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บันทกึหลักสูตรแกนน ำครูรุ่นท่ี 1 
โครงกำรก่อกำรครู ครูบันดำลใจ จุดไฟกำรเรียนรู้ 

โมดูล 3.2 “ครูปล่อยแสง” 
วันท่ี 26-28 พฤศจิกำยน 2561  

ณ คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
เวทวัีนแรก (26 พฤศจิกำยน 2561) 
10.00 น. 
เร่ิมเวทช่ีวงเช้ำ 
 

 
 
พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๋วย): สวสัดีครับ ขอต้อนรับคณุครูทกุทา่นเข้าสูโ่มดลูสดุท้ายของโครงการก่อการครู 
เป็นก้าวเดนิท่ียาวนาน แตเ่ป็นก้าวเดนิแหง่ความทรงจ าและประสบการณ์ดีๆ ของพวกเราร่วมกนั ถือวา่ทกุคน
เป็นผู้บกุเบกิรุ่นแรกของโครงการก่อการครู คิดวา่จะเป็นทิศทางและก้าวเดนิส าคญัท่ีจะมีก้าวเดินตอ่ๆ ไป  
 ในโมดลูนี ้สิ่งส าคญัคืออยากให้เป็นพืน้ท่ีของเพ่ือนๆ ของพ่ีน้อง ของกลัยาณมิตรคณุครูทกุคน เพราะ
สิ่งท่ีเราเดนิทางตลอดมาเกือบๆ หนึง่ปี คิดว่ามีบทเรียน มีประสบการณ์ มีความเบิกบาน มีความเจ็บปวด
เหน่ือยทรมานใดๆ ปนอยูม่ากมาย จะส าคญัมาก เรานา่จะได้มีโอกาสใคร่ครวญสะท้อนคดิร่วมกนัว่า สิ่งท่ีเรา
ได้เดนิผา่นมา ได้สร้างการเปล่ียนแปลงอะไร ทัง้ในตวัเราเอง ห้องเรียนของเรา ลกูศษิย์ของเรา หรือวา่ชมุชนท่ี
เกิดขึน้ นอกเหนือจากนัน้ เราก็อยากจะสง่ตอ่ประสบการณ์ท่ีพวกเรามีร่วมกนั รวมทัง้แตล่ะคนอาจจะไปตอ่
ยอดสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกนัในโครงการก่อการครู ไปแลกเปล่ียน ไปสร้างเครือขา่ยเล็กๆ ของตวัเองในการ
ผลกัดนัให้สิ่งเหล่านีก้ว้างไกลออกไป ถ้าเราจะมีโอกาสได้ส่ือสารสิ่งนีก้บัสาธารณะ อาจจะไมใ่ชว่งกว้างมากนกั 
แตผ่มเช่ือว่ามีครูจ านวนไมน้่อยสนใจ และจบัตาดคูวามเคล่ือนไหวของพวกเราอยู่  
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 วนัพรุ่งนี ้จะเป็นวนัท่ีเราเปิดเวที ได้เชิญเพ่ือนๆ นอกจากพวกเราเอง มีผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัพวกเราจ านวนหนึง่ ไมน้่อยทีเดียว และคงจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองการเดินทาง
ของพวกเรากนั และในวนัสดุท้ายอยากจะชวนคิดวางแผนก้าวตอ่ไปของโครงการก่อการครูปีสอง พวกเรารุ่น
บกุเบิกรุ่นแรกอาจจะเขยิบฐานะมาชว่ยกนัสานเครือข่ายให้มีพลงัมากขึน้ตอ่ไป คดิว่าในปีสองจะมีคนสนใจ
ก้าวเดินเข้ามาในชมุชนของเรามากขึน้  
 ในสามวนันีค้อ่นข้างจะเข้มข้นมาก เชิญชวนให้ทกุท่านเป็นเจ้าของเวทีนีร่้วมกนั ช่วยกนัสนบัสนนุวา่
ใครมีแง่มมุ ความสามารถ ความถนดัอะไร มาชว่ยกนัสร้างให้เวทีนีเ้ป็นของพวกเราทกุคน 
 
จิรวุฒ ิพงษ์โสภณ (หนุ่ม): อยากจะชวนคณุครูให้ทบทวนตวัเองดวู่า ท่ีมาก่อการครูโมดลู 3.2 ความรู้สกึของ
เราท่ีได้มาวนันี ้ถ้าเป็นหนึง่ค า หนึง่วลี หรือหนึง่ทา่ จะประมาณไหน  
 
 (แตล่ะคนเช็คอินความรู้สกึท่ีได้มางานในวนันีด้้วยหนึง่ค าหรือหนึง่ทา่)  
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 อยากชวนคณุครูมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึน้ สามวนันี ้เราจะมีกิจกรรมชวนคณุครูท าแทรกเป็นระยะ เผ่ือ
คณุครูจะเอาไปใช้ได้ สิ่งท่ีจะชวนคณุครูท าตอ่ไป เรียกวา่ สวสัดีรอบโลก เชิญทกุคนเดินไปทัว่ๆ สบตาสง่ยิม้
ทกัทายให้กนัหนอ่ย ... ปกตเิราจะสวสัดีครับ สวสัดีคะ่แบบไทย แตเ่ราจะสวสัดีแบบอ่ืนอีก เรามีการสวสัดีแบบ
ไหนในโลกอีกบ้าง ถ้าสวสัดีแบบอเมริกา เราจะเช็คแฮนด์ “ฮลัโล" ถ้าผมบอกวา่สวสัดีแบบอเมริกนั ให้ฮลัโล 
สวสัดีแบบจีน "หนีห่าว" หรือแบบราชวงศ์แมนจ ูท าทา่ปัดแขนเสือ้แล้วคกุเข่าลงเหมือนในภาพยนตร์จีนก าลงั
ภายใน ให้เลือกเอาวา่ท าแบบไหน ถ้าเป็นญ่ีปุ่ น “ไฮ้” เราลองเคล่ือนไปกนัก่อน เวลาเสียงระฆงัดงัขึน้ให้หยดุ 
จบัคู ่แล้วผมจะบอกวา่ให้สวสัดีกนัแบบไหน 
 

 
 
 (จบัคูส่วสัดี) 
 
 4 ชาตยิงัน้อยไป เอาให้ทัว่โลกเลย สวสัดีแบบฝร่ังเศสท าอยา่งไรครับ “กอดกนั” จะชิดกนัแคไ่หน เอา
ตามความสนิทใจกนั สวสัดีแบบอินเดีย “นมสัเต” สวสัดีแบบหมอล าซิ่ง 
 
 (จบัคูส่วสัดีเปล่ียนไปเร่ือยๆ) 
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 ในชว่งเร็วๆ นี ้มีเหตกุารณ์อะไรท่ีท าให้คณุครูยิม้ได้ มีความสขุ อาจเป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ ชวน
แบง่ปันกบัคูข่องเรา 
 
 (จบัคูแ่บง่ปันเหตกุารณ์อะไรท่ีท าให้ยิม้ได้ มีความสขุ – 1 นาที) 
 

 
 
 อยากชวนคณุครูทบทวนชว่งหนึง่เดือนท่ีผา่นมาว่า มีเร่ืองราวอะไรท่ีเป็นไฮไลต์ส าหรับเรา อาจจะเป็น
เร่ืองราวในชัน้เรียนหรือชีวิตของเราท่ีอยากจะบอกเลา่ให้เพ่ือนตรงหน้าได้รับรู้ 
 
 (จบัคูแ่บง่ปันเร่ืองราวท่ีเป็นไฮไลต์ส าหรับเราในชว่งหนึง่เดือนท่ีผา่นมา – 5 นาที) 
 
 อยากชวนคณุครูทบทวนวา่หลงัจากได้ฟังเร่ืองราวของเพ่ือนไปสองโจทย์ เรารู้สึกอย่างไรบ้าง มีอะไร
อยากจะบอกเพื่อนตรงหน้า แล้วสะท้อนบอกความรู้สกึกบัเพ่ือนไป 
 
