
ป
ร
ะส

บ
ก
าร

ณ
์จ
ริงบ

น
เส
้น
ท
างป

รัช
ญ
าข

อ
งเศ

ร
ษ
ฐ
ก
ิจ
พ
อ
เพี

ย
ง

ประสบการณ์จริง

บนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง





ประสบการณ์จริง

บนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สาม

ลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ความคิดของผู้อื่นอย่างหนึ่ง 

เรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่ง 

กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล และเกิดความ

คล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึ่ง” 

 

 
พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพฤหัสบดีที่๒๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๒๔






มูลนิธิสยามกัมมาจลภายใต้การสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยร่วมมือกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สิน

สว่นพระมหากษตัรยิ ์คน้หาโรงเรยีนทีม่กีารประยกุต์ใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในลกัษณะตา่งๆ 

เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่อง ๙ โรงเรียน โดยให้การสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

ไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการและโครงการวิจัย

เศรษฐกิจพอเพียง ได้คัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๓๕ โรงเรียน 

และมีเป้าหมายขยายไปสู่ ๔๐,๐๐๐ โรงเรียน ในปี ๒๕๕๔ การขยายผลการประยุกต์

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ๔๐,๐๐๐ โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความ

เขม้แขง็ใหก้บัสถานศกึษาพอเพยีงป ี๒๕๕๐ ดว้ยการจดัการความรู ้และการแลกเปลีย่น 

เรียนรู้เรื่องเล่าความสำเร็จระหว่างกัน เพื่อนำมาถอดบทเรียน ขยายผลความสำเร็จ  

สู่กลุ่มเครือข่ายทั้ง ๑๓๕ โรง รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจจะเป็นกำลังในการเข้าร่วม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาต่อไป 

โครงการประกวดเรื่องเล่า “บทเรียนความสำเร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดการการเรียนรู้” ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจุดประกาย และสร้างความต่อเนื่อง   

ในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา ทัง้นีเ้รือ่งเลา่ตา่งๆ ในเลม่ 

เป็นประสบการณ์ความสำเร็จของผู้บริหารและครู ที่ได้จัดการศึกษาให้เด็กนักเรียน  

ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้นำมารวบรวมไว้เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทาง  

ให้สถานศึกษาที่สนใจนำไปปรับใช้ตามบริบท เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

มูลนิธิสยามกัมมาจล 

มีนาคม ๒๕๕๓ 
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เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นท่านละ ๓ ตอน 

ตอนที่ ๑ จุดเริ่มต้นในการนำหลักคิดไปสู่การปฏิบัติจริงของผู้บริหาร และ 

แรงบันดาลใจที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของคุณครู

ตอนที่ ๒ เรื่องราวความสำเร็จของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ที่ผู้บริหารและคุณครูแต่ละท่านต่างกลั่นกรองและถ่ายทอด 

ประสบการณ์จริงโดยการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง

ตอนที่ ๓ การรวบรวมเรื่องราวและบทเรียนความสำเร็จทั้งหมดของผู้บริหาร 

และคุณครูแต่ละท่าน ทั้งจากการเขียนเรื่องเล่า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย 

แล้วนำมาประมวลและเรียงร้อยเป็นเรื่องเล่าอีกครั้ง





ประกายความคิด เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 

จากผู้ ท ร งคุณวุฒิ 



� ประกายความคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง �

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

“ถ้าเราถอดบทเรียนแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งหลายออกมา เพื่อเป็น

แบบอย่างและเผยแพร่ให้โรงเรียนที่คิดจะปรับปรุงตัวเอง ด้วยการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ จะเป็นประโยชน์มาก แต่อย่าให้เป็น  

สตูรสำเรจ็ (Uniform) คอืเปดิโอกาสใหเ้ขาไดส้ามารถนำไปประยกุต์ใช้ในบรบิทของเขา 

เนน้เรือ่งจติสำนกึและคณุธรรม เพราะอนันีถ้อืไดว้า่เปน็เรือ่งทีถ่กูตอ้งอยูแ่ลว้ ในลกัษณะ 

ที่ความรู้วิวัฒนาการไปได้เรื่อยๆ ตามบริบท แต่หลักการอย่าให้เปลี่ยน …คุณธรรม  

เปน็เรือ่งทีส่ำคญัทีจ่ะทำใหค้นเปน็คนดี”  

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

“เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้การลงมือปฏิบัตินำ โดยในการปฏิบัติทุกเรื่อง  

ให้ร่วมกันตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากจบกิจกรรม 

จึงทำ AAR ด้วยการตีความด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ว่าในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 

สอดคล้องหรือขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง และในโอกาสหน้าจะปรับปรุง

กจิกรรมใหส้อดคลอ้งยิง่ขึน้อยา่งไร ทำซำ้ๆ จะนำไปสูก่ารเรยีนรูแ้บบทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

ด้านใน ที่เรียกว่าเกิด Transformative Learning โดยต้องไม่ลืมว่าในการใช้เครื่องมือ 

KM ทุกชิ้น ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างอิสระและเปิดใจต่อกัน”

 

เขียนบันทึกไว้ใน blog ของ gotoknow 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒  



� ประกายความคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง �

คุณอานันท์ ปันยารชุน
กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

“ถา้เรานำปรชัญานีม้าปฏบิตัไิดจ้ะทำใหส้งัคมไทยดขีึน้ นอกเหนอืจากเปา้หมาย 

ปลายทางมเีศรษฐกจิพอเพยีงเปน็วถิชีวีติของคน เปน็อปุนสิยัประจำชาต ิ เปน็วฒันธรรม 

ประจำชาติแล้ว เราอยากเห็นคนดี คนดีที่นิสัยดี คนดีที่มีค่านิยมที่ถูกต้อง คนดีที่รู้ว่า

อะไรผิด อะไรถูก อะไรชอบ อะไรธรรม คนดีที่รู้จักประมาณตัวเอง คนดีที่ใช้ชีวิตอย่าง  

พอเพียง สิ่งสำคัญที่สุดต้องมีทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) เชื่อมกันด้วย เมื่อไร  

คนเราถึงจะมีความสุขกับวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ในสายตาผมเมื่อคุณรู้คำว่าพอเพียงได้ 

ต้องรู้จักคำว่าพอดี แต่พอดีสอนกันยาก พอดีนี้เป็นนามธรรม แต่สุดท้ายองค์ประกอบ

ของวิถีชีวิตที่เราอยากเห็นคือ พอเพียง พอดี และพอใจ เพราะถ้าไม่มีพอใจเมื่อไร   

มันก็ไม่ใช่วิถีชีวิตที่ถูกต้อง”

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน จะบอกว่าความเป็นห่วง

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช่ การประหยัด การพึ่งพา

ตนเอง เมตตากรุณา เป็นคนดี ใช่ทั้งนั้น แต่มีความเข้าใจกันผิดอยู่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง  

อย่าขวนขวายมาก อย่าทะเยอทะยาน ทำเพียงเท่านี้ อย่าคิดไกลเลย จะพากันลงเหว 

แต่พอเพียงคือพอเพียงตามศักยภาพ และเราต้องเพิ่มศักยภาพของเราขึ้นเรื่อยๆ   

ทำตามศักยภาพของเรา ถ้ามี ๑๐๐ ทำ ๑๐๐ มี ๑๒๐ ไม่ใช่ ๒๐๐ ไม่ใช่โลภ ถ้าอยาก  

ได้มาก ทำให้มากขึ้น ไม่ใช่อยากเฉยๆ แต่ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น  

การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เป็นการเชื่อมโยงนำเอา

วิชาการและการใช้ชีวิตมาเป็นเรื่องเดียวกัน สร้างภาวะผู้นำในตัวผู้อำนวยการโรงเรียน 

ให้ชีวิตและการเรียนหนังสือไม่แยกส่วนกัน”  

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
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คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องเริ่มจากที่ตัวของเราเอง และไปสู่  

หมูค่ณะและองคก์รทีเ่ปน็สมาชกิ จากนัน้สรา้งเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มโยงถงึกนั ในการนอ้มนำ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเมื่อใช้บ่อยๆ ก็จะเข้าใจ

มากขึ้น  

สำหรับท่านผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้นำในการสร้างหลักและวางเข็มทิศ  

ให้กับองค์กร กระตุ้นให้เกิดกลยุทธ์และแนวทางที่เหมาะสมภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด 

และที่สำคัญคือการสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาชีวิตและงาน”  

 

คำกล่าวในพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ “เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง” 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ที่โรงแรมวรบุรีอโยธยา  

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
ราชบัณฑิต  

“เรามักจะเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเศรษฐกิจ และมีฐานเชิงปรัชญา

มาก แต่ที่จริงเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานเชิงจิตวิทยามากเหมือนกัน เพราะว่าเศรษฐกิจ

พอเพียงจะเชื่อมโยงวิธีคิดตั้งแต่เด็ก การสนองความต้องการของชีวิต ความอยาก 

ความต้องการ ความอยากมี อยากเป็น อยากได้ ทางจิตวิทยาถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้น  

ที่ทำให้คนไม่พอเพียง เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัว  

จึงมีคำว่าภูมิคุ้มกัน อยากให้เน้นเรื่องภูมิคุ้มกันให้มาก โดยเฉพาะกับเด็กช่วงชั้นที่สาม

และชว่งชัน้ทีส่ีท่ีก่ำลงัเปน็เดก็วยัรุน่ และเศรษฐกจิพอเพยีงไมใ่ชเ่งนิ เศรษฐกจิพอเพยีง 

คือความสุขในชีวิต”

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
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คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“เยาวชนแต่ละคนมีขุมทรัพย์ในตน 

หากช่วยกันดูแลพัฒนา 

ประเทศไทยของเราจะมีทุนทางสังคม 

ที่พอเพียงและยั่งยืน”

 

ทรรศนะต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในแง่ของ  

การบริหารจัดการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญ โดยจะดูได้จาก  

การที่มีแผนการดำเนินการส่งเสริมที่ชัดเจน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง   

อย่างน้อยก็ต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ขับเคลื่อน ๑ คน แต่ก็ ไม่ ได้หมายความว่า  

ทำคนเดียว คือจริงๆ ก็ต้องขับเคลื่อนกันทั้งโรงเรียน แต่ว่าจะมีคนเป็นผู้ประสานงาน  

ขับเคลื่อนเป็นหลัก มีการเชื่อมโยงกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน   

และกิจกรรมต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ”

 

ทรรศนะต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
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ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

“สองปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา 

มาจากพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจัยแรกคือ โยนิโส

มนสิการ ต้องทำให้คนคิดได้ เพราะเรากำลังขับเคลื่อนหลักคิด เราไม่ได้ขับเคลื่อน

กิจกรรม ปัจจัยที่สองคือ กัลยาณมิตร มีเพื่อนร่วมคิด เพื่อนร่วมทำ เพื่อนร่วมชื่นชม 

นอกจากนี้เราใช้หลักการทรงงานเป็นวิธีการขับเคลื่อน จึงเน้นเรื่อง “การระเบิดมาจาก

ขา้งใน”  

สถานศกึษาพอเพยีงป ี๒๕๕๐ จำนวน ๑๓๕ แหง่ เปน็โรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีง 

อยู่แล้ว และสมัครมาเพราะต้องการออกมาประกาศตัวว่าเขาพอเพียง เขาภูมิใจ   

และมาทำงานเพื่อสังคม ผู้อำนวยการในโรงเรียน ๑๓๕ แห่ง เป็นกลุ่มคนที่มี

คุณลักษณะเฉพาะ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้มีศรัทธาในเศรษฐกิจ  

พอเพียง”  

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ผศ. ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา 

“นอกเหนือจากหลักสูตรที่ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจ  

พอเพียงแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับตัวของครูและ  

ผู้บริหารในดา้นอืน่ๆ ที่ไมเ่กีย่วกบัเรือ่งการเรยีนการสอนอยา่งเดยีว จะเอือ้กบัการเรยีนรู้

ของเด็ก การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จึงเป็น

กระบวนการสร้างปัญญาให้กับคนทุกวัยที่เข้ามามีส่วนร่วม และต้องใช้หลักการ  

ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของโรงเรียน ชุมชน   

และสังคม”

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

“...คุณภาพการเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับ

ปัจจัยหลายประการ ประการแรกคือ ความเข้าใจของครูผู้สอน ครูจะสอนได้ดีก็ต่อเมื่อ

มีความเข้าใจใน Concept ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ถ้าครูเข้าใจ

จริงๆ ครูจะสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การสอนได้ดี ครูจะเห็นความเชื่อมโยง  

ของเรื่องนี้กับกิจกรรมและกิจวัตรต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และจะสามารถสอนตาม

สถานการณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาครูให้เกิดความ  

เข้าใจจริงๆ คือเกิด Concept ที่ชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยอาศัยตัวอย่าง

รูปธรรมที่แตกต่างกันหลากหลายจำนวนมาก ครอบคลุม Concept ทุกแง่มุม   

โดยทัว่ไปแลว้ ในการพฒันาและอบรมครมูกัมกีารพดูอธบิาย Concept ทีเ่ปน็นามธรรม 

โดยมีตัวอย่างรูปธรรมประกอบน้อยไป ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ครูมองเห็นและเข้าใจถึง

ความกว้างขวางและความลึกซึ้งของ Concept ดังนั้นการแสวงหาตัวอย่างหลากหลาย  

ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความกวา้งและความลกึของ Concept ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากผู้ปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ครูและการเรียนรู้ของครู”

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ 
กรรมการที่ปรึกษา  

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  

“กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงชวีติดา้นใน (Transformative 

Learning) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติใจ มมุมองใหม่ในเรือ่งวถิชีวีติ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลง 

มุมมองใหม่ต่อการบริโภค ต้องอาศัยพิสัย ๓ แห่งการเรียนรู้ คือ ๑. ขั้นรับรู้ในมุมมอง

ใหม่ (พุทธิพิสัย) ๒. การเรียนรู้ทำความเข้าใจ (จิตพิสัย) ๓. ลงมือปฏิบัติจริง (ทักษะ

พิสัย) ในการออกแบบกิจกรรมของโรงเรียน จึงควรเติมกระบวนการเหล่านี้ลงไป”  

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
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คุณนงนาท สนธิสุวรรณ
ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

“อยากเหน็การเลา่เรือ่งทีส่ะทอ้นการเปน็ “ครเูพือ่ศษิย”์ ในการปลกูฝงัจติสำนกึ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน   

และกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน”

 
ทรรศนะที่อยากเห็นครูเล่าเรื่องเร้าพลังใจในการปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

 

 

รศ. ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

“การทีส่งัคมประสบปญัหาวกิฤตจิากอดตีถงึปจัจบุนั และแนวโนม้ในอนาคตนัน้ 

เนื่องจากระบบคิด ระบบคุณค่า และการกระทำของผู้คนหรือสมาชิกในสังคมนั้นเอง 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นความพยายามหนึ่งที่มุ่งเน้น 

แก้ไขปัญหาที่ระบบคิดและการกระทำด้วยการอาศัยกระบวนการเรียนรู้ โครงการ

พยายามออกแบบให้มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนความคิดในสังคม อย่างไรก็ตาม 

ความคดิทีเ่ปน็นวตักรรมนัน้ จำเปน็ตอ้งมกีลไกและโครงสรา้งทีเ่ปน็นวตักรรมรองรบัดว้ย 

นวัตกรรมใดๆ ที่อยู่ในโครงสร้างแบบเดิม มักจะบรรลุผลสำเร็จได้ยาก”

ความคิดเห็นในที่ประชุมภาคีเครือข่าย 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท 
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คุณวิมลศรี ศุษิลวรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้  โรงเรียนเพลินพัฒนา 

“เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดการประชุมในหัวข้อ   

“มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น ในครั้งนั้น ศ. ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์   

ได้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของมิติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

พอเพียงเอาไว้ว่า การที่กระบวนทัศน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะลงไปสู่ชีวิตได้จริง   

จะต้องมีตั้งแต่ระดับของอุดมการณ์ ระดับของโลกทัศน์ ระดับของความสัมพันธ์   

และระดบัของคา่นยิม ถา้หากวา่มอีงคป์ระกอบครบสีเ่รือ่งได ้เศรษฐกจิพอเพยีงจะยัง่ยนื 

เหมือนกับวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและเติบโตได้ 

ในแวดวงของการจัดการศึกษา ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ใช้โรงเรียน  

สัตยาไสของท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า การสร้างคนดีสำคัญกว่าการสร้าง  

คนเก่ง และเมื่อดีแล้ว คนคนนั้นจะเก่งเอง โดยที่ไม่ต้องไปเร่ง  

เมื่อมองกลับมาที่แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาแล้ว 

ดิฉันเสนอว่าถ้าเรามี ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขเป็นหลักคิดสำคัญอยู่แล้ว ครูควรตั้งคำถามให้

เด็กได้ทบทวนชวนคิดอยู่ตลอดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป และให้เขาซึมซับหลักคิด  

หลักปฏิบัตินี้จนกลายเป็นวิถีชีวิต ส่วนกระบวนการที่เป็นโครงงาน ถ้าหากมาถอด  

บทเรียนใหด้ ีจะเหน็วา่มหีลกัคา่นยิม คอืการชว่ยเหลอื การแบง่ปนั มเีรือ่งของโลกทศัน์

ว่าตัวเองทำอะไรโดยลำพังไม่ได้ ต้องมีผู้อื่น และมีเรื่องของอุดมการณ์ คือการพึ่งพา

ตนเอง พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ”

 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

คุณทรงพล เจตนาวณิชย์
หัวหน้าโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข  

“เป้าหมายของการเรียนรู้ คือเพื่อให้เกิดเจตคติ ความรู้ และทักษะเกิดขึ้น

พร้อมๆ กัน แต่ส่วนที่เป็นเจตคติเกิดยาก เพราะครูจะเน้นเรื่องตัวความรู้มาก   

ส่วนกระบวนการสร้างเจตคติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่ผมใช้คำว่า Transformative 

Learning (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองระดับพื้นฐาน) ที่ผมใช้เป็นหลักยึด 

เป็นกรอบ และผมได้เชื่อมกับจิตตปัญญาศึกษา หาจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะนำ  

สิ่งเหล่านี้เชื่อมเข้าไปสู่เรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆ สิ่งที่เราคิดว่าจะนำไปสู่เรื่องของ  

จิตวิญญาณ เป็นเรื่องเจตคติ เป็นเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากตัวเนื้อหาความรู้”

  
ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 



เ รื่ อ ง เ ล่ า จ ากผู้ บ ริ ห ารพอ เพี ย ง 



การบริ ห ารจั ดการสถานศึกษา 
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ความสำเร็จที่ เริ่มต้นด้วย

“การตีความความรู ้ แล้วจึงนำลงสู่การปฏิบัติ” : ทำให้ความเข้าใจในหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดของบุคลากรโรงเรียน 

ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   

เล่าถึงระยะแรกของการทำงาน หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า ในตอนนั้นยังไม่เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ จึงมองว่าเป็นเรื่องการประหยัด การออม 

และการเกษตรเท่านั้น  

เมื่อต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 

จึงได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เพื่อต้องการสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียน

เรียนรู้เรื่องการประหยัดอดออมไปบนฐานการทำงาน  

เปลีย่นความไมรู่ใ้หเ้ปน็ความรู ้ดว้ยการศกึษาคน้ควา้และการลงมอืปฏบิตั ิ

การศึกษา ค้นคว้า และทำความเข้าใจจากเอกสารและสื่อต่างๆ การออกไป  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก ช่วยให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นว่า “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง คือเรื่องของหลักคิด วิธีคิด” เมื่อได้นำมาใช้กับโครงการพัฒนา

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ยิ่งทำให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 

จากนั้นจึงได้เริ่มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักคิดในการทำงาน  

ของครูและนักเรียน 

เรื่องเล่าความสำเร็จเรื่องนี้ คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตีความสู่การปฏิบัติในเรื่องการทำงานบริหารการศึกษา ที่แสดงให้เห็นได้อย่าง  

ชัดเจนว่า ทุกงาน ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สามารถนำมาวิเคราะห์ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งสิ้น  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด  

ที่ช่วยให้การแก้ปัญหาการบริหารงานของข้าพเจ้า  

สำเร็จลงได้...อย่างงดงาม” 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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ข้าพเจ้าถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็ก “จะทำอะไรต้องมีหลักยึด” หลักยึดที่ใช้  

ในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน 

การตัดสินใจ หรือการวางแผนใดๆ ข้าพเจ้าจะใช้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

วันหนึ่งครูมาขออนุญาตข้าพเจ้าจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา มีเวลาเตรียมการ

ประมาณ ๒ สปัดาห ์ขา้พเจา้จะตอ้งตดัสนิใจ “จะใหห้รอืไม่ให้ไป” ถา้ให้ไปก็ไมแ่น่ใจวา่ 

ระยะเวลาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการดำเนินการให้ทุกอย่างเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย 

ได้หรือไม่ และถ้าไม่ให้ไปครูจะเสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่  

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการตัดสินใจ ข้าพเจ้าจึงใช้วิธีการตัดสินใจ

ร่วมกัน โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการคิดวางแผน

ดำเนนิการ เริม่ตัง้แตก่ำหนดเปา้หมายและวธิกีารทีจ่ะนำไปสูเ่ปา้หมายรว่มกนั หลงัจากนัน้ 

ก็วางแผนการดำเนินงานโดยใช้ปรัชญาฯ วิเคราะห์การเตรียมการและการดำเนินการ

ดังนี้ 

ความพอประมาณ คือความพอดี โดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น   

โดยพอประมาณในความสามารถ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเวลา โดยเฉพาะเวลา

ที่ครูจะต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขออนุญาตผู้ปกครอง 

การแก้ปัญหาด้วยหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย นางกัญพิมา เชื่อมชิต 

ติดต่อทางหลวง ติดต่อสถานที่ดูงาน พอประมาณกับทักษะความสนใจ และความรู้  

พื้นฐานของเด็ก ครูจะต้องปูพื้นฐานเพิ่มเติมหรือไม่ ฯลฯ 

ความมีเหตุผล คือเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงที่ต้อง  

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการกระทำอย่างรอบคอบ เช่น นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ตระหนัก ครูต้องการสร้างการเรียนรู้  

นอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ การวางแผนทำงานอย่าง

เป็นระบบ เตรียมพร้อมทุกอย่างที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนการขออนุญาต  

ผู้ปกครอง 

เงื่อนไขความรู้ คือความรู้และความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง 

เพื่อประกอบการวางแผน เช่น ครูรู้กฎระเบียบของกระทรวงในการพานักเรียน  

ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่จะต่อยอดความรู้ใหม่ 

เงื่อนไขคุณธรรม คือการไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่  

จะต้องเสริมสร้างให้ติดเป็นนิสัยในการดำเนินงานทั้งครูและนักเรียน โดยในครั้งนี้ได้แก่ 

การมีสติ ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน การตรงต่อเวลา ความสามัคคีช่วยเหลือ  

แบ่งปัน ความซื่อสัตย์ ฯลฯ 

“เปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นความรู้   

ด้วยการศึกษาค้นคว้าและการลงมือปฏิบัติ” 
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หลังจากวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพานักเรียนไป

ทัศนศึกษาแล้ว ครูสามารถตัดสินใจได้ว่า “ครั้งนี้ไม่สมควรพานักเรียนไปทัศนศึกษา

นอกสถานที่ เนื่องด้วยเวลาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่องานที่ต้องดำเนินการ” จากเหตุการณ์

ครั้งนั้น นอกจากครูจะไม่เสียกำลังใจในการทำงานแล้ว ครูยังได้ข้อคิดในการทำงาน  

ครั้งต่อๆ ไปของตนเองอีกด้วย 

“การตีความความรู้ แล้วจึงนำลงสู่การปฏิบัติ” 
เรือ่งทัง้หมดนีเ้กดิจากคำถามของคณุครทูีเ่อย่ถามวา่ “ผูอ้ำนวยการคะ พวกหน ู

(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) จะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ไบเทค บางนา 

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการจะอนุญาตให้พวกหนูไปหรือไม่คะ”  

นักเรียนประจำที่ต้องอยู่ในโรงเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พวกเขามีความรู้สึก

อยากออกไปนอกโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา และสำหรับครั้งนี้หากผู้อำนวยการไม่อนุญาต

ให้ไปทศันศกึษา นกัเรยีนกค็งไมพ่อใจผูอ้ำนวยการ การทีค่รจูะพานกัเรยีนไปทศันศกึษา 

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ไบเทค บางนา ซึ่งถือเป็นงานที่รวบรวมผลงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ไว้มากมาย แต่ผู้อำนวยการกลับไม่อนุญาตให้ไป และเมื่อผู้ปกครองได้ฟัง

ดังนั้น ก็คงจะโทรศัพท์มาต่อว่าข้าพเจ้าอย่างแน่นอน เพียงแค่หลับตาก็มองเห็นภาพ

ความยุ่งยากใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้ว  

ดังนั้น การให้คำตอบครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าจะใช้หลัก

นิติศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ คงต้องใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาช่วยด้วย หรือที่กล่าวว่า

ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ดังนั้น คำตอบที่ครูวิทยาศาสตร์ท่านนั้น

ได้รับฟังจากข้าพเจ้าในวันนั้นคือ พรุ่งนี้นัดประชุมครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ แล้วค่อยตัดสินใจร่วมกัน 

วนัรุง่ขึน้ในทีป่ระชมุ ขา้พเจา้ไดส้อบถามหวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ว่า “ได้มีกำหนดการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ไว้ในแผนปฏิบัติการหรือไม่ 

หากไมม่ีในแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีนก็ไมเ่ปน็ไร พวกเรามาชว่ยกนัวางแผนพานกัเรยีน 

ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ร่วมกันก็แล้วกัน” 

ดังที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นว่า การจะทำงานใดๆ ของโรงเรียน เราจะต้องกำหนด  

เป้าหมาย วิธีการ แล้วก็วางแผนดำเนินงานด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น  

การประชุมในวันนั้น พวกเราจึงได้ช่วยกันกำหนดเป้าหมายและวิธีการดังนี้ 
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เป้าหมาย ในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา ในครั้งนี้คือ  

๑. ต้องการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาหาความรู้จากเรื่อง  

ภาวะโลกร้อน 

๒. ต้องการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละระดับวิเคราะห์สิ่งที่  

จะไปศึกษา เช่น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิเคราะห์ความรู้ด้านชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

วิเคราะห์ความรู้ด้านวิชาเคมี และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์  

วิธีดำเนินการ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวิธีการดังนี้ 

๑. ให้ศึกษาเรื่องภาวะโลกร้อน โดยครูจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกความรู้  

ตามที่ครูต้องการให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากบูธภาวะโลกร้อน  

๒. ให้วิเคราะห์การปฏิบัติงานของตนเองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นักเรียนนำใบความรู้ที่ศึกษา และใบงานที่วิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงกับการปฏิบัติงานของตนเองไปให้ผู้ปกครองอ่าน 

๔. ให้ผู้ปกครองบันทึกความคิดเห็นในผลงานของลูก แล้วนักเรียนนำผลงาน

ของตนเองพร้อมใบความคิดเห็นของผู้ปกครองส่งครูเพื่อให้คะแนน  

๕. ก่อนจะให้คะแนน จะมีการอภิปรายความรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 

๖. ครูรวบรวมใบงานทั้งหมด (ของแต่ละห้อง) เข้าเล่ม พร้อมทั้งบันทึกสรุป  

ผลงานความรู้ของนักเรียน แล้วเอกสารเล่มนั้นจะกลายเป็นผลงานการสอนของครู

สามารถนำไปประเมินสมรรถนะด้านที่ ๒ ของครูได้ 

๗. ถ้านักเรียนไม่รับผิดชอบ ไม่มีผลงานส่งครู นักเรียนจะไม่มีคะแนน  

และจะถูกตัดสิทธิ์การไปทัศนศึกษาทุกรายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิธีการดังนี้ 

๑. ให้นักเรียนวิเคราะห์การทำงานของเครื่องร่อนกับหลักการทางฟิสิกส์ 

๒. นักเรียนวิเคราะห์การปฏิบัติงานของตนเองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง 

๓. นักเรียนนำใบงานที่วิเคราะห์แล้วทั้ง ๒ ใบ ไปให้ผู้ปกครองอ่านและให้  

ผู้ปกครองบันทึกความคิดเห็น 

๔. นักเรียนนำใบงานและใบบันทึกความคิดเห็นของผู้ปกครองส่งครู เพื่อที่ครู

จะให้คะแนน  

๕. ก่อนจะให้คะแนนจะต้องมีการอภิปรายความรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 

๖. ครูรวบรวมและสรปุผลงานความรูข้องนกัเรียนแต่ละหอ้งเรยีนแลว้เขา้เลม่ไว้ 

ผลงานนั้นจะกลายเป็นผลงานการสอนของครู ซึ่งครูสามารถนำไปประเมินสมรรถนะ

ด้านที่ ๒ ของครูได้เช่นกัน 

๗. ถา้นกัเรยีนไมม่คีวามรบัผดิชอบ ไมส่ง่งาน จะถกูลงโทษเชน่เดยีวกบันกัเรยีน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

“ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

สามารถนำมาวิเคราะห์ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งสิ้น” 
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เมื่อวางแผนกันเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ประชุมกันต่อ เพื่อตกลงว่าจะดำเนินการไปทัศนศึกษากันอย่างไร โดย

ข้าพเจ้าอนุญาตให้พานักเรียนไปทัศนศึกษาได้ แต่ต้องทำตามที่พวกเราช่วยกันวางแผน 

และผลการประชุมเป็นอย่างไรให้แจ้งข้าพเจ้าทราบในวันรุ่งขึ้น หลังจากนั้นข้าพเจ้า  

ก็ขอตัวออกจากที่ประชุม พอวันรุ่งขึ้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็เข้ามาแจ้ง

กับข้าพเจ้าว่า พวกเขาตกลงกันไม่จัดไปทัศนศึกษาที่ไบเทค บางนาแล้ว และเมื่อ

ข้าพเจ้าสอบถามเหตุผลจากครู ก็ได้รับคำตอบว่า หลังจากที่ได้วิเคราะห์หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเวลาที่มีอยู่  

ไม่พอประมาณกับงานที่จะต้องดำเนินการ 

จะเหน็ไดว้า่ ผลของการใชห้ลกัปรชัญาฯ วเิคราะหก์ารวางแผนการไปทศันศกึษา 

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ทำให้คณะครูไม่ได้โกรธเคือง  

ผูอ้ำนวยการ เพราะการไม่ไปทศันศกึษาครัง้นี้ไม่ไดม้าจากการตดัสนิใจของผูอ้ำนวยการ 

แตม่าจากการตดัสนิใจของคณะครใูนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ คณะครกู็ไมเ่กดิ 

ความรู้สึกว่าผู้อำนวยการไม่สนับสนุนกิจกรรมที่พวกเขาคิดขึ้นมา  

ข้าพเจ้าจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลักคิดที่ช่วยให้การแก้ปัญหาการบริหารงานของข้าพเจ้าสำเร็จลงได้ . . .  

อย่างงดงาม 
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ความสำเร็จที่ เริ่มต้นด้วย

“การใชห้ลกัคดิ ไมต่ดิรปูแบบ” : ทำใหห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเหมาะกบั 

แต่ละภูมิสังคม และกำลังของตน 

ผอ.ธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เล่าถึงจุดตั้งต้น

ของการสร้างนักเรียนให้มีความ “รู้จักตนเอง” และ “เข้าใจคนอื่น” ว่า เกิดจากการ

ใคร่ครวญหาคำตอบที่ศึกษานิเทศก์ท่านหนึ่งถามทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ท่านคิดว่าจะสร้าง

นักเรียนของท่านให้มีบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยอย่างไร” 

คำตอบต่อคำถามนี้เป็นเหมือนธงนำที่พาให้ต้องย้อนคิดถึงกระบวนการสร้างคน 

ที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเป็นคำตอบที่

ทำให้มองเห็นวิธีการในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ

พัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน ให้มุ่งเน้นไปที่มิติสังคมเป็นสำคัญ  

“รู้จักตนเอง” คืออะไร “เด็กๆ ของผมจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร สถานภาพเป็น

อย่างไร ฐานะรายได้ ความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างไร อะไรที่เราทำได้ อะไรที่

เราทำไม่ได้ ฯลฯ ถ้าหนูรู้จัก และเข้าใจ และอยู่กับความเป็นจริง หนูต้องพอใจในสิ่งที่

หนูมี หนูไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น หนูจะวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสม และการศึกษา

นีแ่หละทีส่ามารถจะเปลีย่นแปลงสถานภาพของหนใูหเ้ปน็ไปไดส้ารพดัตามทีห่นปูรารถนา”

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ 

มีฐานะทางครอบครัวพอมีพอกินไปจนถึงขาดแคลนขัดสน แต่ยังหลงใหลในวัตถุนิยม 

อยากไดอ้ยากมเีหมอืนคนทัว่ๆ ไปโดยลมืนกึถงึความจรงิทีเ่ปน็อยู ่ครกูย็ดึหลกันติศิาสตร์ 

อยา่งมัน่คง สิง่ทีน่า่ชืน่ชมคอืความมรีะเบยีบวนิยั ความมสีมัมาคารวะ แตท่ีน่า่สงัเกตคอื

นักเรียนจะขาดความมีชีวิตชีวา จึงเริ่มคิดหาคำตอบที่ติดค้างในใจ 

คำตอบที่ได้วันนี้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนชำฆ้อพิทยาคมได ้ “รู้จักตนเอง 

เข้าใจคนอื่น” ทั้งสองประการนี้ คือบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ความมีชีวิตชีวาของ 

ทุกคน ที่เกิดจากการน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส แนวพระราชดำริที่ทรง

คุณค่า มาเป็นหลักในการเรียนรู้และพัฒนาทั้งคนและงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่มิติ

สังคมเป็นสำคัญ เป็นมิติที่สร้างสังคมชำฆ้อพิทยาคมให้เป็นสังคมที่ทุกคนรู้จักให้ รู้จัก 

แบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี ทั้งเรื่องกิน เรื่องงาน และความรู้ จนกลาย

เป็นวัฒนธรรมขององค์กรชำฆ้อพิทยาคม 

พระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่พระราชทานให้ข้าราชการที่จะ 

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขัดแย้งภาคใต้ หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ได้รับการน้อมนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ เป็นหลักในการพัฒนา และ 

จากฐานทุนที่มีคือต้นทุนความดีของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่าถ้านักเรียนเป็นคนดี  

ชำฆ้อพอเพียง 

โดย นายธีระวัธน์ สิงหบุตร 

“เข้าใจคนอื่น” คืออะไร “เด็กๆ ของผมจะต้องรู้และเข้าใจในความแตกต่าง 

ของคน เพราะเราทุกคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่ชาติกำเนิด รูปร่าง หน้าตา ความรู้

ความสามารถ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ลักษณะนิสัย ประสบการณ์ ฯลฯ 

ฉะนัน้ หนจูะใหค้นอืน่เปน็เหมอืนหน ูคดิเหมอืนหน ูทำเหมอืนหน ูหรอืหนตูอ้งเปน็เหมอืนเขา

ก็คงเป็นไปไม่ได้ เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วหนูจะช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่าอย่างไร หนูจะ

ใช้คนที่เด่นกว่าเป็นแบบอย่าง เป็นพลังในการพัฒนาตนเองอย่างไร” 

“เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผมอธิบายคนเดียวคงไม่พอ ผมจะ 

ส่งครูทุกคนเข้ารับการอบรมจากผู้ที่รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 

ศึกษาดูงาน ให้ครูได้เห็น ได้ฟังพร้อมๆ กัน เพราะผมมีความเชื่อว่าถ้าส่งตัวแทน 

ไปอบรม คนที่ไม่ได้ไปก็คงไม่รับรู้อะไร ในที่สุดตัวแทนครูที่ไปอบรมจะต้องกลับมา 

รับผิดชอบงาน แต่ถ้าต้องการให้ขับเคลื่อนทั้งระบบก็จำเป็นต้องให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้ 

และรับรู้มาพร้อมๆ กันจะดีที่สุด” 



“ฐานทุนที่มีคือต้นทุนความดีของนักเรียน”
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มีคุณธรรม สิ่งดีๆ อีกหลายประการจะตามมา ทั้งผลการเรียนคือความเก่ง และการ 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำให้ผมและทุกคนพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่  

โครงการพิพิธเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

บูรณาการสู่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ 

ครู นักเรียน บุคลากรได้ศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ 

คุณค่าและความหมาย ใช้เป็นหลักคิด หลักในการดำเนินชีวิต และสามารถเผยแพร่ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความพอเพียง โดยเน้นที่  

“เรียนรู้จากการทำงาน” และ “ทำก่อน สอนทีหลัง” สิ่งที่ปรารถนาคือ เห็นเด็กๆ  

ได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำโรงเรียนให้เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ 

ที่ทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน  

สุดท้ายเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพนักเรียนชำฆ้อพิทยาคมทุกคนที่สามารถ

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ตลอดไป ในฐานะข้าแผ่นดิน จะขอรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทจนตราบชีวิตจะหาไม่ 

และขออัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยรับสั่งไว้ในหลักการ

ทรงงาน ทำงานอย่างมีความสุข ว่า 

“ .....ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ  

ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น.....” 

