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บันทึกหลักสูตรแกนนำครู ร่ ุ นที่ 1
โครงกำรก่ อกำรครู ครู บันดำลใจ จุดไฟกำรเรี ยนรู้
โมดูล 3.2 “ครู ปล่ อยแสง”
วันที่ 26-28 พฤศจิกำยน 2561
ณ คณะวิทยำกำรเรี ยนรู้ และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เวทีวันแรก (26 พฤศจิกำยน 2561)
10.00 น.
เริ่มเวทีช่วงเช้ ำ

พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๋ วย): สวัสดีครับ ขอต้ อนรับคุณครูทกุ ท่านเข้ าสูโ่ มดูลสุดท้ ายของโครงการก่อการครู
เป็ นก้ าวเดินที่ยาวนาน แต่เป็ นก้ าวเดินแห่งความทรงจาและประสบการณ์ดีๆ ของพวกเราร่วมกัน ถือว่าทุกคน
เป็ นผู้บกุ เบิกรุ่นแรกของโครงการก่อการครู คิดว่าจะเป็ นทิศทางและก้ าวเดินสาคัญที่จะมีก้าวเดินต่อๆ ไป
ในโมดูลนี ้ สิ่งสาคัญคืออยากให้ เป็ นพื ้นที่ของเพื่อนๆ ของพี่น้อง ของกัลยาณมิตรคุณครูทกุ คน เพราะ
สิ่งที่เราเดินทางตลอดมาเกือบๆ หนึง่ ปี คิดว่ามีบทเรี ยน มี ประสบการณ์ มีความเบิกบาน มีความเจ็บปวด
เหนื่อยทรมานใดๆ ปนอยูม่ ากมาย จะสาคัญมาก เราน่าจะได้ มีโอกาสใคร่ครวญสะท้ อนคิดร่วมกันว่า สิ่งที่เรา
ได้ เดินผ่านมา ได้ สร้ างการเปลี่ยนแปลงอะไร ทังในตั
้ วเราเอง ห้ องเรี ยนของเรา ลูกศิษย์ของเรา หรื อว่าชุมชนที่
เกิดขึ ้น นอกเหนือจากนัน้ เราก็อยากจะส่งต่อประสบการณ์ที่พวกเรามีร่วมกัน รวมทังแต่
้ ละคนอาจจะไปต่อ
ยอดสิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ร่วมกันในโครงการก่อการครู ไปแลกเปลี่ยน ไปสร้ างเครื อข่ายเล็กๆ ของตัวเองในการ
ผลักดันให้ สิ่งเหล่านี ้กว้ างไกลออกไป ถ้ าเราจะมีโอกาสได้ สื่อสารสิ่งนี ้กับสาธารณะ อาจจะไม่ใช่วงกว้ างมากนัก
แต่ผมเชื่อว่ามีครูจานวนไม่น้อยสนใจ และจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่
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วันพรุ่งนี ้ จะเป็ นวันที่เราเปิ ดเวที ได้ เชิญเพื่อนๆ นอกจากพวกเราเอง มีผ้ สู นใจเข้ ามาร่วมเรี ยนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั พวกเราจานวนหนึง่ ไม่น้อยทีเดียว และคงจะได้ มีโอกาสเฉลิมฉลองการเดินทาง
ของพวกเรากัน และในวันสุดท้ ายอยากจะชวนคิดวางแผนก้ าวต่อไปของโครงการก่อการครูปีสอง พวกเรารุ่น
บุกเบิกรุ่นแรกอาจจะเขยิบฐานะมาช่วยกันสานเครื อข่ายให้ มีพลังมากขึ ้นต่อไป คิดว่าในปี สองจะมีคนสนใจ
ก้ าวเดินเข้ ามาในชุมชนของเรามากขึ ้น
ในสามวันนี ้ค่อนข้ างจะเข้ มข้ นมาก เชิญชวนให้ ทกุ ท่านเป็ นเจ้ าของเวทีนี ้ร่วมกัน ช่วยกันสนับสนุนว่า
ใครมีแง่มมุ ความสามารถ ความถนัดอะไร มาช่วยกันสร้ างให้ เวทีนี ้เป็ นของพวกเราทุกคน
จิรวุฒิ พงษ์ โสภณ (หนุ่ม): อยากจะชวนคุณครูให้ ทบทวนตัวเองดูว่า ที่มาก่อการครูโมดูล 3.2 ความรู้สกึ ของ
เราที่ได้ มาวันนี ้ ถ้ าเป็ นหนึง่ คา หนึง่ วลี หรื อหนึง่ ท่า จะประมาณไหน
(แต่ละคนเช็คอินความรู้สกึ ที่ได้ มางานในวันนี ้ด้ วยหนึง่ คาหรื อหนึง่ ท่า)
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อยากชวนคุณครูมีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึ ้น สามวันนี ้ เราจะมีกิจกรรมชวนคุณครูทาแทรกเป็ นระยะ เผื่อ
คุณครูจะเอาไปใช้ ได้ สิ่งที่จะชวนคุณครูทาต่อไป เรี ยกว่า สวัสดีรอบโลก เชิญทุกคนเดินไปทัว่ ๆ สบตาส่งยิ ้ม
ทักทายให้ กนั หน่อย ... ปกติเราจะสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ แบบไทย แต่เราจะสวัสดีแบบอื่นอีก เรามีการสวัสดีแบบ
ไหนในโลกอีกบ้ าง ถ้ าสวัสดีแบบอเมริ กา เราจะเช็คแฮนด์ “ฮัลโล" ถ้ าผมบอกว่าสวัสดีแบบอเมริ กนั ให้ ฮลั โล
สวัสดีแบบจีน "หนีห่าว" หรื อแบบราชวงศ์แมนจู ทาท่าปัดแขนเสื ้อแล้ วคุกเข่าลงเหมือนในภาพยนตร์ จีนกาลัง
ภายใน ให้ เลือกเอาว่าทาแบบไหน ถ้ าเป็ นญี่ปนุ่ “ไฮ้ ” เราลองเคลื่อนไปกันก่อน เวลาเสียงระฆังดังขึ ้นให้ หยุด
จับคู่ แล้ วผมจะบอกว่าให้ สวัสดีกนั แบบไหน

(จับคูส่ วัสดี)
4 ชาติยงั น้ อยไป เอาให้ ทวั่ โลกเลย สวัสดีแบบฝรั่งเศสทาอย่างไรครับ “กอดกัน” จะชิดกันแค่ไหน เอา
ตามความสนิทใจกัน สวัสดีแบบอินเดีย “นมัสเต” สวัสดีแบบหมอลาซิ่ง
(จับคูส่ วัสดีเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ)
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ในช่วงเร็วๆ นี ้ มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้ คณ
ุ ครูยิ ้มได้ มีความสุข อาจเป็ นเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ ก็ได้ ชวน
แบ่งปันกับคูข่ องเรา
(จับคูแ่ บ่งปันเหตุการณ์อะไรที่ทาให้ ยิ ้มได้ มีความสุข – 1 นาที)

อยากชวนคุณครูทบทวนช่วงหนึง่ เดือนที่ผา่ นมาว่า มีเรื่ องราวอะไรที่เป็ นไฮไลต์สาหรับเรา อาจจะเป็ น
เรื่ องราวในชันเรี
้ ยนหรื อชีวิตของเราที่อยากจะบอกเล่าให้ เพื่อนตรงหน้ าได้ รับรู้
(จับคูแ่ บ่งปันเรื่ องราวที่เป็ นไฮไลต์สาหรับเราในช่วงหนึง่ เดือนที่ผา่ นมา – 5 นาที)
อยากชวนคุณครูทบทวนว่าหลังจากได้ ฟังเรื่ องราวของเพื่อนไปสองโจทย์ เรารู้สึกอย่างไรบ้ าง มีอะไร
อยากจะบอกเพื่อนตรงหน้ า แล้ วสะท้ อนบอกความรู้สกึ กับเพื่อนไป
(สะท้ อนบอกความรู้สึกหลังจากได้ ฟังเรื่ องราวของเพื่อนไปสองโจทย์ – 3 นาที)
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ผมว่าความรู้สกึ ข้ างในมีหลายอย่าง แต่บางอย่างอาจจะมากกว่าคาพูด เลยอยากชวนให้ แต่ละคู่ ขยับ
เข้ ามาใกล้ ๆ กัน ชวนจับมือกันแล้ วหลับตาลง
เรื่ องราวที่เราได้ ถ่ายทอดสูก่ นั และกัน มีความรู้สกึ อะไรที่อยากจะบอก ให้ ถ่ายทอดความรู้สกึ นันผ่
้ าน
นิ ้วมือฝ่ ามือของเรา ให้ อีกฝ่ ายได้ รับรู้ ความรู้สกึ ในใจเรา ขอบคุณในความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
จะมีกิจกรรมต่อไปที่อยากชวนคุณครูทบทวนบางอย่างมากขึ ้น จะมีอปุ กรณ์กระดาษ เครื่ องเขียน ชวน
ให้ หยิบมาคนละหนึง่ แผ่น หาพื ้นที่ของตัวเอง ชวนกลับมาอยูก่ บั ตัวเองสักครู่
หายใจเข้ าลึกๆ ผ่อนคลายๆ สบายๆ สิ่งที่อยากชวนมาทบทวน คือ ในช่วงหนึง่ ปี ที่ผ่านมาของโครงการ
ก่อการครู มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ ้นกับตัวเราบ้ าง ลองพาตัวเองย้ อนกลับไปก่อนที่จะเข้ าโครงการก่อ
การครู พอได้ เข้ าก่อการครู เราได้ พบเจออะไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงที่ผา่ นมาบ้ าง ... หลังจากนัน้ เรา
กลับไปที่ชนเรี
ั ้ ยนของเรา เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชันเรี
้ ยนของเราบ้ าง อาจจะอยูใ่ นแววตาของเด็กๆ อยูใ่ น
รอยยิ ้ม อยูใ่ นรูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวเรากับลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้ าง เกิดอะไรขึ ้นในชันเรี
้ ยน
ของเรา
ให้ ภาพปรากฏชัดขึ ้นมาทีละนิด ความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในห้ องเรี ยน
อย่างไรบ้ าง ถ้ าหากขยายไปไกลกว่านัน้ หรื อความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ ้นในชุมชนของเรา ชุมชนเพื่อนครู
เพื่อนร่วมวิชาชีพ อาจจะในโรงเรี ยนของเรา หมวดวิชาของเรา หรื ออาจจะเป็ นเครื อข่ายเพื่อนครูที่เราได้ พบเจอ
หรื อลงมือทาบางอย่าง มีการขับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ าง ในช่วงหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา
คุณครูลองทบทวนการเปลี่ยนแปลงสามระดับนี ้นะครับ ตังแต่
้ ความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ความ
เปลี่ยนแปลงในชันเรี
้ ยนของตัวเอง และความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เพื่อนร่วมวิชาชีพในช่วงหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา
อยากเชิญชวนให้ คณ
ุ ครูถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงนัน้ อาจจะวาดภาพหรื อเขียนถ้ อยคา ให้ พื ้นที่กระดาษ
ตรงหน้ าเป็ นพื ้นที่อิสระของเรา อยากจะถ่ายทอดอะไรอย่างไรบ้ าง ... ลองค่อยๆ ให้ ความรู้สกึ นึกคิดลาเลียง
ออกมา ภาพอะไรเป็ นภาพแรกๆ ที่ปรากฏขึ ้นมา
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(แต่ละคนวาดภาพการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ในชันเรี
้ ยนตลอดหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา – 10 นาที)

อยากชวนให้ คณ
ุ ครูลองมองดูวา่ มีทา่ นไหนที่เราอยากจะเข้ าไปคุยด้ วย ชวนจับกลุม่ ใหม่ 4 คนที่เรา
อาจจะไม่คอ่ ยได้ คยุ แต่อยากรู้จกั มากขึ ้น เอาเรื่ องราวที่เขียนไปแบ่งปั นกันและกัน
(จับกลุม่ 4 คน แบ่งปันเรื่ องราวที่เขียน – 25 นาที)

พักเบรก
11.10-11.40 น.
จิรวุฒ:ิ ช่วงนี ้เราจะได้ แบ่งปั นสิ่งที่เราคุยกันในกลุม่ เข้ ามาในวงใหญ่ด้วย จะทาให้ เราเห็นภาพร่วมกันถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ มิตขิ ้ างในตัวครูเอง มิตชิ นเรี
ั ้ ยน การขับเคลื่อนกับเพื่อนครูและเครื อข่ายต่างๆ ใน
หนึง่ ปี ที่ผา่ นมา อาจจะเริ่มจากมิตขิ ้ างในตัวเองก่อน ว่าการเข้ ามาร่วมโครงการก่อนการครูทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้ าง
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ผู้เข้ ำร่ วมชำย: รับฟั งมากขึ ้น ผมได้ ตอนใช้ ทกั ษะโค้ ช แทนที่จะฟั งแล้ วตีความไป กลายเป็ นเรารับฟั งเขามาก
ขึ ้น เพื่อให้ เขาได้ ถ่ายทอดบางอย่างในใจตัวเองออกมา
จิรวุฒ:ิ ใครเป็ นคนรับฟั งคนอื่นได้ มากขึ ้นครับ (ยกมือ)

ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: แต่ก่อนเราเข้ าใจว่าเราแค่รับรู้ แต่พอเข้ าโครงการก่อการครู เราเกิดการเรี ยนรู้ เราเข้ าใจผิดมา
ตลอด พอเราเกิดการเรี ยนรู้ เราจะเปิ ดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยหันมาใคร่ครวญมากขึ ้น ยอมลดอัตตาใน
ตัวเองลง เข้ าใจคนอื่นมากขึ ้น
จิรวุฒ:ิ แสดงความเปลี่ยนแปลงระหว่างรับรู้มาเป็ นเรี ยนรู้ คือพอเราเรี ยนรู้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
ลดอัตตาบางอย่างในตัวเอง ใครเห็นด้ วยครับ (ยกมือ)
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เหมือนธาตุไฟเข้ าแทรก เครื่ องมือเยอะแยะ สภาพแวดล้ อมที่เราไปเจอที่โรงเรี ยน ตีกนั หมด
เลย พอช่วงที่สอง ตลาดวิชา เราเลือกเรี ยนทักษะการโค้ ช ทาให้ เราเห็นว่าเราต้ องปรับสมดุลตัวเองใหม่ ทักษะนี ้
ช่วยเราเรื่ องการฟั ง แต่ก่อนเราคิดว่าเราฟั ง แต่เราฟั งยังไม่ลกึ ซึ ้งพอ เลยกลับมาปรับสมดุลตัวเองข้ างในว่าเรา
อยูต่ รงไหน ถึงจะฟั งและถามได้ อย่างมีพลัง พอตัวเองสงบ เราจะเห็นข้ างนอกมีการเคลื่อนไหว แล้ วเราจะเห็น
ว่าควรจะไปดักตรงทิศไหนมากขึ ้น ทาให้ การทางานของเราง่ายและไม่เหนื่อย
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เมื่อก่อนมองแต่ตวั เอง เรื่ องอัตตา ไม่เปิ ดใจยอมรับ รับฟั ง แต่พอเริ่มเข้ ามาโครงการ เริ่มซึมลึก
ว่าเราควรจะเปิ ดใจ ยอมรับ รับฟั งอย่างมีสติด้วย อีกอย่างหนึง่ คือรักตัวเอง เปิ ดโอกาสให้ ตวั เองทาสิ่งดีๆ หา
ความสุขให้ กบั ตัวเองด้ วย เมื่อเรามีความสุขเราก็จะสอนคนอื่นได้ อย่างมีสขุ
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ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ส่วนตัวไม่ได้ ร้ ูวา่ ตัวเองเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่เด็กบอกว่าทาไมครูไม่ใช้ ไม้ เรี ยว เพราะใช้ มา
ตลอด ไม่ร้ ูวา่ ตีไปทาไม แต่เราเข้ าใจว่าการตีจะทาให้ เด็กกลัว แล้ วเด็กจะอยูใ่ นกรอบ ที่สดุ ของการตีคือให้ เด็ก
นอนคว่า แล้ วตี เพราะเด็กจะเด้ งไม่ได้ แล้ วเด็กจะเจ็บปวด ปรากฏว่าสักก่อนปิ ดเทอมกับเปิ ดเทอม เด็กถามว่า
ทาไมอาจารย์ไม่มีไม้ เรี ยว แล้ วเด็กไม่โดดเรี ยน ตอนเรายังใช้ ไม้ เรี ยว เด็กก็ยงั โดดเรี ยน แต่พอเราเปลี่ยนระบบ
ไม่ใช้ ไม่เรี ยว เด็กไม่โดดเรี ยนและมีความสุขมาก นี่คือการเปลี่ยนแปลงโดยเราไม่ร้ ูวา่ เราเปลี่ยน แต่เด็กเป็ นคน
บอก
จิรวุฒ:ิ อยากชวนครูสารวจว่าอะไรเปลี่ยนในตัวครูที่ทาให้ ไม่ถือไม้ เรี ยว
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ตอนที่เราถือไม้ เข้ าไป เขาแค่กลัว แต่ไม่ได้ เกรง จริงๆ ความเป็ นครูจะมีเลเวล ไม่ใช่เพื่อน ไม่วา่
จะสนิทอย่างไร แต่ความเป็ นครูกบั เด็กมีขนอยู
ั ้ เ่ บาๆ แต่เราใช้ ไม้ ในการขันเลเวลตรงนั
้
น้ พอเราค่อยๆ เปลี่ยน
ไม่ได้ เปลี่ยนปุ๊ บปั๊ บ ฉันยอมรับตัวเอง เป็ นคนดี เข้ าใจคนอื่น เราไม่ร้ ูหรอก แต่คนบอกเราคือเด็ก คือเพื่อนเรา
คือคนที่อยูใ่ กล้ เรา เด็กพูดแบบนี ้เมื่อสอบปลายภาคเดือนที่แล้ ว จนเด็กถามเวลาไม่ได้ สง่ การบ้ านว่า อาจารย์
ไม่ตีหรื อคะ เราถึงถามตัวเองว่าทาไมถึงไม่ตี และมารู้สึกลึกๆ ว่าตอนที่เราตีกบั ไม่ตี แต่ใช้ ระบบจัดการกับ
กระบวนการจัดการ แตกต่างกัน เขามีความสุข จากสิ่งที่เด็กเขียนมา เรารู้สึกว่าทาให้ เรามีความสุขมากกว่า
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ตังแต่
้ เดือนมีนาคมจนถึงตอนนี ้ หลายๆ คนในก่อการครูบอกว่าแจงเปลี่ยนไป แจงเปลี่ยนไป
จริงๆ ครัง้ แรกมาด้ วยน ้าตา ความกดดัน ความเศร้ า ความกลัว จนมาถึงครัง้ นี ้ ไม่ใช่แล้ ว เรามีความหวัง เราเห็น
เฉดสีของตัวเองชัดขึ ้น เราอยู่ตรงไหน และจะไปอย่างไรต่อ ส่วนตัวเด็กเอง แจงรู้สกึ ว่าการเปลี่ยนแปลงทังใน
้
ห้ องเรี ยน ในโรงเรยีน รวมถึงครอบครัวของเขาด้ วย แต่เป็ นเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ ที่เราต้ องเรี ยกมาคุยกันหน่อ ย ว่า
เป็ นอย่างไรบ้ าง แจงเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ เมื่อเราฟั งเสียงเด็กมากขึ ้น เด็กได้ พดู ความรู้สกึ และเป็ นตัวเอง
มากขึ ้น เขากลับไปยืนยันความเป็ นตัวตนของเขามากขึ ้นในฐานะลูก พ่อแม่ฟังเสียงลูก โมเมนต์ที่พอ่ ยอมรับฟั ง
เขา แล้ วเปลี่ยนแปลงปเกิดขึ ้น
อีกเลเวลหนึง่ เหตุการณ์ลา่ สุดที่ทกุ คน bully เด็กคนหนึง่ ด้ วยการกีดกันออก แต่มีโมเมนต์ที่เด็กคิดได้
ว่า อาจารย์หนูอยากก้ าวข้ าม หนูให้ อภัยแล้ ว ทุกคนพูดโทนนี ้กันหมด ทังที
้ ่ก่อนหน้ าทุกคนปิ ด ทุกคนนินทา ไม่
น่าเชื่อว่าจะเป็ นขนาดนัน้ แต่พอเราทากิจกรรมกับเขาเรื่ อยๆๆๆ ความเป็ นมนุษย์ในตัวเขามันหล่อเลี ้ยงเขาให้
ก้ าวข้ ามอุปสรรคหลายๆ อย่าง
เลยส่งผลให้ เรารู้สกึ ศรัทธาในตัวเด็ก และทาให้ เราตอกย ้าว่าฉันมาถูกทาง แนะแนวไม่ใช่วิธีที่ต้องไป
โยนว่าเราจะเรี ยนอะไรถึงไม่ตกงาน แต่คือ 50 นาทีที่มีคณ
ุ ค่าที่ทาให้ เด็กกลับมาคุยกับตัวเองชัดขึ ้น เห็นตัวเอง
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ชัดขึ ้น เห็นโลกในใจชัดขึ ้น และโลกของครูก็ชดั ขึ ้นเช่นกัน แจงอยากจะขอบคุณพี่ๆ ก่อการครู ลูกศิษย์ทกุ คนที่
ผ่านเข้ ามา และความทรงจาดีๆ ที่อยูร่ ่วมกัน
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เข้ ามาก่อการครูครัง้ แรก รู้สกึ ว่าทัศนคติเราเปลี่ยน ความรุนแรงในใจเบาลงมาก ความคิด
ความรอบคอบ การปล่อย การวาง การเห็นอกเห็นใจเกิดขึ ้นตังแต่
้ ชวั่ โมงแรก พอกลับไปเหยียบโรงเรี ยนหนึง่
ชัว่ โมง ผู้บริหารเรี ยกพบว่า มีอะไรจะอธิบายไหม ณ จุดนัน้ ถ้ าไม่ผา่ นจากโครงการไป ไม่ร้ ูวา่ อารมณ์ของเราจะ
อยูจ่ ดุ ไหน คงจะแตกเป็ นเสี่ยงๆ แต่ด้วยว่าเรานิ่ง รอบคอบ พูดเบาๆ พูดค่อยๆ ก็ เลยก้ าวออกจากห้ องด้ วย
รอยยิ ้ม หน้ าบาน และสิ่งที่ทาให้ เปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือเกิดรอยยิ ้มในใจของเราเองสูห่ ้ องเรี ยนของตัวเอง
เด็กกล้ าเข้ ามา แต่ก่อนเขาจะเรี ยกห้ องพยาบาลว่าห้ องพยาบาท เด็กจะไม่กล้ าเข้ า เขาจะมาคุยกับเรามากขึ ้น
เวลาเราสอนแล้ วยิ ้ม เขาจะยิ ้มโต้ ตอบมา ให้ เด็กเขียนข้ อความมา รู้สกึ ดีใจ อุน่ ใจ มีกาลังใจ จากที่จะลาออก
จากความเป็ นครูแล้ ว อยูไ่ ม่ไหว รับไม่ได้ พอได้ ตรงนี ้มา ทาให้ เรารู้สกึ เบาลง บางครัง้ อธิบายไม่ได้ บางคนบอก
ว่าเธอชอบไปอบรมหรื อ เขามักจะชอบพูดอย่างนี ้ แต่เราโอเค เราปรับสมดุลในร่างกายแล้ ว ทุกวันนี เ้ รา
กลายเป็ นคนมีความสุขที่สดุ ในโรงเรี ยน
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ก่อนหน้ านี ้มีปัญหากับการนอนคว่าตี แต่ที่โรงเรี ยนจะทาเป็ นตัววี ปิ ดห้ องพักครูทาโทษ เรามี
ปัญหากับเรื่ องการดูแลเด็กอย่างนี ้ มันไปขัดแย้ งกับสิ่งที่เขาเคยทามาตลอด คิดอีกแบบหนึง่ พอเขารู้วา่ เราไม่
ชอบ เขาก็จะทาให้ เราเห็น เลยเกิดความอึดอัดใจจนอยากจะลาออกจากการเป็ นครู เพราะเขาบอกว่าถ้ าไม่ตี
เด็ก อย่าเรี ยกตัวเองว่าเป็ นครู เลยไม่กล้ าเรี ยกตัวเองว่าครูมา 4 เดือน จนคิดว่าจะออกแล้ ว ถามตัวเองบ่อยมาก
แต่บงั เอิญมาเจอก่อการครู เริ่มเปลี่ยนตังแต่
้ ครัง้ แรกที่เข้ ามา ว่ามีคนคิดแบบนี ้เหรอ มีคนเข้ าใจที่เราพูดหรื อ มี
คนฟั งเราหรื อ เราเลยรู้สึกมีเพื่อน แล้ วเพื่อนดึงเราไปสู่กระบวนการต่างๆ เราได้ เรี ยนรู้ และนาไปใช้
เมื่อก่อนเหมือนเป็ นคนดึงดูดแต่ปัญหา มองเห็นแต่ปัญหา แต่ตอนนี ้รู้สกึ ว่าสิ่งที่เปลี่ยนข้ างในเลยคือ
ยิ ้มได้ ทกุ วันที่เจอเด็ก เชื่อว่าทุกคนก็เป็ น เด็กเข้ ามากอดเราได้ ถามเราได้ ว่าครูวนั นี ้จะพาเล่นอะไร เด็กเข้ ามา
ปรึกษาชีวิตครอบครัว แม้ แต่เรื่ องร้ ายๆ ในชีวิตครอบครัวที่เขาไม่กล้ าครูกบั ใคร ไม่กล้ าจะไปปรึกษาใคร เด็ก
ห้ องอื่นๆ มาเกาะประตูดวู า่ เราทากิจกรรมอะไร เด็กไม่อยากกลับบ้ าน เป็ นความสุขของคนเป็ นครู สิ่งที่เปลี่ยน
ภายในคือใจเราเย็น ใจเรานิ่ง แต่เข้ มแข็ง ขอบคุณเพื่อนๆ ที่อยูข่ ้ างหลังแล้ วดันเราไปข้ างหน้ า ขอบคุณการ
ระบาย ทุกๆ ครัง้ ที่มาก่อการครู ทุกคนจะบอกว่าหน้ าเราดีขึ ้น ยิ ้มมากขึ ้น และเราคิดว่าใช่ ฉันมีความสุขจริงๆ
ขอบคุณทุกคนค่ะ
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พฤหัส: ได้ ฟัง reflection ของทุกคนแล้ วน่าสนใจมาก ทุกคนพูดถึงผลที่เกิดขึ ้น ผมเชื่อว่าทุกคนมีการ
เปลี่ยนแปลงจริงมากน้ อยแตกต่างกันไป สิ่งที่เราพูดมาเป็ นประสบการณ์สว่ นตัว แต่อยากจะกระเถิบไปอีกนิด
หนึง่ อยากให้ ชว่ ยกันมองในฐานะเราผ่านกระบวนการมา 3-4 โมดูลแล้ ว อะไรเป็ นปัจจัยที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ก่อการครูทาอะไรให้ มีอะไรที่เป็ นหัวใจสาคัญที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้ เพราะจะเป็ น
ตัวชี ้วัดหลักที่เราจะเอาไปขยายต่อในปี ที่สอง อะไรเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยแบ่งปัน
มาด้ วย เพราะเราจะต้ องเก็บสิ่งนี ้เอาไปทากับรุ่น เพราะเป็ นหัวใจสาคัญมากในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ กบั
คุณครู
จิรวุฒ:ิ อะไรคือปัจจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ตอบคาถามพี่ก๊วยนะครับ ถ้ าใครเคยฟั งผม reflection ในวง จะรู้วา่ ผมตังใจมาก่
้
อการครูมากๆ
แม้ ผมจะเป็ นครูพิเศษ แต่ผมถามทีมงานก่อนว่า ผมเป็ นครูในโรงเรี ยงมัธยม แต่ไม่ได้ เป็ นครูในระบบ สมัครได้
ไหม ทีมงานบอกว่าส่งใบสมัครมาดูก่อน จนได้ มาเข้ าร่วมก่อการครูโมดูล 1 ผมคิดว่าปั จจัยที่อยากจะ
เปลี่ยนแปลงในห้ องเรี ยนมีสองอย่าง เรื่ องแรก เมื่อครูที่สอนหน้ าห้ องเปลี่ยน นักเรี ยนจะเปลี่ยนตาม เป็ นโจทย์
สาคัญเลย หลังจากผมดูสารคดีของญี่ปนุ่ เรื่ อง Children Full of Life ผมคิดเลยว่าผมจะทา Happy
Classroom ของผมเหมือนกัน
อีกปัญหาหนึง่ คือ เราคิดว่าการประเมินผลที่ใช้ ข้อสอบ ได้ ผลหรื อเปล่า แล้ วตอนเรี ยนเจอโมดูลสาม ที่
มีการสาธิตการสอนทัว่ ๆ ไป เรี ยนแบบ passive แล้ วนัง่ วัดผลด้ วยข้ อสอบ คนไม่เข้ าใจตอบถูกหมด 5 ข้ อ รู้เลย
ว่า ไม่ใช่ทางว่าจะวัดเด็กเก่งหรื อไม่เก่ง ผมเลยไปเปลี่ยนวิธีการสอนในห้ องเรี ยน แล้ วถามเด็กหลังจากผ่านไป
ครึ่งเทอมว่า ครูถามจริงๆ เอาตรงๆ เลย ใครคิดว่าครูเปลี่ยนไปบ้ าง ทุกห้ องยกมือเกินครึ่งห้ อง แม้ แต่ตอน
กระบวนการสอนเอง ปกติผมจะมีการ reflection อยูแ่ ล้ ว I like I learn I wonder ในแต่ละคาบ พอครึ่งเทอม
กับท้ ายเทอม มี reflection อย่างอิสระอย่างละครัง้ บางคน reflection ว่าสมกับ Happy Classroom จริงๆ บาง
คนอยูก่ บั ครูคนอื่น ไม่เรี ยนเลย ถ้ าไม่หลับก็คยุ แต่พอเป็ นคาบของเรา จะคิดว่าวันนี ้ครูจะเอาของอะไรมาเล่น
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แต่สว่ นตัวผมชอบที่เด็กสะท้ อนว่า ชอบการสอนของครูที่วางแผนมาว่าวันนี ้จะสอนแค่เรื่ องนี ้ จะเอากิจกรรม
อะไรมา คือครูจะเป๊ ะๆ กับกิจกรรมที่ใช้ แต่ผมไม่เคยบอกเด็กว่า ผมไม่เคยวางแผน แค่ reflection คาบนี ้ แล้ ว
คาบหน้ าจะคิดว่าถ้ าเด็กสะท้ อนแบบนี ้มา ผมจะเอาอะไรไปใช้ แต่ละห้ องจะเรี ยนไม่เหมือนกัน บางวันเรี ยนเช้ า
บางวันเรี ยนบ่ายซึง่ เด็กหลับกันครึ่งห้ อง ถ้ าเป็ นแต่ก่อน ผมไม่สนใจ หลับก็หลับไป ผมก็สอนตามที่ตงใจ
ั ้ แต่
ตอนนี ้ ผมยอมเสียเวลา 20 นาที ทากิจกรรมที่สนุกที่ได้ จากก่อการครู หรื อครูกล้ าแสดง
หลายๆ คนชอบบอกว่า ทากิจกรรมในห้ องเรี ยนแล้ วสอนไม่ทนั เพราะปกติสอนไม่ทนั อยูแ่ ล้ ว แต่แปลก
ที่วา่ เนื ้อหาเท่าเดิม ผมสอนเหมือนเดิม แต่ถ้าคุณใส่เนื ้อหาไปร้ อย แล้ วเด็กไม่เอาเนื ้อหาที่สอน เด็กก็ไม่ได้ อะไร
เลย แต่ถ้าเอากิจกรรมไปใช้ แต่สอนคอนเซปต์หลักๆ ของเนื ้อหา ต่อให้ เด็กได้ 30 ก็ยงั มากกว่าศูนย์เหมื อนแบบ
แรก ถามว่าจะเอาแบบไหน
ทุกสิ่งที่ผมสอนไป เด็กสะท้ อนว่า เขากล้ าพูดกล้ าแสดงออกมากขึ ้น ส่วนเรื่ องความคิด เขาคิดเป็ น
ระบบมากขึ ้น รู้จกั คิดวิเคราะห์มากขึ ้น แล้ วเห็นด้ วยพฤติกรรมเลยว่าเวลามีกิจกรรม เขากล้ าออกมาเล่น ผมเอง
ก่อนมาก่อการครูก็ไม่ใช่คนถือไมค์พดู ได้ แบบนี ้ หัวเราะขนาดนี ้ เพราะปกติจะเป็ นครูอีกบุคลิกหนึง่ แต่การเข้ า
โครงการก่อการครูทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ผมเปลี่ยนเพราะผมต้ องการให้ ชนเรี
ั ้ ยนของผมเปลี่ยน
เหมือนกัน
จิรวุฒ:ิ อยากถามว่าอะไรในก่อการครูที่เข้ ามาทาให้ พี่เปลี่ยน
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ผมจบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ จบครุศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์ กรอบวิธีการสอน แผนการสอน ผมไม่
ค่อยได้ ทา ผมจะรู้แค่ว่าผมอยากให้ เด็กรู้อะไร แล้ วคาถามของผมจะเป็ นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวัน พอมาเจอโมดูลสอง ตลาดวิชา ผมเริ่มด้ วยสองวิชาที่สนใจก่อนเลยคือ เวทมนต์คาถากับการ
เรี ยนรู้ที่เปี่ ยมไปด้ วยความหมาย พอจบคอร์ สผมรู้ตวั เลยว่าเปลี่ยน อาจจะไม่ได้ เปลี่ยนไปเยอะ แต่ก่อการครู
เป็ นการย ้าว่าแนวทางที่ผมทามา 4 ปี ถูกแล้ ว จากแต่ที่ก่อนคุณลองผิดลองถูกด้ วยตัวเอง
อย่างคอร์ สเวทมนต์คาถา สิ่งหนึง่ ที่ผมได้ คือความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรี ยนเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
มากในการควบคุมชันเรี
้ ยน รวมถึงการเรี ยนการสอนด้ วย และคอร์ สครูกล้ าแสดง เหมือนฐานกาย หลายคนไม่
เชื่อเลยว่าผมจะเรี ยนครูกล้ าแสดง เพราะผมไม่ใช่ฐานกาย หรื อตอนเรี ยนวิจยั ชันเรี
้ ยนกับอาจารย์เปี๊ ยก ผมถาม
อาจารย์วา่ สมมุติที่ทามาทังหมด
้
เราเป็ นใคร เราให้ คณ
ุ ค่ากับอะไร เราจะพัฒนาตัวเองได้ บ้างอย่างไร สุดท้ าย
ไม่ได้ ทาเป็ นเปเปอร์ ออกมา วัตถุประสงค์จริงๆ คืออะไรครับ อาจารย์ตอบมาประโยคหนึง่ คือทาให้ เราเป็ นครูที่ดี
ขึ ้น วิจยั ชันเรี
้ ยนไม่ได้ เอาไปทาผลงาน แค่เราทาเพื่อสุดท้ ายการที่ชนเรี
ั ้ ยนเราเปลี่ ยน คือเราเป็ นครูที่สอนได้ ดี
ขึ ้นๆ เรื่ อยๆ
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จิรวุฒ:ิ ผมเข้ าใจว่าสิ่งที่คณ
ุ ครูเจอในก่อการครูคือ กระบวนการที่ช่วยให้ เราสารวจตัวเอง มีกิจกรรมบางอย่างที่
ทาให้ ครูฉกุ คิดทบทวนตัวเอง มีเครื่ องมือที่หลากหลายให้ คณ
ุ ครูหยิบจับมาใช้ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทา
ให้ เกิดความยืดหยุน่ ในการจัดการชันเรี
้ ยนมากขึ ้น ใส่ใจในการเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยนมากขึ ้น และสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรี ยนที่แข็งแรง
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ผมคิดว่าตัวหลักสูตรของก่อการครู ถ้ าเราไปอบรมทัว่ ไป ส่วนใหญ่เขาจะให้ แค่เนื ้อหาหรื อ
เทคนิค แต่ก่อการครู ปัจจัยคือมีการให้ กลับมาสารวจตัวเอง ผมชอบหลักสูตรแรก ที่มาเขย่าตัวครู ว่าเรามี
ความเชื่ออย่างไร มีทศั นคติอย่างไร ใช้ อานาจแบบไหน หรื อตัวตนความเป็ นมนุษย์คืออะไร พอเขย่าแล้ ว เรา
เริ่มงงว่าคุณค่าของความเป็ นครู เราเชื่อแบบนี ้อาจไม่สมั มาทิฏฐิ ก็ได้ แต่การเขย่าทาให้ เราเห็นว่าคุณค่าความ
เป็ นครูในมิตใิ หม่หรื อในยุคปั จจุบนั ไม่ใช่แบบเก่าที่เราถูกสร้ างมาว่าครูต้องเป็ นแม่พิมพ์แล้ ว ซึง่ ไม่ผิดถ้ าครูจะ
เชื่อว่ายังเป็ นแม่พิมพ์อยู่ แต่วิธีคดิ แบบเราไม่ใช่อย่างนันแล้
้ ว ไม่มีผิดถูก แต่ทกุ คนได้ สารวจว่าเราให้ คณ
ุ ค่า
ความเป็ นครูแบบไหน นี่เป็ นหัวใจสาคัญ
แล้ วตลาดวิชา สะท้ อนว่าเราให้ คณ
ุ ค่าแบบไหน เราก็จะเลือกเรี ยนวิชาที่เราให้ คณ
ุ ค่า ท้ ายที่สดุ คือการ
กลับมาเจอกันเรื่ อยๆ มาเขย่ากันต่อว่า เราเชื่อและเอาไปทาจริง ยังตอบโจทย์เราอยูไ่ หม หรื อสนับสนุนคุณค่าที่
เราเชื่ออยูไ่ หม ผมว่ากระบวนการหลักสูตรร้ อยเรี ยง ทาให้ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนและตัวเองได้ ชดั
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ตอนโมดูลแรก ทาให้ ครูร้ ูจกั บทบาทของครู การเข้ าใจความเป็ นมนุษย์ในตัวครูก่อน เพื่อจะเข้ า
ใจความเป็ นมนุษย์ในตัวเด็กด้ วย ผมคิดว่าทุกการอบรมจะไม่เจอ สอง การจัดการพื ้นที่แบบครูกล้ าสอน ไม่มี
อานาจอะไร วิธีการนี ้เป็ นสิ่งที่ได้ รับหลักๆ เลย เพราะตอนสอนเราก็ยงั คงใช้ อานาจ แต่ตอนหลังเราได้ เรี ยนรู้จาก
การสังเกต มาทาให้ เราลดอานาจลง สุดท้ ายพอเราได้ ลองผิดลองถูกไป พอเรามาได้ เข้ าโมดูลแรก มีการทบทวน
การทดลองทาแล้ ว รับฟั ง และถอดบทเรี ยนกัน นอกจากการทาความเข้ าใจบทบาทความเป็ นครูแล้ ว ในโมดูล
สอง ตลาดวิชา แต่ละคนเลือกแล้ ว โครงการยังมีการติดตามผลเสมอ ทาให้ เกิดความต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าหลาย
ท่านผ่านการอบรมมามาก แต่มีกี่โครงการที่ตอ่ เนื่อง แล้ วมานัง่ คุยกัน ถ้ าเราจะทาอะไรกับเด็กหรื อครู ต้ องมี
ความต่อเนื่องว่ามีผลเปลี่ยนแปลงอย่างนี ้ อาจจะดีหรื อไม่ดี แต่เปลี่ยนแปลงแล้ วมาถกกัน
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: จริงๆ พวกเราคุณครูชาวก่อการครู มีคณ
ุ สายบริหารมาร่วมหลายท่าน เท่าที่ฟังคุณครูหลาย
ท่านแล้ ว เรามาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเรา แต่พอเรากลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้ อมเดิมๆ บรรยากาศเดิมๆ เราอยู่
กันอย่างไร อยากฟั งเสียงผู้บริหารสองท่านที่อยูก่ บั เรามาแต่เริ่มต้ น ว่าจากการมาสัมผัสคุณครูที่กาลังนาไปสู่
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การเปลี่ยนแปลงห้ องเรี ยน จุดเล็กๆ ของการเปลี่ยนแปลงการศึกษา แล้ วเราทุกคนบาดเจ็บจากผู้บริหารที่ไม่อยู่
ตรงนี ้ ถ้ าผู้บริหารมาอยูก่ บั เราแล้ ว ผู้บริหารรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเรากาลังจะทาบ้ าง

