
การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร“เสริมพลังสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 

วันท่ี ๒ -๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมบัดดี ้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 
ผู้เข้าร่วม  

๑. ผู้อ ำนวยกำรและครู โรงเรียนวดัเกำะสวุรรณำรำม 
๒. ผู้อ ำนวยกำรและครู โรงเรียนจิระศำสตร์ 
๓. รองผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนมกฎุเมืองรำชวิทยำลยั 
๔. ผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนทำ่หลวงวิทยำคม 
๕. รองผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนแมส่รวยวิทยำคม 
๖. ผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม 
๗. ผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนเขลำงค์นคร 
๘. ผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนทองแสนขนัวิทยำ 
๙. รองผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำ 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนโนนสงัวิทยำคำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนกนัทรลกัษณ์วิทยำคม 
๑๒. รองผู้อ ำนวยกำร และครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม  
๑๓. อ.ฤทธิไกร ไชยงำม จำกมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

 
วิทยากร  อ.ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์ 
 
วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

คุณสุจินดา งามวุฒพิร กลำ่วต้อนรับ และแนะน ำวิทยำกร :  
อำจำรย์ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์ เป็นผู้ เช่ียวชำญทำงด้ำนประชำสงัคม อดีตผู้ก่อตัง้ Bangkok Forum ปัจจบุนั

ทำ่นเป็นประธำนสถำบนักำรเรียนรู้และพฒันำประชำสงัคม กรรมกำรคณะปฏิรูปประเทศไทย มีผลงำนทำงด้ำน
กำรเขียน เชน่ ทฤษฏีไร้ระเบียบ เมืองไทยยคุโลกำภิวตัน์ ปัน้แตง่อนำคตสงัคมไทย system thinking เมล็ดพนัธุ์
ชีวิตบรูณำกำร จำกนีท้ำ่นยงัเป็นผู้ทรงคณุวฒุิของเครือขำ่ยภำคประชำสงัคมอีกมำกมำย ใครท่ีสนใจสำมำรถ
ค้นหำดไูด้จำก Google 

วิทยำกรสนัทนำกำรคือ อำจำรย์ฤทธิไกร ไชยงำม หรืออำจำรย์ตอ๋ย จำกมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ซึง่
เป็น Node หนึง่ของมลูนิธิฯ ท่ีไปชว่ยท ำเครือขำ่ยโรงเรียนภำคอีสำนตอนบน แตต่อนนีโ้รงเรียนเครือขำ่ยภำคอีสำน
ก็ได้หลอมรวมกนัแล้ว วนันีอ้ำจำรย์จะชว่ยท ำกระบวนกำรหลอ่หลอมพวกเรำ  
 



 
ท าความรู้จักกัน 
 
กิจกรรมท่ี ๑  

อ.ฤทธิไกร เชิญให้ผู้ เข้ำร่วมทกุทำ่นยืน  
รอบท่ี ๑ ให้แตล่ะคนเดนิไปเร่ือยๆ เม่ือบอกให้หยดุ ให้จบัคูก่บัคนท่ียืนใกล้ๆ กนั แล้วแนะน ำตวัสัน้ๆ 
รอบท่ี ๒ ให้แตล่ะคนเดนิตอ่ไปเร่ือยๆ และบอกให้หยดุ ให้จบัคูก่บัคนท่ียืนใกล้ๆ กนั แล้วแนะน ำตวัสัน้ๆ 
รอบท่ี ๓ ให้แตล่ะคนเดนิตอ่ไปเร่ือยๆ และบอกให้หยดุ ให้จบัคูก่บัคนท่ียืนใกล้ๆ กนั และถำมวำ่ชอบอะไร

มำกท่ีสดุ งำนอดเิรก หรือสิ่งท่ีเรำชอบท ำ และให้อธิบำยด้วยวำ่อะไร 
หลงัจำกนัน้ ให้แตล่ะคนเดนิตอ่ไปเร่ือยๆ ตำมสบำย แล้วให้สงัเกตเท้ำคนท่ีเดนิอยูข้่ำงหน้ำ และให้ก้ำวเท้ำ

เหมือนท่ีคนท่ีเดินอยูข้่ำงหน้ำไปเร่ือยๆ  เหมือนกบัเรำเป็นผู้ตำมท่ีดี คนข้ำงหน้ำเดนิอยำ่งไร ท ำอยำ่งไรก็ท ำตำม
แล้วจะพบวำ่ คนทัง้หมดเดนิเป็นวงกลม  

อ.ฤทธิไกร สรุปว่ำ วิทยำกรไมไ่ด้บอกให้เดนิเป็นวงกลม แตอ่ะไรท ำให้เดนิเป็นวงกลม เพรำะห้อง เพรำะ
เวที เพรำะจ ำนวนคนท่ีจ ำกดั ถ้ำเรำสงัเกตดจูะพบวำ่ ๙๐% ของคนทัง้หมดในโลกไมท่รำบวำ่ ตนเองเดนิโดยถกู
อะไรก ำกบัพวกเรำ ทกุคนเดินอยูใ่นกระแส เหมือนกบัท่ีกิจกรรมท่ีเรำท ำ ผมไมไ่ด้บอกให้เดนิเป็นวงกลม แตบ่อก
ให้เดนิตำมคนท่ีอยูข้่ำงหน้ำ ซึง่ควำมจริงแล้วในสงัคมไมมี่ใครบอกวำ่ให้เดนิตำมคนข้ำงหน้ำ แตท่กุคนตำมกนั
หมดเลย ผมขอบอกกบัทกุท่ำนในท่ีน่ีว่ำ ทำ่นเป็นผู้สวนกระแสในสงัคมท่ีเช่ียวกรำกของทนุนิยมแบบนี ้ เพรำฉะนัน้
ผมเองก็อยำกฝำกทำ่นกบัลกูหลำนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เรำต้องท ำให้เขำเห็นกระแส  

หลงัจำกนัน้ อ.ฤทธิไกร ไชยงำมได้ให้ผู้ เข้ำร่วมเดนิตำมสบำย โดยให้ตัง้สมำธิจดจ่อท่ีกำรก้ำวเท้ำแตล่ะ
ข้ำงของตนเอง โดยไมจ่ ำเป็นต้องเดินตำมใคร จะพบวำ่ ทกุคนมีอิสระในกำรเดนิ หลงัจำกเดนิได้ระยะเวลำหนึง่ ให้
ผู้ เข้ำร่วมจบัมือตอ่กนัเป็นวงกลมวงเดียว ทัง้นี ้อ.ฤทธิไกร สรุปวำ่ กิจกรรมท่ีผำ่นมำเป็นบทเรียนให้ทรำบวำ่ทุกคน
ตกอยู่ในกระแสโดยไม่รู้ตัว ดังนัน้ในการด าเนินชีวิตเราทุกคนต้องมีสตกัิบตัว 

 
กิจกรรมท่ี ๒  

อ.ฤทธิไกร ขอให้ผู้ เข้ำร่วมจบัมือกนัเป็นวงกลม แล้วหลบัตำ ทัง้นี ้วิทยำกรจะให้บอกสญัญำณคนแรก เป็น
ผู้สง่สญัญำณไปทำงซ้ำยมือ  ให้ผู้ เข้ำร่วมตัง้สตรัิบสญัญำณทำงมือขวำแล้วสง่สญัญำณตอ่ไปทำงมือซ้ำย เพ่ือ
สญัญำณกลบัมำท่ีคนแรก 

รอบแรก สญัญำณหำย ต้องเร่ิมใหม ่ 
รอบท่ี ๒ สญัญำณหำย ต้องเร่ิมใหม ่
รอบท่ี ๓ อ.ฤทธิไกร บอกวำ่ สญัญำณท่ีให้คือกำรบีบมือ เม่ือเร่ิมได้ระยะหนึง่สญัญำณก็ยงัหำย 
รอบท่ี ๔ เม่ือเร่ิมได้ระยะหนึง่สญัญำณก็ยงัหำย 
ทัง้นี ้อ.ฤทธิไกร ได้สรุปวำ่ เสียดำยท่ีมีเวลำน้อยท่ีจะทดลองท ำให้ส ำเร็จ ทัง้นี ้อำจำรย์สำมำรถน ำกิจกรรม

นีไ้ปเลน่กบันกัเรียนได้เพ่ือให้เขำได้เรียนรู้จำกกิจกรรม ซึง่กิจกรรมมีเป้ำหมำยให้ผู้ เข้ำร่วมรวมเป็นหนึง่เดียวกนั ซึง่
กำรท่ีจะท ำเชน่นัน้ได้ต้องสำมำรถส่ือสำรสญัญำณได้ครบรอบ ถ้ำเรำหลบัตำ แล้วไมน่ิ่ง กำรสง่สญัญำณจะไม่



ส ำเร็จ เพรำะในตอนแรกไมไ่ด้บอกวำ่สญัญำณคือกำรบีบมือ ครัง้ท่ีหนึง่บีบแรงมำก ครัง้ท่ีสองเบำ ครัง้ท่ีสำมบีบ
แรงกลำงๆ ถ้ำจิตใจไมจ่ดจ่อเรำจะไมรู้่สกึผิดปกต ิ เพรำะรู้สกึคล้ำยคนข้ำงกระตกุมือ เรำอำจเหมือนจะรู้สกึแตใ่จ
ไมอ่ยูต่รงนัน้ เชน่เดียวกนักบักำรท ำงำนถ้ำเป็นกำรสัง่กำรแบบ top down จำก ผอ. รองผอ. หวัหน้ำฝ่ำย ครู 
นกัเรียน รุ่นน้อง ถ้ำท ำงำนแบบ top down แบบนี ้ แล้วสง่สำรแบบนี ้ งำนไมส่ ำเร็จ เพรำะ ณ วินำทีหนึง่ท่ีใจของ
คนๆ หนึง่ สมำธิของเขำไมอ่ยูก่บัตวังำน  

 
สรุปว่ากิจกรรมนี ้ ในองค์กรอะไรก็ตาม คนจะรวมกันเป็นหน่ึงได้ ต้องทราบเป้าหมายเดียวกัน 

หากไม่ทราบเป้าหมาย ไม่รู้ code การส่ือสารด้วยปากไม่สมบูรณ์ การส่ือสารด้วยภาษาไม่สมบูรณ์ การ
ส่ือสารด้วยอวัจนภาษายิ่งไม่สมบูรณ์ แต่ตอนท่ีอาจารย์น ากิจกรรมนีไ้ปท ากับเดก็อย่าเฉลยเร็ว ควรให้
เดก็ๆ ท าหลายๆ รอบ เขาจะเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่วันนีต้้องเฉลยด้วยการบอกเล่าเพราะเวลาน้อย ท่าน
ยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองว่า การท างานแล้วคนหน่ึงหายไป หรือเขาไม่ท า เราจะท าอย่างไร  
 
กิจกรรมท่ี ๓  

อ.ฤทธิไกร ผู้ เข้ำร่วมจบัคู ่ยืนหนัหน้ำเข้ำหำกนั แจกปำกกำให้คูล่ะ ๑ แทง่ ให้แตล่ะคูรั่บสง่ปำกกำ โดยเม่ือ
อีกฝ่ำยสง่มำ คนท่ีรับรับแล้วสง่คืนทนัที และให้รับ-สง่เร็วขึน้ พบวำ่ บำงคูป่ำกกำตกพืน้ เม่ือสง่ปำกกำไปมำได้
ระยะหนึง่ อ.ฤทธิไกร ให้แตล่ะคูรั่บ-สง่ปำกกำ ๓ รอบ และรอบสดุท้ำยให้สง่อย่ำงช้ำๆ และในท้ำยท่ีสดุให้คนท่ีท ำ
หน้ำท่ีสง่ย่ืนปำกกำให้เพ่ือนช้ำๆ  

อ.ฤทธิไกร สรุปวำ่ ถ้ำปำกกำเหมือนสิ่งเร้ำ ท ำให้เรำโกรธ เป็นกำรยั่วจำกเพ่ือน เป็นสิ่งท่ีไมไ่ด้ดัง่ใจแล้ว ถ้ำ
มนัมำแรงแล้วเรำสะท้อนกลบัแรง มนัก็จะเหมือนปำกกำตก สง่ผลตอ่จิตใจ สง่ผลตอ่มิตรภำพ เปรียบเหมือนสิ่งเร้ำ
ท่ีมำถึงใจเรำ สิ่งท่ีเรำได้ฟังได้ยิน เรำตดัสินทนัที พอมำถึงเรำ เรำตอบโต้กลบัไปทนัที มนัจะเกิดข้อขดัแย้ง หรือ
ควำมผิดพลำดท่ีท ำให้ไมมี่ควำมสขุ ลองเปรียบเทียบกบักำรตัง้ใจโยน ตัง้ใจรับ พอรับไมโ่ยนกลบัทนัที เรำย่ืนให้ 
เปรียบเหมือนคนโกรธเรำ ดำ่เรำ แล้วเรำห้อยแขวนไว้ ไมต่ดัสินเขำ มีคนเดนิมำดำ่เรำ เรำไมต่ดัสินเขำ เรำรับไว้
ก่อน แล้วก็พิจำรณำอยำ่งดีแล้วคอ่ยย่ืนกลบัให้เขำ คณุสมบตัหินึง่ของคนท่ีจะขบัเคล่ือนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
กำรฟัง ทำ่นต้องรู้จกัฟัง ฟังแล้วไม่รีบดว่นตดัสิน  

กิจกรรมโยนปากกาเพ่ือให้รู้ว่าห้อยแขวนเป็นอย่างไร อยากให้น าไปท าต่อกับเพ่ือนครู กับ
นักเรียน เพื่อที่จะสอนให้เขาได้สัมผัสกับการที่จะให้อภัยโดยการห้อยแขวนค าตอบ ไม่โต้ตอบ แต่
พจิารณาใคร่ครวญแล้วค่อยตัดสินใจ 

 
 

                                               _______________________________________________________  
 

  



 
พลังชีวิต 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เร่ิมต้นอยำกให้ทำ่นเห็นภำพนีก้่อน น่ีเป็นภำพของลีโอนำโด ดำร์วินซี อจัฉริยะ

คนหนึง่ ท่ีมีควำมสำมำรถรอบด้ำน เป็นจิตกร ผลงำนอนัโดดเดน่ของเขำคือ ภำพโมนำลิซำ่ แล้วเขำก็ยงัเป็นนกั
ประดษิฐ์ นกัออกแบบ สมยัท่ีเขำเกิดและเสียชีวิตเม่ือ ค.ศ. ๑๖๐๐ เศษๆ  ซึง่เป็นยคุเร่ิมต้นของยคุ Renaissance 
(ยคุฟืน้ฟศูลิปะวิทยำกร) ซึ่งมนษุย์ก ำลงัค้นหำควำมรู้ควำมเข้ำใจตำ่งๆ เพ่ือเอำตวัเองออกจำกกำรครอบง ำของ
ควำมเช่ือทำงศำสนำ ซึง่สมยันัน้เข้มแข็งและมีอ ำนำจมำก จนน ำมำสูย่คุฟืน้ฟศูลิปะวิทยำกร กำรค้นคว้ำศลิปะ
วิทยำกำร ควำมเจริญทำงสมยัใหม ่และมำเป็นกำรพฒันำทำงด้ำนทนุนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลีโอนำโด ดำร์วินซี เป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถรอบด้ำน มีกำรออกแบบคดิท ำสิ่งท่ีคล้ำยกบัเฮลิปคอปเตอร์ 

ท ำหลำยเร่ืองมำก ท่ีผมเอำภำพของลีโอนำโด ดำร์วินซีมำให้ด ู เพรำะก่อนท่ีเขำจะเสียชีวิต เขำนอนอยูห่ลำยวนั 
เขาได้ครุ่นคิดชีวิตในวัยเด็กของเขาว่า อะไรคือแรงบันดาลใจให้เขาเป็นคนอยากรู้อยากเหน็ อยาก
เข้าใจ อยากท าสิ่งต่างๆ ตลอด ไม่เคยหยุด ท าได้หลายๆ เร่ืองมากมาย เขาครุ่นคิดว่า พลังชีวิต พลัง
แห่งความสร้างสรรค์ของเขามาจากไหน เขาพบว่า เมล็ดพันธ์ุแห่งชีวิตของเขามันเกิดขึน้ในวัยเดก็  

น่ีเป็นภำพเมล็ดไทรขยำยใหญ่ เมล็ดไทรจริงๆ เล็กนิดเดียวเทำ่นิว้ก้อย แตม่นัมีพลงัชีวิตอยูใ่นตวัมำกมำย 
อยูไ่ด้ไมน่ำน เม่ือตกลงดนิท่ีเหมำะสม มนัจะหยัง่รำก ออกใบขึน้มำ เม่ือได้ฝน ได้แร่ธำตใุนดนิ ได้แสงแดดก็เติบโต
ขึน้มำ ผำ่นไป ๑๐-๒๐ ปีเป็นต้นไทรใหญ่ ก่ิงก้ำนสำขำมำกมำย เม่ืออยูไ่ปๆ ๑๐๐ ปี เมล็ดท่ีหลน่ลงดินมีนกมำกิน 
มนัก็อำจเกิดเป็นป่ำไทรท่ีสวยงำมได้ เหมือนเรำเห็นป่ำไทรงำมท่ีโครำช น่ีคือควำมมหศัจรรย์ของชีวิต 

สรรพสิ่งท่ีมีชีวิตทัง้หลำยมีสิ่งท่ีเรียกวำ่ life force พลงัชีวติ เพียงแตเ่รำเข้ำใจมนัไหม ค้นพบมนัไหม ท่ำน
ทัง้หลำยท่ีมำร่วมกนัวนันี ้ ท่ำนมี life force  แตเ่รำตระหนกัถึง เห็น และรดน ำ้พรวนดนิตนเองหรือไม ่ เรำอำจไม่
เหมือนเมล็ดไทรท่ีหยัง่รำกลงดนิ มีแร่ธำตใุนดนิรดน ำ้พรวนดนิให้ มีแสงแดดท ำให้มนัโต ตวัมนษุย์ก็ต้องกำรกำรรด
น ำ้พรวนดินเหมือนกนั หนึง่ เรำรดน ำ้พรวนดินตนเอง เข้ำใจตนเอง เห็นจดุแข็งจดุออ่นตวัเอง ยกระดบัพฒันำ
ตนเอง ให้ก ำลงัใจตนเอง ก็เป็นกำรรดน ำ้พรวนดนิตนเอง บำงครัง้เรำสิน้หวงั หมดก ำลงัใจ เรำก็ไปอำ่นบทกวีบ้ำง 
ไปเดนิเลน่บ้ำง ไปหำพระบ้ำง หรือบำงคนอำจไปหำหมอด ูไปคยุกนัเพ่ือน เพ่ือให้ก ำลงัใจ หรืออำจเจอครูท่ีดี เพ่ือน
ท่ีดี มนัก็เหมือนเป็นสว่นหนึ่งท่ีมำชว่ยรดน ำ้พรวนดนิ แตท้่ำยสดุภายในตัวเราต้องมี life force ที่ดีในตัวเอง



เสียก่อน คนอ่ืนเป็นแค่แสงแดด ถ้าไม่มี life force ภายในที่ดี เราเตบิโตไม่ได้ แสงแดดก็ดี ฝนก็ดี ไม่
สามารถท าให้ก้อนหินมันเตบิโตได้  

 
วนันีเ้รำจะมำค้นพบ life force ซึง่กนัและกนั โดยให้จบัคู ่คละอำย ุเพศ ไมไ่ด้มำจำกโรงเรียนเดียวกนั ใคร

ไมเ่คยรู้จกักนัเลยจบัคูก่นั  
  กระบวนกำรนีเ้ป็นกำรค้นพบ life force หรือพลงัชีวิต สรรพสิ่งถ้ำพลงัชีวิตหมด เท่ำกบัชีวิตหมด กำรจบ
ของชีวิตเหมือนกบัวำ่ ไปอยู่โลกอ่ืน บำงคนไมต่ำย แตถ้่ำพลงัชีวิตหมด ก็อยูอ่ย่ำงซงักะตำย อยู่อย่ำงเห่ียวแห้งไป
วนัๆ แตล่ะวนั ระยะหลงัๆ เรำจะพบคนไทยส่วนหนึง่ท่ีลกูหลำนไมด่แูล เขำอยูอ่ยำ่งซงักะตำย น่ำสงสำร น่ำเศร้ำ
มำก แมผ่มก่อนจะเสียชีวิต ผมเป็นลกูชำยท่ีสนิทกบัแม่มำก ผมรู้เลยวำ่ ถ้ำชีวิตแม่เขำไมมี่อะไรท ำอีกแล้ว หมด
ควำมต่ืนเต้น หมดภำรกิจ เขำไมอ่ยูเ่ขำไปแล้ว จบแล้วหมดภำรกิจแม ่  ควำมเป็นแม่ ควำมเป็นยำย หมดภำรกิจ
ตำ่งๆ ในชีวิต นัง่ไปวนัๆ ตอนเช้ำกินข้ำว ตอนกลำงวนักินข้ำว ตอนเย็นกินข้ำว พลงัชีวิตเขำหมด เขำจำกไปดีกว่ำ 
เพรำะฉะนัน้สิ่งท่ีเรำมำคยุกนัตรงนีจ้ะเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตรงไหน  มนัมำเก่ียวกบังำนท่ีอำจำรย์ท ำตรงไหน 
พรุ่งนี ้มะรืนนีเ้รำจะเฉลย แตว่นันีเ้รำมำเร่ิมต้นค้นหำพลงัชีวิตก่อน  
 ๑. แนะน ำตวั สัน้ ๆ ให้รู้จกักนั ช่ืออะไร อยู่โรงเรียนอะไร สอนอะไร แนะน ำตวัสัน้ๆ ให้รู้จกักนัก่อน 
 ๒. ค ำถำมท่ี ๒ เป็นค ำถำมท่ีส ำคญัมำก ให้แตล่ะคนนัง่คดิก่อนจะเลำ่ค ำถำมท่ี ๒ ครุ่นคิดทบทวนวยัเดก็
ของตนเองสกั ๒-๓ นำที  เพรำะลีโอนำโดเขำก็ได้ครุ่นคิดวำ่ กำรท่ีเขำเป็นเชน่นีเ้ร่ิมขึน้เม่ือไร เขำได้พยำยำมสืบ
สำวเร่ืองรำวของตนเอง คดิได้วำ่ เร่ิมท่ีตอนอำย ุ๖ ขวบ พอ่พำไปดชูำ่งท ำงำนในท่ีตำ่งๆ เขำได้พบอะไรใหม่ๆ  ต่ืน
ตำต่ืนใจ เขำรู้สกึประทบัใจมำก อยำกมีชีวิตท่ีสร้ำงอะไรใหม่ๆ  ตลอดเวลำ กำรท่ีจะค้นพบพลงัชีวิตตนเอง อำจำรย์
ก็ต้องคดิย้อนทบทวนวยัเดก็ของตนเองวำ่ ตอนวัยเดก็มีชีวิตเป็นอย่างไร บ้านอยู่ไหน ชุมชนเป็นอย่างไร 

บ้านเป็นอย่างไร แล้วตอนวัยเดก็ประทบัใจอะไร อยำกเป็นอะไร ชอบอะไร ชอบไปนำ ชอบปีนต้นไม้ และ
ควำมประทบัใจของอำจำรย์มนัให้ทิศทำงชีวิตของอำจำรย์บ้ำงไหม เพรำะอะไร หรือต้องทิง้หมดเลย ควำมรักใน
กำรวำดรูป ควำมรักในกำรร้องเพลงต้องทิง้ เพรำะพอ่แม่บอกวำ่ “เป็นศลิปินไมรุ่่ง มำเป็นครูดีกวำ่” ก็มำเป็นครู ทิง้
ควำมรักท่ีมีอยู ่อาจารย์ต้องจริงใจกับตนเองว่า รักอะไร แล้วอาจารย์ได้อยู่ในทศิทางท่ีรักไหม หรือทิง้มัน
ไป ด้วยสาเหตุอะไร หรือวันนีถ้้ามาค้นพบพลังชีวิตตนเองใหม่ อยากท ามันไหม สิ่งท่ีเราปรารถนาอยาก
เป็น ที่ส าคัญที่สุดเร่ิมต้นค้นพลังชีวิตก่อน แล้วพรุ่งนี ้ มะรืนนีผ้มจะเช่ือมให้อำจำรย์เห็นวำ่มนัเก่ียวข้องกบั
เศรษฐกิจพอเพียงอยำ่งไร มนัเก่ียวข้องกบัอนำคตของประเทศไทยอยำ่งไร หรือมนักระทบกบัโลกอยำ่งไร แตว่นันี ้
แนะน ำตวัเองก่อนสัน้ๆ แล้วขอเวลำนัง่เงียบๆ ๒-๓ นำที ทบทวนชีวิตวยัเด็ก  แล้วจงึแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ส่วนคนท่ี
ฟังเพ่ือนแล้วบนัทกึไว้ด้วยก็ได้  

 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: สิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุท่ีผมอยำกบอกอำจำรย์ท่ีผมยึดถือไว้ตลอด หวัใจของกำรเรียนรู้ท่ี
ดี ผมจะฉำยภำพอีกคนให้ดคืูอ ชำร์ลส ดำร์วิน เป็นคนเรียนไมเ่ก่ง แตท่ฤษฎีของเขำส ำคญัมำกในทำงชีววิทยำ จดุ
ประกำยกำรค้นพบเร่ืองชีววิทยำทัว่โลก ตอนเด็กๆ ชำร์ลสเรียนไมเ่ก่งแตรั่กกำรใช้ชีวิตอยูก่ลำงแจ้ง ชอบปีนต้นไม้ 
ชอบตกปลำ อะไรก็ตำมท่ีอยูก่บัธรรมชำตเิป็นสิ่งท่ีเขำรัก ครัน้พอ่บงัคบัให้เข้ำมหำวิทยำลยั เขำก็เรียนตำมท่ีพอ่

ผู้เข้าร่วมอบรมจับคู่แลกเปลี่ยน 

 



บงัคบัให้เรียน เหมือนเด็กไทยจ ำนวนมำกท่ีเรียนตำมท่ีพอ่แมบ่งัคบัให้เรียนโดยท่ีไม่ชอบ พอเรียนจบ ก ำลงัจะ
ท ำงำน มีอำจำรย์ท่ีสงัเกตบคุลิกของเขำ เขียนจดหมำยถึงเขำ บอกวำ่ มีเรือล ำหนึง่ช่ือ บีเกิล ก ำลงัจะออกจำก
องักฤษไปขัว้โลกใต้ จงึอยำกให้ชำร์ลส ดำร์วินเดินทำงไปกบัเรือล ำนี ้ ไปสกั ๖-๗ เดือน ไปเก็บตวัอย่ำงพืช สตัว์
แปลกๆ ท่ีองักฤษไมมี่ ไปเก็บให้หน่อยสิ อยำกได้ ตวัเขำเองลงัเล พอ่ของเขำก็บอกว่ำ จะเป็นกำรเสียเวลำ มำเป็น
อำจำรย์เลยดีกวำ่ แตเ่ขำแว๊บขึน้มำวำ่ กำรได้ไปเห็นโลกใหมท่ี่ไมเ่คยเห็น พบสตัว์แปลกๆ พนัธุ์ไม้แปลกๆ นำ่จะ
เป็นเร่ืองต่ืนเต้นนำ่สนใจ เขำจงึตดัสินใจออกเดินทำงไปพร้อมกบัเรือบีเกิล และรวบรวมตวัอยำ่งพืชและสตัว์ตำ่งๆ 
ทัง้นก ทัง้แมลง พืชจำกท่ีตำ่งๆ สง่มำท่ีองักฤษ จำกตวัอยำ่งท่ีเขำเก็บมำ เขำได้นัง่วิเครำะห์ว่ำ สิ่งตำ่งๆ เป็นมำ
อยำ่งไร กลำยเป็นทฤษฎีวิวฒันำกำรของชำร์ลส ดำร์วิน1 สิ่งท่ีนำ่สนใจคือว่ำ บางครัง้ความรู้ ไม่ได้สร้างมาจาก
ทฤษฎีเก่าๆ จากท่ีคนเขาเช่ือ ความรู้สร้างมาจากความรักในสิ่งนัน้ ภำษำพระคือ มีฉนัทะ รักในสิ่งนัน้ สนใจ
ในสิ่งนัน้ ตัง้ค ำถำมว่ำมนัเป็นมำอยำ่งไร ท ำไมเป็นอย่ำงนัน้ เป็นอยำ่งนี ้ จนกระทัง่สร้ำงทฤษฎีขึน้มำใหม ่ เป็น
ทฤษฎีของชำร์ลส ดำร์วิน ถึงจะมีกำรโต้แย้งกนัในวนันี ้ แตเ่ขำได้วำงรำกฐำนบำงอยำ่ง เขำค้นพบ สิ่งท่ีเขำรัก เขำ
สนใจ เม่ือค้นพบแล้วบนัทกึสิ่งท่ีพบ  ตัง้ข้อสงัเกตแล้วค้นคว้ำตอ่ น่ีคือหวัใจของนกัวิจยั  
 สิ่งท่ีอำจำรย์ท ำ (ผอ. รองผอ. หรือเป็นครูแกนน ำ) ท่ีจะขยำยผลเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ท ำมำ สิ่ง
ส ำคญัคือ จดบนัทึกสิ่งท่ีได้ท ำมำ สงัเกต ุ แล้วตัง้ค ำถำมกบัสิ่งท่ีอำจำรย์ท ำมำ สิ่งแรกท่ีผมอยำกชวนอำจำรย์
บนัทกึนิดหนึง่ เร่ืองท่ีอำจำรย์ค้นพบ ผมไมแ่นใ่จวำ่อำจำรย์ทำ่นใดได้ทบทวนชีวิตตนเองสม ่ำเสมอ ทกุปี ทกุ ๖ 
เดือน “ท ำไมเป็นครูอยูน่ะ” “ท ำไมมำท ำโครงกำรแปลกๆ อยำ่งนีน้ะ” ถำมตนเองวำ่ “ท ำท ำไมโครงกำรนี ้ มี
ประโยชน์อะไร” ฉะนัน้กำรค้นพบ ท่ีผมชวนอำจำรย์มำคยุควำมฝันใฝ่ แรงบนัดำลใจของอำจำรย์ตอนเดก็ๆ ให้เลำ่
สูก่นัฟัง เม่ือกีเ้รำเลำ่แรงบนัดำลใจ สิ่งท่ีอยากให้จดบันทกึ คือ   

๑. เม่ือได้เล่าเร่ืองวัยเดก็ให้คนอ่ืนท่ีไม่รู้จักกันฟัง รู้สึกอย่างไร หวัใจอำจำรย์เป็นอยำ่งไร ไมใ่ช่
ควำมคดินะ ควำมรู้สกึเป็นอยำ่งไร หวัใจอำจำรย์เป็นอยำ่งไร  

๒. แล้วเม่ือฟังเร่ืองเลำ่จำกเพ่ือน ไมว่ำ่เพ่ือนจะอำยนุ้อยกวำ่มำกกวำ่ก็แล้วแต ่ จบัควำมรู้สกึให้ได้ ตอน
ฟังเพื่อนเล่ารู้สึกอย่างไร  

จดบนัทึกควำมรู้สกึระหวำ่งเลำ่เร่ืองให้เพ่ือนฟัง เลำ่ของตวัเองได้ยินเสียงตวัเองไหมเวลำเลำ่ เสียงตื่นเต้น
ไหม เสียงเซ็งๆ ไหม นกึออกไหมครับอำจำรย์ก็จะมีสติรู้ตวั รู้สภำวะอำรมณ์ของตนเองตลอดเวลำระหวำ่งท่ีเล่ำ 
ระหวำ่งท่ีฟัง ชว่ยจดบนัทกึควำมรู้สกึของอำจำรย์เม่ือกี ้ บนัทกึสัน้ๆ ๒-๓ ประโยคก็พอกนัลืม น่ีจะเป็นสิ่งท่ีเรำจะ
เรียนรู้ตอ่ในวนัท่ี ๒-๓ ตอ่ไป  

ค ำถำมสดุท้ำย แล้วมันเก่ียวกับพลังชีวิตตรงไหน มันเป็น life force ตรงไหน ชีวิตตอนเดก็ๆ เรำเลำ่
และฟังคูส่นทนำเลำ่ แรงบนัดำลใจตอนเดก็ๆ ค้นพบอะไรบ้างเร่ืองพลังชีวิต บนัทึกไว้อีก น่ีคือกำรจดุเร่ิมต้นของ
กระบวนกำรเรียนรู้เหมือนเรำเรียนรู้พลงัชีวิตเร่ืองเมล็ดไทร  

                                                           
1 Charles Darwin ศกึษำกลไกกำรเกิดวิวฒันำกำรของสิ่งมีชีวิต และพบวำ่ สิ่งมีชีวิตมีควำมหลำกหลำยตำมธรรมชำติ และปัจจยัทำงธรรมชำติ เชน่ 
ปริมำณอำหำรและน ำ้ที่จ ำกดั ท ำให้สิง่มีชีวิตตวัที่เหมำะสมเทำ่นัน้ที่จะมีชีวิตอยูร่อด (survival of the fittest) และถำ่ยทอดลกัษณะที่เหมำะสมกบั
สภำพแวดล้อมนัน้ไปสูล่กูหลำน แนวคิดของดำร์วินดงักลำ่ว เรียกวำ่ ทฤษฏีกำรคดัเลือกโดยธรรมชำติ (theory of natural selection) (ที่มำ: สถำบนั
นวตักรรมและพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลยัมหิดล, www.il.mahidol.ac.th) 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: ให้รวมจำก ๒ คูร่วมกนัเป็น ๑ กลุม่ๆ ละ ๔ คน ตอ่ไปจะเป็นโจทย์สดุท้ำยก่อนท่ี

เรำจะไปรับประทำนอำหำร  มีโจทย์คือ สมมตุวิ่ำ มี ๒ ทำ่น คือ ทำ่นหนึง่เป็นครู ก. อีกทำ่นหนึง่ครู ข. เรำจะให้ครู 
ก. เล่าเร่ืองครู ข.ให้เพ่ือนในกลุ่มฟังสัน้ๆ ประมาณ ๑ นาทว่ีา ครู ข ในวัยเดก็มีแรงบันดาลใจอย่างนี ้
แล้วช่วย comment ด้วยว่า ฟังเขาเล่าแล้วรู้สึกอย่างไรตอนฟังเพื่อนเล่า แตล่ะคนจะเลำ่เร่ืองแรงบนัดำลใจ
ของเพ่ือนคนละ ๑ นำที ให้คนในกลุม่เลำ่สูก่นัฟัง วำ่ แรงบนัดำลใจอะไรบ้ำง จะเป็นเมล็ดพนัธุ์ท่ีมี life force 
ร่วมกนั มีอะไรท่ีส ำคญัท่ีจะน ำมำใช้ในงำนของเรำบ้ำง เชิญเลยครับ  

  
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  กระบวนกำรเรียนรู้ไมจ่ ำกดัอยูใ่นห้อง เพรำะฉะนัน้ อยำกเชือ้เชิญให้อำจำรย์ใช้

เวลำชว่งพกักำแฟ ตอนอำหำรเย็น แลกเปล่ียนพดูคยุกนัและกนั ซึ่งจะชว่ยให้อำจำรย์พฒันำศกัยภำพของตนเอง
และเป็นเครือขำ่ยชว่ยกนัในกำรขบัเคล่ือนโครงกำรนี ้ เร่ืองแบบนีบ้งัคบักนัไมไ่ด้ แตจ่ะมำจำกควำมรู้สึกสนกุ 
ควำมรู้สกึผกูพนั ควำมรู้สกึภมูิใจมนัต้องเกิดจำกตนเอง ดงันัน้ กระบวนกำรเรียนรู้ของเรำจะเน้นท่ีควำมสขุ ควำม
เข้ำใจกนั ควำมเป็นมิตร ควำมพยำยำมแคร์กนัและกนั เหลำ่นีจ้ะเป็นพลงัในกำรขบัเคล่ือน ดงันัน้ผมอยำกเชือ้
เชิญให้อำจำรย์ใช้เวลำกำรสนทนำกนัตอนอยูน่อกห้อง หรืออำจจะสนกุกว่ำอยู่ในห้อง  

 
_______________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________ 

 
  

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนบันทกึความรู้สึกของตนเอง 

แต่ละกลุ่มเล่าเร่ือง “แรงบันดาลใจของเพื่อน” สู่กนัฟัง 

หลังรับประทานอาหารเยน็ ผู้เข้าร่วมชมภาพยนตร์เร่ือง  จิโร่ เทพแห่งซูซิ (จิโร่ Dreams of Sushi) ร่วมกัน 

หลังชมภาพยนตร์จบ ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านบันทกึความคิด แรงบันดาลที่ได้จากการชมภาพยนตร์ 



 
วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
Check in 
 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: วนันีผ้มอยำกจะเร่ิมกระบวนกำรบำงอย่ำงในตอนเช้ำวนันี ้กระบวนกำรนี ้ เรียกว่ำ 
check in มีท่ีมำจำกกำรสงัเกตง่ำยๆ ของกำรประชมุท่ีมีนบัพนัๆ ครัง้ทัว่โลก มีคนท่ีชอบเก็บบทเรียนกระบวนกำร
เรียนรู้ พบวำ่ การประชุมที่ดี หรือการเรียนรู้ท่ีดีของแต่ละกลุ่ม กุญแจที่ส าคัญคือ การมีสตรู้ิตัวในระหว่าง

การประชุม การมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม หรือค าว่า awareness หรืออีกค าว่า mindfulness กระบวนกำรประชมุท่ี
ดีต้องมี awareness mindfulness หมำยควำมวำ่ กำยอยูท่ี่นัน่ จิตก็อยูท่ี่นัน่ เพรำะคนสว่นใหญ่กำยอยู่แตจ่ิตไม่
อยู ่ เหมือนคนจ ำนวนไมน้่อยท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ นัง่อยูห่ลงัพวงมำลยั ตำก็มองถนน แตห่ลบัใน คือ ไมมี่ awareness 
ไมมี่ mindfulness กำยอยู่แตจ่ิตไมอ่ยู่ ไมรู้่วำ่ชีวิตของเรำมีกำรหลบัในบอ่ยขนำดไหน คนเรำหลบัในมีควำมหมำย
วำ่ “ตำมองแล้วใจไมเ่ห็น ควำมคดิไมเ่ห็น” มนัเกิดได้กบัทกุคน ถ้ำไมใ่ชร่ะดบัอรหนัต์ เชน่ นัง่อยูท่ี่ประชมุ นัง่คิดถึง
เม่ือเช้ำลกูป่วย จิตกงัวลไปอยูท่ี่อ่ืน จงึไมไ่ด้ยินสิ่งท่ีเขำพดู หรือภำษำพทุธบอกวำ่ “จิตเป็นนำยกำยเป็นบำ่ว”  

กระบวนกำรง่ำยๆ ของกำรประชมุท่ีดี พดูง่ำยๆ เวลำอำจำรย์ถกูเรียกประชมุโดยผู้ใหญ่ อำจำรย์ก็นัง่อยูท่ี่
นัน่แหละ แตไ่มไ่ด้ยินหรอก ใชห่รือเปลำ่...Powerpoint ก็ขึน้ไปเถอะ...ไมไ่ด้ยินหรอก เป็นเร่ืองธรรมดำ เหมือน
อำจำรย์กบัลกูศิษย์นัน่แหละ อำจำรย์ก็สอนไป ลกูศษิย์เลน่ facebook ท่ีแรกผมนกึว่ำ นกัเรียนไทยเป็นอยำ่งเดียว 
ตอนท่ีไปเยอรมนัเม่ือ ๒ ปีท่ีแล้ว ไปสอนหนงัสือ พวกอำจำรย์ก็บน่วำ่ “เดก็มนัไมเ่หมือนรุ่นเรำเลยนะ ชยัวฒัน์ พวก
นกัศกึษำวุ่นอยู่กบั facebook  บ้ำง พดูโทรศพัท์มือถือบ้ำง ท ำนู้นท ำน่ี ระหวำ่งครูสอนก็ไมไ่ด้ยิน”... น่ีคือ สภำวะ
จิตไมน่ิ่ง ก็ไมเ่กิดกำรเรียนรู้ 