“เรียนรู้จากการทำงาน”
การเริ่มต้นที่ท้าทาย เมื่อผมมาอยู่ที่นี่ ยามที่พบปัญหาหรือคิดอะไรไม่ออก  

บางครั้งท้อแท้ ในฐานะข้าแผ่นดิน ผมจะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นึกถึง 

พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงเหนื่อยยากอย่างที่มิได้คำนึงถึงความสุข

ส่วนตัว หนักหนากว่าเรามากนัก นึกถึงพระองค์ครั้งใดทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน

ปัญหาของเราเพียงเถ้าธุลีเท่านั้น  

พระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่พระราชทานให้ข้าราชการที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ในพื้นที่ขัดแย้งภาคใต้ ผมลองทบทวนพระราชดำรัสและน้อมนำมาเป็นแนวทาง

การปฏิบัติ ทำให้ผมพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่  

เข้าใจ เมื่อศึกษาทำความเข้าใจบริบทโรงเรียนของเรา ทำให้ผมพบว่า นักเรียน

ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนเกรดบี ซี ดี ไม่ใช่นักเรียนเกรดเอ ฐานะทางครอบครัวพอมี

พอกินไปจนถึงขาดแคลนขัดสน การจะพัฒนาให้เป็นเลิศทางวิชาการคงจะเป็นเรื่องยาก 

ถ้ามุ่งคิดแต่ด้านนี้คงมีแต่ท้อถอยหมดกำลังใจ แล้วทำไมเราจะต้องสร้างเด็กเพื่อแข่งขัน

กันแต่ความเก่ง ในขณะที่ผมพบว่านักเรียนที่นี่มีต้นทุนสูงมากในเรื่องของความเป็นคนดี 

มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ เป็นความดีความงามที่หลายคนแสวงหา แต่นับวัน 

ก็ยากยิ่งที่จะหาพบ 

 

ร้อ
ย

เรีย
งเรื่อ

งเล่
า 

“ทำโรงเรียนให้เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่

ที่ทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน”
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เขา้ถงึ ยิง่มองใหล้กึลงไปในรายละเอยีด ยิง่พบสิง่ทีน่า่สนใจมากมาย ผมสงัเกต

นักเรียนหลายคนมาโรงเรียนสายและมักจะถูกครูตำหนิว่ากล่าวเป็นประจำ เคยถามครู

ว่านักเรียนมีปัญหาอะไร คำตอบของครูมักจะยึดหลักนิติศาสตร์เป็นตัวตั้งคือระเบียบ

วินัย ผิดคือผิด ทำให้หลายคนเกิดอาการเบื่อไม่อยากมาโรงเรียน ผมต้องคิดวิธีให้ครู

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อค้นหาคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  

ผลที่ตามมา ครูหลายคนต้องเสียน้ำตาในเวลาที่กลับมาเล่าให้เพื่อนครูฟัง 

ถึงชีวิตของเด็กๆ ครูหลายคนต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าข้าวกลางวันให้นักเรียน ครูบางคน

ต้องขอเด็กมาอุปการะเพื่อลดความเสี่ยง  

จากข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมต้องรีบ

แก้ไขคือ แผนการเรียนของนักเรียนมัธยมปลายที่นี่มีแผนเดียวที่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ เด็กจำนวนมากไม่มีความสุขกับการเรียน ผลการเรียนก็ตกต่ำ ผลย่อม

เกิดแต่เหตุ ผมต้องรีบปรับแผนการเรียนทันที ให้โอกาสเด็กได้เลือกบ้าง จึงเปิด

แผนการเรียนทางสายศิลป์ทั่วไปตามสติปัญญาของเด็ก  

เพราะความเข้าถึงตัวตนของเด็กและครู วันนี้จึงเป็นวันแห่งความสุข จิตสำนึก

ความเมตตาเกิดมากยิ่งขึ้นในใจครู นักเรียนอยากมาโรงเรียน อยากมาพบครูพบเพื่อน 

พัฒนา เมื่อเข้าใจ เข้าถึง วันนี้ผมและครูพร้อมพัฒนาโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 

พัฒนานักเรียน ผมไม่อยากหลงทางไปตามกระแสสร้าง “คนเก่ง” (ที่อาจไม่เก่งจริง) 

แต่ผมและครูทุกคนต้องการสร้าง “คนดี” นำ “คนเก่ง” หรือคุณธรรมนำความรู้  

ด้วยความเชื่อว่าเมื่อคนดีแล้ว ความเก่งจะตามมา  

การขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ยหลกั ๓ ประการ

คือหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ  

๒ เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม และที่ชัดเจนมากคือ ผลลัพธ์ 

ปลายทางที่มุ่งสู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ ด้าน ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกิจ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึก เห็นคุณค่าในการใช้จ่ายเงิน 

“ถ้าต้องการให้ขับเคลื่อนทั้งระบบ

ก็จำเป็นต้องให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้

และรับรู้มาพร้อมๆกันจะดีที่สุด”

ใช้สิ่งของ ประหยัด อดออม ใช้จ่ายตามความจำเป็น ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาส

ของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และพร้อมรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดา้นสงัคม มุง่ความสงบสขุ มคีวามเอือ้อาทรชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ไม่ใชต่า่งคน 

ต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการ

เบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายทำลายกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา  

การพึ่งพาอาศัยระหว่างเรากับธรรมชาติ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมรักษาสมดุลทาง 

สิ่งแวดล้อม 

ด้านวัฒนธรรม มุ่งให้ผู้เรียนมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ที่เป็น 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย ไม่ลืมรากเหง้าของ

ตนเอง เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ดำรงตนอยู่ได้อย่าง

มีศักดิ์ศรีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ “ความสมดุลทั้ง ๔ ด้านนี้ คือสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจในหลัก

ปรัชญาฯ ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางคือวิถีชีวิตของเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและดำรงอยู่

กับสิ่งเหล่านี้ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราคงอยู่อย่างไร้ความสุข”  
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ในการนำหลักปรัชญาฯ ไปสู่การพัฒนานักเรียน คงไม่ได้การแน่ ถ้าจะนำเอา

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปอธบิายใหเ้ดก็ฟงั เพราะกวา่ครจูะเขา้ใจไดก้เ็กอืบแย่ 

ดังนั้น จึงได้ใช้กลวิธี 

การมีส่วนร่วม ด้วยการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักการขายความคิดให้แก่ครู

มากกว่าที่จะสั่งการให้ครูทำ ในการประชุมครูจึงได้ใช้วิธีนำเสนอเชิงชักชวน และถาม

ความเห็นของครูว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร แต่ถ้าไม่เห็นด้วย ไม่พร้อม ก็มองดูว่า

จะทำอย่างไรจึงจะทำได้ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ เพราะคิดว่าเราได้ขายความคิดแล้ว  

เราก็ต้องพยายามทำให้เป็นจริง แต่ก็ต้องมาจากความพร้อมของครูและนักเรียนด้วย 

ซึ่งต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอย่างเท่าเทียมร่วมกัน 

ฐานการเรียนรู้ต้นแบบ จึงถูกกำหนดขึ้นภายในโรงเรียนอย่างเรียบง่ายภายหลัง

ส่งครูและนักเรียนไปอบรมฝึกปฏิบัติกับปราชญ์ชาวบ้าน อย่างผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ 

เพือ่ใชเ้ปน็แหลง่เรยีนรูก้ารดำเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน

อาทิ หมูหลุม บ่อปลา แปลงผักสวนครัว เตาเผาถ่าน ปุ๋ยหมัก ฯลฯ 

“ทำก่อน สอนทีหลัง” จึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

รวมถึงการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน จนเกิดการเรียนรู้ที่ซึมลึกทีละเล็กทีละน้อย 

โดยไมรู่ต้วั กจิกรรมตา่งๆ ฐานการเรยีนรูท้ีม่อียู ่นกัเรยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง ไดท้ำจรงิ

ได้พบเห็นปัญหา และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา แล้วจึงค่อยมาเสริมหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ตีความจากกิจกรรมที่นักเรียนทำ 

ต้องใช้หลักคิด ไม่ใช่ติดรูปแบบ สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาคือ เรามักชอบที่จะทำตามๆ กัน โดยไม่ใช้หลักคิด  

เห็นเขาทำอะไรก็จะเอากลับไปทำบ้าง กิจกรรมที่โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมเป็นเพียง 

รูปแบบหนึ่งของการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ เหมาะสม 

กับภูมิสังคมของชำฆ้อพิทยาคมเท่านั้น กรุณาอย่าลอกเลียนแบบไปโดยไม่ดูภูมิสังคม

ของตนเอง โดยเฉพาะโรงเรียนเล็กๆ ที่มีจำนวนครูน้อย เพราะมิฉะนั้นแล้วงานทั้งหลาย

จะกลายเป็นภาระแก่ครูโดยไม่จำเป็น 
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ความสำเร็จที่ เริ่มต้นด้วย

“การใคร่ครวญถึงสาเหตุของปัญหา แล้วหาทางแก้ที่มีศรัทธาเป็นตัวนำ” : ทำให้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกลงไปในใจของครู 

ภราดาประภาส ศรเีจรญิ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา  

พิทักษ์) เล่าถึงข้อคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่า “ปัญหาที่ทำให้คุณครูของเรา   

และโรงเรียนของเราขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้คืออะไร”   

คำตอบที่พบคือ ความไม่เข้าใจนั่นเอง คำถามที่ตามต่อมาคือ ความเข้าใจสร้าง  

ขึ้นอย่างไร คำตอบคือ เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองก่อน เพื่อจะได้

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจ  

“ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระเสโท  

อยู่บนพระนาสิก แววพระเนตรของพระองค์มองพสกนิกรด้วยความห่วงใย เป็น

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ผมได้ประดิษฐานไว้ตรงทางเข้าโรงเรียน เป็นภาพที่ผมประทับใจ

มาก และให้เป็นเครื่องหมายเตือนใจทุกคนที่ได้อ่านพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน   

จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานเหมือนที่ผมกำลังเป็นอยู่” 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี 

สังกัด สช. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารที่ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)   

อีกนานเท่าใด ในฐานะที่เป็นนักบวชของคณะภราดาลาซาล ไม่สามารถเลือกว่า  

จะทำงานที่ ใด จะทำงานนานเท่าใด เพราะขึ้นอยู่กับคณะที่ปรึกษาที่จะหมุนเวียน   

สับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่ไหน จะต้อง

เริ่มปฏิบัติทันที ทุกเวลานาทีมีค่ายิ่งนัก ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร ยิ่งต้องทำหน้าที่ให้ดี

ที่สุด เพราะจะต้องนำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไปสู่จุดมุ่งหมาย  

ที่แต่ละคนใฝ่ฝัน 

ผมได้มาบริหาร ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เป็นแห่งที่สาม 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เริ่มต้นจากเป็นครู เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เรียนรู้หลักธรรม  

บริหารงานจากคณะภราดารุ่นพี่ๆ ที่มีแนวบริหารที่หลากหลาย จากลาซาลกรุงเทพฯ 

ไปลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และลาซาลจันทบุรี บุคลากรทั้งคณะครู นักเรียน และ  

พนักงาน มีความแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิต แต่ละคนมีความต่างกัน มีความสามารถ  

ไม่เหมือนกัน นี่แหละที่เป็นพระพรที่พระเป็นเจ้ามอบให้แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ต้องมา

อยู่ร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) รวมใจภักดิ์  

เดินตามพ่อสู่วิถีชีวิตพอเพียง   

ด้วย ๒๐ ฐานการเรียนรู ้

โดย ภราดาประภาส ศรีเจริญ 

 

“ทำงานด้วยใจ ไปให้ถึงความถนัด…” 

ทำงานดว้ยใจ ไปใหถ้งึความถนดั สรา้งใหรู้ส้กึรกั และเกดิความเปน็เจา้ของงาน  

“เมื่อคุณครูเข้าใจและเห็นความสำคัญแล้ว ความร่วมแรงร่วมใจที่จะทำงานให้

สำเร็จก็จะเกิดขึ้นตามมา ผมเชื่อว่าการทำงานด้วยใจสำคัญกว่าการทำงานเพื่อหวัง  

ผลตอบแทน เพราะงานที่ได้จะมีคุณภาพมากกว่า” 

จากการประชมุฝา่ยบรหิารของโรงเรยีน เราก็ไดข้อ้สรปุวา่ เราจะจดัทำหลกัสตูร 

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขึ้น โดยให้คุณครูแต่ละท่านวิเคราะห์หลักสูตรวิชา  

ที่ตนเองสอน แล้วดูว่าจะสอดแทรกความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงลงในเนื้อหาวิชา  

เรื่องไหนบทไหนได้บ้าง แล้วนำมาเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และได้ออกแบบนวัตกรรม  

การศึกษา ชื่อว่า “ลาซาลจันท์ ร่วมกันเดินตามพ่อ สู่วิถีชีวิตพอเพียง ด้วย ๘๐ หน่วย

การเรียนรู้”  

เมื่อทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดก็กลายเป็นเรื่องสนุกในการสร้างสรรค์แผน  

ให้ครอบคลุม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ความรู้ แล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ออกแบบนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้

บูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย ๒๐ ฐานการเรียนรู้ 
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แน่นอนที่สุดในการทำงานบางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรค ความทุกข์ยาก   

ความลำบาก ความท้อแท้ เมื่อใดก็ตามที่พบปัญหา ผมจะบอกคณะครูให้ดู  

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าโรงเรียน เพื่อจะได้มีกำลังใจ พระพักตร์   

ของพระองค์เต็มไปด้วยพระเสโท พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย   

ถงึแมพ้ระองคจ์ะมพีระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา แลว้พวกเราละ่ อายเุทา่ใด ถา้เรารว่มแรง 

รว่มใจ ชว่ยกนัคนละเลก็คนละนอ้ย รกักนั มคีวามสามคัค ีสกัวนัภาระงานทีเ่รารว่มแรง 

ร่วมใจคงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน
 

“การทำงานด้วยใจ  

สำคัญกว่าการทำงานเพื่อหวังผลตอบแทน” 

“ทุกคนกำลังก้าวเดินไปร่วมกัน ตามรอยเท้าพ่อ” 

ในยุคที่ปัญหาต่างๆ ประดังเข้ามาในประเทศไทย เศรษฐกิจตกต่ำ ข้าวยาก

หมากแพง ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ ซึ่งมีผลต่อประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน ท่ามกลางปัญหานานาชนิด ผู้ที่

เข้ามามีส่วนชี้แนวทางแก้ไขปัญหาก็คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชน

ชาวไทย ที่พระองค์ได้ทรงแนะนำหลักของการดำเนินชีวิตให้กับชาวไทย ซึ่งเป็น  

แรงบนัดาลใจใหผ้มไดย้อ้นมาดตูวัเองวา่ “ผมไดท้ำประโยชน์ใหก้บัแผน่ดนิไทยอยา่งไรบา้ง” 

ผมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อผลักดันให้คณะครูร่วมเดินเคียงข้างผม ให้ทุกคนเข้าใจ   

มีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต

ประจำวัน โดยมุ่งมั่นที่จะขยายผลไปสู่คณะครูและนักเรียน ดังนี้ 

๑. ลาซาลจันท์ร่วมใจสร้างความตระหนัก   

๒. ลาซาลจันท์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

๓. ลาซาลจันท์สามารถวางแผนเศรษฐกิจ   

๔. ลาซาลจันท์อุทิศตนช่วยเหลือสังคม 

๕. ลาซาลจันท์ชื่นชมวัฒนธรรมไทย   

๖. ลาซาลจันท์เลื่อมใสในทุกศาสนา 

“ร่วมใจ “รักษ์ท้องถิ่น” 

ประณีตศิลป์ และทอสาน” 
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 ๑๑. ประดิษฐ์  “สื่อสร้างสรรค์” มุ่งมั่นเสริม  ศาสนา  

 ๑๒. “งานศิลป์”  มากนานา  เทียน ดิน ผ้า  น่าสนใจ 

 ๑๓. ฝึกทำ  “ลูกชุบ” หวาน ถั่ว น้ำตาล  สีสดใส   

 ๑๔. “ไอศกรีมปั่น”  นั้นชื่นใจ  ฝึกฝนได้  สามัคคี 

 ๑๕. “นาฏศิลป์”  ได้เรียนรู้  รำสวยหรู  ชูศักดิ์ศรี   

 ๑๖. “ดนตรี”  ไพเราะดี  เด็กล้วนมี  ความสุขใจ 

 ๑๗. ของประดิษฐ์ “รีไซเคิล”  พาเพลิดเพลิน มีค่าได้  

 ๑๘. “ธนาคารขยะ” ที่ตั้งใหม่  ศูนย์รวมใจ  ทุกผู้คน 

 ๑๙. “ฝึกสมาธิ”  บังคับตน  เด็กทุกคน  ต้องเพียงพอ  

 ๒๐. “จิตอาสา”  ทำเพื่อพ่อ  สืบสานต่อ  ชั่วนิรันดร์ 

ภารกิจแต่ละวันอาจจะมีความสับสนวุ่นวายเข้ามาตลอดเวลา โลกกำลังหมุน

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผมได้มองย้อนกลับไปข้างหลัง จากการร่วมมือกับคณะครู  

ทุกๆ ท่านที่ร่วมกันทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกาย รู้จักทำงานร่วมกัน รัก ให้อภัย เสียสละ 

ประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนา ถึงแม้จะใช้เวลาเพียงไม่นาน ทุกคนกำลัง  

ก้าวเดินไปร่วมกัน ตามรอยเท้าพ่อ ... แน่นอนที่สุด เราจะก้าวไป ... สมดังปณิธานที่ว่า  

“....ลาซาลจันท์ร่วมกัน เดินตามพ่อ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง....” 

 

จากวันนั้นเป็นเวลา ๓ ปี ที่พวกเราเริ่มลงแรง มาจวบวันนี้ที่เราเริ่มเก็บเกี่ยว  

ผลงาน ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราร่วมแรงร่วมใจจากคณะครูที่มีความสามารถ

ที่หลากหลายแตกต่าง ลาซาลจันทบุรีได้เป็นสถานศึกษาที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่ใครๆ 

ต่างก็กล่าวถึง จากความหลากหลายจึงปรากฏเป็น ๒๐ ฐานการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละ  

ฐานเป็นผลของการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของคณะครูที่ตั้งใจถ่ายทอดให้กับนักเรียน

โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้อย่างสนุกสนานแฝงด้วยความมีเหตุผล   

ซึ่ง ๒๐ ฐานการเรียนรู้ก็คือ 

 ๑. “ออมทรัพย์”  ชาวลาซาล  ผสมผสาน เก็บเงินได้  

 ๒. “รักการอ่าน”  สราญใจ  ฝึกฝนได้ ขีดเขียนงาน 

 ๓. “สมุนไพร”  น่าเรียนรู้  หลายเรื่องอยู่  ผสมผสาน  

 ๔. เดินดู  คน “เผาถ่าน” สอนลูกหลาน ให้อดทน 

 ๕. “เห็ดนางฟ้า” มากหลากหลาย มีจำหน่าย  ขายผู้คน  

 ๖. “ผลิตภัณฑ์”  น่าแวะยล  คิดค้นสบู่  ยาล้างจาน 

 ๗. ร่วมใจ  “รักษ์ท้องถิ่น”  ประณีตศิลป์  แกะทอสาน 

 ๘. “อาหารจันท์” ล้วนน่าทาน  เล่นพื้นบ้าน  เบิกบานใจ 

 ๙. สนุกกับ  “กีฬา”  สะบ้าศอก  เปตองใหญ่ 

 ๑๐. “โครงงานวิทย์” น่าสนใจ  เด็ก เด็ก  ได้พัฒนา 

“สร้างให้รู้สึกรัก และเกิดความเป็นเจ้าของงาน” 
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ความสำเร็จที่ เริ่มต้นด้วย

“หาทางพ้นไปจากเหตุ โดยอาศัยปัญญาที่รู้เท่าทัน” : ทำให้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเส้นทางสู่ความเจริญ 

ผอ.พูนเกียรติ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี เล่าถึงหลักคิด  

และหลักการออกแบบการเรียนการสอนว่า ได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์เป็นแกน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

จุดเด่นของสถานศึกษาแห่งนี้คือ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษารวมทั้งสิ้น ๖๐ คน 

ในขณะที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษามากถึง ๕๓ คน   

ดังนั้น จึงทำให้มีกำลังมาขับเคลื่อนโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ 

ก่อนหน้าที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด สมาชิกของ

โรงเรียนบ้านสามัคคีและชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมีหนี้สินล้นพ้นตัว ต่อเมื่อมา

พลิกวิธีคิดกันใหม่ให้โรงเรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชีวิตของทุกคนก็เปลี่ยนไป   

นัน่เพราะคณะครทูีม่กีนัอยู ่๔ คน เอาความดเีขา้แลกกบัความไวว้างใจ จนกระทัง่ชาวบา้น 

ศรัทธา อาสาเข้าช่วยเหลือทุกทางที่จะทำได้ ทั้งดายหญ้า ทำกับข้าว จนกระทั่งมานอน

เฝ้าโรงเรียนให้ 

ปจัจบุนัโรงเรยีนกลายเปน็ศนูยเ์รยีนรูข้องทัง้เดก็และผู้ใหญ ่ เมือ่โรงเรยีนกลายเปน็ 

โรงเรยีนของชาวบา้น ความเจรญิยัง่ยนืในวถิปีฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จึงเติบใหญ่ 

ในระยะเวลา ๔ - ๕ ปีก่อน โรงเรียนบ้านสามัคคีประสบกับปัญหาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เด็กนักเรียนเกียจคร้านในการเรียน   

ขาดความรับผิดชอบ ทำงานหนักไม่เป็น ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชอบเล่น  

การพนัน และเริ่มหัดสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้วิเคราะห์หาสาเหตุ  

แห่งปัญหาแล้วพบว่า มาจากสภาพทางครอบครัวและชุมชน เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน 

ชุมชนกำลังจะล่มสลาย เพราะชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมีหนี้สินล้นพ้นตัว คือหนี้กองทุน

หมู่บ้าน หนี้เงินล้านที่ ๑ และล้านที่ ๒ หนี้ SML หนี้ธกส. หนี้นอกระบบ ซึ่งกู้มาแล้ว  

แต่ไม่ไดน้ำไปใช้ใหเ้กดิประโยชน ์สว่นมากจะหมดไปกบัการพนนั ดืม่เหลา้ ใชเ้งนิฟุม่เฟอืย 

บางคนต้องขายที่นาใช้หนี้ บางคนหนีหนี้ หลายคนอยากฆ่าตัวตาย หลังจากนั้น   

ในหมู่บ้านจะว่างเปล่าผู้คน เพราะต้องอพยพทิ้งถิ่นไปหางานทำในเมืองใหญ่ ปล่อยให้

ลูกต้องอยู่กับตายายแทน แต่ไม่กี่ปีที่ทิ้งบ้านไป ก็ต้องกลับคืนถิ่น ด้วยสาเหตุโรงงาน

ปิดกิจการ โดนกดค่าแรง เงินเดือนไม่พอใช้เพราะติดนิสัยฟุ้งเฟ้อ เมื่อกลับมาอยู่บ้าน   

ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับครอบครัวมากขึ้น เมื่อจนอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความจนขึ้นไปอีก 

บทเรียนความสำเร็จ 

การใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดการการเรียนรู้ 

โดย นายพูนเกียรติ ศรีปัญญา 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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ในแต่ละวัน ลูกๆ จะเห็นพ่อแม่นั่งบ่น นั่งกินเหล้า เล่นการพนัน บางวันก็

ทะเลาะกัน ครอบครัวเริ่มขาดความอบอุ่น พ่อแม่บางคู่ต้องหย่าร้าง นักเรียนมา

โรงเรียนแบบคนสิ้นหวัง 

ทางโรงเรียนทนดูต่อไปไม่ได้ จึงร่วมกันคิดหาหนทางช่วยเหลือ ทุกคนต่าง

ยอมรับตรงกันว่า การเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงเท่านั้นที่จะสามารถกู้วิกฤตินี้กลับคืน  

มาได้ ดังนั้น จึงร่วมกันทำประชาคมหมู่บ้าน ที่ประชุมขอให้ทางโรงเรียนเป็นผู้นำในการ

พัฒนา 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงเกิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว  

พระราชดำริขึ้นในโรงเรียนบ้านสามัคคี โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ  

พอเพียงจำนวน ๘ ฐาน ได้แก่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด 

การทำปุ๋ย การทำนาปลอดสารเคมี การทำข้าวกล้อง การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้

ฐานต่างๆ เหล่านี้ให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมโดยการปฏิบัติจริง และยังเปิดโอกาสให้  

ชาวบ้านได้มาเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงด้วย 

“เมื่อโรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนของชาวบ้าน  

ความเจริญยั่งยืนในวิถีปฏิบัติตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเติบใหญ่” 

ในปัจจุบันนักเรียนมีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน เป็นคนดี  

ที่มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี พ่อแม่  

ผู้ปกครองเริ่มทำตาม พากันลดละเลิกอบายมุข หันมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

ให้กำลังใจครู และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กันทั้งหมู่บ้าน ชีวิตของทุกคนดีขึ้นตามลำดับ มองเห็นแสงสว่างแห่งความสุขอยู่ข้างหน้า 

ทุกคนยอมรับว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปได้ในครั้งนี้ เป็นเพราะพระบารมีของ  

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของเขานั่นเอง ดังนั้น ถึงเขา

จะทำงานหนัก เขาก็จะไม่ท้อ หรือแม้เขาจะท้อ แต่เขาจะไม่ถอย เพราะทุกคนได้

ประกาศอุดมการณ์ร่วมกันว่า “จะบ่นทำไมกับงานหนัก ถ้ารักในหลวง” 

“จะบ่นทำไมกับงานหนัก   

ถ้ารักในหลวง” 
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ทางโรงเรยีนไดด้ำเนนิการใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๑ - ๖ จำนวน ๖๐ คน 

ได้เรียนรู้ทั้งภาคความรู้ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยอย่างทั่วถึง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 

๑. จัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ 

๒. จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 

๓. มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบ 

๔. มีครูรับผิดชอบร่วมกับนักเรียน 

๕. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ปรึกษาทุกกิจกรรม 

๖. มีปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากรภายนอก 

๗. นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละกิจกรรมตามกลุ่มสนใจ 

โรงเรยีนบา้นสามคัคีไดป้ระยกุต์ใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในการจดักจิกรรมการเรยีน 

การสอนในรปูแบบการบรูณาการ โดยใหค้ณะคร ู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และปราชญช์าวบา้นมสีว่นรว่มในการจดัทำหลกัสตูรทอ้งถิน่ เพือ่นำมาสอนนกัเรยีนใหเ้กดิ 

องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง นวัตกรรมดังกล่าวได้แก่ “ศูนย์การเรียนรู้  

สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

ในแต่ละฐานการเรียนรู้ จะมีคณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล ให้ความรู้   

และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและชาวบ้านสามัคคี ตลอดทั้งนักเรียน ครู 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป จากโรงเรียน

และหมู่บ้านต่างๆ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานและอยู่ค่ายอบรมแบบครบวงจร

อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพราะโรงเรียนบ้านสามัคคีทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง สมดังปรัชญา

ของโรงเรียนที่ว่า “พอมี พอกิน พออยู่ พอเพียง” 

จากการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนบ้านสามัคคีได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่าง  

ต่อเนื่อง ทำให้นักเรียน ครู ชุมชน เกิดความตระหนักในการทำกิจกรรมนี้ด้วยความ

ตั้งใจและเต็มใจอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้เพราะทุกฝ่ายต่างยอมรับในผลที่เกิดขึ้น 

โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนที่ใกล้ชิดต่างก็ชื่นชมในผลงาน นอกจากจะเป็นแหล่ง  

เรียนรู้ที่ครูสามารถที่จะนำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมได้ทุกกลุ่มสาระแล้ว ยังเป็น 

การถ่ายทอดความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง หรือจากนักเรียนไปสู่ผู้ปกครองของ

ตนเอง และจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดียิ่ง 

เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านสามัคคีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ  

คณะกรรมการที่ปรึกษามากถึง ๕๓ คน ดังนั้น จึงทำให้มีแรงขับเคลื่อนและผลักดัน  

ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพยิ่ง 

“พอมี พอกิน พออยู่ พอเพียง” 
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ความสำเร็จที่ เริ่มต้นด้วย

“การมองหาทนุเดมิ เตมิตอ่ความคดิ โดยใชว้สิยัทศันร์ว่ม” : ทำใหห้ลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงหลอ่เลีย้งสขุภาวะกายจติ 

ผอ.สมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เล่าถึงก้าวแรก

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ได้ย่างเหยียบเข้ามาในพื้นที่ที่กว้างขวางของโรงเรียนว่า ความคิด

แวบแรกที่เกิดขึ้นคือ “เราจะทำอะไรให้กับที่นี่ดี เพื่อให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วมีความหมาย” 

เมื่อได้วิสัยทัศน์ร่วมคือ “โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงจัดการศึกษาได้คุณภาพ

มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” แล้ว   

จึงได้จัดโครงการไถ่คืนชีวิตโค-กระบือในวันแม่แห่งชาติปีเดียวกัน ผลคือโรงเรียนได้รับ

โค-กระบือ จำนวน ๙ ตัว มาให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบ ทำให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้น สนุกสนาน มีความสุขจากการได้ปฏิบัติจริง ในเวลาต่อมาจึงมีจำนวน  

เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ 
การได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมตามกลุ่มความสนใจ ทำให้ทั้งครูและนักเรียน

รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข เกิดเป็นความภาคภูมิใจ ที่ก่อให้

เกิดผลคือการเติบโตของแหล่งอาหารการกินเต็มพื้นที่ที่เคยว่างเปล่า ความรู้จากการ

ลงมือปฏิบัติและความรู้จากตัววิชาจึงเดินคู่ขนานกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่เรียนกันอยู่ ในตำรา กลายเป็นพลังงานที่โรงเรียน  

บ้านหนองบัวแดงนำมาใช้หุงต้มอาหารทุกวัน ชุมชนก็ได้แหล่งเรียนรู้ และได้ครูวิทยากร

ไปสอนวธิกีารทำกา๊ซจากมลูสตัว์ใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ ทกุวนันีโ้รงเรยีนจงึเขม้แขง็และพอเพยีง 

ไปพร้อมๆ กับชุมชนรอบข้าง เพราะต่างก็กลายเป็นกำลังของกันและกัน 

“การมองหาทุนเดิม   

เติมต่อความคิด โดยใช้วิสัยทัศน์ร่วม” 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงราย 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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พลิกวิกฤติเป็นโอกาส คำพูดนี้สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่คับขันและมีความ

เพียรพยายามและความตั้งใจอย่างยิ่ง จึงจะทำให้วิกฤตินั้นเป็นโอกาสทอง  

โรงเรยีนบา้นหนองบวัแดง จงัหวดัเชยีงราย เปน็สถานศกึษาโนเนม เอย่ชือ่นีแ้ลว้ 

ไม่มีใครรู้จัก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆ ที่ใหญ่โตไปด้วยอาคารสถานที่ พื้นที่กว่า ๔๐ ไร่ 

ในภูมิทัศน์ที่เหี่ยวเฉา มาดูแล้วห่อเหี่ยวใจ ใครเข้าไปไม่อยากอยู่ ครูมีแต่ขอย้าย  

คล้ายว่าไปไม่รอด  

เราเป็นผู้บริหารที่มาอยู่ใหม่ ทำอย่างไรที่จะพัฒนาสู่แนวหน้า เมื่อพูดถึงแล้ว  

ทุกคนร้องอ๋อทันที มีอย่างเดียวที่จะทำได้คือ ให้วัคซีนเข้มข้น รวมพลสรรพกำลัง   

สร้างพลังให้เข้มแข็ง แทงใจดำที่เป็นปัญหา โดยต้องอาศัยหลักการ  

ขั้นแรกคิดวิเคราะห์เพื่อรวมปัญญา สรรหาชื่อครูเป็นมงคล เริ่มต้นด้วย   

ครูเพิ่มพูน ครูประทีปทอง ครูประสงค์ ครูพนมพร ครูจันทร์ฉาย ครูฉกาจ ครูประมวล 

ชวนคิดถึงภารโรงคุณบุญทรง และสุดท้ายนายสมนึกผู้อำนวยการ และเมื่อทำการ

ตกผลึกได้รวมชื่อเป็นมงคล เสริมส่งให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

มาดีแน่ๆ จึงน้อมนำวิถีชีวิตความพอเพียงเข้ามาใช้ โดยต้องอาศัยหลักการ หลักคิด  

เพื่อพิชิตวิกฤติที่เกิดขึ้น สุดท้ายคือการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมพัฒนาการศึกษา 

อยากจะบอกให้รู้…   

สู่โรงเรียนแบบอย่าง  

เศรษฐกิจพอเพียง  

โดย นายสมนึก จันทร์แดง 

 

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ เวลานั้นเราต้องอาศัย

หลัก ๔ หลัก เพื่อเป็นกรอบสร้างแนวทางไปสู่เส้นชัย ประกอบด้วย  

๑. หลักยึด เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

โดยอาศัยพระราชดำรัสในพระองค์ท่านเป็นหลักยึดให้เกิดความมั่นคงในจิตใจ 

๒. หลกัมดั คอืมดัใจ เพือ่ใหค้รเูกดิการรวมพลงัผสานสรา้งความรู ้ความผกูพนั 

การอยู่ร่วมกัน การทำงานด้วยกันอย่างพี่น้อง สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

๓. หลักปฏิบัต ิคือทำให้ดู ชูให้เห็น เค้นให้ได้ นั่นคือลงสู่การปฏิบัติกิจกรรม 

๔. หลักธรรม คือความมีจิตสำนึกที่ดีในหน้าที่ของตนเอง โดยยึดหลักธรรมะ

คือหน้าที่ ทำดีคือน่าทำ 

 “เราจะทำอะไรให้กับที่นี่ดี เพื่อให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วมีความหมาย” 
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กิจกรรมต่างๆ ที่เราคิด มาจากความร่วมมือของภาคีสี่ฝ่าย ประกอบด้วย ครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กิจกรรมที่ย้ำบ่งบอกถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่ชัดเจน คือกิจกรรมการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ดูแล้วเท่ระเบิด แต่เกิดความ  

พอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง ซึ่งเงื่อนไขคุณธรรมและความรู้นั้น  

แน่นปึก นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ ตักอาหารแต่พอประมาณ เชี่ยวชาญเรื่อง

ส่วนประกอบอาหารว่ามีอะไร ให้ประโยชน์อย่างไร มากแค่ไหน โดยใช้วินัยและความ

ระมัดระวังในการรับประทาน พร้อมล้างจานให้สะอาด เสร็จกระบวนการรับประทาน

อาหารอย่างพอเพียง 

การย้ำคิดย้ำทำใน ๔ หลัก ให้มีใจรักและจิตอาสา ทุกคนเริ่มการพัฒนา   

และเห็นคุณค่า ประเมินผลงานตน เกิดการร่วมชื่นชมผลของการทำงานที่สามารถ  

สานต่อกันลงไปถึงชุมชน สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง เสริมแรงด้วยการแลกเปลี่ยน  

เรียนรู้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม นำผลมาพัฒนาปรับปรุง สร้างเด็ก สร้างคน สร้างชุมชน   

ผลคือสุขถ้วนหน้าทั้งสถานศึกษาและชุมชน 

“ธรรมะคือหน้าที่ ทำดีคือน่าทำ” 

คณะครูทุกคนของผมมีส่วนร่วมคิดร่วมทำด้วยใจ พวกเราน้อมนำปรัชญา  

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตั ิ โดยครทูกุคนตอ้งมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  

ในหลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมทีด่ ี

เลยมเีรือ่งเลา่วา่ คณุธรรมตวันี ้ถา้เขยีนเปน็คำอา่นกจ็ะเขยีนไดว้า่ คนุ-นะ-ทำ แปลตามตวั

คือ ฉันต้องทำนั่นเอง  

เราทำงานกันเป็นทีม มีทั้งบู๊และบุ๋น คำว่าบู๊คือการทำงานภาคสนาม บุ๋นคือ  

การทำงานวิชาการ งานจึงไปได้ดี โดยเฉพาะครูผู้ชายซึ่งมีอยู่ ๖ คน ต้องลุยในงาน  

ภาคสนามด้วยความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบ ส่วนครูผู้หญิงของเรามีอยู่ ๔ คน 

ต้องช่วยกันระดมสมอง กลั่นกรองความคิด ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันสกัดเป็น  

องค์ความรู้ 

นักเรียนบ้านหนองบัวแดงได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม เพราะเราแบ่งเป็น  

กลุ่มสนใจรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข วิถีชีวิตและลมหายใจเล็กๆ 

โดยเด็กๆ ที่คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติอันเขียวขจี ต้นไม้ สระน้ำ สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ 

เช่น ไก่ หมู วัว ควาย กบ จิ้งหรีด ฯลฯ กับห้องเรียนธรรมชาติที่เด็กๆ ส่งเสียง  

เจื้อยแจ้ว ยื่นอาหารให้หมู ยื่นกล้วยให้ควาย สองมือน้อยๆ บรรจงปลูกพืชผักสวนครัว 

รดน้ำพรวนดินเติมปุ๋ยธรรมชาติ ขี้ไก่ ขี้วัว ดูความเจริญของต้นไม้และพืชผักที่ตนเอง

ปลูกอย่างประคบประหงมด้วยความภาคภูมิใจ อิ่มเอิบกับบรรยากาศการเรียนรู้  

นอกห้องเรียนเคียงคู่กับการสร้างแหล่งอาหารการกิน การอยู่ร่วมกัน รู้จักประหยัดและ

อดออมอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงใกล้ชิดกับคุณธรรม

ความพอเพียง อันจะนำไปเป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า  

สิ่งหนึ่งที่เราได้จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ที่ไม่ต้องอธิบายว่าคืออะไร นั่นคือ กิจกรรมการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของ

นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ - ๖ อันบ่งบอกถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมี
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ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นหลัก แม่ครัวเป็นผู้ประกอบอาหาร   

ลูกหลานเดินเท้าเข้ามาเป็นระเบียบ ตักอาหารรับประทานเอง ครื้นเครงกับเพลงเบาๆ 

ทานเสร็จเรียบร้อยพากันไปล้างถ้วยจานคว่ำเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ส่วนก๊าซที่ใช้หุงต้มประกอบอาหารให้กับนักเรียนนั้น ก็ได้มาจากมูลของหมู วัว 

ควาย ไก่ ที่นักเรียนเลี้ยงเอาไว้ โรงเรียนได้รวบรวมมูลสัตว์เหล่านั้นไปพักเอาไว้เป็น  

ถุงก๊าซชีวภาพ หมักบ่มไว้จนเกิดปริมาณมากๆ แล้วต่อท่อก๊าซไปยังโรงอาหารของ

โรงเรียน เป็นการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างมูลค่าเพิ่มให้  

มูลสัตว์กลายเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อก๊าซหุงต้ม นอกจากนี้เรายังได้  

ขยายผลให้กับชุมชน ผู้มาศึกษาดูงาน และเป็นวิทยากรรับเชิญในการจัดทำก๊าซมูลสัตว์

ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย 

ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น ฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ฐานทำน้ำยาอเนกประสงค์ ฐานการเลี้ยงสัตว์ ฐานการปลูกผัก ฯลฯ ล้วนเป็นฐาน

กิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังได้ที่บ้าน และสามารถที่จะขอยืมเงิน

ออมทรัพย์ของนักเรียนไปเป็นทุนในการฝึกอาชีพ เป็นการหารายได้ระหว่างเรียน   

ดังนั้น นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จึงมีเงินออม

ไว้เป็นทุนการศึกษาก่อนอำลาสถาบันกันทุกคน 

ภาพแห่งความสำเร็จที่ได้รับจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูส่ถานศกึษา จากการบรหิารจดัการตอ้งยกใหแ้กค่ณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง 

นักเรียน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือกับคณะครูอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะการมี  

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของตำบล  

ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนจนบังเกิดผล ทำให้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียนขยายผลจากเด็กนักเรียนไปสู่ผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจ  

พอเพียงในหมู่บ้าน ซึ่งชุมชนผู้ปกครองมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ การแบ่งปันผลผลิตที่มีให้กันและกัน โดยเป็นส่วนที่เหลือจากการบริโภคและ

การจำหน่ายอย่างลงตัว 
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ความสำเร็จที่ เริ่มต้นด้วย

“หลกัคดิในการทำใหโ้รงเรยีนและชมุชนเปน็ของกนัและกนั” : ทำใหห้ลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงขยายจากใจคร ูสูใ่จเดก็ และชมุชน 

ผอ.แสน แหวนวงศ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เล่าถึงการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหน้าที่ของตนและชาวศีขรภูมิ และต้องทำไป

เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันหยุด ด้วยการนำลงสู่หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้  

ในชุมชน และเชื่อมประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันกับรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่าง

สมบูรณ์ 

ลักษณะเด่นของผู้เรียนคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษา มีทั้งกลุ่มที่ใช้

ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษากุย (ส่วย) ซึ่งกลายเป็นจุดแข็งของการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมที่หนุนส่งให้การจัดกระบวนการเรียนรู้มีพลัง ก่อเกิดเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียนที่มีความงดงามยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกับ  

วถิชีวีติจรงิของทัง้ครแูละผูเ้รยีน ทีต่า่งเปน็ทัง้สมาชกิของโรงเรยีนและสมาชกิของชมุชน  

ที่อยู่แวดล้อมโรงเรียนไปในขณะเดียวกัน 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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เรื่องเล่า...เราทำไว้ “ศีขรภูมิพิสัย”  

 โรงเรียนแบบอย่างการจัดการศึกษา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดย นายแสน แหวนวงศ์ 

 

สังคมไทยทั่วทั้งประเทศเผชิญวิกฤติกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ผู้คนให้ความ

สำคัญวิถีต่างชาติมากกว่าวิถีของตนเอง ยอมรับเอาวิธีคิด รูปแบบการบริหารจัดการ 

รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างลุ่มหลง ขาดสติ 

สัมปชัญญะ ไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆ ที่จะรองรับการเปลี่ยนถ่ายทางวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทัน 

ปัญหาต่างๆ จึงก่อเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง แม้แต่ในโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  

ก็มีปัญหาเหล่านี้ ในบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ผมรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้  

ได้ดีจากบุคลากรโดยเฉพาะนักเรียน ผู้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันทางความคิดและวัฒนธรรม  

น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ 

สังคมไทยทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีปัญหาทางสังคม เพราะครูและนักเรียน

ส่วนหนึ่งถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมต่างชาติที่มุ่งเน้นการบริโภค ขาดความพอดี ไม่มี

ภูมิคุ้มกัน ดังนั้น หนทางแก้ปัญหาที่ค้นพบและเชื่อว่าดีที่สุดคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ไปสู่เป้าหมาย คือการรู้จักหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ในทุก

สังคมได้อย่างยั่งยืน 

เมื่อกระบวนการเรียนรู้เป็นเช่นนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงหยั่ง  

ลงไป ทั้งในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตในโรงเรียนที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอน   

และชีวิตนอกโรงเรียนที่เป็นความเป็นจริงทางสังคมได้อย่างกลมกลืน  

โรงเรียนใช้กิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์วันทำบุญอบอุ่นทั้งตำบล เป็นจุด  

เริ่มต้นในการสร้างการเรียนรู้จากรากฐานทางวัฒนธรรม โดยให้นักเรียนเป็นผู้นำ

ดำเนินกิจกรรมงานบุญในวัดร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน และต่อมาได้มีการต่อยอด

กิจกรรมเป็นโครงการข้าวไม่ยาก หมากไม่แพง ทำให้ทุกคนเห็นประจักษ์ในการนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทำให้ข้าวจำนวนมากที่เหลือทิ้งจากงานบุญ กลายเป็น

ข้าวหอมกรุ่นพร้อมรับประทานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ด้วยการใช้ความรู้ในศาสตร์ของ

การถนอมอาหารอย่างรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ที่มีการทำมาอย่างต่อเนื่อง  

จนกลายเป็นวิถีปฏิบัติของคนทั้งในและนอกชุมชนโรงเรียน ที่เกิดขึ้นได้เพราะการนำ

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ไดอ้ยา่งพอเหมาะพอดกีบัสงัคมเกษตรกรรม 

ที่เห็นคุณค่าของข้าวทุกเม็ด 

“โครงการสานสัมพันธ์วันทำบุญอบอุ่นทั้งตำบล  

เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการเรียนรู้ 

จากรากฐานทางวัฒนธรรม” 
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นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้ามาบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประสบผลสำเร็จ การครองตนตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ดังตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนที่สำคัญ เช่น  

ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนสงูขึน้เปน็ลำดบัทกุป ีสถติกิารสอบเขา้มหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้ นกัเรยีน 

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดลง บุคลิกภาพของนักเรียนส่วนใหญ่ร่าเริงแจ่มใส และดู

มีความสุขอย่างอิ่มเอิบใจ  

แต่เป้าหมายที่คาดหวังที่ลึกยิ่งกว่านั้นคือ “อุปนิสัยการคิดแบบพอเพียง”   

ได้หยั่งรากลึกอยู่ในจิตใจของผู้เรียนทุกคนหรือยัง และยั่งยืนหรือไม่ ณ วันนี้โรงเรียน

ศีขรภูมิพิสัยให้คำตอบได้ว่าอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” 

“หลากหลายการเรียนรู้สู่นักเรียน” 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการศึกษาบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จากการขับเคลื่อนตลอดระยะเวลากว่า  

๔ ปี สรุปเป็นกระบวนการได้ ๙ ขั้น ดังนี้  

๑. ขั้น “น้อมนำ”  

๒. ขั้น “ทำให้เข้าใจ”  

๓. ขั้น “ใส่วิสัยทัศน์” 

๔. ขั้น “เร่งรัดในกลยุทธ์”  

๕. ขั้น “จุดประกายงาน ๔ ฝ่าย”  

๖. ขั้น “หลากหลายการเรียนรู้สู่นักเรียน”  

๗. ขั้น “เพียรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา”  

๘. ขั้น “ประเมินค่าผลดำเนินงาน”  

๙. ขั้น “บอกผ่านปรัชญาสู่ชุมชน”   

“ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม  

ต้องเข้าใจ ต้องเข้าถึง ต้องพัฒนาต่อยอด ขยายผลได้” 
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ม.๒ เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงความจน เป็นการนำหลักคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน 

ม.๓ เริ่มเข้าไปสู่ชุมชน และพัฒนาชุมชนด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

ม.๔ นำเรื่องปราสาทศีขรภูมิมาเป็นหลักสูตรบูรณาการ มาสร้างสำนึกรัก

บ้านเกิดของตัวเอง 

ม.๕ นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปเทียบเคียงกับการพัฒนาประเทศ  

ม.๖ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเรียนรู้เรื่องในยุคโลกาภิวัตน์ นั่นก็คือการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตาม  

หลักคิด หลักปฏิบัติ และหลักสูตรที่กล่าวถึงนี้ จะกลายมาเป็นเส้นทางที่ช่วย

สร้างให้ทั้งบุคลากรและผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง พร้อมทั้งมีวิถีการพัฒนาตนเองในวิถีชีวิตพอเพียง สอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการสร้างให้เยาวชนไทยเป็นบุคคลที่มี

ทกัษะในการใชช้วีติ และมคีวามมัน่ใจในตนเอง กค็อืด ีเปน็บคุคลแหง่การคดิพเิคราะห์ได ้

ก็คือเก่ง สอดคล้องกับสุดท้ายก็คือ มีความเป็นไทย คือมีความสุขที่ได้รู้จักตนเอง และ

ได้ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมของการให้ เป็นสังคมแห่งความสุข 

 

 

“บูรณาการปราสาทศีขรภูมิลงสู่หลักสูตร 

การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ” 

เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการจัดการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือการสร้างเด็กที่ดี เก่ง และมีสุข  

ความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เกิดจากการให้ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ผอ.แสน แหวนวงศ์ จึงคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้ในสิ่งที่จะเกิดผลดีกับชีวิตของนักเรียน 

เมื่อได้ฟังคุณครูเอ่ยชักชวนว่า “ผู้อำนวยการต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาขับเคลื่อนในโรงเรียนนะ” ผมดีใจที่สุด เพราะผมเองผ่านประสบการณ์ในการทำ

โรงเรียนมามากมาย การทำโรงเรียนเป็นการลงทุนที่มหาศาล แต่เราจะทำอย่างไร  

ที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน จะมีอะไรมาเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้น พอได้หลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงมา ก็คือ “นี่แหละ..ใช่เลย”  

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผอ.แสนได้น้อมนำเอามา

เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติคือ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ต้องเข้าใจ ต้องเข้าถึง   

ต้องพัฒนาต่อยอด ขยายผลได้  

หากนำหลักนี้มาคิดไตร่ตรองแล้วก็จะพบว่า การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระอะไรเลย หากทำด้วยความเข้าใจ

และเข้าถึง เพราะสามารถนำเข้าไปอยู่ ในบทเรียนด้วยการสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปได้ในทุกหน่วยวิชาอย่างกลมกลืน เพราะหลักสูตรการศึกษา  

ขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น มีวิธีการเรียนรู้หลักคือการบูรณาการ ดังนั้น โรงเรียน  

จึงใช้นโยบายที่เน้นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ด้วยการนำหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหน่วยวิชาต่างๆ โดยครูเจ้าของหน่วยวิชาเอง และสามารถ

ใช้ได้กับทุกระดับชั้น 

ม.๑ นำภูมิปัญญาไทยผสานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ว่าวลอยลม 

โคมลอยฟ้า” ให้ได้เรียนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“คำพูดของอธิการที่จุดประกายความคิดให้กับคณะครูในการสานความฝันของ

พระองค์ท่าน ที่ทรงมุ่งมั่นให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดี กินดี มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้แก้ปัญหาชีวิตก็คือ “การทำความดี เราไม่ต้องรอที่จะทำในวันพรุ่งนี้   

แต่ขอให้ทุกๆ คนตั้งใจว่าจะทำทุกๆ วันให้ดีที่สุด เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ทำในขณะที่เรา

ยังมีลมหายใจอยู่ มีเรี่ยวแรงที่จะทำ เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีเรี่ยวแรง แม้ว่าเราต้องการ

จะทำสักเพียงใดก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถทำได้”  

คุณครูท่านหนึ่งตั้งคำถามว่า ในระดับของเรามีแต่เด็กๆ อายุเพียง ๓ - ๕ ปี   

จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร คุณครูท่านหนึ่ง

พดูเสรมิวา่ ตอ้งมทีางส ิ แลว้กย็กตวัอยา่งแผนการสอนที่ไดจ้ากการสบืคน้ในอนิเทอรเ์นต็ 

มาอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง เพื่อใช้เป็นแนวความคิดเริ่มต้น เมื่อเริ่มนำข้อมูลที่ ได้มา  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พวกเราก็เริ่มมีความเข้าใจ ร่วมกันวางแผน หาวิธีจัดกิจกรรม  

ให้เหมาะสมกับวัยไปใช้สร้างกระบวนการเรียนรู้” 


บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

นางจุติพร สุขสิงห์ และคณะครูระดับปฐมวัย 
ปฐมวั ย 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี 

สังกัด สช. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

แ
รงบ

ัน
ด
าล
ใจ



68 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง68 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 69     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 69

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่  

เรื่องง่ายเลยสำหรับพวกเรา อธิการประภาส ศรีเจริญ ได้เป็นผู้จุดประกายความคิด  

ให้กับคณะครู โดยท่านเริ่มสร้างความตระหนักให้คุณครูได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท่านถาม  

พวกเราวา่คณุครพูรอ้มใจกนัทำงานนีเ้พือ่ถวายใหก้บัในหลวงทีท่า่นทรงครองสริริาชสมบตัิ 

ครบ ๖๐ ปี และทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษาหรือไม่  

พวกเราร่วมกันวางแผนหาวิธีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ง่ายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยนำมาจัดกิจกรรมแบบ

บูรณาการ เริ่มกำหนดเนื้อหาที่จะสอนเด็กภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า ลาซาลจันท์ร่วมกัน

ในการสร้างความตระหนัก ลาซาลจันท์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลาซาลจันท์

สามารถวางแผนเศรษฐกิจ ลาซาลจันท์อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ลาซาลจันท์ชื่นชม

วัฒนธรรมไทย ลาซาลจันท์เลื่อมใสทุกศาสนา โดยเน้นรูปแบบของ ๖ กิจกรรมหลัก   

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ไดแ้ก ่กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ สำหรบั 

กจิกรรมนีจ้ำเปน็ตอ้งนำเพลงมาใชเ้ปน็สือ่ในการสรา้งความตระหนกัใหก้บัเดก็ เนือ่งจาก 

เมื่อเด็กร้องเพลงได้ จดจำเนื้อหาของเพลง เนื้อหาในบทเพลงจะค่อยๆ ซึบซับให้เด็ก

รอบรั้วพอเพียง

(อนุบาลลาซาลจันท์)

โดย นางจุติพร สุขสิงห์ และคณะครูระดับปฐมวัย 

เข้าใจความหมายของสิ่งที่ครูต้องการถ่ายทอดให้กับเด็กได้ง่าย คุณครูเลือกเพลง   

“พระมิ่งขวัญชาติ” เป็นเพลงที่มีความหมายดีมาก กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กๆ ได้นำเศษ

วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์มาจำหน่าย

เพือ่สรา้งรายได้ในงานกจิกรรมตา่งๆ เมือ่เดก็ๆ ทำกจิกรรมเสรจ็แลว้ แตเ่วลายงัไมห่มด 

ครูเตรียมกิจกรรมเสรีให้นักเรียนได้เลือกเล่นตามความสนใจ เด็กเรียนรู้การแบ่งปัน 

การเล่นและทำงานร่วมกัน กิจกรรมกลางแจ้ง ครูจัดกิจกรรมในรูปแบบการละเล่น  

แบบไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย กิจกรรมการเรียนรู้จัดขึ้นในลักษณะของเกม  

การละเลน่ ใหรู้จ้กัการเลน่ตามกฎกตกิา เมือ่เดนิถงึหอ้งเรยีนกพ็บวา่คณุครไูดจ้ดัเตรยีม 

เกมการศึกษาไว้สำหรับให้นักเรียนได้เล่น จัดเป็นฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเด็กออกเป็น  

กลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน บรรยากาศต่างๆ ในห้องเรียนเริ่มสงบมากขึ้น มีการ  

มอบหมายงานกันในกลุ่ม มีน้ำใจในการแบ่งปันของกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

ในระหว่างเด็กๆ ด้วยกันเอง รู้จักการรอคอย กิจกรรมเสริมประสบการณเ์ป็นกิจกรรม

ที่ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้

ปญัหา ใชเ้หตผุล และฝกึปฏบิตั ิ เพือ่เกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีน โดยการ 

นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เรียนรู้ประสบการณ์ตรง  

จากการทำโครงงาน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  

“ขอให้ทุกๆ คนตั้งใจว่าจะทำทุกๆ วันให้ดีที่สุด   

เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”  
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“การทำความดี 

เราไม่ต้องรอที่จะทำในวันพรุ่งนี้” 

นอกจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมภายนอก

โรงเรียน เช่น โครงการทัศนศึกษาพานักเรียนไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี 

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การจัดประสบการณ์  

การเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรม  

การเรยีนการสอนของคร ูสง่ผลสำเรจ็ใหเ้ดก็กลา้แสดงออก รกัการเรยีนรู ้มรีะเบยีบวนิยั 

รู้จักเก็บออม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักท้องถิ่น  

และหวงแหนทรัพย์สมบัติที่บรรพบุรุษได้เป็นผู้สร้างขึ้น 


ทุกสัปดาห์คุณครูได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมาเล่าให้เพื่อนครูฟัง  

ในที่ประชุม เช่น พฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ การเล่น การเดินแถว การพูด การไหว้ 

โดยให้เพื่อนครูช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาเพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียน เมื่อถึงการประชุมสัปดาห์ต่อมาได้นำปัญหา  

ที่เกิดขึ้นและได้รับการแก้ไขแล้วเล่าสู่เพื่อนครูฟัง ส่วนพฤติกรรมของเด็กคนใด  

โดดเด่นและควรได้รับการส่งเสริม คุณครูจะนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ

ความสามารถให้กับเด็กๆ ต่อไป 

คุณครูได้ทำแบบสอบถามความสามารถของผู้ปกครองระดับปฐมวัย เมื่อตรง

กับหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถที่ผู้ปกครองได้แจ้งไว้ คุณครูก็เชิญ  

ผู้ปกครองเข้ามาสาธิตให้นักเรียนดู เช่น ในหน่วยคุณค่าของข้าวไทย ได้เชิญคุณแม่  

ของเด็กชายชวิศ จินาจิ้น มาประกอบอาหารโดยใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบในอาหาร   

ซึง่ผูป้กครองไดเ้ตรยีมอปุกรณม์าทัง้หมด เมือ่สาธติวธิกีารทำขา้วผดัเสรจ็แลว้ เดก็ๆ ทกุคน 

ในห้องเรียนได้รับประทานข้าวผัดที่คุณแม่ของน้องชวิศเป็นผู้ทำ เมื่อถึงกิจกรรม  
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ในครั้งต่อๆ ไป เด็กก็มักจะเป็นผู้อาสาขอให้คุณแม่หรือคุณพ่อของตนเองมาเป็นผู้จัด

กิจกรรมในห้องเรียนให้กับเพื่อนๆ ดู นอกจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้จะได้ความรู้แล้ว

โรงเรียนยังได้สานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนอีกด้วย ทำให้การทำกิจกรรม

ทุกกิจกรรมในโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีการ

จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ซึ่งคุณครูในระดับปฐมวัยทุกคนช่วยกันดำเนินงาน

โครงการทัศนศึกษา โดยพานักเรียนไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัด

จันทบุรี เช่น สวนผลไม้ ตลาดสด สถานีตำรวจ หอสมุด วัด เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน  

ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นการนำทรัพยากรบุคคลทั้งภายใน  

และภายนอกโรงเรียนมาดำเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมปกติ ทำให้โรงเรียนได้  

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน และได้กำลังในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

“นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง” 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่งผลสำเร็จให้เด็กนักเรียน  

เป็นเด็กกล้าแสดงออก ทุกครั้งที่โรงเรียนมีผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอดูการจัดกิจกรรม  

ของโรงเรยีน เดก็ตา่งอาสาสมคัรขอเปน็ตวัแทนในการแสดงความสามารถ และเหน็ไดช้ดัวา่ 

เด็กรักการเรียนรู ้ มีระเบียบวินัย รู้จักเก็บออม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ ร่วมอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย รักท้องถิ่น และหวงแหนทรัพย์สมบัติที่บรรพบุรุษได้เป็นผู้สร้างขึ้น 


 

“กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียงที่ง่ายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก” 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“ฉันเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใครปฏิบัติ คนนั้นก็ได้รับผล   

เรยีกวา่ “ใครทำ ใครได”้ ฉนัชอบทีจ่ะลอง และเมือ่ลองแลว้กพ็บความเปน็จรงิ เรยีกวา่  

“ไม่ลองไม่รู้” ฉันเกิดแรงท้าทายจากเพื่อนรอบตัว จากกระแสสังคมที่ยังไม่เชื่อ  

ผลของการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉันจึงเป็นหนูตะเภาด้วยตนเอง

เพื่อช่วยขยายผลและพัฒนาความคิดของคนรอบข้าง ซึ่งมีแต่ความคิด แต่ไม่ยอมคิด  

จะปฏิบัติ ฉันอยากจะนำความสำเร็จจากการปฏิบัติไปสู่นักเรียนที่เป็นศิษย์ของฉัน   

ให้เขาได้มีชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง และสมดุล” 

 

ภาษา ไทย    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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บทบาทหน้าที่ของครู ครูคือผู้ชี้แนะแนวทาง เสริมความรู้ จัดประสบการณ์  

การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนใช้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม แสวงหา  

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน และประการสำคญัคอืรกัษาชาติ

ครูสอนภาษาไทยมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ภาษาไทย ให้นักเรียนรู้จักรากเหง้าของ

ตนเองรู้จักที่มารู้จักความเป็นชาติเห็นคุณค่าของภาษาซึ่งเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์

ของชาติ ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการฟัง การพูดการอ่านการเขียนการศึกษา

วรรณคดีวรรณกรรม

จากสภาพปัญหาที่พบ เด็กๆ เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อย ไม่รู้คุณค่า

ไม่มีความซาบซึ้ง ไม่มีความภาคภูมิใจ ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งครูผู้สอนภาษาไทย

มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด แต่ดูเหมือนการปฏิบัติยังไม่เต็มที่ 

ฉันเป็นครูคนหนึ่งที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ต้องปลูก  

จิตสำนึกของคนไทย เยาวชนไทย ให้เกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ 

โดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามพระราชดำรัส พระราชประสงค์ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประเทศชาติ ห่วงใยความเป็นชาติ โดยทรงห่วงใย  

การใช้ภาษาไทยของคนไทย 

นี่แหละคือครูอย่างฉัน

โดย นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง 

การแสดงความรัก ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ด้วยการเปล่งเสียง ด้วยการเขียนบอก มิได้เป็นความรักที่แท้จริง เรียกว่า “ดีแต่พูด” 

การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ พระราชประสงค์ตามที่ทรงทดลอง ทรงสาธิต ทรงทำ 

ให้ดูเป็นตัวอย่าง จึงจะได้ชื่อว่า “รักพระเจ้าอยู่หัว” พระองค์ทรงต้องการให้ประชาชน

พ้นวิกฤติ พ้นความทุกข์ยาก จึงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น  

แนวปฏิบัติ 

ฉันวางแผนกำหนดแนวทางการสอน ด้วยการศึกษาทฤษฎีวิธีสอนปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วประยุกต์จัดรูปแบบกระบวนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิด

ความซาบซึ้ง ภาคภูมิใจ โดยจัดกิจกรรมระเบิดภายในของนักเรียน สะท้อนความรู้สึก

ความสะเทอืนใจรูจ้กัวเิคราะหแ์จกแจงสามารถสรปุหลกัการแนวคดิทดลองตรวจสอบ

และพัฒนาให้กว้างไกล ตัวอย่างเช่น การจัดการส่งเสริมให้รักการอ่าน นักเรียน

สามารถอ่านได้ครั้งละหลายๆ หน้า หลายๆ เล่ม วิเคราะห์คุณค่าประโยชน์และสรุป

ประเด็นได้ตามกำหนดเวลา “ไม่คิดว่าจะอ่านได้ขนาดนี้ และรู้เรื่องขนาดนี้ แต่ก็ทำได้” 

เป็นคำพูดที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลง 

“ฉันอยากจะนำความสำเร็จจากการปฏิบัติ

ไปสู่นักเรียนที่เป็นศิษย์ของฉัน

ให้เขาได้มีชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงและสมดุล”
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นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่อง เขียนเรียงความ เขียนนิทานได้อย่างเป็นเรื่อง

เป็นราว มีขนาดความยาวกว่าเดิม ๓ - ๕ หน้าต่อครั้ง ใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย   

เป็นเพราะเกิดความซาบซึ้ง เข้าใจการสื่อสารถ่ายทอด “ไม่รู้ว่าเขียนไปได้อย่างไร 

แปลกใจตัวเองเหมือนกัน” คำกล่าวของนักเรียนเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เห็น

ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดพัฒนาความสามารถสูงขึ้น  

เมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์พระราชดำรัสของพระบรมราโชวาท แล้วนำไปแต่ง

การ์ตูนนิทาน “ทำไมพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดได้ลึกซึ้งขนาดนี้” นักเรียนเริ่มเข้าใจ แยกแยะ

เลือกนำไปปฏิบัติ  

การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษา ความสามารถ ทักษะการแสดงความเห็น

มีเหตุผลเป็นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จที่เกิดจากวิเคราะห์แยกแยะเชื่อมโยงการน้อมนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการเรียนรู ้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทดลอง ตรวจสอบ 
พัฒนา 

วิเคราะห์  
แจกแจง 

สรุปหลักการ 
แนวคิด 

ระเบิดจากใจ 
ใช้ศรัทธา 

“คนเราเมื่อเกิดความศรัทธาแล้ว

อะไรๆก็ดูง่ายไปหมด”

ฉันรู้สึกเสมอว่าคนที่จะเป็นครูที่ดีก็ต้องรู้ ให้มาก ต้องรอบรู้ รู้ เท่าทัน  

การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะคน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   

เมือ่รูห้รอืรอบรู ้ความมัน่ใจกจ็ะเกดิขึน้ การถา่ยทอด อบรมสัง่สอน แนะนำใหค้ำปรกึษา 

แก่นักเรียนก็จะบังเกิดผล นักเรียนก็มีความเชื่อมั่น มีศรัทธาในตัวครู จะเห็นว่าครูเด็กๆ

หรือครูใหม่ๆ ครูฝึกสอน หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์เด็กๆ นักเรียนจะไม่ค่อยเชื่อมั่น 

เหตุผลนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ ความรอบรู้ รู้จริง รู้แจ้ง จะทำให้เกิดศรัทธา ซึ่งเป็นด่านแรก

ของการเป็นศิษย์เป็นครู คนเราเมื่อเกิดความศรัทธาแล้ว อะไรๆ ก็ดูง่ายไปหมด   

เรียกว่าใจให้แล้ว ฉันได้รับความศรัทธาจากลูกศิษย์แทบทุกรุ่น เพราะฉันสร้างศรัทธา 

สร้างฉันทะให้ตัวเองก่อนเสมอ  

เด็กวัยรุ่นชอบร้องรำทำเพลง ฉันก็เคยนำเพลงมาเป็นสื่อให้เด็กได้ร้องเล่น   

เต้นรำ เขียนคิดวิเคราะห์ก็สนุกเท่านั้นเอง บางครั้งฉันก็พบเพชรที่ออกแรงเจียระไน  

อีกเล็กน้อยก็จะมีแสงแวววับ มีคุณค่า  

สื่อหรือเครื่องมือช่วยสอนของฉันหาง่าย จัดทำไม่ค่อยเสียเงินเสียทองเท่าไรนัก 

ไม่ซับซ้อน เพราะฉันคิดว่าสื่อที่ดี คือตัวช่วยที่ดีให้เด็กรู้เร็ว เข้าใจง่าย จำได้นาน

ประหยัดมีประโยชน์และประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย
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ฉันชอบเล่าเรื่องสั้น เรื่องจริง ข่าว สถานการณ์ หรือนิทานให้เด็กฟัง   

เพื่อเชื่อมโยงความรู้ ความคิดต่างๆ ตามแต่จุดประสงค์ที่ฉันต้องการให้เป็นไป นิทาน  

ก็เช่นเดียวกับสื่อที่ยกตัวอย่างมาแล้ว เด็กๆ ชอบฟังนิทานเพราะเพลิน ได้คิด จำได้เร็ว 

นิทานเรื่อง “หมาออกลูกกี่ตัว” ฉันจะใช้บ่อยในกรณีที่เด็กๆ ทำงานไม่รอบคอบ ทำงาน

ขอไปที เหมือนกับคนรับใช้ที่ ไม่รอบคอบ เห็นสุนัขคลอดลูกก็รีบรายงานเจ้านาย   

แต่เมื่อเจ้านายซักถามก็ตอบไม่ได้ ต้องวิ่งไปดูทีละครั้งๆ ซึ่งผิดกับคนที่มีความรอบคอบ 

เห็นแล้วสังเกต จดจำ สามารถรายงานครั้งเดียวได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งทำให้ผู้รับ

รายงานพึงพอใจ เด็กๆ จะชอบฟังมาก และจะจำจนขึ้นใจ เกิดความระมัดระวังมากขึ้น  

การสอนทุกครั้งฉันไม่เคยละเลยเรื่องของการสร้างบทเรียนให้มีชีวิต และสอน

ทักษะชีวิตควบคู่กันไปทุกครั้ง มิใช่สอนแต่เนื้อหาวิชาการ เด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติ   

ถ้าเป็นการฝึกทักษะก็จะต้องลงมือปฏิบัติจริงทุกครั้งไป ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การฟัง 

การพูด การเขียน การวิเคราะห์ การสื่อสารทุกรูปแบบ 

เนื้อหาบทเรียนที่สร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ ฉันจะนำมาจากปัญหาในโรงเรียน 

ปัญหาของสังคม ประเทศชาติ เช่น หน่วยการเรียนรู้ “ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า”   

ความต้องการของฉันคือให้เด็กรู้ตัวตนของตนเองว่าเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนของ

พระองค์ท่าน โรงเรียนนี้มีที่มาอย่างไร หรือหน่วยการเรียนรู้ “ออมไม่มีอด จดไม่มีจน” 

ฉันต้องการให้เห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ หรือหน่วยการ  

“สื่อที่ดีคือตัวช่วยที่ดีให้เด็กรู้เร็วเข้าใจง่าย

จำได้นานประหยัดมีประโยชน์

และประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย”

เรียนรู้ “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ที่ฉันต้องการให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการ

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น 

นอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้ว ฉันใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ฉันได้รวบรวมและสังเคราะห์จากพระราชดำรัส และหลักการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระบวนการจัดการเรียนรู้นี้ ได้แก่  

๑. การระเบิดภายในใช้ศรัทธา 

๒. ศึกษาความรู้คู่คุณธรรม  

๓. นำสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง ป้องกันความเสี่ยง  

๔. ตรวจสอบอย่างรอบคอบและพัฒนาให้ก้าวไกล  

สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมากพอๆ กับเนื้อหากระบวนการสอน คือคุณธรรม   

ฉันรู้ตัวฉันว่า ฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในการอบรมสั่งสอน 

นักเรียน ฉันซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของฉัน ความรู้ใดๆ ฉันมิเคยปิดบัง ฉันประสิทธิ์ประสาท

ให้ลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ  

ไม่ว่าจะเป็นความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน 

การคิด การทำงานอย่างมีระเบียบ มีเหตุ มีผล พอควรแก่ตนเอง ฉันสอดแทรก  

ตลอดเวลา เรียกว่าให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้ ลูกศิษย์ของฉันหลายคนพัฒนาได้ไว 

แต่อีกจำนวนมาก ค่อยๆ มีพัฒนาการและมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนความรู้ 

ทกัษะในการใชภ้าษาไทยสือ่สาร ความตระหนกัถงึคณุคา่มรดกทางวรรณคด ีวรรณกรรม 

เด็กๆ มีความรู้ มีพัฒนาการตามความสามารถของแต่ละคน  

ความสำเร็จในความเป็นครูของฉัน ฉันคิดว่าสืบเนื่องมาจากฉันรักครู ฉันชอบ

อาชีพครูฉันอยากเป็นครูดีในดวงใจของลูกศิษย์ฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงฉันวางแผน

และทำงานอย่างมีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองมีความรอบรู้

รอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมกำกับตลอดเวลาที่ฉันเป็นครู…“นี่แหละคือครู
อย่างฉัน” 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“โรงเรียนมีนโยบายให้ทุกหมวดวิชาคิดดำเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อให้เห็นถึง  

การพัฒนา...ฉันมองเห็นปัญหาที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ ของเด็กไทย นั่นคือปัญหาการใช้

ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง อ่านหนังสือไม่ออกบ้าง พูดจาไม่ชัดบ้าง ใช้ถ้อยคำก็ไม่เหมาะสม 

โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ฉันต้องการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียน

ศรีวิชัย ที่จริงฉันแอบคิดว่าอยากมีโอกาสได้แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนไทย

ทุกคนด้วยซ้ำไป” 	 	

 

เรื่องเล่าของดิฉันมีชื่อว่า ”มาลัยดอกรัก” เขียนขึ้นจากความรู้สึกประทับใจ  

ในวนัไหวค้รเูมือ่ครัง้ทีผ่า่นมา เพราะมศีษิยเ์กา่กลบัมาหาหลายคน พวกเขานำพวงมาลยั 

มากราบดิฉันและบอกว่าคิดถึงอาจารย์ กราบขอบพระคุณที่ปลูกฝังสั่งสอนให้เขา  

มีวิชาความรู้ มีความสามารถพิเศษที่เขานำเอาไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต 

