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เมื่อครูปรับ... 

ห้องเรียนก็เปลี่ยน 

  จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

“เรำจะสร้ำงคนดี สร้ำงควำมเป็นพลเมือง เรำจะเป็น
สถำปนิกในกำรสร้ำงคนในชุมชนแห่งนี้” ความมุ่งมั่น
ของผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านปะทาย นำยสมศักดิ์ 
ประสำร ที่เป็นผู้น�าพาการปฏิรูปการศึกษาเข้ามา
โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบ PBL (Problem 
based learning)  และจิตศึกษา ซึ่งพร้อมจะผลักดัน
ให้ครูด�าเนินการทั้งโรงเรียน เพื่อขับเคล่ือนไปพร้อม
กัน  โดยตัว ผอ. เองก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดด้วยเช่นกัน 

 “เม่ือก่อนเรำก็มีควำมเป็นนักบริหำร อยำก
ได้อะไรก็ส่ัง ง่ำยดี ข้ำงบนส่ังอะไรมำเรำก็ส่ังต่อ แต่
ตอนน้ีคิดว่ำ ถ้ำผู้อ�ำนวยกำรยังเป็นนักบริหำรจะ
ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ แต่ต้องเป็นผู้อ�ำนวยกำรให้
เกิดกำรเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษำให้ครู จะต้องรู้แนวทำง
กำรศึกษำ ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ใหม่ เปิดพื้นที่
ให้ครูได้ท�ำงำน อย่ำเร่งหวังผลงำน แต่คอยๆ ดู
ควำมเจริญงอกงำมที่เกิดขึ้น”	ผอ.สมศักดิ์	กล่าว

เวทีพูนพลังครู

โรงเรียนบานปะทาย
อ.กันทรลักษ
จ.ศรีสะเกษ

อุรวี ศิริบูรณ



	 เมื่อนโยบายเปลี่ยน	การปรับตัวจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	

พฤษภาคม	 2555	 ผอ.	 รวมถึงครูทุกคนได้ไปเรียนรู ้ที่

โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา	3	วัน	ได้เรียนรู้	กระบวนการ	

และวิถีของโรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา	โดยในวันสุดท้าย

ได้มีการออกแบบวิถีของโรงเรียนบ้านปะทาย	 เพื่อที่เมื่อ

กลับมาโรงเรียนจะสามารถด�าเนินการได้ทันที	 ซึ่งหลังจาก

ครูได้ไปเรียนรู้นั้น	 มีบางส่วนเข้าใจและเกิดความศรัทธา

มีแรงใจอยากด�าเนินการตาม	 แต่บางส่วนยังคงไม่เข้าใจ	

และรอดูการเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆ	 นี่คือความท้าทายของ

ผู้อ�านวยการ	 ที่คิดว่าการปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มจากการ

ปฏิรูปครูก่อน	 ให้ครูปรับวิธีเรียน	 เปลี่ยนวิธีสอน	 ครูต้อง

เป็นนักเรียนรู้	และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียน		

  เรียนรู้ ไปพร้อมกัน 
ผอ. ครู นักเรียน

จากการไปเรียนรู้ที่โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา
น้ัน เมื่อกลับมาโรงเรียนบ้านปะทาย ครูหลายคน
ยังคงสับสน ยังต้องค้นหา แม้จะทราบว่าเราต้อง
เป็นโรงเรียนท่ีเก้ือหนุนให้ครูและนักเรียนได้เบ่งบาน
ในความดีงามทั้งต่อกันและต่อสรรพส่ิง เป็นผู้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นรู ้ ให้แข็งแกร่ง แต่ก็ยัง
คงรู้สึกถึงกรอบเดิมที่เคยเป็นมา ท�าให้รู ้สึกอึดอัด 
บีบค้ัน เป็นทุกข์ เพื่อนร่วมทางจึงส�าคัญ ต้องคอย
ให้ก�าลัง เป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน จนท�าให้เกิดการ
พัฒนา และครูมีความสุข สนุกกับการสอนมากขึ้น 
โดยกระบวนการหลักที่น�าเข้ามาปฏิรูปการเรียนการ
สอนคือ  จติศึกษา  Problem  Based  Learning  (PBL)
และ Professional Learning Community (PLC)   

  จิตศึกษา

“กำรน�ำกิจกรรมจิตศึกษำเข้ำมำสอน ท�ำให้ผมมอง
เห็นควำมเป็นครูในตัวเอง จิตศึกษำเป็นตัวกล่อม
เกลำครูให้เป็นครูอย่ำงแท้จริง” สิ่งที่ ผอ.สมศักดิ์ 
ได้เรียนรู ้เมื่อได้สัมผัสกับกิจกรรมจิตศึกษา แม้
จะไม่ได้เป็นผู้สอนโดยตรงให้กับนักเรียน แต่ ผอ. 
ก็ ได้น�าไปใช้กับครู “กิจกรรมจิตศึกษา เป็นพ้ืนที่
ปลอดภัยที่ให้ครูได้กล้าแสดงความคิดเห็น และก็
จะเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยให้เด็กไว้วางใจในตัวครู” ซึ่ง
กิจกรรมจิตศึกษาเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการ
พัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณและความ
ฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพส่ิง และ
น้อมน�าส่ิงดีงามเข้าไปสู่จิตใต้ส�านึก ซ่ึงจิตศึกษา
ประกอบไปด้วย

	 การใช้จิตวิทยาเชิงบวก	 กรอบคิดทางจิตวิทยาเชิง

บวก	 คือ	 ศรัทธาในความดีงามของมนุษย์และบ่มเพาะ

นักเรียนให้มีคุณค่าอันดีงามที่มีอยู่แล้วให้งอกงามยิ่งข้ึน	

ครูต้องปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างมนุษย์ที่มีคุณค่า	 และมี

ศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน	 ซึ่งจะมีการกระท�าที่ควรเพิ่ม	 เช่น	

เพิ่มความรัก	 ค�าชมเชย	 เสริมแรง	 เพิ่มความใส่ใจ	 และ

การกระท�าที่ควรลด	เช่น	ลดการเปรียบเทียบ	การคาดโทษ	

ลดการพูดด้านลบ	เลิกใช้ความรุนแรง

 “หัวใจของจิตศึกษำคือเน้นควำมเสมอภำค 
ในจิตวิทยำเชิงบวก ไม่ได้เน้นแต่เด็กนะ ในองค์กร
ของเรำก็เช่นกัน ครูบ้ำนปะทำยเรำก็จะอยู่ด้วยกัน
เน้นควำมเสมอภำค แม้แต่ท่ำทีของ ผอ. แต่ก่อน
เรำจะเห็นแต่ ท่ำทีผู้บริหำรท่ีว่ำ เขำมีอีโก้ คือมีมำด
ผู้บริหำร ท่ำน ผอ.สมศักดิ์ท่ำนก็ปรับลง ลด คืออยู่
ในระนำบเดียวกัน มันท�ำให้ครูผู ้สอนก็สบำยใจ 
คุณครูผู ้สอนก็เหมือนกัน จะสังเกตว่ำท�ำไมเรำ
ต้องนั่งระนำบเดียวกันกับเด็ก เด็กเขำก็จะมีควำม
ไว้วำงใจเข้ำใกล้ชิดเรำ 



 ในระหว่ำงเรียนวิชำหลักเรำก็ ใช้จิตวิทยำ 
เชิงบวก ชื่นชมผลงำน เก่งมำกเลยพี่ ผลงำนน้ี 
สุดยอด ไม่ท�ำตัวว่ำรู ้มำก เรื่องนี้ครูเพิ่งรู ้นะคะ”  
ครูอุรวี	กล่าว

	 การสร้างชุมชนและวิถีของชุมชน	 การจัดสภาพ

แวดล้อมชมุชน	(โรงเรยีน)	ทีเ่ก้ือหนนุการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	

นอกจากการจัดบรรยากาศที่ดี	 ปลอดภัย	 ร่มรื่น	 สะอาด	

สวยงาม	ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วนั้น	แววตา	และรอยยิ้มของ

ครูก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความรักท่ีจริงใจ	 ซึ่งนักเรียน

สามารถสัมผัสได้	 รวมถึงครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

นักเรียนด้วย	

	 “ชอบกอดคุณครูค่ะ	 เพราะเวลาท่ีได้กอดคุณคร ู

รู้สึกอบอุ่น	 เหมือนได้รับความห่วงใยด้วยค่ะ	 รู้สึกมีความ

สุขค่ะ”	 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	ที่ชอบขอกอด

คุณครูได้บอกความรู้สึกที่ได้กอดครู

	 การจดักจิกรรมจติศกึษา	เป็นกจิกรรมการขบัเคลือ่น	

ทีฝึ่กความฉลาดภายใน	สต	ิปัญญา	อารมณ์	วฒุภิาวะ	ความ

คิดสร้างสรรค์	ซึ่งจะท�ากิจกรรม	3	ช่วงเวลา	ดังนี้

 	 ช่วงเช้า	 หลังจากเลิกแถวหน้าเสาธง	 ก่อนเข้า

สู ่กระบวนการเรียน	 ใช้เวลาประมาณ	 20	 นาที	 มีการ 

ฝึกพัฒนาการหลายด้าน	เช่น	การจดจ�า	การก�ากับสติ	ฝึก

สมอง	 Brian	 Gym	 ฝึกความนอบน้อม	 การมอบความรัก	

หรือการถามเชิงการกระตุ้น	ฝังคุณธรรม	การเป็นพลเมือง

ที่ดี

 	ช่วงหลงัเทีย่ง	มกีารท�ากิจกรรม	Body	Scan	เป็น 

กระบวนการผ่อนคลายระดับลึกเพื่อมุ่งบ่มเพาะจิตส�านึก

ท่ีดีงาม	 โดยใส่ข้อมูลด้านบวกลงไปในจิตใต้ส�านึก	 เด็กจะ

ได้นอนแสกนร่างกายต้ังแต่หัวจรดเท้า	 หรือเล่านิทานดีๆ	

ให้ฟัง	ส่วนในเด็กโตอาจเป็นการนั่งคุยกันในเรื่องราวดีๆ

 	 ช่วงหลังเลิกเรียน	 จะเป็นพิธีนม	 โดยการให้

นักเรียนส่งนมให้กัน	 และกล่าวขอบคุณสรรพสิ่งท้ังหลาย

ที่ท�าให้มีนมดื่ม	 ท�าให้เกิดทักษะการด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ	

นอบน้อม	เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง	และคิดเชื่อมโยงได้