สิ่งท่ีส าคัญของกระบวนการ check in คือ กายอยู่ จิตอยู่ รู้ตัวท่ัวพร้อม  อยู่ในปัจจุบันขณะ เป็น
หัวใจของกระบวนการเรียนรู้ กายอยู่จิตอยู่ แล้วจะได้ยนิมากกว่าธรรมดา เหน็มากกว่าธรรมดา 
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Be Present คือ อยู่ในปัจจุบันขณะ ทำ่นหลวงปู่ ตชิ นทั ฮนัท์ เขียนหนงัสือเร่ือง 
“ปำฏิหำริย์ของกำรต่ืนอยูเ่สมอ” อยูใ่นปัจจบุนัขณะส ำคญัมำกกบักระบวนกำรเรียนรู้ เม่ือวำนอำจำรย์ฤทธิไกร 
ชวนเรำท ำกิจกรรมเรียนรู้ กำรสง่สญัญำณ ก้ำวเท้ำซ้ำยให้รู้วำ่ก้ำวเท้ำซ้ำย ก้ำวเท้ำขวำให้รู้วำ่ก้ำวเท้ำขวำ ให้มีสติ
รับรู้กำรก้ำว รู้ตวัเสมอ นัน่คือ ควำมสำมำรถในกำรอยู่กบัปัจจบุนัขณะ ผมเองก็ไมไ่ด้ท ำได้บอ่ยๆ เวลำเรำเดนิเรำ
ไมไ่ด้สงัเกต เวลำเรำเคีย้วข้ำวเรำก็ไมไ่ด้สงัเกต วำ่เรำเคีย้วช้ำหรือเร็วแคไ่หน เคีย้วก่ีครัง้ก่อนกลืน 

ถ้ำครูคนไหนสำมำรถตรึงลกูศษิย์ให้อยู่กบักำรเรียนรู้ ต่ืนตำต่ืนใจอยูต่ลอด ครูคนนัน้เก่ง กำรฝึกให้อยู่กบั
ปัจจบุนัขณะ เป็นควำมท้ำทำยสดุๆ ของกระบวนกำรเรียนรู้ของวิทยำกร (ของครู) เขำมีกำรค้นคว้ำทำงสมอง
พบวำ่ ถ้ำเรำฝึกสมองสว่นนีบ้อ่ยๆ สมองสว่นนีจ้ะเข็งแรงขึน้ เรียกว่ำกำรยิมนำสตกิทำงสมอง พอมีอะไรเข้ำมำก็
อยูก่บัปัจจบุนัขณะได้เร็ว มีกำรต่ืนตวัเร็ว เหมือนกบัเรำออก Exercise กล้ำมเนือ้สมอง น่ีคือสิ่งท่ีผมเคร่งครัดมำก
ในกำรเรียนรู้ เม่ืออยู่ในปัจจุบันขณะ การได้ยนิของเราจะมากกว่าธรรมดา การคิดของเราจะแหลมคม

กว่าธรรมดา เม่ือฝึกบอ่ยสภำวะจิตของเรำจะมีคล้ำยๆ “คล่ืนแกมมำ่” จะมีสภำวะอยูเ่หนือธรรมดำ ท ำให้กำรมอง 



กำรคิดของเรำแหลมคมขึน้ เรำจะฝึก check in ทกุเช้ำ อยูก่บัปัจจบุนัขณะให้สนกุด้วย ผอ่นคลำยด้วย ลุม่ลกึด้วย 
อำจำรย์อำจได้ควำมคิดดีๆ แล้วเอำไปประยกุต์ใช้ในโรงเรียนกบัลกูศิษย์ก็ได้ กบัเพ่ือนๆ ก็ได้ 

กระบวนกำรนีจ้ะชวนทกุทำ่นท่ีนัง่อยู่บนเก้ำอีล้งมำนัง่ข้ำงลำ่งชัว่ครำว โดยจบักลุม่ ๔ คน หวัใจของ
กระบวนกำร check in ท่ีให้อยู่กบัปัจจบุนัขณะ เจ้ำหน้ำท่ีจะแจกปำกกำให้ สมมตุวิำ่ปำกกำท่ีแจกเป็นคทำ
ศกัดิส์ิทธ์ิวำงไว้ตรงกลำงกลุ่ม คนท่ีมีคทาอยู่ในมือคือ คนท่ีมีสิทธ์ิพูด คนอ่ืนน่ังฟังอย่างเดียว ไม่ถามแทรก 
ตัง้ใจฟังว่าเขาต้องการบอกอะไรกับเรา กระบวนกำรนีคื้อ กำรฝึกพดู เลำ่เร่ือง เขำมีกำรศกึษำค้นคว้ำวำ่ ผู้น ำท่ี
เก่งๆ คือ คนท่ีมีทกัษะ story telling เก่ง เล่ำเร่ืองให้คนฟังประทบัใจ เห็นภำพ โดยใช้เวลำ ๓-๕ นำที ให้คนเข้ำใจ
เร่ืองยำกๆ ได้ ถือว่ำ เก่ง น่ีคือทกัษะ  

ผมให้เลำ่เร่ืองคนละ ๓ นำทีตำมโจทย์ท่ีให้ เม่ือเล่ำจบก็วำงคทำไว้ตรงกลำงแล้วพดูวำ่ check in เทำ่กบั
บอกวำ่ผม/ฉนัพร้อมแล้วส ำหรับกำรประชมุครัง้นี ้ แล้วคนอ่ืนท่ีพร้อมจะเลำ่ตอ่ ก็จบัปำกกำแล้วพดูจนครบ ๔ คน 
แสดงวำ่ทกุคนพร้อมแล้ว แล้วเรำจะเห็นวำ่สิ่งท่ีเรำได้ฟังจะถกัทอเป็นควำมคิดใหม่ คนท่ีคดิกระบวนกำรนีช่ื้อ 
David Bohm เป็นนกัฟิสิกส์ท่ีคดิค้นเร่ืองนี ้ เป็นคนท่ีไอนสไตน์ยกยอ่งวำ่จะเป็นคนท่ียิ่งใหญ่ตอ่จำกเขำ แตต่อน
หลงั David Bohm ไมไ่ด้ท ำเร่ืองฟิสิกส์ แตห่นัมำสนใจเร่ืองท ำอยำ่งไรให้มนษุย์สนทนำกนัแล้วสร้ำงสรรค์สิ่งท่ีดีแก่
โลก เกิดพลงัจำกกำรสนทนำ เรำก็พฒันำกระบวนกำรนีม้ำ บำงคนอำจเคยได้ยินเร่ืองสำนเสวนำ บำงคนอำจเคย
ได้ยินเร่ืองสนุทรียสนทนำ หรือ dialogue น่ีคือหลกักำรเบือ้งต้นง่ำยๆ  

กำรพดูและกำรฟังเป็นสิ่งส ำคญัมำกในกำรเรียนรู้ ถ้ำคนท่ีจิตอยูใ่นภำวะท่ีดี แคป่ระโยคประโยคเดียวชีวิต
เปล่ียนเลย เชน่ องคลีุมำลท่ีวิ่งไลต่ำมพระพทุธเจ้ำ ตำมเท่ำไรก็ไมท่นั ตะโกนเรียก “สมณะหยดุก่อนๆ” 
พระพทุธเจ้ำทรงด ำเนินตอ่ไป แตมี่พทุธวจนะของพระองค์ “เรำหยดุแล้วแตท่่ำนยงัไมห่ยดุ” ท่ำนมีวิถีของปริศนำ
ธรรมตลอด รู้ว่ำจะพดูอะไร กบัใคร อยำ่งไร องคลีุมำลฟังแล้วก็แปลกใจ ถ้ำเรำมีทกัษะในกำรท ำให้คนอยูร่อบๆ 
เรำอยู่กบัปัจจบุนัขณะได้ โดยเฉพำะในชัน้เรียน ถ้ำเรำสำมำรถท ำให้เดก็อยูก่บัปัจจบุนัขณะได้ถือวำ่สดุยอด 

โจทย์ของการ check in คือ ขอให้แต่ละท่านเล่าว่าจ าอะไรได้ที่ประทับใจ สะกิดใจจากการชม
ภาพยนตร์เร่ือง จิโร่ แล้วเก่ียวข้องกับงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร  เลำ่เสร็จก็บอกวำ่ check 
in ก่อนท่ีจะคยุขอให้นัง่อยำ่งสงบ ๑ นำที หลบัตำอยูก่บัลมหำยใจเข้ำออก รวบรวมสมำธิ  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: หลงัจำกแตล่ะกลุม่คยุกนัแล้ว ทกุคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ยอย่ำงลกึซึง้ 

ทกุคนได้พดูคยุกนัแล้ว อยำกแลกเปล่ียนในกลุม่ใหญ่ท่ีจะได้มีกำรเช่ือมควำมรู้ จำกควำมรู้ของปัจเจกบคุคล 
ควำมรู้ในกลุม่ย่อย และควำมรู้ในกลุม่ใหญ่ จะให้เรำได้คอ่ยๆ บรูณำกำรควำมคิดและปัญญำของทัง้หมด เชิญ
อำจำรย์ท่ีรู้สกึประทบัใจมำก แล้วอยำกแลกเปล่ียนให้กลุ่มใหญ่ฟังวำ่ ได้ฟังอะไรท่ีสะกิดใจ ประทบัใจ และขอให้
แนะน ำตวัด้วย  

อ.ปณิดา ศรีภูธร: จำกโรงเรียนโนนสงัวิทยำคำร สิ่งท่ีประทบัใจคือ ควำมมุง่มัน่ ควำมตัง้ใจ ควำมเอำใจ
ใส ่ แรงบนัดำลใจท่ีเขำท ำคือ เขำมีควำมละเอียดรอบคอบทกุขัน้ตอน เชน่ ลองกินก่อนให้ลกูค้ำกิน เพ่ือรสชำตไิม่
ผิดเพีย้น เขำกินอร่อยแล้วคนท่ีจะมำกินก็ต้องอร่อยด้วย ถ้ำเรำกินแล้วยงัไมอ่ร่อยคนอ่ืนจะอร่อยได้อยำ่งไร 

ผู้ เข้ำร่วม Check in ในกลุม่ยอ่ย 



อ.ฤทธิชัย วิเศษชาต:ิ จำกโรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำ ประโยคท่ีได้จำกภำพยนตร์ คือ “พลงัท่ีจะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จท่ีไมมี่จดุสิน้สดุแตมี่ควำมยัง่ยืน” และรู้สกึว่ำ ผมคือบคุคลหนึง่ท่ีเป็นพนกังำนฝึกท่ีร้ำน คนท่ีเป็น
เจ้ำของร้ำนซชูิคือมลูนิธิสยำมกมัมำจลท่ีไปเอำองค์ประกอบของแตล่ะภำคสว่นมำฝึก แล้วใช้เวลำฝึกยำวนำน ซ ำ้
ไปซ ำ้มำ  

อ.จิรฐา แดงน้อย: จำกโรงเรียนจิระศำสตร์วิทยำ กำรท่ีเปรียบเทียบกบัโรงเรียนตนเอง ท่ำนผู้บริหำร
โรงเรียนอำยรุุ่นเดียวกบัเจ้ำของร้ำน ทำ่นน ำประสบกำรณ์ดีๆ ของทำ่น มำตอกย ำ้กบัคณุครูเหมือนพนกังำนท่ีร้ำน
อยูต่ลอดเวลำ โรงเรียนของเรำเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีฝึกครู กำรฝึกครูผลท่ีได้คือ สูเ่ดก็ เดก็เปรียบเหมือนกบัลกูค้ำ
ท่ีมำทำนอำหำร ทำ่นเจ้ำของร้ำนขึน้รถไฟท่ีเดมิทำ่นก็จะเป็นแบบนัน้ ผู้บริหำรก็พดูซ ำ้ย ำ้เตือนทกุวนั เรำก็น ำ
ประสบกำรณ์นี ้ คือกำรปลกูฝังอปุนิสยัพอเพียงกบัเดก็ไมไ่ด้ท ำได้ในวนัเดียว ต้องย ำ้คดิย ำ้ท ำ แล้วต้องท ำอย่ำง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลำ 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: แล้วย ำ้คิดย ำ้ท ำอยำ่งไรไมใ่ห้นำ่เบื่อ  
อ.จิรฐา แดงน้อย: ต้องมีเทคนิคท่ีหลำกหลำย และใส่ควำมจริงใจในกำรท ำงำนของท่ำนให้ครูแตล่ะท่ำน

วำ่ ท ำสิ่งนีแ้ล้วผลเป็นอยำ่งไร ทำ่นจะมีประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยมำก และเหมือนกบัท่ีเขำไปซือ้ปลำท่ีเป็น
เครือข่ำยของชมุชน ท่ีจะน ำสิ่งดีๆ จำกภำยนอกมำสูโ่รงเรียน ถ้ำชมุชนมีควำมจริงใจเหมือนท่ีเขำไปซือ้ปลำ เขำ
เลือกซือ้ปลำท่ีดีท่ีสดุ เจ้ำของร้ำนปลำก็เลือกปลำท่ีดีท่ีสดุแก่เจ้ำของร้ำน และชมุชนก็จะมีสว่นชว่ยมำกในกำร
กระจำยขำ่ว โรงเรียนไมต้่องท ำอะไรมำก ไม่ต้องแจกโบรชวัร์ ชมุชนจะเป็นผู้พดูแทน 

อ.ฤทธิไกร ไชยงาม: มีประโยคท่ีประทบัใจมำก คือ “คนท ำซูชเิช่ียวชำญเร่ืองซูชิ คนขำยปลำเช่ียวชำญ
เร่ืองปลำ คนขำยกุ้งเช่ียวชำญเร่ืองกุ้ง” ค ำนีม้นัสะท้อนว่ำ คนญ่ีปุ่ นมีควำมเช่ียวชำญในหน้ำท่ีของตนเอง แสดงวำ่
มนัต้องมีวฒันธรรมกำรท ำงำนของเขำ สดุท้ำยผมพบว่ำ วฒันธรรมของเขำคือ วฒันธรรมกำรเรียนรู้จำกกำร
ท ำงำน เชน่ จิโร่ให้ลกูชำยท ำซูชิ ปำดปุ๊ บ ชิมป๊ับ แล้วประเมิน และแนะน ำทนัที น่ีคือกำรสะท้อนรำยบคุคล ผมนึก
จินตนำกำรห้องเรียน มีครูก ำลงัสอนเด็ก แล้วมีครูแบบจิโร่ยืนดอูยูส่ะท้อนวำ่ “พดูเร็วไปหนอ่ย” “พดูมำกไปไหม” 
“ต้องสอนตรงนีเ้พิ่ม”...น่ีคือกำรสะท้อนบทเรียนกนัแบบสดๆ ไมต้่องท ำจบแล้วคอ่ยสะท้อน  แล้วจะท ำอยำ่งไร
ร้ำนซูชขิำยมือ้ละ ๑๐,๐๐๐ บำทได้ มีเพียง ๑๐ ท่ีนัง่เท่ำนัน้ ตอนท่ีคนจะมำ เขำคยุกนักบัลกูชำยวำ่ “ผู้ชำยนัง่ตรง
นี ้ ผู้หญิงนัง่ตรงนี ้ คนนีถ้นดัซ้ำย คนนีถ้นดัขวำ” น่ีคือ รู้เดก็รำยบคุคล ห้องเรียนมนัวิเครำะห์เดก็รำยบคุคล ท ำไม
เขำต้องสร้ำงบรรยำกำศในร้ำนให้เกร็งๆ สวนทำงกบัทฤษฎีของฝร่ังวำ่ กำรเรียนรู้ต้องผอ่นคลำย แตใ่นร้ำนซูชิปัน้
เสร็จ ให้กิน ยืนด ู สงัเกตวำ่กินแล้วเป็นอย่ำงไร เป็นกำรประเมินทนัทีว่ำผลงำนเป็นอยำ่งไร ผมเปรียบเทียบกบัครู
ถำมเดก็ เดก็ตอบอะไรมำ ครูรู้ทนัทีเลยว่ำผลงำนครูเป็นอยำ่งไร ชดัมำก กำรสร้ำงบรรยำกำศเกร็งๆ ผมเดำวำ่ จิโร่
อยำกให้คนกินตัง้ใจ แกคงไมส่นใจหมวดผ่อนคลำย ปกป้อง แตใ่ห้ใจเป็นตวัชิม ใจอยูก่บัขณะปัจจบุนั เวลำกินให้
สมัผสัรสชำตด้ิวยใจ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ:  เช่ือวำ่แตล่ะท่ำนมีอีกเยอะท่ีจะเลำ่ แตอ่ยำ่งท่ีบอกว่ำ กำรเรียนรู้ไมเ่ฉพำะในห้อง 

อยำกให้ทำ่นใช้เวลำในกำรเรียนรู้ในตอนกินกำแฟ ตอนพกัเท่ียง ตอนเย็น อยำกให้แลกเปล่ียนกนั  
ผมเก็บข้อมลูจำกท่ีทำ่นสะท้อนมำ น่ีคือควำมรู้ วิทยำกรไมต้่องท ำอะไรเลย เพียงแตว่ำ่เก็บรวบรวมสิ่งท่ี

ทำ่นสะท้อนมำให้ปรำกฏ มำบรูณำกำรและเช่ือมโยง มนัก็จะเป็นควำมรู้ร่วมกนั ถ้ำวิทยำกรเป็นจะได้เปรียบไม่
ต้องท ำอะไรมำก ผู้ เข้ำร่วมนัน่แหละเขำจะสอนกนัเอง วิทยากรเรียนไปพร้อมๆ กับผู้เข้าร่วม และยกระดับ 
ตัง้ค าถามดีๆ และพาคิดต่อ 
 สิ่งท่ี อ.จิรฐำ เลำ่ประสบกำรณ์ชีวิตนำ่สนใจมำก บำงคนมีประสบกำรณ์มำก แตท่ ำผิดซ ำ้ซำก ๒๐ ปี เชน่ 
ชำวนำท ำนำมำ ๒๐ ปี ก็ยงัจนอยู ่ ๒๐ ปี ร่ำงกำยทรุดโทรม ป่วยจำกสำรเคมี มีประสบกำรณ์ควำมเจ็บป่วย มี
ควำมทกุข์จำกสำรเคมี ทกุข์จำกกำรเป็นหนี ้แตไ่มเ่ลิกท ำนำ แสดงวำ่มีอะไรบำงอยำ่งมนัผิดในประสบกำรณ์ ท ำไม
ท ำผิดซ ำ้ซำก ท ำไมจนอยูเ่ร่ือย ประสบกำรณ์แบบไหนท่ีพำให้เรำผิดซ ำ้ซำก มีประสบกำรณ์แบบไหนท่ีท ำผิดหน
เดียวแล้วเรำรู้เลยว่ำจะไมท่ ำอีกแล้ว ตรงนีเ้ป็นสิ่งท่ีท้ำทำย และผมคิดวำ่คณุครูจะมีควำมหมำยมำกตอ่
ประสบกำรณ์ของเดก็ 
 ผมมีประโยคท่ีประทบัใจ แล้วผมพยำยำมศกึษำค้นคว้ำมำตลอด ๓ ปี ประโยคนีคื้อ “We do not learn 

from experience, but learn by capacity to experience” มีคนบอกวำ่ เป็นค ำพดูของพระพทุธเจ้ำ จริงหรือเปล่ำ
ไมรู้่ แตเ่ดำว่ำนำ่จะจริง “เราไม่ได้เรียนจากประสบการณ์ แต่เรียนจากสมรรถนะในการมีประสบการณ์” 
แสดงวำ่ควำมสำมำรถในกำรมีประสบกำรณ์ ยกระดบัไมใ่ห้เรำผิดซ ำ้ซำก สมรรถนะแบบนีเ้รำจะสร้ำงได้อยำ่งไร 
ทกุคนมีประสบกำรณ์กบัควำมทกุข์เหมือนกนั ทกุคนมีประสบกำรณ์กบัควำมขดัแย้งในองค์กร ควำมขดัแย้งใน
ครอบครัว ควำมขดัแย้งในชีวิต แตท่ ำไมบำงคนมีวิธีพลิก แปลงควำมขดัแย้งให้เป็นพลงัด้ำนบวก ท ำไมคนจ ำนวน
มำกท ำให้ควำมขดัแย้งบำนปลำย แตกแยก แตกร้ำว หมดก ำลงัใจ น่ีคือ capacity to experience เป็นสิ่งท่ีผม
สนใจศกึษำค้นคว้ำ พอรู้ในระดบัหนึง่ แล้วผมจะแลกเปล่ียนกบัอำจำรย์ แตย่งัรู้ไมห่มด ก็จะค้นหำไปเร่ือยๆ เพ่ือ
ยกระดบัควำมสำมำรถ ทกุคนมีประสบกำรณ์ มีแรงบนัดำลใจกนัทัง้สิน้ เป็นกญุแจส ำคญัท่ีเรำจะฝึก capacity to 



experience กระบวนกำร check in จะเป็นตวัหนึง่ เม่ือเรำมีสติ สมำธิในกำรสนทนำ เรำยกระดบักำรฟัง และกำร
พดู และกำรสนทนำตำมนัมองตำ เห็นแววตำ กำรฟังมำกกวำ่หฟัูง แตจ่ิตก็ฟังไปด้วย ควำมรู้สึกของกำยก็สมัผสัไป
ด้วย 
 เร่ืองท่ี ๒ สง่ท่ีนำ่สนใจมำก บำงกลุม่เขียนไว้ “ระเบิดจากภายใน” ท่ีเป็นหลกักำรส ำคญัท่ีพระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่วัฯ ตรัสไว้ ผมถำมวำ่ ระเบิดจำกภำยในมนัเป็นอยำ่งไร รู้สึกอยำ่งไรเม่ือเรำพดูว่ำระเบิดจำกภำยใน 
หน้ำตำมนัเป็นอยำ่งไร ควำมรู้สกึมนัเป็นอยำ่งไรเม่ือท่ำนรู้สกึระเบิดจำกภำยในกำยของทำ่นรู้สึกอย่ำงไร จิตรู้สึก
อยำ่งไร สมองของท่ำนรู้สกึอะไรไหม ระเบดิมนัต้องสัน่สะเทือน เห็นมนักระจยุตอ่หน้ำตอ่ตำ ระเบิดจำกภำยใน ตบั
ม้ำมมนัพงัไหม ตวัเองรู้ได้อยำ่งไร แล้วคนอ่ืนรู้ได้อยำ่งไรวำ่เรำระเบิดจำกภำยใน เพรำะไมไ่ด้ออกมำเป็นชิน้ๆ ให้
เรำเห็น เอำอะไรเป็นตวัวดั แล้วระเบดิจำกภำยในกบัแรงบนัดำลใจเหมือนกนัไหม ตำ่งกนัไหม ใกล้เคียงกนัไหม 
และคนอยำ่งจิโร่ เขำระเบิดจำกภำยในไหม ไมต้่องตอบ ฝำกไว้เป็นข้อคิด เพรำะกระบวนกำรเรียนรู้คือกำรตัง้
ค ำถำม ว่ำมนัมำอยำ่งไร ไปอยำ่งไร เพรำะพระพทุธเจ้ำยงัตรัสวำ่ อยำ่เช่ือแม้กระทัง่สิ่งท่ีทำ่นตรัสไว้ ลองท ำเอง ให้
ตัง้ค ำถำมตลอดเวลำ ประเมินตลอดเวลำ   

เร่ิมต้นเช้ำวนันีด้้วยเร่ืองดีๆ มีควำมคิดท่ีดี มีหลำยๆ ค ำถำมและสิ่งดีๆ หลำยอยำ่งท่ีเรำต้องถอดรหสั
ออกมำให้ได้ เพรำะสิ่งท่ีอำจำรย์ท ำมำทัง้หมดคือ ประสบกำรณ์ แตเ่รำจะมีวิธีถอดประสบกำรณ์ซึง่กนัและกนั
อยำ่งไร เพ่ือท่ีจะขยำยตอ่อย่ำงมีพลงั มนัเก่ียวข้องอย่ำงไร กำรระเบิดจำกภำยในของแตล่ะคน หรือแม้กระทัง่กำร
ส่ือสำรของเรำหนีไมพ้่นเร่ืองเครือข่ำย  เรำก็เห็นวำ่ร้ำนจิโร่ไมมี่วนัท ำอำหำรได้ดีสดุยอดถ้ำไมมี่เครือขำ่ย ซึง่เป็น
พอ่ค้ำปลำ พอ่ค้ำข้ำว ท่ีเช่ียวชำญ แล้วพอ่ค้ำข้ำวยงับอกวำ่ “ถ้ำคณุจิโร่ไมอ่นญุำตผมก็ไมข่ำยให้คนอ่ืน”...ควำม
ซ่ือสตัย์ตอ่กนัและกนัหมำยควำมวำ่อะไร จะรักษำไว้ได้อยำ่งไร เช่ือมกนัได้อยำ่งไรท่ีทกุคนภมูิใจท่ีจะท ำอยำ่งนี ้ น่ี
คือควำมท้ำทำย งำนท่ีอำจำรย์ทัง้หลำยท ำไมต่ำ่งหรือมนัอำจจะเหนือกวำ่ ยำกกว่ำกำรท ำซูช ิ แตเ่รำก็เห็นว่ำ ลกู
ชำยของจิโร่ก็บอกว่ำ “ตอ่ไปเรำจะหำปลำยำกขึน้ เพรำะท้องทะเลมนัเปล่ียน ปลำหลำยอยำ่ง หอยหลำยอยำ่ง
หำยไป ข้ำวของตำ่งๆ ในท้องทะเล ปลำตำ่งๆ ในล ำธำรคอ่ยๆ หำยไป” น่ีเป็นเร่ืองของควำมพอเพียงอยำ่งไร เร่ือง
ควำมยัง่ยืนของโลก มนัจงึเป็นเร่ืองท้ำทำย 

 
                                               _______________________________________________________  

 
ภาพรวมการขับเคล่ือนโครงการ 
โดย คุณศศินี ลิม้พงษ์  

ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วตัถปุระสงค์กำรจดัประชมุครัง้นีคื้อว่ำ โรงเรียนตำ่งๆ ท ำงำนกนัมำมำกแล้ว จงึอยำกให้โรงเรียนมีโอกำส

มำทบทวนใคร่ครวญตวัเอง เพ่ือพฒันำตนเป็นศนูย์กำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศกึษำ (ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ) เรำมำดสูิว่ำ วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย เรำเข้ำใจตรงกนัไหม แล้วโรงเรียนก็ท ำงำนมำ
เยอะ เรำตำ่งท ำงำน ตำ่งขบัเคล่ือน ถ้ำเรำมีโอกำสมำพบกนัในบรรยำกำศสปัปำยะ แล้วมำครบทัง้ทำ่น
ผู้อ ำนวยกำร ครู มำนัง่ทบทวนคยุกนัชดัๆ   วำ่โรงเรียนของเรำเป็นสถำนศกึษำพอเพียงแล้ว ถ้ำจะเป็นศนูย์กำร



เรียนรู้ฯ ตอนนีเ้รำท ำมำไกลแล้ว เรำมีจดุเดน่อะไรท่ีจะให้คนอ่ืนมำเรียนรู้ เรำมีข้ออะไรท่ีต้องพฒันำเพิ่มเตมิ แล้ว
ตวัเรำเองละ่ อยู่ตรงไหนในบทบำทหน้ำท่ีของเรำ ท่ีเรำต้องพฒันำเพิ่มหรือเรำจะชว่ยเหลือกนัเองได้อยำ่งไร ทัง้ใน
โรงเรียน เครือข่ำย รวมทัง้จะได้เคร่ืองมือเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเรำจะได้น ำกลบัไปใช้ ขยำยผลทัง้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน และเอำไปใช้กบันกัเรียน น่ีคือ วตัถปุระสงค์เป้ำหมำยของกำรประชมุครัง้นี ้

 ทำ่นอำจำรย์ชยัวฒัน์ถำมวำ่  เรำท ำงำนมำเยอะแล้ว โรงเรียนก็ขบัเคล่ือนกนัไปไกลแล้ว อยำกให้ย้อน
ทบทวนดซูิวำ่ท ำไมมลูนิธิจงึขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมต้นด้วยแนวคิดวำ่ ธนำคำรไทยพำณิชย์อยำกจะท ำ 
CSR ท่ีสง่ผลกระทบจริงตอ่กำรพฒันำประเทศ เรำจงึเลือกเศรษฐกิจพอเพียง 

ท ำไมต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียง จริงๆ เศรษฐกิจพอเพียงคนรู้ทฤษฎีเยอะ เรำเร่ิมท ำเร่ืองนีปี้ ๒๕๔๘ คนรู้
เป็นทฤษฎีแตไ่มเ่ข้ำใจ พอไมเ่ข้ำใจก็เอำมำใช้ไมไ่ด้ หรือบำงคนเข้ำใจแล้วก็ยงัพดูคยุกนัวำ่เป็นทฤษฎี ไมใ่ช้อยู่ดี 
เม่ือไมใ่ช้ก็ไมเ่กิดประโยชน์ แตห่ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัท่ีดีมำก เม่ือเรำมีหลกัปรัชญำ หลกัคิดแล้ว จะ
เกิดผลก็ตอ่เม่ือต้องน ำมำใช้ เม่ือน ำมำใช้แล้วก็รู้จกัตนเอง พึง่พำตนเองได้ มีควำมรับผิดชอบ คดิถึงสิ่งแวดล้อม 
สงัคม วฒันธรรม รู้เท่ำทนักำรเปล่ียนแปลง นัน่ก็คือ ใครเอำมำใช้ก็ประสบควำมส ำเร็จกบัตวัเอง ถ้ำเขำใช้เร่ือยๆ  
มนัก็เป็นวิถีชีวิต ถ้ำเขำใช้ในชีวิตก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีประสบควำมส ำเร็จ และมีควำมสขุด้วย  ถ้ำหลำยคนท ำ ก็
จะท ำให้สงัคมเป็นสขุ ถ้ำท ำทัง้ประเทศ มนัก็คือกำรพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยืน ตำ่งประเทศเขำก็มีกำรพฒันำ
ประเทศอยำ่งยัง่ยืน แตเ่รำไมค่อ่ยเห็นมิตขิองคณุธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีทัง้ควำมรู้ และกำรพฒันำท่ีควบคมุ
ด้วยคณุธรรม มนัคือควำมยัง่ยืนอยำ่งแท้จริง และน่ีคือท ำไมธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือมลูนิธิสยำมกมัมำจล จงึ
เลือกท่ีจะขบัเคล่ือนในเร่ืองนี ้ 
 เรำก็เป็นแคห่น่วยงำนเล็กๆ หนว่ยงำนหนึง่ ถ้ำจะขบัเคล่ือนให้เกิด impact จริงๆ ตอ่สงัคมก็ต้องท ำกบั
โรงเรียนหรือคณุครู เพรำะคณุครู ๑ ทำ่นจะปลกูฝังกบัเดก็ได้เป็นร้อยเป็นพนั ถ้ำเป็นโรงเรียนก็จะปลกูฝังเด็กได้
เป็นหม่ืน เรำจงึเลือกท ำงำนกบัโรงเรียน ท ำงำนกบักระทรวงศกึษำธิกำร และส ำนกังำนทรัพย์สินสว่น
พระมหำกษัตริย์ มลูนิธิท ำหน้ำท่ีจดุประกำยและสร้ำงควำมตอ่เน่ือง สนบัสนนุกำรท ำงำนของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มีกำร
เสริมเคร่ืองมือ กระตุ้น หรือวำ่ไปแซะบำงจดุท่ีเป็นเส้นผมบงัภเูขำ เรำไปช่วยทำ่นสร้ำงเครือข่ำย แล้วสดุท้ำยก็
อยำกให้มีเครือขำ่ยในพืน้ท่ี 
 กำรขบัเคล่ือนชว่งตัง้แตปี่ ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๕๒ เป็นชว่งของกำรเรียนรู้ เรำพบวำ่ โรงเรียนเป็นเจ้ำของ
ควำมรู้ นำ่จะมีโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบในกำรขยำยผล เพรำะเจ้ำของควำมรู้เองขยำยผลได้ดีท่ีสดุ เรำจงึเกิด
ควำมคดิว่ำเรำควรท ำศนูย์กำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศกึษำ เพรำะศนูย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงมีอยูจ่ ำนวนมำก แตด้่ำนกำรศกึษำ ด้ำนกำรพฒันำคนจะท ำอยำ่งไร เรำตัง้เป้ำตัง้แตปี่ ๒๕๕๑ 
วำ่ปี ๒๕๕๔ น่ำจะได้ ๘๔ ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ แต่กำรท ำงำนต้องลงสูต่วัคน ชว่งแรกของกำรเรียนรู้ เรำใช้เวลำเรียนรู้
คอ่นข้ำงนำน เรำก็ท ำงำนไปเรียนรู้ไปพร้อมกบัโรงเรียน ท ำงำนมำเร่ือยๆ ปี ๒๕๕๔ ได้ ๑๓ ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ 
ปัจจบุนัมี ๓๑ ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ  ตอนนีโ้รงเรียนมีองค์ควำมรู้ในตวัแล้ว ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ มีกำรขยำยเครือขำ่ยกนั
แบบเรียนรู้ไปพฒันำไป แล้วศนูย์กำรเรียนรู้ฯ หลำยแหง่ก็บอกวำ่ “หลงัจำกไปขยำยผล บคุลำกรพฒันำขึน้ ตำเป็น
ประกำยขึน้ และมีควำมสขุขึน้” เรำมองวำ่หลงัจำกนีศ้นูย์กำรเรียนรู้ฯ นำ่จะขยำยผลได้เร็วขึน้ เพรำะศนูย์กำร
เรียนรู้ฯ มีทัง้ควำมรู้และทีมท ำงำนเพิ่มขึน้ 



 เป้ำหมำยของศนูย์กำรเรียนรู้ฯ คือ กำรสร้ำงอปุนิสยั “อยู่อยำ่งพอเพียง” ให้แกเ่ดก็ๆ...สร้ำงอยำ่งไร 
บคุลำกรท ำอยำ่งไร เม่ือเรำเข้มแข็งแล้วบคุลำกรจะไปเป็นขนุพลให้กระทรวงศกึษำธิกำรในกำรขยำยผลได้อยำ่งไร 
นัน่คือเรำต้องสร้ำงตนเองให้เข้มแข็ง คือ บคุลำกรของโรงเรียนต้องใช้ ต้องท ำ จนเป็นวิถีชีวิต ถ้ำไมใ่ช้มนัก็ไมเ่ข้ำใจ 
ไมเ่กิดผล ผู้บริหำรท ำเป็นตวัอยำ่งให้คณุครู คณุครูท ำเป็นตวัอย่ำงของเด็ก เข้ำใจแล้วท ำไปเร่ือยๆ ก็เกิดเป็น
วฒันธรรมองค์กร เม่ือตวัเรำเข้มแข็งแล้ว เรำจะสำมำรถขยำยสู่คนอ่ืนได้ กำรขยำยสู่คนอ่ืนก็ต้องใช้เคร่ืองมือตำ่งๆ 
พอสมควร เพรำะกว่ำเรำจะส่ือควำมได้ชดัเจนก็ต้องใช้เวลำ แตว่่ำกำรท ำไปเรียนรู้ไป ก็ท ำให้เรำชดัเจนมำกขึน้ 
มลูนิธิฯ เองก็พยำยำมให้ครูได้ถอดบทเรียนของตนเอง ได้สร้ำงองค์ควำมรู้ของตนเองตำมบริบทตำ่งๆ ท่ีโรงเรียน
เป็น แล้วส่ือสำร เพรำะวำ่โรงเรียนทัว่ประเทศก็ตำ่งบริบทกนั ถ้ำเรำมีศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ท่ีบริบทแตกตำ่งกนั มนัก็จะ
เป็นตวัอย่ำงท่ีหลำกหลำย บนฐำนกำรพฒันำท่ีหลำกหลำย ภำรกิจของศนูย์กำรเรียนรู้ฯ มีตัง้แตเ่ป็นท่ีดงูำน เป็น
วิทยำกร และท่ีส ำคญัคือเป็นพ่ีเลีย้งของเครือข่ำย 
 เป้ำหมำยของเรำคือกำรสร้ำงอปุนิสยั “อยู่อยำ่งพอเพียง” เรำพบวำ่ กำรท่ีเรำขบัเคล่ือนเร่ืองนีม้ำ หลำย
โรงเรียนบอกว่ำมนัไปไมถ่ึงสกัที ท ำไมมนัไปไมถ่ึงเดก็ เรำมำทบทวนดก็ูพบวำ่เกิดจำก คณุครูไมเ่ข้ำใจหลกัปรัชญำ
ท่ีแท้จริง หรือไมรู้่วำ่อปุนิสยั “อยู่อยำ่งพอเพียง” คืออะไร เม่ือเรำไมรู้่วำ่คืออะไร เรำก็ไมรู้่วำ่จะสร้ำงคณุลกัษณะ
อะไรให้เดก็ได้อย่ำงไร....   

