ่อนแอลง วตัถนุิยมจะแยล่ง ตรงนีจ้ะแสดงคณุคำ่ขึน้มำ กำรปู
เร่ืองจิตใจ ควำมหมำยหรือจิตวิญญำณจงึเป็นเร่ืองส ำคญั สว่นกิจกรรมจะท ำอะไรตำ่งๆ ก็แล้วแต ่ เรำปรับได้
ตลอดเวลำ...ฝากแก่นแท้ไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มีเมตตาต่อกัน ให้ก าลังใจกัน มีลูก
ฮดึ ให้คุณค่าความหมายสิ่งท่ีเราท าจะเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้  
 ผมอยูใ่นเยอรมนั เยอรมนัเป็นประเทศท่ีแพ้สงครำมโลก ๒ ครัง้ แล้วเยอรมนัก็ฟืน้ตวัเองได้ทัง้ ๒ ครัง้ 
ตกึอำคำรบ้ำนพงัทลำยหมด  ผู้ชำยจ ำนวนมำกยงัไมไ่ด้กลบับ้ำน หรือติดคกุเป็นเชลยสงครำมนบัเป็นล้ำนคน 
สว่นคนท่ีอยูเ่ป็นคนแก่กบัเด็ก ผู้หญิงลกุขึน้มำกอบกู้ประเทศชำต ิ เพรำะไมมี่แรงงำน ผู้ชำยถกูเกณฑ์เป็นทหำร
เกือบทัง้หมด ชว่งนัน้มนัแสดง character ของคนเยอรมนั ไมย่อมแพ้อะไรง่ำยๆ เร่ืองกีฬำยิ่งชดั เยอรมนัเลน่
กีฬำไมมี่ยอมแพ้ง่ำยๆ จนถึงนำทีสดุท้ำยไมเ่ป่ำนกหวีดไมเ่ลิก น่ีคือ character ของคนเยอรมนั ดงันัน้ เราต้อง
สร้าง character ให้กับคนของเรา และตัวเราเป็นส่วนส าคัญที่จะจุดประกายและสร้าง character 
ประเทศชาตจิะอยู่กับสภาวะแข็งแกร่งภายใน มากกว่าภายนอก ภำยนอกสร้ำงเมื่อไรก็ได้ทัง้นัน้ แตถ้่ำ
ภำยในมนัเปรำะ ไมสู่้  ไมฮ่ดึ มนัจะล้มไปเลย ดตูวัอยำ่งประเทศไทยฟืน้ตวัได้รวดเร็วตอนฟองสบูแ่ตกเพรำะเรำ
มีฐำนในชนบท ท่ีฟองสบูแ่ตกคือชนชัน้กลำง คนรวยในเมือง มนษุย์ทองค ำซึง่เลน่หุ้น ป่ันหุ้น พวกนีเ้จ๊ง แตค่น
ในชนบทไมเ่จ๊ง เพรำะเขำมีชีวิตแบบกึ่งๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยงัไมเ่น้นวตัถนุิยม  

งำนท่ีพวกเรำท ำเป็นหลกัหนึ่งท่ีส ำคญัของประเทศชำติ ผมอยำกให้ทกุคนภำคภมูิใจท่ีได้มำร่วม
โครงกำรนี ้ เห็นคณุคำ่ของตนเอง แม้วำ่จะท ำงำนแล้วตอ่ไปจะเกษียณก็ตำม การส่งต่อแรงบันดาลใจ ความ
ภาคภูมิใจส าคัญมาก เป็นสิ่งท่ีท าให้ชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย ท าให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างร่าเริงโดย
ไม่หว่ันไหวอะไรทัง้สิน้ ขอให้ทกุคนภำคภมูิใจในตวัเอง  



 ทำ่นอำจจะสงสยัวำ่ท ำไมอำจำรย์ชยัวฒัน์ให้ระดมสมองแล้วระดมสมองอีก คยุแล้วคยุอีก ก็เพ่ือให้เรำ
เห็นควำมเป็นไปได้หลำยๆ มมุ แล้วเรำก็ปรับเปล่ียนวิธีกำร วิธีคิด สร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  ขึน้มำ ซึง่แตก่่อนเรำอำจ
ไมไ่ด้คดิมำก่อน ผมอยำกให้ดงูำนอนัหนึง่วำ่งำนสร้ำงสรรค์ทัง้หลำยไมไ่ด้ท ำทีเดียวแล้วเป๊ะจบ มนัมีกำรท ำแล้ว
ปรับ สิ่งท่ีจะได้ดคืูอ ภำพช่ือ “ควำมตำยของมำทำดอร์” กำรวำดภำพท่ีเขำย่นย่อภำพๆ หนึง่ท่ีมีช่ือเสียง
ของปิกสัโซ ทำ่นจะเห็นว่ำ ปิกสัโซมี่วิธีกำรท ำงำนสร้ำงสรรค์อยำ่งไร  ร่ำงภำพก่อน ทดลอง เปล่ียนสีไปมำ
จนกระทัง่ได้สีท่ีพอใจ  
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ผู้ เข้ำร่วมชมคลปิ “ควำมตำยของมำทำดอร์” 

 



 
วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 
 
I We It 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :    เร่ิมด้วยกระบวนกำรนัง่สมำธิสกั ๒-๓ นำที เพรำะเม่ือวำนจำก feedback 
รู้สกึวำ่เร่ืองกำรคดิ ๓ มิต ิ ๓ ระดบัยงัเข้ำใจไมช่ดักนั ผมจะได้เตมิให้ ก่อนท่ีเรำจะท ำแบบฝึกหดัเร่ือง system 
thinking  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ :   ทำ่นอยำ่คิดว่ำ กำรเจริญสติฝึกสมำธิในตอนเช้ำเป็นกำรท ำสมำธิธรรมดำ มนัเป็น
กระบวนกำรหนึง่ท่ีท ำให้เรำมีสตรู้ิตวัวำ่ อำรมณ์เรำขณะนีเ้ป็นอยำ่งไร อยำ่งท่ีผมเคยบอกแล้ววำ่ “เรำไม่
สำมำรถแก้ปัญหำด้วยควำมคดิท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัซึง่ได้สร้ำงปัญหำนัน้มำแล้ว” โดยเฉพำะปัญหำยำกๆ คิด
ในระดบัเดมิไมไ่ด้  ผมชวนทำ่นให้ได้ควำมรู้บำงอยำ่ง สรุปยน่ย่ออยำ่งรวดเร็ว ถ้ำอยำกจะคดิในระดบัท่ีตำ่ง
ออกไปไมใ่ห้อยูร่ะดบัเดมิ ทำ่นต้องฝึกจิตให้ไปสูค่วำมสงบ ควำมสวำ่ง ซึง่ทกุศำสนำจะสอนและมีเทคนิค
วิธีกำรของตนเอง แตห่ลกักำรมนัอยู่ท่ีเดียวกนั เม่ือมีควำมสงบสวำ่งภำยในใจ หลำยสิ่งหลำยอยำ่งท่ีเป็นข้อ
ข้องใจก็จะหำยไปทนัที ควำมรู้บำงอย่ำงมนัจะมำเอง ณ ชว่งท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสรู้ ช่วงนัน้เป็นชว่งท่ีท่ำนสงบ
ท่ีสดุ เป็นชว่งใกล้สว่ำงดำวประกำยพรึกขึน้ เป็นชว่งท่ีท่ำนตรัสรู้ สภำวะจิตแบบนัน้เป็นขัน้สงูสดุเป็น “โพธิจิต” 
เรำทกุคนอำจไมมี่โพธิจิตในระดบันัน้ แตไ่ตเ่ต้ำไปถึงใกล้เคียงนัน้ได้ อยำ่งน้อยชีวิตเรำก็เป็นสขุ มีพลงั มีปัญญำ
ท ำงำนได้ดี ในชีวิตประจ ำวนัแบบฆรำวำสก็ดีแล้ว อำจจะไตไ่ปถึงได้ เพียงแตว่ำ่เรำต้องท ำบอ่ยๆ ฝึกบอ่ยๆ 
เพียงแตส่ว่นหนึง่ท่ีชว่ยได้ คือ กำรสงัเกตสภำวะกำย สภำวะลมหำยใจท่ีแผว่เบำละเอียดออ่น ยำว น่ีแสดงวำ่ 
สภำวะจิตของเรำดี เม่ือไรท่ีลมหำยใจกระชัน้ แรงกวำ่ธรรมดำ แสดงวำ่เรำเร่ิมโกรธ อำรมณ์ไมป่กต ิหวัใจสบูฉีด 
แรงกวำ่ธรรมดำ คนท่ีอยูใ่นภำวะผอ่นคลำยหวัใจท ำงำนช้ำลง แข็งแรง  คนท่ีเป็นโรคหวัใจเพรำะหวัใจท ำงำน
เร็วและแรงอยูเ่ร่ือย กล้ำมเนือ้ก็จะล ำบำก จะเห็นได้วำ่ทำงวิทยำศำสตร์มนัสมัพนัธ์กนัทัง้สิน้  