	 โดยการจัดกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนนี้	 ต้อง

ท�าให้เป็นวิถี	 ซึ่งเมื่อเป็นวิถีแล้วจะก่อให้เกิดการพัฒนา	 

เกดิการไหลเวยีนคลืน่แห่งความด	ี	เมือ่ครไูม่อยูเ่ดก็นกัเรยีน

ก็สามารถท�ากิจกรรมกันเองได้	 โดยผลัดเปล่ียนกันเป็น 

ผู้น�า

 จิตศึกษำท�ำได้หลำยรูปแบบ เพื่อ 
ให้เขำรู้สึกสบำยใจ ให้ผ่อนคลำยก่อน 
จะเรียนวิชำหลักตอนเช้ำ พอมำตอน 
เท่ียงก็มี Body scan แล้วครูก็พูด 
ขอบคุณพี่มือ พี่ตำ หรือขอบคุณเขำ  
ขอบคุณพี่ท่ีต้ังใจดูแลตัวเอง ถ้ำคุณ 
พ่อคุณแม่ได้เห็นว่ำพี่มีควำมต้ังใจท่ี 
จะเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจ เรำ 
ก็พูดแบบน้ีอยู่บ่อยๆ และครูก็บอกรัก 
เขำ บำงทีใช้มือสัมผัสและส่งมอบควำม 
รักกัน หำกมีคนขำดเรียนครูก็จะถำม 
ถึงและบอกว่ำครูเป็นห่วงนะ ครูรักนะ 
ท�ำให้เด็กขำดเรียนน้อยลง ท�ำให้เรำอยู่
กันอย่ำงเป็นกันเอง” 

 ครูอุรวีเล่าการน�าจิตศึกษามาใช้กับเด็กๆ

 



  PBL 
(Problem based learning)

“เมื่อก่อนตอนยังไม่เปลี่ยน เรำก็จะเรียนแบบ 8 กลุ่ม
สำระเลย ครูก็จะสอนแล้วนักเรียนไม่เข้ำใจ สอนมำก
นักเรียนก็ง่วงนอนและรู้สึกเบ่ือ บำงทีนักเรียนก็ไม่
อยำกมำโรงเรียนเพรำะว่ำกำรบ้ำนเยอะ คุณครูพูด
เสียงดัง คุณครูพูดมำก นักเรียนก็ไม่รู้จะมำท�ำอะไร 
ต้ังแต่เปล่ียนมำเป็นแบบนี้ก็รู้สึกดีขึ้นกว่ำเดิม ก็คือ
เนื้อหำที่เรำเรียนไม่มำกขึ้น ไม่ท�ำให้เรำงง แล้วก็ไม่
ท�ำให้คุณครูพูดเยอะจนเกินไป จนนักเรียนต้องง่วง
นอน วิชำ PBL ก็คือ เรียนทุกวิชำเหมือนกัน แต่
มำปรับเปล่ียนให้เป็นเร่ืองเดียวกัน PBL จะน�ำสำระ
ทุกอย่ำงมำรวมกัน อย่ำงเช่นกำรท�ำบ้ำน กำรอยู่
รวมกันในสังคมก็เป็นวิชำสังคม อย่ำงแต่ก่อนเรียน
ทุกวิชำก็ต้องสรุปทุกวิชำ ต้องสรุปองค์ควำมรู้ ต้อง
สรุปทุกวิชำ ท�ำให้มีกำรบ้ำนเยอะ เสียเวลำค่ะ” 

 ด.ญ. ศรุตำ เมำหวล	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

กล่าวถึงการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

	 กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	เป็นวธิหีนึง่ทีท่�าให้นกัเรยีนเข้าใจต่อปรากฏการณ์

ต่างๆ	 นักเรียนจะเป็นผู้ระบุปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว	 หรือใน

ชุมชน	 แล้วแสวงหานวัตกรรมเพื่อลงมือในการแก้ปัญหา

น้ันด้วยตนเอง	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการตอบโจทย์ทักษะเด็กใน

ศตวรรษท่ี	 21	 ในเร่ืองการเรียนรู้และนวัตกรรม	 ได้ทักษะ

ชวีติ	ทกัษะอาชพี	และ	รูจ้กัวิเคราะห์	ICT	ข้อมลูสารสนเทศ

ได้	โดยโรงเรียนบ้านปะทายได้มีการบูรณาการ	5	วิชา	เข้า

ด้วยกัน	ได้แก่	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	ศิลปะ	สุขศึกษา	

และการงานอาชพีและเทคโนโลยี	จดัการเรยีนการสอนเป็น	

4	Quarter	Quarter	ละประมาณ	10	สัปดาห์	โดยสอนในช่วง

บ่ายของทุกวัน	 แต่ละสัปดาห์จะมีวิชาแกนที่ตอบตัวชี้วัด	

ครูจะเร่ิมจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียน	

ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 เปิดคลิปให้ดู	 ให้ดู

ภาพส�าคัญ	 อ่านหนังสือ	 ดูภาพยนตร์	 พาลงชุมชน	 ฯลฯ	

เพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องที่จะเรียน	 เมื่อได้ประเด็นมาแล้วครู

และนักเรียนจะสร้างปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน	 และเรียน

ตามปฏทินิทีว่างไว้	หลายคร้ังทีค่รูได้เรียนรู้จากการค้นคว้า

ของเด็กๆ	ในสัปดาห์ที่	 9	จะมีการสรุปการเรียนรู้ของเด็ก

นักเรียน	 และสัปดาห์ท่ี	 10	 นักเรียนจะจัดนิทรรศการให้

ผู้ปกครอง	 ชุมชนเข้ามาดูผลงาน	 ในปีแรกๆ	 ท่ีน�า	 PBL	

เข้ามาจัดการเรียนการสอน	 ผู้ปกครองจะไม่ค่อยเข้าใจ	

เช่น	 ท�าไมถึงให้การบ้านกับเด็กในส่ิงที่ครูไม่ได้สอน	 เมื่อ

เป็นเช่นนี้	ทางโรงเรียนจึงตระหนักได้ว่า	การเปลี่ยนแปลง

กระบวนการเรียนการสอนต้องท�าให้ผู้ปกครอบรับทราบ

ด้วย	 เขาต้องรู ้ว่าการท�ากิจกรรมแต่ละอย่างก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างไรกับลูกเขา	 จึงจัดค่ายให้ผู ้ปกครองได้

เรียนรู้ร่วมไปกับเด็ก	 เรียนทุกอย่างเหมือนเด็กนักเรียน	

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู ้ปกครอง โดยส่ิงส�ำคัญใน

กระบวนกำรเรียนรู้แบบ PBL คือ ค�ำถำมจะเป็นตัวเดิน

เรื่อง ครูจะต้องเป็นผู้ท่ีถำมเก่ง และเปิดพื้นท่ีให้เด็กได้

กล้ำคิด  ครูจะไม่ตัดสินถูกผิด

	 ส่วนวิชาหลกัท่ีเหลอื	(คณติศาสตร์	ภาษาไทย	ภาษา

อังกฤษ)	 จะสอนในช่วงเช้าของทุกวัน	 ครูจะมีเครื่องมือใน

การสอนท่ีอ�านวยให้เด็กคิดเป็น	 รู้จักวิเคราะห์	 มีเหตุมีผล	

และครูจะอยู่ด้วยตลอดเวลา	คอยเป็นที่ปรึกษา	ให้ก�าลังใจ	

คอยชื่นชม	จะไม่สั่งการบ้านแล้วหายตัวไปเด็ดขาด	



 “เม่ือก่อนหนจูะเป็นคนไม่อยำกเรยีน มีกำรบ้ำน
ก็ ไม่ค่อยอยำกท�ำ กลับไปบ้ำนปุบ ก็จะเปิดดูแต่
โทรทัศน์เลยค่ะ พอมีกำรเรียนกำรสอนแบบน้ีนะคะ 
กำรบ้ำนก็ไม่ค่อยมี ได้มำโรงเรียนก็ได้ท�ำกิจกรรม
กับเพื่อน เหมือนสำนสัมพันธ์กับเพื่อน เพื่อนก็จะรัก
กันมำกขึ้น แล้วตัวหนูก็จะรู้จักกำรพูดกำรจำ กำร
ย้ิม มำโรงเรียนแต่เช้ำ มำช่วยเพื่อนท�ำกิจกรรม มี
งำนกิจกรรมอะไรเพื่อนก็จะช่วยแสดงควำมคิดเห็น 
เพ่ือนกจ็ะรบัฟังควำมคดิเห็นเพือ่นกจ็ะช่วยท�ำงำนจะ
ไม่เกี่ยงกัน” 

 ด.ญ. ประภำพร ภักดีพงษ	์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี	3		สะท้อนความคดิเหน็ของตนเองต่อการเปลีย่นแปลง

ระบบการเรียน	ซึ่งตนได้สัมผัสมาสี่ปีแล้ว

  สรุปการเรียนรู้
    เพื่อต่อยอดความรู้

กระบวนการที่ท�าให้การปฏิรูปการสอนของโรงเรียน
บ้านปะทายขับเคลื่อนไปได้ และย่ังยืน คือต้องมีการ
สรปุการเรยีนรู ้ออกมาเป็นองค์ความรู้ เพ่ือในไปต่อย
อดในการสร้างการเรียนรู้ต่อไป  

AAR (After Action Review)

	 หลังเลิกเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวัน	 เด็ก

นักเรียนจะมีการสรุปการเรียนรู้ประจ�าวัน	 โดยครูจะถาม

ว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง	 ให้นักเรียนตอบค�าถามแบบไม่ให้

ซ�้ากันเพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิด	 และในทุกชั่วโมง

สุดท้ายของสุดสัปดาห์	จะมีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้

มาตลอดสปัดาห์	และเขยีนไว้ในรปูแบบของ	Mapping	เป็น

ผลงานของเด็กให้ได้เรียนรู้กันและกัน

	 “หนูได้อะไรบ้างในวันนี้	 ได้ท�าอะไรบ้างวันนี้	 บอก

ขั้นตอน	 ให้เขียนสรุปมา	 เขียนไม่ถูกก็ให้มาถามครู	 ถาม

เพื่อน	 ตอนเย็นบางวันอาจไม่ทันเวลาก็ใช้คุยกัน”	 ครู

วัชรภรณ์	 AAR	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ทุกวัน	

ท�าให้เด็กได้ทบทวน	 และเป็นการฝึกเขียนหนังสือ	 พร้อม

ทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นด้วย

PLC 
(Professional Learning Community)  

	 วง	 PLC	 เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นหลังเลิกเรียน	

สัปดาห์ละประมาณ	2-3	ครั้ง	 ซึ่งครูจะได้แลกเปลี่ยนแนว

การสอนของแต่ละคน	 ประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันคือ	 ท�า

อะไรไปบ้าง	 ท�าอย่างไร	 ได้เห็นความงอกงามที่เกิดขึ้น

อย่างไร	และต่อไปจะท�าอะไรอีก	ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้

จากเพื่อนเพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองให้

ดีขึ้น	นอกจากเรื่องวิชาการแล้ว	วง	PLC	ยังเป็นการเสริม

สร้างพลังใจให้แก่กันและกัน

 ครูเอ๋ (ครูสนิดำ โกศล)	 ได้เล่าถึงความรู้สึกของตัว

เองเมื่อต้องเข้าวง	 PLC	 ในช่วงแรกๆ	 “ในวง	 PLC	 ตอน

แรกครูเอ๋ขัดแย้งนะคะ	ผอ.บอกว่าให้เอาแต่สิ่งดีๆ	มาเล่า	

แล้วมันมีปัญหาง่ะ	 ครูเอ๋ขัดแย้งค่ะ	 ก็มีปัญหาท�าไมไม่ให้

เล่า	 แต่สุดท้ายเข้ามาถึงปีที่สามถึงมาเก็ตในใจว่า	 อ๋อ...	