จงึอยำกชวนคิดนิดหนึง่  
  ทำ่นองคมนตรี นพ.เกษม วฒันชยั บอกวำ่ “ควำมพอเพียงหมำยถึง ควำมพอประมำณ ไมส่ดุโตง่ ไปซ้ำย
ไปขวำ ควำมมีเหตมีุผล ต้องรอบคอบ ควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควร ตอ่กำรมี
ผลกระทบใดๆ อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงทัง้ภำยในและภำยนอก ถ้ำเปรียบเทียบกบักำรใช้ชีวิตของเดก็ไทยต้อง
เป็นกำรใช้ชีวิตอยำ่งพอเพียง” 

รศ.ดร.จิรำย ุ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ ท่ำนเป็นแกนหลกัในกำรขบัเคล่ือนของกระทรวงศกึษำธิกำร 
“คณุลกัษณะอยู่อยำ่งพอเพียง เร่ิมตัง้แตมี่สติปัญญำ กำรมองเห็นคณุคำ่ของทรัพยำกร สำมำรถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนใน
สงัคมได้อย่ำงสนัตสิขุ มีควำม รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม และอยูอ่ย่ำงมีศกัดิ์ศรีของควำมเป็นไทย” 

ดร.ปรียำนชุ ธรรมปิยำ บอกวำ่ “ควำมพอเพียงหรือกำรจดักำรอยำ่งพอเพียงจะประกอบด้วย 3 หลกั คือ  
๑) ควำมพอประมำณกบัศกัยภำพของตนเองและสภำวะแวดล้อมตำมควำมเป็นจริง ๒) ควำมมีเหตผุลบนพืน้ฐำน
ควำมถกูต้อง ๓) กำรมีภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดี คือ ไมป่ระมำทในกำรด ำเนินชีวิตท่ีต้องประสบกบัควำมเปล่ียนแปลง
ตำ่งๆ ตลอดเวลำ   ควำมสำมำรถทัง้ 3 ข้อนีใ้ช้เป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจและกำรกระท ำ” 

จำก ๒-๓ สไลด์ท่ีพดูถึงนี ้เรำจะเห็น ความพอเพียง ๒ มิต ิคือ หน่ึง เป็นกระบวนการ (กระบวนการ

คิด กระบวนการท า วิธีการจัดการ) และอีกมิตเิป็นผลลัพธ์ ดงันัน้ ถ้ำง่ำยท่ีสดุท่ีเรำจะไปขบัเคล่ือนคือ เรำ
ต้องคิดก่อนท ำ คดิอยำ่งไร คดิบน ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไข ผลท่ีจะเกิดขึน้ก็คือควำมส ำเร็จตำ่งๆ ในเชิงคณุภำพ เกิด
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ คนจะรู้จกัตวัเอง ควำมส ำเร็จมำกมำยหลำยอยำ่ง ๔ มิติ เศรษฐกิจคือ รู้จกัใช้วสัดอุย่ำง
พอเพียง สงัคมคือรู้จกักำรอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ สิ่งแวดล้อมเห็นควำมส ำคญัของกำรดแูลรักษำ เร่ืองของ
วฒันธรรมคือ ภมูิใจ เอกลกัษณ์ของควำมเป็นไทย เป็นต้น ก็ไมไ่ด้ทิง้คณุลกัษณะของศตวรรษท่ี ๒๑ และมี
สมรรถนะทัง้ ๕ ตวัของหลกัสตูร คือ ถ้ำเรำใช้แล้วตอบโจทย์เหลำ่นีท้ัง้หมด 



เรำมีตวัอยำ่งผลท่ีเกิดกบันกัเรียน เชน่ นำยหิรัญ เจริญแล้ว โรงเรียนโยธินบรูณะ กรุงเทพมหำนคร บอกว่ำ 
“หลงัจำกได้น ำหลกัปรัชญำฯ มำใช้แล้ว เกิดกำรเปล่ียนแปลงในตวัผมมำกมำย จำกท่ีเป็นคนท่ีวิ่งตำมกระแสนิยม
ในเร่ืองของกำรแตง่ตวัมำก และเป็นคนชอบซือ้ของถกู แตลื่มนกึไปวำ่ซือ้หลำยๆ ครัง้เม่ือรวมกนัก็เป็นหลำยบำท
อยู ่เปล่ียนมำเป็นกำรลดซือ้น้อยลง ซือ้เสือ้ผ้ำท่ีสำมำรถใสไ่ด้หลำยโอกำส  และรู้จกัค ำวำ่ “พอ” มำกขึน้” 

สว่นน้องเฟรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลยั “เศรษฐกิจพอเพียงของผม ท ำให้ผมรู้จกัใช้ทรัพยำกร
อยำ่งคุ้มคำ่และใช้ชีวิตอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสขุ ท่ีไมเ่ดือดร้อนใคร จงึท ำให้ชีวิตผมมีทกุอยำ่งตำมท่ีผมรู้สกึพอ ”  

เพ่ือท่ีจะให้เดก็ของเรำมีชีวิตอยำ่งนัน้ มนัก็ต้องถอยกลบัมำท่ีคณุครู วำ่คณุครูต้องท ำอยำ่งไร จำกท่ีมลูนิธิ
ถอดบทเรียนออกมำได้ พบวำ่คณุครูต้องใช้ในชีวิต ครูใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน อยำ่งเชน่ ในเวทีภำคอีสำน
เม่ือวนัก่อน ครูฉลำดบอกวำ่ “ผมไมไ่ด้ท ำอะไรมำก เด็กเดนิมำในโรงเรียนแล้วก็ยกมือไหว้สวสัดี ผมก็ถำมวำ่ ไหว้
ไปท ำไม เดก็ตอบวำ่ อยำกให้เป็นท่ีรัก เป็นกำรแสดงควำมเคำรพ แล้วถำมว่ำ ท ำไมไมก้่มลงกรำบ เด็กบอกว่ำ ไม่
กรำบหรอกเพรำะอยู่บนพืน้”  

น่ีก็เป็นตวัอยำ่งกำรตัง้ค ำถำมให้เดก็ได้คดิ เร่ืองควำมพอประมำณ เป็นสอดแทรกหลกัปรัชญำในชีวิต ใน
โรงเรียน โดยกำรตัง้ค ำถำมกระตุ้นให้เดก็คดิ ส่วนส ำคญัคือกำรจดักิจกรรมในโรงเรียน เรำมีวตัถปุระสงค์เป้ำหมำย
ชดัเจนแล้วท ำอย่ำงไร ท่ีผำ่นมำท่ีเรำสรุปได้คือ ให้เดก็เรียนรู้จากการได้ลงมือท า ชวนคิดชวนถาม สะท้อน
การเรียนรู้ มีการถอดบทเรียน  

ส ำหรับกำรสร้ำงแกนน ำกำรขบัเคล่ือน คือ มีคณุครูแกนน ำ คนสองคนก็อำจปลกูฝังอปุนิสยัไมไ่ด้ เพรำะ
มนัเป็นสิ่งท่ีต้องท ำซ ำ้ๆ เรำก็จะมีกำรขยำยผลกนัอยำ่งไรจำกครูสูเ่ดก็ มีกำรสร้ำงควำมยัง่ยืนกนัอยำ่งไร ในเร่ือง
ของผู้บริหำรเอง ผู้บริหำรสร้ำงกลไกอะไร แล้วผู้บริหำรสนบัสนนุคณุครูอย่ำงไร  

ท่ีเลำ่ให้ฟังเหลำ่นีเ้ป็นเชิง concept ซึง่เช่ือวำ่ สิ่งท่ีโรงเรียนเตรียมมำ แล้วมำจดัเป็นนิทรรศกำรท่ีน่ี คงจะมี 
how to ให้เรำได้เรียนรู้กนัวำ่โรงเรียนมีวิธีกำรอยำ่งไร เชน่ ผู้บริหำรสร้ำงศรัทธำแก่คณุครู เรำหรือผู้มำดูงำน
โรงเรียนก็อยำกรู้วำ่ ผู้บริหำรสร้ำงศรัทธำแก่คณุครูท่ำนท ำอยำ่งไร เชน่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยำ จะมีพระ
บรมรูปของสมเดจ็ยำ่ ใครก็ตำมท่ีเข้ำมำเป็นครูต้องปฏิญำณตน เพ่ือท่ีจะรู้ว่ำตนเองจะท ำอะไรกบันกัเรียน และมี
บทบำทหน้ำท่ีอย่ำงไร คิดวำ่เรำนำ่จะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั สรุปหลกัๆ ว่ำ ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ คือ เรำพฒันำตนเอง
ให้มีควำมเข้มแข็ง มีกลไกสร้ำงควำมตอ่เน่ือง และสดุท้ำย เรำส่ือสำรให้คนอ่ืนเข้ำใจได้ชดัเจน 

จำกกำรท่ีเรำท ำงำนมำ เรำพบวำ่ กำรขบัเคล่ือนมกัจะตกหลมุด ำ คือ คณุครูหรือคนทัว่ไปยงัมองว่ำ 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ประหยดั อดออม คือกำรเกษตร ในท่ีนีเ้รำก็ทรำบกนัดี แล้วเรำจะท ำอยำ่งไรละ่ ให้คนท่ีคดิ
แบบนีเ้ข้ำใจ เม่ือเข้ำใจแล้วไมป่ฏิเสธ ไมม่องวำ่เป็นภำระ เพ่ือท่ีจะได้จดักำรเรียนรู้ให้ถกูทำงถ้ำเขำเข้ำใจได้ถกูต้อง 

เม่ือเรำจดักิจกรรมหรือจดักำรเรียนรู้แล้ว เรำมองวำ่ผลของกิจกรรมหรือชิน้งำนท่ีออกมำคือ ควำมส ำเร็จ 
หรือควำมส ำเร็จคือ เด็กได้ใช้กระบวนกำรนัน้ฝึกทกัษะ ฝึกกระบวนกำรคิดในกำรท ำงำน เพรำะถ้ำเรำมองท่ีชิน้งำน 
อำจจะไมใ่ชรึ่เปลำ่ มีตวัอย่ำงคณุหญิงกษมำเคยเล่ำวำ่ “ไปประเมินโรงเรียน แล้วเขำมีน ำเสนอชิน้งำนเยอะเลย 
ทำ่นไปกบัคนตำ่งชำตคินหนึ่ง เขำไปหยิบชิน้งำนท่ีขีเ้หร่ท่ีสดุบอกวำ่ อนันีแ้หละใช ่ ขณะท่ีคณุครูคนไทย กรรมกำร
ไทยเลือกชิน้งำนท่ีสวย ปกสวย รูปสวย แตเ่ขำบอกว่ำ ชิน้งำนท่ีขีเ้หร่สมควรท่ีจะได้รับรำงวลั เพรำะเป็นชิน้งำนท่ี
ตรง concept ท่ีสดุ เป็นชิน้งำนท่ีได้เห็นว่ำเด็กได้ผำ่นกระบวนกำรคิด กำรลงมือท ำ แตไ่มใ่ชช่ิน้งำนท่ีสวยท่ีสดุ 
ไมใ่ชอ่นัท่ี copy มำ หรือชิน้งำนท่ีให้คนอ่ืนท ำให้” อนันีเ้ป็นตวัอยำ่งท่ีโรงเรียนเรำยงัตกร่องเยอะอยู ่ 



บำงทีเรำก็เห็นวำ่เขำจดักำรอยำ่งพอเพียงดีทีเดียว เช่น ท ำกำรเกษตร เขำก็ท ำในสิ่งท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี ดงึ
ควำมร่วมมือของชมุชน และจดักำรได้อย่ำงดี แตน่กัเรียนเลำ่ได้แคว่่ำ ท ำอะไร เชน่ มำให้อำหำรปลำ แตน่กัเรียน
ไมรู้่วำ่เขำเลีย้งปลำไปท ำไม เขำต้องใช้เวลำนำนเทำ่ไร มนัไมเ่กิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกฐำนกำรเรียนรู้นัน้ แม้ว่ำ
ฐำนกำรเรียนรู้จะดี ตอบโจทย์ชมุชน แตไ่มต่อบโจทย์เร่ืองกระบวนกำรเรียนรู้ ก็จะยงัไมต่อบโจทย์กำรจดักำรศกึษำ
โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

อีกเร่ืองหนึง่ท่ีเรำพบในกำรท ำงำน ดีมำกท่ีมีกำรสะท้อน มีกำรสรุปบทเรียน เพ่ือให้เด็กเข้ำใจ แตม่นัขำด
ขัน้ตอนหนึง่ เม่ือสะท้อนเสร็จ เรำมกัท ำเป็นป้ำย แล้วเขียนวำ่ “มีควำมรู้ มีคณุธรรม มีเหตมีุผล พอประมำณ มี
ภมูิคุ้มกนัอย่ำงไร” แตเ่รำลืมเอำสิ่งเหลำ่นีไ้ปวำงแผนในกำรท ำงำนครัง้ตอ่ไป อนันีอ้ยำกฝำกวำ่ ถ้ำเรำก้ำวข้ำม ๓ -
๔ ประเดน็เหลำ่นีเ้รำก็นำ่จะพฒันำเร่ืองนีไ้ปได้ไกล หลกัๆ ก็อยำกจะฝำกไว้ตรงนี  ้

 
_______________________________________________________ 

 
กล่าวต้อนรับ 
โดย คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร  

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล  
 

 ต้องขอบคณุทกุท่ำนท่ีสละเวลำมำ เพรำะทรำบวำ่แตล่ะทำ่นมีภำรกิจมำกมำย ท่ีเรำเลือกมำอยูใ่นห้องนี ้
เพรำะเห็นควำมส ำคญัของกำรขบัเคล่ือนหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นตรงกนั และเห็นอีกว่ำ พวกเรำ
นัน่แหละท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรท ำงำนนี ้ ดฉิันถำมทีมมลูนิธิฯ วำ่เรำจดังำน ๒-๓ วนันี ้ เพ่ืออะไร เขำตอบว่ำ 
เพ่ือให้พวกเรำมีพลงัในกำรขบัเคล่ือนงำนตอ่ ดฉิันเห็นด้วยว่ำ จริงๆ แล้วกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ถ้ำเป็นค ำสัง่ของกระทรวงศกึษำธิกำรก็ง่ำยนิดเดียว แล้วเรำก็ท ำทัว่ประเทศ แตถ้่ำจะท ำให้ส ำเร็จ ไมไ่ด้
อยูท่ี่กระทรวงฯ แตอ่ยูท่ี่โรงเรียนแตล่ะโรงจะเห็นและท ำให้เกิด อยำ่งท่ีทำ่นอำจำรย์ชยัวฒัน์พยำยำมจะพดูให้มี 
keyword อะไรลอ่งลอยมำ ก็คือ มนัต้องระเบิดจำกภำยในของโรงเรียน ของทำ่นผู้อ ำนวยกำร ของทำ่นรอง
ผู้อ ำนวยกำร ของคณุครูทัง้หลำย ถ้ำสิ่งนีไ้มเ่กิดเช่ือว่ำเรำท ำตำมนโยบำยของกระทรวงศกึษำธิกำร แตถ้่ำสิ่งนีเ้กิด 
ดฉินัเช่ือว่ำ ไมว่ำ่กระทรวงศกึษำธิกำรจะเปล่ียนนโยบำยไปแบบไหนอีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ ทำ่นนัน่แหละจะเป็นผู้ ท่ีจะ
รับภำรกิจนีท้ ำตอ่ไปให้ส ำเร็จ เพรำะเรำมีหวัใจดวงเดียวกนั คือหวัใจควำมเป็นครูท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่เด็ก
นกัเรียนของเรำ 
 ดฉินัผำ่นหลำยเวที ทัง้เวทีปฏิรูปกำรศกึษำ และหลำยเวทีท่ีมีเป้ำหมำยเพ่ือผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศกึษำ แล้ว
ได้ฟังค ำพดูบำงค ำพดูท่ีไมส่บำยใจเลย เขำพดูว่ำ “วนันีค้รูบำอำจำรย์ทัง้หลำยต้องกลบัมำย้อนคิดวำ่ เรำได้ท ำเวร
กรรมอะไรกบัเดก็ไทย และเม่ือพวกเรำได้เกษียณอำยแุละนัง่มองสงัคมไทยท่ีจะเดนิตอ่ไป สิ่งนีจ้ะเป็นมีด เป็นหอก
ท่ีทิ่มแทงเรำอยูท่กุวนัวำ่ ผลท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย เรำมีสว่นท่ีได้สร้ำงเวรกรรมเอำไว้ และมนัย้อนกลบัมำทิม่แทง
เรำ จนวนัท่ีเรำจำกไป” 
 ฟังแล้วรู้สกึเจ็บปวดแทนครูบำอำจำรย์ทัง้หลำย และไมค่ิดวำ่อำชีพนีต้้องมำฟังสิ่งนี ้เพรำะท่ีผำ่นมำเรำคดิ
เสมอวำ่ ครูเป็นคนส ำคญั ก ำลงัส ำคญัท่ีจะพฒันำคน เร่ียวแรงส ำคญัท่ีจะให้ประเทศไทยท่ีจะก้ำวไปข้ำงหน้ำ ท่ีจะ



แขง่ขนักนักบัเวทีโลก ขึน้อยู่กบัพลงัของคนในชำต ิ คนในชำติจะมีคณุภำพแคไ่หนขึน้อยูก่บักำรศึกษำ และเป็นผล
ของกำรท ำงำนอยำ่งหนกัของครูบำอำจำรย์  
 ดฉินัเช่ือมำตลอดกวำ่ครูบำอำจำรย์เป็นบคุคลส ำคญั แตมี่คนพดูกบัดฉินัหลำยครัง้วำ่ เรำต้องมำ
สนบัสนนุกำรท ำงำนของครู ในสถำนกำรณ์ท่ีโลกเปล่ียนแปลงเร็ว ครูต้องได้เคร่ืองมือใหม ่ ต้องมีเครือขำ่ยกำร
ท ำงำนท่ีแข็งแรง ดงันัน้ ดฉินัจงึไมค่อ่ยเห็นด้วยกบัค ำพดูในกำรประชมุท่ีน่ำกลวัอยำ่งนัน้ ดฉินัยงัเช่ือและมี
ควำมหวงัว่ำ ครูบำอำจำรย์ของเรำมีส ำนกึดีและมีส ำนึกในควำมเป็นครู แตเ่ขำขำดเพ่ือนร่วมทำง ขำดเครือข่ำยท่ีดี 
เหมือนภำพยนตร์เม่ือคืนท่ีได้ด ู เช่ือวำ่ คนท่ีอยู่ในห้องนีเ้ป็นครูท่ีมีส ำนกึดีทกุคน สิ่งท่ีจะท ำให้คนมีส ำนกึดีท ำได้
อยำ่งมีพลงัเป็นเร่ืองยำก จะท ำให้ได้อยำ่งมีพลงั กลไกในโรงเรียนต้องผนกึก ำลงักนัให้ได้ ท่ำนผอ.ท่ีมีบทบำท
สนบัสนนุให้คณุครูท ำให้ได้ต้องแสดงบทบำทของทำ่น ท่ำนรองทัง้หลำยและแกนน ำขบัเคล่ือนต้องมีบทบำทรับตอ่
นโยบำยจำกผอ.ท่ีจะท ำงำนกบัครูแกนน ำ ครูท่ีจะมีบทบำทออกแบบกำรเรียนรู้จงึจะท ำงำนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ ถ้ำกลไกเหลำ่นีใ้นโรงเรียนประสำนเป็นหนึ่งเดียวจะมีพลงัในกำรขบัเคล่ือน เพรำะเรำไมไ่ด้ท ำงำนแค่
ในโรงเรียนของเรำอยำ่งเดียว เรำหวงัวำ่ทำ่นจะเป็นศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ในกำรน ำโรงเรียนอ่ืนๆ ด้วย  

ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้ไมไ่ด้จำกค ำสัง่ของหนว่ยงำนกลำง ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้จำกใจของแตล่ะดวงท่ีหลอมรวมกนั
และไปด้วยกนั เพรำะฉะนัน้เวทีวนันีจ้งึส ำคญัมำก และวิทยำกรกระบวนกำรอย่ำงอำจำรย์ชยัวฒัน์จงึจะหลอมใจ
เรำและสร้ำงพลงัแบบนีไ้ด้ จงึอยำกขอให้พวกเรำมีใจเดียวกนัอยำ่งนี ้ และอยำกเห็นโรงเรียนก้ำวไปอยำ่งมีพลงั 
ขอให้เข้ำร่วมกระบวนกำรด้วยควำมตัง้ใจ ด้วยจติอนัสงบ และด้วยสตท่ีิอยูก่บังำนตรงนี ้  เช่ือวำ่ จบจำกกำรอบรม
รมแล้ว ทำ่นจะได้เตมิพลงั เสริมพลงั เสริมแรงซึง่กนัและกนั และได้ทีมเวิร์คท่ีดีในโรงเรียน 
 อยำกจะส่ือควำมกบัทำ่นผอ.วำ่ ทำ่นเป็นคนส ำคญัท่ีจะหลอมรวมทีมของท่ำน และเวทีนีจ้ะชว่ยทำ่นอย่ำง
มำก และขอบคณุอำจำรย์ชยัวฒัน์ท่ีรักเรำ เตือนทีมงำนเรำวำ่ “ท ำเถอะ เพรำะเร่ืองนีเ้กิดไมไ่ด้จำกค ำสัง่ แตต้่อง
จำกกำรระเบดิจำกภำยใน และไมใ่ชแ่คค่นเดียว แตต้่องเป็นทีมงำนในโรงเรียน” และก็เห็นวำ่ท่ีผ่ำนมำแคคื่นเดียว
วนัเดียวทำ่นได้เห็นภำพอะไรมำกมำย ก็ขอขอบคณุท่ีทกุทำ่นมำรวมกนัเป็นหนึง่เดียว ทำ่นอำจำรย์ชยัวฒัน์ ท่ี
สนบัสนนุเรำ แตค่นท่ีจะท ำให้สิ่งนีเ้กิดขึน้ได้คือ ท่ำนเอง ดฉินัก็จะเฝ้ำดคูวำมส ำเร็จของทำ่นใน ๒ วนันี ้
ขอบพระคณุคะ่ 
 

_______________________________________________________ 
 
capacity to experience 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีส ำคญัคือ กำรยกระดบัของตนเอง ไมว่่ำพระท่ีเป็นอริยสงฆ์ก็แล้วแต ่
ทกุคนต้องมีสมรรถนะหรือควำมสำมำรถในกำรมีประสบกำรณ์ นัน่หมำยควำมวำ่ มีสภำวะจิตท่ีรับรู้ รู้ตนเอง เห็น
สภำวะภำยนอกอยู่ตลอดเวลำ เป็นกำรเรียนรู้ท่ีไมอ่ยูใ่นต ำรำ เป็นกำรเรียนรู้ตรงๆ สดๆ ซึง่ไมไ่ด้อยูใ่นระบบ
กำรศกึษำในโรงเรียน ในมหำวิทยำลยั โดยสว่นใหญ่ถ้ำเป็นกำรเรียนรู้แบบนีก็้จะเป็นกำรเรียนรู้ในสำยศลิปิน เม่ือ
อำจำรย์ชวนมำปัน้รูป แกะสลกัหรือวำดรูป  



 วนัท่ี ๑ ท่ีผำ่นมำ ผมโชคดีท่ีมีน้องคนหนึง่ ชวนผมไปบ้ำนเป้ สีน ำ้ ท่ีนครชยัศรี เป้เป็นทัง้นกัดนตรี เป็นทัง้
จิตรกร อำยนุำ่จะเกือบๆ ๕๐ เป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถคอ่นข้ำงรอบด้ำน แตง่เพลง ร้องเพลง วำดภำพ ท่ีประทบัใจ
คือ เขำเป็นคนใฝ่เรียนรู้ แล้วพยำยำมจดุประกำยให้คนได้เรียนรู้ในวิถีท่ีเห็นคณุคำ่ของธรรมชำต ิ ผมจงึคดิวำ่เอำ
เร่ืองเป้ สีน ำ้มำคยุกบัอำจำรย์ดีกวำ่ เพรำะสดุท้ำยเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หนีไม่พ้นเร่ืองธรรมชำต ิ กำรอยูก่บั
ธรรมชำต ิกำรใช้ธรรมชำต ิวฒันธรรม เร่ืองควำมดีควำมงำม  

ผมดสูิ่งท่ีอำจำรย์น ำเสนอใน Flipchart ยงัเห็นวำ่สิ่งท่ีน ำเสนอยงับอกไมห่มด ส่วนท่ีบอกก็บอกอย่ำงแข็งๆ 
เป็นภำษำทำงกำร เป็น format ยงัไมไ่ด้บอกด้วยภำษำของหวัใจ เพรำะคนท่ีมำท ำงำนนีต้้องมีหวัใจ ต้องมีลกูบ้ำ 
ถ้ำบ้ำไมพ่อท ำไมไ่ด้ หรือบ้ำไมม่ำกพองำนไมส่ ำเร็จ เพรำะงำนนีอ้อกนอกกรอบ แล้วผมก็เข้ำใจอำจำรย์ว่ำ กำรท ำ
นอกกรอบแตม่นัไมง่่ำย เพรำะกรอบของระบบรำชกำรแข็ง คนท ำนอกกรอบล ำบำก มีสิทธ์ิเจ็บตวั แตเ่รำอยำ่ลืมว่ำ 
โลกเรำเปล่ียนแปลงเพรำะพวกคิดนอกกรอบ ไมมี่ใครอยูใ่นกรอบแล้วเปล่ียนแปลงโลกได้ โลกเปล่ียนแปลง

เพราะคนคิดนอกกรอบ คิดในสิ่งท่ีคนอ่ืนคิดไม่ถึง หรือที่คนอ่ืนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เชน่ เคร่ืองบนิท่ีเรำบิน
กนัจนเป็นเร่ืองธรรมดำ มีคนคิดฝันมำเป็นพนัปีแล้ว เม่ือวำนผมฉำยภำพของลีโอนำโด ดำร์วินชี ฝันเร่ือง
เฮลิคอปเตอร์ตัง้แตส่มยัลีโอนำโด แตต่อนนัน้ควำมรู้เร่ืองวิทยำศำสตร์ไมพ่อ ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีไมพ่อ  
ควำมรู้ด้ำนวสัดอุปุกรณ์ยงัไมพ่อ แต ่ idea/ concept มำแล้ว ท ำอยำ่งไรจะขึน้ไปลอยบนฟ้ำให้ได้ มนัประมำณ
เกือบ ๔๐๐ ปี แล้วท่ีฝันกนัมำอยำ่งตอ่เน่ือง จนพ่ีน้องตระกลูไรท์ สร้ำงเมื่อ ๑๐๐ กวำ่ปีท่ีผำ่นมำ เคร่ืองบนิใบพดั
ขบัเคล่ือนไอน ำ้ มีปีกสองชัน้ ก่อนท่ีจะมำเป็นเคร่ืองบนิแบบนีไ้ด้มีคนพยำยำมทดลองมำไมน้่อย  

อำจำรย์อำจเคยได้ยินช่ือ ออตโต ลิเลียนธลั ชำวเยอรมนั นกัประดษิฐ์เคร่ืองร่อน ท ำเป็นปีก วิ่งขึน้ไปบน
หน้ำผำ วิ่งแล้วร่อนลงมำ บงัคบัท่ีปีกให้วกกลบัมำร่อนลงท่ีเดมิได้ พยำยำมควบคมุทิศทำงโดยใช้แรงคนควบคมุ
ร่ำงกำย หมนุซ้ำยขวำให้เคร่ืองร่อนได้ วนัหนึง่เขำทดลองบนิด้วยเคร่ืองร่อน ในครัง้สดุท้ำยเคร่ืองร่อนของเขำเผชิญ
กบัพำยท่ีุกรรโชกแรง คมุทิศทำงไมไ่ด้ท ำให้เคร่ืองร่อนตก และเขำเสียชีวิต เหตกุำรณ์นีท้ ำให้พ่ีน้องตระกลูไรท์คดิได้
วำ่ บินได้ ร่อนได้ แตจ่ะควบคมุอย่ำงไรในพำยุแรงๆ อยูท่่ำมกลำงพำยแุล้วกลบัมำได้ ถ้ำไมมี่กำรตำยเกิดขึน้เขำก็
ไมค่ดิวำ่จะควบคมุอยำ่งไร วิธีกำรฉดุๆ อยำ่งไร เคร่ืองร่อนใช้แรงคนวิ่ง วิ่งท่ีพืน้แล้วพุ่งจำกหน้ำผำ แตเ่คร่ืองบนิจะ
วิ่งจำกพืน้ขึน้ข้ำงบน ท ำอย่ำงไรให้เคร่ืองยกระดบัจำกพืน้ขึน้ได้ จงึได้ศกึษำเฝ้ำดแูรงลม อำกำศอะไรท่ีท ำให้ยกตวั
ขึน้ ก็ออกแบบปีกให้อำกำศด้ำนบนปีกร้อนกวำ่ด้ำนล่ำง เม่ือร้อนก็ยกตวัขึน้ให้ลอยไปข้ำงบน น่ีคือ หลกักำร เม่ือ
ลอยแล้วอะไรฉดุให้ไปข้ำงหน้ำ เม่ือคิดได้ก็ทดลองในอโุมงค์ลมก่อน เพ่ือให้ได้รูปแบบปีก หำวสัด ุ รู้แล้ววำ่จะใช้
เคร่ืองจกัรไอน ำ้ฉดุประมำณก่ีแรงม้ำก็ตำม และมีวิธีควบคมุทิศทำงขึน้ลง ควบคมุให้เลีย้วได้...เหลำ่นีม้ำจำกควำม
ใฝ่ฝัน เรียนรู้ ยกระดบัพฒันำ จนเคร่ืองบินล ำแรกบนิได้สงูประมำณ ๑๐๐ เมตร สงูประมำณต้นไม้ต้นหนึง่ จน
ปัจจบุนัมีเคร่ืองบินท่ีทนัสมยั Airbus A ๓๘๐ ท่ีใครๆ ก็ซือ้ เป็นเคร่ืองบนิ ๒ ชัน้ จคุนได้ประมำณ ๕๐๐ คน 
ประหยดัน ำ้มนั ตอ่ไปสนำมบนิต้องมีทำงเดนิเข้ำ ๒ ชัน้ เพ่ือให้ใช้เวลำในกำรเดินเข้ำเคร่ืองเร็วขึน้ ต้องมีงวงช้ำง ๒ 
ชัน้ ทกุอยำ่งต้องดีไซน์หมด น่ีคือ โลกของเรำเปล่ียนแปลงไปจนไมน่ำ่เช่ือ มำจำกควำมใฝ่ฝันแล้วพฒันำให้เป็นจริง 
 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงนีก็้เชน่กนั เก่ียวกบัควำมใฝ่ฝัน ควำมใฝ่ฝันเก่ียวข้องกบัแรงบนัดำลใจอย่ำงไร 
เก่ียวข้องกบัระเบิดจำกภำยในอยำ่งไร แล้วคิดนอกกรอบอยำ่งไร ถ้ำไมมี่กำรออกนอกกรอบก็จะไมมี่ใครท ำอะไรได้
ส ำเร็จ ควำมใฝ่ฝันท ำให้สิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้เป็นไปได้ เชน่ กรณีเคร่ืองบนิ หรือถ้ำไมมี่เจ้ำชำยสิทธัตถะคิดนอกกรอบก็
คงไมมี่พทุธศำสนำ ก็คงไมมี่พระพทุธเจ้ำ ก็ไมมี่พทุธศำสนำ คือ ศำสนำแหง่กำรต่ืนรู้ พทุธะคือ จิตท่ีต่ืนรู้ จิตท่ี



สวำ่งไสว เพรำะสมยันัน้มีควำมเช่ือเร่ืองศำสนำพรำหมณ์ท่ีเช่ือเร่ืองวรรณะ ใครท ำผิดไมไ่ด้มีกำรลงโทษท่ีรุนแรง มี
กำรบชูำยนัต์ เอำสตัว์มำบชูำยนัต์ เป็นกำรเบียดเบียนชีวิต แตมี่กลุม่คนเห็นท่ีวำ่ วิธีกำรเชน่นีไ้มไ่ด้ท ำให้คนพ้น
ทกุข์ พยำยำมค้นหำควำมหมำยวำ่อะไรกนัแน่ ภำยใต้สถำนกำรณ์เชน่นี ้ เจ้ำชำยสิทธัตถะประสตูิ และเติบโต
ขึน้มำ เห็นพวกท่ีแสวงหำควำมหมำยของชีวิต ออกนอกกรอบ พทุธศำสนำเป็นศำสนำท่ีไมมี่ชัน้วรรณะ ตัง้ค ำถำม
ทกุอย่ำงใหมห่มด น่ีคือเสน่ห์ของพทุธศำสนำ คือ กำรตัง้ค ำถำม สร้ำงปัญญำ ดงึศกัยภำพของควำมเป็นมนษุย์ 
และผมยืนยนัได้ว่ำ ประเทศไทยของเรำถ้ำไมม่องพทุธศำสนำด้วยสำยตำใหม่ เรำจะล้ำหลงัเร่ืองศำสนำ กลำยเป็น
ควำมเช่ือท่ีงมงำย ขณะท่ีพทุธศำสนำนัน้ตอ่ไปจะไปเจริญในตะวนัตก ในอเมริกำในยโุรป ซึง่จะเอำวิทยำศำสตร์ไป
เช่ือมกบัวิธีคดิแหง่กำรต่ืนรู้ โดยเฉพำะพวกท่ีศกึษำเร่ืองสมอง ท่ีจะเอำหลกัของพทุธไปใช้ น่ีคือควำมลกึซึง้ของ
พทุธศำสนำของเรำ ศำสนำแหง่โพธิจิต หรือศำสนำแหง่ควำมสวำ่งไสวทำงปัญญำ 
 ดงันัน้ capacity to experience สมรรถนะในกำรมีประสบกำรณ์ชีวิต ตัง้ค ำถำมกบัมนั มองเห็นและเกิด
ควำมสว่ำงไสวทำงปัญญำ จงึเป็นเร่ืองใหญ่ งำนของพวกเรำ ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ คือควำมพยำยำมเดนิบนเส้นทำง
ของควำมสวำ่งไสวทำงปัญญำ มนัจงึไมใ่ชโ่ครงกำรธรรมดำ ยิ่งลกึซึง้เทำ่ไร พลงัยิ่งมำกขึน้เทำ่นัน้ เรำตีรหสัมนัได้
ไหม ถ้ำไมมี่ควำมสวำ่งไสวทำงปัญญำ โครงกำรนีก็้จะเป็นโครงกำรท่ีมีช่ือเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง แค ่๓ หว่ง ๒ 
เง่ือนไขท่ีแข็งๆ แตว่ำ่ไปแล้ว ส าหรับผมนะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของวิถีของความสว่างทางปัญญา 
เป็นเร่ืองของมนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์ มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาตอิย่างมีปัญญา มีความสุข มีความรัก มี
ความเมตตา ต่อกันและกัน ฉะนัน้ คนท่ีเดนิบนเส้นทางนีไ้ม่ควรเป็นเส้นทางของความทุกข์ ผอ.เอำ
ปัญหำมำให้อีก ตอนนีก็้สอนเหน่ือยแล้ว เป็นภำระ แตโ่ครงกำรนีไ้มเ่ป็นภำระ แตคื่อกำรฝึกฝน เอำชนะ และเกิด
ปัญญำ เกิดปัญญำร่วมกนั ในสำยตำของผม  
 อำจำรย์ต้องภมูิใจวำ่ ท่ีอำจำรย์มำท ำงำนกนันัน้ เป็นพวก “บ้ำก็บ้ำวะ” เป็นพวกคดินอกกรอบ และ
อำจำรย์ต้องภมูิใจวำ่โลกท่ีมนัเปล่ียนแปลงนัน้เพรำะกำรคดินอกกรอบ ต้นแบบของคนบ้ำก็บ้ำวะ คนคดินอกกรอบ
คือเจ้ำชำยสิทธตัถะ คนท่ีกล้ำเดนิออกจำกรำชวงัอนังดงำม เดนิเข้ำไปในป่ำตอนกลำงคืน ออกมำแสวงหำทดลอง
อยู่ ๖ ปี รวมทัง้บ ำเพ็ญทกุข์ ทรมำนกำย จนเกิดควำมสวำ่งทำงปัญญำ เป็นทำงหลดุพ้น แล้วก็เรียบเรียงเร่ืองรำว
มำสูพ่วกเรำฟัง ถ่ำยทอดกนัมำนบั ๒๐๐๐ กวำ่ปี 
 เราจะมีวิธีการอย่างไรท าให้การท างานเศรษฐกิจพอเพียงของเราสนุกสนาน เรียนก็สนุก ท าก็
สนุก พร้อมที่จะเป็นคนออกนอกกรอบเหมือนเราท าอย่างไร น่ีคือความท้าทาย อาจไม่มีสูตรส าเร็จแต่มี
วิธีคิดค้นคว้าไปเร่ือย แล้วมนัเก่ียวกบัสิ่งท่ีอำจำรย์เขียนมำอยำ่งไร มนัก็ถกู แตผ่มวำ่มนัแข็งๆ มนัขำดจิต
วิญญำณศลิปิน งำนนีถ้้ำไมมี่วิญญำณศลิปินเข้ำมำมนัจะไมส่นกุ งำนศนูย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศกึษำต้องมีควำมงำม ควำมสขุ มีวิญญำณศลิปิน ซึง่สำมำรถพลิกแพลงในรูปแบบตำ่งๆ ได้ แล้ว
เรำจะท ำอย่ำงไรในกำรน ำเสนอ 

ตวัอยำ่งเร่ืองของคณุเป้ สีน ำ้ เลำ่วำ่ในปี ๒๕๓๘ เขำไปวำดภำพป่ำต้นน ำ้ เพรำะเขำคดิว่ำถ้ำอยำกรักษำ
น ำ้ให้ดี เรำต้องรักษำป่ำ เพรำะป่ำเป็นแหลง่ต้นน ำ้ สร้ำงควำมชุม่ช่ืน ควำมชุม่ช่ืนของป่ำท ำให้เกิดควำมสมัพนัธ์
ตำ่งๆ เขำเดนิไปอยูใ่นป่ำ ไปวำดภำพ เขำอตุสำ่ห์ไปตัง้คำ่ยในป่ำ ทัง้ๆ ท่ีกลวัมำก ป่ำมีพลงัอ ำนำจบำงอยำ่ง 
กลำงคืนต้องก่อกองไฟเพ่ือจะให้อบอุน่ใจ เรำจะได้ไมก่ลวัด้วย ต้องมีควำมหวงัในสภำพท่ียำกล ำบำก ต้องมี
ควำมหวงัเม่ือเผชิญพลงัอ ำนำจบำงอย่ำงท่ีใหญ่กวำ่ เขำไปวำดภำพในป่ำทัง้วนั เม่ือกลบัมำท่ีคำ่ยดภูำพท่ีตนเอง



วำด แล้วตัง้ค ำถำมวำ่ “ได้เทำ่นี”้ ท ำไมได้แคนี่ ้ ทัง้ๆ ท่ีป่ำยิ่งใหญ่มำก สวยอลงักำรมำก เรำไมต้่องเข้ำป่ำ ออกไป
ข้ำงนอก มองไปท่ีสวน จะเห็นแสงท่ีกระทบกบัดอกไม้ ใบไม้ แสงท ำให้เกิดภำพสีและเงำท่ีเรำคำดไมถ่ึง ท ำให้เกิด
ควำมงำม แตท่ ำไมภำพท่ีวำดถึงได้แคนี่ ้เพรำะวิธีมองของเรำไปขดัขวำงควำมงำมของธรรมชำต ิท ำให้เรำลำกเส้น 
วำดภำพไมส่ำมำรถส่ือควำมงำมของธรรมชำต ิ แสดงวำ่ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอะไรบำงอยำ่ง เขำค้นพบวำ่ 
วิธีกำรมองป่ำ กำรวำดภำพป่ำไมเ่หมือนกบักำรวำดภำพทะเล เวลำมองภำพทะเลต้องมองเป็นกิโลเมตร จงึจะเห็น
ควำมงำมทะเลทัง้หมดต้องเห็นท้องฟ้ำ ก้อนเมฆ แสงแดด หำดทรำย จงึจะประเมินควำมงำมของทะเลได้ วำด
ภำพแมน่ ำ้ต้องมองประเมินเป็น ๑๐๐-๒๐๐ เมตร จงึจะเห็นภำพควำมงำมของแมน่ ำ้ได้หมด แตใ่นป่ำจะมองเป็น 
๑๐๐ เมตรไมไ่ด้ ต้องมองทีละเมตร  เพรำะแตล่ะเมตรจะมีหลำยสิ่งซอ่นอยูใ่นนัน้ 
 ท่ีเลำ่ให้ฟังเพ่ือให้เห็นวำ่ สิ่งท่ีประสบด้วยสำยตำ สิ่งท่ีเรำท ำขึน้มำ เวลำดงึมำเป็นภำพ มีอะไรหลน่หำยไป 
เหมือนเป้ท่ีบอกวำ่ วำดได้อยำ่งไร ผมเช่ือวำ่ สิ่งท่ีอำจำรย์ท ำมำ ในโรงเรียนมีควำมลกึซึง้กวำ่ท่ีเขียนไว้ มี
รำยละเอียดอีกมำกมำย มีชีวิตอยูใ่นนัน้ มีควำมสมัพนัธ์อยูใ่นนัน้ แตท่ ำไมเรำดงึมำได้แคนี่ท้ัง้ท่ีควำมจริงเรำท ำ
มำกกวำ่นัน้ ประสบกำรณ์ท่ีอำจำรย์ท ำมำนำน ล้มลกุคลกุคลำนกบัมนัตัง้เทำ่ไร แสดงวำ่ capacity to 
experience สมรรถนะของประสบกำรณ์ตรงอำจำรย์หล่นหำยไปบำงอย่ำง ทัง้ท่ีตนเองท ำมำกบัมือโดยแท้ หรือ
อำจำรย์ติดกรอบกำรคิดอะไรบำงอย่ำง  

ผมอยำกให้อำจำรย์ลองไปเดนิดผูลงำนสิ่งท่ีน ำเสนอวำ่ มีอะไรมำกกวำ่นีท่ี้เรำลืมเขียนไป มีควำมจริงอะไร
มำกกวำ่นีท่ี้เรำท ำกบัมือแล้วเรำลืมเขียนไป เหมือนกบัเป้ท่ีวำดภำพป่ำต้องมีรำยละเอียด มีใบไม้ มีแสงมำกระทบ 
มีเงำบำงอยำ่งท่ีสะท้อนควำมงำมของป่ำ ต้องมีทัง้แสงและเงำท่ีตรงนีถ้้ำไมมี่เงำมนัก็ไมมี่แสง สิ่งท่ีหลน่หำยไปใน
สิ่งท่ีอำจำรย์น ำเสนอคือ ควำมยำก ควำมล ำบำกนำนำ ทัง้ควำมส ำเร็จท่ีอำจำรย์ฟันฝ่ำมำมำกมำย วนันีเ้รำมำท ำ
ตวัเป็นศลิปิน ทกุคนท่ีสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่เป็นศลิปะได้ ศิลปินไมจ่ ำเป็นต้องวำดภำพเก่ง ร้องเพลงเก่ง อำจำรย์เป็น
ศลิปินแหง่ชีวิตท่ีพยำยำมสร้ำงสิ่งใหมข่ึน้มำโดยผำ่นเส้นทำงควำมยำกล ำบำก เชิญชวนอำจำรย์ใช้เวลำเดนิดงูำน
ของตนเองและของเพื่อนๆ  ใช้เวลำ ๑๐ นำทีและครุ่นคิดว่า มีอะไรท่ีเราท ามาเอง ผ่านมาเอง แล้วไม่ได้อยู่
ในภาพนี ้อะไรท่ีหล่นหายไป  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: หลงัจำกดเูสร็จแล้ว ให้จบักลุม่คละโรงเรียน เชิญนัง่ล้อมวงกนักลุม่ละ ๕ คน  