 (สะท้อนบอกความรู้สึกหลงัจากได้ฟังเร่ืองราวของเพ่ือนไปสองโจทย์ – 3 นาที) 
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 ผมวา่ความรู้สกึข้างในมีหลายอยา่ง แตบ่างอยา่งอาจจะมากกวา่ค าพดู เลยอยากชวนให้แตล่ะคู ่ขยบั
เข้ามาใกล้ๆ กนั ชวนจบัมือกนัแล้วหลบัตาลง  
 เร่ืองราวท่ีเราได้ถ่ายทอดสูก่นัและกนั มีความรู้สกึอะไรท่ีอยากจะบอก ให้ถ่ายทอดความรู้สกึนัน้ผา่น
นิว้มือฝ่ามือของเรา ให้อีกฝ่ายได้รับรู้ความรู้สกึในใจเรา ขอบคณุในความปรารถนาดีซึ่งกนัและกนั  
 จะมีกิจกรรมตอ่ไปท่ีอยากชวนคณุครูทบทวนบางอย่างมากขึน้ จะมีอปุกรณ์กระดาษ เคร่ืองเขียน ชวน
ให้หยิบมาคนละหนึง่แผ่น หาพืน้ท่ีของตวัเอง ชวนกลบัมาอยูก่บัตวัเองสกัครู่  
 หายใจเข้าลกึๆ ผอ่นคลายๆ สบายๆ สิ่งท่ีอยากชวนมาทบทวน คือ ในชว่งหนึง่ปีท่ีผ่านมาของโครงการ
ก่อการครู มีความเปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึน้กบัตวัเราบ้าง ลองพาตวัเองย้อนกลบัไปก่อนท่ีจะเข้าโครงการก่อ
การครู พอได้เข้าก่อการครู เราได้พบเจออะไร เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรในช่วงท่ีผา่นมาบ้าง ... หลงัจากนัน้ เรา
กลบัไปท่ีชัน้เรียนของเรา เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรในชัน้เรียนของเราบ้าง อาจจะอยูใ่นแววตาของเดก็ๆ อยูใ่น
รอยยิม้ อยูใ่นรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัเรากบัลกูศิษย์เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบ้าง เกิดอะไรขึน้ในชัน้เรียน
ของเรา  
 ให้ภาพปรากฏชดัขึน้มาทีละนิด ความเปล่ียนแปลงในตวัเรา น าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในห้องเรียน
อยา่งไรบ้าง ถ้าหากขยายไปไกลกวา่นัน้ หรือความเปล่ียนแปลงอะไรท่ีเกิดขึน้ในชมุชนของเรา ชมุชนเพ่ือนครู 
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ อาจจะในโรงเรียนของเรา หมวดวิชาของเรา หรืออาจจะเป็นเครือขา่ยเพ่ือนครูท่ีเราได้พบเจอ 
หรือลงมือท าบางอยา่ง มีการขบัเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง ในชว่งหนึง่ปีท่ีผา่นมา  
 คณุครูลองทบทวนการเปล่ียนแปลงสามระดบันีน้ะครับ ตัง้แตค่วามเปล่ียนแปลงในตวัเอง ความ
เปล่ียนแปลงในชัน้เรียนของตวัเอง และความเปล่ียนแปลงในชมุชน เพ่ือนร่วมวิชาชีพในชว่งหนึง่ปีท่ีผา่นมา 
อยากเชิญชวนให้คณุครูถ่ายทอดการเปล่ียนแปลงนัน้ อาจจะวาดภาพหรือเขียนถ้อยค า ให้พืน้ท่ีกระดาษ
ตรงหน้าเป็นพืน้ท่ีอิสระของเรา อยากจะถ่ายทอดอะไรอย่างไรบ้าง ... ลองคอ่ยๆ ให้ความรู้สกึนกึคดิล าเลียง
ออกมา ภาพอะไรเป็นภาพแรกๆ ท่ีปรากฏขึน้มา  
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 (แตล่ะคนวาดภาพการเปล่ียนแปลงในตวัเอง ในชัน้เรียนตลอดหนึง่ปีท่ีผา่นมา – 10 นาที) 
 

  
 
 อยากชวนให้คณุครูลองมองดวูา่มีทา่นไหนท่ีเราอยากจะเข้าไปคยุด้วย ชวนจบักลุม่ใหม ่4 คนท่ีเรา
อาจจะไมค่อ่ยได้คยุแตอ่ยากรู้จกัมากขึน้ เอาเร่ืองราวท่ีเขียนไปแบง่ปันกนัและกนั 
 
 (จบักลุม่ 4 คน แบง่ปันเร่ืองราวท่ีเขียน – 25 นาที) 
 

 
 
พักเบรก 
11.10-11.40 น. 
 
จิรวุฒ:ิ ชว่งนีเ้ราจะได้แบง่ปันสิ่งท่ีเราคยุกนัในกลุม่เข้ามาในวงใหญ่ด้วย จะท าให้เราเห็นภาพร่วมกนัถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ตัง้แตม่ิตข้ิางในตวัครูเอง มิตชิัน้เรียน การขบัเคล่ือนกบัเพ่ือนครูและเครือข่ายตา่งๆ ใน
หนึง่ปีท่ีผา่นมา อาจจะเร่ิมจากมิตข้ิางในตวัเองก่อน วา่การเข้ามาร่วมโครงการก่อนการครูท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอะไรในตวัเองบ้าง  
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ผู้เข้ำร่วมชำย: รับฟังมากขึน้ ผมได้ตอนใช้ทกัษะโค้ช แทนท่ีจะฟังแล้วตีความไป กลายเป็นเรารับฟังเขามาก
ขึน้ เพ่ือให้เขาได้ถ่ายทอดบางอยา่งในใจตวัเองออกมา 
 
จิรวุฒ:ิ ใครเป็นคนรับฟังคนอ่ืนได้มากขึน้ครับ (ยกมือ) 
 

  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: แตก่่อนเราเข้าใจวา่เราแครั่บรู้ แตพ่อเข้าโครงการก่อการครู เราเกิดการเรียนรู้ เราเข้าใจผิดมา
ตลอด พอเราเกิดการเรียนรู้ เราจะเปิดการเปล่ียนแปลงตวัเอง โดยหนัมาใคร่ครวญมากขึน้ ยอมลดอตัตาใน
ตวัเองลง เข้าใจคนอ่ืนมากขึน้ 
 
จิรวุฒ:ิ แสดงความเปล่ียนแปลงระหวา่งรับรู้มาเป็นเรียนรู้ คือพอเราเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลงในตวัเอง 
ลดอตัตาบางอยา่งในตวัเอง ใครเห็นด้วยครับ (ยกมือ) 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เหมือนธาตไุฟเข้าแทรก เคร่ืองมือเยอะแยะ สภาพแวดล้อมท่ีเราไปเจอท่ีโรงเรียน ตีกนัหมด
เลย พอชว่งท่ีสอง ตลาดวิชา เราเลือกเรียนทกัษะการโค้ช ท าให้เราเห็นวา่เราต้องปรับสมดลุตวัเองใหม ่ทกัษะนี ้
ชว่ยเราเร่ืองการฟัง แตก่่อนเราคิดวา่เราฟัง แตเ่ราฟังยงัไมล่กึซึง้พอ เลยกลบัมาปรับสมดลุตวัเองข้างในวา่เรา
อยูต่รงไหน ถึงจะฟังและถามได้อยา่งมีพลงั พอตวัเองสงบ เราจะเห็นข้างนอกมีการเคล่ือนไหว แล้วเราจะเห็น
วา่ควรจะไปดกัตรงทิศไหนมากขึน้ ท าให้การท างานของเราง่ายและไมเ่หน่ือย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือก่อนมองแตต่วัเอง เร่ืองอตัตา ไมเ่ปิดใจยอมรับ รับฟัง แตพ่อเร่ิมเข้ามาโครงการ เร่ิมซมึลกึ
วา่เราควรจะเปิดใจ ยอมรับ รับฟังอยา่งมีสติด้วย อีกอยา่งหนึง่คือรักตวัเอง เปิดโอกาสให้ตวัเองท าสิ่งดีๆ หา
ความสขุให้กบัตวัเองด้วย เม่ือเรามีความสขุเราก็จะสอนคนอ่ืนได้อยา่งมีสขุ 
 



หน้า 10 / 98 

ผู้เข้ำร่วมหญิง: สว่นตวัไมไ่ด้รู้วา่ตวัเองเปล่ียนแปลงอย่างไร แตเ่ดก็บอกวา่ท าไมครูไมใ่ช้ไม้เรียว เพราะใช้มา
ตลอด ไมรู้่วา่ตีไปท าไม แตเ่ราเข้าใจวา่การตีจะท าให้เดก็กลวั แล้วเดก็จะอยูใ่นกรอบ ท่ีสดุของการตีคือให้เดก็
นอนคว ่า แล้วตี เพราะเดก็จะเด้งไมไ่ด้ แล้วเดก็จะเจ็บปวด ปรากฏวา่สกัก่อนปิดเทอมกบัเปิดเทอม เดก็ถามวา่
ท าไมอาจารย์ไมมี่ไม้เรียว แล้วเดก็ไมโ่ดดเรียน ตอนเรายงัใช้ไม้เรียว เดก็ก็ยงัโดดเรียน แตพ่อเราเปล่ียนระบบ 
ไมใ่ช้ไมเ่รียว เดก็ไมโ่ดดเรียนและมีความสขุมาก น่ีคือการเปล่ียนแปลงโดยเราไมรู้่วา่เราเปล่ียน แตเ่ดก็เป็นคน
บอก 
 