สิ่งท่ีเรำพดูถึงทัง้หมดนี ้กำร slow down กำร relax หรือ quiet mind จะเป็นตวัชว่ยเรำได้ เร่ืองพวกนี ้
จำกนีอี้ก ๑๐-๒๐ ปีข้ำงหน้ำจะเป็นเร่ืองส ำคญัของทกุๆ สงัคม เทคโนโลยีจะไม่มีวนัหยดุยัง้จะก้ำวหน้ำไป
เร่ือยๆ แตส่ิ่งท่ีท ำไมไ่ด้คือ สภำวะจิต เพรำะมนษุย์มีปัญหำเร่ืองกำรท ำงำนร่วมกนั สภำวะจิตท่ีมีเมตตำกรุณำ
เอือ้เฟือ้เผือแผจ่ะเป็นเร่ืองใหญ่ สงัคมจะอยูอ่ยำ่งเป็นสขุไมเ่ป็นสขุมนัชีข้ำดตรงนี ้ เทคโนโลยีไมมี่ปัญหำ ไม่
เหมือนเม่ือ ๕๐-๑๐๐ ปีท่ีแล้ว เทคโนโลยีล้ำหลงั จิตใจมนษุย์สงู แตต่อนนีเ้ทคโนโลยีก้ำวหน้ำแตจ่ิตมนษุย์ตก  
ตัง้แตก่ำรเลีย้งด ู สถำบนัครอบครัวตกต ่ำลง สถำบนัศำสนำตกต ่ำลง กำรกระตุ้นให้คนเน้นบริโภคนิยมหนกัขึน้ 
กระบวนกำรบนัเทิงหนกัไปในทำงท่ีมีอะไรขำยกนัให้หมด ทนุนิยมครอบง ำทกุอณ.ู..มนัเป๋ไป เม่ือเป๋ไปจนถึงจดุ

ผู้ เข้ำร่วมท ำสมำธิ 



หนึง่มนัก็ต้องย้อนกลบั เหมือนหยินหยำง เร่ืองท่ีผมพดูกบัทำ่นไมใ่ชเ่ร่ืองเชยๆ แล้ว ทำ่นอำจำรย์ท ำเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัปรัชญำทำงด้ำนจริยธรรมทำงศำสนำจะเช่ือมกบัวิชำอ่ืนอย่ำงไร...  
 เม่ือเช้ำดทีูวีชอ่งหนึง่ ไปถ่ำยท ำเร่ืองของโรงเรียนหนึง่ท่ีท ำเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน พดูเร่ือง
ฐำนตำ่งๆ ท่ีเป็นฐำนกำรเรียนรู้ เชน่ เลีย้งไก่ เพำะปลกู.. ฐำนพวกนีคื้อ it ทัง้สิน้ แต ่meaning ของกำรเลีย้งไก่ 
meaning ของกำรท ำสวนอยูต่รงไหน เด็กทกุคนไมมี่โอกำสได้ไปเลีย้งไก่หรอก เดก็จบไปแล้วมีก่ีคนท่ีจะได้ใช้
ชีวิตแบบนี ้ แล้วกำรเรียนกำรสอนแบบนีท้ ำไปท ำไม ดงันัน้ meaning ต่างหากที่ส าคัญ เขาให้เดก็ได้ฝึกได้
เรียนรู้ตรงนี ้ครูต้องฉุกคิดได้ว่าจะจัดการให้เดก็ได้คิดอะไรอย่างลึกซึง้ คุณค่าของฐานการเรียนรู้นีคื้อ
อะไร คุณค่าที่มีต่อตัวฉัน และอนาคตของฉัน ฉันจะใช้ชีวิตเป็นอะไร จะท าอะไร จะอยู่อย่างไร 
เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้กับทุกระดับ เช่น โรงแรมนีเ้ขำก็พยำยำมใช้ บำงโรงงำนเขำก็พยำยำมใช้ 
หลำยธุรกิจก็พยำยำมใช้ เด็กพวกนีจ้บัหลกัได้ก็น ำไปใช้ประกอบอำชีพ และท่ีน่ำสนใจ ตอนนีใ้นสหรัฐอเมริกำ 
เร่ือง urban farming หรือกำรเกษตรในเมืองมีอยูถ่ึง ๒๐ % ของสงัคม คือ ๒๐% ของคนอเมริกนัท่ีอยูใ่นเมือง
ใหญ่ๆ ท ำกำรเกษตร ปลกูไว้กินเองจ ำนวนหนึง่ คนอเมริกนัเขำคดิอยำ่งนีก้นัแล้ว วนัก่อนน้องๆ ท่ีท ำงำนด้ำน 
NGO บอกวำ่เมืองไทยมีไมถ่ึง ๕% ท่ีปลกูผกักินเอง ไมก่ี่วนันีด้ขูำ่วสิงคโปร์มีตกึสงูจ ำนวนมำก พืน้ท่ีท ำ
กำรเกษตรแทบไมมี่ แตมี่ต้นไม้ใหญ่ๆ เยอะมำก เขำอยูใ่กล้เส้นศนูย์สตูรมำกกว่ำเรำ แตใ่ครท่ีเคยไปสิงคโปร์จะ
รู้วำ่อำกำศเยน็กวำ่เรำ ต้นไม้ใหญ่ๆ จะเยอะกวำ่เรำเยอะมำก ทัง้ๆ ท่ีคนแออดัตัง้ ๕ ล้ำนคน เกำะเล็กเท่ำเกำะ
ภเูก็ต แตว่ำ่เย็นกวำ่ ต้นไม้เขำเยอะมำกแล้วคนสิงคโปร์ก ำลงัพฒันำกำรท ำสวนครัวบนอำคำรสงูๆ เรำก็รู้วำ่
ตอนนีมี้หลำยท่ีท่ีสำมำรถปลกูผกัโดยไมต้่องใช้ดนิ สิงคโปร์เร่ิมท ำแล้ว เรำมีทกุอยำ่งพร้อมจนมองไมเ่ห็นคณุคำ่
ของมนั  

ท่ีเลำ่ให้ฟังนี ้ เพรำะฐานการเรียนรู้ต่างๆ มันเป็น it แต่เราต้องเห็น meaning ของ it คืออะไร 
แล้วเราจะพลิกแพลงอย่างไร เม่ือเหน็ meaning แล้วก็สามารถพลิกแพลงโครงสร้างได้ เพราะฐาน
การเรียนรู้เป็นโครงสร้างประเภทหน่ึงท่ีจับได้ต้องได้ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่จะให้เดก็คิดคืออะไร 
ท าอย่างไรให้เดก็เห็นคุณค่าความหมาย และท่ีส ำคญัตวั I ไมเ่ทำ่ไร เพรำะแตล่ะคนคิดเองได้ แตต่วั we คือ
กำรท ำงำนร่วมกนักำรคดิร่วมกนั แล้วตอ่ไปศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ต้องเน้นท่ีตวั  we กำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม 
ระหวำ่งผู้บริหำรกบัทีมครูแกนน ำ ระหวำ่งครูแกนน ำด้วยกนัเอง ก็จะเป็นทีมท่ีมีลกัษณะทัง้แนวตัง้และแนวนอน 
แนวตัง้อำจจะตัง้แตร่ะดบัผู้บริหำรถึงครูแกนน ำไปจนถึงแกนน ำนกัเรียน แนวนอนคือระหวำ่งครูด้วยกนัเอง... 
we ของเรำจงึเป็นทัง้แนวตัง้และแนวนอน หัวใจของ we คือ การยอมรับความคิดมุมมองที่แตกต่าง
หลากหลาย กุญแจระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ดีคือ ความไว้วางใจต่อกันและกัน ท าอย่างไรให้
เราไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

