การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เสริมพลังศูนย์ การเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษา
ระหว่ างวันที่ ๔-๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง
ผู้เข้ าร่ วม
๑. รองฝ่ ายวิชาการ และครู โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์
๒. รักษาการรองผู้อานวยการ และครู โรงเรี ยนเชียงขวัญพิทยาคม
๓. หัวหน้ ากลุม่ วิชาการ และครู โรงเรี ยนกัลยาณวัตร
๔. ผู้อานวยการและครู โรงเรี ยนแม่พริกวิทยา
๕. ผู้อานวยการ หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ และครู โรงเรี ยนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทกั ษ์)
๖. ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และครู โรงเรี ยนโพนทองวิทยายน
๗. ผู้อานวยการ และครู โรงเรี ยนบ้ านคลองไคร
๘. ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และครู โรงเรี ยนห้ วยยอด
๙. ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และครู โรงเรี ยนสาโรงทาบวิทยาคม
๑๐. ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ หัวหน้ างานวิชาการ และครู โรงเรี ยนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
๑๑. ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการและครู โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
๑๒. ครู โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา
วิทยากร

อาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
กระบวนการ
๑. ผู้เข้ าร่วมแต่ละท่านแนะนาตัวเอง และบอกถึงความคาดหวัง หรื อความรู้สกึ ที่อยากบอกกับเพื่อนๆ
๒. คุณศศินี ลิ ้มพงษ์ เล่าถึงประสบการณ์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการ
๓. จับกลุม่ ละ ๓ คน เดินเล่นคุยกัน เรื่ องที่ได้ ทางานอะไรผ่านมา เผชิญอุปสรรคอะไรบ้ าง หรื อประเด็นอะไรก็ได้
เพื่อทาความรู้จกั กัน และเรี ยนรู้กนั และกัน
๔. สะท้ อนความรู้สกึ จากการทากิจกรรม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

check in
คุณศศินี ลิม้ พงษ์ : เช้ านี ้จะขอให้ ทากระบวนการ check in ก่อน ขอให้ ลกุ ขึ ้นยืน มองหาคนที่เราไม่ร้ ูจกั เพื่อที่เราจะ
ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน วงละ ๕ คน
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: พยายามนัง่ เป็ นวงกลม กระบวนการเรี ยนรู้อย่างหนึง่ ที่สาคัญที่คนมักมองข้ าม ความ
ประณีตความงามทาให้ กระบวนการเรี ยนรู้ดี ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้ าคงไม่บญ
ั ญัตกิ ฎระเบียบของสงฆ์ไว้ ถึง ๒๒๗ ข้ อ
พระวัดป่ าจะมีจริยวัตรที่งดงาม คนเห็นก็ร้ ูสกึ วงเรี ยนรู้ก็เหมือนกัน เราสร้ างวงเรี ยนรู้ให้ สงบ งดงาม สง่า คนมาดูเขาก็
เห็นบรรยากาศ เป็ นพลังที่โน้ มนาให้ คนอื่นปฏิบตั ิตามไปด้ วย กระบวนการเรี ยนรู้ของเราจะละเอียดประณีตกว่า
ธรรมดา หัวใจของการเรี ยนรู้ ครั ง้ นีไ้ ม่ ใช่ การบรรยายอะไรมาก แต่ ผมต้ องการให้ ท่านรับทราบมุมมอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกมิตหิ นึ่ง
เพราะเป็ นปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ ามกลาง
โลกาภิวัฒน์ ท่ ามกลางระบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลมากในโลก อาศัยเครื่ องมือทุกอย่างที่กระตุ้นให้ คนเป็ นนัก
บริโภค จนสร้ างหนี ้จานวนมาก
ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อไม่นานมานี ้ บทความของซูม เหะหะพาที “หนี ้ครัวเรื อนสูงกว่า ๕๐ เปอร์ เซ็นต์ หนึง่
ในสัญญาณอันตราย” มีสิทธิ์ทาให้ ประเทศชาติล้มละลาย เราเห็นประเทศที่ล้มละลายมาแล้ ว กว่าจะฟื น้ ตัวใช้
เวลานาน และเห็นประเทศกาลังจะล้ มละลายหลายประเทศในยุโรป เมืองดีทรอยต์ เมื่อ ๙๙ ปี มาแล้ วเคยเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมที่รุ่งเรื องมากในอเมริกา เมื่อเฮนรี่ ฟอร์ ด ได้ ให้ คา่ จ้ างทางานในโรงงาน ๕ ดอลล่าร์ ตอ่ วัน (คิดเป็ นเงินไทย
๑๕๐ บาท) ตอนนันถื
้ อว่าเป็ นรายได้ ที่ดีมาก แต่ตอนนี ้เมืองดีทรอยต์เป็ นเมืองที่ล้มละลาย ไม่สามารถจ้ าง
ambulance ไม่มีน ้ามันเติมรถตารวจ ไม่มีการจัดการระบบสวัสดิการ เพราะไม่มีงบประมาณ นี่คือเมืองที่ไม่ทนั ระวัง
ตัวต่อการจับจ่ายใช้ สอย สิ่งที่เราทาเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื่ องที่ดี แต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมใหญ่ของ
โลก พอเมืองไหนเริ่มเจริญ เราก็จะเห็นห้ างสรรพสินค้ า และมีแหล่งบันเทิงให้ คนเดินเล่น shopping กัน
เมื่อวานผมเพิ่งจบเวทีเรี ยนรู้ที่พทั ยา จังหวัดตราดโด่งดังเรื่ องออมทรัพย์ สมาชิกออมทรัพย์หลายหมื่นคน มี
ลูกน้ องบางคนบอกว่าสมาชิกออมทรัพย์จานวนหนึง่ มีหนี ้สินมากต้ องคอยหมุนอยูเ่ รื่ อยๆ เพื่อจะจ่ายหนี ้นอกระบบที่
พวกเรารู้ดีวา่ มันแพงขนาดไหน หรื อบัตรเครดิตถ้ าส่งไม่ทนั มันแพงขนาดไหน หลายคนทนไม่ได้ หนี... การเป็ นหนี ้
นอกระบบก็จะถูกแก๊ งหมวกกันน็อกตามล่า
เมื่อสิบปี มาแล้ วตราดเป็ นจังหวัดที่สงบ มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ไม่มีใครรู้วา่ ตราด จันทบุรี จะเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงขนาดไหน เมื่อมีการเปิ ดชายแดนสู่อาเซียนเต็มตัว จะเกิดการค้ าขายกับกัมพูชา คงมีนายทุนคนต่างถิ่น
เข้ ามากว้ านซื ้อที่ เกษตรกรบางคนคงขายที่ หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทามา เราพยายามส่งสิ่งที่ดีๆ ให้ กบั นักเรี ยน เพื่อ
เตรี ยมนักเรี ยนให้ แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี ้ อาจารย์เองก็อยูใ่ นวังวนของการดูดอย่างมหาศาลของทุนนิยม
เป็ นเรื่ องชีวิต งาน มีสติร้ ูตวั

การอบรมครัง้ นี ้จะพยายามให้ เกิดความลุ่มลึก ครุ่นคิดสิ่งที่เราทาได้ ดีอยูแ่ ล้ วให้ ดียิ่งขึ ้น เพราะปั ญหาที่ถาโถม
เข้ ามาในสังคมมันมากมาย การรับมือกับเรื่ องยากๆ เราต้ องมีการคิดที่ละเอียด ลุม่ ลึก ไม่สามารถคิดแบบพื ้นๆ ได้

ไอน์สไตน์เคยพูดไว้ ว่า “เราไม่ สามารถแก้ ปัญหาด้ วยความคิดที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งสร้ างปั ญหา
มาแล้ ว” ถ้ าท่านแก้ ปัญหาด้ วยความคิดระดับเดียวกัน มันจะไปไม่รอด ท่านต้ องยกความคิดของท่านให้ สงู ขึ ้นหรื อ
คิดเหนือกว่าปั ญหา ท่านจึงจะแก้ ได้ ...นี่คือ หัวใจของการมาอบรมครัง้ นี ้ ด้ วยรูปแบบวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย และ
หวังว่าท่านคงสนุกกับมัน จับหลักการได้ จับวิธีการได้ และนาไปใช้ กบั เพื่อนๆ ครูแกนนา นักเรี ยน และชุมชน
กระบวนการตอนเช้ าที่ล้อมวงคุยกันนี ้เรี ยกว่า กระบวนการ check in คือ เช็คความพร้ อมของตัวเรา
การประชุมที่ดี การเรี ยนรู้ ท่ ดี ี กายอยู่ท่ นี ่ ี จิตก็อยู่ท่ ีน่ ี อยู่ในปั จจุบันขณะ ( be present) ไม่ใช่กายอยูท่ ี่นี่ ใจ
ลอยไปไหนไม่ร้ ู ซึง่ จะทาให้ การเรี ยนรู้ไม่ดี ไม่ตา่ งจากเด็กนักเรี ยนนัง่ อยูแ่ ต่ง่วนอยูก่ บั การเล่นเกมบ้ าง คุยกับเพื่อนบ้ าง
กายอยูแ่ ต่จิตไม่อยู่ กระบวนการเรี ยนรู้ของเรามีกระบวนการ check in ทาให้ เรามีสติร้ ูตวั กายอยูจ่ ิตอยู่ เราจะเริ่มต้ น
ด้ วยง่ายๆ ให้ แต่ละท่านแนะนาตัวให้ เพื่อนฟั ง ชื่ออะไร เกิดที่ไหน มาเป็ นครู ได้ อย่ างไร สอนวิชาอะไร เล่ า
เรื่องส่ วนตัวสัน้ ๆ จะได้ ค้ ุนเคยกัน และวันนีร้ ้ ู สึกอย่ างไร อย่างผมรู้สกึ ไม่คอ่ ยดีเท่าไร แต่ต้องพยายามรวบรวม
พลังขึ ้นมาให้ ได้ อย่างท่านอาจรู้ สกึ กระปรี ก้ ระเปร่ า ได้ พกั เต็มที่ พร้ อมเรี ยนรู้ บางท่านอาจจะไม่คอ่ ยสดชื่น เล่าความ
จริง เช็ค stock กาย stock จิต ท่านละ ๒ นาที เล่าทีละคน
ผู้เข้ าร่วมแต่ละท่าน check in ในกลุม่ ของตนเอง

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: การเรี ยนรู้ มีหลายรู ปแบบ รู ปแบบทั่วไปที่ทากันในมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ ผ้ ูสอนๆๆ
แล้ วผู้เรี ยนจดๆๆ เป็ นการถ่ ายทอดลักษณะทางเดียว เรียกว่ า Transactional Learning แต่ ท่ เี ราจะใช้ กันใน
ครัง้ นี ้ เป็ น Transformational Learning เป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้ วย เป็ นการเรี ยนรู้ ซ่ งึ

กันและกัน ผู้สอนอาจกลายเป็ นผู้เรี ยน ผู้เรี ยนอาจเป็ นผู้สอนในบางครั ง้ บางคราว อย่างเช่น ผมเป็ นวิทยากร
กระบวนการ ผมได้ พฒ
ั นาตัวเองเพราะผู้เรี ยนช่วยผมในการพัฒนา เขาจะพูดในสิ่งที่เขางง เขาไม่เข้ าใจ ผมก็จะต้ อง
คิดว่าทาไมเขาไม่เข้ าใจ เราพูดอะไร เราใช้ คาพูดแบบไหนเขาถึงไม่เข้ าใจ ผมต้ องพูดอย่างไร เพื่อให้ เขาเข้ าใจมากขึ ้น
ผมก็ต้องปรับตัวใช้ ภาษาใหม่...ทานองนี ้
การเรี ยนรู้ แบบ Transformational Learning จะเป็ นการเรี ยนรู้ ท่ เี รียกว่ า learning is socialization
กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการทางสังคม ที่เรานั่งล้ อมวงคุยกันเป็ นกระบวนการทางสังคม รู้ จักกัน
เป็ นใคร มาจากไหน เราฟั งอะไรบางอย่ าง เราอาจมีความรู้ สึกบางสิ่งบางอย่ างเกิดขึน้ ในใจ อบอุ่น ตัง้ ใจฟั ง
สนุก น่ าเห็นใจ รู้ สึกใกล้ ชิด การเรี ยนรู้ในโบราณ เป็ นเรื่ องของ socialization แทบทังสิ
้ ้น ถ้ าเราดูสมัยก่อน นิทาน
หรื อหนังตะลุง จะมีฤษีที่เป็ นครูสอน ลูกศิษย์เป็ นเจ้ าชายบ้ าง เป็ นเด็กมาตักน ้าให้ อาจารย์ ปรนนิบตั อิ าจารย์ มันเป็ น
ความผูกพันกันไม่ใช่แค่ผ้ สู อนกับผู้เรี ยน มันมีความผูกพันกัน เอ็นดู เอาใจใส่ อยากให้ ได้ ดี คนที่เรี ยนรู้เหมือนกัน
ถึงแม้ จะอยูใ่ นระดับเดียวกัน มันก็เป็ นการให้ ใจ เอาใจใส่ เมื่อวานผอ.ไพโรจน์ก็พดู เองว่า “รู้สกึ อบอุน่ ที่มีคนอธิบายให้
ฟั ง” นี่คือ socialization
การเรี ยนรู้ ท่ ดี ีหนีไม่ พ้นเรื่ อง ฉันทะ หรื อภาษาอังกฤษเขาพูดว่ า when knowing becomes love เมื่อ
การรู้กลายเป็ นความรัก อันนี ้จะถูกมองข้ าม เราจะเห็นเรื่ องการรู้เป็ นอานาจ แต่บางทีเราไม่เห็นว่า การรู้กลายเป็ น
ความรัก เพราะเรารักเด็ก เราอยากเห็นลูกศิษย์ก้าวหน้ าเจริญเติบโต เราอยากเห็นลูกหลานเราไปได้ ดีเพราะเรารัก เรา
สอนบางวิชา เช่น เรื่ องสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมท้ องถิ่น เพราะเรารักวัฒนธรรมท้ องถิ่น เรารักสิ่งแวดล้ อม
when knowing becomes love ตรงนี ้มักถูกมองข้ ามโดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยเข้ าสู่วตั ถุนิยม หัวใจของคน
หายไป เห็นแต่เงิน วัดความสาเร็จกันด้ วยเงิน ไม่ได้ วดั ความสาเร็จที่ความเป็ นมนุษย์ ความเมตตา คนจะกระด้ างไป
โดยไม่ร้ ูตวั ทีละนิดๆ ไม่เหมือนกับเมื่อเรายังเด็ก ครูอาจจะดุพวกเรา ครูตีเรา แต่เรารู้ว่าครูรัก ยิ่งรุ่นพ่อผมเรี ยนหนังสือ
ความผูกพันของครูกบั ลูกศิษย์ เหมือนกับพ่อแม่คนที่ ๒ อย่างนันแหละ
้
นี่คือ when knowing becomes love เมื่อครู
เป็ นเหมือนพ่อแม่ของเราคนหนึง่
ดังนัน้ กระบวนการเรี ยนรู้ ของเราจะยึดตรงนีเ้ ป็ นตัวตัง้ เรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงผู้เรี ยน ถ้ าไม่ มีความรัก ไม่ มีความรู้ สึกผูกพัน ไม่ มีความสัมพันธ์ ทางจิตใจ จะเปลี่ยนยาก
โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื่องเกี่ยวกับความรักความเมตตาและเป็ นปรัชญาชีวิตด้ วย
สิ่งที่ในหลวงทา ถ้ าท่ านไม่ รักประชาชนท่ านไม่ ทา นี่ทา่ นรักประชาชน ท่านคิดเรื่ องต่างๆ ท่านเดินขึ ้นเขาลงห้ วย
ไปที่ตา่ งๆ อยากแก้ ปัญหา เพราะท่านรักประชาชน เราอย่ามองข้ ามแหล่งต้ นทุนของความรู้ ที่เริ่มต้ นจากความรัก รัก
เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้ อมและสรรพสิ่งทังหลาย...
้
นี่คือกุญแจฝากเอาไว้
กระบวนการของเราจะเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ไปไม่เร็วนัก แต่พยายามจะให้ ลมุ่ ลึก เพื่อให้ ทา่ นฉุกคิดบางสิ่ง
บางอย่างซึง่ ท่านได้ ทามาแล้ วไม่มากก็น้อย เพื่อให้ ทา่ นมีทกั ษะและมีพลังมากขึ ้น
____________________________________________________________________________

Time Line
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: อยากให้ มลู นิธิสยามกัมมาจลเล่าเรื่ อง time line ให้ ดเู ป็ นตัวอย่างว่ามีอะไรน่าสนใจ ท่านฟั ง
ไปดูไปแล้ วคิดตามไป จะได้ ข้อคิดอะไรบ้ าง
คุณศศินี ลิม้ พงษ์ :การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิสยามกัมมาจล ช่ วงแรกเป็ นช่ วงของการ
เรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจโรงเรียน หาความรู้ และทาความเข้ าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การศึกษา จากสื่อต่างๆ อ่าน ดู ฟั ง เข้ าอบรมสัมมนา และได้ เข้ าอบรมที่นิด้า ได้ เรี ยนรู้ร่วมกันกับโรงเรี ยนหลายแห่งที่
อยูใ่ นที่นี ้ด้ วย พวกเราเข้ าใจชัดขึ ้น
หลังจากนัน้ เราได้ จับมือกับสานักงานทรั พย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ทา
เรื่องนีร้ ่ วมกัน โดยสานักงานทรัพย์สินฯ เป็ นหน่วยงานทางด้ านวิชาการ ได้ ขบั เคลื่อนในภาพใหญ่มาแล้ ว และได้
เรี ยนรู้จากการทางานกับ ๙ โรงเรี ยนที่มีการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงมาบ้ างแล้ ว ซึง่ มูลนิธิฯ ได้ คดั เลือกบาง
โรงเรี ยนมาทางานในลักษณะต่อยอด
เราให้ ทนุ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของแต่ละ
โรงเรี ยน เช่น เทศบาลจามเทวีทาเรื่ องอุทยานการเรี ยนรู้ จุฬาภรณฯ เพชรบุรี ทาเรื่ องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน โยธิน
บูรณะทาเรื่ องเสริมสร้ างวินยั กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละโรงทากิจกรรมหลากหลาย เพื่อที่เราจะได้ ร้ ู
ว่าแต่ละโรงเรี ยนใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมอะไร และทาอย่างไร
หลังจากนัน้ เราก็ได้ ความรู้ ชุดหนึ่งว่ า จริงๆ แล้ ว คนที่จะขับเคลื่อนได้ ดีต้องมีใจ ในช่วงนันการท
้
างาน
ยังเป็ นช่วงของการเรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจหลักปรัชญาฯ โรงเรี ยนทา “กิจกรรมพอเพียง” (บริหารจัดการฐานการ
เรี ยนรู้/กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ หลักพอเพียง) แต่วา่ ยังลงไม่ชดั เรื่ องการปลูกฝั งอุปนิสยั จะเป็ นช่วงที่ผ้ บู ริหารกับ
คุณครูเรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ และทากิจกรรม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรทฤษฎีใหม่ และประหยัดอดออม
ช่วงปี ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างปี ๒๕๕๐ จานวน ๑๓๕ แห่ง เรา
ก็ตกลงกับกระทรวงฯ ว่ามูลนิธิสยามกัมมาจลจะทางานในลักษณะต่อยอด จุดประกาย และสร้ างความต่อเนื่อง เรา
เปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนที่มีใจและมีองค์ความรู้ อยากทางานกับเรา ขันแรกเรารั
้
บสมัครโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาเป็ น
เครื อข่ายจานวน ๖๘ โรงเรี ยน และมีคณ
ุ ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อานวยการสถาบันเสริมสร้ างการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
ชุมชนเป็ นสุข (สรส.) เป็ นผู้ดาเนินการ ใช้ เครื่ องมือต่างๆ โดยเฉพาะ การจัดการความรู้ (KM:Knowledge
Management) และตลาดนัดความรู้เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนงาน
ทาไมใช้ KM เป็ นตัวเคลื่อนงาน...เพราะทาให้ เราสามารถดึงความรู้ จากการปฏิบัตจิ ากครู และ
ผู้บริหารว่ ามีการนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในลักษณะไหนบ้ าง มีทุน และจุดที่ต้องพัฒนาอะไร และ
ผู้เข้ าร่ วมยังได้ หยุดคิด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซ่ งึ กันและกันเพื่อพัฒนางาน การจัดตลาดนัดความรู้ ทังระดั
้ บ
โรงเรี ยนและระดับภูมิภาค และระดับประเทศเป็ นพื ้นที่สาหรับโรงเรี ยนมานาเสนอความก้ าวหน้ า และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน ซึง่ เราพบว่ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จะเป็ นประโยชน์ ต้ อง (๑) แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตนเอง
ค้ นพบจากการลงมือทา เช่นความสาเร็จต่างๆ คืออะไรเกิดจากอะไร มีเทคนิควิธีการอย่างไร (๒)ถ้ าตราบใดที่เราไม่
พัฒนาการทางาน เรื่ องที่จะมาแลกเปลี่ยนครัง้ ต่อๆ ไปก็จะไม่มีความก้ าวหน้ า อยูก่ บั ที่...ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

เมื่อเรารู้ทนุ ของโรงเรี ยนแล้ วก็จะรู้วา่ ต้ องเติมอะไรให้ ใครบ้ าง ช่วงนันยั
้ งเหมือนเดิม เราพบว่าโรงเรี ยนส่วน
ใหญ่ยงั มีความเข้ าใจเรื่ องการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ผิดอยูม่ าก ช่วงนันเป็
้ นเรื่ องเกษตร
ครบวงจรมีการเลี ้ยงหมูหลุม และทาเรื่ องการประหยัดออดออม การขยายผลในช่วงนันเป็
้ นการ copy กิจกรรม
ในเรื่ องของชุดความรู้ ในการทางานที่เราเห็นในช่ วงปี ๕๑-๕๒ เราเริ่มรู้ ว่าต้ องให้ เด็กเรี ยนรู้ จากการ
ลงมือปฏิบัติ เราใช้ วิธีถอดบทเรียน ๓ ห่ วง ๒ เงื่อนไขว่ า อะไรคือพอประมาณ อะไรคือมีเหตุมีผล อะไรคือ
มีภูมิค้ ุมกัน เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรมอยู่ท่ ไี หน และเริ่มมีตัวอย่ างความสาเร็จ อีกเรื่องที่คุณทรงพล
พยายามขับเคลื่อน คือ เราเชื่อว่ า เพื่อให้ ครู เข้ าใจหลักปรัชญาได้ ง่ายที่สุด ต้ องใช้ เรื่องใกล้ ตัว เรื่ องชีวิต
จริงมาพูด ว่ าเราใช้ หลักปรัชญาฯ กับชีวิตอย่ างไรบ้ าง สิ่งต่ างๆ ที่เกิดกับชีวิตของเรามันเกิดขึน้ ได้ จาก
อะไรบ้ าง เพื่อจะให้ คุณครู ย้อนทบทวนดู (อยูช่ ่วงปี ๕๑-๕๒ เป็ นช่วงของการสารวจทุน สร้ างเครื อข่าย) ครูจะได้
เข้ าใจ และจะได้ นาไปจัดการเรี ยนรู้ให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้จากเรื่ องใกล้ ตวั และมาตีความ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข สิ่งที่เกิดขึ ้น
เรื่ องขององค์ความรู้ชว่ งนัน้ ส่วนใหญ่เรามีฐานการเรี ยนรู้เยอะ และใช้ กบั กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน แต่ยงั ไม่มีการบูรณา
การ แต่เริ่มเขียนแผนฯ บ้ าง สิ่งต่างๆ ที่เราค้ นพบ เราจะไปหารื อกับสานักงานทรัพย์สินฯ และกระทรวง (มูลนิธิทาภาพ
เล็กลงลึก กระทรวงและสานักงานทรัพย์สินฯ จะขับเคลื่อนในวงใหญ่) อย่างเช่น เราหารื อว่า “การขับเคลื่อนของ
โรงเรี ยนเป็ นการทากิจกรรมเพื่อกิจกรรม” ดร.ปรี ยานุชท่านก็จะจัดอบรมโรงเรี ยนให้ เข้ าใจในเรื่ องการเขียนแผนบูรณา
การหลักปรัชญาฯ เพื่อลงสู่การปฏิบตั ิ เราก็ทางานส่งต่อกันมาเรื่ อยๆ

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ขอขัดจังหวะนิดหนึง่ กลับไปที่เส้ นกราฟ สิ่งที่น่าสนใจ ชุดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ มา
จากไหน
คุณศศินี ลิม้ พงษ์ :
ชุดความรู้นี ้ได้ จากการลงพื ้นที่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั คุณครู
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: สิ่งที่ผมสนใจคือ ชุดความรู้หลายอย่าง เช่น ทาความเข้ าใจทฤษฎีและกิจกรรมพอเพียง ช่วงปี
๔๘-๕๐ เพราะว่าเป็ นช่วงของการระหกระเหิน ตอนนันผมคิ
้
ดว่า สิ่งที่นา่ สนใจที่เป็ นตัวอย่างที่สาคัญ ทุกคนเรี ยนรู้
หมด ระยะแรกๆ มีการประชุมกับบอร์ ดธนาคาร มีการพบคนนันคนนี
้
้ มันเป็ น action เป็ นเรื่ องของสิ่งที่เราได้ พบได้ ทา
เห็นด้ วยตาแทบทังสิ
้ ้น แต่ส่ ิงที่น่าสนใจ คือ ตัวคนทางานเองเกิดการเรี ยนรู้ อะไร Transform อะไรบ้ าง เกิด
ปั ญญาอะไรระหว่ างทางานและพูดคุยกับคนทัง้ หลาย... อันนีไ้ ม่ ได้ สะท้ อน ไม่ ได้ บอก “อ้ อ ฉันผิดไปแล้ ว ...