จิรวุฒ:ิ อยากชวนครูส ารวจวา่อะไรเปล่ียนในตวัครูท่ีท าให้ไมถื่อไม้เรียว 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนท่ีเราถือไม้เข้าไป เขาแคก่ลวั แตไ่มไ่ด้เกรง จริงๆ ความเป็นครูจะมีเลเวล ไมใ่ชเ่พ่ือน ไมว่า่
จะสนิทอยา่งไร แตค่วามเป็นครูกบัเดก็มีขัน้อยูเ่บาๆ แตเ่ราใช้ไม้ในการขัน้เลเวลตรงนัน้ พอเราคอ่ยๆ เปล่ียน 
ไมไ่ด้เปล่ียนปุ๊ บป๊ับ ฉนัยอมรับตวัเอง เป็นคนดี เข้าใจคนอ่ืน เราไมรู้่หรอก แตค่นบอกเราคือเดก็ คือเพ่ือนเรา 
คือคนท่ีอยูใ่กล้เรา เดก็พดูแบบนีเ้ม่ือสอบปลายภาคเดือนท่ีแล้ว จนเดก็ถามเวลาไมไ่ด้สง่การบ้านว่า อาจารย์
ไมตี่หรือคะ เราถึงถามตวัเองวา่ท าไมถึงไมตี่ และมารู้สึกลึกๆ วา่ตอนท่ีเราตีกบัไมตี่ แตใ่ช้ระบบจดัการกบั
กระบวนการจดัการ แตกตา่งกนั เขามีความสขุ จากสิ่งท่ีเดก็เขียนมา เรารู้สึกวา่ท าให้เรามีความสขุมากกว่า 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตัง้แตเ่ดือนมีนาคมจนถึงตอนนี ้หลายๆ คนในก่อการครูบอกวา่แจงเปล่ียนไป แจงเปล่ียนไป
จริงๆ ครัง้แรกมาด้วยน า้ตา ความกดดนั ความเศร้า ความกลวั จนมาถึงครัง้นี ้ไมใ่ชแ่ล้ว เรามีความหวงั เราเห็น
เฉดสีของตวัเองชดัขึน้ เราอยู่ตรงไหน และจะไปอยา่งไรตอ่ สว่นตวัเดก็เอง แจงรู้สกึวา่การเปล่ียนแปลงทัง้ใน
ห้องเรียน ในโรงเรยีน รวมถึงครอบครัวของเขาด้วย แตเ่ป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเราต้องเรียกมาคยุกนัหนอ่ย วา่
เป็นอย่างไรบ้าง แจงเห็นว่าสิ่งท่ีเปล่ียนไปคือ เม่ือเราฟังเสียงเดก็มากขึน้ เดก็ได้พดูความรู้สกึและเป็นตวัเอง
มากขึน้ เขากลบัไปยืนยนัความเป็นตวัตนของเขามากขึน้ในฐานะลกู พอ่แมฟั่งเสียงลกู โมเมนต์ท่ีพอ่ยอมรับฟัง
เขา แล้วเปล่ียนแปลงปเกิดขึน้ 
 อีกเลเวลหนึง่ เหตกุารณ์ลา่สดุท่ีทกุคน bully เดก็คนหนึง่ด้วยการกีดกนัออก แตมี่โมเมนต์ท่ีเด็กคิดได้
วา่ อาจารย์หนอูยากก้าวข้าม หนใูห้อภยัแล้ว ทกุคนพดูโทนนีก้นัหมด ทัง้ท่ีก่อนหน้าทกุคนปิด ทกุคนนินทา ไม่
นา่เช่ือวา่จะเป็นขนาดนัน้ แตพ่อเราท ากิจกรรมกบัเขาเร่ือยๆๆๆ ความเป็นมนษุย์ในตวัเขามนัหลอ่เลีย้งเขาให้
ก้าวข้ามอปุสรรคหลายๆ อย่าง  
 เลยสง่ผลให้เรารู้สกึศรัทธาในตวัเดก็ และท าให้เราตอกย า้วา่ฉนัมาถกูทาง แนะแนวไมใ่ชว่ิธีท่ีต้องไป
โยนวา่เราจะเรียนอะไรถึงไมต่กงาน แตคื่อ 50 นาทีท่ีมีคณุคา่ท่ีท าให้เด็กกลบัมาคยุกบัตวัเองชดัขึน้ เห็นตวัเอง
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ชดัขึน้ เห็นโลกในใจชดัขึน้ และโลกของครูก็ชดัขึน้เชน่กนั แจงอยากจะขอบคณุพ่ีๆ ก่อการครู ลกูศษิย์ทกุคนท่ี
ผา่นเข้ามา และความทรงจ าดีๆ ท่ีอยูร่่วมกนั 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เข้ามาก่อการครูครัง้แรก รู้สกึวา่ทศันคติเราเปล่ียน ความรุนแรงในใจเบาลงมาก ความคดิ 
ความรอบคอบ การปล่อย การวาง การเห็นอกเห็นใจเกิดขึน้ตัง้แตช่ัว่โมงแรก พอกลบัไปเหยียบโรงเรียนหนึง่
ชัว่โมง ผู้บริหารเรียกพบวา่ มีอะไรจะอธิบายไหม ณ จดุนัน้ ถ้าไมผ่า่นจากโครงการไป ไมรู้่วา่อารมณ์ของเราจะ
อยูจ่ดุไหน คงจะแตกเป็นเส่ียงๆ แตด้่วยว่าเรานิ่ง รอบคอบ พดูเบาๆ พดูคอ่ยๆ ก็เลยก้าวออกจากห้องด้วย
รอยยิม้ หน้าบาน และสิ่งท่ีท าให้เปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ คือเกิดรอยยิม้ในใจของเราเองสูห้่องเรียนของตวัเอง 
เดก็กล้าเข้ามา แตก่่อนเขาจะเรียกห้องพยาบาลว่าห้องพยาบาท เด็กจะไมก่ล้าเข้า เขาจะมาคยุกบัเรามากขึน้ 
เวลาเราสอนแล้วยิม้ เขาจะยิม้โต้ตอบมา ให้เดก็เขียนข้อความมา รู้สกึดีใจ อุน่ใจ มีก าลงัใจ จากท่ีจะลาออก
จากความเป็นครูแล้ว อยูไ่มไ่หว รับไมไ่ด้ พอได้ตรงนีม้า ท าให้เรารู้สกึเบาลง บางครัง้อธิบายไมไ่ด้ บางคนบอก
วา่เธอชอบไปอบรมหรือ เขามกัจะชอบพดูอยา่งนี ้แตเ่ราโอเค เราปรับสมดลุในร่างกายแล้ว ทกุวนันีเ้รา
กลายเป็นคนมีความสขุท่ีสดุในโรงเรียน 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ก่อนหน้านีมี้ปัญหากบัการนอนคว ่าตี แตท่ี่โรงเรียนจะท าเป็นตวัวี ปิดห้องพกัครูท าโทษ เรามี
ปัญหากบัเร่ืองการดแูลเดก็อยา่งนี ้มนัไปขดัแย้งกบัสิ่งท่ีเขาเคยท ามาตลอด คิดอีกแบบหนึง่ พอเขารู้วา่เราไม่
ชอบ เขาก็จะท าให้เราเห็น เลยเกิดความอดึอดัใจจนอยากจะลาออกจากการเป็นครู เพราะเขาบอกวา่ถ้าไมตี่
เดก็ อยา่เรียกตวัเองว่าเป็นครู เลยไมก่ล้าเรียกตวัเองวา่ครูมา 4 เดือน จนคดิวา่จะออกแล้ว ถามตวัเองบอ่ยมาก 
แตบ่งัเอิญมาเจอก่อการครู เร่ิมเปล่ียนตัง้แตค่รัง้แรกท่ีเข้ามา วา่มีคนคิดแบบนีเ้หรอ มีคนเข้าใจท่ีเราพดูหรือ มี
คนฟังเราหรือ เราเลยรู้สึกมีเพ่ือน แล้วเพ่ือนดงึเราไปสู่กระบวนการตา่งๆ เราได้เรียนรู้และน าไปใช้  
 เม่ือก่อนเหมือนเป็นคนดงึดดูแตปั่ญหา มองเห็นแตปั่ญหา แตต่อนนีรู้้สกึว่าสิ่งท่ีเปล่ียนข้างในเลยคือ 
ยิม้ได้ทกุวนัท่ีเจอเดก็ เช่ือวา่ทกุคนก็เป็น เดก็เข้ามากอดเราได้ ถามเราได้ว่าครูวนันีจ้ะพาเลน่อะไร เดก็เข้ามา
ปรึกษาชีวิตครอบครัว แม้แตเ่ร่ืองร้ายๆ ในชีวิตครอบครัวท่ีเขาไมก่ล้าครูกบัใคร ไมก่ล้าจะไปปรึกษาใคร เด็ก
ห้องอ่ืนๆ มาเกาะประตดูวูา่เราท ากิจกรรมอะไร เดก็ไมอ่ยากกลบับ้าน เป็นความสขุของคนเป็นครู สิ่งท่ีเปล่ียน
ภายในคือใจเราเย็น ใจเรานิ่ง แตเ่ข้มแข็ง ขอบคณุเพื่อนๆ ท่ีอยูข้่างหลงัแล้วดนัเราไปข้างหน้า ขอบคณุการ
ระบาย ทกุๆ ครัง้ท่ีมาก่อการครู ทกุคนจะบอกวา่หน้าเราดีขึน้ ยิม้มากขึน้ และเราคิดว่าใช ่ฉนัมีความสขุจริงๆ 
ขอบคณุทกุคนคะ่ 
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พฤหัส: ได้ฟัง reflection ของทกุคนแล้วนา่สนใจมาก ทกุคนพดูถึงผลท่ีเกิดขึน้ ผมเช่ือวา่ทกุคนมีการ
เปล่ียนแปลงจริงมากน้อยแตกตา่งกนัไป สิ่งท่ีเราพดูมาเป็นประสบการณ์สว่นตวั แตอ่ยากจะกระเถิบไปอีกนิด
หนึง่ อยากให้ชว่ยกนัมองในฐานะเราผา่นกระบวนการมา 3-4 โมดลูแล้ว อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนัน้ ก่อการครูท าอะไรให้ มีอะไรท่ีเป็นหวัใจส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี ้เพราะจะเป็น
ตวัชีว้ดัหลกัท่ีเราจะเอาไปขยายตอ่ในปีท่ีสอง อะไรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ชว่ยแบง่ปัน
มาด้วย เพราะเราจะต้องเก็บสิ่งนีเ้อาไปท ากบัรุ่น เพราะเป็นหวัใจส าคญัมากในการสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบั
คณุครู  
 
