เวทีพูนพลังครู

โรงเรี ย นอนุ บ าลสตู ล เป็ น โรงเรี ย นประจ� า จั ง หวั ด
สังกัด สพฐ. อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง พื้นที่โดยรอบ
เป็นสถานที่ราชการ อุทยานการเรียนรู้ TK Park
มัสยิด ร้านอาหาร ชุมชน ฯลฯ เปดสอนตั้งแต่ชั้น
อ.1 ถึง ป.6 มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดด้วยจ�านวน
นั ก เรี ย น 1,732 คน ครู 71 คน และเจ้ า หน้ า ที่
30 กว่าคน นักเรียนมาจากทุกอ�าเภอ

เร�ยนรู้ผ่านกระบวนการ

ว�จัยชุมชน

เด็กจะรู้จักและรักชุมชน
แล้วจะไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง
เครือ¢่ายครูเพื่อศิษย มูลนิ¸ิสดศรี-สÄษดิìวงศ (มสª.)
และ เครือ¢่ายพั²นาการศÖกษา ½ายวิ¨ัยเพื่อท้อง¶ิ่น
(ส�านักงานกองทุนสนัºสนุนการวิ¨ัย ( สกว.)

ไพเราะ เกิดผล
และ

ขนิษฐา อาษาช�านาญ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
จ.สตูล

ในอดีต การรับนักเรียนต้องผ่านการคัดเลือกความ
พร้ อ ม ต่ อ มานโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งความ
เท่าเทียม ท�าให้เปลีย่ นระบบการรับเข้า ใช้การจับฉลากแทน
การสอบยกเว้นชัน้ เรียนพิเศษ ซึง่ เหมือนกันทัง้ ประเทศเพือ่
ความเป็นธรรม ท�าให้นักเรียนมีความแตกต่างหลากหลาย
มิติ พฤติกรรมนิสัย เด็กเก่ง เด็กไม่เก่ง เด็กพิเศษเรียนร่วม
ที่ครูต้องดูแลเป็นพิเศษ มาจากครอบครัวฐานะดี ยากจน
ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ครอบครัวสมบูรณ์ หย่าร้าง
ประกอบอาชีพข้าราชการ ค้าขาย เกษตรกร
โรงเรียนมีสภาพไม่ต่างจากโรงเรียนในเมืองของ
ประเทศไทย อยูท่ า่ มกลางกระแสสังคมทีผ่ ปู้ กครองคาดหวัง
สูง มุ่งเน้นให้ลูกหลานของตนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
รูปธรรมคือเมื่อจบชั้น ป.6 จะสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้น
ม.1 ในโรงเรียนชั้นน�าของภาคใต้ เช่น โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยา จ.สงขลา โรงเรียนแสงทองวิทยา หรือโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่รุนแรง ส่วนมากเป็นเรื่องมาโรงเรียนสาย
เดิมจัดห้องเรียนคละเด็ก แต่พบว่าไม่ตอบโจทย์
พัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพไม่เหมือนและไม่เท่ากัน จึงท�า
ความรู้จักเด็กตั้งแต่แรกรับ เช่นฐานะทางบ้าน IQ และ EQ
จากนั้นจัดห้องเรียนคละเด็กและห้องเรียนเด็กอัจฉริยะ เพื่อ
ให้ครูออกแบบการเรียนรู้ ได้เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน
หนึ่งชั้นเรียนมี 6 ห้องๆ ละ 40 คน

พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ในศตวรรษที่ 21 อย่างไร
ผู้บริหารท�าความเข้าใจกระบวนทัศน์ ใหม่
“เรียนรู้จากการปฏิบัติ”
อาจารย์สุทธิ สายสุนีย์ ผอ.โรงเรียนในปัจจุบัน
เดิมเป็นผอ.โรงเรียนตะโละใส โรงเรียนในชนบท จ.สตูล
เมื่อพ.ศ.2547 มีประสบการณ์ท�างานร่วมกับ สกว.ท้องถิ่น
สังเกตการณ์กลุ่มแม่บ้านท�างานวิจัย เห็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่หาความรู้ได้ด้วยตนเอง แม้จบการศึกษาเพียงชั้น
ป.4-ป.6 ท� า เรื่ อ งสื บ ทอดขนมพื้ น บ้ า นมุ ส ลิ ม สื บ ค้ น
ประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณี ส�ารวจประเภทขนมใน
เทศกาลต่ า งๆ พร้ อ มคติ ที่ แ ฝงอยู ่ ชาวบ้ า นสามารถ
วิเคราะห์โภชนาการและเชื่อมโยงกับวิถีการด�าเนินชีวิต
ของตนเองได้ และเชื่อมโยงกับหลักศาสนาอิสลาม คือ
อาหารฮาลาลต้องสะอาดไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปน ไม่ใช่ท�า
ขนมได้แล้วจบเพียงแค่นนั้ หากแต่ชาวบ้านซึง่ เป็นผูส้ งู อายุ
ได้เขียนหนังสือ จดบันทึก เขียน Flowchart เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ซึ่งติดตัวไปตลอดชีวิต ดึงศักยภาพของ
แต่ละคนออกมาและออกแบบการเรียนรู้เองให้เหมาะสม
กับตนเอง ผอ.จึงตระหนัก ณ เวลานั้นว่า นี่เองเป็นวิธี
“สอนคน ไม่ใช่สอนหนังสือ” นักเรียนควรได้รับการพัฒนา
และฝึกฝนให้เป็นนักเรียนรู้ สามารถคิดเองเป็น ท�าเองเป็น
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ใช่เอาแต่เรียนหนังสือในห้อง
ท่องจ�าเนื้อหา ซ�้ายังเป็นเนื้อหาที่นักวิชาการจากหลาย
ส�านักเขียนขึ้นมา และใช้ส�าเร็จรูปเหมือนกันทั่วประเทศ
ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่จังหวัดเชียงรายหรือนราธิวาสก็ตาม
การเรียนรู้ในรูปแบบนักเรียนลงมือปฏิบัติ น่าจะ
เป็นโอกาสท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่อยู่
แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆ เด็กได้ท�ากิจกรรม ฝึกคิด
เอง ออกแบบการเรียนรู้เอง วางแผนเอง คนที่ส�าคัญที่สุด
คือครูที่ต้องเปลี่ยนวิธีท�างาน เลิกสอนหนังสือหรือสอน
น้อยลงกว่าเดิม มาเป็นครูอา� นวยการหรือกระตุน้ ให้เด็กๆ

เป็นนักเรียนรู้ สอดรับกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความ
รู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยึดผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ จึงได้เสนอโจทย์วิจัยต่อ สกว.เพื่อท�างานร่วมกับ
ครูและชุมชน จนได้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน ได้แก่
1) หาโจทย์วิจัยที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นปัญหาที่ผู้เรียนพบ
สัมพันธ์กับสาระวิชา ผลการเรียนรู้น�ามาปรับพฤติกรรม
นักเรียน 2) วิเคราะห์ย้อนทวนกระบวนการ เรียนไปเพื่อ
อะไร 3) พัฒนาโจทย์ให้อยู่ในวิสัยที่ท�าได้ เกิดประโยชน์
อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถศึกษาได้ 4) ออกแบบโครงงาน
เพื่อประกันว่าเรื่องนี้ไม่หลงทาง 5) นักเรียนน�าเสนอโจทย์
6) สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 7) เก็บข้อมูลจริงตามแผน
8) น�าเสนอชุดความรู้ต่อการพัฒนาชุมชน 9) เก็บรวบรวม
ประมวลผลการพัฒนา 10) ท�ารายงานในรูปแบบต่างๆ
เมือ่ ย้ายมาเป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูลในปี 2551
ได้พบโจทย์ใหญ่ทา้ ทายอีกครัง้ นักเรียนทีน่ ตี่ อ้ งเก่ง ซึง่ เป็น
ค่านิยมการศึกษาของสังคมไทย ต้องการคนเรียนเก่งสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ วิธกี ารเรียนในห้องเรียน ท่องจ�าหนังสือ
เด็กจะได้แต่ความรู้ แต่ขาดทักษะชีวิต สมรรถนะอื่นๆ ที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครุ่นคิดเรื่องนี้มานาน
จะเริ่มต้นตรงไหนอย่างไร

ผอ.สุทธิตระหนักดีว่า การเปลี่ยนโครงสร้างเวลา
เรียน จะเป็นการเตรียมทางให้ครูปฏิบัติต่อเนื่องได้ ไม่
ปล่อยให้เป็นความสามารถของครูคนใดคนหนึ่ง ความที่
นักเรียนมาจากทุกอ�ำเภอ  บางคนบ้านอยูไ่ กล  การเพิม่ เวลา
เรียนเห็นทีจะไม่เหมาะ  แรกทีเดียวรูส้ กึ เครียดทีไ่ ม่สามารถ
น�ำการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอนมาใช้ได้  
เพราะการย้ายมาที่โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโอกาสสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ตลอดชีวิตข้าราชการขออุทิศเวลาใช้
ศักยภาพตัวเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่ พัฒนาลูกหลานให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเริ่มที่ครูเพราะเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับ
เด็กโดยตรง มีแรงหนุนจากผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษามองเป้าหมายไปที่เดียวกัน
หันกลับมามองโครงสร้างตารางเรียนก็พบว่าแน่น
ระหว่างทานอาหารเห็นเด็กทานข้าวเหลือ หลังจากพูด
คุยจึงรู้ว่าเด็กไม่รู้จักต้นข้าว เลยชิมลางทดลองกับครู ท�ำ
อย่างไรให้ครูเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนนอกห้องเรียน
โดยพาเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ไปท�ำนา ทั้งนักเรียน ครู ผู้
ปกครอง นักเรียนเห็นกระบวนการและได้เรียนรู้วิธีท�ำนา  