กว่ าจะรู้ กว่ าจะเข้ าใจ” เพราะมีชว่ งการพลิกในการปฏิบตั ิ หรื อคุณทรงพลก็เป็ นจุดเปลี่ยนที่นา่ สนใจอันหนึง่ อ.
ปรี ยานุชเป็ นคนมาให้ ทฤษฎี แต่การเอาทฤษฎีมาสูก่ ารปฏิบตั เิ ป็ นอีกเรื่ องหนึง่ และการเอาทฤษฎีมาปฏิบตั มิ นั พบ
ความยากอะไร มีปัญหาอะไร คนทางานขับเคลื่อน ๒ คนเจอเรื่ องปวดหัวอะไรบ้ าง ควรจะขึ ้นบนกราฟ เพราะเป็ นการ
มองย้ อนกลับมาที่ตวั เอง เรี ยกว่า reflection “อ้ อ เรายังเข้ าใจไม่พอ แล้ วเราจะไปสอนพวกอาจารย์อย่างไร”
กระบวนการแบบนี ้ต้ องเอาขึ ้น ขอบคุณที่คณ
ุ เอ๋ออุตส่าห์ทา เพราะอาจารย์ชยั วัฒน์ อยูด่ ีๆ ให้ ขึ ้น time line ของ
ทีมงาน ว่าตัวเองเห็นอะไร เส้ นกราฟความรู้ ชุดความรู้ ต้องละเอียดกว่านี ้ เมื่อตัวคุณเอ๋อ คุณแดงเอง “อ้ อ เข้ าใจแล้ ว
ล่ะ” ต้ องใส่ไว้ บนกราฟ มันเป็ นกระบวนการถอดบทเรี ยนของตนเองมาให้ อาจารย์ดู ผมคิดว่า ที่ชวนให้ มาทาเพื่อให้
เห็นตัวอย่างว่า ท้ ายที่สดุ ทุกคนเรี ยนรู้หมด ผมเองตอนมาร่วมทา มาเป็ นวิทยากรกระบวนการก็เรี ยนรู้ไปพร้ อมๆ กับ
คนเหล่านี ้ และคิดตามไปด้ วย แล้ วผมก็พฒ
ั นาแนวของผมเองขึ ้นมา อาจจะเหมือน อาจจะต่างจากทฤษฎีที่ทามา สิ่ง
ที่คณ
ุ เอ๋ออุตส่าห์พยายามทา ทุกอย่างเส้ นที่เขียนเป็ นสิ่งที่จบั ได้ ต้องได้
ผมว่าสิ่งที่อาจารย์ทางานมาเยอะ ทางานมาไกล แล้ วต่อไปท่านจะเป็ นคนสาคัญในการถ่ายทอดความรู้
ต่อไปข้ างหน้ า เราก็ต้องแยกให้ ออก ความรู้จะมี ๒ ประเภท ประเภทหนึง่ เราเรี ยกว่า explicit knowledge คือ ความรู้
จับต้ องได้ ออกมาเป็ นคูม่ ือ เป็ นตารา ทฤษฎี เป็ น How to ทังหลาย
้
ที่คุณเอ๋ อพูดเป็ น explicit knowledge จับต้ อง
ได้ อยู่ในตารา อยู่ในห้ องสมุด อยู่ในแฟ้ม อยู่ใน DVD ส่ งต่ อกันได้ แต่ มีอีกอันคือ tacit knowledge แปลว่ า
ความรู้ ฝังลึกจับต้ องไม่ ได้ มันอยู่ในตัวคน มันต้ องไปทางานกับเขา อยู่กับเขาสักพักจึงจะจับได้ เช่น ความรู้
ในการทากับข้ าวให้ อร่อย เปิ ดตาราอ่าน แล้ วจะทาอร่อยไหม ซอสกี่กรัม น ้าตาลกี่ช้อน ถามว่าอร่อยไหม คุณต้ องไป
อยูก่ บั chef ดูจงั หวะที่เขาปรุง แล้ วจะ “อ๋อ” เข้ าใจ ไปเป็ นลูกมือเขา ไปเป็ นลูกศิษย์ ไปอยูส่ กั พักแล้ วเราจะสัมผัสได้
เอง ว่ามันต้ องแบบนี ้ มันเป็ นความรู้ ท่ เี หนือการอธิบาย ต้ องใกล้ ชิด และใช้ การสังเกต เช่ น เศรษฐกิจ
พอเพียง ผมรับรองได้ คุณครู หลายคนที่ทาได้ สาเร็จ เพราะคิดได้ ว่ามันต้ องเป็ นแบบนี ้ ภาษาอังกฤษเรียกว่ า
Intuition เป็ นความรู้ ท่ แี ว๊ บมาในหัว เป็ นความรู้ ท่ ที าไปๆ สักพักหนึ่งจะเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่ าง แล้ ว
แก้ ไข กระบวนการความรู้ แบบนีเ้ ป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่าน socialization, learning and relationship
สัมพันธ์ กัน อยู่ด้วยกัน และถ้ ามีกระบวนการของความรั กความเมตตาด้ วย มันจะไปได้ เร็ว บางครั ง้ ครู บาง
คนเข้ มงวดมาก ให้ ฝึกหนัก ๆไม่ ยอมให้ ผ่าน นี่แหละที่มันขาด สิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน ๒ คนที่เป็ นแกนนา ไม่ได้
บอกว่าตัวเองปิ๊ งอะไร ทังที
้ ่ ๒ คนมาด้ วยใจรัก อยากที่จะทา ทังๆ
้ ที่เส้ นทางไม่ได้ ง่าย เราทาแบบนี ้เพื่อให้ ผ้ อู ื่น และครู
ที่เป็ นแกนนาขับเคลื่อนศูนย์การเรี ยนรู้ฯ เข้ าใจว่ามันไม่ได้ เป็ นเส้ นตรงนะ มันระหกระเหิน ตัวเขาที่มาช่วยยัง
ระหกระเหินเลย เราก็จะได้ เรี ยนรู้ไปด้ วยกัน

การทา time line แนวนอนเป็ นแกนเวลา สมมติเริ่มปี ๔๘ แสดงกราฟมีเส้ นกิจกรรม ซึง่ บางทีมีขึ ้นมีลง (การ
อบรมครัง้ ที่แล้ วมีบางอาจารย์บอกว่า กิจกรรมลดลง เพราะอะไร) ในแต่ ละช่ วงเวลาอธิบายให้ ร้ ู ว่าทากิจกรรม
อะไรบ้ าง ทาอย่ างไร กราฟเส้ นของความรู้ อธิบายว่ าแต่ ละกิจกรรมเอาชุดความรู้ อะไรไปทา บอกให้ ได้ ว่า
ใช้ เครื่องมือหรือทฤษฎีอะไร ความรู้ นีต้ ้ องไม่ ใช่ นามธรรม เช่น บอกว่าใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข มันเป็ นนามธรรม
จริงๆ แล้ วคือ apply อย่างไร เป็ นความรู้ของโรงเรี ยนจริ งๆ ความรู้อะไรที่ท่านใช้ โดยเฉพาะที่เราสนใจคือ ความ
รู้ ตัวของท่ านเอง โดยไม่ ใช่ ความรู้ ท่ เี อามาจากดร.ปรียานุช ไม่ ใช่ ความรู้ ท่ เี อามาจากผู้เชี่ยวชาญอย่ างเดียว
เอาความรู้ ๒ ความรู้ มาบวกกันเป็ นความรู้ ของท่ าน ท่ านคิดกันเอง ตรงนีแ้ หละที่น่าสนใจ เขาเรี ยกว่ า
grounded theory ทฤษฎีท่ มี าจากพืน้ ดิน เพราะแต่ ละที่มีเงื่อนไขปั จจัยไม่ เหมือนกัน จากการอบรมครัง้ ก่อน
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัยมีนกั เรี ยน ๖,๐๐๐ กว่าคน สอนกันอย่างไร เมืองหนึง่ ชัดๆ หรื อเราไปเจอที่อีสาน ที่ผมประทับใจ
โรงเรี ยนบ้ านหนองหญ้ าปล้ อง ที่ชมุ ชนเอาข้ าวสารมาให้ อยูก่ บั นา ติดกับชุมชนเลย มีครู มีนกั เรี ยนไม่กี่คน หรื อที่เกาะ
ลันตา มีครูทงหมด
ั้
๗ คนหรื อ ๑๐ คน แต่บางโรงเรี ยนมีครูหลายร้ อยคน ดังนัน้ สถานการณ์ไม่เหมือนกัน วิธีพลิก
แพลงไม่เหมือนกัน ตรงนี ้คือที่เราอยากรู้ ความรู้ที่ทา่ นใช้ จดั กิจกรรม ท่านใช้ อย่างไร... อันนี ้เป็ นความมีชีวิตชีวา เรา
อยากเห็น
และกราฟอีกเส้ นที่ผมอยากเห็น เส้ นปั ญหาที่ทา่ นเผชิญ คุณเอ๋อก็พยายามทามาบ้ าง ปั ญหาแรกๆ ต้ องมี
มาก ตัง้ แต่ ปัญหาของความยังไม่ มีประสบการณ์ ทังผู
้ ้ ไปขับเคลื่อน คือ สยามกัมมาจล ไม่มีประสบการณ์มาแต่
ใจ มีแต่ความมุง่ มัน่ มีแต่ทฤษฎีจะเอาไปช่วย แต่พอมีประสบการณ์แล้ ว อาจเจอปั ญหา เช่น ผอ.ที่เข้ าใจย้ าย ครูย้าย
หรื อมีปัญหาเรื่ องชุมชน ปั ญหามีทงั ้ ปั ญหาภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน เพราะท้ ายสุดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง มันเกี่ยวข้ องทัง้ ปั ญหาภายในโรงเรียน ความสัมพันธ์ ของทีมงาน ปั ญหามาจากนอก
โรงเรียน ปั ญหาต่ างๆ เป็ นปั ญหาจากความไม่ ร้ ู ท่านก็ต้องลากเส้ นกราฟให้ เห็น แล้ วปั ญหานี ้มันลดไหม หรื อขึ ้น
ลงเป็ นช่วงๆ เราจะได้ ร้ ู... เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เครื่ องจักรที่เดินไปเรื่ อยๆ มันรับมือกับการแก้ ปัญหาภายใน
โรงเรี ยน รับมือกับการแก้ ปัญหาของทีมงาน รับมือกับปั ญหาภายนอกโรงเรี ยน ไหลเหมือนน ้า เจอของแข็งก็เลี ้ยว น ้า

ไม่เคยไหลเป็ นเส้ นตรง ถ้ ามีโขดหินขวาง น ้าก็พยายามเลี ้ยวลดหลบไปเรื่ อยๆ ..อันนี ้ ๓ ตัวหลักๆ นี่เป็ นสิ่งที่เราอยาก
เห็น เพื่อเราจะได้ จบั เรื่ องการถอดบทเรี ยนของเราให้ แม่นยายิ่งขึ ้น สิ่งที่ผมพยายามทากับคุณเอ๋อคือ การถอดบทเรี ยน
ให้ เราแม่น ทังที
้ ่เรื่ องความรู้ที่จบั ต้ องได้ และความรู้ที่อยู่ในตัวตนของเรา เพราะครูเป็ นตัวสาคัญ หรื อแม้ กระทัง่ เด็กๆ
ด้ วยกันมันเป็ นเรื่ อง tacit knowledge เชิญครับลองหันหน้ าคุยกัน
อ.วาริน รอดบาเรอ: จุดประสงค์ของกราฟเป็ นจุดประสงค์ที่ต้องการให้ ผ้ ูดู ดูแล้ วเกิดจุดประกายว่าตรงนี ้มันมา
อย่างไร เพราะว่ากราฟไม่สามารถลงลึกของแต่ละขันตอนได้
้
มันอาจจะเป็ นการนาเสนอเบื ้องต้ น ให้ สะดุด ให้ เกิด
ความสนใจว่าตรงนี ้เป็ นมาอย่างไร ตรงนี ้เกิดปั ญหาอะไร แล้ วเขาไปเปิ ดประเด็นหาเอาเอง ใช่มยคะ
ั้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เป็ นเทคนิคของการนาเสนอ เหมือนบางโรงเรี ยนก็ใช้ กราฟเส้ นแต่ละสี มีสีเขียว สีแดง สีดา
อยูท่ ี่ท่านต้ องเลือกและคิดว่าแบบไหนที่ช่วยทาให้ คนเห็นแล้ วเข้ าใจง่ายกว่ากัน หรื อแทนที่จะเขียนบอกกิจกรรมบน
เส้ นอย่างที่อาจารย์ชยั วัฒน์ว่า ซึง่ ต้ องมีเทคนิคในการเขียนหรื อพิมพ์ หรื อใช้ เป็ นภาพก็ได้ หรื อทาเครื่ องหมาย * หมาย
เหตุอธิบายด้ านล่าง อาจารย์ก็ต้องชัง่ ดู อาจจะทาทัง้ ๒ แบบก่อนก็ได้ แล้ วมานัง่ ดูอนั ไหนน่าจะเข้ าใจง่ายกว่ากัน ให้
เพื่อนๆ ครูนงั่ ดูแล้ วตัดสิน สาหรับผมรู้สกึ ว่า ไม่ต้องยาว เพราะเป้าหมายคือกระตุกความคิดแล้ วไปนัง่ คุยกันต่อ
เพราะมันไม่สามารถลงรายละเอียดได้ หมด กระตุกความคิดเป็ นเชื ้อในการสนทนา ประเด็นอยูต่ รงนี ้ จะไม่บอกอะไร
ถูกอะไรผิด แต่ละคนต้ องค้ นพบเอง
อ.วาริน รอดบาเรอ: ไม่ทราบว่าจะเข้ าใจถูกไหม กราฟความรู้แม้ มนั จะพัฒนาขึ ้น แต่ในการทางานแต่ละ
ช่วงเวลา มันปรับเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ สิ่งที่ใหม่ๆ เข้ ามา ความรู้อาจจะกระตุกลงก็ได้ ไม่จาเป็ นว่าเส้ นความรู้ต้องเพิ่ม เป็ น
ความรู้ในการจัดกิจกรรมตรงนัน้ ช่วงที่เราจะทาเรื่ องฐานการเรี ยนรู้ ความรู้ในเรื่ องของฐานการเรี ยนรู้ยงั ไม่ชดั เจนใน
เรื่ องการถอดบทเรี ยน ความรู้ตรงนันเรายั
้
งน้ อย กราฟอาจจะลงได้ เมื่อลดลงก็จะเป็ นจุดสนใจว่าทาไมลดลงที่คนดู
ต้ องไปวิเคราะห์
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: สิ่งที่อาจารย์พดู เป็ นสมมุตฐิ าน ผมทาให้ ดเู ป็ นสมมุตฐิ านว่าความรู้มนั เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แต่
จริงๆ ความรู้อาจเพิ่ม หรื อบางช่วงหยุด หรื อบางปี ตกลงก็ได้ แต่จริงๆ แล้ วไม่มีความรู้ตกหรอก มีแค่ร้ ูเพิ่มขึ ้นหรื อเท่า
เดิมมากกว่า เพราะความรู้อาจอิ่มตัวอยูแ่ ค่นี ้ แต่กิจกรรมอาจจะเยอะแต่ความรู้ไม่ขยับ โดยทัว่ ไปแล้ ว สิ่งที่เราสนใจ
ความรู้ เป็ นความรู้ จับต้ องได้ และความรู้ ฝังลึก ถ้ าอาจารย์ แยกได้ ย่ งิ ดี เส้ นหนึ่งเป็ น explicit knowledge อีก
เส้ นเป็ น tacit knowledge ยิ่งเป็ นความรู้ tacit knowledge ยิ่งดี เพราะอาจารย์คนนู้นคนนี ้เขามีชนเชิ
ั ้ ง เขามี
ลูกเล่น ถ้ าคนนี ้ย้ ายไปลูกเล่นหายไป เราจะได้ ร้ ู ถ้ าคนนู้นย้ ายคนนี ้ย้ ายไปเราจะได้ เตรี ยม เหมือนอย่างเมื่อวานผม
ประทับใจอาจารย์ทา่ นหนึง่ ที่อีก ๓ ปี จะเกษียณ ก็พาน้ องมาเรี ยนรู้ จะได้ มีการสืบทอดไม่อยากให้ ความรู้หายไปพร้ อม
กับตนเอง อันนี ้เป็ นเรื่ องดี เพราะว่าเมื่อการถ่ายทอดเป็ นชันเชิ
้ ง ครูบางคนมีลีลาการถ่ายทอด ทฤษฎีเดียวกันแต่ลีลา
ไม่เหมือนกัน ถ้ าหลายลีลามันเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ ต่อการสอนด้ วย เราจะได้ เตรี ยมตัว ขอบคุณคาถามในการ
ชวนสนทนา เชิญล้ อมวงคุยกัน การ present ของคุณเอ๋อที่ผมชวนคุยมันจุดประกาย กระตุกความคิดอะไรท่านบ้ าง
ผู้เข้ าร่วมแต่ละกลุม่ reflection เรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: อาจารย์ได้ เห็นแล้ วเรื่ องการทา time line ที่คณ
ุ เอ๋อนาเสนอและผมได้ ฝากข้ อคิดไว้ แล้ วผมก็
บอกว่า ถ้ าให้ ดีมนั ไม่ต้องละเอียดหรอก หัวใจของการทา time line คือ ทาให้ เราคิดนอกกรอบ อันแรกคือ นอก
กรอบของกาลเวลา เพราะว่ าถ้ าเราดูส่ งิ ที่เราทามาในระยะเวลาสัน้ ๆ ๑-๒ ปี เราจะไม่ เห็นว่ ากว่ าจะมาถึง
ตรงนี ้ และอนาคตข้ างหน้ าจะเป็ นอย่ างไร ต้ องคิดมองไปยาวๆ จึงจะเห็นความยากลาบากชัดเจน การ
แก้ ปัญหาบางเรื่ องไม่ ใช่ เรื่ องง่ ายๆ ท่ านต้ องคิด ไม่ มองแค่ สัน้ ๆ แค่ ๑-๒ ปี มองให้ ยาว ยาวเท่ าที่ท่านจะมี
ประสบการณ์ กับมัน นี่คือ การคิดนอกกรอบกาลเวลา
ผมอยากให้ เขียน time line อาจารย์ทา่ นใดเริ่มปี ๔๘ ก็เขียนตังแต่
้ ปี ๔๘ คนที่เริ่ม ๕๑ ก็เขียนตังแต่
้ ปี ๕๑
การเขียนนี ้ให้ นงั่ คิดคนเดียว เป็ น time line ของครูคนหนึง่ หรื อ ผอ. คนหนึง่ ในการทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
อาจจะเริ่มด้ วยลากเส้ นความรู้ที่ได้ ความรู้นี ้ผมแบ่งเป็ น ๒ เส้ น คือ ความรู้ที่จบั ต้ องได้ คือ explicit knowledge ที่
ได้ รับการถ่ายทอด มีการอ่าน...ท่านได้ อะไรในปี ไหนก็จดบันทึกลงไป ได้ เรื่ องอะไรที่สาคัญๆ ไม่ต้องลงรายละเอียด
เอาเพียงความรู้สาคัญอะไรที่ได้ ที่เอามาใช้ กบั โครงการ ความรู้นี ้อาจเป็ นทฤษฎี เทคนิค หลักการ อะไรก็ได้ ทา่ น
ตีความของท่านเอง เส้ นที่ ๒ ความรู้ฝังลึกหรื อ tacit knowledge อันนี ้คือ เมื่อทาไปๆ ท่านจะมีลกู เล่น มี
ความสามารถพัฒนาหรื อตีความเศรษฐกิจพอเพียงเอง พลิกแพลงเอง เพื่อนามาใช้ ในกระบวนการการเรี ยนการสอน
หรื อการทากิจกรรมก็แล้ วแต่
ท่านต้ องดูว่า เมื่อก่อนมันช้ าแล้ วเส้ นกราฟเริ่มพุง่ ขึ ้นเมื่อไร อย่างไร ท่านต้ องสะท้ อนความจริง แล้ วกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทา่ นได้ ทากับนักเรี ยน ทากับเพื่อนครู ท่านได้ ทาอะไรบ้ าง เท่าที่เป็ นกิจกรรมสาคัญๆ และมีปัญหาอะไรบ้ างที่
ท่านเผชิญ ทังหมดจะมี
้
๔ เส้ น ปั ญหาลดลงไหมหรื อขึ ้นๆ ลงๆ
เชิญอาจารย์ น่ ังล้ อมวงกันเป็ นกลุ่มโรงเรียน ให้ อาจารย์ แต่ ละท่ านเล่ าสู่กันฟั ง ยกกระดาษที่ตนเอง
ทา time line แล้ วเล่ าสู่กันฟั งว่ าตนเองตีความอย่ างไร เพราะแต่ละคนจะมีมมุ มอง มีวิธีการประเมิน มีความ
เข้ าใจ อาจจะเหมือนหรื อต่างกันก็ได้ หัวใจคือเราได้ เข้ าใจซึง่ กันและกัน เราจะได้ เกิด การเรี ยนรู้เป็ นทีม ให้ แต่ละคนได้
เล่าจนครบทุกคน คนละประมาณ ๓-๔ นาที หลังจากนันเมื
้ ่อเล่าครบ ๔ คนแล้ ว ท่านก็ประมวลออกมาเป็ น time line
ของโรงเรี ยน และจะมีอีกเส้ นแถมขึ ้นมา คือ เส้ นความสาเร็จ ว่ าท่ านประเมินความสาเร็จของท่ านเป็ นอย่ างไร
ผู้เข้ าร่วมแต่ละโรงเรียนทา time line ของโรงเรี ยนของตนเอง ประกอบด้ วยกราฟ ๕ เส้ น
(กิจกรรม ความรู้ที่จบั ต้ องได้ ความรู้ฝังลึก ปั ญหา และความสาเร็ จ)

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ขอให้ แต่ละโรงเรี ยนติดผลงาน time line ไว้ ที่บอร์ ด ขอให้ ตวั แทนของโรงเรี ยนประจาที่ time
line ของโรงเรี ยน ตัวแทนนี ้ทาหน้ าที่เป็ นโฆษกของโรงเรี ยน ส่วนอาจารย์ที่เหลือเดินไปดูตามโปสเตอร์ ตา่ งๆ ถ้ า พบ
อะไรตรงไหนที่ไม่เหมือนเรา น่าสนใจ อยากรู้อะไร เพราะอะไร อย่างไร ก็ถามได้ หัวใจของการ shopping idea
อาจารย์แต่ละท่านเดินไปอ่านดู เจออะไรที่นา่ สนใจถาม คนที่อยูต่ ้ องอธิบายให้ คนอื่นเข้ าใจ

ผู้เข้ าร่วมแต่ละโรงเรียน shopping idea

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เชิญอาจารย์รวมกลุม่ แบบคละโรงเรี ยน กลุม่ ละ ๕ คน ผมจะให้ แต่ละคนครุ่นคิด จดบันทึก
สิ่งที่ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ในโรงเรี ยน ขอให้ ครุ่นคิดทบทวน
๑) จากที่ได้ ทากิจกรรมทบทวน time line และทุกท่ านได้ เอา time line ของแต่ ละคนมาเล่ าสู่กันฟั ง
แล้ วสรุปร่ วมกันเป็ นของโรงเรียน ค้ นพบอะไรที่น่าสนใจ มีความคิดอะไรเกิดขึน้ มาบ้ าง
๒) หลังจากเดิน shopping idea ของกลุ่มโรงเรี ยนต่ างๆ มีอะไรที่น่าสนใจจากโรงเรียนของเพื่อน
ท่ านได้ ข้อคิดอะไร
ให้ จดบันทึกไว้ เมื่อบันทึกเสร็จแล้ วเล่ าให้ เพื่อนฟั ง
ผู้เข้ าร่วมแต่ละคนบันทึกและแลกเปลีย่ นในกลุม่

_________________________________________________________________

I We It
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: อาจารย์ สังเกตไหมว่ า ตอนที่อาจารย์ ทางาน นั่งเรี ยนรู้ จากกัน มันมาเชื่อมโยง
ตรงไหนบ้ าง เรื่องของ learn how to learn เรื่องของ learning is socialization อาจารย์พอเห็นไหม... learn
how to learn ตอนที่เรามานัง่ ดูบทเรี ยนของเพื่อนแต่ละโรงเรี ยนทาแบบไหนทาอย่างไร ถ้ าเราสรุปได้ จับหลักสาคัญ
ได้ ก็จะเห็นว่ ามันมีบางอย่ าง ไม่ ใช่ มีแค่ ตัวเนือ้ หา แต่ เรียนวิธีการ เรี ยนหลักการ เรียนกระบวนการที่เขาทา
ด้ วย อันที่ ๒ อาจารย์ก็จะเห็นว่า การเรี ยนรู้ โดยเฉพาะความรู้ ท่ อี ยู่ในตัวคนที่เรี ยกว่ าความรู้ ฝังลึก เขาจะมีชัน้
เชิง มีลูกเล่ น มีวิธีการเล่ าที่ตารามันไม่ มี แต่ เขาคิดขึน้ มาเองระหว่ างที่เขาทา อันนี ้มันช่วยเพิ่มเติมกันและกัน
อันนี ้คือหัวใจ การเรี ยนรู้ที่ดี โดยเฉพาะการทางานเป็ นทีม ตารามีไม่พอ ตาราไม่มีชีวิต แต่มนุษย์มีชีวิต มีวิธีเล่า มีวิธี
อธิบาย การเป็ นเพื่อนกันคุยกันให้ กาลังใจ เวลาเล่าก็มีอารมณ์ขนั การเรี ยนรู้บางอย่างมันง่าย เป็ นความรู้ที่มีชีวิต
ความรู้ที่มีชีวิตมีอยูใ่ นตัวคนตลอดเวลา แต่ถามว่าใครมีวิธีการดึงออกมาอย่างไร การดึงความรู้ที่มีชีวิตอยู่ที่การ
สนทนา อยูท่ ี่บรรยากาศผ่อนคลาย บางครัง้ ก็ปิ๊งแว๊ บเข้ ามา นี่คือเหตุผล ผมจึงย ้าให้ เวลากับเราในสนทนา เนื ้อหา
สาระมันจะมาเอง
มันมีความหมายมีความสาคัญอย่างไร หลายโรงเรียนที่ค่อนข้ างทางานได้ ดี เพราะทีมครู แกนนาแข็ง
ผอ.มา ผอ.ไป มีครู บางคนย้ ายไปอยู่โรงเรี ยนอื่น แต่ ครู แกนนาแข็งเป็ นหลักประกันพอสมควร และมี
กระบวนการถ่ ายทอดต่ อได้ เรื่อยๆ แกนนาที่แข็งเพราะว่ ามันมีตัวหนึ่งคือ ตัว we ทางานเป็ นทีม ทางาน
เป็ นองค์ กร กระบวนการนี ้ผมเอาตัว we ขึ ้นมาก่อน เพราะคนไทยทางานเป็ นทีมไม่คอ่ ยเก่ง ไม่เหมือนญี่ปนุ่ คนไทย
ชอบทางานเน้ นตัว I ตัวฉันเก่งเดี่ยว
เพราะฉะนัน้ วิธีการทาโครงการอย่ างมีสติตระหนักรู้ หรื อ working consciously เพื่อให้ โครงการ
หรือเพื่อให้ การทางานของท่ านได้ ดี โดยต้ องคิด ๓ มิติ ๓ ระดับตลอดเวลา คือ
มิตติ ัว I ฉัน ไม่วา่ อะไรฉันเป็ นผู้เกี่ยวข้ องเสมอ
มิตติ ัว we คือ พวกเรา การทางานได้ ดี we ต้ องแข็งแกร่ง ถ้ า we ไม่เก่ง เหนื่อยคนเดียว แล้ วจะไปได้ ไม่ไกล
มิตติ ัว it คือ ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการ อาจจะเป็ นเรื่ องของหลักสูตร ได้ กิจกรรม ได้ ผลงาน ได้ ผลิตภัณฑ์ นี่เป็ น it
ทังสิ
้ ้น it มีทงเป็
ั ้ นสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ เป็ นยุทธศาสตร์ เป็ นเป้าหมาย เป็ นหลักสูตร เป็ นอะไรก็ได้ เมื่อ I กับ we ทางาน
ร่วมกัน it ก็จะตามมาเอง
ถ้ า I สนใจเอาแต่ it ไม่สนใจ we ก็จะได้ งานแต่เพื่อนไม่ได้ วงแตกด้ วยซ ้า เซ็ง หงุดหงิด โมโห แล้ วทีนี ้ทาไม่ได้
แล้ ว ฉะนัน้ ต้ องคิด ๓ มิตเิ สมอ ทาอะไรก็ตาม หวังความยาวนาน ความต่อเนื่อง อย่าคิดหวังผลเฉพาะทาให้ จบ ทาให้
ได้ เอาผลงานไปประกวด อันนี ้อยูไ่ ด้ ไม่นาน เพราะได้ แต่ฉัน กับ it แต่ we ไม่ได้ ไม่มีใครสืบทอดต่อเนื่องในระยะยาว
๓ ระดับคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทามันต้ องเริ่มจากระดับล่าง เหมือนกับการสร้ างเจดีย์ ท่านอาจารย์ประเวศ
วะสี ท่านจะพูดบ่อยสร้ างเจดีย์ต้องสร้ างที่ฐานราก แล้ วสร้ างตรงกลาง แล้ วจึงจะสร้ างยอดเจดีย์ จาได้ ไหม ใครที่เคย
ฟั งอาจารย์ประเวศพูด

ระดับฐานรากตรงนี ้คืออะไร... ฐานรากของงานทุกงานที่สาเร็จ งานที่ย่ งั ยืน งานที่มีพลัง ก็คือสิ่งที่
เรียกว่ า meaning คุณค่ า ความหมาย หลักการ หรื อปรัชญาของมัน ตรงนี ้ต้ องมาก่อน สิ่งใดๆ ก็ตาม ทาแล้ วมัน
มีความหมายต่ อตัวฉันอย่ างไร ทาไมฉันต้ องมาทางานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มันมีความหมายอย่ างไร
ต่ อตัวฉัน มันมีความหมายอย่ างไรต่ อโรงเรี ยนของฉัน มันมีความหมายอย่ างไรต่ อลูกๆ หลานๆ เด็กรุ่ น
หลัง มีความหมายอย่ างไรต่ อชุมชน เมื่อค้ นหาความหมายเจองานนัน้ จะมีพลังเสมอ คนที่มีพลังในชีวิต
ทางานอะไรไม่ยอ่ ท้ อคือคนที่ค้นหาความหมายในชีวิตเจอ ตัวฉันจะทาอะไร จะขึ ้นโครงการนี ้ หรื อจะทาหลักสูตร ทา
หลักสูตรนี ้มีความหมายอย่างไรต่อฉัน ในขณะที่สอนหรื อทาหลักสูตร มันมีความหมายอย่างไรต่อเพื่อนๆ มี
ความหมายอย่างไรต่อเด็กที่จะเรี ยน คุณค่าความหมายหลักสูตรนี ้อยูต่ รงไหน ระดับที่เป็ นฐานรากของเจดีย์มนั่ คง
ที่สดุ เพราะส่วนใหญ่มกั จะถูกมองข้ าม คนมักกระโดดข้ ามไปทา it เสมอ แต่ไม่มีคณ
ุ ค่าความหมาย มันเป็ นความชื่น
ใจ มันเป็ นความภูมิใจ มันเหมือนน ้าทิพย์ที่ชโลมใจ อาจจะไม่สาเร็จอาจจะเห็นความยากลาบาก เมื่อเห็นคุณค่า
ความหมาย มันชื่นใจที่เราได้ ยอมเหนื่อย ที่เราได้ เป็ นปลาว่ายทวนน ้า งานนี ้เป็ นงานว่ายทวนน ้า ภูมิใจที่จะเป็ นปลา
เป็ นว่ายทวนน ้า ไม่ใช่ปลาตายลอยไปตามน ้า ตรงนี ้เรื่ องใหญ่ที่สดุ
เมื่อได้ หลักคิด คุณค่ าความหมายสาหรับตัวฉันแล้ ว ฉันจะต้ องหาทางพูดคุยสื่อสาร สร้ าง
ความสัมพันธ์ learning is relationship, learning is socialization ตรงนีค้ ือ สร้ างความสัมพันธ์ เปิ ดใจเปิ ด
สมอง ทลายกาแพง ทีมทัง้ ทีมต้ องเห็นว่ าทาไมต้ องมาเข้ าใจร่ วมกัน คิดไม่เหมือนกันคนละวิชา ทาไมต้ องมา
รวมตัวกัน ต้ องเห็นคุณค่าและความหมายต่อการมารวมตัวกัน มาทางานร่วมกันในความแตกต่างหลากหลาย
ระหว่างครูด้วยกันเอง ครูกบั นักเรี ยน ครูกบั ชุมชน ทาไมต้ องมีชมุ ชน ทาไมชุมชนถึงช่วยเหลือเกื ้อกูลเราหลายเรื่ อง
ทาไมบางที อบต.ดีๆ ช่วยเราในบางเรื่ องที่เราขาดแคลน ผู้ปกครองมีความหมายต่องานนี ้อย่างไร ทุกอย่างมี
meaning เสมอ แม้ กระทัง่ ในความสัมพันธ์มนั ก็มี meaning

