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	 ก�อนิอ่�นิผู้มขอเท�าควิามไปถึงจุด็เริ�มต่�นิของควิามตั่�งใจที�มีต่�อโครงการ	“สานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่”	 
ด็�วิยเป็นิช่�อโครงการที�สั�นิ	กระชับ	และมีควิามหมาย	แต่�เม่�อพิจารณ์าแล�วิคำาวิ�า	“สานิ”	นัิ�นิ	ควิามหมาย
ไม�ใช�เร่�องราวิสั�นิๆ	หร่อสาระที�ต่่�นิเขินิ	เพราะเป็นิการผู้สานิต่�อยอด็จากต่�นิเร่�องออกไปได็�เร่�อยๆ	อย�าง 
ไม�มีวัินิจบสิ�นิ	

	 เป้าประสงค์ของโครงการฯ	นีิ�	กำาหนิด็ไวิ�วิ�า	เป็นิการทำาเพ่�อพัฒนิาองค์ควิามร่�	เสริมทักษะและสมรรถนิะ
ให�แก�คร่	นัิกจัด็การศึึกษา	และนัิกพัฒนิา	ด็�วิยการจัด็การเรียนิการสอนิแบบเชิงรุก	(active	learning)	
ผู้�านิกระบวินิการสานิเสวินิา	(dialogue)	ต่ามแนิวิทางของหนัิงส่อ	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก	เล�มนีิ� 
ที�พัฒนิาขึ�นิมาจากบันิทึกในิช่�อเดี็ยวิกันิที�	ศึาสต่ราจารย์	นิายแพทย์วิิจารณ์์	พานิิช	ได็�เรียบเรียงขึ�นิจาก 
การตี่ควิามหนัิงส่อ	และรายงานิวิิจัยของศึาสต่ราจารย์	Robin	Alexander	นัิกวิิจัยผู่้�ยิ�งใหญ�ด็�านิการศึึกษาของ
อังกฤษ	สังกัด็มหาวิิทยาลัย	Warwick	และมหาวิิทยาลัย	Cambridge	ค่อหนัิงส่อ	A Dialogic Teaching Companion  
(2020)	และรายงานิวิิจัย	Developing	dialogic	teaching:	genesis,	process,	trial	(2018)	ข�อม่ล 
ที�ใช�ในิการเขียนิบันิทึกนีิ�จึงมาจากผู้ลงานิวิิจัยและพัฒนิาของศึาสต่ราจารย์	Robin	Alexander	และคณ์ะ	 
ต่�อเน่ิ�องมานิานิกวิ�า	๓๐	ปี

	 โครงการสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่นีิ�	มุ�งเนิ�นิให�เกิด็การยกระด็บัการพัฒนิาและสร�างการเรยีนิร่�ร�วิมกันิด็�วิย	 
Online	PLC	ได็�อย�างเป็นิร่ปธิรรม	เป็นิการพัฒนิาคร่และนัิกจัด็การศึึกษาให�เป็นิคร่ที�สามารถดึ็งศัึกยภาพ
ของผู้่�เรียนิให�เกิด็การเรียนิร่�ครบต่ามเป้าหมายการเรียนิร่�ในิศึต่วิรรษที�	๒๑	เนิ�นิการฝึึกผู้่�เรียนิให�เรียนิร่�
จากการปฏิิบัติ่ต่ามด็�วิยการคิด็ที�เรียกวิ�า	การใคร�ครวิญสะท�อนิคิด็	(reflection)	ที�นิำาไปส่�การฝึึกทักษะ
การเรียนิร่�ที�ผู่้�เรียนิกำากับการเรียนิร่�ของต่นิเอง	(self-directed	learning)	เป็นิผู้�านิกระบวินิการสานิเสวินิา	
(dialogue)	ระหวิ�างผู่้�เรียนิกับคร่	และระหวิ�างผู่้�เรียนิกับเพ่�อนิผู่้�เรียนิด็�วิยกันิ

	 ด็�วิยควิามท�าทายของคร่ในิปัจจุบันิต่�อการจัด็การเรียนิการสอนิเปลี�ยนิไปมากจากในิอดี็ต่	ควิามเป็นิคร่ 
คงไม�ใช�การใช�พ่�นิที�เพียงแต่�ในิชั�นิเรยีนิหร่อแม�แต่�ในิอาณ์าบรเิวิณ์ของโรงเรยีนิเพยีงอย�างเด็ยีวิอีกต่�อไป	นัิ�นิก็ 
แสด็งวิ�าสิ�งศัึกดิ็�สิทธิิ�ที�อย่�หนิ�าชั�นิเรยีนิได็�เปลี�ยนิแปลงไปแล�วิ	หนิ�าที�คร่ไม�ได็�หยุด็อย่�เพียงแค�การค�นิหาหร่อ
เต่รียมเน่ิ�อหาสาระเพ่�อจัด็การเรียนิร่�ในิร่ปแบบเดิ็ม	แต่�ยังต่�องเพิ�มพ่นิการเรียนิร่�ทางช�องทางแพลต่ฟอร์ม
ออนิไลน์ิ	(online	learning)	เข�าไปด็�วิย

คำำานำากองทุุนเพื่่�อคำวามเสมอภาคำ 
ทุางการศึึกษา



	 โด็ยหนึิ�งในิจุด็มุ�งเนิ�นิที�สำาคัญ	ค่อ	การกระตุ่�นิให�เกิด็ศัึกยภาพด็�านิดี็ของผู่้�เรียนิออกมา	แล�วินิำาไปส่� 
การต่�อยอด็ให�เจริญงอกงามด็�วิยกระบวินิการสานิเสวินิา	(dialogue)	ทั�งระหวิ�างคร่กับผู่้�เรียนิ	และระหวิ�าง
ผู่้�เรียนิด็�วิยกันิเอง	เน่ิ�องจากการพ่ด็เป็นิกระบวินิการทางสมอง	หากคร่มีการจัด็การเรียนิการสอนิได็�อย�าง 
เหมาะสมผู่้�เรียนิก็จะเกิด็การเรียนิร่�ครบด็�านิต่ามเป้าหมายการเรียนิร่�ส่�ศึต่วิรรษที�	๒๑	อย�างลงลึกและ 
เช่�อมโยงโด็ยใช�กระบวินิการพฒันิาชุมชนิการเรยีนิร่�วิิชาชีพคร่	(Professional	Learning	Community	-	PLC)	 
ด็�วิยร่ปแบบออนิไลน์ิ	เพ่�อเป็นิพ่�นิที�สำาหรับแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�ระหวิ�างคร่	นัิกจัด็การศึึกษา	และนัิกพัฒนิา
ได็�มาร�วิมแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�จากประสบการณ์์	เพ่�อการพัฒนิาและสั�งสมควิามร่�ควิามเข�าใจที�มีต่�อการจัด็
กระบวินิการเรียนิการสอนิที�สามารถกระจายกลับส่�กลุ�มเป้าหมายได็�ในิวิงกวิ�าง

	 อีกประการหนึิ�งเห็นิได็�อย�างชัด็เจนิในิเวิทีสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่ที�จัด็ขึ�นิทั�ง	๔	ครั�ง	ค่อ	เร่�องของ	 
การใช�กระบวินิการสานิเสวินิา	(dialogue)	เป็นิเคร่�องม่อในิการพัฒนิาคร่ให�เป็นิคร่โค�ช	ที�เกิด็จากการมี 
ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิได็�ร�วิมแลกเปลี�ยนิประสบการณ์์และเต่ิมเต็่มให�คร่มีวิิธีิการและมุมมองต่�อการกลับไปพัฒนิา
กระบวินิการในิห�องเรียนิซ้ำำ�าอีกครั�ง	ก�อนิที�จะกลับมาแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�กันิด็�วิยประสบการณ์์ที�ลงลึกไปกวิ�าเดิ็ม

	 กระบวินิการพัฒนิาคร่ที�มีการจัด็จังหวิะเวิลาให�คร่ทด็ลองนิำาไปใช�	แล�วิจึงนิำากลับมาแลกเปลี�ยนิเรียนิร่� 
รวิมถึงได็�รับการเติ่มเต็่มจากผู่้�ทรงคุณ์วุิฒินีิ�ทำาให�ได็�เห็นิร่ปธิรรมเช่�อมโยงกับทฤษฎีี	และก�อให�เกิด็การขยาย 
ขอบเขต่ควิามร่�	ควิามเข�าใจ	โด็ยมีควิามมุ�งหวัิงให�เกิด็ผู้ลลัพธ์ิเชิงร่ปธิรรมในิการพัฒนิาให�ผู่้�เรียนิเป็นิ 
ผู่้�มีควิามสมบ่รณ์์พร�อมที�มีทักษะ	และสมรรถนิะการเป็นิผู่้�นิำาการเปลี�ยนิแปลง	(change	agent)	ต่ามแนิวิทาง 
เข็มทิศึการเรียนิร่�	เพ่�อให�คร่เกิด็ทักษะและสมรรถนิะในิการดึ็งศัึกยภาพออกมาเพ่�อพัฒนิาผู่้�เรียนิ	และหนุินิ
ให�สามารถคิด็เช่�อมโยงประเด็็นิการเรียนิร่�เข�ากับชีวิิต่จริงให�เหมาะกับควิามแต่กต่�างของบริบทในิชุมชนิ	
หร่อในิสังคมวิงกวิ�าง	ให�ผู่้�เรียนิได็�ฝึึกคิด็ส่�การเป็นิผู่้�มีส�วินิแก�ปัญหาเป็นิการพัฒนิาคุณ์สมบัติ่ของผู่้�ก�อการ	 
(agency)	ให�เกิด็ขึ�นิกับตั่วิผู่้�เรียนิ

	 ส่�อคลิปวิิดี็โอที�นิำาเสนิอกระบวินิการสอนิให�ห�องเรียนิในิร่ปแบบสานิเสวินิา	(dialogue)	ร�วิมกับการจัด็ทำา 
อินิโฟกราฟิก	เพ่�อสรุปเร่�องราวิของเร่�องเล�าคร่ต่�นิเร่�องจากโรงเรียนิที�อาสามาเข�าร�วิมโครงการ	ได็�แก�	 
โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	โรงเรียนิรุ�งอรุณ์	โรงเรียนิในิเคร่อข�ายของ	กสศึ.	ได็�แก�	โรงเรียนิบ�านิปลาด็าวิ	โรงเรียนิ	 
ในิเคร่อข�ายของม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	ในิพ่�นิที�นิวัิต่กรรมจังหวัิด็ศึรีสะเกษ	ได็�แก�	โรงเรียนิบ�านิขุนิหาญ	 
และโรงเรียนิบ�านินิาขนิวินิ	ที�ทางโครงการฯ	จัด็ทำาขึ�นินีิ�จะเอ่�อประโยชน์ิให�แก�ผู้่�สนิใจที�จะเข�ามาศึึกษาค�นิควิ�า
ได็�อย�างสะด็วิกโด็ยส่�อทั�งหมด็นีิ�จะจัด็เก็บไวิ�ที�	https://plc.scbfoundation.com	



	 เบ่�องหลังการถ�ายทำากระบวินิการสร�างการเรียนิร่�เพ่�อให�เกิด็วิงสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่นัิ�นิ	มีรายละเอียด็ 
ขั�นิต่อนิและวิิธีิการทำางานิที�ไม�ง�าย	แต่�ก็ไม�ยากที�คร่ผู่้�ร�วิมวิงจะนิำาไปออกแบบหร่อจัด็ต่�อเองได็�	แต่�ควิามจำาเป็นิ 
อย�างหนึิ�งค่อ	คำาชี�แนิะทั�งจากคณ์ะผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ	ทีมจากม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	และ
โรงเรียนิในิเคร่อข�ายต่�างๆ	ที�ต่�างก็มาเป็นิทั�งผู่้�ให�และผู่้�รับไปพร�อมๆ	กันิ	

	 กสศึ.	ขอขอบคุณ์	ศึาสต่ราจารย์	นิายแพทย์วิิจารณ์์	พานิิช	ผู่้�เป็นิต่�นิกำาเนิิด็ของหนัิงส่อเล�มนีิ�	ต่ลอด็จนิ 
เป็นิขุมพลังของการเรียนิร่�มากมายที�เกิด็ขึ�นิต่ามต่�อมา	ขอขอบคุณ์ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิทุกท�านิที�ได็�เข�ามาร�วิมเติ่ม 
คุณ์ภาพและควิามเข�มข�นิให�กับการเรียนิร่�ด็�วิยการเปิด็มิติ่ควิามเข�าใจใหม�ๆ	ให�กับวิงเสวินิาทั�ง	๔	ครั�ง	 
ขอขอบคุณ์	คร่แกนินิำาทุกท�านิที�นิำาเอาประสบการณ์์ในิการพัฒนิาชั�นิเรียนิมาแบ�งปันิ	ขอขอบคุณ์	“คร่ใหม�”	 
วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์	ผู่้�เรียบเรียงเน่ิ�อหา	และด่็แลออกแบบองค์ประกอบของหนิังส่อเล�มนีิ�ได็�อย�างสวิยงาม	 
ไปจนิกระทั�งถึงกระบวินิการจัด็พิมพ์ต่�นิฉบับ	ขอขอบคุณ์ม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	และโรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	 
ที�ได็�เข�ามาเป็นิภาคีร�วิมจัด็และเป็นิกำาลังสำาคัญที�ทำาให�โครงการ	“สานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่”	สำาเร็จลงได็�ด็�วิยดี็	

	 กสศึ.	หวัิงเป็นิอย�างยิ�งวิ�าทุกจังหวิะก�าวิของโครงการฯ	ที�มีผู้ลผู้ลิต่สำาคัญค่อ	หนัิงส่อเล�มนีิ�และบันิทึก	 
ในิร่ปแบบต่�างๆ	ที�ทางโครงการฯ	ผู้ลิต่ขึ�นิมาจากการเรียนิร่�ของคร่แกนินิำาทุกท�านิจะก�อให�เกิด็ผู้ลกระทบ 
ค่อ	การเปลี�ยนิแปลงที�เกิด็ขึ�นิกับชั�นิเรยีนิอันิเนิ่�องมาจากปฏิิสัมพันิธ์ิและกระบวินิการจดั็การเรยีนิการสอนิที� 
แต่กต่�างไปจากเดิ็มนีิ�จะก�อให�เกิด็แรงบันิด็าลใจที�เริ�มต่�นิจากการทด็ลองเล็กๆ	แล�วิส�งแรงกระเพ่�อมออกไป
อย�างกวิ�างขวิาง

สำานัิกพัฒนิาคุณ์ภาพคร่	นัิกศึึกษาคร่	และสถานิศึึกษา
กองทุนิเพ่�อควิามเสมอภาคทางการศึึกษา	(กสศึ.)



คำำานำาม่ลนิธิิสยามกัมมาจล

	 หนัิงส่อ	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก	เล�มที�ท�านิกำาลังถ่ออย่�ในิม่อขณ์ะนีิ�	เขียนิโด็ย	ศึาสต่ราจารย์	 
นิายแพทยวิ์ิจารณ์์	พานิิช	ผู่้�มีคุณ่์ปการแก�วิงการศึึกษาไทยมาอย�างยาวินิานิ	ซึ้ำ�งท�านิเขยีนิขึ�นิจากการต่คีวิาม
หนัิงส่อและรายงานิวิิจัยของ	๑)	ศึาสต่ราจารย์	Robin	Alexander	นัิกวิิจัยด็�านิการศึึกษาของอังกฤษ	 
สังกัด็มหาวิิทยาลัย	Warwick	และมหาวิิทยาลัย	Cambridge	:	หนัิงส่อ	A Dialogic Teaching Companion 

(2020)	และรายงานิวิิจัย	Developing	dialogic	teaching:	genesis,	process,	trial	(2018)	๒)	งานิวิิจัย 
แบบ	RCT	(Randomized	Controlled	Trial)	ในิอังกฤษ	ระหวิ�าง	ค.ศึ.	2014	-	2017	และ	๓)	และอีกงานิวิิจยัหนึิ�ง 
ทำาในิ	๕	ประเทศึ	ได็�แก�	สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	อินิเดี็ย	ฝึรั�งเศึส	และรัสเซี้ำย	โด็ยการสกัด็เน่ิ�อหา 
สาระสำาคัญโด็ยไม�ได็�เป็นิการแปล	นิำามาจัด็หมวิด็หม่�ให�อ�านิง�าย	เพ่�อให�เหมาะแก�คร่และนัิกการศึึกษาไทย	
ในิการนิำาไปปรับใช�ให�เหมาะสมต่ามบริบทของโรงเรียนิของต่นิเอง

	 ศึาสต่ราจารย์	นิายแพทย์วิิจารณ์์	พานิิช	ได็�เขียนิบันิทึกชุด็นีิ�ขึ�นิในิช�วิงเวิลาที�สำานัิกวิิชาการ	สำานัิกงานิ
คณ์ะกรรมการการศึึกษาขั�นิพ่�นิฐานิ	(สพฐ.)	กำาลังจัด็ทำาร�างหลักส่ต่รฐานิสมรรถนิะ	ซึ้ำ�งคาด็วิ�าจะมี 
ผู้ลบังคับใช�หลักส่ต่รนีิ�ในิ	พ.ศึ. ๒๕๖๖	หนัิงส่อเล�มนีิ�	ถ่อวิ�าเป็นิเล�มที�ต่�อเนิ่�องจากหนิังส่อคร่เพ่�อศิึษย์	 
สร�างการเรียนิร่�ส่�ระดั็บเช่�อมโยง	ซึ้ำ�งตี่พิมพ์ไปเม่�อปีที�ผู้�านิมา	ม่ลนิิธิิสยามกัมมาจลได็�ให�ควิามเห็นิไวิ�วิ�าเป็นิ
หนัิงส่อเล�มที�คร่ทุกท�านิรอคอย	เพราะเน่ิ�อหาสาระได็�นิำาเสนิอให�เห็นิบทบาทของคร่	วิ�าคร่ต่�องเปลี�ยนิบทบาท
จากคร่ผู่้�สอนิควิามร่�เป็นิคร่ฝึึกหร่อโค�ชให�ผู่้�เรียนิพัฒนิาควิามสามารถในิการเรียนิร่�ได็�เอง	และพัฒนิา 
การเรียนิร่�ไปส่�ระดั็บร่�เช่�อมโยงและปรับเปลี�ยนิต่นิเองได็�	

	 หนัิงส่อเล�มนีิ�	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก	เป็นิเหม่อนิภาคต่�อจาก	คร่เพ่ื่�อศิิษย์ สร�างการเรียนร่� 

ส่�ระดัับเชิ่�อมโยง เพราะเล�มนีิ�เนิ�นิที�การให�	“เคร่�องม่อ”	คร่โค�ชหร่อคร่ฝึึกในิการพัฒนิาสมรรถนิะผู้่�เรียนิ	 
ซึ้ำ�งนิ�าจะต่รงใจคร่ที�นิำาร�างกรอบหลักส่ต่รฐานิสมรรถนิะไปใช�จัด็การเรียนิการสอนิ	และมักจะตั่�งคำาถามวิ�า 
จะมีวิิธีิพัฒนิาศัึกยภาพผู่้�เรียนิและติ่ด็ต่ามศัึกยภาพผู่้�เรียนิได็�อย�างไร	 เคร่�องม่อในิหนัิงส่อเล�มนีิ�ค่อ	 
“การสอนิเสวินิา”	ซึ้ำ�งถ�าอ�านิให�ครบทุกบทจะเห็นิวิ�าการสอนิเสวินิานีิ�สามารถที�จะไปกระตุ่�นิหร่อสร�าง
สมรรถนิะผู่้�เรียนิได็�หลายด็�านิทีเดี็ยวิ	

	 “การสอนิเสวินิา”	ต่�างจากคำาวิ�า	“สานิเสวินิา”	ต่ามที�ศึาสต่ราจารย	์นิายแพทยวิ์ิจารณ์์	พานิิช	ท�านิได็�ให� 
คำานิิยามที�แต่กต่�างกันิดั็งนีิ�	

 สานเสวนา (dialogue) ค่อการแลกเปลี�ยนกันทางวาจา ที�มีความพิื่ถีีพิื่ถัีนดั�านสารสนเทศิ ความคิดั  

(idea) ข้�อม่ลหร่อสารสนเทศิ (information) และข้�อคิดัเห็น (opinion) โดัย สานเสวนามีมิติิดั�านการฟัังกัน  

และการไม�ดั�วนตัิดัสิน อย่�ดั�วย



 สอนเสวนา เป็นแนวทางสอนดั�วยคำาพ่ื่ดัที�ใชิ�พื่ลังข้องการสานเสวนา เพ่ื่�อกระตุิ�นและข้ยายความคิดั  

การเรียนร่� การร่� และความเข้�าใจข้องนักเรียน และเพ่ื่�อเอ่�อให�นักเรียนอภิิปราย ให�เหตุิผล และโติ�แย�ง  

การสอนดั�วยสานเสวนาเป็นการเช่ิ�อมการพ่ื่ดั การคิดั ปฏิิสัมพัื่นธ์์ทางสังคม ความร่� และวัฒนธ์รรม 

เข้�าดั�วยกัน 

	 “สานิเสวินิา”	ที�หลายท�านิคุ�นิเคยจึงไม�ใช�เร่�องเดี็ยวิกันิกับสอนิเสวินิา	แต่�ทั�งการสานิเสวินิาและ 
สอนิเสวินิาล�วินิให�ควิามสำาคัญกับท�าทีของกัลยาณ์มิต่ร	นัิ�นิค่อการรับฟังซึ้ำ�งกันิและกันิ	ให�คุณ์ค�ากับ 
ควิามคิด็เห็นิของทุกคนิ	และยิ�งไปกวิ�านัิ�นิค่อ	การสอนิเสวินิายังมีเป้าหมายเพ่�อการเรียนิร่�ที�ลึกซึ้ำ�ง

	 ประเด็็นิที�	๒	ค่อ	หนัิงส่อเล�มนีิ�ได็�ชี�ให�เห็นิบทบาทของคร่ในิการสร�างบรรยากาศึการพ่ด็คุย	คร่ต่�องมี
ควิามสามารถในิการตั่�งคำาถามเพ่�อกระตุ่�นิให�ผู่้�เรียนิคิด็	และสามารถสร�างบรรยากาศึให�ผู่้�เรียนิได็�ถ�ายทอด็
ควิามคิด็ออกมาเป็นิคำาพ่ด็	ค่อการสะท�อนิคิด็ของตั่วิเอง	แล�วิก็ต่�องสร�างบรรยากาศึให�เกิด็ควิามสนิใจ 
อยากฟังซึ้ำ�งกันิและกันิ	

	 คำาถามค่อคร่จะต่�องทำาอย�างไร	คร่จะต่�องตั่�งคำาถามแบบไหนิกันิจึงจะสร�างบรรยากาศึในิการพ่ด็คุย 
เพ่�อการเรียนิร่�	ท�านิจะหาคำาต่อบได็�จากหนัิงส่อเล�มนีิ�

	 หนัิงส่อเล�มนีิ�ยังเสนิอมุมมองใหม�ของควิามสัมพันิธ์ิระหวิ�างคร่กับศิึษย์	และศิึษย์กับศิึษย์ในิการสร�าง 
พลังการเรียนิร่�ร�วิมกันิในิชั�นิเรียนิ	นิอกจากนีิ�	หนัิงส่อเล�มนีิ�ยังขยายมุมมองต่�อคำาวิ�า	dialogue	ไปส่� 
ควิามเข�าใจใหม�วิ�าการถกเถียงก็เป็นิ	dialogue	แต่�ต่�องปรับท�าทีและวิิธีิการนิำาเสนิอข�อม่ล	เพราะเป้าหมาย
ในิการโต่�แย�งไม�ได็�ต่�องการเอาชนิะ	แต่�ต่�องการทำาควิามเข�าใจและเรียนิร่�ร�วิมกันิ	อันินีิ�เป็นิมุมมองสำาคัญ 
ของการนิำาเสนิอในิเร่�องของการสอนิเสวินิา	

	 หนัิงส่อเล�มนีิ�จะช�วิยเปิด็มุมมองผู่้�อ�านิในิหลายด็�านิ	และคร่จะได็�เคร่�องม่อในิการสร�างการเรียนิร่�	 
โด็ยเฉพาะเร่�องของการกระตุ่�นิการคิด็	ซึ้ำ�งเป็นิสมรรถนิะสำาคัญ	รวิมถึงสมรรถนิะอ่�นิๆ	ทั�ง	๖	ด็�านิ	

	 หากพิจารณ์า	๖	สมรรถนิะหลกัในิกรอบหลกัส่ต่รฐานิสมรรถนิะ	จะเหน็ิวิ�า	“สอนิเสวินิา”	เป็นิเคร่�องม่อ	 
ที�จะพัฒนิาสมรรถนิะแรกเลยค่อการร่�จักตั่วิเอง	และเคารพต่ัวิเอง	เพราะวิ�าการที�คร่เปิด็โอกาสให�ผู่้�เรียนิ 
ตั่�งคำาถาม	หาคำาต่อบ	และสะท�อนิคิด็ออกมาเป็นิคำาพ่ด็ของต่นิเองนัิ�นิ	ช�วิยทำาให�ผู่้�เรียนิได็�ค�นิพบตั่วิเอง	 
ได็�เห็นิจุด็ย่นิของตั่วิเอง	และทำาให�ผู่้�เรียนิเห็นิคุณ์ค�าในิตั่วิเอง	ซึ้ำ�งการเรียนิการสอนิที�ผู้�านิมามองข�ามเร่�องนีิ�ไป	 
ทั�งที�เป็นิสมรรถนิะพ่�นิฐานิของแต่�ละบุคคล	ซึ้ำ�งสามารถพัฒนิาได็�จากการสอนิเสวินิา	



	 นิอกจากนีิ�	“สอนิเสวินิา”	ยังช�วิยพัฒนิาสมรรถนิะในิการส่�อสาร	ก็ค่อ	ฝึึกให�พ่ด็เป็นิ	มีควิามสามารถ 
ในิการพ่ด็	เพ่�อสร�างการเรยีนิร่�ของต่นิเองและผู้่�อ่�นิจากการร่�จักตั่�งคำาถาม	เพ่�อทำาควิามเข�าใจและการเรยีนิร่� 
ไปพร�อมๆ	กับควิามสามารถในิการเข�าสังคม	ซึ้ำ�งจะส�งเสริมสมรรถนิะในิการทำางานิร�วิมกับผู่้�อ่�นิ	จาก 
การถามเป็นิและฟงัเป็นินัิ�นิเอง	สอนิเสวินิาให�ควิามสำาคัญกับการถามเพ่�อกระตุ่�นิการคิด็อย�างมีวิิจารณ์ญาณ์	 
ซึ้ำ�งเป็นิพ่�นิฐานิของสมรรถนิะการคิด็ขั�นิส่ง	โด็ยคร่จะมีบทบาทในิการตั่�งคำาถามกระตุ่�นิคิด็	ดั็งวิรรคทอง 
ในิหนัิงส่อเล�มนีิ�ที�วิ�า	“คร่ต่�องไม�ใช�แค�มีควิามสามารถในิการวิิเคราะห์คำาถาม	(ของผู่้�เรียนิ)	แต่�คร่ต่�องสามารถ
วิิเคราะห์ได็�วิ�าคำาต่อบนัิ�นิมาจากวิิธีิคิด็แบบไหนิ	จึงจะตั่�งคำาถามเพ่�อที�จะให�ผู่้�เรียนินัิ�นิพัฒนิาควิามคิด็ 
ให�ต่�อยอด็ต่�อไปได็�”	นิอกจากนีิ�	กติ่กาของสอนิเสวินิาที�รับฟังกันิ	และเปิด็พ่�นิที�ให�ผู่้�เรียนิทุกคนิได็�มีโอกาส
แสด็งควิามคิด็นีิ�	ยังเป็นิหลักการในิการพัฒนิาสมรรถนิะการเป็นิพลเม่องประชาธิิปไต่ยอีกด็�วิย

	 ม่ลนิิธิิฯ	จึงขอแนิะนิำาวิ�า	คร่ที�กำาลังคิด็หา	“เคร่�องม่อ”	ที�จะพาผู่้�เรียนิไปส่�การพัฒนิาสมรรถนิะหลัก 
ทั�ง	๖	ด็�านิ	ต่ามที�เป็นิเป้าหมายของหลักส่ต่รฐานิสมรรถนิะ	นิ�าจะทด็ลองนิำาวิิธีิการ	“สอนิเสวินิา”	นีิ�	 
ไปทด็ลองใช�	เพราะเป็นิเคร่�องม่อที�คร่ทำากระบวินิการเดี็ยวิ	ได็�ผู้ลการพัฒนิาหลายสมรรถนิะ	เพียงแต่�คร่
ต่�องทำาบ�อยๆ	ให�เกิด็เป็นิวิิถีการเรียนิร่�ร�วิมกันิ

	 สุด็ท�ายนีิ�	ม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	ต่�องขอขอบคุณ์	“คร่ใหม�	-	คร่วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์”	ผู่้�ช�วิยผู่้�อำานิวิยการ 
ด็�านิการจดั็การควิามร่�	โรงเรยีนิเพลนิิพัฒนิา	ในิฐานิะบรรณ์าธิิการของหนิงัส่อเล�มนีิ�	ที�ได็�ช�วิยขยายเน่ิ�อหา
เชิงวิิชาการและทฤษฎีีในิหนิงัส่อส่�การปฏิิบัติ่จริง	โด็ยมคีร่ทด็ลองนิำาแนิวิทางไปใช�และเขยีนิเร่�องเล�าสะท�อนิ
การสานิเสวินิาในิชั�นิเรียนิมาขยายควิามในิแต่�ละบท	ซึ้ำ�งเป็นิเร่�องเล�าสะท�อนิผู้ลลัพธ์ิของกระบวินิการ
สานิเสวินิา	(dialogue)	ระหวิ�างนัิกเรียนิกับคร่	และระหวิ�างนัิกเรียนิกับเพ่�อนินัิกเรียนิที�เกิด็ขึ�นิจริง	 
จากการทด็ลองปฏิิบัติ่การจริงของคร่ในิประเทศึไทยนัิ�นิเอง	ทำาให�แนิวิทางในิหนัิงส่อ	๑๖	บทเล�มนีิ�กลายเป็นิ
เคร่�องช�วิยให�คร่และผู่้�ที�สนิใจสามารถทำาควิามเข�าใจและปรับใช�ได็�ง�ายขึ�นิ	ม่ลนิิธิิฯ	จึงหวัิงวิ�าหนัิงส่อเล�มนีิ�	 
จะเป็นิเพ่�อนิร�วิมทางของคร่ที�ต่�องการเปลี�ยนิห�องเรียนิของต่นิเองที�มีอย่�ทั�วิประเทศึ	

ม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล





คำำานำาของผู้่�เขียน

	 หนัิงส่อ	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก เล�มนีิ�	จัด็ทำาขึ�นิเพ่�อร�วิมขบวินิการปฏิิร่ปการเรียนิร่�	หร่อปฏิิร่ป
การศึึกษาไทยส่�การศึึกษาแห�งศึต่วิรรษที�	๒๑	ที�ควิามเช่�อเร่�องกลไกการเรียนิร่�แต่กต่�างไปจากควิามเช่�อเดิ็มๆ	 
แบบสวินิทาง	เปลี�ยนิจากการศึึกษาแนิวิถ�ายทอด็ควิามร่�	มาเป็นิแนิวิส�งเสริมให�ผู่้�เรียนิสร�างควิามร่�ใส�ต่นิ	 
หนัิงส่อเล�มนีิ�มุ�งแนิะนิำาวิิธีิการที�คร่ช�วิยหนุินิศิึษย์ให�พ่ด็เพ่�อสร�างควิามร่�ใส�ต่นิ	ผู้�านิการพ่ด็ที�ถ่กต่�องเหมาะสม 
และมีพลังของคร่

	 เป้าหมายของการพ่ด็ในิห�องเรยีนิมีอย�างนิ�อย	๖	ประการค่อ	(๑)	กระตุ่�นิการคดิ็	(๒)	กระตุ่�นิการเรยีนิร่�	 
(๓)	ส่�อสาร	(๔)	สร�างควิามสัมพันิธ์ิเชิงประชาธิิปไต่ย	(๕)	เพ่�อสอนิ	และ	(๖)	เพ่�อประเมินิ

	 ห�องเรียนิสมัยใหม�	เป็นิห�องกิจกรรมของนัิกเรียนิที�นัิกเรียนิทำากิจกรรมเพ่�อการเรียนิร่�ของต่นิ	หนัิงส่อ	 
สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก แนิะนิำาวิิธีิพ่ด็ของคร่ที�ช�วิยกระตุ่�นิการคิด็	พ่ด็	และแสด็งพฤติ่กรรมของ
นัิกเรียนิ	ที�นิำาไปส่�การเรียนิร่�ที�ลึกและเช่�อมโยง	เป็นิการเรียนิร่�ที�เกิด็พัฒนิาการครบทุกด็�านิต่ามหลัก 
การเรียนิร่�สมัยใหม�	ที�ร�างพระราชบัญญัติ่การศึึกษาแห�งชาติ่	พ.ศึ.	....	ที�กำาลังรอเข�าสภาผู่้�แทนิราษฎีร	ระบุไวิ� 
อย�างดี็ยิ�ง

	 หนัิงส่อเล�มนีิ�นิำาเสนิอทั�งสาระเชิงทฤษฎีีที�ตี่ควิามจากหนิงัส่อ	A Dialogic Teaching Companion (2020)	 
และ	สาระจากการปฏิิบัติ่ในิบริบทของโรงเรียนิไทย	แล�วินิำามา	“สานิเสวินิา”	(dialogue)	กันิผู้�านิวิง	สานเสวนา 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาคร่ https://www.youtube.com/watch?v=hj5X-4sjlxI	ทางออนิไลน์ิ	ที�หากท�านิเข�าไป 
ชมรายการช�วิงที�คร่นิำาเสนิอ	และผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิให�ข�อเสนิอแนิะ	ท�านิจะเห็นิวิ�าการทำาหนิ�าที�คร่เป็นิปฏิิสัมพันิธ์ิ
ที�ละเอียด็อ�อนิต่�อการเรียนิร่�ของศิึษย์	คร่มีโอกาสเรียนิร่�และปรับปรุงการทำาหนิ�าที�นีิ�ได็�อย�างไม�สิ�นิสุด็	และทำาให� 
คนิที�รักควิามเป็นิคร่มีชีวิิต่ที�	“รำ�ารวิย”	การเรียนิร่�	โด็ยที�ข�อเรียนิร่�ที�ทรงคุณ์ค�ายิ�งอย�างหนึิ�งค่อ	ศึาสต่ร์และศิึลป์ 
ของสานิเสวินิา	เพ่�อการทำาหนิ�าที�คร่

	 สาระในิหนัิงส่อ	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก เล�มนีิ�จึงนิ�าจะช�วิยสะท�อนิให�คร่	คร่ของคร่	และผู่้�สนิใจ 
พัฒนิาการศึึกษาไทยได็�เห็นิวิ�า	 ทักษะสำาหรับการเป็นิคร่ที�ดี็นัิ�นิเรียนิร่�ได็�อย�างไม�ร่�จบ	และทุกคำาพ่ด็	 
ทุกพฤติ่กรรมของคร่	มคีวิามหมายต่�อการเรยีนิร่�ของศิึษย์ทั�งสิ�นิ	การฝึึกวิิธีิพ่ด็และวิิธีิแสด็งพฤต่กิรรมอ่�นิๆ	 
ของคร่ในิห�องเรียนิจึงเป็นิเร่�องสำาคัญยิ�งต่�อคุณ์ภาพของการศึึกษา	หนัิงส่อ	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก 
จัด็พิมพ์ขึ�นิเพ่�อร�วิมให�ควิามสำาคัญของมิติ่ดั็งกล�าวิ	และเพ่�อช�วิยเอ่�อควิามสะด็วิกแก�คร่ในิการฝึึกฝึนิต่นิเอง	
และฝึึกฝึนิกันิเอง	ส่�การเป็นิ	“คร่สมรรถนิะส่ง”



	 กิจกรรม	“สานเสวนาเพ่ื่�อพัื่ฒนาคร่”	นิ�าจะเป็นิส�วินิหนึิ�งของกิจวัิต่รประจำาของคร่และโรงเรียนิ	ซึ้ำ�งที�จริง 
ก็ค่อกิจกรรม	PLC	ที�เราคุ�นิเคยกันิดี็นัิ�นิเอง	และสาระสำาคัญอย�างหนึิ�งของการแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�ในิวิงดั็งกล�าวิ	 
ค่อวิิธีิพ่ด็ที�มีพลังของคร่ต่ามที�ระบุไวิ�ในิหนัิงส่อเล�มนีิ�	ที�ส�งพลังส่�การเรียนิร่�ของศิึษย์ในิมิติ่ที�กวิ�างและลึก	 
และเป็นิการเรียนิร่�ครบทุกมิติ่ของเป้าหมายการเรียนิร่�สมัยใหม�	ผู้มได็�เสนิอแนิะวิิธีิจัด็กิจกรรมในิโรงเรียนิไวิ� 
ในิบทที�	๑๔	และ	๑๕	ของหนัิงส่อแล�วิ	ท�านิสามารถนิำาไปปรับใช�ให�เหมาะต่�อบริบทของแต่�ละโรงเรียนิ

	 ผู้มขอขอบคุณ์คุณ์คร่แกนินิำาทุกท�านิที�นิำาข�อควิามในิต่�นิฉบับของหนัิงส่อ	(อ�านิได็�ที�	บล็อก	https://
www.gotoknow.org/posts/tags/สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก)	ไปลองใช�	และนิำามาแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�
ทางออนิไลน์ิ	PLC	ช�วิยให�ได็�มีควิามร่�ควิามเข�าใจวิ�าเม่�อนิำาสาระในิหนัิงส่อไปใช�ในิสถานิการณ์์จริง	เกิด็ผู้ล 
อย�างไร	ควิรมีการปรับใช�ให�เหมาะต่�อบริบทโรงเรียนิไทยอย�างไร	(โด็ยเฉพาะอย�างยิ�งเม่�อใช�การเรียนิออนิไลน์ิ	 
เพราะสถานิการณ์์การระบาด็ของโควิิด็	๑๙)	ขอขอบคุณ์คร่ใหม�	(วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์)	ที�กรุณ์าด็ำาเนิินิการ
ต่�างๆ	เพ่�อให�หนัิงส่อเล�มนีิ�มีชีวิิต่	ขอบคุณ์ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิในิวิงออนิไลน์ิ	PLC	สานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่	ที�ให� 
ข�อเสนิอแนิะที�ทรงคุณ์ค�ายิ�ง	ขอบคุณ์	กสศึ.	โด็ยเฉพาะ	ด็ร.อุด็ม	วิงษ์สิงห์	ที�ให�ทุนิสนัิบสนุินิการด็ำาเนิินิการ 
ออนิไลนิ	์PLC	สานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่	และร�วิมจัด็พิมพ์หนัิงส่อ	ขอบคุณ์ทีมงานิของม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	 
ภายใต่�ภาวิะผู่้�นิำาของผู่้�จัด็การม่ลนิิธิิ	คุณ์ปิยาภรณ์์	มัณ์ฑะจิต่ร	ที�ด็ำาเนิินิกิจกรรมต่�างๆ	อันินิำาไปส่�การจัด็พิมพ์ 
และเผู้ยแพร�หนัิงส่อเล�มนีิ�	ขอให�ผู้ลดี็ที�เกิด็ขึ�นิแก�นัิกเรียนิไทยและคร่ไทย	จงบันิด็าลผู้ลบุญให�แก�ทุกท�านิ 
ที�เกี�ยวิข�อง	ให�ท�านิได็�มีควิามสุขใจที�ได็�ร�วิมกันิทำาประโยชน์ิแก�สังคมไทยในิครั�งนีิ�

วิิจารณ์์	พานิิช
๓	พฤศึจิกายนิ	๒๕๖๔



คำำานำาของผู้่�เขียนร�วม

	 ต่�นิฉบับของหนัิงส่อเล�มนีิ�คัด็สรรมาจากเร่�องเล�าของคุณ์คร่ต่�นิเร่�องทั�ง	๑๐	ท�านิ	ที�อาสามาเข�าร�วิม
โครงการสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่	ซึ้ำ�งทางกองทุนิเพ่�อควิามเสมอภาคทางการศึึกษา	(กสศึ.)	เป็นิเจ�าภาพ
จัด็ขึ�นิ	การทำางานิเริ�มต่�นิจากการนิำาเอาบันิทึกชุด็	สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุกที�	ศึาสต่ราจารย์	นิายแพทย์
วิิจารณ์์	พานิิช	เขียนิไวิ�ไปตี่ควิาม	ต่กผู้ลึกควิามคิด็	แล�วินิำาไปแปลงให�เป็นิแผู้นิการสอนิ	จากนัิ�นิจึงนิำาลงส่�
การปฏิิบัติ่ในิชั�นิเรียนิ	

	 โครงการสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่นีิ�	 เกิด็ขึ�นิในิช�วิงที�สถานิการณ์์การระบาด็ของโควิิด็	๑๙	กำาลัง
รุนิแรง	ทำาให�ทุกโรงเรียนิที�มาเข�าร�วิมโครงการนีิ�ต่�องจัด็การเรียนิร่�ผู้�านิการออนิไลน์ิ	แต่�ในิที�สุด็อุปสรรค 
ในิข�อนีิ�ก็ได็�พลิกกลับเป็นิโอกาสที�เอ่�อให�การบันิทึกทั�งภาพและเสียงเป็นิไปอย�างง�ายด็าย	หนัิงส่อเล�มนีิ� 
จึงมีควิามพิเศึษกวิ�าเล�มอ่�นิๆ	ในิชุด็เดี็ยวิกันิ	ต่รงที�ผู่้�อ�านิสามารถอ�านิเร่�องเล�าจากห�องเรียนิร�วิมไปกับการ
รับชมบรรยากาศึในิชั�นิเรียนิออนิไลน์ิ	ที�จัด็กระบวินิการเรียนิการสอนิโด็ยอิงอาศัึยแนิวิทางการสานิเสวินิา
ไปพร�อมกันิด็�วิย	

	 คลิปวีิดิ็ทัศึน์ิที�สอด็แทรกอย่�ในิบทต่�างๆ	ต่ลอด็ทั�งเล�มนีิ�	เกิด็มาจากนิำ�าพักนิำ�าแรงของทีมวิิชาการประจำา 
โครงการฯ	ร�วิมกบัทีมงานิของม่ลนิิธิิสยามกมัมาจลที�จับม่อกันิอย�างแขง็ขันิ	ในิการผู้ลติ่งานิคณุ์ภาพให�เสรจ็ 
ทันิต่ามกำาหนิด็เวิลา	ทีมนีิ�รับหนิ�าที�แปลงคลิปที�ส�งต่รงจากชั�นิเรียนิมาตั่ด็ต่�อให�อย่�ภายในิกำาหนิด็เวิลาประมาณ์	 
๕	นิาที	เพ่�อให�คุณ์คร่ต่�นิเร่�อง	๕	ท�านิ	สามารถนิำาเสนิอการจัด็กระบวินิการเรียนิร่�ของต่นิอย�างกระชับ	 
ต่�อผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ	๕	ท�านิ	และเพ่�อนิคร่ที�เข�ามาร�วิมเรียนิร่�ในิแต่�ละคราวิผู้�านิการการประชุมแบบออนิไลน์ิ	
รวิมทั�งสิ�นิ	๔	เวิทีด็�วิยกันิ	ภายในิระยะเวิลา	๒	เด่็อนิเต็่ม	

	 ควิามเอาจริงเอาจังในิการปรับพัฒนิาชั�นิเรียนิให�ยกระดั็บขึ�นิไปเร่�อยๆ	ของคุณ์คร่ต่�นิเร่�องทั�ง	๑๐	ท�านิ	
ที�ผู้ลัด็เปลี�ยนิกันิเข�ามานิำาเสนิอภาพของชั�นิเรียนิหลังจากการได็�รบัคำาแนิะนิำาจากท�านิผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ	จึงเป็นิ
บันิทึกการเต่บิโต่ของคณุ์คร่แกนินิำากลุ�มหนึิ�งที�หาญกล�าเผู้ชญิหนิ�ากับควิามไม�ร่�	อีกทั�งยังเป็นิบันิทึกเส�นิทาง	 
การสร�างคุณ์ค�าให�กับงานิของต่นิ	แล�วิเกิด็ผู้ลลัพธ์ิค่อควิามเติ่บโต่ที�เกิด็ขึ�นิกับทั�งตั่วิเด็็กและตั่วิคร่เอง	 
ที�ค�อยๆ	เพิ�มพ่นิขึ�นิต่ามลำาดั็บเวิลาที�ก�าวิผู้�านิ	ซึ้ำ�งทั�งเร่�องเล�าจากห�องเรียนิที�ปรากฏิอย่�ในิหนัิงส่อเล�มนีิ� 
ก็ได็�บอกเล�าเอาไวิ�อย�างสอด็คล�องกันิกับข�อสรุปที�มาจากทั�งเสียงสะท�อนิของผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ	ของเพ่�อนิคร่	 
และของคุณ์คร่ต่�นิเร่�องที�ได็�กล�าวิไวิ�ในิวิงสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่ครั�งที�	๓	และครั�งที�	๔	



	 ดิ็ฉันิขอขอบพระคุณ์คุณ์ปิยาภรณ์์	มัณ์ฑะจิต่ร	 ผู่้�จัด็การม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	ที�ได็�ช�วิยเต่ิมเต็่ม
จินิต่นิาการสุด็บรรเจิด็ให�กับโครงการฯ	ขอบพระคุณ์	ด็ร.อุด็ม	วิงษ์สิงห์	และกองทุนิเพ่�อควิามเสมอภาค
ทางการศึึกษา	ที�ได็�กรุณ์าสนัิบสนุินิทุนิในิการด็ำาเนิินิการ	ขอบพระคุณ์ท�านิผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิทุกท�านิที�กรุณ์า 
นิำาเสนิอมุมคิด็สด็ใหม�	ต่ลอด็จนิข�อแนิะนิำาอันิเป็นิประโยชน์ิยิ�ง	ขอบคุณ์วิงเสวินิาดี็ๆ	ที�ก�อตั่วิขึ�นิจาก
ห�องเรียนิของเพ่�อนิคร่ทั�ง	๑๐	ท�านิ	ได็�แก�	คุณ์คร่ด็วิงหทัย	อุ�นิใจ	โรงเรียนิบ�านิขุนิหาญ	จ.ศึรีสะเกษ	 
คุณ์คร่ธีิรด็า	อุด็มทรัพย์	โรงเรียนิบ�านินิาขนิวินิ	จ.ศึรีสะเกษ	คุณ์คร่กนิกวิรรณ์	แหวินิเพ็ชร์	โรงเรียนิ
บ�านิปลาด็าวิ	จ.เชียงใหม�	คุณ์คร่เกศึรัต่น์ิ	มาศึรี	คุณ์คร่ภิญโญ	เสาร์วัินิดี็	โรงเรียนิรุ�งอรุณ์	กรุงเทพฯ	 
คุณ์คร่วิรรณ์วิรางค์	รักษทิพย์	คุณ์คร่นิิศึาชล	พ่นิวิศิึนิมงคล	คุณ์คร่นิินิฤนิาท	นิาคบุญช�วิย	คุณ์คร่บัวิสวิรรค์	 
บุญมาวิงษา	และคุณ์คร่จิต่ติ่นัินิท์	มากผู้ล	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	กรุงเทพฯ	ขอขอบคุณ์คุณ์คร่พงศ์ึศัึกดิ็�	 
ต่ะวัินิกาญจนิโชติ่	ที�ได็�ช�วิยจัด็ทำา	QR	Code	ให�สวิยงามแปลกต่า	ขอบคุณ์พี�ๆ	นิ�องๆ	ทีมงานิจากม่ลนิิธิิ
สยามกัมมาจล	และกองทุนิเพ่�อควิามเสมอภาคทางการศึึกษา	ที�ให�การสนัิบสนุินิโครงการนีิ�ในิทุกทาง

	 สุด็ท�ายนีิ�	ดิ็ฉันิขอนิ�อมกราบ	ศึาสต่ราจารย	์นิายแพทยวิ์ิจารณ์์	พานิิช	ที�ได็�กรุณ์ามอบบนัิทึก	สอนิเสวินิา 
ส่�การเรียนิร่�เชิงรุก	เอาไวิ�ให�เป็นิสมบัติ่ของสังคมไทย

วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์	
๙	พฤศึจิกายนิ	๒๕๖๔



สารบััญ

บัทุนำา
หน้้า ๒๖ - ๒๙

บัทุทุ่�

พืู่ดหลากชินิด
หน้้า ๓๐ - ๓๙

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�

กรอบัปฏิิบััติิการ 
สานเสวนาเพื่่�อเรียนร่�
หน้้า ๕๔ - ๗๐

บัทุทุ่�

ส่�การสร�างผู้ลลัพื่ธิ์
การเรียนร่�ส่งในทุุกด�าน
หน้้า ๔๐ - ๕๒



กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๑ วัฒนธิรรมปฏิิสัมพื่ันธิ์ 
(Interactive Culture)
หน้้า ๗๒ – ๗๙ 

บัทุทุ่�

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๒ พื่่�นทุ่�ปฏิิสัมพื่ันธิ์  
(Interactive Settings)
หน้้า ๘๐ - ๘๗

บัทุทุ่�

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๓ พืู่ดเพื่่�อเรียนร่�  
(Learning Talk)
หน้้า ๘๘ - ๑๐๐

บัทุทุ่�

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๔ พืู่ดเพื่่�อสอน 
(Teaching Talk)
หน้้า ๑๐๒ - ๑๒๔

บัทุทุ่�



๑๑
๑๒

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๕ ติั�งคำำาถาม (Questioning)
หน้้า ๑๒๖ - ๑๔๖

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๖ ขยายคำวาม (Extending)
หน้้า ๑๔๘ - ๑๖๑

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๘ โติ�แย�ง (Arguing)
หน้้า ๑๖๘ - ๑๗๐

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๗ อภิปราย (Discussing)
หน้้า ๑๖๒ - ๑๖๖

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�



๑๔
๑๓

๑๕
๑๖

ดัชิน่บัอกคำวามเป็นการสอน 
แบับัสานเสวนา
หน้้า ๑๗๒ - ๑๘๐

การพื่ัฒนาคำร่
หน้้า ๑๘๒ - ๑๙๓

การพื่ัฒนาคำร่ (ติ�อ) :  
กิจกรรมคำร่ร�วมกันพื่ัฒนาตินเอง
หน้้า ๑๙๔ - ๒๑๙

สรุป และข�อเสนอให�นำาไปใชิ� 
ในโรงเรียนไทุย (จบั)
หน้้า ๒๒๐ - ๒๓๑

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�

บัทุทุ่�



สารบััญ QR CODE

หน้้า ๕๒  สวินิสัต่ว์ิอักษร	๓	หม่�

หน้้า ๗๐  พิชิต่	๓	ด็�านิ	เชี�ยวิชาญอักษรส่ง

หน้้า ๗๙  กลอนิเพลง

บทท่� ๓

บทท่� ๔

บทท่� ๕



หน้้า ๘๗  ร�อยกรอง

หน้้า ๑๐๐  ขาวิ	ข�าวิ	ข�าวิ

หน้้า ๑๒๔  ลายไทย	ลายนิำ�า

บทท่� ๖

บทท่� ๗

บทท่� ๘



หน้้า ๑๓๙  ภ่มิธิรรม	ภ่มิไทย	ในิรามเกียรติ่�

หน้้า ๑๔๖  โครงงานิเพ่�อสร�างงานิให�ยั�งย่นิ

หน้้า ๑๘๐  เพลินิเรียนิร่�

บทท่� ๙

บทท่� ๑๓



หน้้า ๑๙๓  คุณ์ค�าต่ำานิานิพ่�นิบ�านิ	๔	ภาค

หน้้า ๒๒๗  มโหสถชาด็ก

หน้้า ๒๓๑  พร�อมให�	-	ใฝ่ึรับ

บทท่� ๑๔

บทท่� ๑๖



เวิทีสานิเสวินิา
เพ่�อพัฒนิาคร่	ครั�งที�	๑	
(๐๙.๐๙.๖๔)

เวิทีสานิเสวินิา 
เพ่�อพัฒนิาคร่	ครั�งที�	๓	
(๑๔.๑๐.๖๔)

เวิทีสานิเสวินิา 
เพ่�อพัฒนิาคร่	ครั�งที�	๒	
(๓๐.๐๙.๖๔)

เวิทีสานิเสวินิา 
เพ่�อพัฒนิาคร่	ครั�งที�	๔	
(๒๘.๑๐.๖๔)

QR Code เวทุ่สานเสวนาเพื่่�อพื่ัฒนาคำร่





สะดุ็ด็คิด็	หมายเลข	๑	 เจ�าของผู้ลงานิ	:	เด็็กชายโมไนิย์	ศิึริธัิญญะรัต่น์ิ



บันิทึกชุด็นีิ�วิ�าด็�วิยการจัด็ให�เกิด็การเรียนิจากการพ่ด็	

เพราะการพ่ด็เป็นิกระบวินิการทางสมอง	ช�วิยกระตุ่�นิสมองให�เจริญงอกงาม	 

รวิมทั�งจะเป็นิวิิธีิการบรรลุการเรียนิร่�ที�ลึกและเช่�อมโยงต่�อเน่ิ�องจากหนัิงส่อ	 

ครููเพ่ื่�อศิิษย์์ สรู้างการูเรีูย์นรูู้สู�รูะดัับเช่ื่�อมโย์ง	อีกด็�วิย	

คร่สามารถใช�วิิธีิการนีิ�กระตุ่�นิศัึกยภาพด็�านิดี็ของมนุิษย์ที�มีอย่�ในิศิึษย์ทุกคนิ	ให�เจริญงอกงาม	 

และปิด็กั�นิศัึกยภาพด็�านิลบของควิามเป็นิมนุิษย์ในิตั่วิศิึษย์	ให�ฝ่ึอไป	 

เพ่�อเปิด็ทางให�ศิึษย์พัฒนิาควิามดี็งามขึ�นิในิต่นิ



• •๒๖

	 บัันทึึกชุุด	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก	น้�		เขีียนเพื่่�อชุ้�แนวทึางจััดการเรียนร้� 
แบับัท้ึ�เรียกว่า	การเรียนร้�เชุิงรุก	(active	learning)	แนวทึางหนึ�ง	โดยม้ีเป้้าหมีาย
เพื่่�อฝึึกนักเรียนให�เรียนร้�จัากการป้ฏิิบััติิติามีด�วยการคิิดท้ึ�เรียกว่า	การใคร�ครวญ
สะท้�อนคดิ	(reflection)	ทึ้�นำาไป้สู่้ก่ารฝึกึทึกัษะการเรยีนร้�ท้ึ�นกัเรยีนกำากบััการเรยีนร้�
ขีองตินเอง	(self-directed	learning)	เป้น็	ผ่่านกระบัวนการ	สานเสวนา	(dialogue)	
ระหว่างนักเรียนกับัคิร้	และระหว่างนักเรียนกับัเพื่่�อนนักเรียนด�วยกัน	

	 กล�าวิใหม�วิ�า	บันิทึกชุด็นีิ�	วิ�าด็�วิยการจัด็ให�เกิด็การเรียนิจากการพ่ด็	เพราะ 
การพ่ด็เป็นิกระบวินิการทางสมอง	ช�วิยกระตุ่�นิสมองให�เจริญงอกงาม	และหากคร่
จัด็กระบวินิการอย�างถ่กต่�องเหมาะสม	(ต่ามแนิวิทางในิบันิทึกชุด็นีิ�)	นัิกเรียนิ 
จะเกิด็การเรียนิร่�ครบด็�านิต่ามเป้าหมายการเรียนิร่�แห�งศึต่วิรรษที�	๒๑	https://
www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/915/วิิถีสร�างการเรียนิ
ร่�เพ่�อศิึษย์ในิศึต่วิรรษที�-21-5846	และต่ามแนิวิทาง	เข็มทิศึการเรียนิร่�	2030	ของ	
OECD	https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/
learning/learning-compass-2030/	รวิมทั�งจะเป็นิวิิธีิการบรรลุการเรียนิร่�ที�ลึก 
และเช่�อมโยงต่�อเน่ิ�องจากหนัิงส่อ	คร่เพ่ื่�อศิิษย์ สร�างการเรียนร่�ส่�ระดัับเช่ิ�อมโยง  

https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/คร่เพ่�อศิึษย์
สร�างการเรียนิร่�ส่�ระดั็บเช่�อมโยง-21019	อีกด็�วิย	

๑
บัทุนำา



• •๒๗

	 คร่ไทยสามารถใช�วิิธีิการนีิ�	กระตุ่�นิศัึกยภาพด็�านิดี็ของมนุิษย์	ที�มีอย่�ในิศิึษย์ทุกคนิ	 
ให�เจริญงอกงาม	และปิด็กั�นิศัึกยภาพด็�านิลบของควิามเป็นิมนุิษย์ในิตั่วิศิึษย์	ให�ฝ่ึอไป	 
เพ่�อเปิด็ทางให�ศิึษย์พัฒนิาควิามดี็งามขึ�นิในิต่นิ	

	 บันิทึกชุด็นีิ�เขียนิขี�นิจากการตี่ควิามหนัิงส่อและรายงานิวิิจัยของศึาสต่ราจารย์	 
Robin	Alexander	นัิกวิิจัยผู่้�ยิ�งใหญ�ด็�านิการศึึกษาของอังกฤษ	สังกัด็มหาวิิทยาลัย	 
Warwick	และมหาวิิทยาลัย	Cambridge	ค่อหนัิงส่อ	A Dialogic Teaching  

Companion	(2020)	https://www.amazon.com/Dialogic-Teaching-Companion- 
handbook-educators/dp/1138570354	และรายงานิวิิจัย	Developing dialogic 

teaching: genesis, process, trial (2018)	https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/02671522.2018.1481140	ข�อม่ลที�ใช�ในิการเขียนิบันิทึกนีิ�จึงมาจาก 
ผู้ลงานิวิิจัยและพัฒนิาของศึาสต่ราจารย์	Robin	Alexander	และคณ์ะ	ต่�อเน่ิ�อง 
มานิานิกวิ�า	๓๐	ปี	มีงานิวิิจัยแบบ	RCT	(Randomized	Controlled	Trial)	ในิอังกฤษ	
ระหวิ�าง	ค.ศึ.	2014	-	2017	และอีกงานิวิิจัยหนึิ�งทำาในิ	๕	ประเทศึ	๕	วัิฒนิธิรรม 
ที�แต่กต่�างกันิ	ได็�แก�	สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	อินิเดี็ย	ฝึรั�งเศึส	และรัสเซี้ำย	ผู้มสกัด็มา 
เฉพาะส�วินิที�เป็นิแก�นิ	(ไม�ได็�แปล)	และจัด็หมวิด็หม่�ให�อ�านิง�าย	เหมาะแก�คร่และ
นัิกการศึึกษาไทยในิการนิำาไปปรับใช�ให�เหมาะสมต่ามบริบทของโรงเรียนิของท�านิ	

	 คำาวิ�า	“สานิเสวินิา”	มาจากภาษาอังกฤษวิ�า	dialogue	ซึ้ำ�งหมายถึงการสนิทนิา
แบบรับฟังซึ้ำ�งกันิและกันิ	ไม�ด็�วินิสรุปหร่อโต่�แย�งเอาชนิะ	ศึาสต่ราจารย์	Robin	 
Alexander	โยงคำานีิ�เข�ากับคำาวิ�า	oracy	เพ่�อเข�าหม่�กับคำาวิ�า	literacy	ซึ้ำ�งไทยเราใช�
คำาวิ�า	“ร่�หนัิงส่อ”	และขยายควิามต่�อได็�วิ�า	หมายถงึ	“อ�านิออก	เขียนิได็�	คิด็เลขเปน็ิ”	 
คำาวิ�า	oracy	จึงนิ�าจะหมายถึง	“พ่ด็เป็นิ”	หร่อ	“ร่�จักพ่ด็”	ขยายควิามได็�วิ�า	ร่�จักใช� 
การพ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ที�ครบด็�านิ	ลึกและเช่�อมโยง	รวิมทั�งพ่ด็ส่�อสารเป็นิ	และ 
ตั่วิบุคคลที�กระทำาการนีิ�ค่อนัิกเรียนิและคร่	โด็ยคร่มีวิิธีิการหนุินิให�นัิกเรียนิเรียนิร่� 
จากการพ่ด็หร่อการเสวินิาระหวิ�างนัิกเรียนิด็�วิยกันิ	และการเสวินิากับคร่	ซึ้ำ�งจะนิำาไปส่� 
ทักษะการเรียนิร่�ผู้�านิการเสวินิาในิชีวิิต่ประจำาวัินิ	(กับพ�อแม�	คนิในิครอบครัวิ	และ
คนิในิสังคมวิงกวิ�าง)	ด็�วิย	ซึ้ำ�งผู้มตี่ควิามต่�อวิ�า	เป็นิการฝึึกทักษะการเรียนิร่�	(learning	 
skills)	ในิร่ปแบบหนึิ�ง	รวิมทั�งเป็นิการฝึึกทักษะทางสังคมด็�วิย	
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	 ขอยำ�าวิ�าในิโลกยุคปัจจุบันิ	การกล�าวิวิ�า	การศึึกษามีเป้าหมายเพ่�อเรียนิร่� 
ให�บรรลุ	 literacy	 เป็นิคำากล�าวิที�ผิู้ด็	การศึึกษาเพ่�อวิางพ่�นิฐานิเด็็กส่�ชีวิิต่ที�ดี็ 
ในิปัจจุบันิและอนิาคต่ต่�องวิางรากฐานิการเรียนิร่�ที�ขยายมากกวิ�า	literacy	มากมาย	 
ไปส่�	 ทักษะแห�งศึต่วิรรษที�	๒๑	https://www.scbfoundation.com/media_ 
knowledge/document/915/วิิถีสร�างการเรียนิร่�เพ่�อศิึษย์ในิศึต่วิรรษที�-21-5846	 
https://widgets.weforum.org/nve-2015/chapter1.html	และเข็มทิศึการเรียนิร่�ส่�	 
ค.ศึ.	2030	https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/ 
learning/learning-compass-2030/	บันิทึกชุด็	“สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก”	นีิ�	 
มีเป้าหมายเสนิอแนิะวิิธีิจัด็การเรียนิร่�เพ่�อบรรลุเป้าหมายดั็งกล�าวิผู้�านิการเอาใจใส�
ฝึึกการพ่ด็ของนัิกเรียนิ	

	 การพ่ด็เป็นิ	“การกระทำา”	อย�างหนึิ�ง	คร่สามารถฝึึกให�นัิกเรียนิมีนิิสัยคิด็ก�อนิพ่ด็	 
และคิด็ก�อนิทำาได็�	และฝึึกให�มีนิิสัยคิด็ใคร�ครวิญหลังทำากิจกรรมใด็กิจกรรมหนึิ�ง 
เพ่�อการเรียนิร่�จากการปฏิิบัติ่นัิ�นิๆ	โด็ยที�ระหวิ�างปฏิิบัติ่นัิกเรียนิได็�ฝึึกพัฒนิานิิสัย
ช�างสังเกต่	เพ่�อนิำาเอาสิ�งที�เกิด็ขึ�นิระหวิ�างปฏิิบัติ่	และผู้ลของการปฏิิบัติ่มาคิด็ทบทวินิ
ใคร�ครวิญเพ่�อการเรียนิร่�ที�ลึกหร่อละเอียด็อ�อนิ	ในิเร่�องนัิ�นิๆ

	 จะเห็นิวิ�า	จากการพ่ด็ในิห�องเรียนิ	ศึาสต่ราจารย์	Robin	Alexander	สามารถ 
นิำามาพัฒนิาเป็นิทฤษฎีีหร่อหลักการสอนิที�เรียกวิ�า	dialogic	 teaching	(และ
บันิทึกชุด็นีิ�ใช�คำาวิ�า	“สอนิเสวินิา”)	สร�างเป็นิกรอบแนิวิทางปฏิิบัติ่	(framework)	 
๘	ประการ	ที�เรียกวิ�า	framework	for	dialogic	teaching	เป้าหมายค่อ	เป็นิแนิวิทาง
สำาหรับคร่จัด็กระบวินิการให�ศิึษย์ได็�	คิด็	–	ปฏิิบัติ่	–	คิด็	ต่�อเน่ิ�อง	ส่�การเรียนิร่� 
รอบด็�านิที�ลึกและเช่�อมโยง	

	 การพ่ด็เป็นิกระบวินิการทางสังคมที�เช่�อมโยงหร่อสานิสัมพันิธ์ิระหวิ�างมนิุษย์	 
ในิกรณี์นีิ�สาระที�เป็นิส่�อกลางค่อสาระหร่อเน่ิ�อหา	(content)	ในิบทเรียนิ	ที�คร่สามารถ 
จัด็บรรยากาศึแวิด็ล�อม	และจัด็กระบวินิการให�นิักเรียนิกล�าตี่ควิามสาระนัิ�นิ 
ผู้�านิการปฏิิบัติ่ของต่นิ	ที�นัิกเรียนิต่�างคนิอาจตี่ควิามจากหลากหลายมุม	 จึงมี 
หลายการตี่ควิาม	มีการรับฟังซึ้ำ�งกันิและกันิ	และมีการซั้ำกถามโต่�แย�ง	(ฉันิมิต่ร)	 
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เพ่�อให�เข�าใจชัด็เจนิหร่อต่รงกันิ	เพ่�อผู้ลลัพธ์ิ	๒	แบบค่อ	หาข�อสรุป	กับหาข�อที�
สรุปไม�ได็�	ซึ้ำ�งผู้ลลัพธ์ิประการหลังสำาคัญกวิ�า	เพราะนิำาไปส่�การตั่�งโจทย์เพ่�อเรียนิร่� 
ต่�อเน่ิ�อง	และเป็นิการฝึึกให�นัิกเรียนิกล�าอย่�กับควิามไม�ชัด็เจนิ	หร่อข�อโต่�แย�ง	 
เพ่�อทำาควิามเข�าใจเร่�องที�มีควิามซั้ำบซ้ำ�อนิส่ง	

	 คร่ที�เก�งจะสามารถหนิุนิให�ศิึษย์เช่�อมโยงประเด็็นิเรียนิร่�เข�ากับชีวิิต่จริงที�ต่นิ
ประสบในิชุมชนิของต่นิ	หร่อในิสังคมวิงกวิ�าง	ให�นัิกเรียนิได็�ฝึึกคิด็ส่�การเปน็ิผู่้�มีส�วินิ
แก�ปัญหา	ไม�นิิ�งด่็ด็าย	เป็นิการพัฒนิาคุณ์สมบัติ่	“ผู่้�ก�อการ”	(agency)	ขึ�นิในิต่นิ	 
คร่อาจหนิุนิให�นัิกเรียนิชวินิกันิทำาโครงการเพ่�อแก�ปัญหาหร่อพัฒนิาชุมชนิของต่นิ	 
การเรียนิร่�ก็จะมีลักษณ์ะ	“เรียนิจากการให�บริการ”	(service	learning)	และ
นัิกเรียนิได็�ฝึึกทักษะและสมรรถนิะการเป็นิผู่้�นิำาการเปลี�ยนิแปลง	(change	agent)	 
การเรียนิร่�ของเยาวิชนิในิพ่�นิที�ก็จะเช่�อมโยงกับการพัฒนิาพ่�นิที�	ภายใต่�กระบวินิทัศึน์ิวิ�า	 
สังคมมีควิามซ้ำบัซ้ำ�อนิส่งยิ�ง	และภายใต่�กระบวินิทศัึน์ิวิ�าเยาวิชนิต่�องเรยีนิร่�จากการฝึึก 
กระทำาการในิสถานิการณ์์จริง	

	 การพ่ด็	เช่�อมโยงกับการคิด็	และการกระทำา	ของนิักเรียนิ	ภายใต่�การชี�แนิะ 
และสนัิบสนุินิของคร่	สามารถนิำาไปส่�การเรียนิร่�ผู้�านิกิจกรรมสร�างสรรค์ได็�มากมาย	

	 บันิทึกชุด็นีิ�	จึงเป็นิการชกัชวินิคร่ให�ร�วิมกนัิฝึึกฝึนิต่นิเองให�มีสมรรถนิะในิการใช� 
คำาพ่ด็กระตุ่�นิการเรียนิร่�ครบทุกมิต่ิของนัิกเรียนิ	โด็ยนัิกเรียนิเองก็ร่�จักใช�คำาพ่ด็ 
ของต่นิกระตุ่�นิการเรียนิร่�ของต่นิและของเพ่�อนินัิกเรียนิด็�วิยกันิ	

วิิจารณ์์	พานิิช
๑๔	เมษายนิ	๒๕๖๔	ปรับปรุง	๒๓	และ	๒๖	เมษายนิ	๒๕๖๔	

วัินิครอบครัวิ
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๒
พืู่ดหลากชินิด

	 บัันทึึกชุุดน้�ยก	 “การพูื่ด”	 ข้ี�นเป้็นกิจักรรมีหลักท้ึ� เชุ่�อมีโยงสู่้่การเรียนร้� 
ท้ึ�ทึรงพื่ลัง	ซึ่ึ�งคิ่อนขี�างย�อนทึาง	หรือแติกติ่างจัากคิวามีเชุ่�อเดิมีในเรื�องการเรียนร้�	 
เชุ่นไทึยเรามี้	“คิาถานักป้ราชุญ์์”	ว่า	สูุ่	จัิ	ปุ้	ลิ	ซึ่ึ�งย่อมีาจัาก	สูุ่ติติะ	–	ฟััง	จัิติติะ	–	คิิด	 
ปุ้จัฉา	–	ถามี	และลิขีิติ	-	จัด	สู่ะทึ�อนการเรียนร้�แบับัเก่า	คิ่อเรียนโดยรับัถ่ายทึอด 
จัากผ่้�ร้�	ต่ิางจัากในบัันทึึกชุุดน้�ท้ึ�มุ่ีงให�ผ่้�เรียนพืู่ด	เพื่่�อเสู่นอคิวามีคิิดขีองตินออกมีา	
ไมี่ใชุ่แคิ่ถามีเพื่่�อให�ได�คิำาติอบัทึ้�ติายติัวเทึ่านั�น

	 เท�ากับบันิทึกชุด็นีิ�มุ�งเปลี�ยนิวัิฒนิธิรรมห�องเรียนิ	จากควิามเช่�อวิ�า	“ห�องเรียนิที�ดี็ 
ค่อห�องเรียนิที�เงียบ	มีคร่พ่ด็อย่�คนิเดี็ยวิ	นัิกเรียนิจะพ่ด็ได็�ต่�อเม่�อคร่อนุิญาต่ให�พ่ด็”	 
มาเป็นิ	“ห�องเรียนิที�ด็ีค่อห�องเรียนิที�ทั�งนัิกเรียนิและคร่พ่ด็กระตุ่�นิการเรียนิร่�ที� 
ทรงพลัง”	

	 การ	“หนุินิให�นัิกเรียนิพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�”	 นีิ�	 มุ�งหวัิงให�นัิกเรียนิพ่ด็ต่�างๆ	 กันิ	 
ในิลักษณ์ะพ่ด็ออกมาจากใจ	สะท�อนิควิามคิด็ที�แต่กต่�างหลากหลาย	เพ่�อนิำาไปส่�
การร�วิมกันิพิจารณ์าข�อม่ลและเหตุ่ผู้ลสนัิบสนุินิ	เป็นิการเรียนิแบบเนิ�นิกระบวินิการ
ฝึึกหัด็คิด็	เป็นิการ	“เรียนิพ่ด็เพ่�อเรียนิคิด็”	
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	 ควิามแต่กต่�างหลักของการเรียนิร่�ในิบันิทึกชุด็นีิ�จากการเรียนิร่�แบบเก�าค่อ	 
ในิการเรียนิร่�แบบเก�ามุ�งเรียนิควิามร่�ที�ชัด็เจนิแนิ�นิอนิ	หยุด็นิิ�งต่ายตั่วิ	แต่�ในิบันิทึก
ชุด็นีิ�เช่�อวิ�าการเรียนิร่�ยุคใหม�เป็นิการเรียนิร่�ที�ไม�ใช�แค�เรียนิควิามร่�	หร่อแค�เพ่�อร่�	 
แต่�ต่�องฝึึกเอาควิามร่�ไปใช�งานิในิหลากหลายบริบท	จนิเกิด็ทักษะหร่อสมรรถนิะ	 
ในิปฏิิบัติ่การที�พึงประสงค์อย�างหลากหลาย	เกิด็ควิามเช่�อและคุณ์ค�าที�พึงประสงค์	 
การเรียนิร่�ยุคใหม�จึงเป็นิกิจกรรมที�ซั้ำบซ้ำ�อนิและเป็นิพลวัิต่	มีควิามไม�ชัด็เจนิ	คลุมเคร่อ	 
หร่อมีแง�มุมที�ขัด็แย�งในิตั่วิเองด็�วิย	
 
	 เป้าหมายของการพ่ด็ในิห�องเรยีนิมีอย�างนิ�อย	๖	ประการค่อ	(๑)	กระตุ่�นิการคดิ็	 
(๒)	กระตุ่�นิการเรียนิร่�	(๓)	ส่�อสาร	(๔)	สร�างควิามสัมพันิธ์ิเชิงประชาธิิปไต่ย	 
(๕)	เพ่�อสอนิ	และ	(๖)	เพ่�อประเมินิ	
 
	 การพ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ในิที�นีิ�จึงมีการพ่ด็หลากชนิิด็ที�ควิรได็�ทำาควิามเข�าใจร�วิมกันิ
เสียก�อนิ	

พููดตอบคำำาถาม 

	 คำาพ่ด็ที�นัิกเรียนิคุ�นิเคยที�สุด็ค่อ	ต่อบคำาถาม	(answer)	สมัยผู้มเริ�มเรียนิหนัิงส่อ
เม่�อกวิ�า	๗๐	ปีมาแล�วินัิกเรียนิมีหนิ�าที�ฟังคร่สอนิ	นัิกเรียนิที�ด็ีต่�องตั่�งใจฟังคร่	 
ต่�องไม�คุยในิชั�นิเรียนิ	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�า	ต่�องไม�พ่ด็จนิกวิ�าคร่จะบอกให�พ่ด็	ซึ้ำ�งก็ค่อ
ต่อบคำาถาม	แต่�สมัยนีิ�ต่�องการให�นัิกเรียนิพ่ด็	หร่อสนิทนิากันิเพ่�อการเรียนิร่�ของต่นิ	 
บันิทึกชุด็นีิ�มุ�งแนิะนิำาคร่ให�มีวิิธีิหนุินิให�นัิกเรียนิสนิทนิากันิอย�างเข�าเร่�องเข�าราวิส่� 
การเรียนิร่�ที�ทรงพลัง	ให�นัิกเรียนิได็�ฝึึกทักษะการสนิทนิาในิร่ปแบบต่�างๆ

	 คำาถามสมัยผู้มเป็นินัิกเรียนิเก่อบร�อยทั�งร�อยเป็นิคำาถามปลายปิด็	ซึ้ำ�งหมายถึง
เม่�อนัิกเรียนิต่อบก็จบ	ส�วินิที�ไม�จบก็เพียงข�อเฉลยวิ�าต่อบถ่กหร่อผิู้ด็	ใครต่อบถ่ก	
ใครต่อบผิู้ด็	แต่�คำาถามเพ่�อการเรียนิร่�สมัยนีิ�เนิ�นิคำาถามปลายเปดิ็	ค่อไม�เนิ�นิคำาต่อบ
ถ่กผิู้ด็	เนิ�นิต่อบเป็นิคำาอธิิบายที�สะท�อนิการคิด็และการมีข�อม่ลสนัิบสนุินิ	



• •๓๒

	 คำาถามในิชั�นิเรียนิสมัยก�อนิจึงเนิ�นิต่รวิจสอบวิ�านัิกเรียนิมีควิามร่�หร่อไม�	แต่� 
คำาถามในิชั�นิเรียนิสมัยนีิ�เนิ�นิกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิคิด็	หร่อให�นัิกเรียนิได็�ฝึึกคิด็	 
เม่�อมีนัิกเรียนิคนิหนึิ�งต่อบ	ไม�วิ�าจะต่อบวิ�าอย�างไร	ก็จะมีคำาถามต่�อเน่ิ�องไปได็�เร่�อยๆ	 
นีิ�ค่อคำาถามปลายเปิด็	ในิสภาพนีิ�	การต่อบถ่กผิู้ด็ไม�สำาคัญเท�ากับคำาอธิิบายที�สะท�อนิ
การมีข�อม่ล	และมีวิิธีิคิด็ที�จะช�วิยให�เกิด็การสนิทนิาแลกเปลี�ยนิ	เพ่�อกระตุ่�นิ	หร่อ
ฝึึกการคิด็

	 สำาหรับนัิกเรียนิอนุิบาลถึงประถมศึึกษา	การพ่ด็โต่�ต่อบเป็นิส�วินิหนึิ�งของ 
การเรียนิร่�	 มีนัิกเรียนิจำานิวินิหนึิ�งที�ต่�องการควิามช�วิยเหล่อพิเศึษด็�านิการพ่ด็	 
ภาษา	และการส่�อสาร	ที�ในิหนัิงส่อเรียกวิ�าเด็็ก	SLCN	(Speech,	Language	and	
Communication	Need)	คร่ต่�องมีทักษะวิินิิจฉัยเด็็กกลุ�มนีิ�	และร่�วิิธีิช�วิยเหล่อ	

พููดเพู่�อต้�งคำำาถาม 

 ในิโลกยุคปัจจุบันิ	ทักษะการตั่�งคำาถามสำาคัญกวิ�าทักษะต่อบคำาถาม	เพราะ 
การตั่�งคำาถามนิำาไปส่�การคิด็สร�างสรรค์	หร่อการคิด็สิ�งใหม�	ที�เป็นิทักษะสำาคัญยิ�ง
ในิศึต่วิรรษที�	๒๑	ดั็งนัิ�นิ	ในิชั�นิเรียนิสมัยใหม�	นัิกเรียนิควิรได็�ร�วิมกันิตั่�งคำาถาม 
ในิทุกเร่�อง

	 นัิกเรียนิ	 ไม�วิ�าจะเป็นิชั�นิเด็็กเล็ก	ประถม	 มัธิยม	 ไปจนิถึงมหาวิิทยาลัย	 
ต่�างก็ได็�ช่�อวิ�าเป็นิ	“ม่อใหม�”	(novice)	ในิเร่�องต่�างๆ	ข�อดี็ของม่อใหม�ค่อ	มีมุมมอง
ต่�อเร่�องนัิ�นิๆ	จากมุมของผู่้�ไม�เคยพบเห็นิมาก�อนิ	นิำาไปส่�การตั่�ง	“คำาถามโง�ๆ ”	หร่อ	 
“คำาถามที�ไร�เดี็ยงสา”	 เพราะ	ม่อใหม�	 มีมุมมองหร่อวิิธีิมองสิ�งต่�างๆ	ต่�างจาก	 
“ม่อชั�นิคร่”	หร่อ	“ผู่้�เชี�ยวิชาญ”	ที�มักมองข�ามประเด็็นิพ่�นิๆ	ไป	คำาถามต่�อประเด็็นิพ่�นิๆ	 
บางครั�งนิำาไปส่�การคิด็สิ�งใหม�ๆ 	หร่อคิด็สร�างสรรค์	(creativity)	ที�เป็นิทักษะสำาคัญ
แห�งศึต่วิรรษที�	๒๑	คร่จึงต่�องพร�อมรับฟังคำาถามจากม่อใหม�	เพ่�อจะได็�เข�าใจวิิธีิคิด็
ของม่อใหม�ที�บางครั�งช�วิยให�คร่ได็�กลับไปค�นิควิ�าต่�อ	วิ�าประเด็็นิที�ม่อใหม�ตั่�งคำาถามนัิ�นิ	 
คำาต่อบที�ถ่กต่�องเป็นิอย�างไร	คร่ควิรใช�เป็นิโอกาสสร�างบรรยากาศึการเรียนิร่�ที� 
ทรงพลังอย�างไร	
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	 ที�สำาคัญยิ�งกวิ�า	คำาถามจากม่อใหม�ช�วิยให�คร่ได็�วิิเคราะห์คำาถามนัิ�นิวิ�ามาจาก 
วิิธีิคิด็แบบไหนิ	ซึ้ำ�งในิบางกรณ์ีอาจเป็นิวิิธีิคิด็ที�ดี็และแปลกใหม�	และบางคำาถาม 
ของศิึษย์ช�วิยสะท�อนิควิามเข�าใจหร่อการตี่ควิามผิู้ด็ๆ	ของศิึษย์	ที�คร่จะต่�องหาวิิธีิที�
แยบยลให�ศิึษย์ได็�เปลี�ยนิชุด็ควิามร่�ควิามเข�าใจเสยีใหม�	การช�วิยให�แก�ไขควิามร่�ผิู้ด็ๆ	นีิ�	 
มีคุณ์ค�ายิ�งต่�อศิึษย์	และที�นิ�าจะพบบ�อยยิ�งกวิ�า	ค่อ	คำาถามบ�งชี�ควิามร่�เดิ็มที�ผิู้วิเผิู้นิ	
ที�คร่จะได็�ใช�เป็นิข�อม่ลสำาหรับออกแบบการเรียนิร่�ที�ช�วิยให�ศิึษย์เรียนิร่�อย�างลึกและ
เช่�อมโยง	และที�สำาคัญยิ�งกวิ�าค่อ	สร�างนิิสัยการเรียนิร่�แบบลึกและเช่�อมโยง	ไม�หยุด็
อย่�ที�เรียนิร่�แบบต่่�นิ	(ท�องจำา	และเช่�อต่ามคัมภีร์โด็ยไม�ต่รวิจสอบ)	