ท ำอย่ำงไรให้เรำยอมรับควำมคดิท่ีแตกตำ่ง อยำ่งท่ีเรำฝึกกนัทกุวนัๆ นี ้ ท าไมอาจารย์ชัยวัฒน์จึง
บอกให้ล้อมวงสนทนา เปล่ียนหน้ากันเข้ามา check in ทัง้หมดเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้เกิดสภาวะ we 
ทัง้สิน้ ไม่ใช่ check in เพื่อ check in, check in เพื่อ slow down เพื่อการคิด เพื่อให้เหน็ความคิดของ
คน แล้วท ำไมพวกเรำท ำได้ดี ทกุๆ วงโดยสว่นใหญ่ท ำได้ดี แตถ่ำมวำ่ ควำมรู้ท่ีได้เอำไปใช้โรงเรียนได้ไหม...
ใช้ได้แตส่ว่นใหญ่ไมค่อ่ยใช้ เด๋ียวก็ประชมุก็เป็นเข้ำวำระกำรประชมุ เป็นแบบทำงกำร วำระท่ี ๑ วำระท่ี ๒ วำระ



ท่ี ๓ ทำงหวัโต๊ะ ผอ. พดูๆๆ สรุปมต.ิ. ผำ่น... นัน่เป็นแบบกลไกดัง้เดมิ ไมไ่ด้ปัญญำไมไ่ด้หวัใจ คณุได้แตผ่่ำน
ตำมมติ ผำ่นบนกระดำษ แตห่วัใจคนคณุไมผ่ำ่น  

งำนของ we เป็นงำนหวัใจเช่ือมใจ เพรำะฉะนัน้  we ไมส่ำมำรถท ำได้ในลกัษณะเป็นทำงกำร เพรำะ
ทำงกำรมีระเบียบท่ีแข็งตวัให้พวกเรำต้องเดนิตำม  we เตมิได้ด้วยความไม่เป็นทางการ โดยการสนทนา
กันแบบไม่เป็นทางการ แบบสบายๆ ผ่อนคลาย จึงจะได้ we ที่เช่ือมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน 

กญุแจของควำมส ำเร็จของสรรพสิ่ง ของระบบตำ่งๆ ไมว่่ำระบบครอบครัว ระบบชมุชน ระบบโรงเรียน 
ระบบโรงงำน จนถึงระบบสงัคมใหญ่ อยูท่ี่ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมนษุย์กบัมนษุย์ท่ีเห็นควำมแตกตำ่ง
หลำกหลำย ให้เกียรตกินั นบัถือในควำมเป็นมนษุย์ซึง่กนัและกนั ฟังซึง่กนัและกนั ไมว่ำ่จะเป็นเดก็หรือเป็น
ผู้ใหญ่ ให้เกียรตฟัิงซึง่กนัและกนั แล้วเรำจะพบอะไรท่ีมีคำ่ในควำมหลำกหลำย เหมือนกบัควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ถ้าเรายอมรับความหลากหลายทางชีวภาพเราต้องยอมรับความหลากหลายทางความคิด 
เม่ือเราเหน็คุณค่าซึ่งกันและกันแล้วความร่วมมือจึงจะเกิดขึน้ได้ สิ่งนีคื้อ we 
 ถ้ำจะท ำอะไรเพ่ือให้บรรล ุ it ไมว่ำ่ it นัน้จะเป็นโครงกำรใดๆ เร่ืองใดก็ตำม ให้สังเกตที่ตัว we มากๆ 

โครงสร้างในการสนทนาเป็นอย่างไร เชน่ เรียกประชมุนัง่กนัแบบ class room ครูมำก็สอนๆๆๆ น่ีเป็น
โครงสร้ำงรูปแบบหนึง่ แต่ที่เราน่ังเป็นวงกลมคุยกัน เป็นโครงสร้างของการสนทนาท่ีไม่มีใครเป็นผู้น า 
ทุกคนเท่าเทียมกัน โครงสร้ำงแบบนีเ้ป็นโครงสร้ำงท่ีมีมำกวำ่ ๖,๐๐๐ ปีด้วยซ ำ้ เพรำะคนโบรำณนัน้เขำจะอยู่
รอดได้เขำต้องร่วมมือกนั ร่วมมือกนัไปลำ่สตัว์ ร่วมมือกนัป้องกนัภยั คนๆ เดียวจะเอำชนะไมไ่ด้ต้องชว่ยกนัลำ่
สตัว์ ชว่ยกนัป้องกนัภยั กำรรวมตวักนัเพ่ือควำมอยูร่อดจึงเข้ำอยูใ่นสว่นหนึง่ของ DNA ของมนษุย์ เอำตวัรอด
คนเดียวไมไ่ด้ ต้องเอำตวัรอดรวมหมู่ ล้อมวงกนัรอบกองไฟแล้วแบง่กนักินแบง่กนัใช้ น่ีคือท่ีมำท่ีไป มนัสัง่สมใน 
DNA ของมนษุย์ อยูใ่นทกุๆ ชนเผำ่ตัง้แตอิ่นเดียแดง ชนเผำ่ภำคเหนือ ชำวเล ต้องล้อมวงคยุกนั น่ีคือพืน้ฐำนท่ี
แท้ น่ีคือโครงสร้ำงและกระบวนกำรท่ีท ำให้เกิด we ใน we มีผลลพัธ์คือ ควำมสำมคัคี ควำมเข้ำใจ ควำม
ร่วมมือท่ีจะไปขบัเคล่ือนโครงกำร  

ทกุระดบัจะมี I we it  ตลอด ระดบัหลกัปรัชญำ ตวัฉันเห็นคณุคำ่ สนทนำกนัท ำให้ทีมเห็นคณุคำ่
ควำมหมำย ได้ it คือ ควำมภำคภมูิใจ ชดัเจนตอ่เป้ำหมำยวำ่มนัมีคณุคำ่ควำมหมำยอย่ำงนีเ้อง ถ้ำเรำจะท ำ
ฐำนกำรเรียนรู้แบบเลีย้งไก่ ปลกูผกั คณุคำ่มนัอยู่ตรงอ่ืน ไมใ่ชเ่พ่ือกำรเลีย้งไก่ เพรำะเดก็ไมรู้่ก่ีสิบคนจะมี
โอกำสเลีย้งไก่ท่ีบ้ำนหรือเปล่ำก็ไมรู้่ …น่ีคือขอทบทวนอีกครัง้เพ่ือให้เข้ำใจ I we it 
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System Dynamic 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :   วนันีเ้รำจะมำเรียนเร่ือง system dynamic เป็นส่วนหนึง่ของ system thinking (วิธีคิด
กระบวนระบบ) system dynamic ระบบพลวตั  พลวตั คือไมห่ยดุนิ่ง เคล่ือนไปเร่ือยๆ เป้าหมายของเทคนิค
นีอ้ยู่ท่ีการควบคุมระบบให้อยู่ในสภาวะสมดุล เคล่ือนไปสู่เป้าหมายในสภาวะสมดุล  



 
วิธีกำรเรียนรู้ เรำจะเอำ model บำงอย่ำงมำเป็นตวัตัง้ เป็น model ของอำ่งน ำ้ ในอำ่งน ำ้นัน้เรำจะ

ปลอ่ยให้น ำ้ไหลเข้ำ (flow in) น ำ้ไหลออก (flow out) กำรไหลเข้ำไหลออกต้องมีวำล์วหรือก๊อกน ำ้เอำไว้ control 
น ำ้ไหลเข้ำและไหลออก สมมตุวิำ่อำกำศเย็น เรำอยำกแชน่ ำ้ในน ำ้อุน่ให้สบำย เป้ำหมำยคือ แช่น ำ้อุ่นให้สบำย 
สิ่งแรกที่เราท าคือ เช็ค stock ก่อนวำ่ ในอำ่งน ำ้มีน ำ้ไหม เช็คสภำวะปัจจบุนัของอำ่ง ถ้ำไมมี่น ำ้ในอ่ำงเลย 
เทำ่กบัศนูย์  ขณะท่ีเรำต้องกำรน ำ้ในระดบัข้ำงบน จำกชอ่งวำ่งนี ้ ท ำให้เรำต้องเปิดน ำ้เข้ำ ก่อนเปิดน ำ้เรำจงึ
ต้องปิดก๊อกน ำ้ไหลออกก่อน กำรเปิดน ำ้ให้ไหลเข้ำไปเร่ือยๆ ท ำไมน ำ้ไมเ่ตม็สกัที พบวำ่เรำปิดก๊อกน ำ้ไมส่นิท 
น ำ้ก็ไหลซมึไปเร่ือยๆ เราต้องพยายาม control ทัง้การไหลเข้าและไหลออก พอน ำ้เตม็แล้ว ลืมไปว่ำ น ำ้ท่ี
ไหลเข้ำควำมร้อนไมพ่อ มีแตน่ ำ้เย็น ก็ต้องปล่อยน ำ้ทิง้บำงสว่นเพ่ือเปิดให้น ำ้ร้อนไหลเข้ำ...คือ เรำต้องปรับตวั
ไปเร่ือยๆ เพรำะเป้ำหมำยมนัยงัไมใ่ช ่น ำ้เตม็แล้วก็จริง แตมี่แตน่ ำ้เย็น ฉนัอยำกได้น ำ้ร้อนประมำณ ๓๕ องศำ
เซลเซียส จะได้แชแ่ล้วอุ่นสบำย เพ่ือให้เลือดลมไหลเวียน  