บางคนบอกว่าถ้าไม่ได้อาจารย์ เขาคงเขียนเรียงความในการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์  

ไม่ได้ สอบสัมภาษณ์ไม่ได้ 

ดิฉันมองพวงมาลัยที่เหี่ยวเฉาแล้วด้วยหัวใจที่สดชื่น ทำให้ต้องนึกย้อนไปในอดีต 

เมื่อป ี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดิฉันได้เสนอโครงการ “คลินิกภาษา” ในที่ประชุมกลุ่มสาระ  

วชิาภาษาไทย มีคนแย้งว่ามีที่อื่นเขาทำกันแล้ว ก็ “หมอภาษา” ไง  

ดิฉันจึงถามกลับไปว่า เขาทำกันแล้ว แล้วโรงเรียนเราทำหรือยัง และทำไม  

ไม่ทำ ความแปลกใหม่ไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป ความคิดของเราอาจไปคล้ายกับของคนอื่น

แต่ถ้าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเราก็ควรทำ

แรงบันดาลใจมาจากการที่ดิฉันมองเห็นปัญหาในการใช้ภาษาไทยของเยาวชน 

ในฐานะเปน็ครภูาษาไทยเหมอืนเปน็เมอืงหนา้ดา่นทีต่อ้งรบัศกึกอ่น เดก็ไทยใชภ้าษาไทย 

ผิดเพี้ยนไปมาก ดังนั้น โครงการคลินิกภาษาจึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง

มาลัยดอกรัก

โดย นางมาลินี ทับทิมชัย 

แ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

นางมาลินี ทับทิมชัย 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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แหล่งเรียนรู้ไว้แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน เสมือนหมอที่มีคลินิกรับรักษา

คนไข้ โครงการได้รับการอนุมัติได้รับงบประมาณดำเนินการ 

แต่ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจและเข้ามาให้เรารักษา ในปีแรก  

เราจะมีเฉพาะนักเรียนที่ครูผู้สอนภาษาไทยคัดกรองและส่งมาให้เราพัฒนา ซึ่งนักเรียน

เหล่านี้ก็จะขาดความรับผิดชอบและเบื่อหน่ายต่อการเรียนอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดปัญหา  

ในการติดตามมาก ในช่วงเวลานั้น โรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการได้มีนโยบายให้ครู

จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการให้ความรู้ในหลัก 

๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขแก่ครูและนักเรียน  

ดิฉันรู้ซึ้งและศรัทธาในหลักปรัชญาอยู่แล้ว ประกอบกับความจงรักภักดี  

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเต็มใจทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำหลัก

ปรัชญามาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินโครงการ เริ่มจากการให้เขารู้จักใช้เหตุผล  

ในการตระหนักให้เกิดความรักและหวงแหนที่จะอนุรักษ์ภาษาไทย ใช้ภาษาไทย  

ให้ถูกต้อง จัดนักเรียนพูดรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยทางเสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง  

ในตอนเช้า ติดคำขวัญเชิญชวน ประกาศรับสมัคร “หมออาสา” จากนักเรียนชั้น 

ม.ปลายที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ลายมือสวย อ่านหนังสือคล่อง แต่งกลอนเก่ง   

มีทักษะการพูด มาฝึกฝนพัฒนาเพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ เป็นการปลูกฝัง

“เป้าหมายของเราคือ

การได้พัฒนาดอกรักดอกน้อยๆของต้นรักต้นใหญ่

ให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

ทั้งร่างกายจิตใจความรู้และคุณธรรม”

คณุธรรม การมจีติอาสา ใชค้ณุธรรมนำความรู ้ปรากฏวา่โครงการเริม่คกึคกั มนีกัเรยีน 

เข้ามาฝึกฝนพัฒนาโดยไม่ต้องรอให้ครูบอก  

คลินิกของเราจะเปิดบริการในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ดังนั้น ทั้งผู้

ที่มารักษาและผู้ให้การรักษาต้องมีความเสียสละเวลาของตนเอง ดิฉันมองเห็นความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักเรียนมีพื้นที่ในการแสดงออก มีภาวะผู้นำ และเห็นความ

สำคัญในการพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาไทย ครูให้นักเรียนเป็นพิธีกรในกิจกรรม

ต่างๆ เป็นผู้ประกาศเสียงตามสาย ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันความสามารถ

ในวิชาภาษาไทยกันมากมาย เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินโครงการ ผลอยู่ในระดับ

ดีมาก จึงเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 

โครงการคลินิกภาษาได้รับรางวัล Best Practice จากสำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษา นครปฐม เขต ๑ พร้อมๆ กับที่โรงเรียนของเราได้รับการคัดเลือกเป็น  

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๐ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวศรีวิชัยวิทยา  

แตน่ี่ไม่ใชเ่ปา้หมาย หากแตเ่ปา้หมายของเราคอื การไดพ้ฒันาดอกรกัดอกนอ้ยๆ 

ของต้นรักต้นใหญ่ ให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้  

และคุณธรรม สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตได้   

พวงมาลัยที่ดิฉันได้รับในปีนี้ไม่ใช่ปีแรก และต้องไม่ใช่ปีสุดท้ายแน่นอนค่ะ 	

“อยากมีโอกาสได้แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย

ของเยาวชนไทยทุกคนด้วยซ้ำไป”
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ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ฉันเขียนโครงการคลินิกภาษาเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ดำเนินการอย่างปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงพัฒนาแบบฝึกต่างๆ จัดหาหนังสือมาเป็น

สื่อส่งเสริมการอ่าน โดยฉันคิดว่าโครงการจะดำเนินไปด้วยดี แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้น 

ครูในหมวดวิชาภาษาไทยมีหน้าที่พิเศษที่ต้องรับผิดชอบกันมากมาย จากที่เคยมา  

แก้ปัญหาให้นักเรียนที่คลินิกภาษาบ้างก็ค่อยๆ หายไป จากที่เคยคัดกรองส่งนักเรียนมา

บ้างก็ค่อยๆ หายไปเช่นกัน อาจารย์บางท่านก็บ่นว่าหนวกหู เพราะคลินิกอยู่ติดกับ  

ห้องพักครู มันเป็นโจทย์ที่ฉันต้องแก้ปัญหาให้ได้ แต่จะทำอย่างไรดี 

ฉันเริ่มรู้สึกท้อ รู้สึกสับสนอยู่พักหนึ่ง แต่แล้วฉันก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้ง   

เพราะยังคงมีนักเรียนมาให้ฉันสอนและฝึกฝนอยู่เสมอ นอกจากนี้ เริ่มมีกลุ่มนักเรียน  

ที่สนใจพัฒนาตัวเองเข้ามาขอฝึกการออกเสียงคำ ฝึกการพูด เป็นนักเรียนระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขาต้องทำกิจกรรมกับโรงเรียนและต้องใช้ความสามารถ  

ในการใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เนื่องจากโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ 

ได้เปิดพื้นที่หรือให้โอกาสนักเรียนได้แสดงออก ได้ฝึกความเป็นผู้นำ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้

ทำให้ฉันเกิดความคิดในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขึ้นมาทันที เมื่อนักเรียน

กลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนด้วยกันได้ 

เขาจึงเป็น “หมออาสา” ของคลินิกภาษา  

“มีการศึกษาหาความรู้คิดค้นพัฒนา

และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง”

ในขณะช่วงเวลานั้นฉันได้รับทราบถึงแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องจาก  

ท่านผู้อำนวยการได้มีนโยบายให้ครูและนักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ฉันเริ่มคิดในใจที่จะศึกษาหลักการนี้อย่างละเอียด 

เนื่องจากมีหน้าที่ที่ต้องฝึกสอนนักเรียนพูดสุนทรพจน์ กล่าวเฉลิมพระเกียรติพระองค์

ท่าน และต้องจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน

การสอนด้วย ทำให้ทราบว่าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ  

นำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง ไม่เพียงแต่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเรื่อง

เศรษฐกิจเท่านั้น เพราะหลักการสอนถึงความรู้จักพอประมาณ การมีเหตุมีผล การมี

ภูมิคุ้มกัน โดยอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม และนี่คือทางออกของ

โครงการคลินิกภาษานั่นเอง 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ฉันเสนอโครงการอีก ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติ ฉันจึงเริ่มต้น

ปรับรูปแบบของการดำเนินโครงการในส่วนของขั้นตอนการดำเนินโครงการ คือ   

วางแผนนำปัญหาและอุปสรรคของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข ขออนุญาตแต่งตั้ง

นักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกภาษา หรือ “หมออาสา” จัดเตรียมฝึกพัฒนาให้ 

“หมออาสา” มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การแก้ปัญหาให้นักเรียนที่เข้ามาบำบัด

“เขาทำกันแล้วแล้วโรงเรียนเราทำหรือยัง

และทำไมไม่ทำ”
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รักษา โดยให้ยึดหลักความเมตตา มีจิตอาสาที่จะเสียสละเวลาในการฝึกฝนพัฒนาผู้อื่น

อย่างจริงใจ ในขณะเดียวกันตนเองก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้  

ความสามารถยิง่ๆ ขึน้ไปดว้ย ซึง่การจะมาปฏบิตัหินา้ทีต่อ้งเปน็ชว่งทีว่า่งเวน้จากการเรยีน 

ได้แก่ ช่วงพักกลางวันและตอนหลังเลิกเรียน เป็นการแบ่งเวลา และใช้เวลาว่าง  

ให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งแยกไปตามความถนัด เช่น คนไหนลายมือสวยก็ให้เป็น  

หมอรักษาโรค “ลายมือวิบัติ” คนไหนอ่านหนังสือคล่องและออกเสียงถูกต้องก็เป็น  

หมอรักษาโรค “อ่านอัปยศ” คนที่มีความสามารถด้านการพูดก็ให้เป็นหมอรักษาโรค 

“พูดอ้ำอึ้ง” ได้ผลนะคะ พี่ๆ เขาสอนน้องๆ หรือเพื่อนแนะนำเพื่อน เป็นบรรยากาศ  

ทีเ่ปน็กนัเอง มนีกัเรยีนสนใจมาใช้บริการกันมากมาย  

เมือ่มกีารปฏบิตังิาน กจ็ะมกีารประชมุประเมนิผลเปน็ระยะๆ โดยหมออาสาจะม ี

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอๆ เด็กๆ เสนอความคิดขึ้นมาว่าวัยของนักเรียนนั้น

สนใจในเรื่องของการฟังเพลงหรือร้องเพลงกันมาก จึงคิดสื่อให้นักเรียนได้พัฒนา  

การอ่านจากการร้องเพลง ฉันทำบันทึกขอเครื่องคอมพิวเตอร์จากหมวดวิชาภาษาไทย   

๑ เครือ่ง และลงโปรแกรมเพลงคาราโอเกะใหน้กัเรยีนทีช่อบรอ้งเพลง ฝกึอา่นตวัหนงัสอื 

และฝึกออกเสียงคำจากการร้องเพลงคาราโอเกะ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นเพลงที่มีเนื้อหา

สร้างสรรค์และฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี เช่น เพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงต้นไม้  

ของพ่อ เพลงพระราชนิพนธ์ และที่นักเรียนจะชอบร้องมากคือเพลงลูกทุ่ง น่าดีใจจริงๆ  

หมอรักษาโรค“พูดอ้ำอึ้ง”

ต่อจากนั้น ฉันก็เกิดความคิดสร้างสื่อเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้หลากหลาย และใช้

เทคโนโลยีคือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน เด็กๆ 

ตื่นเต้นกันใหญ่ โครงการคลินิกภาษาเป็นที่รู้จักของครูและนักเรียนมากขึ้น ผู้ที่เข้ารับ

การพัฒนาไม่เพียงแต่เป็นนักเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น แต่ขยายวงกว้างไปยังนักเรียน  

ที่สนใจจะพัฒนาตนเอง เช่น คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสโมสร  

อินเตอร์แรคท์ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะต้องเป็นผู้นำและต้องใช้ความรู้ความสามารถ  

ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการพูด ฉันจึงเป็นผู้รับหน้าที่ฝึกฝน

นักเรียนเป็นพิธีกรของโรงเรียน เช่น เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 

ซึ่งเดิมครูจะผูกขาดความเก่งอยู่คนเดียว 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ฉันยังคงเสนอโครงการคลินิกภาษาอย่างต่อเนื่อง   

เพราะจากการประเมินผลโครงการเป็นที่น่าพอใจ และเห็นสมควรปฏิบัติต่อไป เมื่อมี

ปัญหาก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป ส่วนหมออาสาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ้าง

บางคน เพราะจบการศึกษาไป แต่ก็จะมีรุ่นใหม่มาแทนที่ 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นของการดำเนินคลินิกภาษา มาจากการที่ฉันรู้จักเหตุ   

รู้จักผล รู้จักการพอประมาณ มีการศึกษาหาความรู้ คิดค้นพัฒนา และมีคุณธรรม  

ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งหลักการนี้ได้ถ่ายทอดไปยังนักเรียนของฉันด้วย 	

“นักเรียนมีพื้นที่ในการแสดงออกมีภาวะผู้นำ

และเน้นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง

ด้านการใช้ภาษาไทย”
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“ความล้มเหลวในการเรียนของลูกที่มีแม่เป็นครู คือลูกตัวเองจบ ป.๖ แล้วหา  

ที่เรียนต่อไม่ได้ จึงได้เกิดแนวคิดว่ายังคงมีผู้ปกครองอีกหลายท่านที่วางใจในครูผู้สอน 

แต่ทำไมจึงมีความล้มเหลวเกิดขึ้น จึงได้ปฏิญาณว่า ต่อไปนี้เราจะตั้งใจสอนให้ดีที่สุด


ให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จสมกับความไว้วางใจที่ผู้ปกครองมี จึงได้น้อมนำ

กระแสพระราชดำรัสในเรื่องหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการเชื่อมโยงเพื่อ

ขับเคลื่อนความพอเพียง นั่นคือ “เข้าใจ
 เข้าถึง
 พัฒนา” สู่การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน  

ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งครบถว้นและสมดลุทัง้ ๔ ดา้น จงึไดน้ำปจัจยัตา่งๆ มาบรูณาการเชือ่มโยง 

การเรียนการสอน โดยเข้าใจผู้เรียน เข้าใจสาระ เข้าใจการเรียนการสอน โดยเริ่มให้  

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตัวเอง ทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว สิ่งที่อยู่ในสังคม มาเชื่อมโยงสู่สาระที่สอน 

และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำหลักคิด ความรู้ คุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ประจำวันได้” 

 

คณิตศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

นางวาริน รอดบำเรอ 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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พูดถึงวิชาคณิตศาสตร์หลายคนเบ้หน้าหนี บ่นว่ายาก โดยเฉพาะเนื้อหาสถิติ   

ครูก็ไม่อยากสอน นักเรียนก็ไม่อยากเรียน เพราะเนื้อหามีแต่พรรณนาถึงข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจะทำอย่างไร นี่คือปัญหา  

ผู้เล่าได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว “การเข้าใจ
 เข้าถึง



และพัฒนา” เป็นกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสาระสถิติ   

ให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน (ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)   

ได้อย่างสมดุล ตามคำกล่าวของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัย

เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้เกิดการเข้าใจและเข้าถึง จึงใช้ข้อมูลใกล้ตัวนักเรียนมาเป็นแหล่ง


การเรยีนรู
้เชน่ การหาคา่เฉลีย่จากบญัชรีบัจา่ยของนกัเรยีน ความถีส่ะสมจากสมดุบนัทกึ 

ความดี การแจกแจงความถี่ของขยะน่าชัง หรือโครงงานคณิตศาสตร์ นักสำรวจน้อย 

การรับประทานอาหารให้หมดจาน ทำดีถวายในหลวง รวมไปถึงการมีจิตอาสา  

จริงๆ แล้วการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น การจัดให้  

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม “สื่อสัมพันธ์คณิต
 พิชิตความพอเพียง” เป็นอีก

กิจกรรมหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างสายสัมพันธ์สู่ครอบครัวแห่งความพอเพียง 

การเรียนรู้เรื่องสถิติ

โดยผ่านกิจกรรมสื่อสัมพันธ์คณิต

พิชิตความพอเพียง

โดย นางวาริน รอดบำเรอ 

อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในสาระสถิติทั้งสิ้น กิจกรรมนี้เริ่มจากรีวิวประกอบ

เพลง “พ่อของแผ่นดิน” (ปลุกใจให้จงรักภักดี) กิจกรรมตามรอยคนเก่ง (ผู้ปกครอง  

ที่ประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เช่น ปลูกผัก ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง สบู่

ก้อนเล็กรวมกันไว้ล้างมือ นำน้ำเลี้ยงปลาไปรดน้ำต้นไม้ นายหน้าขายประกัน ตักข้าว

แต่พอกิน การแบ่งปันเพื่อนบ้าน ช่วยเหลืองานวัด) กิจกรรมนันทนาการเกมเพลง 

(แทรก) สร้างความคุ้นเคย กิจกรรมรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสนทนา  

และการถามตอบผู้ปกครองของพิธีกร (ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน) เช่น นมหมดอายุ   

ดอกเบี้ย ภาวะโลกร้อน ให้เวลากับลูก กิจกรรมเสริมทักษะการคิดด้วยคณิตศาสตร์ 

(สร้างกล่อง ทายตัวเลข คีบลูกปิงปอง) 

นกักจิกรรมคนเกง่ของเรา นางสาวโสภดิา ทองหนนูุย้ ตอ้งทำงานหาเงนิเรยีนเอง 

พิธีกรวิเคราะห์เรื่องเล่าความพอประมาณ การรู้จักประมาณตน การแบ่งเวลาในการ

ทำงานและการเรยีน การมเีหตผุล การวเิคราะหก์ารทำงานในแตล่ะขัน้ตอน การคำนวณ 

เวลาและรายรับที่ได้ และคำนึงถึงการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการทำงาน การมี
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“จริงๆ แล้ว การเรียนรู้  

ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น” 
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งานสิ้นสุดลงด้วยรอยยิ้มและน้ำตาของความอบอุ่นในสายสัมพันธ์ของครอบครัว 

ก่อนกลับผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง ครูและนักเรียน

สรุปผลกิจกรรมและเชื่อมโยงไปสู่การสรุปเนื้อหาสถิติ เช่น ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก  

ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในด้านของความพอเพียง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี

ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ อายุเฉลี่ยของผู้ปกครอง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) การนำเสนอข้อมูล

ดว้ยกราฟฮสิโทแกรม หรอืแผนภาพตน้ไม ้ นบัเปน็การเรยีนรูส้าระสถติโิดยผา่นกจิกรรม 

ที่ประสบผลสำเร็จและสะท้อนให้เห็นถึงการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ของนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างสมดุลทั้ง ๔ ด้าน ภายใต้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 

“งานสิ้นสุดลงด้วยรอยยิ้มและน้ำตาของความอบอุ่น  

ในสายสัมพันธ์ของครอบครัว” 

ภูมิคุ้มกัน เมื่อทำงานรู้จักออม ทำให้มีเงินฝากในธนาคาร ไม่สร้างความเดือดร้อน  

ให้ผู้อื่น การใช้ความรู้ นักเรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการทำงาน การมีคุณธรรม 

ได้แก่ คุณธรรมการมีน้ำใจ ความรับผิดชอบ การประหยัด การอดทน อดกลั้น 

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีมีความสุข  

จากนัน้มกีารทดสอบความรู้ในการนำความพอเพยีงไปประยกุต์ใช ้ โดยผูป้กครอง 

และนักเรียนช่วยกันทำ (ได้ pre-test เฉพาะผู้ปกครองแล้ว) ท้ายสุดเป็นกิจกรรม  

เสรมิสรา้งสายสมัพนัธ์ในครอบครวั นกัเรยีนนัง่คกุเขา่กราบบนตกัผูป้กครองและสวมกอด 

แสดงความรักต่อกัน  

“สื่อสัมพันธ์คณิต พิชิตความพอเพียง” 



96 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง96 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง96 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 97     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 97     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 97

ตั้งแต่ย้ายมาสอนที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๒ ได้รับ  

มอบหมายให้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ม.๕ มาโดยตลอดจนปัจจุบัน เนื้อหาคณิตศาสตร์  

ส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจยาก แต่ผู้เล่าได้ใช้สิ่งใกล้ตัวนักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

สิ่งที่ภาคภูมิใจของนักเรียนมาสร้างเป็นใบความรู้บูรณาการเนื้อหาสาระ และเชื่อมโยง

ไปสู่ความพอเพียงลงไปให้เขาได้เรียนรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้มีประโยชน์จริงๆ อยากให้คุณครูได้นำไปใช้ ตัวอย่าง

เช่น ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ เมื่อเข้าสอนจะให้นักเรียนออกมาเล่าถึงความภาคภูมิใจ  

ของตนเองช่วงปิดเทอมว่าได้ทำความดีอะไรมาบ้าง แล้วสุ่มให้นักเรียนออกมาเล่า 

นักเรียนบอกว่า เขาไม่มีโอกาสไปเที่ยว ไม่มีโอกาสไปสร้างความภาคภูมิใจที่นั่นที่นี่   

แต่เขามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำดี เขาบอกว่าการทำความดีของเขา คือการปฏิบัติธรรม 

ซึง่ปฏบิตัมิาตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๔๙ จนบดันี ้ผูเ้ลา่ถามวา่จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เธอปฏบิตัธิรรมจรงิ 

วันรุ่งขึ้นเขานำสมุดบันทึกมาให้ดู เขาปฏิบัติธรรมทุกวันที่มีโอกาส แล้วจดบันทึกทุกวัน 

เล่มหนึ่งหมดไปแล้ว เล่มสองก็มา 

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความคิดขึ้นว่า ทำไมจึงไม่นำสิ่งที่เด็กทำดีแบบนี้มาเป็น  

แบบอย่าง ทุกวันนี้ที่หน้าเสาธง ตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ จะมีแต่ประกาศ  

ชื่อนักเรียนที่ไปสอบแข่งขันชนะเลิศการประกวดต่างๆ แต่ทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้  

เด็กที่ทำความดีได้มาเผยแพร่ตรงนี้บ้าง จึงนำบันทึกของนักเรียนไปเสนอท่านผู้บริหาร 

“ทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์” ท่านฟังอย่างสงบ ดูสมุดบันทึกความดี จำชื่อเด็กไว้ พอวันรุ่งขึ้น 

ท่านเรียกชื่อ นายกิตติพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง นักเรียนชั้น ม.๕/๒ ให้ขึ้นมาหน้าเสาธง   

แล้วให้กิตติพงษ์นำพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ นั่งสมาธิ นักเรียนทั้งโรงเรียนนั่งสมาธิ  

อย่างสงบ และนิ่งฟังกิตติพงษ์กล่าวสิ่งที่ดีงามต่างๆ 

“เพื่อให้เกิดการเข้าใจและเข้าถึง   

จึงใช้ข้อมูลใกล้ตัวนักเรียนมาเป็นแหล่งการเรียนรู้” 

เมื่อเด็กคนนี้ได้รับโอกาสแสดงความดี พฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป   

จากเด็กเรียนอ่อน เวลาเรียนเขาจะอยู่หลังห้องและก้มหน้าไม่สบตาครู เทอมที่แล้ว  

ได้เกรด ๑ ในวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเราได้ค้นพบเขา ให้เขาได้มีโอกาสแสดงออก 

ตอนนี้ขณะเรียนเขาจะชะเง้อยื่นคอมองครูสอนอย่างตั้งใจ บางครั้งก็เปลี่ยนมานั่ง  

ข้างหน้า และมีการซักถามขณะเรียนมากขึ้น ทุกคนมีความดี คุณครูต้องเค้นความดี  

ที่มีอยู่ในตัวตนของผู้เรียนออกมาให้ได้  

ผู้ เล่านำความดีตรงนี้ ไปต่อยอดเป็นใบงาน “แบบบันทึกการทำความดี  

ด้วยการถือศีล ๕” โดยให้นักเรียนบันทึกแต่ละวัน เขาทำผิดศีลข้อไหนบ้าง และสาเหตุ  

ที่ต้องทำผิดศีลเพราะอะไร เมื่อบันทึกได้ครบ ๑ เดือน ให้ทุกคนนำแบบบันทึกความดี

มาเป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องความถี่สะสม โดยนำแบบบันทึกนั้นเป็นการสะสมบุญบารมี 

วันไหนที่นักเรียนไม่ทำผิดศีลเลยใน ๕ ข้อ ครูจะให้ ๑๐ คะแนน ถ้าผิดข้อหนึ่งก็เหลือ 

๘ คะแนน แล้วเรามาดูว่าสะสมบารมีกันได้กี่คะแนน นักเรียนก็ได้เรียนเรื่องความถี่

สะสมโดยไม่รู้ตัว หลังจากนั้นเราก็มาสะท้อนพูดคุยกันถึงเรื่องการทำความดี 
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การสอนไม่ใช่ว่าจะราบเรียบอย่างที่คิดไว้เสมอไป วันหนึ่งขณะสอนนักเรียน  

คนหนึ่งกำลังแอบโทรศัพท์ เจอโอกาสเหมาะเลย ผู้เล่าสั่งให้นักเรียนนำบัตรเติมเงิน

โทรศัพท์ที่ใช้แล้วมาอวดกันในวันรุ่งขึ้น ใครไม่มีให้ขอเพื่อน (วันนั้นนักเรียนนำบัตร  

เติมเงินมากันทุกคน) นักเรียนเขาก็เอามาอวดกันใหญ่ (รูปภาพในบัตรสวยงามและ

หลากหลาย)  

และแล้วก็ได้เวลา “พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส” ผู้เล่าสุ่มบัตรเติมเงินของนักเรียน

คนหนึ่ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม 

โดยโจทย์ปัญหาที่สร้างนั้นต้องสัมพันธ์กับรูปภาพในบัตรเติมเงินโทรศัพท์นั้น นักเรียน

เหน็เปน็เรือ่งแปลกใหม ่ เขาตัง้ใจเรยีนมากๆ สงัเกตเหน็การตอบคำถามเสยีงดงั ชว่ยคร ู

แตง่โจทยป์ญัหา มกีารถกเถยีงกนั ในทีส่ดุเราก็ไดโ้จทยส์วยๆ เปน็ตวัอยา่งในการเรยีนรู้ 

เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม  

เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกลงไป  

ในการสอนแล้ว ผู้เล่าก็มาตั้งคำถามว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราสอนประสบ  

ผลสำเร็จ นักเรียนรู้ เข้าใจ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจริง ผู้เล่าจึงจัดให้มีกิจกรรม   

“สื่อสัมพันธ์คณิต พิชิตความพอเพียง” โดยให้นักเรียนเป็นคนวางแผนจัดการทั้งหมด  

นักเรียนบางคนได้กลับมาสะท้อนว่า เขาไม่เคยถูกผู้ปกครองโอบกอด ไม่เคย

เหน็ผูป้กครองมคีวามสขุเหมอืนวนันี ้มนัเปน็ความรูส้กึแปลกๆ ทีพ่อ่แมม่ากอด มาหอมแกม้ 

แต่เป็นความรู้สึกแปลกๆ ที่มีความอบอุ่นใจลึกๆ ที่เขาจะไม่ลืมมันเลย 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

ทุกปี ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฉันจะต้องคอยฟังว่าปีนี้พระองค์จะ

พระราชทานแนวคิดอะไรให้คนไทยบ้าง ดังนั้น พอฉันรู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แล้วฉันเป็นครู ฉันจะนำมาเป็นแนวทาง  

ในการดำเนินชีวิตได้ไหม เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจ อีกอย่างหนึ่งพอฉันสอนนักเรียน

เรื่องดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การแบ่งที่ทำกิน ฯลฯ ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจว่า  

ไปสัมพันธ์กับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

วิ ทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสารภี สายหอม 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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เกริ่นนำ

พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ครูต้องจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วย  

วิธีการที่หลากหลาย ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ และสอนให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ได้ฝึกปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติตน ให้รู้จักประมาณตน มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน

ในตวัทีด่ ี รูจ้กัใชว้ตัถสุิง่ของทรพัยากรอยา่งพอเพยีง อยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่อยา่งเอือ้เฟือ้เผือ่แผ่ 

มีจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

การออกแบบการเรียนการสอน

ครูกระตุ้นให้นักเรียนสำรวจและสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนมา

วิเคราะห์สภาพปัญหาของดินในชุมชน แล้วร่วมกันสืบค้นองค์ความรู้ของภูมิปัญญา  

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และปรับปรุงดิน มีกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระที่สามารถนำมาบูรณาการกับหลักปรัชญา  

ทรัพย์ในดิน

โดย นางสารภี สายหอม 

วันหนึ่งฉันอ่านหนังสือพิมพ์พบว่ามีการประกวดสื่อเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเป็นคน

ชอบอ่าน จึงอยากเขียนกับเขาบ้าง จึงไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม แล้วฉันก็ประยุกต์  

ให้เข้ากับการดำเนินเรื่องของตัวละคร และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของดิน  

ที่ฉันสอนด้วย แล้วไปให้นักเรียนที่วาดรูปเก่งวาดรูปประกอบเรื่อง สื่อชิ้นนี้ได้รับรางวัล

เหรียญทอง และทำให้ได้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ ฉันได้รับการคัดเลือกให้  

เข้าร่วมจัดทำชุดหน่วยการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัย

มหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายครั้งกับ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และสำนักพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพิ่มเติม
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ของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อกำหนดกลุ่มการเรียน แหล่งเรียนรู้   

สื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลที่เหมาะสม 

๒. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้  

ในชุมชน 

 ๒.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดดินและคุณสมบัติของดิน ด้วยการ 

ทดลอง 

 ๒.๒ นักเรียนเตรียมการสำรวจพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากดินของคน 

ในชุมชน  

  ๒.๓ ออกสำรวจ/สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

ประโยชน์จากดินที่ดีและไม่ดี แนวทางการอนุรักษ์ ปรับปรุงดินตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. นักเรียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในห้องเรียน ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง  

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพความสำเร็จ

๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. นักเรียนเรียนรู้การใช้วัตถุสิ่งของอย่างพอเพียง เรียนรู้แนวทางอนุรักษ์  

สิ่งแวดล้อม และนำวิทยาศาสตร์มาใช้กับเรื่องใกล้ตัวได้เหมาะสม 

๓. นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุก ฝึกทักษะการสำรวจ สัมภาษณ์ และรู้จัก

ทำงานเป็นทีม 

๔. นักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจและภูมิใจในความสามารถของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

๕. ชุมชนดีใจและให้ความร่วมมือในการเข้ามาเรียนรู้ของนักเรียน 

หลักคิดในการออกแบบการเรียนการสอนของฉัน

การออกแบบการเรียนการสอนของฉันจะยึดหลักง่ายๆ คงไม่มีทฤษฎีอะไร  

มาอ้างอิง คือเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนพร้อม 

ที่จะเรียน ครูพร้อมที่จะสอน ดังนั้นก่อนออกแบบการสอน ฉันจะเตรียมความพร้อม 

ด้วยการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรจนเข้าใจ ศึกษานักเรียนของฉันเพื่อจัดกลุ่ม  

ใหเ้หมาะสม ชีแ้จงใหเ้ขาเขา้ใจเปา้หมายการเรยีน ชีแ้จงเครือ่งมอืในการตรวจสอบความรู ้

และทักษะต่างๆ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนควรทำอย่างไร ฉันจะ

ให้ความสำคัญกับนักเรียนมาก ต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนการเรียนการสอน 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเรียนที่ดีระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน  

ด้วยกัน  

ดงันัน้ กอ่นออกแบบการเรยีนการสอน บางครัง้จะถามนกัเรยีนวา่ถา้เรยีนเรือ่งนี ้

ครูให้นักเรียนทำบทบาทสมมุติ หรือออกสำรวจ หรือค้นคว้าแล้วมารายงาน นักเรียน

ชอบแบบไหน เมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล เขาจะเต็มใจเรียน เขาจะภูมิใจว่าครูให้ความสำคัญ ...แต่ในบางครั้ง  

ครูกำหนดเลยเพราะเป็นการเรียนรู้โดยปฏิบัติการทดลอง ซึ่งนักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม   
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การออกแบบการเรียนรู้ที่ฉันภูมิใจ   

เรื่อง “ทรัพย์ในดิน”  
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ฉันรู้ว่านักเรียนจะเบื่อง่าย ฉันจะออกแบบการเรียนการสอนหลายๆ แบบ เพื่อไม่ให้

จำเจ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน แต่ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาด้วยนะ เช่น 

ขั้นทบทวนอาจเป็นเล่นเกม จับคู่ถาม-ตอบ ทำแบบฝึกหัด ทำแผนผังความคิดเชื่อมโยง

เนื้อหา จับสลากถาม-ตอบ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉันจะสอดแทรกหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนวิเคราะห์หลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 

หลักความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิด  

หลักคิดและหลักปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

กระบวนการและขั้นตอนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการและขั้นตอนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของฉันที่ผู้สนใจ

อาจนำไปปรบัใช้ได ้โดยเฉพาะในการนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาบรูณาการ 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฉันศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน  

การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียน ลำดับเนื้อหา  

และเวลาเรียน ที่สามารถนำมาบูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะห์ผู้เรียน โดยขอประวัติและข้อมูลอื่นๆ ของนักเรียนที่จะสอนจากครูประจำชั้น 

จากงานทะเบียน/วัดผล และเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากการให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

ก่อนเรียน การสังเกต การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ในช่วงการจัดการเรียนรู้   

๑ - ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 

ประมวลข้อมูลที่ ได้ทั้งหมด แล้วนำมาจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ  

คละนกัเรยีนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ออ่น ปานกลาง เกง่ วเิคราะหเ์นือ้หาและกจิกรรม 

เพื่อออกแบบการเรียนรู้  

นอกจากนี้ยังใช้หลักปรัชญาฯ มาวิเคราะห์การเตรียมการว่าครูใช้หลัก ๓ ห่วง 

๒ เงื่อนไขอย่างไร นักเรียนได้หลักคิดหลักปฏิบัติอย่างไรระหว่างเรียน หลังการเรียน  

มีผลลัพธ์ KPA ใน ๔ มิติอย่างไร  

ขอยกตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ที่ฉันภูมิใจ เรื่อง “ทรัพย์ในดิน” เผื่อท่าน

ที่สนใจลองนำไปปรับใช้ได้ โดยฉันดึงเอาเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนมาผูกเนื้อหาที่สอน  

ในห้องเรียน เพราะฉะนั้น การออกแบบการสอนจะใช้วิธีการสอนที่เรียนในห้องเรียน 

เพื่อให้ได้เนื้อหา และใช้กระบวนการกลุ่ม มีการทดลองเหมือนปกติ แต่พอจะดึงเนื้อหา

ออกไปนอกห้องเรียน จะใช้วิธีโยงเนื้อหาไปกับปัญหาของชุมชน  

โรงเรียนสำโรงทาบเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ รอบโรงเรียนเป็นท้องไร่ท้องนา 

ฤดูทำนาชาวบ้านจะใช้ยาฆ่าหญ้าตามวิธีสมัยใหม่ ไม่ใช้วิธีไถคราด ปักดำ แต่ใช้วิธี

หว่าน วัชพืชขึ้นเยอะมาก วิธีง่ายๆ เพื่อกำจัดก็คือการฉีดยา ซึ่งยาจะฟุ้งกระจายไป  

ในอากาศ เมื่อขี่รถผ่าน ครูและนักเรียนก็จะได้กลิ่น นอกจากนี้ ก็จะมีการใช้ปุ๋ยเคมี

เยอะมาก พอเสร็จฤดูนาก็เผา กลิ่นเผาตอซังข้าวโชยเข้ามาถึงในโรงเรียน จากตรงนี้  

ที่ฉันสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.๒ จึงอยากให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาของชุมชน  

และผลกระทบที่จะตามมา 

ฉันแบ่งเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ออกเป็น ๓ แผนการเรียนรู้ แผนละ ๒ ชั่วโมง  

แผนที่ ๑ กระบวนการเกิดดินและคุณสมบัติของดิน โดยเริ่มต้นครูให้นักเรียน

เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการเกิดดินจากแผ่นภาพ มอบหมายให้นักเรียนทดสอบ

“ฉันอยากให้เด็กได้เรียนรู้ว่า 

หากไม่อนุรักษ์ดินในท้องถิ่นของเรา  

จะเกิดปัญหาดินอย่างไร” 
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คุณสมบัติของดินชั้นบนและชั้นล่างในชุมชนของตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถนำวัสดุ  

และอุปกรณ์ที่มีในบ้านหรือท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทดลองได้ แล้วส่งรายงานเพื่อ

รว่มกนัอภปิราย มอบบทเรยีนการต์นูเรือ่ง “ดนิจา๋อยา่รอ้งไห”้ เพือ่วเิคราะหถ์งึความทกุข ์

ของดินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ฉันอยากให้เด็กได้เรียนรู้ว่า หากไม่อนุรักษ์ดินในท้องถิ่น  

ของเขา จะเกิดปัญหาดินอย่างไร  

แผนที่ ๒ พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากดินของคนในชุมชน นักเรียน  

แต่ละกลุ่มวางแผนสำรวจการใช้ประโยชน์จากดินของคนในชุมชน นำข้อมูลมาแยกแยะ

พฤติกรรมที่ดีและไม่ดี ในระหว่างสำรวจให้สัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงวิธีการ

ปรับปรุงคุณภาพของดิน  

แผนที่ ๓ แนวทางพัฒนาดินของคนในชุมชน นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผล  

การสำรวจและสมัภาษณแ์นวทางพฒันาและปรบัปรงุดนิของภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาอภปิราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีการดั้งเดิมเป็นอย่างไร เราน่าจะสืบทอดไว้หรือไม่ เช่น 

การปลูกพืชหมุนเวียน การทำปุ๋ยคอก และทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เป็นต้น ครูให้นักเรียน

วิเคราะห์กระบวนการทำงานกลุ่มและแนวทางการใช้ประโยชน์จากดิน การปรับปรุงดิน

ของคนในชุมชนว่าสอดคล้องกับหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขในหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ซึ่งจะเห็นว่าครูจะสอนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงหลังการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนย้อนดูว่าการทำกิจกรรมของ

“ครูกระตุ้นให้นักเรียนสำรวจ  

และสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง   

เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว   

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้” 

แต่ละขั้นตอนสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร โดยใช้สื่อบทเรียน

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงที่ครูผลิตขึ้น จากนั้นให้นักเรียนถอดบทเรียนว่า ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมีกระบวนการทำที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร  

ผลที่เกิดจากการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้

จากการที่ฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๒ นักเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมโดยมีทักษะในการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น

ภายในกลุ่ม เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นักเรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้ได้จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์และสำรวจชุมชน รู้จักประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์  

ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  

นอกจากนี้ นักเรียนยังรู้จักวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาตามหลัก ๓ ห่วง 

๒ เงื่อนไข เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเรียนเรื่องระบบ  

การย่อยอาหาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่าให้มีความพอประมาณในการรับประทานอาหาร  

ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย การเติมรสชาติของเครื่องปรุงให้เหมาะสมจะช่วย  

ให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติ ประหยัดเครื่องปรุงรส ไม่เป็นโรค

กระเพาะอาหาร (มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว) สามารถอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์  

และโทษในการปฏิบัติเพื่อดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และในการรับประทานอาหาร

ควรมคีณุธรรม รูจ้กัเผือ่แผผู่อ้ืน่ รูจ้กัใชค้วามรู้ในการเลอืกรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม 

ย่อยง่าย และมีประโยชน์ 

นอกจากนี้ นักเรียนยังรู้จักวิเคราะห์การดำเนินชีวิตประจำวันของครอบครัว  

ว่าสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ โดยสามารถเขียนเรียงความ

ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวของข้าพเจ้า” นักเรียนที่ฉันเป็นครูประจำชั้น

ยงัสามารถถอดบทเรยีนของชวีติจรงิของตนเองทีส่อดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงได้อีกด้วย 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

พระราชดำรัสที่กล่าวว่า “เมืองไทยนี่มีทรัพยากรดีๆ ไม่ทำ ไม่ใช้ เดี๋ยวต้องไป  

กู้เงินอะไรที่ไหนมาพัฒนาประเทศ จริงๆ...สุนัขฝรั่งก็ต้องซื้อมา ต้องมี แต่ว่าเรามี  

ของทรัพยากรที่ดี เราต้องใช้ ไม่ใช่สุนัขเท่านั้น อื่นๆ หลายอย่าง แล้วก็ที่นายกฯ พูดถึง

ทฤษฎีใหม่ พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไอ้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อจากต่างประเทศ แต่ว่าเป็น  

ของพื้นเมือง...” 