	 คร่ต่�องฝึึกใช�คำาถามของศิึษย์เป็นิตั่วิช�วิยให�มองเข�าไปเห็นิสิ�งที�กำาลังเกิด็ขึ�นิ 
ในิสมองศิึษย์	ต่ามหลักการ	visible	learning	ของ	John	Hattie	ซึ้ำ�งก็ค่อควิามเข�าใจ
วิิธีิคดิ็ของศิึษย์นัิ�นิเอง	ที�จริงคร่ต่�องฝึึกและใช�ทกัษะนีิ�ต่ลอด็ในิทุกต่อนิของบันิทึกชุด็นีิ�	

	 อุด็มการณ์์สำาคัญค่อการจัด็ห�องเรียนิให�เป็นิ	“ชุมชนิขี�สงสัย”	(community	of	 
enquiry)	นิำาไปส่�การส�งเสริมให�คร่ได็�ฝึึกทักษะส�งเสริมให�	“ห�องเรียนิเป็นิชุมชนิ 
ขี�สงสัย”	ในิสหรัฐอเมริกาด็ำาเนิินิการโด็ย	Institute	for	the	Advancement	of	
Philosophy	for	Children	(IAPC)	https://www.montclair.edu/iapc/	ใช�คำาย�อ 
ของขบวินิการนีิ�วิ�า	P4C	-	Philosophy	for	Children	ซึ้ำ�งก็ค่อขบวินิการส�งเสริมและ
สร�างควิามร่�เกี�ยวิกับการเรียนิการสอนิแบบตั่�งคำาถาม	(inquiry-based	teaching)	
นัิ�นิเอง	มีบริการฝึึกคร่ให�มีทักษะนีิ�	

พููดเพู่�อแสดงจุุดยืืน้ หรืือแสดงพูลั้ง (Voice)

	 ข�อนีิ�เช่�อมไปส่�	“สิทธิิเด็็ก”	(children’s	right)	ด็�วิย	และเช่�อมโยงไปส่�เด็็กที� 
อย่�ในิฐานิะด็�อยโอกาส	เช�นิ	ต่�างสีผิู้วิ	ต่�างศึาสนิา	ต่�างภาษา	ที�คร่พึงระมัด็ระวัิงวิ�า	 
คำาพ่ด็บางคำาอาจก�อปมด็�อยแก�เด็็กบางคนิ	

	 คำาพ่ด็แบบนีิ�มุ�งแสด็งควิามมุ�งหวัิง	ข�อคิด็เห็นิ	ไอเด็ีย	อารมณ์์	ควิามต่�องการ	 
รวิมทั�งแสด็งตั่วิต่นิ	เป็นิคำาพ่ด็ที�แสด็งจุด็ย่นิและสิทธิิ	เป็นิการส�งสัญญาณ์ต่�อคร่ 
และเพ่�อนินัิกเรียนิด็�วิยกันิ	วิ�าพึงรับฟังและปฏิิบัติ่ต่�อกันิด็�วิยควิามเอาใจใส�	
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	 ในิประเทศึที�มีปัญหาทางสังคมหร่อเช่�อชาติ่	(เช�นิสหรัฐอเมริกา)	เร่�องคำาพ่ด็
และท�าทีของผู่้�พ่ด็มีควิามอ�อนิไหวิที�จะถ่กเข�าใจไปในิทางเหยียด็ผิู้วิ	รวิมทั�งคร่และ
โรงเรียนิต่�องอด็ทนิต่�อการแสด็งออกในิทางขัด็แย�ง	ประเทศึไทยเราไม�มีปัญหานีิ� 
ชัด็แจ�ง	แต่�คร่พึงต่ระหนัิกวิ�า	คำาพ่ด็หร่อท�าทีของคร่ต่�อเด็็กบางคนิหร่อบางกลุ�ม 
อาจสร�างปัญหาต่�อการพัฒนิาควิามมั�นิใจในิตั่วิต่นิ	(self-esteem)	ของเด็็ก	เร่�องนีิ� 
ผู้มเคยมีประสบการณ์์ต่รงต่อนิอายุ	๑๐	ขวิบ	เรียนิชั�นิ	ม. ๑	(สมัยนัิ�นิชั�นิประถมศึึกษา 
ส่งสุด็ค่อ	ชั�นิ	ป. ๔)	ในิโรงเรียนิประจำาจังหวัิด็	ในิฐานิะเด็็กบ�านินิอกห�างไกลจาก
ตั่วิเม่อง	

	 นิอกจากนัิ�นิ	ปฏิิสัมพันิธ์ิในิโรงเรยีนิระหวิ�างคร่กบันัิกเรียนิ	และระหวิ�างนิกัเรียนิ
ด็�วิยกันิ	ทั�งด็�านิคำาพ่ด็และพฤติ่กรรม	เป็นิกระบวินิการทางสังคมที�มีส�วินิสร�างทักษะ
ทางสังคม	(social	skills)	ที�ดี็ที�เหมาะสมให�แก�นัิกเรียนิ	เช�นิ	ทักษะการรับฟังผู่้�อ่�นิ 
ด็�วิยท�าทีให�เกียรติ่หร่อเคารพ	ทักษะแสด็งควิามเห็นิอกเห็นิใจหร่อเอ่�อเฟ้�อต่�อ 
ควิามต่�องการของผู่้�อ่�นิ	

	 ขอยำ�าวิ�าการ	“พ่ด็เพ่�อเรียนิร่�”	นัิ�นิ	มีทั�งการพ่ด็เสนิอ	(initiate)	และการพ่ด็สนิอง	 
(response)	คร่สามารถใช�การพ่ด็ทั�งสองแนิวินีิ�เพ่�อการเรียนิร่�และพัฒนิานัิกเรียนิ
ในิหลากหลายมิติ่ของการเรียนิร่�	ในิศึต่วิรรษที�	๒๑	โด็ยพึงต่ระหนัิกวิ�า	จริงๆ	แล�วิ
ไม�ใช�เพียงเร่�องการพ่ด็	แต่�เป็นิเร่�องของการส่�อสาร	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�ามีการส่�อสาร 
ที�ไม�ใช�คำาพ่ด็	(non-verbal	communication)	ด็�วิย	“การเรียนิจากการพ่ด็”	ในิบันิทึก
ชุด็นีิ�แท�จริงแล�วิเป็นิการ	“เรียนิจากการส่�อสารที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ”	

	 กลับมาที�สิทธิิเสียง	(voice)	ของนัิกเรียนิ	หนัิงส่อ	A Dialogic Teaching  

Companion บอกวิ�า	มี	๔	ด็�านิค่อ	(๑)	มีโอกาสพ่ด็	(๒)	แสด็งข�อคิด็เหน็ิของต่นิเอง	 
(ไม�ใช�ลอกเลียนิจากคนิอ่�นิ)	(๓)	พ่ด็ในิภาษาหร่อถ�อยคำาของต่นิ	(๔)	ได็�รับการรับฟัง	 
ซึ้ำ�งผู้มขอเสนิอควิามเหน็ิส�วินิตั่วิวิ�า	คร่พึงฝึึกให�นัิกเรียนิได็�ต่ระหนิกัวิ�า	สิทธิิ	(rights)	
ค่�กับควิามรับผิู้ด็ชอบ	(responsibilities)	นิักเรียนิจึงต่�องฝึึกใช�สิทธิิเสียงของต่นิ 
อย�างมีควิามรับผิู้ด็ชอบ	ด็�วิยท�าทีสุภาพ	เคารพข�อคิด็เห็นิที�แต่กต่�าง	
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	 หนัิงส่อเสนิอ	๔	คำาถาม	สำาหรับคร่นิำามาปรึกษาหาร่อกันิค่อ	(๑)	มีวิิธีิใด็บ�าง
ที�จะส�งเสริมให�นัิกเรียนิทุกคนิพ่ด็เสนิอควิามเข�าใจหร่อข�อคิด็เห็นิของต่นิออกมา	 
(๒)	คร่ทำาอย�างไรเพ่�อให�นัิกเรียนิเห็นิวิ�าทุกข�อคิด็เห็นิได็�รับการรับฟังและยอมรับ	 
(๓)	เม่�อนัิกเรียนิพ่ด็	คร่ได็�ยินิเสียงของใคร	(ของตั่วินัิกเรียนิเอง	หร่อไปจำาคำาพ่ด็
มาจากที�อ่�นิ)	(๔)	หากคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิแหวิกแนิวิไปจากแผู้นิการสอนิหร่อ 
ควิามคาด็หวัิงของคร่	จะทำาอย�างไร	

	 คำาต่อบของผู้มต่�อคำาถามข�อ	๔	ค่อ	“ใช�หลักการสานิเสวินิา”	ชวินินัิกเรียนิ 
ทั�งชั�นิทำาควิามเข�าใจคำาพ่ด็หร่อข�อเสนิอนัิ�นิ	เจาะหาข�อม่ลหลักฐานิและวิิธีิคิด็หร่อ
ควิามเช่�อที�อย่�เบ่�องหลัง	 เพ่�อทำาควิามเข�าใจคำาพ่ด็นัิ�นิในิมิติ่ที�ลึกซึ้ำ�งอาจนิำาไปส่� 
การรวิมต่วัิกันิของนิกัเรียนิ	ร�วิมกนัิแก�ไขปญัหาสังคมให�แก�ชุมชนินัิ�นิๆ	เปิด็ช�องทางส่� 
การเรียนิร่�ประเด็็นิสำาคัญในิชีวิิต่จริง	

	 การจัด็การคำาพ่ด็ในิห�องเรียนิ	จะทรงพลังยิ�งต่�อการเรียนิร่�	หากนิำาไปส่�การกระทำา 
ของนัิกเรียนิ	เพ่�อการเรียนิร่�จากสภาพชีวิิต่จริง	

	 หนัิงส่อเต่่อนิวิ�า	มี	“สิทธิิที�จะเงียบ”	(right	to	be	silent)	ด็�วิย	คร่พึงต่ระหนัิก
และจัด็การสิทธิินีิ�เป็นิ	“สมศัึกดิ็�มีควิามเห็นิอย�างไร	(ให�เวิลาคิด็	๑	นิาที	ยังไม�มี 
เสียงต่อบ)	ยังนึิกไม�ออกใช�ไหม	ไม�เป็นิไรเดี็�ยวินึิกออกยกม่อขอต่อบได็�”	โด็ยคร่ 
ต่�องไม�ล่มที�จะสังเกต่นัิกเรียนิบางคนิที�มีควิามต่�องการควิามช�วิยเหล่อในิการฝึึกทักษะ 
ด็�านิภาษาและการพ่ด็	(SLCN	–	Speech,	Language,	Communication	Need)	หร่อมี 
ควิามอ�อนิแอด็�านิ	oracy	และหาทางช�วิยเหล่ออย�างทันิท�วิงที	ไม�ปล�อยให�เป็นิปัญหา
ระยะยาวิของนัิกเรียนิผู่้�นัิ�นิ	

การืรื่วมกิจุกรืรืมแบบไรื้เสียืง (Voiceless participation)

	 คร่พึงระมัด็ระวัิงวิ�า	อาจมีนัิกเรียนิบางคนิเข�าร�วิมกิจกรรมในิชั�นิเรียนิกับเพ่�อนิๆ	 
อย�างเอาจริงเอาจัง	แต่�เป็นิการเข�าร�วิมแบบทำาต่ามที�ผู่้�อ่�นิกำาหนิด็หร่อบงการ	ไม�ได็�
คิด็เองหร่อมีส�วินิร�วิมคิด็	หากคร่ปล�อยให�นัิกเรียนิคนิใด็มีพฤติ่กรรมเช�นินัิ�นิต่ลอด็ไป	 
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จะเป็นิการทำาร�ายศิึษย์ทางอ�อม	เพราะนัิกเรียนิคนินัิ�นิจะขาด็โอกาสฝึึกตั่วิเองให�
มีสมรรถนิะด็�านิการเป็นิผู่้�ก�อการ	หร่อผู่้�กระทำาการ	(agentic	competencies)	 
ที�มีควิามสำาคัญยิ�งต่�อการด็ำารงชีวิิต่ในิปัจจุบันิและอนิาคต่	

	 วิิธีิแก�ง�ายนิิด็เดี็ยวิ	ค่อ	คร่ชี�ให�ศิึษย์ผู่้�นัิ�นิเป็นิผู่้�นิำาเสนิอผู้ลงานิ	หร่อเป็นิผู่้�ต่อบ
คำาถามและอธิิบายเหตุ่ผู้ล	นัิกเรียนิก็จะเต่รียมตั่วิแสด็งบทบาทเหล�านัิ�นิ	ค่อต่�อง 
คิด็ไปต่ลอด็เวิลาที�ร�วิมทำากิจกรรมกับเพ่�อนิ	

พููดทวน้คำวามจุำา (Recitation)

	 นีิ�ค่อการพ่ด็มาต่รฐานิของนิกัเรียนิที�ด็ำาเนิินิการมาตั่�งแต่�สมัยโบราณ์	ต่�อเนิ่�องมา 
จนิปัจจุบันิ	เป็นิส�วินิหนึิ�งของกระบวินิการที�เรียกวิ�า	IRF	(Initiation-Response-	
Feedback)	หร่อ	IRE	(Initiation-Response-Evaluation)	ค่อคร่เริ�มกิจกรรม 
ด็�วิยคำาถาม	(initiation)	ให�นัิกเรียนิต่อบ	(response)	ต่ามด็�วิยคำาเฉลย	(feedback)	
ซึ้ำ�งโด็ยทั�วิไปคำาถามมักเป็นิคำาถามที�ต่�องการคำาต่อบต่ายตั่วิ	(หร่อคำาถามปลายปิด็)	 
เม่�อชี�ให�นัิกเรียนิต่อบ	และได็�คำาต่อบ	ก็ต่ามด็�วิยคำาเฉลย	“ถ่ก	เก�งมาก”	หร่อ	 
“ผิู้ด็	คำาต่อบที�ถ่กค่อ...”	การพ่ด็ทวินิควิามจำาแบบนีิ�มีค�านิ�อยต่�อการเรียนิร่�	เพราะ
สร�างการเรียนิร่�เพียงระดั็บต่่�นิเท�านัิ�นิ
 
	 คร่สามารถใช�การสอนิแบบทบทวินิควิามจำาให�เกิด็คุณ์ค�าในิระดั็บลึกและ 
เช่�อมโยงได็�	โด็ยเริ�มต่�นิกิจกรรมด็�วิยโจทย์ที�ซั้ำบซ้ำ�อนิต่�องการคำาต่อบที�มีคำาอธิิบาย	
และมีคำาต่อบที�ถ่กต่�องหร่อเหมาะสมได็�หลายคำาต่อบ	เม่�อคร่ถาม	ให�เวิลานัิกเรียนิคิด็	 
๑	นิาที	และให�จับค่�คุยแลกเปลี�ยนิอธิิบายคำาต่อบเพ่�อหาข�อสรุปร�วิมกันิ	แล�วิชี� 
ให�ต่อบพร�อมข�อม่ลสนัิบสนุินิและคำาอธิิบายให�เพ่�อนิฟังสักสามสี�ค่�	 แล�วิคร่ให�	 
feedback	เพ่�อสร�างควิามเข�าใจเร่�องนัิ�นิในิมิติ่ที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	คิด็ได็�หลายมุมหลายระดั็บ
ควิามลึก	หร่อให�คำาแนิะนิำาให�ไปค�นิควิ�าข�อม่ลต่�อ	โด็ยไม�จำาเป็นิต่�องเฉลยถ่กผิู้ด็	

	 หลังจากคร่ให�	feedback	อาจต่ามด็�วิยการเปดิ็โอกาสให�นัิกเรียนิตั่�งคำาถามกนัิเอง	 
และหาคำาต่อบกันิเอง	สภาพชั�นิเรียนิจะเปลี�ยนิจากการพ่ด็แบบถามต่อบ	(recitation)	 
ไปเป็นิการพ่ด็แบบโต่�ต่อบไปมา	(reciprocal)	
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สาน้เสวน้า (Dialogue) 

 ในิที�นีิ�หมายถึงการพ่ด็และฟังกันิหลายคนิ	ต่�างจาก	monologue	ที�เป็นิการพ่ด็ 
คนิเดี็ยวิ	คนิอ่�นิฟัง	ในิหนัิงส่อ	A Dialogic Teaching Companion บอกวิ�า	 
การสนิทนิา	(conversation)	การอภิปราย	(discussion)	การร�วิมกันิต่รวิจสอบ 
ข�อคิด็เห็นิหร่อข�อม่ล	(deliberation)	และการพ่ด็แย�ง	(argumentation)	เป็นิการ
สานิเสวินิาทั�งสิ�นิ	การพ่ด็และฟังกันิเหล�านีิ�	มีเป้าหมายเพ่�อให�เกิด็การเรียนิร่�ในิมิติ่
ที�ลึก	มีการมองหลายมุม	มองเห็นิควิามกำากวิมหร่อควิามไม�ชัด็เจนิของ	“ควิามจริง”	 
หร่อเหตุ่การณ์์ต่�างๆ	เห็นิสภาพควิามเป็นิจริงวิ�า	คนิเรามองสิ�งต่�างๆ	ไม�เหม่อนิกันิ	
ในิหลายกรณี์อาจมองต่�างในิระดั็บขาวิกับด็ำา	

พููดแยื้ง (Argumentation)

	 มีเป้าหมายเพ่�อเสนิอมุมมองที�ต่�าง	 โด็ยที�อาจใช�ข�อม่ลเดี็ยวิกันิ	หร่อเสนิอ 
ข�อม่ลใหม�เป็นิหลักฐานิ	ในิบางกรณ์ีมีเป้าหมายเพ่�อเอาชนิะ	แต่�ในิห�องเรียนิเนิ�นิ
เพ่�อการเรียนิร่�ระดั็บส่ง	

	 ในิหนัิงส่อระบุวิ�าการพ่ด็แย�งมี	๖	ระดั็บค่อ	(๑)	ย่�นิข�อเสนิอ	(๒)	เสนิอตั่วิอย�าง	
(๓)	เล�าเร่�องราวิส่�ข�อสรุปพร�อมเหตุ่ผู้ล	(๔)	โต่�วิาทีระหวิ�างสองฝ่ึายที�มองประเด็็นิ
ต่�างกันิ	(๕)	โต่�แย�ง	(dispute)	(๖)	ทะเลาะ	(quarrel)	

หนัิงส่อบอกวิ�าการพ่ด็แย�ง	(argumentation)	มี	๗	ชนิิด็ค่อ	
 	 พ่ด็ชวินิเช่�อ	(persuasion)
 	 พ่ด็ชวินิให�ตั่�งคำาถาม	(inquiry)
 	 พ่ด็ชวินิส่�ข�อค�นิพบ	(discovery)
 	 พ่ด็ต่�อรอง	(negotiation)
 	 พ่ด็หาข�อม่ลเพิ�ม	(information-seeking)
 	 ชวินิต่รวิจสอบ	(deliberation)
 	 ยั�วิโทสะ	(eristic)	
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	 วิิธีิโต่�แย�งให�เกิด็ผู้ลมี	๖	องค์ประกอบค่อ	(๑)	ระบุประเด็็นิให�ชัด็เจนิ	(claim)	
(๒)	ให�ข�อม่ลสนัิบสนุินิที�ครบถ�วินิสมเหตุ่สมผู้ล	(ground)	(๓)	ให�เหตุ่ผู้ลอธิิบาย
ข�อม่ลหลักฐานิสนัิบสนุินิ	(warrant)	(๔)	ให�ข�อม่ลสนัิบสนุินิเพิ�มเติ่ม	(backing)	 
(๕)	บอกข�อจำากัด็	หร่อจำากัด็วิงของประเด็็นิ	(qualifier)	(๖)	ให�ควิามเห็นิโต่�แย�ง	 
(rebuttal)	

	 หนัิงส่อบอกวิ�า	คร่ต่�องฝึึกให�ศิึษย์มี	argument	literacy	ซึ้ำ�งหมายถึงทักษะ 
ในิการทำาควิามเข�าใจ	สร�างข�อเสนิอ	และประเมินิข�อโต่�แย�ง	ผู้�านิการฟัง	พ่ด็	อ�านิ	 
และเขียนิ	โด็ยกระบวินิการที�เรียกวิ�า	การสานิเสวินิาเพ่�อตั่�งคำาถาม	(inquiry	 
dialogue)	และการสานิเสวินิาเพ่�อการค�นิพบ	(discovery	dialogue)	โด็ยผู้มขอยำ�าวิ�า 
กระบวินิการดั็งกล�าวิต่�องอย่�ในิบรรยากาศึของการให�เกียรติ่เคารพซึ้ำ�งกันิและกันิ	 
ค่อใช�หลักการ	3C	ต่ามในิหนัิงส่อ	ซึ้ำ�งหมายถึง	critical,	creative	และ	caring	

สรืุป

	 การพ่ด็กับการฟังเป็นิของค่�กันิ	ขยายควิามได็�เป็นิการส่�อสารกับการรับสาร	 
ซึ้ำ�งมีการส่�อสารที�เป็นิกิริยาท�าทาง	นิำ�าเสียง	สีหนิ�าด็�วิย	ที�เรียกวิ�า	การส่�อสารผู้�านิ 
อวัิจนิภาษา	(non-verbal	communication)	การส่�อสารและรับสารเหล�านีิ�เป็นิ 
ช�องทางของการเรียนิร่�แบบ	“เรียนิเชิงรุก”	(active	learning)	ซึ้ำ�งคร่จะต่�องเรียนิร่�
และพัฒนิาทักษะของต่นิในิการส�งเสริมสนัิบสนุินิให�นัิกเรียนิพัฒนิาทักษะเหล�านีิ� 
เพ่�อการเรียนิร่�ที�ครบถ�วินิรอบด็�านิของต่นิ	รวิมทั�งให�เกิด็การเรียนิร่�ในิมิติ่ที�ลึก



ช่�อผู้ลงานิ	:	โทรทัศึน์ิ		 เจ�าของผู้ลงานิ	:	เด็็กหญิงปุญญิศึา	นิิจจังจัตุ่บุต่ร
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ส่�การสร�างผู้ลลัพื่ธิ์
การเรียนร่�ส่งในทุุกด�าน

	 แก่นคิุณคิ่าขีองการสู่อนแบับัสู่านเสู่วนา	(dialogic	teaching)	คิ่อการงอกงามี
คิวามีเป็้นมีนุษย์ผ่้�ก่อการ	(agentic	persons)	ทัึ�งทึ้�ติัวศิิษย์และตัิวคิร้	เป้็นการสู่ร�าง
บัุคิลิกหรือคิุณลักษณะขีองคิวามีเป้็นผ่้�ก่อการท้ึ�มี้ทัึ�งคิวามีร้�	(knowledge)	ทึักษะ	
(skills)	เจัติคิติิ	(attitude)	และคิุณคิ่า	(values)	

	 ผู้มตี่ควิามวิ�า	แก�นิคุณ์ค�าของการสอนิแบบสานิเสวินิา	(dialogic	teaching)	 
ค่อการงอกงามควิามเป็นิมนุิษย์ผู่้�ก�อการ	(agentic	persons)	ทั�งที�ตั่วิศิึษย์และตั่วิคร่	 
เป็นิการสร�างบุคลิกหร่อคุณ์ลักษณ์ะของควิามเป็นิผู่้�ก�อการที�มีทั�งควิามร่�	(knowledge)	 
ทักษะ	(skills)	เจต่คติ่	(attitude)	และคุณ์ค�า	(values)	เพ่�อควิามอย่�ดี็มีสุข	(สุขภาวิะ)	 
ของต่นิเอง	ครอบครัวิ	ชุมชนิ	ประเทศึ	และโลก	

	 ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�า	การสอนิแบบสานิเสวินิาสร�างผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ระดั็บส่ง 
ในิทุกด็�านิ	พิส่จน์ิโด็ยโครงการทด็ลองแบบ	RCT	(Randomized	Control	Trial)	 
ในิอังกฤษ	สนัิบสนุินิโด็ย	EEF	(Equity	Education	Fund)	ระหวิ�าง	ค.ศึ.	2014	-	2017	 
โด็ยการทด็ลองใช�เวิลาเพียง	๒๐	สัปด็าห์	พบวิ�าผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ด็�านิภาษา	(อังกฤษ)	 
วิิทยาศึาสต่ร์	และคณิ์ต่ศึาสต่ร์	ในินัิกเรียนิชั�นิประถมศึึกษากลุ�มทด็ลองส่งกวิ�า 
กลุ�มควิบคุมถึงเท�ากับการเรียนิร่�	๒	เด่็อนิ	หร่อกล�าวิใหม�วิ�าการเรียนิร่�ที�เกิด็จาก
การสอนิแบบสานิเสวินิา	เป็นิเวิลา	๔.๗	เด่็อนิ	เท�ากับการเรียนิร่�จากการสอนิ 
แบบเดิ็ม	๖.๗	เด่็อนิ	

๓
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เป็น้ท้�งการืฝึึกน้้กเรืียืน้แลัะการืฝึึกคำรืู

	 การสอนิแบบสานิเสวินิาโด็ยใช�กรอบปฏิิบัติ่การสานิเสวินิาเพ่�อเรียนิร่�	(ที�จะ 
นิำาเสนิอในิต่อนิต่�อๆ	ไป)	ให�ผู้ลทั�งเป็นิการพฒันิาวิิธีิจัด็การเรยีนิการสอนิ	(epistemic	 
development)	หวัิงผู้ลที�การเรียนิร่�ของนัิกเรียนิ	และเป็นิการพัฒนิาร่ปแบบของ 
การพฒันิาคร่ประจำาการ	(professional	development)	หวัิงผู้ลที�การเรยีนิร่�ต่�อเนิ่�อง
ของคร่

	 โปรด็สังเกต่วิ�า	 กรอบปฏิิบัติ่การสานิเสวินิาเพ่�อเรียนิร่�	 ซึ้ำ�งเป็นิเร่�องหลัก 
ของบันิทึกชุด็	สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�ที�ลึกและเช่�อมโยง	นีิ�	ให�ผู้ลต่�อการพัฒนิาถึง	 
๔	เป้าหมาย	ค่อพัฒนิานัิกเรียนิ	พัฒนิาคร่	พัฒนิาวิิธีิจัด็การเรียนิการสอนิ	และ
พัฒนิาวิิธีิพัฒนิาคร่ประจำาการ	

ใช้้ท้�งการืต้�งคำำาถามแลัะขยืายืปรืะเด็น้

 สอนิเสวินิา	หร่อการสอนิแบบสานิเสวินิาเริ�มต่�นิที�คำาถาม	(questioning)	แต่�ไม�ได็� 
จบที�การได็�คำาต่อบ	แต่�ใช�การขยายประเด็็นิ	(extension)	จากคำาต่อบไปส่�การเรียนิร่�
ที�กวิ�างขวิางและลุ�มลึก	ผู้�านิทั�งการสานิเสวินิา	การค�นิควิ�า	และปฏิิบัติ่การเพ่�อเรียนิร่� 
ในิสถานิการณ์์จริง	

มาตรืการืบูรืณาการื

	 การเรียนิแบบสานิเสวินิาใช�ได็�กับการเรียนิทุกสาระวิิชา	ทุกเป้าหมายการพัฒนิา
นัิกเรียนิ	เพราะการตั่�งคำาถามไม�มีพรมแด็นิสาระวิิชา	และคำาถามที�ดี็เช่�อมโยงส่� 
เร่�องราวิในิชีวิิต่จริง	การเรียนิแบบสานิเสวินิาจึงเป็นิเคร่�องม่อหนึิ�งของการเรียนิร่�
แบบบ่รณ์าการ

	 มีหลักฐานิจากการวิิจัยที�อังกฤษระหวิ�าง	ค.ศึ.	2014	-	2017	วิ�าการทด็ลองใช� 
กรอบปฏิิบัติ่การสานิเสวินิาเพ่�อเรียนิร่�	 ให�ผู้ลยกระดั็บการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิ 
ชั�นิประถมทั�งด็�านิภาษา	วิิทยาศึาสต่ร์	และคณิ์ต่ศึาสต่ร์	
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จุุดคำาน้ง้ดอยืู่ท่�ข้�น้ตอน้ท่�สาม แลัะคำำาตอบท่�ไม่ได้ถาม

	 หนัิงส่อเรียกขั�นิต่อนิที�สามวิ�า	the	third	turn	โด็ยขั�นิต่อนิที�	๑	ของการสอนิ
แนิวิเด็ิมค่อการตั่�งประเด็็นิหร่อตั่�งคำาถาม	(I	–	initiation)	ต่ามด็�วิยคำาต่อบ	หร่อ
การต่อบสนิองของนัิกเรียนิ	(R	–	response)	เป็นิขั�นิต่อนิที�	๒	ซึ้ำ�งในิการสอนิแบบ	 
IRE/IRF	(Initiation-Response-Evaluation/Feedback)	ขั�นิต่อนิที�	๓	จะเป็นิ 
การเฉลยหร่อให�คำาแนิะนิำาป้อนิกลับสั�นิๆ	เป็นิอันิจบหนึิ�งบทเรียนิย�อย	ซึ้ำ�งอาจใช�เวิลา 
เพียงสองสามนิาที	ผู้ลของการเรียนิร่�เก่อบทั�งหมด็เนิ�นิที�ควิามร่�หร่อควิามจำา	

	 แต่�ในิสอนิเสวินิา	ขั�นิต่อนิที�	๓	จะถ่กคร่ตั่�งประเด็็นิเสวินิาต่�อ	เพราะในิขั�นิต่อนิที�	๒	 
คร่จะให�นัิกเรียนิบอกคำาต่อบที�แต่กต่�างกนัิ	เม่�อนัิกเรียนิคนิที�	๑	ให�คำาต่อบ	คร่กล�าวิวิ�า	 
“ใครมีคำาต่อบที�ต่�างจากนีิ�บ�าง”	“คำาถามนีิ�ต่อบได็�หลายแบบ	จุด็สำาคัญอย่�ที�ข�อม่ล
หลักฐานิสนัิบสนุินิ	และคำาอธิิบาย”	ขั�นิต่อนิที�	๓	จะถ่กเปลี�ยนิเป็นิการเรียนิแบบ
สานิเสวินิา	(dialogic	learning)	ซึ้ำ�งในิเหตุ่การณ์์จริงนัิกเรียนิอาจเสวินิาโต่�แย�งกันิ
อย�างสนุิกสนิานิ	บรรยากาศึในิห�องเรียนิจะดึ็งด่็ด็นัิกเรียนิทุกคนิเข�าร�วิม	(student	
engagement)	โด็ยอัต่โนิมัติ่	

	 ที�จริงการสอนิเสวินิาเริ�มต่�นิตั่�งแต่�ขั�นิต่อนิที�	๑	(initiation)	ที�คร่ตั่�งคำาถามปลายเปิด็	 
หร่อที�ในิหนิงัส่อเรียกวิ�า	authentic	question	(คำาถามที�มีคุณ์ค�าแท�จริง)	เพ่�อเปิด็ช�อง 
ให�นัิกเรียนิต่อบได็�หลายคำาต่อบ	และเปิด็ช�องให�เกิด็การสานิเสวินิาในิขั�นิต่อนิที�	๓	
ได็�มากมายหลากหลายประเด็็นิ	เกิด็การเรียนิร่�ที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	

	 ในิสภาพจริง	นัิกเรียนิอาจให�คำาต่อบไม�ต่รงกับคำาถาม	เพราะเร่�องที�กำาลังเรียนิร่� 
หร่อทำาควิามเข�าใจอย่�นัิ�นิมีควิามซั้ำบซ้ำ�อนิหลายแง�มุม	นัิกเรียนิอาจจับแง�มุมอ่�นิ 
เอามาต่อบ	เป็นิโอกาสให�คร่ได็�ชี�ให�เห็นิวิ�านัิกเรียนิผู่้�นัิ�นิร่�เร่�องนัิ�นิในิแง�มุมที�ต่�างออกไป	 
และชวินิทำาควิามเข�าใจแง�มุมนัิ�นิเพ่�อขยายการเรียนิร่�ให�กวิ�างยิ�งขึ�นิ	เป็นิการฝึึก 
ให�นัิกเรียนิมองเร่�องต่�างๆ	อย�างเช่�อมโยง	

	 ทักษะที�สำาคัญของคร่ค่อ	เม่�อนัิกเรียนิต่อบ	คร่มองเห็นิควิามคิด็ในิสมองของ
นัิกเรียนิ	วิ�ากำาลังคิด็อะไรอย่�	(visible	teaching)	และใช�ข�อม่ลนัิ�นิคิด็ตั่�งคำาถามต่�อ	
เพ่�อใช�คำาถามนัิ�นิกระตุ่�นิการคิด็ต่�อเน่ิ�องของนัิกเรียนิ	หร่อกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิค�นิหา 



• •๔๓

ข�อม่ลนิำามาสนัิบสนุินิคำาพ่ด็ของต่นิ	ซึ้ำ�งในิอึด็ใจต่�อมา	นัิกเรียนิอาจขอแก�คำาพ่ด็	 
“ผู้ม/	หน่ิขอแก�คำาต่อบครับ	เพราะค�นิด่็แล�วิที�	...	บอกวิ�า	...	ที�ผู้ม/	หน่ิต่อบจึงผิู้ด็	 
ขอแก�คำาต่อบเป็นิ	...	โด็ยมีข�อม่ลหลักฐานิค่อ	...”	ในิเวิลาสั�นิๆ	นัิกเรียนิได็�เรียนิร่� 
วิิธีิต่รวิจสอบควิามถ่กต่�องของข�อม่ลประกอบการคิด็และแสด็งข�อคิด็เห็นิ	และเรียนิร่� 
วิิธีิสานิเสวินิาอย�างมีข�อม่ลหลักฐานิประกอบ

Feed forward

	 นีิ�ค่อประเด็็นิสำาคัญยิ�งของบทบาทคร่ในิการสอนิเสวินิา	 ค่อต่�องเปลี�ยนิ 
ปฏิิสัมพันิธ์ิระหวิ�างคร่กับนัิกเรียนิในิกระบวินิการ	IRF	(Initiation-Response- 
Feedback)	โด็ยเปลี�ยนิตั่วิ	F	จาก	feedback	เป็นิ	feed	forward	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�า	 
ในิการสอนิแบบเด็มิ	เม่�อนัิกเรียนิต่อบ	คร่พ่ด็โด็ยใช�คำาพ่ด็ที�ชวินินิกัเรียนิคิด็ย�อนิกลบั	 
(think	back)	ไปต่รวิจสอบวิ�าคำาต่อบของต่นิถ่กหร่อผิู้ด็	แต่�ในิการสอนิแบบสานิเสวินิา	 
คร่ใช�คำาพ่ด็ที�ชวินินัิกเรียนิคิด็ไปข�างหนิ�า	(think	forward)	วิ�าเร่�องที�เกี�ยวิข�องกับ
ประเด็็นิที�กำาลังเรียนินัิ�นิมันิมีเร่�องราวิต่�อเน่ิ�องอีก	ซึ้ำ�งอาจเป็นิเร่�องการเช่�อมโยง
ระหวิ�างสาระในิวิิชาภาษา	กับสาระทางวิิทยาศึาสต่ร์	หร่อเป็นิการเช่�อมโยงประเด็็นิ
เชิงทฤษฎีีเข�ากับเร่�องราวิที�เกิด็ขึ�นิจริงในิโรงเรยีนิ	หร่อในิข�าวิที�ฮ่ือฮืากันิอย่�ในิช�วิงนัิ�นิ 
พอดี็	

	 คร่ต่�องหาโอกาสใช�	feed	forward	เพ่�อเช่�อมโยงประเด็็นิการเรยีนิร่�ส่�ชีวิิต่จรงิของ
นัิกเรียนิ	การเรียนิร่�ก็จะมีชีวิิต่ชีวิา	และนัิกเรียนิเห็นิวิ�าบทเรียนินัิ�นิมีคุณ์ค�าต่�อต่นิ 
อย�างไร	ช�วิยให�นัิกเรียนิสนิใจการเรียนิ	(student	engagement)	

ใช้้พูลั้งรืวมหมู่

	 พลังรวิมหม่�	 (power	of	 the	collective)	 เป็นิกลไกที�บรรจุอย่�ในิวิิธีิการ 
สอนิเสวินิา	เพราะเท�ากับนัิกเรียนิมีปฏิิสัมพันิธ์ิกันิอย่�ต่ลอด็เวิลา	ทั�งในิกลุ�มใหญ� 
ทั�งชั�นิ	และในิกลุ�มย�อย	หนัิงส่อบอกวิ�าปฏิิสัมพันิธ์ิในิชั�นิเรียนิใช�	๓	หลักการค่อ	 
(๑)	รวิมหม่�	(collectivity)	(๒)	ต่�างต่อบแทนิ	(reciprocity)	และ	(๓)	สนัิบสนุินิกันิ	 
(supportiveness)	ซึ้ำ�งจะเป็นิกำาลังใจให�นัิกเรียนิไม�กลัวิควิามเสี�ยง	และไม�กลัวิผู้ล 
ที�จะเกิด็ต่ามมา	เน่ิ�องจากร่�สึกวิ�าชั�นิเรียนิเป็นิพ่�นิที�ปลอด็ภัย	
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	 คร่ใช�คำาพ่ด็ที�ช�วิยเปิด็ทางหร่อชี�ทาง	(scaffold)	ให�นัิกเรียนิเข�าถึงหลักการ	และ 
กรอบควิามคิด็ได็�ง�ายขึ�นิ	โด็ยหนิังส่อแนิะนิำาวิ�า	คร่พึงทำาตั่วิเป็นินัิกปฏิิบัติ่การ
สร�างสรรค์	(creative	practitioner)	สบายใจที�จะปล�อยให�มีบรรยากาศึเงียบเป็นิช�วิงๆ	 
และส�งเสริมให�มีการสับบทบาท	ค่อแทนิที�คร่เป็นิผู่้�ตั่�งคำาถาม	กลับมอบหมายหร่อ
เปิด็โอกาสให�นัิกเรียนิเป็นิผู่้�ตั่�งคำาถามเปิด็ประเด็็นิเรียนิร่�	

ข้อแตกต่างของกิจุกรืรืมใน้ช้้�น้เรีืยืน้ท่�ใช้้การืสอน้เสวน้าก้บช้้�น้เรีืยืน้ท่�สอน้แบบเดิม

	 ในิการทด็ลองเปรียบเทียบการสอนิเสวินิากับกลุ�มควิบคุมที�สอนิแบบเดิ็ม	 
โด็ยการวิิจัยแบบ	RCT	ของอังกฤษ	ระหวิ�าง	ค.ศึ.	2014	-	2017	ที�ให�ผู้ลสรุปวิ�า	 
การทด็ลองใช�เวิลา	๒๐	สัปด็าห์	นัิกเรียนิกลุ�มทด็ลองมีผู้ลการเรียนิลำ�าหนิ�ากลุ�ม
ควิบคุมเป็นิเวิลา	๒	เด่็อนิ	ทีมวิิจัยเอาข�อม่ลมาวิิเคราะห์หาข�อแต่กต่�างในิชั�นิเรียนิ	 
ระหวิ�างการสอนิทั�ง	๒	แบบ	ได็�ข�อสรปุควิามแต่กต่�างสำาคัญ	๕	ประเด็็นิ	ค่อ	พบวิ�า 
การสอนิแบบสานิเสวินิา	

  มีูดุลยภาพระหว่างการใช้คำาถามูปลายปิดกับคำาถามูปลายเปิด	คร่กลุ�มสอนิ 
แบบสานิเสวินิาใช�คำาถามปลายเปิด็มากกวิ�าคร่กลุ�มสอนิแบบเดิ็ม

  มีูการเปลี�ยนุรูปแบบข้องการพูดข้องครู	โด็ยมีเวิลาให�นัิกเรียนิคิด็	คร่พ่ด็
ทบทวินิควิามหมายของคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิ	 เปลี�ยนิคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิ 
ให�เข�าใจง�ายหร่อชัด็เจนิขึ�นิ	“คร่คิด็วิ�า	เธิอต่�องการพ่ด็วิ�า....	ใช�ไหม”	“คร่เด็าวิ�า	 
เธิอคิด็วิ�า....”	หร่อขอให�นัิกเรียนิพ่ด็ใหม�	โด็ยให�หาวิิธีิพ่ด็ที�เข�าใจง�ายขึ�นิ	 
“พ่ด็ใหม�อีกทีได็�ไหม”	“สมชาย	ช�วิยพ่ด็คำาที�สมศึรตี่อบด็�วิยคำาพ่ด็ของเธิอเอง
ได็�ไหม”	ถามหาข�อม่ลหลักฐานิสนัิบสนุินิคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิ	“ทำาไมเธิอจึง 
คิด็อย�างนัิ�นิ”	 “หลักฐานิย่นิยันิคำาต่อบของเธิอค่ออะไร”	ท�าทายควิาม 
นิ�าเช่�อถ่อของคำาต่อบของนิกัเรียนิ	และให�นัิกเรียนิช�วิยกนัิย่นิยันิควิามถ่กต่�อง	 
“เร่�องราวิจะด็ำาเนิินิไปเช�นินัิ�นิเสมอไปหร่อไม�”	“หาก....	เหตุ่การณ์์จะด็ำาเนิินิไป 
อย�างไร”	“คำาต่อบของเธิอเป็นิจริงเสมอไปหร่อไม�”	“มีสถานิการณ์์ใด็บ�าง 
ที�คำาต่อบนีิ�จะไม�เป็นิจริง”	

  มีูดุลยภาพระหว่างการถามูความูจำา	(recitation)	กับการสำานุเสำวนุา	(dialogue)	 
คร่ใช�คำาถามปลายเปิด็มากขึ�นิอย�างชัด็เจนิ
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  มีูดุลยภาพระหว่างคำาพูดข้องนัุกเรียนุแบบติอบสัำ�นุๆ	กับพูดแบบมีูการ 
ข้ยายความู	คำาต่อบสั�นิๆ	มักเป็นิการต่อบคำาถามปลายปดิ็ที�เนิ�นิด่็วิ�าต่อบถ่ก 
หร่อผิู้ด็	ส�วินิคำาต่อบยาวิมักเป็นิคำาต่อบต่�อคำาถามปลายเปิด็	ที�นัิกเรียนิ 
ให�คำาต่อบพร�อมข�อม่ลหลักฐานิสนัิบสนุินิหร่ออ�างอิง	และมีคำาอธิิบายการคิด็
หร่อให�เหตุ่ผู้ล	การสอนิแนิวิสานิเสวินิามุ�งให�มีคำาต่อบแบบขยายควิามเพิ�มขึ�นิ	

  รูปแบบการพูดข้องนัุกเรียนุ	พบวิ�า	นัิกเรียนิในิกลุ�มเรียนิแนิวิสานิเสวินิา	 
ให�คำาอธิิบายที�สะท�อนิการคิด็ระดั็บส่งเพิ�มขึ�นิ	ทั�งที�คำาอธิิบาย	การวิิเคราะห์	
การโต่�แย�ง	และการตั่ด็สินิ	รวิมทั�งคำาพ่ด็มีลักษณ์ะสานิเสวินิาเพิ�มขึ�นิ	

	 โปรด็สังเกต่วิ�า	หนัิงส่อเล�มนีิ�ไม�แนิะนิำาให�คร่และโรงเรียนิสร�างการเปลี�ยนิแปลง
ภายใต่�แนิวิคิด็ขาวิกับด็ำา	หร่อถ่กกับผิู้ด็	และมุ�งใช�เฉพาะการสอนิสานิเสวินิา	 
แต่�แนิะนิำาให�ใช�แนิวิคิด็ใช�ทั�งสองแนิวิ	(แนิวิเก�ากับแนิวิสอนิเสวินิา)	ในิสัด็ส�วินิ 
ที�เหมาะสม	โด็ยมีการเก็บข�อม่ลนิำามาร�วิมกันิวิิเคราะห์เพ่�อการเรียนิร่�ของคร่	
 
น้้กเรืียืน้ทุกคำน้เป็น้ผูู้้ปรืาดเปรืื�อง

	 ผู้มขอตั่�งข�อสังเกต่วิ�า	การสอนิแนิวิสอนิเสวินิา	อย่�บนิสมมติ่ฐานิวิ�านัิกเรียนิ 
ทุกคนิเป็นิผู่้�ปราด็เปร่�อง	มีควิามคิด็เป็นิของต่นิเอง	หากคร่จัด็พ่�นิที�เรียนิร่�ที�นัิกเรียนิ
ร่�สึกปลอด็ภยั	และมโีจทย์การเรียนิร่�ที�นัิกเรียนิสนิใจ	ควิามปราด็เปร่�องของนิกัเรียนิ
ทุกคนิจะถ่กปลด็ปล�อยออกมาอย�างเป็นิธิรรมชาติ่	

	 เท�ากับการสอนิแนิวิสอนิเสวินิาใช�หลักการ	high	expectation,	high	support	
โด็ยปริยาย	หลักการนีิ�จะช�วิยลด็ควิามไม�เสมอภาคทางการศึึกษาในิชั�นิเรียนิได็�	
โด็ยที�ควิามไม�เสมอภาคนีิ�เกิด็จากท�าที	(หร่อคำาพ่ด็)	ที�คร่กระทำาโด็ยไม�ร่�ตั่วิ	วิ�าคร่ 
ไม�คาด็หวัิงวิ�านัิกเรียนิกลุ�มด็�อยโอกาสจะมผีู้ลการเรยีนิที�ดี็	ในิการสอนิแนิวิสอนิเสวินิา	 
คร่สามารถใช�กระบวินิการเป็นิตั่วิบอกโด็ยนิัย	วิ�านัิกเรียนิทุกคนิเป็นิผู่้�ปราด็เปร่�อง	 
สามารถให�ข�อคิด็เห็นิที�มาจากควิามคิด็ของต่นิเองได็�	สร�างสภาพที�นัิกเรียนิทุกคนิ
มีควิามคาด็หวัิงส่ง	(high	expectation)	ต่�อต่นิเอง	อันิเป็นิจุด็เริ�มต่�นิส่�ผู้ลลัพธ์ิ 
การเรียนิร่�ระดั็บส่ง	(อ�านิเพิ�มเติ่มได็�ที�	https://www.gotoknow.org/posts/674205)	 
(ด็าวิน์ิโหลด็หนัิงส่อ	สอนเข้�ม เพ่ื่�อศิิษย์ข้าดัแคลน	ได็�ที�	http://bit.ly/33iD7wu)	
โด็ยนัิกเรียนิกล�าคาด็หวัิงส่ง	เพราะกระบวินิการสอนิแนิวิสอนิเสวินิาช�วิยย่นิยันิวิ�า	
คร่พร�อมให�การสนัิบสนุินิส่ง	(high	support)	ด็�วิย
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

“การสอนิแนิวิสอนิเสวินิา	อย่�บนิสมมติ่ฐานิวิ�านัิกเรียนิทุกคนิ 
เป็นิผู่้�ปราด็เปร่�อง	มีควิามคิด็เป็นิของต่นิเอง	หากคร่จัด็พ่�นิที�เรียนิร่� 
ที�นัิกเรียนิร่�สึกปลอด็ภัย	และมีโจทย์การเรียนิร่�ที�นัิกเรียนิสนิใจ	 

ควิามปราด็เปร่�องของนัิกเรียนิทุกคนิจะถ่กปลด็ปล�อยออกมาอย�างเป็นิธิรรมชาติ่”

	 บทสนิทนิาจากห�องเรียนิของคุณ์คร่กานิต์่	–	บัวิสวิรรค์	บุญมาวิงษา	หนิ�วิยวิิชา
ภ่มิปัญญาภาษาไทย	ชั�นิประถมปีที�	๔	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	สะท�อนิให�เห็นิถึงการทำาให� 
ห�องเรียนิเป็นิพ่�นิที�ปลอด็ภัย	การเรียนิร่�ร�วิมกันิผู้�านิโจทย์ที�นิ�าสนิใจ	ทั�งโจทย์ในิชีวิิต่จริง 
ของผู้่�เรียนิ	ที�เนีิยนิไปกับโจทย์ของคร่ในิการผู่้กโยงให�การเรียนิร่�วิรรณ์กรรมเร่�อง
ราชาธิิราช	เช่�อมร�อยกันิไปกับทักษะภาษาทั�งการฟัง	พ่ด็	อ�านิ	เขียนิ	และคิด็	ด็�วิยเกม
ทางภาษาที�เต่รียมเอาไวิ�อย�างเหมาะสมกับเน่ิ�อหาในิแต่�ละคราวิ	
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	 องค์ประกอบที�เหมาะเจาะงด็งามลงต่วัิเหล�านีิ�นีิ�เอง	ที�เอ่�ออำานิวิยให�ควิามปราด็เปร่�อง
ของนัิกเรียนิทุกคนิ	ฉายประกายออกมาได็�อย�างเป็นิธิรรมชาติ่

นัิกเรียนิ	:		สวัิสดี็ค�ะ/	ครับ	คุณ์คร่กานิต์่
คร่กานิต์่	:		สวัิสดี็ค�ะ	เด็็กๆ	ทุกคนิ	(ลากเสียงยาวิ)	ทำาไมเด็็กๆ	ชอบสวิัสดี็แบบช�าๆ	 

“สวัิสดี็ค�ะคุณ์คร่กานิต่์”	(เสียงคร่พ่ด็เร็วิๆ	กระฉับกระเฉง)	นิำ�าเสียงให�มันิ
สด็ใส	ครึกคร่�นิหนิ�อย	เราจะไม�ลากเสียงยาวินิะคะ...	เราจะพ่ด็สวัิสดี็ค�ะ 
คร่กานิต์่	ที�แสด็งถึงควิามพร�อม	พร�อมเรียนิค�ะ	ครึกคร่�นิ	ฮึืกเหิม	โอเคนิะ	

	 วัินินีิ�คร่กานิต์่เต่รียมเกมมาให�เด็็กๆ	เล�นิอีกแล�วิ	ซึ้ำ�งเกมนีิ�นิ�ารักมาก	เพราะคร่กานิต์่
จะพาเด็็กๆ	ไปเที�ยวิด็�วิย...	อลันิวิ�าอย�างไรจ๊ะ

อลันิ	:		 	 	ทำาไมกวิ�าจะได็�ฟังเร่�อง	พระเจ�าฟ้ารั�วิ	จะต่�องมีผู้�านิด็�านิต่ลอด็เลยครับ
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คร่กานิต์่	:		ชีวิิต่คนิเราเป็นิแบบนีิ�ล�ะอลันิ	การที�เราอยากได็�อะไร	มันิไม�ได็�ได็�มาโด็ยง�าย
จริงไหมโอริวิ	เราต่�องฝ่ึาฟันิอุปสรรคต่�างๆ	ก�อนิ	ถึงจะได็�สิ�งนัิ�นิที�เราอยากได็�	

เจย�า	:		 	 	เหม่อนิหน่ิเลย	ค่อหน่ิอยากกินิไอติ่ม	แล�วิหน่ิต่�องวิิ�งแข�งให�ชนิะพ�อก�อนิ 
แล�วิวัินินัิ�นิหน่ิชนิะ	เม่�อวิานิพ�อพาไปซ่้ำ�อไอติ่มเลย

คร่กานิต์่	:		นีิ�ไง	เราจะได็�เห็นิคุณ์ค�า	พอเจย�ากินิไอติ่ม	ร่�สึกอย�างไรคะ
เจย�า	:		 	 	ร่�สึกภ่มิใจ	ไม�เสียแรง	
คร่กานิต์่	:		แล�วิมันิอร�อยมากขึ�นิกวิ�าเดิ็มไหม	ไอติ่ม
เจย�า	:		 	 	อร�อยกวิ�าเด็ิม	เพราะวิ�าเราทำา	ไม�ได็�ขอแล�วิซ่้ำ�อให�เลย	แต่�เราได็�ผู้�านิด็�านิ 

อะไรก�อนิ	แล�วิวัินินัิ�นิหน่ิวิิ�งแข�งค่อต่�องเร็วิด็�วิย	เพราะวิ�าพ�อเป็นินัิกกีฬา	 
แล�วิต่�องวิิ�งสปีด็	๕๐๐	-	๖๐๐	เมต่รเลย	ฝ้ึนิมากเลย	

คร่กานิต์่	:		โอเค	ยอด็เยี�ยมมากเลย	ขอบคุณ์เด็็กๆ	สำาหรับการแลกเปลี�ยนิเม่�อกี�นิะ	 
วิ�ากวิ�าที�เราจะได็�บางสิ�งบางอย�างมา	มันิต่�องผู้�านิอุปสรรคอะไรมากมาย	

	 ทีนีิ�เร่�องราวิของพระเจ�าฟ้ารั�วิในิต่อนิที�แล�วิ	ก็ได็�แผู้�ขยายอาณ์าเขต่กวิ�างใหญ�ไพศึาล
ได็�สำาเร็จ	รวิมทั�งได็�ล่กสาวิของเจ�าเม่องกำามะลานีิมาเคียงค่�ด็�วิย	

	 เม่�อวิานิเกร็ด็ควิามร่�ของเราเป็นิเร่�องของอักษร	๓	หม่�	ซึ้ำ�งมีหม่�หนึิ�งที�บ�งบอกวิ�า	 
“ฉันิมีค่�นิะ”	วัินินีิ�เด็็กๆ	จะต่�องหาค่�ให�เจอ	เพ่�อที�วิ�าจะได็�ไปพบกับเร่�องราวิที�มันิเข�มข�นิ 
มากขึ�นิ	คาบเม่�อวิานิคร่กานิต์่บอกวิ�าเร่�องราวิมีควิามเกี�ยวิข�องกับเลข	๕	ใช�ไหม	 
แล�วิเด็็กๆ	ก็บอกวิ�ามันิค่ออักษรกลางแนิ�นิอนิเพราะมันิผัู้นิได็�ห�าเสียง	แต่�ในิวัินินีิ�ค�ะ	 
หนึิ�งในิอักษรสามหม่�อีกเช�นิกันิ	แต่�หม่�นีิ�มีควิามบ�งบอกวิ�ามีค่�...	ด่็ซิ้ำวิ�าเด็็กๆ	จะร่�ไหมวิ�า
หม่�นัิ�นิค่อหม่�อะไร	

กอซ้ำอง	:			อักษรต่ำ�าค่�ค�ะ
คร่กานิต์่	:		(นิะโมยกม่อ)	นิะโมล�ะ
นิะโม	:			 	อักษรส่งครับ	เพราะวิ�าอักษรส่งมีค่�กับต่ำ�าค่�	เพราะวิ�าอักษรต่ำ�าเดี็�ยวิเป็นิ 

อักษรต่ำ�าแต่�ก็ยังไม�มีค่�ครับ	
คร่กานิต์่	:		ขอบคุณ์กอซ้ำองกับนิะโมมากๆ	 เลย	 ยังไม�บอกหรอกวิ�าถ่กหร่อผิู้ด็นิะ	 

เดี็�ยวิเราไปด่็กันิดี็กวิ�า	
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	 วัินินีิ�คร่กานิต่จ์ะพาเด็็กๆ	ไปเที�ยวิสวินิสตั่ว์ิกันิ	แต่�สวินิสตั่ว์ิของคร่กานิต่พิ์เศึษกวิ�าที�อ่�นิ	 
มันิค่อสวินิสัต่ว์ิอักษร	๓	หม่�นัิ�นิเอง	ในิสวินิสัต่ว์ินีิ�เด็็กๆ	จะต่�องใช�สายต่าในิการสังเกต่
อักษรสามหม่�นิะ	สังเกต่อักษร	๓	หม่�เท�านัิ�นิ	โอเคไหม	เพราะวิ�าครั�งก�อนิเด็็กๆ	ได็�ร่�จักกับ 
อักษรกลางไปแล�วิ	เดี็�ยวิมาด่็กันิวิ�าสวินิสัต่ว์ิอักษร	๓	หม่�ที�มันิมีเพิ�มเติ่มขึ�นิมาอีก	 
มีอะไรบ�าง

	 เด็็กๆ	ต่�องด่็โจทย์ดี็ๆ	นิะ	ถ�าพร�อมแล�วิขอรีแอ็กชันิร่ปหัวิใจค�ะ	

	 ขอรีแอ็กชันิร่ปหัวิใจรัวิๆ	ขอบคณุ์ลินิ	อลันิ	โอ�โห...	เพียบเลย	คร่กานิต่แ์ทบพ่ด็ไม�หมด็นิะ	 
เอ�าไปกันิเลยค�ะ	สวินิสัต่ว์ิอักษร	๓	หม่�

คร่กานิต์่	:		ข�อแรก	ถามวิ�าสัต่ว์ิชนิิด็ไหนิอย่�ในิหม่�อักษรกลางค�ะ	โอ�โห...	กอซ้ำองยกม่อ
ได็�อย�างรวิด็เร็วิ	

กอซ้ำอง	:		 	คำาวิ�ากวิางค�ะ



• •๕๐

คร่กานิต์่	:		เพราะอะไรคะ
กอซ้ำอง	:		 	เพราะวิ�าเราจะด่็วิ�าตั่วิข�างหนิ�าค่ออะไรค�ะ	จะร่�วิ�าเป็นิอักษรไหนิต่�องด่็ 

ตั่วิข�างหนิ�า	ไม�ใช�ตั่วิสะกด็	และตั่วิข�างหนิ�าค่อ	ก	ไก�	ค่ออย่�ในิอักษรกลางค�ะ
คร่กานิต์่	:		นิำ�าหวิานิค�ะ
นิำ�าหวิานิ	:		หน่ิคิด็วิ�าเป็นิกวิางเหม่อนิกันิค�ะ	 เพราะวิ�า	ก	ไก�	 เป็นิตั่วิอักษรกลางที� 

อย่�ในิอักษรกลางค�ะ	แล�วิก็เราด่็จากตั่วิหนิ�า	และส�วินิตั่วิสะกด็มันิเป็นิ 
ตั่วิสะกด็ออกเสียงเฉยๆ	แต่�ตั่วิหนิ�ามันิเป็นิตั่วิ...

คร่กานิต์่	:		เป็นิตั่วิอะไรเอ�ย	เขาเรียกวิ�าอะไร	พยัญชนิะต่�นิใช�ไหม
นิำ�าหวิานิ	:		ค�ะ	ส�วินิตั่วิหลังมันิเป็นิตั่วิสะกด็เฉยๆ	มันิไม�ใช�เป็นิตั่วิอักษรอะไรอย�างนีิ�ค�ะ
คร่กานิต์่	:		โอเค	ขอบคุณ์นิำ�าหวิานิค�ะ	แล�วิก็ลินิจ�ะ
ลินิ	:			 	 	หน่ิก็คิด็วิ�ากวิางค�ะ	เพราะวิ�าเราจะด่็ที�ตั่วิพยัญชนิะต่�นิวิ�าอย่�ในิอักษรกลาง

หร่อเปล�า	แล�วิ	ก	ไก�	ก็อย่�ในิอักษรกลาง	หน่ิเลยต่อบวิ�าอักษรกลางค�ะ
คร่กานิต์่	:		โอเคค�ะ	อย�างนัิ�นิเรามาด่็กันิดี็กวิ�าวิ�าใช�กวิางอย�างที�เพ่�อนิพ่ด็หร่อเปล�า	 

ใครคิด็วิ�ากวิางเหม่อนิกันิสามารถส�งรีแอ็กชันิมาได็�เลยนิะ	 ไปด่็กันิค�ะ	 
ถ่กต่�องค�ะ	กวิางอย่�ในิหม่�อักษรกลางนัิ�นิเอง	

	 	 	 	 	ข�อต่�อไปเลยค�ะ	สัต่ว์ิชนิิด็ไหนิอย่�ในิหม่�อักษรส่ง	เรียวิคุง
เรียวิคุง	:	 	ผึู้�งครับ	เพราะวิ�า	“ผีู้ฝึากถุงข�าวิสารให�ฉันิ”	ครับ	คำาวิ�า	ผีู้	ค่อ	ผู้	ผึู้�ง	ครับ
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คร่กานิต์่	:		โอ�โห...	โอเค	เม่�อกี�มีใครยกม่ออีก	ใครนิะ	เจนินิ�าค�ะ
เจนินิ�า	:		 	เหม่อนิเรียวิคุงค�ะ	เพราะวิ�า	ผู้	ผึู้�ง	เป็นิอักษรส่ง
คร่กานิต์่	:		ใครต่อบเหม่อนิเรียวิคุงส�งรีแอ็กชันิมาได็�เลยนิะ	ส�งรีแอ็กชันิมาได็�เลย	 

ข�อเม่�อกี�ใครที�ต่อบกวิางถ่ก	เขียนิด็าวิให�ตั่วิเองด็�วิยคนิละหนึิ�งด็วิง	ทางที�ดี็
เด็็กๆ	เขียนิคำาต่อบลงในิสมุด็ตั่วิเองได็�เลย	นิำ�าหวิานิจ�ะ

นิำ�าหวิานิ	:		อักษรส่ง	ผู้	ผึู้�ง	ค�ะ	เพราะวิ�ามันิออกเสียงส่งอย่�แล�วิ	เราก็สามารถด่็	(จากเสียง) 
ได็�เลย	เพราะวิ�า	ผึู้�ง	จะเป็นิเสียงส่งเลยค�ะ

คร่กานิต์่	:		เยี�ยมค�ะ	อย�างนัิ�นิเรามาด่็กันิดี็กวิ�าวิ�าใช�ผึู้�งหร่อเปล�า	ถ่กต่�องค�ะ	ใครต่อบ 
วิ�าผึู้�งรับไปอีกคนิละหนึิ�งด็วิงเลยค�ะ

	 ภารกิจของนิักเรียนิห�อง	๔/๑	ในิการฝึึกฝึนิหลักภาษาเร่�องอักษร	๓	หม่�	ซึ้ำ�งเป็นิ
เร่�องที�ยุ�งยากและซั้ำบซ้ำ�อนิยังคงด็ำาเนิินิต่�อไปอย�างสนุิกสนิานิจนิกระทั�งครบ	๘๐	นิาทีเต็่ม	 
พวิกเขาได็�เก็บเกี�ยวิควิามร่�และฝึึกปร่อเร่�องการผัู้นิอักษรส่ง	ร�วิมกับอักษรต่ำ�าค่�	ที�ช�วิยให�
สามารถผัู้นิเสียงได็�ครบ	๕	เสียง	แล�วิคำาวิ�า	คา	ข�า	ข�า/	ค�า	ค�า	ขา	ก็ได็�กลายมาเป็นิ 
บทส�งท�ายของไวิยากรณ์์ที�นิำาพาเข�าส่�วิรรณ์กรรมเร่�องราชาธิิราช	ต่อนิ	ศึึกชิงอำานิาจ	 
ที�ทุกคนิเฝ้ึารอ



สวนสัติว์อักษร ๓ หม่�	 คุณ์คร่กานิต์่	–	บัวิสวิรรค์	บุญมาวิงษา
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กรอบัปฏิิบััติิการ 
สานเสวนาเพื่่�อเรียนร่�

บัันทึึกน้�ติ้คิวามีจัากบัทึทึ้�	๗	ในหัวขี�อ	Frameworks	and	Fundamentals

	 กรอบปฏิิบัติ่การสานิเสวินิาเพ่�อเรียนิร่�นีิ�	ประกอบด็�วิย	๙	ส�วินิ	ซึ้ำ�ง	๓	ส�วินิแรก
เป็นิคำาอธิิบาย	และ	๖	ส�วินิหลังเป็นิแนิวิทาง	ค่อ	(๑)	เป้าหมาย	(๒)	ลักษณ์ะพิเศึษ	 
(๓)	ควิามแต่กต่�างระหวิ�างกรอบนีิ�กับกรอบชุด็ก�อนิ	 (๔)	 นิิยาม	 (๕)	ท�าที	 
(๖)	หลักฐานิสนัิบสนุินิ	(๗)	หลักการ	(๘)	ชุด็แนิวิทาง	(๙)	ตั่วิชี�วัิด็	

	 ตั่วิสาระหลักของกรอบปฏิิบัติ่	ค่อ	ชุด็แนิวิทางสอนิเสวินิา	(dialogic	teaching	
repertoires)	๘	ชุด็	ที�แต่�ละชุด็จะเป็นิหัวิข�อของบันิทึกต่�อๆ	ไป	บันิทึกชุด็นีิ�พัฒนิาขึ�นิ
เพ่�อช�วิยเหล่อให�คร่ด็ำาเนิินิการพัฒนิาวัิฒนิธิรรมของห�องเรียนิ	และจัด็การห�องเรียนิ	 
พัฒนิาร่ปแบบการพ่ด็โต่�ต่อบระหวิ�างนัิกเรียนิกับคร่	พัฒนิาการด็ำาเนิินิการเสวินิา 
ในิห�องเรียนิ	และการขับเคล่�อนิต่�อด็�านิการตั่�งคำาถาม	(questioning)	การขยายประเด็็นิ	 
(extending)	ส่�การอภิปราย	(discussion)	และการโต่�แย�ง	(argumentation)

เป้าหมายื (Purpose)

	 เป้าหมายของ	กรอบปฏิิบัติิการสำอนุเสำวนุาเพ่�อเรียนุรู้	(dialogic	learning	 
framework)	นีิ�	 มีเป้าหมายเพ่�อกำาหนิด็และอธิิบาย	ธิรรมชาต่ิ	(nature)	มิติ่	 
(dimension)	 และองค์ประกอบ	 (elements)	 ของวิิธีิสอนิแบบสานิเสวินิา	 
กรอบปฏิิบัต่กิารนีิ�มทัี�งส�วินิที�เป็นิคำาอธิิบาย	(descriptive)	และส�วินิที�เป็นิข�อกำาหนิด็	
(prescriptive)	จัด็ทำาขึ�นิเพ่�อเป็นิเอกสารบอกแนิวิทางที�ครบถ�วินิ	ไม�ใช�เพ่�อเป็นิค่�ม่อ
ด็ำาเนิินิการเสวินิาเร่�องใด็เร่�องหนึิ�งโด็ยเฉพาะ	

๔
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	 กล�าวิใหม�วิ�า	 กรอบปฏิิบัติ่การนีิ�	 เป็นิกรอบแนิวิทางสำาหรับคร่นิำาไปคิด็ 
รายละเอียด็การด็ำาเนิินิการเอง	ไม�ใช�ค่�ม่อที�บอกส่ต่รสำาเร็จร่ป	

ลั้กษณะพูิเศษ (Distinctive features) 

	 กรอบปฏิิบัติ่การนีิ�มี	๖	ส�วินิ	 ค่อ	(๑)	 นิยาม	 มีการกำาหนิด็นิิยามทั�งของ	 
สานิเสวินิา	และของการสอนิแนิวิสานิเสวินิา	เพราะสองสิ�งนีิ�เป็นิคนิละสิ�ง	(๒)	ท�าที  
บอกเหตุ่ผู้ลของแนิวิทางด็ำาเนิินิการในิภาพใหญ�	(๓)	หลักฐานสนับสนุน	สรุป 
หลักฐานิด็�านิการศึึกษา	ที�สนัิบสนุินิการสอนิเสวินิาต่ามแนิวิทางที�เสนิอ	(๔)	หลักการ  
บอกแนิวิทางประยุกต์่ใช�ชุด็แนิวิทางสอนิด็�วิยสานิเสวินิา	และบอกเกณ์ฑ์ประเมินิ
คุณ์ภาพของการสอนิ	(๕)	ชุิดัแนวทาง	ที�คร่นิำาไปปรบัใช�ต่ามบรบิทและควิามจำาเปน็ิ	 
ชุด็แนิวิทาง	(repertoires)	ประกอบด็�วิย	(a)	settings	(b)	forms	(c)	transactions	 
(d)	moves	(๖)	ตัิวชีิ�วัดั	หนัิงส่อลด็จำานิวินิตั่วิชี�วัิด็ลงจากกรอบชุด็ก�อนิๆ	เหล่อเพียง	 
๑๕	ตั่วิชี�วัิด็	สำาหรับวัิด็การสอนิแนิวิสอนิเสวินิา	

	 กล�าวิได็�วิ�าเป็นิกรอบปฏิิบัติ่ที�ย่ด็หยุ�นิ	คร่นิำาไปปรับใช�ได็�	แต่�เป็นิกรอบปฏิิบัติ่ 
ที�มีทฤษฎีีสนัิบสนุินิอย�างแนิ�นิแฟ้นิ	ผู้มไม�ได็�เนิ�นิจับประเด็็นิเชิงทฤษฎีีมาต่ีควิาม 
ลงไวิ�อย�างละเอียด็	ค่อผู้มเนิ�นิภาคปฏิิบัติ่มากกวิ�า		

คำวามแตกต่างรืะหว่างกรือบน้่�ก้บกรือบชุ้ดก่อน้

	 แนิวิทางจัด็การเรียนิร่�แบบสอนิเสวินิาเริ�มพัฒนิาตั่�งแต่�	ค.ศึ.	2002	และมี 
วิิวัิฒนิาการเร่�อยมา	มกีารปรบัปรุงและทด็สอบใหญ�ด็�วิย	RCT	ในิ	ค.ศึ.	2014	-	2017	 
แล�วิจึงปรับปรุงเสนิอในิหนัิงส่อ	A Dialogic Teaching Companion	ที�ผู้มใช�เป็นิ 
ต่�นิฉบับตี่ควิามมาเสนิอในิบันิทึกชุด็นีิ�
 
	 จำานิวินิชุด็แนิวิทาง	(repertoires)	 เพิ�มขึ�นิจากมี	๓	 ชุด็	 ในิ	ค.ศึ.	2002	 
(วิิธีิจัด็การปฏิิสัมพันิธ์ิ	พ่ด็เพ่�อสอนิ	และพ่ด็เพ่�อเรียนิ)	เพิ�มอีก	๓	ชุด็	จากงานิวิิจัย	 
ค.ศึ.	2014	-	2017	(การพ่ด็ในิชีวิิต่ประจำาวัินิ	การตั่�งคำาถาม	และการขยายประเด็็นิ)	 
มาจนิเป็นิ	๘	ชุด็	ในิหนัิงส่อ	A Dialogic Teaching Companion 
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น้ิยืาม

	 สานิเสวินิา	(dialogue)	ค่อการแลกเปลี�ยนิกันิทางวิาจา	ที�มีควิามพิถีพิถันิ 
ด็�านิสารสนิเทศึ	ควิามคิด็	(idea)	ข�อม่ลหร่อสารสนิเทศึ	(information)	และ 
ข�อคิด็เห็นิ	(opinion)	โด็ยผู้มขอเพิ�มเติ่มวิ�า	สานิเสวินิามีมิติ่ด็�านิการฟังกันิ	และ
การไม�ด็�วินิตั่ด็สินิ	อย่�ด็�วิย

	 สอนิเสวินิา	เป็นิแนิวิทางสอนิด็�วิยคำาพ่ด็ที�ใช�พลังของการสานิเสวินิา	เพ่�อกระตุ่�นิ
และขยายควิามคิด็การเรียนิร่�	การร่�	และควิามเข�าใจของนัิกเรียนิ	และเพ่�อเอ่�อให�
นัิกเรียนิอภิปราย	ให�เหตุ่ผู้ล	และโต่�แย�ง	การสอนิด็�วิยสานิเสวินิาเป็นิการเช่�อม 
การพ่ด็	การคิด็	ปฏิิสัมพันิธ์ิทางสังคม	ควิามร่�	และวัิฒนิธิรรมเข�าด็�วิยกันิ	ก�อตั่วิ
เป็นิกรอบควิามคิด็	ควิามเช่�อ	และคุณ์ค�า	รวิมทั�งพัฒนิาวิิธีิพ่ด็และวิิธีิฟัง	

ท่าท่ (Stance)

	 ท�าทีสำาคัญของการสอนิเสวินิา	ค่อ	เพ่�อให�นัิกเรียนิต่ระหนิักวิ�า	การเรียนิร่� 
เป็นิกระบวินิการปฏิิสัมพันิธ์ิ	 โด็ยที�ควิามเข�าใจนัิ�นิเกิด็จากประสบการณ์์ต่รง 
ของต่นิเอง	ผู้�านิควิามร�วิมม่อระหวิ�างคร่กับนัิกเรียนิ	และระหวิ�างนัิกเรียนิด็�วิยกันิเอง	 
นิำาไปส่�การพัฒนิาควิามรับผิู้ด็ชอบของนิักเรียนิต่�อการเรียนิร่�ของต่นิ	และต่�อสิ�งที�
ต่นิเรียนิร่�

	 อีกท�าทีหนึิ�งค่อ	 เพ่�อให�นัิกเรียนิได็�ต่ระหนัิกวิ�า	 การเรียนิร่�ไม�เพียงเป็นิ 
กระบวินิการถ�ายทอด็และรับถ�ายทอด็	แต่�ยังเป็นิกระบวินิการที�มีการต่�อรอง 
และการสร�างสรรค์ขึ�นิเอง	และในิที�สุด็แล�วิแต่�ละคนิเรียนิร่�ด็�วิยต่นิเอง	จากการได็�
สัมผัู้สควิามร่�	ทั�งด็�วิยต่นิเองและจากการทำากิจกรรมร�วิมกับเพ่�อนิๆ	

	 อีกท�าทีหนึิ�งค่อ	 เพ่�อพัฒนิาร่ปแบบการเรียนิร่�ที�มีการเสวินิาเป็นิศ่ึนิย์กลาง	 
ระหวิ�างตั่วิเรากับคนิอ่�นิ	ระหวิ�างควิามร่�ส�วินิบุคคลกับควิามร่�ส�วินิรวิม	ระหวิ�าง
ปัจจุบันิกับอดี็ต่	และระหวิ�างวิิธีิสร�างควิามหมายหลากหลายร่ปแบบ	
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	 จะเห็นิวิ�า	คำาวิ�า	“ท�าที”	(stance)	ของหนัิงส่อ	ในิวัิฒนิธิรรมไทยนิ�าจะหมายถึง	
ควิามเช่�อในิคุณ์ค�าของการสอนิแบบสานิเสวินิา

	 ในิการสอนิเสวินิา	การสอนิและการเรียนิจะทำาให�การเรียนิร่�จากการคิด็	(cognitive	 
learning)	กับการเรียนิร่�จากกระบวินิการทางสังคม	(social	learning)	เป็นิสิ�งเดี็ยวิกันิ	 
โด็ยที�กระบวินิการทางสังคมรวิมถึงพัฒนิาการ	(developmental)	ปฏิิสัมพันิธ์ิ	 
(relational)	วัิฒนิธิรรม	(cultural)	และกระบวินิการ	(procedural)	

	 เช่�อวิ�า	การศึึกษาเป็นิกระบวินิการพัฒนิาการมีเป้าหมายชีวิิต่ของต่นิเอง	และ 
การมีควิามรับผิู้ด็รับชอบ	(accountability:	developmental,	relational,	ethical,	 
cultural)	โด็ยผู้มขอเพิ�มเติ่มวิ�าอาจมองได็�จากมุมของการพัฒนิาตั่วิต่นิ	หร่อ	Chickering’s	 
seven	vectors	of	identity	development	https://studentdevelopmenttheory.
weebly.com/chickering.html#:~:text=Arthur%20Chickering’s%20Seven%20
Vectors%20theorize,manual%20skills%2C%20and%20interpersonal%20
competences.	เช่�อวิ�า	ควิามเข�าใจหร่อการเรียนิร่�เป็นิผู้ลผู้ลิต่ของการโต่�แย�ง	 
การทำาควิามเข�าใจที�หลากหลาย	 ในิหลากหลายสถานิการณ์์	 (ratiocinative,	 
epistemological,	cultural,	procedural)	

	 เช่�อวิ�า	การศึึกษามีมิติ่ของควิามต่ระหนัิกในิกาละ	เทศึะ	และบุคคล	เรียนิร่�จาก
คนิอ่�นิ	สถานิที�อ่�นิ	ในิเวิลาอ่�นิ	(developmental,	relational,	cultural,	ontological)	

	 ผู้มขอตี่ควิามวิ�า	การเรียนิร่�จากสอนิเสวินิาช�วิยทะลายกรงขังอันิคับแคบของ	 
“การศึึกษาในิร่ปแบบ”	 ที�พัฒนิาขึ�นิมารับใช�สังคมที�ตี่กรอบแข็งท่�อต่ายตั่วิ	 
ส่�การเรยีนิร่�ในิร่ปแบบที�ใช�อิสรภาพของควิามเปน็ิมนิษุย์เป็นิพลงัยิ�งใหญ�ส่�การเรยีนิร่� 
เพ่�อการด็ำารงชีวิิต่ในิโลกยุค	VUCA	(volatile	-	เปลี�ยนิเร็วิและรุนิแรง	uncertain	-	
ไม�แนิ�นิอนิ	complex	-	ซั้ำบซ้ำ�อนิ	ambiguous	-	กำากวิม)	
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หลั้กฐาน้สน้้บสนุ้น้ (Justification)

	 การริเริ�มวิิธีิการใหม�ที�แต่กต่�างไปจากควิามเคยชินิเดิ็มๆ	ย�อมมีคำาถามเสมอ	 
การใช�การสอนิแนิวิสอนิเสวินิาแทนิการสอนิแบบเด็มิ	มีหลักฐานิสนิบัสนุินิอย�างนิ�อย	 
๘	ประการ	ดั็งนีิ�	

  การพ่ื่ดักระตุิ�นการคิดั	การพ่ด็กับการคิด็เป็นิกลไกทางสมองที�เช่�อมโยงกันิ	 
ภาษาช�วิยสร�างการเช่�อมโยงใยประสาทในิสมอง	กลไกนีิ�สำาคัญมากในิช�วิง 
ชีวิิต่ระยะเด็็กเล็ก	และวิัยรุ�นิ	ในิกระบวินิการพ่ด็และแลกเปลี�ยนิควิามคิด็
กับผู่้�อ่�นิ	เราเรียนิร่�วิิธีิคิด็ไปพร�อมกันิ	

  การพ่ื่ดักระตุิ�นการเรียนร่�	การเรียนิร่�เป็นิกระบวินิการทางสังคม	การพ่ด็ 
ช�วิยเป็นิโครงร�าง	(scaffold)	ของการคิด็	จากคิด็แบบเดิ็มส่�การคิด็แบบใหม�	 
ในิห�องเรียนิการพ่ด็ช�วิยดึ็งด่็ด็ควิามสนิใจและแรงจ่งใจของนัิกเรียนิ	ช�วิยให�
ใจจด็จ�ออย่�กับงานิ	และเพิ�มผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�	

  การพ่ื่ดันำาส่�การร่�จริง	(mastery)	นัิกเรียนิเพิ�มควิามลึกและเช่�อมโยงของต่นิ
ในิประเด็็นิเรียนิร่�ผู้�านิการพ่ด็	เป็นิเจ�าของภาษาและหลักการที�พ่ด็ออกมา	 
นิำาส่�ควิามคล�องแคล�วิเชี�ยวิชาญในิควิามร่�นัิ�นิ	