แล้ ว meaning นีเ้ ข้ าไปอยู่ท่ ี it งานนีม้ ันมีคุณค่ าความหมายอย่ างไร หลักสูตร โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหมายอย่างไร
โดยเฉพาะในยุคที่โลกกาลังโหมกระแสบริ โภคนิยม
ทาไมงานนีถ้ งึ มีคุณค่ า
ความหมาย เกี่ยวข้ องอย่ างไรกับโลกในอนาคต เกี่ยวข้ องอย่ างไรกับกระบวนการทางสังคมในอนาคต
เกี่ยวข้ องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้ อมอย่ างไร เกี่ยวข้ องกับความยั่งยืนของวัฒนธรรมอย่ างไร เกี่ยวข้ อง
กับศิลปะ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่ างไร เกี่ยวข้ องกับประเพณีไทยที่ดี เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติท่ เี รามีอย่ างไร
meaning ตรงนีเ้ ราต้ องมีอยู่ตลอดเวลา เราเห็น เราสร้ าง เราทางานที่มี meaning ตรงนีจ้ ะมีพลังไม่ มีสิน้ สุด
เพราะงานนี ้เป็ นงานที่จะเผชิญความยากลาบาก ท่านก็ทราบดี ท่านก็ทามากับตัวเอง และจะมีอยูน่ านพอสมควร ๕ ปี
๑๐ ปี แม้ บางท่านจะเกษี ยณไปอย่างไรก็ตาม แต่เศรษฐกิจพอเพียงยังเป็ นเรื่ องใหญ่ตอ่ ทุนนิยมโลก ต่อสังคมโลก
แล้ วสังคมไทยควรตื่นตัวตังแต่
้ เนิ่นๆ ก่อนที่จะสายเกินไป ท่านต้ องเห็น meaning ของมัน เห็นผลสะเทือนที่มีคา่ ของ
มัน แม้ ทา่ นจะเป็ นคนเล็กๆ ในโรงเรี ยน ในสังคม เมื่อสัง่ สมๆ ถึงจุดๆ หนึง่ มันก็จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อคืนผมดูทีวี มีรายการเรื่ องข้ าว เพราะตอนนี ้คนตื่นพอสมควรเรื่ องข้ าวที่มีสารพิษเจือปน ทาให้ ตกใจกัน
พอสมควร ทาให้ เกษตรกรที่ปลูกข้ าวไร้ สารพิษ ปลูกข้ าวอินทรี ย์ ที่แต่ก่อนไม่มีคนสนใจ ตอนนี ้มีคนหาซื ้อกันใหญ่ เขา
บอกว่าตอนนี ้พวกที่ขายข้ าวถุงติดต่อมาโดยตรงเลย เพราะเขารู้วา่ เกษตรกรกลุม่ นี ้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ แต่ที่นา่ สนใจคือ
คนที่ทาเรื่ องนี ้เป็ นคนรุ่นใหม่ๆ อายุประมาณ ๓๐-๔๐ กว่า แต่งตัวทันสมัย ไม่ใช่เกษตรกรจนๆ แต่เขาก็เหนื่อยนะ เขา
บอกว่าตอนนี ้ขายดีขึ ้น มีคนติดต่อมา เขาเอาข้ าวเปลือกมาสีเอง มาถึงก็สง่ ใส่ถงุ ให้ ตอนนี ้มีกลุม่ คนรุ่นใหม่ซงึ่ ทางาน
ในกรุงเทพฯ แต่มีพอ่ แม่เป็ นเกษตรกร เขาเรี ยกว่า “ชาวนาวันหยุด” วันธรรมดาทางานในกรุงเทพฯ พอวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ขบั รถไปหาพ่อแม่ สงสารพ่อสงสารแม่ที่ทางานกับสารพิษสารเคมี ก็เลยหาความรู้ให้ พ่อแม่ทดลองทา เด็ก
พวกนี ้จะเก่งเรื่ อง internet เชื่อมโยงเข้ ากัน ปรึกษากันเรื่ องวิธีปลูกข้ าว การใช้ เครื่ องมืออะไรทังหลาย
้
และมีอีกคน
หนึง่ ทาแล้ วพ่อแม่สขุ ภาพดีขึ ้น เขาว่าถ้ าสนุกแบบนี ้อีก ๑-๒ ปี อาจจะกลับไปเป็ นชาวนา แนวโน้ มพวกทวนกระแส
พวกกระแสทางเลือก พวกนี ้มันค่อยๆ เกิดขึ ้นทีละนิดๆ...พวกนี ้น่าสนใจ เราไม่ร้ ูวา่ กระแสทางเลือกนี ้จะมีพลังมากน้ อย
แค่ไหน แต่ร้ ูแล้ วว่ามันเริ่มก่อตัวแล้ ว คนรุ่นใหม่พวกนี ้เขาค้ นหาความหมายของชีวิต เขาไม่อยากอยูก่ รุงเทพฯ ถึงแม้
เงินเดือนจะดีแต่คา่ ใช้ จา่ ยสูง กลับไปได้ ดแู ลพ่อดูแลแม่ เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความหมาย อบอุน่ กับครอบครัว ได้ ทา
อะไรดีๆ ที่มีความหมายแก่ตนเอง แก่สงั คม สิ่งที่อาจารย์กาลังทาอยูน่ ี ้มันเป็ นกระแสเดียวกันกับคนรุ่นใหม่ สิ่งเหล่านี ้
ถ้ าเข้ าไปอยูใ่ นตัวนักเรี ยน อย่าคิดสอนเด็กให้ ไปเป็ นลูกจ้ างใคร พยายามให้ เขาเป็ นตัวของตัวเอง สร้ างงานของตัวเอง
เพราะโลกสมัยใหม่ information กับเทคโนโลยีจะ back up คนเล็กๆ มากขึ ้น ยุคหนึง่ อยากให้ ลกู หลานเป็ นลูกจ้ าง
บริษัทใหญ่ๆ เป็ นมนุษย์เงินเดือน แต่ตอ่ ไป...ไม่แน่ นี่คือตัวอย่าง ต่อไปจับตากระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกไว้ ให้ ดี
นี่คือ มี meaning ในทุกๆ มิติ
พอได้ meaning ได้ ความหมายที่ชัดเจนแล้ ว สิ่งที่จะต้ องทาคือ การยกระดับ เพราะมี meaning แต่
ขาดโครงสร้ าง ขาดวิธีการ ขาดกระบวนการ มันก็จะเป็ นงานประเภทเป็ นพลุ แต่ เมื่อจัดโครงสร้ างมันได้
เห็นวิธีการได้ เห็นกระบวนการได้ เราพัฒนาเป็ นทฤษฎีก็ได้ เป็ นอะไรก็ได้ ขนึ ้ มา โครงสร้ างมีตงแต่
ั ้ กายภาพ
เช่น ฐานการเรี ยนรู้ พื ้นที่ทาการเกษตร มีห้องทดลอง มีห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรม มีโครงสร้ าง มีพื ้นที่ชมุ ชนให้
ส่งเด็กไปเรี ยนในชุมชน โครงสร้ างนีจ้ ะเป็ นโครงสร้ างเชิงความสัมพันธ์ ก็ได้ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั พวกปราชญ์
ชาวบ้ าน ส่งเด็กไปเรี ยนกับปราชญ์ชาวบ้ าน โครงสร้ างมีทงโครงสร้
ั้
างที่จบั ต้ องได้ (เป็ นสิ่งของ) และจับต้ องไม่ได้ (เป็ น

หลักสูตร เป็ นฐานการเรี ยนรู้ ) เมื่อมีโครงสร้ างแล้ ว ท่ านก็ต้องคิดค้ นวิธีการขึน้ มา เพราะวิธีการมันปรั บปรุ ง
พัฒนายกระดับได้ เรื่ อยๆ หลายคนมีการปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรี ยนการสอน ถ้ าให้ ดี (อย่ างที่
บางโรงเรียนเล่ า) โครงสร้ างนีไ้ ม่ ใช่ ครู กับนักเรี ยน แต่ เป็ นนักเรี ยนกับนักเรี ยนด้ วย รุ่นพี่สอนรุ่นน้ องนี่ย่งิ ดี
ในโครงสร้ างมันก็มีตัวฉันเข้ าไปเกี่ยว ฉันมีส่วนอย่ างไรในโครงสร้ างนี ้ พวกเราต้ องทาอะไรในโครงสร้ างนี ้
บ้ างเพื่อให้ โครงสร้ างนีย้ ่ ังยืน... มีการพัฒนา มีการสรุป มีการเรี ยนรู้ อย่างที่เราทากันเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อ
ปรับปรุงการฟั งซึง่ กันและกัน เพื่อให้ งานพัฒนา
สาหรับ it โครงสร้ างที่เป็ น it เป็ นสิ่งของจับต้ องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ห้ องทดลอง อุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่
ได้ ใช้ เป็ นประจาอยูเ่ รื่ อยๆ แปลงนา เป็ นโครงสร้ างที่ไม่ มีชีวิต แต่ มันมี meaning เอาไปพลิกแพลงได้
เมื่อ I we it มันมี meaning มันอยูใ่ นโครงสร้ างที่ดี ผลลัพธ์มนั จะมาเรื่ อยๆ เหมือนอย่างเมื่อคืนผมนอนดูทีวี
จะเห็นผลลัพธ์คือ ข้ าวปลอดสารที่มีคณ
ุ ภาพ เพราะตัวฉันคือ คนปลูกข้ าวสามีภรรยา ๒ คนที่ทาให้ มีคณ
ุ ค่ามี
ความหมาย และมี we นอกจาก ๒ คนแล้ วมีผ้ บู ริโภคจานวนหนึง่ ที่เห็นคุณค่า ขับรถมาซื ้อ ที่ผมเปิ ดดูเขากาลังลงทุน
ซื ้อเครื่ องสีข้าวขนาดเล็ก ๕๐,๐๐๐ บาท เครื่ องสีข้าวขนาดเล็กเพราะเกรงใจพวกโรงสีชมุ ชน เขาขายข้ าวไม่กี่กิโลกรัม
ลงทุนหน่อยแต่คดิ ว่าไม่นานก็ค้ มุ ที่นา่ สนใจในข่าวเมื่อคืนคือ ที่สวนสันติชยั ปราการที่ตดิ แม่น ้าเจ้ าพระยา เขาก็จะมี
ตลาดทางเลือก มีข้าวเหนียวจากอีสาน มีข้าวสังข์หยดจากพัทลุง และพันธุ์ข้าวพื ้นบ้ านกาลังน่าสนใจ ขายดี ตอนนี ้สิ่ง
ที่กาลังสนใจคือ ทาอย่างไรให้ มีสหกรณ์ผ้ บู ริโภคอย่างที่ญี่ปนเขาท
ุ่
า ผู้ผลิตกับผู้บริ โภคเชื่อมถึงกันเลย ไม่ต้องผ่าน
พ่อค้ ากลาง นี่คือโครงสร้ าง... ที่ผมเล่ามา it คือสินค้ าทางเลือก คือข้ าวปลอดสาร I คือ ผู้ผลิต เขาเห็นคุณค่าที่มีกบั
ชีวิตเขา we เขากับครอบครัวใช้ ชีวิตอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรกับสังคม
I we it ๓ มิติ ๓ ระดับ การทาโครงการอย่างมีสติตระหนักรู้ตลอดเวลา อย่ากระโดดไปที่ it ทันทีทนั ใด คุยกัน
ก่อน ถามใจตนเองก่อนว่า งานนี ้ โครงการนี ้ หลักสูตรนี ้มีความหมายอย่างไร ที่ทาแล้ วมันไม่ดีพอหรื ออย่างไร หรื อ
ว่าทาเพื่อเอาใจเจ้ านาย ท่านต้ องหาคุณค่าความหมายให้ เจอ meaning ต้ องระเบิดจากภายใน อย่างที่ในหลวงบอก
ระเบิดจากภายในคือ meaning แล้ วก็นงั่ คุยกันว่า คิดว่าไง คุณค่าความหมายคืออะไร น่าทาไหม น่าลองไหม
ตัว we สาคัญที่สุด เราต้ องสามารถสื่อสาร มีวิธีการสื่อสารสนทนา learning is socialization การ
เรี ยนรู้ คือ การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับมนุษย์
__________________________________________________________________

design thinking
ต่อไปเราจะทาแบบฝึ กหัด เป็ นแบบฝึ กหัดที่ท่านต้ องครุ่นคิดทบทวน เอาสิ่งที่แต่ละโรงเรี ยนเตรี ยมมา ที่ติดไว้
แล้ วตังแต่
้ วนั แรก ทัง้ time line ทังเป็
้ นภาพ เป็ นทัง้ mind map ออกมาติดเต็มเลยและผมยังชวนอาจารย์คิดเรื่ องของ
time line ในรูปแบบใหม่ แล้ วให้ นงั่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แต่ละโรงเรี ยนมีอะไรน่าสนใจ
แบบฝึ กหัดต่อไปเป็ น คิดอะไรสร้ างสรรค์ใหม่ๆ โดยเอาความสาเร็จเก่าๆ ปั ญหาเก่าๆ ที่เราทามาครุ่นคิดแล้ ว
ออกแบบใหม่ จะเป็ นการออกแบบหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมอะไรก็แล้ วแต่ งานนี ้จะมีการออกแบบใหม่ จะมีการทา
it ใหม่ it นี ้ต้ องเชื่อมกับ I, meaning ของ I และเชื่อมกับ we
กิจกรรมที่ท่านจะทาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ท่ เี รี ยกว่ า design thinking การเรี ยนรู้นี ้มาจากการเฝ้าดู
วิธีการทางานของนักออกแบบ ไม่วา่ จะเป็ นบ้ าน ทาเสื ้อผ้ า ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ปั น้ ดินเผา สิ่งต่างๆ design thinking
ที่ตา่ งจากอย่างอื่น สรุปสันๆ
้ คือ คิดด้ วยมือ ไม่ใช้ หวั คิด ใช้ มือทาเป็ นหลัก head no, hand yes เพราะมีคนเขาค้ นพบ
กระบวนการความฉลาดของมนุษย์ เขาบอกว่าความฉลาดของมนุษย์ ไม่ ใช่ อยู่ท่ ีสมองอย่ างเดียว มันมีอยู่ทุก
ส่ วนของร่ างกาย cell ของความฉลาดมันอยู่ในมือก็มี อยู่ในผิวหนัง อยู่ในร่ างกายก็มี อยู่ในหัวใจก็มี แต่ เรา
คิดเอาเองว่ าความฉลาดอยู่ท่ หี ัวสมองอย่ างเดียว เราไปจากัดศักยภาพของตัวเอง design thinking คิดด้ วย
มือ หมายความว่ า อาจารย์ อยากทาอะไร ออกแบบทาเลย ทาผิดทาใหม่ ๆ ใช้ มือทา ทาเสร็จนั่งดู ไม่ เอาทา
ใหม่ ทาแล้ วทาอีก จนกระทั่งเข้ าท่ า แล้ ว design thinking คือ กล้ าลองทา ผิดถูกไม่สาคัญ มือทาไปก่อน ใจคิด
อะไรรู้สกึ อะไร อยากเห็นอะไรมือไปเลย แต่เมื่อทาแล้ วไม่ถกู ใจ ไม่ประทับใจ เปลี่ยนรูปใหม่
เพื่อให้ ง่ายขึ ้น เราจะแจกดินน ้ามันคนละก้ อน design thinking อะไรก็ได้ ปั น้ ดินน ้ามันเป็ นตัวทา เช่น
อาจารย์คิดถึงเรื่ องว่า โรงเรี ยนของเราจะสร้ างหลักสูตรให้ นกั เรี ยนทะเยอทะยาน ฝั นไปข้ างหน้ าไกล อาจารย์อาจจะ
ปั น้ รูปดาว ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ หรื อปั น้ เป็ นรูปหัวใจ งานนี ้อาจปั น้ เป็ นรูปควายก็ได้ คนก็ได้ รูปอะไรก็แล้ วแต่ ที่สาคัญ
คือ ท่ านอยากทาอะไร ท่ านออกแบบสิ่งที่ท่านทา โดยมี meaning ในนัน้ ซึ่งอาจารย์ ต้องอธิบายเพื่อนได้ ว่า
รู ปนีม้ ันคืออย่ างนีน้ ะ อาจารย์อาจจะปั น้ สะพานขึ ้นมาอันหนึง่ แล้ ว คนมาดูถามว่า นี่อะไร อาจารย์ก็จะอธิบายรูป
สะพานนี ้ มันจะมี meaning ซ่อนอยูใ่ นภาพในรูปที่อาจารย์ปัน้ ไม่ต้องคิดเลย เอาจากสิ่งที่เราทามา แล้ วผมก็ชวน
อาจารย์คิดใหม่ ค้ นพบจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั เพื่อน แล้ วปิ๊ งขึ ้นมาว่าหลักสูตรนี ้ดีกว่า หรื อทา
โครงการนี ้ดีกว่า แต่เวลาทาไม่ผา่ นการเขียน ใช้ การปั น้ รูปปั น้ ร่างสัญลักษณ์แล้ วอาจารย์อธิบายว่า มันคืออะไร จะปั น้
อะไรก็ได้
งานนี ้อาจารย์จะไปนัง่ ทาตรงไหนก็ได้ นัง่ ชมวิวไปด้ วย นัง่ คิดสักพัก ไม่คดิ ก็ได้ ดูวิวไปปั น้ ไปก็ได้ ปั น้ เลยบน
กระดาษ เอ๔ หลังจากนัน้ มันจะมี ๒ ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก ออกแบบปั ้นเอง ในส่ วนของ I หลังจากนัน้ มาขัน้
we เอาของแต่ ละคนที่ปั้นเสร็จแล้ วมาเล่ าให้ เพื่อนฟั งว่ าคืออะไร หมายความว่ าอย่ างไร เล่ าแล้ ว ๓-๔ คนใน
กลุ่มต้ องหาทาง re-arrange, re-design ให้ เป็ นผลงานของกลุ่ม อาจารย์จะปั น้ ใหม่ จะจัดรูปร่างใหม่ แล้ วแต่กลุม่
แต่ผลงานออกมาหลังจากที่ทกุ คนเข้ าใจ meaning ของกันและกัน งานนี ้ใช้ มือหมดเลย แต่งานนี ้อยูใ่ นโรงเรี ยน
เดียวกัน เพราะเราอยากได้ idea ใหม่ๆ ไปใช้ ไม่มีการระดมสมองนัง่ พูดนัง่ คุย ใช้ มือปั น้ อย่างเดียว เมื่อทาเสร็จแล้ ว
วางไว้ บนกระดาษฟลิบชาร์ ต แล้ วเราจะมาดูงานประติมากรรมของท่านทังหลายคื
้
ออะไร หมายความว่าอย่างไร

ผู้เข้ าร่วมแต่ละโรงเรียนทากิจกรรม design thinking
เสร็ จแล้ วแต่ละโรงเรี ยนนาผลงานมาวางไว้ และเตรี ยมตัวแทนไว้ เล่า ๑ คน
ส่วนท่านอื่น shopping idea ผลงาน design thinking ของแต่ละโรงเรี ยน

คุณศศินี ลิม้ พงษ์ :
อยากจะชวนอาจารย์ชว่ ยสะท้ อนการเรี ยนรู้ จากที่เราได้ ไปเดินดูผลงานของแต่ละโรงเรี ยน
เราได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง หรื อจากที่เราทา design thinking ว่า เรารู้สกึ อย่างไรบ้ าง ได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่ๆ บ้ าง
อ.วาริน รอดบาเรอ: ทุกคนมีความสาคัญเท่ากันหมด เพราะปั น้ ของแต่ละคนแล้ ว เอาของทุกคนมารวมกัน เป็ น
เจ้ าของผลงานร่วมกัน
อ.กฤตวรรณ เรืองทุม: เกิดแนวคิดใหม่ในขณะปั น้ เป็ นต้ นว่า เราปั น้ เป็ นรูปร่างอย่างนี ้เราจะอธิบายว่าอย่างไร มัน
ไปผนวกกับแนวคิดฐานเดิมของเรา เราก็พยายามหาสิ่งที่เป็ นรูปธรรมของสิ่งที่เราทามาประกอบรูปที่เราปั น้ ปิ๊ งแว๊ บๆ
รู้สกึ พอใจผลงาน ตัวรูปร่างไม่สาคัญเท่ากับการอธิบายแสดงความหมาย
อ.พรไพรสน คนมี: นึกถึงวัยเด็ก ย้ อนเวลาไปเป็ นวัยอนุบาล เลยรู้สกึ สบายๆ ไม่ซีเรี ยสอะไรเลย
อ.วีระศักดิ์ วัฒนราช: มองไปข้ างหน้ าว่า สิ่งที่เรากาลังทาจะบูรณาการกับเพื่อนอย่างไร มองไปในอนาคต นึกถึง
โจทย์ข้างหน้ าว่า ถ้ าต่างคนต่างปั น้ แล้ วจะมารวมกันอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ และลงตัว
อ.สุรินทร์ ดาหลวงมาตร:
ได้ ความเป็ นทีม การจะทาให้ สาเร็จต้ องอาศัยความเป็ นทีม

ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต: ๒ อย่าง คือ ๑) เกิดคาถามในตัวเอง ตอนอาจารย์บอกโจทย์ ก็คดิ ว่าถ้ าไม่คดิ แล้ วมันจะปั น้
ได้ หรื อ มันต้ องรู้เป้าหมายของเราว่าเราจะปั น้ อะไร แต่จะปั น้ ออกมาอย่างไรมันเป็ นอีกเรื่ องหนึง่ มันก็เลยเกิดคาถาม
อาจารย์บอกว่าไม่ต้องคิด ถ้ าไม่คดิ แล้ วจะปั น้ อย่างไร แล้ วจะสื่อกับคนอื่นได้ ร้ ูเรื่ องหรื อ ๒) ขณะคิดของเราว่าจะปั น้
อะไร เรามีเป้าหมายของเรา พอน้ องเขาทา ทาให้ เราย้ อนคิดเวลาตอนอยูโ่ รงเรี ยน ถ้ าเราทางานอะไร เมื่อเรามาร้ อย
เรี ยงซึง่ กันและกัน มันสามารถเป็ นเรื่ องราว ของที่ทาแต่ละคนคือ แต่ละแนวคิด แต่แนวคิดนันเมื
้ ่อมารวมกันแล้ วมัน
สามารถเชื่อมโยงกันได้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: แล้ วมือคิด คิดออกไหม
ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต: คือยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อาจารย์สงั่ กับสิ่งที่เราทามันใช่ไหม คือก่อนเราจะปั น้ อะไรสักอย่าง เรา
ต้ องมีเป้าหมายของเราให้ ชดั เจนก่อน แต่จะปั น้ ออกมาเป็ นอย่างไร นัน่ เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง เหมือนตอนแรกที่เราอยากจะ
ปั น้ เพื่อจะสื่อกับผู้คนว่าต่อไปเมื่อเราทาอะไร เราต้ องคิดทบทวน ต้ องถอดบทเรี ยนตนเอง หรื ออยากให้ ครูหรื อ
นักเรี ยนถอดบทเรี ยนในการทาทุกครัง้ ถ้ าทุกคนได้ ถอดบทเรี ยนออกมาแล้ วมันก็จะสามารถเกิดความรู้น้อยๆ มา
เรื่ อยๆ ที่จะมารวมกันได้
__________________________________________________________________

ผู้เข้ าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่ อง I AM
โดย Tom Shadyac

หลังจากการชมภาพยนตร์ เรื่ อง I AM
ผู้เข้ าร่วมบันทึกความรู้สกึ ว่า รู้สกึ อย่างไร และเกิดความรู้ใหม่ๆ อะไรบ้ าง

__________________________________________________________________

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
สะท้ อนการเรี ยนรู้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เมื่อคืนท่านได้ ชมภาพยนตร์ เรื่ อง I AM เขาเป็ นผู้กากับหนังที่มีรายได้ มหาศาลแล้ วทิ ้งชีวิต
แบบนัน...
้ นี่อาจเป็ นตัวอย่างที่คอ่ นข้ าง extreme คนที่สดุ ขัวมากๆ
้
แต่ก็มีตวั อย่างที่ไม่ถึง extreme แต่ก็มีความจริงที่
คนเปลี่ยนชีวิตที่ผมเล่าวันก่อน น้ องๆ ชาวนาวันหยุด พวกคนที่ทางาน office มีบ้านอยูต่ า่ งจังหวัด และเริ่มกลับบ้ าน
ไปทานา ก็ยงั มีคนแบบนี ้คนที่แสวงหาทางเลือก เขาอาจเป็ นตัวอย่างที่สดุ ๆ สักหน่อยที่เปลี่ยน ภาพยนตร์ เมื่อคืนมี
เรื่ องราวเยอะแยะ เรื่ องเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ องเกี่ยวกับการเชื่อมพลังของมนุษย์เข้ าด้ วยกัน เพื่อจะอธิบายเป็ น
วิทยาศาสตร์ อีกสไตล์หนึง่ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความเชื่อไหม... ชาร์ ส ดาร์ วิน เคยเขียนตาราว่า การอยูร่ อดไม่ใช่แค่
survival of the fittest คนที่แข็งแรงที่สดุ คือผู้ที่อยูร่ อด แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ดูแลเอาใจใส่กนั รอดด้ วยกัน
แต่ตรงนี ้มันถูกทิ ้ง เพราะว่าการตีความทฤษฎีบางอย่างถ้ าตีความไม่ถกู ต้ อง ไม่เห็นทังหมด
้
ก็จะอันตราย
ผมอยากให้ อาจารย์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กนั ภาพยนตร์ เมื่อคืนมีเรื่ องเยอะ ใครเห็นมุมไหน ประทับใจมุมไหนที่
โน้ ตไว้ แล้ วอยากจะเล่าสูก่ นั ฟั ง เมื่อคืนมีเรื่ องของวิทยาศาสตร์ เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แบบนิวตัน ผมจา
ได้ อาจารย์พดู ถึงการทดลองในห้ องวิทยาศาสตร์ แบบหนึ่ง ลูกตุ้มแรงกระทบเท่ากับแรงสะท้ อน นัน่ ก็ถกู แต่ถกู แบบ
วิทยาศาสตร์ แบบนิวตัน แต่ในโลกสมัยใหม่มีทฤษฎีของไอน์สไตน์มนั เป็ นอีกแบบ ผมอยากให้ อาจารย์ สนทนากัน
ว่ า ภาพยนตร์ เมื่อคืนมีอะไรน่ าสนใจเกี่ยวกับโลกที่จะเกิดขึน้ อีก ๑๐-๒๐ ปี ข้ างหน้ า เรื่องที่อาจารย์ ได้ ทา
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน มีอะไรที่จุดประกายที่ทาให้ การทาฐานการเรี ยนรู้ มีชีวิตชีวาน่ าสนใจสาหรับ
นักเรียน หรือแม้ กระทั่งตนเองได้ ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์ เมื่อคืน เล่าทีละคน มันมีมมุ อะไรบ้ าง เพราะแต่ละ
คนมีการจับมุมไม่เหมือนกัน in ในบางเรื่ องไม่เหมือนกัน ใช้ เวลา คนละ ๓-๔ นาที เพราะเรื่ องมันยาวเรื่ องมันเยอะ
ผู้เข้ าร่วมแลกเปลีย่ นมุมมองที่ได้ จากการชมภาพยนตร์ เรื่ อง I AM

