โรงเรียนห้วยยอด

เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างนักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข”

ค�ำน�ำ
ด้วยความเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล จึงสนับสนุนให้โรงเรียนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน ซึ่ง
การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด “อุปนิสัย” หรือ “คุณลักษณะ” นั้น นอกจากจะต้องใช้
เวลาแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรองรับ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ สภาพ
แวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ การสนับสนุนครูให้มีความรู้ความเข้าใจ มีใจ
และน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือท�ำงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งต้องท�ำบ่อยๆ จนกลายเป็นความเคยชิน
กว่าที่ผู้บริหารและครูจะสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ได้ ต้องผ่านการลองผิดลองถูก
มาเป็นเวลาพอสมควร ท�ำให้มีความรู้จากการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆ เช่น วิธีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ครู สู่ชุมชน ของผู้บริหารและครูแกนน�ำ เทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ และน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเกิดเป็นอุปนิสัย หรือความส� ำเร็จที่เกิดขึ้นกับครู
กับนักเรียน ซึง่ จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ครูอนื่ ๆ หันมาสนใจและน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ
มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงจัดท�ำหนังสือถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เป็นแบบ
ปฏิบัติที่ดีในบริบทที่หลากหลาย เรื่องราวต่างๆ ที่น�ำมาร้อยเรียงในหนังสือเล่มนี้

อาจไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์เพียบพร้อม แต่เป็นสิ่งที่ด�ำเนินอยู่ มีความส�ำเร็จน้อยบ้าง
มากบ้างตามระยะเวลาของการท�ำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร
และครูแต่ละท่าน และสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม มูลนิธิ
สยามกัมมาจลมีความเชื่อว่าเรื่องราวในหนังสือดังกล่าวจะสามารถจุดประกาย
ความคิดให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทาง และเกิดก�ำลังใจที่จะน�ำไปลองปรับใช้ต่อไป
มูลนิธิสยามกัมมาจลมีความภูมิใจ ไปกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนห้วยยอด
ที่ใช้แรงกายแรงใจในการบ่มเพาะนักเรียน จนเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเติบโตมา
เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศ และใคร่ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน
ที่ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเสมอมา ตลอดจนการจัดท� ำหนังสือ
ถอดบทเรียนในครั้งนี้
ทั้งนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจลใคร่ขอขอบคุณท่านผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ที่ท�ำงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลตั้งแต่ยัง
เป็นผู้อ�ำนวยการที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และเมื่อเกษียณแล้ว
ยังได้มาช่วยถอดบทเรียนและจัดท�ำหนังสือเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์
นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ความในใจผู้เขียน
ก่อนเกษียณอายุราชการ ผู้เขียนเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่ได้น้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ท�ำให้สามารถสร้างคุณภาพ
ของนักเรียนให้คดิ เป็น คิดได้ และคิดดี จึงมีความศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นอย่างมาก และได้ปวารณาตนไว้ว่า หากมีใครมาขอให้ช่วยสร้าง
ความเข้าใจในการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทัง้ ครูและนักเรียนแล้ว ผูเ้ ขียนเต็มใจและ
พร้อมทีจ่ ะช่วย ประจวบกับคุณศศินี ลิม้ พงษ์ จากมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ได้ชกั ชวน
ให้ร่วมถอดบทเรียนเขียนเล่าเรื่องราวการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนรัษฎา และโรงเรียนห้วยยอด ในฐานะคนเคยท�ำงานเรื่องนี้ด้วยกันมา
ตัง้ แต่ตน้ จึงตกลงรับท�ำงานชิน้ นี้ ด้วยคิดว่าความสัมพันธ์อนั ดีทมี่ ตี อ่ กันของเพือ่ น
ผู้บริหารที่มีอุดมการณ์และศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนๆ กัน
จะมีสว่ นช่วยเอือ้ อ�ำนวยให้งานเขียนครัง้ นีร้ าบรืน่ ไปด้วยดี ประกอบกับคาดหวังว่า
งานเขียนครั้งนี้จะท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได้เห็นมุมมองของการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างคุณภาพผูเ้ รียนในบริบททีแ่ ตกต่างกัน
กับโรงเรียนที่ผู้เขียนเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารมาก่อน

งานเขียนครั้งนี้ไม่สามารถตัดสินได้ว่า เขียนได้ดีและมีประโยชน์ เพราะจะขึ้นกับ
ผู้อ่าน ว่าเมื่ออ่านแล้วได้น�ำไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เกิดผลต่อการสร้างคุณภาพ
ของตนเองและเยาวชนมากน้อยเพียงใด หากท่านสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ได้ การท�ำงานครั้งนี้ของผู้เขียน จึงเป็นการท�ำคุณประโยชน์ใหญ่หลวง
ให้ กั บ ตนเองในแง่ ข องการสร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่ ต นเองที่ ยั ง คงสามารถสร้ า ง
ประโยชน์ให้กับวงการศึกษาและสังคมได้
ขอขอบคุณผู้อ�ำนวยการสมจริง อินทรักเดช ผู้อ�ำนวยการพิไชย ชั่งคิด คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดที่ให้ข้อมูลในการน�ำมาเล่าเรื่อง คุณศศินี ลิ้มพงษ์
คุณสุจนิ ดา งามวุฒพิ ร ทีใ่ ห้คำ� ชีแ้ นะในการน�ำเสนอเรือ่ งราว ดร.มนทกานติ์ เชือ่ มชิต
ที่ช่วยอ่านเรื่องราวต่างๆ และปรับแก้ภาษา และสุดท้ายขอขอบคุณ คุณปิยาภรณ์
มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เล่าเรื่องของ
โรงเรียนห้วยยอด
คุณงามความดีของหนังสือเล่มนี้ ขอมอบบูชาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน
						

นางกัญพิมา เชื่อมชิต

สารบัญ
ค�ำน�ำ
ความในใจผู้เขียน
บริบทโรงเรียนห้วยยอด						
				
เส้นทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 		

๑๐
๑๒

ผู้บริหารน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างนักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข” 			

๑๗

การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน		

๒๙

>> ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย :
		 นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 จากการวิเคราะห์ปัญหาของตัวเอง 				

๓๓

>> ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง :
		 โครงงานจิตอาสา ค้นหาผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชน

๔๗

>> ครูบุษบา ชูค�ำ  :
		 โครงงานคืนชีวิตให้คนไทยด้วยสมุนไพร 			

๖๙

ครูรุ่นใหม่ :
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 		

๘๑

>> ครูอานนท์ คงเฝือ
		
>> ครูสุรัสวดี บุญติด						
>> ครูรชฏ  จันพุ่ม						

๘๓
๘๙
๙๕

นักเรียนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต		

๑๐๓

ผู้อ�ำนวยการคนใหม่รับไม้ต่อขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					

๑๐๙

บทส่งท้าย 						

๑๑๕

ภาคผนวก 							
>> ๗ ค�ำถามส�ำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 				

๑๑๙

โรงเรียนห้วยยอด
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บริบท
โรงเรียน
ห้วยยอด

ที่อยู่ ๒๓ ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ๙๒๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๓๕-๑๗๙ โทรสาร ๐๗๕-๒๓๕-๑๘๐
e-mail : huaiyotschool@gmail.com
website : http://www.hy.ac.th
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ครู จ�ำนวน ๑๕๐ คน นักเรียน ๒,๗๕๐ คน
ผู้อ�ำนวยการเริ่มขับเคลื่อน นายสมจริง อินทรักเดช
ผู้อ�ำนวยการปัจจุบัน นายพิไชย ชั่งคิด

ศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนห้วยยอดมีทุนด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
แวดล้อมทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ชุมชนโดยรอบมีแหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม
และมีภูมิปัญญา ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือโรงเรียน และที่ส�ำคัญ ผู้บริหารและ
ครูได้เชื่อมโยงทุนที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม

๑๐

โรงเรียนห้วยยอดเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ ประจ�ำอ�ำเภอ บนพืน้ ที่
๑๑๕ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา มีทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลาง
ป่าเขา มีแหล่งน�้ำ และพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มีทุนทางสังคมที่ดี
ผู้ปกครองและชุมชนพร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งผอ.สมจริง อินทรักเดช เป็น
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถดึงชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในมิติต่างๆ อาทิ “ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม” ให้
ผู้ปกครองของนักเรียน เข้ามามีบทบาทในการให้ก�ำลังใจ ดูแลนักเรียนควบคู่
ไปกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะนักเรียนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งที่บ้านและโรงเรียน

ชุมชนโดยรอบมีอาชีพท�ำสวนยางพารา สวนปาล์ม มีความคาดหวังกับการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนห้วยยอดให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง
และเป็นคนดี พร้อมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงเน้น
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำ� ในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๑

เส้นทางการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มด้วยการท�ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่

๒๕๔๘

๒๕๔๙๒๕๕๐

วางแนวทางขับเคลื่อน
หลักปรัชญาฯ อย่างชัดเจน
พอประมาณ
มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน

สร้างความรู้
ความเข้าใจ

หลัก

คิด

แต่งตั้งครูที่มีใจ
เป็นทีมน�ำ
สร้างนักเรียนแกนน�ำ

๑๒

๒๕๕๑๒๕๕๒

สร้างวิสัยทัศน์ร่วม

น�ำความรู้ที่ได้มาใช้
พัฒนาการท�ำงาน

นจิตอาสา

โค

รงงา

โครงงาน
จิตอาสา

๒๕๕๓
การถอดบทเรียน
การท�ำงานครูและนักเรียน
ท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ได้แลกเปลี่ยนวิธีการน�ำมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

๒๕๕๔

ตลาดนัดความรู้เครือข่ายภาคใต้

เป็นต้นมา

มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน

โครงงานครูแบบอย่าง

เริ่มบทบาทขยายผล

๑๓

ผอ. สมจริง อินทรักเดช ได้ยา้ ยเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนห้วยยอด
เมื่อปี ๒๕๔๘ ได้วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน
แล้วเริม่ น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจังในปี ๒๕๔๙ น�ำร่องด้วย
โครงการ “เกษตรทฤษฏีใหม่ เดินตามรอยพ่ออยูอ่ ย่างพอเพียง” เพื่อเป็นตัวอย่าง
และแนวทางแก่นกั เรียนและผูส้ นใจทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาฝ่ายบริหาร
ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการจัดการกับผลผลิตจากแปลงเกษตรของ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งน�ำไปเผยแพร่สู่ครอบครัว
และชุมชนต่อไป แม้วา่ ช่วงแรกของการด�ำเนินการ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะไม่คอ่ ยชัดเจนนัก แต่โครงการทีต่ อ่ ยอดจาก “ทุน” ที่โรงเรียน
มีอยู่เดิมคือ เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเกษตรทฤษฏีใหม่ได้กลายเป็น
จุดเริ่มต้นให้โรงเรียนห้วยยอดก้าวไปสู่การเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้นในเวลาต่อมา
ปลายปี ๒๕๔๙- ๒๕๕๐ รองผูอ้ ำ� นวยการศิรวิ รรณ ปสันตาและครูสทุ ธิรตั น์ เสนีชยั
ได้ไปศึกษาดูงานการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน จึงเชิญผูอ้ ำ� นวยการกัญพิมา เชือ่ มชิต คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ ง “การน�ำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน” กับครูในโรงเรียนห้วยยอดทัง้ โรงเรียน
เมื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจน โรงเรียนได้จัดตั้งทีมน�ำในการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น และช่วยกันก�ำหนดยุทธศาสตร์ ในท�ำงาน อย่างไรก็ตาม
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงนี้ยังคงเน้นกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในแปลงเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา โรงเรียนผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๐

๑๔

ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ การขับเคลือ่ นมีความเข้มแข็ง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เนือ่ งจาก
ผู้บริหารและครูแกนน�ำได้ร่วมกันจัดท�ำกรอบแนวคิดในการน�ำหลักปรัชญาฯ มา
ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข จากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข เข้ามาให้ความรู้และชวนโรงเรียนจัดท�ำ
วิสยั ทัศน์รว่ มในการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่
ท่ า นผอ.สมจริ ง ได้ น� ำ โจทย์ ป ั ญ หาต่ า งๆ โดยเฉพาะการพั ฒ นานั ก เรี ย น
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเรื่องผลสัมฤธิ์ทางการเรียนเป็นตัวตั้ง และบูรณาการ
กับเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาในโรงเรียน และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเป็น
พื้นฐานในการด�ำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ได้มกี ารพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในฐานการเรียนรู้ และเริ่มปรับแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี ๒๕๕๓ น�ำความรู้เรื่องการจัดการความรู้มาใช้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ในการท�ำงานบริหารและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกับโครงงาน
จิตอาสาที่ให้นักเรียนใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการวางแผน
การท�ำงาน ทีส่ ำ� คัญครูได้นำ� กระบวนการถอดบทเรียนการท�ำงาน (Self-reflection)
มาใช้ ท�ำให้ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากการท�ำวิจัยเรื่อง “ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียน” (ทีมรศ.
ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพีเ่ ลีย้ ง) ได้ขอ้ สรุปว่าความรู้
ความเข้าใจในระดับนิยามไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนักเรียน เป็นการ
ยืนยันองค์ความรู้จากการท�ำงาน ดังนั้น ครูจึงน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากขึ้น

๑๕

ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ครูน�ำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต่างๆ น�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ มีการถอดบทเรียนหลัง
การท�ำงาน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จนกระทั่งโรงเรียนผ่านการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด้านการศึกษา และเริ่ม
บทบาทของการขยายผล เป็นที่ดูงาน ท�ำให้ครูและนักเรียนมีแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ครูแกนน�ำเรียนรูจ้ ากการเป็น “พีเ่ ลีย้ ง” โรงเรียนอืน่ ๆ ครูแกนน�ำ
ได้ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำ� นวยการสถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข และรศ.ไพโรจน์ คีรรี ตั น์ จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จัดทีมขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั โรงเรียน
เครือข่ายในภาคใต้ ได้หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เป็นวิทยากรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดตลาดนัดความรู้ ตลอดจนลงนิเทศโรงเรียนเครือข่าย ท�ำให้
เกิดการเรียนรู้จากการเป็น “ครู”
ปี ๒๕๕๗ ร่วมขับเคลือ่ นกับมูลนิธยิ วุ สถิรคุณ โดยการน�ำของ ผอ.สมจริง อินทรักเดช
อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานขยายผลการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้

๑๖

ผู้บริหารน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสร้างนักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข”
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ผู้บริหารน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างนักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข”

ผอ.สมจริง

ผอ.สมจริง อินทรักเดช อดีตผู้อำ� นวยการโรงเรียนห้วยยอด ได้น้อมน�ำพระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต
ใช้เป็นหลักคิดในวิถีชีวิตการครองตน ครองคน ครองงาน ตั้งแต่วัยหนุ่มกระทั่ง
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันส�ำคัญในการตัดสินใจน้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยยอด
เพื่ อ ให้ ลู ก ศิ ษ ย์ พั ฒ นาอุ ป นิ สั ย “พอเพี ย ง” มี ห ลั ก คิ ด หลั ก ยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ
ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
ผอ.สมจริ ง และครู แ กนน� ำ ได้ พั ฒ นากรอบความคิ ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งดี เก่งและ
มี ค วามสุ ข และมองว่ า การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้
ประสบผลส� ำ เร็ จ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นไปด้ ว ยกั น ทั้ ง องคาพยพ จึ ง ได้ จั ด แบ่ ง งาน
ในโรงเรียนออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารงานงบประมาณ และฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คล และให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ย
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดที่น�ำสู่การปฏิบัติ

๑๘

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

ฝ่ายบริหาร
งานงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร
งานวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

๑๑

ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล /
มั่นคง/ ยั่งยืน

ทางสายกลาง
เสริมสร้าง
คุณธรรม
พอประมาณ
จริยธรรม,
เครือข่ายชุมชน
บรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร
และการจัด
มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน
กระบวน
การเรียนรู้
ให้การสนับสนุน
คุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
ปัจจัยและ
รอบรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
งบประมาณ
ขยัน อดทน
ระมัดระวัง
สติปัญญา แบ่งปัน
พัฒนาครูและ
บุคลาากรด้าน
การศึกษาและ
เสริมสร้าง
วัตถุ สังคม / วัฒนธรรม /
ขวัญก�ำลังใจ
สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มคุณธรรม
๑. ธรรมศึกษาเพื่อภูมิคุ้มกัน
ที่ดีสู่วิถีชีวิตพอเพียง
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน		
สถานศึกษาเพื่อให้เห็นคุณค่า
ความพอเพียง
๓. หาสินออมทรัพย์กบั ธนาคาร		
โรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มความรู้
๑. พัฒนาสายพันธ์สุ ร้างฝันให้เป็นจริง
๒. ฝากลูกไว้กับโรงเรียน
๓. พัฒนาผลสัมฤิทธิ์ด้วยความคิด
ชาญฉลาด ด้วยยุทธศาสตร์		
ห้วยยอดโมเดล
๔. เกษตรทฤษฎีใหม่เดินตามรอย		
พ่อ อยู่อย่างพอเพียง
๕. พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วน		
เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน		
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มกายและอารมณ์
๑. กีฬายาวิเศษ
๒. ซึมซับศิลปะ ดนตรี
นาฎลีลา ปัญญาภูมิศิลป์

ดี

• สุขทางกาย สุขทางจิตและ
ด้านสุนทรียภาพ
• มาตรฐานสพฐ. /สมศ. 		
สุข
คุณธรรม จริยธรรม
• ความพึงพอใจ ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน
• รางวัลต่างๆ การประกวดทาง		
วิชาการ (มฐ.๓ มฐ.๗ มฐ.๘)

• ผลสัมฤทธิ์ทาง GPA
• ผลการประเมินระดับชาติ NT
• มาตรฐานสพฐ. /สมศ. 		
(มาตรฐานที่ ๕)
• ความพึงพอใจ ครู นักเรียน
เก่ง
ผู้ปกครอง ชุมชน
• รางวัลต่างๆ การประกวดทาง		
วิชาการ (มฐ.๔ มฐ.๕ มฐ.๖)

• คุณธรรม ๙ ประการ
• คุณลักษณะพึงประสงค์
• มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐาน
สมศ.คุณธรรม จริยธรรม
• ความพึงพอใจ ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน
• รางวัลต่างๆ
(มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓)

กรอบความคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ผู้เรียน
เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์

เพือ่ ให้นำ� กรอบแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ผูบ้ ริหารได้รว่ มกันก�ำหนดแผนการด�ำเนิน
งานหลักไว้ ๔ ประการ คือ

๑

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
โดยการพัฒนาบุคลากร
เครือข่าย พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง

๓

ประสานความร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัด
ท�ำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

๒

น�ำความรู้ลงสู่การปฏิบัติ
โดยน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
บริหารจัดการในสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้

๔

ติดตาม ประเมินผล รายงาน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ตลอดจนการเชื่อมโยงผลงานของครู
ผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จ
ให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน
ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูและผู้บริหาร

ส�ำหรับกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผอ. สมจริง
คือ การเป็นผู้นำ� ทางความคิด ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น โดยใช้ฐานทุนที่มีอยู่ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ
มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้ โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในทุกๆ ด้าน

๒๐

>> พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงามและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนมีสระน�้ำอุดมสมบูรณ์ ผอ.สมจริงจึงได้คิดพัฒนาแหล่งน�้ำที่มีอยู่เพื่อ
ไปใช้ประโยชน์ เริ่มจากการท�ำประปาโรงเรียนท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายน�้ำประปา
ได้เดือนละประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท ขณะเดียวกัน ได้ท� ำการปรับปรุงสระน�้ำ
รอบๆ บริเวณโรงเรียนห้วยยอดที่มีความลึกถึง ๔ เมตร ให้สระน�้ำกลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลาอย่างจริงจัง และได้ผูกโยงอยู่กับเรื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่อย่างครบวงจร ด้วยการน�ำน�้ำมาใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ มากมาย ทั้งแปลงเกษตรสาธิต นาข้าวสาธิต ไร่ข้าวโพด ไร่กระเจี๊ยบ
การท� ำ น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ ฯลฯ ที่ ส� ำ คั ญ ชุ ม ชนยั ง ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จากสระน�้ ำ นี้
อีกด้วย เพราะเมื่อฤดูแล้งมาเยือน เทศบาลจะน�ำน�้ำในสระน�้ำแห่งนี้ไปช่วยเหลือ
ชาวบ้านไม่ต�่ำกว่าวันละ ๕๐ เที่ยว โดยน�ำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร และรดน�้ำ
ตามพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการฉีดไล่น�้ำเสียในเขตเทศบาลอีกด้วย
เมื่อกล่าวถึงแหล่งน�้ำและการเลี้ยงปลาของนักเรียนแล้ว หลายท่านอาจมองว่า
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดจะได้บริโภคปลาที่เลี้ยงไว้ทุกวัน แต่โรงเรียนไม่ได้ท�ำ
เช่นนั้น เนื่องจากการเลี้ยงปลาของโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ “เลี้ยงไว้
เพื่อการศึกษาเกษตรทฤษฏีใหม่ และธรรมะ” สระน�้ำของโรงเรียนจึงเป็นแหล่ง
อภัยทาน เพื่อฝึกจิต ไม่ให้คนคิดว่าเมื่อเห็นแหล่งน�้ำเห็นปลาจะนึกถึงแต่เรื่อง
ต้ม ย�ำ ท�ำแกง แต่สิ่งส�ำคัญไปกว่านั้นก็คือ ผอ.สมจริงได้วางแปลนของสระน�้ำ
ให้มีท่อระบายน�้ำที่สูงกว่าแหล่งน�้ำของชุมชน เมื่อถึงฤดูน�้ำหลากโรงเรียนจะ
ไม่ปดิ ท่อ น�้ำในสระของโรงเรียนก็จะไหลออกไปสูช่ มุ ชนพร้อมๆ กับ “ปลา” ในสระ
เป็นการขยายพันธุ์ปลาออกไป เผื่อแผ่ให้กับชาวบ้านโดยทางอ้อม

๒๑

นอกจากนี้โรงเรียนห้วยยอดยังได้พัฒนาสถานที่ให้ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับ
นักเรียน เช่น ลานธรรมะ ลดมุมอับ/มุมมืดในโรงเรียน สร้างความสะดวกสบาย
ในการใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ ไปจนถึงความสะอาดเรียบร้อย ผลที่เกิดขึ้นคือทั้งครู
และนักเรียน ได้รับความสะดวกสบายด้านกายภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวอย่างเช่น มีหอ้ งสุขาทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�ำให้มสี ขุ ภาพอนามัยทีด่ ี เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ผอ.สมจริงได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน อันเป็นเป้าหมายส� ำคัญของโรงเรียน เริ่มจากเงื่อนไข
ความรู้ที่ท่านส�ำรวจและวิเคราะห์ฐานทุนที่มีอยู่ในทุกด้านของโรงเรียน ตัวอย่าง
เช่น การจัดการแหล่งน�้ำที่ต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องของระดับน�้ำ ระดับการวาง
ท่อที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย วิธีการท� ำน�้ำประปา ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จะประหยัดได้ในแต่ละเดือนว่าคืนทุนใน ๒ ปี เหตุผล
การตัดสินใจที่มีหลักพอประมาณคือใช้ทรัพยากรหรือฐานทุนที่มีอยู่ในโรงเรียน
อย่างคุ้มค่า ส�ำหรับภูมิคุ้มกันในการท�ำเรื่องนี้คือวิเคราะห์มาอย่างดีว่าจะมี
แหล่งน�ำ้ ใช้ได้ตลอดทั้งปี และส�ำหรับน�้ำดื่ม โรงเรียนพึ่งน�ำ้ สะอาดและปลอดภัย
อย่างน�้ำประปาอยู่เช่นเดิม ส่วนการติดป้าย “เขตอภัยทาน” ที่บ่อปลา แสดงถึง
เหตุผลที่ชัดเจนว่าเลี้ยงปลาเพื่อการศึกษา ภูมิคุ้มกันคือป้องกันไม่ให้คนจับปลา
และสอนศีลธรรมไปได้ในตัว ส�ำหรับการออกแบบท่อระบายน�้ำของโรงเรียน
ให้สูงกว่าของชุมชนเพื่อให้ปลาไหลสู่ชุมชนในฤดูนำ�้ หลาก และการบริการน�ำ้ ให้
ชุมชนในฤดูแล้งก็เป็นการปลูกฝังเงื่อนไขคุณธรรมให้นักเรียนซึมซับไปได้ในตัว
ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็ได้รับการยอมรับและความร่วมมือที่ดีจากชุมชน
ประกอบกับนโยบายการดึงชุมชนมามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนก็ถือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน

๒๒

>> การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผอ.สมจริงมีความเชื่อว่าการศึกษาธรรมะเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
การงานให้เป็นไปด้วยดี เป็นพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ และการครองเรือน จึงปรับ
นโยบายการดูแลนักเรียนจากการใช้ “ไม้เรียว” สู่ “หลักธรรมค�ำสอน” ที่เน้นให้
นักเรียนฝึกสมาธิ ในขณะเดียวกันครูทกุ คนต้องอบรมบ่มนิสยั ไปในทิศทางเดียวกัน
คือใช้หลักธรรม ครูแนะแนวใช้ธรรมะเป็นหลักทดแทนการใช้หลักจิตวิทยาของ
ตะวันตก เพราะเชือ่ ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นวิชาการให้กบั นักเรียน
ได้เช่นกัน เพราะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ครูเน้น
จริ ย ธรรมคุ ณ ธรรม ท� ำ ให้ เ ด็ ก ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต าม
มาตรฐานที่ ๑ คือ คุณธรรม จริยธรรม สิ่งที่ตามมาคือ ในชั่วโมงเรียนนักเรียน
มีสมาธิ ตั้งใจเรียน มีความนิ่ง ครู ใช้เวลาน้อยในการอธิบายและสื่อความ เกิด
ความยั่งยืนในการรับและถ่ายทอดความรู้
นอกเหนือจากนี้ ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น สร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมลานธรรมะในพื้นที่ประมาณ
๔ ไร่เศษ ปรับพื้นที่คล้ายๆ กับลานหินโค้งของวัดสวนโมกขพลาราม อ�ำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนิมนต์พระมาอบรมธรรมะให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น
ก�ำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในทุกวันส�ำคัญทางศาสนา และเมื่อปี ๒๕๔๙ ก�ำหนด
เป็นกลยุทธ์ว่าก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษาชั้น ม.๓ หรือ ม.๖ อย่างน้อย
นักเรียนทุกคนต้องจบนักธรรมตรีควบคู่ไปด้วย โดยมีหมวดสังคมเป็นแกนน�ำ
หลักในการดูแลเรื่องนี้ ท�ำให้นักเรียนของทั้ง ๒ ช่วงชั้นสอบผ่านนักธรรมตรี
ถึงร้อยละ ๙๗ ทีเดียว

๒๓

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนห้วยยอดน�ำไปสู่

มิติสังคม

สังคมในโรงเรียนห้วยยอด
เป็นสุข ปัญหาต่างๆ
ในโรงเรียนลดน้อยลง
นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง

มิติวัฒนธรรม

นักเรียนอ่อนน้อมถ่อมตน
รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่
รู้กาลเทศะ มีความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ
และครูอาจารย์

๒๔

มิติวัตถุ

นักเรียน มีสติ รู้คุณค่าของ
วัตถุสิ่งของ มีความกตัญญู
ต่อพ่อแม่ รู้คุณค่าของเงิน
รู้จักซื้อและใช้จ่าย
อย่างประหยัด

มิติสิ่งแวดล้อม

นักเรียนแผ่ความดีให้กัน
(สิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์)
ต้นไม้ สะอาด ร่มรื่น ปราศจาก
การถูกท�ำลาย สัตว์น้อยใหญ่
ได้อาศัยไม่ถูกเบียดเบียน
(สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ)

>> พัฒนางานวิชาการ
การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาความ “เก่ง” ของนักเรียน
ผอ.สมจริง ได้ศกึ ษาข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
๒๕๔๗ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย ๒.๔๔ ต�่ำกว่าเกณฑ์ของ สมศ.
อยู่ในระดับพอใช้ และมีนักเรียนส่วนหนึ่งไม่จบการศึกษา ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของ
ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้รวบรวม
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การเรี ย นรู ้ น�ำ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๑๐ จุด
เน้นของเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒ โดยใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ โดยน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ และจัดท� ำ
กลยุทธ์แก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้ชอื่ “โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิด์ ว้ ยยุทธศาสตร์
ห้วยยอดโมเดล”
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ประสบความส�ำเร็จได้ ต้องอาศัย
ความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ในการปรับปรุงระบบการท�ำงาน ระบบข้อมูล
เพื่อน�ำมาพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามความเป็นจริง สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด ตลอดจนให้โอกาส และประคับประคองนักเรียน จึงได้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์หลักไว้ ๔ ข้อดังนี้
๑.
		
๒.
		

เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนห้วยยอดให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถที่แท้จริง

๒๕

๓.
		
๔.
		

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
เพือ่ ให้ครู ผูป้ กครองและนักเรียนมีสว่ นร่วมในการปรับการเรียน เปลีย่ น
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

โครงการนี้ ใช้หลักการให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยการ
วัดผลตามสภาพจริง วัดผลเพื่อพัฒนา (คือ ในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละวิชา
นักเรียนสามารถสอบได้หลายครั้ง จนได้คะแนนผ่านตัวชี้วัดร้อยละ ๗๐ หรือ
นักเรียนพอใจ) ขณะเดียวกันโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน
ด้วยการจัดสอนซ่อมเสริม และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมฝาก
ลูกไว้กับโรงเรียน (จัดตารางเรียนพิเศษหลังเวลาเรียน โดยครูและผู้ปกครอง
มาช่วยสอนเพิ่มเติม และจัดตารางสอบซ่อมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน)
ส�ำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ผลการเรียนอยู่ในระดับดี พัฒนานักเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมสอนเสริม โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาสอนเสริม
ให้กับนักเรียนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการพัฒนาสายพันธุ์สร้างฝันให้เป็นจริง) โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ท�ำให้
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นักเรียนเก่ง ดี ยิ่งขึ้น
จัดท�ำข้อมูลเพื่อติดตามการวัดและประเมินผลได้ถูกต้องและทันเวลา โดยก�ำหนด
ให้ค รู ป ระจ� ำ วิ ช าส่ ง ผลการเรียนโดยใช้สื่อ ICT ที่ ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ในการประมวลผล ถ้านักเรียนคนใดมีผลการเรียนยังไม่ถงึ เกณฑ์ของทางโรงเรียน
คือทุกรายวิชาต้องได้ ๒.๐ ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเอง และขอ Re-exam ได้
โดยบางครัง้ ผูป้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วม
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ผลจากการใช้ห้วยยอดโมเดล ท�ำให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนสามารถท�ำคะแนนได้สูง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั้ง ๘ วิชา นักเรียนสามารถเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ส่งผลให้นักเรียนสอบเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้เพิ่มขึ้น
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในนวัตกรรมห้วยยอดโมเดลอยู่ ในระดับมากที่สุด
จากการที่ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สอนตรงตามวิชาเอก
การรายงานผลการเรียน (สมุดพก) มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความสุขกับ
ผลการเรียนของบุตรมากขึ้น

๒๗

ในระยะเริม่ แรกของการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้
ผอ.สมจริง เป็นผู้น�ำในการคิดกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยมีฝา่ ยต่างๆ และคณะครูในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ตามที่คิด และต่อมาท่านได้มีทีมงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ท�ำหน้าที่เป็น Coaching Team มาช่วยคิดและด�ำเนินงาน
ช่วยสร้างความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงครู
ผูเ้ ขียนรู้สกึ ทึ่ง และศรัทธาท่านผอ.สมจริงว่าเป็นผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ที่ท่านได้ศึกษา
วิเคราะห์ฐานทุนของโรงเรียน และสิ่งต่างๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์การ
พัฒนาโรงเรียนห้วยยอดให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข และพบว่า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เมื่อคิดแล้วท่านได้น�ำสู่การด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยในระยะเริ่มแรกท่านต้องท�ำหน้าที่เป็น
ผู้น�ำในความคิด และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ สู่การปฏิบัติ ด้วยการ
สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบแนวคิด ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ตลอดจน
การติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ เมือ่ เห็นครูทเี่ ข้าใจและมีใจ
จึงสร้างทีมขับเคลือ่ นขึน้ มาช่วยคิดและท�ำงาน จึงไม่นา่ แปลกใจที่โรงเรียน
ห้วยยอดสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปได้
อย่างรวดเร็ว ที่น่าสังเกตคือ การแบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายไปด�ำเนินการ
โดยไม่ได้ปล่อยให้เป็นบทบาทของฝ่ายบริหารงานวิชาการเพียงกลุม่ เดียว
ท�ำให้การท�ำงานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายนี้จึงมี
โอกาสที่จะส�ำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๘

การน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน

พอประมาณ
ภูมิคุ้มกัน

มีเหตุผล

ความรู้

+

คุณธรรม

๕๑

การน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โรงเรียนห้วยยอดและโรงเรียนรัษฎา ซึ่งเป็นโรงเรียน
เครือข่ายร่วมกันด�ำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปลูกฝัง
อุปนิสัย “พอเพียง” ของนักเรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง
ครู ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนองกลยุทธ์ของส� ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม
น�ำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ "อยู่อย่างพอเพียง" สามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน จึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนห้วยยอดต้องน�ำมาปฏิบัติ ดังนั้น
โรงเรียนห้วยยอดจึงน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักคิด หลักยึด และหลักปฏิบัติ ในการพัฒนาการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล
จุดเริม่ ต้นของการด�ำเนินโครงการนี้ โรงเรียนห้วยยอดมีครูแกนน�ำจ�ำนวน ๑๑ คน
ได้เข้ารับการอบรมความรู้ท�ำความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อ มทั้ ง การถอดบทเรียนจากงานและกิจกรรมที่ผ่ า นมา โดยมี คุ ณ ทรงพล
เจตนาวณิชย์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

๓๐

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูแกนน�ำ และต่อมาได้มีการพัฒนาโครงการ
จิต อาสาโดยใช้ ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง และมี ศู น ย์ ป ระสานงาน
เพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ภายใต้การดูแลของสถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) เข้ามาช่วยอบรมและถอดบทเรียนนักเรียน
แกนน�ำจ�ำนวน ๑๓๗ คน เป็นระยะๆ จึงถือได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นในช่วงแรกๆ ของ
การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเข้าสูห่ อ้ งเรียน และมีกา้ วต่อไปทีเ่ ข้มแข็ง
ของโรงเรียนห้วยยอดตามมา

ค�ำถามคือ ครูจะจัดการเรียนรู้กันอย่างไร
ให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง”

๓๑

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”
อุปนิสัย “พอเพียง” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการวิเคราะห์ตนเอง
การตัดสินใจและปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอเหมาะพอดี
กับอัตภาพของตนเอง มีความรอบคอบไม่ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
รวมการกระท�ำที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม”*
* ที่มา : ประมวลจากประสบการณ์การท�ำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานาน โดย
• ผู้อ�ำนวยการกัญพิมา เชื่อมชิต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
• ดร.ดุษิต พรหมชนะ 		
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
• ครูปริศนา ตันติเจริญ 		
โรงเรียนโยธินบูรณะ
• ครูบุญยรัตน์ ลมงาม 		
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
• ครูสารภี สายหอม 		
โรงเรียนส�ำโรงทาบวิทยาคม
• ครูวาริน รอดบ�ำเรอ 		
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
• ครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัย "พอเพียง" นอกจากจะเป็นเรื่องของ
การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ การที่ผู้บริหารและครูท�ำตัวเป็น
แบบอย่างด้วยการน�ำมาใช้ในชีวติ และงาน เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจน
และสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีแล้ว ครูเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญที่สุด
ในการจัดกระบวนการการเรียนรูใ้ นหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ในรายวิชาต่างๆ ในกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน ทีท่ �ำให้นกั เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโอกาส
น�ำมาใช้ในการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนได้สรุปองค์ความรูจ้ ากการ
ถอดบทเรียนหลังการท�ำงานว่าได้ใช้หลักปรัชญาฯ หรือไม่ อย่างไร ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียน
เกิดความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อท�ำ
กระบวนการซ�้ำๆ ในหลายวิชาอย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้เกิดเป็นอุปนิสัยในที่สุด

๓๒

ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย
นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิเคราะห์ปัญหาของตัวเอง

๓๓

ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย
นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิเคราะห์ปัญหาของตัวเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ครูสทุ ธิรตั น์เลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสถานทีเ่ ปิดโล่ง เพือ่
ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย เปิดใจ มีอิสระทางความคิด และใช้
เทคนิคที่หลากหลาย เช่น กระบวนการ Think Pair Share
SHARE ก�ำหนดให้นักเรียนต้องคิดใคร่ครวญถึงสาเหตุ และ
วิธีการแก้ไขปัญหาซ�้ำๆ หลายรอบ และมีกระบวนการสรุป
กิจกรรมทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้เกิดการเข้าเนือ้ เข้าตัว และครูสทุ ธิรตั น์
เลือกใช้สื่อจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของ
แต่ละคน เป็นความพอประมาณในการจัดการ เพราะนอกจาก
ท�ำ ให้เกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนจาก
ความรู้มือ ๑ ถือเป็นการใช้สื่อใกล้ตัวที่มีประสิทธิภาพ

ครูสุทธิรัตน์

๓๔

ครูสุทธิรัตน์เป็นครูแกนน�ำรุ่นแรกๆ ที่ขับคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด ได้น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสอนนักเรียนให้รู้จักการคิดวิเคราะห์การกระท�ำและการแก้ปัญหา
โดยได้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตและ
ครอบครัว” เรือ่ ง “แนวทางการแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากความขัดแย้ง” ใช้เวลา
๓ ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใคร่ครวญหลายๆ ครั้ง การจัดการ
เรียนรู้ในครั้งนี้ ครูสุทธิรัตน์จึงใช้เทคนิค Think Pair Share SHARE
และการสอนจะไม่จ�ำกัดพื้นที่การเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆ

แต่จะใช้ห้องที่มีพื้นที่มากพอ และเหมาะสมในการเรียนรู้ จึงน�ำนักเรียนไปใช้ห้อง
โสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่เปิดกว้าง มีลมพัดเย็นสบาย ครูสุทธิรัตน์คิดว่า
บรรยากาศที่ดีจะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะบรรยากาศเปิดท�ำให้
ความคิดเปิด เรื่องที่คุยเป็นเรื่องค่อนข้างหนัก ต้องการให้นักเรียนได้คิด และเปิด
ใจสนทนากันอย่างสบายๆ ในบรรยากาศที่เปิด โดยครูสุทธิรัตน์จะใช้ค�ำถามที่โยง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นกั เรียนคิดสะท้อนตนเอง ถึงเรือ่ งปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตของนักเรียน
ครูเริม่ เข้าสูบ่ ทเรียนด้วยค�ำถามว่า “ตัง้ แต่เกิดมา นักเรียนเคยมีปญั หากับใครไหม
ตั้งแต่เล็กๆ อนุบาล หรือก่อนเข้าโรงเรียน หรือเรียนระดับประถม ระดับมัธยม”
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาความขัดแย้งในอดีต ตามประเด็นต่างๆ เช่น
สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน
และมีค�ำถามต่อไปอีกถึงเรื่องการท�ำความดีว่า “เคยท�ำอะไรดีๆ ให้ตนเองหรือ
สังคมบ้าง”

การตั้งค�ำถามพูดคุยเรื่องราว
จากชีวิตจริงนี้ เป็นขั้นน�ำที่ครู
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด
ทบทวนตนเอง ก่อนเข้า
กระบวนการเรียนรู้

๓๕

Think Pair Share SHARE
ปัญหา

ปัญหามีไว้ให้เราแก้ไข
ตั้งสติไว้
ปัญหา

เราก็เคยเจอแบบนี้
ปัญหา

แล้วเธอท�ำไง
ต้องคิดก่อนพูด

>> กระบวนการ Think Pair Share SHARE
ขั้นที่ ๑ กิจกรรม Think ด้วยการให้นักเรียนหามุมที่สบายๆ นั่งคิดทบทวน
เรื่องราวปัญหาความขัดแย้งของตนที่ผ่านมาในอดีต โดยให้นักเรียนใช้เป็นกรณี
ตัวอย่าง ๑ เรื่อง แล้วให้แต่ละคนเขียนสาเหตุและปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา
ในชีวิต ภายใต้ค�ำถาม ๗ ข้อ เพื่อเป็นกรอบในการคิด ครูให้นักเรียนคิดภายใน
เวลา ๑๐ นาที และบันทึกสิ่งที่คิดลงในสมุด
ขั้นที่ ๒ กิจกรรม Pair ครูให้นักเรียนจับคู่ ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
เพราะต้องการให้เขาได้ระบายความรู้สึกกับคนที่ไม่ใช่เพศเดียวกัน เพศต่างกัน
ปัญหาก็จะต่างกัน การมองปัญหาก็จะต่างกัน หรือถ้าจับคู่เพศเดียวกันต้องจับคู่
กับเพือ่ นที่ไม่สนิทกัน จากนัน้ ให้ท�ำกิจกรรมเปิดใจ เปิดปากโดยให้นกั เรียนน�ำเรือ่ ง
ที่คิดไว้จากชุดค�ำถามทั้ง ๗ ข้อ มาเล่าให้คู่ฟังอย่างเปิดอก
เมือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นกันเรียบร้อยแล้ว ให้ทงั้ สองคนร่วมกันสรุปความเหมือนและ
ความต่างของคู่โดยเขียนลงในสมุด ใช้เวลา ๑๕ นาที ครูจะคอยสังเกตนักเรียน
ในขณะที่เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังพบว่า การได้เล่าเรื่องที่เป็นปัญหาในใจให้เพื่อนฟัง
ท�ำให้นักเรียนผ่อนคลายลง พร้อมกับได้เรียนรู้ปัญหาของเพื่อน และพบว่าทุกคน
ก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น และนักเรียนคิดได้ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข

๓๖

ชุดค�ำถาม ๗  ข้อ เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
๑. ตนเองเคยมีความขัดแย้งกับใครมากทีส่ ดุ (เพือ่ ให้นกั เรียนย้อนคิดทบทวน
เรือ่ งราวของตนเองในอดีต และถอดบทเรียนจากปัญหานัน้ โดยครูมเี จตนา
ให้นักเรียนใช้ตนเองเป็นสื่อในการเรียนรู้)
๒. ท�ำไมจึงขัดแย้ง บอกปัญหา และสาเหตุที่ชัดเจน (เพื่อให้นักเรียนคิด
อย่างใช้เหตุผล หาสาเหตุการขัดแย้งให้พบ ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าปัญหา
นั้นเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ของตนเองหรือไม่ หรือมีทั้งเหตุผลรวมปนกับ
อารมณ์)
๓. ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
(เพือ่ ให้นกั เรียนคิดว่าถ้านักเรียนเกิดการขัดแย้งจะท�ำให้เกิดผลกระทบอะไร
บ้าง จุดนี้นักเรียนบางคนอาจจะเห็นประโยชน์หรือโทษของการใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล ซึ่งสุดท้ายจะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเอง)
๔. แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งของนักเรียน (เพื่อ
ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล)
๕. ใครเป็นผู้ช่วยเหลือ (เพื่อให้นักเรียนคิดว่าบางครั้งนักเรียนไม่สามารถ
แก้ปัญหานั้นด้วยตนเองได้ นักเรียนต้องฝึกคิดว่าจะมีใครช่วยแก้ปัญหา
นั้นได้บ้าง เพื่อเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้น)
๖. มีความคาดหวังอะไรจากการแก้ปญั หา (เพือ่ ให้นกั เรียนตัง้ ความคาดหวัง
ว่าเมือ่ แก้ปญั หาได้แล้วจะเกิดอะไรขึน้ เป็นการกระตุน้ ให้นกั เรียนแก้ปญั หา
ให้ได้ ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง)
๗. จะน�ำวิธีการแก้ปัญหาไปใช้กับเยาวชนในชุมชนหรือใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างไร (เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจว่าวิธกี ารทีน่ กั เรียนคิดได้นนั้ สามารถประยุกต์
ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ได้ รู้จักที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเข้าสู่ชีวิตจริงจาก
ปัญหาท�ำให้เกิดปัญญา)

๓๗

ขั้นที่ ๓ กิจกรรม Share (ในกลุ่มเล็ก) ในชั่วโมงที่ ๒ โดยให้นักเรียนจับกลุ่มๆ
ละ ๘ คนตามปัญหาที่เกิด ใช้เกณฑ์ว่าใครมีปัญหาขัดแย้งแบบเดียวกันอยู่กลุ่ม
เดียวกัน เช่น ขัดแย้งกับเพื่อน ขัดแย้งกับครอบครัว แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือก
คุณอ�ำนวย (Facilitator) ท�ำหน้าที่ชวนเพื่อนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามโจทย์ที่ครู ให้และสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้ไหลลื่น
คุณลิขิต (Note Taker) มีหน้าที่จดบันทึกประเด็นการพูดคุย ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม และผู้น�ำเสนอของกลุ่มมีบทบาทเป็นผู้ขายความรู้ให้เพื่อนๆ
ในห้อง ส�ำหรับวิธีการเลือกผู้มาท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งต่างๆ นักเรียนต้องตอบได้ว่า
ท�ำไมต้องเลือกเขา เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างมีเหตุผล จากนั้น ให้แต่ละกลุ่ม
น�ำปัญหา สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมกันสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ร่วมกัน สรุปเขียนเป็นความรูใ้ หม่ของกลุม่ แล้วน�ำมาช่วยกันเชือ่ มโยงความเหมือน
และความต่าง เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท การท�ำกิจกรรมครัง้ นี้ ครูยงั ใช้สถานที่
โล่งกว้าง (จึงใช้โรงยิม) เพราะยังคงต้องการบรรยากาศเปิด ให้อิสระในการท�ำ
กิจกรรม และให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการท�ำกิจกรรมอย่างมีความสุข ท�ำให้
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การคิด กระบวนการท�ำงานกลุม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ ๔ กิจกรรม SHARE (ในกลุ่มใหญ่) ในชั่วโมงที่ ๓ ครูจะให้นักเรียนน�ำ
ความรู้ที่แต่ละกลุ่มสรุปไว้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ทั้งห้องเรียน โดยครูทบทวน
กิจกรรมที่ผ่านมา แล้วให้นักเรียนน�ำเสนอในรูปแบบของตลาดนัดความรู้ คือให้
แต่ละกลุ่มมีผู้น�ำเสนอประจ�ำกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน ท�ำหน้าที่เป็นผู้ขาย ส่วนที่เหลือ
คือผู้ซื้อ ครูจะให้กระดาษกาวย่นคนละ ๑ ชิ้น แทนเงินที่จะซื้อ ทุกคนมีสิทธิ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ได้ ๑ กลุม่ เท่านัน้ และมีขอ้ ตกลงต้องไม่เลือกซือ้ กลุม่ ของตนเอง
นักเรียนทุกคนต้องไปเรียนรูใ้ ห้ครบทุกกลุม่ พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูน้ ำ� เสนอ
เมื่อพอใจกลุ่มใดให้ซื้อได้คนละ ๑ กลุ่ม โดยใช้กระดาษกาวย่นติดที่กระดาษ
ฟลิปชาร์ท จากกิจกรรมนีพ้ บว่านักเรียนแต่ละกลุม่ จะมีวธิ กี ารน�ำเสนอทีห่ ลากหลาย

๓๘

เพื่อให้เพื่อนสนใจและตัดสินใจซื้อ และกิจกรรมนี้ยังถือเป็นการประเมินผลการ
ท�ำงานกลุ่มโดยเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากตลาดนัด
ความรู้ โดยครูใช้ชดุ ค�ำถามกระตุน้ คิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
๑. ค�ำถามส�ำหรับผู้ซื้อ
ท�ำไมจึงเลือกซื้อกลุ่ม...