จิรวุฒ:ิ อะไรคือปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี ้

 

  
 

ผู้เข้ำร่วมชำย: ตอบค าถามพ่ีก๊วยนะครับ ถ้าใครเคยฟังผม reflection ในวง จะรู้วา่ผมตัง้ใจมาก่อการครูมากๆ 
แม้ผมจะเป็นครูพิเศษ แตผ่มถามทีมงานก่อนวา่ ผมเป็นครูในโรงเรียงมธัยม แตไ่มไ่ด้เป็นครูในระบบ สมคัรได้
ไหม ทีมงานบอกวา่สง่ใบสมคัรมาดกู่อน จนได้มาเข้าร่วมก่อการครูโมดลู 1 ผมคดิว่าปัจจยัท่ีอยากจะ
เปล่ียนแปลงในห้องเรียนมีสองอยา่ง เร่ืองแรก เม่ือครูท่ีสอนหน้าห้องเปล่ียน นกัเรียนจะเปล่ียนตาม เป็นโจทย์
ส าคญัเลย หลงัจากผมดสูารคดีของญ่ีปุ่ นเร่ือง Children Full of Life ผมคดิเลยว่าผมจะท า Happy 
Classroom ของผมเหมือนกนั  
 อีกปัญหาหนึง่คือ เราคิดวา่การประเมินผลท่ีใช้ข้อสอบ ได้ผลหรือเปล่า แล้วตอนเรียนเจอโมดลูสาม ท่ี
มีการสาธิตการสอนทัว่ๆ ไป เรียนแบบ passive แล้วนัง่วดัผลด้วยข้อสอบ คนไมเ่ข้าใจตอบถกูหมด 5 ข้อ รู้เลย
วา่ ไมใ่ชท่างวา่จะวดัเด็กเก่งหรือไมเ่ก่ง ผมเลยไปเปล่ียนวิธีการสอนในห้องเรียน แล้วถามเดก็หลงัจากผา่นไป
คร่ึงเทอมว่า ครูถามจริงๆ เอาตรงๆ เลย ใครคิดวา่ครูเปล่ียนไปบ้าง ทกุห้องยกมือเกินคร่ึงห้อง แม้แตต่อน
กระบวนการสอนเอง ปกตผิมจะมีการ reflection อยูแ่ล้ว I like I learn I wonder ในแตล่ะคาบ พอคร่ึงเทอม
กบัท้ายเทอม มี reflection อยา่งอิสระอยา่งละครัง้ บางคน reflection วา่สมกบั Happy Classroom จริงๆ บาง
คนอยูก่บัครูคนอ่ืน ไมเ่รียนเลย ถ้าไมห่ลบัก็คยุ แตพ่อเป็นคาบของเรา จะคิดวา่วนันีค้รูจะเอาของอะไรมาเลน่ 
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แตส่ว่นตวัผมชอบท่ีเดก็สะท้อนวา่ ชอบการสอนของครูท่ีวางแผนมาวา่วนันีจ้ะสอนแคเ่ร่ืองนี ้จะเอากิจกรรม
อะไรมา คือครูจะเป๊ะๆ กบักิจกรรมท่ีใช้ แตผ่มไมเ่คยบอกเดก็วา่ ผมไมเ่คยวางแผน แค ่reflection คาบนี ้แล้ว
คาบหน้าจะคิดว่าถ้าเดก็สะท้อนแบบนีม้า ผมจะเอาอะไรไปใช้ แตล่ะห้องจะเรียนไมเ่หมือนกนั บางวนัเรียนเช้า 
บางวนัเรียนบา่ยซึง่เดก็หลบักนัคร่ึงห้อง ถ้าเป็นแตก่่อน ผมไมส่นใจ หลบัก็หลบัไป ผมก็สอนตามท่ีตัง้ใจ แต่
ตอนนี ้ผมยอมเสียเวลา 20 นาที ท ากิจกรรมท่ีสนกุท่ีได้จากก่อการครู หรือครูกล้าแสดง  
 หลายๆ คนชอบบอกวา่ ท ากิจกรรมในห้องเรียนแล้วสอนไมท่นั เพราะปกตสิอนไมท่นัอยูแ่ล้ว แตแ่ปลก
ท่ีวา่เนือ้หาเทา่เดมิ ผมสอนเหมือนเดมิ แตถ้่าคณุใสเ่นือ้หาไปร้อย แล้วเดก็ไมเ่อาเนือ้หาท่ีสอน เดก็ก็ไมไ่ด้อะไร
เลย แตถ้่าเอากิจกรรมไปใช้ แตส่อนคอนเซปต์หลกัๆ ของเนือ้หา ตอ่ให้เด็กได้ 30 ก็ยงัมากกวา่ศนูย์เหมือนแบบ
แรก ถามวา่จะเอาแบบไหน  
 ทกุสิ่งท่ีผมสอนไป เดก็สะท้อนวา่ เขากล้าพดูกล้าแสดงออกมากขึน้ สว่นเร่ืองความคิด เขาคดิเป็น
ระบบมากขึน้ รู้จกัคิดวิเคราะห์มากขึน้ แล้วเห็นด้วยพฤตกิรรมเลยวา่เวลามีกิจกรรม เขากล้าออกมาเล่น ผมเอง
ก่อนมาก่อการครูก็ไมใ่ชค่นถือไมค์พดูได้แบบนี ้หวัเราะขนาดนี ้เพราะปกตจิะเป็นครูอีกบคุลิกหนึง่ แตก่ารเข้า
โครงการก่อการครูท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัเอง ผมเปล่ียนเพราะผมต้องการให้ชัน้เรียนของผมเปล่ียน
เหมือนกนั 
 