 
มนัมีควำมล ำบำกอยำ่งหนึง่ในกำรเรียนรู้ คือ ด้ำนหนึง่เหมือนกบัท่ีเป้บอกวำ่ ต้องเห็นรำยละเอียดแตล่ะ

เมตร ในป่ำมีแสงมีเงำ ต้นไม้ ใบไม้แตล่ะต้น แตล่ะใบมีรำยละเอียดของมนั ไมเ่หมือนกบัทะเลมีคล่ืนเป็นลกู อยำ่ง
มำกก็มีโขดหิน มีหำดทรำย แมน่ ำ้ก็ไหลไป มีผกัตบชวำ มีต้นไม้ขึน้ริมฝ่ัง เป็นอีกสไตล์หนึง่ งำนของเรำเหมือนป่ำ 
เข้ำไปในป่ำ แตท่ ำอยำ่งไรเห็นแตต้่นไม้ ใบไม้เตม็ไปหมดแตไ่มเ่ห็นป่ำ  ทกัษะส ำคญัคือ กำรเห็นทัง้ใบไม้ เห็นทัง้
ต้นไม้ และเห็นป่ำ การเล่าให้เหน็รายละเอียดบางอย่างซึ่งส าคัญเป็นทักษะขัน้สูง สิ่งส ำคญัคือควำมสำมำรถ
เห็นรำยละเอียดบำงอยำ่งซึง่ส ำคญั ไมใ่ช่ส ำคญัทกุเร่ือง เป็นทกัษะในกำรรู้จกัหยิบรำยละเอียดบำงอยำ่งขึน้มำเล่ำ
อยำ่งมีชีวิตชีวำ ผมไมส่ำมำรถให้อำจำรย์เล่ำรำยละเอียดได้ทัง้หมด แตม่นัอยู่ท่ีควำมสำมำรถหยิบรำยละเอียด

ผู้เข้าร่วมเดนิชมผลงาน (Flipchart) ของแต่ละโรงเรียน 



บำงอย่ำงมำเลำ่อยำ่งมีชีวิตชีวำ รำยละเอียดซึง่หำยไปจำกงำนท่ีอำจำรย์ท ำมำกบัมือ ผำ่นควำมยำกล ำบำก น่ีคือ 
ศิลปะท่ีแต่ละคนต้องค้นพบด้วยตนเอง แล้วเล่าขึน้มา ไม่มีผิดไม่มีถูก มีแต่อะไรท่ีมันหายไปจากความ
เป็นจริง และสิ่งที่หายไปมันจะเป็นสิ่งท่ีมีค่าที่จะน าไปขยายผลต่อ อำจำรย์ต้องครุ่นคดิและน ำเสนอเอง น่ีจะ
เป็นกำรยกระดบัสมรรถนะในกำรมีประสบกำรณ์ของอำจำรย์ capacity to experience อำจำรย์จะเลำ่อะไรท่ี
ส ำคญัเก่ียวกบัเร่ืองนีดี้  

บอกไว้อยำ่งว่ำ หัวใจของกระบวนการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ แก่นแท้ คือ การ
เดนิสายกลาง การ balance ความพอดี มัชฌิมาปฏิปทา ถ้ำพดูในภำษำศำสนำก็เป็นสไตล์หนึง่ ถ้ำเรำพดูใน
ฐำนะควำมเป็นศลิปิน มีอำจำรย์หลำยทำ่นอำจเก่งเร่ืองจิตรกรรม เคมี ในทำงครูภำษำไทย สงัคม ทำ่นจะบอก
อะไร เพรำะท้ำยท่ีสดุงำนนีคื้อ กำรบรูณำกำรศกัยภำพของครูในโรงเรียนตำ่งๆ เอำวิชำตำ่งๆ มำบรูณำกำรกนั มี
เตมิพลงัแก่กนัและกนั อะไรคือแก่นท่ีจะมำเช่ือม เหมือนจิโร่ท่ีบรูณำกำรคนเก่งเร่ืองข้ำว คนเก่งเร่ืองปลำ เก่งเร่ือง
ปลำหมกึ แล้วเขำเอำควำมเก่งแตล่ะคนมำเช่ือมกนั จิโร่บอกวำ่เขำท ำ ๕% แตส่ว่นอ่ืนๆ อีก ๙๕% คนอ่ืนๆ ท ำแต่
เขำคือศนูย์กลำงของกำรน ำเสนอ  อำจำรย์จะเช่ือมสิ่งเหลำ่นีอ้ย่ำงไร มนัท ำให้เรำคดินอกกรอบ สิ่งท่ีเรำพดูถึง ๓ 
หว่ง ๒ เง่ือนไข เรำรู้กนัหมดแล้ว แตมี่อะไรบ้ำงท่ีขำดหำยไปท่ีเหมือนกบัจิตวิญญำณ ตรงนีอ้ำจเป็นเคล็ดลบัก็ได้  
 หวัใจส ำคญัคือ คยุกนัให้สนกุ อะไรท่ีเรำเจอจริงแตไ่มไ่ด้พดู ท ำจริงแตไ่มไ่ด้เลำ่ เพรำะกรอบมนั lock เรำ
ไว้ ใช้กระบวนกำรเหมือนตอน check in คยุให้สนกุให้มีชีวิตชีวำ ช่วยกนัเตมิสิ่งท่ีขำดหำยไป คยุในเร่ืองท่ีไมเ่คย
คยุ ให้ป๊ิงแว๊บเข้ำมำ ไมมี่ถกูไมมี่ผิด ให้สนกุเป็นใช้ได้ อย่ำลืมแนะน ำตวัด้วย ช่ืออะไร โรงเรียนไหน สอนวิชำอะไร  

 
โปสการ์ดถึงเพื่อน 
 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ขอให้นัง่นิ่งๆ สงบๆ แล้วจดบนัทึกหรือบำงคนท่ีเก่งวำดเป็นรูปและบรรยำยด้วยวำ่ 
สิ่งท่ีคิดว่าน่าสนใจจากที่ได้ฟังเพื่อนๆ น าเสนอ ส่ิงท่ีตนเองได้พูด เช่ือมประสานเข้าด้วยกันเป็นสิ่งใหม่ 
แล้วเขียนเป็นร้อยแก้ว ๗ ๘ หรือ ๑๐ ประโยค ค าคมๆ หรือวาดเป็นภาพ การ์ตูน ภาพสเก็ต หรือเขียน
เป็นบทกวี ไฮกุก็ได้ ดงึศกัยภำพควำมสร้ำงสรรค์ของทำ่นออกมำ ไมต้่องแลกเปล่ียน ครุ่นคิดค ำนงึกบัตวัเอง 
ควำมรู้เป็นเร่ืองของชีวิตชีวำท่ีจะไหลผำ่นตวัอำจำรย์ออกมำ  “หวัใจของกำรเรียนรู้อยู่ท่ีกำรครุ่นคิด ไมใ่ชก่ำรจ ำวำ่ 
ใครสอนวำ่อยำ่งไร” 

 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: สิ่งท่ีอยำกให้ท ำชว่งบำ่ยนี ้ คือ ให้แสดงควำมสำมำรถของทำ่น ออกมำใน
รูปแบบท่ีบำงคนอำจจะถนดั บำงคนไมถ่นดั น้องๆ จะแจกกระดำษเอ๔ ปำกกำ สี แบบฝึกหดันีเ้รียกวำ่ 
“โปสการ์ดถึงเพื่อน” กระดำษเอ ๔ เหมือนโปสกำร์ดซึง่ปกตจิะเล็กหนอ่ย แตโ่ปสกำร์ดของเรำจะใหญ่เป็นพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน 

ผู้เข้าร่วมครุ่นคดิบนัทึก วาดภาพ เขียนกลอน ฯลฯ 



เพรำะอำจำรย์จะต้องวำดภำพ วำดกำร์ตนู กรำฟฟิคสญัลกัษณ์ โดยเขียนเร่ืองรำวจำกเร่ืองท่ีอำจำรย์ได้บนัทึกไว้
ก่อนหน้ำนี ้ สิ่งท่ีบนัทกึไว้เป็นถ้อยค ำให้อำจำรย์แปลงเป็นภำพ เป็นสญัลกัษณ์อะไรก็ได้ เพรำะบำงครัง้ภำพอยู่
เหนือค ำพดู กำร์ตนูอยูเ่หนือค ำพดู เรียกวำ่ visualize ท ำให้ปรำกฎเป็นภำพ เพรำะภำพส่ือควำมหมำยได้มำก เม่ือ
มีภำพแล้วอำจเขียนค ำคม บทกวี วรรคทองท่ีคิดว่ำคม มีควำมหมำยสะท้อนภำพ ให้เวลำ ๒๐ นำที 

 
  

_______________________________________________________ 
 
พลังแห่งการขับเคล่ือนความส าเร็จ (Driving force) 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: เปล่ียนอิริยำบถกนันิดหน่อย ให้วำงสิ่งท่ีท ำทัง้หมด สิ่งท่ีเรำวำดขึน้มำเป็นสิ่งท่ีไม่
ปรำกฏมำก่อน โดยโจทย์ก่อนพกัเท่ียงคือ กำรครุ่นคิดสิ่งท่ีเป็นรำยละเอียดท่ีเรำไม่ได้บนัทกึไว้ ท่ีไมป่รำกฏใน
ผลงำน (flipchart) ท่ีเตรียมมำ ซึง่กำรเรียนรู้เหมือนหยินกบัหยำง ผมอยำกให้อำจำรย์ได้ไปเดนิดอีูกทีวำ่ สิ่งท่ี
โรงเรียนตำ่งๆ น ำเสนอ สิ่งท่ีอำจำรย์คิดมีอะไรไปเช่ือมตอ่กนัได้ไหม ลองเดนิไปดอีูกทีของกลุม่ตำ่งๆ เขำวำดภำพ
อะไรมำ เขำถ่ำยรูปอะไรมำ อะไรเหมือน อะไรตำ่ง   
  จะบอกให้ทรำบวำ่ อำจำรย์มีสิทธ์ิโยกย้ำยสถำนท่ี เพรำะผมจะให้โจทย์แก่อำจำรย์แล้ว ให้เวลำอำจำรย์ไป
บริหำรจดักำรเอง ส ำคญัท่ีว่ำ หลงัจำกนัน้เอำผลงำนมำโชว์กนั โจทย์คือ ให้แต่ละคนน าภาพที่ตนเองวาดมา
โชว์ในกลุ่ม และอธิบายว่า ภาพวาดมีความหมายอย่างไร ใช้เวลาคนละ ๒ นาท ีเล่าจนครบทุกคน ให้ทุก
คนจะได้เห็นภาพและเข้าใจภาพของเพื่อนๆ หลังจากนัน้ให้บูรณาการความหมายและภาพของทัง้ ๕ 
คน บูรณาการความคิด ดูสัญลักษณ์ ภาพ ความหมาย แล้วสร้างภาพขึน้มาใหม่เป็นภาพของกลุ่ม  
ช่วยกันวาด ช่วยกันสร้างสรรค์ ช่วยกันลงสี เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พร้อมทัง้ตัง้ช่ือ
กลุ่มให้สอดคล้องกับภาพ ให้เวลำท ำ ๑ ชัว่โมง รวมทัง้สกดัวำ่ พลังแห่งการขับเคล่ือนความส าเร็จ (Driving 
force) ของกลุ่มคืออะไร  
 

 
 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เรำระดมสมองกนัตัง้แตเ่ช้ำ มีอะไรท่ีไมไ่ด้น ำเสนอบ้ำง แล้วท ำโปสกำร์ดถึงเพื่อน 
และเอำมำเช่ือมกนัใหม ่ เป็นภำพใหมอ่อกมำ เป็นผลผลิตใหม ่ พยำยำมเช่ือม มีใครพบวำ่ มีภำพของกลุม่ใดท่ี
สะกิดใจบ้ำงไหม ไมจ่ ำเป็นต้องเป็นภำพของตนเอง ในภาพสะท้อนอะไรท่ีเราเหน็/ไม่เหน็มาก่อน มีภาพไหน 
มุมไหน ประโยคไหนท่ีมันต่างไปบ้าง หรือไปเตมิส่ิงท่ีอยู่ในห้องนัน้บ้าง เพราะอะไร หรือความแตกต่าง
ของ poster ที่แต่ละกลุ่มท ากับที่แต่ละโรงเรียนท าคืออะไร  

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนท าโปสการ์ด 

ผู้เข้าร่วมท างานกลุ่ม บูรณาการภาพวาด 

แล้วน าผลงานกลุ่มไปตดิ show พร้อมทัง้ติดผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไว้ด้วยกนั 
 



 
   

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ขอบคณุครับ น่ีเป็นตวัอยำ่งกำรสะท้อนท่ีดีเลย เชิญเลยครับ อำจำรย์ทำ่นใดเห็น
อะไรท่ีนำ่สนใจ แล้วท่ีเรำวำดขึน้มำใหม่ กบัท่ีโรงเรียนท ำมำมีควำมตำ่งอะไรไหม อนันีเ้ป็นภำพท่ีเรำมำท ำด้วยกนั 
ผอ. รองผอ. ครูจำกหลำยๆ โรงเรียนมำท ำด้วยกนั ไมมี่ควำมเป็นโรงเรียน มนัมีควำมเหมือนควำมตำ่งกนัอยำ่งไร
บ้ำง  
 อ.จริฐา แดงน้อย: มีควำมตำ่ง เพรำะไมมี่กรอบ เวลำท่ีเรำท ำงำนท่ีโรงเรียน ผอ. ไมไ่ด้มำท ำงำนร่วมกบั
เรำด้วย ก็อำจจะเป็นควำมคิดของครู ในบริบทของครูอำจไมเ่ห็นควำมคิดของผู้บริหำร แตเ่วลำคิดร่วมกนัในกลุม่มี
ทำ่นผู้อ ำนวยกำรอยูด้่วย เรำก็เอำปัญหำมำถกเถียงกนั มนัก็เลยหลดุจำกกรอบเพรำะเม่ือมีปัญหำ ทกุคนร่วม
แก้ไข  

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: อนันีเ้ป็นกญุแจท่ีส ำคญัไหม แตล่ะโรงเรียนเคยได้คยุพร้อมๆ กนั ผอ รอง ผอ. ครู
แกนน ำ แบบนีม้ัย้ 

อ.จริฐา แดงน้อย: คยุในกรอบตวัชีว้ดั เพรำะบำงทีอยู่กบั ผอ.เรำก็รู้สึกเกร็ง เรำคิดนอกกรอบเรำอยำ่งนี ้
แตใ่นกลุม่ของเรำ มีทัง้ครูผู้ น้อย ทัง้ ผอ. ทำ่นผอ.ก็บอกวำ่ ตรงนีเ้รำก็ไมเ่คยเข้ำใจครูและบอกว่ำจะน ำไปปรับใช้กบั
ครูในโรงเรียนของทำ่นได้ ส่วนเรำในฐำนะของครู เรำก็เข้ำใจทำ่นผอ.มำกขึน้วำ่ บทบำทมนัตำ่งกนั เม่ือเรำท ำ
กระบวนกำรตรงนีเ้รำก็จะน ำไปปรับใช้เหมือนกนั 
 รองผอ.ธีรพงษ์ นามเชียงใต้ :  โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม ในสว่นของผู้บริหำรก็คิดตำ่งนะ วำ่ถ้ำเรำไป
อยูใ่นกลุม่ครูด้วย บำงครัง้ครูก็เกร็ง เหมือนในเร่ืองจิโร่ท่ียืนมองลกูค้ำกินซูช ิก็เปิดโอกำสให้เขำคยุกนั และผู้บริหำร
เองก็ถกูบงัคบัโดยกรอบนโยบำย มีมำตรฐำน ตวัชีว้ดับงัคบัเรำเหมือนกนั ขำดอิสระในควำมคดิ 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมเข้ำใจท่ี รองธีรพงษ์บอกวำ่ พอมีผู้บริหำรอยูใ่นกลุม่ ครูจะเกร็ง เหมือนเร่ืองซูชิ 
ปัน้ปุ๊ บ ให้กิน ยืนด ูบำงทีมนัก็เกร็ง แตม่นัเป็นสิ่งท่ีถ้ำไมค่ยุกนัตอ่หน้ำก็จะไมเ่ข้ำใจกนั อยำ่งท่ีน้องเขำบอกว่ำ ก็ได้
เข้ำใจวำ่ผอ. คิดแบบนีเ้พรำะแบบนี ้น่ีเป็นศลิปะท่ีท้ำทำยมำก วำ่เราจะท าอย่างไรท่ีให้ ผอ.ร่วมพูดคุยแล้ว ทุก

 

อ.ฤทธิไกร ไชยงาม: ผมรู้สกึวำ่ 
ภำพนี ้รวมสีภ่ำพเข้ำด้วยกนั
อยำ่งนำ่ประทบัใจมำก  
กำรเน้นท่ีควำมสขุ และกำรไมไ่ด้
กลำ่วถงึปัญหำอปุสรรค เขียนแต่
ควำมส ำเร็จ แล้วกำรเช่ือมโยงกนั 
ผมเดำวำ่เป็นกำรรวมพลงักนั อนั
นัน้คงไมเ่ห็นทำงออกเลยเขียน
ทำงออกไว้ เวลำที่เขำรวมกนั 
เหมือนเอำใจมำรวมกนั แล้วมีปีก
บินข้ำมเอำสิง่ที่ดมีำเป็นปีก บิน
ข้ำมอปุสรรค  



คนกล้าเปิดความคิดออกมา เพราะท้ายสุดแล้ว ผอ.คือ ผู้น า...น าอะไร ผอ.ต้องเป็นผู้น าการสนทนา 
ไม่ใช่น าเพราะต าแหน่ง แต่น าเพราะวุฒภิาวะ มีความสง่างามในตัว สามารถรับความคิดแตกต่าง เช่ือม
ประสานความแตกต่างหลากหลายโดยไม่เก่ียวกับต าแหน่ง ผ่านวุฒภิาวะ ปัญญา ประสบการณ์ เราจะ
สร้างบรรยากาศเหล่านีไ้ด้อย่างไร ถ้ำบรรยำกำศแบบนีเ้ปิดระหวำ่งครูผู้ น้อยกบั ผอ. ครูกับนกัเรียนก็จะมี
สภำวะแบบนีไ้ปด้วย ชมุชนก็มีควำมส ำคญัเชน่กนั ชมุชนก็เหมือนกบัคนขำยปลำ คนขำยกุ้ง ไมมี่คนเหลำ่นีก็้ไม่
มีซูชท่ีิอร่อย ความยั่ งยืนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนจะขยายผลสู่ท่ีอ่ืน ชุมชนต้องช่ืนชมเหน็ประโยชน์ด้วย 
สิ่งนีคื้อความท้าทาย เหมือนมีกรอบแต่ไม่มีกรอบ  เพรำะวำ่ พอ่แม ่ครู ผู้บริหำร พระ ภำคสว่นตำ่งๆ เข้ำมำมี
สว่นร่วมเหมือนหยินหยำง  

 
  
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ท่ีนกัเรียนบอกวำ่ “คุณครูขา พาหนูไปซือ้หนังสือหน่อย” อยูต่รงไหน (ตอบ: ไม่
มีแตท่รำบจำกท่ีพดูคยุแลกเปล่ียนกนั) ประโยคนีมี้ควำมหมำย ท่ีเด็กพดูแบบนีส้ะท้อนวำ่ ควำมรู้ท่ีเขำได้มำไมพ่อ 
แสดงวำ่เขำใฝ่เรียนรู้ เกิดแรงบนัดำลใจ และตดิตวั ประโยคนีค้มมำก น่ำเสียดำยท่ีกลุ่มนีไ้มไ่ด้เขียนไว้ใน poster น่ี
แหละท่ีถำมวำ่มีอะไรท่ีหลน่หำยไปในสิ่งท่ีอำจำรย์ท ำแล้วไมไ่ด้เขียน ประโยคนีส้ ำหรับผมเป็นประโยคท่ีมีคำ่มำก 
แปลวำ่เดก็ถกูสร้ำงแรงบนัดำลใจโดยคณุครูแล้ว ผมเติบโตจำกหนงัสือ ผมโชคดีท่ีไมใ่ชเ่ดก็รักเรียน จินตนำกำร
ควำมใฝ่ฝันมำจำกหนงัสือ ชอบเลน่กีฬำ ตอนเรียนเตรียมอดุมเป็นประธำนฟตุบอล คนทัง้โรงเรียนรู้จกัเพรำะเป็น
นกักีฬำ ในโรงเรียนเตรียมคนเรียนหนงัสือเก่งไมมี่คนรู้จกั สู้นกักีฬำไมไ่ด้สำวๆ รู้จกัเพียบ มีควำมสขุมำกยืนอยู่
ทำ่มกลำงประตฟูตุบอล เพ่ือนๆ สง่เสียงเชียร์ ดงันัน้จงึมองวำ่ แรงบนัดำลใจเร่ืองหนงัสือมีคำ่มำก ประโยคแบบนี ้
ไมอ่ยำกให้หำย สิ่งท่ีคณุครูท ำมำ ผมเช่ือว่ำมนัมีประโยคคมๆ แบบนีท่ี้ไมอ่ยำกให้หล่นหำย  

 

อ.เพ็ญศรี ใจกล้า: ชอบงำนของกลุม่
ตนเอง ที่ละลำยห้องเรียนแล้วกลำยมำ
เป็นหนอนหนงัสอื อำจำรย์ท ำห้องเรียน
ไมใ่ห้มีโต๊ะ ครูเอำหนงัสอืมำกองไว้ ชอบท่ี
อำจำรย์เลำ่วำ่ นกัเรียนบอกวำ่ ขอให้ครู
พำไปซือ้หนงัสอื เพรำะควำมรู้ทีอ่ำจำรย์
มำกองไว้ให้ไมเ่พียงพอ เขำจึงสะท้อนกำร
ใฝ่รู้ออกมำ 



 
   

  
 

ตัวแทนกลุ่มช้าง: หนึง่ ช้ำงเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลกัปรัชญำ
ที่เร่ิมที่ประเทศไทย สอง ช้ำงเป็น
สตัว์ใหญ่ งำนนีก้ำรขบัเคลือ่นเป็น
เร่ืองใหญ่ หนกัมำกต้องอำศยัควำม
สำมคัคจีึงจะส ำเร็จ กลุม่เรำวำด
รูปคลืน่ด้วย เพรำะคิดวำ่คลืน่คือ 
พลงัที่จะน ำช้ำงสูย่คุโลกำภิวตัน์ได้
อยำ่งไร แล้วเรำก็สอดแทรกควำม
เป็นเด็กนดิหนอ่ยตรงลกูโป่งที่ผกู
งวงช้ำง 

 

 

ตัวแทนกลุ่มพลังใจ: ภำพสือ่ถึงกำร
เรียนรู้ของคน เป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ 
เรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ในกลุม่ อ.สมควร
จดักำรเรียนรู้เร่ืองผีเสือ้ เรำก็รู้สกึวำ่ 
กำรเรียนรู้ของเด็กนำ่จะเป็นกำรเรียนรู้
อยำ่งอิสระ เรำพยำยำมไมต่ีกรอบ เรำ
เห็นตรงกนัวำ่ กำรเรียนรู้ต้องอิสระทำง
ควำมคิด ต้องกระตุ้นให้เด็กคดินอก
กรอบ เพรำะเดก็มีจิตนำกำรท่ีไร้
เดียงสำ แตถ้่ำผู้ใหญ่บอกถกูผิด 
ควำมคิดอนันัน้ของเขำอำจเป็นเหมือน
ลโีอนำโด ดำร์วินชีก็ได้ ดงันัน้ ควรต้อง
ให้เดก็มีอิสระในควำมคดิ สว่นพลงั
ขบัเคลือ่นคือ ต้องมีกำรคิดอยำ่งอิสระ 

ส ำหรับเร่ืองที่ผู้บริหำรไมล่งมำคลกุ
ด้วย กลุม่เรำคิดบวกวำ่ เพรำะทำ่นจะ
สร้ำงให้เรำคดิเองก่อน จงึไมล่งมำร่วม  
 



 
  

 
 
   

ตัวแทนกลุ่มต้นไม้  
ในภำพจะมีหวัใจ หวัใจดวงแรกต้อง
ระเบิดจำกภำยในสูก่ำรเรียนรู้ หวัใจแต่
ละดวงต้องใฝ่เรียนรู้ ต้องทุม่เท 
นอกจำกกำรเรียนรู้ของแตล่ะคนแล้ว 
ยงัมต้ีนไม้อีกต้นท่ีพึง่พำช่วยเหลอืกนั 
เช่น ภมูิปัญญำท้องถ่ิน องค์กรท้องถ่ิน 

ที่เลอืกสญัลกัษณ์เป็นต้นไม้ เพรำะ
ต้นไม้มีนกกำมำอำศยั นอกจำกนีใ้น
ภำพยงัมีขบวนรถไฟที่จะน ำสิง่เหลำ่นี ้
มำสูเ่ดก็ๆ ในโรงเรียน เพำะกล้ำใหม่
ของควำมพอเพียงขึน้มำ  
 

ตัวแทนกลุ่ม “ลกูโป่งชีวติ” : สญัลกัษณ์ของ
ผู้ เรียน ภำพเด็กกบัลกูโป่ง สือ่วำ่  
๑. กำรด ำเนินชีวติต้องกำรอะไรในบัน้ปลำย 
ท ำอยำ่งไรจะมคีวำมสขุ ควำมสขุจะเกิดได้
จำกกำรเรียนรู้ธรรมชำติ เรียนรู้จำกธรรมชำติ
ท ำให้เข้ำใจชีวิต  
๒. ต้องสร้ำงโรงเรียนเปรียบเหมอืนบ้ำน  
๓.ทกุชีวติเรียนรู้อยำ่งมีควำมสขุ  
๔. ถ้ำเจอปัญหำ หำทำงออกให้มนัได้ และถ้ำ
ออกไปได้แล้ว ต้องไมค่ดิวำ่เรำจะไมเ่จอ
ปัญหำอีก ถ้ำเจอปัญหำแล้วท ำอยำ่งไรเรำจงึ
จะแก้ปัญหำได้  
๕. ชีวิตของคนเปรียบเหมือนต้นไม้ ต้องใสปุ่๋ ย 
รดน ำ้พรวนดินให้เติบโต ให้งอกงำม  
สว่นค ำ “ดใูห้ชดั ตดัให้ขำด ละให้เว้น” คือ ทกุ
ปัญหำที่เกิด ต้องค้นเหตขุองปัญหำ เมื่อทรำบ
ต้นเหตก็ุจะทรำบวำ่จะแก้อยำ่งไร สว่น
ข้อผิดพลำดอยำ่ท ำซ ำ้ 

 



 

 
 

คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร: อยำกชวนมองวำ่ poster ในห้องนีก้บั poster ท่ีทำ่นเตรียมมำจำกโรงเรียน 
ทำ่นเห็นควำมแตกตำ่งไหม ผลงำนในห้องนี ้ เวลำอธิบำยควำม มนัเห็นอะไรท่ีมำกกวำ่ห้องนัน้ ท่ำนก ำลงัเลำ่เร่ือง
วำ่ คนๆ หนึง่ถ้ำจะน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ต้องมีควำมเข้ำใจ เข้ำใจแล้วลงมือท ำ ท ำซ ำ้ๆ ถอด

 

ตัวแทนกลุ่มต้นกล้าพอเพียง: ภำพนีค้ือ 
ภำพต้นไม้ที่ออกดอกงดงำม เรำเช่ือวำ่
นกัเรียนของเรำสำมำรถพฒันำให้เจริญงอก
งำมได้ โดยที่ครูต้องเร่ิมที่ตนเองก่อนเพื่อ
เป็นแบบอยำ่งที่ดี เพรำะ “ตวัอยำ่งทีด่ีมีคำ่
กวำ่ค ำสอน” ๒) กำรท ำงำนต้องพิจำรณำ
บริบทของพืน้ท่ีด้วย เพรำะในหลวงทรงสอน
เรำเร่ืองภมูิสงัคม บริบทของโรงเรียนแตล่ะ
แหง่ไมเ่หมือนกนั  โรงเรียนในเมอืง โรงเรียน
ในชนบท สว่น ๓) กำรน ำเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปสูน่กัเรียน สูช่มุชน ต้องท ำบอ่ยๆ ท ำซ ำ้ๆ 
ให้เกิดเป็นวิถีชีวิต เมื่อเป็นวิถีชีวิตก็จะ
น ำไปสูอ่ปุนิสยัพอเพียง ๔) เมื่อมีอปุนิสยั
พอเพียงไมว่ำ่สงัคมเปลีย่นแปลงอยำ่งไร 
เขำก็จะรับมือได้ สว่นตรงกลำงภำพคนยิม้ 
สือ่ถึงควำมสขุทีย่ัง่ยืน  
 

ผลงานกลุ่มปิรามิด 



บทเรียนตนเอง ให้ เอ๊ะ ออ๋ กบัตวัเองก่อน ก่อนท่ีจะน ำไปสอนเดก็ และระหวำ่งท่ีสอนก็ค้นพบ แล้วน ำไปปรับเพ่ือ
สอนเด็ก น่ีจะเป็น model หนึง่ (กลุม่ปิรำมิด) 

หรือกำรเดนิทำงของครูท่ีจะสอนเด็ก ต้องผำ่นอะไรบ้ำง เจอทัง้อปุสรรคและปัญหำ และอะไรท่ีมำชว่ยให้
ทำ่นก้ำวข้ำมปัญหำไปได้ ควำมมุง่มัน่ มีควำมศรัทธำ จิตใจ กำรสร้ำงโอกำส ควำมรู้สกึเป็นเจ้ำของของคนทัง้
ขบวน (กลุม่ยัง่ยืน) ในขณะท่ีอำจำรย์ก ำลงับอกวำ่ องค์ประกอบขององค์รวมทัง้คณะต้องประกอบด้วยอะไรบ้ำงท่ี
จะมำร่วมแรง (กลุม่ช้ำง) ภำพเหลำ่นีก็้ท ำให้เห็นควำมสมัพนัธ์เชิงระบบของโรงเรียนกบัองคำพยพตำ่งๆ เพ่ือน ำ
เดก็ในชมุชนไปสู่ควำมพอเพียง (กลุม่ต้นไม้) ทำ่นอำจำรย์ให้เห็นภำพเลยวำ่ กวำ่ท่ีเด็กจะมีพฤตกิรรมพอเพียง ต้อง
สร้ำงอยำ่งไร (กลุม่ต้นกล้ำพอเพียง) สมมตุถ้ิำดฉินัเป็นคนท่ีไมรู้่จกัโรงเรียนแล้วเดนิเข้ำมำ อำจำรย์น ำเสนอด้วยสิ่ง
เหลำ่นี ้อำจำรย์วำ่นำ่ประทบัใจไหม ทกุครัง้ท่ีเรำไปโรงเรียนเรำก็เห็นอะไรแข็งๆ อยำ่งนัน้ ท ำไมอำจำรย์ไมเ่ลำ่เร่ือง
ด้วยหวัใจของอำจำรย์ น่ีคือคณุคำ่ตำ่งๆ ส่วนห้องโน้นเป็นกำรเลำ่เร่ืองแบบต ำรำท ำกบัข้ำว หนึง่ สอง สำม ส่ี แล้ว
ทกุโรงเรียนก็เดนิด้วยต ำรำท ำกบัข้ำว แตน่ี่อธิบำยควำมว่ำ พอ่ครัวแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั และมีวนัท้อด้วยนะ แล้ว
ทำ่นก็บอกวำ่วนัท้อจะท ำอย่ำงไรท่ีจะก้ำวข้ำม น่ีคือ ควำมงำมท่ีดฉินัประทับใจในสิ่งท่ีทำ่นวำดไว้ ดฉินัอยำกฝำก
ทำ่นอำจำรย์ว่ำ เวลำเรำเล่ำเร่ืองงำนของเรำ ต ำรำท ำกบัข้ำวเลม่เดียวก็พอแล้ว ทำ่นลองนกึถึงกรรมกำรไปด ู ๒๐ 
โรงเรียน เลำ่เร่ืองเหมือนๆ กนั ดฉิันบอกเลยว่ำไมป่ระทบัใจ  แตอ่นันีก่ี้โรงท่านน าเสนอไม่เหมือนกันเลย มี
ความงามแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับว่าท่านเน้นอะไร ดิฉันคิดว่า เราคงได้เรียนรู้กันมากมายทัง้ในเร่ืองการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และในเร่ืองของการเล่าเร่ืองการท างานของเราท่ีท าให้คนเหน็รายละเอียดของป่า
ทัง้ป่า แต่ไม่ได้น าเสนอแค่เสีย้วเดียวแล้วบอกว่า นีคื้อป่าของเรา ดฉิันคิดวำ่ ทำ่นท ำได้ดีมำกทีเดียว 
ขอบคณุคะ่ 

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เป้ สีน ำ้บอกวำ่ ในระหว่ำงท่ีเรำวำดภำพ เรำจะค้นพบตวัเองในภำพท่ีเรำวำด ผม

อยำกให้อำจำรย์ค้นพบว่ำ สิ่งท่ีอำจำรย์มีอยูมี่ศกัยภำพขนำดไหน วนันีเ้รำจะคยุไปเร่ือยๆ ให้ค้นพบควำมสำมำรถ
ในตวัเรำท่ียงัไมไ่ด้เปลง่ประกำย  
 

_______________________________________________________ 
 
The Story of Stuff 

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ในกลุม่ตำ่งๆ พดูอยูเ่สมอเร่ืองกำรพึง่ตนเอง และกระแสของโลกำภิวตัน์ เรำจะ

ตีควำมเร่ืองกำรพึง่ตนเองอย่ำงไรในยคุโลกำภิวตัน์ เรำไมไ่ด้พดูเร่ืองกำรพึง่ตนเองในรูปแบบเล็กๆ กำรรับมือกบั
ควำมเส่ียงด้ำนตำ่งๆ ในชีวิต กำรป่วย กำรล้มละลำย ภยัพิบตัธิรรมชำต ิ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีโรงเรียนจะเป็นสว่นหนึง่ของกำรถ่ำยทอดและให้ควำมรู้ เรำจะเห็นเร่ืองโลกำภิวตัน์ท่ีประชิดติด
ตวั เชน่ คนจีนมำเท่ียวในไทย มำแอบอยูใ่นเมืองไทย อำจมีกำรอพยพคนจีนครัง้ใหญ่มำอยูเ่มืองไทย คนจีน 
๑๒๐๐ ล้ำนคน ถ้ำมำอยูเ่มืองไทย ๑๐ ล้ำนคน อำจไม่มีควำมหมำยส ำหรับประเทศจีน แตมี่ควำมหมำยส ำหรับ



ไทย บำงจงัหวดัทำงภำคอีสำนมีลกูเขยฝร่ังทัง้หมูบ้่ำน เป็นเร่ืองโลกำภิวตัน์ท่ีเรำจะพดูคยุกนั ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ 
ไมใ่ชเ่ร่ืองธรรมดำ แตเ่ป็นเร่ืองลกึซึง้  

 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: VDO เร่ืองนีท้ ำโดยคนอเมริกนัท่ีต่ืนรู้ ท่ีอำจมีไมม่ำก แตอ่ำจจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เป็น 
trends ใหม ่ ระหวำ่งนีอ้ยำกให้อำจำรย์บนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้จำกกำรชม poster กลุ่มในห้องทำนอำหำรวำ่ง และ
กำรชม VDO เร่ืองนี ้และคณุคำ่ของโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง อยำกให้อำจำรย์บนัทึกเอำไว้ คดิอะไร รู้สกึอะไรให้
เวลำประมำณ ๕ นำที  

_______________________________________________________ 
 

Check Out 
 

 กิจกรรมสดุท้ำยขอให้อำจำรย์ทกุทำ่นเก็บข้ำวของและลกุขึน้ยืน ยืดเส้นยืดสำย ให้เดินไปมำ สงัเกตว่ำมี
ใครบ้ำงท่ียงัไมเ่คยคยุกนัเลย พบแล้วจบัมือไว้ ต้องมีคู ่ โจทย์กรุณำพำคูข่องทำ่นไปเดินเลน่ ชมทิวทศัน์รอบๆ และ
คยุกนัเร่ืองชีวิต เร่ืองสว่นตวัให้สนกุ ให้ใกล้ชิดกนัมำกขึน้ แตมี่ข้อหนึง่ห้ำมลืม ต้องคยุด้วยวำ่ มาครัง้นีไ้ด้เรียนรู้
อะไรท่ีน่าสนใจบ้าง ให้เวลำ ๓๐ นำที  
 

 
 
 อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ:  ตอ่ไปเป็น session สดุท้ำย ให้รวม ๒ คูท่ี่เดินด้วยกนัรวมเป็น ๑ กลุม่ เพ่ือท ำ
กระบวนกำร check out เม่ือเร่ิมกระบวนกำร หำกคนในกลุม่ยงัไมรู้่จกักนั ให้แนะน ำตวักนัก่อน ช่ือ อำย ุน ำ้หนกัก็
ได้ (ถ้ำอยำกบอก) สอนวิชำอะไร หวัใจของกำรเรียนรู้ คือ ควำมรู้อยู่ท่ีตวัคนเยอะ ประสบกำรณ์ชีวิตก็สำมำรถ
ถ่ำยทอดให้กนัได้ เพรำะมีประสบกำรณ์อยูใ่นตวัเยอะ เช่น เร่ืองจิโร่ เดก็ฝึกงำนต้องฝึกท ำไขปิ่ง้ถึง ๑๐ ปี กว่ำจะได้
ไขปิ่ง้ท่ีได้ดัง่ใจ นำนมำก ซึง่ระหวำ่งนัน้เขำได้เรียนรู้มำกมำย สิ่งท่ีส ำคญัเรำต้องสงัเกตวำ่ควำมรู้มีอยูใ่นตวัของคน
เยอะ โดยเฉพำะปรำชญ์ชำวบ้ำน แตป่รำชญ์ชำวบ้ำนเขำไม่ได้มีสไตล์กำรสอนเหมือนครู ท ำอยำ่งไรให้โรงเรียนดู
วำ่ในบริเวณใกล้โรงเรียนมีปรำชญ์ชำวบ้ำนมำสอนบ้ำง อำจมอบหมำยให้มำเลำ่เร่ืองอะไรเดก็จะได้เรียนรู้สนกุ มี
สีสนั เรำได้เรียนรู้จำกเขำด้วย แล้วน ำมำประยกุต์ใช้ เพรำะคนเหลำ่นีเ้ป็นผู้ มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้บำงเร่ืองเป็น
ภมูิปัญญำโบรำณบำงเร่ืองท่ีจะหำยไปแล้ว แล้วยิ่งอนำคตยิ่งเจริญไปข้ำงหน้ำ ภมูิปัญญำยิ่งมีควำมส ำคญั ภมูิ
ปัญญำจะชว่ยเยียวยำโลก ฝำกไว้โรงเรียนใดท่ีมีศกัยภำพและมีเครือขำ่ยให้ดงึปรำชญ์ชำวบ้ำนมำด้วย 
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 (www.storyofstuff.com) 
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 กระบวนกำรตอนเช้ำเรำมีกำร check in ตอนนีเ้รำจะมำ check out เป็นกำรแสดงว่ำ เรำพร้อมแล้วท่ีจะ
กลบัออกไปด้วยควำมรู้ โดยให้ใช้อะไรเป็นสญัลกัษณ์เหมือนตอนใช้ปำกกำในกำร check in ในตอนเช้ำ การ 
check out เป็นการเช็คสภาวะอารมณ์ตนเองว่า อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของเราเป็นอย่างไร 
พลังงานในตัวเรายังมีไหม หรือลดลงเพราะเหน่ือยล้า ความรู้ของเราเพิ่มขึน้หรือเปล่ำ  และชว่ยเลำ่วำ่ท่ี
ได้จบัคูค่ยุกบัเพ่ือน ไปเดนิเล่นกบัเพ่ือน มีอะไรท่ีนำ่สนใจ มีอะไรป๊ิงขึน้ในตวัเรำ ให้คยุคนละ ๓-๕ นำที พดูจบแล้ว
ก็บอกวำ่ check out จนครบทกุคน 