เขามีดีอะไร

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง

จะน�ำปัญหาที่เกิดและวิธีแก้ไขไปใช้
กับตัวเองและชุมชนได้อย่างไร

จะท�ำอะไรต่อไปอีก

นั ก เรี ย นต้ อ งสามารถ
อธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ ดี ใ น
การเลื อ กซื้ อ ความรู ้
ของตนเอง
นักเรียนต้องสามารถอธิบายสิ่งดีๆ
ที่ นั ก เรี ย นค้ น พบ และสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งดีๆ นั้นต่อผู้อื่นได้
เพือ่ ให้นกั เรียนสะท้อนองค์ความรู้
ทีน่ กั เรียนได้จากการเรียนรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั ทีจ่ ะเชือ่ มโยง
ความรู้จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้
น�ำไปสู่ชีวิตจริง
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นคิ ด ต่ อ ไปโดย
ไม่ ห ยุ ด เพี ย งแค่ บ ทเรี ย นใน
ห้องเรียนเท่านั้น

๓๙

   ๒. ค�ำถามส�ำหรับผู้ขาย
เพื่อให้นักเรียนย้อนคิดวิธีการ หรือกระบวนการ
ท�ำงาน แล้วประสบผลส�ำเร็จ (การใช้เหตุผล)

ท�ำไมจึงขายได้ดี
มีวิธีการอย่างไร

เพือ่ ให้นกั เรียนวิเคราะห์วธิ กี ารด�ำเนินงานทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ

ท�ำไมขายได้ไม่ดี (ค�ำถามนี้
ส�ำหรับกลุ่มที่ขายไม่ดี)

อะไรที่ท�ำได้ดี

เพือ่ ให้นกั เรียนย้อนคิดถึงสิง่ ทีก่ ระท�ำผ่านมาและประสบ
ผลส�ำเร็จ และวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ท�ำได้ดีนั้นมีขั้นตอนการ
ท�ำงานอย่างไร (ความรู้จากการท�ำงาน/กระบวนการ
ท�ำงานที่ดีมักมีการคิดและด�ำเนินการอย่างรอบคอบ)

ท�ำอย่างไรจึงเกิดความพอดี
เกิดการเรียนรู้
อะไรบ้างจากการขาย
ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
จะพัฒนาต่อไปอย่างไร

จะขยายผลสู่ผู้อื่นได้อย่างไร

๔๐

เพือ่ ให้นกั เรียนย้อนคิดการท�ำงานว่าเกิด
ปัญหาอุปสรรคใด จึงท�ำให้การท�ำงาน
ครัง้ นี้ไม่ประสบผลส�ำเร็จ (การใช้เหตุผล)

เพือ่ ให้นกั เรียนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะห์กับการท�ำงานที่ผ่านมา
เพือ่ ให้นกั เรียนทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการท�ำกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนคิดวิเ คราะห์หาข้อบกพร่อง
ในการท�ำงาน
เพือ่ ให้นกั เรียนคิดปรับปรุงแก้ไขงานในกิจกรรม
ทีผ่ า่ นมา และพัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ว่านักเรียนจะ
ท�ำอย่างไร (เชือ่ มความรูท้ ไี่ ด้สกู่ ารท�ำงานครัง้ ต่อไป)
เพือ่ น�ำสิง่ ที่ได้เรียนรูไ้ ปถ่ายทอดและขยายผลต่อ
นักเรียนต้องสามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือ
กระบวนการทีจ่ ะไปถ่ายทอดต่อได้ (สรุปรวบยอด
บทเรียนทีเ่ กิดขึน้ )

สุดท้ายจากค�ำถามและค�ำตอบที่ได้ ครูและนักเรียนจะช่วยกันวิเคราะห์และน�ำเข้า
สู่กรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
จากการจัดการเรียนรู้ของครูสุทธิรัตน์ โดยใช้เทคนิควิธีที่ท�ำให้นักเรียน
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้นั้น นักเรียนได้สะท้อนความคิดว่า
“กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ด้วยการจัดตลาดนัดความรู้ เป็นแรงจูงใจ
ที่ให้สนใจกลุ่มเพื่อน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มของตนเองกับกลุ่มเพื่อน
ได้ดูว่ากลุ่มไหนแก้ปัญหาได้ดี อย่างไร แล้วน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เวลาที่เลือกซื้อ
ความรู้ก็ต้องอาศัยเหตุผลในการเลือก และเกิดการเรียนรู้ว่าปัญหามีทางแก้ไขได้ โดยที่
เราต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน คิดก่อนพูด คิดก่อนท�ำ จะท�ำให้เราเกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างกัน”
“ปัญหาหลายเรื่องจบลงได้ด้วยการเจรจา เมื่อเราพูดคุยกัน ท�ำให้เรารู้เรื่องราวปัญหา
จะคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผล และใช้สติ ซึ่งพวกเราสามารถน�ำไปใช้
ได้ทั้งกับตนเองและกับในชุมชน จะท�ำให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดความขัดแย้ง”

การสอนของครูสุทธิรัตน์ที่ใช้เทคนิค Think Pair Share SHARE เป็นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด ที่นักเรียนได้ทบทวนตนเองซ�้ำๆ และลึกซึ้งขึ้น
ตามล�ำดับ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารด้วย จึงนับว่าเป็น
การสอนที่ชาญฉลาดของครูสุทธิรัตน์ ที่ ใช้รูปแบบการสอนที่ฝึกให้
นักเรียนคิด พิจารณาไตร่ตรอง เพื่อคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง และให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งของตนเองและของเพื่อน
ระดมความคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ความคิด แล้วได้แนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งสุดท้ายนักเรียนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองว่า "ปัญหา
มีทางแก้ไขได้ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างใช้เหตุผลและสติ"

๔๑

จากตัวอย่างการเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ จะเห็นได้
ว่าครูสทุ ธิรตั น์ใช้เทคนิควิธกี ารสอนหลายอย่างด้วยกัน แต่ละเทคนิควิธี
จะมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรูปของ
ค�ำถาม/ค�ำสั่งที่ครูแจ้งต่อนักเรียน นอกจากครูสุทธิรัตน์จะได้นำ� หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว
ยังได้ให้เด็กได้ฝึกใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรู้ของครู

พอประมาณ

๔๒

>> การแบ่งเวลาในการจัดการเรียนรู้ ชัว่ โมงที่ ๑ กิจกรรม
Think - Pair ชั่วโมงที่ ๒ กิจกรรม Share ในกลุ่มเล็ก
ชั่วโมงที่ ๓ กิจกรรม SHARE ในกลุ่มใหญ่โดยจัดตลาด
นัดความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไป
เหมาะกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ลื อ กสถานที่
เหมาะสมกับกิจกรรมและการเรียนรูข้ องเด็ก ครูสทุ ธิรตั น์
ไม่ใช้หอ้ งเรียนในการท�ำกิจกรรม เพราะห้องเรียนคับแคบ
เกิ น ไป เป็ น ต้ น และเลื อ กสื่ อ ที่ เ หมาะสม เพราะใช้
ประสบการณ์ตรงของตัวนักเรียนและเพื่อน ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้มือ ๑ และสามารถกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนได้ดี

มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน

ความรู้

คุณธรรม

>> ครูสุทธิรัตน์สอนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของตัวนักเรียนเอง
เป็นการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว ท�ำให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ได้งา่ ยกว่าปัญหาไกลตัว และเหตุผลทีเ่ ลือกนักเรียนชายและ
หญิงให้เป็นคูแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั หรือเพือ่ นที่ไม่สนิทกันมา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ นักเรียนจะได้เกิดมุมมองใหม่ ๆ และ
ครูสทุ ธิรตั น์เลือกสถานทีท่ �ำกิจกรรมการเรียนการสอนทีต่ อ้ ง
กว้างขวางและโปร่งมีลมพัดผ่านเย็นสบาย เพราะนักเรียน
ต้องใช้ความคิดจึงต้องมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นต้น
>> การวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบรัดกุม
ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ไปตามตารางเวลาก�ำหนดไว้ มี
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ไว้ครบครัน เช่น
ฟลิปชาร์ท กระดาษกาวย่น และขณะนักเรียนท�ำกิจกรรม
ครูก็สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไปด้วย
>> ความรู้ที่ครูสุทธิรัตน์ต้องรู้ก่อนออกแบบจัดการเรียนรู้
เช่น เทคนิคการสอนโดยใช้เครื่องมือ Think Pair Share
SHARE การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการท�ำกิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ และค�ำถามที่จะใช้สอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
>> ความเมตตา เอาใจใส่ดแู ลนักเรียน การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบในหน้าที่

๔๓

การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน ครูสุทธิรัตน์จะสอดแทรกอยู่ในชุดค�ำถามและการตั้งเงื่อนไขให้นักเรียน
ต้องคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท�ำกิจกรรม
นักเรียนเคยขัดแย้งหรือ
มีปัญหากับใคร ท�ำไม
เมื่อมีความขัดแย้งกับเพื่อน
นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร?

เคยท�ำอะไรดีๆ
ให้ตนเองหรือสังคมไหม
อะไรที่ท�ำได้ดี
ท�ำอย่างไรจึงเกิดความพอดี

น�ำวิธีแก้ไขปัญหาไปใช้กับตัวเอง
และชุมชนได้อย่างไร จะขยายผล
สู่คนอื่นได้อย่างไร

๔๔

เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดหาเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนคิดวิธีการหรือกระบวน
การทีจ่ ะท�ำงานให้สำ� เร็จ ในทีน่ คี้ อื นักเรียน
จะต้องท�ำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปญั หา
ได้ส�ำเร็จ เป็นการให้นักเรียนฝึกคิดอย่าง
เป็ น เหตุ เ ป็ น ผลและสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น
ในการท�ำงานนั่นเอง
เป็นค�ำถามทีส่ อบทานหาคุณธรรม
ในตัวนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนค้นหาศักยภาพตนเอง
หรือความพอประมาณ นักเรียนท�ำอะไร
ได้ดีย่อมมาจากศักยภาพของนักเรียน
ที่สามารถท�ำได้
น�ำสิง่ ที่ได้เรียนรูไ้ ปปรับใช้ตอ่ ถือว่าเป็น
เงื่อนไขความรู้ที่จะน�ำไปใช้ครั้งต่อไป
คือน�ำไปใช้ในชุมชน หรือขยายสู่ผู้อื่น
นัน่ เอง (รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั เพือ่ น น�ำสูก่ าร
จัดการอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล
และมีภูมิคุ้มกัน)

จากการสร้างเงือ่ นไขให้นกั เรียนได้คดิ วิเคราะห์เรือ่ งราวความขัดแย้งของตัวเองว่า
เกิดจากอะไร ต้องท�ำงานกลุ่ม ท�ำการคัดเลือกผู้มาท�ำหน้าที่ต่างๆ ในกิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ และใช้ค�ำถามต่างๆ ในทุกขั้นตอน และมีการสรุปบทเรียน
เพื่อเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีส� ำหรับ
การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก
ได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดอย่างพอเพียง และเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการน�ำมาสร้างความส�ำเร็จในการท�ำงาน

เสียงสะท้อนเล็กๆ ของนักเรียน
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ “แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง”

“ครูให้พวกเราจับกันเป็นคู่ๆ แล้วเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหากัน“ “พอรู้ว่านี่เป็นปัญหา
ของเธอ ฉันก็จะให้ก�ำลังใจเธอ ฉันเคยเจอมาแล้ว เธอไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียว
บนโลกนะ” ให้ก�ำลังใจกันแล้วก็มาเข้ากลุ่ม มาแลกเปลี่ยนกันอีก เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
ได้รับรู้ปัญหาคนอื่นมากขึ้นก็เริ่มรู้ว่าปัญหาของเราเล็กกว่าคนอื่นมากเลย เมื่อเรา
มีปัญหาได้มาแลกเปลี่ยนกับใครสักคนหนึ่งก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้น รู้ว่าปัญหานี้ถึงเราจะ
แก้เองไม่ได้ แต่ก็มีคนอื่นที่พร้อมจะช่วยเหลือ นี่คือก�ำลังใจ และตัวเราได้พัฒนา
ให้เป็นคนกล้าขึ้นจากการได้ฝึกทักษะการพูด กล้าที่จะพูดว่ามีปัญหาอะไร และฟัง
คนอื่นพูดบ้าง ไม่ใช่เป็นฝ่ายพูดอย่างเดียว กล้าที่จะแนะน�ำคนอื่นว่าปัญหาเราเจอมา
แล้วนะ เธอน่าจะแก้แบบนี้ๆ ตัวเราเองใช้ประสบการณ์ของตนเองในการแนะน�ำคนอื่น”
นางสาวกาญจนาพร แก้วกูล

๔๕

“บางครั้งการแก้ปัญหาของตนเองอาจจะไม่ดีพอ ไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่พอได้ฟัง
การแก้ปัญหาของเพื่อน ก็สามารถน�ำวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนมาปรับใช้กับตัวเอง
และการแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง นี้ คิ ด ว่ า เกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ทั้ ง เรื่ อ งเหตุ ผ ลและเรื่ องของคุ ณ ธรรม เช่ น ถ้ า เราไม่ มีค วามอดทนพอที่ จ ะรั บ มื อ กั บ
ปัญหา ทุกอย่างอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้”
นางสาวศศิธร บุญถาวร

“ได้บทเรียนว่าเมื่อมีปัญหาแล้วสามารถพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนสามารถให้ค� ำแนะน�ำ
ใช้เหตุผลมาพูดคุยกัน บอกว่าให้ใจเย็นๆ ก่อน อย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ตนเอง
มีความขัดแย้งกับพี่ชาย พี่ชายเป็นคนอารมณ์ร้อน คุยกันแล้วไม่ยอมกัน หลังจาก
ได้รับค�ำแนะน�ำว่า ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนนะ เราต้องอดทนก่อน
รู้อยู่แล้วล่ะว่าอาจจะไม่ได้ผิดที่เรา แต่เริ่มจากที่เราต้องมีความอดทน พูดประนีประนอม
กับพี่ชาย พูดแบบนี้ไม่ได้นะ เหมือนกับใช้น�้ำเย็นเข้าลูบ อย่าใช้ความร้อน ต่างคนต่าง
ร้ อ นมั น ก็ จ ะยิ่ ง ลุ ก เป็ น ไฟ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ต นได้ ข ้ อ คิ ด มาจากฟั ง เรื่ อ งราวของเพื่ อ นคนหนึ่ ง
เพื่อนบอกว่ามีปัญหาทะเลาะกันถึงขนาดจะลงไม้ลงมือ แล้วเพื่อนแก้ปัญหาโดยบอกว่า
ต้องใจเย็นก่อนโดยต้องเริ่มที่ตัวเอง เพราะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ ต้อง
เปลี่ยนจากตัวเราเอง ต้องใจเย็น ถ้าเขาพูดไม่ดีมาก็เฉยๆ หรือพูดกลับไปแบบดีๆ
ไม่ใช่อารมณ์ร้อนกลับ นี่ถือเป็นการพัฒนาตนเอง
นางสาวปนิตา แซ่เซียว

๔๖

ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
โครงงานจิตอาสา
“ค้นหาผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชน”
งานจิตอาสา

โ

ครง

๔๗

ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
โครงงานจิตอาสา
“ค้นหาผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชน”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูจรวยพรรณ

ตั ว อย่ า งของการเชื่ อ มโยงความรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย นมาเป็ น
แรงบันดาลใจ และสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการลงปฏิบตั งิ านในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้นกั เรียน
ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ฝึกการสังเกต การจดบันทึก และ
ฝึกน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
วางแผน การแก้ปัญหา พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สะท้อน
ตนเองว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ท�ำให้เกิดความคิด เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร

ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เป็นครูแกนน�ำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดอีกท่านหนึ่ง ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า ครั้งแรกที่เริ่มใช้
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิชาที่สอน ได้ใช้เพียง
๑ หน่วยการเรียนรู้ ในเวลา ๑๒ ชั่วโมง นักเรียนท�ำงานไม่ส�ำเร็จ เนื่องจากเวลา
ไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการท� ำ
โครงงานจิตอาสาให้กับโรงเรียน ท่านบอกว่า "เวลา ๑๒ ชั่วโมงนี่มันพัฒนาอะไร

๔๘

ไม่ได้นะ" จึงเริ่มคิดใหม่ว่าท�ำอย่างไรนักเรียนจะสามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จ และ
สามารถพัฒนา “นิสัย” ตนเองได้ จึงก�ำหนดการจัดการเรียนรู้ขึ้นมา ๓ หน่วย
การเรียนรู้ ในเวลา ๔๐ ชั่วโมง ที่ท�ำให้นักเรียนมีระยะเวลาในการท�ำงาน และ
สามารถเรียนรู้จากการท�ำโครงงานได้ตลอดกระบวนการ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ครูจรวยพรรณคาดหวังว่า นอกจากนักเรียนจะได้
ความรู้จากเนื้อหาสาระของวรรณคดี/วรรณกรรมทั้ง ๓ หน่วยการเรียนรู้ คือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ โคลงนิราศนรินทร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐
ในกระบวนการท�ำโครงงานจิตอาสา ค้นหาผูน้ �ำหรือผูท้ เี่ ป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชน
นักเรียนจะได้ฝึกคิดและปฏิบัติโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ฝึกทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสือ่ สาร ตามตัวชีว้ ดั ของวิชาภาษาไทย คือ การอ่าน
การเขียน การพูด และการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีหรือวรรณกรรม รวมทัง้ ทักษะ
การท�ำงานกลุ่ม ทักษะชีวิต เป็นต้น และเกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”

๔๙

ครูจรวยพรรณเชื่อมโยงการท�ำโครงงานจิตอาสา “ค้นหาผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบ
อย่างท�ำดีในชุมชน” กับการเรียนรู้วรรณคดี/วรรณกรรม ๓ เรื่อง ดังนี้
วรรณคดีเรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ซึ่งเป็นหน่วยการ
เรี ย นรู ้ ที่ ๑ มี เ นื้ อ หาย่ อ ๆ ว่ า โจโฉต้ อ งการได้ กวนอู ซึ่ ง มี ความกล้ า หาญ
มาสวามิภกั ดิ์ จึงปรึกษาหารือกับเตียวเลีย้ ว และให้ไปพูดเจรจาชักชวนจนส�ำเร็จ
โดยโจโฉยอมรับสิ่งที่กวนอูขอสัญญาว่าขอถวายตัวเป็นทหารพระเจ้าเหี้ยนเต้
ให้พสี่ ะใภ้อยูอ่ ย่างสบาย และก็จะไปพบเล่าปีห่ ากรูว้ า่ เล่าปีอ่ ยูท่ ี่ไหนโดยที่ไม่ตอ้ ง
ลาโจโฉ แม้ว่าโจโฉจะให้ทรัพย์สินเงินทองแก่กวนอูมากมาย ในที่สุด กวนอู
ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ก็ไปพบเล่าปี่ ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าโจโฉเป็นผู้น�ำที่มี
น�ำ้ ใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ มอบหมายหน้าทีแ่ ก่ผอู้ นื่ มีความซือ่ สัตย์
ต่อค�ำสัญญาที่ให้ไว้กบั กวนอู ได้ขอ้ คิดว่าความซือ่ สัตย์เป็นเครือ่ งหมายของคนดี
เราควรรักษาความดีไว้ไม่ว่าจะมีอะไรมายั่วยุ ท�ำให้นักเรียนเห็นตัวอย่างของ
การเป็นผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีว่าควรมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร จะได้ใช้
เป็นหลักในการศึกษา ค้นหาและตัดสินใจเลือก เพื่อน�ำมาท�ำโครงงานจิตอาสา
“ค้นหาผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชน”
ก่อนที่นักเรียนเข้าไปศึกษาเรื่องราวของผู้น�ำในชุมชนนั้น ครูจะให้นักเรียน
เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วรรณกรรมรื่อง “โคลงนิราศนรินทร์” ซึ่งเป็นเรื่อง
ทีน่ ายนรินทรธิเบศร์ (อิน) แต่ง เริม่ ด้วยการยอพระเกียรติสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาเสนานุรักษ์ที่เสด็จยกกองทัพหลวงไปปราบพม่า ซึ่งยกทัพมาตีเมืองถลาง
และชุมพร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นการพรรณนาความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อ
นางอันเป็นทีร่ กั และเล่าถึงการเดินทางผ่านคลองบางกอกน้อย วัดหงส์ บางยีเ่ รือ
บางกก โคกขาม แม่กลอง ปากน�้ำ บ้านแหลม ชะอ�ำ สามร้อยยอด บางสะพาน
และตะนาวศรี มีการชมนกชมไม้ ชมสัตว์ ในระหว่างการเดินทาง ท�ำให้นักเรียน
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เรียนรู้ว่า “นิราศ” เป็นการบันทึกการเดินทาง บันทึกเรื่องราวตามเส้นทางที่ผู้แต่ง
เดินทางไปพบเห็น อาจจะพรรณนาถึงการพลัดพรากนางที่รักหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง
สามารถแต่งได้ทงั้ ร้อยกรองและร้อยแก้ว วรรณกรรมเรือ่ งนีท้ ำ� ให้นกั เรียนเห็นความ
ส�ำคัญของการบันทึก และเห็นตัวอย่างว่าการจะบันทึกได้ดีต้องช่างสังเกตและ
สามารถจับประเด็นที่น่าสนใจได้ จึงก�ำหนดให้นักเรียนต้องจดบันทึกเรื่องราว
ที่นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมของผู้น�ำในชุมชน ที่นักเรียนเลือกไว้จากการเรียนรู้
เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
สุดท้ายนักเรียนต้องน�ำเรื่องราวของผู้น�ำท�ำดีในชุมชนออกมาเผยแพร่ด้วยนิทาน
นักเรียนต้องแต่งนิทานแล้วน�ำไปเล่าให้กับผู้อื่นฟังอย่างมีจิตอาสา โดยเรียนรู้
การแต่งนิทานจากการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ “นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐”
เป็นเรือ่ งราวของพระเจ้าวิกรมาทิตย์ผคู้ รองเมืองกรุงอุชชิยนีทรงพระปรีชาสามารถ
ด้านการปกครองและการศึกสงคราม โยคีศานติศีลซึ่งมุ่งปองร้ายพระเจ้าวิกร
มาทิตย์และราชบุตรเพราะมีความแค้นพระราชบิดาของพระเจ้าวิกรมาทิตย์ ออก
อุบายขอความช่วยเหลือในการท�ำพิธสี ำ� คัญในป่าช้า โดยขอให้ไปน�ำเวตาลซึง่ เป็น
อมนุษย์มีลักษณะคล้ายศพมนุษย์ผสมค้างคาวห้อยหัวอยู่บนต้นอโศกในป่าช้ามา
ให้ พระเจ้าวิกรมาทิตย์สามารถจับเวตาลมาได้ แต่เวตาลทูลว่า ระหว่างเดินทาง
จะเล่านิทานให้ฟังและจะถามปัญหา หากพระเจ้าวิกรมาทิตย์ตอบปัญหา เวตาลก็
จะลอยกลับไปที่ต้นอโศก ซึ่งพระเจ้าวิกรมาทิตย์เผลอตอบไปถึง ๙ ครั้งด้วยกัน
ท�ำให้นกั เรียนเห็นตัวอย่างนิทานจากนิทานเวตาล เรือ่ งที่ ๑๐ ได้รบั ความสนุกสนาน
ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาในการยั้งคิด จึงก�ำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นำ� มาช่วยกันวางแผนออกแบบแต่งนิทานตามความ
สนใจ ความต้องการและตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม แล้วจัดตลาดนัดวิชาการ
น�ำนิทานทีแ่ ต่งขึน้ เองมาเล่าให้เพือ่ นในห้องฟัง และน�ำไปเล่าให้นอ้ งๆ ในโรงเรียน
หรือในชุมชนฟัง
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>> กระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ ๑ ให้นักเรียนอ่านและวิจารณ์วรรณคดีเรื่องสามก๊ก ครู ให้นักเรียนอ่าน
เรื่ อ งสามก๊ ก ตอน กวนอู ไ ปรั บ ราชการกั บ โจโฉ โดยครู ต ้ อ งเตรี ย มสื่ อ การ
เรียนรู้ พร้อมทั้งครูต้องอ่านและมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนนักเรียน เมื่อครู ให้
นักเรียนไปอ่านเรื่องแล้ววิจารณ์ นักเรียนอาจไม่เข้าใจว่าท�ำอย่างไร ต้องเริ่มต้น
ตรงไหนก่อน ครูจึงต้องมีใบงานให้นักเรียนท�ำกิจกรรม การที่จะให้นักเรียนเรียนรู้
อะไรในวิชาภาษาไทย สิ่งหนึ่งที่ต้องท�ำให้นักเรียนรู้ก่อนคือรูปแบบของงานเขียน
ซึง่ เป็นการเริม่ ต้นสูก่ ารวิจารณ์ หากเป็นนิทาน ก็จะวิจารณ์ในเชิงของความบันเทิง
และเนื้อหา ข้อคิดสอนใจ หากเป็นบทความทางวิชาการจะวิจารณ์ ในเชิงของ
ความรู้มากกว่าความบันเทิง และมีค�ำถามเพื่อไปสู่การวิจารณ์การอ่านให้ได้
ตัวอย่างค�ำถามในใบงาน ได้แก่...
นักเรียน
ได้ข้อคิดอะไร

ข้อคิดนี้น�ำไปใช้กับ
ตนเองและน้องๆ
ได้อย่างไร

สามก๊กเป็นงาน
เขียนชนิดใด

ใครเป็นผู้แปล
เรื่องสามก๊ก

ท�ำไมโจโฉจึง
อยากได้กวนอู
มาท�ำงาน
โจโฉให้ใครช่วย โจโฉและกวนอู
ช่วยอย่างไรจึงท�ำให้ มีลักษณะนิสัย
กวนอูมารับราชการ
อย่างไร
ด้วย