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ย้ อนไปเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงไปดูโรงเรี ยน มอบ
นโยบายให้ กบั โรงเรี ยนของผม กระบวนการก่อการครูทาให้ ผมกล้ าบางอย่าง เป็ นโรงเรี ยนเดียวของประเทศที่
ประกาศตัวว่าเป็ นโรงเรี ยนนาร่องตามโครงการโรงเรี ยนร่วมพัฒนา หมายความว่าผมเปิ ดให้ ภาคเอกชน ภาค
มหาวิทยาลัย มาแทรกแซงการบริหารจัดการโรงเรี ยนของผม รัฐมนตรี เลยลงไปดูวา่ เป็ นอย่างไร วันนี ้มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งอาจารย์ ส่งนักศึกษามาร่วมออกบูธด้ วย
จริงๆ แล้ วผมกลัวนะ ไม่ใช่ไม่กลัว ดึงเอกชน ดึงมหาวิทยาลัยเข้ ามา ครูไม่เอาเลยนะครับที่จะให้ ภาค
ประชาสังคมเข้ ามาในห้ องเรี ยน เปลี่ยน ผอ.ดีกว่า ชัดเลย แต่ผมบอกว่าผมบริหารมานาน ผมใช้ การลองผิดลอง
ถูกมาเยอะ ผมอยู่ 6 ปี แล้ ว ไม่ใช่ปีเดียวแล้ วทาบางอย่างเลย ไม่ไหวแล้ วต้ องสร้ างการเปลี่ยนแปลง
โมดูลสอง ผมเข้ าคอร์ สการโค้ ช จบแล้ วผมไปทาที่โรงเรี ยนเลย ผมชวนคุณครูมานัง่ คุย ถามว่าโรงเรี ยน
มีที่ปัญหาอะไร คุณครูเป็ นที่ปรึกษานะ ผอ.นัน่ แหละตัวปั ญหา ผมหนักกว่าเพื่อนเลย เราเป็ นตัวกลาง ปัญหา
ยาเสพติด เราเป็ นผู้บริหารแก้ ไม่ได้ เพราะเป็ นปัญหาระดับชาติ ผมต้ องทาอะไรอีกหลายอย่าง
ส่วนในมุม ผอ.จะมองต่างกันอยูแ่ ล้ ว ผอ.จะมองภาพใหญ่ ทังองค์
้ กร เราเป็ นครูผ้ สู อน เราจะมีสเกลคือ
ห้ องเรี ยนแห่งความสุข พอ ผอ.คิดบางอย่าง มีปัจจัยอื่นที่เข้ ามาแล้ วเราอาจจะไม่เข้ าใจ แต่ผมเชื่อว่าถ้ าเราได้
สัมผัส เปิ ดใจกันแบบนี ้ อย่าว่าแต่ ผอ.กับครูเลย ชุมชน ผู้ปกครองก็เข้ าใจ ทุกคนพร้ อมจะเรี ยนรู้ แต่ต้องมี
กระบวนการ แล้ วเปิ ดพื ้นที่ให้ เกิดการรับฟั งกัน ถ้ าเอกชนมาอยู่ด้วย ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยมาอยู่ด้วย แล้ วนัง่
คุยกันแบบนี ้ ปัญหาที่ผมเคยเจอแก้ ไขได้ หมด ไม่มีเงินเอกชนก็นงั่ อยู่ ไม่มีเวลามากพอผู้ปกครองก็พร้ อมจะ
แบ่งปัน ถ้ าโรงเรี ยนเป็ นแบบนี ้ทังระบบ
้
เราก็เปลี่ยนการศึกษาได้ ในเร็ววัน และผมเชื่อว่าเครื่ องมือที่เราติดตัง้
ถ้ าเราไปทาถึงห้ องเรี ยนแล้ ว ขอให้ แบ่งปันไปถึงผู้ปกครอง
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มีคนมาเล่าให้ ฟังว่า เด็กจบ ป.6 ไป ส่งมอบให้ กบั ม.1 ภาวะผู้นาบางอย่างที่ติดตังอาจจะไม่
้
สมบูรณ์
ท่านก็พยายามปรับเปลี่ยนบางอย่าง การแบ่งปันไปถึงผู้ปกครอง เป็ นตัวที่ทาให้ เราสร้ างการเปลี่ยนแปลงได้
สมเกียรติภมู ิของครู ทักษะที่ได้ จากโครงการก่อการครู พี่น้องทุกคนน่าจะแบ่งปัน และอย่าลืมฝึ กทากับผู้บริหาร
เพราะเขานัง่ หัวโต๊ ะ คิดว่าสนามพลังเราต้ องอาศัยที่เรี ยนมาไปใช้ สุดท้ ายเชื่อมัน่ ว่าเราจะสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ในวงการศึกษาในเร็ววัน
พฤหัส: ตอนสมัครมา มาร่วมตลอดไหมครับ
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ผมมาตามเวลา และเลิกพร้ อมกับเพื่อน
พฤหัส: ผอ.อื่นจะไม่ใช่แบบนี ้
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: พูดตรงๆ ผมเป็ น ผอ.มานาน ผมเป็ นครูใหญ่มาตังแต่
้ อายุ 28 ปี ผมอยูใ่ นเกาะพงัน ผมต้ อง
เดินทางสองชัว่ โมงครึ่งเพื่อไปทางาน และมีโอกาสทางานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผมเห็น
คุณค่าของการเสียสละไปช่วยโรงเรี ยนอื่นในที่หา่ งไกล จนได้ รับการคัดเลือกให้ ทางานด้ านไอซีที ผมถนัดเรื่ อง
นวัตกรรม พอมาอยู่โรงเรี ยนใหม่ ก็ถกู ทาโรงเรี ยนดาวจรัสแสง โรงเรี ยนดีประจาตาบล โรงเรี ยนในฝั น
มีจดุ หนึง่ ที่ผมมีลกู แฝดสามคน ลูกผมอยู่ ป.6 แล้ ว ผมต้ องทาบางอย่างที่เป็ นจุดเปลี่ยนของชีวิต ปี หน้ า
ลูกผมอยู่ ม.1 ถ้ าลูกผมอยูส่ ามโรงเรี ยน ชีวิตผมปั่ นป่ วน ผมต้ องจัดการชีวิตการทางาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในครอบครัว ผมเลยต้ องเตรี ยมบางอย่าง ทักษะที่ได้ ผมเอาไปใช้ กบั ลูกกับภรรยา ผมทาทังระบบ
้
เข้ าสูส่ มดุลกับชีวิต มาแล้ วต้ องใช้ ให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ เพราะไปใช้ ที่ทางาน ที่ครอบครั ว รับฟั งทุกคนที่พดู แล้ วบันทึก
แอบไปดูตามบล็อกที่เราเผยแพร่ตา่ งๆ พยายามจะเรี ยนรู้ แต่มีเงื่อนเวลาอยู่
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เป็ นรองผู้อานวยการนะคะ ถ้ าคุณครูที่โรงเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพวกเราทุกคน จะถือ
ว่าเป็ นองค์กรที่ท้าทายครูได้ ตลอดเวลา ถ้ าห้ องเรี ยนที่ท้าทายและตื่นเต้ นนิดๆ จะสนุกแค่ไหน แต่สิ่งหนึง่ ที่ร้ ูสกึ
ตังแต่
้ เข้ ามาโมดูลแรก ในมุมที่เราไม่ได้ มองคือความเป็ นมนุษย์ของเรา มีห้องหนึง่ ที่ให้ คณ
ุ ครูระดมว่าสิ่งที่ครู
กลัวที่สดุ คืออะไร ครูไม่ได้ กลัวผู้บริหารนะคะ แต่ครูกลัวการไม่ยอมรับกันเองของครู ทาให้ เราต้ องช่ว ยครู
อย่างไร
การไปอยูฝ่ ั่งตรงข้ ามกับ ผอ.ไม่ใช่แล้ ว ต้ องช่วยเขา ด้ วยความที่เราเป็ นรอง เป็ นคนจะช่วยเขากับผอ.
หรื ออานาจข้ างบนให้ มาจูนกัน ทาให้ ทางานตรงนี ้ได้ สนุกขึ ้น มีลีลามีจงั หวะที่ทาให้ เราเต้ นระบากันทุกวัน วง
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แบบนี ้ทาให้ หล่อเลี ้ยงเราก่อน ให้ เรามีความสุขก่อน อยากเห็นเด็กยิ ้ม เราต้ องทาให้ ครูยิ ้มก่อน แล้ วจะทาให้ ครู
ยิ ้มเราต้ องยิ ้มให้ ครูก่อน จะทาอย่างไรให้ เราเห็นคุณค่าและยิ ้มให้ คนอื่น ก็เติมอะไรให้ ตวั เองเยอะๆ เบิกบาน มี
พลัง การจะชวนให้ เขาทาโน่นนี่นนั่ จนไม่มองครูวา่ จริงๆ ครูก็เป็ นมนุษย์ เขามีภาระหน้ างานและครอบครัว
คุณครูคนหนึง่ ในโรงเรี ยน เรารู้สกึ ว่าเขาไม่ได้ อยู่กบั เด็กจริง เวลาสอนก็หยิบโทรศัพท์ แล้ วให้ เด็ก
ทางาน เกิดอะไรขึ ้น เราจะไปโฟกัสที่ตวั เขามาก คุยเรื่ องการใช้ เทคโนโลยี ช่วยให้ เขาอยูก่ บั เด็กจริงๆ วันหนึง่
เขามาหาแล้ วบอกเรื่ องราวความทุกข์ของเขา เขามีความทุกข์กบั ครอบครัว เราฟั งแล้ วเข้ าใจเขามาก เพราะเรา
ผ่านความทุกข์เรื่ องครอบครัว เรื่ องความรักมาก่อน เรารู้สกึ ว่าทาบาปกับเขามาก ก่อนหน้ านัน้ เราไม่ได้ ฟังเขา
จริงๆ หลังจากนัน้ ไม่ร้ ูว่าเขาเปลี่ยนไหม แต่เรามองเขาเปลี่ยนไป เขายังหยิบโทรศัพท์เหมือนเดิม แต่เราไม่ไป
โฟกัสเขา เพราะเรารู้วา่ เขามีเรื่ องราวบางอย่าง แต่เราช่วยให้ เขาไม่ต้องกังวลกับเรา ทาให้ เรายอมรับเขามากขึ ้น
ทาไมฉันไปแบกเธอตังนาน
้
เราไม่วางเขาลงไป จังหวะนี ้เราวางก็ปล่อยตรงนี ้ ทาให้ เรามีเวลาไปทาอย่างอื่น ไป
เติมให้ เพื่อนๆ เติมให้ กบั เด็กๆ
การมีก่อการครู ทาให้ เราทางานกับโรงเรี ยนสองระบบ เราเป็ นคนในระบบก็จริง แต่เราทานอกระบบได้
ทาแบบคูข่ นานไปได้ นะ การประชุมไม่จาเป็ นต้ องจัดการงานลอจิสติกอย่างเดียว เราจัดแบบนี ้ได้ เพิ่มอีก ขึ ้นอยู่
กับว่าเราได้ มารู้ กระบวนการบางอย่าง แล้ วเอากลับไปทา แล้ วมาเล่าให้ เพื่อนฟั ง ทาให้ ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจในตัวเอง
มาปล่อยพลัง มารับพลัง วงแบบนี ้จึงเป็ นวงที่หล่อเลี ้ยงกันมากๆ อยากเล่าอีก แต่จบดีกว่า
จิรวุฒ:ิ รู้สกึ อิ่มอกอิ่มใจมาก ภาคเช้ าเราเอาไว้ ประมาณนี ้ก่อน ภาคบ่ายเราจะมารวมกันแล้ วซักซ้ อมความ
เข้ าใจงานวันพรุ่งนี ้
พักเที่ยง
12.40-13.40 น.
พฤหัส: ผมอยากจะชี ้แจงว่า เวทีนี ้นอกจาก reflection ที่พวกเราได้ ชว่ ยกันเสนอมุมมองไปแล้ วเมื่อเช้ า ผมคิด
ว่าได้ reflection ที่ลกึ ซึ ้งและเป็ นจริงน่าสนใจมาก บทเรี ยนเหล่านี ้เราจะได้ นาไปขยับต่อในปี ที่สอง ซึง่
รายละเอียดคุยกันในวันสุดท้ ายของเวิร์กช็อป ส่วนวันพรุ่งนี ้จะเป็ นไฮไลต์สาคัญมากๆ คือเราจะได้ โชว์ของ
แลกเปลี่ยนว่าที่เราได้ เรี ยนรู้ ร่วมกันไปเป็ นอย่างไร นอกจากจะได้ แบ่งปันกับพวกเราแล้ ว ยังมีเพื่อนๆ อีกจานวน
ไม่น้อยที่สมัครมาร่วมเรี ยนรู้ กบั เราด้ วย ถือว่าได้ แบ่งปันบทเรี ยน ไม่อยากให้ ถึงกับเกร็งหรื อกังวลเกินไป พวก
เราทุกคนทาได้ เพราะแบ่งปันจากประสบการณ์ตรงของพวกเรา แต่ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ ายกันไปทางานช่วง
บ่ายและช่วงเย็น และแบ่งกันรับผิดชอบเวทีในฐานะเจ้ าของงานร่วม อยากเล่าว่าพรุ่งนี ้จะเกิดอะไรขึ ้น
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อธิษฐำน์ คงทรั พย์ (เปิ ้ ล): วันนี ้จะปล่อยยาวเลย สาหรับคุณครูที่จะต้ องเตรี ยมบอร์ ดนิทรรศการและเตรี ยม
เวิร์กช็อป จะมีโอกาสไปดูที่ห้องและเตรยีมตัวกัน ส่วนครูที่จะขึ ้นเวทีพดู ประมาณ 5 ท่าน จะได้ มาซ้ อมพูด
เหมือนเป็ นตัวแทนเสียงของพวกเรา จริงๆ อยากให้ ทกุ คนได้ พดู แต่เวลาไม่พอ
วันพรุ่งนี ้ งานจริงๆ จะเริ่มงานประมาณ 9 โมง อ.อนุชาติกล่าวต้ อนรับ แล้ วจะเป็ นเวที ED Talk เชิญ
คุณครู 5 ท่านพูดคนละ 7 นาที มีคนมาจากหลากหลายที่ มีผอ.โรงเรี ยน ศึกษานิเทศก์ คนจาก สพฐ. และเชิญ
ผู้คนที่ไปเจอในกระทรวงจานวนหนึง่ มา มีนกั เรี ยนนักศึกษารวมถึงคุณครูที่สนใจมาประมาณ 150 คน
หลังเบรก จะเชิญคุณครูเข้ าห้ องเวิร์กช็อปตามความสนใจได้ เลย 4 ห้ อง จบจากเวิร์กช็อป จะพักทาน
ข้ าวเที่ยง แล้ วประมาณ 13.30 น. จะเป็ นช่วงให้ เดินชมนิทรรศการ ใครอยากจะนาเสนอหรื อเล่าเรื่ องราวบอร์ ด
ตัวเอง เชิญให้ ไปยืนประจาที่แล้ วพาแขกที่มาเดินดูตามบอร์ ดไม่เกิน 45 นาที
ก่อนจะกลับมารวมตัวที่ห้อง 212 เป็ นวงเสวนาที่มีวงนอกด้ วยมานัง่ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเรา ซึง่
พี่ก๊วยจะดาเนินรายการ โดยมีผ้ ใู หญ่ที่สนใจเรื่ องการศึกษาและพยายามหาการเปลี่ยนแปลง คนหนึง่ คือ
ทพ.กฤษดา เรื องอารี ย์รัตน์ คนทา TEP ภาคีเครื อข่ายการศึกษาไทย อีกคนคือคุณประชา หุตานุวตั ร เป็ นคนทา
เรื่ องการศึกษาทางเลือกและการสร้ างผู้นาระดับรากหญ้ าหรื อการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในสังคมในมิติตา่ งๆ
อีกคนหนึง่ คือ อาจารย์อนุชาติ พวงสาลี จะร่วมวงคุยกับพวกเราด้ วย และเราเชิญ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
จากสถาบันรามจิตติ ทาวิจยั เรื่ องการศึกษามาหลายแห่งทัว่ ประเทศ จะเห็นภาพกว้ างและมีกรณีศกึ ษาที่
น่าสนใจหลายๆ กรณี จนถึง 4 โมงครึ่ง
ก่อนจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน แล้ วภาคค่าจะเป็ นเวทีเฉลิมฉลอง ตอน 1-3 ทุม่
(กลุม่ ใหญ่หารื อเรื่ องการเตรี ยมงานและแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบของงานวันที่ 27 พฤศจิ กายน)
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จัดบอร์ ดนิทรรศการ สถานที่ ซ้ อมเวที
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เวทีวันที่สอง (27 พฤศจิกำยน 2561)
09.00 น.
เริ่มเวทีช่วงเช้ ำ
พิธีกรคู่: โครงการก่อการครู เป็ นโครงการดีๆ ที่ชวนคุณคุณครูจากทัว่ ประเทศมารวมตัวกัน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภายใน สร้ างการเปลี่ยนแปลงในตัวครู โดยเน้ นมิตกิ ารเติบโตภายในและความเป็ นมนุษย์ของคุณครู
โครงการแบ่งเป็ นสามโมดูล เริ่มต้ นประมาณปลายเดือนมีนาคม โมดูลแรกชื่อว่า “ครูคือมนุษย์ สารวจภูมิทศั น์
ภายในของความเป็ นครู” โมดูลที่สอง ชื่อ ตลาดวิชา เหมือนเรามาช็อปปิ งเคล็ดวิชาการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ โดยจัดมา
ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนจนถึงกันยายน มีหลายวิชา โมดูลที่สาม แบ่งเป็ นสองหน สามจุดหนึง่ เป็ นเวทีเสวนาและ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ร่วมกันทากิจกรรมและออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ พลิกมุมมองการเรี ยนรู้
เสียใหม่จากครูมาเป็ นกระบวนกรที่จดั กระบวนการให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง เป็ นโมดูลที่ทาให้ พวกเราได้
ปลดล็อกในการสอนนักเรี ยน เราอาจจะสอนนักเรี ยนแล้ วจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ เขาได้ เรี ยนรู้ด้วยตัวเขาเอง สุดท้ าย
เรากาลังยืนอยูใ่ นโมดูลสามจุดสอง ชื่อ สรุปและต่อยอดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน มาสรุปว่าตลอดระยะเวลาหนึง่ ปี ที่
ผ่านมาเราทางานกันอย่างไรบ้ าง และอนาคตเราจะต่อยอดที่เราได้ เรี ยนรู้จากโครงการก่อการครู อย่างไรบ้ าง
ช่วงนี ้ เราเข้ าสูช่ ว่ งพิธีการ ขอเรี ยนเชิญรศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ ขึ ้นกล่าวต้ อนรับ

อนุชำติ: กราบนมัสการพระคุณเจ้ า ท่านผู้มีเกียรติทกุ ท่าน ผม อนุชาติ พวงสาลี คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้
และศึกษาศาสตร์ หลายท่านอาจจะยังไม่ร้ ูวา่ มีคณะแบบนี ้อยูใ่ นประเทศไทย คณะเรามาจากภาษาอังกฤษว่า
Learning Science and Education นะครับ ที่ใช้ ชื่อว่าวิทยาการเรี ยนรู้ เพราะจะบอกว่าเราเป็ นคณะที่ทาเรื่ อง
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การศึกษา ที่มีบริ บาทและการตีความเรื่ องการศึกษาที่มีขอบเขตกว้ างขวางกว่าห้ องเรี ยน เพราะเราเชื่อว่าการ
พัฒนามนุษย์หรื อการศึกษา ต้ องอยูก่ บั ทุกคนตลอดชีวิต เรามองทุกๆ มิตขิ องความเป็ นคน
คณะเราเพิ่งก่อตังมา
้ 4 ปี เรามีหลักสูตรศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิตสาขาวิทยาการเรี ยนรู้ เรามีปริญญาโท 4
รุ่น และมีโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราพยายามจะทางานบุกเบิกและร่วมขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในมุมที่เราพอจะมีกาลังและอิสรภาพในการลงมือทาอะไรตามความเชื่อของเราได้
เพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราพูดถึงการศึกษา มันเป็ นความทุกข์ของคนทังแผ่
้ นดิน ไม่วา่ จะหันหน้ าไปคุยกับใคร
ผู้เรี ยนก็เรี ยนอย่างเป็ นทุกข์ คุณครูก็สอนอย่างเป็ นทุกข์ พ่อแม่ผ้ ปู กครองก็เป็ นทุกข์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้
กาหนดนโยบายก็ล้วนแต่เป็ นทุกข์ทงสิ
ั ้ ้น แปลว่ามีอะไรที่ผิดปกติบางอย่างในระบบของเรา เราพยายามที่จะ
ปฏิรูปการศึกษามาแล้ วสิบกว่าปี ตังแต่
้ พ.ร.บ.2542 เป็ นต้ นมา ยิ่งปฏิรูปเรายิ่งได้ ผ้ บู ริ หารเยอะขึ ้น ได้ ผอ.เขต
เยอะขึ ้น ได้ กระทรวงใหญ่โตขึ ้น แต่คนที่ดเู หมือนเล็กลงและรับชะตากรรมมากที่สดุ คือคุณครู
ในท่ามกลางข้ อจากัดเหล่านี ้ คณะวิทยาการเรี ยนรู้ โดยทีมอาจารย์จานวนหนึง่ และเพื่อนๆ เครื อข่าย
พันธมิตรอีกจานวนมากที่ทางานและมุง่ มัน่ จะขับเคลื่อนเรื่ องการเปลี่ยนแปลงการศึกษา นัง่ คุยกันเมื่อสองสาม
ปี ที่แล้ ว และคิดว่าเราคงไม่อยูน่ ิ่งดูดาย ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ขององคาพยพ และเรามีความมุง่ มัน่ แรง
บันดาลใจที่อยากจะใช้ กาลังความสามารถของเราในการร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้ ได้ เราจะทา
อย่างไรกับองคาพยพที่ใหญ่โตมโหฬาร หันไปทางไหนเจอแต่กาแพงหนา เจอแต่ระบบประเมิน เจอแต่นโยบาย
ที่กดทับลงมาตลอดเวลา เราพบว่าสิ่งหนึง่ เราพอจะทาได้ เป็ นศักยภาพและความสามารถ หัวใจของการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา คือคุณครู
เราเชื่อว่า ทัว่ ประเทศมีคณ
ุ ครูประมาณ 4-5 แสนคนที่กาลังอยูใ่ นวงวนของระบบที่ถกู ละเลยมาตลอด
เราเชื่อว่ามีครูจานวนมากที่อยากจะทาอะไรดี อยากจะเปลี่ยนแปลง อยากจะขับเคลื่อนให้ ระบบการศึกษา ให้
โรงเรี ยนของเรา ให้ ลกู ศิษย์ของเขา เติบโตเป็ นพลเมืองดีในอนาคต อยากเห็นห้ องเรี ยนของเขามีความสุข ทุก
คนมีความคาดหวังต่อคุณครูมาก แต่เราคิดว่าในมุมมที่สงั คม นโยบาย ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ประเมินคุณครู
คาดหวัง คาดหวังอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราจาเป็ นจะต้ องมีเครื่ องมือ วิธีคิด เพื่อนที่เข้ าไปสนับสนุนส่งเสริม
และเข้ าใจจิตใจของคนที่เป็ นครูด้วย เราจึงจับมือกับเพื่อนๆ องค์กรพันธมิตรจานวนมาก ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ
ในที่นี ้ เราเลยได้ ชื่อโครงการที่เก๋ไก๋วา่ โครงการก่อการครู ความมุง่ มัน่ ของเราคือ ในบรรดาครู 5 แสนคนทัว่
ประเทศ เราหวังใจไว้ วา่ ในชัว่ 5-10 ข้ างหน้ า ขอทางานกับคุณครูหนึง่ เปอร์ เซ็นต์ ที่เราอยากจะสร้ างและจับมือ
กันออกไปขับเคลื่อนการศึกษาไปเรื่ อยๆ เรี ยกว่าคุณครูแกนนา ที่จะมีวิธีคดิ มีพลัง มีเทคโนโลยีในการทางาน
เราเริ่มต้ นด้ วยการทางานสองมือเปล่า คุณครูเดินเท้ ามาเรี ยนกับเรา คือควักกระเป๋ าออกมาร่วมเรี ยนรู้กบั พวก
เราเอง เดินทางมาเอง
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โครงการรุ่นที่หนึง่ มีคณ
ุ ครู 84 คน ที่มาด้ วยความสมัครใจ ไม่มีคปู องหรื อโควตาให้ แต่มีพนั ธสัญญา
กันว่าจะเดินทางร่วมกันตลอด และมีหวั ใจที่มงุ่ มัน่ เป็ นแกนสาคัญของโครงการเรา เราต้ องการคนที่มงุ่ มัน่ ตังใจ
้
เพราะการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเป็ นเรื่ องที่ต้องการพลังสูงมาก เราทางานกันมาหนึง่ ปี เต็ม
สิ่งที่เรี ยกว่าสามโมดูลประกอบไปด้ วยการทาเวิร์กช็อปและกิจกรรมร่วมกันประมาณ 5-6 ครัง้ ครัง้ ละ
สามวันสองคืนเป็ นอย่างน้ อย หรื อยาวกว่านัน้ ซึง่ เป็ นการบอกว่า การสร้ างครูแกนนาขึ ้นมา ไม่ได้ สร้ างด้ วยการ
ประชุมเพียงหนึง่ ครัง้ แล้ วถ่ายรูปกับป้ายข้ างหน้ า แต่เป็ นเรื่ องของการบ่มเพาะ พูดคุย สร้ างเครื อข่าย ที่เรา
เรี ยกว่าชุมชนวิชาชีพครูที่จริ งแท้
อยากจะเรี ยนย ้าในสองประเด็น คือ หนึง่ สมมุตฐิ านการทางานของพวกเรา ไม่ได้ เริ่มต้ นด้ วยเทคนิค
เครื่ องมือใดๆ แต่เราถอยกลับไปทางานกับคุณครูแกนนาบนความเชื่อว่าครูเป็ นมนุษย์ ครูมีสิทธิ์มีความทุกข์ได้
มีความสุขได้ สิ่งที่เราเรี ยกว่าความเป็ นตัวตนของครูจงึ สาคัญมากที่จะเชื่อมโยงกับลูกศิษย์ ห้ องเรี ยนไม่
สามารถจะมีความสุขได้ เราไม่คาดหวังคุณครูให้ เปลี่ยนบทบาทจาก teacher ไปสูก่ ารเป็ น facilitator ถ้ า
คุณครูยงั มีความทุกข์หรื อวางความทุกข์นนได้
ั ้ และกลับมาเชื่อมโยงตัวเองกับลูกศิษย์ในห้ องเรี ยน 50-90 นาที
นันได้
้ ผมคิดว่าการกลับมาสู่ความเป็ นจริง ความเป็ นมนุษย์ที่แท้ คือคุณค่าเบื ้องหลังที่บอกว่านี่คือจิตวิญญาณ
แห่งความเป็ นครู พูดง่ายๆ คือเรากาลังรื อ้ ฟื น้ จิตวิญญาณของความเป็ นครูกลับมา ถ้ าสิ่งนี ้กลับมา เราเชื่อว่านี่
คือกุญแจสาคัญดอกแรกที่จะพาคุณครูเดินทางไกลไปกับเรา
สิ่งที่สองที่เราเติมเต็มให้ กบั คุณครูอีกเล็กน้ อยคือทักษะ เครื่ องมือบางเรื่ องที่ชวนคุณครูมาช่วยกันทา
อาจจะมีวิทยาการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ บ้ าง มีบทเรี ยนออนไลน์ สื่ อการเรี ยนการสอนแบบใหม่ๆ เราก็เติมเต็ม
บวกกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราจะทางานกับคุณครูอย่างต่อเนื่อง เราจึงสร้ างเครื อข่ายและชุมชนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
งานวันนี ้ จริงๆ ตังใจว่
้ าจะเป็ นเวทีเล็กๆ เรามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ถอดบทเรี ยนร่วมกันว่า ตลอด
ระยะเวลาการเดินมาตลอดหนึง่ ปี การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เกิดขึ ้นที่ห้องเรี ยนของคุณครู กับเด็กนักเรี ยนของ
คุณครู มีการเปลี่ยนแปลงได้ จริงหรื อไม่
อยากจะเรี ยนถึงคุณครูแกนนาว่า เราหวังว่าบทเรี ยนในวันนี ้จะทาให้ เราเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น เห็นเพื่อนมาก
ขึ ้น เพื่อนๆ คุณครูแกนนา พอรุ่นสองเรายังไม่มีเงิน แต่จะทา โดยเปิ ดรับรุ่นสองต้ นปี หน้ า ถึงผู้ใหญ่ใจดี ทราบว่า
มี นายกอบต. ผอ.โรงเรี ยน มาดูวา่ ครูของเราที่สง่ มา โดดไปไหนหรื อเปล่า อยากจะเรี ยนว่าโครงการนี ้เอาจริง
เราไม่ได้ มาเล่นๆ เราจะทางานกันต่อเนื่อง อยากจะฝากผู้ใหญ่ใจดีวา่ เปิ ดพื ้นที่ให้ คณ
ุ ครูเราทางาน ให้ เขา
ปล่อยแสงในโรงเรี ยน แล้ วผมเชื่อว่าเขาจะเป็ นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามในโรงเรี ยน เป็ นเพื่อนที่ดีกบั คุณครูคนอื่นๆ
ต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในเวทีครัง้ นี ้ จะเป็ นจุดสาคัญในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงจากฐานรากที่เป็ นจริง
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เรารู้วา่ สิ่งที่ต้องทา ต้ องทาให้ ไปถึงเด็กๆ ของเราให้ ได้ ระบบการศึกษารอไม่ได้ วันนี ้จะเป็ นบทพิสจู น์
อีกอย่างหนึง่ ว่าคุณครูแกนนา ทาอะไรได้ บ้าง และเราสามารถจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี ้ หวังว่า ตลอดหนึง่ วันที่อยูก่ บั เราคงจะได้ ประโยชน์และมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนกับคุณครูของเราไม่มากก็น้อย
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: โมดูล 3.2 ได้ เริ่มต้ นแล้ วจากเมื่อวานซึง่ มีกิจกรรมหลากหลายมาก
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เมื่อวานเรามาเจอกันครัง้ แรกในรอบหลายเดิน เรามาทบทวน มีคลิปวิดีโอสันๆ
้ มาให้ ทกุ ท่านดู
(ชมคลิปวิดีโอก่อการครู 3.2 – 7 นาที)

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: จากทังหมดที
้
่ได้ รับชมไป จึงเป็ นที่มาของงาน "ครูปล่อยแสง"
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ก่อนที่เราจะไปฟั งทอล์คแจกแจงให้ ฟังว่าจะมีอะไรเกิดขึ ้นวันนี ้บ้ าง
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: กาหนดการช่วงเช้ า จะมี ED Talk ครูบนั ดาลใจ จุดไฟการเรี ยนรู้ สูก่ ารเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ไทย หลังจากนัน้ เราจะมีเวิร์กช็อปห้ องย่อยๆ 4 ห้ อง ซึง่ ทุกท่านสามารถเลือกห้ องเข้ าร่วมได้ เลย
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ห้ องแรก Visual Thinking คิดเห็นเป็ นภาพ ห้ องที่สอง เรี ยนรู้ ตวั ตน ลดการรังแก ห้ องที่สาม
Assessment for Learning Activities ห้ องสุดท้ าย นี่คือฉัน นัน่ คือธรรมชาติ
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ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ภาคบ่าย เราจะมีงานนิทรรศการดีๆ ของคุณครูแต่ละคนตรงโถงกลาง เชิญชมได้ รวมถึงจะมี
วงเสวนาในช่วงบ่าย
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ดาเนินรายการโดยคุณพฤหัส พหลกุลบุตร ในหัวข้ อ "สะท้ อนมุมมองการศึกษาไทย" มี
วิทยากรสามท่าน คือ ทพ.กฤษดา เรื องอารี ย์รัตน์ ประชา หุตานุวตั ร และรศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: เป็ นกาหนดการคร่าวๆ ในวันนี ้ ขอเริ่มกิจกรรม ED Talk ครูบนั ดาลใจ จุดไฟการเรี ยนรู้ สูก่ าร
เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย มีคณ
ุ ครูที่จะมาทอล์คกับเรา 5 ท่าน มีลกั ษณะเฉพาะตัวและมีห้องเรี ยนที่นา่ สนใจ
อย่างยิ่ง
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ท่านแรกเป็ นครูผ้ ชู ายที่เดินทางมาไกลจากจ.กาฬสิทธุ์ คอนเซปต์การเรี ยนรู้ของเขาคือ เขา
มักจะพานักเรี ยนไปเรี ยนรู้ห้องเรี ยนธรรมชาติที่คณ
ุ ครูท่านนี ้ค้ นพบจากการออกไปปั่นจักรยาน
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ขอเชิญพบ คุณครูสราวุฒิ พลตื ้อ จากโรงเรี ยนหัวหินวัฒนาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ เลยครับ

ห้ องเรี ยนเชื่อมสัมพันธ์ ฉันกับธรรมชำติ
สรำวุฒิ พลตือ้ : ภำพที่ 1 ภำพครู สอนคอมพิวเตอร์
ปี 2548 ผมเริ่มต้ นการเป็ นครูคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรี ยนหัวหินวัฒนาลัย โรงเรี ยนมัธยมประจาตาบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ หวังมาให้ แก้ ปัญหาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคาดหวังว่า เราจะมาเป็ นครูที่
เปลี่ยนแปลงโลก IT ของเด็กๆ ให้ สามารถแข่งขัน กับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ช่วงแรกๆ พยายามสอน สอน และ
สอน มีอะไรที่เรารู้ที่เราอยากสอนก็ สอนๆ นักเรี ยนก็ทาตามเรา หมดชัว่ โมง Shutdown ปิ ดเครื่ อง ชิดเก้ าอี ้รอ
ชัว่ โมงหน้ าเปิ ดเครื่ องฉายซ ้า รู้สกึ สอนแบบอัตโนมัตมิ ากในตอนนัน้
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ภำพที่ 2 ภำพเป็ นที่ปรึกษำโครงกำรจักรยำนคุณธรรม
ปี 2551 เด็กๆ ม.5 ชวนเป็ นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เป็ นโครงการที่สนับสนุนการปั่นจักรยานมา
โรงเรี ยนและทาจิตอาสา ผมได้ เห็นบทบาทของการเป็ นผู้ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ การที่ได้ ทาอะไรที่เด็กๆ และเรา
ชอบ มันสามารถทาให้ เราเติบโตร่วมกันได้ การได้ ลองผิดถูก เห็นความเหนื่อย ความสุขทุกข์จากการปั่น รับฟั ง
ความรู้สกึ กัน สนุกกับการออกแบบฐานกิจกรรม ทาให้ ผมเริ่มเห็นคุณค่าของตนในฐานะครูผ้ สู นับสนุน เป็ น
จุดเชื่อมให้ นกั เรี ยนได้ พบประสบการณ์ตรงได้ เรี ยนรู้ในธรรมชาติด้วยจักรยาน ได้ เห็นคุณค่าของการเป็ นส่วน
หนึง่ ของธรรมชาติ
ภำพที่ 3 ล้ อมวงจักรยำนคุณธรรม
ทาให้ ผมและทีมงานพยายามขับเคลื่อนกิจกรรมนอกห้ องเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับกิจกรรม ให้
เป็ นลักษณะของฐานใจ กาย เข้ าไปสัมผัสกระบวนการภาวนานอกรูปแบบโดยใช้ จกั รยานจากการสนับสนุน
ของโครงการภาวนา คือ ชีวิต เป็ นเรื่ องที่ท้าทาย เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับผู้ไม่เข้ าใจการภาวนา เราทาด้ วยการเอา
ตัวเข้ าไปสัมผัส การเรี ยนรู้ในครัง้ นันไม่
้ เพียงผมและทีมงานที่เห็นการเปลี่ยนแปลง นักเรี ยนที่ได้ ทากิจกรรม
ตลอด 1 ปี ก็ร้ ูสกึ เช่นนัน้
ภำพที่ 4 ติดกรอบกำแพงห้ องเรี ยนอีกครั ง้
"ผมเป็ นสุข และทาได้ ดีเมื่ออยูน่ อกห้ องเรี ยน ทาไมละ มันถึงเป็ นคนละเรื่ องกัน ในยามที่เรากลับมาที่
ห้ อง สี่เหลี่ยม ผมยังติดกรอบกาแพงตัวชี ้วัด ภาระที่ต้องสอนในวิชาที่อาสาสอน เพราะไม่มีครู ขังตัวเอง ตกร่อง
ซ ้าๆ ขาดความมัน่ ใจ ในการออกแบบการเรี ยนการสอน ไม่กล้ าที่จะไม่สอน ตัดสินตัวเองทังๆ
้ ที่ยงั ไม่ได้ เริ่มทา
อะไร
ภำพที่ 5 ร่ วมก่ อกำรครู และผลักดันหลักสูตรสิ่งแวดล้ อมศึกษำ เข้ ำสู่ห้องเรี ยน
อยูก่ บั ระบบให้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ผลักดันหลักสูตรสิ่งแวดล้ อมศึกษา เข้ าสูห่ ้ องเรี ยน เชื่อม IT กิจกรรม
จักรยานคุณธรรมที่เป็ นจุดเด่นฐานใจ กาย และสิ่งแวดล้ อมรอบการเข้ าด้ วยกัน เชิญชวน และให้ เด็กๆ ได้
ออกไปเรี ยนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจ เด็กๆ จะเป็ นเจ้ าของประเด็นศึกษาที่ตนสนใจ ไม่วา่ ในห้ องเรี ยน โรงเรี ยนและ
ชุมชน เป็ นวิชาที่ไม่มีการสอบ ในฐานะของครูอยากให้ ห้องเรี ยนมีความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด
จากความสนใจของผู้เรี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ที่มีความหมายของผู้เรี ยน มองว่าโรงเรี ยนแหล่งเรี ยนรู้จริงเราต้ องอยู่
ที่นี่ให้ มีความสุข อย่างน้ อยก็ 3 ปี 6 ปี มีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เชื่อมตัวผู้เรี ยนในการเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน ให้
นักเรี ยนรู้สึกว่าตนมีคณ
ุ ค่า ค้ นพบตน เข้ าใจความรู้สกึ ตน เข้ าใจธรรมชาติ กล้ าที่จะสื่อสารแสดงความคิดเห็น
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ไม่ได้ เรี ยนเพราะต้ องเรี ยน แต่เรี ยนเพราะอยากรู้ อยากสนุก อยากเล่น อยากทาให้ มนั สาเร็จ เมื่อรู้คณ
ุ ค่าของ
ตน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตน และกลุม่ เห็นคุณค่าของการเป็ นส่วนหนึง่ ของห้ องเรี ยน โรงเรี ยนจริงๆ
ภำพที่ 6 เฝ้ ำสังเกต ให้ ธรรมชำติส่ ือสำรกับเด็กๆ
การเปลี่ยนรูปแบบห้ องเรี ยน เกม เป็ นสิ่งหนึง่ ที่นกั เรี ยนเรี ยกร้ อง การเชื่อมโยงตนกับธรรมชาติ นักเรี ยน
สนุกกับการทาชิ ้นงานด้ วยตนเองด้ วยความสร้ างสรรค์ โดยที่เป็ นอิสระ ลดการตัดสินจากครู กล้ าที่จะสะท้ อน
ความรู้สกึ ผ่านการวาด เขียน สนทนา และการแสดงออก
การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง รู้สกึ ภูมิใจที่ประเด็นที่ตนสนใจกาลังเป็ นปัญหาของโรงเรี ยนจริง ตนได้
เป็ นส่วนหนึง่ ของการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม แม้ หลายๆ กลุม่ จะไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างแท้ จริง แต่ก็มี
ความสุขที่ได้ ลงมือจริงทาด้ วยกระบวนการกลุ่ม
ภำพที่ 7 ภำพเล่ ำเรื่องวิถีชุมชน
เล่าเรื่ องด้ วยภาพ ให้ กาลังใจ รู้จกั เฝ้ามอง รอคอยจังหวะ ให้ ธรรมชาติสื่อสารกับเรา แล้ วก็ลนั่ Shutter
ในฐานะคนใน เด็กๆ มีความสุขที่ได้ ถ่ายภาพ แม้ บางภาพจะไม่สวยเท่าไร การรู้จกั อดทนรอในการถ่ายภาพ
บางภาพได้ มายากจริงๆ รู้สกึ ดีที่ได้ เห็นความงามของธรรมชาติในชุมชนตน ได้ สมั ภาษณ์ผ้ เู ฒ่าผู้แก่ ได้ ร้ ูจกั วิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ เห็นภาพชุมชนในสมัยก่อนจากการประเด็นที่เด็กๆ สนใจ
ภำพที่ 8 หัวใจเปิ ดกว้ ำง พร้ อมฟั งเสียงจำกเด็กๆ
ผมได้ เรี ยนรู้วา่ การสร้ างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังนัน้ มันเกิดจากภายใจของเรา ใจเรามันมีความ
ยากได้ มีความคาดหวังสูง การได้ ผา่ นประสบการณ์ร่วมกับเด็กๆ และธรรมชาติ เราจะได้ ยินเสียงภายในชัดเจน
ขึ ้น รู้จกั คุณค่าของตัวเอง มันจะขัดเกลาให้ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นจากภายใน ผมมัน่ ใจว่าทุกท่านมีความเป็ นครูโดย
ธรรมชาติ การยอมรับความไม่สมบรูณ์แบบในธรรมชาติ จะทาให้ เราเคารพและเข้ าใจธรรมชาติมากขึ ้น สงบ
จากตัวตนลงมากเท่าใด ก็เข้ าไปสัมผัสกับความจริง ความงามของธรรมชาติมากขึ ้นเท่านัน้ ความงามที่เรี ยกว่า
การเรี ยนรู้ผ่านธรรมชาติ
พิธีกรชำย: จากห้ องเรี ยนของคุณครูต้ ู เราจะมองเห็นว่าจากห้ องเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงออกไป
เรี ยนในธรรมชาติ และเราก็พบว่าธรรมชาติเป็ นคุณครูที่ยิ่งใหญ่ สอนเราทังความรู
้
้ ภายนอก และมิติการเติบโต
ภายใน เป็ นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ และเรี ยนรู้ได้ ไม่มีวนั จบ
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พิธีกรหญิง: สังเกตได้ จากการผลงานที่เด็กๆ ทา และเขาเรี ยนรู้จากสิ่งที่พยายามทาขึ ้นมา
พิธีกรชำย: ทอล์คต่อไปของเรา ตอนนี ้เราจะพบว่าประเด็นความสัมพันธ์ในห้ องเรี ยนน่าสนใจ โดยปกติคณ
ุ ครู
จะเข้ าไปสอนนักเรี ยนในฐานะคุณครู แต่เมื่อเราเข้ าไป เราลืมสังเกตไปว่าระหว่างครูกบั นักเรี ยนมีเส้ นบางๆ
เชื่อมกันอยูค่ ือความสัมพันธ์
พิธีกรหญิง: เรื่ องประเด็นความสัมพันธ์ในห้ องเรี ยน ถูกหยิบยกมาในหลายๆ ประเด็น หลายๆ มุมมองในก่อ
การครู น่าสนใจมาก คุณครูที่จะมาทอล์คคนต่อไป เขามีแง่คดิ บางอย่างในมุมมองความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรี ยนกับคุณครู
พิธีกรชำย: คุณครูคนนี ้สอนวิชาเคมี แต่แปลกมาก นักเรี ยนบอกว่าครูอย่าสอนเคมีเลย สอนวิชาแนะแนว
ดีกว่า และห้ องเรี ยนของคุณครู เป็ นห้ องเรี ยนในฝันของพวกเรา เด็กๆ สามารถทาอะไรก็ได้ เพราะครูทา่ นนี ้เปิ ด
พื ้นที่ให้ นกั เรี ยนแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง
พิธีกรหญิง: ครูทา่ นนี ้เดินทางมาจากนนทบุรี เป็ นครูผ้ หู ญิง เขาจะมาในหัวข้ อ “ครูคือพื ้นที่ปลอดภัยในใจเด็ก”
ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกลุ

ครู คือพืน้ ที่ปลอดภัยในใจเด็ก
ลัดดำวรรณ เหล่ ำเกียรติกุล: สวัสดีทกุ ท่านค่ะ เราทุกคนล้ วนแต่ผ่านการเป็ นเด็กนักเรี ยน ในวันที่ไปโรงเรี ยน
ในระหว่างช่วงเปลี่ยนคาบ แน่นอนว่าในห้ องเรี ยนมีความวุน่ วาย เพราะคุณครูยงั ไม่อยู่ เราจะพูดคุยกัน เราจะ
เล่นกัน แต่เมื่อคุณครูมาถึง สิ่งที่เกิดขึ ้นมันไม่ตา่ งกันกับทุกห้ องเรี ยน
"เงียบได้ แล้ ว ยืดอก ตัวตรง ตังใจฟั
้ ง ครูจะสอนพวกเธอแล้ ว" ตอนเป็ นเด็ก เราก็ทากัน โดยไม่เคยตัง้
คาถามเลยว่า สิ่งที่ครูให้ ทานัน้ มันช่วยให้ เราเรี ยนรู้หรื อตังใจเรี
้ ยนจริงๆ หรื อเปล่า แต่วนั หนึง่ พอเรามาเป็ นครู
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เราพบว่าประโยคเหล่านันไม่
้ ได้ ชว่ ยอะไรแม้ แต่นิดเดียว เราพบว่าเด็กที่ยืดตัวตรง ตังใจฟั
้ งเรา ผ่านไปไม่นาน
เขาก็จะกลับไปสภาพเดิมอีก เราก็เจอนักเรี ยนที่ไม่ฟังเรา มันเป็ นความทุกข์ที่เด็กและครูเจอในห้ องเรี ยน
จึงเกิดคาถามขึ ้นในใจว่า อะไรทาให้ เด็กไม่ฟัง อะไรทาให้ เด็กไม่เชื่อเรา คาถามนี ้อยูใ่ นมานานว่า ทา
อย่างไรดี เราถึงจะทาให้ เด็กฟั งเราได้ สุดท้ ายแล้ วคาตอบคือว่า แล้ วเราฟั งเด็กของเราหรื อยัง ในห้ องเรี ยนทุก
ห้ องเรี ยน สิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างไม่ร้ ูตวั คือคุณครูได้ แบ่งชนชันของนั
้
กเรี ยนในห้ องเรี ยนของตัวเอง เราแบ่งเด็ก
ออกเป็ นเด็กเก่ง เด็กอ่อน เด็กดื ้อ เด็กเกเร เด็กหลังห้ อง และเด็กปานกลาง
คุณครูให้ ความสาคัญกับเด็กเก่งมากกว่า เพราะว่าเด็กเก่งมี ความพร้ อมในการเรี ยนมาจากที่บ้าน
สามารถทาตามที่ครูคาดหวังได้ หมดทุกอย่าง คุณครูจะไม่เหนื่อย เด็กอีกกลุม่ หนึง่ ที่คณ
ุ ครูให้ ความสนใจคือเด็ก
อ่อน เด็กเกเร และเด็กหลังห้ อง นัน่ เพราะพวกเขาเหล่านันถู
้ กคุณครูพกอคติเข้ าไปในห้ องเรี ยนแล้ วว่าเธอ
จะต้ องป่ วนห้ องเรี ยนของฉัน ต้ องทาให้ ห้องเรี ยนเสียบรรยากาศ แล้ วคุณครูต้องพักความสนใจทังหมดไปที
้
่เด็ก
กลุม่ นี ้
ขัดบรรยากาศของการเรี ยนรู้ เป็ นเรื่ องธรรมดาที่เราเจอกัน แต่สิ่งหนึง่ ที่เราลืมไป เด็กกลุม่ ใหญ่ใน
ห้ องเรี ยนของเราคือเด็กกลุม่ ปานกลาง เด็กกลุม่ นี ้น่าสงสารมาก เพราะคุณครูมองเขาแค่วา่ เด็กกลุม่ นี ้อะไรก็ได้
เรี ยนก็ได้ ทาตามที่สงั่ ก็ได้ และเราก็ไม่เคยฟั งเสียงเขาเลย เด็กเองซึมซับบรรยากาศเหล่านัน้ อาจจะมาตังแต่
้ ชนั ้
ประถม จนมาถึงมัธยม หรื อที่แม้ แต่ที่บ้าน ก็อาจจะเป็ นแบบเดียวกัน ไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้ ามีตวั ตน
ในห้ องเรี ยน เพราะกลัวที่จะถูกนับว่าทาไมตอบแบบนี ้ ใช้ ไม่ได้
คุณครูอย่างเราทาอะไรได้ บ้าง เพื่อให้ เด็กกลุม่ นี ้กล้ าพูดกับเรา และเราจะได้ ฟังเสียงของเขา สิ่งที่ดฉิ ัน
ทา ดิฉันบอกเด็กว่า ในห้ องเรี ยนของเราจะไม่มีชนชัน้ เด็กทุกคนก็คือเด็ก เราเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน เราไม่มีการสร้ าง
กลุม่ แบ่งความรู้สกึ ว่าคุณคือเด็กเก่ง คุณคือเด็กปานกลาง คุณคือเด็กอ่อน ทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะฉะนัน้
การเรี ยนของเราจึงเป็ นการเรี ยนที่ทกุ สิ่งเกิดขึ ้นได้ ทุกอย่างเป็ นไปได้ ทุกเสียงต้ องถูกรับฟั ง เด็กเขาจะมีพื ้นที่ใน
การแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ ความต้ องการออกมา โดยไม่ติดกับกรอบว่ามันเป็ นไปได้ ตามวิชาการ ทฤษฎี
หรื อตามที่ครูอยากให้ เป็ นไป เขาตอบตามความรู้สกึ ของเขา
เมื่อเราได้ ยินเสียงเขา เราฟั งเขา ครูจะเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยของเขาในทันที เขาจะเรี ยนรู้ว่าตรงนี ้มีคนฟั ง
เขา เมื่อเราเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยของเด็ก เด็กก็จะเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยของเราด้ วย เราจะโอบอุ้มความรู้สกึ ซึง่ กัน
และกัน เราจะพบว่าเมื่อครูเดินเข้ าห้ อง เราจะมีเด็กฟั งเรา เด็กจะพบว่าครูต้องสอนบางอย่างกับเขาแน่ๆ มัน
เป็ นห้ องเรี ยนที่มีความหมาย มันเป็ นพื ้นที่ปลอดภัย
นอกห้ องเรี ยนก็เช่นเดียวกัน ถ้ าเราอยูน่ อกห้ องเรี ยน มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้ เรากลับมา
ทบทวนว่าคาว่าครูไม่ได้ อยูแ่ ต่ห้องเรี ยน อยูน่ อกห้ องเรี ยนด้ วยเช่นกัน มีเด็กนักเรี ยนคนนี ้ตัดผมสกินเฮด ผิด
ระเบียบของโรงเรี ยน เด็กคนนี ้ถูกครูตอ่ ว่าไม่น้อยกว่าสิบคน ถูกเชิญผู้ปกครองมา เด็กคนนี ้แบกความทุกข์มา
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หา มาพูดอะไรบางอย่าง ก็มีคณ
ุ ครูเดินเข้ าห้ องมา บอกว่า "พี่ พี่ถามมันสิว่าทาไมตัดผมทรงนี ้มา" มันเกิดการ
เขย่ามาในใจว่า สิบคนที่วา่ เขาไปด่าเขาไปยังไม่มากพออีกเหรอ ครูเลยถามเขาว่าตอนนี ้กาลังรู้สกึ อะไรอยู่ เด็ก
น ้าตาร่วง ยังไม่ได้ พดู อะไรสัก แล้ วเด็กก็พดู ว่า "ครูครับ มีแต่คนพูดให้ ผมฟั ง แต่ยงั ไม่มี ใครฟั งผมพูดสักคน"
ประโยคนี ้ทาให้ ร้ ูวา่ จริงๆ แล้ วสิ่งที่ครูควรทาไม่ใช่แค่สอนค่ะ ครูควรฟั งด้ วยใจ ฟั งเข้ าไปในความรู้สกึ ของเขา
และครูควรเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยให้ กบั เด็ก
เมื่อครูเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยให้ กบั เด็ก คากล่าวที่เคยได้ ยินว่า ทันทีที่ก้าวขาเข้ าสูโ่ รงเรี ยน ความสดใสของ
เด็กก็หายไป คาพูดพวกนี ้มันจะลดไป ถ้ าครูทกุ คนเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยให้ กบั เด็ก ไม่นานโรงเรี ยนก็จะเป็ นพื ้นที่
ปลอดภัยให้ กบั เด็กเช่นเดียวกัน
ขอบคุณค่ะ
พิธีกรชำย: คุณครูโบว์ชวนพวกเรามองว่า ในห้ องเรี ยนของเรามีสิ่งไหนเกิดขึ ้น เราจะพบว่ามีความสัมพันธ์
เกิดขึ ้นอย่างไร เราสังเกตหรื อเปล่ามีความรู้สึกพเกิดขึ ้นอย่างไร สิ่งที่คณ
ุ ครูทาคือเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยให้ กบั เด็กๆ
รับฟั งเด็กๆ รวมถึงให้ พื ้นที่เด็กๆ แสดงตัวตนออกมา
พิธีกรหญิง: อย่าลืมว่า เราเป็ นครูก้าวเข้ าไปในห้ องเรี ยน ความสัมพันธ์นี ้จะเกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ คุณครูอาจจะ
ต้ องตังใจดู
้ บางทีเราอาจจะเผลอทาบางสิ่งที่ทาให้ เขารู้สึกแปลกแยกไปหรื อเปล่า ทอล์คที่สาม เราจะพูดถึง
ความสัมพันธ์กนั อีก
พิธีกรชำย: คุณครูมิ ้นมีความเชื่อส่วนตัวว่า ทุกพฤติกรรมของเด็กมีสาเหตุและที่มา เด็กทุกคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องเกิดจากคุณครู ต้องสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก
พิธีกรหญิง: คุณครูมิ ้นมาทอล์คในชื่อว่า “การกลับมาของความสุขที่หายไป”
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กำรกลับมำของควำมสุขที่หำยไป
สุรัสวดี นำคะวะรัง: ตอนนี ้ทุกคนมีความสุขกับการสอนมัยคะ
้
ช่วงเริ่มฝึ กสอน ความสุขในการสอนของมิ ้นหายไป เพราะมันมักมีคาถามจากปี ศาจวนอยูใ่ นหัวอยู่
ตลอดว่า เรามาสอนเพื่ออะไรกัน? มาสอนเพื่อแค่ให้ นกั เรี ยนสอบผ่านและสอบได้ แค่นนหรอ?
ั้
แล้ วก็ได้ เจอ
คาตอบ จากคาบเรี ยนที่นกั เรี ยนสนุก นักเรี ยนทุกคนได้ ทากิจกรรม ตัวเราเองคิดว่านักเรี ยนได้ เรี ยนรู้อะไร
บางอย่าง ตอนนันในหั
้ วเหมือนมี สมการ เกิดขึ ้นว่า
นักเรี ยนสนุก = ครูสขุ = ครูประสบความสาเร็จ
ช่วงที่ได้ เริ่มสอนนักเรี ยนจริงๆ หลังจากที่ได้ บรรจุเป็ นข้ าราชการครูมาแล้ ว รู้สกึ ว่าเราประสบ
ความสาเร็จมาก เรี ยกได้ ว่า กิจกรรมอะไร ที่สนุก ก็เอามาทาให้ นกั เรี ยนจนหมด
มองย้ อนกลับไปตอนนันคื
้ อ เหมือนเราเอาพลังงานทังหมดที
้
่มี ทุม่ เทไปกับการสร้ างความสนุกให้ กบั
นักเรี ยน จะยังไงก็ชา่ ง นักเรี ยนสนุก ครูก็สขุ แล้ ว แต่สิ่งที่ตามมาพร้ อมๆ กับความสุขคือ ความเหนื่อยล้ า ที่ถกู
สะสมมาตลอดทังเทอม
้
เหมือนจะมีความสุขแต่มนั เหมือนยิ ้มได้ ไม่สดุ
กลับกลายเป็ นว่า มีคาถามใหม่ๆ เกิดขึ ้นในหัวเราอีกแล้ ว คาถามนันคื
้ อ
นอกจากความสนุกแล้ วเด็กได้ อะไรอีกบ้ างมัย?
้ เจ้ าปี ศาจเริ่มตังค
้ าถามอีกครัง้ แล้ วเราหาคาตอบให้ กบั
ตัวเองไม่ได้
จนกระทัง่ ได้ มาเป็ นหนึง่ ในครูก่อการ
ในวันนันคื
้ อคลาสที่ครูทกุ คนได้ ทดลองกลับมาเป็ นนักเรี ยนอีกครัง้ ทาให้ ได้ เข้ าใจความรู้สกึ ของ
นักเรี ยน
ซึง่ วันนันเราถู
้
กท้ าทายจากบทเรี ยนเรื่ องการจัดกลุม่ พืช ทุกคนลองดูภาพบนจอนะคะ
ถ้ าทุกคนได้ ลองจัด จะจัดแบบที่มิ ้นจัดมัยคะ
้ และมีบตั รภาพคูน่ งึ ที่มิ ้นแน่ใจว่ามันต้ องถูกคือภาพกล้ วย
กับมะละกอ
ทุกคนก็คงคิดเหมือนมิ ้นใช่มยคะ
ั ้ แต่อยากจะบอกทุกคนค่ะว่า มันผิด ตอนนันมิ
้ ้นรู้สึกสงสัยมากๆ ทุก
คนก็กาลังสงสัยอยูใ่ ช่มยคะ
ั ้ อยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ ้นมาค้ นข้ อมูลกันเลยที่เดียว สิ่งเหล่านี ้นี่แหละค่ะ คือ
คาตอบที่มิ ้นค้ นพบคือ “หัวใจของการเรี ยนรู้ที่แท้ จริง” เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนมีความสุข ซึง่ เกิดจากความสาเร็จ
ที่เด็กถูกท้ าทายโดยครูผ้ อู อกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ และเขาอยากที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ตอนนันบอกกั
้
บ
ตัวเองว่าถ้ าความรู้สึกแบบนี ้เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนของเราบ้ างคงจะดีมากๆ
และอีกสิ่งสาคัญที่ได้ ค้นพบคือ ความหมายของคาว่าสนุกของเรามันเปลี่ยนไป จากแต่ก่อน
ความสนุกคือการที่ห้องเรี ยนต้ องเสียงดังๆ นักเรี ยนโหวกเวกโวยวายส่งเสียงเชียร์ เพื่อน
แต่ตอนนี ้
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ความสนุก คือการที่เราได้ เอาชนะความท้ าทาย ลองนึกภาพง่ายๆ เวลาเราเริ่มต้ นเล่นเกมเราจะรู้สกึ
อยากเล่นมันต่อไปเรื่ อยๆ เพราะเกมซ่อนความท้ าทาย ในแต่ละเลเวลไว้ เมื่อเราผ่านไปได้ ก็เท่ากับว่าเราได้ ทา
อะไรบางอย่างสาเร็จ และถูกท้ าทายต่อด้ วยเลเวลต่อๆ ความสุขที่ได้ จากการเล่นเกมก็คือการได้ รับความสาเร็จ
จากการถูกท้ าทาย การเกิดความเชื่อมัน่ ว่า “ฉันทาได้ ”
เมื่อได้ คาตอบสมการก็เปลี่ยนไป
จากเดิมที่สมการคือ นักเรี ยนสนุก = ครูสขุ = ครูประสบความสาเร็จ
ได้ กลับกลายมาเป็ น นักเรี ยนทาได้ = นักเรี ยนสนุก = ครูสขุ
หลายๆ คนอาจจะได้ เจอกับคาถามที่วนเวียนในหัวว่า จะทายังไงให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยส่วน
ใหญ่เลือกที่ใช้ วิธีสร้ างความกลัว เพื่อที่นกั เรี ยนจะได้ อยู่นิ่งๆ ตังใจฟั
้ ง แต่จริงๆ แล้ วการเรี ยนรู้นนได้
ั ้ เกิดขึ ้นจริงๆ
รึเปล่า แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นแน่นอนคือ นักเรี ยนกลัวครู และยิ่งไปกว่านันยั
้ งกลัววิชาที่ครูคนนันๆ
้ สอนอีกด้ วย
ลองจิตนาการถึงตัวเองตอนเด็กๆ ก็ได้ คะ่ ว่า เราอยากเรี ยนกับครูที่เข้ าใจเรา รับฟั งเรา ใส่ใจเรา มี
เหตุผลในการดุเรา มากกว่าเรี ยนกับครู ที่โหดๆ ไร้ เหตุผล เอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง และเชื่อได้ เลยว่าวิชาเราเรี ยน
ไม่ร้ ูเรื่ อง เพราะเราไม่กล้ าเข้ าไปถามในสิ่งที่เราสงสัย เพราะกลัวถูกด่า และร.ร.ได้ กลายเป็ นแหล่งสะสมความ
ทุกข์ แหล่งสะสมความกลัวของนักเรี ยน จะมีนกั เรี ยนสักกี่คนที่อยากมาโรงเรี ยน
ทาไม “ความสุขในการสอน” จึงเป็ นเรื่ องสาคัญของครูทกุ คน มิ ้นเชื่ออย่างนึงค่ะว่า ถ้ าครูมีความสุขใน
การสอน ครูจะสามารถส่งต่อความสุขไปให้ กบั นักเรี ยน ทุกๆ คนได้
มันจะดีกว่ามัยถ้
้ าครูเปลี่ยนมาส่งต่อความสุขให้ กบั นักเรี ยนได้ ในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น ก่อนที่จะว่า
เขาว่า เขามาเข้ าห้ องสาย ลองถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบเขา คุยกับเขาก่อนมัยคะ
้ ว่าเมื่อคืนไปทาอะไรมา ค่อยๆ
ค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริงๆ กันก่อน แล้ วค่อยๆ ว่ากล่าวตักเตือน ไปที่เหตุของการมาสายจริงๆ ไม่เหมารวมด่าว่า
เขาว่าขี ้เกียจเรี ยน หรื อเป็ นเด็กไม่ดี เชื่อเถอะค่ะว่า ถ้ าโรงเรี ยนเป็ นพื ้นที่ แห่งความสุขจริงๆ ไม่มีมนุษย์คนไหน
หรอกค่ะ ที่จะวิ่งหนีความสุข
เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ ร้องเพลงๆ นี ้ สมัยเด็กๆ
“โรงเรี ยนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดี ทุกคน เด็กๆ ก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน ชอบไปโรงเรี ยน ชอบไป ชอบไปโรงเรี ยน”
มันคงจะดีคงจะดีถ้า ครู มา สอน ด้ วยความสุข เพราะมันคงจะทาให้ นักเรี ยน มา เรี ยน แล้ วมีความสุข
ทุกๆ คนก็คงจะชอบมาโรงเรี ยนเหมือนที่เพลงได้ ร้องไว้
หวังว่า ครูทกุ ๆ คน ณ ที่นี ้ จะได้ กลับไปค้ นหาความสุขในการสอนของทุกคนอีกครัง้ และหวังไว้ เช่นกัน
ว่า ทุกๆ คนจะได้ เจอมัน เหมือนกับที่ มิ ้นมีความสุขในการได้ มาสอนนักเรี ยนทุกๆ วัน ที่ไม่ได้ มาเพราะเป็ น
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หน้ าที่ แต่มาเพราะมี ความสุข ที่จะได้ มาเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ไปพร้ อมๆ กับนักเรี ยนทุกๆ คน พร้ อมส่งต่อความสุข
ให้ กบั ทุกๆ คน ที่มิ ้นได้ เจอในโรงเรี ยน
ขอขอบคุณก่อการครูที่ให้ โอกาส มิ ้น ได้ ขึ ้นมาส่งต่อ ความสุข ในวันนี ้
ขอขอบคุณเพื่อนครูหลายๆ คนที่กาลังช่วยส่งต่อความสุขให้ กบั นักเรี ยน
และสุดท้ ายนี ้ ขอขอบคุณอาจารย์ทกุ ๆ ท่าน ที่เป็ นแรงบันดาลใจเป็ นแบบอย่างให้ ครูคนนี ้ได้ เรี ยนรู้วา่
ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนสาคัญต่อการเกิดการเรี ยนรู้ของพวกเขา
ขอบคุณค่ะ
พิธีกรชำย: ครูมิ ้นมีความเชื่อว่า ห้ องเรี ยนที่มีความสุข วันหนึง่ ความสุขก็หายไป แล้ วครู มิ ้นก็หาความสุข
กลับคืนมาได้ ครูมิ ้นเชื่อว่า ทีแรกเราเริ่มต้ นด้ วยความสนุก แต่ความสนุกไม่พอ ความท้ าทายนี่แหละน่าสนใจ
และโยนโจทย์ลงไป ผมชอบคาพูดหนึง่ ของครูมิ ้นว่า เมื่อถึงเวลามายืนหน้ าห้ อง ลองประเมินเด็กจากสายตา
ภายนอกและภายใน แปลว่าเราไม่ได้ ดเู ด็กว่าภายนอกเขาเป็ นอย่างไร แต่เรารับรู้เขาด้ วยหัวใจความเป็ นครู
เมื่อเด็กพร้ อมแล้ ว ก็แค่วางความท้ าทายแล้ วให้ เด็กสนุกและเรี ยนรู้จากความท้ าทายนันเอง
้
พิธีกรหญิง: เหมือนว่าความสนุกและความท้ าทายในห้ องพร้ อมจะเกิดได้ เสมอ อยูท่ ี่วา่ ครูเรามองเห็นไหมว่า
วันนี ้เด็กต้ องการสิ่งไหน ต้ องการความท้ าทายมากขึ ้นหรื อเปล่า ในแต่ละวัน เด็กๆ อาจจะมาไม่เหมือนกัน คุณ
มิ ้นได้ ค้นพบว่าจะทาอย่างไรให้ ห้องเรี ยนของเธอท้ าทายและสนุกต่อไป
พิธีกรชำย: Talk ต่อไป ครูท่านนี ้บอกว่าเป็ นครูรุ่นใหม่ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขยายโอกาส แต่ชีวิตจริง ไม่คอ่ ยมี
โอกาสเท่าไหร่ คุณครูเลยไม่ปิดโอกาสของตัวเอง พยายามหาโอกาสให้ กบั ตัวเอง โดยออกมาหาสภาพแวดล้ อม
ใหม่ๆ เพื่อหาไฟในตัวเองและเอาไปพัฒนาโรงเรี ยนต่อไป
พิธีกรหญิง: ด้ วยบรรยากาศที่บางครัง้ สิ่งโน้ นสิ่งนี ้ก็ไม่เอื ้ออานวย แต่ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคให้ คณ
ุ ครูคนนีพ้ ฒ
ั นา
และนาสิ่งดีๆ กลับไปสูห่ ้ องเรี ยนเลย ทอล์คนี ้จะเป็ นการพูดถึงตัวคุณครู เราจะกลับมามองในมุมของคุณครูบ้าง
คุณครู ยอร์ ชจากโรงเรี ยนบางขวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เขาจะมาด้ วยทอล์คที่ชื่อว่า “การเป็ นครูไม่ควรอยูอ่ ย่าง
โดดเดี่ยว”
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กำรเป็ นครู ไม่ ควรอยู่อยำกโดดเดี่ยว
ณัฐพงศ์ อนุสนธิ์: (เปิ ดเพลงท่อน เทียนที่เรื องแสงส่อง คือแสงทองส่องทาง เปล่งประกาย ยอมละลายให้
สว่าง คนหลงทาง เห็นทางที่แสวง...)
เป็ นไงครับ ฟั งเพลงแล้ วกาลังนึกถึงใครอยูห่ รื อเปล่า เพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าเพลง เทียนส่องฟ้า
ขับร้ องโดยคุณดนุพล แก้ วกาญจน์ที่ได้ ให้ ความหมายของเทียนเหมือนกับแสงสว่างนาทางลูกศิษย์ แล้ วทุกๆ
ท่านละครับ หากแสงสว่างนันเปรี
้ ยบได้ กบั การนาทางให้ กบั ลูกศิษย์ แสงของครูตอนนี ้เปล่งประกายขนาดไหน?
กระผมเป็ นครูคนหนึง่ ครับ ที่เมื่อจบการศึกษาก็ตงหน้
ั ้ าตังตาท
้ าตามอุดมการณ์คือการนาสิ่งที่เรา
เทิดทูนและมีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ ที่เราสัง่ สมมาตลอดการเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ความรู้ทงหลายผลิ
ั้
ดอก
ออกผลมา และรวบรวมมันทังหมด
้
กับหาวิธีที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรารวบรวมเอาไว้ นนสู
ั ้ ่นกั เรี ยนของพวกเรา เรา
เป็ นครูที่หวังดีครับ มีอะไรอยู่ในหัว ทังความรู
้
้ ทังเรื
้ ่ องราว ทังประสบการณ์
้
ใดใดที่ เรามี เราก็อยากจะให้ ผ้ เู รี ยน
ทังหมด
้
โดยใช้ ความสามารถที่เรามีสง่ ต่อให้ กบั นักเรี ยน ทุกท่านครับนับตังแต่
้ วนั ที่เราก้ าวเข้ ามาเป็ นนักศึกษา
ฝึ กสอน (เปิ ดภาพแสงเทียน) ครัง้ แรกที่เริ่มได้ ยินเสียงของนักเรี ยนที่เรี ยกเราว่าครูมนั ได้ จดุ ไฟในหัวใจเรา
อย่างไร? ...เทียนที่เรื องแสงส่อง คือแสงทองส่องทาง เปล่งประกาย ยอมละลายให้ สว่าง คนหลงทาง เห็นทางที่
แสวง
ผมจาได้ ดีครับ ในช่วงเวลานันผมมี
้
แต่ภาพการเตรี ยมสอน แรงกาย แรงใจที่ผมมีทมุ่ เททังหมดไปที
้
่
นักเรี ยน ผมคิดถึงวิธีการ คิดถึงความรู้ และคิดถึงบรรยากาศที่ผ้ เู รี ยนจะได้ ผมรู้สกึ ตอนนันผมไม่
้
โดดเดี่ยวเลย
ครับ เพราะนอกจากตัวผม ผมก็มองเห็นเพื่อนๆครูของผม ที่ตา่ งก็ทมุ่ เทพลังให้ กบั ห้ องเรี ยนของพวกเขา บางคน
แม้ ไม่พบเจอ ก็ยงั มองเห็นในโลกออนไลน์ เราต่างเหมือนได้ เติมเชื ้อไฟให้ แก่กนั เชื่อเหลือเกินครับ ว่าในช่วง
เวลาเหล่านันมั
้ นมีความหมายมากมายต่อห้ องเรี ยนของเรา
ผมจาได้ วา่ ผมได้ พดู คุยกับเพื่อน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั หรื อปัญหาเชิงเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มันทา
ให้ เรื่ องหนักกลายเป็ นเบา เรื่ องเศร้ าได้ ผ่อนคลาย จนเมื่อการฝึ กสอนจบลงเราต่างก็แยกย้ ายไปตามเส้ นทาง
ของแต่ละคน ด้ วยความภูมิใจและความหวังที่จะนาประสบการณ์ที่ได้ รับไปใช้ ณ ห้ องเรี ยนแห่งใหม่ของเรา
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พวกเราคงเข้ าใจดีวา่ เมื่อเราได้ เข้ าสูเ่ ส้ นทางของการเป็ นครู (เปิ ดสไลด์เทียนดับ) เรากลับพบว่าเส้ นทาง
มันไม่ได้ ง่ายอย่างนัน้ เราเริ่มเห็นระบบโครงสร้ างที่กาลังมีปัญหา เรามองเห็นการทางานที่ลาบากของครู และ
มองเห็นนักเรี ยนที่กาลังหลงทางอยูม่ ากมายในวังวนการศึกษา ในขณะที่ผมมองไปรอบๆ ก็เห็นไฟที่เคยลุกโชน
หลายๆ ดวง ค่อยๆมอดดับลง ความรู้สกึ โดดเดี่ยวเริ่มถาโถมเข้ ามา พายุงานต่างๆทาให้ ผมต้ องขาดการติดต่อ
กับเพื่อนๆไป ทาให้ ความเหงาที่มีเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
ครูหลายคนรอบตัวผมเริ่มหมดไฟ หลายคนเริ่มเดินออกจากระบบ แต่ผมไม่อยากเป็ นแบบนัน้ ผมเริ่ม
ออกตามหาเครื่ องมือ หรื อวิธีการต่างๆที่ทาให้ ผมกลับมามีไฟได้ อีกครัง้ ระหว่างทางผมพบเพื่อนครูที่กาลัง
อยากได้ แรงบันดาลใจเช่นเดียวกับผม ในตอนนันผมรู
้ ้ เลยว่าไม่ใช่แค่เครื่ องมือหรื อเทคนิคการสอนเท่านันที
้ ่ชว่ ย
เติมไฟ แต่มิตรภาพที่ครูแต่ละคนมีให้ กนั และกันก็เป็ นพลังที่ทาให้ พวกเราทาหน้ าที่เป็ นครูตอ่ ไปได้ และนี่คือสิ่ง
มหัศจรรย์เมื่อเทียนที่ใกล้ มอดได้ มาอยูร่ วมกัน (ภาพก่อการครู)
น่าแปลกมากนะครับ พอเรามาอยูร่ วมกันแล้ ว เรายิ่งอยากกระโจนกลับเข้ าไปสร้ างการเปลี่ยนแปลง
กับห้ องเรี ยนของเรา เหมือนกับว่าเราต่างเป็ นขุมพลังของกันและกัน มันอาจจะดูเลี่ยนนะครับแต่มนั เป็ นเรื่ อง
จริงที่ผมรู้สกึ และวันนี ้ความเชื่อผมมันได้ ถกู พิสจู น์แล้ วว่าในชีวิตการเป็ นครูไม่ควรเดินอยูเ่ พียงลาพังท่ามกลาง
ความมืดมิด หากแต่ต้องการแสงสว่างจากเพื่อนครู (เปิ ดสไลด์เทียน) หมัน่ คอยเติมแรงใจให้ แก่กนั พลังของ
พวกเราก็อาจจะขับไล่ความมืดมิดออกไปจากห้ องเรี ยน สังคม และระบบการศึกษาในประเทศนี ้ก็ได้ และนี่ก็คือ
สิ่งที่ผมค้ นพบจากการเดินบนเส้ นทางของการเป็ นครูของผม การเดินทางของการเป็ นครู ที่ไม่ควรอยูอ่ ย่างโดด
เดี่ยว ขอบคุณครับ
พิธีกรชำย: ทีแรกผมฟั งหัวข้ อแล้ วตกใจ การเป็ นครูไม่ควรอยู่อยากโดดเดี่ยว ทีแรกคิดว่าเราต้ องไปแฟนหรื อ
เปล่า เพราะในความเป็ นจริงยากมากที่เป็ นครู จะออกไปหาแฟน แต่ฟังแล้ วรู้ทนั ทีวา่ การไม่อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว
คือการออกมาคบเพื่อน และสร้ างชุมชนความเป็ นครูที่จะเรี ยนรู้ร่วมกันไป เป็ นสิ่งสาคัญมาก แม้ เราจะเจอพายุ
งานที่โหมกระหน่า เชื่อว่าครูทกุ คนบาดเจ็บปางตาย แต่อย่างน้ อยเราก็มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่จะพาพวกเรา
ไปค่อยๆ จับมือร่วมกัน เมื่อเราจับมือรวมกันแสงสว่างของเราในแต่ละคนจะทวีแสงมากขึ ้น แล้ วจะนาพาพวก
เราไปในที่ที่ดีกว่า เป็ นการเติมใจให้ กนั
พิธีกรหญิง: เป็ นคนเติมใจให้ กนั เล็กๆ น้ อยๆ ของคนที่ทางานสายอาชีพเดียวกัน มองเห็นสิ่งที่กาลังเผชิญ
ด้ วยกัน มีกนั ไว้ มากกว่า 1 2 3 เป็ นสิ่งที่ดี ทอล์คสุดท้ าย คุณครูผ้ หู ญิงท่านนี ้ มาจากโรงเรี ยนมวกเหล็กวิทยา
สระบุรี
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พิธีกรชำย: โดยปกติครูทา่ นนี ้ชื่อครู ศริ ิพร ทุมสิงห์ แต่เด็กๆ มักจะเรี ยกว่าคุณครูศริ ิพรสอนแนะแนว มาจาก
วิชาที่สอนนัน่ เอง คุณครูเคยเล่าให้ ฟังว่า ในชีวิตความเป็ นครูของเขา เขาเคยคิดว่าตัวเองพ่ายแพ้ และใช้ วิธีการ
ปลิดชีพชีวิตการเป็ นครูของเขา แต่วนั หนึง่ คุณครูศริ ิพรก็กลับคืนมา คล้ ายๆ นกฟิ นิกซ์ที่เติบโตมาจากเถ้ าถ่าน
ของตัวเอง
พิธีกรหญิง: คุณครูบอกว่าสิ่งที่ปลุกให้ เขากลับมาและมีกาลังใจอยากจะดาเนินอาชีพนี ้ต่อไปคือเสียงของ
เด็กๆ นัน่ เอง มาฟั งกันว่าเขาได้ รับฟั งเสียงนี ้อย่างไร มาฟั งเสียงของครูศิริพร ในหัวข้ อ “ครูคืนชีพ The Teacher
Returns” เลยค่ะ

ครู คืนชีพ The Teacher Returns
ศิริพร ทุมสิงห์ : แจงเกิดในครอบครัวที่เอาแต่ทางานหนีความจน ทุกๆวัน แม่จะหอบงานกองใหญ่มากใส่หน้ า
รถ หนีบเด็กน้ อยซ้ อนเบาะหลัง ปั่นจักรยานกลับ แจงไม่มีเสาร์ อาทิตย์ที่ได้ ใช้ เวลากับแม่ ปิ ดเทอมแจงไปกินข้ าว
ที่ศนู ย์เด็กเล็ก ไปช่วยแม่สอน เล่านิทาน ทาบอร์ ด ยันพิมพ์แผนการสอน เป็ นทุกอย่างให้ แม่แล้ วจริงๆ เห็นแล้ ว
เหนื่อยแทน ตอนม.6 แม่ขอให้ สอบครู แจงเลือกครูเพื่อเป็ นของขวัญให้ แม่ แต่แจงไม่ชอบแต่ดนั ติด ที่แจงไม่
ชอบและเห็นมาตลอดคือระบบที่บนั่ ทอนใจ ทุม่ เทเสียสละจนไม่เหลือใครแม้ แต่ตวั เอง สัง่ เราไปไหนก็ต้องไปสัง่
ไรก็ต้องทา แจงผ่านชีวิตนิสิตฝึ กสอนอย่างโชกเลือดและอุดมการณ์พงุ่ พล่านที่ อยากทาเพื่อเยาวชนไทย ตอน
นันก็
้ คิดเองเออเองว่าครูเอกชนชีวิตจะแฮปปี ก้ ว่า
แต่พอเอาเข้ าจริงนะคะ มันยิ่งกว่านัน้ ความเครี ยดสะสมกับปมที่แจงขัดแย้ งในใจ พ่อแม่เอาแต่ดถู กู สิ่ง
ที่เราเป็ นครูเอกชน อยากจะให้ สอบบรรจุไวๆ ไม่ยอมรับความเป็ นเราสักที ช่วงนันไม่
้ ร้ ูวา่ อะไรเกิดขึ ้นก่อนหลัง
เพราะชีวิต มันห่วยแตก เหมือนร่างกายมันไม่มีชีวิตจิตใจ แจงในวันนันเหมื
้ อนคนที่ตายไปแล้ ว บอกเพื่อนครู
ด้ วยกันว่า เราไม่เป็ นตัวของตัวเองเลยอ่ะ เพื่อนครูก็ถามกลับ แล้ วที่อยากเป็ นคือยังไง ก็ตอบไม่ได้ จนวันที่ข้าง
ในมันพัง ความเจ็บปวดทางใจระเบิดออกทางกาย สภาพข้ าวของในห้ องรกมากจนไม่มีที่เดิน เสื ้อผ้ ากองเป็ น
ภูเขา ทุกวันสะดุ้งตื่นตอนตี 2 ตี 3 นอนร้ องไห้ ไม่ร้ ูตวั เองเป็ นอะไรอยูใ่ นมุมมืด สงสัย แต่ไม่ยอมรับว่ามันเกิด
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ขึ ้นกับคนที่เรี ยนจิตวิทยามา แจงคิดสามตลบว่าไปไหนดี ไปไหนดีที่ไม่มีใครรู้จกั เรา วันนันแจงบอกลู
้
กศิษย์วา่
มิสไม่ไหวแล้ ว เดินไปเรี ยกแทคซี่ไปศรี ธญ
ั ญา คนขับถามว่าไปหาญาติหรอครับ ค่ะ ญาติก็ญาติ ไปเจอหน้ า
หมอก็เอาแต่สะอึกสะอื ้น และได้ ยาห่อใหญ่กลับบ้ าน เวลานันมั
้ นสูญเสียตัวตน คนใกล้ ตวั งานที่ทา เวลาที่มี
สุขภาพกายและใจไปหมด แจงเลือกลาออกแล้ วเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อมใหม่ แต่ร้ ูไหมค่ะว่าอะไรที่ดีกว่ายา
ห้ วงเวลาที่เราออกมาแล้ วแต่เสียงของศิษย์เก่ายังถามหา มิส...สบายดีไหม คิดถึงมิส มิสเข้ ากรุงเทพ
เมื่อไหร่ มาปรึกษาเรื่ องต่างๆที่เขาเห็นเราเป็ นที่พงึ สุดท้ าย ไม่ใช่แค่ในฐานะครูแต่เป็ นเพื่อนร่วมทาง เราไม่ใช่ครู
เขาแล้ วนะทาไมเขาไว้ ใจเรา หรื อการเป็ นครูมนั ใช่เราแล้ ว มันพิสจู น์ได้ แล้ ว จนแจงใจมันลาพองที่จะสอบบรรจุ
ครู คราวนี ้ฉันเลือกนาย!
ค่ะ แจงลงรรสพฐ รัฐล้ วนๆไม่มีอะไรผสม ปัญหาชีวิตพังยับกว่าเดิม ห่างไกลบ้ าน อยู่ตวั คนเดียว เจอ
ทุกข์ร้อนเจ็บป่ วยก็ต้องทน รู้ไหมค่ะวันที่นกั เรี ยนจัดงานปี ใหม่ พีคที่สดุ สิ่งที่เกิดขึ ้นคือแจงถอยหลบเข้ ามาใน
ห้ องแนะแนว วันที่ทกุ คนมีแต่ความสุขแจงกลับยืนช็อคร้ องไห้ คนเดียวอยูเ่ ป็ นชัว่ โมง แจงอยูไ่ ม่ไหวแล้ ว เรามา
ทาอะไรตรงนี ้ มาเพื่ออะไร แจงจมดิง่ คนกาลังจะจมน ้าตายอีกครัง้ แต่แจงก็ไม่ตายค่ะ เสียงเรี ยกที่ทาให้ แจง
ฟื น้ กลับมาครัง้ นี ้คือ “คาขอบคุณ”และ“การเปลี่ยนแปลง” ดอกผลของครูแนะแนวนันรอนานเหลื
้
อเกินค่ะ กว่า
พวกเขาจะเรี ยนจบ ม.4 เดินผ่านหน้ าผาไปถึง ม.6 กว่าจะขึ ้นปี 1 กว่าวันเวลาที่จะพาเขากลับมาหาเราและ
สะท้ อนคุณค่าของครูแนะแนวมันนานเหลือเกิน สิ่งนี ้สร้ างการเปลี่ยนแปลงในใจครู สะท้ อนคุณค่าและศรัทธา
ในวิชาชีพครู
“ขอบคุณมิสที่ให้ คาปรึกษา” “ขอบคุณมิสที่ไม่ให้ ผมผ่านแนะแนว แล้ วสัง่ แก้ มผ ด้ วยการให้ ผมอ่าน
หนังสือของหนุม่ เมืองจันท์จนเปลี่ยนชีวิตผม” “ขอบคุณที่สงั่ งานสัมภาษณ์อาชีพ ผมรู้แล้ วว่าผมไม่อยากทา
อาชีพอะไร” “ขอบคุณที่มิสฟั งผมและอยูข่ ้ างผม” “ขอบคุณอาจารย์ที่เชื่อมัน่ ในตัวผม”
มีเด็กคนหนึง่ บอกแจงตอนที่มาบรรจุใหม่ๆว่า “อาจารย์..ทาไมอาจารย์เพิ่งมา” ทาไมเด็กบอกแบบนัน้
เพราะ แจงเป็ นครูแนะแนวที่จบแนะแนวโดยตรงเพียงคนเดียวในโรงเรี ยน เขาฝากอนาคตไว้ ที่แจง แจงไม่อยู่
แล้ วใครจะช่วยพวกเขา เขาถามแจงหลายครัง้ ว่าอาจารย์จะอยูถ่ ึงหนู ม.6 ไหม อาจารย์จะอยูถ่ ึงเทอมหน้ าไหม
หนูอยากเรี ยนกับครูนะ หนูรักครู เสียงเหล่านี ้ที่ทาให้ แจงฟื น้ กลับมามีวนั พรุ่งนี ้เพื่อใครอีกหลายๆคนและเป็ น
เสียงเดียวที่เรี ยกความเป็ นครูของเรากลับมา
“ขอบคุณทุกคนที่รับฟั ง แจงเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ ยินเสียงเหล่านี ้ ขอให้ ทกุ คนได้ สมั ผัสอย่างที่แจงรู้สกึ
เห็นความงดงามในเรื่ องราวของลูกศิษย์ ความงอกงามของหัวใจของเราที่ตา่ งโอบอุ้มกันและกันให้ กลับมามี
คุณค่าในตนเอง” และแจง ครูคืนชีพ สวัสดีคะ่
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พิธีกรชำย: นี่คือชีวิตจริงของคนเป็ นครูครับ แน่นอนครับว่ามีบางช่วงที่ร้ ูสกึ เหนื่อย ท้ อแท้ แต่สดุ ท้ าย ครูทกุ
ท่านกลับคืนมาได้ เพราะเสียงของเด็กๆ เสียงเด็กๆ เหมือนเสียงสวรรค์ของพวกเรา
พิธีกรหญิง: นัน่ คือเหตุผลที่เราต้ องให้ ความสาคัญกับเขามากๆ เพราะเขาคือคนที่หล่อเลี ้ยงเรา
พิธีกรชำย: ในช่วงสุดท้ ายเรามีชว่ งพิเศษ Q&A ขอเชิญคุณครูทงั ้ 5 ท่านขึ ้นมาอยูบ่ นเวทีอีกรอบ แล้ วแขกผู้มี
เกียรติทา่ นใดมีคาถาม สามารถสอบถามคุณครูบนเวทีได้ เลยครับ

พิธีกรหญิง: ใครอยากสอบถามว่าที่พวกคุณพูดมา เป็ นอย่างนันจริ
้ งไหม ทาไมฉันไม่เคยเจอเลย แบ่งปันกันได้
ค่ะ มีคณ
ุ ครูทา่ นใดอยากจะสอบถามไหมคะ
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: จากสกลนครนะครับ ไม่ทราบว่าคุณครูทงั ้ 5 ท่านมีวิธีการสื่อสารกับคุณครูที่อยูโ่ รงเรี ยนและ
ผู้บริหารอย่างไรครับ
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สรำวุฒ:ิ กิจกรรมที่ทาต้ องใช้ เวลา ... ถ้ าเรามัน่ คงกับสิ่งที่ทา ... การเคลื่อนต่างๆ ผมไม่ได้ เคลื่อนคนเดียว
เพื่อนครูที่อยากจะทากิจกรรมร่วม เป็ นส่วนที่เสริม เป็ นการเปิ ดประตูที่ง่ายมาก สาหรับโรงเรี ยนผม ใช้ ความ
จริงใจและให้ คณ
ุ ครูเห็นว่ากิจกรรมนันสร้
้ างความเปลี่ยนแปลงให้ กบั ผู้เรี ยนจริงๆ จะขยับไปสู่ครูทา่ นอื่นได้ ง่าย
ลัดดำวรรณ: สาหรับการสื่อสารว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ ... จะมีเสียงเด็กที่คยุ กับเพื่อนๆ ห้ องอื่น และสื่อสารไป
ยังครูวิชาอื่นว่าครูครับอยากได้ แบบนี ้บ้ าง พอครูได้ ยินเสียงจากเด็ก จะมาถามเราว่าพี่ทาอย่างไรทาไมห้ องพี่ถึง
เรี ยนแล้ วสนุก เราจะสื่อสารกลับไปที่เขา แล้ วเขาจะเฝ้ามองเรา และฟี ดแบ็คว่าเติมตรงนันตรงนี
้
้หน่อยสิ คือ
เหมือนช่วยกัน แต่สิ่งแรกคือเปลี่ยนตัวเรา เราทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง
สุรัสวดี: มิ ้นอาจจะยังไม่ได้ เริ่มมีชีวิตอยูใ่ นวงการราชการมานาน เป็ นแค่จดุ เริ่มต้ น สิ่งแรกที่ทาคือพูดกับเพื่อน
ในหมวดเดียวกัน คือหมวดแนะแนว และแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่เราได้ รับมาว่ามีวิธีการอะไรอย่างไร ทาให้
เด็กมีความสุขในการเรี ยนรู้ ส่วนผู้บริหาร มีเวทีนี ้แหละที่เชิญผู้บริหารของโรงเรี ยนมารับชมและมาเรี ยนรู้
ร่วมกันกับเรา แต่สิ่งสาคัญที่ทาให้ เสียงการเปลี่ยนแปลงเกิดมาได้ เริ่มจากจุดเล็กๆ ในห้ องเรี ยน เป็ นการย้ าย
ห้ องเรี ยนจากในห้ องมาสูท่ ี่เปิ ดโล่ง คนอื่นๆ มาเห็นมากขึ ้น มีคาบหนึง่ อาจารย์คณิตศาสตร์ มาดูแล้ วบอกว่าขอ
เล่นกับเด็กด้ วยได้ ไหม เขาบอกว่ามันสนุกมาก ทาให้ เห็นว่ามีครูหลายคนกาลังสนใจแบบนี ้อยู่ แต่เราอาจจะยัง
ไม่มีพื ้นที่สื่อสารกันและกัน
ณัฐพงศ์ : เราใช้ วิธีเดียวกัน เราใช้ การเปลี่ยนเฉพาะห้ องเรี ยนของเรา แต่โชคอาจจะเป็ นของผมหน่อย เพราะผม
เคยไปทาในห้ องเรี ยนของผมส่วนตัว เนื่องจากเป็ นอาคารไม้ เวลาเราจัดกิจกรรม เด็กเดินก้ าวเดียวสะเทือนทัง้
อาคาร การจัดกิจกรรมในห้ องเรี ยนไม่เหมาะสมนัก ผมเลยย้ ายนักเรี ยนมาอยูพ่ ื ้นที่ด้านล่าง คนอื่นจะเริ่มเห็น
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มากขึ ้น แล้ วเด็กห้ องอื่นเขาจะมายืนมุงดูบ้าง มีคณ
ุ ครูมาดูบ้าง ก็จะเกิดการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์วา่ นี่คือ
วิธีการสอน นี่คือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยนของเรา เหมือนก่อการในโรงเรี ยนเล็กๆ
ศิริพร: แจงรู้สกึ ว่าต้ องวิน-วิน เลยบอกผอ.ว่า เรามีพ.ร.บ. ที่ต้องสอบเรื่ องนี ้นะคะ ไม่อย่างนันเขาจะสื
้
บสวน
ผอ.นะคะ แต่แจงคุยเพราะผอ.เป็ นคนใจดี น่ารัก ใช้ การหยอดไปเรื่ อยๆ จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม จนแกบอก
ว่าทาไมไม่เขียนมาสักทีวา่ ทาอะไร ผอ.ไม่ร้ ูสกั ทีวา่ แกทาอะไร หรื อบางทีเราเห็นว่าเป็ นปัญหา เช่น การลาออก
กลางครัน เราก็พาน้ องแนะแนวที่มาใหม่ไปหา บอกว่าผอ.อยากทาเรื่ องลดเด็กลาออกกลางครัน ไปยืมมือเด็ก
มข.มาช่วย ผอ.เอาด้ วยไหม ถามแบบสุภาพ แล้ วผอ.ก็บอกว่าอยากทา ทาเลย เลยเป็ นทังก
้ าลังใจ แรงผลักดัน
เป็ นทังคนที
้ ่หยิบยื่นโอกาส และส่งผลกับเด็กด้ วย แต่วิธีการสื่อสารต้ องชัดเจน และเอื ้อโอกาสให้ เราได้ ทา
กระบวนการอย่างเต็มที่ แล้ วเราจะเปลี่ยนแปลงได้ จริง
พิธีกรชำย: เราจะสังเกตเห็นว่า ทังห้
้ าท่านจะตอบออกมาทานองเดียวกันคือ หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ
การที่ครูทกุ ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน แล้ วการสื่อสารที่ทรงพลังมากๆ คือตัวเราเปลี่ยน พอตัวเราเปลี่ยน
ห้ องเรี ยนเราก็จะเปลี่ยน และจะเปลี่ยนในวงกว้ างมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: จากปัตตานีนะครับ สิ่งที่อยากจะขอคาแนะนาจากคุณครูในห้ องและวิทยากรทัง้ 5 ท่าน มีบาง
คนที่อยากทาแต่ยงั ไม่กล้ า มีอะไรทาให้ เขากล้ าที่จะปล่อยแสง จุดที่ทาให้ จากไม่กล้ าไปกล้ า

ณัฐพงศ์ : ใช้ หลักการ การเป็ นครูไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยว ผมรู้สกึ เหมือนกันช่วงแรกผมไม่กล้ า แต่เมื่อผมให้
โอกาสตัวเองไปหาคนอื่นๆ คาแนะนาจากคนอื่นเป็ นสิ่งที่หล่อเลี ้ยงความกล้ าของเรามากๆ การได้ มาอยูก่ บั
เพื่อน มาอยูใ่ นองค์การเรี ยนรู้ร่วมกัน ทาให้ เราอยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างในห้ องเรี ยนของเรา ก่อ
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การครูมีพื ้นที่ให้ ผมตรงนี ้ ทาให้ ผมรู้สกึ ว่าผมไม่ได้ โดดเดี่ยว ไม่ได้ อยู่คนเดียวในโรงเรี ยน ผมยังมีเพื่อน มี
อาจารย์ มีคนเก่งๆ หลายคนที่มาอยูร่ วมกัน สุดท้ ายไฟถูกจุด การเป็ นครูไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ศิริพร: แจงมองว่า การที่เราจะเปลี่ยนข้ างในได้ เราต้ องรู้สกึ มัน่ คงในตัวเองก่อน ว่าศรัทธาของฉันว่าฉันจะ
เปลี่ยนการสอนเพื่อนักเรี ยนนะ เพื่อให้ ลงกับตัวเขา ลงกับชุมชน พอพลังได้ กลับมาแล้ ว ต้ องมีแรงบันดาลใจ
เพจของครูปล่อยของ เพจนิวสกูล เพจของหลายๆ องค์กรที่ไม่ใช่ครู แต่กลับมาจัดกระบวนการการเรี ยนการ
สอนที่นา่ สนใจ เขาไม่ใช่ครู แต่ทาไมเขาทาได้ แล้ วเราจะรู้สกึ ว่าเราเป็ นครู เราก็ทาได้
สุรัสวดี: มิ ้นสอนแนะแนว เลยอาจจะมีอิสระในการทาตามใจตัวเองเยอะ เลยอาจจะไม่คอยรับรู้ความรู้สกึ ของ
ครูที่สอนในกลุม่ สาระต่างๆ แต่ก่อนจะมาเป็ นครูบรรจุของแนะแนว เคยสองสังคมด้ วย ตอนนัน้ เราแอบทาอะไร
บางอย่างก็ได้ นะ ไม่มีใครจะมาดูเราตลอดเวลา ถ้ าเรากล้ าทดลองทาบางอย่างที่คิดว่าน่าจะดีกบั เด็ก ให้ ลองทา
ไปเลย เพราะไม่มีใครจะมาตรวจสอบความถูกความผิดอะไร แล้ วต้ องมัน่ คงจากข้ างในก่อน สิ่งสาคัญคือหา
ความหมายให้ กบั ตัวเองว่าสิ่งที่เราทาอยู่ มีความหมายอะไรบ้ าง เด็กจะได้ อะไร ถ้ าเราเจอความหมายของสิ่ง
เหล่านัน้ แล้ วเรายึดไว้ ได้ เราจะเริ่มกล้ าที่จะทา
ลัดดำวรรณ: ตัวเองบาดเจ็บกับระบบพอสมควร กลับมาถามตัวเองว่าที่เรากลัวอยู่ กลัวอะไร บางทีค้นไปแล้ ว
เราไม่ได้ กลัวระบบ เรากลัวความผิดพลาด กลัวการไม่ยอมรับ คาถามคือแล้ วความผิดพลาดให้ อะไรเรา ถ้ าเรา
เปลี่ยนนิยามคาว่าผิดพลาดเป็ นเรี ยนรู้ และสาเร็จ เปลี่ยนความกลัวเป็ นทากับยังไม่ได้ ทา น่าจะดีกว่า เมื่อเรา
ตอบตัวเองตรงนี ้ได้ แล้ ว กลับมาใคร่ครวญว่าที่ผา่ นมาไม่ได้ เป็ นเพราะเรารู้สกึ ว่าเราเป็ นตัวเล็กๆ หรื อเปล่า ถ้ า
เรามองสเกลใหญ่ของโรงเรี ยน ครูอาจจะเป็ นกลไกเล็กๆ เท่านัน้ แต่ถ้าในห้ องเรี ยนเป็ นของเราและนักเรี ยน มัน
คืออิสระที่เราต้ องสร้ างเอง ระบบทาอะไรเราไม่ได้ ในห้ องเรี ยน เราเป็ นผู้บริ หารจัดการทุกอย่างในห้ องเรี ยน เรา
อยากเปิ ดพื ้นที่ให้ เราเรี ยนรู้ไปกับเด็ก เรามีความสาคัญ เมื่อเปลี่ยนมุมมอง จะไม่มีอปุ สรรคที่ทาให้ เราไม่กล้ า
ก้ าวข้ ามความกลัวตรงนัน้
สรำวุฒิ: สาหรับประสบการณ์ตรงของผมเอง พยายามออกแบบ ผมอยูใ่ นสายส่วนงานวิชาการ ทราบว่า
ห้ องเรี ยนแบบนี ้ไปได้ จะผลักดันให้ มีการสอนร่วมกันเป็ นทีม คือให้ คณ
ุ ครูสองท่านมาอยูใ่ นห้ องเรี ยนเดียวกัน
กับเรา แล้ วเรี ยนรู้กระบวนการไปด้ วยกัน ผมได้ กระบวนการมา ก็ไปชวนคุณครูมาเข้ าห้ องและเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน
จากนัน้ ถอยออกมานิดหนึง่ ให้ ครูทา่ นอื่นลองนาดู แบบนี ้เอาไปใช้ ในห้ องเลยนะครับ ปรากฏว่ามีหลายๆ ท่าน
ที่มองเห็นและเริ่มเปลี่ยนบางรูปแบบบ้ าง แต่เราไม่สามารถบอกว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน พอเรามี
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โอกาสจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ในโรงเรี ยน เราจะเสนอผอ.ว่า ท่านเหล่านันลองวิ
้
ธีการแบบนี ้มาแล้ ว จะทาให้ มีความ
มัน่ ใจขึ ้น และปลุกไฟในตัวคุณครูทกุ ท่านขึ ้นมาได้ ครับ
ณัฐพงศ์ : ความจริงแล้ ว ทุกท่านที่นงั่ อยู่ตรงนี ้เรามีของกันหมด ถ้ าเราจบจากตรงนี ้แล้ วท่านไปดูนิทรรศการ
ท่านจะเห็นของที่ครูมาปล่อยกันเยอะมากๆ เขามีพื ้นที่ให้ กบั เรา เมื่อท่านเปิ ดความกล้ าให้ กบั ตัวเอง ท่านจะ
เห็นของที่เขาปล่อยแสงกันในบ่ายนี ้ เชิญชวนนะครับ
พิธีกรชำย: จุดเปลี่ยนของครูแต่ละท่านจะแตกต่างหลากหลาย อาจจะเกิดจากคาถามสันๆ
้ ง่ายๆ ว่า เราเข้ าใจ
ไหมว่า สิ่งที่เราทาคืออะไร มีความหมายอย่างไร เมื่อเราเข้ าใจความหมายที่เราทาอยู่ ความเปลี่ยนแปลงจะ
ขยายไปในวงกว้ าง เป็ นการตอบคาถามตัวเอง ตอนนี ้ เราได้ เวลาสมควรแล้ ว
หลังจากทานเบรก เราจะมีเวิร์กช็อป 4 ห้ องให้ ทกุ ท่านเลือกเข้ า ได้ แก่ หนึง่ Visual Thinking คิดเห็น
เป็ น ภาพ สอง เรี ยนรู้ตวั ตน ลดการรังแก สาม Assessment for Learning Activities สี่ นี่คือฉัน นัน่ คือ
ธรรมชาติ สนใจ เข้ าไปในห้ องต่างๆ ได้ เลย
พักเบรก
10.55 น.

