
 หน้า 1 / 135 

 
 
 

 
 

บันทกึหลักสูตรแกนน ำครูรุ่นที่ 3.1 
โครงกำรก่อกำรครู ครูบันดำลใจ จุดไฟกำรเรียนรู้ 
โมดูล 3.1 “พฒันำและออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้” 

 
วันที่ 29-31 ตุลำคม 2561  

ณ ห้องประชุมเอมเมอรัล โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ&รีสอร์ท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
โครงกำรผู้น ำแห่งอนำคต  

คณะวทิยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 



 หน้า 2 / 135 

สำรบัญ 

 

กำรอบรมวันแรก (29 ตุลำคม 2561) 
กิจกรรมแบง่ปันการเปล่ียนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการก่อการครู ... 6 
ผู้ เข้าร่วมสะท้อนโครงการก่อการครู ... 9 
กิจกรรมออกแบบการเรียนการสอนแบบ Authentic Learning … 15 
สาธิตห้องเรียนสมมตุสิองแบบ ... 16 
ลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อหาประเดน็การสอนจากประสบการณ์ชีวิตจริง ... 27 
ตวัอยา่ง Authentic Learning ของโรงเรียนสาธิตและคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ... 29 
แตล่ะกลุม่ออกแบบการเรียนการสอนแบบ Authentic Learning ... 34 
 
กำรอบรมวันท่ีสอง (30 ตุลำคม 2561) 
ผู้ เข้าร่วมทกุกลุม่สาธิตการสอนแบบ Authentic Learning ... 37 

- กลุม่หนึง่ ... 37 
- กลุม่สอง ... 49 
- กลุม่สาม ... 58 
- กลุม่ส่ี ... 70 
- กลุม่ห้า ... 79 

การเรียนรู้เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง (Transformative learning curve) ... 98 
Experiential learning … 100 
แบง่กลุม่ยอ่ยแลกเปล่ียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ... 105 
 
กำรอบรมวันท่ีสอง (31 ตุลำคม 2561) 
การวิจยัชัน้เรียนเพ่ือพฒันาตวัเอง ... 109 
จบักลุม่ตามความสนใจ ... 124 

- อยากเห็นโครงการก่อการครูปีสองเป็นอย่างไร 
- จะขยายผลความคดิของโครงการก่อการครูในพืน้ท่ีของตนเองได้อยา่งไรบ้าง 

  



 หน้า 3 / 135 

บันทกึหลักสูตรแกนน ำครูรุ่นท่ี 3.1 
โครงกำรก่อกำรครู ครูบันดำลใจ จุดไฟกำรเรียนรู้ 
โมดูล 3.1 “พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้” 

วันท่ี 29-31 ตุลำคม 2561  
ณ ห้องประชุมเอมเมอรัล โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ&รีสอร์ท 

 
กำรอบรมวันแรก (29 ตุลำคม 2561) 
10.00 น. 
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พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๊วย): ขอต้อนรับเข้าสู่โมดลูท่ีสามของโครงการก่อการครูครับ เพ่ือนๆ ทกุทา่นท่ีมา ต้อง
ขอบคณุท่ีสละเวลามาในสามวนันี ้เป็นวนัธรรมดาด้วย หลายทา่นต้องทิง้ห้องเรียนด้วย ก่อนอ่ืนก็ต้องขออภยัท่ี
มีความจ าเป็นต้องจดัในวนัธรรมดา เพราะมีปัจจยัหลายอยา่งในเร่ืองควิ เร่ืองสถานท่ีด้วย จนมาลงตวัในสอง
ครัง้สดุท้ายของโมดลูท่ีสาม แตว่า่ในสามวนัท่ีเราเจอกนั จะเป็นสามวนัคณุภาพท่ีทกุทา่นเอาไปตอ่ยอด ออก
ดอกออกผลจากสิ่งท่ีได้เจอกนัในสองโมดลูแรก ถือวา่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวของครูท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจมากๆ ซึง่
เราจะน าบทเรียนเหลา่มาแลกเปล่ียน เลา่สูก่นัฟัง และพบกบัสิ่งท่ีจะก้าวตอ่ไปของพวกเราด้วย ก่อนอ่ืน
อยากจะเรียนเชิญอาจารย์อิทธิโชต ิตวัแทนของโครงการผู้น าแหง่อนาคต ซึ่งสนบัสนนุโครงการก่อการครูมา
ตลอดกลา่วต้อนรับพวกเราครับ 
 
อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ (บิก๊): สวสัดีครับครับ ยินดีและขอบคณุทกุคนท่ีมาร่วมในวนันี ้(แนะน าทีมงานทกุคน) 
ขอสง่ตอ่ให้พ่ีก๊วยเร่ิมกิจกรรมตอ่ไปเลย ขอบคณุวิทยากรทกุทา่นมากครับ  
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พฤหัส: ก่อนท่ีเราจะเร่ิมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อยากจะชวนคณุครูทกุทา่นระลกึถึงบรรยากาศ 
ตลอด 6 เดือนท่ีผ่านมาของโครงการก่อการครู รวมถึงจดุเร่ิมต้นท่ีเรามาเจอกนั ท าให้เกิดการเรียนรู้ ความรู้สกึ 
แรงบนัดาลใจมากมาย เราได้รวบรวมภาพบรรยากาศการอยูร่่วมกนัไว้ อยากเชิญชวนให้เราดดู้วยกนั 
 
 (ชมวิดีโอบรรยากาศการเรียนรู้ในโมดลูหนึง่ – 15 นาที) 
 
 ขอบคณุสถาบนัรามจิตตท่ีิช่วยบนัทึกภาพความทรงจ าการเรียนรู้ของพวกเรา นัน่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีเรา
ได้มาเจอกนัในชมุชนกลัยาณมิตรแหง่นี ้นอกจากโมดลูแรกท่ีท าให้พวกเราได้มาพบมิตคิวามเป็นมนษุย์ มิติ
ความเป็นครู ซึง่ตวัตนความเป็นครูอาจจะมีบทบาทส าคญัท่ีสดุในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัมนษุย์หรือวา่
ลกูศษิย์ของเราตอ่ไป นอกจากเร่ืองการทบทวนตวัเองกนัในโมดลูแรก โมดลูสองจะเป็นเร่ืองทกัษะหรือเทคนิค
การสอนมากมาย อยากดวูา่ใครเข้าโมดลูสองบ้างครับ เยอะเลย ใครเข้าวิชาเดียวครับ ใครเข้าสองวิชา ใครเข้า
สามวิชา ใครเข้ามากกวา่ครับ ไมว่า่จะเข้าก่ีวิชาไมใ่ชป่ระเดน็ แต่ทางโครงการก่อการครูอยากจะเปิดโอกาสให้
พวกเราเรียนรู้ เพิ่มพนูทกัษะใหม่ๆ  ให้พวกเราสามารถพฒันาความสามารถในการสอนของพวกเราให้ดีขึน้ สิ่ง
ส าคญัคือพวกเราได้เร่ิมก้าวแรกแล้ว ได้กลบัไปท าสิ่งตา่งๆ ในห้องเรียนมากมายตลอด 6 เดือนท่ีผ่านมา โมดลู
สาม หวัใจส าคญัคืออยากจะมาฟังเร่ืองราวของคณุครูทกุทา่นท่ีได้ไปก่อการ เร่ิมต้นก้าวแรกของตวัเอง วา่
เกิดผลอะไรบ้าง ตวัเองได้เติบโต เรียนรู้ เกิดการเปล่ียนแปลงในห้องเรียน ในตวัเรา ในลกูศษิย์ของเราอย่างไร
บ้าง นอกจากพวกเราพดูคยุกนัเองแล้ว ยงัมีวิทยากรมาชวนพวกเราพดูคยุด้วย ชว่งตอ่ไปขอเสียงให้กบั
วิทยากรสดุฮอตของเรา คณุมะโหนกกบัอาจารย์หนุม่ 
 

 
 
ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก): ผมช่ือมะโหนกครับ ท าบริษัทเทรนนิ่งของตวัเอง และมาชว่ยโครงการก่อ
การครูท าเวิร์กช็อปเกมอยูค่รัง้หนึง่ครับ 
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จิรวุฒ ิพงษ์โสภณ (หนุ่ม): ผมเป็นวิทยากรกระบวนการ สว่นโครงการก่อการครู ชว่ยอพัเดตขา่วสารทางเฟ
ซบุ๊ก โปสเตอร์ตา่งๆ ท่ีคณุครูเห็น 
 
ศุภวิชช์: เราสองคนไมเ่คยมาเจอคณุครู ยินดีท่ีได้รู้จกั เช้านีผ้มได้รับโจทย์ท่ีท้าทายมาก คือให้พ่ีๆ น้องๆ ก่อ
การครูคยุกนั ระหวา่งนัง่รอเร่ิมงาน คณุครูได้เร่ิมกระบวนการกนัไปแล้วนะครับ อยากจะชวนครูพบปะกนัอยา่ง
จริงจงั ขอให้หยิบปากกาออกมาและหยิบโพสต์อิตไปคนละแผน่ เร่ืองแรกอยากให้พวกเราเขียนอีมตูิคอ่นแทน
ความรู้สกึของตวัเองวา่ หลงัจากไมไ่ด้มา 6 เดือนแล้ว รู้สึกอยา่งไรบ้าง เชน่ ถ้าดีใจ ให้เขียนวงกลม ใส่ตา แล้ว
ปากยิม้ เป็นต้น ท่ีได้มาเวิร์กช็อปโมดลูสาม ... (เขียนอีมตูคิอ่น) ... อยากให้พวกเราแบง่ปันกนัเร่ืองนีแ้หละ ให้
พวกเรามองหาเพ่ือนจบัคูด้่วยสายตาก่อน พอผมให้สญัญาณ ให้พวกเราเดนิไปหาคู ่คยุกนัวา่มาอบรมครัง้นี ้
รู้สกึอย่างไรบ้าง พอคยุกบัคนแรกจบแล้ว คอ่ยหาคนตอ่ไปเร่ือยๆ ถ้าพร้อม 3 2 1 เชิญครับ 
 
 (จบัคูแ่บง่ปันความรู้สึกท่ีได้มาเวิร์กช็อปโมดลูสาม – 8 นาที) 
 

  
 
 อาจจะขอสกัสองสามเสียงว่าหลงัจากไมไ่ด้เจอกนั 7 เดือน รู้สกึอยา่งไรบ้าง มีใครอยากแบง่ปันไหม
ครับ รบกวนแนะน าช่ือเลน่ด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สวสัดีพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทกุคน ช่ือจุ๊บแจงคะ ได้มาฟัง แบง่ปัน สบตาพ่ีสอญอ เหมือนได้มาจดั Meet 
and Greet เราได้แตก่ดไลค์ๆ แตเ่ขาไมเ่คยกดไลค์กลบั ได้แรงบนัดาลใจมากจากเขา เราติดตามเขา บอกว่าดี
ใจมากท่ีได้สบตาเขา ได้มาคยุกนั จบัมือด้วย และจากวนันัน้ท่ีแจงมาด้วยน า้ตา วนันีม้าด้วยรอยยิม้ ได้มาฟัง
พ่ีๆ เกิดการเปล่ียนแปลง มีพลงัจริงๆ นะคะ เราน่าจะสร้างการเปล่ียนแปลง และตวัแจงเองก็เกิดการ
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เปล่ียนแปลงจริงๆ แล้วเด็กเปล่ียน ครอบครัวเขาเปล่ียน ครูในโรงเรียนหลายๆ คนก็เห็น แจงวา่แจงชอบสอน
มากขึน้ แล้วได้ลกูทีมมาช่วย ต าแหนง่ครูแนะแนว เลยรู้สึกวา่น่ีแหละจดุเปล่ียนของเราและชมุชน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: รู้สกึวา่ความแตกตา่งสวยงามมาก บางทีเรามกัจะเดนิผา่นดอกไม้ มองเห็นมนัเป็นแคด่อกไม้ 
แตเ่ราไมเ่คยเข้าไปสงัเกตจริงๆ วา่ดอกไม้ดอกหนึง่ประกอบด้วยอะไรบ้าง กวา่จะเป็นดอกไม้มาได้ ต้องมีเกสร 
ก่ิงก้านดอก พอเราเข้ามารวมกนัก็จะเป็นดอกไม้ท่ีงดงาม เม่ือไหร่ท่ีเราไปสมัผสัก่ิงเล็กๆ เหลา่นัน้ เหมือนไป
สอนเด็กเล็กๆ เหล่านัน้ มนังดงาม แล้ววนัใดวนัหนึง่ เม่ือดอกไม้มารวมตวักนั ไปบานในท่ีตา่งๆ ดีใจท่ีได้มาเจอ
กนั ดอกไม้เล็กๆ ท่ีกระจายตวัยงัท่ีตา่งๆ แล้วมาบอกวา่สิ่งท่ีตวัเองได้เรียนรู้ ได้เดนิทางไป มีคณุคา่มากส าหรับ
ชีวิตตอ่ไป 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: รอบนีรู้้สกึดีใจมาก เหมือนกบัมีคนเอาพวกเราจากทัว่ประเทศมารวมตวักนั รู้จกักนั เป็นพ่ีเป็น
น้อง ใสเ่คร่ืองมืออะไรบางอย่าง แล้วให้พวกเราไปทวัร์ความรู้ จากท่ีมากบัเพ่ือน แตพ่อตอนเลือกเราเลือกตาม
สไตล์ของตวัเอง อยากเรียนอะไรก็ไป ผมไปใช้ชีวิตอยูก่บัคนท่ีเราไมรู้่จกั ไปขอพกักบัคนท่ีเราไมรู้่จกั เพ่ือมา
เรียนโมดลูสองในกรุงเทพฯ มาฝึกขึน้รถในกรุงเทพฯ หลงบ้าง ผิดบ้าง ได้อะไรมากกวา่ในหลกัสตูร ได้
ประสบการณ์ชีวิต ได้เพ่ือน และรอบนีท้ าให้เราได้มาเจอกนัอีกครัง้ เหมือนได้เจอพ่ีน้องของเราหลงัจากแยกทาง
กนัไปนาน ผมเลยท าภาพตวัเองยิม้มีความสขุตลอด สิ่งท่ีคดิอยู่ตัง้แตเ่ม่ือคืนคือสองสามวนันีเ้ราจะได้เรียน
อะไรอีก เป็นความรู้สกึอยากรู้อยากเห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในครัง้นี ้
 
ศุภวิชช์: ยงัอยูก่บัคูข่องเรา ตอ่ไปเรายงัคงแลกเปล่ียนกนัตอ่ แตอ่าจจะมีของชว่ยนิดหนึง่ ทกุคนหยิบโทรศพัท์
ออกมาครับ ให้มัน่ใจวา่เข้าอินเทอร์เน็ตได้ ใช้ไวไฟของห้องได้เลยครับ ... ชว่งตอ่ไป จะพาพ่ีๆ น้องๆ 
แลกเปล่ียนกนั ขยบัจากความรู้สกึของตวัเองไปเป็นการแบง่ปันประสบการณ์ 6 เดือนท่ีเราไมเ่จอกนั แตอ่าจจะ
มีหวัข้อชดัๆ สกัหนึง่ประเด็น อยากให้เราลองเลือกเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงตวัเองใน 6 เดือนท่ีผ่าน ไมว่า่จะ
เป็นเร่ืองงาน เชน่ การสอนของเรา การท างานร่วมกบัเพ่ือนครู หรือเร่ืองสว่นตวั การเปล่ียนแปลงภายในเชิง
ทศันคต ิความคิด ประเดน็ไหนก็ได้ แตถ้่าการเปล่ียนแปลงนัน้มีรูปประกอบด้วย อาจจะอยูใ่นเฟซบุ๊กของเรา 
อินสตาแกรมของเรา เวลาแบง่ปันกนัขอให้เปิดให้เพ่ือนดดู้วย ก่อนจะเลา่ ให้เวลาเตรียมรูปเตรียมเร่ือง วา่ใน
หวัข้อ 6 เดือนท่ีผา่นมาเรามีความเปล่ียนแปลงอยา่งไรบ้าง เร่ืองไหนส าคญั  
 
 (เตรียมรูปและเร่ืองในหวัข้อ 6 เดือนท่ีผ่านมาเรามีความเปล่ียนแปลงอยา่งไรบ้าง จากการได้มาเรียนรู้
ร่วมกบัเพ่ือนในโครงการก่อการครู – 1 นาที) 
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 เม่ือเตรียมพร้อมแล้ว เลา่ให้เพ่ือนเราฟังคนละ 2 นาที 
 
 (แบง่ปันกบัเพ่ือน – 4 นาที) 
 

  
 
 พาคูข่องเราไปเจออีกหนึง่คู ่เป็น 4 คน แลกเปล่ียนกนัเร่ืองเดมิเลย แตเ่ล่าให้เพ่ือนอีกสามคนในกลุม่
ฟัง คนละนาทีคร่ึง 
 
 (จบักลุม่ 4 คนแบง่ปันกบัเพ่ือน – 6 นาที) 
 

  
 
 เช็คความรู้สกึนิดหนึง่นะครับ วา่หลงัจากเราได้แบง่ปัน ได้ฟังกนัและกนัแล้ว ข้างในใจเรารู้สกึอยา่งไร
บ้าง เข้าใจว่าในวงเล็กมีการเรียนรู้ท่ีนา่สนใจมาก อยากชวนให้แบง่ปันเข้ามาในวงใหญ่วา่ จากท่ีเราได้ฟังการ
เปล่ียนแปลงของเพ่ือน เราประทบัใจและอยากจะบอกกล่าวเร่ืองไหนให้เพ่ือนๆ ในวงใหญ่ได้ฟัง ได้รับรู้ด้วย 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: เป็นน้องคนหนึง่ท่ีเข้ามา ณ จดุๆ นี ้เม่ือกีไ้ด้ฟังพี่ๆ ในวงของตวัเอง ประทบัใจเร่ืองของพี่อร ท่ี
เป็นครูสงัคม บอกว่าเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ บางทีเราสอนเนือ้หาแล้วเราเอาตวัชีว้ดัไปวดัเด็กทกุคนว่า
จะผา่นหรือไมผ่า่น แตห่ลงัจากเข้าร่วมโครงการ ครูอรไมไ่ด้เอาตวัชีว้ดัมาเป็นไม้บรรทดัแล้ว แตด่วูา่เดก็ๆ เกิด
การเปล่ียนแปลงอะไรขึน้ในกระบวนการท่ีสอนบ้าง ท าให้รู้สกึดีใจ และมีความหวงัท่ีคณุครูท่ีมาร่วมโครงการได้
เปล่ียนแปลงบางอยา่ง ไมไ่ด้หลงทางไปกบัตวัชีว้ดัท่ีเป็นไม้บรรทดัอนัเดียวมาวดัเดก็ท่ีมีความสามารถ
หลากหลาย แตกตา่งกนัมากๆ เลยรู้สกึมีความสขุแทนเด็กๆ ท่ีคณุครูอรได้สอน และเช่ือวา่พ่ีๆ เพ่ือนๆ อีก
หลายๆ คนนา่จะได้ท าอยา่งนัน้เหมือนกนั 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ประทบัใจเร่ืองของครูมาร์ท ต้องเลา่ก่อนวา่ ตวัเองได้มาเข้าโมดลูสอง สามวิชา ... ซึง่เป็น
ความสนใจส่วนตวั แล้วคณุครูมาร์ทก็เข้าด้วยเหมือนกนั ประทบัใจท่ีคณุครูมาร์ทได้น าหลกัเกณฑ์ไปใช้กบั
นกัเรียนซึง่มีชมุนมุประมาณ 45 คน ทกุคนเป็นเดก็สมาธิสัน้หมดเลย มีการท ากิจกรรมถ่ายรูป ท าการ์ดเกม 
ด าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการไปแล้ว ครูมาร์ทรู้สึกว่าเดก็สมาธิสัน้เร่ิมมีสมาธิจดจอ่มากขึน้ เรารู้สกึมี
ความสขุว่าน่ีแหละคือท าแล้วเปล่ียนจริง ไมใ่ชแ่คว่า่เข้าไปแล้วหลัน่ล้า พดูน้อยหนอ่ย แตท่ าเลย มาถกูทางแล้ว 
รู้สกึได้วา่หลายๆ คนในท่ีนีค้งจะมีเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงแบบนีเ้หมือนกนั 
 

 
 
จิรวุฒ:ิ อยากจะถามความรู้สกึรวมๆ จากการได้ฟังเร่ืองราวของเพ่ือน 
 
 “รู้สกึดี, พดูเยอะเจ็บคอ, ประทบัใจการลงมือท า” 
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ศุภวิชช์: รอบตอ่ไปขอมีเง่ือนไขในการจบักลุม่นิดหนึง่ เราจะมีสีปา้ยช่ือไมเ่หมือนกนั สีฟ้า สีชมพ ูสีเหลือง ให้
เราจบักลุม่ 5 คน สีเดียวกนั และมัน่ใจวา่สอนคละสาขาวิชากนั ... ให้เวลาสัน้ๆ แนะน าตวักนัในกลุม่ ... มอง
รอบๆ ตวันิดหนึง่ ท่ีโรงเรียน ท่ีบ้านเรา เพ่ือนของเรา ขอให้หารูปสกัคนสองคนท่ีเราชวนมาเป็นแนวร่วมก่อการ
ครูได้ แล้วเลา่ให้เพ่ือนฟังวา่เราจะไปชวนเขามาได้อย่างไร  
 
 (เลา่ในกลุม่ 5 คนฟังวา่ มีใครบ้างท่ีเราจะชวนมาเป็นแนวร่วมเพื่อเคล่ือนเร่ืองการศกึษาร่วมกนั และ
เราชวนเขามาได้อย่างไร – 30 นาที) 
 
 ผมกบัพ่ีมะโหนกปรึกษากนั พอเราตอ่เวลา กลุม่ท่ีคยุจบไปแล้วตอนแรกก็จะมีประเดน็ใหม ่ท าให้ไมจ่บ 
คดิว่าพอจะเป็นการเร่ิมต้น ระหวา่งท่ีคณุครูคยุกนัอยู่ ผมได้กลบัมาทบทวน และมีค าถามหนึง่ท่ีป๊ิงขึน้มาวา่ 
เร่ืองแนวร่วมส าคญัอยา่งไร ท าไมเราถึงชวนมาคยุเร่ืองนี ้ระหวา่งท่ีคณุครูคยุกนั นา่จะมีค าตอบออกมาวา่ แนว
ร่วมส าคญัหรือสนบัสนนุครูอย่างไร อยากชวนให้แบง่ปันในวงใหญ่กนันิดหนึง่ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ในกลุม่ท่ีคยุกนั จะเห็นวา่แนวร่วมของเรามีหลายกลุม่มาก มีทัง้กลุ่มเพ่ือนครูท่ีท างานด้วยกนั 
บางคนท าในโรงเรียนไมไ่ด้ ก็ข้ามโรงเรียน เรามองโอกาส แล้วเรายงัท างานร่วมกบัเยาวชนในหมูบ้่าน 
ผู้ใหญ่บ้าน เรามองว่าการศกึษาไมค่วรอยูแ่คใ่นโรงเรียน แต่ควรขยบัลงไปถึงชมุชน รวมไปถึงเจ้าอาวาส เรา
อยากได้ทีมสนบัสนนุทางวิชาการ เพราะเราขยบัโดยไมมี่ทีมวิชาการสนบัสนนุไมไ่ด้ ทีมวิชาการจะท าให้
กระบวนการของเราเข้มแข็งขึน้ ไมไ่ด้ท าแบบเถ่ือนๆ อย่างเดียว แตมี่ทฤษฎีรองรับ ท าแล้วนา่จะเกิดการ
เปล่ียนแปลง กลุม่ของเรามองไปยงันกัศกึษาครู ชวนเขามาท ากิจกรรมกบัเรา และท่ีก าลงัขยบัคือก าลงัหาแนว
ร่วมกบัผู้บริหาร ถ้าสามารถท าให้หวัเข้าใจและเปิดโอกาสให้ครูท าได้ ครูจะขยบัและมีพลงัสงูกวา่นี ้น่ีคือสิ่งท่ีท า
ให้เห็นวา่เครือข่ายมีความส าคญักบัครู 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากท่ีคยุกบัพ่ีๆ ในกลุม่ ผมเห็นความส าคญัของแนวร่วมวา่ จริงๆ แล้วเวลาเราจะท างานหรือ
ท าอะไรสกัอยา่ง แคต่วัเราคนเดียว บางเร่ืองเราอาจจะไมมี่ก าลงัมากพอ คนเราไมไ่ด้เก่งแคต่วัเราคนเดียว การ
ท างานต้องอาศยัคนอ่ืนเข้ามาร่วมท างานกบัเราด้วย พอได้คยุแลกเปล่ียนกบัพ่ีๆ ในกลุ่ม คยุกบัพ่ีสอญอ ตอนนี ้
ไมไ่ด้ไปถึงแคก่่อการครูแล้ว เขาเลือกจะขยายการเรียนรู้ไปถึงกลุม่นกัเรียน มีโครงการผลดักนัเรียน เปล่ียนกนั
สอน คือเอานกัเรียนเข้ามาออกแบบกระบวนการสอนร่วมกบัเรา เป็นมิตใิหมท่ี่นา่สนใจ และเราก าลงัจะขยาย
แนวร่วมไปกบัสถาบนัท่ีผลิตครูรุ่นใหม่ เชน่ มหาวิทยาลยั อาจจะถึงเข้ามามีส่วนร่วมตรงนีด้้วย เพราะเพ่ือน
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ร่วมงาน มีสามีเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลยั กลบัไปจะลองพดูคยุกบัเขาด ูจะเร่ิมท่ีแรกขยายทางกลุม่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พดูเร่ืองแนวนิดหนึง่ ลา่สดุผมมีโครงการท่ีเก่ียวกบัแนวร่วมชดัเจน คือแนวร่วมเป็นเร่ืองส าคญั 
แตจ่ริงๆ เราไมต้่องเยอะก็ได้ วิธีการของผมคือมีแนวร่วมเป็นผู้อ านวยการ ผมมีโครงการลา่สดุเม่ือเดือนตลุาคม 
เดก็บ้านนอกตามโรงเรียนมธัยม ถ้าจะใช้เงินไปเรียนพิเศษท่ีขอนแก่นหรืออดุร ต้องใช้ประมาณ 12,000-
14,000 บาท ... ผมเลยท าโครงการตวิมาแล้ว 7 ปี เพราะเดก็ท่ีเป็นหวักระทิของต าบล อ าเภอ ขาดโอกาสเยอะ 
ผมคยุกนัวา่ให้รวมกนัมาเรียนท่ีโรงเรียนเรา ใช้ห้องประชมุของโรงเรียนเรา รอบๆ โรงเรียนผมมีโรงเรียนมธัยม
อยู ่8 แหง่ ผมก็ไปชวนมารเรียน โดยใช้เงินแค ่900 บาท ได้วิทยากรแบบเดียวกนักบัสถานบนัท่ีขอนแก่น ผมขอ
อนญุาตผู้อ านวยการและเลา่ให้ฟัง เขาเข้าใจด้วยเหตวุา่ ผมเสนอวา่สิ่งท่ีเราจะคยุกบัผู้บริหารแล้วถกูคอ คือเขา
ต้องได้สิ่งตอบแทน แตเ่ราต้องเสนอวิธีการท่ีดีกวา่ให้เขา ยกตวัอยา่ง เขาต้องการยอดนกัเรียนเข้ามาเรียน
เยอะๆ โรงเรียนใหญ่ๆ มีเงินบริหารเยอะ นกัเรียนเรียนตอ่ในคณะดงัๆ ถ้าเรามีวิธีการท่ีเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียนและตอบโจทย์ผู้บริหาร ยกตวัอยา่งโครงการนี ้ผอ.เขามองทะลวุา่ถ้าท าอย่างนีไ้ด้ โรงเรียนของเราจะดงั
ท่ีสดุในสามอ าเภอ นกัเรียนเยอะสดุ แตส่ิ่งท่ีผมอยากได้คือนกัเรียน 8 แหง่สามอ าเภอ มีโอกาสได้แขง่ขนั ได้
เรียนพิเศษ โดยใช้เงินกบัโครงการแคพ่นัเดียว  
 โครงการนีใ้ช้เงิน 1 แสน 4 พนับาท มีนกัเรียน 60 คน เก็บคนละหนึง่พนับาท เป็นคา่เอกสารคร่ึงหนึง่ 
เหลือจา่ยเป็นคา่วิทยากรสามหม่ืนบาท หมายถึงต้องใช้เงินมาอดุโครงการ 7 หม่ืน 5 พนับาท ผอ.ผมอนมุตังิบ 
ให้เลย เพราะโครงการนีต้อบโจทย์ผู้บริหาร ถ้าเขาท าโครงการนี ้เขามองไปในอนาคตว่าคนจะมาโรงเรียนเขา
มากขึน้ นกัเรียนได้เข้ามหาวิทยาลยั เขาจะได้หน้าได้ตา ได้ผลงาน การท่ีเราจะมีแนวร่วมได้ เราต้องตอบโจทย์
คนท่ีจะมาร่วมกบัเราด้วย แตเ่ราไมจ่ าเป็นต้องสนองตณัหาเพ่ือท าลายสว่นรวม ถ้าเราจะหาแนวร่วมได้ เรามี
ต้องมีวิธีการท่ีได้สว่นรวมและผู้บริหารและคนท่ีจะมารวมกบัเรา สิ่งท่ีเราต้องท างานหนกัคือ หาวิธีการท่ีดีตอ่ทกุ
ฝ่ายและตอบโจทย์ทกุฝ่ายด้วย  

ผอ.คร่ึงตอ่คร่ึงไมอ่ยากให้ผมเข้าไปเสนอโครงการนีใ้นโรงเรียนของเขา เพราะกลวัว่านกัเรียนจะไหลมา
เรียนโครงการของผม ผมต้องบอกว่าผมไมม่าแยง่นกัเรียนหรอก เพราะโรงเรียนของผมใหญ่สดุอยูแ่ล้ว เช่ือไหม
ครับ กวา่จะยอมให้เดก็มาเข้าร่วมโครงการ ผอ.โรงเรียนของผมต้องเซ็นเอ็มโอยกู่อนวา่จะไมรั่บย้ายนกัเรียนเม่ือ
ผา่นโครงการนี ้เพราะเขากลวัย้ายมาโรงเรียนผม ผมเรียนวา่ ถ้า 8-9 โรงเรียนสง่เสริมนกัเรียนอยา่งเตม็ท่ี เราจะ
มีต ารวจปีละ 10 คน ทหารปีละ 10 คน มีพยาบาลปีละ 10 คน นัน่โนน่น่ี สิบปีเราจะมีลกูศษิย์เป็นต ารวจ 100 
คนทกุโรงเรียน วิธีการของเรา ถ้าจะมีแนวร่วม ต้องตอบโจทย์ทกุฝ่าย และท่ีส าคญัคือทา่นต้องท าความเข้าใจ



 หน้า 11 / 135 

ผู้บริหารให้ดี จะท าอยา่งไรให้ผู้บริหารเข้าใจวา่สิ่งท่ีเราจะท า มีประโยชน์ เราต้องพยายามปอ้นสิ่งเหลา่นีใ้ห้กบั
ผู้บริหาร เพราะถ้าเราจะก่อการโดยไมมี่ผู้บริหารเป็นแนวร่วม เกิดขึน้ยากครับ 
  
จิรวุฒ:ิ หลงัจากได้ฟังครูหลายๆ ทา่น ท าเห็นภาพท่ีใหญ่ขึน้ นอกจากการเปล่ียนแปลงในตวัเองและชัน้เรียน ก็
เห็นการเช่ือมโยงกบัแนวร่วมตา่งๆ บริบทชมุชนใกล้มือเรา พอเรานกึภาพว่ามีใครเป็นแนวร่วมกบัเราบ้าง จะมี
ภาพวา่มีใครไมเ่ป็นแนวร่วมกบัเราบ้างเด้งขึน้มาอยู่บ้าง แตมี่วิธีการหลากหลายท่ีจะประสานงานหรือประสาน
แนวร่วมตา่งๆ ไมแ่นใ่จวา่ตอนคยุกนัเร่ืองหาแนวร่วม พวกเราก่อการครูเป็นสว่นหนึง่ในนัน้ด้วยหรือเปลา่ 
 
ศุภวิชช์: จริงๆ พวกเราไมไ่ด้ตา่งจากทกุทา่น เราท างานเร่ืองการศกึษาในแง่มมุของเรา อยากขบัเคล่ือนเร่ือง
การเปล่ียนแปลงการศกึษาไปด้วยกนั เช้าวนันี ้เราจะคยุกนัในประเดน็สดุท้าย ขอให้กลบัไปมอง 6 เดือนของ
โครงการก่อการครูท่ีเป็นแนวร่วมของเรา ช่วยสะท้อนวา่เป็นอยา่งไรบ้าง อาจจะใช้สกั 4 หวัข้อเป็นแนวทาง คือ  

หนึง่ มองเร่ืองเวิร์กช็อปตา่งๆ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีแนะน าเคร่ืองมือตา่งๆ ให้เรา สอง มองเร่ือง
วิทยากรท่ีเอาเคร่ืองไม้เคร่ืองมือมาให้เป็นอย่างไร สาม มองถึงการร่วมพลงัของเรากนั และสดุท้าย มองเร่ือง
การประสานงาน การจดัการภาพรวม เป็นแคแ่นวทางเฉยๆ ไมต้่องคยุกนัตามนีก็้ได้ แตเ่ป็นสิ่งท่ีคณุครูต้องการ
จะส่ือสารถึงโครงการก่อการครู 
 
 (กลุม่ 5 คนสะท้อนโครงการก่อการครู – 15 นาที) 
 
 อยากให้คณุครูเขียนฟีดแบก็เอาไว้ มีประเดน็ไหนท่ีอยากจะให้โครงการได้ยินหรือรับรู้ด้วยกนั ขอฟัง
จากกลุม่ตา่งๆ ด้วยครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กลุม่เราจะเห็นเหมือนกนัวา่ ปัญหาตรงโมดลูท่ีสอง ตลาดวิชา พอเราลงวิชาท่ีเราสนใจ ปรากฏ
วา่มีคนลงน้อย ตลาดวายก่อน เราอยากลงแตไ่มไ่ด้เรียน พอไปลงอีกวิชา วนัตอ่มาโดนยกเลิกอีกแล้ว สดุท้ายก็
เลยอะไรก็ได้  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: กิจกรรมโมดลูสอง ตลาดวิชาสนกุมาก เรียนแล้วเพลิน จนลืมวา่เรียนอะไรไป เรานา่จะมีการ
บนัทกึว่ากระบวนการท่ีท าเป็นอยา่งไร อยา่งบอร์ดเกมสนกุ กิจกรรมเร็ว แล้วอดัแนน่มาก กลบัไปเก็บไมท่นั 
ยอ่ยไมท่นั รู้สกึเสียดาย 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือวานคยุกบัน้องท่ีชวนมา ปีตอ่ไปก่อการครูจะผลกัดนัอย่างไร จะเกิดอะไรกบัพวกเราตอ่ ยงั
ไมเ่ห็นภาพพวกนัน้ เราอาจจะต้องคยุกนัอยา่งจริง เพราะมนัเป็นชมุชนหนึง่ท่ีดีมาก มนัสร้างพลงั แตไ่มมี่ใคร
รวบรวม ท าให้เกิดเร่ืองราว เป็นข้อมลูชดุท่ีสามารถแบง่ปันให้สงัคมวงกว้างทัว่โลกเลย อยากให้ไปไกลกวา่นี ้
อยากให้เอาเร่ืองนีม้าชว่ยกนัแปลเป็นภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส แล้วท าเป็นวิจยั 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: หลงัจากท าเวิร์กช็อปแล้ว ช่วยสง่สรุปมาทางอีเมลให้พวกเราด้วย เพราะเราอา่นได้ นึกภาพ
ออก และเก็บในอีเมลไมค่อ่ยหาย ในไลน์ชอบหายไป 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: มีสองประเดน็หลกัๆ ประเดน็แรกเป็นเร่ืองการจดัท าคา่ยหรือเวิร์กช็อป ตอนโมดลูแรก เราท า
วนัท่ี 29-31 มีนาคม ซึง่เป็นเวลาปิดเทอมของหลายโรงเรียน เรารวมกนัแล้วรู้สึกดีมาก แตพ่อดีจบ ทกุคนเลย
ต้องคอยไว้ก่อน เหมือนการดงึสายธนแูล้วปลอ่ยค้างไว้ จะมีชว่งจงัหวะท่ีรอๆๆ จนกระทัง่เปิดเทอม เลยรู้สกึ
เหมือนไมต่อ่เน่ืองกนั ประเด็นท่ีสอง เร่ืองโมดลูสอง จริงๆ อยากเข้าหลายคลาสมาก แตเ่วลาไมไ่ด้ ทนุทรัพย์ไม่
เอือ้ เลยอยากจะเสนอวา่ เป็นไปได้ไหมท่ีตอ่ยอดในเชิงความรู้ท่ีสามารถจดัท าเป็นชดุข้อมลู ส าหรับคนไมไ่ด้เข้า
คลาสนัน้ๆ อาจจะเป็นวิดีโอหรือข้อมลูอีเล็กโทรนิกส์จะได้ไปศกึษาด้วยตวัเอง 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: วิทยากรในแตล่ะคอร์สท่ีเปิด ยอดท่ีสดุเท่าท่ีไปเรียนในเวิร์กช็อปตา่งๆ มาแล้ว คงไปหาเรียน
แบบนีแ้ล้วหาวิทยากรแตล่ะด้านมาสอนเราได้ยากมาก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: อยากเสนอว่า เวลาคอร์สจะมีชว่งโปรโมชัน่ แตผ่มไมไ่ด้ออนไลน์ชว่งนัน้ พอผมมาดูโพสต์ทีหลงั
แล้วแห้วตลอด เลยอยากให้เปล่ียนวิธีการ แล้วอยากสอบถามวา่ก่อการครูรุ่นตอ่ไป ชว่งโมดลูสอง พวกเรา
พอจะมีสว่นร่วมไหม มีท่ีวา่งให้เราหรือเปลา่ อยากให้เราเป็นทองแผน่เดียวกนั  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กลุม่เราเห็นตรงกนัว่า ขอขอบคณุโครงการท่ีเลีย้งดปูเูส่ือพวกเราอยา่งดี ไมว่า่เร่ืองอาหาร ท่ีพกั 
การเดนิทาง การวางแผนตา่งๆ การประชาสมัพนัธ์โครงการ การประสานงานตา่งๆ ท่ีชว่ยเหลือพวกเราอยา่งดี 
การเตรียมการเรียนการสอน ขอช่ืนชมจากใจจริงๆ  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ส าหรับพ่ี โครงการก่อการครูเป็นหนึง่ในสามสิ่งท่ีดีท่ีสดุในชีวิตเรา แตข่อพดูเสริมจากกลุม่ของ
เราได้คยุกนัว่า หนึง่ วิทยากรเราเจง๋มาก เราควรจะสโคปแตล่ะความรู้ อยา่งโค้ชชิ่ง เราอาจจะโค้ชชิ่งกนัเพ่ือ
กลบัไปโค้ชเด็ก โค้ชครูเรา อยากให้ท าเป็นข้อมลู สว่นคา่ใช้จา่ยถ้าไมมี่ ให้บอกน้องเขา แตถ้่าเป็นชดุวิดีโอหรือ
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ต้องมีคา่ใช้จา่ยบ้าง อยากได้ความรู้ต้องลงทนุ แตอ่ยา่มากนกั บางทีเรากลบัไปโรงเรียนแล้วบอกวา่ดี เขาถาม
วา่ดีอยา่งไร บางทีการปฏิบตัิให้เป็นตวัอยา่ง แล้วเราแชร์กนั แตเ่ขาไมเ่ห็นภาพ บางคนต้องเห็นภาพ บางคนแค่
เลา่ก็เข้าใจ บางคนต้องลงมาอยูใ่นเหตกุารณ์ถึงจะเกิดการเรียนรู้ ถ้าท าได้ เราจะได้ขยายเมล็ดพนัธุ์ของเราให้
เตบิใหญ่ตอ่ไป สดุท้ายส าหรับพ่ี ถ้าจะจดัล าดบัท่ีหนึง่ พ่ีได้เครือขา่ยพ่ีน้องท่ีดีมาก ทกุคนบอกว่าเหมือนเรา
ได้รับพลงั กลบัมาเจอเพ่ือนร่วมรุ่น มาเจอครูเรา แม้บางคนจะอายนุ้อยกวา่เรา แตเ่ราศรัทธาเขา สถานท่ีดีงาม 
คนเราถ้าสบายกาย ใจจะสบายตามมา แล้วอาหารดี เพ่ือนดี ครูดี โครงการดี ชีวิตมีแตส่ิ่งท่ีดี แสดงวา่เรา
ท าบญุร่วมกนัมา 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: อยากจะฝากวา่ก่อการครูอยากให้ประชาสมัพนัธ์ไปยงัผู้บริหารโรงเรียนและส่ือตา่งๆ มากกวา่
นี ้จากการท่ีตวัเองได้ร่วมกิจกรรม ผู้บริหารจะเข้าใจผิดว่าก่อการครูเอาครูมารวมกนัเพ่ือก่อการร้าย จนต้องระ
เหเร่ร่อน ล าบากเพราะค าท่ีเราตัง้ใจให้ก่อการดี ท าให้เจอค าถามมากมาย เชน่ ก่อการครู สพฐ.ยอมรับไหม ท า
อะไร ค าวา่ก่อการคือสิ่งท่ีไมดี่ทัง้นัน้เลยนะ อยากให้ท าความเข้าใจกบัสงัคมวา่มนัคือค า อยา่ไปตีความว่าดี
หรือไมดี่ ถ้าคณุยงัไมไ่ด้สมัผสั 
 
จิรวุฒ:ิ ขอบคณุมากๆ ส าหรับเสียงสะท้อนทัง้หมด ทกุๆ มิตเิลย ไมว่า่ด้านท่ีอยากให้เราปรับปรุงพฒันาหรือช่ืน
ชมขอบคณุ แตค่ าวา่เราคือพวกพ่ีๆ น้องๆ ด้วย ไมว่า่เร่ืองการขยายองค์ความรู้ การเก็บประเด็นเวที เราจะ
ร่วมกนัท าตอ่ไป เร่ิมจากบา่ยเลยครับ สิ่งท่ีเราคยุกนัมาตอนเช้า จะมีการปะติดปะตอ่ว่า ปีตอ่ไปเรามีการ
ขบัเคล่ือนอยา่งไรให้พวกเราไปด้วยกนัตอ่ได้ 
 
พฤหัส: ได้ฟังทกุคนสะท้อนสิ่งท่ีเป็นหวัใจส าคญัมากเลย ผมอยากจะย า้ว่าก่อการครูไมใ่ชโ่ครงการฝึกอบรมครู 
แตเ่ราคาดหวงัท่ีจะเปล่ียนประเทศด้วยการศกึษา ทกุคนคือคนส าคญัท่ีจะมาเปล่ียนแปลงการศกึษาของ
ประเทศร่วมกนั โครงการเราเรียกร้องครูทกุทา่น ไมใ่ชก่ารเข้ามาแล้วดีจงัเลย แตต้่องขยายผลตอ่ไป สิ่งท่ีทกุคน
ชว่ยกนัสร้างคือเราจะสนบัสนนุให้โครงการเดนิตอ่ไปได้อยา่งไร ตวัโครงการไมไ่ด้มีภาพส าเร็จชดัเจน มีแคภ่าพ
คร่าวๆ เราท าไปเรียนรู้ไป ผิดพลาดไป ส าเร็จไปด้วยกนั หลายอย่างเราไมเ่คยท ามาก่อน แตเ่รารู้วา่ไมท่ าไมไ่ด้ 
แล้วเรามีเพ่ือนๆ กลัยาณมิตรทัว่ประเทศท่ีรู้สกึ เชน่ เดียวกนัวา่ไมท่ าไมไ่ด้ เรามาถึงจดุเปล่ียนแล้ว และขณะนี ้
เราก าลงัจะจดุไฟดวงใหมใ่ห้กบัลกูศษิย์ของเรา ผมคิดวา่แสงสวา่งดวงน้อยๆ ในมือของทกุๆ ทา่นส าคญัมาก 
เราจะเช่ือมร้อยให้เป็นแสงสวา่งดวงใหญ่ได้อย่างไร ค าถามจากหลายๆ ทา่นวา่เราจะเดนิตอ่ไปอยา่งไร เราจะ
ชว่ยกนัท าให้แข็งแรงได้อยา่งไร โครงการไมมี่ค าตอบ แตพ่วกเราต้องชว่ยกนัหาในสามวนันี ้หวงัว่าทกุท่านร่วม
เดนิทางร่วมกนัตอ่ไป ไมมี่ทิง้ มีแตอ่ยากจะชวนกนัเข้ามา ใครมีแรงมากเท่าไหร่ มีก าลงัท่ีอยากจะชว่ยกนัก้าว



 หน้า 14 / 135 

ไปข้างหน้าเทา่ไหร่ มีความยินดีมากๆ เลย เรามีกนั 80 คน ปีหน้าเราหวงัว่าจะมีกลัยาณมิตรมากขึน้ อยา่ลืมวา่
เราตัง้เปา้ไว้ท่ี 5 พนัคน 1% ของครู 5 แสนคน ถ้าเราสร้าง critical mass ได้ ประเทศจะเปล่ียน แตไ่มง่่าย ก้าว
เดนิไปข้างหน้าอยา่งมีความหมายของเราศรัทธากบัตวัเราเองและกบัเปา้หมายข้างหน้า วา่เราจะท างาน
ร่วมกนั ขอขอบคณุทกุคนท่ีแลกเปล่ียนอยา่งมีคา่มากๆ  
 
พักเที่ยง 
12.25-13.20 น. 
 
กิจกรรมสันทนำกำร 

จบัคูค่นท่ีอายหุ่างกนัมากกว่า 3 ปี ... แนะน าตวั ... ตกลงกนัวา่ใครเป็น A กบั B ... ผมจะมีหมวดค าให้ 
แล้วให้ A กบั B สลบักนัพดูค าในหมวดนัน้ตอ่กนั จนผมจะลัน่ระฆงั ใครพดูไมท่นั พดูซ า้ หรือพดูนอกหมวด ถือ
วา่แพ้ 

 
“พดูช่ือของเพ่ือนเวิร์กช็อปโดยชีใ้ห้ถกูตวัคนด้วย ... คนแพ้นวดไหล”่ 
 
เปล่ียนคู ่อายหุา่งกนัมากกว่า 3 ปี และมาจากคนละภาค  
 
“ครูนาฏศลิป์คดิหมวดค า - หมวดค าช่ือเพลงท่ีใช้ร าอะไรก็ได้ ... ผู้แพ้นวดมือผู้ชนะ” 
 
จบักลุม่สามคนท่ีอายใุกล้เคียงกนั ... A B C เรียงตามล าดบัอายจุากมากไปน้อย  
 
“ครูวิชาเคมีคิดหมวดค า - ให้พดูช่ือธาตใุนตาราง ... ผู้แพ้นวดแขนให้ผู้ชนะทัง้สองคน” 
 

 กลบัไปหากลุม่ 5 คนก่อนพกัเท่ียงครับ ตกลงกนัวา่ใครเป็น A B C D E ... มีใครอยากเสนอหมวดค า
ไหมครับ  
 
 “ครูคณิตศาสตร์คิดหมวดค า – สญัลกัษณ์ของคณิตศาสตร์ ... คนชนะให้ความสะดวกสบายกบัคนแพ้
ท่ีนัง่อยูก่ลางวง”  
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 เชิญ อ.เป๊ียกตอ่เลยครับ 
 

 
 
สิทธิชัย: อยากจะขอแนะน าแนวร่วมกบัโครงการก่อการครู อ.ช้าง จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ 
อ.โอ ๋จากรามจิตต ิและ อ.โอ๋ ครูกล้าแสดง ผมจะเลา่เร่ืองราววา่โมดลูสาเราจะเจออะไรกนับ้าง เราจะเน้นการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เราได้จิตวิญญาณความเป็นครูในโมดลูหนึง่ เคร่ืองมือการเรียนการสอนในโมดลูท่ี
สอง แล้วจะลองดวูา่เอาประสบการณ์ทัง้หมดมาท า ทัง้จากโครงการและท่ีอาจารย์เจอมา ลองออกแบบการ
เรียนรู้แล้วสอนให้เพ่ือนๆ ด ูถือวา่เป็นพืน้ท่ีดีมากๆ ในการปลอ่ยของส าหรับทกุคน จากการเก็บเก่ียว
ประสบการณ์มา แล้วมาลองดวูา่ถ้าจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความหมายทัง้กบัตวัเราและกบันกัเรียน 
จะเป็นการเรียนรู้แบบไหน ไมใ่ชเ่วทีท่ีครูเอากระบวนการสอนมายดัเยียดให้กบัคณุครู แตเ่ราจะหาแนวทางการ
ออกแบบการเรียนรู้ไปด้วยกนัท่ีมีความหมายส าหรับเราท่ีสดุ  

เราจะใช้เวลาประมาณสองชัว่โมงในการร่วมกนัออกแบบแนวทางการเรียนการสอน แล้วเราจะใช้เวลา
ไปจนถึงชว่งเย็นหาโจทย์ว่า ในพืน้ท่ีรอบๆ โรงแรม มีเร่ืองราวอะไรท่ีเราสามารถจะหยิบมาสอนนกัเรียนได้บ้าง 
ท่ีเราให้เป็นแบบนี ้เพราะการให้เราหาโจทย์สดๆ จะได้ความสดใหม ่ได้ความคิดริเร่ิมของพวกเราในกลุม่ แทนท่ี
จะเอาสิ่งเดมิๆ ท่ีเคยสอนมา แตล่องคดิโจทย์ใหมข่ึน้มาสกัเร่ือง แล้วใช้พลงัสมองของพวกเรา 5 คน ลองดวูา่
เราจะออกแบบการเรียนรู้บนพืน้ฐานของโจทย์บนโลกความเป็นจริงอยา่งไร เราคยุกนัตรงนีก้่อน แล้วออกไป
พืน้ท่ีกนั พืน้ท่ีท่ีจะให้อาจารย์ไปเท่ียวคือ ตลาดศาลายา อยูไ่มไ่กลจากตรงนี ้ก่อนจะไปเราพดูเร่ืองการเดนิทาง
กนัอีกครัง้  
 พอไปลงพืน้ท่ี คยุกนัเร่ืองการออกแบบการเรียนการสอนแล้ว ชว่งค ่า เราจะมาตดัแตง่ให้ดดีูขึน้ 
เหมาะสมขึน้ นา่สอนขึน้ โดยพ่ีก๊วยกบัพ่ีน้องจะมาชว่ยพวกเรา ก่อนท่ีพรุ่งนีเ้ราจะได้ทดลองสอนจริงทัง้วนั 
แบง่เป็นสามห้องตามสี แล้วได้การสะท้อนจากเพ่ือนด้วย เช่ือวา่จะท าให้เราได้เห็นเทคนิควิธีการใหม่ๆ   
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วนัท่ีสาม เราจะคยุกนัจริงจงัวา่ เร่ืองการเผยแพร่สิ่งท่ีพวกเราท าสูส่าธารณะ ซึง่บอกได้หลายวิธี ด้วย
การเขียนเฟซบุ๊ก หรือบอกเล่าเป็นเร่ืองราว กบัอีกเร่ืองหนึ่งท่ีคอ่นข้างจะเข้มแข็งมาก เสียงดงัมาก คือการบอก
เลา่ด้วยการวิจยั เพราะงานวิจยัจะท าให้เราเก็บข้อมลูหรือหลกัฐานตา่งๆ อยา่งเป็นระบบมากขึน้  

ชว่งเช้าวนัท่ีสาม เราจะคยุเร่ืองวิจยั 4 ฉากกนัมากขึน้ หลงัจากท่ีผมเลา่ไปแล้วบ้างบนเฟซบุ๊ก แตค่ราว
นีเ้ราจะมาดวู่ากระบวนการท่ีเราชว่ยกนัท า จะสามารถออกมาเป็นสิ่งท่ีเราจะส่ือสารตอ่อยา่งไรได้บ้าง รวมถึง
การวางแผนการท างานในระยะถดัไป วา่เราในฐานะครูผู้ก่อการจะเข้าไปมีร่วมกนัสร้างการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งไร 
 เปา้หมายอยากจะระดมความคดิ วา่จะมีวิธีการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีความหมายกบัตวัครู
และนกัเรียนอยา่งไร แตถ้่าตัง้โจทย์แบบนีแ้ล้วคยุกนัเลย กลวัวา่ประเดน็จะออกไปไกลมาก เลยจะขอโฟกสันิด
หนึง่ โดยการมีห้องเรียนสมมตุใิห้อาจารย์สอน ส่วนคณุครูเป็นนกัเรียน เป็นห้องเรียนตุ๊กตาให้เราชว่ยกนัระดม
ความคดิกบัมนัว่า ถ้าเราอยากจะท าชัน้เรียนท่ีมีความหมาย ควรมีลกัษณะอยา่งไร  
 

(สาธิตห้องเรียนสมมตุิ 1) 
 

  
 
ศุภวิชช์: สวสัดีครับนกัเรียน วนันีเ้ราจะมาเรียนเร่ืองการจ าแนกพืชนะครับ ครูมีชีตมาให้ด้วย อยูด้่านหลงั พวก
เราสง่ตวัแทนกลุม่ไปรับชีตมา สว่นหนูๆ  ท่ีนัง่อยู ่ไมมี่ปากกาก็ไปหามาด้วย เร็วๆ หน่อย ปากกาสีอะไรก็ได้ท่ี
ตวัเองชอบ ให้เวลาอา่นชีตสกั 5 นาที เร่ืองการจ าแนกพืชกนั มีความรู้อยูป่ระมาณ 7-8 เร่ือง แล้วเรามาคยุกนั
ตอ่ ...  

เขียนช่ือตวัเองบนหวักระดาษ ... มีข้อสอบ 5 ข้อเอง ไมย่าก อยูบ่นจอ ข้อหนึง่มี 4 ชอยส์  
ข้อแรก โหระพาอยูใ่น order อะไร ... ไมค่ยุกนันะครับ ... ก. ข. ค. ง. เลือกสกัข้อวา่อยู่ใน order อะไร  
ข้อสอง คะน้าอยูใ่น order อะไร 
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ข้อสาม มะละกออยู่ใน genus อะไร 
ข้อส่ี พืชใดตอ่ไปในนีอ้ยูใ่น family ตา่งจากพืชอ่ืน 
สดุท้ายแล้ว ข้อห้า พืชนิดใดอยูใ่นไฟลมั Magnoliophyta 
มีใครยงัตอบไมเ่สร็จบ้าง มาซอ่มกบัครูทีหลงั ตรวจค าตอบหนอ่ย ตรวจกนัเองหรือให้เพ่ือนชว่ยตรวจก็

ได้ ครูเช่ือใจ 
ขอดคูะแนนหนอ่ย ใครได้ 5 คะแนนบ้าง 4 คะแนน 3 ข้อ 2 ข้อ สดุท้าย ข้อเดียว ศนูย์  
ให้ตวัแทนชว่ยเก็บกระดาษค าตอบให้ครูหน่อย วนันีเ้ร่ืองการจ าแนกพืช ... คณุครูคาบตอ่ไปมารอแล้ว 

เจอกนัอาทิตย์หน้า 
 
 (สาธิตห้องเรียนสมมตุิ 2) 
 

  
 
สิทธิชัย วิชัยดษิฐ (เป๊ียก): คดิว่าบทเรียนเม่ือสกัครู่อาจจะดสูดุโตง่ไปนิดหนึ่ง แตค่ิดวา่เราอาจจะเคยเห็นใน
ชีวิตการสอนของเรา ก็จะมีลกัษณะบางอยา่งคล้ายคลงึกบับทเรียนเม่ือสกัครู่ อยากจะลองดอีูกสกัหนึง่บทเรียน 
ลองดวูา่วิธีการเรียนรู้ มีความเหมือนหรือแตกตา่งกบัตอนแรก ผมจะสวมบทเป็นครู อาจจะท าได้ไมดี่เทา่ครูมะ
โหนก อาจจะเร่ิมวา่  
 นกัเรียน ไมรู้่ว่าใครเคยไปช่วยพอ่แมจ่า่ยตลาดบ้าง พอดีบ้านครูอยูใ่กล้ตลาดไท ครูไปตลาดมาเม่ือ
อาทิตย์ท่ีแล้ว ไปเจอแผงผกั เจอพอ่ค้าแมค้่าเยอะแยะเลย ครูเลยไปถ่ายรูปแผงผกันีม้า มีความสงสยัอยา่งหนึง่
วา่ เขาจดัเรียงพวกผกัเหล่านีอ้ยา่งไร คือเขาเอาผกับางชนิดอยู่ใกล้กนั บางชนิดอยูข้่างหน้า บางชนิดอยูข้่าง
หลงั บางชนิดอยู่ตรงกลาง เขามีหลกัในการจดักลุม่เหลา่นีไ้หม เลยคยุกบัแม่ค้า ถามเขาตรงๆ เลย เขาตกใจนิด
หนึง่ แตเ่ขาให้ข้อมลูเรา วา่การวางผกัท่ีแผงหลกั ไมไ่ด้สุม่ๆ แตมี่หลกัการอยู่วา่ผกัไหนควรจะวางอยู่ตรงไหน 
อยากให้พวกเราลองดวูา่ ถ้ามีผกัอยูจ่ านวนหนึง่ เราจะมีวิธีการจดักลุม่ผกัให้อยูก่ลุม่เดียวกนัอยา่งไร  
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 แตล่ะกลุม่จะได้การ์ดแผ่นเล็กๆ กลุม่ละปึก ลองเปิดด ูจะมีภาพผกัในแผงผกั ลองชว่ยกนัจดักลุม่ให้
หนอ่ยวา่ ผกัแตล่ะชนิด ชนิดไหนควรจะอยูใ่นกลุม่เดียวกนั แล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เพ่ือให้ง่ายขึน้ เราจะให้
ตวัแทนกลุม่มารับกระดาษฟลิบชาร์ตเพ่ือเป็นพืน้ส าหรับวางการ์ดตา่งๆ ให้ดเูฉพาะรูปก่อน ยงัไมต้่องสนใจ
ข้อความท่ีเขียนข้างหลงั ... แล้วใช้สีเขียนลงไปบนกระดาษฟลิบชาร์ตได้เลย วา่ผกัพวกนีอ้ยู่กลุม่เดียวกนัเพราะ
อะไร ... 
 บางกลุม่ถ้าเห็นรูปแล้วนกึไม่ออก เดนิมาดขู้างหน้าได้ มีของจริงวางอยู่ครับ ... เด็ดดไูด้ ดมกลิ่นได้
หมดเลย 
 
 (แตล่ะกลุม่จดัแผงผกั – 10 นาที) 
 

  
 
 โจทย์ข้อสองให้พลิกฟลิปชาร์ตไปด้านหลงั แล้วจดักลุม่พืชผกัเหลา่นีอี้กครัง้ โดยใช้ข้อมลูด้านหลงั
การ์ดและถ่ายรูปเก็บไว้ ส าหรับโจทย์ของท่ีสองนี ้ขอให้นกัเรียนฟังครูสกัสองนาทีครับ เพ่ือให้นกัเรียนท างาน
ง่ายขึน้ ข้อมลูท่ีอยูห่ลงัการ์ดจะบอกช่ือกลุม่ เราจะเร่ิมจากกลุม่ใหญ่สดุ เรียกวา่ Kingdom เปรียบเทียบเหมือน
ประเทศ วา่ผกันีอ้ยูใ่นประเทศไหน Phylum เป็นกลุม่ยอ่ยลงมา เปรียบเทียบเหมือนจงัหวดั เชน่ คนเราอยูค่น
ละจงัหวดั แตอ่ยู่ประเทศเดียวกนัได้ Class ยอ่ยลงมาอีกเปรียบเป็นอ าเภอ Order เปรียบเป็นต าบล Family 
อาจจะเป็นหมู่บ้าน Genus อาจจะเป็นครอบครัวเป็นบ้าน Species เป็นตวัตน จะเห็นวา่การจดัล าดบัแบบ
นกัวิทยาศาสตร์ ไมได้แยกขาดจากกนั แตซ้่อนลงไปเร่ือยๆ อยากให้ใช้ข้อมลูนีด้วูา่จะสามารถจดักลุม่อยา่งไร
ได้บ้าง 
 
 (แตล่ะกลุม่จดัแผงผกัอีกรอบหนึง่ เม่ือได้ข้อมลูท่ีอยูห่ลงัการ์ด – 15 นาที) 
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 กลุม่ไหนเร่ิมได้เป็นวงกลมซ้อนๆ กนั มีวงใหญ่แล้ววงยอ่ยอยูข้่างใน แปลวา่มาถกูทางแล้ว สว่นใหญ่
เราจะได้พืชท่ีอยูใ่น Order เดียวกนั 
 กลุม่ไหนท่ีจดัเสร็จแล้ว ชวนท าโจทย์อีกข้อหนึง่ คือให้เปรียบเทียบการจดักลุม่ของเรากบัของ
นกัวิทยาศาสตร์มีความเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร แล้วโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กกลุม่ท่ีให้ไป 
 
 (เปรียบเทียบการจดักลุม่ของเรากบัของนกัวิทยาศาสตร์ว่ามีความเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร – 5 นาที) 
 
 ข้อสดุท้าย ลองเข้าไปในกลุม่เฟซบุ๊กกลุม่ก่อการครู โพสต์ภาพลงไปในคอมเมนต์ใต้โจทย์ ... ขอสรุปให้
พวกเรานิดหนึง่ จะเห็นหลายกลุม่ท่ีท ามา เวลาเราจดักลุม่ตามไอเดียของเราจะเป็นแบบหนึง่ แต่เวลาเรามอง
นกัวิทยาศาสตร์ ดขู้อมลูข้างหลงัการ์ด มีวิธีของนกัวิทยาศาสตร์อีกแบบหนึง่ แตล่ะกลุ่มจะมีวงกลมซ้อนๆ กนั
อยู ่หมายความวา่มีพืชผกัในวงกลมใหญ่เดียวกนั แตบ่างทีก็อยูใ่นวงเล็กคนละวง ยิ่งพวกพืชผกัอยู่ในวงเล็ก
เดียวกนัมากเทา่ไหร่ แสดงว่าลกัษณะมนัคล้ายคลงึกนัมากเทา่นัน้ แล้วคอ่ยๆ แตกตา่งจากพืชอ่ืนๆ ไปเร่ือยๆ 
นกัวิทยาศาสตร์ใช้วิธีนีจ้ดัจ าแนกพืชและสตัว์เป็นกลุม่ๆ  

สว่นแมค้่าในตลาดก็มีวิธีการจดักลุม่เหมือนกนั เขาจะให้พืชท่ีอยูใ่นหม้อแกงเดียวกนัอยูใ่กล้ๆ กนั 
(เสียงฮือฮา) เพราะมนัจะง่ายตอ่ผู้ ซือ้ เวลาเราจะไปซือ้ผกัท ากบัข้าว เราจะท าต้มย า แกงเลียง ผกัในหม้อแกง
เดียวกนัจะอยูใ่กล้ๆ กนั นัน่คือหลกัท่ีหนึง่ หลกัท่ีสอง ส าคญัมาก เพราะเขาต้องขายผกัทัง้วนั เขาจะจดัผกัท่ี
โดนน า้ได้ให้อยู่ด้วยกนั ผกัท่ีโดนน า้ไมไ่ด้จะอยูห่่างออกไป เวลาฉีดน า้จะได้ฉีดเฉพาะท่ี 

อยากรู้วา่แม่ค้ากบันกัวิทยาศาสตร์ เขาใช้ทกัษะอะไรในการจดัผกั “ทกัษะการสงัเกตและการจดั
จ าแนก” อยากให้เราลองคิดอีกนิดเดียววา่ ทกัษะการสงัเกตและจ าแนกท่ีเราลองคยุกนัในวนันี ้เราสามารถเอา
ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของเราในเร่ืองอะไรบ้าง 
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 (แบง่ปันในกลุม่วา่จะน าทกัษะท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร – 5 นาที) 
 

 
 
 อยากขอให้ตวัแทนกลุม่เลา่ให้เพ่ือนฟังด้วยครับ 
 

  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ในกลุม่เราคยุกนัวา่ทกัษะการจ าแนกและสงัเกต อยา่งแรก เราจะกลบัไปแยกเสือ้ผ้า ตอนนีช้ดุ
ท างานกบัเสือ้ยืดปนปนกนัอยูใ่นกอง จะแยกเสือ้ผ้าท่ีเราใช้ประจ า เป็นชดุท างาน ชดุเลน่ แยกสี เสือ้ยืด เสือ้เชิต้ 
สอง เราจะแยกขยะ ขยะไหนท่ีเอาไปขายได้ ยอ่ยสลายได้ สาม ทกุคนจะมีกองหนงัสือเยอะแยะ ไมเ่คยแยกเลย 
อนัไหนเป็นหนงัสือการ์ตนู หนงัสือการสอน แผนการสอน คูมื่อ และข้อสดุท้าย ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรามี
เยอะเหลือเกิน ไมเ่คยจดั เราจะไปเรียง คิดวา่กลบัไปคงจะจ าแนกได้เป็นอย่างดี 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: หนึง่ เร่ืองการแยกขยะ ตอนนีส้ากลแยกออกเป็น ขยะเปียก รีไซเคลิได้ ไมไ่ด้ และขยะอนัตราย 
เราอาจจะต้องใช้ทกัษะการจ าแนก เพราะแม้แตแ่ก้วน า้แก้วเดียว มีทัง้หลอด ฝา แก้ว น า้แข็ง เราต้องเทให้ถกู
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ถงั สอง การจ าแนกเอกสารท่ีเข้ามา อาจจะเป็นเอกสารดว่น เอกสารท่ีสอน และการจ าแนกหนงัสือและของใช้
ในบ้าน บางคนจะเก็บของใช้ตามชอ่งในบ้าน เช่น สบูย่าสีฟันอยูช่อ่งนี ้ 
 
สิทธิชัย: ก่อนเราปิดคาบนี ้เราจะถอดบทบาทการเป็นนกัเรียนเม่ือสกัครู่ กลบัมาเป็นครูสกันิด มีโจทย์ให้
ชว่ยกนัคดิสองข้อ ซึง่จะน าทางเราในการออกแบบกิจกรรมในสองวนัท่ีเหลือครับ คือ  

หนึง่ การสอนของครูทัง้สองคนตา่งกนัอยา่งไร ตัง้แตเ่ปา้หมายการสอน อะไรเป็นคณุคา่ท่ีครูทัง้สองคน
ให้ มีอะไรบ้าง และแตกตา่งกนัอย่างไร  

สอง การสอนท่ีมีความหมายทัง้ส าหรับครูและนกัเรียนควรมีลกัษณะอย่างไร ไม่ได้ให้เลือก แตจ่ากเรา
ได้ลองท ากิจกรรมเม่ือสกัครู่ เรามีความคดิตอ่ยอดอะไรบ้าง วา่การสอนท่ีมีความหมายทัง้กบัครูและนกัเรียน
เป็นอย่างไร  
 
 (แตล่ะกลุม่แลกเปล่ียนเร่ืองโจทย์สองข้อ หนึง่ การสอนของครูทัง้สองคนตา่งกนัอย่างไร สอง การสอน
ท่ีมีความหมายส าหรับครูและนกัเรียนควรมีลกัษณะอย่างไร – 15 นาที) 
 
พักเบรก 
14.45-15.00 น. 
 