ค�ำถามต้องเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนด้วย ค�ำถามส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาแต่น�ำไปใช้ถามนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษา
ก็จะตอบไม่ได้ ครูต้องตั้งค�ำถามให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน หรือ
ค�ำถามเด็กเก่งกับเด็กอ่อนในแต่ละห้องก็จะต่างกัน ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันกับตัวครู
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ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และการถามของครูอยู่บนเหตุผลที่มุ่งหวัง
อยากให้เกิดกับผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส� ำคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูต้องตั้งค�ำถามให้ทะลุถึงเป้าหมายนั้น
คือ นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์วิจารณ์ได้ และได้ข้อคิด
ขั้นที่ ๒ คัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชน หลังจาก
ที่ ค รู ใ ห้ นั ก เรี ย นท�ำ งานจากใบงานแล้ ว ครู จ รวยพรรณให้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ ่ ม
กลุ่มละ ๔ หรือ ๖ คน โดยค�ำนึงว่าหากนักเรียนน้อยกว่า ๔ คนก็จะน้อยเกินไป
หรือมากกว่า ๖ คนก็จะมีสมาชิกมากเกินความจ�ำเป็นในการท�ำโครงงาน และ
มีจ�ำนวน ๔ หรือ ๖ คน เพื่อสะดวกในการจับคู่ ตามความสมัครใจ ตามความ
สะดวกที่สามารถท�ำงานร่วมกันได้คือบ้านอยู่ใกล้กัน แล้วให้เลือกประธานกลุ่ม
เลขานุการกลุ่ม ให้นักเรียนคุยกันก่อนว่าจะเลือกใครเป็นประธาน เลขานุการ
เพราะเหตุใด นักเรียนต้องใช้เหตุผลในการเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
เพราะจะได้ท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้สามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จ
หลั ง จากนั้ น ครู ม อบหมายให้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม ท� ำ โครงงานโดยน� ำ ข้ อ คิ ด จากเรื่ อ ง
สามก๊ก มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดี
ในชุมชน
ข้อคิดก็คือ “คนนั้นต้องมีความดีอยู่ในตนเอง มีความเป็นผู้น�ำ หรือเป็นแบบ
อย่างที่ดี จึงจะท�ำให้ชุมชนสงบสุข” นักเรียนต้องไปสัมภาษณ์ โดยครูมีเงื่อนไข
คือ ควรเป็นผู้น�ำที่นักเรียนสามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ ได้สะดวก พร้อมทั้ง
น�ำข้อมูลที่สัมภาษณ์มาแต่งเป็นนิทานได้ แล้วน�ำนิทานไปเล่าให้น้องๆ ฟังได้ด้วย
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กิจกรรมต่อไปก็คือ Think Pair Share SHARE

Think คือ ให้นักเรียนแต่ละคน
คิดอยู่กับตัวเองว่าจะเลือกใคร
ในชุมชนมาเป็นผู้น�ำหรือผู้ที่เป็น
แบบอย่างภายใต้กรอบที่ครูวางไว้
เพราะเหตุใดจึงเลือกคนนั้น

Pair คือ ให้นักเรียนจับคู่กับ

เพื่อนในกลุ่มคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่คิด
โดยใช้ค�ำถามเดิม คือ เราจะเลือก
ใครเป็นผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่าง
ทั้งคู่ต้องใช้เหตุผลคุยกันในการ
ตัดสินใจให้ได้ผู้น�ำ ๑ คน
เป็นการให้นักเรียนฝึกใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจ

Share คือ ให้นักเรียนแต่ละคู่

มารวมกันในกลุ่มของตนเอง แล้ว
แลกเปลี่ยนความคิดว่าจะเลือกใคร
โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ผูน้ ำ� เพียงคนเดียว เมือ่ นักเรียนเข้าใจ
และยอมรับในเหตุผลของกันและกัน
ก็จะสามารถไปสัมภาษณ์ผู้น�ำหรือ
ผู้ที่เป็นแบบอย่างได้อย่างมีความสุข
เพราะเกิดจากการเลือกด้วยตัวเขาเอง

SHARE เมื่อเลือกได้แล้ว
ทุกกลุ่มออกมาน�ำเสนอ
หน้าชั้นเรียน เป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิด
ของแต่ละกลุ่ม
ให้เพื่อนทั้ง
ชั้นเรียนทราบ

โครงงาน
จิตอาสา

ในขั้นนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้เหตุผลและความพอประมาณ โดยดู
ศักยภาพของตนเองและเพื่อนๆ ในกลุ่มที่จะสามารถท�ำโครงงานได้ส�ำเร็จด้วย
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ขั้นที่ ๓ การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ครูจรวยพรรณพบว่า เดิมนักเรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถเขียนเค้าโครงโครงงาน
ตามส่วนประกอบของเค้าโครงโครงงาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส�ำคัญชัดเจน จึงได้
น�ำแนวค�ำถามของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี มาช่วยกรอบความคิดให้นักเรียน ดังนี้
๑. ท�ำไมจึงท�ำโครงงานนี้ ซึ่งคือที่มาและความส�ำคัญ
๒. มีจุดมุ่งหมายอย่างไร คือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
๓. วางแผนการท�ำงานอย่างไร เมือ่ ไร คือ แผนการปฏิบตั กิ าร ซึง่ หากนักเรียน
		 วางแผนตรงนี้ดีก็จะเกิดภูมิคุ้มกัน
๔. การท�ำโครงงานนี้ นักเรียนจะท�ำอะไรได้สำ� เร็จให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
		 หรือวัตถุประสงค์ ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมือ่ ใช้คำ� ถามง่ายๆ อย่างนี้ นักเรียนก็เขียนเค้าโครงโครงงานได้แล้ว แต่ปรากฏว่า
หลังจากทีน่ กั เรียนเขียนส่งมา พบว่านักเรียนมักจะหลุดจากธรรมชาติในการเขียน
ของรายวิชาภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นที่มาและความส�ำคัญ จุดมุ่งหมาย ครูจึงต้อง
ตั้งโจทย์ ให้ชัดขึ้นว่าต้องเขียนเค้าโครงโครงงานให้เห็นที่มาของการคัดเลือกผู้นำ�
หรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�ำดีในชุมชนว่าได้ข้อคิดมาจากส่วนไหนของเรื่องสามก๊ก
ตอน กวนอู ไปรับราชการกับโจโฉ และเมื่อเลือกได้แล้วจะน�ำความรู้อะไรจาก
โคลงนิราศนรินทร์และนิทานเวตาลมาใช้ในการท�ำโครงงานครั้งนี้ ทั้งหมดนี้เป็น
จุดมุ่งหมายที่ต้องพัฒนานักเรียนในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งครูบอกตั้งแต่ต้นว่า
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วัด/ชิ้นงาน/ภาระงานในวิ ช าภาษาไทยมี อ ะไรบ้ า ง
นักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าเขามีพัฒนาการอะไรบ้างในวิชาภาษาไทย หรือ
เกิดสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนคือทักษะต่างๆ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งเป็นการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดี และนักเรียนจะต้องบอก
ขั้นตอนได้ว่าท�ำอย่างไรบ้าง
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ขั้นที่ ๔ การลงมือปฏิบัติ
เมื่อนักเรียนตัดสินใจเลือกผู้ที่จะไปเรียนรู้ด้วยได้แล้ว นักเรียนจะต้องวางแผน
นัดหมายเวลาที่ตรงกัน วางแผนการเดินทางร่วมกัน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการไปเรียนรู้นี้ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะภาษาไทยในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยการพูดคุย ดู ฟังและจดบันทึก
หลังจากที่ไปเรียนรูแ้ ละได้รบั ข้อมูลครบถ้วนแล้ว นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำข้อมูลและ
การบันทึกภาพและ/หรือเสียงจากการสัมภาษณ์มาเล่าให้ครูฟังว่าได้ทำ� งานกันมา
อย่างไร กระบวนการเป็นอย่างไร และผลเป็นอย่างไร นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
และครูจะใช้ค�ำถามเพิ่มเติมว่า นักเรียนช่วยเหลือกันอย่างไรจึงท�ำให้งานส�ำเร็จ
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และมีวิธีการแก้อย่างไร มีอะไรที่จะไปสัมภาษณ์เพิ่ม
เติมอีกหรือไม่ ท�ำให้นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท�ำให้งานส�ำเร็จ
และต้องการจะต่อยอดความรู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่
นักเรียนจะร่วมกันวางแผนการแต่งนิทานโดยการน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้น�ำมาเขียนโครงเรื่องและเนื้อหา แล้วร่วมกันน�ำเนื้อหามาจัดท�ำเป็นรูปเล่มหรือ
สื่อการเล่านิทานตามความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพของนักเรียน โดย
เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัด ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม น�ำเสนอนิทานได้อย่าง
น่าสนใจ เหมาะกับกลุ่มที่จะเล่า โดยครูจะใช้คำ� ถามในการเขียนเนื้อหาในนิทาน
ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร ใช้ค�ำถามในการท�ำสื่อเล่านิทาน จะน�ำเสนอนิทาน
ในรูปแบบใด ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเล่านิทานให้ฟัง จ�ำนวนเท่าไร ที่ไหน
ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร ใช้งบประมาณเท่าไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
แต่งนิทาน อีกทัง้ ครูจะคอยเป็นผูต้ รวจสอบเนือ้ เรือ่ งเพือ่ การปรับแก้ทงั้ เนือ้ หาและ
การใช้ภาษา ดูแล ให้ขอ้ เสนอแนะในการท�ำสือ่ การเล่านิทานได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้
เกิดความน่าสนใจ แล้วนักเรียนน�ำนิทานไปเล่าให้กลุม่ เป้าหมายฟังอย่างมีจติ อาสา
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หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานโครงงานเพื่อใช้น�ำเสนอในงาน
ตลาดนัดวิชาการ จากค�ำถาม ท�ำไมจึงท�ำโครงงานเรือ่ งนี้ ท�ำโครงงานไปเพือ่ อะไร
เรียนรู้อะไรในโครงงาน จากใคร รู้สึกอย่างไรกับการพาน้องฟังนิทาน เกิดปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้างในการท�ำโครงงาน แก้ปัญหาอุปสรรคอย่างไร พัฒนาอุปนิสัย
อย่างไรบ้างภูมิใจอะไรบ้างในการท�ำโครงงาน จะเพิม่ เติมอะไร อย่างไรบ้าง หากมี
โอกาสท�ำโครงงานอีก และเตรียมน�ำเสนอด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัด ไม่ท�ำลาย
สิง่ แวดล้อม จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละคนน�ำมาเรียบเรียงเขียนเป็นเรือ่ งเล่าของตนเอง
นักเรียนร่วมกันจัดตลาดนัดวิชาการด้วยการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารรายงาน โครงงาน
การเล่านิทาน หากกลุ่มใดได้เรียนรู้กิจกรรม/งานจากผู้น�ำ สามารถน�ำมาเสนอได้
นักเรียนก็จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาประกอบการสาธิต ท�ำให้นักเรียนแบ่งปัน
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากวรรณคดี/วรรณกรรมทั้ง ๓ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้น�ำและนิทานที่แต่งขึ้นอย่างมีความสุข
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูจรวยพรรณใช้การ
ถอดบทเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์การท�ำงานของตนเอง และครูจะ
ประเมินว่านักเรียนได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท�ำงานหรือไม่
อย่างไร โดยนักเรียนจะต้องมาคิดและพูดคุยกันว่า เขาท�ำงานส�ำเร็จได้เพราะอะไร
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ แก้ไขอย่างไร และหากนักเรียนจะท�ำโครงงานอีกในครั้ง
ต่อไปให้ส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น จะต้องพัฒนาอะไรมากยิ่งขึ้นบ้าง
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ตัวอย่างค�ำถาม-ค�ำตอบจากการถอดบทเรียนของครูและนักเรียน
ท�ำโครงงาน
เรื่องอะไร

ในการเลือกผู้น�ำหรือ
ผู้ที่เป็นแบบอย่าง
มีที่มาอย่างไร

เมื่อเราท�ำงาน คือ ตั้งแต่ต้น
ที่ ไ ปสั ม ภาษณ์ แ ละท� ำ นิ ท าน
เล่าให้น้องๆ ฟังจนเสร็จ เรา
ได้ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทย
อะไรบ้าง
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นางสาวทิพย์มณี มีจิตร
ท�ำเรือ่ งมี
งมีสสลึลึงงพึพึงงบรรจบให้
บรรจบให้ครบบาท
ครบบาทได้ไได้ปเรีไปเรี
ยนรูยจ้ นรูากคุ
้จาก
ณ
คุวิรณชั วิฉัรชั นทรางกู
ฉันทรางกู
ร ซึง่ รท่ซึาง่ นเป็
ท่านเป็
นประธานกลุ
นประธานกลุ
ม่ ออมทรั
ม่ ออมทรั
พย์บพา้ นย์
บ้ควนไสบุ
านควนไสบุ
ก ตัก้ ง อยู
ตั้ง่อยู
ที่ ต่ท� ำี่ตบลห้
�ำบลห้ว ยนาง
วยนางอ�อ�ำำเภอห้
เภอห้ววยยอด
จังหวั
กลุ
ม่ ออมทรั
ดตรัง พกลุย์่มนออมทรั
ี้ไม่ได้ทำ� พอยูย์นแ่ ี้ไค่ม่บไา้ ด้นควนไสบุ
ท�ำอยู่แค่บก้านควนไส
แต่จะท�ำ
ร่บุวกมกั
แต่บจหมู
ะท�ำ่บร่้าวนในต�
มกับหมู
ำบลห้
บ่ า้ นในต�
วยนางและหมู
ำบลห้วยนางและหมู
่บ้านในต�ำบ่ บล
า้ น
อืในต�
่นๆำบลอื
ที่อยู่นใกล้
ๆ ทีเคี่อยยูง่ใกล้เคียงต�ำบลห้วยนาง
ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอว่าจะเลือกผู้น� ำหรือผู้ที่เป็น
แบบอย่าางด้งด้านใด
แบบอย่
านใดซึง่ ซึแต่่งแต่
ละคนก็
ละคนก็
พยายามคิ
พยายามคิ
ด กลุดม่ ทีภาคิ
ส่ นใจนี
เดินเสนอคุ
ได้
ทางไปต่
ณวิารงจัชั งเพราะเห็
หวัดในช่นวว่งทีาเรืพ่ อ่ วกเราท�
งการใช้ำโครงงานนี
จา่ ยเงินเป็นภ้ เรืาคิอ่ นงี
ส�ได้ำเคัสนอคุ
ญมากในปั
ณวิรชั จเพราะเห็
จุบนั ถ้านเราท�
ว่าเรืำอ่ โครงงานนี
งการใช้จา่ จ้ ยเงิ
ะท�นำให้
เป็นเราได้
เรือ่ ง
เรีส�ำยคันรูญใ้ มากในปั
นเรือ่ งของการใช้
จจุบนั เราท�จา่ ำยเงิ
โครงงานนี
นอย่างคุ้ เท่ม้ ค่ากัาบคิว่ดาวางแผน
เราปลูก
ฝังในเรืจ่อางของการใช้
การใช้
ยเงินในอนาคตได้
จ่ายเงิน
จากกิจกรรม Think Pair Share SHARE เราได้
พัฒนาการพูดและฝึกทักษะการฟัง ต้องเป็นผู้ฟัง
ที่ดี ฟังอย่างเข้าใจและคิดตาม หลังจากนั้น เมื่อ
ไปสั ม ภาษณ์ ผู ้ น� ำ หรื อ ผู ้ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งท� ำ ดี
ในชุมชน ก็ต้องพูดสื่อสารกับเขา ตั้งค�ำถามและ
พูดคุยอย่างสุภาพ แล้ ว ก็ น� ำ มาประชุ ม ในกลุ ่ ม
เพื่อขอความคิดเห็น เสนองานกับคุณครู และ
น�ำความรู้ที่ได้มาแต่งนิทาน เล่าให้น้องๆ ฟัง

เขียนเค้าโครง
โครงงานอย่างไร

การเขียนเค้าโครงโครงงาน จะต้องเขียนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ตอบโจทย์กบั สิง่ ทีค่ รูให้มาได้ ซึง่ บางครัง้ พวกเราตัง้ จุด
มุ ่ ง หมายที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ บ นการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทย
โดยเขียนว่าต้องมีความอดทน ความขยัน ซึง่ ไม่ได้พฒ
ั นา
ทักษะภาษาไทยเลย เมื่อน�ำมาส่งครูก็ได้รับค�ำแนะน�ำ
พวกเราก็ต้องเขียนจุดมุ่งหมายใหม่ เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้น
พัฒนาทักษะภาษาไทยได้จริงๆ พวกเราก็ตอ้ งช่วยกันคิด
ว่าแต่ละคนอยากทีจ่ ะพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้าง บางคน
จากเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง พอได้มาอยู่ร่วมกันในกลุ่ม
แบ่งปันความรู้กัน พูดคุยกัน ก็กลายเป็นคนที่สามารถ
สื่อสารกับคนอื่นได้คล่องมากขึ้น

ครูจรวยพรรณเล่าเพิม่ เติมว่า มีบางครัง้ นักเรียนท�ำไปบ่นไป บางคนกลับไปบอก
แม่วา่ “ไม่เรียนแล้วกับครูจรวยพรรณ ครูให้เขียนเค้าโครงโครงงานรอบทีห่ า้ แล้ว
ไปส่งงานแล้วครูถามอะไรไม่รู้ ท�ำไมครูไม่บอกมาเลยว่าจะต้องเขียนอย่างไร
แล้วต้องมาหาครูหลายครั้งมาก” แต่ในที่สุด นักเรียนก็บอกว่า “ถ้าไม่มีความ
อดทน ก็คงไม่สามารถเรียนรู้การเขียนเค้าโครงโครงงานได้” ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้
จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสนใจเรียน แต่พอผ่านกระบวนการนี้กับครูหลายๆ ครั้ง ก็
เริ่มพัฒนาตัวเองโดยบอกว่า “มาเรียนกันดีกว่า” และเมื่อคุณทรงพลได้มา
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มนี้ว่าท�ำไมจึงเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียนตอบว่า “ทุกคน
มีคุณค่าในตัวเอง เพียงแต่ว่าได้ใช้สิ่งนั้นให้เกิดคุณค่ากับตัวเองหรือไม่” เพราะ
ฉะนั้น “การที่พวกหนูใช้ความอดทน ความตั้งใจ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่น
หนูก็เพิ่งรู้ว่าหนูท�ำงานได้ส�ำเร็จเหมือนกัน หนูจึงชักชวนกันเรียนมากกว่านอน
หลังห้อง” ...นี่คือสิ่งที่นักเรียนสะท้อนออกมา

๕๙

ส่วนเรือ่ งการวัดผลประเมินผล ครูจรวยพรรณกล่าวว่า ต้องออกแบบการประเมิน
ไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ครูต้องมีแบบประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน แบบการ
น�ำเสนอโครงงาน และที่ส�ำคัญครูจะมีแบบสังเกตว่านักเรียนใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงหรือไม่ เพราะได้ตั้งไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่าเขาต้องใฝ่เรียนรู้
และอยูอ่ ย่างพอเพียง ครูบอกให้ไปท�ำงานมาสองสัปดาห์ นักเรียนต้องส่งงานให้
ตรงต่อเวลา ถ้าไม่มาส่งก็ต้องมีเหตุผลมาบอกกับครู และผลงานของนักเรียน
ต้องเขียนหรือท�ำมาด้วยความสะอาดเรียบร้อย ครูจะสังเกตว่านักเรียนมีความ
สามัคคีกันไหม คุย แสดงความคิดเห็นกันไหม ไม่ใช่เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง
ในกลุ่มเท่านั้น และนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท�ำงานไหม ดังนั้น แบบการวัด
ประเมินผลจะมีความส�ำคัญในการยกระดับหรือพัฒนาอุปนิสัย “พอเพียง” ของ
นักเรียนให้เกิดตามเป้าหมายได้
ครูจรวยพรรณกล่าวสรุปว่า ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยบูรณาการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วให้นักเรียนจัดท�ำโครงงานจิตอาสานี้
ครูสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งในด้านการทักษะภาษาไทยด้วยการสื่อสาร
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะชีวิต

๖๐

กระบวนการเรียนรู้ที่ครูจรวยพรรณพยายามถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ด้วย
ความรักและความหวังดีของผู้เป็นครูนั้น มีตัวแทนนักเรียนได้สะท้อนให้
ทราบว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง
นางสาวทิพย์มณี มีจิตร สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่า
เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอู ไปรับราชการกับโจโฉ เป็นเรื่องที่มีตัวละคร
เยอะมาก ต้องศึกษาละเอียดกว่าจะเข้าใจ สุดท้ายก็เข้าใจประเด็นการ
เป็นผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีว่าควรมีลักษณะอย่างไร และเมื่อในกลุ่ม
ของตนเองต้องเลือกผู้ที่มาน�ำเสนอในห้องเรียน จึงเลือกคุณวิรัช ฉันทรา
งกูร ซึ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของสมาชิกในกลุ่ม คุณวิรัชเป็น
ประธานกลุม่ ออมทรัพย์บา้ นควนไสบุก สาเหตุทเี่ ลือก เพราะความเป็นผูน้ ำ�
ของคุณวิรัช และที่ประทับใจพวกเราคือคุณวิรัชเป็นคนที่ไม่ย่อท้อ สู้ชีวิต
มาก ศึกษาหาความรู้ในการบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์วา่ ควรเป็นอย่างไร
และคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการไปเรียนรู้จากของจริง จึงไปเรียนรู้กับ
กลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความส�ำเร็จ แล้วน�ำประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้
พัฒนากับการออมทรัพย์ของตนเอง น�ำไปแต่งนิทานเป็นแบบอย่างการ
ออมทรัพย์แก่น้องๆ และที่ส�ำคัญคือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เพราะ
เรื่องเงินเป็นเรื่องส� ำคัญ ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก
พร้อมทั้งการยอมรับฟังความคิดของคนอื่นด้วย พวกเราสังเกตตอนที่ไป
สัมภาษณ์คุณวิรัช จะมีผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ ร่วมสนทนาอยู่ด้วย คุณวิรัชจะ
รับฟัง ท�ำให้พวกเราเห็นว่าการท�ำงานบางครั้งท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องมี
สมาชิก มีองค์ประกอบ ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีคนรอบข้าง
เดินอยู่ด้วย การท�ำงานเป็นกลุ่ม ต้องอาศัยความเชื่อใจและความไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน พวกเราได้พูดคุยกับคุณวิรัชแล้วรู้สึกว่าเขามีความคิดที่ดี

๖๑

สุดท้ายพวกเราได้ข้อคิดค�ำคมจากคุณวิรัชว่า “ดีใจได้ แต่อย่าดีใจนาน เสียใจได้
แต่อย่าเสียใจนาน ยังมีอะไรต้องท�ำอีกหลายอย่าง”
จากการเรียนรู้เรื่องนี้ นางสาวทิพย์มณีบอกว่าจะน�ำเรื่องความซื่อสัตย์ ไปใช้
กับตัวเองให้มากขึ้น โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ชอบพูดโกหก แต่จะตอบไม่หมด
มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเรียนพิเศษ พ่อถามว่าไปอย่างไร ก็บอกว่าไปกับเพื่อน ซึ่งบอก
พ่อไม่หมด โดยตนเองนั่งมอเตอร์ ไซค์ ไปกับเพื่อน ซึ่งพ่อค่อนข้างห้ามเพราะ
กลัวอุบัติเหตุ พอมาตอนนี้คิดว่าต่อไปต้องบอกให้หมด ต้องซื่อสัตย์ให้มากขึ้น
เผื่อเกิดอะไรขึ้นมา พ่อก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาหรือตักเตือนเราได้
การเรียนนิราศท�ำให้ได้แง่คิดว่าการเดินทางไม่ใช่แค่การเดินทางไปถึงจุดหมาย
ไปพบไปสัมภาษณ์ผู้น�ำเท่านั้น แต่ยังมีอะไรๆ ระหว่างทางสู่จุดหมาย บางครั้ง
เราจะมัวไปจดจ่อแต่จุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะในระหว่างทางมี
หลายอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่ดี เหมือนเราสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาเองได้
เรื่อยๆ โดยที่อาจารย์ไม่ได้มาบอก
ส�ำหรับนิทานเวตาลจะเป็นเหมือนนิทานซ้อนนิทาน ได้เรียนรู้ว่า การแต่ง
นิทานเป็นอย่างไร การแต่งนิทานต้องสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ออกมาแต่งเป็นนิทานที่สนุกเพลิดเพลิน ต้องดูด้วยว่าแต่งเพื่อใคร อย่างเช่น
การแต่งนิทานเพือ่ น้องๆ ก็ตอ้ งท�ำให้สนุกสร้างสรรค์ แต่ถา้ แต่งให้กบั คนทีม่ อี ายุ
แตกต่างกัน ก็ต้องใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อให้เข้าใจกันได้มากขึ้น
ในการเรียนรู้ครั้งนี้คุณครู ได้สอดแทรกค� ำถามให้พวกเราคิดและหาเหตุผล
หรือหาค�ำตอบ และโยงเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ยอมรับว่า
เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเกษตร คิดว่าโชคดีที่ได้มาเรียนกับอาจารย์