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เมื่อวานตอนทากิจกรรมปั น้ ดินน ้ามัน design thinking ไม่ต้องคิด เพราะมือฉลาดพอสมควร
คิดด้ วยมือ ทาไป ทาไป แล้ วคิดขึ ้นมาได้ วา่ ควรเป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้
การคิดด้ วยมือ แต่ละคนนัง่ คิดนัง่ ทา แล้ วเอามาเชื่อม ภาพส่วนใหญ่คอ่ นข้ างดีทกุ โรงเรี ยน มีการอธิบาย
ความชัดเจน อาจารย์สงั เกตไหมว่า ทาไมความร่วมมือตรงนี ้จึงทาได้ คอ่ นข้ างดี ถ้ าเอามานัง่ คุยกัน ทาวิสยั ทัศน์ ทา
concept ทายุทธศาสตร์ แล้ วถกกันมันจะดีเหมือนเมื่อวานไหม ถ้ าผมบอก ให้ เอากระดาษแจกให้ นงั่ คุยกัน ถกกัน
concept ของโรงเรี ยนคืออะไรในการทาเศรษฐกิจพอเพียง vision ของโรงเรี ยนคืออะไร จุดแข็งของโรงเรี ยนหรื อ
ยุทธศาสตร์ ของโรงเรี ยนคืออะไร ในการทาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้ าผมไม่ให้ design thinking ไป แต่ให้ นงั่ ถกนัง่ คุยกัน
แล้ วเขียนออกมา มันจะมีผลงานดีเท่าเมื่อวานไหม

ผมเคยเจอมาแล้ ว มีหน่วยงานหนึง่ มีคนดีอยู่ ๙ คน ได้ รับการยกย่องจากสังคม เป็ นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็ น NGO
ที่มีชื่อเสียงมาทางานร่วมกัน ดีทกุ คน ไม่มีคอรัปชัน่ แต่ปรากฏว่าเถียงกันเละ ต่างคนต่างดี ทุกวันนี ้องค์กรนันก็
้ ยงั ไม่
ฟื น้ แม้ จะเปลี่ยนชุดคณะกรรมการใหม่แล้ ว ดีทงั ้ ๙ คน แต่พอเป็ นทีม เป็ นคณะกรรมการไม่ work สิ่งที่ผมถาม
อาจารย์สงั เกตไหมว่า การใช้ คาพูดกับการสื่อสารโดยไม่ ใช่ คาพูดต่ างกันไหม เมื่อวานเราไม่ใช้ คาเท่าไร คามาที
หลัง ทีแรกเราใช้ สญ
ั ลักษณ์ เราปั น้ ก่อน แล้ วคนมาถามมันหมายความว่าอย่างไร บางคนปั น้ หัวหมา บางคนบอก
ไม่ใช่หมา คนก็ขา อาจารย์ถ่ายรูปส่งให้ เพื่อนดู เพื่อนบอก “ช้ างคู”่ มันก็ขา มันมีอะไรไหม อาจารย์สงั เกตไหม มี
บางอย่ างอยู่เหนือคาพูด คนเราบางทีเวลาพูดบางอย่ างคนตีความไม่ เหมือนกัน ประสบการณ์ ชีวิตไม่
เหมือนกันจะตีความกันคนละอย่ าง แต่พอผ่านสัญลักษณ์มีการอธิบาย ก็ “อ้ อ อย่างนี ้เอง” ปั ญหาหลายเรื่ องใน
สังคมเพราะเรื่ องเดียวกัน แต่ละคนตีความกันคนละอย่าง แต่พอเราถามเพื่อน มีการอธิบาย เพื่อนก็ “อ้ อ เข้ าใจแล้ วว่า
เขาคิดอะไร” ที่ผ่านๆ มาการทางานมีปัญหาเพราะเราไปทึกทักตีความเอาเอง ไม่ ได้ ตงั ้ คาถามถามเพื่อน แต่
เมื่อวานเราทางานสนุกมาก เพราะมันอยู่เหนือคาพูด มันมีสัญลักษณ์ แล้ วพอเป็ นสัญลักษณ์ เราก็ถามว่ า
“มันคืออะไร...” ทุกคนเข้ าใจสมมุตฐิ านร่ วมกันหมด มันก็เชื่อมกันง่ าย อันนี ้ก็ไม่แน่ใจ อาจารย์ลองพิจารณาดู
เพราะภาษาสร้ างพลัง เราจะเห็นบทกวีของท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ บทกวีของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
มันจินตนาการได้ ภาษาเด็ดขาดมาก แต่ภาษาไปในทางลบก็ได้ แล้ วภาษาหลายอย่างมันล็อกเราไว้ กบั การคิด มันล็
อกสมองบ้ าง ผมอยากฝากอาจารย์วา่ มีกิจกรรมอะไรบ้ างในการทางานที่ทาให้ เราไม่ตดิ ล็อกในภาษา ไม่ตดิ ล็อกใน
ความคิด เพียงแต่ทาให้ สนุก ทาจากความรู้สึกแล้ วมานัง่ คุย เมื่อวานรู้สึกว่าท่านทางานได้ ดี ทาแล้ วมีความสุข ผมไป
ทา training มาเยอะ ทา design thinking ทีไรเถียงกันน้ อยมาก ทุกคนสนุกช่วยกันเติม ช่วยกันสร้ าง
สิ่งที่นา่ สนใจเมื่อวาน ภาพยนตร์ I AM เมื่อเขาเปลี่ยนความหมายของชีวิต คุณค่าในชีวิต ทุกอย่างในชีวิต
เปลี่ยนหมดเลย ขายทุกอย่าง การใช้ ชีวิตก็เปลี่ยน หนังเมื่อวานเราเห็นชัดเจนว่า เมื่อเราสร้ าง meaning ของ I แล้ ว
เราก็สร้ าง meaning ของ we ขึ ้นมา จะเห็นว่า meaning ของ we ในด้ านบวกก็มี ในภาพยนตร์ เรื่ องผีเสื ้อ เรื่ องกวาง
ไปกินน ้าด้ วยกัน เรื่ องนกที่บินไปพร้ อมกัน หรื อมนุษย์จะรู้สกึ ดีเมื่อได้ ทาอะไรเพื่อคนอื่น นี่มีอยูเ่ ป็ นพันๆ ปี แล้ วแต่ไม่
เอามาใส่ในทฤษฏี เพราะมีคนไปตีความ อัลดัส ฮักซลีย์ ไปตีความทฤษฎีของชาร์ ลส์ ดาร์ วิน แคบไป มองโลกในแง่
ร้ าย ว่ามนุษย์ต้องฆ่ากันจึงจะอยูร่ อด ตัวใครตัวมัน แต่จริ งๆ แล้ ว ชาร์ ลส์ ดาร์ วิน พูด ๒ ด้ าน เหมือนหยินกับหยางมัน
มี ๒ ด้ าน แต่หยิบเอามาพูดด้ านเดียว พอตัดมาด้ านเดียว มันก็กลายเป็ นทฤษฎีตา่ งๆ มากมาย แม้ กระทัง่ ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ของพวกหนึง่ เราเรี ยกว่า เศรษฐศาสตร์ แบบทุนนิยม แบบมือใครยาวสาวได้
สาวเอา ใครเก่งก็อยูร่ อด เขาจะส่งเสริมธุรกิจ ส่งเสริมนายทุนให้ พฒ
ั นาเยอะๆ ถ้ านายทุนร่ ารวยมากก็จะจ้ างคนงาน
มาทางาน นี่เป็ นความคิดแบบหนึง่ เมื่อก่อนมีมาร์ กาเรต แทตเชอร์ เรแกน ใครต่อใครเน้ นตัวนี ้เป็ นหลัก แต่
เศรษฐศาสตร์ อีกสายหนึง่ ซึง่ อาจารย์ป๋วยได้ เขียนไว้ ในหนังสือ “จากครรภ์มารดาสูเ่ ชิงตะกอน” เศรษฐกิจสายนี ้เป็ น
เศรษฐกิจสายที่อยูใ่ นสแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟิ นแลนด์ นอร์ เวย์ เดนมาร์ ก เขาบอกว่า รัฐต้ องดูแลอุ้มชูคน คนรวยต้ อง
เสียภาษีแพงๆ พอเก็บภาษีแล้ วก็เอามาเฉลี่ย คนที่สแกนดิเนเวียเรี ยนหนังสือฟรี รักษาพยาบาลฟรี แต่วา่ คุณเสียภาษี
นะ แล้ วตอนแก่ทกุ คนเหมือนข้ าราชการหมด เขาดูแล อันนี ้มาจากจิตที่เมตตา เป็ นสิ่งที่อาจารย์ปรี ดีพยายามทาตอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เค้ าโครงเดียวกัน ท่านอยากจะลดความเหลื่อมล ้าต่าสูงให้ ประเทศไทยแข็งแรง เป็ นนิตริ ัฐ
นิตธิ รรม ทุกคนมีความเสมอภาค มีรายได้ ดี พ้ นจากความยากจน และความไม่ร้ ูหนังสือ นี่คือที่มาที่ไป เพราะฉะนัน้

สิ่งที่เราพบคือ meaning หนังเมื่อคืนย ้า meaning ของคน จาก meaning แล้ วมาโครงสร้ าง โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
นโยบายทางเศรษฐกิจ หรื อทฤษฎีทางเศรษฐกิจก็ได้ แล้ วได้ ผลลัพธ์ เช่น ตอนนี ้ในโลกมีคนรวยแค่ ๑ เปอร์ เซ็นต์ โลก
ยิ่งพัฒนาตนเองยิ่งรวย ที่เหลือ ๙๙ เปอร์ เซ็นต์ยากจนกว่าเดิมไม่มากก็น้อย นี่จะเป็ นสถานการณ์ใหม่ของโลก ที่จะมี
การตังค
้ าถาม ทบทวนและรื อ้ โครงสร้ างระบบทุนนิยมใหม่ในอีกสไตล์หนึง่ ต้ องใช้ เวลา ๒๐ - ๓๐ ปี กว่าจะหันหัวเรื อ
อันที่ ๒ มนุษย์จะเรี ยนบางอย่างใหม่ เมื่อวิกฤตมาถึง ถ้ าไม่มีวิกฤตไม่ปรับตัว น้ อยคน ดูอย่างประเทศไทย
ตอนฟองสบูแ่ ตก เรามีกระบวนการ SIF: Social Investment Fund ปี ๒๕๔๐ เข้ าไปช่วยเหลือเพราะฟองสบูแ่ ตก
ประเทศส่วนใหญ่ต้องมีวิกฤต มนุษย์ต้องมีวิกฤตในชีวิต จึงจะค้ นหา ขึ ้นอยู่กบั ประเทศนันจะเจอวิ
้
กฤตแบบไหน
อย่างไร แล้ วใครตื่นก่อน
ผมอยากจะย ้าอีกครัง้ กระบวนการที่เราเรี ยนกัน เรื่ อง I คุณค่าความหมายเรื่ องที่ฉนั ทา คุณค่าความหมาย
ของการร่วมมือกันมีประโยชน์อย่างไร การร่ วมมือกันไม่ใช่แค่เป็ นทีม มันเป็ นสัญชาติญาณด้ านบวกของความเป็ น
มนุษย์ ที่ทาแล้ วมีความสุขอย่างบอกไม่ถกู ถ้ าใครจาได้ ตอนเด็กๆ เวลามีงานศพ งานแต่งงาน เราไปช่วยบ้ านอื่นกัน
ตัดใบตอง เอาของไปให้ ช่วยหุงข้ าว มีความสุข... นัน่ แหล่ะคือชีวิตเมื่อก่อน วัตถุไม่มากแต่จิตมนุษย์สงู เราจะ
balance อย่างไร
สิ่งที่เศรษฐกิจพอเพียงเน้ นคือ คุณค่ าความหมาย และค้ นหาโครงสร้ างวิธีการที่ทาให้ คนเข้ าใจ ว่ า
ต่ อไปในอนาคตมันจะควรเป็ นอย่ างไร ผมยืนยันว่ามันไม่เร็ ว ต้ องใช้ เวลา แต่มนั คุ้มที่จะทา เพราะกระแสในโลก
มาทางนี ้แน่ ไม่มีใครบอกได้ วา่ สังคมใดชาติใดจะทาได้ ดีก่อนกัน ตอนนี ้ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ ภูฏาน ประเทศเล็กๆ มี
คนแค่ประมาณ ๑ ล้ านคน กลายเป็ นตัวอย่างให้ ประเทศใหญ่ๆ ไปศึกษา กระแสเหล่านี ้ยังจะใช้ เวลาในการพัฒนา
ขึ ้นอยู่กบั ที่อาจารย์แต่ละท่านได้ ร่วม มันเป็ น meaning of life อันหนึง่ เหมือนกัน
________________________________________________________________________

เสวนา “การรั บไม้ ต่อในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”
คุณศศินี ลิม้ พงษ์ :
ช่วงนี ้จะเป็ นช่วงการสนทนากัน ขอเรี ยนเชิญ
อ.พิไชย ชัง่ คิด
ผอ. โรงเรี ยนห้ วยยอด ซึง่ รับไม้ ตอ่ อย่างไร
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์
ได้ รับเลือกมาเป็ นเลขาทีมขับเคลื่อนของโรงเรี ยนสาโรงทาบวิทยาคม
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวฒ
ั น์ โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนจุฬาภรณ และ
โรงเรี ยนอยากปลุกปั น้ ให้ เป็ นแกนนาขับเคลื่อนรุ่นต่อไป
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: วิทยากรชอบทา surprise เรื่ อยๆ ไม่ให้ ตงตั
ั ้ ว เพราะการไม่ให้ ตงตั
ั ้ วติดมันจะสดๆ ดี กิจกรรม
ที่เราจะทาต่อไปนี ้ เราจะคุยกันก่อน พอเราคุยกันเสร็จแล้ วก็จะโยนโจทย์ให้ พวกอาจารย์คยุ กันในกลุม่ เพราะว่า ผม
พบว่าการเรี ยนรู้ที่ไม่เป็ นทางการจะมีอะไรใหม่ๆ สดๆ เสมอ ผมจะเริ่มจากคนที่อายุน้อยที่สดุ แนะนาตัว เกิดที่ไหน
เรี ยนอะไร สถานภาพเป็ นอย่างไร hobby งานอดิเรก เวลาว่างๆ ทาอะไร

อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ :
เป็ นครูกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ ของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผมอายุ
กาลังจะ ๓๐ เป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ ทนุ ครู สควค. (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ) ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มาบรรจุที่โรงเรี ยนปี นี ้ก็ครบ ๖ ปี เต็มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็ นคนชะอาอยูห่ า่ งจาก
โรงเรี ยนประมาณ ๒๐ กม. งานอะไรที่ทาเวลาว่าง หลังๆ ไม่คอ่ ยมี ส่วนใหญ่ทางานอยูท่ ี่โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยนประจา
ดูแลเด็ก จริงๆ ๗ โมงเช้ าถึง ๗โมงเช้ าของอีกวันถ้ าเป็ นเวร เวลาส่วนใหญ่เราจึงใช้ เวลาอยูท่ ี่โรงเรี ยน กลับบ้ าน ๓ ทุม่
๔ ทุม่ ที่จาได้ ทางานที่โรงเรี ยนมา ๖ ปี ไม่มีงานอดิเรกส่วนตัวแล้ ว เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นตอนเป็ นนักศึกษา เล่นกีฬากับ
เพื่อนๆ เล่นกีฬาได้ ทกุ ประเภท ชอบวอลเลย์บอล
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ทาไมชีวิตน่าเศร้ าจังเลย
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ :
อ.พรไพรสน แซวว่า ผมเกิดมาแก่เลย ชีวิตในวัยเด็กหายไปเยอะเลย
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: น่าเศร้ าจังเลย เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปเชิญอาจารย์ดวงตา
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : รับผิดชอบสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนสาโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ เป็ นคนอุบลฯ แต่
ถูกซื ้อขาดมาอยูส่ รุ ินทร์ คงไม่ได้ ไปไหนแล้ ว คงอยูส่ าโรงทาบจนเกษียณ ปกติงานประจาที่โรงเรี ยนคือเป็ นหัวหน้ า
พัสดุ และเลขางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตการทางานค่อนข้ างเคร่งเครี ยด เพราะเป็ นงานที่ต้องอยูก่ บั
กฎระเบียบตลอดเวลาไม่เหมือนงานประจาบางงานในโรงเรี ยนที่นานๆ ทาที เดือนหนึ่งทาครัง้ หรื ออาทิตย์หนึง่ ทาครัง้
เพราะเป็ นงานประจาที่ต้องทาตลอด แต่วา่ งานที่รับผิดชอบกับตนเองค่อนข้ างแตกต่างไป ตนเองเป็ นคนชอบ
ออกแบบ งานอดิเรกคือ รับจัดดอกไม้ เป็ นคนที่รับจัดงานทัว่ ไป ออกแบบงานแต่ง จะคนละอย่างกับสิ่งที่เป็ น จนตอน
แรกคิดว่าเหมาะไหมกับความเป็ นครู ตอนเรี ยนคอมพิวเตอร์ สอนไปก็บอกตัวเองว่า ไม่ใช่ฉนั แต่พออยู่กบั การ
ออกแบบ การจัดงาน การทาบายศรี ที่ตวั เองชอบ ก็คิดว่านี่คือฉัน พอเป็ นครูมานาน ก็ค้นพบว่า ตนเองได้ ถ่ายทอดได้
ทาอะไรมากมาย ก็ได้ เรี ยนรู้วา่ สิ่งที่ทาไม่ใช่สิ่งที่ชอบเสมอไป เราก็อยูไ่ ด้ มีความสุขได้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ก็มีความสุขกับงานจัดดอกไม้ ไป งานอดิเรกแต่ได้ เงินด้ วย
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : งานอดิเรกที่ได้ เงินเป็ นกอบเป็ นกามากกว่างานประจา แต่ก็มีความสุขกับทังสองงาน
้
ตอน
แรกตังค
้ าถามว่าเป็ นครูไม่ใช่ ตังค
้ าถามอยู่ ๕-๖ ปี กับความเป็ นครู แต่สดุ ท้ ายเรี ยนรู้ที่จะอยูก่ บั มัน และอยูไ่ ด้ อย่างมี
ความสุข
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์:: ไปเยี่ยมบ้ านบ่อยไหมที่อบุ ล
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : เดือนละ ๒ ครัง้ บ้ านอยูท่ ี่อาเภอเขมราช เป็ นอาเภอที่เงียบๆ น่าไปเที่ยว
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ต่อไปเชิญอาจารย์พิไชย เป็ นคนจังหวัดไหน มีงานอดิเรกอะไร
อ.พิไชย ชั่งคิด:
เกิดที่นครศรี ธรรมราช ครอบครัวอพยพไปอยู่ตรังตังแต่
้ พอจาความได้ ครอบครัวรับจ้ างกรี ด
ยาง ได้ เรี ยนหนังสือที่ห้วยยอดตังแต่
้ ชนประถม
ั้
มัธยมจบ ม.๓ ตอนแรกตังใจเรี
้ ยนทางศิลปะ มากรุงเทพฯ ซื ้อใบ
สมัครที่เพาะช่าง เพราะผมชอบวาดเขียน แต่วา่ เปลี่ยนมาสอบ มศ.๔ ในขณะนัน้ เตรี ยมอุดมได้ สาขาสุดท้ ายที่วิมตุ ยา
รามพิทยากร เชิงสะพานพระราม ๖ในยุคนัน้ เป็ นยุคที่ได้ มีโอกาสร่วมสดุดีวีรชน ปี ๒๕๑๖- ๑๗ ตอนเย็นเลิกเรี ยนก็จะ
ข้ ามฝั่ งมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาดูเขาประท้ วง วันที่เกิดจลาจลเป็ นวันเสาร์ ไม่ได้ มาโรงเรี ยนนอนอยู่บ้าน เรี ยน
จบเพื่อนชวนกลับไปเรี ยนครูที่นครฯ จบแล้ วทางาน และลาเรี ยนต่อ มศว.สงขลา ทางานเรื่ อยมา จนเป็ น ผอ. โรงเรี ยน

ห้ วยยอด งานอดิเรกมีสวนเล็กๆ เป็ นสวนลองกอง ทุเรี ยน แต่ตอนหลังเป็ นผอ.ไม่มีเวลาไม่ได้ เข้ าสวน ยุง่ กับโรงเรี ยน
มากกว่า
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: นี่เป็ นการเกริ่ นให้ เห็นสภาวะของ I แต่ละคน มนุษย์แต่ละคน บางทีเราคุยกันเราไม่ได้ ร้ ูจกั กัน
ลึกๆ แล้ วแต่ละคนคิดอะไร อาจารย์เวลาปั น้ ดินแล้ วสนุกไหมเพราะอาจารย์ชอบวาดเขียน หรื อว่าคนละสไตล์กนั
อ.พิไชย ชั่งคิด:
คล้ ายๆ กัน เป็ นงานศิลปะ ผมปั น้ หัวหมา เพราะคิดถึงหมาที่บ้าน มันทักทายทุกครัง้ เวลา
กลับบ้ าน หมาของผมพันธุ์ Basset Hound เป็ นหมาล่ากระต่าย ตัวเล็ก มันสามารถซอกซอนไปไหนได้ ง่าย เหลืออยู่
ตัวเดียวในคอก พรรคพวกให้ มา มันทักทายทุกครัง้ ผมมาผูกพันกับหมา เพราะมันส่งเสียงปลุกทุกเช้ า แม่บ้านก็จะ
บอกว่า “ลูกปลุกแล้ วนะ” ผมก็ต้องเปิ ดประตูแล้ วพาไปเดินเล่นตอนเช้ า ตอนหลังๆ ไม่คอ่ ยได้ พาเท่าไร เพราะต้ อง
ออกไปโรงเรี ยนแต่เช้ า แม่บ้านก็เดินด้ วยกัน แกส่งเสริมให้ ผมได้ ดแู ลสุขภาพเพราะได้ เดินทุกวัน และตรงต่อเวลา มี
ความซื่อสัตย์ จึงพยายามขายความคิดเรื่ องความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบหน้ าที่
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เกริ่ นให้ เห็นสภาวะความเป็ นมนุษย์ของแต่ละคน ฟั งศรัณย์แล้ วสงสาร ผมว่าผมทางานหนัก
แล้ ว ผมยังมีเวลาเล่นกีฬา ผมตระเวนสอนคนอื่น จัด training ทัว่ ประเทศ แต่เมื่อผมมีเวลาว่างผมก็จะไปเล่นศิลปะ
ป้องกันตัวอาคิโด เป็ นการฝึ กพลังชี่ ศิลปะอาคิโดเป็ นการป้องกันตัวโดยไม่ใช้ ความรุนแรงทางกาย แต่ฝึกสมาธิ ฝึ ก
การเคลื่อนไหว และพัฒนาศักยภาพ ศรัณย์ต้องพยายามตังตั
้ วให้ ติด หาเวลาบ้ าง
ทาไมต้ องเอาเรื่ องส่วนตัวมาคุยกันก่อน ผมยึดถือที่เจ้ าคุณพระธรรมปิ ฎกพูด “ชีวิตและงานมันต้ องมีความ
สมดุล” ไม่ให้ เป๋ ไปทางใดทางหนึง่ ชีวิตที่มีความสุข งานของเราก็จะดี นี่เป็ นความเชื่อของผม มันจะผ่อนคลาย การ
มองโลกในสายตาที่ไม่อยูใ่ นกรอบ อยากชวนคุยว่า เมื่อเราเป็ นคนมาใหม่ เขาทาเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงไปบ้ างแล้ ว มี
ความยากความง่ายตรงไหนในการปรับตัวให้ เข้ ากับทีม ให้ เข้ ากับสไตล์การทางานของแต่ละโรงเรี ยน อย่างเมื่อวานมี
กลุม่ ไหนที่มีปัน้ รูปแล้ วมีไม้ ด้วย เขาบอกว่าเป็ นวัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีวฒ
ั นธรรมสืบทอดกันมาระดับหนึง่ เวลา
เป็ นครูใหม่ ผอ.ใหม่ เข้ ามาทางานเศรษฐกิจพอเพียง มันมีความยากความง่ายอย่างไรตรงไหน เพื่อเป็ นบทเรี ยน เรา
จะได้ เข้ าใจคนที่มาใหม่ บางทีคนเก่าอาจมองไม่เห็น
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ :
ผมเริ่มทางานบรรจุปี ๕๐ แต่ชว่ งแรกๆ เป็ นครูใหม่ ไปเป็ นลูกมือฝ่ ายวิชาการ ตอน
นันโรงเรี
้
ยนขับเคลื่อนไปแล้ ว มีอาจารย์ประทีป เมืองงามเป็ นหัวหน้ างานวิชาการ ท่านดาเนินการขับเคลื่อนอยูแ่ ล้ ว
ผมไปเป็ นลูกมือทาเอกสาร ช่วยทา power point เป็ นความโชคดีเขาใช้ เราทางานเราก็ทาไป แต่เป็ นงานตรงนี ้เราก็
อ่านไปด้ วย มีคาถามแรกเขาถามว่า “รู้จกั ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไหม” ผมยังนึกว่าเขาแซวเล่น คิดว่าเป็ นเงื่อนลูกเสือ เป็ น
ความรู้สกึ จริงๆ เลย มีคนมาถามว่า “จะมาอยูโ่ รงเรี ยนนี ้รู้จกั ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขหรื อยัง” ตอนนันนึ
้ กว่าแซวเล่น ก็คอ่ ยๆ
อ่านเอง แต่อา่ นก็ไม่เข้ าใจ จับต้ องยากมาก ใช้ เวลา ๒ ปี โรงเรี ยนเริ่มขับเคลื่อนมาตังแต่
้ ที่ ๔๘-๔๙ ต้ องทาแผนบูรณา
การ ตัวกิจกรรมต้ องบูรณาการแล้ วเรายังทาไม่เป็ น แต่ตอนนันงานเราต้
้
องทาแล้ ว
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ศรัณย์เข้ าใจคาว่าบูรณาการอย่างไร แล้ วใครให้ มาทา สยามกัมมาจล หรื อโรงเรี ยน
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ :
เป็ นนโยบายของโรงเรี ยนอยู่แล้ ว ผมเข้ าใจคาว่า “บูรณาการ” อยูแ่ ล้ ว แต่ยงั ไม่
สามารถวิเคราะห์ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนในทันทีทนั ใด ใช้ เวลา ๑ ปี กับทางานอื่นๆ ด้ วย แตะตรงนันแค่
้ ผิวเผิน เขาสัง่ มาให้
เราทาเราก็ทา แล้ วก็ไปถาม เราเป็ นเด็ก เราก็อาศัยความคล่อง รวดเร็ว เข้ าใจอะไรง่าย ไปดูงานของคนนู้นทีคนนี ้ที
อาจารย์ประทีป อาจารย์พรไพรสน ดูงานของผอ. ว่าเขาวิเคราะห์อย่างไร ถามใครก็ไม่มีใครบอก บอกให้ ไปคิดเอง