  การพ่ื่ดัฝึึกการส่�อสาร	มนุิษย์ใช�ภาษาทกุประเภทเพ่�อแลกเปลี�ยนิและต่�อรอง
ควิามหมาย	และส่�อสารกิจกรรมในิชีวิิต่ประจำาวัินิ	โด็ยภาษาที�ใช�มากที�สุด็ค่อ
ภาษาพ่ด็	

  การพ่ื่ดันำาส่�ความสัมพัื่นธ์์	การพ่ด็สร�างและกระชับควิามสัมพันิธ์ิทางสังคม	 
การเรียนิร่�ผู้�านิการพ่ด็ได็�ทั�งควิามร่�และควิามสัมพันิธ์ิ	ในิขณ์ะที�การอ�านิ 
และเขียนิมักเป็นิกระบวินิการที�ทำาคนิเดี็ยวิ	การพ่ด็นิำาส่�ควิามสัมพันิธ์ิ	 
ควิามร�วิมม่อ	และการสร�างควิามเป็นิพวิกพ�อง	รวิมทั�งยังได็�ฝึึกพ่ด็แบบโต่�แย�ง	 
หร่อปะทะ	โด็ยไม�ส่ญเสียควิามสัมพันิธ์ิอันิดี็ระหวิ�างกันิ	

  การพ่ื่ดันำาส่�การด่ั�มดัำ�าวัฒนธ์รรม	การพ่ด็นิำาส่�การเข�าร�วิมกิจกรรมทาง
วัิฒนิธิรรมกบัผู่้�อ่�นิในิชุมชนิ	ช�วิยให�ปัจเจกบคุคลมทีี�ย่นิในิชุมชนิ	และช�วิยให� 
ชุมชนิมีที�ย่นิอย่�ภายในิบุคคล	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�าช�วิยให�บุคคลผู่้�นัิ�นิมีจริต่ 
ทำาเพ่�อชุมชนิ	
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  การพ่ื่ดัในฐานะการฝึึกเป็นพื่ลเม่องในระบบอบประชิาธ์ิปไติย	การพ่ด็เป็นิ
กิจกรรมหลักของกิจกรรมประชาคม	ซึ้ำ�งเป็นิส�วินิหนึิ�งของประชาธิิปไต่ย	 
ทั�งประชาธิิปไต่ยและสถาบันิทุกระดั็บต่�องการคนิที�มีควิามสามารถนิำาเสนิอ	 
ประเมินิ	โต่�แย�ง	ท�าทาย	และทด็สอบข�อโต่�แย�งและวิาทกรรมของผู่้�อ่�นิ	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อสอน	คำาพ่ด็ที�เต่รียมมาอย�างดี็ของคร่ช�วิยให�คร่เข�าถึงควิามคิด็ของ
นัิกเรียนิ	ซึ้ำ�งนิำาไปส่�การวิินิิจฉัยควิามต่�องการคิด็ออกแบบกิจกรรมหร่อ 
งานิประเมินิควิามเข�าใจ	ประเมินิควิามก�าวิหนิ�า	ให�คำาแนิะนิำาป้อนิกลับที�มี 
ควิามหมาย	และช�วิยสนัิบสนุินินัิกเรียนิให�ผู้�านิพ�นิควิามท�าทายที�เผู้ชิญ	
ทั�งหมด็นัิ�นิค่อ	การสอนิที�ทรงประสิทธิิผู้ล	

หลั้กการื (Principles)

	 หลักการพ่ด็ในิห�องเรียนิ	เพ่�อให�นัิกเรียนิบรรลุผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ที�ดี็	มี	๖	ประการ 
ค่อ

  สะท�อนความเป็นทีมเดีัยวกัน	(collective)	เพ่�อให�ห�องเรียนิเป็นิพ่�นิที�เรียนิร่� 
ร�วิมกันิ

  สะท�อนความเก่�อหนุน	(supportive)	ให�นัิกเรียนิร่�สึกวิ�าห�องเรียนิเป็นิพ่�นิที�
ปลอด็ภัยที�จะแสด็งออกได็�อย�างอิสระต่รงไปต่รงมา	ไม�กลัวิผิู้ด็	รวิมทั�ง 
มีบรรยากาศึของควิามช�วิยเหล่อซึ้ำ�งกันิและกันิ	เพ่�อบรรลุผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่� 
ไปด็�วิยกันิ

  ติ�างติอบแทน	(reciprocal)	นิกัเรียนิ	(และคร่)	รับฟังซึ้ำ�งกันิและกนัิ	แลกเปลี�ยนิ 
ควิามคิด็	ตั่�งคำาถาม	แสวิงหาทางเล่อกหร่อแนิวิคิด็อ่�นิ	โด็ยคร่ช�วิยให�นัิกเรียนิ
มีโอกาสแสด็งพฤติ่กรรมนีิ�อย�างเพียงพอ

  อภิิปรายติรวจสอบข้�อเท็จจริงร�วมกัน (deliberative)	เพ่�อนิำามุมมองที�แต่กต่�าง	 
หร่อข�อโต่�แย�งมานิำาเสนิอ	และทำาควิามเข�าใจร�วิมกันิ	นิำาไปส่�การกำาหนิด็
จุด็ย่นิร�วิมกันิ

  สั�งสม	(cumulative)	โด็ยนัิกเรียนิ	(และคร่)	เรียนิร่�แบบต่�อยอด็จากต่นิเอง
และผู่้�อ่�นิ	เกิด็เป็นิชุด็ควิามร่�	ควิามคิด็	ควิามเข�าใจร�วิมกันิ	กระบวินิการนีิ�
คร่ต่�องมีทักษะและศิึลปะในิการช�วิยต่ะล�อม

  มีเป้าหมาย	(purposeful)	แม�การสานิเสวินิาในิห�องเรียนิเนิ�นิเสวินิาแบบ
ปลายเปิด็	แต่�ก็มีเป้าหมายหลักเป็นิตั่วิกำาหนิด็โครงสร�างของกระบวินิการ	
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ชุ้ดแน้วทาง (Repertoires)

	 นีิ�ค่อหัวิใจของบันิทึกชุด็	สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก	นีิ�	เขายำ�าวิ�าเป็นิแนิวิทาง
ที�ให�อิสระคร่ในิการเล่อกใช�	และใช�อย�างมีวิิจารณ์ญาณ์	ไม�ใช�ใช�อย�างแขง็ท่�อเถรต่รง	 
โด็ยต่ระหนัิกวิ�าการสอนิเป็นิกิจกรรมที�ซั้ำบซ้ำ�อนิยิ�ง	 เป้าหมายหลักของการใช� 
ชุด็แนิวิทางนีิ�ค่อ	เพ่�อให�เสรีภาพในิการคิด็และการแสด็งออกของนัิกเรียนิ	ส่�การเรียนิร่� 
รอบด็�านิ	และลึกและเช่�อมโยง	ไม�หยุด็อย่�ที�การเรียนิร่�เป็นิส�วินิเสี�ยวิ	ต่่�นิ	และมีอคติ่ 
หร่อคับแคบ	

	 เน่ิ�องจากชุด็แนิวิทางนีิ�เป็นิแนิวิทางสอนิเสวินิา	จึงควิรทำาควิามเข�าใจ	“การสอนิ”	
ร�วิมกันิเสียก�อนิ	เขาให�นิิยามการสอนิวิ�า	“เป็นิการกระทำาที�ใช�วิิธีิการ	ก	เพ่�อหนุินิ 
ให�นัิกเรียนิเรียนิร่�	ข”	ขยายควิามต่�อได็�วิ�า	การสอนิมโีครงสร�าง	(structure)	และร่ปร�าง	 
(form)	อย่�ภายในิและกำากับโด็ย	เทศึะ	(space)	กาละ	(time)	และแบบแผู้นิ	 
(patterns)	การจัด็ระบบนัิกเรียนิ	(student	organization)	โด็ยด็ำาเนิินิการเพ่�อเป้าหมาย 
อย�างใด็อย�างหนึิ�ง	

การืสอน้จุึงเป็น้เรืื�องของเป้าหมายืแลัะวิธี่การื
 

	 ผู่้�เขียนิ	(Robin	Alexander)	เสนิอกรอบเพ่�อทำาควิามเข�าใจการสอนิไวิ�ดั็งนีิ�

Frame Form Act

เทศึะ ชิ�นิงานิ

การจัด็ระบบนิักเรียนิ กิจกรรม

กาละ บทเรียนิ

หลักส่ต่ร ปฏิิสัมพันิธิ์

กิจวิัต่ร	กต่ิกา	พิธิีกรรม ประเมินิ

	 จุด็สนิใจของชุด็แนิวิทางการสอนิเสวินิาค่อ	ปฏิิสัมพันิธ์ิ	
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องคำ์ปรืะกอบของชุ้ดแน้วทาง

	 สิ�งที�ควิรทำาควิามเข�าใจค่อ	๕	ระดั็บของการพ่ด็โต่�ต่อบแลกเปลี�ยนิ	จากระดั็บ
ส่งสุด็ไปส่�ระดั็บเล็กที�สุด็ค่อ	(๑)	บทเรียนิ	(lesson)	(๒)	ธุิรกรรม	(transaction)	 
(๓)	การแลกเปลี�ยนิ	(exchange)	(๔)	การเคล่�อนิ	(move)	(๕)	การกระทำา	(act)	
โด็ยที�การกระทำาเปน็ิหนิ�วิยเลก็ที�สุด็	แยกย�อยไม�ได็�อีกแล�วิ	เช�นิ	ถาม	แย�ง	ตั่วิอย�าง
ของการเคล่�อนิค่อ	IRE/	IRF	ค่อหลายการกระทำา	หร่อชุด็การกระทำา	เป็นิการเคล่�อนิ 
กระบวินิการเรียนิการสอนิ	

ต้วช้่�ว้ด (Indicators)
 

	 ตั่วิชี�วัิด็ควิามเป็นิการสอนิเสวินิามี	๑๕	ตั่วิ	ได็�แก�
  เคารพสถานิการณ์์	ควิามต่�องการ	สิทธิิ	ของนัิกเรียนิทุกคนิ	โด็ยเฉพาะอย�างยิ�ง 

นัิกเรียนิจากครอบครัวิหร่อชุมชนิที�สถานิการณ์์ทางสังคมหร่อด็�านิสุขภาวิะ	
ทำาให�ไม�มีโอกาสฝึึกแสด็งออกต่�อหนิ�าผู่้�อ่�นิ	

  มีกติ่กาที�ต่กลงกันิเร่�องการพ่ด็	ฟัง	และอภิปราย	และทุกคนิเคารพและ
ปฏิิบัติ่ต่ามกติ่กานัิ�นิ

  มีการเต่รียมควิามพร�อมเพ่�อเอาใจใส�ทั�งที�การพ่ด็	และที�การคิด็ใหม�	เช่�อมโยง 
ไปยังการอ�านิและเขียนิ

  มีแนิวิทางกวิ�างๆ	และย่ด็หยุ�นิของกลยุทธ์ิการสอนิ	ปฏิิสัมพันิธ์ิ	และร่ปแบบ
ของการพ่ด็ของนัิกเรียนิและคร่

  ปฏิิสัมพันิธ์ิที�กระตุ่�นิให�นัิกเรียนิคิด็	และคิด็ในิแนิวิทางต่�างๆ	กันิ
  คำาถามที�ต่�องการคำาต่อบที�มากกวิ�าการทวินิควิามจำา	และทั�งนัิกเรียนิและคร่

เป็นิผู่้�ถาม
  คำาต่อบที�ได็�รับการต่รวิจสอบ	ติ่ด็ต่าม	และขยายต่�อ	ไม�ใช�ต่อบแล�วิก็จบ
  คำาแนิะนิำาป้อนิกลับที�ชวินิให�คิด็ไปข�างหนิ�า	(feed	forward)	และเสนิอโด็ย

ทั�งคร่และนัิกเรียนิด็�วิยกันิ
  การเคล่�อนิขยายแนิวิ	(extending	moves)	เพ่�อต่รวิจสอบการเรียนิร่�	และ

ขยายควิามร�วิมม่อในิการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิ	
  การแลกเปลี�ยนิ	(exchanges)	ที�เช่�อมโยงกันิเป็นิประดุ็จห�วิงโซ้ำ�ของคำาถาม

ที�ลึกขึ�นิเร่�อยๆ	
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  การอภิปรายที�แนิวิคิด็ได็�รับการแลกเปลี�ยนิอย�างอิสระ	มีการรับฟัง	และ
ทำาควิามเข�าใจ

  การโต่�แย�งเพ่�อทด็สอบ	และเรียกหาข�อม่ลหลักฐานิ	และกรณี์ตั่วิอย�าง
  แบบแผู้นิการจดั็ระบบชั�นิเรยีนิในิด็�านิการจดั็การพ่�นิที�	จัด็กลุ�มนัิกเรียนิ	กาละ	 

ควิามเร็วิ	และสมดุ็ลระหวิ�างปฏิิสัมพันิธ์ิทั�งชั�นิ	เป็นิกลุ�ม	และเฉพาะตั่วิ
  วัิฒนิธิรรมชั�นิเรียนิที�พลวัิต่การพ่ด็มีลักษณ์ะรวิมกลุ�ม	ต่�างต่อบแทนิ	และ

สนัิบสนุินิต่�อกันิ	มีเน่ิ�อหาและพัฒนิาการที�มีการพิจารณ์าและคลี�คลาย 
ข�อโต่�แย�ง	มีการสั�งสมต่�อยอด็	และมีเป้าหมาย

  เห็นิท�าทีเชิงสานิเสวินิาชัด็เจนิในิการเรียนิ	ควิามร่�	และปฏิิสัมพันิธ์ิระหวิ�าง
มนุิษย์	

	 มีข�อเสนิอวิ�าแก�นิของต่วัิชี�วัิด็การสอนิเสวินิา	๒	ประการค่อ	(๑)	การสอนิทำาให�
นัิกเรียนิต่�องคิด็เอง	ไม�ใช�จำาควิามคิด็ของคนิอ่�นิเอามาพ่ด็	(๒)	คำาต่อบต่�องนิำาไปส่�
คำาถามต่�อเน่ิ�อง	มิฉะนัิ�นิไม�เป็นิการสานิเสวินิา
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 คุณ์คร่มิลค์	 -	 นิิศึาชล	พ่นิวิศึินิมงคล	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยวิิชาภ่มิปัญญาภาษาไทย	 
ระดั็บชั�นิประถมปีที�	๓	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	เริ�มต่�นินิำาเอากระบวินิการเรียนิร่�แบบ 
สานิเสวินิาเข�าไปในิชั�นิเรียนิด็�วิยการสร�างแผู้นิการเรียนิร่�ที�มีช่�อวิ�า	“พิชิต่	๓	ด็�านิ	 
เชี�ยวิชาญอักษรส่ง”	

	 ขั�นิต่อนิแรก	เป็นิการทบทวินิการผู้นัิอักษรส่งที�เคยเรียนิร่�มาก�อนิหนิ�านีิ�	ด็�วิยการหา 
อาสามาสมัคร	๑๐	คนิ	มาทด็ลองผัู้นิอักษรส่งที�เรียนิมาแล�วิคนิละ	๑	ชุด็	จากคำาที�
คร่เต่รียมไวิ�ทั�งหมด็	๑๐	ชุด็	แล�วิชวินิกันิสังเกต่คำาที�นัิกเรียนิพบวิ�าคำาที�มีวิงสีฟ้าค่อ 
คำาที�มีควิามหมาย	จากนัิ�นิคร่จึงชวินิคุยกันิเร่�องควิามหมายของคำาจากประสบการณ์์ 
ของนัิกเรียนิวิ�า	คำาเหล�านัิ�นิหมายถึงอะไรได็�บ�างเพ่�อเป็นิการอุ�นิเคร่�องให�การสนิทนิา 
เริ�มต่�นิขึ�นิ
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	 ในิขั�นิทบทวินินีิ�สามารถเอ่�อให�นัิกเรียนิเก่อบทั�งชั�นิได็�เข�ามามสี�วินิร�วิมในิกระบวินิการ	 
เริ�มจากการมีอาสาสมัคร	๑๐	คนิที�เป็นิตั่วิหลักในิการอ�านิ	แล�วิยังมีเสียงจากเพ่�อนิ 
ที�คอยตั่�งข�อสังเกต่	และช�วิยกันิอธิิบายควิามหมายของคำาต่�างๆ	อีกไม�นิ�อย

 ดั�านที� ๑ อ�านอย�างไรให�ลองผัน	คร่เต่รียมคำา	๒	พยางค์	ที�เขียนิด็�วิยอักษรส่งมาให�
นัิกเรียนิอ�านิพร�อมกันิเพ่�อเรียกควิามมั�นิใจอีก	๕	คำา	

	 เม่�ออ�านิออกเสียงพร�อมกันิแล�วิ	คร่ขอให�นัิกเรียนิบางคนิช�วิยอธิิบายถึงลักษณ์ะ 
ของสิ�งนัิ�นิ	เช�นิ	คำาวิ�า	ขี�เถ�า	นัิกเรียนิคนิแรกต่อบวิ�าเป็นิผู้งๆ	เม่�อคร่ถามต่�อวิ�าเกิด็ขึ�นิ
เม่�อไร	นัิกเรียนิอีกคนิอธิิบายวิ�าเกิด็ขึ�นิเม่�อเราเอาถ�านิไปเผู้า	แล�วิก็จะมีขี�เถ�าสีเทาๆ	 
ออกมา	จากนัิ�นิเพ่�อนิอีกคนิช�วิยอธิิบายเพิ�มเติ่มวิ�า	ขี�เถ�ามาจากถ�านิที�เราเอามาทำาอาหาร	 
แล�วิมันิจะเหล่อเศึษเป็นิขี�เถ�า	แล�วิคร่จึงเฉลยด็�วิยควิามหมายที�เขียนิไวิ�ในิพจนิานุิกรม
โด็ยเช่�อมโยงจากควิามเข�าใจของนัิกเรียนิที�ได็�กล�าวิไปเม่�อคร่�



• •๖๕

 ดั�านที� ๒ เขี้ยนอย�างไรให�ลองผัน

	 ด็�านินีิ�คร่นิำาร่ปอาหารที�เขียนิด็�วิยอักษรส่ง	๕	จานิ	มาให�นัิกเรียนิด่็	แล�วิให�นัิกเรียนิ
เขียนิช่�ออาหารต่ามเสียงที�คร่พ่ด็	นัิบเป็นิการเขียนิต่ามคำาบอกที�เรียกควิามต่่�นิเต่�นิฮ่ือฮืา 
ได็�ไม�นิ�อย	มีนัิกเรียนิคนิหนึิ�งตั่�งข�อสังเกต่วิ�าทำาไมช่�ออาหารถึงมีแต่�คำาวิ�าผัู้ด็ทั�งนัิ�นิเลย	

 ดั�านที� ๓ เช็ิกให�ชัิวร์แติ�ละตัิวผันอย�างไร

	 ด็�านินีิ�เป็นิช่�อขนิมที�ในิแต่�ละช่�อจะสะกด็ด็�วิยอักษรกลางและอักษรส่งปะปนิกันิอย่�	 
ในิการผู้ันิจึงมีควิามยากมากขึ�นิไปอีกขั�นิหนึิ�ง	 ช่�อด็�านินีิ�จึงคิด็ขึ�นิมาเพ่�อให�นัิกเรียนิ 
เพิ�มควิามระมัด็ระวัิงในิการเขียนิไปในิตั่วิ	ตั่วิอย�างเช�นิ	ปุยฝ้ึาย
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	 เม่�อเขียนิกันิครบทั�ง	๑๐	คำา	แล�วิก็มาถึงเวิลาของการเฉลย	
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	 คร่ใช�คำาพ่ด็ในิช�วิงนีิ�วิ�า	“ขอสำารวิจหนิ�อยวิ�าวัินินีิ�ใครผัู้นิวิรรณ์ยุกต์่ได็�คล�องแคล�วิ 
มากๆ	เลย	ได็�ไป	๑๐	คะแนินิเต็่ม	ยกม่อขึ�นิมาเลย...	วิาวิ!	ขอบอกวิ�านีิ�ค่อไม�ธิรรมด็า	 
ไม�ธิรรมด็าเลยจริงๆ”	แล�วิชวินิคุยต่�อไปวิ�าคนิที�ผิู้ด็	ผิู้ด็เพราะอะไร	ด็�านิไหนิยากที�สุด็	

	 ทั�งห�องลงควิามเห็นิวิ�าด็�านิขนิมยากที�สุด็	ไม�เวิ�นิแม�แต่�คนิที�เขียนิได็�คะแนินิเต็่ม	๑๐	 
หลายคนิก็ยังมีควิามเห็นิเป็นิอย�างเดี็ยวิกันิ	คร่จึงชวินิพิจารณ์าคำาเหล�านัิ�นิ	เพ่�อให�
นัิกเรียนิได็�พ่ด็ทบทวินิออกมาด็�วิยต่นิเองวิ�าเม่�อเป็นิคำาอักษรกลางก็ต่�องผัู้นิ	๕	เสียง	
พอคำาต่�อมาเป็นิอักษรส่งก็ต่�องผัู้นิ	๓	เสียง	การเขียนิให�ถ่กจึงเป็นิเร่�องยาก
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	 เม่�อมาถึงข�อสรุปสำาคัญ	คร่จึงเนิ�นิทั�งด็�วิยคำาพ่ด็และข�อเขียนิด็�วิยการพิมพ์ขึ�นิ 
บนิจอภาพวิ�า	เกมด็�านิที�	๓	ค่อสถานิการณ์์จริงที�เราจะพบเจอได็�ในิชีวิิต่ประจำาวัินิ

	 ภารกิจสุด็ท�ายที�คร่ให�นัิกเรียนิร�วิมกันิทำาในิวัินินีิ�ค่อ	การสรุปควิามร่�เร่�องของการผัู้นิ
อักษรกลางและอักษรส่งจากการเปรียบเทียบควิามแต่กต่�าง	ซึ้ำ�งคร่ออกแบบให�นัิกเรียนิ
ได็�เรียบเรียงควิามคิด็ให�เป็นิระบบ	ด็�วิยการใช�ต่ารางมาบันิทึกควิามร่�ที�มีผู่้�นิำาเสนิอขึ�นิมา	 
รวิมทั�งได็�วิงเล็บช่�อของผู่้�นิำาเสนิอด็�วิย	แล�วิจึงสรุปปิด็ท�ายด็�วิยการยกตั่วิอย�างคำา	 
เพ่�อควิามสะด็วิกในิการทบทวินิควิามจำาหากนิำามาอ�านิในิภายหลัง
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	 จะเห็นิได็�วิ�าการสอนิแบบสานิเสวินิาที�เกิด็ขึ�นิกับชั�นิเรียนิของคร่มิลค์ในิครั�งนีิ�	 
เป็นิกระบวินิการที�ร�อยเรียงกันิมาตั่�งแต่�ขั�นิทบทวินิควิามร่�	ขั�นิด็ำาเนิินิการสร�างประการณ์์
การเรียนิร่�	ขั�นิประเมินิควิามร่�	ไปจนิกระทั�งถึงขั�นิของการสรุปควิามร่�ร�วิมกันิของนัิกเรียนิ	
ซึ้ำ�งเป็นิบทเรยีนิที�มีครบถ�วินิทั�งตั่วิชิ�นิงานิ	กิจกรรม	ปฏิิสัมพันิธ์ิ	และการประเมนิิ	ต่ามที�
ได็�เสนิอไวิ�ในิ	“กรอบเพ่�อการทำาควิามเข�าใจการสอนิ”	นัิ�นิเอง



พิื่ชิิติ ๓ ดั�าน เชีิ�ยวชิาญอักษรส่ง	 คุณ์คร่มิลค์	-	นิิศึาชล	พ่นิวิศิึนิมงคล
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กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๑ วัฒนธิรรมปฏิิสัมพัื่นธ์ิ
(Interactive Culture)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัากบัทึท้ึ�	๗	หัวขี�อ	Repertoire	1:	Interactive	Culture	 
และสู่่วนหนึ�งขีอง	Appendix	I

	 ห�องเรียนิที�ให�ผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ส่งจากการพ่ด็	ผู่้�มีส�วินิเกี�ยวิข�อง	(นัิกเรียนิ
และคร่)	ต่�องมีควิามเข�าใจร�วิมกันิเกี�ยวิกับกติ่กาที�ใช�จัด็การการพ่ด็	หร่อจัด็การ
ปฏิิสัมพันิธ์ิ	ซึ้ำ�งเม่�อปฏิิบัติ่ไปนิานิๆ	ก็จะกลายเป็นิควิามเข�าใจร�วิมกันิโด็ยไม�ต่�องเหน็ิ
ข�อเขียนิกติ่กา	แต่�เม่�อเริ�มต่�นินิ�าจะต่�องมีการทำาควิามต่กลงกติ่กาและเขียนิติ่ด็ไวิ� 
ในิห�องสำาหรับเต่่อนิใจ	ยำ�าวิ�ากติ่กาต่�องมาจากการอภิปรายและทำาควิามต่กลงกันิ 
ในิชั�นิ	ไม�ใช�คร่	หร่อโรงเรียนิกำาหนิด็	

	 ตั่วิอย�างเช�นิ	เราฟังอย�างตั่�งใจ	เรามองหนิ�าผู่้�พ่ด็	เราเคารพควิามคิด็เห็นิของ 
ผู่้�อ่�นิ	เราพ่ด็ทีละคนิ	เราไม�พ่ด็แซ้ำงกันิหร่อพ่ด็ซ้ำ�อนิกันิ	ไม�แย�งกันิพ่ด็	ไม�ผู่้กขาด็ 
การพ่ด็ไวิ�คนิเดี็ยวิ	ให�เวิลาคนิอ่�นิสำาหรับคิด็	เป็นิต่�นิ	

	 ข�อสรุปจากงานิวิิจัยในิ	๕	ประเทศึ	(อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	อินิเดี็ย	ฝึรั�งเศึส	 
และรัสเซี้ำย)	บอกวิ�า	ประเด็็นิเชิงวัิฒนิธิรรมในิห�องเรียนิที�ผู้่�สอนิแบบสานิเสวินิา
พึงต่ระหนัิกถึงมี	๖	มิติ่	ค่อ	(๑)	ประเด็็นิเชิงสังคมชีวิิต่ฆราวิาส	(temporal)	 
(๒)	ประเด็็นิเชิงกระบวินิการ	(procedural)	 (๓)	พฤต่ิกรรม	(behavioral)	 
(๔)	ปฏิิสัมพันิธ์ิ	(interactive)	(๕)	ภาษา	(linguistic)	(๖)	หลักส่ต่ร	(curricular)	
เน่ิ�องจากการสอนิเสวินิาเนิ�นิควิามร�วิมม่อ	คร่จึงต่�องระมัด็ระวัิงไม�ให�บรรยากาศึ
แข�งขันิ	หร่อเล�นิเกมเอาชนิะระหวิ�างนัิกเรียนิเข�ายึด็ครองห�องเรียนิ	คร่ต่�องมีวิิธีิทำาให�
นัิกเรียนิทุกคนิมีโอกาสพ่ด็เท�าๆ	กันิ

๕
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	 อีกประเด็็นิหนึิ�งค่อ	โอกาสและควิามกล�า	(ของทั�งนัิกเรียนิและคร่)	ในิการเข�าส่� 
การเสวินิาประเด็็นิที�มีข�อโต่�แย�ง	มีควิามล�อแหลม	หร่ออ�อนิไหวิทางสังคมหร่อ 
ควิามเช่�อ	

	 คร่	(และเพ่�อนินัิกเรียนิ)	พึงต่ระหนัิกวิ�า	นัิกเรียนิบางคนิต่�องการการสนัิบสนุินิ
หร่อโอกาสพ่ด็แต่กต่�างจากคนิอ่�นิๆ	เพราะการพ่ด็เป็นิเร่�องยากสำาหรับเขา	คร่ 
และเพ่�อนิๆ	ต่�องให�โอกาสด็�วิยควิามเห็นิอกเห็นิใจ	ซึ้ำ�งอาจส�งผู้ลให�นัิกเรียนิที�อ�อนิแอ
ด็�านิการพ่ด็	กลายเป็นิคนิที�มั�นิใจในิต่นิเองที�จะแสด็งข�อคิด็เห็นิที�เฉียบแหลม	 
แต่กต่�างจากข�อคิด็เห็นิของคนิอ่�นิ	

	 ข�อพึงต่ระหนัิกอีกข�อหนึิ�งค่อ	นัิกเรียนิจากบางวัิฒนิธิรรมอาจมีควิามยากลำาบาก
ที�จะร�วิมเสวินิาหร่อ	ให�ข�อคิด็เห็นิในิบางประเด็็นิที�ในิสังคมของเขาเปน็ิเร่�องต่�องห�าม	

	 วิิถีปฏิิบัติ่ต่ามปกติ่	หร่อมาต่รฐานิ	(norms)	สำาหรับห�องเรียนิที�สอนิแบบ 
สานิเสวินิาอาจแบ�งออกเป็นิ	๓	กลุ�ม	ค่อ	(๑)	ด็�านิการส่�อสาร	(communicative)	
(๒)	ด็�านิการถกเถียง	(deliberative)	และ	(๓)	ด็�านิควิามร่�	(epistemic)	

ข้อปฏิิบ้ติด้าน้การืส่�อสารื

	 เป็นิลักษณ์ะของธุิรกรรม	(transaction)	หร่อกิจกรรมการพ่ด็	เช�นิ	ฟังซึ้ำ�งกันิ 
และกันิอย�างตั่�งใจ	สบต่าผู่้�พ่ด็หร่อผู่้�ที�เราพ่ด็ด็�วิย	ไม�ขดั็จังหวิะหร่อพ่ด็แทรกในิขณ์ะ 
ที�ผู่้�อ่�นิกำาลังพ่ด็	ไม�ครอบครองเวิทีพ่ด็อย่�คนิเดี็ยวิ	ส�งเสริมให�ผู่้�อ่�นิพ่ด็	ให�เวิลา 
ผู่้�อ่�นิคิด็	เป็นิต่�นิ	

ข้อปฏิิบ้ติด้าน้การืถกเถ่ยืง

	 เป็นิกติ่กาด็�านิการอภิปราย	ถกเถียง	และโต่�แย�ง	เช�นิ	เสนิอจุด็ย่นิชัด็เจนิที�สุด็ 
เท�าที�จะทำาได็�	แยกระหวิ�างข�อเท็จจริงกับข�อคิด็เห็นิ	ย่�นิข�อเสนิอพร�อมข�อม่ลหลักฐานิ 
และเหตุ่ผู้ล	พร�อมที�จะท�าทายข�อเสนิอที�มีผู่้�ให�ไวิ�	โด็ยมีเหตุ่ผู้ลประกอบ	เสนิอจุด็ย่นิ
โด็ยพร�อมที�จะปรับปรุงเปลี�ยนิแปลงหากมีคำาแนิะนิำาที�ดี็ของผู่้�อ่�นิ
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ข้อปฏิิบ้ติด้าน้คำวามรืู้

	 เป็นิกติ่กาวิ�าด็�วิยเน่ิ�อหาควิามร่�ในิการอภิปราย	ซึ้ำ�งแต่กต่�างไปต่ามกลุ�มสาระ	 
(domain)	หร่อรายวิิชาในิหลักส่ต่ร	หร่ออาจแต่กต่�างไปต่ามแต่�ละบทเรียนิก็ได็�	
ประเด็็นิเอาใจใส�ในิที�นีิ�เป็นิเร่�องถ�อยคำาที�ใช�ในิกลุ�มสาระ	ไม�แต่ะเข�าไปถึงศัึพท์เทคนิิค
ของแต่�ละกลุ�มสาระหร่อรายวิิชา	

	 ในิที�นีิ�เราสนิใจการใช�ถ�อยคำาที�สะท�อนิการคิด็	และการให�ควิามหมาย	ซึ้ำ�งในิ 
บางกลุ�มสาระ	เช�นิ	วิรรณ์คดี็	ประวิติั่ศึาสต่ร	์และหนิ�าที�พลเม่อง	มีประเด็็นิอ�อนิไหวิ
ทางสังคมที�จะต่�องระมัด็ระวัิง	ซึ้ำ�งในิชั�นิมัธิยมและอุด็มศึึกษามีมากกวิ�าในิชั�นิประถม	

	 สรุปกรอบปฏิิบัติ่การที�	๑	ได็�วิ�า	 เป็นิเร่�องของการสร�างวัิฒนิธิรรมการพ่ด็ 
เพ่�อการเรียนิร่�ร�วิมกันิ	
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 คุณ์คร่กิ�ฟ	-	จิต่ติ่นัินิท์	มากผู้ล	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยวิิชาภ่มิปัญญาภาษาไทย	ระดั็บชั�นิ
ประถมปีที�	๒	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	นิำาเอาการสานิเสวินิาเข�าไปในิชั�นิเรียนิด็�วิยการสร�าง
แผู้นิการเรียนิร่�	ที�มีช่�อวิ�า	“กลอนิเพลง”

	 แผู้นิการเรียนิร่�แผู้นินีิ�	มีขึ�นิเพ่�อสร�างควิามสนุิกสนิานิในิการทำาควิามร่�จักกับเสียง 
ของคำาที�มีอย่�รอบๆ	ตั่วิให�กับเด็็กๆ	เริ�มจากการนิำาเสนิอเสียงของคำาพยางค์เดี็ยวิที� 
นัิกเรียนิร่�จักคุ�นิเคย	เช�นิ	เสียงกระดิ็�งกริ�งๆ	แล�วินิำามาแปลงให�มีควิามไพเราะมากยิ�งขึ�นิ	 
เป็นิเสียงกระดิ็�งกรุ๊งกริ�ง	
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	 จากนัิ�นิจึงให�เด็็กๆ	ช�วิยกนัิหาเสียงที�มีควิามไพเราะจากสิ�งที�อย่�รอบๆ	ตั่วิ	ในิขั�นินีิ�เอง 
ที�ชั�นิเรยีนิจะเต่ม็ไปด็�วิยการสนิทนิาถงึสิ�งต่�างๆ	วิ�ามีเสียงอย�างไร	นิกัเรียนิแต่�ละคนิเล�าถึง 
เสียงที�ต่นิเองสนิใจได็�อย�างมั�นิใจ	เพราะเปน็ิประสบการณ์์ต่รงของเขาเองจงึร่�สึกสบายใจ	 
เม่�อต่�องนิำาเสนิอก็จะยิ�มอย�างภาคภ่มิใจเม่�อมีเพ่�อนิให�ควิามสนิใจกับเสียงนัิ�นิเป็นิพิเศึษ	 
และเม่�อถึงเวิลาที�ต่�องเขยีนิให�ถ่กวิ�าเสยีงเหล�านัิ�นิสะกด็อย�างไร	คร่ก็เปิด็โอกาสให�ทุกคนิ
ก็จะช�วิยกันิสะกด็ได็�อย�างเต็่มที�	บรรยากาศึของการเรียนิร่�จึงอบอวิลไปด็�วิยควิามสุข

	 ควิามสุขของทุกคนิทวีิมากยิ�งขึ�นิ	เม่�อคร่นิำาเอาคำาสี�พยางค์บนิกระด็านิ	มาประกอบ
ให�เป็นิกลอนิเพลงที�เกิด็จากการนิำาเสียงคำาเหล�านัิ�นิมาสลับต่ำาแหนิ�งกลับไปกลับมา	 
ให�เกิด็เป็นิเสียงที�ไพเราะและสนุิกสนิานิ
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	 ควิามสนุิกที�เกิด็ขึ�นิดึ็งด่็ด็ให�เด็็กทุกคนิมีส�วินิร�วิม	และอยากจะทด็ลองแต่�งกลอนิ
เพลงจากเสียงที�ต่นิเองเล่อก	แต่�ก�อนิจะปล�อยให�เด็็กแต่�ละคนิลงม่อทำางานิ	คร่มีโจทย์
ให�ทด็ลองคดิ็กลอนิเพลงด็�วิยกนัิสัก	๑	บทก�อนิ	เพ่�อเสริมสร�างควิามมั�นิใจและควิามเข�าใจ
ที�มีให�มากขึ�นิยิ�งไปอีก
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	 เด็็กๆ	ได็�นิำาเอาเสียงของกรรไกรที�ดั็งฉึบฉับมาแต่�งเป็นิกลอนิเพลงของห�อง	๒/๒	 
จากข�อเสนิอของคนิิ	ซึ้ำ�งในิขั�นิต่อนินีิ�	คร่ยังสามารถเพิ�มกระบวินิการสานิเสวินิาเข�ามาได็� 
ตั่�งแต่�ขั�นิของการนิำาเสนิอเสียงคำาที�ต่นิเองเล่อกให�กลุ�มเพ่�อนิได็�รับร่�	 และการฝึึก 
ให�ทุกคนิได็�เรียนิร่�เร่�องของการเสนิอและการรับฟังควิามคิด็เห็นิที�ยากขึ�นิไปกวิ�าขั�นิของ
การนิำาเสนิอเสียงไพเราะให�คุณ์คร่บันิทึกบนิกระด็านิ

	 ในิขั�นิของการต่กลงเล่อกวิ�าจะใช�เสียงไหนิก็เป็นิอีกขั�นิต่อนิหนึิ�งที�จะขยายผู้ลเร่�องของ 
การฝึึกให�เหตุ่ผู้ลในิเร่�องควิามสนิุก	 ควิามไพเราะ	 และควิามหมายของเสียงได็�	 
หากข�อสรุปนิำาไปส่�ควิามเห็นิที�แต่กต่�างก็จะเกิด็ทางเล่อกที�ต่�องตั่ด็สินิใจ	หร่อมิเช�นินัิ�นิ 
ก็อาจจะทำาให�ได็�กลอนิเพลงที�เกิด็ขึ�นิจากการฝึึกฝึนิร�วิมกันิเพิ�มมาอีกสองสามบท	ซึ้ำ�งเป็นิ 
เร่�องที�นิ�ายินิดี็เพราะยิ�งได็�ฝึึกฝึนิมากขึ�นิเท�าไร	ควิามคล�องแคล�วิก็จะยิ�งเพิ�มพ่นิมากขึ�นิ	 
เพียงนัิ�นิ

	 กิจกรรมการฝึึกฝึนิที�สนุิกอย�างนีิ�	ช�วิยให�สมาชิกทุกคนิได็�เรียนิร่�ทั�งเร่�องของการสะกด็
คำา	การผัู้นิวิรรณ์ยุกต์่	และการฝึึกเขียนิเสียงคำาที�มีท�วิงทำานิองคล�องจอง	ซึ้ำ�งเป็นิพ่�นิฐานิ
ของการแต่�งกลอนิสี�อย�างเป็นิธิรรมชาติ่	โด็ยอาศัึยการสานิเสวินิามาสร�างวัิฒนิธิรรม 
การพ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ร�วิมกันิได็�อย�างกลมกล่นิ



กลอนเพื่ลง	 คุณ์คร่กิ�ฟ	-	จิต่ติ่นัินิท์	มากผู้ล
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กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๒ พ่ื่�นทุ่�ปฏิิสัมพัื่นธ์ิ  
(Interactive Settings)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัากบัทึท้ึ�	๗	หัวขี�อ	Repertoire	2:	Interactive	Settings	 
และสู่่วนหนึ�งขีอง	Appendix	I

	 พ่�นิที�ปฏิิสัมพันิธ์ิเพ่�อการเรยีนิร่�แบบสอนิเสวินิาอาจจำาแนิกออกได็�เป็นิ	๔	มิติ่	ค่อ	 
(๑)	ด็�านิปฏิิสัมพันิธ์ิ	(relations)	(๒)	ด็�านิการจดั็กลุ�ม	(grouping)	(๓)	ด็�านิเทศึะ
หร่อพ่�นิที�	(space)	(๔)	ด็�านิกาละหร่อเวิลา	(time)	

ด้าน้ปฏิิส้มพู้น้ธี์ (Relations)

	 ปฏิิสัมพันิธ์ิเชิงสอนิเสวินิาในิชั�นิเรยีนิจำาแนิกง�ายๆ	ออกเปน็ิ	๓	แบบค่อ	(๑)	ทั�งชั�นิ	 
(๒)	กลุ�มย�อย	(๓)	เรียนิคนิเดี็ยวิ	ซึ้ำ�งเม่�อนิำามาจัด็การชั�นิเรียนิ	จะจำาแนิกได็�เป็นิ	 
๕	แบบค่อ
  สอนิรวิมทั�งชั�นิ
  ทำากิจกรรมกลุ�ม	โด็ยคร่เป็นิผู่้�จัด็
  ทำากิจกรรมกลุ�ม	โด็ยนัิกเรียนิเป็นิผู่้�จัด็
  สนิทนิากันิ	๒	คนิ	ระหวิ�างนัิกเรียนิด็�วิยกันิ
  สนิทนิากันิ	๒	คนิ	ระหวิ�างนัิกเรียนิกับคร่	

๖
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ด้าน้การืจุ้ดกลัุ่ม (Grouping)

  ข้นาดัข้องกลุ�ม	ส�วินิใหญ�กลุ�มละ	๖	-	๘	คนิ	ขึ�นิกับชิ�นิงานิที�จะทำา	และขึ�นิกับ 
พ่�นิที�ทางกายภาพของห�อง	หนัิงส่อไม�เอ�ยวิ�าหากจำานิวินิสมาชิกมากเกินิไป
จะมีสมาชิกบางคนิไม�ทำางานิ	ผู้มเคยเข�าใจเช�นินัิ�นิมาต่ลอด็	จนิได็�ฟังเร่�อง 
การจัด็กลุ�มทำางานิของนัิกศึึกษาสาขาการจัด็การ	คณ์ะบริหารธุิรกิจและ
การบัญชี	มหาวิิทยาลัยขอนิแก�นิชั�นิปีที�	๔	เทอมที�	๒	จึงได็�ต่ระหนัิกวิ�า 
หัวิใจสำาคัญของจำานิวินิสมาชิกกลุ�ม	อย่�ที�ปริมาณ์งานิที�จะต่�องแบ�งกันิทำา	
https://www.gotoknow.org/posts/616107	

  วิธี์จัดัสมาชิิกกลุ�ม	จัด็ได็�หลากหลายแบบ	ทั�งให�นัิกเรียนิแบ�งกลุ�มกันิเอง	 
หร่อใช�วิิธีิให�นัิบ	๑	ถึง	๖	(กรณี์แบ�งเป็นิ	๖	กลุ�ม)	หร่อวิิธีิอ่�นิ	โด็ยมีหลักการ 
วิ�าให�สมาชิกกลุ�มมีการทำางานิร�วิมกันิอย�างเป็นินิำ�าหนึิ�งใจเดี็ยวิกันิ	และ 
เท�าเทียมกันิ	ไม�มีสมาชิกจำานิวินิหนึิ�งร�วิมกันิยึด็อำานิาจเนิ่�องจากสนิิทกันิ	 
รวิมทั�งกลุ�มมีการทำางานิแบบอิสระจากคร่ให�มากที�สุด็	หนัิงส่อเอ�ยถึงวิิธีิ	 
จัด็กลุ�มแบบคละ	หร่อแบบตั่�งใจ	(เช�นิ	แยกเพศึ	แยกเด็็กเก�งกับไม�เก�ง)	 
โด็ยไม�ได็�บอกวิ�าแบบไหนิดี็กวิ�าหร่อเหมาะกวิ�าในิสถานิการณ์์ใด็	

  บทบาทข้องสมาชิิกกลุ�ม	มีได็�หลายแบบ	เช�นิ	ทุกคนิทำางานิเด็ียวิกันิแล�วิ 
นิำามาเปรยีบเทียบกันิ	แบ�งหนิ�าที�กันิทำา	เพ่�อผู้ลงานิชิ�นิเดี็ยวิของกลุ�ม	ทุกคนิ
ทำางานิร�วิมกันิเพ่�อบรรลุผู้ลงานิของกลุ�มชิ�นิเดี็ยวิ	

ด้าน้เทศะ (Space)

	 นีิ�ค่อการจัด็โต๊่ะนัิ�งในิห�อง	ซึ้ำ�งควิรเนิ�นิควิามย่ด็หยุ�นิ	เปลี�ยนิแปลงได็�วิ�องไวิ	ขึ�นิกับ
กิจกรรมที�จะเกิด็ขึ�นิ	เช�นิ	จัด็เป็นิแถวิอย�างชั�นิเรียนิทั�วิไป	ใช�ในิกรณี์คร่เป็นิผู่้�กำากับ
การเสวินิาของทั�งชั�นิ	หร่ออาจจัด็เป็นิร่ปเก่อกม�า	คร่อย่�ด็�านิวิ�างของเก่อกม�า	หร่อ
จัด็เป็นิกลุ�มโต๊่ะเพ่�อการประชุมกลุ�มย�อย	
 
	 การจัด็ร่ปเก่อกม�าคล�องตั่วิที�สุด็	เพราะปรับเป็นิคุยเป็นิค่�	หร่อ	๔	คนิได็�ง�าย	
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ด้าน้กาลัะ (Time)

  ความยาวข้องบทเรียน

  สมดุัลข้องกิจกรรมที�เน�นการพ่ื่ดั	กับกิจกรรมที�เนิ�นิการอ�านิเขียนิ	รวิมทั�ง
ปฏิิสัมพันิธ์ิระหวิ�างกิจกรรม

  สมดุัลข้องการพ่ื่ดัหลากหลายแบบ

  ความเร็ว	เป็นิเร่�องที�ต่�องแยกแยะระหวิ�างควิามเร็วิกับผู้ลลัพธ์ิที�ได็�	ซึ้ำ�งต่�อง
แยกระหวิ�างการสอนิเน่ิ�อหาได็�ครบถ�วินิ	กับการที�นัิกเรียนิได็�เรียนิร่�อย�างมี
คุณ์ภาพส่ง	รวิมทั�งต่�องแยกแยะระหวิ�างควิามเรว็ิในิการจดั็การ	กับควิามเรว็ิ
ในิปฏิิสัมพันิธ์ิ	และควิามเร็วิในิการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิ	ข�อพึงระวัิงค่อ	 
การเรียนิร่�ต่�องการเวิลาคิด็	

	 ข�อสรปุเชิงเต่่อนิใจคร่ที�สำาคัญที�สุด็ค่อ	การจดั็ระบบการเรยีนิร่�สำาคัญต่�อผู้ลลพัธ์ิ
การเรียนิร่�ของนัิกเรียนินิ�อยกวิ�าคุณ์ภาพของการสานิเสวินิาในิชั�นิเรียนิ
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 ในิคาบเรียนินีิ�	คุณ์คร่กิ�ก	-	นิินิฤนิาท	นิาคบุญช�วิย	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยวิิชาภ่มิปัญญา 
ภาษาไทย	ชั�นิประถมปีที�	๕	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	มีโจทย์ให�นิกัเรียนิปรุงการ	“แปลงกาพย์ 
เป็นิกลอนิจากเร่�องกล�วิยๆ”	ที�แต่�ละกลุ�มแต่�งกันิเอาไวิ�	ให�มีควิามสละสลวิยของรสและ
เสียงคำามากยิ�งขึ�นิไปอีก	

	 ก�อนิหนิ�าที�ทุกคนิจะลงม่อทำางานิ	เร่�องที�นัิกเรียนิต่�องค�นิหาให�พบก�อนิ	เพ่�อตั่�งหลัก 
เร่�องของควิามประณี์ต่ในิการเล่อกสรรคำามาใช�	ค่อ	ควิามเข�าใจในิการร�อยกรองด็อกไม�	 
กับการร�อยกรองถ�อยคำามาใช�ในิบทกลอนิ	เม่�อนัิกเรียนิทั�งห�องได็�พ่ด็คุยในิประเด็็นินีิ� 
ร�วิมกันิเรียบร�อยแล�วิ	คร่จึงให�แบ�งกลุ�มแยกย�ายกันิไปทำางานิในิห�องย�อย
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	 โจทย์ที�นัิกเรียนิได็�รับค่อ	ร�อยกรองถ�อยคำาให�งด็งาม	(ทั�งเสียงและควิามหมาย)	 
ดั็�งอัญมณี์ที�เจียระไนิ

	 ข�าวิหอม	เขียนิเล�าเร่�องการทำางานิกลุ�มครั�งนีิ�เอาไวิ�วิ�า	

	 ในิคาบเรียนิวิิชาภ่มิปัญญาภาษาไทย	คร่กิ�กให�โจทย์แต่�งกลอนิแปด็เกี�ยวิกับกล�วิย	 
และคร่กิ�กจัด็กลุ�มย�อยให�	ในิกลุ�มของฉันิมีสมาชิก	๕	คนิ	ได็�แก�	ป้อนิ	โมเก�	นิะโม	เบลล์	 
และข�าวิหอม	ในิกลุ�มได็�เริ�มต่�นิด็�วิยการหาตั่วิแทนิแชร์หนิ�าจอและพิมพ์บทกลอนิก�อนิ	 
ซึ้ำ�งจะต่�องมีคุณ์ลักษณ์ะค่อพิมพ์ได็�คล�อง	ฉันิจึงเป็นิคนิอาสา	จากนัิ�นิโมเก�และเบลล์ 
ก็รับหนิ�าที�เป็นิคนิเล่อกพ่�นิหลัง	

	 พวิกเราช�วิยกันิคิด็คำาจากกล�วิย	เริ�มแต่�งจาก	ป้อนิคิด็คำาไวิ�วิ�าจะแต่�งอย�างไร	แล�วิ 
เอามาคุยกับเพ่�อนิๆ	แล�วิเพ่�อนิๆ	ก็ช�วิยเอามาเรียบเรียงเป็นิกลอนิ	ข�าวิหอมช�วิยปรับ
แต่�งคำาให�คล�องจองมากขึ�นิ
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	 เริ�มจากวิรรคแรกก�อนิ	ป้อนิคิด็คำาวิ�า	ช่�อและของดี็	ออกมาได็�เป็นิท�อนิแรก	จากนัิ�นิ	
โมเก�กับข�าวิหอมคิด็คำาวิ�า	มีค�าและโอชารส	มารวิมเป็นิคำาไพเราะค่อ	
   ช่ิ�อข้องดีัมีค�าโอชิารส

	 ในิวิรรคที�	๒	นิะโม	ป้อนิ	ช�วิยกันิคิด็ออกมาได็�วิ�า	
   ผลสุกสดัหวีเน่�อเคร่อจากสวน 

	 ในิวิรรคที�	๓	ป้อนิ	โมเก�	เบลล์	ช�วิยคิด็คำาออกมาได็�เป็นิ	
   แกะเปล่อกปอกใส�ปากอยากจะชิวน 

	 ในิวิรรคที�	๔	ป้อนิคิด็คำาวิ�า	ลงคอ	โมเก�	คิด็คำาวิ�า	นวล นุ�ม นิ�ม	ข�าวิหอมช�วิยคดิ็คำาวิ�า	 
กัดั กิน ดั�วน	แล�วินิำามารวิมกันิเป็นิวิรรคสุด็ท�าย	ค่อ	
   กัดักินดั�วนนวลนุ�มนิ�มลงคอ 

	 เม่�อได็�คำาครบ	๔	วิรรคแล�วิ	พวิกเราก็นิำาวิรรคต่�างๆ	มาเรียงเป็นิกลอนิแปด็	๑	บท	 
โด็ยข�าวิหอมรับหนิ�าที�พิมพ์บทกลอนิ	และข�าวิหอมกบัเบลล์ได็�ช�วิยกนัิต่รวิจสอบคำาถ่กผิู้ด็	 
สุด็ท�ายโมเก�และเบลล์ก็ช�วิยกันิจัด็วิางพ่�นิหลังให�สวิยงาม	และนีิ�ค่อกลอนิแปด็ของ 
พวิกเราค�ะ
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	 ในิคาบเรียนินีิ�คร่กิ�กใช�การสอนิรวิมทั�งชั�นิ	โด็ยใช�การสานิเสวินิามาสร�างให�นัิกเรียนิ 
มีแรงบันิด็าลใจ	(motivation)	ในิการปรับปรุงแก�ไขผู้ลงานิให�ดี็ขึ�นิกวิ�าเดิ็ม	ด็�วิยการเปรียบ 
การร�อยกรองด็อกไม�เข�ากับการแต่�งบทร�อยกรอง	ซึ้ำ�งต่�องอาศัึยควิามงามอย�างประณี์ต่
ในิการเล่อกสรรคำาให�เหมาะสม	

	 การที�คร่จัด็แบ�งกลุ�มให�	ช�วิยให�นัิกเรียนิได็�ทำางานิกับเพ่�อนิกลุ�มใหม�	และได็�นิำา 
แรงบันิด็าลใจที�ได็�รับจากขั�นินิำา	มาก�อเกิด็เป็นิบทสนิทนิาในิหม่�เพ่�อนิกลุ�มเล็กๆ	เพ่�อ 
ร�วิมกันิบรรลุโจทย์งานิสร�างสรรค์ที�คร่มอบหมายไวิ�	คุณ์ภาพของคำากลอนิจึงสะท�อนิ
คุณ์ภาพของการสานิเสวินิาได็�อย�างหมด็จด็



ร�อยกรอง	 คุณ์คร่กิ�ก	-	นิินิฤนิาท	นิาคบุญช�วิย



• •๘๘

กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๓ พืู่ดเพื่่�อเรียนร่�  
(Learning Talk)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัาก	บัทึท้ึ�	๗	Repertoire	3:	Learning	Talk	และสู่่วนหนึ�ง 
ขีอง	Appendix	I

	 สำาหรับเด็็กเล็ก	ภาษาพ่ด็ทำาหนิ�าที�	๗	อย�างค่อ	(๑)	เป็นิเคร่�องม่อบอกควิามต่�องการ	 
(๒)	เพ่�อควิบคุมหร่อกำากับ	(๓)	เพ่�อส่�อสารและปฏิิสัมพันิธ์ิ	(๔)	เพ่�อแสด็งออก
ทางอารมณ์์ของต่นิเอง	(๕)	เพ่�อหาคำาต่อบ	(๖)	เพ่�อสนิองต่อบต่�อการรบัร่�เร่�องราวิ	 
(๗)	เพ่�อส่�อสารข�อม่ล	โด็ย	๔	ข�อแรก	เป็นิการบอกควิามต่�องการทางกายหร่อ
อารมณ์์	๓	ข�อหลัง	ช�วิยให�เด็็กทำาควิามเข�าใจโลกรอบตั่วิ	ค่อเพ่�อการเรียนิร่�สิ�งต่�าง	ๆ	 
ภายนิอกตั่วิ	
	 โปรด็สังเกต่วิ�า	เด็็กในิฐานิะมนุิษย์ใช�การพ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ทั�งเพ่�อร่�จักต่นิเอง	 
และเพ่�อร่�จักโลก	ผู้�านิการพ่ด็หลากหลายแบบ	แต่�ในิระบบการศึึกษาแบบเดิ็ม	 
เม่�อเด็็กเข�าโรงเรียนิ	กลับถ่กห�ามพ่ด็	ให�พ่ด็ได็�เฉพาะเพ่�อการต่อบคำาถามของคร่
เท�านัิ�นิ	จึงเป็นิการปิด็กั�นิการเรียนิร่�อย�างเป็นิธิรรมชาติ่	การเรียนิร่�แบบสานิเสวินิา
จึงเป็นิวิิธิีการแก�จุด็อ�อนิของการศึึกษาในิร่ปแบบเดิ็ม	ค่อแทนิที�จะห�ามพ่ด็	กลับ 
ส�งเสริมให�พ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ของต่นิและของเพ่�อนิๆ
	 คร่จึงต่�องมีทักษะ	พ่ด็เพ่�อเคล่�อนิการเรียนิร่�	(talk	move)	ของศิึษย์	โด็ย 
จับเอาประเด็็นิที�ศิึษย์พ่ด็มาพ่ด็ต่�อ	เพ่�อกระตุ่�นิให�ศิึษย์พ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ในิระดั็บ
ที�ลึกและเช่�อมโยงยิ�งขึ�นิ	ได็�ผู้ลดี็ทั�งต่�อการพัฒนิาสมอง	และต่�อควิามร่�ควิามเข�าใจ
เน่ิ�อหาสาระในิมิติ่ที�ลึกและเช่�อมโยงยิ�งขึ�นิ	

๗
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	 ในิการเรียนิแบบสอนิเสวินิา	นัิกเรียนิต่�องไม�พ่ด็เพ่�อเรียนิร่�เพียงพ่ด็ต่อบคำาถาม
เท�านัิ�นิ	นัิกเรียนิต่�องร่�จักพ่ด็เพ่�อตั่�งคำาถาม	ร่�จักพ่ด็เพ่�ออธิิบายควิามคดิ็	ขยายควิามคดิ็ 
และต่รวิจสอบควิามคิด็	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�าต่�องฟังและทำาควิามเข�าใจผู่้�อ่�นิไปพร�อมๆ	กันิ	 
การพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�จึงเป็นิกระบวินิการเชิงปฏิิสัมพันิธ์ิ

	 การพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�ของนัิกเรียนิมี	๘	แบบ	ที�มีส�วินิซ้ำ�อนิทับกันิ	ค่อ	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อจัดัการสถีานการณ์์ (transactional)	ได็�แก�	การถาม	ต่อบ	บอก	สอนิ	
อธิิบาย	อภิปราย

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อบอกกล�าว	(expository)	ได็�แก�	อ�านิให�ฟัง	นิำาเสนิอและอธิิบาย	บอก	
อธิิบาย	บอกรายละเอียด็	ขยายควิาม

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อถีาม (interrogatory)	ใช�คำาถามหลากหลายแบบในิหลากหลายบริบท	
ได็�แก�	ย่�นิข�อเสนิอ	ถาม	ถามหาข�อม่ล	ให�คำาต่อบ	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อสำารวจไปข้�างหน�า	(exploratory)	เพ่�อเจาะหาควิามคิด็	อาจโด็ย 
เสนิอแนิะ	คาด็เด็า	ตั่�งสมมติ่ฐานิ	หร่อพ่ด็ลอยๆ	หร่อโด็ยถามเจาะประเด็็นิ	 
หร่อให�เกิด็ควิามชัด็เจนิ	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อติรวจสอบความน�าเช่ิ�อถ่ีอข้องเหตุิผลหร่อข้�อม่ลหลักฐาน	(deliberative)	 
เป็นิการพ่ด็เชิงเหตุ่ผู้ลและข�อโต่�แย�ง	โด็ยให�เหตุ่ผู้ล	ตั่�งคำาถาม	โต่�แย�ง	ปกป้อง	 
ให�สมมติ่ฐานิ	ท�าทาย	พิส่จน์ิ	วิิเคราะห์	สังเคราะห์	ชักจ่ง	ตั่ด็สินิ	

  พ่ื่ดัเชิิงจินตินาการ	(imaginative)	โด็ยใคร�ครวิญและบอกโอกาสที�อาจ 
เป็นิไปได็�	ผู้�านิการพ่ด็แบบคาด็เด็า	สร�างภาพ	พ่ด็ลอยๆ	บอกเล�า	ทำานิาย	

  พ่ื่ดัแสดังความคิดั	(expressive)	บอกควิามร่�สึก	ควิามคิด็	ข�อสงสัย	
  พ่ื่ดัเชิิงประเมิน	(evaluative)	พ่ด็บอกข�อม่ล	ข�อคิด็เห็นิ	การคาด็การณ์์	 

ข�อโต่�แย�ง	เพ่�อนิำาไปส่�การตั่ด็สินิ	

	 ผู้มขอตั่�งข�อสังเกต่วิ�า	ในิชีวิิต่จริงการพ่ด็ไม�ได็�เกิด็ขึ�นิโด็ด็ๆ	แต่�เกิด็ขึ�นิเป็นิส�วินิหนึิ�ง 
ของปฏิิสัมพันิธ์ิระหวิ�างมนุิษย์ที�ส่�อสารกันิหลายช�องทาง	โด็ยการพ่ด็เป็นิเพียง 
ช�องทางหนึิ�งเท�านัิ�นิ	ในิการส่�อสารมีการส�งสารและรับสารต่�อเน่ิ�องกันิเก่อบจะทันิที	 
ดั็งนัิ�นิ	การพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�จึงต่�องค่�กับการฟังและรับสารจากช�องทางอ่�นิๆ	นิำามา 
ตี่ควิามเพ่�อส�งสารกลับ	เกิด็ปฏิิสัมพันิธ์ิและการเรียนิร่�	
	 คร่ต่�องเข�าใจควิามหมายเชิงลึกของการพ่ด็และการส่�อสารของศิึษย์	เข�าใจไปถึง 
ควิามร่�สึกนึิกคิด็ของศิึษย์	และใช�ควิามเข�าใจนัิ�นิในิการออกแบบกิจกรรมต่�อไป	 
(อย�างทันิควัินิ)	เพ่�อกระตุ่�นิการเรียนิร่�ของศิึษย์
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 เม่�อวัินิอังคารที�	๒๒	มิถุนิายนิ	๒๕๖๔	คุณ์คร่อั�นิ	-	กรวิิทย์	ต่รีศึาสต่ร์	ได็�ส�ง 
แผู้นิการเรยีนิร่�	เร่�อง	“ใช�ส่�อเรียนิร่�อย�างชาญฉลาด็”	มาถึงคุณ์คร่ใหม�	-	วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์	 
ในิไลน์ิกลุ�มภ่มิปัญญาภาษาไทย	ชั�นิประถมศึึกษาปีที�	๕	พร�อมกับไลน์ิมาวิ�า	“พี�ใหม� 
ฝึากด่็แผู้นิให�หนิ�อยนิะครับ	วิ�ามีควิามกลมกล�อมหร่อยัง”	คร่ใหม�ได็�ต่อบกลับไปวิ�า	 
“โครงใหญ�ใช�ได็�แล�วิจ�ะ	แต่�นิ�าจะมีคำาถามที�ชวินิสงสัยเปิด็นิำามาให�นัิกเรียนิได็�พ่ด็คุย 
แลกเปลี�ยนิควิามคิด็กันิก�อนิ	เช�นิ	“นัิกเรียนิเช่�อไหมวิ�าคนิสมัยก�อนิมีชีวิิต่ที�อดุ็มสมบ่รณ์์ได็�	 
โด็ยไม�ต่�องมีเงินิติ่ด็ตั่วิแม�แต่�บาทเดี็ยวิ”	“ชีวิิต่ที�อุด็มสมบ่รณ์์ค่ออะไร”	เป็นิต่�นิ	เม่�อด่็คลิปจบ 
ลองตั่�งคำาถามวิ�า	“วัิฒนิธิรรมแบบนีิ�ดี็งามไหม”	ฯลฯ

	 หลังจากที�ร�วิมกันิคิด็แต่�งแต่�มแผู้นิการเรียนิร่�ให�มีควิามสมบ่รณ์์แล�วิ	คร่อั�นิ	กับ	
คุณ์คร่กิ�ก	-	นิินิฤนิาท	นิาคบุญช�วิย	คร่ค่�วิิชาก็ได็�ไปทำาการวิางลำาดั็บขั�นิของกระบวินิการ
เรียนิร่�ให�เหมาะสมกับเวิลาการเรียนิในิร่ปแบบออนิไลน์ิที�มีอย่�	๙๐	นิาที	โด็ยได็�เพิ�มเร่�อง
ของ	การฝึึกพ่ื่ดัเพ่ื่�อเรียนร่�	ลงไปในิแผู้นิการจัด็การเรียนิร่�	เพ่�อเพิ�มเติ่มควิามกลมกล�อม
ให�กับการเรียนิร่�เอาไวิ�	ดั็งนีิ�	

๑.	ขั้�นุนุำา	
	 ๑.๑	ให�นัิกเรียนิเข�าโปรแกรม	 zoom	 มาให�พร�อมหนิ�า	 จัด็เต่รียมเคร่�องม่อ
อิเล็กทรอนิิกส์ให�เรียบร�อยพร�อมใช�งานิ	อย่�ในิพ่�นิที�ที�เหมาะสมพร�อมเรียนิ	จัด็เต่รียม
อุปกรณ์์สำาหรับเรียนิร่�วิิชาภ่มิปัญญาภาษาไทยให�พร�อม	ทั�งเคร่�องเขียนิ	และสมุด็
	 ๑.๒	คร่ชวินิให�นัิกเรียนินิำาค่�ม่อกำากับต่นิเองเพ่�อมาย่นิยันิกับเป้าหมายที�ตั่�งไวิ�	และ
มุ�งมั�นิตั่�งใจทำาให�ได็�ต่ามเป้าหมาย	
	 ๑.๓	คร่เปิด็ภาพวิาด็ลายเส�นิการ์ต่่นิวิิถีชีวิิต่ชาวิไทยสมัยก�อนิ	ให�นัิกเรียนิด่็	เพ่�อ
กระตุ่�นิจินิต่นิาการ	และก�อควิามเช่�อมโยงกับประสบการณ์์จริง	จากนัิ�นิถามนัิกเรียนิวิ�า	
“เช่�อไหมวิ�าคนิสมัยก�อนิมีชีวิิต่ที�อุด็มสมบ่รณ์์ได็�	โด็ยไม�ต่�องมีเงินิติ่ด็ตั่วิแม�แต่�บาทเดี็ยวิ”	 
และ	“ชีวิิต่ที�อุด็มสมบ่รณ์์ค่ออะไร”	ให�นัิกเรียนิแลกเปลี�ยนิร�วิมกันิอย�างอิสระ	
	 ๑.๔	คร่ชวินินัิกเรียนิมาด่็ข�าวิ	“ข�าวิชาวินิาแลกปลาชาวิเล”	ผู้�านิวีิดิ็ทศัึน์ิ	เพ่�อให�เห็นิถึง 
วิิถีชีวิิต่คนิไทยที�มีมาแต่�ไหนิแต่�ไร	และยังคงมีให�เห็นิอย่�ทั�วิไปในิชนิบท
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	 ๑.๕	เม่�อด่็วีิดิ็ทัศึน์ิจบแล�วิ	คร่ถามวิ�า	“วัิฒนิธิรรมที�ใครมีอะไรก็มาแบ�งปันิกันิแบบนีิ�
ดี็งามไหม”	ให�นัิกเรียนิแลกเปลี�ยนิร�วิมกันิ
	 ๑.๖	คร่พ่ด็	“เม่�อสักคร่�เราได็�รับร่�การแบ�งปันิผู้�านิ	“ข�าวิ”	ที�เป็นิส่�อภาพและเสียงแล�วิ	
คราวินีิ�เราลองมารับร่�การแบ�งปันิผู้�านิ	“ข�าวิ”	ส่�อสิ�งพิมพ์กันิบ�าง	
	 ๑.๗	คร่ถามนัิกเรียนิวิ�า	คำาวิ�า	“ข�าวิในิภาษาอังกฤษ	ค่อคำาวิ�าอะไร”	(NEWS)	“แล�วิ
คำาวิ�า	NEWS	มีที�มาจากคำาวิ�าอะไรบ�าง”	“ข�าวินีิ�เป็นิเร่�องราวิของคนิในิภาคใด็”	
	 ๑.๘	คร่เปิด็	PDF	ข�าวิหนัิงส่อพิมพ์ออนิไลน์ิ	“ข�าวิชาวินิาแลกปลาชาวิเล”	ให�นัิกเรียนิอ�านิ	
	 ๑.๙	ให�นัิกเรียนิแลกเปลี�ยนิร�วิมกันิเป็นิการสรุปอีกครั�งวิ�า	เห็นิวิิถีชีวิิต่ของคนิไทย
อย�างไรบ�างจากเร่�องที�ได็�อ�านิ	
	 ๑.๑๐	ให�นัิกเรียนิสะท�อนิวิ�าต่นิเองถนัิด็	ช่�นิชอบ	หร่อเรียนิร่�กับส่�อไหนิได็�ดี็มากกวิ�ากันิ	 
ระหวิ�างส่�อวีิดิ็ทัศึน์ิกับหนัิงส่อ	หากเล่อกวีิดิ็ทัศึน์ิให�กด็ไลก์	เล่อกหนิังส่อให�กด็หัวิใจ	 
คร่ด่็แนิวิโนิ�มในิการเล่อกส่�อของนัิกเรียนิในิห�องพร�อมสะท�อนิให�นัิกเรียนิรับทราบ	 
ก�อนิจะพานัิกเรียนิไปหาข�อดี็ข�อด็�อยของส่�อแต่�ละประเภท

๒.	ขั้�นุก่อเกิดโจทย์งานุ
	 โจทย์	:	ส่�อที�ชอบ	ส่�อที�ใช�
	 ๑.	ข�อด็ีและข�อด็�อยของส่�อวิีด็ิทัศึนิ์
	 ๒.	ข�อด็ีและข�อด็�อยของส่�อหนิังส่อ
	 ๓.	ส่�อที�ฉันิชอบ	ถนิัด็	และเรียนิร่�ได็�ด็ีที�สุด็ค่อ...	เพราะ...
 