 
 
สิทธิชัย: ขอระดมความคิดนิดหนึง่ครับ อยากได้ฟังเสียงของแตล่ะกลุม่ท่ีได้คยุกนั ข้อแรก พวกเราคดิวา่การ
สอนของครูทัง้สองคนแตกตา่งกนัอย่างไร คณุคา่ท่ีครูทัง้สองให้กบัการสอน กระบวนการการสอน แม้กระทัง่
กระบวนการวดัและประเมินผลของครูทัง้สองคน แตกตา่งกนัอยา่งไรบ้าง 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: ครูคนแรกจะสงัเกตวา่มองอยา่งเดียว อา่นอยา่งเดียว ไมเ่ข้าสมองเลย ไมมี่กิจกรรมอะไร
เพิ่มเตมิ พอมาถึงการทดสอบ ก็มีความแปลกใจท่ีบางคนได้มากท่ีสดุ แตค่นอ่ืนๆ ได้สองบ้าง อะไรบ้าง เลยเกิด
ความคดิว่ามนัเป็นการเดา เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความทรงจ าอยา่งเดียว แต่ครูคนท่ีสอง เกิดอะไรมากมาย 
เร่ิมจากอะไรท่ีใช้ประสบการณ์ตวัเอง หนึง่ มีการใช้การเรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่ มีการแบง่ปันประสบการณ์ เป็น
ความรู้สว่นตวัท่ีเป็นผลท่ีได้ออกมา สอง แตพ่ออาจารย์บอกวา่ลองกลบัการ์ดดสูิ แล้วทกุคนเอาความรู้ของ
ตวัเองมาใช้ อย่างบางคนบอกวา่ท าเป็นชาร์ตเลย ทกุคนไมมี่ความรู้เก่ียวกบัชีวะเลย เลยเกิดการเรียนรู้ขึน้มา 
ถกูบ้างผิดบ้าง สะเปะสะปะมาก แตเ่ราชอบมาก เกิดความรู้ท่ีเกิดขึน้มาเอง และสงสยัตอ่ไปอีก เข้าไปใน
อินเทอร์เน็ตแล้วหาความรู้เพิ่ม ตดิใจมากวา่น่ีคือสิ่งท่ีเราต้องท า พวกเราไมไ่ด้ฟังอะไรครูเลย แตย่งัรวมหวักนั
คยุอยู ่คดิวา่เป็นจดุท่ีแตกตา่งกนัชดัเจน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จริงๆ ต้องบอกวา่ทัง้สองอย่างมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ท่ีครูคนแรกเข้ามาเลย คือสิ่งท่ีครูคนแรกลืม
ท าคือความแตกตา่งของผู้ เรียน ในห้องเรียนของเรามีความแตกตา่งของผู้ เรียนมากมายท่ีเกิดขึน้ มีทัง้เก่งทัง้
ออ่น และการใช้ค าอธิบายหรือค าศพัท์ของครู เดก็บางคนอาจจะเรียนรู้เร็วรู้ช้า ต้องการค าอธิบายเพิ่มเตมิ แต่
ครูคนแรกพอพดูจบก็ไปตอ่เลย แตเ่รามีค าถามตลอด มนัไมจ่บวา่เราจะต้องอยา่งไรตอ่ไป ซึง่เป็นสิ่งท่ีส าคญั
มากส าหรับการสอนเดก็เล็กๆ ม.1 ม.2 ถ้าคณุมีเปา้หมายไมช่ดัเจน output ท่ีคณุได้รับก็เป็นอีกแบบหนึง่ แต่
ข้อดีของครูคนแรกคือการให้ผู้ เรียนฝึกรู้จกัสร้างความรู้ด้วยตวัเอง ซึง่อาจจะเป็นสิ่งท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เขาต้องการให้ผู้ เรียนรู้จกัสร้างความรู้ด้วยตวัเอง รู้จกัตีความรู้ขึน้มาด้วยเองก่อนท่ีจะไปถามผู้ อ่ืน ถ้าไมไ่ด้จริงๆ 
ครูจะเป็นผู้ให้ค าตอบตรงนัน้  

ส าหรับครูคนท่ีสอง ชอบตรงท่ีมีการดงึประสบการณ์เดมิของครูเองแล้วคอ่ยดงึเข้าสูบ่ทเรียน สิ่งส าคญั
ท่ีสดุ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนกระหายอยากจะเรียนรู้ ตอนท่ีใช้ค าถามวา่ นกัเรียนเคยสงสยัไหม เห็นวา่อยา่งไร 
เป็นจดุส าคญัท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สกึวา่เรายงัไมรู้่ พอมาสูก่ระบวนการกลุม่ ได้สร้างปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัภายในกลุม่ 
คือคนท่ีเก่งก็ช่วยคนท่ีออ่น ครบเลยทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัร่วมมือกนัและกนั ยงัสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ เราเข้าใจเพื่อน เป็นกรณีบงัคบัท่ีทกุคนต้องวางมือถือลงแล้วมาชว่ยจ าแนก  

ข้อเสียของครูคนแรกคือการวดัประเมินผล จริงๆ แล้วในห้องเรียนของครูคนแรก วดัความรู้ความจ า
อยา่งเดียว ทัง้ๆ ท่ีทฤษฎีมีหลายขัน้มาก อาจจะให้ผู้ เรียนวิเคราะห์สงัเคราะห์ อาจจะเพิ่มเตมิสว่นนีไ้ป รวมถึง
อาจจะให้เพ่ือนประเมินเพื่อน หรือคนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม หรือผู้ เรียนประเมินตวัเอง ก็สามารถท าได้ หรือ
สะท้อนการเรียนรู้ผ่านเป็นโครงการหรือสิ่งท่ีเขาถนดั จะดียิ่งขึน้ 
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สิทธิชัย: คิดวา่เปา้หมายในการสอนของครูทัง้สองคนตา่งกนัอยา่งไร คดิวา่คนแรกอยากให้เกิดอะไร คนท่ีสอง
อยากให้เกิดอะไร 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมคดิวา่ครูสองคนมีเปา้หมายตา่งกนั คนแรกมีเปา้หมายเพ่ือจะให้นกัเรียนเอาความรู้ท่ีได้จาก
การหาความรู้ด้วยตวัเองไปท าข้อสอบ แตค่รูคนท่ีสองเป็นสร้างความรู้แบบค้นพบโดยนกัเรียนเอง ในหวัผมไมมี่
ความรู้เก่ียวกบัชีวะเลย พอครูคนท่ีสอง เราก็เรียงตามท่ีเราคดิวา่นา่จะอยูก่ลุม่นี ้ๆ  ตามลกัษณะของมนั แตพ่อ
เราเรียงตามวิทยาศาสตร์ หงายออกมาแล้ว ทัง้สองอนัคล้ายกนัเลย เหมือนการค้นพบวา่ เวลาแม่ค้าเอาไปขาย 
เขาอาจจะเรียงตามหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีอาศยัการสงัเกตและตัง้ช่ือให้มนั แตแ่ม่ค้าจะดตูามคณุสมบตัิของผกัแต่
ละชนิด 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: มีค ากลา่วท่ีวา่สอนคณิตศาสตร์ เดก็จะเก่งคณิตศาสตร์ ครูคนแรกสอนเร่ืองการจ าแนกพืช เดก็
ก็จะรู้เร่ืองการจ าแนกพืช แตก่ารสอนของครูคนท่ีสอง จะได้เร่ืองทกัษะชีวิตด้านอ่ืนด้วย ตอนสรุป ไมเ่ห็นมีใคร
บอกวา่จะเอาความรู้ไปใช้เร่ืองการค้าขาย แตเ่ราพดูเร่ืองไปจดัระเบียบห้อง ไปแยกประเภท แสดงวา่ เดก็ท่ี
เรียนผา่นกระบวนการจากครูคนท่ีสอง นอกจากจ าแนกพืชแล้ว ยงัคิดตอ่ยอดใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: มองวา่ครูสองคนนีมี้เปา้หมายเหมือนกนั อยากให้เดก็เรียนรู้เร่ืองการจ าแนกพืช แต่
กระบวนการตา่งกนั ครูคนท่ีสอง ด้วยความท่ีเขาใช้ค าถาม เลยเกิดการเรียนรู้บางอยา่งท่ีดงึความรู้เดก็ออกมา
โดยอตัโนมตั ิครูเขาไมไ่ด้ตัง้ใจวา่พอเรียนรู้แล้วจะต้องเอาไปจดัไฟล์ แยกขยะ แต่เกิดจากตวัผู้ เรียน ซึง่ดีมาก 
เพราะครูใช้ค าถามน า 
 
สิทธิชัย: ขยบัไปข้อท่ีสอง ถ้าเราอยากจะออกแบบการเรียนรู้สกัหนึง่ชิน้ท่ีมีความหมายส าหรับตวัเราเองและ
นกัเรียนด้วย ควรจะมีลกัษณะอยา่งไรบ้าง เพ่ือให้เป็นกรอบแนวคดิของพวกเราในการลงพืน้ท่ีและออกแบบ
กิจกรรมของพวกเราในสามวนันี ้อาจจะโฟกสัเพื่อให้พวกเราคิดได้ง่ายขึน้ โดยการดท่ีูคณุลกัษณะวา่ คณุครู
ควรจะเป็นอย่างไร นกัเรียนควรจะเป็นอยา่งไร เนือ้หาควรจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้โฟกสัขึน้ แตถ่ามวา่ เนือ้หามา
จากไหน  

ขอเลา่นิดหนึง่วา่ ถ้าใครเคยอา่นหนงัสือ กล้าทีจ่ะสอน ของ พาร์กเกอร์ ปาล์มเมอร์ มีข้อเขียนหนึง่ท่ีผม
ประทบัใจมากวา่ ในชีวิตความเป็นครู การจะสอนหนงัสือในห้อง นา่จะเกิดจากการถกัทอความสมัพนัธ์สาม
เร่ืองนีคื้อ ความเป็นตวัครู เนือ้หาท่ีครูสอน และนกัเรียน ถ้าเราสามารถเช่ือมโยงสามเร่ืองนีเ้ข้าด้วยกนัได้ คาบ
เรียนนัน้การเรียนการสอนนา่จะมีคณุคา่และความหมายมากขึน้ เลยเอาตรงนีม้าเป็นตวัโฟกสัให้พวกเราระดม
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สมองกนัวา่องค์ประกอบท่ีควรจะมีอยูใ่นสามเร่ืองนีคื้ออะไรบ้าง แตไ่มไ่ด้คดิว่าเอามาเป็นกรอบนะครับ จะมาก
ไปกวา่นีก็้ได้ แตเ่ขียนสามอย่างนีไ้ว้เป็นสารตัง้ต้นก่อน คิดวา่การสอนท่ีมีความหมายทัง้ส าคญัครูและนกัเรียน
ควรมีลกัษณะอย่างไร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีนา่สนใจคือ ทกุคนบอกว่าให้เด็กและครูมีสว่นร่วม แต่บางทีสว่นร่วมก็เหลวเป๋ว เพราะไม่
เกิดการเปล่ียนแปลง แตคี่ย์เวิร์ดคือมีสว่นร่วมและสร้างการเปล่ียนแปลงทัง้ตวัครูและเดก็ ต้องมีการติดตามทัง้
ก่อนและหลงั อาจเป็นแคก่ารพดูคยุ และถ้าสร้างการเปล่ียนแปลงได้จากตวัเดก็ มนัจะเช่ือมทัง้ตวัเขากบัเพ่ือน
เขา กบัคนอ่ืนๆ กบัชมุชนและครอบครัวของเขาได้ เลยคิดวา่ถ้าครูเปล่ียน ไมไ่ด้คิดแคว่า่สอนแล้วสอนไปเลย 
แตท่ าอยา่งไรให้น่ีคือครัง้หนึ่งในชีวิตท่ีเขามาเจอเรา แล้วเขาจะเปล่ียนแปลง เราจะเป็นจดุเปล่ียนของกนัและ
กนั นา่จะเกิดการตอ่ยอดหลายๆ อยา่ง 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมมองวา่การเรียนและการสอนท่ีมีความหมาย ต้องเป็นการเรียนการสอนท่ีเกิดค าถามอยู่
เร่ือยๆ แล้วจะเกิดอะไรขึน้ จะเกิดอะไรตอ่ไป จะน าไปสูก่ารหาค าตอบ แล้วความรู้ใหมจ่ะเกิด ตวัครูจ าเป็นต้อง
ค้นคว้าเพิ่มเตมิเพ่ือมาแลกเปล่ียนกบัเขา จะท าให้เกิดการพฒันาทัง้ตวัเดก็และครูและการศกึษาของเราด้วย 
 
สิทธิชัย: การเรียนการสอนท่ีก่อให้เกิดความอยากอยากเห็นไปเร่ือยๆ เกิดค าถามขึน้มาแล้วอยากจะสืบค้น 
เปิดโลกของเราไปเร่ือยๆ ไมไ่ด้จบท่ีคาบเรียนนัน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: สิ่งหนึง่ท่ีผมคดิว่าส าคญัคือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนในห้องเรียน ไมใ่ชแ่คก่ารมี
สว่นร่วม แตห่มายถึงท าอยา่งไรให้เดก็สมัพนัธ์กบัเราได้ เหมือนเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัท่ีเด็กสามารถจะตอบค าถาม
โดยไมรู้่สกึวา่จะโดนครูด ุถ้าตอบผิด หรือเพ่ือนดา่วา่โง่ท่ีตอบไมไ่ด้ แตก่ารความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน
ในแตล่ะแบบ ไมใ่ชรู่ปแบบส าเร็จรูปท่ีทกุคนจะเอาไปใช้ได้ผลเหมือนกนั ครูแตล่ะคนจะมีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัเองกบันกัเรียนแตกตา่งกนัและใช้ได้ไมเ่หมือนกนั คือตอ่ให้ผมใช้รูปแบบของครูเป๊ียก ผมอาจจะล้มเหลวก็ได้ 
มนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของครูกบันกัเรียนมากกว่า แตค่วามสมัพนัธ์ท่ีเรามองนกัเรียนเป็นหุ้นสว่นในการ
เรียนรู้ร่วมกนั เป็นรากฐานส าคญั 
 
สิทธิชัย: เป็นจดุส าคญัมากๆ ท่ีจะท าให้เสียงทกุเสียงในห้องเรียนได้ยินได้ คือเปิดโอกาสให้ทกุคนแสดงความ
คดิเห็นได้ มีคีย์เวิร์ดนิดหนึง่ว่า ขึน้อยูก่บัค าถามท่ีเราใช้ในห้องเรียนด้วย เพราะค าถามหรือโจทย์ท่ีจะเอือ้ให้ทกุ
คนสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นได้โดยไมต้่องกลวัผิด น่าจะมีลกัษณะอยา่งไร 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: ... การดงึเอาประสบการณ์ท่ีเขาท ามา อยา่งไรก็ถกู ท าให้เดก็มัน่ใจว่าเขาจะไมผ่ิดแนน่อน 
เพิ่มเตมิอีกวา่ ในกระบวนการสร้างห้องเรียนท่ีมีความหมายกบันกัเรียน นา่จะต้องดงึให้เข้ากบัประสบการณ์
ชีวิตของเขาหรือใกล้เคียงท่ีสดุ ถ้าตวัเรายึดแตต่วัเนือ้หา จะแคใ่นหนงัสือ ไมมี่อะไรท่ีเป็นสว่นชีวิตจริงของเขา
เลย เขาแคท่อ่งได้วา่คืออะไร แตเ่ขาจะไมรู้่นอกเหนือจากนีว้า่ ถ้าเขาไปตลาดแล้วเจอแบบนี ้แมค้่าจดัผกั
อยา่งไร เขาเอาทกัษะการสงัเกตและจ าแนกไปใช้อยา่งไรในชีวิตของเขาบ้าง สิ่งเหลา่นีจ้ะสร้างความหมาย
ให้กบัครูและนกัเรียนได้มากขึน้ 
 

 
 
สิทธิชัย: จริงๆ เป็นหวัใจหลกัท าอยา่งไรให้การเรียนการสอนของเราเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของนกัเรียน ถ้าเขามี
ประสบการณ์เข้ามาเก่ียวกบัการเรียนการสอน เขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เวลาเราถามค าถามแล้วเดก็
ไมต่อบ อาจเป็นได้หลายเหตผุล ไมใ่ชว่า่เดก็ไมก่ล้าตอบ เพราะกลวัผิด แตเ่พราะไมมี่ประสบการณ์ใดๆ กบั
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัค าถามเลย แตถ้่ามีหลกัให้นะ จดักลุม่ได้เลย หรือปลายเปิดท่ีสอดคล้องกบัชีวิตจริง ดงึให้
ผู้ เรียนมีความสว่นร่วมกบั แล้วได้ยินแว่วๆ ว่าค าถามปลายเปิด คืออะไรครับ เปิดส าหรับอะไร ... ค าตอบมีได้
หลากหลาย ไมไ่ด้ตอบวา่ใช่หรือไมเ่ทา่นัน้ ... แปลวา่มีค าตอบส าหรับปัญหาได้หลายค าตอบ ไมต่ิดกบัค าตอบ
ใดค าตอบหนึง่ สมมตุเิราจะยึดสามข้อนีไ้ว้ก่อน  
 หนึง่ นา่จะเกิดจากความร่วมมือกนั ฝึกทกัษะบางอยา่งขึน้ สอง โจทย์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมาจาก
ประสบการณ์จริง เร่ืองจริง เป็นประเดน็ทางสงัคม ประเด็นท่ีอยูใ่นโลกความเป็นจริง แล้วมาเช่ือมโยงกบัเนือ้หา
ท่ีเราสอน สาม ปัญหาท่ีเราเอามาสอนควรเป็นปัญหาปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการตอบค าถาม เข้า
สูก่ารเรียนรู้ได้ทกุคน ไมจ่ ากดัเฉพาะคนเรียนเก่ง ถ้ามีองค์ประกอบประมาณนี ้ห้องเรียนจะมีความหมายขึน้ทัง้
กบัตวัครูเองและนกัเรียน  
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ก่อนท่ีพวกเราจะไปลงภาคสนาม ผมมีอีกเคร่ืองมือหนึง่ท่ีอาจจะท าให้เราท างานง่ายขึน้ เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีพวกเราพยายามจะคิดวา่ ถ้าเราอยากจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้จบในหน้าเดียว นกึตอนเขียนแผน
ออกใชไ่หม ท่ีต้องไลไ่ปตามหวัข้อ หวัข้อแรกคือมาตรฐานและตวัชีว้ดั มนัจะล็อกเรามาก ท าให้เราออกแบบ
อะไรไมไ่ด้เลย  

เราก็คิดวา่ สิ่งท่ีอยู่บนกระดาน หวัข้ออาจจะไมแ่ตกตา่งจากแผนการสอนเทา่ไหร่ เพียงแตเ่ราท าให้อยู่
ในหน้าเดียวกนั เพ่ือเวลาออกแบบจะได้เช่ือมโยงกนัง่าย เพราะบางทีเราไมไ่ด้เร่ิมต้นจากตวัชีว้ดัเสมอไป บางที
เราเจาะประเด็นบางอยา่งท่ีนา่สนใจ อยา่งผมเจอแผงผกั ผมหยิบขึน้มา หรือบางคนไปอบรมอะไรมานา่สนใจ 
เร่ิมจากกิจกรรมก่อนแล้วโยงไปวา่เข้ากบัตวัชีว้ดัไหนได้บ้าง 
 ข้อแนะน า มีจดุท่ีเราสามารถเร่ิมได้ง่ายๆ อยูส่ามจดุ เราให้แตล่ะกลีบแทนเร่ืองท่ีเราจะต้องคิด บอก
ก่อนว่ามีเร่ืองอะไรบ้าง อยา่งกลีบนีเ้ราเขียนวา่คีย์เวิร์ด ทกุแผนการสอนจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ เชน่ การจ าแนกผงัเม่ือ
สกัครู่ คีย์เวิร์ดท่ีผมอยากจะสอนคือเร่ืองของการจ าแนะและการสงัเกต การจดักลุม่สิ่งมีชีวิตทางวิทยาศาสตร์ 
ยงัไมรู้่วา่จะสอนอยา่งไร แตน่ี่คือหวัใจท่ีผมจะสอน  

ถดัขึน้ไป เขียน generate problem คือปัญหาในโลกจริงท่ีเราจะโยงคีย์เวิร์ดเหลา่นีเ้ข้าไปได้ มี
อะไรบ้าง เชน่ ไปตลาดแล้วเจอแผงผกั เขามีการจดัผกัขึน้ชัน้ นัน่เป็นประเด็นท่ีเราทดเอาไว้วา่ดงึมาสอนได้ คือ
ให้นกัเรียนจดัจ าแนกผกัว่าเขาจะจดักลุม่ผกัอยา่งไรได้บ้าง  

จริงๆ ถ้าเราคดิสองเร่ืองนีไ้ด้แล้ว ผมแนะน าให้มาคิดตรงกลางเลยวา่ เราอยากให้บทเรียนนีมี้
จดุประสงค์อะไร ต้องการให้นกัเรียนเรียนรู้เร่ืองอะไร อยา่งครูคนท่ีสอง หนึง่ ต้องการให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะการ
สงัเกตและจดัจ าแนก สอง ให้เขารู้หลกัการจ าแนกสิ่งมีชีวิตของนกัวิทยาศาสตร์ เป็นผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีอยาก
ให้นกัเรียนได้  

พอเราเห็นสามสว่นนีส้อดคล้องกนัแล้ว จะง่ายส าหรับการออกแบบกิจกรรมตอ่ เราอยากให้เขาฝึก
ทกัษะการจดัจ าแนกและเร่ืองกลุม่สิ่งมีชีวิต เราจะยกสถานการณ์แผงผกั แล้วออกแบบขัน้ตอนกิจกรรมจะมี
อะไรบ้าง เป็นขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ ซึง่มีรายละเอียดปลีกยอ่ยข้างบน ผู้ เรียนท่ีเข้ามาเป็นผู้ เรียนระดบัไหน 
เรามีพืน้ท่ีอยา่งไร มีอปุกรณ์อะไรบ้าง เป็นรายละเอียดท่ีเราจะใสใ่นขัน้ตอนการจดักิจกรรม เชน่ ผมต้องเตรียม
ตวัอยา่งพืชตา่งๆ เตรียมแวน่ขยาย ฟลิปชาร์ต  

อีกฝากหนึง่ของดอกไม้ เขียนวา่ประสบการณ์ของนกัเรียน เป็นสว่นหนึง่ท่ีแผนการสอนของเราไมมี่ 
เวลาเราเขียนแผนการสอน เราจะเขียนแคว่า่ขัน้ตอนการสอนมีอะไร แตเ่ราไมค่อ่ยนึกวา่ผู้ เรียนจะรู้สกึอย่างไร
ระหวา่งท่ีเราสอน เราจะบอกแตส่ิ่งท่ีครูท า แตเ่ราเช่ือวา่การออกแบบการสอนท่ีมีความหมายส าหรับผู้ เรียน เรา
ต้องคิดเผ่ือผู้ เรียนด้วยวา่ มีความรู้สกึ ความคดิอย่างไร ประสบความยากล าบากตรงไหนบ้างท่ีเราวางแผนไว้ให้
เขาเจอ เพราะผู้ เรียนจะเรียนรู้สิ่งตา่งๆ จากความยากล าบากน่ีแหละ วา่จะจดักลุม่อยา่งไร คยุกนัไปไมล่งตวัสกั
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ที เช่ือไหมวา่น่ีเป็นจดุท่ีสร้างการเรียนรู้ได้ เราออกแบบไว้เลยวา่เราต้องการให้ผู้ เรียนระหวา่งการเรียนการสอน
อยา่งไร รู้สกึอย่างไร รู้สกึสงสยัตอนต้น รู้สกึถึงความยากล าบากตอนกลาง เม่ือคล่ีคลายได้แล้วเกิดความรู้สึก
เบกิบาน วา่ไป  

สดุท้าย มาคิดตอ่ว่าเราจะประเมินผลการเรียนรู้อยา่งไร ส าหรับครูท่ีสอง เขาใช้วิธีให้นกัเรียนถ่ายรูป
แล้วโพสต์ใสเ่ฟซบุ๊ก ซึง่เขาจะกลบัไปดทีูหลงัวา่แตล่ะกลุ่มจดักลุ่มพืชอยา่งไรบ้าง เป็นวิธีการท่ีเราคิดวา่จะใช้ใน
ชว่งเวลาท่ีมีผู้ เรียนจ านวนมาก 

แนะน าวา่ ตอนไปลงพืน้ท่ี เราอาจจะดแูคว่่า ประเดน็ปัญหาในวดัหรือตลาดสด มีเร่ืองอะไรท่ีเราหยิบ
จบัมาสอนในเนือ้หาท่ีเราสอนได้บ้าง มีคีย์เวิร์ดอะไรในประเดน็เหลา่นัน้ แล้วผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีเราอยากจะ
สอนคืออะไร  

ชว่งภาคค ่า เรามาขยายความกนัตอ่อีกทีวา่การออกแบบการเรียนรู้จะเป็นอะไรได้บ้าง มีค าถามไหม
ครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ตอนลงพืน้ท่ีตลาด เราสามารถหยิบจบัเป็นวิชาอะไรก็ได้ เร่ืองอะไรก็ได้ ทกัษะอะไรก็ได้ เวลา
เราสอน เราจะหยิบสถานการณ์อะไรมาก็ได้ ไม่ต้องเป็นสาระวิชา  
 
สิทธิชัย: เราท างานร่วมกนั 4-5 คน ซึง่เป็นคละวิชา ลองดวูา่จะหยิบประเดน็ไหนมาสอนร่วมกนัได้ ได้หมดเลย
ครับ แตห่นึง่กลุม่ท าเร่ืองเดียว ชว่ยๆ กนั ... เราออกจากรอยลั เจมส์ เลีย้วขวาเพ่ือจะไปท่ีมหิดล แล้วตรงอย่าง
เดียว ข้ามสะพาน เจอสามแยก แล้วเลีย้วซ้าย ตลาดจะอยูซ้่ายมือ มีจดุสงัเกตเป็นหลงัคาสีเหลือง มีท่ีจอดรถ
ข้างถนนหรือเข้าไปจอดในตลาดก็ได้ 

เราจะไปหาประเดน็การสอนท่ีเก่ียวกบัชีวิตจริง ใครจะถ่ายรูปมา ถ่ายคลิปมา จดบนัทึกมา ได้หมด 
ใกล้ตลาดจะมีวดัอยู่ด้วย สามารถเดนิเลน่ได้ ... จะสอนวิชาใดวิชาหนึง่ หรือบรูณาการก็ได้  
 เวลาท่ีจะใช้ ไปด ูไปเก็บข้อมลู แล้วกลบัมาทานข้าวเย็นท่ีน่ีหรือท่ีตลาดก็แล้วแต ่เราจะมาเจอกันท่ีน่ี
ตอน 18.30 น.  
   
 (ทกุคนลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อหาประเดน็การสอนจากประสบการณ์ชีวิตจริง) 
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พักรับประทำนอำหำรเยน็ 
18.00-18.30 
 
จิรวุฒ:ิ อยากชวนเช็คแบตเตอรีในตวัเองวา่มีพลงังานมากขนาดไหน ... ก่อนท่ีเราจะท ากิจกรรมภาคค ่า มาท า
กิจกรรมรีเฟรชกนัหนอ่ย จบัคูก่บัเพ่ือนข้างๆ ครับ แล้วสลบักนับีบนวดให้เพ่ือนร่างกายผอ่นคลาย  
 
 (กิจกรรมยืดเส้น 4 ท่า – 5 นาที) 
 

  
 
สิทธิชัย: ผมอยากจะเร่ิมภาคค ่าด้วยการสรุปชว่งบา่ยก่อนไปตลาดกนัมา อ.มะโหนกวาดภาพสรุปให้วา่การ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกบันกัเรียนและครู นา่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แกท าไฮไลตไ์ว้สามจดุท่ี
เราจะยดึตอ่ไปได้ หนึง่ มีเร่ืองโจทย์ท่ีเราจะเอามา มีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หา เป็นประสบการณ์จริงท่ีผู้ เรียน
สามารถจะเช่ือมโยงได้ สอง สว่นค าถามท่ีครูใช้เพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นการเรียนรู้ ควรเป็นค าถามปลายเปิด เพราะ



 หน้า 29 / 135 

จะชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ค าตอบหลากหลาย
ได้ และสดุท้าย กิจกรรมควรสร้างให้เกิดการท างานร่วมกนั  
 พอเราไปลงตลาด เราลงไปหาสิ่งท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงของเดก็ แล้วคิดในเร่ืองของค าถามปลายเปิด 
สว่นกิจกรรม เราจะมาท ากนัตอ่ในค ่านี ้แตก่่อนจะไปท ากิจกรรม มีข้อมลูเพิ่มเตมิเป็นตวัอยา่งอีกนิดหนึง่ เป็น
ประสบการณ์ท่ีเราท ากนัท่ีโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศกึษาศาสตร์  

อ.ช้างจะมาเลา่ให้ฟังวา่สิ่งท่ีเราท าไปแล้วมีอะไรบ้าง ลองดวูา่จากตวัอย่างเหลา่นี ้เราเอามาออกแบบ
แตล่ะกลุม่วา่หน้าตาจะเป็นอยา่งไร 
 

 
 
ไอยเรศ: วนันี ้สิ่งท่ีน ากิจกรรมมาให้อาจารย์ได้ด ูเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้ เรียนและครูผู้สอนมี
กิจกรรมร่วมกนั และได้น าเอาสว่นหนึง่ของชีวิตมาใช้และเช่ือมโยงกบัองค์ความรู้ตา่งๆ ย้อนหลงักลบัไป
ประมาณ 6 เดือนท่ีแล้ว มีละครเร่ืองหนึง่ดงัมาก นกึออกไหมครับ “บพุเพสนันิวาส” ทกุคนตอบได้หมดเลย ใน
เร่ืองนีจ้ะมีประโยคหนึง่ท่ีพดูกนัทัง้ประเทศ คือ “ออเจ้ามาจากไหน” ประโยคนีป้ระโยคเดียว เราสามารถเอามา
ใช้สอนในวิชาสงัคมเร่ืองหนึง่ ลองทายดวูา่เร่ืองอะไร “พงศาวดาร” ใกล้เคียง มีเร่ืองอ่ืนอีกไหมครับ เราเอามา
สวมทบัเลยว่า “คนไทยมาจากไหน” ท่ีสอนในวนันัน้ เดก็รู้สกึต่ืนเต้น เพราะเขารู้สกึอินกบัละครเร่ืองนีม้าก เขา
สามารถบอกเลา่ตวัละครในเร่ืองบพุเพสนันิวาสได้ทกุตวั ละครตวัไหนมีความส าคญัอยา่งไร บคุลิกของตวั
ละครเป็นอยา่งไร เราเลยหยิบความทรงจ าของเขา มาลองดสูิวา่ ถ้าเราสอนเร่ืองคนไทยมาจากไหน จะ
เช่ือมโยงไปอยา่งไรได้บ้าง  

เม่ือเราถามว่า “ออเจ้ามาจากไหน” เราก็ให้เขาเป็นออเจ้า เร่ิมกิจกรรมด้วยการให้เขาจบัคูก่บัเพ่ือน คยุ
กนัวา่แตล่ะคนเป็นใครมาจากไหน โดยเร่ิมขัน้ท่ีหนึง่คือ ให้เขาบอกเพ่ือนวา่เขามีพ่ีน้องก่ีคน แล้วเขาเกิดท่ีไหน 
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ภมูิล าเนาเดมิ ปัจจบุนัท าอะไรอยู ่ซึง่เดก็ๆ เป็นนกัเรียน ช่วงนัน้คยุกนัสนกุสนามวา่ ใครมีพ่ีน้องก่ีคน เป็นผู้หญิง
ผู้ชาย แตล่ะคนอยูท่ี่ไหนบ้าง  

แล้วเราชวนเขาพดูวา่ถ้าเราจะเพิ่มขึน้ไปอีกรุ่นหนึง่ เป็นรุ่นของพอ่แม ่เราแทนด้วย G+1 ความวุน่วาย
เร่ิมบงัเกิด เพราะเขาล้อช่ือพอ่ช่ือแมก่นั สมยัก่อนเราคงเป็นแบบนัน้ทกุคน แตต่รงนีเ้ราจะบอกเดก็วา่จะไมล้่อ
ช่ือพอ่ช่ือแม่กนั แตเ่ราจะถามวา่พอ่แมแ่ตล่ะคนเป็นใครมาจากไหน เราจะได้เห็นความหลากหลาย จากเดก็
สาธิตฯ ท่ีมีภมูิล าเนาอยูร่อบๆ ปทมุธานีและอยธุยา ตอนนีเ้ร่ิมเห็นความหลากหลายของจงัหวดัท่ีพอ่แมเ่ขามา 
รวมถึงอาชีพ  

เราชวนคยุอีกวา่ นอกจากรุ่นพอ่แมข่ึน้ไปอีกหนึง่รุ่น เป็น G+2 เป็นรุ่นคณุตาคณุยาย ข้อมลูไมค่อ่ยจะ
มีแล้ว รู้จกัช่ือคณุปู่ คณุยา่ แตเ่ร่ิมไมรู้่วา่คณุปู่ คณุยา่ท าอาชีพอะไร เขาจะนัง่เงียบๆ คอ่ยๆ นึก บางคนโทรถาม
พอ่หาแมเ่ลย เราจะให้เด็กใส่ข้อมลูของแตล่ะคนเข้าไป  

ยากขึน้ไปอีก เราชวนคยุไปอีกวา่เขาสามารถบอกได้ไหมว่าบรรพบรุุษท่ีเป็นคณุทวด ไมว่า่จะเป็น
ผู้หญิงผู้ชาย เร่ิมโทรหาพอ่กบัแม ่พอ่กบัแมก็่ตอบไมไ่ด้ ก็เร่ิมโทรหาพอ่ของพอ่ของแม่อีก ไลน์เร่ิมเด้ง 
โทรศพัท์มือถือเร่ิมจาระหวัน่ สดุท้ายบางคนได้ข้อมลู บางคนไมไ่ด้ข้อมลู เม่ือสิ่งท่ีเราได้คือ เดก็ได้ใช้
ประสบการณ์จริงของตวัเองมาเลา่ให้กบัเพ่ือนๆ ฟัง  

เม่ือเราได้แผนผงัเครือญาตเิล็กๆ ของเขา เราจะเร่ิมให้เขาจกัลุม่ 4 คน เลา่ให้ฟังวา่ครอบครัวของตวัเอง
เป็นใคร มาจากไหน ให้เขาสงัเกตวา่ สิ่งท่ีเห็นจากตาราง มีความเหมือน มีความแตกตา่งกนัอย่างไรบ้าง เขาจะ
นัง่คยุกนั บางคนบอกวา่ สิ่งท่ีเหมือนกนัคือมีพ่ีน้องเทา่กนัสามคน พ่อแมม่าจากจงัหวดัเดียวกนั คณุทวดมา
จากตา่งประเทศ สว่นใหญ่มาจากจีน บางคนมาจากลาว บางคนมาจากไต้หวนั มีหมดเลยครับ เขาจะสนกุกบั
การพดูคยุเร่ืองราวครอบครัวของเขาพอสมควร  

จากแผงผงันี ้เรามีกิจกรรมให้เขาเอาสติก๊เกอร์สีตา่งๆ แตล่ะรุ่น ไปแปะตามแผนท่ีท่ีให้เขาไว้ จะเห็น
ความหลากหลายของท่ีมา สีแดงเป็นกระจกุท่ีปทมุธานี แทนตวัเขา สีเขียว สีเหลือง สีน า้เงิน เป็นสติก๊เกอร์แทน
ครอบครัวแตล่ะรุ่น คณุพอ่แม ่ปู่ ยา่ ทวดผู้หญิงผู้ชาย จากสติก๊เกอร์ เราชวนเขาคยุอีกวา่เห็นอะไรบ้าง เขาพดูวา่
เห็นความหลากหลายของคนท่ีมา ของคนท่ีคดิวา่จากท่ีเขาคิดวา่แคเ่ป็นคนปทมุธานี แต่จริงๆ แล้ว กว่าจะมา
เป็นคนปทมุธานี บรรพบรุุษของเขามาจากหลายท่ี  

คีย์เวิร์ดส าคญัคือความหลากหลายและการอพยพ ซึง่ตรงกบัคอนเซปต์ของคนไทยมาจากไหน ถ้าเรา
ไปถามเดก็หรือรุ่นของเราเอง ทฤษฎีวา่ด้วยชาตไิทยหรือคนไทยมาจากไหน ทกุคนจะบอกวา่มาจาก
เทือกเขาอลัไต แคน่ัน้จบ ไม่มีการอธิบายว่ามาด้วยเหตผุลอะไร มาอยา่งไร ท าไมต้องมาท่ีน่ี จบแคห่นึง่ทฤษฎี 
จากท่ีเราตัง้โจทย์วา่คนไทยมาจากไหน ด้วยค าถามวา่ออเจ้ามาจากไหน สามารถเช่ือมโยงชีวิตเขากบัแนวคดิ
หลกัท่ีต้องการจะถ่ายทอดวา่คนไทยมาจากไหนได้  
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จากนัน้เราคอ่ยให้เขาลองโยงวา่มีการเคล่ือนย้ายอยา่งไรบ้าง ตามท่ีเขาให้ข้อมลูเรามา ตอบเรามาวา่
เกิดความหลากหลายและการเคล่ือนย้าย เขาจะชว่ยกนัโยง เราจะในแผนท่ีแตล่ะกลุม่เห็นเส้นระโยงระยางกนั
ไปหมด  
 พอเราพดูเร่ืองการโยกย้ายกนัแล้ว เราชวนคยุไปอีกวา่ แตล่ะครอบครัวของเขามีอะไรท่ีโดดเดน่หรือ
แตกตา่งกนับ้าง เขาพดูเร่ืองภาษา มีพดูภาษากลาง ภาษาอีสาน ภาษาเหนือ ภาษาใต้ แล้วผมถามว่าภาษาท่ี
แตกตา่งเพราะอะไร เขาตอบวา่สาเหตท่ีุแตกตา่งกนัเพราะพอ่แมข่องเขาไมใ่ชค่นกรุงเทพฯ คนปทมุธานี เราจะ
ขยีท้นัที น่ีเป็นเร่ืองของการอพยพ การท่ีคนเดินทางจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่ สิ่งหนึง่ท่ีเขาไมท่ิง้คือการส่ือสาร 
ภาษา น าไปสู่วฒันธรรมตา่งๆ แล้วก็ชวนคยุ สนกุสนานมาก เด็กจะตอบว่าครอบครัวของเขาแตกตา่งจาก
ครอบครัวอ่ืนๆ อยา่งไรบ้าง เขาพดูเร่ืองอาหาร เคร่ืองแตง่กาย พิธีกรรม วฒันธรรม ท่ีอยูอ่าศยั ความเช่ือด้วย 
บางคนในบ้าน เขาบอกวา่มีอะไรไมรู้่เป็นเหมือนเจดีย์เล็กๆ ไว้ท่ีหิง้พระ เพ่ือนบางคนบอกวา่กระดกูปู่  มีความ
เช่ือเร่ืองพทุธศาสนา มีเร่ืองเลา่วา่บางครอบครัวพอ่แมจ่ะมีนิทานท่ีเลา่ให้ฟังก่อนนอน เป็นนิทานท่ีแตกตา่งกนั 
ผมชวนคยุว่ามีอะไรบ้าง เขาบอกได้แคช่ื่อเร่ือง แตเ่นือ้เร่ืองเขาจ าไมไ่ด้ มีนิทาน ต านานหลายอยาง  

จากตรงนี ้ท าให้เราโยงถามอีกครัง้วา่ ตกลงวา่ “ออเจ้ามาจากไหน” หนึง่ เขาได้เห็นว่าบรรพบรุุษของ
เขาอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน สอง การท่ีเขามาตัง้ถ่ินฐานท่ีกรุงเทพฯ อยธุยา ปทมุธานี ถ้าเราต้องการจะบอกเขา
วา่ ครอบครัวเขามาจากไหน ประเดน็ตา่งๆ ท่ีจะบอกได้วา่พวกเขามาจากไหน และจากประเดน็หลกัๆ พวกนี ้
น าไปสูก่ารเช่ือมโยงบทเรียนวา่คนไทยมาจากไหน เพ่ือจะให้เป็นประเดน็ตัง้ต้นในการอธิบายทฤษฎีตา่งๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองคนไทยมาจากไหน เพราะพวกนีถื้อเป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม 
 เราชวนเขาคยุวา่ ข้อสงัเกตจากการก าหนดจดุพืน้ท่ี การรวมกลุม่ของผู้คนมาจากหลากหลายพืน้ท่ี มี
การเคล่ือนย้ายตลอดเวลา เกิดความหลากหลายของกลุ่มคน ท่ีส าคญัต้องอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ น่ีเป็น
วิชาของเด็ก ม.1 พอบอกวา่หลกัฐานเชิงประจกัษ์จะงงกนั หลกัฐานเชิงประจกัษ์คือหลกัฐานท่ีสามารถเห็นได้
จริง จบัต้องได้จริง พิสจูน์ได้จริง  

เราแคต่ัง้ค าถามวา่ “ออเจ้ามาจากไหน” แล้วใช้กิจกรรม เดก็ก็สามารถเช่ือมโยงจากชีวิตจริงของเขา
ออกมาได้ จนได้องค์ความรู้ตา่งๆ และจากตรงนัน้ เราเข้าไปสูเ่ร่ืองคนไทยมาจากไหน แตป่ระเดน็หลกั ผมไมไ่ด้
สนใจวา่มีก่ีทฤษฎี มีก่ีแนวคิด แตผ่มสนใจวา่ถ้าเราถามว่าคนไทยมาจากไหน เขาตอบได้ แตส่ิ่งส าคญัมากกวา่
ค าตอบคือ เขาต้องบอกวา่ได้วา่หลกัฐานชดุนี ้มีข้อมลูยืนยนัอย่างไรได้บ้าง เราก็เร่ิมใสข้่อมลูให้เขา  
 หนึง่ คนไทยมาจากเทือกเขาอลัไต มีเหตผุลอะไรบ้าง สอง คนไทยมาจากมณฑลยนูาน มีหลกัฐานและ
ข้อโต้แย้งอยา่งไรบ้าง สาม คนไทยมาจากตอนใต้ของจีน มณฑณกวางสีลงมา ส่ี เป็นเร่ืองการนบัเลขของกลุม่
ชาตพินัธุ์คนไท นบัหนึง่ถึงสิบเหมือนกบัคนไทยเลย (ดวูิดีโอการนบัเลขของคนชาตพินัธุ์ไท) เดก็ต่ืนเต้นมากเลย 
วา่ท าไมคนชาติอ่ืนถึงนบัเลขเหมือนเขา ตรงนี ้เราก็เช่ือมโยงกนัไปเร่ืองของภาษา วา่ถ้าเราจะใช้หลกัฐานชิน้ใด
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ชิน้หนึง่ ถ้าเราพดูเหมือนกนั ก็พอจะให้เหตผุลวา่เราอาจจะมาจากท่ีหรือบริเวณเดียวกนั เขาก็อธิบายได้
พอสมควรเหมือนกนั 

นอกจากตวัภาษา ยงัมีตวัประเพณีวฒันธรรมด้วย เราให้เห็นวา่ในบ้านเรามีประเพณีอะไรบ้าง 
ยกตวัอย่างไป มีประเพณีหนึ่งคือสงกรานต์ เราถามว่าสงกรานต์มีเฉพาะในประเทศไทยหรือเปลา่ บางคนบอก
วา่มี บางคนบอกวา่ไมมี่ เราเลยเอาตวัอยา่งมาให้ดวูา่ มีประเพณีสงกรานต์รอบๆ ประเทศไทยอีกนะ 
เพราะฉะนัน้ประเพณีวฒันธรรมท่ีมีคล้ายๆ กนั ก็พอจะสรุปได้วา่ เรามาจากท่ีเดียวกนัหรือคนกลุม่เดียวกนั 
แล้วเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นท่ีถามวา่ออเจ้ามาจากไหน  

อีกทฤษฎีหนึง่คือ อพยพจากชวาไปจีน แล้วลงมาเมืองไทยอีกที ผมไมค่อ่ยให้ความส าคญักบัเนือ้หา
เทา่ไหร่ แตด่วู่าถ้าเขาจะอธิบายความเช่ือหรือแนวคิดทฤษฎี เขาจะต้องบอกได้วา่อะไรคือหลกัฐานท่ีอธิบาย
ทฤษฎีนัน้ได้ เราปิดจบด้วยการให้เขาดตูวัอย่างตา่งๆ เชน่ ตวัอยา่งท่ีพดูวา่คนไทยอยูท่ี่น่ีอยูแ่ล้ว  

จากเนือ้หาออเจ้ามาจากไหน สูค่นไทยมาจากไหน เราจะดวูา่ ข้อสงัเกตจากการจดักระบวนการเกิด
อะไรขึน้บ้าง หนึง่ เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตวั จากเร่ืองบพุเพสนันิวาสมาสู่เร่ืองคนไทยมาจากไหน 
สอง ผมสงัเกตว่า จากหลงัคาบ มีการประเมินของอาจารย์ผู้สอน ปรากฏวา่เด็กสามารถจ าได้วา่ทฤษฎีตา่งๆ ว่า
มีก่ีทฤษฎี และมีการอธิบายหลกัฐานเหตผุลอะไรได้บ้าง ตรงนีเ้ป็นข้อดีวา่เขาเข้าใจเนือ้หาได้มากกว่าการ
ทอ่งจ า และท่ีสนกุท่ีสดุคือ นกัเรียนสามารถถกเถียงเหตผุลแนวคิดของการโยกย้ายอพยพผู้คนของชมุชน ของ
สงัคมได้  

เราจะมีใบงานให้เดก็บนัทกึว่าแนวคิดมีอะไรบ้าง หลกัฐานมีอะไรบ้าง อีกอยา่งหนึง่ท่ีสนกุมากคือ เรามี
หลกัฐานเป็นแนวคดิชิน้ท่ี 6 เราถามเขาว่าแล้วในความคิดของเขา คนไทยมาจากไหน จากข้อมลูตา่งๆ ท่ีเราคยุ
กนัมา ให้เขาลองจินตนาการหรือให้เหตผุลด ูบางคนท่ีดกูาร์ตนูเยอะ บอกวา่คนไทยมาจากดาวองัคาร แล้วให้
เหตผุลวา่นัง่ยานอวกาศมาลงท่ีปทมุธานี เพราะมีอทุยานวิทยาศาสตร์ และมีตกึท่ีคล้ายๆ กบัยานอวกาศ สิ่งท่ี
นา่สนใจคือกระบวนการคิดของเขาท่ีเกิดขึน้ วา่เกิดขึน้มาได้อย่างไร  

ข้อสงัเกตจากการเรียนการสอนแบบนีคื้อ หนึง่ เราเช่ือมโยงเนือ้หาสูชี่วิตจริง จะเห็นว่าเนือ้หาคนไทย
มาจากไหน น าเอาเร่ืองชีวิตจริงของเขาเก่ียวกบัญาตพ่ีิน้องของเขามาใช้ แล้วท าชีวิตจริงของเขาให้กลายเป็น
เนือ้หา เดก็มีการเรียนรู้กบัพวกเราอยา่งเตม็ท่ี 

มีอีกตวัอย่างหนึง่ เป็นตวัอย่างจากคณะ เม่ือวนัท่ี 22-28 ตลุาคมท่ีผา่นมา ผมได้พานกัศกึษาปีสอง ไป
ฝึกท างานภาคสนาม เราต้องการให้เขาได้เรียนรู้ชมุชน ฝึกท างานกบัคนจริงๆ เราพาไปท่ีโคกสลงุ อ.พฒันานิคม 
ลพบรีุ ไปกนั 60 กวา่คน วนัแรกโอดโอยกนัทกุคน เพราะเขาไมเ่คยเจอสภาพท่ีต้องไปนอนบ้านเป็นไม้ เดนิเสีย
ดงัเอ๊ียดอ๊าด แอร์ไมมี่ วนัแรกใช้ชีวิตอยู่อยา่งยากล าบากมาก แตห่ลงัจากนัน้เขาก็ปรับตวั 
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เราพาเดก็ไปดชูมุชนจริงๆ ไปทานข้าวกบัชาวบ้าน ได้แตง่ตวัจริงๆ ไปเดนิในหมู่บ้าน เขาก าลงัเดนิไป
ร่วมงานตกับาตรเทโว เพราะออกพรรษ แตท่ี่โคกสลงุ เขาจะตกับาตรเป็นลกูอม เด็กๆ จะสะพายยา่มของชาว
ไทยเบิง้  

เดก็ไปฝึกป่ันฝา้ยจริงๆ เด็กบางคนบอกว่าไมเ่คยเข้าใจเลยวา่ท าไมผ้าถงุท่ีพ่อแมนุ่ง่กนั แพงจงัเลย แต่
พอได้ไปนัง่ป่ันผ้า ถกูแล้ว จริงๆ ควรจะขายเป็นหม่ืน เพราะมีกระบวนการขัน้ตอนหลายอยา่งท่ีซบัซ้อน
พอสมควร  

เดก็ใช้ชีวิตอยูท่ี่นัน่ 7 วนั แล้วให้เขาดวูา่ข้อมลูท่ีเขาเก็บมาด้วยเคร่ืองมือ 7 ชิน้ในเรียนรู้ชมุชน เราให้
เขาท าเป็น mini project ให้กบัชมุชน ปรากฏวา่ 5 กลุม่มาน าเสนอ 5 เร่ือง เร่ืองแรกคือขีผ้ึง้สลงุ คือเอารังผึง้มา
กวนกบัน า้มนัมะพร้าว แล้วใช้แพ็คเกจ มีเร่ืองย่ามสลงุ เอายา่มมาพฒันาให้มากกว่าย่าม เร่ืองของผ้าทอ และ
เร่ืองไทยบ้านทอเบิง้ เดก็จะมีแนวโน้มไปเร่ืองวฒันธรรมสว่นใหญ่ เพราะเวลาน้อย เด็กจะพอข้อมลูได้บางสว่น 
แตข้่อมลูท่ีเขาได้มากท่ีสดุคือเร่ืองวฒันธรรม เดก็ก็จะน าเสนองานเก่ียวกบัด้านวฒันธรรมเป็นสว่นใหญ่ แตเ่รา
พดูคยุกนัแล้วว่า ถ้าเรามาลงชมุชนหรือเข้าใจชมุชนมากกวา่นี ้เราจะได้งานมากกวา่นี ้

นอกจากนัน้ เราให้เขาน าเสนองานศลิปะเก่ียวกบับ้านโคกสลงุ เขาจะเอาข้อมลูมาประมวลเป็นรูปวาด 
แล้วสง่ตอ่ให้กบัชมุชน อยา่ง เชน่ รูปท่ีไปตกับาตรลกูอม รูปนา่สนใจตรงท่ีมีความสมัพนัธ์ของคนหลายรุ่น ทัง้
เดก็และผู้ใหญ่ รูปนีพ้่อมืด ผู้น าชมุชนชอบรูปนีม้าก เพราะเห็นการท างานระหวา่งคนในชมุชน และเห็นการสืบ
ตอ่ของคนในชมุชนซึง่เขาก าลงัสนใจเยาวชนท่ีจะเข้ามาท างานกบัชมุชน  

เขาตัง้ช่ือรูปวา่เปิดยา่มประเพณี เขามียา่มเป็นสินค้าประจ าไทยเบิง้ของเขา เอามาเป็นกิมมิค มีเร่ือง
ของการท างานของพอ่มืด เด็กจินตนาการการท างานของพอ่มืด โดยดเูร่ืองการท างานท่ีใช้ใจเป็นหลกั มี
เปา้หมายการท างานท่ีชดัเจน มีการให้รายละเอียดตา่งๆ ของบ้านโคกสลงุ  

สดุท้าย ผมจะชีใ้ห้เห็นวา่ การลงไปท างานกบัชมุชน ท างานกบัประสบการณ์จริงๆ สิ่งส าคญัคือเราจะ
เช่ือมโยงข้อมลู เนือ้หาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัเขาจริงๆ มาเข้าสูบ่ทเรียนได้อย่างไร สิ่งส าคญัในการท าให้ชดัเจน พดู
ถึงเปา้หมายท่ีเขาควรจะไปให้ถึง พดูเร่ืองเนือ้หาท่ีควรจะได้ และค านงึถึงกระบวนการตา่งๆ ท่ีท าให้เขาเข้าใจ
มากท่ีสดุ และเม่ือได้เปา้หมาย เนือ้หา กระบวนการแล้ว เราควรจะถอดบทเรียนอีกครัง้เพ่ือให้เขาเข้าใจสิ่งท่ี
เกิดขึน้ คล้ายๆ การสรุปงานการสอนในแตล่ะครัง้ 

เวลาเราสอนเร่ืองประสบการณ์การจริง สว่นใหญ่เป็นเร่ืองการฝึกปฏิบตัิ ผมคิดวา่การท างานโดยใช้
เร่ืองจริงหรือปฏิบตัจิริง สร้างศรัทธาของตวันกัเรียนเอง คือเขาศรัทธาสิ่งท่ีเขาได้ท า ขณะเดียวกนั อาจารย์ได้
สร้างศรัทธา ให้เขาไปเจอสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงๆ จากชีวิตและประสบการณ์ของเขา การเรียนการสอนโดยการน าไป
เห็นของจริง เป็นความหมายท่ีเกิดจากนกัเรียนและผู้สอนเองด้วย ถ้าจะพดูวา่เราท าอะไรกนัอยูท่ี่คณะ สอง
กิจกรรมนีจ้ะเป็นตวัแทนท่ีเราใช้จริงในคณะ หนึง่ จริงๆ คณะของเราสร้างมาไมก่ี่ปี สิ่งท่ีเราจะสามารถสร้าง
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ศรัทธาให้กบัคนในมหาวิทยาลยักบัคนในสงัคม คือการปฏิบตัจิริงๆ เรียนรู้จริงๆ ไปจบัของจริง ไปดขูองจริง ถ้า
เราสามารถสร้างการเรียนการสอนให้ผา่นประสบการณ์จริงของเขา จะท าให้เกิดศรัทธากบัผู้ เรียนและผู้สอนได้ 
ขอบคณุมากครับ 
 

 
 
สิทธิชัย: เพ่ือท่ีจะท าให้เรามีค าท่ีจะใช้แทนสิ่งท่ีจะส่ือสารกนั จะขอเรียกสิ่งท่ีพวกเราท าตัง้แตช่่วงบา่ยมาจนถึง
ตอนนีคื้อ “Authentic learning” การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง ฟังแล้วจะเห็นแพสชัน่ของ อ.ช้างชดัเจนวา่ 
อาจารย์มีแพสชัน่ในการท างานชมุชน เวลาเขาสอนหนงัสือ สอนสงัคม จะเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีเขามีแพสชัน่อยู ่เป็น
สิ่งท่ีพวกเราคยุกนัตอนช่วยบา่ยวา่ การสอนนา่จะมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงร่วมกนัระหวา่งแพสชัน่ของคนเป็น
ครู เนือ้หาท่ีเราสอน และตวันกัเรียน  

การสอนท่ีมีความหมาย มีชีวิตชีวา เกิดจากการทกัทอสามเร่ืองนีเ้ข้าด้วยกนั เราได้เห็นตวัอยา่งการ
สอนตัง้แตค่ลาสเล็กๆ สกั 10 นาที ตวัอยา่งท่ีอาจารย์ช้างน าเสนอจนสามารถเป็น Project-based เป็นโครงการ
ในชมุชน ไมได้ถกูจ ากดัว่ากิจกรรมจะอยู่ตรงไหน จะอยูใ่นห้องเรียนก็ได้ จะขยายความออกไปนอกห้องเรียนก้
ได้ สิ่งส าคญัคือสร้างความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง เรามีข้อมลูพอแล้ว มาท างานกนัตอ่ดีกวา่ 

อยากจะใช้เวลาอีกคร่ึงชัว่โมงสานตอ่งานจากการไปดพืูน้ท่ีมา เตมิลงไปบนกลีบดอกไม้ท่ีเราท ามา
ในชว่งบา่ย  
 
 (กลุม่ 5 คนวางแผนการเรียนรู้ – 60 นาที) 
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พฤหัส: กระบวนการเรียนรู้เราจะออกแบบ ไปให้พ้น 8 กลุม่สาระนะครับ อยูท่ี่วา่หวัข้ออะไรนา่สนใจและ
เช่ือมโยงกบัชีวิตของผู้ เรียน ... อยากให้ลองแบง่หน้าท่ีกนั พรุ่งนี ้เราจะลองกนัเป็น Team Teaching ไมมี่ใคร
โดดเดน่เป็นพิเศษ อยากให้เรากระจายบทบาท กิจกรรมไหนใครจะเป็นผู้น า ท่ีเหลือใครจะท าหน้าท่ีอะไร จะ
ชว่ยบนัทึกไหม หรือชว่ยกลุม่ยอ่ย เตรียมอปุกรณ์ และอาจจะซกัซ้อมนิดหนอ่ยเพ่ือความเข้าใจตรงกนั 
 
 (กลุม่ 5 คนวางแผนการเรียนรู้ตอ่ – 40 นาที) 
 

  
 
 มีเร่ืองแจ้งวา่เราสามารถท างานในห้องได้ถึงสามทุม่ ผมขอแจ้งก าหนดการพรุ่งนี ้เพ่ือให้เราเตรียมตวั
ได้อยา่งถกูต้อง พรุ่งนี ้เราท า Team Teaching สิ่งท่ีต้องคยุกนัตอ่คือ เราต้องแบง่บทบาทกนัแตล่ะชว่ง ใน 30 
นาที ใครจะด าเนินกระบวนการชว่งไหน ใครชว่ยสนบัสนนุหรือจดัอปุกรณ์ให้กลุม่ มีอยู่สองคนท่ีอยากให้มีด้วย
เสมอระหวา่งการท างาน ส าคญัมาก คือ คนท่ีสงัเกตผู้ เรียนจะเป็นคนให้ข้อมลูวา่ บทเรียนท่ีเราจดัในชว่ง 30 
นาทีประสบความส าเร็จไหม เพราะวา่เราต้องการจดัประสบการณ์บางอยา่งให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึ การเรียนรู้ 
คนสงัเกตผู้ เรียนจะบนัทกึว่า ในระหวา่งการจดักิจกรรมมีการเรียนรู้อะไรเกิดขึน้บ้าง จะเห็นพฤตกิรรมของ
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ผู้ เรียน เพราะคนน าหน้างานอาจจะสงัเกตไมท่ัว่ถึง สว่นคนบนัทกึ คล้ายๆ กบัคนสงัเกตวา่แตล่ะชว่งท่ีเราสอน
เกิดเหตกุารณ์อะไรบ้าง มีผลสะท้อนเกิดขึน้บ้าง เพ่ือให้เรากลบัมาสะท้อนในกลุม่ให้เห็นวา่การสอนครัง้นีเ้กิด
อะไรขึน้อย่างละเอียด เพราะระหวา่งท่ีเราสอน เพ่ือนของเราจะให้ฟีดแบ็กในแง่ของนกัเรียน แตฟี่ดแบก็ในแง่
ของครู เราแบง่ไว้แล้ววา่จะมีคนสงัเกต ลองจดัให้ดีวา่ใครท าอะไร ซึง่จะโยงไปถึงการประเมินผู้ เรียนด้วย  
 พรุ่งนีจ้ะแบง่เป็นสามห้องย่อย แตล่ะห้องจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ อปุกรณ์เคร่ืองเขียน
พอสมควร แตล่ะห้องจะมี 25 คน แบง่กิจกรรมว่าเราจะท าให้ผู้ เรียน 20 คนเรียนรู้ได้อยา่งไร แบง่เป็นน าเสนอ
การสอนช่วงเช้าสามกลุม่ ชว่งบา่ยสองกลุม่ เราจะจบัสลากวา่กลุม่ไหนสอนก่อนในวนัพรุ่งนีเ้ช้า 
 
จบกำรอบรมวันแรก 
21.00 น. 
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กำรอบรมวันท่ีสอง (30 ตุลำคม 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมกำรอบรมช่วงเช้ำ 
 

 
 
จิรวุฒ:ิ ภาคเช้า เราจะมีสามกลุม่ท าการสาธิตการสอน มีระยะเวลาในการสอน 30 นาที พอผา่นไป 25 นาที 
ผมจะเคาะระฆงัแจ้งให้ทราบ ถ้าครบ 30 นาที ผมจะเคาะระฆงัสองครัง้ ได้แคไ่หนแคน่ัน้ ไมจ่ าเป็นต้องให้
สิน้สดุกระบวนการ เพราะเราต้องเผ่ือเวลาส าหรับกลุม่อ่ืนด้วย เป็นการจดัการเรียนการสอน 30 นาที และอีก 
15-20 นาที เป็นช่วงท่ีเราจะสะท้อนกนัและกนัวา่ สาธิตการสอนไปแล้ว ผู้สอนกบัผู้ เรียนเป็นอยา่งไรบ้าง เกิด
การแลกเปล่ียนกนั แล้วไปเป็นกลุม่ตอ่ไป  

ภาคเช้าสามกลุม่ ภาคบา่ยสองกลุม่ หลงักลุม่ท่ี 5 เราจะคยุกนัวา่ภาพรวมทัง้วนั เราได้เรียนรู้อะไรกนั 
ก่อนท่ีภาคค ่าเราจะรวมเป็นห้องใหญ่เพ่ือแบง่ปันประสบการณ์การเรียนรู้กนั  
 เม่ือครู่เราได้ก าหนดควิไว้แล้วตามคนท่ีมาก่อน ถ้าจะใช้โปรเจคเตอร์ เอาไฟล์ไปลงไว้ได้ เราจะบริหาร
เวลาพกัเบรกกนัอีกทีตามความเหมาะสม ประมาณนีค้รับ 

เช้านีพ้ร้อมไหมครับ มีอะไรกงัวลใดๆ ผมชวนแบง่ปันความรู้สกึในตอนเช้าสกัหนึง่ค า 
 
 “สบาย, โอเค, ต่ืนเต้น, พร้อม, สดช่ืน, เฉยๆ, สบาย, ดีมาก, ยงัไหวอยู,่ สู้ๆ, อากาศเย็น, ต่ืนตาต่ืนใจ, 
กระตือรือร้น, รู้สึกดี, หนาว, สะลมึสะลือ, เย็น, ดีใจท่ีจะได้เรียน, หนาว, ลุ้น” 
 
 ตอนท่ีกลุม่มาน าเสนอ ท าให้เตม็ท่ีเลยตามท่ีเราตกลงกนัมา สว่นพวกเราจะวางงานตวัเองไว้ก่อนแล้ว
เป็นผู้ เรียนอยา่งเตม็ท่ี จะได้ประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเตม็ท่ี  
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กลุม่แรกพร้อมไหมครับ อยากจะจดัห้องอยา่งไรก่อนไหม ตรงไหนเป็นหน้าห้อง หรืออยากจะบอกทกุ
คนก่อนไหมวา่เราวางแผนจะสอนชัน้ไหน อยา่งไร ถ้าพร้อมแล้วจะได้จบัเวลา ทกุกลุ่มสามารถเปล่ียนแปลง
ห้องตามท่ีตวัเองออกแบบมา  
 
กลุ่มหน่ึง 
 

 
 

ผู้เข้ำร่วมหญิง: ขอเปิดโปรเจคเตอร์นิดหนึง่ จะเป็นชัน้เรียนระดบั ม.2 วยัว้าวุ่นนะคะ 
 สวสัดีคะ่ทกุคน เช้าวนันีท้กุคนนา่ต่ืนเต้นนะ คณุครูเองก็ต่ืนเต้น ถ้าเราลองไปตลาด เราลอง
เปรียบเทียบความรู้สึกเราในตอนนี ้นา่จะเป็นสิ่งของอะไร หรืออะไรท่ีอยู่ในตลาดได้บ้าง ยกตวัอย่างครูคือ หมู
กรอบ ก าลงัรู้สึกวา่ชุม่ฉ ่า มีน า้มีนวลนะคะ เร่ิมจากฝ่ังซ้ายก่อน  
 
 “เหมือนผกัชีท่ีแม่ค้าเอามาตอนเช้าๆ ยงัเตง่ตงึสวยงาม, กาแฟเย็น เหมือนอากาศในห้อง, เหมือนขนม
ลอดช่อง, น า้เต้าหู้  อร่อยดี, ก๋วยจับ๊ญวน, มะมว่งเขียวเสวย เตง่ดี, ขนมตาล สีเหลืองอร่าม, ทเุรียน อร่อย, 
ส้มเขียวหวาน ก าลงัจะออกในฤดนีู,้ ดาวเรือง ใหญ่ๆ ดเูยอะๆ ดี, ย า อร่อยดี, สปัปะรดหวานฉ ่า, มะลิ, 
ดอกจนัทน์, ปลากระด่ี ได้น า้แล้วสดช่ืน, กล้วยหอม, พวงมาลยั, น า้ส้มป่ัน หวานฉ ่า เย็นเจ๊ียบ, กหุลาบ เพราะ
หนสูวย, ปลาไหล รู้สกึวา่ไหลล่ืน” 
 
 ขอบคณุทกุคนท่ีร่วมเช็คอินกนั ตอ่จากนีไ้ป กิจกรรมจะแบง่คร่าวๆ เป็นสามทีม โดยมีเง่ือนไขวา่ รอบ
แรกขอให้ท ากิจกรรมเตม็ท่ีเลย ตีกนัได้เลย รอบตอ่ไปจะมีชว่งเวลาให้พดูคยุกนั และรอบท่ีสามขอเป็นเซอร์
ไพรส์ จะบอกอีกทีหนึง่  
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ขอให้ทกุคนนบั 1-3 ก่อนคะ่ ขอให้กลุม่ท่ีหนึง่ อยูฝ่ั่งขวา กลุม่ท่ีสอง นัง่ฝ่ังซ้าย กลุม่ท่ีสอง นัง่ตรงกลาง 
เร็วคะ่ ... นบั 1 2 3 4 5 86 7 8 9 10 ...  