ห้ องย่ อย 4 "นี่คือฉัน นั่นคือธรรมชำติ"
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กระบวนกรชำย 1: ขอต้ อนรับทุกคนเข้ าสู่การเรี ยนรู้ร่วมกัน เชิญทุกท่านเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของวง ค่อยๆ
หลับตา ฟั งเสียงระฆังร่วมกัน ... เสียงระฆัง ... เชิญชวนทุกท่านหลับตาต่อ ... ทุกท่านจะได้ พบกับภาชนะชนิด
หนึง่ ที่จะไปอยู่ตรงหน้ าท่าน ให้ ทา่ นหยิบ จับ สัมผัส เรารู้สกึ อย่างไร สูดดม มีอะไรโผล่เข้ ามาในของเรา ค่อยๆ ดู
... สิ่งที่อยูใ่ นมือเรา เชื่อมโยงอะไรกับเราบ้ าง ... ค่อยๆ ลืมตา สังเกตสิ่งที่อยูต่ รงหน้ าเราอีกครัง้ หนึง่ มีอะไรผุด
ขึ ้นมาในใจของเรา มีความเชื่อมโยงอะไรกับชีวิตเราบ้ าง จะขอขยักให้ คนมีใบไม้ สีเดียวกันจับคูก่ นั แล้ วลอง
แลกเปลี่ยนในสามประเด็นนี ้

(จับคูแ่ ลกเปลี่ยนว่า รู้สึกอย่างไร เรามีภาพอะไรผุดขึ ้นมาในใจ และใบไม้ มีความเชื่อมโยงอะไรกับชีวิต
ของเรา – 4 นาที)
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ลองขยับกลุม่ ใหญ่ ให้ ใบไม้ สีตา่ งกันประมาณ 3-4 คน จับกลุม่ กันอีกครัง้ แลกเปลี่ยนกันในสาม
ประเด็นเดิม
(จับกลุม่ ใบไม้ ตา่ งสีประมาณ 3-4 คน แบ่งปันในสามประเด็นเดิม – 3 นาที)

เชิญชวนทุกท่านขยับมานัง่ ที่เดิมนะครับ เราจะลองขยับต่อ เราจะได้ ไปเลือกวัสดุธรรมชาติที่ดงึ ดูดเรา
อย่างน้ อยสักสิบชิ ้น จากนันเราจะกลั
้
บมาสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของเราบนกระดาษ A3 แล้ ววางไว้ ตรงหน้ า ...
วัสดุไหนดึงดูดเรา เราชอบแบบไหน มีความเป็ นเราอยูใ่ นนัน้ เชิญชวนเขาออกมาสร้ างงานศิลปะร่วมกับเรา ...
ค่อยๆ เลือก ให้ ธรรมชาติเลือกเรา และเราก็เลือกธรรมชาติ ทุกท่านที่วสั ดุพร้ อมแล้ ว ให้ นงั่ อยูท่ ี่นงั่ ของตัวเอง
และพิจารณาวัสดุแต่ละชิ ้นเพื่อรอเพื่อนๆ ในวง จับ สัมผัส ให้ ความรู้สกึ เราอย่างไร ใจเราเป็ นอย่างไร เราจะรอ
เพื่อนเพื่อทาไปพร้ อมกัน ... เชิญทุกท่านค่อยๆ หยิบจับ จับวางให้ เป็ นไปตามความรู้สึกที่เราต้ องการ อยูก่ บั สิ่งที่
อยูต่ รงหน้ าเรา ... หมัน่ สังเกตความรู้สกึ ของเรา ว่าเรารู้สึกอย่างไร ใจเราเป็ นอย่างไร ... สาหรับท่านที่จดั วาง
งานศิลปะของเราเสร็จแล้ ว ลองดูวา่ เรารู้สกึ อย่างไร ใครมีกล้ องถ่ายรูป จะถ่ายไว้ ก็ได้ นะครับ
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กระบวนกรชำย 2: กลับมาดูที่ผลงานของเราอีกครัง้ เราจะเห็นกระดาษ A4 อีกแผ่นหนึง่ เชิญชวนทุกท่าน
เขียนว่าเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง หรื อมองดูงานศิลปะของเราแล้ ว มันสื่อสารหรื อบอกอะไรกับเรา
(แต่ละคนเขียนความรู้สึกและสิ่งที่งานศิลปะสื่อสารกับตัวเอง – 4 นาที)
ท่านใดเขียนเสร็จแล้ ว เชิญคว่ากระดาษที่เราเขียนวางไว้ ข้างชิ ้นงานของเรา แล้ วค่อยๆ ยืนขึ ้นบน
ผลงานของเรา เราจะไปชื่นชมงานของเพื่อนเราบ้ างนะครับ งานที่เราได้ ใช้ ความเงียบ ความสงบ และธรรมชาติ
รอบตัวในธรรมศาสตร์ รังสิต เชิญทุกท่านฟั งเสียงระฆังร่วมกัน ... เสียงระฆัง ... เชิญชวนทุกท่านเดินไป
ด้ านซ้ าย ค่อยๆ ดูผลงานของเพื่อนเรา เรารู้สึกอย่างไร งานของเพื่อนกาลังสื่อสารหรื อบอกอะไรกับเรา ถ้ างาน
ไหนดึงดูด ให้ ใช้ เวลาอยูก่ บั งานนันอี
้ กนิดหนึง่ ... เชิญชวนทุกท่านกลับไปที่งานตัวเองอีกครัง้ และยืนอยูบ่ น
เบาะ อยากจะใช้ โอกาสนี ้ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแลกเปลี่ยนกันว่า เรารู้สกึ อย่างไร และงานของเราหรื อของเพื่อนสื่อสาร
อะไรกับเรา สักสองสามท่าน มีใครอยากจะแบ่งปัน เชิญชวนครับ
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ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ขณะที่เราได้ ทางานของเรา มีความรู้สึกเหมือนกับเราพยายามจัดวางธรรมชาติที่เราเลือกมา
เพราะชอบสี ชอบรูปร่าง พอเราเอามาใส่กระดาษเพื่อสร้ างอะไรสักอย่าง เราก็พยายามจัดวาง อยากให้ โค้ งไป
ทางนี ้ เอนไปทางนัน้ สักพักมันก็ดีดกลับไปเหมือนเดิม ตอนแรกก็หงุดหงิดว่ามันไม่ได้ เป็ นอย่างที่เราต้ องการ
แต่เราไม่สิทธิเปลี่ยนแล้ ว เลยลองปล่อยให้ เขาเป็ นไปอย่างที่อยากจะเป็ น ถ้ าอยากดีดไปทางนี ้ก็ปล่อยเขา ก็
ไม่ได้ เสียหาย ยังเป็ นงานศิลปะอยู่
กระบวนกรชำย 2: เห็นความสบายใจและหงุดหงิดกังวลด้ วย
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ตอนแรกไม่ร้ ูจะเลือกอะไร จะจัดอะไร จะทาอะไร แต่พอเลือกสีที่ชอบเหมือน คุมโทน พอมา
จัดเรี ยง ก็กระเด้ งเหมือนกัน พยายามทาเท่าที่มีให้ หมดเวลาและพยายามเรี ยงให้ อยูใ่ นกรอบ ได้ ประมาณนี ้ แต่
พอดูของเพื่อนๆ เขามีจินตนาการมากมาย มีสีสนั พอเราได้ เห็นคนอื่น เหมือนเราได้ เปิ ดโลกกว้ างขึ ้น
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: จากการทางานเมื่อครู่ อยากจะบ่งบอกความรู้สกึ ว่าระหว่างการคัดเลือกวัสดุ เราจะเลือกที่เรา
ชอบ เรามีอิสระในการเลือก แต่พอเราเอากลับมาทา เรามีความสุขว่าจะออกมาอย่างไรก็ชา่ ง เพราะเราเลือก
แล้ ว และความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นอีกคือมีอิสระในเรื่ องการคิด ทาออกมาในลักษณะที่เราอยากทา ที่สาคัญพอ
ออกมา ทุกท่านรู้สกึ ภูมิใจ เพราะเราคิดเองทาเอง มีอิสระทุกอย่างในเรื่ องอารมณ์ความรู้สกึ จะชอบตรงที่ทา
เองคิดเอง
กระบวนกรชำย 2: ความอิสระทังความคิ
้
ดและความรู้สึก กับภูมิใจ เชิญทุกท่านฟั งเสียงระฆังอีกครัง้ ... เสียง
ระฆัง ... สังเกตความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น... เสียงระฆัง ... เชิญทุกท่านเดินเวียนขวา เมื่อเสียงระฆังหยุดที่ภาพชิ ้นไหน
ให้ เราหยุดที่หน้ างานชิ ้นนัน้ ... เสียงระฆัง ... เชิญไปยืนที่เบาะ ชื่นชมผลงานอีกครัง้ หนึ่งแล้ วนัง่ ลง ดูงานของ
เพื่อนเรานะครับ ความสวยงาม ความอิสระ ภาคภูมิใจ หรื อการว่างสบายๆ ให้ เรารับรู้สภาวะตรงหน้ าจริงๆ ว่า
เรารู้สกึ อย่างไร งานต้ องการสื่อสารหรื อบอกอะไรกับเรา ต่อไปทีมเราจะชวนทุกท่านช่วยกันทาลายงานข้ างหน้ า
จะขยา เชิญเลยครับ ... ขอให้ ทาลายมากกว่านี ้ได้ ไหมครับ ฉีกได้ นะครับ ขยา ทุบ เอาให้ เต็มที่เลย ... ช่วย
สังเกตความรู้สกึ ระหว่างที่เกิดขึ ้นด้ วยครับว่าเป็ นบ้ าง จะมีกระดาษ A4 แผ่นหนึง่ เขียนว่าเราทาร้ ายไปแล้ วรู้สกึ
อย่างไรบ้ าง มันบอกหรื อสื่อสารอะไรกับเรา ... เสร็จแล้ วชวนทุกท่านกลับมาสารวจความรู้สกึ ในใจของเรา และ
เชิญทุกท่านค่อยๆ ยืนขึ ้น เราจะบอกลางานที่เราเป็ นผู้ทาร้ าย กลับไปที่งานของเรา ... เสียงระฆัง ... ค่อยๆ เดิน
กลับไปที่ผลงานของเราครับ ... อยากชวนกลับมาดูงานของเราว่าเขาบอกอะไรเรา สื่อสารอะไรกับเรา และสาร
ที่คนทาร้ ายงานของเรา เขาบอกอะไรไว้ แล้ วลองเขียนบ้ างในฐานะที่เห็นผลงานแล้ ว เรารู้สกึ อย่างไร หรื องาน
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บอกอะไรกับเรา ... ขอบคุณทุกท่านนะครับ อยากฟั งเสียงอีกสักสองท่าน เป็ นอย่างไรบ้ างหลังจากไปทาลาย
งานของเพื่อนและถูกเพื่อนทาลายงานที่ตงใจท
ั้ า