๖๒

จรวยพรรณ ได้เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่แค่การเกษตร แต่อยู่
ในชีวิตประจ�ำวันและรอบตัวเรา ที่ส�ำคัญมากก็คือเมื่อเจอกับปัญหาหนึ่ง เรา
สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเช่น
มีอยูค่ รัง้ หนึ่งพวกเราจะไปสอนน้องทีช่ ุมชนบ้านห้วยม้าลอย จังหวัดสุพรรณบุรี
เจอปัญหาว่ากลุ่มของเราเตรียมของไปแล้ว พวกเราเตรียมขวดน�้ำเหลือใช้
เพื่อให้น้องๆ ท�ำกระปุกออมสินใช้ในการออมทรัพย์ โดยใส่ในถุงด�ำ ท�ำให้คน
ขับรถคิดว่าเป็นถุงขยะ จึงท�ำให้ของหายหมดในระหว่างการเดินทาง เราได้ขอ้ คิด
ว่าต่อไปต้องมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ต้องดูแลเอาใจใส่ ป้องกันมากกว่านี้ และต้อง
คิดวางแผนว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ แล้ว จะท�ำอย่างไร
ให้สามารถท�ำกิจกรรมให้น้องๆ ได้ เมื่อเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์แล้ว เราจะท�ำอะไร
ได้บ้าง ก็เลยยุบโครงงานของตนเอง แล้วไปช่วยงานโครงงานของเพื่อนๆ
กลุ่มอื่น ซึ่งท�ำให้ตนเองและเพื่อนในกลุ่มเดียวกันสามารถท�ำงานได้ เมื่อเกิด
ปัญหาแล้วต้องไม่ไปคิดว่าเราต้องมีของนั้นให้ได้ แต่ต้องรู้จักปรับประยุกต์เพื่อ
ให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปให้ได้ ตรงนั้นส�ำคัญมากกว่า และประสบการณ์ครั้งนั้น
ท�ำให้กลุม่ พวกเราได้คดิ ว่า การท�ำงานครัง้ ต่อไปต้องรอบคอบ รัดกุมและเตรียม
การมากกว่านี้

๖๓

นางสาวสุชานาฎ หนูขาว สะท้อนว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของ
ครูจรวยพรรณนั้นมีหลายประการ เรื่องแรกที่เรียนคือ เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอู
ไปรับราชการกับโจโฉ สิ่งที่ได้เรียนรู้มาคือ ผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีควรมี
คุณธรรมหลายๆ ด้าน โจโฉเป็นผู้น�ำที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ลูกน้อง สิ่งที่ได้รับ
มาตรงนี้ก็น�ำไปสู่การเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างในการท�ำโครงงาน ทางกลุ่มตกลง
กันที่จะเลือกอาจารย์นฤมล เจษฎารมย์ ซึ่งเป็นคุณครูที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านคหกรรม จึงอยากช่วยกันเชิดชูอาจารย์ เพราะนักเรียนบางคนอาจ
ไม่รู้จักอาจารย์ และพวกเราสามารถหาเวลาว่างมาศึกษาการท�ำขนมโดนัทจิ๋ว
กับท่านได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในวันหยุด เช่น ช่วงพักกลางวัน
นอกจากนี้ ในเรื่องสามก๊ก เรายังได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมที่น�ำมาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้มากเลย เช่น เรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ลอกการบ้านเพื่อน เรื่องความ
กตัญญู เมื่อไปศึกษาความรู้จากผู้ที่เป็นแบบอย่างแล้ว เราก็ต้องมีความ
กตัญญูต่อท่าน ไม่ใช่ว่างานจบไปแล้วก็ลืมท่านไปเลย อาจารย์นฤมลท่านเป็น
ผู้ให้ความรู้แก่พวกเรา ก็ต้องกตัญญูและต้องรู้จักตอบแทน

๖๔

คุณธรรมที่เราเห็นในตัวอาจารย์นฤมล คือ อาจารย์จะใส่ใจในเรื่องการเลือก
วัตถุดิบ อาจารย์จะสอนว่าคนท�ำขนมจะต้องมีความซื่อสัตย์นะ เพราะว่า
ถ้าเลือกวัตถุดิบราคาถูกมาใช้ ขนมที่ท�ำออกมาจะไม่มีคุณภาพ เราต้องมี
ความซื่อสัตย์และต้องมีความรักในสิ่งที่ท�ำ แล้วงานก็จะออกมาได้ดี และเมื่อ
พวกเราได้รับความรู้มาแล้วก็ต้องส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นอย่างง่ายๆ คือ
น้องๆ ของพวกเรา ตัวเราเองต้องถ่ายทอดความรู้แก่น้องๆ ให้ได้ สอนน้องๆ
ว่ า ต้ อ งมี ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความกตั ญ ญู ต ่ อ พ่ อ แม่ ห รื อ บุ ค คลที่ มี บุ ญ คุ ณ
แก่เรา ส�ำหรับตัวเองก็ซื่อสัตย์มากขึ้น เมื่อก่อนชอบขอสตางค์แม่เพิ่มว่า
มีงานที่ต้องจ่าย แต่เงินที่ขอมาเกินไปนิดหนึ่ง พอได้มาเรียนรู้ตรงนี้ ก็รู้ว่า
ความซื่อสัตย์นั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี เรื่องนี้ได้สอน ได้ขัดเกลาเราว่า
ไม่ควรท�ำอย่างนี้ตอนนี้ก็ขอเงินแต่พอดี ส� ำหรับการท�ำงานกลุ่มได้ฝึกให้
พวกเรารู้จักการจัดการกับเวลา ทุกคนจะต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาให้เป็น
ต้องรู้ว่าเวลานี้จะท�ำอะไร คือบางครั้งจะยุ่งยากมากก็จริง แต่ก็ท� ำให้รู้ว่า
เราต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญให้ได้ เช่น การบ้านมีอยู่จริง แต่การบ้านของเรา
เรากลั บ ไปท� ำ ที่ บ ้ า นได้ แต่ ง านของกลุ ่ ม เป็ น งานหลั ก ที่ ต ้ อ งใช้ เ วลาว่ า ง
ที่อยู่ด้วยกันท�ำงานร่วมกัน
นอกจากนี้ นางสาวสุชานาฎกล่าวว่า สิ่งที่ ได้จากการท� ำโครงงานในครั้งนี้
คือ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เดิมคิดว่ามาเรียนหนังสือ มาเอาความรู้
อย่างเดียว แต่เมื่อได้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สอนน้องๆ ท�ำให้รู้ว่าตนเองมีคุณค่า
สามารถท�ำให้น้องๆ มีความรู้ได้ นอกจากจะได้เรียนรู้ในห้องเรียน และ
ได้ลงมือท�ำนอกห้องเรียนแล้ว ยังได้เปิดประตูหรือหน้าต่างอีกบาน ได้ไป
เรียนรู้กับชุมชนอื่นด้วย ได้ไปสอนน้องที่ อบต.บ้านห้วยม้าลาย จังหวัด
สุพรรณบุรี

๖๕

“ภาษาสุพรรณน่าฟังมาก ให้น้องๆ สอนภาษาสุพรรณให้เรา แล้วเราก็สอน
ภาษาใต้ให้น้องๆ ด้วย บริเวณรอบๆ ที่ทำ� กิจกรรมก็มีต้นไม้ที่ไม่รู้จัก ที่บ้าน
เราไม่มี เช่น หญ้าเนเปีย เราไม่รู้จัก นึกว่าอ้อย เราก็บอกว่าที่นี่ปลูกอ้อย
เยอะจัง น้องๆ บอกว่า นี่หญ้าเนเปียไม่ใช่อ้อย”
นอกจากนี้ เรายังได้รับประสบการณ์จากน้องๆ เข้าใจความคิดของน้องๆ
มากขึ้น และหลังจากการเรียนรู้การท�ำขนมจากอาจารย์นฤมล ได้น�ำความรู้
ไปแต่งนิทานเล่าให้น้องๆ ฟัง ให้เห็นคุณค่าของขนมไทย ขนมที่ไม่ใส่ผงชูรส
เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ชอบกินขนมกรุบกรอบ ก็บอกน้องๆ ว่ามันเป็นโทษนะ
มากินขนมไทยดีกว่า และพยายามสอดแทรกในเนื้อเรื่องนิทาน ให้รู้จักเรียนรู้
จากสิ่งใกล้ตัวด้วย เพราะรอบๆ ตัวเรามีความรู้มากมาย

๖๖

ส�ำหรับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอนเรียนอยู่มัธยมต้น เข้าใจว่า
เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการเกษตรเพียงอย่างเดียว พอเข้ามาเรียนรู้จริงๆ
จึงเข้าใจได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด เป็นแนวทางในการท�ำทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ส่งผลดีกับตัวเราและกับคนอื่นๆ ด้วย ท�ำอะไรทุกอย่างต้องอยู่บน
พื้นฐานของความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมทั้ง
มีความรู้และคุณธรรม การประสบความส�ำเร็จที่ได้รับจากการท�ำงาน คือการที่
มีการวางแผนที่ดี การจัดระบบที่ดี เมื่อท�ำตรงนั้นได้ ผลที่ออกมาก็ดี เหมือน
กับว่าได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว มีเหตุผลที่ดีทุกอย่าง เหมือนเป็นตัวตอบโจทย์ว่า
ท�ำทุกอย่างครบ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการเรียนรู้นั้น ถ้าเรียนรู้จากในต�ำราก็ได้ แต่เรียนรู้จากการลงมือท�ำได้
มากกว่า เพราะจะเห็นผลที่ได้รับมาเลย การเรียนรู้ในต�ำราก็รู้ว่าความมีเหตุผล
คืออะไร ความพอประมาณคืออะไร การมีภูมิคุ้มกันคืออะไร แต่ไม่สามารถ
เห็นได้ว่าตอนเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆ แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าลงมือท� ำ
ก็จะได้เห็นผลออกมา ในการท�ำงานแต่ละครั้ง บางครั้งมีปัญหาต่างๆ มากมาย
ก็ค่อยๆ ซึมซับว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร บางทีแก้หนึ่งครั้งยังไม่ได้ผล
ก็ต้องคิดใหม่ว่าจะแก้อย่างไร และเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว ความรู้นั้นก็ซึมซับ
เข้ า ไปในตั ว เรา เรารู ้ อ ยู ่ แ ล้ วว่ า ถ้ า ท�ำ ตามแนวทางนั้ น จะท�ำ ให้ เ กิ ด ผลดี
กับเรามากขึ้น ถ้าเรามีการจัดวางระบบการท� ำงานที่ดีก็จะท�ำให้งานส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี จะรู้เลยว่านี่แหละคือภูมิคุ้มกันที่ดี การลงมือปฏิบัติท� ำให้เรา
ชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ท�ำให้ตัวเรามีคุณภาพมากขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างดีด้วย

๖๗

ฟังเรื่องราวดีๆ ที่ครูจรวยพรรณและนักเรียนถ่ายทอดให้รับทราบ ท�ำให้
มองเห็นภาพการจัดการเรียนรู้ของครูจรวยพรรณที่ปลูกฝังและบ่มเพาะ
นักเรียนให้เกิดอุปนิสัย “พอเพียง” โดยผ่านการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย
แล้วน�ำความรู้ไปจัดท�ำโครงงานจิตอาสา จะเห็นหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงถูกสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนโดยที่
ไม่ทิ้งธรรมชาติวิชาภาษาไทย ท�ำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
มีความสุขกับการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ทัง้ เพือ่ นในกลุม่ ในห้องเรียน น้องๆ
ในชุมชน ในโรงเรียน ผู้น�ำในชุมชนและครู รู้รัก สามัคคี ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น บางกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้นำ� รักษ์
ความเป็นวัฒนธรรมถิ่นใต้ ท�ำรายงานโครงงาน จัดท�ำสื่อนิทานจากวัสดุ
ที่ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม ใช้วสั ดุเหลือใช้ วัสดุทอ้ งถิน่ อย่างคุม้ ค่า ประหยัด
ท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด ดู อ่านและเขียน เกิดทักษะ
การคิดในการท�ำโครงงานแต่งนิทานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผล ท�ำให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการใช้ชวี ติ และหากนักเรียนต้องการมีความรูเ้ พิม่ เติมจากการ
เรียนรูจ้ ากผูน้ ำ� นักเรียนก็จะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อีกทัง้ นักเรียน
สามารถส่งงานทางอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค ท�ำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี

๖๘

ครูบุษบา ชูค�ำ
โครงงานคืนชีวิตให้คนไทยด้วยพืชสมุนไพร

๖๙

ครูบุษบา ชูค�ำ
โครงงานคืนชีวิตให้คนไทยด้วยพืชสมุนไพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูบุษบา

ครูบุษบามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนได้เชื่อมบทเรียนสูก่ าร
ด�ำเนินชีวิตจริงเพื่อความเข้าใจเรื่อง “เซต” ขณะเดียวกัน
การท�ำโครงงานยังท�ำให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะ
ทั ก ษะการคิ ด แก้ ป ั ญ หา และได้ ฝ ึ ก น� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท�ำงาน โดยครูใช้วธิ ตี งั้ ค�ำถาม
และสรุปการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนหลังการท� ำงาน
เชื่อมกับหลักปรัชญาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และท�ำให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้สร้างความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต

“เซต” กับโครงงาน
ครูบษุ บาก�ำหนดให้นกั เรียนน�ำเรือ่ งเซตทีเ่ พิง่ เรียนจบไปมาท�ำโครงงาน เพือ่ ตรวจ
สอบความเข้าใจและสามารถน�ำความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิต
ครู ให้นักเรียนท�ำโครงงานนี้นอกเวลาเรียน สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ทุกวันพุธซึ่ง
เป็นคาบโฮมรูม เบื้องต้นนักเรียนยังไม่รู้ว่ามีการบูรณาการเรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้เพียงว่าครูให้โจทย์ทำ� โครงงานโดยน�ำความรู้เรื่องเซต
มาใช้ แต่ในขณะที่ทำ� งาน ครูจะใช้วิธีตั้งค�ำถามเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนอธิบาย
ถึงสิ่งที่เขาท�ำทุกครั้ง

๗๐

เลือกหัวข้อโครงงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชั่วโมงแรก ครูบุษบาเริ่มด้วยการชวนนักเรียนพูดคุย และใช้ค�ำถามกระตุ้น
ให้นกั เรียนเห็นประโยชน์ของโครงงาน เพือ่ ชวนนักเรียนคิด ชวนให้นกั เรียนสนใจ
ที่จะน�ำความรู้ไปใช้ท�ำโครงงาน หลังจากนั้น จะให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนช่วยกัน
เสนอหัวข้อที่สนใจจะศึกษาในท้องถิ่น มา ๕ หัวข้อ โดยนักเรียนต้องอธิบาย
เหตุผลให้ได้ว่าหัวข้อที่เสนอนั้นมีประโยชน์อย่างไร และตัวนักเรียนมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะท�ำได้หรือไม่
...ให้ นั ก เรี ย นอธิ บ าย อย่ า งเช่ น ถ้ า เป็ น หั ว ข้ อ เรื่ อ งบุ ค คลส� ำ คั ญ เขาจะต้ อ ง
คิ ด แล้ วว่า เขาจะมีวิธีในการศึกษาอย่างไร (ความรู้ ) ใครในท้ องถิ่ น ที่เ ขา
อยากจะไปเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย นั ก เรี ย นมี เ ป้ า หมายของเขาอยู ่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ ว ่ า
เป้าหมายของเขาอาจจะไม่ครบ ไม่สมบูรณ์... ชวนคิดว่าท�ำไมถึงเลือก (เหตุผล)
คิ ดว่ า ท�ำได้ไหม (พอประมาณและภูมิคุ้มกัน ) จะท�ำ ในลั ก ษณะไหน หรื อ
หากเลื อ กหั ว ข้ อ สมุ น ไพรจะประกอบด้ ว ยอะไรบ้ า ง เขามี วิ ธี ศึ ก ษาอย่ า งไร
และวิธีที่เขาเสนอมานี้เป็นไปได้หรือไม่ ทุกคนจะร่วมกันท�ำได้ไหม (คุณธรรม)
จะส�ำเร็จไหม ความยากง่าย การช่วยเหลือกัน หัวข้อไหนจะท�ำได้สะดวกกว่า
ก็ใช้ค�ำถามพวกนี้ไปช่วยให้เขาคิดทบทวนและเลือกหัวข้อที่เหมาะสมที่สุด

หลังจากให้นกั เรียนพูดถึงข้อดีขอ้ เสียของหัวข้อทีน่ �ำเสนอและความเป็นไปได้ของ
โครงงานที่จะท�ำ ครูให้นักเรียนร่วมกันโหวตและอธิบายเหตุผล ในที่สุด มาลงตัว
ทีห่ วั ข้อเรือ่ งพืชผักสมุนไพร เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จ เพราะ
ทุกบ้านมีพชื ผักสมุนไพรอยูแ่ ล้ว นักเรียนสามารถไปหาเพิม่ เติมที่ไหนก็ได้ จากนัน้
ครูให้โจทย์นักเรียนกลับไปหาสมุนไพรที่สนใจมาคนละหนึ่งอย่าง ในชั่วโมงถัดไป
นักเรียนจะมาพร้อมกับเหตุผลของเขาว่าท�ำไมเขาเลือกสมุนไพรชนิดนั้น

๗๑

สืบค้นพืชที่สนใจ ลงลึกถึงคุณประโยชน์
ในชั่วโมงที่ ๒ นักเรียนจะมาพูดคุยกันว่า ได้ไปค้นหาสมุนไพรอะไรมาบ้าง แล้ว
ท�ำไมถึงเลือกสมุนไพรชนิดนั้น นักเรียนในห้องเลือกมาหลากหลาย ครูจึงให้
แบ่งกลุ่มตามความสนใจเดียวกัน มาพูดคุยกันในกลุ่มย่อย ว่าสนใจชนิดนี้
เพราะอะไร และไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดนี้มาจากที่ไหน
ส�ำหรับเงื่อนไขความรู้ นักเรียนควรได้รับการฝึกให้รู้จักสมุนไพรที่ก�ำลังเรียนรู้
อย่างละเอียด ทั้งมุมลึก และมุมกว้าง ในที่นี้ครูได้ให้นักเรียนศึกษาถึงสรรพคุณ
ของพืช ซึ่งรวมถึงประโยชน์และโทษ วิธีน�ำไปใช้ ตลอดจนวิธีการขยายพันธุ์
ในขณะเดียวกัน ครูต้องการให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต รู้จักการท�ำงานร่วมกัน
จึงชวนนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมและน�ำพืชชนิดนั้นมาปลูกที่โรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร
แต่ละกลุ่มจะเอามาอย่างละต้น บางคนปลูกมะนาวใส่กระสอบมา
ก็ถามเหตุผลของการปลูกแบบนี้ เขาก็บอกว่า ดูแลง่ายมากกว่า
ปลูกลงในดิน อย่างเช่น การรดน�้ำจะท�ำให้ดินชุ่มได้นานมากกว่า
โดยครูจะให้อิสระในการคิด การท�ำ แต่จะประคับประคองด้วย
การตั้งค�ำถามให้เขาคิด วิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา

๗๒

ต่อยอดสู่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เริ่มแรกครูไม่ได้คิดถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ แต่เมื่อนักเรียนเลือกหัวข้อสมุนไพร
ครูจึงอยากให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงเป็นระบบ น�ำเรื่องที่เรียนมาใช้ในชีวิตให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น หลังจากที่เขาปลูกแล้ว ครูตั้งค�ำถามว่าควรจะดูแล
อย่างไร นักเรียนก็จะแบ่งหน้าที่กันไปรดน�้ำ ดูแลจนพืชเจริญเติบโต ในขั้นตอน
ต่อมา ครูจะให้แต่ละกลุม่ น�ำเสนอให้เพือ่ นในชัน้ เรียนฟังว่าสิง่ ที่ไปศึกษามาแล้วน�ำ
มาปลูกมีประโยชน์อะไร สรรพคุณของพืชมีอะไร นอกจากน�ำมาประกอบอาหาร
ในแต่ละวัน นักเรียนจะสอบถามความรู้จากคนในบ้าน และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ซึ่งท�ำให้มีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น นักเรียนจะรวบรวม บันทึก มาน�ำเสนอ
ให้เพื่อนฟัง
น�ำความรู้เรื่องเซตมาจัดกลุ่ม
โครงงานนี้ท�ำให้นักเรียสามารถน�ำความรู้เรื่องเซตในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริง
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท�ำ และน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มพืชตาม
สรรพคุณที่ใช้รักษา ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบ
เลือด จากนั้น นักเรียนจะรวบรวม เรียบเรียง แล้วบันทึก ท�ำเป็นเล่มโครงงาน
เผยแพร่ความรู้ ครูให้อิสระในการคิดและท�ำ แล้วตั้งค�ำถามชวนวิเคราะห์
หลังจากแต่ละกลุ่มได้เล่มชุดความรู้ ครูตั้งค�ำถามต่อว่า เล่มโครงงานที่เสร็จแล้ว
จะใช้ท�ำอะไรได้บ้าง เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดการเพื่อเผยแพร่
ต่อผู้อื่นได้ ครูจะตั้งค�ำถามว่างานเขียนแบบนี้ บุคคลภายนอกจะอ่านเข้าใจหรือไม่
นักเรียนจะมีวิธีอธิบายอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจ นักเรียนจึงท�ำออกมาเป็นแผนภาพที่
สามารถอ่านได้งา่ ย หลังจากนัน้ ครูถามนักเรียนว่าจะน�ำโครงงานนี้ไปใช้ประโยชน์
อย่างไร ให้นักเรียนคิดถึงกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการในการเผยแพร่อย่างอิสระ
โดยครูท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำแนะน�ำ

๗๓

ครูบุษบาเล่าว่า หลังจากนักเรียนออกไปเผยแพร่ความรู้จากการท�ำโครงงานแล้ว
ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง นักเรียนจะเล่าประสบการณ์
ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ปัญหา ความประทับใจ โดยในระหว่างนั้นครูจะเป็น
ผู้ตั้งค�ำถามและคอยสังเกต เชื่อมโยงหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข โดยที่นักเรียน
ไม่รู้ตัว

เขามาเล่าประสบการณ์ก็สนุกดี เช่น กลุ่มที่เลือกไปโรงพยาบาลมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นพยาบาล ผู้ป่วย และพนักงานท�ำความสะอาด พวกเขาอยากให้ โรงพยาบาล
ใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน บางกลุ่มไปเผยแพร่กับเด็กประถม ถ่ายรูป
มาให้ดู ครูให้เขาเลือกของเขาเอง ที่ไม่สร้างเงื่อนไขเพราะอยากให้นักเรียนคิดว่า
สิ่งที่เขาได้นั้นไม่ควรจ�ำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การเผยแพร่อยู่ที่เขาคิดว่า
สมุนไพรนี้เหมาะกับใครมากกว่ากัน อยากรู้ว่าความคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้าง
ไปถึงตรงไหนได้บ้าง ถ้าชี้แนะว่าต้องไปโรงเรียน ทุกคนจะออกมาแบบเดียวกัน
ความคิดนักเรียนก็จะถูกปิดว่าไปได้เฉพาะโรงเรียน จะให้เขาคุยกันเอง และให้เขา
แบ่งกลุ่มกันเองว่าจะไปกันยังไง แล้วครูจะใช้ค�ำถาม เช่น เลือกสถานที่นี้เพราะอะไร
เลื อ กไปวั น ไหน ท� ำ ไม เดิ น ทางไปกั น อย่ า งไร มี ป ั ญ หาอะไรเกิ ด ขึ้ น บ้ า งไหม
แล้วแก้ปัญหาอย่างไร ท�ำส�ำเร็จไหมกับสิ่งที่เขาคิดไว้ ได้ท�ำตามที่วางแผนไว้ไหม
ก็จะใช้ค�ำถามแบบนี้เพื่อให้เขาได้ทบทวนตนเองและครูได้รู้ว่า เขาได้เรียนรู้ไหม
เขาแก้ปัญหายังไง เขาได้ท�ำตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เขามีกระบวนการท�ำงาน
อย่างไร สิ่งที่เขาเลือกเป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้หรือไม่ เขามีการคิดตัดสินใจ
อย่างไร อยากให้นักเรียนคิดวางแผนและแก้ปัญหาเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยว่า
ตัวเองท�ำได้ไหม