เหตุผลที่ไม่ให้เล่าสิ่งท่ีเป็นปัญหาก่อนเพราะว่าเราจะขาด

ก�าลังใจ	ก�าลังใจเราจะหมด	พอเราฟังสิ่งดีๆ	ปุ๊บ	 เราจะมี

ความรู้สึกฮึดน่ะค่ะ	 มีก�าลังใจที่	 เอ่อ...	 วิธีนี้มันดีนะ	 มัน

ท�าให้เกิดอย่างนี้	และก็เรียนรู้กับเพื่อนๆ	ว่า	คือแต่ละคน

ก็จะมาคุยกันถึงงานของตัวเองที่เอาไปท�ากับเด็กๆ	 ความ

ดี	สิ่งที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร	และเราก็รู้เรื่องของ

เด็กตั้งแต่อนุบาลถึง	ม.3	ได้สิ่งที่ดีที่เพื่อนร่วมงานท�า	และ

ก็ท�าให้อะไรๆ	ดีขึ้น	มีอะไรก็คุยแต่สิ่งดีงามร่วมกัน	ถ้าคุย

แต่ความทุกข์	 ใจเราก็จะเหี่ยว	 และการท�างานจะเหมือน

ว่ามีเพื่อนร่วมทางไม่ได้ท�าคนเดียว	 ถ้าไม่ได้คุยกันจะไม่รู้

เลยว่าปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไร	หลายคนร่วมกันคิดร่วม

กันแก้”	



	 ผอ.สมศักดิ์	 ได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เห็น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ละน้อยจากวง	PLC	ว่า	

 วง PLC สำมำรถช่วยได้ ค�ำถำม 
ได้ท�ำอะไร ได้เรียนรู ้อะไร เห็นควำม
งอกงำมอะไร จะท�ำให ้ดีกว ่ำเก ่ำได ้
อย ่ำงไร ท�ำให ้ เพื่อนๆ ได ้มองเห็น
ในกำรพัฒนำกำรสอน คนท่ียังไม ่
เ ห็นก็เริ่ม เ ห็น เพื่อนได ้ เ รียนรู ้จำก
เพื่อน ควำมงอกงำมเกิดอีกตอนท่ี
เรำปิด Quarter ซึ่งเร่ิมแรกจะเหมือน
ล�ำปลำยมำศ แต่ตอนหลังก็เป็นของ
บ้ำนปะทำยเอง” 

  ความงอกงาม
จากการบ่มเพาะ

“หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ ครูปรับวิธีการ
เรียนการสอนใหม่ ครูเป็นผู ้สร้างแรงบันดาลใจ 
นักเรียนเป็นผู ้สร้างองค์ความรู้ และท�าให้เราเห็น
ความงอกงามของผู้เรียน ครูที่นี่ยอมรับว่าเด็กเก่ง 
บางเรื่องครูยังรู้ ไม่เท่าเด็กเลย” ผอ.สมศักดิ์ กล่าว
ด้วยหัวใจที่รอคอยความงอกงาม

	 เมื่อการปรับกระบวนการสอนเริ่มลงตัว	 โรงเรียน

บ้านปะทายจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	 เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ท่ีโรงเรียนอื่นๆ	 ให้ความสนใจ	 อยากเข้ามาเรียนรู้	 ท�าให้

โรงเรียนบ้านปะทายเป็นแหล่งศึกษาดูงานในการปฏิรูป

การศึกษาโดยน�ากระบวนการเรียนรู้เรื่อง	 จิตศึกษา	 และ	

PBL	 มาใช้ได้อย่างประสบความส�าเร็จ	 และยังมีอีกหลาย

โรงเรยีนทีเ่ชญิคณะครทูมีวทิยากรจากโรงเรยีนบ้านปะทาย

ไปเป็นวิทยากรช่วยแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนของตน	 รวมถึง

คอยช่วยให้ค�าปรึกษา	 เป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนเครือข่าย

สามารถขบัเคลือ่นไปได้		นอกจากเป็นผูใ้ห้กบัโรงเรยีนอ่ืนๆ

แล้ว	 ครูยังได้รับก�าลังใจจากการมาดูงานในแต่ละครั้งด้วย	

เพราะจะมีผู้ชื่นชมในตัวนักเรียนและครูท่ีสอนให้เด็กเป็น

เด็กดีได้ขนาดนี้	 ซึ่งจากการปรับวิธีเรียน	 เปล่ียนวิธีสอนนี้	

ส่งผลให้ครู	นักเรียน	เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	

ดังนี้

คร ู

หลังจากผ่านการเรียนรู้ที่โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา	

กลับมาหลายคนยังคงเครียด	 “เด็กซนถ้ำไม่ดุ ไม่ด่ำ เด็ก

จะมีระเบียบได้อย่ำงไร?” “จะใช้ส่ือกำรสอนอย่ำงไร?” 

“จะตอบตัวชี้วัดได้ไหม?”	ค�าถาม	ความกังวลใจต่างๆ	เกิด

ขึ้นมากมาย	 แต่เมื่อครูได้ทดลองลงมือปฏิบัติ	 กลับพบ

ว่า	ผลที่เกิดขึ้นเกินความหมายมาก	จากที่เคยเครียดก็เริ่ม

สนกุ	จากทีเ่คยเจอกนัคยุแต่เรือ่งละคร	กห็นัมาแลกเปลีย่น

เรือ่งการสอนเดก็	ซึง่หนึง่ในความเปลีย่นแปลงทีป่รากฏชดั

คือ	ครูอุรวี ศิริบูรณ์	 หนึ่งในผู้ที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียน

ล�าปลายมาศพัฒนา	 เป็นระยะเวลาถึง	 3	 เดือน	 ได้สัมผัส	

รับรู้	 เข้าใจ	 และซึมซับ	 กระบวนการและวิถีของโรงเรียน

ล�าปลายมาศพัฒนา	 และน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง	 จน

เหน็ผล		กลายเป็นหนึง่ในผูน้�าการเปลีย่นแปลงของโรงเรยีน

บ้านปะทาย	 คอยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับเพื่อน

ร่วมงาน



 ครูอุรวี ศิริบูรณ์	 ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

ผู้มีบาดแผลต่อความเป็นธรรมในสายอาชีพครู	 จากการ 

เป็นครูมากว่า	 40	 ปี	 ครูอุรวี	 ได้เข้ารับการบรรจุเป็นครู 

ท่ีโรงเรียนบ้านปะทายเป็นที่แรก	 และสอนอยู่ที่นี่จวบจน 

ทุกวันนี้	ได้ต้อนรับและเลี้ยงส่งผู้อ�านวยการ	ครู	หลายต่อ

หลายคน	แต่บาดแผลทางความรู้สึกลึกๆ	ข้างในใจก็ยังคง

ไม่ถูกคลี่คลาย	 จนมาถึงสมัยของ	ผอ.สมศักดิ์ ประสำร	 ผู้

เปรยีบเสมอืนแสงสว่างทีส่ร้างความหวงัใหม่ต่อระบบความ

เป็นธรรมในสายอาชีพครูอีกครั้ง	 เมื่อ	 ผอ.	 ได้มอบหมาย 

ให้ครูอุรวีไปเรียนรู ้วิถีของโรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา	 

เป็นระยะเวลา	3	เดือน

	 ความเป็นครูของ	 ครูอุรวี	 หวังแค่เพียงท�าอย่างไร

ก็ได้ให้เด็กคิดเป็น	 อ่านออก	 เขียนได้	 จึงท�าให้เป็นครูที่

เคี่ยวเข็ญ	 ดุ	 และเสียงดัง	 เพราะหมายมั่นอยากให้เด็กได้

ดังที่หวังไว้

	 ครั้งแรกที่ครูอุรวีได้ไปอบรม	 3	 วัน	 ท่ีโรงเรียนล�า

ปลายมาศพัฒนา	 “รู้สึกพอใจลึกๆ เขำมีสภำพแวดล้อม

เหมือนรีสอร์ท กำรจัดห้องเรียนไม่เหมือนโรงเรียนท่ัวไป  

แต่เรำยังรู้ ไม่ลึก ยังไม่รู้ถึงแผน ก็จะเห็นเพียงรูปแบบ เห็น 

กำรท�ำ Mind Map สวยดี ก็น�ำกลับมำท�ำกับเด็กบ้ำง และ

เห็นว่ำเด็กก็ชอบ”	 สิ่งที่ได้มาจากการไปเรียนรู้ครั้งแรก	คือ

รูปแบบการท�ากิจกรรมกับเด็กด้วย	Mind	Map	ใช้โดยไม่ได้

เข้าใจในกิจกรรมมากนัก	และเมื่อน�ามาใช้ก็พบว่าเด็กชอบ

เพราะสนุกกับการได้วาดรูป	ระบายสี

	 และเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปอยู่เรียนรู้ท่ีโรงเรียน