 
 อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: อำจำรย์ check out ในกลุม่ย่อยแล้ว ขอให้มำ check out ในกลุม่ใหญ่ ว่ำ มีอะไร
ท่ีน่าสนใจบ้างท่ีกระบวนการเรียนรู้แบบนี ้อนัแรก อำจำรย์จะได้ทรำบวำ่ กระบวนกำรเรียนรู้ของผมจะไหลล่ืน
ไปเร่ือยๆ แตกุ่ญแจอยู่ท่ีการสนทนากัน อย่างลุ่มลึกเท่าที่เราจะสามารถท าได้ การสนทนาที่ ลุ่มลึกคือการ
สนทนาที่มีสต ิ รู้ตัว ตัง้ใจฟัง สังเกตอารมณ์ สังเกตความรู้สึกของเรา แล้วก็จะท าให้เกิดการได้ยนิท่ีลึก
มากกว่าธรรมดา แล้วรู้สึกบางอย่างด้วย สายตาเราก็เหน็ อากัปกิริยา จิตใจรู้สึกไปด้วย น่ีคือการฝึก 
capacity to experience น่ีคือ กระบวนกำรท่ีพยำยำมเน้นหนกั ถึงแม้จะไหลล่ืนแตก่ญุแจคือ กำรสนทนำท่ีจะ
ยกระดบั นอกจำกนีอ้ำจำรย์พบอะไรในกลุม่ท่ีอยำกให้ฟังในกลุม่ใหญ่ หรือมีอะไรท่ีน่ำสนใจในกำรเรียนรู้บ้ำง หรือ
เนือ้หำสำระอะไร เรำจะได้ถกัทอควำมคดิกลุม่ยอ่ยเป็นควำมคิดกลุม่ใหญ่  
 อ.ธีรดา แก้วบุญปัน: จำกโรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม จำกกำรสนทนำทัง้ตวับคุคลและกลุม่ ได้สิ่งหนึง่คือ 
ได้ก ำลงัใจ เพรำะวำ่ได้สนทนำกบัน้องท่ีเพิ่งเข้ำมำอบรม เพรำะย้ำยมำโรงเรียนใหมแ่ค ่๒ เดือน เขำบอกวำ่ พอมำ
อบรมท่ีตรงนี ้เขำรู้แล้ววำ่กำรเขียนแผน และกำรน ำกระบวนกำรลงสูเ่ด็กมำจำกอะไรบ้ำง และเขำตัง้ปณิธำนวำ่เขำ
จะเขียนแผนท่ีเป็นแผนของเขำจริงๆ และจะพยำยำมท ำให้ดีท่ีสดุ ก็ให้ก ำลงัใจกบัน้องวำ่ เป็นสิ่งท่ีดี เพรำะน้องมี
ควำมตัง้ใจแล้ว ท่ีเหลือคือ ควำมพยำยำม อยำ่ท้อแท้ เพรำะวำ่บำงครัง้ในกำรเดนิทำงมีอปุสรรคเรำต้องยืนหยดัให้
ได้ และต้องมีกำรเสริมแรงจำกครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียน และต้องท ำตวัเป็นน ำ้ไมเ่ตม็แก้ว และเปิดใจ รับฟัง สงัเครำะห์
ออกมำ น ำไปใช้ อนัไหนท่ีเหมำะกบัเรำก็น ำไปใช้  
 อ.จิรฐา แดงน้อย: จำกโรงเรียนจิระศำสตร์ ท่ีอยำกจะพดู อยำกพดูถึงทำ่นผอ.ทำ่นเป็นภมูิปัญญำ
ชำวบ้ำน ท่ีได้มำสรุปงำนในกลุม่นี ้ ทำ่นได้ให้ควำมรู้หลำยอย่ำงในกำรท ำงำนหลำยอยำ่ง และมีควำมรู้เร่ืองกำร
ปลกูมะนำว ทำ่นบอกวำ่ต้องปลกูใกล้ถงัส้วมจะได้ผลดี ได้มะนำวน ำ้เยอะ และมีเคล็ดลบัในกำรเก็บน ำ้มะนำวท่ี
เหลือเยอะๆ ใสแ่ก้วแชช่่อง freeze ให้มนัแข็งตวั เวลำจะใช้ก็เอำออกมำใช้ได้ และทำ่นก็น ำควำมรู้ไปใช้ในโรงเรียน 
และมีอีกวิธีหนึง่ เป็นกำรช่วยเหลือคณุแมเ่พ่ือนบ้ำนท่ีอยู่บ้ำนตรงข้ำมฝ่ังคลอง เลน่กอล์ฟเป็นกีฬำ เวลำมีมะนำว
เยอะๆ ก็เอำลกูมะนำวมำเป็นลกูกอล์ฟตีข้ำมฝ่ังคลองไปให้คณุแมบ้่ำนตรงข้ำม ก็รู้สกึประทบัใจ และทำ่นก็ให้
ก ำลงัใจในกำรท ำงำนกบัพวกเรำ ถึงแม้ทำ่นเป็น ผอ.ท่ีเรียบง่ำยแตก็่มีประสบกำรณ์ให้เรำได้เรียนรู้ 
 อ.เพญ็ศรี ใจกล้า : จำกโรงเรียนเชียงยืนพิทยำคมวนันีไ้ด้ลกูสำวเพรำะอำยเุท่ำกบัลกูชำยคนโต น้อง
บอกวำ่มำด้วยควำมว่ำงเปล่ำเพรำะมำครัง้แรก วนันีน้้องเข้ำใจแล้ววำ่ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร เดมิเข้ำใจแค ่๓ 
หว่ง ๒ เง่ือนไข วนันีไ้ด้คยุกนัน้องบอกวำ่ตอนนีรู้้แล้ว 

ผู้เข้าร่วมอบรม check out ในกลุ่มย่อย 



 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ : หัวใจคือการท่ีเราค้นปรัชญาของในหลวง บางครัง้ก็มีปรัชญาซ่อนอยู่ใน
ปรัชญาอีกก็ได้ แล้วเร่ืองแบบนีคื้อการเข้าใจหลักธรรมชาตอิย่างแท้จริง สิ่งท่ีน่าสนใจ ท าไมที่ผมบอกว่า
อย่ายดึกับ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาก... ไม่ผิด แต่ว่าถ้าการอธิบายมันแข็งตัว ไร้ชีวิตชีวา ไม่รู้สึก เป็นการ
พลาด ถ้ำเรำสงัเกตด ูพระพทุธศำสนำคือ ศำสนำแหง่กำรต่ืน จิตท่ีต่ืน จิตท่ีสวำ่งไสว วิธีกำรเลำ่เร่ืองแบบนีข้องแต่
ละชำต ิแตล่ะศำสนำไมเ่หมือนกนั วิธีกำรท่ีทำ่นดำไลลำมะเลำ่ถึงพระพทุธศำสนำ ท่ำนมีสไตล์ของท่ำน ทำ่นพทุธ
ทำสก็มีสไตล์ในกำรเลำ่พทุธศำสนำ เชน่ ธรรมะจำกพระโอษฐ์ หลวงพอ่ชำก็มีสไตล์กำรเลำ่ ทำ่นตชิ นทั ฮนัห์ ก็มี
สไตล์ของทำ่นเป็นกวี มีควำมไพเรำะ ทำ่นเชอเกียม ตรุงปะท่ีเขียนเร่ืองซมับำลำ ทำ่นเป็นอดีตพระทิเบตท่ีสึก
ออกมำสอนศำสนำ มีลกูศษิย์ ท่ีตัง้มหำวิทยำลยันำโรปะท่ีอเมริกำ ก็มำจำกแรงบนัดำลใจของลกูศษิย์ของริมโปเช 
สไตล์ก็ไมเ่หมือนกนั ขึน้อยูก่บับรรยำกำศของแตล่ะท่ี กำรรับรู้  

พระพทุธศำสนำสำมำรถยืดหยุน่ปรับได้ตำมสภำวะ ขอให้จบัแก่นให้ได้ แม้กระทัง่จำกอินเดีย มำจีน พอ
เข้ำมำจีนก็พทุธผสมผสำนกบัเตำ๋ ข้ำมไปญ่ีปุ่ นก็เป็นเซน หรือวิธีกำรตีควำม กำรเล่ำเร่ืองในสำยเถรวำท ไทยกบัศรี
ลงักำ ถึงจะมีกำรผลดักนัให้ควำมรู้ซึง่กนัและกนั ลงักำวงศ์ สยำมวงศ์ วิถีปฏิบตัก็ิไม่เหมือนกนัเท่ำไร ข้ำมไปพมำ่ 
พระพมำ่มีจริยวตัรก็ไมเ่หมือนพระบ้ำนเรำ ขณะท่ีอบุำสก อบุำสิกำคอ่นข้ำงเคร่ง แต่ในควำมเคร่งของเขำ เขำยงั
รุนแรงกบัชำวโรฮิงญำได้ ซึง่คนพทุธในบ้ำนเรำไมท่ ำควำมรุนแรงกบัคนศำสนำอ่ืน แสดงวำ่ กำรนบัถือพทุธศำสนำ
ของแตล่ะชำต ิ กำรตีควำมขึน้อยูก่บัวฒันธรรมของแตล่ะชำติ ผมวำ่วฒันธรรมพทุธศำสนำบ้ำนเรำมกั
ประนีประนอม ไมรุ่นแรง เรำจะไมเ่ห็นพระไทยลำกไม้มำตีคนฝ่ำยตรงข้ำม ลำกไม้ไปตีต ำรวจอยำ่งพระพมำ่ พระ
ไทยอยำ่งมำกก็ไปนัง่อยูใ่นกลุม่ แล้วก็กลบัวดั การค้นหาแก่นของปรัชญาเป็นเร่ืองท่ีท้าทายที่สุด แล้วใน
หลวง ท่านลึกซึง้ ท่านปฏิบัตธิรรมในฐานะฆราวาสอย่างเคร่งครัด เวลาที่เราจะน าอะไรของท่านมาใช้ 
ต้องมองแล้วมองอีก พระจริยวตัรของทำ่นนำ่สนใจ ขอบคณุนะครับท่ีให้ควำมร่วมมือ  
 

_______________________________________________________ 
 
  



 
วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
Check In 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ : สิ่งท่ีส ำคญักบักำรเรียนรู้แตม่กัจะถกูละเลยจำกระบบกำรศกึษำโดยทัว่ไป ยกเว้น
ในโรงเรียนทำงเลือก หรือโรงเรียนวิถีพทุธทัง้หลำย คือ กำรน ำสมำธิมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้ ผมค้นพบวำ่ ไมมี่
กำรเรียนรู้ใดท ำได้ดีหำกปรำศจำกสมำธิ อำจำรย์ก็ทรำบดีวำ่หลงัๆ เรำมีเดก็สมำธิสัน้จ ำนวนมำก เด็กประเภทนีจ้ะ
เรียนไมดี่ กำรเรียนรู้ขึน้อยูก่บัสภำวะของจิตด้วย กำรมีสมำธิด้วยใจจดจอ่ในเร่ืองท่ีเป็นหวัข้อ ในเร่ืองท่ีเป็นประเด็น 
ในเร่ืองท่ีเรำท ำ จะท ำให้เรำท ำงำนได้ดี  

มนษุย์จะมีสมำธิด้วยหลำยสิ่งหลำยอย่ำง หนึง่ คือ ท ำเพรำะด้วยควำมรัก เรียกว่ำมีฉันทะ รักในสิ่งใดก็จะ
มีสมำธิ เฝ้ำด ูสงัเกตสิ่งนัน้ เฝ้ำดดู้วยใจ อำรมณ์เฝ้ำด ูจะเห็นมำกกว่ำธรรมดำ รู้สึกมำกกวำ่ธรรมดำ สงัเกตตวัเรำ 
อะไรท่ีเรำรักเรำชอบเรำจะท ำได้ดี สิ่งท่ีไมรั่กไมช่อบถกูบงัคบัให้ท ำ จะท ำได้ไมดี่ กำรสร้ำงฉนัทะ กำรสร้ำง
ควำมรู้สกึผกูพนักบัสิ่งท่ีเรำศกึษำ มนัละเอียดอ่อน แตจ่ะหยัง่รำกลกึท่ีดี  

กระบวนกำรท ำเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ชเ่ร่ืองท ำตำมหลกัสตูรเทำ่นัน้ แตจ่ะต้องน ำไปสูค่วำมรักควำม
ผกูพนัในตวัเนือ้หำ ตวัวิชำ หรือกระบวนกำร ดงันัน้ กำรออกแบบหลกัสตูร กำรออกแบบกระบวนกำรท่ีจะชวนเดก็
ท ำ หรือชวนครูด้วยกนัท ำต้องใสใ่จเร่ืองนีใ้ห้มำก เป็นเหมือนศลิปะประเภทหนึ่ง เป็นศิลปะท่ีจงูใจคน คนท่ีท ำอะไร
จงูใจผู้ อ่ืนต้องมีศลิปะ มีศลิปะในกำรพดูกำรโน้มน้ำว พดูตรงๆ ตำมทฤษฎีไมไ่ด้ผล กำรพดูได้ตำมทฤษฎีแตค่นไม่
รู้สกึ น่ีคือ ควำมท้ำทำยท่ีต้องครุ่นคดิ ตัง้แต ่ ผอ. ทีมครู ทีมนกัเรียน ท ำอยำ่งไรให้เมล็ดพนัธุ์ของควำมรักในกำร
เรียนรู้ในวิถีนีเ้กิดขึน้ในใจให้ได้ ไมมี่สตูรส ำเร็จ กำรศกึษำค้นคว้ำในเร่ืองนีอ้ำจผำ่นกำรศกึษำภมูิปัญญำดัง้เดมิ 
อำจเป็นกำรศกึษำค้นคว้ำทำงด้ำนจิตวิทยำ ศกึษำค้นคว้ำทำงด้ำนกำรศกึษำกำรท ำงำนทำงสมอง วิธีกำรเข้ำ ท ำ
ได้หลำยวิธี ทัง้กำรใช้มือท ำ ลงมือปัน้ ลงมือขดุดิน กำรเรียนรู้บำงอยำ่งผำ่นมือ บำงทีผำ่นหวั บำงทีผำ่นใจ มีอยูใ่น
ต ำรำของโฮเวิร์ด กำร์ดเนอร์ ท่ีพดูถึงควำมฉลำด ๘ ประกำร2 (multiple intelligence) ควำมฉลำดหลำกหลำย
รูปแบบ เดก็บำงคนอ่อนเลข ออ่นภำษำไทย แตมี่ควำมฉลำดในกำรเข้ำกบัเพ่ือน เพ่ือนรัก เป็น social intelligence 
บำงคนเก่งเลข แตเ่ข้ำกบัเพ่ือนไมไ่ด้ วงแตกทกุที บำงคนไมเ่ก่งสกัอยำ่งแตเ่ลน่กีฬำสดุยอด เป็น body 
intelligence อำจจะเก่งเร่ืองวิ่ง ชกมวย ฟตุบอล หรือ acting intelligence เก่งใช้ภำษำกำยเลน่ละครได้ เด็กทกุคน
ต้องเก่งอะไรสกัอย่ำง ท ำอยำ่งไรในวิชำของเรำหรือฐำนกำรเรียนรู้ท ำไว้หลำยๆ ฐำนให้แตล่ะคนได้เรียนรู้ แสดง
ควำมสำมำรถ ครูจะออกแบบฐำนกำรเรียนรู้อย่ำงไรท่ีจะรองรับศกัยภำพของเยำวชนให้ได้ ให้เขำได้ค้นพบตนเอง 
ค้นพบควำมสำมำรถ แล้วบรูณำกำรเข้ำด้วยกนั น่ีคือ ควำมท้ำทำย แตห่วัใจไมใ่ช่กำรท ำฐำน แตห่วัใจคือ 
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 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/


ควำมรู้สกึรักในวิชำท่ีตนเองเรียน ค้นพบตนเอง ชอบอะไร โตขึน้จะท ำอำชีพอะไร รักในอะไร รักตนเอง เห็นคณุคำ่
ในตวัเอง ภมูิใจในตนเอง เดก็ท่ีเห็นคณุคำ่ในตวัเองไมมี่ทำงให้ชีวิตตนเองไปในทำงต ่ำ ผมสงัเกตเดก็ท่ีมีปัญหำ
จ ำนวนมำก ผมเคยท ำ training กบัเด็กในสถำนพินิจ พบวำ่ ชว่งท่ีชีวิตเขำเป๋ไปเพรำะเขำไมเ่ห็นคณุคำ่ของชีวิต ถ้ำ
เขำเห็นคณุคำ่ของชีวิต รู้ว่ำท ำแล้วจะมีผลอยำ่งไรกบัชีวิต เขำจะยงัยัง้ชัง่ใจ ดงันัน้ กระบวนกำรไมส่ำมำรถ
ออกแบบเป็นเคร่ืองจกัร เพรำะมนษุย์ไมใ่ชเ่คร่ืองจกัร มนษุย์มีชีวิต จิตใจ มีควำมรู้สึก มีสภำวะของกำรป๊ิงแว๊บไม่
เหมือนกนั...ครูจะออกแบบอยำ่งไร  

กำรจะเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำใจเร่ืองรำวทัง้หลำย ตวัของทีมงำนต้องเข้ำใจควำมเป็น
องค์รวม หรือในทำงพทุธเรียกวำ่ อิทปัปัจจยตำ มีเหตมีุปัจจยัสิ่งนัน้จงึเกิด ไมมี่เหตสุิ่งนัน้ไมเ่กิด สรรพสิ่งทัง้หลำย
ล้วนพึง่พิงและเช่ือมเข้ำด้วยกนั เพรำะฉะนัน้เร่ืองแบบนีไ้มแ่นใ่จวำ่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้สูที่มแกนน ำ ผอ. ครูแกนน ำ
ได้ลกึซึง้พอ ถ้ำไมมี่ฐำนคิดเหลำ่นีก็้จะท ำไปตำมกลไก เป็นข้อ ข้อ ไมเ่ห็นควำมเช่ือมโยง ไมส่ำมำรถพลิกแพลงได้ 
เม่ือวำนหลำยกลุม่พดูวำ่ หลกัสตูรต้องออกแบบให้สอดคล้องกบับริบท สภำพภูมิศำสตร์ ประวตัศิำสตร์และ
ควำมสำมำรถของชมุชน ต้องมองทะล ุ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข มองให้ทะลฟุอร์ม ทะลแุบบ แก่นแท้ จะท ำได้คนท ำต้อง
มีใจรัก ครุ่นคิด  

วนันีเ้รำจะเร่ิมต้นด้วยกำรย ำ้ ซึง่ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่แตเ่ป็นสิ่งเก่ำท่ีสอนในภมูิปัญญำโบรำณขึน้มำใหมคื่อ กำร
มีสมำธิจดจอ่ตอ่สิ่งท่ีท ำ ตอ่สิ่งท่ีเรำก ำลงัจะท ำ สิ่งท่ีเรำเฝ้ำด ู ตอ่สิ่งท่ีเรำเรียน ภำษำองักฤษคือ pay attention 
เหมือนกบัรวบรวมควำมคิดท่ีกระจดักระจำยมำด้วยกนัให้ล ำแสงมนัเข้ม มนัจะสวำ่งมำกกวำ่ธรรมดำ ถ้ำไม ่ pay 
attention ควำมคิดก็จะกระจำย 

กระบวนกำรของผมชว่งเช้ำนีจ้ะให้นัง่เจริญสตสิบำยๆ อยู่กบัลมหำยใจ รวบรวมสมำธิ แตล่ะทำ่นจะใช้ใน
ห้องเรียนได้มำกน้อยเพียงใด ให้เดก็ pay attention ก่อนกำรเรียน เหมือนกบันกักีฬำมีกำรท ำสมำธิก่อน ทีม
ฟตุบอลกอ่นจะลงสนำมมีกำรล้อมวงกอดคอกนั แล้วตะโกน “สู้ ” คือ มีสมำธิร่วมกนั นกักีฬำเทนนิสก่อนเลน่ก็มี
กำรท ำสมำธิ ไทเกอร์ วู๊ด บำงทีตีไมดี่เพรำะสมำธิไมดี่ พอจะตีมีนกบนิผำ่นร้อง ตีเป๋เลย กระบวนกำรท่ีจะฝำก
อำจำรย์ไว้วำ่ เป็นฐำนท่ีลกึซึง้ท่ีสดุของกระบวนกำรเรียนรู้ใดๆ ก็ตำม ให้ติดตวัเป็นสิ่งท่ีส ำคญัในชีวิตคือ กำรฝึก
รวบรวมสมำธิ เรำจะมำนัง่สมำธิกนัสกั ๒ นำที 

นัง่ในทำ่ท่ีสบำย นัง่ตวัตรง ผอ่นคลำยกล้ำมเนือ้ท่ีต้นคอ ท่ีไหล ่คอ่ยๆ หลบัตำเบำๆ สงัเกตใบหน้ำตนเอง
วำ่ตงึไหม เครียดไหม ถ้ำรู้สึกก็ผอ่นคลำยกล้ำมเนือ้ท่ีใบหน้ำ ถ้ำให้ดียิม้น้อยๆ ท่ีมมุปำก วำงเร่ืองตำ่งๆ ท่ีรบกวน
จิตใจออกไป อยูก่บัปัจจบุนัขณะ อยูก่บัลมหำยใจของเรำ กำรมีลมหำยใจคือ พลงัชีวิต สงัเกตลมหำยใจเข้ำออก 
เข้ำรู้วำ่เข้ำ ออกรู้ว่ำออก พยำยำมหำยใจลกึๆ ยำวๆ ใช้เวลำ ๒ นำที 

อยำกให้ check in กบัคนข้ำงๆ เม่ือวำนเรำฝึก check in เป็นกลุม่ เรำฝึกกระบวนกำร check in หวัใจใน
กำร check in คือ มีสตรู้ิตวัวนันีต้วัเองเป็นอยำ่งไร หนกัใจ มีเร่ืองงำน เร่ืองท่ีบ้ำน หรือรู้สกึสบำยใจ ปลอดโปร่งโลง่
ใจ เช็คสภำวะของตวัเองหน่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด เป็นอย่างไร  

 
กำรฝึก self awareness เป็นเร่ืองส ำคญั เป็นกำรฝึกมีควำมตระหนกัรู้ตวั รู้ตวัเองตลอดเวลำ รู้ควำมคิด

ตนเอง รู้อำรมณ์ตนเอง คมุไมใ่ห้เรำตระหนกง่ำย ผู้น ำท่ีดีคือ คนท่ีต้องควบคมุตนเองให้ได้ก่อน ต้องน ำตนเองให้ได้
ก่อน คนท่ีน ำตนเองได้ดีคือ รู้จกัสภำวะ จดุแข็งจดุอ่อนของตนเอง รู้จกัสภำวะอำรมณ์ของตนเองท่ีดีจงึไมค่อ่ย



ตระหนก มีใครอยำก share บ้ำงวำ่ วนันีเ้ป็นอยำ่งไร คกึคกั เซ็ง เหน่ือย คิดถึงบ้ำน ห่วงงำน บอกมำเลย check in 
ไมจ่ ำเป็นต้องดีเสมอ บอกควำมจริง เรำต้องอยู่บนควำมจริงเรียนรู้จำกควำมจริง  

อ.ภูษิตา แก่นแก้วรัตน์ : ส ำรวจตนเองแล้วพบว่ำ เม่ือยล้ำไปทัง้ตวั เพรำะกระดกูสนัหลงัคด นัง่นำนๆ 
จะปวด กงัวลแบบบอกไมถ่กูวำ่จะกลบัไปขยำยผลในโรงเรียนจะมีวิธีกำรเข้ำอยำ่งไร กงัวลอยำ่งบอกไมถ่กู จะจบั
ต้นชนปลำยอยำ่งไร กำรอบรมนีเ้ป็นกำรอบรมท่ีดี แตจ่ะท ำอย่ำงไรให้คณะครูท่ีมี ๒๐๐ คนได้เข้ำใจอยำ่งท่ีเรำได้
อบรมมำ หำทำงเข้ำอยู ่ควำมเจ็บปวดของร่ำงกำยอำจเกิดจำกเครียด วำ่จะหำทำงเข้ำอยำ่งไรให้ขบัเคล่ือนไปได้ดี 
และเดก็เกิดอปุนิสยัพอเพียง 

อ.สุภาพ มงคล: จำกโรงเรียนทำ่หลวงวิทยำคม ควำมรู้สกึคือ เกิดแรงขบัเคล่ือนท่ีจะไปสำนตอ่ ไป
ขบัเคล่ือนกำรประเมินเป็นศนูย์ฯ ของโรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม เกิดแรงกระตุ้น เพรำะโรงเรียนได้เดนิร่วมกบัมลูนิธิ
ฯ ตัง้แตแ่รกได้มีโอกำสเข้ำมำเตรียมควำมพร้อมตำ่งๆ วนันีท้ำ่น ผอ.มำด้วย ทำ่นก็มำสำนตอ่ ผอ.ท่ำนก่อน มำร่วม
ด้วย ๒ ครัง้แล้ว ทำ่นก็เป็นก ำลงัใจให้ท่ีจะไปขบัเคล่ือนโรงเรียน สว่นครูท่ีโรงเรียนก็นำ่รัก เรำเดนิเกมอยำ่งไร เขำก็
จะเดนิตำมเรำ ตวัเองเป็นหวัหน้ำวิชำกำรก็จะเบำใจ ท่ีหนกัใจคือ เม่ือโรงเรียนเปิด ภำระงำนเยอะ งำนสอน งำน
วิชำกำร งำนตำ่งๆ ท่ีจรเข้ำมำก็จะเป็นอปุสรรคอยำ่งมำกส ำหรับทีม น้องๆ ท่ีมำก็เข้มแข็ง แตพ่อนกึถึงงำนจรท่ีจะ
เข้ำมำเป็นอปุสรรคท่ีหนกั เรำต้องแบง่เวลำท ำหลำยๆ อย่ำงพร้อมกนั ตลอดเทอม จนปิดเทอม เพรำะเดก็มำอยู่กบั
เรำตลอด จะมีงำนให้เรำท ำตลอดจนสิน้ภำคเรียน จดุสดุท้ำยได้รวมพลงักนัวำ่ เรำจะสำนตอ่แนน่อนจะได้ผลแค่
ไหนจะท ำอยำ่งเตม็ศกัยภำพของเรำ 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมอยำกฟังเสียง ผอ. เพรำะทรำบวำ่ ท่ำนมำสืบทอดเจตนำรมณ์ ได้ ๑ ปี 
ผอ.สมิง กุลธี: มำอบรมครัง้นีเ้น้นเร่ืองก ำลงัใจ ก็บอกกบัทีมงำนวำ่ ต้องแบง่เวลำในกำรท ำตรงนี ้ ให้งำน

ส ำเร็จลลุว่งให้ได้ สว่นใหญ่เม่ือวำนในกลุม่บอกว่ำ กำรรวมพลงัก็ให้นกึถึงในหลวงของเรำ เรำรักในหลวงไหม สิ่งท่ี
เรำท ำนีท้ ำเพ่ือในหลวงของเรำ จดุนีเ้ป็นสิ่งท่ีผมคิด ผมสัง่รวมได้ แตไ่มร่วมด้วยใจ แตก่ำรท ำเพ่ือในหลวงเป็นเร่ือง
กำรรวมด้วยใจ  

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: ผมเข้ำใจดีเร่ืองควำมยำกล ำบำก ท่ีอำจำรย์มำท ำงำนเศรษฐกิจพอเพียง อำจำรย์ก็
จะเจอ KPI ภำยใต้ระบบรำชกำร KPI ท่ีแข็งๆ KPI ท่ีดีเป็นเร่ืองประเมินให้คนฮึด อยำกท ำให้ดีขึน้ KPI ไมใ่ชบ่ีบให้
มนษุย์เหน่ือยหน่ำย เหมือนเคร่ืองจกัร สร้ำงภำระแก่ชีวิต อปุสรรคในชีวิตบำงอย่ำงมนัท้ำทำย เหมือนกำรว่ิงคนท่ี
วิ่งเร็วท่ีสดุในโลกว่ิง ๑๐๐ เมตรได้ในเวลำ ๑๐.๐๐ วินำที แตเ่ขำรู้วำ่ เขำสำมำรถวิ่งได้ ๙.๘๐วินำที อยำกเอำชนะ
จำกข้ำงใน เป็นกำรระเบดิจำกภำยใน แตอ่ยำ่งวำ่ ชีวิตไม่ได้อยูก่บัควำมสมหวงัตลอดเวลำ ชีวิตมนัก็เผชิญกบัสิ่งท่ี
ไมส่มปรำรถนำ แล้วเรำก็หำทำงท่ีจะอยู่กบัมนัให้ได้ น่ีคือ ศลิปะของกำรใช้ชีวิต เหมือนทำ่นพทุธทำสวำ่ เป็น
เหมือนลิน้งท่ีูอยูใ่นปำกงแูล้วไมถ่กูเขีย้วกดั น่ีเป็นศลิปะอยำ่งยิ่ง เรำต้องพยำยำมท ำให้ดีท่ีสดุ 

 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 



แรงบันดาลใจ 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: หวัใจของวนันีเ้รำจะพดูถึงวิสยัทศัน์ วิสยัทศัน์ของทีมงำนอำจำรย์ โครงกำรนีมี้
วิสยัทศัน์อย่ำงไร กำรสร้ำงวิสยัทศัน์ท่ีดีไมใ่ชก่ำรคิดค ำดีๆ แล้วติดป้ำยไว้หน้ำโรงเรียน หน้ำบริษัท หน้ำจงัหวดั แล้ว
วิสยัทศัน์ก็กลำยเป็นค ำกลอน ค ำขวญั ซึง่ผู้วำ่ฯ คนไหนเพีย้นๆ ก็คดิ อะไรแปลกๆ เชน่ เมืองหอยใหญ่ ไขแ่ดง...
เป็นต้น วิสยัทศัน์เป็นควำมปรำรถนำท่ีเป็นพลงัจะท ำ อำจไมส่ ำเร็จในชีวิตนี ้ แตเ่ป็นกำรวำงรำกฐำนจำกภำยใน
แล้วคนรุ่นหลงัก็มำเดินตอ่ ไมมี่วิสยัทศัน์จะมีพลงัถ้ำไมเ่ก่ียวข้องกบักำรระเบิดจำกภำยใน ถ้ำคนไมเ่ข้ำใจก็จะเป็น
กำรประดษิฐ์ถ้อยค ำ วิสยัทศัน์เป็นเร่ืองจำกภำยใน ควำมใฝ่ฝันท่ีปรำรถนำท่ีอยำกท ำอะไรท่ียิ่งใหญ่กวำ่ธรรมดำ 
จะท ำส ำเร็จ ไมส่ ำเร็จไมเ่ป็นไร แตม่นัถกูสง่ตอ่ไปเร่ือยๆ เหมือนกำรอยำกบิน ใช้เวลำ ๑๐๐๐ ปี แล้ว ๒๐๐ ปีท่ีแล้ว
ก็มีคนคดิเคร่ืองร่อน คนคิดเคร่ืองร่อนเสียชีวิต แตก็่สร้ำงแรงบนัดำลใจให้คนอ่ืน ฉกุคิด รับไม้ตอ่ และท ำตอ่ให้มนัดี
ขึน้ อนันีก็้เหมือนกนั เรำพยำยำมท ำให้ดีท่ีสดุ อำจไมส่ ำเร็จทกุเร่ืองแตไ่ด้แผ้วถำงทำงให้คนอ่ืนได้มำท ำตอ่ ผอ.
ทำ่นอำจจะต้องย้ำยไปตำมท่ีตำ่งๆ ตำมสภำพ แตมี่ครูแกนน ำท่ีจะสำนตอ่และสง่ถึงเด็กๆ เด็กๆ ก็จะสง่ตอ่ไปได้  

กระบวนกำรสร้ำงวิสยัทศัน์เรำจะท ำทัง้วนั โดยเร่ิมจำกข้ำงในก่อน ไมใ่ชเ่ร่ิมจำกข้ำงนอก ถำมหวัใจตนเอง
ก่อน กระบวนกำรนีเ้ป็นกระบวนกำรมนษุย์คยุกบัมนษุย์ กระบวนกำรท่ีมนษุย์คยุกบัหวัใจตนเอง ถำมหวัใจตนเอง 
จ ำได้ไหมวนัแรกท่ีเรำมำเจอกนั แบบฝึกหดัแรกท ำอะไร “คยุเร่ืองวยัเด็ก” เรำใฝ่ฝันอะไร วยัเดก็เป็นกำรเร่ิมต้นแรง
บนัดำลใจบำงอยำ่ง ควำมใฝ่ฝัน เดก็ทกุคนมีควำมใฝ่ฝันบำงอยำ่งซึง่เขำอำจไมไ่ด้เลำ่ให้เรำฟัง ให้พอ่แมฟั่ง แรง
บนัดำลใจท่ีอำจไมถ่กูรดน ำ้พรวนดนิจงึอำจจะแคระแกร็น เตบิโตตอ่ไปไมไ่ด้  

วนันีเ้รำจะมำคยุกนัเร่ืองนีก้่อน เพรำะวิสยัทศัน์ต้องเร่ิมจำกภำยใน อำจำรย์ต้องคดิก่อนว่ำ ระเบดิจำก
ภำยใน กบัแรงบนัดำลใจเหมือนกนัไหม ก่อนคยุเร่ืองนี ้ เม่ือวำนให้จบัคู ่ กบัคนท่ีเดนิเลน่คยุกนัเม่ือเย็นวำน  นัง่คู่
กนัก่อนหนัหน้ำเข้ำหำกนั ให้เห็น body language กนัด้วย 

ก่อนอ่ืนขอถำมวำ่ “ระเบิดจากภายใน” กับ “แรงบันดาลใจ” เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ลอง
แลกเปล่ียนกนัก่อน เวลำท่ีเรำใช้ค ำบำงค ำ เรำเข้ำใจกบัมนัแคไ่หน รู้สึกกบัมนัอยำ่งไร มนัหมำยควำมวำ่อยำ่งไร มี
ใครจะพอบอกได้ไหม วำ่ ระเบดิจำกภำยใน กบัแรงบนัดำลใจ เหมือนหรือตำ่งกนั 

อ.ชาย ๑: ไมต่ำ่งกนัแตเ่ก่ียวกนั ทัง้สองอยำ่งอยูใ่นตวัเรำมนัต้องเก่ียวข้องกนั ผมมีควำมคิดวำ่ แรง
บนัดำลใจของทกุคน แรงบนัดำลใจมนัอุน่ นำน น่ิง มีสมำธิ คอ่ยๆ ไปช้ำๆ แตร่ะเบดิจำกภำยในเกิดจำกฐำนของ
แรงบนัดำลใจ มนัจะเกิดขึน้ ณ ชว่งใดชว่งหนึง่ ท่ีเรำจะเห็นผลทนัที ฉะนัน้ แรงบนัดำลใจเป็นฐำน เพ่ือระเบิดสิ่งใด
สิ่งหนึง่ท่ีออกมำจำกข้ำงใน 

ผอ.บุญทวี วิทยาคุณ : มีควำมคิดว่ำ แรงบนัดำลใจเป็นสว่นหนึง่ของระเบิดจำกภำยใน ระเบิดจำก
ภำยในเกิดจำกแรงบนัดำลใจด้วย อำจเกิดจำกปัญหำ สภำพควำมต้องกำร ถึงจดุหนึ่งจะระเบดิจำกภำยใน 

อ.หญิง ๑: เม่ือวำนท่ีเรำดวิูดีทศัน์ ชมรมคนเอำถ่ำน มองวำ่ ครูท่ีจดักิจกรรมสร้ำงแรงบนัดำลใจให้เดก็
ก่อน เดก็ท่ีเคยเกเร พอเดก็มีแรงบนัดำลใจจำกกำรท่ีคณุครูสร้ำงให้ ควำมรู้จิตวิทยำเชิงบวกเป็นกำรสร้ำงแรง
บนัดำลใจ เม่ือเดก็เกิดแรงบนัดำลใจ เด็กก็เร่ิมปฏิวตัิของตนเองจำกพฤตกิรรมท่ีเป็นลบ กลำยเป็นระเบิดจำก
ภำยใน 



อ.ชาย ๓: สว่นตวัค ำวำ่แรงบนัดำลใจกบัระเบดิจำกภำยในมีควำมแตกตำ่งในเบือ้งต้น แตมี่ควำมเหมือน
ในปัน้ปลำย คือ แรงบนัดำลใจจะต้องมีตวัแบบให้เกิด สว่นระเบดิจำกภำยในเกิดจำกตนเอง เกิดจำกควำมคิด
ควำมอำ่นควำมใฝ่ฝันของตนเอง ไมไ่ด้เกิดจำกตวัแบบ 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมถำมหนอ่ยในนีใ้ครเป็นครูภำษำไทยบ้ำง แรงบนัดำลใจกบัแรงดลใจเหมือนหรือ
ตำ่งกนั  

อ.หญิง ๒ : แรงดลใจ เหมือนกบัมีสิ่งกระตุ้น มำเร้ำให้เรำอยำกท ำสิ่งท่ีเรำมีอยูแ่ล้วลกึๆ ในใจ สว่นแรง
บนัดำลใจ มนัจะคล้ำยๆ กนั เรำมีควำมต้องกำรท ำสิ่งนีอ้ยูแ่ล้ว วนัหนึง่มีบำงสิ่งบำงอยำ่งสะดดุแล้วท ำให้เรำท ำสิ่ง
นัน้ 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: ผมว่ำ มนัใกล้เคียงกนั ภำษำไทยมีควำมรุ่มรวยทำงภำษำเยอะ แล้วภำษำมีรำก
ศพัท์ มีท่ีมำ คนโบรำณ คอ่ยๆ ผลิตภำษำ ก่อนจะเป็นภำษำเป็นสญัลกัษณ์ รูปภำพในถ ำ้มำเป็นภำษำ แล้วก็วิจิตร
บรรจงมำเร่ือยๆ จนวิบตัใินวนันี ้  จำกวิจิตรบรรจง เชน่ เพลงเสียงกระซิบจำกเกลียวคล่ืน ของครูแก้ว ภำษำท่ีทำ่น
ใช้สดุยอด 

อ.ชลพรรษ พรมมินทร์: ไมว่ิบตัแิตเ่ป็นกำรก ำเนิดค ำใหม่ชัว่ระยะหนึง่แล้วมนัก็จะหำยไป มนัเป็นศพัท์
แสลงของวยัรุ่นแล้วมนัก็หำยไป เดี๋ยวหมดยคุนีไ้ปมนัก็จะหำยไป 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: แล้วรำกศพัท์เก่ำๆ ท่ีหำยไปละ่ เชน่ แรงดลใจ แรงบนัดำลใจ คนรุ่นใหมซ่ึง้กบัมนั
ไหม เวลำฟังเพลงเสียงกระซิบจำกเกลียวคล่ืน ภำษำมนักินใจ ภำษำมนัเก่ียวข้องกบัยคุสมยัด้วย ยคุหนึง่สมยัหนึง่
ใช้ภำษำแบบฉำบฉวย ไมไ่ด้ระมดัระวงั ไมไ่ด้มีควำมหมำยกินใจลกึซึง้รึเปลำ่ แตภ่ำษำโบรำณจะกินใจลึกซึง้ เชน่ 
บทกวีของคณุเนำวรัตน์ พงศ์ไพบลูย์ มนัสะเทือนเข้ำไปในหวัใจ ภำษำบำงอยำ่งฟังแล้วก็ผำ่นเลยไป แตภ่ำษำ
บำงอย่ำงเข้ำไปในหวัใจอยู่นำน ภำษำเป็นกำรส่ือควำมหมำยของมนษุย์ แตมี่หลำยสิ่งหลำยอยำ่งอยูเ่หนือค ำ
บรรยำย ต้องสมัผสัเอง รู้สกึเอง แม้วำ่สญัลกัษณ์ภำพจะบอกอะไรได้ แตอ่ย่ำงน้อยเรำต้องใช้ภำษำท่ีเข้ำถึงสภำวะ 
ยคุนีเ้ป็นยคุของกำรเอำง่ำยเอำเร็ว โยนทิง้ ขำดแก่นสำรอนัลกึซึง้ ยคุหนึง่ภำษำหนึง่มีควำมลกึซึง้เพรำะไมใ่ชก่ำร
โยนทิง้ง่ำยๆ มนัท ำให้นึกถึงพอ่แมปู่่ ยำ่ตำยำยท่ีสร้ำงภำษำนีม้ำแล้วเรำสืบสำนตอ่ ท่ีครูพดูท ำให้ผมได้เรียนรู้อะไร
บำงอย่ำงด้วย ถ้ำมนษุย์อยู่กนัด้วยควำมฉำบฉวยแล้วจะเป็นอย่ำงไร เหมือน VDO เม่ือวำน (Story of Stuff) ซือ้
ของใหม่ๆ  อยูเ่ร่ือย ขยะเพียบเลย ซือ้ใหมเ่พรำะมนัจงใจให้ซือ้ใหมอ่ยูต่ลอดเวลำ แล้วก็มองออกไปข้ำงนอกเพ่ือซือ้
ใหม ่ ได้วตัถใุหม่ๆ  แตส่ิ่งท่ีมีคณุคำ่ทัง้หลำยของมนษุย์หำยไป เชน่ ควำมรัก ควำมผกูพนั ควำมกตญัญกูตเวที 
ควำมละเมียดละมยัทำงจิตใจ ภำษำเป็นตวัส่ือ  