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สดุ สาหรับเรา ในความคิดของคนอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เปรี ยบเรากาลังเป็ น
ส้ มตาปลาร้ าอย่างอร่อย แต่ในสายตาคนขยะขแยงมาก ต้ องไม่เอาแบบนี ้ สอง ในสถานการณ์แต่ละ
สถานการณ์ บางครัง้ เราจาเป็ นต้ องทาทังที
้ ่ไม่อยากทา เนื่องด้ วยอาจจะเพราะเหตุผลใดก็ตาม สาม
สถานการณ์บนโลกใบนี ้ ที่แต่ละคนได้ พยายามทา ล้ วนต้ องพึง่ พาอาศัยกัน จึงจะเกิดรูปร่างและความหมายได้
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ด้ วยสถานการณ์บีบบังคับ ต้ องให้ เห็นการทาลายที่ใกล้ ที่สดุ แต่ทา่ นทาลายแล้ ว ท่านเป็ นนัก
บริหารที่ดี ทาลายแล้ วจัดหมวดให้ เรี ยบร้ อย ตอนที่ไปทาลายของเขา ด้ วยสถานการณ์ คนที่ถกู ทาลายก็นงั่ ข้ าง
ผมเหมือนกัน เราก็เสียดายของเขาที่อตุ ส่าห์สรรค์สร้ างขึ ้นมา ด้ วยความที่สวยงามแต่ก็ต้องทาลาย เลย
ตัดสินใจยกเทเลยทีเดียว ขณะที่เรากลับมาดูผลงานของเราเอง ก็เกิดความเสียดายเหมือนกัน รู้สกึ ว่าเราจะทา
ให้ กลับไปเหมือนเดิมได้ ไหม เพราะบางอย่างถูกหักถูกบีบถูกบังคับไปแล้ ว
(เสียงระฆัง)
กระบวนกรชำย 2: อยากเชิญชวนทุกท่านขยับไปอีกระดับหนึง่ จะชวนพี่ปเป็
ุ๊ นคนแรกที่หยิบส่วนธรรมชาติ
ของเราไปวางตรงกลาง เราจะจัดงานศิลปะร่วมกันทังวง
้ ... ส่วนคนที่เหลืออยู่ อยากเชิญชวนให้ ดกู าร
เคลื่อนไหวของเพื่อนเรา การวางของเพื่อนเรา สังเกตความรู้สกึ และใจของเราไปด้ วยระหว่างที่เพื่อนทางาน
(แต่ละคนหยิบวัสดุธรรมชาติของเราไปวางตรงกลางทีละคน – 10 นาที)
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เชิญชวนรอบสุดท้ าย ใครอยากจะวางเชิญวางได้ เลยครับ ไม่ต้องตามลาดับ ส่วนคนที่โอเคแล้ ว ส่ง
กาลังและชื่นชมผลงานของพวกเราทุกคน
(เสียงระฆัง)
อยากชวนทุกท่านลองจับกลุ่มกันสัก 4 ท่านที่เราไม่มีโอกาสคุยกัน ขยับมานัง่ ที่เบาะ เรามาถึงช่วง
สุดท้ ายของกระบวนการเรี ยนรู้ธรรมชาติข้างในและธรรมชาติที่เราสร้ างร่วมกัน อยากจะชวนแลกเปลี่ยนว่าจาก
60 นาทีที่เราได้ อยูร่ ่วมกัน เรามีข้อค้ นพบ มีบทเรี ยนอะไรเกิดขึ ้น นี่คือตัวฉัน นี่คือธรรมชาติ เชิญเลยครับ
(แบ่งกลุม่ 4 คนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ – 7 นาที)
ขอตัวแทนกลุม่ แบ่งปันในวงใหญ่วา่ มีข้อค้ นพบ บทเรี ยน หรื อข้ อสังเกตอะไรเกิดขึ ้นครับ
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: จากที่กลุม่ ได้ แลกเปลี่ยนกัน ไม่วา่ จะเป็ นช่วงแรกที่เราสร้ างสรรค์โดยการนาธรรมชาติมาสร้ าง
ผลงานศิลปะ มีจินตนาการที่อิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ในการตัดสิน ว่าจินตนาการที่ใส่ลงไปในภาพ ขึ ้นกับความคิด
ของแต่ละคน หลังจากที่เราเดินชมภาพของแต่ละท่าน แล้ วสรุปเรื่ องการทาลายภาพของแต่ละท่าน ใน
ความรู้สกึ ของคนทาลาย ถูกสถานการณ์บีบบังคับ เกิดความรู้สกึ เสียใจเหมือนกัน แต่เรากลับมาดูภาพที่เราถูก
ทาลายมีความเสียใจมากกว่า แต่มองอีกมุมว่ามันถูกทาลายไปแล้ ว อาจจะเกิดการสร้ างสรรค์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็
ได้ และอีกอย่างหนึง่ คือการสร้ างคุณค่าจิตใจให้ มีมลู ค่าได้ เหมือนกัน และความรู้สึกทางจิตใจ อาจจะเกิดสิ่ง
ใหม่ที่ดีกว่าก็ได้ ถ้ าเราจมกับความเสียใจกับปัญหา อาจจะทาให้ เสียเวลา แต่ถ้าเราคิดว่าถ้ าเราเริ่มสร้ างสรรค์
ใหม่ เดินหน้ าต่อไป อาจจะทาให้ เกิดสิ่งที่ดีขึ ้นกว่าเดิมก็ได้
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: สิ่งแรกที่กลุม่ เราเห็นตรงกันคือ เวลาเราเปลี่ยนมุมมอง เราจะเห็นภาพใหม่ ถ้ าเรามองมุมเดิม
เราจะได้ ภาพเดิม การแก้ ไขการเปลี่ยนแปลงจะยากขึ ้น สอง ธรรมชาติล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด แต่
ธรรมชาติของคนไม่อยากทาลาย เราจะใช้ ข้อดีของธรรมชาติการเป็ นคนได้ อย่างไร สาม รูปแบบนี ้ ระบบสัง่ การ
อย่างเดียวยังมีผลอยู่ แล้ วเราไม่ถามด้ วยว่าที่เขาสัง่ ให้ ทาลายเพราะอะไร ทังที
้ ่เขาไม่ได้ ห้ามถาม แต่เราทุกคน
พร้ อมจะทาตามคาสัง่ ถ้ ายังเดินต่อไปแบบนี ้ อนาคตจะเป็ นอย่างไร ถ้ าคาสัง่ ไม่ถกู ต้ อง แต่เราก็ยงั ทาโดยที่ไม่
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ถามเลย บอกให้ วนก็วนซ้ าย วนขวาก็วนขวา บอกให้ ทาลายของเพื่อน ก็เขียนขอโทษว่าไม่อยากทาเลย นี่คือ
การเรี ยนรู้ ที่ให้ อะไรลึกมาก ว่าเราจะต้ องแก้ ระบบนี ้อย่างไร
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: เห็นว่าคนไทยใช้ ธรรมะแบบยาแอสไพริน มันไม่เที่ยง ทาใหม่ได้ ผมไม่อยากพูดว่าใช้ ธรรมะ
แบบฝิ่ น
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เหมือนข้ ออ้ าง จริงๆ ชอบกิจกรรมมาก สันมาก
้
เห็นความตังใจของที
้
มมากที่อยากสะท้ อนให้
ครูเห็นบริบทบางอย่าง สาหรับตัวน้ องเห็นความรู้สึกผิดที่ไม่โอเค เวลาที่คณ
ุ ไม่โอเค คุณจะไปกระทาต่อ โดย
จิตวิทยา และสร้ างร่องลูป พูดง่ายมากว่าเริ่มต้ นใหม่ แต่ไม่ได้ เริ่มใหม่เร็วขนาดนัน้ เพราะเราเองยังค้ าง ใช่ อภัย
เป็ นสิ่งที่ดีมาก สัจธรรมหายๆ อย่างสมบูรณ์แบบมาก แต่ทาอย่างไรไม่ใช่แค่อธิบายเพื่อเดินหนีบางอย่าง แต่ทา
ให้ เรามองเห็นความเป็ นจริงด้ วย และกระทาการใหม่ให้ เป็ นคุณภาพใหม่ ชอบค่ะ
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เสริมเรื่ องการทาลายงานของเพื่อน ปรากฏว่างานชิ ้นนี ้ คนที่มานัง่ เขาไม่ทาลาย แล้ วเขียนว่า
ไม่จาเป็ นต้ องฟั งคาสัง่ ครู เลยมองลึกไปถึงห้ องเรี ยนว่า ห้ องเรี ยนหนึง่ ห้ องจะมีเด็กประเภทนี ้โผล่ขึ ้นมา ซึง่ ตาม
ธรรมชาติแล้ ว เด็กที่ไม่เหมือนชาวบ้ านจะถูกมองในด้ านลบว่า ทาไมฟั งครู จริงๆ แล้ วแทนที่เราจะไปตาหนิหรื อ
มองเขาเป็ นแกะดา บางทีเด็กคนนี ้อาจจะเป็ นคนจิตใจอ่อนโยน เมตตากรุณา น้ อยที่สงั คมเราจะชื่นชมคนไม่
เข้ าพวก ส่วนมากเราจะมองว่าคนกลุม่ ใหญ่ถกู ต้ องดีงานตลอดเวลา คนส่วนน้ อยจะถูกมองข้ าม เหมือนเด็กคน
นี ้ ชื่นชม เพราะทุกคนทาตามวิทยากร แต่คนนี ้มีความขัดแย้ งแต่ก็ดีงาม
กระบวนกรชำย 1: สิ่งที่ทีมพวกเราได้ ออกแบบร่วมกัน ทีมจับประเด็นอยากจะแบ่งปันไหมว่ามีอะไรน่าสนใจ
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: การจะมีการเรี ยนรู้ต้องมีบทเรี ยนที่คาดหวัง แต่พวกเราไม่คาดหวัง เพราะสิ่งที่เกิดขึ ้นอาจจะ
ไม่ได้ เป็ นอย่างที่หวัง เราก้ ได้ เรี ยนรู้กบั สิ่งที่เกิดไปด้ วย เป็ นปลายเปิ ดเลยว่าแต่ละคนจะสะท้ อนออกมาอย่างไร
ซึง่ ได้ แง่งามดีมาก มองได้ ลมุ่ ลึกต่างกันมาก มองทังการเกิ
้
ดการดับ เป็ นวัฏจักร และสะท้ อนตัวผู้เรี ยน ซึง่
หลากหลาย ธรรมชาติจดั การเรี ยนรู้ได้ หลากหลาย ทังท
้ างานกับภายในเรากับตัวครูที่จดั การเรี ยนรู้ ด้วยและ
จัดการภายในกับผู้เรี ยนด้ วย แล้ วแต่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมจะให้ แง่งามแบบไหน
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เห็นความแตกต่างของประเด็นที่ออกมาเยอะมาก มีมิตทิ ี่ลกึ มาก และกระบวนการแบบนี ้ ทา
ให้ เหมือนกระจกสะท้ อน นอกจากจะเห็นตัวเองแล้ ว ยังเห็นความแตกต่างของเพื่อน บางทีไม่จาเป็ นต้ อง
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เหมือนกัน แต่เรายอมรับความแตกต่างนันได้
้ แค่เราได้ สื่อสารกัน ได้ เปลี่ยนมุมมองไปมองของคนอื่นบ้ าง คิดว่า
เป็ นการเรี ยนรู้ที่ทาให้ คนในห้ องเรี ยนเชื่อมโยงกันได้ ด้วย ห้ องเรี ยนเหมือนสังคมเล็กๆ ถ้ าเราเตรี ยมเด็กให้ มี
ความคิดแบบนี ้ได้ เวลาเขาออกไปสูส่ งั คมข้ างนอก เขาจะสามารถยืดหยุ่นในความแตกต่างที่หลากหลายได้
น่าจะทาให้ เขามีความสุขในการใช้ ชีวิตด้ วย คิดว่าน่าจะเป็ นเรื่ องสาคัญของการศึกษา
กระบวนกรชำย 2: ห้ องเรี ยนนี ้ก็เหมือนห้ องทดลองของเราด้ วยว่าประเด็นนี ้จะนาไปสูเ่ รื่ องอะไร ขอเวลาอีก
หนึง่ นาที ช่วยสะท้ อนพวกเราด้ วย มีข้อเสนอแนะอะไรบ้ าง ... ใครเสร็จแล้ วเชิญชวนงานศิลปะไปวางไว้ ตรง
กลางผลงานที่เราสร้ างร่วมกัน จะถ่ายภาพเก็บไว้ ก็ได้ ... ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปั นและเรี ยนรู้ร่วมกันนะ
ครับ
พักเที่ยง
13.00-14.00 น.
พฤหัส: หลังจากที่ชว่ งเช้ าเราได้ รับแรงบันดาลใจจากทอล์คของคุณครูทงห้
ั ้ าท่าน รวมทังได้
้ ชมนิทรรศการที่เป็ น
นวัตกรรมในห้ องเรี ยนของคุณครู แต่ละท่านที่มาเข้ าร่วมโครงการก่อครูกบั พวกเรา นอกจากนันยั
้ งได้ เข้ าเวิร์กช็
อป จริงๆ ใน 4 ห้ องอาจจะเป็ น 4 ตัวอย่างของนวัตกรรมในห้ องเรี ยนที่คณ
ุ ครูผ้ กู ่อการในรุ่นหนึง่ ได้ เริ่มพัฒนาไป
ต่อยอดในห้ องเรี ยนและเห็นผลบางอย่าง อาจจะยังไม่ใช่นวัตกรรมที่สมบูรณ์ หลายเรื่ องเหมือนสิ่งที่ได้ ทดลอง
ทาในห้ องเรี ยนแล้ วเห็นการเปลี่ยนแปลง แล้ วเอามาแบ่งปันกัน ทุกท่านที่ได้ เข้ าอาจจะเห็นมุมมองและช่วยกัน
พัฒนาโมเดลต่างๆ ต่อไป
ช่วงบ่าย อยากจะชวนกันมาเสวนาพูดคุยที่ให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม หลังจากเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ใน
กระบวนการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการศึกษาร่วมกัน ในช่วงท้ าย เราจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ามา
เติมเต็มบางเรื่ องในฐานะผู้ก้าวมาก่อนหน้ าพวกเรา บุกเบิกสร้ างทางบางเรื่ องที่สาคัญไว้ การขับเคลื่อนเป็ น
กระบวนการของพวกเรา น่าจะสร้ างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ กบั วงการการศึกษา ท่านจะมาเติมภาพให้ มี
ความสมบูรณ์มากขึ ้น แต่ก่อนจะถึงตรงนัน้ อยากจะชวนเหมือนลักษณะวงสนทนาเล็กๆ 4-5 ท่าน กระจายๆ
กันไป ใครที่ยงั ไม่ร้ ูจกั กัน แล้ วคุยกันนิดหนึง่ ว่า วันนี ้จากที่เราได้ มาร่วมฟั งและเรี ยนรู้ร่วมกัน เราเห็นอะไร รู้สกึ
อะไร หรื อได้ รับแรงบันดาลใจอะไร และในฐานะที่เราเป็ นคุณครู พ่อแม่ นักการศึกษา พลเมืองคนหนึง่ ของ
สังคมไทย เราจะสร้ างการเปลี่ยนแปลงเรื่ องการศึกษาได้ อย่างไรบ้ าง โดยการลุกขึ ้นมาทาบางอย่างด้ วยตัวเอง
รวมถึงแรงบันดาลใจที่เกิดขึ ้นในวันนี ้ ความรู้สกึ หรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ใช้ เวลาสัก 15 นาทีแลกเปลี่ยนกัน เป็ นการ
เปิ ดวงแบบสบายๆ ที่อยากทุกคนมีสว่ นร่วม
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(จับกลุม่ 4-5 คน แบ่งปันสิ่งที่ตวั เองได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้และจะทาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่ องการศึกษา – 15
นาที)
คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลา จะเชิญชวนกันมานัง่ ใกล้ ๆ เวที แล้ วหันมาหน้ าเวที เราจะมาเปิ ดวงเสวนา
ร่วมกัน เราได้ ฟังแง่คดิ ที่นา่ สนใจและมุมมองจากเพื่อนๆ แม้ จะเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ แต่คิดว่าเรามีหวั ใจดวง
เดียวกันที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ช่วงต่อไป เป็ นช่วงการเสวนาต่อยอดจาก reflection ที่พวกเรา
ทาไป จะเป็ นช่วงที่เป็ นกัลยาณมิตร ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ที่แผ้ วถางทางมาก่อนพวกเรา อาจจะมีแง่มมุ ที่มาช่วยเติมเต็ม
หลายๆ มุมมองให้ เราเห็นรอบด้ านมากขึ ้น จะขอเรี ยนเชิญวิทยากรทัง้ 4 ท่าน ท่านแรก รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ ขอเชิญ ทพ.กฤษดา เรื องอารี ย์รัตน์ ภาคีเครื อข่ายเพื่อการศึกษา
ไทย (TEP) เชิญ อ.ประชา หุตานุวตั ร ที่ทาการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ เป็ นอีกแสงสว่างหนึง่ ของการศึกษา อีก
ท่านหนึง่ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันรามจิตติ ที่ทาวิจยั เรื่ องการศึกษาหลายเรื่ องมาก
ก่อนจะเข้ าสู่การเสวนา ไม่อยากให้ เป็ นบรรยกาศของผู้ร้ ูมาพูดให้ คนอื่นฟั ง แต่อยากให้ ทกุ คนมีสว่ น
ร่วม ใครมีประเด็นปัญหา หรื อความคิดเห็นที่อยากแลกเปลี่ยน สามารถเปิ ดวงพูดคุยกันได้ เลยนะครับ
ก่อนจะเข้ าสูช่ ว่ งผู้ใหญ่ใจดีทงั ้ 4 ท่าน อยากให้ พวกเราช่วยสะท้ อนนิดหนึง่ ว่า เมื่อสักครู่ที่เรา
reflection ในกลุม่ ย่อย ทังเรื
้ ่ องอารมณ์ความรู้สึกที่ได้ มาร่วมกันวันนี ้ และถ้ าเราเป็ นคนตัวเล็กๆ คนหนึง่ ถ้ าเรา
จะลุกขึ ้นมาเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เป็ นเรื่ องใหญ่ มีความซับซ้ อน เราพอจะทาอะไรได้ บ้าง ใครมีประเด็น
น่าสนใจ ลองแบ่งปันกันสักหน่อยก่อนจะเขยิบไป ของเราหรื อเพื่อนก็ได้ ที่คดิ ว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกัน
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: วงของผมพูดถึงการเข้ ามามีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษาที่จงั หวัดสงขลา
คิดว่าถ้ าให้ ทา่ นได้ พดู อธิบาย เรื่ องน่าสนใจมากที่แต่ละคนมีเป้าหมายเดียวกัน พอร่วมกันแล้ วทาให้ เกิดความ
งอกงามเรื่ องการศึกษาขึ ้นในพื ้นที่
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ผม สุริยา ยีขนุ นายกเทศมนตรี ตาบลปริ กครับ เมื่อครู่ คยุ กันในกลุม่ ว่าครูตวั เล็กๆ ทาอะไรได้
บ้ าง เยอะมากเลยครับ เพราะที่ปริกเราพยายามส่งเสริ มเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้และการศึกษา โดยเฉพาะเรา
จ่อหัวไว้ เป็ นวิสยั ทัศน์ของเทศบาลว่า เราจะอยู่อย่างเรี ยบง่ายพอเพียง ร้ อยเรี ยงวิถีชมุ ชน ใช้ คนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา เพราะเราต้ องการเห็นความเป็ นประชาสังคมสันติสขุ จากตรงนี ้เราก็แกะไปทีละนิดๆๆ
จนกระทัง่ เห็นว่าทุกอณูของเทศบาล เป็ นเรื่ องการเรี ยนรู้ทงนั
ั ้ น้ เป็ นการเรื่ องการพัฒนาคนผ่านการใช้ ความรู้
เป็ นตัวนาการเปลี่ยนแปลง
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เลยคุยกันว่า ในเรื่ องการคิด การเข้ าร่วม การสร้ างภาคี ครูตวั เล็กๆ ทาได้ เยอะเลย เพียงแค่ไปสอยดาว
มา แล้ วเราจะประดับดาวให้ เพื่อให้ เห็นว่าเครื อข่ายที่ครูมีอยูก่ ็สามารถนามาสร้ างเป็ นโจทย์ขององค์กร คือ
นโยบายของเทศบาล โรงเรี ยน และสนับสนุนในเรื่ องงบประมาณ
อย่างเทศบาลเมืองปริก ได้ รับความร่วมมือที่ดีจากสงขลาฟอรั่ม ที่ไปขับเคลื่อนเรื่ องการสร้ างพลเมือง
เยาวชนต้ นปริ กผ่านเด็กนักเรี ยนที่อยูโ่ รงเรี ยน ผ่านครูที่มาที่นี่ประมาณ 6-7 คน เพื่อแสดงให้ เห็นว่าการจัด
การศึกษาหรื อการเรี ยน ต้ องเริ่มมาจากตัวเด็กและตัวครูที่สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เด็กและครู
ต้ องคิดเป็ น จะต้ องพัฒนาครูให้ เป็ นโค้ ช เด็กนักเรี ยนจะต้ องเป็ นเจ้ าของโครงการ
เมื่อเร็วๆ นี ้ เราทางานร่วมกับสงขลาฟอรั่มเป็ นปี ที่สอง โรงเรี ยนและเด็กนักเรี ยนไม่มีงบประมาณไปจัด
กิจกรรม ทางเทศบาลต้ องไปสอยงบประมาณจากกองสวัสดิการและสังคมเข้ ามาแมตช์กบั กองการศึกษาและ
โรงเรี ยนซึง่ มีงบประมาณค่อนข้ างจากัด การเอาเด็กไปอบรม เปิ ดพื ้นที่เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วม ต้ องไป
อาศัยเงินของกองอื่น เลยเป็ นโอกาสดีที่ทางเทศบาลโดยเฉพาะผู้บริหารมีหน้ าที่แค่สนับสนุน แต่กระบวนการ
คิดทา เกิดจากเด็กและครูตวั เล็กๆ ที่คิดโครงการกับเขา ทาได้ เยอะครับ เรามีฝ่ายสนับสนุนทังภาคเอกชนและ
้
เอ็นจีโอที่เป็ นคนช่วยขับเคลื่อนขบวนทังหมดให้
้
พฤหัส: ฟั งแล้ วน่าชื่นใจมาก นี่เป็ นตัวอย่างสาคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคใหม่เราไม่
สามารถจะเก่งคนเดียว ทางานคนเดียวได้ สิ่งที่ทา่ นนายกเทศมนตรี พดู ถึงการร่วมกันเป็ นเครื อข่ายและหุ้นส่วน
กันมีความสาคัญมาก เริ่มต้ นจากโรงเรี ยน และมีภาคประชาสังคมอย่างสงขลาฟอรั่มเข้ าไปร่วมด้ วย และมี
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมาสนับสนุนในเรื่ องนี ้ จะเห็นว่าความเชื่อมโยงและร่วมมือกันเป็ นเครื อข่าย
ความรู้สกึ ของความเป็ นพาร์ ทเนอร์ กนั จะทาให้ ง่ายและสะดวกขึ ้น เป็ นบทเรี ยนที่นา่ สนใจมาก
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: กลุม่ เราโชคดีที่แต่ละคนอยู่คนละห้ องของเมื่อเช้ า น้ องที่นงั่ ข้ างๆ ชวนคุยเรื่ อง bully ว่า คน
ข้ างนอกจะเข้ าไปช่วยประเด็นเหล่านี ้ได้ ยาก ได้ แค่ 10% จริงๆ เราต้ องฉีดวัคซีนความเข้ มแข็งความเป็ นมนุษย์
เข้ าไปข้ างในเพื่อให้ เด็กดูแลตัวเองได้
น้ องอีกท่านหนึง่ ชวนคุยเรื่ องห้ องเรี ยนธรรมชาติ แล้ วบอกว่าสวยงามชื่นชมมาก ตอนเขาเล่า เรารู้สึกว่า
ทาไมไม่เลือกห้ องนี ้ บอกว่าเขาให้ เราทาลายงานศิลปะหลังจากชื่นชมแล้ ว ทาให้ เรานึกถึงตอนที่เราทามันดาลา
อย่างสวยงาม เสร็จแล้ วต้ องเททิ ้ง รู้สกึ ว่าแต่ละคนที่มา ไฟในแววตาลุกโชนมาก ตัวเองอยูอ่ ยุธยา ทางานพวกนี ้
มาพอสมควร แต่พออายุมากขึ ้น เรารู้สึกเหมือนการเปลี่ยนแปลงได้ น้อย แต่มาอยูท่ ี่นี่แล้ วรู้สกึ ฮึกเหิมขึ ้นมา
และที่มาเพราะน้ องที่อยุธยาชวน เราแค่ไปกดไลค์ก่อการครูแล้ วเขาเห็น เขาเลยชวนว่าป้าๆ ไปกันไหม
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พฤหัส: คิดว่าได้ แรงบันดาลใจ จุดไฟทังผู
้ ้ เข้ าร่วมและครูผ้ กู ่อการ จะกลับที่วิทยากรทัง้ 4 ท่าน อยากจะเริ่มจาก
ความรู้สกึ ก่อนว่าหลังจากเข้ ามาร่วมชมงานแล้ ว เห็นประเด็นอะไรซ่อนอยู่หรื อเห็นแววที่จะเขยิบไปข้ างหน้ าต่อ
กฤษดำ: ผมเพิ่งมาว่าสนใจเรื่ องระบบการศึกษามีปัญหาอย่างไรเมื่อประมาณ 6 ปี ที่แล้ ว ช่วงนันเกิ
้ ดวิกฤตใน
ครอบครัว คือ ลูกชายคนเล็กไม่ยอมเรี ยนหนังสือ เป็ นเด็กเรี ยนดีมาตลอด แต่พอถึง ม.4 ไม่อยากเรี ยนแล้ ว ไป
อยูต่ ามเคเอฟซีดกึ ๆ ดื่นๆ ผมถามว่าไปทาอะไร เขาก็ไปยอมบอก อารมณ์ประมาณไปหาไก่ หาอะไร ตอนนัน้
ตัวเองวิกฤตหนักมาก ต้ องแก้ ปัญหาเยอะมาก เพราะอยู่ๆ เราเจอปัญหาที่โรงเรี ยนช่วยเราไม่ได้ เด็กไม่อยากไป
โรงเรี ยน ทังที
้ ่เป็ นเด็กเรี ยนดี ไอคิวดี แต่ไม่อยากเรี ยน
ตอนนันอาจารย์
้
ผ้ ใู หญ่คนหนึง่ แนะนาว่า ลองส่งไปเรี ยนต่างประเทศแลกเปลี่ยนสักหนึง่ ปี สิ่งที่เราเจอ
คือ ชีวิตพลิกเลย จากไม่เรี ยน เขากลับมาเรี ยน สิ่งที่ผมตกใจที่สดุ คือ เขาเล่าให้ ฟังว่า เขาอยูส่ ายวิทย์ที่แคนาดา
แต่เขาไปเรี ยนศิลปะ เรี ยนดนตรี ผมถามว่าสายวิทย์ไปเรี ยนพวกนี ้ได้ อย่างไร เขาบอกว่าเมืองนอกไม่ได้ แยกนะ
พ่อ แล้ วเขากลับมาเรี ยนใหม่ ทาให้ ร้ ูว่าระบบการศึกษามีปัญหาหนักแล้ ว จะทาอย่างไรกับมัน ขนาดเราเป็ น
ครอบครัวที่ร้ ูเรื่ องยังจัดการไม่ได้
ช่วงนันเริ
้ ่มพยายามผลักดันเปลี่ยนแปลงการศึกษา แต่เรารู้สกึ ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มีพลัง ผมอยูส่ าย
สาธารณสุข สายสุขภาพเวลาพูดเรื่ องระบบสุขภาพ จะติดระดับโลกมาตลอด เพราะมีขบวนการหนึง่ ที่แข็งแรง
มาก เรี ยกว่าขบวนการแพทย์ชนบท เภสัชชุมชน ทันตแพทย์ภธู ร กลุม่ พวกนี ้เหมือนกบฏ กระทรวงสัง่ อย่างไร
ฉันก็ไม่ทา ฉันจะทาอย่างที่ฉันอยากทาเพื่อประชาชน เขาขูว่ า่ จะย้ าย เขาก็ไม่กลัวเพราะเขาอยูช่ ายแดนอยู่แล้ ว
จะย้ ายเขาไปไหนอีก
ผมคุยกับอ.อ้ อหลายครัง้ ว่า ระบบการศึกษาไม่มีแบบนี ้นะ แต่ผมมาเมื่อเช้ านี ้ ผมรู้สกึ มีกลิ่นอายแบบนี ้
ตาของหลายๆ คนมีความเป็ นกบฎอยู่ ตาที่พร้ อมจะกล้ าทาสิ่งที่ไม่ปกติ แต่เปลี่ยนแปลงให้ เกิดประโยชน์กบั
เด็กและชุมชน ไปแอบดูหลายๆ ห้ อง ไม่ร้ ูวา่ กลุม่ นี ้จริงหรื อเปล่า จะทายาวไหม แต่กลุ่มที่ผมว่าเขาทากัน 20-30
ปี ทาไม่เลิกจนถึงวันนี ้ และยังทาการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ รื่ อยๆ
ประชำ: ผมเองก็แปลกใจและมีความหวัง ได้ ยินขบวนการนี ้มานาน แต่ว่าไม่เคยเข้ ามาเห็น เมื่อเช้ าได้ ฟังครูที่
ปฏิบตั จิ ริง ตอนสายๆ ได้ เข้ าไปในห้ อง และเดินดูนิทรรศการ ผมรู้สกึ ว่าถ้ าไม่เลิก ไม่ถกู หยุด ทาต่อไปอีกสัก 1020 ปี โอกาสที่จะปฏิรูปการศึกษาเป็ นไปได้ ผมเองไม่มีความหวังเรื่ องการปฏิรูปการศึกษาจากรัฐบาล จาก
กระทรวงศึกษา ไม่เชื่อว่าเป็ นไปได้ เพราะปัญหาการศึกษาของเราต้ องถอนรากหลายอย่าง แล้ วสิ่งที่เราทา
หลายเรื่ อง ผมคิดว่าแตะถูกประเด็น เช่นที่บอกว่า ครูเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยในใจศิษย์ หมายถึงการเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ศิษย์จากอานาจเหนือ มาเป็ นแบ่งอานาจกัน ซึง่ เป็ นฐานของประชาธิปไตย ถ้ าเรา
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ทาอย่างนี ้กระจายไปทัว่ ประเทศ รัฐประหารจะไม่เกิดบ่อยเหมือนที่ผา่ นมา เป็ นสิ่งสาคัญมาก การศึกษาต้ อง
เล่นที่ตวั ความสัมพันธ์ เพราะเป็ นหัวใจอย่างหนึง่ ของการศึกษา ถ้ าไม่สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับศิษย์ได้ การศึกษาไม่มีทางเปลี่ยน
จุฬำกรณ์ : จริงๆ ต้ องบอกว่าเป็ นแฟนคลับก่อการครู แอบตามมาเรื่ อยๆ แต่ปรากฏการณ์แบบนี ้เราไม่ได้ เจอ
ครัง้ แรก เราเจอมวลแบบนี ้มาเรื่ อยๆ ตลอด 20 ปี ที่ผา่ นมา เพราะเมื่อก่อนทาวิจยั ที่เคลื่อนครูเหมือนกัน แต่สิ่งที่
ต่างคือพลังแบบนี ้ขึ ้นมาจากที่ใจครูก่อน จะเห็นว่าครูที่พดู เมื่อเช้ า เป็ นเรื่ องพื ้นฐานของความเป็ นมนุษย์ เอา
ความกลัวออกจากครู ให้ ครูหาตัวเองให้ เจอ ให้ ครูเห็นว่าครูมีพลังแค่ไหน ปรากฏการณ์ของการเคลื่อนตัวที่ผา่ น
มาของครูไม่เคยแตะเรื่ องพวกนี ้มากนัก ไปสนใจที่ฝีมือและความเก่งกาจ ว่าครูต้องสอนเก่ง ครูต้องกล้ าสอน
แต่เราเห็นว่ามวลแบบนี ้ ครูต้องหาตัวเองให้ เจอก่อน แล้ วไปหาเด็กให้ เจอ ซึง่ เราคิดว่าแบบนี ้มีพลังมาก พูดแล้ ว
ขนลุก มองอนาคตว่า อาจจะทึกทักนิดหนึง่ ว่าของแบบนี ้ มันเติบโตในใจแล้ ว โครงการจะอยูไ่ ม่อยู่ ไม่ร้ ู แต่เรื่ อง
นี ้จะไม่หยุด เพราะเมล็ดพันธุ์ได้ งอกในใจของครูทกุ คนแล้ ว ใช่ไม่ใช่ให้ ครูไปถามใจตัวเองก่อน ถ้ ายังไม่งอก เชื่อ
ว่าครูหลายจะมีวิธีการทาให้ งอกขึ ้นมาได้ จากสิ่งที่ครูสะท้ อนให้ ฟังเมื่อวานและเมื่อเช้ านี ้
พฤหัส: กลับมาที่อาจารย์อ้อ อาจจะไม่ได้ สะท้ อนความรู้สกึ ของวันนี ้ แต่อยากให้ กลับไปจุดเริ่มต้ นของโครงการ
จริงๆ พวกเราทางานในระบบการศึกษามาพอสมควร ผ่านการปฏิรูปมาหลายรอบ ถึงวันนี ้ที่อาจารย์ลกุ ขึ ้นมา
ทาสิ่งนี ้ร่วมกับเครื อข่ายก่อการครู อาจารย์ยงั มีความหวังใช่ไหมครับว่าจะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อยาก
ให้ ชว่ ยเล่าว่ามองอย่างไรกับการเกิดขึ ้นของขบวนการก่อการครูแล้ วจะเป็ นอย่างไรต่อไป
อนุชำติ: อยากจะเล่าเรื่ องความรู้สกึ เมื่อเช้ า เนื่องจากอยู่ในขบวนมาตลอดปี เศษๆ เมื่อเช้ าได้ ฟังแล้ วดีใจ รู้สกึ
ว่าใช่ แต่มาไฮไลต์อยู่ตอนหนึง่ ว่า ช่วงนี ้เราอยูใ่ นระหว่างการเจรจากับหน่วยงานหนึง่ เขาอยากจะมาให้ เราช่วย
ไปอบรมครูในจังหวัดหนึง่ ประมาณร้ อยกว่าคน เพราะได้ ยินชื่อเสียงของธรรมศาสตร์ ก่อการครู เหมือน
ต้ องการจะซื ้อแบรนด์เราไปทา คุยกันไปกันมา ผมบอกว่ามาดูก่อนว่าพวกเราทาอะไรอย่างไรบ้ าง ใจคืออยาก
ไปแล้ ว พร้ อมที่จะพลีชีพไป แต่วา่ ตอนจะจากกันเมื่อกลางวัน รู้สกึ ดีใจมากกับตัวโครงการ เพราะเขามาดูแล้ ว
เขาบอกว่า สงสัยว่าเขาต้ องกลับไปรี โมเดลของเขาใหม่ เพราะเขามาด้ วยชุดของการดาวน์โหลดความรู้ให้
คุณครูหนึง่ ชุด ด้ วยงบประมาณที่มีมาเรี ยบร้ อย มีโปรแกรม มีความรู้ที่พร้ อมจะไปให้ คณ
ุ ครู และเราช่วยทาให้
เขาหน่อย เราบอกว่ามาดูของแบบนี ้ก่อน เรารู้สกึ ว่าความงอกงามของการปฏิรูป การฟื น้ ฟูระบบการศึกษา ต้ อง
เกิดมาจากข้ างในคุณครูจริงๆ ตอนกลางวันก่อนจะแยกกัน เขาทาให้ ผมรู้สกึ ว่าเรามาถูกทาง เราอาจจะไม่ได้
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ทางานด้ วยกัน แต่อย่างน้ อยๆ ทาให้ เรารู้แล้ วว่าเรามีความแตกต่าง จะไม่บอกว่าอะไรดีกว่าอะไร อะไรสาเร็จ
กว่าอะไร
ย้ อนกลับไปว่าความแตกต่างนี ้มีนยั ยะ ความสาคัญอย่างไรบ้ าง คงมาเชื่อมเรื่ องที่วา่ จริงที่
กระบวนการในวงการศึกษาต่างจากกระบวนการสาธารณสุข เราถึงไปไม่ถึงไหน เพราะรากของเราไม่ได้ หยัง่ ลง
สักที ถูกตัดตอนมาตลอด และเป็ นการเติบโตแบบสัง่ การจากข้ างบนมากๆ ขาดหน่ออ่อนข้ างล่าง เมล็ดพันธุ์
ข้ างล่างโตไม่ได้ สกั ที และขาดขบวนการเคลื่อนไหว จริงๆ หัวใจของก่อการครู ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าสร้ าง
ขบวนการเคลื่อนไหว ใกล้ เลือกตังแล้
้ ว แต่ไม่ต้องไปหวังนโยบายพรรคการเมืองมาก ต้ องสู้ ต้ องทา ต้ องสัมพันธ์
กับนโยบาย ต้ องไปอยูใ่ นวงที่จะส่งเสียงของพวกเรา เป็ นหน้ าที่ของเราที่ต้องไปอยูใ่ นเวที ไปบอกนักการเมือง
บอกรัฐมนตรี บอกผอ.เขต บอกทุกๆ คนว่ามีปัญหาและควรจะต้ องแก้ ไข
แต่สิ่งที่ต้องทาให้ ได้ อีกอย่างหนึง่ ต้ องเกิดจากข้ างในของเราขึ ้นมาเอง จุดเริ่มต้ นของวันนี ้หรื อหนึง่ ปี ที่
ผ่านมาไม่ได้ เกิดขึ ้นลอยๆ แต่สงั่ สมมาจากพลังงานบางอย่างที่อยูใ่ นตัวพวกเรา เพียงแต่พวกผมที่มาช่วยทาให้
ตลอดหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา มาช่วยจัดที่จดั ทาง มาแผ้ วถาง แล้ วเชื่อมร้ อยพวกเราเท่านันเอง
้ คงเป็ นหน้ าที่ของพวก
เราที่จะสานต่อ และทาให้ เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวอย่างที่คณ
ุ หมอว่า อาจจะเป็ นครูอาชีวะที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ ตอ่
ระบบ ครูภาคอีสานโน่นนี่นนั่ ผมนึกถึงภาพเป็ นโหนดต่างๆ เกิดขึ ้นมากมายและทางานเชื่อมโยงกัน
พฤหัส: ตอนเริ่มต้ นเราไม่ได้ ชดั เจนว่าจะเดินไปอย่างไร รู้แต่วา่ เป็ นเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้ อนและขนาด
ใหญ่ มีความพยายามกันมาตลอด แต่ไม่ถึงจุดที่สาเร็จสักที แต่เราเชื่อในความเป็ นมนุษย์ของคุณครูทกุ ท่าน
คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากภายใน ถ้ าเราสามารถสะสมพลังไปจนถึงจุดหนึง่
วันนี ้เรามีกนั เกือบๆ ร้ อยคน ปี หน้ าเราอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเติมเป็ น 300-500 คน และถ้ าเราสามารถ
ขยายความเคลื่อนไหวนี ้กระจายตัวไปทัว่ ประเทศได้ ผมคิดว่าจะเป็ นจุดคานงัดสาคัญในการพลิกรูปแบบการ
เรี ยนการสอนให้ เกิดขึ ้นได้ จากฐานรากอย่างแท้ จริง แล้ วค่อยๆ มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ ้น แต่เราไม่ได้ มีภาพสาเร็จ
ว่าจะต้ องเป็ นอย่างไร เป็ นเรื่ องที่ทกุ คนจะมาเป็ นขบวนการร่วมกันเพื่อจะการสร้ างการเปลี่ยนแปลงนี ้
เมื่อครู่เราอาจจะคุยกันว่า เราแต่ละคนเห็นตัวเองสร้ างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราอาจจะอยูใ่ นหน่วย
เล็กๆ แต่ถ้ามองในภาพใหญ่นิดหนึง่ อยากเชิญทัง้ 4 ท่านว่า จากการที่เห็นภาพเล็กที่ครูแต่ละคนเปลี่ยน เกิด
การเปลี่ยนแปลงในห้ องเรี ยนแล้ ว ภาพเล็กจะไปต่อภาพใหญ่เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ กบั ครูทงประเทศได้
ั้
อย่างไร
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กฤษดำ: หลังจากที่ตวั เองเริ่ มเห็นปัญหาการศึกษาใกล้ ตวั ช่วงหลายปี มีโอกาสได้ ดขู ้ อมูลต่างๆ และล่าสุด
TDRI กับ TEP ร่วมกันทาสมุดปกขาวขึ ้นมาชุดหนึง่ ว่าเรามองปัญหาอย่างไร เราพบว่าปัญหาการศึกษาของเรา
ณ วันนี ้ อยูใ่ นจุดที่วิกฤตหนักมาก คือ ต้ องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่จะทาอย่างไร
หนึง่ การศึกษาปัจจุบนั ไม่ตอบโจทย์โลกในอดีตที่กาลังจะเปลี่ยนไป กับไม่ตอบโจทย์โลกอนาคต
ปัจจุบนั ก็ไม่รอด ข้ างหน้ าที่พายุใหญ่กาลังจะมาก็จะไม่รอดและยากขึ ้นอีก สถานการณ์ปัจจุบนั ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของเราน่าเป็ นห่วงมาก ผมไม่นบั O-NET นะ เพราะผมไม่เชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีจะต้ องเน้ นที่ร้ ู
เยอะๆ แต่ต้องเน้ นการสร้ างคนที่มีความสามารถ ทัว่ โลกมีการวัด PISA ผลทดสอบครัง้ ล่าสุดน่าเป็ นห่วง เราอยู่
อันดับที่ 54 จาก 79 เด็กไทยครึ่งหนึง่ ไม่มีความสามารถในการอ่านเพียงพอต่อการเอาชีวิตรอด PISA test
ไม่ได้ วา่ คุณรู้หรื อไม่ร้ ู แต่วดั ว่าคุณอ่านแล้ วเอาไปใช่ได้ ไหม เรี ยนวิทยาศาสตร์ แล้ วเอาไปประยุกต์ได้ ไหม รู้
คณิตศาสตร์ แล้ วเอาไปใช้ ทาให้ ชีวิตคุณรอดได้ ไหม กว่าครึ่งของเด็กเราต่า กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต้องมองไกล
เวียดนามจากที่เขาเคยไม่ดี ปี 2015 เขาอยูอ่ นั ดับ 8 เทียบกับเรา ไม่ร้ ูจะเทียบกันอย่างไรแล้ ว ช่องว่างกว้ าง
มากๆ
สอง ระบบการศึกษาของเราในปัจจุบนั มีความเหลื่อมล ้าสูงมาก เด็กฐานะยากจนกับเด็กรวย เด็ก
ฐานะรวยมีความสามารถในการอ่านมากกว่าถึง 2.5 ปี การศึกษา เด็กชนบทช้ ากว่าเด็กในเมือง 3 ปี การศึกษา
ช่องว่างมหาศาลเลย โดยรวมก็ไม่ดีแล้ ว ช่องว่างก็ใหญ่มาก
ที่นา่ กังวลอีกอย่างหนึง่ มีการสารวจปี ล่าสุดว่า เด็กจบ ม.6 ร้ อยละ 60 ไม่ร้ ูวา่ ตัวเองต้ องการอะไร ไม่ร้ ู
ว่าจะเรี ยนอะไร ไปทางานอะไร วิกฤตหนักเลย ท่านรู้ไหมว่า ที่ญี่ปนุ่ ม.3 คุณต้ องรู้เส้ นทางของคุณแล้ ว ถ้ าไม่ร้ ู
แล้ วคุณจะรู้ว่าคุณจะอยูใ่ นสายอะไร จะเรี ยนอะไร อาจารย์แนะแนวอย่าตกใจ แต่นี่คือข้ อมูล หมายถึงระบบ
การศึกษาของเรากาลังทาอะไรกับเขาอยู่ เด็กไทยเรี ยนหนักที่สดุ ในโลก 1,200 ชัว่ โมง มากกว่าฟิ นแลนด์ที่เรี ยน
ประมาณ 800 ชัว่ โมง เรี ยนก็เยอะ ผลการเรี ยนก็ไม่ดี ช่องว่างการศึกษาก็สงู เรี ยนเสร็จแล้ วก็ไม่ร้ ูวา่ จะไป
อย่างไรต่อ
คราวนี ้โลกอนาคตยิ่งน่ากลัว ท่านคงได้ ยินข่าวทางหนังสือพิมพ์หรื อทีวีแล้ วว่า ตอนนี ้กาลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครัง้ ใหญ่ และเปลี่ยนเร็วมาก อนาคตหลายๆ เรื่ องจะเข้ ามากระทบท่านจนคาดไม่ถึง
จากการศึกษาของธนาคารโลก ประเทศไทยอยูใ่ นอับดับสามที่แรงงานจะต้ องเปลี่ยนถึงร้ อยละ 72 TDRI ทา
ตัวเลขออกมาว่าภายใน 5 ปี ข้างหน้ าจะต้ องมีคนเปลี่ยนงาน 8 ล้ านกว่าคน ส่วนใหญ่จะเป็ นภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ การ ยกตัวอย่างเรื่ องรถไร้ คนขับเริ่มมาแล้ ว จะกระทบคนขับรถบรรทุกทัว่ ประเทศ เพราะถ้ าผมเป็ น
บริษัท มันปลอดภัยกว่า สิงคโปร์ เริ่มทาแท๊ กซี่ไร้ คนขับแล้ ว เรื่ องนี ้ใกล้ ตวั กว่าที่พวกเราคาดคิด แล้ วความเร็ว
ของปี หน้ าจะเป็ นสองเท่าของปี นี ้
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ผมเคยตังค
้ าถามง่ายๆ ว่าผมมีกระดาษหนึง่ ใบหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ต้ องพักกระดาษกี่ทบถึง
จะได้ ระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์ ประมาณ 3.86 แสนกิโลเมตร อาจารย์วา่ กี่ทบ ท่านรู้ไหมว่า 42 ทบ ได้
ประมาณ 4 แสนกิโลเมตร กลับไปคานวณเลยนะ นี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงตอนนี ้
ท่านรู้ไหมว่าทุกปี คอมพิวเตอร์ จะเร็วขึ ้นหนึง่ เท่า เป็ นอย่างนี ้มา 40 ปี แล้ ว โทรศัพท์มือถือตอนนี ้มี AI ที่
ส่องไปแล้ วรู้เลยว่าเป็ นใคร เรื่ องแบบนี ้กาลังเกิดและมาเร็ วจนใกล้ ตวั ท่านมากๆ แล้ วเราจะสร้ างคนของเราให้
รับเรื่ องนี ้อย่างไร เป็ นเรื่ องที่ต้องคิดหนัก เพราะท่านอยูเ่ ฉยๆ ก็ไม่รอด เพราะใครสัง่ ซื ้อของออนไลน์ไหม รู้ไหม
ว่าลาซาดา ถูกอาลีบาบาซื ้อไปแล้ ว ท่านซื ้อของ ท่านรู้ไหมว่าซื ้อของในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ ของ
จานวนมากที่ทา่ นสัง่ อยูม่ าจากต่างประเทศ เขากาลังจะมาตังคลั
้ งสินค้ าที่ประเทศไทย หมายความว่าอนาคต
ท่านสัง่ ซื ้อของ ไม่จาเป็ นว่าท่านจะต้ องส่งของจากต่างประเทศ เขามี AI คานวณหมดแล้ ว ว่าเดือนหนึง่ ท่านจะ
ซื ้อของเท่าไหร่ เขาเตรี ยมของไว้ ที่เมืองไทยเลย ไม่ต้องเสียภาษีด้วย โลกเปลี่ยนหมดแล้ ว ตอนนี ้คนไม่ได้ ไปซื ้อ
ของที่ห้างสรรพสินค้ าแล้ ว แต่เปลี่ยนไปซื ้อออนไลน์แทน อย่างประเทศจีนไม่ใช้ เงินสดแล้ ว โลกตรงนี ้มาไวมาก
แล้ วเราจะสร้ างคนแบบไหนรองรับโลกนี ้ นี่คือโลกในอนาคต
ตอนนี ้ เรามีเด็กน้ อยลง เรากาลังก้ าวสูส่ งั คมสูงอายุ เด็กเกิดจากปี ละหนึง่ ล้ านเหลือเจ็ดแสน โรงเรี ยน
ครึ่งหนึง่ เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กแล้ ว ล่าสุด ทปอ.บอกว่ามหาวิทยาลัยมีที่นงั่ ประมาณ 9 แสน แต่มีคนเข้ า 3 แสน
หมายความว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้ องปิ ดบางสาขา ต้ องปรับตัว โรงเรี ยนจะเป็ นอย่างไร
ผมอยากจะบอกว่าระบบการศึกษาที่ตอบโลกเก่าก็ไม่ได้ โลกใหม่ที่กาลังจะมาและเปลี่ยนวิถีชีวิตเราก็
ไม่รอด ทัว่ โลกเลยพูดถึงว่าระบบการศึกษาเท่านันแหละที
้
่จะสร้ างคนเพื่อรองรับโลกในอนาคต สิงคโปร์ บอกว่า
ท่านต้ องสร้ างเด็กที่จะรองรับงานที่ยงั ไม่ร้ ูวา่ เป็ นอะไรในอนาคต เพื่อทันเทคโนโลยีที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในวันนี ้ แต่
บ้ านเรายังคุยกันว่าสอบ O-NET ได้ เท่าไหร่ นี่เป็ นกาแพงใหญ่
ถ้ าจะทาตรงนี ้ อาจต้ องเปลี่ยนระบบการศึกษาครัง้ ใหญ่ เปลี่ยนวิธีการเรี ยนการสอน เปลี่ยนวิธีสื่อสาร
ทังหมดเลย
้
พฤหัส: คุณหมอพูดทาให้ เรามีความหวังกันมาก เราต้ องคิดว่าควรจะมีชีวิตต่อไปดีไหม แต่คดิ ว่าการขับเคลื่อน
ของเราจะไปตอบโจทย์ หรื อกาหนดอนาคตบางอย่างเรื่ องการศึกษาของเรา อ.ประชาทาเรื่ องการศึกษาใน
กระบวนทัศน์ใหม่มาหลายทศวรรษ มีจดุ ยืนในเรื่ องนี ้ชัดเจน สิ่งที่คณ
ุ หมอพูดไปเป็ นความเปลี่ยนแปลงที่เจอ
แล้ วแน่ๆ แต่การเรี ยนรู้ ที่ตอบสนองมิติความเป็ นมนุษย์ที่อาจารย์ทามาตลอด อยากให้ ชว่ ยขยายความว่ามี
ความสาคัญ หรื อก่อการครูของเราจะไปเสริมเรื่ องนี อ้ ย่างไร
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ประชำ: ผมเห็นด้ วยกับที่หมอพูดมาในเรื่ องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตอนนี ้ แต่อยากเติมว่า วิกฤตนี ้ไม่ได้
เกิดเฉพาะประเทศไทยนะ ปี นี ้ มหาวิทยาลัยในอเมริกาปิ ดไปร้ อยกว่าแห่ง และภายในไม่กี่ปีจะปิ ด 500 แห่ง
เพราะคนไม่เรี ยนมหาวิทยาลัยแล้ ว สิ่งที่เรี ยนในมหาวิทยาลัยออกมาแล้ วใช้ อะไรไม่ได้ เลย นี่คือความจริง
ผมอยากจะมองไกลนิดหนึง่ คือ การศึกษาของเราและทัว่ โลก อยูบ่ นฐานของกระบวนทัศน์เก่าใน 500
ปี ที่ผา่ นมา การศึกษาแบบนี ้ออกมาจากเมืองฝรั่งแล้ วขยายไปทัว่ โลก สาหรับผมเห็นว่าวิกฤตเป็ นข่าวดี แม้
คอมพิวเตอร์ จะเร็วขึ ้นทุกปี AI จะเข้ ามาแทนที่คน เราจะตอบหมอได้ ทนั ทีวา่ พับกระดาษกี่ทบจะไปถึงดวงจันทร์
ความสามารถพวกนี ้เป็ นคนละเรื่ องกับความสามารถที่เราจะมีความสัมพันธ์ ที่มีความหมายกับลูกศิษย์ ความรู้
คนละแบบ ความรู้คนละระนาบ ความรู้ที่เราจะอยู่กบั ลูกศิษย์ด้วยความห่วงใยดูแลซึง่ กันและกัน กับความรู้ที่
จะทาคอมพิวเตอร์ ให้ คล่องขึ ้น ความรู้คนละแบบ สอนคนละเรื่ อง และฝึ กคนละส่วนของชีวิตคนเรา
ข่าวดีคือ ความรู้ในส่วนที่ผมพูดถึง ความรู้ที่ชงั่ ตวงวัดไม่ได้ มีอยูแ่ ล้ วในวัฒนธรรมของเรา มีอยูใ่ นศีล
สมาธิ ปัญญา พูดฟั งแล้ วน่าเบื่อใช่ไหม แต่นี่คือของจริง แกะลงไปให้ เห็น นี่เป็ นอกาลิโกที่อยูใ่ นรากวัฒนธรรม
ของเราเอง และเป็ นสิ่งที่ฝรั่งเพิ่งจะมาตื่นเต้ น ผมสอนที่องั กฤษเรื่ องพวกนี ้แหละ มีนกั เรี ยนจากอเมริกาคนหนึง่
เขาบอกว่ารู้ไหม อเมริกาเขาวางแผนว่าภายในปี 2030 โรงเรี ยนทุกแห่งในอเมริกาจะสอนเรื่ องการเจริญสติ เอา
มาจากไหน เอามาจากบ้ านเรา มาเรี ยนกับครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ของเรา จากพม่าด้ วย แล้ วไปทาแพ็คเกจใหม่
ให้ ฟังรู้เรื่ องมากขึ ้น
พระคุณเจ้ านัง่ อยู่ที่นี่ ถ้ าเลิกใช้ ภาษารัชกาลที่ 5 คนจะเข้ าใจมากขึ ้น ส่วนนี ้เป็ นแก่นสารของชีวิต ถ้ าเรา
สามารถฟื น้ ส่วนนี ้ได้ ต่อให้ โลกไปขนาดไหน ถ้ าคนเรากลับมาเคารพตัวเองได้ กลับมาเห็นเพื่อนที่เราสัมพันธ์
ด้ วย เห็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มีความหมายกับเรา กลับมามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ ้งซึง่ กันและกัน ไม่วา่
อาชีพข้ างหน้ าจะเป็ นอย่างไร เราแก้ ปัญหาได้ แต่ถ้าเราไปเรี ยนเทคโนโลยีที่เรายังไม่ร้ ูว่าเป็ นอะไร เพื่อไปทางาน
อะไรไม่ร้ ู ส่วนนันอาจต้
้
องกะไว้ บ้าง แต่ส่วนที่ต้องเผื่อมากกว่า คือส่วนที่เป็ นเรื่ องแก่นสารของความเป็ นมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เห็นเมื่อเช้ าและดูตามนิทรรศการต่างๆ แล้ ว เรื่ องที่ตา่ งมากระหว่างครูในหมูพ่ วกเรากับครู
ทัว่ ประเทศ คือเรารู้สกึ ว่าชีวิตเรามีค่า ชีวิตการเป็ นครูมีคา่ เพราะเราต้ องยอมรับว่า สถานะของครูในรอบสาม
ทศวรรษที่ผา่ นมา ต่าลงเรื่ อยๆ สมัยผมเด็ก ครูยงั มีความหมายนะ แต่สมัยนี ้ คุณเข้ าที่อื่นไม่ได้ แล้ วถึงมาเป็ นครู
ผมคุยกับเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัด ยังเข้ าใจว่าการเป็ นครูยงั เป็ นของมีคา่ ในสังคมชนบท แต่น้อยลงเรื่ อยๆ ใน
เมืองไม่ได้ ต้องพูดถึง เขาเลือกโหล่แล้ วถึงไปเรี ยนครุศาสตร์
จะบอกว่าการศึกษาทังหมด
้
นอกจากทาให้ ครูไม่เคารพตัวเอง ซึง่ ครูสว่ นใหญ่ในปัจจุบนั ไม่เคารพ
ตัวเอง ไม่เห็นค่าของตัวเอง ประสบการณ์ตรงของผมที่ทางานกับครูเป็ นร้ อยคนในจังหวัดแห่งหนึง่ ที่คนชวนไป
ทางานปฏิรูปการศึกษา สิ่งที่เลวร้ ายมากกว่านันคื
้ อ กระบวนการเรี ยนการสอนทังหมด
้
ทาให้ คนไม่เคารพตัวเอง
ทาให้ เรารู้สึกว่าไม่ดีพอ ไม่ฉลาดพอ ไม่สวยพอ ไม่เท่พอ แม้ แต่เด็กห้ องคิงในโรงเรี ยนที่เก่งที่สดุ ในประเทศไทย
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ก็เกิดปมด้ อยนี ้ ผมนึกว่านี่เป็ นเฉพาะบ้ านเรา แต่ผมไปอยู่องั กฤษ ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่นนั่ ก็เป็ นแบบนี ้ รู้สึก
ว่าตัวเองดีไม่พอ ระบบการศึกษาทังหมดกดคนลงตลอด
้
แต่สิ่งที่พวกเราทาและสิ่งที่กระบวนการศึกษานี ้ทา คือ
การทาให้ ร้ ูสกึ ว่าชีวิตแต่ละคนมีคา่ ถ้ าเรารู้สึกว่าตัวเองมีคา่ แล้ ว อนาคตจะเกิดอะไรขึ ้นก็ตาม จะมีทางออกครับ
พฤหัส: คิดว่าเรื่ องกระบวนทัศน์ตอ่ กระบวนการศึกษามีความสาคัญมาก เมื่อเช้ าในช่วงเวิร์กช็อปห้ องเรี ยน
ธรรมชาติ มีคนตังข้
้ อสังเกตว่า บางอย่างเราอาจจะเห็นว่าทาแล้ วไม่ดี หรื อคาสัง่ ที่มาไม่ดี แต่เราจายอมทา
ต่อไปโดยอาจจะไม่มีโอกาสตังค
้ าถามหรื อปฏิเสธเลย เหมือนต้ องทาตามลูไ่ ปเรื่ อยๆ ถึงเวลาหรื อยังที่เราจะมา
ตังค
้ าถามต่อสิ่งเหล่านี ้ กล้ าที่จะปรับจุดยืนของเราและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ คิดว่านี่เป็ นสาระสาคัญว่า สิ่งที่กาลัง
ทาอยู่ เรากาลังหลงเข้ าไปในมายาคติหรื อแนวคิดบางอย่างที่ไม่ใช่ แต่เรายังต้ องทาอยู่ทกุ เมื่อเชื่อวัน และผลิต
ซ ้าความคิดนี ้ต่อไปหรื อเปล่า
ขยับมาที่ อ.จุฬากรณ์ ว่า ภาพรวมของนโยบายในเรื่ องการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาครูในประเทศ
ไทยหรื อนานาชาติ มีขบวนการเคลื่อนไหวคล้ ายๆ ก่อการครูไปสร้ างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ างหรื อเปล่า
จุฬำกรณ์ : ต้ องเรี ยกว่าเป็ นมวลพลังที่กาลังก่อตัวทัว่ โลก มีสองประเด็นที่ทวั่ โลกคุยกัน ทังประเด็
้
นที่คณ
ุ หมอ
พูดและอ.ประชาพูด ดูเหมือนคนละเรื่ อง แต่ความจริงทัว่ โลกคุยเรื่ องเดียวกัน คือเห็นเลยว่าปัจจุบนั ไม่รอด และ
อนาคตกาลังตังหลั
้ ก จะมีนโยบายมากว่า Future Oriented Education ควรจะเป็ นอย่างไร เคลื่อนตัวทัว่ โลกว่า
อะไรที่ครูต้องทา อะไรที่ต้องปรับตัว การเปลี่ยนแปลงที่มาเร็วมาก กับถอยกลับมาหาฐานของตัวเองให้ เจอ
แม้ แต่ฟากยุโรป เราดูวา่ เขาเป็ นฝรั่ง แต่เขาถอยกลับมาความเป็ นมนุษย์ ทฤษฎีมนุษยนิยมกลับมาใหม่ ทฤษฎี
ที่เชื่อว่าให้ เด็กเข้ าป่ า ใช้ ชีวิตกับการเล่นมากกว่าการเรี ยน กลับมาที่ฐานรากความเป็ นมนุษย์ แล้ วพยายามจด
สมดุลตรงนี ้
แต่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นเลยคือ ในระดับนโยบายอย่างไรก็ไปไม่รอด เพราะกระแสของการขัดกัน
ระหว่างข้ างบนกับข้ างล่างแรง แรงขนาดที่บางประเทศ รัฐบาลไม่กล้ าทาอะไรแรง และมีการต่อรองตลอด
ระหว่างมวลของครูกบั รัฐบาลหรื อกฎหมาย และหลายๆ ประเทศ พลังของครูแรงมาก แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึง่
คือ เราเห็นแนวโน้ มการเคลื่อนตัวมาประมาณ 30 ปี เมื่อก่อนครูดเู หมือนเสียงใหญ่ แต่จานนในระบบ พอวัน
หนึง่ จะลุกขึ ้นมาส่งเสียง จะเห็นฟากพ่อแม่ไม่เอาด้ วย อยากจะเป็ นโฮมสกูล เพราะพ่อแม่ก็ช ้าใจกับโรงเรี ยน
เลยต้ านครูอีกที เหมือนต่างคนต่างสู้ แต่ตอนนี ้ พ่อแม่กบั ครูจบั มือกัน เพราะครูร้ ูแล้ วว่าระบบมันกดทับและครูส้ ู
ด้ วยฝาเดียวไม่ไหว ก็เลยรวมหัวกับพ่อแม่ที่เป็ นผู้ร่วมรับชะตากรรมด้ วย เราเห็นแนวโน้ มการรวมตัวระหว่างพ่อ
แม่กบั ครูในมวลก่อการครูด้วยกัน เคลื่อนตัวสร้ างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับเด็ก และเราจะเห็นว่ามีความ
กล้ าหาญกับหลายๆ โรงเรี ยนที่ลกึ ขึ ้น
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อย่างหนึง่ ที่เห็นไม่ชดั เจนในประเทศไทย แต่ตอนนี ้เป็ นแนวโน้ มที่โลกกาลังเล่นอยู่ และท้ าทายสิ่งที่คณ
ุ
หมอพูดกับอ.ประชาพูด คือการรับมือกับอนาคต ก่อนหน้ าสักสิบปี อเมริ กาบอกว่าต้ องไป STEM เพราะจะไป
ตอบโจทย์การสร้ างงานยุคใหม่ แต่ปัจจุบนั แนวโน้ มกลับมาที่ Soft science สูงมากทังอเมริ
้
กาและยุโรป
กลับมาทักษะธรรมดาๆ เลย การจัดการความสัมพันธ์ นักออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู้ นักให้ คาปรึกษาคน
ตามช่วงวัย ทักษะการสร้ างความเข้ าใจในความเป็ นมนุษย์ เป็ น Soft skills มากๆ เขาบอกว่าพอถึงวันหนึง่ ที่ AI
หรื อเชี่ยวชาญเข้ ามาแทนที่แล้ ว มนุษย์ถกู ลดทอนลง และสิ่งที่จะต้ องมาแทนให้ ได้ คือกลับมาทักษะที่เป็ น Soft
science แต่คนที่ทา Hard science ก็ปล่อยไปตามสาขา แต่สาหรับเด็กต้ องมี Soft skills เหล่านี ้เพื่อเรี ยนรู้ให้
เขาเติบโตในการอยูร่ ่วมกันในสังคม ประเด็นนี ้ชัดเจนมาก เพราะพอถึงสาขาที่เชี่ยวชาญ คือคนที่โตพ้ นวัยรุ่นที่
ค้ นพบตัวเองแล้ ว แต่ถ้าเป็ นอนุบาล ประถม มัธยมต้ น พยายามบ่มเพาะความเป็ นมนุษย์ให้ เยอะ เพื่อให้ เขา
ค้ นพบตัวเองให้ เร็ วที่สดุ ก่อน จะพอรู้ทางเรื่ องอาชีพ
กลับมาที่ตวั เราเอง ฐานไทยมีข้อสังเกตอย่างหนึง่ ตัวเองตามการเปลี่ยนแปลงพวกนี ้มาหลายเรื่ อง เรา
พบว่าเมื่อไหร่ที่ข้างบนบ่มครูมาด้ วยความรู้หรื ออะไร ทุกอย่างมีเจตนาดีหมด แต่ไม่สร้ างการเปลี่ยนแปลง
ข้ างล่าง เพราะไม่ทาให้ ครูเชื่อมัน่ ว่าของพวกนี ้คงทน มันมาแล้ วไว แล้ วไหล แล้ วเปลี่ยนๆๆๆ จนครูจบั ไม่ถกู ว่า
แก่นของการจัดการเรี ยนรู้ที่แท้ คืออะไร แต่พอครูหลายคนที่เป็ นครูดีจนเขาเกษี ยณไปแล้ ว ไปนัง่ คุยกับครู
เหล่านี ้ตามอาศรมต่างๆ จริงๆ แล้ วเป็ นครูธรรมดา แต่เจอมาประมาณ 30 ปี เก่ง สอนดี แง่คิดจากครูคือ ถ้ าครู
จับหลักการศึกษาที่แท้ ให้ มนั่ อะไรวิ่งเข้ าหา ไม่ต้องกลัว อย่าลืมว่าเขาเป็ นครูตงแต่
ั ้ ยงั ไม่มีโทรศัพท์ที่บ้าน ถนน
ยังไม่เข้ าถึงหมูบ่ ้ าน รถไฟก็ไม่มี ต้ องปั่ นจักรยานออกจากบ้ านตังแต่
้ ตีสามเพื่อไปสอนตอน 8 โมง จนตอนนี ้
เพื่อนส่งไลน์มาแล้ ว เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ วมาก เขารู้สกึ ว่าสุดท้ ายสิ่งที่เปลี่ยนไวเหล่านี ้ ถ้ าครูไม่มนั่ ในการศึกษา
ครูตายตังแต่
้ นวัตกรรมที่วิ่งเข้ าหาแล้ ว แต่ตอนนี ้ไม่กลัว เพราะถ้ าเราแม่นเรื่ องหลักของการเรี ยนรู้ที่แท้ เราอยาก
ให้ เด็กได้ เป้าหมายอะไรในความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการเติบโตที่ดี ไม่ได้ ใช้ การสอบ เราจะรู้ว่าหลักเหล่านี ้
ไม่ได้ มากมาย อะไรมา ครูจะมีลิ ้นชักของตัวเองที่จะรู้วา่ จะจัดอะไรออกมาได้ แต่ครูอายุน้อยๆ จะต้ องบ่มเพาะ
ประสบการณ์หน่อย แต่ถ้าครูที่ผา่ นประสบการณ์มาเยอะ จะรู้เลยว่าเจอเด็กหน้ านี ้จะจัดอะไรให้ เขา แต่สิ่ง
สาคัญต้ องไม่สตู รสาเร็จ
อีกนิดหนึง่ ประทับใจกับโครงการตรงที่ยงั ไม่ต้องคิดให้ สาเร็จรูป เพราะเราเห็นมวลของการเคลื่อนตัว
ของการปฏิรูปประเทศ ส่วนใหญ่จะไปแล้ วหักกลางเสมอกับการคิดแบบสาเร็จรูปเกินไป เพราะกลายเป็ น
ของแข็งที่ลงไปข้ างไม่ได้ เพราะธรรมชาติของครูเป็ นธรรมชาติอ่อน ยืดหยุน่ สูง เคลื่อนย้ ายเข้ าออกตลอดเวลา
ของที่แข็งมากๆ ส่วนใหญ่ไปแตกที่พื ้นที่ตลอดเวลา แต่โครงการมีความท้ าทายอย่างหนึง่ คือ คิดได้ เห็นทางที่จะ
ไป แต่ยงั ไม่สาเร็จรูปเกินไปที่จะให้ คนอื่นก่อประกอบไม่ได้ แล้ วให้ โอกาสครูในการก่อประกอบความเป็ นก่อการ
ครูด้วย
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พฤหัส: อาจจะเห็นภาพลางๆ ระดับหนึง่ แต่สิ่งที่จะเกิดต้ องเป็ นครูทกุ ท่านในกระบวนการร่วมกัน สิ่งที่อ.โอ๋พดู
อาจจะต้ องทาให้ เราคานึงถึงให้ ชดั ว่า จริงๆ แล้ วเป้าหมายของการศึกษาของเราคืออะไร อะไรคือแก่น อะไรคื อ
กระพี ้ เราจะจัดการศึกษาเพื่อสร้ างแรงงานคุณภาพดี หรื อเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ เต็มศักยภาพ แค่เป้าหมายนี ้ก็
สาคัญมากๆ ทาให้ เรามีความแตกต่างว่าเราอยากทางานครูอย่างมีคณ
ุ ค่าไปอย่างไร อ.อ้ อมีอะไรอยากจะ
เพิ่มเติมไหมครับ
อนุชำติ: เห็นด้ วยกับทังสามคนว่
้
า การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วทังปั
้ จจุบนั และอนาคต ทุกอย่างถาโถมเข้ า
มาหมดในยุคของเรา กาลังตังหลั
้ กว่าถ้ าผมเป็ นคุณครู ผมจะมีทา่ ทีอย่างไรโดยสัมพันธ์กบั ก่อการครูที่ พยายาม
จะขับเคลื่อน ผมเสนอสูตร 30-50-20
ผมคิดว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ เราต้ องใช้ ชีวิตอยูก่ บั การยื ้อยุดฉุดกระชากสิ่งที่มากดทับเรา บนฐานที่วา่ เรา
ต้ องส่งเสียงให้ ร้ ูว่าเราไม่โอเคกับระบบประเมิน เราไม่โอเคกับนโยบายแบบนี ้นะ มาอีกแล้ วโรงเรี ยนสีขาว สี
เขียว เราจะทางาน 20 เปอร์ เซ็นต์ ต้ องเจรจาต้ องต่อรอง นึกถึงตัวเองจะมีความสุขมากเวลาเข้ าที่ประชุมคณบดี
ชอบ เพราะเป็ นเวลาที่เราได้ เล่นร้ ายเต็มที่ พูดกันไป สามชัว่ โมงผ่านไปสาระไม่มีเลยในชีวิต แต่ขอจังหวะบาง
จังหวะยกมือ คณะของผมขอไม่ทา EdPEx (“Education Criteria for Performance Excellence” หรื อ “เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ”) ได้ ไหม ต้ องประเมินกาลังว่ายามไหนเราจะเพลี่ยงพล ้าหรื อ
ชนะศึก แต่ผมภูมิใจเล็กๆ นะว่าผมทาให้ คณะใหญ่ที่สดุ คือคณะนิติศาสตร์ ยกมือตาม ขอไม่ทา EdPEx เหมือน
ศึกษาศาสตร์ เลยจะมีกบฏอยูส่ องคณะ
ไม่ได้ พดู ว่าเราต้ องกบฏทุกเรื่ อง แต่หมายความว่าเราต้ องส่งเสียงสิ่งที่กดทับเรามากๆ ในช่วงจังหวะที่
เหมาะสม แต่ใช้ พลังของเราแค่ 20 เปอร์ เซ็นต์พอ ไม่อย่างนันเราจะเหนื
้
่อย เหมือนกับที่คณ
ุ หมอและพี่ประชา
บอกว่า มันเถียงกันในเชิงกระบวนทัศน์ เถียงกันในเชิงโครงสร้ างที่ใหญ่มาก เรางัดกับมันไม่ไหวหรอก และไม่ใช่
หนทางต่อสู้ที่ดี
อีก 50 เปอร์ เซ็นต์ กลับมาดูขบวนการของเรา ผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะมองเห็น เผลอๆ อาจจะมี
หน้ าต่างแห่งโอกาสบางเรื่ องบางจังหวะรอเราอยู่ก็ได้ ในท่ามกลางระบบการศึกษาไทยที่ตกต่าสุดๆ อาจจะเป็ น
เวลาที่เกิดสิ่งใหม่หรื อเปล่า อ.ประเวศ (วะสี) เคยเปรี ยบเปรยว่า เวลาของใหม่จะเกิด จะเจ็บปวดที่สดุ แม่จะ
คลอดลูกเจ็บปวดที่สดุ ถึงจะเกิดชีวิตใหม่ขึ ้นมา ผมคิดว่าโอกาสที่เราคิดทาสิ่งใหม่ๆ ถ้ าเราคิดในมุมนี ้ เราต้ อง
ท้ าทายตัวเอง มองหาหน้ าต่างแห่งโอกาสตลอดเวลา ผมฝันไปว่าก่อการครูไม่ได้ มารวมศูนย์ที่คณะ อ.อนุชาติ
หรื อใครใดๆ แต่จะเป็ นดอกไม้ ร้อยดอกไปบานในที่ตา่ งๆ บานดอกเดียวเหี่ยวแน่นอน ต้ องเป็ นกลุม่ เป็ นโหนด ก็
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ต้ องคิดในเชิงยุทธศาสตร์ และตังค
้ าถามกับมันตลอดเวลาว่า มันใหม่จริงหรื อเปล่าที่เรากาลังคิด กาลังทา มัน
ตอบโจทย์หรื อเปล่า ไปถึงแก่นหรื อเปล่า อย่าทาเพราะต้ องทา อย่าทาอะไรดาดๆ เป็ นความท้ าทายเล็กๆ
ครูของเราต้ องไม่ทาสิ่งที่เขาบอกให้ เราทาซ ้าๆ ผมก็อยูใ่ นวงของพวกปรารถนาดีเยอะ อีกหน่อยคุณครู
จะมีคนมาหาเยอะ ทาไมไม่ทาอันนันล่
้ ะ จัดห้ องเรี ยนแบบนี ้สิ สอนแบบนันสิ
้ ต้ องพาเด็กไปในสนาม บางทีเขา
จะมาชวนเราทาที่รูปแบบเยอะ แต่ไปไม่ถึงแก่น เราต้ องตังค
้ าถามลึกๆ ใช่ไหมครับ ผมสอนวิชาสิ่งแวดล้ อม
ตังแต่
้ เรี ยนจบมา ผมเล่าให้ หลายคนฟั งซ ้าซาก แต่มนั ใช่ เราพาเด็กไปป่ าทุกป่ า ไปอุทยานทุกแห่ง ทางบกทาง
ทะเลทางน ้า แต่ผมไม่สามารถจะทาให้ เขาเป็ นนักสิ่งแวดล้ อมที่ดีได้ เลย เพราะเขาเห็นแต่ BOD เห็น CO เห็น
เปลือกไม้ เห็นลาต้ น เห็นวงปี ของไม้ แต่ไม่เห็นป่ าเลย ไม่เห็นความสัมพันธ์ว่ามนุษย์อยูก่ บั ป่ าอย่างไรบ้ าง
แสดงว่าการศึกษาไปไม่ถึงแก่นใช่ไหมครับ
ขบวนก่อการครู ต้องตังค
้ าถามไปให้ ถึงแก่นว่า วันนี ้เราจะเข้ าไปขับเคลื่อนมันด้ วยท่าที วิธีการ
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีแบบไหน การทางานเป็ นเครื อข่ายแบบที่คณ
ุ หมอพยายามจะผลักดันด้ วยวิธีคดิ แบบพี่
ประชาพูดจึงสาคัญมาก
อีก 30 เปอร์ เซ็นต์ที่เหลือ ถ้ าผมเข้ าใจไม่ผิด เราต้ องทางานกับตัวเราเอง การเปลี่ยนแปลงข้ างบนจะ 50
หรื อ 20 เปอร์ เซ็นต์ จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้า 30 เปอร์ เซ็นต์ไม่ใช่ของจริงแท้ ถ้ า being ของเราไม่ใช่ ทาอย่างไรก็ไม่
สาเร็จ ถ้ าเราไม่จริงแท้ กบั มัน ไม่ใช่วา่ เราต้ องลุกขึ ้นมาเป็ น แต่จะต้ องตัง้ คาถามกับตัวเองตลอดเวลา ต้ องฝึ กฝน
เรี ยนรู้ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แล้ วมันจะออกมาจากข้ างในเอง เราไม่ต้องพูดเก่งหรื ออยู่หน้ าห้ องแล้ วเด็กมี
ความสุขตลอดเวลาก็ได้ แต่ความจริงแท้ ของเราจะออกมาเอง ความจริงแท้ นี ้ต้ องถูกฝึ กฝน ใคร่ครวญ และ
ทางานตลอดเวลา ซึง่ แต่ละคนอาจจะมีจริต เครื่ องมือ วิธีการต่างๆ มากมาย แล้ วความจริงแท้ ตวั นี ้จะบอกกับ
เรา
ผมเชื่อว่าเราจะมีโจทย์อีกขันหนึ
้ ง่ ว่า พอเราไปสักระดับหนึ่ง พลังแห่งความดี ความปรารถนดีของเรา
อาจจะไปกดทับเพื่อนร่วมงานได้ ผมเองก็เป็ นนะครับ เพราะเราติดดี เราเก่ง เราเป็ นก่อการครู ยืนนิ่งๆไม่ได้
ต้ องยืนสูงๆ ไว้ ผมคิดว่าเราต้ องจัดท่าที จัดความสัมพันธ์ ของเราให้ ดี เป็ นความจริงแท้ ที่เราจะทางานได้ สาเร็จ
กฤษดำ: จะขอเพิ่มเติมนิดหนึง่ ครับ ที่พดู เรื่ องเทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เหมือนที่อ.โอ๋วา่ พอเปลี่ยนเร็ว
มาก เลยไม่สาคัญ เขาบอกว่าเรี ยนในมหาวิทยาลัยออกมา 70 เปอร์ เซ็นต์ที่เรี ยน หมดอายุไปแล้ วตังแต่
้ ตอนจบ
เลยกลับมาสูพ่ ื ้นฐาน คุณทาให้ เด็กคนนี ้ค้ นหาตัวเองเจอไหม เขาอยากเรี ยนไหม เขามี กระบวนการเรี ยนรู้
ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ เองไหม เขาทางานกับเพื่อนได้ ไหม เขารับผิดชอบต่อสังคมหรื อเปล่า พอ
เทคโนโลยีก้าวหน้ ามาก ก็ไม่ได้ สาคัญมาก สมัยก่อนความรู้เป็ นความลับ แต่เดี๋ยวนี ้ไม่มีความลับเลย ในกูเกิลมี
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หมด ขนาดวิธีเข้ ารหัสเป็ นความลับสุดยอดของอเมริกา แต่ตอนนี ้ดึงมาได้ เลย AI ที่วา่ ยากๆ open source เต็ม
ไปหมดเลย แต่ตอนนี ้คุณต้ องก้ าวไปเหนือเขาอีกหนึง่ ขัน้
ผมเล่าว่า ตอนที่ประเทศไทยจะทาเรื่ องหลักประกันสุขภาพ ที่ทกุ คนรักษาฟรี ตอนนัน้ ADB, World
Bank ดาหน้ ามาบอกว่าเจ๊ งแน่ภายใน 5 ปี แต่ผ่านมากี่ปีแล้ ว ไม่เห็นเจ๊ งเลย แข็งแรงมากด้ วย เหมือนจีนโดน
กันเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว ถูกบอกว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจเจ๊ ง แต่โตปี ละ 10 เปอร์ เซ็นต์ อีก 10 ปี ตอ่ มา อีกเจ้ าหนึง่ บอกว่า
จะเจ๊ งอีก ก็ยงั ไม่เห็นเจ๊ ง ตอนนี ้เหตุการณ์คือสิ่งที่เป็ นความรู้เดิม ไม่ใช่วา่ ใช่แล้ ว เพราะวันนี ้ วิธีการจัดการ
เศรษฐกิจแบบใหม่ การเรี ยนรู้แบบใหม่ เกิดได้ หมด อาจจะเป็ นแบบที่ อ.อนุชาติบอกว่า กระโดดข้ ามเลย ผมไม่
รู้วา่ คืออะไร แต่คณ
ุ ครูทกุ ท่านต้ องคิดว่าจะทาอย่างไร แต่ต้องกลับมาที่คณ
ุ ค่าหลักของการเรี ยนรู้ให้ ได้ วา่ ทา
อย่างไรให้ เด็กมีศกั ยภาพ ถ้ าท่านเปิ ดหน้ าต่างเขาได้ ความรู้มหาศาลจะวิ่งเข้ ามาหาเขาทันที เขามีวิธี ไม่ใช่เรา
เราเรี ยนรู้ส้ เู ด็กไม่ได้ แต่เด็กคนนันอาจจะเป็
้
นคนที่คิดค้ นอะไรได้ เป็ นเกษตรที่เก่งมาก ทาอาหารที่เก่งมาก เขา
เป็ นได้ หมด เพียงแต่เรามีความสามารถในการเปิ ดหน้ าต่างการเรี ยนรู้ ของเด็กได้ แนวโน้ มของทัว่ โลกกลับมา
ทางนี ้ ขนาดการวิจยั ของกูเกิลยังบอกว่า คนที่ประสบความสาเร็จในกูเกิลไม่ใช่คนที่เรี ยน STEM เก่งนะ แต่คือ
คนที่มี Soft skills เยอะๆ กลายเป็ นกลับมาสูห่ วั ใจของศักยภาพของมนุษย์ ถ้ ามีแล้ วเทคโนโลยีวิ่งตามครับ
พฤหัส: คิดว่าทัง้ 4 ท่านคงทาให้ เห็นภาพว่า กลับไปที่สิ่งที่เป็ นพื ้นฐาน แก่นแท้ ความเป็ นมนุษย์ จะเป็ นหนทาง
รอดของการศึกษาและสังคมในอนาคต ช่วงต่อไป อยากจะเปิ ดเวที ใครมีคาถามหรื อข้ อเสนอที่แตกต่างออกไป
หรื ออยากจะแลกเปลี่ยนแนวทางของเรา เชิญได้ เลยครับ ตรงไหนไม่ชดั เจน อยากมีคาถาม เชิญได้ เลยนะครับ
ถ้ ายังไม่มีไม่เป็ นไรครับ อยากให้ ใช้ รอบสุดท้ ายในการสรุปสิ่งที่เป็ นข้ อเสนอเรื่ องการขับเคลื่อนเรื่ อง
การศึกษาต่อไป การสร้ างขบวนการของครูเป็ นเรื่ องหนึง่ แต่อาจจะมีเรื่ องอื่นๆ ที่นา่ สนใจที่เป็ นทางออกร่วมกัน
ได้ อีก อยากจะให้ แต่ละท่านสรุปอีกครัง้ หนึง่ เป็ นรอบสุดท้ าย ไม่อยากให้ เป็ นเวทีที่พดู ถึงความมืดมากนัก แต่ดู
ว่าอะไรเป็ นความสว่างที่เราจะช่วยกันจุดไฟเพื่อส่องแสงต่อไปได้
จุฬำกรณ์ : จะไม่สรุป แต่เปิ ดเป็ นประเด็นว่า ส่วนตัวทางานเรื่ องเด็กมากกว่าเยอะ แต่ตอนหลังมาช่วยเพื่อน
ด้ วย อยากจะชวนคุยและเล่าเรื่ องบางอย่าง ทาวงคล้ ายๆ อย่างนี ้เหมือนกัน ล่าสุดทางานถอดบทเรี ยนเด็กใน
โรงเรี ยนขยายโอกาสเกือบสองร้ อยแห่ง แต่ไม่ใช่ภาพรวมประเทศนะ เราถามเด็กว่าในหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา เขาคิดว่า
เขาเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขา เราก็ถามเหมือนกันว่าเด็กคิดว่าอะไรทาให้ เขาเปลี่ยน ใครทาให้ เขาเปลี่ยน ลอง
เดาดู “เพื่อน, ครู, ตัวเอง, ครอบครัว”
มุมบวก เด็กคิดว่าเขาเป็ นคนเปลี่ยนตัวเอง ครูเป็ นแค่คนจุดพลังให้ เขา แต่เขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง
ได้ ด้วยตัวเอง สอง ครูเป็ นหนึ่งในสามเสมอ แต่ของที่ตีคกู่ นั กับครู คือพ่อแม่ แต่ที่เบียดไม่ได้ เลยคือเพื่อน สื่อดู
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เหมือนว่าสาคัญกับเด็กมาก เขาใช้ เวลากับสื่อเยอะ แต่ความจริงคนที่มีอิทธิพลต่อเขาคือเพื่อน ครูกบั พ่อแม่สสู ี
กันแค่วา่ ใครถึงตัวเขาก่อน แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่วา่ เด็กบอกว่า เขาได้ แรงบันดาลใจจากครู แต่บางครัง้ มัน
ไม่ได้ เปลี่ยนตัวเขา แค่ทาให้ ร้ ูสกึ ดี แต่ถ้าบังเอิญแรงบันดาลใจนันมองเห็
้
นศักดิศ์ รี และคุณค่าเขา จะเปลี่ยนตัว
เขา
มีสองประเด็นคือ เด็กมองว่าเขาเปลี่ยนตัวเองจากการที่เขาอยากเปลี่ยน สอง ครูมีอิทธิพลในการ
เปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่คนเปลี่ยนเขาโดยตรง แต่เป็ นคนสร้ างพลังและแรงบันดาลใจให้ เขาเปลี่ยน ต้ องไม่ใช่แค่
ครัง้ หรื อสองครัง้ แต่สิ่งสาคัญคือการเห็นคุณค่าและศักดิศ์ รี เราลองให้ เด็กทดคาอยู่สองกลุม่ คาพูดเชิงบวกที่มี
ความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงเขา และท่าทีที่เขารู้สกึ ว่าทาร้ ายตัวเขา ให้ เดาก็เดาถูก เป็ นเรื่ องมนุษย์มนา
มากๆ เลย แต่เราก็แปลกใจว่าครูก็ทาเช่นนันในห้
้ องเรี ยน แม้ แต่การส่งสายตาและท่าที เราจะรู้สกึ ได้ ว่าสายตา
นี ้โอบอ้ อมอารี เหลือเกิน แต่อีกสายตาหนึง่ อามหิต แค่มองก็เหมือนตกนรกแล้ ว อาจารย์เข้ าใจบรรยากาศใน
ห้ องเรี ยนอย่างนี ้ไหม
คิดว่าการก่อการครู จะก่อการไปได้ เรื่ อยๆ แล้ วมวลจะใหญ่ด้วยไฟของพลังเชิงบวก เหมือนที่วิทยากร
พยายามทาให้ เราเห็นพลังเชิงบวก ซึง่ อาจจะลบก็ได้ ในบางสถานการณ์ แต่เราจะเห็นเลยว่าสุดท้ ายแล้ ว ถ้ าเรา
ทาการศึกษาเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลง เราต้ องยอมให้ การเปลี่ยนแปลงมีเวลาในการบ่มเพาะ เพราะเด็กทุกคน
ไม่เท่ากัน ถึงพร้ อมไม่เท่ากัน แต่เราต้ องให้ เวลากับการที่เขาจะเติบโต
สอง ทุกท่านพูดว่าอานาจในห้ องเรี ยน จริงๆ ครูแค่คนเดียว เด็ก 30-50 คน แต่ทาไมครูตวั ใหญ่กว่าเด็ก
และถ้ าครูลดตัวเองลง ว่าเราเท่ากันและเสมอกัน นี่คือหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู้ และเป็ นข้ อค้ นพบที่พบจาก
งานวิจยั นี่เฉพาะโรงเรี ยนขยายโอกาสนะคะ หมายความว่าเด็กพวกนี ้จะไปต่อก็ได้ จะหลุดระบบก็ได้ หรื อทิ ้ง
ฝันแค่นนก็
ั ้ ได้ ยังไม่นบั โรงเรี ยนขนาดใหญ่ที่เขาไปต่อแน่ๆ เพราะโรงเรี ยนขยายโอกาสคือเด็กไปในเมืองไม่ได้
มาตรงนี ้ เพื่อจะไปทางสายอาชีพ แต่เราจะเห็นว่าท่าทีของเด็กที่มีตอ่ ครูมีความหมายมาก
ที่นา่ สนใจกว่านันคื
้ อข้ อค้ นพบที่เด็กสะท้ อนคือ เขาไม่ได้ ขออะไรครูเยอะเลย เขายังไม่ได้ เริ่มต้ นขอ
ความรู้เลย แต่เขาขอความรักที่ครูเห็นตัวเขาก่อน ฟั งเขาก่อน เข้ าใจเขาก่อน แล้ วไม่ได้ งอแงด้ วย แม้ วา่ บางคน
จะงอแง น่าหมัน่ ไส้ แต่เขารู้ว่าครูมีทา่ ทีที่สามารถพูดและเอาเขาอยูไ่ ด้ แต่เขาไม่เข้ าใจว่า ทาไมครูไม่เลือกพูด
อย่างนัน้ แต่ครูเลือกสิ่งที่ง่ายกว่า คือจัดการมันซะ จบเลย แล้ วเขาสูบ่ ทเรี ยนเลย ซึง่ เร็วและไว แต่ถ้าปิ ดเขาตอน
ไหน ที่เหลือก็ไม่ต้องเรี ยนหรอก มันก็จบนะตอนนันเลย
้
ซึ่งคิดว่ามีนยั ยะต่อความเป็ นครู หรื อสิ่งที่เรี ยกว่าก่อ
การครู
และเชื่อว่าเมื่อเราสะท้ อนความคิดร่วมกันจริงๆ อย่างเมื่อวาน พี่ก๊วยถามว่าปัจจัยอะไรที่ทาให้ เรา
เปลี่ยนแปลง เราจะพูดคล้ ายๆ กันว่าพวกเรามาก่อการครู แต่ถามว่าก่อการครูทาให้ เราเปลี่ยนตรงๆ ไหม ถ้ าเรา
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ไม่เปลี่ยน แต่ก่อการครูทาให้ เราเปลี่ยนเพราะใจอาจารย์นึกอยากจะเปลี่ยนแต่แรกแล้ วหรื อเปล่า แต่ไม่วา่ ก่อ
การครูจะเป็ นโครงการครูหรื อเปล่า แต่การก่อการครูในใจเราเองคือสิ่งที่ท้าทายกว่า
คิดว่าการเรี ยนรู้ของครูหรื อเด็กที่ไปต่อ โอ๋เชื่อโดยสุจริ ตใจว่าไปต่อแน่ๆ แต่สิ่งหนึง่ ที่จะไปได้ คือการผดุง
รักษาเครื อข่ายไว้ เพราะจากประสบการณ์ที่ได้ จากงานวิจยั ถ้ าเครื อข่ายไม่เก็บกันไว้ วันหนึง่ จะโดดเดี่ยว จะ
เฉา จะไม่ไหว แต่ถ้าเรายังกอดกันไว้ วันหนึง่ ก็ยงั นึกถึงกัน
สุดท้ าย เรื่ องนี ้เราไม่เคยพูดดังๆ ในประเทศไทย แต่เป็ นแนวโน้ มของทัว่ โลก เมื่อวานได้ ยินมีครูพดู ว่า
ผมจะทาห้ องเรี ยนให้ มีความสุข เราได้ ยินนวัตกรรมนี ้เยอะ โรงเรี ยนความสุขหรื ออะไรก็ตาม แต่ทวั่ โลกทาตัว
บ่งชี ้ความสุขในโรงเรี ยน ชัดเจนมาก ซึง่ เลยคาว่าคะแนน เอาฐานความสุขของเด็กจริงๆ ยกตัวอย่างบางตัวที่
อาจจะทดไว้ เผื่อใความรู้สึกนใจไปเรี ยน เช่น เขาเรี ยนรู้แล้ วสนุกหรื อมีความสุขในห้ องเรี ยน ท่าทีและ
ความสัมพันธ์ของครูตอ่ เขา เลยตังเป็
้ นคาถามว่า ถ้ าเราอยากไปต่อด้ วยกันยาวๆ ยังทาด้ วยกันได้ อีกหลายเรื่ อง
พฤหัส: คิดว่าเป็ นจุดเริ่มต้ นต้ นที่ดี เรามีแสงส่องทางร่วมกันที่ชว่ ยกันทาให้ สว่างมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ประชำ: ประเด็นเรื่ อง Soft skills ต้ องเรี ยนตอนเด็ก ผมเห็นด้ วย แต่ผมเห็นว่าต้ องเรี ยนตลอดชีวิต ตอนเด็ก
อาจจะไม่พอ แม้ แต่สิ่งที่พวกเราฝึ กมาในก่อการครู ต้ องเติมบ่อยๆ ขาดนานๆ ก็จืดลงไปอีก ผมว่าต้ องต่อเนื่อง
ที่สดุ แล้ ว แก่นสาคัญของการศึกษาคือการฝึ กฝนตนเอง ครูต้องฝึ กฝนตนเอง ถึงจะช่วยให้ ศษิ ย์มีพลังที่จะฝึ กฝน
ตนเองได้
ประเด็นเรื่ อง ทาไมพูดดีๆ แล้ วเราอยากฟั งไม่ได้ ทาไมต้ องพูดแบบนัน้ ผมว่าไม่ง่าย เพราะครูทกุ คนมี
ปม มีบาดแผล กระบวนการก่อการครู ถ้ ามีชดุ หลักสูตรชุดหนึง่ ช่วยเยียวยาบาดแผลของครู จะเป็ นประโยชน์
มหาศาล แม้ แต่พ่อแม่ก็ข้ามไม่พ้น พอตังสติ
้ ไม่ได้ ก็เปรี ย้ งกลับไป ลูกก็รับแผลนี ้ไปเต็มๆ แล้ วเขาก็เอาไปทาต่อ
กับลูกของเขาเรื่ อยๆ การศึกษาที่เยียวยาให้ คนคลายปมชีวิตของตัวเองให้ ได้ จงึ สาคัญมาก ถ้ าเราไม่เป็ นอิสระ
จากอันนี ้ เรี ยนมาดีขนาดไหน พอถึงจุดหนึง่ จะเอาไปใช้ ไม่ได้ เพราะไม่มีสติพอ
สอง ปัจจุบนั ครอบครัวพังทลาย พร้ อมๆ กับวัฒนธรรมไทยพื ้นฐาน รุ่นผม ดีๆ ชัว่ ๆ โรงเรี ยนเลวบ้ างไม่
เลวบ้ าง วัฒนธรรมครอบครัวเป็ นตัวหล่อหลอม แต่ข้อน่าสลดใจที่สดุ ในตอนนี ้คือวัฒนธรรมครอบครัวพังทลาย
ไปแล้ ว ทัว่ ประเทศ ทุกระดับ เห็นชัดเจนตอนไปอยู่โรงเรี ยนเทศบาลสิบกว่าแห่ง เด็กกว่าครึ่งมาจากครอบครัวที่
แตกสลาย เป็ นปัจจัยหนึง่ ที่เวลาคุณครูสอนเด็ก ต้ องเอามาคิดด้ วย ทางานในห้ องเรี ยนอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
ด้ วยซ ้า แต่เรามีกาลังเท่านี ้ ต้ องรู้เท่าทันด้ วย ปัจจัยหนึง่ ที่เคยช่วยเยาวชนของเราอ่อนลงไปทุกที รวมถึงสถาบัน
ศาสนาด้ วย พระสงฆ์องค์เจ้ าที่มีคณ
ุ ภาพก็ลดลงไปเรื่ อยๆ
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ผมอยากพูดให้ กาลังใจว่า สิ่งที่เรากาลังทา พวกนี ้จะมีความหมายกับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
เพราะปฏิรูปการศึกษาไม่มีทางมาจากในตารา ลอกจากฝรั่งมาก็ไม่มีทาง ตอนนี ้เราไม่ร้ ูวา่ การศึกษาที่ดีควรเป็ น
อย่างไร ถ้ าคณะวิทยาการเรี ยนรู้สง่ เสริมกระบวนการแบบนี ้ แล้ วทาวิจยั ควบคูไ่ ปด้ วย เก็บ best practice จาก
ข้ างล่าง คาตอบของอนาคตของบ้ านเมืองอยู่กรณีอย่างนี ้แหละครับ แล้ วเอามาสานเป็ นนโยบายจากข้ างล่าง
ข้ างบนมีคนดี มีคนคิดชัดเจน มีหลายคนหวังดีมาก เป็ นถึงรองปลัดกระทรวงศึกษาที่ผมนับถือ แต่เวลาสัง่
นโยบายออกไป หนังสือก็กองอยูท่ ี่ห้องผู้อานวยการ ไม่ลงไปถึงข้ างล่าง ต่อให้ คดิ ดีขนาดไหนก็ตาม กรณีที่มา
จากชีวิตจริงของพวกเรา น ้าเหงื่อน ้าแรง น ้าจิตนาใจของพวกเรา จะมีความหมาย
สุดท้ าย เลิกสอนเด็กให้ ตดั สินใจ สอนเด็กให้ เถียง ให้ ตดั สินใจ เถียงครู แล้ วสร้ างองค์ความรู้ร่วมกับเรา
ความรู้ไม่ใช่เราเป็ นคนบอก แต่กระบวนการของเราผมเห็นเขียนไว้ เยอะว่าช่วยกันสร้ างองค์ความรู้ หมายถึงเรา
สร้ างวัฒนธรรมประชาธิปไตยจากข้ างล่างขึ ้นมา เพราะประชาธิปไตยคือเรามีสว่ นร่วมในการตัดสินเรื่ อง
บ้ านเมือง เราเป็ นพลเมือง ไม่ใช่ไพร่ฟ้าข้ าแผ่นดิน ถ้ าเราไม่สร้ างวัฒนธรรมใหม่ จะรัฐประหารแล้ วรัฐประหาร
อีกไปชัว่ กาลนาน การสอนให้ เด็กตัดสินใจเป็ น และตัดสินใจผิดก็ได้ ด้วย ต้ องเปิ ดโอกาสให้ เด็กตัดสินใจผิดด้ วย
ไม่อย่างนันบ้
้ านเมืองไม่มีทางลืมตาอ้ าปากในอนาคต
สุดท้ าย สอนให้ เด็กเลิกเชื่ออารยธรรมอุตสาหกรรม อีกหน่อยงานไม่มีทา กลับไปชนบท สร้ างอารย
ธรรมชนบท อารยธรรมของโลกมีสองสาย คือสายเมืองกับสายชนบท เราตามฝรั่งมาตลอด ไม่จาเป็ นครับ อารย
ธรรมอุตสาหกรรมไม่ใช่คาตอบอย่างเดียว และยิ่งถ้ าต้ องการคนงานน้ อยลง ต้ องกลับไปบ้ าน ทาอย่างไรให้ ชีวิต
ในชนบทมีความหมาย เราสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในชนบท ฟื น้ ขึ ้นมาใหม่ได้
ผมว่าจะฉีกไปจากกระบวนทัศน์เดิมได้ อย่างแท้ จริง เพราะ 500 ปี ที่ผา่ นมาพิสจู น์แล้ วว่า อารยธรรม
อุตสาหกรรมไม่ใช่คาตอบของมนุษย์ แต่อารยธรรมชนบทไม่ได้ แปลว่าต้ องปฏิเสธผลผลิตทางเทคโนโลยี
ทังหมด
้
แต่เลือกสรร ทาให้ ชีวิตสะดวกสบายเป็ นเรื่ อง ผ่าตัดบางอย่างก็เป็ นประโยชน์ แต่อายุ 90 แล้ วยังผ่าตัด
พยุงชีวิต สายระโยงระยาง ไม่ร้ ูจกั ตาย บ้ าครับ
กฤษดำ: ผมมองว่าภายใต้ สถานการณ์ที่ไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี โลกกาลังปั่นป่ วน มีแง่บวกเยอะ ทาให้
ตอนนี ้ประเทศไทย ผู้กาหนดนโยบายจะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ เพราะอยูต่ รงนี ้ก็ไม่รอด ต้ องเปลี่ยน แต่จะเปลี่ยนไป
ทางไหนยังไม่มีใครรู้
ปัญหาเรื่ องของเดิมที่เราเคยโทษสื่อ บอกว่าสื่อหล่อหลอมเด็ก ครูสอนแล้ วเด็กไม่ฟัง ตอนนี ้สื่อก็กาลัง
จะพังหมดแล้ ว ทีวีขาดทุนหมดเลย ต้ องปิ ดกันระเนระนาด อานาจของสื่อที่แต่ก่อนมี 6 ช่องหายไปหมดเลย แต่
ก่อนเราต้ องไปง้ อเขาเพื่อจะออกทีวี แต่ไม่ต้องแล้ ว เพราะมีเฟซบุ๊กไลฟ์ บางทีไปไกลกว่ามหาศาล การสื่อสาร
ทางความคิดถูกทลายออกไป
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ความเชื่อของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยน ปี นี ้เป็ นปี แรกที่โรงเรี ยนทางเลือกทังหลายรั
้
บเท่าไหร่ก็ไม่พอ รับ
สองร้ อยมาสมัครสี่ร้อย สมัยก่อนใครจะมาเรี ยนโรงเรี ยนประเภทนี ้ เรี ยนแล้ วจะไปเรี ยนต่อได้ หรื อเปล่า ปี นี ้แย่ง
กัน อารมณ์เป็ นแบบนี ้ ต่อไปโรงเรี ยนแบบเดิมที่เป็ นประเพณี ผมว่ารอดยาก ถ้ ายังสอนแบบเดิม แบบบรรยาย
จะเชยเร็วมาก ตอนนี ้ทุกคนต้ องนอกห้ องเรี ยน ให้ เด็กมีความสุข พ่อแม่กล้ าตัดสินใจมากขึ ้น เพราะไม่ต้องแย่ง
กันไปสูย่ อดปิ ระมิดแบบเดิม ข้ อดีภายใต้ การพังทลายของหลายๆ อย่าง กาลังก่อสร้ างสิ่งใหม่ๆ เยอะเลย
แล้ วทิศทางทาอย่างไร ขบวนใหญ่คือ TEP ภาคีเพื่อการศึกษาไทย เป็ นความร่วมมือเอกชน มีองค์กร
ธุรกิจ ภาคสังคม ภาควิชาการมารวมกัน เราพยายามจะดันการเปลี่ยนแปลงภายใต้ ความรู้ที่เรามี เราคิดว่า
หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือการกระจายอานาจทางการศึกษา เรื่ องอื่นเป็ นเรื่ องเล็ก เรื่ องหลักสูตรจะสอน
อย่างไรค่อยมาว่ากัน แต่ถ้ากระจายอานาจลงไปให้ ถึงโรงเรี ยน พ่อแม่เข้ ามามีสว่ นร่วมบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดี
ผมเชื่อว่าจะมีคณ
ุ ภาพมากกว่านโยบายที่มีผ้ รู ้ ูแค่ไม่กี่คนจากส่วนบนมาบอกว่าทา 1 2 3 4 5 แล้ วจะดี ซึง่ พิสจู น์
มา 40 ปี แล้ วว่าไม่ดี ทิศทางของสาย TEP เราเชื่อว่ากระจายอานาจออก นวัตกรรมจะเกิด แต่ถ้ากระจายแล้ วไม่
มีข้างล่างลุกขึ ้นมารับ ก็ไม่รอด
ตอนนี ้ เราดันเรื่ องพื ้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษใน 5 จังหวัด ไปร่างกฎเกณฑ์ใหม่ได้ ไม่ต้องสอบ
แบบเดิมได้ คัดเลือกครูแบบใหม่ได้ นี่คือระลอกแรกที่กาลังไป เราพยายามจะกระจายอานาจ เราดันเรื่ อง
โรงเรี ยนที่จดั การตัวเองได้ แต่ถ้าเปิ ดแล้ วพื ้นที่เฉย ฉันอยู่แบบเดิม ก็ไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือการเคลื่อนไหวข้ างบน
ไม่เปลี่ยน ถ้ าข้ างล่างไม่รับ เราคงได้ แต่ทา เราเชื่อและจะเสนอนโนบายเปิ ดช่องให้ แต่การรับลูกจากข้ างล่างคือ
หัวใจของการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้อย่างแท้ จริง
ผมเชื่อว่าประเทศไทยอยูใ่ นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อ เราจะพัฒนาต่อทาให้ คนมีความสุข พ้ นจากความ
ยากจน ทุกคนมีศกั ยภาพ ไม่ได้ ต้องผลิตคนเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม เด็กอาจจะมีกิจการของตัวเองก็ได้ ทาเกษตรก็ได้
แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมี แต่มนั จะปรับตัวกันใหม่ การศึกษาคือกลไกสาคัญชิ ้นหนึง่ เลยที่จะบอกว่าประเทศ
ไทยจะไปต่อหรื อไปต่อไม่ได้ เศรษฐกิจแย่ลง ความขัดแย้ งมากขึ ้น แต่ถ้าเราเรี ยนรู้ได้ ยอมรับความหลากหลาย
ได้ อยู่ในสังคมที่คดิ ไม่เหมือนกันทางการเมืองไทย พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ ดูแลสังคมได้ นี่คือกลไกสาคัญที่
อยากจะฝากไว้ กบั มือของคนในพื ้นที่ คนในส่วนกลางทาอะไรไม่ได้ แต่คนในพื ้นที่เป็ นตัวบอกว่าจะไปอย่างไร
วันอาทิตย์นี ้ เรามีเวทีกบั 6 พรรคการเมืองใหญ่ เราจะพูดคุย ร่วมคิดหาทางออกการศึกษาไทย ไม่ได้
จะมาบอกว่าให้ การเมืองทานโยบายอย่างไร แต่เราจะร่วมหารื อกันว่าทิศทางที่ควรจะเป็ นทาอย่างไร วันอาทิตย์
บ่ายโมงครึ่ง ที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ
อนุชำติ: ผมมีประเด็นเล็กๆ สามประเด็น หนึง่ ดูเหมือนทุกคนพูดถึงวิธีคิดต่อเรื่ องการศึกษากลับมามุมที่เป็ น
Soft side ของผู้เรี ยนมากขึ ้น ประเด็นของผมคือ ช่วยไปอ่านหน่อย ผมยังไม่คอ่ ยแล้ วใจว่า ผู้เรี ยนของเราหรื อ
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เด็กที่อยูข่ ้ างหน้ าเรา เขาหน้ าตาเป็ นอย่างไร คือเขากาลังคิดอะไรอยู่ เขามีรูปแบบการเรี ยนรู้อย่างไร เขามีความ
ใฝ่ ฝันอย่างไร เขามองโลกนี ้อย่างไร เขาเชื่อมโลกนี ้อย่างไร เขาเชื่อมผู้คนรอบข้ างเขาอย่างไร ในฐานะที่เข้ ามา
จับเรื่ องการศึกษา นี่เป็ นคาถามที่ผมคาใจมาก เหมือนชะรอยว่าเราจะไม่ร้ ูจกั หน้ าตาของผู้เรี ยนเรา หลายคน
อ้ างทฤษฎีว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเชื่อมโยงกับโลกข้ างนอกได้ ดีมาก พูดเรื่ องสิ่งแวดล้ อม โน่นนี่นนั่ สงครามนิวเคลียร์
จีเอ็มโอ และพูดเรื่ องตัวเอง แต่เรื่ องคนข้ างบ้ าน ชุมชน เขาไม่สนใจ ใช่หรื อเปล่าผมไม่ร้ ู ถ้ าเราแกะรอยเด็กที่อยู่
ข้ างหน้ าได้ อย่างเป็ นจริง จะมีความสาคัญในการออกกบบกระบวนการเรี ยนรู้ และเปิ ดหน้ าต่างความสัมพันธ์
ของเรากับเขาได้ ชดั เจนขึ ้น แต่ละที่ แต่ละบริ บทคงต่างกันไป
สอง ผมฝันเห็นว่าก่อการครูจะไม่ใช่อยูท่ ี่ธรรมศาสตร์ รังสิต แต่เป็ นก่อการครูขอนแก่น ศรี สะเกษ และ
ทาในบริ บทของตัวเอง ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม โลกที่จะไหวตัวเปลี่ยนแปลง สังคมไทยจะเลือกตังหรื
้ อไม่เลือกตัง้
ของจริงต้ องอยูใ่ นพื ้นที่ และต้ องทากับบริบทจริง อย่าลอยขึ ้นมาข้ างบน การพัฒนาชนบทในอดีตที่ล้มเหลว
มากๆ และผมเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ล้มเหลว คือวาทกรรมที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน เราพาผู้นาระดับยอดของชุมชน
ลอยขึ ้นมาจากชุมชนหมดเลย มีปราชญ์ชาวบ้ านแล้ วก็กลายเป็ นวิทยากรอาชีพ แต่ว่าหางด้ วนหมด ผมไม่
ต้ องการเห็นครูยอร์ ชหางด้ วน แต่ต้องการเห็นพวกเรามีพื ้นที่ คือผู้เรี ยนของเราอยู่ตรงนัน้ ครูเราอยู่ตรงนัน้ คุณ
พ่อคุณแม่ที่โอบอุ้มอยูต่ รงนัน้ ชุมชนอยู่ตรงนัน้ นี่คือของจริง เราต้ องเอาการศึกษาไปเชื่อมกับชุมชน โรงเรี ยน
เชื่อมกับบริบทที่เป็ นจริง และเป็ นฐานที่มนั่ ที่สาคัญและสร้ างขึ ้นมาจากตรงนัน้ แน่นอนว่าเราเป็ นเพื่อนกัน เรา
มาเชื่อมโยงกัน แล้ วเราจะทางานกันไปยาวๆ
สาม ฝากเป็ นแง่คิดเล็กๆ ยุทธศาสตร์ ดี ยุทธวิธีต้องไปด้ วยกันกับยุทธศาสตร์ ในยุคนี ้เรามีวาทกรรม
เยอะมาก และมีสิ่งที่พวกเราอาจจะต้ องถูกทาให้ หยิบยืมเอาคาไปใช้ เยอะมาก จงมา PLC กันเถอะ ทาอย่างไร
จงมา Networking แล้ วที่ประสบความสาเร็จทาอย่างไร มีคนเคยแซวผมเล่นๆ ว่า เครื อข่ายในโลกนี ้ที่ประสบ
ความสาเร็จมีสองเครื อข่าย คือเครื อข่ายอาชญากรรมและเครื อข่ายยาเสพติด
เครื อข่ายแบบพวกเราไม่ร้ ูวา่ บทเรี ยนคืออะไร ฟั งโอ๋พดู เรื่ อง Happy Classroom ตอนกลางวัน ได้ คยุ
กับเพื่อนอาจารย์ ว่าอยากมีโครงการ Happy Classroom ให้ พวกเราทา ทาให้ อดย้ อนนึกไปถึงตอนที่ม.มหิดล
ตื่นเต้ นว่า ต้ องทาให้ คนมหิดลมีความสุข จึงพัฒนา Happinomiter แบบวัดความสุขของคนในองค์กร พอ
อธิการบดีประกาศปุ๊ บ ความทุกข์พงุ่ ปรี ด้ เลย นึกออกไหมครับ นี่คือยุทธศาสตร์ กบั ยุทธวิธีไม่ไปด้ วยกัน คนจะ
มาฝากเราให้ ทาเยอะ อยากให้ คณ
ุ ครูใคร่ครวญดีๆ แล้ วทาให้ ถึงแก่น แน่นอนว่าบางทีเราอาจจะต้ องต่อรองกับ
คนที่มาเจรจากับเรา และอาจจะต้ องยอมใช้ ภาษาของเขา แต่เราต้ องก้ าวไปให้ ถึงความหมายที่แท้ จริง แล้ วเรา
ต้ องตังหลั
้ กของเราว่าพื ้นที่ของเรา โหนดของเรา อยากจะทาอะไร มีเป้าหมายระยะสัน้ กลาง ยาวไปอย่างไร
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พฤหัส: ขอบคุณครับ วันนี ้เราได้ แง่คิดดีๆ จากวิทยาการทัง้ 4 ท่านเยอะมาก คงจะมีหลายแง่มมุ ได้ เก็บมา
แบ่งปัน แล้ วเราจะได้ นากลับไปตีความ กลับไปใช้ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะผลักดันกันต่อไป สิ่งสาคัญคือทัง้ 4
ท่านสะท้ อนว่าเราอาจจะต้ องเรี ยนใหม่ นาไปสู่การคิดใหม่ และสุดท้ ายนาไปสูก่ ารออกแบบอนาคตใหม่ของเรา
ร่วมกัน เราจะไม่เดินย่าบนทางเดิม แต่กาลังสร้ างสิ่งใหม่ร่วมกัน ในยามที่แสดงอาทิตย์กาลังจะต้ องขอบฟ้า
แล้ วกลายเป็ นวันใหม่ สภาวะนันฟ้
้ าจะมืดที่สดุ เราอาจจะอยูใ่ นช่วงที่มืดมิดมาก แต่อยากให้ ร้ ูวา่ ในอีกสองสาม
ชัว่ โมงข้ างหน้ า มันจะสว่างขึ ้น ขอให้ ทกุ คนมีความหวังและมีศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงนี ้ ขอขอบคุณวิทยากร
ทัง้ 4 ท่านที่มาพูดคุยในวันนี ้ ขอเสียงปรบมือให้ กบั ทุกท่านในที่นี ้ด้ วยครับ
พักรับประทำนอำหำรเย็น
16.30-19.00 น.