๓.	ขั้�นุออกแบบ	
	 ๓.๑	คร่เปิด็	PPT	ตั่วิอย�างเคร่�องม่อการทำางานิ	เช�นิ	ต่าราง	อนิิโฟกราฟิก	ผัู้งมโนิทัศึน์ิ	 
ให�นัิกเรียนิด่็เป็นิแรงบันิด็าลใจ
	 ๓.๒	นัิกเรียนิทำาการสำารวิจวิ�าต่นิเองเหมาะกับการใช�ส่�อประเภทไหนิมากที�สุด็	 
ระหวิ�างวีิดิ็ทัศึน์ิกับหนัิงส่อ

๔.	ขั้�นุทำางานุ	
	 	นัิกเรียนิทำาการวิิเคราะห์ข�อม่ลต่ามโจทย์ที�กำาหนิด็ออกมาโด็ยใช�เคร่�องม่อที�เหมาะสม	 
เช�นิ	ต่าราง	อินิโฟกราฟิก	ผัู้งมโนิทัศึน์ิ	เป็นิต่�นิ
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๕.	ขั้�นุอภิปราย	
	 ๕.๑	คร่เปิด็ห�องย�อยให�นัิกเรียนิแลกเปลี�ยนิแนิวิควิามคิด็ร�วิมกันิ
	 ๕.๒	ให�ตั่วิแทนิแต่�ละห�องย�อยออกมานิำาเสนิอแนิวิควิามคิด็ของเพ่�อนิๆ	ในิกลุ�ม	 
ที�ห�องใหญ�วิ�าเป็นิไปในิทิศึทางใด็	
	 ๕.๓	คร่พ่ด็แนิะนิำาส�งท�ายวิ�า	เม่�อเราร่�แนิวิทางการเรียนิร่�ของต่นิเองแล�วิวิ�าชอบส่�อ
แบบไหนิ	ให�ไปฝึึกจากสิ�งที�ชอบก�อนิ	แต่�เม่�อเราต่�องทำางานิบางอย�างแล�วิส่�อที�ชอบให�เรา
ไม�ได็�	เราก็ต่�องไปหาจากอีกส่�อหนึิ�งเพ่�อทำาให�เกิด็การเรียนิร่�ได็�ดี็ยิ�งขึ�นิ

	 ในิต่อนิเย็นิวัินินัิ�นิคร่ใหม�ได็�ไลน์ิเข�าไปบอกกับกลุ�มวิ�า	“พี�วิ�าคลิปการเรียนิการสอนิ	
และเร่�องเล�าจากชั�นิเรียนิ	ต่อนิ	ขาวิ	ข�าวิ	ข�าวิ	ของอั�นิกับกิ�ก	นิ�าจะเป็นิตั่วิอย�างที�จะนิำา
มาใช�ประกอบควิามเข�าใจในิเน่ิ�อหาของต่อนินีิ�ได็�อย�างเหมาะสมมากๆ	เลย”
	 คร่กิ�กต่อบกลับมาวิ�า	“ต่อนิสอนิอาจจะต่่�นิเต่�นิเลยนิะคะเนีิ�ย	๕๕๕๕๕”

	 เช�าวัินิศุึกร์ที�	๒๕	มิถุนิายนิ	๒๕๖๔	ในิคาบเรียนิภ่มิปัญญาภาษาไทย	ของห�อง	๕/๒	คร่กิ�ก 
เริ�มจัด็กระบวินิการเรียนิร่�ต่ามแผู้นิที�เต่รียมไวิ�ด็�วิยหัวิใจที�เบิกบานิ

คร่กิ�ก	:	 	 	วัินินีิ�คร่จะชวินิเด็็กๆ	มาด่็อะไรบางอย�าง	เด็็กๆ	เช่�อไหมวิ�าคนิสมัยก�อนิ 
เขามีชีวิิต่ที�อุด็มสมบ่รณ์์ได็�โด็ยไม�ต่�องมีเงินิติ่ด็ตั่วิเลยแม�แต่�บาทเดี็ยวิ



• •๙๓

คร่กิ�ก	:	 	 	เขามีชีวิิต่ที�อุด็มสมบ่รณ์์ได็�โด็ยที�ไม�ต่�องมีเงินิติ่ด็ตั่วิเลยแม�แต่�บาทเดี็ยวิเลย
เด็็กๆ	เม่�อกี�มีเสียงแทรกออกมานิิด็หนึิ�งวิ�าเช่�อนิะ	แต่�ทีนีิ�คร่กิ�กก็อยากที�จะ
ถามเด็็กๆ	วิ�าแล�วิชีวิิต่ที�สมบ่รณ์์ในิร่ปแบบนัิ�นิ	ชีวิิต่ที�สมบ่รณ์์แบบที�วิ�านีิ� 
ค่ออะไรหร่อ	เป็นิแบบไหนิชีวิิต่ที�สมบ่รณ์์ที�คร่กิ�กพ่ด็ถึงต่อนินีิ�	เอ�า...	ปาล์ม	 
เชิญค�ะ	

ปาล์ม	:	 	 	ค่อถ�าสมมต่ิวิ�าคนิหนึิ�งมีอาหารอย�างหนึิ�ง	แล�วิเราก็มีอาหารอีกอย�างหนึิ�ง	 
ถ�าเราอยากกินิอาหารที�อีกคนิหนึิ�งมีเราก็อาจจะเอาไปแลกกันิ	

คร่กิ�ก	:	 	 	อ๋อ...	เธิอมีจานินีิ�	ฉันิมีจานินีิ�	ถ�าเรากินิด็�วิยกันิ	เราก็เอาไปแลกกันิกินิ	แล�วิต่รงนีิ� 
ปาล์มเห็นิชีวิิต่ที�สมบ่รณ์์อย�างไรหร่อคะ	จากการแลกอาหารซึ้ำ�งกันิและกันิ

ปาล์ม	:	 	 	มันิเหม่อนิกับวิ�าไม�ต่�องใช�เงินิก็ได็�	
คร่กิ�ก	:	 	 	ไม�ต่�องใช�เงินิก็ได็�แล�วิเราใช�อะไรล�ะ	
ปาล์ม	:	 	 	นึิกคำาพ่ด็ไม�ออก
คร่กิ�ก	:	 	 	ไม�ต่�องใช�เงินิก็ได็�	 ก็มีชีวิิต่ที�สมบ่รณ์์ได็�	 เออ...แล�วิใช�อะไรล�ะ	อย�างนัิ�นิ 

ระหวิ�างรอปาล์มเรียบเรียงคำาพ่ด็	เราลองฟังเพ่�อนิคนิอ่�นิก�อนิไหม...	มะนิาวิ 
วิ�าอย�างไรคะ	
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มะนิาวิ	:		 	ก็ค่อใช�ชีวิิต่แบบพอเพียงค�ะ	ค่อเราก็อาจจะต่�องใช�เงินิในิการซ่้ำ�อ	ซ้ำ�อมบ�านิ	
หร่อวิ�าทำาอะไรแบบนีิ�	แต่�วิ�าเราไม�จำาเป็นิต่�องใช�เงินิกับทุกอย�าง	เช�นิ	เดี็�ยวินีิ�	 
เราใช�เงินิไปกับการสั�งอาหาร	โด็ยที�เราไม�ร่�ตั่วิ	แต่�วิ�าคนิที�เขาอย่�ต่�างจังหวัิด็	
หร่อวิ�าเขาพอเพียง	เขาก็ปล่กผัู้กแล�วิเขาก็กินิเอง	แล�วิเขาก็ทำาอาหารกินิเอง
อย�างนีิ�ค�ะ	ก็เป็นิควิามพอเพียงค�ะ

คร่กิ�ก	:	 	 	ชีวิิต่ที�อดุ็มสมบ่รณ์์ของมะนิาวิก็ค่อการอย่�อย�างพอเพียง	การพึ�งพาตั่วิเองได็�	
เท�านีิ�เราก็สมบ่รณ์์ในิแบบของเราแล�วิใช�ไหมล่ก...	เมจิล�ะคะ

เมจิ	:	 	 	 	หน่ิมองในิมุมของหน่ินิะคะ	หน่ิคิด็วิ�าเขาเป็นิผู่้�ผู้ลิต่ค�ะ	เพราะวิ�าต่อนินีิ�เรา 
ซ่้ำ�อของเขามากินิ	เราจ�างเขาสร�างบ�านิ	เราอะไรอย�างนีิ�	เราก็คล�ายๆ	ผู่้�บริโภคค�ะ	 
แล�วิเขาก็เป็นิผู่้�ผู้ลิต่	แล�วิคิด็วิ�าคนิต่�างจังหวัิด็เขาก็เป็นิผู่้�ผู้ลิต่เหม่อนิกันิ	 
เพราะวิ�าสร�างบ�านิที�คร่บอก	 ก็ค่อปกติ่ถ�าเราสร�างบ�านิเราก็ต่�องใช�ช�าง	 
แล�วิเราก็จ�ายเงินิช�างไปแล�วิช�างก็จะเอาอะไรมาต่อบแทนิเรา	แต่�หน่ิคิด็วิ�า
ต่อนินัิ�นิเขานิ�าจะยังไม�มีอะไร	แบบเขายังไม�ได็�คิด็อะไร	เขาก็ต่�องทำา	พึ�งพา
ตั่วิเองให�ได็�	หน่ิเลยคิด็วิ�าเขาเป็นิผู่้�ผู้ลิต่	แบบสร�างบ�านิ	เขาก็ต่�องไปตั่ด็ไม�	 
มาสร�างเอง	มาทาสีเอง	อะไรแบบนีิ�	ค่อเขาก็เป็นิคนิทำาเอง	เขาไม�ได็�มาจ�าง
ใครทำา

คร่กิ�ก	:	 	 	หมายควิามวิ�าเป็นิชีวิิต่ที�อย่�ด็�วิยการพึ�งพาตั่วิเองได็�	คุณ์จะสร�างบ�านิ	คุณ์ก็ 
ไปเรียนิร่�การตั่ด็ไม�	ไปตั่ด็ไม�มา	ไปเรียนิร่�วิิธีิการทำา	เท�านีิ�มันิก็มีชีวิิต่ที� 
อย่�ได็�ด็�วิยการพึ�งพาตั่วิเองใช�ไหมล่ก...	แล�วิแพมล�ะล่ก	

แพม	:		 	 	ของหน่ิคล�ายปาล์มต่อนิแรกเลยค�ะ	ค่อเขาใช�การแบ�งปันิกันิ	และใช�แชร์
อาหารกันิ	ช�วิยกันิทำาอะไรแบบนัิ�นิ	เขาก็แชร์ของที�มีให�กันิได็�	ของที�ขาด็	
ของที�เหล่อ	อะไรแบบนีิ�	เขาใช�นิำ�าใจแทนิเงินิด็�วิยค�ะ	

คร่กิ�ก	:	 	 	ขอบคุณ์ค�ะ	เสริมจากปาล์มนิะ	แพมบอกวิ�าเห็นิต่รงกันิเลยแต่�ก็มองเห็นิอีก
วิ�าสิ�งที�เขาใช�แทนิเงินิค่อใช�นิำ�าใจให�กันิและกันิ	กลับมาที�ปาล์มอีกรอบหนึิ�ง	
เม่�อกี�คร่กิ�กถามค�างไวิ�	

ปาล์ม	:	 	 	คล�ายๆ	ที�แพมแชร์ไวิ�ก็ค่อใช�นิำ�าใจในิการแบ�งปันิกันิ	แล�วิมันิก็ไม�จำาเป็นิ 
ที�จะต่�องใช�เงินิทุกเร่�องเหม่อนิกับที�มะนิาวิบอกด็�วิย

คร่กิ�ก	:	 	 	คร่กิ�กช่�นิชมเด็็กๆ	หลายคนิเลยนิะ	 ฟังจากที�เด็็กๆ	แลกเปลี�ยนินิะ	 มี 
การเช่�อมโยงควิามคิด็ระหวิ�างของตั่วิเองกับของเพ่�อนิ	มีการช�วิยเสริม	มี 
การเห็นิด็�วิยกับของเพ่�อนิต่รงนัิ�นิต่รงนีิ�	 ค่อช่�นิชมกับเด็็กๆ	 ที�ตั่�งใจฟัง 
แล�วิอย่�ไปด็�วิยกันิในิต่อนินีิ�นิะ...	เจนิาย	วิ�าไงล่ก
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เจนิาย	:		 	เปล�าครับ	แค�จะบอกวิ�าขอตั่วิไปแป๊บหนึิ�งนิะครับ	ฟันิหลุด็
คร่กิ�ก	:	 	 	อ�าวิฟันิหลุด็	 เชิญครับเจนิาย	 เด็็กๆ	 ไม�เป็นิไรค�ะ	 ไม�เป็นิไร...	 เมจิ 

ขำาเพ่�อนิ	ตั่วิเองก็	(ฟันิ)	เพิ�งหลุด็ไปเม่�อเช�า	

	 เด็็กๆ	เรามาเริ�มเช�านีิ�กับชีวิิต่ที�อุด็มสมบ่รณ์์โด็ยที�ไม�ต่�องมีเงินิแม�แต่�บาทเด็ียวิ	 
เด็็กๆ	ก็เห็นิแล�วิวิ�าเราก็สามารถมีชีวิิต่แบบนัิ�นิได็�	โด็ยที�ไม�เห็นิต่�องมีเงินิเลย	จากอะไรล�ะ	
จากนิำ�าใจ	จากการแบ�งปันิที�เพ่�อนิได็�ต่อบไปเม่�อสักคร่�นีิ�นิะคะ	ทนีีิ�เด็็กๆ	วัินินีิ�คร่กิ�กจะพา
เรามาเรียนิร่�วิิถีชีวิิต่ของคนิไทยนีิ�ล�ะ	แผู้นิการเรียนิร่�ของเราในิวัินินีิ�มีช่�อวิ�า	“ขาวิ	ข�าวิ	ข�าวิ”	
คร่กิ�กพ่ด็โด็ยไม�ได็�พิมพ์หร่อเขียนิให�เด็็กๆ	เห็นินิะ	พอจะนึิกออกไหมวิ�าคำานีิ�เขียนิ 
แบบไหนิ	แล�วิใครเห็นิอะไรจากคำาที�คร่กิ�กพ่ด็บ�าง	“ขาวิ	ข�าวิ	ข�าวิ”	เอ�า...	กินิใจ	เชิญครับ	
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กินิใจ	:	 	 	ก็ค่อมันิเป็นิคำาที�ผัู้นิไปได็�เร่�อยๆ	แล�วิมันิมีควิามหมายทุกคำาเลย	แบบขาวิ 
ก็เป็นิสีขาวิ	ส�วินิข�าวิก็ข�าวิสาร	ข�าวิก็ข�าวิที�เรากินิกันิปกติ่

คร่กิ�ก	:	 	 	ขอบคุณ์ค�ะ	ก็เป็นิเร่�องที�เด็็กๆ	คุ�นิเคยนัิ�นิล�ะนิะ	นิ�าจะตั่�งแต่�ชั�นิ	(ประถม)	 
๔	หร่อตั่�งแต่�ประถมต่�นิแล�วิใช�ไหมคะในิเร่�องของการผู้ันิวิรรณ์ยุกต์่	วัินินีิ� 
คร่กิ�กก็เลยเอามาใช�เป็นิล่กเล�นิ	เอามาเป็นิช่�อแผู้นิการเรียนิร่�ของเราในิวัินินีิ� 
เสียเลย	 “ขาวิ	 ข�าวิ	 ข�าวิ”	 แล�วิเดี็�ยวิมาด่็วิ�าเราจะ	 “ขาวิ	 ข�าวิ	 ข�าวิ”	 
กันิอย�างไรนิะในิวัินินีิ�	เดี็�ยวิคร่กิ�กจะพาไปด่็ข�าวิข�าวิหนึิ�ง	

เด็็กผู่้�ชาย	:		ข�าวิโควิิด็หร่อครับ
คร่กิ�ก	:	 	 	(คร่กิ�กเปิด็คลิปข�าวิให�เด็็กๆ	ชม)
คร่กิ�ก	:	 	 	เด็็กๆ	ขา	เม่�อสักคร่�นีิ�ก็เป็นิข�าวิ	“ข�าวิชาวินิาแลกปลาชาวิเล”	ปลาแลก

ข�าวิสาร	ทีนีิ�เม่�อกี�ด่็จบแล�วิ	อยากชวินิเด็็กๆ	มาลองด่็ซิ้ำวิ�าเด็็กๆ	คิด็วิ�า	 
“วัิฒนิธิรรมที�ใครมีอะไรก็มาแบ�งปันิกันิแบบนีิ�ดี็งามไหม”	มหีลายคนิพยกัหนิ�า	 
แต่�ก็ยังอยากฟังเสียงของเด็็กๆ	วิ�าดี็งาม	แล�วิมันิดี็งามอย�างไรหร่อคะ
วัิฒนิธิรรมแบบนีิ�	อยากฟังเสียงมะลิค�ะ	

มะลิ	:		 	 	ค่อมันิเป็นิการแบ�งปันิให�กันิค�ะแล�วิมันิก็ไม�ต่�องใช�เงินิแล�วิเราก็เหม่อนิกับวิ�า
คนิที�เขายากลำาบากเขาก็จะมาแลกของกันิอย�างนีิ�	ก็ถ่อเป็นิวัิฒนิธิรรมที�ดี็

คร่กิ�ก	:	 	 	ไม�ต่�องใช�เงินินิะคะ	ก็ช�วิยเหล่อกันิในิยามยากลำาบาก	ก็แบ�งปันิกันิไปเท�าที�
ตั่วิเองมีนิะ...	มะนิาวิล�ะคะ

มะนิาวิ	:		 	หน่ิคิด็วิ�ามันิดี็	ค�อนิข�างดี็เลยค�ะ	เพราะถึงแม�วิ�ามีสถานิการณ์์โควิิด็	แล�วิก็ 
ที�ภ่เก็ต่เขาล็อกด็าวิน์ิใช�ไหมคะ	แล�วิหน่ิคิด็วิ�าเขาก็ไม�ได็�ใช�เงินินิะคะ	เพราะเรา 
จะออกไปซ่้ำ�อของเราก็กลัวิ	ถ่กไหมคะ	เราไม�ร่�วิ�าที�ต่ลาด็	หร่อวิ�าที�ห�าง	หร่อวิ�า 
ที�ไหนิก็ต่าม	มันิจะมีใครที�สามารถแพร�เช่�อให�เราได็�หร่อเปล�า	ก็เลยใช�วิิธีิการ 
ในิการแลกกันิเอาค�ะ	เช�นิ	แลกกับข�าวิสาร	และส�งปลาที�เขาทำาให�	ไปให� 
ภาคอสีานิหร่อวิ�าภาคอะไรแบบนีิ�	แต่�วิ�าเขากเ็อาแบบให�เศึรษฐกจิของตั่วิเอง	
หร่อวิ�าให�แบบจุด็เด็�นิของตั่วิเองไปแลกเปลี�ยนิกับจุด็เด็�นิของอีกคนิหนึิ�ง	

	 	 	 	 	หน่ิคิด็วิ�ามันิเป็นิแนิวิคิด็ที�ดี็	เพราะวิ�าภาคอีสานิก็ข�าวิหาไม�ยากเพราะวิ�า 
เขาก็ส�งออกข�าวิเก่อบจะทกุปี	และที�ภ่เก็ต่ก็มีปลา	หร่อมีสัต่ว์ิทะเลเยอะมาก
ที�สามารถเอาไปแลกได็�	ก็ร่�สึกวิ�ามันิมีควิามพอเพียงค�ะ	เพราะวิ�าเราไม�ต่�อง
ซ่้ำ�ออะไรเพ่�อที�จะเอามาแลก	เราก็เอาของที�เรามีไปแลกของที�เขามีอย่�	
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คร่กิ�ก	:	 	 	ขอบคุณ์ค�ะมะนิาวิ	เด็็กๆ	...	ปรบม่อให�เลยนิะ	ที�มะนิาวิพ่ด็นิะ	เด็็กๆ	มีจุด็หนึิ�งนิะ 
ที�นิ�าสนิใจ	ไม�ร่�วิ�าจับได็�เหม่อนิคร่กิ�กหร่อเปล�าวิ�าของที�เราแลกกันิ	เราไม�ได็�ซ่้ำ�อ 
มาจากไหนิคะ	มันิค่อของที�บ�านิเรามีอย่�แล�วิ	มันิค่อของที�เป็นิจุด็เด็�นิ	เราเอามา 
แปรร่ป	เอามาปรบั	อย�างปลาจะเหน็ิใช�ไหมวิ�าเอามาแปรร่ปให�เป็นิปลาต่ากแห�ง	 
ทำาไมเขาไม�ส�งไปเป็นิปลาสด็ล�ะล่ก	ทำาไมต่�องมาทำาเป็นิปลาต่ากแห�งก�อนิ	 
ก็ส�งไปสด็ๆ	เลย	ทำาไมต่�องมาเสียเวิลาต่ากแห�งอีก...	กินิใจเพราะอะไรครับ

กินิใจ	:	 	 	ก็ค่อเดี็�ยวิผู้มจะต่อบคำาถามที�คุณ์คร่ถามก�อนิหนิ�านีิ�ก�อนิ	ผู้มก็คิด็วิ�ามันิดี็ครับ	 
เพราะวิ�ามันิจะไม�ค�อยมีการขโมยกันิ	ขโมยก็ลด็นิ�อยลง	เพราะวิ�าทุกคนิก็ได็�
เท�ากันิ	ก็เลยจะไม�มีการขโมยเพ่�อให�ได็�อะไรอย�างนัิ�นิอย�างนีิ�	ใครอยากได็�ก็ไป
แลกกันิ	ก็ได็�แล�วิ	ก็ไม�ต่�องขโมย	ไม�ต่�องลักขโมย	แล�วิก็จะเล�าประสบการณ์์
ให�ฟังครับ	ก็ค่อ	แม�ของผู้มมีพ่�นิที�	๕	ไร�	แล�วิก็มีคนิมาขอเช�าแล�วิแม�ผู้ม 
ก็ให�ฟรี	เขาก็เลยส�งข�าวิกลับมาให�	ต่อนินีิ�ยังไม�หมด็เลย	

คร่กิ�ก	:	 	 	โอ�โห...	เป็นิวัิฒนิธิรรมการแลกกันิเหม่อนิกันินิะกินิใจ	ก็ค่อ	เป็นิข�าวิที� 
เขาก็ได็�ใช�ประโยชน์ิจากพ่�นิที�ของคุณ์แม�ของกินิใจ	แล�วิพอวัินิหนึิ�งเขาได็�
ผู้ลผู้ลิต่เขาก็ส�งกลับมาแบ�งปันิให�กันินิะ	โอ�โห...	เป็นิภาพที�คร่กิ�กฟังแล�วิก็
ช่�นิใจมากเลยนิะกินิใจนิะ...	ลีโอล�ะครับ	

ลีโอ	:			 	 	สาเหตุ่ที�เขาส�งมาแบบปลาต่ากแห�งเพราะวิ�ามันิเหม่อนิเป็นิการถนิอมอาหาร
ของเขาครับ	มันิเก็บรักษาได็�นิานิกวิ�าครับ	

คร่กิ�ก	:	 	 	เพ่�อให�เก็บรักษาได็�นิานิกวิ�า	 เรามีจุด็เด็�นิของเราก็จริงที�เป็นิปลาทะเล 
เยอะๆ	เลย	แต่�วิ�าการที�จะส�งไปให�เขาก็ต่�องด่็วิิธีิการที�เหมาะสมด็�วิยนิะ 
ที�แบบวิ�าเราจะส�งไปอย�างไรให�เขาได็�รับประโยชน์ิจากสิ�งที�เราส�งไปมากที�สุด็
นิะคะ	เอ�า...	กินิใจ	(วิ�าไง)	ล่ก	

กินิใจ	:	 	 	เพราะวิ�าถ�าเกิด็เป็นิปลาเค็มต่ากแด็ด็มันิก็จะเหม่อนิคลิปวิิดี็โอพ่ด็เลยค่อ	 
มันิจะไม�เสียง�ายแล�วิก็มันิจะมีรสเค็มของเกล่อจะได็�ไม�ต่�องปรุง	แค�เอามาทำา	 
แต่�ไม�ต่�องปรุงก็ได็�แล�วิครับ	แล�วิก็ขอเล�าประสบการณ์์อีกอันิหนึิ�งก็ค่อ 
ข�างบ�านิผู้ม	ต่ำาลึงขึ�นิด็กมาก	ไม�ร่�ขึ�นิมาได็�อย�างไร	แล�วิมันิก็เล่�อยไปบ�านิข�างๆ	 
ครับ	บ�านิข�างๆ	เขาก็เก็บมาให�ล่กเขากินิ	ล่กเขายังเป็นิแบบเด็็กเล็กครับ	 
แต่�มันิก็ไม�ได็�มีเยอะหรอกครับ	บ�านิผู้มเลยเก็บไปให�อีกเพราะวิ�าบ�านิผู้ม 
มีซ้ำ�ายขวิาเลยครับ	ค่อมีเยอะมากครับ	เพราะวิ�าไม�ร่�มันิขึ�นิมาได็�อย�างไร	 
ไม�ร่�เลยครับ	ก็ส�งไปให�เขา	เขาก็ส�งอะไรสักอย�างนีิ�ล�ะ	ผู้มจำาไม�ได็�	(เขา)	 
ก็เอามาให�เหม่อนิกันิ
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คร่กิ�ก	:	 	 	ขอบคุณ์ครับกินิใจ	วัินินีิ�ฟังเร่�องราวิการแบ�งปันิของบ�านิกินิใจตั่�ง	๒	เร่�อง	คร่กิ�ก 
ก็มั�นิใจวิ�าหลายๆ	บ�านินิ�าจะมีวัิฒนิธิรรมเช�นินีิ�เหม่อนิกันิ	ที�มีการแบ�งปันิกันิ
เล็กๆ	นิ�อยๆ	อาจจะเป็นิระหวิ�างเพ่�อนิบ�านิกับเพ่�อนิบ�านิ	หร่อเป็นิการแบ�งปันิ
ระหวิ�างตั่วิเรากับกลุ�มอ่�นิที�อาจจะใหญ�ไปมากกวิ�าเพ่�อนิบ�านิก็แล�วิแต่�โอกาส
ของแต่�ละบ�านิไป	แต่�ก็จะเห็นิวิ�ามันิเป็นิวัิฒนิธิรรมที�ดี็งามที�อยากให�เกิด็ขึ�นิ	 
อยากให�วิิธิีการแบ�งปันิมันิอย่�ติ่ด็จนิกลายเป็นิวิิถีที�อย่�ในิจิต่ใจของเด็็กๆ	 
มีอะไรก็ร่�จักแบ�งปันิกันิ	แต่�ก็ต่�องด่็ไปต่ามควิามเหมาะสมอย�างที�มะนิาวิ
บอกต่อนิแรกวิ�าของที�แบ�งปันิไม�จำาเป็นิต่�องเป็นิของที�ซ่้ำ�อ	มันิเป็นิของที�เรามี 
อย่�แล�วิก็ได็�	ก็หยิบไปเล็กๆ	นิ�อยๆ	เท�าที�เราพอจะ(ให�)ได็�นิะ	

	 เม่�อกี�เราได็�รับร่�การแบ�งปันิผู้�านิข�าวิที�เป็นิวิิดี็โอนิะ	มาทั�งภาพ	แล�วิก็เสียง	ทีนีิ�คร่กิ�ก
จะพาเด็็กๆ	มารับร่�ข�าวิสารการแบ�งปันินีิ�ผู้�านิข�าวิส่�อสิ�งพิมพ์กันิบ�าง	เด็็กๆ	“ข�าวิ”	คำาวิ�า
ข�าวิ	ข	ไข�	ไม�เอก	สระอา	วิ	แหวินิ	สะกด็นีิ�	ในิภาษาอังกฤษค่อคำาวิ�าอะไรคะ	คร่เห็นิ
คนิต่อบ	เห็นิหลายคนิขยับปากยุบๆ	เปิด็ไมค์ล่ก	คำาวิ�าอะไรคะ...	กะทิ	

กะทิ	:		 	 	NEWS	ค�ะ
คร่กิ�ก	:	 	 	(สะกด็ทีละตั่วิ	ออกสำาเนีิยงชัด็เจนิ)	N	E	W	S	
กะทิ	:		 	 	ทำาไมคร่กิ�กสำาเนีิยงแบบนัิ�นิคะ
คร่กิ�ก	:	 	 	คร่กิ�กต่�องมีสำาเนีิยงของตั่วิเองค�ะ	เอ�า...	เด็็กๆ	คะ	ทีนีิ�ลองมาสังเกต่คำาวิ�า	 

NEWS	กันินิะ	คำาวิ�า	NEWS	มีที�มาจากอะไร	ใครร่�บ�าง	ตั่วิอักษร	๔	ตั่วินีิ�
มาจากไหนิ...	ตั่นิส์ครับ

ตั่นิส์	:		 	 	NEWS	ตั่วิ	N	มาจาก	North	แปลวิ�าเหน่ิอ	E	ค่อ	East	แปลวิ�าทิศึต่ะวัินิออก	 
ส�วินิ	W	ค่อ	West	ค่อทิศึต่ะวิันิต่ก	ส�วินิ	S	ค่อ	South	ที�แปลวิ�าทิศึใต่�	 
มันิเกี�ยวิข�องกับแผู้นิที�ครับ	

คร่กิ�ก	:	 	 	เยี�ยมเลย	ขอบคุณ์ครับ	ต่อนินีิ�	NEWS	ของเรามาครบทั�ง	๔	ภาคเลย	 
ทวินิควิามทรงจำากันินิิด็หนึิ�ง	ข�าวิ	“ข�าวิชาวินิาแลกปลาชาวิเล”	เกี�ยวิข�องกบั
การแบ�งปันิระหวิ�างภาคไหนิกับภาคไหนิบ�าง	ร่�ไหม...	มะลิ	ภาคไหนิล่ก

มะลิ	:		 	 	ภาคใต่�กับภาคอีสานิค�ะ
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	 จากนัิ�นินัิกเรียนิทุกคนิอ�านิข�าวิส่�อสิ�งพิมพ์ต่ามที�คร่กิ�กมอบหมาย

	 ทั�งหมด็ค่อเร่�องราวิของชีวิิต่ที�ส่�อสารกันิผู้�านิจอ	 ทั�งจอใจของนัิกเรียนิกับคร่ 
ในิห�องเรียนิออนิไลน์ิ	และจอภาพที�สะท�อนิให�เห็นิกำาลังใจของคนิที�ด็ำาเนิินิไปอย�างมีพลัง	 
และส�งต่�อพลังนัิ�นิให�กับผู่้�คนิอีกมากมายที�มีโอกาสเข�ามารับร่�เร่�องราวิของพวิกเขา



ข้าว ข้�าว ข้�าว	 คุณ์คร่กิ�ก	–	นิินิฤนิาท	นิาคบุญช�วิย
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๘
กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๔ พืู่ดเพื่่�อสอน 

(Teaching Talk)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัาก	บัทึทึ้�	๗	หัวขี�อ	Repertoire	4:	Teaching	Talk	และ 
สู่่วนหนึ�งขีอง	Appendix	I

	 นีิ�ค่อการพ่ด็ของคร่	เพ่�อกระตุ่�นิการเรียนิร่�ของศิึษย์

	 ที�จริงคำาพ่ด็เพ่�อการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิต่ามรายการในิบันิทึกที�แล�วิ	ก็เป็นิคำาพ่ด็ 
ที�คร่ใช�ในิการสอนิด็�วิยทั�งสิ�นิ	แต่�งานิวิิจัยบอกวิ�าคร่ใช�คำาพ่ด็	๔	ประการต่�อไปนีิ�
มากกวิ�า	ได็�แก�	พ่ด็เพ่�อจัด็การสถานิการณ์์	(transactional)	พ่ด็เพ่�อบอกกล�าวิ	 
(expository)	พ่ด็เพ่�อถาม	(interrogatory)	และพ่ด็เชิงประเมินิ	(evaluative)

	 คร่ที�เก�งสามารถใช�พลังของควิามร่�ควิามเข�าใจกลไกการเรียนิร่�ของมนุิษย์	ควิามร่� 
ควิามเข�าใจสาระวิิชา	และใช�คลังคำาพ่ด็ของต่นิที�สั�งสมมา	เพ่�อกระตุ่�นิการเรียนิร่� 
ของศิึษย์	ไม�ใช�เพียงใช�การพ่ด็	๔	หมวิด็	ข�างบนิเท�านัิ�นิ	

	 ปัจจัยที�ทำาให�ทักษะการพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�ของเด็็กเจริญงอกงามมาจากคร่รำ�ารวิย 
คลังคำาพ่ด็	 และคำากระตุ่�นิการแลกเปลี�ยนิ	ผู้สานิกับการเป็นิคร่ที�ทรงคุณ์ค�า 
ควิามเป็นิคร่	และเนิ�นิสร�างบรรยากาศึด็�านิการต่�างต่อบแทนิ	(reciprocity)	หร่อ
เอ่�อเฟ้�อต่�อกันิและกันิ	
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	 อย�างไรก็ต่าม	หนัิงส่อ	A Dialogic Teaching Companion	แนิะนิำาการพ่ด็ 
เพ่�อสอนิ	๘	ประการต่�อไปนีิ�	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อการท�องจำา	(rote)	เพ่�อให�นัิกเรียนิจำาข�อเท็จจริง	ส่ต่ร	กิจกรรมประจำาวัินิ	 
หร่อข�อควิามในิต่ำารา	โด็ยการพ่ด็ซ้ำำ�าๆ	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อชิ�วยทวนความจำา	(recitation)	คร่ใช�คำาถามสั�นิๆ	ให�นัิกเรียนิต่อบ	 
เป็นิระยะๆ	เพ่�อให�นิกัเรียนิทบทวินิสิ�งที�เกิด็ขึ�นิแล�วิ	หร่ออาจถามเพ่�อยำ�าสิ�งที� 
เป็นิพ่�นิควิามร่�เดิ็มที�จะต่�องเอามาต่�อยอด็ควิามร่�ใหม�	

  พ่ื่ดัเพ่ื่�อสอน	(instruction)	บอกนัิกเรียนิวิ�าจะทำาอะไรต่�อไป	และทำาอย�างไร	
  พ่ื่ดัเพ่ื่�อบอกกล�าว	(exposition)	คล�ายการบรรยายสั�นิๆ	บอกข�อม่ลหร่อ 

เร่�องราวิ	อธิิบายควิามคิด็หร่อวิิธีิการ	หร่อบอกให�จด็
  พ่ื่ดัเพ่ื่�อนำาการอภิิปราย	(discussion)	เพ่�อให�เกิด็การแลกเปลี�ยนิควิามคิด็	

และข�อม่ล	เพ่�อเผู้ยมุมมองที�แต่กต่�างออกมา	
  พ่ื่ดัเพ่ื่�อเสนอให�มีการติรวจสอบเหตุิผลหร่อข้�อม่ล	(deliberation)	เพ่�อ 

ชั�งนิำ�าหนัิกควิามนิ�าเช่�อถ่อของแนิวิควิามคิด็	ข�อคิด็เห็นิ	หร่อหลักฐานิ	
  พ่ื่ดัเพ่ื่�อให�มีการโติ�แย�ง	(argumentation)	ให�มีการเสนิอเร่�องใด็เร่�องหนึิ�ง

พร�อมข�อม่ลหลักฐานิ	และเช่�อเชิญให�มีผู่้�โต่�แย�ง	
  สานเสวนา	(dialogue)	เป้าหมายค่อควิามเข�าใจหร่อมต่ริ�วิมของกลุ�ม	ผู้�านิการ 

ตั่�งคำาถามอย�างเป็นิระบบ	และอย�างต่รวิจสอบ	มีการถามต่อบอย�างเป็นิพลวัิต่	 
ในิลักษณ์ะของการทำางานิร�วิมกันิเป็นิทีม	ต่�างต่อบแทนิ	และช�วิยเหล่อกันิ	
ผู้�านิการต่รวิจสอบเข�มข�นิจริงจัง	เพ่�อเป้าหมายอันิทรงคุณ์ค�าร�วิมกันิ	

	 ท�านิผู่้�อ�านิอ�านิรายการการพ่ด็เพ่�อสอนิทั�ง	๘	ประการแล�วิอาจงง	วิ�าการสอนิ
สมัยใหม�ยงัสอนิให�ท�องและช�วิยทวินิควิามจำาอย่�อีกหร่อ	คำาต่อบค่อใช�	การเรียนิร่�ที�ดี็ 
ต่�องเรียนิจากง�ายไปยาก	และจากผู้วิิไปส่�ลึกและเช่�อมโยง	ต่ามรายละเอยีด็ในิหนิงัส่อ	 
คร่เพ่ื่�อศิิษย์ สร�างการเรียนร่�ส่�ระดัับเช่ิ�อมโยง	https://plc.scbfoundation.com/
educational-theory	แต่�การสอนิแนิวิสอนิเสวินิาจะไม�หยุด็อย่�ที�	IRE/	IRF	แต่� 
คร่จะมีคำาพ่ด็เพ่�อให�เกิด็การขยายควิาม	(extension)	จากคำาต่อบที�ได็�รับ	เริ�มจาก
การถามหาคำาต่อบที�ต่�าง	พร�อมเหตุ่ผู้ลและหลักฐานิสนัิบสนุินิ	
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	 การเรียนิแนิวิสอนิเสวินิา	 ให�คุณ์ค�าต่�อข�อเท็จจริงและส่ต่รต่�างๆ	ด็�วิย	แต่� 
ไม�หยุด็นิิ�งอย่�แค�นัิ�นิ	ยังมีการนิำาควิามร่�เหล�านัิ�นิไปทด็สอบในิสถานิการณ์์ที�แต่กต่�าง
หลากหลาย	เพ่�อให�เห็นิวิ�าในิชีวิิต่จริงควิามร่�ไม�ได็�แข็งท่�อ	หยุด็นิิ�ง	แต่�มีการปรับตั่วิ
เปลี�ยนิแปลงขยายควิามไปต่ามสถานิการณ์์ต่�างๆ

	 การพ่ด็เพ่�อสอนิจึงใช�การพ่ด็หลากหลายแบบ	แต่�ที�ใช�มากที�สุด็ค่อการพ่ด็	 
๔	ประการหลัง	 ค่อ	พ่ด็เพ่�อนิำาการอภิปราย	พ่ด็เพ่�อเสนิอให�มีการต่รวิจสอบ	 
พ่ด็เพ่�อให�มีการโต่�แย�ง	 และพ่ด็ส่�สานิเสวินิา	 ซึ้ำ�งเป็นิการพ่ด็ของคร่ที�กระตุ่�นิ 
ให�นัิกเรียนิคิด็ซั้ำบซ้ำ�อนิ	คิด็ระดั็บส่ง	(higher-order	thinking)
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 วัินิแรกของสัปด็าห์	คุณ์คร่กิ�ฟ	-	จิต่ติ่นัินิท์	มากผู้ล	มาพบกับนัิกเรียนิห�อง	๒/๔	 
พร�อมกับแผู้นิการเรียนิร่�	“ลายไทย	ลายนิำ�า”	ที�เต่รียมมาอย�างดี็	เด็็กๆ	ที�โรงเรียนิ 
เพลินิพัฒนิามีประสบการณ์์การวิาด็ลายไทยมาตั่�งแต่�อย่�ชั�นิประถมปีที�	๑	เร่�องการ
วิาด็ลายไทยนีิ�จัด็อย่�ในิหลักส่ต่รที�มีขึ�นิเพ่�อสร�างให�เด็็กๆ	ได็�สัมผัู้สรับร่�ถึงสุนิทรียภาพ 
อย�างไทย	ด็�วิยการลงม่อหัด็เขียนิเส�นิไทยแบบต่�างๆ	ไปพร�อมๆ	กับการหัด็เขียนิ 
ตั่วิอักษรไทย

นัิกเรียนิ	:		สวัิสดี็ค�ะ/	ครับ	คุณ์คร่กิ�ฟ
คร่กิ�ฟ	:		 	สวัิสดี็ค�ะ	สวัิสดี็ทุกคนิเลยนิะ	ถามเด็็กๆ	ก�อนิวิ�ามีใครจำาได็�บ�างวิ�าครั�งที�แล�วิ

เด็็กๆ	ทำางานิเกี�ยวิกับหัวิข�อหร่อเร่�องอะไรไปเอ�ย	ใครยังจำาได็�
รักเอย	:		 	ประสบการณ์์สอนิใจ	หร่อวิ�าคุณ์คร่ที�เรารัก
เด็็กผู่้�ชาย	:	คุณ์คร่ในิด็วิงใจ
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คร่กิ�ฟ	:		 	เยี�ยมมากเลย	เราได็�เขียนิเกี�ยวิกับเร่�องประสบการณ์์สอนิใจ	หร่อวิ�าคุณ์คร่
ในิด็วิงใจใช�ไหม	ทีนีิ�ทบทวินิเด็็กๆ	ก�อนิวิ�า	เด็็กๆ	จำาได็�ใช�ไหมวิ�าจริงๆ	แล�วิ
ใครที�สามารถเป็นิคร่ให�เราได็�บ�าง	ใครเอ�ยที�สามารถสอนิเราได็�	

ผิู้งผิู้ง	:	 	 	พ�อแม�	
คร่กิ�ฟ	:		 	ผิู้งผิู้งบอกวิ�าพ�อแม�
ผิู้งผิู้ง	:	 	 	คนิในิครอบครัวิ
คร่กิ�ฟ	:		 	คนิในิครอบครัวิ	มีใครอีก
ผิู้งผิู้ง	:	 	 	ประสบการณ์์
ไทม์	:		 	 	ทุกคนิสามารถเป็นิคุณ์คร่ได็�ถ�าเกิด็เขาสอนิเรา
คร่กิ�ฟ	:		 	ทุกๆ	คนิสามารถเป็นิคุณ์คร่เราได็�	 ที�เขาเป็นิคนิสอนิเราใช�ไหม	ไม�วิ�า 

คุณ์คร่จริงๆ	คุณ์พ�อคุณ์แม�	หร่อคนิในิครอบครัวิ	ใครก็แล�วิแต่�เลยที�สอนิเรา	 
คนินัิ�นิสามารถเป็นิคร่ของเราได็�	แล�วินิอกจากนัิ�นิแล�วิมีใครสามารถเป็นิคร่ 
ให�เราอีก...	รักเอยคะ	รักเอย	นิอกจากคนิในิครอบครัวิหน่ิ	หร่อบุคคลแล�วินีิ�	 
มีใครสามารถเป็นิคร่สอนิเราได็�อีกบ�าง	หน่ินึิกถึงใครล่ก

รักเอย	:		 	หน่ิคิด็วิ�าทุกคนิเลย	เพราะวิ�าทุกคนิมีประสบการณ์์มากกวิ�าพวิกเรา	พวิกเรา
เป็นิเด็็กยุคใหม�	เขาเป็นิคนิที�โต่มาก�อนิเรา	เขาก็มีประสบการณ์์	ร่�มาก�อนิ
เราทุกคนิเลย	ไม�วิ�าจะเป็นิต่ายายป่่ย�า	หร่อนิ�าๆ	อาๆ	อะไรอีกมากเลย
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คร่กิ�ฟ	:		 	เยี�ยมมาก	 สิ�งที�รักเอยแลกเปลี�ยนิมาดี็มากเลยนิะเด็็กๆ	 ใครก็แล�วิแต่� 
ที�มีประสบการณ์์มากกวิ�าเรา	สิ�งที�เขาสอนิ	สิ�งที�เขาบอกเรา	เพราะวิ�าเขา 
มีประสบการณ์์มาก�อนิ	ดั็งนัิ�นิคนิที�มีประสบการณ์์มาก�อนิเขาจะมีสิ�งที�
สามารถเต่่อนิหร่อบอกเด็็กๆ	ได็�	เพ่�อไม�ให�เด็็กๆ	อาจจะเกิด็เหตุ่การณ์์
เหม่อนิที�เขาเคยเกิด็ขึ�นิมาได็�	ดั็งนัิ�นิคนิที�มีประสบการณ์์เยอะกวิ�าเขาก็จะ
สามารถสอนิในิสิ�งต่�างๆ	ของเราได็�ดี็มากเลยนิะ	เอ�า...	นิ�องต่�นิปาล์มวิ�าไงนิะ

ต่�นิปาล์ม	:		ประสบการณ์์ก็เป็นิคุณ์คร่สอนิใจเราได็�
คร่กิ�ฟ	:		 	เยี�ยมมาก	ขอบคุณ์ต่�นิปาล์มมาก	นิอกจากบุคคลต่�างๆ	แล�วิ	ประสบการณ์์

ก็สามารถเป็นิคุณ์คร่สอนิใจเราได็�	เพราะวิ�าประสบการณ์์ต่�างๆ	จะสอนิให�
เราไม�ทำาสิ�งนัิ�นิผิู้ด็อีก	หร่อวิ�าได็�เรียนิร่�จากสิ�งที�เราเคยทำาไปแล�วิและมันิอาจ
จะเกิด็สิ�งที�ไม�ดี็เกิด็ขึ�นิ	หร่ออาจจะเกิด็อะไรที�เป็นิอันิต่รายต่�อตั่วิเองเกิด็ขึ�นิ	

     
	 	 	 	 	เม่�อกี�บอกไปแล�วิวิ�ากิจกรรมของเราจะมีควิามแต่กต่�างจากครั�งก�อนิๆ	เพราะ

วิ�าเด็็กๆ	ต่�องตั่�งใจฟัง	ขอเลยนิะ	ขอให�เด็็กๆ	ตั่�งใจฟังอย�างจด็จ�อเลยนิะ	ลอง
ฟังนิะทุกคนิ	ตั่�งใจฟังนิะ	หลับต่าฟังให�ดี็นิะ...	(คร่เปิด็คลิปเสียงนิำ�าหยด็)	
เสียงเม่�อกี�ค่อเสียงอะไรเอ�ย	ใครจะต่อบยกม่อขึ�นิ

บอส	:		 	 	ปิงปอง
คร่กิ�ฟ	:		 	มีคนิบอกวิ�าเสียงปิงปอง...	เบนิโต่ะ	เสียงอะไรเอ�ย
เบนิโต่ะ	:		หยด็นิำ�า
หน่ิเอวิา	:		ได็�ยินิเสียงหยด็นิำ�าเหม่อนิเบนิโต่ะ
รักเอย	:		 	หน่ิขอเพิ�มเติ่มเสียงหยด็นิำ�าได็�ไหมคะ	
คร่กิ�ฟ	:		 	ได็�ค�ะ	รักเอย
รักเอย	:		 	มันิเป็นิเสียงหยด็นิำ�าหยด็เดี็ยวิ	มันิไม�ได็�มีหลายหยด็
คร่กิ�ฟ	:		 	เป็นิเสียงหยด็นิำ�าที�เป็นิหยด็เดี็ยวิ	ค�อยๆ	หยด็	ทีละหยด็ๆ	ใช�ไหม	มีใครคิด็

วิ�าไม�ใช�หยด็นิำ�าบ�าง	
    
	 	 	 	 	ทีนีิ�เด็็กๆ	ลองมาฟังอีกหนึิ�งเสียงวิ�ามันิค่อเสียงของอะไรนิะ	นิอกจากนัิ�นิค่อ

เสียงอะไร	ฟังให�ด็ีนิะ	(คร่เปิด็คลิปเสียงนิำ�าไหลและมีเสียงนิกร�อง)	เสียงนีิ�
ค่อเสียงอะไรเอ�ย...	ฟินิน์ิครับ

ฟินิน์ิ	:		 	 	เสียงฝึนิต่กครับ
หน่ิเอวิา	:		คร่คะ	ขอเพิ�มเติ่มค�ะ
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คร่กิ�ฟ	:		 	เดี็�ยวิแป๊บหนึิ�งค�ะ...	กรครับ	กรคิด็วิ�าค่อเสียงอะไรเอ�ย
กร	:	 	 	 	นิำ�าไหลครับ
คร่กิ�ฟ	:		 	นิำ�าไหลเหรอคะ	ใช�ไหมล่ก	เม่�อกี�มีอาขอเพิ�มเติ่มอะไรนิะ
มีอา	:		 	 	หน่ิอยากเพิ�มเติ่มของฟินิน์ิก็ค่อนิำ�าไหล	อย�างนีิ�หน่ิคิด็วิ�านิ�าจะเป็นิไหล 

ทีเดี็ยวิเลย	ไม�ได็�ไหลหนึิ�งหยด็	แล�วิก็รอไวิ�แป๊บหนึิ�งแล�วิมันิก็ไหลลงมาอีก
หน่ิเอวิา	:		หน่ิได็�ยินิเสียงอีกอย�างหนึิ�งค่อหน่ิได็�ยินิเสียงนิกร�องค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	ได็�ยินิเสียงนิกร�องด็�วิย	เต็่งหนึิ�งยกม่อ...	เต็่งหนึิ�งอยากบอกวิ�าอะไรครับ
เต็่งหนึิ�ง	:		ผู้มอยากบอกวิ�ามันิค่อลำาธิารเล็กๆ	ครับ
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิค่อเสียงลำาธิารเล็กๆ	เอ�า...	กะทิค�ะ	
กะทิ	:		 	 	เหม่อนิเสียงนิำ�าต่ก
คร่กิ�ฟ	:		 	เอ�า...	เหม่อนิเสียงนิำ�าต่ก	โอเค	เยี�ยมมากเลย	เม่�อกี�มีอาช�วิยสรุปให�แล�วิวิ�า

นิำ�าอันินีิ�มันิมีควิามแต่กต่�างจากนิำ�าอันิแรก	อันิแรกเป็นิเสียงนิำ�า	เสียงนิำ�าหยด็	 
ค�อยๆ	หยด็ทีละหยด็ใช�ไหม	แต่�อันินีิ�เป็นิเสียงของนิำ�าที�ไหลไปเลยโด็ยที� 
ไม�มีอะไรมากั�นิเลย	

	 	 	 	 	มีเพ่�อนิบางคนิเปรียบเทียบวิ�ามันิอาจจะเหม่อนิกับลำาธิารเล็กๆ	มีเพ่�อนิ
ได็�ยินิเสียงนิอกจากนิำ�า	ได็�ยินิเสียงลำาธิารด็�วิยนิะ	ทีนีิ�คร่กิ�ฟอยากถามเด็็กๆ	 
วิ�าเม่�อเด็็กๆ	ได็�ฟังเสียงทั�ง	๒	เสียงแล�วิ	เด็็กๆ	ร่�สึกมีควิามแต่กต่�างกันิ 
อย�างไรบ�างคะ...	มีอา	เชิญค�ะ
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มีอา	:		 	 	นิำ�าหยด็	หน่ิร่�สึกเหม่อนิเวิลาหน่ิเกาะอย่�บนิต่�นิไม�แล�วิหน่ิค�อยๆ	หล�นิลงมาค�ะ	
คร่กิ�ฟ	:		 	แล�วิอย�างไรต่�อ
มีอา	:		 	 	นิำ�าที�ไหลลงมาแรงๆ	ถ�าเกิด็เป็นิควิามร่�สึกของหน่ิ	เหม่อนิหน่ิกำาลังเล�นิสไลเด็อร์ 

นิำ�าไหลค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิมีควิามร่�สึกเป็นิอย�างไรกวิ�า
มีอา	:		 	 	นิำ�าไหลร่�สึกวิ�ามันิรุนิแรงกวิ�าอันิแรก	
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิร่�สึกถึงควิามรุนิแรงมากกวิ�าใช�ไหม	คนิอ่�นิล�ะคะ	ควิามร่�สึกที�ได็�ฟังแล�วิ

ควิามแต่กต่�างมันิแต่กต่�างกันิอย�างไรเอ�ย
คร่กิ�ฟ	:		 	ใครดี็เอ�ย	ใครอยากต่อบกด็หัวิใจซิ้ำ	ต่อนินีิ�เด็็กๆ	กด็สติ่�กเกอร์หัวิใจค�างไวิ�	

ไม�ร่�เลยวิ�าใครอยากต่อบ...	ฟินิน์ิเชิญครับ
ฟินิน์ิ	:		 	 	เสียงแรกจะเป็นิเสียงเป็นิแบบนิำ�าค�อยๆ	หยด็ลงมา	แต่�เสียงที�	๒	จะเป็นิแบบ

ต่กหนัิกๆ	เลย	
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	แล�วิมันิให�ควิามร่�สึกที�แต่กต่�างกันิอย�างไร	ถ�าเปรียบเทียบกันิ	อันิแรก 

มันิเป็นิอย�างไร	อันิที�	๒	มันิเป็นิอย�างไร...	หน่ิเอวิาเชิญค�ะ
หน่ิเอวิา	:		อันิแรกที�เป็นิหยด็นิำ�า	หน่ิร่�สึกเหม่อนิเราเอาม่อมารองนิำ�าให�มันิหยด็	แต่� 

อันิที�	๒	ที�เป็นินิำ�าไหล	เหม่อนิเราอย่�ในิทะเล	นิำ�าในิทะเลมันิก็ไหล
คร่กิ�ฟ	:		 	ไหลไปเร่�อยๆ	หน่ิเอวิากำาลังบอกวิ�าเสียงนิำ�าอันิแรกเหม่อนิเราเอาอะไร 

ไปขวิางมันิใช�ไหม	ที�มันิไหลหยด็	มีเสียงของนิำ�านิ�อย	เหม่อนิเอาม่อไปรองมันิ	 
แต่�เสียงนิำ�าอันิที�	๒	คล�ายๆ	กับเสียงทะเล	ที�มันิไหลผู้�านิเราไปเร็วิๆ	และ 
มันิไหลอย�างรุนิแรงใช�ไหม	โอเค	ขอบคุณ์มากเลยค�ะ	

	 	 	 	 	ทีนีิ�คร่ขอถามเด็็กๆ	วิ�าถ�าสมมติ่วิ�าเราจะเปรียบเทียบนิำ�าทั�ง	๒	เสียงนีิ�เหม่อนิกับ 
ควิามร่�ของเด็็กๆ...	รักเอย	เชิญค�ะ

รักเอย	:		 	มันิเหม่อนิการเรียนิร่�ที�	อันิที�	๑	มันิจะสงบนิิ�งใจเย็นิ	อันิที�	๒	จะทำาอะไร
เร็วิๆ	ต่ลอด็เลย	อันิที�	๒	มันิจะเหม่อนิการเรียนิร่�ที�เราไม�มีการอย่�เฉยๆ	 
เราจะทำาต่ลอด็	เราไม�ลีลา	อันิที�	๑	มันิก็เหม่อนิเราลีลา

คร่กิ�ฟ	:		 	เม่�อกี�รักเอยเขาได็�แลกเปลี�ยนิไปแล�วิ	คนิอ่�นิล�ะ	นิำ�าที�ค�อยๆ	หยด็ทีละหยด็ๆ	 
กับนิำ�าที�ไหลเป็นิลำาธิารไปเลย	 คิด็วิ�าเปรียบเสม่อนิกับการเรียนิร่�ที�เป็นิ 
แบบไหนิล่ก	มีใครอยากต่อบบ�าง	มีอาเหรอคะ...	ผิู้งผิู้งแป๊บหนึิ�งนิะ	
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มีอา	:		 	 	เป็นิอันิแรก	หน่ิคิด็วิ�าเหม่อนิเวิลาเราลีลา	เหม่อนิเราค�อยๆ	ทำางานิช�าๆๆๆ	 
แล�วิก็ช�าๆ	ลงค�ะ	อันิที�	๒	เหม่อนิเราเร�งเพ่�อที�เราอยากจะทำาอย�างอ่�นิ	

คร่กิ�ฟ	:		 	ขอบคุณ์มากเลยค�ะ	ผิู้งผิู้ง	เชิญค�ะผิู้งผิู้ง
ผิู้งผิู้ง	:	 	 	ก็ค่อหน่ิคิด็วิ�านิำ�าที�ค�อยๆ	ไหลเหม่อนิคนิคนินัิ�นิค�อยๆ	รับควิามร่�นิิด็หนึิ�งๆๆ	 

ช�าๆ	แต่�อีกคนิหนึิ�งรับควิามร่�ทุกอย�างเลยไม�หยุด็	เหม่อนิมีนิำ�าเต็่มแก�วิ 
แล�วินิำ�าก็หยด็ๆๆ	เต็่มแก�วิแล�วิมันิก็ลด็ลง	แล�วิก็หยด็ใหม�	จนิเต็่ม	ไม�หยุด็	 
แต่�อีกคนินิำ�าหยด็ยังไม�เต็่มแก�วิหนึิ�งเลย

คร่กิ�ฟ	:		 	แต่�วิ�าค�อยๆ	เพิ�ม	ค�อยๆ	เพิ�มเข�าไปเร่�อยๆ	ใช�ไหม	จากทีละหยด็ๆ	ใช�ไหมคะ	 
ผิู้งผิู้งเยี�ยมมาก	 สิ�งที�ผิู้งผิู้งแลกเปลี�ยนิมานัิ�นิดี็มาก	นิำ�าหยด็เล็กๆ	 นัิ�นิ 
เปรียบเสม่อนิคนิที�ค�อยๆ	รับควิามร่�มาทีละนิ�อยๆ	จนิมันิเต่็ม	แต่�คนิที� 
เปรียบเทียบกับการเรียนิร่�ที�เป็นินิำ�าไหลแรง	เขามีการเรียนิร่�อย่�ต่ลอด็เวิลา
เด็็กๆ	นิำ�าค�อยๆ	ไหลไปเร่�อยๆ	จนินิำ�าเต็่มแก�วิแล�วิ	แล�วิมันิก็กลายเป็นิ 
นิำ�าหยด็ใหม�อีก	แล�วิสุด็ท�ายมันิก็จะกลายเป็นินิำ�าเต็่มแก�วิ	
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	 	 	 	 	การเรียนิร่�นัิ�นิก็เกิด็การหมุนิเวีิยนิขึ�นิไปเร่�อยๆ	ไปเร่�อยๆ	ดั็งนัิ�นิสิ�งที�ผิู้งผิู้ง 
แลกเปลี�ยนิมานัิ�นิถ่กต่�องเลย	ไม�วิ�าเด็็กๆ	จะมีการเรียนิร่�แบบไหนิ	ทั�งเป็นิ 
การเรียนิร่�ที�เป็นินิำ�าทีละหยด็ๆ	หร่อเป็นิการเรียนิร่�ที�เป็นินิำ�าที�ไหลเสียงดั็งๆ	 
นีิ�ก็ถ่อวิ�าเป็นินัิกเรียนิร่�ที�ดี็ได็�เหม่อนิกันิ	ดั็งนัิ�นิ	คร่กิ�ฟเช่�อวิ�าถ�าเด็็กๆ	เป็นิ
นัิกเรียนิร่�แล�วิ	เด็็กๆ	ก็จะสามารถเรียนิร่�สิ�งต่�างๆ	ได็�ดี็ทุกอย�างเลยนิะคะ	

	 	 	 	 	ทีนีิ�นิอกจากมีเสียงให�เด็็กๆ	ฟังแล�วิ	คร่กิ�ฟยังมีภาพให�เด็็กๆ	ด่็ด็�วิย	เดี็�ยวิเรา 
มาด่็กันินิะวิ�าภาพภาพนีิ�มันิค่อภาพอะไร	เม่�อกี�ให�ด่็แล�วิเป็นิภาพหยด็นิำ�า	
เสียงที�	๑	ค่อเสียงของหยด็นิำ�า	อันิที�	๒	ค่อเสียงของลำาธิารแบบนีิ�เลย	

	 	 	 	 	กิจกรรมต่�อจากนีิ�	คร่ให�นัิกเรียนิด่็สารคด็ีสั�นิๆ	เร่�องนิำ�าค่อชีวิิต่	แล�วิชวินิ 
พ่ด็คุยกันิเร่�องประโยชน์ิของนิำ�า	
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ดี็ดี็	:			 	 	ประโยชน์ิของนิำ�าค่อเวิลาเราอย่�ใกล�นิำ�าแล�วิเราจะเย็นิ	และสมัยก�อนิคนิใจเย็นิมาก	 
เพราะวิ�ามีคนิชอบสร�างบ�านิอย่�ใกล�ๆ	นิำ�า	หร่อวิ�าอย่�ในินิำ�าเลยค�ะ

คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	อาจจะช�วิยทำาให�คนิร่�สึกเย็นิสบายมากกวิ�าต่อนินีิ�นิะ	เพราะวิ�าบ�านิอย่�ติ่ด็
กับนิำ�าเลย		

ล่กบัวิ	:	 	 	คร่กิ�ฟ	บ�านิหน่ิอย่�ใกล�นิำ�า
คร่กิ�ฟ	:		 	แล�วิเป็นิอย�างไรบ�าง	บ�านิอย่�ใกล�นิำ�า	เป็นิอย�างไรบ�างคะ
ล่กบัวิ	:	 	 	มีคนิมาพายเร่อขายของ
คร่กิ�ฟ	:		 	ล่กบัวิ	ล่กบัวิบ�านิอย่�ริมนิำ�าแล�วิมันิเป็นิอย�างไร	นิอกจากมีคนิมาขายของ	 

แล�วิมีควิามร่�สึกอย�างไรที�แต่กต่�างไปจากบ�านิที�อย่�บนิพ่�นิปกต่ิแบบนีิ�บ�าง	 
มันิเป็นิอย�างไร

ล่กบัวิ	:	 	 	ต่รงท�าเร่อหน่ิมันิจะมีร่ๆ	แล�วิเวิลาเร่อซิ้ำ�งมาเร็วิๆ	มันิจะเย็นิๆ	ต่รงขา

คร่กิ�ฟ	:		 	เพราะวิ�าพอเร่อขับผู้�านิ	มันิจะมีลมพัด็ใช�ไหม	และกับควิามเย็นิของนิำ�าทำาให�
เราร่�สึกเย็นิสบายมากกวิ�าต่อนิเราอย่�บ�านิธิรรมด็าแบบปัจจุบันิใช�ไหมคะ	
โอเค...	หน่ิเอวิา	สุด็ท�าย
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หน่ิเอวิา	:		เราสามารถนิำาไปทำาอาหาร	ทำานิำ�าซุ้ำปได็�	แล�วิก็เอานิำ�าไวิ�กินิ	กับเอามาทำา
อาหารได็�ค�ะ

คร่กิ�ฟ	:		 	ส�วินิใหญ�นิำ�าก็จะเป็นิส�วินิประกอบสำาคัญในิชีวิิต่ของเราเลยใช�ไหม	ค่อเอาไวิ�ใช� 
และเอาไวิ�ด่็�มเอาไวิ�กินิ	ทีนีิ�เด็็กๆ	ร่�สึกวิ�านิำ�ามีคุณ์ค�าต่�อเราอย�างไรบ�างคะ	

ดี็ดี็	:	 	 	 	สมมติ่เวิลาเราไปที�อ่�นิแล�วิเราไม�มีข�าวิกินิ	แต่�มีนิำ�าเราก็สามารถอย่�รอด็ได็�
คร่กิ�ฟ	:		 	โอ�โห	เยี�ยมมาก

ดี็ดี็	:	 	 	 	ถ�าเรากินิข�าวิ	แต่�เราขาด็นิำ�า	ประมาณ์	๗	วัินิเราจะต่ายค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	แม�วิ�าเราจะไม�ได็�กินิข�าวิ	แต่�เรายังได็�กินินิำ�าอย่�	เราก็จะมีชีวิิต่รอด็	แต่�ถ�า

เด็็กๆ	อย่�แบบไม�ได็�กินินิำ�าเลย	ไม�มีนิำ�าต่กไปถึงในิร�างกายเลย	เด็็กๆ	อาจจะ
ถึงเสียชีวิิต่ได็�นิะ	เพราะวิ�านิำ�ามีควิามสำาคัญต่�อร�างกายของเรามากเลย	มีใคร
อยากเพิ�มเติ่ม	

มีอา	:		 	 	หน่ิจะเพิ�มเติ่มวิ�าเวิลาเราไม�สบาย	หร่อวิ�าเราไอเราต่�องกินินิำ�าเยอะๆ	ด็�วิยค�ะ	
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	เพราะฉะนัิ�นินิำ�าสำาคัญต่�อเรามากเลยใช�ไหม...	รักเอยค�ะ
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รักเอย	:		 	มาเอาไปทำาศิึลปะไทยได็�ค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	เอาไปทำาศิึลปะไทยได็�อย�างไรเอ�ย
รักเอย	:		 	ค่อคนิโบราณ์เขาชอบเอาลายนิำ�ามาวิาด็ลายนิำ�าต่รงผู้นิงัวัิด็	เป็นิลายนิำ�า	ผู้นิงัวัิด็	 

เขาจะวิาด็แบบมีพวิกพญานิาคบนิสวิรรค์จะใช�ลายนิำ�าทำาต่รงนีิ�
คร่กิ�ฟ	:		 	นิำ�าก็ค่อเป็นิส�วินิประกอบศิึลปวัิฒนิธิรรมไทยก็ค่อการเอาไปวิาด็ลายไทย

นัิ�นิเองใช�ไหม	คร่กิ�ฟขอจบที�ต่รงนีิ�เลยนิะคะ	ทีนีิ�เด็็กๆ	จะได็�เรียนิร่�แล�วิวิ�า
นิำ�ามีประโยชน์ิและมีคุณ์ค�ามากมายเลย	ทั�งกับสิ�งมีชีวิิต่ต่�างๆ	ไม�วิ�าจะเป็นิ
คนิ	เป็นิสัต่ว์ิ	หร่อวิ�าเป็นิพ่ช	ทุกอย�างต่�องอาศึัยนิำ�าในิการด็ำารงชีวิิต่ใช�ไหม	
และนิอกจากสิ�งเหล�านัิ�นิแล�วินิำ�ายังเป็นิส�วินิประกอบของลายไทยด็�วิย	เพ่�อนิ
ได็�เฉลยมาแล�วิ...	เด็็กๆ	คิด็วิ�าวัินินีิ�เราจะมาเรียนิเกี�ยวิกับเร่�องของอะไรเอ�ย	
เม่�อเราพ่ด็ถึงนิำ�าแล�วินีิ�

รักเอย	:		 	ลายนิำ�า
มีอา	:		 	 	หยด็นิำ�า
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คร่กิ�ฟ	:		 	เด็็กๆ	 เคยเรียนิเกี�ยวิกับลายนิำ�าต่อนิอย่�ชั�นิ	๑	 เป็นิลายนิำ�าแบบไหนิคะ	 
ใครจำาได็�บ�าง	คล�ายๆ	อะไรนิะ	

ดี็ดี็	:	 	 	 	เป็นิแบบคล�ายๆ	wifi
คร่กิ�ฟ	:		 	ให�ด่็	มันิคล�ายๆ	กับแบบนีิ�ใช�หร่อไม�	แบบนีิ�ใช�ไหม

ดี็ดี็	:	 	 	 	แต่�ถ�าเราตั่ด็สีฟ้าให�เหล่อแต่�สีขาวิมันิจะเหม่อนิ	wifi
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิค่อลักษณ์ะของลายนิำ�าที�เป็นิเหม่อนิร่ปเกล็ด็ปลานัิ�นิเองใช�ไหม	เหม่อนิ

กับเกล็ด็ปลา	แล�วิก็เหม่อนิหยด็นิำ�าที�เพ่�อนิทำาม่อให�ด่็	

	 	 	 	 	เราเคยเรียนิลายนิำ�าแบบเป็นิหยด็นิำ�า	กับแบบเป็นิลายนิำ�าแบบเกล็ด็ปลาแบบนีิ�	
แต่�วิ�าต่อนิอย่�ชั�นิ	๒	เด็็กๆ	จะได็�เรียนิลายนิำ�าอีกแบบหนึิ�งซึ้ำ�งมันิจะเป็นิลายนิำ�า
ที�มีลักษณ์ะคล�ายกับคล่�นินิำ�า	อันินีิ�เหม่อนิกับลายนิำ�าที�เป็นินิำ�านิิ�งๆ	ใช�ไหม	 
แต่�วิ�าลายนิำ�าที�เราจะได็�เรียนิในิชั�นิ	๒	จะเป็นิลายนิำ�าที�เป็นิลายนิำ�าเหม่อนิ 
คล่�นิทะเล	มันิจะมีควิามเคล่�อนิไหวิ	

	 	 	 	 	เด็็กๆ	ลองด่็ภาพตั่วิอย�างนีิ�นิะ	ร่ปนีิ�ให�ควิามร่�สึกแต่กต่�างจากลายนิำ�าเม่�อกี�
อย�างไรบ�าง	ไหนิใครอยากบอกควิามร่�สึกคร่กิ�ฟ
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รักเอย	:	 มันิเป็นิลายนิำ�าที�ยากและเป็นิเหม่อนิการเคล่�อนิไหวิ

มีอา	:		 	 	มันิเหม่อนิต่าเลยค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	มันิเหม่อนิกับมีการเคล่�อนิไหวิอย่�ในิภาพภาพนีิ�ใช�ไหม	ทั�งที�ภาพนีิ�เป็นิ

ภาพวิาด็แบบเป็นิ	๓	มิติ่	หร่อเปล�า
ดี็ดี็	:	 	 	 	ไม�ใช�	๓	มิติ่	แต่�เป็นิภาพนิิ�งค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	อ๋อ	เป็นิภาพนิิ�งเลยนิะ	แต่�วิ�าภาพนีิ�มันิสามารถทำาให�เราร่�สึกวิ�ามีควิาม

เคล่�อนิไหวิอย่�ได็�	ดั็งนัิ�นิเด็็กๆ	คดิ็วิ�าลายนิำ�าแบบนีิ�มีควิามแต่กต่�างจากลายนิำ�า
แบบเดิ็มอย�างไร	เส�นิมันิเป็นิอย�างไร	เส�นิของลายเป็นิอย�างไร

รักเอย	:		 	เส�นิมันิมีควิามละเอียด็กวิ�าค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	นิอกจากเส�นิมคีวิามละเอยีด็แล�วิ	เส�นิเป็นิอย�างไรอกี	ขอบคณุ์รักเอยมากเลย	
รักเอย	:		 	เส�นิมันิมีควิามคล�องจอง	หร่อวิ�ามันิต่รงกันิอย่�ค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิมีควิามคล�องจองกันิอย�างไร	มันิไปทิศึทางเดี็ยวิกันิใช�ไหม
รักเอย	:		 	มันิไปด็�วิยกันิๆ
มีอา	:		 	 	มันิไปทางไหนิก็ไปทางนัิ�นิค�ะ
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คร่กิ�ฟ	:		 	เขาเรียกวิ�าเส�นิของลายมันิมีควิามล่�นิไหล
หน่ิเอวิา	:		เส�นิมันิต่�อเน่ิ�องกันิค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	โอ�โห	ยอด็เยี�ยมมากค�ะ	เส�นิมีควิามต่�อเน่ิ�อง	มีควิามล่�นิไหลกันินิะ	แล�วิก็ 

มันิไปในิทิศึทางเดี็ยวิกันิ	เพราะฉะนัิ�นิมันิทำาให�เราเกิด็ควิามร่�สึกวิ�ามันิอาจมี
การเคล่�อนิไหวิ	ร่�สึกวิ�ามีควิามเคล่�อนิไหวิอย่�ในิภาพภาพนีิ�	อันินีิ�มีปลาด็�วิย	
ให�ด่็ภาพถัด็ไป	ภาพนีิ�คล�ายๆ	อันิเม่�อกี�เลย	ผู้สมผู้สานิระหวิ�างภาพลายนิำ�า
แบบเดิ็ม	คล�ายๆ	เกล็ด็ปลา	ผู้สมกับลายนิำ�าแบบคล่�นิเข�าไปแบบนีิ�

กวีิ	:	 	 	 	อันินีิ�มีสัต่ว์ิประหลาด็ด็�วิย

คร่กิ�ฟ	:		 	ไม�ใช�สัต่ว์ิประหลาด็	เด็็กๆ	เคยได็�ยินิวิ�าสัต่ว์ิป่าหิมพานิต์่หร่อเปล�า	สัต่ว์ิแบบนัิ�นิ 
จะเป็นิสัต่ว์ิแบบไหนิ	สัต่ว์ิแบบนัิ�นิจะต่�างจากสัต่ว์ิทั�วิไปอย�างไรเอ�ย

กวีิ	:	 	 	 	เคยได็�ยินิครับ	
มีอา	:		 	 	มันิจะเป็นิลายไทยผู้สมค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิเป็นิสัต่ว์ิที�มีลายไทยผู้สม	และตั่วิของเขาเป็นิสัต่ว์ิชนิิด็เดี็ยวิหร่อเปล�า
เด็็กผู่้�หญิง	:	ไม�ใช�ค�ะ
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เด็็กผู่้�ชาย	:		ไม�ครับ	มีสัต่ว์ิหลายชนิิด็เลยครับ
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	ตั่วิของเขาจะมีสัต่ว์ิหลายอย�างผู้สม	อันินีิ�มีทั�งปลา	มีทั�งขาด็�วิย	และยัง

มีเขี�ยวิด็�วิยนิะ	ค่อมีปลาผู้สมกับสัต่ว์ิตั่วิอ่�นิๆ	อีก	บางอันิก็เป็นินิกกับตั่วิคนิ	
อย�างนีิ�ก็มี	บางอย�างเป็นิเหม่อนิเป็นิคนิแต่�มีงวิงอะไรแบบนีิ�	ค่อเขาจะมีการ
ผู้สมผู้สานิระหวิ�างสิ�งมีชีวิิต่หลายอย�างลงไปอย่�ในิตั่วิๆ	เดี็ยวิกันิ	เขาเรียกวิ�า 
สัต่ว์ิป่าหิมพานิต์่นิะ	เป็นิสัต่ว์ิซึ้ำ�งอย่�ในิวิรรณ์คดี็	ไม�มีอย่�จริง	เป็นิเร่�องเล�า	 
เป็นิต่ำานิานิเฉยๆ	

   
	 	 	 	 	ให�ด่็ภาพต่�อไป	อันินีิ�เป็นิเกล็ด็ปลาเหม่อนิกันิ	เป็นิลายนิำ�าแบบเกล็ด็ปลา	

เด็็กๆ	ลองสังเกต่ลายนิำ�าของเขาแต่�ละเส�นิมันิเป็นิอย�างไร	เขาวิาด็แบบมั�วิๆ	
หร่อเปล�า	ใช�ไหม	เขาอยากวิาด็เขาวิาด็ไปเลยหร่อเปล�า

กวีิ	:	 	 	 	ไม�ใช�	เขาวิาด็อย�างตั่�งใจ
รักเอย	:		 	เป็นิระเบียบเรียบร�อย
เด็็กผู่้�ชาย	:		เหม่อนิด่็ภาพ	๓	มิติ่
มีอา	:		 	 	มันิเหม่อนิเกล็ด็ของปลาที�ซ้ำ�อนิๆ	กันิ	
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คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	มันิมีควิามคล�ายกับเกล็ด็ของปลาใช�ไหม	ซ้ำ�อนิกันิๆ	ไปเร่�อยๆ
หน่ิเอวิา	:		มันิเหม่อนิคล่�นินิำ�า	เหม่อนิไล�สีด็�วิยค�ะ
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	สีที�เขาใช�มีการไล�สีด็�วิย...	โนิบุวิ�าไงล่ก
โนิบุ	:		 	 	มันิเหม่อนิก�อนิเมฆครับ
คร่กิ�ฟ	:		 	เพราะวิ�าอะไรถึงเหม่อนิก�อนิเมฆ
โนิบุ	:		 	 	เพราะวิ�ามันิยึกยักไปมาครับ
คร่กิ�ฟ	:		 	อีกร่ปก็คล�ายเดิ็มนิะ	อันินีิ�เป็นิลายนิำ�าแบบเป็นิคล่�นิจริงๆ	เด็็กๆ	ลองด่็เส�นิเขา	 

มีควิามโค�งและมีควิามอ�อนิช�อย	คล�ายๆ	กับเส�นิลายนิำ�าบนิคล่�นิทะเลเลย	 
หร่อจะเป็นินิำ�าที�เป็นิม�วินิๆ	แบบนีิ�เป็นิคล่�นิทะเลจริงๆ	แล�วิก็ม�วินิๆๆ	แบบนีิ�	 
ก็ได็�เช�นิกันิ

รักเอย	:		 	มีการใช�สีอ่�นิ	ที�ไม�ใช�สีนิำ�า
คร่กิ�ฟ	:		 	ได็�	ใช�สีที�หลากหลายเพ่�อทำาให�เราเหน็ิถึงควิามแต่กต่�างของนิำ�าแต่�ละชั�นิแบบนีิ�	 

หร่อเป็นิแบบนีิ�ก็ได็�อีกเหม่อนิกันิ
รักเอย	:		 	เหม่อนิสวิรรค์	๖	ชั�นิเลยค�ะ
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คร่กิ�ฟ	:		 	อันินีิ�เหม่อนิกวิ�ามีสีทองด็�วิย	เป็นิภาพลายนิำ�า	แต่�เป็นิลายนิำ�าที�เติ่มลายไทย 
ลงไปนิะ	เด็็กๆ	จะเห็นิวิ�ามันิมีควิามคด็โค�ง	มีลายเถา	มลีายกนิก	มลีายเปลวิ
ที�เด็็กๆ	เคยเรียนิไปใช�ไหม

	 	 	 	 	คร่กิ�ฟให�ด่็ตั่วิอย�างเลยแล�วิกันิ	ภาพนีิ�เป็นิของรุ�นิพี�	เขาวิาด็ลาย	อันินีิ�เป็นิ 
แบบง�ายๆ	เหม่อนิต่อนิเด็็กๆ	อย่�ชั�นิ	๑	ใช�ไหม	วิาด็ลายนิำ�าเหม่อนิเกลด็็ปลา
แต่�ใส�ด็อกด็าวิเร่องไปด็�วิย	เป็นิต่�นิข�าวิและมีลายนิำ�า
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รักเอย	:		 	หน่ิไม�ร่�เลยวิ�าอันินีิ�เป็นิพี�	ป. ๒	วิาด็	
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�	อันินีิ�มีควิามซั้ำบซ้ำ�อนิมากขึ�นิ	และมีด็อกบัวิด็�วิยนิะ	
รักเอย	:		 	หน่ิวิ�าภาพนัิ�นิของคุณ์คร่วิาด็	
คร่กิ�ฟ	:		 	ใช�ภาพนัิ�นิคุณ์คร่วิาด็	แต่�วิ�าภาพนีิ�ของพี�	นิอกจากลายนิำ�าที�ใส�ลายไทย	เขายงั 

ใส�ลายนิำ�าลงไปในิด็อกไม�ที�เขาวิาด็อีกด็�วิย	นีิ�ให�เด็็กๆ	ด่็ตั่วิอย�าง	นีิ�ระบายสี 
แล�วิใช�พ่�นิที�ของหนิ�ากระด็าษให�เต็่มหนิ�ากระด็าษเลย	หร่อสุด็ท�ายเด็็กๆ	 
อาจจะวิาด็ร่ปแบบนีิ�ก็ได็�	เป็นิเกล็ด็ปลาเล็กๆ	ไม�จำาเป็นิวิ�าจะต่�องเป็นิร่ปนิำ�า
เท�านัิ�นินิะ	เด็็กๆ	สามารถสร�างสรรค์ร่ปภาพที�ใช�ลายนิำ�าในิการวิาด็ได็�	แต่�
ถ�าเปน็ิลายนิำ�าได็�เลยก็จะเยี�ยมมาก	กค่็อใครอยากวิาด็เปน็ิปลาแบบนีิ�	แต่�วิ�า
ใช�ลายนิำ�าใส�ลงไปก็ได็�เช�นิกันิ	เอาทั�งลายนิำ�าแบบเดิ็มที�เคยเรียนิมา	ผู้สมกับ
ลายนิำ�าที�เราเคยเรียนิใหม�ในิครั�งนีิ�ก็ได็�

     
	 	 	 	 	ทีนีิ�คร่กิ�ฟจะให�โจทย์แล�วินิะ	
     
	 	 	 	 	วัินินีิ�เราจะมาสร�างสรรค์ลายนิำ�ากันิ	ซึ้ำ�งให�เด็็กๆ	ไปด่็ชีทที�คร่กิ�ฟให�	มันิจะมี

แบบคล�ายๆ	ชีทบางๆ	เกี�ยวิกับลายไทยที�เป็นิลายไทยพ่�นิฐานิจะมีลายไทย 
ที�เด็็กๆ	เคยเรียนิไปแล�วินัิ�นิล�ะ	เด็็กๆ	สามารถด่็ตั่วิอย�างลายไทยจากต่รงนัิ�นิ
ได็�เลย	แล�วิก็วิาด็เสร็จแล�วิ	ระบายสีให�สวิยงาม	พร�อมกับตั่�งช่�อภาพให�ด็�วิย	

	 	 	 	 	แต่�วิ�าถ�าใครอยากฝึึกม่อก�อนินิะ	ในิซ้ำองภาษาไทยจะมีแบบฝึึกหัด็ที�เป็นิแบบ
ฝึึกหัด็ลายเถาขด็	เถาเล่�อย	เด็็กๆ	คิด็วิ�าลายนีิ�มีควิามสอด็คล�องอะไรกับ
ลายนิำ�าที�เราเรียนิอย่�
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รักเอย	:		 	มันิด่็เป็นิลายที�เหม่อนิลายนิำ�า	และมันิมีเส�นิเป็นิลายนิำ�าพ่�นิฐานิ	
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิคล�ายลายนิำ�าพ่�นิฐานิ	แต่�เส�นิของลายเถาขด็เถาเล่�อยมันิเป็นิอย�างไร	 

มันิคล�ายกับลายนิำ�าอย�างไร	เส�นิมันิเป็นิอย�างไร		
รักเอย	:		 	มันิเหม่อนิคล่�นิทะเลที�เราชอบวิาด็ปกติ่	
คร่กิ�ฟ	:		 	มันิมีลักษณ์ะคล�ายกับคล่�นิทะเล	ถ�าเด็็กๆ	อยากฝึึกม่อก�อนิในิการทำาให�เส�นิ

มีควิามอ�อนิช�อย	หน่ิสามารถไปทำาแบบฝึึกหัด็อันินีิ�ได็�ก�อนิ	คร่กิ�ฟใส�ไปให�แล�วิ
ในิซ้ำอง	มีหลายหนิ�าเลย	มีทั�งแบบเถาเดี็�ยวิ	มีทั�งเถาไขวิ�	ค่อเป็นิเส�นิแล�วิมา
ไขวิ�กันิ	๒	เส�นิ	เป็นิลายก�านิขด็	ค�อยๆ	คด็	ค�อยๆ	โค�งไป	

	 	 	 	 	มีลายนิำ�าหลายแบบเลยนิะ	อันินีิ�ก็เป็นิแบบก�านิขด็แบบเป็นิเส�นิค่�	แล�วิอันินีิ�
ที�คร่กิ�ฟบอก	เป็นิลายไทยพ่�นิฐานิให�เด็็กๆ	ได็�ด่็และสามารถวิาด็ต่ามได็�เลย	

	 	 	 	 	ทีนีิ�งานิในิวัินินีิ�ให�เด็็กๆ	สร�างสรรค์ลายนิำ�า	เม่�อกี�บอกไปแล�วิ	ฟังให�ด็ีนิะ	 
คร่กิ�ฟให�เด็็กๆ	ฝึึกม่อในิการวิาด็เส�นิลายนิำ�าอันินีิ�ลงแบบฝึึกหัด็	จะทำาหร่อ
ไม�ทำาก็ได็�	แล�วิก็ไม�ต่�องส�งมา	เด็็กๆ	ไม�ต่�องถ�ายร่ปส�งมานิะ	แต่�ถ�าจะทำา	 
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จะดี็มากเลย	เพราะวิ�าเด็็กๆ	ได็�ฝึึกม่อตั่วิเองให�มีควิามอ�อนิช�อยมากขึ�นิ	 
ดั็งนัิ�นิ	ทำาเสร็จแล�วิให�เด็็กๆ	ไปวิาด็ร่ปลงในิสมุด็ลายไทย	สมุด็ที�เด็็กๆ	 
วิาด็ร่ปลายไทยเกี�ยวิกับสระอัวิจำาได็�ไหม	สมุด็ไม�มีเส�นิ	วิาด็ร่ปลงในินัิ�นินิะ	 
จะเป็นิแนิวิตั่�งหร่อแนิวินิอนิก็ได็�	จะวิาด็ร่ปในิแนิวิตั่�งหร่อในิแนิวินิอนิก็ได็�	 
หน่ิสามารถทำาได็�ทั�ง	๒	แนิวิเลย	 ตั่�งหร่อนิอนิก็ได็�	แต่�วิ�าแบบฝึึกหัด็นีิ� 
จะทำาหร่อไม�ทำาก็ได็�	แล�วิก็ไม�ต่�องถ�ายร่ปส�งมา	ถ�ายร่ปส�งมาแค�สมุด็ลายไทย
ที�ทำาชิ�นิงานิเสร็จแล�วิเรียบร�อยนิะ	มีใครมีคำาถาม	มีใครสงสัยบ�างไหมเอ�ย	 
นิ�องต่�นิปาล์มเชิญค�ะ	

ต่�นิปาล์ม	:	ผู้มมี	๒	อย�างที�อยากถามครับ	ค่อวิาด็เป็นิคล่�นิสึนิามิ	คล่�นิใหญ�กับเป็นิปลา
ที�เราวิาด็ต่อนิ	ป. ๑	ได็�ไหมครับ	

คร่กิ�ฟ	:		 	ได็�	ได็�ทั�งหมด็เลยค�ะ	

	 บทสนิทนิาข�างต่�นิ	เกิด็ขึ�นิในิช�วิงเวิลาของการสร�างแรงบันิด็าลใจในิการเรียนิร่�	เป็นิไป 
อย�างเต็่มอิ�มต่ลอด็ระยะเวิลา	๔๕	นิาทีเต็่ม	ที�คุณ์คร่เรียงร�อยจากการเช่�อมการเรียนิร่�จาก
ระดั็บผิู้วิ	ส่�การเรียนิร่�ระดั็บลึก	และระดั็บเช่�อมโยงอย�างเป็นิลำาดั็บ	โด็ยอาศัึยการจัด็วิาง 
การเรียนิร่�จากประสบการณ์์เด็ิมที�เกิด็ขึ�นิก�อนิหนิ�า	มาส่�การเรียนิร่�ผู้�านิผัู้สสะทางห่	 
ที�เริ�มต่�นิจากการฟังเสียงนิำ�า	 ส่�การเปิด็รับสัมผัู้สทางต่า	 ทั�งจากการรับชมวีิดิ็ทัศึน์ิ	 
เพ่�อเช่�อมร�อยควิามร่�และประสบการณ์์หลากหลายเข�ามาหากันิ	และการรับชมภาพของ 
ลายนิำ�าแบบต่�างๆ	ที�คร่เรียงลำาดั็บเอาไวิ�	เพ่�อเอ่�อให�ทุกคนิได็�เดิ็นิทางผู้�านิประสบการณ์์
ไปด็�วิยกันิ	เร่�อยมาจนิกระทั�งมาถึงการศึึกษาผู้ลงานิของรุ�นิพี�	ต่ามด็�วิยวิิธีิการฝึึกม่อ 
ในิแบบฝึึกหัด็ที�คุณ์คร่ได็�จัด็เต่รียมไวิ�ให�	ก�อนิจะเริ�มงานิจริง	เพ่�อให�เด็็กๆ	มีควิามพร�อม
ที�จะแปลงประจุของพลังที�มีอย่�อย�างเต็่มเปี�ยม	ไปส่�การลงม่อทำางานิอย�างเต็่มฝีึม่อ

	 นิอกเหน่ิอไปจากการพ่ด็ชวินิคิด็ชวินิคุยของคร่	ที�เกิด็ขึ�นิอย�างมีจังหวิะจะโคนิ	อ�อนิโยนิ 
และเป็นิธิรรมชาติ่แล�วิ	ส่�อประเภทต่�างๆ	ที�คร่ร�อยเรียงไวิ�อย�างเป็นิลำาดั็บนีิ�เอง	ที�เป็นิ
ปัจจัยควิามสำาเรจ็ของการสร�างบทสนิทนิาเร่�องควิามงามในิเส�นิสายของลายนิำ�าแบบต่�างๆ	
ให�เกิด็ขึ�นิกับชั�นิเรียนิวัินินีิ�ได็�อย�างนิ�าประทับใจ



ลายไทย ลายนำ�า	 คุณ์คร่กิ�ฟ	–	จิต่ติ่นัินิท์	มากผู้ล
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กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๕ ติั�งคำำาถาม 
(Questioning)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัาก	บัทึท้ึ�	๗	หัวขี�อ	Repertoire	 5:	Questioning	 และ 
สู่่วนหนึ�งขีอง	Appendix	I

	 คร่พึงแยกแยะคำาถามต่่�นิกับคำาถามลึกเป็นิคำาถามต่่�นิใช�ต่รวิจสอบควิามร่�	 
คำาถามลกึใช�ต่รวิจสอบควิามคดิ็	การสอนิแบบสานิเสวินิามุ�งให�เกิด็การเรยีนิร่�ที�ทำาให�
ผู่้�เรียนิคิด็เป็นิ	ค่อคิด็ลึกและเช่�อมโยงกวิ�างขวิาง

มีผู่้�แนิะนิำาวิิธีิจำาแนิกชนิิด็ของคำาถามไวิ�ดั็งนีิ�
  ความกว�าง	(scope)	(กวิ�าง	หร่อแคบ)
  ร่ปแบบ	(form)	(คำาถามปลายเปิด็	หร่อคำาถามปลายปิด็)
  หน�าที�	(function)	(ถามข�อสังเกต่	ควิามจำา	หร่อควิามคิด็)

นิอกจากนัิ�นิ	ยังมีผู่้�จำาแนิกคำาถามออกเป็นิ	๒	กลุ�ม	(domain)	ค่อ	
  กลุ�มถีามความร่�	(cognitive	domain)	ถามควิามจำา	ถามเชงินิิรนัิย	(deduction)	 

หร่อตี่ควิาม	วิินิิจฉัย	แก�ปัญหา	ประเมินิ
  กลุ�มถีามเพ่ื่�อการจัดัการ	(management	domain)	ถามให�ทำานิาย	ถามควิามร่�สึก	 

ถามเพ่�อเรียกควิามสนิใจ	ถามเพ่�อควิบคุมชั�นิเรียนิ	

๙
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	 หลักการสำาคัญค่อ	ใช�คำาถามหลายๆ	แบบคละกันิ	โด็ยคร่มีสติ่อย่�ต่ลอด็เวิลา 
วิ�าต่�องมีคำาถามที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	ต่�องการควิามคิด็ชั�นิส่งในิสัด็ส�วินิที�ส่งพอ	ผู้มเด็าวิ�า 
นิ�าจะมีประมาณ์ครึ�งหนึิ�งของคำาถามทั�งหมด็	ประเด็็นินีิ�เป็นิโจทย์วิิจัยในิบริบท
โรงเรียนิไทยได็�	หนัิงส่อ	สอนอย�างม่อชัิ�นคร่	บทที�	๑๕	(หนิ�า	๑๕๒	-	๑๖๑)	 
แนิะนิำาวิิธีิตั่�งคำาถามไวิ�อย�างด็ีมาก	http://lic.tsu.ac.th/testpdf/modules/mod_ 
photo/fileupload/407479520.766.pdf	รวิมทั�งในิบทที�	๑๙	(หนิ�า	๑๙๔	-	๒๐๑)	
ยังวิ�าด็�วิยเร่�อง	เรียนิโด็ยการตั่�งคำาถาม	(inquiry-guided	learning)	
 
	 เน่ิ�องจากเป็นิคำาถามที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	จึงต่�องต่ามมาด็�วิย	“เวิลาคิด็”	สัก	๑	นิาที	และ
อาจใช�เทคนิิค	think	-	pair	-	share	เพ่�อกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิร�วิมม่อกันิในิการเรยีนิร่�	

หนัิงส่อแนิะนิำาประเด็็นิที�คร่พึงทำาควิามเข�าใจคำาถาม	๔	หมวิด็	ดั็งต่�อไปนีิ�
  การจัดัการคำาถีาม	ประกอบด็�วิยการจัด็การ	๖	แบบค่อ	
	 	 -	 เพ่�อใช�จัด็การกระบวินิการในิชั�นิเรียนิที�ใช�การตั่�งคำาถามเป็นิส�วินิหนึิ�ง

ของการเรียนิการสอนิ	“ใครต่อบได็�วิ�ากติ่กาที�เราได็�ต่กลงกันิไวิ�เร่�อง 
การอภิปรายในิชั�นิเรียนิเป็นิอย�างไรบ�าง”	

	 	 -	 กำาหนิด็คิวิต่อบ	โด็ยคร่ใช�คำาถามวิ�า	“ใครบอกคร่ได็�วิ�า...เป็นิอย�างไร”	 
ให�นัิกเรียนิยกม่ออาสาเป็นิผู่้�ต่อบ	

	 	 -	 คร่กำาหนิด็ตั่วิผู่้�ต่อบ	“สมเกียรติ่	เม่�อวิานิเราได็�ข�อสรุปวิ�าอย�างไร”
	 	 -	 ให�เวิลาคดิ็	(thinking	time)	สำาหรับคำาถามที�ต่�องคิด็คำาต่อบ	ที�เขาเรียกวิ�า	 

authentic	question	
	 	 -	 กระจายการมีส�วินิร�วิม	ให�นัิกเรียนิทุกคนิได็�ต่อบหร่อเสนิอควิามเห็นิ
	 	 -	 ถามเพ่�อขยายควิาม	(extension)	จากคำาต่อบของนัิกเรียนิไปส่�ประเด็็นิ

เช่�อมโยงที�ซั้ำบซ้ำ�อนิยิ�งขึ�นิ	หร่อขยายควิามลึกในิมิติ่ของควิามร่�	
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  ลักษณ์ะข้องคำาถีาม

	 	 -	 เพ่�อสอบควิามร่�	หร่อควิามจำา
	 	 -	 เพ่�อสอบควิามคิด็ที�เรียกวิ�า	“คำาถามที�มคีณุ์ค�าแท�จริง”	(authentic	question)

  วัติถุีประสงค์ข้องคำาถีาม 

	 	 เพ่�อเริ�มการเสวินิา
	 	 -	 ทบทวินิบทเรียนิที�ผู้�านิมา	“เม่�อวิานิเราเรียนิเร่�อง...ไวิ�วิ�าอย�างไรบ�าง”
	 	 -	 ชวินิทบทวินิข�อเท็จจริง	หร่อสาระควิามร่�	‘ใคร…’	‘…อะไร’	‘…ที�ไหนิ’	

‘…อย�างไร’	
	 	 -	 ชวินิทบทวินิเหตุ่ผู้ล	‘ทำาไม…’
	 	 -	 ชวินิแลกเปลี�ยนิสิ�งที�สังเกต่เห็นิ	หร่อข�อคิด็เห็นิ	‘ใครเคยสังเกต่...บ�าง	

เห็นิอะไรบ�าง’	‘นัิกเรียนิมีควิามเห็นิเร่�อง...อย�างไร’
	 	 -	 ชวินิตี่ควิามหร่อสรุปประเด็็นิเรียนิร่�	(deduction)	‘จากเหตุ่การณ์์...