จิรวุฒ:ิ อยากถามวา่อะไรในก่อการครูท่ีเข้ามาท าให้พ่ีเปล่ียน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมจบวิทยาศาสตร์ ไมไ่ด้จบครุศาสตร์หรือศกึษาศาสตร์ กรอบวิธีการสอน แผนการสอน ผมไม่
คอ่ยได้ท า ผมจะรู้แคว่่าผมอยากให้เดก็รู้อะไร แล้วค าถามของผมจะเป็นการคิดวิเคราะห์ เช่ือมโยงกบั
ชีวิตประจ าวนั พอมาเจอโมดลูสอง ตลาดวิชา ผมเร่ิมด้วยสองวิชาท่ีสนใจก่อนเลยคือ เวทมนต์คาถากบัการ
เรียนรู้ท่ีเป่ียมไปด้วยความหมาย พอจบคอร์สผมรู้ตวัเลยวา่เปล่ียน อาจจะไมไ่ด้เปล่ียนไปเยอะ แตก่่อการครู
เป็นการย า้วา่แนวทางท่ีผมท ามา 4 ปี ถกูแล้ว จากแตท่ี่ก่อนคณุลองผิดลองถกูด้วยตวัเอง  
 อยา่งคอร์สเวทมนต์คาถา สิ่งหนึง่ท่ีผมได้คือความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
มากในการควบคมุชัน้เรียน รวมถึงการเรียนการสอนด้วย และคอร์สครูกล้าแสดง เหมือนฐานกาย หลายคนไม่
เช่ือเลยวา่ผมจะเรียนครูกล้าแสดง เพราะผมไมใ่ชฐ่านกาย หรือตอนเรียนวิจยัชัน้เรียนกบัอาจารย์เป๊ียก ผมถาม
อาจารย์วา่สมมตุิท่ีท ามาทัง้หมด เราเป็นใคร เราให้คณุคา่กบัอะไร เราจะพฒันาตวัเองได้บ้างอย่างไร สดุท้าย
ไมไ่ด้ท าเป็นเปเปอร์ออกมา วตัถปุระสงค์จริงๆ คืออะไรครับ อาจารย์ตอบมาประโยคหนึง่คือท าให้เราเป็นครูท่ีดี
ขึน้ วิจยัชัน้เรียนไมไ่ด้เอาไปท าผลงาน แคเ่ราท าเพ่ือสดุท้ายการท่ีชัน้เรียนเราเปล่ียน คือเราเป็นครูท่ีสอนได้ดี
ขึน้ๆ เร่ือยๆ 
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จิรวุฒ:ิ ผมเข้าใจว่าสิ่งท่ีคณุครูเจอในก่อการครูคือ กระบวนการท่ีช่วยให้เราส ารวจตวัเอง มีกิจกรรมบางอย่างท่ี
ท าให้ครูฉกุคิดทบทวนตวัเอง มีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายให้คณุครูหยิบจบัมาใช้จนเกิดการเปล่ียนแปลงตวัเอง ท า
ให้เกิดความยืดหยุน่ในการจดัการชัน้เรียนมากขึน้ ใสใ่จในการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนมากขึน้ และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนท่ีแข็งแรง 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมคดิวา่ตวัหลกัสตูรของก่อการครู ถ้าเราไปอบรมทัว่ไป ส่วนใหญ่เขาจะให้แคเ่นือ้หาหรือ
เทคนิค แตก่่อการครู ปัจจยัคือมีการให้กลบัมาส ารวจตวัเอง ผมชอบหลกัสตูรแรก ท่ีมาเขยา่ตวัครู วา่เรามี
ความเช่ืออย่างไร มีทศันคติอยา่งไร ใช้อ านาจแบบไหน หรือตวัตนความเป็นมนษุย์คืออะไร พอเขยา่แล้ว เรา
เร่ิมงงวา่คณุคา่ของความเป็นครู เราเช่ือแบบนีอ้าจไมส่มัมาทิฏฐิก็ได้ แตก่ารเขย่าท าให้เราเห็นวา่คณุคา่ความ
เป็นครูในมิตใิหมห่รือในยคุปัจจบุนัไมใ่ชแ่บบเก่าท่ีเราถกูสร้างมาวา่ครูต้องเป็นแมพ่ิมพ์แล้ว ซึง่ไมผ่ิดถ้าครูจะ
เช่ือวา่ยงัเป็นแมพ่ิมพ์อยู ่แตว่ิธีคดิแบบเราไมใ่ชอ่ยา่งนัน้แล้ว ไมมี่ผิดถกู แตท่กุคนได้ส ารวจวา่เราให้คณุคา่
ความเป็นครูแบบไหน น่ีเป็นหวัใจส าคญั 
 แล้วตลาดวิชา สะท้อนวา่เราให้คณุคา่แบบไหน เราก็จะเลือกเรียนวิชาท่ีเราให้คณุคา่ ท้ายท่ีสดุคือการ
กลบัมาเจอกนัเร่ือยๆ มาเขย่ากนัตอ่วา่ เราเช่ือและเอาไปท าจริง ยงัตอบโจทย์เราอยูไ่หม หรือสนบัสนนุคณุคา่ท่ี
เราเช่ืออยูไ่หม ผมวา่กระบวนการหลกัสตูรร้อยเรียง ท าให้เราเห็นการเปล่ียนแปลงของเพ่ือนและตวัเองได้ชดั 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ตอนโมดลูแรก ท าให้ครูรู้จกับทบาทของครู การเข้าใจความเป็นมนษุย์ในตวัครูก่อน เพ่ือจะเข้า
ใจความเป็นมนษุย์ในตวัเดก็ด้วย ผมคิดวา่ทกุการอบรมจะไมเ่จอ สอง การจดัการพืน้ท่ีแบบครูกล้าสอน ไมมี่
อ านาจอะไร วิธีการนีเ้ป็นสิ่งท่ีได้รับหลกัๆ เลย เพราะตอนสอนเราก็ยงัคงใช้อ านาจ แตต่อนหลงัเราได้เรียนรู้จาก
การสงัเกต มาท าให้เราลดอ านาจลง สดุท้ายพอเราได้ลองผิดลองถกูไป พอเรามาได้เข้าโมดลูแรก มีการทบทวน 
การทดลองท าแล้ว รับฟัง และถอดบทเรียนกนั นอกจากการท าความเข้าใจบทบาทความเป็นครูแล้ว ในโมดลู
สอง ตลาดวิชา แตล่ะคนเลือกแล้ว โครงการยงัมีการตดิตามผลเสมอ ท าให้เกิดความตอ่เน่ือง ผมเช่ือวา่หลาย
ทา่นผา่นการอบรมมามาก แตมี่ก่ีโครงการท่ีตอ่เน่ือง แล้วมานัง่คยุกนั ถ้าเราจะท าอะไรกบัเด็กหรือครู ต้องมี
ความตอ่เน่ืองวา่มีผลเปล่ียนแปลงอยา่งนี ้อาจจะดีหรือไมดี่ แตเ่ปล่ียนแปลงแล้วมาถกกนั 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จริงๆ พวกเราคณุครูชาวก่อการครู มีคณุสายบริหารมาร่วมหลายทา่น เทา่ท่ีฟังคณุครูหลาย
ทา่นแล้ว เรามาเกิดการเปล่ียนแปลงของเรา แตพ่อเรากลบัไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดมิๆ บรรยากาศเดมิๆ เราอยู่
กนัอย่างไร อยากฟังเสียงผู้บริหารสองทา่นท่ีอยูก่บัเรามาแตเ่ร่ิมต้น วา่จากการมาสมัผสัคณุครูท่ีก าลงัน าไปสู่
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การเปล่ียนแปลงห้องเรียน จดุเล็กๆ ของการเปล่ียนแปลงการศกึษา แล้วเราทกุคนบาดเจ็บจากผู้บริหารท่ีไมอ่ยู่
ตรงนี ้ถ้าผู้บริหารมาอยูก่บัเราแล้ว ผู้บริหารรู้สึกอยา่งไรกบัสิ่งท่ีพวกเราก าลงัจะท าบ้าง 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ย้อนไปเม่ือวนัศกุร์ท่ีผ่านมา รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธิการลงไปดโูรงเรียน มอบ
นโยบายให้กบัโรงเรียนของผม กระบวนการก่อการครูท าให้ผมกล้าบางอยา่ง เป็นโรงเรียนเดียวของประเทศท่ี
ประกาศตวัวา่เป็นโรงเรียนน าร่องตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา หมายความว่าผมเปิดให้ภาคเอกชน ภาค
มหาวิทยาลยั มาแทรกแซงการบริหารจดัการโรงเรียนของผม รัฐมนตรีเลยลงไปดวูา่เป็นอยา่งไร วนันีมี้
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ สง่อาจารย์ สง่นกัศกึษามาร่วมออกบธูด้วย  
 จริงๆ แล้วผมกลวันะ ไมใ่ชไ่มก่ลวั ดงึเอกชน ดงึมหาวิทยาลยัเข้ามา ครูไมเ่อาเลยนะครับท่ีจะให้ภาค
ประชาสงัคมเข้ามาในห้องเรียน เปล่ียน ผอ.ดีกวา่ ชดัเลย แตผ่มบอกวา่ผมบริหารมานาน ผมใช้การลองผิดลอง
ถกูมาเยอะ ผมอยู่ 6 ปีแล้ว ไมใ่ชปี่เดียวแล้วท าบางอยา่งเลย ไมไ่หวแล้วต้องสร้างการเปล่ียนแปลง  
 โมดลูสอง ผมเข้าคอร์สการโค้ช จบแล้วผมไปท าท่ีโรงเรียนเลย ผมชวนคณุครูมานัง่คยุ ถามว่าโรงเรียน
มีท่ีปัญหาอะไร คณุครูเป็นท่ีปรึกษานะ ผอ.นัน่แหละตวัปัญหา ผมหนกักวา่เพ่ือนเลย เราเป็นตวักลาง ปัญหา
ยาเสพตดิ เราเป็นผู้บริหารแก้ไมไ่ด้ เพราะเป็นปัญหาระดบัชาติ ผมต้องท าอะไรอีกหลายอย่าง  
 สว่นในมมุ ผอ.จะมองตา่งกนัอยูแ่ล้ว ผอ.จะมองภาพใหญ่ ทัง้องค์กร เราเป็นครูผู้สอน เราจะมีสเกลคือ
ห้องเรียนแหง่ความสขุ พอ ผอ.คิดบางอย่าง มีปัจจยัอ่ืนท่ีเข้ามาแล้วเราอาจจะไมเ่ข้าใจ แตผ่มเช่ือวา่ถ้าเราได้
สมัผสั เปิดใจกนัแบบนี ้อยา่ว่าแต ่ผอ.กบัครูเลย ชมุชน ผู้ปกครองก็เข้าใจ ทกุคนพร้อมจะเรียนรู้ แตต้่องมี
กระบวนการ แล้วเปิดพืน้ท่ีให้เกิดการรับฟังกนั ถ้าเอกชนมาอยู่ด้วย ผู้ปกครอง มหาวิทยาลยัมาอยู่ด้วย แล้วนัง่
คยุกนัแบบนี ้ปัญหาท่ีผมเคยเจอแก้ไขได้หมด ไมมี่เงินเอกชนก็นัง่อยู่ ไมมี่เวลามากพอผู้ปกครองก็พร้อมจะ
แบง่ปัน ถ้าโรงเรียนเป็นแบบนีท้ัง้ระบบ เราก็เปล่ียนการศกึษาได้ในเร็ววนั และผมเช่ือวา่เคร่ืองมือท่ีเราติดตัง้ 
ถ้าเราไปท าถึงห้องเรียนแล้ว ขอให้แบง่ปันไปถึงผู้ปกครอง  
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 มีคนมาเลา่ให้ฟังวา่ เดก็จบ ป.6 ไป สง่มอบให้กบั ม.1 ภาวะผู้น าบางอยา่งท่ีติดตัง้อาจจะไมส่มบรูณ์ 
ทา่นก็พยายามปรับเปล่ียนบางอยา่ง การแบง่ปันไปถึงผู้ปกครอง เป็นตวัท่ีท าให้เราสร้างการเปล่ียนแปลงได้
สมเกียรตภิมูิของครู ทกัษะท่ีได้จากโครงการก่อการครู พ่ีน้องทกุคนนา่จะแบง่ปัน และอยา่ลืมฝึกท ากบัผู้บริหาร 
เพราะเขานัง่หวัโต๊ะ คิดวา่สนามพลงัเราต้องอาศยัท่ีเรียนมาไปใช้ สดุท้ายเช่ือมัน่วา่เราจะสร้างการเปล่ียนแปลง
ในวงการศกึษาในเร็ววนั 
 