วนันีมี้สถานการณ์เกิดขึน้ ตลาดท่ีเราเข้าไป มีผู้กลุม่นายทนุท่ีมีอิทธิพล แหลง่อ านาจมากมาย มองเห็น
โอกาสท่ีดีวา่ มหาวิทยาลยัอยู่ตรงนี ้รถไฟความเร็วสงูก าลงัจะผา่น ต้องการได้ท่ีในตลาดไปสร้างคอนโดมิเนียม
หลกัร้อยล้านพนัล้าน เลยสง่สปายเข้าไปแฝงตวัในฐานะพอ่ค้าแม่ค้า ท าอยา่งไรก็ได้ให้ตลาดเจง๋ แตใ่นฐานะ
ของผู้ ซือ้ในละแวกนี ้ไมส่นใจ ฉนัจะอยูก่บัตลาดนีอ้ยา่งไรก็ได้ และบทท่ีสามคือ กองกลาง ต้องชัง่น า้หลกัแตล่ะ
เหตผุลวา่ ฝ่ังหนึง่ท าให้ตลาดเจ๊ง อีกฝ่ายตลาดอยูไ่ด้ สมเหตผุลไหม ท่ีท าให้ตลาดเจ๊งไปเลย หรืออยูไ่ด้จริงหรือ
เปลา่ ให้กองกลางเป็นคนตดัสินแล้วจดบนัทกึ ลองรอบแรกก่อนไหมคะ  
 ยกตวัอย่างกลุม่ท่ีท าให้ตลาดเจ๊ง โดยเหตผุลวา่ “ตลาดจะเจ๊งได้ ฉนัจะขายของให้แพงขึน้” อีกฝ่ังท่ีจะ
รักษาตลาดไว้บอกวา่ “ในฐานะของผู้ ซือ้ ฉนัรวย ฉันไมแ่คร์หรอกนะ” เอาให้เตม็ท่ีเลยนะคะ สว่นฝ่ังกองกลาง
คอยฟังเหตผุล ถ้ารู้สกึว่าฝ่ังไหนไมมี่เหตผุล บอกเลย  
 สว่นกระดาษให้บนัทกึเหตผุลท่ีฝ่ังตรงข้ามเสนอมา เรามามีข้อตกลงร่วมกนัวา่ หนึง่ งดการส่ือสาร สอง 
เวลาจะตอบให้ยกมือ คอ่ยน าเสนอ แล้วครูจะให้ฝ่ายกองกลาง อนญุาตให้คณุพดู ถ้าโอเคแล้ว เร่ิมกนัเลยคะ่  
 

 
 
 ฝ่ังท่ีท าให้ตลาดเจ๊งเร่ิมก่อน “ขึน้คา่แผง 5 เท่า” ขึน้คา่เชา่ก็มีปัญญาเชา่เหมือนเดมิ รวย ไมส่ะเทือน 
“เก็บคา่ท่ีจอดรถชัว่โมงละ 20 บาท” บ้านอยูใ่กล้ ได้จอดฟรี “เอาหนไูปปลอ่ยในตลาด” เอาแมวมาเลีย้งใน
ตลาด “เอาหมามาปล่อยในตลาด” เก็บภาษีคนท่ีมาปล่อย เรียกเทศบาลมา “เอาขยะมาวางข้างๆ ตลาดให้
เหม็นๆ” ผมจะจ้างคนมาเก็บขยะแม้จะแพงแคไ่หน เพ่ือให้มาเก็บขยะ “ปล่อยขา่วลือวา่ตลาดจะเจ๊ง” จดั
โปรโมชัน่ “วางเพลิง” มีประกนัชัน้หนึง่ ตัง้กล้องวงจรปิด “ทบุกล้องวงจรปิด” แจ้งต ารวจมาจบั “วางตะปเูรือ
ใบหน้าตลาด” ใช้แมเ่หล็กมาดดู “จ ากดัสินค้า ไมใ่ห้ขายของสด” เราเขียนปา้ยว่าของส๊ด สด “ล็อบบีต้ลาดตรง
ข้ามให้ขายถกูกวา่” จดัโปรโมชัน่ซือ้ 1 แถม 1 “ซือ้ 1 แถม 3” ตดิแบรนด์ผลิตภณัฑ์ออร์กานิก “เราจะปิดตลาด
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ให้ร้อน ไมใ่ห้มีการระบายอาการ มีกลิ่น” ทบุทิง้ “เอาห้างสรรพสินค้ามาเปิดข้างๆ” เปิดตรงไหน คณุยงัไม่พืน้ท่ี
เลย อย่าลืมวา่เราโปรโมชัน่ซือ้ 1 แถม 1  
 น่ีคือรอบแรก รอบตอ่ไป อยากให้ทกุคนคยุกนัก่อน วางแผนวา่จะท าอยา่งไร ฝ่ังสปายต้องท าให้เจ๊ง 
สว่นฝ่ังผู้ขาย ผู้บริโภค และชมุชนต้องอยูร่อดให้ได้ ฝ่ายกองกลางหาจดุยืนของตวัเองด้วยคะ่  
 
 (แตล่ะฝ่ังปรึกษาหารือ – 3 นาที) 
 
 พร้อมหรือยงัคะ “พร้อม” ตอ่ไปนี ้กองกลางจะมีหน้าท่ีเลือกวา่ ให้ฝ่ังไหนได้ไป จะท าให้ตลาดเจ๊งจริง
ไหม หรือให้ชมุชนอยูไ่ด้ 
 
 สปาย “เราเล็งเห็นแล้วว่า ร้านในตลาดท่ีดงึดดูคนนา่จะเป็นร้านขายของสด หม ูไก่ ผกั เราจะเอาสปาย
เราไปเปิดร้านข้างๆ ขายในราคาท่ีต ่ากวา่ ธรรมชาตขิองมนษุย์ต้องอยูต้่องกิน แตเ่รามีทนุตลอดเวลา คณุขาย
ได้ก็ขายไป แตเ่ราจะบริการให้ดีกว่าท่ีคณุท า คณุแถมมากเทา่ไหร่ ผมจะแถมให้มากกวา่ร้านของคณุ ผม
รับประกนัวา่ คณุน่าจะอยูไ่ด้ไมเ่กินสามเดือน แล้วเราจะเอาร้านมาเปิดในท่ีจอดรถทัง้หมด เพ่ือไมใ่ห้มีท่ีจอดรถ 
เราจะเน้นบริการให้ดีกว่าของคณุ เราจะจ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของให้เรา เพราะเรามีทนุ การบริการ
ของเราดี ของราคาถกู ธรรมชาตขิองมนษุย์ต้องซือ้ของราคาถกูอยู่แล้ว พอคณุอยูไ่มไ่ด้ ก็จะต้องย้ายออกไป” 
 
 แมค้่า ผู้บริโภคในชมุชน “อนัดบัแรกสดุ เราจะประชมุแม่ค้าในกลุม่ของเรา เพ่ือจะหาแนวร่วม อยา่ง
น้อยๆ ความจริงใจของเรา เราจะเห็นวา่คนไหนไมจ่ริงใจคือสปาย คือร้านมาเปิดใหม ่จดัโปรโมชัน่ลดแลกแจก
แถม แตฉ่ันรวยเพียงพอ ฉนัเอาความจริงใจ คณุจดัไปเลย สกัวนัหมคูณุก็เน่า แตไ่มมี่คนซือ้ เราเดนิดพูริตตีท่ี
คณุจดั แตเ่ราจะซือ้ของจากร้านเรา เสร็จแล้วเราจะร่วมมือกบัเครือขา่ยของเรา ไมว่า่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เอา
ลกูค้ามาสง่ท่ีร้านของเรา และมีการสง่ของไปยงัร้านชมุชนของเราด้วย เพ่ือจดัการตลาดหลากหลายรูปแบบ เรา
เป็นชมุชนท่ีรักการอยูด้่วยกนัอยา่งฉนัมิตร เราจะจดัประชมุกนัตอ่หน้า วา่พวกคณุคือพวกท่ีหวงัร้ายตอ่ชมุชน
ของเรา เราจะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภยั คอยชว่ยกนัสอดส่องดแูล เรารู้ว่าคณุไมห่วงัดีอยูแ่ล้ว เราจะจบั
ตาพฤตกิรรมของคณุ แล้วจะให้ความรู้ท่ีแท้จริงกบัแมค้่าในชมุชน มีการประชมุกนัทกุวนัศกุร์ แมค้่าต้องใสใ่จ 
สินค้าของเราเป็นอินทรีย์ เราต้องชว่ยกนักิน กนัปลกู ดแูล เราจะเลียนแบบโปรโมชัน่พิเศษ มีการสะสมแลก
แต้ม คนในชมุชนของเราไปดตูวัอยา่งตลาดท่ีจดัการดีๆ ชมุชนจะเข้มแข็ง ใครสนบัสนนุกิจกรรมดีๆ เราจะมีการ
แลกแต้มไปดสูถานท่ีตา่งๆ ท่ีเราพฒันา”  
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 มีคนแย้งไหมคะ  
 
 “อยากท่ีบอกไป เรามีสปาย เรามีนายทนุอยูแ่ล้ว อยา่งท่ีเห็นในธุรกิจปัจจบุนั เวลาตลาดมีเซเวน่ฯ มา
เปิด หลายร้านจะต้องเจ๊งไป คือความเป็นจริงของธุรกิจ ถ้ามีนายทนุใหญ่มาขายของตดัราคา ซึง่ปัจจบุนัท ากนั
อยู ่ถือว่าไมผ่ิดกฎหมาย แตผ่ิดจรรยาบรรณ สดุท้ายคนต้องเลือกของถกู และตลอดอยูต่ิดกบัมหาวิทยาลยั 
หลายคนไมใ่ชค่นในชมุชน เขาไมไ่ด้สนใจ โดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีต้องกินต้องอยู ่ไมไ่ด้รวย หรือไมไ่ด้เข้มแข็งใน
อดุมคติอยา่งท่ีคณุพดู เพราะในความเป็นจริง ยงัหา่งความเป็นจริง ท่ีคณุพดูมายงัเป็นปรัชญามากกวา่ เพราะ
ในความเป็นจริง พวกคณุคงท าสิ่งท่ีท าอยูไ่ด้คอ่นข้างยาก และคงนกึภาพออกว่า ตลาดคงจะมีแตค่วามวุน่วาย 
คนไทยไมช่อบความวุน่วาย ถ้าคณุมาไลพ่วกเรา จะเข้าทางพวกเราอยู่แล้ว เพราะเราต้องการตลาดวุ่นวาย ย่ิง
คนมีเงินยิ่งไมช่อบความวุ่นวาย” 
 
 รอบสดุท้าย เราจะสลบับทบาทกนั ฝ่ังท่ีเป็นสปายต้องมาเป็นชมุชน ฝ่ังท่ีเคยเป็นชมุชนต้องมาเป็น
สปายท าให้ตลาดเจ๊งให้ได้ ส่วนฝ่ังกองกลางเขียนเสร็จหรือยงั เราจะให้ทัง้สองกลุม่คยุกนัก่อน แล้วฝ่ังกองกลาง
ให้คะแนน 
 
 (สลบับทบาทแล้วปรึกษาหารือกนั – 3 นาที) 
 
 สปาย “ส าหรับแผนการท่ีเราวางไว้ เราจะจ้างหมอล ามาข้างๆ ตลาด และจ้างวยัรุ่นมาตีกนั แล้ววิ่งผา่น
ตลาดไปด้วย จะมีการจดัฉากโวยวายว่าของท่ีซือ้ในตลาดไมไ่ด้คณุภาพ กินแล้วท้องเสีย” 
 
 ชมุชน “เรายงัเน้นความเป็นชมุชน จะต้องมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้ได้มาตรฐานอาจจะไปถึงสากล
เลยทีเดียว มีเอกลกัษณ์ของชมุชน ลอกเลียนแบบไมไ่ด้ เราจะเปล่ียนรูปลกัษณ์ตลาดให้มีเอกลกัษณ์ของชมุชน 
ท าให้ตลาดเป็นศนูย์กลางชมุชน ไมใ่ชแ่คม่าจบัจ่ายใช้สอยเทา่นัน้ แตมี่กิจกรรมเรียนรู้ของเดก็ในชมุชน 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของชมุชน และกิจกรรมแตล่ะเทศกาลท่ีดงึคนเข้ามาเรียนรู้แบบชมุชน เราต้อนรับหมอ
ล าของคณุมาก เราจะขายของท่ีไมมี่ใครลอกเลียนแบบได้ เชน่ ข้าวมนัไก่ แตเ่รามีน า้จิม้ท่ีอร่อยมาก ตอ่ให้ลอก
เลียนเทา่ไหร่ก็ลอกเลียนไมไ่ด้” 
 

ทางกองกลางต้องเป็นคนให้คะแนนนะคะ  
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ผู้เข้ำร่วมชำย: เราจะให้กองกลางให้เหตผุลก่อน เราจะมาเช็คความรู้สกึจากการท ากิจกรรม ท่ีผ่านมา ตัง้แต่
ต้นคาบคนถึงท้ายชัว่โมงแล้ว อยากให้พวกเราได้สะท้อนความรู้สกึของเราออกมา วา่คนท่ีเป็นผู้บริโภคหรือกลุม่
ท่ีเป็นสปาย ตอนท่ีได้โต้กนั เรารู้สกึอยา่งไร คนเป็นสปายรู้สกึอย่างไรครับ 
 
 “ไมดี่ ไมอิ่นกบับทร้าย เพราะไมใ่ชต่วัเรา” “ตอนพดูออกมาชอบครับ”  
 
 ทางกลุม่ผู้บริโภคบ้าง รู้สกึอยา่งไรตอนโต้กบักลุม่สปาย 
 
 “รู้สกึอึดอดั จริงๆ เราเป็นคนไทยเหมือนกนั ท าไมต้องมาตอ่สู้กนัเพ่ือผลประโยชน์สว่นตวั คณุเห็นแก่
ตวัมาก แทนท่ีจะมาหาทางออกร่วมกนั แตค่ณุจะเอาแตผ่ลประโยชน์ตวัเองเป็นท่ีตัง้ เลว” 
 
 จากกิจกรรมท่ีเราเลน่มา กองกลางฟังสองกลุม่นีโ้ต้กนัรู้สึกอยา่งไร 
  
 “กลุม่ชมุชนเขามีอินเนอร์ในเหตกุารณ์มาก นกึวา่แมค้่าในตลาดมาเอง เลยโหวตให้กบัทีมชมุชน”  

“ถ้าดจูากเหตผุลลึกๆ จากการฟัง ผมก าลงัสอนเศรษฐศาสตร์พอดี โดยเฉพาะของผู้บริโภค อปุสงค์ 
อปุทาน สดุท้ายถ้าฟังจากสองฝ่าย โมเมนตมัจะเหว่ียงมาท่ีนายทนุ วิธีเดียวท่ีชมุชนจะอยูไ่ด้คือต้องประท้วง 
เพราะคณุไมมี่ทางรู้วา่ใครเป็นสปาย เพราะกลุม่ทนุเขาวิจยัมาก่อนลว่งหน้าเป็นสิบๆ ปี เขารู้วา่จะล้มอยา่งไร 
ใช้เวลาเทา่ไหร่ การให้เหตผุลในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีเราต้องสอนให้นกัเรียนรู้” 
 
 ชัว่โมงตอ่ไปเขามารอแล้ว เอาไว้เพียงเทา่นีก้่อน 
 
จิรวุฒ:ิ ขอบคณุส าหรับกลุม่แรกท่ีมาน าเสนอ บอกความรู้สกึก่อนวา่สอนไปแล้วเป็นอยา่งไรบ้าง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ไมเ่หมือน ม.2 เลย ม.2 ไมใ่ชแ่บบนี ้ท่ีจะไมย่อม อีกอยา่งหนึง่ เวลาอาจจะน้อยไป ยงัไมไ่ด้เข้า
สิ่งท่ีอยากน าเสนอ  
 
จิรวุฒ:ิ แล้วถ้ามีเวลาตอ่ อยากจะท าอะไร 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: จริงๆ เวลาน้อยมากเลย เราอาจไมไ่ด้คมุเวลาดีๆ ด้วย จดุประสงค์จากนี ้เราต้องการจะสรุป
เนือ้หาว่าทกุคนได้ทกัษะจากการเลน่กิจกรรมเมื่อครู่ เราได้ทกัษะอะไรจากกิจกรรม แล้วจะเอาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร แตไ่ปไมถ่ึง เวลาหมดก่อน เลยจบแคค่วามรู้สึก  
 
จิรวุฒ:ิ เราจะมาสรุปการเรียนรู้นิดหนึง่ ผมจะมีกระดาษแจกให้กบัทกุคน 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ช่ือวิชาคือ “ตลาดเจ๊ง สปายมาร์เก็ต” 
 
จิรวุฒ:ิ เราจะแบง่กระดาษเป็นสามสว่น ชอ่งหนึง่ ถ่ายทอดว่าจากกิจกรรมเมื่อครู่ ตวัเราได้เรียนรู้อะไร อาจจะ
เป็นจากตวักิจกรรมโดยตรง หรือจากคนน า เราได้เรียนรู้อะไรจากเขา ชอ่งสอง เพื่อนกลุม่นีท้ าอะไรได้ดี เรา
อยากจะบอก ชอ่งสาม ถ้าพฒันาอะไรตรงนี ้จะมีประสิทธิภาพ ไปสูเ่ปา้หมายการเรียนรู้ท่ีเขาอยากจะไปถึงได้
มากขึน้ 
 
 (แตล่ะคนเขียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ สิ่งท่ีเพ่ือนท าได้ดี สิ่งท่ีจะชว่ยพฒันากิจกรรมของเพ่ือนให้ดีขึน้ – 3 นาที) 
 
 อยากจะชวนแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัก่อน กระดาษท่ีเขียนจะให้เพ่ือนได้อ่านหลงัจากนี ้ใครนกึอะไร
เพิ่มเตมิเขียนลงไปได้ อยากจะฟังจากกลุม่หนึง่ก่อน วา่จากการได้ลองน ากิจกรรม ตัง้แตว่างแผน มีอะไรเป็นข้อ
เรียนรู้ท่ีส าคญั และกลุม่เราท าได้โอเค  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีท าได้ดีคือการปรับเปล่ียนแผนตามสถานการณ์ จริงๆ แผนท่ีเราวางไว้คือแบง่เป็นสองทีม 
คือทีมสปายท่ีท าให้ตลาดเจ๊งและทีมผู้บริโภค คนชมุชน แตต่อนเถียงกนั เหมือนทีมหนึ่งเป็นแมค้่าในตลาดท่ี
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อยากจะรักษาตลาดให้อยูไ่ด้ กบัสปายแม่ค้าในตลาดเหมือนกนั แตท่ี่เราคิดคืออยากให้เป็นคนในชมุชนท่ีมาใช้
มาบริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ เป็นตลาดท่ีส าคญัส าหรับเขา เขาจะรักษาตลาดได้อยา่งไร แตพ่อปรับ จะสนกุไป
อีกแบบหนึง่ เลยปรับวา่คนท่ีเป็นคนเจ้าของตลาดตา่งหากท่ีจะต้องรู้สึกเป็นเจ้าของ คือกลุม่แม่ค้า พอปรับแล้ว
รู้สกึวา่สนกุขึน้ และด้วยความท่ีประสบการณ์ของผู้ เรียนมีเยอะ เวลาเช่ือมโยง ท าให้ได้เนือ้หาลกึขึน้ แตมี่เดก็
บางคนไมค่อ่ยแสดงความคิดเห็น ตวัคณุครูจะเข้าไปกระตุ้น การแก้ไขสถานการณ์ ตอนแรกส่วนกองกลางงงๆ 
วา่จะมีบทบาทอยา่งไร คือนัง่ฟังเขาเถียงกนั เราคดิไมถ่ึงจริงๆ ตอนเตรียมกระบวนการ แตส่ดุท้าย ในทีมเห็น
ปัญหา วา่ต้องไปอธิบายบทบาทของเขา ตอนทัง้สองทีมวางแผน คณุครูจะเข้าไปอธิบายว่ากองกลางมีหน้าท่ี
อะไร ต้องชัง่น า้หนกัอยา่งไร ให้คะแนนอยา่งไร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จากการสงัเกต สิ่งท่ีเจอคือการควบคมุเวลา เพราะกิจกรรมเรา ถ้าเป็นเดก็ ม.2 จริงๆ เขาจะ
ต่ืนเต้นกวา่ในเร่ืองการถกเถียง แตเ่นือ้หาจะไมล่กึเทา่นี ้สิ่งท่ีเราเจอครัง้แรกคือการถ่ายทอดข้อมลูท่ีผา่นมา 
เป็นความใกล้ตวัง่ายๆ เชน่ ฉนัปลอ่ยหน ูฉนัจะเอาแมม่า แตพ่อเจอรอบสอง เราพบว่ามีการวางแผนท่ีมากขึน้ 
มีระบบการจดัการท่ีชดัมาก จนรู้สกึวา่เจ้าของตลาดมาเอง และนอกจากการมีสว่นร่วมแล้ว สิ่งท่ีทีมงานรู้สกึดี
คือ การวางแผนท่ีดีไมพ่อ ยงัยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน สดุท้าย เหมือนสิ่งท่ีเราได้มากกวา่เรียนรู้มากกวา่
การท าให้เจ๊ง คือการเรียนรู้ว่าสิทธิของเราอยู่ตรงไหน ถ้าฉนัต้องอยู่ในตลาดนัน้ ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือดี
มาก แม้จะควบคมุเวลาได้ไม่ดีเทา่ไหร่ และกติกาเราจะไมช่ดันิดหนึง่ เพราะไมค่ดิวา่ผู้ เรียนจะเก่งขนาดนี  ้
 
จิรวุฒ:ิ เรามองเร่ืองการสร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนอิน รวมถึงรับฟังกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จากท่ีคยุ ตอนแรกเรามองแคก่รอบท่ีคอ่นข้างเล็ก เรามองการตระหนกัถึงเร่ืองสิทธ์ิ แตพ่อคยุ
ไปรอบสอง เขาเอาต้นทนุท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริงๆ เขารู้วา่ตวัเองมีแหลง่อ านาจอะไร มีระบบอะไร
สนบัสนนุเขา รู้สิทธิของตนเอง และการรวมพลงัอ านาจเพ่ือไปตอ่กร ทกุคนไมไ่ด้จบด้านธุรกิจเลย แตรู้่หลกัการ
ตลาดจากชีวิตจริง และรู้วิธีการรับมือกบัปัญหา เลยเป็นสิ่งท่ีไปไกลกวา่ท่ีเราวางแผนไว้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากบรรยากาศท่ีท ากิจกรรม ผมมีความรู้สกึอยา่งหนึง่คือความอิน ผมพยายามสงัเกต 
พยายามจ าลองตวัเองเป็นสองฝ่ายด ูแตรู้่สกึยงัไมอิ่นพอ เพราะการมีสว่นร่วมในการระดมความคิด หรือแสดง
ความคดิก็ดี หรือการแสดงออกมาเพื่อจะโต้วาทีก็ดี บางทา่นอาจจะอิน บางทา่นไมอิ่น พอไมอิ่น จะรู้สึกวา่
อยา่งไรก็ได้ แตค่นท่ีอินก็รู้สกึวา่ตวัเขามีความสนกุไป ถ้าจะปรับแผน สิ่งส าคญัคือให้ทกุคนมีสว่นร่วมและอิน
ไปพร้อมกบักิจกรรม 
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จิรวุฒ:ิ อยากฟังเสียงจากเพ่ือนๆ ท่ีเป็นนกัเรียนให้กบักลุ่มนี ้หนึง่ เราได้เรียนรู้อะไร กบัสอง มีอะไรท่ีเพ่ือนท า
ได้ดี 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ขอบคณุมาก ผมสอนบทบาทสมมตุิ อยากเพิ่มเตมิวา่ บทบาทสมมตุิถ้าเป็นโดยเฉียบพลนั เรา
ต้องมีเคร่ืองมือให้เขา แตท่ัง้หมดดีเลย อาจจะเป็นการ์ด ในเม่ือเราจะเอาสิทธ์ิผู้บริโภค ก็เอาการ์ดเก่ียวกบั
ผู้บริโภคมามากลางรวมกนั อาจจะมีเนือ้หาข้างหลงั แตอ่ยา่เพิ่งให้เขาเปิด หลงัจากนัน้ ถ้าเขาจะเอาประเดน็
ไหนมาพดู ให้จัว่ภาพ แล้วพดูประเดน็ท่ีเขาเห็นในภาพ จะอยูใ่นสโคป 

สว่นคนกลางเราจะให้ข้อมลูสิทธิผู้บริโภคทัง้ท่ีดีและไมดี่ ซึง่คนกลางจะสามารถก าหนดได้ คนท่ีพดูเขา
ยงัไมรู้่ แตค่นกลางจะรู้วา่มีเกณฑ์คืออะไรบ้าง เขาจะฟัง แล้วให้คนกลางสรุปแทนครูก่อน ว่าหลกัการต้องเป็น
อยา่งนี ้พอรอบท่ีสอง เปล่ียนบทบาท จะได้ท าหน้าท่ีในสโคป แล้วคอ่ยมาสรุป ไมอ่ยา่งนัน้จะกว้าง อยา่งท่ีน้อง
บอกวา่เขาเอาประเดน็ใกล้ตวั แตไ่ปไมถ่ึงสิ่งท่ีเราต้องการ หลงัจากนัน้ เราให้มาเปิดการ์ดพร้อมกนั แตใ่น
ระหวา่งนัน้จะได้การเรียนรู้ร่วมกนั โดยคนท่ีคอยสอนเราคือกลุม่กองกลาง แล้วครูคอ่ยมาเสริม 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ขอพดูในสว่นกรรมการกลาง เรามานัง่ฟังทัง้สองฝ่าย แตก่ลุม่เราไมไ่ด้มีบทบาทอะไรเลย นัง่ฟัง
ไป บางทีอยากพดูบ้าง อยากให้เปล่ียนกลุม่เราไปอยูก่ลุม่อ่ืนบ้าง เพราะเหมือนเราไมมี่ตวัตนในห้องเรียนเลย 
นัง่อยูเ่ฉยๆ อยากมีสว่นร่วม 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เป็นกิจกรรมท่ีดีมากท่ีมีการสวมบทบาท แยกตวัเองจากความจริงสูบ่ทบาทสมมตุ ิและ
สามารถพดูความคดิได้จากบทบาทนัน้ ซึง่ตวัเองอาจจะไมไ่ด้เช่ือจริงๆ แตค่ิดวา่นอกจากกิจกรรมจะให้ความรู้
กบัเด็ก ยงัเป็นโอกาสในการพฒันาบคุลิกของเด็กเอง ให้เขาโต้เถียงกนัอยา่งมีเหตแุละผล เหมือนกบัใน
สถานการณ์จริง อาจจะมีอารมณ์ ใช้ค าไมส่ภุาพ เป็นโอกาสท่ีจะให้ครูสอนเขาถกเถียงปัญหาอยา่งมีเหตแุละ
ผล ซึง่ระบบโรงเรียนมีน้อยมาก กิจกรรมนีไ้มใ่ชก่ารส่ือความรู้แตเ่ป็นการพฒันาศกัยภาพของเดก็เองด้วย ใน
เร่ืองการส่ือสารและแสดงความคดิเห็น ซึง่ดีมากๆ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมคดิวา่ครูสงัคมเราจ าเป็นต้องชว่ยกนัท าเร่ืองนี ้ผมเห็นด้วยกบัพ่ีสามคนท่ีพดูมาก่อนวา่ เวลา
เราจะสร้างบทบาทให้เขาโต้แย้งกนั ตอนนีเ้ราโต้แย้งกนัอยา่งเตม็ท่ี แตเ่ราไมไ่ด้ดเูหตผุลท่ีถกูต้อง ในชีวิตต้องมี
อะไรบ้างท่ีเหตแุละผล ตอนนีท้กุคนมีเหตผุลท่ีไมฟั่งกนั แสดงวา่ไมมี่บรรทดัฐานท่ีถกู เลยเถียงกนัไมจ่บเสียที 
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อยา่งน้อยถึงแม้เราไมช่อบ แตย่อมรับได้ ตอนนีเ้ราไปไมถ่ึงจดุนัน้ พอมาเห็นตรงนี ้ต้องสง่เสริมให้สงัคมท าตรง
นีเ้ยอะๆ แล้วใสป่ระสบการณ์กบัเนือ้หาลงไป 
 ขอพดูเร่ืองนอกโรงเรียนนิดหนึง่ ถ้าเราจะแตกประเดน็ของชมุชน สิ่งหนึง่ท่ีคณุครูต้องรอบคอบคือ เสียง
สะท้อนจากผู้ปกครอง บางทีพอเราถกกนัอยา่งเลือดสาด เดก็ไปพดูกบัพอ่กบัแมห่รือเปลา่ พอ่แมเ่ป็นแม่ค้า 
เป็นนายทนุ ต้องตะลอ่มวา่ท่ีเราท าเพ่ือความอยูร่อดของสงัคม บางกิจกรรมปล่อยช่องโหวไ่ว้ จะสรุปในคาบ
หน้า เป็นสิ่งท่ีเราต้องลดัหรือให้สโคปวา่ ไมใ่ชเ่พราะคนนีช้ว่ยหรือเลว หรือนายทนุจ้างมือปืนมายิงเราแล้ว เป็น
สิ่งท่ีเราต้องไปให้ถึง ถ้าเราจะแปะเร่ืองวฒันธรรม เศรษฐกิจชมุชน แล้วเขาจะขอบคณุเราด้วยซ า้  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีเห็นตวัเองคือ ครูต้องเพิ่มรายละเอียดขัน้ตอนในการสอนให้ละเอียดกวา่นี ้จะชว่ยให้เรา
รอบคอบในการสอน กตกิาบทบาทของแตล่ะกลุม่ต้องชดั แจ้งกตกิาหรือการยตุเิกม แพ้ชนะให้เห็น เพราะเป็น
การเลน่เกม อาจจะต้องทดลองสอนมาก่อน เราคยุกนัแตลื่มทดลอง เลยไมรู้่วา่สถานการณ์ท่ีอาจจะแตกตา่ง
จากท่ีเราเตรียมไว้ กลุม่เรามี 5 คน นา่จะลองกนัก่อนว่าจะเกิดอะไรขึน้ได้บ้าง เพราะเราเข้าใจตรงกนั แตลื่มไป
วา่นกัเรียนไมไ่ด้เข้าใจกบัเรา บางทีพดูแบบนีแ้ตเ่ข้าใจไปอีกแบบหนึง่ และค าถามชวนคดิให้เช่ือมโยงไปถึง
เนือ้หาความรู้ เรายงัไปไมถ่ึง เป็นสิ่งท่ีต้องเตมิ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ประทบัใจอยูค่นหนึง่ ช่ืนชอบมากเลย เขาเป็นหวัโจกได้เลย แม้เป็นสปาย แตเ่ขาได้ใจมาก 
เป็นนกัพดูท่ีชกัจงูคนหรือสร้างอ านาจให้คล้อยตามได้ สิ่งท่ีค้นพบคืออยากจะฝึกพดูให้มีหลกัการและเหตผุล
อยา่งเขา 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากกิจกรรม ในบริบทบางโรงเรียน เดก็บ้านนอกจะเข้าไมถ่ึงตรงนี ้เขาไมเ่ข้าใจค าวา่คอนโดฯ 
เขารู้จกัแตไ่มรู้่ว่ามนัส าคญัอยา่งไร การจะมาดีเฟนด์ในประเดน็นี ้การจดักิจกรรมต้องเปล่ียนจากคอนโดฯ เป็น
ห้างสรรพสินค้า หรือเซเว่นฯ จะเข้าได้ดี ปรับให้เข้ากบับริบทของเดก็แตล่ะท่ี 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: มองกระบวนการอยูข้่างนอก คดิวา่คณุครูใช้เวลาน้อยในการออกแบบ การเอาตลาดแล้วเอา
เร่ืองนีม้าคยุกนัเป็นกิจกรรมท่ีนา่สนใจ ตอนท่ีครูเอากิจกรรมมาแล้วแบง่เป็นสองฝ่าย ผมเห็นวา่สามารถพฒันา
มาเป็นเกมได้ มีเหตผุลและเง่ือนไขของคนสองกลุม่ และมีเร่ืองทรัพยากรเข้ามาเก่ียว อาจมีบตัรค าท่ีเป็นเหตผุล 
ไพท่ี่เป็นเงิน พ่ีท่ีเป็นลกูค้า เราสามารถพฒันาตอ่ได้ แตส่ิ่งท่ีหลายๆ ทา่นพดูมาแล้ว คดิวา่ถ้าเราอาจจะค านงึถึง
เร่ืองสิทธิผู้บริโภค การส่ือสารอย่างสนัต ิถ้าเราควบคมุไมไ่ด้ จะไปไมไ่ด้ถึงการส่ือสารอยา่งสนัติ แตเ่ป็นการเอา
เหตผุลของตวัเองมาใส่กนั เราสามารถแคป่รับประเดน็ได้วา่ จากการมีสปายมา เป็นตา่งคนตา่งมีเหตผุลของ
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ตวัเอง ตลาดเองอยากเอาพืน้ท่ีไปท าอยา่งอ่ืน แม่ค้าเองก็อยากจะขายท่ีน่ี อาจจะพาไปถึงวา่ ท าอย่างไรให้ทกุ
คนสามารถวิน-วินได้ หรือบอบช า้น้อยลง การปรับกระบวนการของคณุครูอาจจะเกิดขึน้จริงๆ ในห้อง เดก็
อาจจะคิดวิธีการอ่ืน โดยไมใ่ชว่ิธีการถกเถียงกนั ให้เขาเปิดโจทย์เลยวา่ ถ้ามีเหตกุารณ์นี ้สามารถแก้ไขได้ก่ีวิธี 
อาจจะเห็นโจทย์อ่ืนๆ อีก 
 
จิรวุฒ:ิ ข้อดีข้อแรกคือการเปิดพืน้ท่ีตอนเช็คอิน ฟังเสียงทกุคน เป็นการเปิดท่ีให้ทกุคนพดูอะไรก็ได้ เป็นอะไรก็
ได้ ท าให้ทกุคนเป็นตวัของตวัเอง ท าให้ทกุคนมีสมาธิกบับทเรียน ตวัครูมีการกระตุ้นเดก็ให้กระตือรือร้น มีความ
สนกุ มีการปเูร่ือง ตอนปเูร่ืองมีโทนเสียงท่ีดดูเข้ามาท่ีเร่ืองได้นา่สนใจ  

โจทย์นา่สนกุ มีความท้าทายบางอย่าง มีการสาธิต แตผ่มเข้าใจวา่เรามีเวลาเตรียมไมม่าก การผกู
โจทย์การร้อยเรียงโจทย์ไมง่่าย แตท่ าได้ดี อีกนิดหนึง่ ตอนสาธิต เราเป็น Team Teaching ถ้าเรามีคนยืนจาก
สองฝ่ัง แล้วสาธิตเป็นคนละขัว้จะท าให้ชดัขึน้ จะได้ไมง่ง และไมต้่องเดนิไปเดนิมาเพ่ือชีแ้จงคนเดียว  

จดุท่ีพีคมากคือตอนประชมุกลุม่ เหมือนตอนแรกโต้กนัไปกนัมา พอหนัเข้ามาคยุในกลุ่ม กลบัออกไป
อีกที มีความจริงจงับางอยา่ง โทนของกลุม่เปล่ียน และท าให้บทเรียนลกึขึน้ เป็นจดุเปล่ียนท่ีดี 

อีกจดุหนึง่คือ ครูให้สลบับทบาท ผมคดิวา่ดีมาก จะตอบโจทย์ท่ีคณุครูพดูเร่ืองการเข้าใจจดุตา่งของขัว้
ขดัแย้งด้วย เพราะกิจกรรมนี ้จดุแข็งคือพอเราสวมบทบาทเดมิมากๆ จะปกปอ้งตวัเองตลอด ไมมี่พืน้ท่ีเข้าใจฝ่ัง
ตรงข้าม แตพ่อเราให้เขาสวมอีกบทบาทหนึง่ ท าให้เกิดการฉกุคิด เกิดการมองมมุตา่ง ถ้าในห้องเรียนจริงๆ 
อาจจะมีการสลบัท่ีกนัเลย จะเปล่ียนบทบาทเดมิท่ีสวมออกได้ดีขึน้ เพราะถ้านัง่อยูจ่ดุเดมิ บางทีจะสลดัไมอ่อก  
 
ธนัญธร: ชอบตอนเช็คอินเหมือนกนั มีคา่มากๆ คดิได้ เพราะไมใ่ชแ่คด่แูลสภาวะความพร้อมของเดก็ การท่ีให้
เดก็เลือกจะเปรียบเทียบตวัเองกบัสิ่งตา่งๆ ข้างนอก ส าหรับคนท่ีไมเ่คยชินกบัการมองเข้าไปในตวัเอง มนั
ปลอดภยักวา่ เชน่ ตอนนีรู้้สึกตวัเองเหมือนกบัดอกอะไร หรือสภาวะของฉนัคล้ายกบัอะไร ท าให้ง่ายขึน้ ไมชี่เ้ข้า
มาท่ีตวัเอง แตอ่ธิบายตวัเองผา่นสิ่งอ่ืนๆ จะปลอดภยักว่าส าหรับคนท่ีเจอเช็คอินแบบตรงไปตรงมา ชอบมาก 

แตพ่อเร่ิมกิจกรรม ตอนช่วงแรกๆ โอเคนะ อยากเสริมนิดหนึง่วา่การอธิบายกตกิาส าคญัมากๆ การท า
ให้เข้าใจง่าย ไมอ่ยา่งนัน้ เวลาท่ีครูเลา่เร่ืองจะกลายเป็นการชีผู้้ ร้าย ผู้ถกูต้อง ชดัเจนมาก และอีกอย่างหนึง่ท่ี
ชวนให้ใคร่ครวญเยอะขึน้ หลายๆ กิจกรรมหรือเกมมีร่องของมนั เวลาครูเอามาเลือกใช้ อยากให้ครูตระหนกัสิ่ง
นีม้ากขึน้ เชน่ โต้วาทีชวนทะเลาะอยูแ่ล้ว ไมใ่ชท่ะเลาะไมไ่ด้ อตุสา่ห์สลบัข้างกนัแล้ว ฉนัก็มีเหตผุลตรงนัน้ท่ี
ชดัเจนมาก แตเ่ราไมไ่ด้ถามเดก็เลยว่าเด็กรู้สกึอยา่งไรบ้าง เราไมจ่บัตวัท่ีเราออกแบบมาให้เป็นประโยชน์สงูสดุ  

หาหวัใจหลกัวา่เราก าลงัจะพาเดก็ไปตรงไหน ถ้าสาระหลกัของคณุแคช่ว่ยชาวบ้าน เหมือนเราตดัสิน
ถกูผิดเรียบร้อยเลยวา่ชาวบ้านดีท่ีสดุ มนัเป็นโจทย์ท่ีน้องไมโ่อเคถ้าเราแคม่าบอกเดก็ว่าน่ีคือผู้ ร้าย น่ีคือคนดี 
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ไมไ่ด้ท าให้เขาเรียนรู้เลย เพราะครูตดัสินไปแล้ว แตก่ารช่วยให้เขาตระหนกัสิ่งเหลา่นัน้มากขึน้ จะตัง้โจทย์ท่ีไม่
พอยต์จนเกินไปจะชว่ยมาก ปกติการโต้วาทีเด็กและผู้ใหญ่จะเข้าใจวา่ฉนัต้องหาเหตผุล ฉนัต้องชนะฝ่ังตรง
ข้าม ด้วยอะไรก็ไมรู้่ ต้องดา่ก่อน ท าเสียงแบบนีเ้พ่ือจะชนะให้ได้ แตไ่มไ่ด้เห็นบริบทอ่ืน และท่ีเราบอกวา่ใช้ใช้
เหตผุล มนัจะใกล้เคียงเดมิมาก วิธีนีจ้บัได้หลายประเดน็ แม้แตป่ระเดน็วิธีการคยุความขดัแย้ง ใช้เพ่ือให้เห็นวา่ 
สงัคมปัจจบุนั ม็อบเกิดขึน้เพราะอยา่งนี ้คนไปนัง่ในม็อบ ไมไ่ด้คดิว่าฉนัเป็นเสือ้เหลืองเสือ้แดง แตพ่อนัง่ฟัง
แล้วใชเ่ลย มนัถกูเร้าความเป็นบางอยาง แล้วมองกนัเป็นขัว้ตา่ง เวลาไฮด์ปาร์ค โต้วาที คนฟังต้องเลือกข้าง 
การสงัเกตช่วยมาก ถ้าเราเห็นธีมพวกนี ้เพราะเราเองอยูใ่นโลกท่ีถกูสร้างให้มองบริบทพวกนี ้เรามองวา่เกม
โต้วาทีเป็นเกมสนกุมาก แตเ่ชียร์ให้เห็นเบือ้งหน้าเบือ้งหลงั มากกวา่นัน้  

น้องมองเร่ืองทีม จริงๆ น้องไมค่อ่ยโอเคตัง้แตใ่ห้เลือกมีคนน ากระบวนการ คนดแูลอปุกรณ์ ปกตน้ิอง
ท างานประมาณ 3-6 คน แตถ้่าคนมาดแูลอปุกรณ์แล้วแคน่ัง่ดแูลอปุกรณ์ เร่ืองนิดเดียวเอง จริงๆ แล้วช่วยๆ กนั 
พอเร่ิมกิจกรรม ไมใ่ชห่น้าท่ีหลกั ยิ่งถ้ามีโต้วาทีท่ีต้องเชียร์อพั ต้องลงไปชว่ยเชียร์ คนท่ีเหลือนอกจากคนบนัทกึ 
ต้องลงไปชว่ยเชียร์ ไมใ่ชค่นตวัหลกั ลองนกึวา่น ากระบวนการคนร้อยคน เวลาคนหลกัเข้าไปในกลุม่ยอ่ย คน
เล็กๆ เกร็งมาก อาจารย์ลงมานัง่ คนจะพดูสวยมาก เสียงจริงแท้ของเขาจะเร่ิมหายไป คนท่ีชว่ยได้ดีท่ีสดุคือ
ผู้ชว่ย เวลาอยากได้ยินวา่กลุ่มยอ่ยคยุอะไรกนั ก็เอาคนเล็กๆ ลงไป เวลาคนตวัใหญ่ลงไป จะมีอยากพดูให้เอา
ใจคนใหญ่ จบเลย การท่ีทีมสามารถชว่ยกนัได้ อยากให้เห็นวา่ คณุลงไปดมูากกว่านัน้ได้ มากกวา่แคด่อูปุกรณ์  
 ทา่ทีของเราในการน ากระบวนการ เหมือนเวลาคณุคยุกบัคนรัก น้องจะเจอพ่ีผู้ชายเยอะมาก เวลาคยุ
กนัแฟนจะเสียงเป็ด เพราะเขินท่ีจะเป็นฉนัเตม็ตวั คนบางคนน ากิจกรรมทีไรจะตะโกนตลอดเวลา เพราะคิดวา่
เชียร์อพัแล้วจะสนกุ แตค่ณุลืมไปวา่ บางชว่งถ้าคณุจะพดูเร่ืองกติกา หรือตกหมดุสิ่งท่ีส าคญั คณุต้องซีเรียส 
อยากให้ฟัง เป็นหวัใจหลกัมาก จะดงึบางอย่างเข้า แตช่อบความพยายามสร้างสรรค์ และเห็นความพยายาม
ปรับ ทีมจะมนัมากตอนคดิเร่ืองโต้วาที ในหวัจะสนกุกบัตอนท่ีคนโต้ แตลื่มกลุม่อ่ืนๆ ตอนวางแผนการสอน
กระบวนการไมต้่องซ้อม คณุซ้อมในจินตนาการได้ แตค่ณุต้องไมลื่มวา่มีคนก่ีกลุม่ท่ีคณุต้องดแูล การตระหนกั
เร่ืองนีจ้ะท าให้คณุเร่ิมมองรอบด้าน 
 
จิรวุฒ:ิ เชียร์ให้ไปตอ่ กิจกรรมมีพลงั และพลงัของการน าดีมาก อยากจะส่ือสารกบัทกุกลุม่ จริงๆ พืน้ท่ีตรงนี ้
เป็นพืน้ท่ีซ้อม อยากจะจนูความคดิของเรานิดหนึง่ ผมคดิวา่ความคิดท่ีได้ผลคือการลองผิดลองถกู ท าและ
เรียนรู้ และปรับ การมีชมุชนชว่ยกนัมอง จะชว่ยให้การเรียนรู้ก้าวกระโดดมาก การไปคดิวางให้สมบรูณ์แบบ
ท่ีสดุ แล้วมาน าเสนอ อาจจะไมใ่ชท่างท่ีถกูต้องเสมอไป 
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ธนัญธร: แล้วค าเสนอวา่ควรมีอะไร นา่จะท าอะไร อาจจะไมใ่ช้ต้องเป็นส าหรับเรา เขาแคม่องจากมมุของเขา 
อาจจะไมจ่ าเป็นวา่ถกูต้อง 
 
พักเบรก 
10.33-10.43 น. 
 
จิรวุฒ:ิ อยากให้ทกุคนไมต้่องเกร็งเร่ืองเวลา เป็นตวัของตวัเองให้เตม็ท่ี สอนและเลน่ในแบบของเรา ไมต้่องหว่ง
เร่ืองเวลามาก อยากให้โยนความยอดเย่ียมท่ีสดุทิง้ไป แตท่ าสิ่งท่ีเราเป็น แล้วมาชว่ยกนัดวูา่เป็นอยา่งไรบ้าง 
เรียนรู้ด้วยกนั และพอน าเสนอเสร็จ อยากให้ทิง้ความเป็นกลุม่ทิง้ แล้วแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบเป็นเพ่ือนกนัทัง้วง 
อยากให้ใช้พืน้ท่ีกนัให้เตม็ท่ี  
 
ธนัญธร: ความไมส่มบรูณ์แบบเวิร์กมากส าหรับวนันี ้การได้รับคอมเมนต์ ได้รับความคดิเห็นจากเพ่ือน 
ไมอ่ยา่งนัน้ไมมี่โอกาสอธิบายบางเร่ืองท่ีในคอร์สอบรมไม่ได้พดู เพราะจะพดูถึงกิจกรรมไป แตไ่มไ่ด้พดูถึงทีม 
พดูถึงทา่ที ท าให้คนอ่ืนๆ ได้เห็นเร่ืองพวกนีด้้วย ถือวา่เป็นครูให้เพ่ือน 
 
จิรวุฒ:ิ เทียบกบัโมดลูหนึง่ โมดลูสาม นอกจากจะเห็นกระบวนการข้างหน้าแล้ว เห็นเบือ้งหลงักระบวนการ
ด้วย เห็นตวัตนบางอยา่งของคนน ากระบวนการด้วย 
 
กลุ่มสอง 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เราจะเป็นนกัเรียนระดบัชัน้ ม.3 อาย ุ14-15 ปี 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ก่อนเร่ิมเข้าสูกิ่จกรรมการเรียนรู้ของเรา ครูจะมีเกมให้พวกเราเล่น ครูจะบอกว่าแผงผกั แล้วให้
นกัเรียนบอกช่ือผกัท่ีอยู่บนแผงโดยไมใ่ห้ซ า้กนั แตไ่มใ่ห้พดูไปเร่ือยๆ เราจะต้องทวนของคนก่อนหน้าด้วย ต้องมี
สตใิห้ดี จะเร่ิมจากฝ่ังไหนก่อนดี 
 
 “คะน้า, กะหล ่าปลี, ต้นหอม, ผกัชี, โหระพา, สาระแหน,่ แมงลกั, ถัว่ฝักยาว, ผกับุ้ง, ผกักาด, แครอท, 
หนอ่ไม้ฝร่ัง, ใบกะเพรา, ต าลึง, พริกขีห้น,ู หอมหวัใหญ่, พริกชีฟ้้า, ขา่, ตะไคร้” 
 
 เป็นการเรียกสตใิห้ทกุคนพร้อมตอ่เรียนรู้ ครูจะขอแบง่กลุ่มพวกเราตามบะหม่ีส าเร็จรูป เร่ิมจากมาม่า 
ไวไว ย าย า และนิชชิน พดูตอ่กนัไปเร่ือยๆ ... ได้กลุม่แล้วนัง่ลง ... ตอ่ไป ครูจะแจกการ์ดสินค้าและบริการให้ทกุ
คนชว่ยกนัดวูา่มีอะไรบ้าง ... ครูจะให้พวกเราแยกดวู่า มีสินค้าและบริการอะไรบ้างท่ีพวกเราเคยใช้กบัไมเ่คยใช้ 
... จะขอถามแตล่ะกลุม่วา่ มีสินค้าอะไรบ้างท่ีเราไมเ่คยใช้  
 กลุม่มามา่ “IPad 2, หุ้น, SpaceX”  

กลุม่ย าย า “หุ้น, BMW, บริษัทผลิตเคร่ืองบนิ Airbus”  
กลุม่ไวไว “หุ้น, ดอยค ารสฝร่ัง, แฟนต้ารสองุ่น, แอร์เอเชีย, iPhone X”  
กลุม่นิชชิน “ซมัซุงโน้ต 9, บริษัทขนสง่อวกาศนาซา่”  
เราแบง่กลุม่สินค้าและบริการตามลกัษณะการใช้หรือไม่เคยใช้ 

 รอบสอง อยากให้พวกเราลองจดักลุม่สินค้าและบริการท่ีเราได้บตัรค าไปวา่ อะไรควรจะอยูใ่นกลุม่
เดียวกนั หรือหมวดเดียวกนั 
 
 (แตล่ะกลุม่จดักลุม่สินค้าและบริการว่าอะไรอยูใ่นกลุม่เดียวกนั – 3 นาที) 
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 กลุม่ไหนจดักลุม่เสร็จแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ ตอ่ไป เราจะถามทกุกลุม่วา่เราใช้เกณฑ์อะไรในการจดั
หมวดหมูส่ินค้าและบริการท่ีกลุม่เราได้  

เร่ิมจากกลุม่นิชชิน “ประโยชน์ท่ีเราได้ใช้สอย เชน่ กลุม่อาหาร คมนาคม การลงทนุ ของใช้ การส่ือสาร”  
กลุม่ไวไวแบง่กลุม่โดยใช้เกณฑ์อะไรครับ “เกณฑ์ทัว่ไป ยกตวัอย่าง เชน่ พวงมาลยั, โตโยต้า, อีซูซุ, 

แอร์เอเชีย, โบอิง้, เอไอเอส 4G กบั iPhone X เหมือนแบง่ตามประโยชน์ใช้สอย”  
กลุม่ย าย า “ใช้เกณฑ์กินได้กินไมไ่ด้ เชน่ ทเุรียน, เนือ้ไก่, เลย์, เป๊ปซ่ี นอกนัน้กินไมไ่ด้”  
กลุม่มามา่ “แบง่ตามสินค้าและบริการ สินค้าท่ีเป็นชิน้และบริการท่ีเราได้รับ”  
แตล่ะกลุม่จะแบง่ประเภทสินค้าและบริการแตกตา่งกนัไป  
คราวนีม้าลองดวูา่ถ้าเราแบง่กลุม่ตลาดตามหลกัเศรษฐศาสตร์ เราจะแบง่อยา่งไร 

 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในทางเศรษฐศาสตร์ จะแบง่เศรษฐศาสตร์ตามระดบัของการแขง่ขนัในตลาด ครูอยากจะให้
นกัเรียนจดัสินค้าและบริการตามกลุม่ท่ีเห็น ได้แก่ ขวาบนคือตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ ซ้ายบนคือตลาดกึ่งแขง่ขนั
กึ่งผกูขาด ลา่งซ้ายตลาดผู้ขายน้อยราย ขวาล่างเป็นตลาดผกูขาด ครูยงัไมอ่ธิบาย แตจ่ะให้กลุม่จดัตามท่ีใจ
ต้องการก่อน 
 
 (แตล่ะกลุม่จดักลุม่สินค้าและบริการตามลกัษณะตลาด – 3 นาที) 
 

 
 
 ทกุคนฟังนะครับ กลุม่ไหนยงัไมถ่่ายรูปถ่ายเก็บไว้ก่อน ในทางตลาดเศรษฐศาสตร์ ตลาดแขง่ขนั
สมบรูณ์คือแขง่ขนัร้อยเปอร์เซ็นต์ สินค้าสว่นใหญ่ในตลาดแข่งขนัสมบรูณเป็นสินค้าเกษตรเกือบจะทัง้หมด 
ลกัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ สินค้าจะเหมือนกนัทกุประการ ราคาใกล้เคียงกนั ผู้ ซือ้ผู้ขายจะเข้าออกจาก
ตลาดได้อยา่งสมบรูณ์ ใครมีของจะเข้าไปขายเม่ือไหร่ก็ได้ ผู้ ซือ้ย่อมรู้วา่วนันีร้าคาข้าวสารเทา่ไหร่ ราคาผกั
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เทา่ไหร่ อีกประเภทหนึง่ท่ีคล้ายๆ กนัคือตลาดหุ้น เพราะมีผู้ ซือ้ผู้ขายจ านวนมาก ใครจะเข้าออกเม่ือไหร่ก็ได้ 
สินค้าเหมือนกนัทกุประการ มีใครตอบถกูไหม ถามได้ครับ 
 ขอกลบัมาดท่ีูตลาดผกูขาด ไมมี่การแขง่ขนัเลย เพราะมีผู้ขายรายเดียวหรือสองราย ส่วนใหญ่จะเป็น
กิจการสาธารณะทัง้หมด ไฟฟ้า น า้ประปา รถไฟ คงไมมี่ใครกล้าสร้างรถไฟความเร็วสงูแขง่กบัรัฐบาล มีใคร
กล้าจะลงทนุแขง่กบัรัฐบาล คงไมมี่ อีกประเภทท่ีเป็นเอกชนเพียงแคร่ายสองรายบนโลก เชน่ บริษัทขนสง่
อวกาศ มีแคส่องรายเทา่นัน้ คือ SpaceX กบั NASA ลา่สดุมีมหาเศรษฐีชาวญ่ีปุ่ นไปทวัร์อวกาศเป็นรายแรก
ของโลก นาน 30 นาที กบับริษัท SpaceX คา่ใช้จา่ย 1,600 ล้านบาท อีกประเภทหนึง่คือ บริษัทสร้างเคร่ืองบนิ
โดยสารแคส่องราย คือแอร์บสักบัโบอิง้ ไมมี่ใครมาสร้างเคร่ืองบินโดยสารแขง่ 
 ตอ่ไป ตลาดผู้ขายน้อยราย มีคนขายไมก่ี่เจ้า เชน่ 4G มีก่ีเจ้าท่ีให้บริการ แค ่3 ราย คือ AIS, True 
move, Dtac ลกัษณะของตลาดประเภทนีคื้อเขาจะใช้การลงทนุขนาดใหญ่ ใช้ทนุมาก เม่ือไหร่ท่ีผู้ผลิตมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการขาย จะกระทบตอ่เจ้าอ่ืนทนัที เชน่ วนันี ้AIS ลดราคาโปรโมชัน่ 4 G ลง วนัตอ่ไป 
True move, Dtac ลดตามทนัทีเลย หรือพวกเหล้าเบียร์ ถ้าสิงห์ออกผลิตภณัฑ์ใหม ่ช้างก็จะออกทนัที เพราะ
เขาแขง่กนัสองเจ้า หรือพวกสายการบนิ เชน่ นกแอร์ สไมล์ ไทยไลออนส์แอร์ แอร์เอเชีย ถ้ามีการเปล่ียน
โปรโมชัน่ เจ้าอ่ืนจะเปล่ียนตามทนัที ลกัษณะคือมีเทคโนโลยีขัน้สงู มีผู้ขายน้อยราย การจะเข้าไปแขง่ขนัใน
ตลาดยากมาก 
 สดุท้าย ตลาดกึ่งแขง่ขนักึ่งผกูขาด สว่นใหญ่จะเป็นสินค้าอปุโภค สบู ่ยาสีฟัน ผงซกัฟอก จะแขง่ขนัใน
ตวัผลิตภณัฑ์ เราเดนิเข้าเซเวน่ฯ ยาสีฟันมีก่ีย่ีห้อ มหาศาล น่ีคือการแขง่ขนั แตผ่กูขาดกนัท่ีไหน ผกูขาดกนัท่ีแบ
รนด์ วนันีท้กุคนอาจมีความคดิจะสร้างยาสีฟัน แตจ่ะไปแขง่กบัคอลเกตไหวไหม น่ีคือการผกูขาด จะผกูขาด
ด้วยทนุ ด้วยฝีมือก็ได้ เชน่ นวด ทกุคนนวดได้ แตไ่มใ่ชท่กุคนจะนวดเป็น น่ีคือการผกูขาด แตแ่ขง่ขนัด้วยฝีมือ 
ท่ีเหลือผมไมอ่ธิบายเพิ่ม  

สดุท้าย สิ่งท่ีอยากจะชวนพวกเราคยุคือ ถ้าวนัหนึง่เราต้องออกไปเป็นผู้ประกอบการ เราต้องเข้าใจวา่
เราก าลงัจะเข้าไปผลิตสินค้าประเภทไหน และสู้กบัเขาอย่างไร รวมถึงการท าความเข้าใจตลาดสินค้านัน้ ดู
ตวัอยา่ง พิซซา่เป็นตลาดผู้ขายน้อยลง เพราะในเมืองมีขายแคส่องสามเจ้า เม่ือไหร่ท่ีตลาดผู้ขายน้อยรายมีการ
โปรโมชัน่ จะท าตามกนัเลย ถ้าไมท่ าอาจจะอยูไ่มไ่ด้ เพราะเขาก าลงัดงึเทรนด์ลกูค้า 

อยากจะบอกกบัพวกเราว่าเร่ืองของการแบง่ประเภทตลาด ครูเช่ือว่าหลายๆ คนวนัหนึ่ง เธออาจจะ
ออกไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เลีย้งตวัเอง ถ้าเราไมเ่ข้าใจเร่ืองพืน้ฐานแคนี่ ้เราออกไปท าธุรกิจแล้วเจ๊ง 
ท าแล้วท้อ ท าแล้วเหน่ือย แตบ่างคนเห็นโอกาส เข้าใจการวิเคราะห์ตลาด จะไปได้ไกล ขอบคณุครับ 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ทกุคนคงจะแยกได้แล้ววา่ สินค้าของนกัเรียนเป็นอะไร แล้วเอาไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะ
ตลาดท่ีนกัเรียนถ่ายรูปไว้ จะได้รู้วา่สินค้าท่ีนกัเรียนแยกไว้ตรงตามหลกัการเศรษฐศาสตร์หรือเปลา่  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: มีกลุม่ไหนงงไหม ถ้างงถามได้คะ่ 
 

 
 
จิรวุฒ:ิ ก่อนท่ีจะสะท้อนบทเรียน อยากให้ทางกลุม่เลา่เบือ้งหลงัและบอกวา่ ถ้ามีเวลาเพิ่ม จะพาผู้ เรียนไปสูจ่ดุ
ไหน แล้วไปถึงหรือยงั 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ไปถึงไหม ผา่นแล้วด้วย ผมต้องการให้ผู้ เรียนรู้วา่ตลาดแตล่ะประเภทมีลกัษณะอย่างไร โดยใช้
สินค้า อยา่งน้อยเราจะได้รู้ว่าท าไมโปรโมชัน่ของมือถือถึงเปล่ียนแปลงเร็วมาก ผมชอบรายการอายนุ้อยร้อย
ล้าน สว่นใหญ่เขาจะผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดกึ่งแข็งขนั หลายคนเร่ิมต้นด้วยธุรกิจแคไ่มก่ี่หม่ืนบาท แตส่ามารถ
สร้างรายได้ร้อยล้านพนัล้านในเวลาแคส่องสามปี ผมอยากสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัเรียนเขาเห็นวา่ ถ้าเขา
เข้าใจตรงนี ้มนัไปได้จริงๆ แม้แตเ่ราเป็นผู้บริโภค เราก็จะเข้าใจลกัษณะสินค้า ไมโ่วยวายรัฐบาลวา่ท าไมคา่ไฟ
ขึน้อีกแล้ว 
 
จิรวุฒ:ิ ชวนเขียนสะท้อนตามเดมิวา่ ตวัเองได้เรียนรู้อะไร อะไรท่ีเพ่ือนท าได้ดี อะไรท่ีน่าจะพฒันาตอ่ยอด
เพิ่มเตมิ อาจจะปรับจากกลุ่มแรกนิดหนึ่ง จะพดูจากจดุไหนก็ได้ แตถ้่าพดูจากสิ่งท่ีเราเห็นวา่ดีก่อน จะดี แล้ว
คอ่ยพดูถึงสิ่งท่ีควรจะพฒันาเป็นประเดน็ตอ่มา 
 

“ช่ือวิชา เศรษฐศาสตร์ ม.3” 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: กิจกรรมอินโทรท่ีให้เลน่เกมทัง้วง ตอนแรกคิดวา่จะให้เลน่ประมาณสามกลุม่ คือ สินค้าใน
ตลาด สินค้าในเซเวน่ฯ ร้านอาหารในห้าง เพ่ือให้โยงกบับตัรค าได้มากกวา่นี ้แตด้่วยรีบ เลยไมไ่ด้ตัง้กตกิาวา่ให้
คดิประมาณสามวินาที ใครคิดไมไ่ด้จะเร่ิมหวัข้อตอ่ไปได้เลย และเราไมอ่ยากจะทิง้เด็ก เพราะเวลาหมดแล้ว 
แตเ่พิ่งถึงแคค่ร่ึงวง เลยอยากจะท าให้จบ ไมอ่ยา่งนัน้เดก็กลุ่มท่ีไมไ่ด้เลน่จะถกูทอดทิง้ เลยปล่อยเลยตามเลย 
ตดัสิ่งท่ีคดิไว้อีกสองอนัออก 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: กลุม่เราไปถึงจดุท่ีต้องการ แตมี่อยา่งหนึง่คือ เดก็ๆ เหลา่นีเ้ข้าใจและร่วมมือร่วมใจกนัท า
กิจกรรม ตอนแรกเราให้แบง่สินค้าตามการใช้ ไมใ่ช้ รู้จกั ไมรู้่จกั คณุครูแตล่ะกลุม่เดนิดแูล้วพบว่า เดก็ท า
ถกูต้อง เด็กชมคณุครูวา่ส่ือสารได้ชดัเจน พอจบตวัท่ีสาม ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีคณุครูให้ข้อมลูแล้ว ถ้ามี
เวลา อยากให้แตล่ะกลุม่น าเสนอวา่ ตอนท่ีเขาจดัตอนท่ียงัไมรู้่ข้อมลูเศรษฐศาสตร์กบัจดัตามหลกั
เศรษฐศาสตร์ เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร แตเ่ราไปไมถ่ึงจดุนัน้ เดก็เลยยงัไมรู้่วา่ฉนัเข้าใจถกูต้องหรือเปลา่ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ไมไ่ด้เป็นครู แตค่อยจด และสงัเกตพฤติกรรม พบวา่กิจกรรมในชัน้เรียน ท าให้เดก็ได้คยุกนั มี
สว่นร่วมและมีเปา้หมายในการท า ท าให้รู้สกึวา่เด็กนา่จะอินกบัเร่ืองท่ีท า จริงๆ แล้วปกตจิะใช้รูปภาพ ซึง่ดงึดดู
เดก็มากกวา่นี ้อีกหนึง่อยา่งท่ีชอบ คือฝึกให้เขาได้พดู แสดงความคิด นา่จะเป็นสิ่งท่ีดี  

สดุท้ายคือขัน้การน าไปใช้ อยากให้เดก็ชว่ยวิพากษ์ความคดิว่าถ้านกัเรียนจะเปิดตลาด จะเปิดอะไรดี 
และถ้าจะสง่เสริมการขาย เราอยูใ่นตลาดแบบนี ้ต้องท าอยา่งไรกบัตลาดของเรา ซึง่เหมาะกบักลุม่ท่ีไมไ่ด้เก่ง
มาก แตม่องเห็นชอ่งทางและเอาไปใช้ในบ้านของตวัเองได้ด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมคดิวา่เป็นกิจกรรมท่ีดี คอ่นข้างชดัเจน จริงๆ ผมไมค่อ่ยรู้เร่ืองพวกนีม้าก่อน แตผ่มคิดเองวา่
กิจกรรมเงียบไปนิดหนึง่ อาจจะด้วยสไตล์การสอนของคณุครูท่ีท าให้เครียดนิดหนึง่ หรือเนือ้หาคอ่นข้างยาก 
อาจจะยากไปส าหรับชัน้เรียน ถ้าเราปรับให้รูปแบบการน าเสนอ อาจจะท าให้สนกุมากขึน้  
 
จิรวุฒ:ิ ถ้าได้ฟังเสียงทางฝ่ังผู้ เรียน อาจจะท าให้เห็นภาพบางอย่างมากขึน้ ทางผู้ เรียนอยากจะช่ืนชมคณุครู 
อยากจะบอกจดุท่ีครูท าได้ดี 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ช่ืนชมวา่ ครูจดัระบบการเรียนการสอนได้ดี ชดัเจน เป็นขัน้ตอน แตน่่าจะเพิ่มเตมิวา่ หลงัจาก
พดูครบทัง้ 4 ชอ่งแล้ว นา่จะเปิดโอกาสให้เด็กตัง้ค าถามว่าท าไมต้องอยู่ตรงนี ้เพราะเรายงัสงสยั อยากยกมือ
ถามวา่ท าไมอนันีอ้ยูต่รงนี ้แตค่รูสรุปเลย ไมใ่ห้นกัเรียนถาม อยากให้เพิ่มเตมิตรงนีส้กันิด จะสมบรูณ์แบบ 