กลบัเข้ำมำสู่วิชำเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงท่ีบอก แก่นแท้อยูท่ี่สภำวะข้ำงใน ใช้ชีวิตอยำ่งมีควำมสขุ สมดลุ
ในทกุๆ ด้ำน มีควำมสขุ สมดลุ ทัง้วตัถ ุจิตใจ ธรรมชำต ิมีควำมรัก ควำมผกูพนั มนัไมใ่ชแ่คอ่ยูก่บัวตัถอุย่ำงเดียว 
มนัมีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมนษุย์กบัมนษุย์ อย่ำงอำจำรย์กบัผมแม้วยัจะตำ่งกนัก็ตำม แตส่ิ่งหนึง่ท่ีเรำอำจ
คล้ำยกนั คือ เรำเกิดมำในครอบครัวใหญ่ มีญำตพ่ีิน้องกนัเยอะแยะ มำเจอกนัสนกุ กำรมำเจอกนัของเพ่ือนฝงู
เพ่ือนนกัเรียนเก่ำ หรือครอบครัว กินก็ไมไ่ด้ แตม่นัมีควำมสขุ มนัเยียวยำใจ สิ่งเหลำ่นีม้นัเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงไหม อยำ่แปลเศรษฐกิจพอเพียงแคอ่ะไรบำงอย่ำง ต้องมองมิตคิวำมสมัพนัธ์ระหวำ่งมนษุย์กบัมนษุย์ด้วย 
ถ้ำไมเ่ห็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมนษุย์กบัมนษุย์ ไมเ่ห็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมงำมของธรรมชำตกิบัตวัคณุ 
คณุไมมี่ทำงจะแปลงเศรษฐกิจพอเพียงได้ เพรำะแก่นเหลำ่นี ้ เรำจงึต้องศกึษำค้นคว้ำกนัตอ่ไป ทฤษฎี ๓ หว่ง ๒ 



เง่ือนไข ก็ดีต้องเจำะให้ทะลหุลำยๆ ขัน้ ไปเจอแก่นแของมนั อำจำรย์จะได้ไมเ่ครียด เลน่จำกมมุไหนก็ได้ เชน่ 
อยธุยำ เมืองเก่ำมีซำกปรังหกัพงั แตม่นัมีประวตัศิำสตร์ จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหม เพรำะเป็น
เร่ืองของจิตใจ เร่ืองคณุคำ่ท่ีบรรพบรุุษสร้ำงไว้ เห็นอนิจจงั ครูจะมีวิธีกำรเลำ่อย่ำงไรให้เดก็เกิดแรงบนัดำลใจ เป็น
เร่ืองท่ีท้ำทำยมำก บำงทีเรำท่ีมำชวนคณุครูท ำงำนต้องปรับวิธีกำร ปรับกระบวนกำรสนทนำให้ทะลทุะลวงออกไป 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนกำรท่ีลึกซึง้ เรำสำมำรถพลิกแพลงได้หลำยรูปแบบ ถ้ำเรำไมต่ิดยึดรูปแบบ เรำจะ
สนกุ ไมเ่ป็นทกุข์ คนท่ีมำท ำโครงกำรนี ้ เม่ือก้ำวถึงจดุหนึง่จะเอำชนะควำมทกุข์ได้ เรำทกุข์เพรำะเรำเข้ำใจผิด
ร่วมกนั ยึดติดบำงอย่ำงท่ีไมใ่ชแ่ก่นแท้ เม่ือเรำก้ำวข้ำมมนัไปได้ อำจำรย์จะพบว่ำโครงกำรนีเ้ป็นโครงกำรท่ีมี
ควำมสขุ มีควำมท้ำทำย และมีคณุคำ่มีควำมหมำยตอ่ชีวิต และอำจำรย์จะสำมำรถท ำวิสยัทศัน์ได้ดี วนันีจ้ะมำท ำ
เร่ืองนี ้ ให้เห็นวำ่ สิ่งท่ีอำจำรย์ท ำมีคณุคำ่ควำมหมำยอย่ำงไร อำจำรย์ก็จะเป็นก ำลงัส ำคญัของแผน่ดนิในกำรท ำ
เร่ืองนี ้เรำจะต้องเห็นตวัเรำ 

 
 ก่อนจะไปถึงตรงนัน้ ผมอยำกให้ดคู ำท่ีผมเขียนภำษำองักฤษก่อน 

inspiration, aspiration มนัใกล้เคียงกนัหรือเปลำ่  inspiration บำงคน
แปลวำ่ แรงบนัดำลใจ บำงคนแปลว่ำ แรงดลใจก็มี aspiration ภำษำ
ใกล้เคียงกบั inspiration บำงทีก็ใช้สลบักนั  

aspire คือ หำยใจเข้ำ รำกศพัท์บำงอย่ำงบำงท่ีต้องดจูำกท่ีมำท่ีไป
ในอดีตเป็น ๑๐๐ ปี ๑๐๐๐ ปี ถ้ำใครเคยเห็นบำงภำพ ท่ีเป็นรูปวำดของไม
เคลิ แองเจลโล ไมเคลิ แองเจลโลเคยวำดภำพพระเจ้ำท่ีสร้ำงโลกขึน้มำ 
humus ตอ่มำก็คือ homo, humus economic, homo economicus คือ

มนษุย์ผู้ท ำเศรษฐกิจ homo sapiens มนัมำจำกรำกศพัท์เหลำ่นี ้ homo ปัน้มนษุย์ขึน้มำแล้วพระเจ้ำก็เป่ำลม
หำยใจเข้ำไป มนษุย์จงึเกิดขึน้มำ จงึมีชีวิต น่ีคือ aspire เพรำะฉะนัน้พลงัอยูท่ี่ลมหำยใจ อนันีน้ำ่สนใจเพรำะ
มนษุย์มีกำรใช้ภำษำ มีเร่ืองเลำ่ไมเ่หมือนกนั แตมี่แก่นเหมือนกนั ถ้ำใครเลน่โยคะ ฝึกโยคะก็จะรู้วำ่หวัใจของโยคะ
คือกำรหำยใจ คือปรำณ ฝึกลมปรำณ คนไหนฝึกลมปรำณได้ดีพลงัในตวัจะสงูมำก เหมือนอยำ่งก ำลงัภำยใน แต่
จริงๆ คือ ฝึกกำรหำยใจ ปรำณคือ กำรหำยใจ ฝึกโยคะคือ กำรฝึกหำยใจให้ถกูจงัหวะ แล้วร่ำงกำยจะแข็งแรง 
เลือดลมจะดี ม้ำม ตบั จะท ำงำนดี น่ีมำจำก aspiration  

ค ำตอ่ไปเม่ือเรำพดูถึงแรงระเบดิจำกภำยในคือ explosion, inner explosion คือกำรระเบดิออกมำจำก
ข้ำงใน  

ค ำตอ่ไป Highest motivation, motivation คือ แรงขบัเคล่ือนสงูสดุ  
Passion คือ ไฟปรำรถนำ (ไมใ่ชไ่ฟรำคะ) ไฟปรำรถนำคือ รักมำก ลุม่หลงงำนอนันี ้มำกๆ เหมือนแวนโก๊ะ

มี passion ในกำรวำดรูป รักมำกๆ  
ค ำเหลำ่นีใ้กล้เคียงกนัมำก สว่นอำจำรย์จะตีควำมวำ่ ท ำอย่ำงไรให้ระเบดิจำกภำยในออกมำ แล้วท ำ

อยำ่งไรไมใ่ชร่ะเบดิแล้วตมูหำย ระเบิดอยำ่งไรให้ตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆ ไมท่ิง้ เป็น passion อยำ่งไรๆ ก็ไมท่ิง้ อย่ำงไรก็
ไมเ่ลิก น่ีคือ passion เพรำะฉะนัน้เร่ืองแรงบนัดำลใจเป็นเร่ืองใหญ่ ไมมี่เศรษฐกิจพอเพียงใดจะขบัเคล่ือนไปได้ถ้ำ
ไมมี่แรงบนัดำลใจของผู้ ท่ีท ำ ถ้ำเม่ือใดก็ตำมเศรษฐกิจพอเพียงถกูน ำมำจำกข้ำงนอก ผิดแล้ว ข้ำงนอกมำกระตุ้น



มำสร้ำงแรงบนัดำลใจหรือแรงดลใจ ทีมของสยำมกมัมำจลมำกระตุ้น มำสร้ำงแรงบนัดำลใจ มำดลใจเรำ มำชวน
เรำ มำท้ำทำยเรำ แตส่ิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุตวัทีมงำนของเรำ  

ซึง่วนันีเ้รำจะใช้เวลำกบัมนั ให้เห็นวำ่แรงบลัดำลใจ แรงดลใจในตวัเรำมนัเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจพอเพียง
อยำ่งไร แล้วมนัเก่ียวกบัโลกอยำ่งไร เก่ียวข้องกบัภำพยนตร์ท่ีเรำชมเม่ือวำนอยำ่งไร เร่ืองโลกำภิวตัน์มนัเก่ียวข้อง
อยำ่งไร ถ้ำเรำเช่ือมโยง เข้ำใจ ตระหนกั ทัง้ข้อมลูทำงวิชำกำร เหตผุล บวกกบัหวัใจ ควำมเข้ำใจอยำ่งลกึซึง้จำก
ภำยใน งำนนีไ้มมี่พลำด มนัจะเดนิคดเคีย้วอยำ่งไรก็แล้วแต ่ แตท่กุคนก็มีสไตล์ของตนเอง แตล่ะโรงเรียนก็จะมี
สไตล์ของตนเอง เป็นสไตล์ท่ียืนอยูบ่นหลกักำร ควำมเข้ำใจ และพลิกแพลงเร่ืองรำวตำ่งๆ ได้ ทะล ุ ๓ ห่วง ๒ 
เง่ือนไข เป็นรูปแบบของตนเอง แตว่่ำไมมี่พลำดแก่นเลย อำจำรย์จะได้สบำยใจ จะได้ค้นวิธีของตนเองตอ่ไป แล้ว
ทกุคนท่ีเรียนรู้ก็จะค้นพบวิธีของตนเองตอ่ไปด้วย น่ีจะรุ่มรวยมำกขึน้ ไมแ่ข็งตวั จะพลิกแพลงไปเหมือนน ำ้ น ำ้ไม่
เคยหยดุไหล มนัไหลไปตำมสภำวะ น ำ้จะเปล่ียนแปลงรูปแบบ จะไปอยูใ่นภำชนะไหน แตไ่มเ่คยเปล่ียนควำมเป็น
น ำ้เลย น่ีถ้ำเรำจบัได้ เรำจะท ำงำนได้สนกุยิ่งขึน้ น่ีจะชว่ยให้อำจำรย์พ้นทกุข์ได้ไหม 

 
_______________________________________________________ 

 
ภาพอนาคต 

 
จบัคูก่บัคนท่ีนัง่คยุเร่ืองแรงบนัดำลใจ กบัแรงระเบดิจำกภำยใน โจทย์ของกำรสนทนำ คือ  

๑. ให้เลำ่สูก่นัฟังเร่ืองแรงบนัดำลใจวยัเดก็ของตนเอง สัน้ๆ ๒-๓ นำที เชน่ อยำกเป็นหมอ อยำกเป็น
นกับนิ  

๒. แล้วจบัพลดัจบัผลอูย่ำงไรจงึมำเป็นครู หรือมีเจตนำจะเป็นครูอยูแ่ล้ว  
๓. แล้วทิง้ควำมใฝ่ฝันในวยัเดก็ไปหรือยงั หรือยงัเก็บอยูแ่ตไ่มก่ล้ำออกมำท ำ ไมก่ล้ำให้แรงบนัดำลใจของ
ตนเองงอกงำม ปลอ่ยมนัจมดนิอยูอ่ยำ่งนัน้ บำงคนบอกวำ่ ไมเ่อำแล้ว แรงบนัดำลใจปลอ่ยมนัอย่ำง
นัน้ บำงคนบอกวำ่ รออยูน่ะ แตไ่มรู้่จะเม่ือไร เป็นเร่ืองเลำ่ของอำจำรย์ เห็นวยัเดก็ กำรพฒันำมำเป็น
ตรงนี ้แล้ววยัเดก็กบัตอนนีต้รงกนัไหม มีอะไรท่ีเรำลืมไปหรือเปล่ำ นีคื้อ กำรทบทวน กำรค้นพบภำยใน
ตนเอง จะแสดงออกหรือไมก็่ตำม  

๔. ภำพอนำคตสว่นตวัของตนเองคืออะไร ในอีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ อยำกเห็นตนเองเป็นอย่ำงไร เชน่ อีก ๑๐ 
ปียงัหนุม่แนน่ แข็งแรงดี เรำมองอดีตมำถึงปัจจบุนั แล้วมองไปข้ำงหน้ำ ภำพอนำคตตนเองในปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ จะเป็นอยำ่งไร ทัง้ร่ำงกำย จิตใจ กำรงำน  

๕. ภำพอนำคตของครอบครัว อำจรวมถึงญำตพ่ีิน้อง บำงคนครอบครัวใหญ่ บำงคนครอบครัวเล็ก และ
ญำตสินิทมิตรสหำยของตนเองเป็นอยำ่งไร ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเรำกบัพ่ีน้อง พอ่แม ่ ปู่ ย่ำ ตำยำย 
เพ่ือนฝงูเป็นอยำ่งไร  

๖. ภำพอนำคตของชมุชนท่ีตนเองอยู ่ หรือต ำบลท่ีตนเองอยู่ จะเป็นในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล 
อยำกเห็นชมุชนท่ีตนเองอยูเ่ป็นอยำ่งไร  



กระบวนกำรเลำ่ อำจจะเลำ่ทีละข้อ หรือเลำ่รวดเดียวทีละคนก็ได้ อยำกให้คนฟังบนัทกึสัน้ๆ ในเร่ืองท่ี
เพ่ือนเลำ่ ท ำตวัเหมือนนกัข่ำว เหมือนกำรสมัภำษณ์กนัและกนั อดีต ปัจจบุนั และอนำคตท่ีปรำรถนำ คยุกนัให้
สบำยๆ ตรงไหนก็ได้ ให้เวลำ ๑ ชัว่โมง 

 
_______________________________________________________ 

 
 
Reflection 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรครุ่นคดิ ให้ควำมส ำคญักบั reflection ครุ่นคดิ
ทบทวนลึกๆ มองเข้ำไปข้ำงใน ไมไ่ด้มองออกไปข้ำงนอก มองเข้ำไปในตวัเอง ในควำมคดิควำมรู้สึก ในหวัใจของ
ตนเอง เป็นกญุแจส ำคญั ระยะหลงัๆ เขำพฒันำเป็น Contemplative Education หรือจิตปัญญำศกึษำ บำงกลุม่ก็
เรียกวำ่ Transformative Education คือ กำรครุ่นคดิ พินิจ เป็นกำรเรียนรู้เพ่ือจะเปล่ียนแปลงภำยใน  

กำรเปล่ียนแปลงตนเองสว่นใหญ่มกัจะเกิดจำก มองเข้ำไปภำยในตนเอง จำกวิถีชีวิตธรรมดำๆ ก็
เปล่ียนไปอีกแบบ ซึง่ทกุคนมีสิ่งนีใ้นตวัไมม่ำกก็น้อย แล้วแตว่ำ่ใครจะมีเวลำในกำรทบทวนตนเองมำกน้อยเพียงใด 
ถือโอกำสกำรท่ีเรำมำสนทนำในครัง้นีเ้ป็นกำรมองเข้ำไปในตวัเอง เพรำะวำ่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกำรเดนิทำงสำย
กลำง (มชัฌิมำปฏิปทำ) อยู่บนสมดลุระหวำ่งกำยและจิต สมดลุระหว่ำงวตัถแุละจิตใจ สมดลุระหวำ่งสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำตกิบักำรก่อสร้ำง กบักำรพฒันำบนควำมทนัสมยั กำรสร้ำงสมดลุระหวำ่งกำรอนรัุกษ์กบัพฒันำ น่ีคือ 
เศรษฐกิจพอเพียง ไมใ่ชก่ำรอยูอ่ยำ่งยำกจน ข้นแค้น ไมใ่ชท่ ำไร่ท ำนำ มนัคือ กำรรู้จกัสร้ำงสมดลุชีวิต คือ กำร
เดนิสำยกลำง ซึง่สิ่งเหลำ่นีต้้องเร่ิมจำกตนเองก่อนท่ีจะไปสอนเด็ก สร้ำงทีมงำน  

กระบวนกำรท่ีผมชวนคยุเร่ืองชีวิตวยัเดก็ มีแรงบนัดำลใจอะไร ชอบอะไร มำเป็นครูได้อยำ่งไร คยุอดีต-
ปัจจบุนั และอนำคต ค้นพบพลงัชีวิตของตนเองท่ีจะเติบโต เหมือนวนัแรกท่ีผมวำดรูปเมล็ดไทรท่ีเติบโตมำเป็นไม้
ใหญ่ พลงัชีวิตหรือ life force ถ้ำเรำสำมำรถหวำ่นเมล็ดพนัธุ์นี ้สร้ำง life force ให้กบัเดก็ได้ มนัก็จะพำเขำไปเอง
ให้เจริญเตบิโต  

อยำกให้อำจำรย์แตล่ะทำ่น นัง่เงียบๆ จดบันทกึว่า การสนทนากับเพื่อน สิ่งที่ฟังเพื่อนเล่า แรง
บันดาลใจ ชีวิตวัยเดก็ ภาพความปรารถนาของตนเอง ของญาตสินิทมิตรสหาย และชุมชน มันสะกิดใจ
อะไรไหม มันให้ข้อคิดอะไร บนัทึกไว้ เป็นกระบวนกำรบนัทกึของจริง เป็นประสบกำรณ์ชีวิต เป็นควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงสมรรถนะของประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถในกำรถอดประสบกำรณ์ชีวิตให้ลุม่ลกึ สิ่งดีๆ ท่ีได้จำกกำร
สนทนำตอ่กนัและกนั มนัเปิดดวงตำอะไรบ้ำง สะกิดใจอยำ่งไรบ้ำง เปิดควำมคดิอะไรบ้ำง ให้เป็นศกัยภำพภำยใน
ของทำ่นแตล่ะคน  

 

ผู้เข้าร่วมอบรม จับคู่เล่าเร่ือง 

ผู้เข้าร่วมอบรมบันทกึข้อคิดจากการสนทนา 



 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ:  ก่อนไปพกัรับประทำนอำหำร มีอำจำรย์ทำ่นได้อยำกสะท้อนประสบกำรณ์ท่ีได้

จำกกำรสนทนำ เร่ืองท่ีอำจไมเ่คยคิดมำก่อน เร่ืองท่ีได้สนทนำเร่ือง ชีวิตวยัเดก็ กำรมำเป็นครู อำจมีควำมคดิใหม่ๆ  
แว๊บเข้ำมำ แล้วอยำกจะแลกเปล่ียนเป็นควำมคิดหรือควำมรู้สกึใหม่ๆ  ท่ีไมเ่คยมีมำก่อน แล้วจำกกำรสนทนำ
มนัป๊ิงขึน้มำเลย  

อ.ภูษิตา  แก่นแก้วรัตน์: จำกโรงเรียนจิระศำสตร์ อยธุยำ ได้สนทนำกบัผอ.บญุทวี มีควำมรู้สกึวำ่
เหมือนชีวิตทำ่นปพูรมชีวิตไว้ เพิ่งคดิได้วำ่ มีกำรปพูรมชีวิต เพรำะท่ำนมีชีวิตท่ีเก่ียวพนักบักำรศกึษำมำโดยตลอด 
ทำ่นอยำกเป็นวิศวะ/ทหำร แตส่อบวิศวะไมไ่ด้ จงึมำเรียนมหำวิทยำลยัรำชภฎัฯ สอบเป็นครู เล่ือนต ำแหนง่เป็น
ผู้ชว่ย ผอ. เรียนปริญญำโทตอ่ด้ำนกำรวดัผลประเมินผล แล้วมำเป็นผอ. มีชีวิตอยูก่บัเร่ืองกำรศกึษำมำโดยตลอด 
รู้สกึวำ่แรงบนัดำลใจท่ีจะเป็นวิศวะแล้วมนัผนัผวนได้ แล้วทำ่นมำเจอพรมชีวิตใหมท่ี่ตรงกบัควำมสำมำรถของทำ่น 
แม้วำ่ไมใ่ชพ่รมท่ีโรยด้วยกลีบกหุลำบ มีหนำม ทำ่นบอกวำ่ ชีวิตครอบครัวยำกจน ดงันัน้ ต้องหำอำชีพท่ีได้งำนเร็ว
ท่ีสดุ ท่ำนเป็นครูตอน ปกศ.สงู เป็นผู้บริหำรตลอดชีวิต 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  แล้วฟังเร่ืองของทำ่นแล้วเหมือนชีวิตเรำไหม ได้ข้อคดิอะไรบ้ำง 
อ.ภูษิตา  แก่นแก้วรัตน์: ชีวิตของผู้บริหำร กบัชีวิตของครูภษิูตำ ตำ่งกนัมำก เหมือนฟ้ำกบัเหว เรำมีชีวิต

ท่ีล ำบำกในวยัผู้ใหญ่ ตอนเดก็ถึงวยัรุ่นสขุสบำย พ่อแม่มีเงินเยอะ สมยัก่อนทองเต็มกระป๋องนมตรำหมี แตพ่อโต
ทกุข์สำหสั กระทัง่กำรศกึษำของเรำ อยำกเรียนแตไ่มไ่ด้เรียน แมต่ำย เรำยงัไมไ่ด้ตอบแทนคณุแมเ่ลย ตอนป.๔ 
เรำใช้ชีวิตฟุ่ มเฟือยมำก ตอนป.๔ ถงุเท้ำต้องท ำให้ขำดทกุวนั เอำไปถตูะป ู ขอตงัค์ซือ้ใหมท่กุวนั แมข่อเงินวนัละ 
๑๐ บำทไมไ่ด้ไมไ่ปโรงเรียน รู้สกึเรำใช้ชีวิตท่ีฟุ่ มเฟือย พอเรำแตง่งำนมีครอบครัว เป็นชีวิตท่ีหนกักว่ำเดมิ ต้องตอ่สู้  
ตรงข้ำมกบัทำ่น ผอ.เลยทำ่นได้ไปเรียนนู้นเรียนนี ้

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: อำจำรย์ได้เรียนจำกประสบกำรณ์ชีวิตจริง ท่ีผมสนใจคือ แล้วแตล่ะคนพบภำพ
อนำคตท่ีตนเองปรำรถนำไหม ภำพอนำคตของชมุชนท่ีตนเองอยำกเห็นไหม 

อ.ภูษิตา  แก่นแก้วรัตน์: ทำ่น ผอ.อยูใ่นชมุชนใหญ่ บ้ำน ๖๐๐ หลงั ทำ่นอยำกให้วตัถ ุสำธำรณปูโภคท่ี
สมบรูณ์แบบ สว่นครูอยูใ่นสงัคมท่ีมีปัญหำอปุสรรคทำงด้ำนจิตใจ รู้สึกวำ่ อยำกให้ชมุชนท่ีเรำอำศยัอยู่มีควำมรัก  



 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  อำจำรย์ชว่ยพดูถึงภำพโรงเรียนอีกทีสิ 
อ.จิรฐา แดงน้อย: ชีวิตของตนเองไมไ่ด้มุง่หวงัจะเป็นครู แตด้่วยควำมรักลกู เพรำะวำ่ โรงเรียนมี

สวสัดกิำรให้ลกูเรียนฟรี ชีวิตของเขำจะเป็นชีวิตในเมือง แฟนเป็นคนอยธุยำมีมรดกเป็นท่ีดินเยอะ ตวัเองเป็นคน
อ ำเภออทุยั แตห่่ำงไกลควำมเจริญมำก ต่ืนเช้ำมำก็จะมีทุง่อยูห่น้ำบ้ำน บ้ำนตนเองมีต้นไม้ ชอบปลกูต้นไม้ มีลกู ๓ 
คน อยูใ่นวยัรุ่น เขำเตบิโตมำเขำจะเปรียบเทียบกบัสงัคมภำยนอก ไมมี่ 7-eleven เข้ำแล้วต้องเข้ำเลย ถ้ำเป็นตอน
เย็นต้องเข้ำบ้ำนก่อน ๖ โมงเย็น เพรำะหลงัจำกนัน้จะอนัตรำยในควำมคดิของเขำ เข้ำไปเรำต้องตนุอำหำรให้
พร้อม มีรถ แตจ่ะสอนลกูวำ่ถ้ำจะออกนอกบ้ำนต้องกลบับ้ำนก่อน ๖ โมงเย็นเพรำะอนัตรำย เพ่ือนฝงูถำมว่ำ ท ำไม
ไมไ่ปซือ้บ้ำนข้ำงนอก แตเ่รำวำ่สิ่งนีม้นัปกป้องครอบครัวของเรำ ลกูของเรำท่ีเป็นวยัรุ่น เขำเคยวำ่ออกไป Lotus 
ล ำบำก ออกไปหำส่ือข้ำงนอกล ำบำก แตต่อนนีล้กูเข้ำใจวำ่น่ีคือ สิ่งท่ีป้องกนัตวัเขำเอง  

จำกท่ีได้สนทนำกนั เรำไปทำงอ้อมมำเป็นครู แตอ่.ฤทธิชยัมำสำยตรง ควำมใฝ่ฝันของตนเองตัง้แตเ่ดก็ๆ 
คยุกบัครอบครัววำ่ อยำกสร้ำงโรงเรียนท่ีเปิดโอกำสให้เด็กบ้ำนนอกได้เรียนรู้วิถีชีวิต ปลกูข้ำวกินเอง ท ำอะไรได้เอง 
เรำอยำกสร้ำงโรงเรียนแบบนัน้ เพรำะตอนนีท่ี้อยธุยำ นำข้ำวท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกน ำ้ท่วม ชำวนำขำยท่ีให้
โรงงำน ท่ีนำลดลงทกุวนั  

อ.ฤทธิชัย วิเศษชาต:ิ สรุปวำ่ สิ่งท่ีเรำเป็น เรำมำจำกเส้นทำงท่ีตำ่งกนั แตส่ดุท้ำยเรำมีเป้ำหมำยใน
อนำคตเหมือนกนั 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: นำ่สนใจวำ่ ภำพอนำคตท่ีปรำรถนำจะเป็น ควำมใฝ่ฝัน กำรมีโรงเรียนของตนเอง
ไมง่่ำย โดยเฉพำะกำรลงทนุตำ่งๆ แตไ่มค่วรจะทิง้ควำมฝัน ส ำคญัท่ีวำ่ ระหวำ่งท่ีไมมี่โรงเรียนเป็นของตนเอง เรำ

 

อ.ฤทธิชัย วเิศษชาต:ิ สิง่ที่ได้เรียนรู้ สิง่ที่เป็น
เหมือนกนัคือเป็นครูเหมือนกนั แตเ่ส้นทำงไม่
เหมือนกนั ผมถกูปลกูฝังโดยกระบวนกำรของ 
สสวท.(สถำบนัสง่เสริมกำรสอนวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี) เป็นเส้นตรงดิง่วำ่ จบแล้วต้องเป็นครู 
ดงันัน้พืน้ฐำนตำ่งๆ และต้นทนุตำ่งๆ ได้รับกำร
ปลกูฝังไว้มำก เป็นกรอบทีใ่หญ่ แตข่อง อ.จิรฐำ 
มีแรงบนัดำลใจมำจำกพอ่ที่เป็นเจ้ำพนกังำน
รถไฟ เป้ำหมำยเป็นเจ้ำหน้ำทีร่ถไฟตำมรอยพอ่ 
แตชี่วติพลกิกลบั เพรำะพอ่เสยีชีวิต ด้วยปัจจยั
หลำยๆ อยำ่งจนน ำมำสูก่ำรเป็นครู เส้นทำงชีวิต
เรำมำคนละแบบ  
สดุท้ำย อนำคตที่เรำอยำกเห็นในชมุชน 
เหมือนกนัคือ ทำ่นฝันอยำกมีโรงเรียนของทำ่นท่ีมี
กำรเรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต ทีค่งควำมเป็นชีวิตที่ไว้
เนือ้เช่ือใจกนัและกนั และมนัตรงกบัควำมฝันของ
ผมพอดี เรำอยำกเห็นโรงเรียนแบบนี ้

 



จะสำมำรถเปล่ียนโรงเรียนของเรำตอนนีเ้ป็นอยำ่งท่ีเรำฝันได้ไหม ไมต้่องลงทนุสร้ำงใหม่ เพียงแตจ่ดัควำมสมัพนัธ์
ของเรำกบัเพ่ือนครู เพรำะเม่ือวำน ครูช่ืนชมทำ่นผู้ก่อตัง้โรงเรียนมำก ท ำอย่ำงไรให้พลงัเหลำ่นีข้ยำยตวั สร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนครูขึน้มำให้ได้ ยงัไมต้่องสร้ำงโรงเรียนใหม ่ ผมไมมี่โอกำสให้หลำยๆ ทำ่นได้เลำ่ ก็เก็บไว้
ก่อน เพรำะถึงเวลำเรำจะเอำไปใช้กบัเร่ืองวิสยัทศัน์ 

กำรแปลงวิสยัทศัน์ของโครงกำรนี ้ จะสมัพนัธ์กบัโรงเรียนท่ีเรำปรำรถนำ ชมุชนท่ีเรำปรำรถนำได้ ไมมี่
โรงเรียนใดในประเทศนีท่ี้แยกจำกชมุชนได้ ยกเว้น อำจจะเป็นโรงเรียนท่ีดงัๆ เชน่ เตรียมอดุมฯ ท่ีแยกจำกชมุชนไป
เลยหรือโรงเรียนนำนำชำต ิ แตถ่ึงจะแยกจำกชมุชน ก็หนีสภำพสงัคมไมพ้่น เพรำะโรงเรียนกบัสงัคมแยกกนัไมไ่ด้ 
เรำจะเห็นชดัเจนโดยเฉพำะโรงเรียนทำงปักษ์ใต้ มีโรงเรียนขนำดเล็กจะถกูยบุ ชำวบ้ำน ผู้ปกครองไมอ่ยำกให้ยบุ 
เพรำะโรงเรียนเหลำ่นีถ้กูสร้ำงโดยพวกเขำ เชน่ โรงเรียนวดัทำ่สะท้อน ท่ี จ.นครศรีธรรมรำช เป็นโรงเรียนท่ีชำวบ้ำน
ไปกอบทรำยมำชว่ยกนัสร้ำง เขำไมอ่ยำกให้ถกูยบุ เพรำะสร้ำงโดยพวกเขำ ถ้ำขำดครูเขำจะจ้ำงเสริม แล้วครูบำง
คนมีลกูฮึด ไมอ่ยำกให้เดก็ต้องนัง่รถเดนิทำงไปเรียนไกลอนัตรำยไปเรียนในเมือง เงินทองก็เสีย พ่อแมไ่มมี่โอกำส
อยูก่บัลกู ก็ท ำโรงเรียนขึน้เองเลย ชว่ยกนัลงขนั ทกุวนันีย้งัคงอยู ่ เดก็มีควำมสขุ ครูก็มีควำมสขุ มีหลำยโรงเรียนท่ี
เป็นแบบนีห้ลำยๆ ท่ีจะถกูยบุแตค่งอยู่ด้วยได้เพรำะชมุชน ครู ไมย่อมให้ยบุ เห็นคณุคำ่ เรำไมส่ำมำรถท่ีจะแยกตวั
เรำเองจำกชมุชน จำกธรรมชำตไิด้ 

 
_______________________________________________________ 

 
 

Core Values 
 

 
 



อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ: อำจำรย์คงเคยได้ยินเร่ือง “สำมเหล่ียม Maslow”3 เป็นเร่ืองจิตวิทยำท่ี Maslow 
ค้นคว้ำไว้ แล้วเป็นท่ียอมรับทัว่โลก Maslow พดูถึงสภำวะควำมเป็นมนษุย์ มนษุย์ทกุคนมีควำมต้องกำรพืน้ฐำน
ของมนษุย์คือ อยู่ให้รอด หนีไมพ้่นเร่ืองปัจจยั ๔ เรำเห็นขำ่วท่ีแอฟริกำ ชมุชนแตกสลำย เพรำะรบกนัมำกมำย 
หรือโรฮงิญำ มนษุย์ต้องอยู่ให้รอด  ขัน้ตอ่ไปคือ ความม่ันคงปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ขยบัอีกขัน้คือ 
ความอบอุ่นในสังคม ให้อภยั ดแูลกนั ผ่อนหนกัผอ่นเบำ เอือ้อำทรกนั เม่ือก่อนสงัคมไทยแบบนีแ้ข็งแรงอยำ่ง
มำก และพวกเรำก็เติบโตมำแบบนี ้ขัน้ตอ่ไปคือ self esteem เม่ือเรำมีตรงนี ้สิ่งท่ีตำมมำคือ ความภาคภูมิใจใน
ตน อยำกมีช่ือเสียง มีหน้ำมีตำ ไปไหนคนรู้จกันบัถือ ท ำให้เดก็อยำกเป็นดำรำ โชว์ออฟ ถ้ำมีมำกๆ ego จะจดั จะ
ยดึมัน่ถือมัน่ในหวัโขน จมไมล่ง ตอนต้นๆ มนัดี แตห่นกัเข้ำเป็นกำรท ำร้ำยตนเอง ขัน้สงูสดุคือ self realization 
หรือบำงคนใช้ self actualization กำรเป็นตวัตนอยำ่งแท้จริง เชน่ ทำ่นมหำตมะคำนธี เขียนประวตัตินเองเร่ือง 
“สจักำลแหง่ตน” ภำษำของทำ่นพทุธทำสคือ มนษุย์ท่ีแท้ พัฒนายกระดับข้าม self esteem ไปสู่การเป็น

มนุษย์ที่แท้ เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพไม่มีที่สิน้สุด ซึ่งสว่นใหญ่ผู้น ำระดบันี ้ เชน่ แมชี่เทเรซำ่ หลวงพอ่ชำ ทำ่น
พทุธทำส ทำ่นมหำตมะคำนธี  อำจำรย์ป๋วย ทำ่นปรีดี เนลสนั แมนเดลำ เป็นต้น แตมี่คนเล็กๆ จ ำนวนไมน้่อย 
ปรำชญ์ชำวบ้ำนอยู่ตรงนีไ้มน้่อย ทกุคนสำมำรถไปถึง self realization ได้  กำรมีชีวิตอยูต่รงนี ้ หรือเร่ิมจำก self 
esteem ขึน้ไป เป็นเร่ืองกำรค้นหำควำมหมำยของชีวิต meaning of life ชีวิตท่ีมีควำมหมำย ชีวิตท่ีมีคณุคำ่ เป็น
ชีวิตท่ีรับใช้ผู้ อ่ืน ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน ท ำให้คนอ่ืนมีควำมสขุ ตนเองก็มีควำมสขุด้วย ภำคภมูิใจ meaning of life ทำ่น
เจ้ำคณุธรรมปิฎก ทำ่นพดูถึง “ชีวิตและงำนท่ีมีควำมหมำย” ใช้ชีวิตก็มีควำมหมำย งำนก็มีควำมหมำย ไปด้วยกนั 
มีควำมสขุ ถึงแม้จะไมส่มปรำรถนำแตไ่ด้ท ำสิ่งท่ีมีคำ่ มีควำมหมำย น่ีคือกำรพฒันำขัน้สงูสดุ 

กำรท่ีชวนทำ่นเลำ่ เพ่ือให้ทำ่นค้นหำสิ่งท่ีมีควำมหมำย สิ่งท่ีมีคณุคำ่ท่ีทำ่นมีอยูแ่ล้ว และอำจลืมไปบ้ำง ซึง่
เช่ือวำ่ ทกุทำ่นมี อยำ่งอำจำรย์จิรฐำ ชีวิตครอบครัวท่ีอ ำเภออทุยัก็เจริญมำก แตย่งัใจแข็งอยูไ่ด้อยำ่งไร ลกูก็อยู่
ภำยใต้สภำวะท่ีเขำได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อยำ่งน้อยเป็นกำรค้นหำสิ่งท่ีมีควำมหมำยสิ่งท่ีมีคณุคำ่ ผมเช่ือวำ่ทกุทำ่น
มี จะเข้ม จะเจือจำง แตก่ารสนทนาช่วยให้ท่านค้นพบศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วในตน เพียงแต่เราอาจจะลืมไป
บ้าง ไม่มีเวลาได้ทบทวน การสนทนาได้ทบทวนใหม่ ได้ค้นใหม่เหมือนการได้ค้นพบตาน า้ที่ใสเยน็ที่
หล่อเลีย้งใจเรา ยามใดท่ีเราหมดแรง ท้อแท้ น่ีก็เป็นรูปแบบหน่ึงของการสร้างก าลังใจ การสร้างแรง
บันดาลใจ การสนทนากับเพ่ือน ดูตนเอง ตรงนีแ้หละท าให้ค้นพบศักยภาพในตัวเรา การสนทนาแล้ว
ค้นพบสิ่งที่เป็นพลังในตัวเราเอง แข็งแรงแล้วจะได้ให้ก าลังใจกันและกัน  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ:  อยำกให้ทกุคนครุ่นคดิ เร่ือง “core value” คือ คณุคำ่หลกัท่ีเรำยดึถือ หรือ

คณุสมบตัหิลกัๆ ท่ีเรำยึดถือ เชน่ ควำมกตญัญกูตเวที เป็นคณุคำ่ท่ีเรำยึดถือ บำงคน core value เป็นเร่ือง
อิสรภำพและเสรีภำพ ไมใ่ห้ใครมำเอำไปเลย คือเป็นบำงอยำ่งในชีวิตท่ีเรำยดึไว้ในใจแล้วรักษำไว้ เพรำะเป็นตวัตน
ของเรำ มีคำ่มีควำมหมำยทิง้มนัไปไมไ่ด้ สมยัก่อนมีซำมไูรสมยัก่อนมี core value ของเขำท่ียดึเหมือนกนัหมด 
เชน่ ซำมไูรคือผู้ รับใช้ ผู้ รับใช้เจ้ำนำย ถ้ำเจ้ำนำยตำย เขำก็จะไมมี่เจ้ำนำยใหม ่เขำก็จะคว้ำนท้องตำยตำมไป core 

                                                           
3

 พีระมิดล ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) น ำเสนอโดยอบัรำฮมั มำสโลว์ ตัง้แตปี่ค.ศ.๑๙๔๓ 
ประกอบด้วย ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ, ควำมต้องกำรควำมมัน่คงปลอดภยั, ควำมรักและควำมเป็นเจ้ำของ, ควำมเคำรพนบัถือ และควำม
สมบรูณ์ของชีวิต (ท่ีมำ: www.thwikipedia.org) 



value มีหลำกหลำยมำกมำย แล้วแตใ่ครชอบอะไร ยดึอะไร ทิง้ไมไ่ด้ ถ้ำทิง้ ควำมเป็นตวัตนเรำก็จะหำยไปด้วย 
อยำกให้แตล่ะทำ่นครุ่นคดิว่ำ ในชีวิตของท่านยดึอะไร เป็น core value ของตนเอง คณุสมบตัท่ีิส ำคญั เป็นสิ่ง
ท่ีท่ีให้เรำใช้ชีวิตได้อยำ่งมีควำมหมำย ท่ีเป็นรำกฐำนกำรด ำรงอยูข่องตวัเอง ทำ่นยึดอะไรเป็นสรณะ  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ:  ผมจะอธิบำยให้ฟังวำ่ ท ำไมต้องให้อำจำรย์คิดเร่ือง core value คณุคำ่ของกำร