นัิกเรียนิสรุปประเด็็นิเรียนิร่�วิ�าอย�างไร’
	 	 -	 ชวินิสะท�อนิคิด็	หร่อทำานิาย	‘นัิกเรียนิคิด็วิ�าอะไรจะเกิด็ขึ�นิถ�า...’	‘ทำาไม

นัิกเรียนิจึงคิด็วิ�า...’	
	 	 -	 ชวินิสะท�อนิควิามร่�สึก	‘ในิเร่�อง...ถ�านัิกเรียนิเป็นิ...นัิกเรียนิจะร่�สึกอย�างไร’
   
	 	 เพ่�อต่รวิจสอบควิามคิด็	เหตุ่ผู้ล	หร่อข�อม่ลหลักฐานิ
	 	 -	 ต่รวิจสอบควิามคิด็ที�อย่�เบ่�องหลังพฤติ่กรรม	 ‘นัิกเรียนิคิด็อย�างไร	 

จึงพร�อมใจกันิทำา...’
	 	 -	 ทำาให�ควิามคิด็ที�อย่� เบ่�องหลังคำาต่อบของนัิกเรียนิมีควิามชัด็เจนิ	 

‘เธิออธิิบายได็�ไหมวิ�า	คิด็อย�างไรจึงต่อบอย�างนัิ�นิ’	‘ช�วิยอธิิบายวิ�าเธิอ
หมายควิามวิ�าอย�างไร’

	 	 -	 ให�นัิกเรียนิประเมนิิ	หร่อตั่ด็สินิ	‘ต่ามในิเร่�อง...	นิกัเรียนิคิด็วิ�า...	ทำาถ่กต่�อง 
ต่ามหลักศีึลธิรรมหร่อไม�	ขอให�ชี�แจงเหตุ่ผู้ล’
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	 	 เพ่�อขยายควิาม
	 	 -	 ขยายควิามต่�อเน่ิ�องจากการเสวินิาช�วิงก�อนิ	 ‘ขอให�ยกตั่วิอย�างอีก 

ตั่วิอย�างหนึิ�งได็�ไหม’	‘ที�...อธิิบายเร่�อง...นัิ�นิ	ใครมีคำาอธิิบายแบบอ่�นิบ�าง’
	 	 -	 เช่�อมโยงส่�ข�อสรุปที�ชัด็เจนิขึ�นิ	‘ใครเหน็ิด็�วิยกับ...ยกม่อขึ�นิ’	‘ใครจะอาสา

สรุปประเด็็นิเรียนิร่�เร่�อง...ไหม’

  โครงสร�างข้องคำาถีาม

	 	 -	 คำาถามปลายเปิด็	ไม�เนิ�นิคำาต่อบถ่กผิู้ด็	เพ่�อกระตุ่�นิควิามคดิ็ที�หลากหลาย
	 	 -	 คำาถามปลายปิด็	เนิ�นิถามควิามจำา	ทฤษฎีี	ส่ต่ร	หร่อเหตุ่การณ์์
	 	 -	 คำาถามนิำา	‘...ใช�หร่อไม�’	เป็นิคำาถามเพ่�อทวินิควิามจำา
	 	 -	 คำาถามที�กระชับ	หร่อแคบ	ถามจำาเพาะประเด็็นิ	ต่�องการคำาต่อบที�จำาเพาะ	
	 	 -	 คำาถามเช่�อมส่�ประเด็็นิอ่�นิ	อาจเปน็ิชุด็คำาถามต่�อเนิ่�องกันิ	เพ่�อให�นัิกเรียนิ

อธิิบาย	เป็นิคำาถามเพ่�อขยายควิามคิด็	

	 คำาถามเพ่�อต่รวิจสอบควิามคิด็	และคำาถามเพ่�อขยายควิาม	เป็นิเคร่�องม่อทำาให�	 
IRE/	IRF	ไม�หยุด็อย่�ที�คำาต่อบ	มีการเสวินิาต่�อเน่ิ�อง	ทำาให�เกิด็การเรียนิร่�ระดั็บลึก
และเช่�อมโยง	
 
	 เร่�องการใช�คำาถามเพ่�อการเรียนิร่�ในิชั�นิเรียนินีิ�	คร่พึงระมัด็ระวัิงเร่�องการเม่อง 
ในิชั�นิเรียนิ	ทั�งที�นัิกเรียนิเป็นิตั่วิการ	และที�คร่เป็นิตั่วิการ	นัิกเรียนิบางคนิอาจ
ต่�องการอวิด็เก�ง	(โชว์ิสาวิ?)	ต่�องการเกทับเพ่�อนิ	คร่อาจมีอคติ่รักนัิกเรียนิบางคนิ
เป็นิพิเศึษ	หร่อไม�ชอบหนิ�านัิกเรียนิบางคนิ	คร่ต่�องระมัด็ระวัิงอย�าให�ปัจจัยเหล�านีิ� 
เป็นิต่�นิเหตุ่ของการจัด็การชั�นิเรียนิที�มีอคติ่	 มีการใช�กระบวินิการถามต่อบ 
เพ่�อยกย�องนัิกเรียนิบางคนิ	หร่อกลั�นิแกล�งนัิกเรียนิบางคนิ	เขาแนิะนิำาวิ�า	หาก 
คร่ร่�วิ�าคำาถามนัิ�นินัิกเรียนิคนิใด็ต่อบไม�ได็�	ก็ไม�ควิรชี�ให�ต่อบ	เพราะจะเป็นิการ 
เสียเวิลาเปล�าๆ	แต่�ก็มีวิิธีิแก�ด็�วิย	 ‘สิทธิิในิการเงียบ’	 ค่อนัิกเรียนิต่อบไม�ได็�ก็ 
ยอมรับวิ�าต่อบไม�ได็�	ไม�มีการลงโทษใด็ๆ	ไม�วิ�าทางวิาจา	กิริยา	หร่ออ่�นิๆ	



• •๑๓๐

	 ปฏิิสัมพันิธ์ิในิชั�นิเรียนิผู้�านิคำาถามคำาต่อบและการคิด็นีิ�เป็นิเร่�องละเอียด็อ�อนิ	 
คร่เรียนิร่�จากสถานิการณ์์จริง	(ในิ	PLC)	ได็�ไม�ร่�จบ	โด็ยหนิังส่อให�ข�อแนิะนิำา 
ภาคปฏิิบัติ่แก�คร่	๔	ข�อดั็งต่�อไปนีิ�	
	 o	 คร่ถามนัิกเรียนิสองสามคนิ	 ให�พ่ด็สิ�งที�ต่นิคิด็	 เพ่�อนิๆ	 ในิชั�นิตั่�งใจฟัง	 

การเรียนิร่�เกิด็ขึ�นิทั�งในิผู่้�พ่ด็และผู่้�ฟัง
	 o	 คร่ควิรให�นัิกเรียนิสองสามคนิได็�เสวินิาแลกเปลี�ยนิยาวิๆ	ดี็กวิ�าเสวินิาสั�นิๆ	

กับนัิกเรียนิทุกคนิอย�างทั�วิถึง
	 o	 การใช�หลักการให�โอกาสนัิกเรียนิได็�พ่ด็ทุกคนิ	ไม�ควิรใช�กับเวิลาเพียง	๑	คาบ	

แต่�ควิรใช�กับเวิลาในิช�วิงที�ยาวิกวิ�านัิ�นิ	เช�นิ	๑	วัินิ	หร่อ	๑	สัปด็าห์
	 o	 เนิ�นิกติ่กา	เม่�อมีคนิพ่ด็	ทุกคนิฟังและคิด็ต่ามไปด็�วิย	เพราะการเรียนิร่� 

เกิด็ขึ�นิทั�งในิคนิพ่ด็และในิคนิฟัง



• •๑๓๑

เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 หลังจากที�ได็�อ�านิบันิทึกชุด็	สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก	คุณ์คร่กลอย	-	เกศึรัต่น์ิ	 
มาศึรี	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยบ่รณ์าการส่�ชีวิิต่	 ระดั็บชั�นิประถมปีที�	 ๖	 โรงเรียนิรุ�งอรุณ์	 
ได็�นิำาทฤษฎีี	“การตั่�งคำาถาม”	และหัวิข�อ	“วัิต่ถุประสงค์ของคำาถาม”	ไปปรับใช�ในิ 
ชั�นิเรียนิหนิ�วิยบ่รณ์าการส่�ชีวิิต่	“ภ่มิธิรรม	ภ่มิไทย	ในิรามเกียรติ่�”	ในิช�วิงการแลกเปลี�ยนิ
การสร�างส่�อวิิดี็โออิทธิิพลของรามเกียรติ่�	โด็ยมีเป้าหมายเพ่�อพัฒนิาผู่้�เรียนิส่�สมรรถนิะ	 
“การคิด็ด็�วิยระบบคุณ์ค�า	และส่�อสารด็�วิยภาษาอย�างฉลาด็ร่�”	เพ่�อนิำาไปส่�ควิามเข�าใจ
ควิามหมายของสิ�งต่�างๆ	ทั�งคำาพ่ด็	การกระทำา	ภาพ	เสียง	ตั่วิเลข	สัญลักษณ์์	โด็ย 
เช่�อมโยงควิามหมายกับต่นิเองได็�	จากนัิ�นิได็�เขียนิบันิทึกเร่�องเล�าจากห�องเรียนิ	โด็ยได็�
หยิบยกตั่วิอย�างการเรียนิร่�ในิชั�นิประถมปีที�	๖/๒	ภาคเรียนิที�	๑	ช�วิง	Learn	From	Home	
ผู้�านิโปรแกรม	Google	Meet	และ	Google	Classroom	มาแบ�งปันิ	ดั็งนีิ�

	 กระบวินิการในิคาบเรียนิค่อ	การแลกเปลี�ยนิการทำาส่�อวิิดี็โอเล�าเร่�องอิทธิิพลของ
รามเกียรติ่�ที�ปรากฏิอย่�ในิสังคมไทย	เพ่�อให�นัิกเรียนิได็�ร�วิมกันิสังเกต่	แสด็งควิามคิด็เห็นิ	 
แลกเปลี�ยนิขั�นิต่อนิ	 และองค์ประกอบในิการนิำาเสนิอวิิดี็โอคลิปที�สอด็คล�องกับ
วัิต่ถุประสงค์ของงานิ	โด็ยลำาดั็บแรกคร่ทบทวินิเป้าหมายของการจัด็ทำาวิิดี็โอเล�าเร่�อง
อิทธิิพลของรามเกียรติ่�ในิสังคมไทยในิประเด็็นิที�สนิใจ	ลำาดั็บที�สองคร่เปิด็คลิปตั่วิอย�าง
ของนัิกเรียนิที�มีองค์ประกอบ	และการวิางลำาดั็บที�ค�อนิข�างสมบ่รณ์์มาเป็นิส่�อให�นัิกเรียนิ
ในิกลุ�มร�วิมกันิสังเกต่	 วิิเคราะห์จุด็เด็�นิของคลิปร�วิมกันิ	ลำาดั็บที�สามคร่ตั่�งคำาถาม	 
เพ่�อสังเกต่	แสด็งควิามคิด็เห็นิจุด็เด็�นิและองค์ประกอบที�มีในิคลิปของเพ่�อนิ	ลำาดั็บ
ต่�อมานัิกเรียนิที�เป็นิเจ�าของตั่วิอย�างคลิปอิทธิิพลของรามเกียรติ่�ได็�แลกเปลี�ยนิขั�นิต่อนิ
การทำางานิ	และเปิด็โอกาสให�เพ่�อนิได็�ซั้ำกถามสิ�งที�สงสัยร�วิมกันิ	และลำาดั็บสุด็ท�าย
นัิกเรียนิร�วิมกันิสรุปประเด็็นิที�ควิรมีในิคลิปก�อนิกลับไปพัฒนิางานิของต่นิเอง	เม่�อ 
เสร็จสิ�นินัิกเรียนิส�งคลิปวิิดี็โอทางโปรแกรม	Google	Classroom	และคร่ช�วิยอัปโหลด็ 
ลงช�อง	Youtube	:	Prathom	6	Roong-Aroon	



• •๑๓๒

	 จากการรับชมวิิดี็โออิทธิิพลของรามเกียรติ่�ที�ปรากฏิอย่�ในิสังคมไทยหลังการเสวินิา 
ในิชั�นิเรียนิแล�วิ	 สะท�อนิให�เห็นิวิ�าในิกระบวินิการที�หยิบยกทฤษฎีีการตั่�งคำาถาม 
ชวินิแลกเปลี�ยนิสิ�งที�สังเกต่เห็นิ	หร่อข�อคิด็เห็นิ	มาใช�เป็นิเคร่�องม่อในิการเสวินิา 
แบบกัลยาณ์มิต่รที�เอ่�อให�นัิกเรียนิเกิด็แรงบันิด็าลใจในิการปรับแก�ไขงานิ	ฝึึกฝึนิการสังเกต่	 
วิิเคราะห์สิ�งที�สังเกต่อย�างละเอียด็	ทั�งภาพ	ภาษา	เสียงและสัญลักษณ์์ต่�างๆ	รวิมถึง 
ได็�เห็นิแนิวิทางการพัฒนิางานิของต่นิเองด็�วิย	ดั็งบทสนิทนิาต่�อไปนีิ�

คร่กลอย	:		สวัิสดี็ค�ะ	คร่ก็เห็นิวิ�าวิิดี็โอเราที�ทำาออกมานิ�าจะเผู้ยแพร�	ให�เพ่�อนิห�องอ่�นิ	 
รวิมถึงนิ�องๆ	ที�เขาต่�องกักตั่วิอย่�ที�บ�านิ	เขาอายุนิ�อยๆ	เหม่อนิเรา	แล�วิก็ 
ติ่ด็โควิิด็	เขาต่�องกักตั่วิที�โรงพยาบาล	แล�วิโรงเรียนิรุ�งอรุณ์ถ่อวิ�าเป็นิศ่ึนิย์
การเรียนิร่�หนึิ�งที�ประสานิงานิกับฝ่ึายราชการที�จะส�งส่�อห�องเรา	ป. ๖/๒	 
คุณ์คร่ก็ไปด่็งานิของคนิที�ส�งมา	มีประมาณ์	๒	คนิที�ยังไม�ได็�ส�งมีทั�งคนิที�แก�
มาแล�วิกับคนิที�ยังไม�ได็�แก�	

	 	 	 	 	เด็็กๆ	ลองด่็วิ�าลองทายใจคร่กลอยด่็	ทำาไมถึงเล่อกของนิำ�าต่าลมาเป็นิตั่วิอย�าง
ในิกลุ�มนีิ�



• •๑๓๓

เฟเฟ่	:		 	 	เพราะมันิครบทุกประเด็็นิเลยหร่อเปล�าคะ	เพราะมีทั�งหัวิข�อ	ข�อม่ลอะไร
ต่�างๆ

เพลินิ	:	 	 	ค่อของนิำ�าต่าลจะมีเพลงที�หลากหลาย	แล�วิก็ต่อนิสุด็ท�ายมีเหม่อนิสรุปอะไร
ให�ฟังนิะคะ

คร่กลอย	:		มีหัวิข�อที�ครบนิะที�คุณ์คร่ให�โจทย์ย�อยไป	แล�วิก็มีภาพด็�วิย	นิอกจากมี 
ที�หลากหลายควิามหมายวิ�ามาจากไหนิ	ส�วินิท�ายยังไปขยายอีกวิ�ามาจาก
เหตุ่การณ์์ไหนิ	ลองด่็จุด็เด็�นิของวิิดี็โอนีิ�นิะคะ	ต่อนิแรกเราบอกวิ�ามีข�อม่ล
ที�ครบถ�วินิ	ลองอย�างอ่�นิที�ไม�ใช�ข�อม่ลอย�างเดี็ยวิแล�วิคิด็วิ�านิำ�าต่าลในิคลิปนัิ�นิ
มีจุด็เด็�นิอะไรบ�าง	อันินีิ�ให�แต่�ละคนิต่�องพ่ด็เลยค�ะ	



• •๑๓๔

หมอนิอิง	:		นิ�าสนิใจค�ะ
คร่กลอย	:		ต่รงไหนิที�ร่�สึกวิ�านิ�าสนิใจคะ
หมอนิอิง	:		ก็การตั่ด็ต่�อของนิำ�าต่าลด่็แล�วิไม�นิ�าเบ่�อค�ะ	มีเพลง	แล�วิก็ช่�อเพลง
เฟเฟ่	:		 	 	หน่ิวิ�านิำ�าต่าลที�ทำาให�มันิไม�นิ�าเบ่�อเพราะวิ�านิำ�าต่าลใช�แอปพลิเคชันิตั่ด็ต่�อ 

แล�วิก็เพิ�มเอฟเฟกต์่แล�วิก็พวิกสติ่กเกอร์	หร่อวิ�าภาพอะไรพวิกนีิ�ให�มันิด่็แบบ
นิ�าสนิใจค�ะ

คร่กลอย	:		เพิ�มล่กเล�นิใช�ไหม	มีการตั่ด็ต่�อวิิดี็โอ	คราวินีิ�เป็นิการคาด็เด็าเราก็วิิเคราะห์	 
คราวินีิ�เรามาสัมภาษณ์์นิำ�าต่าล	 ถ่อวิ�าเป็นิตั่วิแทนิของกลุ�มนีิ�	คร่กลอย 
ก็เห็นิวิ�ามีหลายคนินิ�ะสิก็ค�อนิข�างดี็มากๆ	เลย	คนิที�ทำามาแล�วิก็ไปปรับไปแล�วิ	 
แต่�เวิลาเราอาจจะมีนิ�อย	ฉะนัิ�นิวัินินีิ�ขอให�นิำ�าต่าลช�วิยแลกเปลี�ยนิ	นิำ�าต่าล
ลองวิิเคราะห์หนิ�อยวิ�าทำาไมคร่กลอยถึงเล่อกนิำ�าต่าล	นิำ�าต่าลมีจุด็เด็�นิไหนิ

นิำ�าต่าล	:			หน่ิคิด็วิ�าเพราะวิ�าบอกวิ�าหน่ิใส�พวิกกับตั่วิการ์ต่่นิหร่อวิ�าล่กเล�นิในิการตั่ด็ต่�อ 
แล�วิก็ใส�เครดิ็ต่ของภาพค�ะ	 แต่�วิ�าจริงๆ	 ต่อนิแรกหน่ิไม�ได็�ใส�เครดิ็ต่ 
แล�วิคร่กลอยก็ให�หน่ิมาปรับแก�	 แล�วิก็เหม่อนิเพิ�มหนิ�าตั่วิเองเข�าไปในิ 
ต่อนิแรกค�ะ	แล�วิก็เร่�องเน่ิ�อหาในิต่อนิหลังที�หน่ิวิิเคราะห์ตั่วิควิามหมายแล�วิก็
แรงบันิด็าลใจค�ะ	จริงๆ	หน่ิจะเอาอกีเพลงนึิง	แต่�วิ�าเพลงนีิ�ค�ะ	ต่ามที�เขาเขียนิ
มาของเพลงเขามีเขียนิแรงบันิด็าลใจมาให�อย่�แล�วิ	แล�วิหน่ิก็เลยมาวิิเคราะห์
ควิามหมายต่�อเอาเองนิะคะ

คร่กลอย	:		ดี็ค�ะนิำ�าต่าลก็ไม�ได็�เอามาหมด็เลยเนิอะ	เราก็มีการวิิเคราะห์แล�วิก็เป็นิ 
ควิามร่�ของตั่วิเองด็�วิย	นิำ�าต่าลก็เพิ�มเติ่มเครดิ็ต่	เพราะบางคนิเก่อบผู้�านิ 
ก็ไม�ได็�ใส�เครด็ิต่ให�	แล�วิก็บางคนินิ�ะดี็แล�วิ	แต่�ขาด็ที�มาของเร่�อง	 เช�นิ	 
บางคนิเล่อกขนิมกระเช�าสีด็ามา	แต่�วิ�าไม�บอกเลยวิ�า	กระเช�าสีด็ามาจาก 
ต่อนิไหนิของเร่�องรามเกียรติ่�	คร่กลอยก็เลยคอมเมนิต่์ไปวิ�าเป็นิเพิ�มเติ่ม
หนิ�อยนิะ	เพราะบางคนิอาจมแีต่�กระเช�าสีด็า	มันิกลายเป็นิวิ�าเป็นิวิิธีิการทำาขนิม	 
แต่�เป้าหมายของเราค่อต่�องการให�เห็นิวิ�าอิทธิิพลของรามเกียรติ่�	เราเรียนิเร่�อง
รามเกียรติ่�ต่รงนีิ�	ถ�าหลายคนิอย่�รุ�งอรุณ์มาแล�วิ	จะร่�วิ�าเราเรียนิร่�บ่รณ์าการ	 
และไม�ใช�ภาษาไทยอย�างเด็ียวิ	แต่�เราต่�องเห็นิวิ�าภาษาไทยมันิเช่�อมโยงกับ
สังคมกับวิิถีชีวิิต่คนินิะคะ	นีิ�ก็ค่อเป้าหมายที�เราทำาเนิาะ	ทีนีิ�ให�นิำ�าต่าลเล�าให�
เพ่�อนิฟังวิ�ามีวิิธีิการทำางานิในิการตั่ด็ต่�อวิิดี็โอเริ�มจากอะไรบ�าง

คร่กลอย	:		ก�อนิที�นิำ�าต่าลจะเริ�มทำาวิิดี็โอ	มีวิิธีิการทำางานิอย�างไรบ�างคะ	



• •๑๓๕

นิำ�าต่าล	:		 	ของหน่ิเริ�มจากการค�นิหาข�อม่ล	แบบวิ�าเราก็หาเพลงเปิด็เว็ิบเกี�ยวิกับวิ�า 
ค�นิหาเพลง	ที�มีควิามหมายเกี�ยวิกับรามเกียรติ่�	และหลังจากนัิ�นิหน่ิก็ไป 
เปิด็เพลงนัิ�นิใช�โทรศึัพท์	แล�วิก็แคปหนิ�าจอ	เอาหนิ�าปกของคลิปเขามา	 
เพราะวิ�าเราจะได็�ไม�ต่�องใส�เครดิ็ต่เขา	บอกวิ�ามีเครดิ็ต่ช�องในิย่ท่บแล�วิ 
บอกวิ�าทุกอย�างเลย	หลังจากนัิ�นิหน่ิก็เริ�มตั่ด็ต่�อคลิปเอาฉากด็ำาเข�ามา	แล�วิ
ก็ทำาอินิโทร	หลังจากนัิ�นิก็อัด็เอาภาพใส�ให�หมด็	แล�วิก็เริ�มอัด็เสียงนิะคะ	 
แล�วิก็ใส�ข�อควิาม	ใส�ล่กเล�นิแล�วิก็ใส�เพลงค�ะ	หลังจากนัิ�นิก็รายละเอียด็
นิะคะ

คร่กลอย	:		จุด็เด็�นิของคลิปวิิดี็โอตั่วิอย�างของเพ่�อนิทั�งสองคนิ	ทั�งของนิำ�าต่าลและของกร
ค่ออะไร	ลองแลกเปลี�ยนิเลยค�ะ	คร่กลอยจะช�วิยพิมพ์	นิำ�าต่าลช�วิยพ่ด็ก็ได็�
นิะคะ

นิำ�าต่าล	:		 	ก็ค่อหน่ิคิด็วิ�าของกรนิะคะ	เขาจะโด็ด็เด็�นิเร่�องเสียงดั็งเสียงเบา	และการใส� 
พวิกภาพนิะคะ	 เป็นิแบบภาพหลากหลาย	 แม�จะเป็นิแค�กระเช�าสีด็า 
อย�างเดี็ยวิ	แต่�วิ�าแบบใส�ภาพหลากหลายจากหลายๆ	ที�ค�ะ

คร่กลอย	:		นิำ�าต่าลพ่ด็ถึงการใช�เสียงหนัิกเบาเนิอะ
นิำ�าต่าล	:		 	เพราะหน่ิคดิ็วิ�าแบบวิ�าเร่�องนีิ�	การใช�เสียงค�ะ	มันิจะทำาให�เราจะร่�ได็�วิ�าคนิจะด่็ 

คลิปเราหร่อเปล�า	เพราะวิ�าถ�าเสียงเบาและเสียงดั็งอย�างเด็ียวิมันิจะนิ�าเบ่�อ
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คร่กลอย	:		ทำาให�นิ�าสนิใจ	เคยด่็การพากย์การ์ต่่นิหร่อพากย์หนัิงไหม
นิำ�าต่าล	:		 	เคยค�ะ
เพลินิ	:	 	 	ค่อมันิจะเหม่อนิแบบขึ�นิลงๆ	ทำาให�เหม่อนิแบบร่�สึกต่่�นิเต่�นิแล�วิก็ทำาให�ฟัง 

ไปด็�วิย	มนัิก็ไม�นิ�าเบ่�อเพราะวิ�ามันิเป็นิเทคนิิคต่�างๆ	ที�เขาใช�ในิการนิำาเสนิอค�ะ
คร่กลอย	:		บางคนิใช�เสียงอย�างเดี็ยวิเลยไม�พิมพ์เลย	เกิด็อะไรขึ�นิ
นิำ�าต่าล	:		 	ก็ค่อบางทีถ�าสมมติ่เราอธิิบายไม�ดี็	เขาจะไม�เข�าใจเร่�องประเด็็นิหลักที�เราจะพ่ด็	 

เราก็เลยต่�องใส�ข�อควิามลงไป	ต่อนิแรกหน่ิไม�ได็�ใส�ข�อควิามค�ะ
เพลินิ	:	 	 	ที�ใส�ข�อควิาม	เพราะวิ�าบางคนิที�เขาแบบอาจจะฟังไม�ทันินิะคะ	เขาก็จะได็�

อ�านิด็�วิย	และการที�เราพ่ด็ไปด็�วิย	ถ�าสมมติ่วิ�าเขาอ�านิไม�ทันิ	ก็อาจจะฟังวิ�า
มันิเป็นิยังไงค�ะ

คร่กลอย	:		เยี�ยมมากเลย
นิำ�าต่าล	:		 	หลายคนินิะคะจะติ่ด็ขัด็เร่�องการพ่ด็	จำาบทไม�ได็�	ก็คิด็วิ�าการพากย์เป็นิอะไรที�ดี็	 

เพราะวิ�าเราจะเวิ�นิวิรรคได็�	สมมต่ิวิ�าถ�าเราพ่ด็เท�านีิ�จบ	เราก็หยุด็อัด็เสียง	 
แล�วิก็ขยับมานิิด็นึิงเป็นิการเวิ�นิวิรรคให�มันิมีล่กเล�นิอย�างนีิ�ค�ะ	แล�วิก็ทำาให�
เหม่อนิไม�ติ่ด็ขัด็เร่�องการจำาบท	แต่�จำาแค�บางประโยคแล�วิมาพ่ด็ต่�อให�มี 
การเวิ�นิวิรรคบ�าง

เพลินิ	:	 	 	หร่อวิ�าเราอาจจะด่็ไปพากย์ไปก็ได็�
คร่กลอย	:		ข�อควิามส�วินิไหนิที�ควิรใส�บ�าง
นิำ�าต่าล	:		 	หัวิข�อที�เราพ่ด็	เร่�องอิทธิิพลรามเกียรติ่�นิะคะ	หน่ิก็ใส�	แล�วิก็พ่ด็หัวิข�อย�อย	

เร่�องหน่ิเล่อกเพลง	หน่ิก็จะเขียนิไปวิ�าเราเล่อกการทำาเพลง	การนิำาตั่วิละคร
ออกมาเกี�ยวิข�อง

เพลินิ	:	 	 	นิอกจากเขียนิหัวิข�อขยายประเด็็นิหลัก	หร่อวิ�าสิ�งที�เราพ่ด็หลักๆ	หร่อวิ�า 
สิ�งที�เราพ่ด็หลักๆ	ต่อนินัิ�นินิะคะ

เฟเฟ่	:		 	 	หน่ิคิด็วิ�ามันิแล�วิแต่�ค�ะ	บางครั�งที�เราจะนิำาเสนิอเราอาจจะมปีระเด็็นิที�นิ�าสนิใจ
เราก็ใส�ข�อควิามที�นิ�าสนิใจไปก็ได็�	หร่อวิ�าถ�าเกิด็บางครั�งไม�ใช�ประเด็็นิหลัก
อะไรอย�างนีิ�นิะคะ	ก็ไม�จำาเป็นิที�จะต่�องใส�ก็ได็�ค�ะ

คร่กลอย	:		แล�วิคนิอ่�นิๆ	ล�ะคะ	มิสา	ในิช�วิงท�ายของมิสาใส�อะไรเอ�ย
มิสา	:		 	 	ใส�ข�อม่ลวิ�ามาจากไหนิค�ะ
คร่กลอย	:		ใส�ข�อม่ลนิะ	ที�มาที�เราจะอธิิบายไปแล�วิวิ�าช�วิงท�ายหร่อมีช�วิงที�กำาลังพ่ด็เลย 

ก็ได็�	ส�วินิหนึิ�งที�นิำ�าต่าลแลกเปลี�ยนิไปวิ�าคร่ให�ไปเพิ�มเติ่ม	เน่ิ�อหาต่อนินีิ� 
นิำ�าต่าลช�วิยขยายหนิ�อยค�ะ	เน่ิ�อหาควิรเป็นิยังไงบ�าง	(ในิ)	หัวิข�อย�อย
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นิำ�าต่าล	:		 	ก็ค่อเหม่อนิจะมีที�มา	สำาหรับคนิอ่�นิที�ทำาเร่�องขนิมหวิานิ	ส�วินิใหญ�ที�ทำา 
สำานิวินิไทยก็ที�มาวิ�ามาจากตั่วิไหนิในิรามเกียรติ่�	หร่อวิ�าตั่วิละครอะไร 
ในิรามเกยีรติ่�	แล�วิก็เหตุ่ผู้ลที�เขาตั่�งช่�อนัิ�นิ	แล�วิก็ขยายวิ�าแบบวิ�าทำาไมเขาถงึ
ตั่�งช่�อนีิ�	เช�นิ	ถ�าเป็นิขนิม	เพราะวิ�าเหม่อนิอะไร	ในิต่อนิไหนินิะคะ

คร่กลอย	:		นิ�าจะเหตุ่การณ์์ใด็ในิเร่�อง	เพราะวิ�าถ�าเราเล�าเฉพาะเน่ิ�อหาที�เราเล่อกมาเลย
มันิจะไม�เห็นิควิามเช่�อมโยงของอิทธิิพลของรามเกียรติ่�	ฉะนัิ�นิเพิ�มเหตุ่การณ์์
เข�าไปนิิด็หนึิ�ง	ซึ้ำ�งหลายคนิ	(ทำา)	ช�วิงเกริ�นิดี็แล�วิวิ�ามีอะไรบ�าง	ยกตั่วิอย�าง
แล�วิค�อยไปเจาะเฉพาะเร่�องนัิ�นิชัด็ๆ	ใครมีคำาถามอะไรไหมคะ	ถ�าไม�มี 
เดี็�ยวิจะให�แยกย�ายไปแก�ไขงานิ	งั�นิกลุ�มนีิ�เชิญออกได็�เลยค�ะ

	 เร่�องการใช�คำาถามเพ่�อการเรียนิร่�ในิชั�นิเรียนิ	หากคร่ตั่�งคำาถามอย�างเป็นิลำาดั็บ	 
มีคำาถามย�อยเพ่�อขยายคำาต่อบจะเป็นิการช�วิยให�ผู่้�เรียนิได็�คิด็ระด็ับลึก	แต่�บางครั�ง 
คร่ต่�องพึงระวัิงวิ�า	หากคร่ตั่�งคำาถามด็�วิยภาษาที�นัิกเรียนิยังไม�ร่�จักควิามหมาย	นัิกเรียนิ 
บางคนิอาจไม�สามารถระบุคำาต่อบออกมาได็�ทันิที	นิอกจากนีิ�	คร่ยังต่�องให�เวิลาเพ่�อให�
นัิกเรียนิได็�คิด็ใคร�ครวิญก�อนิต่อบ	ไม�ด็�วินิรับคำาต่อบ	หร่อตั่�งคำาถามขยายควิามเข�าใจ	
ทั�งนีิ�	บางคำาถามที�ระบุในิแผู้นิการสอนิสามารถปรับเปลี�ยนิได็�ต่ามสถานิการณ์์ในิห�องเรียนิ	 
หากในิกรณ์ีที�นัิกเรียนิไม�สามารถต่อบคำาถามได็�จริงๆ	นัิกเรียนิมีสิทธิิต่อบวิ�า	“ไม�ร่�”	 
ค่อนัิกเรียนิต่อบไม�ได็�	คร่ก็ต่�องยอมรับวิ�าต่อบไม�ได็�	

	 นิอกจากนีิ�	นัิกเรียนิยังมี	“สิทธิิในิการเงียบ”	โด็ยไม�มีการลงโทษใด็ๆ	ไม�วิ�าทางวิาจา	
กิริยา	หร่ออ่�นิๆ	แต่�นัิ�นิไม�ใช�ปลายทางที�คร่จะยินิยอมต่�อการต่อบวิ�า	“ไม�ร่�”	ของนัิกเรียนิ
ผู่้�นัิ�นิ	คร่ต่�องมีวิิธีิเปลี�ยนิควิามไม�ร่�เป็นิควิามร่�ร�วิมกันิโด็ยตั่�งคำาถามให�เพ่�อนิร�วิมเสวินิา
ช�วิยกันิหาคำาถาม	แม�จะไม�ใช�คำาต่อบในิใจของนัิกเรียนิผู่้�นัิ�นิ	แต่�คร่ต่�องแสด็งเจต่จำานิงวิ�า 
ไม�มีคำาต่อบถ่กผิู้ด็ในิการแสด็งควิามคิด็	รวิมถึงเป็นิการขยายควิามคิด็ให�ผู่้�ร�วิมเสวินิา 
ได็�หยิบยกประเด็็นิที�ไม�ร่�มาหาคำาต่อบร�วิมกันิ	
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	 หากท�านิใด็ได็�อ�านิบทสนิทนิาชั�นิเรียนิของคร่กลอยในิคาบนีิ�แล�วิ	อาจจะตั่�งข�อสังเกต่วิ�า	 
ชั�นิเรียนินีิ�มีกี�คนิ	ทำาไมนัิกเรียนิเสวินิากันิอย่�ไม�กี�คนิ	การสอนิแบบเสวินิาที�ดี็ต่�องให� 
เด็็กได็�แสด็งควิามคิด็เห็นิทุกคนิหร่อไม�	นิักเรียนิที�ไม�ค�อยได็�แสด็งควิามคิด็เห็นิจะเกิด็ 
การเรียนิร่�ในิคาบนีิ�หร่อไม�	และมีวิิธีิการต่รวิจสอบนัิกเรียนิรายบุคคลอย�างไร	

	 ข�อควิามบางต่อนิในิบันิทึกชุด็	สอนิเสวินิาส่�การเรยีนิร่�เชิงรุก	๙	กรอบปฏิิบัติ่การที�	๕	 
ตั่�งคำาถาม	ได็�กล�าวิถึงการที�	“คร่ถามนิักเรียนิสองสามคนิ	ให�พ่ด็สิ�งที�ต่นิคิด็	เพ่�อนิๆ	 
ในิชั�นิตั่�งใจฟงั	การเรยีนิร่�เกิด็ขึ�นิทั�งในิผู่้�พ่ด็และผู้่�ฟัง”	และ	“คร่ควิรให�นัิกเรียนิสองสามคนิ 
ได็�เสวินิาแลกเปลี�ยนิยาวิๆ	ดี็กวิ�าเสวินิาสั�นิๆ	กับนัิกเรียนิทุกคนิอย�างทั�วิถึง”	ได็�กลาย
มาเป็นิกุญแจสำาคัญของจุด็ตั่�งต่�นิในิการจัด็กระบวินิการเสวินิาในิชั�นิเรียนิที�ทำาให�เกิด็
ประสิทธิิภาพ	ดั็งนัิ�นิ	ในิชั�นิเรียนินีิ�จึงปรากฏิภาพของนัิกเรียนิ	๓	-	๔	คนิ	มาเสวินิา
แลกเปลี�ยนิกันิยาวิๆ	มีประเด็็นิต่�อยอด็อย�างมีประโยชน์ิต่�อเพ่�อนิร�วิมชั�นิ	ซึ้ำ�งเห็นิได็�จาก 
การแสด็งควิามคดิ็เห็นิที�ต่อบคำาถามจากคำาต่อบของเพ่�อนิ	งานิเขยีนิสรุปลำาดั็บการส่�อสาร
ร่ปแบบวิิดี็โอ	และวิิดี็โอเล�าเร่�องอิทธิิพลของรามเกียรติ่�ในิสังคมที�นัิกเรียนิได็�นิำาข�อคิด็เห็นิ
จากการแลกเปลี�ยนิไปพัฒนิาจนิสมบ่รณ์์ขึ�นิ	รวิมไปถึงการใช�	“คำาถามเพ่�อต่รวิจสอบ
ควิามคิด็	และคำาถามเพ่�อขยายควิามเป็นิเคร่�องม่อที�ไม�หยุด็ที�คำาต่อบ	การเสวินิาต่�อเน่ิ�อง	 
ทำาให�เกิด็การเรียนิร่�ระดั็บลึกและเช่�อมโยง	หลักการสำาคัญค่อ	ใช�คำาถามหลายๆ	แบบ
คละกันิ	โด็ยคร่มีสติ่อย่�ต่ลอด็เวิลาวิ�าต่�องมีคำาถามที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	ต่�องการควิามคิด็ชั�นิส่ง 
ในิสัด็ส�วินิที�ส่งพอ	อาจใช�เทคนิิค	think	–	pair	–	share	เพ่�อกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิร�วิมม่อ
กันิในิการเรียนิร่�”	อีกด็�วิย

	 สิ�งสำาคัญที�สุด็ในิวัินินีิ�ที�คร่กลอยได็�มอบให�กับนัิกเรียนิซึ้ำ�งจะมีประโยชน์ิไปจนิชั�วิชีวิิต่	
ด็�วิยการทำาให�พวิกเขามีควิามมุ�งมั�นิต่�อการทำางานิให�มีคุณ์ภาพส่ง	ที�เริ�มจากการที�คร่พา
ตั่�งเป้าหมายส่ง	แล�วินิำาพาให�นัิกเรียนิทุกคนิได็�ร่�จักวิิธีิการบรรลุเป้าหมายนัิ�นิด็�วิยต่นิเอง	 
จากการเรียนิร่�วิิธีิการทำางานิของเพ่�อนิบางคนิที�เดิ็นิทางไปถึงเป้าหมายนัิ�นิมาก�อนิแล�วิ	
ด็�วิยการใช�คำาถามต่รวิจสอบวิิธีิการไปถึงผู้ลลัพธ์ิที�ต่�องการนัิ�นิเอง



ภ่ิมิธ์รรม ภ่ิมิไทย ในรามเกียรติิ�	 คุณ์คร่กลอย	–	เกศึรัต่น์ิ	มาศึรี
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 ภาคเรยีนิที�	๑	คุณ์คร่แบงก์	-	ภิญโญ	เสารวั์ินิดี็	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยสต่่ด็โิอส่�อสร�างสรรค์
และผู้ลิต่ภัณ์ฑ์เพ่�อสังคม	ระดั็บชั�นิมัธิยมศึึกษาปีที�	๔	-	๕	โรงเรียนิรุ�งอรุณ์	ได็�วิางแผู้นิ
การเรียนิร่�ภายใต่�หนิ�วิยการเรียนิร่�	“Creative	Platform:	Niche	for	COVID-19”	 
ที�มีเป้าหมายการเรียนิร่�ค่อ	รับร่�และเข�าใจสถานิการณ์์เศึรษฐกิจในิช�วิงการระบาด็ของ 
โรคโควิิด็	๑๙	วิ�าส�งผู้ลต่�อวิิถีชีวิิต่ควิามเป็นิอย่�ผู่้�ค�าขายในิปัจจุบันิเป็นิอย�างมาก	อันิเกิด็จาก 
ระบบการค�าและการต่ลาด็แบบดั็�งเดิ็ม	หร่อแม�กระทั�งการต่ลาด็แบบใหม�ที�ปรับต่�อ
สถานิการณ์์การระบาด็ของโรคโควิิด็	๑๙	ได็�ยาก	มีจุด็ติ่ด็ขัด็เกิด็ขึ�นิ	นัิกเรียนิสามารถ
ร�วิมคิด็ออกแบบและสร�างแพลต่ฟอร์มที�สามารถช�วิยเหล่อชุมชนิเหล�านัิ�นิ	ให�สามารถ
ทำามาหากินิได็�มากขึ�นิ	

	 การเรียนิร่�ในิสต่่ดิ็โอส่�อสร�างสรรค์และผู้ลิต่ภัณ์ฑ์เพ่�อสังคมของภาคเรียนินีิ�	เริ�มต่�นิ 
ด็�วิยการเรียนิออนิไลน์ิมาจนิถึงปัจจุบันิ	(เด่็อนิสิงหาคม	๒๕๖๔)	อันิเน่ิ�องมาจาก
สถานิการณ์์การระบาด็ของโรคโควิิด็	๑๙	ที�มีควิามรุนิแรงมากขึ�นิ	ทำาให�การจัด็การเรียนิ 
การสอนิและการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิลด็ประสิทธิิภาพ	ไม�เป็นิไปต่ามเป้าหมายที�ได็�วิางไวิ� 
ตั่�งแต่�แรก	ไม�วิ�าจะเป็นิการเข�าใจปัญหาจากการลงม่อทำางานิ	การทำางานิร�วิมกันิเป็นิทีม	 
การทำางานิเพ่�อพัฒนิาทักษะของนัิกเรียนิแต่�ละคนิ	แต่�คร่แบงก์ก็ได็�พยายามที�จะให�
นัิกเรียนิได็�เข�าใจปัญหาของสถานิการณ์์การระบาด็ของโรคโควิิด็	๑๙	โด็ยเฉพาะ
สถานิการณ์์การทำาธุิรกิจของผู่้�ประกอบการวิ�าเกิด็อะไรขึ�นิกับพวิกเขาบ�าง	ผู้�านิการพ่ด็คุย	 
ทำางานิ	และประสานิงานิกับผู่้�ประกอบการ	เพ่�อสร�างภาพของเร่�องราวิ	เหตุ่และผู้ลกระทบ	 
หร่อแม�กระทั�งแนิวิทางในิการแก�ปัญหาของกลุ�มคนิเหล�านัิ�นิ	รวิมทั�งนัิกเรียนิมีส�วินิในิการ
ร�วิมช�วิยเหล่อหร่อบรรเทาปัญหานัิ�นิได็�อย�างไร
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	 การเรียนิการสอนิที�จะยกตั่วิอย�างต่�อไปนีิ�	อย่�ในิช�วิงระหวิ�างการทำาโครงงานิที�นัิกเรียนิ
แต่�ละกลุ�มได็�เล่อกกลุ�มผู่้�ประกอบการที�ได็�รับผู้ลกระทบจากการระบาด็ของโรคโควิิด็	๑๙	
โด็ยกำาลังเข�าส่�กระบวินิการรวิบรวิมข�อม่ลและวิิเคราะห์ปัญหา	จนินิำาไปส่�การหาแนิวิทาง
ในิการร�วิมช�วิยเหล่อหร่อบรรเทาปัญหานัิ�นิ	ซึ้ำ�งนัิกเรียนิได็�ใช�วิิธีิการคิด็เชิงออกแบบ	 
(Design	Thinking)	ในิการทำางานิ	และกระบวินิการทั�งหมด็อย่�ภายใต่�แนิวิคิด็การพัฒนิา
อย�างยั�งย่นิ	(SDGs)	ในิเปา้หมายที�	๘	ค่อการส�งเสรมิการเต่บิโต่ทางเศึรษฐกจิที�ต่�อเนิ่�อง	
ครอบคลุม	และยั�งย่นิ	การจ�างงานิเต็่มที�	มีผู้ลิต่ภาพ	และการมีงานิที�เหมาะสมสำาหรับ 
ทุกคนิ	และในิคาบนีิ�จะเป็นิการนิำาเสนิอควิามค่บหนิ�าของการทำาโครงงานิ	และต่รวิจสอบ 
ควิามเข�าใจในิการทำางานิของกลุ�มนัิกเรียนิ	กลุ�มที�เล่อกศึึกษาผู่้�ประกอบการ	“คุณ์ปรีด็า	-	 
ร�านิวิัต่ถุดิ็บอาหารทะเล”	ที�กลุ�มนีิ�มีสมาชิกประกอบด็�วิย	อัญ	เอย	กุงซุ้ำ�ง	และอินิ	 
ซึ้ำ�งคร่แบงก์จะใช�การถามเพ่�อเริ�มการเสวินิา	เพ่�อขยายควิาม	และเพ่�อต่รวิจสอบควิามคิด็	 
เหตุ่ผู้ล	หร่อข�อม่ลหลักฐานิ	

คร่แบงก์	:		มา...	ถึงเวิลาแล�วิครับ	เปิด็กล�องเลยทุกคนิ	ก�อนิอ่�นิอยากให�อัปเด็ต่นิะครับ
วิ�าแผู้นิสัปด็าห์นีิ�เราจะทำาอะไรกันิบ�างในิแต่�ละกลุ�มย�อยนิะครับ	เริ�มกลุ�มไหนิ
ก�อนิก็ได็�เลย	เชิญ	เอาเป็นิกลุ�มอัญ	(กลุ�มวัิต่ถุดิ็บอาหารทะเล)	ขึ�นิมาก�อนิ
ก็ได็�ครับ...	มา	กลุ�มอัญขึ�นิมาก�อนิเลย	เชิญอัปเด็ต่ก�อนิ

อัญ	:	 	 	 	ร่�สึกวิ�ากลุ�มอัญต่�องหาข�อม่ลเพิ�มเติ่มเยอะมาก	เพราะวิ�ามันิเป็นิเร่�องซี้ำพี	 
(เจริญโภคภัณ์ฑ์)	ใช�ไหมคะ

คร่แบงก์	:		ขอย�อนิหนิ�อยวิ�าอาทิต่ย์ที�แล�วิเราทำาอะไรเสร็จ	แล�วิเราต่�องทำาอะไรต่�อ	ติ่ด็ขัด็
อะไร
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อัญ	:	 	 	 	ต่อนิแรกกลุ�มอัญจะทำาเร่�องซี้ำพี	เลยไปถามจากพี�ปรีด็า	(ผู่้�ประกอบการที�
นัิกเรียนิเล่อก)	แต่�วิ�าเขาไม�ได็�ต่อบละเอียด็อะไรขนิาด็นัิ�นิ	เหม่อนิวิ�าเขา 
พบปัญหาก็จริง	แต่�ไม�ได็�ร่�สึกวิ�าเป็นิปัญหาสำาหรับเขาขนิาด็นัิ�นิ	ลักษณ์ะ 
การต่อบของเขาเลยต่อบแบบกวิ�างๆ	พวิกเราเลยคดิ็วิ�าเราจะไปค�นิจากก่เกิล	 
เพ่�อลองศึึกษาเกี�ยวิกับซี้ำพีเองเลย	พอไปเสิร์ชมาก็พบวิ�ามีคนิทำา	SWOT	 
(หลกัการการวิิเคราะหท์างการต่ลาด็เพ่�อวิางแผู้นิการทำาธุิรกิจ	ประกอบด็�วิย	 
Strengths	(จุด็แข็ง)/	Weaknesses	(จุด็อ�อนิ)/	Opportunities	(โอกาส)/	 
Threats	(อุปสรรค))	อย่�แล�วิหลายแหล�ง	ก็เลยคิด็วิ�าสามารถเอาข�อม่ล 
มาต่�อยอด็ได็�	ต่อนินีิ�ก็กำาลังค�อยๆ	อ�านิข�อม่ลแล�วิมาเขียนิสรุปให�มันิต่รงกับ
หัวิข�อของเรา	เร่�องกระทบต่�อผู่้�ค�ารายย�อยอย�างไร

คร่แบงก์	:		จริงๆ	ในิกลุ�มใหญ�กลุ�มนีิ�	มี	๓	กลุ�มย�อย	ซึ้ำ�งมีกลุ�มที�ได็�เคร่�องม่อ	SWOT	 
ไปแล�วิ	๒	กลุ�มย�อย	ยังเหล่ออีก	๑	กลุ�มย�อย	ที�ยังไม�ได็�เคร่�องม่อนีิ�ไปใช�	 
ทีนีิ�ขอย�อนิกลับมาถามที�กลุ�มอัญอีกทีวิ�า	ใครก็ได็�ในิกลุ�มนีิ�	 ทั�งเอย	อัญ	 
กุงซุ้ำ�ง	เห็นิวิ�าเคร่�องม่อที�คร่ได็�ให�ไป	ช�วิยทำาให�เห็นิภาพการทำาโครงงานิ	หร่อ
มีควิามชัด็เจนิขึ�นิมากนิ�อยเพียงใด็	
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อัญ	:	 	 	 	มันิก็เห็นิภาพชัด็ขึ�นินิะคะ	พอเราร่�วิ�าเราจะเขียนิอะไรบ�าง	เพราะวิ�า	SWOT	
มันิมี	๔	หัวิข�อที�เราจะต่�องหาข�อม่ลมาใส�	มันิก็จะเห็นิวิ�าในิซี้ำพีมีจุด็อ�อนิ 
จุด็แข็งอย�างไรบ�าง	เขามีโอกาสอะไรมากกวิ�าคนิอ่�นิ	หร่อวิ�าเขาต่�องประสบ
อะไร	เราก็จะร่�วิ�าเราจะต่�องแก�ปัญหาของผู่้�ค�ารายย�อยอย�างไร

คร่แบงก์	:		มีคนิอ่�นิช�วิยเสริมไหม
กุงซุ้ำ�ง	:		 	 	ค�ะ	ก็เหม่อนิกับที�อัญพ่ด็ไป	มันิทำาให�เห็นิชัด็ขึ�นิ	เราลองไปทำา	SWOT	ของ 

ทั�งมุมผู่้�ประกอบการ	และมมุของธิรุกิจซี้ำพีมาแล�วิ	แต่�วิ�ามันิยังมีต่รงที�ไม�เข�าใจ 
ค่อ	Opportunities	กับ	Threats	

คร่แบงก์	:		คร่นุิกจะช�วิยเติ่มไหมวิ�าสองตั่วินีิ�ค่ออะไร
คร่นุิก	:		 	ค�ะ	 ได็�ค�ะ...	 โอกาส	หร่อ	Opportunities	 ในิแง�ของซี้ำพี	 ก็อาจจะเป็นิ 

ระบบทนุินิิยมที�คนิรักควิามสะด็วิกสบาย	เขาจงึมีโอกาสต่รงนีิ�	มันิเลยทำาให�
เอ่�อจนิกลับมาเป็นิจุด็แข็งของเขา	Opportunities	กับ	Strengths	มันิจึงเอ่�อ
ต่�อกันิ	แต่�ไม�ใช�การเอ่�อกันิโด็ยต่รง	เพียงแต่�วิ�าจุด็แข็งบริษัทเป็นิคนิกำาหนิด็
หร่อควิบคุมมันิเองได็�	แต่�	Opportunities	มันิหมุนิอย่�รอบโลก	เกิด็ขึ�นิเป็นิ	 
Trend	หร่อพฤติ่กรรมของผู่้�บริโภคก็ได็�	หร่อจะเป็นิเทคโนิโลยีหลายๆ	อย�างที� 
เปลี�ยนิไป	ต่รงนีิ�เลยทำาให�เป็นิโอกาสได็�	หร่อแม�กระทั�งอาจจะไม�แค�ตั่วิบุคคล	
อาจจะเป็นิรัฐบาลก็ได็�	ของโลก	ของประเทศึ	ก็จะเป็นิโอกาสได็�เช�นิเดี็ยวิกันิ	
ส�วินิอุปสรรคเช�นิเดี็ยวิกันิเลย	สโคปเดี็ยวิกันิ	แต่�เป็นิแง�ลบ	

	 หลังจากนัิ�นิคร่แบงก์ก็ได็�พ่ด็คุย	ซั้ำกถาม	และเติ่มประเด็็นิการทำางานิให�กับนัิกเรียนิ
กลุ�มที�เหล่อ	และคร่นุิกที�เป็นิคร่ช�วิยสอนิ	ได็�ช�วิยให�ควิามร่�ในิเร่�อง	SDGs	(Sustainable	
Development	Goals)	แก�นัิกเรียนิ	แล�วิจึงเข�าส่�ประเด็็นิซั้ำกถามควิามเข�าใจกับนัิกเรียนิ
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คร่แบงก์	:		ทีนีิ�	คร่จะถามย�อนิจากสิ�งที�ได็�ฟังจากคร่นุิกไปเม่�อสักคร่�	คิด็วิ�าสิ�งที�คร่เอามา
พ่ด็วัินินีิ�	เร่�อง	SDGs	มันิจะไปช�วิยอะไรเร่�องของโปรเจกต์่ของเราบ�าง	

เอย	:	 	 	 	คิด็วิ�านิ�าจะได็�นิะ	นิ�าจะทำาให�เราคิด็ได็�หลากหลายมุมมากขึ�นิ	อย�างที�คร่บอกวิ�า 
เล่อกเร่�องหนึิ�ง	มันิก็โยงไปได็�อีกหลายเร่�อง	ก็จะทำาให�เราเห็นิมุมที�กวิ�างขึ�นิ

คร่แบงก์	:		คำาถามสุด็ท�ายก�อนิไป	วัินินีิ�เราได็�ประเด็็นิอะไรไปในิการทำาโปรเจกต์่ต่�อ
กุงซุ้ำ�ง	:		 	 	การทำา	SWOT	ค�ะ
คร่แบงก์	:		มีเร่�อง	SWOT	ที�จะต่�องเอาไปทบทวินิอีกทีหนึิ�งนิะในิบางกลุ�ม	แล�วิประเด็็นิ

อ่�นิล�ะ	
เอย	:	 	 	 	จะได็�ร่�วิ�าเราแก�ปัญหาอะไรกันิแนิ�	ค่อต่อนินีิ�เรายังไม�ได็�เล่อกใช�ไหมวิ�าเราจะ

แก�ปัญหาต่รงจุด็ไหนิ	พอฟังอันินีิ�นิ�าจะทำาให�เล่อกได็�ชัด็เจนิมากขึ�นิค�ะ
คร่แบงก์	:		สำาหรับวัินินีิ�	หวัิงวิ�าทุกคนิจะได็�หมุด็หมายในิการไปทำางานิต่�อนิะครับ	

	 การได็�เสวินิาพ่ด็คุยทำาควิามเข�าใจในิประเด็็นิการทำาโครงงานิร�วิมกับนัิกเรียนิในิครั�งนีิ�	 
ทำาให�คร่สามารถประเมนิิได็�วิ�านัิกเรียนิยังมีข�อติ่ด็ขัด็ในิการทำางานิในิเร่�องใด็	ด็�วิยการใช�
บันิได็ของคำาถามอย�างเป็นิลำาดั็บขั�นิ	เพ่�อเช่�อมโยงควิามร่�ควิามเข�าใจเดิ็มเข�ากับควิามร่�
เพิ�มเติ่มที�เพิ�งได็�รับไป	ซึ้ำ�งจะช�วิยให�การทำาโครงงานิในิขั�นิถัด็ไปสามารถขับเคล่�อนิไปได็�
ด็�วิยควิามร่�และควิามเข�าใจที�เกิด็ขึ�นิจากตั่วินัิกเรียนิเอง



โครงงานเพ่ื่�อสร�างงานให�ยั�งย่น	 คุณ์คร่แบงก์	–	ภิญโญ	เสาร์วัินิดี็
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กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๖ ขยายคำวาม  
(Extending)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัาก	บัทึท้ึ�	๗	Repertoire	6:	Extending	และสู่่วนหนึ�งขีอง	 
Appendix	I

	 กรอบที�	๖	“การพ่ด็ขยายควิาม”	นีิ�	ต่�อเน่ิ�องมาจากกรอบที�	๕	“ตั่�งคำาถาม”	 
ค่อเม่�อมีการถามก็มีการต่อบ	ต่ามด็�วิยการประเมินิหร่อให�คำาแนิะนิำาป้อนิกลับ	 
ต่ามโมเด็ล	IRE/	IRF	ที�เราคุ�นิเคยกันิดี็แล�วิ	การพ่ด็ขยายควิามช�วิยให�	“จังหวิะที�สาม”	 
(the	third	turn)	ของ	IRE/	IRF	ขยายยาวิออกไป	สร�างคุณ์ค�าต่�อการเรียนิร่�เพิ�มขึ�นิ 
มากมาย	ต่รงต่ามเป้าหมายของการสอนิแนิวิสานิเสวินิาในิบันิทึกชุด็นีิ�	

	 การพ่ด็ขยายควิาม	ทำาให�	“จังหวิะที�สาม”	เปลี�ยนิจาก	“ป้อนิกลับ”	(feedback)	
ไปเป็นิ	“ป้อนิไปข�างหนิ�า”	(feed	forward)	สร�างการคิด็และการเสวินิาต่�อเน่ิ�อง	 
โด็ยสำานัิกวิิจัยต่�างๆ	ให�ช่�อกระบวินิการพ่ด็ขยายควิามนีิ�มากมายหลากหลายช่�อ	 
หลากหลายควิามหมาย	ได็�แก�	ขยายควิาม	(elaboration)	ถกเถียง	(querying)	 
พ่ด็ใหม�	(revoice)	ใช�ถ�อยคำาใหม�	(rephrase)	ท�าทาย	(challenge)	สังเคราะห์ใหม�	
(recapitulation)	ทำาควิามชัด็เจนิ	(clarify)	สรุป	(summarise)	ทำานิาย	(predict)

	 การพ่ด็ป้อนิไปข�างหนิ�านีิ�	ควิรมาจากทั�งคร่และนิกัเรียนิ	โด็ยนิกัเรียนิพ่ด็มากกวิ�า	 
เม่�อนัิกเรียนิพ่ด็คร่ฟังเพ่�อทำาควิามเข�าใจการคิด็หร่อวิิธีิคิด็ของนัิกเรียนิ	และเพ่�อใช� 
เป็นิข�อม่ลป้อนิกลับแก�คร่	สำาหรับคร่นิำามาใช�ปรับปรุงการสอนิของต่นิ	รวิมทั�ง 
เป็นิข�อม่ลเพ่�อนิำาไปแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�กับเพ่�อนิคร่ในิกิจกรรม	PLC

๑๐
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	 คำาพ่ด็ในิ	“จังหวิะที�สาม”	นีิ�	อาจมีลักษณ์ะต่�างกันิได็�	๒	แบบ	ค่อ	(๑)	เป็นิถ�อยคำา 
เชิงเอ่�อให�เกิด็การคิด็ต่�อเน่ิ�อง	ส่�การทำาควิามเข�าใจวิิธีิคิด็และวิิธีิเรียนิของต่นิเอง	
หนัิงส่อใช�คำาวิ�า	facilitative	feedback	(๒)	เป็นิถ�อยคำาที�บอกวิ�าคำาต่อบถ่กหร่อไม�	
และควิรทำาอะไรต่�อไปที�หนัิงส่อใช�คำาวิ�า	directive	feedback

	 การพ่ด็เพ่�อนิำาไปส่�การเสวินิาแบบขยายควิามนีิ�	 มีควิามเสี�ยงที�จะก�อควิาม 
ไม�เสมอภาคทางการเรียนิร่�ในิชั�นิเรียนิมากยิ�งกวิ�าการตั่�งคำาถามในิบันิทึกที�แล�วิ	 
มีผู้ลการวิิจัยที�ทำาในิ	๕	ประเทศึที�เป็นิสังคมที�ควิามเหล่�อมลำ�าทางสังคมนิ�อย	 
ได็�แก�	เด็นิมาร์ก	ฟินิแลนิด์็	ไอซ์้ำแลนิด์็	นิอร์เวิย์	และสวีิเด็นิ	ได็�ผู้ลวิ�าการให�คำาพ่ด็
ป้อนิกลับ	(feedback)	ของคร่แก�นัิกเรียนิจากต่�างสถานิะทางเศึรษฐกิจและสังคม	
มีควิามแต่กต่�างกันิ	รวิมทั�งนัิกเรียนิจากต่�างสถานิะดั็งกล�าวิตี่ควิามคำาพ่ด็ป้อนิกลับ
เดี็ยวิกันิ	ต่�างกันิ	นีิ�ค่อประเด็็นิอ�อนิไหวิที�สามารถนิำามาเป็นิโจทย์วิิจัยชั�นิเรียนิ 
ในิบริบทไทยได็�

	 คำาพ่ด็ในิจังหวิะที�สาม	อาจเรยีกวิ�าเป็นิการพ่ด็เพ่�อเคล่�อนิการเสวินิาต่�อ	(talk	move)	 
โด็ยอาจทำาได็�ในิ	๓	ร่ปแบบ	(talk	format)	ค่อ	ทำาทั�งชั�นิ	แบ�งกลุ�มย�อย	หร่อจับค่�
นัิกเรียนิ	การเคล่�อนิการเสวินิาต่�อในิจังหวิะที�สาม	เป็นิกิจกรรมที�ขาด็ไม�ได็�ในิการ
สอนิแนิวิสานิเสวินิา

	 หนัิงส่อให�คำาแนิะนิำา	๔	ประการสำาหรับการพ่ด็เพ่�อนิำาส่�การขยายควิาม	ด็ังนีิ�	 
(๑)	เพ่�อให�นัิกเรียนิเกิด็การเรียนิร่�อย�างได็�ผู้ลดี็ผู้�านิการอภิปราย	ประการแรกต่�อง
ให�นัิกเรียนิพ่ด็	เพ่�อได็�แสด็งออกอย�างมีควิามหมาย	และได็�รับการรับฟังและเข�าใจ	 
(๒)	ต่�องทำาให�นิกัเรียนิฟังซึ้ำ�งกันิและกันิอย�างตั่�งใจ	(๓)	การอภิปรายต่�องไม�ทำาอย�าง
ผิู้วิเผิู้นิ	นัิกเรียนิต่�องมีการเจาะลึกทำาควิามเข�าใจเหตุ่ผู้ลของต่นิเอง	(๔)	เป้าหมาย
สำาคัญที�สุด็ค่อ	เพ่�อให�นัิกเรียนิทำาควิามเข�าใจเหตุ่ผู้ลของคนิอ่�นิ

	 การพ่ด็เพ่�อส�งเสริมการขยายควิามมี	๔	เป้าหมาย	๙	การขับเคล่�อนิ	(move)	
ดั็งต่�อไปนีิ�
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เป้าหมาย	:	นัิกเรียนิแต่�ละคนิแชร์	ขยาย	และทำาควิามชัด็เจนิต่�อควิามคิด็ของต่นิเอง	
	 ๑.	มีเวิลาคิด็	มีคนิพ่ด็และคนิฟัง	มีการเขียนิในิช�วิงเวิลาคิด็	มีช�วิงเวิลารอให�คิด็	
	 ๒.	ขอให�พ่ด็อีก	“กรุณ์าพ่ด็อีกทีได็�ไหม”	“เธิอหมายควิามวิ�าอย�างไร”	“ขอให� 
ยกตั่วิอย�างได็�ไหม”
	 ๓.	หมายควิามวิ�าอย�างนีิ�ใช�ไหม	“ขอคร่ทำาควิามเข�าใจที�เธิอพ่ด็	เธิอหมายควิามวิ�า 
อย�างนีิ�	....	ใช�ไหม”	

เป้าหมาย	:	นัิกเรียนิฟังซึ้ำ�งกันิและกันิอย�างตั่�งใจ	
	 ๔.	ใช�คำาพ่ด็ใหม�	หร่อพ่ด็ซ้ำำ�า	“ใครจะช�วิยพ่ด็ซ้ำำ�าต่ามที�สมศึรีพ่ด็	ด็�วิยถ�อยคำา 
ของตั่วิเอง”	“เพ่�อนิที�จับค่�กันิพ่ด็วิ�าอย�างไร”

เป้าหมาย	:	นัิกเรียนิทำาให�เหตุ่ผู้ลชัด็เจนิหร่อลึกซึ้ำ�งขึ�นิ
	 ๕.	ถามหาหลักฐานิ	หร่อวิิธีิให�เหตุ่ผู้ล	“ทำาไมเธิอจึงคิด็อย�างนัิ�นิ”	“หลักฐานิ 
ค่ออะไร”	“เธิอได็�ข�อสรุปนัิ�นิมาอย�างไร”	“มีข�อควิามในิหนัิงส่อต่รงไหนิที�ทำาให�เธิอ
คิด็อย�างนัิ�นิ”
	 ๖.	ท�าทาย	หร่อหาตั่วิอย�างแย�ง	“เป็นิอย�างนัิ�นิเสมอไปไหม”	“แนิวิคิด็นีิ�เข�ากันิได็�
กับตั่วิอย�างของสมชายไหม”	“หากสัต่ว์ิตั่วินัิ�นิไม�ใช�สุนัิขแต่�เป็นิแมวิ	จะเกิด็เหตุ่การณ์์
นัิ�นิไหม”

เป้าหมาย	:	นัิกเรียนิคิด็ร�วิมกันิกับผู่้�อ่�นิ
	 ๗.	เห็นิด็�วิย/	ไม�เห็นิด็�วิย	และให�เหตุ่ผู้ลวิ�าทำาไม	“ที�เธิอพ่ด็เหม่อนิหร่อต่�างจาก 
ที�ศึักด็าพ่ด็	หากต่�าง	ต่�างต่รงไหนิ”	“คนิทั�วิไปคิด็เร่�องที�บุญช�วิยพ่ด็วิ�าอย�างไร”	 
“มีใครอยากพ่ด็ต่อบประเด็็นิที�ไพบ่ลย์พ่ด็ไหม”
	 ๘.	พ่ด็เสริม	“ใครจะช�วิยพ่ด็เสริมจากที�ปราณี์พ่ด็ไปแล�วิ”	“ใครจะช�วิยเสนิอ 
เพิ�มเติ่มให�ข�อเสนิอของสถาพรประสบควิามสำาเร็จไหม”	
	 ๙.	อธิิบาย	“ใครจะช�วิยอธิิบายได็�ไหมวิ�าที�สุนิทรีพ่ด็	เธิอหมายควิามวิ�าอย�างไร”	 
“มีใครจะช�วิยอธิิบายด็�วิยคำาพ่ด็ของต่นิเองไหม	วิ�าทำาไมสมเด็ชจึงมีคำาต่อบนัิ�นิ”	 
“ปราโมทย์ช�วิยอธิิบายข�อม่ลหลักฐานิที�อารีเสนิอได็�ไหม”	

	 สมัยผู้มเป็นิเด็็ก	คงจะเป็นินัิกเถียงและก�อควิามขดั็แย�ง	ค่อนิำาไปส่�การทะเลาะกันิ	 
ผู่้�ใหญ�จึงสอนิวิ�าเม่�อเราคิด็ไม�เหม่อนิเขาอย�าเถียง	ให�นิิ�งเสีย	“อย�าต่�อควิามยาวิ 
สาวิควิามย่ด็”	จะเห็นิวิ�า	บันิทึกชุด็นีิ�แนิะนิำาในิทางต่รงกันิข�าม	ค่อให�ใช�ควิามไม�เห็นิพ�อง 
เพ่�อการเรียนิร่�ร�วิมกันิ	แต่�ต่�องมีวิิธีิพ่ด็และส่�อสารอย�างสุภาพ	มีท�าทีเชิงบวิก	ไม�นิำาไปส่� 
การวิิวิาท
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เรืื�องเลั่าจุากห้องเรืียืน้

	 ในิการประชุมแกนินิำากลุ�มผู่้�บริหารช�วิงชั�นิร�วิมกับคุณ์คร่กลุ�มงานิวิิชาการ	เม่�อ 
วัินิอังคารที�	๒๓	มีนิาคม	๒๕๖๔	คุณ์คร่ใหม�	-	วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์	ได็�นิำาประชุมโด็ยการ
สานิเสวินิา	เพ่�อให�ได็�ผู้ลลัพธ์ิที�ต่�องการค่อ	ร่ปแบบของการอบรมเชิงปฏิิบัติ่การ	เพ่�อ 
ที�จะพัฒนิาคุณ์คร่ในิช�วิงชั�นิที�	๑	-	๒	ของโรงเรียนิเพลินิพัฒนิาทั�ง	๘๐	กวิ�าคนิ	ให�เกิด็
ควิามต่ระหนัิกในิคุณ์ค�าของการพัฒนิาหนิ�างานิประจำาส่�งานิวิิจัย	(Routine	to	Research)

คร่ใหม�	:			พี�ขอให�ทุกคนิย�อนิขึ�นิไปที�หัวิกระด็าษก�อนินิะคะ	เป้าหมายของเราในิวัินินีิ�	ค่อ	 
เราจะออกแบบ	workshop	ที�เป็นิ	active	learning	เพ่�อนิำาพาให�ผู่้�เข�าร�วิมทุกคนิ	 
ได็�นิำาเอาประสบการณ์์ในิการทำาวิิจัยของต่นิออกมา	แล�วิสังเคราะห์ออกมา
เป็นิควิามร่�ม่อหนึิ�ง	ซึ้ำ�งการสังเคราะห์ควิามร่�นีิ�จะนิำาไปส่�อะไร	“คุณ์ค�าแท� 
ของการทำางานิ	R2R”	ใช�ไหมคะ	เราจะทำาอย�างไรทำาให�คร่เข�าถึงแก�นิตั่วินีิ�	ได็� 
ภายใต่�เวิลาที�แต่�ละฐานิมีอย่�ค่อ	๙๐	นิาที	

	 	ที�เขียนิเป้าหมายเอาไวิ�วิ�าสังเคราะห์ควิามร่�ม่อหนึิ�งนัิ�นิ	พี�ขอถามวิ�าควิามร่�ม่อหนึิ�ง	 
ได็�มาจากอะไร	เราจะจัด็กลุ�มผู่้�เข�าร�วิมของเราจากเกณ์ฑ์อะไร	ณ์	วัินินีิ�ทุนิของสมาชิก
แต่�ละคนิอย่�ที�ไหนิ	ก็อย่�ที�การทำาวิิจัยบทที�	๑	จนิถงึบทที�	๕	จนิกระทั�งพวิกเขาได็�คำาต่อบ 
ต่�อคำาถามบางอย�างที�เขาเล่อกมาทำาเปน็ิคำาถามวิิจัย	ในิวัินินีิ�เราต่�องการจะชี�ให�เขาได็�เห็นิวิ�า	 
ในิเส�นิทางที�ทุกคนิผู้�านิมา	การทำางานิวิิจัยก�อให�เกิด็ควิามร่�ควิามเข�าใจในิควิามเช่�อมโยง
จากหนิ�างานิปกติ่อย�างไร	และเกิด็การย�อนิมองวิ�าคุณ์ค�าของงานิวิิจัยแต่�ละบทค่ออะไร	 
มีรสชาติ่เฉพาะตั่วิอย�างไร
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	 ....เอาล�ะ	ต่อนินีิ�ขอให�ทุกคนิค�อยๆ	 คิด็ออกแบบกิจกรรมของแต่�ละฐานินิะวิ�า	 
จะทำาให�คร่เข�าถึงคุณ์ค�าของงานิวิิจัยแต่�ละบทได็�โด็ยวิิธีิอะไร	เง่�อนิไขค่อ	กิจกรรม 
ที�คิด็ขึ�นิจะต่�องมีลักษณ์ะเป็นิ	active	learning	เพ่�อให�ผู่้�เข�าร�วิมได็�เข�าถึงหัวิใจที�แท�จริง 
ของงานิวิิจัย	๕	บท	โด็ยให�ฐานิแต่�ละฐานินิำาพาไปส่�การเข�าถึงควิามสำาคัญของการทำา 
งานิวิิจัยไล�ไปเป็นิลำาดั็บ	ตั่�งแต่�ฐานิแรก	ค่อบทที�	๑	ฐานิที�สอง	ค่อบทที�	๒	ฐานิที�สาม	
ค่อบทที�	๓	ฐานิที�สี�	ค่อบทที�	๔	ฐานิที�ห�า	ค่อบทที�	๕	เราคาด็หวัิงวิ�าเม่�อคร่ได็�เข�าครบ 
ทุกฐานิแล�วิเขาจะร่�เองวิ�าสิ�งที�เขากำาลังทำานัิ�นิค่อเส�นิทางแห�งคุณ์ค�า	พี�ขอยำ�าวิ�าแต่�ละฐานิ
ต่�องใช�วิิธีิการที�แต่กต่�างกันิ	เพราะงานิวิิจัยแต่�ละบทก็มีลักษณ์ะเฉพาะที�มีเสนิ�ห์ของ 
ตั่วิเอง

	 ต่อนินีิ�เรามีสมาชิกกี�คนิอย่�ในิห�อง	ลองแบ�งกลุ�มกันิคิด็กิจกรรมการเรียนิร่�สำาหรับฐานิ
แต่�ละฐานิ	ซึ้ำ�งก็ค่อ	บทที�	๑	บทที�	๒	บทที�	๓	บทที�	๔	บทที�	๕	ใครหลงเสนิ�ห์บทไหนิ
ก็ไปอย่�ฐานินัิ�นินิะคะ	

	 หลังจากนีิ�ไปเราจะให�เวิลากระบวินิกรทั�งหลายคิด็นิะคะ	ถ�ามีคำาถามอะไร	ถามเข�ามา 
ในิไลน์ิกลุ�มได็�เลยค�ะ	

	 ขอแนิะนิำาวิ�าคนิที�จะเล่อกออกแบบฐานิการเรยีนิร่�บทที�	๑	ได็�	จะต่�องมีควิามเปน็ิ	อินิทรี	 
ประกอบกับควิามเปน็ิ	หมี	ด็�วิย	คนิที�จะทำาบทที�	๒	ได็�ต่�องใช�ควิามเปน็ิ	หมี	มากหนิ�อย	 
ส�วินิคนิที�จะทำาบทที�	๓	ซึ้ำ�งการออกแบบกระบวินิการวิิจัย	จำาเป็นิต่�องใช�ควิามรอบคอบ
ของ	หมี	มาวิางแผู้นิ	ใช�ควิามเป็นิ	กระทิง	มาช�วิยทำาให�งานิเก็บข�อม่ลบรรลุเป้าหมาย
วิ�าเม่�อไรงานิควิรจะเสร็จแค�ไหนิ	แล�วิคนิที�ทำาบทที�	๔	ก็ต่�องใช�ควิามเป็นิ	หมี	ข�อม่ล 
ทั�งหลายจึงจะจัด็กลุ�มจัด็จำาแนิกประเภทออกมาได็�	และสดุ็ท�ายบทที�	๕	คนิที�จะอภิปรายผู้ล 
ต่�องเอา	กระทงิ	อินิทร	ีหมี	มารวิมร�างกนัิ	(อ�านิ	คนิสี�ทิศึ	ประกอบควิามเข�าใจเพิ�มเติ่ม)	

	 ถ�าพี�จะอธิิบายให�เข�าใจได็�ง�ายๆ	ก็ค่อ	เหม่อนิต่อนิเราเดิ็นิเข�าไปในิแต่�ละห�องในิบ�านิ	 
แม�วิ�าห�องนัิ�นิจะอย่�ในิบ�านิหลังเดี็ยวิกันิก็ต่าม	แต่�เวิลาที�เราเดิ็นิเข�าไปในิบ�านิแล�วิ 
เปิด็ประต่่ห�องแรกเข�าไปปุ๊บ	เจอห�องรับแขกแล�วิร่�สึกยังไง	พอเดิ็นิไปเจอห�องอาหาร 
เราร่�สึกยังไง	แล�วิพอเดิ็นิเข�าไปในิห�องนิอนิเราร่�สึกยังไง	มันิคนิละอารมณ์์กันิเลย	



• •๑๕๓

	 นิ�องๆ	นึิกออกไหมวิ�าในิการจะนิำาเอาหัวิใจของงานิวิิจัยแต่�ละบทตี่ควิามออกมา 
เป็นิฐานิกิจกรรมนัิ�นิ	ถ�าเราออกแบบฐานิแต่�ละฐานิได็�ดี็	คร่ที�เข�าร�วิมกิจกรรมจะเกิด็
ควิามเข�าใจ	และมีควิามฮึืกเหิมที�จะไปเอาชนิะงานิในิบทนัิ�นิๆ	อย�างมีปัญญา	อย�างมี
ควิามสุข	อย�างเห็นิคุณ์ค�า	ซึ้ำ�งมีลักษณ์ะเฉพาะตั่วิที�ไม�เหม่อนิกันิ	ควิามเข�าใจเร่�องนีิ� 
สำาคัญมากที�ทำาให�คร่ได็�พบกับบรรยากาศึ	และควิามมีเสนิ�ห์ของงานิวิิจัยวิ�านิ�าสนุิกขนิาด็นีิ� 
เชียวิหร่อ	เราต่�องออกแบบกจิกรรมให�คร่ได็�ไปพบส�วินิด็ทีี�สุด็ของบทที�	๑	จากนัิ�นิไปพบ 
ส�วินิดี็ที�สุด็ของบทที�	๒	๓	๔	และ	๕	วิ�าทำาอย�างไรคร่ถึงจะได็�ไปท�องเที�ยวิในิอุทยานิ 
งานิวิิจัยที�สนุิกขนิาด็นีิ�ได็�ล�ะ	