การเรี ยนรู้ของที่นนั่ เขาสอนงานน้ องใหม่โดยการทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง ประเภทมาพูดปาวๆๆ ไม่มี แต่จะทาให้ ดู เราต้ อง
ครูพกั ลักจา เราต้ องสังเกตและปรับให้ เข้ ากับเขาเอง งานเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ปี ผมรู้ แต่นกึ ๆ เอาว่าพอประมาณเป็ น
อย่างไร เหตุผลเป็ นอย่างไร แต่ก็ยงั ไม่เข้ าใจ พอเข้ าปี ที่ ๒ มีโอกาสทางานร่วมกับ ผอ. ผอ.ก็สอน ผมถาม ผมบอก “ผม
ยังไม่ชดั ” ผอ.ให้ คีย์เวิร์ดบางอย่าง ที่ทาให้ เข้ าใจมากขึ ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือการวิเคราะห์ ดังนัน้ การวิเคราะห์
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จะไปว่าเศรษฐกิจพอเพียงของคนนันคนนี
้
้ไม่ถกู ไม่ได้ เพราะเป็ นเรื่ องของใครของมัน เราเริ่ม
จับทางได้ แสดงว่าที่เราเข้ าใจบางอย่างก็นา่ จะถูก แต่มนั ไม่เหมือนของคนอื่นเพราะของใครของมัน และผอ. บอกว่า
ต้ องนาไปปฏิบตั ิ เราเอาไปใช้ ของเราเอง เช่น เราจะซื ้อของเราก็จะวิเคราะห์ จากเดิมมีเงินแล้ วซื ้อเลย ลองคิดใหม่ ถ้ า
ไม่ซื ้อแล้ วจะเป็ นอย่างไรกับตัวเรา มันทาให้ ผมไม่ซื ้อบางอย่างเพราะไม่จาเป็ น พอเริ่มใช้ มนั ก็ชดั ขึ ้น พอชัดขึ ้นมันก็
นาไปสอนเด็กได้ เพราะผมที่ผา่ นมา บอกตรงๆ ได้ เลยว่า ถึงจะให้ เราบูรณการกับแผนก็จริง แต่เราไม่กล้ าเอาไปสอน
ถ้ าเรายังไม่ชดั นี่เป็ นประสบการณ์การใช้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: สรุปว่าใช้ เวลา ๒ ปี ต่อไปเชิญอาจารย์ดวงตา
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : เริ่มต้ นเศรษฐกิจพอเพียงมาตังแต่
้ แรก เริ่มที่หวั หน้ า คืออาจารย์สารภี สายหอม นาเข้ ามาใน
โรงเรี ยน จากการประกวดสื่อนวัตกรรม ตอนแรกไม่เข้ าใจ (อย่างที่น้องศรัณย์) ว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขคืออะไร ตอนแรก
คิดว่าคาว่า “ภูมิค้ มุ กัน” คือ ทาให้ ร่างกายแข็งแรง ไม่ได้ คิดว่าคือการวางแผนเพื่อจะเตรี ยมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ ้น ตอนแรกก็ท่อง ใช้ วิธีการอ่าน คือยังไม่ซมึ ซับ ใช้ เวลา ๒ ปี ถึงจะรู้ว่าจริงๆ คืออะไร ทุกคนใช้ วิธีอ่าน เหมือน
ท่องจา ยังไม่ซมึ ซับ ไม่เอาไปใช้ ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่มนั เข้ าไปสูต่ รงนันจริ
้ งๆ ใช้ เวลา ๒-๓ ปี ถึงจะ
เรี ยนรู้ งานของตนเองเป็ นเลขาศูนย์ฯ ด้ วย
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ตอนเข้ าไปร่วมในโครงการถูกบังคับหรื อสมัครใจ
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : ตอนแรกหัวหน้ านาเข้ ามา แล้ วหาเพื่อนร่วมทางที่มีใจ ศรัทธา เชื่อมัน่ ในหลักปรัชญานี ้
เหมือนกัน ที่โรงเรี ยนมีครู ๘๐ กว่าท่าน เป็ นไปไม่ได้ ที่จะบอกให้ ทกุ คนทาตามเรา ตอนแรกก็หาแกนนา หาคนที่มีใจ
คนที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อที่เราจะเดินไปพร้ อมๆ กัน ก็ได้ ประมาณ ๑๐ กว่าท่านที่เข้ ามาตรงนี ้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: มีความยากความง่ายตรงไหน เมื่อกี ้อย่างศรัณย์เล่าว่า ความยากตอนต้ นๆ ที่จะเข้ าใจ
เพราะที่จฬุ าภรณฯ ไม่ได้ สอนโดยอธิบาย แต่ให้ ดเู องจากตัวอย่าง
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : ที่นี่ทงอธิ
ั ้ บาย ทังเป็
้ นแบบอย่าง จุดแรก คือ หัวหน้ ากับผอ.ได้ ใจกัน พอได้ ใจกันก็นาเข้ ามาสู่
โรงเรี ยน ถามว่าเข้ าใจยากไหม ตอนแรกเข้ าใจยาก ต้ องทังอธิ
้ บายและแบบอย่าง แบบอย่างเฉยๆ จะเรี ยนรู้ได้ ช้า การ
เรี ยนรู้ไม่เท่ากันสาหรับแต่ละคน ต้ องอาศัยการอธิบาย คือตนเองถ้ าไม่เข้ าใจจะถาม จะไม่รอดูอย่างเดียว ทังดู
้ ทงถาม
ั้
ค่อนข้ างจะเรี ยนรู้ไปพร้ อมๆ กันที่โรงเรี ยน ไม่เข้ าใจตรงไหนก็จะมานัง่ คุยให้ เข้ าใจตรงกัน เพราะเราเป็ นแกนนาต้ องมี
ความเข้ าใจที่ชดั เจนที่จะไปถ่ายทอดสื่อสารให้ ครูผ้ ปู ฏิบตั ิซงึ่ เป็ นกลุม่ ใหญ่ของโรงเรี ยนด้ วย
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: อะไรที่ทาให้ เข้ าใจ ถ้ ามองย้ อนกลับไป กระบวนการคุยแบบไหนที่ทาให้ เข้ าใจได้ ดีที่สดุ
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : ช่วงที่ปิ๊งเข้ าใจ คือ ช่วงการถอดบทเรี ยน ในความรู้สึกของตนเอง การถอดบทเรี ยนที่นาเข้ าสู่
การจัดการเรี ยนการสอน เราทาอะไรสักอย่าง เราถอดออกมา ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ทาไมคุณถึงทา คุณมีความ
พอประมาณ คุณมีการวางแผนอย่างไร คุณใช้ ความรู้อะไร มีคณ
ุ ธรรมอะไรเกิดขึ ้นเมื่อทา... มาเข้ าใจดีขึ ้นตอนเราถอด
บทเรี ยนกับสิ่งที่เราทา เหมือนกับเราทาไข่เจียว เราล้ างจาน หัวหน้ าจะยกตัวอย่างว่า ลองจับ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใส่

ในชีวิตประจาวัน คุณวางแผนการทาอย่างไร คุณมีเหตุผลอย่างไร คุณกาหนดระยะเวลาพอประมาณแบบไหน คุณ
อาศัยความรู้อย่างไร คุณทาแล้ วเกิดคุณธรรมอะไรกับคุณ
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: อาจารย์พิไชยครับ การมาเป็ นผอ.ใหม่ที่โรงเรี ยนที่ทามาก่อน ความยากอยูต่ รงไหน ฟั งดู
แล้ วเหมือนอาจารย์มีเวลากับชีวิตน้ อยลง กับหมาที่รักน้ อยลง มันมีอะไรที่ยาก
อ.พิไชย ชั่งคิด: ก่อนมาโรงเรี ยนห้ วยยอด เมื่อคาสัง่ แต่งตังไป
้
ช่วงที่ยงั ไม่เดินทาง ผมได้ รับโทรศัพท์จากอาจารย์
จรวยพรรณ เย่าเฉือ้ งว่า คณะเขาจะมาประเมินโรงเรี ยนรัษฎาซึง่ เป็ นเครื อข่ายของโรงเรี ยนห้ วยยอด ผมก็ไปร่วมทังที
้ ่
ยังไม่ได้ รับตาแหน่ง เพราะว่าโรงเรี ยนห้ วยยอดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ฯ ผมไปที่นนั่ ก็ต้องดาเนินงานต่อ ก็มีโอกาสไปร่วม
กิจกรรม ทังที
้ ่ก่อนหน้ านี ้เป็ นโรงเรี ยนสถานศึกษาพอเพียง พอจะทราบหลักคิดหลักปรัชญานี ้ เพราะที่โรงเรี ยนก็ใช้
หลักปรัชญาในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้ กบั นักเรี ยน เมื่อไปถึงห้ วยยอด ผมใช้ เวลาศึกษาวัฒนธรรมองค์กรระยะหนึง่
ใช้ เวลาไม่นานก็พอจะทราบว่าห้ วยยอดมีจดุ แข็งก็คือ ท่านผอ.สมจริง อินทรักเดช อดีตผอ.และทีมงานขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นคุณครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ อาจารย์จรวยพรรณก็ดี อาจารย์สทุ ธิรัตน์ก็ดี ทาให้ มีความ
เชื่อมัน่ ว่าความเข้ มแข็งของที่นนั่ มี แม้ อปุ สรรคจะมีอยู่ เรื่ องความเชื่อ การต่อต้ านเชิงความคิด ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติ
สาหรับเรื่ องใหม่ที่มีทกุ องค์กร การยอมรับ การถ่ายทอดความเข้ าใจต้ องใช้ เวลา ไปอยู่ตรงนันจะว่
้ ายากก็ไม่ยาก
เพราะโรงเรี ยนมีวิสยั ทัศน์ไว้ แล้ ว ผมก็จบั ตรงนี ้ วิสยั ทัศน์คือ “เป็ นโรงเรี ยนชันน
้ าในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนสูม่ าตรฐานสากล” เขียนไว้ ชดั ผมก็เดินตามวิสยั ทัศน์ เพราะวิสยั ทัศน์
เกิดจากการที่คณ
ุ ครูในโรงเรี ยนได้ ร่วมกันคิด ร่วมกันกาหนด เราได้ สานต่อ และโชคดีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่นนั่ ปูพื ้นฐาน
ไว้ แล้ ว ทุกวันจันทร์ จะมีพบปะผู้บริหาร หัวหน้ าฝ่ ายซึง่ เป็ นรองผู้อานวยการ ๖ ฝ่ าย พูดคุยเรื่ องการดาเนินงานทุกเรื่ อง
ก่อนที่จะประชุมครู เป็ นกลุม่ คณะบุคคล ก่อนแจ้ งครูทราบ หรื อบางเรื่ องให้ ครูมีสว่ นร่วม เพื่อเราเป็ นเจ้ าของร่วมกันใน
การพัฒนาทุกเรื่ องของโรงเรี ยน เป็ นจุดแข็งของโรงเรี ยนห้ วยยอด และโชคดีเป็ นศิษย์เก่าที่นนั่ และเป็ นคนแรกที่กลับไป
เป็ นผอ. เป็ นความภาคภูมิใจของชุมชนด้ วย เขาอยากมีศษิ ย์เก่าไปเป็ น ผอ.โรงเรี ยน มันเพิ่มความรู้สกึ ว่า เราจะต้ อง
กลับไปพัฒนาบ้ านเกิด หรื อที่ให้ เราประสบความสาเร็จทางด้ านการศึกษา
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: นี่เราคุยกันสบายๆ แต่ผมว่ามันมีข้อคิดบางอย่าง กุญแจของการสนทนาคือ จูนทีมเข้ า
ด้ วยกัน เราอยากจะเข้ าใจว่ าคนมาใหม่ มันมีอุปสรรคอย่ างไร ไม่ ว่า ผอ.มาใหม่ หรื อครู ผ้ ูน้อย ผมอยากเชิญ
ท่ านทัง้ หลายที่น่ ังในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันว่ า ของเราเป็ นอย่ างไรเหมือนเขาไหม ต่ างเขาไหม มันมีข้อคิด
อะไรที่น่าสนใจ เชิญแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในกลุม่ ของท่าน มันมีข้อคิดอะไรที่เราปิ๊ งที่จะหลอมรวมเป็ นทีมที่เข้ มแข็ง
ผู้เข้ าร่วมแลกเปลีย่ นในกลุม่ ย่อย

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: จากที่เรา ๓-๔ คนได้ คยุ กัน เราได้ เรี ยนรู้เรื่ องของการทางานขับเคลื่อนศูนย์การเรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มันมีอะไร pop up ขึ ้นมาบ้ าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนิดหนึง่
อ.วีระศักดิ์ วัฒนราช: สิ่งที่ผมมองคือ มุมมองและทัศนคติ เป็ นสิ่งที่บางครัง้ อันตราย บางครัง้ ก็นาไปใช้ อย่าง
สร้ างสรรค์จะดีมาก บางครัง้ เป็ นปั ญหาถ้ ามองแตกต่างกัน บางครัง้ ก็ชว่ ยแก้ ปัญหาได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างกัน

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ใช่เลยครับ biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เท่าที่
ผมสังเกต ถ้ าชาติไหนสามารถทาให้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เหมือนอย่างแกงโฮะก็ได้ ต้ มยากุ้งก็ได้ ถ้ าทาได้
มันจะอร่อย นี่คือความหลากหลาย เหมือนอย่างสมัยก่อน alchemist เป็ นนักเล่นแร่แปรธาตุขึ ้นมา ประเทศที่คอ่ นข้ าง
ได้ เปรี ยบคือ อเมริกนั เขาจะใครก็ได้ ที่เก่งๆ ไม่วา่ ชาติไหน เขาเอาเข้ าสู่ประเทศหมด เขาถือว่า โลกอนาคตเป็ นโลกที่
ต้ องการความหลากหลายของวัฒนธรรม ถ้ าจะเข้ าใจวัฒนธรรมผู้อื่น พวกเขาต้ องเข้ าใจกันเองเสียก่อน แต่ก็ไม่ง่าย
สิ่งที่ผมคิดว่าเป็ นเรื่ องใหญ่ แล้ วคิดว่าคุณครูเองก็ร้ ูและอยากฟั ง สิ่งที่ครูดวงตาพูดมันสะกิดใจผม และรู้สึกว่า
คงจะใช่ ว่าครูรุ่นใหม่ที่เข้ ามา ไม่ได้ เป็ นครูแบบพวกท่าน บุคลิก นิสยั ใจคอถูกผลิตมาจากอีกวัฒนธรรมหนึง่ แล้ วคน
เหล่านี ้เขาไม่ร้ ูจกั รักวิชาชีพครูขนาดไหนหรื ออย่างไร
อ.ดวงตา บุตมิ าลย์ : ที่อาจารย์ตงค
ั ้ าถามเพื่อให้ หนูตอบคาถามของน้ องศรัณย์ เพราะน้ องคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ ามา
แล้ วน้ องยังไม่เข้ าใจและมีคาถามว่าหลายๆ โรงเรี ยนมีปัญหาเหมือนๆ กันคือ ครูย้ายไปย้ ายมา และมีครูใหม่เข้ ามา
ทาให้ การดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู้ฯ ขัดข้ องหลายอย่าง ในมุมมองของหนู เมื่อเราเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ฯ
ดังนัน้ เราต้ องมีบุคลากรของโรงเรียนที่เป็ นแกนหรือเกินครึ่งของโรงเรียนที่มีความศรัทธา ความเชื่อมั่น
ความเข้ าใจในเรื่องนีอ้ ย่ างจริงจัง และนาไปสู่การปฏิบัตแิ ล้ ว เมื่อน้ องมาใหม่ ถูกหล่อหลอมมาจากอีกสังคม ที่
เป็ นสังคมทุกวันนี ้ ที่กระแสมันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ดังนันความคิ
้
ดความอ่านของเขา เราถาม “ครูใหม่ๆ เข้ ามา
ทาไมความคิดของเขาไม่เหมือนครูเก่าๆ ที่ทาอะไรก็ทมุ่ เท ทาอะไรก็ชว่ ยเหลือกัน เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่” แต่น้องใหม่ๆ ที่เข้ า
มาถ้ าไม่มีคาสัง่ ไม่ทา หมดเวลาราชการแล้ ว ไปแล้ วนะ เราจะทาอย่างไรเมื่อเขาถูกหล่อหลอมมาแบบนี ้ แล้ วหลายคน
เข้ ามาจับเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนเข้ ามาปุ๊ ปก็จะค้ าน เขาศรัทธาในในหลวง ศรัทธาในทฤษฎี แต่เขาถามว่า
ทาไมต้ องทาแบบนี ้ คือ สภาวะที่เข้ ามาครัง้ แรกในโรงเรี ยน บางคนก็ถกู สัง่ “น้ องไปเขียนแผนมานะ” “น้ อง อย่างนี ้ๆ”
คือเขายังไม่เข้ าใจ เราต้ องสร้ างความเข้ าใจให้ เขา คนรุ่นใหม่ ต้องบอกให้ เขากระจ่ าง ให้ ชัด ให้ เขาเชื่อมั่น
ก่ อน ถ้ าสั่งเขา เขาไม่ ทา เขามีความเชื่อมั่นในตนเองเขาจะไม่ ทา
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: สิ่งที่นา่ สนใจคือ เด็กรุ่นหลังไม่เหมือนรุ่นเราแล้ ว เด็กรุ่นหลังไม่เชื่อพ่อแม่ง่ายๆ จริงไหม ไม่
เหมือนรุ่นเราพ่อว่าอย่างไรก็อย่างนัน้ แต่ตอนนี ้พ่อแม่วา่ อย่างไร ยาก มันก็คงติดเข้ าโรงเรี ยนด้ วย การเคารพผู้ใหญ่
ฉะนัน้ ผู้ใหญ่ก็ต้องปรับท่าที... อันนี ้มันมีความหมายอย่างไร มันเกี่ยวข้ องกับการสืบทอดบุคลิกภาพของคน เพราะแต่
ละ generation ไม่เหมือนกัน นี่เอาไว้ เป็ นหัวข้ อสนทนา
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ :
ที่พี่ดวงตาพูดไม่ใช่ปัญหาของผม แต่วา่ มันเป็ นภาพรวมของเด็ก generation ผม
ผมเข้ าใจ ศรัทธา แล้ วผมก็ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ แต่ประเด็นหนึง่ ที่ผมจบมา คิดว่าน่าจะเป็ นปั ญหากับทุกโรงเรี ยนที่มีครู
สายวิทย์-คณิต คือ เราถูกสอน ถูกเรี ยนในศาสตร์ ที่ต้องการเหตุและผล และนิสยั ของผมเอง ทาไมผมต้ องใช้ เวลา ๒ ปี
ถามว่าศรัทธาไหม ผมศรัทธา ทาอะไรเพื่อโรงเรี ยน ผมก็ทาถวายหัว ถามเหนื่อยไหม ถ้ าเหนื่อยก็กลับบ้ านนอน นัน่ คือ
ผมมีศรัทธา ถามว่าหลักปรัชญาฯ มีประโยชน์ไหม... มี แต่แต่ละคนจะมีวิธีการเข้ าถึงสิ่งเหล่านันด้
้ วยตนเอง ครู สงั คม
จะเข้ าถึงด้ วยวิธีหนึง่ ครูภาษาไทยจะเข้ าถึงด้ วยวิธีหนึง่ ครูคณิต ครูวิทย์อาจจะเข้ าถึงอีกวิธี สาหรับผมอาจต้ องใช้
เวลาอยู่กบั ตนเอง อยูค่ นเดียว ไม่ต้องมีคนมาพูดเพื่อทาความเข้ าใจให้ ผมยอมรับกับมัน มันก็เหมือนผมปิ๊ ง พอปิ๊ งมา
ปุ๊ บแล้ วไปเอง ใน generation ผมก็จะมีแบบนี ้ ถ้ าเป็ นคนจบฟิ สิกส์ เขาคงเรี ยนแบบนิวตันมา เขาจะมีคาถาม ถามว่า
เขาเข้ าใจไหมว่ามันมีประโยชน์ เขาเข้ าใจหมดเลย แต่จะให้ เขาดาเนินด้ วยตัวนี ้ต้ องใช้ เวลา ผมไม่หว่ งเรื่ องศรัทธา แต่

ธรรมชาติวิชามันเป็ นแบบนัน้ ผมเล็งวิธีปัน้ ดินน ้ามัน ผม get ที่อาจารย์ถามว่า มันดีกว่ามานัง่ คิด เพราะว่าการมานัง่
คิดด้ วยกัน ๖ คนทาพันธกิจ ผมเคยทามาแล้ ว นี่เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่ให้ เด็กรุ่นผมเข้ าใจได้ ง่าย เพราะการเข้ าใจ
เข้ าถึงอะไรบางอย่าง มันเป็ นส่วนบุคคล มันเป็ น I แต่การทาให้ เป็ น we มันต้ องใช้ เวลา
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: อาจารย์ในฐานะ ผอ.
อ.พิไชย ชั่งคิด: การที่เราจะขับเคลื่อนเรื่ องจิตอาสา คนรุ่นเก่าต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดี ตัวอย่างที่ดีมีคา่ กว่าคาสอน
การตรงเวลา การเสียสละ คนที่เป็ นพี่ต้องเป็ นต้ นแบบให้ น้องๆ ศรัทธา ต้ องใช้ เวลาและโอกาสที่ตา่ งกัน เพราะคนเรา
สามารถพัฒนาได้
โรงเรี ยนที่ผมอยู่ ถ้ าจัดกิจกรรมทุกครัง้ แล้ วมีการเตรี ยมการ มีสว่ นร่วม ทุกคนจะมีบทบาทหมด ขึ ้นอยูก่ บั ว่า
เราจะจัดเขาอยูต่ รงไหน ถ้ าเราร่วมคิด ร่วมกันมีสว่ นร่วมทากิจกรรม ทุกคนจะมีความภูมิใจ ทุกกิจกรรรมมีหลักการว่า
ต้ องมีสว่ นร่วมด้ วย
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เรา ๓ คนก็คนละรุ่น อยากเอาสิ่งที่เราคุยมีอะไรสะกิดใจท่านบ้ างไหม แล้ วพวกครูรุ่นใหม่ที่จะ
มาเราจะส่งต่อให้ เขาเข้ าใจเต็มที่ อาจจะไม่ทมุ่ เทเหมือนศรัณย์ เพราะเป็ นศิษย์เก่า แต่คนรุ่นใหม่ เรี ยน ป.โท เขาก็
มองหาอนาคตข้ างหน้ าอยากมีความมัน่ คง
อ.กัญพิมา เชื่อมชิต: ฟั งจากที่น้องคุยกัน สะท้ อนตนเองคือ คนเรารับไม่เหมือนกัน เมื่อก่อนเราให้ งาน ให้ ความรู้
อบรม แล้ วสัง่ ครูทา แต่ครูรับได้ ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคนมาจากพื ้นเพของการเรี ยน วิทย์คณิตต้ องมีเหตุมีผล ถ้ า
บอกไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ฟัง ครูสงั คมคิดอีกอย่าง ครูภาษาไทยรับ อีกอย่าง ครู ศรัณย์บอกแบบนี ้ เราก็คดิ ว่า ใช่แล้ ว เรา
ต้ องถ้ าอยู่ตอ่ แต่นี ้ไม่ได้ อยูต่ อ่ เราทางานเราต้ องมองอะไรใหม่แล้ วล่ะ ต้ องคิดวิธีการใหม่แล้ ว วิธีการเดิมๆ ของที่จฬุ า
ภรณที่เรามองว่า เราทาแบบนี ้ประสบความสาเร็จอาจไม่ใช่ ถ้ าเราคิดใหม่อาจจะดีกว่าเดิม
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ผมว่ามีประโยชน์ คุยกันอีก ๑๕ นาที ข้ อคิดสิ่งที่พดู มามีมมุ มองอะไรที่นา่ สนใจ
ผู้เข้ าร่วมแลกเปลีย่ นในกลุม่ ย่อย

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ได้ เวลาพอสมควรแล้ ว มีทา่ นใดอยากจะแชร์ ไหม สิ่งที่ pop up ไหม
อ.มัทนี สีมา: หนูฟังท่านผอ.แล้ วเหมือนท่านเป็ นผู้ใหญ่ใจดี ที่คิดในแง่บวกที่บอกว่า คนรุ่นใหม่มีทงต่
ั ้ อต้ านและให้
ความร่วมมือ หนูก็คดิ อย่างนัน้ ที่ผอ.บอกว่า ท่านก็เห็นไฟในตัวคนรุ่นใหม่ ท่านส่งครูรุ่นใหม่ไปเรี ยน หนูก็เห็นด้ วย เด็ก
generation ใหม่อย่างเราไม่ดื ้อหรอก ตอนที่เข้ ามาใหม่หนูอาจเป็ นปั ญหาขององค์กรที่อาจจะงง ยังไม่มีความรู้ แต่ถ้า
ท่านผู้อานวยการ ท่านหัวหน้ าวิชาการ ครูที่เป็ นผู้ใหญ่ ท่านไม่ต้องใช้ ความรู้วิชาการมากแต่ท่านสามารถมีกลยุทธ์ ทา
ให้ หนูมีใจ แล้ วมานัง่ กลางใจหนูได้ มันจะทาให้ หนูมีพลังในการที่จะทางาน ไม่ใช่มาสัง่ อย่างเดียว แล้ วมานัง่ ขอบๆ
หัวใจ มันไม่ได้ ใจ ถ้ ามานัง่ กลางใจก็ได้ ความรู้ก็จะมา ไม่แน่คนรุ่นใหม่อย่างหนูที่สร้ างปั ญหา ในอนาคตพวกหนูนี่
แหละจะเป็ นกาลังสาคัญ เมื่อ generation ท่านหมดแล้ ว หนูอาจจะสืบทอดในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปก็ได้
อ.นิตยา เสนาคา:
คิดว่าเก่าและใหม่ เมื่อพบกันครึ่งทาง จูนแนวคิด จูนการกระทา อะไรต่างๆ ร่วมกันแล้ วจะ
ได้ ใจของเขา อาจจะไปนัง่ ที่แก่นใจของเขาไม่ใช่แค่กลางใจ ฉะนัน้ เราพบกันครึ่งทางตามหลักปรัชญาฯ
_____________________________________________________________________________

แนวโน้ มในอนาคต
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: กิจกรรมต่อไปนี ้ไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องยากแต่ห้ามมัว่ อาศัยการอ่านหนังสือ นิตยสาร ดู tv หรื อว่า
ติดตามข้ อมูลข่าวสารเป็ นประจาก็จะตอบโจทย์ตอ่ ไปนี ้ได้ สิ่งที่จะให้ ชว่ ยกันคิดช่วยกันมอง อยากให้ ทาอย่างมีข้อมูล
มีเหตุผลมายืนยัน ไม่ใช่คดิ เอง มีเหตุผลมีข้อมูลจากการสังเกตจากการอ่าน และอาศัยญาณหยัง่ รู้นิดหน่อย เป็ นทัง้
การคิดเป็ นเหตุเป็ นผล มีข้อมูลเชิงประจักษ์ บวกกับการหยัง่ รู้มองไปข้ างหน้ า
สิ่งที่เราจะทาต่อไปนี ้คือการคุยเรื่ อง “แนวโน้ มในอนาคต” ที่ทงั ้ เรี ยกว่ าคุกคาม เป็ นอันตราย หรือท้ า
ทายเป็ นแนวโน้ มด้ านลบ อีกอันเป็ นแนวโน้ มด้ านบวก หรือโอกาส อยากให้ มองว่า อาจารย์มองเห็นโรงเรี ยน
ของตนเอง โรงเรี ยนที่อยู่ อยูใ่ นจังหวัดหนึง่ อาเภอหนึง่ ก็แล้ วแต่ เพราะบางจังหวัด บางอาเภอมีบคุ ลิกไม่เหมือนกัน
และมองเห็นสังคมไทย จะเห็นคล้ ายๆ กับ ๓ ระดับ เพราะโรงเรี ยนมักอยูใ่ นอาเภอ หรื ออยูใ่ นตาบล หรื อในชุมชนก็
แล้ วแต่ เลือกเอาว่าจะเอาระดับไหน ระดับจังหวัดก็ได้ หรื อตาบล เพราะบางตาบลมีสถานการณ์ตา่ งจากตาบลอื่น
แล้ วแต่อาจารย์จะประเมิน ที่สาคัญคือ มันจะมีแนวโน้ มคือสิ่งที่อาจจะเป็ นไปได้ ในปี ๒๕๖๑ อาจจะเป็ นแนวโน้ ม
ด้ านบวกที่จะมาเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน ๔ แนวโน้ ม แนวโน้ มนี ้อาจจะมาถึงระดับสังคมไทย
จากสังคมไทยแล้ วสะเทือนมาถึงโรงเรี ยน อาจเป็ นกระแสโลกาภิวตั น์ กระแสอาเซียน กระแสเอเชีย แล้ วแต่ทา่ นจะ
ตีความ ไม่มีการกากับ แต่ละคนตีความได้ จากมุมมองของตนเอง เช่น ถึงแม้ ตอนนี ้เอเชีย หรื ออาเซียน เศรษฐกิจเริ่ม
จะชะลอตัวเพราะจีน อินเดีย บราซิลชะลอตัว แต่เรายังเชื่อว่าอาเซียนเป็ นแหล่งลงทุนที่ดี เนื่องจากเขมรยังมีการ
ลงทุนอยู่ พม่ายังมีการลงทุนอยู่ ประเทศไทยยังพอประคองตัวต่อไปได้ อาจารย์ยงั มองว่าทวีปเอเชียยังเจริ ญ
เศรษฐกิจยังไปได้ นี่คือแนวโน้ มด้ านบวกของเศรษฐกิจ หรื อบางทีอาจไม่ต้องมองในระดับชาติ ในระดับเอเชีย แต่
อาจารย์คิดว่ามันมีความสาคัญต่อโรงเรี ยนของเรา เช่น มีเงินไหลมาที่ท้องถิ่น โรงเรี ยนเราอาจมีการจ้ างครู มี
งบประมาณเพิ่มมากขึ ้นก็ได้ อาจารย์มีสิทธิ์เลือกว่า อะไรเป็ นแนวโน้ มด้ านบวก เอาระดับชาติ เอาระดับเอเชีย แล้ วลง
มาถึงโรงเรี ยนก็ได้ หรื อเอาระดับท้ องถิ่นมาถึงโรงเรี ยนท่านก็ได้ เลือกมา ๔ แนวโน้ ม