แท้จริงแล้ว ผอ.มีเจตนาให้ทุกคนสัมผัสความมีชีวิตชีวา
ของการเรียนรูน้ อกห้องเรียน  โดยเฉพาะคุณครูเห็นนักเรียน
สนุกและมีความสุขมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับครูยืน
สอนหน้ากระดาน
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาฯ มีนโยบายยก
ระดับโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล อนุบาลสตูล
เป็นหนึ่งใน 500 แห่งที่ ได้รับคัดเลือก จึงเป็นโอกาสเหมาะ
ที่จะปรับโครงสร้างเวลาเรียน คือ เพิ่มเวลา 5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ส�ำหรับเรียนรู้แบบโครงงาน การเขียนความเรียง
ชั้นสูง การเรียนไปสู่ความเป็นพลโลก ฯลฯ สอดรับกับ
การเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based
Learning)

สื่อสารกระบวนทัศน์ ใหม่...
เพื่อน�าสู่การปฏิบัติ
เมื่อโอกาสเปด ผอ.สุทธิได้ปรึกษาคุณพงษ์ สกว.
ท้ อ งถิ่ น พั น ธมิ ต รร่ ว มอุ ด มการณ์ ตั้ ง แต่ โ รงเรี ย น
ตะโละใส เพื่อช่วยกันออกแบบ น�าการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานมาใช้ ในโรงเรียน เริ่มต้นโดย ผอ.คุย
กับฝายวิชาการ ค้นหาครูที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียน
รู้ พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง ใจสู้ สายชั้นละ 2 คน
ตั้งแต่ ป.1- ป.6 รวม12 คน ขึ้นมาท�างานร่วมกับ
กลุ่มก่อการ (ดี) 4 คน มีชื่อเล่นเรียกกันว่า “12 ราศี
กับ 4 แกนน�า” และพัฒนากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกให้เป็น
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ก่อนขยาย
ผลไปยังครูท่านอื่น เพราะหากเปลี่ยนแปลงทีเดียว
ทั้งโรงเรียนจะยากและไม่ได้ผล
จากนั้นชวน “12 ราศีและ 4 แกนน�า” ไปพักผ่อน
ที่รีสอร์ทและรับประทานอาหารทะเล แล้วตามด้วยพูดคุย
ท�าความเข้าใจหลักคิดการศึกษาชาติ ชี้ให้เห็นว่าเราก�าลัง
ท�าผิด พรบ.การศึกษา กฎหมายส�าคัญของชาติ ชูเรื่อง
จิตวิญญาณความเป็นครูขึ้นมา

…อำชี พ ที่ ไ ด้ บุ ญ ในโลกนี้ มี ไ ม่ กี่
อำชีพ เป็นครูไม่ร�่ำรวยแน่นอน แต่มี
โอกำสสร้ำงประเทศชำติ สร้ำงกุศล ครู
คือผู้สร้ำงชำติ เรำต้องไม่ละเลย ขอให้
ลองมำช่วยกันวิเครำะห์ดู ครูเป็นคน
เก่ง แต่มีม่ำนบังตำ เพรำะฉะนั้นเรำจะ
ร่วมกันสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เรำไม่มี
อะไรจะเสียหำยมำกไปกว่ำนี้หำกจะลอง
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
10 ขั้นตอน”

เมื่อซื้อใจทีมขับเคลื่อนได้แล้ว ได้อบรมพัฒนาท�า
เข้าใจเส้นทางกระบวนการวิจยั ครู 12ราศี รับผิดชอบจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โจทย์วิจัยเป็นฐานกันคนละ 3 ห้อง เป็นการ
เรียนเรื่องละ 1 ปี ควบคู่กับจัดคลินิกให้ค�าปรึกษา โดยมี
สกว.ท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิธีการปฏิบัติผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
Professional Learning Community (PLC) กันเป็นประจ�า
ทุกสัปดาห์ และถอดบทเรียนตอนสิน้ ภาคเรียน ท�าให้เห็น
โจทย์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เด็กได้เรียนสิ่งที่ตนเอง
สนใจออกแบบร่วมกับคุณครู เห็นสิ่งที่ครูเรียนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงครูที่จากเดิมยืนสอนหน้าห้อง มาเป็นตั้ง
ค�าถามคอยกระตุ้นให้เด็กคิด เห็นครู อดทน และรอคอย
ค�าตอบเป็น ใจเย็นกับค�าตอบที่ไม่ถูกใจ
ขึ้นปีที่ 2 ครู 12 ราศี ขยายผลเป็นพี่เลี้ยงครูท่าน
อื่นในชั้นเรียนเดียวกันคนละ 3 คน หรือเพิ่มขึ้นอีก 36 คน
โดยที่ครู 36 คนนี้ก็ ไม่ ได้ ใหม่กับกระบวนการวิจัย เพราะ
เป็นผู้ช่วยครู 12 ราศีมาในปีแรก ต่อมาปีที่ 3 ครอบคลุม
ครูทุกคนสายในชั้น ป.1-ป.6 และขยายไปยังชั้นเด็กเล็ก
อ.1- อ.2 ในปีที่ 4 ปีที่ 5 จึงครอบคลุมทั้งโรงเรียน

จากนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ ...
สอนน้อยลง
มิ ได้หมายถึงครูไม่ต้องท�าอะไร
แต่เปลี่ยนบทบาท

ผู้บริหารท�าหน้าที่ชี้ทิศ
ระยะแรก โจทย์ ก ารเรี ย นรู ้ ยั ง เป็ น โจทย์ ภ ายในรั้ ว
โรงเรี ย น ไม่ ต อบโจทย์ “สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ”
ประกอบกับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อจบภาคเรียนที่ 1
จะเริ่มเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
ครูมาบอก ผอ.เด็กบ่นมีเวลาทุม่ เทกับงานวิจยั น้อย
ลง จึงตัดสินใจปรับให้เรียนวิจัยเพิ่มเป็น 1.5 ปีต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่ ป.5-ป.6 เทอมการศึกษาแรก และต้องเป็นโจทย์
ปัญหา (Problem Based Learning, PBL) ที่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริงในชุมชน ตัวอย่างเช่น หาวิธีลดโลกร้อน
ในชุมชนสี่แยกคอกเป็ดโดยลดการใช้คาร์บอน เด็กได้
ค้นคว้าศึกษาชุดความรู้ ประชุมร่วมกับชุมชน ช่วงแรก
ผู้ใหญ่ในชุมชนมองว่า ตนเองเป็นผู้อ�านวยความสะดวก
สบาย คอยจัดเตรียมอาหาร เตรียมน�้าให้นักเรียน แต่ไม่ใช่
ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อผ่านไปสักระยะ
ต่างฝ่ายต่างร่วมเรียนรู้ ชุมชนและนักเรียนนั่งประชุมร่วม
กันคิดวิธกี ารได้ขอ้ มูล เมือ่ ได้ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
จึงออกแบบหาวิธีลดการใช้พลังงาน เช่น ท�าความรู้จัก
อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน จากนั้นลงพื้นที่รณรงค์เผยแพร่
ชักชวนชาวบ้านลดการใช้พลังงาน เด็กๆ สรุปข้อมูลเป็น
กราฟน�าเสนอทุกเดือนโดยเชื่อมโยงกับค่าใช้จ่าย ข้อมูล
จะถูกตัง้ ค�าถาม ท�าไมเดือนเมษายนค่าไฟจึงเพิม่ ขึน้ เด็กๆ
ไปหาสาเหตุและบอกว่าเป็นฤดูร้อน การใช้แอร์จึงเพิ่มขึ้น
และแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมาก

ครูไพเราะ เกิดผล เป็นครูประจ�าชั้น ป.6 สอน
ภาษาไทยและวิ ช าบู ร ณา ตั้ ง ใจอยากเป็ น ครู ตั้ ง แต่ เ ด็ ก
ในวัยเยาว์ชอบเล่นเป็นครูในหมู่ญาติพี่น้อง ขณะเรียน
ชั้น มศ.3 ประทับใจอาจารย์ท่านหนึ่ง อาจารย์อ�าพรรณ
วิธาภิรมย์ สอนหนังสือจนถึงชั่วโมงสุดท้าย เสร็จงานตอน
เย็นไปคลอดน้อง ประทับใจท่านเป็นคนขยัน ตั้งใจสอน
และสอนพื้นฐานดีจนตนเองรักวิชาภาษาไทย ครอบครัว
เองก็ปลูกฝัง พ่อมักสอนให้ว่ากลอนโบรานหนังตะลุง ใน
ขณะที่แม่ชอบเล่านิทานร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังอยู่เสมอ
ครู ไ พเราะเป็ น 1 ใน 12 ราศี กล่ า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ที่รู้สึกจุดประกายหลังรับฟังผอ.สุทธิ
เล่าถึงประสบการณ์สมัยอยู่โรงเรียนตะโละใสอย่างเปิดใจ
ไม่ปิดกั้น แม้ตนเองจะอายุมากแล้วก็ตาม เห็นว่าเป็นสิ่ง
ใหม่ที่น่าสนใจ จากนั้นท�าความเข้าใจกับกระบวนการวิจัย
10 ขั้นตอน เป้าหมาย และเรียนรู้จากการลงมือท�า
เป้าหมายของครูไพเราะกลับไม่ใช่ต้องการให้เด็ก
เรียนหนังสือเก่ง หากแต่เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความรับ
ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม หลักสูตรมาตรฐานสากล
โดยกระบวนการวิจัยจะเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ หมายถึง
นักเรียนเลือกเรียนรู้อย่างอิสระ ได้ฝึกคิดเอง ท�าเอง มิใช่
ครูเป็นผู้ตีกรอบไว้ แล้วให้นักเรียนเดินตามเส้นทางที่ครู
ก�าหนด

ทุกสิน้ ปีการศึกษา  โรงเรียนจัดกระบวนการทบทวน
สรุปผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา และพบว่าเด็กได้ฝึกพัฒนา
ทักษะ  เรียนรูก้ ระบวนการหาค�ำตอบได้กจ็ ริง  แต่ความรูน้ นั้
ไม่ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน จนเป็นนโยบายโรงเรียน
ที่ว่าโจทย์การเรียนรู้ต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชน เรียก
ว่าโจทย์โมเดล และเป็นครั้งแรกที่ครูไพเราะได้มาสอนชั้น
ป.5 วิชาบูรณาการ ไม่เคยรู้จักนักเรียนมาก่อน แต่ไม่ว่า
จะสอนชั้นไหน ครูไพเราะจะเริ่มจากลดช่องว่างระหว่าง
ครูและนักเรียน  โดยใช้ภาษาไทยทีค่ รูรกั เป็นสือ่ สร้างความ
สัมพันธ์กับเด็กๆ  

“ครูเป็นครูทชี่ อื่ เพราะทีส่ ดุ ในโลก และในอดีตครูเป็น
นางสาวไทย...”
“นักเรียนห้องห้าทับห้า สวยสง่ากว่าห้องใด ผู้ชาย
ก็น้อยเมื่อไหร่ หล่อกว่าใครเช่นเดียวกัน...”
สร้างความคุน้ เคยเรียกเสียงเฮจากเด็กได้เป็นอย่าง
ดี จากนั้นจะท�ำความรู้จักเด็กแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร
ให้นักเรียนแต่งกลอนแนะน�ำตัว โดยครูเริ่มเป็นตัวอย่าง
ก่อน ท�ำให้เห็นว่าคนไหนโต้ตอบไว ช้า ขี้อาย ขี้เล่นรัก
สนุก ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นพัฒนาศักยภาพ
เด็กแต่ละคนในเวลาต่อมา

“ครูชื่อไพเราะเพราะที่สุด...”
หรือ “ครูชื่อไพเราะ ชอบทานเงาะเป็นที่สุด...”
“หนูชื่อศิริภัค หนูน่ารักกว่าใครๆ...”
“ผมชื่อกิตติพงศ์ ผมหลงรักคุณครู...”
ต่ อ มาเข้ า สู ่ ก ระบวนการวิ จั ย เนี ย นอย่ า งเป็ น
ธรรมชาติ โดยครูคอยท�ำหน้าที่เป็น “โค้ช” หรือ “พี่เลี้ยง”
กระตุ้นด้วยการป้อนค�ำถามตลอดเวลา เริ่มที่ให้นักเรียน
เลื อ กเรื่ อ งที่ ส นใจอยากเรี ย นรู ้ แม้ เ ด็ ก ชั้ น นี้ จ ะคุ ้ น เคย
กระบวนการวิจัยเพราะเรียนมาตั้งแต่ ป.1 อยากให้คิดใหม่
ท�ำใหม่ จึงให้เวลาเด็กนั่งหลับตานิ่งๆ ท�ำใจให้สบายแล้ว
คิด ผ่านไปสักครู่ ครูให้เด็กบอกว่าคิดอะไร เด็กยกมือตอบ

กันหลากหลาย เช่น คิดว่าครูจะสอนอย่างไร ครูใจดีหรือ
เปล่า คิดถึงแม่ และครูไพเราะก็ไม่ได้โกรธที่บางคนบอก
คิดถึงดารา เพราะอยากให้คิดนอกกรอบ บางครั้งครูก็
นึกถึงดาราเหมือนกัน และยังบอกอีกว่า “เมื่อก่อนครูชอบ
เด๋อ ดู๋ ดี๋ แต่เดี๋ยวนี้ชอบบี้เดอะสตาร์...”
เมื่อเด็กเริ่มสนใจเรียนกับครูคนใหม่ ก็จะเป็นการ
หาโจทย์วิจัย ครูไพเราะชวนคุยถามไปเรื่อยๆ ตอนนี้มี
ข่าวอะไรที่น่าสนใจทั้งจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มี
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่อยากช่วยเหลือ เด็ก
บางคนเสนอสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองอยากท�ำ  สิ่งที่
เป็นปัญหาในชุมชน จนจบ 3 ชั่วโมงก็ยังไม่ได้เรื่องที่จะ
เรียน  ครูไพเราะจึงให้เวลากลับเอาไปคิดทีบ่ า้ นต่อ 1 อาทิตย์
โดยชวนนักเรียนทบทวนได้เรียนรู้อะไร ได้ทักษะอะไร เมื่อ
เด็กตอบจะชมให้ก�ำลังใจ เช่น “ใช่เลยลูก” “เก่งมากลูก” ที่
ส�ำคัญคือต้องท�ำทันทีและจริงใจ จะไม่บอกว่า “ไม่ใช่ ไม่ถกู ”
เพราะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
สัปดาห์ที่สอง เด็กๆ น�ำเสนอเรื่องที่ตนต้องการ
เรียน นักเรียน 41 คนก็ 41 เรือ่ ง เช่น เรือ่ งการออกก�ำลังกาย
การพัฒนาแหล่งน�้ำ ดินทรุด ขนมผูกรัก เรื่องยุงร้ายเพราะ
ชุมชนแถวบ้านนักเรียนมียุงเยอะ ฯลฯ หลังจากนั้นครูจะ
ชวนนักเรียนจัดกลุ่มจนได้กลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม คือ ขนมผูก
รักซึ่งเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล และเรื่องสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ เด็กจะอภิปรายกันในกลุ่ม จนกลุ่มที่ 2 ได้เรื่อง
ไข้เลือดออกและยุงลาย  

โจทย์ ก ารเรี ย นวิ จั ย เป็ น ของห้ อ งต้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
เดียวกัน สมาชิกกลุ่ม 20 คน ต้องหาเหตุผลมาโน้มน้าว
เพื่อนให้เลือกเรียนเรื่องของตน กลุ่มขนมผูกรักน�ำขนม
จริงมาน�ำเสนอ แจกให้ชิม บอกกรรมวิธีการท�ำ  วัตถุดิบ
สามารถหาได้ในชุมชน  ท�ำเสร็จสามารถน�ำมาขายทีส่ หกรณ์
โรงเรียนได้ด้วย ขณะกลุ่มยุงลายน�ำเสนอว่า ตอนนี้เป็น
ฤดูฝนของภาคใต้มียุงเยอะมากทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ข่าวในโทรทัศน์ต่างน�ำเสนอการแพร่ระบาดไข้เลือดออก
โฆษณาก็ขายยากันยุง  เห็นเทศบาลพ่นยาตามสถานทีต่ า่ งๆ
ถ้ายุงกัดแล้วเป็นไข้เลือดออกอาจตายได้ พ่อแม่ต้องเสีย
เงินมารักษา ถ้าลูกตายพ่อแม่จะเสียใจมาก เด็กๆ มา
แสดงเป็นยุงไล่กัดเพื่อนและบอกว่า ถ้าเรียนเรื่องนี้เป็น
การป้องกันชีวิต ได้ช่วยชุมชน ช่วยให้ประหยัดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ถ้าเรียนเรื่องของวัฒนธรรม
ชุมชนแล้วท�ำได้ดีต้องท�ำอีก จะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งท�ำ
ขนมเพราะต้องเรียนหนังสือ ครูไพเราะปล่อยให้เด็กเลือก
เรียนอย่างอิสระ ไม่ว่าเรื่องไหนถ้าเด็กเลือกแล้วจะเป็น
เรื่องดีที่สุด แล้วเด็กจะเรียนท�ำกิจกรรมอย่างมีความสุข
ถ้าครูโน้มน้าวให้เลือกตามที่ครูคิด ครูจะเหนื่อยทั่งปี เด็ก
เองก็ไม่มีความสุข