	 สมมติ่วิ�าถ�าเป็นิเรา	เม่�อเราเข�ามาแล�วิเราเจอห�อง	workshop	อย�างนีิ�	 เราเห็นิ
บรรยากาศึเห็นิเคร่�องเคราอย่�ในิห�อง	workshop	เราก็นึิกสนุิกอยากเล�นิด็�วิยแล�วิใช�ไหม	 
ไม�วิ�าเด็็กไม�วิ�าผู่้�ใหญ�	พี�วิ�าเขาก็นิ�าจะเกิด็ควิามสนิใจวิ�า	ในิห�องนีิ�จะมีอะไรรอเขาอย่�นิะ	ค่อ	 
ชั�นิเรียนิที�ดี็นีิ�ต่�องขนิาด็วิ�าแม�จะยังไม�พ่ด็อะไรกันิเลยก็ยังเห็นิควิามนิ�าสนิใจปรากฏิอย่� 
ในิอุปกรณ์์ข�าวิของเคร่�องใช�	การจัด็วิางรวิมถึงสายต่าของผู่้�ที�เดิ็นิเข�ามา	

	 ถ�าเราสังเกต่เป็นิ	เราจะเห็นิเลยวิ�าแต่�ละคนิเขาเด็ินิเข�ามาด็�วิยควิามจำาเจ	หร่อวิ�า 
มาพร�อมกับควิามต่่�นิตั่วิ	มีควิามสนิใจใคร�ร่�อะไรแค�ไหนิ	และเม่�อคร่เขาเข�ามาในิพ่�นิที� 
ที�เราจัด็ไวิ�เฉพาะ	พี�ก็อยากให�คุณ์คร่ทุกคนิที�เข�าไปในิแต่�ละฐานิร่�สึกแปลกใหม�	ต่่�นิต่า
ต่่�นิใจในิร่ปแบบที�มีควิามแต่กต่�างกันิไป	

	 อย�าล่มวิ�าในิการจดั็งานิ	KM	(Knowledge	Management)	ในิทุกครั�งที�ผู้�านิมา	เราจะใช� 
ห�องเรียนิสาธิิต่แบบนีิ�เป็นิห�อง	input	คร่	สำาหรับแสด็งให�คร่เห็นิวิ�าเง่�อนิไขในิการจัด็
กระบวินิการเรียนิร่�ไม�มีวัินิสิ�นิสุด็	แล�วิถ�าคร่ยิ�งพิถีพิถันิกับการคิด็มากเท�าไร	มันิก็ยิ�ง 
นิ�าสนิใจมากขึ�นิเท�านัิ�นิ	เพราะฉะนัิ�นิ	เราต่�องใช�โอกาสที�เรามีอย่�นีิ�ให�ดี็ที�สุด็

	 ขอให�ทุกคนิสนุิกกับการคิด็กิจกรรมให�เต็่มที�	เดี็�ยวิ	๑๔.๐๐	นิ.	เรามาเจอกันินิะคะ	
ขอบคุณ์มากค�ะ	กินิข�าวิให�อร�อย	
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	 เม่�อถึงเวิลานัิด็หมายทุกคนิก็กลับเข�าที�ห�องประชุม	สมาชิกที�เล่อกทำาฐานิการเรียนิร่�
ในิบทที�	๑	นิำาเสนิอก�อนิเป็นิลำาดั็บแรก	เม่�อพ่ด็คุยปรับแต่�งร่ปแบบกิจกรรมกันิจนิทุกฝ่ึาย
เห็นิพ�องแล�วิ	สมาชิกที�เล่อกทำาฐานิการเรียนิร่�ในิบทที�	๒	ก็นิำาเสนิอเป็นิลำาดั็บถัด็มา

	 สมาชิกของกลุ�มที�	๒	ประกอบไปด็�วิยคุณ์คร่โอ�ง	-	นิฤนิาท	สนิลอย	คุณ์คร่หนึิ�ง	-	 
ศึรัณ์ธิร	แก�วิค่ณ์	และคุณ์คร่สุ	-	สุภาพร	กฤต่ยากรนุิพงศ์ึ	

คร่โอ�ง	:		 	เราจะมอี�าง	๓	อ�าง	อ�างที�	๑	ค่อผู้งแห�งๆ	อ�างที�	๒	ค่อผู้งที�ผู้สมนิำ�า	อ�างที�	๓	 
ค่อนิำ�าผู้สมสี	มาให�สมาชิกในิห�องทายวิ�าเป็นิแป้งอะไร	โด็ยใช�ต่าด่็	ใช�จม่กด็ม	 
หร่อจะใช�ม่อจับก็ได็�	เพ่�อต่อบคำาถามให�ได็�วิ�า	ผู้งนีิ�ค่ออะไร	พอเขาทายวิ�า 
เป็นิแป้งข�าวิโพด็	ก็ให�เขาไปหาข�อม่ลต่�อวิ�าแล�วิแป้งนีิ�ทำาเป็นิกาวิได็�ไหม

คร่ใหม�	:			แล�วิเขาจะหาข�อม่ลด็�วิยอะไร	ใช�โทรศัึพท์ของเขาเหรอ	
คร่นุิช	:			 	มีแนิวิโนิ�มวิ�าจะต่อบได็�เลยโด็ยไม�ต่�องหาข�อม่ลนิะ
คร่โอ�ง	:		 	แต่�แป้งนีิ�ไม�ได็�ทำากาวิได็�เลยนิะ	ต่�องผู้สมอย�างอ่�นิก�อนิถึงทำาได็�
คร่ใหม�	:		 	แล�วิมันิจะกลายเป็นิกาวิได็�เลยเหรอโอ�ง*	
คร่โอ�ง	:		 	ทำาได็�ค�ะ	แต่�ต่�องผู้สมสารอ่�นิ	เช�นิ	ไซ้ำรัปในิข�าวิโพด็	แล�วิก็นิำ�าส�มสายช่	ถึงจะ

เป็นิกาวิ	เพราะถ�าคนิแล�วิแล�มผู้สมนิำ�าเฉยๆ	มันิจะเป็นิต่ะกอนิ	จะเป็นิกาวิ
ไม�ได็�

คร่หนึิ�ง	:		 	มันิจะเหม่อนิราด็หนิ�า
คร่โอ�ง	:		 	ใช�ๆ	เหม่อนิราด็หนิ�า
คร่ใหม�	:		 	(หัวิเราะ)	อะ	ที�นีิ�โด็ยหลักการมันิก็พอไปได็�แล�วิ	แต่�ไฮืไลต์่มันิอย่�ที�ไหนิ	 

หาให�เจอก�อนิ
คร่โอ�ง	:		 	ไฮืไลต์่จะอย่�ที�การได็�สัมผัู้ส	แล�วิบอกได็�วิ�า	ค่ออะไร	เพราะอะไร



• •๑๕๕

คร่ใหม�	:		 	แต่�ทีนีิ�โอ�ง...การทด็ลองของโอ�งเป็นิการให�เหตุ่ผู้ลได็�โด็ยอาศึัยสัมผัู้ส	 
ที�ไม�ต่�องการการส่บค�นิสักเท�าไร	แต่�ในิบทที�	๒	ของงานิวิิจัย	จะต่�องอาศัึย
ข�อม่ลจึงจะได็�คำาต่อบที�ต่�องการหร่อเปล�านิะ

คร่หนึิ�ง	:		 	ต่�องทำาให�ได็�คำาสำาคัญมาก�อนิ
คร่โอ�ง	:		 	แล�วิเอาคำาสำาคัญไปส่บค�นิต่�อ	
คร่ใหม�	:		 	อยากให�ลองช�วิยกันิคิด็ขยายโจทย์นีิ�ต่�อไปวิ�าจะสามารถทำาให�โจทย์นีิ�ซั้ำบซ้ำ�อนิ

ขึ�นิกวิ�านีิ�อีกจะได็�ไหม	เพ่�อที�เขาจะได็�นิำาข�อม่ลที�ส่บค�นิมาไปสร�างประโยชน์ิ
ให�กับการทด็ลองได็�มากขึ�นิกวิ�านีิ�	ภายใต่�โครงสร�างอันินีิ�	เราจะทำาอะไร 
ได็�มากขึ�นิไปอีกหร่อเปล�า

คร่โอ�ง	:		 	แป้งข�าวิโพด็เป็นิอาหาร...	แป้งข�าวิโพด็	
คร่หนึิ�ง	:		 	ต่�องมีตั่วิแปรอ่�นิ
คร่สุ	:		 	 	ให�ควิามร�อนิลงไป
คร่โอ�ง	:		 	ให�ควิามร�อนิ...	เออ!	นิ�าสนิใจ	
คร่สุ	:		 	 	นิำ�าเย็นิ	นิำ�าอุ�นิ
คร่ใหม�	:		 	แล�วิยังไง	ถ�าใส�นิำ�าร�อนิลงไปแล�วิจะเกิด็อะไรขึ�นิคะ
คร่โอ�ง	:		 	แป้งจะละลาย	แล�วิจับตั่วิเป็นิก�อนิ
คร่สุ	:		 	 	ทำาไมแป้งถึงจับตั่วิเป็นิก�อนิ	จะใช�ทฤษฎีีอะไรมาอธิิบาย
คร่ใหม�	:		 	แล�วิการจับตั่วิเป็นิก�อนินีิ�ก�อให�เกิด็ผู้ลดี็ยังไงไหมคะ
คร่สุ	:		 	 	การจับตั่วิเป็นิก�อนิมีทั�งแบบนิิ�ม	ไม�นิิ�ม
คร่โอ�ง	:		 	มันิขึ�นิอย่�กับปริมาณ์นิำ�าด็�วิย	อันินีิ�เอาไปทำาเป็นิของเล�นิได็�ด็�วิยนิะ	ค่อวิ�า	 

ถ�าเอาแป้งข�าวิโพด็ไปผู้สมนิำ�าแล�วิให�เด็็กไปเหยียบ	ถ�าเด็็กย่นิอย่�เฉยๆ	 
เท�าก็จะจมลงไปที�แป้งเลย	แต่�ถ�าเด็็กเคล่�อนิที�ไปมา	เท�าก็จะไม�เลอะแป้ง	 
มันิจะไม�ติ่ด็เท�า	เอาไปทำาของเล�นิก็ได็�ค�ะ

คร่ใหม�	:		 	แล�วิคุณ์สมบัติ่อันินีิ�	เราเอาไปทำาอะไรต่�อได็�อีกไหมคะ
คร่หนึิ�ง	:		 	เอาไปทำาแป้งโด็ว์ิได็�มั�ย	
คร่โอ�ง	:		 	แป้งโด็ว์ิทำายังไง
คร่หนึิ�ง	:		 	แป้งโด็ว์ิทำาจากแป้งข�าวิโพด็ก็ได็�	ไม�ต่�องเคี�ยวิก็ได็�	ใส�นิำ�าแล�วิคนิให�เข�ากันิ 

ได็�เลย	เอาไวิ�ให�เด็็กๆ	ปั�นิเล�นิ	ช�วิยพัฒนิากล�ามเน่ิ�อม่อให�แข็งแรง
คร่เล็ก	:		 	เอาไปทำาเป็นิครีมนิวิด็ผู้มก็ได็�นิะ
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คร่ใหม�	:		 	ค่อถ�าโอ�งจะเล�นิกับแป้ง	ก็มีให�ลองทำาตั่�งแต่�ขั�นิที�	๑	วิ�าวัิต่ถุดิ็บมันิเป็นิแบบนีิ� 
เพราะถ�าเรามคีวิามร่�แบบนีิ�เราแปลงมนัิไปเปน็ิอย�างนีิ�	เป็นิสมุด็ต่ารางมนัิค่อ	 
A	พอเรามีควิามร่�ชุด็นึิงขึ�นิมาแล�วิทำาให�มันิเป็นิ	AB	และพอเรามีควิามร่� 
อีกชุด็นึิงแล�วิทำาให�มันิเป็นิ	ABC	 ได็�	 คร่ที�ได็�เข�าเล�นิที�ฐานินีิ�ก็จะร่�สึก 
แปลกใจมากเลยวิ�าของง�ายๆ	แค�นีิ�นิะ	เพียงแค�เรามีควิามร่�เพิ�มขึ�นินิ�ะ	จาก	A	 
มันิกลายเป็นิ	ABC	ได็�เลยนิะ

     
ทำาให�เขาเห็นิวิ�าถ�าเราร่�มากขึ�นินิ�ะ	สิ�งเดิ็มที�เคยร่�จักนิ�ะ	จะกลายเป็นิ	๑	๒	๓	 
ได็�เลยนิะ	แล�วิมันินิ�ามหัศึจรรย์วิ�า	แล�วิจาก	๓	แบบที�ได็�ทด็ลองทำาด่็นีิ�แล�วิ
ยังเป็นิอะไรอีกได็�ไหม

      
สมมติ่วิ�าเรามีให�ลองทำาแบบนิำ�าราด็หนิ�า	โด็ยเอาไปผู้สมกับนิำ�าร�อนิแล�วิก็
เคร่�องปรุงอ่�นิๆ	และถ�าเราไปผู้สมกับอีกอย�างหนึิ�งจะกลายเป็นิของเล�นิเด็็ก	 
แต่�ถ�าผู้สมกับอีกอย�างก็จะกลายเป็นิครีมนิวิด็ผู้ม	 มันิเหม่อนิกับเป็นิ 
โต๊่ะทด็ลองอย่�ประมาณ์	๓	ฐานิในิห�องนัิ�นิเพ่�อเห็นิวิ�าควิามร่�ในิเร่�องเดี็ยวิกันิ	
เม่�อมันิซั้ำบซ้ำ�อนิขึ�นิไปอีก	ซั้ำบซ้ำ�อนิขึ�นิไปอีกมันิกลายเป็นิอ่�นิได็�

      
แล�วิให�เขาไปหาหลักการมาสนัิบสนุินิวิ�าทำาไมถึงเป็นิแบบนีิ�ได็�	ต่บท�ายด็�วิย
การประเมินิผู้ลด็�วิยกิจกรรมสุนิทรียสนิทนิา	เช่�อมเข�าหาประสบการณ์์จริง
ในิการทำาบทที�	๒	ของแต่�ละคนิ
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เม่�อได็�แนิวิคดิ็และกระบวินิการทำางานิที�ชัด็เจนิแล�วิ	แต่�ละคนิกแ็ยกย�ายกันิไป
ทำางานิด็�วิยควิามสุขใจ	และคณ์ะทำางานิทุกคนิก็สุขใจยิ�งกวิ�า	เม่�อคุณ์คร่ที�มา
เข�าร�วิม	workshop	ต่�างพากันิสะท�อนิผู้ลเปน็ิเสียงเดี็ยวิกันิวิ�า	“การทำากิจกรรม
ที�ได็�เรียนิร่�ผู้�านิการลงม่อปฏิิบัติ่แบบนีิ�ทำาให�เราเห็นิภาพ	และเช่�อมโยง 
ควิามสำาคัญของแต่�ละบทเข�าหากันิได็�อย�างเข�าใจมากยิ�งขึ�นิ	อีกอย�างค่อ	 
กิจกรรมที�ได็�ทำาในิแต่�ละฐานิสะท�อนิให�เราเห็นิตั่วิเราเองด็�วิยวิ�าเราทำาวิิจัย
บทไหนิได็�ด็ี	ยังขาด็ทักษะอะไร	หร่อต่�องปรับปรุงอะไร	วิันินีิ�ทั�งสนุิกและ 
ได็�ทบทวินิตั่วิเองด็�วิยค�ะ”

ประมวิลภาพการเรียนิร่�ในิฐานิที�	๒
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ต่กผู้ลึกการเรียนิร่�ร�วิมกันิเม่�อได็�เรียนิร่�ครบทั�ง	๕	ฐานิ
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กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๗ อภิปราย 
(Discussing)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัากบัทึท้ึ�	๗	หัวขี�อ	Repertoire	7:	Discussing	และสู่่วนหนึ�ง
ขีอง	Appendix	I

	 การอภิปรายเป็นิคำากลางๆ	 ที�ใช�อย่�ในิทุกกรอบปฏิิบัติ่ของการสอนิเสวินิา	 
มีควิามหมายเชิงลบก็ได็�	กลางๆ	 ก็ได็�	หร่อเชิงบวิกก็ได็�	 โด็ยมีคำา	๔	คำาที�มี 
ควิามหมายคาบเกี�ยวิต่�อเนิ่�องกันิค่อ	การสนิทนิา	(conversation)	การอภิปราย	 
(discussion)	การร�วิมกันิต่รวิจสอบควิามคิด็หร่อข�อโต่�แย�ง	(deliberation)	และ 
การโต่�แย�ง	(argumentation)	

	 การอภิปรายมี	๔	ขั�นิต่อนิค่อ	(๑)	การเสนิอ	(initiating)	(๒)	การสนิอง	 
(eliciting)	(๓)	การขยายควิาม	(extending)	(๔)	การได็�ข�อยุติ่	(qualifying)	

	 ที�จริงเร่�องราวิของการอภิปรายมีอย่�ในิกรอบปฏิิบัติ่ที�	๑	-	๖	ที�เสนิอมาแล�วิ	และ
ในิกรอบปฏิิบัติ่ที�	๘	ที�เป็นิต่อนิต่�อไป	แต่�เน่ิ�องจากการอภิปรายมีควิามสำาคัญมาก	 
จึงสรุปรวิมแยกมาเป็นิอีก	๑	กรอบปฏิิบัติ่	ดั็งต่�อไปนีิ�	
 

๑๑
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 	 การเรียนิร่�เป็นิกระบวินิการร�วิมม่อกันิระหวิ�างผู่้�เรียนิกับผู่้�สอนิ	และระหวิ�าง
ผู่้�เรียนิด็�วิยกันิเอง	เป็นิการส่�อสารสองทาง	หร่อสานิเสวินิา	ไม�ใช�การพ่ด็ 
ฝ่ึายเดี็ยวิหร่อการถ�ายทอด็ควิามร่�	 ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�าเป็นิกระบวินิการ 
ที�จะต่�องเปิด็รับ	(elicit)	ข�อคิด็เห็นิจากผู่้�อ่�นิ	นิำามาผู้�านิกระบวินิการหร่อ 
ขั�นิต่อนิต่�างๆ	ภายในิต่นิ	เพ่�อหาควิามหมายจากโลก	

 	 การอภปิราย	(discussion)	กบัการโต่�แย�ง	(argumentation)	มคีวิามหมาย
ซ้ำ�อนิทับกันิอย่�มาก	ค่อเป็นิกิจกรรมที�มีการขยายควิามได็�ทั�งเชิงเห็นิด็�วิยและ
โต่�แย�ง	มีการขยายควิามในิเชิงทำาให�หลักฐานิแนิ�นิหนิาขึ�นิ	หร่อให�หลักฐานิ
โต่�แย�งก็ได็�	หร่อขยายส่�การแสวิงหาควิามหมายใหม�	(exploratory)	หร่อ 
ส่�ประเด็็นิเช่�อมโยง	(expand)	การฝึึกฝึนิกระบวินิการเหล�านีิ�เป็นิการพฒันิา
ปัญญา	

 	 การอภิปรายมีกรอบที�กวิ�าง	ทั�งมุมมองอดี็ต่	อนิาคต่	มองออกไปรอบข�าง	 
คาด็เด็าหร่อทำานิาย	จินิต่นิาการ	และสร�างสรรค์	โด็ยคร่ต่�องฝึึกศิึษย์ให�พ่ด็ 
อย�างมีควิามรับผิู้ด็รับชอบ	(accountability)	และสร�างควิามนิ�าเช่�อถ่อ 
ให�แก�ต่นิเอง	ควิามรับผิู้ด็รับชอบมี	๓	ด็�านิค่อ	(๑)	รับผิู้ด็รับชอบต่�อการ
สร�างสรรค์ชั�นิเรียนิให�เป็นิชุมชนิเรียนิร่�	ไม�เกิด็ควิามร�าวิฉานิด็�านิมิต่รไมต่รี
ระหวิ�างนัิกเรียนิบางคนิ	(๒)	รับผิู้ด็รับชอบต่�อมาต่รฐานิการใช�เหตุ่ผู้ล	 
(reasoning)	 และ	 (๓)	 รับผิู้ด็รับชอบต่�อควิามร่�หร่อข�อเท็จจริงที�มี 
ควิามแม�นิยำา	ต่รงต่ามควิามเป็นิจริง	การพ่ด็อย�างมีควิามรับผิู้ด็รับชอบ	 
นิำาไปส่�การอภิปรายที�ก�อผู้ลและคุณ์ค�าส่ง	

 	 การอภิปรายเนิ�นิเพ่�อผู้ลกระทบ	๓	ด็�านิค่อ	(๑)	เพ่�อส่�อสาร	(๒)	เพ่�อ 
ต่รวิจสอบควิามนิ�าเช่�อถ่อของข�อม่ลหลักฐานิ	และ	(๓)	เพ่�อให�เกิด็ควิามร่� 
และการเรียนิร่�	นัิ�นิค่อข�อสรุปจากหนัิงส่อ	แต่�ผู้มมีข�อเสนิอขยายควิามวิ�า	 
การอภิปรายในิชั�นิเรียนิให�คุณ์ค�าในิเชิงฝึึกปฏิิสัมพันิธ์ิทางสังคม	รวิมทั�ง 
ฝึึกทำาควิามร่�จักต่นิเองด็�วิย	โด็ยเฉพาะด็�านิอารมณ์์และการควิบคุมอารมณ์์	
ข�อเสนิอของผู้มนิ�าจะรวิมอย่�ในิผู้ลกระทบข�อ	๓	แล�วิ	แต่�อยากยำ�าเพ่�อให�คร่
เอาใจใส�คุณ์ค�านีิ�ด็�วิย	เพ่�อจะได็�ทำาหนิ�าที�เอ่�อหนุินิให�ศิึษย์ได็�ฝึึกฝึนิพัฒนิา
ครบด็�านิจากการสานิเสวินิาในิชั�นิเรียนิ	
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 	 กรอบการจัด็การการอภิปราย	ควิรคำานึิงถึง	๔	ปัจจัยค่อ	(๑)	ปฏิิสัมพัื่นธ์์  

อาจอภิปรายร�วิมกันิทั�งชั�นิ	หร่อแบ�งกลุ�มย�อย	 โด็ยอาจนิำาโด็ยคร่หร่อ 
นัิกเรียนิก็ได็�	(๒)	การแบ�งกลุ�มย�อย	เพ่�อร�วิมกันิทำางานิอย�างสร�างสรรค์	 
(collaborative)	ซึ้ำ�งอาจแบ�งย�อยลงไปอีกในิบางเวิลาเป็นิทีมสองคนิเพ่�อ 
ช�วิยกันิทำางานิพ่ด็หร่อเขียนิต่ามที�กำาหนิด็ให�ลุล�วิง	(cooperative)	(๓)	พ่ื่�นที�  

อาจจดั็เป็นิแถวิแบบห�องเรียนิ	จัด็เป็นิร่ปเก่อกม�า	หร่อจัด็เป็นิกลุ�ม	(๔)	เวลา  
อาจใช�เวิลาทั�งคาบในิการอภิปราย	แต่�ควิรสลับให�เป็นิการอภิปรายกลุ�ม	 
โด็ยนัิกเรียนิเป็นิผู่้�นิำาการอภิปรายเป็นิช�วิงๆ	โด็ยเฉพาะต่อนิช�วิงทำากิจกรรม
ต่ามใบงานิ	แล�วิให�กลับมารายงานิต่�อชั�นิรวิม	

 	 การอภิปรายใช�หลักการพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�	 ดั็งต่�อไปนีิ�	 (๑)	 พ่ื่ดัเพ่ื่�อถีาม  

(interrogatory)	:	ถาม	ต่อบ	(๒)	พ่ื่ดัเพ่ื่�อสำารวจไปข้�างหน�า	(exploratory)	:	 
เสนิอแนิะ	คาด็เด็า	ตั่�งสมมติ่ฐานิ	ซั้ำกไซ้ำ�ไล�เรียง	สร�างควิามกระจ�าง	(๓)	พ่ื่ดั 

เพ่ื่�อร�วมกันติรวจสอบความน�าเช่ิ�อถ่ีอ	(deliberative)	:	ขอฟังเหตุ่ผู้ล	ถาม	 
โต่�แย�ง	ตั่�งคำาถาม	ตั่�งสมมติ่ฐานิ	ท�าทาย	ปกป้อง	พิส่จน์ิควิามถ่กต่�อง	วิิเคราะห์	 
สังเคราะห์	ชี�ชวินิ	ตั่ด็สินิใจ	(๔)	พ่ื่ดัเชิิงจินตินาการ	(imaginative)	:	
กำาหนิด็ทฤษฎีี	 เสนิอเป็นิภาพ	บอกรายละเอียด็	บอกควิามเป็นิไปได็�	 
(๕)	พ่ื่ดัแสดังความคิดั	(expressive)	:	คาด็เด็า	ให�การยอมรับ	โต่�แย�ง	 
(๖)	พ่ื่ดัเชิิงประเมิน	(evaluative)	:	ประมาณ์การ	ย่นิยันิ	โต่�แย�ง	พิส่จน์ิ
ควิามถ่กต่�อง	

 	 ใช�การพ่ด็เพ่�อสอนิดั็งต่�อไปนีิ�	(๑)	การอภปิราย	(๒)	พ่ด็เพ่�อร�วิมกันิต่รวิจสอบ 
ควิามนิ�าเช่�อถ่อ	(๓)	พ่ด็เพ่�อโต่�แย�ง	

 	 การอภิปรายใช�การตั่�งคำาถาม	โด็ยมีหลักการดั็งต่�อไปนีิ�	

	 	 เป้าหมายของการตั่�งคำาถาม
	 	 -	 เริ�มต่�นิ	:	ทวินิควิามจำา	กระตุ่�นิ	เช่�อเชิญ	
	 	 -	 เค�นิหา	(probe)	:	เค�นิหา	ทำาควิามกระจ�าง
	 	 -	 ขยายควิามเข�าใจ	(expand)	:	ขยายควิามเข�าใจ	พัฒนิา
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	 	 โครงสร�างของคำาถาม
	 	 -	 เปิด็
	 	 -	 ปิด็
	 	 -	 ขยายประเด็็นิ	

	 คร่ต่�องฝึึกให�นัิกเรียนิเป็นินัิกตั่�งคำาถาม	โด็ยมีวิิธีิดั็งนีิ�	(๑)	ให�นัิกเรียนิแต่�ละคนิ
เขียนิคำาถามของต่นิลงบนิกระด็าษ	แล�วินิำามารวิมกันิและจัด็หมวิด็หม่�ของคำาถาม	 
(๒)	ให�แบ�งกลุ�มย�อย	ร�วิมกันิตั่�งคำาถาม	

 	 ใช�การพ่ด็ขยายควิามในิการอภิปราย	โด็ยคร่พ่ด็ในิ	“จังหวิะที�สาม”	(ของ	 
IRE/	IRF)	เพ่�อกระตุ่�นิให�มีการคิด็และพ่ด็ต่�อ	รวิมทั�งฝึึกให�นัิกเรียนิร่�วิิธีิถาม
เพ่�อเพิ�มควิามชัด็เจนิ	หร่อเพ่�อขยายวิงควิามร่�ออกไป	เช�นิ	ขอให�พ่ด็อีกที	 
ถามหาข�อม่ลหลักฐานิหร่อเหตุ่ผู้ล	ท�าทายหร่อยกตั่วิอย�าง	ที�ต่รงกันิข�าม	
บอกวิ�าเห็นิด็�วิยหร่อไม�เห็นิด็�วิยพร�อมเหตุ่ผู้ลประกอบ	

 	 การพ่ด็เชิงโต่�แย�ง	(argumentation)	มีส�วินิที�นิำามาใช�ในิการอภิปรายได็�	เช�นิ	 
ขอให�บอกควิามหมายให�ชัด็เจนิยิ�งขึ�นิ	เช่�อมโยงควิามคิด็	ต่รวิจสอบที�มา 
ของคำาถาม	ประเมินิข�อเท็จจริง	ใช�ถ�อยคำาแสด็งเหตุ่ผู้ล	

เงื�อน้ไขสำาหรื้บการือภิิปรืายืท่�คำรืูเป็น้ผูู้้ดำาเน้ิน้การื

	 มี	๔	ข�อ	ต่ามที�ระบุไวิ�แล�วิในิบันิทึกที�แล�วิ	ได็�แก�	(๑)	เพ่�อให�นิกัเรียนิเกิด็การเรียนิร่� 
อย�างได็�ผู้ลดี็	ผู้�านิการอภิปราย	ประการแรกต่�องให�นัิกเรียนิพ่ด็	เพ่�อได็�แสด็งออก
อย�างมีควิามหมาย	และได็�รับการรับฟัง	และเข�าใจ	(๒)	ต่�องทำาให�นัิกเรียนิฟัง 
ซึ้ำ�งกันิและกันิอย�างตั่�งใจ	(๓)	การอภิปรายต่�องไม�ทำาอย�างผิู้วิเผิู้นิ	นัิกเรียนิ	ต่�องมี
การเจาะลึกทำาควิามเข�าใจเหตุ่ผู้ลของต่นิเอง	(๔)	เป้าหมายสำาคัญที�สุด็ค่อ	เพ่�อให�
นัิกเรียนิทำาควิามเข�าใจเหตุ่ผู้ลของคนิอ่�นิ
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เงื�อน้ไขสำาหรื้บการือภิิปรืายืท่�น้้กเรืียืน้เป็น้ผูู้้ดำาเน้ิน้การื

	 ต่�องมีการเต่รียมตั่วิมากหนิ�อย	เริ�มจากการหาตั่วินัิกเรียนิที�ทำาหนิ�าที�นีิ�	ซึ้ำ�งมักเป็นิ 
การประชุมกลุ�มย�อย	และต่�องแยกระหวิ�างนิักเรียนิชั�นิมัธิยมซึ้ำ�งมีควิามพร�อม 
พอสมควิรแล�วิ	กับนัิกเรียนิชั�นิประถม

  นัุกเรียนุชั�นุมัูธิยมู	หนัิงส่อเล�าเร่�องนัิกเรียนิอาย	ุ๑๓	ปี	ด็ำาเนิินิการอภปิราย
กลุ�มย�อยในิชั�นิได็�เป็นิอย�างดี็	โด็ยด็ำาเนิินิการ	๔	ขั�นิต่อนิค่อ

	 	 -	 เริ�มติ�น (initiate)	สมาชกิกลุ�มเสนิอแนิวิคดิ็ใหม�	‘ฉันิคิด็วิ�า...’	‘ฉันิไม�คิด็วิ�า’	 
‘คุณ์คิด็เร่�อง...อย�างไร’	

	 	 -	 ดัำาเนินติ�อ (elicit)	โด็ยเม่�อมีคนิเสนิอ	ผู่้�ด็ำาเนิินิการอภิปรายขอให� 
สมาชิกกลุ�ม	(๑)	ให�ควิามเห็นิต่�อประเด็็นินัิ�นิ	(๒)	ขยายควิามคำาพ่ด็	 
(๓)	ให�การสนัิบสนุินิ	(๔)	ให�ข�อม่ลหลักฐานิ	

	 	 -	 ข้ยาย (extend)	กลุ�มร�วิมกันิทำาควิามเข�าใจแต่�ละควิามคิด็ที�เสนิอ	
	 	 -	 ส่�ข้�อยุติิ (qualify)	นิำาไปส่�การร�วิมกันิปรับปรุงแนิวิคิด็นัิ�นิ	

  นัุกเรียนุชั�นุประถมู	เน่ิ�องจากนัิกเรียนิยังเยาว์ิมาก	เขาแนิะนิำาหลักปฏิิบัติ่	 
๓	ประการค่อ	(๑)	คร่ติ�องชิ�วยให�นักเรียนร�วมกันกำาหนดัร่ปแบบการพ่ื่ดั 

และพื่ฤติิกรรมข้องนักเรียนในการประชิุมกลุ�ม	โด็ยคร่ทำาเป็นิตั่วิอย�างของ
การรับฟังแนิวิคิด็แปลกๆ	ด็�วิยท�าทีให�เกียรติ่	ท�าทีรับฟังทุกควิามคิด็	และ
ให�โอกาสอธิิบาย	เพ่�อให�ทุกคนิเข�าใจ	(๒)	คร่ควรชิ�วยให�นักเรียนร�วมกัน
กำาหนดักติิกาการพ่ื่ดัในกลุ�มหร่อในชัิ�นเรียน และกติ่กานัิ�นิใช�ต่�อการอภิปราย
ทุกร่ปแบบของทุกคนิ	(๓)	ควรออกแบบกิจกรรมกลุ�มให�เกิดัการถีกเถีียง
และการคิดัเหตุิผลร�วมกัน ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�าโจทย์ของการประชุมกลุ�ม 
ต่�องเป็นิโจทย์ที�ต่�องการอภิปรายถกเถียงกันิจริงๆ	ไม�ใช�แค�ประชุมกลุ�ม 
เป็นิพิธีิกรรม	

	 ทักษะในิการเป็นิผู่้�นิำาการอภิปรายเป็นิทักษะสำาคัญที�นัิกเรียนิควิรได็�ฝึึกให�
คล�องแคล�วิ	เพราะเป็นิทักษะจำาเป็นิที�ต่�องใช�ต่ลอด็ไปทั�งในิชีวิิต่การศึึกษา	และ 
ในิชีวิิต่ประจำาวัินิ
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กรอบัปฏิิบััติิการทุ่� ๘ โติ�แย�ง  
(Arguing)

	 บัันทึึกน้�ต้ิคิวามีจัากบัทึท้ึ�	๗	หัวขี�อ	Repertoire	8:	Arguing	และสู่่วนหนึ�ง 
ขีอง	Appendix	I

	 คำาวิ�าการโต่�แย�ง	(arguing)	ต่�างจากควิามขัด็แย�ง	(conflict)	ต่รงที�การโต่�แย�ง
เป็นิคำากลางๆ	ไม�ขัด็แย�งกันิ	และในิที�นีิ�	การโต่�แย�งในิกระบวินิการเรียนิร่�ผู้�านิ 
สานิเสวินิา	ช�วิยให�เกิด็มุมมองที�หลากหลาย	เกิด็การเรียนิร่�ที�ทั�งลึกและกวิ�างขวิาง	

	 ในิสังคมไทย	คนิมักเข�าใจผิู้ด็คิด็วิ�าการมีการโต่�แย�งก็จะเกิด็สภาพแบ�งฝัึก 
แบ�งฝ่ึายขัด็แย�งเป็นิศัึต่ร่กันิ	คร่ต่�องมีทักษะในิการจัด็การสานิเสวินิาและนัิกเรียนิ 
ได็�ฝึึกใช�การโต่�แย�งในิเชิงบวิก	 ร่�สึกธิรรมด็าต่�อการใช�ถ�อยคำาเชิงโต่�แย�ง	หร่อ 
เม่�อเพ่�อนินัิกเรียนิโต่�แย�งต่นิ	ให�นัิกเรียนิเข�าใจวิ�าการโต่�แย�งเปน็ิเคร่�องช�วิยการเรยีนิร่� 
ที�ลึกและเช่�อมโยง	รวิมทั�งต่�องฝึึกนัิกเรียนิให�ร่�จักวิิธีิใช�ถ�อยคำาโต่�แย�งที�สุภาพ	และ
ให�เกียรติ่เพ่�อนิที�ถ่กแย�ง	มีวิิธีิโต่�แย�งในิลักษณ์ะที�เพ่�อนิไม�เสียหนิ�า	

	 การพ่ด็เชิงโต่�แย�งมีหลายขั�นิต่อนิ	หนัิงส่อเอ�ยถึงนัิกวิิชาการหลายสำานัิกที�แบ�ง 
ขั�นิต่อนิละเอียด็มากนิ�อยแต่กต่�างกันิ	ดั็งตั่วิอย�าง

๑๒
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 	 (๑)	ขั้�นเปิดัฉาก	(opening	stage)	โด็ยยกคำาถาม	ปัญหา	ข�ออ�าง	หร่อ 
ข�อเสนิอที�มีมาก�อนิ	ขึ�นิมาเสนิอ	(๒)	ขั้�นโติ�แย�ง	(argumentation	stage)	
โด็ยมีการพ่ด็โต่�ต่อบไปมา	ยกเหตุ่ผู้ล	ข�อม่ลหลักฐานิ	ขึ�นิมาสนัิบสนุินิ	หร่อ
แย�งวิิธีิการที�มีการเสนิอเพ่�อแก�ปัญหา	หร่อต่อบคำาถาม	(๓)	ขั้�นปิดัฉาก  

(closing	stage)	มีการชั�งนิำ�าหนัิกควิามเห็นิและข�อม่ลหลักฐานิ	นิำาไปส่� 
ข�อสรุปหร่อทางเล่อกที�ดี็ที�สุด็สำาหรับแก�ปัญหาหร่อต่อบคำาถามนัิ�นิ	

 	 (๑)	ย่�นข้�อเสนอ	(position)	(๒)	ให�เหตุิผล	(reasons)	(๓)	ให�ข้�อม่ล 
หลักฐาน	(evidence)	(๔)	พ่ื่ดัท�าทายข้�อม่ลหลักฐาน	(challenges	to	 
evidence)	(๕)	พ่ื่ดัโติ�คำาท�าทาย	(responses	to	challenge)

	 หนัิงส่อแนิะนิำา	๔	ขั�นิต่อนิหลัก	และ	๑๒	ขั�นิต่อนิย�อย	ของการสอนิการพ่ด็ 
โต่�แย�งดั็งนีิ�	

  เสนอและตรูวจสอบหลาย์มุมมอง
	 	 ๑.		กำาหนดัคำาถีาม ข้�ออ�าง หร่อปัญหา สำาหรับนำามาโติ�แย�งกัน	:	‘วัินินีิ�

คำาถามของเราค่อ...’
	 	 ๒.		รับผิดัชิอบร�วมกัน	:	‘จับค่�อภิปรายกันิสามนิาที’
	 	 ๓.		‘ต่�องการเสนิอบุคคลอ่�นิมาจัด็การปัญหานีิ�ไหม’
	 	 ๔.		อภิิปรายทางเล่อกติ�างๆ	:	‘ส�วินิไหนิที�เธิอไม�เห็นิด็�วิย’	‘มีคำาอธิิบายนีิ� 

เพียงอย�างเดี็ยวิหร่อ’	‘มีใครสามารถยกตั่วิอย�างที�ต่�างไหม’	‘ทางเล่อก.... 
เป็นิอย�างไร’

  ใช้ื่ภาษาและโครูงสรู้างทีี่�มีความชัื่ดัเจน
	 	 ๕.		ชิ�วยให�เข้�าใจความหมายชิัดัเจน	:	‘เธิอหมายควิามวิ�าอย�างนีิ�ใช�ไหม’	 

‘เธิอพ่ด็วิ�า...	ใช�ไหม’	‘ที�พ่ด็ต่รงกับ...ไหม’
	 	 ๖.		เช่ิ�อมโยงความคิดั	:	‘ข�อเสนิอนีิ�เช่�อมโยงกับที�สมคิด็พ่ด็อย�างไร’	‘ด็วิงด็าวิ	 

เธิอจะต่อบด็วิงใจวิ�าอย�างไร’	‘คำาพ่ด็นีิ�มีควิามหมายต่�อคำาถามต่อนิเริ�ม
อภิปรายอย�างไร’



• •๑๗๐

	 	 	๗.		ระบุกระบวนการให�เหตุิผล และ/หร่อส�วนข้องการโติ�แย�ง	:	‘ที�จันิทรา
พ่ด็เป็นิเหตุ่ผู้ลสนัิบสนุินิหร่อโต่�แย�ง....’	‘สนิอง	เธิอกำาลังตั่�งคำาถามต่�อ
สมมต่ิฐานิของเสนิอใช�ไหม’	‘ที�พ่ด็มานีิ�เป็นิประเด็็นิที�ต่�างออกไป	หร่อ
จริงๆ	แล�วิเป็นิวิิธีิพ่ด็เร่�อง	ก	อีกวิิธีิหนึิ�ง’	‘เราควิรเขียนิข�อเสนิอของนิิยม
ไวิ�ที�คอลัมน์ินีิ�	หร่ออีกคอลัมน์ิหนึิ�ง’

	 	 	๘.		ทบทวนเส�นทางข้องการตัิ�งคำาถีาม	:	‘เรามาทบทวินิกันิวิ�าเราไปถึงไหนิแล�วิ’	 
‘เราช�วิยกันิเขียนิรายการของเหตุ่ผู้ลทั�งหมด็ที�รวิบรวิมได็�’	‘ถึงต่อนินีิ�
เหตุ่ผู้ลไหนิที�นิ�าเช่�อถ่อที�สุด็’	‘ส�วินิไหนิที�ตั่ด็ออกได็�’

  ใช้ื่เหตุผลและข้้อมูลหลักฐานทีี่�ถููกต้องแม�นย์ำา 
	 	 	๙.		ประเมินข้�อเท็จจริง	:	‘เราร่�เร่�องนีิ�ได็�อย�างไร’	‘ได็�ข�อม่ลนีิ�มาจากไหนิ’	 

‘แหล�งข�อม่ลนีิ�นิ�าเช่�อถ่อไหม’	‘เร่�องนีิ�เป็นิจริงในิทุกกรณี์หร่อไม�’	‘ข�อม่ล
หลักฐานินีิ�นิ�าเช่�อถ่อเพียงพอที�เราจะใช�ตั่ด็สินิใจหร่อไม�’

	 	 	๑๐.	ประเมินคุณ์ค�า	:	‘ใครเป็นิคนิพ่ด็’	‘ที�เขาพ่ด็นิ�าเช่�อถ่อไหม’	‘สองเร่�องนีิ� 
เป็นิจริงในิเวิลาเด็ียวิกันิได็�ไหม’	‘เร่�องนีิ�สำาคัญเท�ากับเร่�องก�อนิไหม’	 
‘นีิ�เป็นิข�อเท็จจริงหร่อเป็นิข�อคิด็เห็นิ’	

  เช่ื่�อมโย์งข้้อเสนอหรู่อจุดัย่์นกับข้้อมูลหลักฐานอย์�างสมเหตุสมผล 
	 	 	๑๑.	พ่ื่ดับอกเหตุิผล	:	‘เหตุ่ผู้ลที�เธิอวิ�าอย�างนัิ�นิค่ออะไร’	‘อธิิบายได็�ไหมวิ�า

ทำาไมเธิอจึงไม�เห็นิด็�วิย’	‘ข�อม่ลหลักฐานิที�ทำาให�เธิอวิ�าอย�างนัิ�นิค่ออะไร’	
	 	 	๑๒.	ประเมินข้�อสรุป	:	‘ข�อสรุปนีิ�ต่รงกับที�อเนิกพ่ด็ใช�ไหม’	‘เราสรุปเร็วิไปไหม’	 

‘เธิอมีสมมติ่ฐานิวิ�า...ใช�ไหม’	‘เหตุ่ผู้ลที�ให�เพียงพอที�จะให�เรายอมรับ 
ข�อสรุปของเธิอไหม’	‘ข�อสรุปหลักการนีิ�ใช�ได็�ไหม’	

	 จะเห็นิวิ�าคำาพ่ด็ของคร่เป็นิคำาถามทั�งหมด็	เท�ากับเป็นิการ	“ถามและท�าทาย”	
ไปในิตั่วิ	ซึ้ำ�งจะชักจ่งให�นัิกเรียนิ	“ย่นิยันิ”	“โต่�แย�ง”	“ยอมรับ”	หร่อ	“ยอมถอนิ”	
ทั�งหมด็นัิ�นินิำาไปส่�การด็ำาเนิินิกระบวินิการในิลักษณ์ะของการโต่�แย�ง	เป็นิการฝึึก 
ให�นัิกเรียนิคุ�นิเคยกับการสานิเสวินิาแบบโต่�แย�ง
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ดัชิน่บัอกคำวามเป็นการสอน 
แบับัสานเสวนา

บัันทึึกน้�ติ้คิวามีจัากบัทึทึ้�	๗	หัวขี�อ	Indicators

	 ดั็ชนีิบอกควิามเป็นิการสอนิสานิเสวินิาที�ดี็	มีการวิิวัิฒนิาการเร่�อยมาเก่อบ	๒๐	ปี	 
จากมีจำานิวินิถึง	๕๑	ข�อ	ลงมาเหล่อ	๑๕	ข�อในิหนัิงส่อ	A Dialogic Teaching 

Companion ดั็งต่�อไปนีิ�	
	 ๑.	 ให�เกียรติ่แก�นัิกเรียนิทุกคนิ	ในิเร่�องสถานิการณ์์	ควิามต่�องการ	และสิทธิิ	 
	 	 โด็ยเฉพาะอย�างยิ�งนัิกเรียนิจากชุมชนิหร่อครอบครัวิด็�อยโอกาส	หร่อมีปัจจัย 
	 	 ด็�านิสังคมหร่อด็�านิสุขภาพที�ทำาให�แสด็งออกต่�อหนิ�าคนิอ่�นิได็�ยาก
	 ๒.	 เห็นิพ�องและเคารพต่�อข�อพึงปฏิิบัติ่ในิการพ่ด็	ฟัง	และอภิปราย
	 ๓.	 มีควิามพร�อมที�จะเอาใจใส�ทั�งต่�อการพ่ด็เอง	และต่�อควิามสัมพันิธ์ิของการพ่ด็ 
	 	 กับการอ�านิและเขียนิ
	 ๔.	 มีชุด็แนิวิทางปฏิิบัติ่ด็�านิการสอนิ	ร่ปแบบของปฏิิสัมพันิธ์ิ	และร่ปแบบการพ่ด็ 
	 	 ของทั�งนัิกเรียนิและของคร่	
	 ๕.	 ปฏิิสัมพันิธ์ิที�ส�งเสริมให�นัิกเรียนิคิด็	และคิด็หลากหลายแบบ	
	 ๖.	 คำาถามที�เช่�อเชิญให�เกิด็การคิด็และเสวินิาต่�อเน่ิ�อง	ไม�ใช�เพียงให�ได็�ถาม	 
	 	 ไม�ใช�เพียงเพ่�อให�ได็�ทบทวินิเร่�องราวิ	ผู้มตี่ควิามวิ�า	เป็นิคำาถามที�ทำาให�เกิด็ 
	 	 กิจกรรมต่�อเน่ิ�องไปข�างหนิ�า	ไม�เพียงเพ่�อทบทวินิกิจกรรมที�เกิด็แล�วิ
	 ๗.	 คำาต่อบที�ไม�ใช�แค�ต่อบแล�วิจบ	แต่�ได็�รับการต่รวิจสอบ	และใช�ด็ำาเนิินิการ 
	 	 เสวินิาต่�อ	

๑๓
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	 ๘.	 คำาป้อนิกลับ	(feedback)	ที�ช�วิยให�เกิด็การคิด็ไปข�างหนิ�า	(feed	forward)	 
	 	 และเสนิอโด็ยทั�งนัิกเรียนิและคร่	
	 ๙.	 การเคล่�อนิกิจกรรมเสวินิาที�กระตุ่�นิและขยายบทบาทของนัิกเรียนิ
	 ๑๐.	การพ่ด็แลกเปลี�ยนิควิามคิด็ที�เกี�ยวิพันิต่�อเน่ิ�อง	และทำาให�เกิด็คำาถามที�ลึกขึ�นิ
	 ๑๑.	การอภิปรายที�แนิวิควิามคิด็ได็�รับการแชร์	รับฟัง	และต่รวิจสอบอย�างอิสระ
	 ๑๒.	การโต่�แย�งที�มีการทด็สอบและย่นิยันิหลักฐานิและข�อเสนิอ
	 ๑๓.	มีการจัด็ร่ปแบบห�องเรียนิ	จัด็กลุ�มนัิกเรียนิ	เวิลา	และควิามเร็วิของการเรียนิ	 
	 	 อย�างมีสมดุ็ลระหวิ�างกิจกรรมทั�งชั�นิ	กลุ�มย�อย	และเรียนิคนิเดี็ยวิ	
	 ๑๔.	วัิฒนิธิรรมห�องเรียนิที�พลวัิต่การเสวินิาสะท�อนิการทำางานิเป็นิกลุ�ม	 
	 	 ต่�างต่อบแทนิ	และสนัิบสนุินิซึ้ำ�งกันิและกันิ	รวิมทั�งมีสาระและการด็ำาเนิินิการ 
	 	 ที�ร�วิมกันิต่รวิจสอบอย�างละเอียด็	มีการสั�งสมควิามร่�และข�อม่ลอย�างมี 
	 	 เป้าหมายชัด็เจนิ	
	 ๑๕.	มีจุด็ย่นิหร่อท�าทีของการสานิเสวินิาที�เนิ�นิการเรียนิร่�	 ควิามร่�	 และ 
	 	 ควิามสัมพันิธ์ิระหวิ�างมนิุษย์พอๆ	กันิกับเป้าหมายจำาเพาะของกิจกรรม 
	 	 ที�กำาหนิด็

จาก	๑๕	ตั่วิชี�วัิด็	หนัิงส่อเสนิอวิ�า	หากจะหาชุด็ตั่วิชี�วัิด็ที�สั�นิที�สุด็	ก็จะเหล่อ	๒	ตั่วิ
ชี�วัิด็ค่อ
  การสอนิที�ทำาให�นิกัเรียนิต่�องคิด็	ไม�ใช�แค�พ่ด็ต่ามที�จำามาจากคนิอ่�นิหร่อที�อ่�นิ
  คำาต่อบที�นิำาไปส่�คำาถามต่�อเน่ิ�อง
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เรืื�องเลัา่จุากเวท่สาน้เสวน้าเพู่�อพูฒ้น้าคำรูื

	 ศึ.	นิพ.วิิจารณ์์	พานิิช	ได็�กล�าวิถึงที�มาของช่�อหนัิงส่อ	สอนเสวนาส่�การเรียนร่�เชิิงรุก  
เอาไวิ�ในิต่อนิเริ�มต่�นิเวิทีสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่	ครั�งที�	๑	เม่�อวัินิพฤหัสบดี็ที�	๙	กันิยายนิ	 
๒๕๖๔	วิ�า	“สอนิเสวินิา	หมายควิามวิ�า	คร่สอนินัิกเรียนิแบบชวินินัิกเรียนิ	dialogue	 
เพ่�อให�เกิด็	active	learning	ค่อการเรียนิร่�เชิงรุก	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�าการเรียนิร่�สมัยใหม�
เป็นิที�ร่�กันิวิ�าการเรียนิร่�แบบ	passive	มันิไม�ทำาให�ร่�จริง	เพราะฉะนัิ�นิการเรียนิร่�จะต่�อง
ให�เป็นิ	active	มากที�สุด็เท�าที�จะมากได็�	หร่อทั�งหมด็เลย	active	learning	นีิ�จริงๆ	แล�วิ
ค่อการ	learning	by	doing	เป็นิการเรียนิร่�ผู้�านิการกระทำา	ทีนีิ�การพ่ด็เป็นิการกระทำา
อย�างหนึิ�ง	ก�อนิจะพ่ด็ต่�องคิด็ก�อนิแล�วิจึงพ่ด็	

	 เพราะฉะนัิ�นิการพ่ด็คุยกันินีิ�ก็เป็นิส�วินิหนึิ�งของ	learning	by	doing	และในิหนัิงส่อ
เล�มนีิ�จะชี�ให�เห็นิวิ�าคำาพ่ด็ของคร่มีสารพัด็แบบ	แล�วิก็มีพลังส่งมากต่�อการเรียนิร่�ของ 
ล่กศิึษย์	ถ�าคร่มีทักษะในิการพ่ด็อย�างเหมาะสมและถ่กต่�องต่ามจังหวิะจะโคนิของ 
การเรียนิ	

	 การพ่ด็ของคร่เพ่�อกระตุ่�นิการเรียนิของนัิกเรียนิ	ต่ามแบบที�เรียกวิ�าที�ใช�กันิทั�วิไป	
ภาษาฝึรั�งเขาเรียกวิ�า	IRE	ตั่วิ	I	ค่อ	initiate	เริ�มต่�นิ	อาจจะใช�คำาถาม	อาจจะใช�คำาพ่ด็
บางคำาที�ก�อควิามสนิใจ	แล�วิให�นัิกเรียนิ	response	ค่อตั่วิ	R	ถ�าเป็นิคำาถามก็ให�นัิกเรียนิ	 
response	เป็นิคำาต่อบ	แล�วิตั่วิ	E	ค่อ	evaluation	คร่ประเมินิวิ�าเด็็กเป็นิอย�างไร	นีิ� 
เป็นิแบบที�ใช�กันิอย่�โด็ยทั�วิไป	แต่�วิ�าต่ามหนัิงส่อเล�มนีิ�เขาบอกวิ�าจะให�ดี็ควิรจะเป็นิ	IRF	 
แทนิตั่วิ	E	ด็�วิยตั่วิ	F	ค่อ	feedback	หมายควิามวิ�าพอคร่ประเมินิแล�วิไม�ใช�ประเมินิถ่ก 
หร่อผิู้ด็	หร่อเหมาะสมหร่อไม�เหมาะสม	แต่�วิ�ามีการต่อบ	feedback	นัิกเรียนิไปวิ�า 
ที�เขาพ่ด็เป็นิอย�างไร	ซึ้ำ�งหนัิงส่อบอกวิ�าตั่วิ	F	ไม�ควิรจะเป็นิ	feedback	แต่�ควิรจะเป็นิ	 
feed	forward	ค่อหมายควิามวิ�าเป็นิการพ่ด็สนิองเด็็กเพ่�อให�เด็็กคิด็ต่�อไปอีกอย�างนีิ�
เป็นิต่�นิ	ทั�งหมด็นีิ�เป้าหมายเพ่�อให�นัิกเรียนิเรียนิได็�ในิมิติ่ที�ลึก	เป็นิ	deep	thinking	skill	

	 ในิซี้ำรีส์ของ	Online	PLC	คราวินีิ�ก็เพ่�อที�จะให�คร่ที�ได็�นิำาเอาต่�นิฉบับชุด็นีิ�ไปทด็ลองใช�	 
แล�วิเอามาแชร์กันินิะครับ	เพ่�อการเรียนิร่�ร�วิมกันิในิเร่�องคำาพ่ด็ของคร่เพ่�อกระตุ่�นิให�เด็็ก 
ได็�คิด็	ได็�เรียนิเยอะ	ไม�มีจบสิ�นิ	พัฒนิาได็�ไม�จบสิ�นิ	เรียนิร่�ได็�ไม�จบสิ�นิ	ที�เขียนิไวิ�ในิ
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หนัิงส่อนีิ�เป็นิเพียงตั่วิอย�าง	หร่อวิ�าเป็นิเพียงการจุด็ชนิวินิเท�านัิ�นิ	แล�วิที�เรามา	PLC	กันินีิ� 
ก็เช�นิเดี็ยวิกันิ	โด็ยมีเป้าหมายเพ่�อให�คร่มาเรียนิร่�กันิ”

	 หลักคิด็ในิการออกแบบกระบวินิการเรียนิร่�ของเวิทีสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่ทั�ง	๔	ครั�ง	 
คุณ์คร่ใหม�	-	วิิมลศึรี	ศุึษิลวิรณ์์	ใช�คลิปจากห�องเรียนิของคุณ์คร่ต่�นิเร่�องที�มีควิามยาวิ
ประมาณ์	๕	นิาที	คราวิละ	๕	เร่�อง	มาเป็นิจุด็	initiate	การเสวินิา	โด็ยมีผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ 
เป็นิผู่้�	response	หลัก	เพ่�อทำาการ	feed	forward	ให�คร่ต่�นิเร่�องและคร่ที�เข�ามาร�วิมเรียนิร่� 
กับวิง	มองเห็นิประเด็็นิเรียนิร่�ที�นิ�าสนิใจจากกรณี์ศึึกษาที�ยกขึ�นิมาเป็นิตั่วิอย�างร�วิมกันิ	

	 จากการแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�ร�วิมกันิอย�างเข�มข�นิในิเวิทีแรก	คุณ์คร่ปาด็	-	ศีึลวัิต่	ศุึษิลวิรณ์์	 
ได็�ตั่�งข�อสังเกต่วิ�า	“ต่�องขอขอบคุณ์คุณ์คร่ทุกท�านิเลยนิะครับ	ที�เอาตั่วิอย�างมาเรียนิร่�
ด็�วิยกันิ	ทำาให�ผู้มเองได็�เรียนิร่�อะไรอีกมาก	โด็ยเฉพาะในิขั�นิของการ	initiate	ด็�วิย
ประสบการณ์์ที�นิ�าสนิใจ	หร่อประสบการณ์์แปลกๆ	เช�นิเสียงนิำ�าจากห�องเรียนิของคุณ์คร่
กิ�ฟ	initiate	ด็�วิยข�าวิจากห�องเรียนิของห�องเรียนิคุณ์คร่กิ�ก	และ	initiate	การ	dialogue	
ด็�วิยงานิของเด็็กจากห�องเรียนิของคุณ์คร่กลอย	ตั่วิที�คร่หยิบมา	initiate	แต่�ละอย�าง 
มันิส�งผู้ลต่�อนิำ�าหนัิกและโฟกัสของการ	dialogue	ที�ไม�เหม่อนิกันิ	ประสบการณ์์แปลกๆ	 
มันิก็ให�	dialogue	ในิแบบที�มีลักษณ์ะแบบไปทางควิามร่�สึกนึิกคิด็และโปร�งเบามากที�สุด็	 
ถ�าเทียบกับ	๓	แบบ	แบบของข�าวิก็จะอย่�ต่รงกลางๆ	มันิมี	content	อย่�ระดั็บหนึิ�ง	 
แต่�ก็ยังมีควิามโปร�งเบาอย่�ระดั็บหนึิ�ง	พอมาถึงการเอางานิมาเปน็ิจุด็	initiate	มนัิก็จะให�	
dialogue	ที�มีโฟกัสและมีนิำ�าหนัิกมาก	ซึ้ำ�งมีข�อดี็ข�อเสียต่�างกันิ	ถ�าเราต่�องการ	dialogue	
ที�มีโฟกัสมีนิำ�าหนัิก	งานินีิ�ร่�สึกวิ�าจะให�ผู้ลส่ง	แต่�ในิทางกลับกันิ	งานิก็จะให�บรรยากาศึ 
ของการ	dialogue	ซึ้ำ�งโปร�งเบานิ�อยลง	ถ�าเทียบกับตั่วิอ่�นิๆ	หร่อตั่วิอ่�นิมันิให�ควิามโปร�งเบา 
แต่�วิ�ามันิจะต่�องมีปัญหาในิการคุมให�ส่�เป้าหมายของชั�นิเรียนิอีกนิะครับ	

	 ดั็งนัิ�นิต่อนินีิ�ผู้มกำาลังร่�สึกวิ�าจาก	๓	-	๔	ตั่วิอย�างที�ผู้�านิมานีิ�	ทำาให�เริ�มมองเห็นิแล�วิ
วิ�าคร่นิ�าจะลองทำาควิามร่�จักกับเคร่�องม่อ	initiate	ที�แต่กต่�างกันิแล�วิก็ร่�จุด็อ�อนิจุด็แข็ง 
ของมันิ	แล�วิลองออกแบบวิ�าทำาอย�างไรให�	dialogue	ของเรามีควิามโปร�งเบา	ราบร่�นิ	 
ขณ์ะเดี็ยวิกันิก็มีโฟกัส	มีนิำ�าหนัิก	ที�จะไปส่�เป้าหมายของชั�นิเรียนิ	พ่ด็ง�ายๆ	วิ�าไปส่� 
เป้าหมายของแผู้นิการสอนิได็�ด็�วิย	การปรบัสัด็ส�วินิของต่วัิจุด็ประกายหร่อตั่วิที�เราเอามา 
วิางไวิ�ให�เกิด็	dialogue	บางทีอาจจะต่�องใช�หลายๆ	แบบหร่อไม�	สลับไปสลับมาอะไรแบบนีิ�นิะ	 
อันินีิ�ผู้มยังไม�เห็นิทางออกที�ชัด็นิะครับ	แต่�วิ�าเริ�มมองเห็นิวิ�าตั่วิที�เราใช�จุด็	dialogue	 
มันิให�นิำ�าหนัิกกับบรรยากาศึคนิละชนิิด็กันิ	นีิ�ค่อประเด็็นิที�ผู้มอยากจะนิำาเสนิอครับ”
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	 ในิเวิทีสานิเสวินิาครั�งที�	๒	ที�จัด็ขึ�นิเม่�อวัินิพฤหัสบดี็ที�	๓๐	กันิยายนิ	๒๕๖๔	คุณ์คร่เปีย	-	 
วิรรณ์วิรางค์	รักษทิพย์	ได็�นิำาเสนิอคลิปการจัด็กระบวินิการเรียนิร่�ในิช�วิง	‘เพลินิเรียนิร่�’	 
ต่อนิประเมินิปัญหาการกัด็เซ้ำาะชายฝัึ�งบ�านิขุนิสมุทรจีนิ	จ.สมุทรปราการ	ของหนิ�วิยวิิชา
โครงงานิฐานิวิิจัย	ระดั็บชั�นิประถมศึึกษาปีที�	๖	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	ด็�วิยวิิธีิการสร�าง
ควิามเข�าใจในิเหตุ่ปัจจัยของปัญหาการกัด็เซ้ำาะชายฝัึ�งด็�วิยการอุปมาแต่�ละปัจจัยกับ 
ตั่วิผู่้�เล�นิในิเกมการแข�งขันิฟุต่บอล	และใช�การรับชมเกมฟุต่บอลเป็นิตั่วิ	 initiate	 
การสานิเสวินิาในิคาบเรียนิที�มีขึ�นิเพ่�อฝึึกสมรรถนิะในิการทำาโครงงานิฐานิวิิจัยจาก 
การใช�ปัญหาการกัด็เซ้ำาะชายฝัึ�งบ�านิขุนิสมุทรจีนิเป็นิเน่ิ�อหาช�วิยฝึึก	

	 พ่�นิที�ของบ�านิขุนิสมุทรจีนิมีควิามนิ�าสนิใจต่รงที�อย่�ไม�ไกลจากกรงุเทพฯ	อีกทั�งชุมชนิ
มีการด็ำาเนิินิการแก�ปัญหาในิเร่�องการกัด็เซ้ำาะชายฝัึ�งหลากหลายร่ปแบบด็�วิยกันิ	บ�านิขุนิ
สมุทรจีนิจึงเป็นิแหล�งเรียนิร่�เร่�องราวิเกี�ยวิกับภัยพิบัติ่ที�ทางโรงเรียนิเพลินิพัฒนิาจะต่�อง
นิำานัิกเรียนิชั�นิ	๖	ออกไปศึึกษาภาคสนิามทุกปี	แต่�ในิการสอนิให�ผู่้�เรียนิมีควิามเข�าใจ
และเห็นิภาพรวิมของสถานิการณ์์ปัญหา	จนิเกิด็ควิามเข�าใจอย�างถ�องแท�นัิ�นิยังคงเป็นิ
เร่�องที�ยากอย่�พอสมควิร

	 โด็ยเฉพาะอย�างยิ�งในิสถานิการณ์์การระบาด็ของโรคโควิิด็	๑๙	ที�นัิกเรียนิต่�องเรียนิร่� 
อย่�ที�บ�านิ	และไม�สามารถลงไปศึึกษาปัญหาจริงจากพ่�นิที�ภาคสนิามได็�	คณ์ะคร่จึงได็� 
ร�วิมม่อกันิออกแบบกระบวินิการเรยีนิร่�ให�นัิกเรียนิได็�ศึึกษาค�นิควิ�าข�อม่ล	แสด็งควิามคดิ็เห็นิ 
ต่�อปัญหา	และสร�างมโนิทัศึน์ิร�วิมกันิบนิพ่�นิที�การแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�เสม่อนิเพ่�อสร�าง 
ควิามต่ระหนัิกต่�อปัญหาดั็งกล�าวิ

	 แผู้นิการสอนิในิครั�งนีิ�มีควิามร�อยเรียงต่�อเน่ิ�องจากครั�งก�อนิ	ซึ้ำ�งนัิกเรียนิได็�ร่�จัก
กระบวินิการเกิด็	และการหายไปของชายฝัึ�ง	ร่�ข�อม่ลพ่�นิฐานิเกี�ยวิกับบ�านิขุนิสมุทรจีนิ	 
อีกทั�งยังได็�สำารวิจปัจจัยที�ก�อให�เกิด็การงอกและการกัด็เซ้ำาะของชายฝัึ�งมาก�อนิหนิ�านีิ�แล�วิ	 
โจทย์สำาคัญของวัินินีิ�จึงเป็นิการประเมินิปัญหาเพ่�อมองเห็นิจุด็อ�อนิ	และโอกาสในิการ 
แก�ปัญหาการกัด็เซ้ำาะชายฝัึ�งที�บ�านิขุนิสมุทรจีนิ	
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	 ในิการจัด็การเรียนิการสอนิ	คร่ได็�หยิบยกเอาเร่�องที�หลายคนิคุ�นิเคย	นัิ�นิค่อ	เกม 
การแข�งขันิฟุต่บอล	มาเป็นิสถานิการณ์์เทียบเคียงกับสถานิการณ์์การกัด็เซ้ำาะชายฝัึ�ง
ที�บ�านิขุนิสมุทรจีนิ	โด็ยเริ�มจากให�นัิกเรียนิได็�ร่�จักกับฝ่ึายรุก	ฝ่ึายตั่�งรับในิสนิามแข�ง	
ประเมินิศัึกยภาพของผู่้�เล�นิแต่�ละฝ่ึายในิเกมฟุต่บอล	จากนัิ�นิจึงยกสถานิการณ์์ประลอง
ระหวิ�างฝึา่ยรุกที�เป็นิตั่วิการการกดั็เซ้ำาะได็�แก�	ลม	คล่�นิ	และฝ่ึายตั่�งรับได็�แก�	ป่าชายเลนิ	 
สิ�งมีชีวิิต่ที�ก�อให�เกิด็การหมุนิเวีิยนิธิาตุ่อาหารของป่าชายเลนิ	ต่ะกอนิ	กระซ้ำ�า	บริเวิณ์
ชายฝัึ�งซึ้ำ�งนัิกเรียนิได็�เรียนิร่�มาแล�วิวิ�าเปน็ิปัจจัยที�ช�วิยรักษาชายฝัึ�งไวิ�	นิอกจากนีิ�	คร่ยังได็� 
เปิด็ตั่วิผู่้�เล�นิที�อ�อนิแอซึ้ำ�งอย่�บนิชายฝัึ�ง	ได็�แก�	นิากุ�ง	(การทำานิากุ�งจะต่�องมีการขุด็ตั่ก 
หนิ�าดิ็นิที�เกิด็จากต่ะกอนิสะสมออกไป	ทำาให�แผู้�นิดิ็นิหายไปอย�างรวิด็เร็วิโด็ยมนุิษย์)	ซึ้ำ�ง
เป็นิตั่วิการที�ทำาให�ชายฝัึ�งหายไปอย�างรวิด็เร็วิ	ผู่้�เรียนิจะต่�องถ�ายถอด็ประสบการณ์์จาก
สนิามฟตุ่บอลมาส่�สนิามแข�งบ�านิขุนิสมทุรจีนิ	เพ่�อประเมนิิศัึกยภาพในิการตั่�งรับ	และบอก
ได็�วิ�าผู่้�เล�นิคนิสำาคัญของบ�านิขุนิสมุทรจีนิที�ต่�องรักษาไวิ�ค่อใคร	และผู่้�เล�นิที�แสนิอ�อนิแอ 
ที�ทำาให�ชายฝัึ�งโด็นิทำาลายได็�ง�ายค่อใคร	โด็ยในิท�ายที�สุด็	นัิกเรียนิสามารถลงควิามเห็นิ
ได็�วิ�าผู่้�เล�นิที�อ�อนิแอค่อนิากุ�ง	และป่าชายเลนิค่อผู่้�เล�นิที�มีควิามสามารถส่งซึ้ำ�งต่�องรักษาไวิ�	
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	 ในิส�วินิของตั่วิผู่้�สอนิ	คร่เปียได็�เขียนิบันิทึกประสบการณ์์ครั�งนีิ�เอาไวิ�วิ�า...

	 “ผู่้�สอนิได็�ใช�คำาแนิะนิำาในิเร่�องการใช�คำาถาม	และการสร�างการพ่ด็ในิจังหวิะที�สาม	 
มาปรับใช�เพ่�อด็ำาเนิินิการสนิทนิาขับเคล่�อนิบทเรียนิไปส่�เป้าหมายต่ลอด็กระบวินิการเรียนิร่�

	 ในิการใช�คำาถาม	ผู่้�สอนิใช�คำาถามเพ่�อเริ�มการสนิทนิา	ชวินิแลกเปลี�ยนิสิ�งที�สังเกต่	 
ซึ้ำ�งคำาถามสองร่ปแบบนีิ�จะอย่�ในิส�วินิของการเริ�มต่�นิบทเรียนิ	หร่อเม่�อเคล่�อนิคำาถาม 
ไปส่�เร่�องใหม�	และใช�คำาถามชวินิสะท�อนิคิด็	ทำานิาย	เพ่�อให�ผู่้�เรียนิได็�ใคร�ครวิญก�อนิพ่ด็ 
หลังจากการสนิทนิาด็ำาเนิินิไประยะหนึิ�ง

	 ส�วินิการใช�จงัหวิะที�สาม	ผู่้�สอนิได็�ใช�วิิธีิชวินิให�ออกควิามเห็นิ	ชวินิขยายควิาม	พ่ด็ใหม�	 
ใช�ถ�อยคำาใหม�	ทำาควิามชัด็เจนิ	สรุป	ทำานิาย	ซึ้ำ�งผู่้�สอนิจะสลับแต่�ละวิิธีิกันิไปต่ลอด็ 
บทเรียนิ	เพ่�อกระตุ่�นิการคิด็และการสนิทนิาหลากมุม

	 เม่�อย�อนิด่็บันิทึกวิิดี็โอขณ์ะสอนิ	ผู่้�สอนิเห็นิวิ�าต่นิเองใช�เทคนิิคการกำาหนิด็ผู่้�ต่อบ	 
การกระจายการมีส�วินิร�วิม	และการถามเพ่�อขยายควิาม	เน่ิ�องจากผู่้�สอนิสังเกต่วิ�า	 
การเรียนิออนิไลน์ิในิเด็็กโต่นัิ�นิ	นัิกเรียนิจะขอยกม่อต่อบเองนิ�อยลง	ดั็งนัิ�นิ	การเรียกให� 
ผู่้�เรียนิต่อบจึงเป็นิการขับเคล่�อนิบทเรียนิไปได็�	อย�างไรก็ต่าม	ผู่้�สอนิต่�องมีการเต่รียมการ 
อย�างมากในิชั�นิเรียนิที�มีการเสวินิา	เริ�มตั่�งแต่�การวิางแผู้นิเล่อกจังหวิะคำาถาม	และ 
คาด็การณ์์วิ�า	คำาถามลักษณ์ะนีิ�	ใคร	หร่อนัิกเรียนิกลุ�มใด็ร�วิมต่อบได็�ดี็	การสังเกต่ท�าที 
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ของผู่้�เรียนิหลังพ่ด็คำาถาม	เพ่�อด่็วิ�าใครมีสายต่า	หร่อแสด็งอาการพร�อมต่อบ	รวิมถึง 
การจด็จำาวิ�าใครเคยร่�และบอกเล�าหร่อค�นิควิ�าเร่�องอะไรไวิ�จนิแม�นิยำาในิชั�นิเรียนิ 
ก�อนิหนิ�าบ�าง	การทำาการบ�านิมาก�อนิเช�นินีิ�	ทำาให�สามารถเล่อกผู่้�เรียนิโด็ยไม�สร�าง 
ควิามอึด็อัด็กด็ด็ันิแก�ผู่้�ที�ถ่กเล่อกให�ต่อบ	นิอกจากนีิ�	ผู่้�สอนิยังได็�ต่รวิจสอบการต่ิด็ต่าม 
การสนิทนิา	รวิมถึงควิามคิด็เห็นิ	ควิามเข�าใจเป็นิระยะผู้�านิคำาถามที�ให�แสด็งออกผู้�านิ
ภาษากาย	เช�นิ	เห็นิด็�วิยยกม่อ	คิด็วิ�าไม�ดี็ให�ทำาสัญลักษณ์์กากบาท	รวิมถึงพยายาม 
แทรกสลับคำาถามจังหวิะที�สามเพ่�อต่ะล�อมเข�าส่�ใจควิามสำาคัญในิบทเรียนินัิ�นิ

	 อย�างไรก็ต่าม	ผู่้�สอนิได็�เห็นิสิ�งที�ควิรปรับปรุงเช�นิกันิ	เริ�มจากในิบางจังหวิะ	ผู่้�สอนิ 
ไม�ได็�ให�เวิลานัิกเรียนิพ่ด็ให�จบ	มีการตั่ด็บทเพ่�อรักษาคาบเรียนิให�จบในิเวิลา	สิ�งนีิ�มผีู้ลเสีย 
ค่อ	ทำาให�นัิกเรียนิขาด็โอกาสที�จะเล�าให�ลึกถึงแก�นิควิามคิด็	หร่อสิ�งที�อยากส่�อสาร 
ออกมาจริงๆ	ซึ้ำ�งผู่้�สอนิควิรสร�างคำาถามจากคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิ	มากกวิ�าจะกังวิลกับคำาถาม 
ที�เต่รียมมา	เพ่�อให�คำาพ่ด็ของเพ่�อนิที�กล�าเปิด็ใจคนิแรก	เป็นิตั่วิกระตุ่�นิประกายควิามคิด็ 
ของคนิอ่�นิให�ล�อมวิงเข�ามามากขึ�นิ	อีกทั�งผู่้�สอนิควิรฝึึกให�เด็็กได็�ใช�ควิามไม�เห็นิพ�อง 
เพ่�อให�เกิด็การเรียนิร่�ร�วิมกันิ	เช�นิ	การหาตั่วิอย�างมาแย�ง	การท�าทายวิ�าสิ�งที�คิด็จะเป็นิ
เช�นิที�วิ�ามาเสมอไปหร่อไม�	รวิมถึงเช่�อเชิญให�ควิามเห็นิต่�างเกิด็ขึ�นิได็�อย่�เสมออย�างปกติ่	 
เพ่�อสร�างให�ควิามปกติ่ใหม�ที�นิ�าต่่�นิต่าต่่�นิใจนีิ�	กลายมาเป็นิวัิฒนิธิรรมการเรียนิร่�ที� 
ทุกคนิคุ�นิเคย”



เพื่ลินเรียนร่�	 คุณ์คร่เปีย	–	วิรรณ์วิรางค์	รักษทิพย์
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การพื่ัฒนาคำร่

บัันทึึกน้�ติ้คิวามีจัากบัทึทึ้�	๘	Professional	Development

	 สาระในิบันิทึกชุด็	สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก	 นีิ�	 มีสองเป้าหมาย	 ค่อ 
เพ่�อพัฒนิานัิกเรียนิ	กับพัฒนิาคร่	ในิบันิทึก	๑๓	ต่อนิที�ผู้�านิมา	เนิ�นิบทบาทของคร่	 
ในิการใช�การสอนิเสวินิาเพ่�อการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิ	แต่�ต่อนิที�	๑๔	นีิ�	จะเป็นิเร่�อง
การใช�การสอนิเสวินิาเพ่�อการเรียนิร่�ของคร่	เป็นิการเรียนิร่�จากการทำาหนิ�าที�คร่	 
หร่อเรียนิร่�จากห�องเรียนิ	โด็ยมีปัจจัยเอ่�อ	๔	ประการค่อ	(๑)	การสอนิเสวินิา	 
ที�นัิกเรียนิแสด็งบทบาทอย�างอสิระและสร�างสรรค	์(๒)	คร่รวิมต่วัิกันิ	เรียนิร่�เป็นิทีม	 
ที�เรียกวิ�า	“ชุมชนิเรียนิร่�ของคร่”	(PLC	-	Professional	Learning	Community)	 
(๓)	มีการเกบ็ข�อม่ลพฤติ่กรรมของนิกัเรียนิและของคร่ในิห�องเรยีนิ	สำาหรบันิำามาเปน็ิ 
ข�อม่ลประกอบการเรยีนิร่�	โด็ยการบนัิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิ	และบันิทึกเสียง	(๔)	มคีร่พี�เลี�ยง	
(mentor)	ช�วิยสนัิบสนุินิการเรียนิร่�	

	 ประเด็็นิสำาคัญค่อ	กิจกรรมนีิ�ควิรเป็นิส�วินิหนึิ�งของการบริหารจัด็การโรงเรียนิ
อย�างเป็นิทางการ	ฝ่ึายบริหารจัด็เวิลาทำางานิสำาหรับกิจกรรมนีิ�อย�างสมำ�าเสมอ	เช�นิ
สัปด็าห์ละครั�ง	ครั�งละ	๒	-	๓	ชั�วิโมง	นิอกจากจัด็เวิลาให�แก�กิจกรรมนีิ�	ฝ่ึายบริหาร
ยังให�ทรัพยากรสนัิบสนุินิ	ได็�แก�	(๑)	ห�องประชุมที�เอ่�อควิามสะด็วิกในิการประชุม	 
(๒)	จัด็ให�มีพี�เลี�ยง	(mentor)	ที�เก�ง	และที�สำาคัญ	(๓)	จัด็หาเคร่�องถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิ 
มุมถ�ายกวิ�างและรับเสียงได็�ไวิ	๑	เคร่�อง	เคร่�องบันิทึกเสียงขนิาด็เล็ก	๑	เคร่�อง	ซึ้ำ�ง
ในิเวิลานีิ�ทั�งสองเคร่�องราคารวิมกันินิ�าจะเพียงหม่�นิกวิ�าบาท	และหากซ่้ำ�อจำานิวินิมาก
ราคานิ�าจะลด็ลงไปได็�มาก	

๑๔
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	 กิจกรรมนีิ�สำาคัญมากสำาหรับคร่เด็็กเล็ก	และคร่ประถม	แต่�ในิคร่สอนิเด็็กโต่ค่อ
นัิกเรียนิชั�นิมัธิยมก็จำาเป็นิเช�นิกันิ	โด็ยจุด็เนิ�นินิ�าจะต่�องต่�างกันิ	และแต่กต่�างกันิไป
ต่ามโรงเรียนิที�ด่็แลเด็็กจากครอบครัวิที�มีชีวิิต่ควิามเป็นิอย่�แต่กต่�างกันิ	ในิช�วิงที� 
ผู้มกำาลังเขียนิบันิทึกนีิ�	 ได็�มีโอกาสฟังผู่้�ร่�พ่ด็กันิวิ�านัิกเรียนิหลุด็ออกจากระบบ 
การศึึกษามากที�สุด็ต่อนิเรียนิชั�นิ	ม. ๒	และนัิกเรียนิชั�นินีิ�มีปัญหาด็�านิพฤติ่กรรม 
ส่งที�สุด็	จึงเกิด็ควิามคิด็วิ�านิ�าจะมีการวิิจัยทด็ลองใช�วิิธีิสอนิแนิวิสานิเสวินิาเพ่�อป้องกันิ
ปัญหาพฤติ่กรรม	และการหลุด็ออกนิอกระบบการศึึกษาในินัิกเรียนิชั�นิ	ม. ๒	ของ
โรงเรียนิที�มีสถิติ่การออกจากโรงเรียนิกลางคันิส่ง	

	 หนัิงส่อแบ�งกิจกรรมพัฒนิาคร่	โด็ยใช�การจัด็การเรียนิการสอนิเสวินิาออกเป็นิ	 
๗	กิจกรรมค่อ	(๑)	การฝึึกก�อนิด็ำาเนิินิการ	(๒)	การฝึึกโด็ยพี�เลี�ยง	(๓)	การบันิทึก 
วีิดิ็ทัศึน์ิ	และบันิทึกเสียง	(๔)	วิงจรการวิางแผู้นิ	ปฏิิบัติ่	และทบทวินิ	(๕)	ด็ำาเนิินิการ 
ทั�งโรงเรียนิ	(๖)	วัิสดุ็และการเรียนิร่�ของทีมคร่	(๗)	การติ่ด็ต่ามผู้ลและสนัิบสนุินิ	

การืฝึึกก่อน้ดำาเน้ิน้การื (Induction and training)

	 การฝึึกก�อนิด็ำาเนิินิการต่�องจำาเพาะต่�อแต่�ละโครงการ	หลักการร�วิมค่อคร่ต่�อง
เข�าใจคุณ์ค�าของโครงการทั�งต่�อนัิกเรียนิและต่�อต่นิเอง	จะกล�าวิถึงรายละเอียด็ 
ในิหัวิข�อ	“หนิ�วิยบทนิำา”	(orientation	units)	ข�างหนิ�า