พฤหัส: ตอนสมคัรมา มาร่วมตลอดไหมครับ  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมมาตามเวลา และเลิกพร้อมกบัเพ่ือน 
 
พฤหัส: ผอ.อ่ืนจะไมใ่ชแ่บบนี ้
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พดูตรงๆ ผมเป็น ผอ.มานาน ผมเป็นครูใหญ่มาตัง้แตอ่าย ุ28 ปี ผมอยูใ่นเกาะพงนั ผมต้อง
เดนิทางสองชัว่โมงคร่ึงเพ่ือไปท างาน และมีโอกาสท างานของมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม ผมเห็น
คณุคา่ของการเสียสละไปชว่ยโรงเรียนอ่ืนในท่ีหา่งไกล จนได้รับการคดัเลือกให้ท างานด้านไอซีที ผมถนดัเร่ือง
นวตักรรม พอมาอยู่โรงเรียนใหม ่ก็ถกูท าโรงเรียนดาวจรัสแสง โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนในฝัน 
 มีจดุหนึง่ท่ีผมมีลกูแฝดสามคน ลกูผมอยู ่ป.6 แล้ว ผมต้องท าบางอยา่งท่ีเป็นจดุเปล่ียนของชีวิต ปีหน้า 
ลกูผมอยู ่ม.1 ถ้าลกูผมอยูส่ามโรงเรียน ชีวิตผมป่ันป่วน ผมต้องจดัการชีวิตการท างาน เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในครอบครัว ผมเลยต้องเตรียมบางอยา่ง ทกัษะท่ีได้ ผมเอาไปใช้กบัลกูกบัภรรยา ผมท าทัง้ระบบ 
เข้าสูส่มดลุกบัชีวิต มาแล้วต้องใช้ให้คุ้มคา่ท่ีสดุ เพราะไปใช้ท่ีท างาน ท่ีครอบครัว รับฟังทกุคนท่ีพดู แล้วบนัทกึ 
แอบไปดตูามบล็อกท่ีเราเผยแพร่ตา่งๆ พยายามจะเรียนรู้ แตมี่เง่ือนเวลาอยู ่ 
  
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เป็นรองผู้อ านวยการนะคะ ถ้าคณุครูท่ีโรงเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงแบบพวกเราทกุคน จะถือ
วา่เป็นองค์กรท่ีท้าทายครูได้ตลอดเวลา ถ้าห้องเรียนท่ีท้าทายและตื่นเต้นนิดๆ จะสนกุแคไ่หน แตส่ิ่งหนึง่ท่ีรู้สกึ
ตัง้แตเ่ข้ามาโมดลูแรก ในมมุท่ีเราไมไ่ด้มองคือความเป็นมนษุย์ของเรา มีห้องหนึง่ท่ีให้คณุครูระดมวา่สิ่งท่ีครู
กลวัท่ีสดุคืออะไร ครูไมไ่ด้กลวัผู้บริหารนะคะ แตค่รูกลวัการไมย่อมรับกนัเองของครู ท าให้เราต้องชว่ยครู
อยา่งไร  
 การไปอยูฝ่ั่งตรงข้ามกบั ผอ.ไมใ่ชแ่ล้ว ต้องชว่ยเขา ด้วยความท่ีเราเป็นรอง เป็นคนจะชว่ยเขากบัผอ.
หรืออ านาจข้างบนให้มาจนูกนั ท าให้ท างานตรงนีไ้ด้สนกุขึน้ มีลีลามีจงัหวะท่ีท าให้เราเต้นระบ ากนัทกุวนั วง
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แบบนีท้ าให้หล่อเลีย้งเราก่อน ให้เรามีความสขุก่อน อยากเห็นเดก็ยิม้ เราต้องท าให้ครูยิม้ก่อน แล้วจะท าให้ครู
ยิม้เราต้องยิม้ให้ครูก่อน จะท าอยา่งไรให้เราเห็นคณุคา่และยิม้ให้คนอ่ืน ก็เตมิอะไรให้ตวัเองเยอะๆ เบกิบาน มี
พลงั การจะชวนให้เขาท าโน่นน่ีนัน่ จนไมม่องครูวา่จริงๆ ครูก็เป็นมนษุย์ เขามีภาระหน้างานและครอบครัว 
 คณุครูคนหนึง่ในโรงเรียน เรารู้สกึวา่เขาไมไ่ด้อยู่กบัเดก็จริง เวลาสอนก็หยิบโทรศพัท์ แล้วให้เด็ก
ท างาน เกิดอะไรขึน้ เราจะไปโฟกสัท่ีตวัเขามาก คยุเร่ืองการใช้เทคโนโลยี ชว่ยให้เขาอยูก่บัเดก็จริงๆ วนัหนึง่ 
เขามาหาแล้วบอกเร่ืองราวความทกุข์ของเขา เขามีความทกุข์กบัครอบครัว เราฟังแล้วเข้าใจเขามาก เพราะเรา
ผา่นความทกุข์เร่ืองครอบครัว เร่ืองความรักมาก่อน เรารู้สกึวา่ท าบาปกบัเขามาก ก่อนหน้านัน้ เราไมไ่ด้ฟังเขา
จริงๆ หลงัจากนัน้ ไมรู้่ว่าเขาเปล่ียนไหม แตเ่รามองเขาเปล่ียนไป เขายงัหยิบโทรศพัท์เหมือนเดมิ แตเ่ราไมไ่ป
โฟกสัเขา เพราะเรารู้วา่เขามีเร่ืองราวบางอย่าง แตเ่ราชว่ยให้เขาไมต้่องกงัวลกบัเรา ท าให้เรายอมรับเขามากขึน้ 
ท าไมฉนัไปแบกเธอตัง้นาน เราไมว่างเขาลงไป จงัหวะนีเ้ราวางก็ปล่อยตรงนี ้ท าให้เรามีเวลาไปท าอยา่งอ่ืน ไป
เตมิให้เพ่ือนๆ เตมิให้กบัเดก็ๆ  
 การมีก่อการครู ท าให้เราท างานกบัโรงเรียนสองระบบ เราเป็นคนในระบบก็จริง แตเ่ราท านอกระบบได้ 
ท าแบบคูข่นานไปได้นะ การประชมุไมจ่ าเป็นต้องจดัการงานลอจิสติกอย่างเดียว เราจดัแบบนีไ้ด้เพิ่มอีก ขึน้อยู่
กบัวา่เราได้มารู้กระบวนการบางอย่าง แล้วเอากลบัไปท า แล้วมาเลา่ให้เพ่ือนฟัง ท าให้รู้สกึภาคภมูิใจในตวัเอง 
มาปลอ่ยพลงั มารับพลงั วงแบบนีจ้งึเป็นวงท่ีหล่อเลีย้งกนัมากๆ อยากเลา่อีก แตจ่บดีกวา่ 
 
จิรวุฒ:ิ รู้สกึอ่ิมอกอ่ิมใจมาก ภาคเช้าเราเอาไว้ประมาณนีก้่อน ภาคบา่ยเราจะมารวมกนัแล้วซกัซ้อมความ
เข้าใจงานวนัพรุ่งนี ้
 
พักเที่ยง 
12.40-13.40 น. 
 