เด็กบอกว่าประหยัดช่วยพ่อแม่
ถ้าไม่สบายเจ็บป่วยต้องเสียตังค์รักษา
ต้องลาหยุดงาน ไม่มีรายได้ เราก็ต้อง
ลาเรียน ถ้าช่วยเรือ่ งนีเ้ ท่ากับได้นำ� หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แม้ว่า
เด็ ก จะมองแค่ มิ ติ เ ดี ย ว แต่ ค รู ก็ ป ลื้ ม
อย่างน้อยรู้จักน�ำหลักมาเชื่อมโยง ถูก
ผิดไม่เป็นไร เพราะมาเติมแก้กันทีหลัง
ได้”

ครูให้โอกาสไปหาเหตุผลเพิ่ม ชมเก่งทั้งสองกลุ่ม  
ครูยังตัดสินใจเลือกไม่ได้เหมือนกัน หนึ่งสัปดาห์ต่อมาทั้ง
สองกลุ่มเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มขนมผูกรักเตรียมชื่อ
วิทยากร แหล่งเรียนรู้ ขั้นตอนการท�ำ  แจกขนมไส้ต่างๆ
ให้เพื่อนชิม ขณะที่กลุ่มยุงลายแต่งชุดยุงแสดงบทบาท
สมมติ บอกเหตุผลด้วยความชัดเจน และเมื่อถึงขั้นตอน
ตัดสินใจเลือก ครูให้หลับตานิ่งๆ บอกให้เลือกสิ่งที่คิดว่า
เรียนแล้วมีความสุข ได้สาระ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน ทีส่ ำ� คัญคือท�ำได้จริง แล้วให้ยกมือใครเลือกเรือ่ งไหน  
การยกมือไม่ได้หมายถึงการโหวต แต่เป็นการแสดงว่าตน
ได้เลือกเรื่องไหน ในที่สุดทั้งห้องเลือกเรียนเรื่องยุงลาย
ซึ่งครูไพเราะได้ถามเหตุผลกลุ่มขนมผูกรักท�ำไมเปลี่ยนใจ
เด็กบอกว่า 3 ชั่วโมงไม่น่าจะท�ำเสร็จ แค่เตรียมการก็ใช้
เวลาพอสมควร เพื่อนบางคนก็อยู่นอกเมืองต่างอ�ำเภอ  
อาจไม่มีเวลามาท�ำร่วมกันตอนเย็น หรือถ้าท�ำเพื่อนจะ
กลับบ้านค�่ำ
เมือ่ ได้เรือ่ งทีจ่ ะเรียนแล้ว  เป็นขัน้ ย้อนทวนกระบวน
การ น�ำเหตุผลมาน�ำเสนออีก 1 ครัง้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
จากนั้นก็มาสู่สิ่งที่อยากรู้ เด็กแต่ละคนคิดและเขียนบน
กระดานด�ำ  หรือเขียนที่ไหนใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่หา
ได้ จากนั้นจัดหมวดหมู่และเรียงล�ำดับเรียนอะไรก่อนหลัง
เช่น การป้องกันยุง การป้องกันไข้เลือดออก แหล่งเรียนรู้
จากนั้นน�ำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาตั้งค�ำถาม โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกตั้งค�ำถามและอีกกลุ่มหนึ่ง
ตอบ สลับกันไปมา เพื่อน�ำค�ำถามและค�ำตอบมาพัฒนา
เป็นโจทย์ เช่น ถามว่าจะศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของยุงจาก
ที่ไหน อีกกลุ่มตอบว่า จากอินเทอร์เน็ต จากหนังสือ ยุง
มีลักษณะอย่างไร ตัวเล็กสีลายๆ เด็กจะตอบตามประสา
เพราะยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูกระตุ้นต่อ
ว่า ถามอย่างไรให้ครอบคลุมสิ่งที่อยากรู้ จนได้ค�ำตอบคือ  
ศึกษาวิธีการป้องกันยุงลาย และศึกษาวิธีป้องกันไข้เลือด
ออก ครูก็ปล่อยให้เด็กแสดงความคิดเห็นว่าจะเลือกอะไร  
แล้วค่อยกระตุ้นว่าตั้งค�ำถามอย่างไรจึงจะได้เรียนทั้ง 2
อย่างอย่างมีความสุข และในที่สุดได้โจทย์วิจัยคือ ศึกษา
วิธีป้องกันยุงลายพาหะไข้เลือดออก

ครูถามต่อเมื่อได้โจทย์วิจัยแล้ว จะเรียนอย่างไร  
เด็กตอบวางแผน ครูถามต่ออีกว่า วางแผนอย่างไร เด็กก็
น�ำค�ำถามทีอ่ ยากรูม้ าใส่เป็นตาราง  ศึกษาจากทีไ่ หนกับใคร  
ใช้งบประมาณเท่าไร เช่น ศึกษาวงจรชีวิตยุงจากห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล คุณหมอ
ฯลฯ แล้วตกลงกันทั้งห้องถึงขั้นตอนปฏิบัติอย่างขั้นตอน
ที่ 1 เรื่องชีวิตยุงกับแหล่งเพาะพันธุ์ เด็กเลือกอยากเรียนรู้
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูถามต่อ เรายังไม่มีความรู้
แล้วจะคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างไร เราจะเรียนอะไร เด็กบอก
ถ้าอย่างนั้นต้องวางแผนและออกแบบกันก่อน โดยจะไป
สัมภาษณ์นักเรียนทุกชั้นตั้งแต่ อ.1-ป.6 มีใครเป็นไข้เลือด
ออกบ้าง มีอาการเป็นอย่างไร รักษาที่ไหน ขาดเรียนหรือ
ไม่ มีผลกระทบอะไรตามมา  
จากนั้นแบ่งนักเรียนกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม กระจาย
เก็บข้อมูลแต่ละชั้นเรียน แต่ละกลุ่มให้คละกันมีทั้งหญิง
และชายตามความสนใจ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากมาย  
เพียงแต่ครูบอกเด็กว่า เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ให้
คิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องท�ำงานกับคนอื่น ไม่ใช่อยู่แต่กับ
เพื่อนสนิทเท่านั้น เพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถเลือก
อยู่ เลือกท�ำงาน หรือเลือกพบปะสังสรรค์ได้ตามใจ แต่เรา
จะพบกับคนหลากหลาย จึงต้องฝึกปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น  
ขณะที่เด็กท�ำการส�ำรวจ ครูไพเราะจะคอยสังเกต
พฤติกรรมเด็กอยู่ห่างๆ ไม่อยากให้กังวล และจดบันทึกไป
ด้วยพอให้เห็นภาพ เพื่อที่ตอนเย็นจะบันทึกรายละเอียด
เพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์ เช่น จดว่าวันนี้นทพรรณจาก
ที่ไม่เคยพูด ตั้งใจท�ำงานน�ำเสนอกับเพื่อนได้ดี ข้อมูลนี้
มีประโยชน์เพราะครูจะให้คะแนนพฤติกรรมจริงจากการ
ท�ำงาน  จุดไหนทีเ่ ด็กควรได้รบั การพัฒนา  มิใช่เพือ่ ประเมิน

ได้-ตก  ถ้าเด็กคนนีไ้ ม่ชา่ งพูดครูจะคอยกระตุน้ ให้โอกาสได้
พูด และชมเด็กถ้าไม่พูดครูจะไม่รู้เลยว่าความคิดลูกเยี่ยม
เสร็จแล้วครูชวนนักเรียนนั่งล้อมกันเป็นวงที่ลาน
เอนกประสงค์ เพื่อสรุปที่ไปเก็บข้อมูลกันมา ก่อนที่จะ
เรียนรู้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูฝึกให้นักเรียนทุกคน
เขียนจดหมายเชิญวิทยากร โดยซักถามก่อนว่า ขณะนี้
เรียนถึงไหน จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องอะไร ที่ไหน
เมื่อไร รูปแบบจดหมายเป็นอย่างไร จากนั้นครูจะตรวจ
จดหมายทุกคน พร้อมชมว่าถูกแล้วเก่งมาก ก่อนร่วมกัน
ปรับให้เป็นจดหมายฉบับเดียวของทั้งห้อง และไปคุยกับ
ผอ.เพือ่ เซ็นรับรอง  เป็นการบูรณาการวิชาภาษาไทยไปด้วย
หลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องแหล่ง
ที่อยู่ ลักษณะและวงจรชีวิตของยุงลาย อันตรายจากไข้
เลือดออกแล้ว ครูถามนักเรียนต่อว่า ความรู้ที่ได้มาพอ
ไหม ถ้าไม่พอจะท�ำอย่างไร เด็กก็ไปหาความรู้เพิ่มเติม
จากอินเทอร์เน็ตถึงอาการไข้เลือดออก วิธีป้องกัน ฯลฯ
โดยที่ครูให้เด็กคิดวิธีป้องกันของตนเองเพิ่มเติมอีกด้วย
ด้วยกระบวนการกลุ่ม เด็กคิดวิธีของตนมาใหม่ เช่น ใช้
ทะลายปาล์มแห้งจุดไฟ เพราะควันเยอะยุงจะหนีและหา
ปาล์มได้ง่ายที่สตูล ถ้าจะไม่ให้เป็นอันตรายให้จุดในปี๊บ
หรื อ อี ก กลุ ่ ม ใช้ เ มล็ ด มะละกอต� ำ รวมกั บ เมล็ ด พริ ก ไทย
กลิ่นและความร้อนจะท�ำให้ยุงหนี ฯลฯ ต่อมาเป็นขั้นตอน
น�ำเสนอผลงานเวทีใหญ่และบูธนิทรรศการซึ่งโรงเรียนจัด
ขึน้ ปีละ 1 ครัง้ ส�ำหรับทุกชัน้ เรียน  มีผเู้ ข้าร่วมเป็นผูป้ กครอง  
ส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ตัวแทนชุมชน สกว.
ท้องถิน่   ตวั แทนชุมชน  เด็กๆ จะแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
กันท�ำ