จากพระราชดำรัสข้างต้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าความเป็นครูที่อยู่ในสายเลือด  

พุ่งกระฉูดขึ้นอย่างรุนแรง อยากที่จะให้เด็กๆ ได้เกิดแนวคิดที่จะปฏิบัติได้ และเกิด

ความงอกงามอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำอย่างไรดีกับการที่จะนำหลักแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการสอน

สาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยเฉพาะวิชาดนตรีซึ่งเน้นการปฏิบัติ ไม่ได้เกี่ยวกับการกิน  

การอยู่ การอิ่มท้อง การทำมาหากินของเด็กๆ เลย ซึ่งในตอนแรกข้าพเจ้าคิดอย่างนั้น

จริงๆ 

ศิ ลป ะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา

นายคเณศ เทพสุวรรณ 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จังหวัดลำพูน 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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แต่ความคิดของข้าพเจ้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น คิดอยู่เสมอว่าความพยายาม  

อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น และจะนำความต้องการของตัวเองที่จะปลูกฝังความคิด

เรื่องของความพอเพียงสู่เด็กๆ ให้จงได้ 

ท่านผู้อำนวยการได้ให้คำแนะนำ โดยยกคำกล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นธรรมะ เป็นหลักปรัชญาที่ทุกคนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไร

สามารถนำไปปฏิบัติได้หมด สำคัญคือ ต้องรู้ว่าเมื่อโลกไปทางนี้เราจะอยู่ที่จุดไหน   

ต้องดูให้ดีๆ ...เศรษฐกิจพอเพียงให้รวยอย่างแข็งแรง รวยอย่างยั่งยืน มั่นคง ทำอะไร

ทำด้วยเหตุผล ไม่เอากิเลสตัณหาเป็นตัวนำ ถ้าเรายังไม่พร้อม...” 

เท่านั้นเอง ความคิดของข้าพเจ้าก็เริ่มสดใส และผุดขึ้นในสมอง มีคำถามอยู่  

ในใจว่า ฉันจะทำอะไรกับการเรียนการสอน และฉันต้องทำให้ได้ ซึ่งคำตอบก็ลงตัว  

กับเรื่อง “ดนตรีแห่งความพอเพียง” 

 

“จะนำความต้องการของตัวเอง   

ที่จะปลูกฝังความคิดเรื่องของความพอเพียง 

สู่เด็กๆ ให้จงได้” 

ดนตรีแห่งความพอเพียง ในแบบฉบับของข้าพเจ้า นายคเณศ เทพสุวรรณ   

มีจุดเริ่มต้นจากการที่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีมีเครื่องดนตรีพื้นเมือง วงสะล้อซอซึง  

ที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ คิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนรู้ และจะต้องทำ

วิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ให้ได้ ทำให้ข้าพเจ้าทดลอง  

สอนโดยนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

จึงได้รูปแบบและกระบวนการทำงานร่วมกับเด็กๆ ดังนี้  

ในชั่วโมงการเรียนการสอนและชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม ข้าพเจ้าก็ได้เรียกนักเรียน

ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมาทำความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานว่า ในการเรียนการสอน  

เราจะเริ่มทดลองการเรียนแบบนำทฤษฎีแห่งความพอเพียงมาเรียน และสอบถาม  

ความต้องการว่าต้องการเรียนหรือไม่ เด็กๆ ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการที่จะเรียน 

ข้าพเจ้าก็เลยได้มอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน และสำรวจถึงเครื่องดนตรีพื้นเมือง

ของเราซิว่ามีอะไรที่เสียและจะต้องซ่อมแซมบ้าง และให้เด็กๆ ออกมารายงานถึง

กิจกรรมการสำรวจของตัวเอง  

ดนตรีแห่งความพอเพียง

โดย นายคเณศ เทพสุวรรณ 
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กระบวนการดังกล่าว ต้องการให้เด็กๆ เกิดความต้องการที่จะปฏิบัติกิจกรรม

ด้วยการพบเห็น และช่วยกันพิจารณาปัญหาว่า ถ้าหากเราไม่แก้ปัญหาจะเกิดความ  

ยุ่งยากในการเรียน เกิดแรงขับในการทำงานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า ระเบิดจากข้างใน  

จากการรายงานของเด็กๆ พบว่าสิ่งที่จะซ่อมแซม ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่

กับเครื่องดนตรี ซึ่งบางกลุ่มก็ไม่รู้จักชื่อ และบางกลุ่มก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าทำด้วยอะไร 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดเงื่อนไขด้านความรู้ ข้าพเจ้าจึงได้จัดการเรียนการสอนในเรื่อง   

ส่วนประกอบเครื่องดนตรีต่างๆ ให้กับนักเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นักเรียน

ต้องการรับรู้ และให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม  

หลังจากนั้น ให้เด็กๆ เริ่มทำการศึกษาแบบลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งคุณครู 

ให้ข้อเสนอกับเด็กๆ ว่า ควรจะศึกษาถึงหลักความเป็นไปได้ ความพอดี พอเพียงคุ้มค่า 

และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุด เกิดความรู้จากการเรียน ในเรื่องความพอประมาณ   

ผ่านกระบวนลองผิดลองถูก  

“เครื่องดนตรีที่เด็กๆ ซ่อมแซมด้วยวิธีที่พอเพียง  

เกิดเป็นเสียงเพลงแห่งความภาคภูมิใจ ที่เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง” 

เครื่องดนตรีที่เด็กๆ ซ่อมแซมด้วยวิธีที่พอเพียง เกิดเป็นเสียงเพลงแห่งความ  

ภาคภูมิใจ ที่เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสำเร็จลงด้วยแนวคิดของทฤษฎี 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฉบับเด็กๆ และสามารถนำไปใช้บรรเลงได้ 

เด็กๆ ของโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังสามารถเชื่อมโยงความคิด ประสบการณ์   

การทำงานที่ภาคภูมิใจไปสู่ชุมชน และหลายคนเป็นสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสา   

ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ไปบรรเลงให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยได้สอดแทรกความคิดด้าน

การบริการให้กับความคิดของเด็กๆ ในเรื่องราว “ดนตรีแห่งความพอเพียง” และได้

พัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การให้บริการชุมชน เข้าสู่ระบบจิตอาสา เกิดการเรียนรู้เรื่อง  

การให้อย่างเป็นรูปธรรม ปลูกฝังจิตใจให้เกิดความพอเพียง สนุกกับการให้ สนุกกับ

การบริการ เกิดน้ำใจในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความภาคภูมิใจของ

คุณครู สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

“การใช้สิ่งของที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองทำอย่างไร   

เป็นการฝึกให้เขามีเหตุผล”  
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เครื่องดนตรีสะล้อเป็นเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่เด็กๆ ได้สำรวจและพบว่า  

มีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างจะต้องเปลี่ยนและซ่อมแซม สายสะล้อเป็นวัสดุอีกอย่างหนึ่ง  

ทีเ่ดก็ๆ ตอ้งซอ่มแซมเปน็การดว่น จากการสอบถามของคณุคร ูเดก็ๆ บอกวา่ ถา้ไมม่สีาย

ก็คงจะไม่มีเสียง และเด็กๆ จะลองนำเอาสายเบรกที่ ไม่ ใช้แล้วของรถจักรยาน  

มาปรับใช้ เด็กชายวาทิน มาโสด ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณครูอีกว่า “ครูครับ พวกผม

คิดว่าสายสะล้อเดิมน่ะทำด้วยสายกีตาร์ ผมจะลองนำสายเบรกจากรถจักรยานมาใช้   

เพราะว่ามันก็ทำด้วยโลหะ และมีลักษณะเหมือนกัน คงจะใช้ด้วยกันได้” จากคำกล่าว

ของเด็กๆ ทำให้คุณครูเริ่มแน่ใจว่า ครูมาถูกทางแล้ว เด็กๆ เกิดความมีเหตุมีผลในการ

ทำงานแล้ว เครื่องดนตรีที่เด็กๆ ซ่อมแซมด้วยวิธีที่พอเพียง เกิดเป็นเสียงเพลงแห่ง

ความภาคภูมิใจ ที่เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

เด็กชายภานุพงศ์ ชัยยา หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มที่ซ่อมแซมซึง ได้เล่าความรู้สึก

ให้กับคุณครูฟังว่า “ความจริงเราสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้ แต่ต่างคนต่างคิดว่าทำไม่ได้ 

เราสามารถนำสิ่งต่างๆ มาปรับใช้ มันก็สามารถทำได้ และใช้ทดแทนกันได้ ต่อไป  

ผมจะลองทำกับสิ่งอื่นๆ ต่อไป มันอาจจะไม่สวยงามเหมือนของเดิม แต่ถ้ามันใช้การได้ 

ผมก็พอใจแล้ว” ภานุพงศ์บอกกับครูด้วยความภาคภูมิใจ  

ข้าพเจ้าต้องการจะบอกเด็กๆ ว่าการใช้สิ่งของที่พอเหมาะพอดีกับตัวเอง  

ทำอย่างไร เป็นการฝึกให้เขามีเหตุผล ข้าพเจ้าไม่ได้ใส่ใจว่าเด็กจะต้องเล่นได้ดี  

หรือใช้ได้ดี แต่สนใจที่ว่าพอใช้ได้และใช้อย่างคุ้มค่า อันนี้เป็นเรื่องความพอประมาณ   

ที่เราสอดแทรกให้เขารู้จัก และเวลาที่เขาไปเล่นที่งานไหนแล้วของชำรุด เขาจะ  

เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา เป็นการมีภูมิคุ้มกันในการคิดและการทำงาน ดนตรี  

แห่งความพอเพียงของเราจึงเกิดเป็นเพลงขึ้นมา  

การทำงานของข้าพเจ้าน่าจะเสร็จสิ้นลงไปเมื่อครั้งการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

การซ่อมแซมเครื่องดนตรีเรื่องนี้จบลง หากแต่ว่าความเป็นครูซึ่งจะต้องพัฒนางานของ

ตวัเองอยูเ่สมอ ยงัอยู่ในความคดิของครพูอเพยีงคนนี ้ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไดเ้ขยีนรายงาน 

การเรียนการสอน โดยเขียนในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน และใช้ชื่อว่าการพัฒนา

กิจกรรมชุมนุมดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อซอซึง เรื่องการซ่อมแซมเครื่องดนตรีพื้นเมือง

ด้วยตนเอง โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน  

ก่อนที่จะจบเรื่องเล่าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติการสอน ได้ค้นพบการ

ทำงานที่จะทำให้การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

ได้แนบสนิทมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักและวิธีดังนี้  

• ครูผู้สอนควรจะสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยการจัดบรรยากาศ  

ในการเรียนที่ดี มีความสุขสนุกสนาน ครูและนักเรียนมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ   

เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด จะนำไปสู่บรรยากาศของความรัก ความอบอุน่ 

ความศรัทธา ความไวว้างใจ ความเชือ่มัน่ สรา้งเสรมิปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครกูบันกัเรยีน 

นักเรียนกับนักเรียนในชั้นเรียนด้วยกัน 

• หลักการได้รับการยอมรับ การยกย่องชมเชย การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 

ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ 

ความพากเพียร ความอดทน และที่สำคัญยิ่งคือบรรยากาศที่ส่งเสริมปัญญาด้วย  

การกระตุ้นกระบวนการคิด การรับ/แลก/เลือกแนวทางการตัดสินอย่างประนีประนอม

ในกลุ่มที่หลากหลาย การใช้เหตุผลแทนอารมณ์ การคำนึงถึงผลที่ติดตามมา   

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีเช่นนี้ จะนำไปสู่การสร้าง

ฐานนิสัยให้คุ้นเคยกับค่านิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการเรียนรู้  

ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ครอบครัวได้  

• ที่สำคัญ ต้องมีจริยธรรมด้วย ทั้งตัวคุณครูและตัวผู้เรียน คือต้องเป็นคนดี

กนัทกุฝา่ย พยายามแบง่ปนักำไรกลบัคนืสูส่งัคม อะไรกแ็ลว้แต ่เกดิภมูคิุม้กนัทีด่ีในตวัเอง 

และสามารถดำรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุคุณครูคิดเช่นนั้น 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้ 

“โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยโรงเรียนได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบในการ

ทำงานที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการทั้งระบบ 

ปัญหาที่พบในระยะแรกคือ การดำเนินงานที่ ไม่มีตัวอย่างให้ศึกษาเรียนรู้   

จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และนับได้ว่าเป็นความโชคดีที่มีผู้บริหาร  

ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังใจในการทำงาน ให้คำแนะนำอยู่เสมอ 

โดยกระทำตนเป็นแบบอย่าง ทั้งในด้านส่วนตัว การดำเนินชีวิต และในการบริหาร

จัดการ จึงทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจไว้ 

ในสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าการที่จะ

ทำใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ และสามารถนำหลกัปรชัญาฯ มาใช้ไดอ้ยา่งยัง่ยนืนัน้ 

ต้องใช้เวลา และต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้ความตั้งใจ ความอดทน ที่จะทำให้

นักเรียนรู้คุณค่า และยอมรับว่าสามารถนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้ได้กับทุกเรื่องของ  

การเรียนรู้และในชีวิตประจำวัน” 



 

กอ่นหนา้ทีจ่ะนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นสถานศกึษา

หากจะพูดถึงการสอนศิลปะ ส่วนใหญ่จะคิดถึงการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  

โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 

รับรู้และชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ และมีการวัดผล ประเมินผลในรูปแบบของ  

การปฏิบัติกิจกรรม โดยกิจกรรมที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นการวัดผล

ทางดา้นทกัษะเพยีงดา้นเดยีว เมือ่ครปูระเมนิผลแลว้ นกัเรยีนไมส่ามารถบรรลเุปา้หมาย 

ของสุนทรียภาพได้ ซึ่งหากจะให้มีความสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการบูรณาการให้เข้ากับ

สาระการเรียนรู้อื่นๆ และหลักสูตรท้องถิ่นด้วย โดยทำได้ในลักษณะการเลือกกิจกรรม

ที่ตรงกับเนื้อหา การแยกส่วนระหว่างตัวเนื้อหาวิชาและเรื่องที่จะบูรณาการ จึงทำให้

นกัเรยีนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีนรูแ้บบบรูณาการไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค ์ 

เรียนรู้ศิลปะกับชีวิต

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย นายวิรัช กิมทรง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษา

นายวิรัช กิมทรง 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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เมื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา

การแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาศิลปะอย่างมีความสุขและปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยความตั้งใจ ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงหลัก

ปรัชญาฯ ได้อย่างลึกซึ้งเป็นธรรมชาติ จึงได้ใช้หลักของการทำงานที่ระเบิดออกมาจาก

ภายใน คอืครเูปน็ผูจ้ดุประกายความคดิ นกัเรยีนมคีวามตัง้ใจอยากทีจ่ะทำ และมคีวามสขุ 

กับการที่ได้ทำงาน จึงทำให้ทุกๆ เรื่องที่เรียนรู้มีความสนุกและมีบรรยากาศที่อบอุ่น  

เป็นกันเองระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลาย ได้ใช้เวลาว่าง  

ใหเ้กดิประโยชน ์ใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิไมส่รา้งปญัหาเดอืดรอ้นตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ ผลใน 

ระยะยาวนั้นนักเรียนจะเป็นคนที่รู้จักตนเองมากขึ้น ได้แบ่งปันความคิด และทำงาน

อย่างมีสติรอบคอบ มีสมาธิที่ดี ใช้เหตุผลในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น   

จึงเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้สังคมของโรงเรียนมีความสุข  

เราทำอะไรและเกิดประโยชน์อย่างไร

ศิลปะเป็นเรื่องของความดี ความงาม ความมีสุนทรียภาพ เมื่อได้นำหลัก

ปรัชญาฯ มาเป็นหลักคิดและสอดแทรกเนื้อหากิจกรรมของวิชาศิลปะให้เป็น  

เนื้อเดียวกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานตามความถนัดความสนใจ  

ของนักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้มี

ความเหมาะสม สวยงาม ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้  

ในวิถีชีวิต สู่เป้าหมายหลักปรัชญาฯ คือความสมดุลและยั่งยืน ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิต 

สอดคล้องกับภูมิสังคมของโรงเรียน ที่ต้องการให้นักเรียนมีบุคลิกภาพดี มีสัมมาคารวะ 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตพอเพียง นั่นคือเป็นการตกผลึกทางความคิดของ

การนำไปใช้ โดยเกิดขึ้นจากความเป็นจริง ด้วยความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวของ

หลักปรัชญาฯ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่อง จนสามารถยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ให้เป็นจริงได้ในวิถีชีวิตของแต่ละคน โดยยึดหลักทางสายกลาง ใช้สติปัญญาในการ

ดำรงชีวิต มีความก้าวหน้าและเติบโต ใช้สติปัญญาในการคิดและวางแผนการทำงาน   

มคีวามรกั ความเมตตา ขจดัขอ้ขดัแยง้ไปสูค่วามประนปีระนอม และรกัษาผลประโยชน์ 

ส่วนรวม กล่าวคือในการดำรงตนตามวิถีชีวิตพอเพียงนั้น จะทำให้ตนเองและชาติ  

บ้านเมืองหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในที่สุด 




“ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

มีจินตนาการรับรู้และชื่นชมความงาม” 



122 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง122 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง122 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 123     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 123     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 123

การสอนศิลปะแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

กระทำได้โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด เพื่อเป็น

แนวทางในการบูรณาการกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาการ เพื่อให้เด็กสามารถ  

นำไปใช้ในการคิดระหว่างที่เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม โดยครูต้องลงมือปฏิบัติให้เห็น  

เป็นตัวอย่าง และเป็นผู้ถ่ายทอดความคิดให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปสู่วิถีชีวิตพอเพียงได้ในที่สุด 

การส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ รับรู้และชื่นชม

ความงาม มีสุนทรียภาพ ต้องไม่วัดผลทางด้านทักษะแต่เพียงด้านเดียว เพราะการเรียน

ศิลปะนั้นต้องประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะปฏิบัติ 

และศิลปวิจารณ์ เพื่อนำไปสู่สุนทรียภาพการชื่นชมในความงาม ซึ่งหากจะให้มี  

ความสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และหลักสูตร

ท้องถิ่นด้วย 

“การเรียนศิลปะนั้นต้องประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราว 

ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะปฏิบัติ และศิลปวิจารณ์ 

เพื่อนำไปสู่สุนทรียภาพการชื่นชมในความงาม” 

การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน  

ให้มีความสอดคล้องบรรลุผลตามเป้าหมาย ต้องมีแนวความคิดสร้างสรรค์ คิดใหม่   

ทำใหม่ ให้ดีขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู  

และนักเรียน การได้ไปศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา และคำแนะนำจากผู้มาเยี่ยมชม  

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะกับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครู นักเรียน และ

ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านวิชาศิลปะ และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ   

เกดิเปน็แหลง่เรยีนรูท้ีม่บีรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม เอือ้ตอ่การจดักจิกรรม 

การเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีวุฒิทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ

ที่ดี จิตใจอ่อนโยน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีความ

รับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นคนดีของสังคม 



 

“สู่เป้าหมายหลักปรัชญาฯ  

คือความสมดุลและยั่งยืน ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิต” 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“เมื่อผู้อำนวยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน   
ในโรงเรียน ในฐานะครูผู้สอนก็ต้องทำตามนโยบาย ตอนแรกๆ ก็ทำตาม พูดตาม   
ไม่ ได้ ให้ความสนใจเท่าใด เพียงแต่รู้ว่าเป็นหลักปรัชญาที่ ในหลวงพระราชทาน   
แตพ่อไดเ้ขา้ไปสมัผสับอ่ยๆ เรือ่ยๆ จากการเขา้รว่มอบรม กเ็ริม่เขา้ใจวา่เปน็แนวทางทีดี่
จากตอนแรกแค่เคยได้ยินก็เปลี่ยนเป็นได้สัมผัส จากนั้นก็เริ่มเข้าใจ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่
ดีมากๆ ถ้าเราจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

ตอนที่นำมาใช้ช่วงแรกๆ ก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นไปตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
ทั้งหมด ขอเพียงแค่เริ่มปฏิบัติได้บ้างก็คงจะดี ดังพระราชดำรัสของในหลวงที่ว่า   
“...ให้ปฏิบัติ เพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ 
หมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ และทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่  
ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ...” 

เมื่อเราทำแล้วรู้สึกว่าด ี มีความสุข ก็อยากถ่ายทอดสิ่งดีๆ เรื่องดีๆ ให้ลูกศิษย์  
ได้รับรู้และปฏิบัติ เพราะพวกเขาต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ถ้าเขาได้รับการ
ปลูกฝังในเรื่องที่ดี สร้างให้พวกเขามีจิตสำนึกทีด่ ี แมจ้ะเปน็เพยีงสงัคมเลก็ๆ สว่นเลก็ๆ 
แตถ่า้ทำไดก้จ็ะเปน็สิง่ทีม่คีณุคา่อยา่งยิง่”  



การงานอาชีพ 

แล ะ เทค โน โลยี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา

นางไพลิน ส่งวัฒนา 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครสวรรค์  

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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จากการที่ข้าพเจ้าได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติทั้งต่อตัวเองและนักเรียน แม้จะเป็นการเริ่มต้นจาก  

จุดเล็กๆ แต่ก็เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ อย่างน้อยเด็กนักเรียนของโรงเรียน  

บ้านหนองไผ่เขาก็ได้ซึมซับและรู้จักคำว่าพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้

ควบคู่คุณธรรม เขาสามารถบอกได้ อธิบายได้ว่าแต่ละกิจกรรมที่ เขาทำนั้น  

ใช้หลักความพอประมาณอย่างไร มีเหตุมีผลอย่างไร มีภูมิคุ้มกันอย่างไร ใช้ความรู้  

และคุณธรรมอะไรบ้าง 

ในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษา 

ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ด การที่นักเรียนได้มาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  

ในฐานนี้ นักเรียนก็จะได้รับความรู้ในเรื่องวิธีเพาะเห็ด การทำก้อนเชื้อ การเขี่ยเชื้อเห็ด 

การดูแลรักษารดน้ำจนกระทั่งเห็ดออกดอก นักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง

ระหว่างเรียน นั่นเป็นการฝึกการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านอาชีพ 

จากตอนแรกเมื่อทำเสร็จก็จบ สามารถเพาะเห็ด ดูแลรดน้ำ และเก็บไปขายได้ 

แต่เมื่อมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในการทำงาน  

ของนกัเรยีน ทำใหร้ะหวา่งทีท่ำนัน้ไดอ้ะไรมากกวา่การเพาะเหด็ การทำงานดว้ยความอดทน 

บทเรียนความสำเร็จ

ในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดการการเรียนรู้

โดย นางไพลิน ส่งวัฒนา 

ตั้งใจมุ่งมั่น ต้องมีการวางแผนการทำงาน เริ่มแรกให้เขาช่วยกันบอกก่อนว่าที่เขาทำ

กิจกรรมไปนั้นเขาทำอะไร อย่างไรบ้าง และที่สำคัญได้อะไรจากการทำกิจกรรม 

ในช่วงแรกๆ ยังไม่ต้องมีหัวข้ออะไร ใครอยากพูดอยากเสนออะไร ก็พูดก็เขียน

ตามทีพ่วกเขาคดิ จากนัน้กค็อ่ยๆ พาเชือ่มโยงเขา้กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ว่าสิ่งที่พวกเขาบอกมานั้น ตรงไหนที่เป็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี

ภูมิคุ้มกัน และตรงไหนที่เป็นความรู้ นักเรียนเกิดคุณธรรมอะไร ใช้คุณธรรมอะไร 

อย่างไร เขาก็จะเริ่มถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่เขาทำได้ ต่อมาก็ให้เขาวิเคราะห์เข้ากับ 

๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขได้เลย เมื่อเขาทำบ่อยๆ ก็เกิดความมั่นใจและถ่ายทอดได้ 

นักเรียนที่รับผิดชอบฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดจะสามารถพูดอธิบายและ  

เชื่อมโยงเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีและเห็นภาพชัดเจน เนื่องจากเป็นสิ่งที่  

เขาได้ลงมือทำจริง และถอดบทเรียนความรู้ออกมาได้ ซึ่งคณะที่มาดูงานให้ความชื่นชม 

พูดให้กำลังใจ ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความเป็น

ผู้นำ และเชื่อมั่นที่จะทำในสิ่งที่ด ี 

“สรา้งใหพ้วกเขามจีติสำนกึทีด่ ี 

แมจ้ะเปน็เพยีงสงัคมเลก็ๆ สว่นเลก็ๆ  

แตถ่า้ทำไดก้จ็ะเปน็สิง่ทีม่คีณุคา่อยา่งยิง่” 
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นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นครูสอนหนังสือที่ดีกับเด็กๆ เรื่อยมา เช้าก็มาทำงาน เย็นโรงเรียนเลิก  

ก็กลับบ้าน ทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวัน ไม่ได้มีหลักยึดหลักคิดในการดำเนินชีวิต 

ทำงานไปวันๆ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ถึงสิ้นเดือนก็รับเงินเดือน จนมาถึงช่วงหนึ่ง

ของการทำงานเริ่มได้ยินคำว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไร   

มีความหมายอย่างไร จนได้ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๔๙ ก็เป็นเวลา ๓ ปีกว่าแล้ว  

ท่านผู้อำนวยการได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร

งานในโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์   

และให้ครูทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการทำงาน ซึ่งสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนก็เอื้อต่อการจัดกิจกรรม เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่กว้าง มีแหล่งเรียนรู้  

ที่หลากหลาย โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ   

ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่บูรณาการ  

ให้เข้ากับวิชาที่ตนเองสอน และสามารถสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

เรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

นอกจากที่นำมาใช้กับตัวเองแล้ว ก็เริ่มที่จะไปสู่เด็กนักเรียน เพราะว่าเรา  

เป็นครูคลุกคลีอยู่กับเด็กตลอด แรกๆ ก็ต้องให้เขารู้ก่อนว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ในตอนเริ่มแรกของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหม่ๆ เราก็บอกเขาไปเลยว่าเป็นปรัชญาที่ในหลวงพระราชทานเพื่อให้คนไทย

เปน็หลกัคดิหลกัยดึในการดำเนนิชวีติ ซึง่ประกอบดว้ย ๓ หว่ง ไดแ้ก ่ความพอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ ๒ เงื่อนไข คือความรู้ และคุณธรรม เขาก็จะเพียงแค่ได้รับรู้ 

แต่ไม่ได้สนใจหรือคิดที่จะปฏิบัติตาม  

จากนั้นเราต้องเป็นผู้สร้างให้เขาเกิดความเชื่อและศรัทธา โดยการสอดแทรก

เข้าในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เรื่อยๆ และพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   

เราก็สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย โดยข้าพเจ้าจะเป็น  

ผู้นำพาเด็กๆ ถอดบทเรียนก่อน เพื่อให้เขาเห็นตัวอย่าง เริ่มจากการที่เขาทำกิจกรรม  

แล้วเขาได้ประยุกต์ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข อย่างไรบ้าง   

เขาได้ยินได้ฟังได้ลงมือปฏิบัติและเห็นตัวอย่างอยู่เสมอ ทำให้เขาได้รับรู้และเริ่มเข้าใจ 

รวมทั้งเริ่มให้ความสำคัญ อย่างน้อยเขาก็ตอบได้ว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมีอะไรบ้าง   

อีกหน่อยเขาก็ต้องนำไปปฏิบัติได้เหมือนกัน  

จากการที่นักเรียนได้เห็น ได้ทำ และสัมผัสบ่อยๆ กลายเป็นความคุ้นเคยและ  

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไป อย่างน้อยเมื่อเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ไป เขาก็ต้องมี

แนวทางการดำเนินชีวิตหรือมีหลักคิดหลักยึดในการดำเนินชีวิต หรือเมื่อเขาไปประกอบ

อาชีพ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้เขามีความซื่อสัตย์ สุจริต คิดดีทำดี อาจจะไม่

ทั้งหมดแค่เป็นส่วนหนึ่งก็ยังดี นี่เป็นอีกความภูมิใจหนึ่ง เพราะนอกจากข้าพเจ้านำมา

ปฏิบัติกับตัวเองแล้ว ยังลงไปสู่เด็กๆ ที่กำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ เราเป็นครู

ถ้าเราไม่ทำ ไม่เริ่มก็คงไม่ได้ เพราะเด็กๆ จะเกิดสิ่งเหล่านี้ ได้ ครูจึงมีบทบาท  

ที่สำคัญ 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีโอกาสไปสอนชาวเขา ได้เรียนรู้ชีวิตของคนภาคเหนือ   

และทีส่ำคญักค็อืไดเ้ขา้เฝา้ฯ ในหลวง ประทบัใจทีท่า่นเสดจ็ฯ ไปในทกุพืน้ที ่ทำใหช้าวเขา 

สามารถเปลีย่นจากปลกูฝิน่มาปลกูพชืเมอืงหนาวโดยวธิกีารสอน ไม่ใชก่ารใหอ้ยา่งเดยีว 

เราเป็นครูมีโอกาสสอนคนอื่นได ้ จึงนำเอาหลักการทรงงานมาใช ้ “เข้าใจ เข้าถึง 

แล้วจึงพัฒนา” และทำให้ดูเป็นแบบอย่างเหมือนที่พระองค์ท่านทรงใช้ยาสีฟัน” 

 

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เป็นโรงเรียนประจำตำบลที่อยู่ ในเขต  

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แม้ว่าจะมีระยะทางห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ ๗.๕ กิโลเมตร 

แต่ก็เป็นโรงเรียนมัธยมเล็กๆ นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวแตกแยก 

ทั้งนี้เพราะนักเรียนอพยพโยกย้ายตามผู้ปกครองมาจากภาคเหนือและภาคอีสาน  

เพือ่มาทำงานในโรงงานในละแวกใกลเ้คยีง เมือ่ถงึฤดทูำนาหรอืผูป้กครองตกงาน ทำให้ 

ผู้ปกครองต้องย้ายกลับถิ่น โรงเรียนจึงได้มุ่งเน้นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำไปสร้าง

เป็นอาชีพได้ เนื่องจากเด็กๆ ส่วนใหญ่มักไม่มีเงินเรียนต่อในระดับสูง และส่วนใหญ่  

เมื่อจบการศึกษาก็จะไปทำงานตามโรงงานเหมือนพ่อแม่ ในขณะที่เด็กนักเรียนบางคน

ไปรับจ้างทำงานตามปั๊มน้ำมันระหว่างเรียน เพื่อหาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียน 

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองรีมงคล-

สุขสวัสดิ์ จึงเริ่มจากการพึ่งตนเอง ลดรายจ่ายในครอบครัวโดยการปลูกผัก เลี้ยงปลา 

และกิจกรรมสร้างอาชีพ เพื่อให้เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดีติดตัวไปเมื่อเรียนจบ  

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากการเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาเยาวชน และกิจกรรมเวทีเสวนาที่จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร  

ไทยพาณชิย ์จำกดั (มหาชน) ขา้พเจา้ไดบ้รูณาการแนวคดิดงักลา่วเขา้สูก่ารเรยีนการสอน 

บทเรียนความสำเร็จ

ในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดการการเรียนรู้

โดย นางศิวพร แย้มแตงอ่อน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษา

นางศิวพร แย้มแตงอ่อน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ตนเองสอน และขยายผลสู่บุคลากร  

ในโรงเรยีนผา่นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจนเกดิเปน็กลุม่ชมุนมุตา่งๆ ทีร่ว่มกนัสรา้งกจิกรรม

ภายในโรงเรียนขึ้นด้วยการทำงานแบบ “พอประมาณ” คือรู้จักตนเองว่ามีศักยภาพ

อะไรบ้าง และใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 นอกจากนั้นยังได้เชิญวิทยากรมืออาชีพจากภายนอกมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง สำหรับอาชีพที่เลือกมาให้

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูน้ัน้ จะเปน็อาชพีที่ไม่ใชว้สัดอุปุกรณท์ียุ่ง่ยากซบัซอ้น นกัเรยีนสามารถ 

หาซื้อได้ง่ายและไม่แพง ทำอาหารให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทานที่บ้านได้โดยใช้วัสดุที่มี  