ล�าปลายมาศฯ	3	 เดือน	 ได้เจอครูใหญ่วิเชียร	 ได้สัมผัสถึง

รูปแบบการท�างานด้วยความเสมอภาคกัน	 เหมือนได้เจอ

กันสิ่งท่ีตัวเองตามหามาโดยตลอด	 จึงเกิดความศรัทธา	 

และเกิดความมุ่งมั่นว่าจะต้องปฏิรูปโรงเรียนบ้านปะทาย

ให้เป็นแบบนี้ให้ได้

	 ในช่วงแรกครูอุรวี	 ยังอยู่ด้วยความสงสัย	 คือเด็ก 

ท่ีน่ีบางคนจะซน	 แต่ครูก็ไม่ได้ดุว่า	 ซึ่งในความคิดตน	 ครู

ควรสอนเด็กให้มีวินัยกว่านี้	 ดังนั้นในวง	 AAR	 ของครู	 ครู

อุรวีจึงเอ่ยถามขึ้นว่า	 “เป็นไปได้ไหมกำรท่ีเรำจะท�ำให้เด็ก 

มีมำรยำท มีวินัยบ้ำง”	 แต่ก็ไม่ได้รับค�าตอบใดๆ	 จึงได้แต่ 

กลับมาคิดวนไปมาว่า	 ถ้าเด็กไม่รู ้จักนิ่งและฟังครูสอน	 

เด็กจะรู้เรื่องได้อย่างไร	 ถ้าฝึกให้เขามีวินัยขึ้นอีกนิดเขาก็

คงจะไปโลด	 แต่อีกใจก็คิดว่าในเมื่อเด็กเป็นแบบนี้ท�าไม 

เขายงัอยูกั่นได้		จึงได้แต่คอยสังเกตและเรียนรู้ไปเรือ่ยๆ	และ 

เมื่อได้ไปร่วมกิจกรรมกับเด็กในการไปเก็บมันส�าปะหลัง	

ท�าให้พบว่า	 เด็กของเขาท�างานกันโดยไม่บ่นเลย	 ต่างกับ 

เด็กในโรงเรียนของตนเอง	 เด็กที่นี่เหมือนกับรู้จักหน้าที่ถ้า

ใครร้อนก็จะเข้าไปหลบพักใต้ต้นไม้	 จะไม่เห็นการอู้งาน

ของเด็กๆ	 ถึงเวลากินข้าวก็กินไม่มีบ่น	 ดูเขามีความสุข

สนุกสนาน	 และนั่นก็คือจุดที่ท�าให้ครูอุรวีลองเปิดใจและ

เปลี่ยนตัวเอง

	 เมื่ออยู่ได้สองเดือน	ครูอุรวีเริ่มรู้วิถีล�าปลายมาศฯ	

ชัดเจนขึ้น	 และเข้าใจในเรื่องของจิตศึกษา	 แต่ยังคงไม ่

ชัดเจนในเร่ืองแผนการสอน	 ซึ่งในตอนนั้นครูอุรวีรับ

กระบวนการสอนของล�าปลายมาศฯ	 ได้ทั้งหมดอย่างสิ้น 

ข้อสงสัย	 “เรำรู้เลยว่ำเด็กดื้อ ก็ต้องหำเทคนิคในกำรสอน 

เขำ ท่ีไม่ใช่กำรดุว่ำ”	 จากการซึมซับในวิถีล�าปลายมาศฯ	

เข้าไปเรื่อยๆ	 ในระหว่างที่อยู่โรงเรียนล�าปลายมาศฯ	 ก็

ต้องเขียนแผนการสอนพร้อมเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ส่ง 

ไปที่โรงเรียนบ้านปะทายอย่างต่อเนื่อง	 เป็นเหมือนสรุป 

การเรียนรู้ไว้ด้วย	 เมื่อเรียนรู้จนครบสามเดือน	 ครูอุรวีก็มี

ความม่ันใจและมุ่งมั่นที่จะน�าความรู้ไปขยายผลที่โรงเรียน

บ้านปะทาย	

 บำดแผลทำงกำรศึกษำท่ีเรำได้ 
รับ กำรปฏิบัติที่เหล่ือมล�้ำมันเป็นแรง 
ขับเมื่อเรำได้ไปอยู่ล�ำปลำยมำศ พอมำ
เจอวถิลี�ำปลำยมำศ  ทีมี่ควำมเสมอภำค 
เรำพูดเลยว่ำถ้ำเป็นแบบน้ีเรำท�ำงำน
ถวำยหัว จึงอยำกให้บ้ำนปะทำยเกิด
ระบบนี้ให้ได้ ฉันจะปฏิรูปให้ส�ำเร็จ”



	 หลังจากได้กลับมาเริ่มระบบการศึกษาใหม่ที่

โรงเรียนบ้านปะทาย	 ในช่วงแรกครูอุรวีต้องออกแรงเยอะ

เป็นพิเศษ	 เพราะนอกจากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และกระบวนการสอนของตนเองแล้ว	 ครูหลายคนก็ยัง

คงไม่เข้าใจจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ	 “ครูไม่ยอมรับกำร

เปล่ียนแปลงเพรำะครติูดสบำย”	แต่ด้วยความตัง้ใจจรงิของ

ทั้ง	 ผอ.	 และครูอุรวี	 ที่คอยผลักดัน	 เป็นพี่เลี้ยง	 และจาก 

การแลกเปลี่ยนในวง	PLC	จึงท�าให้คุณครูค่อยๆ	ก้าวเดิน	

และปฏิบัติกันจนเป็นวิถี	 คุณครูหลายท่านได้สะท้อนว่า	

ครูอุรวีเปลี่ยนไป	 ใจเย็นลง	 พูดเสียงเบาลง	 มีมุมมองเชิง

บวกมากขึน้	และคอยเป็นผูเ้สรมิแรงให้กบัเพือ่นครดู้วยกนั

ตลอด	และเมื่อให้ครูอุรวีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในตนเอง	

 “เรำปรับตัวเองก็คือ ควำมใจเย็น อดทน น่ิง 
ถ้ำช่วงไหนคิดว่ำตัวเองอำรมณ์ขึ้นคีย์สูงหน่อยก็จะ 
น่ังยิ้มไว้ก่อน พอเรำย้ิมนำนๆ เขำก็จะรู้ตัว หรือถ้ำ
อยำกสะกิดให้เขำรู้ตัวหน่อยก็จะไปน่ังข้ำงๆ จับขำ 
เขำไว้ เขำก็จะรู้ตัวเอง และในกำรท�ำหน้ำท่ี คือ ผอ. 
บอกว่ำให้เรำท�ำหน้ำท่ีเป็นโค้ชเท่ำน้ัน คือพูดน้อยๆ 
ให้เขำต่อยอดควำมคิด ถ้ำเรำพูดมำกไปเขำก็ไม่คิด 
ฟังไปฟังมำก็ง่วง เรำพูดน้อย เด็กรู้เยอะ เขำจะเปิด
หนังสือมำกกว่ำแต่ก่อน เขำอยำกรู้เร่ืองอะไรก็จะไป
หยิบหนังสือมำค้น หรือเข้ำอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์
ค้นข้อมูล”

	 ความภาคภูมิใจของครูอุรวีนอกจากสามารถเป็น 

ผู้ขับเคลื่อนหลักในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนบ้าน 

ปะทายครั้งนี้ได้ส�าเร็จแล้ว	 ครูอุรวียังภูมิใจที่เด็กในความ

ดูแลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้	เช่น	ความก้าวร้าว	ชอบ

แกล้งเพื่อน	 ไม่รับผิดชอบ	 ไม่กล้าแสดงออก	 ขาดเรียน

บ่อย	 ด้วยการปรับวิธีสอนของครู	 การน�าจิตศึกษาเข้ามา

ช่วย	ท�าให้ครูเปลี่ยนแปลง	เด็กก็เปลี่ยนไป	“เด็กเปลี่ยนไป

เพราะสัมผัสได้ถึงความรักที่ครูมีให้”	 ครูอุรวีเชื่อมั่นว่าเป็น

เช่นนั้น	“พี่เบส	เขียนหนังสือไม่ได้	อ่านไม่ออก	แต่มีทักษะ

การใช้ชีวิต	ทั้งความสัมพันธ์	การสื่อสาร	จิตอาสาดี	ครูจึง

ไม่อยากตัดสินว่า	 พี่เบสเป็นเด็ก	 LD	 เพราะจะท�าให้เป็น 

การตัดโอกาสของเด็ก”	 ครูอุรวีกล่าวถึงเด็กในที่ปรึกษา

ที่เคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่	ป.	 4	จนตอนนี้อยู่	 ป.	 5	พี่เติ้ล	

เด็กนักเรียนตัวใหญ่	ก้าวร้าว	ชอบแกล้งเพื่อน	ไม่ค่อยกล้า

แสดงออก	 ขันอาสาเป็นตัวแทนขึ้นเชิญธงชาติในตอนเช้า	

ครูอุรวี	 รู้สึกตื่นเต้นมาก	 แต่ก็คอยให้ก�าลังใจ	 เพราะเป็น 

การเปิดพื้นที่ให้พี่เติ้ลกล้าแสดงออกท�าในสิ่งที่ดีงาม	 ถึง 

แม้จะมเีพือ่นครไูม่เหน็ด้วยกต็าม	“ครวู่า	พวกเราเก่งทุกคน 

แต่แค่ไม่แสดงออกเฉยๆ	 ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี	 ท่ีให้เราได้

แสดงออก”	ประโยคทีค่รูอุรวีพดูกบันกัเรียนเพือ่ให้ก�าลงัใจ 

และสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนทุกคน	 และในวันที่ 

พี่เติ้ลอาสา	 คุณครูอุรวีก็ได้ชื่นชมพี่เต้ิลต่อหน้าเพื่อนๆ	 

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจกับพี่เติ้ลด้วย	 ความเป็นครูไม่ได้

สอนแต่วิชาการในชั้นเรียน	 แต่ต้องคอยดูแลห่วงใยชีวิต

ความเป็นอยู่ของนักเรียนด้วย	ครูอุรวีจะสอนทักษะการใช้

ชีวิตให้กับเด็กด้วย	อาทิ	การปลูกผัก	ปลูกตะไคร้	มะละกอ	

ครูจะคอยกระตุ้น	 ถามถึงอยู่เสมอเพื่อให้เด็กใส่ใจในสิ่ง

ที่ท�า	 เหลืออีกแค่ไม่ก่ีปีครูอุรวีจะเกษียณอายุราชการ	 ซึ่ง

เป็นส่ิงที่ครูไม่อยากให้มาถึง	 เพราะยังสนุกและมีความสุข

กับการได้เป็นครู

 “เรำสำมำรถให้อนำคตกับคนๆ หนึ่งได้ เหมือน

กระดำษแผ่นหน่ึง ครูมีอ�ำนำจมำกเลยนะ อย่ำงที่ครูเอ  ๋

เห็นก็คือ เขำจะเป็นยังไงในอนำคตมันอยู่ท่ีมือของคุณครู 

นะคะ เม่ือก่อนไม่คิดว่ำมันส�ำคัญขนำดน้ัน” ครูสนิดำ  

โกศล	 (ครูเอ๋)	 ครูประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ครูอีกหนึ่ง

ท่านที่มีความมุ่งมั่นและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด

และกายปฏิบัติ	เมื่อการปฏิรูปการศึกษาเข้ามา



 ครูสนิดำ โกศล	 เมื่อได้ท�าการสอนนักเรียนโดย

กระบวนการสอนในรูปแบบใหม่	 ครูเอ๋ก็รู้สึกค้านในใจว่า

มันใช่ไหม?	 เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างไร?	 เด็กจะมีวินัยไหม?	 