การืฝึึกโดยืพู่�เลัี�ยืง (Mentoring)

	 เน่ิ�องจากการทำาหนิ�าที�คร่เป็นิกิจกรรมที�ต่�องการการฝึึกทั�งเชิงเจต่คติ่	คุณ์ค�า	 
ทักษะ	และควิามร่�	(AVSK	-	Attitude,	Values,	Skills,	Knowledge)	การมี 
พี�เลี�ยงที�มีประสบการณ์์และควิามสามารถส่งกวิ�าช�วิยให�คำาแนิะนิำา	(mentoring)	จงึ 
มีควิามจำาเป็นิยิ�ง	

	 คำาแนิะนิำาสำาคัญค่อ	 ให�หลีกเลี�ยงวิิธีิทำาหนิ�าที�พี�เลี�ยงแบบใช�ควิามสัมพันิธ์ิ 
เชิงอำานิาจ	เนิ�นิทำาหนิ�าที�ต่รวิจสอบ	พี�เลี�ยงควิรทำาหนิ�าที�สร�างบรรยากาศึการเรียนิร่�	 
(ของคร่และของพี�เลี�ยง)	อย�างเป็นิทีม	มีการอภิปรายอย�างเปิด็ใจ	ให�คำาแนิะนิำาแบบ
ไม�ตั่ด็สินิ	
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	 หนิ�าที�ของพี�เลี�ยง	ได็�แก�	(๑)	ทำาควิามเข�าใจเป้าหมายของโครงการ	และวัิสดุ็
สนัิบสนุินิ	อย�างถ�องแท�	(๒)	สร�างควิามสัมพันิธ์ิในิการอภิปรายในิกลุ�มเพ่�อนิ
ร�วิมวิิชาชีพต่ามแนิวิทางของการสานิเสวินิาต่ามที�กล�าวิในิบันิทึกที�ผู้�านิมา	ได็�แก�	 
ใช�หลักการของการสอนิแนิวิสานิเสวินิา	ซึ้ำ�งได็�แก�	ร�วิมกันิเป็นิทีม	ต่�างต่อบแทนิ	 
สนัิบสนุินิซึ้ำ�งกันิและกันิ	ร�วิมต่รวิจสอบข�อม่ลหลักฐานิ	และมีเป้าหมายชัด็เจนิ	 
(๓)	ชี�แนิะ	mentee	ให�ด็ำาเนิินิโครงการได็�ลุล�วิง	(๔)	ช�วิย	mentee	ให�วิางแผู้นิ
กิจกรรมแต่�ละช�วิง	 ติ่ด็ต่ามควิามก�าวิหนิ�า	และร�วิมกันิประเมินิ	 (๕)	 บันิทึก 
การตั่ด็สินิใจช�วิงวิางแผู้นิ	การกำาหนิด็เป้าหมาย	และข�อสรุปที�ต่กลงกันิ	(๖)	ด่็แล
วิ�ามีการบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิ	และบันิทึกเสียงต่ามที�กำาหนิด็	มีการจัด็ทำาดั็ชนีิและเก็บ 
อย�างเป็นิระบบ	

	 ขอยำ�าวิ�า	 ควิามรับผิู้ด็ชอบสำาคัญของพี�เลี�ยงค่อ	 การบันิทึกการตั่ด็สินิใจ 
ช�วิงวิางแผู้นิ	การกำาหนิด็เป้าหมาย	และข�อสรุปที�ต่กลงกันิ	

	 ข�อสังเกต่สำาคัญอีกประเด็็นิหนึิ�งค่อกิจกรรม	mentoring	 เช่�อมโยงอย่�กับ 
การปฏิิบัติ่	มีการปฏิิบัติ่ร�วิมกันิเป็นิศ่ึนิย์กลาง	การให�คำาแนิะนิำาโด็ยไม�มีการปฏิิบัติ่
ร�วิมกันิเรียกวิ�า	counseling	

การืบ้น้ทึกวีดิท้ศน้์ แลัะบ้น้ทึกเสียืง (Video and audio recording)

	 นีิ�ค่อข�อม่ลสำาคัญให�คร่ได็�เรียนิร่�จากการปฏิิบัติ่	จากการให�ข�อม่ลป้อนิกลับ 
แก�ต่นิเอง	(self-feedback)	และให�ข�อม่ลป้อนิกลับซึ้ำ�งกันิและกันิ	(peer	feedback)	

	 เสียงและภาพเคล่�อนิไหวิช�วิยให�นิำามาทบทวินิร�วิมกันิวิ�าคำาพ่ด็ที�คร่/	นัิกเรียนิ	
ใช�มีควิามเหมาะสมเพียงไร	มีล่�ทางให�ปรับปรุงได็�อย�างไรบ�าง	นิอกจากคำาพ่ด็แล�วิ	 
กิริยาท�าทางสีหนิ�าส่�อสารออกมาอย�างเหมาะสมหร่อไม�	เป็นิข�อม่ลที�เม่�อสงสัย 
ก็นิำามาต่รวิจสอบเพ่�อเรียนิร่�ได็�

	 ในิบางประเทศึ	การถ�ายร่ปและถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ินัิกเรียนิอย่�ภายใต่�กฎีหมายควิบคุม	
ทำาให�ยุ�งยาก	ในิประเทศึไทยไม�มีปัญหานีิ�	แต่�ก็นิ�าจะแจ�งให�ผู่้�ปกครองนัิกเรียนิทราบ
หร่อให�คำายินิยอม	เพ่�อไม�ให�เกิด็ปัญหาข�อขัด็แย�งในิภายหลัง	
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วงจุรืการืวางแผู้น้ ต้�งเป้า ปฏิิบ้ติ แลัะทบทวน้ 
(Cycles of planning, target-setting, teaching and review) 

	 สรุปจากในิหนัิงส่อ	ลากเข�าบริบทโรงเรียนิไทย	กิจกรรมควิรเริ�มจากกิจกรรม
ปฐมนิิเทศึ	๒	วัินิ	ต่ามด็�วิยกิจกรรม	(วิางแผู้นิ	ปฏิิบัติ่	ทบทวินิ)	วิงจรละ	๒	สัปด็าห์	 
มีกิจกรรมทบทวินิใหญ�	๑	วัินิ	ต่อนิกลางเทอม	และ	๑	วัินิต่อนิสิ�นิเทอม	ด็ำาเนิินิการ 
ต่�อเน่ิ�องทุกเทอม	

ดำาเน้ิน้การืท้�งโรืงเรืียืน้ (Whole school buy-in)

	 กิจกรรมพัฒนิาคร่ที�ฝัึงแทรกอย่�ในิการสอนิเสวินิานีิ�	จะได็�ผู้ลดี็จริงๆ	ต่�องเป็นิ
กิจกรรมที�บ่รณ์าการอย่�ในิงานิประจำาของโรงเรียนิ

ว้สดุแลัะการืเรืียืน้รืู้ของท่มคำรืู (Materials and professional study)

	 หลักการสำาคัญค่อ	คร่เรียนิร่�จากการสงัเกต่การสอนิของต่นิเองและของเพ่�อนิคร่	 
บันิทึกชุด็	“สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก”	นีิ�	ตั่�งใจให�เป็นิวัิสดุ็ประกอบการเรียนิร่� 
ของทมีคร่	ต่ามในิหัวิข�อย�อยนีิ�	วัิสดุ็สำาคัญค่อบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิและเสียงของการเรยีนิร่�	 
๑	คาบ	ทุกๆ	๒	สัปด็าห์	ที�เม่�อนิำาเอามาเรียนิร่�ในิกระบวินิการ	PLC	ที�จะกล�าวิต่�อไป	 
จะเห็นิควิามก�าวิหนิ�าของคร่	และของนัิกเรียนิ	อย�างนิ�าช่�นิใจ	

การืติดตามผู้ลัแลัะสน้้บสนุ้น้ (Monitoring and support)

	 หนัิงส่อให�ข�อม่ลของโครงการทด็ลองในิอังกฤษ	ที�สนัิบสนุินิโด็ย	EEF	ในิปี	2014	-	2017  
วิ�ามีทีมสนัิบสนุินิไปเยี�ยมโรงเรียนิเพ่�อต่อบคำาถาม	และร�วิมกันิเอาบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิ
และบันิทึกเสียงมาร�วิมกันิเรียนิร่�	 อย�างนิ�อยโรงเรียนิละ	๑	ครั�งในิโครงการ 
ซึ้ำ�งใช�เวิลา	๒๐	สัปด็าห์	

	 เขาแนิะนิำาวิ�า	โรงเรียนิที�อย่�ใกล�กันิอาจสนัิบสนุินิซึ้ำ�งกันิและกันิโด็ยผู้ลัด็เปลี�ยนิกันิ 
ทำาหนิ�าที�ฝ่ึายเย่อนิไปเยี�ยมแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�	
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กิจุกรืรืมเตรืียืมคำวามพูรื้อม (Orientation units)

	 นีิ�ค่อส�วินิของการร�วิมกันิทำาควิามเข�าใจควิามร่�เชิงทฤษฎีี	หลักการของแนิวิปฏิิบัติ่	 
และวิางแนิวิทางของโครงการร�วิมกันิโด็ยมีเอกสารให�อ�านิก�อนิ	(ในิกรณ์ีของไทย	 
ก็ค่อบันิทึกชุด็นีิ�)	ทั�งคร่และพี�เลี�ยงในิโครงการต่�องเข�าร�วิม	โด็ยแต่�ละหนิ�วิยใช�เวิลา 
ไม�เกินิ	๑	ชั�วิโมง	จะด็ำาเนิินิการรวิด็เด็ยีวิให�เสรจ็ภายในิ	๒	วัินิก็ได็�	หร่อจะกระจายไป 
จัด็วัินิละ	๑	หนิ�วิยก็ได็�

	 ต่ามในิหนัิงส่อมี	๗	หนิ�วิยเต่รียมควิามพร�อม	ค่อ	

  หน�วย์ทีี่� ๑ วางแผนโครูงการู	มีเป้าหมายเพ่�อให�ผู่้�เกี�ยวิข�องทั�งหมด็ร�วิมกันิ
ทำาควิามเข�าใจโครงการ	และกำาหนิด็กิจกรรมของโครงการ	เช�นิ	กำาหนิด็ 
วัินิเวิลาของหนิ�วิยที�	๒	-	๖	กำาหนิด็วินัิทบทวินิใหญ�กลางเทอมและปลายเทอม	 
กำาหนิด็ระยะเวิลาของหนึิ�งวิงจร	(ไม�จำาเป็นิต่�อง	๒	สัปด็าห์อย�างในิหนัิงส่อ)	 
การนัิด็หมายกบัพี�เลี�ยง	ต่รวิจสอบวิ�ามีวัิสดุ็	(เคร่�องบันิทึกเสียง	และวีิดิ็ทัศึน์ิ)	 
ที�เหมาะสมไวิ�ใช�งานิ	การแจ�งนัิกเรียนิ	ผู่้�ปกครอง	คณ์ะกรรมการโรงเรียนิ	 
เป็นิต่�นิ	

  หน�วย์ทีี่� ๒ การูสอนแนวสานเสวนา	หลักการและท�าที	ทำาควิามเข�าใจ 
และยอมรับการเข�าสังเกต่และบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิ	และเสียง	นิำามาวิิเคราะห์	 
วิิธีิแยกแยะระหวิ�างการพ่ด็ในิห�องเรียนิเพ่�อทวินิควิามจำากับการพ่ด็เพ่�อ
กระตุ่�นิการคิด็	หากพบแบบหลังมีวิิธีิแยกระดั็บอย�างไร	เข�าใจควิามแต่กต่�าง 
ระหวิ�างการสอนิแนิวิสานิเสวินิากับการสอนิแนิวิเดิ็ม	สานิเสวินิากับการ 
โต่�แย�งต่�างกันิอย�างไร	 มีวิิธีิทำาให�การโต่�แย�งมีบทบาทเด็�นิในิการพ่ด็ 
ในิห�องเรียนิได็�อย�างไร	คร่ที�มีส�วินิเกี�ยวิข�องกับโครงการคล�ายๆ	กันิจะ 
เช่�อมโยงส่�โครงการนีิ�ได็�อย�างไร	จะกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิพ่ด็ได็�อย�างไร	สิทธิิ
ในิการเงียบกับสิทธิิในิการพ่ด็จะต่�องได็�รับการยอมรับอย�างไร	จะช�วิยเหล่อ
นัิกเรียนิที�มีปัญหาการพ่ด็และแสด็งออกอย�างไร	
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  หน�วย์ทีี่� ๓ การูสอนแนวสานเสวนา กรูอบแนวที่างปฏิิบัติ	เป็นิการนิำาประเด็็นิ 
สำาคัญจากบันิทึกที�	๘	กรอบปฏิิบัติ่ที�	๔	พ่ด็เพ่�อสอนิ	(teaching	talk)	
มาทำาควิามเข�าใจร�วิมกันิ	รวิมทั�งทำาควิามเข�าใจกรอบปฏิิบัติ่อีก	๗	กรอบ	 
และร�วิมกันิเปรียบเทียบกับวิิถีปฏิิบัติ่ในิปัจจุบันิ	 และร�วิมกันิกำาหนิด็ 
การเปลี�ยนิแปลงที�สำาคัญ	

  หน�วย์ทีี่� ๔ ฟััง อ�าน ดูั	บันิทึกเสียงการสนิทนิาในิห�องเรียนิ	๕	-	๗	นิาที	 
(หากมอีย่�ในิร่ปวีิดิ็ทัศึน์ิ	จัด็การเปลี�ยนิเป็นิบันิทึกเสียง)	นิำามาถอด็เสยีงเป็นิ
เอกสาร	ในิเอกสารมีระบุวิ�าคร่หร่อนัิกเรียนิพ่ด็	โด็ยไม�ต่�องระบุช่�อ	แล�วิเอา
เฉพาะเสียงมาฟังร�วิมกันิ	ให�ร�วิมกันิวิิเคราะห์วิ�า	(๑)	คร่พยายามทำาอะไร	 
(๒)	เป็นิการพ่ด็เพ่�อสอนิในิระดั็บใด็	(๓)	ได็�ยินินัิกเรียนิพ่ด็เพ่�อเรียนิ 
ในิระดั็บใด็	

	 	 หลังจากนัิ�นิแจกกระด็าษเอกสารถอด็เสียง	และให�ฟังเสียงอีกครั�งหนึิ�ง 
แล�วิอภิปรายร�วิมกันิเร่�อง	(๑)	หาช�วิงที�เม่�อคร่ตั่�งคำาถาม	นัิกเรียนิต่อบเป็นิ 
คำาพ่ด็ต่�อเน่ิ�องกันิหลายขั�นิต่อนิจนิบรรลุคำาต่อบ	 (๒)	หาช�วิงที�เม่�อคร่ 
ตั่�งคำาถาม	นิักเรียนิต่อบแล�วิจบ	(๓)	ต่รวิจหาช�วิงที�หลายคำาถามนิำาไปส่� 
การอภิปรายที�เข�มข�นิต่�อเน่ิ�อง	(๔)	ต่ามข�อ	๓	หากการอภิปรายไม�เข�มข�นิ 
และต่�อเนิ่�อง	ร�วิมกันิอภิปรายวิ�าคร่ควิรตั่�งคำาถามอย�างไร	เพ่�อให�ได็�การ
อภิปรายที�เข�มข�นิและต่�อเน่ิ�อง	

	 	 ขั�นิที�	๓	ให�กลุ�มด่็วีิดิ็ทัศึน์ิ	(ทั�งฟังและด่็)	และร�วิมกันิอภิปรายวิ�า	(๑)	เห็นิ
อวัิจนิภาษา	ที�ไม�รับร่�ต่อนิฟังต่อนิใด็บ�าง	อวัิจนิภาษานัิ�นิๆ	มีผู้ลต่�อการพ่ด็
อย�างไร	(๒)	การได็�สังเกต่การณ์์สอนิสั�นิๆ	นีิ�	๓	ครั�ง	ข�อตั่ด็สินิต่�างไปจาก
ต่อนิได็�ฟังอย�างเดี็ยวิมากแค�ไหนิ	ในิลักษณ์ะใด็	อะไรเป็นิตั่วิทำาให�ต่�าง	

 



• •๑๘๘

  หน�วย์ทีี่� ๕ พูื่ดั อ�าน เข้ีย์น	เนิ�นิทำาควิามเข�าใจควิามสัมพันิธ์ิระหวิ�าง 
ภาษาพ่ด็กับภาษาเขียนิ	ซึ้ำ�งมีควิามแต่กต่�างในิแต่�ละประเทศึ	และแต่�ละพ่�นิที� 
ในิประเทศึเดี็ยวิกันิ	ด่็รายละเอียด็ได็�ในิบันิทึกที�	๒	โจทย์ที�นิำามาหาร่อกันิ 
ควิรมาจากปัญหาที�คร่ประสบในิเร่�องการพ่ด็และเขียนิของนัิกเรียนิ	

  หน�วย์ทีี่� ๖ สานเสวนาและหลักสูตรู	อภิปรายร�วิมกันิเร่�องการบรรจุการฝึึก
พ่ด็ไวิ�ในิหลักส่ต่ร	เช่�อมโยงกับรายวิิชา	หร่อสาระการเรยีนิร่�	(การพ่ด็กระตุ่�นิ
การคิด็และนิำาไปส่�ควิามเข�าใจ	โด็ยเฉพาะอย�างยิ�งควิามเข�าใจระดั็บลึก 
และเช่�อมโยง)	โด็ยต่�องแยกระหวิ�างชั�นิประถมกับมัธิยมและอุด็ม	

	 	 -	 ชัิ�นประถีม ทำาอย�างไรจึงจะทำาให�มีการให�ควิามสำาคัญต่�อการพ่ด็ทั�วิทั�ง 
หลักส่ต่ร	ทำาอย�างไรคร่ประจำาวิิชาจึงจะช�วิยคร่ประจำาชั�นิยกระดั็บคุณ์ภาพ 
ของการพ่ด็ในิวิิชาที�ต่นิไม�ใช�ผู่้�เชี�ยวิชาญ	

	 	 -	 ชั�นิมัธิยมและอุด็ม	ในิกรณี์ของรายวิิชา	ทำาอย�างไรจึงจะมีการยกระดั็บ 
การพ่ด็ในิห�องเรียนิส่�สานิเสวินิา	 (ไม�ใช�ส่�อสารสาระวิิชาเท�านัิ�นิ)	
ธิรรมชาติ่ของแต่�ละสาขาวิิชาหร่อรายวิิชานิำาไปส่�การพ่ด็ที�มีธิรรมชาติ่
เป็นิการเสวินิาได็�อย�างไร	ลักษณ์ะจำาเพาะของแต่�ละสาขาวิิชานิำาไปส่� 
การประยุกต์่ใช�กรอบปฏิิบัติ่บางกรอบมากกวิ�ากรอบอ่�นิๆ	อย�างไร	

  หน�วย์ทีี่� ๗ ข้้อพึื่งปฏิิบัติ	เป็นิการประชุมสำารวิจควิามพร�อมในิการลงม่อ
ด็ำาเนิินิการพัฒนิาคร่	(ซึ้ำ�งเป็นิการที�คร่ร�วิมกันิพัฒนิาต่นิเอง	โด็ยมีระบบ
สนัิบสนุินิ)	โด็ยต่อบคำาถามต่�อไปนีิ�	ผู่้�เกี�ยวิข�องเข�าใจหลักการในิบันิทึก 
ชุด็นีิ�แล�วิใช�ไหม	แต่�งตั่�งคร่พี�เลี�ยง	(mentor)	แล�วิใช�ไหม	คร่พี�เลี�ยงเข�าใจ
บทบาทของต่นิเองดี็แล�วิใช�ไหม	การตั่ด็สินิใจเร่�องแผู้นิและผู้ลการทบทวินิ
ต่รวิจสอบผู้ลจะต่�องมีการจด็บันิทึก	มีระบบบันิทึกและผู่้�รับผิู้ด็ชอบแล�วิใช�ไหม	 
เคร่�องม่อที�ต่�องการใช�มีพร�อมแล�วิใช�ไหม	ได็�ต่รวิจสอบวิ�าเคร่�องม่อเหล�านัิ�นิ
ใช�การได็�ดี็แล�วิใช�ไหม	เม่�อเปิด็เคร่�องบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิ	และเคร่�องบันิทึกเสียง	 
เสียงที�ออกมาดั็งชัด็เจนิดี็ใช�ไหม	ได็�ทด็สอบต่ำาแหนิ�งวิางกล�องถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิ
หลายๆ	จุด็แล�วิใช�ไหม	เข�าใจกิจกรรมในิแต่�ละวิงรอบแล�วิใช�ไหม	พร�อม 
เริ�มวิงรอบแรกแล�วิใช�ไหม	



• •๑๘๙

	 หากโรงเรียนิไทยจะนิำาไปใช�	 ควิรปรับให�เหมาะสมต่�อบริบทของโรงเรียนิ	 
ไม�จำาเป็นิต่�องมี	๗	หนิ�วิย	จะมากหร่อนิ�อยกวิ�านีิ�	และปรับสาระให�เหมาะสม 
ต่�อบริบทของโรงเรียนิ	และที�สำาคัญควิรใช�กระบวินิการสานิเสวินิา	หากอ�านิต่าม 
ที�เขียนิมา	จะเห็นิวิ�า	ต่�องมีการเต่รียมพร�อมอย�างรอบคอบมาก

	 เน่ิ�องจากบทนีิ�ค�อนิข�างยาวิ	จึงแบ�งช�วิงหลังซึ้ำ�งวิ�าด็�วิยตั่วิกิจกรรมพัฒนิาคร่รวิม	
๘	วิงรอบ	และ	๒	กิจกรรมทบทวินิ	ไปไวิ�ในิบันิทึกที�	๑๕
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เรืื�องเลั่าจุากเวท่สาน้เสวน้าเพูื�อพู้ฒน้าคำรืู

	 เวิทีสานิเสวินิาครั�งที�	๓	ที�จัด็ขึ�นิในิวัินิพฤหัสบดี็ที�	๑๔	ตุ่ลาคม	๒๕๖๔	เป็นิเวิทีที� 
คร่ต่�นิเร่�องทั�ง	๕	คนิ	ที�นิำาเสนิอผู้ลการทด็ลองเอาหลักการสอนิเสวินิาไปใช�ในิชั�นิเรียนิ
ในิเวิทีแรกได็�กลับมาพบกันิอีกครั�ง

	 คุณ์คร่กานิต์่	-	บัวิสวิรรค์	บุญมาวิงษา	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยภ่มิปัญญาภาษาไทย	ระดั็บ
ชั�นิประถมปทีี�	๔	โรงเรยีนิเพลนิิพัฒนิา	ได็�นิำาคลปิการจดั็การเรยีนิการสอนิแผู้นิ	“คุณ์ค�า
ของนิิทานิพ่�นิบ�านิ	๔	ภาค”	มาแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�กับเพ่�อนิคร่	

	 คร่กานิต์่เล�าวิ�าต่อนิแรกร่�สึกกังวิลใจวิ�า	นัิกเรียนิจะสามารถสนิทนิาต่�อยอด็ประเด็็นิ
ในิเร่�องของคุณ์ค�าต่�อไปได็�เร่�อยๆ	หร่อเปล�า	เพราะเร่�องคุณ์ค�าเป็นิเร่�องของการเรียนิร่� 
ในิระดั็บเช่�อมโยงที�เกิด็จากการคิด็ใคร�ครวิญ	และด็�วิยควิามที�ต่นิเองเป็นิม่อใหม�ในิเร่�อง
การสอนิในิแนิวิสานิเสวินิา	จึงได็�ให�เวิลานิักเรียนิเต่รียมตั่วิเรียบเรียงประเด็็นิเร่�องของ
คุณ์ค�าของต่ำานิานิพ่�นิบ�านิเอาไวิ�ล�วิงหนิ�า	

	 ผู้ลปรากฏิวิ�า	มีนัิกเรียนิถึงสองคนิที�กล�าท�าทายต่วัิเองด็�วิยการนิำาเสนิอเร่�องของคณุ์ค�า
ออกมาในิร่ปของเพลงพวิงมาลัยซึ้ำ�งเป็นิเพลงพ่�นิบ�านิที�ได็�เรียนิร่�กันิไปในิสัปด็าห์ก�อนิ	 
ส�วินินัิกเรียนิอีกคนิหนึิ�งตั่�งใจเรียบเรียงคุณ์ค�าออกมานิำาเสนิออย�างเป็นิระบบได็�อย�าง
สมบ่รณ์์แบบ	ซึ้ำ�งเกินิควิามคาด็หมายของคร่ไปมากทีเดี็ยวิ

	 คำาแนิะนิำาที�คร่กานิต์่ได็�นิำาไปปรับใช�ในิการจัด็กระบวินิการเรียนิร่�ครั�งใหม�นีิ�	 ค่อ	 
การขับเคล่�อนิการเรียนิร่�ด็�วิยการใช�คำาถามเพ่�อขับเคล่�อนิการสนิทนิา	แล�วิขยายควิาม 
ด็�วิยคำาวิ�า	“ทำาไม...”	เพ่�อต่�อยอด็ควิามคดิ็ของนิกัเรียนิให�พวิกเขาได็�เล�าเพิ�มเติ่มวิ�าเหต่ใุด็ 
เขาจึงคิด็เช�นินัิ�นิ	ซึ้ำ�งก�อนิเริ�มวิงสนิทนิาคร่ได็�บอกกติ่กาเพ่�อผู้�อนิคลายควิามกังวิลใจ 
ของนัิกเรียนิวิ�าวิงสนิทนิานีิ�จะไม�มีผิู้ด็	ไม�มีถ่ก	แต่�เราจะช�วิยกันิพ่ด็	ช�วิยกันิต่�อยอด็ 
ควิามคิด็จากคำาต่อบของเพ่�อนิออกไป	โด็ยที�เราจะไม�ตั่ด็สินิควิามคิด็ของเพ่�อนิ	และ 
เราจะฟังกันิอย�างตั่�งใจ
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	 เม่�อคร่กานิต์่ย�อนิด่็วีิดิ็ทัศึน์ิการบันิทึกการเรียนิการสอนิก็พบวิ�า	ทันิทีที�คร่เปิด็เวิที 
ให�กับการสนิทนิา	ก็มีนัิกเรียนิอาสาอยากแลกเปลี�ยนิคุณ์ค�าเร่�องของที�ต่นิค�นิพบจาก 
การเรียนิร่�ต่ำานิานิพ่�นิบ�านิ	๔	ภาคกันิอย�างต่�อเน่ิ�อง	และเม่�อคร่ถามแต่�ละคนิลึกลงไปวิ�า
ทำาไมจึงคิด็เห็นิเช�นินัิ�นิ	คร่และเพ่�อนิก็ได็�รับฟังคำาต่อบที�นิ�าทึ�ง	เช�นิ
 
เอิง	:			 	 	หน่ิได็�ร่�วิ�าถ�าโลภมากมนัิจะเปน็ิอย�างไร	หน่ิได็�เรียนิร่�จากเกาะหน่ิเกาะแมวิค�ะ 

เร่�องนีิ�ของหน่ิจะเกริ�นิมาก�อนินิะคะ	(ร�องเป็นิเพลงพวิงมาลัย)

	 	 	 	 			 ...เอ�อระเหยลอยมา	สงขลานัิ�นิมีเกาะมากมี	
	 	 	 	 	ต่ำานิานิเกาะหน่ิเกาะแมวิมีล่กแก�วิมณี์วิิเศึษดี็	
	 	 	 	 	พ�อค�านิำาของมาขายรีบจับจ�ายของกันิทุกนิาที	
	 	 	 	 	พวิกแมวิหมานิ�าเอ็นิด่็เลี�ยงอุ�มช่ดั็�งล่กแก�วิมณี์	
	 	 	 	 	แอบฟังจนิร่�ภาษาได็�นิำาพาล่กแก�วิมณี์นีิ�	
	 	 	 	 	ขโมยล่กแก�วิมณี์ด่็ท�าทีเราจะต่�องรีบหนีิ	
	 	 	 	 	อยากได็�ไม�ร่�จักพอสิ�งนีิ�หนิอไม�เคยได็�มีดี็	
	 	 	 	 	ควิามโลภนัิ�นิมีมากมายสลายหายมลายกลายชีวีิ	
	 	 	 	 	แมวิหน่ิกลายเป็นิเกาะช�างเหมาะเจาะมีหาด็ทรายดี็ดี็	
	 	 	 	 	พวิงเจ�าเอ๋ยวิารี	สมิหลานีิ�นิ�าไปเอย...

คร่กานิต์่	:		โอ�โห...	ปรบม่อให�ก�อนิ	ปรบม่อให�กับเพลงพวิงมาลัย	ช่�นิชมทั�งตั่วิมิกกี�	 
(นัิกเรียนิที�นิำาเสนิอด็�วิยเพลงพวิงมาลัยคนิก�อนิหนิ�านีิ�)	และต่ัวิเอิงเลย 
ที�ท�าทายต่นิเองในิการแต่�งเป็นิเพลงเป็นิกลอนิออกมาไม�ใช�เร่�องง�ายนิะ 
ที�ต่�องสรุปทุกอย�างที�คิด็ออกมาเป็นิกลอนิ	อธิิบายขยายควิามเพิ�มเติ่มได็�เลย
ค�ะเอิง

เอิง	:	 	 	 	ก็ค่อเพราะวิ�าเน่ิ�อเร่�องนีิ�สอนิให�ร่�วิ�าเพราะควิามโลภเหม่อนิคำาวิ�า	โลภมาก 
ลาภหาย	ลาภที�จะหายก็ค่อชีวิิต่ของต่ัวิเอง	ต่ำานิานินีิ�จึงสอนิให�ร่�ถึงคุณ์ค�า 
ของชีวิิต่แล�วิก็สอนิให�ร่�วิ�าโลภมากลาภจะหายค�ะ
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คร่กานิต์่	:		โลภมากลาภหายก็เป็นิสำานิวินิ	เด็็กๆ	ทีนีิ�เร่�องของเอิงนิ�าสนิใจมาก	เพ่�อนิๆ	
มาเปิด็ห่เปิด็ต่าฟังกันิดี็กวิ�า	เร่�องนีิ�ก็นิ�าสนิใจเช�นิเดี็ยวิกันิ	ทำาไมเอิงถึงเล่อก
เร่�องคุณ์ค�าของชีวิิต่	ทำาไมเราไม�มองประเด็็นิอ่�นิ	ประเด็็นินีิ�ด็กีวิ�าประเด็็นิอ่�นิ
อย�างไร	

เอิง	:			 	 	ก็ค่อที�หน่ิเล่อกเร่�องนีิ�ก็เพราะวิ�าหน่ิชอบชีวิิต่แล�วิก็เร่�องควิามโลภค�ะ	บางที
หน่ิก็เป็นิคนิโลภมากค�ะ	หน่ิก็เลยกะวิ�าจะทำาแบบนีิ�ให�เรียนิร่�ด็�วิยตั่วิเอง	 
แล�วิก็ให�คนิอ่�นิเรียนิร่�ด็�วิยค�ะ

คร่กานิต์่	:		นัิ�นิหมายควิามวิ�าเร่�องนีิ�ก็เป็นิข�อคิด็สอนิใจให�หน่ิไม�โลภเหรอ	หร่ออย�างไร	

เอิง	:	 	 	 	ใช�ค�ะ	หน่ิจะได็�ไม�โลภแล�วิ

คร่กานิต์่	:		ยกตั่วิอย�างได็�ไหม

เอิง	:	 	 	 	ก็ค่อส�วินิใหญ�ต่อนิเด็็กๆ	หน่ิเป็นิคนิที�อยากได็�ไปทุกสิ�งทุกอย�างเลย	อะไรเจ๋ง
ก็อยากได็�	อะไรสวิยก็อยากได็�ค�ะ	พ�อกับแม�หน่ิก็สอนิวิ�าถ�าโลภมากมันิจะ 
ไม�ดี็ต่�อตั่วิเองในิภายหลัง	พอหน่ิมาฟังเร่�องนีิ�มันิก็เหม่อนิกันิเลยค�ะ	เวิลา
โลภมากลาภก็จะหาย

คร่กานิต์่	:	มีใครเป็นิแบบเอิงบ�างไหม...	

	 นิอกจากนีิ�ตั่วิคร่เองไม�สามารถคาด็เด็าได็�เลยวิ�าคุณ์ค�าที�นัิกเรียนิค�นิพบจะมีประเด็็นิ
อะไรบ�าง	นัิกเรียนิจะมีมุมมองอย�างไร	ดั็งนัิ�นิคร่จึงต่�องเต่รียมควิามพร�อมก�อนิเข�าสอนิ
ล�วิงหนิ�า	โด็ยการอ�านิงานิเขียนิของนัิกเรียนิ	และมองหาประเด็็นิที�นิ�าสนิใจเพ่�อลอง 
ตั่�งคำาถามต่�อยอด็เพ่�อให�นัิกเรียนิที�นิำาเสนิอและเพ่�อนิๆ	ได็�ร�วิมแสด็งควิามคิด็เห็นิต่�อยอด็ 
กันิไปได็�อีก	สิ�งที�ควิรแก�ไขค่อคร่ยังเป็นิผู่้�ถามคำาถามและเป็นิตั่วิเช่�อมบทสนิทนิาของ 
ทุกคนิเข�าหากันิ	หากคร่เปิด็โอกาสให�นัิกเรียนิได็�ถามเพ่�อนิอาจจะทำาให�ได็�มุมมองที� 
แต่กต่�างหลากหลายไปอีก	เพราะเป็นิมุมมองของเพ่�อนิในิวัิยเดี็ยวิกันิ	ซึ้ำ�งต่อนินีิ�ยงัอาจจะ 
ยังเป็นิเพียงบทสนิทนิาที�เกิด็ขึ�นิด็�วิยคำาถามจากมุมมองของผู่้�ใหญ�ค่อตั่วิคร่เท�านัิ�นิ



คุณ์ค�าติำานานพ่ื่�นบ�าน ๔ ภิาค	 คุณ์คร่กานิต์่	–	บัวิสวิรรค์	บุญมาวิงษา
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การพื่ัฒนาคำร่ (ติ�อ) :  
กิจกรรมคำร่ร�วมกันพื่ัฒนาตินเอง

บัันทึึกน้�ติ้คิวามีจัากบัทึทึ้�	๘	Professional	Development

	 เน่ิ�องจากเน่ิ�อหาเร่�องการพัฒนิาคร่ค�อนิข�างยาวิ	ผู้มจึงแบ�งเป็นิ	๒	บันิทึก	 
โด็ยบันิทึกที�	๑๕	นีิ�	เป็นิเร่�องกิจกรรมที�คร่ร�วิมกันิพัฒนิาต่นิเองและพัฒนิากันิเอง	
โด็ยโรงเรียนิจัด็ระบบสนัิบสนุินิ	‘หนิ�วิยพัฒนิา’	(development	units)

	 นีิ�ค่อกิจกรรมต่ัวิจริงของการร�วิมกันิพัฒนิาต่นิเองของคร่	โด็ยโรงเรียนิมีระบบ
สนัิบสนุินิ	ในิที�นีิ�มีทั�งหมด็	๑๐	หนิ�วิย	ค่อกิจกรรมทบทวินิใหญ�ต่อนิกลางเทอม	 
๑	ครั�ง	กิจกรรมทบทวินิใหญ�ต่อนิสิ�นิเทอม	๑	ครั�ง	และกิจกรรมเป็นิวิงรอบ	๘	วิงรอบ	 
ซึ้ำ�งอาจมองวิ�าเป็นิการวิิจัย	R2R	(Routine	to	Research)	เล็กๆ	ก็ได็�	

	 แต่�ละวิงรอบประกอบด็�วิย	๕	กิจกรรมค่อ	(๑)	วางแผนและกำาหนดัเป้าหมาย  
โด็ยคร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิกำาหนิด็	วิ�าจะด็ำาเนิินิการทด็ลองอะไร	เม่�อสิ�นิวิงรอบจะเห็นิ 
การเปลี�ยนิแปลงอะไรที�การพ่ด็ในิห�องเรียนิ	(๒)	ดัำาเนินการ/ ทดัลอง	โด็ยคร่สอนิ 
บทเรียนิที�วิางแผู้นิไวิ�	(๓)	รวบรวมข้�อม่ล นำามาสงัเกติร�วมกัน	ทีมคร่และคร่พี�เลี�ยง 
ร�วิมกันิด่็วีิดิ็ทัศึน์ิต่อนิที�เล่อก	(๔)	ทบทวนและตีิความ	คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิ
ทบทวินิจากการด่็วิีดิ็ทัศึน์ิวิ�าได็�เกิด็อะไรขึ�นิในิวิงรอบ	หร่อในิบางช�วิงของการเรียนิ	
(๕)	กำาหนดัจุดัพัื่ฒนาติ�อเน่�อง	ร�วิมกันิกำาหนิด็วิ�าในิรอบต่�อไปจะเนิ�นิพัฒนิาอะไร

	 โปรด็สังเกต่วิ�า	 กิจกรรมนีิ�มีลักษณ์ะพิเศึษค่อ	คร่เป็นิผู่้�นิำาการเรียนิร่�และ 
พัฒนิาต่นิเอง	โด็ยจุด็เนิ�นิในิที�นีิ�ไม�ได็�อย่�ที�เน่ิ�อหาสาระวิิชา	(เป็นิเร่�องที�คร่แต่�ละคนิ 
รับผิู้ด็ชอบเอง)	แต่�อย่�ที�วิิธีิการพ่ด็ที�นิำาไปส่�การเรียนิร่�ส่ง	

๑๕
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วงรือบท่� ๑ พู้ฒน้าว้ฒน้ธีรืรืมปฏิิส้มพู้น้ธี์ 

	 อ�างอิงสาระเชิงหลักการในิบันิทึกที�	๕	ของบันิทึกชุด็สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่� 
เชิงรุกนีิ�	กิจกรรมของวิงรอบเริ�มด็�วิยการที�คร่หร่อคร่พี�เลี�ยงบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิการสอนิ
ต่อนิต่�นิเทอมที�มีการอภิปรายเข�มข�นิ	ต่อนิเริ�มวิงรอบคร่	จัด็เวิลาเรียนิให�นัิกเรียนิ
คุยกันิเร่�องการพ่ด็ในิชั�นิเรียนิ	และวิิธีิพ่ด็ให�เกิด็ประโยชนิ์ต่�อการเรียนิร่�ส่งสุด็	 
ในิขั�นิด็ำาเนิินิการคร่ชวินินิกัเรียนิคุยวิ�าในิช�วิงเทอมนีิ�	(หร่อปีนีิ�)	จะหาทางส�งเสรมิให�
นัิกเรียนิทุกคนิได็�พ่ด็ในิชั�นิเรียนิ	อย�างเปิด็ใจและสบายใจได็�อย�างไร	โด็ยเฉพาะอย�าง
ยิ�งนัิกเรียนิที�ขี�อาย	หร่อพ่ด็ไม�คล�อง	รวิมทั�งให�นัิกเรียนิร�วิมกันิกำาหนิด็กติ่กาการพ่ด็ 
และฟังในิชั�นิเรียนิ	และให�ช�วิยกันิสังเกต่และหาทางช�วิยกันิปรับปรุง	ต่อนิปลายวิงรอบ 
คร่หร่อคร่พี�เลี�ยงบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิอีกครั�งหนึิ�ง	 เล่อกนิำาเฉพาะบางต่อนิมาเปิด็ด่็ 
และร�วิมกันิทบทวินิและตี่ควิามประเมินิควิามก�าวิหนิ�า	และร�วิมกันิใช�ประสบการณ์์
ของวิงรอบแรกนีิ�ในิการกำาหนิด็แนิวิทางด็ำาเนิินิการให�เกิด็การพ่ด็ที�ดี็ในิชั�นิเรียนิ	และ
นิำาไปปรึกษากับนัิกเรียนิเพ่�อปรับปรุงกติ่กาการพ่ด็ในิชั�นิเรียนิที�กำาหนิด็ไวิ�ต่อนิต่�นิ 
วิงรอบ	โด็ยอาจช�วิยกันิจัด็หมวิด็หม่�ต่ามในิบันิทึกที�	๕	คร่ร�วิมกันิทบทวินิวิ�านัิกเรียนิ 
คนิไหนิบ�างที�ต่�องการควิามช�วิยเหล่อด็�านิการพ่ด็เป็นิพิเศึษ	และจะช�วิยเหล่ออย�างไร	
 
วงรือบท่� ๒ พู้ฒน้าการืจุ้ดช้้�น้เรืียืน้

	 อ�างอิงสาระเชิงหลักการในิบันิทึกที�	๖	ของบันิทึกชุด็สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่� 
เชิงรุก	นีิ�	เป้าหมายของวิงรอบที�	๒	ค่อ	ทด็ลองจัด็ห�องเรียนิ	และจัด็กลุ�มนัิกเรียนิ	 
เพ่�อให�เอ่�อต่�อการเรียนิด็�วิยสานิเสวินิา	กิจกรรมของวิงรอบเริ�มด็�วิยคร่และคร่พี�เลี�ยง
ร�วิมกันิอภิปรายวิ�า	ในิปัจจุบันิพ่�นิที�ปฏิิสัมพันิธ์ิเพ่�อการเรียนิร่�แบบสอนิเสวินิา	๔	มิติ่	
ค่อ	(๑)	ด็�านิปฏิิสัมพันิธ์ิ	(relations)	(๒)	ด็�านิการจัด็กลุ�ม	(grouping)	(๓)	ด็�านิเทศึะ 
หร่อพ่�นิที�	(space)	(๔)	ด็�านิกาละหร่อเวิลา	(time)	มีลักษณ์ะเป็นิอย�างไร	และ
นิ�าจะปรับปรุงอย�างไรบ�าง	เพ่�อให�การพ่ด็ในิห�องเรียนิสะด็วิกขึ�นิ	โด็ยอาจใช�วีิดิ็ทัศึน์ิ
ที�ถ�ายช�วิงหลังในิวิงรอบที�	๑	เป็นิข�อม่ลประกอบการพิจารณ์า	

	 ในิช�วิงด็ำาเนิินิการ/	ทด็ลอง	คร่มีโอกาสทด็ลองได็�สารพัด็แบบ	เช�นิ	ทด็ลอง 
จัด็เฟอร์นิิเจอร์ในิห�องเสียใหม�	 ให�สนิองการจัด็กลุ�มนัิกเรียนิที�เปลี�ยนิแปลงได็� 
หลายแบบ	(ทั�งชั�นิ	กลุ�มย�อย	และคนิเด็ยีวิ)	อย�างรวิด็เรว็ิ	ทด็ลองเปลี�ยนิขนิาด็กลุ�ม 
และองค์ประกอบของสมาชกิกลุ�ม	เพ่�อให�เหมาะต่�อกิจกรรมในิชั�นิเรียนิ	กระบวินิการ
ทด็ลองนีิ�อาจด็ำาเนิินิต่�อไปต่ลอด็ทั�งเทอมหร่อทั�งปี	
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	 รวิบรวิมข�อม่ลโด็ยคร่หร่อคร่พี�เลี�ยงถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิกิจกรรมในิห�องเรียนิที�มี 
การทด็ลองเปลี�ยนิแปลง	ทีมคร่และคร่พี�เลี�ยงนิำาบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิครั�งที�สองของวิงรอบ 
ที�	๑	กับที�บนัิทึกในิวิงรอบนีิ�	ร�วิมกันิพิจารณ์าวิ�าเกิด็ผู้ลกระทบอะไรบ�าง	ควิรปรับปรุง
อย�างไร	หร่อในิบางกรณี์อาจควิรย�อนิกลับไปทำาแบบเดิ็ม	
 
วงรือบท่� ๓ พููดเพู่�อเรืียืน้รืู้ 

	 อ�างอิงสาระเชิงหลักการในิบันิทึกที�	๗,	๘,	๑๓	ของบันิทึกชุด็สอนิเสวินิา 
ส่�การเรียนิร่�เชิงรุก	วิงรอบนีิ�มีเป้าหมายสำารวิจหาและขยายเพิ�มการพ่ด็ของนัิกเรียนิ
ในิร่ปแบบที�คร่อยากได็�ยินิที�จะช�วิยยกระดั็บการคิด็	เริ�มจากการที�คร่เล่อกบางต่อนิ 
จากวิีดิ็ทัศึน์ิในิวิงรอบที�	๒	ที�แสด็งการพ่ด็ของนิักเรียนิในิร่ปแบบต่�างๆ	นิำามา 
ร�วิมกันิแบ�งกลุ�มต่ามแนิวิทางในิบันิทึกที�	๗	แล�วิคร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิต่รวิจสอบ
การแบ�งกลุ�มการพ่ด็	และหา	(๑)	ควิามถี�ของการพ่ด็แต่�ละแบบ	(๒)	ร่ปแบบ 
การพ่ด็ที�สำาคัญแต่�ไม�มีในิวีิดิ็ทัศึน์ิแล�วิร�วิมกันิวิางแผู้นิส�งเสริมให�เกิด็การพ่ด็แบบ 
ที�สำาคัญนัิ�นิ	โด็ยทบทวินิบันิทึกที�	๘	วิ�าการพ่ด็ของคร่แบบไหนิที�จะส�งเสริมให�
นัิกเรียนิเสวินิากันิแบบนัิ�นิ	

	 คร่ด็ำาเนิินิการสอนิเพ่�อกระตุ่�นิการพ่ด็แบบที�กำาหนิด็ไวิ�	แล�วิคร่หร่อคร่พี�เลี�ยง 
ถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิไวิ�	

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิเปรียบเทียบวีิดิ็ทัศึน์ิในิวิงรอบที�	๒	และวีิดิ็ทัศึน์ิของ 
วิงรอบที�	๓	วิ�ามีการพ่ด็ต่ามแบบที�ต่�องการเพิ�มขึ�นิหร่อไม�	อย�างไร	และอภิปราย
วิิธีิที�คร่จะใช�ส�งเสริมการพ่ด็ของนัิกเรียนิในิแนิวิที�ต่�องการสำาหรับใช�ในิการสอนิ 
ต่อนิต่�อๆ	ไป	
 
วงรือบท่� ๔ พููดเพู่�อสอน้

	 เป็นิเสม่อนิภาพกลับหร่อภาพในิกระจกของวิงรอบที�	๓	โด็ยเสาะหาคำาพ่ด็	และ
ท�าทาง	(อวัิจนิภาษา)	ของคร่ที�เหมาะสมต่�อเปา้หมายการเรยีนิร่�ของนัิกเรียนิ	นิำามาหา
ทางขยายต่�อ	เริ�มจากคร่ร�วิมกนัิด่็วีิดิ็ทัศึน์ิต่อนิท�ายของวิงรอบที�	๓	โด็ยด่็ต่ลอด็ทั�งคาบ	 
เพ่�อจัด็กลุ�มการพ่ด็เพ่�อสอนิที�เกิด็ขึ�นิ	อ�างอิงหลักการต่ามในิบันิทึกที�	๘	แล�วิคร่ 
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และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิต่รวิจสอบการจัด็กลุ�มดั็งกล�าวิ	โด็ยต่รวิจสอบ	(๑)	ควิามถี� 
ของการพ่ด็แต่�ละกลุ�มที�เกิด็ขึ�นิ	(๒)	วิ�าการพ่ด็แต่�ละแบบเกิด็ขึ�นิในิช�วิงการเรียนิร่�ใด็	 
(๓)	วิ�ามีร่ปแบบการพ่ด็แบบใด็ที�สำาคัญมากต่�อการเรียนิร่�	ของนัิกเรียนิ	แต่�คร่พ่ด็นิ�อย 
หร่อไม�ได็�พ่ด็เลย	

	 ต่ามด็�วิยคร่กับคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิวิางแผู้นิบทเรียนิที�มุ�งใช�การพ่ด็แบบที�เป็นิ 
เป้าหมาย	โด็ยคำานึิงถึงสาระในิบันิทึกที�	๗	วิ�าการพ่ด็เพ่�อสอนิแบบใด็ที�จะนิำาไปส่�
การพ่ด็แนิวิที�ต่�องการ	

	 หลังจากนัิ�นิคร่นิำาเอาร่ปแบบการพ่ด็ที�ต่�องการไปทด็ลองใช�ในิการสอนิของต่นิ	

กิจุกรืรืมทบทวน้ใหญ่่ตอน้กลัางเทอม

	 มี	๒	เป้าหมายค่อ	(๑)	ร�วิมกันิทบทวินิกิจกรรมด็�านิการจัด็การโครงการ	 
(๒)	ร�วิมกนัิทบทวินิข�อเรยีนิร่�	อันิได็�แก�วิิธีิการที�นิำาไปส่�ควิามสำาเรจ็	ควิามร่�ที�งอกเงยขึ�นิ	 
และประเด็็นิที�จะต่�องมีการปรับปรุง

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกนัิต่รวิจสอบด็�านิการจดั็การ	๒	ประเด็็นิ	และด็�านิการเรยีนิร่�	 
๒	ประเด็็นิ	ได็�แก�	(๑)	บันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิได็�รับการจัด็เก็บและติ่ด็ป้ายช่�ออย�างถ่กต่�อง	 
มีการทำาดั็ชนีิต่อนิที�สำาคัญเอาไวิ�ใช�งานิภายหลงั	(๒)	มีบันิทึกข�อม่ลการวิางแผู้นิและ
เป้าหมาย	การต่รวิจสอบผู้ล	และข�อเสนิอแนิะให�ปรับปรุง	ของวิงรอบที�	๑	-	๔	 
แต่�ละวิงรอบ	และจัด็เก็บไวิ�ในิที�เก็บเอกสารของโครงการอย�างเป็นิระบบ	(๓)	กำาหนิด็ 
วิิธีิปฏิิบัติ่ที�ดี็	๑	-	๒	รายการ	ในิร่ปของเร่�องเล�า	หร่อเป็นิคลิปวีิดิ็ทัศึน์ิก็ได็�	โด็ย
อาจแนิบปัญหาหร่อคำาถามเป็นิข�อสังเกต่ด็�วิยก็ได็�	(๔)	ประเมินิควิามก�าวิหนิ�าและ
ประเด็็นิที�จะต่�องปรับปรุง	โด็ยคำานึิงถึงหลักการของการสอนิแนิวิสานิเสวินิา	

	 คร่ทุกคนิและคร่พี�เลี�ยงประชุมร�วิมกันิ	เพ่�อแลกเปลี�ยนิควิามสำาเร็จ	(โด็ยอาจ 
เสนิอคลปิ)	ทบทวินิควิามก�าวิหนิ�า	และแนิวิทางแก�ปญัหาที�พบ	เพ่�อเต่รยีมด็ำาเนิินิการ 
วิงรอบที�	๕	-	๘	ต่�อไป	โด็ยที�ในิวิงรอบที�	๕	-	๘	จะเป็นิเร่�องของการพ่ด็และการจัด็ 
ห�องเรียนิแบบที�จำาเพาะ	เพ่�อให�เกิด็การแลกเปลี�ยนิและการขับเคล่�อนิในิร่ปแบบ 
ที�ต่�องการ	



• •๑๙๘

วงรือบท่� ๕ การืต้�งคำำาถาม

	 เป็นิวิงรอบเพ่�อต่รวิจสอบการตั่�งคำาถามของคร่และนิกัเรียนิ	และหาทางส�งเสรมิ
ทักษะนีิ�	โด็ยอ�างอิงสาระเชิงทฤษฎีีในิบันิทึกที�	๙	

	 เริ�มจากคร่เล่อกต่อนิสำาคัญ	๒	ต่อนิจากวีิดิ็ทัศึน์ิที�ถ�ายต่อนิท�ายของวิงรอบที�	๔	 
โด็ยต่อนิหนึิ�งเป็นิการถามโด็ยคร่	อีกต่อนิหนึิ�งนัิกเรียนิเป็นิผู่้�ถาม	ต่ามด็�วิยคร่และ 
คร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิจัด็กลุ�มคำาถามในิทั�งสองต่อนิ	วิ�าเป็นิคำาถามแบบไหนิ	และขับเคล่�อนิ 
การเสวินิาอย�างไร	ในิส�วินิของการถามโด็ยคร่	ต่รวิจสอบ	(๑)	การเวิ�นิช�วิงให�นัิกเรียนิ 
มีเวิลาคิด็	(๒)	สมดุ็ลระหวิ�างการให�นัิกเรียนิยกม่อขอต่อบ	กบัการที�คร่ชี�ตั่วิคนิต่อบเอง	 
(๓)	สมดุ็ลระหวิ�างคำาถามปลายปิด็กับคำาถามปลายเปิด็	(๔)	เป้าหมายต่�างๆ	ของ
การถาม	ในิส�วินิของการถามโด็ยนัิกเรียนิ	ต่รวิจสอบชนิิด็ของคำาถาม	ตั่�งข�อสังเกต่วิ�า	 
ทั�งในิการถามโด็ยคร่และโด็ยนัิกเรียนิ	มีการถามคำาถามแบบไหนิบ�อยที�สุด็	

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิ	(๑)	วิางแผู้นิบทเรียนิที�กำาหนิด็สัด็ส�วินิของร่ปแบบ
คำาถามของคร่ไวิ�ล�วิงหนิ�า	(๒)	มีบทฝึึกหัด็ให�นิักเรียนิได็�ระด็มควิามคิด็ล�วิงหนิ�า	 
(และถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิไวิ�)	วิ�าในิบทเรียนินัิ�นินัิกเรียนิควิรตั่�งคำาถามวิ�าอย�างไรบ�าง	

	 แล�วิคร่นิำาแผู้นิดั็งกล�าวิไปสอนิต่ามแนิวิคำาถามของนัิกเรียนิ	โด็ยหากจัด็การ 
เรียนิร่�แบบกลุ�มย�อย	ในิต่อนิท�ายให�รวิมนัิกเรียนิทั�งชั�นิ	เพ่�อนิำาเอาคำาถามที�นัิกเรียนิ
ระด็มควิามคิด็ไวิ�ล�วิงหนิ�ามาพิจารณ์า	(เป็นิคำาถามที�ถ่กต่�องหร่อไม�)	และปรับปรุง	และ 
ร�วิมกันิอภิปรายวิ�ามีควิามสำาคัญอย�างไรที�นัิกเรียนิจะต่�องมีโอกาสตั่�งคำาถามด็�วิย	

	 ในิต่อนิท�ายของวิงรอบคร่หร่อคร่พี�เลี�ยงถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิ	โด็ยให�มีต่อนิที�คร่ถาม
คำาถาม	และต่อนิที�นัิกเรียนิอภิปราย

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิทบทวินิควิามก�าวิหนิ�าภายในิวิงรอบ	วิ�าคร่และนัิกเรียนิ
พัฒนิาขึ�นิอย�างไรบ�าง	ในิการตั่�งคำาถามต่ามที�ระบุในิบันิทึกที�	๙	และจะมีช�องทาง
อย�างไรบ�างที�จะปรับปรุงขึ�นิไปอีก	หากยึด็หลักการพ่ด็	ที�ดี็	๖	ประการสำาหรับ 
การสอนิแนิวิสานิเสวินิา	ต่ามหัวิข�อ	หลักการ	ในิบันิทึกที�	๔	การตั่�งคำาถามของคร่
และนัิกเรียนิมีควิามก�าวิหนิ�าอย�างไรบ�าง	



• •๑๙๙

วงรือบท่� ๖ ขยืายืคำวาม

	 เป็นิรอบที�เนิ�นิการจับประเด็็นิคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิมาด็ำาเนิินิการต่�อ	 ให�เกิด็
กระบวินิการเรียนิร่�ที�มีการเสวินิาเข�มข�นิ	สร�าง	“จังหวิะที�สาม”	ของ	IRE/	IRF	 
ที�ไม�ใช�จังหวิะจอด็	แต่�เป็นิจังหวิะเช่�อมโยง	ค่อแทนิที�จะ	“ป้อนิกลับ”	กลายเป็นิ	 
“ป้อนิไปข�างหนิ�า”	ประเด็็นิเชิงทฤษฎีีอย่�ในิบันิทึกที�	๑๐

	 เริ�มจากคร่เล่อกหนึิ�งหร่อหลายต่อนิในิวีิดิ็ทัศึน์ิที�ถ�ายต่อนิท�ายของวิงรอบที�	๕	 
ที�นัิกเรียนิต่อบคำาถามคร่	หร่อพ่ด็ในิ	IRE/	IRF	หร่อนิอก	IRE/	IRF	ก็ได็�	ค่อนัิกเรียนิ
พ่ด็ตั่�งคำาถามก็ได็�	หาต่อนิที�นัิกเรียนิพ่ด็ต่�างๆ	กันิ	เพ่�อนิำามาต่รวิจสอบ	ขยายควิาม	 
และด็ำาเนิินิการต่�อ	

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิอภิปรายวิงรอบที�	๖	ในิส�วินิที�คร่จัด็การคำาต่อบหร่อ 
คำาพ่ด็ของนัิกเรียนิวิ�ามีการขับเคล่�อนิต่�อนิ�อยต่อนิหร่อมากต่อนิ	มีต่อนิไหนิที�เป็นิ 
การเคล่�อนิต่�อแบบอตั่โนิมติั่หร่อเป็นินิิสัย	ไม�ใช�เกิด็จากการคดิ็ไต่ร�ต่รอง	แล�วิร�วิมกนัิ 
เต่รียมบทเรียนิที�กระตุ่�นิการถาม	และมีคำาพ่ด็ขับเคล่�อนิประเด็็นิหร่อควิามคิด็	 
เพ่�อกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิเสวินิาต่�อ	

	 คร่นิำาบทเรียนิที�ร�วิมกันิเต่รียมไปสอนิ	เนิ�นิให�เกิด็การขยายควิามต่ามกรอบ
ปฏิิบัติ่ที�	๖	ในิบันิทึกที�	๑๐	โด็ยนัิกเรียนิแชร์	ขยาย	และทำาควิามชัด็เจนิต่�อ 
ควิามคิด็ของต่นิเอง	ฟังซึ้ำ�งกันิและกันิอย�างตั่�งใจ	ทำาให�เหตุ่ผู้ลชัด็เจนิหร่อลึกซึ้ำ�งขึ�นิ	 
และคิด็ร�วิมกันิกับผู่้�อ่�นิ	ซึ้ำ�งหมายควิามวิ�าคร่หาวิิธีิพ่ด็เพ่�อขับเคล่�อนิให�นัิกเรียนิ 
ฟัง	พ่ด็	และคิด็	เม่�อนัิกเรียนิต่อบสนิองก็มีการต่รวิจสอบ	ท�าทาย	และขยายต่�อ	
ผู้�านิคำาพ่ด็และการส่�อสารเพ่�อขับเคล่�อนิต่�อ	

	 คร่หร่อคร่พี�เลี�ยงถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิในิช�วิงท�ายของวิงรอบที�	๖	แล�วิคร่และคร่พี�เลี�ยง 
ร�วิมกันิประเมินิควิามก�าวิหนิ�าของคร่ในิการพ่ด็ขยายการเคล่�อนิตั่วิของการสานิเสวินิา	 
สังเกต่วิ�าการพ่ด็เพ่�อเคล่�อนิตั่วิแบบไหนิมากที�สุด็	แบบไหนินิ�อยที�สุด็	เม่�อมองจาก
การพ่ด็สนิองของนัิกเรียนิ	การพ่ด็แบบไหนิเหมาะสมที�สุด็	แบบไหนิก�อผู้ลมากที�สุด็	 
สำารวิจหากรณี์ที�มีการเสวินิาอย�างล่�นิไหลส่�การพ่ด็ของนัิกเรียนิที�เช่�อมโยงขยาย
ประเด็็นิ	สภาพนีิ�เกิด็ขึ�นิได็�อย�างไร	



• •๒๐๐

	 ร�วิมกันิหาคำาต่อบวิ�า	ในิต่อนินีิ�การถามต่รงต่าม	“หลักการพ่ด็ที�ดี็	๖	ประการ
สำาหรับการสอนิแนิวิสานิเสวินิา”	 เพียงใด็	การพ่ด็ขยายควิามไม�เพียงนิำาไปส่� 
การแลกเปลี�ยนิเพิ�มขึ�นิ	แต่�มีการคิด็เพิ�มขึ�นิด็�วิยหร่อไม�	แยกแยะระหวิ�างการขยาย
ควิามเช่�อมโยงสาระวิิชา	กับการเช่�อมโยงควิามคิด็	

วงรือบท่� ๗ การือภิิปรืายื

	 วิงรอบนีิ�เป็นิการทำาควิามเข�าใจคุณ์ภาพของการอภิปรายในิห�องเรียนิ	และหาทาง
ยกระดั็บคุณ์ภาพ	กรอบแนิวิทางปฏิิบัติ่ด็�านิการอภิปรายครอบคลุมทั�งการอภิปราย
ของนัิกเรียนิและของคร่	ในิด็�านิการจัด็ระบบ	ตั่�งคำาถาม	และขยายควิาม	โด็ยต่�อง
เอาใจใส�วัิฒนิธิรรมและแนิวิปฏิิบัติ่ทั�วิไปของการพ่ด็	ที�พัฒนิาโด็ยวิงรอบที�	๑	เป็นิต่�นิมา	

	 ประเด็็นิเชิงทฤษฎีีอย่�ในิบันิทึกที�	๑๑	การทบทวินิและวิางแผู้นิเริ�มจากคร่เล่อก	 
๒	ช�วิงในิวีิดิ็ทัศึน์ิที�บันิทึกไวิ�ก�อนิหนิ�านีิ�	 ช�วิงหนึิ�งเป็นิการอภิปรายทั�งชั�นิหร่อ 
ในิกลุ�มย�อยนิำาโด็ยคร่	อีกช�วิงหนึิ�งเป็นิการประชุมกลุ�มย�อยนิำาโด็ยนัิกเรียนิ	

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิอภิปรายบันิทึกที�	๑๑	(กรอบปฏิิบัติ่ที�	๗)	เนิ�นิที�ข�อ 
พึงปฏิิบัติ่ที�ต่กลงกันิ	เช�นิ	ผู้ลัด็กันิพ่ด็	ให�เกียรติ่ต่�อการพ่ด็และข�อคิด็เห็นิของผู่้�อ่�นิ	 
(กรอบฯ	ที�	๑)	การจัด็ที�นัิ�งและจัด็กลุ�มนัิกเรียนิ	(กรอบฯ	ที�	๒)	รวิมทั�งทบทวินิร่ปแบบ 
การพ่ด็และการขับเคล่�อนิการเสวินิา	(กรอบฯ	ที�	๓	-	๖)	รวิมทั�งเอาใจใส�ปัญหา
การแสด็งควิามเห็นิเชิงสิทธิิทางสังคมและตั่วิต่นิของนิักเรียนิ	(student	voice)	 
หากกิจกรรมในิวิงรอบก�อนิๆ	ได็�ผู้ลดี็	จะเห็นิสภาพที�นัิกเรียนิรับฟังซึ้ำ�งกันิและกันิ	
และสนัิบสนุินิกันิให�หาคำาพ่ด็มาแสด็งออกควิามคิด็ของต่นิ	รวิมทั�งนัิกเรียนิและคร่
มีการถามคำาถาม	(วิงรอบที�	๕)	และด็ำาเนิินิการพ่ด็ขยายควิาม	(วิงรอบที�	๖)	

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิทบทวินิวีิดิ็ทัศึน์ิ	๒	ช�วิงที�เล่อกไวิ�	และประเมินิวิ�ามี
ควิามก�าวิหนิ�าต่ามกรอบแนิวิปฏิิบัติ่ที�	๗	เพียงไร	และร�วิมกันิวิางแผู้นิพัฒนิา 
การจัด็การเรียนิต่�อเน่ิ�องจากวิงรอบที�	๕	และ	๖	เพ่�อยกระดั็บคุณ์ภาพของการถาม 
เพ่�อขับเคล่�อนิส่�การขยายควิาม	ที�สำาคัญค่อ	เนิ�นิให�คร่มีควิามสามารถเปลี�ยนิแนิวิ
การเสวินิาจากปฏิิสัมพันิธ์ิคร่-นัิกเรียนิ	ไปเป็นินัิกเรียนิ-นัิกเรียนิ	ในิการประเมินิ 
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วีิดิ็ทัศึน์ิที�นัิกเรียนิเป็นิผู่้�นิำาการอภิปราย	ให�ประเมินิต่ามเง่�อนิไขสำาหรับการอภิปราย
ที�นัิกเรียนิเป็นิผู่้�ด็ำาเนิินิการ	ในิบันิทึกที�	๑๑	แล�วิวิางแผู้นิบทเรียนิที�	(๑)	คร่ด่็แล 
ให�เกิด็การอภปิรายของนิกัเรียนิทั�งชั�นิอย�างมคุีณ์ภาพส่ง	(๒)	มีช�วิงที�มีการอภปิราย
กลุ�มย�อยที�นัิกเรียนิเป็นิผู่้�นิำาการอภิปราย	

	 คร่นิำาแผู้นิที�วิางไวิ�ไปด็ำาเนิินิการสอนิ

	 คร่หร่อคร่พี�เลี�ยงถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิของการอภิปรายทั�งชั�นิ	และของการอภิปรายกลุ�ม	 
ในิการถ�ายวีิดิ็ทัศึน์ิของการอภิปรายกลุ�ม	แนิะนิำาให�วิางเคร่�องบันิทึกเสียงไวิ�กลางวิง
เพ่�อจะบันิทึกเสียงนัิกเรียนิชัด็เจนิ	วิางกล�องวีิดิ็ทัศึน์ิบนิสามขาไวิ�ห�างๆ	เพ่�อบันิทึก
ท�าทางของสมาชิกกลุ�ม	เอาไวิ�ด่็อวัิจนิภาษา	บันิทึกการอภิปรายกลุ�มของกลุ�มอ่�นิไวิ�
เปรียบเทียบด็�วิย	

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิประเมินิควิามก�าวิหนิ�าของการอภิปรายต่ามหลักการ	 
เปรียบเทียบคุณ์ภาพของการอภิปรายกลุ�มย�อย	ต่รงไหนิทำาได็�ดี็	ต่รงไหนิทำาได็�ไม�ดี็	 
ในิส�วินิที�ทำาได็�ไม�ดี็สาเหตุ่มาจากอะไร	เกิด็จากคร่วิางแผู้นิไม�ด็	ีหร่อมาจากปฏิิสัมพันิธ์ิ
กลุ�มของนัิกเรียนิเอง	หร่อทั�งสองปัจจัย	หร่อจากปัจจัยอ่�นิ	

	 ประเมินิวิ�าการอภิปรายก�าวิหนิ�าไปแค�ไหนิต่ามหลักการพ่ด็ในิห�องเรียนิ	๖	แบบ	 
ในิบันิทึกที�	๔	ค่อ	(๑)	สะท�อนิควิามเป็นิทีมเดี็ยวิกันิ	(๒)	สะท�อนิควิามเก่�อหนุินิ	 
(๓)	ต่�างต่อบแทนิ	(๔)	อภิปรายต่รวิจสอบข�อเท็จจริงร�วิมกันิ	(๕)	สั�งสม	(๖)	มีเป้าหมาย	 
มีการพ่ด็ระดั็บ	๔	-	๖	หร่อไม�

	 คร่และนัิกเรียนิร�วิมกันิด่็วีิดิ็ทัศึน์ิของการประชุมกลุ�มที�นัิกเรียนิเป็นิผู่้�นิำา 
การอภิปราย	ให�นัิกเรียนิช�วิยกันิบอกวิ�ามีต่รงไหนิบ�างที�ควิรปรับปรุง	

วงรือบท่� ๘ การืโต้แยื้ง

	 ประเด็็นิเชิงทฤษฎีีอย่�ในิบันิทึกที�	๑๒	วิงรอบนีิ�เป็นิการฝึึกการพ่ด็ของนัิกเรียนิ
ก�าวิหนิ�าไปจากต่อนิก�อนิๆ	อีกขั�นิหนึิ�งค่อ	ไปส่�การโต่�แย�งกันิ	
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	 คร่ด่็วีิดิ็ทัศึน์ิจากวิงรอบที�	๗	หร่อวิงรอบก�อนิหนิ�านัิ�นิ	เล่อกต่อนิที�นัิกเรียนิ
อภิปรายกันิแบบต่รวิจสอบข�อเท็จจริงร�วิมกันิ	(deliberative)	หร่อนัิกเรียนิเสนิอ
ข�อคิด็เห็นิและปกป้องข�อเสนิอนัิ�นิ	เก็บไวิ�ใช�

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิอภิปรายบันิทึกที�	๑๒	ร�วิมกันิทำาควิามเข�าใจวิ�าการสอนิ
การโต่�แย�งเป็นิการสร�างพลวัิต่ในิห�องเรียนิแบบจำาเพาะ	การอภิปรายแบบจำาเพาะ	 
ไปพร�อมๆ	กันิกับฝึึกนัิกเรียนิให�คิด็ในิร่ปแบบที�จำาเพาะ	โด็ยพึงต่ระหนัิกวิ�า	วิงรอบนีิ� 
ไปไกลกวิ�าการโต่�แย�งกันิทางวิาจา	ค่อนัิกเรียนิจะได็�เรียนิร่�ทั�งภาคทฤษฎีี	และ 
ภาคปฏิิบัติ่ของการโต่�แย�ง	ในิทางทฤษฎีีจะได็�เรียนิร่�หลักการและควิามหมายของ
การโต่�แย�ง	

	 คร่สร�างร่ปแบบกระบวินิการในิชั�นิเรียนิ	ให�นัิกเรียนิคุ�นิกับ	“วัิฒนิธิรรมโต่�แย�ง”	 
โด็ยไม�ต่�องเอ�ยคำาวิ�าโต่�แย�งก็ได็�	ค่อให�นัิกเรียนิคุ�นิเคยกับการใช�จนิเคยชินิ	กระบวินิการ
นัิ�นิค่อ	การตั่�งคำาถาม	(questioning)	ต่ามด็�วิยการขยายควิาม	(extension)	 
และการอภิปราย	(discussion)	แต่�ในินัิกเรียนิชั�นิโต่	ควิรให�เข�าใจทฤษฎีีและศัึพท์
ของการโต่�แย�ง	๖	ระดั็บค่อ	(๑)	ย่�นิข�อเสนิอ	(๒)	เสนิอตั่วิอย�าง	(๓)	เล�าเร่�องราวิส่�
ข�อสรุปพร�อมเหตุ่ผู้ล	(๔)	โต่�วิาทีระหวิ�างสองฝ่ึายที�มองประเด็็นิต่�างกันิ	(๕)	โต่�แย�ง	 
(dispute)	(๖)	ทะเลาะ	(quarrel)	ต่ามในิบันิทึกที�	๒	

	 ควิรวิางแผู้นิการสอนิโด็ยใช�การโต่�แย�งในิทุกรายวิิชาหร่อโมดุ็ลในิหลักส่ต่ร	 
โด็ยคิด็ไวิ�ล�วิงหนิ�าวิ�าจะใช�อะไรเป็นิตั่วิจุด็ชนิวินิการโต่�แย�ง	ใช�เอกสาร/	หนัิงส่อ	โจทย์ 
ของคร่	หร่อกิจกรรมภาคปฏิิบัติ่	

	 คร่สอนิบทเรียนิต่ามแนิวิทางข�างบนิ	โด็ยสอด็ใส�ขั�นิต่อนิของการโต่�แย�งอย�าง
เหมาะสม	ต่ามในิบันิทึกที�	๑๒	เช�นิ	 ขั�นิเปิด็ฉาก	 -	 ขั�นิโต่�แย�ง	 -	 ขั�นิปิด็ฉาก	 
ย่�นิข�อเสนิอ	-	ให�เหตุ่ผู้ล	 -	 ให�ข�อม่ลหลักฐานิ	-	 พ่ด็ท�าทายข�อม่ลหลักฐานิ	-	 
พ่ด็โต่�คำาท�าทาย	

	 คร่หร่อคร่พี�เลี�ยงบันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิอย�างนิ�อย	๒	บทเรียนิที�แต่กต่�างกันิในิเน่ิ�อหา	
หร่อเป้าหมายการเรียนิร่�	(attitude,	skills,	knowledge)	
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	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิด่็บางต่อนิในิวีิดิ็ทัศึน์ิจากการถ�ายทำา	๓	ครั�ง	ในิวิงรอบ
ที�	๗	และ	๘	เพ่�อด่็ควิามก�าวิหนิ�าของการพ่ด็โต่�แย�งต่ามหลักการในิบันิทึกที�	๑๒	
และต่ามเป้าหมายการเรียนิร่�ในิหลักส่ต่ร	

	 คร่และนัิกเรียนิร�วิมกันิด่็คลิปวีิดิ็ทัศึน์ิและอภิปรายกันิเพ่�อเรียนิร่�การพ่ด็โต่�แย�ง	

	 ในิการร�วิมกันิสะท�อนิคิด็ทั�งในิระหวิ�างคร่กับคร่พี�เลี�ยง	และระหวิ�างคร่กับ
นัิกเรียนิ	พึงเอาใจใส�ทั�งกระบวินิการและสาระของการโต่�แย�ง	 เกิด็การพัฒนิา 
ทั�งด็�านิการพ่ด็และด็�านิปฏิิสัมพันิธ์ิระหวิ�างกันิ	ที�จะมีส�วินิทำาให�การโต่�แย�งก�อผู้ลลัพธ์ิ
ส่งหร่อไม�	

	 กระบวินิการโต่�แย�งพัฒนิาขึ�นิหร่อไม�	นัิกเรียนิและคร่คล�องขึ�นิในิการเริ�มประเด็็นิ	 
ต่รวิจสอบคำาถามที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	และต่รวิจสอบข�อม่ลหลักฐานิในิหลากหลายร่ปแบบ 
เก�งขึ�นิหร่อไม�	
 
กิจุกรืรืมทบทวน้ใหญ่่ตอน้ส้�น้เทอม

	 คร่และคร่พี�เลี�ยงร�วิมกันิต่รวิจสอบวิ�า	(๑)	บันิทึกวีิดิ็ทัศึน์ิได็�รับการจัด็เก็บและ 
ติ่ด็ป้ายช่�ออย�างถ่กต่�อง	มีการทำาดั็ชนีิต่อนิที�สำาคัญเอาไวิ�ใช�งานิภายหลงั	(๒)	มบัีนิทึก 
ข�อม่ลการวิางแผู้นิและเปา้หมาย	การต่รวิจสอบผู้ล	และข�อเสนิอแนิะให�ปรับปรุง	ของ 
วิงรอบที�	๑	-	๘	แต่�ละวิงรอบ	และจดั็เก็บไวิ�ในิที�เก็บเอกสารของโครงการอย�างเปน็ิ 
ระบบ	(๓)	กำาหนิด็วิิธีิปฏิิบัติ่ที�ดี็	๑	-	๒	รายการ	ในิร่ปของเร่�องเล�า	หร่อเป็นิคลิป
วีิด็ิทัศึน์ิ	หร่อคลิปเสียงก็ได็�	โด็ยอาจแนิบปัญหาหร่อคำาถามเป็นิข�อสังเกต่ด็�วิยก็ได็�	

	 ในิช�วิงการทบทวินินีิ�	ให�เอาใจใส�การพ่ด็เชิงแสด็งตั่วิต่นิหร่อเชิงสังคม	(voice)	
ควิามเท�าเทียม	(equity)	และการยอมรับซึ้ำ�งกันิและกันิ	(inclusion)	ของนัิกเรียนิ	 
ต่รวิจสอบวิ�านัิกเรียนิคนิไหนิพ่ด็มากที�สุด็และนิ�อยที�สุด็	เพราะอะไร	นิักเรียนิจาก
ครอบครัวิที�ภาษาที�โรงเรียนิกับภาษาที�บ�านิไม�เหม่อนิกันิ	หร่อนัิกเรียนิที�ต่�องการ
ควิามช�วิยเหล่อพิเศึษด็�านิการเรียนิร่�	หร่อนัิกเรียนิที�ต่�องการควิามช�วิยเหล่อพิเศึษ
ด็�านิภาษาและการพ่ด็	มีพัฒนิาการด็�านิการพ่ด็ในิห�องเรียนิอย�างไร	ควิามก�าวิหนิ�า
ด็�านิการพ่ด็ในิห�องเรียนิมีควิามแต่กต่�างด็�านิเพศึ	และด็�านิเศึรษฐฐานิะของนิกัเรียนิ
หร่อไม�	
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	 คร่ทุกคนิและคร่พี�เลี�ยงประชุมพร�อมกันิเพ่�อแลกเปลี�ยนิควิามสำาเร็จ	โด็ยอาจ
เสนิอคลิปประกอบ	ร�วิมกันิทบทวินิควิามสำาเร็จและควิามก�าวิหนิ�า	รวิมทั�งปัญหา
และแนิวิทางแก�ปัญหา	รวิมทั�งช�วิยกันิคิด็วิ�าทำาอย�างไร	จึงจะทำาให�การสอนิแนิวิ 
สานิเสวินิาจะกลายเป็นิแนิวิปฏิิบัติ่ในิชั�นิเรียนิทั�วิไป	รวิมทั�งในิการคิด็ในิชีวิิต่ประจำาวัินิ	 
ทำาอย�างไรนิักเรียนิจึงจะพัฒนิาต่นิเองได็�ต่�อเนิ่�องในิเร่�องการพ่ด็เพ่�อเรียนิร่�	แสด็ง
เหตุ่ผู้ล	และทำาให�ชีวิิต่ดี็ขึ�นิ

	 เป้าหมายสุด็ท�ายค่อห�องเรียนิที�การพ่ด็มีลักษณ์ะเป็นิธิรรม	เท�าเทียม	และให� 
ผู้ลดี็ต่�อการเรียนิร่�

	 จะเห็นิวิ�ากิจกรรมที�เสนิอนีิ�	 เนิ�นิเฉพาะที�การพ่ด็	หร่อการจัด็ชั�นิเรียนิแบบ 
สานิเสวินิา	หากโรงเรียนิใด็นิำาไปประยุกต์่โด็ยให�เป็นิกิจกรรมผู้สม	นิำาเอาเร่�อง 
การเรียนิร่�สาระวิิชาเข�ามาบ่รณ์าการด็�วิย	ก็นิ�าจะเกิด็ควิามร่�ควิามเข�าใจวิิธีิเรียนิ 
สาระวิิชาผู้�านิการสอนิแนิวิสานิเสวินิา	สามารถทำาวิิจัยโด็ยตั่�งโจทย์ได็�หลากหลายมาก	

	 ขอยำ�าวิ�าคร่และโรงเรียนิไทยที�นิำาแนิวิทางในิบันิทึกชุด็นีิ�ไปใช�	สามารถปรับใช�ได็�
อย�างไม�มีขีด็จำากัด็	ไม�จำาเป็นิต่�องมี	๘	วิงรอบ	จะมากหร่อนิ�อยกวิ�านีิ�ก็ได็�	และ 
เป้าหมายของแต่�ละวิงรอบก็สามารถปรับต่ามสภาพของนัิกเรียนิ	และกระบวินิการ
เหล�านีิ�ตั่�งโจทย์วิิจัยชั�นิเรียนิได็�เป็นิร�อยเป็นิพันิโจทย์
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จุากเวท่สาน้เสวน้าเพู่�อพู้ฒน้าคำรืู สู่แผู้น้การืจุ้ดการืเรืียืน้รืู้ใน้หน้่วยืวิจุ้ยืพูาเพูลั้น้ 

	 เร่�องราวิทั�งหมด็เริ�มจากในิช�วิงสัปด็าห์ที�	๕	ของภาคเรียนิวิิริยะ	คุณ์คร่หนึิ�ง	-	ศึรัณ์ธิร	
แก�วิค่ณ์	หัวิหนิ�า	ช�วิงชั�นิที�	๑	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	และคุณ์คร่สุ	-	สุภาพร	กฤต่ยากรนุิพงศ์ึ	 
หัวิหนิ�าพัฒนิาหนิ�วิยวิิชาคณ์ติ่ศึาสต่ร	์ได็�ชวินิคุณ์คร่โอ�ง	-	นิฤนิาท	สนิลอย	ผู่้�ช�วิยหัวิหนิ�า
ช�วิงชั�นิที�	๑	เข�าร�วิมเวิทีสานิเสวินิาเพ่�อการพัฒนิาคร่	ครั�งที�	๑	ในิวัินิพฤหัสบดี็ที�	๙	 
กันิยายนิ	๒๕๖๔	