อยู่ในบ้านไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม และถ้าจะนำไปประกอบเป็นอาชีพก็ไม่ต้องลงทุนมาก พอที่

กำลังตนเองจะทำได้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินคนอื่น เช่น อาชีพการทำหอยทอด กะหรี่ปั๊บ   

ขนมกุยช่าย ขนมปั้นขลิบ สาคูไส้หมู การแปรรูปสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เป็นต้น   

โดยบางครั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี   

และเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลมาสอนให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียน 

“แต่ละกิจกรรมก็ล้วนเกิดจากความคิดของเขา  

ที่มองเห็นศักยภาพจากสิ่งรอบตัว  

โดยมีครูคอยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด  

และลงมือทำ” 

ด้วยการเรียนรู้ “แบบพอเพียง” จากประสบการณ์จริงเหล่านี้ ทำให้เด็กๆ   

หนองรีฯ สามารถนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และสร้างเป็นอาชีพ

ติดตัว อันจะนำไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่มี  

ในท้องถิ่นมาผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย พึ่งตนเอง และเพิ่มมูลค่า

ให้กับวัสดุในท้องถิ่น เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม   

ได้ฝึกทักษะและรับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่น เห็นแนวทาง

ในการประกอบอาชีพในอนาคต ทำให้มีความรู ้ รอบคอบในการทำงาน มีความอดทน   

รบัผดิชอบ มีการแบ่งปันและสามัคคีภายในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันข้าพเจ้าได้เปิดวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ ๓ และกิจกรรมชุมนุมวิถีชีวิตพอเพียง โดยได้ฝึก

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทำโครงงานอาชีพ ฝึกให้นักเรียนคิด

วิเคราะห์การปฏิบัติงานโดยให้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิติ และฝึกถอด  

บทเรียนโดยตอบโจทย์ ทำอะไร ทำทำไม ทำไปเพื่ออะไร อะไรคือแรงจูงใจที่อยาก  

จะทำ เป็นต้น 

หลังจากที่นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้แล้ว จึงได้ร่วมกันคิดและจัดระบบ  

งานที่ทำและมีอยู่แล้วเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานบ้านพ่อพอเพียง ฐานข้าวของพ่อ   

ฐานจุลินทรีย์เพื่อชีวิต ฐานป.ปลาพอเพียง ฐานสวนครัวลอยฟ้า ฐานสมุนไพรใกล้ตัว 

ฐานคนเอาถ่าน (เตา “อิวาเตะ”) ฐานเรื่องกล้วยๆ ฐานมีอะไรในกอไผ่ เป็นต้น   

โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมแต่ละฐาน และสามารถวิเคราะห์ ได้ว่า  

มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันอย่างไร ใช้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมอะไร 

และเมื่อคนในชุมชนมาขอดอกและใบขี้เหล็ก มะขาม ดอกแค นักเรียนและครูจึงได้

แนวคิดไปทำโครงการถนนกินได้ ชุมชนนำโดยผู้ใหญ่บ้าน และอบต. ก็ให้ความร่วมมือ

ช่วยกันปลูกต้นไม้ที่สามารถเก็บใบ ดอก ผล กินได้ปลูกริมถนนทั่วไปทั้งตำบล 
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ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ 

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

งานเกษตร และเป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเกษตร ข้าพเจ้าได้สอนให้นักเรียนปลูกผัก 

เลี้ยงปลาไว้รับประทาน เพราะนักเรียนส่วนมากเป็นเด็กจากต่างจังหวัดอาศัยอยู่ใน  

ห้องแถวและในบ้านพักของโรงงาน เด็กๆ ก็จะช่วยกันปลูกผักสวนครัวไว้ที่โรงเรียน 

เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก มะเขือ ฯลฯ เมื่อมีผลผลิต นักเรียนก็จะเก็บเอาไป

ประกอบอาหารที่บ้าน ข้าพเจ้าก็จะบอกให้เขาเก็บเอาไปเท่าที่ต้องการเท่านั้น ไม่ต้อง

เก็บเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วปล่อยให้เน่า นอกจากนั้นก็นำมาประกอบอาหารกลางวัน  

ของนักเรียนที่มาช่วยงานและนักเรียนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารทาน โดยข้าพเจ้าจะเอา  

หม้อหุงข้าว อุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร ซื้อข้าวสารและเครื่องปรุงไว้ให้ นักเรียน  

ก็เก็บผลผลิตที่ปลูกและเลี้ยงไว้นำมาประกอบอาหารรับประทานกัน บางครั้งนักเรียน

ช่วยงานตอนเย็น ก็จะทำทานกันก่อนกลับบ้านด้วย  

ในการประกอบอาหารมื้อเที่ยง หากมีผลผลิตเหลือมาก ข้าพเจ้าจะให้นักเรียน

เก็บใส่ถังไปวางไว้ให้คุณครูในโรงเรียน โดยให้หยิบเอาเองตามความต้องการ นักเรียน

เล่าว่าคุณครูบางคนเคยถามว่าทำไมไม่ใส่ถุงให้เลย เขาก็ตอบไปว่า “เราจัดให้ เราก็  

ไม่ทราบว่าครูแต่ละคนต้องการอะไร ถ้าเราให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ เขาก็เอาไปทิ้ง

ทั้งๆ ที่คนอื่นอาจจะต้องการก็ได้ ก็เลยนำมาให้หยิบกันเอง เอาเท่าที่ตัวเองต้องการ” 

ข้าพเจ้าและนักเรียนจึงได้ปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอด 

แผนการเรียนการสอนเรื่องความพอเพียงในโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์นั้น 

ไม่ได้เขียนออกมาเป็นตำราหรือถอดมาเป็นหลักสูตร แต่ทั้งครูและเด็กในโรงเรียน  

หนองรีฯ ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติสู่แนวทางแห่งความพอเพียงนี้  

ไปพร้อมๆ กัน  

การสอดแทรกเรื่องพอเพียง เช่น การสอนวิธีปลูกผักด้วยเงื่อนไขของความรู้ว่า 

ควรปลูกผักชนิดใดในพื้นที่แบบไหน เน้นให้เด็กรู้จักตนเอง รู้ว่าพื้นที่ว่างรอบๆ บ้าน  

“กิจกรรมลดรายจ่าย   

โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนขึ้นใช้เอง” 

หรอืในโรงเรยีนควรนำมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ไดอ้ยา่งไร และมคีวามพอประมาณ โดยผกั 

ที่ปลูกไม่ได้หวังว่าจะต้องนำไปขายได้ราคาแพง แต่อย่างน้อยๆ คือปลูกไว้ทานเอง  

ที่บ้าน ไม่ต้องไปซื้อหา หากผู้ปกครองกลับจากการทำงานในโรงงานมืดค่ำ ก็สามารถ  

นำผักที่ปลูกไว้มาทำอาหารให้ครอบครัวทานร่วมกันได้  

กิจกรรมด้านเกษตรที่เด็กๆ และครูได้ร่วมกันคิด ล้วนแฝงไปด้วยหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถทำลายปัญหาและข้อจำกัดของการทำงานลงได้

ด้วยเงื่อนไขของการลงมือทำงานด้วยความรู้ คือโครงการผักสวนครัวลอยฟ้า จากแรง

บันดาลใจที่เห็นผักสวนครัวและสมุนไพรที่ปลูกไว้ในโรงเรียนออกดอกผลงอกงาม ทำให้

เด็กๆ นำวิธีปลูกที่ได้รับความรู้จากโรงเรียนมาลองทำที่บ้าน แต่ด้วยความจำกัดของ

พื้นที่ซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณห้องแถว และไม่มีพื้นที่ว่างในบริเวณบ้าน  

มากนกั ทำใหเ้กดิความคดิรว่มกนัวา่ ผกับางชนดิสามารถเจรญิงอกงามในพืน้ทีจ่ำกดัได้ 

จึงลองนำผักมาปลูกใส่กระถาง บางคนก็บอกว่าไม่มีที่วางกระถาง จึงลองหาที่แขวน

กระถางผักแทน ทำให้พืชผักเหล่านี้กลายเป็นกระถางไม้ประดับ ที่นอกจากจะเพิ่มความ

สวยงามให้กับบ้านแล้ว ยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้อีกด้วย  

อีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจก็คือ กิจกรรมลดรายจ่าย โดยการผลิต

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนขึ้นใช้เอง อาทิ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า สบู่สมุนไพร แชมพู 

ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะเน้นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีใน

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะประหยัดค่าวัสดุแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า  
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ให้กับวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอีกด้วย เช่น ลูกมะกรูด บางบ้านก็ปล่อยให้หล่นเน่า

ไม่มีค่า เมื่อนักเรียนไปขอมาหมักก็เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจาน ทำให้

มะกรูดมีค่ามากขึ้น เมื่อนักเรียนผลิตเสร็จแล้ว ก็นำน้ำยาล้างจานไปแบ่งปันให้เจ้าของ

มะกรูด ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม มีน้ำใจ และรู้จักแบ่งปัน เป็นต้น  

ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทางโรงเรยีนไดท้ำโครงการดว้ยงบประมาณจากชมุชน 

ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน มีการเชิญวิทยากรมืออาชีพมาให้ความรู้

และฝึกปฏิบัติให้นักเรียน โดยให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความชอบ

ของตนเอง อาชีพที่เลือกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นั้น จะเป็นอาชีพที่ไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์  

ที่ยุ่งยากซับซ้อน นักเรียนหาซื้อได้ง่ายและไม่แพง หรือนำมาจากที่บ้านได้โดยไม่ต้อง  

ไปซื้อหามาเพิ่ม และเป็นอาชีพก็ไม่ต้องลงทุนมาก พอที่กำลังตนเองจะทำได้โดยไม่ต้อง

ไปกู้ยืมเงินคนอื่น 

การออกแบบการเรียนรู้

คิดจากการมองเห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆ ด้วยการนำกิจกรรม  

ลดรายจ่ายโครงการสร้างอาชีพ มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจใคร่เรียนรู้ ซึ่งแต่ละ

กิจกรรมก็ล้วนเกิดจากความคิดของเขาที่มองเห็นศักยภาพจากสิ่งรอบตัว โดยมีครูคอย

กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและลงมือทำ ด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปบูรณาการใช้ในชีวิตจริง 

กระบวนการและขั้นตอน

ข้าพเจ้าสอนเด็กด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการเล่าถึงความพอเพียง อย่างการใช้เงิน  

ในชีวิตประจำวัน ชวนคิดว่ามีเหตุผลหรือไม่ สิ่งไหนสมควรซื้อหรือไม่สมควรซื้อ พ่อแม่

ทำงานหนักในโรงงานเพื่อนำเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน วันละ ๔๐ บาท ค่ารถก็  

ไม่ต้องจ่ายเพราะนั่งรถรับส่งของโรงเรียน ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ทุกคนลองหยอดกระปุก

ออมสินวันละ ๑๐ บาท แล้วแนะว่าถ้าหากวันไหนพ่อแม่ไม่มีเงินให้ เงิน ๑๐ บาท  

ที่เก็บไว้นี้ก็จะมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่ของพวกเขาได้ ผักสวนครัว  

ที่เราปลูกไว้ก็นำไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหารได้ เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว 

นอกจากนี้ยังมีวิธีให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั่งล้อมวงคุยกัน ผลัดกันมาเล่าถึง

วิถีชีวิตของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เพื่อร่วมกันเรียนรู้การรู้จักตนเอง อย่างเด็กบางคน

สามารถปลูกข้าวทำนาได้ ก็ได้เล่าถึงวิธีการทำนาที่แตกต่างกันในแต่ละภาค ตัวอย่าง 

เช่น ครูเป็นคนภาคใต้ก็มีวิธีการทำนาและปลูกข้าวโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างจากเด็กๆ 

ในภาคอีสานและภาคเหนือ ทำให้พวกเขาสนุกและเกิดการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตทั้งของ

ตนเองและเพื่อนๆ หรือหากเด็กคนไหนที่ทำนาและปลูกข้าวไม่เป็น เพื่อนๆ ที่ทำเป็น  

ก็มาช่วยกันสอน และชวนกันร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวในโรงเรียน “ชวนกันมาทำนา

ด้วยวิธีง่ายๆ ในโรงเรียน คือช่วยกันขุดดินแล้วนำพลาสติกปูทับลงไป ใส่ดิน ใส่น้ำ   

ให้เด็กๆ ช่วยกันเหยียบย่ำให้เป็นโคลน เด็กบางคนก็มาบอกว่า บ้านหนูมีต้นข้าวที่แม่

หว่านไว้ และก็นำพันธุ์ข้าวเหล่านั้นมาให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนช่วยกันดำ เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้

ร่วมกัน และจากความพยายามเหล่านี้ เมื่อข้าวออกรวง ทุกคนก็ช่วยกันเกี่ยวข้าวที่ปลูก  

ไว้เองด้วยความภาคภูมิใจ 

การเรียนรู้ “ความพอเพียง” จากประสบการณ์จริงเหล่านี้ ทำให้เด็กๆ หนองรีฯ 

สามารถนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และสร้างเป็นอาชีพติดตัว อันนำ

ไปสู่การมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ในอนาคต 

“ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ผ่านการทำโครงงานอาชีพ” 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“นักเรียนสมัยนี้เรียนหนังสือแบบลอยๆ ไม่ได้คิดหวังอะไรมากมาย ก็แค่ให้ได้  

มาโรงเรียนเหมือนคนอื่นๆ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต เพราะคงคิดว่าเรื่องที่เรียนยังอยู่  

ไกลตวัมาก จงึไดค้ดิเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาจดัการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการ 

เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการปฏิบัติจริง ที่เป็นหลักของการ  

จัดกระบวนการเรียนรู้ และนำประเด็นความสนใจของผู้เรียนมาร่วมคิดด้วยกัน เพื่อให้

พวกเขาเกิดความอยากรู้ อยากเรียน และคิดเป็น ทำเป็น” 

 

โรงเรียนวชิรธรรมสถิตเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมือง  

กึ่งชนบท นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จากการเรียนการสอนทำให้

สามารถรู้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน ครอบครัวของนักเรียน ชุมชน ปัญหาที่พบก็คือ  

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งส่งผลที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการกิน 

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นที่ดินทำการเกษตร 

ผู้คนมีรายได้น้อย ปัญหาค่านิยม ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้จ่าย การประกอบอาชีพ   

ลมื “รากเหงา้ของตัวเอง” ซึ่งส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน ส่งผลถึงครูผู้สอน และส่งผลต่อ

โรงเรียน  

แรงบันดาลใจ

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ทำให้เกิดแรงศรัทธา และ

เห็นประโยชน์ในการที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ อีกทั้ง  

เกิดจากสภาพปัญหาของครอบครัว จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่สอดแทรกหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้ไปในกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเชือ่มโยงกบัสาระแกนกลาง 

และสาระท้องถิ่น เพื่อที่จะให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัว

ได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน 

บทเรียนความสำเร็จ

ในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดการการเรียนรู้

โดย นางสวลี มีสวัสดิ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษา

นางสวลี มีสวัสดิ ์
 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต จังหวัดพัทลุง 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตร นโยบายของโรงเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน   

และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นในศักยภาพของ

ตนเอง และเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวเอง จึงได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ด้วยตัวเอง และสามารถหาแนวทาง

ให้กับตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีผล 

มาจากจิตใจ โดยสอดแทรกเอาแนวคิดพอเพียงเข้าไปในทุกเนื้อหาสาระ  

ในแต่ละกิจกรรม นักเรียนจะต้องฝึกการวิเคราะห์ตนเอง ครอบครัว ชุมชน   

และนำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับตัว และวางแผนในการดำเนิน

กิจกรรม โดยต้องคิดว่าจะทำเรื่องอะไร ทำไมจึงเลือกทำกิจกรรมนั้น ถ้าจะประสบ

ความสำเร็จจะต้องให้ใครเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ด้วย ในการทำกิจกรรมนั้นจะต้องมีความรู้

เรื่องใดบ้าง และจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน ใครจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ จะมี

กระบวนการดำเนินการอย่างไร จะเกิดผลอย่างไร และจะนำไปปรับใช้กับชีวิต  

ตัวเองอย่างไร เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละคนก็นำเสนอองค์ความรู้  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติม พร้อมประเมินผลการจัดกิจกรรม

ทั้งผลบวกและผลลบ เพื่อปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป  

สิ่งที่ ได้เรียนรู้คือนักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูได้องค์ความรู้ ใหม่  

จากนักเรียน ผู้ปกครอง ได้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้ปกครอง 

“ให้พวกเขาเกิดความอยากรู้ อยากเรียน   

และคิดเป็น ทำเป็น” 

ผู้เขียนได้บอกให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนของเราเป็นสถานศึกษาพอเพียง   

และเป็นแกนนำโรงเรียนครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน “นักเรียนจะนำเนื้อหาใน  

วิชาเรียนของเราให้เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและครอบครัว  

สุขภาวะในโรงเรียนได้อย่างไร” คำถามชวนคิด ชวนคุยนี้ กระตุ้นให้นักเรียนได้ “คิด”  

ในการคดิครัง้นี ้นกัเรยีนตอ้งฝกึการ “คดิเชือ่มโยง” โดยตอ้งอาศยั ”ความรูเ้ดมิ” 

ที่มีอยู่ ทั้งเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน เพื่อให้เกิด “ความรู้ ใหม่” และจากการระดม  

ความคิดของนักเรียนภายในห้องเรียนของนักเรียนและการให้ข้อเสนอแนะของผู้สอน 

ผลสรุปก็ได้ประเด็นที่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคำตอบที่เข้าประเด็นมากที่สุด 

คือ “การปลูกพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ” 

“การปลูกพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงอย่างไร” ประเด็นคำถามนี้เป็นการตรวจสอบว่าข้อสรุปที่ได้มานั้น นักเรียน  

มีความเข้าใจถ่องแท้มากน้อยเท่าไร 

“ได้ลดรายจ่ายครอบครัวค่ะ”  

“ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ” 

“นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเอง ได้เรียนรู้ครอบครัว ชุมชน  

และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  

และความรู้ที่ได้นั้นจะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป” 
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“ลดการซื้อปุ๋ยเคมี”  

“ได้พืชผักปลอดสารพิษ”  

“ได้สุขภาพที่แข็งแรง”  

“ได้ความอดทน”  

“เอาไปขายได้ค่ะ”  

“เอาไปฝากเพื่อนบ้านค่ะ” 

“ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น”  

คำตอบที่นักเรียนช่วยกันตอบนั้น ผู้เขียนไม่ได้หวังให้นักเรียนต้องตอบได้ครบ

องค์ประกอบ และได้บอกนักเรียนว่า “นักเรียนเก็บคำตอบนี้ไว้ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้

ครูจะใช้คำถามนี้ถามนักเรียนอีกครั้ง”  

“จะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวของเรามีส่วนร่วมและร่วมรับรู้กับ

กิจกรรมดีๆ ที่นักเรียนร่วมกันคิด” ครูถาม 

“ให้ผู้ปกครองมาร่วมประเมินผลด้วยค่ะ”  

คำตอบที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่ยังไม่ตรงประเด็นทั้งหมด   

ผู้เขียนจึงเสนอทางเลือกให้กับนักเรียน 

“เราย้ายแปลงเกษตรของนักเรียนจากที่โรงเรียนไปไว้ที่บ้านนักเรียนดีไหม”  

ให้นักเรียน “มีความภูมิใจ”  

ว่าเป็นความคิดที่ตัวเอง “ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน” 

“ดีครับ/ดีค่ะ” นักเรียนในห้องเรียนจำนวน ๒๕ คนเห็นด้วยกับข้อเสนอของ  

ผู้เขียน แต่มี ๒ คนที่ไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อสอบถาม ปรากฏว่าที่บ้านไม่มีพื้นที่ว่าง  

ที่จะทำแปลงปลูกผัก  

แต่แล้วก็มีเพื่อนในห้องคนหนึ่งส่งเสียงแทรกเข้ามา “..ก็ปลูกในกระสอบก็ได้นี่ 

ไม่เห็นยากเลย...” ในที่สุดปัญหาเรื่องสถานที่ก็ได้หมดไป ด้วยการร่วมกันคิดของ

นกัเรยีนเอง  

อันที่จริงการที่ให้นักเรียนปลูกผักที่บ้านนั้น ผู้เขียนได้คิดวางแผนไว้ก่อนแล้ว

เพราะมองเห็นว่าสภาพพื้นที่ในการปลูกไม่เอื้ออำนวยและเรื่องเวลาในการดูแลพืชผัก 

แต่เพื่อให้นักเรียน “มีความภูมิใจ” ว่าเป็นความคิดที่ตัวเอง “ร่วมกันคิด ร่วมกัน

วางแผน” ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของตนเอง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าจะส่งผลดีต่อการจัด

กิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และ “ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้” 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และ

การจัด “เวทีการเรียนรู้” ภายนอกห้องเรียน สิ่งที่ผู้เขียนเห็นพัฒนาการของนักเรียน

อย่างชัดเจนคือกระบวนการคิดของนักเรียน ไม่ว่าจะวางแผน การเตรียมการในการ  

จัดกิจกรรม ความรับผิดชอบ ความสุขของนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมกันทำกิจกรรม 

และสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมคือ ครอบครัวที่นักเรียนมีความสัมพันธ์  

ในครอบครัวที่ดี พ่อแม่รู้จักที่จะเอาใจใส่ลูก ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการ

จัดกิจกรรม ลูกจะเป็นคนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีด้วย  

ดังนั้น ผู้เขียนก็คงจะยึดหลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งนักเรียน  

ผู้ปกครองและคนในครอบครัวของนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จะ “ขยายผล” ให้ลง  

ไปสู่ “ชุมชน” โดยหวังผลให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนที่มีองค์ความรู้อยู่จำนวนมาก 

ได้ “ถ่ายทอดภูมิปัญญา” ให้แก่ลูกหลานของตัวเอง และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป้าหมายหลักของผู้เขียนก็ยังคงอยู่ที่   

“ผู้เรียน” เพราะผู้เขียนคิดว่ากิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเอง ได้เรียนรู้

ครอบครัว ชุมชน และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และความรู้ที่ ได้นั้น  

จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยมหาดไทย จังหวัดชลบุรี เพราะนั่นทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจ  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จากแต่เดิมที่ได้ยินหลายคนพูดถึง แต่ยัง  

ขาดความเขา้ใจทีช่ดัเจน ประกอบกบัการเหน็ในหลวงของเรา ทา่นทำงานเพือ่ประชาชน 

โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะทำอะไรเพื่อตอบแทน

คุณแผ่นดินบ้าง 

หลังจากการอบรม ข้าพเจ้าได้แนวคิดและนำกลับไปพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยสอดแทรกทั้งในเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการสอน และข้าพเจ้าก็ทำตัวเป็นแบบอย่าง

ให้นักเรียนเห็นว่าสิ่งที่ครูสอน ครูก็สามารถทำได้เช่นกัน”  

 

ข้าพเจ้าเป็นครูคนหนึ่งของโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมที่ได้น้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ  

และเทคโนโลยีของทุกระดับชั้น รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เริ่มต้นจากการให้

นักเรียนวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์เพื่อนในห้องเรียน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของ

บุคคลและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจากใจจริง 

นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงแล้ว ข้าพเจ้ายังเป็นผู้รับผิดชอบ  

ในการจัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมน้อมนำสู่วิถีพอเพียง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม โดยมีคณะครูและนักเรียนของ

โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน ๓๓๐ คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต ข้าพเจ้ามีแนวคิด  

ในการนำความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนตามบริบทที่เราอยู่มาจัดกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้จำนวน ๘ ฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านคณะวิทยากรจากศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง แต่ละฐานประกอบด้วย  

รู้จักตนเองเข้าใจผู้อื่น

สู่วิถีความพอเพียง

โดย นางสาวฮุสนา เงินเจริญ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวฮุสนา เงินเจริญ 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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ฐานที่ ๑ แฝกนั้นสำคัญไฉนและได้อะไรจากหมูหลุม เป็นการเรียนรู้และลงมือ

ปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อช่วยในการพัฒนาดินให้สามารถ

ปลูกพืชผักให้เจริญงอกงาม และการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อเอาปุ๋ยไปใส่ในแปลงเกษตร  

ที่เราพัฒนาดินในโรงเรียน  

ฐานที่ ๒ ชุมนุม ป.ปลา เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

เนื่องจากพื้นที่ในชุมชนเป็นดินลูกรัง ดินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และใช้พื้นที่ในการ

ดำเนินการน้อย สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครอบครัว  

ฐานที ่๓ มหัศจรรย์แห่งถ่าน เปน็การเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัเิกีย่วกบัการเผาถา่น 

โดยใช้ถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร เนื่องจากพื้นที่ในโรงเรียนและชุมชนมีไม้ไผ่และเศษไม้  

เป็นจำนวนมาก ประกอบกับชาวบ้านยังใช้ถ่านในการหุงต้มอาหารในชีวิตประจำวัน  

จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อทำใช้เองในครัวเรือน 

ฐานที่ ๔ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำ

ชีวภาพไว้รดพืชผักในสวนผลไม้ ในแปลงผัก และในไร่ รวมทั้งทำสมุนไพรไล่แมลง  

เอาไว้ฉีดพ่นไล่แมลงในสวนในไร่ เนื่องจากในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ผู้ปกครอง  

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  

“ข้าพเจ้าก็ทำตัวเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็นว่า  

สิ่งที่ครูสอน ครูก็สามารถทำได้เช่นกัน” 

ฐานที่ ๕ โลชั่นน้ำมันมะพร้าว เป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ

โลชั่นทาผิวจากมะพร้าวที่เรามีอยู่ตามบ้านเรือนและหาง่ายในชุมชน เป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและทำให้ผิวพรรณดี  

ฐานที่ ๖ ถั่วงอกมหัศจรรย์ เป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะ

ถั่วงอกอย่างง่ายไว้รับประทานในครัวเรือน และสามารถทำจำหน่ายได้  

ฐานที่ ๗ แชมพูมะกรูด เป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำแชมพู

สระผมจากผลมะกรูดที่มีตามบ้านเรือน เพื่อช่วยดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพผมที่ดีและ

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

และฐานที่ ๘ สบู่ถ่าน เป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสบู่ก้อน

จากถ่านไม้ ไผ่ที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงแล้วนำมาบดให้ละเอียด นำมาเป็นส่วนผสม  

ในการทำสบู่ก้อน เพื่อช่วยดูดซับสิ่งสกปรกและสารพิษที่ผิวหนังและตามร่างกาย   

และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย  

หลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน  

ชำฆ้อพิทยาคมส่วนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ดำเนินชีวิตทันที และบางส่วนก็เริ่มปรับเปลี่ยนตามมาภายหลัง เริ่มจากการรู้จักคิด

วางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนลงมือทำงาน รู้จักพอประมาณกับตนเอง  

“ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง   

มีประสบการณ์โดยตรง รู้และเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน” 
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และภูมิสังคมรอบตัว โดยอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุและผลของการกระทำ  

และมภีมูคิุม้กนัในการทำสิง่นัน้ ไมก่ระทำโดยประมาท รูจ้กัใชจ้า่ยอยา่งประหยดัมากขึน้ 

ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและในครอบครัว รวมทั้งการทำแชมพู โลชั่นน้ำมันมะพร้าว   

สบู่ก้อนไว้ใช้เองและรู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น ตลอดจนช่วยผู้ปกครองหารายได้เสริม  

จากการปลูกผัก การเลี้ยงปลาดุก การเผาถ่านขาย  

อีกทั้งยังเกิดความตระหนักในการช่วยดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

ในโรงเรียนและชุมชน โดยการลดการใช้สารเคมีในสวนผลไม้และในการทำการเกษตร

ต่างๆ โดยการทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง สิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะครูและนักเรียนนี้ แม้จะเป็น  

ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการ  

ปลูกฝังคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต  

ของพวกเขา ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่โรงเรียน  

และชุมชน ทำให้พวกเขารู้จักใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

จากการจัดกิจกรรมการสอนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จัก

ตนเองและเขา้ใจผูอ้ืน่ ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ รูจ้กัชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

มีจิตอาสา ทำงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าตัวเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดในการ

พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน  

แต่ก่อนในการทำงานทุกอย่าง ข้าพเจ้าจะมีการวางแผนงาน เตรียมการ  

ล่วงหน้าก่อนเสมอ แต่ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าก็ยังขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง   

และการมภีมูคิุม้กนั ทำให้การทำงานมีปัญหาตามมาภายหลัง  

หลังจากที่ข้าพเจ้านำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมองบริบทของโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร และจะ

สอนนักเรียนอย่างไรให้อยู่อย่างพอเพียง ด้วยการนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาใช้ประโยชน์  

ในการเรียนการสอน ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ประกอบกับข้าพเจ้าเองเริ่มปรับเปลี่ยน

วิธีคิดในการทำงานของนักเรียน ความสำเร็จก็เริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์การแบ่งกลุ่มกันทำงานที่นักเรียนที่เรียนเก่งจะรวมกลุ่มกัน

แล้วทิ้งนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบไว้ด้วยกัน ทำให้เพื่อน  

ไม่สามารถส่งงานได้ครบ หรือส่งงานได้แต่ผลงานไม่ดีเท่าที่ควร ข้าพเจ้าได้ให้แง่คิด  

แก่นักเรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานกลุ่มว่า  

“ให้รู้จักตนเองก่อนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ ฐานะ

เศรษฐกิจ อุปนิสัย พื้นฐานครอบครัว และรากเหง้าของตนเอง และรู้จักเข้าใจผู้อื่น 

เข้าใจความแตกต่างของเพื่อนในทุกด้านเช่นเดียวกัน รู้จักพอประมาณในความสามารถ

ของแต่ละบุคคล การแบ่งหน้าที่กันทำงานให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ การใช้

วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลในการ

ทำงาน และคิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างหลักการมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไข

ความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรม” เมื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจ เขาก็จะช่วยเหลือคนอื่น  

มากขึ้นตามไปด้วย โดยในระยะแรกครูต้องช่วยเน้นย้ำความคิดเขาบ่อยๆ  

ในการสอนนักเรียนชั้น ม.๓ เรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ข้าพเจ้าออกแบบ  

การจดัการเรยีนรู ้ โดยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารเลีย้งปลาดกุในบอ่พลาสตกิ เนือ่งจากพืน้ที่

ทีเ่ราอยูเ่ปน็ดนิลกูรงับนเนนิเขา จงึไมส่ามารถเลีย้งปลาในบอ่ดนิธรรมดาได ้และใชพ้ืน้ท่ี 

ในการเลี้ยงไม่มากนัก งบประมาณไม่มาก ใช้ไม้ไผ่ที่มีในชุมชน ไม่ต้องซื้อ ซึ่งนักเรียน
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สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ นอกจากจะได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแล้ว 

ข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ ๔ - ๕ คนตามความสมัครใจ เพื่อไปศึกษา

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ จากสถานที่จริงที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนอกเวลาเรียน 

ซึ่งเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

ของจริง มีประสบการณ์โดยตรง รู้และเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน และถ้าแหล่งเรียนรู้ใด 

ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ก็ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต   

และจดัทำเปน็รปูเลม่รายงานเพือ่นำมาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นๆ ทำใหพ้วกเขามคีวามรู้ 

เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชน และใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 

สำหรับการสอนเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชั้น ม.๔ ข้าพเจ้า

ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร หลังจากนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ลงมือสอนนักเรียนด้วยตนเอง 

นอกจากนี ้ ข้าพเจ้ายังสอนนักเรียนทำน้ำยาล้างจานสับปะรด ทำแชมพูมะกรูด   

ทำครีมนวดผมดอกอัญชัน ทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนขมิ้นไว้ใช้ในครอบครัวเพื่อเป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการพึ่งพาตนเองด้วยการชักชวนสมาชิกในครอบครัวให้มา  

ช่วยกันทำ และเมื่อทำเสร็จแล้วก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ 

การปลูกผักในแปลงสาธิตและการปลูกผักในกระถางก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง  

ที่ข้าพเจ้าได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาดินของโรงเรียนและดินในพื้นที่บ้าน  

ของนกัเรยีนเอง เนือ่งจากวา่พืน้ดนิในโรงเรยีนและชมุชนเปน็ดนิลกูรงั ถา้ไมม่กีารปรบัปรงุ 

และพัฒนาดิน จะทำให้ไม่สามารถปลูกพืชผักและผลไม้ได้ จึงมีการสอนเรื่องการ

ปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ยชีวภาพก่อนการลงมือปลูก การปลูกหญ้าแฝกช่วยในการซับน้ำ 

ทำให้ดินร่วนซุย และการทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เมื่อนักเรียนมีความรู้ในการ

ปรับปรุงดินแล้ว เขาก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านของตน ถ้าบ้านใครมีพื้นที่ก็ปลูกผัก

ลงดินเลย หากบ้านใครไม่มีพื้นที่ก็ให้ปลูกผักในกระถางได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ

ของโรงเรียนคือ “ผักสวนครัวรั้วกินได้ ลูกปลูกให้แม่ เหลือเผื่อแผ่ชุมชน” ซึ่งเป็น

นโยบายของผู้อำนวยการในการให้นักเรียนทุกคนได้ปลูกผักไว้รับประทานที่บ้าน ไม่ว่า  

จะปลูกมากหรือปลูกน้อยตามแต่บริบทที่บ้านของนักเรียนเอง เพื่อเป็นการประหยัด 

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลรักษา และสามารถแบ่งปัน

ให้ผู้อื่น ก่อให้เกิดมิติทางด้านสังคมเพิ่มขึ้นด้วย  

“รู้จักใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง” 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“ทำไมผมถึงเชื่อมั่นและเกิดแรงบันดาลใจว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง” จะช่วยพยุงและแก้ปัญหาสังคมได้ ผมเห็นว่าปัญหาการคิดก็ต้องแก้ด้วย  

การคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการคิดด้วยบริบทของไทย ที่ช่วยสร้าง

วิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบรัดกุมอยู่ ในตัว ดังนั้น ถ้าทุกคนนำหลัก

ปรัชญาไปใช้ ปัญหาในเชิงการอนุรักษ์และเปลี่ยนถ่ายทางวัฒนธรรมก็ไม่เกิด แต่จะ

เป็นการกลมกลืนที่แนบเนียนอย่างช้าๆ ไร้ปัญหา ผมเข้าใจว่า หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การต่อต้านวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เป็นการคิด

และตัดสินใจรับสิ่งดังกล่าวเข้ามาอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สร้างความ 

เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ผมอ่านความหมายของหลักปรัชญาทั้ง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขครั้งใด 

รู้สึกมีความสุข และปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์  

ปัญหาของผมในตอนนี้คือ ทำอย่างไรจะปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยการคิด  

และตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

นายชวลิตร วรรณดี 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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เ รื่ อ ง เ ล่ า จ ากคุณครูพอ เพี ย ง 

การออกแบบกิ จกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน 
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ทำไม

เมื่อปัญหาในสังคมอยู่ท่ามกลางวิกฤติทางวัฒนธรรม สังคมไทยทุกภาคส่วน

ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้นการปะทะกันระหว่างวิถีไทยกับวิถีต่างชาติ  

จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ซึ่งผมมองว่าแนวคิดหรือนโยบายที่ออกมารับมือกับ

ปัญหาดังกล่าวจะต้องมีความสำคัญระดับชาติ อาจเป็นนโยบายของรัฐ วาระแห่งชาติ 

หรือแนวคิดปรัชญาจากบุคคลสำคัญที่คนไทยให้ความรัก ความศรัทธาอย่างแรงกล้า  

ถงึจะรบัมอืกบัปญัหาดงักลา่วได ้ โครงการวจิยัเศรษฐกจิพอเพยีงของสำนกังานทรพัยส์นิ 

ส่วนพระมหากษัตริย์ที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมา สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของ  

สังคมไทยได้ หลักปรัชญานี้เป็นหลักแห่งการคิดในการดำเนินชีวิตภายใต้บริบทของ

สังคมไทย ที่สามารถใช้เผชิญกับปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัย 

ขอเพียงทุกคน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หรือระเบิดจากภายใน 

ทำอย่างไร

สังคมไทยหรือหน่วยงานระดับโรงเรียนต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัย  

พอเพียงคือ “การนำหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิธีคิด 

ก่อนตัดสินใจกระทำการใดๆ ในทุกเรื่อง” ที่ผมมีความเห็นเช่นนี้เพราะผมเชื่อว่า 

พฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกย่อมมาจากการตัดสินใจทุกครั้ง 