จบหนึ่งปีการศึกษา นักเรียนเลื่อนชั้นขึ้น ป.6 จริง
อยู่ว่าความรู้ที่ได้มาเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน แต่ยังไม่
เกิดประโยชน์น�ำไปใช้ในชุมชน เปิดเทอมมาครูไพเราะจึง
ชวนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในชั้น ป.5 เพื่อที่จะเชื่อมโยงน�ำไป
ใช้ในชุมชน  โดยครูถามว่า จะน�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ าไปใช้อย่างไร
ต่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด  มี ดช.เจ้าคุณซึง่ ปกติเป็นเด็กซน
มาก ไม่มีความเป็นนักวิชาการ ตอบขึ้นมาว่าให้วางแผน  
ทั้งห้องก็ระดมความคิดหาวิธี มีตั้งแต่ท�ำไวนิล ท�ำป้าย
เขียนค�ำขวัญ ท�ำหนังสือเล่มเล็ก ท�ำแผ่นพับ เดินรณรงค์  
เลือกชุมชนทีจ่ ะลงไปท�ำงานด้วย  สถานการณ์ไข้เลือดออก
ในชุมชนเป็นอย่างไร  เด็กๆ หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
ข้อมูลจริงจากสาธารณสุข พบว่าในเขตเทศบาลมีคนเป็น
ไข้เลือดออกที่ชุมชนปานชูร�ำลึก ชุมชนบ้านหัวทาง และ
ชุมชนเมืองพิมาน จากการอภิปรายกันสรุปร่วมกันเลือก
ชุมชนเมืองพิมานเพราะมีคนไข้เลือดออกถึงขั้นอันตราย  

โดยสรุปความรู้ของทั้งห้องในรูปแผ่นพับที่มีเนื้อหาแสดง
ถึงวงจรชีวิตยุง แหล่งเพาะพันธุ์ การป้องกันยุง หลัก
ปรัชญาวิธีการที่ศึกษามา และวางแผนกันประสานกับ
อสม.เพื่อเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน และบังเอิญที่
ประธาน อสม.เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในชั้น ท�ำให้
เชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความสะดวก
ก่ อ นลงพื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนหนึ่ ง สั ป ดาห์ นั ก เรี ย น
ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ให้ความรู้ เชิญชวนรณรงค์ใน
โรงเรียน เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ได้
เข้าไปรณรงค์ตามห้องเรียนในสายชั้น ป.6 จนถึงวันลง
พื้นที่จริงปรากฏว่ามีพันธมิตรน้อง ป.2 ป.3 และ ป.6
ร่วมเดินรณรงค์กับทีม อสม. ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร
โรงเรียน โดยนักเรียนเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ว่า
เป็นทีมงานโรงเรียนอนุบาลสตูลร่วมกับชุมชนและเทศบาล
จะรณรงค์ปอ้ งกันยุงลาย  แจกแผ่นพับพร้อมอธิบายเนือ้ หา  
แจกทรายอะเบท ส�ำรวจพืน้ ที่ ช่วยกันคว�ำ่ ภาชนะทีม่ นี ำ�้ ขัง  
ในวันนั้นทุกคนสนุกกันมาก
เสร็จแล้วกลับมาที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน
เพื่อช่วยกันสรุป วันนี้ได้เรียนรู้อะไร เด็กสรุปว่า ได้รู้จักการ
ท�ำงานในพื้นที่จริง ท�ำให้เข้าใจถึงการป้องกันยุงในทฤษฎี
และในพืน้ ทีจ่ ริงท�ำอย่างไร รูว้ ธิ ที ำ� งานกับผูใ้ หญ่อย่าง อสม.  
และเพื่อไม่ให้ความรู้กระจัดกระจาย ครูไพเราะถามต่อ
จะท�ำอย่างไรให้เป็นชิ้นงานมีคุณภาพ เก็บแล้วประทับใจ  
สามารถน�ำไปสื่ออธิบายกับคนอื่นได้ และนักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจ ท้ายสุดเด็กๆ อยากท�ำหนังสือเล่มเล็ก เพื่อ
สรุปสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดตั้งแต่ต้น โดยให้อิสระเป็นงาน
เดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ได้

คุณมาลี บินสอาด ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ชุมชนเมืองพิมาน ท�ำงานมา 3 ปี รู้สึกดีใจมากที่
โรงเรียนจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากปัญหาของประเทศ ได้
พูดคุยกับครูไพเราะถึงโครงการและอ่านแผ่นพับที่เด็กสรุป
ความรู้กันขึ้นมา สอดคล้องกับงาน อสม. ยอมรับว่าเด็ก
เก่ง การที่นักเรียนได้ลงพื้นที่ เป็นการเรียนรู้วิธีท�ำงาน
ซึ่งกันและกัน ส่วนผลลัพธ์สามารถป้องกันการระบาดของ
ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้หรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ
สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นชีวิตจริง และเห็น
ว่าเป็นเพียงบันไดขั้นแรกของความเหนื่อยของการท�ำงาน
ให้ส�ำเร็จต่างหากที่คุ้มค่า อยากให้โรงเรียนมีโครงการที่
เชื่อมโยงกับชุมชนต่อเนื่องไปตลอด

โดยส่วนตัวได้เรียนรู้ เห็นความ
ตื่นตัวของเด็ก เห็นการท�ำงานของเด็ก
ที่ไม่งอแง รู้สึกอิ่มเอมใจ เด็กได้เห็นของ
จริงมากกว่าในต�ำรา ได้ท�ำงานร่วมกัน
เห็นการน�ำเสนอ บางครั้งเรา อสม.ยัง
น�ำเสนอได้ ไม่เท่าเด็ก เขาเตรียมตัวมาดี
มันท�ำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนางาน
ของตนเองต่อไป”

ครูขนิษฐา อาษาช�ำนาญ หรือครูอ้อย สอนภาษา
ไทยและวิชาบูรณาการชั้น ป.2 เป็นที่รักใคร่ของนักเรียน
เพื่อนร่วมงาน ได้เล่าให้ฟังว่าเป้าหมายการจัดการเรียนรู้
คือ พัฒนานักเรียนให้เป็นคน “เก่ง” ค�ำว่า เก่ง มิได้หมาย
ถึงนักเรียนมีความรู้ แต่มีทักษะมีคุณลักษณะพึงประสงค์
คือสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมได้ สามารถ
ปรั บ ตั ว ได้ เ มื่ อ เจอสถานการณ์ ห รื อ สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น มีน�้ำใจ แบ่ง
ปัน ยืดหยุ่นเป็น รู้จักออกแบบวางแผน ตัดสินใจ และ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีการเรียนรู้ในรูปแบบนักเรียน
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) คือ การวิจัยเป็นฐาน เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญ  ครูออ้ ยท�ำหน้าทีเ่ ป็น “โค้ช” อ�ำนวยความ
สะดวกในกระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของนักเรียน   
ใช้กระบวนการกลุ่มในการฝึกพัฒนาทักษะและลักษณะที่
พึงประสงค์ (Team Learning)
ครูออ้ ยจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั 10 ขัน้
ขั้นต้นเป็นขั้นค้นหาโจทย์การเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่
นักเรียนสนใจอยากเรียน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อมโยงไป
ถึงชุมชน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิต
อยู่คนเดียวได้ และการอยู่อย่างมีความสุขนั้นต้องอาศัย
ปัจจัยอะไร  