หวัใจของมนัคือ control กำรไหลเข้ำ control กำรไหลออก เพ่ือให้บรรลสุภำวะท่ีปรำรถนำ อนันี ้
เรียกวำ่การควบคุมระบบที่เล่ือนไหลได้ตลอดเวลา model นีเ้รียกว่า “stock and flow”  stock แปลวำ่
เก็บ  flow แปลวำ่ไหล ไหลเข้ำไหลออก เป้ำหมำยคือ เรำต้องมี stock เอำไว้  

model แบบนี ้เราเอาไปพลิกแพลงท าอะไรได้บ้าง  
อันแรก การดูแลระบบการเงนิของตนเอง เป้ำหมำยของเรำเม่ือเร่ิมท ำงำนใหม่ๆ  รับรำชกำรเป็นครู

ถ้ำไมท่ ำผิดวินยัร้ำยแรงมำก เรำจะมีเงินเดือนไปเร่ือยๆ เรำค ำนวณได้ ไมเ่หมือนระบบเอกชน ข้ำรำชกำร
เงินเดือนน้อยก็จริงแตม่ัน่คง ไปเร่ือยๆ ช้ำ เรำคิดวำ่ อีกประมำณ ๒๐ ปี เรำจะมีบ้ำนสกัหลงั สิ่งแรกท่ีต้องคิดคือ 
แล้วเรำต้องกำรเงินเท่ำไรท่ีเป็นเงินก้อนไปดำวน์บ้ำน อีกสว่นหนึง่อำจไปยืมญำติพ่ีน้องท่ีไว้วำงใจ หรือไปกู้
ธนำคำร อำจำรย์ก็ตัง้เป้ำไว้อีก ๑๐ ข้ำงหน้ำจะมีบ้ำน ซือ้ท่ีดินไว้ปลกูบ้ำน เม่ือเกษียณจะกลบัมำอยู่ ถ้ำจะซือ้
บ้ำนแล้วเรำต้องมี stock คือเงินเก็บจ ำนวนหนึง่ เพ่ือไปดำวน์บ้ำน และอีกจ ำนวนหนึง่เพ่ือจำ่ยธนำคำร แล้วสิ่ง
แรกท่ีต้องมองคือ รำยจำ่ย อะไรเป็นรำยจำ่ยท่ีจ ำเป็นจริงๆ ท่ีต้องจำ่ย แตอ่ะไรเป็นรำยจำ่ยไมจ่ ำเป็นต้องลดลง 
เพ่ือให้รำยได้ท่ีไหลเข้ำมนัเพิ่มขึน้เร่ือยๆ หรือถ้ำอำจำรย์มีควำมสำมำรถพิเศษ เลน่ดนตรีเก่ง อำจำรย์อำจไป

 



รับจ้ำงสอนพิเศษเพิ่มก็ได้ เป็นกำรหำรำยได้เพิ่มเตมิ หรือภรรยำอำจหำรำยได้เพิ่มเตมิ ท ำให้ ๒ คนนีเ้ก็บเงินได้
เร็วขึน้ จนบรรลเุป้ำหมำย... น่ีคือกำร control ก๊อกเข้ำ control ก๊อกออก แล้วอำจจะไมมี่ก๊อกเดียวก็ได้ มีหลำย
ก๊อกก็ได้... ตวัอยำ่งนีเ้ป็นกำรใช้เร่ืองระบบออมทรัพย์ เพรำะระบบออมทรัพย์คือ stock เก็บ มี flow ไหลออก
ไหลเข้ำ 
 อีกตัวอย่างหน่ึง ใช้กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ได้ ยกตวัอย่ำงชดัๆ ประเทศสวีเดน มี
บริษัทรำยใหญ่ท่ีขำยเฟอร์นิเจอร์ท ำด้วยไม้ สว่นใหญ่ท ำด้วยไม้สน สวีเดนจะโดง่ดงัในกำรท ำไม้สน เพรำะ 
ประเทศเขำมีไม้สนมำก เขำมีทกัษะในกำรอบไม้ให้แห้ง ท ำไม้ให้คณุภำพดี เก็บรักษำได้นำน และไม้สนเบำ 
ประเทศเขำไมมี่ไม้เหมือนประเทศเรำ ไมมี่ไม้พะยงู ไมมี่ไม้หลมุพอ ไมมี่ไม้สกัอยำ่งเรำ เขำก็ต้องออกไปทำงไม้
ท่ีเขำมี เอำไม้สนเป็นหลกั แตล่ะปีสวีเดนใช้ไม้สนจ ำนวนมำกในกำรสร้ำงบ้ำนหลงัท่ี ๒ สว่นใหญ่เป็นบ้ำนพกั
ผอ่นตำกอำกำศ คนสวีเดนจะมีรำยได้ดีแม้จ่ำยภำษีแพง นอกจำกสร้ำงบ้ำน เขำมีฝีมือในกำรท ำเฟอร์นิเจอร์
เก่ียวกบัไม้เยอะมำก แล้วยงัใช้ไม้ท ำกระดำษ แตป่่ำของสวีเดนไมเ่คยหมด แตข่ยำยเพิ่มขึน้กวำ่เดมิ 
หมำยควำมวำ่ เขำสำมำรถรักษำระบบนิเวศน์ คือ ป่ำไม้สนของเขำได้อยำ่งดี กำรไหลออกคือ ตดัไม้ แตท่ี่
สวีเดนเขำตดัแล้วปลกู แล้วก็ตดัเป็นแปลงๆ ตดัแล้วปลกูเลยกะวำ่อีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำป่ำจะได้ทดแทน เป็นกำร
หมนุเวียนตลอดเวลำ....การตัดคือไหลออก การไหลเข้าคือ ปลูกและปล่อยให้ต้นไม้เตบิโตงอกงาม 
เป้าหมายคือ การใช้ระบบธรรมชาตใิห้ยั่ งยืน  

เม่ือก่อนเรำก็มีหลำยท่ี เชน่ ท่ีสมทุรสำคร มีป่ำโกงกำงท่ีสมบรูณ์จ ำนวนมำก ไม้โกงกำงมำเผำท ำถ่ำน
ได้ดี แล้วคนญ่ีปุ่ นคนเกำหลีก็ชอบกินพวกย่ำงปิง้ มีอยูช่่วงหนึง่ก็ตดัจนหมด ปิง้ยำ่งทัง้ในกรุงเทพฯ ก็ขำยดี ท่ี
ไหนก็ขำยดี ก็ตดัไม้จนหมด ตัง้แตน่ัน้หมูบ้่ำนนีมี้กำรปรับตวั จะไมมี่กำรตดัทีเดียวหมด จะตดัเป็นแปลงๆ 
เพ่ือให้มีไม้ในกำรเผำถ่ำน กลำยเป็นอำชีพท่ีมัน่คง น่ีคือตวัอยำ่งของกำรควบคมุปัจจยัตวัแปรไปสูเ่ป้ำหมำย 
ควบคมุระบบกำรไหลเข้ำไหลออกและ stock 
 ตัวอย่างที่ ๓ เป็นเร่ืองของการสร้างเครดติ ความเช่ือถือ ถำมว่ำ มีใครบ้ำงในนี ้ ท่ีญำตพ่ีิน้อง
ให้ยืมเงินโดยไมต้่องท ำสญัญำ...มีไมน้่อย แสดงวำ่เครดติดี เครดิตเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตไหม... ไปไหนคนนบั
หน้ำถือตำ ยืมเงินญำตพ่ีิน้องก็ได้ เครดิตท ำให้คนเช่ือหรือไมเ่ช่ือ ถ้ำคนเช่ือมนัก็มีผลตำมมำ เพรำะฉะนัน้กำร
สร้ำงเครดิต เป็นเร่ืองส ำคญั ถ้าเรารักษาระบบคือ รักษาเครดติ ไหลออกคือช่ือเสียงหรือเครดติเส่ือม
เสีย ท าความผิดพลาด อาจจะด้วยเร่ืองเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ไหลเข้าคือ ความน่าเช่ือถือ และเป็น 
stock จากความน่าเช่ือถือที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ  
 ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ของทำ่น มนัจะเป็นตวัอยำ่งหนึง่ได้ไหม ผมทิง้โจทย์ให้ทำ่นครุ่นคิด ท่านท างานกับ
โครงการนี ้เป้าหมายของท่านต้องการบรรลุอะไร ท่านใช้ระบบ stock and flow (system dynamic) ไป
พจิารณาดู และคุยกันดูว่า ที่เราท ากันมาเราอยากบรรลุอะไร และมันจะมีผลอย่างไรต่อไปในอนาคต 
เพรำะกำรท่ีผอ.ทำ่นหนึง่ได้ท่ำนสร้ำงระบบไว้ดี แม้ทำ่นจะย้ำยไปแล้ว ครูน้องๆ ยงัอยู่ พวกครูแกนน ำยงัสำนตอ่ 
จนถึงคนอยำ่งสถำพร ถึงเป็นเดก็แตไ่ด้รับแรงบนัดำลใจก็มำเป็นครูตอ่ มำสง่เสริมตอ่...เหลำ่นีม้นับอกอะไรเรำ 
สิ่งท่ีทำ่นอยำกจะบรรลเุป้ำหมำยท่ีแท้ลกึๆ เป้ำหมำยท่ีแท้คือ it เป็นได้ไหม.. ได้.. ตวั I คือเรำแตล่ะคน และตวั 
we จะสร้ำงขึน้มำอย่ำงไร สร้ำงโดยควบคมุปัจจยักำรไหลเข้ำไหลออก เพรำะ stock คือช่ือเสียง เกียรตยิศ 



