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โรงเรยีนล�ำปลำยมำศพฒันำท�ำให้ครพูรรณไีด้เรยีนรูว้ธิกีำร
และพฒันำทกัษะของตนเองทกุด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นทกัษะกำรสอน 
กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงกรอบควำมคิด ควำมเข้มแข็ง
และเป้ำหมำยท่ีชดัเจนขององค์กรทีต้่องกำรเกือ้หนนุให้เดก็
ทกุคนได้มโีอก�สทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็และงอกง�มต�ม
ศกัยภ�พ ต�มคว�มถนดั และต�มคว�มปร�รถน�ของตน 
มคีว�มแขง็แกร่งด้�นใน  ซึง่จะเป็นร�กฐ�นให้ใช้ชวีติอย่�ง
มีคุณค่� เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตในท้องถิ่นอย่�งมี
คว�มสุข

“ล�ำปลำยมำศพัฒนำท�ำให้เรำ
รู้จักคุณค่ำของตนเอง รู้ว่ำสิ่งที่
ก�ำลังท�ำอยู่นั้นมีควำมหมำย”
ครูพรรณีเล่ำว่ำ ควำมรู้ที่ได้รับจำกโรงเรียนล�ำปลำยมำศ
พฒันำ ครพูรรณนี�ำมำใช้ออกแบบกจิกรรมจิตศกึษำ ซึง่จะ
จัดขึ้นในช่วงเช้ำก่อนเริ่มเรียนในวิชำแรก ประมำณ 20 นำที 
เน้นกำรพัฒนำควำมฉลำดด้ำนอำรมณ์ (EQ )และจิต
วญิญำณ (SQ) ด้วยกำรจดักจิกรรมจติศกึษำ  หรอื  Home  
เพือ่ให้เดก็เข้ำใจว่ำตวัเองคอืบ้ำนอนัแท้จรงิ เป็นบ้ำนของจติ
วิญญำณ เป็นบ้ำนของจิตแห่งกำรรับรู้ เป็นบ้ำนของควำม
คิด เป็นบ้ำนแห่งจักรวำลทั้งมวล ถ้ำบ้ำนหลังนี้ประกอบกัน
ไม่สมบูรณ์หรือพัง ทุกอย่ำงย่อมแตกสลำย และตระหนักได้
ว่ำต้องท�ำให้จิตวิญญำณ  จิตกำรรับรู้ ควำมคิดได้กลับมำ
บ้ำน  ได้รู้จักตัวเองอย่ำงแท้จริง ได้ใคร่ครวญ เห็นคุณค่ำ
และควำมหมำยที่จะท�ำอะไรลงไปสักอย่ำง  ได้มีสติอยู่กับ
ตนเองเสมอ เสมือนน�ำจิตแห่งกำรรับรู้ได้กลับบ้ำนเสมอๆ 
และได้เห็นควำมเป็นจักรวำลทั้งมวลที่อยู่ภำยใน

“กิจกรรมก้ำวเดินอย่ำงมี
ควำมหมำยเป็นหนึ่งในกิจกรรม
จิตศึกษำ หรือ HOME ที่มี
เป้ำหมำยเพื่อให้เด็กเข้ำใจและ
มองเห็นควำมสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว หยุดครุ่นคิด
กับกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อเข้ำใจ
ตนเองมำกยิ่งขึ้น” 

กิจกรรมนี้เริ่มต้นจำกให้นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็น
วงกลม คุณครูขอให้นักเรียนนั่งท�ำสมำธิคนละ 2 นำที โดย
ดูลมหำยใจของตนเอง หำกก�ำลังคิดถึงสิ่งใดก็ขอให้ตำม
ควำมคิดของตนไปเรื่อย ๆ ดูควำมคิดของตนเอง จนกว่ำ
คุณครูจะให้สัญญำณกลับมำรู้ตัว เมื่อครบ 2 นำทีครูและ
นกัเรยีนร่วมกนัแลกเปลีย่นควำมคดิและควำมรูส้กึหลงัจำก
ที่ครูให้ท�ำสมำธิภำยใน 2 นำที

คุณครู: สมำธิภำยในเวลำ 2 นำที พี่ๆ รู้สึก
อย่ำงไรบ้ำงคะ และใครได้ตำมดูควำมคิด
ของตนเองบ้ำง พี่ ๆ คิดเรื่องอะไรและรู้สึก
อย่ำงไร

พี่ฟ้�: หนูกลับไปที่บ้ำนค่ะ คิดว่ำแม่จะเกี่ยว
ข้ำวเสรจ็หรอืยงั เพรำะทีบ้่ำนก�ำลงัเกีย่วข้ำว

พี่หญิง: หนูไปที่โรงพยำบำลค่ะ หนูคิดว่ำถ้ำ
วันนี้หนูปวดท้องแล้วนอนโรงพยำบำล แม่
หนูก็ต้องไม่ได้มำท�ำงำนที่โรงเรียน

