
บางส่วนจากเร่ืองเล่า.....
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนผมไปร่วมงาน “ล�าปางวิจัย”  ได้เห็นครู
ตรนีชุ เพชรแสนงาม โรงเรยีนแจ้ห่มวทิยา น�าเสนองานวจิยั
การท�างานเพาะพันธุ์ปัญญาของตน ครูชะงักพูดต่อไม่ได้
เมือ่ต้องสรปุ slide สดุท้ายว่าผลการท�างานนีท้�าให้นกัเรียน
เปล่ียนไปอย่างไร  ครหูยบิหนงัสอืทีน่กัเรยีนเขยีน reflection 
บอกเล่าการเปลีย่นแปลงของตนเองให้ทีป่ระชมุดแูล้วร้องไห้ 
ต้องยตุกิารน�าเสนอไปโดยปรยิาย นบัว่าเป็นการสรปุทีต่รง
เน้ือหามากที่สุดโดยไม่ต้องพูด ผมได้หนังสือ reflection 
ของครูและเด็กมา 1 เล่ม อ่านแล้วจึงเข้าใจว่าครูร้องท�าไม 
ไม่ใช่ครูทุกคนจะร้อง แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่สะกิด
จิตใต้ส�านึกที่ซ่อนอยู่ ผมจึงตั้งใจไปค้นหา 

วนัจนัทร์เราเดินทางไปทีผ่นืนาทีเ่ป็นแหล่งวิจยัของนกัเรยีน
กลุ่มนี้ ข้าวที่พวกเขาปลูกไว้เริ่มตั้งท้อง ได้เวลาท�าพิธีบูชา
พระแม่โพสพที่น�าโดยคุณสุบัน ปราชญ์ท้องถิ่นที่ “อิน” กับ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

เมื่อ ผอ. กล่าวต้อนรับเสร็จ ก็ถึงคราวครูตรีนุชออกมาพูด
เรื่องโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา พูดได้ไม่กี่ประโยคครูก็
ร้องไห้ ควิถดัไปคอืตวัแทนนกัเรยีนออกมากล่าวสิง่ทีต่นเอง
เปลีย่นไปหรอืได้จากการท�างานนี ้ พดูไม่กีค่�านกัเรยีนร้องไห้ 
ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
ที่กินลึกเข้าไปข้างในจิตใจแล้ว มันต้องมีปัจจัยบางอย่างที่
หนุนการเกิดเช่นนี้

หลังอาหารเที่ยงพี่เลี้ยง ครู และนักเรียนมาพบกันอีกครั้ง
หนึง่  พีเ่ลีย้งให้นกัเรยีนเขยีนจดหมายถงึครทูีเ่หน็ครรู้องไห้ 
2 ครั้งแล้ว เมื่อครูมาถึงนักเรียนบอกความในใจด้วยการ
ร้องเพลงให้แล้วภาพต่อจากนัน้คอื ทัง้ครูและนกัเรยีนก็กอด
กันร้องไห้เป็นกลุ่มใหญ่

เมื่อน�้าตาแห้งก็ได้เวลาลงแปลงนาของนักเรียน ผมแทบ
ไม่เชื่อสายตาที่เห็นหญ้ารกสูงท่วมหัวรอบแปลงนา 2 ไร่ 

วันพักผ่อน

ที่แจ้ห่ม “ผมสนใจที่นักเรียนห้อง 
smart science ลงแรงปฏิบัติ  
เพราะสวนทางกับกระแสหลักที่
นักเรียนกลุ่มนี้มักจะเน้นการเรียน
ในห้อง เน้นการจ�าข้อสอบ 
เสริมด้วยการติวที่โรงเรียน”

“ผมเชื่อว่าเมื่องานใหญ่
ขนาดนี้ส�าเร็จมันก็บ่มเพาะ
ทักษะการท�างานร่วมกัน  
จากความรู้สึกเดิมที่
อยู่แยกเป็นปัจเจกบุคคล
ก็กลับมาเข้าใจเพื่อน 
สภาพการเป็นกลุ่มเกิดขึ้น
จากการต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ไปด้วยกัน ท�าให้พวกเขา
มีประสบการณ์ตรง 
กระบวนการของครูที่
ให้ถอดบทเรียนและท�า
self-reflection ท�าให้
แต่ละคน “เรียนรู้” ในมิติที่
ตนเองไม่เคยประสบมาก่อน 
คือเรียนรู้ชีวิต สังคม 
ได้ทักษะชีวิต”

เพราะพงหญ้าสูงบ่งช้ีสภาพเดิมท่ีนักเรียน 
29 คนลงแรงเปลี่ยนให้กลายเป็นนากันเอง  
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของนักเรียนห้อง smart 
science ที่น่าจะมี learning style แบบเรียน 
ในห้อง ไม่ใช่เรียนจากการลงมอืท�าหรอืใช้แรง  
พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ยกร่องเป็นแปลงย่อยเพื่อ
ทดลองท�านากันเอง แปลงนามีน�้าขังพร้อม
ท�าพิธี “แฮกนา” อีก 1 ไร่เป็นดินเนิน พวกเขา
ปลูกปอเทืองและไถ่กลบแล้ว

ครูตรีนุช เพชรแสนงาม
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จังหวัดลำาปาง
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา



โครงการที่ท�าเกี่ยวกับการศึกษา:
ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา รับทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

แนวคิดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา:
เป็นโครงการพัฒนาครูและนักเรียนไปพร้อมๆ กัน ผ่านการท�าโครงงานในสถานศึกษาที่เป็น authentic 
issue ของพื้นที่ หลักของการท�าโครงงานคือการวิจัยในระบบคิด “ผลเกิดจากเหตุ” เพื่อให้ครูสามารถ
บูรณาการสาระวิชามาร่วมอธิบายได้ เป็นหลักของ learning by doing หรือกาลามสูตร ที่ผู้เรียนเป็น 
ผู้พัฒนาปัญญาของตนเอง (constructivism)

บทบาทในโครงการ:
เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการกลาง ที่มีหน้าที่พัฒนาเครื่องมือ RBL (Research-Based Learning)  
ถ่ายทอดให้ศูนย์พี่เลี้ยง (8 มหาวิทยาลัย) รวมทั้งเป็นผู้พัฒนาครูด้วยการจัด workshop ให้คร ู
สามารถพัฒนาความคิดเชิงเหตุ-ผล คิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อ coach นักเรียนในการท�าโครงงาน 
ฐานวิจัย

โดยบทบาทที่ท่านท�าโครงการอยู่ มีส่วนเข้าไปสนับสนุนครูและเด็ก หรือการปฏิรูปการศึกษา
อย่างไร
สนับสนุนให้โรงเรียนละ 1 ห้องเรียนท�าโครงงาน 10 โครงงานใน theme เดียวกัน โดยแยกออกเป็น  
3 ศาสตร์ คอื วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์  สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ และ มนษุยศาสตร์-ประวตัศิาสตร์  
สิ่งที่เกิดการปฏิรูป คือ 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ active classroom ยกระดับ PBL เป็น Research-Oriented PBL 

(หรือเรียกโดยย่อว่า RBL) รวมทั้งเป็นการยกระดับ IBL (Inquiry-Based Learning) จากการสืบค้น 
มาเป็นการทดลอง สังเกตเอง

2. ปฏิรูปแนวคิดว่าวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน (นักเรียน) ต้องเป็นผู้ท�า 
(ไม่ใช่ครู) และต้องท�าด้วยระบบคิด “ผลเกิดจากเหตุ” ไม่ใช่หลักการทางสถิติที่ครูถูกบ่มเพาะมาจน 
ขาดการใช้เหต ุผล ตรรกะ  จงึไม่สามารถบูรณาการสาระวชิาเข้าสูปั่ญหาจรงิได้ และท�าให้ทกุคนกลวัวจิยั

3. ปฏิรูปกระบวนการในห้องเรียนโดยปฏิรูปครูด้วยจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
บรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบเปิดความคิดของนักเรียน

ในการปฏิรูปการศึกษาอยากเห็นครูและเด็กเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เด็ก คิดเป็น สร้างปัญญาได้ด้วยตนเอง  มีฉันทะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนา character ที่เป็น 
non-cognitive ที่ส�าคัญ (ไม่เป็นซอมบี้)
คร ูเข้าใจกระบวนการเกิดปัญญาจากการคิด สามารถออกแบบการสอน RBL ได้ตามหลักการของ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลที่น�ามาอธิบายสาระวิชาได้ลึกกว่าการท่องความรู้
มาสอน ฟื้นจิตใจครูออกจากระบบอ�านาจ มีจินตนาการของตนเอง กล้าออกแบบกระบวนการใหม่ๆ 
(ไม่เป็นเครื่องจักรกลทางการศึกษา)

รศ.ดร.สุธีระ
ประเสริฐสรรพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวหน้าชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

เห็นปริมาณงานที่ท�ากันแล้วผมจึงเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลง
เกิดได้อย่างไร งานขนาดนี้ แบบนี้ คล้ายกับการออกค่ายอาสา
สมัครของนักศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันตั้งแต่หาทุนไปจนการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีวินัยกฎกติกาค่ายก�ากับ ที่นักเรียนท�าคือ
การลงมือปฏิบัติแบบใช้แรง แม้ยังไม่เข้มข้นในวินัยแบบค่าย
อาสาพัฒนา 

ครูตรีนุชเคยบอกว่าที่เลือกนักเรียนห้อง smart science มา
ท�าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เพราะนักเรียนมีศักยภาพท�า
โครงงาน แต่อยู่อย่างตัวใครตัวมัน เรียนก็แข่งกัน ไม่มีทักษะ
อืน่นอกจากทกัษะจ�าเมือ่ครมูาเข้าโครงการนี ้ครไูด้ตะลยุอ่าน
หนงัสอืของผม จงึเหน็คณุค่าของ RBL รูแ้ล้วว่าทีท่�ากนัมานัน้ 
เป็นการท�าตามๆ กนัมา ท�าไม่ถกู ผมเชือ่ว่าครมูคีวามเข้าใจการ
เรียนรู้แบบสร้างปัญญาเองของมนุษย์  และครูเชื่อมั่นในวิธีการ
เพาะพนัธุปั์ญญาและเครือ่งมอื RBL ผมเชือ่ว่า workshop ทีเ่ข้า
ร่วมท�าให้ครไูด้คิดว่าการเรยีนของมนษุย์คอือะไร และบทบาทครู
ต้องเปลี่ยนไปอย่างไร

“พวกเขาได้ส่วน Non-cognitive 
คือสร้างลักษณะนิสัย (character) 
ของการเป็นคนในศตวรรษที่ 21 
PBL แบบนี้ท�าให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ถึงภายในผู้เรียน 
(Experiential learning) นักเรียน
เปลี่ยนกระบวนทัศน์เรื่องการเรียน 
ครูเปลี่ยนกระบวนทัศน์เรื่องการ
ท�าหน้าที่ครู เพราะการเปลี่ยนแปลง
เกิดทั้ง 2 ฝ่าย ครูและนักเรียนจึง
กอดกันร้องไห้”