ด ำรงตนของกำรเป็นมนษุย์ แตล่ะคนอำจจะเหมือนกนับ้ำง ตำ่งกนับ้ำงแล้วแตก่ำรเลีย้งด ู แล้วแตท้่องถ่ินท่ีเรำเกิด
มำ ประวตัิศำสตร์ของชมุชน ประวตัิศำสตร์ของบรรพบรุุษ หรืออำจจะค้นพบเส้นทำงระหวำ่งกำรพฒันำตนเอง 
ระหวำ่งกำรเตบิโต ยึดบำงสิ่งบำงอยำ่งขึน้มำ ตรงนีภ้ำษำองักฤษเรียกวำ่ being คือ กำรด ำรงสภำวะควำมเป็นคน
ของเรำ มนัจะอยูท่ี่กำรยึดถือคณุคำ่ ควำมหมำยของชีวิต (meaning of life)  

คนเขียนเร่ือง Man’s Search for Meaning ช่ือวิคเตอร์ อี แฟรงเกอร์ เป็นนกัจิตวิทยำชำวออสเตรีย เขำ
เคยถกูจบัเข้ำคำ่ยกกักนัของนำซีเม่ือสงครำมโลกครัง้ท่ี ๒ พอ่แมภ่รรยำของเขำเสียชีวิต แตเ่ขำอยูร่อดมำได้ เขำไป
สงัเกตดคูนท่ีรอดชีวิตจำกคำ่ยกกักนัท่ีโหดร้ำยทำรุณมำก เขำพบวำ่ คนท่ีรอดไมใ่ชค่นท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรงเท่ำไร แต่
คือ คนท่ีมี character แข็งแกร่ง คือ มี meaning of life เพรำะรู้วำ่อยูไ่ปเพ่ืออะไร มีชีวิตเพ่ืออะไร ทำ่มกลำงควำม
ยำกล ำบำกไมย่อมพำ่ยแพ้ มี meaning of life ท ำให้ character ของเขำด ำรงอยูไ่ด้ ฉะนัน้ character สร้ำง
บคุลิกภำพขึน้มำได้ 

กำรสนทนำท่ีชวนตัง้ค ำถำมวำ่ ท่ำนยึดอะไรคือ core value ของทำ่น ไมว่ำ่ทำ่นจะด ำรงต ำแหนง่อะไรก็
แล้วแต ่แตแ่ก่นแท้ภำยในวำ่ มีชีวิตเพ่ืออะไร มีชีวิตไปท ำไม มนัก็จะสง่ผลตอ่วิธีคดิ วิธีมองโลกวำ่ เม่ือโลกมนัเป็น
อยำ่งนัน้ เรำจะมีปฏิกิริยำตอ่สงัคมอยำ่งไร ตอ่โลกอยำ่งไร ตอนนีต้วัตนจะแสดงออก เชน่ ทนควำมเย้ำยวนของ
อ ำนำจไมไ่ด้ ทนควำมเย้ำยวนของเงินไมไ่ด้... “ยอมเลย ชำ่งมนั คนเขำท ำกนัเยอะแยะ เอำด้วยส”ิ ดงัท่ีเรำจะพบ
ข้ำรำชกำรจ ำนวนมำกไหลตำมน ำ้ “ไมท่ ำก็โง่” คิดวำ่อดุมกำรณ์ไมส่ ำคญั เชย วิธีคิดกบักระแสของโลก กระแส
ตำ่งๆ ถ้ำวิธีคิดเรำไมดี่พอเรำก็ไหลไปตำมกระแส แตถ้่ำ being ดีไมไ่หลตำมกระแส ดีไมดี่ไหลทวน ไมย่อมเป็น
ปลำตำย เป็นปลำวำ่ยทวนน ำ้  

 
คดิ รู้สกึ ตอ่เร่ืองรำวตำ่งๆ (thinking/feeling) แล้วน ำไปสูก่ำรลงมือท ำ (doing) พรรคพวกผมหลำยคน 

เม่ือก่อนเคยใฝ่ฝันสมยั ๑๔ ตลุำอยำกเห็นประเทศไทยเป็นอยำ่งนีอ้ยำ่งนัน้ แตเ่ม่ือเข้ำมำอยูใ่นแวดวงกำรเมืองก็
ไหลตำมกระแสกำรเมืองเขำไป “ไมท่ ำไมไ่ด้เพรำะเดี๋ยวแพ้เลือกตัง้” พอยอมไปกบัเขำเร่ือยๆ ก็กินไปกบัเขำ 
โครงกำรหลำยโครงกำรไมน่่ำจะท ำก็ท ำ เพรำะวำ่โลกมนัเป็นแบบนี ้ สงัคมมนัเป็นแบบนี ้ เปล่ียนอดุมกำรณ์ โยน 
meaning of life ทิง้ หลงัจำกนัน้ก่อนจะตำยไมรู้่วำ่เขำจะคดิได้ไหม ก็แล้วแตค่น 

แตผ่มก็เจอคนอีกหลำยคนท่ีไมเ่คยเปล่ียนแปลง ยืนหยดัหนกัแนน่จนวนัสดุท้ำยของชีวิต คนๆ หนึง่ท่ีผม
เคำรพนบัถือ ทำ่นปรีดี พนมยงค์ ท่ำนรักชำตเิหนือสิ่งอ่ืนใด ถึงแม้ตวัเองโชคร้ำย ทำ่นต้องลีภ้ยัไปตำ่งประเทศ มีอีก
คนหลำยคนเชน่ ทำ่นอำจำรย์ป๋วย และถ้ำได้อำ่นประวตัิเสรีไทย คณุจ ำกดั พลำงกรู ซึง่ทำ่นเพิ่งแตง่งำน  เป็น
นกัเรียน Oxford กลบัมำเป็นครูสร้ำงโรงเรียนดรุโณทยำน อยำกสร้ำงกลุบตุรกลุธิดำออกมำให้ดี ตอนนัน้อำจำรย์

ผู้เข้าร่วมอบรมครุ่นคิดเร่ือง core value 



ปรีดีหำใครไมไ่ด้ท่ีจะหำคนมำเป็นคนเช่ือมระหว่ำงกองก ำลงัเสรีไทยในประเทศกบัตำ่งประเทศ เพรำะต้องสง่ขำ่ว
ไปประเทศองักฤษ อเมริกำว่ำ “เรำไมไ่ด้ยอมญ่ีปุ่ นนะ มีกองก ำลงัท่ีจะตอ่สู้ ” และเม่ือแพ้สงครำมประเทศไทยจะได้
ไมถ่กูชดใช้คำ่ปฏิมำกรรมสงครำม คณุจ ำกดัทำ่นรับหน้ำท่ีนีเ้พรำะเป็นคนฉลำด คลอ่งแคลว่ สำมำรถเช่ือมโยง 
สำมำรถพดูภำษำตำ่งประเทศได้ ทำ่นเดนิเท้ำจำกไทยนครพนมไปลำว เวียดนำม จีน และทำ่นเสียชีวิตจำกโรค
อะไรสกัอย่ำง คนเหลำ่นีต้้องไปอำ่นประวตัิ ลงุเตียง ศริิขนัธ์ คณุทองอิน ภริูพฒัน์ คณุถวิล อดุล...ลองไปอำ่น
ประวตัิทำ่นเหลำ่นีแ้ล้ว เป็นคนท่ีมี meaning of life ตลอด เผชิญควำมยำกล ำบำกแคไ่หนก็จะท ำเพรำะวำ่เป็น
ควำมหมำยของชีวิต 

  ทีนีง้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรท่ีเรำจะ doing ในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง meaning of life ของเรำเป็นอะไร กำร 
thinking/feeling คือ วำงแผนคดิเช่ือมโยง คยุกบัคน และ doing 
ให้ก ำลงัใจครู สร้ำงทีมงำนกบัครู จดัหลกัสตูรอบรม ท่ีจะท ำกบั
นกัเรียน ถ้ำไมมี่ meaning of life กำรกระท ำมนัลอย รำกไม่
แข็งแกร่ง  แตถ้่ำมี meaning of life ตอ่ให้เรำออกจำกโรงเรียนไป
แล้ว แตถ้่ำโครงกำรยงัแข็งแกร่ง มนัก็จะคงมีอยู่ หรือเรำก็เอำไป
ท ำท่ีโรงเรียนอ่ืนได้ มนัตดิตวัเรำไป เศรษฐกิจพอเพียงจะท ำใน
ชมุชนก็ได้  
น่ีคือเหตุผลว่า ท าไมผมชวนคุยว่า ท่านมี core value อะไร 

เม่ือท่านพบ core value ของท่านแล้วภาพท่ีปรารถนา (vision) ของโรงเรียนคืออะไร โรงเรียนเป็นศูนย์
เรียนรู้ vision คืออะไร ต้องเช่ือมกับชีวิตของท่าน เพราะครู ผู้บริหาร นักเรียนเป็นคนท า  ครูแกนน า
เป็นคนกระท า มันออกมาจากตัวเรา ไมไ่ด้ออกจำกสยำมกมัมำจล  สยำมกมัมำจลเป็นเพียงผู้มำชวน ผู้มำ
กระตุ้น ถ้ำเป็นต้นไม้ Core Value คือ รำก thinking/feeling เป็นล ำต้น ก่ิงก้ำน ส่วน doing เป็นผลลพัธ์ เป็นดอก
ผล 
 ตอนนีข้อให้กลบัไปอยูเ่ป็นกลุม่โรงเรียน ๑๒ โรงเรียน หลงัจำกเรียนรู้กบัเพ่ือนๆ แล้ว กลบัไปอยูโ่รงเรียน
ตนเอง กระบวนการนีต้้องท าเป็นขัน้เป็นตอน อย่าข้ามขัน้เพราะถ้าข้ามขัน้จะไม่ได้ของจริง สิ่งท่ีจะไปให้
ถงึคือ vision ของโรงเรียน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ กว่าจะไปถงึตรงนัน้มันมีกระบวนการ ผมยืนยันว่า 
ไม่มีวิสัยทัศน์ใดจะเป็นวิสัยทัศน์ที่แท้จริงถ้าไม่เอาหัวใจออกมาพูด วิสัยทัศน์ไม่ใช่ประโยคสวยๆ แต่
เป็นสิ่งท่ีหัวใจพบคุณค่าและความหมายของสิ่งนัน้ ไม่มีวิสัยทัศน์ใดท่ีไม่ยืนอยู่บนความเป็นมนุษย์ ต้อง
เช่ือมความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้ได้ คือความเป็น being  

ให้อำจำรย์ครุ่นคิดเร่ือง core value หรือคณุคำ่ท่ีมีควำมหมำยตอ่ควำมเป็นตวัตนของตนเอง ให้เลำ่ให้
เพ่ือนในกลุม่ฟัง  

๑. Core Value ของท่านคืออะไร ท าไมต้องยดึมันเป็น Core Value คนอ่ืนไมเ่ข้ำใจไมเ่ป็นไร แตต่วัเอง
ต้องเข้ำใจแจม่กระจำ่งแก่ตนเอง  

๒. ภาพอนาคตในชุมชนเป็นอย่างไร (vision คือภำพอนำคต มำจำกค ำวำ่ visual กำรเห็น แตไ่มใ่ชเ่ห็น
ด้วยตำนอก เห็นด้วยตำใน) ภำพอนำคตท่ีเรำปรำรถนำของชมุชนท่ีอยำกเห็น คือชมุชนท่ีอยูร่อบๆ 



โรงเรียน ไมมี่โรงเรียนใดท่ีหลดุออกจำกชมุชน เพรำะผู้ปกครอง พอ่แมส่ง่ลกูมำหำเรำ วดั มสัยิด อบต. 
โบสถ์ ไร่นำ สวน บ้ำนเรือน ฯลฯ ท่ีอยูร่อบๆ โรงเรียน ท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัโรงเรียน  

๓. ทำ่นอยำกเห็นภาพอนาคตของโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร 
สภำพแวดล้อม เชน่ ห้องเรียน สนำม ห้องน ำ้ กระบวนกำรเรียนกำรสอน บรรยำกำศครู เป็นอยำ่งไร เป็น
ภำพท่ีทัง้เป็นกำยภำพ เชน่ สนำม ห้องเรียน เล้ำไก่ เห็นภำพควำมสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัมนษุย์ 
ควำมสมัพนัธ์ของครูกบัครู กบันกัเรียน กบัผอ. กบัภำรโรง 
 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: เม่ือแลกเปล่ียนกนัครบทกุคนและทกุข้อแล้ว ให้วำดเป็นภำพอนำคต ตอนแรกยงั

ไมต้่องลงสี วำดเป็นภำพลำยเส้น หรือสญัลกัษณ์ เม่ือวำดภำพอนัเป็นควำมคิดร่วมของคนในทีมเสร็จแล้วลงสี 
พร้อมมีค ำบรรยำยภำพประมำณ ๒-๓ ประโยค ภำพจะชว่ยจินตนำกำรได้ดีกวำ่ค ำพดู ค ำพดูจะตำมมำทีหลงั อยำ่
เอำค ำมำก่อน ถ้ำเอำค ำมำก่อน ภำพจะไมอ่ลงักำร เป็นประกำศของอนำคตท่ีงดงำมท่ีเรำจะไปให้ถึง ไมใ่ชค่ ำขวญั 
ให้คนนึกภำพออกวำ่เรำปรำรถนำอะไร  

 
 

    

 

สมาชิกแต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยน 

เร่ือง core value และภาพอนาคต 

ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละโรงเรียนวาดภาพอนาคต 

เสร็จแล้วน าผลงานแต่ละโรงเรียนวางไว้กลางห้อง  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมชื่นชมภาพของกนัและกนั 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: จะพบวำ่ มีควำมเหมือนกนัในภำพของหลำยโรงเรียน ถ้ำไปดผูลงำนเก่ำท่ีเรำ
น ำเสนอ เรำไมไ่ด้บอกวำ่วิสยัทศัน์ท่ีเขียนไว้คืออะไร แตต่อนนีเ้รำพยำยำมท ำให้วิสยัทศัน์ของเรำเป็นภำพ ให้อยูใ่น
สมอง อยูใ่นควำมคิด แตท่ี่ผ่ำนมำเรำใช้ค ำใหญ่ๆ  

ในภำษำองักฤษมีสองค ำท่ีมีควำมหมำยตำ่งกนั คือ “vision” กบั “purpose” purpose แปลเป็นไทยคือ 
เป้ำหมำย บำงทีใช้ค ำว่ำ goal บำงทีใช้ค ำวำ่ objective ก็มี purpose หมำยถึง เจตนำ ควำมปรำรถนำอนัยิ่งใหญ่
ท่ีจะไปให้ถึง ผมอยำกให้อำจำรย์เห็นควำมแตกตำ่งของ vision กบั purpose  ตวัอย่ำงเชน่ เรำจะเข้ำใจจกัรวำลท่ี



เรำอยูใ่ห้มำกกวำ่นี ้ น่ีคือ purpose ของนกัวิทยำศำสตร์ เพรำะเรำยงัไมรู้่ชดัวำ่ ในจกัรวำลท่ีเรำอยูมี่ดำวอ่ืนท่ีมี
มนษุย์หรือไม ่ เรำอยำกจะเข้ำใจระบบจกัรวำลท่ีเรำอยู่ เรำพยำยำมค้นหำวำ่ ดำวองัคำรจะมีสิ่งมีชีวิตไหม เรำ
อยำกรู้อยำกเข้ำใจระบบจกัรวำลท่ีเรำอยู่ น่ีคือ purpose 

สว่น vision เชน่ เรำอยำกไปดวงจนัทร์ให้ได้ เรำจะไปเหยียบดวงจนัทร์น่ีคือ vision vision นีม้ำจำกไหน 
มำจำกในชว่งประธำนำธิบดีเคนเนดีท่ี้ถกูท้ำทำยจำกรัสเซียครัง้ใหญ่ ท้ำทำยโดยท่ีอเมริกำคิดวำ่ เทคโนโลยีของ
ตนเองก้ำวหน้ำท่ีสดุ แตว่นัหนึง่รัสเซียยิงจรวดพิสยัไกลสง่หมำไลก้ำไปบนิวนรอบโลกได้ อเมริกำตกใจรัสเซีย
ก้ำวหน้ำเพียงนี ้เพ่ือให้คนในชำตรู้ิสกึวำ่ เรำสู้กบัรัสเซียได้ เพรำะถ้ำไมส่ำมำรถพฒันำเทคโนโลยีสู้ รัสเซียได้ รัสเซีย
สำมำรถยิงจรวดติดอำวธุนิวเคลียร์มำถลม่ New York ได้ ประธำนำธิบดีเคนเนดีจ้ึงประกำศวำ่ อเมริกำจะไป
เหยียบดวงจนัทร์ในปีนัน้ปีนี ้ เป็นค ำประกำศเลย ทัง้ท่ีตอนนีศ้กัยภำพ เทคโนโลยี ควำมสำมำรถยงัเป็นไปไมไ่ด้ท่ี
จะไปเหยียบโลกพระจนัทร์ แตห่ลงัจำกนัน้ไมก่ี่ปี ประมำณ ค.ศ. ๑๙๖๘ ก็มีมนษุย์อวกำศของสหรัฐอเมริกำไป
เหยียบดวงจนัทร์ได้ส ำเร็จ น่ีคือ vision เขำสำมำรถท ำได้จริง ทัง้ๆ ท่ีตอนนัน้ท่ีประกำศ ศกัยภำพ เทคโนโลยี 
ควำมสำมำรถยงัเป็นไปไมไ่ด้ แตห่ลงัจำกนัน้ก็มีกำรตัง้องค์กรนำซำ่ รวบรวมนกัวิทยำศำสตร์ และค้นคว้ำวิจยั มำ
ขบัเคล่ือน แล้วลงเหยียบดวงจนัทร์ได้ส ำเร็จ เห็นไหมมนัถกูท้ำทำยและอยำกเอำชนะ  

vision ท่ีอำจำรย์เขียนไว้ต้องปรับนิดหน่อย vision ต้องท้ำทำย ผมจะให้ควำมรู้บำงอยำ่ง vision อนันี ้
ใช้ได้แตย่งัไมพ่อ เพรำะโรงเรียนของเรำ ศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ของเรำ สงัคมของเรำ ถกูท้ำทำยด้วยสิ่งตำ่งๆ ท่ีใหญ่กวำ่
นี ้เรำต้องคิดให้ใหญ่กวำ่เดมิ  

ผมจะให้อำจำรย์ดบูำงอย่ำง ไมใ่ช ่ vision ท ำครัง้เดียวแล้วมนัจะใช ่ มนัอำจต้องปรับ มนัพอกบัอนำคต
ของประเทศไทยท่ีถกูท้ำทำยไหม เหมือนเคนเนดีถ้กูท้ำทำยจำกรัสเซียไหม แล้วสิ่งท่ีอำจำรย์ท ำถำมวำ่ดีไหม ดีใน
ระดบัหนึง่เม่ือเทียบกบัท่ีท ำมำแล้ว แตถ่ำมวำ่ดีพอไหมกบักำรท้ำทำยของโลก…ยงัไมพ่อ เพรำะ vision คือ กำรคดิ
ไปข้ำงหน้ำ vision เปรียบกบัหนงัสติ๊กท่ีถกูมือดงึไว้  (มือซ้ำยของผมท่ีถือคือ vision สว่นมือขวำคือ ควำมจริง) มี
ช่องว่างระหว่างความจริงกับภาพอนาคตท่ีปรารถนา ความจริงกับภาพอนาคตท่ีปรารถนาถ้าอยู่ใกล้กัน
ก็ไม่มีพลัง แต่ถ้าอยู่ห่างกันมากๆ อาจจะขาดหรืออาจจะเป็นพลังขับเคล่ือนก็ได้ เพราะพลังจะไปแรง 
vision ต้องท้าทายอย่างพอเหมาะพอสมจึงจะกลายเป็นพลังไปข้างหน้าได้ แตถ้่ำ vision อยูใ่กล้ควำมจริงก็
ไมมี่อะไร บำงคนบอกว่ำ “vision ไกลเกินไป แบบนีเ้ป็นไปไมไ่ด้” ก็จะลด vision ลง แตเ่รำต้องขยบัควำมจริงไป
ใกล้ vision แทนกำรลด vision เรำต้องสร้ำงควำมจริงใหม ่เรำเรียกวำ่ new reality ควำมจริงใหมคื่อ สิ่งท่ีไมเ่คยมี 
เรำท ำให้มนัมีจนได้ เหมือนเร่ืองเคร่ืองบนิ เม่ือก่อนบนิไม่ได้ พอมีเคร่ืองบนิล ำแรกบนิได้ ๑๐๐ เมตร สงูเทำ่ยอดไม้ 
ปัจจบุนัมีเคร่ืองบินท่ีมีสมรรถนะสงูขึน้เร่ือยๆ ควำมสะดวกสบำยพร้อม landing นุม่นวล ฉะนัน้ new reality ขยบั
ขึน้ๆ น่ีคือ ไฟของควำมอยำกท ำให้ดี 

Vision ต้องเห็นควำมจริง และรู้วำ่ควำมจริงกบัสิ่งท่ีเรำต้องกำรมีชอ่งว่ำงอยู่ แตเ่รำต้องเห็นชอ่งวำ่งนีเ้ป็น
พลงัขบัเคล่ือน ดงันัน้ สิ่งท่ีเรำต้องท ำคือ เช็คควำมจริงท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนของเรำวำ่เป็นอยำ่งไร ทีมงำนในโรงเรียน
เป็นอย่ำงไร ควำมสมัพนัธ์ในโรงเรียนเป็นอยำ่งไร ครูเป็นอยำ่งไร นกัเรียนเป็นอยำ่งไร ชมุชนเป็นอยำ่งไร นกัเรียน
ไมใ่ชผ่ลผลิตของเรำ ครอบครัว พอ่แมผู่้ปกครองสร้ำงเดก็มำอยำ่งไร แล้วเรำต้องรับเดก็ เดก็สมองดีไมดี่ มี
พฤตกิรรมเป็นอยำ่งไร ครอบครัวสร้ำงมำ เม่ือเข้ำโรงเรียนมำแล้วเรำต้องพฒันำเขำให้ดีท่ีสดุ  



ควำมจริงทำ่นต้องเห็นสภำพของชมุชน พอ่แม ่ผู้ปกครอง อบต. หลำยโรงเรียนสงักดั อปท.แล้ว ระบบกำร
ผลิต ท่ีบำงท่ีอำจเป็นชำวนำ ใช้สำรเคมีอยู ่ บำงแหง่ไมใ่ช้แล้ว เชน่ ศรีสะเกษผลิตข้ำวอินทรีย์สง่ไปขำย
สวิสเซอร์แลนด์ หลำยพืน้ท่ีเปล่ียนไปเยอะแล้ว จ ำแทบไมไ่ด้เลย น่ีคือ ควำมจริงของหลำยท่ีไมเ่หมือนกนั มีกำร
เปล่ียนแปลง หลำยพืน้ท่ียงัเหมือนเดมิ ดงันัน้ ทำ่นต้องส ำรวจวำ่ 

๑. ควำมจริงในพืน้ท่ีของทำ่นเป็นอยำ่งไร 
๒. วิสยัทศัน์ในปี ๒๕๖๖ อีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ มีแนวโน้มอะไรท่ีนำ่สนใจท่ีท้ำทำยเรำบ้ำง ไมใ่ชท้่ำทำยท่ำน

อยำ่งเดียว แตท้่ำทำยคนท ำงำนทำงสงัคมอยำ่งผม ท้ำทำยสยำมกมัมำจล ท้ำทำยนกัขบัเคล่ือน
สงัคมไทย ท้ำทำยนกัธุรกิจไทย ท้ำทำยอำจำรย์มหำวิทยำลยัไทย 
 

กำรท้ำทำยนีเ้รียกวำ่ trend หรือแนวโน้ม ซึง่เป็นสิ่งท่ีคำดได้ว่ำ อีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำจะมำแน่ๆ  แนวโน้ม
แบง่เป็น ๒ ประเภทคือ  

แนวโน้มที่เรียกว่า hard trends คือ แนวโน้มที่แน่นอน ไมมี่วนัเปล่ียนเป็นอย่ำงอ่ืน ตวัอยำ่งเช่น 
ประชำกรในประเทศท่ีเจริญแล้วรวมทัง้ประเทศไทย อีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ ผู้สงูอำยจุะมีเปอร์เซ็นมำกขึน้กวำ่เดมิ 
ตวัเลขเชน่นีช้ดัเจนในประเทศไทย ท่ีชดักวำ่ประเทศไทยคือ ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีตอนนีมี้ผู้สงูอำยเุตม็ไปหมด เม่ือ
แนวโน้มผู้สงูอำยเุพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้  

๑.กำรผลิตทำงเศรษฐกิจจะลดลง ญ่ีปุ่ นกำรผลิตทำงเศรษฐกิจต้องลดลงแน ่ 
๒. สวสัดิกำรท่ีเก็บจำกภำษีจะเพิ่มขึน้ เงินท่ีเก็บมำได้ต้องน ำไปใช้เป็นสวสัดกิำร  
๓.เป็นโอกำสทำงธุรกิจ สินค้ำบริกำรจะผลิตส ำหรับผู้สงูอำย ุ ขำยกบัคนสงูอำยไุมใ่ชค่นหนุม่สำว เช่น 

อำหำรเสริม ยำบ ำรุง กำรออกแบบสถำนท่ีตำ่งๆ สิ่งของเคร่ืองใช้ ต้องค ำนงึถึงผู้สงูอำย ุ งำนวิจยัของญ่ีปุ่ น 
หนว่ยงำนท้องถ่ินต้องมีกิจกรรมส ำหรับผู้สงูอำย ุ ตีปิงปอง ลีลำศ กำรรักษำโรคภยัส ำหรับผู้สงูอำย ุ จะมีอะไร
ตำมมำเป็นชดุ  

ทัง้นี ้อำจำรย์ต้องคดิวำ่ hard trends ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทยอย่ำงแนน่อนมีอะไรบ้ำง ๔ แนวโน้ม 
ซึง่จะเป็นแนวโน้มด้ำนดีหรือด้ำนร้ำยก็ได้ จะร้ำยทัง้หมดก็ได้ จะดีทัง้หมดก็ได้  

แนวโน้มที่เรียกว่า soft trends คือ ความแนวโน้มที่ไม่แน่นอน เชน่ ตอนนีเ้ร่ืองยำเสพตดิระบำด ถ้ำ
เรำฟันธงอีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำประเทศไทยจะมีคนติดยำเสพตดิ ๑๐ ล้ำนคน อำจจะเป็นก็ได้หรือไมเ่ป็นก็ได้ เพรำะมี
ควำมต่ืนตวัแก้ไขปัญหำนี ้หรือ แนวโน้มว่ำเศรษฐกิจไทยดีมำหลงัฟองสบูแ่ตกและจะดีตอ่ไปอีก ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ ก็
เอำแนน่อนไมไ่ด้ ถ้ำเจอเร่ืองเงินแก้ปัญหำน ำ้ทว่ม ระบบเศรษฐกิจของเรำจะสู้ไหวไหม หรือตอนนีแ้นวโน้มอำเซียน
มำแรง จะเป็นนู้นเป็นน่ีเป็นนัน่ จริงหรือไมก็่ไมแ่น ่  



 
 
หวัใจของแบบฝึกหดันีคื้อ ให้นกึถึงปัจฉิมโอวำทของพระพทุธเจ้ำ คือ “อยำ่ประมำท” เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นสว่นหนึง่ของกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัตวัเองเพ่ือไมป่ระมำท คือ กำรใช้ชีวิตอยำ่งไมป่ระมำท ใช้ชีวิต
อยำ่งสมดลุ พอประมำณ พอเพียง พอดี ไมใ่ชอ่ยู่อยำ่งจนๆ แตอ่ยู่อยำ่งพอประมำณ อยูก่บัโลกเป็น ไปกบัโลกเป็น   

เม่ือมี hard trends, soft trends เชน่นี ้ กำรออกแบบศนูย์กำรเรียนรู้ฯ ควรเป็นอย่ำงไร ท่ีออกแบบมำจะ
รับมือกบัควำมเปล่ียนแปลงได้หรือเปลำ่ กำรออกแบบหลกัสตูรควรเป็นอยำ่งไร กระตุ้นเดก็ชมุชนให้คิดให้ไกล  

มีอีกอยำ่งหนึง่ ใน hard trends นอกจำกเร่ืองผู้สงูอำยแุล้ว เรำยงัมีสิ่งท่ีเรียกวำ่ creative economy หรือ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เม่ือประมำณ ๑๐ ปีท่ีแล้ว ประเทศไทยท ำรำยได้จำกเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ 
กวำ่ล้ำนบำท เป็นอนัดบัท่ี ๑๗ ของโลก เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีอะไรบ้ำง เชน่ ดนตรี ภำพยนตร์ design animation 
สถำปนิก งำนฝีมือ OTOP เป็นต้น เป็นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพรำะฉะนัน้ เรำจะมีหลกัสตูรอะไร เพรำะเศรษฐกิจ
พอเพียง เรำต้องคิด smart สร้ำงสรรค์ คิดไกล รู้จกัใช้พลงังำนอยำ่งประหยดั รู้จกัดดัแปลง กระบวนกำรอยู่ 
กระบวนกำรท ำงำน สำมำรถใช้ควำมรู้ภมูิปัญญำท้องถ่ินมำบวกกบัควำมรู้สมยัใหม่ได้ เหมือนกบับรรพบรุุษไทย
สำมำรถสร้ำงสรรค์อำหำรจนตดิอนัดบัโลกมำได้ น่ีคือควำมสำมำรถ รู้จกัประสมประสำนอะไรใหม่ๆ  ขึน้มำได้ 
เพรำะเรำอยูใ่นโลกสมยัใหมท่ี่เทคโนโลยีไมมี่วนัหยดุยัง้ เทคโนโลยีเหล่ำนีจ้ะเอือ้ตอ่กำรขำยในเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ถ้ำวนัเสำร์-อำทิตย์ใครได้ไปเดนิจตจุกัรจะพบกำรออกแบบเสือ้ผ้ำ สิ่งของตำ่งๆ สง่ขำยตำ่งประเทศไมน้่อยเลย เอำ
ผกัตบชวำมำแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้ำง ตอ่ไปไมแ่น่ ถ้ำมีกำรฟืน้ป่ำดีๆ มีหวำยมำก เรำอำจท ำเฟอร์นิเจอร์หวำยชัน้
ยอดสง่ขำยได้ เพรำะคนต้องกำรควำมแปลกใหม ่ หรือแม้กระทัง่ธุรกิจ home stay ก็เป็นกำรสร้ำงสรรค์ประเภท
หนึง่ ศกัยภำพของโรงเรียนอำจำรย์สำมำรถท ำได้หลำยอยำ่งขึน้อยูก่บัอำจำรย์จะมีวิธีกำรอยำ่งไร  

ผมอยำกให้กลบัไปท ำงำนในกลุม่โรงเรียนตวัเอง โจทย์ในกำรท ำงำนคือ  

 



 แตล่ะคนนัง่คิดของตวัเองก่อน ๔  hard trends, ๔ soft trends ของโลกท่ีจะมำกระทบประเทศ
ไทย เพ่ือให้เห็นควำมท้ำทำยก่อน แล้วถ้ำมีควำมท้ำทำยแบบนีโ้รงเรียนของเรำจะมีวิสยัทศัน์อะไร 
ท่ีรูปธรรมขึน้ คมขึน้ เพ่ือเป็นตวัอย่ำงของกำรไปกบัโลกให้ได้อยูก่บัโลกสมยัใหมเ่ป็น ยงัไมต้่อง
แลกเปล่ียน ให้แตล่ะคนนัง่คิดก่อน  

 คดิเสร็จแล้ว แลกเปล่ียนกนั ในกลุม่โรงเรียน เลือกมำโรงเรียนละ ๖ hard trends, ๖ soft trends 
เอำแคนี่ก้่อน ให้อำจำรย์มองทะล ุ trend ท่ีจะเกิดขึน้ให้ได้ก่อน เพรำะกำรเรียนรู้คือกำรรับมือกบั
อนำคต ไมใ่ชไ่ลล่ำ่ตำมหลงัมนั  

 คยุเสร็จแล้วเขียนในกระดำษฟลิบชำร์ต ในกลุม่ก็จะมี  ๖ hard trends, ๖ soft trends เป็น 
trends ระดบัโลกก็ได้ท่ีจะมำกระทบประเทศไทย เพรำะเด๋ียวนีโ้ลกมนัเล็กลง หลำยอยำ่งอำจำรย์
จะรู้ดีกวำ่ผม เพรำะอำจำรย์อยูใ่นพืน้ท่ี และมนัเกิดขึน้แล้ว 

 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: หลงัจำกท ำงำนเสร็จ ขอทกุกลุม่น ำผลงำน ไปวำงเรียงไว้กลำงห้อง เรำจะมำไทย

มงุกนั จะได้เห็นของเพ่ือนๆ เหมือนกบัเรำไป shopping idea เรำสำมำรถเดินวนดรูอบๆ ได้ ลองดวูำ่ trends 
ทัง้หลำยของแตล่ะกลุม่มีอะไรเหมือน มีอะไรท่ีแตกตำ่ง  

 

ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยนเร่ือง trends 



 
 

 
 

ขอให้อำจำรย์จบัคูก่บัเพ่ือนตำ่งโรงเรียนท่ียงัไมเ่คยคยุกนั แลกเปล่ียนกนัวำ่ เม่ือเห็น trends ท่ีเพ่ือนๆ 
ระดมน ำเสนอแล้วคดิอยำ่งไร รู้สกึอยำ่งไร มีอะไรสะกิดใจบ้ำง คยุกนัสบำยๆ ในฐำนะของมนษุย์ตอ่มนษุย์ ไมต้่อง
เป็นผอ. เป็นครู เดนิคยุกนัไปเร่ือยๆ  

 
_______________________________________________________ 

  



 
 

วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
Reflection 
 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ควำมประทบัใจไมมี่ควำมหมำยถ้ำได้ไมน่ ำไปท ำให้เป็นจริง กำรเรียนรู้บำงครัง้เรำ
ด ำเนินไปตำมก ำหนดกำร บำงครัง้เรำก็พลิกแพลง ให้เกิดควำมคำดไมถ่ึง มีปริศนำธรรมให้ฉกุคิด เร่ืองท่ีไมเ่คยคิด
มำก่อน หวัใจของกำรเรียนรู้ไมใ่ช่เพียงรู้จกั รู้จกัคือ รู้ว่ำเป็นอยำ่งไร แตเ่หนือกวำ่นัน้คือ รู้จริง เข้ำใจมนัมำกขึน้ เห็น
เร่ืองรำวว่ำเป็นมำอยำ่งไร เห็นท่ีมำ แตรู้่จริงก็ไมเ่ทำ่กบักำรรู้แจ้ง ซึง่เหนือไปอีกขัน้ บำงครัง้เหนือค าอธิบาย ผม
คิดว่าส่วนใหญ่เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง เราเพียงแค่รู้จัก แต่มีคนท่ีรู้แจ้งคือ คนท่ีลงมือปฏิบัต ิซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพวกเกษตรกร พวกปราชญ์ชาวบ้าน เขาท าด้วย ๓H Hand Heart Head ท าด้วย มือ หัวใจ 
สมอง ไม่มีทางที่จะเรียนด้วยสมองอย่างเดียว ควำมยำกของโรงเรียนคือ เรำคุ้นกบั Head แตจ่ะแปลงมำเป็น 
Hand and Heart ไมง่่ำย แตถ่ำมว่ำท ำได้ไหม ท ำได้ เพรำะมีวิชำมำกมำย มีฐำนกำรเรียนรู้อยูแ่ล้ว ถ้ำอำจำรย์
ออกแบบได้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บัตวั ผอ. รอง ผอ. และครูแกนน ำท่ีช่วยกนัออกแบบ  

เม่ือวำนได้คยุกบัน้องคนหนึง่ ได้คยุบำงอยำ่งท่ีสะกิดใจเขำ เขำไมใ่ชค่รูแกนน ำ เป็นตวัแทน น้องแตน 
อยำกให้แตนบอกอะไรบำงอยำ่งกบัทกุคนเก่ียวกบัท่ีมำครัง้นี ้
 อ.จสิตรา โรงเรียนมกฎุเมืองรำชวิทยำลยั: หนมูำด้วยควำมวำ่งเปลำ่ มำแล้วก็กลวัว่ำจะท ำควำมล ำบำก
ใจให้กบัคนท่ีเดมิตำมแบบแผน ตำมขัน้ตอน เป็นระบบ หนมีูควำมคดิไม่คอ่ยเป็นระบบ ชอบท ำอะไรตำ่งจำกคน
ทัว่ไป เม่ือมำท่ีน่ี หนก็ูเจอคนท่ีเดนิตำม pattern ท่ีสงัคมวำงไว้ และเจอคนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัหนจูำกท่ีร่วม
กิจกรรมกนั และเจอเพ่ือนใหม่ๆ  ท่ีคดิ มองเห็นเหมือนเรำ เม่ือวำนหนกู ำลงันัง่เขียนทบทวนตนเอง พอดีอำจำรย์
เดนิมำนัง่ด้วย เลยได้คยุกบัอำจำรย์และได้ปลดปล่อยสิ่งท่ีเดก็อยำกจะพดู วำ่ ท ำไมผู้ใหญ่ไมพ่ดูเร่ืองนีก้นั ท ำไม
ผู้ใหญ่ไมค่ดิเร่ืองนีก้นั หนคูดิวำ่กำรท ำในสิ่งท่ีเขำคดิมำแล้วเป็นเร่ืองดี หนเูกิดมำ ๒๘ ปี หนรูู้สกึวำ่บำงอยำ่งท่ีเขำ
บอกวำ่มนัดี ดีตำมแนวทำงท่ีเขำคิด หรือประสบกำรณ์ท่ีเขำเจอ ถ้ำหนไูมเ่จอประสบกำรณ์แบบเขำ หนก็ูคิดวำ่มนั
ไมดี่ หนชูอบค้ำนสิ่งท่ีคนอ่ืนพดู เรำรู้สกึไมเ่ห็นด้วย แตจ่ะไมพ่ดูออกมำวำ่ไมเ่ห็นด้วย เพรำะสภำพสงัคมเจอมำกบั
ตวั กำรท่ีมำท่ีน่ี ได้มมุมอง แตไ่มไ่ด้ในสว่นท่ีเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลย เวลำท่ีอำจำรย์ให้เขียนเศรษฐกิจ
พอเพียง คณุครูสอนเดก็มำคงรู้จกัเดก็หลงัห้อง หนก็ูเป็นเดก็หลงัห้องในท่ีประชมุท่ีน่ี ไมไ่ด้สนใจฟัง ไมไ่ด้จด เพรำะ
ปกตใิส่แวน่ แตแ่วน่แตกยงัไมไ่ด้ซอ่ม จงึ focus ไมไ่ด้ มองไมเ่ห็นก็ไมส่นใจ ได้มมุมองเร่ืองของกำรมองคน 
ควำมคดิของคนจำกกำรพดูคยุ เชน่ คยุกบัอำจำรย์เม่ือวำน สำยชลเม่ือคืน พ่ีติม๋ รองฝ่ำยวิชำกำรของโรงเรียน
ตนเองมำกขึน้ ท ำให้เห็นทศันคติ เห็นประสบกำรณ์ตำ่งๆ ท ำให้หนไูด้มมุมองใหม่ๆ  และได้คดิวำ่จะน ำไปปรับใช้กบั
ตวัเองอยำ่งไร ไมไ่ด้คิดถึงคนอ่ืน เพรำะเช่ือวำ่ ถ้ำเรำพฒันำตนเองได้ก็นำ่จะท ำให้คนอ่ืนเห็นแล้วคนอ่ืนอำจจะ
น ำไปพฒันำตนเองได้เชน่กนั  
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ท่ีให้แตนมำพดู เพรำะเขำบอกวำ่ หน่ึง เขาไม่ได้เป็นครูแกนน า สอง เขาไม่ได้
เนือ้หา แต่ได้มุมมอง มมุมองมีประโยชน์อย่ำงไรกบัเนือ้หำ กำรได้เนือ้หำต้องตีควำม แตล่ะโรงเรียนยึดแก่นหลกั