ถ้าเราไม่ดุเลย	 “เรื่องของการสอน	 PBL	 ครูชอบมาก	 แต่ 

เร่ืองท่ีค้านในใจคือ	 เรื่องของระเบียบวินัยของเด็กๆ	 ว่า 

มันจะได้ไหม	การใช้จิตวิทยาเชิงบวก	พูดเบาๆ	 เพราะตัว

เองเป็นคนพูดเสียงดัง	 เวลาสอนก็ต้องพูดเสียงดัง	 เพราะ

ถูกสอนมาว่าเป็นครูต้องพูดเสียงดัง	 ชัดเจนเดี๋ยวเด็กไม่

ได้ยิน	แต่พอรับกระบวนการนี้มา	ครูต้องพูดเสียงเบา	และ

ปัญหาเรื่องเด็กที่แอบสูบบุหรี่ในห้องน�้า	 แล้วเราต้องพูด 

เชิงบวก	 จะแก้ปัญหาได้อย่างไร?”	 ความเครียดและความ

กงัวลใจท่ีเกดิกบัครเูอ๋ในช่วงแรกๆ	แต่ด้วยต้องท�าต่อเพราะ

เป็นนโยบายของโรงเรียน	 เมื่อเข้าสู่ปีที่สอง	 ครูเอ๋ก็ได้ลอง

ท�าอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ	 เปลี่ยนตัวเอง	 ก็เห็นว่าเด็กมี

การเปลี่ยนแปลง	 จึงเกิดก�าลังใจ	 “กำรที่จะท�ำให้คนๆ หนึ่ง

เปล่ียนแปลง โดยท่ีไม่ใช้ควำมรุนแรง ไม่ใช้เสียงดุ ไม่พูด 

ค�ำหยำบ มันไม่ได้ง่ำยนะ”

 มีอยู่ครั้งหนึ่ง เด็กไม่กล้ำตอบค�ำ 
ถำม ครูเอ๋ก็หนักใจท�ำไมไม่กล้ำตอบ
ค�ำถำม ครูเอ๋ก็ใช้วิธีกำรให้เขำเขียนถึง
ตัวเรำ เขียนปัญหำว่ำท�ำไมเขำถึงไม่ 
กล้ำตอบ ให้เขำเขียนโดยท่ีไม่ระบุชื่อ  
เรำก็พบตัวเองว่ำ เรำก็ไม่เคยดุ ไม่เคย
พูดค�ำหยำบเลย แต่เด็กบอกว่ำเสียง
คุณครูน่ำกลัว แววตำของคุณครูท�ำให้
หนูไม่กล้ำที่จะพูดไม่กล้ำที่จะตอบ” 

	 เสียงสะท้อนนี้ท�าให้ครูเอ๋กลับมาทบทวนตัวเอง

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และคอยถามเด็กอยู่เสมอว่ามี 

สิ่งไหนท่ีครูท�าแล้วนักเรียนไม่ชอบ	 เปิดใจคุยกัน	 ก็พบว่า

เด็กก็เปลี่ยนตัวเองเหมือนกัน	 เด็กกล้าพูดคุยกับครู	 กล้า

แสดงความคิดเห็นมากขึ้น	และนี่ก็คือก�าลังใจที่ท�าให้ครูเอ๋

มั่นใจว่ามาถูกทางแล้ว	

	 ส่วนความเห็นในเรื่องของ	 PBL	 ครูเอ๋ได้เล่าว่า	 

“เมื่อก่อนเคยสอนรายวิชา	 ก็สอนตามเนื้อหาทฤษฎีไป	 

สอนไปเรือ่ยๆ		สอนตามกจิกรรม		เป็นกจิกรรมวทิยาศาสตร์

ก็ไม่ได้เอาวิชาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง	 คุณครูก็รู้แค่นั้นค่ะ	 แต ่

พอมาสอนแบบนี้	 สอนแบบบูรณาการ	คุณครูพบว่า	 วิชา

สังคมและวิทยาศาสตร์	 มันไม่ควรแยกจากกัน	 ทุกวิชามัน

คือเรื่องเดียวกัน	คือเรียนรู้จากชีวิต	แล้วมันก็จะสนุก	เด็ก

ก็สนุก	 ครูก็สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับเขา	 บางอย่าง 

เขาได้เรียนรู้เอง	เขาก็ท�าได้	เราก็ได้รู้สึกว่าเป็นครูเมื่อก่อน

มนัยงัไม่ใช่	เมือ่ก่อนหน้าทีข่องครคูอืไปสอนกริยิามารยาท

เห็นแล้วไม่ใช่	 อะไรไม่เหมาะไม่ควร	 ก็อบรมไปตอนนั้น	 

หมดเวลาโรงเรียนก็คือหมด	 แต่ตอนนี้มันไม่ใช่	 เพราะว่า 

เห็นคุณค่าของความเป็นครู	 เห็นความเป็นตัวตนของเรา 

ที่มีอยู่ว่า	 จริงๆ	 แล้วครูไม่ใช่แค่มาสอนหนังสือนะ	 มา 

สอนให้เด็กมีความรู้	 แต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขาเป็นลูก 

เป็นหลานของเราเลย	 เมื่อก่อนแค่ค�าพูดว่า	 ลูกศิษย์	 แต่ 

ตอนนี้มันไม่ใช่	 เราสามารถให้อนาคตกับคนๆ	 หนึ่งได้”	 

ครูเอ๋ยังเล่าต่อว่า	

 รุ ่นที่แล้วครูเอ๋คิดจะตัดเด็กคน 
หน่ึงออกจำกกำรดูแลของตัวเองเพรำะ
ก้ำวร้ำวและอะไรหลำยๆ อย่ำงท่ีไม่พึง
ประสงค์ ท่ีเรำคิดว่ำเรำดูแลไม่ได้แล้ว 
แต่พอเรำเปล่ียนตัวเอง เปล่ียนให้เข้ำ
กับเขำ แล้วเรำพบควำมมีตัวตนของ
เขำควำมฉลำดภำยในของเขำออกมำ 
ควำมรู ้ที่เขำมีเขำกล้ำแสดงออก เอำ 
ส่ิงดีดีออกมำแล้ว ท�ำให้เขำก็ได้ค้นพบ 
ตัวเอง ตำมจริงถ้ำเรำท้ิงเขำไปวันนั้น  
เขำอำจจะไม่มีวันท่ีดีเหมือนวันน้ีก็ได้ น่ี
คือคุณค่ำของคุณครู”



	 ยิ่งสอนครูเอ๋ก็ยิ่งค้นพบ	 “กิจกรรมของคุณครูคือ

เราไม่ได้สอนแค่ต�ารา	 ท�ายังงัยจะให้เขาเห็นอนาคตของ

ตนเองให้ได้	 เป้าหมายชีวิตเขาอยู่ในโลกใบนี้	 อยู่รอดด้วย

ตัวเองไม่ใช่ใครมาสั่ง	 นี่คือส่ิงที่คุณครูคิดว่าตัวเองจะต้อง

ใช้และท�าให้มันได้	 คือให้เด็กค้นพบตัวเองให้ได้	 จัดการ 

ตัวเองให้เป็น	 และอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอด 

ให้ได้	 โดยที่คุณครูก็ค้นพบว่า	 การท่ีไม่ดุเด็กมันก็ดีนะ	 

หนึ่ง	 เราก็ไม่ได้มีศัตรูเพิ่มขึ้น	 สอง	 เด็กก็เต็มใจที่จะมา 

เรียนกับเรา	 และบรรยากาศในห้องเรียนก็มีแต่ความสุข	

สนุกสนาน	 แล้วก็ได้พบว่าเหมือนค�าพูดเมื่อก่อนเคยรู้ว่า	

ต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะตามศักยภาพของผู้ 

เรียน	 แต่เราไม่เคยค้นพบค�านั้น	 แต่พอมาท�าแบบนี้แล้ว 

เราค้นพบว่า	 โอ้ย...จริงๆ	 แล้วการจัดการเรียนรู้ตาม

ศักยภาพ	 คือเด็กคนไหนถนัดอะไร	 คุณครูก็ควรให้เขาท�า 

สิ่งที่เขาถนัดออกมา	 ให้ท�างานเป็นฝ่ายๆ	แล้วก็พบว่าเขา 

มีความสนุกกับการท�า	 เพราะเขาได้ท�าในส่ิงท่ีเขาชอบ	 

และครูเอ๋ก็มีความสุขในการสอนเพราะไม่ต้องเครียดว่า 

เด็กทุกคนจะได้ดั่งใจเราทุกอย่าง	 ครูเอ๋ได้เจอค�านี้ค่ะ	 ค�า

ว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกัน	 ก็มีความสุขมากขึ้น	 ตัวเอง 

ก็ใจเย็นลง	 สุดท้ายแล้วก็อยู่ท่ีตัวเองแหล่ะค่ะ	 ตอนแรก 

ท�าไม่ได้เพราะเราไม่เคยท�า	 และเราคิดว่ามันคงเป็นไป 

ไม่ได้หรอก	 แต่พอเราเปล่ียนตัวเองมาเร่ือยๆ	 หลายปี 

ผ่านมาพอตัวเองเปล่ียนโดยเป็นวิถีในตัวเอง	 ก็จะพบว่า	

เออ...	 จริงๆ	 แล้วมันก็ได้นะ	 เด็กเขาก็เปลี่ยนตามเราอยู่	 

แต่เราต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่ง	 ก็จะเห็นคุณค่าของครู 

ว่าจะท�าให้กระดาษแผ่นนั้นขาวหรือด�า”

	 เมื่อถามถึงเด็กที่มีปัญหา	 ครูเอ๋มีวิธีการจัดการ

อย่างไร	 “เด็กท่ีมีปัญหา	 เช่น	 เด็กที่หลบเรียน	 ไม่ชอบ

มาโรงเรียน	 เราก็จะคุยเป็นการส่วนตัว	 ว่าเพราะอะไร	 

ทุกอย่างคุยด้วยเหตุด้วยผล	 และหากิจกรรมเพื่อค้นพบ 

เขา	 ให้เขาเล่าว่าเขาชอบอะไร	 แสดงความเป็นกันเองคือ 

คุยเปิดใจกัน	และก็กิจกรรมจิตศึกษาตอนเช้าจะช่วยเราได้

เยอะ	ตอนเช้าที่เราล้อมวงนั่งคุยกัน	จะช่วยนักเรียนเปิดใจ

มากขึ้น	คือทุกคนจะคุยกันอย่างจริงใจ	อย่างชัดเจน	และ 

เราจะค้นพบว่าแต่ละคน	เขามีอะไรที่เรายังไม่รู้	แต่ถ้าเป็น

สมัยก่อนถ้าไม่มาโรงเรียนก็จะเรียกมาต่อหน้าเราแล้วก็ด ุ

ไปเลย	แต่ตอนนี้ไม่ใช่	ให้เขามานั่งคุยกัน	พอนั่งคุยกันปุ๊บ

เราจะค้นพบว่า	 เออ...	 คนทุกคนมีเหตุผลที่จ�าเป็นของแต ่

ละคน	 ถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงมากเกินไป	 และถ้าเหตุผลนั้น 