พี่ม�ยด์: หนูคิดถึงทะเลค่ะ หนูอยำกไปเที่ยว
ทะเล อยำกไปเที่ยวกับญำติ ๆ

พี่ฟิล์ม: หนูคิดถึงแม่ค่ะ หนูอยำกรู้ว่ำแม่หนู
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เหนื่อยไหม

พี่นก: หนูคิดถึงรุ่นพี่ที่บ้ำนค่ะ พี่เขำจะสอบ
เข้ำมหำลัยแล้ว หนูอยำกรู้ว่ำเขำคิดอะไรอยู่ 
เครียดหรือเปล่ำ 

จำกนั้นครูได้กล่ำวขอบคุณทุกควำมคิดและ
ควำมรูสึ้กของพี่ๆ  ทกุคน พร้อมแจกกระดำษ
ครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ขอให้พี่ๆ 
เดินคนละ 30 ก้ำว โดยเรำจะไปเริ่มต้นกำร
ก้ำวเดินที่บันไดหน้ำบ้ำน ม.2 ของเรำ และให้
อสิระในกำรเดนิ ซึง่พี่ๆ  จะหยดุมองและเรียนรู้
ก้ำวที่เท่ำไรก็ได้ แต่ก้ำวที่ 30 ให้กลับมำหำ
คุณครูที่บ้ำน ม.2 ให้พี่ๆ แต่ละคนเขียนสิ่งที่
ได้เรยีนรู ้ควำมรูสึ้ก ควำมคดิ หรอืจะวำดภำพ
ในก้ำวที่ตนเองหยุด ลงในกระดำษที่ครูแจก 
เมือ่ครบก�ำหนดเวลำทกุคนกลับมำหำคณุครู
ที่บ้ำน โดยครูและนักเรียนนั่งรวมกันเป็น
วงกลม

คุณครู: ครูขอให้พี่ๆ ช่วยเล่ำควำมรู ้สึก 
ควำมคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรหยุดก้ำว
เดินของตนเองและหยุดก้ำวที่เท่ำไร เชิญค่ะ

พีก่ระถนิ: หนหูยดุก้ำวที ่20 ได้เหน็บรรยำกำศ
ของมัธยม เห็นธรรมชำติที่เขียวขจี

พีฝ่น: หนหูยดุก้ำวที ่19 เพรำะก้ำวที1่9 ของ
หนู เหมือนเติบโตในข้ันที่ต้องเรียนรู้ สัมผัส 
ปฏิบัติ และในตอนนั้นหนูคิดว่ำหนูเป็นผู้ใหญ่
มำกแล้ว
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คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นและนักวิช�ก�ร
พี่เลี้ยงโครงก�รโรงเรียนสุขภ�วะ
มูลนิธิสถ�บันวิจัยระบบก�รศึกษ�

บทบ�ทในโครงก�ร:
ใช้โรงเรียนล�ำปลำยมำศพัฒนำเป็นโรงเรียนสุขภำวะตัวอย่ำง พร้อมทั้งอ�ำนวยควำมสะดวกเรื่อง 
สถำนที่ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และอบรมคร ูผู้บริหำร ให้กับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อให้เห็น 
“แนวท�ง” กำรพัฒนำเป็นโรงเรียนสุขภำวะ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นมำผ่ำนเครือข่ำย
โรงเรียนนอกกะลำ เพื่อเป็นพื้นที่หนึ่งในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังให้กับโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้ง
ลงพื้นที่ตำมโรงเรียนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ ถอดบทเรียน และท�ำ PLC (Professional Learning 
Community) 
บทบ�ทที่ทำ�อยู่มีส่วนสนับสนุน คร ูเด็ก และก�รปฏิรูปก�รศึกษ�อย่�งไร: 
 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบใหม ่โดยกำรสร้ำงให้เด็กเกิดปัญญำทั้งจำกภำยในภำยนอก 
 ก�รจัดก�รองค์กรแบบใหม ่ด้วยกำรท�ำโรงเรียนให้เป็นเหมือนชุมชน ประกอบไปด้วยสภำพแวดล้อม
ที่ดี สัมพันธภำพที่ดีของคน มีวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 

 ก�รพัฒน�ครูให้เป็นครูรูปแบบใหม ่ด้วยกำรท�ำงำนร่วมกันของคร ูกำรถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
แบบ PLC เพื่อให้ครูมีแบบอย่ำที่ดี ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในเรื่องขององค์ควำมรู้และ
จิตส�ำนึกควำมเป็นครู