พฤหัส: ผมอยากจะชีแ้จงวา่ เวทีนีน้อกจาก reflection ท่ีพวกเราได้ชว่ยกนัเสนอมมุมองไปแล้วเม่ือเช้า ผมคิด
วา่ได้ reflection ท่ีลกึซึง้และเป็นจริงนา่สนใจมาก บทเรียนเหลา่นีเ้ราจะได้น าไปขยบัตอ่ในปีท่ีสอง ซึง่
รายละเอียดคยุกนัในวนัสดุท้ายของเวิร์กช็อป สว่นวนัพรุ่งนีจ้ะเป็นไฮไลต์ส าคญัมากๆ คือเราจะได้โชว์ของ 
แลกเปล่ียนวา่ท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกนัไปเป็นอย่างไร นอกจากจะได้แบง่ปันกบัพวกเราแล้ว ยงัมีเพ่ือนๆ อีกจ านวน
ไมน้่อยท่ีสมคัรมาร่วมเรียนรู้กบัเราด้วย ถือวา่ได้แบง่ปันบทเรียน ไมอ่ยากให้ถึงกบัเกร็งหรือกงัวลเกินไป พวก
เราทกุคนท าได้เพราะแบง่ปันจากประสบการณ์ตรงของพวกเรา แตก่่อนท่ีพวกเราจะแยกย้ายกนัไปท างานชว่ง
บา่ยและชว่งเย็น และแบง่กนัรับผิดชอบเวทีในฐานะเจ้าของงานร่วม อยากเลา่วา่พรุ่งนีจ้ะเกิดอะไรขึน้ 
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อธิษฐำน์ คงทรัพย์ (เป้ิล): วนันีจ้ะปลอ่ยยาวเลย ส าหรับคณุครูท่ีจะต้องเตรียมบอร์ดนิทรรศการและเตรียม
เวิร์กช็อป จะมีโอกาสไปดท่ีูห้องและเตรยีมตวักนั สว่นครูท่ีจะขึน้เวทีพดูประมาณ 5 ท่าน จะได้มาซ้อมพดู 
เหมือนเป็นตวัแทนเสียงของพวกเรา จริงๆ อยากให้ทกุคนได้พดู แตเ่วลาไมพ่อ  
 วนัพรุ่งนี ้งานจริงๆ จะเร่ิมงานประมาณ 9 โมง อ.อนชุาติกลา่วต้อนรับ แล้วจะเป็นเวที ED Talk เชิญ
คณุครู 5 ทา่นพดูคนละ 7 นาที มีคนมาจากหลากหลายท่ี มีผอ.โรงเรียน ศกึษานิเทศก์ คนจาก สพฐ. และเชิญ
ผู้คนท่ีไปเจอในกระทรวงจ านวนหนึง่มา มีนกัเรียนนกัศกึษารวมถึงคณุครูท่ีสนใจมาประมาณ 150 คน  
 หลงัเบรก จะเชิญคณุครูเข้าห้องเวิร์กช็อปตามความสนใจได้เลย 4 ห้อง จบจากเวิร์กช็อป จะพกัทาน
ข้าวเท่ียง แล้วประมาณ 13.30 น. จะเป็นชว่งให้เดินชมนิทรรศการ ใครอยากจะน าเสนอหรือเลา่เร่ืองราวบอร์ด
ตวัเอง เชิญให้ไปยืนประจ าท่ีแล้วพาแขกท่ีมาเดนิดตูามบอร์ดไมเ่กิน 45 นาที  
 ก่อนจะกลบัมารวมตวัท่ีห้อง 212 เป็นวงเสวนาท่ีมีวงนอกด้วยมานัง่พดูคยุแลกเปล่ียนกบัพวกเรา ซึง่
พ่ีก๊วยจะด าเนินรายการ โดยมีผู้ใหญ่ท่ีสนใจเร่ืองการศกึษาและพยายามหาการเปล่ียนแปลง คนหนึง่คือ 
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัตน์ คนท า TEP ภาคีเครือขา่ยการศกึษาไทย อีกคนคือคณุประชา หตุานวุตัร เป็นคนท า
เร่ืองการศกึษาทางเลือกและการสร้างผู้น าระดบัรากหญ้าหรือการสร้างการเปล่ียนแปลงในสงัคมในมิติตา่งๆ 
อีกคนหนึง่คือ อาจารย์อนชุาต ิพวงส าลี จะร่วมวงคยุกบัพวกเราด้วย และเราเชิญ ดร.จฬุากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 
จากสถาบนัรามจิตติ ท าวิจยัเร่ืองการศกึษามาหลายแหง่ทัว่ประเทศ จะเห็นภาพกว้างและมีกรณีศกึษาท่ี
นา่สนใจหลายๆ กรณี จนถึง 4 โมงคร่ึง  
 ก่อนจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกนั แล้วภาคค ่าจะเป็นเวทีเฉลิมฉลอง ตอน 1-3 ทุม่  
  
 (กลุม่ใหญ่หารือเร่ืองการเตรียมงานและแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบของงานวนัท่ี 27 พฤศจิกายน) 
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จดับอร์ดนิทรรศการ สถานท่ี ซ้อมเวที 
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เวทวัีนท่ีสอง (27 พฤศจิกำยน 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมเวทีช่วงเช้ำ 
 
พธีิกรคู่: โครงการก่อการครู เป็นโครงการดีๆ ท่ีชวนคณุคณุครูจากทัว่ประเทศมารวมตวักนั เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพภายใน สร้างการเปล่ียนแปลงในตวัครู โดยเน้นมิตกิารเตบิโตภายในและความเป็นมนษุย์ของคณุครู  
โครงการแบง่เป็นสามโมดลู เร่ิมต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม โมดลูแรกช่ือว่า “ครูคือมนษุย์ ส ารวจภมูิทศัน์
ภายในของความเป็นครู” โมดลูท่ีสอง ช่ือ ตลาดวิชา เหมือนเรามาช็อปปิงเคล็ดวิชาการเรียนรู้ตา่งๆ โดยจดัมา
ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายนจนถึงกนัยายน มีหลายวิชา โมดลูท่ีสาม แบง่เป็นสองหน สามจดุหนึง่เป็นเวทีเสวนาและ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมกนัท ากิจกรรมและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พลิกมมุมองการเรียนรู้
เสียใหมจ่ากครูมาเป็นกระบวนกรท่ีจดักระบวนการให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตวัเอง เป็นโมดลูท่ีท าให้พวกเราได้
ปลดล็อกในการสอนนกัเรียน เราอาจจะสอนนกัเรียนแล้วจดัการเรียนรู้ท่ีให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตวัเขาเอง สดุท้าย 
เราก าลงัยืนอยูใ่นโมดลูสามจดุสอง ช่ือ สรุปและตอ่ยอดการเรียนรู้ร่วมกนั มาสรุปวา่ตลอดระยะเวลาหนึง่ปีท่ี
ผา่นมาเราท างานกนัอยา่งไรบ้าง และอนาคตเราจะตอ่ยอดท่ีเราได้เรียนรู้จากโครงการก่อการครูอยา่งไรบ้าง 
 ชว่งนี ้เราเข้าสูช่ว่งพิธีการ ขอเรียนเชิญรศ.ดร.อนชุาต ิพวงส าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศกึษาศาสตร์ ขึน้กลา่วต้อนรับ 
 

 
 
อนุชำต:ิ กราบนมสัการพระคณุเจ้า ท่านผู้ มีเกียรตทิกุทา่น ผม อนชุาต ิพวงส าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้
และศกึษาศาสตร์ หลายท่านอาจจะยงัไมรู้่วา่มีคณะแบบนีอ้ยูใ่นประเทศไทย คณะเรามาจากภาษาองักฤษวา่ 
Learning Science and Education นะครับ ท่ีใช้ช่ือวา่วิทยาการเรียนรู้ เพราะจะบอกวา่เราเป็นคณะท่ีท าเร่ือง