เชิญเข้ำกลุม่ในโรงเรียนของตนเอง เพรำะวำ่ท่านได้ท าอะไรมาหลายอย่าง สิ่งท่ีผมน ามาเสนอต่อ
ท่าน เป็นมุมมองหน่ึงท่ีจะใช้วิธี system dynamic ระบบพลวัต มาช่วยมองท่าน ท่านเอาหลักการ 
หรือแผนผังของ I we it มาช่วยท่านอีกอัน เพื่อให้ท่านบรรลุสิ่งที่คิดว่า มีความหมายต่อการท า
โครงการนีเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  

ท่านต้องสังเกตว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของท่านมีจุดอ่อนตรงไหนที่ไหลออก stock เป็นอย่างไร 
ไม่ใช่ช่ือเสียงอย่างเดียว สิ่งแรกๆ อาจารย์ต้องคิดให้ละเอียดว่า stock ของโรงเรียนเรามีอะไรบ้าง มี
ได้ตัง้หลายอย่าง จ านวนครู บุคลากร ผอ. ครูแกนน า นักเรียน และ KM ของโรงเรียน..เป็น stock ไหม 
มีอะไรหลำยรูปแบบท่ีอำจำรย์เก็บเอำไว้ แล้ว stock นีมี้กำรสญูเสียไปบ้ำงไหม มีกำรไหลออกไปบ้ำงไหม และ
มีกำรไหลเข้ำคืออะไรบ้ำง   

ถ้ำให้ดี อยำ่เช็ค stock แคส่ัน้ๆ เพรำะโรงเรียนของท่ำนมีมำก่อนท่ีจะมีโครงกำรเสียอีก ถ้าจะให้ดี 
ควรจะเช็ค stock ๑๐ ปี time line ที่ท าวันแรกจะช่วยอาจารย์ได้ แล้วดูไปอีก ๕ ปีข้างหน้า เราจะเพิ่ม 
stock ได้อย่างไร ไหลออกจะป้องกันอย่างไร กันความเส่ือมเสียให้ดี ไหลเข้าคือเพิ่มพูนเข้าไป 

 

 

ผู้ เข้ำร่วมแตล่ะโรงเรียนระดมสมอง system dynamic ของโรงเรียน 



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  เดี๋ยวผมจะ comment บำงอยำ่งเพ่ือให้ทำ่นน ำไปปรับปรุงท ำให้ดียิ่งขึน้  

อันแรกที่อยากให้ท าและต่อไปอยากให้ยดึไว้ ในการท า system thinking ไม่ว่าท่านจะท าใน
รูปแบบไหน ท่านต้องพยายามท าให้คนอ่ืนๆ หรือตัวเองเข้าใจได้มากขึน้ กำรวำดภำพเหมือนอ่ำงน ำ้ 
กำรไหลเข้ำ ไหลออกหรือมีวำล์วควบคมุ กำรเห็นภำพจะชว่ยให้เรำเข้ำใจเร่ืองตำ่งๆ ได้เร็วขึน้ เหมือนวนัแรกท่ี
ผมให้ท ำ time line และมีกรำฟตำ่งๆ สิ่งนีเ้รียกว่ำเป็นกำร visualization เป็นกำรท ำสิ่งท่ีไมไ่ด้เห็นด้วยตำให้
ปรำกฏเห็นด้วยตำ มนัเป็นกระบวนกำรท ำแผนผงัประเภทหนึง่หรือ model ประเภทหนึง่ เพ่ือชว่ยอธิบำยให้
เข้ำใจยิ่งขึน้ เวลำท ำพยำยำมในอยูใ่นแผ่นเดียวถ้ำไมพ่อก็ ๒ แผ่น ว่ำ flow in คืออะไรบ้ำง flow out คือ
อะไรบ้ำง ย ำ้อีกครัง้ กระบวนกำรนีเ้ป็นกำรพยำยำม control ปัจจยัตวัแปร เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยท่ีปรำรถนำ  
สิ่งแรกเวลำท ำระบบใดระบบหนึง่ขึน้มำ เป้าหมายของเราต้องแจ่มชัดเสียก่อน What คือเป้าหมายของ
เราคืออะไร จะมีเป้าหมายหลัก และมีเป้าหมายรองด้วยก็ได้ แต่ท่านต้องแจ่มกระจ่างว่าอะไรเป็น
เป้าหมายหลัก อะไรเป็นเป้าหมายรอง ถ้าให้ดีขึน้ไปอีกเม่ือท่านท า what แล้ว ต้องมี why ท าไมต้องมี
เป้าหมายนี ้คนเราท าอะไรก็ตามต้องหา meaning ให้ได้ หาเหตุผลให้ได้ มันจึงจะมีพลัง การกระท าที่
ไม่มี meaning มันไม่ดงึดูดหัวใจ ฉะนัน้ เม่ือท่านท า what ท่านต้องถาม why  

โดยส่วนใหญ่เป้ำหมำยเน้นนกัเรียนมีอปุนิสยั “พอเพียง” ท ำไมต้องให้นกัเรียนมีอปุนิสยั “พอเพียง”  
ค ำวำ่ อปุนิสยั “พอเพียง” ของทำ่น มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร ทำ่นตีควำมวำ่อยำ่งไร ทำ่นต้องลกึซึง้กบัมนัก่อน 
ถ้ำผู้ท ำยงัไมล่กึซึง้แล้วคนอ่ืนจะลกึซึง้กบัมนัได้อยำ่งไร เพรำะฉะนัน้ เม่ือมี what แตล่ะ what ต้องมี why จงึจะ
มีสภำวะของ meaning เข้ำไปอยู่ด้วยในทกุๆ ครัง้ สภำวะของ meaning คือ กำรอธิบำยคณุคำ่ ควำมหมำย 
กำรกระท ำใดๆ ท่ีมีคณุคำ่ควำมหมำยประกบตดิเสมอจะมีพลงัเสมอ กำรกระท ำใดๆ ท่ีไมรู้่วำ่ท ำไปท ำไม เขำให้



ท ำก็ท ำ ไมมี่ทำงท่ีจะสง่ตอ่แรงบนัดำลใจได้ งำนนีเ้ป็นงำนสร้ำงแรงบนัดำลใจ ดงันัน้ ทกุอย่ำงต้องมีคณุคำ่มี
ควำมหมำย เร่ิมต้นท่ีตรงนีก้่อน 
 เป้ำหมำยเป็นผลลพัธ์ท่ีเรำปรำรถนำ ผลลพัธ์ต้องมีควำมหมำย  ท ำไมอยำกให้บรรลตุรงนี ้  ต้องมี ๓ 
มิต ิ ๓ ระดบัเข้ำไปอยูท่กุอย่ำง แตรู้่สึกวำ่เป้ำหมำยท่ีเขียนมำยงัไมมี่พลงัพอ โดยสว่นใหญ่แล้วถกูส่วนหนึง่แต่
ไมถ่กูทัง้หมด ท่ำนต้องไปนิยำมให้ชดั ทำ่นต้องนิยำมกนัเอง เชน่ กำรเป็นศนูย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบท่ีมีพลงั อำจไมใ่ชแ่คข่องโรงเรียน อำจเป็นตวัอยำ่งของชมุชนก็ได้ มนัแล้วแตแ่รงบนัดำลใจภำยในของ
ทำ่น ไมมี่ใครยดัเยียดให้ทำ่น ทำ่นต้องค้นพบเอง  