ธนัญธร เปรมใจชื่น (น้ อง): ทุกคนต้ องได้ กระดาษหนึง่ แผ่น ปากกาเมจิกคนละหนึง่ แท่ง วันนี ้มีความสุขไหม
คะ ถ้ ามีความสุข กิจกรรมนี ้จะง่ายมากสาหรับเรา อยากให้ นกึ ถึงคาหรื อวลีดีๆ ที่โคตรโดนในหนึง่ ปี ที่ผ่านมา
นึกถึง 9 คาหรื อ 9 วลี เขียนตัวบรรจง ชัดๆ เพื่อนอ่านออก แต่เขียนสะเปะสะปะห่างๆ กันบนกระดาษ ... (4
นาที) ... ดูทีละคา แล้ วใช้ มือฉีกเป็ นคาคาออกมา แล้ วเก็บไว้ เราจะทางานกับ 9 คานี ้ ... ถือคาอยูใ่ นมือเดียว
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… น้ องชวนเราเดินสะเปะสะปะเข้ ามาในเขตเบาะ เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม สะเปะสะปะไร้ ทิศทาง
ในห้ อง ไม่คยุ ไม่พดู ไม่สบตาใคร แต่ลองให้ การก้ าวย่างของคุณสัมผัสที่ฝ่าเท้ าของคุณไม่เหมือนเดิม บ่อยครัง้ ที่
เราบอกว่ากิจกรรมเหมือนเดิม เรามักทากับมันคล้ ายๆ เดิมจนเราคุ้นชิน จนเราไม่สามารถอยูอ่ ย่างสดใหม่ได้
กับพื ้นที่เดิมๆ ของเรา ลองให้ ก้าวย่างของคุณไม่เหมือนสิคะ คุณเดินแบบไหนได้ อีก หยุดค่ะ ไม่วา่ ใครที่คณ
ุ หัน
หน้ าเห็นอยู่ เอาใบแรกสุดให้ เขาไม่วา่ เขาจะเป็ นใคร หาที่เก็บกระดาษที่ได้ รับมา ไม่เอาไปให้ เพื่อนต่อ ... เสร็จ
แล้ วเดินต่อค่ะ ... เธออยูไ่ หน เธอเดินอยูท่ ี่ไหน ทาอะไรกันอยู่ อยูก่ บั คาในมือ หรื ออยู่กบั คาที่เพิ่งได้ มา หยุดค่ะ
ข้ างหลังของคุณมีใครอยูต่ รงเป๊ ะ มันเป็ นแผ่นที่อยูใ่ ต้ สดุ คาคานันส
้ าหรับคนคนนี ้ เขาเป็ นใครไม่ร้ ูที่อยูข่ ้ างหลัง
คุณ เอาไปยื่นให้ เขา ... เดินต่อค่ะ สังเกตการเดินของเราด้ วย เราชอบเดินแบบเวียนเทียน หรื อตัดไปตัดมา
เปลี่ยนทันที ... ลองดูคาในมือของคุณตอนนี ้ คาไหนที่คณ
ุ เองก็ร้ ูสกึ โดนกับมันตอนนี ้ ใช่ มันเคยมีความหมาย
เมื่อ 3-5 เดือนที่แล้ ว แต่บอกเลยว่าแม้ แต่วนั นี ้มันก็ยงั จริงอยู่ เลือกคาคานี ้ ไปให้ คนที่คณ
ุ คิดว่าเขาเหมาะที่สดุ
ไม่สาคัญว่าเขายืนตรงไหน แต่เป็ นเพื่อนที่คณ
ุ อยากให้ คาคานี ้กับเขา ... ชวนให้ ดบู นสุดตอนนี ้ค่ะ ใบนี ้สาหรับ
คนที่คณ
ุ สนิทสนมที่สดุ รู้สึกวางใจหรื อสบายใจกับใครที่สดุ เอาคานี ้ไปให้ เขาค่ะ ... ทุกคนคะ หลับตาค่ะ แล้ ว
นึกถึงทิศที่คณ
ุ อยากเคลื่อนไป ซึง่ อาจมีคนอยูต่ รงนัน้ ไม่ต้องสนใจ คุณอาจโดนเขาบ้ าง ให้ ร้ ูวา่ มีคนอยู่ แล้ ว
เคลื่อนไปในทิศที่ตวั เองอยากไปให้ ครบ 5 ก้ าว ลองดูการ์ ดคาที่คณ
ุ มีเหลืออยู่ จากนันเลื
้ อกใบที่ใหญ่ที่สดุ ในมือ
ของคุณ เอาให้ คนใกล้ คณ
ุ ที่สดุ ... พร้ อมแล้ วไม่วา่ จะหันหน้ าไปทางไหน ให้ เดินตรง 7 ก้ าว ให้ ใบที่เหลืออยูข่ อง
คุณที่เล็กที่สดุ ให้ ใครก็ได้ ที่อยูร่ อบตัวแล้ วคุณอยากให้ ... หน้ าคุณยังหันไปในทิศเดิม เดินตรงต่อไปอีกสามก้ าว
ใครอยูแ่ วดล้ อมคุณและคุณอยากให้ เขา เอาใบบนสุดตอนนี ้ให้ เขาไป ... เดินไปทางขวาสองก้ าว ซ้ ายหันหนึง่
ก้ าวค่ะ เลือกใบที่ร้ ูสึกเหมาะกับเขาให้ คนอยูใ่ กล้ ... ทุกคนหลับตาอีกครัง้ เดินหมุนรอบตัวเอง ... หยุดค่ะ ค่อยๆ
ลืมตาขึ ้น ทรงตัวให้ แข็งแรง ใครหันหน้ าเขาฝา แสดงว่าใบสุดท้ ายเป็ นของคุณ แต่ถ้าใครเห็นคนหันหน้ ามาทาง
คุณหรื อสบตาคุณ ใบนันเป็
้ นของเธอ เอาไปให้ เขาค่ะ ... ไม่ต้องอธิบาย ทุกคนมีใครไม่ได้ คาจากเพื่อนเลยไหม
คะ ไม่วา่ จะได้ ใบหนึง่ หรื อกี่ใบ
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อยากชวนให้ คณ
ุ กลับไปที่ของคุณ กางตรงหน้ าคุณให้ ชดั เจน ให้ เห็นทุกคา ... ถ้ าเขาบอกว่าในจักรวาล
ไม่มีความบังเอิญ ทุกอย่างเต็มไปด้ วยความตังใจที
้ ่ลงตัวจนเราอึ ้ง ถ้ าทังหมดนี
้
้ถูกเตรี ยมพร้ อมเพื่อจะบอกกับ
เรา เพื่อเป็ นของขวัญในการเดินทางต่อของเราต่อจากนี ้ คุณคิดว่าการ์ ดแต่ละใบที่จกั รวาลส่งให้ คณ
ุ กาลังบอก
อะไรกับคุณ มีคาไหนกระทบใจ มีความหมายสุดๆ จัดให้ อยูบ่ น ใบไหนอยูร่ ะดับกลางๆ หรื อคาไหนใช่ด้วย
อาจจะอยูล่ าดับต่อมา หรื อคาไหนไม่เข้ าใจเลยว่าจักรวาลกาลังอธิบายอะไร จักรวาลไม่ใช่เพื่อนเราคนนันคนนี
้
้
เพื่อนเราแค่ทาหน้ าที่แทนบางอย่างที่โลกอยากบอกกับเรา แม้ กระทัง่ คาที่ยงั สงสัยหรื องงว่าไม่ร้ ูมีความหมาย
อย่างไร คุณอาจลาดับไว้ ลา่ งๆ
น้ องชวนให้ คณ
ุ นับสามคนรวมกันเลยเพื่อจะคุยบอกกันว่า ใบบนสุดของฉันคืออะไร มีความหมาย
อย่างไรต่อการก้ าวเดินต่อ ใบรองลงมาคืออะไร มันช่วยพยุงใจอย่างไรบ้ าง และที่ยงั สงสัยคาใจคืออะไร หรื อจะ
ไม่มีก็ได้ เราอาจจะอธิบายเป็ นระดับความรู้สกึ ของเรา ลองอนุญาตให้ เราได้ เล่าค่ะ ... (4 นาที) ... ใครเสร็จแล้ ว
อยากให้ เก็บทุกชิ ้นส่วนที่คณ
ุ ได้ รับวันนี ้กลับบ้ านด้ วย มันเป็ นของขวัญบางอย่าง เรื่ องบางเรื่ องเราคิดว่าคลิก
แล้ วในวันนี ้ บอกได้ เลยว่ามันจะเป็ นคาตอบของคุณในวันต่อไปหรื อสัปดาห์ตอ่ ไปได้ ด้วย ... เสียงขาด ...

(ให้ ทกุ คนบอกชื่นชมเพื่อนให้ ได้ จานวนมากที่สดุ )
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จบเวทีวันที่สอง
20.00 น.
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เวทีวันที่สำม (28 พฤศจิกำยน 2561)
09.00 น.
เริ่มเวทีช่วงเช้ ำ
จิรวุฒ:ิ เชิญทุกคนขยับล้ อมวงกันเข้ ามาครับ กิจกรรมตอนเช้ าที่อยากจะชวนเล่น เป็ นเกมที่ท้าทายเรามากๆ
โมดูลแรกเรามาเรี ยนเรื่ องครูคือมนุษย์ ผมจะชวนเล่นเกมครูไม่ใช่มนุษย์ เราต้ องหลุดออกจากกรอบ จริงๆ เกม
นี ้ชื่อเกมโรคระบาด พื ้นที่เบาะตรงกลางเป็ นพื ้นที่เพาะเชื ้อโรค ตอนนี ้พวกเราทุกคนแข็งแรงดี แต่จะมีบางคนที่
บังเอิญได้ ไปสัมผัสเชื ้อโรคตรงนี ้แล้ วติดโรคบางอย่าง แล้ วคนคนนี ้เอาโรคนี ้กลับมาในวง หาใครบางคน แตะตัว
คนนัน้ คนนันก็
้ ต้องติดโรคเดียวกัน แล้ วเดินเข้ าไปพื ้นที่เพาะเชื ้อโรคแทน แตะเบาะแล้ วเปลี่ยนเป็ นโรคใหม่ แล้ ว
ออกไปแตะคนอื่นในวงต่อ พอเราไปสัมผัสใคร เราก็จะหาย แล้ วไปแทนที่ตาแหน่งของคนที่ตดิ โรคจากเรา ...
(สาธิต) ... ขออาสาสมัความรู้สกึ ามคน
(เกมโรคระบาด – 6 นาที)

มีใครรอดไม่ติดเชื ้อโรคเลย ยกมือด้ วยครับ มีใครมัน่ ใจว่าตัวเองน่าจะติดเชื ้อบ่อยที่สดุ แล้ ว ขอเชิญ
คุณครูก้าวเดินเข้ ามาในวงไปรอบๆ ยืดเส้ นยืดสายสบายๆ ชวนมองเข้ าไปในแววตาของกันและกัน เช้ านี ้จะชวน
คุยบางอย่าง ลองดูวา่ สายตาของใครดึงดูดเราในเช้ านี ้ ชวนให้ จบั กลุม่ ละสามคน หาพื ้นที่นงั่ เมื่อวานเราจัด
หนักกันทังวั
้ น ไม่มีโอกาสได้ กลับมาทบทวนกัน เลยชวนคุณครูกลับไปย้ อนมองสิ่งที่เกิดขึ ้นเมื่อวาน ตังแต่
้ เช้ าถึง
ค่า ว่าเรารู้สกึ อย่างไร หรื อได้ เห็นอะไร อาจเป็ นสิ่งที่เรายังไม่ได้ พดู กับใคร แต่มีความหมายบางอย่างกับเรา
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(แบ่งกลุม่ สามทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้นเมื่อวาน ว่าเรารู้สึกอย่างไร เห็นอะไรที่มีความหมายบางอย่างกับเรา
– 10 นาที)

ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ทาลายมากกว่านัน้ ทุกคนเล่นใหญ่เลย แล้ วเขียนความรู้สกึ ตัวเองว่า รู้สกึ อย่างไร เราเขียนว่า
โคตรหดหู่ เดินไปที่ผลงานตัวเองแล้ วมอง หยุดที่ผลงานตัวเอง เหมือนนางฟ้า เพราะคนที่ ไม่จาเป็ นต้ องทาตาม
คาสัง่ ครู ทาให้ ตงึ่ ในใจเลย วาดหัวใจให้ เกิดความรู้สกึ เหมือนเราอยูใ่ นห้ องเรี ยน แล้ วนักเรี ยนไม่สง่ งานเพียงแค่
หนึง่ คน เราตัดสินเขาด้ วยหมู่ใหญ่ไปแล้ วว่าเขาผิด ทาไมไม่สง่ มีปัญหาอะไร พูดมา เลยเกิดความรู้สึกว่าฉันเคย
ทาแบบนี ้ ฉันไม่เคยถามเขาเลยว่าเธอมีเหตุผลอะไร ทาไมเราไม่ถามเขาก่อนว่า ไม่ทาลายได้ ไหม เหมือนค้ าน
ออกมา แต่เราไม่พดู ทังๆ
้ ที่เราสามารถจะพูด เขาให้ ไปซ้ ายก็ซ้าย ขวาก็ขวา นัง่ ก็นงั่ ลุกก็ลกุ มึงตาย แต่สะท้ อน
เลยว่าคนคนหนึง่ สามารถจะพูดหรื อแสดงความรู้สกึ ของตัวเอง ณ จุดนัน้ แล้ วครูต้องฟั งเขาพูด ฟั งเยอะๆ เด็ก
คนไหนจะเดินเข้ าหาเธอถ้ าเธอไม่ถามด้ วยรอยยิ ้ม
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: แบ่งปันประเด็นในห้ อง visual ผมอยากเรี ยนรู้เรื่ องนี ้มาตังแต่
้ 3.1 แต่ตื่นสาย และตังใจ
้ วิ่งไป
เอาผลงานมาอวด เขาขอท้ าทายเรา ตอนบ่ายมีเสวนา ลอง visual ดู ผมวิ่งไปอวดพี่สอญอตังแต่
้ เมื่อวาน เอา
มาคุยแล้ วรู้สกึ ว่ามีแต่คนได้ เยอะมากเลย ทังๆ
้ ที่ กระบวนการนาในห้ องนันเพิ
้ ่งจบหลักสูตรพี่มะโหนก ให้ เสร็จ
สิ ้นภายในชัว่ โมงเดียว ชื่นชมมาก ที่พี่เขาไม่เอาเรื่ องนี ้เลย ไม่ยอมรับ รู้สึกว่าเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ เกิดอะไรได้
แต่เมื่อวานเป็ นวิทยากรด้ วยซ ้า เป็ นคนมาสรุป เป็ นหัวใจ ทังสรุ
้ ปและชี ้ถึงการนาไปใช้ ประโยชน์ visual ผมจะ
visual หลักการบริหารทังหมด
้
ลองดูวา่ จะตกหรื อผ่าน
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ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เมื่อวานเป็ นอย่างไรบ้ าง เกินคาถามไปนิดหนึง่ เป็ นคืนก่อนหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่เราจัดนิทรรศการ
คุยกันว่าเราเห็นความเป็ นมิตรในการทางานกันและกัน ทุกคนช่วยกันทาบอร์ ด สักพักจะมีเสียงอาจารย์น้อง
ตะโกนว่าลุกไปกินข้ าวเดี๋ยวนี ้ เป็ นบรรยากาศที่มีความสุขมาก ผลสรุปการทางานของเราทุกอย่าง ว่าเราเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เหมือนคืนที่พีคที่สดุ สาหรับคนทางาน ตัดกระดาษไป บางคนมาวางเลย์เอาต์กนั
ตอนนันเลย
้
บรรยากาศการทางาน ช่วยกัน คนนันท
้ าไม่เสร็จ มีอะไรมาให้ ชว่ ย จะได้ ยินเสียงประมาณนี ้ตลอด
ทังวั
้ น เรารู้ว่าทุกคนเต็มที่ ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้ อยจริงๆ
ส่วนเมื่อวาน อยูห่ ้ อง ในฐานะเป็ นทีม จะเป็ นกระบวนการอีกแบบ ในกระบวนการการทางานเป็ นทีม
ไม่ใช่แค่รับส่ง แต่คือการช่วยเหลือในกรณีที่เราสตันต์ไป เกิดเดดแอร์ เรามีลกู ทีมหรื อเพื่อนคอยรับกัน เหมือน
สานร่างแห การทางานเมื่อวาน เหมือนเมื่อวานเรารอคอยจังหวะกันและกัน เป็ นการรับส่งลูกตลอดเวลา เพื่อ
ประคับประคองทีมให้ บรรลุภารกิจไปได้ รู้สกึ ว่าการทางานเป็ นทีมสุดยอดมาก
ขอบคุณหน้ าม้ า ทุกคนไม่ ไม่วา่ เราจะเป็ นทีมผู้เข้ าร่วมอบรม เราแค่อยากให้ งานของเรา เสียงของเรา
ไปถึงคนที่เขาเข้ ามา เมื่อวานแลดูมีผ้ ใู หญ่ผ้ โู ตเข้ ามา ขอบคุณที่มีทีม ขอบคุณที่พี่ๆ เพื่อนๆ มาเข้ าเวิร์กช็อปของ
กลุม่ เรา คอยรับส่ง เป็ นกาลังใจ บางคนรู้เลยว่าลุ้นอยูห่ า่ งๆ เพราะทาให้ เรารู้สกึ ว่าไม่ใช่แค่เราที่ สง่ เสียงขึ ้นไป
แม่เหล็กขัวบวกลบ
้
เพื่อให้ เราหากันจนเจอ
เลยรู้สกึ ว่า ที่สดุ ของเราในการทางานมาตลอดสามโมดูล
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: พูดเรื่ องเห็นพลังของพวกเรา ที่ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนเราขึ ้นทอล์ค แบ่งชันเรี
้ ยน ทางานเบื ้องหลัง
เราต่างสนับสนุนกัน เราต่างชื่นชมกันและกัน ท่าทีตอนแรกลึกๆ เรายังมีสงั กัด มาจากจังหวัดนันจั
้ งหวัดนี ้
เกื ้อกูลกัน
ในวงเสวนา เราเห็นมิตขิ องวิทยากรที่พดู เรื่ องการศึกษา ทาให้ ทีมของเรามัน่ คงขึ ้นว่า เราจะ
ทาการศึกษาเพื่อตอบกระแสโลก หรื อเรา แต่เรายังอยู่ในโลก ก็ต้องทาให้ ทนั โลกด้ วย และเท่าทันตัวเอง เรามา
ถูกทาง อย่าเป็ นไม้ หลักปั กเลนที่กระแสไหนมาก็เอนไป ในความเป็ น being ของครูเรา ตอบโจทย์ตวั เราด้ วย
และตอบโจทย์กระแสสังคมที่ไม่ทอดทิ ้งกัน
พฤหัส: สิ่งที่พวกเราช่วยสะท้ อนเป็ นมุมมองที่ ผลกระทบจากสิ่งที่เราทา ว่าเราส่งต่อไปในสังคมวงกว้ าง
มากกว่าตัวเรา
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ในกลุม่ คุยกันไปถึงว่า เราแบ่งสิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นสองส่วน ส่วนที่เป็ นพวกเรากันเอง กับส่วนที่เป็ น
ผู้มาร่วมงาน สิ่งที่เขาได้ กลับไปคือความหวัง คือแสงสว่าง ครูของเรา ถ้ าเรากลับมาดูตวั ตนของเรา จิต
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วิญญาณควมเป็ นครูในตัเรา ต่อให้ เจอสภาพแวดล้ อมอะไรมา เราพบว่าเป็ นไปได้ เพราะเราเป็ นคนที่เจอ
เหมือนเขา แล้ วเราปฏิบตั จิ ริ ง หลังจากเสร็จงานแล้ วได้ คยุ กับครูที่มาหลายคน ซ้ อมกันมานานไหม ทังหมดที
้
่อยู่
บนบอร์ ดคือเรื่ องจริง ทางานจริง คนนี ้ไปทาเรื่ องนัน้ คนนี ้ไปทาเรื่ องนี ้สิ แล้ วเขารู้สึกว่าเขามือเปล่า กะว่ามาถึง
ลงชื่อ ถ่ายรูป กลับ แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ ไม่มีใครห้ ามสักคน มีแรงดึงดูดอะไร เป็ นอะไรที่เขาตามหาอยูก่ ็ได้ นะ
เพื่อนครูหลายท่าน เขาถามว่าทุกคนเป็ นครูเหมือนกัน เราคลิกกันโดยไม่ต้องรู้จกั กันก็ได้ เราจะทาอย่างไรต่อให้
คนหัวอกเดียวกัน ไปเขย่าบางอย่างที่ครอบหรื อกดทับเราอยู่ สิ่งที่เขาได้ จากเรา ไปสะเทือนในใจเขา ต้ อง
เปลี่ยนที่ตวั เขาให้ เร็วที่สดุ ด้ วย การศึกษาที่แย่ๆ พังๆ ดีขึ ้นมาได้ เพราะพวกเรานี่แหละ
เมื่อกี ้มีหลายคาที่สนั่ สะเทือนข้ างในลึกๆ เหมือนกัน เราจะยอมรับโดยดุษฎีว่าครูคือแพะ ผิดเป็ นครู เรา
เป็ นครูก็ผิดตังแต่
้ ยงั ไม่ได้ ทาอะไร เรายอมรับ นิ่งและยอมเป็ นแพะรับบาปโดยไม่ทาอะไร ถ้ าจะผิดต้ องผิด
ด้ วยกัน วันนี ้เขามา เขาเห็นแล้ ว ว่าครูไม่ใช่แพะรับบาปของสังคมอีกต่อไป
เห็นการร้ อยเรี ยงแบ่งปัน เครื อข่าย ผลงานที่ทาคือของฉัน ไม่ใช่ของเธอ เธอเอาไปใช้ ไม่ได้ ไม่ใช่ เป็ น
ของเรา ไม่ได้ หมายถึงของเรา แต่หมายถึงประเทศนี ้ เราอยาก หน้ าที่ของครูคือสร้ างให้ เกิดขึ ้น ไม่ใช่แค่ทาตาม
นโยบาย เรายิ่งใหญ่ เราไม่ใช่แพะรับบาป
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เมื่อเช้ า โทรคุยกับน้ องที่โรงเรี ยน ไม่ร้ ูผอ.ไปฟั งช่วงไหนของคลิป ให้ เหลือครูแนะแนวที่แท้ จริง
อยูส่ องคน แล้ วล้ มคนอื่นไปหมดเลย เป็ นมิติกงั วล สับสน เราจะตายอีกรอบหรื อเปล่า หรื อจะดีใจว่าเราจะได้
ทาเต็มที่แล้ ว ผอ.เห็นอะไรในก่อการครูหรื อคะ แต่ผอ.เห็น คนเห็น จากแบรนด์เนมที่เรี ยกว่าก่อการครู ทิ ้ง
คาถามก้ อนใหญ่มาก เพื่อ เกิดอะไรในตัวเราที่ทาให้ เราเปลี่ยน พี่เป็ นครูแนะแนว เป็ นนักจิตวิทยา ต้ องมี
คาตอบสิ แจงรู้สกึ ว่าเป็ นกระจกสะท้ อนที่จริงมาก แจงไม่ได้ ถกู ฝึ กให้ ต้องตอบเดี๋ยวนัน้ แต่ถกู ชวนพี่ชมคุยเรื่ อง
นี ้ประมาณตีสาม จะไปตอบคาถามแจงอย่างไรดี ถ้ าไม่ตอบมันวันนี ้ มันจะหายไป เมื่อเช้ าแจงก็หาข้ อมูล ซา
เทียร์ หรื อเปล่าที่ทาให้ เราดีขึ ้น ภูเขาน ้าแข็งหรื อเปล่า หรื อเราไปฟั ง อ.อวยพร (เขื่อนแก้ ว) เยอะไป มี power
within หรื อการไปทาอะไรเชิงที่ทาให้ เห็นพื ้นที่อะไรบางอย่างผ่านชุดนันหรื
้ อเปล่า และตัวเด็กด้ วย เรามีองค์แต่
ไม่ร้ ูจะเอาออกอย่างไรดี แจงเลยหาข้ อมูลว่าอะไรคือการศึกษาเพื่อเยียวยา หาแล้ วโยนให้ เพื่อนว่า เรายังหา
ไม่ได้ วา่ เปลี่ยนเพราะอะไร แจงต้ องขุดเรื่ องราวบางอย่าง ตอนที่แจงพูดครูทกุ คนสัมผัสเรื่ องนี ้ แต่ตวั เครื่ องมือ
ยังไม่เห็นชัด เพื่อสู้กบั อานาจหลายๆ อย่าง เพราะในระบบการสอน ไม่ได้ พดู เรื่ องเชิงอานาจ ความเป็ นคน
ความเป็ นครู เทคนิคการสอน เราลืมความเป็ นในรัฐไป กลับมาทางานกับตัวเองค่อนข้ างเยอะ นี่คือสิ่งที่ร้ ูสึกว่า
เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากก่อการครูด้วย ต้ องสรุปปัจจัยบางอย่าง วันที่ร้องไห้ แจงยังเปลี่ยนได้ ทุกคนก็นา่ จะ
เปลี่ยนได้ และเด็กก็นา่ จะเปลี่ยนได้

หน้ า 75 / 98

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: มองในมิตผิ ้ บู ริหาร มีความหวังว่า ถ้ าผลสะเทือน TED Talks สองเรื่ องห้ องย่อย โมดูลสองมี
คูแ่ ข่งแล้ ว ต่อไปพวกนี ้จะสร้ างหลักสูตรขึ ้นมาใหม่ ผมไปห้ อง Assessment เยี่ยมากเลย กระบวนการครบ เวที
วิชาการ เรามาแตะเส้ นขอบของการเปลี่ยนแปลง เป็ นหลักสูตรการเปลี่ยนแปลง ต่อไปน่าจะมีม้าเร็ว กลุม่ พวก
เราต้ องไปหากัน เห็นพี่น้องศรี สะเกษรวมกันแล้ วมีความหวัง มีรองนายกมา มีพี่น้องจากเทศบาลปริ ก แต่จิ๊ก
ซอว์บางอย่างต้ องไปให้ ถึงกัน มีเวลาพี่น้องจากภาคเหนือถ้ าอยากจะไปเป็ นชุด 4-5 คน ในฐานะผู้บริหาร ดูแล
ได้ ลงไปสูดอากาศบริ สทุ ธิ์ที่คีรีวงศ์ ต้ องเอาความดีมาแลกนะครับ ต้ องไปทาบางอย่างที่โรงเรี ยนของผม
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ประเด็นผลสะท้ อนในสังคม เมื่อวานเป็ นงานนิทรรศการของพวกเรา มาแสดงผลงานให้ เขาดู
แค่วนั เดียว แต่จริงๆ แล้ ว เรามองลึกลงไปมากกว่านัน้ เป็ นโฆษณาชวนเชื่อหรื อเปล่า ถ้ ามาอยูใ่ นโครงการก่อ
การครู ควรเป็ นกระบวนการมากกว่า ไม่ควรเป็ นโปรดักอย่างเดียว แล้ วกระบวนการของเรา เราล้ มลุกคุกคลาน
มาเท่าไหร่ เขาจะได้ ร้ ูสึกว่า ใกล้ ชิดและรู้สกึ ชีวิตความเป็ นครู อะไรที่ทาให้ ร้ ูสกึ อยากจะเปลี่ยนแปลง เลยมอง
ว่าหลังจากนี ้ควรมีกระบวนการสักอย่างที่ถ่ายทอดกระบวนการของครูแต่ละคน ว่าทาอย่างไรถึงได้ เป็ นแบบนี ้
มาตรวจวันเดียวแล้ วก็จบหายไป แต่กระบวนการจะทาให้ หลายคนรู้สกึ และอยากจะทาต่อมากขึ ้น เราเชื่อว่าครู
ทุกท่านที่ผ่านโครงการ เราทางานกับตัวเองหนักมาก เรื่ องราวที่เราทางานกับตัวเองระหว่างทาง ยิ่งใหญ่มาก
ถ้ าคนข้ างนอกรับรู้ จะทาให้ คนข้ างนอก

พฤหัส: มีคณ
ุ ค่ามากไม่ใช่ในแง่การแสดงศักยภาพของพวกเราเท่านัน้ แต่สร้ างแรงบันดาลใจ ความเป็ นไปได้
ใหม่ๆ ไปให้ กบั สังคมกลุม่ หนึ่ง คุณครูที่มาจานวนหนึง่ ได้ รับแน่ๆ ไม่ได้ ปรากฏ การปฏิบตั จิ ริงในเวิร์กช็อป ได้ รับ
พลังงานจากสิ่งที่เป็ นจริง ไม่ใช่แค่คาพูด หรื อกระบวนการ แต่เห็นใน being ในแววตา พวกเราไม่ใช่วิเศษวิโส
อะไร ครูทกุ คนเปลี่ยนแปลงได้ อยูท่ ี่วา่ เขาจะคลิกหรื อก้ าวข้ ามอะไรหรื อเปล่า เป็ นจุดที่ต้องทากับตัวเองมากขึ ้น
การมาเจอกันในโมดูลเหมือนฝันๆ เป็ นอุดมคติที่เราอยากเห็น แต่สิ่งสาคัญเราจะเอาอุดมคติไปอยูใ่ นความเป็ น
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จริงได้ อย่างไร ไม่ใช่โลกสวย คุณต้ องกลับไปเจอกับโครงสร้ างอันบิดเบี ้ยว เราจะมีความหวัง ของจริงจะอยู่ถดั
จากนี ้ แต่ผมเชื่อมัน่ มากๆ ว่าเราทาได้ อยากให้ มองว่าเป็ นกระบวนการเติบโตของเราด้ วย การขยายพื ้นที่การ
เติบโตของเรา ถ้ าเราไม่ก้าวข้ ามขอบของเราออกมา เรามีศกั ยภาพนันอยู
้ ่ พยายามจะกระโดดเข้ าไปลองทา มี
คนรู้สกึ ไม่มนั่ ใจตอนทาเวิร์กช็อป เรากาลังสร้ างวัฒนธรรมใหม่ ในวัฒนธรรม ทุกอย่างเป็ นการแข่งขัน ทาสิ่งนี ้
ไปทาไม ทาไมเขาไม่มีวฒ
ั นธรรมในการแบ่งปัน แต่พวกเราไม่เห็นมี ไม่ต้องมีชื่อในทีมก็ได้ เรากาลังมีเป้าหมาย
ที่ใหญ่กว่าตัวตนของเรา ก้ าว อย่าให้ อตั ตาของเราไปบดบังเป้าหมายที่เราจะทาเพื่อคนอื่น ในทางจิตวิญญาณ
เห็นภาพนี ้แรงมาก ลดตัวตน เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของความสาเร็จใหญ่โดยไม่ต้องปรากฏนาม เป็ นสิ่งสาคัญ
ที่สดุ เด็กก็เห็นเราแบบที่เราเห็นครูเรามา ถ้ าเราทาอะไรลงไป ไม่ใช่แค่คาพูดที่เราสอน แต่ดจู ากสิ่ งที่เราเป็ น
เป็ นจุดที่ได้ เรี ยนรู้มากๆ จากเมื่อวาน
เราต้ องตระหนัก แต่อย่าเชิดชูตวั เองจนลอย เพราะเราผิดพลาดกับเรื่ องแบบนี ้มาหลายครัง้ ต่าต้ อย
กว่า ลดตัวตนของเรา เปิ ดพื ้นที่ร่วมให้ มากขึ ้น เชิญชวน ผมได้ 4 คาหลักๆ ผมรู้สึกว่าเราต้ องปล่อยแสง เปล่ง
เสียง ป่ าวประกาศ เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลง เราต้ องมัน่ ใจว่าเราไม่ได้ ทาสิ่งนี ้เพื่อตัวเอง ประกาศจุดอื่นที่แม่
ยาหนักแน่น อะไรเป็ นแก่น อะไรเป็ นกระพี ้ อะไรที่เราจะไม่ยอมทาอีกต่อไป การโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ก้ าวข้ าม
จากจุดเดิม ต้ องการเอ็มพาวเวอร์ มาก หลังจากป่ าวประกาศ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นๆ จากเล็กๆ บทเรี ยน
ที่เรามองร่วมกันในเวิร์กช็อปโมดูลสุดท้ าย การเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เครื อข่ายแล้ ว ต้ องมองไปยังผลกระทบที่
เราสร้ างไปสูส่ งั คมด้ วย เล็กมาก เป็ นอณูน ้าในมหาสมุทร แต่เราต้ องชัดว่าอณูน ้าจะไปก่อให้ เกิดสิ่งดีๆ ต้ องให้
กาลังใจตัวเองและกาลังใจกันและกัน เราจะสานต่อและทาเรื่ องนี ้ร่วมกัน
จิรวุฒ:ิ เมื่อวานผมรู้สกึ ชัดเจนมากๆ อย่างหนึง่ คือ การได้ ทาภารกิจก่อการครู ทาให้ ผมตายตาหลับ ไม่เสียชาติ
เกิด ได้ ทาสิ่งที่อยากทามากๆ เป็ นสิ่งที่มีคา่ มากๆ ที่เราได้ มาทาร่วมกัน ตอนนี ้คล้ ายๆ กับก่อการครูเหมือน
ต้ นไม้ เริ่มต้ นจากการเมล็ด โตเป็ นต้ นกล้ า กาลังจะออกดอกออกผล กาลังจะคิดไปข้ างหน้ า มองย้ อนกลับไปถึง
movement ของก่อการครู ไม่วา่ จะเป็ นชันเรี
้ ยนของตัวเอง กลับมาทบทวนกลับมาศึกษาเห็นรากของมันว่า สิ่ง
ดีๆ เติบโตขึ ้นมาได้ อย่างไร ดูแลต้ นไม้ เหล่านี ้ มาทวนย้ อนสักนิด ก่อนจะโตแล้ วออกดอกออกผลต่อ เป็ นเหลียว
หลังแลหน้ า ขับเคลื่อนก่อการครูสอู่ นาคต ย้ อนกลับไปสกัดสิ่งที่เป็ นแก่นแล้ วเพาะปลูกกันเลย
พักเบรก
10.40-10.55
สกัดแก่ นสำคัญของกำรขับเคลื่อน (Movements) ที่เกิดขึน้ ในหนึ่งปี ที่ผ่ำนมำ
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จิรวุฒ:ิ อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันทบทวนการเคลื่อนไหวของก่อการครูกนั สักนิด จริงๆ เครื่ องมือที่เราจะ
ใช้ คือ Openspace เราจะเชิญชวนทุกท่าน ไม่มีการแบ่งเป็ นครูแกนนา ทีมงานเบื ้องหลัง วิทยาการ จะมีชว่ งให้
ทุกท่านได้ ทบทวนประเด็นที่ตวั เองสนใจในหนึง่ ปี ที่ผ่านมา และจะมีพื ้นที่ให้ มาแบ่งปัน มาขายว่าเราอยากจะ
ทบทวนอยากจะคุยเรื่ องนี ้ ใความรู้สกึ นใจอยากจะคุยร่วมกันบ้ าง เราจะทาเป็ นกลุม่ ๆ เป็ นสถานีตามหัวข้ อที่
ตัวเองสนใจ เช่น บางท่านสนใจ Authentic Learning พอมาเรี ยนแล้ วเอาไปใช้ เป็ นอย่างไรบ้ าง อะไรใช้ ได้ ผล
ไม่ได้ ผล และจะพัฒนาอย่างไร ใความรู้สึกนใจก็มาจับกลุ่มคุยกัน เป็ นต้ น เราอยากเห็นความเคลื่อนไหวที่
เป็ นไปตามธรรมชาติของแต่ละที่ การเรี ยนการสอนของครูในชุมชนครู เพื่อมาสกัดว่ามีอะไรเป็ นหัวใจสาคัญ
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ (เปี๊ ยก): ก่อการครูที่ผ่านมาก่อให้ เกิดปรากฏการณ์หนึง่ ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ การศึกษาไทย คือ การที่คณ
ุ ครูลกุ ขึ ้นมาจัดตังการท
้
างานร่วมกับเพื่อนครูด้วยกันเพื่อจะ
พัฒนาการสอนของคุณครูเอง เหมือนการพัฒนาครูที่เริ่มต้ นด้ วยครูและเพื่อครูโดยแท้ ไม่ได้ เกิดจากนโยบาย
หรื อแรงกดดันจากข้ างนอกเข้ ามาให้ คณ
ุ ครูต้องทาตาม แต่เกิดจากธรรมชาติของครูที่มีความสนใจร่วมกัน แต่
เราไม่เคยคุยกันว่ากลุม่ ครูธรรมชาติเหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ อย่างไร มีปัจจัยอะไรเอื ้อให้ มนั เกิดขึ ้นได้ บ้าง รู้สกึ ว่ามันจะ
เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูใหม่ๆ ของประเทศไปเลย อยาจะชวนคุณครูที่ทางานร่วมกันในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน ช่วยแบ่งปันประสบการณ์หน่อยว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร ทาไมเราถึงเกิดไอเดียนี ้ขึ ้นมา พอเราได้
บทเรี ยนนี ้มาแล้ ว เราจะรู้วา่ อนาคตต่อไป ถ้ าจะมีคนสนับสนุนให้ เกิดวงแบบนี ้เยอะๆ เขาต้ องสนับสนุนอย่างไร
ผมคิดว่าตอนนี ้มีคนอยากจะช่วยเยอะมาก แต่ไม่ร้ ูจะเข้ าหาอย่างไร เพราะไม่ร้ ูวา่ วงที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ
เกิดขึ ้นอย่างไรได้ บ้าง อยากจะเชิญชวนคุณครูที่มีประสบการณ์ในการทางานเปิ ดพื ้นที่ให้ ครูมาปล่อยของ
ร่วมกัน เรี ยนรู้ร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน ช่วยเล่าให้ ฟังว่า ที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง รวมถึงคุณครูที่สนใจ ว่าที่
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เพื่อนทามามีอปุ สรรคข้ อจากัดอะไรบ้ าง ส่วนของโครงการจะได้ บนั ทึกเอาข้ อมูลเขียนออกมาเป็ นหนังสือด้ วย
และทาในลักษณะของวิจยั ให้ เป็ นชิ ้นเป็ นอัน เพื่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้
จิรวุฒ:ิ ผมว่าถ้ าขายดีๆ มันน่าไปทุกร้ านเลย คุณครูอยากจะชวนกันคุยเรื่ องไหนร่วมกันลองนึกดู ผมคิดว่า
นอกจากคิดในใจแล้ ว ลองหันคุยกับคนข้ างๆ ว่ามีประเด็นหรื อเรื่ องไหนน่าสนใจบ้ าง
(แต่ละคนทบทวนและคุยกับเพื่อนข้ างๆ เรื่ องที่สนใจอยากถอดบทเรี ยนเพื่อเอามาพัฒนาต่อ - 2 นาที)
ไม่วา่ จะได้ ชื่อชัดแล้ วหรื อไม่ชดั ผมเสนอให้ บอกมาก่อน มีพลังงานหย่อมไหนอยากจะนาเสนอก่อน

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: เทคนิคการสร้ าง Soft skills ในนักเรี ยน
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: PLC กระตุกต่อมครูสงู วัย
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: Play and Learn Plearning Classroom ยังภาพไม่คอ่ ยชัด แต่นา่ จะเป็ นเรื่ องการเรี ยนการ
สอน ตังแต่
้ จิตวิทยาและพิธีกรรมในชันเรี
้ ยน
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: Boardgame-based Plearning คาว่า Plearning เกิดจากคาว่า playing + learning เป็ นคาที่
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ได้ มาจากของโรงเรี ยนวชิราวุธ เราใช้ บอร์ ดเกมมาใช้ เป็ นตัวหลักในการสร้ างการเรี ยนการสอนทุกรูปแบบ แต่
ไม่ใช่แผนการสอนที่ครูเป็ นคนสร้ างบอร์ ดเกม แต่สดุ ท้ ายเด็กนักเรี ยนเป็ นคนสร้ างบอร์ ดเกมเพื่อการเรี ยนรู้เอง
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: อยากชวนคุยเรื่ อง Startup การสร้ างพลัง เรารู้สกึ ว่าคุณครูอยูห่ ายพื ้นที่มาก เวลาเราจะทา
กิจกรรมสักอย่าง เรากังวลเรื่ องประมาณ เรื่ องคนสนับสนุน ทาอย่างไรครูในกลุม่ เล็กๆ จะ สร้ างพลังเล็กๆ แต่
กระจายแสง แล้ วดึงดูดเครื อข่ายเข้ าไปได้ อย่างไร จะมียทุ ธศาสตร์ อย่างไร ถ้ าเราสร้ างพลังตรงนี ้ได้ สามารถ
ดึงดูดนโยบายลงมาสนับสนุนเราอย่างไร
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: การศึกษาเพื่อเยียวยา เริ่มจากมีเพื่อนบอกว่าครูแนะแนวสาคัญมาก แต่เราไม่มีจดุ ยืน เราเลย
รู้สกึ ว่า ต้ องมีครูที่โอบอุ้มหรื อมีกระบวนการภายในที่ทาให้ เด็กหรื อตัวครูด้วยกันเองดีขึ ้น
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: เครื อข่ายยาครู ยาครูก็คือยาใจครู ได้ แนวคิดจากการสร้ างห้ องเมื่อวาน แล้ วห้ องเหล่านันมี
้ พลัง
มาก ถ้ าพวกเราช่วยกันเปิ ดห้ อง เราจะได้ หลายๆ หลักสูตรไว้ สาหรับช็อปปิ ง ภูมิภาคไหนคิดจะทาเรื่ องอะไร
หยิบเลือกเลย น้ องๆ จะลงไปช่วยเรา ผมคิดว่าห้ องนี ้น่าจะเป็ นการเติมเรื่ องเครื อข่าย และการขยายผลก่อการ
ครูเข้ าไปในพื ้นที่ เพราะหลายท่านไม่สะดวกจะเป็ นรุ่นสองเพราะระยะยาวและหลายๆ อย่าง
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ยังไม่มีร้านเปิ ด แต่เป็ นคาถามถึงพวกเราทุกคน อย่างเราอายุราชการเหลือประมาณ 14-15 ปี
ตอนนี ้เรายังหนีระบบไม่ได้ ทุกคนต้ องก้ าวหน้ า เพราะมีระบบเงินตอบแแทนเข้ ามาซึง่ ทุกคนปฏิเสธเรื่ องนี ้ไม่ได้
เราจะทาอย่างไรให้ เกณฑ์หรื อร้ านทังหมด
้
พี่ไม่อยากให้ ทกุ คนเหนื่อย ตอนนี ้ทุกคนมองว่าเอาไปทาอะไรได้
แน่นอนว่าทุกคนทาเพื่อเด็ก เป้าหมายเปลี่ยนแปลงห้ องเรี ยนเพื่อให้ เด็กเติบโตไปพัฒนาประเทศชาติ แล้ วครู่ละ่
จะทาอย่างไรให้ เกณฑ์ของเด็กๆ ที่จะประเมิน คส1 2 3 เอาก่อการครูเข้ าไป เราจะได้ ไม่ต้องเหนื่อยในการต้ อง
ปฏิเสธหรื อต่อต้ าน แล้ วถ้ าเราทาได้ ข้ างนอกจะเข้ ามา ทาไมทุกคนเล่นเรื่ อง Logbook การประเมินขันของครู
้
เราจะทาอย่างไรให้ การพิจารณาเปอร์ เซ็นต์รุ่นใหม่ ทุกคนจะต้ องทา Logbook ในขณะที่เรายังต้ านทานตรงนี ้
ไม่ได้ เราจะทาอย่างไรให้ กระบวนการตรงนี ้ทรงพลัง โดยการยืมมือเกณฑ์เหล่านี ้ให้ เป็ นเครื่ องมือของเรา เรา
ต้ องมาเหนือ ถ้ าเราทาตรงนี ้ได้ คนนอกจะมา ทาไมประชุม PLC คนแห่มากันเต็มเลย ชวนคิดและชวนให้ คิดกัน
เพื่ออนาคตของพวกเรา
จิรวุฒ:ิ คล้ ายๆ เราจะก่อการร่วมกับโครงสร้ างเดิมอย่างไรให้ มีพลัง
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ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ผมขอชี ้แจงในประเด็นของพี่เขา อย่าง Boardgame มีแผนจัดการเรี ยนการสอนที่อิงตาม
มาตรฐานและผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง สามารถเอาไปลงทัง้ Logbook และเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยใช้ ก่อการครู
เข้ าไปประยุกต์ ทามาสักระยะ วันที่ 6 ธันวาคม ผมจะถูกนิเทศการสอน เป็ นข้ าราชการแบบไม่มีใบประกอบ
ครับ ผมเอาแผนการสอนส่งนิเทศซึง่ จะส่งต่อคุรุสภาเพื่อขออนุญาตทาใบประกอบ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะผ่าน ได้
ความรู้จากก่อการครูสว่ นหนึ่งไปใช้ เหมือนกัน
จิรวุฒ:ิ แต่ละร้ านที่เราคุยไป พอเราคุยกันไป ท้ ายที่สดุ ทุกเรื่ องจะเชื่อมกัน เพราะเราอยูบ่ ริ บทเดียวกัน เรา
อาจจะไม่ได้ คยุ ทุกร้ าน แต่ขอให้ รับรู้วา่ ขณะที่เพื่อนๆ คุยกันจะเชื่อมกับเรา พอแลกเปลี่ยนกันต่อแล้ วจะเห็น
ภาพที่ชดั เจนขึ ้น ผมขออนุญาตปิ ดตลาดเท่านี ้

ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก): ร้ านแรก เครื อข่ายยาใจครู หาวิธีการกระจายแนวคิดหรื อเครื่ องมือของก่อ
การครูรุ่น 1 ไปสูเ่ พื่อนๆ อีกมากมายแถวบ้ านของเราที่ไม่ได้ มาเข้ าร่วมโครงการ
ต่อไป ร้ านการศึกษาเพื่อการเยียวยา
ร้ านที่สาม PLC กับเพื่อนครูที่ทาให้ เกิดอย่างเป็ นธรรมชาติ มีกฎเกณฑ์อย่างไร ทาอย่างไรดี
ร้ านที่สี่ เทคนิคการสร้ าง Soft skills ให้ กบั เด็กๆ ของเรา
ร้ านที่ห้า PLC กระตุกต่อมครูสงู วัย
ร้ านที่หก Plearning Classroom ห้ องเรี ยนที่มีทงความเพลิ
ั้
นและได้ เรี ยนรู้ ด้วย
ร้ านที่เจ็ด Boardgame-based Plearning ใช้ บอร์ ดเกมเป็ นตัวหลัก
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จิรวุฒ:ิ ในแต่ละกลุม่ น่าจะมีคนช่วยบันทึก Visual note taking ไว้ หน่อย เราจะมีกระดาษฟลิบชาร์ ตให้
มะโหนก แต่ละร้ าน ขอให้ ฝากคุยกันด้ วยว่าเราจะมีแนวไปด้ วยกันกับเกณฑ์ของกระทรวงด้ วย เพราะคุณครู
เพื่อนเราต้ องอยู่ในระบบ และเนื่องจากเรามีหลายร้ าน อยากจะไปให้ ประจาร้ านใดร้ านหนึง่ ก่อนอย่างน้ อยสัก
15 นาที ก่อนจะย้ ายร้ านถ้ ารู้สกึ หูผงึ่ ไปที่กลุม่ ข้ างๆ หรื อไปนัง่ รวมกับกลุม่ ข้ างๆ

จิรวุฒ:ิ เราจะคุยกันสองเรื่ องคื่อ 1. movement ที่เราทานัน้ ทาอะไรมาบ้ าง เกิดอะไรขึ ้นบ้ าง 2. อะไรคือปัจจัย
ที่ทาให้ มนั เกิด อะไรทาให้ มนั ไปได้ ดี หา key factors หาหัวใจสาคัญของมัน เพื่อเป็ นองค์ความรู้ที่เราจะเอามา
ใช้ พฒ
ั นากรณีศกึ ษาต่อได้ หรื อเป็ นสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น ให้ แบ่งปันจากประสบการณ์ของตัวเองก่อน ว่าเป็ น
อย่างไร อะไรได้ ผลไม่ได้ ผล เพื่อจะคุยกันต่อว่าแล้ วเราจะทาอย่างไรกัน
มะโหนก ที่เสนอไปเป็ นโครงนะครับ แต่ละกลุม่ อาจจะมีคาถามยิบย่อยที่ขยายออกไปได้
(จับกลุม่ พูดคุยตามประเด็นที่สนใจ – 45 นาที)
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พักเที่ยง
12.35-13.30 น.
จิรวุฒ:ิ อยากรู้มากๆ แล้ วว่าแต่ละร้ านได้ ข้อสรุปอะไรบ้ าง มีกลุม่ ไหนอยากจะนาเสนอก่อน
Boardgame-based Plearning

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: จริงๆ แล้ วผมทาเป็ นแค่รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบบอร์ ดเกมร้ อยเปอร์ เซ็นต์ตงแต่
ั ้ ต้นคาบ
จนถึงท้ ายคาบ ผมมีแผนการสอนที่ใช้ โรงเรี ยนจริงๆ อิงตาม สพฐ. แต่จะเป็ นวิชาเพิ่มเติม เพราะฉะนันจะเป็
้
น
ลักษณะผลการเรี ยนรู้นะครับ ทาไปแก้ ไป เสร็จแล้ วเลยสรุปออกมาเป็ นการเรี ยนการสอนแบบ Game-based
Plearning จริงๆ ต่างประเทศมี Game-based Learning มาแล้ วนะครับ ผมเลยไปอิงกับโรงเรี ยนวชิราวุธมา
เป็ น Plearning ซึง่ Game-based Learning จะมีรูปแบบ 5 ขันตอนด้
้
วยกัน ขันตอนแรกคื
้
อการยิงโจทย์
ขันตอนที
้
่สองคือการเล่นบอร์ ดเกม ขันตอนที
้
่สามคือการเรี ยนเนื ้อหา ขันตอนที
้
่สี่คือการออกแบบและสร้ างเกม
สุดท้ ายคือการประเมิน
การยิงโจทย์ในที่นี ้ อย่างเช่นว่าผมสอนเรื่ องเทอร์ โมไดนามิก การยิงโจทย์ของผมข้ อที่หนึง่ โดเรมอนตด
ใส่กระป๋ องแล้ วให้ ชิสกุ ะดม จงอธิบายตามกฎเทอร์ โมไดนามิก หรื อว่าในวิชาเคมีจะมีกฎของเลอชาเตอลิเย
บอกว่านักเรี ยนสามารถใช้ กฎของเลอชาเตอลิเยในการแช่น ้าแข็งในตู้เย็นได้ อย่างไร คาถามที่เรายิงเข้ าไปต้ อง
เป็ นคาถามที่เขานาไปใช้ เรายังไม่สอนเลยนะครับ แล้ วเราวงเล็บไว้ ด้วยว่า 30 นาที 5 คะแนน คือพอถึงเวลา
เป็ นหน้ าที่ของเด็ก ไม่ใช่หน้ าที่ของเราที่ต้องมาหาความรู้ ตอนแรกผมกลัวมากกว่าเด็กจะส่งกระดาษ คลาสแรก
ผมลองกับเด็กม.2 ให้ นกั เรี ยนหามาว่าในหนึง่ วันนักเรี ยนต้ องได้ รับพลังงานประมาณเท่าไหร่ สุดท้ ายเด็กหาค่า
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BMR เพศหญิง เพศชาย ถูกต้ อง หลังจากนัน้ เราสอนเรื่ องอะไรไป เข้ าหัวหมด ผมลองมาแล้ ว ผมเก็บคะแนน
จริงๆ ด้ วยนะครับ
พอยิงโจทย์ อย่าให้ เกิน 30 นาที จะเวลาชีวิตเราเยอะ เสร็ จแล้ วให้ เด็กเล่นบอร์ ดเกม ขันตอนนี
้
้อาจจะ
แทงใจใครหลายคน เพราะการจะเล่นบอร์ ดเกมก็ต้องมีบอร์ ดเกม แล้ วหลายๆ คนก็สร้ างบอร์ ดเกมไม่สนุก เราก็
ต้ องซื ้อบอร์ ดเกม เป็ นครูไทยต้ องรวย หรื อคุณจะหาเงินมาจากไหนก็ได้ ผมซื ้อบอร์ ดมาปัจจุบนั มี 32 บอร์ ดเกม
ด้ วยเงินส่วนตัว มีทกุ รูปแบบ ใครเคยเข้ าคลาสบอร์ ดเกมจะรู้วา่ เขาจะต้ องเริ่มจากง่ายๆ แล้ วอาจจะขยับขึ ้นมา
ให้ เด็กเล่น ซึง่ แผนการเรี ยนการสอนของผมเขียนว่า ถ้ าใครดูวิธีการเล่น มีในยูทบู ของลานละเล่น เถื่อนเกม พอ
เล่นจนหมดคาบเลย แล้ วคาบต่อมาเรามาสรุ ปบทเรี ยนที่เรายิงโจทย์ไป ไม่ต้องสรุปอะไรมากมาย เพราะเด็กหา
มาอยูแ่ ล้ ว เราแค่ใส่คอนเซปต์ มีงานวิจยั ว่า เด็ก ม.5 จะฟั งครูได้ เต็มที่ 35 นาที ผมอธิบายแค่ 20 นาที เด็กก็
หลุดแล้ ว ขันตอนสรุ
้
ปข้ างบน คุณต้ องชัง่ น ้าหนักให้ ดีวา่ ภายใน 20 ปี ต้ องสรุปโจทย์ที่ยิงไปให้ หมดแล้ วให้ เด็ก
ได้ เนื ้อหา จะใช้ วิธีที่เคยใช้ กนั มาเป็ นการสรุปเนื ้อหาก็แล้ วแต่คณ
ุ
ต่อไปเข้ าสูข่ นตอนการออกแบบและสร้
ั้
าง แบ่งออกเป็ นการกระตุ้น คือให้ เขารู้บอร์ ดเกมเยอะๆ กว่าเด็ก
จะมาถึงจุดนี ้ได้ เด็กจะเล่นอย่างน้ อยสองบอร์ ดเกม ระดับหนึง่ กับระดับสอง ต่อไปเป็ นหลักการ ไม่ได้ เรี ยกว่า
งานวิจยั แต่เอามาจากบอร์ ดเกมกีค (BoardGameGeek) ที่บอกว่าหลักการสร้ างบอร์ ดเกมควรจะมีอะไรบ้ าง
และเอามาจากก่อการครูวา่ เขาสร้ างบอร์ ดเกมกันอย่างไรและหลักการในการประยุกต์บอร์ ดเกม สุดท้ ายพอเด็ก
รู้หลักการแล้ ว เด็กก็สามารถสร้ างบอร์ ดเกมของตัวเองได้ หัวใจหลักอยูต่ รงการประยุกต์และสร้ าง เพราะผม
สร้ างแบบประเมินการประยุกต์ ไม่ร้ ูวา่ ได้ ไม่ได้ และการสร้ างบอร์ ดเกมจะมีแบบประเมิน 12 ข้ อ พอประเมิน
ออกมาเราจะรู้วา่ เด็กขาดในจุดไหน ส่วนใหญ่จะไม่สามารถประยุกต์เนื ้อหาเข้ าสูบ่ อร์ ดเกมได้ เราต้ องปรับปรุง
ส่วนนันไปเรื
้ ่ อยๆ ทุกขันตอนจะมี
้
การประเมิน แล้ วออกมาเป็ นอย่างที่เห็น
ทังหมดที
้
่พดู ออกมา ผมจะบอกว่าเป็ นแผนการสอนที่ไม่ได้ ตา่ งอะไรจากรูปแบบเดิม แก่นจริงๆ ของ
แผนการสอนไม่ต้องการได้ บอร์ ดเกมจากเด็ก แต่นกึ ง่ายๆ ว่าถ้ าเราจะสร้ างบอร์ ดเกมในเรื่ องใดเรื่ งอหนึง่ เรา
ต้ องรู้เนื ้อหาในเรื่ องนัน้ เราต้ องเข้ าถึงแก่นของเนื ้อหาถึงจะสร้ างบอร์ ดเกมได้ ผมลองมาแล้ ว ผมบอกกับเด็กว่า
ทาอะไรได้ หมด ไม่ต้องเอาหนังสือเรี ยนมา ห้ องผมไม่เคยมีสมุดเลย ส่งแต่กระดาษ แต่ในขันตอนการยิ
้
่งโจทย์
พอดีมีในหนังสือ ทาให้ เด็กปรับตัวและต้ องเอาหนังสือมาด้ วยตัวเองเอง เด็ก ม.2 หยิบหนังสือมาเปิ ดเอง ไม่ตา่ ง
จากที่เราบังคับให้ เด็กเปิ ดหนังสือแล้ วย่อความ แต่นี่เป็ นเหมือนการบังคับทางอ้ อมให้ เขาหยิบหนังสือออกมา
แล้ วทาให้ เนื ้อหาเข้ าไปในเกมให้ ได้ เด็กจะคิดสองชัน้ สุดท้ ายแล้ วก็คือกระบวนการเก่าๆ แก่ๆ ที่เราทากันมา แต่
แผนการสอนนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลย ถ้ าเราไม่เปิ ดเด็กก่อน ผมลองในสองห้ อง สองบริ บท
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ห้ องแรก เรากับเด็กเท่ากัน เฮฮา เหมือนเราเล่นกับเด็ก ผมไม่ร้ ูวา่ จะเรี ยกว่าอะไร แต่เปิ ดในตัวเด็ก กับ
อีกห้ องหนึง่ ที่บอกให้ นกั เรี ยนทาตามนี ้ สิ่งที่ได้ ตา่ งกันเยอะ ต่อให้ แผนนี ้ดี แต่ถ้าเราไม่ข้ามจุดนันของเด็
้
ก ถ้ าเรา
ทาไม่ได้ มันจะไม่สาเร็จ
เทคนิคสร้ ำง Soft skills
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: Soft skills ไม่ใช่วิชาการ ไม่ใช่ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ แต่เป็ นทักษะการดาเนินชีวิต ถ้ า
เมื่อวานเราฟั งเสวนา สิ่งหนึง่ ที่วิทยากรพูดคือเด็กปัจจุบนั ขาด Soft skills มาก ซึง่ ใช้ มากๆ เลย จะมาอธิบายว่า
แล้ ว Soft skills ไหนที่สาคัญสาหรับเด็ก จะมีการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ การสื่อสารระหว่างบุคคล
รวมถึงการคิดแก้ ปัญหา ภาวะผู้นา การเห็นคุณค่าในตัวเอง การทางานร่วมกันเป็ นทีม
รูปแบบที่คณ
ุ ครูจะทาได้ อันดับแรก เราต้ องเข้ าใจและรู้จกั นักเรี ยนของเราเองก่อน อาจจะผ่านการ
สัมภาษณ์ แล้ วเราคัดกรองว่าในชันเรี
้ ยนหรื อกลุม่ ที่เราจะสอน เขามี Soft skills อะไรบ้ าง ในระดับใด โดย
อาจจะผ่านการประเมินจากเรา การประเมินตัวเอง และการประเมินจากเพื่อน
เด็กสมัยนี ้มีปัญหาเยอะ แต่เวลามีปัญหา เขาไม่สามารถแก้ ปัญหาด้ วยตัวเขาเองได้ เลย วิ่งเข้ ามาหาครู
อย่างเดียว แต่ในความเป็ นครู ครูไม่ได้ มีคาตอบทุกอย่างในชีวิต และไม่สามารถแก้ ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของ
นักเรี ยนได้ ทาอย่างไรให้ เด็กมีทกั ษะตรงนี ้ อย่างน้ อยที่สดุ เขาสามารถจะรู้วา่ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิต ทาอย่างไร
ได้ บ้าง ไม่ต้องพึง่ ครูอย่างเดียว มีครูทา่ นหนึง่ พูดถึงโรงเรี ยนเซ็นคาเบรี ยลโมเดล ซึง่ จะมีคาบพิเศษสองคาบต่อ
สัปดาห์ทกุ ชัน้ สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นาและพัฒนาทักษะที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการเลย
อาจจะต้ องเป็ นแบบเซ็นคาเบรี ยลโมเดลเลย ถ้ าผู้บริหารหรื อโรงเรี ยนเห็นความสาคัญว่าเด็กต้ องมี
Soft skills มากกว่าจะสอนแบบ Hard skills อาจจะต้ องเป็ นคาบพิเศษ หรื อในรูปแบบของชุมนุม หรื อเป็ นคาบ
แนะแนวได้ ไหม หรื อแทรกเข้ าไปในแต่ละวิชาการสอนได้ ไหม และคงไม่ใช่มีแค่ ม.3 หรื อ ม.6 แต่ควรจะต้ องมี
ทุกชัน้ เพียงแต่ Soft skills ไหนที่ควรจะใส่เข้ าไปตามระดับชัน้ เช่น ม.1 ม.2 ควรมี Soft skills อะไรบ้ าง เพราะ
ในรูปแบบที่เราคิดมาทังหมด
้
ต้ องเป็ นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง
เมื่อเรามีกระบวนการแล้ ว เราจะทาให้ ครูคนอื่นในโรงเรี ยนมีสิ่งนี ้ขึ ้นมาได้ อย่างไร ถ้ าเรามีโมเดลแล้ ว
และเราทาให้ เห็นเป็ นรูปธรรม สร้ างผลกระทบบางอย่างที่เกิดคุณภาพในตัวเด็กเอง หรื อเราสร้ างเครื่ องมือหรื อ
กิจกรรมที่สามารถแบ่งปันไปให้ ที่อื่นทาได้ อาจจะเป็ นรูปของการ์ ดเอ็มพาวเวอร์ หรื อบอร์ ดเกม
เราไม่ต้องทาทุกอย่างหมด ลองสร้ างสักหนึง่ ถึงสองโมเดลที่เราทาได้ ลองทาออกมา แล้ วดูวา่ คนอื่นจะ
ซื ้อไหม ถ้ าคนอื่นเห็นความสาคัญ มันจะกระจายไปเรื่ อยๆ ยกตัวอย่างผมมีน้องคนหนึง่ ที่ทา Life education
เขาร่วมกับป้ามล บ้ านกาญจนาภิเษก ทาวิชาชนะใจที่โรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึง่ เขาทาสัปดาห์ละครัง้ และ
โรงเรี ยนให้ มาห้ องหนึง่ เป็ นห้ องต้ นแบบ ให้ เวลาครึ่งบ่ายของหนึง่ สัปดาห์ ประมาณ 7-8 สัปดาห์ ผมถามเขาว่า
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ตอนเริ่ม คุยอย่างไร ผอ.ถึงโอเค เหมือนกับคุยแล้ วผอ.เห็นความสาคัญว่าวิชานี ้จะไปช่วยอะไรกับเด็กนักเรี ยน
ของเขาได้ แล้ วโมเดลต้ นแบบ จะเริ่มจาก ม.2 เพราะไม่ได้ โตจนเกินไปและไม่ได้ เล็กมาก ห้ องที่เป็ นห้ อง
ตัวอย่าง เลือกจากครูที่ปรึกษาพร้ อมกับเราด้ วย ครูที่ปรึกษาต้ องมานัง่ เรี ยนกับเขา และถ้ าได้ ผลจะไปต่อยอด
กับโรงเรี ยนอื่นๆ ได้
กำรศึกษำเพื่อเยียวยำ

ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เราตังโจทย์
้
วา่ จะลงนักเรี ยนหรื อลงครู คาตอบคือต้ องไปด้ วยกัน จะมีทงคนเชื
ั้
่อและไม่เชื่อ เรา
เคยเป็ นคนที่ไม่เชื่อ อคติด้วย จนกระทัง่ สองปี ที่ผา่ นมา เราไปเข้ ากระบวนการที่ทากับฐานใจค่อนข้ างเยอะ เป็ น
เรื่ องทักษะการฟั ง ภูเขาน ้าแข็ง ตัวตนที่แท้ จริง ช่วยปลดล็อกบางอย่างออกมา แม้ กระทัง่ ทาศิลปะบาบัด การ
คลี่คลายความรู้สกึ แม้ กระทัง่ การภาวนา หลายๆ อย่างอยูใ่ นเนื ้อในตัว จนกระทัง่ เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่มีทงั ้
คนที่เชื่อกับคนที่ไม่มนั่ ใจว่าจะทาได้ แต่พี่เขาอยากทา จะทาอย่างไรดี ใช้ ชดุ เครื่ องมืออะไรดี เลยมองว่าน่าจะ
ดึงกระบวนการที่ไม่เคยเกิดขึ ้นลงไปทากับคุณครู ทากับเด็ก อย่างเรื่ องของการฟั ง
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: พอดีชว่ งหลังๆ ผมค่อนข้ างเข้ าถึงเรื่ องนี ้ เป็ นการฟั งในระดับที่ลึกซึ ้ง ในช่วงหลังๆ ผมได้ สมั ผัส
เรื่ องตรงนี ้เยอะ แล้ วผมค้ นพบว่าการฟั งเป็ นพื ้นฐานของแทบจะทุกๆ ศาสตร์ เลย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการโค้ ชที่
ควรจะอยูใ่ นเนื ้อในตัวของครู การสื่อสาร โดยเฉพาะคุณครูแนะแนวที่ทางานกับนักเรี ยนที่มีปัญหา คิดว่า
พื ้นฐานและทักษะเครื่ องมือที่คณ
ุ ครูควรมีคือการฟั ง แต่การฟั งในที่นี ้พูดเหมือนง่าย แต่เป็ นการฟั งในระดับนี ้
เป็ นการฟั งในระดับที่ลึกซึ ้งมาก เป็ นชุดเครื่ องมือที่คณ
ุ ครูควรจะพัฒนาและอยากให้ เป็ นชุดเครื่ องมือแรกๆ
ก่อนที่พวกเราจะไปจับกระบวนการอื่นต่อ
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ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เรามองว่านอกจากที่ทากับครูในเรื่ องการฟั ง การไม่ตดั สิน การที่เรามีกรอบชัดเจนในการพิง
มองปัญหา เคยถามพี่คนหนึ่งว่ามองเด็กเกเรอย่างไร ว่าคือเลว หรื อมีอะไรอยู่ พี่เขาบอกว่าพี่ทากิจการนักเรี ยน
เขาต้ องมีภมู ิหลังบางอย่างที่ทาให้ เด็กเป็ นแบบนัน้ ถ้ ามีครูแบบนี ้ที่ไม่ได้ มองแค่ปัจเจกหรื ออาการบางอย่าง แต่
มองที่ระบบ แล้ วมีกรอบที่มนั่ คงแล้ วเชื่อในกรอบนันที
้ ่ทาให้ เราช่วยเหลือเด็กได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วย จะทา
ให้ เราฟื น้ กลับมาได้ และเป็ นตัวตนที่มนั่ คงทังใจและพื
้
้นที่ที่เรากาลังอยู่ และทุกคนคิดว่าเรื่ องนี ้มีความสาคัญที่
ทาให้ เราผลักดันและไปต่อได้
PLC กระตุกต่ อมครู สูงวัย

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ในตัวนาเสนอ น้ องๆ ออกความคิดเห็น ผมเพียงแต่จดุ ประกาย ปัญหาหนึง่ คือช่องว่างระหว่าง
น้ องๆ กับครูสงู วัยที่ตา่ งกัน จะทาอะไร ครูผ้ สู งู วัยจะนิ่งจะเฉย ไม่ขยับเขยื ้อน แม้ แต่การทางานโรงเรี ยน จะช้ า
กว่าเขา หรื ออาจจะไม่เห็นเลย ผมถามว่าในโรงเรี ยนถ้ ามีครู ผ้ สู งู อายุเกิน 55 ปี พอมีการอบรมจะไปไหม ไป แต่
ไปอีกทางหนึง่ ไปห้ างสรรพสินค้ า แล้ วค่อยมาเซ็นชื่อตอนกลับ กับบอกรับเบี ้ยเลี ้ยงไปไวกว่าเราอีก น้ องๆ
หลายคนชอบถามเรื่ องนี ้ การ PLC เป็ นการลดช่องว่าง ครูที่มีอายุราชการน้ อยไม่กล้ าคุยกับครูที่อายุราชการ
มาก ยิ่งถ่างออกไปอีก ในเมื่อเรามีตวั ตนเหมือนกัน เราจะเลือกคุยก่อน ผิดไหม ถ้ าอายุราชการน้ อยกว่าจะไป
ขอคุยกับครูอายุราชการมากกว่า ผิดไหม ถ้ าจะเชิญชวนเขามาทากระบวนการ ผิดไหม ท่านต้ องเปิ ดสิ่งแรก
เปิ ดหู รับฟั งทุกเรื่ อง เปิ ดตา มองทุกเรื่ อง สุดท้ าย เปิ ดใจ เพราะกระบวนการ PLC ที่จะทาไม่ใช่ของรัฐที่เอาเศษ
กระดาษโยนให้ เรา แล้ วเซ็นชื่อว่าเสร็จแล้ วไปกองอยูใ่ นห้ อง เป็ นเรื่ องจริงซึง่ ไม่เป็ นประโยชน์ ต้ องมีนกั วิชาการ
รับรองไปเพื่อเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ผมบอกผอ.ผมแล้ ว ผมไม่ทา ผอ.ผมบอกว่าพี่ไม่ทาไม่เป็ นไร ผมก็พิจารณาให้ พี่
เหมือนเดิม ผมไม่ได้ ตอ่ ต้ าน แต่คิดว่าไม่มีประโยชน์ การทา PLC จะทาในโรงเรี ยนหรื อที่ไหนก็ได้ เพื่อพัฒนา
บุคลากรไปในทิศทางเดียวกันคือเป็ นบวก
หน้ า 87 / 98

พอผมจุดประกาย น้ องสองคนมองเห็นทางที่จะเริ่ม ไปโรงเรี ยนขนาดมีนกั เรี ยน 4 พัน ครูสองร้ อยคน
จะทา PLC อย่างไร
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: จะถอดสิ่งที่พี่เขาทามาตลอดสามปี ก่อนที่ PLC จะมาลงในโรงเรี ยน เริ่มจากครูคนหนึง่ มี
ปัญหากับเด็กนักเรี ยน และอยากจะแก้ ไขปั ญหาหนึง่ เลยเชิญคุณครูทกุ คนในโรงเรี ยนขนาดกลาง เดินไปหา
ตามโต๊ ะเลยว่า วันนี ้รบกวนเวลาสักสามสิบนาทีมาร่วมวงกัน และคิดว่าครูคนนี ้จะช่วยแก้ ปัญหาได้ ครัง้ แรก
อาจจะไม่ได้ มีครูทงหมดมาเข้
ั้
าร่วม อาจจะมีสกั ครึ่งหนึง่ หรื อ 30% แล้ วชวนซ ้าๆ ไปเรื่ อยๆ ใครยังไม่เคยมาก็
ชวนต่อไปทุกครัง้ ไม่ใช่ไม่มาแล้ วเลิกชวน จนสุดท้ ายเหมือนเป็ นวาระของโรงเรี ยนที่ร้ ูว่าจะมีประเด็นประมาณนี ้
แล้ วจะมาคุยกัน
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในวง PLC จะไม่ใช่อานาจจากข้ างบนมาสูข่ ้ างล่าง แต่เป็ นอานาจที่อยูใ่ นระนาบ
เดียวกัน เท่าๆ กัน ถ้ าคนอ่าน PLC จริงๆ คือการที่ทกุ คนรับฟั งเสียงของกันและกันอยู่แล้ ว ช่วงเริ่มต้ นอาจจะ
ทุลกั ทุเล มีคนที่เอาแต่พดู ๆ เป็ นสายดีเบต และคนที่เอาแต่ฟังๆๆ เป็ นสายดาวน์โหลด อาจจะไม่ได้ เกิด
กระบวนการ PLC ที่แท้ จริง การนาสิ่งเหล่านัน้ เราอาจจะต้ องอดทนรอให้ กลายเป็ นบทสนทนา ขึ ้นอยูก่ บั ผู้นา
ในการนาวง PLC ซึง่ จะมีการผลัดเปลี่ยนผู้นาวงขึ ้นมา และมีความงดงามบางอย่างเกิดขึ ้น ตอนแรกพี่เขา
อาจจะเป็ นคนนาคนแรก และทาบางอย่าง มีการแบ่งปั นประสบการณ์ แล้ วคนนาวงถัดๆ ไป เขาก็ดงึ เอา
ประสบการณ์และสิ่งที่เขามีอยูม่ าแบ่งปันในวง กลายเป็ นสิ่งเหล่านี ้ทุกครัง้ คนที่ผลัดกันมาเป็ นผู้นาวง ที่เอาสิ่ง
ที่เขามีอยูแ่ ล้ วมาแบ่งปันในวง
สิ่งที่ทาให้ เกิดขึ ้นและไปได้ ดี จุดเริ่มต้ นเกิดจากปัญหาของเด็กที่อยากจะแก้ ไปร่วมกัน และเชื่อว่าครูทกุ
คนมีความสามารถที่จะแก้ ปัญหานัน้ แต่บางทีถ้าเราขึ ้นด้ วยปัญหา หลายๆ คนอาจจะวิ่งหนีเราแต่ถ้าเปลี่ยน
จากการ PLC ด้ วยปัญหามาเป็ นความสามารถที่ครูมี สิ่งที่ครูทาได้ ดีแล้ ว อาจจะช่วยทาให้ การเริ่มต้ นง่ายขึ ้น
สอง ความสม่าเสมอในการเชิญชวน บางทีเราจะท้ อแท้ ใจว่าเราชวนแล้ วเขาไม่มา ก็ไม่อยากชวนเขา
อีกแล้ ว แต่ขอให้ ทาต่อไปเรื่ อยๆ เขาจะเห็นสิ่งที่เราทาและเข้ ามาหาเรา
สาม การรับฟั งทุกความคิดเห็นไม่วา่ จะเป็ นบวกหรื อลบ เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ในทุกๆ วง ทุกคนมา
จากต่างที่ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ไม่เคยจัดทา PLC มาก่อน ทุกคนคงไม่ได้ ดีงามทุกสิ่งอย่าง แต่จะมา
ใส่ๆๆๆ แต่ให้ ทกุ คนรับฟั งกันและกันก่อน แต่ในส่วนเป็ นลบเราจะไม่พดู ต่อ แต่เสริมส่วนที่เป็ นบวกต่อไป
สี่ การเข้ าหาผู้บริ หาร ขอรับการสนับสนุน มีความจาเป็ นเพราะถ้ าจะเกิดภาพรวมในระดับโรงเรี ยน
ต้ องไปในระดับข้ างบนลงมาข้ างล่างอยู่ดี แต่พอเข้ าไปในวงแล้ วเป็ นแนวระนาบ
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ห้ า การเสริมพลังมาความสาคัญ เพราะเมื่อเป็ นครูสงู วัย บางอย่างที่เขาติดขัดอยูค่ ือความกลัวที่จะ
ผิดพลาด กลัวว่าครูที่เป็ นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ มีเด็กๆ รอซ ้าเขาอยู่ อยากจะเปลี่ยนจากคาว่าผิดพลาดแล้ วแย่ เป็ นการ
ผิดพลาดแล้ วเกิดการเรี ยนรู้ และมีความคิดบวกในทุกๆ อย่างว่ามีความเป็ นไปได้ เกิดขึ ้นได้
Plearning Classroom

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: จุดเริ่มต้ นมาจาก ED Talk เมื่อวานเรื่ องการกลับมาของความสุขที่หายไป เราคิดกันว่าจะทา
อย่างไร วันๆ หนึง่ นักเรี ยนของเราเรี ยนตัง้ 8-9 คาบ พอถึงวิชาของเรา พลังงานของเขาเหลือน้ อยลง เราเลยคิด
ว่าทาให้ เด็กเพลินดีกว่า เลยได้ หวั ข้ อ Plearning Classroom กระบวนการ Plearning Classroom แบ่งออกเป็ น
สามอย่าง Play + Learn รวมกับเท่ากับ Plearn แต่ก่อนที่เด็กจะ play ได้ เด็กต้ องรู้สึกปลอดภัย มีพื ้นที่
ปลอดภัยให้ เขาแสดงตัวตนได้ ต้ องเริ่มจากการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย พอเด็กมีพอพื ้นที่ปลอดภัย เขามีตวั ตน ได้
แสดงออก เราจะมีกิจกรรมต่อมาที่เราทามาแล้ ว คือกิจกรรมรู้เขารู้เราเพื่อเข้ าใจกัน เป็ นกิจกรรมง่ายที่ให้
นักเรี ยนทาตอนเปิ ดเทอม ให้ นกั เขียนนจุดเด่นของตัวเองอย่างน้ อยสามอย่าง เอามารวมกัน แล้ วจับสลากทาย
กันว่านี่เป็ นจุดเด่นของใคร เราทายถูกไหม เพื่อนจะได้ เรี ยนรู้วา่ คนอื่นรู้ไหมว่าเราเป็ นอย่างไร และตัวเราได้ ย้อน
มองตัวเองด้ วย
อีกอย่างหนึง่ เป็ นปัญหามากๆ ตอนทากิจกรรมกลุม่ เขาจะมีกลุม่ มีสงั คมของเขา เลยมีคนเสนอว่าไม่
ต้ องให้ เขาจับกลุม่ เอง แต่เป็ นกิจกรรมจิ๊กซอว์สง่ ต่อความสัมพันธ์ อย่างครูสงั คมเราอาจจะตัดแผนที่เป็ นส่วนๆ
แล้ วให้ เด็กเอามาประกอบกัน ใครอยูก่ ลุม่ เดียวกันคือโชคชะตาพาคุณมาพบกันแล้ ว
มาดู Learn ของเราบ้ าง อาจจะเริ่มด้ วยพิธีกรรมแลกใจ แล้ วแต่เทคนิคกระบวนการของครูแต่ละคนว่า
จะทาให้ ห้องเรี ยนของน่าสนใจตอนเริ่มคลาสได้ อย่างไร หรื อถ้ าเป็ นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาจจะใช้ การ
โยนโจทย์ ท้ าทายการเรี ยนรู้ ด้วย STEM มีการเล่นแร่แปรธาตุตา่ งๆ เกิดขึ ้น หรื อผมเองจะใช้ ประติมากรรมนาสู่
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บทเรี ยน เรี ยนเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง ให้ นกั เรี ยนหยิบปัญหามาหนึง่ อย่าง สะท้ อนผ่านประติมากรรม คล้ ายๆ
ละครที่อยูน่ ิ่ง แล้ วให้ ทายร่วมกัน หรื อถ้ าในห้ องเรี ยนเรามีสิ่งที่จะเรี ยนรู้ได้ หลายอย่าง เราอาจจะทากิจกรรมเด็ก
เล่นของ ลองนามาเรี ยนรู้ หยิบสิ่งอยูใ่ นห้ องเรี ยนมาใช้ ในการเรี ยนรู้
การทาให้ Plearning Classroom ไปได้ ดี คือสร้ างเป็ น # อย่างของสร้ าง #สังคมเคล็ดลับฉบับครูท็อป
เวลานักเรี ยนทางาน ให้ โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย แล้ วเราไปตรวจงาน เป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ เพื่อนครูคนอื่นเห็นด้ วย
ว่าเราทาอะไรอยู่ พอเขาเห็น เพื่อนครูคนอื่นเข้ าถึงได้ ก็อาจจะอยากทา ก็อาจจะเปิ ดวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
มีพี่ในกลุม่ เสนอว่า เมื่อวานยังมี ED Talk เราลองทา ED Talk in School ดูไหม
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: เรื่ อง ED Talk มาจากโครงการนี ้ แต่เราเพิ่มเติมในเรื่ องการสร้ างแรงบันดาลใจในตัวครู เป็ น
โครงการที่ผมคิดว่าจะเอาไปขาย ศน. (ศึกษานิเทศก์) ว่าพอจะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ ไหม ศน. ได้ อะไร
โรงเรี ยนได้ อะไร เพราะการไปติดต่อกับเขต ต้ องมีผลประโยชน์ที่วิน-วินทังคู
้ ่ การ ED Talk ในโรงเรี ยน จะจุด
ประกายเล็กในการสร้ างแรงบันดาลใจของครู ครูทกุ รุ่นทุกวัยที่อยากจะฟั งแล้ วนามาปรับใช้ กบั ห้ องเรี ยนของเรา
นาไปสูก่ ารสร้ าง ED Talk ระดับเขตพื ้นที่ ว่ามีใครอยากจะพูดเรื่ องอะไรบ้ าง แล้ วโรงเรี ยนพาครูไปนัง่ ฟั ง เพื่อ
เสริมสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ครูที่อยากจะเปลี่ยนแปลงด้ วย ซึง่ ผมเอาเรื่ องนี ้ไปเสนอดู
ยำครู

ผู้เข้ ำร่ วมชำย: กลุม่ เราจะนาเสนอ 4 ประเด็น ประเด็นแรกคือ หัวใจสาคัญของการทาให้ ครูมาร่วมตัวกันเพื่อ
จะสร้ างการพัฒนาครูด้วยตัวของครูเอง คนที่จะเล่าต้ องเป็ นครูอ้อมที่ทาเรื่ องนี ้มาโดยตรง เล่าหัวใจว่าเกิดการ
รวมตัวกันอย่างไร ประเด็นที่สอง ถ้ าเรามีหวั ใจรวมกันแล้ ว อยากจะทาอย่างไรสักอย่างในพื ้นที่ เราจะหาเงิน
จากไหน ดึงคนมาร่วมกันได้ อย่างไร ซึง่ เป็ นลักษณะของครูที่จะสร้ างความเปลี่ยนแปลง คือเขาสามารถดึง
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ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันได้ ซึง่ ครูดาจะมาเล่า เราคุยกันต่อไปในอนาคตด้ วยว่า จาก
ความสาเร็จที่ก้าวออกมาแล้ ว เราเห็นโมเดลใหม่ๆ เกิดขึ ้นอย่างไรบ้ าง เป็ นบทเรี ยนจากก่อการครูตอนปล่อย
แสงด้ วย ว่าห้ องเรี ยนที่เราจัดเวิร์กช็อปขึ ้นมา 4 ห้ อง ถ้ าเราจะทาต่อให้ เข้ มแข็งขึ ้น เสริ มพลังครูรุ่น 1 และไปต่อ
ครูรุ่น 2 ได้ ครูต้ จู ะมาเล่าให้ ฟังว่ามีไอเดียอย่างไร และครูสอญอจะเสริมไปด้ วยในตัว สุดท้ าย ประเด็นสาคัญ
ที่สดุ ว่า เราทางานในระบบ แม้ วา่ สิ่งที่เราดูเหมือนไปขัดแย้ งกับระบบหรื อเปล่า แต่เรามีวิธีฝังเข้ าไปในระบบได้
อาจจะเริ่มต้ นง่ายๆ ซึง่ ครูตกิ๊ จะมาเล่าให้ ฟัง

ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เรามีตวั อย่างจากหลายๆ ที่ แล้ วเราลงมือ ตัวอย่างหนึง่ ที่เราไปเจอคือม.เถื่อน เราเห็นวิธีการ
ผลัดกันเรี ยน เปลี่ยนกันสอน แล้ วมาเจอในก่อการครูอีก ความที่เราเป็ นครู มีคนคิดคล้ ายๆ กัน 4-5 คนอยูใ่ น
พื ้นที่ขอนแก่น เราคิดเหมือนกัน แล้ วลงมือทา แต่ทาไปสักพัก มีจงั หวะที่เหนื่อย ท้ อ เพลีย เราต้ องเริ่มดูแล
ตัวเองก่อน ดูแลคนข้ างๆ เราก่อน คาหนึง่ ที่บอกอยูเ่ สมอคือ ดูแลคนใกล้ ชิดดุจดัง่ อาคันตุกะ ดูแลเขาให้ เขา
เหมือนคนพิเศษกับเรา ดูแลกันอย่างนี ้ ต้ องเติมพลังให้ กนั เราเบ่งบานเพื่อนเราก็เบ่งบาน แล้ วเขาจะไปเบ่ง บาน
ในห้ องเรี ยน เราต้ องมาเจอบ่อยๆ มีวงส้ มตา วงกาแฟ วงนวด เหมือนได้ มาฟั งกัน ได้ มาอยูร่ ่วมกัน พอเราทาไป
ได้ สกั พัก อะไรที่จะช่วยให้ คณ
ุ ภาพนี ้ขยายต่ออย่างไร เหมือนเชื ้อโรคแต่เป็ นเชื ้อทางบวก เลยเกิดก่อการครูของ
ขอนแก่นขึ ้นเมื่อเร็ วๆ นี ้ เราชวนพี่น้องของเราไปเปิ ดห้ องเรี ยนและลองทาดู เชิญชวนคนที่คิดว่าน่าจะสนใจจริงๆ
สิ่งที่ทาให้ เราขยับได้ คือเรามีอะไรในมืออยูแ่ ล้ วก้ อนหนึง่ ทุนบ้ าง คนบ้ าง คนที่จะมาเหมือนก่อการครู
ทา ส่วนหนึง่ ดูแลให้ อีกส่วนหนึง่ คุณต้ องดูแลตัวเอง เดินทางเอง ดูแลที่พกั เอง คนที่มาคือคนที่สนใจจริง ไม่ได้
ถูกบังคับมา มาแลกเปลี่ยนกัน เลยเกิดก่อการครูขอนแก่นขึ ้น เพื่อนๆ เราที่อยูก่ าฬสินธุ์ ศรี สะเกษ ยโสธรด้ วย
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มาเติมให้ กนั สนใจอยากเอาไปทาต่อ พี่แขจากเหนือก็มาช่วย ออกเงินเองด้ วย สนุกสนาน เหนื่อย แต่เพื่อนได้
อะไรหรื อเปล่าไม่ร้ ู แต่เราโคตรได้ เลยที่ทางานครัง้ นัน้ และยินดีที่จะส่งคนไปทาต่อ
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ชอบคาพูดคาหนึง่ ที่วา่ การทาครัง้ นี ้ไม่ได้ เป็ นการทาเพื่อขยายผลอย่างเดียว แต่เป็ นการ
เยียวยากันเองด้ วย เรากลับมาเจอกันเพื่อเพิ่มพลังให้ กบั ทีมพวกเรากันเอง แล้ วเรามีเงินก้ อนเล็กๆ ในมือ ทา
อย่างไรที่จะระดมทุนเพิ่มเติมหรื อรวมกลุม่ ขึ ้นมา
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: ทุนแรกที่เราระดม ต้ องมองก่อนว่าทุนไม่ใช่แค่เงิน แต่องค์ความรู้ที่เพื่อนๆ มีในแต่ละที่ก็เป็ น
ทุน แรกเริ่มเลยจากทุนตัวเอง เราจะควักกันคนละเท่าไหร่ ถ้ าเราไม่มีใครเลย แต่เราอยากสร้ างบางอย่าง ถ้ าเรา
อยากสร้ างการเปลี่ยนแปลง ใช้ พลังตัวเอง พอได้ ทีมและทุนแล้ ว หาเครื อข่ายที่เขาสามารถสนับสนุนเราได้ โดย
อาศัยความสัมพันธ์สว่ นตัวที่เราได้ ทางานร่วมกันมา อย่างตอนนี ้ที่ศรี สะเกษจะทา มีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะ
เกษที่สนับสนุนทุนมา และอ.ไพโรจน์ จากม.สงขลา พวกเราแอบๆ คุยเมื่อวาน ว่าพวกเราจะทาตรงนี ้ ช่วย
หน่อยได้ ไหม อาจารย์บอกว่าให้ บอกหมายเลขบัญชีมา จะโอนเงินให้ เพราะเรื่ องการศึกษาเป็ นเรื่ องที่เราต้ อง
ช่วยกัน
ทุนใกล้ ๆ คือ เพื่อนเป็ นแม่ของลูกที่เราสอนอยู่ ไปช่วยทาอาหารให้ เราหน่อย เราจะจัดค่ายให้ ลกู เธอ
เพื่อนก็มา เยาวชนศิษย์เก่าที่กลับมาอยูบ่ ้ าน เป็ นนักดนตรี เราก็ชวนเขามาทาด้ วย หรื อเขากาลังทาพื ้นที่เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ เราก็ชวนเด็กๆ ไปให้ กาลังใจ ขณะเดียวกัน คุณครูก็สร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ตรงนันให้
้ ทกุ คนรู้สกึ ว่า
ไม่ใช่มาบริจาค แต่ทกุ คนเป็ นเจ้ าของ เราทาด้ วยกัน พื ้นที่ตรงนันค่
้ อนข้ างจะเปิ ดมาก ทุกคนมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น มาร่วม มาแบ่งปั นกัน ไม่ได้ แค่ออกเงิน
ทุนจากสยามกัมมาจล เราเดินทางไปหาเขา ดักที่สนามบินเพื่อขอคุยด้ วยว่าเราอยากทาสิ่งดีๆ แบบนี ้
เราได้ ยินว่าพี่ทาในพื ้นที่ศรี สะเกษเหมือนกัน ช่วยสนับสนุนหน่อยได้ ไหม ตอนนี ้เขียนโครงการส่งไว้ กบั พี่เขา
สิ่งสาคัญที่สดุ สิ่งที่เราทา ของครูศรี สะเกษเริ่มเห็นผล เพราะรองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเขามา
สนับสนุน และท่านรู้ว่าเราขอทุนใครไว้ บ้าง ถ้ าไม่พอ อบจ.สนับสนุนอีกที เลยรู้สกึ มีกาลังใจมาก แต่ทงหมดทั
ั้
ง้
มวลของการหาทุนมาจากความสัมพันธ์ที่ดี เราต้ องขยับไปหาความสัมพันธ์
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ผลัดกันเรี ยน เปลี่ยนกันพูด ถือว่าเป็ นแนวทางที่มาจากตัวเอง เพราะตัวเองค่อนข้ างจะกลัวการ
ออกมาเป็ นผู้นา ส่วนใหญ่อยูใ่ นห้ องเรี ยนแล้ วรู้สึกปลอดภัยที่สดุ ได้ มีโอกาสไปเข้ าร่วมหลายๆ ที่ แล้ วผลัดกัน
เรี ยน เปลี่ยนกันสอน น้ องสอญอก็ผลักดันให้ ได้ เป็ นเจ้ าของห้ อง ดีนะครับ แต่เมื่อวานมาเจอรูปแบบหนึง่ คือทีม
เป็ นเจ้ าของห้ อง โมดูล 3.1 เราออกแบบเป็ นทีมแล้ วเห็นอะไรที่เป็ นแง่งามมากในการทางานเป็ นทีม ผมลอง
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ออกแบบมารูปแบบหนึง่ ก่อน แล้ วพอมาคุยกันในทีม เราเห็นอะไรที่จะไปต่อกันได้ เยอะมาก เมื่อวานเป็ นสิ่งหนึง่
ที่ห้องเรี ยนของเราน่าจะเพิ่มมากขึ ้น ผมเลยตังเป็
้ นห้ องลอย ยังไม่มีเจ้ าของ จะชวนทุกคนที่สนใจบางอย่าง
คล้ ายๆ กันมาเป็ นเจ้ าของห้ องเรี ยน มาลองออกแบบร่วมกัน หลังจบโมดูล 3.2 ทางก่อการครูอาจจะเปิ ดพื ้นที่
ให้ เรา เพราะถ้ าเราคุยกันเฉพาะในโซเชียล จะไม่ได้ ทดลองด้ วยกัน ให้ เรามีพื ้นที่มาออกแบบห้ องลอยของเรา
ด้ วยกัน แล้ วทดลองสอน หลายๆ ท่านบอกว่าน่าจะให้ เราขยับจากครูรุ่นหนึง่ ไปเป็ นครูที่พยายามจะช่วย
วิทยากร ช่วยรุ่นสอง พยายามที่จะได้ ขดั เกลาและเหลาเราให้ ดีขึ ้น นี่เป็ นแนวคิดเบื ้องต้ น ส่วนทิศทางจะไป
อย่างไรยังไม่ชดั เจน
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: จริงๆ ในปี สอง ตรงที่เป็ นตลาดวิชา มีความเป็ นไปได้ ที่พวกเราจะมีหลักสูตรของตัวเอง ถ้ าเรา
ได้ ลองมาสอนกันเองดูก่อน เพื่อจะพัฒนาขึ ้นไป ถ้ าเปิ ดโอกาสให้ ครูคนอื่นที่มีหวั ใจเดียวกันมาเรี ยนรู้ร่วมกัน จะ
ขยายผลไปได้ อีก เพราะเกิดจากประสบการณ์จริงของแต่ละคน จากความชานาญของแต่ละคนที่ทาขึ ้นมา
ประเด็นสุดท้ าย เราจะเอาเรื่ องราวของเราเข้ าไปในระบบได้ อย่างไร
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: สืบเนื่องจากครูต้ ู หากเรายังหนีระบบไม่ได้ เราต้ องใช้ ระบบให้ เป็ นประโยชน์ นี่คือแนวคิดหลัก
ของความคิดนี ้ เราได้ กระบวนการที่ดีเยี่ยม ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ได้ นาการทดลองที่ดีเยี่ยมไปใช้ และนาผลดีเยี่ยม
นาเสนอไปในนิทรรศการและทุกคนได้ มาเห็นไปแล้ วเมื่อวาน จะทาอย่างไรให้ เราใช้ ประโยชน์จากตรงนี ้ให้ ไปสู่
ระบบได้ เลยมีข้อเสนอว่ายกระดับเป็ นครูวิทยากรไหม เมื่อวานครูทกุ คนของก่อการเป็ นวิทยากร แล้ วอะไรจะ
เป็ นตัวการันตี ต้ องเป็ นก่อการครูเป็ นตัวการันตี เป็ นไปได้ ไหมที่ก่อการครูมีหนังสือรับรองพวกเรา หนังสือ
เหล่านี ้จะเป็ นเอกสารชิ ้นหนึง่ ที่สง่ ผลเรื่ องระบบการประเมินผลพวกเรา
กระบวนการทังหมดที
้
่เราทามา ถ้ าเราทาเป็ นเล่มแบบ PLC เพราะเรากาลังแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั อยู่
ภาคเหนือ กลาง ใต้ PLC จะมีสามระดับ ท็อปทรี คือระดับประเทศ เราอยูใ่ นระดับประเทศนะคะ และผลเกิดขึ ้น
จริง เป็ นจริงอย่างที่เราทากันอยูใ่ นขณะนี ้
เราจะทาอย่างไรให้ มีความชัดเจนขึ ้น ทาเป็ นเอกสาร เป็ นเล่มได้ ไหม ถอดกระบวนการออกมาได้ ไหม
และถ้ าจะแยกเป็ นไฟล์อย่างที่น้องทีมงานบอก แต่ถ้าจะอยู่ภายในแบรนด์ก่อการครูประทับที่หน้ าเรา เราจะมี
ความระมัดระวังมากกว่าปกติ ไม่ใช่แค่สง่ ๆ ไปรายงานผู้บริหาร แต่ถ้าแบรนด์ก่อการครูแปะที่หน้ าเหมือน
เครื่ องรางของขลัง จะส่งผลถึงความเข้ มแข็งหรื อประคับประคองเรา ว่าเราจะเล่นๆ ไม่ได้ แล้ ว ถ้ าทาเป็ นเล่ม
ออกมา ใช้ เงินแน่นอน เราคุยกันในกลุม่ ว่า เราสนับสนุนนะ เพราะเราได้ จากก่อการครูมามากแล้ ว แค่หนังสือ
หนึง่ เล่ม ทาไมเราจะทาไม่ได้
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ขอบคุณสาหรับทีมงานและแรงสนับสนุนจากพวกเรา จะทาให้ เอกสารหรื อตัวการันตีของเราสมบูรณ์
มากยิ่งขึ ้น สุดท้ ายแล้ ว PLC ของเราจะได้ ระดับสามค่ะ
ผู้เข้ ำร่ วมชำย: ครูตกิ๊ มองว่า ระบบตอนนี ้เคลื่อนด้ วยเอกสาร เราอาจจะต้ องยอมระบบเรื่ องนี ้ ด้ วยการทา
เอกสารว่าเราทาอะไรไปบ้ าง ซึง่ เราทาได้ ระดับสูงอยูแ่ ล้ ว และจะออกเงินเองทังหมด
้
เป็ น seed money
ผู้เข้ ำร่ วมหญิง: เมื่อวานมีน้องที่โรงเรี ยนมา น้ องเห็น เหมือนกับเล่มก่อการครูจะคือแรงจูงใจที่เขาอยากเห็นใน
สิ่งที่เราทาหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา เพราะตอนนี ้เราลงแค่เฟซบุ๊กเป็ นต่อนๆ ไม่ตอ่ เนื่อง แต่ถ้าเราทาเป็ นเล่ม จะดีมาก
และส่งพลังให้ พวกเรา

นพ.พนม เกตุมำน: ผมเห็นการเจริญเติบโตของพวกเรา เรามาถึงจุดที่เราโตพอและทาอะไรได้ แล้ ว สิ่งหนึง่ ที่
พวกเราเรี ยนรู้มาในสามโมดูล คือการสร้ างองค์ความรู้ เรี ยนแล้ วไปสร้ าง แล้ วมาแบ่งปันกัน เก็บรวบรวม แล้ ว
มาประกาศ ส่องแสง ถ้ าใครไปอ่านโปสเตอร์ จะเห็นว่าอ่านไม่จบหรอก ในแต่ละอันมีเนื อ้ หาต่อ ต้ องไปดู ผมคิด
ว่าหนังสือเป็ นนวัตกรรมอันหนึง่ ของเราที่จะบันทึกการเรี ยนรู้ไว้ สร้ างแล้ วเก็บข้ อมูล เป็ นส่วนหนึง่ ของการ
จัดการความรู้ ดีใจที่เราคิดเรื่ องนี ้ขึ ้นมาเอง แล้ วแลกเปลี่ยนกัน คงไม่ได้ เอาหนังสือไปขอตาแหน่งอย่างเดียว แต่
เราจะได้ มาอ่านและทบทวน สามารถเข้ าถึงได้ แล้ วเราจะได้ เรี ยนรู้ไปด้ วย คงเป็ น Share - Link - Learn แต่
ชวนพวกเราคิดต่อไปด้ วยว่า เราจะมีวิธีการเก็บข้ อมูล รวบรวม และแบ่งปันกันในรูปแบบอื่นๆ ได้ อีกอย่างไร
บ้ าง เพื่อประโยชน์สาหรับรุ่นต่อๆ ไปด้ วย
จิรวุฒ:ิ อยากจะขอให้ ทกุ ท่านปรบมือให้ กบั ตัวเองและกันด้ วยกัน ขอบคุณทุกการนาเสนอ ทุกถ้ อยคาที่พดู กัน
ในกลุม่ มันคือขบวนการเคลื่อนไหว เริ่มจากเล็กๆ อาจจะดูเหมือนว่าผมมีการลาเอียงให้ พื ้นที่ในการนาเสนอกับ
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บางกลุม่ เป็ นพิเศษ ก็เป็ นความจริง เพราะเขาควบรวมกันมา 3-4 ร้ าน อยากจะขอเชิญพี่ก๊วยมาให้ มมุ มอง
หลังจากฟั งการนาเสนอต่างๆ
พฤหัส: สิ่งที่ทกุ ท่านช่วยนาเสนอมา เป็ นแนวทางในการขยับต่อในปี ที่สองของเรา ผมอยากจะแบ่งว่า ใน 5 วง
แรกที่ขึ ้นไป เรื่ องบอร์ ดเกม การสร้ างซอฟต์สกิล การศึกษาเพื่อการเยียวยา PLC ครูผ้ สู งู วัย น่าจะได้ ตงวงเพื
ั้
่อ
พัฒนาต่อในปี หน้ า วันนี ้อาจจะเห็นแนวทางในการพัฒนาต่อ การตังวงในที
้
่นี ้เพื่อทาให้ องค์ความรู้ในหมวด
พัฒนาขึ ้น จะผ่านการทาจริงในห้ องเรี ยนแล้ วขัดเกลาร่วมกันให้ ชดั ขึ ้น ผมคิดว่าเป็ นโมเดลการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาบนความสนใจของวงเราเอง 5 เรื่ องนี ้เป็ นการตอบโจทย์การศึกษาร่วมสมัย เพราะเป็ นปรากฏการณ์
จริง บนความสนใจ บนปั ญหา บน Classroom-bases จริงๆ อาจจะเป็ นเวทีในการพัฒนา เป็ นแนวทางให้ กบั
กลุม่ เรื่ องเหล่านี ้ต่อไปให้ ชดั ขึ ้น แต่ไม่ใช่เฉพาะ 5 เรื่ องนี ้ เพราะในระหว่างทางอาจจะมีการปิ๊ งไอเดียเพิ่มเติมต่อ
ยอดไป ผมคิดว่าในเรื่ องนี ้คลุมอีกหลายๆ เรื่ องที่ซ้อนทับในนัน้ น่าจะเป็ นเวทีพฒ
ั นาต่อของพวกเรา
ส่วนสิ่งที่กลุม่ ที่หกนาเสนอเรื่ อง PLC เป็ นกระบวนการจัดการเพื่อเคลื่อนเรื่ องนี ้ไปให้ เกิดผลสะเทือน
มากยิ่งขึ ้น จะเป็ นแนวทาง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องหัวใจในการพัฒนาครู เทคนิคการระดมทุน โมเดลในการขยาผยผล
การเชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ สิ่งที่เราทามาทังหมด
้
ไม่มีอะไรขัดแย้ งกับเป้าประสงค์ของหลักสูตรแต่
อย่างใด จริงๆ เป็ นเรื่ องเดียวกันเลย แต่เราอาจจะมีรายละอียดต่างออกไป แต่ถ้าเรากลับไปดูมาตรตัวชี ้วัด ผม
คิดว่าสิ่งเหล่านี ้ตอบทังหมด
้
การพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดสมรรถนะในการเรี ยนรู้มากขึ ้น ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ไม่
มีอะไรขัดแย้ ง ตรงกันหมด แต่ผมคิดว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ชดั กว่า เพราะมีกระบวนการชัดเจน ไม่ได้ มี
ลักษณะของคนอื่นคิดให้ แต่ขึ ้นมาจากฐานรากที่เราเป็ นผู้ปฏิบตั ิการจริง
สิ่งที่อาจเป็ นไปได้ อยากให้ มองสองเรื่ อง หนึง่ ภารกิจหน้ าที่ที่จะเขยิบขึ ้นของพวกเรา ผมย ้าอีกครัง้ ว่า
ก่อการครูไม่ใช่โครงการ แต่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ในปี สอง เราจะขยับมาเป็ นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน ปี แรก เราเป็ นผู้เรี ยนก่อน แต่ในปี ที่สอง เราจะทาหน้ าที่ขยายผลแสงเหล่านี ้ให้ กระจายตัว
ออกไปมากขึ ้นได้ อย่างไร ผมเสนอทางเลือกสองระดับบนความเป็ นจริง เพราะการทางานเครื อข่าย เราจะ
เรี ยกร้ องให้ ทกุ คนลุกขึ ้นมาพร้ อมกันไม่ได้ เพราะมีความพร้ อมในชีวิตเรื่ องอื่นๆ อยู่
หนึง่ ในระดับที่จะช่วยขยายผลในโหนด ในพื ้นที่ ในโรงเรี ยนหรื อองค์กรใดๆ อยากให้ เป็ นเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนว่าอย่างน้ อยเราน่าจะขยายผลที่มีสมาชิกที่จะไปก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อีก 10 คน แต่ไม่เอาเชิง
จานวน เอาประเภทที่นกึ ชื่อออกเลยว่าถ้ าคนนี ้ทาสักระยะเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ วไปขยายต่อ จาก
ตัวเลข 50 จะกลายเป็ น 500 จาก 500 จะกลายเป็ น 5,000 คนในสามปี ถ้ าเราชัดในเจตจานงนี ้ อาจจะค่อยๆ
ท้ าทายตัวเองในการขยายแนวคิดนี ้ออกไป เราต้ องชัดเจนว่าเราไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่เรากาลังจะทาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบนี ้ ต้ องดูในภาพใหญ่ แต่ระหว่างทางอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเครื อข่ายอยู่
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สอง ใครที่อยากจะอุทิศ รู้สกึ ว่าเป็ นภารกิจที่โดนใจ ผมเชิญชวนให้ มาเป็ นเทรนเนอร์ ร่วมกันเลย ว่า
อาจจะต้ องยกระดับเทรนเดอะเทรนเนอร์ ร่วมกัน ก่อการครูอาจจะเป็ นคอร์ สฝึ กเพิ่ม ร่วมกับพวกเราที่ไป
นวัตกรรมบางอย่างในพื ้นที่มาช่วยกันพัฒนาร่วมกัน และอาจจะมี certificate ว่าถ้ าเราออกไปในนามเครื อข่าย
เหมือนการประทับตราว่าเราผ่านการฝึ กมาร่วมกัน ต้ องผ่านการฝึ กฝนบางอย่างร่วมกันได้ ซึง่ จะช่วยกันใน
ฐานะการไปขยายโหนด
ปี หน้ า ก่อการครูอาจจะมีทงแบบที
ั้
่มาที่นี่ และแบบที่เรากระจายตัวไปในพื ้นที่ด้วย ซึง่ บางครัง้ คนที่
อยากมาร่วม อาจไม่ได้ พร้ อมมาอยู่ 4-5 โมดูลแบบพวกเรา แต่มาเรี ยนบางครัง้ สนใจบางเครื่ องมือ พวกเราก็
สามารถเชื่อมโยงกับโหนดต่างๆ อย่างที่ขอนแก่นทา ศรี สะเกษกาลังจะทา อาจจะมีโหนดภาคกลาง ภาคใต้ เรา
ก็ชว่ ยกันดึงไปผลัดกันเรี ยน เปลี่ยนกันสอน เป็ นการสร้ างพื ้นที่ฝึกการทางานเป็ นทีมของพวกเรา และยกระดับ
การเป็ นวิทยากรของพวกเราด้ วย ผมคิดว่าใช้ เวลาปี สองปี เราจะเก่งขึ ้น มัน่ ใจขึ ้น ไม่ต้องรอให้ คนจากส่วนกลาง
ไป แต่กระจายตัวไปด้ วยสมรรถนะของมันเอง ภาพแบบนี ้ค่อนข้ างจะชัดว่าเป็ นไปได้
สิ่งที่พวกเราช่วยกันนาเสนอ ค่อนข้ างเป็ นรูปธรรมในการทาให้ เกิดขึ ้นจริงได้ ในปี ที่สอง และยกระดับ
พวกเราขึ ้นมาในบันไดขันที
้ ่สอง เพื่อนๆ รุ่นสองที่เข้ ามาอาจจะผ่านกระบวนการแบบพวกเรา แล้ วค่อยๆ
ยกระดับแบบนี ้ร่วมกันไป เป็ นเวทีในการหล่อเลี ้ยง เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวที่มีร่วมกัน
ผมคิดว่าปี หน้ า พวกคุณครูจะเป็ นทัพหน้ า ส่วนทีมโครงการจะเป็ นทัพหลังในการสนับสนุนให้ สิ่งนี ้เป็ น
รูปธรรม

อธิษฐำน์ : มีไอเดียเพิ่มเติมสาหรับปี หน้ า พอเห็นว่าครูแต่ละคนไปสร้ างนวัตกรรม สร้ างกระบวนการในชันเรี
้ ยน
ตัวเองไว้ หลายอย่าง เราคิดว่าจะมีเวทีเก็บเกี่ยวนวัตกรรม รวบรวมเป็ นเอกสารเผยแพร่ หรื ออัพขึ ้นในระบบ
เพื่อให้ ใครที่ตนั แล้ วคิดไม่ออก มารับพลัง หรื อเห็นแนวทางที่จะเอาไปปรับใช้ อ.เปี๊ ยกกับมะโหนก เขาคิดก่อการ
อีกชันหนึ
้ ง่ เชิญค่ะ
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สิทธิชัย: ขอเชิญชวน เราอยากจะจัดครูวิทย์ปล่อยแสงสักครัง้ ตอนทา Authentic Learning ว่าถ้ าเราทาแยก
สาขาวิชา อาจจะลงลึกขึ ้น ในการใช้ เครื่ องมือบางอย่างกับวิชาที่สอน เช่น สังคม ภาษาไทย แนะแนว มี
เครื่ องมือที่เฉพาะเจาะจง เราเลยจะตังต้
้ นจากสิ่งที่เราถนัด ผมกับมะโหนกเป็ นสายวิทย์ อยากจะทาครูวิทย์
ปล่อยแสงสักหนึง่ งานก่อน ไม่ได้ มีเงิน เป็ นการมารวมกัน เชิญชวนครูวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ หรื อจะชวน
เพื่อนๆ ที่สนิทกันและคิดว่าจะทางานร่ วมกันต่อที่โรงเรี ยนได้ ขอเชิญมาร่วมเรี ยนรู้ ด้วยกัน ลักษณะคล้ ายๆ วง
วิจยั ที่เคยจัดไปแล้ ว วันที่ 22 ธันวาคม 2561
อธิษฐำน์ : ดิฉนั ขอเสนอต่อว่า เราต้ องมีครูสายเวทย์ปล่อยแสงด้ วย ครูสายสังคม ศิลปะ แนะแนว คิดว่าน่า
จะต้ องมีวงให้ กบั ครูสายศิลป์ ด้ วย เรื่ องเวลาค่อยนัดกันอีกที เป็ นไอเดียว่า จะไปช่วยคุณครูเก็บเกี่ยวความรู้
และเรากาลังจะจับมือกับ Inschool ที่เขารวบรวมเครื่ องมืออยูแ่ ล้ วให้ คณ
ุ ครูเข้ ามาแบ่งปันกันบนแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์
พักเบรก
15.20-15.35 น.
อธิษฐำน์ : จะเป็ นช่วงที่เราปิ ดวงร่วมกับ เป็ นการเดินทางร่วมกันอย่างยาวนานเกือบปี แต่เป็ นการเดินทางที่มี
ชีวิตชีวามากๆ เพราะทุกครัง้ ที่ได้ เจอคุณครู เราได้ พลังไปด้ วย มีแรงทางานต่อ
ธนัญธร: ขอเชิญทุกคนเข้ ามาที่วง ไม่ยืนซ้ อนกัน น้ องคิดว่าไม่มีพิธีกรรมไหนจะดีกว่าได้ ยินเสียงเราทุกคน แต่
ขอเป็ นแค่คาคาหนึง่ หรื อวลีหนึง่ ที่แทนเสียงจากหัวใจเราจริงๆ
“ฟิ น, หัวใจ, ขอบคุณครับ, ขอนอบน้ อมทุกท่าน, อบอุน่ , เพื่อน, กาลังใจ, งดงาม, ศรัทธา, กลับไปทา
ต่อ, ส่งพลัง, อิ่ม, สุขใจ, เติมเต็ม, โอบอุ้ม, มิตรภาพ, พบกันใหม่, เกื ้อกูล, กัลยาณมิตร, สมบูรณ์, โอเค,
จุดเริ่มต้ น, รัก, สู้, สายใย, เข้ าใจ, สัมพันธ์, เดี๋ยวเจอกัน, ทาเถิดเกิดผล, ขอบคุณ, ดี, รอยยิ ้ม, สายใน, เติบโต,
ขอบคุณ, ก้ าวต่อไป, ห้ วงน ้า, แล้ วพบกัน, พลังบวก, ก้ าวต่อไปด้ วยกัน, เป็ นไปได้ , สู้ไปด้ วยกัน, สวัสดีครับ, เป็ น
พลัง, ดีใจ, จักรวาลจัดสรร, คิดถึง, มิตรภาพที่ดี, อยูใ่ นใจตลอดไป, เดินทาง, ต่อไป, มองใหม่, เรื่ องราวดีๆ,
พยายาม, รัก, ไม่โดดเดี่ยว, ชุม่ ชื ้น, เต็มเปี่ ยม, มีเวทมนต์, เป็ นเกียรติยิ่งนัก, ผมคือครู, เราจะไม่ทาเรื่ องนี ้คน
เดียวและเดินคนเดียว, ภาคภูมิใจมาก”
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ปิ ดเวที
15.30 น.
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