๗๔

ผลที่เกิดขึ้น
ครูบุษบาบอกว่า จากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ เห็นผลชัดเจนว่า ความคิดของ
นักเรียนเป็นระบบขึ้น สามารถบอกเพื่อนห้องอื่นได้ว่า คณิตศาสตร์สามารถ
ใช้ได้จริง เกิดเจตคติในการเรียนดีขึ้น นักเรียนไม่มีค�ำถามว่าเรียนไปท�ำอะไร

หลั ง จากนั ก เรี ย นท� ำ โครงงานแล้ ว เคยให้ เ ขาลองคิ ด ข้ อ สอบเกี่ ย วกั บ
เรื่องเซต เขาก็ท�ำได้ ต่างจากนักเรียนห้องอื่นที่เรียนเนื้อหาเสร็จแล้ว
ไม่ ไ ด้ ท� ำ โครงงาน และสั ง เกตพบว่ า ความสามารถในการคิ ด ของเขา
ไม่ เ หมื อ นกั น คื อ ห้ อ งที่ ท� ำ โครงงาน นั ก เรี ย นสามารถที่ จ ะบอกได้
จากการที่เขาสัมผัส เขาเขียน ลงมือท�ำ เกิดทักษะการคิด วางแผน
แก้ปัญหา นักเรียนได้ฝึกคิดในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่เริ่มต้นในการเลือกหัวข้อ เขาบอกได้ว่าใช้หลักการอะไรในการ
เลือกบ้าง ใช้เหตุผลอะไร ความเป็นไปได้ในการท�ำ ก็คือเขาจะคิดถึง
หลั ก ตรงนี้ อ ยู่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ที่ ท� ำ แล้ ว ก็ พ ยายามให้ นั ก เรี ย นคิ ด
ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ราเจอกั น แต่ ไ ม่ ไ ด้ บ อกนั ก เรี ย นว่ า ตั ว นี้ เ ป็ น อะไร ให้ เ ขา
วางแผนของตั วเองและหาวิ ธี แ ก้ ไ ขป้ องกั น ปั ญ หาของตั ว เองมา โดยใช้
ความรู้ที่เขามี

๗๕

นักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้กับครูบุษบาไว้ ดังนี้
หลังจากเรียนเรือ่ งเซต พวกเราได้เสนอหัวข้อโครงงานขึน้ มา ๕ หัวข้อ แต่ละกลุม่
มาชี้แจงจุดเด่นในเรื่องที่กลุ่มต้องการท�ำ แต่เมื่อมาร่วมกันวิเคราะห์และ
ประมวลผลดีผลเสียแล้ว สุดท้ายได้ข้อสรุปว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา
ที่สุด เป็นพืชผักสวนครัวที่เราใช้รับประทานกันในชีวิตประจ�ำวัน จึงตกลงกัน
ว่าจะใช้เรื่องสมุนไพรในการบูรณาการกับเรื่องเซต น�ำเรื่องสรรพคุณทางยา
มาแยกเป็นเซต เมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเราต้องหาความรู้เพิ่ม ทั้งจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต หรือปราชญ์ชาวบ้าน พวกเราตั้งชื่อโครงงานว่า “คืนชีวิตให้คน
ไทยด้วยพืชสมุนไพร”
ในขั้นตอนของการแบ่งกลุ่ม เราเลือกสัตบรรพเป็นประธานเพราะสัตบรรพ
เคยเป็นประธานห้อง มีความเป็นผู้น�ำและมีปฏิภาณไหวพริบสูง เลือกพนิดา
เป็นเลขา เพราะพนิดาท�ำงานเรียบร้อย รอบคอบ และลายมืออ่านง่าย ส�ำหรับ
ประชาสัมพันธ์ ได้เลือกนุสบาและจินดาภา เพราะทั้งสองคนนี้พูดจาฉาดฉาน
และสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้สะดวก
หลังจากนั้น สมาชิกในห้องต่างก็ไปศึกษาพืชสมุนไพรที่ตนสนใจ บางคน
ไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน บางคนหาจากอินเทอร์เน็ต และบอกเหตุผลว่า
ท�ำไมถึงเลือกพืชสมุนไพรชนิดนี้ หลายคนก็ตอบตรงกันว่า พืชสมุนไพร
ที่เลือกมานี้เพราะหาง่ายมีตามรั้วบ้าน สามารถน�ำไปปรุงอาหาร หรือพบ
ในชีวิตประจ�ำวันได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะน�ำมาปลูกในโรงเรียนเพื่อให้
น้องๆ ศึกษาได้ และโครงงานของพวกเราก็ได้ท�ำจริง

๗๖

พวกเราได้เลือกพื้นที่บริเวณรอบๆ อาคาร ๓ มาเป็นบริเวณให้เพื่อนๆ หรือ
น้องๆ ได้ศกึ ษา เนือ่ งจากมีพนื้ ทีก่ ว้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ พวกเราจึงต้องการ
ท�ำเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับน้องๆ โดยมีการเตรียมต้นกล้าที่เพื่อนๆ ได้น�ำมา
เตรียมพื้นดิน แล้วพวกเราได้ศึกษามาแล้วว่าพืชบางชนิดไม่สามารถปลูกลง
บนดินได้ เนื่องจากต้องการน�้ำ พวกเราจึงปลูกในกระสอบบ้าง ใส่ในกระถาง
บ้าง เพราะว่าจะสามารถเก็บน�้ำได้ และพวกเราได้ขอบริจาคอุปกรณ์ส�ำหรับ
การปลูกต้นไม้จากบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม
เมือ่ มีการจัดท�ำแล้วพวกเราก็ได้ดแู ล โดยมีการผลัดเปลีย่ นเวรกันมารับผิดชอบ
พืชสมุนไพรที่เราสนใจและศึกษามามีทั้งหมด ๑๒ ชนิดด้วยกัน คือ มะกรูด
มะนาว ขมิ้น ชะพลู กระชาย เตยหอม ผักเหลียง ขิง ข่า กระเจี๊ยบ ตะไคร้
และบอระเพ็ด สามารถจ�ำแนกตามสรรพคุณทางยาได้ คือ
๑. สรรพคุณในทางระบบทางเดินอาหาร มีขมิ้น มะกรูด ชะพลู ตะไคร้ ขิง
ข่า และบอระเพ็ด
๒. สรรพคุณในทางระบบหายใจ คือ กระชาย เตยหอม และขิง
๓. สรรพคุณในทางระบบเลือด คือ กระชาย ขิง เตยหอม ผักเหลียง กระเจีย๊ บ
ตะไคร้ และมะนาว
จากทีก่ ล่าวมา พืชบางชนิดมีสรรพคุณ ๑ อย่าง เช่น มะกรูด ชะพลู มีสรรพคุณ
ต่อระบบทางเดินอาหาร ส่วนผักเหลียง กระเจี๊ยบ มะนาว มีสรรพคุณทางยา
คือ ระบบเลือด บางชนิดมีสรรพคุณ ๒ อย่าง เช่น เตยหอมมีสรรพคุณทางยา
คือ ระบบเลือดและระบบหายใจ ส่วนตะไคร้มีสรรพคุณทางยา คือ ระบบเลือด
และระบบทางเดินอาหาร และ ขิง มีสรรพคุณทางยามากทีส่ ดุ คือสามารถรักษา
ได้ทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบเลือด

๗๗

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบหายใจ

มะกรูด ชะพลู
ขมิ้น
ข่า
บอระเพ็ด

เตยหอม

ขิง

ตะไคร้

มะนาว

กระชาย
กระเจี๊ยบ

ผักเหลียง

ระบบเลือด
นอกจากการจัดท�ำโครงงานของพวกเราที่ได้ดำ� เนินการแล้ว พวกเราได้ตกลงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าอยากให้โครงงานของพวกเราเป็นที่รู้จัก อยากให้
ครอบครัวได้ตระหนักถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่พบเจอในชุมชนได้ทั่วไป เห็น
ประโยชน์และน�ำมาใช้ อยากให้เผยแพร่สู่ชุมชนกว้างขึ้น พวกเราจึงได้แบ่งกลุม่
กันแล้วไปเผยแพร่ตามความสะดวก เช่น ที่โรงพยาบาล พวกเราน�ำใบเตยหอม
มาดัดแปลงดับกลิ่นในห้องน�้ำ ท�ำให้สุขลักษณะดีขึ้น
พวกเราเกิดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ จากเดิมที่เคยถามตัวเองว่า
“ท�ำโครงงานแล้วได้อะไร” พอพวกเราท�ำโครงงานไป พวกเราก็จะตัง้ ค�ำถามใหม่
ว่า “จะท�ำโครงงานอย่างไรให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราท�ำมากที่สุด” ท�ำให้
รูปแบบการคิดของพวกเราเกิดความแตกต่างจากเมื่อก่อน

๗๘

ฟังนักเรียนเล่าเรือ่ งราวและประสบการณ์ของการจัดท�ำโครงงานทีบ่ รู ณา
การในเรื่องของเซตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้เห็น
ภาพชัดเจนว่า นักเรียนได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด�ำเนินงาน ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้บอกตรงๆ ว่าอะไรคือ
ความพอประมาณของพวกเขา อะไรคือเหตุผล และภูมิคุ้มกันของเขา
อยู่ตรงไหน เป็นต้น ผู้เขียนขอชี้ประเด็นจากการด�ำเนินการท�ำโครงงาน
ของนักเรียน ดังนี้

พอประมาณ

มีเหตุผล

>> นักเรียนเลือกจะศึกษาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัว สามารถ
หาได้ง่ายๆ ตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการหา
มาปลูกในโรงเรียนไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง ถ้า
นักเรียนเลือกสมุนไพรทีห่ าได้ยากล�ำบาก ก็จะเกินศักยภาพ
ความสามารถของตนเองได้
>> นักเรียนได้ใช้เหตุผลตั้งแต่การเลือกจะท�ำโครงงาน
เรื่องใดดี ทั้งๆ ที่พวกเขาเลือกเรื่องที่สนใจในครั้งแรก
๕ เรื่อง แต่เมื่อประมวลความคิดอย่างสมเหตุสมผลแล้ว
พวกเขากลับไม่ได้เลือกเรือ่ งทีส่ นใจในครัง้ แรก แต่กลับมา
เลือกเรื่องสมุนไพร และสามารถน�ำพืชสมุนไพรมาปลูก
ในโรงเรียนเพื่อจัดท�ำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆ ได้
นอกจากนี้ นักเรียนต้องใช้เหตุผลในการเลือกประธาน
เลือกเลขานุการ เลือกประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถ
เหมาะสมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น

๗๙

ภูมิคุ้มกัน

ความรู้

คุณธรรม

๘๐

>> ด้วยการหาความรู้ให้เพียงพอ วางแผนการด�ำเนินงาน
อย่างรอบคอบ การแบ่งงานกันท�ำ เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค
ก็ ห าวิ ธี แ ก้ ไ ข และมี การรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท� ำ การ
เผยแพร่โครงงานและผลงาน นักเรียนไม่ได้ท�ำโครงงาน
เพื่อให้งานส�ำเร็จเท่านั้น แต่พวกเขาต้องเผยแพร่ความรู้
แก่ผู้อื่นด้วย
>> นักเรียนได้ไปหาความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่ตนเองสนใจ
จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือจากอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการรู้
เรื่ อ งสรรพคุ ณ ทางยาของสมุ น ไพร และเมื่ อ ความรู ้ ไ ม่
เพียงพอก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติม
>> ความรับผิดชอบของนักเรียนทุกคนที่ท�ำโครงงานนี้
จนประสบผลส�ำเร็จ ความมีน�้ำใจที่จะเอื้อเฟื้อบุคคลอื่นๆ
ทัง้ ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียนคือ การท�ำ
แหล่งเรียนรูพ้ ชื สมุนไพร ภายนอกโรงเรียนโดยการเผยแพร่
ความรู ้ แ ก่ บุ ค คลใกล้ ตั ว หรื อ หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
โรงพยาบาล เป็นต้น

ครูรุ่นใหม่ :
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนการสอน

๑๐๕

ครูรุ่นใหม่ : ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		
สู่การเรียนการสอน
ในทุกปีการศึกษา เมื่อมีครู ใหม่โยกย้ายหรือสอบบรรจุเข้ามาใหม่ในโรงเรียน
จะเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารและครูแกนน� ำขับเคลื่อนที่จะต้องบริหาร
จัดการสร้างครูรนุ่ ใหม่ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ทีค่ รูรนุ่ ใหม่นจี้ ะได้น�ำหลักคิดนี้ไปบ่มเพาะนักเรียนให้มอี ปุ นิสยั "พอเพียง" ...
แล้วครูรุ่นใหม่ของโรงเรียนห้วยยอด มีความเข้าใจและน�ำไปใช้ได้อย่างไร
ครูอานนท์ ครูสุรัสวดี และครูรชฏ จะเป็นตัวแทนที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านทราบ

๘๒

“นักเรียนใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร”

ครูอานนท์ คงเฝือ

๘๓

ครูอานนท์ คงเฝือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ครูอานนท์

ครูอานนท์เป็นครูรุ่นใหม่ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี ๒๕๕๕ ขณะที่
ผอ.สมจริงยังคงด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอยู่ ครูอานนท์
กล่าวว่า ช่วงเข้ามาแรกๆ ไม่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งว่ า คื อ อะไร และใช้ ไ ด้ อ ย่ า งไร แต่ ท ่ า นผู ้ อ� ำ นวยการ
มั ก จะเรี ย กประชุ ม ครู และมี ค� ำ ถามกระตุ ้ น ครู ใ ห้ คิ ด และท� ำ
ความเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอยู ่ เ สมอๆ
ตนจึงเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้พยายามท�ำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอค�ำปรึกษา
จากครูจรวยพรรณ เกี่ยวกับการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาฯ ในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่กระจ่างชัดนัก เป็นความเข้าใจ
แบบท่องจ�ำ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข แต่โชคดีที่โรงเรียนมีการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ จึงค่อยๆ มีความชัดเจนขึ้น
แต่ การน� ำ ไปบู ร ณาการในช่ ว งแรกๆ เป็ น เพี ย งการน� ำ เนื้ อ หา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษมาให้ นั ก เรี ย นอ่ า น
จับใจความส�ำคัญ แล้วให้ตอบค�ำถามตามเนื้อหาที่อ่าน ก็เข้าใจ
ว่านี่แหละเป็นการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
ต่อมา มีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยวิทยากร (ดร.พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์) แนะวิธกี ารออกแบบ
การเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน และดร.ปรียานุช ธรรมปิยา มาเติมเต็ม
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เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการต่างๆ ในครั้งนั้น ท�ำให้ตนเองมีความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น
แต่ก็ยังน�ำไปใช้ไม่ค่อยถูก ในตอนนั้นคิดเพียงว่าน�ำมาใช้ส�ำหรับครูเท่านั้น ไม่ได้
คิดว่าครูต้องออกแบบจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดหลักคิดนี้ด้วย
จนกระทั่งปลายปี ๒๕๕๖ มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้
ของครู และมีโจทย์ค�ำถามว่า “นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไร” จึงท�ำให้ตนเองเกิดความชัดเจนว่า ต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน
ไม่ใช่เกิดกับครูผู้เดียว ผลต้องเกิดกับนักเรียนว่านักเรียนได้ฝึกใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน�ำไปใช้กับชีวิตได้
พัฒนาการการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอนนิยามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ครูใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ตนเองในการออกแบบ
การสอนเพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้

ครูออกแบบ
การสอนเพื่อ

นักเรียนเข้าใจ
ความหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(K)

นักเรียนได้
ฝึกใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(P)

นักเรียนเห็นคุณค่าน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้กับชีวิตอย่างต่อเนื่อง

(A)
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ครูอานนท์ตนจึงเริ่มต้นคิดใหม่ โดยเริ่มน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับ
หน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล (อ่านเขียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม และได้กำ� หนดชัดเจนว่า ใน ๑ เดือน เรียน ๘ คาบ นักเรียน
จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้
ครูต้องการให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคความรวมและความซ้อนในหัวข้อ
ที่นักเรียนสนใจได้ และนักเรียนต้องเกิดกระบวนการคิด โดยเริ่มจากกระบวนการ
แบ่งกลุ่ม นักเรียนต้องสามารถให้เหตุผลได้ว่าท�ำไมถึงเลือกคนนี้มาอยู่ในกลุ่ม
และครูได้กำ� หนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ เช่น หน้าทีป่ ระธาน
กลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเหตุผลในการเลือก
สมาชิกภายในกลุ่มให้ท�ำหน้าที่ตามบทบาทนั้นๆ ได้
ในการจัดการเรียนรู้ ครูอานนท์จะใช้วิธีตั้งค�ำถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรับจากของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี เหมือนกับที่ครู
โรงเรียนห้วยยอดส่วนใหญ่น�ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบทเรียนของตน เช่น ในการ
เลือกหัวข้อท�ำงาน หรือการตัดสินใจต่างๆ นักเรียนบางกลุ่มจะใช้การโหวตเสียง
ข้างมาก ครูจะชวนคิดว่าเสียงข้างมากอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ตัวเองและเพื่อนทั้งกลุ่มมีความรู้เรื่องนี้พอไหม ถ้าไม่
พอจะท�ำอย่างไรให้รู้เพิ่มขึ้นได้ เหตุผลที่เลือกคืออะไร ยืนอยู่บนความถูกต้อง
หรือไม่ เลือกน�ำเสนอเรื่องนี้แล้ว เพื่อนๆ หรือน้องๆ จะสนใจหรือไม่ ไม่ใช่ว่า
ประชาธิปไตยแล้วต้องโหวตแล้วยึดเสียงข้างมากอย่างเดียว คือ ประชาธิปไตย
จะต้องมาจากเหตุผลที่ถูกต้องด้วย
ครูให้นกั เรียนตัง้ ชือ่ กลุม่ แล้วต้องสามารถให้เหตุผลถึงทีม่ าของชือ่ กลุม่ ได้ ครูจะสอน
ความรูแ้ นะน�ำการเขียนให้นกั เรียน เริม่ จากการเขียนบทน�ำ (Introduction) จะบอก
นักเรียนว่าองค์ประกอบของบทน�ำมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ทั่วไป (General) กับแก่น
ของเรือ่ ง (Thesis Statement) จะยกตัวอย่างว่า ถ้าพูดถึงโรงเรียนห้วยยอดจะพูดถึง
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนห้วยยอดว่ามีอะไร และประเด็นที่จะเขียนมีกี่ประเด็น
ให้นักเรียนลองคิดดูว่า ถ้านักเรียนจะเขียนเรื่องมวยไทย นักเรียนควรจะรู้ข้อมูล
ทั่วไปของมวยไทย นักเรียนจะเขียนดึงดูดความสนใจคนอื่นควรจะเขียนอย่างไร
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือ การที่นักเรียนจะเขียนแกรมม่าผิด ส่วนใหญ่
เกิดจากการน�ำมาใส่กเู กิล้ แล้วก็มาแปลกับโปรแกรม ก็จะได้ภาษาที่ไม่เป็นภาษา
ผมก็เลยสอนว่า ถ้าจะใช้ได้ ประโยคนั้นต้องเป็นประโยคความเดียว คือต้องดูว่า
ภาษาไทยเป็นประโยคความเดียวไหม ลองใส่ไปทีละประโยค พอใส่เสร็จแล้วลอง
อ่านว่าเข้าใจไหม มีประธาน กริยา กรรมหรือไม่ ตามรูปแบบที่ครูเคยสอนจะ
ต้องไปสอดคล้องกับข้างหน้าก่อน ก่อนหน้านี้ผมเคยสอนในเรื่องประโยคที่มีหลาย
รูปแบบ ต้องสอนสิ่งเหล่านี้เข้าไป

เมือ่ เขียนบทน�ำแล้ว จะมีแก่นของเรือ่ ง ซึง่ จะแตกประเด็นว่านักเรียนจะเขียนเรือ่ ง
อะไร ประเด็นอะไรบ้าง เช่น เรือ่ งมวยไทย นักเรียนจะเจาะประวัตนิ กั มวยทีเ่ ขาสนใจ
เป็นต้น ซึง่ นักเรียนจะต้องมีกระบวนการสืบค้นหาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน
ครูอานนท์เล่าว่า เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้ว ครูจะให้น�ำเสนอผลงานตั้งแต่
ขั้นตอนแรกคือ ในกลุ่มของเขามีใครบ้าง มีใครท�ำหน้าที่อะไร แล้วครูจะคอย
ตัง้ ค�ำถามว่า สิง่ ทีน่ กั เรียนท�ำมาสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรบ้าง นักเรียนตอบได้ว่า เรื่องแรก คือ การมีเหตุผลในการคิด ในการเลือก
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้อ เลือกสมาชิก หรือการเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการ
เรียบเรียงงานเขียน ทุกคนจะต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจ
สุดท้ายครูอานนท์กล่าวว่า เมื่อได้เข้าใจและน�ำหลักปรัชญาฯ มาใช้ ท�ำให้ก่อน
จัดการเรียนรูต้ อ้ งคิดอย่างรอบคอบ จะถามอะไรนักเรียนก็จะต้องรูก้ อ่ นว่านักเรียน
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มีความรูน้ นั้ จริงไหม ต้องวางแผนก่อนว่าจะสอนนักเรียนเรือ่ งอะไร สอนแล้วจะเกิด
ผลกับนักเรียนแค่ไหน นักเรียนจะเกิดความเข้าใจอย่างที่ครูวางแผนไว้หรือไม่
หรือจะสามารถต่อยอดได้มากกว่านี้หรือไม่ และเมื่อต้องน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับนักเรียนมากก็ยิ่งเกิดค�ำถามกับตัวเองบ่อยขึ้น จากที่
แต่กอ่ นเมือ่ จะท�ำอะไรก็ทำ� เลย แต่เมือ่ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อน
ทีจ่ ะตัดสินใจท�ำอะไรก็จะต้องคิดรอบคอบมากขึน้ และตัง้ ค�ำถามกับตัวเองมากขึน้

จากที่ ได้รับฟังแนวคิดของครูรุ่นใหม่ ท�ำให้เห็นว่าการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไม่สมบูรณ์ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้
ของครูอานนท์ จะเห็นว่าครูอานนท์เน้นองค์ประกอบความมีเหตุผล
เป็นส่วนใหญ่ ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แต่ยงั ไม่ได้อธิบายเรือ่ ง
ของความพอประมาณและการสร้างภูมิคุ้มกันของนักเรียน
ส�ำหรับการที่นักเรียนใช้กูเกิลแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หากครู
อธิบายเพิ่มเติมว่าการจะใช้เครื่องมืออะไรในการท�ำงาน เราต้องมีความรู้
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อจะได้ใช้โปรแกรมอย่างถูกต้อง จึงเป็นภูมิคุ้มกัน
ในการเขียนภาษาอังกฤษได้ ก็จะท� ำให้นักเรียนเห็นความส� ำคัญของ
การแสวงหาความรู้ ซึ่งก็คือเงื่อนไขความรู้นั่นเอง
ผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากครูอานนท์จัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปอย่างต่อเนื่อง และสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น ครูอานนท์จะมีความช�ำนาญ และสุดท้ายครูอานนท์ก็จะเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัด ตกตะกอนความรู้ สามารถน�ำ
มาใช้อย่างครบองค์ประกอบในทุกเรื่องได้
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What I already know

KWL

what I have learned

what I want to know

ครูสุรัสวดี บุญติด
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ครูสุรัสวดี บุญติด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูสรุ สั วดีเป็นครูรนุ่ ใหม่อกี ท่านหนึง่ กล่าวว่าระยะแรกๆ ไม่ได้
ให้ความสนใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่สนใจของโรงเรียน แต่เมื่อได้คุยกับ
ครู อานนท์ ซึ่ ง เห็ นว่ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
หลักคิด จึงเริ่มสนใจและมาคิดว่าจัดการเรียนรู้อย่างไรให้
ลูกศิษย์มีภูมิคุ้มกัน เนื่องจากประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีความส�ำคัญมาก ท�ำอย่างไรให้นักเรียนของเรา
“รู้เขารู้เรา” จากการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูล จากสื่อมากมายที่นักเรียนจะเข้าถึงได้ นักเรียน
จะรู้เรื่องราวของประเทศอื่นๆ ได้ ดังนั้น การแสวงหาความรู้
จากการอ่านเป็นสิ่งส�ำคัญ จะอ่านอย่างไรให้เข้าใจ ซึ่งวิชาที่
ตนเองรั บ ผิ ด ชอบเป็ นวิ ช าอ่ า นเขี ย น จะจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้
นั ก เรี ย นอ่ า นอย่ า งไร เมื่ อ อ่ า นแล้ ว สามารถสรุ ป ใจความ
ส�ำคัญได้ ตีความ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ น�ำปัญหามาคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาได้ จึงใช้เทคนิคการสอนแบบ KWL บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูสุรัสวดี
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What I already know