เป็นเหตุผลที่ดีเราก็ควรจะให้โอกาสกัน	 แล้วเราก็จะรู้ว่า

เขาชอบอะไร	 เราก็จัดกิจกรรมให้เหมาะกับเขา”	 เม่ือครู

จัดกิจกรรมที่ชอบให้กับนักเรียน	 ก็ท�าให้นักเรียนอยากมา

โรงเรียนมากขึ้นขาดเรียนน้อยลง	 อีกหนึ่งเหตุผลที่ท�าให้

นักเรียนขาดเรียนน้อยลงคือ	 การมีเป้าหมายร่วมกันของ

นกัเรยีน		กล่าวคือ		การทีค่รใูห้นกัเรยีนได้ร่วมกนัคดิกจิกรรม 

และท�าร่วมกัน	 เด็กจะเกิดความรับผิดชอบเองและอยาก 

จะมาโรงเรียนเพื่อที่จะท�ากิจกรรมกับเพื่อนๆ	

	 ในทุกๆ	 วัน	 ครูเอ๋จะพยายามสอดแทรกความคิด

เชิงบวก	 และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน	 โดยจะมีค�าถาม	 

5	 ข้อ	 ที่น�ามาพูดคุยกับเด็ก	 คือ	 1.วันนี้เรำจะท�ำควำมดี 

อะไรกับผู ้ปกครองบ้ำง 2.จะท�ำควำมดีอะไรกับชุมชน  

3.ข่ำวในชุมชนของเรำมีอะไรบ้ำง 4.ข่ำวในประเทศของ 

เรำมีอะไรบ้ำง และ 5.ข ่ำวในโลกของเรำที่อำศัยอยู ่มี 

อะไรบ้ำง ในช่วงแรกๆ	 พบว่า	 เด็กไม่เคยท�าความดีอะไร

เลย	 แต่เมื่อท�ากิจกรรมนี้เรื่อยๆ	 เด็กได้เล่าเรื่องราวความ 

ดีของตนเอง	 ท�าให้เด็กที่ไม่เคยท�าก็กลับไปท�าบ้างเพื่อจะ 

ได้มีเรื่องเล่า	ครูก็จะสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปด้วย	พบว่า	 

มีความดีเพิ่มขึ้น	 แต่ก็ยังเหลือเด็กอยู่	 4	 คน	 ที่ยังไม่เกิด 

ความดีกับผู้ปกครอง	 ครูก็ได้แต่รอคอยและเชื่อว่าสักวัน

หนึ่งเขาจะมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆ	ฟัง



 ครูวัชรำภรณ์ ผำปรำงค์ ครูประจ�าช้ันประถม 

ศึกษาปีที่	 2	 “แต่ก่อนการสอน	 ก็สอนๆ	 ไปตามที่เราคิด 

ตามหนังสือ	 บางทีก็วางแผน	 บางทีก็ไม่วางแผน	 และเรา

มีความมุ่งมั่นมาก	ถ้าเด็กท�าไม่ได้เราก็จะใจร้อน	ดุว่าเขา”

	 ครูวัชราภรณ์	 เล่าถึงรูปแบบการสอนของตนเอง 

คร้ังเมื่อยังไม่มีการปฏิรูปการศึกษา	 ด้วยความเป็นครูที่

อยากให้เด็กอ่านออกเขียนได้	 จึงท�าให้ครูวัชราภรณ์เป็น

ครูที่เข้มงวด	ดุ	และเสียงดัง	เด็กจะกลัวและไม่ค่อยเข้าหา

ครู	 แต่เมื่อคณะครูได้ไปดูงานท่ีโรงเรียนล�าปลายมาศฯ	

จึงเป็นจุดเปลี่ยนของครูวัชราภรณ์	 “แต่เมื่อเราได้ไปดูที ่

ล�าปลายมาศ	 เห็นสิ่งที่คุณครูท�ากับเด็ก	 ก็เกิดความ 

ประทับใจ	 และคิดว่าตัวเองน่าจะท�าได้	 แต่ตอนไปดู 

ขณะที่เขาสอน	 เขาจะไม่บอกเราตรงๆ	 ว่าให้ท�าอย่างไร	 

เราต้องสังเกตเอง”	 เมื่อเกิดความประทับใจจึงท�าให้คร ู

อยากท�าตาม	 และได้ลองกลับมาปรับตัวเองดู	 “ตอนเข้า

แถวตอนเช้า	 เมื่อก่อนใครจะเข้าก็เข้าใครจะไปไหนก็ไป	 

ไม่มีความเป็นระเบียบ	 ครูก็ไม่ได้ว่าอะไร	 แต่พอตอนหลัง

เราพาเขาเข้าแถวแล้วเดินน�าหน้าเขา	 เขาก็เดินตาม”	 การ

ทดลองเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กน้อยของครู	 ซึ่งก็เห็นผล	 

ท�าให้ครูวัชราภรณ์	 ได้ข้อคิดว่า	 การสอนเด็กเล็กเราควร 

ท่ีจะท�าตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีก่อน	 และคิดว่าการจะ

สร้างความไว้วางใจให้กับเด็กนั้น	 จะต้องอยู่กับเขาตลอด

เวลา	 จึงตัดสินไม่ไปทานข้าวกลางวันกับเพื่อนครูเหมือน

เคย	 แต่หันกลับมาทานข้าวกับนักเรียน	 และท�าแบบนี้ 

เรื่อยๆ	 จนเป็นวิถี	 ก็พบว่าครูกับนักเรียนมีความรักกัน 

มากขึน้	จนเป็นการจดุประกายให้ครคูนอืน่น�าไปท�าตาม	ซึง่	

ผอ.	ก็เห็นควรด้วยที่จะให้คุณครูท�าตาม	

 พอเรำมำลองท�ำแล้ว เห็นเด็ก
เขำเปล่ียน เขำกล้ำนะ กล้ำเข้ำมำกอด 
และบอกรักคุณครู และกล้ำแสดงควำม 
คิดเห็น ถ้ำเรำบอกว่ำไม่ผิดหรอกลูก 
พูดมำเลย ครูก็ต้องกล้ำที่จะเปล่ียน 
ตัวเอง เรำก็จะได้มีควำมสุขกับเด็กๆ  
เรำจะอยู่กับเด็กตลอด เรำจะบอกเด็ก 
ว่ำ จะไปไหนก็ต้องบอกคุณครูนะคะ 
เรำจะอยู่ด้วยกันนะ มีอะไรก็ต้องคุยกัน 
เขำก็จะเข้ำใจและท�ำตำมกติกำท่ีเรำต้ัง
กันไว้”

	 ครูวัชราภรณ์	 เล่าถึงวิธีการที่ใช้กับเด็กนักเรียนที่ 

ดื้อว่า	 “เราต้องมีเหตุผล	 บางทีเขาดื้อ	 เอาเท้าไปใส่เพื่อน	

ครูก็จะถามกับเขาดีๆ	 ว่าพี่พุฒครับ	 พี่คิดว่าตัวเองท�าถูก

หรือยัง	ลองคิดดูนะครับ	ถ้าเพื่อนมาท�าแบบนี้บ้าง	พี่พุฒ 

จะท�าอย่างไร	 ...ไม่ไม่ได้	 ผมมีพระ...	 พี่พุฒยังพูดแบบน้ี	 

แล้วเพื่อนล่ะจะรู ้สึกอย่างไร	 ต่อไปพี่พุฒจะท�าอีกม๊ัย	 

...ผมไม่ท�าแล้วครับ...	 คือต้องบอกเหตุผลเขา	 เม่ือได้ท�า 

มาเรื่อย	ๆ	ครูก็รู้สึกว่าใจเย็นลง”	

	 ในการสอนบูรณาการ	หรือ	PBL	ครูจะให้เด็กเลือก

ว่าอย่างเรียนเรื่องอะไร	 จากการสร้างแรงบันดาลใจ	 โดย 

พาไปพบผู้ปกครอง	 เปิดคลิปให้ดู	 หรือพาลงชุมชน	 พอ 

กลับมาก็จะคุยกันว่าได้อะไร	จะท�าหลายครั้งเพื่อสร้างแรง

บันดาลใจ	 และเมื่อเด็กรู้ว่าอยากท�าอะไรแล้วก็จะชวนตั้ง

ชื่อเร่ือง	 และเอาเร่ืองที่เด็กตั้งมารวมกัน	 และปรับเปลี่ยน

ชื่อร่วมกันตามข้อตกลงของเด็กๆ	 “ถ้าเขาได้ปฏิบัติเขาก็

จะสนุก”



	 การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม	 “คุณครูก็จะ 

มาเลือกว่าใน	 Quarter	 นี้ครูจะเลือกเรื่องอะไร	 พอเลือก 

เสร็จคุณครูก็จะเอามาอ่านก่อน	เพื่อไม่ให้หลุดจากตัวชี้วัด	

และวางโครงเร่ือง	 เช่น	 จะใส่เรื่องตัวสะกดแม่กน	 และมา

สอนตามขั้นตอนที่วางไว้	 ตอนแรกเราก็จะเอาหนังสือมา 

ให้ดูภาพ	และให้เขาเดาเรื่อง	เป็นการเปิดความคิดของเขา	

ช่วงแรกเด็กจะเดาไม่ค่อยได้	 เราก็ให้จดบันทึกบ้าง	 และ 

วันหลังครูก็จะมาเล่าให้ฟัง	 และครูก็จะถาม	 ให้เขาแสดง

ความคิดเห็น	 สมมุติเหตุการณ์ให้เขาเปรียบเทียบ	 ...ถ้า 

เป็นหนู	 หนูจะท�าแบบนี้มั๊ยลูก...”	 เมื่อมีการสอนโดย 

ใช้นิทานเป็นตัวเดินเรื่อง	 ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กก็ท�าให้ครู 

วัชราภรณ์รู้สึกภูมิใจ	 “เรื่องมดมหัศจรรย์	 มีอยู่ตอนหนึ่ง	 

มดหาอาหารมาเก็บไว้และแบ่งปันกัน	 วันหนึ่งพี่พุฒ	 เอา 

นมมาจากบ้านหลายกล่องเพราะไม่ชอบกินนมโรงเรียน	

แล้วเขาก็แบ่งให้เพ่ือนๆ	 กินด้วย	 ครูก็ถามว่าท�าไมพี่พุฒ

ถึงแบ่งให้เพื่อน	พี่พุฒตอบว่า	 ...คุณครู	 แบ่งปันๆ...	 ตรง

นี้เราคิดว่าพ่ีพุฒิเขาได้เรียนรู้	 และน�ามาใช้	 แค่นี้คุณครูก็

ชื่นใจแล้ว”