ครูอ้อยใช้การพูดคุยตั้งค�ำถามนักเรียน “ลูกลอง
บอกหน่อยสิคะว่า คนจะมีความสุขได้ต้องมีอะไรบ้าง”
ความที่เป็นเด็กเล็กชั้น ป.2 ค�ำตอบจึงมีความเป็น “รูป
ธรรม” หรือทางกายภาพอยู่มาก เช่น บ้าน อาหาร ครูอ้อย
จะถามต่อมีอะไรอีกไหมที่มากกว่ามีบ้าน มีรถยนต์ แล้ว
ความสุขเรารักใครไหม ลูกๆ มีพ่อแม่แล้วอบอุ่นไหม ก่อน
มาโรงเรี ย นตอนเช้ า เรากอดแม่ ห อมแม่ ไ หม หลายคน
บอกหอมแม่ทุกวันก่อนมาโรงเรียน จากนั้นให้เด็กๆ เสนอ
อยากเรียนเรื่องอะไร ภายใต้เงื่อนไขเรียนแล้วได้ประโยชน์
และมีความเป็นไปได้ที่จะท�ำได้ส�ำเร็จภายในเวลาจ�ำกัด
ขั้นตอนนี้ละเอียดต้องให้เวลาและให้โอกาสกับเด็กทุกคน
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ (critical thinking skill) และน�ำเสนอ
สือ่ สารความคิดต่างของตนเองออกมาให้เพือ่ นรูแ้ ละเข้าใจ  
(communication skill) สามารถไปหาข้อมูลมาก่อนได้ เด็ก
40 คนก็ได้ 40 เรือ่ ง  จากนัน้ ครูออ้ ยถามต่อ  ถ้าเรียนทุกเรือ่ ง
จะไม่ทันเวลาจะท�ำอย่างไร เด็กบอกให้จัดกลุ่มเป็นหมวด
หมู่ เช่น เรือ่ งสัตว์ อาหาร บางเรือ่ งไม่สามารถจัดเข้าหมวด
ได้ เช่น การประหยัด ครูอ้อยถามต่อจัดกลุ่มใหม่ได้ไหม
จนกระทั่งเรื่องที่อยากเรียนน้อยลง วิธีนี้เป็นการแบ่งกลุ่ม
ให้ท�ำงานกันเป็นทีมเพื่อเรียนรู้ไปในตัว แล้วให้แต่ละกลุ่ม
คุยวิพากษ์หาข้อตกลงกันจะเลือกเรียนเรื่องอะไร โดยชวน
นักเรียนสร้างกติกาข้อตกลง จะท�ำงานร่วมกันอย่างไรให้
เสร็จตามเวลาที่ก�ำหนด  

“เข็มนาฬิกาเราตั้งไว้เท่านี้ งานจะเสร็จตามเป้า
หมาย ต้องวางแผนและมีกติกาอย่างไร” เด็กบอก “ต้อง
แบ่งกันท�ำนะคุณครู” ครูถามต่ออีกว่า ถ้ามีผู้พูดจะท�ำ
อย่างไร เพื่อนมีสิทธิพูด ยกเรื่องการฟังอย่างมีมารยาท
ขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเราค้นคว้ามาเยอะ เพื่อนต้องฟังเราอย่าง
เดียว ต้องให้โอกาสเพื่อนพูดและเคารพสิทธิรับฟังเรื่อง
ของคนอื่นด้วย เวลาฟังเพื่อน ฟังอย่างไรที่ว่าสนใจฟัง
ไม่หันไปคุยกับเพื่อนข้างๆ และให้เป็นการสื่อสารสองทาง
ไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ถาม ฟังแล้วจะต้องมาเล่าต่อว่า
ได้ยนิ เรือ่ งอะไรบ้าง  ถ้าฟังไม่ทนั จะท�ำอย่างไรให้จำ� ได้  จน
ได้ข้อตกลง แรกๆ ครูเขียนบนกระดาน แต่ต่อมาเมื่อเริ่ม
รู้กติกา ครูจะไม่เขียน ให้รู้ในใจถ้าท�ำงานกลุ่มต้องมีข้อ
ตกลงกัน  ท�ำให้บรรยากาศเสียงโวยวายโต้เถียงกันลดลงไป
บ้าง แต่ก็มีออกนอกกติกากันตลอดเป็นธรรมดา ครูอ้อย
จะเดินสังเกตพฤติกรรมเด็ก ครูอ้อยเข้าใจถึงการพัฒนา
พฤติกรรมเป็นเรื่องของการสั่งสม บางคนครั้งสองครั้ง
สามารถท�ำได้ บางคนต้องหลายครั้ง ที่กล่าวมาใช้เวลา
บางครั้งใช้เสริมแรงบวก ครูให้ก�ำลังใจชม หรือเพื่อนให้
ก�ำลังใจกันเอง จนในที่สุดจะเรียนเรื่อง “ศึกษาชีวิตของปู
ก้ามดาบที่ป่าชายเลนต�ำมะลัง” เด็กมีความหวังจะได้ออก
ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ครูเห็นแววตาเด็ก สัมผัสได้ถึง
ความสุขความพอใจที่จะได้เรียนในสิ่งที่เลือกเอง
ก่อนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ครูชวนเด็กคุยเพื่อ
เตรียมหาค�ำถามที่จะไปหาค�ำตอบ เน้นค�ำถามปลายเปิด
เช่น เพราะเหตุใด ท�ำไม อย่างไร ไม่ใช่ถามว่าปูมีกี่ขา  
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่าโลกนีไ้ ม่มคี ำ� ตอบทีถ่ กู ต้องเพียง
ค�ำตอบเดียว ครูอ้อยได้บูรณการวิชาภาษาไทยเข้าไปด้วย  
โดยฝึกให้ตั้งค�ำถามและเขียนเป็นรูปประโยค วิธีการถาม
เพื่อให้ได้ค�ำตอบควรตั้งอย่างไร ถ้าคิดไม่ออกให้ตั้งค�ำ
ตอบก่อนแล้วจึงย้อนตั้งค�ำถาม เช่น ปู้ก้ามดาบมีชีวิต
อยู่ได้อย่างไร อยู่บนบกได้หรือไม่อย่างไร กินอะไรเป็น
อาหาร ปูหายใจอย่างไร เด็กบางคนตั้งได้ถึง 5-6 ค�ำถาม  
บางคนได้ประโยคเดียว ด้วยกระบวนการกลุ่มเด็กได้ช่วย
กันตัดค�ำถามที่ซ�้ำออก เมื่อรวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกันจะได้
หลายค�ำถาม จากนั้นครูพานักเรียนสรุปจัดเป็นกลุ่มหรือ

ประเด็นค�ำถามออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ลักษณะของ
ปูก้ามดาบ ท�ำไมถึงเรียกว่าปูก้ามดาบ 2) ที่อยู่อาศัย
ความเป็นอยู่ของปูเป็นอย่างไร 3) กินอะไรเป็นอาหาร
4) การขยายพั น ธุ ์ ปู อ อกลู ก อย่ า งไร ประเด็ น สุ ด ท้ า ย
สามารถบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วย   
ครูอ้อยยอมรับว่า ตนเองไม่มีความรู้เรื่องปูก้าม
ดาบ ใช่ว่าเป็นครูแล้วจะรู้ทุกเรื่อง ไม่ได้รู้สึกเสียหน้าแต่
กลับทึ่งในความสามารถเด็กๆ  
“นักเรียนเป็นตัวละครท�ำให้เราเปลี่ยนตนเอง เรา
เพียงอ�ำนวยความสะดวก มีเทคนิคคือกระบวนการวิจัย
10 ขั้นตอน เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ ไปด้วยกัน”
ต่อมาถึงขั้นวิธีการไปหาค�ำตอบ เด็กบางคนบอก
หาจากอินเทอร์เน็ต YouTube หนังสือ ห้องสมุด ครูกระตุน้
ถามต่อ ท�ำอย่างไรจึงจะเห็นตัวจริง เห็นการเคลื่อนไหว
จนได้ข้อสรุปจะไปดูที่ป่าชายเลน โดยก่อนออกนอกสถาน
ที่ ครูชวนนักเรียนคุยจะไปกันอย่างไร ต้องขออนุญาตใคร
บ้าง ผู้ปกครองจะให้ไปไหม เราจะท�ำหนังสือขออนุญาต
กันอย่างไร  มีเนือ้ หาอะไรบ้าง  ต้องเตรียมอะไรบ้าง  เตรียม
เท่านีพ้ อไหม  เพือ่ ฝึกออกแบบขัน้ ตอนการท�ำงานและเรียน
รู้ภาษาไทยไปด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการเป็น
ผู้จัดท�ำหนังสือขออนุญาตผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนพานักเรียนไปทีศ่ นู ย์สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 จ.สตูล วันนั้นมีครูไปด้วย
3 คน ผู้ปกครอง 2 คน เริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่บรรยายให้
ความรู้ เด็กนิ่งตั้งใจฟังกันมาก จากนั้นเดินส�ำรวจบนทาง
เดินทีม่ ลี กั ษณะเป็น  walk way  ดูพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน  ดูระบบ
นิเวศน์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก  จากนั้นกลับมาที่
โรงเรียนชวนนักเรียนทบทวนเขียนความเรียงสรุปวันนี้ไป
ท�ำอะไรที่ไหนอย่างไร  ประทับใจอะไรบ้าง  ได้ค�ำตอบหรือ
ความรู้อะไรมาบ้างตามประเด็นที่ตั้งไว้ และบูรณาการกับ
วิชาศิลปะคือให้นกั เรียนวาดรูปป่าชายเลนมีอะไรประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง  เพือ่ เชือ่ มโยงให้นกั เรียนเห็นว่า  ปูไม่สามารถ
อยู่คนเดียวได้