KWL

what I have learned

what I want to know
ครูสุรัสวดีอธิบายถึงความหมายของ KWL ว่าคือ ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ก่อนแล้ว
เป็นพื้นฐาน (Know) และเขาต้องการที่จะรู้อะไรเพิ่ม เพื่อน�ำไปต่อยอดได้ (Want)
และหลังจากที่ได้เรียนแล้ว นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม (Learned) นักเรียน
ต้องไปอ่าน/ศึกษาค้นคว้าเพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการรู้ ซึง่ การทีค่ รูกระตุน้ โดยใช้ค�ำถาม
ในแต่ ล ะขั้ น จะท� ำ ให้ นั ก เรี ย นสามารถใช้ ป ระสบการณ์ เ ดิ ม มาเชื่ อ มโยงกั บ
เนื้อหาใหม่เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ออกไปอย่างเป็นกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสู่สากล (อ่านเขียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ มีเป้าหมายให้นกั เรียนเข้าใจโครงสร้างของประโยค สามารถแปลความหมาย
จากประโยคได้ สามารถวิเคราะห์และตีความเรื่องที่นักเรียนอ่านได้ วิธีสอน
คือให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร ผ่านโมเดล KWL บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูตั้งค� ำถามในขั้นตอนสุดท้าย “ถ้า
นักเรียนเป็นตัวละครตัวนี้ในเรื่องจะท�ำอย่างไร” เพื่อครูจะได้สอดแทรกโดยให้
วิเคราะห์ความพอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
ของตัวละคร
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สอนโครงสร้างประโยค
เพื่อความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์จากการอ่าน
ครูสุรัสวดีเล่าว่าวิชาภาษาอังกฤษสู่สากล (อ่านเขียน) เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
แต่ใช้เวลาเรียน ๑๗ คาบ ครูไม่ได้สอนการวิเคราะห์อย่างเดียว แต่สอนโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากปัญหาของนักเรียน คือ อ่านไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้
โครงสร้างประโยค ดังนั้น เมื่อสอนเรื่องชนิดของค�ำเสร็จ ก็จะสอนในเรื่องของ
โครงสร้างประโยค เพือ่ นักเรียนจะเข้าใจและสามารถน�ำความรูม้ าใช้อา่ นให้เข้าใจ
และสามารถวิเคราะห์เรื่องราวได้
ครูสุรัสวดีจะศึกษานักเรียนของตนเองแล้วแบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่มในแต่ละ
ห้องเรียน คือ กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง ทั้งนี้ เพื่อครูจะได้รู้จัก
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการให้นกั เรียนท�ำงานกลุม่ กลุม่ ละประมาณ ๔-๕ คน ครูจะให้อสิ ระในการเลือก
กลุ่มของนักเรียนโดยให้เลือกคละความสามารถ บางครั้งก็เกิดปัญหาว่าเด็ก
เรียนเก่งจะจับกลุม่ เก่งด้วยกัน ครูจะบอกว่างานที่ให้ท�ำภายในกลุม่ นัน้ ต้องการคน
มีความสามารถหลากหลาย เช่น ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
ศิลปะ เป็นต้น ดังนั้น เด็กที่เก่งด้านการเขียน การอ่าน อาจจะไม่เก่งด้านศิลปะ
แต่เด็กเรียนอ่อนอาจจะเก่งด้านศิลปะ ทุกคนจึงมีความหมายและมีคุณค่า
ภายในกลุ่มของตนเอง เป็นการสอนให้นักเรียนใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์ ในการ
เลือกกลุ่มท�ำงาน เมื่อนักเรียนจัดกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนหาเรื่อง
ที่จะมาวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดยแนะน�ำให้นักเรียนไปดูที่ร้านหนังสือ หา
นิยายหรือเรื่องสั้นที่สนใจว่ามีอะไรบ้าง ครูจะถามเหตุผลของแต่ละคน แล้วให้
นักเรียนช่วยกันเลือก ตามเหตุผลและความเหมาะสม เมื่อนักเรียนเลือก ครูจะ
ถามว่า ท�ำไมถึงเลือก มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ มีความรู้อะไรบ้าง อาจจะ
เป็นความรู้ที่ทั้งถูกและผิด ครูจะทดสอบและสังเกตว่าเขามีความรู้พื้นฐาน

๙๒

อะไรบ้าง เพื่อตรวจสอบหรือประเมินความรู้เดิมของนักเรียน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของครู ในการสอนว่าถ้านักเรียนรู้แค่นี้ ครูจะต้องชี้แนะอะไรเพิ่มเติม
อีก แล้วครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยสิ่งที่นักเรียนอยากรู้
ครูจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะไปสืบค้น
ข้อมูล ครูสุรัสวดีกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่สุดในช่วงนี้ เพราะนักเรียนเกิดความ
อยากจะรู้ อยากจะเห็น
ในขัน้ ตอนการ Learned คือ เมือ่ นักเรียนต้องการจะรูอ้ ะไร ก็จะตัง้ ใจไปหาค�ำตอบ
เอง โดยครูจะไม่เน้นว่าต้องได้คำ� ตอบทุกค�ำถาม เพราะคิดว่าระหว่างทางทีน่ กั เรียน
ไปหาค�ำตอบเขาได้ความรู้อื่นๆ กลับมาอีกมากมาย ครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
หรือเป็นพี่เลี้ยง และชี้ช่องทางในการสืบค้นเพิ่มเติมให้นักเรียน แล้วจะชวน
นักเรียนพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง เมื่อนักเรียนมีปัญหาจะกล้าเข้ามาถาม
เข้ามาคุย มีหลายครัง้ ทีค่ รูได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กับนักเรียน ครูจงึ ใช้ภาษาอังกฤษ
มาช่วยในการสร้างการเรียนรู้ และให้ไปหาค�ำตอบจากสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ
ในขั้นนี้ ครูคาดหวังให้นักเรียนสามารถตีความจากการอ่านได้ สรุปใจความจาก
เรื่องที่อ่านได้ เกิดความรู้เพิ่มขึ้น โดยในกระบวนการสอน ครูจะให้นักเรียนได้ฝึก
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ในการน�ำข้อมูลจากเว็บไซต์มาใช้ ครู
จะปลูกฝังให้นักเรียนเขียนแหล่งอ้างอิงของงานด้วย เป็นการฝึกให้นักเรียนต้อง
มีคุณธรรมในการน�ำข้อมูลมาใช้ ไม่ใช่ไปคัดลอกเขามาเฉยๆ และในขั้นตอน
สุดท้าย นักเรียนต้องน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าถ้าเขาเป็น
ตัวละครตัวนั้น เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร โดยครูจะโยงเข้าสู่ค� ำถามที่
สอดคล้องกับหลัก ๓ ห่วง ๒ เงือ่ นไข แล้วชวนให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันในชั้นเรียน

๙๓

ครูจะตั้งค�ำถามปลายเปิด เช่น นักเรียนคิดว่าการกระท�ำของโรมิโอกับจูเลียตมีความพอประมาณ
ไหม และจะถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ให้แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนตอบถูกไหม และช่วยอธิบายว่า
ความคิดของเขาเป็นอย่างไร เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ครูจะรู้เลยว่านักเรียนเข้าใจ
ค�ำว่า “พอประมาณ” ชัดเจนหรือไม่ ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ตอบและให้เหตุผล ค�ำตอบไม่มีถูก
ผิด แต่ต้องสามารถพยายามอธิบายได้ว่าเหตุผลของตัวเองคืออะไร
สิ่งที่ครูภูมิใจมาก คือ นักเรียนใช้ค�ำว่า Why เพิ่มมากขึ้น ปกติจะใช้แต่ค�ำว่า What
แต่ ต อนนี้ ถ ามว่ า ท�ำ ไมเป็น แบบนั้ น ท�ำ ไมเป็น แบบนี้ นั กเรี ย นจะมี เ หตุ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
ค�ำถามนี้จะใช้ได้ในชีวิตจริง มีอะไรต้องคิดให้กว้างและต้องหาค�ำตอบมา

จากการเล่าเรื่องของครูสุรัสวดี เห็นได้ว่าเทคนิคการสอนแบบ KWL
น่าสนใจมาก เพราะเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ
ที่ส�ำคัญคือทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการทีน่ กั เรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์ตวั เอง
ว่ารู้อะไร ไม่รู้อะไร เมื่อรู้ว่าไม่รู้และต้องการรู้เพิ่ม หรือถ้าความรู้เดิม
ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ก็จะต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งนักเรียน
ต้องฝึกทักษะในการหาความรู้ว่าจะสามารถหาความรู้ได้อย่างไร ด้วย
วิธีไหน เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ ครูยังชี้แนะให้
นักเรียนค้นหาความรู้และน�ำความรู้มาใช้อย่างมีคุณธรรม

๙๔

ครูรชฏ จันพุ่ม

๙๕

ครูรชฏ จันพุ่ม

ครูรชฎ

ครูรชฎได้เล่าว่า ตอนแรกที่เข้ามาบรรจุในโรงเรียนห้วยยอด
ไม่ได้เห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่สิ่งที่
ท่านผอ.สมจริง อินทรักเดช พูดให้ฟังบ่อยๆ คือ “ผู้ที่ได้ท�ำงาน
ชิ้นนี้ถือเป็นคนโชคดีที่ ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท มหาราช
มีแค่ไม่กี่พระองค์ ผอ.ภูมิ ใจที่ ได้ท�ำงานนี้” ท�ำให้เกิดความ
ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของโรงเรียน จึงเริ่มศึกษา
อย่างจริงจัง เมื่อศึกษาดีๆ แล้วพบว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
มี วิ จารณญาณ คิ ด สร้ า งสรรค์ พอไปสอนนั ก เรี ย นก็ ใ ช้ วิ ธี
ตั้ ง ค� ำ ถามนั ก เรี ย น บางค� ำ ตอบของนั ก เรี ย นเป็ น สิ่ ง ที่ ค รู
คาดไม่ ถึ ง ว่ า นั ก เรี ย นจะคิ ด ได้ และต้ อ งถื อว่ า ตนเองโชคดี
ที่อยู่ใกล้ครูจรวยพรรณ มีโอกาสได้เห็นกระบวนการสอนของ
ครูจรวยพรรณตั้งแต่ต้นท�ำให้เกิดความเข้าใจ และน�ำมาพัฒนา
เป็นรูปแบบการสอนของตนเอง

ครูรชฏจึงได้พฒ
ั นาโมเดล KHUNPA ซึง่ เป็นกระบวนการสอนทีเ่ น้นให้นกั เรียนใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานใหม่ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท�ำงาน
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�ำเสนอ
ความคิดกันภายในกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน น�ำไปสู่การเปิดใจ ช่วยกันแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยที่สมาชิกในกลุ่มน�ำศักยภาพที่ต่างกันมาช่วยกันสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ให้สมบูรณ์ มีคุณค่า พร้อมน�ำเสนอให้เพื่อนต่างกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันต่อไป อีกทั้ง
กระบวนการกลุ่มจะช่วยฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมในด้านต่างๆ เช่น ความสามัคคี
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ภาวะผูน้ ำ� ผูต้ าม ความซือ่ สัตย์ การตรงต่อเวลา

๙๖

ครูรชฏเล่าว่าได้ทดลองใช้โมเดล KHUNPA กับการสอนเรือ่ งอิศรญาณภาษิต ซึง่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิต ดังนี้

K

- Know คือ เป็นขั้นน�ำให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนเข้า

บทเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน
และมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนภาษาไทย โดยครูกระตุน้ ความสนใจ
นักเรียนด้วยการน�ำภาพสือ่ เกีย่ วกับสุภาษิตต่างๆ มาให้นกั เรียน
ทาย ก่อนน�ำเข้าสู่บทเรียนเรื่องอิศรญาณภาษิต

H

– How เป็นการสอนให้นักเรียนรู้วิธีการหาความรู้ที่

U

– Unity การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มนี้ครูหวังให้

เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ นจะเรียนรู้ ด้วยการให้นกั เรียนช่วยกันระดม
ความคิดเห็นว่า จะสามารถค้นหาความรู้เกี่ยวกับสุภาษิตได้จาก
ที่ไหน อย่างไรบ้าง แล้วช่วยกันสรุปในช่วงท้ายถึงวิธีหาข้อมูล
และการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนหาข้อมูลจริง
นักเรียนสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับ และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน หลังจากที่นักเรียนเรียนสุภาษิตครบ ๒๖ บทแล้ว
โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามสมัครใจกลุ่มละ ๔-๕ คน และ
ตกลงบทบาทหน้าที่กันว่าใครจะท�ำอะไร

ครูจะมีใบงานแจกนักเรียนทุกคน เป็นสุภาษิตทีม่ ชี อ่ งว่างเว้นไว้ให้นกั เรียนเติมค�ำ
ให้สมบูรณ์ (เช่น ค�ำว่า อิศรญาณชาญกลอนอักษรสาร เทศนาค�ำไทยให้เป็นทาน
โดยต�ำนานศุภอรรถสวัสดี ก็จะเว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติม) บางส่วนมีถอด
ความไว้ให้ บางส่วนไม่มี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนให้นักเรียนอยากเรียนรู้
แทนการบอกสอนตรงๆ

๙๗

หลังจากนั้น ครู ให้กลุ่มเลือกถอดความจากบทกลอน ๒ บทที่สมาชิกในกลุ่ม
สนใจ เพื่อเข้าใจความหมายแล้วดูว่า ตรงกับสุภาษิตอะไร และน�ำไปใช้อย่างไร
ในขั้นตอนนี้ ครูต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลว่าสุภาษิตที่ตนเอง
เลือกมา ของใครมีความสอดคล้องกับกลอน ๒ บทในอิศรญาณภาษิตมากน้อย
แค่ไหน ความยากง่ายของสุภาษิตที่นักเรียนเลือกมาเหมาะสมกับความสามารถ
ของกลุ่มตนที่จะเข้าใจและน�ำไปท�ำงานต่อหรือไม่

๙๘

N

– New คือการให้นกั เรียนเชือ่ มโยงสิง่ ทีเ่ รียนรู้(กลอน ๒ บท)

P

– Peer Assist

A

– Application คือ การน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้

มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ครูให้นักเรียนท�ำสมุดนิทาน โดยครูเปิด
โอกาสให้นกั เรียนร่วมกันคิดได้เต็มทีว่ า่ จะวางโครงเรือ่ งอย่างไร
จะท�ำหนังสืออย่างไร รูปแบบ ขนาดตามแต่กลุ่มตกลงและ
สร้างสรรค์ ครูต้องการให้นักเรียนคิดได้เองถึงศักยภาพของ
ตนเองกับเวลาที่มี นักเรียนควรจะแต่งนิทานความยาวกี่หน้า
และทีส่ ำ� คัญนักเรียนต้องบอกครูได้วา่ ท�ำไมจึงท�ำหนังสือแบบนี้
ครูต้องการให้นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการท�ำงานได้

เป็นกระบวนการฝึกให้นักเรียน
ได้วิพากษ์เพื่อนด้วยใจเป็นกลาง ช่วยเหลือ เติมเต็ม ให้เพื่อน
ท�ำงานได้ดีขึ้น ต้องมีวิธีการพูดให้เพื่อนไม่เสียใจ และเจ้าของ
ผลงานสามารถเปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นจากเพื่อนและน�ำมา
ปรับปรุง เพื่อท�ำชิ้นงานเป็นสมุดนิทานที่น่าสนใจต่อไป
เป็นการน�ำสิง่ ที่ได้เรียนรูม้ าตัง้ แต่ตน้ มาพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ผ่านการจัด
นิทรรศการ

ครูรชฏยกตัวอย่างนักเรียนกลุม่ หนึง่ เลือกภาษิตบททีว่ า่ “เห็นตอหลักปักขวาง
หนทางอยู่ พิเคราะห์ดคู วรทึง้ แล้วจึงถอน” มาแต่งเป็นเรือ่ งของเด็กผูห้ ญิงสอง
คนที่สอบตก แล้วก็ท้อแท้กับเรื่องการเรียน แต่เขาใช้ความมานะพยายามที่
จะก้าวผ่านด้วยการที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยการอ่านหนังสือ ค้นคว้า
สอบถามจากคุณครู ครูรชฏกล่าวว่าประโยชน์เกิดขึ้นตรงนั้น นักเรียนน�ำสิ่งที่
ได้เรียนรูม้ าปรับใช้กบั สถานการณ์ใกล้ตวั นิทานทีเ่ ขาท�ำขึน้ มาอาจจะออกมา
ไม่สวยเลย แต่ครูไม่ได้มองว่าหนังสือไม่สวย ครูมองว่านักเรียนได้เรียนรูม้ าก
กว่าผลของชิ้นงานที่ออกมา หรือการที่ท�ำให้นักเรียนห้อง ๓/๓ (นักเรียนห้อง
อ่อน) ท�ำหนังสือหนึ่งชิ้นมาส่งครูได้ แม้ว่าจะไม่สวยเหมือนของนักเรียนห้อง
๓/๑๑ (นักเรียนห้องเก่ง) แต่ครูก็ประทับใจมาก เพราะเป็นกลุ่มนักเรียนที่
ไม่เคยส่งงานครูเลย”
“เด็กเรียนเก่งบอกว่า เราจะแบ่งงานกัน ใครเขียนหนังสือเก่งก็ให้เขาเขียน
ใครระบายวาดรูปเก่งก็ให้เขาวาดแล้วพวกเราก็ช่วยกันระบายสี ส�ำหรับเด็ก
เรียนอ่อนจะบอกว่า ต้องช่วยกันท�ำงาน งานถึงจะเสร็จ ช่วยกันเขียน ช่วยกัน
วาดแล้วก็ระบายสี ถ้าไม่ช่วยกันงานมันก็จะไม่เสร็จ”
“เรียนแบบนี้สนุกกว่าครูสอนอยู่คนเดียว
หน้าห้องเรียน การที่ได้เขียนบ้าง
วาดรูปบ้าง ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ
ดีกว่ามานั่งแล้วอ่านจากใบงาน”

๙๙

ฟังเทคนิคการสอนของครูรชฏแล้ว น่าสนใจทีค่ รูรนุ่ ใหม่ของโรงเรียนห้วยยอด
ได้พยายามพัฒนาโมเดลของตนเองและพยายามสอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการจั ด การเรี ย นรู ้ แม้ ว ่ า ครู ร ชฏจะยั ง ไม่ ไ ด้ พู ด ถึ ง
กระบวนการให้นักเรียนฝึกน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่าง
ชัดเจน นอกจากเรื่องของการให้เหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ
นักเรียน แต่ในโมเดลดังกล่าว พอจะเห็นเงื่อนไขที่ครูตั้งให้นักเรียนใช้หลัก
ปรัชญาในการท�ำงานอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้นักเรียนมีความ
เข้าใจที่ชัดขึ้นคือ ครูสามารถน�ำชุดค�ำถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งในช่วงแรกๆ
ครูและนักเรียนจะอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน แต่เมื่อครูมีความชัดเจนขึ้น และ
สามารถแตกชุดค�ำถามให้ลึกขึ้น และครบองค์ประกอบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครูจะสามารถท�ำให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นคุณค่าในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในที่สุด
ผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการสอนของครูรชฎมีการสอดแทรกเงื่อนไขที่
ให้นักเรียนได้ฝึกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

พอประมาณ

มีเหตุผล

๑๐๐

>> ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอิศรญาณภาษิตจ�ำนวน
๒ บท จาก ๒๖ บท ตามที่นักเรียนสนใจ ตามศักยภาพของ
นักเรียน และการให้นักเรียนท�ำหนังสือนิทานโดยไม่จ�ำกัด
รูปแบบ ภายในเวลาที่ก�ำหนด
>> ครู ให้นักเรียนตัดสินใจเลือกท�ำสิ่งต่างๆ ตามสมัครใจ
แต่ต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้ เช่น เลือกกลุ่มเพื่อนที่สนิท
รู้ใจกัน หรือการท�ำหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนต้องมีเหตุผล
ที่จะชี้แจงครูได้ว่า ท�ำไมจึงท�ำหนังสือเล่มขนาดนี้ หรือเลือก
ท�ำหนังสือรูปแบบนี้เพราะอะไร ตลอดจนการให้นักเรียน
ในกลุ่มคุยกัน วิเคราะห์และคัดเลือกสุภาษิตเพื่อมาแต่งเป็น
นิทาน ซึ่งนักเรียนต้องคุยกันโดยใช้เหตุผล

ภูมิคุ้มกัน

>> การที่ครู ให้นักเรียนคุยตกลงกันในการท�ำงานกลุ่ม และ
แบ่งงานกันท�ำตามความสามารถของนักเรียน พอจะมองเห็น
ความพอประมาณและภูมิคุ้มกันในการท�ำงานของนักเรียน
แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ครูรชฎต้องให้นักเรียนน�ำหลัก ๓ ห่วง
๒ เงื่อนไขมาใช้วางแผนการท�ำงาน โดยครูอาจตั้งค�ำถามให้
เด็กคิด เช่น จะมีวิธีการท�ำงานอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไร หามาได้อย่างไร มีใครรับผิดชอบท�ำอะไรบ้าง
ท�ำไมจึงท�ำเช่นนั้น เพื่อครูจะได้เห็นวิธีคิดของนักเรียน และ
กระตุ้นให้นักเรียนสามารถคิดและท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น และท�ำให้
นั ก เรี ย นเข้ า ใจวิ ธี การท� ำ งานด้ ว ยการน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน
การก�ำหนดให้นกั เรียนน�ำผลงานมาน�ำเสนอให้เพือ่ นๆ ช่วยกัน
เติมเต็ม ก่อนจัดเป็นรูปเล่มเพื่อน� ำออกไปจัดนิทรรศการ
เป็นการฝึกคุณธรรมในเรือ่ งการช่วยเหลือเติมเต็มให้ความเห็น
เพือ่ นอย่างกัลยาณมิตร ยอมรับฟังความเห็นของผูอ้ นื่ ดังกล่าว
ไว้แล้วเป็นสิง่ ทีด่ ี และจะดียงิ่ ขึน้ ถ้าครูได้ตงั้ ค�ำถามชวนนักเรียน
คิดให้รอบคอบ ให้เข้าใจถึงมาตรฐานของการท�ำงาน เพื่อน�ำ
มาพัฒนางานจนกระทั่งเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ เป็นการฝึกการ
ท�ำงานอย่างละเอียดรอบคอบ

ความรู้

คุณธรรม

>> ในขั้น How เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการหาความรู้
และถ้าครูย�้ำในขั้นตอนของการท�ำงานบ่อยๆ จะท�ำให้นักเรียน
เห็นความส�ำคัญของการต้องมีความรูท้ ถี่ กู ต้องก่อนการท�ำงาน
>> คุณธรรมที่นักเรียนใช้การท�ำงานกลุ่มให้ส�ำเร็จคือ ความ
สามัคคี ช่วยเหลือกัน และความรับผิดชอบในการท�ำงาน

๑๐๑

ในการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูรชฏจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ถ้าช่วงท้ายของกระบวนการสอน ครูรชฏชวนให้นักเรียนถอดบทเรียนจาก
การท�ำงาน แล้วน�ำมาเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ ง ครู จ� ำ เป็ น จะต้ อ งชวนคุ ย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจน
ขึ้นว่าได้ใช้หลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร

จากการเล่าเรื่องประสบการณ์สอนดังกล่าว ท�ำให้ผู้เขียนเห็นศักยภาพ
ของครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห้วยยอด ก็คาดหวังว่าการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเด็กให้มีอุปนิสัย "พอเพียง" จะไม่หยุด
อยู่กับที่ สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ถึงแม้ว่าเมื่อครูรุ่นเก่าต้องจากไป
ตามวาระก็ตาม

๑๐๒

นักเรียนน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิต
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>> นักเรียนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต
ผลผลิตของความพยายามของผู้บริหาร และครูในการปลูกฝังหลักคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสูเ่ ด็กนักเรียน ทัง้ ในการเรียนภาคทฤษฎี และน�ำลงสูภ่ าคปฏิบตั ิ ท�ำให้
นักเรียนมีหลักคิดในการด�ำเนินชีวิต ท�ำงานมีคุณภาพขึ้น และมีความสุขในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เมื่อก่อนเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองไว้สูงมาก อยากเรียนพิเศษเพื่อที่จะได้คะแนนดีๆ แต่
ตอนหลังก็มาคิดว่าท�ำไมไม่เริ่มที่ตัวเองก่อน ต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเราสามารถท�ำได้ เมื่อ
เราผ่านกระบวนการคิดในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว ก็ต้องสามารถบริหารเวลา
และการเรียนได้ทั้งหมดเช่นกัน โดยการพิสูจน์ว่าถ้าไม่เรียนพิเศษแล้ว เราก็สามารถท�ำ
คะแนนได้ดี โดยที่เราต้องเพิ่มเวลาให้การเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือ
การท�ำแบบฝึกหัดต่างๆ ท�ำให้รู้ด้วยว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนก็ไปปรับแก้จุดนั้นๆ ได้”
นางสาวสุชานาฎ หนูขาว