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในครั้งนี้อย�กเห็นครูเปลี่ยนอย่�งไรและจะส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของเด็กอย่�งไร: 
คร ูกล้ำคิดอะไรใหม่ๆ สร้ำงนวัตกรรมใหม ่มีควำมรับผิดชอบเพรำะถ้ำเขำคิดว่ำเขำต้องรับผิดชอบ 
ชีวิตเด็ก เขำจะตั้งใจท�ำงำนมำกขึ้น จะไม่ปล่อยให้เด็กคนไหนหลุดรอดไปจำกกำรดูแลได ้ครูต้องตั้ง 
เป้ำหมำยให้งำนตัวเอง อีกทั้งต้องตั้งเป้ำหมำยเด็กที่อยำกเห็น และคิดเสมอว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้เด็ก 
เป็นไปตำมคุณลักษณะที่ต้องกำรเห็น และอยำกให้ครูเกิดวัฒนธรรมในกำรท�ำงำนร่วมกัน 
เด็ก เด็กมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สูง มีทักษะในกำรเรียนรู ้มีทักษะในกำรคิด ทั้งคิดเชิงสร้ำงสรรค์
และคิดเชิงตรรกะ มีทักษะกำรจัดกำรควำมรู ้มีทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน 

พีน่ปั: ผมหยดุก้ำวที ่20 มองไปรอบ ๆ  เหน็ธรรมชำติ
อันล�้ำค่ำ แต่ส�ำหรับบำงคน ก็ไม่เห็นค่ำของมัน และ
ผมก็หยุดก้ำวที่ 25 ได้ยินเสียงน้อง ม.1 ก็ยังดีกว่ำ
อยู่คนเดียว เรำไม่ได้เดียวดำยเสมอไป

พี่นก: หนูหยุดก้ำวที่ 18 เพรำะวัยรุ่นเมื่อผ่ำนย่ำง
ก้ำวที่ 15-16-17 มักจะหยุดก้ำวที่ 18 เพรำะวัย 
ที่ 18 เป็นวัยที่มีไฟลุกแรง หนูจึงอยำกหยุดกำ้วนี้  
วัยรุ่นส่วนใหญ่อำจจะหยุดด้วยควำมผิดพลำด แต่
หนูจะหยุดด้วยสติ ควำมคิด กำรเอำตัวรอด หรือ
ดูแลตัวเอง ต้นหญ้ำ ดอกไม้ที่อยู่รอบกำยก็เปรียบ
เสมือนสิ่งรุมเร้ำ ร้อนแรง ที่ชักชวนให้เรำหลงใหล  
แต่อยู่ที่เรำว่ำจะมองมันให้พอดีพองำม หรือติดอยู่
กับมัน

พีฟิ่ล์ม: หนหูยดุก้ำวที ่11 รูส้กึอยำกทีจ่ะหนัมำมอง
บ้ำนตวัเองอย่ำงจรงิจงับ้ำงว่ำ บ้ำนเรำมอีะไรแปลก
ใหม่ และที่ส�ำคัญไม่เคยหันมำมองบ้ำนที่ตนเองอยู่
อย่ำงจริงจังเลยสักครั้ง ถ้ำมองก็แค่มองผ่ำน 
ทัง้ๆ ทีเ่ดนิผ่ำนบ้ำน เดนิขึน้บ้ำนทกุวนั และอกีอย่ำง 
อยำกลองฟังเสียงพี่ ม.3 และน้อง ม.1 ดูบ้ำงว่ำ
เสยีงจะเป็นเหมือนพวกเรำไหม เพรำะทกุๆ คร้ังเสยีง
พี่ ม.2 จะกลบเสียงพี่ ม.3 และน้อง ม.1 หมดเลย

กระบวนก�รนี้ทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่อง
ปัญญ�ภ�ยใน ท�ำให้เด็ก ๆ มีควำมเคำรพและ 
ให้เกียรติกัน ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เห็นคุณค่ำในตนเอง รับรู้ถึงควำมรู้สึกของผู้อื่น 

ปัญญ�ภ�ยนอก เด็กๆ มีสมรรถภำพร่ำงกำยที ่
แขง็แรง อดทน รกักำรเรยีนรู ้เข้ำใจและเหน็ถงึควำม
เชือ่มโยงสิง่ต่ำง ๆ  มทีกัษะกำรคิด กำรจดักำร ทกัษะ
กำรสื่อสำร และทักษะ ICT 

ครูพรรณียอมรับว่า ล�าปลายมาศพฒันาสอนให้
ครเูป็นนกัออกแบบกิจกรรมทีเ่อื้อต่อก�รเรยีนรูแ้ละ
พฒัน� ทั้งด้�นก�รคิดและทักษะของเด็กๆ อย่�ง
รอบด้�น ให้โอก�สเด็กทุกคนโดยเท่�เทียมกัน  
ให้คว�มรกัและเรยีนรูท้ีจ่ะเข้�ใจคว�มคดิ คว�มรูส้กึ
และพฤตกิรรมของเดก็ท่ีแสดงออกม� และทีส่ำ�คญั
คุณครูใหญ่ได้เคยพูดประโยคหนึ่งกับครูว่�

“ถึงแม้เด็กๆ จะเคยท�ำ
ผิดพลำดอย่ำงไร ขอให้
คุณครูอย่ำหมดศรัทธำ
ในตัวเขำ”  

ซึง่ประโยคนีค้อยเตอืนสตติวัเองเสมอในกำรท�ำงำน 
และท�ำให้ตวัเองเกดิควำมภมูใิจในควำมเป็นครเูสมอ