 หน้า 55 / 135 

 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ตอนนัง่ท า รู้สกึสนกุและอินตามไปด้วย เพราะของทกุอยา่งมีอยูใ่นชีวิตจริง ตอนท าเรารู้สกึวา่ 
เราไปตามเปา้หมายของครูผู้สอนได้หมดเลย ด้วยความท่ีเป็นขัน้เป็นตอนชดัเจน แตถ้่าเพิ่มเตมิให้ผู้ เรียนแสดง
ความคดิเห็น จะท าให้ห้องเรียนมีเสียงมากขึน้ บรรยากาศจะสนกุมากขึน้  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กิจกรรมนี ้สิ่งท่ีท าได้ดีคือการน าข้อสรุป มีความชดัเจนในตวั รวมถึงจดุประสงค์การเรียนรู้ 
ต้องการให้รู้ตลาด 4 ประเภท กระบวนการท าให้อิน จนท าให้กลุม่ถกเถียงกนั วิเคราะห์กนั แตส่ิ่งหนึง่ท่ีขอ
เพิ่มเตมิ คือ ค าบางค าไมช่ดัเจน เชน่ ยามาฮา่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือเคร่ืองดนตรี หุ้นในโบรคเกอร์หรือใน
ตลาดหลกัทรัพย์ อาจจะสบัสน และการท่ีครูลดบทบาทในการสรุปลง น าไปสู่การให้เดก็สรุปเอง โดยครูเป็นคน
กระตุ้น จะท าให้เด็กตระหนกัวา่เรามีสว่นร่วมในชัน้เรียน ได้สรุปเนือ้หาท่ีเราได้ท ากิจกรรมมา 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กิจกรรมท าให้รู้สกึวา่ครูเป็นคนท่ีเก่งในห้องเรียน แล้วเรารู้สกึวา่เราเหมือนจะไมไ่ด้พดู เพราะครู
จะมาอา่นการ์ดให้เรา เหมือนเราเลยเกิดความรู้สกึว่าครูเก่ง แล้วประเดน็หลกัคือให้เด็กได้แนวคดิของตลาด 4 
ตวันี ้แตค่รูเป็นคนสรุปเอง ครูก็เก่งไปเร่ือยๆ แล้วสิ่งท่ีเดก็เขียนทกุอยา่งมาจากครู ไมใ่ชข่องเราบนกระดาน ซึง่
เป็นไฮไลต์สดุของกิจกรรม แตกิ่จกรรมดี ขัน้ตอนชดัเจนมา และครูดแูลใกล้ชิด เลยรู้สึกวา่นกัเรียนต้องเป็น
นกัเรียนท่ีดีมาก ต้องท าตามระเบียบ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ชอบการด าเนินกิจกรรม และอินโทรเข้ากิจกรรม ชอบประเดน็นีแ้ละอินกบัสิ่งท่ีเขาน าเสนอ
เร่ืองอายนุ้อยร้อยล้าน แตน่า่จะคดิตอ่ยอดวา่ การจะเข้าใจเร่ืองนี ้อาจจะโยงขา่วหรือเหตกุารณ์จริงเพ่ือ
เช่ือมโยงวา่ เพราะอย่างนีเ้ลยเป็นผกูขาด มีขา่วเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า ประปาอยูน่ะ ให้เด็กอา่นแล้วเรียบเรียงเอง 
ใช้ต้นทนุของเขาในการคดิ ส่วนการตอ่ยอด ถ้าคนคนหนึง่อยากจะแขง่ขนับ้าง เราจะอยูโ่ซนไหนดีถึงจะรอด 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมรู้สกึดีท่ีครูพดูถึงรายการอายนุ้อยร้อยล้าน เหมือนบอกวา่ถ้าเราอยากศกึษาเพิ่มเตมิได้จาก
ส่ืออะไรบ้าง อาจจะกลบัไปดบู้าง หลกัการเศรษฐกิจมนัเช่ือมโยงกนัอย่างไรบ้าง  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในฐานะผู้สงัเกตการณ์ ผมรู้สกึวา่กลุม่นีเ้หมือนธรรมะจดัสรร มีบคุลิกของคนหลายๆ แบบ ลง
ตวั แตล่ะคนออกมาท าแตล่ะตอน ใชต่วัเขาเลย ท าให้กลุ่มไปได้ เป็นกระบวนการท่ีง่ายและใช้ส่ือน้อย แตเ่ป็น
การใช้ส่ืออยา่งมีความหมาย คนดขู้างนอก มีครูถามวา่เหมือนกิจกรรมเงียบไปหรือเปลา่ แตเ่ดก็คดิตลอดเวลา 
แล้วตอนพดูถึงสินค้าตวัไหนขึน้มา ทกุคนจะมองว่าตรงหน้าเรามีไหม เช่ือมโยงกบัจอท่ีมีครูอีกคนหนึง่เขียน 
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นา่สนใจครับ อีกอยา่งหนึง่ การใช้กราฟและวิธีการไลล่ าดบัจากง่ายๆ ก่อน เคยใช้ ไมเ่คยใช้ แล้วยากขึน้ ท าให้
เดก็คอ่ยๆ เข้าใจกระบวนการไป สว่นเร่ืองการเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง ยกตวัอยา่งเร่ืองอายนุ้อยร้อยล้าน อาจจะ
เช่ือมโยงกบัเดก็ และถ้าไปได้ตอ่มากกวา่นี ้นา่จะดี ถ้าภาคตอ่ไป เอากระบวนการในกลุม่แรก แยกเป็นสองฝ่ัง 
แขง่กนัขายสินค้ากนั สามารถตอ่การเรียนรู้ตอ่ไปได้  
 
จิรวุฒ:ิ ผมชอบชว่งแรกตอนพาเลน่กิจกรรมมาก และตอนบอกเบือ้งหลงัว่า วางไว้แบบหนึง่ แตเ่ห็นบรรยากาศ
แล้วตดัสินใจตดับางสว่น แสดงวา่เราดแูลคนตรงหน้า ใจไมไ่ด้ยดึแผนหรือเปา้ของตวัเอง เป็นการเคารพพืน้ท่ี 
ท าให้ทกุคนมีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย สนกุ ชว่งนัน้จะเห็นวา่ ระหว่างท่ีท ากิจกรรม มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ จ าช่ือ
ผิด เรียกโนน่น่ีผิด แตพ่ออยูใ่นบรรยากาศท่ีปลอดภยั จะรู้สกึสนกุ ไมไ่ด้มีการจบัผิด หรือลงโทษ ท าให้
บรรยากาศของห้องโอเคมาก และผมคดิวา่บรรยากาศในการเรียนรู้ ส าคญัไมแ่พ้เนือ้หาการเรียนรู้เลย การ
เรียนรู้เกิดขึน้ข้างในของเขาอยา่งตอ่เน่ือง 
 เร่ืองการคละกลุม่ท าให้เกิดพลวตัใหมใ่นการเรียนรู้ ผมชอบท่ีให้นกัเรียนลองท าตามความเข้าใจของ
ตวัเองก่อน ถกูผิดไมรู้่ แล้วเราคอ่ยๆ หยอด คอ่ยเพิ่มทีหลงั ถ้าบวกกบัจดัอีกที แล้วสงสยัให้ถามในวง จะท าให้
ยิ่งสมบรูณ์มากขึน้ แตแ่คนี่ก็้ใกล้จะสมบรูณ์แบบแล้ว กิจกรรมคล้ายๆ กนักบัท่ี อ.เป๊ียกน าเม่ือวาน น่าสนใจ
มาก แตแ่คบ่ดิเนือ้หานิดเดียว พาไปเรียนรู้ในแง่มมุหรือบทเรียนใหม่ๆ  ได้เลย  

ข้อดีอยา่งหนึง่คือ เราเลือกโจทย์ท่ีไมใ่หญ่เกินไปส าหรับเวลา 30 นาที ท าให้เข้าใจง่าย ยอ่ยง่าย ถ้าเรา
จดัในห้องเรียนจริงๆ ไมไ่ด้เป็นตอ่นๆ แบบนี ้แตเ่ราสามารถมองภาพรวมได้วา่ สปัดาห์นีเ้ราจะเจอเร่ืองอะไร 
หลงัจากนีจ้ะเจอเร่ืองอะไร สปัดาห์ตอ่ไปเจออะไรตอ่ ท าให้ยืดหยุน่ได้มากขึน้ 
 การสรุป เน่ืองจากเวลางวดเข้ามา การสรุปเลยเป็นเร่ืองโอเค 
 
ธนัญธร: ตกหลมุรักวตัถปุระสงค์ เวลาคณุให้คณุคา่ความหมายกบัสิ่งท่ีคณุท า เพราะหลายเร่ืองมากท่ีเราสอน 
เราให้ความรู้กบัเดก็ เด็กจ านวนมากไมส่ามารถเช่ือมตอ่ว่ามีความหมายกบัชีวิตฉัน ฉันไมรู้่วา่เรียนไปเพ่ืออะไร 
จริงๆ แล้ว เวลาพดูเร่ืองเศรษฐกิจ ไมค่ดิวา่เด็กนกัเรียนจะอิน แตเ่วลาครูพดูวา่เผ่ือวนัหนึง่เขาจะเปิดกิจการ นัน่
คือความเช่ือมโยง แตเ่สียหายครูไมไ่ด้พดูสิ่งนีใ้นชัน้เรียน เรามกัจะคิดวา่สิ่งนีเ้ป็นของท่ีเก็บไว้ในใจ ผู้ เรียนของ
ฉนัไมต้่องรับรู้ก็ได้ แตน้่องบอกได้เลยวา่ น่ีคือจดุขายส าคญั จะพดูก่อนหรือท้ายก็ได้ แตถ้่าพดูก่อนเหมือนการ
ขายวา่สิ่งท่ีจะเจอตอ่จากนีมี้คณุคา่อย่างไรกบัชีวิตของคณุ เดก็จะเร่ิมตัง้ใจเรียน แตบ่างกิจกรรมถ้าวางไว้วา่ไม่
ควรเผยก่อน ก็โอเค บอกทีหลงัได้  

การสรุปของพวกเขา บางครัง้คณุรู้สกึวา่สรุปให้ความคิดเห็นไมเ่วิร์ก แตบ่คุลิกของอาจารย์ไมใ่ชค่นชี ้
นิว้ เรามีแรงพุง่ออกไปตา่งกนั ถ้าน้องพดูแบบเม่ือกี ้คนจะรู้สกึวา่สรุป แต่ทา่ทีของเขาเหมือนฉนัเป็นคนหนึง่ใน
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กลุม่ของเธอ หรือคณุพดูตรงๆ ได้เลยวา่ ท่ีเอาเร่ืองนีม้าให้เรียนเพราะครูเห็นวา่เลยสรุป เหมือนการสรุปนัน้
ไมใ่ชก่ารสรุป แตคื่อความคิดของฉนัท่ีแบง่ปันให้เธอ เหมือนเวลาเราเปิดรับความคดิเห็นของเพ่ือนเข้ามา  

อีกอยา่งหนึง่ท่ีชมมากๆ คือเขาหวัเร็วมาก พอได้คอมเมนต์กลุม่ก่อนเร่ืองการท างานเป็นทีม เขาปรับ
ทนัทนั เข้ามาสงุสิงกบักลุม่ย่อยทนัที ไมมี่ใครว่างเลย ซึง่ดีมาก นา่รักมาก สอดรับกนัมากขึน้ แตต้่องระวงัเร่ือง
การแยง่ซีน เราบางคนยิ่งเวลาท างานเป็นทีม เรามีแนวโน้มอยากให้รู้วา่ฉนัเข้ามาดแูลนะ อยา่เราต้องไมลื่มวา่
ต้องให้หวัใจหลกัด้วย เวลาอธิบายวงย่อยเสียงดงักลา่วคนหน้าห้องอีก ถ้าวนัหนึง่คณุท าให้ตวัเองมีหลากทา่ที
ได้ โอเค แตก่ารใช้ของตวัเองให้คุ้มท่ีสดุส าคญัมากๆ และเป็นเร่ืองทีมท่ีต้องเรียนรู้วา่ เราจะไมก่ลืนเพ่ือนได้
อยา่งไร ย่ิงบางคนเสียงดงัมาก ต้องระวงั ท าอย่างไรท่ีจะชว่ยไมใ่ห้ข้างหน้าเขาหายไป  
 ไมใ่ชค่อมเมนต์เฉพาะกลุม่นี ้แตแ่อบเห็นคือ เรามกัตงิเร่ืองเวลาไมพ่อ เหมือนเกมแรก เช่ือมโยงกบั
เศรษฐศาสตร์ไหม นา่จะหาเกมอ่ืน แตพ่อฟังค าอธิบาย มีสามขัน้ตอน แสดงวา่เขาคิดอยู ่ถ้าเกมเช่ือมโยงได้จะ
สมบรูณ์แบบมาก แตเ่รายงัไมเ่ข้าใจเร่ืองสดัสว่นของเวลา แสดงวา่เรายงัคิดวา่ยืดออกไปได้อีก ถ้าท างานเป็น
ทีม ท างานตรงเวลา ของน้องบางทีซีเรียสเลย เลยก็ไมไ่ด้ เพราะอาจารย์เลยเวลาบางคนไมโ่อเค นกัเรียนของ
น้องเป็นคนโตๆ บางคนกินยาเป็นก า ต้องกินให้ตรงเวลา กินยาไมต่รงเวลาจะโกรธอาจารย์ ถ้าพกัตรงเวลา 
หยดุตรงเวลาได้ เป็นคณุภาพการจดัการของเรา ฝึกจดัการ อยา่ให้ข้อจ ากดัมากดทบัเรา มีหลายครัง้มากท่ีคณุ
ต้องท างานในเวลาจ ากดั แตจ่ะจดัสรรได้อยา่งไร 
 อีกอยา่งหนึง่ ไมใ่ชข้่อต าหนิ แตแ่คเ่ห็นวา่ เกมตอนแรกท าให้คนท้ายๆ เร่ิมใจตุ๊มๆ ตอ่มๆ วา่เราจะท า
ได้ไหม และมีเดก็ท่ีบอกผา่น ส าหรับน้อง ผา่นไมไ่ด้ ถ้าเขาผา่น แล้วผู้หญิงคนนีผ้า่นบอ่ยมากในชีวิต แล้วคณุ
ไมส่งัเกตเร่ืองเล็กๆ พวกนี ้คณุจะปลอ่ยเดก็บางคนท่ีเรารู้สกึวา่มนัเป็นอย่างนี ้เราไมต้่องใสใ่จมนั ข้ามไปเลย 
น้องคิดวา่เราต้องท าให้เขารู้วา่ฉนัเห็นเธอ และฉนัไมเ่ห็นด้วยกบัการผา่น ถ้าท าได้อยากให้ท า ท าบางคนนัง่แถว
ท้ายๆ ไมไ่ด้เหมือนกนั เพ่ือนนัง่ข้างๆ บอกเลย แตท่ าไมไมท่ ากบัคนนีด้้วย การรู้สึกวา่ฉนัผา่นไปได้ด้วย ถ้าฉนั
เป็นคนเดียวในห้องท่ีไมผ่า่น ระบบโรงเรียนตา่งจากเวิร์กช็อปทัว่ๆ ไป ท่ีผา่นแล้วยงัท าหน้าปกตไิด้ แตใ่น
ห้องเรียนลกึๆ เด็กแขง่กนั วยัใกล้กนั คณุสมบตัใิกล้กนั แล้วเคยพลาดแล้ว ท่ีบ้านไมเ่ห็นเรา แล้วครูคนนีก็้ไม่
เห็นฉนัอีก  
 
จิรวุฒ:ิ เก็บตกประเด็นอีกนิดหนึง่จากการน ากิจกรรมของทัง้สองกลุม่ ผมคิดวา่เราจะเห็นกลีบดอกไม้ท่ีชดัขึน้
คือ ประสบการณ์ของผู้ เรียน ส าหรับกลุม่ท่ีน ากิจกรรม จะเร่ิมเห็นวา่พอเราน าจริงๆ ประสบการณ์ของผู้ เรียน
เกิดอะไรบ้าง จดุแข็งจดุอ่อน ความเป็นตวัตนของเด็ก และสิ่งท่ีเราออกแบบวา่จะออกชอ่งนี ้พอท าจริงแล้วออก
ชอ่งไหนได้อีกจากประสบการณ์จริงของผู้ เรียน และท่ีส าคญัคือการฟังเสียงสะท้อนจากการทดลองสอน จะได้
เก็บประสบการณ์ของผู้ เรียนมาเป็นต้นทนุในการออกแบบและปรับปรุงการเรียนรู้ รวมถึงในมมุท่ีเราเป็น
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ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมของเพ่ือน เราผา่นประสบการณ์ตรงของการเป็นผู้ เรียนเลย พอครูจะเอาไปประยกุต์ใช้ในแบบ
ของตวัเอง จะมีประสบการณ์ตรงวา่ท าอย่างไรแล้วได้ผลอะไรกบัเรา เป็นประสบการณ์ท่ีส าคญัมาก  
 เราจะพกัเท่ียงแล้วกลบัมาบา่ยโมง แตก่่อนจะไปทานข้าวกลางวนั อยากฟังเสียงสะท้อนสัน้ๆ วา่เรา
เป็นอย่างไรกนับ้าง ณ ตอนนี ้
 
 “มีความสขุ, โอเค, สวยงาม, สดุยอด, ชดัเจน, เย่ียมจริงๆ, เร่ิมง่วง, เย่ียม, ชอบ, ได้เพิ่มเตมิ, ดี, โลง่, ดี
ครับ, มีประโยชน์, รักเลย, แจว๋, ต่ืนเต้น, ซูซ่า่, ช่ืนชม, เก็บไปใช้, เย่ียม, ภมูิใจมาก” 
 
พักเที่ยง 
12.00-13.00 น. 
 
กลุ่มสำม 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เม่ือวานเราไปตลาดศาลายากนัมา วนันีค้รูไปเดินตามหลงัพวกเรา พวกเราไมแ่บง่ขนมให้ ครู
เลยเดนิไปดปูลาท ูและคดิได้วา่วนันีเ้ราจะเลน่เกมตลาดแตก ... ครูจะให้เราจบัเป็นทีมละ 5 คน โดยมีเง่ือนไข
วา่ ถ้าครูจะพดูวา่ปลาทลูงเข่ง ให้พวกเราสามคนจบัแขนเป็นวงกลม อีกสองคนเป็นปลาทใูนเขง่ แตถ้่าครูบอก
วา่ปลาทเูปล่ียนเขง่ เขง่อยูก่บัท่ี ปลาทเูปล่ียนไปเขง่ใหม ่เขง่เปล่ียนปลา ... ถ้าครูบอกวา่ตลาดแตก ให้แยกไป
จบักลุม่ใหมอี่ก 5 คน ... ลกุขึน้ยืน กระจายก าลงักนัไว้ ... เดก็จา๋ “จ๋า” พร้อมไหมๆ “พร้อมแล้วๆ” ...  
 “แขง่เปล่ียนปลา” “ตลาดแตก” ตอนนี ้เราจะได้ 5 คนหนึ่งกลุม่ แยกนัง่กนัคนละมมุเลย  
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: หลงัจากเราพบผู้ เช่ียวชาญปลาทแูล้ว เราจะมาสร้างความรู้สกึกนัก่อน เพลงง่ายๆ ท่ีเราเคย
เลน่กนั ครูร้องแล้วให้พวกเราปรบมือ “หากวา่เราก าลงัสบายจงปรบมือพลนั – ร้องช้า” ป๊ับๆ “หากว่าเราก าลงั
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สบายจงปรบมือพลนั หากวา่เราก าลงัมีสขุ หมดเร่ืองทกุข์ใดๆ ทกุสิ่ง มวัประวิงอะไรกนัเลา่จงปรบมือพลนั – 
ร้องเร็ว” ป๊ับๆ  

ตอนนีท้กุคนลกุขึน้ เราจะเปล่ียนจากปรบมือเป็นยกมือพลนั แล้วร้องวา่ เฮ้ๆ “หากว่าเราก าลงัสบายจง
ย ามือพลนั” เฮ้ๆ “หากวา่เราก าลงัสบายจงยกมือพลนั” ป๊ับๆ “หากวา่เราก าลงัสบายจงปรบมือพลนั หากวา่เรา
ก าลงัมีสขุ หมดเร่ืองทกุข์ใดๆ ทกุสิ่ง มวัประวิงอะไรกนัเลา่จงยกมือพลนั” เฮ้ๆ 

ให้แตล่ะกลุม่หนัมาทางครู เกมตอ่ไป “โปง้ โอ้โห” เน่ืองจากเราไปตลาด เราเห็นหลายร้านมาก ให้ลอง
นกึวา่เราได้เจอร้านอะไรมาบ้าง เน่ืองจากตลาดในภาษาไทยมีเยอะมาก คนใต้พดูค าหนึง่ คนเหนือพดูค าหนึง่ 
คนใต้เรียกตลาดวา่ “ลาด” แตค่นเหนือเรียกวา่ “กาด” วิธีการเลน่ง่ายๆ ถ้าครูยิงไปท่ีใครแล้วบอกวา่กาด ให้
บอกวา่ “ไมรู้่” พร้อมท าทา่ด้วย แตถ้่าบอกวา่ลาดเม่ือไหร่ ให้พดูช่ือร้านท่ีอยูใ่นตลาด ร้านใดก็ได้ แตมี่เง่ือนไข 
ห้ามซ า้กบัคนอ่ืน แล้วจ าช่ือร้านเราด้วย เพราะจะเอาไปใช้ในกิจกรรมตอ่ไป ... ยืนเป็นกลุม่หน้ากระดาน ลอง
ก่อนนะครับ มีสมาธินะ 
 
 กาด “ไมรู้่” ลาด “ดอกไม้” ลาด “ปลาท”ู กาด “ไมรู้่” ลาด “หมยูอแมบ่วัผนั” ลาด “ไขไ่ก่” กาด “ไมรู้่” 
ลาด “ข้าวมนัไก่” ลาด “เคเอฟซี”  
 

 
 

อยา่ลืมว่ากลุม่เราพดูช่ือร้านอะไรไป ให้จดในกระดาษได้ เดี๋ยวลืม  
 นัง่ลงครับ ถ้าครูเป็นนกัเรียน ครูจะตบมือให้กบักิจกรรมเม่ือครู่ นกัเรียนครับ ตอนนีจ้ะไมมี่ใครคยุสกั
คนเลย ฟังครูแป๊บหนึง่ครับ ตอนท่ีครูร้องเพลงช้าท่ีสดุ รู้สึกอยา่งไร “เนือย ไมมี่อารมณ์ร่วม” พอร้องไว “เร่ิมสนกุ
ขึน้” แล้วถ้ายกมือแล้วร้องเฮด้วย “เร่ิมมนั” เหมือนกนัครับ ถ้าครูเข้ามาแล้วนกัเรียนนัง่หลบั ครูก็ไมมี่พลงั
เหมือนกนั ถ้าเข้ามาแล้วเห็นเดก็ยิม้ ครูก็มีพลงัด้วย กิจกรรมตอ่ไป ขอเชิญผู้ เช่ียวชาญทางด้านตลาด มาชีแ้จง
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัตลาด 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: หลงัจากท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้ร้านแล้ว ชวนคิดตอ่วา่ จากร้านของแตล่ะกลุม่ท าให้เกิดขยะ
อะไรบ้างในแตล่ะวนั ขอให้นกัเรียนเขียนช่ือขยะหนึง่ชนิดบนกระดาษโพสต์อิตหนึง่แผ่น แตมี่เง่ือนไขเพิ่มวา่ ให้
คดิขยะร้านละสองชนิด  
 
 (แตล่ะคนเขียนช่ือขยะสองชนิดในแตล่ะวนัท่ีเกิดจากร้านในกลุม่ของตวัเอง) 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: นกัเรียนเห็นไหมครับ วนัหนึง่เราเกิดขยะมากมาย เราแตล่ะคนเป็นร้านค้า เราไมส่ามารถหยดุ
กิจการได้ ท าให้ตลาดของเรามีขยะมากมาย นกัเรียนลองดภูาพข้างบน ตลาดเป็นอย่างไรบ้าง สะอาด สงัเกต
วา่ตลาดมีขยะไหม อยากให้นกัเรียนคดิไว้ในใจวา่ เจ้าของตลาดนีเ้ขามีวิธีการจดัการอยา่งไร เราลองเปล่ียน
บทบาทจากผู้ทิง้ขยะ ตลาดเราก าลงัจะประมลูผู้จดัการขยะ แตล่ะกลุม่จะกลายเป็นบริษัทก าจดัขยะ ครูจะให้
แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัคิดแผนการจดัการตลาดของเรา ชว่ยระดมความคิดเห็นในการก าจดัขยะเหลา่นี ้โดยมีสอง
เง่ือนไข หนึง่ ค านงึความคุ้มคา่ให้มากท่ีสดุ สอง สร้างผลกระทบให้กบัคนในและนอกตลาดให้น้อยท่ีสดุ  

ให้เวลาแตล่ะกลุม่ 5 นาที เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต แตล่ะกลุม่ถ่ายรูปได้วา่ ตลาดของเรามีขยะ
อะไรเกิดขึน้บ้างในแตล่ะวนั  
 
 (แตล่ะกลุม่ระดมความคิดเห็นในการก าจดัขยะ – 5 นาที) 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: เรามาลองเสนอความคิดเห็นของแตล่ะคนกลุม่คร่าวๆ ก่อน ให้เวลากลุม่ละหนึง่นาที 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เราจะรับซือ้ขยะจากทกุร้านในตลาด แตล่ะวนัจะแยกรับซือ้ เชน่ กระดาษวนันี ้แก้ววนันี ้
พลาสตกิวนันี ้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ดสู ารวจจากแตล่ะโซน โซนร้านอาหาร ผลไม้ เนือ้สตัว์ ของกระจกุกระจิก วา่มีขยะประเภท
อะไรบ้าง แล้วดวูิธีการจดัการท่ีเหมาะสมกบัโซน เชน่ โซนร้านอาหารอาจต้องเฝา้ อาจต้องเฝา้ว่ามีการทิง้ขยะ
อยา่งไร สว่นโซนเนือ้สตัว์ อาจท าตารางเวลาวา่จะมาเก็บชว่งนีน้ะ เพ่ือให้สะดวกกบัเขาและเราในเร่ืองการ
จดัการ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เราจะให้ความรู้คนในตลาดเร่ืองการคดัแยกขยะก่อนให้ถกูวิธี ขยะเปียกเราจะสง่ไปให้
ผู้ รับผิดชอบ อาจจะท าอาหารสตัว์ ปุ๋ ยหมกั สว่นขยะรีไซเคลิเราจะสง่ตอ่ให้บริษัทรับรีไซเคลิ ขยะทัว่ไปเราจะให้
เทศบาลจดัการ สว่นขยะอนัตรายจะให้ผู้ เก่ียวข้องน าไปก าจดัให้ถกูวิธี เพ่ือสขุภาพของคนในชมุชน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: น่ีคือวิธีการจดัการขยะของแตล่ะกลุม่ คร่าวๆ พอเป็นหลกัการเพ่ือน าไปตอ่ยอดได้ ตอ่ไปครูอร
จะมาสรุปบางอยา่งให้ฟัง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: อยากให้เด็กๆ นกึตอนเลน่เกม ตอนท่ีเอาขยะมาทิง้ และเด็กๆ รวมกนัคดิขัน้ตอนการจดัการ
ขยะ อยากจะถามเดก็ๆ วา่ เดก็ๆ ได้เรียนรู้อะไร แล้วสามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร จะมีใคร
อาสาสมคัร 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: หนเูห็นวา่ขยะจริงๆ เร่ิมจากตวัเราเลย เราไปซือ้อะไรท่ีเป็นขยะมากมาย ท าให้ล าบากในการ
ก าจดั เราซือ้อะไรท่ีเปลือยๆ เลยคะ่ จะได้ไมต้่องจ ากดัขยะ  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: แล้วมีอะไรท่ีเปลือยบ้าง ถ้าเปลือยไมไ่ด้ คดิอย่างไรตอ่ไป เราต้องหาอะไรมาหุ้มมนั 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ท่ีเปลือย เม่ือวานเห็นเขาไปซือ้น า้หวาน จะสงัเกตเห็นวา่ซือ้น า้ชาในถงุไมพ่อ ยงัมีถงุกระดาษ
หอ่อีก อีกร้านหนึง่ เขาเอาแก้วมาจากบ้านไปซือ้น า้ เป็นการลดขยะ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: อยา่งแรกคือลดปริมาณขยะก่อน  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ถ้าไมเ่ปลือยก็เอาตวัท่ียอ่ยได้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: อยากทราบความรู้สกึตอนเป็นทิง้กบัคนจดัการขยะเอง ว่ารู้สกึอยา่งไร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนทิง้ก็สนกุดี แตต่อนจดัการยุง่ยาก  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนทิง้ก็อ านวยความสะดวกให้ตวัเอง อะไรท่ีตวัเองสบายๆ ง่ายๆ แตต่อนจดัการขยะจะยาก
หนอ่ย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ตอนท่ีเรารู้สึกเป็นคนทิง้ เราสบายตลอด เพราะเราไมต้่องรับผิดชอบสิ่งนัน้ แตห่ลงัจากท่ีเรา
ต้องรับผิดชอบสิ่งท่ีเราท าลงไป เร่ิมไมส่บาย อยากจะให้เด็กๆ แม้จะเร่ิมต้นจากขยะก็ตาม ท าอยา่งไรให้เรา
สร้างจิตส านกึของเราขึน้มา ถ้าเราท าอะไร เราต้องรับผิดชอบตอ่สิ่งนัน้ให้ได้ก่อน หลงัจากนัน้จิตส านกึจะ
เกิดขึน้ การจดัการขยะแบบยัง่ยืนจะเกิดขึน้ในสงัคมไทยเราได้ ไมใ่ชเ่ร่ืองยากเลย วนันีใ้นคาบเรียนนีข้อจบเพียง
เทา่นี ้ 
 
จิรวุฒ:ิ ผมเองไมไ่ด้เข้าเวิร์กช็อปเวทมนตร์ของครู แตด่แูล้วครูแตล่ะทา่นมีเวทมนตร์เฉพาะตวัจริงๆ มีความ
นา่รัก มีเสนห์่ไปคนละแบบ อยากให้ชว่ยเฉลยวา่ ตัง้เปา้การเรียนรู้ไปถึงจดุไหน 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: เราตัง้เปา้ไว้ท่ีสิ่งแวดล้อม อยากให้เดก็ตระหนกัถึงปัญหาของขยะท่ีส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมทาง
น า้ ทางอากาศ  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: และมีจิตส านกึจะเปล่ียนตวัเองเพ่ือให้สิ่งแวดล้อมดีขึน้  
 
จิรวุฒ:ิ แล้วเม่ือสกัครู่ ผา่นไปได้ถึงระดบัไหน พอใจไหม 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เปรียบเทียบกบัการวิ่ง เราอยากใสส่ทูหล่อๆ แล้วเดนิเข้าเส้นชยั แตเ่ม่ือครู่ ทิง้สทูทัง้หมด เหง่ือ
แตก หอบหน่อย บางทีมาเจอนกัเรียนมาป่วนอีก ถ้าเป็นนกัเรียนผู้ชายในห้อง ผมจะบอกวา่เด๋ียวตีให้ไขร้่าวเลย  
 
จิรวุฒ:ิ ผมวา่ท าให้เราได้แง่การเรียนรู้อีกแบบหนึง่ ประเดน็ก็ตา่งกนัด้วย นา่สนใจครับ อยากแจกกระดาษก่อน
แล้วเรามาทบทวนบทเรียนกนั ส าหรับในรอบนี ้ผมคิดวา่เราจะยกระดบัการทบทวนบทเรียนอีกนิดหนึง่ ตอน
เขียนสิ่งท่ีฉนัได้เรียนรู้จากชัน้เรียนนีคื้ออะไร อยากให้มองมาท่ีประสบการณ์ของตวัเองวา่ ตอนท่ีเราเป็นครูหรือ
ผู้ เรียน เราเห็นตวัเองอย่างไรบ้าง อะไรชอบไมช่อบ ประทบัใจไมป่ระทบัใจ เห็นความกงัวล หรืออะไรก็ตาม 
 
 (แตล่ะคนทบทวนประสบการณ์ของตวัเอง – 5 นาที) 
 
จิรวุฒ:ิ ประสบการณ์เม่ือครู่ มีอะไรอยากจะบอกเพ่ือนๆ บ้าง 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในฐานะท่ีเม่ือวานเราได้โจทย์ให้ไปท่ีตลาด เราคยุกนัและใช้หลกัการไปด้วยกนัตลอด มองทกุ
อยา่งด้วยกนัตลอด อะไรเป็นปัญหาจริงๆ เพราะตลาดคอ่นข้างดี ผมไมเ่คยมาตลาดในเมือง ก็มองภาพไมอ่อก 
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พ่ีเขาบอกวา่ดีกวา่ในกรุงเทพฯ ผมคดิภาพตามแล้วดวูา่ดีอยา่งไร พอไปดแูล้วดีหมด มีการจดัการดีทกุอยา่ง ท่อ
ระบายน า้ ทางเดนิ ไฟฟ้า แตส่ิ่งหนึง่ท่ีตลาดไมท่ าคือขยะ คา่น า้คา่ไฟแผง ตลาดจะเก็บแล้วจดัการ แตข่ยะให้
แผงจดัการเอง เราเลยยกเร่ืองนีม้าให้มาเป็นเร่ืองของกลุม่ มีขยะอย่างไรบ้าง ลองจดัการร่วมกนั ถ้าเรามาใน
ฐานะท่ีเป็นบริษัทท่ีเข้ามาดแูลขยะ  

สว่นกิจกรรมเม่ือครู่ มีการตดัสินใจข้ามหลายเร่ืองมาก ต้องปรึกษากนัตลอด ซิปบอกว่าบางสเต็ปขอ
ด้นสดนะ บางอยา่งต้องใช้การส่ือสารแบบสร้างสรรค์ สง่สญัญาณกนับ้าง เดนิมากระซิบบ้าง แตส่ิ่งหนึง่ท่ี
อยากจะท าคือ ท่ีโรงเรียน ผมเป็นครูมา 13 ปี ก็สนใจขยะตัง้แตปี่แรกท่ีเข้ามา ถึงวนันีย้งัเหมือนเดมิ ทกุโรงเรียน
คงคล้ายๆ กนั แตโ่รงเรียนของผมไมมี่รถเทศบาลและทางชมุชนไมมี่นโยบายใช้ถงัขยะ ขยะท่ีเกิดในโรงเรียนจะ
อยูใ่นโรงเรียนทัง้หมด เลยอยากจะยกระดบัเร่ืองนีข้ึน้มาเพ่ือให้ซมึซบัไปสู่ตวันกัเรียน 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ความเห็นเกิดจากความคิดท่ีมีร่วมกนั เราเห็นความส าคญัของการบริหารจดัการขยะและเร่ือง
สิ่งแวดล้อม สมบรูณ์แบบมากท่ีเราสามารถใช้ตลาดเป็นเคร่ืองมือเพ่ือน าสู่ประเดน็การเรียนรู้ได้ แตล่ะคนออก
ความคดิเห็นเร่ืองกิจกรรม มีการกลัน่กรอง มีการแนะน า รู้สกึวา่ลงตวัมาถึงจดุหนึง่ แตเ่น่ืองจากเวลาเราจ ากดั 
และเราเห็นประสบการณ์ของสองกลุม่แรก เราเอามาปรับเปล่ียนในทนัทีทนัใด คิดวา่การท างานร่วมกนัดีมาก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: สิ่งท่ีตัง้ใจท่ีสดุ คืออยากให้จากค าถามง่ายๆ ใกล้ตวั แล้วคอ่ยๆ โยงออกไปให้ผลกระทบในวง
กว้างขึน้ ด้วยค าถามท่ีโยนไป ทกุคนสามารถระดมความคดิไปได้เร่ือยๆ ท าให้ดีใจวา่ ทกุคนอภิปรายประหนึง่
จะท าอยา่งจริงจงั ทัง้ท่ีตดัเวลาออกไปเยอะมาก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เร่ืองขยะ ผมเข้าไปไมเ่ห็นถงัขยะ เลยถามหาเข้าวา่ถงัขยะท่ีตลาดหายไปไหม เขาบอกวา่ไมมี่ 
ทกุร้านต้องจดัการด้วยตวัเอง ตา่งจากตลาดท่ีบ้านผมซึง่อยูใ่กล้ทะเล พืน้จะแฉะ เหม็น เม่ือวานผมใสร่องเท้า
แตะเพราะกลวัเท้าจะเปียก แตไ่ปถึงแล้วสะอาด ผมเลยเดนิไปดวูา่ทางระบายน า้เป็นอยา่งไร เขาจดัการขยะ
และน า้เสียอยา่งไร ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดบัโลก แตก่ารให้ใครคนหนึง่รับผิดชอบคนเดียวจะไมส่ร้าง
จิตส านกึให้ใครเลย แตต่ลาดนีส้ร้างจิตส านึกให้แม่ค้าวา่ ขยะเป็นปัญหานะ ถ้าคณุไม่ดแูล คณุก็สร้างปัญหา
ให้กบัคนอ่ืนด้วย เลยท าให้แมค้่าจดัการทกุอย่างด้วยตวัเอง 

ผมเคยท าเร่ืองขยะให้โรงเรียน ผมท ากบัเดก็ท่ีเป็นกรรมการนกัเรียน ให้แยกขยะกนั เด็กเป็นคนคิด ผม
นัง่ฟัง บางครัง้ผมเห็นปัญหา แตใ่ห้เขาท าไป ถ้าท าแล้วมีปัญหา เขาจะมาบอกวา่เป็นแบบนี ้เขาจะเข้าท่ีประชมุ
คยุกนั แก้ปัญหากนั เกิดจิตส านกึในตวัเอง วา่ถ้าทิง้ขยะไว้ในถงัแล้วอาทิตย์หนึง่ไปจดัการที ท าให้มีกลิ่น เขา
วางแผนเองทกุอยา่ง ป.1-ป.6 ต้องจดัการขยะกนั ทกุคนมีหน้าท่ีโดยเดก็แบง่กนัเอง ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นคือ 
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เขาเร่ิมคดิมากขึน้เม่ือจะทิง้ขยะ และแยกประเภทได้ และโรงเรียนจะมีการตรวจขยะ แบง่เป็น 5 สี เขาจะแขง่
กนัวา่กลุม่ไหนท าสะอาดท่ีสดุ จงึเป็นกศุโลบาย ต้องการก าจดัขยะท่ีตกค้างในพืน้ท่ีตา่งๆ ของโรงเรียน และ
เดก็ๆ ก็ท าได้นะ มาเห็นท่ีตลาดด้วยท าให้เห็นไอเดียเพิ่มขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จะพดูกระบวนการท างาน ซึง่ได้ข้อคิดจาก อ.เป๊ียกเม่ือคืน จริงๆ แล้วเดก็ไทยเป็นคนฉลาด แต่
คดิอยูใ่นใจไมก่ล้าพดู ให้เดก็ เพราะโดนสอนโดนขม่มาตลอด เราต้องมีพืน้ท่ีให้เด็กล้ม ให้เดก็รู้จกัผิด ถ้าเขาผิด
แล้วเขารู้วา่ถกูอยา่งไร เขาจะท าสิ่งนัน้ได้แมน่มาก เลยเอามาใช้ในการท ากระบวนการกลุม่ เราเสนอไปเพ่ือเป็น
โครงร่าง ทกุคนชว่ยกนั กลุม่ผมเก่งทกุคนเลย แตล่ะคนเสนอมาสดุยอดมาก พอเราเสนอไป เราพร้อมจะให้เขา
แก้ไข และในกลุม่เปิดใจ ถ้าไมโ่อเค เอาออก จะได้สิ่งท่ีดีท่ีสดุ เพราะเราไมใ่ชค่นท่ีดีท่ีสดุ แตท่กุคนมีสิ่งท่ีดี ใน
การท างานถ้าเราพร้อมจะเปิดใจซึง่กนัและกนั เราพร้อมจะให้คนแก้แก้ไข พฒันาสร้างสรรค์ จะได้สิ่งท่ีดี ไมใ่ช่
หมายถึงกิจกรรมเมื่อครู่เป็นสิ่งท่ีดี ท่ีสดุ แตก่ระบวนการมาด้วยสิ่งท่ีดี ผมมัน่ใจว่าสิ่งนัน้ต้องดี แตเ่ม่ือไหร่
ความคดิไมดี่อยูแ่ล้ว ออกมาก็ไมดี่ เราคดิวา่สอนเดก็อย่างไรก็ไมดี่ เม่ือคืนผมเลยคิดว่า ถ้าเราสนกุเดก็ก็สนกุ  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เร่ืองของสิ่งแวดล้อมและขยะ เป็นเร่ืองจิตส านกึ การจดักระบวนการท่ีพาไปลกึท่ีสดุ โรงเรียน
เป็นสิ่งแวดล้อมสมมตุ ิกฎท่ีโรงเรียนออกมา ทกุคนไมก่ล้าก้าวลว่ง แตช่มุชนคือความจริง การพานกัเรียนออก
ไป เป็นการเตมิเร่ืองส านกึ ส่วนข้างในมีเนือ้หานิดเดียว  
 
จิรวุฒ:ิ จากการสะท้อนของกลุม่นา่จะท าให้เราเห็นเบือ้งหลงัการท างาน ลองฟังจากมมุมองของผู้ เรียน พอเจอ
ของจริงมา แตพ่อมาเจอข้อจ ากดั ท าให้การออกแบบมาได้แคก่ระดาษ ถ้าได้มมุมองจากเพ่ือนๆ เตมิเข้ามาวา่ 
ถ้าเอาไปใช้ในห้องเรียนจริง จะต้องปรับหรือเพิ่มตรงไหน ท าให้เราเห็นมมุมองหลากหลายมากขึน้ 
 
ธนัญธร: อยา่ลืมวา่เราอยูใ่นแบบฝึกหดัการท ากระบวนการเรียนรู้ แล้วมองกลบัเข้าไปท่ีกระบวนการของ
ตวัเอง ระวงัเราหลงไปกบับางประเดน็ บางประเดน็อินกบัทกุคน มีผลตอ่ความรู้สกึนึกคดิของทกุคน และมี
แนวโน้มท่ีจะกระโจน อยา่งเร่ืองขยะเราฟุ้งกนัเยอะมาก แตย่งัไมค่อ่ยได้ลงแตะกระบวนการ มีไมก่ี่คนท่ีพดูเร่ือง
กระบวนการ อยากให้ชดัเจนวา่เราก าลงัดเูร่ืองอะไร  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ขอเสนอว่าท่ีโรงเรียน รับผิดชอบเร่ืองสิ่งแวดล้อม และพยายามปลกูฝังสิ่งแวดล้อมให้กบัเดก็ๆ 
หลงัจากผา่นกิจกรรมมาแล้ว ไมแ่นว่า่กิจกรรมนีต้้องการสอนเร่ืองการวางแผนการจดัการขยะหรือการสร้าง
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ความตระหนกัให้กบันกัเรียน ถ้าต้องการสอนเร่ืองการวางแผนจดัการขยะ ตอนท่ีเด็กๆ แตล่ะกลุม่ ท่ีอาจารย์
ถามวา่กลุม่นีท้ าอยา่งไร นา่จะมีเวลาอภิปรายร่วมกนัมากกวา่นี ้ถ้ามีเวลา ให้นกัเรียนเสนอความเห็น  

ประเดน็ท่ีสอง ทกุอย่างท่ีสอนเดก็จบแคห้่องเรียน ไม่เคยเอาไปใช้ บอกตอ่หรือเผยแพร่เลย ชอบ
กิจกรรมมาก เพราะโรงเรียนอยูต่ิดตลาด จริงๆ เดก็ๆ นา่จะเอาความรู้นี ้สะท้อนไปถึงตลาดและชมุชนท่ีเขาอยู ่
วา่ตลาดสร้างขยะให้กบัเขา และเขาก าลงัวางแผน คณุท่ีเป็นเจ้าของตลาดจะไมว่างแผนหรือ เพราะตลาดท่ี
โรงเรียนเป็นตลาดเทศบาล สกปรก น า้เจิ่งนองเลย เราน่าจะสะท้อนกิจกรรมนีอ้อกไปสูข้่างนอก ถ้าเดก็ท าไมไ่ด้ 
ต้องเผยแพร่ไปสูพ่่อแม ่ถ้าเสียงของเดก็ไปสูช่มุชนนา่จะดีขึน้ 
 อีกอนัท่ีอยากจะเสนอวา่ ซือ้น า้แล้วซ้อนถงุ ทกุคนรู้หมดว่าเป็นขยะ แตไ่มต่ระหนกัว่าท่ีมาท่ีไปของ
ผลิตภณัฑ์ชิน้นีเ้ป็นอย่างไร เคยไปเข้าอบรมแล้วเขาสอน เอาผลิตภณัฑ์ชิน้หนึง่มาตัง้ แล้วให้เด็กแยกวา่ กล่อง
นมมีอะไรบ้าง กระดาษมา พลาสตกิมา กวา่จะเดนิทางมาต้องใช้พลงังาน ให้เดก็ลองวาดเป็นวงจรเลย เพ่ือให้
เดก็ตระหนกัว่าของชิน้หนึง่ ใช้ทรัพยากร เพ่ือสร้างความตระหนกัเร่ืองขยะให้เดก็ เวลาเดก็ไปเซเวน่ฯ เขาปฏิเสธ
ถงุ ขวดน า้ด่ืมก็ได้ ไมต้่องใช้หลอดทกุครัง้ เป็นการสร้างความตระหนกัเล็กๆ น้อยๆ เร่ืองของขยะ 
 
จิรวุฒ:ิ ประเดน็นีน้่าสนใจมาก และเป็นปัญหาของจริงมากๆ สามารถท าเป็นระดบั Problem based Project 
based ได้เลย ไมไ่ด้คาบเดียวจบ แตถ้่าเดก็ได้สมัผสัของจริง กลบัมาคยุกนั จะยิ่งท าให้เปา้หมายท่ีเราอยากให้
เดก็ตระหนกัซมึเข้าไปในใจมากขึน้ 
 
ธนัญธร: ประทบัใจอะไรเพ่ือนบ้างคะ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ชอบการใช้ค าถามชวนคิดแบบง่ายๆ สัน้ๆ น าไปสูก่ารตอบค าถามของเดก็ได้ง่าย สอง ชอบ
เวลาคณุครูอธิบาย คือให้เด็กๆ ฟังก่อนถึงจะพดู ท าให้ทกุคนเข้าใจวา่จะให้ท าอะไร ส่วนการเปล่ียนบทบาทก็
สนกุ ตอนแรกให้เราเป็นเจ้าของร้าน สร้างขยะ แล้วพลิกบทบาทว่าถ้าเราไมใ่ชเ่จ้าของร้านแตเ่ป็นบริษัทจดัการ
ขยะ ก าลงัจะอินอยูแ่ล้ว แตเ่ราให้เวลาน้อยไปนิด จะท าอยา่งไรให้เราแชอ่ยูก่บัจงัหวะนีไ้ด้นาน อาจจะสร้าง
ความตระหนกัได้จริง และเห็นตวัเองตอนเป็นนกัเรียนในห้องเรียน ตวัเองคอ่นข้างเป็นเดก็ดือ้ สนกุกบัการตอบ
ครูแบบไมค่ิด กวนดี สนกุดี ท าให้เรารู้สึกวา่ เราจริงจงั แตเ่ดก็คงจะเป็นเหมือนเรา เห็นอยูแ่ล้ว ชินอยูแ่ล้ว และ
เวลาเพ่ือนพดูเยอะ จะเหล ่หมัน่ไส้ และมีตอนเบื่อด้วย อีกนานไหมจะเสร็จ แตต่อนเล่นเกมสนกุดี  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ตวัท่ีเดน่มากคือการน าเข้าสูบ่ทเรียน กิจกรรมกระตุ้นเดก็ให้กระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้ ผมเคย
ท าแบบนีก้บัเดก็ โดนเด็กสะท้อนวา่กลวัครูวา่จะเจออะไร เม่ือครู่ผมมีอาการแบบนัน้ ว่าครูจะมาแบบไหน 
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กลายเป็นกระทบเร่ืองพืน้ท่ีปลอดภยัในจิตใจของเรา เราเร่ิมกลวัวา่จะเกิดอะไรขึน้ ครูก็ท าเสียงสงูไปอีก บางที
เดก็บางคนอาจจะปรับสภาพไมไ่ด้ แตพ่ลงัของครูเตม็ท่ี แตน่กัเรียนรับแล้วตายไป ไม่พร้อมจะรับพลงังานของ
ครู เราหวงัดีให้เดก็พร้อมจะเรียนรู้ แตพ่ลงัท่ีสง่มาอาจจะมาไปหรือเปลา่ สว่นกิจกรรม ผมรู้สกึวา่หรือเรามี
ประสบการณ์เดมิเลยเดาทางกิจกรรมออก แตเ่ด็กอาจจะว้าวก็ได้ แตรู้่สกึเหมือนท่ีคนอ่ืนท าหรือเปล่า เป็น
กิจกรรมท่ีเรียบง่ายและมีคณุคา่ แตถ้่าคนอ่ืน เขาจะซือ้กิจกรรมนีไ้หม 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมชอบกิจกรรมนะครับ เพราะก าลงัเข้าไปขยีเ้ร่ืองการตระหนกั การสร้างจิตส านกึ เป็นเร่ืองท่ี
ท้าทายมากๆ เพราะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงให้ทัง้ห้องหรือโรงเรียนเปล่ียนจากหลงัมือเป็นหน้ามือได้ ผมเลย
มองวา่ถ้าเราขยีใ้ห้ถกูจดุ เหมือนเส้นพฤติกรรมของนกัเรียน ถ้าไมถ่กูขยีไ้ปเร่ือยๆ จะไมเ่ปล่ียนแปลง แตถ้่าเกิด
การขยีต้รงจดุ จะเกิดการสัน่สะเทือนวา่สิ่งท่ีครูสอนมาเป็นไปได้ ใช ่พอสะเทือนตรงนี ้ผมเช่ืออยา่งหนึง่วา่มนั
คือกระบวนการเปล่ียนแปลง ครูเอากระบวนการตรงนีม้าเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงนกัเรียนในเร่ืองจิตส านึกได้ 
ซึง่ยากมาก แตผ่มชอบมาก เลยมองวา่ในประเดน็เหลา่นี ้เราต้องตัง้พืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิขึน้มา ให้เห็นเลยวา่เร่ืองขยะ
มีความส าคญัอยา่งไร เลยต้องลองถามและตอบตรงนีใ้ห้มาก ให้โรงเรียนเหมือนเป็นบ้านหลงัหนึง่ เขาจะมอง
เลยวา่สงัคมทัง้หมดก็คือบ้านท่ีเราต้องอยู่ร่วมกนั และต้องสร้างบรรทดัให้ดีขึน้ เลยคดิวา่ท้าทาย เป็นไอเดียหนึง่
ท่ีอยากจะเก็บเอาไว้พฒันา 
 สอง เร่ืองเวลามีผลตอ่การควบคมุกิจกรรมท่ีหลากหลาย พอกิจกรรมหลากหลายแล้วเวลากระชัน้ ไม่
ทนัได้คิด กลายเป็นวา่เราเร่งรีบให้เกิดกิจกรรมฉาบฉวยขึน้มา ตดับทไป อาจท าให้นกัเรียนไมส่ามารถบรรลุ
เปา้หมายได้  

สาม ความคาดหวงั ศาสตร์อยา่งหนึง่ของครูคือ การน า สอน สรุป ทกุอย่างต้องเป๊ะในชว่งโมงท่ีถกู
ก าหนด พอเรากงัวลมากไป จะกลายเป็นวา่นกัเรียนไมส่ามารถท ากิจกรรมให้บรรลเุปา้หมายของเราได้ หรือใน
สิ่งท่ีเราต้องการใสใ่ห้กบันกัเรียนได้ เหมือนกลายเป็นวา่เราเร่งเกินไปจนนกัเรียนตามไมท่นั 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในเร่ืองของ learning outcome ท่ีแสดงบนจอ กบัเวลา 30 นาที ไมค่อ่ยพอดีกนัเทา่ไหร่ การ
สร้างความตระหนกัคงต้องใช้เวลาพอสมควร ถ้ากิจกรรมระดบันี ้learning outcome นา่จะให้แคเ่ดก็รู้จกัแยก
ขยะเป็น ท่ีบ้านผมมีขยะ 8 ประเภท ผมแยกขยะมานานแล้ว ถ้าใครนัง่รถไปกบัผมจะรู้วา่ ผมมีถงุพลาสติกใน
รถสองใบ คือขยะทัว่ไป กบัขยะท่ีจะขายได้ จะไมท่ิง้ขยะ เป็นเร่ืองระยะยาวนะครับ แตก่ระบวนการเรียนรู้ท่ี
วิทยากรพยายามจะออกแบบให้กบัผู้ เรียน ตวันีอ้าจจะต้องเป็นคาบท่ี 4 คงไมใ่ชเ่ร่ิมต้น ดงันัน้ ถ้าเราเอา
กิจกรรม แตเ่ปล่ียน learning outcome จะสมบรูณ์แบบ 
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จิรวุฒ:ิ หรือแตกเปา้หมายใหญ่ออกมาวา่คาบหนึง่จะท าเร่ืองอะไรก่อนแล้วไปเร่ืองอะไรตอ่ อาจจะท าให้บรรลุ
เปา้ได้ตามทรัพยากรท่ีมีในแตล่ะคาบ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีให้คนแสดงความคิดเห็นได้เยอะท่ีสดุ ผมรู้สึกได้เลยวา่ต้องแสดงความคิดเห็น
เยอะมาก ไมว่า่ขัน้ตอนเร่ิม การสอน การสรุป ให้เดก็เดก็เสนอความคิดเห็นสงูมาก ท าให้เราต้องตัง้ใจกบั
บทเรียนตลอดเวลา อาจจะเพิ่มเตมินิดหนึง่วา่ ตวัเองรู้สกึก าลงัจะถกูยดัเยียดอะไรบางอยา่ง ไมโ่อเคกบั
กิจกรรมตอนแรก รู้สกึวา่ถกูบงัคบั ผมเพิ่งเข้าใจความรู้สึกท่ีเดก็โดนเหมือนกนั 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: รู้สกึนิดๆ เพราะมีคีย์เวิร์ดค าหนึง่ท่ีวา่ เด๋ียวจะไปลงโทษนะ  
 
จิรวุฒ:ิ ผมเห็นสองด้าน ด้านท่ีครูปรารถนาจะปลกุเดก็ เลยใช้พลงัในการเข้ามาปลกุเร้ากลุม่ แตเ่ห็นอาการ
บางอย่างแบบท่ีทกุคนพดูมา แตก็่เห็นจดุท่ีคลายออกตอนท่ีครูพดูผิด แล้วปล่อยให้เป็นธรรมชาตอีิกแบบหนึ่ง 
ผมวา่ท าให้กลุม่เกิดความคลายขึน้มา เป็นจดุท่ีผมพดูถึงเร่ืองเสนห์่เฉพาะของแตล่ะคน ไม่ได้มีแบบแผน 
จงัหวะแบบนัน้เป็นปัญญาบางอยา่งท่ีอยูใ่นตวัครู พอพดูผิดพดูถกู ท าให้เป็นบรรยากาศการเรียนรู้อีกแบบหนึง่
ของกลุม่ไปด้วยได้ ต้องท าให้สมดลุกนั ฟีดแบ็กจากเพ่ือนดีมาก อาจจะท าให้เราปรับได้มากขึน้วา่ จงัหวะเราจะ
พาเดก็ไปตามกราฟของเราได้ราบร่ืน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ชว่งอินโทร เวลาท่ีเราจะจดักิจกรรม เม่ือครู่รู้สกึว่าเดี๋ยวนัง่เด๋ียวลกุ มาเป็นวงใหญ่แล้วเป็นวง
เล็ก อยากให้จบเป็นวงใหญ่เสร็จแล้วคอ่ยเป็นวงเล็ก นัง่อีกแล้ว ยืนอีกแล้ว เดก็จะรู้สกึวา่ครูให้เราท าอะไร 
พยายามให้การเคล่ือนไหวของเดก็อยูใ่นโทนเดียวกนั แล้วพอจบในโทนนัน้ จะท าให้กิจกรรมดไูหลล่ืน 
 
จิรวุฒ:ิ มีประเดน็เก็บตกนิดหนอ่ย เห็นเทคนิคการเก็บเด็กหลากหลาย เชน่ ให้ตบมือ ให้พดู ผมวา่มีดาบสอง
คม ด้านหนึง่ท าให้เด็กออกแอคชัน่ ท าให้เดก็กลบักลบัมาไมว่า่จะฟุ้งอะไรอยู่ แตอี่กด้านหนึง่ ถ้าเราใช้เร่ือยๆ 
เดก็จะรู้สกึไมอ่ยากท า เพราะใจเขาไมอ่ยากท า แตค่รูสัง่ให้ท า เหมือนครูต้องมีมกุบางอยา่งท่ีหลากหลายขึน้ 
หรือมีโค้ดบางอยา่งท่ีตกลงกบัเดก็ หรือจริงๆ แล้ว ถ้ากระบวนการของเราถกูร้อยเรียงมา เกร่ินน านิดหนึง่แล้ว
เนือ้หาร้อยเรียงตอ่กนัไปเลย จะท าให้เดก็ไมรู้่สกึวา่ต้องดงึสตเิป็นพกัๆ แต่เดก็จะไหลไปกบัการเรียนรู้ตามล าดบั
ท่ีเราวางไว้ การเก็บเทคนิคเก็บประสบการณ์จากหลายๆ กลุม่จะท าให้เราร้อยเรียงได้ไหลล่ืนขึน้ 
 สดุท้าย ผมคิดวา่เปา้หมายท่ีเราอยากจะสร้างความตระหนกัให้ผู้ เรียนได้ ด้านหนึง่คือการให้เขาเห็น
ผลกระทบว่า พอเกิดขยะแล้วเกิดอะไรตอ่ หรือการไปเห็นของจริงวา่ขยะเหลา่นีไ้ปไหน สง่ผลอะไร ตวั
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ผลกระทบท าให้เด็กรู้สกึถึงน า้หนกัของปัญหามากขึน้ ต้องท าอะไรสกัอยา่ง ถึงแม้เราจะยงัไมพ่ดูวา่ต้องส านกึ 
แตเ่ด็กจะรู้สกึอยากจะท าบางอยา่งหรืออยากจะเข้าใจมากขึน้ ถ้าแบง่หลายๆ คาบ มาดเูร่ืองผลกระทบระดบั
โลก มีภาพ สามารถท าได้หลากหลาย แตกิ่จกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมสัน้ๆ ท าเร่ืองผลกระทบระดบัหนึง่ แล้วเสนอ
ทางออก พอผลกระทบไมมี่น า้หนกัมากส าหรับเดก็ การหาทางออกอาจจะไมล่กึมาก 
 

 
 
ธนัญธร: ทีมนีน้้องประทบัใจมาก คือความยืดหยุ่นและความหลากหลายของคนในทีม ท าให้ไมว่า่จะโอเค
หรือไม ่มีภาวะท่ีหลากหลาย ท าให้เลือกความเป็นฉันได้ เดก็รู้สกึปลอดภยัในแตล่ะชว่ง ตอนแรกประเดน็น่า
ประทบัใจมาก แตต้่องระวงัเวลาเราพดูอะไรท่ีใหญ่มาก กว้างมากและกระทบตอ่ทกุคน แม้แตค่นวิจารณ์ยงัดงึ
ข้อมลูมา แตเ่ราลืมไปว่าเราก าลงัท างานเร่ืองอะไร ต้องกลบัมาเน้นอีกวา่ฉันจะหยิบอะไร  
 กลุม่นีท้ าให้น้องอยากเตือนพวกเราทัง้หมด เร่ืองความสมัพนัธ์ของกระบวนการทัง้หมด ย่ิงเวลาน้อย 
บางท่ีจ้างน้องไปพดู 15 นาที ปกต ิยิ่งเวลาน้อยลง บางอย่างยิ่งต้องชดัเจน เหมือนคลิปโฆษณาท่ีมีเวลาหนึง่
นาที ท าไมแพงมาก บางทีจะได้หนึง่นาทีนัน้ ต้องใช้เวลาสองสามเดือน เพื่อให้ได้สิ่งท่ีชดัเจนท่ีสดุ น่ีเป็นเหตวุา่ 
ยิ่งเวลากระชบั ถึงต้องชดัเจน และเช่ือในบริบทท่ีวางมาทัง้หมด  

น้องชมทีมสว่นใหญ่นะคะ มีสปิริตมาก มีความเป็นผู้ ใหญ่ น้องรู้วา่ความผิดพลาดเกิดจากบางคนท่ี
อยากลอง ซึง่ท าได้ด้วย แตส่ าหรับบางหน้างานไมไ่ด้ ถ้าคณุมีเวลาท างานกบัเด็กกลุม่นีท้ัง้วนั หนึง่สปัดาห์ คณุ
เลน่ได้ เส่ียงได้ น้องเป็นคนชอบให้คนใหม่มาเส่ียง แตถ้่าชว่งเวลาสัน้ๆ และส าคญั บางทีเส่ียงไมไ่ด้  
 อีกอยา่งหนึง่ เกมท่ีท าให้ตกใจ ครูหลายคนคนน ากระบวนการหลายคนเข้าใจผิดวา่สิ่งเหลา่นีส้ร้างสติ 
สร้างสมาธิ ไมจ่ริงเลย ถ้าคณุเป็นคนเล่น คณุก็หลดุ เกมพวกนีท้ าให้เกิดความกลวั ท าให้เกิดความผิดพลาด
ซ า้ซาก คณุต้องสงัเกตเห็น แตไ่มใ่ชค่วามผิดของครู เพราะทกุคนถกูอดัสิ่งท่ีเกิดขึน้ซ า้ๆ ในเรา แล้วบางทีพวก
คณุเข้าใจด้วยว่า คนน าเกมต้องตะโกนเสียงดงั นา่ทึง่มาก เกือบทกุองค์กรท่ีท างานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ใช้คนท่ีเสียง
ได้เป็นคนน าเกมเท่านัน้ น้องบอกเลยวา่พลาดมาก หลายครัง้เสียงท่ีแข็งกร้าวอาจจะไมเ่หมาะกบับางเกม 
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เพราะมนัไปกระชากใจ อยากให้สงัเกตว่าเวลาเราท าอะไรด้วยความคุ้นชินเดมิๆ อยากให้สงัเกตเดก็ๆ ในบริบท
ของเรามากขึน้ ดีนะท่ีเป็นผู้ใหญ่ เวลาผิดพลาดแล้วโดนจี ้เดก็บางคนหวัเราะนะคะ แตอ่ายมาก ยิ่งถ้าผิดพลาด
ตอ่หน้าสาวหน้าหนุม่ เสียเซลฟ์มาก แตพ่วกเราไมรู้่สกึ บางทีประณามตอ่ด้วย น้องคิดวา่ทศันคตขิองเราต้อง
กว้างขึน้ และลองอะไรใหม่ๆ  ด้วย แตร่วมๆ แล้วสนกุ 
 
จิรวุฒ:ิ ทกุบทเรียนงดงาม เป็นสารท่ีผมอยากจะบอกกลุ่มนีก้บัเพ่ือนๆ ด้วย คือความผอ่นคลาย จงัหวะท่ีผ่อน
คลาย เป็นตวัของตวัเอง ท าให้กลุ่มเกิดบรรยากาศท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ 
 
พักเบรก 
14.30-14.35 น. 
 