ดูวา่ มีแนวโน้ มด้ านลบอะไรที่ส่งผลต่ อประเทศไทย สังคมไทยและสะเทือนถึงโรงเรียน หรือเป็ น
แนวโน้ มที่จะถึงโรงเรียนเราจริงๆ ก็ได้ เช่น โรงเรี ยนเรามีครูวยั ๕๐ ขึ ้นไปกว่าครึ่ง เพราะฉะนันครู
้ รุ่นนี ้จะเกษี ยณ
หมด ช่องว่างระหว่างคนรุ่นหนึง่ กับรุ่นหนึง่ จะเกิดขึ ้น เรื่ องนี ้ผมเคยเจอสมัยปฏิรูประบบราชการ ผมไปทา training ให้
กรมอนามัย มีผอ.มาคุยว่า ตอนปฏิรูประบบราชการ พนักงานกรมอนามัยกว่าครึ่งถูกโยกย้ ายไปอยู่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพราะหลายๆ เรื่ องมันตีความว่าจะอยูท่ ี่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ก็ได้ หรื ออยูก่ รมอนามัยก็ได้ เพราะงานอนามัยเกี่ยวข้ องกับเรื่ องน ้า เรื่ องดิน เรื่ องอาหาร เรื่ องธรรมชาติ หายไป
ครึ่งหนึง่ แล้ วผอ.ที่มาชวนผมไปทางานบอกว่า ผม ๕๗ ปี แล้ ว อีก ๓ ปี พวกรุ่นผมจะไม่อยูอ่ ีกหลายคน ผมเป็ นห่วง
น้ องๆ โตไม่ทนั ที่นา่ สนใจคือ มันไม่ใช่แค่การปรับคน แต่ความรู้ที่อยูก่ บั ตัวคนหายไปด้ วย นึกออกไหมครับ ... tacit
หายไปพร้ อมกับคนด้ วย เพราะงานหลายอย่างมันต้ องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ตา่ งๆ มันหายไปพร้ อมกับคน
เพราะฉะนันอาจารย์
้
ลองคิดดูวา่ มีแนวโน้ มอะไรบ้ าง ๔ แนวโน้ มด้ านลบที่จะมากระทบต่อโรงเรี ยน อาจจะเป็ นระดับ
ในโรงเรี ยนที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าประชากรของคุณครู อายุวยั ทังหลายก็
้
หายไป ทาให้ เกิด generation gap อย่างที่
เราคุยกันนี ้ หรื ออาจารย์อาจมองเรื่ องระดับอาเซียน เช่น จันทบุรี ดูเป็ นเมืองสงบๆ สบายๆ น่า รักๆ แต่ ๔-๕ ปี ไม่แน่
ถ้ าเปิ ดชายแดนขึ ้นมา สถานการณ์เขมรมีการเปลี่ยนแปลง อาจมีคนเขมรจานวนหนึง่ มาทามาหากินในเมืองไทยมาก
ขึ ้นก็ได้ หรื อการค้ าขายอาจดีขึ ้น แต่ในดีก็มีเสีย ด้ านดีคือการค้ าขายชายแดนจะดีขึ ้น แต่คนแปลกหน้ ามาอยูเ่ ยอะ
ความรักความผูกพันในท้ องถิ่นก็หายไปก็ได้ แล้ วจะมีผลกระทบต่อโรงเรี ยนไหม ตัวอย่างที่ชดั เจน เช่น ที่ปายเป็ น
เมืองที่สวย พอการท่องเที่ยวบูม คนที่ไม่เป็ นคนปายทะลักไปซื ้อที่ ดนิ เที่ยวจนปายย่าแย่ไปเลย พวกแม่ฮอ่ งสอนบอก
เราจะไม่เอาอย่างปาย นัน่ คือ บูมทางเศรษฐกิจแต่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่นา่ สนใจคือ เมืองไทย
ถ้ ามันบูมที่ไหน คนต่างถิ่นที่มีเงินทะลักไปที่นนั่ เศรษฐกิจดีแต่มนั สร้ างปั ญหาทางสังคม ความเป็ นอยูข่ องคน
เปลี่ยนไป ความรักท้ องถิ่น คนแปลกหน้ ามาอยูใ่ นหมูบ่ ้ านเดียวกัน ไม่ค้ นุ เคยกัน ต่างคนต่างอยู่ อันนี ้อยากให้ ท่าน
พิจารณาว่าอะไรจะกระทบกับโรงเรี ยนของท่านหรื อโรงเรี ยนของท่านเองก็มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ ท่านนิยาม “แนวโน้ ม” เป็ นวลียาวๆ เช่น “เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น” ให้ คน
เห็นปั๊ บนึกภาพออก เป็ นอย่างนี ้เอง ทีนี ้สิ่งที่ผมอยากให้ อาจารย์ทา เมื่อเลือกแนวโน้ ม ๔ แนวโน้ มด้ านบวก และ
๔ แนวโน้ มด้ านลบ ก็ขอให้ แต่ ละท่ านบอกหน่ อยว่ า มีเหตุผลอะไรถึงเลือกเอา ๔ แนวโน้ มนีท้ ่ านมีเหตุผล
อะไร มองเห็นอะไร ท่ านห่ วงอะไร ถ้ าใครถามท่าน ท่านอธิบายได้ วา่ ทาไมเลือกเอาแนวโน้ มนี ้ เพราะการมองเห็น
แนวโน้ มทาให้ เราเตรี ยมตัวปรับตัวได้ โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก การที่โรงเรี ยนเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทาให้ เราเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ เตรี ยมทางานหลายๆ เรื่ องได้ ดี ทังในเรื
้ ่ องการ
เรี ยนการสอน ทังในเรื
้ ่ องชีวิตตนเองด้ วย
ตอนนี ้ท่านนัง่ คละโรงเรี ยน ท่านลองครุ่นคิดของตัวท่านเอง อาจารย์ไม่ต้องห่วงว่าจะผิดหรื อถูก อาศัยการ
อ่านการดูการประเมินการเฝ้าดูเห็นทังด้
้ านบวกที่เป็ นโอกาสที่เราต้ องช่วงชิง เห็นทังด้
้ านลบที่ต้องป้องกัน แล้ วจะคอย
ดูวา่ มันจะเกิดอะไร ความแม่นยาเป็ นเรื่ องรอง แต่ความมีเหตุผลเป็ นเรื่ องสาคัญทาไมถึงเลือก
ผู้เข้ าร่วมแต่ละท่านครุ่นคิดแนวโน้ มด้ านบวกและแนวโน้ มด้ านลบ

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: หัวใจของแบบฝึ กหัดนีค้ ือ มันอยู่ท่ กี ารมองไปข้ างหน้ าเตรี ยมตัวเตรี ยมใจรั บมือ อัน
ไหนเป็ นอันตราย อันไหนเป็ นโอกาส เตรียมอะไร เตรียมตัวให้ นักเรียนของเรารับมือกับสิ่งเหล่ านี ้ แล้ วผม
เชื่อว่า แต่ละพื ้นที่จะมีน ้าหนักของกระแสอาเซียนมากระทบไม่เท่ากัน ผมไม่พดู ถึงกระแสความเห่อ ชักธงอาเซียน ผม
ไม่พดู ถึงความเห่อ แต่เป็ นชีวิตจริงที่ต้องเผชิญ ทาไมผมต้ องพูดเรื่ องนี ้ ผมเคยอยูใ่ นเยอรมัน ๑๑ ปี กลับมาตอนอายุ
๒๙ เยอรมันเป็ นประเทศที่อยูต่ รงกลางของยุโรป ไม่นบั อังกฤษ ก็รบกันมานานกับฝรั่งเศส ฝั่ งตะวันออกก็มีโปแลนด์
เชค รัสเซีย ก็รบกันมาเรื่ อย ทางใต้ ก็อิตาลี เหนือก็สวีเดน มีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลก เยอรมันก็จะถูกกระทบ หลัง
สงครามเย็น เมื่อกาแพงเบอร์ ลินทลายมีคนทะลักเข้ ามาในเยอรมันเยอะหลากหลายรูปแบบ เยอรมันอาศัยการ
คาดคะเนไปข้ างหน้ า และมีการปรับตัวได้ ดีในหลายๆ เรื่ อง ไม่เหมือนกับบางประเทศที่ปรับตัวไม่ได้ ดีก็จะมีปัญหา
การมองไปข้ างหน้ าคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้น
ปรับตัวป้องกันด้ านที่เป็ นภัยคุมคามและใช้ ด้านบวกให้ เป็ น
ประโยชน์เป็ นเรื่ องสาคัญ
ผมอยากให้ อาจารย์ แต่ ละท่ านเล่ าแนวโน้ มของตัวเองให้ เพื่อนฟั ง ว่ าแนวโน้ มด้ านบวก ๔ แนวโน้ ม
เหตุผลที่เลือกเป็ น ๔ แนวโน้ มสาคัญคืออะไร คาดคะเนจากอะไร แนวโน้ มด้ านลบมีเหตุผลอย่ างไร ทาไม
เลือกตรงนี ้ เล่ าทีละคน หลังจากครบ ๔ คนแล้ ว ก็ให้ สรุปร่ วมกันว่ า แนวโน้ มที่คิดว่ าเป็ นแนวโน้ มที่
น่ าสนใจ
น่ าจะเป็ นประโยชน์ สาหรับการวางแผนการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนของเรามีแนวโน้ ม
อะไรบ้ าง หรือแนวโน้ มในการบริหารโรงเรียนที่จะต้ องเตรียมตัวมีอะไรบ้ าง เลือกมาจาก ๑๒ แนวโน้ ม
อาจจะเลือกมา เป็ นแนวโน้ มด้ านบวก ๕ แนวโน้ ม แนวโน้ มด้ านลบ ๕ แนวโน้ ม ได้ เรียบร้ อยแล้ วคุยกันว่ า
เราจะต้ องเตรียมวางแผนอะไรบ้ าง เพื่อช่ วงชิงด้ านบวก และป้องกันด้ านลบ เราต้ องเตรียมวางแผน
อะไรบ้ างในการเรี ยนการสอน การสร้ างหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การบริหาร เป็ นเรื่องที่แต่ ละ
โรงเรียนต้ องคิดเอง ว่ าจะต้ องเตรียมตัวอย่ างไรบ้ าง
ผู้เข้ าร่วมแต่ละโรงเรียนวิเคราะห์ แนวโน้ มด้ านบวกและแนวโน้ มด้ านลบ
และผู้เข้ าร่วม shopping idea ผลงานแนวโน้ มของโรงเรี ยน

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: โรงเรี ยนห้ วยยอดครับ โรงเรี ยนกลับทางหมายความว่าอย่างไร
อ.จรวยพรรณ เย่ าเฉือ้ ง:
โรงเรี ยนกลับทาง flipped classroom ซึง่ ถ้ าไปอ่านหนังสือของอาจารย์วิจารณ์
พานิช ท่านต้ องการให้ ครูสร้ างสื่อเทคโนโลยี และเด็กใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา นักเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ที่บ้านแล้ วนาสิ่งที่เขาได้ เรี ยนรู้มาทางานที่โรงเรี ยน แต่ของโรงเรี ยนห้ วยยอดเราจะเน้ นเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
เพราะฉะนันเด็
้ กเขาจะไปเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นจากคุณพ่อคุณแม่หรื อปราชญ์ท้องถิ่นแล้ วเอาความรู้นนกลั
ั ้ บมาทา
การบ้ านที่โรงเรี ยน

แผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนห้ วยยอด

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เข้ าใจแล้ วครับ ขอบคุณมาก ใครมีคาถามตรงไหนเดินดูแล้ ว ใครมีคาถามตรงไหนก็เอาถาม
ได้ เลย มีบางโรงเรี ยนเป็ นนามธรรมภาพใหญ่ๆ บางโรงเรี ยนเป็ นรูปธรรมดี ก็เอามาเชื่อมกันก็น่าสนใจ
กัลยาณวัตร น่าสนใจสร้ างบุคลากรที่มีจิตสาธารณให้ เกิดขึ ้นในชุมชนมากขึ ้น

ผลงานวิเคราะห์ แนวโน้ มของโรงเรียนกัลยาณวัตร

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: หลังจากที่เดินๆ ดู สิ่งหนึง่ ที่ผมว่าน่าสนใจ คือ เดี๋ยวนีส้ ่ งิ ที่เป็ นข้ อมูลความรู้ หาไม่ ยาก
เข้ า google, Wikipedia ก็หาได้ แทบไม่ ต้องการครู แต่ ส่ งิ ที่ผมคิดว่ าจะเป็ นเรื่องใหญ่ คือความเป็ นมนุษย์
หลายๆ โรงเรี ยนอาจจะเขียนไม่เหมือนกัน ความเป็ นมนุษย์จะเป็ นเรื่ องใหญ่ในอนาคต คนรุ่นเราอยูใ่ นครอบครัวใหญ่
การเติบโต การอบรมอุปนิสยั ถูกสร้ างมาจากครอบครัวใหญ่ วิธีเข้ าหาผู้ใหญ่ จะพูดจา จะเกรงใจคน แต่คนรุ่นใหม่อยู่
ในเมืองใหญ่ ต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ตอ่ มนุษย์จะขาด เท่าที่สงั เกต ครอบครัวจะเล็กลง เด็กอยู่กบั ทีวี
อยูก่ บั ตัวเอง แล้ วพ่อแม่ตามใจลูกน่าดู ปฏิสมั พันธ์กบั สังคม ที่เรี ยกว่า social intelligence เด็กจะขาด เมื่อตอนเรา
เป็ นเด็ก สิ่งที่หายากคือความรู้ แต่สิ่งที่เรามีคือ อุปนิสยั ใจคอ มีต้นทุนทางสังคม มีญาติพี่น้อง สมัยนี ้ความรู้หาไม่ยาก
ถ้ าใจอยากจะเรี ยน มีเด็กหลายคนเก่งๆ ไม่เรี ยนหนังสือ เขาบอก “โรงเรี ยนสอนไม่ได้ เรื่ อง” ออกเลย เรี ยนด้ วยตัวเองก็
ได้ เพราะเทคโนโลยีให้ ได้ หมด แต่บคุ ลิกความเป็ นมนุษย์ ความแข็งแกร่งทางจิตใจ และมนุษย์สมั พันธ์มนั อ่อนลง
ทีนี ้สิ่งที่ผมสนใจ คือ ถ้ าเราจะสอนเด็กให้ มีความเป็ นมนุษย์มากขึ ้นจะสอนอย่างไร เหมือนอย่างที่น้องๆ พูด
ว่า ต้ องเข้ าไปอยูใ่ นหัวใจจะต้ องทาอย่างไร... มันยัดเยียดกันไม่ได้ มันควรมีเทคนิคอย่างไร มีบางโรงเรี ยนที่นา่ สนใจ
ไปกับชุมชน ไปกับปราชญ์ชาวบ้ าน ไปกับพระ ไปกับผู้ใหญ่ อันนี ้น่าสนใจ ผมไม่คดิ ว่า โรงเรี ยนจะรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกรี ย้ วกราดได้ ชุมชนก็มีสว่ นบ่มเพาะนิสยั เด็ก พ่อแม่ก็เป็ นส่วนสาคัญ
เพราะฉะนัน้ สิ่งที่ท้าทายคือว่ า แต่ ละโรงเรี ยนจะสามารถเป็ นเครื อข่ ายพ่ อแม่ เครื อข่ ายภูมิปัญญา
ชาวบ้ าน เครือข่ ายชุมชนได้ อย่ างไร เพราะผมไม่ คิดว่ าโรงเรี ยนจะหล่ อหลอมได้ ทงั ้ หมด มันเกินกาลังครู ...
ไม่ร้ ูวา่ จริงไม่จริง อันนี ้พิจารณาจากภายนอก เพราะดูจากสมัยเราเป็ นเด็ก ความเป็ นคนของเราหล่อหลอมมาจากพ่อ
แม่ ญาติ พี่น้อง ปู่ ย่า ตายาย สร้ างนิสยั แต่ครูให้ ความรู้ และครูบางคนสร้ างนิสยั บางอย่าง โจทย์ที่อาจารย์ทา
น่าสนใจ ผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทาย ไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไร พอดูสิ่งที่เพื่อนๆ ทา แล้ ว
ตนเองได้ ประเมินอนาคต ซึง่ อาจมีทงบวกและลบ
ั้
แบบฝึ กหัดนี ้มีประโยชน์อย่างไรบ้ างไหม
อ.สุรินทร์ ตาหลวงมาตร: มีประโยชน์มาก อย่างน้ อยจะได้ เตรี ยมรับมือกับหลายเหตุการณ์จากที่หลายๆ ท่านทามา
เห็นหลายมุมมองที่น่ากลัว ที่เหมือนกันคือเรื่ องของวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่แตกต่างเช่น
จะมีการแข่งขันทางด้ านตลาด ส่งผลต่อการก้ าวกระโดด หมายความว่ามุง่ เรี ยนเพื่อเอาชนะ ติวเพื่อแข่งขัน
อ.มัทนี สีมา: ถ้ าอาเซียนเข้ ามา หนูมองว่าอย่างไรเขาก็ต้องเข้ ามา เราห้ ามเขาไม่ได้ เราต้ องป้องกันและตามให้ ทนั
เช่น ลูกศิษย์เขาอาจจะดื ้อ อาจจะใช้ เทคโนโลยีในทางลบ เราไปห้ ามเขาไม่ได้ สิ่งที่เราทาได้ คือ ต้ องสัง่ สอนให้ ความรู้
เขาให้ ตระหนักว่าใช้ ให้ ถกู ต้ อง ให้ เขาวิเคราะห์เป็ น ครู ก็ไม่ควรหยุดนิ่ง ครูต้องตามเขาให้ ทนั ด้ วย
อ.บัญญัติ สมชอบ: เราในฐานะนักการศึกษาต้ องเตรี ยมเด็กให้ ร้ ูเท่าทันของกระแสความเปลี่ยนแปลง เราไม่สามารถ
ทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกที่เข้ มแข้ งกว่า เราต้ องสอนให้ เด็กซึมซับในเรื่ องของการแยกแยะ
ความรู้แนวคิดของในหลวงที่สอนให้ เราคิดวิเคราะห์ โดยที่ต้องอาศัยเรื่ องความพอเพียง โดยเฉพาะเงื่อนไขความรู้ ให้
เด็กรู้จริง รู้ลึกอย่างถ่องแท้ เวลามีปัญหาเขาจะสู้ได้ ไม่ใช่มีแต่ความโลภ ความไม่เพียงพอ เป็ นหน้ าที่ของเรา
อ.กัญพิมา เชื่อมชิต: การที่ทากิจกรรมตรงนี ้ น้ องเขาก็คิดโอกาสที่จะเกิดขึ ้นในโรงเรี ยนว่ามีอะไรบ้ าง แล้ วด้ านลบ
จะเกิดอะไร เรานัง่ มองน้ องคิด พอมาถึงตนเอง ก็บอกน้ องว่า “พี่ไม่ได้ มองโรงเรี ยนเลย พี่มองภาพรวมของประเทศ สิ่ง
ที่พี่เห็นในปั จจุบนั พี่เห็นอะไรกับเด็กไทย ส่วนหนึง่ คือ เห็นสภาพเหมือนเป็ นสงครามแย่งชิงแผ่นดิน แต่ไม่ใช่แย่งชิง

แผ่นดินโดยการสู้รบ เห็นคนต่างชาติแก่ๆ มาปลูกบ้ านสวยๆ ใกล้ โรงเรี ยนเราเยอะแยะเลย แล้ วมีภรรยาคนไทย และมี
ผลผลิตออกมาคือลูกครึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กลูกครึ่งสติปัญญาจะดีไหมเพราะพ่อแก่แล้ ว” นัน่ คือสิ่งที่มอง เรามอง
ภาพรวมของสังคม ขณะที่น้องมองภาพรวมโรงเรี ยน แต่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้ เสร็จแล้ วเรามาดูสิ่งที่เป็ นด้ านบวก
ว่าเราจะเตรี ยมพร้ อมอะไร สิ่งที่เป็ นด้ านบวกเราจะต้ องเสริมอะไรเข้ าไปอีก แต่สิ่งที่เป็ นด้ านลบ ก็มีความเชื่ออยู่อย่าง
ว่า ในวิกฤตนันจะมี
้ โอกาส เราต้ องปรับวิกฤตเป็ นโอกาสให้ ได้ พอมาดูของเพื่อน เราก็ได้ อะไรเพิ่มขึ ้นจากแต่ละโรงที่
อาจมองอะไรต่างจากเรา ความรู้แต่ละจุดมีความหมายของมันและเป็ นสิ่งที่ดี ถ้ าถามตรงนี ้มีประโยชน์ ก็เป็ น
ประโยชน์ ดิฉนั ติดใจตังแต่
้ เมื่อวาน ที่อาจารย์ให้ ปัน้ ดินน ้ามันว่าจะเอาไปให้ ครูในโรงเรี ยนปั น้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ถ้ าจะให้ สนุกลองเปลี่ยนเป็ นสานทางมะพร้ าว ทาหยวกกล้ วยก็ได้ แทงกล้ วยก็ได้ เพราะงาน
บางอย่างเป็ นงานศิลปะโบราณจะสามารถฟื น้ ได้ และผมคิดว่าในอนาคตงานที่เป็ นงานฝี มือยังขายได้ เสมอ เห็น
แนวโน้ มไหม ลูกคนมีสตางค์จานวนไม่น้อยมาเป็ น chef ร้ านอาหาร เปิ ดร้ านอาหาร เมื่อก่อนใครเรี ยนจบแล้ วมาเป็ น
พ่อครัว บ้ าแล้ ว แต่ตอนนี ้มันโก้ นะ ร้ านดังๆ เขาจะมี signature คือ อาหารจานเด็ดของ chef รสนิยมของโลก
เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร แล้ วอาหารไทยติดอันดับโลก ทังรสชาติ
้
ในแง่ของดีตอ่ สุขภาพเพราะมีสมุนไพรเยอะ แต่วา่
ไม่แน่ใจว่า ทางโรงเรี ยนจะสามารถทาให้ เห็นตรงนี ้ไหม เราอย่ าคิดว่ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้ านมัน
เป็ นนามธรรมนะ มันอยู่ท่ ีเราเอามาเชื่อมกับการ design อย่ างไร life style และความภูมิใจอย่ างไร ผมว่ า
สิ่งสาคัญหนึ่งสาหรับเด็กคือ ความภูมิใจ อาชีพอะไรก็ได้ ท่ เี ขาทาแล้ วภูมิใจ เขาเห็นคุณค่ าในความเป็ น
มนุษย์
ผมมองเห็น trend ของคนรุ่นใหม่จะใกล้ ๆ กัน เพียงแต่แต่ละชาติมนั จะมีบคุ ลิกของมันอยู่ เช่น เมื่อ ๒ ปี ที่
แล้ วมีโอกาสไปสอนที่เยอรมัน ๓ เดือน ผมพบว่า เด็กเยอรมันรุ่นนี ้เขาไม่เหมือนนักศึกษาเยอรมันรุ่นผม เขามีสมาธิใน
การเรี ยนน้ อยลง ระหว่างฟั งไปเรี ยนไปก็ดมู ือถือไปด้ วย ครูมหาวิทยาลัยก็บน่ นักศึกษารุ่นใหม่ แต่ที่เหมือนกันอีกอย่าง
หนึง่ คือ ความคิดสร้ างสรรค์เก่ง เด็กรุ่นใหม่ไม่วา่ ชาติไหนจะมีหวั พลิกแพลงเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ แต่สมาธิสนั ้
กว่าเดิม และน ้าอดน ้าทนไม่เหมือนเดิมเท่าไร นักเรี ยนเยอรมันยังมีน ้าอดน ้าทนเหมือนเดิมเพราะเป็ นบุคลิกของชาติที่
ฝั งลึก แต่หลายชาติ โดยเฉพาะประเทศไทย เด็กรุ่นใหม่ไม่คอ่ ยมีน ้าอดน ้าทนนะ ความอดทนน้ อยลง อาจจะถูก spoil
ไม่ทางานบ้ านเลย ถูพื ้นไม่เป็ นทังที
้ ่มีม๊อบ รุ่นผมต้ องลงลุย ลงเช็ดพื ้นเอง บ้ านไม้ ต้องลงเทียนไข พอไม่ได้ ใช้ มือทางาน
ก็ทาอย่างอื่นไม่คอ่ ยเป็ น บางคนอาจเริ่มทาเป็ นตอนอยูเ่ มืองนอก อยากกินอาหารไทยต้ องทากับข้ าวกินเอง ก็เริ่มทา
เป็ น สิ่งที่ผมชวนคุยที่น่าสนใจคือ แนวโน้ มบางอย่ างเป็ นกระแสแนวโน้ มของโลก คนรุ่ นนีห้ ัวคิดของเขา
เรื่องความคิดสร้ างสรรค์ เขาจะเก่ งแทบทัง้ โลก เพราะเทคโนโลยีเอือ้ สิ่งที่ส่วนใหญ่ ขาดคือความอดทน
แล้ วผมไม่ แน่ ใจเรื่ องจิตอาสา มนุษย์ สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ในชุมชนอาจจะลดน้ อยลงกว่ าเดิม ยกเว้ นมี
ไม่ ก่ ีชาติท่ ยี ังรักษาสิ่งที่เรียกว่ า social intelligence ไว้ ได้ ทาไมผมคุยเรื่องนี ้ เพราะผมไม่ เชื่อว่ า สังคมในโลก
จะเจริญได้ ถ้ามนุษย์ ต่างคนต่ างอยู่
หรื อเพราะผมอายุเท่านี ้ อาจารย์อายุขนาดนี ้ เราโตมาจากสังคมที่เกื ้อกูลกัน เราจึงโหยหา ผมไปดูใน
ต่างประเทศ สังคมที่ชว่ ยเหลือกัน พวกคนสวีเดน คนเดนมาร์ ก ถึงแม้ ไม่อบอุ่นต่อกันและกันเหมือนคนไทย แต่เขามี
สานึกในหน้ าที่พลเมืองสูง อะไรที่เป็ นของส่วนรวม อะไรที่เป็ นงานส่วนรวมเขาจะรับผิดชอบเขาจะทา ซึง่ หลังๆ มัน
หายไปพอสมควร ผมว่าสิ่งที่ท้าทายมาก อย่างที่หลายๆ โรงเรี ยนเขียนถึงการพยายามเชื่อมเครือข่ าย
กระบวนการสร้ างเยาวชน นอกจากการเรียนการสอนแล้ ว ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ใช้ ชุมชนมามีส่วนร่ วมด้ วย