	 นอกจากท่ีเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว	 ตัวของ

คุณครูเองก็มีการเปล่ียนแปลงเช่นกัน	 “เรำเปล่ียนเยอะ 

มำกเลยนะคะ พอเรำไปเห็นล�ำปลำยมำศ แล้วเรำมีแรง

บันดำลใจท่ีอยำกท�ำ คือเขำสุดยอดมำก ถ้ำใครได้ไปก็คง 

อยำกเป็นแบบเขำ อำรมณ์ตัวเอง แต่ก่อนมีควำมโกรธ 

โมโหร้ำย แต่ตอนน้ีคุณครูก็ลดลงบ้ำง จะเก็บไว้มำก  

อดทน เทคนิคคือหันหลัง หรือเดินออกนอกห้องเพื่อ 

ท�ำใจก่อน และรู้ตัวเอง”	 ครูวัชราภรณ์	 เล่าด้วยรอยยิ้มที่

สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้	 และก็ยังหวังว่าในอนาคต

ตนเองจะท�าได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

เด็ก 

เม่ือครูอยู่ระนาบเดียวกับเด็ก	 เด็กไว้วางใจครู	 ความสนิท

สนมจะเกิดขึ้น	 พื้นท่ีปลอดภัยส�าหรับเด็กจึงตามมา	 เด็ก

สนุกกับการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง	 มีความ

สุข	กล้าคิด	กล้าแสดงออก	มีความรับผิดชอบ	 เกิดทักษะ

ชีวิตมากขึ้น	อยากมาโรงเรียนทุกวัน	ซึ่งแต่เดิมเด็กจะขาด

เรียนบ่อย	 หนีเรียน	 มีปัญหาชู้สาว	 สูบบุหรี่	 “แต่ก่อนผม 

เชิญผู้ปกครอง	 เด็กขาดเรียน	 โดดเรียน	 หนีเรียน	 ชู้สาว	 

เชิญผู ้ปกครองมาคุยกัน	 เรียกว่าเข้าห้องเย็น	 เพื่อแก้ 

ปัญหา	 แต่แก้ไม่ได้ครับ	 พอเราท�าไปปีแรกเลย	 ลืมไปเลย

ว่า	เอ๊ะ...	เราไม่ได้เชิญผู้ปกครองเลย	จนลืมไปว่าเรื่องนั้น

มันเคยเป็นปัญหา	 เราไม่ได้ตั้งใจจะแก้ปัญหาเด็กหนีเรียน

นะ	 แต่ด้วยส่ิงที่เราสอนท�าให้มันหายไป	 เขารู้ตัวเอง	 เขา

วเิคราะห์ได้ว่าสิง่ไหนดีไม่ด	ีเมือ่เขาได้เอ่ยวาจามาสกัอย่าง

ท�าให้เขาต้องเคารพค�าพูดของเขา”	ผอ.สมศักดิ์กล่าว	จาก

การถอดบทเรียนของคณะครู	 ได้ข้อสรุปว่า	 เด็กสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเอง	 คิดเป็น	 วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนดี	 ไม่ดี	 

ซึ่งเกิดจากการที่ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตัดสินใจ

ต่อเร่ืองต่างๆ	 เอง	 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปะทาย	 ไม่

เพียงแต่ได้รับการเรียนรู้แบบใหม่อย่างที่ครูมอบให้	 แต่ยัง

ทราบด้วยว่าแต่ละกิจกรรมท�าไปเพื่ออะไร	 เช่น	 กิจกรรม 

จิตศึกษาท�าให้ตนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป	

เมื่อรู้ว่าท�าอะไร	 เพื่ออะไร	 เด็กก็จะท�าเองโดยที่ครูไม่ต้อง

สั่ง	 และส่งผลให้เด็กสามารถคิดเชื่อมโยงได้	 สิ่งที่ตามมา

คือเด็กอยากมาโรงเรียน	และผลการเรียนดีขึ้น	รวมถึงเกิด

ทักษะการใช้ชีวิตมากขึ้น

 “กำรปลูกผักแรกๆ เรำก็ไม่ชอบ เพรำะว่ำเรำไม่ชิน

กับกำรท�ำแบบน้ี ไม่ชอบท่ีจะท�ำให้มือเปื้อน แต่พอครูพูดว่ำ 

เอ๊ะ สังคมเรำก็ไม่ใช่วำ่อยู่อย่ำงเดิมนะ ไม่ใช่วำ่ของก็ยังถูกๆ 

เหมือนเดิม คนเรำชอบของถูกๆ ไม่ชอบของแพงๆ แล้วถ้ำ 

วันหนึ่งอะไรถูกๆ เปลี่ยนเป็นแพง แต่เรำไม่มีเงิน ณ ตรงนั้น 

เรำจะท�ำยังไง” 



 ด.ญ. ศรุตำ เมำหวล	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	3	

ได้พูดถึงสิ่งที่คุณครูสอน	

 “แล้ววันหน่ึงครูเอ๋บอกว่ำ ลองท�ำนะ ท�ำดู ได้ไม่ได ้

ก็ไม่เป็นไร พวกเรำก็เลยลองไปท�ำดู เรำได้ผลผลิตไม่มำก

แต่ก็ไม่น้อยเกินไป ไม่มำกก็คือไม่สำมำรถเอำไปขำยได้ ไม่

สำมำรถแบ่งให้คนอื่นเขำกินได้ จนท�ำให้ตัวเองไม่ได้กิน  

ตอนน้ีเรำปลูกผักบุ้งค่ะ เรำคิดว่ำโตแล้วจะเอำผักบุ้งไปผัด

กินกับคุณครูกินกับเพื่อนๆ แล้วก็เอำมำปลูกให้เป็นอำหำร

กลำงวันส�ำหรับน้องๆ อีก แล้วครูยังบอกว่ำ ต่อให้ของแพง

เท่ำไหร่ แต่เรำยังมีผักที่บ้ำนเรำเหลือ เรำก็ไม่ต้องไปเครียด

กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น” 

 “กำรท�ำนำ ก็ท�ำให้เรำเรียนรู้ว่ำ เรำต้องปักต้น 

กล้ำยังไง ต้นกล้ำถึงจะไม่ลอยน�้ำกลับมำ เรำก็จะนึกถึง 

พ่อแม่ เวลำท่ีพ่อแม่ท�ำนำ ตำกแดดตำกฝนตำกลม  

มันเป็นยังไง มันเหนื่อยแค่ไหน ล�ำบำกแค่ไหนท่ีหำเงินให้ 

เรำมำโรงเรียน”  

 ด.ช. นลินทร์ แล่ล้อม	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ี

ที่	3	

 “ชอบกำรเรียนแบบใหม่ เพรำะคุณครูใส่ใจเรำ 

มำกขึ้น แต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่ำไหร่ มัวแต่เล่น 

คุณครูบอกอะไรผมก็ไม่ฟัง แต่ตอนน้ีผมก็ตั้งใจเรียนมำก

ขึ้น ฟังคุณครูและคุณครูก็ ไม่พูดเสียงดังเหมือนแต่ก่อน  

ครูใจเย็น ถ้ำมีปัญหำอะไรก็สำมำรถไปปรึกษำคุณครูได้  

ผมตั้งใจเรียน ปีน้ีผมสมัครประธำนนักเรียนผมก็ได้ ผมก็

ภูมิใจครับ” 

 ด.ช. ชำติชำย เมำหวล	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	2	ประธานสภานักเรียน		

	 “เมื่อก่อนเราลอกเพื่อนเพราะเราไม่เข้าใจ	และพอ

เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ถาม	 แต่เดี๋ยวนี้ที่ไม่ลอกเพราะว่า	

หนูเข้าใจค่ะ	 ที่เรียนมาแบบนี้เลยไม่มีการลอก	 รู้สึกว่าตัว

เองฉลาดข้ึน	 นิดๆ	 ฉลาดขึ้นกว่าเดิม”	 จากการพูดคุยกัน 

มากขึ้น	 และการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามโดยไม่มี

ถูกผิด	 ท�าให้เด็กเกิดความกล้าถามในส่ิงที่ตนเองไม่เข้าใจ	

นอกจากนี้	 ด.ญ. วโรชำ ดีดวงพันธ์	 นักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที	่2	ยงัเล่าการเปลีย่นแปลงในภาพรวมของนกัเรยีน

ในโรงเรียนด้วยว่า	

 “เม่ือก่อนจะมกีำรกดออดกดกริง่ แต่เดีย่วน้ีไม่มีนะคะ 

ถงึแม้ว่ำเรำจะไม่มนีำฬิกำ แต่พวกเรำก็เหมอืนมีต่อมอะไรสัก

อย่ำง ที่มันมีอัตโนมัติขึ้นมำในตัวเอง แบบว่ำมีต่อมควำมรับ

ผิดชอบ ควำมรอบครอบ ควำมคดิก่อนท�ำ ทุกอย่ำง นักเรยีน

มีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น รู้หน้ำที่ของตนเอง”

 “ถ้ำเรียนแบบเก่ำก็จะมีหลำยวิชำกำรบ้ำนก็จะเยอะ 

ถ้ำเป็น PBL ก็จะเรยีนหลำยวชิำรวมกัน เรยีนแบบสนกุสนำน

ค่ะ เรียนแบบบูรณำกำรเหมือนเกมได้ระบำยสี ได้แตกควำม

คิด ถ้ำเรียนแบบเดิมกำรบ้ำนจะเยอะ ถ้ำหนูท�ำไม่ทันคุณครู

ก็จะดุค่ะ เมื่อก่อนหนูเขียนหนังสือไม่ค่อยสวยก็เขียนสวยขึ้น 

วำดรูปไม่ค่อยเก่งก็วำดเก่งขึ้นค่ะ” 

 ด.ญ. อริยำ คงรำช นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่	5



ผู้ปกครอง 

 