กลุ่มส่ี 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เพ่ือนๆ ขยบัมานัง่ชิดกนัเป็นวงกลม เรามาปรับอารมณ์กนัก่อน เม่ือกีเ้คร่งเครียดกนันิดหนึง่ 
เรามาเร่ิมกนัใหม ่เราจะเช็คอินกนัก่อน มีหนึง่ค าถามอยากให้ทกุคนคดิค าตอบเป็นค าสัน้ๆ เอาไว้ในใจ คือ ถ้า
หากพดูถึงค าว่าขนมไทย เรานกึถึงอะไรเป็นอย่างไร ไมต้่องเป็นช่ือขนม เป็นรูป รส สี ก็ได้ 
 
 “หวาน, มนัเคม็, หวาน, กะทิ, กระทะ, น า้ตาล, อยากกิน, ท ายาก, สีทอง, มนัขโมงโฉงเฉง, แมน่ า้
เจ้าพระยา, ละเมียดละไม” 
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 สว่นใหญ่จะนกึถึงความหวาน กลิ่นอาจจะเป็นกลุม่ดอกไม้ มีสีทองๆ ท าไมขนมไทยต้องมีสีทอง ทกุคน
จะมีภาพแตกตา่งกนั ผมขอแบง่เป็น 5 กลุม่ เราจะมาพดูคยุเร่ืองขนมไทยนัน่แหละ นบั 1-5 ไปรอบวง แล้วนัง่
ตามกลุม่เลขท่ีนบัได้ 
 เม่ือวานทกุคนได้ไปตลาดกนัมา ครูก็เดนิดวูา่มีอะไรกินบ้าง สว่นมากเราจะเห็นผลไม้ เนือ้สตัว์ ท่ีมีมาก
อีกอยา่งหนึง่คือขนมไทย ครูเดนิไปเจอร้านขนมไทยร้านหนึง่ มีความพิเศษอยา่งหนึ่ง คือขนมแตล่ะชนิดจะมี
ค าอธิบายเป็นค ากลอน พดูถึงรสชาต ิความละเมียดละไม ความงดงามของขนมชนิดนีท่ี้อา่นแล้วท าให้อยากจะ
ซือ้มา ไมต้่องกินก็ได้ แคน่ัง่มองก็พอแล้ว เพราะสวยงามมาก แตมี่ขนมชนิดหนึง่ท่ียงัไมมี่ค าอธิบาย คือขนม
สาล่ี ขนมนีย้งัไมมี่กลอนจะอธิบายความงดงาม รสชาติ สรรพคณุของขนมนี ้แมค้่าอยากจะได้หรือเปลา่ เพราะ
เขาแตง่คนเดียว มนัซ า้ เลยอยากจะได้ความสดใหม ่เลยอยากให้โจทย์แตล่ะกลุม่แตง่กลอนแปด ชว่ยกนัแตง่
กลุม่ละ 2 บท 4 บรรทดั เราจะมาเลือกกนัวา่กลุม่ไหนคูค่วรกบัร้านค้า ให้เวลาสกั 10 นาทีนะครับ 
 
 (แตล่ะกลุม่แตง่กลอนแปด อธิบายขนมสาล่ี – 20 นาที) 
 

  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: หลงัจากเราได้ร่วมท ากิจกรรมกลุม่ แตง่กลอน เป็นนกักวีแล้ว จะให้แตล่ะกลุม่น าเสนอ จะเป็น
ร้อยแก้วหรือท านองเสนาะร้อยกรองก็ได้ หลงัจากน าเสนอเสร็จแล้ว แตล่ะกลุม่จะมีกลอนในดวงใจวา่ กลุม่ไหน
แตง่กลอนได้ไพเราะ ฟังแล้วคนอยากจะไปซือ้ขนมท่ีร้านนี ้แล้วเราจะร่วมกนัโหวตได้คะแนน กลุม่นัน้จะชนะไป 
เวลาเราท ากิจกรรมกลุม่ เราจะโดนคณุครูบอกวา่ห้ามให้คะแนนกลุม่ตวัเอง แตกิ่จกรรมนีเ้ลือกกลุม่ตวัเองก็ได้ 
ถ้าคิดวา่กลอนของกลุม่ตวัเองเลิศ เร่ิมจากกลุม่หนึง่คะ่  
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กลุ่มหน่ึง กลิ่นละมนุอ่อนนุ่มสาล่ี มีหลากสีหลายรสสะกดหอม มากรูปแบบแปลกตาพาชวนมอง เชิญลิม้ลอง
สกันิดจกัติดใจ ฉ ่าลกูเกดหอมหวานของสาลี ล้วนมากมีเลอคา่กวา่สิ่งไหน ดัง่ทบัทิมระยิบระยบัติดตรึงใจ สาล่ี
ไทยแสนอร่อยต้องลองเอย 
 
กลุ่มสอง หอมสาล่ีหอมนีห้อมยวนใจ นวลเนียนเนือ้นวลใยให้ถวิล ลองลิม้รสสะดุ้งลิน้เป็นอาจินต์ ยอดยพุินผิว
ผอ่งเป็นยองใย เจ้าตัง้ใจปรุงรสเอาให้พ่ี หลากหลายสีสวยสรรพแลสดใส หวานละมนุกรุ่นกลิ่นตดิตรึงใจ กิน
มากไปเบาหวาน ... 
 
กลุ่มสำม สาล่ีดีมีวิธีท าดงันี ้โจ้ว โจ้ว หยิบผงฟพูกัทิง้ไว้ โจ้ว โจ้ว เพิ่มไขด่ิบอีกน า้ตาลให้ได้ใจ โจ้ว โจ้ว คนคน
ไปให้ไขฟ่นูา่ดจูงั โจ้ว โจ้ว แปง้ผงฟไูขน่ า้ตาลมาผสม โจ้ว โจ้ว อีกเตมินมหยอดมะนาวเพิ่มความขลงั โจ้ว โจ้ว 
เสริมกลิ่นหอมยวนเย้าเร้าใจจงั โจ้ว โจ้ว นึง่ใสล่งัหอมอร่อยจดัไปเลย โจ้ว โจ้ว 
 
กลุ่มส่ี สาล่ีนีนุ้ม่นวลชวนชิมรส หอมนมสดยัว่ยวนใจให้หลงใหล นวลดัง่แก้มแมค้่าหน้าวิไล ยัว่ยวนใจให้พ่ีนีช่ื้น
ชม ไมไ่ด้ชิมพ่ีนีไ้มก่ลบับ้าน หากนงคราญไลส่ง่คงข่ืนขม แม้นนวลน้องปองจิตให้ชิดชม แสนสขุสมภิรมย์ใจยาม
ได้ชิม  
 
กลุ่มห้ำ จะกลา่วขานขนมหวานนามสาล่ี เป็นของดีชาวสพุรรณกลา่วขวญัถึง เนือ้นุ่มลิน้กลิ่นหอมหวนชวนตรา
ตรึง ให้คะนงึถึงนวลน้องเนือ้ทองท า น า้ตาลทรายผงฟมีูอยูพ่ร้อม ใสก่ลิ่นหอมมวลบปุผานะงามข า ได้ลิม้รสสด
ช่ืนชวนจดจ า เหมือนร้อยค าจ านรรจานวลน้องเอย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จากท่ีได้ฟัง แตล่ะกลุม่สดุยอกมาก เป็นนกักวีได้ทกุกลุม่เลย หลงัจากนี ้เราจะร่วมกนัโหวดว่า 
เราจะเลือกบทกลอนกลุม่ไหนน ามาใช้การโฆษณาขนม แตจ่ะมีบางกลุม่ลงท้ายด้วยมีโรคตามมาด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เพ่ือนคนไหนจะยกมือให้กบักลุม่ท่ีหนึง่ ยกมือเลยครับ “7” กลุม่ท่ีสองครับ “4” กลุม่ท่ีสาม “4” 
กลุม่ท่ีส่ี “3” กลุม่ท่ีห้า “2” 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในระหวา่งท่ีรอ จะสงัเกตวา่คณุครูให้โจทย์ไปแคใ่ห้ดรููป รส เฉยๆ แตย่งัไมไ่ด้บอกกระบวนการ
ท า แตก่ลุม่เม่ือสกัครู่ได้พดูถึงแก้มของแมค้่า ขัน้ตอนการท า วิธีการท า มีการใสจ่ินตนาการ ใส่ความคิดเข้าไป
ในผลงานของเรา คณุครูก าลงัจะบอกวา่ คณุครูก าลงัพาพวกเราลงมือฝึกหดัการเขียน เขียนอยา่งไร เขียนโดย
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การใสค่วามคิด ความสร้างสรรค์ลงไปในผลงานของเรา ซึ่งเรียกวา่การเขียนเชิงสร้างสรรค์นัน่เอง ซึง่ไมใ่ชแ่ค่
การเขียนกลอนแปดอย่างเดียว แตย่งัรวมเร่ืองสัน้ นิทาน นวนิยาย เป็นต้น ถ้าใครชอบ สามารถน าไปเขียนงาน
เก็บไว้ ท าเป็นหนงัสือของตวัเอง สร้างรายได้ให้กบัตวัเองได้ 
 
จิรวุฒ:ิ บอกเปา้หมายวา่อยากพาไปเรียนรู้เร่ืองอะไร 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เป็นการเขียนสร้างสรรค์ ตอนแรกไมไ่ด้ระบกุวา่ต้องใช้การเขียนเป็นกลอนแปด แตก่ลวั
สะเปะสะปะเกินไป เลยก าหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด 
 
จิรวุฒ:ิ ชว่ยกนัสะท้อนประสบการณ์นิดหนึง่ว่า เพ่ือนตัง้เปา้หมายไว้ เราในฐานะผู้ เรียนไปถึงจดุนัน้ไหม 
 
 (แตล่ะคนเขียนสะท้อนความรู้สกึจากการผา่นกิจกรรม – 5 นาที) 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากการเป็นผู้สงัเกตการณ์ ฝ่ายโสตถือว่าโอเค กิจกรรมท่ีเรียนในตอนแรก พวกเราช้าไปนิด
หนึง่ สว่นใหญ่จะมองในภาพรวม นกัเรียนทกุคนสนกุมาก พอเห็นขนมก็หวัเราะแล้ว สงัเกตกลุม่ท่ีสนกุท่ีสดุคือ
กลุม่ท่ีห้า หวัเราะไปด้วย นอนไปด้วย กลิง้ไปด้วย สว่นกลุ่มท่ีเสร็จเร็วท่ีสดุคือกลุม่ท่ีสอง  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนเพ่ือนๆ ในชัน้เรียนท ากิจกรรม เหมือนเขามีความสขุ เขาใสใ่จลงไป ใสค่วามรู้สกึจริงๆ 
เหมือนเขาอยูใ่นบรรยากาศนัน้จริงๆ เขาก็ยิม้ ไมไ่ด้กงัวลอะไร แล้วไมไ่ด้เครียดวา่ครูจะไปท าอะไรเขา หรือไป
ท าร้ายเขา หรือไปก้าวก่าย ขดัจงัหวะความคิดของเขา เหมือนเราให้อิสระในการคิดกบัเดก็ๆ ในเวลาท่ีเขาท า
กิจกรรม 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: เราปรับกิจกรรมมาสองสามรอบตัง้แตเ่ม่ือวาน ตอนแรกเราจะให้เขียนอธิบายขนม แตม่องว่า
นา่จะไมส่นกุ ไมไ่ด้ท ากระบวนการกลุม่ เป็นการเขียนรายบคุคล เรามานัง่ปรับกนัได้ข้อสรุปเป็นแบบนี ้จากท่ี
เห็นผา่นมาสามกลุม่ คิดวา่กลุม่เรานา่จะดร็อปท่ีสดุ แตพ่อมาลงท ากิจกรรมจริงๆ แล้ว รู้สกึวา่ผลตอบรับโอเค 
เกินคาดจากท่ีเราเห็นทีแรก ท่ีเลือกขนมไทยเพราะตอนแรกเราวางว่าสามารถบรูณาการสอนไปหลายๆ ชัว่โมง
ได้ เชน่ พอเรารู้ตวัขนมแล้ว คาบตอ่ไปเราจะสอนวิธีการท าขนม เด็กได้ลงมือท า การท าขนมจะมีการชัง่ตวงวดั
วสัด ุจะบรูณาการวิทยาศาสตร์เข้ามาเร่ืองสารอาหารท่ีได้รับ หรือประโยชน์และโทษของอาหาร แต่ว่าโจทย์มี
เวลา 30 นาที เลยได้ประมาณนี ้
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: รู้สกึไมค่อ่ยเป็นตวัเอง ไมใ่ชน่กัเรียนจริงๆ เลยไมก่ล้าพดูมาก ตวักิจกรรมตอนแรกกงัวล
เหมือนกนัวา่จะแตง่ออกมาส าเร็จหรือเปลา่ บางคนบอกว่าสองบทเยอะไปไหม แตส่ดุท้ายก็ท าออกมาได้ยอด
เย่ียมมาก ถือว่าท าเวลาได้ดี แตเ่ราต้องตดับางสว่นไปเหมือนกนั อย่างสว่นถอดบทเรียน กลายเป็นครูสรุปให้ 
จริงๆ อยากจะให้อภิปรายว่าท าไมถึงเลือกกลุม่นีไ้ด้ท่ีหนึง่ จะได้รู้ลกัษณะของกลอนท่ีคนชอบมีลกัษณะไหน 
และมีการจดัแสดงผลงานด้วย จากบทเรียนทัง้วนั กลุม่เราคอ่นข้างแตกตา่งจากกลุม่อ่ืน จะใช้สนุทรีย์มากกวา่ 
ใช้จินตนาการ ไมต้่องซีเรียสมาก คิดวา่ทกุคนนา่จะมีความสขุ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีรู้สกึคือเข้ากบับทเรียน คือไปเท่ียวตลาดพอดี แล้วเลือกขนมไทยโดยเฉพาะ เหมือนมี
กล้องถ่าย เข้ากบัเร่ืองราวได้ดี 
 
จิรวุฒ:ิ มาทางฝ่ังผู้ เรียนครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ชอบวิธีการ เป็นกระบวนการท่ีก้าวข้ามเนือ้หาไปเลย จริงๆ การยกตวัอยา่งครูสว่นใหญ่จะบอก 
1 2 3 4 5 แตก่ลุม่นีก้้าวข้ามไปเลย และท าให้เราเห็นความผีบ้าผีบอของตวัเอง พอเราหลดุจากเนือ้หาไป ท าให้
เดก็สามารถแสดงความเป็นตวัเองได้ และชอบอีกอย่างคือส่ือมาประกอบ บางทีให้เขียนเชิงสร้างสรรค์ ไมรู้่ว่า
จะสร้างสรรค์อยา่งไร  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: แคอ่ยากชวนคดิวา่ กิจกรรมนีถ้้าไมมี่ครูก็ได้ไหมครับ ท่ีกลุม่ท ากิจกรรมไป ขณะเดนิไปดแูตล่ะ
กลุม่ ได้ชว่ยเขาอย่างไรบ้างหรือเปล่า อยากฟังมมุมองของการเป็นครูเวลาเข้าไปในแตล่ะกลุม่ 
 



 หน้า 75 / 135 

ผู้เข้ำร่วมชำย: ถ้าเป็นเดก็จริงๆ จะต้องมีปัญหาอยูแ่ล้ว คดิไมอ่อก ตรงนีแ้ตอ่ยา่งไรดี แตง่แบบนีผ้ิดหรือเปลา่ 
ในความเป็นจริง เราต้องเข้าไปแนะน าฉนัทลกัษณ์ สมัผสั แตเ่น่ืองด้วยเราเป็นนกัเรียนห้องพิเศษ ไมมี่ปัญหา
อะไรเลย ทกุคนแตง่อย่างเมามนั เลยเข้าไปแทรกไมถ่กู ไมมี่จงัหวะวา่จะเข้าไปชว่ยเหลือ แคด่วู่ากลุม่ไหนเสร็จ
แล้วกลุม่ไหนช้า แล้วปรับเวลาตามกลุม่นัน้ๆ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พอสดุท้าย สิ่งท่ีคณุอยากจะประเมินเดก็ นอกจากแตง่กลอนแปดแล้ว มีสิ่งไหนท่ีเราเห็นวา่
กิจกรรมนีจ้ะสามารถประเมินได้  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จริงๆ จะให้ถอดบทเรียนด้วยกนัวา่ รู้สึกอยา่งไรเวลาเขียนกลอน ฟังกลอน และคิดวา่สิ่งท่ีเรามี
ประโยชน์อยา่งไร เขานา่จะได้สะท้อนวา่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้สกึอย่างไร และจะเอาไปใช้ประโยชน์
ได้อีกไหม 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีเห็นวา่กลุม่นีท้ าได้ดี จงัหวะของคณุครูทีมเดียวกนัหมดเลย ไหลไปด้วยกนัได้ราบร่ืนมาก 
กิจกรรมนีใ้ห้นกัเรียนมีสว่นร่วมมากๆ ทัง้ท าเองอยู่ในกลุ่ม คดิ น าเสนอ และช่ืนชมกนัและกนั ชอบความสบายๆ 
ไมต้่องบอกวา่ผิดหรือถกู แคบ่อกวา่กลอนแปดเป็นอยา่งนีน้ะ แล้วแตไ่ป ไมมี่ผิดมีถกู แตใ่ห้เราเลือกกนัวา่ 
ความงามของภาษา ใครชอบแบบไหน แตพ่อย้อนกลบัไปมองวา่ กลุม่มีจดุประสงค์เข้าใจการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ แตเ่ลือกโจทย์มาเป็นขนมสาลี แตเ่ราท าเหมือนกนัหมดเลยคือกลอนแปด เรายงัไมเ่ข้าใจวา่การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์คืออะไร แตถ้่าเปล่ียนวตัถปุระสงค์เป็นการเขียนกลอนแปด จะตรงเลย  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมชวนคดิมาก ผมมองแตกตา่งจากท่ีบอกวา่กิจกรรมนีไ้มมี่ครูก็ได้ (ชวนคิดครับ) ผมชวนคิด
เพิ่มวา่ กิจกรรมนีค้รูเป็นฟาซิลิเตเตอร์ได้เดน่ชดักวา่กิจกรรมอ่ืนมาก เดก็ ม.3 โดยเฉพาะเดก็ไทย สามารถแตง่
กลอนได้อยูแ่ล้ว ไมต้่องเข้าไปยุง่เลยด้วยซ า้ แตค่รูต้องเตรียมกระบวนการ เพราะครูปลอ่ยให้เดก็คอ่นข้างเป็น
อิสระมากแตล่กึซึง้ โจทย์สัน้ๆ ให้แตง่กลอนออกมา เดก็ท่ีเขาไม่รู้เร่ืองต้องหาข้อมลูด้วยตวัเอง เด็กบางคนเสิร์
ชอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัขนมสาล่ี ผมคิดวา่เป็นวิธีการท่ีประสบความส าเร็จมาก ครูไมต้่องพดู แตเ่ดก็กลบัต้องหา
ความรู้เพิ่มเตมิ ควบคูไ่ปกบัความสนุทรีย์ โดยส่วนตวัผมคดิว่ากลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีประสบความส าเร็จในการสอน
สงูมาก  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พอมานกึถึงท่ีพดูเม่ือครู่ ถ้างานนีใ้ห้เป็นการบ้านเด็กไปท า จ าเป็นต้องมาท าในห้องหรือไม ่หรือ
ให้เป็นการบ้านก็ได้ บอกหลกัการไป แล้วแตง่ชมความงามของธรรมชาต ิผลท่ีเกิดขึน้จะได้เหมือนกนัไหม 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: แตส่ิ่งท่ีจะไมเ่ห็นคือกระบวนการท างานกลุม่ครับ เราอยากให้เดก็มาช่วยกนัคดิ อย่างตวัเอง
เป็นครูภาษาไทย แตไ่มช่อบแตง่กลอนไมง่ามเหมือนเพ่ือน เลยไมค่อ่ยชอบ เข้าใจวา่เดก็บางคนไมไ่ด้แตง่เก่ง 
ถ้าเพ่ือนชว่ยเพ่ือนจะคอ่นข้างได้งานท่ีโอเค  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมมองวา่การเอากลบัไปท าท่ีบ้าน เป็นการมองถึงผลของงานแล้ว ไมไ่ด้มองท่ีกระบวนการ 
การประเมินผลของงานเป็นการประเมินผลรูปแบบเก่า ท าให้รูปแบบการศกึษาไทยล้มเหลว เราควรประเมินท่ี
กระบวนการมากกวา่ผลของงานครับ เพราะถ้าเอากลบัไปบ้านเราจะไมเ่ห็นกระบวนการ แล้วยากมากท่ีครูจะ
ไปแอบดวูา่นกัเรียนแตล่ะคนท างานกนัแบบไหน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ชว่ยขยายความค าวา่ประเมินกระบวนการหนอ่ยครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ประเมินกระบวนการคือเราไมไ่ด้มีแบบประเมินชดัเจนวา่เดก็มีสว่นร่วมกบักิจกรรมมากแคไ่หน 
ถ้าเราสัง่งานกลุม่กลบัไปท าท่ีบ้าน เดก็ท่ีท าได้ก็ท า ส่วนเดก็ท่ีไมท่ า พอถึงเวลาสง่ก็แคเ่ขียนช่ือสง่ คือความเป็น
จริงทกุวนันี ้แตถ้่าอยู่ในห้อง เราจะได้เห็นเด็กท างานทกุคน  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: มีเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ประเมินตามสภาพจริง ท่ีโรงเรียนล าปลายมาศใช้ รบกวนเอาคีย์เวิร์ด
ไปเสิร์ชนะคะ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมชอบกระบวนการนี ้ผมเป็นคนชอบกลอนแปด ชอบเขียน ชอบอา่น แตอ่ยูใ่นสภาวะกดดนั 
ท าให้ความรู้เก่าๆ ของเราหายไปชว่ยขณะ ต้องใช้เวลาในการดงึกลบัมา ท าให้เราเข้าใจวา่ เวลาเราท า
กระบวนการกบัเด็กซึง่เป็นเร่ืองท่ีเขารู้อยูแ่ล้ว แตเ่วลากดดนั จะท าได้ไมดี่ มนัต้องใช้ความรู้สกึ สมัผสัตา่งๆ 
มากมาย แตภ่ายใต้แรงกดดนั สามารถให้แตล่ะคนในกลุ่มดงึสิ่งเหลา่นีอ้อกมาได้ คือแทนท่ีจะเดนิกลบับ้านซมึ
ซบัธรรมชาติ นัน่คือสนุทรีย์กบัการประพนัธ์ แตถ้่าต้องการประเมินการมีสว่นร่วม การท างานเป็นทีม พอหยิบ
ประเดน็กลอนแปด แทนท่ีจะเขียนเพ่ือความลกึซึง้ กลายเป็นการเขียนเพ่ือความสนกุด้วย ท าให้การเรียนแทนท่ี
จะกดดนัมากจนเป็นทกุข์ กลายเป็นความสขุ ท าให้ไมเ่บื่อกลอน ผมเช่ือวา่หลายคนต้องเบื่อตอนเดก็ท่ีต้องมา
นัง่เขียนกลอน เพราะมนัเขียนยาก แตพ่อมานัง่ท าด้วยกนั มีความสนกุ จริงๆ เราก็ท าได้นะ ท าให้ผู้ เรียนมี
ความสขุในห้องเรียนมากขึน้  
 



 หน้า 77 / 135 

ผู้เข้ำร่วมหญิง: เวลาพดูถึงงานเขียน ถ้าเป็นบทกวีเพ่ือให้รางวลัดีๆ คนหนึง่คงต้องเค่ียวกร ากบัตวัเอง แตเ่วลา
ท างานกบัเพ่ือน มีสิ่งหนึง่เกิดขึน้ คือเวลาเราช่ืนชมงานเพ่ือน สงัเกตไหมคะ เวลาแตล่ะกลุม่น าเสนอบทกวี ทกุ
คนจะว้าว ดี มนัท าให้รู้สกึดี เป็นสนุทรียะอย่างหนึง่ท่ีแสดงออกมา ท าให้คนท่ีแตง่ก็ได้รับตรงนัน้ด้วย แตถ้่าเดก็
คนหนึง่ไปนัง่คดินัง่เขียนคนเดียว เขาก็เค่ียวกร าทัง้วนัทัง้คืน ของฉนัเจง๋สดุแล้วมาติดประกวด อาจจะมีโมเมนต์
วา่ท าไมของฉนัไมไ่ด้รับการยอมรับจากเพ่ือน ทัง้ท่ีฉันท าเตม็ท่ี ท าดีมาก เสริมอตัตามนษุย์ กิจกรรมนีค้ล่ีคลาย
บางอย่าง เราไมจ่ าเป็นต้องกวีเอกก็ได้ แตเ่รามีสนุทรียะของฉนั 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ของผมคยุเร่ืองกระบวนการ คิดวา่กลุม่นีก้ล้าท่ีจะเลน่เร่ืองนีใ้นเวลา 30 นาที กบัให้แตก่ลอน 
โดยชีววิทยาสงัคม ชีววิทยาเคมี สมมตุถ้ิากลอนไมอ่อก จะท าอยา่งไร น่ีคือค าถาม เป็นสิ่งท่ีตดัสินใจได้กล้า
มาก แตก่ล้าในทางท่ีถกู ช่ืนชม สอง เวลาเราจะคดิงาน ผมวา่เราจะต้องให้นกัเรียนมีต้นทนุ งานนีเ้กิดได้ด้วย
เรามีต้นทนุ ครูบาอาจารย์ฟาดก้นมาแตโ่บราณ เลยได้กลอนแปด ด้วยเหตผุลสว่นตวั แตถ้่าในห้อง แตง่กลอน
ไมเ่ป็นเลยก็มี ควรจะมีต้นทนุ คณุครูวา่ไปตามหลกัให้แนน่ก่อน เป็นสิ่งท่ีเราต้องมองอะไรสองด้าน เวลาเราจะ
ท าอะไร เราต้องดตู้นทนุนกัเรียนเราก่อน บางทีเราให้นกัเรียนคิด แตถ้่านกัเรียนไมต้่นทนุ งานจะสะเปะสะปะ 

สดุท้าย แตะเร่ืองเนือ้หานิดเดียว สิ่งหนึง่ท่ีต้องขอคณุครูภาษาไทย บางคนแตง่ได้ บางคนแตง่ไมไ่ด้ แต่
สิ่งท่ีครูภาษาไทยต้องชว่ยสอนคือต้องฟังเป็น น่ีคือสิ่งท่ีบ้านเราขาด ยกตวัอยา่งบ้านผมเป็นหมอล า ประยกุต์
มากมายเป็นเด้ง เด้า ใสส่ัน้ มีเพลงเยอะ ลกูหลานเราไปฟังตรงนัน้ เพราะเขาฟังผญาบ้านเราไมอ่อก ฟังกลอน
ไมอ่อก ราชภฏัอดุรฯ ตัง้สาขาหมอล าได้สามปีแล้วยบุ เพราะนกัศกึษา 12,900 กวา่คน ฟังหมอล าไมอ่อก ไม่
ฟังตวัเนือ้ได้เลย แตก่่อนภาคอีสาน พดูผญาเหมือนเจ้าบทเจ้ากลอนเลย ผมกล้าพดูเพราะผมแตง่ได้ตัง้แต ่ป.4 
แตโ่ตมาท าไมผมไมเ่ลน่ เพราะไมมี่ใครฟัง ลกูศษิย์ลกูหา เพ่ือนไมฟั่ง สิ่งท่ีเราจะต้องช่วยกนั ตอ่ให้แตง่ไมไ่ด้ ก็
ต้องฟังเป็น ฟังแล้วรู้เลยวา่เล่นค า แล้วเราจะมีคนฟัง มีคนซือ้งาน มีคนซือ้กลอน มีคนซือ้หนงัสือ ฟังหนงัตะลงุ 
เราต้องสอนสองอยา่ง ทัง้ในการแตง่และการฟังด้วย  
 
จิรวุฒ:ิ ถ้าจะเพิ่มเตมิคือ เร่ืองต้นทนุเป็นเร่ืองหนึง่ การท่ีเดก็เข้าใจเร่ืองค าคล้องจองหรือสมัผสั ผมวา่ครูอยูก่บั
เดก็จะอา่นเด็กออกวา่ เขามีต้นทนุแคไ่หน การอา่นเดก็ต้องเกิดขึน้ตลอดตอนท่ีเราออกแบบ พออยูใ่นห้องจะมี
สภาวะในห้อง ถ้าเราอา่นเด็กออก เราจะหาทางดแูลได้ถกู ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ไมมี่อนัไหนไมเ่กิด
การเรียนรู้ ทกุประสบการณ์ เขาจะแตไ่ด้ ไมไ่ด้ รู้สกึชอบ ไมช่อบ เฟล ถ้ามีจดุท่ีครูถามความรู้สกึ ถอดบทเรียน 
ส าคญัมาก ทกุคนบอกได้วา่เขาแตง่แล้วเป็นอยา่งไร บางคนก่อนหน้านีแ้ตง่ไมไ่ด้ แตพ่อแตง่กบัเพ่ือนแล้วแตไ่ด้ 
รู้สกึสนกุ ภมูิใจขึน้มา ก็เป็นบทเรียนทัง้หมด และพลิกแพลงได้อีกหลายๆ แบบ อาจจะจบัเป็นกลุม่และแตง่ทีละ
วรรค แล้วดวูา่เร่ืองจะไหลไปถึงไหน มีความสนกุท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ 
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ธนัญธร: น่ีเป็นอีกกิจกรรมท่ีชอบมาก น้อยแตล่งตวั ง่ายแตช่ดัเจน คือบางครัง้สว่นใหญ่งานทีมมกัเป็นแบบนี ้
เราอยากให้ดีท่ีสดุ หนกัแนน่ท่ีสดุ ชดัเจนท่ีสดุ เข้มข้นท่ีสดุ ยิ่งมีสมาชิกเยอะ ยิ่งอยากใสข่องเจง๋เยอะๆ ถ้ามีชว่ง
เบาๆ ด้วย แตล่งตวัหมดเลย น้องโอเคคะ่  

จดุชวนให้ใคร่ครวญส าหรับทัง้หมด มีโมเมนต์ท่ีบางที อยากฝึกให้เราอ่านร่องท่ีเราจะเจอซ า้ๆ ใน
ห้องเรียนของเรา ท่ีอยูใ่นเดก็ด้วย ครูด้วย เชน่ ตอนท่ีนัง่มองด ูเรามีร่องอยู ่ตอนเดก็ถามวา่ลงคะแนนให้ตวัเอง
ได้ไหม ส าหรับน้องน่ีคือร่อง เดก็สว่นใหญ่จะเชียร์แคที่มตวัเอง เป็นมมุมองท่ีโรงเรียนชอบสร้างบล็อกให้เด็กเลน่
พวก ในมิติการเมือง ของสงัคม มนัแย่ยากเพราะอยา่งนี ้เร่ืองบางเร่ืองแคนี่เ้อง แคเ่อาจดุท่ีวา่มาถาม เธอจะท า
แบบไหนก็ได้ คือการอนญุาตให้เขาเป็น แตต้่องให้เหตผุล น้องชอบบอกเดก็ๆ วา่ เกมของครูทกุเกมสนกุมาก 
ถ้าทกุคนซ่ือสตัย์กบัตวัเอง ให้เขาเห็นวา่เขาควรกลบัเข้ามา การท่ีคนคนหนึง่เคารพเสียงจริงแท้ของตวัเอง ไมใ่ช่
แคเ่ชียร์พวกของเขาอยา่งเดียว การท่ีครูชีใ้ห้เห็นสิ่งเหลา่นีไ้ด้ มีคา่มาก และถ้ามีสรุปตอนท้าย จะชว่ยให้มีคา่ขึน้ 
ได้ถามความรู้สกึของแตล่ะช่วง ชว่งลงคะแนนอาจท าให้ยากขึน้ และครูมกัตดิร่อง กิจกรรมของเราชอบจบด้วย
การสรุปคะแนน สรุปผลชนะ สิ่งท่ีน้องเจ็บปวดกบัระบบการศกึษาคือ มนัท าให้คนควบแขง่ เราสร้างผลผลิตให้
ควบแขง่ข้างนอก แล้วครูก็ยงัสร้างการควบแขง่อยูเ่ร่ือยๆ ถ้าครูไมต่ระหนกั ครูจะสร้างเดก็ให้ออกไปควบแขง่
และเจ็บปวดจากการควบแข่ง เพราะวา่พืน้ท่ีของคนชนะมีไมก่ี่คน ถ้าเราลอดทอนพวกนี ้แตเ่ปล่ียนเป็นท าให้
เห็นวา่ครูภมูิใจผลงานของแตล่ะคนมากเลย และบางทีเราลงร่องการอธิบายเยอะ บางทีเราไมเ่ห็นวา่เร่ืองนีไ้ม่
ต้องสอนก็ได้ อาจจะชีแ้นะให้เห็น แล้วการปล่อยพืน้ท่ีส าคญั ยืนยนัว่าหลายสิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ ตา่ง
จากการเผชิญเอง เชน่ บอดีสแกนใชไ่หม นอนท่ีบ้านก็ได้ ท าไมในกระบวนการชอบให้มี แสดงวา่คนออก
กระบวนการคดิแล้ววา่มีผล  
 อีกอยา่งหนึง่ การสะท้อนตวัเองของทีมนี ้พดูแตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ข้างหน้า พดูแตผ่ลผลิต ไม่มีใครพดูเร่ือง
ตวัเอง ตอ่ให้ผลผลิตท่ีคณุสร้างหรือกระบวนการของคณุดีเย่ียมแคไ่หน อย่าดแูคผ่ลอย่างเดียว การท่ีคณุรู้สกึ
อยา่งไร การท่ีคณุเติบโตคือการท่ีคณุเร่ิมมองเห็นบางอยา่งในตวัคณุเอง มีผลตอ่การท ากิจกรรมมากๆ เลย  
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พักเบรก 
15.45-15.55 น. 
 
กลุ่มห้ำ 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เชิญเดก็ ม.3 นัง่เป็นวงกลมครับ วนันีค้รูจะมาชวนให้เด็กๆ จบัคู ่ลองเลือกคนท่ีเราไมเ่คยคยุ
ด้วยเลยหรือคยุด้วยน้อยท่ีสดุในสองวนัท่ีผา่นมา แล้วเราอยากจะมีโอกาสคยุกบัเขาบ้าง ได้คูแ่ล้วนัง่ลงครับ จบั
มือกนัไว้ คอ่ยๆ หลบัตาลงครับ ลองดตูวัเองวา่ลมหายใจของเรา ไมต้่องบงัคบัลมหายใจ คอ่ยๆ สงัเกตมนั ลอง
ดวูา่คิว้เราขมวดหรือเปล่า ตาของเรา จมกูของเรา ริมฝีปากของเรายิม้อยูไ่หม ไหลข่องเราเกร็งอยูห่รือเปล่า 
คอ่ยๆ ดลูมหายใจตวัเองนะครับ เม่ือเราอยูก่บัลมหายใจแล้ว อยากชวนให้เด็กๆ คดิดวูา่ มีข้าวมือไหนในชีวิต
ของเราท่ีมีความหมายกบัชีวิตของเรา ข้าวนัน้ไมต้่องใหญ่โต อลงัการ เลิศหรู บางคนอาจจะประทบัใจข้าวมือ้
เล็กๆ ของเรา ลองมองอยา่งละเอียดวา่ข้าวมือ้นัน้เรานัง่อยูก่บัใคร อะไรท าให้พิเศษกบัตวัเรา มีความหมายและ
คณุคา่กบัตวัเอง คอ่ยๆ มองอยา่งละเอียด แล้วกลบัมาท่ีความรู้สกึของตวัเอง คอ่ยๆ คดิ คอ่ยๆ นกึ อยูก่บั
ตวัเอง ถ้าเห็นภาพเหลา่นัน้ชดัเจนแล้ว คอ่ยๆ ปลอ่ยมือเพ่ือน และลืมตาขึน้ แตล่ะคนจะมีภาพการทานข้าวท่ีมี
ความหมายตอ่ชีวิตตวัเอง เราอยากจะแบง่ปันสิ่งท่ีเราคิด มีพลงัอยูข้่างในให้เพ่ือน เราจะให้คนท่ีอายมุากกว่า
เลา่ก่อน ใครอายมุากวา่ยกมือ มีเวลา 1 นาทีให้คนอายมุากกวา่เล่าเร่ืองราวการทานข้าวมือ้นัน้ ท่ีมีความพิเศษ 
และความหมายตอ่ชีวิตของเรา สว่นคนฟังมีหน้าท่ีฟังอย่างเดียว ไมต่ดัสิน แขวนค าถาม 
 
 (คนอายมุากกวา่เล่าข้าวมือ้ท่ีประทบัใจในชีวิตให้เพ่ือนฟัง – 1 นาที) 
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 คนแรกจบแล้วนะ ส าหรับเร่ืองท่ียงัไมจ่บ เรายงัมีโอกาสเจอกนัพรุ่งนีอี้กวนัหนึง่ สามารถเก็บไปเลา่ได้
อีก เราได้ฟังคนแรกเลา่ไปแล้ว คนท่ีสอง เราเล่าสิ่งท่ีเราตัง้ใจจะเลา่ในครัง้แรก เชิญครับ 
 
 (คนอายนุ้อยกวา่เลา่ข้าวมือ้ท่ีประทบัใจในชีวิตให้เพ่ือนฟัง – 1 นาที) 
 
 จะเห็นวา่แคข้่าวเม็ดเล็กๆ เม็ดเดียว สามารถก่อพลงัชีวิตมหาศาล และสิ่งท่ีท าให้ข้าวเม็ดเล็กๆ มีพลงั
ขึน้มาได้อยูร่อบตวัเราน่ีเอง ส าหรับคนสองคนท่ียงัไมค่ยุกนัสกัเทา่ไหร่ มีโอกาสได้มาเจอกนั ผมถือว่าเป็น
ของขวญัพิเศษส าหรับทัง้สองคน และเราได้เรียนรู้สิ่งตา่งๆ ตอ่ไปนีร่้วมกนั ขออนญุาตให้เดก็ๆ จบัคูข้่างๆ เป็น 4 
คน จะได้ 5 กลุม่  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: สวสัดีนกัเรียนทกุคนครับ นกัเรียนรู้ไหมว่าตอนนีเ้รานัง่อยูท่ี่จงัหวดัอะไรครับ “นครปฐม” เรามา
รู้ข้อมลูของนครปฐมนิดหนึง่นะครับวา่มีอะไรบ้าง โดยดจูากค าขวญัของนครปฐม ซึง่แสดงลกัษณะเดน่ของ
จงัหวดัไว้ นครปฐมมีอะไรโดดเดน่บ้างครับ “ส้มโอหวาน, ข้าวสารขาว, ลกูสาวสวย, ข้าวหลาม” นกัเรียนสงัเกต
ไหมวา่ครูขีดเส้นใต้ค าวา่อะไรบ้าง “ข้าวสาร, ข้าวหลาม” จะมีค าวา่ข้าวในประโยคนัน้ จงัหวดันครปฐมถือวา่
เป็นอูข้่าวอู่น า้ของประเทศ เม่ือวานครูได้ไปเย่ียมตลาดศาลายา ไปเจอร้านข้าวร้านหนึง่ ลองสงัเกตนะครับวา่
ข้าวมีลกัษณะใกล้เคียงกนั แตมี่หลายสายพนัธุ์มาก นกัเรียนรู้จกัพนัธุ์ข้าวอะไรบ้าง  
 

“ข้าวหอมมะลิ, เสาไห้, มะลิแดง, หอมนิล, ข้าวก ่า, ไรซ์เบอรี”  
 
คณุครูได้หยิบข้าวสารจากร้านนัน้มาอยูต่รงหน้านกัเรียนแล้ว ให้ลองจับคูช่ื่อพนัธุ์ข้าวกบัข้าวท่ีนกัเรียน

เห็น ลองดวูา่เรารู้จกัข้าวมากแคไ่หน  
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(แตล่ะกลุม่จบัช่ือพนัธุ์ข้าวกบัข้าวสารท่ีอยูต่รงหน้า – 2 นาที) 

 

 
 

เราลองมาดวูา่ข้าวท่ีเราจบัคูช่ื่อกบัพนัธุ์ข้าว ถกูต้องไหม แตล่ะถงุจะมีหมายเลขอยู ่ 
หมายเลข 1 ข้าวเหนียวเมียลืมผวั 
หมายเลข 2 ข้าวหอมมะลิ เชียงราย 
หมายเลข 3 ข้าวเหนียว ... เชียงราย 
หมายเลข 4 ข้าวหอมมะลิ โคราช 
หมายเลข 5 ข้าวเหลือง สริุนทร์ 
หมายเลข 6 ข้าวหอมมะลิ ยโสธร 

 หมายเลข 7 ข้าวเสาไห้ สระบรีุ 
 หมายเลข 8 ข้าวหอม ปทมุ 
 หมายเลข 9 ข้าวนครสวรรค์ 
 หมายเลข 10 ข้าวเหลืองปะทิว 
 ลองสงัเกตวา่ข้าวสิบหมายเลขนีม้าจากภมูิภาคตา่งกนั ช่ือก็แตกตา่งกนั มีข้าวจากอีสาน เหนือ กลาง 
ภาคใต้ ข้าวช่ือเดียวกนัแตมี่หลายสายพนัธุ์ จะให้ครูไก่แจ้มาชวนคยุความหลากหลายของสายพนัธุ์ข้าว 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เราจะเห็นวา่แคข้่าวเม็ดเล็กๆ เม็ดเดียว จะเห็นถึงความแตกตา่ง ทัง้ๆ ท่ีหน้าตาคล้ายๆ กนัมาก 
มนัคือพนัธุ์ข้าวเหมือนกนั แตม่าจากสิ่งท่ีแตกตา่งกนัมาก ครูจะลองชวนคิดว่ามีเหตปัุจจยัอะไรบ้างท าให้ข้าว
เหลา่นัน้แตกตา่งกนั เราจะมีกระดาษเอ 4 อยูข้่างนัน้ ... เราจะมาลองฟังแตล่ะกลุม่ ว่าอะไรท าให้ข้าวมีรสชาติ
แตกตา่งกนั 
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 “สภาพอากาศ, ดนิ, น า้, พนัธุ์ข้าว”  

“สภาพอากาศ, การตัง้ช่ือ”  
“สปีชีส์, จ านวนน า้, ภมูิอากาศ, การสนบัสนนุของภาครัฐ”  
“ดนิ, อากาศ, น า้”  
“วิธีการปลกู, แร่ธาตใุนดนิ” 

 
 จะเห็นวา่ถ้าสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่ง จะท าให้ข้าวเหล่านัน้แตกตา่งไปด้วย ไมต่า่งจากคนท่ีเติบโตใน
สภาพท่ีแตกตา่ง เราถึงเกิดและเตบิโตในความแตกตา่ง ความแตกตา่งเหลา่นีไ้มไ่ด้เพิ่งเกิดมาในยคุเรา แต่
ย้อนหลงัไปหลายร้อยปี มีการพฒันามาเร่ือยๆ จะย้อนกลบัไปดวู่าข้าวเกิดจากอะไรบ้าง ข้าวเป็นอาหารหลกั
ของโลก เป็นหญ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ เราค้นพบท่ีประเทศจีนเม่ือ 9 พนัปีท่ีแล้ว มนษุย์มีการปลกูข้าว ส่วนใน
ประเทศไทย เม่ือ 5 พนัปี มีแกลบในเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีโนนนกทา แสดงวา่ข้าวของประเทศไทยเกิดเม่ือ 5 พนัปีท่ี
แล้ว นครปฐมมีการท านาอยู่ 4 แสนไร่ หรือ 30% ของพืน้ท่ีทัง้หมด ปลกูท่ี อ.บางเลน ก าแพงแสน นครไชยศรี 
เป็นพนัธุ์ข้าวเหลืองอ่อน เหลืองเล็ก เราจะเห็นวา่ข้าวเกิดจากอะไร ประเทศของเรารับข้าวมาจากไหน และรู้วา่
นครปฐมมีข้าวอะไรบ้าง อยากจะกลบัมาท่ีตวัเรา ครูอยากจะถามวา่แล้วท่ีบ้านของนกัเรียน กินข้าวพนัธุ์อะไร 
และข้าวเหลา่นัน้มาจากไหน  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: นกัเรียนจะได้รับแจกกระดาษสองแผน่ ถ้าตอบไมไ่ด้ ให้โทรถามผู้ปกครองว่าท่ีบ้านนกัเรียน
ทานข้าวพนัธุ์ท าอะไร และได้มาจากไหน เชน่ ซือ้มา ท่ีบ้านท านาเอง คณุตาคณุยายเอามาฝาก ... เอากระดาษ
มาตดิบนฟลิบชาร์ตเลยครับทีละกลุม่ ถ้าของเพ่ือนเป็นพนัธุ์เดียวกนั ให้ตดิไว้ด้วยกนั ... เราจะเห็นความ
หลากหลายของพนัธุ์ข้าว ร้อยละ 80 เราทานข้าวหอมมะลิซึง่มีหลายพนัธุ์จากท่ีตา่งๆ สว่นใหญ่มีทัง้ซือ้มาและ
ท าเองด้วย ครูอยากจะให้นกัเรียนท่ีท าเองมาชว่ยเลา่สัน้ๆ วา่ กระบวนการได้ข้าวมา ได้มาอยา่งไร นกัเรียน
อยากรู้ไหมครับวา่เขาท านากวา่จะได้ข้าวมา มีกระบวนการอย่างไรบ้าง  
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ท่ีบ้านท าข้าวเหนียว และข้าวมะลิโพนแพง กาฬสินธุ์ ปี 2559 เป็นกลุม่ท่ีผลิตพนัธุ์ข้าวหอม
มะลิอนัดบัหนึง่ของกระทรวงเกษตร ขัน้ตอนแรกต้องไถก่อน แตเ่ราไมมี่รถไถ เลยต้องจ้าง ไร่ละ 250 บาทตอ่คน
ตอ่วนั ผมมีนา 10 ไร่ พอฝนตกมา เราก็ไถอีกรอบหนึง่ พอไถแล้ว จะใช้รถส้มใหญ่ตีดิน เสร็จแล้วเราก็หวา่น พอ
หวา่นเสร็จแล้ว ก็จ้างรถตีดนิอีก พอโตแล้วต้องดแูล น า้เราไมมี่ชลประทาน ก็ให้ฝนดแูล สว่นปุ๋ ย เราเลือกใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ เศษวสัดท่ีุหาได้ หรือน า้หมกั สิ่งท่ีเราพอจะหาได้ รอข้าวออกรวงอีกสกัหน่อย เราจะได้เก่ียว คา่เก่ียว
ข้าว 300 บาทตอ่คนตอ่วนั แล้วพกัไว้นิดหนึง่ ใช้เวลาตัง้แตม่ิถนุายนถึงปลายพฤศจิกายน  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จะเห็นวา่ นกัเรียนหลายคนไมไ่ด้ท านา หรือท านาแล้วก็ไมไ่ด้ท าเอง นกัเรียนสนใจไหม ถ้า
สนใจคาบหน้าแตล่ะกลุม่ให้ไปศกึษาและเตรียมน าเสนอขัน้ตอนการท านาท่ีละเอียด ตามความสนใจ ท า
อยา่งไรเพ่ือนจะเห็นภาพท่ีเด็กชายตู้วา่มา ในคาบถดัไปเราจะได้ลงไปปฏิบตัิกบัปราชญ์ชาวบ้านท่ีครูเตรียมไว้
แล้ว 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ครูขา หนสูนใจจริงๆ คะ่ แล้วมนัมีพนัธุ์ข้าวขาวไหมคะ หนไูปโลตสัแล้วเคยเห็นมีเขียนวา่ข้าว
ขาวผสมข้าวขาว 15%  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ค าวา่ข้าวขาวมี แตอ่ยูว่่าเขาจะเอาพนัธุ์อะไรมาท า ข้าวขาวไมใ่ชช่ื่อพนัธุ์ข้าว แตเ่ป็นข้าวท่ีเอา
มาขดั (เสียงหวัเราะ) ขอบคณุนกัเรียนทกุคน เราจะได้มาคยุเร่ืองการท านาและการปลกูข้าวกนัต่อในคาบหน้า 
 
จิรวุฒ:ิ อยากให้กลุม่ 5 บอกเปา้หมายการเรียนรู้วา่อยู่ตรงไหน แล้วเราไปถึงไหม 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: เรามองปัญหาก่อนวา่เดก็ไทยทานข้าว แตไ่มรู้่วา่เขาจะรู้จกัข้าวจริงๆ ไหม ค าวา่รู้จกัใน
ความหมายของเราคือ หนึง่ ความหลากหลายของพนัธุ์ข้าว คิดว่าเราไปถึง อาจจะท าให้เขาสะท้อนวา่ ตวัเองไม่
เคยรู้เลยวา่มีพนัธุ์อะไรบ้าง เวลาจดักิจกรรมจริงคงวุน่วายถามพอ่ถามแมพ่อสมควร สอง เราออกแบบไว้ใน
คาบตอ่ๆ ไป คือเดก็ได้ดกูระบวนการท านา และเราจะพาไปดจูริงๆ แล้วสดุท้ายคือการทดลองปลกู อาจจะปลกู
ใสก่ระถาง ให้เขาเห็นความยาวนานและล าบากกวา่จะเป็นเมล็ดข้าว  
 
จิรวุฒ:ิ ชวนทกุทา่นเขียนสะท้อนการเรียนรู้ครับ เป็นรอบสดุท้ายแล้ว ... (แตล่ะคนเขียนสะท้อนการเรียนรู้) ... 
กลุม่ 5 มีการเรียนรู้อะไรท่ีอยากจะแบง่ปันกบัทกุคนไหม 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ตวัเองมีความกงัวลใจอยู่บ้าง การเป็นกลุ่มสดุท้าย เพราะหลายกลุม่เลน่มกุไปหมดแล้ว ต้อง
เปล่ียนจนวินาทีสดุท้าย ตอนแรกตัง้ใจจะเลน่เกม แตไ่มใ่ช่ทาง เลยเปล่ียน แล้วเรารู้สกึเสียดายความมีคณุคา่
ในตวัมนษุย์ บางสิ่งบางอยา่งเราไมเ่คยประจนัหน้ากนัแล้วบอกเลา่ความสวยงามในการมีชีวิตอยู ่อยากให้ลอง
ฟังคนอ่ืนเลา่คณุคา่ในการมีชีวิตอยู ่เลยลองท ากระบวนการด ูแล้วรู้สกึวา่สามารถสร้างพลงัได้ รู้สกึดีใจ ตอน
แรกกงัวลใจเร่ืองทีมงานเหมือนกนั แตส่ดุท้ายปลายทาง สิ่งท่ีวางใจท่ีสดุคือวางใจในทีม ท าให้เรารู้เลยวา่ถ้าไม่
วางใจในทีม เราจะร้อนรนมากกวา่นี ้แตเ่ม่ือใดท่ีเราไว้วางใจ เขาจะท าเตม็ความสามารถ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เราเป็นกลุ่มท่ีไปตลาดด้วยกนัตลอด จะคยุด้วยกนัตลอดเส้นทางท่ีเดนิวา่อยากท าเร่ืองนีไ้หม 
อนัไหนคนสนใจก็ถ่ายไว้ก่อน แล้วมาประชมุกลุม่ยอ่ยอีกที เม่ือคืนกลบัมาก็คยุกนั เม่ือเช้าก็คยุกนั คยุกนัเยอะ
มาก แม้กระทัง่ตอนเท่ียง เพราะเรารู้สกึว่าหวัข้อข้าวท่ีเราเลือก มนัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตทกุๆ คน อยูใ่น
สายเลือด เลยคาดหวงัวา่จดุหมายปลายทางเรามองไปไกลกวา่นัน้ ถ้าสมมตุเิราสอนได้ครบทกุเนือ้หาเร่ืองข้าว 
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เดก็จะมีความตระหนกัเห็นคณุคา่ของข้าวมากขึน้ จากท่ีเขากินเพ่ือให้ชีวิตรอด เขาจะกิจและมองเห็นถึงความ
เป็นมาเป็นไปของข้าว เช่ือมโยงไปถึงวฒันธรรมประเพณีท่ีผกูพนักบัข้าว ซึง่น่ีเป็นแคจ่ดุเร่ิมต้น 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมขอแบง่ปันขัน้ตอนท่ีมองแล้วดนู่าจะเป็นปัญหา ตอนช่วงท่ีให้ผู้ เรียนออกมาติดข้าวท่ีตวัเอง
รับประทาน ถ้าเราท าเป็นชอ่งไว้ แล้วเขียนช่ือพนัธุ์ข้าวแตล่ะชอ่ง มองไปจะเห็นเลย แล้วเกิดการแลกเปล่ียนกนั
อีกวา่ ท่ีบ้านเป็นอย่างไร อร่อยไหม เป็นการแลกเปล่ียนนอกรอบเพิ่มเตมิ ส่วนการท างานร่วมกนั ถกูใจท่ีได้
ท างานเป็นกลุม่ เราเปล่ียนกระบวนการเกือบทกุวินาทีเลย คือเห็นกลุม่นัน้ เกมไปแล้ว กลุม่เราจะเอาอะไร 
เพราะดซู า้ๆ อยากจะเปล่ียนอรรถรส ผลงานเลยออกมาอยา่งท่ีเห็น 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: การท างานกลุม่ท าให้เห็นความมุง่มัน่ของทกุคน คนอ่ืนมีความตัง้ใจสงูมาก ท าตัง้แตเ่ม่ือวาน 
ตอนจะเข้าห้องก็ยงัคยุกนัอีก ท าให้ค้นพบว่าเราต้องมีความตัง้ใจเพิ่มขึน้ สอง เวลาบอกวา่คณุครูจะเฉลย สาย
ทกุคูจ่ะมองไปท่ีกระดาน น่าต่ืนเต้นมาก ปกตไิมไ่ด้สนใจสายตานกัเรียน ครูจะเฉลยก็แคน่ัน้ แตป่รากฏว่าเห็น
สายตาเพ่ือนๆ ขนาดเราเป็นครูยงัตื่นเต้นมากเลย ดงันัน้เวลาเราใช้ค าวา่เฉลย มนัอาจจะท าให้เกิดอารมณ์อะไร
สกัอยา่งได้ ต้องขอบคณุเพื่อนๆ ท่ีให้ความร่วมมือด้วย ท าให้กิจกรรมของเราเป็นไปตามขัน้ตอนมาก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เร่ืองกระบวนการ เร่ืองดียงัไมพ่ดูหรอก เพราะได้เห็นกนัพอสมควร แตเ่ร่ืองไมดี่ก็เห็นอยู ่มี
หลายอยา่งท่ีเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างท่ีหลายทา่นว่าแล้ว เร่ืองตวัตน เวลาท างานมีคนชว่ยเช็คจินตนาการ
ของเรา เวลาเราคิดแผนการสอนคนเดียว ก็ไหลไปตามแนวทางของเรา แตพ่อเราได้ปะทะกบัคนมีความ
ต้องการ มีเปา้หมายเดียวกนั ท าให้เกิดงาน เกิดกระบวนการท่ีกวา่จะมีมาได้ แตพ่อได้แล้วโอเค สมกบัท่ีเรากวา่
จะมาถึงได้  

เร่ืองสดุท้ายท่ีอยากฝากและอยากเห็นในโรงเรียน อะไรท่ีมนษุย์ธรรมดาท าได้ จะเกิดจากความจริงใจ 
เวลาผมตอบค าถามนกัจิตวิทยา จะบอกว่าจิตวิทยาสงูสดุในการแนะแนวคือความจริงใจ เราท าอะไรทกุอย่าง
ถ้าจริงใจแล้วตอ่ให้เดาก็ถกู อยา่งกิจกรรมนี ้เราไมรู้่หรอกวา่มนัจะดีมากน้อย แตท่กุคนอยากจะท างานนี ้
ออกมาให้ดี กระบวนการท่ีมนษุย์ธรรมดาท าได้เลยออกมา  

และอีกอยา่งหนึง่ท่ีอยากเห็นในโรงเรียน ถ้าเราจริงใจ เราจะเห็นนกัเรียนกลุม่นีเ้ก่ง รอด มีความสขุ จะ
มีวิธีแปลกๆ ท่ีตัง้โรงเรียนมา 50 ปีแล้วคิดไมไ่ด้ แตพ่อตอนนี ้ออกมาแล้วชว่ยเสริมกลุ่มนีไ้ด้ มีสาเหตเุดียวคือ
ความจริงใจ 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมสนใจการน าเข้าสูบ่ทเรียนของพี่เขาครับ คือการให้เดก็หรือผู้ เรียนอยูก่บัตวัเองก่อน การนัง่
จบัมือเพ่ือนแล้วหลบัตาระลึกถึงเร่ืองข้าว การนกึถึงมือ้ข้าวท่ีมีความสขุ ท าให้เราสงบลง เม่ือได้คยุกบัคูส่นทนา
ด้วยเพราะอะไรเขาถึงวา่มือ้นัน้เป็นมือ้ท่ีมีความสขุ ท าให้ความพร้อมในการรับความรู้เร่ืองนีเ้กิดจากภายใน
จริงๆ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ย้อนกลบัไปตอนอินโทร ผมชอบการให้เราอยูก่บัตวัเอง ความสขุของเรา แตพ่อนัง่ไปสกัพกั 
เสียงของพ่ีเบา ผมไมไ่ด้ยิน คดิว่าถ้าเสียงดงัสกันิด จะท าให้คล้อยตามได้ แล้วเร่ืองส่ือการสอน ผมชอบมาก ท า
ให้นกึถึงประสบการณ์เก่าเม่ือหลายปี จากเร่ืองข้าว ผมเคยท าเร่ืองน า้ ผมให้เดก็ชิมน า้ จากฝร่ังเศส ญ่ีปุ่ น 
ไต้หวนั เมืองไทย ให้เดก็ชิมทีละขวด เขารู้สกึรสชาตติา่งกนัมาก ท าไมน า้น่ีถึงหวาน ขม แล้วเราถึงโยงไปสู่
แหลง่น า้ท่ีมามีแร่ธาตแุตกตา่งกนั เพราะอยา่งนี ้ท าให้เด็กรู้สกึวา่การเลือกซือ้น า้มีความส าคญัเหมือนกนันะ 
พอมาเร่ืองข้าว ถ้าเราได้ชิม จะจริงมากเลย ชอบ จริงๆ ผมเคยท าเร่ืองข้าวเหมือนกนั แต่ผมเป็นคนชอบข้าว
ญ่ีปุ่ น แตพ่อมาเรียนรู้เร่ืองข้าวไทยมากขึน้ เลยมานัง่ดวูา่แตกตา่งกนัแคไ่หน เกิดกระบวนการหนึง่ขึน้มาใน
ฐานะผู้ เรียน คือการสงัเกต หยิบแตล่ะอนัมาดเูลย มีความสขุในการเรียนมากครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เป็นกิจรรมท่ีครบทัง้ฐานใจ กาย สมอง ท าให้เราเห็นตวัเองอยา่งหนึง่คือ เราเป็นนกัเรียนท่ีไมมี่
อะไรเก่ียวกบัข้าวเลย แม้จะกินข้าวทกุวนั เลยท าให้เกิดแอคชัน่บางอยา่ง มนัใกล้ตวัเรา แตเ่ราไมเ่คยรู้ พอเราได้
เห็นตวัเองเป็นคนไมรู้่อะไร แล้วย้อนกลบัไปตอนท่ีเราสะท้อนกลุม่ 4 ว่าพืน้ฐานเป็นเดก็เป็นสิ่งส าคญั ถามว่า
กระบวนการกลุม่นีว้้าวไหม ว้าวเลย แตจ่ะว้าวมากกวา่นี ้ถ้าเราคอ่ยๆ ไลจ่ากสิ่งท่ีใกล้ตวัจนไกลขึน้ อย่าง เชน่ 
ค าถามข้าวพนัธุ์อะไร ถ้าพลิกกลบัทาง เราจะอยากรู้มากขึน้ คอ่ยๆ ไลไ่ปวา่มีปัจจยัอะไรท่ีท าให้ข้าวตา่งกนั จะ
เพิ่มความอยากรู้ของเราไปเร่ือยๆ สิ่งท่ีจะเอาไปพฒันาได้ เรารู้สกึวา่เนือ้หากว้างมาก ถ้าเราสโคปเนือ้หาท่ี
เก่ียวกบัของกิน อยา่งเราชอบมากท่ีเอาความเป็นนครปฐมมาผกู แตเ่ราไปตีกบัเร่ืองพนัธุ์ข้าว ถ้าอยู่แคน่คน
ปฐม ถ้าเราเป็นคนนครปฐม เราจะอินมากวา่ข้าวของบ้านเรานะ วา่มีข้าวก่ีพนัธุ์ แล้วแยกออกอยา่งไร มีปัจจยั
อะไรท่ีท าให้มนัตา่งกนั จะว้าวสดุๆ เลย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ด้วยความอยูก่ลุม่เดียวกนั พืน้ฐานของเรากบัน้องเร่ืองข้าวจะตา่งกนั น้องไมรู้่อะไรเลย แต่
เวลามีน้อย สิ่งท่ีน้องอยากรู้ว่า คือกลิ่นมนัตา่งกนัไหม พอถามอีกที เฉลยแล้วหรือ รู้สกึวา่เราขาดทกัษะเร่ือง
เมล็ดพนัธุ์ข้าวอยา่งมาก เราใช้วิธีการเดาหมดเลย เหมือนเรามีความรู้ท่ีฉาบฉวย แตเ่รายงัใช้ส่ือได้ไมคุ่้ม เราท า
สวย มีเนือ้หาท่ีดี แตค่นเรียนไปไมถ่ึงตรงนัน้ เลยเสียดาย เพราะเวลาน้อยด้วย 
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จิรวุฒ:ิ ผมเสริมวา่ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จะเกิดประสิทธิภาพมากถ้าผู้ เรียนแช่อยูใ่นประสบการณ์นัน้
อยา่งเพียงพอ บางจงัหวะถ้ามากไปจะเบื่อ แตถ้่าน้อยไป ยงัไมไ่ด้อะไรเลย หรือการได้สมัผสัหลากหลาย
รูปแบบ มีข้อจ ากดับางอยา่ง ถ้าได้ชิม ให้ได้ใช้ตาหจูมกูลิน้ ทกุอยา่ง จะดงึดดูความสนใจได้มากขึน้  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ชอบประเด็นสดุท้ายท่ีมีการแจ้งการเรียนรู้ในอนาคตวา่ ครัง้ตอ่ไปเราจะท าอะไร ถ้าท าเสร็จ
แล้วจะท าอะไรตอ่ เหมือนเป็นการให้ความหวงันิดๆ ท าให้นกัเรียนเข้าใจวา่มนัเป็นการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และ
ท าให้เรายงัสนใจตอ่ไปเร่ือยๆ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: รู้สกึเสียดาย ผมเป็นคนนครปฐม แตไ่มรู้่เร่ืองข้าวเลย เพราะอยู่อ าเภอเมือง ยงัไมรู้่เลยจงัหวดั
ตวัเองปลกูข้าวเยอะ เราดีใจ ต่ืนเต้นท่ีมีข้าวเป็นสิบชนิดให้เราด ูเราก็นัง่ดวูา่แตล่ะอย่างตา่งกนัตรงไหน ท่ีผม
อยากรู้คือ สิ่งท่ีผมอยากรู้กบั learning outcome ท่ีครูตัง้ขึน้มาไมต่รงกนัแล้ว ผมอยากรู้วา่ข้าวแตห่อ่ตา่งกนั 
เรียกพนัธุ์ตา่งกนัเพราะมีลกัษณะตา่งกนัตรงไหนหรือเปล่า แล้วปัจจยัท่ีใช้ในการปลกูสง่ผลอยา่งไรให้ข้าว
ตา่งกนั แต ่learning outcome ไมต่รงกบัท่ีผมอยากรู้ 
 
จิรวุฒ:ิ เป็นน่ีเสียงสะท้อนจากประสบการณ์ของผู้ เรียนท่ีพอครูได้รับแล้วจะชว่ยเอามาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการตอ่ไป 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีเอามาวนันี ้นา่ต่ืนตาต่ืนใจ แตแ่ยกยากมาก เพราะเป็นข้าวสาร ถ้าเป็นข้าวเปลือกจะ
เห็นชดัขึน้ พอสีมามนัเป็นข้าวขาวทัง้หมด มนัจะชว่ยท าให้เราเห็นลกัษณะทางกายภาพของข้าวได้มากขึน้ สี
ของข้าวท่ีแตกตา่งกนัเวลาแกะเปลือก แล้วเดก็จะจ าแนกประเภทของข้าวได้ดีขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พอเรียนจบแล้ว ติดค าถามอยูเ่หมือนเดิมวา่ แตล่ะพนัธุ์ข้าวตา่งกนัเพราะอะไร เพราะในตอนท่ี
ก าลงัพิจารณาเมล็ดข้าวอยูว่่าท าไมมนัตา่งกนันะ ก าลงัคิดอยู่ ครูเร่ิมขึน้ชาร์ตแล้ว สิ่งท่ีส าคญัส าหรับผู้ ร่วมคือ 
ท าไมถึงตา่งกนั เน่ืองจากปัจจยัอะไร ท าไมมนัหลากหลาย ตรงจงัหวะนี ้นา่จะมีกิจกรรมเสริมให้ยืนยนัสิ่งนี ้
แล้วมาจบวา่เราต้องการจะสอนแนวคิดนีแ้หละ แต่ตอนนีเ้ร่ิมออกไปเป็นการท านา แตแ่นวคิดหลกัของเร่ืองยงั
ไมไ่ด้รับการยืนยนัอีกครัง้หนึ่ง วา่วนันีฉ้นัต้องการจะสอนเร่ืองนีน้ะ แตดี่ท่ีเราจะเป็นเด็กท่ีไปหาความรู้ตอ่ 
สืบค้นตอ่ เราจะเป็นนกัเรียนท่ีสืบค้นตลอดเวลา 

กิจกรรมแรกท่ีให้จบัมือ จบัมือกบัน้อง ความรู้สึกแรกคือมือน้องมีความร้อน ก าลงัตอ่สู้อะไรกนัหรือ
เปลา่ พอพ่ีเขาพยายามเช่ือมโยงการเรียนรู้ภายใน การรับรู้เก่ียวกบัข้าว แตย่งัขาดอีกจดุหนึง่ ถ้าพ่ีถามนิดหนึง่
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วา่เรานกึถึงอะไร แล้วคอ่ยเช่ือมไป แต่จากกิจกรรม ผมเห็นความตัง้ใจของการได้รับความรู้เยอะๆ ใน 30 นาที 
และมีชว่งของแตล่ะคนท่ีเป็นไอเดียเตมิเข้าไปเร่ือยๆ เลยเห็นความสวยงาม แตส่ดุท้ายยงัเกิดค าถามท่ีให้เราจะ
ไปหาตอ่ 
 
จิรวุฒ:ิ ส าหรับผม กลุม่นีท้ าให้ผมเห็นทางเข้าในการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนอีกแบบหนึง่ ปกตเิราจะใช้
ความสนกุท าให้ผู้ เรียนต่ืนตวั แตน่ี่คือพาสงบ เป็นอีกโหมดหนึง่ เทา่ท่ีฟังกลุม่นีว้า่มีการเปล่ียนอยูเ่ร่ือยๆ แสดง
วา่มีการอา่นกลุม่อา่นสถานการณ์เร่ือยๆ พอตดัสินใจใช้โหมดนีเ้ข้ามา ท าให้ว้าวเลย พลิกพลงัชีวิตของกลุม่เลย 
ถ้าพดูถึงคล่ืนสมอง ถ้าสนกุจะเร็ว พอนิ่งแล้วคล่ืนจะช้าลง ท าให้พลงัชีวิตกลบัฟืน้ขึน้มาอีกครัง้  

เร่ืองนีเ้ป็นธีมท่ีใหญ่ เหมือนเร่ืองขยะ มีแง่มมุท่ีสามารถไปเจาะตอ่ได้ละเอียดมาก ส าหรับเวลาในการ
ออกแบบหนึง่วนั และเพิ่งมารวมทีม ถือวา่สดุยอดแล้ว มีไอเดียหลายๆ อนัท่ีเราไมอ่ยากให้ทิง้ไป อาจจะมีความ
พยายามร้อยเรียงในระดบัหนึง่ สง่ผลให้แตะเร่ืองนีน้ิดหนึ่ง เร่ืองนีน้ิดหนึง่ เทา่ท่ีพอจะไปได้ แตแ่คนี่ถื้อวา่สดุ
ยอดแล้ว ทกุกลุม่สดุยอดมากท่ีใช้ข้อจ ากดัท่ีมีออกแบบได้ขนาดนี ้ 