เทำ่ท่ีผมสงัเกตเห็นท่ีเป็นจดุออ่น นอกจำกเป้ำหมำยสงูสดุ เพรำะไมว่ำ่ผู้บริหำรอยูห่รือไมอ่ยู่ เป้ำหมำย
นัน้ก็ยงัคงอยู ่ เป้ำหมำยของทำ่นอำจจะเป็นวิสยัทศัน์ก็ได้ แล้วแตแ่ตล่ะคนนิยำม แตต้่องมี meaning อยูต่รง
นัน้ กลุม่ท่ีมีพลงัไมว่ำ่ผู้บริหำรคนไหนจะมำจะไป โรงเรียนนีย้งัคงรักษำเป้ำหมำยเดมิไว้ได้ เหมือนมหำวิทยำลยั
หลำยแหง่ในโลกท่ีเป็นมหำวิทยำลยัมำหลำยร้อยปี เขำแจม่ชดัเลย ไมว่ำ่จะเปล่ียนผู้บริหำรไมรู้่ก่ีร้อยคนระดบั 
top ครูเปล่ียนไปไมรู้่ก่ีพนัคน แตย่งัรักษำอยูไ่ด้ เพรำะมี spirit อยูใ่นนัน้ มนัมีคณุคำ่และควำมหมำยของคน
ท่ีมำรับตอ่ มำเป็นอธิกำรบดีตอ่ ไมย่อมให้มนัตกต ่ำท ำให้มนัดียิ่งขึน้ น่ีคือเร่ืองใหญ่  

ยกตวัอย่ำง วดัหนองป่ำพงของหลวงพอ่ชำ วดันำนำชำต ิ หลวงพอ่ชำทำ่มรณภำพดบัขนัธ์ไปตัง้นำน
หลำยปีแล้ว แตว่ดัหนองป่ำพงยงัมีพลงัสร้ำงพระดีๆ ลกูศษิย์ดีๆ ออกไปเผยแผ่ศำสนำเป็นพระธรรมทตูไปทัว่
โลกหลำยทำ่น ไมไ่ด้จำกไปพร้อมทำ่น น่ีคือควำมส ำเร็จ  

ทำ่นก็ต้องคิดเหมือนกนัวำ่ ศนูย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทำ่น สิ่งท่ีอำจำรย์ต้องท ำ คณุคำ่ของ
อำจำรย์ยงัคงอยูห่ลงัจำกท่ีเกษียณ ครูท่ีอยูย่งัสร้ำงตอ่ น่ีคือควำมท้ำทำย หำตรงนีใ้ห้เจอ สมมตวิำ่แคเ่ป้ำหมำย 
วิสยัทศัน์จะเป็นสิ่งส ำคญัท่ีมี meaning  มนัมี meaning มีตอ่ตวัฉนั เม่ือฉนัใฝ่ฝันท่ีจะสร้ำงศนูย์เรียนรู้ฯ ท่ีมี
พลงั เม่ือตวัฉนัตระหนกั ฉนัภมูิใจ และฉนัเห็นคณุคำ่ แม้ฉนัจะย้ำยจำกไป แตส่ิ่งเหลำ่นีย้งัคงอยู ่ มี meaning 
ตอ่ฉนั และท ำอยำ่งไรให้คนท่ีมำร่วมงำนกบัฉนั เป็นครูแกนน ำ นกัเรียนแกนน ำเขำซึง้ในคณุคำ่เหมือนฉนั 
ร่วมมือกบัฉนั และจะมีโครงสร้ำงอะไรท่ียงัไปตอ่เน่ือง ฉันไปแล้วโครงสร้ำงยงัอยู ่ 

สิ่งท่ีอยากจะฝากไว้ เวลาท่านท าเร่ืองเป้าหมายว่า นักเรียนมีอุปนิสัย “พอเพียง” การท่ี
นักเรียนจะมีอุปนิสัย “พอเพียง” ท่านก็รู้อยู่ว่า นักเรียนมาแล้วก็ไป จบรุ่นก็หมด ออกจากประถมไป
อยู่มัธยม จากมัธยมไปอยู่มหาวิทยาลัย นักเรียนรุ่นใหม่ก็เข้ามา ท าอย่างไรให้รุ่นใหม่มีอุปนิสัย 
“พอเพียง” แสดงว่าต้องมีโครงสร้างมารองรับ มีกระบวนการมารองรับ โครงสร้างในโรงเรียนมี
อะไรบ้าง คุณต้องสร้างฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทและหลักสูตร แต่ต้องมี meaning เดก็จะมี
อุปนิสัย “พอเพียง” ได้เม่ือคุณสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างนอกจาก พืน้ท่ีทางกายภาพ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีแล้ว หลักสูตรอะไรท่ีต้องมี ไม่
จ าเป็นต้องเป็นหลักสูตรใหม่แต่มี meaning บางอย่างที่เช่ือมเข้าไปได้ อยำ่งท่ีเรำคยุกนัเม่ือวนัก่อน 
หลกัสตูรท้องถ่ินศกึษำ คณุก็แปลงเป็นวิธีท่ีจะเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงได้ หลกัสตูรฟิสิกส์ หลกัสตูรชีว คณุ
สำมำรถเตมิคณุคำ่บำงอยำ่งเข้ำไปได้ หนงัคืนแรก I AM มนัก็มำจำกวิทยำศำสตร์ทัง้นัน้ แตว่ิทยำศำสตร์ใน
มมุมองใหม ่ ไมใ่ชแ่บบเดมิๆ แล้ว ต้องไมท่ ำให้เร่ืองหลกัสตูร เร่ืองศนูย์กำรเรียนรู้ฯ เร่ืองกำรท ำเศรษฐกิจ



พอเพียงเป็นภำระใหม ่ ถ้ำท ำให้เป็นภำระใหม่คนก็จะเบื่อ แตเ่ป็นสิ่งเก่ำแตเ่ตมิควำมหมำยใหมเ่ข้ำไปตำ่งหำก 
วิชำสอนก็ยงัเป็นวิชำเดมิแตเ่ตมิ meaning ใหมเ่ข้ำไป อนันีส้ ำหรับผมคือ กญุแจ  

เพรำะฉะนัน้หลกัสตูรและกระบวนกำรสอน เทคนิคกำรสอน ผมคดิวำ่อนันีน้ำ่จะเป็นสว่นหนึง่ของ
เป้ำหมำยท่ีจะท ำให้กระบวนกำรผลิตนกัเรียนท่ีมีอปุนิสยั “พอเพียง” เป็นไปอยำ่งตอ่เน่ือง เป้ำหมำยสงูสดุคือ 
วิสยัทศัน์ เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมคือ นักเรียนท่ีมีอุปนิสัย “พอเพียง” นัน้ เป็นผลลัพธ์ที่ออกไปจาก
โรงเรียน แต่ผลลัพธ์นีม้าจากโครงสร้างของกระบวนการ ของหลักสูตรต่างๆ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
และสิ่งเหล่านีมั้นมีคุณค่าและความหมายอยู่เป็นฐานรากทัง้หมด 