จากที่เคยเคี่ยวเข็ญให้ลูกมาโรงเรียน	 คอยเป็นห่วงใน

พฤติกรรมที่ไม่ดีของลูก	 กลับเกิดความภาคภูมิใจที่ลูก

สามารถท�าอะไรได้มากขึ้น	ขยัน	ช่วยงานบ้าน	และผลการ

เรียนดีขึ้น	คลายความห่วงใยให้สบายใจได้มาก	นอกจากนี้

ครูในโรงเรียน	 และผู้อ�านวยการโรงเรียนอื่น	 ได้ย้ายลูกให้

มาเรียนในโรงเรียนบ้านปะทาย	 ด้วยมั่นใจในกระบวนการ

สอนของครูที่นี่	

	 ในช่วงแรกของการปรับระบบการศึกษาใหม่ใน

โรงเรียน	 ผู้ปกครองหลายคนยังคงไม่เข้าใจ	 และเกิดข้อ 

สงสัยกับการสอนที่เปลี่ยนไป	ผอ.สมศักดิ์	จึงต้องท�าความ

เข้าใจกับผู้ปกครอง	 “ผู้ปกครองเขาไม่เข้าใจว่า	 เรื่องที่คร ู

ไม่ได้สอนท�าไมให้การบ้านลูก	 เช่น	ครูให้การบ้านเด็ก	หา 

โทษของยาเสพติดโดยการไปถามผู้ปกครอง	 ผู้ปกครอง 

ต้องขี่มอเตอร์ไซด์มาถาม	ท�าให้เราตระหนักเลยว่า	 ต่อไป 

เราจะจัดการเรียนการสอนต้องให้ผู้ปกครองรู้และเข้ามามี 

ส่วนร่วม	 เราจึงเอาผู้ปกครองมาเข้าค่ายเรียนรู้ว่าลูกเขา

เรียนวชิาอะไรบ้าง	วถิขีองโรงเรยีนเป็นอย่างไร	ท�ากจิกรรม

นี้แล้วเกิดประโยชน์อะไร	กิจกรรมแต่ละอย่างต้องมีคุณค่า	

พอเขาเข้าใจแล้ว	 ในช่วงต่อไปเราค่อยเชิญเขาเข้ามาใน 

ช่วงปิด	Quarter	ได้ประเมินชิ้นงานว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรไป

บ้าง	 ก็จะท�าให้ผู้ปกครองเกิดความเช่ือมั่น	 และภูมิใจกับ 

ผลงานของเด็กๆ”

 นำงวรัชยำ แก้วพันใน	 คุณแม่ของน ้องเชียร	์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	กล่าวถึงครูอุรวีว่า	

 เคยเป็นศิษย์เก่ำท่ีโรงเรียนน้ี เคย
เรียนกับครูอุรวี เม่ือก่อนครูจะดุ เสียง 
ดงั  เรำจะเบือ่เวลำเรยีนเพรำะเรยีนอยูแ่ต่ 
ในห้อง น่ังฟังไป เข้ำใจบ้ำงไม่เข้ำใจบ้ำง 
ถ้ำเป็นสมัยน้ีคงจะสนุกแน่ๆ เพรำะเห็น
น้องเชยีร์กลับบ้ำนจะได้ท�ำกำรบ้ำนท่ีเรำ
ไม่เคยท�ำ มีให้เขียน Mind Map ท�ำงำน
กันเป็นกลุม่  และลูกก็ดูมีควำมสุข  อยำก 
มำโรงเรียนทุกวัน ครูอุรวีก็ดูเสียงเบำ 
ลง ไม่ดุเหมือนเมื่อก่อน”

	 สุดท้าย	 หากผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ที่ดี	 และขาด

ความมุ่งมั่น	การปฏิรูปการศึกษาคงเป็นเรื่องยาก	ซึ่ง	ผอ. 

สมศักด์ิ ประสำร	 ได้ท�าให้ทุกคนเห็นแล้วว่า	 การปฏิรูป

การศึกษาด้วยกระบวนการจิตศึกษา	PBL	และ	PLC	เป็น

เร่ืองที่สามารถท�าได้จริง	 แต่อาจต้องอาศัยเวลาส�าหรับ

ความงอกงามที่จะเกิดขึ้น	 “เรำอย่ำเพิ่งไปเร่งงำน เพรำะ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมันค่อยเป็นค่อยไป ต้องดูควำม

งอกงำม อย่ำรีบไปเอำผลงำนเอำชิ้นงำน มันต้องค่อยๆ  

บ่มเพำะ เรำก็ต้องบ่มเพำะตัวเรำ ผู้บริหำรก็ต้องใจเย็น  

มีเหตุมีผล ไม่อัตโนมัติกับครู”	 เมื่อจะปฏิรูปการศึกษาให้ 

เกิดทั้งโรงเรียนก็ต้องรอคอย	 คือสิ่งที่	 ผอ.สมศักด์ิ	 ค�านึง

เสมอ	 และยังเล่าถึงการท�างานกับครูในช่วงแรกของการ

ปฏิรูปการศึกษา	 ที่ท�าให้เห็นว่าต้องรอคอยความงอกงาม

ที่ค่อยๆ	 เกิดขึ้นจริงๆ	 “ในช่วงแรกท่ีเราพากันไปดูงานท่ี

ล�าปลายมาศฯ	 ทุกคน	 ตอนนั้นไม่ถึงครึ่งนะที่เก็ตในเรื่อง

จัดการเรียนการสอนแนวนี้	 แต่ว่าเขาท�ามั๊ย?	 เขาต้องท�า

เพราะเราเป็นผู้บริหารไง	เมื่อเราให้ท�าเขาก็ต้องท�า	



	 แต่สิ่งที่ท�าให้ขับเคลื่อนได้	คือ	วง	PLC	เพราะเรา 

จะมานั่งคุยกันทุกเย็นว่า	 ได้ท�าอะไร	 ท�าแล้วมันเกิดอะไร	

เห็นความงอกงามอะไร	 แล้วอาทิตย์นี้สอนอะไร	 อาทิตย์

หน้าจะสอนอะไร	คนที่เขาท�าเขาก็มาพูด	แต่คนที่ไม่ได้ท�า

เขาก็มานั่งฟัง	เราก็จะถามๆๆ	สุดท้ายเขาก็ต้องท�า	เพราะ

เขาไม่มีอะไรท่ีจะพูด	 คนท่ียังไม่เห็นก็เริ่มเห็น	 เพื่อนได้ 

เรียนรู้จากเพื่อน	 ซึ่งบางส่ิงบางอย่างเขาก็ท�าอยู่แล้ว	 แต่ 

เขาไม่เข้าใจ	ไม่รู้ว่ามันใช่

	 ปีที่	 2	 เป็นการประลองก�าลัง	 เพราะปีแรกยังไม ่

ค่อยเห็นผล	 ครูก็ลุ้นว่า	 ผอ.	 จะเอาจริงไหม	 ครูไม่ม่ันใจ	 

ผมเอาจริง	 เอาคุณงามความดี	 เอาเด็กดี	 ครูจึงตั้งใจ 

จัดการเรียนรู้ตามสเต็ป	 พอปีท่ี	 3	 ก็ได้ออกไปขยายบอก

เพื่อน	 ชวนคนมาดูว่าโรงเรียนเราท�าได้แล้ว	 เมื่อมีคนมา 

ดูงานได้รับการยอมรับ	 ครูก็ดีใจ	 มีก�าลังใจ	 ชุมชนก็ภูมิใจ	

คนที่มาดูงาน	 เขาอยากจะเห็นว่าท�ามาสามสี่ปีท�าไมถึง

ยั่งยืน	 เขาอยากจะได้เครื่องมือ	 ทีนี้เครื่องมือท่ีเราใช้อยู่ 

คือการบูรณาการ	หรือใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ใช้	PBL	 ในการ 

ขับเคลื่อน	 แล้วก็	 ใช้จิตศึกษาเป็นตัวพัฒนาความฉลาด

ภายในด้านอารมณ์	 สังคม	 คุณธรรมจริยธรรม	 วุฒิภาวะ 

ต่างๆ	และการพัฒนาครูเราก็ใช้	 PLC	อีกตัวที่ส�าคัญมาก

คือเราท�าให้เป็นวิถี	 ทุกอย่างเมื่อเป็นวิถีแล้ว	 ก็จะเกิดการ

พัฒนา”	

	 นอกจากนี้	 ผอ.สมศักดิ์	 ยังกล่าวถึงการวัดความรู้ 

ที่ไม่ต้องใช้ข้อสอบว่า	

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
PBL คือค�ำถำมเป็นตัวเดินเรื่อง ครูท่ี
สอนเด็กได้ดีคือครูท่ีถำม แล้วจะรู ้ ได้
อย่ำงไรว่ำเด็กเข้ำใจรู ้เรื่อง ก็หลังบท
เรียนเป็นกำรสรุป AAR เรียนรู้อะไรไป
บ้ำง เขำได้เกิดควำมคิดอย่ำงไรในขณะ
ท่ีเขำท�ำ และเขำจะน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้อย่ำงไร ส่ิงน้ีก็จะท�ำให้เรำรู้ว่ำเด็ก

เข้ำใจมำกน้อยอย่ำงไร และก็ท�ำให้ครู 
กับเด็กรู ้ สึกสนิทสนมกัน คือครูอยู  ่
ในระนำบเดียวกันกับเด็ก ท�ำให้เด็ก 
ไว้วำงใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับ 
เด็กให้เด็กกล้ำพูด และคิดเป็น ซึ่งถ้ำ
พื้นที่ปลอดภัยไม่มีให้เขำ เขำจะไม่กล้ำ
คิด”

	 และอีกหนึ่งความภูมิใจที่	 ผอ.สมศักด์ิ	 เห็นว่า

โรงเรียนบ้านปะทายเกิดการพัฒนาคือ	 “ควำมงอกงำม

อีกเรื่อง เกิดตอนท่ีเรำปิด Quarter ซึ่งเริ่มแรกจะเหมือน 

ล�ำปลำยมำศ แต่ตอนหลังก็เป็นของบ้ำนปะทำยเอง”	 ซึ่งถือ

ได้ว่าโรงเรียนบ้านปะทายเริ่มก้าวเดินด้วยวิถีของปะทาย

อย่างแท้จริง

 ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยน�ำกระบวนกำร 
จิตศึกษำ PBL และ วง PLC มำใช้ เป็นกำรสร้ำง 
ควำมไว้วำงใจระหว่ำงครูกับนักเรียน ครูกับครู และ 
ครูกับผู้อ�ำนวยกำร ท�ำให้เกิดพื้นท่ีปลอดภัย และอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ครูได้เสริมสร้ำงทักษะด้ำน
ต่ำงๆ ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติจนเป็นวิถี ส่งผลให ้
เด็กกล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ ค้นพบตัวเอง และเห็น 
เป้ำหมำยชีวิตของตนเอง ซึ่งครูก็พร้อมที่จะช่วย 
หนุนเสริมด้วยกิจกรรมท่ีผลักดันให ้ เด็กเดินไป 
ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงสนุกสนำน และครูก็จะ 
คอยดูควำมงอกงำมของเด็กๆ ท่ีเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
อย่ำงภำคภูมิใจในควำมเป็น “ครู”