เหตุผลทีจ่ ดั ชัน้ เรียนให้เรียนรูเ้ ป็นทีม เพือ่ ให้สามารถ
สังเกตการท�ำงานเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน
ได้ง่าย สะดวก และเป็นสถานการณ์จริง ดีกว่าการออก
ข้อสอบแล้ววัดพฤติกรรมเด็ก
ผลงานของเด็กจะถูกเก็บรวบรวมเขียนเป็นรายงาน
เล่มเล็กคล้าย folio มีรายละเอียดเรื่องที่เรียน เหตุผลใน
การเลือก วัตถุประสงค์ วิธีการ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง (วิชา) มี
ใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและอย่างไร เพื่อเป็นสื่อน�ำเสนอ
บนเวทีสาธารณะในวันเปิดโลกวิชาการปลายภาคเรียน   
จากประสบการณ์ครูอ้อยบอกว่า งานเขียนของเด็กมีชีวิต
ชีวามาก โดยเฉพาะเมื่อเขียนจากประสบการณ์ที่ได้พบมา
ด้วยตนเอง
ครู อ ้ อ ยสั ง เกตเห็ น การเปลี่ ย นแปลงตลอดเส้ น
ทางการเรียนรู  ้ ทัง้ ความสามารถทางวิชาการและพัฒนาการ
ทางพฤติกรรม  ตัวอย่างเช่น  เมือ่ นักเรียนเขียนหรือวาดรูป  
ครูเตรียมกระดาษและสีให้ แต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์ไม่ครบ
และไม่เหมือนกัน บางกลุ่มมีสีเดียวอยากให้รูปสวยงาม  
ครูบอกให้ดเู พือ่ นกลุม่ อืน่ เขามีอะไรบ้าง  แล้วจะท�ำอย่างไร   
เด็กคิด คนที่กล้าพูดจะไปยืมเพื่อนกลุ่มอื่นมา เป็นการฝึก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง เห็นการแบ่งปันที่เด็ก
ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์ด้วยความสมัครใจ ไม่คิดว่าเป็นการ
แข่งขัน แต่เป็นการอยู่ร่วมกันท�ำงานให้เสร็จตามที่ครูมอบ
หมาย  หรือเสนอตัวเองช่วยงานกลุม่   บอกตนเองน�ำเสนอ
เก่ง วาดรูปเก่ง เด็กบางคนเรียนเก่ง คิดเร็ว ท�ำเร็ว แต่ไม่
ค่อยฟังคนอื่น เพื่อนต้องตามใจตนเอง ก็ปรับพฤติกรรม
อดทนฟังเพื่อนเพื่อให้เพื่อนยอมรับให้อยู่ในกลุ่ม โดยมี
ครูเสริมแรงบวก ชมให้ก�ำลังใจ หรือบางคนเดิมไม่ชอบ
ภาษาไทย พอเรียนรูปแบบนี้ก็เปลี่ยนอยากท�ำงานอยาก
เขียนหนังสือ น�ำเสนอใช้เรียบเรียงประโยคได้เข้าใจมากขึน้
มีน�้ำเสียงน่าสนใจไม่เหมือนที่ผ่านมาพูดเสียงยาน พูด
ออกมาเป็นค�ำหรือเป็นพยางค์ “ฉันได้ไปหา...” ขาดตอน
ไม่เป็นประโยค แต่พัฒนาเรียบเรียงประโยคสื่อสารได้รู้
เรื่องมากขึ้น ได้เนื้อหาใจความ เช่น “ฉันกับพี่ได้ไปค้นหา  
พี่เป็นคนช่วยหาใน Google...” รับผิดชอบหน้าที่การเป็น

นักเรียน เด็กที่มีพฤติกรรมชอบค้างงานมักจะมาต่อรอง  
ต่อมามีวินัยมากขึ้น  ส่งงานทันเวลา  และท�ำงานเสร็จตาม
ที่ได้รับมอบหมาย เด็กซนอยู่ไม่นิ่งก็สามารถนั่งท�ำงานได้
นานขึ้น มีเด็กคนอื่นมาบอกครูอ้อย เพื่อนดี ตอนนี้เก่ง
แล้วแล้วนะคุณครู เด็กจะชมออกปากกันเอง
ครูอ้อยอยู่โรงเรียนอนุบาลสตูลมาตั้งแต่ปี 2545  
เริม่ ใช้การเรียนรูแ้ บบวิจยั ปี 2553  และได้เรียนรูว้ า่ ทีผ่ า่ นมา
แม้ตนเองมีวิธีการสอน แต่การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานท�ำให้รจู้ กั เด็กได้จริงโดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษสอบ  ขณะที่
ในอดีตเป็นการรูจ้ กั จากแฟ้มประวัต  ิ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนใกล้ชิดกันกว่าก่อนมาก รู้สึกเหนื่อยและ
หลายครั้งต้องอดทน รอคอยกับการท�ำซ�้ำๆ ต้องให้เวลา
กั บ เด็ ก แต่ รู ้ สึ ก สุ ข ใจและหายเหนื่ อ ยเมื่ อ เห็ น นั ก เรี ย น
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การสอนหนังสือแบบท่องจ�ำ
ไม่ยาก เอาเนื้อหาให้เด็กท่องแล้วสอบได้คะแนนไป แต่ได้
ช่วยให้เด็กรู้จักตนเองว่า มีทักษะอื่นที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรง
ชีวิตมากกว่าเรียนเก่งอย่างเดียว
ทัง้ ครูออ้ ยและครูไพเราะ  พูดเป็นเสียงเดียว  ปัจจัย
เกื้อหนุนที่ท�ำให้ท�ำงานได้สะดวกราบรื่น  
ปัจจัยแรกคือ ผู้บริหารคอยชี้ทิศ เป้าหมายชัด
มั่นคง มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน ไม่
หวั่นไหวต่อกระแสสังคม ให้โอกาสในการท�ำงาน เป็น
ที่ปรึกษาทางวิชาการและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส�ำคัญคือให้
ก�ำลังใจ
ปัจจัยที่สองคือ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนานักเรียน รับรู้ เข้าใจการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบนักเรียนลงมือท�ำ
ปัจจัยสุดท้ายคือ ตัวครูที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตั้งใจปรับเปลี่ยนตนเองโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เด็กๆ

บ่มเพาะ...จนงอกงาม
ดช.ฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ (เวฟ)
ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลสตูล ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น
ม.1 โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล เล่ า
ประสบการณ์ ตอนเรียนอยู่ชั้น อ.1 แปลกใจครูให้
เปดหนังสือเรียน ตอนบ่ายครูบังคับให้นอนทั้งๆ ที่
ไม่ อ ยากนอน พอขึ้ น ชั้ น ประถมก็ เ รี ย นเหมื อ นเดิ ม
เพียงแต่เนื้อหายากขึ้น ท�าตามครูสั่ง จนขึ้นชั้น ป.2
ครูพาออกนอกห้องเรียน ได้แต่สงสัยวิชาบูรณาการ
มาได้อย่างไร ต้องจัดกระเปามาเรียนอย่างไร ท�าไม
ต้องออกไปข้างนอก ในเมื่อเรียนในห้องถือปากกา
อ่านหนังสือ ก็จบคาบ แต่พอออกไปเรียนนอกท�าให้
มีความรู้ ใหม่ๆ เป็นความรู้ ไม่สิ้นสุด ท�าไมเราต้อง
จ�ากัดตนเองอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม
โรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนประจ�า เวฟต้องปรับตัว
เข้ากับเพือ่ นใหม่ สร้างสัมพันธ์กนิ ข้าวและเล่นกีฬาด้วยกัน
คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนมีเพื่อนสนิท โรงเรียนมี
ชือ่ เสียงนักเรียนเป็นเด็กเรียนเก่ง และเรามักได้ยนิ ในสังคม
เด็กเก่งมักหวงวิชา แต่เวฟรู้จักแบ่งปัน

“เพื่อนบางคนบอกว่า เรื่องนี้บอกท�าไมเผื่อออก
ข้อสอบ แต่ผมบอกเพื่อนเพราะจะได้รู้ว่าเพื่อนคิดอย่างไร
เพื่อนรู้ ไม่เหมือนเราก็บอกเรา ถ้ามัวแต่เก็บไว้ ไม่แบ่งปัน
สุดท้ายเราจะรู้แค่ที่เรารู้ ไม่ ได้เพิ่มเติมอะไร และเราจะไม่มี
เพื่อนถ้ามัวแต่หวงวิชา”