	 กิจกรรมที�จัด็ขึ�นิในิครั�งนัิ�นิทำาให�คร่โอ�งได็�เรียนิร่�การจัด็การเรียนิการสอนิของคร่ 
ในิหลายโรงเรียนิที�นิ�าสนิใจ	ทั�งจากห�องของคุณ์คร่กานิต์่	-	บัวิสวิรรค์	บุญมาวิงษา	ในิระดั็บ 
ชั�นิประถมปีที�	๔	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	ที�นิำาเสนิอเป็นิรายการแรกด็�วิยคลิปวีิดิ็ทัศึน์ิ 
ของแผู้นิ	“สวินิสัต่ว์ิอักษร	๓	หม่�”	ที�ทำาให�เห็นิภาพห�องเรียนิที�มีบรรยากาศึที�ดี็	ในิการ
เรียนิร่�	ทั�งคร่และนิักเรียนิมีควิามสุขและควิามผู้�อนิคลายพร�อมเรียนิร่�	ซึ้ำ�งผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ 
ในิเวิที	ค่อ	คุณ์คร่ปาด็	-	ศีึลวัิต่	ศุึษิลวิรณ์์	ได็�ชี�ให�เห็นิจุด็ที�ดี็ของห�องเรียนินีิ�ค่อ	การสร�าง
ให�เด็็กเกาะต่ดิ็กับการเรยีนิร่�	และเหน็ิวิิธีิการใช�คำาถามที�เป็นิลักษณ์ะของคำาถามประเภท	
what	ที�จะนิำาพาไปส่�คำาถามประเภท	why	หร่อ	why	not	ได็�ในิโอกาสต่�อไป	



• •๒๐๖

	 ลำาดั็บถัด็มาเป็นิห�องเรียนิของคร่กิ�ฟ	-	จิต่ติ่นัินิท์	มากผู้ล	ที�นิำาเสนิอคลิปวีิดิ็ทัศึน์ิของ
แผู้นิ	“ลายไทย	ลายนิำ�า”	ในิระดั็บชั�นิประถมปีที�	๒	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	ที�จุด็เด็�นิยังอย่�ที� 
บรรยากาศึของห�องเรียนิที�ผู้�อนิคลายเช�นิเด็ิม	ส�วินิตั่วิคร่ผู่้�สอนินัิ�นิมีลักษณ์ะท�าทีของ
คร่ที�สอนิเด็็กในิระดั็บประถมต่�นิ	คร่มีการพ่ด็สะท�อนิเพ่�อทบทวินิควิามคิด็ของนัิกเรียนิ
เพ่�อนิำาไปส่�การเปิด็ควิามคิด็ของนัิกเรียนิในิประเด็็นิของคุณ์ค�า	ควิามดี็	ควิามงามหร่อ
ประสบการณ์์ในิชีวิิต่ของนัิกเรียนิอย�างต่�อเน่ิ�อง	ซึ้ำ�งคุณ์คร่ปาด็ก็ได็�ให�ประเด็็นิคิด็ต่�อยอด็
ที�นิ�าสนิใจค่อ	การขับเคล่�อนิห�องเรียนิด็�วิยการสนิทนิาหร่อ	dialogue	นีิ�เม่�อเด็็กเกิด็ 
การเกาะติ่ด็กับการเรียนิร่�แล�วิ	บทบาทของคร่ในิฐานิะของผู่้�พ่ด็เพ่�อสอนิจะนิ�อยลงไปได็�
อย�างไร	รวิมถึงพาเช่�อมโยงกับหลักการในิหนัิงส่อ	ในิเร่�องของการ	feed	forward	ค่อ
การขยายควิามในิเร่�องที�พ่ด็นัิ�นิออกไปส่�การอภิปรายอย�างกวิ�างขวิางอีกด็�วิย

	 ห�องเรียนิต่�อไปค่อห�องเรียนิของนัิกเรียนิ	ระดั็บชั�นิประถมปีที�	๕	โรงเรียนิเพลินิ
พัฒนิา	ของคุณ์คร่กิ�ก	-	นิินิฤนิาท	นิาคบุญช�วิย	ในิแผู้นิการเรียนิร่�	“ขาวิ	ข�าวิ	ข�าวิ”	 
ซึ้ำ�งเป็นิการเรียนิร่�จากข�าวิปลาแลกข�าวิสาร	ที�จัด็ให�กับเด็็กในิวัิยที�เริ�มมีควิามคิด็เป็นิเหตุ่ 
เป็นิผู้ลมากขึ�นิ	เชี�อมโยงได็�มากขึ�นิ	และเป็นิแผู้นิที�มีการสร�างคำาถามที�ดี็เพ่�อสร�าง 
การเรียนิร่�ให�กับนัิกเรียนิให�คิด็ได็�ทั�งลึกและกวิ�างมากขึ�นิ	ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ	ค่อ	คุณ์สมพล	
ชัยศิึริโรจน์ิ	ได็�กล�าวิถึงคุณ์ภาพของการสนิทนิาของชั�นิเรียนินีิ�วิ�าสามารถดึ็งให�คนิที�ชม 
วีิดิ็ทัศึน์ิร่�สึกเหม่อนิได็�เข�าไปนัิ�งสนิทนิาอย่�ในิห�องเด็ียวิกันิได็�	เป็นิการสะท�อนิให�เห็นิถึง
ภาวิะภายในิของคร่ที�มีควิามร่�สึกอยากร่�อยากเห็นิในิควิามร่�สึกนึิกคิด็ของเด็็ก	ซึ้ำ�งเป็นิสิ�งที� 
คุณ์สมพลคิด็วิ�าเป็นิการสนิทนิาที�จริง	(real)	จนิเหนีิ�ยวินิำาให�คนิที�นัิ�งสังเกต่อย่�อยากที� 
จะฟังและอยากที�จะต่อบคำาถามที�คร่ถามเด็็กๆ	ในิชั�นิเรียนิ	และจุด็นีิ�เองที�ควิามอยากร่�
อยากเห็นิของคร่จะเป็นิพลังให�กับการเรียนิร่�ของเด็็กได็�	และท�านิอาจารย์วิิจารณ์์	พานิิช	
ก็ได็�เสริมวิ�าบรรยากาศึในิการสนิทนิาที�มีพลังจะมีลักษณ์ะของควิามจริงใจและปลอด็ภัย 
ที�จะอย่�ในิควิามต่�างได็�	 ซึ้ำ�งวิงสุนิทรียสนิทนิาที�มีควิามร่�สึกถึงควิามจริงใจนีิ�	ทำาให�	 
วิงสุนิทรียสนิทนิามีพลัง	

	 ห�องเรียนิถัด็ไปค่อห�องเรียนิโครงงานิ	“ภ่มิธิรรม	ภ่มิไทย	รามเกียรติ่�”	ของคุณ์คร่กลอย	-	 
เกศึรัต่น์ิ	มาศึรี	โรงเรียนิรุ�งอรุณ์	ห�องเรียนินีิ�เป็นิห�องเรียนิของนิักเรียนิชั�นิประถม 
ปีที�	๖	ที�มีบรรยากาศึแต่กต่�างออกไปจากห�องเรียนิ	๓	ห�องแรก	ที�คุณ์สมพลตั่�งข�อสังเกต่วิ�า 
ห�องเรียนินีิ�เป็นิห�องเรียนิที�คร่มีเป้าหมายในิการก�อให�เกิด็ผู้ลผู้ลิต่ของงานิ	และเป็นิพ่�นิที�
ปลอด็ภัยให�นัิกเรียนิได็�ทำางานิอย�างมีประสิทธิิผู้ล	ที�ทางทีมม่ลนิิธิิสยามกัมมาจลนิำาไป
ต่�อยอด็วิ�าคร่จะทำาการสอนิเสวินิาในิลักษณ์ะไหนิ	จึงจะช�วิยให�ผู่้�เรียนิสามารถอย่�กับ 
การเรียนิร่�และการทำางานิ	ในิขณ์ะเดี็ยวิกันิก็เกิด็ควิามร่�สึกที�ผู้�อนิคลายไปด็�วิย”



• •๒๐๗

	 ห�องเรียนิสุด็ท�ายของเวิทีสานิเสวินิา	ครั�งที�	๑	ค่อ	ห�องเรียนิภาษาไทยในิหนิ�วิย	 
“กาพย์ยานีิพาเพลินิ”	ของคุณ์คร่แนินินีิ�	-	กนิกวิรรณ์	แหวินิเพ็ชร์	โรงเรียนิบ�านิปลาด็าวิ	 
ที�คร่แนินินีิ�ได็�สะท�อนิภาพให�เห็นิวิ�า	นัิกเรียนิเริ�มมีพัฒนิาการในิการพ่ด็คุยแลกเปลี�ยนิกันิ
มากขึ�นิหลังจากที�คร่นิำาการสอนิเสวินิาเข�ามาในิชั�นิเรียนิ	และเนิ่�องจากเป็นิเด็็กในิกลุ�ม
ชาติ่พันิธ์ุิจึงทำาให�ห�างไกลจากเร่�องของการแต่�งกาพย์ยานีิ	ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิได็�เสนิอจุด็เนิ�นิ
ของการทำาแผู้นิภาษาไทยให�คร่แนินินีิ�	ทั�งเร่�องของการใช�เสียงเพ่�อเรียนิเร่�องกาพยก์ลอนิ
จากท�วิงทำานิองเพลงชาต่ิพันิธ์ุิแต่�ละกลุ�ม	เรียนิร่�ท�วิงทำานิองเพลงของคนิในิแต่�ละพ่�นิที�	 
รวิมถึงการสร�างแผู้นิการเรียนิร่�ที�มีการเช่�อมโยงอย�างเป็นิลำาดั็บเพ่�อเป็นิ	scaffolding	 
ให�กับนัิกเรียนิในิการเรียนิร่�	

	 จากการได็�เข�าร�วิมชมคลิปการสอนิและรับฟังการสะท�อนิของผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิในิวัินินัิ�นิ	 
ทำาให�คร่โอ�งตั่�งข�อสังเกต่กับตั่วิเองวิ�า	 ปัจจุบันิในิการจัด็การเรียนิการสอนิเราก็ใช�
กระบวินิการตั่�งคำาถามเป็นิหลักในิการขับเคล่�อนิ	การเรียนิร่�ใช�กระบวินิการสุนิทรียสนิทนิา	 
รวิมถึงเล่อกส่�อ	กิจกรรม	ตั่�งโจทย์ในิห�องเรียนิเพ่�อให�เกิด็การเรยีนิเชิงรุก	(active	learning)	 
อย่�แล�วิ	แล�วิสิ�งที�เราสอนินัิ�นิเหม่อนิหร่อแต่กต่�างจากการสอนิเสวินิาในิบันิทึกของอาจารย์
อย�างไร	คำาถามนีิ�จึงเป็นิคำาถามจุด็ประกายในิวัินิเริ�มต่�นิ	ทำาให�สนิใจอยากอ�านิบันิทึก 
ของอาจารย์เพ่�อที�จะต่อบต่ัวิเองให�ได็�วิ�าสิ�งที�เรากำาลังทำาอย่�นีิ�เหม่อนิหร่อแต่กต่�างกับ 
สิ�งที�บอกไวิ�ในิบันิทึกอย�างไร

	 นัิบจากวัินินัิ�นิเป็นิต่�นิมา	คร่โอ�งได็�อ�านิและเล่อกสิ�งที�คิด็วิ�านิ�าจะเป็นิประเด็็นิในิการ
เรียนิร่�เพิ�มให�กับการสร�างแผู้นิการสอนิในิหนิ�วิยวิิชาที�ด่็แลอย่�ค่อ	หนิ�วิยวิิชาโครงงานิ 
วิิจัยประจำาภาคเรียนิ	เม่�อศึึกษาควิามร่�ในิหนัิงส่อแล�วิมีหลายประเด็็นิที�นิ�าสนิใจและ 
พอที�จะต่อบข�อสงสัยได็�บ�าง	 ค่อ	แนิวิทางในิหนัิงส่อจะทำาให�การออกแบบคำาถาม 
ในิแผู้นิการสอนิรวิมถึงการสนิทนิาในิห�องเรียนิของนัิกเรียนิกับคร่	หร่อระหวิ�างนัิกเรียนิ
กับนัิกเรียนิให�มีเป้าหมายที�คมชัด็มากขึ�นิ	

	 ดั็งนัิ�นิ	ประเด็็นิที�เล่อกจะชวินิคร่นิ�องๆ	ในิหนิ�วิยวิิชาโครงการประจำาภาคเรียนิศึึกษา
และทด็ลองนิำาไปทำาจะเป็นิประเด็็นิของ
	 ๑.	การตั่�งหมุด็หมายในิการขับเคล่�อนิของควิามร่�อย�างเป็นิลำาดั็บ	เพ่�อเป็นิการสร�าง	

scaffolding	ของการสร�างสมรรถนิะวิิจัยให�กับนัิกเรียนิ
	 ๒.	จังหวิะที�สามที�เป็นิการปรบักระบวินิการ	IRF	(Initiation	-	Response	-	Feedback)	 

โด็ยเปลี�ยนิตั่วิ	F	จาก	feedback	เป็นิ	feed	forward	



• •๒๐๘

	 ๓.	เป้าหมายของการตั่�งคำาถามเพ่�อให�คร่กำาหนิด็ทิศึทางของคำาถามที�จะใช�ในิแผู้นิ 
การสอนิ	โด็ยมีหลักการสำาคัญที�จะเล่อกไปใช�ค่อ	คำาพ่ด็ในิ	“จังหวิะที�สาม”	นีิ�	 
อาจมีลักษณ์ะต่�างกันิได็�	๒	แบบ	ค่อ	(๑)	เป็นิถ�อยคำาเชิงเอ่�อให�เกิด็การคิด็ 
ต่�อเน่ิ�อง	ส่�การทำาควิามเข�าใจวิิธีิคิด็และวิิธีิเรียนิของต่นิเอง	(facilitative	feedback)	 
(๒)	เป็นิถ�อยคำาที�บอกวิ�าคำาต่อบถ่กหร่อไม�	และควิรทำาอะไรต่�อไป	(directive	
feedback)

 

	 เม่�อเล่อกประเด็็นิได็�แล�วิ	คร่โอ�งจึงทด็ลองทำาต่ารางขอบเขต่ในิการสอนิเพ่�อจะกำาหนิด็
เป้าหมายในิการเรียนิร่�โครงงานิวิิจัยประจำาภาคเรียนิตั่�งแต่�	สัปด็าห์ที�	๗	-	๙	เพ่�อเต่รียม
ไวิ�เป็นิโครงสร�างเพ่�อสร�างแผู้นิการสอนิร�วิมกับคุณ์คร่ในิทีมบ่รณ์าการระด็ับชั�นิประถม 
ปีที�	๒	ดั็งนีิ�



• •๒๐๙

การืทำางาน้ใน้แต่ลัะส้ปดาห์ของรืะด้บช้้�น้ปรืะถมปีท่� ๒

เป้าหมูายข้องชิ�นุงานุในุวันุช่�นุใจ	………………………………………………………….

ส.ท่� คำรื้�งท่�
เป้าหมายื 
การืเรืียืน้รืู้ 
แต่ลัะคำรื้�ง

รืูปแบบของจุ้งหวะท่�สาม  
(feed forward)

คำำาถามท่�ใช้้

-	ทำาให�เกิด็การคิด็ต่�อเน่ิ�อง
ส่�การทำาควิามเข�าใจวิิธีิคิด็
และวิิธีิเรียนิของต่นิเอง	
(facilitative	feedback)

-	บอกวิ�าคำาต่อบถ่กหร่อไม�	
ควิรทำาอะไรต่�อไป	 
(directive	feedback)

๑.	ตั่�งประเด็็นิหร่อตั่�งคำาถาม
๒.	การต่อบสนิอง
๓.	ขยายควิาม/	ถกเถียง/ 
พ่ด็ใหม�/	ใช�ถ�อยคำาใหม�/
ท�าทาย/	สังเคราะห์ใหม�/ 
ทำาควิามชัด็เจนิ/	สรุป/
ทำานิาย

๘

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

	 ในิวัินิอังคารที�	๒๐	กันิยายนิ	๒๕๖๔	เป็นิวัินินัิด็หมายการสร�างแผู้นิวิิจัยของทีม	 
คร่โอ�งได็�เล�าให�ฟังถึงประสบการณ์์ที�ได็�รับจากการเข�าร�วิมเวิทีสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่	 
ให�คุณ์คร่บ่รณ์าการระดั็บชั�นิประถมปีที�	๒	ฟัง	และได็�แลกเปลี�ยนิควิามร่�จากบันิทึก 
ให�คุณ์คร่ฟัง	แล�วิชวินิให�ทุกคนิร�วิมกันิทำางานิต่ามแนิวิทางนีิ�	รวิมถึงให�เอกสารไปอ�านิ
เพ่�อศึึกษาเพิ�มเติ่มเพ่�อหาประเด็็นิที�สนิใจเพิ�มเติ่ม	จากนัิ�นิจึงได็�กำาหนิด็เป้าหมายในิการ
เรียนิร่�ในิช�วิงท�ายของการเรียนิวิิจัยดั็งนีิ�
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การืทำางาน้ใน้แต่ลัะส้ปดาห์ของรืะด้บช้้�น้ปรืะถมปีท่� ๒

 เป้าหมูายข้องชิ�นุงานุในุวันุช่�นุใจ	ร่ปแบบการนิำาเสนิอ...	สร�างสรรค์ชิ�นิงานิวิิจัยในิร่ปแบบโปสเต่อร์

ส.ท่� คำรื้�งท่� เป้าหมายืการืเรืียืน้รืู้
รืูปแบบของจุ้งหวะท่�สาม  

(feed forward)
คำำาถามท่�ใช้้

๘

๑ เรียนุรู้การเป็นุเหตุิ
และเป็นุผู้ล
สนิทนิาเร่�อง 
ควิามเป็นิเหตุ่เป็นิผู้ล
และการเขียนิ
แผู้นิผัู้งเหตุ่ผู้ล

บอกวิ�าคำาต่อบถ่กหร่อไม�	
ควิรทำาอะไรต่�อไป	 
(directive	feedback)

๑.	เด็็กๆ	สังเกต่เห็นิอะไรในิภาพบ�าง	
๒.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าภาพนีิ�ค่อเหตุ่หร่อผู้ล	 
(ผู้ล)	เหตุ่ค่อ	คนิทิ�งขยะ	(คำาถาม 
เพิ�มในิห�องเรียนิเน่ิ�องจากเด็็กบอก
วิ�าภาพค่อผู้ล)

๒.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าผู้ลที�เกิด็จากภาพนีิ� 
จะเป็นิอย�างไรได็�บ�าง	(นิำ�าเสีย	 
มีกลิ�นิเหม็นิ	สัต่ว์ิต่าย)	

๓.	เด็็กๆ	สังเกต่เห็นิสัญลักษณ์์อะไร 
ที�ใช�ในิแผู้นิผัู้ง	(ล่กศึร)	และ 
การที�หัวิล่กศึรชี�ไปที�คำาวิ�า	 
นิำ�าเสีย	มีกลิ�นิเหม็นิ	สัต่ว์ิต่าย	 
นิ�าจะหมายควิามวิ�าอย�างไร	

	 (เป็นิผู้ลที�เกิด็ขึ�นิ)
๔.	สิ�งที�อย่�ปลายล่กศึรนิ�าจะเรียกวิ�า
อะไร	(เหตุ่)

๒ จากแผู้นุผัู้งเหตุิ-ผู้ล
สู่ำการค้นุหาเหตุิและ
ผู้ลในุงานุวิจัย
-	สนิทนิาเร่�องการ
ทด็ลองไข�จมนิำ�า
และไข�ลอยนิำ�า	 
และการเขียนิ
แผู้นิผัู้งเหตุ่ 
และผู้ล

บอกวิ�าคำาต่อบถ่กหร่อไม�	 

ควิรทำาอะไรต่�อไป	 

(directive	feedback)

๑.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าแผู้นิผัู้งเหตุ่และ 
ผู้ลมีข�อดี็อย�างไร	และจะนิำามาใช�
ในิการทำางานิวิิจัยอย�างไร	

๒.	จากภาพการทด็ลอง	ไข�ในิแก�วิทั�ง	๒	 
ใบมีควิามแต่กต่�างกันิอย�างไร

๓.	เพราะเหตุ่ใด็ไข�ในิแก�วิใบที�	๑	จึง
จม	และไข�ในิแก�วิใบที�	๒	จึงลอย			

๔.	ถ�าจะลองมาเขียนิแผู้นิผัู้งเหตุ่ 
และผู้ล	จากการทด็ลองอะไร 
เป็นิเหตุ่	อะไรเป็นิผู้ล
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ส.ท่� คำรื้�งท่� เป้าหมายืการืเรืียืน้รืู้
รืูปแบบของจุ้งหวะท่�สาม  

(feed forward)
คำำาถามท่�ใช้้

๓ การตัิ�งสำมูมูติิฐานุ
งานุข้องนัุกเรียนุ	
-	สนิทนิาเร่�องการ 
ทด็ลองกาเปลี�ยนิสี
ของนิำ�าอัญชันิจาก
กรด็	ส่�งานิทด็ลอง
ของนัิกเรียนิ 
ถ�า...	จะทำาให�...

ทำาให�เกิด็การคิด็ต่�อเน่ิ�อง
ส่�การทำาควิามเข�าใจ
วิิธีิคิด็และวิิธีิเรียนิของ
ต่นิเอง	(facilitative	
feedback)

๑.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าการตั่�งสมมติ่ฐานิ 
ค่ออะไร

๒.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าการตั่�งสมมติ่ฐานิ 
มีข�อดี็ต่�องานิวิิจัยอย�างไร

๓.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าของสองสิ�งนีิ� 
จะเกี�ยวิข�องกันิอย�างไร

๔.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าจากการคาด็เด็า
ผู้ลการทด็ลองนีิ�จะนิำามาเขียนิ
สมมติ่ฐานิได็�อย�างไร

๔ แลกเปลี�ยนุเรียนุรู้
การตัิ�งสำมูมูติิฐานุ
ข้องนัุกเรียนุ	+	
ปรับปรุงแก้ไข้ 
การตัิ�งสำมูมูติิฐานุ
-	ต่รวิจสอบ
สมมติ่ฐานิของ
ต่นิเองจากตั่วิอย�าง
ที�คร่ให�

-	นัิกเรียนิพัฒนิางานิ
ของต่นิเองโด็ย

	 ใส�ข�อม่ลในิผัู้ง
เหตุ่ผู้ลและควิามร่�

ไม�ได็�ใช�คำาถาม	ทำางานิเป็นิกลุ�มเพ่�อ

ให�คร่ต่รวิจสอบงานิ
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ส.ท่� คำรื้�งท่� เป้าหมายืการืเรืียืน้รืู้
รืูปแบบของจุ้งหวะท่�สาม  

(feed forward)
คำำาถามท่�ใช้้

๕ เรียนุรู้การออกแบบ
การทดลองจาก
สำมูมูติิฐานุที�ตัิ�งไว้
ข้องครู
-	เรียนิร่�ตั่วิอย�างของ
คร่แล�วินัิกเรียนิ
ออกแบบอุปกรณ์์	 
วัิต่ถุดิ็บและวิิธีิ
การทด็ลองจาก
สมมติ่ฐานิ

ทำาให�เกิด็การคิด็ต่�อเน่ิ�อง
ส่�การทำาควิามเข�าใจ
วิิธีิคิด็และวิิธีิเรียนิของ
ต่นิเอง	(facilitative	
feedback)

๑.	จากที�เด็็กๆ	ได็�ตั่�งสมมติ่ฐานิ	 
ที�เป็นิการคาด็เด็าผู้ลการทด็ลอง
อย�างเป็นิเหตุ่เป็นิผู้ลมาแล�วิ	เด็็กๆ	 
คิด็วิ�าเราสามารถทำาการทด็ลอง
เลยได็�หร่อไม�	เพราะอะไร

๒.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าการออกแบบ 
การทด็ลองเป็นิอย�างไร

๓.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าการออกแบบ 
การบันิทึกผู้ลการทด็ลอง 
เป็นิอย�างไร

๔.	จากวิิดี็โอตั่วิอย�างการทด็ลอง
สมุนิไพรพ่�นิบ�านิช�วิยกำาจัด็กลิ�นิ 
มาให�เด็็กๆ	ช�วิยสังเกต่วิ�าในิวิิดี็โอนีิ�
มีวิิธีิการออกแบบการทด็ลอง	และ
การเก็บผู้ลการทด็ลองอย�างไร

๕.	จากหัวิข�องานิวิิจัยของคร่	เด็็กๆ	
คิด็วิ�าคร่มีวิิธีิการทด็ลองอย�างไร

๖.	แล�วิเด็็กๆ	คิด็วิ�าคร่ควิรจะมี 
การบันิทึกผู้ลการทด็ลองอย�างไร

๖ ออกแบบการทดลอง 

จากสำมูมูติิฐานุ 

ที�ติั�งไว้ข้องนุักเรียนุ

ทำาให�เกิด็การคิด็ต่�อเนิ่�อง

ส่�การทำาควิามเข�าใจ

วิิธิีคิด็และวิิธิีเรียนิของ

ต่นิเอง	(facilitative	

feedback)

๑.	เด็็กๆ	คิด็วิ�าการออกแบบ 
การวิางแผู้นิการทด็ลองประกอบ 
ไปด็�วิยอะไรบ�าง

๒.	ให�เด็็กๆ	ช�วิยสังเกต่วิ�าในิวิิดี็โอนีิ�
เป็นิการทด็ลองอะไร	เขาใช� 
อะไรบ�างในิการทด็ลอง	และ 
มีขั�นิต่อนิการทด็ลองอย�างไร
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	 ในิการทำางานิมีการชวินิทีมตั่�งเป้าหมายหลักแต่�ละครั�งแล�วิทีมจะไปหาส่�อ	เคร่�องม่อ	 
โจทย์และสร�างคำาถามที�เหมาะสมเพ่�อด็ำาเนิินิการทำาแผู้นิละเอียด็อีกครั�งหนึิ�ง	ให�สอด็คล�อง 
กับเป้าหมายโด็ยในิช�วิงนีิ�จะให�ทีมได็�ทำางานิด็�วิยต่นิเอง	จากนัิ�นิจึงเข�าสังเกต่การสอนิของ
คร่ในิห�องเรียนิ	๒/๒	ผู้�านิระบบ	zoom	ซึ้ำ�งจากการเข�าสังเกต่การสอนิในิห�องเรียนิ	พบวิ�า 
ในิช�วิงแผู้นิแรกๆ	ค่อ	แผู้นิที�	๑	และ	๒	ยังคงใช�คำาถามที�เต่รียมมาได็�ต่รงเป็นิส�วินิใหญ�	 
แต่�นัิบตั่�งแต่�แผู้นิที�	๓	เป็นิต่�นิไปเริ�มที�จะปรับไปใช�คำาถามที�แต่กต่�างไปจากคำาถามเดิ็ม 
ที�ตั่�งไวิ�ในิแผู้นิการสอนิเดิ็ม	ซึ้ำ�งปัญหาที�เกิด็ขึ�นิในิช�วิงนีิ�เป็นิเพราะ

	 ๑.	ช�วิงสัปด็าห์ที�	๘	เป็นิช�วิงที�ต่�องสร�างแผู้นิการสอนิมากถึง	๖	แผู้นิ	และสัปด็าห์ 
ที�	๙	สร�างแผู้นิการสอนิใหม�ถึง	๗	แผู้นิ	ทำาให�ทีมต่�องใช�เวิลาปรึกษาและ 
เขียนิแผู้นินิอกเหน่ิอจากเวิลาที�โค�ชจัด็ไวิ�	จึงไม�ได็�สร�างแผู้นิการสอนิร�วิมกับโค�ช	 
และคร่ค�อนิข�างรีบในิการหาและสร�างส่�อ	เขียนิแผู้นิ	รวิมถึงการสร�างคำาถามที�
สอด็คล�องกับหลักคิด็ที�ร�วิมกันิกำาหนิด็ไวิ�

	 ๒.	โค�ชยังไม�ได็�เข�าไปช�วิยทีมในิการทำาแผู้นิอย�างใกล�ชิด็	เน่ิ�องจากยังไม�สามารถ
จัด็การเวิลาให�สอด็คล�องกับงานิที�มีได็�

	 ๓.	หลังจากโค�ชเข�าสังเกต่การสอนิแล�วิยังไม�ได็�เข�าคุยแก�ไขกับคร่ทันิที	เน่ิ�องจาก
คุณ์คร่ต่�องใช�เวิลาสร�างแผู้นิใหม�ให�ทันิต่�อการใช�งานิในิสัปด็าห์นัิ�นิ	รวิมถึงต่�อง
ใช�เวิลาในิการช�วิยเหล่อนัิกเรียนินิอกเวิลาด็�วิย

	 หลังจากนัิ�นิในิสัปด็าห์ที�	๙	โค�ชนิำาคลิปการสอนิของคุณ์คร่นิำ�าข�าวิ	-	วิรันิธิรา	ตั่นิเจริญ	 
มาให�เพ่�อนิคร่ค่อ		คุณ์คร่เนิ	-	พนิิต่า	พินิภิรมย์		และคุณ์คร่ปอ	-	นิารีรัต่น์ิ	ทองด็า		 
ได็�ศึึกษาร�วิมกันิโด็ยละเอียด็	รวิมถึงยังได็�แลกเปลี�ยนิกับทีมคร่บ่รณ์าการเพ่�อสะท�อนิ
ประสบการณ์์ในิการใช�แนิวิทางการตั่�งคำาถามที�ได็�ทำาโครงสร�างร�วิมกันิไวิ�	ทำาให�สังเกต่เห็นิ 
ของแผู้นิการสอนิและภาพของห�องเรียนิได็�ดั็งนีิ�	
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การืสรื้างแผู้น้การืสอน้

	 ๑.	การตั่�งคำาถามยงัตั่�งคำาถามที�สอด็คล�องกบัส่�อและกจิกรรมของแผู้นิ	ในิการคาด็การณ์์ 
คำาต่อบ	ยังไม�ได็�ยึด็ในิหลักของ	feed	forward

	 ๒.	การตั่�งคำาถามในิแผู้นิจะเนิ�นิให�เด็็กได็�สนิทนิากับเพ่�อให�บรรลุเป้าหมายของแผู้นิ	 
ค่อ	ได็�เข�าใจถึงควิามร่�ชุด็หนึิ�งที�คร่ต่�องการจะป้อนิข�อม่ลให�	เช�นิ	เข�าใจควิามหมาย
ของคำาวิ�า	เหตุ่-ผู้ล	เข�าใจควิามหมายของการตั่�งสมมติ่ฐานิ	เข�าใจการออกแบบ
การวิิจัยจากตั่วิอย�างที�คร่นิำามาให�นัิกเรียนิเรียนิร่�และทด็ลองทำาควิามเข�าใจร�วิมกันิ	
จะไม�ได็�นิำาเอาตั่วิงานิจริงของนัิกเรียนิมาเป็นิส่�อในิการให�นัิกเรียนิสนิทนิาร�วิมกันิ

ห้องเรืียืน้

	 ๑.	นัิกเรียนิมีการแลกเปลี�ยนิกันิเป็นิกลุ�มเล็กๆ	ยังไม�สามารถจัด็ให�มีการสนิทนิา
ได็�อย�างทั�วิถึง	ในิการสนิทนิา	เม่�อนัิกเรียนิแลกเปลี�ยนิควิามร่�นิอกเหน่ิอไปจาก
ประเด็็นิที�ได็�ออกแบบไวิ�ในิแผู้นิการสอนิ	คร่ยงัไม�ได็�นิำาพาเด็็กไปเรียนิร่�ในิประเด็็นิ
เพิ�มเติ่มที�เกิด็ขึ�นิจากควิามสนิใจของผู่้�เรียนิ	

	 เม่�อคร่สอนิครบจนิถึงสัปด็าห์ที�	๙	แล�วิ	จึงได็�จัด็วิงพ่ด็คุยให�สมาชิกมีมาแลกเปลี�ยนิกันิ 
วิ�าคร่เห็นิควิามสำาเร็จ	ในิเร่�องใด็จากการสอนิแนิวิสานิเสวินิา	ซึ้ำ�งคร่ได็�สะท�อนิการเรียนิร่�	 
ดั็งนีิ�
	 ๑.	เด็็กที�เกิด็ประโยชน์ิค่อเด็็กที�ชอบแลกเปลี�ยนิ	ส�วินิเด็็กที�ชอบลงม่อทำายังไม�มี 

ส�วินิร�วิมมากนัิก	
	 ๒.	เกิด็ผู้ลดี็กับการโค�ชของคร่กับเด็็กในิวิงเล็กในิช�วิงของการเรียนิร่�ด็�วิยต่นิเอง	
	 ๓.	ชุด็คำาถามที�คร่เต่รียมไวิ�ยังไม�เหมาะสมกับเด็็กทุกคนิ	
	 ๔.	เน่ิ�อหาควิามร่�ที�อย่�ในิงานิวิิจัย	ต่�องใช�ประสบการณ์์ของเด็็ก	คนิที�ไม�มีประสบการณ์์

จะยังไม�ค�อยแลกเปลี�ยนิกับเพ่�อนิ	



• •๒๑๕

ข้อจุำาก้ดของการืทำาแผู้น้วิจุ้ยืท่�ผู้่าน้มา

	 ๑.	การทำาแผู้นิยังไม�ได็�เป็นิการไปสนิทนิาที�ตั่วิก�อนิควิามร่�หร่องานิวิิจัยของเด็็ก 
แต่�เป็นิการชวินิกันิเสวินิาไปที�ชุด็ควิามร่�ที�คร่ต่�องการให�ข�อม่ล

	 ๒.	ข�อจำากัด็เร่�องเวิลาการสอนิที�มีเพียง	๓๐	นิาที	ที�คร่ต่�องนิำาพาให�นัิกเรียนิเข�าใจ
หลักการควิามร่�ที�คร่จะต่�องให�ข�อม่ล	ทำาให�ไม�ได็�พานัิกเรียนิไปสนิทนิาต่�อเน่ิ�อง 
ในิประเด็็นิที�เด็็กสนิใจ	หร่อตั่�งข�อสังเกต่ต่�อเน่ิ�องในิแผู้นิ	เช�นิ	แผู้นิไข�จม	ไข�ลอย

	 ๓.	ข�อจำากัด็ส�วินิหนึิ�งเกิด็จากตั่วิคร่	เช�นิ	เม่�อเด็็กสนิทนิากันิจนิเข�าส่�เป้าหมายของ
ตั่วิควิามร่�ในิครั�งนัิ�นิๆ	แล�วิ	คร่จะไม�ได็�ไปต่�อในิประเด็็นิที�เด็็กสนิใจให�ลึกขึ�นิ	

ปรืะเด็น้ท่�จุะน้ำาไปพู้ฒน้าต่อ

	 ๑.	นิำาหลักของ	๔	คำาถามสำาหรับคร่	(จากบันิทึกบทที�	๒	พ่ด็หลากชนิิด็)	มาเป็นิ
แนิวิทางในิการสร�างแผู้นิการจัด็การเรียนิร่�

	 	 (๑)	มีวิิธีิใด็บ�างที�จะส�งเสรมิให�นัิกเรียนิทุกคนิพ่ด็เสนิอควิามเข�าใจหร่อข�อคิด็เหน็ิ 
ของต่นิออกมา	

	 	 (๒)	คร่ทำาอย�างไรเพ่�อให�นัิกเรียนิเห็นิวิ�าทุกข�อคิด็เห็นิได็�รับการรับฟังและยอมรบั
	 	 (๓)	เม่�อนัิกเรียนิพ่ด็	คร่ได็�ยินิเสียงของใคร	(ของตั่วินัิกเรียนิเอง	หร่อไปจำาคำาพ่ด็ 

มาจากที�อ่�นิ)	
	 	 (๔)	หากคำาพ่ด็ของนัิกเรียนิแหวิกแนิวิไปจากแผู้นิการสอนิหร่อควิามคาด็หวัิงของ

คร่จะทำาอย�างไร
	 ๒.	สร�างเป้าหมายของแผู้นิและตั่�งแนิวิคำาถามก�อนิจึงค�นิหาส่�อที�เหมาะสมกับ 

คำาถามนัิ�นิ
	 ๓.	เพิ�มการสนิทนิาในิเร่�องที�นัิกเรียนิให�ควิามสนิใจมากขึ�นิ
	 ๔.	สร�างแผู้นิและคำาถามย�อยเพ่�อใช�ในิการโค�ชกลุ�มย�อยกับนัิกเรียนิ
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	 ในิวัินิพุธิที�	๒๗	ตุ่ลาคม	๒๕๖๔	คร่โอ�งและคณ์ะที�ร�วิมบุกเบิกงานินีิ�มาด็�วิยกันิ	ยังได็� 
นิำาเอาประสบการณ์์ในิการจัด็การเรียนิการสอนิโด็ยใช�การสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิางานิวิิจัย 
ในิระดั็บชั�นิประถมปีที�	๒	ไปแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�กับเพ่�อนิคร่ที�โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	 
ในิงานิ	“ช่�นิใจ...ได็�เรียนิร่�”	(ภาคคร่เพลินิ)	ครั�งที�	๒๐	เพ่�อขยายการเรียนิร่�ไปส่�เพ่�อนิคร่ 
ในิระดั็บชั�นิอ่�นิๆ	อีกด็�วิย



• •๒๑๗



• •๒๑๘



• •๒๑๙



• •๒๒๐

สรุป และข�อเสนอให�นำาไปใชิ� 
ในโรงเรียนไทุย (จบั)

บัันทึึกน้�ติ้คิวามีจัากบัทึ	Epilogue	แติ่ผ่มีเขีียนเองเป้็นสู่่วนใหญ์่

	 บันิทึกชุด็สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุกนีิ�	 ต่�องการส่�อวิ�า	 คำาพ่ด็ของคร่ 
มีควิามหมายต่�อการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิมากอย�างที�เราคาด็ไม�ถึง	คำาพ่ด็ของคร่ 
มีควิามละเอียด็อ�อนิต่�อควิามร่�สึกของศิึษย์	คำาพ่ด็ของคร่ที�ถ่กต่�องต่ามหลักการ 
ให�ผู้ลดี็ต่�อการเรียนิร่�ในิทุกด็�านิ	(domain)	จึงได็�มุ�งนิำาเสนิอทั�งสาระด็�านิทฤษฎีี	 
และแนิวิทางปฏิิบัติ่เพ่�อให�คร่ได็�ฝึึกทักษะการพ่ด็แนิวิสานิเสวินิา	(dialogue)	นีิ�	

	 นีิ�ค่อ	“ปิยวิาจา”	เพ่�อการเรยีนิร่�แห�งศึต่วิรรษที�	๒๑	โด็ยคร่พ่ด็แบบ	“คุรุเสวินิา”	 
ซึ้ำ�งหมายถึงการสานิเสวินิาที�กระตุ่�นิโด็ยคร่	 (คุรุ	 +	สานิเสวินิา)	 เพ่�อให�เกิด็
กระบวินิการเรียนิร่�ที�ซั้ำบซ้ำ�อนิ	ทั�งด็�านิสังคม	การพัฒนิาตั่วิต่นิ	การพัฒนิาการพ่ด็	 
การพัฒนิาควิามคิด็	การพัฒนิาควิามร่�	ทักษะ	บุคลิก	อารมณ์์	คุณ์ค�า	และอ่�นิๆ	 
และการสอนิแบบนีิ�เรียกวิ�า	“สอนิเสวินิา”	(สอนิ	+	สานิเสวินิา)	(dialogic	teaching)	

	 จากคุรุเสวินิา	(สานิเสวินิาที�กระตุ่�นิโด็ยคร่)	ส่�ศิึษย์เสวินิา	(สานิเสวินิาที�กระตุ่�นิ
โด็ยเพ่�อนินัิกเรียนิกันิเอง)	ด็�วิยเจต่นิาเอ่�อให�เพ่�อนิเกิด็การเรียนิร่�ในิมิติ่ที�ลึกและ 
เช่�อมโยง	ด็�วิยเจต่นิาสร�างบรรยากาศึการเรยีนิร่�แบบร�วิมม่อกันิ	ช�วิยเหล่อกันิ	ร�วิมกันิ 
สร�างห�องเรียนิและโรงเรียนิให�เป็นิพ่�นิที�แห�งควิามปลอด็ภัย	และเป็นิสัปปายะสถานิ
เพ่�อการเรียนิร่�ร�วิมกันิ	

๑๖
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	 การใช�วิาจาที�ถ่กต่�องเหมาะสมเป็นิกลไกกระตุ่�นิสมอง	ให�สมองเจริญงอกงาม	 
โด็ยเฉพาะสมองส�วินิสั�งสมงอกงามควิามดี็งาม	ดั็งนัิ�นิ	 คุรุเสวินิาจึงมีผู้ลสร�าง 
ควิามดี็งาม	และควิามงอกงามไม�เฉพาะต่�อศิึษย์	แต่�คร่ก็ได็�รับอานิิสงส์นีิ�ด็�วิย	

	 มองจากวิิชาคร่	นีิ�ค่อส�วินิหนึิ�งของการพัฒนิาทักษะของควิามเป็นิคร่	ในิการ 
กระตุ่�นิพลังภายในิตั่วินัิกเรียนิออกมากระทำาการเพ่�อการเรียนิร่�	เป็นิลักษณ์ะหนึิ�ง
ของ	pedagogy	of	active	learning	เป็นิร่ปแบบการเรียนิส่�มิติ่ที�ลึกและเช่�อมโยง	
เพราะเป็นิการเรียนิร่�ที�กระตุ่�นิให�คิด็อย่�ต่ลอด็เวิลา	

	 มองจากมมุของควิามเสมอภาคทางการศึึกษา	บนัิทึกชุด็นีิ�กระตุ่�นิให�คร่คำานึิงถึง
นัิกเรียนิในิชั�นิที�ด็�อยโอกาสในิลักษณ์ะต่�างๆ	หร่อมองอีกมุมหนึิ�งวิ�า	เป็นินัิกเรียนิที�
ต่�องการควิามช�วิยเหล่อเป็นิพิเศึษในิบางด็�านิ	คร่จะด็ำาเนิินิการช�วิยเหล่อเป็นิพิเศึษ	
รวิมทั�งกระตุ่�นิให�เพ่�อนินัิกเรียนิช�วิยเหล่อกันิเองด็�วิย	

	 มองอีกมุมหนึิ�ง	 นีิ�ค่อเร่�องภาษา	วิัฒนิธิรรม	และชั�นิเรียนิ	 ที�เช่�อมโยงกับ 
การศึึกษาและควิามไม�เท�าเทียมกันิในิสังคม	บันิทึกชุด็นีิ�มุ�งส�งเสริมคำาพ่ด็	ภาษา	
และปฏิิสัมพันิธ์ิระหวิ�างมนุิษย์	ที�ไม�เพียงส�งเสริมการเรียนิร่�	แต่�ยังส�งเสริมวัิฒนิธิรรม
ที�ให�คุณ์ค�าควิามเท�าเทียมกันิในิสังคม	ที�สังคมไทยต่�องการเป็นิอย�างยิ�ง	

	 ในิโลกสมัยใหม�	มนุิษย์ด็ำารงชีวิิต่อย่�ในิสภาพแวิด็ล�อมที�	“มีพิษ”	นัิกเรียนิจึงต่�อง
ได็�รับการฝึึกให�สามารถ	“อย่�ในิปากง่ได็�	โด็ยไม�โด็นิเขี�ยวิง่”	(คำาของท�านิพุทธิทาส	 
หมายควิามวิ�าอย่�ในิโลกที�เต็่มไปด็�วิย	สิ�งยั�วิกิเลสตั่ณ์หา	โด็ยไม�ถ่กพิษของมันิ)	 
“สอนิเสวินิาส่�การเรียนิร่�เชิงรุก”	จะค�อยๆ	สร�างควิามเข�าใจมายาคติ่ในิโลกที�อย่� 
นิอกโรงเรียนิ	และร่�วิิธีิป้องกันิไม�ให�ต่นิเองต่กเป็นิเหย่�อของปัจจัยลบในิสังคม	นีิ�ค่อ 
ส�วินิหนึิ�งของทักษะชีวิิต่ที�คร่สามารถกระตุ่�นิให�นัิกเรียนิร�วิมกันิทำาควิามเข�าใจ 
ผู้�านิ	“สอนิเสวินิา”	ได็�	ค่อนิิสัยเรียนิร่�จากการกระทำา
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	 ยิ�งกวิ�านัิ�นิ	คร่สามารถกระตุ่�นิควิามเป็นิ	“ผู่้�ก�อการ”	(agency)	ที�อย่�ภายในิต่วัิศิึษย์	 
ให�ร�วิมกันิกระทำาการเพ่�อสร�างสรรค์ส�วินิเล็กๆ	ในิชุมชนิของต่นิได็�	การเรียนิร่�ที�แท� 
ไม�ได็�หยุด็อย่�แค�วิาจาหร่อการพ่ด็	หร่อสานิเสวินิา	ต่�องไปส่�การกระทำาเพ่�อเป้าหมาย 
ที�ยิ�งใหญ�	(purpose)	ซึ้ำ�งเป็นิผู้ลประโยชน์ิที�เลยประโยชน์ิส�วินิต่นิ	การนิำาเอาข�อสังเกต่	 
(observation)	ที�ได็�จากการกระทำาการมาสานิเสวินิากันิแบบสะท�อนิคิด็	(reflection)	
จะนิำาไปส่�การเรียนิร่�ในิมิติ่ที�ลึกและกวิ�างขวิางยิ�งขึ�นิ	

	 คุรุเสวินิา	กระตุ่�นิสอนิเสวินิา	เคล่�อนิส่�การกระทำาการที�มีเป้าหมายเล็กๆ	ที�ยิ�งใหญ�	 
ส่�การสะท�อนิคิด็จากประสบการณ์์ของการกระทำา	นิำาส่�การเรียนิร่�ที�ยิ�งใหญ�	ค่อ	นิิสัย
เรียนิร่�จากการกระทำา	และทักษะเรียนิร่�จากการปฏิิบัติ่	เป็นิทักษะชีวิิต่ที�เป็นิคุณ์
ติ่ด็ตั่วิไปต่ลอด็ชีวิิต่	

	 โรงเรียนิต่�องเป็นิแหล�งฝึึกทักษะทวินิกระแสสังคมที�มีพฤติ่กรรมผิู้ด็ๆ	ให�แก�
เยาวิชนิ	ทักษะการเป็นิมนุิษย์ผู้่�ก�อการ	(agentic	person)	เริ�มต่�นิจากการตั่�งคำาถาม	
ลามส่�เสวินิา	ขยายควิามคิด็ต่�อเน่ิ�องส่�การปฏิิบัติ่แล�วิใคร�ครวิญสะท�อนิคิด็	เป็นิวิงจร
เรียนิร่�ที�ไม�มีวัินิจบ	

การืน้ำาไปใช้้ใน้โรืงเรืียืน้ไทยื

	 นิ�าจะมีขบวินิการนิำาร�อง	ทด็ลองเอาวิิธีิการต่ามในิบันิทึกชุด็นีิ�ไปทด็ลองใช� 
ในิโรงเรียนิที�สมัครเข�ามาและได็�รับการคัด็เล่อกสัก	๒๐	โรงเรียนิ	โด็ยโรงเรียนิ
ต่�องหาทรัพยากรสนัิบสนุินิ	“กิจกรรมคร่ร�วิมกันิพัฒนิาต่นิเอง”	มาใช�จ�ายเอง	 
หนิ�วิยงานิพี�เลี�ยงอาจเป็นิ	กสศึ.	ร�วิมกับม่ลนิิธิิสยามกัมมาจล	เรียกโครงการนีิ�วิ�า	
“PLC	สำอนุเสำวนุา” ด็ำาเนิินิการ	๑	ปีการศึึกษา	ในิโรงเรียนิประถมในิพ่�นิที�ห�างไกล	 
มีเง่�อนิไขวิ�า	ต่�องใช�วิิธีิการนีิ�ทุกห�องเรียนิในิชั�นิประถมต่�นิ	หร่อประถมปลายก็ได็�

	 ทีมพี�เลี�ยงพัฒนิาเคร่�องม่อวัิด็ผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ที�ใช�ง�าย	ไม�ยุ�งยาก	เอาไวิ�ใช�วัิด็	 
effect	size	ของการเรียนิการสอนิของแต่�ละเทอม	และของแต่�ละปีการศึึกษา	 
สำาหรับใช�วัิด็ผู้ลกระทบต่�อผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ของนัิกเรียนิในิโครงการ	เทียบกับ
นัิกเรียนิในิโรงเรียนิชั�นิที�ไม�ได็�ใช�	PLC	สอนิเสวินิา	ทีมพี�เลี�ยงอาจไปวัิด็	effect	size	
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ของผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ในิโรงเรียนินิอกโครงการจำานิวินิหนึิ�งเอาไวิ�เปรียบเทียบด็�วิย 
ก็ยิ�งดี็	ดั็งนัิ�นิจะมีการทด็สอบผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ต่อนิต่�นิปีการศึึกษา	ต่อนิจบเทอมแรก	 
และต่อนิจบปีการศึึกษา

	 ก�อนิเริ�มปีการศึึกษา	ทีมพี�เลี�ยงฝึึกวิิธีิทำาสอนิเสวินิาต่ามในิหนัิงส่อเล�มนีิ�ให�แก�คร่
ที�เข�าโครงการ	เป็นิการประชุมเชิงปฏิิบัติ่การ	๒	วัินิ	โด็ยแต่�ละโรงเรียนิมีคร่พี�เลี�ยง	 
(mentor)	เข�ารับการฝึึกด็�วิย	แล�วิแต่�ละโรงเรียนิไปด็ำาเนิินิการเอง	มีการประชุม	 
Online	PLC	ร�วิมกันิ	๒๐	โรงเรียนิ	 โด็ยทีมพี�เลี�ยงเป็นิผู่้�จัด็	 เพ่�อร�วิมกันิทำา 
ควิามเข�าใจวิ�าแต่�ละโรงเรียนิด็ำาเนิินิการอย�างไร	มีข�อค�นิพบอะไร	มีปัญหาอะไร	 
เอามาแชร์กันิและช�วิยกันิแนิะนิำาวิิธีิแก�ปัญหา	

	 เม่�อจบปีการศึึกษามีการประชุมปฏิิบัติ่การอีก	๒	วัินิ	เพ่�อสรุปบทเรียนิ	และ 
ร�วิมกันิคิด็แนิวิทางพัฒนิาคร่ต่�อเน่ิ�อง

	 เป็นิการพัฒนิาคร่แนิวิ	“คร่พัฒนิาต่นิเอง	และพัฒนิากันิเอง”	โด็ยมีเป้าหมาย
ที�แท�จริงอย่�ที�การพัฒนิาผู้ลลัพธ์ิการเรียนิร่�ของศิึษย์	

วิิจารณ์์	พานิิช	
๒๔	เมษายนิ	๒๕๖๔	ปรับปรุง	๒๗	เมษายนิ	๒๕๖๔
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เรืื�องเลั่าจุากเวท่สาน้เสวน้าเพู่�อพู้ฒน้าคำรืู

	 เวิทีสานิเสวินิาเพ่�อพัฒนิาคร่ครั�งที�	๔	จัด็ขึ�นิเม่�อวัินิพฤหัสบดี็ที�	๒๘	ตุ่ลาคม	๒๕๖๔	 
เป็นิเวิทีที�คร่ต่�นิเร่�องทั�ง	๕	คนิ	ที�ได็�เคยนิำาเสนิอผู้ลการทด็ลองเอาหลักการสอนิเสวินิา
ไปใช�ในิชั�นิเรียนิในิเวิทีครั�งที�	๒	ได็�กลับมาพบกันิอีกครั�ง	และยิ�งไปกวิ�านัิ�นิ	เวิทีนีิ�ยังเป็นิ
เวิทีสุด็ท�ายของโครงการอีกด็�วิย

	 คุณ์คร่มิลค์	-	นิิศึาชล	พ่นิวิศิึนิมงคล	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยภ่มิปัญญาภาษาไทย	ระดั็บ 
ชั�นิประถมปีที�	๓	 โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	ได็�นิำาคลิปการจัด็การเรียนิการสอนิแผู้นิ	 
“มโหสถชาด็ก”	มาแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�กับเพ่�อนิคร่	เม่�อคลิปจบลง	คุณ์คร่ใหม�	-	วิิมลศึรี	
ศุึษิลวิรณ์์	กระบวินิกรของเวิทีได็�ถามคำาถามวิ�า	
  
คร่ใหม�	:		 	เวิทีวัินินีิ�เป็นิเวิทีที�	๒	แล�วิ	คร่มิลค์ได็�เรียนิร่�อะไรบ�างคะ

คร่มิลค์	:	 	สิ�งแรกเลยค่อได็�เรียนิร่�ควิามพิถีพิถันิในิการเล่อกสรรสิ�งที�คร่จะนิำามาสร�าง
การเรียนิร่�ในิชั�นิเรียนิ	ร่�สึกได็�วิ�าถ�าเราใช�เวิลาและเล่อกสรรมาเป็นิอย�างดี็	
เร่�องที�เล่อกมานัิ�นิจะกลายเป็นิประเด็็นิที�ชวินิให�เด็็กๆ	อยากร่�อยากเห็นิและ
อยากบอกเล�าเร่�องราวิควิามร่�ที�เช่�อมโยงกับเร่�องราวิของคร่	ในิคาบเรียนินีิ� 
จึงเกิด็เป็นิบทสนิทนิาต่ลอด็ทั�งคาบเรียนิ	ตั่�งแต่�ต่�นิจนิจบ

คร่ใหม�	:		 	เร่�องที�เล่อกมาเรียนิเป็นิเร่�องที�เกิด็จากคำาถามคำาต่อบที�ไม�สิ�นิสุด็	ตั่�งแต่�วิิธีิการ 
นิำามาเล่อกวิ�าจะเรียนิเร่�องไหนิดี็	จนิกระทั�งได็�คำาต่อบร�วิมกันิวิ�าจะเรียนิ 
เร่�องหุงข�าวิเปรี�ยวิ	เพราะเร่�องนีิ�ด่็จะท�าทายกวิ�าเร่�องอ่�นิๆ	เป็นิการนิำาเร่�อง
ของปัญหาเข�ามาสร�างปัญหาให�ทั�งชั�นิเรียนิช�วิยกันิคิด็แก�ไข

	 คุณ์สมพล	ชัยศิึริโรจน์ิ	ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิของโครงการ	ได็�ร�วิมเติ่มเต็่มวิ�า	ผู้มด่็แล�วิ
เพลิด็เพลนิิไปกับปฏิิกริยาของเด็็กๆ	นิะ	ระหวิ�างที�ด่็คลิปจากห�องเรยีนินีิ�	ผู้มเกิด็คำาถาม
วิ�าคร่มิลค์ทำาอะไรกับเด็็กมาก�อนิหนิ�านัิ�นิ	ผู้มร่�สึกวิ�าการเช่�อมโยงระหวิ�างคร่กับเด็็กมีอย่�
ในิระดั็บหนึิ�งแล�วิ	ผู้มร่�สึกวิ�าเด็็กๆ	พร�อม	เด็็กๆ	ต่่�นิ	พวิกเขาต่่�นิเต่�นิกับคำาถามที�ได็�มา	 
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มีควิามกระต่่อร่อร�นิที�จะต่อบ	เร่�องที�ยกมามีควิามนิ�าสนิใจ	แต่�ก็เช่�อวิ�าถ�าถามเร่�องอ่�นิ	
พวิกเขาก็พร�อมที�จะต่อบ	จากบทสนิทนิาของคร่มิลค์และคร่ใหม�ที�เกิด็ขึ�นิก�อนิหนิ�าวิ�าเด็็ก
ร่�สึกท�าทายจึงเล่อกเร่�องนีิ�มาเรียนิร่�	ผู้มขอคิด็ในิอีกมุมหนึิ�งวิ�าถ�าเด็็กไม�ได็�ร่�สึกเช่�อมโยง
กับคร่มาก�อนิ	เกร็งๆ	และระมัด็ระวัิงตั่วิ	ร่�สึกไม�ปลอด็ภัยเขาอาจจะไม�เล่อกเร่�องที�ท�าทาย	 
เขาจะหันิไปเล่อกเร่�องที�ต่อบง�ายแทนิที�จะเล่อกเร่�องที�ท�าทาย	เพราะร่�สึกปลอด็ภัยกวิ�า	
ผู้มจงึสงสัยใจวิ�าคร่มิลค์ทำาอย�างไร	แล�วิควิามท�าทาย	ควิามยาก	ควิามขดั็แย�งวิ�า	หุงข�าวิ 
อย�างไรโด็ยไม�ใส�หม�อ	ไม�ใช�ไฟ	นีิ�เป็นิควิามขัด็แย�งที�มาจุด็ประกายของการเรียนิร่� 
เม่�อเด็็กมีควิามพร�อม	มีควิามสนิใจ	

คร่มิลค์	:			พยายามมองย�อนิกลับมาด่็ตั่วิเองเหม่อนิกันิค�ะวิ�า	เราทำาอะไรในิห�องเรียนิ 
ที�ทำาให�เด็็กไวิ�เน่ิ�อเช่�อใจที�จะต่อบคำาถาม	และร่�สึกสบายที�จะแลกเปลี�ยนิกับ
เราอย�างสมำ�าเสมอ	คิด็วิ�าปัจจัยแรก	ค่อ	เร่�องของกติ่กาค�ะ	เร่�องของผู่้�พ่ด็ 
และผู่้�ฟัง	เป็นิสิ�งที�คร่มิลค์เองให�ควิามสำาคัญมากๆ	วิ�า	เม่�อไรที�มีผู่้�พ่ด็คร่มิลค์ 
ก็จะตั่�งใจฟังเขา	เช�นิเดี็ยวิกันิคร่มิลค์จะยำ�าเด็็กๆ	วิ�าเม่�อไรที�เพ่�อนิพ่ด็เราต่�อง
ตั่�งใจฟังเพ่�อนิเหม่อนิกันิ

 
	 	 	 	 	ปัจจัยที�สองเป็นิเร่�องการให�ควิามสำาคัญกับคำาต่อบของเด็็กๆ	จะเห็นิวิ�าจะมี 

การเอ�ยถึงช่�อหร่อทวินิคำาต่อบที�เด็็กๆ	 พ่ด็	 คนิที�ได็�ต่อบจะร่�สึกวิ�าเขา 
มีตั่วิต่นิและเขาก็ได็�เป็นิส�วินิหนึิ�งในิการขับเคล่�อนิห�องเรียนิ	

	 	 	 	 	ปัจจัยต่�อมานิ�าจะเป็นิท�าทีและนิำ�าเสียงของต่ัวิคร่ที�ทำาให�เด็็กๆ	ร่�สึกเป็นิมิต่ร	 
ร่�สึกสบาย	อยากจะพ่ด็คยุกับเรา	เด็็กก็เลยกล�าที�จะแชร์เร่�องที�ตั่วิเองคดิ็ออกมา 
อย�างเป็นิธิรรมชาติ่	

คุณ์สมพล	:		ขอบคุณ์มากครับ	ผู้มคิด็วิ�าบทเรียนิสำาคัญอย่�ต่รงที�ผู้มได็�ยินิเม่�อกี�นีิ�ด็�วิย

คร่ใหม�	:		 	นิ�าจะมีเร่�องควิามคงเส�นิคงวิาของคร่ด็�วิยนิะคะ	เพราะบางทีเด็็กก็ทำาตั่วิไม�ถ่ก	 
ถ�าวัินิหนึิ�งคร่เป็นิอย�างหนึิ�ง	และเปลี�ยนิไปเปลี�ยนิมา	เม่�อเด็็กได็�เป็นิอิสระ 
ในิทางควิามคิด็เขาก็จะพบวิ�าที�ห�องนีิ�แหละที�เขาทำาแบบนัิ�นิได็�
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	 คุณ์คร่ปาด็	-	 ศีึลวัิต่	ศุึษิลวิรณ์์	 ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิอีกท�านิหนึิ�ง	ได็�ร�วิมเสนิอแนิะวิ�า	 
การหยิบชาด็กขึ�นิมาเรียนิ	ก�าวิต่�อไปควิรไปให�ถึง	virtue	ค่อการมาพ่ด็คุยกันิวิ�าควิามดี็	
ควิามจรงิ	ควิามงาม	ค่ออะไร	คำาถามพวิกนีิ�ในิวิิชาปรชัญาเรยีกวิ�า	“big	question”	ชาด็ก
เป็นิสติ่ปัญญาในิระด็ับ	big	question	ในิมุมหนึิ�งชาด็กเร่�องนีิ�เล�ามาเพ่�อให�เด็็กเข�าใจ 
ได็�ด็�วิย	ชั�นิเรียนิของคร่มิลค์ในิแง�พ่�นิฐานิของ	dialogue	พบวิ�าเด็็กเริ�มมี	divergent	
เกิด็ควิามคิด็ที�หลากหลาย	มีอิสระ	สบายตั่วิ	สบายใจที�จะพ่ด็	มีการสนิทนิาที�แสด็ง 
การถ�ายเท	character	ขึ�นิมาได็�แล�วิ	นิ�าพาไปให�ถึง	big	question	ผู้มคิด็วิ�าคำาถามเหล�านีิ� 
นิ�าลองนิำาไปถามให�พวิกเขาลองพ่ด็คุยกันิด่็บ�าง

	 ศึ. นิพ.วิิจารณ์์	พานิิช	ได็�ร�วิมเติ่มเต็่มวิ�า	ถ�าหากมองในิมุมมองของภาษา	 ช่�อ 
ข�าวิเปรี�ยวิตี่ควิามได็�วิ�า	นีิ�เป็นิช่�อของข�าวิ	จะเปรี�ยวิหร่อไม�เปรี�ยวิก็ไม�เป็นิไร	เพราะเป็นิ
วิิสามานิยนิาม	มโหสถนิ�าจะเล�นิล่กนีิ�	ในิขณ์ะที�คนิทั�วิไปจะใช�คำาวิ�าเปรี�ยวิเป็นิคำาคุณ์ศัึพท์
มาขยายควิามคำาวิ�าข�าวิ	บอกให�ร่�วิ�าข�าวินีิ�มีรสเปรี�ยวิ	ในิเชิงของภาษาก็จะอธิิบายได็�	 
๒	แบบ	

	 ประสบการณ์์จากชั�นิเรียนิของคร่มิลค์กำาลังบอกเล�าข�าวิสารสำาคัญกับทุกคนิวิ�า	 
การสอนิเสวินิาจะให�ผู้ลลัพธ์ิที�ดี็เป็นิพิเศึษ	เม่�อคร่และเด็็กสามารถเช่�อมโยงถึงกันิ	 
โด็ยเร่�องราวิหร่อประเด็็นิที�เล่อกมาเรียนิร่�ร�วิมกันิในิชั�นิเรียนินัิ�นิเป็นิประเด็็นิที�ทุกคนิ
สามารถต่�อยอด็ควิามคิด็โด็ยใช�ทั�งประสบการณ์์เด็ิม	จินิต่นิาการ	และข�อม่ลในิร่ปแบบ
ต่�างๆ	เพ่�อให�ได็�มาซึ้ำ�งคำาต่อบที�มีควิามเป็นิไปได็�	ไม�ใช�คำาต่อบปลายปิด็	หร่อคำาต่อบ 
ที�ถ่กต่�องที�สุด็เพียงคำาต่อบเด็ียวิซึ้ำ�งจะดี็ยิ�งขึ�นิไปอีก	หากชั�นิเรียนินัิ�นิชวินิกันิตั่�งคำาถาม
และหาคำาต่อบต่�อสิ�งที�เรียกวิ�า	“โจทย์ใหญ�”	ของชีวิิต่



มโหสถีชิาดัก	 คุณ์คร่มิลค์	-	นิิศึาชล	พ่นิวิศิึนิมงคล		



• •๒๒๘

	 ถัด็จากนัิ�นิ	คุณ์คร่เปีย	-	วิรรณ์วิรางค์	รักษทิพย์	คร่ผู่้�สอนิหนิ�วิยวิิชาโครงงานิฐานิวิิจัย	 
ระดั็บชั�นิประถมปีที�	๖	โรงเรียนิเพลินิพัฒนิา	ได็�นิำาคลิปการจัด็การเรียนิการสอนิแผู้นิ	 
“พร�อมให�	-	ใฝ่ึรับ”	มาแลกเปลี�ยนิเรียนิร่�ร�วิมกับเพ่�อนิคร่เพ่�อนิำาเสนิอประสบการณ์์
เร่�องของการเปิด็พ่�นิที�ให�เด็็กๆ	ได็�พ่ด็คุยกันิเอง	ต่ามที�ได็�รับคำาแนิะนิำาจากผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิ 
ไปเม่�อครั�งก�อนิ

	 คร่เปียเล�าวิ�าประสบการณ์์ก�อนิหนิ�านีิ�ค่อ	หากคร่ให�เด็็กๆ	ไปแบ�งกลุ�มพ่ด็คุยกันิเอง	
เด็็กก็มักจะปดิ็ไมค	์ปิด็จอซึ้ำ�งอาจเปน็ิเพราะไม�ร่�จะเริ�มต่�นิอย�างไร	ครั�งนีิ�จึงเริ�มจากการมี
ค่�สาธิิต่ให�ทุกคนิได็�เห็นิบทบาทที�ถ่กต่�องเหมาะสม	และเพ่�อให�ตั่วิคร่ผู่้�สอนิเองได็�มองเหน็ิ
ควิามเป็นิไปได็�	ปัญหา	หร่ออุปสรรคที�จะเกิด็ในิห�องเรียนิย�อยล�วิงหนิ�า	คร่เปียจึงเล่อก 
ค่�สาธิิต่มาทด็ลองวิิพากษ์งานิกันิผู้�านิกระบวินิการดั็งกล�าวิ	โด็ยได็�ติ่ด็ต่�อนัิกเรียนิที� 
พร�อมจะร�วิมม่อมาได็�	๒	คนิ	ค่อ	ต่�นิไม�	และต่�นิข�าวิ	มาเป็นินัิกเรียนิสาธิิต่	การด็ำาเนิินิการ
แนิะนิำางานิกันิผู้�านิไปได็�ด็�วิยดี็	นัิกเรียนิทั�งค่�เล�าถึงควิามร่�สึกสนุิกและบทบาทที�ได็�รับด็�วิย
ควิามกระต่่อร่อร�นิ	ทำาให�คร่เกิด็ควิามมั�นิใจที�จะเชิญชวินิเจียอี�	ซึ้ำ�งเป็นิเพ่�อนิสนิิทกับต่�นิไม�	 
และเป็นิเด็็กที�เปิด็ใจพร�อมปรับปรุงงานิอย่�แล�วิก็รับหนิ�าที�เป็นิผู่้�	“ใฝ่ึรับ”	โด็ยมี	ต่�นิไม�	
เป็นิฝ่ึาย	“พร�อมให�”	และมีต่�นิข�าวิมาเป็นิผู่้�สังเกต่การณ์์และกล�าวิสะท�อนิปรากฏิการณ์์	 
ที�พบเห็นิ

	 ศึ. นิพ.วิิจารณ์์	พานิิช	ได็�ร�วิมเติ่มเต็่มวิ�า	โอกาสหนิ�าอยากให�มีการชวินิกันิวิาง	 
criteria	วิ�าการเป็นิฝ่ึายให�ที�ดี็กับการเป็นิฝ่ึายรับที�ดี็มีลักษณ์ะอย�างไรบ�าง	แล�วิคอยด่็วิ�า
ผู้ลที�ออกมาจะแต่กต่�างจากที�ผู้�านิมาอย�างไร	ผู้มชอบมากวิ�านีิ�ค่อ	peer	evaluation	เป็นิ	
peer	feedback	แล�วิก็ยังมี	observer	learning	วิ�าเพ่�อนิที�ทำาหนิ�าที�สังเกต่การณ์์ได็�เรียนิ
ร่�อะไรบ�าง	นีิ�ดี็มากเลยเพราะเป็นิการเรียนิร่�อีกชั�นิหนึิ�ง	ขอบคุณ์มากครับ

	 คุณ์วิรวัิจน์ิ	สุวิคนิธ์ิ	ผู่้�ทรงคุณ์วุิฒิของโครงการ	ได็�กล�าวิเสริมในิประเด็็นิเดี็ยวิกันิวิ�า	 
ผู้มเหน็ิด็�วิยกับคุณ์หมอวิิจารณ์์มากๆ	เพราะนีิ�เป็นิวิิธีิการเดี็ยวิกันิกับที�ผู้มใช�กับผู่้�บริหาร
ธินิาคารเช�นิเดี็ยวิกันินิะครับ	การที�เปิด็โอกาสให�มีการฝึึกการให�	feedback	ระหวิ�าง 
สองคนิ	แล�วิก็มี	observer	ที�คอยสังเกต่การณ์์แล�วิกใ็ห�คำาแนิะนิำา	เพราะนีิ�เป็นิอีกทักษะ
ที�สำาคัญมากๆ	ในิการใช�ชีวิิต่ในิปัจจุบันิ	นิอกจากนัิ�นิยังเป็นิแบบฝึึกที�ดี็มากๆ	ที�ช�วิย 



• •๒๒๙

สร�างให�เด็็กเกิด็	growth	mindset	พร�อมเปิด็ใจรับฟัง	เรียนิร่�	แล�วิยังร่�สึกวิ�าเรายัง 
พัฒนิาต่�อได็�	โด็ยที�ใช�	feedback	จากเพ่�อนิๆ	แล�วิก็เป็นิโอกาสให�เกิด็	self	reflection	ด็�วิย	 
ค่อการสะท�อนิคดิ็ถึงตั่วิต่นิของต่วัิเอง	ที�อยากจะเสรมิคร่เปีย	๒	เร่�องค่อ	เร่�องแรกคล�ายๆ	 
คุณ์หมอวิิจารณ์์	 ค่อ	 เม่�อกี�ต่อนิที�ได็�ฟังเด็็กๆ	 คุยกันิ	 เขาจะเนิ�นิเร่�องของเน่ิ�อหา	 
ผู้มอยากจะเพิ�มวิ�าแม�แต่�ในิตั่วิของผู่้�รับเองวิ�า	 เขามีควิามร่�สึกอย�างไรเวิลาที�ได็�ยินิ	 
feedback	แบบนีิ�	แล�วิผู้มวิ�าจะเป็นิตั่วิสะท�อนิด็�วิยวิ�า	ผู่้�ให�เองให�ในิลกัษณ์ะแบบนีิ�ต่วัิคนิรับ 
เขาร่�สึกอย�างไร	การให�บางอย�างทำาให�คนิรับร่�สึกอยากจะไปปรับปรุงเปลี�ยนิแปลงตั่วิเอง	 
การให�บางอย�างอาจจะทำาให�เกิด็ควิามร่�สึกต่�อต่�านิวิ�าทำาไมให�	feedback	แบบนีิ�	ผู้มวิ�า
นีิ�ก็อาจจะเป็นิประเด็็นิการเสวินิาที�มาคุยกันิได็�นิอกเหน่ิอจากเร่�องของเน่ิ�อหา	เร่�องของ
ควิามร่�สึกที�เกิด็ขึ�นิกับทั�งผู่้�ให�กับผู่้�รับ	ตั่วิผู่้�ให�เองก็นิ�าจะได็�เรียนิร่�อะไรหลายๆ	อย�าง	 
อาจจะมาชวินิกันิคุยด็�วิยวิ�าจากการที�เราให�นีิ�เราได็�เรียนิร่�อะไรจากเร่�องนีิ�บ�าง	นีิ�เป็นิ 
ข�อแรกที�อยากฝึากไวิ�

	 ข�อที�	๒	ผู้มไม�แนิ�ใจวิ�าจะยากไปสำาหรับเด็็กรึเปล�า	แต่�เป็นิอีกเร่�องหนึิ�งที�เราให�ควิาม
สำาคัญกับผู่้�นิำา	หร่อผู่้�บริหารในิทุกระดั็บขององค์กร	ค่อเร่�องของ	coaching	ค่อการให�	 
feedback	โด็ยที�ไม�ได็�ให�	feedback	ต่รงๆ	แต่�วิ�าใช�เป็นิลักษณ์ะของคำาถาม	เพ่�อให� 
คนิรับไปพิจารณ์าเองวิ�าคนิรับจะสามารถปรับปรุงสิ�งที�เขาทำาอย่�ได็�อย�างไร	โด็ยที�ไม�ต่�อง
ให�ควิามคิด็เห็นิของตั่วิเอง	หร่อไม�ต่�องไปตั่ด็สินิ	อันินีิ�ผู้มวิ�าเป็นิอีกทักษะหนึิ�งที�นิ�าสนิใจ	
จากที�ได็�เห็นิจากในิคลิปคิด็วิ�าเด็็กๆ	นิ�าจะทำาได็�	เป็นิทักษะค�อนิข�าง	advance	และเป็นิ
สิ�งที�เราต่�องการมากในิปัจจุบันิ

	 คุณ์คร่ปาด็	-	ศีึลวัิต่	ศุึษิลวิรณ์์	ได็�ร�วิมเสนิอแนิะวิ�า	ผู้มเคยเห็นิวิ�าวิงประชุม	lesson	
study	ระด็ับนิานิาชาต่ิ	จะมีคนินิำาเสนิอ	และมีคนิที�	response	สุด็ท�ายคนิที�นิำาเสนิอ 
จะต่�องทำาการ	response	to	response	อีกที	ในิมุมของผู้ม	นีิ�เป็นิธิรรมเนีิยมที�ดี็	และ
อยากจะชวินิให�เด็็กลองฝึึกทักษะนีิ�	ค่อการต่อบสนิองต่�อการต่อบสนิองของคนิอ่�นิ	ซึ้ำ�งเขา
จะต่�องฝึึกตั่วิเองอีกขั�นิ	ต่�องละควิามยึด็มั�นิในิตั่วิเอง	และส่�อสารกลับไปอย�างสร�างสรรค์	
ต่รงประเด็็นิ	ต่อบได็�วิ�าอะไรทำาได็�	อะไรทำาไม�ได็�	อะไรที�คิด็วิ�ายังมีข�อนิ�าสงสัยอย่�

คร่เปีย	:		 	มีเด็็กสะท�อนิมาเหม่อนิกันิวิ�ายังอยากให�มีคร่อย่�ด็�วิย
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คร่ปาด็	:		 	ใช�	เพราะจุด็เริ�มต่�นิในิการทำาให�ทั�งหมด็เป็นิ	ownership	ของเด็็กนีิ�ยากอย่�
แล�วินิะ	แต่�พอเด็็ก	มี	divergent	มีควิามคิด็ที�หลากหลายแล�วิ	เด็็กกับเด็็ก
จะ	convergent	หร่อรวิมควิามคิด็ที�หลากหลายกลับมา	ก็ไม�ง�าย	ถ�าเด็็ก 
กับเด็็กมีคร่คอยต่ะล�อมควิามคิด็ให�ก็จะง�ายสำาหรับเขา	 แต่�พอไม�มีคร่ 
แล�วิเด็็กกับเด็็กต่�อง	convergent	กันิเองนีิ�เป็นิทักษะที�สำาคัญมาก	เร่�องนีิ� 
จะเกิด็ขึ�นิได็�	ต่�องฝึึกต่อบสนิองต่�อการต่อบสนิองก�อนิ	ถ�าเขาทำาได็�	เขาจะ
มีควิามสามารถในิการพากลุ�มของตั่วิเองไปส่�ข�อสรุปร�วิมที�ดี็กวิ�าเดิ็ม	หร่อ 
อาจจะไปถงึการสงัเคราะหใ์หม�ก็ได็�	สามารถทำาให�ควิามเหน็ิ	ก	กับควิามเหน็ิ	ข	 
ซึ้ำ�งนิ�าสนิใจทั�งค่�	และมีหลักฐานิสนัิบสนุินิควิามคิด็ที�แข็งแรงทั�งค่�	ไม�ร่�วิ�าอะไร
ถ่กอะไรผู้ดิ็	แบบนีิ�ต่�องไปหาจดุ็ที�สังเคราะหใ์หม�ที�ดี็กวิ�าควิามเหน็ิเด็มิ	ลำาพัง
มีคร่อย่�ด็�วิย	นีิ�ก็เป็นิโจทย์ยากของคร่แล�วิ	คร่จะเล�นิเกมนีิ�ได็�นีิ�ไม�ง�ายเลย	 
แต่�จุด็ส่งสุด็เลยค่อเด็็กเล�นิเกมนีิ�โด็ยไม�มีคร่	

คร่เปีย	:		 	เปียมองวิ�านีิ�เป็นิการฝึึกแบบเป็นิขั�นิบันิได็นิะคะ	ถ�าเขาได็�เห็นิขั�นิบันิได็นีิ�	แล�วิ
เริ�มเห็นิวิ�าใครทำาได็�	เปียวิ�าเด็็กไปได็�

ศึ. นิพ.วิิจารณ์์	:	เป็นิไปได็�ไหมที�จะชวินิเด็็กที�ได็�รับคำาแนิะนิำาสะท�อนิคิด็	วิ�าต่รงจุด็ไหนิ
ที�คำาแนิะนิำาซึ้ำ�งอาจจะเป็นิคำาถาม	ช�วิยให�เกิด็คุณ์ค�าต่�องานิของเขา	หร่อ 
เกิด็คุณ์ค�าต่�อตั่วิเขาแต่�อาจจะไม�เกิด็คุณ์ค�าโด็ยต่รงต่�อตั่วิชิ�นิงานิ	เช�นิ	ทำาให�
เขาคิด็ขยายไปจากเดิ็ม	และนึิกถึงประเด็็นิอ่�นิๆ	ได็�อีก	นึิกได็�วิ�าชิ�นิงานิของ
เขายังขาด็ประเด็็นิอะไรที�นิ�าเติ่มเพิ�มเข�าไป	หร่อข�อสะกิด็นัิ�นิช�วิยทำาให� 
เขาใส�หลักฐานิข�อม่ลต่�างๆ	ทำาให�เกิด็ควิามแม�นิยำานิ�าเช่�อถ่อขึ�นิ	อันิหลังนีิ� 
ผู้มคิด็วิ�านิ�าจะเป็นิประโยชน์ิมาก	เพราะข�อสะกิด็ต่รงนีิ�จะเป็นิการตั่�งคำาถาม
เชิงไม�ค�อยเช่�อ	ต่�องการหาหลักฐานิให�ชัด็เจนิขึ�นิอีกหนิ�อย	ผู้มวิ�านีิ�นิ�าจะเป็นิ
ข�อเรียนิร่�สำาหรับในิวิงทั�งหมด็ได็�ดี็มาก	ขอบคุณ์ครับ



พื่ร�อมให� - ใฝ่ึรับ                              	 คุณ์คร่เปีย	-	วิรรณ์วิรางค์	รักษทิพย์
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รูเชิงรุก

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แนวทาง

จัดการเรียนรูแบบที่เรียกวา active learning

หรือการเรียนรูเชิงรุก โดยมีเปาหมาย

เพื่อฝกนักเรียนใหเรียนรูจากการปฏิบัติตาม

ดวยการคิดที่เรียกวา การใครครวญสะทอนคิด 

(reflection) ที่นำไปสูการฝกทักษะการเรียนรู

ที่นักเรียนกำกับการเรียนรูของตนเอง 

(self-directed learning) เปน

ผานกระบวนการ สานเสวนา (dialogue)

ระหวางนักเรียนกับครู 

และระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน

เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สนุกเราใจ

(student engagement)

กระตุนสมองใหเจริญงอกงาม 

และสรางพัฒนาการรอบดาน

ตามแนวทางของการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แนวทาง

จัดการเรียนรูแบบที่เรียกวา active learning

หรือการเรียนรูเชิงรุก โดยมีเปาหมาย

เพื่อฝกนักเรียนใหเรียนรูจากการปฏิบัติตาม

ดวยการคิดที่เรียกวา การใครครวญสะทอนคิด 

(reflection) ที่นำไปสูการฝกทักษะการเรียนรู

ที่นักเรียนกำกับการเรียนรูของตนเอง 

(self-directed learning) เปน

ผานกระบวนการ สานเสวนา (dialogue)

ระหวางนักเรียนกับครู 

และระหวางนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน

เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สนุกเราใจ

(student engagement)

กระตุนสมองใหเจริญงอกงาม 

และสรางพัฒนาการรอบดาน

ตามแนวทางของการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑

ศ. นพ.วิจารณ พานิชศ. นพ.วิจารณ พานิช
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