ผมคิดว่ าเป็ นเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่ ๒ ผมเชื่อว่ าโลกยังต้ องการความมั่นคงทางอาหาร การเกษตรที่มี
คุณภาพยังเป็ นโอกาสอยู่ แล้ วงานฝี มือที่มีคุณภาพยังทารายได้ อยู่ ตอนนี ้มันเป็ นแนวโน้ มทัว่ โลกว่า พวกเรี ยน
หนังสือจบปริ ญญาหางานทาไม่คอ่ ยได้ ผมได้ คยุ กับเพื่อน เขาเล่าให้ ฟังว่ามีนกั เรี ยนชาวเยอรมัน เรี ยนจบทางด้ าน
สถาปั ตยกรรมมา ๓ ปี แล้ ว เป็ นเด็กเก่งด้ วย ออกแบบเก่ง แต่วา่ งงานไม่มีงานทา ๓ ปี แล้ ว ไปทางานรับเลี ้ยงเด็ก คอย
รับเลี ้ยงเด็กเป็ นจ๊ อบๆ ไป ตกงานขนาดนี ้ เป็ นสิ่งที่นา่ สนใจมาก สเปน กรี ซ คนเด็กรุ่นใหม่ตกงานเกือบ ๕๐ เปอร์ เซ็นต์
เพราะเรี ยนสูงเข้ ามหาวิทยาลัยไม่สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้ หวังการจ้ างงาน แต่เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ก็ไม่มี
การจ้ างงาน เป็ นเรื่ องที่ต้องคุยเรื่ องนี ้ เพราะโรงเรี ยนของอาจารย์สว่ นมากเป็ นโรงเรี ยนอยู่ตา่ งจังหวัดมันยังสัมผัสกับ
ดิน สัมผัสกับรากของแผ่นดิน จะดูแลทิศทางอย่างไร อย่ามัน่ ใจว่าเศรษฐกิจโลกจะดีตลอดไป ทาอย่างไรสร้ างคนให้
อยูร่ อดได้ ทา่ มกลางความผันผวนของเศรษฐกิจที่พลิกผัน ผมคิดว่าต่อไปการผลิตเด็กมาเป็ นลูกจ้ างเขามันจะไม่ใช่
แล้ ว ลูกจ้ างในบริ ษัท เด็กเสิร์ฟในโรงแรม ผมไม่แน่ใจ มันน่าจะวางรากฐานอะไรให้ เด็กมีความสามารถเป็ น
ผู้ประกอบการเล็กๆ ที่สามารถยืนอยูไ่ ด้ หรื อเปล่า ถ้ าทาแบบนี ้ต้ องเป็ นคนมีคณ
ุ ภาพละเมียดละไมในบางเรื่ อง มีบาง
คนขายกล้ วยหอมทอด รายได้ วนั ละ ๓,๐๐๐ บาท ชงชาขายรายได้ วนั ละ ๑,๐๐๐ บาท เขาไม่สนใจปริญญา ผมว่ามัน
เป็ นความท้ าทาย มันมีหลายอย่างในโลกเริ่มเปลี่ยน สิ่งที่เราจะเผชิญในอีก ๕ ปี ข้ างหน้ า ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สูง เด็กประถมอาจจะยังไม่ร้ ูสกึ แต่เด็กมัธยมเราเตรี ยมตัวให้ เด็กได้ สาหรับเรื่ องพวกนี ้ ไม่แน่ใจเป็ นการชวนคุยกัน
หลังจากดูเรื่ องราวต่างๆ ทัว่ โลกที่มีผลกระเทือนต่อกันและกัน
ผมยังคิดอยูเ่ รื่ องอาเซียน ตอนนี ้ถ้ าเราไปประเทศเพื่อนบ้ าน เขมร พม่า เขารู้วา่ เราพูดอะไร แต่เราไม่ร้ ูวา่ เขา
พูดอะไร เขารู้เขารู้เรา แต่เรารู้ แต่เราไม่ร้ ูเขา แล้ วต่อไปจะเป็ นอย่างไร มันมาจากไหน มันถูกสัง่ สมมาจากความ
ภาคภูมิใจสูงที่เราไม่เป็ นเมืองขึ ้นใคร เราก็จะ look down เพื่อนบ้ าน แต่ผมว่าต่อไปสถานการณ์จะเปลี่ยน เราจะมอง
เขาแบบนันไม่
้ ได้ อีกแล้ ว และต่อไปสิ่งที่ต้องระวัง พวกประเทศเหล่านี ้โดยเฉพาะเขมร คนหนุม่ คนสาวเยอะมาก
ประชากรเขมรอาจจะประมาณ ๑๕-๑๖ ล้ านคน เกือบ ๑๐ ล้ านคนเป็ นคนหนุม่ คนสาว นัน่ หมายถึงแรงงานทางการ
ผลิตสูง ของเราไม่กี่ปีข้ างหน้ าคนแก่จะมากขึ ้นเรื่ อยๆ คนแก่มนั เกี่ยวข้ องกับการผลิตของประเทศ ประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ตก
ลงเรื่ อยๆ เพราะเป็ นสังคมคนแก่ ไม่แน่ใจว่าถึง ๕๐ เปอร์ เซ็นต์หรื อยัง ไม่มีทางที่จะทาการผลิตได้ เหมือนเดิม
นอกจากใช้ บานาญ
เมื่อหลาย ๑๐ ปี ก่อน เราเคยพูดถึงเรื่ องลูกมากจะยากจน แต่ปัจจุบนั ประเทศที่พงุ่ ไปข้ างหน้ า คือประเทศที่มี
ประชากรมาก ผมไม่เคยนึกเลยเวลาอ่านหนังสือเศรษฐกิจ เขาบอกว่าต่อไปประเทศบังคลาเทศจะเป็ นประเทศที่รวย
ขึ ้นกว่าเดิม เพราะบังคลาเทศมีคนเกือบ ๒๐๐ ล้ านคน แล้ วอายุน้อยเยอะมากเลย แรงงานราคาถูก ฟิ ลิปปิ นส์เมื่อ
ประมาณ ๒๐ ปี มาแล้ วล้ าหลังจนกว่าไทย แต่ตอ่ ไปไม่แน่เพราะฟิ ลิปปิ นส์เขามีวยั รุ่นเยอะ เขาอาจเติบโต มีกาลังซื ้อ
แยะ แต่ของเรากาลังซื ้ออาจจะถดถอย ที่เล่าให้ ฟังแนวโน้ มทังหลายมี
้
อะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอให้ เราจับตา
ดูให้ ดี สิ่งแน่ๆ ไม่มีวนั ฟื น้ กลับ คือ อายุ มันมากขึ ้นเรื่ อยๆ สังคมไทยจะเปลี่ยนไป เด็กรุ่นใหม่เขาจะมองผู้สงู อายุ
อย่างไร เขาจะปฏิบตั ิตอ่ พ่อต่อแม่ตอ่ ครอบครัวอย่างไร และ ๒ ผมไม่แน่ใจว่า ระบบรัฐสวัสดิการของไทยจะดีพอไหม
พวกอาจารย์อาจจะคิดว่าโชคดีที่เป็ นข้ าราชการ แต่ไม่แน่วา่ เงินทองที่เราเคยมัน่ ใจ ต่อไปอาจไม่มนั่ ใจแล้ วก็ได้ สิ่งที่
น่าสนใจคือ กระบวนการต่ างๆ ในอนาคตมันต้ องผลักมาที่ตัวบุคคล หมายความว่ า ดูแลรับผิดชอบตนเอง
ดูแลสุขภาพตนเองให้ ดี ครอบครั วต้ องดูแลซึ่งกันและกัน ต้ องช่ วยเหลือซึ่งกันและกันให้ ดี เพราะว่าการเจ็บ

ไข้ ได้ ป่วยในโลกสมัยใหม่มนั แพงมหาศาล ป่ วยไปสักคนทังครอบครั
้
วแทบทรุด เพราะฉะนัน้ การดูแลซึ่งกันและ
กัน ให้ กาลังใจ ให้ ร่างกายมีสุขภาพดีมีความหมายมาก และ ๒ ผมไม่ คิดว่ ารัฐสวัสดิการของไทยจะแข็งแรง
ดังนัน้ สิ่งที่ต้องเติมคือ สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน งานที่หลายๆ โรงเรี ยนพูดถึงมันมีค่ามี
ความหมาย โรงเรี ยนคงจะไม่ ใช่ แค่ สอนหนังสือ อบรมเด็ก แล้ วล่ ะ แต่ เป็ นมากกว่ านัน้ เป็ นศูนย์ เชื่อมโยง
ศักยภาพของชุมชนเข้ าด้ วยกัน หลังจากนัน้ ต้ องดูแลซึ่งกันและกัน ถึงแม้ อาจารย์ จะเกษียณไปแล้ วก็ตาม
เพราะฉะนัน้ การวางรากฐานแบบนี ้มันน่าสนใจ ที่ต้องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับอนาคต
อีกด้ านหนึง่ อยากบอกว่า
สังคมไทยเมื่ออนาคตสุขภาพอนามัยเป็ นเรื่ องใหญ่ของคนจานวนมากในโลก
โดยเฉพาะประเทศที่มีผ้ สู งู อายุเยอะ และค่ายาแพง สมุนไพรจะมีความหมายขึ ้นมา การดูแลรักษาพยาบาลแบบ
โบราณจะมีความหมายขึ ้นมา การที่สอนเด็กฝึ กเด็กให้ มีความสามารถมีความรู้เรื่ องเหล่านี ้ ไม่มีใครปฏิเสธได้ ไม่ใช่วา่
เอาแต่การดูแลรักษาพยาบาลสมัยใหม่ จริงเท็จแค่ไหนลองพิจารณาดู เรื่ องพวกนี ้น่าสนใจ สิ่งที่เคยเป็ นอาชีพที่โก้ เท่
ต่อไปอาจจะยากขึ ้น มีไม่กี่คนจะไต่อนั ดับขึ ้นไปทาได้ แต่อาชีพทัว่ ๆ ไป คนทัว่ ๆ ไปที่ดแู ลตนเองได้ จัดการตนเองได้
ประกอบอาชีพได้ แล้ วไม่เป็ นภาระของสังคมอาจสาคัญกว่าก็ได้ ที่อาจารย์บอกว่าตัง้ เจตคติให้ เด็กมีค่านิยมที่
ถูกต้ องกับอนาคตชีวิตข้ างหน้ าจะเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับโรงเรี ยน
และผมคิดว่ าเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
บทบาท มันอยู่ท่ามกลางโลกที่ผันผวน เศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้ คนไม่ ประมาท และ balance ตนเองได้ ดี
มีกิจกรรมที่ถูกต้ อง รู้ จักประกอบสัมมาอาชีพที่อาจจะดูไม่ โก้ หรู หราแต่ ดูแลตนเองได้ ดูแลครอบครัวได้ นี่
เป็ นข้ อคิดที่อยากแลกเปลี่ยน
สิ่งที่อาจารย์ ทาไว้ ผมว่ ามันมีอะไรน่ าสนใจ ลองค้ นคว้ าต่ อ โลกไม่ มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ ว ขึน้ อยู่กับ
ว่ าประเทศไหนตื่นก่ อนกันก็จะพาตนเองรอดไปได้ ผมคิดว่ าโรงเรี ยนกับชุมชนเป็ นตัวสาคัญ หรือแม้ กระทั่ง
วัด โบสถ์ จะมีความสาคัญเชื่อมสิ่งเหล่ านีเ้ ข้ าด้ วยกัน พวกหน่ วยเล็กๆ เช่ น สถาบันโรงเรียน สถาบันชุมชน
สถาบันวัด มัสยิด โบสถ์ และครอบครัว จะเป็ นหน่ วยที่จะมีความหมายในอนาคตมากกว่ า นี่เป็ นสิ่งที่ผม
เห็นแนวโน้ มในอนาคต
____________________________________________________________________

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ทบทวนความรู้
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เรามาทบทวนความรู้กนั อีกทีสนๆ
ั ้ เราเริ่มต้ นด้ วยการฝึ กทา time line ซึง่ เห็นความสาเร็จ
เห็นความรู้ที่ใช้ ทังความรู
้
้ ที่จบั ต้ องได้ explicit knowledge และความรู้ที่ฝังลึก tacit knowledge เราพบว่ากุญแจที่
สาคัญ เวลาครูเล่าเองจะมี tacit knowledge เป็ นทักษะของครูแต่ละคนที่จะพลิกแพลง มีวิธีเล่าในวิชาต่างๆ เห็น
ความสาเร็จ และเราคลี่คลายอุปสรรคไปอย่างไร ใช้ ความรู้ และทักษะ แน่นอนเราไม่ได้ แก้ ไขปั ญหาได้ ทกุ อย่าง เพราะ
บางเรื่ องใหญ่เกินพวกเรา บางทีเป็ นเรื่ องของระบบ ของกระทรวงเองที่กดทับพวกท่านอีกชันหนึ
้ ง่ ท่านอาจมีงานเยอะ
หลายเรื่ อง ฉะนันการที
้
่จะมาจดจ่อกับเศรษฐกิจพอเพียงเรื่ องเดียวมันไม่ง่าย มีงานหลายอย่างต้ องทา นี่ก็เป็ นเรื่ องที่
เราเข้ าใจและพยายามปรับเท่าที่จะทาได้
ต่อมาเรามาเรี ยนรู้ เรื่ อง I we it เมื่อวานเราเห็นการพูดคุยในกลุม่ เล็กก็ดี เวทีเสวนาข้ างหน้ าก็ดี เราจะพบว่า
กุญแจสาคัญคือ we ความสัมพันธ์ระหว่างคนทางานด้ วยกัน แล้ ว we มันเกิดขึ ้นได้ เพราะ I แต่ละคนมี meaning ฟั ง
ครูรุ่นเด็ก generation ๓ เขาบอกว่า “ถ้ า ผอ.ได้ มาอยูก่ ลางใจหนู เต็มที่เลย” เพราะคนรุ่นใหม่ก็มีวิธีคดิ ของเขา วิธีการ
มองโลก วิธีการเข้ าใจของเขา มันเป็ นแต่ละยุคแต่ละสมัย มันถูกสร้ างขึ ้นมาไม่เหมือนกัน กุญแจของเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ ระเบิดจากภายใน ภาษาอังกฤษบอกว่า inner path เดินภายใน มนุษย์ตา่ งกันที่ภายใน สภาวะจิตภายใน
ตาใน ใจที่อยูข่ ้ างใน ตรงนี ้ต้ องอาศัยวิธีการที่การสื่อสารบังคับกันไม่ได้ มันต้ องมีอบุ าย มีกระบวนการ มีวิธีการ เราก็ร้ ู
ว่าแม้ กระทัง่ ครูด้วยกัน ครู ภาษาไทย ครูประวัติศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ มีสไตล์การรับรู้ การคิดไม่เหมือนกัน ครูสาย
สังคมอาจจะคล้ ายๆ กัน ครูวิทยาศาสตร์ ก็จะเป็ นอีกสไตล์หนึง่ แม้ พวกวิทยาศาสตร์ ด้วยกันเอง ผมค้ นพบว่าอาชีพ
วิศวเคมี วิศวเครื่ องกล วิศวไฟฟ้า ก็คิดไม่เหมือนกันเวลาไปทา training พวกวิศวเคมีก็คิดอย่าง มีบคุ ลิกอย่างหนึง่
วิศวเครื่ องกลก็มีบคุ ลิกอีกอย่าง ดังนัน้ ความละเอียดอ่อนที่จะเข้ าถึงใจของคนต้ องอาศัยการฟั งที่ดีและสังเกตที่ดี
และรู้วา่ จะพูดกับคนนี ้อย่างไร จะพูดกับคนนันอย่
้ างไร มันไม่มีรูปแบบที่เป๊ ะ ๑๐๐% ต้ องจูนเข้ าหากันตลอดเวลา นี่
เป็ นทักษะสาคัญ
อันที่ ๒ เราพบว่า ตัวผอ. ไม่ต้องทาอะไรมาก ให้ กาลังใจเด็ก รักษาวิสยั ทัศน์ให้ เหมือนเดิม เพราะทีมแกนนา
เป็ นตัวขับเคลื่อน เพราะผอ.ต้ องย้ ายไปเรื่ อย ผอ.คอยมาให้ กาลังใจ ช่วยให้ ข้อคิด หรื อช่วยชี ้แนะทิศทางก็พอ ที่เหลือ
พวกทีมครู พวกแกนนา นักเรี ยนเขาทาเองได้ เป็ นตัว we แล้ ว it จะมาเอง
สุดท้ ายเมื่อวานเราเรี ยนเรื่ องแนวโน้ มอนาคตที่จะมาเผชิญ เราต้ องเตรี ยมไปรับข้ างหน้ า ดังนัน้ สิ่งที่เรามาทา
กันนี ้ ที่เราทาเห็นอดีต ปั จจุบนั อนาคต และเตรี ยมรับมือกันอย่างไร เพราะเรารู้วา่ อนาคตข้ างหน้ านันจะไม่
้
ง่าย
สาหรับการศึกษาเลย เพราะว่าในระยะ ๒๐ ปี มานี ้เราไม่ได้ มาศึกษาทบทวนเรื่ องนี ้ให้ ดี ปล่อยมันไปเรื่ อยๆ
เพราะฉะนันการศึ
้
กษาเป็ นเรื่ องใหญ่ ซึง่ ว่าไปแล้ วมีไม่กี่ชาติในโลกที่ปรับตัวได้ เร็ ว ส่วนการศึกษาในเมืองไทย
ที่นา่ สนใจมันมีความท้ าทายจากข้ างนอก ท้ าทายจากข้ างนอกคืออะไร ครูไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะระบบของ
กระทรวงมันค่อนข่างบีบรัด ยกเว้ นมีพวกครูหวั กบฏหน่อยก็จะมีสไตล์ของตนเอง แล้ วตอนนี ้ผู้ปกครองก็ทาโรงเรี ยน

ทางเลือก โรงเรี ยนทางเลือกจะเกิดขึ ้นเรื่ อยๆ เราจะเห็นว่า supply side ฝ่ ายโรงเรี ยนไม่ร้ ูจะไปอย่างไรต่อ แต่
demand side ฝ่ ายผู้เรี ยนเริ่ มปรับท่าที นี่เป็ นตัวท้ าทายสถาบันการศึกษาในหลายๆ ที่ แต่ยงั ต้ องใช้ เวลา แม้ กระทัง่
ระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม พวกธุรกิจประกอบการเขาบ่นนักศึกษาว่าแย่กว่าเดิมเยอะ มีฝีมือไม่เท่าเดิม เพราะฉะนัน้
มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้ องปรับกระบวนการเรี ยนการสอนใหม่
มีมหาวิทยาลัยเอกชนเขาสร้ างหลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยกาลังถูกท้ าทาย สรรพสิ่งทังหลายในโลกนี
้
้ สถาบันเก่าๆ สถาบันต่างๆ ที่เคยดารงอยูก่ าลังถูกท้ าทาย วัด
ก็จะไม่ใช่ที่สอนธรรมะเหมือนเดิมต่อไป หลายๆ ที่มีการตังศาลาธรรมกั
้
นเอง โดยเฉพาะในหมูช่ นชันกลาง
้
จะมีการจัด
ที่รีสอร์ ท เชิญพระมาสอนธรรมะ แม่ชีหลายท่านเก่งมาก สอนปฏิบตั วิ ิปัสสนา ทุกอย่างถ้ าไม่ปรับตัว กาลังถูกท้ าทาย
นึกออกไหมครับ... คนแต่ละรุ่นจะมีวิธีคดิ ของเขา แล้ วเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเอื ้อต่อการออกนอกกรอบในหลายๆ
เรื่ อง ก็ฝากอาจารย์ไว้
มีขา่ วว่าอีก ๕ ปี ข้ างหน้ าครู จะเกษียณประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน เป็ นตัวเลขมหาศาล มีคาถามว่า แล้ วคุณจะ
จัดการกับครูรุ่นใหม่อย่างไร ต้ องให้ เขามีความมัน่ คงมัน่ ใจในเส้ นทางอาชีพนี ้ เพราะวิชาชีพครูไม่ใช่วิชาชีพรับจ้ างทา
ของ ผมเล่าเรื่ องราวต่างๆ ให้ ฟังเพื่อให้ เห็นว่า สรรพสิ่งทังหลายล้
้
วนเคลื่อนไม่มีวนั หยุดนิ่ง เราเรี ยนรู้อดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต และเห็นว่าโลกไม่เคยหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงไปอีก และการเปลี่ยนแปลงนี ้ยังเชื่อมัน่ ว่า
ระบบทุนนิยม บริโภคนิยมก็กาลังถูกท้ าทายจากพวกทางเลือกเหมือนกัน
______________________________________________________________________

System Dynamic
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ผมจะให้ พวกคุณเรี ยนรู้อนั หนึง่ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิธีคิดกระบวนระบบ system thinking
ซึ่งมันมีหลายสไตล์ ผมจะเอาสไตล์ ง่ายๆ มาใช้ ที่เรี ยกว่ า system dynamic ระบบพลวัต
เพื่อจะได้ เห็นชัดๆ เอาเรื่องอ่ างนา้ ในห้ องนา้ มาเป็ นตัวอย่ างของ system dynamic และใช้ ตรงนี ้ในการ
เรี ยนรู้ทาแบบฝึ กหัดกัน สมมุตวิ า่ การปล่อยให้ น ้าไหลเข้ าในอ่าง in ปล่อยออก out ถ้ าผมปล่อยให้ น ้าไหลเข้ าใน
อัตราส่วนเท่ากับน ้าไหลออก น ้าในอ่างจะเป็ นอย่างไร สมมุตวิ า่ ปริมาตรของท่อเท่ากัน ความเร็วการไหลของน ้า
เท่ากัน น ้าในอ่างจะเป็ นอย่างไร ถ้ าเป็ นกราฟจะเป็ นเส้ นกราฟระดับน ้าจะคงที่ไปเรื่ อยๆ in เท่าเดิม out เท่าเดิม แต่ถ้า
in เข้ าเยอะๆ แล้ วเราปิ ดก๊ อกน ้าออก ระดับน ้าก็จะเพิ่มขึ ้น ถ้ าน ้าเต็มแล้ วผมปิ ด in และ out อย่างเดียว น ้าจะลดลง ถ้ า
เราอยากดูระดับน ้า เราดูที่กราฟ ถ้ าเราจับพวกนี ้ได้ สถิติทงหลายมั
ั้
นจะเป็ น pattern ประเภทหนึง่ เราจับ pattern ได้
เราจะมีวิธีเข้ าใจเรื่ องราวต่างๆ ได้ หลายสิ่งมี pattern ที่ถ้าเราจับหลักได้ เราก็พลิกแพลงได้ เราจะใช้ ตวั นี ้เป็ นตัวเดินใน
การทาความเข้ าใจเรื่ อง system thinking ที่เป็ น system dynamic เราจะเรี ยกมันว่า stock and flow

Stock คือ จัดเก็บ เหมือนจัดเก็บ stock แล้ วปล่อยให้ ไหล เริ่มต้ นก็เหมือนกับเราอยูใ่ นอ่างน ้า โดยแต่ละที่จะ
มีก๊อกน ้าหรื อวาลว์เปิ ดปิ ดไว้ control การไหลเข้ าไหลออกของน ้า ก๊ อกน ้าในรูปมีก๊อกเดียวแต่ความเป็ นจริงมีหลาย
ก๊ อกได้ เวลาเราจัดระบบ ทุกระบบจะมีเป้าหมาย เมื่อระบบระบบหนึง่ สร้ างขึ ้นมามันจะมีเป้าหมาย โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นระบบหนึง่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายชัดเจน ทุกโครงการ/ทุกระบบมีเป้าหมายชัด
สมมุตวิ า่ การปล่อยให้ น ้าไหลเข้ าเรื่ อยๆ จนถึงระดับที่ปรารถนา ระดับน ้าที่ปรารถนาในอ่างน ้าคือเป้าหมาย ถ้ าเราจะ
อาบน ้าเปิ ดทังก๊
้ อกน ้าร้ อน ก๊ อกน ้าเย็นให้ ได้ ตามระดับที่ปรารถนา แล้ วเราจะลงไปแช่ในอ่างน ้า เป้าหมายคือ ได้
stock ตามที่ปรารถนา
สิ่งที่เราทาคือ ตอนแรกเช็คก่ อนว่ านา้ ใน stock มีเท่ าไร ดูก่อนว่ าตรงตามเป้าหมายที่เราต้ องการหรือ
ยัง เป้าหมายต้ องการให้ บรรลุระดับเท่ านี ้ แต่ ในความเป็ นจริง stock คือความจริง สภาพความจริงถึงระดับ
ไหน เพราะฉะนัน้ มันจะมีช่องว่ างระหว่ างความจริงกับเป้าหมาย เราก็ต้องเช็คดูว่าก๊ อกนา้ ที่ปล่ อยออกเปิ ด
ทิง้ ไว้ หรือเปล่ า แล้ วก็ไปเปิ ดก๊ อกนา้ ไหลเข้ า เพื่อให้ ระดับนา้ มันเพิ่มเติมขึน้ นี่คือการ control เพราะฉะนัน้
รู ปแบบนีม้ ันเป็ นหัวใจของ system dynamic นี ้คือ control ควบคุมระบบไปสูเ่ ป้าหมาย การควบคุมนี ้เราต้ องดู
ด้ านไหลเข้ ากับด้ านไหลออก control ด้ านไหลเข้ ากับไหลออกให้ ดี ดูวา่ ด้ านไหนมันเป็ นตัวที่ทาให้ เราไม่ได้ ตาม
เป้าหมาย โดยส่วนใหญ่แล้ ว ในการให้ น ้าได้ ระดับตามเป้าหมายเราจะดูด้านไหลออกก่อน ถ้ าไม่ดไู หลออก ไหลเข้ า
เท่าไหนก็เปิ ดทิ ้งเท่านัน้ ไม่มีขยับ เราก็ต้องดูไหลออกก่อน ปิ ดก่อนแล้ วค่อยๆ ไหลเข้ ามา แม้ จะมาที ละหยดเดี๋ยวก็เต็ม
ไหลออกในที่นี ้คือ ด้ านลบ ทาไมมันรั่วไหล ด้ านที่มนั แย่ อ่อนแอ ปิ ดด้ านลบก่อนแล้ วค่อยจัดการเติมด้ านบวก ถ้ า
ด้ านลบ ด้ านรั่วไหลไม่ปิดมันก็เหมือนกับกระเชอก้ นรั่ว
ในที่นี ้การควบคุมระบบไปสูเ่ ป้าหมาย มันจะนามาใช้ กบั ระบบสังคมได้ อย่างไร อธิบายเรื่ องน ้าจะเข้ าใจง่าย
แต่มนั จะประยุกต์ใช้ ในระบบทางสังคม ระบบนิเวศน์ได้ อย่างไรบ้ าง ตัวอย่างง่ายๆ เรื่ องการมีเงินมีทองใช้ เรื่ องหนี ้สิน
ถ้ าอาจารย์ต้องการเก็บเงินไว้ ปลูกบ้ านใหม่ ซื ้อรถใหม่สกั คัน สิ่งที่อาจารย์ต้องทาคือ ดูเงินในกระเป๋ า มีเงินเก็บเท่าไร

อย่างไร ถ้ าเป็ นข้ าราชการครูก็จะทราบว่ามีรายได้ ประจาแน่นอน กว่าจะเกษียณ รู้ รายได้ เท่าไรชัดเจน สิ่งที่จะต้ องทา
คือมีรายจ่ายอะไรบ้ าง ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นเพื่อให้ ปริ มาณของการ stock เงินที่ต้องเก็บออม หรื อส่งดอกเบี ้ย
ธนาคารได้ ตามปรารถนา
หรื อเราเอาไปใช้ ในการจัดการระบบนิเวศน์ก็ได้ หลายประเทศในสแกนดิเนเวีย เขามีความสามารถในการ
ผลิตสินค้ าที่ทาจากไม้ ที่มีการโฆษณาเยอะคือ สินค้ าของ IKEA ซึง่ เป็ นของสวีเดน สวีเดนปลูกต้ นสนเยอะ เป็ นไม้
เนื ้ออ่อน เขามีวิธีการเอาต้ นสนมาทาให้ มีคณ
ุ ภาพแล้ วผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ขายเยอะมาก เขาทาแบบนี ้มาเป็ น ๑๐๐ ปี
แต่ป่าสนเขาไม่เคยลด เพิ่มขึ ้นด้ วยซ ้า เพราะเขามีการรักษาป่ าสนเขาไม่เคยลด ทังที
้ ่มีการตัดใช้ ทงปี
ั ้ แต่การตัดของ
เขาไม่ใช่ตดั ทีเดียวเรี ยบหมด เขาตัดเป็ นแปลงๆๆ แล้ วปลูกเป็ นแปลงๆ ให้ มนั โตวนกลับมาใหม่ ตัดแล้ วปลูก สภาพป่ า
ก็คงเดิม ของเราตัดลูกเดียวไม่เคยปลูก เกือบหมดทังประเทศ
้
ไม้ มีคา่ ของประเทศจานวนมากต้ องใช้ เวลา ๒๐-๓๐ ปี
แต่ไม่มีใครใส่ใจ เดี๋ยวนี ้กลายเป็ นของแพง... นี่คือการพยายามควบคุมระบบ การตัดทิ ้ง การทาลายมันทาให้
เป้าหมายการรักษาป่ า ความยัง่ ยืนของป่ าของเราไม่บงั เกิด
เราสามารถเอามาใช้ กบั ชื่อเสียงของโรงเรี ยน คนจานวนไม่น้อยอาจไม่มีเงินทองมากแต่มีเครดิตสูง คนให้
ความเชื่อถือ ไว้ วางใจ เวลาขอความช่วยเหลือใครเขามักจะให้ การเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็ นการไหลออก/ด้ านลบ ถ้ า
ชื่อเสียงตกต่ายากแล้ ว ขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือก็ยากแล้ ว ไหลเข้ าคือ การสร้ างชื่อเสียง สร้ างการยอมรับ
เราจะเห็นว่าโรงเรี ยนจานวนไม่น้อย ทังๆ
้ ที่การเรี ยนการสอนไม่ใช่จะดีกว่าโรงเรี ยนในต่างจังหวัด เดี๋ยวนี ้โรงเรี ยนใน
ต่างจังหวัดระดับมัธยมก็สร้ างนักเรี ยนเก่งๆ เยอะ แต่คนยังติดโรงเรี ยนมีชื่อ จึงต้ องมีสวนกุหลาบ ๑ สวนกุหลาบ ๒
เตรี ยมอุดม เตรี ยมอุดมพัฒนาการ ติดชื่อ แต่จริงๆ แล้ ว โรงเรี ยนต่างจังหวัดมีครูดีๆ เยอะ ผมเชื่อว่าการเรี ยนการสอน
ที่ดีอยูท่ ี่ความสัมพันธ์ของครูกบั นักเรี ยน ถ้ าครู ถ้าตังใจสอน
้
ใส่ใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี นักเรี ยนจะเรี ยนได้ ดี ครูมี
ความสามารถสอนนักเรี ยนได้ ดีเสมอ ไม่ต้องเป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสียง ขอให้ ครู รักในงานของตนเอง อย่างอื่นมันก็ทนั
กันทังนั
้ น้ อยากบอกว่า สิ่งที่คนยึดถือคือ เครดิต หน้ าตา แต่เครดิตจะยัง่ ยืนอยู่ที่การกระทาไม่ใช่การสร้ างภาพ ภาพ
สร้ างได้ สกั พัก แต่ความจริงจะไล่ทนั ไปไม่รอด เพราฉะนัน้ ความจริงสาคัญที่สดุ ในการสร้ างเครดิต
นี่คือ system dynamic หรื อระบบพลวัต โดยใช้ เรื่ อง stock and flow อาจารย์ต้องสนใจว่าก๊ อกน ้าไหลเข้ า
ไหลออกมีกี่ก๊อก ปั จจัยตัวแปรการควบคุม เกลียวหวานหรื อเปล่าปิ ดอย่างไรก็ปิดไม่ลง อาจต้ องทาก๊ อกใหม่ก็ได้
ทีนี ้อาจารย์ต้องกลับไปนัง่ ในกลุม่ โรงเรี ยน ลองคุยกันดูว่า ที่เราเรี ยนรู้ด้วยกัน ทบทวนอดีตถึงปั จจุบนั โดย
ผ่าน time line เห็นอนาคตที่มนั จะเกิดขึ ้นข้ างหน้ า เราเรี ยนรู้เรื่ อง I we it มาแล้ ว ๓ มิติ ๓ ระดับ วันนี ้เติมสุดท้ ายด้ วย
system thinking การควบคุมระบบให้ ไปสูเ่ ป้าหมาย การควบคุมปั จจัยตัวแปร (variable) อาจารย์ ลองคุยกันดูใน
กลุ่ม เป้าหมายที่เราวางไว้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะโรงเรี ยนทัง้ หมดที่มาเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ฯ
แล้ ว เป้าหมายของท่ านลองมาทาให้ แจ่ มชัดว่ าคืออะไร แล้ วจะควบคุมปั จจัยตัวแปรให้ ไปสู่เป้าหมาย
อย่ างไร มันมีช่องว่ างระหว่ างความจริงกับเป้าหมายไหม ถ้ ามีช่องว่ าง อาจารย์ ลองควบคุมปั จจัยตัวแปร
แต่ ผมฝากให้ คุมด้ านไหลออกก่ อน แล้ วค่ อยเติมไหลเข้ า
ผู้เข้ าร่วมทากิจกรรม system dynamic ของแต่ละโรงเรี ยน
เสร็ จแล้ วผู้เข้ าร่วม shopping idea ผลงานของทังหมด
้