ซึ่งก่อนการตัดสินใจ มนุษย์ทุกคนย่อมคิดไตร่ตรองก่อน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่  

การต่อต้านวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ เป็นการคิดและตัดสินใจ  

รับสิ่งดังกล่าวเข้ามาอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น  

อะไร

สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะคนไทยยินดีรับเอา

วัฒนธรรมต่างชาติอย่างหลงใหล แต่หลงลืมรากเหง้าที่งดงามภายใต้บริบทของ

ประเทศอย่างไม่สนใจไยดี ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง   

การได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอยู่ ในโรงเรียน มีโอกาสสัมผัสคลุกคลีกับนักเรียน  

อยู่แทบทุกวัน ทำให้มองเห็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนแทบทุกอิริยาบถ 

พฤติกรรมหลายๆ ด้านเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และดูจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

เป็นต้นว่า พฤติกรรมความฟุ่มเฟือยด้วยการบริโภคเกินความจำเป็น เช่น การใช้จ่าย

เงิน การใช้โทรศัพท์ พฤติกรรมการใช้เวลาไม่เหมาะสม เช่น การหนีเรียน เล่มเกม   

การเที่ยวกลางคืน พฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีของไทย เช่น การแต่งกาย 

เป็นต้น พฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน  

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้หากพิจารณาในวงกว้างแล้ว อาจสรุปสาเหตุได้ว่า  

“สังคมไทยยินดีรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามา แต่ขาดความพร้อมในการเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ นั้น” 

บทบาทครู

บนเส้นทางการสร้างอุปนิสัยพอเพียง

โดย นายชวลิตร วรรณดี 
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การเขียนบทร้อยกรอง” พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีองค์ความรู้ 

ทักษะกระบวนการ และเจตคติด้านการเขียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาได้อย่างเข้าใจ ชิ้นงานของนักเรียน

สะท้อนถึงกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผลไปสู่การตัดสินใจสร้างสรรค์ผลงาน 

๒. โครงการสานสัมพันธ์ วันทำบุญอบอุ่นทั้งตำบล เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อสร้าง

อุปนิสัยพอเพียงให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียน และเป็นเวทีที่นักเรียนได้มีโอกาสแสดง

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อหน้าภาคีเครือข่าย 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ผลการดำเนินโครงการพบว่า นักเรียนเกิดการ

พัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีขึ้น ได้เรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น และได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. โครงงานข้าวไม่ยาก หมากไม่แพง เป็นโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ที่กลุ่มเยาวชน “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก” ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงจิตอาสา  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดำเนินงานพบว่า นักเรียนรู้จัก  

นำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการตัดสินใจทุกขั้นตอน

กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนักเรียนและชุมชนที่รับบริการก็เกิดทักษะ  

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

“ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ใด  

จิตต้องอุบัติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ขึ้นในใจเสมอ” 

การปลูกฝังหรือสร้างทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง เป็นภาระโดยตรงสำหรับครูทุกคน สิ่งสำคัญประการแรกคือ ครูต้องเข้าใจ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถึงแก่นแท้เสียก่อน เพราะการเข้าใจเป็น

ประสบการณ์แฝงที่จะช่วยให้การออกแบบการเรียนรู้มีความง่าย ชัดเจน ไปสู่เป้าหมาย

ปลายทางอย่างตรงประเด็น ในที่นี้ ผมขอนำเสนอขั้นตอนกระบวนการง่ายๆ ๕ ขั้นตอน

ดังนี้  

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. คิดหารูปแบบการเรียนรู้ 

๓. ปูพื้นฐานหลักปรัชญา 

๔. เสริมคุณค่าด้วยกิจกรรม 

๕. ย้ำคิด ย้ำทำเป็นอุปนิสัย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง และเห็นรูปธรรมชัดเจน จากตัวอย่างความสำเร็จ

๑. การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ม.๑ เป็นการปลูกฝังหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตร ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “เขียนอย่างสร้างสรรค์ยึดมั่น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนการเรียนรู้เรื่อง “การเขียนเรียงความ   
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นอกจากหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผมถือว่าโชคดี  

ที่ ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษด้าน “งานส่งเสริมกิจการนักเรียน”   

ตามโครงสร้างของการกระจายอำนาจ ผมจึงมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนในการ

ทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผมได้ใช้ช่องทางดังกล่าวนี้ในการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง  

ให้แก่นักเรียน ด้วยการ “ย้ำคิด ย้ำทำ ทำซ้ำ” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ

กระทำสู่อุปนิสัย 

ครูจะทำงานได้ดีต้องมีตัวช่วย หลักสูตรสถานศึกษาคือหลักสำคัญของความ  

ยั่งยืน ซึ่งหากหลักสูตรสถานศึกษากล่าวถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้

แล้ว ก็จะส่งผลไปถึงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามลำดับ 

การออกแบบการเรียนรู้ถือเป็นสมรรถนะของครูผู้สอนที่มีความสำคัญยิ่ง ครูจะ

ต้องสามารถออกแบบและวางแผนถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ไปสู่นักเรียนตามตัวชี้วัดที่กำหนด และเมื่อเรียนรู้จนจบกระบวนการแล้ว ผู้เรียนต้อง

สามารถถอดบทเรียนได้ หากพบว่ายังไม่ได้ใช้หลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง ต้องย้อนกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง 

๔. โครงงาน “ยุวชนไกล่เกลี่ยสู่สมานฉันท์” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากทักษะ

กระบวนการคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้ โดยกลุ่มเยาวชนค้นพบ

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและในโรงเรียน แล้วเห็นว่าปัญหาทุกปัญหา

สามารถแก้ ไขได้ด้วยการเจรจา จึงอาศัยช่วงระหว่างการบ่มเพาะความขัดแย้ง   

นำคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งให้เกิดความสมานฉันท์   

จากผลการดำเนินงานพบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๒ ไม่มีปัญหา

นักเรียนทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน จากการถอดบทเรียนพบว่า นักเรียน  

ที่เกี่ยวข้องมีทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ไม่ประมาท รู้จักใช้เหตุผล   

มีภูมิคุ้มกัน มีความรอบรู้  

๕. โครงการ “วิเคราะห์ตนเองสัปดาห์ละครั้ง ชีวิตจะไม่พลาดพลั้งเหมือน 

วันวาน” โครงการนี้เกิดขึ้นจากการใช้หลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

แล้วมองเห็นข้อบกพร่องบางประการของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ ภายในโรงเรียน

จงึสรา้งเครือ่งมอืประเมนิตนเอง เปน็ลกัษณะสมดุพกตดิตวัสำหรบันกัเรยีน โดยกำหนด 

ให้นักเรียนใช้เวลาคาบโฮมรูมวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของตนเองในรอบสัปดาห์  

ที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินชีวิตในรอบสัปดาห์ถัดไป จากผลดำเนินการพบว่า 

นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ตนเองตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไข จุดเด่นอยู่ที่การรู้จักสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

“ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจา”  

ป
ระม

วล
บ
ท
เรีย

น


158 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง



160 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง160 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง160 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 161     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     161

ในการลงมือสอนต้องปูพื้นความเข้าใจ พร้อมไปกับการสร้างให้นักเรียน  

มีเจตคติที่ดี ถ้าจะต้องพาให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จนถึงขั้น “ระเบิดจากข้างใน” 

กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนอาจเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม จิตอาสา 

โครงงาน หรือการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆ ของนักเรียนก็ได้ ครูควรมีบทบาทส่งเสริม

และเป็นที่ปรึกษาให้เกิดการทำงานภายใต้หลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และควรสำรวจดูว่านักเรียนคนใดยังไม่ผ่าน หรือยังไม่ได้ทำงานเสริม เมื่อพบแล้ว  

ควรเปิดโอกาสให้มีเวทีแสดงออก หรืออาจแนะให้ทำกิจกรรมเสริมที่บ้านก็ได้ 

เป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประการหนึ่งคือ เมื่อรับรู้ เข้าใจ 

และพัฒนาได้แล้ว กระบวนการคิด ตัดสินใจไปสู่พฤติกรรม ต้องถูกฝังลึกอยู่ในตัวคน

อย่างเสมอต้นเสมอปลายจนเกิดเป็นอุปนิสัย ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ใด จิตต้องอุบัติ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในใจเสมอ 

“การออกแบบการเรียนรู้ 

ถือเป็นสมรรถนะของครูผู้สอนที่มีความสำคัญยิ่ง” 

 

ประกายความคิดในวันเริ่มต้น

“ด้วยสำนึกในความเป็นข้าราชการ เป็นข้าของแผ่นดินในพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัว วันนี้แผ่นดินสั่นคลอน ผู้คนหลงใหล ฟุ้งเฟ้อ ติดสุข ใช้ชีวิตเกินพอดี 

บริโภคเกินตัว นักเรียนแข่งกันมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ เรียนพิเศษเป็นแฟชั่น ใช้เวลาให้หมด

ไปวันๆ ส่วนผู้ปกครองก็เรียกร้องหาสิ่งที่ดีให้ลูก โดยที่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้จักลูกตัวเอง

จริงๆ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเรียกร้องต้องการนั้นเหมาะกับลูกหรือไม่ 

จากสิ่งที่พบเห็นเป็นบริบทรอบตัว และสำนึกในการเป็นข้าราชการครูจึงคิดว่า

ต้องหาทางช่วยเหลือ ปรับสิ่งที่พบเห็นนี้ให้ดีขึ้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเข้าถึง  

แก่นสาระของชีวิตที่แท้จริง ได้มีโอกาสค้นพบตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ คือปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

นางสาวปริศนา ตันติเจริญ 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
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เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกันด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน และอีกประเด็นคือ 

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นวิธีการ จึงมีลักษณะสอดคล้องกับโครงงาน 

เช่น โครงงานหนึ่งที่นักเรียนโมโยทำคือ จิตอาสา : ธารน้ำใจพี่ให้น้อง

โครงงานดังกล่าวประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก จัดการเรียนรู้เป็น ๖ ขั้นตอน 

คือ ขั้นที่ ๑ สร้างความตระหนก ด้วยการนำเรื่องราวที่ครูคัดสรรมาเล่าให้นักเรียนฟัง 

เช่น เล่าเรื่องโรงเรียนน้องว่ามีสภาพอย่างไร เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมพูดคุย ซักถาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่เป็นทางการ ถ้ามีภาพให้ดูด้วยยิ่งเป็นการดี   

ในขั้นนี้ครูจะสังเกตได้ถึงความสนใจและความรู้เดิมของนักเรียน ข้อมูลจากขั้นนี้จะนำ

มาใช้ในการแบ่งกลุ่มต่อไป ขั้นที่ ๒ ระดมความคิด เลือก ระบุ วิเคราะห์เชื่อมโยง

ปัญหา - สาเหตุ ขั้นที่ ๓ เข็มทิศนำทาง เป็นการคาดการณ์และระบุเป้าหมายของการ

แก้ปัญหาให้ชัดและใช้บนเงื่อนไขหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๔ วางแผนออกแบบ

ทางแก้ นักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาด้วยความยืดหยุ่น 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ขั้นที่ ๕ แน่แท้ลงมือทำ พร้อมการเรียนรู้แสวงหา ฝึกฝน

คุณธรรมจากภายในตนสู่หนทางการแก้ปัญหาภายนอก ยึดทางสายกลางบนพื้นฐาน

ของหลักสามห่วงสองเงื่อนไข ขั้นที่ ๖ นำผลมาประมวล สรุปและประเมินผลสำเร็จ

ของงาน กระบวนการ และผลที่เกิดในตนเอง  

“เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นวิธีการ  

จึงมีลักษณะสอดคล้องกับโครงงาน” 

 

โมโย : พอเพียงอย่างที่เราเป็น เป็นเรื่องราวของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุมกลุ่มพัฒนาผู้เรียนชุมนุมหนึ่ง

ชื่อชุมนุมโมโย เพราะผู้เขียนมีแนวคิดว่าการสอนให้นักเรียนรู้เข้าใจจนถึงขั้นนำปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการลงมือทำจริงและต้อง

เป็นการทำที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขของคะแนน หรือเงื่อนไขอำนาจระหว่างครูกับนักเรียน  

ควรเปน็เรือ่งทีน่กัเรยีนมเีสรภีาพในการคดิ การทำ เพือ่เปา้หมายทีเ่ขาชว่ยกนักำหนดขึน้

ครูมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำตามโอกาส

ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ควรเป็นวิธีเรียนจากการปฏิบัติจริง ผู้เขียนจึง

ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ ทำไมต้องเป็นโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คำตอบคือ โดยบริบทโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนคุณธรรม  

ชัน้นำและสถานศกึษาพอเพยีง การขบัเคลือ่นเรือ่งขา้งตน้ โรงเรยีนโยธนิบรูณะแยกเปน็ 

๒ โครงการ ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองทั้งบุคลากร งบประมาณ และเวลา   

ที่สำคัญคือ นักเรียนได้เรียนรู้แบบแยกส่วน ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนจึงคิดพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม คือการนำหลักธรรมและหลักปรัชญาของ

โมโย:พอเพียงอย่างที่เราเป็น

โดย นางสาวปริศนา ตันติเจริญ 

ก
ล
ั่น
ป
ระ
ส
บ
ก
าร
ณ
์



164 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง164 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 165     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 165     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 165

ผู้ เขียนเริ่มการทำงานจากการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน ขั้นตอนต่อมาคือ   

การรู้จักนักเรียน รู้พฤติกรรมนักเรียน แล้วจะทำอย่างไรจึงจะรู้ จึงจะได้คำตอบ 

การวิจัย เป็นวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้คำตอบที่เชื่อถือได้ ก่อนการ

จัดทำหลักสูตรชุมนุมโมโย (Moderate Youth) ผู้เขียนได้ทำวิจัยเล็กๆ ในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ ๔ ที่ผู้เขียนสอนอยู่จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) 

ดว้ยการฝกึทกัษะการสงัเกต การใหเ้หตผุล การอา้งองิ มกีระบวนการเรยีนรู ้๖ ขัน้ตอน 

คือ 

๑. กำหนดประเด็น โดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดตนเองว่าต้องการลด ละ เลิก 

พฤติกรรมใดบ้าง เช่น บางคนต้องการลดการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ บางคนต้องการละ

การเถียงพ่อแม่ บางคนต้องการเลิกคุยขณะครูสอน 

๒. จัดทำสื่อ ให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล บันทึกเป็นรายวัน   

แล้วสรุปเป็นรายสัปดาห์ รวม ๑๒ สัปดาห์ 

“นักเรียนมีเสรีภาพในการคิด การทำ 

เพื่อเป้าหมายที่เขาช่วยกันกำหนดขึ้น   

ครูมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ   

ให้กำลังใจและให้คำแนะนำตามโอกาส” 

จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงปรากฏผลภายนอกคือ นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้บรรลุ  

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาให้โรงเรียนน้อง ส่วนผลที่เกิดภายในตัว

นักเรียน จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นพบว่า นักเรียนสามารถนำ  

หลักปรัชญาไปใช้เป็นหลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติได้จริง รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล   

มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงาน

เป็นกลุ่มได้ด ี 

“นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเข้าถึงแก่นสาระของชีวิตที่แท้จริง   

ได้มีโอกาสค้นพบตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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เมื่อได้ข้อมูลชัดแล้วก็ถึงเวลากำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ  

พอเพียงในการเรียนรู้ของชุมนุมโมโย ก็ได้แนวคิดว่า “สร้างคน สร้างความพอเพียง” 

สร้างนักเรียนให้เป็นต้นกล้าแห่งความพอเพียงให้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ในสังคม จากนั้น  

จึงมองหาและสร้างภาพของเยาวชนต้นกล้าพอเพียงขึ้น  

ภาพนั้นคือนักเรียนมีทักษะชีวิต มีจิตอาสา ซึ่งก็คือเป้าหมายของหลักสูตร  

และการจัดการเรียนรู้ของชุมนุมโมโยนั่นเอง 

นักเรียนโมโยที่มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ 

คือ มีเหตุผล มีคุณธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคม 

ภาพที่ต้องการจะเป็นจริงได้ เมื่อมีเครื่องมือดีและผู้ใช้เข้าใจเครื่องมือนั้น

เครื่องมือชิ้นแรกที่จะกล่าวถึงคือ หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อสอน  

นกัเรยีนชมุนมุโมโย การจดัทำหลกัสตูรนัน้ ผูเ้ขยีนยดึหลกัวา่ตอ้งงา่ยและใกลต้วั เนือ้หา 

หรือประสบการณ์ (ล้วนเป็นการนำเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวนักเรียน) ที่จัดไว้ในหลักสูตร 

ประกอบด้วย ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ การรู้จักตนเอง เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง  

และกจิกรรมจติอาสา ใชเ้วลาสอนตลอดภาคเรยีน (๑๘ สปัดาห)์ จากนัน้จงึนำหลกัสตูร  

ไปใชโ้ดยการจดัการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรม วดัประเมนิผลตามสภาพจรงิ คอืจากชิน้งาน 

หรือโครงการ 

เครื่องมือชิ้นที่สองคือ การออกแบบการเรียนรู ้ ต้องให้เรียนจากสิ่งใกล้ตัว -

ไกลตัว ให้ผู้เรียนมีอิสระในการร่วมเรียนรู้ ที่สำคัญคือ ผู้เรียนต้องสัมผัสผลได้   

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้เขียนจึงกำหนดหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่ออกแบบหน่วย  

โดยใช้ทักษะเป็นฐานคิดในลักษณะใช้ชิ้นงานเป็นฐาน (Task-based United) เป็นการ

ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยกำหนดชิ้นงานก่อน   

แล้วจึงกำหนดการวัดผล ประเมินผล และกิจกรรมการเรียนรู้  

ผู้เขียนเลือกใช้การสอนเพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งประกอบด้วยวิธีสอนหลักๆ ๓ วิธี 

คือ วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) วิธีสอนแบบร่วมมือ (Co-operative 

๓. หาข้อสรุป ให้นักเรียนเขียนข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ว่าแต่ละ

พฤติกรรมที่กำหนดสามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างไร โดยกำหนดค่าไว้ พฤติกรรมละ 

๑๐ แต้ม 

๔. จัดลำดับ ให้นักเรียนสรุปจัดลำดับพฤติกรรมที่ตนเองต้องการลด ละ เลิก 

จากมากถึงน้อย 

๕. แลกเปลี่ยน นักเรียนเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันจัดกลุ่มพฤติกรรม 

วา่พฤตกิรรมใดบา้งทีส่มาชกิในกลุม่เหน็วา่ไมพ่อเพยีงและตอ้งการลด ละ เลกิ มากทีส่ดุ 

จากคำตอบที่ ได้จากการวิจัยในชั้นเรียน การสังเกต และสอบถามข้อมูล

พฤติกรรมนักเรียนจากครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนโรงเรียน

โยธินบูรณะไม่ ใช่นักเรียนขาดแคลน ตรงกันข้ามมีส่วนเหลือส่วนเกินมากมาย  

ทั้งข้าวของเครื่องใช้ เห็นได้จากหลังการสอบ นักเรียนจะทิ้งสมุด ดินสอ ปากกา   

ไว้หน้าห้องสอบเกือบทุกห้อง นักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบ เช่น ส่งงานไม่ตรงเวลา   

ทิ้งขยะไม่เป็นที่ มีเวลาว่างก็คุยโทรศัพท์ ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แต่นักเรียน

โยธินบูรณะส่วนใหญ่มีความสามารถในการทำกิจกรรม ชอบแสดงออก ชอบการ  

มีส่วนร่วม มีน้ำใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล 

“สร้างคน สร้างความพอเพียง”   

สร้างนักเรียนให้เป็นต้นกล้าแห่งความพอเพียง   

ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ในสังคม 



168 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง168 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง168 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 169     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 169     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 169

การเรียนรู้ ผู้เขียนจะตั้งคำถามว่า “ความพอเพียงคืออะไร พอเพียงของทุกคนเท่ากัน

หรือไม่ เราคิดว่าเราพอเพียงแล้วหรือยัง” เมื่อนักเรียนโมโยตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วว่า 

ตนเองเป็นคนที่ขาดแคลน (อะไร) หรือมีพร้อมไม่ขาดไม่เกินแล้ว นักเรียนจะแบ่งปัน

ช่วยเหลือชุมชนอื่นหรือสังคมได้อย่างไรบ้าง 

ในการทำกิจกรรมต่างๆ ผู้เขียนจะเป็นคนตั้งโจทย์ให้นักเรียนช่วยกันขบคิดว่า 

เขาจะทำอะไร ทำกับใคร ทำไปทำไม ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่จึงจะเหมาะสม ใครจะ  

ช่วยได้บ้าง จากนั้นจึงให้นักเรียนช่วยกันวางแผน ปรากฏว่าในระยะเวลาต่อมา นักเรียน

ไม่รอให้ครูถาม แต่นักเรียนคิดเอง แล้วนำมาขอความเห็นจากครูและเพื่อนๆ 

เมื่อจัดการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะเห็นพัฒนาการของนักเรียน  

ที่มีการหมุนเกลียวยกระดับด้วยตัวเขาเองแบบ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ เกิดทักษะ

ชีวิต 

ท่าทีของครูผู้สอน ต้องเริ่มจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบสบายๆ   

กฎกติกาในห้องเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่เราเรียกว่า 

“บ้าน” นักเรียนมีอิสระที่จะพูดคุยกันได้ เพียงแต่ครูต้องสร้างเงื่อนไขในการพูดคุย   

เช่น ตั้งประเด็นให้นักเรียนนำไปพูดคุยกัน ครูเองก็ร่วมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 

(สังเกตว่าผู้เขียนหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “สอน” เพราะดูเป็นทางการมากไป) ครูใช้

คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดให้มาก และให้เขาตอบหรือแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

ท่าทีของครูต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร บางโอกาสเป็นแม่ บางโอกาสเป็นเพื่อน เป็นพี่ 

เป็นครู ใช้ความเมตตานำหน้า สติตามมา ยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนดีได้ ทุกคน

ประสบความสำเร็จได้ตามความสามารถของเขาเอง 

วันนี้โมโยภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเอง ถึงเวลาที่เราต้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง คือ 

การก้าวออกจากการเป็นโมโยเยาวชนต้นกล้าพอเพียงในชุมนุมชุมนุมหนึ่งเท่านั้น  

ด้วยการสลายตัวตน คือไม่ยึดติดว่าโมโยเป็นชุมนุมของเรา แต่เราต้องทำให้ทุกคนใน  

โรงเรยีนเปน็โมโย ใหเ้ปน็เยาวชนตน้กลา้พอเพยีง เพือ่ชว่ยกนัสรา้งสรรคส์งัคม และนีค่อื

ภารกิจต่อไป 

Learning) และวิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) วิธีสอนเหล่านี้  

เป็นเครื่องมือที่ครูต้องใช้ให้เป็น หมายความว่าชิ้นงานที่กำหนดและวิธีสอนต้อง

สอดคล้องกัน การออกแบบการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสัมผัสผลได้  

จากกระบวนการทำชิน้งานและกจิกรรม เชน่ หนว่ยการเรยีนรู ้ “เรือ่งเลา่ความประทบัใจ”   

ผู้เขียนออกแบบให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องที่เขาประทับใจหรือภาคภูมิใจ เงื่อนไขคือ 

นักเรียนต้องวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับความพอเพียงอย่างไร 

การจัดการเรียนรู้ในชุมนุมโมโย ผู้เขียนมีหลักคิดว่า “ความสุขนำหน้า วิชาการ

ตามมา” และต้องทำทั้งสองอย่างให้สมดุลกัน การเรียนในชุมนุมโมโยจึงมีจุดเริ่มต้น

จาก “ความสุข” ความสุขจึงเป็นทั้งแรงบันดาลใจและสิ่งเร้าใจให้นักเรียนอยากเรียน 

แต่จะทำอย่างไรให้นักเรียนมีความสุข 

จากคำถามดังกล่าว ผู้เขียนตอบโจทย์ด้วยการเริ่มต้นจากการสร้างตัวตน   

ของโมโย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มจากการตั้งชื่อและสร้างสัญลักษณ์  

ของชุมนุม ร่วมกันวางแผนการสอน หลักคิดคือเมื่อเขามีตัวตน ได้รับการยอมรับ  

เขาจะภาคภูมิใจ ส่วนในการเรียนรู้ ผู้เขียนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตอบโจทย ์ และถ้า  

เป็นกิจกรรม ผู้เขียนจะจัดการเรียนรู้แบบเด็กคิด เด็กทำ เช่น ในระยะเริ่มแรกของ  

“นักเรียนมีทักษะชีวิต มีจิตอาสา ซึ่งก็คือ   

เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

ของชุมนุมโมโยนั่นเอง” 
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ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

ดิฉันมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือคัมภีร์ของ  
ชีวิตที่เปี่ยมสุข มั่นคง ยั่งยืน แต่จะทำอย่างไรที่จะให้ “เสาเข็ม” นี้หยั่งลึกผนึกแนบแน่น
ในจิตสำนึก เลือดเนื้อของลูกศิษย์ รู้จริงๆ ปฏิบัติจริงๆ ตระหนักเห็นจริงๆ และเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่วิถีชีวิตได้จริงๆ... 

ลกูศษิยข์องดฉินัอยู่ในวยัรุน่หนุม่สาวระดบัปวช. และปวส. ประมาณ ๓,๐๐๐ คน   
ในสถานศึกษา พวกเขาส่วนมากมาจากต่างอำเภอ ต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับถึงวันละ 
๒ - ๓ ชั่วโมง และบางส่วนมาอยู่หอพัก อาชีพของพ่อแม่คือ เกษตรกรรม รับจ้าง 
ค้าขาย และรับราชการเป็นบางส่วน 

สถานศึกษาคือแสนยานุภาพที่เกรียงไกรที่สุดในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีพลเมือง 

ดิฉันถามตัวเองว่า “อะไรคือสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุด มีความรักที่จะทำ ทำแล้ว  
มีความสุข และผู้คนที่เกี่ยวข้องก็มีความสุข สอนแล้วลูกศิษย์มีความสุข และสิ่งนั้น
เปรยีบเสมอืนภมูคิุม้กนัของชวีติ ดำรงตนอยา่งคงมัน่ทา่มกลางกระแสทีม่ากระทบ” 

ดิฉันจึงตัดสินใจใช้กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา และเรื่องเล่า  
เรา้จนิตนาการเปน็เครือ่งมอื 

ฐานคิด 	

เมื่อแสงสว่างถูกจุดขึ้น ความมืดก็หายไป ความมืด คือวงจรแห่ง “ทุกข์”   

จากจิตใจที่ไม่พอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “แสงสว่าง” ที่ขับไล่

ความมืด แสงสว่างจะถูกจุดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือไม้ขีดไฟก้านนั้น ด้วยความเชื่อมั่นว่า

เมื่อบุคคลใดเกิดสภาวะ “สว่างวาบ” บุคคลนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรม ไม้ขีดไฟจุดความ

สว่างวาบที่ดิฉันค้นพบ คือการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) สู่สุนทรียสนทนา 

(Deep Listening-Dialogue) และเชื่อมร้อยด้วยเรื่องเล่า - เร้าพลัง (Story-telling) 

แรงบันดาลใจและการค้นพบ 

จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ๔ เรื่องต่อเนื่องกัน คือ 

๑. การสังเคราะห์หลักศาสนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับเยาวชน 

๒. การพัฒนานวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนด้วย

กระบวนการสนทนาอย่างมีสติ - สมาธิ (Dialogue)  

การฟังอย่างลึกซึ้ง-สุนทรียสนทนา

เครื่องมือการเรียนรู้สู่จิตวิญญาณ

ของความพอเพียง

โดย นางสิริมา เจริญศรี  

แ
รง
บ
ัน
ด
าล
ใจ


กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

นางสิริมา เจริญศรี 

ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัด สอศ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน ปวช. - ปวส. 

ก
ล
ั่น
ป
ระส
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ารณ

์
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๓. การพัฒนาสังคมคุณธรรมความดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

๔. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงจากวิถีชุมชน  

จากการค้นพบทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสานต่อ ด้วยเหตุผลเชิงคุณค่าใหม่ ดังนี้ 

การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นกระบวนการพัฒนาภายในตนเอง ให้ประจักษ์แจ้ง ปลุก

สภาวะการตื่นและการวางใจโดยแยบคาย  

สุนทรียสนทนา เป็นการสนทนาอย่างมีสติ - สมาธิ เป็นปากประตูแห่งการ

สร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง และเข้าถึงหลักแห่งสัมพันธภาพ 

เรื่องเล่า - เร้าพลัง เป็นเครื่องมือสืบต่อพลังความดีงาม เป็นการเชื่อมโลก  

นามธรรมที่อยู่ไกลตัวกับโลกทางวิชาการ ให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา สะท้อนคุณค่า

และความหมายได้อย่างลึกซึ้งแนบเนียน 

“หากเปรียบเป็นบทเพลง   

เครื่องมือการเรียนรู้ คือท่วงทำนอง  

เนื้อร้อง คือหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้ขับร้อง คือครูและผู้เรียน” 

กิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน 

๑. ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย วิถีชีวิตพอเพียง   

และบูรณาการรายวิชาอื่นๆ  

๒. จัดทำเป็นชุดฝึกอบรมสุนทรียสนทนาจากการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep 

Listening-Dialogue) และเรื่องเล่า - เร้าพลัง (Story-telling) ให้แก่ครูและแกนนำ

นักเรียนนักศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด 

ภาพความสำเร็จ ๓ ภาพ จากการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

บุคลิกภาพแห่งความพอเพียง สัมพันธภาพแห่งความสุข และคุณภาพแห่งวิถี

การดำเนินชีวิต 

หากเปรียบเป็นบทเพลง เครื่องมือการเรียนรู้ คือท่วงทำนอง เนื้อร้อง   

คือหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ขับร้อง คือครูและผู้เรียน โดยการนำ  

ของวาทยากรที่ เปี่ยมไปด้วยศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างบทเพลงแห่งความสุข   

บทเพลงที่ต้องขับขานประสานเสียงทั้งแผ่นดิน 

“พัฒนาสังคมคุณธรรมความดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดิฉันได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน  

เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ไปฝึกอบรมที่โรงเรียนผู้นำคานาอาน (โรงเรียน  

ชาวนาคานาอาน) ประเทศเกาหลี ที่นี่ได้จุดประกายให้ดิฉันเห็นว่า เด็กเกาหลีโตขึ้นมา

พร้อมกับบรรทัดฐานทางคุณธรรม จริยธรรม “ทำงานหนัก ซื่อสัตย์ กตัญญู ปรนนิบัติ

รับใช้” แล้วลูกหลานไทยล่ะ...ดิฉันตั้งคำถามกับตัวเอง 

เมื่อกลับมาเมืองไทย ดิฉันกับเพื่อนพยายามค้นหา “เครื่องมือ” อะไรสัก  

อย่างหนึ่งที่จะ “ตอกลิ่ม” จิตทางศาสนาลงสู่ใจเยาวชน ในที่สุดเราก็ได้เครื่องมือ คือ 

“กระบวนการสนทนาอย่างมีสติ - สมาธิ (Dialogue)” หลังจากนั้นเราก็ทำวิจัยต่อยอด

ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนด้วย

กระบวนการสนทนาอย่างมีสติ - สมาธิ (Dialogue)”  

กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep-Listening) และเรื่องเล่า - เร้าพลัง 

(Story-tel l ing) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและอุปนิสัย  

ความละเอียดอ่อนอย่างลึกซึ้ง ส่วนสุนทรียสนทนาหรือการสนทนาอย่างมีสติ - สมาธิ 

(Dialogue) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะและอุปนิสัยการตั้งคำถาม 

ตรวจสอบ พจิารณา ใคร่ครวญ  

“บุคลิกภาพแห่งความพอเพียง   

สัมพันธภาพแห่งความสุข  

และคุณภาพแห่งวิถีการดำเนินชีวิต” 

ดิฉันทดลองใช้เครื่องมือนี้ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กับนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มประชาสังคม นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงแกนนำท้องถิ่น และข้าราชการสำนักพัฒนาสังคม   

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั่วประเทศ การทดลองอย่างหลากหลายดังกล่าว ทำให้เกิดความมั่นใจว่า เราได ้ 

เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู ้ “แบบผนึกแนบแน่นเข้าไปในเนื้อในตน” และเป็น

กระบวนการเรียนรู้จากภายในตน (Inside-out) และประพิมพ์ประพายในการเกิด

ความตระหนักเห็น (Insight) 

จากเรื่องเล่าเร้าจินตนาการ สู่การสานเสวนา

เรื่องเล่าได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ดิฉัน แรงบันดาลใจแรกคือ ทำไมเรื่องที่พบ 

จึงมีแต่เรื่องของต่างชาติ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ดิฉันจะต้องสร้างเรื่องจากท้องถิ่น  

ให้ได้...จึงเป็นที่มาของการออกแบบเวทีสานเสวนา “ชานบ้านลานเมือง” ใน “เมือง  

พอเพียงเพื่อพ่อหลวง” นิทรรศการที่มีชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กาญจนบุรีในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นเวทีเล่าเรื่องดีๆ 

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

คือคัมภีร์ของชีวิตที่เปี่ยมสุข มั่นคง ยั่งยืน” 
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วิถีพอเพียงของบุคคล ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ จากเครือข่าย  

ที่เราได้สานสัมพันธ์กันไว้ในงานวิจัยประชาคมและร่วมสร้างวิสัยทัศน์กาญจนบุรี   

ชวีติสาธารณะ - ทอ้งถิน่นา่อยู ่งานสือ่สาธารณะ วทิยกุระจายเสยีง และอืน่ๆ ในทอ้งถิน่  

ความปีติ ตื่นเต้นและซาบซึ้ง บังเกิดขึ้นตลอด ๑๒ คืน ๑๒ ประเด็นของการ

สานเสวนา ท่ามกลางสายตาของผู้คนนับพัน ดิฉันนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม นั่งมองพระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบถต่างๆ สายพระเนตร 

หยาดพระเสโท และนึกถึงเรื่องราวของพี่น้องเครือข่ายต่างๆ ที่ต่างเล่าว่า “เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นดาวเหนือนำทาง” เรื่องเล่าจากการสานเสวนาที่ดิฉันได้ออกแบบ มีดังนี้   

๑) กาญจนบุรี...ทางรอดแห่งสยาม ๒) ตลาดเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจน์ ๓) ขุมทรัพย์

ล้ำค่า ภูมิปัญญาภูมิสังคม ๔) จากทุ่งรวงทองสู่ลูกทุ่งไทย ๕) ตามรอยพ่อด้วยพอเพียง   

๖) พระเสโทหลั่งไหลเพื่อใครกัน เราและท่านจะนิ่งดูอยู่ได้ฤา ๗) ป่าชุมชนกับคนรักป่า 

จากความพอเพียงสู่สมดุลของธรรมชาติถวายพ่อหลวงพระราชินี ๘) เย็นศิระเพราะ

พระบริบาล เดินตามรอยพ่อ ถักทอฝันแม่ ๙) สถานศึกษาพอเพียงกับวิสัยทัศน์  

ประเทศไทย ๑๐) จากศนูยเ์รยีนรู.้..สูค่นสูช้วีติดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง ๑๑) ทางออกของ 

สังคมไทย หัวใจคือความพอเพียง ๑๒) สื่อสีขาวกับเส้นทางที่ทอดยาวของสังคมไทย 

ทำอยา่งไรจะนำ “จติวญิญาณแหง่ความพอเพยีง” เหลา่นีป้อ้นกลบัสูส่ถานศกึษา 

...เป็นโจทย์ต่อสำหรับดิฉัน... 