“ผลที่ได้จากการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือ เมื่อก่อนท�ำอะไรก็จะไม่คิดเท่าไร
แต่ตอนนี้ท�ำอะไรก็ต้องคิดต้องมีเหตุผลก่อน เมื่อมีเหตุผลในการกระท�ำ ทุกคนก็
จะยอมรับได้ เมื่อก่อนจะใช้อารมณ์ ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เดี๋ยวนี้จะรับฟัง
คนอื่นมากขึ้น ข้อดีคือท�ำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข”
นางสาวการุภาค บุญมาก

“รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนเข้าใจแล้ว คือ เมื่อจะตัดสินใจเรื่องอะไรในแต่ละเรื่อง จะรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นจาก
เมื่อก่อนมาก รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ เหตุผลมาก่อนอารมณ์”

๑๐๔

นางสาวปาลิตา แซ่เซียว

“ช่วงแรกที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนี้ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร แต่เมื่อ
ได้ท�ำโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาภาษาไทยกับอาจารย์
จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ซึ่งเป็นกระจกส่องให้ได้เรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุ มีผล มีสติ ท�ำให้เห็น
ถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทฤษฎีและ
น�ำมาสู่การลงมือปฏิบัติจริง และนั่นก็เป็นการจุดประกายการเรียนรู้ครั้งแรกที่ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้เปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเกี่ ย วข้ องกับการเกษตรเท่านั้น มาเป็นหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งที่ มี
ความหมายกว้างแต่ครอบคลุมและใช้ได้จริงกับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
หากจะเปรียบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกับน�้ำที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้
ตามภาชนะ คือ เราสามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ อย่างเช่น
ตอนไปจัดกิจกรรมพาน้องเรียนเล่นที่ชุมชนห้วยม้าลอย จังหวัดสุพรรณบุรี เราเตรียมอุปกรณ์
ท�ำกระปุกออมสินประมาณ ๒๐๐ ใบ แต่ใส่ถุงด�ำไว้เลยหาย เพราะเขาคงคิดว่าเป็นถุงขยะ
จึงเอาไปทิ้ง ท�ำให้ต้องเปลี่ยนกิจกรรมใหม่เป็นสันทนาการและมีเพื่อนๆ เข้ามาช่วย จึงท�ำให้
กิจกรรมวันนั้นด�ำเนินไปได้ด้วยดี เราจึงได้เรียนรู้ว่าการมีสติและความสามัคคีจะท�ำให้ก้าว
ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้
วันนี้เราเป็นนักเรียนแกนน�ำแล้ว สิ่งที่จะต้องท�ำ คือ เป็นแกนน�ำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนอื่นได้ ซึ่งเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อน แล้วขยายสู่คนอื่นๆ ในสังคม
แต่ละคนก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆ เป็นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ไม่จบสิ้น ต้องขอบคุณ
ความไม่รู้ในวันนั้นที่ท�ำให้รู้แล้วในวันนี้ว่าการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ท�ำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น เพราะรู้จักที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีสติ ใจเย็นลง
คิดวางแผนก่อนลงมือท�ำมากขึ้น รู้จักการแบ่งปัน มีจิตสาธารณะท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม
และเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง”

นางสาวทิพย์มณี มีจิตร

๑๐๕

นอกจากศิษย์ปจั จุบนั จะสะท้อนการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตแล้ว ศิษย์เก่าของโรงเรียนห้วยยอดก็ได้สะท้อนหลักคิดนี้ที่ติดตัวพวกเขามา
จากโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่สามารถเชื่อมโยงได้กับการด�ำเนินชีวิต
นั่นคือ ก่อนท�ำอะไรต้องระลึกอยู่เสมอว่า สิ่งที่ท�ำนั้นท�ำไปท�ำไม มีความพอดีไหม
ท�ำแล้วตัวเราและคนรอบข้างจะมีความสุขไหม เรามีความรอบรู้รอบคอบแล้วหรือยัง...
เมื่อครั้งได้ท�ำโครงงานศึกษาชีวิตบุคคลต้นแบบ จึงได้แรงบันดาลใจ ท�ำให้ตนเองเป็นคน
ประหยัด มีความอดทน ขยันขันแข็ง กตัญญู และจากการถอดบทเรียนหลังท�ำโครงงาน
ก็ได้เรียนรู้ว่าทุกขั้นตอนในการท�ำโครงงาน หากขาดหลักคิด “พอเพียง” การท�ำงานจะ
ไม่ประสบความส�ำเร็จ อันดับแรก ต้องมีความพอประมาณในเรื่องของเวลา ต้องแบ่ง
เวลาในการท�ำกิจกรรมและการเรียนให้ได้ รวมถึงความพอประมาณในเรื่องค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และต้องมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหา และที่ส�ำคัญ
ต้องมีความรู้ในการจัดท�ำโครงงาน รู้จักการวางแผนงาน นอกจากนี้ ต้องมีคุณธรรม
ในการท�ำงาน อาทิ ความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละภายในกลุ่ม และเมื่อมา
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย นั่นคือ การประพฤติตนให้มีความพอดี ไม่ท� ำให้คนอื่น
เดือดร้อน แต่ท�ำให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุข ใช้เหตุผลในการท�ำหรือคิดสิ่งต่างๆ
มีความรอบรู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ”
นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่แก้ว
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ๒

๑๐๖

“มีความเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิด ที่มาช่วยปรับเปลี่ยน
กระบวนการ หรือจัดระเบียบความคิด หรือวิธีคิดใหม่ ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ
ระมัดระวัง มีขั้นตอน และคิดด้วยเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล เช่น ต้องการซื้อเสื้อผ้า
รองเท้า โทรศัพท์ นั้น เหมาะสมกับความต้องการแค่ไหน สาเหตุที่ต้องการซื้อนั้น
เพราะตามค่านิยมปัจจุบันหรือเพราะมีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ทดแทนของเก่าที่เสียไป และ
สิ่งที่ต้องการนั้นจะเป็นภาระหรือสร้างความล�ำบากให้กับตนเองหรือครอบครัวมากน้อย
เพียงใด เป็นต้น ส่วนในเรื่องการกระท�ำในชีวิตประจ�ำวัน ได้ใช้ในการวางแผนชีวิต
ในแต่ละวัน การแบ่งเวลา การใช้เงิน การเรียน การท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยทุกอย่าง
นั้นได้น�ำหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ เข้ามาใช้หรือช่วยปรับความคิดและ
วิเคราะห์ก่อนจะท�ำ”

นายอภิสิทธิ์ ศรนิรันด์

๑๐๗

จากการรับฟังความคิดของตัวแทนนักเรียน ท�ำให้เห็นภาพหลักคิดที่มีอยู่ในตัว
นักเรียน ซึ่งพวกเขาคือเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ มาลองดูว่าผู้ปกครองของ
นักเรียนคิดอย่างไร

“เมื่อลูกได้มาท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลูกมีความคิดที่ดู
โตเป็นผู้ใหญ่มากจนผมนึกไม่ถึง แรกๆ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นยังไง พอลูกกลับจากกิจกรรมหรือค่ายมาก็จะเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังเป็น
ประจ�ำ ก็เริ่มเข้าใจขึ้น ลูกเองก็ดูพัฒนาขึ้น ผมสนับสนุนเต็มที่เพราะเป็นการท�ำความ
ดีและได้เรียนรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างหนึ่งที่ห่วง คือ การแบ่งเวลา ผมจะเตือน
บ่อยๆ ว่าต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียนกับเรื่องนี้ แต่ลูกก็จัดการได้ดี มีกิจกรรม วัน เวลา
ที่ไหน ลูกก็จะบอกให้ผมทราบล่วงหน้าก่อน ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ลูกได้ท�ำตรงนี้
ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนและให้โอกาสลูกผมได้ท�ำความดี

นายนพพร มีจิตร
ผู้ปกครองของนางสาวทิพย์มณี มีจิตร

๑๐๘

ผู้อ�ำนวยการคนใหม่
รับไม้ต่อขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รับไม้ต่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อถึงวาระเกษียณอายุราชการของผอ. สมจริง อินทรรักเดช โรงเรียนห้วยยอด
ได้มีโอกาสต้อนรับ ผอ. พิไชย ชั่งคิด ผู้อ�ำนวยการคนใหม่มาด�ำรงต�ำแหน่งแทน
แล้วผอ.พิไชยจะด�ำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ห้วยยอดให้รุดหน้าไปได้อย่างไร ผู้อ่านต้องติดตามเรื่องราวต่อไปค่ะ แต่ก่อนจะ
รับรู้เรื่องราวการรับไม้ต่อเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนห้วยยอด คงต้องท�ำความรู้จักกับท่านผอ. พิไชย ชั่งคิด เสียก่อน เพื่อจะ
ได้ทราบว่าผอ.พิไชยมีแนวคิดในการท� ำงานและการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
ผอ.พิไชยเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาอยู่ที่
จังหวัดตรัง ผอ.พิไชย ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในจังหวัดตรัง เมื่อจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็รับราชการด้านการศึกษา
และก้าวหน้ามาตามล�ำดับ จนได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.พิไชย ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า เมือ่ ตนเองต้องมาด�ำรงต�ำแหน่งที่โรงเรียนห้วยยอด
ไม่หนักใจอะไร และคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับท่านที่ต้องด�ำเนินงานขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากท่านผอ.สมจริง เพราะท่านเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอสมควร และได้ใช้หลักปรัชญาฯ นี้ สร้างคุณธรรม
ให้กับนักเรียนที่ โรงเรียนเดิม (โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ซึ่งเป็นสถานศึกษา
พอเพียง) ก่อนที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งที่โรงเรียนห้วยยอด

๑๑๐

เริ่มจากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับแรก และพอจะทราบว่า โรงเรียนห้วยยอด
มี จุ ด แข็ ง คื อ อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการและที ม งานเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในเรื่ อ งหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างดี ท�ำให้มีความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของโรงเรียน
แต่ก็มีอุปสรรคอยู่ในเรื่องความเชื่อ การต่อต้านทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีทุกองค์กร
การยอมรั บ ต้ อ งใช้ เ วลา แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก โรงเรี ย นมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี ว ่ า "โรงเรี ย น
ห้วยยอดเป็นโรงเรียนชั้นน�ำในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล" ผมเดินตามวิสัยทัศน์ เพราะวิสัยทัศน์เกิดจาก
การที่ครูในโรงเรียนได้ร่วมคิด

ผอ.พิชัยกล่าวว่าวัฒนธรรมของโรงเรียนห้วยยอด "ทุกวันจันทร์พบผู้บริหาร"
รองผู้อ�ำนวยการพูดคุยกันกับแต่ละฝ่ายให้เป็นมติองค์คณะบุคคลก่อนที่จะ
น�ำไปประชุมครู แจ้งครูให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกเรื่องของโรงเรียน ประกอบ
กับท่านผอ.พิไชยเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๒ และเป็นคนแรกของโรงเรียนห้วยยอด
ที่เป็นผู้อ�ำนวยการ ท�ำให้ท่านผอ.พิไชย มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้โรงเรียน
ประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้น
ผอ.พิไชย มาด�ำรงต�ำแหน่งที่โรงเรียนห้วยยอดเมื่อปี ๒๕๕๕ ท่านมองภาพรวม
ของโรงเรียนและมีความคิดว่า การมีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน
ของทุกฝ่าย จะท�ำให้การท�ำงานลุล่วงไปด้วยดี ท่านเห็นความส�ำคัญของการน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนห้วยยอด จึงเต็มใจ
และพร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ปลูกฝังนักเรียน
ให้มีอุปนิสัย "พอพียง" ต่อจากท่านผู้บริหารคนเดิม แต่ท่านได้ปรับเปลี่ยน

๑๑๑

ผอ.พิไชย

วิธีการบริหารจัดการ ต่างจากที่ผอ.สมจริงด�ำเนินการในรูปของผู้อ�ำนวยการ
เป็นผู้น� ำทางความคิดและเป็นแนวหน้าในการน� ำการพัฒนาและขับเคลื่อน
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นด้ ว ยตนเอง และมี ก าร
ขั บ เคลื่ อ นไปพร้ อ มกั น ทุ ก ฝ่ า ย แต่ เ มื่ อ ผอ.พิ ไ ชยมารั บ งานต่ อ ท่ า นคิ ดว่ า
ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย น ต้ อ งให้
ฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อน เพราะฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ต้องดู แลงานการจั ดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู ้ นั กเรี ย นของโรงเรีย น
โดยตรง ผอ.พิไชยจึงได้ปรับปรุงงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดในบางส่วน เช่น งานฐานการเรียนรู้เดิมขึ้นอยู่
กับฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรับใหม่ให้มาขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพราะ
ว่าฐานการเรียนรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงควรให้
ฝ่ายบริหารงานวิชาการดูแลและบริหารจัดการ ส่วนทีมงานแกนน�ำขับเคลื่อน
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแต่ เ ดิ ม ขึ้ น กั บ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นโดยตรง
ปรั บ ใหม่ ม าขึ้ น อยู ่ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารงานวิ ช าการ ส่ ว นฝ่ า ยอื่ น ๆ มี ห น้ า ที่ ใ น
การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผอ.พิไชย ด�ำรงตนในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้น

๑๑๒

เมื่อรับฟังแนวความคิดของผอ.พิไชย ท�ำให้ทราบว่างานการขับเคลื่อนหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นห้ ว ยยอด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักเรียนให้มีอุปนิสัย "พอเพียง" ของโรงเรียนคงด�ำเนินการต่อไป แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนผู้น�ำในการคิดการขับเคลื่อนจากเดิมคือ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โดยตรงมาเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ส่วนทีมแกนน�ำขับเคลือ่ น
ก็จะเป็นทีมที่ช่วยงานรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการในการท�ำหน้าที่
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต่างไปจากเดิม
หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
และทีมงานแกนน�ำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าท�ำได้ผลดี
โรงเรียนห้วยยอดจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนอื่นๆ เพราะผู้บริหารแต่ละท่าน
จะด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ไม่นานบางท่านอาจจะเกษียณ บางท่านอาจจะโยกย้ายไป
ด�ำรงต�ำแหน่งที่ โรงเรียนอื่น แต่ฝ่ายบริหารงานวิชาการและทีมงานแกนน�ำ
ขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการโยกย้าย ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานเกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดจึงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องติดตาม
กันต่อไป

๑๑๓
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บทส่งท้าย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด ที่น� ำมาใช้คิดพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ซึง่ การปลูกฝังนักเรียนให้มหี ลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ซึบซับอยู่ในตน จนกลายเป็นอุปนิสัย “พอเพียง” นั้น ต้องใช้เวลาในการอบรม
บ่มเพาะ ซึ่งการอบรมบ่มเพาะหรือการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิด
ตลอดเวลาได้นั้น ต้องให้พวกเขาเข้าใจในหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้เสียก่อนว่า หลักคิดนีป้ ระกอบไปด้วยกรอบในการคิด ๕ องค์ประกอบ คือ

พอประมาณ

>> ต้องให้นักเรียนฝึกค�ำนึงถึง ๒ ปัจจัย คือปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก กรอบความพอประมาณนี้ให้ต้องฝึกให้เด็กๆ ได้คิดถึง
๒ ปัจจัย
ปัจจัยภายใน คือศักยภาพ ความสามารถ ตัวตนของนักเรียน ดังนั้น
ครูต้องสอนให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้ศักยภาพความสามารถของ
ตนเอง
ปั จ จั ย ภายนอก คื อ ปั จ จั ย ที่ จ ะมาช่ ว ยเกื้ อ หนุ น ให้ นั ก เรี ย น
ท�ำงานส�ำเร็จ ได้แก่ สภาพภูมสิ งั คม ทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
เช่น เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สถานที่ บุคคล ชุมชน ฯลฯ
พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของตนเอง หรือภายใน
ท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุดก่อนที่ จ ะแสวงหาทรั พ ยากรจาก
ภายนอก

ดังนั้น ในการจะท�ำงาน/ท�ำสิ่งใด ครูต้องเน้นย�้ำให้นักเรียนต้องค�ำนึงถึงความ
พอประมาณในเรื่องปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเสมอ

๑๑๕

มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน

๑๑๖

>> คือความสมเหตุสมผลที่ถูกต้องตามหลักวิชา ครูต้องให้นักเรียน
ฝึกคิดอยู่เสมอว่า ในการท�ำงาน/ท�ำสิ่งใด นักเรียนต้องรู้วัตถุประสงค์
หรือรู้เหตุผลว่าท�ำไมจึงต้องท�ำ และสิ่งที่ท�ำนั้นจะต้องถูกหลักวิชาการ
ถูกต้องตามกฏหมาย หรือ ถูกต้องตามหลักศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ค่านิยมทีด่ งี าม โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�ำทั้งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น รวมทั้ง
ผลกระทบในด้านต่างๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ดังนัน้ ครูตอ้ งให้นกั เรียน
ฝึกคิดอย่างมีสติและคิดอย่างรอบคอบ รอบด้าน
>> คือการคิดอย่างไม่ประมาท รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดวางแผน
อย่างรอบคอบ รัดกุม ครูต้องให้นักเรียนฝึกคิดที่จะท�ำงาน / ท�ำสิ่งใด
ให้ส�ำเร็จ ต้องรู้จักการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุม มีแผนส�ำรอง
เพื่อความไม่ประมาทในการท�ำงานให้ส�ำเร็จ

ความรู้

>> เป็นความรู้ที่นักเรียนต้องมีอย่างเพียงพอก่อนลงมือท�ำงาน ดังนั้น
ครูตอ้ งให้นกั เรียนฝึกคิดอย่างรอบคอบว่าในการท�ำงาน / ท�ำสิง่ ใด นักเรียน
ต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง และความรู้ที่มีอยู่นั้นถูกต้อง และเพียงพอ
แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เพียงพอ นักเรียนต้องรู้จักหาความรู้ให้เพียงพอ
เสียก่อนจึงสามารถท�ำงานให้ส�ำเร็จได้

คุณธรรม

>> คือความมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่ความส�ำเร็จโดยไม่ท�ำให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อน นักเรียนต้องสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีความละอาย
ที่จะท�ำความชั่ว เกรงกลัวต่อผลการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ใช้สติปัญญา
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการกระท� ำ พร้อมทั้งเห็นคุณค่า
ในการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น

ในการให้นกั เรียนฝึกคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ นักเรียนจะต้อง
คิดและท�ำให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบนี้ จึงจะสามารถกล่าวได้ว่านักเรียนมีหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนฝึกน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ อาจมีวิธีการดังนี้
๑. ครู ใช้วิธีการสอนนักเรียนด้วยการใช้ค�ำถาม โดยให้นักเรียนท�ำงานแล้วครู
สอดแทรกค� ำ ถามตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งลงไปกระตุ ้ น ให้
นักเรียนคิด สุดท้ายครูโยงค�ำถามเข้าสู่กรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะได้ผล เมือ่ สิน้ สุดการท�ำงานแล้ว ครูตอ้ งให้นกั เรียนเล่าอธิบายการน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด�ำเนินงานของตนเองจนได้ผลงานออกมา
ส�ำเร็จ ตั้งแต่เริ่มต้นคิด ลงมือปฏิบัติจนงานออกมาส�ำเร็จ โดยครู ไม่ต้องใช้
ค�ำถามน�ำ
๒. ครูใช้วธิ กี ารอธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ ๕ องค์ประกอบ ให้นกั เรียน
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละองค์ประกอบมีความหมาย และใช้อย่างไร หลังจากนั้น
ให้นักเรียนน�ำกรอบหลักคิดนี้ไปใช้ในการท�ำงาน ซึ่งวิธีการนี้จะดี เมื่อนักเรียน
ท�ำงานเรียบร้อยแล้ว ครูต้องให้นักเรียนถอดบทเรียน เพื่ออธิบายและวิเคราะห์
ว่านักเรียนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตอนไหน หรือไม่ อย่างไร
๓. ครู ส อนโดยไม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายว่ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ อะไร
แต่ครูสอนให้นักเรียนรู้จักศักยภาพ ความสามารถของตน มีเหตุผลในการกระท�ำ
รู้จักการเตรียมพร้อมวางแผนในการท�ำงานไปสู่ความส�ำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ สอนให้นักเรียนค้นหาความรู้ก่อนลงมือท�ำงาน ซึ่งวิธีการนี้จะเกิดผลดี
และนักเรียนได้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงติดตัวไป เมื่อนักเรียน

๑๑๗

ท�ำงานส�ำเร็จแล้ว ครูกับนักเรียนต้องน�ำความส�ำเร็จนั้นมาถอดบทเรียนวิเคราะห์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละองค์ประกอบ และครูสรุปชี้ประเด็น
แต่ละองค์ประกอบให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนว่า ความพอประมาณอยู่ส่วนไหน
เหตุผลคืออะไร สร้างภูมคิ มุ้ กันได้อย่างไร และเงือ่ นไขความรูแ้ ละคุณธรรมคืออะไร
ซึง่ สามารถชีป้ ระเด็นแต่ละกรอบให้นกั เรียนเห็นได้อย่างชัดเจน ซึง่ วิธนี เี้ รียกว่า “ท�ำ
ก่อน สอนทีหลัง” แต่วิธีการสอนแบบนี้จะใช้ได้ผลดี ตัวครูต้องเข้าใจและสามารถ
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างช�่ำชอง
ไม่ว่าครูจะเลือกสอนด้วยวิธีไหนก็ตาม ครูต้องให้นักเรียนน� ำหลักคิดนี้ลงสู่
การปฏิบัติบ่อยๆ ท�ำให้นักเรียนได้ใช้บ่อยๆ จนเป็นนิสัย และที่ส�ำคัญครูต้อง
กระจ่างชัดในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ได้กับ
ตนเองในทุกเรื่อง และเป็นแบบอย่างคนพอเพียงให้กับลูกศิษย์

๑๑๘

ภาคผนวก

๑๓๓

๗

ค�ำถามส�ำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

๑) จะท�ำอะไร ท�ำไมจึงท�ำ

พิจารณา : ความส�ำคัญ ประโยชน์ คุณค่า ความคุ้มค่า

๒) มีความพร้อม/ความเป็นไปได้ที่จะท�ำหรือไม่

พิจารณา : ความรู้ + 5 M (Man, Money, Materials, Management , Market)
ตัดสินใจ : ท�ำได้ ท�ำได้แต่มเี งือ่ นไข ท�ำได้แต่ตอ้ งปรับ/เปลีย่ นเป้าหมาย ท�ำไม่ได้
		

๓) มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะท�ำหรือไม่
ต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติม

พิจารณาและศึกษาหาความรู้ที่จ�ำเป็น : รอบรู้ (รู้กว้าง รู้ละเอียด รู้ลึก )

๔) จะท�ำอย่างไรจึงจะเกิดความพอดี/พอประมาณ และสามารถ
รองรับปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
๔.๑ จะท�ำโดยยึดคุณธรรมอะไร (ท�ำเพื่ออะไร-เงื่อนไขคุณธรรม)
๔.๒ ท�ำอย่างไรจึงจะพอดี/พอประมาณ
พิจารณา : โดยใช้หลักเหตุผล / ผลที่จะตามมาจากการกระท�ำ
พิจารณา : ให้เหมาะสมกับตน (สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
				
ฐานะ ก�ำลัง สุขภาพ ทรัพยากรที่มี ฯลฯ ) ไม่เบียดเบียนตนเอง
				
ให้เดือดร้อน
		 พิจารณา : ให้เหมาะสมกับผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน
		 พิจารณา : ให้เหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนท�ำลาย
				
สิ่งแวดล้อม

๑๒๐

๔.๓ พิจารณาถึงผลกระทบ ปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และคิดเตรียมการที่จะรับมือจากผลกระทบนั้น

๕) ลงมือท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ

ท�ำโดยใช้ความรู้ ท�ำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ท�ำอย่างมีคุณธรรม ขยัน
อดทน เพียรพยายาม ซื่อสัตย์ มีสติ ใช้ปัญญา ฯลฯ (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม)

๖) อะไรที่ท�ำได้ดี อะไรที่ยังท�ำไม่ได้ดี จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

พิจารณา : ผลที่เกิดขึ้น กระบวนการ / วิธีการที่ท�ำ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

๗) เกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นบ้างจากการคิด-การท�ำตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พิจารณา : ความรู้ ความคิด การกระท�ำ เจตคติ การพัฒนาตนเองและชีวิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
ฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๕๕

๑๒๑
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