อันท่ีสองที่เป็นจุดอ่อน แต่หลายโรงเรียนท าได้ดี เวลาการเช็ค stock ว่าเรามีอะไรดี ต้องมี
ภาษาที่มีชีวิตชีวาเป็นรูปธรรม บางโรงเรียนเขียนละเอียดท าให้คนนึกภาพออก แตบ่ำงโรงเรียนบอก
สัน้ๆ แค ่“มีครู”..พดูอีกก็ถกูอีก โรงเรียนต้องมีครู มีผู้บริหำร...พดูอีกก็ถกูอีก มนัต้องให้คนนึกภำพออก เข้ำใจได้ 
เชน่ “มีครู ๑ ใน ๓ ของโรงเรียนท่ีเข้ำใจหลกักำรและมีหวัใจทุม่เทให้” บำงโรงเรียน เชน่ โรงเรียนขนำดเล็กจำก
ลนัตำ มีครูไมถ่ึง ๑๐ คน แล้วจะหำยไป ๓-๔ คนในอีกไมก่ี่ปีข้ำงหน้ำ แค ่ ๓-๔คน ก็สะเทือนทัง้โรงเรียนแล้ว
ส ำหรับโรงเรียนเล็กๆ  ถ้ำเป็นดำรำวิทยำลยัครูออกไป ๑๐ คนยงัไมส่ะเทือน แตล่ะระบบมีปัจจยัตวัแปรของ
ด้ำนปริมำณไมเ่ทำ่กนั เวลำคณุเลำ่ต้องเห็นระบบ อนัแรกคือ เช็ค stock ทำ่นรู้แตผ่มไมรู้่ เวลำไปน ำเสนออะไร 
กบัใคร ท่ีไหน ต้องท ำให้คนอ่ืนเขำเห็นภำพ ภำพระบบโรงเรียนของทำ่นมีนกัเรียนก่ีคน ครูก่ีคน สภำพพืน้ท่ีของ
ทำ่นเป็นอยำ่งไร เวลำไปเล่ำไปขยำยผลให้กบัครูเพ่ือนๆ ทำ่นต้องเลำ่ระบบของท่ำนอยำ่งแจม่แจ้ง ต้องมีวิธีเลำ่ 
วิธีน ำเสนอ เพรำะแตล่ะท่ีมีควำมโดดเดน่ มีบคุลิกท่ีไมเ่หมือนกนัแม้กระทัง่ชมุชนรอบๆ โรงเรียนยงัมีบคุลิกไม่
เหมือนกนัเลย เม่ือครัง้สดุท้ำยท่ีท ำร่วมกนั มีบำงโรงเรียนแถวอีสำนเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนบ้ำนหนอง
หญ้ำปล้อง) เขำบอกวำ่ต้นทนุของเขำดี ชมุชนเอำข้ำวเปลือกมำให้ปีละก่ีตนั ท ำให้นกึภำพออก จินตนำกำร
ออก โรงเรียนมีข้ำวเปลือกซึ่งเป็นชมุชนเอำมำให้อยูใ่นยุ้ง มนัท ำให้เรำนกึออกถึงควำมสมัพนัธ์ ควำมใกล้ชิด
ของผู้ปกครอง ของ อบต. ของชมุชนท่ีมีตอ่โรงเรียนเป็นอย่ำงไร 

สิ่งเหลำ่นีเ้ป็น we ในระดบัหนึง่ นอกจำก we ในโรงเรียนแล้ว ระหว่ำงครูกบัครู ครูกบันกัเรียน ความ
เป็น we ของชุมชนกับโรงเรียนก็มีส่วนในการท าให้พลังของศูนย์การเรียนรู้ฯ มีมากกว่าเดมิ ผมไม่
เหน็ว่า โรงเรียนไหนในโลกย่ังยืนได้ถ้าผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในระดับหน่ึง ในตำ่งประเทศ เขำถือวำ่
กำรอบรมสัง่สอนเดก็ไมใ่ชห่น้ำท่ีของโรงเรียนฝ่ำยเดียว ชมุชน ผู้ปกครองมีสว่นมำก ระยะหลงัๆ ใน
สหรัฐอเมริกำ เขำถือวำ่ public school เป็นหน้ำท่ีของพลเมืองท่ีต้องชว่ยกนัดแูลด้วย ไมใ่ชเ่ร่ืองของครูและ
ผู้บริหำรโรงเรียนฝ่ำยเดียว นกักำรเมืองท้องถ่ิน รัฐบำลท้องถ่ิน และผู้ปกครองทัง้หลำย ต้องชว่ยดแูล
ประคบัประคอง เขำพยำยำมให้ทกุฝ่ำยชว่ยกนัให้คณุภำพของคนรุ่นใหมอ่อกมำ ไมใ่ชห่น้ำท่ีของครูฝ่ำยเดียว 
ถ้ำท ำแบบนีไ้ด้ครูก็ต้องสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง สมัพนัธ์กบัชมุชนให้ดี น่ีเป็นสำยใยท่ีมีคำ่มำก เรำจะเห็นโรงเรียน
หลำยโรงท่ีไปได้ดี เพรำะมีศิษย์เก่ำกลบัมำชว่ยเหลือในรูปแบบตำ่งๆ มหำวิทยำลยัท่ีโดดเดน่ในโลก ก็มกัจะมี
ศษิย์เก่ำท่ีไปได้ดบิได้ดีกลบัมำชว่ยเป็นครัง้เป็นครำว ก็ฝำกเอำไว้ให้ทำ่นมอง เร่ืองของตวั we ท่ีมนัเก่ียวข้อง
ตรงนีด้้วย  เวลาเช็ค stock มองให้ละเอียด มองเร่ืองศิษย์เก่า ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน 
ความผูกพันของชุมชน อบต. ความเข้าใจ บางโรงเรียนอยู่ตดิกับวัด ความผูกพัน ความช่วยเหลือของ



ท่านเจ้าอาวาส ของพระ ของปราชญ์ชาวบ้าน พวกนีมี้ความหมายทัง้สิน้ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านีเ้วลา
ถักทอเข้าหากันมีพลังท่ีแข็งแกร่งขึน้มาได้ เวลาท่านเช็ค stock ท่านต้องมองให้ละเอียดทัง้สิ่งท่ีจับ
ต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ชุมชนกับโรงเรียน ชุมชน
กับครู ศิษย์เก่าด้วย 

กำรเช็ค stock คือกำรถำมตนเองวำ่เรำมีอะไรดี เรำมีอะไรเป็นต้นทนุ เพรำะทกุอยำ่งจะต้องเร่ิมต้นด้วย
เรำมีอะไรจงึจะขบัเคล่ือนไปข้ำงหน้ำได้ ไมมี่ใครเร่ิมจำกศนูย์ ต้องเช็ค stock ของตนเองก่อน หาจุดแข็ง
ของตนเองให้ได้ แล้วเอาจุดแข็งไปขยายผลต่อ ส่วนไหลออกคือจุดอ่อน ให้คิดเร่ืองความเส่ือมก่อน 
อย่าเพิ่งคิดเร่ือง in flow สกัดด้านลบให้ได้ก่อน ไม่ใช่มีปัญหาแล้วอยากเพิ่ม stock โดยเพิ่มด้าน in 
flow แต่ด้านลบไม่ได้แก้ เปิดน า้เข้า แต่ไม่ได้ปิดก๊อกน า้ออก มันก็ไหลออกไปเร่ือยๆ stock ก็เท่าเดมิ
ไม่ได้เพิ่ม ต้องดดู้ำนจดุออ่นก่อนวำ่คืออะไร เม่ือแก้ได้แล้วด้ำน in flow จะดีขึน้ ฝำกเอำไว้มองไปท่ีด้ำนท่ีเป็น
จดุอ่อนก่อน มีอะไรเป็นจดุอ่อน จะแก้ไขอยำ่งไรดี บำงเร่ืองอยูเ่กินควำมสำมำรถเรำจะคล่ีคลำยเพรำะเรำเป็น
ระบบย่อยท่ีอยูใ่นระบบใหญ่  เชน่ โรงเรียนดำรำฯ เป็นโรงเรียนเอกชน เขำเลำ่ให้ฟังว่ำ ครูเก่งๆ มีควำมสำมำรถ
ระดบัหนึง่ พอครูสอบเข้ำโรงเรียนรัฐได้ เขำก็ไปโรงเรียนรัฐ เพรำะมัน่คงกวำ่ อนันีเ้รำก็เข้ำใจได้ เพรำะเรำเป็น
สว่นหนึง่ของระบบใหญ่ โรงเรียนเอกชนมีสภำพแบบนี ้แล้วจะเตมิอย่ำงไร บำงอยำ่งท่ีแก้ได้ เชน่ ขวญั ก ำลงัใจ 
ก็ต้องเตมิกนั หรือนกัเรียนวนัหนึง่ต้องจบออกไป ก็เป็นควำมจริงของชีวิต สิ่งท่ีเรำต้องท ำคือ วำงโครงสร้ำงวำง
กระบวนกำร ไมว่ำ่ใครจะออกไป เขำเป็นศษิย์เก่ำท่ีดี อยำกจะมำช่วยเหลือโรงเรียน หลำยโรงเรียนก็ประสบ
ควำมส ำเร็จไมน้่อย มีศษิย์เก่ำท่ีดีรักโรงเรียน รักครู กลบัมำชว่ยโรงเรียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่  

พอจะเช่ือมโยงเร่ืองกำรคิด ๓ มิต ิ ๓ ระดบัเข้ำกบั system dynamic ได้ไหม ผมหวงัวำ่ทำ่นคงได้รับ
ประโยชน์หลำยอยำ่งจำกกำรอบรมครัง้นี ้ 