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ของศรี วิชยั ผมยังงงๆ ที่เป็ นรูปก้ างปลา เลยไม่ร้ ูวา่ ด้ านบวกอยู่ตรงไหน ด้ านลบอยู่ตรงไหน มัน
ไม่ใช่ system dynamic ผมยังงงๆ นิดหน่อย แต่ถ้าคิดว่าตนเองเข้ าใจ stock เข้ าใจน ้าไหลเข้ าไหลออกก็ OK

Stock & Flow

ของโรงเรียนศรีวิชยั วิทยา

อ.วาริน รอดบาเรอ: อันด้ านล่างไหลออก ด้ านบนไหลเข้ า
คุณศศินี ลิม้ พงษ์ :
เขียนอธิบายนิดหนึง่ ตรงนี ้บวก ตรงนี ้ลบ
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: จริงๆ รูปอ่างน ้ามันจะทาให้ เราเข้ าใจ จะได้ เช็ค stock ด้ วยว่า stock ของเราอยูแ่ ค่ไหน อย่าง
กลุม่ บ้ านคลองไครบอกชัดเจน สภาพจริงคือ stock ของเขา พยายามทาเรื่ อง stock ให้ ชดั สภาพจริงนักเรี ยนบุคลากร
มีความรู้ความเข้ าใจประมาณ ๖๕ เปอร์ เซ็นต์ ขาดช่วงการขยายผลให้ บคุ คลภายนอก เช็คแบบนี ้ อันไหนที่ทาแล้ วมา
เพิ่มเติมได้ การเช็ค stock ทาให้ ร้ ูชอ่ งว่าง การรู้ช่องว่างทาให้ เรารู้ว่าต้ องควบคุมด้ านลบหรื อว่าไหลออกอย่างไร และ
จะเพิ่มด้ านไหลเข้ าอย่างไร เพื่อจะเร่งให้ มนั ได้ มากขึ ้น การมี stock ที่ชดั เจนมันทาให้ เราแม่นยาขึ ้น ใช้ การอธิบายเชิง
ปริมาณมีอยูก่ ี่เปอร์ เซ็นต์มาช่วย

Stock & Flow

ของโรงเรี ยนบ้ านคลองไคร

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: stock ของโพนทองมีเท่าไร เติมปริมาณหน่อย เพราะอย่างไรนักเรี ยนมาแล้ วต้ องไป ครูจะมี
บทบาทสาคัญ process ที่ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจจึงอยูท่ ี่ครูเป็ นหลัก ถ้ านักเรี ยนใช้ กบั ชีวิตก็ยิ่งดี

Stock & Flow ของโรงเรี ยนโพนทองวิทยายน

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ของจุฬาภรณฯ ก็มีตวั เลขชัด ถึงแม้ มนั ไม่ได้ แป๊ ะ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ แต่ทาให้ เราเข้ าใจชัดขึ ้น
ตัวเลขของนักเรี ยนเข้ าใจน้ อยลง ตัวเลขจานวนครูน้อยลง เป็ นตัวเลขที่มีความหมายระดับหนึง่ ทาให้ เราเข้ าใจชัดขึ ้น

Stock & Flow ของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: SWOT เป็ นกระบวนการหนึง่ ในการค้ นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อันตราย เมื่อวานผมให้ ทา
โอกาสและอันตราย คือ เรื่ องแนวโน้ ม วันนี ้มาเช็คเรื่ องจุดแข็งจุดอ่อน คือ ไหลเข้ าไหลออก ทาไมผมไม่ให้ ทาเรื่ องจุด
แข็งจุดอ่อน ทาไมต้ องน ้าไหลเข้ าไหลออก เพราะมันเข้ าใจง่าย และมัน dynamic เพราะสรรพสิ่งมันเคลื่อน... SWOT
ก็ดี แต่มนั แข็งหน่อย แต่สิ่งที่เราพยายามทา มันมี dynamic ตลอดเวลานี่คือ system thinking ส่วนหนึง่ ง่ายๆ ของ
system thinking เพราะโรงเรี ยนนัน้ dynamic ครูเข้ า ครูออก เกษี ยณบ้ าง มาใหม่บ้าง นักเรี ยนเข้ า นักเรี ยนออก
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ชุมชน นักเรี ยนกับชุมชนมันมี dynamic จริงไหม เพราะฉะนัน้ สิ่งที่ผมฝากไว้ หัวใจของ
การทาเรื่ องที่เป็ นระบบคือ พยายามทาให้ ง่าย พยายามให้ รูปมันง่าย คนเห็นปิ๊ งนึกออก อาจวาดรูปอะไรก็ได้ พลิก
แพลงได้ แต่ขอให้ คนเขาเข้ าใจ อย่าทาให้ เขางง แต่อย่างน้ อย
๑) เห็นสภาพความจริง stock ของเราอยู่ตรงไหน ช่ องว่ างมีอะไรบ้ าง เป้าหมายคืออะไร บางเรื่อง
ทาให้ เรี ยบง่ ายก็ได้ ไม่ ต้องพลิกแพลงมาก ลองทาดูแล้ วลองจับ pattern ให้ ได้ ว่าต้ องการอธิบายอะไร
pattern นีต้ ้ องการให้ เห็น dynamic นา้ ไหลเข้ านา้ ไหลออก
๒) เวลาพูดถึง stock อย่ ามองแค่ ในโรงเรียนอย่ างเดียว เพราะความสาเร็จของพวกเราเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลายพืน้ ที่ stock มันไปเกี่ยวกับชุมชนด้ วย ซึ่งแต่ ละโรงเรียนไม่ เท่ ากัน อย่างเช่น

โรงเรี ยนเล็กๆ แต่ stock ของเขาอยู่กบั ชุมชนเป็ น stock ที่สาคัญ บางทีเป็ น stock ที่จบั ต้ องได้ เช่น ชุมชนเอา
ข้ าวเปลือกมาให้ โรงเรี ยน ชุมชนเอามาให้ นกั เรี ยนจะได้ ไม่ต้องห่วงเรื่ องอาหารกลางวัน บางที stock ของบางโรงเรี ยน
กลายเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ่านปราชญ์ชาวบ้ าน
stock บางอย่างเป็ นเชิงคุณภาพ การเช็ค stock ให้ ละเอียดสาคัญมาก อย่ามองแค่ตวั โรงเรี ยนเราเอง เพราะ
ท้ ายสุดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น dynamic ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน เพราะเด็กต้ องกลับไปชุมชน บางโรงเรี ยนทาได้ ดี
สะเทือนไปที่พอ่ แม่ เด็กหลายๆ คน เวลาตื่นขึ ้นมาพ่อแม่ต้องปฏิบตั ิตาม เด็กบางคนเปลี่ยนแปลงนิสยั ได้ แล้ วเขาไป
สอนพ่อแม่ “ทาไมไม่แยกขยะ” “ทาไมไม่อย่างนันอย่
้ างนี ้” ฝากไว้ ด้วย
เพราะฉะนันการเช็
้
ค stock เห็นทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ
๓) stock มีทงั ้ ในโรงเรี ยน นอกโรงเรียน สภาพแวดล้ อม เป็ นทัง้ เชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ กับ
ชุมชน และเป็ นทัง้ กายภาพ เช่น มีนา มีป่ารอบชุมชน มีป่ารอบชุมชนช่วยให้ เด็กๆ เรี ยนรู้ได้ เร็วขึ ้นเยอะเลยใน
หลายๆ เรื่ อง แต่บางโรงเรี ยนไม่ได้ มีแบบนัน้ โรงเรี ยนใหญ่ๆ เช่น ดาราวิทยาลัย ปรินส์รอยแยลส์ เป็ นโรงเรี ยนในเมือง
ก็ต้องไปหาอีกอย่าง อาจารย์ก็ต้องพลิกแพลง ทาให้ การเรี ยนการสอนต้ องพลิกตามไปด้ วย
เรื่ องของครูเป็ นเรื่ องธรรมดามาก ไม่มีครูทงหมดที
ั้
่จะเข้ าใจ ผมคิดว่าตัวเลขจะช่วยบางอย่าง ถ้ าอาจารย์
สามารถลงละเอียดได้ ว่า ครูเหล่านี ้เป็ นครูวิชาประเภทไหน จะเห็นได้ ชดั เจนว่าครูสงั คมและครูวิทยาศาสตร์ จะมีสไตล์
ในการคิดไม่เหมือนกัน และที่สาคัญคือ generation ของครูไม่เหมือนกัน ถ้ าคิดละเอียดเราจะรู้วธิ ีเข้ า สไตล์นี ้ต้ องมี
วิธีการจูงใจแบบนัน้ สไตล์นนต้
ั ้ องมีวิธีการจูงใจแบบนี ้ ถ้ าเรามองในอนาคต ครูที่ตงใจ
ั ้ เอาจริงเอาจัง ครูแกนนาที่
ทุม่ เทเต็มที่อีก ๓ ปี เกษี ยณ ต้ องเตรี ยมตัวแล้ ว ถ้ าเป็ นครูแกนนารุ่นกลางอีก ๑๐ ปี เกษียณ อีก ๑๕ ปี เกษียณจะต้ อง
เตรี ยมตัวอย่างไร เพราะอย่างที่บอกเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่ องง่าย ต้ องใช้ เวลา แต่เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติ
มีคณ
ุ ค่าต่อโลกอย่างมาก นี่เป็ นความภูมิใจต่อตัวฉัน มี meaning ต่อตัวฉันและโครงการ
_________________________________________________________________

check out
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ผมอยากให้ แต่ละท่านนัง่ ครุ่นคิดทบทวน สิ่งที่เราเรี ยนรู้ถ้าบูรณาการความรู้นี ้เข้ าด้ วยกัน
อาจารย์จะบูรณาการอย่างไร ไปใช้ ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ จะบูรณาการความรู้ตา่ งๆ เหล่านี ้อย่างไร ใช้
เวลา ๓ -๔ นาที บันทึกความคิด การเรี ยนรู้มนั ต้ องมีการสรุปทาให้ ตกผลึกเพื่อนาไปใช้ ได้ อย่างแม่นยา ช่วงนี ้ในภาษา
KM เรี ยกว่า internalize ทาความรู้ให้ เข้ าไปอยูใ่ นตัวตนของเรา

ผู้เข้ าร่วม check out ในกลุม่ ย่อย

อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ท่านใดอยาก check out ในวงใหญ่ พูดอะไรสันๆ
้ ให้ ผมได้ ฟัง ให้ เพื่อนๆ ได้ ฟัง เชิญครับ

อ.สุรินทร์ ดาหลวงมาตร:
สิ่งที่ผมได้ ใน ๓ วัน มันเป็ นประสบการณ์จะบอกว่า ใหม่มาก เพราะว่าไม่เคยเกิดใน
การอบรมมาก่อน ทังการเดิ
้
นคุยกัน เป็ นการจัดกิจกรรมแบบไม่เป็ นทางการ แม้ แต่ตวั วิทยากรผมยังงง ท่านอาจารย์
ยังแต่งตัวสบายๆ พวกเราก็สบายๆ ไม่ซีเรี ยส แต่สิ่งที่ได้ มากกว่าที่ไปนัง่ ฟั ง นัง่ อบรมเหมือนที่ผา่ นมา สิ่งที่ได้ ผมทา
เป็ นข้ อๆ คือ
๑. ได้ พลัง พลังที่เกิดจากใจสามารถไปแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ มากเลย เหมือนที่ผอ.ว่า เหมือนที่น้องๆ ว่า ต้ องไปนัง่
กลางใจ วันนี ้เกิดขึ ้นในใจผม
๒. ได้ กลยุทธ์จากท่านวิทยากรที่ให้ ไป เป็ นกลยุทธ์ใหม่สาหรับผม ถ้ าเอาไปใช้ ได้ ผลแน่นอน เพราะตัวผมเอง
ได้ ผลกับผมแล้ ว ผมรู้แล้ วว่าถ้ าทาอย่างนี ้ได้ ใจเพื่อนด้ วย
๓. ที่ผา่ นมา เราทราบเบื ้องหลัง ทราบปั จจุบนั แล้ วอนาคตจะต้ องทาอะไร กลับไปต้ องทาอะไร
๔. อีกสิ่งหนึง่ ได้ จากการดูหนัง ความสุขของคนมันไม่ใช่เราเด่นคนเดียว เราทาคนเดียว ถ้ าทาเป็ นทีมมีพลัง
มากกว่าที่จะทาคนเดียว
๕. บางอย่างที่เป็ นความคิด แนวคิดมันจับต้ องไม่ได้ อาจารย์ทาให้ ผมจับต้ องได้ เป็ นรูปธรรมได้ ผมประทับใจที่
หลายโรงเรี ยนต่างคนต่างปั น้ ใครปั น้ อะไรมา ผมยังงงว่ามันจะมาเป็ นเรื่ องเดียวกันได้ อย่างไร โดยเฉพาะ
โรงเรี ยนจุฬาภรณฯ กลับเป็ นเรื่ องเดียวกันได้ ปั น้ คนละอย่าง อันนี ้ประทับใจมาก กระบวนการคิดอย่างนี ้มัน
เป็ นกระบวนการคิดที่จบั ต้ องได้ เป็ นรูปธรรมได้ ผมทึง่ มาก
๖. ชื่นชมท่านวิทยากร ที่ทาให้ ผมได้ เรี ยนรู้ ทราบจุดอ่อนของตนเอง กลับไปจะแก้ ไขจุดอ่อน ทราบจุดแข็ง เอาไป
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สุดท้ ายผมว่างานนี ้จะขับเคลื่อนได้ แน่นอน
อ.กัญพิมา เชื่อมชิต: สิ่งที่คดิ ว่าได้ และมองว่าได้ มากคือ ได้ เห็นความมหัศจรรย์ในใจเรา ที่เราได้ เจออะไรมากมาย
ที่เป็ นประโยชน์ที่จะนากลับไปทา ตัว time line ของอาจารย์นี่แหละจะกลับไปทาห้ องประวัติศาสตร์ ของโรงเรี ยนจุฬา
ภรณฯ ให้ คนเห็นว่าโรงเรี ยนจุฬาภรณฯ เคลื่อนมาได้ อย่างไรในอดีต ปั จจุบนั แล้ วอนาคตจุฬาภรณฯ จะทาอย่างไร
อ.มัทนี สีมา: หนูขอแบ่งเป็ น ๒ ประเด็นคืออันแรก บูรณาการกับเด็ก ๒ บูรณาการกับตนเองและโรงเรี ยน
อันแรก บูรณาการกับเด็ก เพราะหนูเป็ นครูผ้ สู อนธรรมดา ไม่ได้ มีตาแหน่งสูง วันๆ ก็จะขลุกอยูก่ บั เด็ก การที่
เราเรี ยนรู้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ เรามองและเข้ าใจธรรมชาติของเด็ก ธรรมชาติของผู้เรี ยนต่างกัน เหมือนกับบัว
๔ เหล่า บางคนเก่งมากบางทีเก่งกว่าครูเสียอีก รองลงมาก็เก่ง แล้ วก็ปานกลาง แล้ วก็ระดับไม่เก่งเลย ถ้ าเรารู้ตรงนี ้
เราจะสามารถเข้ าใจเขาและออกแบบการสอนเขาได้ ตรงจุด อย่างคนเก่งมาก และเก่งเราอาจจะสอนครัง้ สองครัง้ เขา
ก็ร้ ูเรื่ อง คนปานกลางไม่หว่ งมากก็ปล่อยได้ แต่กลุม่ ที่ต้องดูแลพิเศษ ต้ องสอนแล้ วสอนอีกหรื ออาจต้ องเพิ่มแบบฝึ กหัด
ตรงนี ้หนูว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ครูผ้ สู อนอย่างหนูมากที่จะนาไปสอนเขา
ส่วนที่สอง บูรณาการกับตัวเองและโรงเรี ยน คือ ขอบอกว่าประทับใจในข้ อคิดและกระบวนการสุดท้ ายคือ
stock and flow คือ ควบคุมระบบสูเ่ ป้าหมาย หนูมองว่าระบบนี ้ดี stock คือต้ นทุน หรื อความจริง เพราะความจริงคือ
ปั จจุบนั ที่เราทาได้ คือการที่เรามองตนเองแบบนี ้ทาให้ เราเข้ าใจตนเองที่เป็ นอยู่ แล้ วที่อาจารย์บอกว่ามีตวั นาเข้ าคือ
โอกาส และ out คืออะไรบ้ างที่ไหลออก เมื่อเข้ าใจตนเอง เรามองว่าโอกาสมีอะไร อะไรบ้ างที่ไหลออก เราก็มาคิดวิธี
ว่าตัวควบคุมแก้ ปัญหาตรงกลาง เราจะควบคุมอย่างไรให้ ไหลเข้ าออกเท่ากัน หรื อสิ่งที่ดที ี่สดุ คือไหลเข้ ามากกว่าไหล
ออก แล้ วมันเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึง่ ผลพลอยได้ คือ stock ที่เคยมีแค่ ๓ ถ้ าเราทากระบวนการนี ้ต่อไปน ้าอาจเพิ่มขึ ้น

ทวีคณ
ู อาจเพิ่มเป็ น ๖ หรื อวันหนึง่ มันจะลดลงมันคงลดลงเหลือ ๕ หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น ๗ ก็คงเป็ นเรื่ องที่ดี แต่กราฟมัน
คงไม่ไหลลงมากกว่านี ้ เพราะการอยู่ในระดับคงที่อย่างนี ้เรี ยกว่า ความมัน่ คง ความยัง่ ยืนหรื อเปล่าไม่แน่ใจ นี่คื อผล
พลอยได้ ที่หนูประทับใจค่ะ
อ.ปวิน เจียไพบูลย์ : ผมคิดว่าแต่ละกระบวนการมีจดุ ที่จะไปกระทบใจของแต่ละคน อาจจะกระทบทุกคนแต่วา่
จะแตกต่างกันบ้ าง แล้ วในบริบทที่ตา่ งกันของแต่ละโรงเรี ยนคงรู้แล้ วว่าจะเอาไปใช้ อย่างไร จะเอากระบวนการไหน จะ
ปรับใช้ อย่างไรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด สาหรับตนเองแล้ วคิดว่าทุกกระบวนการเป็ นสิ่งที่เมื่อตกผลึกแล้ ว ทาให้ ตนเอง
ได้ รับข้ อคิดที่ดีมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั น้ ดินน ้ามัน อย่างที่อาจารย์บอก การสื่อสารสาคัญ ถ้ าบางครัง้ เจตนา
เราดี แต่ผ้ รู ับสารไม่สามารถจะรับในสิ่งที่เราต้ องการสื่อสารได้ ถกู ต้ อง ต่อให้ เราเก่งขนาดไหน สุดท้ ายองค์กรหรื อการ
ขับเคลื่อนจะไปไม่รอด
ผมชอบที่สดุ คือการปั น้ ดินน ้ามัน design thinking และอีกส่วนที่ประทับใจคือการชมภาพยนตร์ ผมมองว่า
เวลาเรามาชมภาพยนตร์ เราอยูใ่ นอิริยาบถที่ผ่อนคลายแล้ วสมองเราจะคิดตามแล้ วมันจะตกผลึก
สุดท้ ายถ้ าเรากลับไปจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ าเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง อย่างที่ในหนังบอกว่า “เมื่อเรา
เปลี่ยนความคิดการกระทาก็เปลี่ยน” ถ้ าเรากลับไปแล้ วเรารู้วา่ เราได้ ประโยชน์นะ แต่สดุ ท้ ายเราก็เหมือนเดิมในตัวตน
ของตนเอง ถ้ าไม่มีใครทา เราต้ องเริ่มต้ นเปลี่ยนที่ ตนเองก่อน เมื่อเราเปลี่ยนที่ตนเอง เด็กอาจจะเปลี่ยน เพื่อนร่วมงาน
อาจจะเปลี่ยน สุดท้ ายมันจะเป็ นกระบวนการที่สง่ ผลกระทบต่อเนื่องกันไป และผมคิดว่ามันจะเกิดผลครับ
อ.ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ :
ในส่วนที่ผมประทับใจ ๒ ส่วน คือ ที่เกิดกับตัวเอง กับสิ่งที่สามารถไปใช้ ในองค์กร
ของเราได้ ในส่วนของ ๓-๔ วันนี ้ได้ เรื่ องการคิด ๓ มิติ ๓ ระดับ การคิดแบบนี ้อาจารย์จะมีเทคนิคหลายๆ อย่างที่ทาให้
เราเข้ าใจ I มากขึ ้น เช่น ให้ เขียน time line ของตนเอง แล้ วเข้ าใจ we มากขึ ้น คือเอา time line ของตนเองไปรวมกับ
เพื่อนแล้ วเป็ น time line ของโรงเรี ยน หรื อแม้ กระทัง่ การปั น้ ดินน ้ามัน ก็ทาให้ เรารู้จกั we รู้จกั I มากขึ ้น แล้ วจะทาให้
การมอง ๓ ระดับง่ายมากขึ ้น นี่คือสิ่งที่ผมว่ามันเกิดประโยชน์
เมื่อกี ้พูดในกลุม่ ไปแล้ วและผมจะพูดอีกที รู้สกึ ว่าการได้ ตรงนันมั
้ นยังไม่ชดั เจน หรื ออาจจะเหนื่อยเกินไป ถ้ า
ยังไม่ได้ เรี ยนเมื่อเช้ านี ้ หลังจากเรี ยน system thinking ผมรู้เลยว่าที่เรี ยนมาทังหมดผมจะเอาไปใช้
้
อย่างไร รู้อย่างปรุ
โปร่งของตัวเองนะครับ อาจจะไม่ได้ ทางานมีประสิทธิภาพมากมาย แต่ตอนนี ้ผมรู้แล้ วว่าพร้ อมจะเอาไปใช้ อย่างไร จะ
เสียดายมากๆ ถ้ าเช้ านี ้ไม่ได้ เรี ยนเรื่ องนี ้
อีกส่วนหนึง่ เป็ นความประทับใจส่วนตัว คือ ปกติผมเรี ยนรู้โดยอาศัยการฟั ง การสังเกต การรวบรวมข้ อมูล
ของตนเอง ก่อนที่มาวันนี ้ เวลาทางานกับคนอื่นๆ ผมมักเป็ นคนที่พดู น้ อยที่สดุ ฟั งมากที่สดุ และมักจะคิดเอา
ความคิดของคนอื่นมาปะติดปะต่อเป็ นของตนเอง มักจะเป็ นอย่างนัน้ พอมาฟั งอาจารย์ในวันแรกว่า เราน่าจะมีการ
เรี ยนรู้แบบ relationship หรื อแบบ social ตอนแรกก็ไม่เข้ าใจว่ามันจะดีกว่าหรื อเปล่ากับความคิดของเรา พอวันนี ้
บอกกับตัวเองว่า มันดีกว่าจริงๆ ตัวเองยอมรับกับตนเองว่า การได้ พดู ก็ชว่ ยได้ การฟั งความคิดเห็นของคนอื่นมันดี
ยิ่งขึ ้นกว่าที่เราเคยเป็ น อันนี ้เป็ นความประทับใจ
อ.ดุษิต พรหมชนะ: ผมคงจะคุยในฐานะเป็ นศิษย์เก่าเพราะเคยไปอบรมกับอาจารย์ที่บ้านผู้หว่าน ตอนนันได้
้
ประโยชน์มากและเอาไปใช้ คือ deep listening การฟั งอย่างลึกซึ ้ง เราต้ องฟั งให้ มาก ตังใจให้
้
มาก อาจารย์บอกว่าการ
ฟั งอย่างตังใจมั
้ นไม่ใช่แค่ได้ ข้อมูลแต่มนั สามารถอ่านความคิดของคนพูดถ้ าเราฟั งอย่างตังใจ
้ ก็เอามาใช้ ที่โรงเรี ยนได้

เยอะ ในที่นี ้ก็ใช้ ด้วย ฉะนันเวลาใครพู
้
ดอะไรถ้ าเราฟั งอย่างตังใจ
้ เราจะเห็นความคิดของคนพูดเยอะมาก มาวันนี ้ที่
เห็น ผมประมวลเอง ที่ได้ จากอาจารย์เพิ่มเติมขึ ้นมา ผมว่าที่สาคัญ เราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเลย ถ้ าเราไปสร้ าง
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนของเราโดยใช้ กระบวนการของอาจารย์ กระบวนการของอาจารย์ในวันนี ้มันมีสว่ นช่วย
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน ไม่วา่ รุ่นเก่าหรื อรุ่นใหม่ รุ่นเก่าก็เก่งประสบการณ์ รุ่นใหม่มีเทคโนโลยี ถ้ ารุ่น
เก่ารุ่นใหม่ผสมผสานกันก็จะได้ ทงประสบการณ์
ั้
เทคโนโลยี และแรงจูงใจ เพราะฉะนันกระบวนการของอาจารย์
้
จริ งๆ
แล้ วเป็ นเรื่ องการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์โรงเรี ยน วิเคราะห์อะไรตลอด ทาให้ เรารู้วา่ เรารู้อะไร เราไม่ร้ ูอะไร เรามี
อะไร เราไม่มีอะไร เราจะกลับไปทาอะไร มีประโยชน์มากครับ
อ.วีระศักดิ์ วัฒนราช: สิ่งที่ได้ รับจากตรงนี ้ ผมขอขอบคุณอย่างมากเพราะทาให้ ความไม่เข้ าใจในการมองโลก ไม่
ว่าจะเป็ นช่องว่างระหว่างวัย หรื อการมองด้ านเดียวของคน ความไม่เข้ าใจเป็ นสิ่งที่ทาให้ โลกเราเกิดปั ญหาในขณะนี ้
ขอบพระคุณอาจารย์ที่แนะนาให้ เราเห็นว่า เรามองใครเป็ นอย่างไรบ้ าง ต้ องเข้ าใจทังเขาและเรา
้
นามาผสมผสานกัน
ให้ สมดุลจะทาให้ โลกนี ้น่าอยู่ยิ่งขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นมองอดีตที่เราเคยทาผ่านมา ปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ และอนาคตที่เราจะ
ทางานร่วมกัน ผมเชื่อว่า พวกเราทุกคนที่อยูใ่ นนี ้จะสามารถนาความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ ไปใช้ อย่างน้ อยก็ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นแน่นอน
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: ผมก็ขอ check out ด้ วยสิ่งที่จะ check out คือ ดีใจที่ได้ พบท่านอาจารย์ทงหลายและได้
ั้
มา
เรี ยนรู้ร่วมกัน อย่างที่ผมย ้าว่า หน่วยสาคัญที่จะดูแลประเทศชาติ คือหน่วยเล็กๆ มันไม่ใช่หน่วยใหญ่ๆ หน่วยเล็กๆ นี่
ก็คือ โรงเรี ยน ชุมชนและครอบครัว ถ้ าตรงนี ้แข็งแกร่งได้ โอกาสที่จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่างช้ าๆ ไม่ได้ เร็วนัก
หรอกในประเทศไทยในระยะยาวก็จะเป็ นไปได้ เราไม่สามารถคาดหวังจากระดับใหญ่ๆ ได้ เพราะเขาติดล็อกกับ
ผลประโยชน์ กับวิธีคิดแบบเดิมๆ ตลอดเวลา คนที่อยู่ข้างล่างนี ้ต่างหากที่เห็นโอกาส เห็นอะไรใหม่ๆ และทดลองทาไป
เรื่ อยๆ ขอบคุณทุกๆ คนที่ทาให้ เรายังมัน่ ใจได้ วา่ อย่างไรก็ตามประเทศชาติของเราจะสามารถฟั นฝ่ าอนาคตข้ างหน้ า
ได้ แล้ วคงจะมีโอกาสได้ พบกันอีกในอนาคต
_______________________________________________________________________________