เศรษฐกิจพอเพียงได้ ต้องตีควำม มนัเป็นหลกัของกำรเดนิสำยกลำง เป็นหลกัสร้ำงควำมสมดลุของระบบท่ีเล่ือน
ไหลไปตลอดเวลำ จดุสมดลุต้องปรับตำมตลอดเวลำ เช่น กำรถีบจกัรยำนต้องรักษำสมดลุระหวำ่งถีบตลอดเวลำ 
ต้องเคล่ือนไปตำมสภำวะ ถ้ำหยดุจกัรยำนจะล้ม ดงันัน้ กำรสร้ำงสมดลุทัง้กำรเคล่ือนสงัคม เคล่ือนวิธีคิด กำร
เปล่ียนครู เปล่ียนผอ. เด็กนกัเรียนมำแล้วก็เปล่ียนไป เป็นเร่ืองท่ีแตล่ะแหง่ต้องพบเอง แตห่ลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไขเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยให้เรำเข้ำใจ แตเ่รำสำมำรถสร้ำงขึน้มำใหมไ่ด้ เร่ืองแบบนี ้
ไมมี่วนัจบ ส ำคญัคือ เรำสำมำรถเช่ือมมมุมองท่ีแตกตำ่งของคนเข้ำด้วยกนัได้ไหม หัวใจของงานเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการบูรณาการมุมมองของครูต่างๆ เพราะครูแต่ละคนก็มีความเช่ียวชาญ มีทักษะในวิชาที่
ตนเองสอน แล้วทุกวิชาสามารถเช่ือมโยงไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้ทัง้นัน้ ไม่ได้มีประตูเดียว มีหลาย
ประตู อย่าไปปิดกัน้ประตูต่างๆ ต้องเปิดให้เข้า แกนน าคือผู้เช่ือมมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลายเข้า
ด้วยกัน ทัง้ในแนวระนาบ แนวตัง้ เม่ือเช่ือมได้ส าเร็จแล้ว จะท ามันอย่างไรให้คนอ่ืนเข้าใจ เพรำะโลก
เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ เด็กก็ต้องเตรียมรับมือเร่ืองตำ่งๆ ไปด้วย ท ำอย่ำงไรให้เขำได้ติดตวัไป  
 ผมเองก็ฉีกแนวจำกเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพดูๆ กนัมำ ผมเองก็เป็นกบฏ กบฏคือท ำให้ดีขึน้ ไมย่อมเช่ืออะไร
ง่ำยๆ พระพทุธองค์ตรัสวำ่ ท่ำนตรัสอะไรอย่ำเช่ือ ทดลองดกู่อน ท ำก่อน  

วนันีอ้ยำกให้วำงเร่ืองตำ่งๆ ชัว่ครำว หนัมำมองด้วยสำยตำใหม ่ ท่ียึดมัน่วำ่ ใช่... ไมแ่น ่ อำจจริงใน
ระยะเวลำหนึง่ เง่ือนไขหนึง่ อำจจะไมจ่ริงในอีกระยะ หรืออีกเง่ือนไขก็ได้ เรำเป็นได้เหมือนน ำ้ไหลไปเร่ือยๆ ไหลไป
ถึงทะเลเป็นใช้ได้ จะไหลแบบไหนแล้วแตส่ไตล์ของตนเอง ครูแตล่ะคน ผอ.แตล่ะคน โรงเรียนแตล่ะโรงเรียนตำ่งมี
สไตล์ของตนเอง ลอกเลียนแบบกนัไมไ่ด้ อำจเอำควำมรู้บำงอยำ่ง หลกัคิดบำงอยำ่งมำปรับประยกุต์ได้ แตมี่สไตล์
ของตนเอง เหมือนพทุธศำสนำเร่ิมจำกอินเดีย พอเข้ำสู่ประเทศจีน ก็เร่ิมเปล่ียนตำมสไตล์แบบจีน จีนก็เช่ือมกบั
เตำ๋ ข้ำมไปญ่ีปุ่ น ก็ไปเช่ือมกบัเซน มำไทย พมำ่ ศรีลงักำ แล้วพอไปถึงยโุรปไปอีกสไตล์เลย ในอเมริกำคนท่ี
ถ่ำยทอดพทุธศำสนำ ไมใ่ช่พระ พระเป็นคนสว่นน้อย สว่นใหญ่เป็นลกูศิษย์หลวงพ่อชำทัง้นัน้ คนท่ีเผยแผพ่ทุธ
ศำสนำในยโุรป ในอเมริกำคือ นกัจิตวิทยำ อำจำรย์สอนฟิสิกส์ อำจำรย์สอน Biomolecular แมบ้่ำน หลำกหลำย
มำก เขำบอกวำ่เขำสอนพทุธศำสนำในศตวรรษท่ี ๒๑ เขำจะพุง่เข้ำหำแก่น แก่นคือวิทยำศำสตร์ เป็นวิทยำศำสตร์
ทำงจิต ปัจจบุนัมีนกัจิตแพทย์หนัมำศกึษำพทุธศำสนำ มีคนช่ือ เจมส์ เม่ือ ๑๐๐ ปีท่ีแล้วเขำเอำเร่ืองพทุธศำสนำ
มำเลำ่ให้นกัศกึษำฟัง เดี๋ยวนีมี้กำรน ำค ำพดูของเจมส์มำอ้ำงอิงเร่ือยๆ เพรำะฝร่ังไม่ยดึพิธีกรรม ฝร่ังพุง่ตรงสู่ค ำ
สอน เป็นวิทยำศำสตร์ ทกุอยำ่งพิสจูน์ได้หมด ท่ำนดำไลลำมะบอกวำ่ ถ้ำค ำสอนของเรำไมท่นทำนตอ่กำรพิสจูน์ 
แสดงวำ่เรำมีปัญหำ เม่ือ ๓ ปีท่ีแล้ว ท่ี MIT มีกำรพบระหวำ่ง นกัวิทยำศำสตร์สำขำตำ่งๆ และทำ่นดำไลลำมะ 
และทำ่นอมโรภิขซุึง่เป็นลกูศิษย์ของหลวงปู่ ชำ คยุกนั มีคนนัง่ฟัง ๓,๐๐๐ คน ๓ วนั ๓ คืน มีเร่ืองหลำยเร่ืองไปไกล
กวำ่ท่ีเรำคิด  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: วนัแรกท่ีเรำดจูิโร่ เรำประทบัใจ เขำท ำซูซิ เขำท ำซ ำ้อยูเ่ร่ือยๆ แตก่ำรท ำซ ำ้ของเขำ
แบบไมน่ำ่เบื่อ มีอะไรหลำยอย่ำงท่ีมนษุย์ต้องท ำซ ำ้เพ่ือให้เกิดควำมเช่ียวชำญ เชน่ นกัดนตรีต้องซ้อมเลน่
ตลอดเวลำ นกักีฬำต้องซ้อมตลอดเวลำ วิ่งซ ำ้ๆ เพ่ือจะได้ท ำเวลำต ่ำกว่ำ ๑๐ วินำทีในกำรแขง่ขนั วิสยัทศัน์ท่ีเรำท ำ
ก็เชน่กนั อย่ำคิดวำ่ท ำแล้วถกูต้อง เม่ือวำนเรำเพียงแตข่ึน้โครง วนันีเ้รำจะท ำซ ำ้ แตไ่มซ่ ำ้ซำก ท ำให้ดียิ่งขึน้ เม่ือ
วำนแตล่ะโรงเรียนได้ท ำเร่ือง trend คือ สญัญำณเตือน กำรเห็น trend คือ โลกสง่สญัญำณอะไรให้เรำ ท่ีให้แตล่ะ
โรงเรียนคิดคือแนวโน้ม/สญัญำณทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ ถ้ำสญัญำณด้ำนลบ แสดงวำ่เรำต้องเตรียมตวัรับมือ 
และพลิกให้เป็นบวกให้ได้ถ้ำเก่งพอ และเรำจะได้ใช้ประโยชน์จำกสญัญำณด้ำนบวก ผมเคยท ำฝึกอบรมให้เด็กติด
คกุ เป็นขำโจ๋อยูใ่นคกุ พอออกมำ เขำทุม่เทชว่ยผู้ อ่ืน ไม่อยำกเห็นคนอ่ืนผิดซ ำ้รอยตนเอง...มนษุย์เรียนรู้
ตลอดเวลำ  
 ให้แต่ละโรงเรียนเลือกเอา trends ที่น่าสนใจว่าจะส่งผลต่อโรงเรียนของตนเอง บริบทของแต่ละ
ชุมชน เลือกมา ๔ trends มาท าวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมองไปข้างหน้า รับมือกับอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า กำรเห็น trends คือ ให้เรำไมป่ระมำท เตรียมตวัรับมือควำมเส่ียงตำ่งๆ มำกมำย ผมยืนยนัว่ำ ตอ่ไป
รัฐบำลกลำงจะไมส่ำมำรถรับมือกบัควำมเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได้ แตค่นท่ีจะรู้ดี คือ ชมุชน ท่ีจะรู้ปัญหำ รับมือกบัควำม
เส่ียงได้ดีกว่ำรัฐบำลกลำง เชน่ ตอนน ำ้ทว่ม รัฐบำลกลำงรับมือไมไ่ด้ ควำมชว่ยเหลือตำ่งๆ แตถ้่ำชมุชนใดท่ีเขำ
ชว่ยเหลือกนัดี เชน่ ชมุชนแถวเมืองนนท์รับมือได้ดี จดักำรแก้ปัญหำได้ดี เพรำะฉะนัน้ โรงเรียนของอำจำรย์จะเป็น
โรงเรียนท่ีรวบรวมควำมรู้รับมือได้ดีกบัควำมเส่ียงในอนำคตได้ แล้วแตอ่ำจำรย์จะตีควำม ควำมเส่ียง เชน่ เร่ืองน ำ้
ทว่ม โรงเรียนของอำจำรย์จะท ำอยำ่งไรได้ เป็นท่ีพกัพิงได้ไหม ควำมเส่ียงเร่ืองเศรษฐกิจพงั โรงเรียนของอำจำรย์
อำจตัง้กลุม่ออมทรัพย์มำดแูลกนั เพรำะควำมเส่ียงมีหลำยประเภท  

มีกำรท ำวิจยัท่ีองักฤษ เขำบอกวำ่ ตอ่ไปประเทศองักฤษ รัฐบำลกลำงจะไมมี่เงินมำชว่ยเหลือประชำชนได้
เหมือนเดมิ ท ำอย่ำงไรให้ควำมเส่ียงเหลำ่นี ้ ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีรัฐบำลต้องดแูลให้ประชำชนเหมือนเด็กเล็กๆ ท่ีพอ่แมต้่อง
ดแูลปกป้องตลอดเวลำ ดงันัน้ต้องให้ประชำชนรับผิดชอบตนเองบ้ำง มีวฒุิภำวะ ดแูลรับควำมเส่ียงด้วยตนเอง
บ้ำง เชน่ เร่ืองสขุภำพ รัฐบำลกลำงไมส่ำมำรถมีงบประมำณสนบัสนนุโรงพยำบำลได้ตลอดเวลำ กำรรับมือกบั
ควำมเส่ียงคือ ประชำชนต้องดแูลไมใ่ห้ตนเองป่วย จงึต้องมีพฤตกิรรมกำรบริโภค กำรใช้ชีวิต กำรออกก ำลงักำย 
หรือโอกำสทำงเศรษฐกิจ มีสิทธ์ิเกิดซ ำ้เร่ืองฟองสบูแ่ตกมนัอำจเกิดซ ำ้ อยำ่คิดว่ำ เป็นข้ำรำชกำรจะมีเงินเดือนใช้ 
อยำ่ประมำท  
 กำรรับมือกบัควำมเส่ียงเป็นสว่นหนึง่ของเศรษฐกิจพอเพียง เพรำะไมใ่ห้เรำหลงไปกบัระบบทนุนิยม แต่
วิธีกำรรับอยู่ท่ีเรำจะสอนแบบไหน อำจำรย์พลิกแพลงได้ทกุรูปแบบ สอนในวิชำตำ่งๆ ได้ วิชำพทุธศำสนำ วิชำ
ภำษำไทย วิชำตำ่งๆ คิดว่ำสอนได้หมด ถ้ำครูเหลำ่นีม้ำนัง่คยุกนั ทกุคนมีสิทธิเปิดประตใูห้นกัเรียนเข้ำไปสูก่ำร
เรียนรู้  

ผมพดูอำจเป็นเชิงปรัชญำ เพรำะไมอ่ยำกให้อำจำรย์ติดรูปแบบ แตอ่ำจำรย์จบัเป้ำหมำยได้ เห็นวิธีกำร 
เห็นสไตล์ของตนเอง สไตล์ของโรงเรียน แล้วเลน่ตำมสไตล์ท่ีเรำถนดั สไตล์ใครสไตล์มนั แตบ่รรลเุป้ำหมำย ฝำก
เอำบทเรียนของเร่ือง “จิโร่” มำดคืูอ มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะท ำให้ดีขึน้เร่ือยๆ  



อยำกให้อำจำรย์ ใช้เวลำ ๑ ชัว่โมงเอำเร่ือง trend และ vision ท่ีท ำไว้ไปคยุกนั วำ่จะปรับอย่ำงไรให้มนัคม 
เห็นศกัยภำพของตนเอง เห็นตวัเองท่ีเป็นแกนน ำ เห็นตวัเองท่ีเป็น ผอ. รองผอ. ให้เป็นสไตล์ของโรงเรียน ของ
ตนเอง ดทีูมฟุตบอล แมนยฯู ก็มีสไตล์ของตนเอง ทีมสโตรกซิตีก็้มีสไตล์ของตนเอง ทกุคนต้องมีสไตล์ของตนเอง 
เรำถึงจะมีควำมสขุเพรำะท ำตำมสไตล์ของเรำเองโดยยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 เลือก trends ท่ีท้ำทำยโรงเรียนตนเอง 

 ทบทวนวิสยัทศัน์ท่ีเขียนไว้ ว่ำเป็นสไตล์ของตนเองหรือไม่ อยำ่งไร เรำรู้วำ่ครูในโรงเรียนของเรำมีนิสยั
อยำ่งไร มีสไตล์อยำ่งไร  

 ปรับวิสยัทศัน์ท่ีเขียนไว้ใหมใ่ห้เป็นสไตล์ของตนเอง เพรำะวิสยัทศัน์ต้องดงึศกัยภำพของทกุตนใน
โรงเรียนเข้ำด้วยกนั  

 

 
 

 
 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมแต่ละโรงเรียนร่วมกนัปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของตน 

เสร็จแล้วให้ทุกกลุ่มน าผลงานมาวาง พิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่ม มีอะไรใกล้เคียงหรือแตกต่างกนั 



 
ความฉลาด ๘ ประการ (Multiple Intelligence) 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: วิสยัทศัน์ท่ีอำจำรย์ท ำในวนันีต้้องน ำไปหำรือกบัคณะครูในโรงเรียนท่ีไมไ่ด้มำ เม่ือ
เรำได้วิสยัทศัน์แล้ว เรำแปลงเป็นยทุธศำสตร์ วิสยัทศัน์ท่ีได้วนันีต้้องน ำไปพดูคยุในโรงเรียน สิ่งส ำคญัมำกคือต้อง
เห็นแนวโน้ม คนไทยชอบควำมทนัสมยั เหอ่ควำมทนัสมยัแตไ่มไ่ด้ตัง้สตใิห้ดี ต้องอำ่น trend ให้ออกว่ำโลกจะไป
อยำ่งไร และรับมือให้ได้ เพรำะฉะนัน้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ชค่วำมล้ำหลงั แตคื่อ กำรอำ่น trend โลก
ให้ออก และรู้ว่ำโลกจะไปทำงไหน  

ถ้ำเรำสงัเกตให้ดี  
๑. โลกจะให้ควำมสนใจกบัเร่ืองจิตใจ/จิตวิญญำณมำกขึน้ เพรำะวำ่กำรพฒันำระบบทนุนิยมท่ีเน้นวตัถุ

มนัท ำลำยทรัพยำกรมำกเกินไป ตวัอย่ำง VDO ในอเมริกำท่ีเรำได้ด ู (Story of Stuff) ก็พดูถึง ในมหำวิทยำลยั 
Harvard เร่ิมสอนเร่ืองของจริยธรรมกบักำรท ำธุรกิจ ซึง่จริงๆ ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่แตถ่กูทิง้ไปนำน เพรำะจริยธรรมต้องมี
ในกำรแพทย์ จรรยำบรรณแพทย์ จรรยำบรรณทนำยควำม จรรยำบรรณต ำรวจ ทกุคนต้องมีจรรยำบรรณหมด แต่
มนัลืม ฉะนัน้ โลกก ำลงัป่วยเพรำะเร่ืองไร้จรรยำบรรณ เม่ือป่วยคนก็รู้และพยำยำมกลบัมำใหม่ด้วยวิธีกำรตำ่งๆ 
เรำจะเห็นวำ่ หนงัสือเก่ียวกบัจิตใจ คนอำ่นหนงัสือธรรมะมำกขึน้ คนชัน้กลำงไปวดัมำกขึน้ แตก่ำรไปวดัไมใ่ชห่นี
โลก หรือปลีกวิเวก แตเ่พ่ือจะฟืน้พลงัตัง้สตแิล้วกลบัมำเผชิญกบัโลกใหม ่ แนวโน้มส ำคญัเร่ืองจริยธรรม คณุธรรม 
จิตวิญญำณ จะเป็นทิศทำงใหญ่ของโลก ชำตไิหนจบัได้ดี จบัได้แมน่ จบัได้เร็ว จะฟืน้เร็ว ระบบวตัถนุิยมจะลดลง 
คนจะพดูเร่ือง GNH (Gross National Happiness) มำกขึน้  

๒. คนพดูเร่ือง โลกร้อนมำกขึน้ ประเทศท่ีขบัเคล่ือนได้ดี อยูแ่ถวสวีเดน เดนมำร์ก นอรเวย์ สวิสเซอร์แลนด์ 
ประเทศท่ีมีประชำคมท่ีแข็งแรง ประชำชนท่ีมีกำรศกึษำ รับผิดชอบตอ่สงัคม ประเทศนัน้ก็จะรับมือกบัวิกฤต
ธรรมชำตไิด้ดี ดแูลกนัได้ดี 

 
น่ีคือ แนวโน้มท่ีเรำต้องอำ่นให้ออก อย่ำคิดวำ่กำรท ำเร่ืองปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเชย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การศึกษาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โลกสมัยใหม่ก าลังจะเลีย้วกลับมาเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพียงแตว่ำ่เทคโนโลยีมนัทนัสมยัมำกกว่ำเดมิ เรำต้องใช้
เทคโนโลยีให้เป็น กญุแจจะอยูท่ี่เทคโนโลยีเป็นของกลำง จะให้เป็นบวกก็ได้ เป็นลบก็ได้ ต้องใช้ให้เป็น จิตของ
มนษุย์ต้องเห็น คนท่ีบ้ำเทคโนโลยีเพรำะขำดสภำวะจิต ท่ีเรำทกุกลุม่ท ำเร่ืองจริยธรรมถกูแล้ว แตท่ ำอยำ่งไรไมใ่ห้
เชย ให้มีชีวิตชีวำ ให้มีทัง้อนุรักษ์และพัฒนาไปด้วยกัน โดยมีคุณธรรมเป็นตัว balance ทัง้คู่ ใช้ให้เป็น 

 
ผมเคยพดูถึง โฮเวิร์ด กำร์ดเนอร์ ซึง่เป็นนกักำรศกึษำคนส ำคญั เร่ืองความฉลาดทัง้ ๘ (Multiple 

Intelligence) แตท่ี่เน้นคือ Social Intelligence ตรงนีจ้ะเป็นเร่ืองใหญ่ของสงัคมไทย ควำมฉลำดทำงสงัคม คือรู้ว่ำ
ตนเองเป็นใคร จะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนอย่ำงไร จะคล่ีคลำยควำมขดัแย้งอยำ่งไร เป็นเร่ืองใหญ่ เพรำะตอ่ไป สงัคมไทย
เป็นสงัคมเดี่ยว พ่อแมไ่มมี่เวลำ ชมุชนไมไ่ด้ดแูล พฤติกรรมเดก็จะเปล่ียนไป Social Intelligence จะเป็นปัญหำ
ใหญ่ของสงัคมไทย ถ้ำคนอยู่ร่วมกนัไมไ่ด้ พดูกนัไมเ่ข้ำใจ มองหน้ำกนัก็ฆำ่กนัได้ น่ีเป็นผลผลิต เพรำะขำด Social 



Intelligence โรงเรียนสร้ำงได้ไหม วิชำสงัคม วิชำประวตัิศำสตร์ วิชำภำษำไทย สร้ำง Social Intelligence ได้แต่
เม่ือก่อนเรำไมค่ดิ เรำสอนสงัคมก็เร่ืองสงัคม ประวตัศิำสตร์ก็เร่ืองประวตัศิำสตร์ วฒันธรรมก็เร่ืองวฒันธรรม แต ่
Social Intelligence มนษุย์ทกุคนเกิดมำต้องรู้วำ่ เรำเป็นใคร พอ่แม่ ปู่ ย่ำตำยำย ของเรำมำจำกไหน  ชมุชน เมือง
ของเรำ  เมืองเขลำงค์นคร เป็นอยำ่งไร สร้ำงมำอยำ่งไร มีประวตัิศำสตร์มำอยำ่งไร มีสิ่งแวดล้อมอะไร มีวฒันธรรม
ประเพณีอะไรดีๆ Who am I? ส ำคญั มีรำกเหง้ำ คนท่ีไม่มีรำกคือคนท่ีไมมี่วนัเจริญ เจริญยำก เก่ียวข้องอยำ่งไรกบั 
Social Intelligence วิชำประวตัศิำสตร์จะเลำ่อย่ำงไรให้เขำภมูิใจ เห็นตวัตน ประวตัิศำสตร์เก่ียวข้องกบั
วฒันธรรมได้ไหม เก่ียวข้องกบัปรัชญำกำรด ำรงชีวิตไหม...เห็นไหม มนัเลน่ได้หมด แคเ่ร่ืองเดียว เร่ือง Social 
Intelligence แตเ่รำมีอีกตัง้ ๘ ด้ำน อำจเป็น ๘ ฐำนกำรเรียนรู้ของทำ่นก็ตำม แตท่ี่ส ำคญัทำ่นใช้วิธีอะไรจดักำร
เรียนรู้ ทำ่นเอำแตส่อนตวัหนงัสือ หรือเอำหนงัสือเป็นตวัลอ่แล้วพลิกกระบวนกำร เพรำะฉะนัน้ กำรท ำโครงกำร
เศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ชภ่ำระใหม ่แคพ่ลิกมมุมองกำรคยุ แล้วบรูณำกำรเร่ืองตำ่งๆ เข้ำด้วยกนั ท ำให้สนกุ ท ำให้มี
ชีวิตชีวำ ท ำให้เพ่ือนครูท่ีตำ่งคนตำ่งสอนหนัหน้ำมำคยุกนั Social Intelligence ก็จะเกิดขึน้กบัครู เด็กจะเกิด 
Social Intelligence ได้อย่ำงไร ถ้ำครูยงัไมมี่ Social Intelligence   

 
กำรจะน ำวิสยัทศัน์ไปคยุกบัเพ่ือนครู อยำ่งน้อยต้องท ำให้เห็นวำ่วิสยัทศัน์นีจ้ะเข้ำฐำนไหนก็ได้ มนัก็จะ

ไปสูห่ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของควำมเป็นมนษุย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ จะท ำแบบนีไ้ด้ ครูต้องเข้ำใจก่อนวำ่ 
มนัเข้ำได้หมด งำนนีคื้อ กำรบรูณำกำรแบบมีสว่นร่วม โดยกำรสนทนำกนั ก็จะเช่ือมพลงั เช่ือมควำมรู้ เช่ือมวิธีกำร 
เข้ำด้วยกนั และผมยืนยนัวำ่มนัไมใ่ชเ่ร่ืองล้ำหลงั มนัเป็นยทุธศำสตร์แหง่ศตวรรษท่ี ๒๑  

ให้แตล่ะโรงเรียนหำรือกนัวำ่ จะมีวิธีกำรส่ือสำรกบัครูในโรงเรียนอยำ่งไร จะมีกระบวนกำรสนทนำกนั
อยำ่งไรให้เห็นวำ่เศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่ไมใ่ชภ่ำระใหม่ เพียงแตพ่ลิกมมุมอง และจดักระบวนกำรบรูณำ
กำรแตล่ะสำระวิชำเข้ำด้วยกนั โดยให้เขียนเป็นขัน้ตอน ๕ ขัน้ ในการส่ือสารกับเพ่ือนครูในโรงเรียน

อย่างไร เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม เพรำะทำ่นรู้นิสยัใจคอของเพ่ือนครู ของผอ.ดี  
 
 
 
 
 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ให้แตล่ะโรงเรียนเก็บเอกสำรบนัไดกำรส่ือสำร เร่ือง trends และวิสยัทศัน์ท่ีได้ท ำไว้ 

กลบัโรงเรียน เพ่ือน ำไปเลำ่ หำรือ ส่ือสำร ท ำควำมเข้ำใจ หรือปรับปรุงคล่ีคลำยท ำควำมเข้ำใจร่วมกนักบัเพ่ือนๆ 
ครูในโครงกำร เวลำจะเลำ่ต้องเลำ่เร่ืองกระบวนกำรของกำรได้มำซึง่วิสยัทศัน์ได้อยำ่งไร เร่ิมตัง้แตท่ ำวิสยัทศัน์ขัน้ท่ี 
๑ เสร็จแล้วคิดเร่ืองแนวโน้ม เลือกแนวโน้มไปปรับวิสยัทศัน์ ต้องเลำ่ให้เพ่ือนฟังจะได้ไมเ่ป็นกำรยดัเยียด  

 
______________________________________________________________ 

 
 

ผู้เข้าร่วมแต่ละโรงเรียนร่วมกนัท างานเร่ืองการสื่อสารกับครูในโรงเรียน  



check out 
 

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ให้นัง่กลุม่ละ ๔ คน คละโรงเรียน ก่อนเร่ิมให้นัง่สงบ ตัง้สต ิสิ่งท่ีผมท ำกบัอำจำรย์
เหมือนกบัสิ่งท่ีอำจำรย์ท ำกบัเดก็ท่ีโรงเรียน ตัง้สติ มีสมำธิ ครุ่นคิด ว่ำ ตัง้แต่วันแรกถงึวันนี ้ มีอะไรท่ีเป็นสิ่ง
ใหม่ๆ สดๆ เกิดขึน้ในสมองและหัวใจของอาจารย์บ้าง ทัง้ในแง่ความคิด ในแง่ความรู้สึก แล้วเล่าให้
เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง คนละ ๒ นำที  

 
อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: Check out ทกุคนในกลุม่แล้ว เชิญบำงทำ่นท่ีอยำกแลกเปล่ียนในกลุม่ใหญ่ฟัง

ด้วย check out กลุม่ใหญ่ท่ำนละ ๑ นำที  
อ.ฤทธิชัย วิเศษชาญ: จำกโรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำ ตลอดเวลำท่ีผำ่นมำจนถึงตอนนีจ้ะขอ check out 

ด้วยห้องๆ เล็กๆ ห้องหนึง่ ห้องๆ นีจ้ะมีควำมเป็นห้องท่ีเป็นศนูย์ ศนูย์ทัง้ต ำแหน่ง ไมมี่ผู้อ ำนวยกำร ไมมี่รอง
ผู้อ ำนวยกำร ไมมี่หวัหน้ำ ไมมี่ทกุอย่ำง แล้วห้องๆ นัน้ต้องเป็นแก้วท่ีวำงเปลำ่ด้วย ผมฝันทกุครัง้เม่ือไปอบรมท่ีไหน
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงอยำกให้เป็นห้องนี ้แตพ่อกลบัเอำเข้ำจริงๆ ลองท ำดมูนัก็ยงัมีอำกำร อยำกให้เป็นแบบนี ้
เป็นห้องท่ีคยุกนัได้ ด้วยอำรมณ์ ควำมรู้สกึ แล้วจะแชร์กนัได้ดีขึน้ แตเ่ม่ือกลบัไปข้ำงนอกบทบำทหน้ำท่ีมนับงัคบั 
แตก่ลบัมำห้องนี ้ห้องแหง่แก้วแหง่ควำมวำ่งเปลำ่ แล้วจะเป็นควำมเข้ำใจท่ีงดงำมสดุๆ  

ผอ.สุเมธ ปานะถกึ: จำกโรงเรียนโนนสงัวิทยำคำร ห้องนีมี้ลกัษณะเป็นห้ององค์กรแหง่กำรเรียนรู้ซึง่มี ๓ 
สว่น ๑. สว่นบคุคล ท่ีแตล่ะคนมำแชร์กนั เอำควำมคดิของตนเอง เรำควำมรอบรู้ส่วนบคุคลมำแชร์กนั ๒. เป็น
Team learning ท่ีจบัคูค่ยุกนัเป็น ๒/๔ คน ๓. กลบัมำสูค่วำมเป็นองค์กร หลงัจำกท่ีได้ไปเรียนรู้ท่ีอ่ืนก็กลบัมำ
เรียนรู้ท่ีโรงเรียนตนเอง น่ีคือทำ่นได้สร้ำงและฝึกให้เรำไปสร้ำงองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ท่ีโรงเรียน ซึง่เรำได้เรียนรู้จำก
ทกุคน ทกุโรงเรียน น ำเอำสิ่งท่ีได้เรียนรู้มำพฒันำโรงเรียนเรำ ได้วิสยัทศัน์ ได้ trends ท่ีจะท ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเดนิไปอยำ่งสง่ำงำมและมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน 

สว่นเร่ืองมลูนิธิฯ ผมอยูใ่นระบบของรำชกำร อบรม ประชมุมำเยอะ เพิ่งจะมำอบรมของมลูนิธิฯ ไมก่ี่ครัง้ 
ถำมตนเองตลอดว่ำ ธนำคำรไทยพำณิชย์หรือสยำมกมัมำจลท ำเร่ืองนีเ้พ่ืออะไร เม่ือวำนนีไ้ด้ค ำตอบวำ่ ท ำ CSR 
เพ่ือคืนสิ่งตำ่งๆ ให้สงัคม ต้องกำรให้โรงเรียนพฒันำเพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีนกัเรียน มลูนิธิฯ ไมต้่องท ำเอง 
ฝำกให้พวกเรำไปท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ ฉะนัน้ โนนสงัวิทยำคำรน้อมรับท่ีจะท ำสิ่งนีใ้ห้เกิดกบัผู้ เรียน สดุท้ำย
นกัเรียนก็จะไปพฒันำสงัคมและประเทศชำติตอ่ไป 

อ.ล าพู โฮซิน: จำกโรงเรียนแมส่รวยวิทยำ กิจกรรรมตัง้แตว่นัแรกเดนิทำงมำก็คยุกนัวำ่ กิจกรรมจะจดั
อยำ่งไรคอ่นข้ำงหนกัใจ แตพ่อมำเจอไมมี่รูปแบบของกิจกรรมเลย ข้อคดิท่ีได้ จะน ำไปใช้แนน่อนคือ ก่อนท ำอะไร
เรียกสมำธิก่อนให้ตนเองมีสต ิก่อนท ำกำรใดๆ ให้วำงล ำดบัขัน้ตอน เสร็จแล้วท ำ ท ำแล้วกลบัมำเช็คอีก วำ่ถกูหรือ
ยงั ดีหรือยงั ได้หรือยงั พฒันำปรับเปล่ียนตลอดเวลำ และส่ือท่ีได้ดก็ูดีมำก อีกอยำ่งท่ีได้จำกผอ.ท่ีได้ให้ข้อคดิ คือ 
ในกำรท ำงำนท่ีน่ีบำงทำ่นต ำแหนง่ ผอ. รองผอ. ครู ครูใหม ่มำในนีท้กุคนไมมี่ต ำแหน่งเลย สงัเกตดปูระทบัใจทำ่น 

ผู้เข้าร่วม Check out ในกลุ่มย่อย 



ผอ.บำงทำ่น คือ ในกำรท ำงำนทกุคนไมมี่ต ำแหนง่เลย ช่วยวำดรูประบำยสี ซึง่เห็นได้ยำกมำก กำรท ำงำนเป็นแบบ
กลัยำณมิตร อยำกให้กำรท ำงำนแบบนีไ้ปใช้ในโรงเรียน 

อ.สมชาย ลาภประโยชน์: เพิ่งรู้วำ่สิ่งท่ีเรำท ำตรงนี ้ เรำท ำเพ่ือชำวโลกมนษุย์ท่ีมีชีวิตอยูท่กุวนันี ้ เป็น
ภำรกิจท่ียิ่งใหญ่มำก เช่ือว่ำจดุนีจ้ะระเบิดออกไปสูข้่ำงนอก มีทกุภมูิภำคท่ีเรำอยู ่ผมเช่ือวำ่ มนัจะเกิดจำกตวัเรำ 

อ.สุนีย์ หริพ่าย: จำกโรงเรียนวดัเกำะสวุรรณำรำม ขอบคณุมลูนิธิฯ ท่ีให้โอกำส ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตำ่ง
จำกครัง้ก่อนๆ ท่ีได้ร่วมอบรมมำ ก็ขอยกค ำสอนของพระพทุธเจ้ำคือ สบัปำยะ ๔ ตอนนีเ้รำมีครบหมดเลย ท่ีพกัท่ี
สขุสบำย อำหำรอร่อย ครูท่ีดีเป็นวิทยำกร ส ำคญัคือได้เพ่ือนท่ีเป็นกลัยำณมิตรท่ีดี ทัง้ ๔ องค์ประกอบได้เต็ม
สมบรูณ์ และท่ีส ำคญัคือได้ควำมรู้ใหม่ ทรำบวำ่ บำงท่ำนเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงดีมำก บำงท่ำนพอ
ทรำบบ้ำง บำงทำ่นไมท่รำบ ก็เป็นกำรเตมิควำมรู้เดมิ เสริมควำมรู้ใหม่ให้กบัพวกเรำทกุคน ก็เชิญชวนพวกเรำ
ปรบมือให้ก ำลงัใจ มลูนิธิ ทีมงำน และวิทยำกร และหวงัวำ่พวกเรำทกุคนจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูค่วำมส ำเร็จสมดัง่เจตนำรมณ์ของมลูนิธิฯ และพระบรมรำโชวำทของในหลวง 

คุณศศินี ลิม้พงษ์:  ยอมรับวำ่หลำยคนในนีไ้มรู้่จกั มำวนันีเ้ห็นหน้ำตำท่ียิม้แย้มแจ่มใส เห็นควำมผอ่น
คลำย เรำขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงมำนำน และขบัเคล่ือนเชิงทฤษฎีมำเยอะ ก็อยำกเห็นวำ่มมุมองกว้ำงขึน้ 
เพรำะวำ่ ทำ่นอำจำรย์ชยัวฒัน์เป็นคนใช้เศรษฐกิจพอเพียงอยำ่งมีกระบวนทำ่ และไร้กระบวนท่ำ และเป็นตวัอย่ำง
ท่ีน ำองค์ควำมรู้ตำ่งๆ มำประมวลให้เรำได้เรียนรู้ ท่ีส ำคญัท่ีสดุคือ กำรเรียนรู้จำกภำยใน คดิว่ำตนเองได้เตมิพลงั 
กำรเรียนรู้จำกภำยในเยอะ และเห็นวิธีกำรท ำเป็น step และรู้วำ่เรำจะน ำทฤษฎีท่ีได้เรียนรู้ไปท ำอย่ำงไร ก็เห็นกำร
สะท้อนจำกโรงเรียนเยอะแยะ ก็รู้สกึดีใจ และขอขอบคณุอำจำรย์ และได้เรียนรู้จำกพวกเรำกนัเอง  

อ.ชัยวัฒน์ ถริะพันธ์ุ: ผมอยำก check out กบัทำ่นทัง้หลำยบ้ำง หวัใจของเศรษฐกิจพอเพียง คือกำร
เรียนรู้ท่ีจะด ำรงอยูใ่นโลกศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นโลกท่ีมีควำมสลบัซบัซ้อน มีปัญหำตำ่งๆ มำกมำยพวกทำ่นทัง้หลำย
ก็ท ำออกมำเป็น trends กนัแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงไมใ่ชค่วำมเชย ไมใ่ชค่วำมล้ำหลงั ไมใ่ชก่ำรถอยหลงัเข้ำคลอง 
แตคื่อ เร่ืองการรู้จักเดนิสายกลางให้เป็น ใช้ชีวิตให้เป็น ใช้ชีวิตให้มีความหมาย มีคุณค่า มีความสุข อยู่

กับตนเองให้เป็น รู้จักรักตนเองให้ถูกทาง เม่ือเจอปัญหำก็ให้มองวำ่ มนัขดัเกลำเรำ ผมท ำงำนด้ำนกำร
เปล่ียนแปลงสงัคมตัง้แตเ่ป็นผู้น ำนกัศกึษำในประเทศเยอรมนั ซึง่ก็กินเวลำ ๔๐ ปี ก็ยงัไมห่ยดุยัง้ ทัง้ท่ีรู้ว่ำ
ประเทศชำตยิงัมีปัญหำมำกมำย แตค่วำมยำกล ำบำกท ำให้ผมต้องเรียนรู้ ทบทวน ยกระดบัตนเองตลอดเวลำ 
ควำมยำกล ำบำกไมเ่คยท ำให้คนแย่  

หัวใจส าคัญของกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะช่วยให้เพื่อนๆ เปล่ียนมุมมองใหม่ 
เราไม่ได้ท าอะไรใหม่ วิชาอะไรก็เหมือนเดมิเพียงแต่เปล่ียนมุมมองใหม่ ท าอย่างไรให้วิชาสังคม
กลายเป็น Social Intelligence วิชาประวัตศิาสตร์ ท าให้เรามีรากเหง้า ความภาคภูมิใจในตัวเอง ในบรรพ
บุรุษ เหน็คุณค่าในสิ่งท่ีบรรพบุรุษท าไว้ให้เรา เรียนวิทยาศาสตร์ท าให้เราเฉลียวฉลาด คิดเป็น มีเหตุผล 
วิชาชีววิทยาท าให้เราเหน็คุณค่าของระบบนิเวศน์ เพียงเปล่ียนมุมมองนิดเดียว ไม่ใช่ภาระเลย งดงาม 
และมีพลังมาก 

ฝำกอำจำรย์ไว้ ๑.เปล่ียนมมุมอง มองทบทวน รักตนเองให้เป็น เห็นปัญหำท่ีมำเผชิญเรำด้วยอีกมมุมอง
หนึง่ ๒. เห็นเพ่ือนมนษุย์ ในฐำนะท่ีเป็นทัง้สมหวงั ไมส่มหวงั คดิตรงกนัไมต่รงกนั เหมือนท่ีอำจำรย์เต้ย (ฤทธิไกร 
วิเศษชำญ) บอกวำ่ พอนัง่คยุกนัดีๆ มนัก็มีอะไรท่ีเตมิเต็มกนัได้ตลอดเวลำ เรำก็จะมี Social Intelligence เม่ือมี 



Social Intelligence แล้วเรำก็จะมี Emotional Intelligence มีควำมเฉลียวฉลำดในกำรควบคมุอำรมณ์ของตน คน
ไหนท ำได้ดีก็จะสำมำรถพดูกบัคนอ่ืนเขำ ถึงแม้จะไมเ่ห็นด้วย แต่ไมต้่องทะเลำะกบัคนท่ีคิดตำ่ง แตมี่วิธีคล่ีคลำย
ปัญหำอีกแบบหนึง่ สดุท้ำยคือ ทกุทำ่นจะเป็นแหลง่ส ำคญัท่ีท ำให้คนใช้ชีวิตอยำ่งมีควำมหมำย มีสต ิไมบ้่ำบริโภค 
ผมก็ชอบแตง่ตวัดีๆ แตง่ตวัเท่ๆ  แตผ่มก็จะไมเ่กินขอบเขตของผม ทกุคนจะรู้สภำวะของตนเอง ไมมี่สตูรส ำเร็จ
ตำยตวั แตรู้่วำ่ life style ของตนเองเป็นอยำ่งไร ทำงสำยกลำงอยู่ตรงไหน สภำวะของควำมสขุอยู่ตรงไหน แล้วจะ
สขุร่วมกบัคนอ่ืนอยำ่งไร แล้วตวัอำจำรย์เป็นพลงัส ำคญั อยำ่งท่ีอำจำรย์สมชำยบอกวำ่ เป็นก ำลงัหนึง่ของโลกใน
กำรเปล่ียนแปลง โลกต้องกำรคนอยำ่งพวกเรำ check out ครับ. 

 
______________________________________________________________ 

 