๑) เราได้เรียนเทคนิคสนุกๆ บางอย่าง เร่ือง design thinking  
๒) เราได้เรียนกระบวนการน าความคิดออกมาเป็นภาพ เป็นกราฟฟิก time line  
๓) เคร่ืองมือในกระบวนการคิด คิดอย่างไรไม่ให้อยู่ในระดับเดมิ การสนทนาเม่ือใจสงบ มี

ความสัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นทางการมันก่อให้เกิดการจุดประกายความคิดใหม่ๆ ขึน้ได้  
๔) การคิด ๓ มิต ิ๓ ระดับ และที่ย า้คือ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เปิดใจกัน พยายามร่วมมือ

กัน ยอมรับในความคิดที่แตกต่างหลากหลาย แล้วไม่ว่าจะท าเร่ืองอะไร ถ้ามี meaning ในทุกขัน้ตอน 
มันจะมีพลังตลอดเวลา และ 

๕) สุดท้ายเราเรียนเร่ือง ระบบพลวัต ซึ่งใช้ในการควบคุมปัจจัยตัวแปรให้ไปสู่เป้าหมาย มัน
เป็นการรักษาสมดุลของสภาวะต่างๆ ตลอดเวลาท าให้เราเฝ้าดูว่า ก๊อกน า้ตัวไหนมัน control ได้ไหม 
น า้ไหลออก น า้ไหลเข้าอย่างไร  

 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 



check out 
 

แบง่กลุม่คละโรงเรียน เป็นกิจกรรมสดุท้ำยแล้ว คละกนั อำย ุเพศ โรงเรียน หญิงชำย วยัท่ีหลำกหลำย 
กลุม่ละ ๔ กระบวนกำร check out ก็เหมือน check in หยิบสญัลกัษณ์วำงไว้ตรงกลำง  แล้วก็หยิบสญัลกัษณ์
ขึน้มำพดูทีละคนวำ่ เราได้ความรู้อะไร หรือข้อคิดอะไร หรือเทคนิคอะไร ที่คิดว่าเป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปใช้ในการท างาน คนละ ๓ นำที เล่ำไปจนจบวำงปำกกำแล้วบอก “check out” หมำยควำมวำ่ 
“เรียบร้อยแล้วนะ” “เก็บข้ำวเก็บของเก็บควำมรู้ไปแล้วนะ” คนอ่ืนทิง้ระยะเวลำ ๑๐ วินำที ๒๐ วินำที ครุ่นคิด
ก่อน มีอะไรท่ีนำ่สนใจ ท่ีเรำอยำกจะบอกบ้ำงไหมแล้วคอ่ย check out 

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ :  มีท่ำนใดอยำกจะแชร์ควำมรู้สกึในกลุม่ใหญ่ อยำกจะ check out กบัผม 

อ.นงนุช อุดกันทา: ตัง้แตว่นัแรกท่ีให้ดหูนงัก็รู้แล้ววำ่ต้องใช้ควำมคิด แตต่อนนัน้ยงัไมเ่ข้ำใจถึงสิ่งท่ี
อำจำรย์ต้องกำรให้พวกเรำ พอวนัท่ี ๒ ก็พยำยำมปรับ โดยพืน้ฐำนส ำหรับตนเองเป็นคนท่ีชำ่งสงสยัตลอดเวลำ 
ก็ได้เรียนรู้ วนัท่ี ๒ ก็เร่ิมเข้ำใจได้นิดหนึง่ วนัท่ี ๓ เข้ำใจมำกขึน้ ควำมรู้สึกคือ อำจำรย์ให้กระบวนกำรท่ีดี แต่
ต้องลงไปเลน่เอง ปฏิบตัเิอง ไมใ่ชจ่บท่ีวนันี ้แตม่นัตอ่ยอดได้ในโรงเรียนของเรำหรืองำนของเรำ  
อ.ธนิตา กุลสุวรรณ:  กำรท ำงำนนีรู้้สกึมีบญุท่ีมำร่วมตรงนีไ้ด้ เพรำะกำรท่ีมำร่วมกิจกรรมตรงนีเ้รำมีภำรกิจ
ท่ีจะต้องดแูล stock ของตนเอง และหนว่ยงำนต้นสงักดั เลยให้ครูมำก่อน เพรำะเรำถือวำ่คณุครูมีคณุภำพ วนั
คร่ึงท่ีมำล ำ้คำ่มำก ถ้ำไมม่ำจะเสียใจ ขอสะท้อนวำ่ ท่ีเรำท ำศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ส ำเร็จมีแต ่ quick ไมเ่คย slow 
ตอ่ไปนีเ้รำจะ slow down เพ่ือท ำให้ศนูย์ฯ ของเรำ perfect แล้ว stock ของเรำ เรำไมไ่ด้ดวูำล์วออกเลย 
สว่นมำกวำล์วออกเรำน้อย แตถ้่ำมีเทคนิคท่ีไปเช็คก็จะท ำให้เรำสมบรูณ์ยิ่งขึน้ เรำไมเ่คยนัง่คยุกนั มองวำ่ 
stock ของเรำมำกมำยท่ีท ำให้เรำมีควำมส ำเร็จเป็นผลลพัธ์ในวนันี ้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ :   ผมอยำกบอกวำ่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ สิ่งท่ีมีค่ามากที่สุด มี
ค่ามากกว่าหัวโขน มนุษย์ถ้าใจต่อใจเข้าหากันแล้วจะมีอะไรที่งดงาม เป็นพลัง และเป็นปัญญาด้วย 
ถ้ำทำ่นสำมำรถจดักระบวนกำรสนทนำท่ีเป็นมนษุย์คยุกบัมนษุย์ เป็นพ่ีคยุกบัน้อง เป็นพอ่คยุกบัลกู หรือลงุป้ำ
น้ำอำคยุกบัหลำนก็จะเป็นอะไรท่ีงดงำมเสมอ น่ีเป็นฐำนของสงัคมของเรำตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั และควรพฒันำ
ตอ่ไป น่ีเป็นสิ่งท่ีมีคำ่ของโลก ควำมเมตตำกรุณำตอ่กนั กำรให้เกียรติกนัและกนัเป็นสิ่งท่ีมีคำ่ 
 เร่ือง system thinking จริงๆ ต้องบอกวำ่น่ีเป็นเสีย้วหนึง่ ทีแรกผมนึกวำ่จะให้ได้มำกกวำ่นี ้ แต่
เน่ืองจำกกระบวนกำรมีหลำยอยำ่ง เอำเร่ืองของ design thinking เข้ำมำ ผมคดิวำ่จะเป็นประโยชน์ ผมเลยลด
บำงเร่ืองลง system thinking จริงๆ แล้วเรำสำมำรถหำอ่ำนได้เร่ืองหลกักำรมองโลกแบบองค์รวม ในทกุศำสนำ
จะมีอยูแ่ล้ว ในทำงพทุธศำสนำก็มีในเร่ืองอิทปัปัจจยตำ และปฏิจจสมปุบำท  

หลกัสตูร system thinking เป็นหลกัสตูรซึง่มีหลำยระดบั น่ีเป็นแคเ่คร่ืองมือง่ำยๆ  แตผ่มวำ่นำ่จะเพียง
พอท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ควำมรู้อะไรก็ตำมถ้ำเยอะเกินไปแล้วไมไ่ด้เอำไปใช้มนัก็ลืม สู้ เอำไปใช้บอ่ยๆ 

ผู้ เข้ำร่วม check out ในกลุม่ยอ่ย 



ดีกวำ่ แล้วมนัก็จะเกิดประโยชน์แล้วเรำก็จะพฒันำของเรำเองขึน้มำด้วย ขอบคณุทกุคนท่ีให้ควำมร่วมมือเป็น
อยำ่งดี กำรเรียนรู้ถึงแม้คนจะเยอะแตส่นกุสนำน และท ำให้ผมมีควำมหวงั มีก ำลงัใจ เช่ือวำ่ประเทศชำติของ
เรำตอ่ให้ประสบอปุสรรครูปแบบใดก็ตำม ก็ยงัมีคนอย่ำงพวกทำ่นน่ีแหละท่ีจะเป็นแสงสวำ่ง เป็นก ำลงัใจ ท่ีท ำ
ให้สงัคมของพวกเรำทัง้ในระดบัชมุชน ทัง้ในระดบัโรงเรียน สง่ไม้ตอ่ให้กบัเยำวชน ถ้ำเรำโชคดีมีบญุวำสนำได้
เจอกนัอีก เรำคงได้เรียนรู้อะไรร่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือประเทศชำต ิ และชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัให้ทกุคนได้มี
ควำมสขุ แล้วโอกำสหน้ำคงได้พบกนั  
 

__________________________________________________________________________ 