จากคอมเมนต์ของคณุครู ท าให้ผมเห็นภาพวา่ ถ้าเราจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีพลงั เร้าความอยากรู้
ของผู้ เรียนได้ ชว่งท้ายคาบอาจจะเก็บเก่ียวอีกหนอ่ยวา่ หลงัจากเรียนมาทัง้หมด นกัเรียนอยากจะเรียนรู้อะไร
ตอ่ไหม มีค าถามทิง้ไว้ไหม ครูจะได้เอาไปออกแบบการเรียนรู้ตอ่ได้ ท าให้วงจรการเรียนรู้เตบิโตไปเร่ือยๆ 
 
ธนัญธร: ชอบประเดน็ เพราะดงึการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนได้เยอะมาก แตเ่หมือนทกุครัง้ เวลาเราเลือกประเดน็
ท่ีใหญ่ ท่ีกว้าง ทรงพลงั คนอยากมีสว่นร่วมเยอะ ถ้าเราก ากบัไมดี่ ความคิดจะกระจดักระจาย เราจะดแูลยาก 
แตถ้่ากลุม่ชดัเจนแตแ่รก จะชว่ยมาก แตไ่มไ่ด้เสียหาย  

สิ่งท่ีช่ืนชม การน าเข้าโอเค เห็นความตัง้ใจมาก แตเ่หมือนท่ีเสียงของเพื่อนบอก ส าคญัมากๆ คนท่ี
พยายามจะดงึอารมณ์ของคน พยายามให้มีเสียงท่ีสงบเย็น ถ้าเป็นคนเสียงแปดหลอดอยูแ่ล้ว จะไมย่าก แตถ้่า
เป็นคนเสียงเล็กๆ ถ้าเรายงัไมไ่ด้ฝึกใช้เสียง ครูส่วนใหญ่ท่ีมีพลงัในการคมุเดก็ จะมีเสียงแปดหลอด พดูเบาๆ ก็
เหมือนดงักงัวานลัน่ แตไ่มไ่ด้หมายถึงครูคนอ่ืนต้องตะโกนแบบนัน้ แตใ่ห้รู้ตวัเองว่าระดบัเสียงของเรามีคา่แค่
ไหน เพราะถ้าสารไมถ่ึงผู้ เรียน ไร้คา่หมดเลย น้องพยายามสง่ซิกให้พ่ีสง่เสียงดงัขึน้ๆ เพราะเสียดายสารท่ีสง่มา
มาก รู้เลยว่าพยายามประณีตกบัค า แตไ่ปไมถ่ึง หลน่ลงข้างหน้า จะชว่ยเยอะมาก  

การจดัวางพืน้ท่ีส าคญัมาก ถ้าคณุรู้วา่เสียงคณุไมมี่พลงัมาก อยา่นัง่ระดบัเดียวกบัผู้ เรียน ถ้าผู้ เรียนนัง่
พืน้ แล้วคณุนัง่พืน้ด้วย เสียงคณุมีแนวโน้มไปไมถ่ึง ถ้าคณุเสียงเบา ซึง่ไมไ่ด้เป็นข้อเสีย เป็นเร่ืองการบม่เพาะ
ของแตล่ะคน สิ่งท่ีชว่ยตวัเองได้คือการจดัท่ียืน จดัต าแหน่งแหง่ท่ี บางคนอยากมีสว่นร่วมมาก อยากให้เดก็รับรู้
เสียงของฉนั เลยเข้านัง่ท่ีโต๊ะเพื่อคยุกบัเด็ก แล้วรู้สกึวา่เสียงของฉนักระจาย บางทีก็เป็นประโยชน์มาก แตบ่าง
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ทีคณุหนัหลงัให้กบัอีกพวกหนึง่ เสียงท่ีเบาของคณุไปไมถ่ึง บางทีถ้าน้องอยากได้อารมณ์อบอุน่ อยากให้บอก
เลา่เร่ืองท่ีมีความหมาย บางทีเพราะน้องจะบรรยายยาวมาก แตใ่ห้การบรรยายเหมือนเลา่นิทาน เข้ามานัง่ล้อม
คณุยายคะ่ พวกข้างหลงัจะตบเข้ามาข้างหน้า กระเถิบเข้ามาหาคณุอีกได้ไหม คราวนีถ้้าคณุรู้สกึวา่อยากใช้
เสียงท่ีเบาลง มนัจะมีคา่มากขึน้ จะสงัเกตต าแหนง่การยืนของคน แตโ่ลกของคณุสว่นใหญ่ คณุจะยืนหน้าชัน้ 
คณุเลยไมเ่คยลองเลน่ แตถ้่าคณุเป็นกระบวนกร คณุจะรู้เลยวา่การใช้พืน้ท่ีวา่งของห้องเรียน เก่ียวข้องมากๆ 
กิจกรรมของกลุม่อยู่ตรงแคเ่ส้นวงกลมนี ้อาจเป็นเพราะฝ่ายปกครองนัง่ดอูยู ่แตม่ากไปกวา่นัน้ อาจเป็นเพราะ
เสียงของครูอยูแ่คนี่ ้บางทีขอบเขตของวง การท ากิจกรรม เก่ียวข้องกบัคนน า เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีได้ลอง ไมอ่ย่างนัน้
เราจะเห็นบริบทของกิจกรรมแคแ่บบเดียว  
 ระวงัเร่ืองการสอนแบบเหมือนเทศนา คือมีชว่งหนึง่แม้เป็นชว่งสัน้ เราหลดุจากความตัง้ใจของกลุม่ 
ชว่งนัน้ส าหรับน้องนา่เบื่อมาก เวลาท่ีพดูแบบไมใ่สใ่จ วา่มนัเป็นข้าวท่ีดีมาก ข้อมลูดีๆ แตไ่ม่ได้พดูด้วยความใส่
ใจ พดูเหมือนคนเทศน์ไปเร่ือย เวลาท่ีคณุท าอะไรแบบนี ้ซึง่คงท าบอ่ยมาก เพราะอยากสอน อยากให้ได้ดี 
อยากอบรม แตจ่ะชว่ยมาก แคบ่างทีประโยคพืน้ง่ายๆ แตค่ณุเห็นคนท่ีคณุพดูด้วย มีคา่จริงๆ แตถ้่าพดูเหมือน
ให้ข้าวไก่ โยนๆ ไปแบบไมไ่ด้ใสใ่จ จะขาดการกระทบท่ีตวัคนฟัง 

ดีงามคะ่ ประทบัใจมาก ขอบคณุมาก 
 
จิรวุฒ:ิ เราจะใช้เวลาช่วงสดุท้าย สรุปการเรียนรู้ อยากชวนทกุทา่นให้กลบัมาอยู่กบัตวัเองสกัครู่ ทบทวน
ประสบการณ์วา่ในสองวนันี ้ตัง้แตเ่ม่ือวานท่ีได้รับโจทย์มาจนถึงวนันี ้เราได้เรียนรู้อะไรใหมเ่ก่ียวกบัตวัเองบ้าง 
อะไรคือสิ่งส าคญัท่ีเราได้เรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้  
 

(แตล่ะคนทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้ในสองวนัท่ีผา่นมา – 1 นาที) 
 

 จะใช้เวลาชว่งนีใ้นการเช็คเอาต์ห้องย่อยของเรา โดยการบอกสิ่งท่ีเราเรียนรู้แบบกระชบัสัน้เลยวา่สิ่งท่ี
ได้คือเร่ืองอะไร จะขอบคณุมาก  
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมได้วา่ในชว่งเวลาท่ีจ ากดั ข้อมลูท่ีมีคณุคา่ท่ีสดุจะต้องออกมา กระบวนการท่ีมีความคณุคา่ 
สร้างความทรงจ าในกระบวนการเรียนรู้มีคณุคา่ท่ีสดุในเวลาท่ีจ ากดั ต้องไปฝึกจริงๆ ไมใ่ชแ่คอ่ยูใ่นความคิด
หรือพดูกนั ถ้าเราไมฝึ่กอยา่งจริงจงั จะท าไมไ่ด้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ส าหรับผมคือเร่ืองการวางใจท่ีจะท าหน้าท่ีร่วมกบัคนอ่ืน เราไมท่ราบเลยวา่เราจะรวมกลุม่ 5 
คนแล้วออกแบบอยา่งนี ้แตเ่ราวางใจท่ีจะเป็นอะไรก็ได้ เพ่ือนเสนอมาเรารับ จริงๆ ใจเราก็อยากจะเสนออีก
แบบหนึง่ เราอยากจะให้เป็นแบบนี ้แตบ่างอยา่งเรายอมรับ ดีกบัเรามากกวา่ ใจเราสบายมากกวา่ เวลากลบัไป
โรงเรียน เราก็มัน่ใจในตวัเองวา่เราสามารถจะก่อการได้คนเดียว แตเ่ม่ือเจอบทบาทหรือสถานการณ์ในสองวนันี ้
รู้สกึวา่คนใกล้เราสามารถจะมาท างานอยา่งนีก้บัเราได้ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เห็นว่าการท่ีเราเลือกประเด็นท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของเด็กก็ส าคญั แตก่ารตัง้เปา้หมายให้
ชดัเจน ไมต้่องไกลมาก จะท าให้เราสามารถก าหนดวิธีการท่ีหลากหลายและหยิบใช้ได้ ท าให้เราสามารถคมุ
อยา่งอ่ืนได้หมด  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เห็นความขีเ้กรงใจของตวัเอง ไมช่อบมาเป็นคอมเมนเตเตอร์เลย แตเ่ข้าใจบริบทของคนจดั
งานวา่ ในเวลาจ ากดั ถ้าไมค่อมเมนต์จะยากมาก เม่ือกีน้ัง่คดิวา่ถ้าได้สอนเร่ืองการใช้พืน้ท่ีเลย เร่ืองโครงสร้าง
บางอย่างท่ีจะชว่ยครู เม่ือก่อนมีไอเดียเก่ียวกบัอบรมครูเยอะแยะไปหมด แตเ่ร่ืองพืน้ฐานท่ีเป็นเชิงโครงสร้าง
ง่ายๆ แตเ่รารู้สกึวา่เป็นประโยชน์กบัครูมากเลย ก็พยายามแทรก ขออภยัถ้าค าพดูบางค าไปกระทบใจ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมได้เรียนรู้ตวัเองมากขึน้ บางครัง้ผมรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนท่ีแคบมาก มองแตม่มุมองของ
ตวัเอง ไม่คอ่ยจะเปิดรับกบัมมุมองตา่งๆ เชน่ เร่ืองการสอน เรามองแตว่า่การท าแบบนีเ้ดก็คงสนกุ การได้มา
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ตรงนี ้ได้รับการสะท้อน มานึกถึงเดก็ ก่ีคนท่ีเราท ากิจกรรมนีแ้ล้วเขารู้สกึแบบนี ้จริงๆ แล้วมีวิธีอ่ืนอีก ใช้วิธีท่ีไก่
แจ้ท า เหมือนตวัเองได้เปิดโลกทศัน์ให้กว้างขึน้ไปอีก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: การเรียนรู้ท่ีมีความหมายคือครูหวงัดีนะ เรายดึความหมายของตวัเอง ทกุอยา่งท่ีครูท า ครูหวงั
ดี แตพ่อเรากลบัมาเป็นนกัเรียน สิ่งท่ีเราหวงัดี อาจจะเป็นผลร้ายกบันกัเรียน เรารู้สึกไมโ่อเค เราจะเกิดค าถาม
วา่กิจกรรมนีคื้ออะไร ท าไมต้องท า คงเหมือนเดก็ตอนท่ีเขานัง่เรียนกบัเราวา่ ท าไมครูต้องท ากิจกรรมนี ้ครู
ต้องการอะไรวนันี ้กลายเป็นวา่ สองวนันีจ้ะได้โมเมนต์ของนกัเรียน ว่าถ้าเราลองเป็นนกัเรียนโง่ๆ บ้าง เราจะ
เป็นอย่างไร ผมคิดวา่เป็นจดุเร่ิมในการเรียนรู้เพ่ือจะเปล่ียนแปลงตวัเอง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือวานอยากกลบับ้าน ตอนเช้าอยากกลบับ้าน แตพ่อกิจกรรมตอนบา่ยเสร็จสิน้แล้ว รู้สกึวา่
เราได้รับอะไรเยอะมากกวา่โมดลูหนึง่ โมดลูสอง ด้วยซ า้ เราได้ทัง้บทบาทในการเป็นครูและนกัเรียน เรารู้ว่า
จริงๆ เราใสอ่ะไรให้เขามากมาย แตเ่ราไมรู้่เลยวา่นกัเรียนต้องการสิ่งท่ีเราต้องการให้เขาไหม แล้วพอเรามาเป็น
บทบาทนกัเรียน เราต้องแบบนี ้จริงๆ แล้วเรานา่จะมองไปในชัน้เรียนของเราว่า จริงๆ แล้วนกัเรียนบางครัง้เขา
ไมไ่ด้ต้องการเปา้หมายสงูสดุ ไมไ่ด้ต้องการสิ่งท่ีวิชาการมากเกินไป เนือ้หาหรือตวัชีว้ดัมากเกินไป แตเ่ขา
ต้องการความสนกุสนานและสามารถเอาสิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้ไปเช่ือมโยงใช้ในชีวิตเขาได้จริงๆ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมประทบัท่ีสดุตัง้แตเ่ร่ิม คือความนิ่ง ตัง้แตโ่มดลูหนึง่ โมดลูสอง มีแนวคิดอะไรหลายๆ อยา่งท่ี
เห็น เราต้องให้เขาพร้อม ถ้าเขาพร้อม เขาจะเรียนได้ วนันีส้ าคญัท่ีสดุส าหรับผม ว่าการออกแบบการเรียนรู้
ส าคญัท่ีสดุส าหรับการสอนท่ีจะประสบความส าเร็จได้ คือการออกแบบการเรียนรู้ท่ีกระชบั 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: รู้สกึวา่ได้เรียนรู้เร่ืองการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ผมมาพร้อมกบัปัญหาในใจมานานแล้ว
วา่ เราอยากออกแบบกระบวนการให้การเรียนรู้เป็นของนกัเรียนจริงๆ เราเห็นหลายคนแชร์ในเฟซบุ๊กและเว็บ
ตา่งๆ ดแูล้วนา่สนกุจงัเลย เราอยากท าได้บ้าง แตเ่ราท าไมเ่ป็น ไมรู้่วา่ควรจะออกแบบอยา่งไร ท่ีมาโมดลูสาม 
มาเพราะอยากได้กระบวนการออกแบบ รู้สึกวา่เห็นภาพทกุอย่างชดัขึน้ การได้ไปเดนิตลาด ได้ไปดโูลกชีวิตจริง 
ท าให้คิดในใจเยอะเหมือนกนัวา่ทกุอยา่งน่าจะเอามาสอนได้ ถ้าเราไมมี่ค าวา่วิชามากัน้ เลยรู้สึกชดัเจนมากขึน้
วา่เราจะออกแบบอยา่งไรให้การเรียนรู้เป็นของนกัเรียน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ส าหรับผม เหมือนเราได้ยินเสียงสะท้อนในบางอยา่งท่ีเราหลงลืมไป บางอยา่งท่ีเราแตก่่อนเคย
จดั เคยท า เคยเลน่กบัเดก็ เราคดิวา่มนัจะสนกุกบัเดก็ แตเ่ราลืมมมุหนึง่กบัเด็กท่ีไม่รู้ อาจจะไมโ่อเคกบัท่ีเราท า 
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และได้เห็นกระบวนการท่ีไมจ่ าเป็นต้องมีอะไรเยอะแยะมากมาย ต้องท าแผนการสอนให้วุน่วาย ไปว่ิงตาม
ตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้ท่ียิ่งใหญ่มาก สิ่งเล็กๆ จดุประสงค์แคข้่อเดียว สามารถท าให้เรารู้สกึวา่เราสมควร
ปลอ่ยวางบางเร่ืองไป มาเอาสิ่งเล็กๆ ตรงนีดี้กว่า แล้วคอ่ยๆ ขยบั คอ่ยๆ บรูณาการให้ได้หลายๆ อย่าง ตวัเอง
จะโทษบริบทรอบข้างของโรงเรียน ของเดก็ตลอดเวลา วา่ไมมี่อะไรสกัอยา่งให้ฉนัสอนเดก็ได้ บางวนัจะใช้เน็ต 
เน็ตลม่ แตท่ี่น่ีท าให้เรากลบัมามองตวัเอง สิ่งรอบๆ โรงเรียนมีอะไรให้เราเลน่กบัเดก็เยอะมาก กลบัไปต้องได้
อะไรหลายๆ เร่ืองให้กบัเด็กครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: สิ่งท่ีผมได้เรียนรู้คือการใช้ทีมในการออกแบบการเรียนรู้ ผมเช่ือว่าครูหลายคนจะประสบปัญหา
คล้ายๆ ผม ท่ีโรงเรียนผมจะมีอยูห่นึง่วิชาท่ีไมมี่ครูคนไหนอยากจะสอน เขาเลยเกณฑ์ครูใหม่ๆ  ท่ีอายไุมเ่กิน 30 
มาสอน ผมอาวโุสท่ีสดุในแก๊ง ภาระเลยมาตกท่ีผม ผมต้องออกแบบการเรียนรู้ 40 ชัว่โมง โดยผมพยายามดงึ
คนอ่ืนมาชว่ย แตเ่ขาไมท่ า ผมได้เรียนรู้วา่เราจะดงึเขามาท างานเป็นทีมอยา่งไร มาออกแบบการเรียนรู้อยา่งไร 
มีวิธีการออกแบบการเรียนรู้และใช้การท างานเป็นทีมเข้ามาชว่ยด้วย เพ่ือท าให้บรรลคุวามส าเร็จ สว่นเร่ือง
รายละเอียดปลีกย่อยขึน้กบับริบท กบัสถานการณ์ของแตล่ะโรงเรียน และหลายอย่างท่ีครูออกแบบมาใน
ห้องเรียน ผมเช่ือวา่หลายๆ อยา่งเคยท าและประสบความส าเร็จมาแล้ว อีกสิ่งหนึง่คือการมาเรียนรู้ความส าเร็จ 
ซึง่อาจจะไมต่รงกบัเพ่ือน แตคื่อวิธีการท่ีท ามาแล้วและได้ผล  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในชีวิตจริงๆ ตวัเองจะไปขอสอนสองห้องท่ีเป็นเด็กเกเร ครูไมเ่อาแล้ว เดก็เคยปาขวดน า้ใส่ครู
จนร้องไห้ เลยลองไปท าเพ่ือดวูา่เราจะใช้กระบวนการอะไรได้บ้าง เข้าครัง้แรกรู้สึกวา่ยากจงัเลย เหมือนเขาถกู
ละเลยมาตัง้แตม่.1-ม.2 พอเขาเข้ามาอยูใ่นคาบเรา เขาก็คดิว่าจะถกูละเลยอีก พอเราพยายามจะเข้าไปหาเขา 
เขายงัไมเ่ปิด การละเลยเดก็อาจจะท าร้ายเขาและท าให้เขาไมเ่กิดการเรียนรู้อะไรเลย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ได้เรียนรู้เร่ืองการฟังเสียง การท างานบางอยา่งของตวัเองสะดวกสบายมาก ถ้าท าคนเดียว คิด
คนเดียว ตดัสินใจคนเดียว ซึ่งมนัง่าย แตบ่างทียากเพราะบางอย่างไมป๊ิ่งขึน้มา กระบวนการท าให้เราฟังเสียง
เพ่ือนร่วมงานอีก 4 ทา่น เรารู้สกึประทบัใจ เราคดิวา่เรารู้ แตบ่างอยา่งน่าสนใจกว่า ให้อะไรมากกว่า บางอยา่ง
เราไมรู้่แตล่องด ูเป็นการท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ และสิ่งท่ีส าคญักว่าคือการฟังเสียงผู้ เรียน รู้สกึวา่ใน
กระบวนการทัง้หมด เราเห็นผู้ เรียนมีการออกเสียง และสะท้อนสิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้ ความรู้ท่ีออกมา เป็นเสียงของ
เดก็แล้วเกิดหลายอยา่งมาก ความรู้ท่ีเขาได้ ความรู้ท่ีเขาอยากได้เพิ่มเตมิ เห็นวา่วิธีนีเ้ป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะต้อง
เกิดขึน้ในโรงเรียน 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตวัเองได้ทัง้เร่ืองของความเช่ือ เคร่ืองมือ กรอบในการอิงกบัการท างาน ก่อนปิดเทอม เรา
ท างานกบัเดก็จะสง่ยเูนสโก คยุกนัเร่ืองปัญหาชมุชน คยุไปคยุมา เขาผดุขึน้มาว่า อาจารย์ ท าไมเราไมไ่ด้เรียน
สิ่งท่ีเราอยากเรียน ครูก็ไมรู้่เหมือนกนั เดี๋ยวครูขอไปหาอะไรสกัอยา่ง เคร่ืองมือ วนันีเ้ราท าให้เช่ือวา่ทกุคนเป็น
ครูได้ ทกุคนสร้างการเรียนรู้ได้ ทกุคนมีสิทธ์ินัน้ อยูท่ี่วา่เป็นกระบวนการ ต้องทลายความเช่ือก่อน พาท า พา
เห็น พาลงมือด้วยชดุเคร่ืองมือกลีบดอกไม้ ชีไ้ปยงัจดุท่ีเราอยากพฒันาร่วมกนั คิดวา่เด็ก ม.2 นา่จะท าได้ ถ้า
คณุครูท าได้ และอยากสร้างให้เกิดพืน้ท่ีการเรียนรู้ในมวกเหล็ก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: การเรียนรู้ในวนันี ้เป็นจิ๊กซอว์ตวัหนึง่ท่ีผมพยายามประกอบเข้าด้วยกนั คืออคติบางอยา่งท่ีอยู่
ในตวัผม นัน่คือการท างานเป็นทีม ผมหนีหายจากการท างานร่วมกนันาน ท างานด้วยตวัคนเดียวดีกว่า เรารู้สึก
วา่เราสบายกบัการท างานคนเดียวดีกว่า แตพ่อได้โจทย์ว่าต้องเป็น Team Teaching 5 คน ความอคตขิองผม
จะขึน้มาเลยวา่ ไมอ่ยากท า ไมช่อบปะทะกบัใคร ถ้าปะทะแล้วจะอารมณ์ขึน้ แตมี่อีกความคิดหนึง่วา่ลองท าดสูิ 
ดวูา่จะลดอคตลิงได้ไหม นัง่คยุกนั อภิปรายกนั กวา่ท่ีกิจกรรมจะออกมา ก็มีความโกรธ ความกลวั ความใจ
แคบบางอยา่งในตวัเรา พยายามท่ีจะแสดง แตเ่ราบอกตวัเองเสมอวา่ รับฟัง ไว้ใจเพื่อนร่วมทีม แล้วลองปล่อย 
ยอมถอยออกมาด ูแล้วลงมือท าไปพร้อมกบัเขา เม่ือวานในขณะท่ีท า อยากจะระเบดิมากเลย ต้องขออภยัด้วย 
แตเ่ราท่องวา่ความไว้วางใจ รู้สกึวา่โอเคในการไว้วางเพื่อนท่ีร่วมท า แล้วเราเป็นผู้ ร่วมท ากบัเพ่ือน ท าให้เราเห็น
วา่เราก็เป็นมนษุย์คนหนึง่ท่ีอยูใ่นทีมท่ีขบัเคล่ือนไปด้วย ภายใต้ความไว้วางใจ ท าให้ผมลดอคติบางอยา่งในใจ
ได้ จงึเป็นจิ๊กซอว์ตวัหนึง่ท่ีผมจะเอาไปประกอบสร้าง สิ่งหนึง่ท่ีท้าทายวา่จะไปได้นานไหม ความฟินตรงนีจ้ะอยู่
ได้มากน้อยแคไ่หน แตส่ดุท้ายคือการรู้ตวัเรา 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ได้เรียนรู้สองประเดน็ หนึง่ อยา่คิดวา่ทกุอยา่งเป็นข้อจ ากดัไปหมด ถ้าผิดพลาดก็แคแ่ก้ไข 
เรียนรู้เติบโตไปพร้อมๆ กนั สอง เรารู้สกึวา่กิจกรรมท่ีน่ีดีมากเลย แตถ้่ากลบัไปโรงเรียนแล้วไมท่ า ก็ดีอยู่แคนี่ ้
ย้อนกลบัไปท่ีข้อแรก อยา่คดิวา่ทกุอยา่งท่ีโรงเรียนเป็นข้อจ ากดั ได้เรียนรู้อะไรก็เอากลบัไปใช้ จะใช้มากใช้น้อย 
เราก็ได้ขยบัไปจากจดุเดมิ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ได้ของกลบัไปเยอะ ด้วยความท่ีตวัเองเคยรู้สกึวา่ท าไมสอนหลายวิชาจงัเลย ฉนัเตรียมไมท่นั
นะ เขียนแผนไมไ่ด้ ต้องท าอยา่งไร หลงัจากโมดลูหนึง่ ลองด ูไมต้่องเขียนแผนการสอนเลย สิ่งท่ีได้คือ เดก็มา
นัง่รอหน้าห้อง ครูเราเลน่กนัก่อนไหม สกั 10 นาที พอมารอบนี ้เราอยากจะท าให้คนอ่ืนเห็น สิ่งท่ีเราแบง่ปันไป 
เพ่ือนโอเคกบัเรา แล้วเราได้ของจากเพ่ือนกลบัไปอีกว่า การท ากลุม่เล็กๆ เหล่า่นี ้จากทีเป็นข้อเสียเปรียบคนอ่ืน
วา่ท าไมไ่ด้ ตอนนีเ้หมือนก าลงัได้เปรียบคนอ่ืนตรงความหลากหลายวิชา ถ้าเราบรูณาการเป็นเร่ืองใกล้ตวั 
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เศรษฐศาสตร์ท่ีเพ่ือนสอนวนันี ้คือเราได้สอน ม.5 ขณะท่ีเราต้องสอนฟิสิกส์ ม.4 อยู่ ใช้ไปด้วยกนัเลย รู้สกึวา่
ตวัเองอยากท าอะไรสกัชิน้ ตรงนีเ้ราได้กระบวนการ แตว่า่เคร่ืองมือท่ีตนเองควรสร้างและเหมาะกบัเด็กใน
โรงเรียน ต้องพฒันาอีกที ถ้าได้อะไรดีๆ จะมาแบง่ปันอีกรอบ แตไ่ด้ก าลงัใจ ได้พลงั และได้ของไปเยอะมาก 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: คือการได้ถอยออกมาแล้วคอ่ยๆ มอง ไมเ่ข้าข้างตวัเองมากเกินไป เม่ือก่อนเราอยูใ่กล้อะไร
เกินไป จะแคบ แตส่องวนัท่ีผ่านมา การท างานกบัคนอ่ืน ท าให้เราเร่ิมถอยออกมา เราเลยได้มองภาพกว้าง ท่ี
ผา่นมาเราชอบบน่วา่ท าไมท าไมไ่ด้ โนน่น่ี โทษคนโน้นคนนี ้แตเ่ราลืมถอยออกมามองวา่จริงๆ แล้วมีปัญหา
อะไร มีปัจจยัอะไร เกิดอะไรขึน้ ท่ีผา่นมาเราพยายามจะจดัการสิ่งตา่งๆ แตม่นัไมชี่วิตมีแคชี่วา วนันีเ้ราได้รู้แล้ว 
เราถอยออกมา เราเห็นแล้วเราจะเอาชีวิตเข้าไปใส่อยา่งไร  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งท่ีเกิดการเรียนรู้อยา่งหนึง่คือ เห็นกระบวนการของวิทยากรท่ีพยายามให้เช่ือมโยงเข้ากบั
ตวัเอง เบือ้งหลงัการท างานของวิทยากรจะพยายามให้คนมีสว่นร่วม เราไมไ่ด้รับความรู้จากวิทยากรอยา่งเดียว
นะ เพ่ือนๆ เรามีข้อมลูท่ีดีมาก และเราสนิทกนัมากขึน้ เหมือนพ่ีน้อง เรารู้สกึปลอดภยัท่ีจะแลกเปล่ียน
ประสบการณ์มากขึน้ ค าพดูของเพ่ือนหลายคนเหมือนตอบไปในตวั ตอนแรกเราตัง้ความคาดหวงัไว้แบบนี ้พอ
เราฟังคนอ่ืนมากขึน้ เราพบว่าตอบโจทย์เราได้หลายข้อ เป็นกลเม็ดอย่างหนึง่ท่ีแนบเนียนมาก จริงๆ แล้ว
วิทยากรพดูน้อยมาก เราตา่งการท่ีพดูเยอะ ทกุคนแบง่ปันกนัอย่างเตม็ท่ี เพราะเรารู้สกึวา่พืน้ท่ีของเราทัง้หมด
ปลอดภยั ทกุคนก็ปล่อยของออกมาและเอาของกลบัไปใช้ในโรงเรียนของเรา เลยรู้สกึวา่เวลากลบัไปห้องเรียน 
แตก่่อนเราร่ายยาวเลย เดก็ได้แตอ้่าปาก เพราะกลวัไมค่รบตามเนือ้หาท่ีเราตัง้ใจ แตม่าอบรมคราวนี ้วิทยากร
พดูน้อยมาก เดก็พดูทัง้หมด ถ้าเรากลบัไปท่ีห้องเรียนของเรา เราจะถอยออกมาเพ่ือให้เด็กพดู แตเ่ดก็จะได้
อะไรท่ีเยอะมาก เราจะมีความสขุ มีทัง้ชีวิตและชีวา 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ท าให้ค้นพบวา่เราค้นพบสไตล์การท างานของเรามากขึน้ เวลามีปัญหา เราจะค้นพบทางออก
ของปัญหา แตถ้่าแก้ไมไ่ด้ก็ปลอ่ยมนั 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: สิ่งท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ คือเม่ือวานท่ีได้ไปดตูลาดแล้วเอามาจดักระบวนการ
เรียนรู้ ความคดิของผมคือ อยา่ไปยึดติดกบักลุม่สาระวิชา ถ้าเราสอนแล้วไมย่ดึตามตวัชีว้ดั จะบรรลเุปา้หมาย
เราไหม แตว่นันีเ้ห็นชดัเจน โดยเฉพาะเร่ืองขนม สามารถสอดแทรกภาษาไทยได้ด้วย ค ากลอน ใครจะคิดว่า
ขนมแคช่ิน้เดียว สามารถเกิดการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงภาษาไทยจากท่ีเราเคยเรียนสมยัก่อน คณุครูบอกวา่
ให้แตง่กลอน โดยปกตผิมแตง่กลอนไมเ่ก่ง แตค่วามคิดท่ีมานัง่รวมกนั ฉนัได้บทหนึง่ เธอได้บทหนึง่ ท าให้เกิด
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การเปล่ียนแปลง การมองอะไรคนเดียวไมค่รอบคลมุและการออกแบบ 5 คน คิดวา่ดีท่ีสดุแล้ว ไมใ่ช ่ได้เห็น
อะไรแปลกใหมจ่ากประสบการณ์ท่ีไมเ่หมือนกนั รู้วา่การออกแบบจริงๆ ไมไ่ด้อยู่ท่ี 5 คน ยิ่งถ้าเราได้กระจาย
รูปแบบนีไ้ปเร่ือยๆ ก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาเร่ือยๆ และท าให้การออกแบบบรรลเุปา้หมาย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือวานรู้สึกวา่ตวัเองได้กลบัมาหาครอบครัว รู้สกึว่าเราคุ้นกนัมาก เราได้ระบาย แลกเปล่ียน
กนัเตม็ท่ี มมุมองของตวัเองเปิดกว้างไปอีกจากท่ีเปิดอยูแ่ล้วตัง้แตร่่วมโครงการ สว่นวนันีรู้้สกึวา่ตอ่จากนีไ้ป
ตวัเองจะต้องลดความคาดหวงัของผู้ เรียนลงบ้าง เป็นคนสอนห้องกิฟต์กบัห้องท้าย จะตา่งกนัมาก เวลาสอน
ห้องกิฟต์เราคาดหวงัว่าฉนัเตรียมการสอนมาแล้วนะ นกัเรียนจะต้องๆๆๆ นกัเรียนจะต้องรู้ ต้องได้ ต้องเข้าใจ 
ซึง่เราใช้กบัห้องท้ายด้วย พอเรามาเห็นเพื่อนๆ แตล่ะกลุม่สอน แล้วมองย้อนตวัเอง ทกุคนเตรียมตวัเตม็ท่ี แต่
เดก็ในปัจจบุนัขณะ อารมณ์ขณะท่ีเราสอนแตล่ะคาบ เรานา่จะเลิกใช้ค าว่าต้อง แล้วใช้ค าวา่เขาอาจจะ หรือ
เขาควร ประมาณนี ้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: อยากขอบคณุคนออกแบบ เหมือนดหูนงั Inception ท่ีเป็นกระบวนการซ้อนกระบวนการซ้อน
กระบวนการหลายชัน้มาก ท าให้เรารู้สกึไมอ่ยากเป็นครู แตอ่ยากเป็นคนธรรมดา ไมจ่ าเป็นต้องเป็นครูกบัลกู
ศษิย์ อยากเป็นคนปกตท่ีิท าผิดพลาดได้ เรียนรู้ได้ อยากกอดคนท่ีแม้กระทัง่เราไมรู้่จกัเขา รู้สกึวา่อยากกลบัไป
กอดลกูศิษย์ตวัเอง แม้เขาคงไมไ่ด้เรียนรู้ทฤษฎีหรือวิชาการจากเราได้เตม็เม็ดเตม็หนว่ย แตผ่มว่าการท่ีเราได้
กอดเขา เขานา่จะได้เรียนรู้อะไรจากตวัเรา และเราได้เรียนรู้จากตวัเขาด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: วนันีไ้ด้ยืนยนัทฤษฎีตวัเองวา่ การสอน มัว่ไมไ่ด้ ละเลยไมไ่ด้แม้เพียงครัง้เดียว คนจะเป็นครู
ต้องฝึกให้พร้อม ซ้อมให้พอ เพราะการสอน มัว่ไมไ่ด้ น่ีคือสิ่งท่ีได้เรียนรู้และยืนยนัอีกครัง้ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ได้เปิดมมุมองตวัเอง และเห็นวา่อะไรท่ีเอาไปใช้กบัตวัเองได้  
 
จิรวุฒ:ิ ส าหรับผม ขออภยัพ่ีๆ น้องๆ ทกุทา่น อะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้ในวนันีท่ี้อาจจะท าให้ไมส่บายใจ รวมถึงเร่ือง
เวลาด้วย ไมค่าดคดิว่าจะเลยมาถึงจดุนี ้อาจจะเบียดเบียนเวลาพกัของทกุคน แตถื่อวา่ผมรับผิดชอบสิ่งท่ี
เกิดขึน้ด้วยตวัเอง เป็นการตดัสินใจบนฐานท่ีว่า พอให้พืน้ท่ีทกุทา่นได้แบง่ปันจากความเป็นตวัเอง ผมคดิว่า วง
สดุท้ายเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายมากๆ แม้จะไมส่ามารถฟังทกุคนได้ตอ่เน่ือง แคเ่ราได้ทบทวนตวัเองและ
ได้พดูมนัออกมา ผมวา่มนัมีความหมายมาก หลายๆ คนได้พดูสิ่งท่ีมาจากการได้เห็นและปลดบางอย่างใน
ตวัเอง เป็นความรู้สกึขอบคณุรอบวงเลย ผมได้เห็นคณุคา่ของการเรียนรู้แบบท่ีเรามีไมตรีจิตตอ่กนั ผมว่าสิ่งนี ้
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ครูสามารถน าไปใช้ตอ่ในห้องเรียนของตวัเองได้ เกิดจากการไมแ่บง่เขาแบง่เรา ผมเห็นจงัหวะท่ีครูก็สามารถ
เป็นนกัเรียนได้ ครูเป็นผู้ ไมรู้่ได้ และนกัเรียนก็ไมใ่ชผู่้ ไมรู้่ตลอด เราสามารถให้เขาบอกวา่สิ่งท่ีเขารู้ได้ด้วย ผม
ชอบตอนกลุม่ท่ีให้ตวัแทนนกัเรียนท่ีบ้านท านาออกมาพดู ผมรู้สกึวา่มีความหมายมากเลย คนบางคนชว่ยงาน
ท่ีบ้านไมรู้่สกึว่ามีความหมายหรืออะไร แตถ้่ามีพืน้ท่ี คนสนใจ สิ่งท่ีเขาพดูมีประโยชน์ ผมวา่สิ่งนีม้นัท าให้ความ
เป็นมนษุย์ข้างในตวัผู้ เรียนงอกงามมาก 
 
ธนัญธร: ทกุครัง้ท่ีมีวงปิดแบบนี ้หรือวงแสดงความคิดเห็น ส าคญัมากท่ีเราได้เคารพความคิดของเสียงความ
คดิเห็นตา่งๆ รวมถึงเสียงของความเงียบด้วย ฝึกเราท่ีจะยอมรับทัง้ท่ีเราโอเคและไมโ่อเค แตม่นัไมใ่ชค่ าตอบ
สดุท้าย หรือค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุส าหรับตวัคณุ เพราะคณุต้องโตตอ่ เวลาท่ีคนน้อมฟัง เห็นใจ เข้าใจ ส าหรับ
น้อง มนัถกูต้องในมิตกิารสะท้อนตวัเอง เห็นตวัเอง แตอ่าจจะยงัมีบางครัง้ท่ีเราต้องโตตอ่ ในมิตท่ีิคณุสรุปความ
นา่จะเป็น ระบบ กระบวนการ ของทา่ที รวมถงึสภาวะอารมณ์ด้วย สภาวะของความนึกคิดด้วย ไมอ่ยากจะให้
ใชอ่นัสดุท้าย แล้วเราก็ก าเอาไว้ 

 
 
พักรับประทำนอำหำรเยน็ 
17.50-19.00 น. 
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พฤหัส: หลงัจากท่ีวนันีท้ัง้วนั เราได้ประสบการณ์ร่วมกนัจากการลงมือท าจริง จากการออกแบบตลอดหลาย
ชัว่โมงเม่ือวาน และวนันีม้าเรียนรู้ร่วมกนั คงจะมีการสะท้อนในห้องยอ่ยกนัแล้ววา่พวกเราได้เรียนรู้อะไรกนั คง
ได้ร่วมแลกเปล่ียนกนัไปพอสมควร คืนนีจ้ะชวนมาตัง้วงสกัเล็กน้อย เราจะได้เลิกเร็ว แล้วไป socialize ตามห้อง
โน้นห้องนี ้กระบวนการเรียนรู้ไมไ่ด้เกิดตามห้องเรียนอย่างเดียว ตามร้านกาแฟหรือร้านโรตีก็สามารถเรียนรู้ได้  

ค ่านีอ้ยากจะชวนพวกเราสะท้อนในภาพรวมสกันิดวา่กระบวนการท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกนั เราได้เก็บ
เก่ียวหรือได้แง่มมุอะไรไปบ้าง แตก่่อนจะสะท้อนในภาพรวม ทางทีมวิทยากรอาจจะช่วยเตมิเพ่ือให้พวกเรา 
พวกเราทัง้หลายมีมมุมองท่ีอยากจะเพิ่มเตมิอะไรก็เตมิได้  

อยา่งแรก สิ่งท่ีอยากจะชวนด ูน่ีเป็นภาพบรรยากาศในห้องเรียนหนึง่ สิ่งท่ีอยากจะชวนให้พวกเราด ูคือ 
ในก่อการครู อาจจะอยากชวนพวกเรามองเร่ืองการเรียนรู้ให้ไปพ้นจากกระบวนทศัน์การเรียนรู้แบบเดมิๆ ในแง่
ของเราท่ีเป็นคณุครู อาจจะเจอหลายวาทกรรมหลายวาทกรรม อยา่งหนึง่คือค าวา่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
คงได้ยินกนัจนช า้ห ูแตว่าทกรรมใหญ่ๆ เอาไปใช้ในชัน้เรียนได้จริงไหม มากน้อยเพียงใด แตมี่ข้อสงัเกตวา่ สิ่งท่ี
พวกเราได้มาเจอกนัในก่อนการครู รูปธรรมเหลา่นัน้มกัจะเกิดขึน้ในห้องเรียนของพวกเรา อนัหนึง่ท่ีเกิดขึน้อยา่ง
ชดัเจน คือ 21th Century ... ในทัง้สามห้องเรียน  

สิ่งท่ีอยากจะชีใ้ห้เห็น การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ค าเดียวท่ีส าคญัคือ ท าอยา่งไรถึงจะให้เกิดการเรียนรู้
ในห้องเรียนมากกว่าการสอน ท าอยา่งไรจะสอนให้น้อยลงแตเ่กิดการเรียนรู้ให้มากขึน้ จะเห็นวา่สิ่งส าคญัของ
การเรียนรู้แบบนี ้เน้นเร่ืองการสร้างให้เกิดมโนทศัน์บางเร่ือง มากกวา่ท่ีจะไปยดัเนือ้หาหรือองค์ความรู้ให้กบั
ผู้ เรียน เราต้องไปให้ถึงภาพรวมของการเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึน้ มากกวา่ท่ีจะไปอดัองค์ความรู้ให้กบัผู้ เรียน ท า
อยา่งไรจะสร้างความสงสยัใคร่รู้ให้กบัผู้ เรียนได้ สิ่งส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ อาจจะไมใ่ชก่ารท าให้
เขาจดจ าห้องของเราได้มาก แตจ่ะท าอยา่งไรให้รักษาความอยากรู้อยากเห็นของเอาไว้ได้ ถ้าสร้างแบบนีไ้ด้ ครู
จะไมเ่หน่ือย เพราะเด็กจะไปหาความรู้จากความอยากรู้ของเขาเอง และในห้องเรียนจะเห็นความคดิสร้างสรรค์
เกิดขึน้มากมาย เห็นการส่ือสาร ฟังพดูอา่น เขียน คิด แลกเปล่ียน เกิดขึน้มากมาย เห็นการท างานร่วมกนัในทีม 
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เห็นการคดิเชิงวิพากษ์ได้ เกิดวิจารณญาณได้ และเกิดการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม เรามาจากคนท่ีหลากหลาย
มาก ข้ามกลุม่สาระวิชา ข้ามโรงเรียน แตส่ามารถท างานร่วมกนัได้ โดยเอาจดุแข็งมาบรูณาการให้เกิดพลงัร่วม
มากขึน้ น่ีเป็นอยา่งแรกชวนมองวา่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไมได้ยากเกินไป และพวกเราท าให้เกิดขึน้ได้จริง
ในวนันีแ้ล้ว  

อนัท่ีอยากจะชวนให้พวกเราด ูเป็นประสบการณ์ของผมเองในฐานะนกัออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
อยากจะมาแลกเปล่ียน สิ่งส าคญัท่ีพวกเราได้ท าไปแล้ว คือลงมือท าหลายๆ อยา่ง แตอ่ยากจะเตมิสิ่งท่ีเรียกวา่
การออกแบบกระบวนการท่ีเป็นรูปภเูขา เพ่ือจะให้เกิดการเรียนรู้อยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้ พวกเราหลายคนฝึกมา
ทางครุศาสตร์ โดยปกตเิราจะเรียกวา่ ขัน้น า ขัน้สอน ขัน้สรุป แตเ่ราจะขยายความออกไปอีกนิดหนึง่ ปกตผิม
จะใช้ curve จะเรียกวา่ Transformative learning curve หรือการเรียนรู้เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงก็ได้ จะ
เรียกวา่ Active learning curve ก็ได้ หรือ Authentic learning curve มนัจะถกูแบง่ออกเป็น 5 สว่น  

สิ่งส าคญัโดยปกติ เราอาจจะเข้าในอยูใ่นสามสว่น  สว่นแรกเราอาจจะเรียกวา่ขัน้น า ตรงกลางเรียกวา่
ขัน้สอน ส่วนสดุท้ายเรียกวา่สรุป เราเอาสามขัน้นีม้าผา่ออกให้ร้อยเรียงกนัมากขึน้อย่างมีเปา้หมาย แล้วเราจะ
เรียกวา่ Authentic learning curve คือ พลงังานในห้องเรียน ถ้าเราสงัเกตดีๆ เป็นหวัใจส าคญัตอ่การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนมาก flow จะเกิดขึน้ได้เม่ือมีแรงจงูใจบางอยา่ง ท าให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในห้องเรียน จงึเกิดพลงังานนี ้
ขึน้มา 
 สว่นแรกเรียกวา่ อินโทรหรือจนูอิน เพราะหลายคนใช้ ก่อนหน้าเข้าสู่กิจกรรม เราเรียกกระบวนการนีว้่า
กระบวนการล้างภาชนะ หรือการปรับจนูคล่ืนหวัใจให้ตรงกนัก่อน คือการเตรียมความพร้อม ล้างภาชนะก่อน
จะใสอ่ะไรเข้าไป สิ่งส าคญัคือการสร้างพืน้ท่ีปลอดภยัให้กบัผู้ เรียน ถ้าผู้ เรียนไมรู้่ปลอดภยั หิว ทกุข์ทรมาน ร้อน 
ล้วนแตเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ทัง้สิน้ ท าอยา่งไรจะสร้างความรู้สกึอบอุน่ เปิดรับ โอบอุ้ม ให้เป็นพืน้ท่ีร่วมใน
การเรียนรู้ร่วมกนั  
 มาถึงขัน้ท่ีสอง เราเรียกวา่ขัน้ Stimulation ขัน้การกระตุ้น มีความส าคญัมาก บางทีเราเปิดกิจกรรม
ด้วยเกมเพื่อเตรียมความพร้อม แล้วเข้าสู่กิจกรรมเลย แตช่ว่งนีเ้ป็นสว่นส าคญัของการสร้างรอยตอ่ สิ่งส าคญั
คือท าอย่างไรให้ผู้ เกิดความรู้สกึ “Why” ท าไมต้องเรียนเร่ืองนี ้เร่ืองนีส้ าคญัอยา่งไร ส่วนหนึง่คือการกลบัไป
ส ารวจประสบการณ์เก่าบางอยา่งของผู้ เรียน ว่าถ้าเป็นเร่ืองนีแ้ตล่ะคนมีประสบการณ์อยา่งไร เพ่ือให้เห็นวา่
หนว่ยนีเ้ก่ียวข้องกบัเขาอย่างไร ส าคญัอยา่งไร ท าไมถึงต้องเรียน ส าคญัมากนะครับ ถ้าตรงนีย้งัไมเ่กิด ข้ามไป
ขัน้ learning เลย ผู้ เรียนจะรู้สกึไม่เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตวัเอง  
 ถ้าท าสว่นนีแ้ล้ว เราจะขยบัไปสูส่ว่นส าคญั คือ Experiential learning การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
จะเห็นวา่ curve คอ่ยๆ ไตข่ึน้ จากเร่ิมต้นเด็กไมค่อ่ยรู้อะไรเลย จะคอ่ยๆ มีสว่นร่วม และพลงังานในห้องจะ
คอ่ยๆ ขึน้ไปจนถึงสงูท่ีสดุท่ีเราตัง้ไว้ คือจดุสงูสดุของภเูขา คือมโนทศัน์บางอยา่งท่ีเราจะพาไปด ูจ าเป็นต้อง
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ผา่นประสบการณ์ ให้ผู้ เรียนได้ลงมือท า รู้สึกได้ด้วยตวัเอง มีหลกัการง่ายๆ วา่เวลาเราเร่ิม Experiential 
learning ขอให้เราเร่ิมจากการปฏิบตักิ่อน อะไรก็ได้ แตไ่ด้ลงมือท า ได้แสดง ได้คิด เขียน พดู คยุ ถาม ขณะท่ี 
Active learning หวัใจจะท างานเพื่อมีอารมณ์ความรู้สึกในนัน้ด้วย สัน่สะเทือนผู้ เรียนไปด้วย พอได้ลงมือท า
บอ่ยๆ ซ า้ๆ เกิดความรู้สึกบอ่ยๆ จะยกระดบัการปฏิบตันิัน้ไปสูส่ิ่งท่ีเรียกว่าวิชาการ เนือ้หา ขึน้มาได้ โดย
ระหวา่งทาง ขอให้เราเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ ท้าทาย สนกุสนาน และเน้นการพฒันาการส่ือสาร ฟัง คดิ 
พดู อา่น เขียนใดๆ รวมถึงการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน ร่วมออกแบบ ปฏิบตัิ และรับผลไปด้วยกนั จะเกิดโดย
ธรรมชาต ิสิ่งสงูสดุ คือท าอย่างไรท่ีเราจะไปมากกว่าการมอบเนือ้หา แตท่ าอย่างไรจะสร้างอารมณ์ความรู้สึก
หรือมโนทศัน์บางอยา่งในใจผู้ เรียนได้ ต้องให้เขาส ารวจด้วยตวัเอง เพื่อน าไปสู่การค้นพบด้วยตวัเขาเอง ถ้า
สงัเกตในชัน้เรียนจะไปพีคตรงนี ้สนกุมาก ได้ลงมือท าเยอะ แตถ้่าเป็นนกัจดักระบวนการใหม ่เราจะจบแคนี่ ้
เพราะเราคดิวา่ส าเร็จแล้ว เด็กสนกุ แตไ่มไ่ด้แปลวา่เด็กเรียนรู้ สิ่งส าคญัคือเราต้องไปมากกวา่ความสนกุ ท า
อยา่งไรให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ บางทีเราจะพบวา่เวลาท่ีเราออกแบบ เราออกแบบให้ท าเยอะ แตเ่รียนรู้น้อย วิธี
คือท าอย่างไรจะออกแบบให้ท าน้อย แตเ่รียนรู้มาก หรือท าน้อยได้มาก พอเสร็จตรงนี ้curve ของผู้ เรียนรู้จะตก
ลงมา มาล้อมวงกนัหนอ่ย อาจจะสนกุน้อยลง แตเ่ป็นการขึน้สู ่Head  
 จาก hand มาสู ่head ด้วยกระบวนการสรุปผล การสรุปท่ีผลจะเกิดจากการสะท้อน การเรียนรู้ของ
พวกเราจะมีการสะท้อนเป็นชว่งๆ การสะท้อนจะชว่ยให้ได้สะท้อนตวัเอง ได้แลกเปล่ียนกบัเพ่ือน เห็นมมุมอง
ใหมท่ี่กว้างขวางและลกึซึง้ยิ่งขึน้ แนะน าให้ท ากระบวนการสามส่ีขัน้ ขัน้แรก ท า self reflection อยูก่บัตวัเอง
เงียบๆ วา่เม่ือกีเ้ราเรียนรู้อะไรไป ท าอะไรไปบ้าง อาจจะนึกแล้วเขียนเป็นค าหรือประโยคสัน้ๆ เพ่ือจบัความคิด
อนัฟุ้งซา่นของเราออกมาเป็นภาพหรือค า จากนัน้อาจจะเป็น group reflection เป็นกลุม่เล็กสองสามคนหรือ
สิบคน แลกเปล่ียนกนั เพ่ือให้มีการใคร่ครวญมากขึน้ แล้วรอบสดุท้ายอาจจะเปิดวงใหญ่ วา่มีการเรียนรู้อะไร
ร่วมกนั ก่อนท่ีคณุครูอาจจะเตมิเนือ้หาหรือมโนทศัน์บางอยา่งเข้าไปในชว่งนี ้แตส่ิ่งส าคญัคืออยา่ไปพดูนาน 
พดูแตส่ิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ ท่ีเป็นแก่นท่ีสดุ เป็นหวัใจสัน้ๆ เพราะเป็นจงัหวะท่ีผู้ เรียนประตแูหง่การเรียนรู้อย่างเตม็ท่ี 
หน้าตา่งแหง่การเรียนรู้ในมนษุย์จะเกิดขึน้ แตไ่มน่าน ต้องท าการบม่ๆๆ มาระยะหนึง่ จงัหวะไหนท่ีเราจะรู้วา่
ประตนีูเ้ปิด จงัหวะท่ีผู้ เรียนตาเบกิโพลง เพราะรู้สึกเปิดรับเตม็ท่ี คณุครูจะรู้อยู่คนเดียว เขียนเป็นเอกสารไมไ่ด้ 
แตค่วามรู้สกึของมนษุย์สมัผสัได้ ส าคญัมาก เคาะหวัใจส าคญัใสห่วันิดหนึง่ แล้วปิดประต ู 
 สิ่งส าคญัใน 4 สว่นคือ ผู้ เรียนจะเกิดประสบการณ์เก่า เพราะชว่งแรกความรู้เก่าเข้ามา พอเร่ิม 
stimulate เร่ิมใสก่ระบวนการเรียนรู้ เราใสป่ระสบการณ์ใหมเ่ข้าไป สิ่งท่ีเกิดกบัผู้ เรียนคือประสบการณ์เก่ากบั
ประสบการณ์ก าลงัใหม่ตีกนั ผสมผสานกนั บางทีเขาจะงงๆ เพราะบางทีความรู้ใหม่ก าลงัเข้ามาในตวัแล้ว
ประมวลผลอยู ่ 
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สิ่งสดุท้าย จะท าอยา่งไรเอาความรู้ใหมไ่ปผสมกบัประสบการณ์เก่า แล้วสร้างองค์ความรู้ใหม่ apply 
หรือ construct ความรู้ได้ด้วยตวัเอง เกิดเป็นคนใหม ่อาจจะเป็นคนเก่าแตมี่สายตาใหม ่ความรู้สึกใหม ่หรือ
ความคดิบางอยา่งใหม่ๆ  กลบัมาเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้วา่เขาเอากลบัไปใช้ประโยชน์กบัตวัเขาอยา่งไร  

ถ้ามองเร่ือง Authentic learning ท่ีเราได้เรียนรู้เร่ืองการจ าแนกผกั อ.เป๊ียก intro วา่เคยไปตลาดไหม 
เห็นอะไร อภิปรายกนัโดยใช้ภาพผกัท่ีเห็นในแผง ตัง้ค าถามวา่เกิดอะไรขึน้ ท าไม มีความนา่สงสยัอยา่งไร 
จากนัน้จดักระบวนการผ่านประสบการณ์ของผู้ เรียนเอง การเรียนรู้ไมไ่ด้เกิดจากครูสอน แตใ่ห้ส ารวจ ลงมือท า
ด้วยตวัเอง ท้ายท่ีสดุ คอ่ยให้สะท้อนวา่การเรียนรู้แบบเก่ากบัแบบใหม่ตา่งกนัตรงไหน ชว่ยอย่างไร แล้วสดุท้าย 
คดิว่าแนวการสอนแบบนีเ้ราจะน าไปประยกุต์ใช้อยา่งไร จะเช่ือมโยงกนัหมด สิ่งส าคญัคือค าตอบท่ีออกมาจะ
ไมเ่หมือนกนั พวกเรา 70 กว่าคนท าสิ่งเดียวกนั เรียนรู้สิ่งเดียวกนั แตส่ิ่งท่ีอยูใ่นแตล่ะคนไมเ่หมือนกนัเลย เลย
จะมี 70-80 แบบตามฐานประสบการณ์เดมิท่ีจะไปตอ่ยอดไมเ่หมือนกนั อาจจะท าให้เราเห็นภาพรวมการ
ออกแบบการเรียนรู้ได้มากขึน้  

แตเ่ดมิ เวลาเราเรียนครุศาสตร์ ขัน้น า จะบอกวา่ให้เลน่เกม สนัทนาการ ขัน้สอน สอนให้รู้วา่ เอา
เนือ้หาบางอย่างมาสอน ขัน้สรุป ครูจะบอกวา่เร่ืองนีส้อนให้รู้วา่ คล้ายๆ มาเป็นตอ่นๆ แตไ่มร้่อยกนั สิ่งส าคญั
คือท าอย่างไรให้ร้อยกนัเป็นเร่ืองเดียว ทิศทางเดียวกนั จงึต้องใช้ศลิปะในการออกแบบ เราถึงต้องมาเจอกนัวา่
ท าอย่างไรการออกแบบจะเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง  

สิ่งเหลา่นีไ้มไ่ด้เกิดขึน้อยา่งลอยๆ แตมี่ฐานความรู้และมีทฤษฎีรองรับ  
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเด็กเป็นศนูย์กลางอาจจะเกิดมาสกัร้อยปีแล้ว โดยจอห์น ดวิอี ท่ีให้คณุคา่ผา่น

ประสบการณ์นิยม แตห่นงัสือเลม่นีเ้ขียนโดย David Kolb พดูเร่ืองการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์โดยเฉพาะ 
Experiential learning  

เขาเสนอ 4 แนวคิดใหญ่ซึง่สอดคล้องกบัการออกแบบการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ท่ีเราได้พดูไป  
 

 
 



 หน้า 101 / 135 

หลกัๆ คือ หนึง่ ชวนกนัลงมือปฏิบตัิ ให้เกิดประสบการณ์บางอย่างร่วมกนั  
สอง พอลงมือปฏิบตัแิล้ว ใคร่ครวญสะท้อนคดิว่าท่ีได้ท าลงไปเกิดความรู้สกึอะไร เกิดการเรียนรู้อะไร 

เกิดการเติบโต เกิดการเปล่ียนแปลงอะไร แล้วแลกเปล่ียนกนั  
ขัน้ท่ีสาม สิ่งท่ีเกิดขึน้แล้ว เช่ือมโยงกบัทฤษฎีหรือความรู้บางอย่างท่ีจะสอนเดก็ได้ไหม เป็นการ

ยกระดบัประสบการณ์ให้กลายเป็นความรู้  
ทัง้หมดจะน าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ จะเกิดวงจรการเรียนรู้แบบนีซ้ า้ๆ ท าให้เราสร้างการเรียนรู้ได้ดีขึน้ 
สดุท้าย มีนกัการศกึษาอีกคน พดูเร่ืองการขยายผลการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ออกเป็น 4 พืน้ท่ี คือ  
ต้องท าให้ผู้ เรียนเข้าใจค าถามวา่เราจะเรียนรู้เร่ืองนีไ้ปเพ่ืออะไร เราจะท าอย่างไรให้การเรียนรู้มี

ความหมายเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผู้ เรียนได้ ก็ต้องอาศยัการเข้าถึงหรือเช่ือมตอ่ประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน
ให้ได้  

การสอนไปให้ถึงภาพรวม มโนทศัน์ หรือกรอบความคิดให้ได้ ต้องใช้กระบวนการ ให้ภาพในใจผู้ เรียน 
และให้ข้อมลูบางอยา่ง นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องลงมือปฏิบตัเิลย ขยายประสบการณ์บางอย่างให้เช่ือมโยง
กบัทฤษฎีได้ และสดุท้าย จะเกิดอะไรขึน้ถ้าสถานการณ์ไมเ่ป็นอย่างท่ีเราเรียนมา หมายถึงผู้ เรียนต้องมีทกัษะ
การประยกุต์ใช้ ... 