จากการสานเสวนา สู่การค้นหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

แรงบันดาลใจที่จะนำเรื่องราวดีๆ ที่มีวิถีพอเพียงจากวิถีชีวิตจริงของชุมชนเข้าสู่

สถานศึกษา เพื่อให้ลูกศิษย์ตระหนัก ภาคภูมิใจ เกิดสำนึกรักท้องถิ่น คืนสู่อ้อมอก  

ของพอ่แมแ่ละชมุชน จงึเปน็ทีม่าของโครงการวจิยัและพฒันา “การพฒันาสือ่การเรยีนรู ้

วิถีพอเพียงจากวิถีชุมชน” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเริ่มขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวิตจริง (Real-life) จากครู  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ เรื่อง ในรูปแบบ “สื่อภาพยนตร์สารคดี” เพื่อเป็นแรงกระตุ้น  

ให้เกิดความซึมซาบและตระหนักเห็นวิถีและแปลงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่าง

ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ 

๑) เรือ่ง “สาวนอ้ยจติอาสา” นำเสนอเรือ่งราวของบคุคลพอเพยีง ปราณ ีบญุทอง 

ลูกหลานชาวขมุ บ้านบนเขาแก่งเรียง  

๒) เรือ่ง “บา้นไรล่งุอิม่” นำเสนอเรือ่งราวของครอบครวัพอเพยีง ลงุอิม่ - ปา้ไต 

บ้านพุองกะ ไทรโยค  

๓) เรื่อง “เกษตรประณีต วิถีธรรมชาติ” นำเสนอเรื่องราวของศูนย์ปราชญ์

ชาวบ้านและเครือข่ายชุมชนพอเพียง คุณทิวาพร ศรีวรกุล ปราชญ์ชาวบ้านและ  

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  

“กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep-Listening)  

และเรื่องเล่า - เร้าพลัง (Story-telling)  

เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 

และอุปนิสัยความละเอียดอ่อนอย่างลึกซึ้ง” 
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๔) เรื่อง “จากป่าสู่ใจชน” นำเสนอเรื่องราวของตำบลพอเพียงของชาวห้วย

สะพาน วังรัก นากระจันทร์ ตำบลหนองโรง  

๕) เรื่อง “ไม่มีของเสียที่คำแสด” นำเสนอเรื่องราวขององค์กรธุรกิจพอเพียง 

ของคำแสดรีสอร์ท กาญจนบุรี 

โครงการจัดทำ หลักสูตรท้องถิ่น “วิถีชุมชน วิถีพอเพียง” โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ในชุมชนเป็นห้องเรียนนี้ ทำให้ดิฉันได้ข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่โดดเด่น  

ของลูกศิษย์บางคน ลูกศิษย์เหล่านี้มาจากพื้นที่แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน วิถีพอเพียง   

และผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนมาแล้ว ดิฉันคิดว่านี่คือ “คุณค่าใหม่”  

การหยั่งฐานคิดหลักปรัชญาของพ่อหลวงสู่ชีวิตจิตวิญญาณ ต้องใช้ชีวิตจริงเป็น

ฐานเรียนรู ้ 

ประกายความคดิในวนัเริม่ตน้

“ข้าพเจ้าโชคดีที่มีนักบุญยอห์นบัปติส เดอ ลาซาล เป็นตัวอย่างของผู้ที่ ให้  

การศึกษากับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส มีพ่อหลวงที่ทรงทำทุกอย่าง

เพื่อชาวไทย และมีพ่อที่โรงเรียน คือภราดาประภาส ศรีเจริญ ที่ทั้งกระตุ้นและส่งเสริม 

สนับสนุนทุกอย่างให้ครูและนักเรียนตอบสนองคุณแผ่นดิน  

แบบอย่างทั้งสามนี้ ทำให้ได้คิดว่าทำไมเราไม่ทำ ทั้งๆ ที่มีโอกาส ถ้าเราไม่ช่วย 

ไม่ลงมือทำ อนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร” 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

นายอันเร ไชยเผือก 

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี 

สังกัด สช. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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สถานศึกษาทุกแห่งย่อมมีปัญหา “เด็กเสี่ยง” ซึ่ งต้องให้ความสนใจ  

ในการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หนีเรียน ติดเกม เป็นต้น 

แต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรม มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตามบริบทของตนเอง   

เพื่อช่วยพัฒนาศิษย์เหล่านั้นให้ดีขึ้น 

ภายในรั้วโรงเรียนของข้าพเจ้าก็มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกัน คือ ติดเกม 

หนีเรียน สูบบุหรี่ เที่ยวตอนกลางคืน เพราะปัญหาทางครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ขาดคน

ให้กำลังใจและคำปรึกษา ข้าพเจ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนลาซาลจันทบุรีก็ต้องยึด

จิตตารมณ์ของคณะลาซาลที่ก่อตั้งโดยนักบุญยอห์นบัปติส เดอ ลาซาล ที่มุ่งเน้น  

การใหก้ารศกึษาแกเ่ยาวชน โดยเฉพาะผูท้ีด่อ้ยโอกาส ผูท้ีป่ระสบปญัหาตา่งๆ การแก้ไข 

ของข้าพเจ้าคือ ข้าพเจ้าได้พานักเรียนกลุ่มหนึ่งไปสัมผัสชีวิตชนบทที่ศูนย์สังคมพัฒนา 

จังหวัดสระแก้ว และได้เรียนรู้การเผาถ่านจากภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเผาถ่าน  

และการทำน้ำส้มควันไม้ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้าพเจ้าจึงกลับมาตั้งชุมนุม “คนเอาถ่าน” ซึ่งต้องเริ่มที่การเผาถ่านครั้งละ ๑๘ ชั่วโมง 

ข้าพเจ้าจึงได้คลุกคลีกับเด็ก เกิดความสนิทสนม ความเป็นกันเอง พูดกันแบบเปิดใจ 

ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กมากขึ้น 

เผาถ่านเผาเหล้าเผาบุหรี่

โดย นายอันเร ไชยเผือก 

คืนเผาถ่านครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าพาเด็กไปที่เตาเผาถ่าน พูดถึงคุณลักษณะของไฟ 

กว่าจะได้ถ่านที่ดีๆ มา ต้องใช้เวลา ฟืนต้องยอมเผาไหม้ตนเอง ข้าพเจ้าล้วงมือลงไป  

ในย่ามและหยิบบุหรี่ออกมา พร้อมทั้งขวดเหล้าที่มีเหล้าติดมานิดหน่อย บอกกับเด็กว่า 

ถ้าลูกยังคิดกลับใจ อยากเป็นคนดีของสังคมในอนาคต อยากเป็นนักเรียนที่ดีของ  

ครูบาอาจารย์ อยากเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ก็ให้พยายามเลิกสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ โยนสิ่งที่  

ไม่ดีเหล่านี้เข้ากองไฟ เพื่อให้ความร้อนช่วยเผาผลาญความชั่วร้ายให้หมดไป และขอให้

ลูกทุกคนตั้งใจอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ และวอนขอนักบุญยอห์น 

บปัตสิต ์ เดอ ลาซาล องคอ์ปุถมัถข์องโรงเรยีน ชว่ยปกปอ้งคุม้ครองพวกเราใหพ้น้จาก 

ความชั่วร้ายด้วย เสร็จแล้วเด็กๆ ก็โยนบุหรี่ เทเหล้าเข้ากองไฟ อันเป็นเสร็จสิ้น  

คำสัญญาที่จะลด ละ เลิกจากอบายมุขต่างๆ  

หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้น ก็มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการ  

เผาถ่าน เด็กๆ พยายามทำสิ่งที่ตั้งใจและเริ่มทำได้ การเริ่มนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชีวิตจริง ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก

กลุ่มนี้ สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าภูมิใจมากก็คือ เด็กกลุ่มนี้ที่จบ ม.๖ ทุกคนสามารถเข้าเรียน  

ต่อในมหาวิทยาลัยได้ทุกคน การขอบคุณจากพ่อแม่ทั้งการโทรศัพท์และเขียน  

จดหมายมาขอบคุณ ข้าพเจ้าเองก็ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้นำชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์

สังคมพัฒนาเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และเป็นพิเศษก็คือ ภราดาประภาส ศรีเจริญ 

อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด 

“กว่าจะได้ถ่านที่ดีๆ มา ต้องใช้เวลา” 

ก
ล
ั่น
ป
ระ
ส
บ
ก
าร
ณ
์



182 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง182 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง182 เรื่องเล่าจากคุณครูพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 183     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 183     ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 183

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนคนหนึ่งที่เห็นปัญหาของเด็กในวันนี ้ จึงพยายาม  

ที่จะคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยเด็กเหล่านี้ให้มีโอกาสห่างไกลจากปัญหาเหล่านี้ให้ได้ 

การหากิจกรรมต่างๆ การพบเด็กเป็นรายบุคคล การเล่นกีฬากับเด็ก ล้วนเป็นวิธีการ  

ที่ดีและสามารถช่วยเด็กได้ในระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่ามีอะไรติดขัดในวิธีการเหล่านี้ 

ซึ่งตัวข้าพเจ้าก็คิดไม่ออก 

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้อ่านบทความพระธรรมเทศนาของพระพุทธิวงศมุนีเรื่อง  

คนเอาถ่าน ความว่า คนเอาถ่านก็คือคนไม่เกียจคร้าน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ว่าวันนี้  

เช้านัก สายนัก วันนี้เย็นนัก ร้อนนัก วันนี้ยังเหนื่อยอยู่ แล้วไม่ทำการงาน บุคคลนี้ปกติ

รู้สึกนึกคิด และประพฤติมีจริยวัตรของตนเป็นอย่างนี้ เป็นคนไม่เอาถ่าน  

คำว่าไม่เอาถ่าน หมายความถึงกิริยาของคน เปรียบเทียบกับไม้บางชนิด   

บางพันธุ์ที่ไม่มีแก่นไม่มีสาร เป็นไม้เนื้ออ่อน ยุ่ย เปลือกหนา หักง่าย ไม่แข็งแรง   

ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ แม้แต่เอาไปทำฟืนหรือเผาถ่านก็ไม่ติดไฟ ไม่เป็นถ่าน   

มีแต่ขี้เถ้า เรียกว่า ไม้ไม่เอาถ่าน  

ท่านก็เอามาเปรียบเทียบกับคนไม่เอาถ่าน คือเป็นคนไม่ขยันหมั่นเพียรนั่นเอง 

คนไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท เป็นคนมีชีวิตไม่มีแก่นสาร 

เปน็คนไมท่ำชวีติของตนใหเ้ปน็ประโยชนแ์กต่นและแกผู่อ้ืน่ หรอืเปน็คนไมเ่อาประโยชน์ 

จากชีวิตของตนมาแบ่งปันคนอื่น เรียกว่า คนไม่เอาถ่าน 

ประกอบกับเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพานักเรียนกลุ่มหนึ่งไปสัมผัสชีวิตชนบท  

ที่ศูนย์สังคมพัฒนา จังหวัดสระแก้ว และได้เรียนรู้การเผาถ่านจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

เรื่องการเผาถ่านและการทำน้ำส้มควันไม้ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดหนึ่งก็แล่นขึ้นมาทันที เด็กๆ ที่ไม่ค่อยสนใจเรียน   

เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง จนบางครั้งเราเรียกว่า เด็กไม่เอาถ่าน  

“ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ร่วมกัน” 

ข้าพเจ้าจึงได้คิดว่าจะพัฒนาเขาเหล่านั้น โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย 

กระบวนการการเผาถ่านเข้ามาช่วย และตั้งชื่อกลุ่มเด็กเหล่านี้ว่า “กลุ่มคนเอาถ่าน” 

เพื่อที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มเหล่านี้ให้ดีขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนั้น กระบวนการชมรม “ชมรมคนเอาถ่าน” จึงเกิดขึ้น โดยจุดประสงค์คือ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้สอดคล้องกับ  

ชีวิตประจำวัน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรไม้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

การได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเผาถ่าน การเก็บน้ำส้มควันไม้และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 

จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด  

ประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมตามร้านเกมและสิ่งเสพติด และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน  

เรื่องของคุณธรรมให้กับนักเรียน 

เมื่อมีเป้าหมายแล้ว จึงได้เตรียมการต่อเนื่องคือการเสนอความคิดกับกลุ่มครู  

ผูท้ำงานรว่มกนั โดยเฉพาะครฝูา่ยปกครองและครปูระจำชัน้ ซึง่ทกุฝา่ยเหน็ดดีว้ย จงึได้ 

รับสมัครนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม “คนเอาถ่าน” ในรุ่นแรกได้นักเรียนที่สมัครใจ

เข้าร่วมชมรมนี้ ๒๒ คน เป็นนักเรียนหญิง ๕ คน นักเรียนชาย ๑๗ คน อยู่ในระดับชั้น 

ม.๔ - ม.๖ เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ๑๕ คน เป็นผู้ชายทั้งหมด ปัญหาที่พบในนักเรียน  

กลุ่มนี้ก็คือ การสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จำนวน   

๕ คน นักเรียนติดเกม ๗ คน และชอบเที่ยว ๓ คน  
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เรามีการรวมกลุ่มกันตอนพักเที่ยงบ้าง ตอนเย็นหลังเลิกเรียนบ้าง มีการพูดคุย

กันทั้งส่วนตัวและเป็นกลุ่ม บางวันพวกเราก็เล่นกีฬาด้วยกัน ปลูกสมุนไพรร่วมกัน  

และทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อพวกเราเริ่มคุ้นเคยกันดีในกลุ่ม จะทำอะไรก็สนุกไม่เหนื่อย 

ไม่น่าเบื่อ ข้าพเจ้าได้ชวนกลุ่มนี้เข้าร่วมค่ายสัมผัสชีวิตชนบท เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของ

ชาวนาและภูมิปัญญาไทย ทุกคนยินดีเข้าร่วม ทั้งครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลา  

อยู่ร่วมกัน หุงอาหาร ทำกับข้าวร่วมกัน ปลูกผัก ไถนา ดำนาร่วมกัน กลางคืนเราก็มี

เวลาคุยกัน ต่างแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน จากประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้ ทำให้

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมีมากขึ้น ช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนมีน้อยลง 

ทำให้นักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้กล้าที่จะคุย กล้าที่จะปรึกษาปัญหาส่วนตัว ปัญหา

ครอบครัวของตนเองให้กับเราฟัง  

ในช่วงต้นที่เริ่มรับฟังปัญหาของเด็กเหล่านี้ เราเริ่มรู้สึกเครียดกับปัญหาของเด็ก 

สิบคนก็สิบปัญหา ส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหาครอบครัวแตกแยก  

หลังจากเข้าค่ายพวกเรามีการประเมินค่ายพร้อมกัน ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า 

ต้องมีการต่อยอดสิ่งที่ได้รับมา เราจึงมีการประชุมร่วมกันและเริ่มวางแผนร่วมกัน   

โดยจัดกิจกรรมเผาถ่าน ซึ่งจัดลักษณะคล้ายการจัดค่ายค้างโรงเรียน ๑ คืน   

และรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น 

ก่อนถึงวันจัดกิจกรรมครั้งแรก เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้น มีการรวมกันเพื่อเตรียม

สถานที่ เตรียมสิ่งของ ตอนเย็นหลังเลิกเรียนมีเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ก่อนกลับบ้าน 

เด็กๆ มาช่วยกันแต่งกิ่งไม้ในสวน ตัดกิ่งไม้ที่ ไม่ต้องการออก เพื่อนำมาจัดใส่เตา   

เย็นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ หลังเลิกเรียน เด็กๆ มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง 

เริ่มมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ทันทีตามที่มีการประชุมก่อนหน้านี้  

ทุกคนเริ่มทำหน้าที่ของตนอย่างสนุกสนาน แผนกตัดกิ่งไม้เข้าเตาเผาถ่าน 

แผนกย่ำดิน ปิดหน้าเตา แผนกนี้ค่อนข้างตัวใหญ่มากๆ แผนกทำอาหารก็จัดเตรียม

อาหาร มีการแบ่งปันสิ่งของที่ครอบครัวตนเองมี เช่น บ้านใครขายอะไรก็ขอพ่อแม่ 

ตนเองมา ไม่ว่าจะเป็นไข่ เนื้อ ผัก เป็นต้น แผนกเตรียมเอกสารมอบให้เป็นหน้าที่ของ

ผู้หญิง ที่ต้องจัดเก็บหาข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมทำแผ่นพับ แผนกจุดไฟหน้าเตา   

เฝ้าเตา แผนกนี้ต้องช่วยกันทั้งหมด เพราะกระบวนการเผาต้องใช้เวลาในการเผา   

อาจถึง ๑๘ ชั่วโมง โดยเฉพาะตอนกลางคืน ซึ่งเริ่มจุดไฟหน้าเตาตอน ๒๑.๐๐ น.   

มกีารแบง่กลุม่เพือ่ชว่ยกนัดไูฟหนา้เตาไม่ใหด้บั แผนกเกบ็นำ้สม้ควนัไม ้ทกุคนตอ้งเรยีนรู้ 

เพิ่มเติม ต้องสังเกตควันเป็น เมื่อควันเปลี่ยนสี ต้องเรียนรู้การใช้เทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้

วัดอุณหภูมิปากปล่องไฟ แผนกทำผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ แผนกนี้ต้องใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถ่าน แผนกปิดเตา - เปิดเตา แผนกนี้ต้องมี

ความรับผิดชอบพอสมควร ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ต้องรู้เวลา ต้องได้จังหวะในการ  

ที่จะปิดเตา มิฉะนั้นสิ่งที่ทำมาจะได้ผลน้อย เช่น ได้ถ่านน้อย มีเถ้ามาก เป็นต้น 

ประมาณสองทุ่มครึ่งมีการประชุมรวม เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิอยู่กับเสียงเพลง 

แล้วเสริมด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง โดยเฉพาะ ๓๖ แผนที่ชีวิต

ของพ่อ  

ประมาณ ๓ ทุ่มเศษ อธิการประภาส ศรีเจริญ ได้เดินเข้ามาเยี่ยมพวกเรา  

ที่ในสวน ทุกคนรู้สึกตื่นเต้น ไม่คิดว่าผู้บริหารสูงสุดจะคิดถึงพวกเขา เพราะพวกเขา

ไม่ใช่เด็กเรียนดี นิสัยก็ไม่น่ารัก เด็กๆ รู้สึกภูมิใจมาก ท่านอธิการยังสมทบทุนค่าขนม

ให้อีกด้วย ยิ่งดึก ท้องเริ่มหิว พวกเราก็หุงข้าวต้มกินกันอีกรอบ บางคนก็ไปเก็บผัก  

“เด็กๆ รู้สึกภูมิใจที่ตนเองเริ่มมีคุณค่า   

จากเด็กที่ไม่เอาถ่าน กลับมาเป็น “คนเอาถ่าน”   

เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น” 
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ในสวนมาผัดกิน ทอดบ้าง จิ้มน้ำพริกบ้าง ต้มมาม่าบ้าง สนุกดี อาหารหลักก็คือไข่   

ทั้งไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่น้ำ กินกันทั้งคืน ประมาณตีสาม หลายคนเริ่มไม่ไหว เริ่มง่วง 

ร่างกายต้องการการพักผ่อน จึงให้ไปนอน แล้วปลุกรุ่นพี่ ๒ คนมาเฝ้าแทน พอเริ่ม  

จะเคลิ้มหลับ เป็นจังหวะที่น้ำส้มควันไม้เริ่มออก เมื่อเช็คอุณหภูมิแล้วได้ตามที่ต้องการ 

พี่ ๒ คนจึงไปปลุกน้องๆ ให้ตื่นขึ้นมาดู แล้วเริ่มสอนน้องให้เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้   

บางคนไม่ไหวก็ขอนอนต่อ นี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เด็กได้รับ  

จากวันนั้นจนถึงวันปิดภาคเรียน พวกเรามีการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้  

อีก ๔ ครั้ง คือเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม เด็กๆ มีความรู้ 

ความชำนาญในการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้มากขึ้น จนสามารถเป็นวิทยากร  

ตามฐานการเรียนรู้ให้กับน้องๆ คณะครูที่ขอดูงานที่โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน

ที่สนใจ เด็กๆ รู้สึกภูมิใจที่ตนเองเริ่มมีคุณค่า จากเด็กที่ ไม่เอาถ่าน กลับมาเป็น   

“คนเอาถ่าน” เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ทั้งหมดมีความตั้งใจจริงที่จะทำตัวให้เป็น

ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ แต่...เมื่อเขา  

จบจากที่นี่ สังคมใหม่อาจจะเปลี่ยนเขาในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้าทุกคนยึดปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแล้วมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรม ทุกคนก็จะประสบ 

ความสุข ความเจริญในชีวิต 

“ทำไมเราไม่ทำ ทั้งๆ ที่มีโอกาส   

ถ้าเราไม่ช่วย ไม่ลงมือทำ   

อนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร” 



บน เส้ นทางสถานศึ กษาพอ เพี ย ง 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมุ่งสร้างนักเรียนที่มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ   

มีความรู้ความสามารถ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกไปรับใช้สังคม ด้วยการ

กำหนดวิสัยทัศน์ กำกับนโยบายให้ทุกกลุ่มงานนำหลักคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงลงสู่บุคลากร และปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่  

บูรณาการหลักปรัชญาฯ ลงไปในการเรียนการสอนทุกรายวิชา รวมถึงการนำลงสู่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดฐานกิจกรรม “ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน และพอเพียง” 

ให้กับทุกระดับชั้น  

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะจัดทำ “โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ  

สหวิทยาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเสนอแนวการจัดการเรียนรู้

ในแต่ละช่วงชั้นให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เนื่องด้วยโรงเรียนมีนักเรียน  

ร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนาอิสลาม เนื้อหาที่นำมาเรียนรู้จึงเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรม

ของ ๒ ศาสนา และการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ที่เหมาะสมกับกิจกรรมทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อเปิดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยการบูรณาการไปกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

สังกัด สช. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลยั เปน็ตวัอยา่งโรงเรยีนในเมอืง ทีน่ำหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นการนำ

หลักคิดไปใช้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นงานอาชีพและการจัดการ

การเงินส่วนบุคคล เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีหลักคิดในการใช้จ่าย   

รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รู้จักใช้ รู้จักหา และมีการใช้ชีวิตที่พอเพียง 

ด้วยโครงการ “๑ คน ๑ งาน ๑ อาชีพ ๑ ครอบครัวพอเพียง” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน  

ได้ทำงานต่างๆ เช่น การปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ

วัสดุเหลือใช้ การใช้เวลาในวันหยุดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และทำการสำรวจ

หาความพอเพียงในครอบครัวของแต่ละคน เป็นต้น 

โรงเรียนโพนทองวิทยายน จังหวัดร้อยเอ็ด

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

โรงเรยีนโพนทองวทิยายนใช ้ “โครงการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการ 

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยังปลูกฝังหลักปรัชญาฯ ลงสู่วิถีชีวิต  

ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยการใช้พื้นที่ป่ากว่า ๑๐๐ ไร่ที่มีอยู่ใน  

บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ มีการนำผลิตผลจากป่าและใบไม้ที่ร่วงหล่น  

ไปสร้างให้เกิดคุณค่าในลักษณะต่างๆ เช่น นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นำไปบดผสมกาว

ทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ และยังได้จัดทำศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง  

ครบวงจร เพื่ออบรมให้แก่ผู้สนใจอีกด้วย 
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โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นักเรียนของโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ เป็นนักเรียน  

ที่มีฐานะยากจน และเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนจึงจัดการศึกษาแบบ  

พึ่งพาตนเอง (เกษตรพอเพียง) และเป็นโรงเรียนประจำที่มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะชีวิต เช่น การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา นกกระทา ปลาดุก เพื่อนำไป

ประกอบอาหารทั้ง ๓ มื้อให้กับครูและนักเรียน โดยทำต่อเนื่องกันไปทุกวันแม้จะเป็น  

ช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน การจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนตระหนัก   

เหน็คณุคา่ของสิง่ทีท่ำอยู ่ปลกูฝงัความพอเพยีงหลากหลายมติ ิเนน้การอนรุกัษภ์มูปิญัญา   

ที่มีในท้องถิ่น ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

สังกัด สช. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร  

การเรียนการสอน และมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมและนักเรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติ เช่น “กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร”   

ทีส่บืสานภมูปิญัญาดัง้เดมิของชมุชนจนัทนมิติ และยงัไดส้รา้งสรรค์ใหเ้กดิลวดลายใหม่ๆ  

ที่สวยงาม แปลกตา เพื่อพัฒนาผลงานไปบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นการฝึกอาชีพและเรียนรู้ความพอเพียงไปพร้อมกัน นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรม

ธรรมชาติกับความพอเพียงให้ ได้ เรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น   

และฐานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีให้ได้ศึกษา และฝึกปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้าง

ความพอเพยีงลงในชวีติประจำวนัทีน่กัเรยีนสามารถนำไปประยกุต์ใช้ไดอ้ยา่งหลากหลาย 



196 บนเส้นทางสถานศึกษาพอเพียง      ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 197

โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

สังกัด สพฐ. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

โรงเรียนห้วยยอดได้นำ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่าง  

พอเพียง” มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน   

เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ฝึกปฏิบัติตาม

แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ไปพร้อมกัน เกิดแหล่งเรียนรู้ เกิดรายได้จากการ  

นำผลผลิตมาจำหน่าย เกิดการงานที่สร้างการเรียนรู้ให้กับทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง   

ที่สำคัญคือการสร้างให้เกิดความศรัทธาในวิถีแห่งความพอเพียง ด้วยการทำให้เห็น

ประจักษ์ 

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า  กรุงเทพมหานคร

สังกัด สช. 

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๑ - ๓ 

นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าฝึกทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย  

ตามแนวทางวิถีพุทธ ที่มีจุดประสงค์ให้นักเรียน “กินอยู่ดูฟังเป็น” เมื่อนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโรงเรียน จึงได้นำเอาหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาช่วย

สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้กับเด็กปฐมวัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งบ้าน  

และโรงเรียน โดยมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาแนวทางในการบ่มเพาะ “เด็กปฐมวัย   

หัวใจพอเพียง” 
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นานาทรรศนะจากคณะกรรมการ 
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ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ

หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทุกท่านมีความเด่นและพลังในการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่มาก พวกเราช่วยกัน

ทำงานด้วยใจ ใจที่รักแผ่นดิน โดยเฉพาะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

พวกเราชาวพอเพียง...เป็นผู้ใฝ่รู้และอยากทำความดี เมื่อพวกเรารวมตัวกัน   

เราก็เป็นพลังของแผ่นดิน พลังจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยศรัทธา ความเพียร มีสติ   

รู้เท่าทันว่าจะนำหลักพอเพียงไปใช้อย่างไร มีสมาธิ จิตที่ตั้งมั่น จดจ่อ มุ่งมั่นที่จะนำ

หลักพอเพียงไปสู่เด็กเยาวชน สังคม และประเทศชาติ เราใช้ปัญญาในการคิดอยู่ตลอด

เวลา ตรึกตรอง พิจารณา ใคร่ครวญ ปัญญาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะหนุนให้

ศรัทธามีพลังอย่างต่อเนื่อง 

ชว่งนีเ้ปน็ทศวรรษแหง่การศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Decade of Education 

for Sustainable Development) ประเทศไทยประกาศว่าการศึกษาเพื่อการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนนั้น ประเทศไทยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานและกรอบ

ความคิด ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านในที่นี้ก็จะร่วมเป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เวลามีคนมาดูงานที่โรงเรียนท่าน หรือเมื่อ

ท่านเป็นวิทยากร ท่านก็ต้องตอบให้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ  

พอเพียงกับฐานเรียนรู้ปกติ โดยกระบวนการจัดการความรู้จะเป็นตัวช่วยให้ท่านตอบ

คำถามผูม้าดงูาน และสือ่ความไดช้ดัวา่ “สิง่ทีเ่ราทำพอเพยีงอยา่งไร” และ “เสรมิสรา้ง



อุปนิสัยพอเพียงอย่างไร”


โครงการเรือ่งเลา่นี ้เราไม่ไดเ้นน้ทีก่ารประกวดหรอืแขง่ขนั ทีต่อ้งมกีารคดัเลอืกบา้ง 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เราใส่ใจในการเล่าเรื่องอย่างเต็มศักยภาพ แต่เรารู้กันว่า  

เราทำทุกอย่างไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน แต่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

สู่เด็กเยาวชน และสุดท้ายสู่แผ่นดินของเรา 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

ราชบัณฑิต


 

ทำไมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการบ่นว่าเราหาครูดีๆ ไม่ได้เลย แต่เราได้เห็น

ครูและผู้บริหารดีๆ มากมายในที่นี้ ทำอย่างไรจะให้สังคมไทยได้เห็นผลงานของท่าน

เช่นนี้ เราต้องคิดหาวิธีประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

กระบวนการที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารและคุณครูต้องเชื่อมโยง

ระหว่างชีวิตกับสาระการเรียนรู้ให้ได้ เมื่อมีผู้มาดูงานที่โรงเรียน ท่านน่าจะเน้นในเรื่อง

ของการทำให้หลักปฏิบัติเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ว่าทำได้อย่างไร หลายโรงเรียนสอน

เด็กที่ใจ เวลาถ่ายทอดให้โรงเรียนอื่นจะเข้าใจยาก อยากแนะนำว่า การให้ผู้บริหาร

อธิบายให้ฟังว่าโรงเรียนทำอะไร เกิดอะไรขึ้น จะไม่บังเกิดผลมากนัก ควรให้โรงเรียน  

ที่เข้ามาดูงานเข้าไปสังเกตกิจกรรมกันเองก่อน แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   

และสำหรับโรงเรียนที่มีฐานเรียนรู้เยอะ น่าจะให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละฐาน

อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการวิจัย 

ผศ. ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



สภาการศึกษา




ในช่วง ๒ - ๓ วันนี้ที่ได้อยู่กับท่านผู้บริหารและคุณครูทั้งหลายในกิจกรรม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่า ดิฉันได้เรียนรู้ว่า ในแผ่นดินไทยที่ประเทศเราไม่ล่มสลาย 

เพราะเรามีครูดี ผู้บริหารดีเต็มแผ่นดินเหมือนดังที่อาจารย์ประเวศ วะสี เคยกล่าวไว้ 

และดิฉันก็เห็นด้วย ท่านเป็นคำตอบของประเทศชาติ คือท่านสอนคน สร้างคน   

วิชาเป็นเนื้อเรื่อง กระบวนการเป็นวิธีการ ซึ่งเปลี่ยนได้ตลอดตามบริบท แต่สิ่งที่ท่านทำ 

ท่านได้ยึดหลักปรัชญาฯ ซึ่งคนไทยกำลังหาคำตอบว่าหมายถึงอะไร ทำได้อย่างไร   

แตห่ลกัปรชัญาฯ นีอ้ยู่ในตวัทา่น สิง่ที่ไดเ้รยีนรูอ้กีเรือ่งคอื ทา่นแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ความรู้

ฝังลึกที่ชัดเจนมากคือหลักคิดจากแนวปรัชญาฯ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ท่านอาจารย์ตีโจทย์แตกเป็นรูปธรรม  

ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็นกลุ่ม แล้วหา Best in group   

หรือแบบปฏิบัติที่ดีของกลุ่ม แต่ท่านที่ไม่ได้รับเลือก ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็น best   

ทกุทา่นเป็น best ทั้งหมด และวันนี้เราได้ best in class สิ่งที่เราต้องการมากคือต่อไป

ท่านต้องเป็น best ของประเทศ เพื่อเป็นครูของโรงเรียนอื่นทั่วประเทศได้เรียนรู ้ 

จากท่าน ไม่ใช่ว่าเมื่อท่านได้รางวัลแล้วจบ การได้รางวัลต้องรักษาคุณลักษณะให้คงที่ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประเทศเราต้องการมากคือ best of the best ที่เป็น world class 

เปน็ world best เพราะหลกัปรชัญาฯ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเปน็ world best 
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ที่นานาชาติยกย่อง เราที่เป็นพสกนิกรต้องถามตัวเองว่า เอาหลักนี้มาใช้ในชีวิต  

ประจำวันไหม และในวันนี้เราได้ตัวอย่างมาจากท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติแล้ว 

ขอฝากทา่นทัง้หลายกลบัไปคดิอยา่งลกึซึง้วา่ ทา่นไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากกระบวนการ 

ทั้ง ๒ วันนี้ ดิฉันค้นพบว่าการตั้งคำถามที่คิดว่าง่าย แต่เมื่อท่านต้องไปตั้งเอง…ยาก 

เป็นเทคนิคที่ต้องฝึกทั้งครู ผู้บริหาร ก่อนถึงนักเรียน คำถามเป็นการกระตุ้นให้เด็กคิด

วิเคราะห์ การตั้งคำถามที่ล้วงลึกเพื่อให้ได้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในปัญญาของคน ท่านได้ฝึก

การฟังอย่างลึกซึ้ง การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของตัวเอง การเขียน ท่านได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง... ซึ่งการฟัง พูด อ่าน เขียน จะช่วยแก้ปัญหาของเด็กไทย 

ใน ๒ วันนี้ท่านพูดน้อยมาก แต่ปฏิบัติเยอะมาก มีองค์ความรู้ ขอฝากท่านกลับ

ไปเริ่มบันทึก เก็บความรู้ ซึ่งจะเป็นความจำขององค์กร เมื่อผู้บริหารใหม่มาจะได้  

ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ถ้าทำให้องค์กรมีความจำ และท่านต้องสร้างความรู้ และสุดท้าย  

ขอฝากไว้ว่า
“อย่าเรียนโดยไม่คิด
และอย่าคิดโดยไม่เรียน”




คุณสุกัญญา งามบรรจง

(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 



รางวัลเป็นผลพลอยได้ คาดหวังว่าการที่เราเป็นผู้นำจะขยายเครือข่ายและ  

ช่วยเหลือกันต่อไป สพฐ.  ยินดีประสานต่อให้งานของท่านสำเร็จ ผู้ยังไม่ได้รับรางวัล  

ขอให้มุ่งมั่นทำงานต่อไป ผู้ได้แล้วขอให้ขยายผลให้บรรลุยิ่งขึ้น 
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คุณรจนา สินที

หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สำนกักจิการพเิศษ




สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร


อยากให้ท่านผู้บริหารและคุณครูทั้งหลายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและขยายผลต่อไปเพื่อนักเรียน แม้ท่านจะมีภาระอีกมาก แต่อยากให้ท่าน  

ดึงสิ่งที่จะทำเข้าสู่การเรียนการสอนซึ่งเป็นภารกิจหลักของครู โดยยึดนักเรียนเป็น  

เป้าหมาย และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้คนอื่นและชุมชนดูงานได้ด้วย  



คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

กรรมการและผู้จัดการ


มูลนิธิสยามกัมมาจล




ขอให้ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านภูมิใจในตัวเอง ท่านเก่งทุกคน แต่กรรมการ  

มีหลักคัดเลือกจากสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟัง สิ่งที่ท่านเขียน ทักษะการเขียนและเล่าเรื่อง  

สำคญัมาก เพือ่ใหเ้ราเขา้ใจงานของทา่นมากขึน้ การคดัเลอืกครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่หา 

แกนหลักไปขับเคลื่อนต่อ เทคนิคในการสื่อความจึงเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย 

หลกัสำคญัในการพจิารณาคอื การเขา้ใจและตคีวามหลกัปรชัญาฯ การออกแบบ 

การเรียนรู้ การพิสูจน์หลักฐาน นักเรียนหรือคุณครูได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน ท่านเติม

หลักคิด หลักปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหน นักเรียนของท่าน  

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

บางครั้งท่านทำเยอะ แต่ท่านเล่าไม่เก่ง อาจหลุดไป แต่ไม่ได้หมายความว่า  

ท่านไม่ใช่เป็นคนทำงานจริง ขอให้ทุกท่านภูมิใจที่ท่านได้อยู่ในที่นี้ เพราะกระทรวง

ศึกษาธิการและ ดร.ปรียานุช ยกย่องท่านว่าท่านเป็นผู้ทำจริง แต่ตอนนี้เราเลือกผู้ที่  

สื่อความได้ การคัดเลือกใช้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือก 

เพราะท่านมีจุดยืนของท่านในการค้นหากัลยาณมิตรในการทำงานอยู่แล้ว โครงการนี้

เพื่อให้ท่านมีเครือข่ายการทำงานมากขึ้น รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  
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ทุกเรื่องเล่า


ทุกประสบการณ์ความสำเร็จ


ที่กลั่นกรองมาจากศรัทธา


ในการขับเคลื่อน


“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


ในแต่ละสถานศึกษา


จนเกิดผลเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่า


ดังเช่นที่เห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้


ขอขอบคุณ

คุณศศินี ลิ้มพงษ์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชน


ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


มูลนิธิสยามกัมมาจล


 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วง ๒ วันที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้บทเรียนความสำเร็จ

ในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกันมากมาย ได้พลังศรัทธาจากเรื่องเล่าเร้าพลัง

ของผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่มาจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ เชื่อว่าท่านทั้งหลาย  

คงรู้สึกเช่นเดียวกัน และหวังว่าหากท่านได้นำสิ่งที่ ได้เรียนรู้กลับไปพัฒนาต่อยอด  

การทำงาน และนำกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก จะเป็นการพัฒนาศักยภาพตน   

ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลและการทำงานเป็นเครือข่ายที่มีพลังได้ 
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