คุณพวัน หมื่นสุวรรณ คุ ณ แม่ ข องเวฟมี อ าชี พ
ขายของใช้เบ็ดเตล็ดในตลาด พ่อเวฟเป็นนายดาบต�ารวจ
ครอบครัวเป็นชนชัน้ กลาง บางครัง้ ขายของจนดึกท�าอาหาร
เช้าให้ลูกไม่ทัน เวฟจะลุกขึ้นมาต้มบะหมี่ส�าเร็จรูปหรือ
ทอดไข่เจียวกินเองก่อนไปโรงเรียน ลูกชายก็เหมือนเด็ก
ทั่วไปที่ชอบเล่นเกมส์ แต่ที่บ้านใช้วิธีตกลงร่วมกันให้เล่น
ช่วงไหน กี่ชั่วโมง เวฟบอกให้แม่คอยเตือน ถ้าตนเองเล่น
เกมส์เพลินเกินเวลาที่ตกลงกันไว้

ดญ.ณัฏฐิดา จันทสะโร (ออม)
ศิษย์เก่าปัจจุบันเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยา ออมสะท้อนว่า วิชาบูรณาการให้อะไรหลาย
อย่าง ทั้งเรื่องการวางแผน การปรับตัวเข้าหาเพื่อน
รู้จักใช้ชีวิต ออมไปอยู่หอพักคนเดียวที่หาดใหญ่ จึง
ต้องจัดระเบียบชีวิต ตื่นนอน 6 โมงเช้า เก็บที่นอน
ดึงให้ตึง ท�าความสะอาดห้องพัก จากเดิมไม่เคยท�า
เพราะมีพี่สาวเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด แม้ออมอายุ
ยังน้อยแต่รู้จักบริหารการค่าใช้จ่ายตนเองได้
“หนูได้ตังค์อาทิตย์ละ 700 บาท แบ่งใช้หยิบไป
โรงเรียนวันละ 100 บาท เป็นค่าอาหาร หรือบางทีซื้อของที่
สหกรณ์ หนูจะดูก่อนว่าจ�าเป็นหรือเปล่า ถ้าหลังเลิกเรียน
เพื่อนชวนไปนั่งร้าน หนูจะไม่ค่อยไป หรือถ้าไปหนูต้องโทร
บอกแม่ก่อน แล้วแม่จะถามว่าไปท�าไม หนูไม่ชอบโกหก
โกหกแล้วรู้สึกอย่างไรก็ ไม่รู้ เงินถ้าเหลือก็เก็บไว้ซื้อของ
ที่อยากได้”

ดช. อดิศร ชูซุยหลี (อั้ม)
อั้มไม่ชอบท�า งานบ้าน จึงต้องช่วยเลี้ยงหลานลูก
ของพี่ชายในวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นวันธรรมดา
คอยชงนม อาบน�้า เป็นเพื่อนเล่น หลานซนท�าให้
บางครั้งรู้สึกร�าคาญ เคยตีที่ขาน้องแล้วน้องร้องไห้
รู้สึกเสียใจทันที
“พอตีปุบ เห็นหลานร้องไห้ มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะหลานยังเล็ก ยังไม่รู้เรื่องอะไร เราต้องรู้จักควบคุม
อารมณ์ ให้ ได้ ช่วงหลังเวลาโมโห ก็เรียกแม่มาดู พอรู้สึก
ใจเย็นขึ้นค่อยกลับไปดูหลานต่อ”
อั้มเองก็เป็นศิษย์เก่าที่ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่ เป็นนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนจัดให้เรียนพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อนบาง
กลุ่มชวนอั้มโดดเรียน แต่อั้มไม่ท�าและตักเตือนเพื่อนว่า
ใกล้สอบแล้ว เรามีหน้าที่เรียนหนังสือ ควรเก็บความรู้ให้
ได้ก่อน

“ผมต้องพยายามป้องกันตัวเอง คือไม่อยากหลุด
ไปในทางที่ ไม่ดี ต้องควบคุมตัวเองให้ ได้ก่อน เพราะช่วงนี้
เข้าสู่วัยรุ่น ไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจ พ่อเองก็คอยเตือนผม
ตลอด”

ความประทับใจ
ของคนท�างาน
ต่อความงามที่บ่มเพาะ
เดือนกันยายน 2558 เป็นเดือนสุดท้ายชีวิตราชการ
ของครูไพเราะ ได้กล่าวถึงความงอกงามของเด็กๆ
ไว้ว่า

เด็กได้เรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อตัว
เองและสังคมชุมชน แต่นี่เป็นเพียงเป้ำ
หมำยหลักสูตร ครูเป็นแค่ผู้กระตุ้น ให้
โอกำสและเป็นก�ำลังใจเสริมแรง เมื่อเด็ก
ได้ท�ำในสิ่งที่รัก ได้วำงแผนเอง ท�ำเอง
จึงเข้ำใจ เรียนรู้วิธีคิด และมีควำมสุข
กับกำรเรียน แต่ที่ส�ำคัญพบว่ำ ลึกๆ
เด็กได้พัฒนำโดยครูไม่ต้องบอกให้ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม แต่เด็กค่อยๆ เปลี่ยน
ตัวเอง ตัวอย่ำงเช่น เด็กที่เรียนบ้ำงไม่
เรี ย นบ้ ำ ง กลำยเป็ น ว่ ำ กลั บ มำสนใจ
เพรำะได้รับโอกำส เหมือนได้เรียนปน
เล่นแต่ได้เพื่อน ได้ท�ำงำน โดยที่คุณค่ำ
หรื อ จิ ต วิ ญ ญำณควำมเป็ น ครู อ ยู ่ ที่
ควำมเป็นผู้ให้โอกำส ให้ใจ ให้ทุกอย่ำง
ที่นักเรียนต้องกำรตำมควำมเหมำะสม
ของผู้รับ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อ
ไม่หวังจึงท�ำให้มีควำมสุข จำกนั้นเป็น
ผู ้ ส ร้ ำ ง ให้ ทุ ก คนได้ มี โ อกำสพั ฒ นำ
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดี อะไรโดดเด่น
ก็พัฒนำ มีจุดไหนที่ต้องซ่อมเสริม เพื่อ
พัฒนำศักยภำพสูงสุดของนักเรียน”

ขณะที่ครูอ้อยกล่าวว่า คุณค่าหรือจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอยู่ที่  

“ความตั้ ง ใจที่ จ ะสอนหรื อ ดู แ ลนั กเรี ยน ยอมรั บ
การเปลี่ยนแปลง ยอมเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้ ไม่คิดว่าตนเอง
เก่งแล้วพอแค่นี้ พอไม่ ได้เพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป
สังคมเปลี่ยนไป เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจึงจะเป็นครูที่
สมบูรณ์ ได้”

ผอ.สุทธิ ในฐานะผู้บริหาร เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนเก่งสอบแข่งขันได้เป็นเรื่องปกติ แต่ที่
พัฒนาคือทักษะการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การให้โอกาสผูอ้ นื่
มีวินัย รับผิดชอบต่อส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักยืดหยุ่น
ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ยอมรับว่า ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดทุกคน จาก
การพูดคุยในวง PLC ท�ำให้รู้ว่าครูข้ามพ้นยอมรับการ
เปลีย่ นแปลง เห็นแนวคิดแนวทางการท�ำงานร่วมกัน อย่าง
เช่น ครูเลขา ทุ่งหว้าได้เดินเข้ามาบอกว่า

“พี่ท�ำงานจนจะเกษียณ เพิ่งเป็นครูปีนี้ ก่อนหน้านี้
ไม่ รู ้ เ ป็ น อะไร รู ้ สึ ก ว่ า มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ต อน
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เห็นการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเด็กๆ”

ชุมชน/ภาคประชาสังคม: เริ่มปรับแนวคิดเข้าใจ
เป้าหมายการเรียนรู้แบบลงมือท�ำกว่าเดิม เข้ามาร่วมกับ
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้  
และบอกถึงความรู้สึกและก�ำลังใจที่ให้กับตนเอง
เสมอมาว่า

“ตอนเป็นเด็กขาดโอกาส ก�ำพร้าแม่ตั้งแต่ชั้น ป.5
ชีวิตที่ผ่านมายุ่งยากล�ำบากมากแล้ว เวลาที่เหลือมองว่า
เป็นก�ำไร ตรงนีค้ อื โอกาสทีส่ วมหมวกผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ท�ำตรงนี้ให้ดที สี่ ดุ มากทีส่ ดุ เต็มศักยภาพ แม้เราไม่สามารถ
แก้ปัญหาแบบพลิกฝ่ามือได้ แต่ต้องทุ่มเทให้สุด ไม่รอให้
คนอื่นหรืออะไรต่างๆ พร้อม กล้าที่จะยืนยันตัวเอง กล้า
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ประเทศชาติเรายังขาดโอกาส
ตรงนี้ ถ้าเราถอย เราไม่เผชิญ เราไม่ผลักดัน คุณค่าใน
ชีวิตคงไม่มี เพราะฉะนั้นต้องสร้างคุณค่าของตัวเอง ใคร
จะรับรู้หรือไม่ ไม่ใช่ประเด็น แค่ตัวเราเองรับรู้ว่าเราท�ำอะไร
เราท�ำเต็มที่ ตรงนี้เป็นพลัง เป็นความรู้สึกลึกๆ ของตัวเอง
เราถอยไม่ ได้ ต้องเดินต่อไปให้เต็มที่ที่สุด ตามศักยภาพที่
เราจะท�ำได้...”