ทฤษฎีเร่ืองการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จงึเป็นสิ่งท่ีพวกเราอาจจะท าอยูแ่ล้ว แตไ่มรู้่เรียกวา่อะไร หรือ
ควรจะมีขัน้ตอนหรือแนวคิดเบือ้งหลงัอยา่งไร กระบวนการท่ีพวกเราพาให้ทกุคนผา่นประสบการณ์ร่วมกนั จงึมี
ความส าคญัมากท่ีจะสร้างทกัษะ สร้างเจตคต ิหรือมโนทศัน์บางอยา่งในใจผู้ เรียนจนเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ได้  

น่ีเป็นการชีใ้ห้เห็นความหมายของสิ่งท่ีเราท าตัง้แตเ่ม่ือวานจงึถึงวนันี ้อยากจะชวนเพ่ือนๆ ทีมวิทยากร
ท่ีอยากจะชว่ยเตมิ 
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ธนัญธร: จากวนันีท้ัง้วนัท่ีเห็นพวกเรา เห็นความตื่นตาต่ืนใจตื่นตวั สิ่งท่ีปีตไิปกบัพวกเราด้วยคือ เวลาพวกเรา
เจอข้อมลูใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆ  ครูทัว่ไปรวมถึงวิทยากรกระบวนการทัง้หลาย เราจะอยากไปเข้าเรียนรู้หรืออบรม
เพ่ือจะหาเกมใหม่ๆ  หลายคนจดแม้แตค่ าพดู กระทัง่ขัน้ตอนการท าท่ีประทบัใจเพ่ือจะท าให้ได้เหมือน สิ่งท่ีน้อง
เป็นหว่งมาก คือทฤษฎี องค์ความรู้ บทสรุปพวกนีดี้หมดเลย ท าให้เราง่ายขึน้ ท าให้เราสนกุมากขึน้ในการท าสิ่ง
ท่ีสร้างสรรค์ แตม่ากกว่านัน้ น้องพบวา่ครูจะมีคณุภาพใหมท่ี่แท้จริงได้ ไมใ่ชแ่คท่ าตามขัน้ตอนเหลา่นี ้แต่
อาจจะต้องทดลองหลายๆ อยา่ง เรียนรู้กบัตวัเองหลายๆ เร่ืองวา่ ขัน้ตอนเหลา่นัน้จริงหรือเปล่า สิ่งท่ีเป็นหวัใจ
หลกัๆ ของการเตบิโตของน้องเอง และดแูลลกูศษิย์ในการเรียนรู้ด้วย Being ของเราส าคญัมากๆ  

เวลาพดูถึง Being คนจ านวนมากจะพดูถึงความเป็นตวัเอง แล้วสาดอะไรออกไป ปล่อยของเตม็ท่ี มี
เจตจ านงท่ีชดัเจน เอาแคง่่ายๆ เราเป็นคนท่ีแรงไปข้างหน้าหรือเป็นคนชอบเก็บ แคก่ารตระหนกัเร่ืองเล็กๆ 
เหลา่นี ้จะชว่ยได้เยอะมาก จะท าให้คณุเห็นตวัเองหลายๆ เร่ือง ... บางคนชอบแสดงออก ไมผ่ิด แตไ่ปกินพืน้ท่ี 
ไปครอบ เร็วเกินไปจนไมไ่ด้ยินเสียงคนอ่ืน เหมือนหดูบัชัว่ขณะ โดยไมรู้่ตวัอาจจะเป็นจดุยากของการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม หรือกบัคนเรียนของคณุ  

บางคนเข้าใจวา่กิจกรรมท่ีดีต้องตะโกนเสียงดงั คนท่ีสามารถท าเสียงคมุได้ทัง้หมดจะเจ๊งมาก คนน า
กระบวนการสว่นหนึง่เลยรู้สึกวา่ ต้องให้เพ่ือนคนนัน้ต้องเสียงแบบนัน้ถึงจะท าได้ อยากให้เราถอยกลบัท่ีโมดลู
แรก การเติบโตของคณุออกจากแบบแผนเดมิของคณุจะชว่ยเยอะมาก เพราะการท่ีคณุเร่ิมเรียนรู้ เห็นจดุท่ีคณุ
ต้องก้าว เป็นขัน้ตอนส าคญัมากๆ ท่ีลกูศษิย์ของคณุจะได้เรียนรู้ความจริงแท้ ความงาม Being ท่ีเป็นอาจจะ
ไมใ่ชก่ารสาดกนั แตเ่ป็นการตระหนกัถึงความเข้าอกเข้าใจ การเห็นใจกนั เวลาคณุมีคณุภาพของการสะท้อน
ตวัเอง คณุผิดพลาดได้ มัว่นิดๆ ก็ได้ด้วย ... ลืมนิดหนึง่ ฮาๆ กลบัเป็นความน่ารักของครู ... เดก็ๆ ของคณุจะ
เข้มแข็งมากขึน้ เวลาท่ีคณุผิดพลาด เวลาท่ีคณุไมใ่ชส่ิ่งท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุ เด็กของคณุจะฉลาดขึน้ เข้มแข็งขึน้ 
มีพืน้ท่ีท่ีฉนัพุง่ออกไปได้ ไมว่่าจะคอมเมนต์อะไร เร่ืองยากๆ อะไร ... อยากให้เห็นว่าพืน้ท่ีท่ีผา่นมาเป็นโอกาสท่ี
เราจะได้เผชิญความจริง 

ห้องเรียนท่ีดี ไมใ่ชแ่คค่ณุเข้าถึงเดก็ๆ ของคณุเทา่นัน้ แตค่ณุจะไมส่ามารถเข้าถึงผู้ เรียนของคณุได้
อยา่งแท้จริง ถ้าคณุไมเ่ห็นตวัเอง เพราะง่ายมากท่ีจะสรุปอะไรแบบเร็วๆ แบบเดมิ โลกสรุปแบบนีอ้ยูแ่ล้ว แต่
เวลาท่ีคณุไมเ่ห็นตวัเอง ... เราอาจต้องกลบัไปดโูมดลูหนึง่เยอะมาก พืน้ท่ีของอ านาจในการแสดงความคิดเห็น 
มนัไมใ่ชแ่บบนีท้ัว่ไป ถ้าคนเขาไมพ่อใจ เขาไมเ่ห็น เขาไม่เข้าใจ เขามีสิทธ์ิยกมือ แล้วจะบอกได้วา่ไมเ่รียนได้
หรือเปล่า แตเ่ดก็ๆ ของคณุ ... คณุวา่เขาแสดงออกแบบไหน ถ้าเขาส่ือสารตรงไมไ่ด้ สิ่งท่ีครูท าให้ตวัเองโตขึน้ 
คือต้องสงัเกตมากขึน้ เชียร์ให้กลบัมาดแูลจดัการความงอกงามในตวัเอง แล้วคณุจะสนกุมากขึน้ อย่าแค่
พยายามจดัสิ่งท่ีเอาไปใช้ได้อยา่งเดียว แตก่ารมองเข้าไปในตวัเองอยา่งตรงไปตรงมาส าคญัมาก แล้วคณุจะ
เห็นชอ่งทาง เพราะข้างในมนัเป็นอยูแ่ล้ว  
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จิรวุฒ:ิ ผมนกึถึงสองภาพท่ีผดุขึน้มาเพ่ือเสริมจากท่ีพ่ีน้องพดู จ าตอนท่ีเราหดัข่ีจกัรยานได้ไหม ตอนท่ีหดั
ชว่งแรกๆ จะมีล้อเสริมเพ่ือให้เราทรงตวัได้ สิ่งท่ีเราเรียนรู้ทฤษฎีหรือเคร่ืองมือตา่งๆ เป็นคล้ายๆ อยา่งนัน้ จะมา
ชว่ยประคองเราระดบัหนึง่ ให้รู้วา่มีหลกัอยา่งไรอยา่งไร ประมาณไหน แล้วไปลองฝึกเอง พอลองผิดลองถกูไป
เร่ือยๆ ถึงวนัหนึง่เราก็ถอดล้อออก เพราะเราทรงตวัได้แล้ว อยูไ่ด้ด้วยตวัเองแล้ว  

ภาพท่ีสอง นกึถึงหนงัจีนก าลงัภายใน นกึถึงการฝึกเพลงกระบี่ ตอนแรกสดุท่ีเราไปเรียนรู้จากครูในหนงั
จีน เราต้องไปฝึกกระบวนทา่พืน้ฐานก่อน พอฝึกไปเร่ือยๆ ถึงจดุหนึง่ท่ีจอมยทุธ์บรรลแุล้ว มนัไร้กระบวนทา่ 
เพราะอยูใ่นเนือ้ในตวัแล้ว ส านวนจีนบอกวา่จอมยทุธ์ท่ีเย่ียมยอด แม้ก่ิงไม้ก็สามารถใช้แทนกระบ่ีได้ เห็นอะไรก็
หยิบจบัมาเป็นการเรียนรู้ได้ แตจ่อมยทุธ์ท่ีเย่ียมยอดท่ีสดุ สามารถสยบยอมได้โดยไม่ต้องใช้ก าลงั ผมไมรู้่
เหมือนกนัวา่หมายถึงอะไร แตเ่ทม่าก เลยอยากพดู ความเป็นตวัเราจากข้างใน อะไรท่ีท าให้คนอ่ืนแคค่นอ่ืน
เห็นหรือสมัผสับางอย่างแล้วเขารู้วา่เราเข้าใจบางอยา่งซึง่กนัและกนั และไปด้วยกนัได้ ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม 
 

 
 
นพ.พนม เกตุมำน: ขออนญุาตเช่ือมโยง แบง่ปันประสบการณ์ อาจจะชวนให้เรานึกไปถึงตอนโมดลูหนึง่ ท่ี
พดูถึงเร่ืองการ Assessment แตต่อนนัน้เราอาจจะงงๆ อยู ่มาถึงตรงนีเ้ราได้ท าแล้ว ค าถามหนึง่คือเราจะ
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ประเมินอย่างไร ขอให้ดสูไลด์เร่ือง Experiential learning curve จะได้เช่ือมโยงตอ่มาเลย พอพดูถึงการ
ประเมิน ตอนเดนิเข้ามา ผมจะเห็นวงหนึง่ท่ีมะโหนกกบักลุม่ก าลงัเรียนรู้กนัอยู่ ทราบว่าไมกิ่นข้าวเย็น เกิด
ปรากฏการณ์อะไร เรียนจนไมกิ่นข้าวเย็น เคยเจอไหม เป็นพฤตกิรรมหนึง่ ถามว่าทกุคนรู้สกึอะไรบ้าง ถึงเรียน
ไมกิ่นข้าวเย็น 
 ถ้าเราด ูlearning curve จะเป็นสามเหล่ียมท่ีพดูถึงบอ่ยๆ คือ Head Hand Heart การประเมินเป็น
หนึง่ในสามของการเรียนการสอนของเรา Objective, Learning curve และ Evaluation ต้องมี จะตอบค าถาม
วา่ Why ตอบได้วา่ผลส าเร็จเป็นอยา่งไร แล้ว What เราวดัอะไร นกึถึงการประเมิน นกึถึงอะไรบ้าง สว่นใหญ่นกึ
ถึงการสอบ คือวดั Head เราใช้กนับอ่ย แตถ่ามวา่จริงๆ แล้ว วตัถปุระสงค์ของการเรียนแบบ Experiential 
learning Hand กบั Heart เราจะวดัอยา่งไร Heart ของแตล่ะคน เรารู้ได้ เราสงัเกตได้ แตก่ารจะวดัออกมาเป็น
พฤตกิรรม เป็นค าถามท้าทายหนึง่ แล้วอนัสดุท้าย เรานา่จะให้เวลา reflection วา่เขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้ว
สรุปออกมาเป็นภาพรวบยอดท่ีเราต้องการ อยูใ่นวตัถปุระสงค์ใชไ่หม เราต้องการผลลพัธ์ออกมาเป็นอยา่งไร 
รวมไปถึงการประยกุต์ ค าถามคือเราวดัตรงนีไ้หม 
 ตวั assessment จะล้อไปกบั Authentic learning ถ้าเราท าทัง้หมดนี ้ท าไมเราไมว่ดัทัง้หมดเลย แต่
ค าถามวา่วดัอยา่งไร คิดวา่มีสิ่งท่ีเราท าอยูแ่ล้วในวนันี ้พอเราเรียนรู้จบแล้ว เราจะมีการ reflection เป็น
เคร่ืองมือหนึง่ท่ีเราเอามาใช้ได้ในการประเมินการเรียนรู้ เพราะใน reflection เราเห็นอะไรบ้าง ถ้าเราออกแบบ
ดีๆ reflection สามารถจะสะท้อนการเรียนรู้ได้ เป็น Hand ในการเรียนรู้ ท าอะไรบ้าง และท าแล้ว ได้ความรู้
อะไร ได้อะไรเป็นสาระ เอาไปตอ่ยอดได้อยา่งไร ถ้าเขียนออกมาได้ หรือเราฝึกให้เขาเขียนได้ดี reflection จะ
สะท้อนการเรียนรู้ของ Head กบั Hand  
 แล้ว Hearth วดัได้อย่างไร เราวดัความรู้สึกใชไ่หม ทกุห้องเราจะเน้นวา่รู้สกึอยา่งไร เราเขียนความรู้สกึ
ลงไป เวลาเรา reflection สะท้อน Head Heart Hand ได้ ตรงกบัท่ีเราต้องการหรือเปล่า ขึน้อยูก่บัวา่เรา
ออกแบบวตัถปุระสงค์ตอนต้นของเราวา่อย่างไร ความคิดสร้างสรรค์วดัอยา่งไร การส่ือสารวดัอยา่งไร การ
ร่วมมือวดัอย่างไร บางคนบอกวา่ไมรู้่ แตจ่ริงๆ มีวิธี ปัจจบุนัหาไมย่ากแล้ว สามารถหาในกเูกิลวา่ท่ีไหนเขาวดั
อยา่งไร แตอ่ยา่ไปลอกมา เราต้องเอามาดวูา่ตรงกบัเราหรือเปลา่ เรานิยามค าวา่ความคดิสร้างสรรค์ไว้ว่า
อยา่งไร สามารถจะออกแบบวดัได้ แล้วเวลาประเมินใครวดั ครู เพ่ือนครู แตถ้่าเราออกแบบดีๆ คนหนึง่ท า อีก
คนหนึง่มาสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ถ้าออกแบบดีๆ จะบนัทกึเป็นเช็คลิสต์ได้ว่าพฤติกรรมของแตล่ะคนเป็น
อยา่งไร  

อีกอยา่งท่ีนา่สนใจมากคือ ให้นกัเรียนประเมินกนัเอง ถ้าเราออกแบบวิธีเช็คลิสต์ดีๆ วดัพฤติกรรม ใน
การเรียนรู้ เราสงัเกตไหมวา่เพ่ือนมีความคิดริเร่ิมอยา่งไรบ้าง มีสว่นร่วมอย่างไรบ้าง มีการส่ือสารอย่างไรบ้าง 
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์บอกวา่ พฤติกรรมใดก็ตามท่ีเราวดั แล้วคนถกูวดัก็รู้ พฤตกิรรมนัน้จะดีขึน้  
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 การท างานกลุม่วนันีค้รูจะดคูวามคิดริเร่ิมของพวกเรา แล้วครูจะบนัทึกไว้ หรือให้พวกเราบนัทกึกนัเอง 
นา่สนใจนะ ผู้ เรียนมีสว่นร่วม Head Heart Hand สามารถออกแบบได้ ถ้าใช้ให้ถกู เป็นเคร่ืองมือส าคญัอีก
อยา่งหนึง่ท่ีใช้วดัเพิ่มเตมิจากการสอบ การสอบคงต้องมีเพ่ือจะวดัความรู้ แตต่อ่ไปเราจะวดัอยา่งอ่ืน ผมเช่ือวา่
ถ้าใครมี จะ Authentic มาก โดดเดน่มาก แล้วจะเสริมการวดัเดมิของเรา ถ้ามีคนมาดเูรา ผู้บริหารถามวา่เราวดั
อยา่งไร เราเอาเช็คลิสต์ให้ด ูแล้วมีการประเมินกนัเอง นา่ต่ืนตาต่ืนใจมากเลย รายละเอียดเป็นอยา่งไร เราไป
ศกึษาเพิ่มเตมิได้ เรียนรู้ได้ โดยสรุปคือ เราใช้ reflection เพ่ือจะวดัพวกนี ้ดงันัน้ต้องฝึกให้พวกเราเขียน 
reflection ได้ แล้วเอาไปสอนเดก็ได้ วา่ท าอะไร คดิอยา่งไร รู้สกึอย่างไร และมีพฤตกิรรมอยา่งไร 
 อีกเร่ืองหนึง่ คือ การ follow up เม่ือครู่เราดพูฤตกิรรมตอนเรียน แตห่ลงัจากนีล้ะ่ เราคาดหวงัว่าเดก็จะ
เปล่ียนพฤตกิรรม ถ้ามีห้องหนึง่ท าเร่ืองลดขยะพลาสติก อยา่งหนึง่เราจะให้เดก็ใช้ถงุผ้า หลงัจากนัน้มีเดก็ก่ีคน
พกถงุผ้ามาใช้จริงๆ ถ้าเราออกแบบการเรียนรู้ดีๆ แล้วมีการ follow up ดีๆ วนัรุ่งขึน้ ทกุคนมีถงุผ้ามาเลย คือสดุ
ยอด เด็กเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง ติดตามพฤติกรรมสองระยะ ระหวา่งเรียนกบัหลงัจากเรียนแล้ว 
 ผมชอบยกตวัอยา่งนกัศกึษาแพทย์คนหนึง่ ปีแรกเขาไปคอร์สปฏิบตัธิรรม แล้วเขียน reflection วา่รู้สกึ
ดีมาก ท าให้เขาพฒันาจิตใจขึน้ เขาสนใจเร่ืองนี ้ปีท่ีสอง ตอนปิดเทอม ไปบวชภาคฤดรู้อน สอดคล้องกนัไหม ปี
ท่ีสาม ขึน้มาเป็นประธานชมรมพทุธธรรม อาจารย์ติดตามระยะยาว จะเห็นการเปล่ียนแปลงวา่เขาเอาไปใช้กบั
ชีวิตจริงหรือเปลา่ น่ีถือวา่เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมแล้ว เป็นสดุยอดการเรียนรู้ แล้วเราจะวดัโดยการติดตามเขา
ไป น่ีเป็นอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยเสริม และหลายๆ คนจะไปออกแบบได้  
 
พฤหัส: คิดวา่จะท าให้เราเห็นภาพ เป็นข้อสงัเกต เป็นหลกัการท่ีให้เราตระหนกัถึง และได้ใช้ตอ่ไป สดุท้ายผม
อยากจะ reflection เล็กๆ เป็นวงยอ่ยสามคนท่ีมาจากแตล่ะห้อง เพราะเก็บแง่มมุไมเ่หมือนกนั สีเหลืองเป็น
หมายเลขหนึง่ ห้องสีชมพเูป็นหมายเลขสอง สีฟ้าเป็นหมายเลขสาม 

คยุกนัค าถามเดียววา่ จากการท่ีเราออกแบบ Authentic learning และทดลองกระบวนการในวนันี ้
อะไรเป็นสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ อาจจะเป็นความคิดใหม ่ความรู้ใหม่ๆ  ในบางเร่ือง มมุมองหรือการแลกเปล่ียนกบั
เพ่ือนท าให้ได้วาบความคิดใหมข่ึน้มา อะไรใหมส่ าหรับเราในการเรียนรู้ร่วมกนัสองวนัท่ีผา่น สกั 10 นาที 
 
 (จบักลุม่ 3 คนตา่งห้องแลกเปล่ียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม ่– 20 นาที) 
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พฤหัส: คิดวา่สมควรแก่เวลา ขอบคณุเพื่อนในกลุม่เราท่ีแลกเปล่ียนมมุมองดีๆ หลงัจากนีค้งจะแยกย้ายกนัไป
พกัผอ่น หลงัจากเหน็ดเหน่ือยกนัมาพอสมควร แต ่อ.เอ็ม อ.เปิล้ อ.จ๊อย มีของขวญับางอยา่งจะมอบให้  
 
มณฑล สรไกรกิตกูิล (เอ็ม): ถือว่าเสริมสร้างก าลงัใจให้กบัคณุครูท่ีร่วมกบัพวกเราตัง้แตต้่นปี เรามีของขวญั
เล็กน้อยจะมอบให้ เป็นการ์ดท่ีชว่ยแนะน ากระบวนการจดัการชัน้เรียน แนะน ากิจกรรมตา่งๆ สีสนัสวยงาม ลอง
หยิบใช้นะคะ แล้วดวูา่ความมหศัจรรย์จะเกิดขึน้ในชัน้เรียนของคณุ เวลาคดิกิจกรรมไมอ่อก หลบัตาแล้วจัว่
ขึน้มาใบหนึง่ ดสูิว่าดวงจะน าพาเราไปท่ีใด จะมีหมวดปลกุพลงั สร้างการเรียนรู้ มีกิจกรรมแนะน าให้ คณุครู
สามารถปรับใช้เองได้  

การ์ดชดุนีเ้ราพยายามทุม่ทนุ ทุม่แรงเตม็ท่ี และเป็นต้นแบบรุ่นแรก เราจะแจกให้ทกุทา่นทดลองใช้ ถ้า
เอาไปใช้แล้วได้ข้อคดิเห็นอย่างไร ได้ผลหรือไมไ่ด้ผลอยา่งไร สง่ค าตชิมกลบัมาเราได้ทราบ เพ่ือจะได้ปรับปรุง
ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 

 
 
จบกำรอบรมวันท่ีสอง 
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20.30 น. 
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กำรอบรมวันท่ีสำม (31 ตุลำคม 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมกำรประชุมช่วงเช้ำ 
 
จิรวุฒ:ิ วนันีจ้ะมีกิจกรรมอีกสว่นท่ีตอ่ยอดจากสองวนัท่ีผ่าน หลงัจากเรียนรู้เก่ียวกบัออกแบบการเรียนรู้และ
ลองท ามาแล้ว วนัสดุท้ายจะมีบางอยา่งเพิ่มเตมิให้คณุครูน าไปใช้ ส าหรับเช้านี ้ตอนแรกวา่จะท าอะไรดีเพ่ือ
เป็นการจนูอินกบัคณุครู แล้วนกึขึน้ได้ว่า เรามีกล่องการ์ด “เลน่-เป็น-เรียน” อยู ่ให้ท านายวา่เราจะท ากิจกรรม
อะไรกนั ไมรู้่วา่จะได้ใบไหน ผมจะเปิดจากใบสีเหลืองเป็นชดุกิจกรรมเตรียมพร้อม ... ขอเชิญชวนทกุทา่นลกุขึน้ 
ชวนเดนิไปทัว่ๆ บริเวณแบบผอ่นคลาย สบายๆ กลบัมาอยูก่บัความรู้สึกเบกิบานในใจ เดนิผา่นใครให้สบตาสง่
ยิม้ให้กนัและกนั ความรู้สกึเป็นอยา่งไร ลองมองเข้าไปตาของกนัและกนั ... ให้เราจบักลุม่ 3 คนท่ีมาจากคนละ
ภมูิภาคกนั ... จากกิจกรรมสองวนัท่ีผา่น ทบทวนดวูา่ถ้าให้เลือกหนึง่สิ่งในโลกท่ีแทนความรู้สกึของเราในตอนนี ้
สิ่งนัน้คืออะไร ลองนึกในใจ อาจจะเป็นสิ่งของ สิ่งมีชีวิต นกึถึงอะไรครับ พร้อมแล้วแบง่ปันกนัและกนัฟัง ... 
ตอนท่ีแบง่ปันฟังกนัในกลุม่ เราฟังค าตอบของเพ่ือนแล้วรู้สกึวา่ค าตอบไหนนา่สนใจ ขอชวนให้แบง่ปันเข้ามาใน
กลุม่ใหญ่สกัคนสองคน  
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: รู้สกึว่าตวัเองเป็นอะตอม และรู้สกึว่าเรามีอะไรบางอยา่งวิ่งวนเรา แล้วเราจบัคูก่บัตรงนี ้แล้ว
สลบัไปจบัคูก่บัตรงนี ้เกิดการเช่ือมตอ่ท่ีใหญ่ขึน้ เกิดความรู้สกึท่ีต่ืนเต้น เกิดการวบุวบัๆ ในใจ และรู้สกึวา่ต้องมี
อะไรบางอยา่งท่ีท าให้เรากล้ามากขึน้ โดยมีพ่ีๆ ทกุคนร่วมหวัจมท้ายด้วยกนั 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: จริงๆ ทกุคนมีความคดิท่ีเจง๋ เพ่ือนคนหนึง่บอกวา่เป็นเหมือนปากกาท่ีมีไส้ข้างใน แตไ่ส้ข้างใน
ของเขาจะดงึเอาออกมาใช้อยา่งไร หรืออีกคนหนึง่เป็นเหมือนดนิสอสีเดียว แตต่อนนีเ้กิดขึน้มาหลายสี แล้วเขา
จะเอามาใช้รวมกนัเป็นภาพท่ีสวยงาม 
 
จิรวุฒ:ิ เช้านี ้จะตอ่ยอดจากสองวนัท่ีผา่นมา เข้าไปสู่วิถีชีวิตและชัน้เรียนของครูมากขึน้ จะมีกิจกรรมบางอย่าง
ให้ทบทวนเข้ามาข้างในตวัเอง คณุครูจะได้กระดาษเอ 4 ทา่นละ 2 ใบ ... กิจกรรมตอ่ไป ขอให้คณุครูงดคยุกบั
เพ่ือนข้างๆ สกัครู่ เพ่ือให้ทกุทา่นได้กบัมาทบทวนบางอย่างเก่ียวกบัตวัเอง เม่ือมีค าถาม ให้คณุครูลองฟังเสียง
ในใจวา่จากค าถามท่ีได้รับมา เรามีความคิดอะไรบ้าง แล้วคอ่ยๆ ถ่ายทอดลงมาบนกระดาษ เราจะคอ่ยไป
พร้อมๆ กนั ข้อแรก อยากให้ทบทวนในใจวา่ตวัเราอยากจะเปล่ียนแปลงการสอนของเราไปเป็นแบบไหน และ
ท าไปเพ่ืออะไร ... (7 นาที) ... 
 ข้อสอง อยากชวนคณุครูทบทวนกลบัมาถามตวัเองว่า ตวัเราเป็นใคร เราให้คณุคา่กบัอะไร แล้วเรา
ต้องเรียนรู้อะไรเพ่ือจะสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเราคาดหวงันี ้... (7 นาที) ...  
ข้อสาม จากสองข้อท่ีผา่นมา เราตัง้ใจจะท าอะไรเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในชัน้เรียนครับ ... (7 นาที) ... 

 

  
 
 พอเราได้อ่านและขีดเส้นใต้ค าส าคญัแล้ว ความรู้สกึในใจของเราเป็นอยา่งไร ใครยงัเขียนไมเ่สร็จ 
เพิ่มเตมิหลงัจากนีไ้ด้นะครับ ... ชวนคณุครูจบัคูก่บัเพ่ือน สิ่งท่ีอยากชวนให้ครูแบง่ปันกนัและกนัคือ หนึง่ 
ความรู้สกึหลงัจากได้เขียนออกมา สอง อะไรคือคีย์เวิร์ดหรือประโยคส าคญัท่ีเราได้จากการเขียน ... 
 
 (จบัคูแ่บง่ปัน หนึง่ ความรู้สกึหลงัจากได้เขียนออกมา สอง อะไรคือคีย์เวิร์ดหรือประโยคส าคญัท่ีเราได้
จากการเขียน – 10 นาที) 
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 ก่อนพกัเบรก อยากจะชวนให้แบง่ปันเข้ามาในวงสกันิด วา่คณุครูรู้สกึอย่างไร และพบอะไร ผมสงัเกต
วา่ในกลุม่ครูมีหลายทา่นท่ียงัไมค่อ่ยได้พดูเข้ามาในวงใหญ่ ขอถามวา่ครูคนไหนเกิดวนัจนัทร์ครับ ขอสกัท่าน
ชว่ยแบง่ปันสกัหน่อยว่าความรู้สกึจากการเขียนและสิ่งท่ีได้คืออะไรบ้าง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ปกตไิมค่อ่ยได้พดูในวงใหญ่ เพราะชอบฟัง ขอบคณุแมม่ากท่ีให้เกิดวนัจนัทร์ ส าหรับสิ่งท่ี
อยากจะเปล่ียนแปลง คือปกตเิป็นคนท่ีดมุาก ท าให้นกัเรียนเข้าไมถ่ึง เวลาเรียน นกัเรียนจะตัง้ใจมาก แคค่ยุก็
ไมค่ยุ จะกลวัมาก แตอ่ยากให้ห้องเรียนมีเสียงพดูเสียงคยุ เพราะเวลาถามเดก็ก็ไมค่อ่ยตอบเพราะกลวั ไมไ่ด้
เคารพนะคะ อีกอยา่งหนึง่ เป็นคนสอนวิทยาศาสตร์ อยากสอนให้จบมาก สอนห้องพิเศษ พอ่แมจ่ะตามคิด 
อยากจะสอนให้ลงมือท ามากกวา่บรรยาย วิชาวิทยาศาสตร์ต้องให้ลงมือท า แตท่กุวนันีบ้รรยายทัง้หมด  

สิ่งท่ีอยากจะเปล่ียนคืออยากจะเข้าถึงความรู้สึกของเดก็ รู้วา่เดก็คนไหนมีปัญหา เพราะเป็นคนชอบ
สงัเกตคนอ่ืน แตไ่มส่ามารถท าให้เขาไว้วางใจได้เลยแม้แตค่นเดียว ไมว่า่จะเป็นนกัเรียนท่ีสอนหรือเป็นท่ี
ปรึกษาก็ตาม เพราะบคุลิกเราไมน่า่เข้าใกล้  

เปล่ียนแปลงเพ่ืออยากได้ผลลพัธ์ตา่งไปจากเดมิ ขอบคณุโครงการท่ีท าให้ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ  และ
เรียนรู้จากเพ่ือนๆ ทกุคน ชอบฟังจริงๆ ตวัเองไมมี่ประสบการณ์อะไรเลย เพราะสอนอยา่งเดียว  

คดิว่าตวัเราเป็นใคร ตวัเองมีหลายบทบาท แตบ่ทบาทส าคญัขึน้อยูก่บัสถานท่ี อยูท่ี่น่ีเป็นผู้ เข้าอบรม 
อยูท่ี่บ้านเป็นลกูเป็นแฟน พออยู่ท่ีโรงเรียนเราเป็นครู เลยตอบไมไ่ด้วา่เราเป็นใคร  

เม่ือก่อนเราให้คณุคา่กบัความส าเร็จ แตพ่อได้มาหมดแล้ว รู้สกึว่าจริงๆ แล้วสิ่งท่ีมากกวา่ความส าเร็จ
คือความสขุและการเรียนรู้ ต้องการอยากให้ห้องเรียนมีความสขุ 

ต้องการเรียนรู้อะไรเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั คอ่นข้างอึดอดัเวลาครูคยุกนัแล้วบอกวา่
โรงเรียนฉนัแย ่คือเราเปล่ียนไมไ่ด้ เพราะเข้ามาแล้ว ออกก็ไมไ่ด้ เพราะไมมี่เงิน ยงัไงก็ยงัต้องอยู ่ถ้าเปล่ียน
อะไรไมไ่ด้ก็เปล่ียนตวัเอง เขียนบอกตวัเองเลยว่า เราจะท าอยา่งเตม็ความสามารถภายใต้เง่ือนไขท่ีมี  
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สดุท้าย อยากจะบอกกบัทกุคนวา่ เรามาจดุตะเกียงดีกว่าดา่ความมืด ดา่ไปก็ไมผ่ล ถ้าเราเปล่ียน คน
รอบข้างสมัผสัได้ก็จะเปล่ียนไปด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เป็นครัง้แรกท่ีพดูในวงใหญ่ โมดลูหนึง่ตัง้ใจมาเพื่อขโมยความรู้จากคณุครูทา่นอ่ืนๆ ได้เปล่ียน
อะไรไปเยอะแล้ว พอโมดลูท่ีสอง ได้ตกผลกึว่าทกุความรู้ทกุสาระมาเช่ือมโยงกนั ด้านสายวิทย์กบัสายศลิป์
อาจจะคนละด้าน แตอ่ยู่ด้วยกนัได้ เม่ือก่อนในคลาส STEM มีอาจารย์ทา่นหนึง่พดูวา่ เม่ือก่อนความรู้เกิดมา
จากองค์เดียว แตค่อ่ยๆ ถกูออกมาเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แตท่กุวนันีก้ลบัมาพยายามรวมกนั ประจวบกบัโมดลูท่ี
สาม มาเจอกบั Team Teaching ซึง่ท าให้ผมชดัขึน้ สิ่งท่ีผมได้มาในสองวนันีคื้อการจดักระบวนการเรียนรู้
ทัง้หมดท่ีชดัเจนขึน้มากว่า เราจะต้องไปท าอะไร สะท้อนตรงไหนออกมาอย่างไร กบัครูและนกัเรียนท่ีได้พบได้
รู้สกึ เป็นสิ่งทัง้หมดท่ีได้ในตอนนีค้รับ 
 

  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือครู่จากท่ีคยุกบัเพ่ือนและฟังเพ่ือนๆ พดู รู้สกึประทบัใจมาก กบัสิ่งท่ีได้เขียนเม่ือกี ้รู้สกึตวั
เองมีพลงักวา่โมดลูแรกท่ีมา เพราะตอนนัน้เรามองไมเ่ห็นหนทางเลยวา่ เราจะเดินไปในเส้นทางอาชีพครูได้
อยา่งมีความสขุได้อยา่งไร เพราะตอนโมดลูแรก ทกุคนดาร์คกนัมาก ทกุครัง้ท่ีเข้ากลุ่มเราจะพดูถึงปัญหาท่ี
ตวัเองพบเจอ อปุสรรคตา่งๆ ความรู้สกึแย่ๆ  ทัง้จากเพ่ือนร่วมงาน จากระบบ ทกุคนดเูจ็บปวด แตพ่อมาโมดลูท่ี
สาม เหมือนได้ยินความรู้สกึในแง่ลบน้อยลงมาก แตพ่ดูว่าตวัเองได้ไปท าอะไรมา ค้นพบอะไรมา มีความสขุ
อะไรในตอนนี ้ปลอ่ยเร่ืองท่ีท าให้รู้สกึแยไ่ด้อยา่งไร และจะจดัการกบัสิ่งท่ีอยูต่รงนัน้ได้อยา่งไร เหมือนมองเห็น
วา่เราจะน าสิ่งเหลา่นีไ้ปใช้ตอ่ได้อยา่งไรบ้าง เหมือนเรามีท่ียดึเหน่ียวมากขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนท่ีแจงมาครัง้แรก อย่างท่ีน้องบอก น า้ตามาตลอดเลยด้วยความรู้สกึวา่จะไมไ่หวแล้ว แต่
พอมาวนันี ้ไมน่า่เช่ือวา่เป็นการท างานปีสาม ทัง้ทีมเราเกิดการแลกเปล่ียน มาคยุ มาแบง่ปัน เรารู้สกึวา่เราถกู
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กอบกู้  power within พลงัท่ีอยูข้่างใน รู้สกึว่า กลบัไปคราวนี ้เดก็ต้องได้รับการกอบกู้ บ้างนะ ต้องกอบกู้
ความรู้สกึของเขาคืนมา เป็นพลงัท่ีเขาต้องเอาไปใช้สู้ตอ่กบั power อ่ืนๆ ในสงัคม ในระบบสถาบนั ในมมุมอง
ตา่งๆ แจงจะผา่นมาไมไ่ด้เลย ถ้าข้างในแจงไมม่ัน่คง และถ้าไมมี่พ่ีๆ หลายคนท่ีรายล้อมแจง พาแจงผา่น 
ขอบคณุทกุคนคะ่ 
 
สิทธิชัย: วนันีเ้ห็นภาพความตัง้ใจท่ีอยากจะกลบัไปสร้างการเปล่ียนแปลงในห้องเรียน หรือแม้แตก่บัเด็กแตล่ะ
คน อีกเร่ืองหนึง่ท่ีเราจะกลบัมาคยุกนัคือ เรารู้ได้อยา่งไรว่าการเปล่ียนแปลงนัน้เกิดขึน้แล้วจริงๆ ไมไ่ด้คิดไปเอง
คนเดียว แตเ่ป็นเร่ืองจริง แล้วเราอยากจะส่ือสารการเปล่ียนแปลงนีใ้ห้มีพลงัไปสูส่งัคมและคนรอบข้าง ด้วย
ความหวงัว่าการเปล่ียนแปลงเล็กๆ ในห้องเรียนของเรา อาจจะไปสร้างการเปล่ียนแปลงในท่ีอ่ืนๆ ได้ด้วย 
 
พักเบรก 
10.30-10.45 น. 
 

 
 
สิทธิชัย: เม่ือเช้า เราเจอไปสามค าถาม เราได้ลองกลบัมาอยูก่บัตวัเองและทบทวนการเรียนการสอนท่ีผ่านมา 
มีค าถามอะไรบ้างครับท่ีเราถามตวัเองไปแล้ว เราถามวา่ การเรียนการสอนท่ีเราท าอยู่ในปัจจบุนั เราให้คณุคา่
กบัอะไร ตอ่ไปคือตรวจสอบวา่สิ่งท่ีเราสอนทกุวนันี ้เป็นสิ่งท่ีเราให้คณุคา่หรือเปล่า ถ้าไมใ่ช ่เราอยากจะ
เปล่ียนแปลงให้เป็นแบบไหน และเราจะมาวางแผนการตอ่นิดหนึง่ ถ้าจะท าการเปล่ียนแปลงเร่ืองนี ้เราจะท า
อะไรได้บ้าง ผมเช่ือวา่ค าถามสามข้อนี ้ท าให้เราเห็นแนวทางท่ีจะไปท างานตอ่ท่ีโรงเรียน มีอีกข้อหนึง่ท่ีส าคญั
มาก ถ้าขาดไปจะไมอ่าจสมบรูณ์ได้ ช่องสดุท้าย เราจะต้องกลบัมาถามตวัเองอีกครัง้วา่ แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไร
วา่เกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว ตอนท่ีทกุคนเขียนภาพว่าเราอยากจะสร้างการเปล่ียนแปลง ผมเช่ือวา่ไมใ่ชแ่ค่
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คะแนนผลสมัฤทธ์ิแน่ๆ  เราไมไ่ด้อยากให้นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิสงู สอบผา่นแคน่ัน้ ผมเช่ือว่ามีหลาย
อยา่งท่ีเราอยากจะให้เกิดขึน้ในห้องเรียนของเรา และสิ่งตา่งๆ เหลา่นัน้ไมส่ามารถวดัได้ด้วยข้อสอบ 
 วนัแรกท่ีเรามาอบรม มีการให้ท าข้อสอบ 5 ข้อ มีบางคนท าถกู ทัง้ๆ ท่ีเขาจ าอะไรไมไ่ด้เลย โดยเฉพาะ
สองข้อสดุท้ายท่ีผมวางไว้วา่ จะเป็นข้อสอบท่ีเราเดาได้โดยไมต้่องมีความรู้อะไร เราต้องการวิธีการอ่ืนท่ีจะมา
บอกวา่ สิ่งท่ีเราต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง ได้เกิดขึน้แล้ว 

ผมจะลองยกตวัอย่างง่ายๆ อยา่งหนึง่ท่ีเราคยุกนัเม่ือคืน คดิว่าอาจจะใช้ได้ สมมตุิ อ.หนุม่ชอบผู้หญิง
คนหนึง่ แล้ว อ.หนุม่คอ่นข้างเช่ือเลยวา่ผู้หญิงคนนีแ้อบชอบตอบด้วยเหมือนกนั ค าถามคือ อ.หนุม่จะรู้ได้
อยา่งไรวา่ผู้หญิงคนนัน้มีใจให้กบัเราด้วย อยากขอฟังความคดิเห็นครับ 
 
 “สงัเกตพฤติกรรมของผู้หญิงคนนัน้ สายตาเขาเป็นอยา่งไรเวลามองมา” 
 
 เราสงัเกตแล้ว เราเห็นพฤตกิรรมของผู้หญิงคนนัน้แล้ว แต่เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่เราไมไ่ด้คิดไปเองคน
เดียว 
 
 “เดนิไปถามเลยวา่คดิอะไรกบัเราบ้าง” 
 
 บางคนไมก่ล้าถามตรงๆ ในช่วงแรก ท าอยา่งไรครับ เข้าไปถามเพื่อนๆ ก่อน ว่ามีเร่ืองอะไรของเราท่ี
แพลมๆ ออกมาบ้างไหม เวลาคยุกนั เราสงัเกต ถามเพ่ือน แล้วสดุท้ายกลบัไปถามผู้หญิงคนนัน้ด้วยว่า จริงๆ 
แล้วเธอรู้สกึอยา่งไรกบัเรา เช่น เดียวกนั สมมตุวิา่เราอยากจะให้ห้องเรียนของเราเกิดการเปล่ียนแปลง อยากให้
ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ในห้องเรียน เราจะรู้ได้อย่างไร ... ยากไป เอาใหม ่เรารู้ได้อยา่งไรวา่ผู้ เรียนมี
ความสขุมากขึน้ เราสามารถสงัเกตพฤติกรรมของเขาได้ สมัภาษณ์เพ่ือนๆ ของเขาได้ ถามคณุครูคนอ่ืนท่ีสอน
เขาอยูไ่ด้ เราสามารถเก็บข้อมลูท่ีรายล้อมเร่ืองท่ีเราอยากจะรู้ เพ่ือจะยืนยนัวา่ผู้ เรียนมีความสขุมากขึน้ จาก
เม่ือก่อนท่ีเขาไมช่อบเรียนเลย หนีเรียนตลอด วนัหนึง่เขากลบัมาเรียน เราอยากรู้วา่เขามีความสขุในการเรียน
มากขึน้หรือเปลา่ จริงๆ เราเห็นแล้ว ด้วยสายตาของเรา เราคิดไปเองแล้ววา่เขาต้องมีความสขุมากขึน้ แตเ่รา
ต้องหาหลกัฐานวา่ผู้ เรียนมีความสขุมากขึน้จริงๆ พอเราหาไปแล้ว เราต้องจดบนัทกึไว้ด้วยว่าเราไปสมัภาษณ์
ผู้ เรียน เพ่ือนเขา คณุคนคนอ่ืน เราได้ข้อมลูอะไรมา แล้วเราอาจจะมีกลุม่ท่ีท างานด้วยกนั เพ่ือเช็ควา่ข้อมลู
เหลา่นีส้อดคล้องกนัไหม 
 
จิรวุฒ:ิ ท าไมเราต้องยืนยนัว่าผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงจริง เราพอจะรู้อยูใ่นใจเฉยๆ ได้ไหม  
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สิทธิชัย: เราต้องการคิดไปเองหรือเปลา่ เราต้องการท าให้ความรู้ชดุนีส้ามารถบอกคนอ่ืนได้ว่าเกิดขึน้จริงนะ 
ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเราเออออไปเอง เพราะด้วยคณุครูท่ีท างานอยูอ่าจจะเกิดอคตก็ิได้ วา่เราสอนดี เดก็มีความสขุมาก
เลย แตไ่มมี่หลกัฐานท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่ชัน้เรียนดีขึน้จริงๆ เราเลยต้องใช้วิธีการตา่งๆ เพ่ือเก็บรวบรวมหลกัฐาน 
การจดบนัทกึส าคญัมาก เราไปคยุ สมัภาษณ์ ท าอะไรก็แล้วแต ่ต้องกลบัมาจดบนัทกึ เรานา่จะมีสมดุสกัเลม่ไว้
ข้างตวั เวลาเราเจออะไร สามารถจดบนัทกึได้เลย สิ่งเหล่านีจ้ะชว่ยประกอบร่างเป็นความรู้ท่ีเราได้ในชัน้เรียน 
ผมอยากจะใช้เวลา 10 นาทีเพ่ือจะลองนกึตอ่ถึงค าถามข้อนีว้า่ จากค าถามสามข้อแล้ว เรารู้ได้อยา่งไรวา่
นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้จริง เราจะมีวิธีการรวบรวมข้อมลูหลกัฐานจากไหนบ้าง 
 
 (แตล่ะคนทบทวนวา่เราจะรู้ได้อย่างไรวา่นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้จริง เราจะมีวิธีรวบรวมข้อมลู
หลกัฐานจากไหนบ้าง – 10 นาที) 
 
 ค าถามข้อนี ้เช่ือวา่เขียนออกมายาก ผมชวนให้เราจบัไปหาคูเ่ดมิท่ีเราเคยเลา่เร่ืองราวของเราให้เขาฟัง 
แล้วแบง่ปันไอเดียของเราว่าต้องการสร้างการเปล่ียนแปลงแบบนี ้แล้วต้องการหาหลกัฐานด้วยวิธีการนี ้คดิวา่
อยา่งไร ลองชว่ยกนัคิดครับ สลบักนั คิดคนเดียวจะยาก นา่จะต้องชว่ยกนัคดิ  
 
 (จบัคู ่สลบักนัแบง่ปันวิธีการหาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงในห้องเรียนของตนและให้ฟีดแบ็กกนั – 20 
นาที) 
 

 
  
จิรวุฒ:ิ ชวนคณุครูหนัมาด้านหน้า จากท่ีเราไปคยุกบัเพ่ือนของเรา เราเห็นวิธีการอะไรบ้างท่ีจะเอามาเป็น
หลกัฐานเพ่ือดวูา่ห้องเรียนของเราเกิดการเปล่ียนแปลงจริง 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: อยากแบง่ปันสิ่งท่ีท ามาบ้างเมื่อเทอมท่ีแล้ว ตอนท่ีมาโมดลูหนึง่ สิ่งท่ีไมเ่คยท าเลยคือ การท า 
reflection ได้ลองกลบัไปท าท่ีโรงเรียน แต ่reflection ไมจ่บในคาบ เทอมนีเ้ลยปรับมาใช้แอพพลิเคชัน่ 
ClassDojo ชว่ย เพราะว่าต้องการตวัท่ีเก็บข้อมลูได้เร็วๆ สามารถย้อนกลบัไปดไูด้วา่เกิดอะไรขึน้ พฒันา
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง เห็นวา่งานท่ีเดก็ท าชิน้แรกกบัชิน้ลา่สดุเป็นอย่างไร เราออกแบบให้สงัเกตเห็นภาพ
ได้ เชน่ งานท่ีผมให้เดก็ลองวาดภาพเทอมท่ีแล้ววา่เป็นอย่างไร เขาจะเอาตวัการ์ตนูมาตกแตง่บ้าง บางคนเรา
จะสงัเกตวา่ คนท่ียงัไมต่กตะกอนอยา่งท่ีเราอยากเห็น คณิตศาสตร์เขาจะติดตวัเลขเหมือนเดมิ 1+1 เทา่กบั 2 
คนท่ีคดิได้เยอะกวา่นัน้ เขาจะวาดภาพบรรยากาศมาเตม็ท่ีเลย อารมณ์เหมือนสมยัเด็กท่ีเราวาดภาพบ้าน มี
ภเูขา ทุง่นา พระอาทิตย์ นกสามตวั แล้วคอ่ยๆ เตมิรายละเอียดเข้าไป เพียงแคผ่มหาเคร่ืองมือมาชว่ยเดก็ ถ้า
เราสามารถตอบประเดน็ของนกัเรียนเป็นรายบคุคลได้ แตเ่ม่ือเทอมท่ีแล้วท าไมได้ เพราะท า reflection ไปแล้ว 
เดก็สะท้อนกลบั ผมสอนหลายห้อง ตอบเด็กไมท่นัในชัน้เรียน เลยห่างหายไปเลย สดุท้ายเกิดอะไรขึน้ ไมรู้่ พอ
เทอมนีก้ าลงัมาทดลองด ูยิ่งมาโมดลูสอง ได้เร่ืองการจดัการเวลาไปอีก นา่จะท าได้ดีขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมใช้การสงัเกตครับ คือสงัเกตการกระหายใคร่รู้ของเด็ก ด้วยความท่ีบางวิชาเด็กจะมีอคติ ไม่
อยากเรียน เชน่ ภาษาองักฤษหรือคณิตศาสตร์ แตพ่อเราปรับเปล่ียนวิธีโดยเร่ิมจากความรู้ท่ีใกล้ตวัเขา เร่ิมจาก
เกม ผมสงัเกตวา่เดก็มีความกระหายใคร่รู้ขึน้ เชน่ พอถึงเวลาเขาจะรีบมา แล้วบอกวา่วนันีอ้ยากเรียนแบบนี ้
แตเ่รามีเง่ือนไขว่าเราจ าเป็นต้องเรียนตามหวัข้อนี ้เด็กจะเร่ิมมีการชีว้ิธีการสอนมากขึน้ พฒันาการคือเดก็ ป.1 
จากท่ีเขียนไมรู้่เป็นตวัอะไร แตพ่อเขาได้ฝึก เกิดความกระหายใคร่รู้และเช่ือว่าพฒันาตวัเอง จากเดก็ท่ีเขียน
อา่นไมรู้่เร่ืองเลย เขียนเรียบร้อยขึน้ 
 
สิทธิชัย: เร่ืองนีต้้องยอมรับเป็นเร่ืองยาก เวลาเราอยากจะท าอะไรให้เป็นระบบระเบียบ เก็บหลกัฐาน เกิดภาพ
ชดัเจน ท่ีส าคญัคือใช้เวลา เพราะกวา่ท่ีเราจะออกแบบการสอนดีๆ ต้องใช้พลงังานคอ่นข้างเยอะ และโดยสว่น
ใหญ่ เรามกัจะหมดแรงเสียก่อน เราเตรียมการสอนมาดีแล้ว สอนเตม็ท่ี พอสอนเสร็จ เราไมมี่แรงจะบนัทกึหรือ
เก็บข้อมลูอะไรแล้ว เรารู้สกึว่างานเราส าเร็จแล้ว เลยกลายเป็นวา่สิ่งท่ีเราจะท าเพิ่มเติมเพ่ือเก็บหลกัฐานการ
เรียนรู้ เราจะรู้เหมือนเป็นสิ่งท่ีเพิ่มเข้ามา เราต้องรับบทหนกัมากขึน้  

แตผ่มอยากชวนวา่ ผมรู้สึกว่าทกุคนมาท่ีน่ีเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง ไมง่่ายแนน่อน ต้องมีการลงทนุ
ลงแรง และเร่ืองนีเ้ป็นการลงแรงอยา่งหนึง่เพ่ือเก็บหลกัฐานวา่สิ่งท่ีเราท าผลิดอกออกผลจริงๆ เป็นเร่ืองส าคญั
ครับ ผมอยากจะชวนทกุคนเร่ิมอยา่งง่ายๆ คือ มีสมดุเล็กๆ พกไว้ข้างตวั จดบนัทกึสิ่งท่ีเกิดขึน้ อาจจะใช้เวลา
สองสามนาทีหลงัจากเราสอนเสร็จ บนัทึกวา่สิ่งท่ีเราท าไปเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรขึน้ในห้องเรียนบ้าง อาจจะ
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มีเพ่ือนกลุม่ท่ีสนิทกนั ท่ีมาแบง่ปันข้อมลู ความคิด ให้เพ่ือนๆ ชว่ยดวูา่ ท่ีเราเห็นในห้องเรียนวา่เกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้วนะ เพ่ือนเห็นเหมือนเราหรือเปลา่ เป็นการชว่ยตรวจสอบอีกทางหนึง่ วา่เกิดการเปล่ียนแปลง
ในห้องเรียน ทัง้หมดท่ีพดูมาตัง้แตเ่ช้าคือการวิจยั ซึง่จริงๆ เป็นการพฒันาตวัเราเอง ชัน้เรียนของเรา และได้
ความรู้ขึน้มา ซึง่สามารถสง่ตอ่ไปพฒันาชัน้เรียนอ่ืนๆ ได้ 
 เม่ือก่อนเวลาเราท าวิจยัหรือวิจยัชัน้เรียนท่ีเคยเป็นมา มกัจะดแูคว่่าวิธีสอนอะไรบางอยา่งเกิดผลส าเร็จ
ในห้องเรียนไหม เป็นวิจยัเพ่ือจะทดสอบว่าวิธีสอนดีไหม แตส่ิ่งท่ีเราจะท าวิจยักนั เราไมไ่ด้ท าด้วยทา่ทีแบบนัน้ 
เราไมไ่ด้เขียนเป็นรายงานวิจยัด้วยซ า้ แตเ่ป็นการท าวิจยัเพ่ือพฒันาตวัเราให้เข้าใกล้คณุคา่ท่ีเรายดึถือมากขึน้  

ก่อนจะมาเป็นการกระท าของครู เร่ิมต้นจากการเปล่ียนแปลงของครูก่อน ผมเช่ือว่าหลายคนคงเคยได้
ยินค าพดูวา่ เม่ือคณุครูคนหนึง่เปล่ียนแปลง การกระท าของครูก็จะเปล่ียนแปลง และสง่ผลให้ห้องเรียน
เปล่ียนแปลงด้วย การเรียนรู้เร่ืองการเปล่ียนแปลงของครู ท าให้ครูเปล่ียน แล้วสง่ผลให้นกัเรียนมีการเรียนรู้มาก
ขึน้หรือเปล่ียนแปลงตวัผู้ เรียนไป แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนเปล่ียนแปลง ก็ดกูารกระท าของนกัเรียนนัน่
แหละ ถ้าเราท าครบ 4 ฉากแล้ว เราจะมีสิ่งท่ีบอกกบัสงัคมได้วา่ ก่อการครูท าอะไรอยู่ 
 ตอนนัน้ ถ้ามีคนมาถามวา่ก่อการครูท าอะไรไปบ้าง บางทีเราตอบสงัคมภายนอกยงัไมไ่ด้ แตถ้่าเราท า
ตรงนีค้รบถ้วน สิ่งท่ีเกิดขึน้นอกจากเป็นการพฒันาตวัเองแล้ว ยงัเป็นการให้คณุคา่กบัสงัคมเห็นด้วย และเม่ือ
สงัคมเห็นสิ่งท่ีเราท า การเปล่ียนแปลงจะยิ่งขยายในวงกว้างออกไป เราท าวิจยัในชัน้เรียนไมใ่ชเ่พ่ือขอต าแหนง่
ทางวิชาการ แตท่ าเพ่ือเรียนรู้และอธิบายสิ่งท่ีเราก าลงัท าอยูใ่นห้องเรียน เราจะได้ตอบตวัเองได้วา่ ท่ีเราสอนใน
ห้องเรียนทกุวนั เราสอนไปเพ่ืออะไร มนัเกิดคณุคา่อะไรกบัชีวิตของนกัเรียน กบัชีวิตของเราบ้าง สิ่งหนึง่คือชว่ย
ตรวจสอบคณุคา่ท่ีเรายึดถืออยู่ 
 เม่ือวาน ผมถามมะโหนกวา่เวลาสอนเร่ือง Visual Thinking มะโหนกให้คณุคา่กบัอะไร เขาตอบวา่เขา
ให้ผู้ เรียนลองท าเสมอ ไมว่า่จะจดัเวิร์กช็อปท่ีไหน เขาจะให้ผู้ เรียนลองท าเสมอ เพราะเช่ือวา่ถ้าให้ผู้ เรียนลองท า 
จะสามารถพฒันา Visual thinking ขึน้มาได้ แตแ่ล้ววนัหนึง่ เขาก็พบว่าการลองท าไม่ได้ผลเสมอไปส าหรับบาง
คน รู้ได้อย่างไร รู้เม่ือมีบางคนกลบัมาให้ข้อมลูกบัเขา การท่ีมีข้อมลูบางอยา่ง เวลาเราสอนจะชว่ยตรวจสอบ
คณุคา่ท่ีเรายึดถือด้วย วา่สิ่งท่ีเราให้ความส าคญั ท่ีเรารู้สึกวา่ยิ่งใหญ่ การเก็บข้อมลูเป็นระบบแบบนี ้ชว่ย
ตรวจสอบด้วยว่าคณุคา่ท่ีเรายดึถือ จริงไหม ไมไ่ด้มีแตด้่านท่ีสนบัสนนุอย่างเดียว ... เราอาจจะคิดว่าการเก็บ
หลกัฐานรวบรวมข้อมลู เพ่ือสนบัสนนุการกระท าของเรา จริงๆ ไมใ่ชแ่คน่ัน้ ถ้ามีข้อมลูท่ีโต้แย้ง ขดัแย้ง เราจะได้
รู้วา่สิ่งท่ีเราคดิว่าดีมากๆ มีหลายด้านท่ีต้องปรับแก้ นอกจากสนบัสนนุแล้วยงัตรวจสอบคณุคา่ท่ีเรายดึถือได้
ด้วย เลยมีประโยชน์ตรงนี ้
 เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองส าคญัในฐานะคนเป็นครู เราไมจ่ าเป็นต้องอยูใ่นพนัธนาการ หรือตกเป็นผู้ รับค าสัง่จาก
เบือ้งบนตลอดกาล เพราะเราสร้างองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการสอนเองได้ ไมจ่ าเป็นต้องท าสิ่งท่ีเรารู้สกึหรือเห็นวา่
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ไมดี่ และเรารู้สกึว่าห้องเรียนเราไปไมไ่ด้ เราออกจากเหตกุารณ์เหลา่นีไ้ด้ แคต้่องกล้าจะท ามนั และมีหลกัฐานท่ี
จะบอกคนอ่ืนวา่ การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในห้องเรียนจริงๆ ด้วยวิธีการแบบใหมท่ี่อาจจะไมเ่คยเกิดขึน้ท่ีไหนมา
ก่อน และความรู้พวกนีเ้ป็นประโยชน์กบัคนอ่ืนด้วย ผา่นกระบวนการวิจยั 
 ผมอยากทิง้ไว้อีกค าหนึง่ คือ ห้องเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ เราไม่ต้องออกไปแสวงความรู้จากท่ี
ไหนมากมาย เราเรียนรู้จากห้องเรียนของเรา ขอให้เรารู้สึกให้คณุคา่ ให้ความละเอียดออ่นกบัมนั จดบนัทกึสิ่งท่ี
เกิดให้มากขึน้ เพราะการวิจยัในชัน้เรียนคือการเรียนรู้และท าความเข้าใจการปฏิบตัขิองเรา ถ้าเราเรียนรู้ เข้าใจ 
จดบนัทึก แล้วสง่ตอ่ข้อค้นพบออกไป เราเช่ือว่าห้องเรียนนีเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสดุของเรา และวงคยุท่ีเรา
มาคยุกนัวนันีห้รือโมดลูข้างหน้า คือวงท่ีเราเอาความรู้เหลา่นีม้าสง่ตอ่ เพ่ือให้ไปขยายผลท่ีอ่ืน ขอแตเ่รามี
หลกัฐานท่ีเช่ือถือได้ จะท าให้การท างานของเรามีความหมายมากขึน้ 
 
จิรวุฒ:ิ เพิ่มเตมินิดหนึง่ ผมเห็นความเช่ือมโยงบางอย่างกบัโครงการก่อการครู ถ้ามองย้อนกลบัไปจากโมดลู
แรกถึงโมดลูสาม ฝ่ังซ้ายสดุเร่ืองการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงของครู หรือการเปล่ียนแปลงภายในตวัเอง ผม
เห็นภาพของพี่น้อง เหมือนไอคอน ท าให้ครูกลบัมาเรียนรู้ข้างใน วา่เกิดอะไรขึน้ เรารู้สกึอยา่งไร เห็นอะไรใน
ตวัเอง ถดัมา เป็นแอคชัน่ของครูสูก่ารเปล่ียนแปลงของนกัเรียน สว่นท่ีพ่ีก๊วยพดู เร่ืองอ านาจในชัน้เรียน เร่ือง 
Learning curve ขวาสดุ อ.หมอพนมชว่ยเตมิว่า เราจะวดัอยา่งไร เราดไูด้จากอะไรบ้าง เห็นภาพของสามทา่น
นีข้ึน้มา เผ่ือพ่ีๆ น้องๆ ติดขดัเวลาท างานจริง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ขึน้มา จงัหวะนีข้อกลบัมาคยุกบัตวัเองก่อน 
หรือชว่ยออกแบบ เก็บข้อมลู พวกนี ้ถ้าท าจริงๆ จะกลายเป็นวงจร 4 ชอ่งท่ีชวนคณุครูนัง่เขียนเม่ือเช้า เหมือน
ได้กลบัมาเช็คตวัเอง หลงัจากนี ้คณุครูจะน าไปท ากบัชัน้เรียน แล้วกลบัมาเช็คตวัเองอีก กระบวนการ และ
ผู้ เรียนวา่เป็นอยา่งไร 
 
สิทธิชัย: จากสิ่งท่ีเราท า ถ้าพดูถึงจากแง่มมุของการวิจยั เราได้เค้าโครงงานวิจยั เราได้หวัข้อวา่เราอยากจะท า
อะไร จะเก็บข้อมลูอย่างไร สิ่งท่ีอยากจะชวนท าตอ่ คือลองท าจริง แล้วเก็บหลกัฐานวา่เกิดเหตกุารณ์พวกนีใ้น
ห้องเรียนของเราจริงๆ ไมจ่ าเป็นต้องออกมาในรูปของรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ อยากใช้ค าวา่พฒันา
ตวัเองให้เข้าใกล้คณุคา่ท่ีเราให้ความส าคญัหรือยึดถือมากขึน้ อยากจะให้พวกเราได้แบง่ปันองค์ความรู้ท่ีพวก
เรากลัน่กรองตัง้แตเ่ช้าสูส่าธารณะสกัขยกัหนึง่ก่อน  
 
จิรวุฒ:ิ อยากจะเช็คพ่ีๆ น้องๆ สกัหน่อยว่า ถ้าคณุครูลองถามตวัเอง มีทา่นไหนท่ีคิดว่างานวิจยัเหมือนยาขม 
ผมอยากรู้วา่อะไรท่ีท าให้เป็นยาขม ในความรู้สกึของครู 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: ทกุคนมองวา่คือเร่ืองใหญ่ เราจะได้ยินคนเรียนป.โท บน่เสมอว่ายากๆ เราเลยมองวา่ยาก แล้ว
เวลาคนพดูให้เราฟัง ไมไ่ด้ใช้ทฤษฎี ยากอยูแ่ล้ว ยงัใช้ค าท่ียาก เลยดยูาก แตเ่ม่ือไหร่ท่ีเอาเร่ืองยากแปลเป็น
ภาษาง่ายๆ จะท าให้เรารู้สึกง่าย ก่อนหน้านี ้เรารู้สึกวา่งานวิจยัยาก และไมเ่คยเข้าใจ จนมาเจอกบัตวั ตอนท่ีไป
เรียนตลาดวิชา ห้องวิจยั ไมเ่คยมีความรู้เลย ตอนเรียน ป.ตรี อาจจะสอนแตไ่มไ่ด้เข้าเรียน วิจยัเชิงคณุภาพกบั
เชิงปริมาณตา่งกนัอย่างไร วนัแรกท่ีเรียน อาจารย์สอนเร่ืองวิจยัคณุภาพ ตอนนัง่รถตู้กลบับ้าน รู้สึกวา่สิ่งท่ีฉนั
เรียนเป็นแบบนี ้แล้วอาจารย์ใสอ่ะไรมาให้ฉนั มนัตีกนัในหวัข้างใน จนมาอีกวนัหนึง่ มาถามเขา มนัตา่งกนัโดย
สิน้เชิง ยงัตดิอยูท่ี่วา่ ถ้าท าวิจยัแบบท่ี อ.เป๊ียกให้เราท า แล้วจะแปลงไปเป็นข้อมลูในเชิงวิจยัอยา่งไร แตก่่อน
เข้าใจวา่จะต้องถอดจากข้อความท่ีเราเขียน แล้วตีความเป็นข้อความๆ ไป มองแคว่่า แล้วฉนัเขียนแบบนีจ้ะตี
เป็นตวัเลขอย่างไร คิดเสมอว่าวิจยัคือตวัเลข เป็นสถิต ิดร็อปแล้วดร็อปอีก เลยรู้สกึว่าวิจยัเป็นเร่ืองยากมากๆ 
แตต่อนนีเ้ข้าใจมากขึน้ และแยกแยกได้วา่วิจยัท่ีเราใช้ชีวิตประจ าวนัมีหลายอย่างหลายประเภท  
 
จิรวุฒ:ิ อยา่งเช้านี ้ใช้กระบวนการให้คณุครูนัง่ตอบค าถามตวัเอง แล้วเขียนออกมา นัน่เป็นเจตนาเดมิของเราท่ี
อยากให้คณุครูเขียนบนัทกึ เพราะตอนคณุครูท างานวิจยั ตวับนัทกึหลงัการสอนท่ีเขียนมาเร่ือยๆ เราจะท าให้
เห็นตวัเองเร่ือยๆ เห็นความเปล่ียนแปลงในชัน้เรียน เป็นความเปล่ียนแปลงของผู้ เรียน หลกัฐานตา่งๆ จะถกู
ร้อยเรียงเป็นเร่ืองเดียวกนั งานวิจยัท าให้ตวัเราเองพฒันา เตบิโต ขยายการเปล่ียนแปลงไปสูช่ัน้เรียนได้มาก
ยิ่งขึน้  

ก่อนหน้านี ้งานวิจยัมีจดุตัง้ต้นมาจากค าสัง่ และมีความหนกั เป็นภาระบางอยา่ง รวมถึงสิ่งท่ีเราถกู
สอนมา มี 1 2 3 มีแตต้่องๆๆๆๆ แตค่รัง้นี ้อยากให้คณุครูเห็นวา่ ไมต้่องเค้นให้เป็นงานวิจยั แตเ่ป็นเหมือนเพ่ือน
คนหนึง่ท่ีเราเก็บหลกัฐาน รวบรวม เอามาเขียน มีเพ่ือนคอยติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเราอยากจะเห็น และ
อยากจะไปให้ถึงผู้ เรียน ชว่ยอยูก่บัเรา เป็นกระจกสะท้อนให้เรา และกระจกสะท้อนให้ครูคนอ่ืนๆ เห็นด้วยว่า
การเปล่ียนแปลงเป็นไปได้จริงนะ ยิ่งเก็บหลกัฐาน ยิ่งเพิ่มความรู้สกึมัน่ใจ ภมูิใจ นัน่คือสิ่งท่ีตอบคณุคา่ของครู 
พอสง่ออกไปในลกัษณะของการวิจยั ครูคนอ่ืนก็จะเกิดภาวะฉกุคิดเหมือนท่ีคณุครูรู้สึกมาก่อน เกิดการตอ่ยอด
ได้  
 
สิทธิชัย: วนันี ้ไมอ่ยากให้เทคนิควิธีการใดๆ ในชว่งเช้าอีกแล้ว แม้จะเป็นเร่ืองวิจยัก็ตาม อยากให้รู้สึกวา่เป็น
การท างานภายในของพวกเรา และวางแผนการท างานตอ่ไปมากกวา่ แตเ่น่ืองจากคณุครูถามมา รู้สกึว่าถ้า
เคลียร์ให้ชดัขึน้อีกนิด พวกเราจะได้สบายใจขึน้ ถ้าเราแบง่งานวิจยัเป็นสามประเภท คือ วิจยัเชิงคณุภาพ เชิง
ปริมาณ และเชิงปฏิบตักิาร สิ่งท่ีผมก าลงัชวนคณุครูท าในโครงการคือวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน ลอง
ทบทวนนิดเดียว ท าไมเราการท าวิจยัเชิงทดลองและปริมาณถึงไมเ่หมาะสมท่ีครูจะท า เพราะวิจยัเชิงทดลอง
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และเชิงปริมาณต้องมีการควบคมุตวัแปร มีกลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ เพ่ือหาให้ได้ว่าตวัแปรท่ีเราสนใจมี
ผลกระทบตอ่การเรียนรู้ของเดก็จริงหรือเปลา่ ไมเ่หมาะกบัคนท่ีก าลงัท างานอยู่ เหมาะกบันกัวิชาการหรือ
นกัวิจยัภายนอกท่ีอยากจะเข้าไปหาทฤษฎีหรือทดสอบทฤษฎีอะไรบางอยา่ง ... แตไ่มไ่ด้เอือ้ให้เกิดการพฒันา
งานในชัน้เรียนจริงๆ  
 ถดัมา วิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่เป็นการเข้าไปหาความหมาย ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะในห้องเรียน 
การศกึษา หรือเร่ืองใดๆ ก็แล้วแต ่ตวัเราเองท่ีเป็นครูหน้าชัน้เรียน ก็มีความยากล าบากในการท า ขณะท่ีเรา
สอนอยู ่คงไมส่ามารถเก็บทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้ แล้วมาตีความ ให้ความหมายได้มากขนาดนัน้ เลยอาจจะไม่
เหมาะกบัการพฒันาตวัเองสกัเทา่ไหร่ 
 สิ่งท่ีเราท าได้ และเช่ือวา่ท าได้ดีด้วย คือวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีตอบโจทย์ในการพฒันางานของเรา ตอบ
โจทย์ในการพฒันาตวัเอง ให้เห็นคณุคา่ของตวัเอง เราในฐานะคนเป็นครู ต้องให้คณุคา่กบับางสิ่งบางอยา่งอยู่
แล้ว การเป็นครูไมใ่ชเ่พ่ือเลีย้งชีพอยา่งเดียว การท างานในแตล่ะวนัท่ีเราสามารถมีความสขุได้ มีคณุคา่
บางอย่างเกิดขึน้ แตเ่วลาท่ีเราท างานแล้วพบวา่สิ่งท่ีเราปฏิบตัอิยูไ่มต่อบโจทย์คณุคา่เหลา่นัน้ น่ีเป็นโจทย์วิจยั
เชิงปฏิบตักิารของเรา เราท าเร่ืองนีเ้ลย ท าอย่างไรก็ได้ให้การท างานทกุวนัของเราเข้าใกล้คณุคา่ท่ีเรายึดถือให้
มากขึน้ ผา่นการเอาวิธีการสอนไปใช้ การออกแบบเร่ืองราวการสอนไปใช้ แล้วรู้สกึวา่สามารถส่ือสารกบัคนอ่ืน
ได้ นัน่คือการวิจยัเพ่ือพฒันาตวัเราด้วย 
 อีกนิดหนึง่ เพ่ืออาจารย์จะได้มัน่ใจมากขึน้ มีหนงัสือเลม่หนึง่ของคณุหมอวิจยั พานิช เร่ือง วิจยัชัน้
เรียนเปลีย่นครู ผมมีโอกาสได้ไปชว่ยบรรณาธิการด้วย เป็นวิจยัเชิงปฏิบตักิารณ์ แล้วเวลาออกมาเป็นหนงัสือ
จะมีผลกระทบบางอยา่งเกิดขึน้ด้วยเสมอ ผมคดิวา่ในแวดวงการศกึษาเอง ในห้องเรียนเอง ผมเช่ือว่ามนัจะ
ได้รับการยอมรับมากขึน้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้เปา้หมายของงานวิจยั คงไมใ่ชเ่พ่ือไปขอต าแหนง่ทางวิชาการ แตเ่พ่ือให้
ตวัเราพฒันาการเรียนการสอนของตวัเราเองได้มากขึน้ จะได้สง่ตอ่ข้อมลูนีสู้ส่งัคมว่าเราก าลงัท าอะไร  
 มะโหนกชว่ยรวบรวมข้อมลูให้เห็นวา่แตล่ะค าถามตอบขัน้ตอนไหนของงานวิจยั เพ่ือให้พวกเราหยิบ
จบัเร่ืองนีไ้ปใช้ได้ดีขึน้ ค าถามแรก เราอยากจะเปล่ียนแปลงห้องเรียนของเราเป็นแบบไหน แล้วท าไปเพ่ืออะไร 
คือเรามองไปท่ีผู้ อ่ืน ค าถามท่ีสอง ตวัเราเป็นใคร ให้คณุคา่กบัอะไร ต้องการเรียนรู้อะไร มองเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงของครู สาม เราจะท าอะไรเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง เป็นการกระท าของครู แล้วสดุท้าย เราจะรู้
ได้อยา่งไรวา่นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง คือเก็บหลกัฐานการกระท า พฤตกิรรมของผู้ เรียน  

เราสร้างองค์ความรู้ของตวัเองได้ครับ  
 
จิรวุฒ:ิ เรามีแบบฝึกหดัสัน้ๆ ง่ายๆ อยากจะชวนคณุครูท า อาจจะเป็นชว่งพกัเท่ียง โดยเฉพาะท่ีบอกวา่เรา
สร้างองค์ความรู้ของตวัเองได้ อยากชวนคณุครูโพสตเ์ฟซบุ๊กถึงองค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการมาเข้าก่อการครูครัง้
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นี ้และคณุครูอยากจะแบง่ปัน อาจจะมาจากกระดาษท่ีคณุครูเขียนทัง้หมด สิ่งไหนท่ีเกิดกบัตวัเองและมีคณุคา่
อยากจะบอก ไมจ่ ากดัความสัน้ยาว ชวนคณุครูเขียนลงในเฟซบุ๊กและใส ่#วิจยัก่อการครู เพ่ือเป็นแบบฝึกหดัว่า
พอเราผา่นประสบการณ์มา เขียนบนัทกึ ท่ีชวนให้โพสต์ เพ่ือจะให้ลองดแูรงสัน่สะเทือนวา่ถ้าเราบอกสิ่งท่ีเรา
พบเจอ องค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้กบัเรา จะเกิดแรงสัน่สะเทือนอยา่งไรบ้าง 
 มีทางเลือกวา่จะลงใน wall ของตวัเองก็ได้ หรือถ้าไมอ่ยากบอกสาธารณะขนาดนัน้ ก็โพสต์ในกลุม่ #
วิจยัก่อการครู ความรู้ท่ีมีชีวิต 
 
สิทธิชัย: ตรงนีอ้าจจะเป็นพืน้ท่ีตอ่ยอด เร่ืองทางเทคนิคไมไ่ด้พดูเลย วิธีเขียน Fieldnotes วิธีการสงัเกต วิธีการ
ออกแบบ เราจะเอาไปคยุกนัตอ่ในเฟซบุ๊กส าหรับคนท่ีสนใจ แตถ้่าเอาแคห่วัใจ เร่ืองเล่าการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ตา่งๆ อยากให้ลองโพสต์หน้ากระดานของตวัเอง แล้วใส ่#วิจยัก่อการครู เป็นการเชิญชวนให้พวกเราท า
เร่ืองด้วยกนั เพ่ือจะสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ได้ 
 
พักเที่ยง 
12.010-13.10 น. 
 
จิรวุฒ:ิ ภาคบา่ย จะชวนคยุเร่ืองการก้าวตอ่ แตก่่อนอ่ืน มีเร่ืองท่ีเป็นอบุตัเิหต ุเกิดการเรียนรู้ Authentic 
learning ของพวกเราท่ีเราอยากจะเอามาแบง่ปัน คือภาคเช้า หลงัจากท่ีเสร็จกิจกรรม เรามาถ่ายรูปร่วมกนั พอ
แยกย้ายกนัไป ผมกบัอ.เป๊ียกคยุกนั  
 
สิทธิชัย: ตอนท าชว่งเช้า เหมือนมีอะไรขาดไปอยา่ง ว่าสิ่งท่ีเราส่ือสาร คณุครูเข้าใจวา่อยา่งไรบ้าง  
 
จิรวุฒ:ิ รู้สกึเหมือนเฟลๆ คยุกนัไปกนัมา พบวา่เม่ือเช้าเราลืมท าสิ่งหนึง่ท่ีส าคญัมาก คือให้คณุครูสะท้อนวา่
จากกิจกรรมเมื่อเช้า คณุครูได้อะไรบ้าง พอเราลืมท า reflection วา่ผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไร ผู้สอนก็เกิดความไม่
มัน่ใจขึน้มา วา่เม่ือเช้าครูเขาโอเคหรือเปลา่  
 
สิทธิชัย: เหมือนเรามองตาและสงัเกตคร่าวๆ แตส่ดุท้ายเราไมรู้่อยู่ดีวา่เกิดอะไรขึน้ 
 
จิรวุฒ:ิ เราเลยใช้วิธีเข้าไปถาม รวมถึงอ.เป๊ียกได้ไปพบคณุครูบางคนตอนทานอาหารกลางวนั ว่าเป็นอยา่งไร
บ้าง เลยอยากชวนคณุครูชว่ยสะท้อนว่า สิ่งท่ีคณุครูได้รับในภาคเช้า รู้สึกอยา่งไรบ้างเร่ืองการเช่ือมโยงกบั
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งานวิจยั แบบสัน้ๆ นะครับ เพ่ือพวกเราในทีมจะได้ไปท างานตอ่ ผมขอเช็คมวลก่อนแล้วกนันะครับ ใครรู้สึกวา่
กิจกรรมภาคเช้า อินหรือได้ประโยชน์บางอยา่ง ขอฟังสกันิดได้ไหมครับ สกัทา่นสองทา่น 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือเช้าท่ีพดูวา่สิ่งท่ีเราท าเช่ือมโยงกบังานวิจยัอยา่งไร ตวัเองตดิตามกลุม่วิจยัความรู้ท่ีมีชีวิต 
อ.เป๊ียกบอกว่า ฉากท่ีหนึง่ ตวัเองเขียนไป ต่ืนเต้นมาก แตฉ่ากท่ีสอง ไปอา่นก็เงียบกริบ ไมไ่ด้เขียน ฉากท่ีสาม 
เราไมไ่ด้เขียนตอ่ แล้วมีฉากท่ีส่ีมา ประเดน็คือค าถามในงานวิจยัแตล่ะฉากคือใชเ่ลยท่ีเราจะเอาไปเขียน 
ระหวา่งท่ีเราฟังไป ก็คดิไป เช่ือมโยงไป ในความรู้สกึของตวัเองตอนนัน้ คดิตาม เลยไมไ่ด้มีโอกาสเสนอออกมา 
มีความสงสยับางอย่างในใจเราอยู่ แล้วอาจารย์ถามวา่รู้ได้อย่างไรวา่ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง เลยเกิด
ประเดน็ว่า ต้องเป็นพฤตกิรรมหรือการกระท าของเราเห็นตอนคยุกบัเพ่ือน เราบอกวา่ถ้าเดก็มี reflection ด้วย
ทา่ทีอยา่งเปิดเผย กล้าคยุกบัเรา ถือวา่เปล่ียนแปลงหรือยงั เหมือนเขาภาคภมูิใจ เพราะเวลาคยุกบัครูจะหลบ
ตา เขาจะไมมี่ความภาคภมูิใจ เม่ือวานมีประเดน็ในห้องเรียนของเรา สอนเร่ืองข้าว มีเดก็คนหนึง่บอกว่า ผม
รู้สกึวา่จดุนีคื้อสิ่งท่ีผมอยากรู้ แตค่รูไมไ่ด้ขยีต้อ่ ครูพาไปเร่ืองอ่ืน เลยรู้สกึว่าถ้ามีการเอาประเดน็บริบทในชมุชน
ไปชวนเรียนรู้ด้วยกนั แล้วเด็กเกิดการริเร่ิม อยากจะสร้างอะไรสกัอย่าง แล้วเขามาคยุกบัเรา ผมอยากชวนน้อง
ท าสิ่งนี ้เราคดิว่าถ้ามีเดก็สกัคนแบบนีท้ าอะไรแบบนีเ้พ่ือตวัเขาและชมุชน นา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดั แต่
วา่เกิดค าถามวา่ฉนัสอนคณิตศาสตร์ เดก็ท าโครงการขยะแล้วจะไปตอบโจทย์ฉนัอยา่งไร 
 
จิรวุฒ:ิ นอกจากหลกัฐานจะชว่ยบอกวา่เขาได้เรียนรู้อะไร สอดคล้องกบัสิ่งท่ีเราตัง้ใจไหม เรายงัสามารถรู้
เพิ่มเตมิอีกวา่เขาอยากรู้อะไรตอ่ เพ่ือให้เรามีข้อมลูเอาไปพฒันา 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนท่ีฟังเม่ือเช้า อ.เป๊ียกบอกว่าถ้างานท่ีเราท าเข้าใจคณุคา่ท่ีเรายดึถือ แอบสงสยัวา่ถ้าเข้า
ใกล้แล้วจะเป็นอยา่งไร เลยตัง้ค าถามอาจารย์ไป อยากจะได้ค าตอบคะ่ 
 
สิทธิชัย: ถ้าเราเข้าใกล้สิ่งนัน้ จะเกิดอะไรขึน้ ผมมองเร่ืองนีไ้ด้หลายด้าน ถ้าเกิดกบัตวัเราเอง สิ่งท่ีเราอยากได้
คืองานท่ีเราท าอยูมี่คณุคา่ เราจะรู้สกึวา่ตวัเรามีคณุคา่มากขึน้ ซึง่เป็นสิ่งส าคญัของการเป็นครู การท างานท่ีเรา
รู้สกึวา่มีคณุคา่มีประโยชน์ ท าให้เรามีพลงัท่ีจะตอ่สู้อปุสรรคตา่งๆ ท่ีเข้ามาท้าทายเราเสมอ อยา่งท่ีสองท่ีเราจะ
ได้แน่ๆ  คณุคา่ท่ีเราให้กบัการเรียนการสอนคือตวัผู้ เรียนอยูแ่ล้ว วนัหนึง่ ผมเช่ือว่าเวลาเราท างานไปแล้วลืมนกึ
ถึง เราไปท างานตามระบบของโรงเรียน ลืมไปวา่เราให้คณุคา่กบัอะไร เราท าไปตามชีวิตประจ าวนั เราไมเ่คยตัง้
ค าถามวา่สิ่งท่ีเราท าอยู่ทกุวนันีมี้คณุคา่อะไรหรือเปล่า ถ้าเราตัง้ค าถามและเปล่ียนแปลงมนั มนัจะตอบโจทย์
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ชีวิตเราได้วา่สิ่งท่ีเราท าอยูมี่ความหมาย เป็นค าตอบสัน้ๆ แตผ่มเช่ือวา่ยงัมีอยา่งอ่ืนเกิดขึน้อีกถ้าเราท าอะไร
ตามสิ่งท่ีเราให้คณุคา่ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: มีค าถามตอ่ ท่ีพอเรารู้วา่เรายึดถืออะไร ท าให้เราเข้าใกล้หรือไปตอบความต้องการลกึๆ ของ
เรา หรือคณุคา่การเกิดมาของเรา แล้วเวลาเราสอนเดก็ เราก็อยากสอนสิ่งนีใ้ห้กบัเด็ก ถามวา่แล้วใชไ่หมท่ีให้
เราสอนจากความเป็น Being ของตวัเอง การสอนแบบนีท้ าให้เรารู้สึกวา่มีอิสระมากขึน้ท่ีเราจะคิด จะท า หรือ
จดักระบวนการอะไรให้กบัเด็ก มีวิธีการมากมายเลย เพราะเปา้หมายเราชดั แล้ววิชาของเราเหมือนเคร่ืองมือ
หนึง่เทา่นัน้ท่ีเราอยากจะบอกสิ่งนี ้แล้วเราเช่ือวา่เขาไมไ่ด้ผิดท่ีเขาจะยึดถือสิ่งท่ีตา่งจากกเรา วิธีการถึงได้ตา่ง
ออกไป ถ้าเราเข้าใจได้วา่สิ่งท่ีเราท าตอบโจทย์อะไร จะท าให้เราจะเคารพได้วา่ สิ่งท่ีคนอ่ืนท า ก็ตอบโจทย์ของ
เขาเหมือนกนั จะชว่ยลดความขดัแย้ง และไมท่ าให้เรารู้สึกอดึอดั เป็นอิสระมากขึน้ 
 
สิทธิชัย: เป็นค าถามท่ีไมต้่องการค าตอบ ชดัเจน เน่ืองจากได้คยุกบัครูน า้วา่วนันีเ้ราคยุเร่ืองวิจยัชัน้เรียน แต่
เราคยุเร่ืองแนวคดิ เปา้หมายท่ีเราจะไป และการท างานตอ่ แตเ่รายงัไมไ่ด้พดูเร่ืองเทคนิควิธีการ ยงัไมล่องท า
จริงๆ วา่จะเก็บข้อมลูจากผู้ เรียนอยา่งไร จะเอาข้อมลูมาวิเคราะห์อยา่งไร จริงๆ เราคิดวา่วนันีเ้ราจะเอาเร่ืองนี ้
ไหม แตข่อยกไว้ก่อนดีกว่า อยากจะเชิญชวนคนท่ีสนใจอยากจะหาวิธีการ หรือเทคนิคการเก็บข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมลู หรือเขียนบทความวิชาการท่ีเกิดจากการวิจยัของเรา จะท าอย่างไร เลยคดิว่าขอนดัเลยวา่ถ้า
ใครสนใจ ไมต้่องมีโครงการอะไร สกัวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ณ อาคารคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ. ผมจะไปจอง
ห้องให้ 
 
จิรวุฒ:ิ เราตัง้วนัท่ี 10 พฤศจิกายน เป็นตุ๊กตาเอาไว้ก่อน แล้วใครสนใจมาลงช่ือไว้ เราตอ่จิ๊กซอว์เป็นภาพ
พอสมควร ตัง้แตก่ารออกแบบการเรียนรู้ในห้องของเรา และเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยให้การเรียนรู้ตอ่เน่ืองไป ชว่ง
สดุท้าย เราจะมาคยุกนัวา่การเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สองสามวนันีเ้ราจะได้เห็นพืน้ท่ีการเรียนรู้อีก
แบบหนึง่ท่ีเรามาได้แลกเปล่ียนกนั เกิดพลงับางอยา่ง อยากจะชวนคยุตอ่วา่ การเคล่ือนไปข้างหน้าตอ่กบั
โครงการก่อการครู ว่าสเต็ปตอ่จากนีไ้ป จะท าอยา่งไรกนัดี  
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พฤหัส: ชว่งตอ่ไป เป็นเร่ืองส าคญัมากๆ อยากจะตอ่ว่าสิ่งท่ีคณุครูทกุคนท าแล้วเกิดการเปล่ียนแปลงใน
ห้องเรียน ตวัเราเองและผู้ เรียนของเรา เป็นหวัใจส าคญัมากท่ีจะสร้างแรงกระเพ่ือนให้กบัเพ่ือนครูจ านวนไม่
น้อย บางทีเราคิดวา่การท าในห้องเรียนเล็กๆ ของเราอาจจะไมไ่ด้มีผลอะไรมาก แตห่ลายคนจะพบวา่เราอาจ
ได้รับแรงบนัดาลใจบางอยา่งจากการท่ีเพ่ือนของเราโพสต์ในยทูบู อาจจะได้แนวทาง การวางใจ ก าลงัคิดเร่ืองนี ้
อยูแ่ตค่ิดไมต่ก แล้วมีเพ่ือนบางคนเขามาในจงัหวะท่ีเหมาะสม หรือจกัรวาลจดัสรร ให้ค าตอบหรือคล่ีคลาย
ปริศนาในใจ แล้วสวา่งวาบ  

ผมอยากจะเชิญชวนครูทกุคนกล้าท่ีจะส่ือสารสิ่งท่ีพวกเราท า ไมใ่ชก่ารเอายศเอาต าแหนง่ หรือ
โฆษณาตวัเอง แตป่ลายทางอยูท่ี่ลกูศษิย์ของเรา เราก าลงัมีเปา้หมายเพ่ือเปล่ียนแปลงการศกึษา การมาพบกนั
ในก่อการครู สิ่งส าคญัอาจจะไมใ่ชเ่ร่ืองกระบวนการท่ีท าให้เราได้เทคนิคใหม่ๆ  เอาไปใช้ แตห่วัใจส าคญัคือท า
ให้เกิดอิสรภาพในใจ ถ้าเราตระหนกัได้ว่า เราเป็นตวัของตวัเอง เรามีพลงัด้านใน มีความมัน่คง เม่ือเช้ามีคณุครู
ใช้ความว่าความมัน่คงภายใน ส าคญัมากท่ีสดุ เพราะจะสร้างแรงกระเพ่ือม สง่ตอ่ให้เพ่ือนได้  

ผมขอย า้ว่า โครงการก่อการครูไมใ่ชก่ารฝึกอบรมครู เราเป็นขบวนการท่ีก าลงัจะสร้างการเปล่ียนแปลง
การศกึษา สิ่งท่ีพวกเราท า ต้องไปให้พ้นจากการเป็นโครงการฝึกอบรม การส่ือสารเป็นมิตหินึง่ท่ีส าคญัมากท่ีจะ
สร้างแรงกระเพ่ือนนี ้ท่ีสดุแล้วเราจะเก็บกรณีศกึษาท่ีเกิดขึน้จริง ท่ีเป็นรูปธรรม มีหลายคนบอกวา่ไมต้่องก่นดา่
ความมือ จดุตะเกียงดีกวา่ ถ้าเราเก็บบนัทึกรวบรวมงานวิจยัท่ีอยูใ่นห้องเรียนสกั 500 งานวิจยัท่ีเกิดจริงๆ จาก
ปฏิบตัิการของคณุครูในห้องเรียน แล้วคอ่ยกระจายแสงและเช่ือมโยงแสงเข้ามาให้สว่างมากขึน้ น่ีคือค าตอบวา่
เราไมต้่องไปก่นดา่เขาก็ได้ แตเ่ราลงมือท าให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรม 
 เกิดขึน้และใช้ประโยชน์จริงๆ ต้อง เราต้องให้ความส าคญักบักระบวนการส่ือสาร การโพสต์ในกลุม่
อาจจะชว่ยได้ระดบัหนึง่ แตก่ารโพสต์ในท่ีสาธารณะจะสร้างแรงกระเพ่ือมได้มากขึน้ 
 ชว่งสดุท้าย ก่อการครูไมไ่ด้เกิดขึน้ได้ด้วยทีมวิทยากร แตเ่ราอยากให้เป็นพืน้ท่ีของทกุคน กลัยาณมิตร 
พ่ีน้องได้มามีสว่นร่วมเตมิเต็มและออกแบบการเดนิทางไปด้วยกนั ผมลองชวนเพ่ือนๆ จินตนาการถึงก้าวตอ่ไป
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ท่ีเราอยากจะเดินทางไปด้วยกนัวา่ เรามีข้อเสนอแนะอะไร อาจจะลองคยุกนัด ูอาจจะไมใ่ชข้่อสรุป เราจะเก็บ
ข้อมลูเพื่อให้ทีมกลางเอาข้อมลูเหลา่นีไ้ปพฒันา แล้วออกมาเป็นแนวทางบางอยา่ง แล้วเราจะกลบัมาคยุกนัอีก
ครัง้ในโมดลูหน้า เป็นการออกแบบร่วมกนัของพวกเราทกุคนท่ีเป็นสมาชิกชมุชนนี ้ 
 อยากชวนพวกเราให้กลบัไปกลุม่ยอ่ย จดักนัเอง คยุกนัวา่การเคล่ือนไหวของเราเกิดขึน้แล้วตามท่ีตา่งๆ 
ลกัษณะเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีสวยงาม อยากให้กลบัไปรวมกนัเป็นจงัหวดัใกล้เคียงกนั หรือตามความสบายใจ คยุกนั
ในสองโจทย์  
 หนึง่ เราอยากเห็นก่อการครูในปีสองออกมาเป็นอยา่งไร อยากให้มีอะไรบ้าง อาจมีข้อเสนอท่ีชดัเจน
และเป็นไอเดียท่ีดีขึน้ได้ในปีสอง 
 สอง เราจะขยายผลไอเดียของก่อการครูในพืน้ท่ีของเราอย่างไรได้บ้าง นอกจากพวกเรา 80 คนท่ีมา
เรียนรู้ร่วมกนัได้แล้ว เราจะสร้างแนวร่วม สร้างกระบวนการ สร้างคนท่ีสนใจแนวทางนีเ้พิ่มขึน้อีกได้อยา่งไร  

ลองแบง่กลุม่ไมต้่องใหญ่นกั คยุกนัสกั 20 นาที  
 
 (จบักลุม่ตามความสนใจ – 40 นาที) 

 

  
 
 ขอให้วางมือก่อนสกัครู่ เชิญวิทยากรทกุทา่นมาด้านหน้า เราจะรับฟังข้อเสนอของเพ่ือนๆ เรา เป็น
ข้อเสนอท่ีพวกเราชว่ยกนัจินตนาการอยากจะขบัเคล่ือนตอ่ไปอยา่งไร อาจจะยงัไมใ่ชข้่อสรุปเสียทีเดียว พวก
เราจะน าข้อมลูเหล่านีไ้ปคยุกนั วา่จะพฒันาตอ่ไปเป็นปีท่ีสอง แล้วเอากลบัไปคยุกนัโมดลูหน้าตอ่ไป เราอาจจะ
ไมมี่เวลาฟังข้อเสนอทัง้หมด อาจจะเลือกประเด็นส าคญัสกั 1-2 ประเดน็ เน่ืองจากเวลามีจ ากดั  
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: ข้อแรก เราอยากจะให้ครูรุ่นหนึง่ กบัรุ่นสอง ได้ท างานร่วมกนั จะได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และมีเวทีให้พวกเราได้ relearning ความรู้ แบง่ปันความรู้ และทบทวนความรู้ไปด้วย ข้อสอง เราจะไปสร้าง
เครือข่ายกบัหนว่ยงานอ่ืนท่ีเรารู้จกั ไมว่า่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั นิสิตนกัศกึษา ซึง่ในศรีสะเกษมีเยอะ
มาก ครูรุ่นตอ่ไป ทัง้สกอ. สพฐ. เราจะเอามาร่วมโครงการให้หมด และเราจะจดังานอีเวนต์ของเรา เพ่ือให้มี
พืน้ท่ีปลอ่ยของ และสร้างกิจกรรม relearn ให้กบัพวกเรา นอกจากนี ้เราจะดงึครูในจงัหวดัท่ีเราเห็นวา่เขาควร
จะได้รับโอกาส เชน่ เดียวกบัท่ีพวกเราได้ให้มาร่วมกิจกรรมนีด้้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ข้อแรก ในโครงการปีท่ีสอง รุ่นหนึง่อยากจะมีบทบาทด้วย อยากมาชว่ยให้ขยายวงออกไป 
อยากให้มีพืน้ท่ีให้พวกเราเข้ามามีสว่นร่วม อาจจะให้รุ่นสองมาแชร์กบัเรา เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเตมิ และได้
เคร่ืองมือเพิ่มขึน้ ข้อสอง ตอนนีมี้นนทบรีุ อยธุยา สมทุรปราการ เรามองวา่พืน้ท่ีของเรากระจดักระจาย คณุครู
คอ่นข้างถกูคาดหวงัในเร่ืองของผลสมัฤทธ์ิ เหมือนเราอยากจะมีพืน้ท่ีให้เราเอาห้องเรียนมาคยุกนัมากขึน้ โดย
เร่ิมต้นอาจจะแค ่4-5 คน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและชานเมือง มารวมกลุม่กนัก่อน แล้วเอางานมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั คอ่ยๆ เตบิโตทีละนิด แล้วติด #ก่อการครู หรือพนัธมิตรการศกึษาอ่ืนๆ รู้จกัเราบ้าง จนวนั
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หนึง่เร่ิมมีคนเร่ิมมองเห็นว่า มีพืน้ท่ีปลอดภยัของเขาท่ีมาคยุกนัได้ จะได้ขยายวงขึน้ แล้วเราอาจจะจดัเวิร์กช็อป
หรืออะไรคอ่ยวา่กนั  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ข้อแรก เน่ืองจากจะมีข้อจ ากดัของคณุสมบตัิบางอย่างในการเข้ามาร่วมโครงการก่อการครูใน
รุ่นแรก อยากให้เปิดเร่ืองอาย ุคือ 22-59 ปี ไปเลยก็ได้ แตถ้่าเขามีใจอยากจะเปล่ียนแปลง บางครัง้อายก็ุไมใ่ช่
เร่ืองส าคญั และอยากให้เปิดไปท่ีอาจารย์มธัยมและอาชีวะด้วย ประสบการณ์การสอนสองปี ผมมองว่าปีท่ีสอง 
คนจะมาสมคัรเยอะมากๆ หลงัจากท่ีเขาเร่ิมรู้แล้ววา่โครงการก่อการครูเป็นอยา่งไร และพวกเราไปขายของ 
เร่ืองการคดัเลือก เน่ืองจากบางคนอาจจะไมไ่ด้เขียนเรียงความเอง อยากให้มีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ เห็น
แนวคิด เพ่ือจะได้คนท่ีมีใจอยากจะเปล่ียนแปลงจริงๆ เข้ามา  

ส าหรับการท างานของโครงการปีท่ีสอง มองเป็นแตล่ะโมดลู อยา่งแรกเร่ืองเวลา อยากให้โมดลูหนึง่ 
เร่ิมเดือนเมษายน ซึง่เป็นชว่งท่ีครูปิดเทอมใหญ่ สว่นโมดลูสอง อยากให้จดัตอ่เลย อาจเป็นสงกรานต์ถึงก่อน
เปิดเทอมหนึง่ แตจ่ านวนตลาดวิชา สว่นของโควตาของแกนน าก่อการครู อยากให้มีสกั 4-5 วิชา แล้วให้เลือก
สองวิชา เอาแบบก าหนดวนัไปเลยวา่ไมย่บุแน่ๆ  อยา่งไรครูทกุคนได้เลือกสองในห้าวิชาหลกัๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ี
ครูจะได้เอาไปใช้แน่ๆ  แตถ้่าตลาดวิชาอ่ืนๆ ท่ีคิดวา่ขายได้ มีคนนอกมาเรียน มีตา่งหากได้ จริงๆ คอร์สงานวิจยั
อาจจะเป็นหนึง่ในห้าท่ีเลือกได้ ในโมดลูสาม ควรจะจดัสกักลางๆ เดือนตลุาคม ไมอ่ยู่ในชว่งเปิดเทอม ในส่วน 
Authentic Learning อยากจะได้เวลาเรียนและหาโจทย์กนัในคร่ึงวนัเช้า แล้วคร่ึงบา่ยคอ่ยสอน อยากจะได้
เวลาเพิ่มประมาณ 50 นาที เหมือนคาบจริงๆ หนึง่คาบ จะได้มีเวลาสอนมากขึน้ มีเวลาคอมเมนต์มากขึน้ และ
ได้เวลาแบง่ปันกนัในแตล่ะห้อง สว่นกลางอาจจะถ่ายวิดีโอในห้องอ่ืนๆ มาให้เห็นตวัอยา่ง เพราะเราอาจจะไม่
เคยเห็นการสอนแบบนี ้
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เราจะหาแนวร่วมได้อยา่งไร หนึง่ ไมว่า่จะท าอะไร ไปเลา่ให้เขาฟัง ท าให้เขาเห็น ประเดน็
ส าคญัคือ ... สว่นจะไปขยายอยา่งไร หลงัจากท าเป็นรูปธรรมท่ีส าเร็จแล้ว จะไปสร้างสิ่งท่ีกลุม่หนึง่กลุม่สองพดู
มาแล้ว แตไ่ด้ความคิดมาจากเม่ือวานเลยวา่ เชิญเจ้าท่ีมา หรือท าให้เจ้าท่ีมาเป็นพวกของเราให้ได้ มีน้องบอก
วา่เขาอยากท าอยากเปล่ียน แตเ่ขาไมก่ล้า เขากลวัเจ้าท่ี ถ้าเราสามารถท าให้พวกเขามาเป็นพวกเราได้ 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร เราไมมี่สิทธ์ิให้เธอมาบงัคบัเขา เขาเราให้เคร่ืองมือของเรากลายๆ ผู้บริหารจะมีวิธีของ
เขา เราแคบ่ริหารผู้บริหารอีกที 
 สว่นการขายของ ประชาสมัพนัธ์ทกุชอ่งทางเหมือนท่ีเพ่ือนๆ ได้ท า แตส่ิ่งส าคญัคือ อะไรท่ีส าเร็จเป็น
รูปธรรมแล้ว แชร์ # เข้าไป แล้วเราเช่ือว่ามนัต้องได้  
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ผู้เข้ำร่วมชำย: อีกเคร่ืองมือหนึง่คือ การเชิญคนท่ีท างานด้านการศกึษาท่ีไมใ่ชค่รูแล้วมาเจอกนั เผ่ือเราจะ
สามารถท าอะไรร่วมกบัเขาได้บ้าง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: กลุม่ของเรามีสว่นท่ีเหมือนกนัอยู ่รุ่นหนึ่ง อยากร่วมกิจกรรมกบัรุ่นสอง ตลาดวิชาท่ีเปิดให้รุ่น
สองได้เข้า รุ่นหนึง่อยากเข้าเหมือนกนั เพราะแตล่ะหลกัสตูรนา่สนใจ อยากให้โครงการตอ่เน่ืองและยัง่ยืนไป
เร่ือยๆ ท่ีส าคญัคือ เราอยากให้หลกัสตูรในตลาดวิชา สามารถรับรองชัว่โมงอบรมได้เหมือนครุุพฒันา และให้
เจ้าท่ีมามีสว่นร่วม เปิดโอกาสให้ผู้บริหารรับรู้รับฟังวา่เราก าลงัท าอะไรกนัอยู่ และจดุส าคญัคือ ก่อการครูสญัจร 
อยากให้มีโอกาสไปทางภมูิภาค เชน่ ไปทางเหนือ เราจะให้เพ่ือนพ้องน้องพี่ทางเหนือเป็นแมง่าน แล้วเกณฑ์คน
มา เราเช่ือว่าถ้าเราเอาของไปขายถึงหน้าบ้าน อยา่งน้อยเขาต้องเปิดประตหูน้าตา่งออกมาดู แทนท่ีจะเขามา
ซือ้ท่ีห้างสรรพสินค้า เขาอาจจะไมม่า 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กลุม่เรามองการขยายเครือขา่ยเป็นสามประเดน็ หนึง่ ใช้ชมุชนการเรียนรู้ PLC อาจเร่ิมจากครู
กลุม่สาระเอง แล้วอาจจะขยายจากพืน้ท่ีในห้องเรียน มาออกแบบเร่ืองการถอดบทเรียน แล้วแชร์ลงพืน้ท่ี
สาธารณะ สอง เร่ือง Lesson study เราจะรวบรวมเทคนิควิธีการ และเร่ือง Open classroom ให้คนสนใจท่ี
ไมไ่ด้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการก่อการครูตามท่ีตา่งๆ เข้ามาเรียนรู้ ซึง่จะเช่ือมโยงกบัก่อการครูสญัจร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: Lesson study อาจจะเป็นเก่ียวกบับทเรียนท่ีไมใ่ชน่ิเทศการสอน แตเ่ป็นการรวบรวมเทคนิค
วิธีการ คล้ายๆ Team Teaching ท่ีเราท า แตใ่นโมดลู 3.2 อาจจะ Open class ให้กบัคนภายนอกหรือคนอ่ืนๆ 
มาด้วยหรือเปลา่ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เร่ือง Open class อยา่งเวลาเราไปจดั เราจะเอานกัเรียนมาทดลองสอนจริงๆ เอากลุม่ก่อการ
ครูร่วมกนัวางแผนแล้วไปทดลองสอนนกัเรียนในสถานท่ีหนึง่ โดยการสญัจรไปแตล่ะภาค เราขอนกัเรียนจาก
โรงเรียนหนึง่ แล้วสอน ให้ครูแตล่ะโรงเรียนเข้ามาด ูเขาจะได้เห็นเทคนิควา่ก่อการครูเป็นอยา่งไร มีการพฒันา
ไปมากน้อยแคไ่หน อาจจะท าเป็นนิตยสารหรือแมกกาซีน รวบรวมเทคนิคของครูแตล่ะคน ว่าเขามีวิธีการสอน
อยา่งไร ได้ผลอยา่งไร เป็นขัน้เป็นตอนไป 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กลุม่เราไมไ่ด้คิดเชิงรูปธรรมมากวา่เราจะไปแผข่ยายสร้างเครือขา่ยอยา่งไร เพราะเราเช่ือว่าทกุ
คนท่ีมาก่อการครูจะมีแนวทางของตวัเองท่ีจะน าไปท าอยู่แล้ว แตส่ิ่งท่ีเราอยากจะให้เป็นจดุแข็งเลยของการท า
ก่อการครู คือเราจะมาสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนัให้เกิดขึน้จริงๆ ในระบบการศกึษาไทย เราอยากสร้าง
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คนท่ีตระหนกัวา่ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้ ให้มองวา่คือการเรียนรู้ร่วมกนั ส่วนตวัอยากจะมองวา่ก่อการครูเปรียบ
เหมือนศาสนาหนึง่ เรานบัถือศาสนาก่อการครู แล้วเอาศาสนาก่อการครูไปเผยแพร่หลกัธรรมค าสอนท่ีได้จาก
การอบรม หลกัธรรมหนึง่ท่ีเรายดึมัน่คือวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนั แล้วองค์กรก่อการครูของเราจะแข็งแกร่ง
ขึน้ได้ เม่ือมีการเสริมพลงัให้คณุครูกล้าท า ตรงไหนก็ได้ในห้องเรียน ไมต้่องเอาแล้วตวัชีว้ดั เลิกเถอะ เดก็จะ
ตายอยูแ่ล้ว หรืออาจจะกล้าท านอกห้องเรียน ออกไปส่ือสารกบัสงัคม ท าอะไรก็ได้ แตข่อให้ยดึมัน่วา่น่ีคือ
วฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนั เราเช่ือวา่ถ้าเราเรียนรู้ร่วมกนั จะเกิดการศกึษาท่ีดีขึน้ได้ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ก่อการครูปีตอ่ไป เรามองสองแง่มมุ ประเดน็หนึง่คืออยากจะให้ก่อการครูปี 2 ยงัคงเป็นครูรุ่น
ท่ีหนึง่ มาเดนิตอ่ก่อ เพราะยงัมีบางอยา่งในเร่ืองผลงานเชิงประจกัษ์ท่ีเราอาจจะยงัไมเ่ห็นในครูรุ่นนี ้ว่าจะ
เกิดขึน้ได้จริงไหม มีศกัยภาพจริงๆ หรือเปล่า และอยากจะให้ครูในรุ่นท่ีหนึง่ มีผลงานในเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถ
พิสจูน์ได้จริงๆ โดยไมไ่ด้มุง่แคเ่ดก็เอาไปใช้ในชีวิตจริง แตย่งัคงตอบโจทย์เกณฑ์การประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน
ด้วย เพราะสิ่งท่ีเราจะส่ือสารไปสูส่งัคมภายนอก เราเหมือนคนกลุม่หนึง่ท่ีก าลงัท าบางอยา่ง และคนข้างนอก
อาจจะไมเ่ข้าใจสิ่งท่ีเราท า ถ้าเราไปไมถ่ึงไม้บรรทดัท่ีเขาวางไว้ สิ่งท่ีเราท าอาจจะไมส่ง่ผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขึน้ แตถ้่าเราพาเดก็ไปได้ไกลกวา่ และได้ไม้บรรทดันัน้ด้วย คนข้างนอกจะรับฟังเราด้วย แล้วเรา
อาจจะน าพาการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง  

สอง อยากให้มีการร่วมมือกนัระหวา่งครูรุ่นท่ีหนึง่กบัสอง ท่ีจะมาท ากิจกรรมร่วมกนัในโมดลูท่ี 4 เป็น
เพ่ือนและแบง่ปันเรียนรู้กนั 
 สว่นเร่ืองการขยายวงกว้าง มีเร่ืองการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะสง่ผลสะเทือนกบัหลายๆ คน เรา
เป็นเพ่ือนกบัครูในโรงเรียนผ่านเฟซบุ๊ก บางทีเราเจอกนัในโรงเรียน ไมมี่เวลาพดูคยุกนั แต่การท าหรือเสนอ
ผลงานเป็นชอ่งทางท่ีง่าย รวดเร็ว และสามารถดงึดดูให้เขาเข้ามาอ่านได้ อาจเพิ่มรูปภาพกิจกรรมและค า
บรรยายสัน้ๆ อาจจะเป็นการจดุประเดน็ให้เขาเข้ามาหามาพดูคยุกบัเรา อาจจะจดัเวิร์กช็อปกบัครูในโรงเรียน
ของครูก่อการรุ่นท่ีหนึง่ แล้วขยายออกไปเร่ือยๆ  
 อยากจะเขียนหนงัสือประสบการณ์จริง และ #ครูก่อการ ขายในงานหนงัสือปี 2562 มีคนอยากจะท า 
เราก็รอติดตามชม 
 อยากให้ครูรุ่นท่ีหนึง่ มีโควตาในการเข้ามาเป็นรุ่นท่ีสอง ด้วย เพ่ือจะสร้างความเช่ือมโยงให้เพ่ือนเรา
เข้มแข็งมากขึน้ และเราจะสามารถท างานได้มากขึน้ด้วย  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สิ่งหนึง่ท่ีเราพบระหวา่งการเข้าร่วมตัง้แตโ่มดลู 1-3 คือกระบวนการตา่งๆ ท่ีเราออกแบบเป็น
เชิงทกัษะชีวิต และสงัคมวิทยาเยอะ ท าให้เกิดปัญหากบัคณุครูท่ีสอนเป็นรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ วา่สดุท้ายเขาจะปรับใช้อยา่งไร อยากให้เพิ่มต้นแบบกระบวนการเฉพาะกลุม่มากขึน้ เพ่ือให้ผู้ อ่ืน
จะได้มาศกึษาเรียนรู้ด้วย และเป็นการให้มมุมองท่ีแตกตา่ง เพ่ือน าไปใช้ได้จริง พิสจูน์ได้และวดัได้ สดุท้าย เรา
อยากจะให้นกัเรียนมีความสขุ อยูร่่วมกบัสงัคมได้ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องการจะท าอะไร
นอกจากดีตอ่เรา ดีตอ่เด็ก ต้องดีตอ่สงัคมและ ดีตอ่อนาคตของเดก็ของเราด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: การประชาสมัพนัธ์อยา่งหนึง่ท่ีนา่จะได้ผล ถ้าผมมีเสือ้ก่อการครูมาสกัตวั ตอนผมมาโมดลูหนึง่ 
ผมใสเ่สือ้ครูบ้านนอก ผมเช่ือวา่หลายคนสงสยัวา่มนัคืออะไร ถ้าเรามีเสือ้สกัตวั ต้องมีคนถามว่าคืออะไร เป็น
การประชาสมัพนัธ์ท่ีกว้างได้  

อีกอยา่งหนึง่คือ ก่อการกบัผู้บริหาร ถ้าเราท าเฉพาะครู เรามีผู้น าหนึง่คน แตถ้่าก่อการครูสามารถจดั 
กิจกรรมระดบัผู้บริหารโรงเรียนหรือศกึษานิเทศก์ได้ จะไปได้ไกลมาก เพราะคนเหล่านีค้มุคนในโรงเรียนได้ด้วย 
จะขยายวงกว้างได้เร็วขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ส าหรับก่อการครูปีสอง เหมือนกบัการท่ีผมสมคัรเข้ามา ผมเห็นจากเพจ ถ้าไมเ่ลน่อินเทอร์เน็ต 
เราจะไมรู้่จกัชอ่งทาง ผมคิดวา่ปีสอง เราอาจจะออกสปอตโฆษณาสัน้ๆ 1-2 นาที เพ่ือจะเชิญชวนวา่เราได้ท า
อะไรไปแล้ว เหมือนส่ือไปเรียกวิญญาณ หรือเรียกครูทา่นอ่ืนท่ีอยากจะเปล่ียนแปลงตวัเองเหมือนกบัเราเข้ามา  
 อีกสิ่งหนึง่ท่ีได้ไอเดียจากเม่ือวานคือหนงัสือรุ่น เราจะท าเป็นการ์ดรุ่น แตล่ะคนเป็นการ์ดหนึง่ เม่ือเรา
รู้สกึท้อใจ ไมมี่ก าลงัใจในแตล่ะวนั เราจะหยิบการ์ดขึน้มา เพ่ือนคนนัน้มีไอเดียในการจดักิจกรรมอะไร ใช้เลย 
 ในสว่นของเราท่ีไปท างานในแตล่ะภมูิภาค อยากให้เขียนมาท่ีสว่นกลาง และอยากให้สว่นกลาง
ชว่ยเหลืองบประมาณบางสว่น เพราะถ้าทกุคนเขียนโครงการเข้ามา อย่างน้อยเพ่ือไปตอบโจทย์ 5 พนั เราจะมี
ตวัเลขวา่ มีคนมาขอชว่ยเหลือประมาณก่ีคน  

สว่นงบประมาณเราจะเอามาจากการขายเสือ้ การรับบริจาคจากรุ่นหนึง่ กลุม่ท่ีแล้ว บอกวา่เรามีความ
เช่ือร่วมกนั ต้องเปล่ียนเป็นเงิน ผมได้ฟังหลายๆ คนบอกว่าเราใช้ทนุสว่นตวัในการจดั ผมรู้สกึช่ืนชม แตค่งจะ
เป็นค าถามวา่ ถ้าพวกเราเป็นรุ่น 1 เราจะชว่ยรุ่นน้องตอ่ เราหาชอ่งทางบริจาคร่วมกนัอยา่งไร 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ก่อการครูปีสอง ควรจะท าเป็นหลายๆ เวอร์ชัน่ เชน่ หนึง่ ก่อการครูเฉพาะผู้บริหาร เพราะครูตวั
เล็กๆ อยา่งพวกเรา ถ้าโรงเรียนไมเ่ปิดรับ ผู้บริหารมองไมเ่ห็น มีโอกาสท่ีจะท ายากพอสมควร สอง ก่อการวา่ท่ี
ครู เจาะไปท่ีนกัศกึษาครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ เร่ิมต้นจากน้องๆ ชว่งนัน้ เขาจะตอ่ยอดเพิ่มเตมิได้ดี  

เราอยากให้มีชอ่งทางส่ือสารท่ีชดัเจน เข้าใจและเข้าถึงง่ายกวา่นี ้เพราะปัจจบุนัต้องเป็นเพ่ือนกนั
เทา่นัน้ถึงจะเห็น น่าจะมีชอ่งทางท่ีท าให้เห็นได้ทกุคน อาจจะเป็นแชนแนล youtube หรือรายการสัน้ๆ  
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ครูท่ีเข้ามาในโครงการหลายคนเก่งมาก เป็นไปได้ไหมท่ีจะชวนครูเหลา่นัน้มาตอ่ยอดมาเป็นกระบวน
กร เพ่ือไปขยายผลจากครูท่ีเขามาอบรมธรรมดา เป็นคณุครูท่ีไปอบรมคณุครูตอ่อีกที เอาเข้ามาฝึกเทคนิค
กระบวนกรเพิ่มเตมิ เพราะมีบางอย่างท่ีครูอยา่งพวกเรายงัไมค่อ่ยเข้าใจจากการอบรมสามวนั เชน่ การร้อย
เรียงกระบวนการ  

การเคล่ือนไหวตอ่ไป หนึง่ ท าให้ตวัเราเป็นเคร่ืองขยายเสียงให้ได้ ใช้จริง แล้วคอ่ยๆ ขยายจากโรงเรียน
ตวัเองออกไปเร่ือย สอง งาน meeting หาคนท่ีมีแนวคิดเดียวกนัมาคยุกนั จิบน า้ชายามบา่ย และท่ีส าคญัท่ีสดุ 
ถ้ามีการไปดคูลาสจริงของเพ่ือนเราท่ีสอน แล้วท าเป็นแชนแนล youtube วา่คลาสเรียนจากก่อการครู อยา่ง
น้อยจะได้แบง่ปันไอเดีย คล้ายๆ กบัครูปลอ่ยของซึง่จะปล่อยภาพแล้วเขียนบรรยาย แตเ่ราจะบนัทกึวิดีโอให้ดู
กนัเลย เป็นเวทีท่ีเปิดกว้างขึน้ทัง้ในเร่ืองการแบง่ปันไอเดียและเร่ืองการสอนด้วย 
 
พฤหัส: ขอบคณุทกุกลุม่เลย ทกุไอเดียนา่สนใจมาก ต้องขออนญุาตรวบรวมกลบัไป เป็นข้อมลูส าคญัท่ีเราจะ
น ามาพฒันาตอ่ไป แล้วเราจะคยุให้ชดัขึน้ในโมดลูหน้า 
 
อธิษฐำน์ คงทรัพย์ (เป้ิล): จริงๆ หลายไอเดียท่ีคณุครูเสนอมา เราคิดจะท าในปีหน้า อยา่งการท าคอร์สผู้บริ
หาร ผู้บริหารหนึง่คนท่ีเข้าใจประเดน็ จะชว่ยขยายผลและหนนุครูในโรงเรียนได้ดีขึน้ สว่นการให้รุ่น 1 กบัรุ่น 2 
มาเจอกนั เราคิดวา่เป็นเร่ืองดีมาก อาจจะให้เจอกนัในโมดลูหนึ่ง แตย่งัไมไ่ด้ออกแบบชดัเจน อีกอยา่งหนึง่คือ
อยากชวนแกนน ารุ่น 1 ท่ีมีก าลงัและมีเวลา มาร่วมเป็นทีมกบัเรา ท่ีบอกวา่ขยบัจากผู้ เข้าอบรมมาเป็นกระบวน
กร ขอสกัจ านวนหนึง่ท่ีชวนไปไหนไปกนั พร้อมจริงๆ มีใจ มีเวลาและก าลงั สว่นเร่ืองเสือ้ เป็นไอเดียท่ีดีมากๆ 
ทีมงานจะเอามมุมองความคิดเหลา่นีม้าผสานวา่จะเคล่ือนตอ่อยา่งไร 
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อนุชำต ิพวงส ำลี (อ้อ): ดีใจครับ เอาเร่ืองรูปธรรมก่อน อยากจะคดิเลยไปกว่าแคท่ าเสือ้ ท าอยา่งไรให้การท า
หนึง่เร่ืองได้ผลมากกวา่ได้เสือ้ด้วย คือเรายินดีจะลงทนุ และขายในราคาทนุ เหลือๆ เอาไปขายตอ่แล้วเอาก าไร
เก็บเข้ากลุม่ตอ่ไป แตพ่วกเราต้องมาชว่ยกนัออกแบบให้สวย เก๋ไก๋ ใส่แล้วไมอ่ายใคร  

สอง ผมชอบไอเดียท่ีพวกเราจะต้องไปเย่ียมห้องเรียนซึง่กนัและกนัในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั ในฐานะ
โรงเรียนสาธิตและคณะ ถ้าเป็นไปได้ เรายินดีเปิดประตรัูบ ถ้าคณุครูโดยเฉพาะพวกเราสองสามคนจบักลุม่กนั
มา แล้วอยากจะมาอยูก่บัเรา 5-7 วนั คณะยินดีจะดแูลอาหารการกินและท่ีหลบัท่ีนอนได้ เพราะเราพบว่า
นกัศกึษา ป.โทของคณะ มนึๆ ตงึๆ เร่ืองการสอน สมมตุวิ่าไม้เอกเป็นคณุครูในดวงใจของนกัศกึษา เขาสอน
วิชาภาษาไทยและวรรณกรรมได้ดีมาก แตพ่ดูเฉยๆ ไมเ่ห็น ต้องลงมาสมัผสัและอยูใ่นห้องเรียนกบัเขา แล้วซมึ
ซบัเก็บเก่ียวอยา่งเป็นรูปธรรมไปเลย ได้เห็นพลงั เห็นวิธีการของเขา แล้วจะได้มีเวลากลางคืนนอนด้วย คยุกนั 
วา่เขาออกแบบอยา่งไร ท าอะไร เป็นไปได้ แตต้่องให้เป็นพวกเราเสนอเข้ามา เอาตามจงัหวะเวลาท่ีพวกเรา
พร้อม  
 ถอยไปเร่ืองท่ีได้ฟังทัง้หมด มีสองสามเร่ืองอยากแลกเปล่ียนนิดๆ แนน่อนว่าสิ่งท่ีพวกเราท าไมใ่ชเ่ร่ือง
ง่าย ปัญหาของการศกึษา เราก าลงัพบวา่เป็นความยากล าบากมาก ครัน้เราจะไปหวงัวา่ผอ. ผู้อ านวยการเขต 
หวัหน้ากลุม่วิชาของเราจะเปล่ียนแปลงในวนัรุ่งขึน้ เป็นไปไมไ่ด้ เราต้องอยู่กบัมนั ระบบประเมินจะต้องอยูเ่รา
ไประดบัหนึง่ แตส่ิ่งท่ีเราต้องตัง้มัน่คือ สิ่งท่ีเราก าลงัท าในนามก่อการครู ในมมุของพวกผมหลายคน เราก าลงั
เปล่ียนแปลงระยะยาว ไปท่ีพืน้ฐานของเร่ืองราว ไปท่ีระบบคณุคา่ เราจะต้องเอาค าถามกับตวัเราวา่เราเช่ือคณุ
คา่ท่ีเราก าลงัจะไปหรือเปลา่ เป็นจดุตดัขาด ไมอ่ยา่งนัน้เราจะปัญหาแล้วไปไมเ่ป็น จะท้อและหยดุง่ายๆ ผม
เช่ือวา่เราต้องเช่ือมกบัโจทย์ใหญ่ เปา้ใหญ่ของเราให้ได้ตลอดเวลา และจากประสบการณ์การท างาน ตอนนีเ้รา
เร่ิมก่อตวั เร่ิมมีเพ่ือน มีกลุม่ การท างานเป็นทีม แล้วเช่ือมโยงให้เป็นเครือขา่ย การท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ส่ือสารกนัอย่างตอ่เน่ือง มีความส าคญั แตถ่ึงจะแม้มีความส าคญัอยา่งไร ระบบจะไมเ่ปล่ียนง่ายๆ ผมคิดวา่เรา
ต้องการพลงัจากภายนอกเข้ามาเสริมด้วย เราจะต้องคิดอา่นในการเช่ือมโยงพลงัภายนอกมาชว่ยเราด้วย 
เพราะล าพงักลบัไปท่ีโรงเรียน อ านาจของเราจะเหลือนิดเดียว สิ่งท่ีเราต้องหาคือตวัชว่ย อย่างแพลตฟอร์มท่ีเรา
พยายามให้พวกเราเจอกบัคนรุ่นใหมท่ี่ท างานเปล่ียนแปลงเร่ืองการศกึษา เป็นความพยายามหนึง่ในการ
เช่ือมตอ่ พอพวกเรากลบัไปในพืน้ท่ี อาจจะให้พวกเรามองดวูา่มีใคร ภาคธุรกิจ ภาคอ่ืนใดท่ีเขาจะมาเรียนรู้กบั
เรา หรือมาเป็นพลงัเสริมให้กบัเรา สว่นรูปธรรมจะเป็นวิธีการอยา่งไร เราท าได้หลากหลายมาก พาเขามาดู
ห้องเรียนเรา พามาดเูดก็ของเราจดัเวทีเสวนา แตเ่ราต้องคงหลกัการนีไ้ว้ให้มัน่ 
 
นพ.พนม: ได้เห็นผลงานพวกเรา และสงัเกตการเรียนรู้ของพวกเราสามวนันีแ้ล้วช่ืนใจ ผมมีข้อสงัเกตสองเร่ือง 
เร่ืองแรกเป็นเร่ืองการบริหารจดัการความรู้ ซึง่สะท้อนจากพวกเราคล้ายๆ กนั เร่ิมจากการท าและเก็บรวบรวม 



 หน้า 132 / 135 

แล้วเอามาใช้ได้ แบง่ปันกนั แล้วเกิดการเช่ือมโยงกนั เป็นการเรียนรู้แบบตอ่เน่ือง เป็นหวัใจส าคญั ถ้าจดัการ
ความรู้ เวลาเราเห็นคณุคา่ว่าท าแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ตอบโจทย์ภายในของเราอยา่งไรบ้าง จะเช่ือมโยง
ไปถึงเร่ืองท่ีสอง คือการวิจยั เป็นเร่ืองใหมท่ี่เราอาจจะรู้สึกวา่ยาก แต่จริงๆ แล้วตอบโจทย์และมีคณุคา่หลาย
อยา่ง นึกไวๆ คืออาจจะท าให้เราพิสจูน์ได้วา่ การเรียนแบบของเราตอบโจทย์ไหม เด็กสอบผ่านไหม สอบเข้า
มหาวิทยาลยัได้หรือเปล่า ไมต่า่งจากโรงเรียนทัว่ๆ ไป อย่างในโรงเรียนทางเลือก เขาพิสจูน์มาวา่เด็กท่ีจบไป 
เข้ามหาวิทยาลยัได้ เราอาจจะเอามาออกแบบวิจยับางอยา่งท่ีง่ายๆ ผมคดิวา่จะตอบโจทย์ตวัเรา ตอบโจทย์
ผู้ปกครอง ตอบโจทย์เดก็ ตอบโจทย์ผู้บริหารด้วย ถ้าผู้บริหารเอาด้วย เขาได้อะไรบางอยา่ง จะนา่สนใจมาก 
โรงเรียนท่ีท าเร่ืองวิจยัเอามาขบัเคล่ือน ผมคดิวา่ผู้บริหารซือ้นะ เราท าหลายๆ โรงเรียนพร้อมกนั เช่ือมโยงกนั 
หวัข้อมาจากท่ีเราได้ Authentic learning เราเห็นอะไรในห้องเรียน เอามาเป็นหวัข้อวิจยัง่ายๆ สว่นเร่ืองเทคนิค
เป็นอย่างไร เช่ือวา่ทีมงานก่อการครูอาจจะชว่ยกนัได้ ถ้าเห็นความต้องการ ไมน่า่จะยากเทา่ไหร่ 
 
พฤหัส: อยากจะย า้วา่ สิ่งท่ีเป็นข้อเสนอของเรา การเดนิทางไปข้างหน้าของเรา พวกเราทัง้หมดท่ีนัง่อยูจ่ะเป็น
ทพัหลงั ท่ีผา่นมาพวกเราอาจจะเป็นทพัหน้าท่ีชวนเพ่ือนๆ ได้มาเจอกนั แตเ่ม่ือเราได้มาอยูใ่นชมุชนเดียวกนั
แล้ว และรู้สกึว่าเป็นเจ้าของบ้านนีร่้วมกนั ตอ่จากนีไ้ป อยากให้พ่ีๆ เพ่ือนๆ ทกุคนเป็นทพัหน้าให้พาโครงการ
ก้าวเดินตอ่ไป แล้วพวกเราจะเป็นทพัหลงัท่ีคอยสนบัสนนุให้การก้าวเดินไปมัน่คง และเป็นรูปธรรม เกิดแรง
กระเพ่ือมและเป็นประโยชน์ตอ่คนในวงกว้างตอ่ไป แนน่อนวา่พวกเราเดินตอ่แนน่อน แต่จดุตดัหรือจดุชีข้าดวา่
โครงการจะประสบความส าเร็จหรือไม ่อยูท่ี่พวกเราทกุคนท่ีนัง่อยูใ่นท่ีนี ้ถ้าพวกเราทกุคนหยดุไมสู่้ ท่ีจะเดนิตอ่ 
เราก็คงจะไมค่อ่ยมีความหมาย แตส่ิ่งท่ีจะพิสจูน์ได้วา่โครงการนีดี้จริง ได้ผลจริงให้ประโยชน์กบัผู้คนได้จริง 
ตอ่เม่ือมนัถกูเอาไปขยายตอ่ โดยคนท่ีเคยเข้ามาเรียนรู้ร่วมกนัและกระจายไปสู่คนอ่ืน โครงการขอให้ก าลงัใจ
และอวยพรให้ทกุคนร่วมเส้นทางนีด้้วยกนั ขอให้แนใ่จได้ว่าไมมี่ใครในโครงการได้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ วาสนา
ใดๆ แตท่กุคนเหน่ือยมากขึน้ รับผิดชอบมากขึน้ แตท่กุคนยินดีจะท าสิ่งนีด้้วยกนั เพราะเรามีเปา้หมายจะท า
การเปล่ียนแปลงประเทศด้วยกนั 
 สดุท้าย หลกัๆ การเจอกนัในคราวหน้า อาจจะเป็นการเจอกนัครัง้สดุท้ายของโครงการปีแรก เลยอยาก
ให้ทกุคนได้มาปลอ่ยของอย่างเตม็ท่ี 
 
อธิษฐำน์: รอบหน้า 26-28 พฤศจิกายน เราขอตัง้ช่ือธีมวา่ “ครูปล่อยแสง” จะเป็นเวทีให้คณุครูน าเสนอผลงาน
ท่ีคณุครูได้ไปท า จะเป็นเร่ืองเลา่ ประสบการณ์ เอามาแบง่ปันกนั จะมีเวทีท่ีเปิดให้คนนอกเข้ามาด้วย วนัแรก 
จะมาเตรียมตวักนัก่อน มาแบง่ปันประสบการณ์ และมีเวลาให้ครูได้เตรียมตวัท านิทรรศการ แบง่ปันผลงาน 
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หรือน าเสนอการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเราได้ไปท า ซึง่จะเกิดในวนัท่ี 27 พ.ย. ซึง่เราตัง้ตุ๊กตาเป็นกิจกรรมคร่าวๆ 4-
5 อยา่ง  

หนึง่ EdTalks เราจะขอเชิญคณุครูบางทา่นขึน้มาบนเวทีเลา่เร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอง
หรือในชัน้เรียนของตวัเอง  

สอง เวิร์กช็อปครูๆ เราจะเปิดห้องให้คณุครูท่ีสนใจอยากจะท าเวิร์กช็อป ลกุขึน้มาเป็นกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ให้กบัเพ่ือนและคนข้างนอก มี 4 ห้อง  

สาม OpenSpace เราจะเชิญหลายคนท่ีท างานด้านการศกึษา ไมว่า่จะเป็นคนรุ่นหรือผู้หลกัผู้ใหญ่ใน
แวดวงตา่งๆ ซึง่มีหลายคนสนใจจะมาร่วมงานเรา เป็นพืน้ท่ีเปิดให้เรานัง่ล้อมวงคยุกนักบัคนท่ีเราสนใจหรือ
ประเดน็บางอยา่งท่ีเช่ือมโยงกนัได้ ชว่งสดุท้าย จะเป็นวง reflection ของวงในวนันัน้ ได้ฟังกนัและกนั เราได้สง่
เสียงออกไป แล้วคนฟังสง่เสียงสะท้อนกลบัมา 

ลานนิทรรศการน าเสนอผลงาน เราจะเตรียมบอร์ดนิทรรศการวา่งๆ ไว้ให้ แต่คณุครูท่ีมาอยากให้
เตรียมเร่ืองเลา่ท่ีอยากจะน าเสนอและภาพถ่ายมาด้วย อยูล่านชัน้ลา่ง ให้คนเดนิผา่นไปมาเข้ามาด ู 

สว่นชว่งค ่า จะจดัปาร์ตีกนั เป็นชว่งเฉลิมฉลองการเดนิทางมาด้วยกนั  
วนัท่ีสองอยากจะขอให้คณุครูเชิญผู้บริหารใดๆ มาร่วมกนัด้วย รวมทัง้เพ่ือนครูท่ีเรากะวา่จะมาเป็น

เครือข่ายของเรา  
วนัสดุท้าย เป็นวงภายในพวกเรากนัเอง เราคยุกนัไปแล้วเร่ืองก้าวตอ่ไป วนันัน้จะขมวดวา่จริงๆ แล้วจะ

ท าอะไรแน ่1 2 3 4 แล้วเป็นการเร่ิมต้นปีถดัไปของเรา โจทย์จะคล้ายๆ ของวนันี ้แตจ่ะรวบรวมเอาสิ่งท่ีพวกเรา
แบง่ปันกนัในวนันีม้าสกดัวา่อะไรจะท าได้จริงๆ และเป็นไปได้ในปีหน้า 

ในการปล่อยแสงของคณุครู สิ่งท่ีอยากจะขอความชว่ยเหลือจากคณุครู มี 4 เร่ือง หนึง่คือ นิทรรศการ 
ขอให้ทกุทา่นเตรียมเร่ืองเลา่และภาพถ่าย หรือใครอยูใ่นกลุม่งานวิจยั สิ่งท่ีเขียนก็เอามาใช้ได้ สอง อยากให้มี
สกั 4 คน รวมตวักนัจดัเวิร์กช็อป 4 ห้อง ขอชวนว่าใครท่ีใจบอกวา่อยากท า ลกุขึน้มาบอกเราหน่อย เราจะท า
ประชาสมัพนัธ์ให้ รวมกลุม่กนัได้ มีเวลาให้ท าหนึง่ชัว่โมงในการจดักระบวนการเรียนรู้ สาม เร่ืองเสือ้ มีความ
เป็นไปได้ แตเ่ราอยากให้มีคนอาสาเป็นพอ่งานแมง่านออกแบบวา่อยากจะได้เสือ้แบบไหน สว่นไฟล์โลโกเรา
สง่ไปให้ได้ ส่ี ขอพิธีกรคูข่วญัสกัสองคน ชว่ยมาเป็นทีมกบัเราหนอ่ย  
 
พฤหัส: อยากให้งานนีเ้ป็นงานของพวกเราสกัคน มีสว่นร่วมคนละนิดละหนอ่ย ไมว่า่จะอยูข้่างหน้าหรือข้าง
หลงั เพราะนอกจากมาแลกเปล่ียนกนัเองแล้ว ยงัเปิดพืน้ท่ีให้คนอ่ืนท่ีอยากจะสร้างเครือขา่ยได้มีโอกาสมา
เรียนรู้ร่วมกนักบัเรา อยากจะเชิญชวนให้ทกุทา่นมาร่วมกนั  
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ผู้เข้ำร่วมชำย: อยากจะถามเร่ืองท่ีพกัของโมดลู 3.2  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: โครงการจะตดิตอ่ท่ีพกัของธรรมศาสตร์ให้ แตแ่ขกท่ีมาต้องดแูลตวัเอง  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เร่ืองบอร์ด ถ้าเราจบักลุม่สองสามคนท าบอร์ดได้ไหม  
 
ธนัญธร: อยากให้ท าเด่ียว ไมต้่องท าอะไรเยอะ แคก่ารเปล่ียนแปลงของตวัเองก็ได้  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สามารถท าโปสเตอร์แล้วมาแปะได้ไหม 
 
อธิษฐำน์: ได้คะ่ ขนาดบอร์ด 70 ซม. X 100 ซม. ข้อมลูในบอร์ดนอกจากเร่ืองเลา่การเปล่ียนแปลงแล้ว อยาก
ให้มีรูปของตวัคณุครู ช่ือ และโรงเรียนด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: การบนัทึกผลงานของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ของทกุกลุม่ในสองวนันี ้เพ่ือให้พวกเราน าไป
ปรับเปล่ียนในชัน้เรียนของเราบ้าง  
 
อธิษฐำน์: สิ่งท่ีเราจะท าแน่ๆ คือ online learning ซึง่ทีมท่ีเอากล้องไปถ่ายพวกเราตามห้องตา่งๆ เขาจะไป
สกดัแล้วเอาไปยอ่ยเป็นบทเรียนออนไลน์ให้ แตต้่องใช้เวลานาน อีกอยา่งหนึง่คือสิ่งท่ีเราออกแบบเป็นกลีบ
ดอกไม้การเรียนรู้ เราเก็บภาพไว้หมดแล้ว จะแบง่ปันเข้าไปในกลุม่ เผ่ือเป็นไอเดียวา่เราจะเอาไปใช้อยา่งไร  
 
พฤหัส: ... คนท่ีชว่ยสะท้อนบทเรียนของกลุม่ อาจจะเป็นตวัแทนเพ่ือนๆ โพสต์กระบวนการกลุม่ก็ได้ หรือใคร
จ าได้อาจจะย่อยลงในแง่ของล าดบัขัน้ตอน วา่เกิดอะไรขึน้ จะได้ชว่ยให้เรามีบทเรียนท่ีไมต้่องมานัง่คิดเอง 15 
บทเรียนท่ีนา่สนใจมากๆ เลย ถึงชว่งเวลาสดุท้ายของกระบวนการ เชิญอาจารย์น้องครับ 
 
ธนัญธร: ขอเชิญ อ.ก๊วย อ.อ้อ อ.เปิล้ ยืนเป็นสามเส้ากลางห้องหนัหน้าเข้าหากนั แล้วขอเชิญคนเบือ้งหลงั
รวมถึงอาจารย์ทกุคนไปยืนรอบสามคนนีด้้วย ลองแตะเนือ้แตะตวัสามคนตรงกลางและแตะตวัพวกเรากนัเอง
ด้วย พวกเขาเป็นคนท่ีเคยสอนคณุเขียนใบไม้ มีคนท่ีเคยมายืน และคนท่ีไมเ่คยยืนให้พวกคณุเห็น ไปยืนรอบ
พวกเขาคะ่  
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 เราไปหลบัตา อยากให้พวกคณุสบตาไปท่ีใจกลาง สามคนนีมี้ความหมายมากเลย ทกุครัง้ทกุการก่อ
การในโลกใบนี ้เกิดขึน้จากคนเล็กๆ ท่ีมีหวัใจท่ี ... คนเล็กๆ ท่ีมีความชดัเจนตอ่สิ่งท่ีเขาจะกระท าการ และเขาก็
ออกแรงผลกัมนัออกไป น้องอยากให้สามคนนีก้ลบัหลงัหนั มองกลบัไปท่ีดวงตาแตล่ะคูท่ี่อยูต่รงหน้า แรง
เร่ิมต้นบ้าบิน่และกล้าหาญมาก แรงเร่ิมต้นเผชิญหน้ากบัความสัน่ไหวภายในของเขา แรงเร่ิมต้นพยายาม
ผลกัดนั ... น้องอยากให้สามคนตรงกลาง เอือ้มมือแตะเบาๆ ไปท่ีคนตรงหน้าคณุท่ีพอจะแตะได้ แล้วน้องอยาก
ให้วงท่ีสองขยายออกไปอีกนิด แล้ววงท่ีสอง วงของคนเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัทัง้หมดคอ่ยๆ กลบัหลงัหนั สามคน
ตรงกลางชว่ยเอามือดนัหลงัเบาๆ คนข้างหน้าออกไปทกุทิศทางท่ีดนัได้ น้องอยากให้คนวงท่ีสอง เอามือของ
คณุแตะเบาๆ ดนัคนท่ีอยู่ตรงหน้าคณุคอ่ยๆ ขยายออกไป ลองสบตากนัและกนั ให้สายตาของคณุกวาดไปให้
ทัว่ มองให้เห็นหวัใจของแตล่ะคน มองให้เห็นความรัก พลงัท่ีเช่ือมโยงกนัอยู ่การกระท าท่ีเขาท าออกมา ด้วย
แรงทัง้หมด ด้วยหวัใจทัง้หมด น้องอยากให้วงนอกสดุคอ่ยๆ หนัตวัออกไป วงท่ีสองชว่ยเอามือดนัหลงัเขาให้
กว้างออกไปอีก คนวงนอกสดุแม้ไมมี่คนยืนตรงหน้าคณุ แตข่อเชียร์ให้คณุย่ืนมือออกราวกบัมีคนท่ีรอจะมายืน
อยูต่รงหน้าฉนั รอการท าตอ่ของฉนั เหมือนล าแสงท่ีเปลง่ออกไป เหมือนห้วงน า้ท่ีไมมี่สิน้สดุ อยากให้วงในสดุ
จนถึงนอกสดุหลบัตาลง หายใจเข้าลกึๆ รับรู้พลงัท่ีเคล่ือนจากมือของคณุ จากหวัใจ จากร่างกายของคณุ เรา
เป็นหนว่ยเล็กๆ ท่ีไมใ่ช่แคก้่อนเล็กๆ ของอนภุาค แตเ่ป็นหนว่ยเล็กๆ ท่ีทรงพลงั หรือรอการกระท า ให้หวัใจของ
คณุกระท าการสิ่งท่ีมีความหมาย ปล่อยออก ปล่อยออก ขยายออก หายใจเข้าลกึ เติมเตม็ข้างในตวัเอง หายใจ
ออกยาว หลอ่เลีย้งสิ่งท่ีก าลงัเคล่ือนผ่าน ขอบคณุคะ่ เราจะรอการปลอ่ยแสงของคณุอีกครัง้ 
 

  
 
จบกำรอบรม 
14.40 น. 