หน้า 21 / 98 

การศกึษา ท่ีมีบริบาทและการตีความเร่ืองการศกึษาท่ีมีขอบเขตกว้างขวางกวา่ห้องเรียน เพราะเราเช่ือวา่การ
พฒันามนษุย์หรือการศกึษา ต้องอยูก่บัทกุคนตลอดชีวิต เรามองทกุๆ มิตขิองความเป็นคน  
 คณะเราเพิ่งก่อตัง้มา 4 ปี เรามีหลกัสตูรศลิปศาสตร์บณัฑิตสาขาวิทยาการเรียนรู้ เรามีปริญญาโท 4 
รุ่น และมีโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เราพยายามจะท างานบกุเบกิและร่วมขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงการศกึษาในมมุท่ีเราพอจะมีก าลงัและอิสรภาพในการลงมือท าอะไรตามความเช่ือของเราได้ 
เพราะเราเช่ือวา่เม่ือเราพดูถึงการศกึษา มนัเป็นความทกุข์ของคนทัง้แผน่ดนิ ไมว่า่จะหนัหน้าไปคยุกบัใคร 
ผู้ เรียนก็เรียนอย่างเป็นทกุข์ คณุครูก็สอนอย่างเป็นทกุข์ พอ่แมผู่้ปกครองก็เป็นทกุข์ ผู้บริหารการศกึษา ผู้
ก าหนดนโยบายก็ล้วนแตเ่ป็นทกุข์ทัง้สิน้ แปลวา่มีอะไรท่ีผิดปกตบิางอย่างในระบบของเรา เราพยายามท่ีจะ
ปฏิรูปการศกึษามาแล้วสิบกวา่ปี ตัง้แต ่พ.ร.บ.2542 เป็นต้นมา ยิ่งปฏิรูปเรายิ่งได้ผู้บริหารเยอะขึน้ ได้ผอ.เขต
เยอะขึน้ ได้กระทรวงใหญ่โตขึน้ แตค่นท่ีดเูหมือนเล็กลงและรับชะตากรรมมากท่ีสดุคือคณุครู 
 ในทา่มกลางข้อจ ากดัเหลา่นี ้คณะวิทยาการเรียนรู้ โดยทีมอาจารย์จ านวนหนึง่ และเพ่ือนๆ เครือขา่ย
พนัธมิตรอีกจ านวนมากท่ีท างานและมุง่มัน่จะขบัเคล่ือนเร่ืองการเปล่ียนแปลงการศกึษา นัง่คยุกนัเม่ือสองสาม
ปีท่ีแล้ว และคิดวา่เราคงไมอ่ยูน่ิ่งดดูาย ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ขององคาพยพ และเรามีความมุง่มัน่ แรง
บนัดาลใจท่ีอยากจะใช้ก าลงัความสามารถของเราในการร่วมขบัเคล่ือนเปล่ียนแปลงการศกึษาให้ได้ เราจะท า
อยา่งไรกบัองคาพยพท่ีใหญ่โตมโหฬาร หนัไปทางไหนเจอแตก่ าแพงหนา เจอแตร่ะบบประเมิน เจอแตน่โยบาย
ท่ีกดทบัลงมาตลอดเวลา เราพบวา่สิ่งหนึง่เราพอจะท าได้ เป็นศกัยภาพและความสามารถ หวัใจของการ
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการศกึษา คือคณุครู  
 เราเช่ือวา่ ทัว่ประเทศมีคณุครูประมาณ 4-5 แสนคนท่ีก าลงัอยูใ่นวงวนของระบบท่ีถกูละเลยมาตลอด 
เราเช่ือวา่มีครูจ านวนมากท่ีอยากจะท าอะไรดี อยากจะเปล่ียนแปลง อยากจะขบัเคล่ือนให้ระบบการศกึษา ให้
โรงเรียนของเรา ให้ลกูศษิย์ของเขา เติบโตเป็นพลเมืองดีในอนาคต อยากเห็นห้องเรียนของเขามีความสขุ ทกุ
คนมีความคาดหวงัตอ่คณุครูมาก แตเ่ราคิดว่าในมมุมท่ีสงัคม นโยบาย ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ประเมินคณุครู
คาดหวงั คาดหวงัอย่างเดียวไมเ่พียงพอ เราจ าเป็นจะต้องมีเคร่ืองมือ วิธีคิด เพ่ือนท่ีเข้าไปสนบัสนนุสง่เสริม
และเข้าใจจิตใจของคนท่ีเป็นครูด้วย เราจงึจบัมือกบัเพ่ือนๆ องค์กรพนัธมิตรจ านวนมาก ขออนญุาตไมเ่อย่ช่ือ
ในท่ีนี ้เราเลยได้ช่ือโครงการท่ีเก๋ไก๋วา่โครงการก่อการครู ความมุง่มัน่ของเราคือ ในบรรดาครู 5 แสนคนทัว่
ประเทศ เราหวงัใจไว้วา่ในชัว่ 5-10 ข้างหน้า ขอท างานกบัคณุครูหนึง่เปอร์เซ็นต์ ท่ีเราอยากจะสร้างและจบัมือ
กนัออกไปขบัเคล่ือนการศกึษาไปเร่ือยๆ เรียกวา่คณุครูแกนน า ท่ีจะมีวิธีคดิมีพลงั มีเทคโนโลยีในการท างาน 
เราเร่ิมต้นด้วยการท างานสองมือเปลา่ คณุครูเดนิเท้ามาเรียนกบัเรา คือควกักระเป๋าออกมาร่วมเรียนรู้กบัพวก
เราเอง เดินทางมาเอง  
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 โครงการรุ่นท่ีหนึง่ มีคณุครู 84 คน ท่ีมาด้วยความสมคัรใจ ไมมี่คปูองหรือโควตาให้ แตมี่พนัธสญัญา
กนัวา่จะเดินทางร่วมกนัตลอด และมีหวัใจท่ีมุง่มัน่ เป็นแกนส าคญัของโครงการเรา เราต้องการคนท่ีมุง่มัน่ตัง้ใจ 
เพราะการเปล่ียนแปลงการศกึษาเป็นเร่ืองท่ีต้องการพลงัสงูมาก เราท างานกันมาหนึง่ปีเตม็  
 สิ่งท่ีเรียกวา่สามโมดลูประกอบไปด้วยการท าเวิร์กช็อปและกิจกรรมร่วมกนัประมาณ 5-6 ครัง้ ครัง้ละ
สามวนัสองคืนเป็นอยา่งน้อย หรือยาวกวา่นัน้ ซึง่เป็นการบอกวา่ การสร้างครูแกนน าขึน้มา ไมไ่ด้สร้างด้วยการ
ประชมุเพียงหนึง่ครัง้ แล้วถ่ายรูปกบัปา้ยข้างหน้า แตเ่ป็นเร่ืองของการบม่เพาะ พดูคยุ สร้างเครือข่าย ท่ีเรา
เรียกวา่ชมุชนวิชาชีพครูท่ีจริงแท้  
 อยากจะเรียนย า้ในสองประเดน็ คือ หนึง่ สมมตุฐิานการท างานของพวกเรา ไมไ่ด้เร่ิมต้นด้วยเทคนิค
เคร่ืองมือใดๆ แตเ่ราถอยกลบัไปท างานกบัคณุครูแกนน าบนความเช่ือว่าครูเป็นมนษุย์ ครูมีสิทธ์ิมีความทกุข์ได้ 
มีความสขุได้ สิ่งท่ีเราเรียกวา่ความเป็นตวัตนของครูจงึส าคญัมากท่ีจะเช่ือมโยงกบัลกูศษิย์ ห้องเรียนไม่
สามารถจะมีความสขุได้ เราไมค่าดหวงัคณุครูให้เปล่ียนบทบาทจาก teacher ไปสูก่ารเป็น facilitator ถ้า
คณุครูยงัมีความทกุข์หรือวางความทกุข์นัน้ได้ และกลบัมาเช่ือมโยงตวัเองกบัลกูศษิย์ในห้องเรียน 50-90 นาที
นัน้ได้ ผมคิดว่าการกลบัมาสู่ความเป็นจริง ความเป็นมนษุย์ท่ีแท้ คือคณุคา่เบือ้งหลงัท่ีบอกวา่น่ีคือจิตวิญญาณ
แหง่ความเป็นครู พดูง่ายๆ คือเราก าลงัรือ้ฟืน้จิตวิญญาณของความเป็นครูกลบัมา ถ้าสิ่งนีก้ลบัมา เราเช่ือวา่น่ี
คือกญุแจส าคญัดอกแรกท่ีจะพาคณุครูเดนิทางไกลไปกบัเรา 
 สิ่งท่ีสองท่ีเราเตมิเตม็ให้กบัคณุครูอีกเล็กน้อยคือทกัษะ เคร่ืองมือบางเร่ืองท่ีชวนคณุครูมาชว่ยกนัท า 
อาจจะมีวิทยาการใหม่ๆ  เทคโนโลยีใหม่ๆ  บ้าง มีบทเรียนออนไลน์ ส่ือการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ  เราก็เตมิเตม็ 
บวกกบัสิ่งท่ีเราเช่ือวา่เราจะท างานกบัคณุครูอยา่งตอ่เน่ือง เราจงึสร้างเครือขา่ยและชมุชนการเรียนรู้ร่วมกนั
เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 งานวนันี ้จริงๆ ตัง้ใจวา่จะเป็นเวทีเล็กๆ เรามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ถอดบทเรียนร่วมกนัวา่ ตลอด
ระยะเวลาการเดนิมาตลอดหนึง่ปี การเปล่ียนแปลงเล็กๆ ท่ีเกิดขึน้ท่ีห้องเรียนของคณุครู กบัเดก็นกัเรียนของ
คณุครู มีการเปล่ียนแปลงได้จริงหรือไม ่ 
 อยากจะเรียนถึงคณุครูแกนน าวา่ เราหวงัวา่บทเรียนในวนันีจ้ะท าให้เราเข้มแข็งยิ่งขึน้ เห็นเพ่ือนมาก
ขึน้ เพ่ือนๆ คณุครูแกนน า พอรุ่นสองเรายงัไมมี่เงิน แตจ่ะท า โดยเปิดรับรุ่นสองต้นปีหน้า ถึงผู้ใหญ่ใจดี ทราบว่า
มี นายกอบต. ผอ.โรงเรียน มาดวูา่ครูของเราท่ีสง่มา โดดไปไหนหรือเปลา่ อยากจะเรียนวา่โครงการนีเ้อาจริง 
เราไมไ่ด้มาเลน่ๆ เราจะท างานกนัตอ่เน่ือง อยากจะฝากผู้ ใหญ่ใจดีวา่ เปิดพืน้ท่ีให้คณุครูเราท างาน ให้เขา
ปลอ่ยแสงในโรงเรียน แล้วผมเช่ือวา่เขาจะเป็นเมล็ดพนัธุ์ท่ีงอกงามในโรงเรียน เป็นเพ่ือนท่ีดีกบัคณุครูคนอ่ืนๆ 
ตอ่ไปในอนาคต ผมเช่ือวา่สิ่งท่ีเราได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในเวทีครัง้นี ้จะเป็นจดุส าคญัในการขบัเคล่ือน
การเปล่ียนแปลงจากฐานรากท่ีเป็นจริง 
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 เรารู้วา่สิ่งท่ีต้องท า ต้องท าให้ไปถึงเดก็ๆ ของเราให้ได้ ระบบการศกึษารอไมไ่ด้ วนันีจ้ะเป็นบทพิสจูน์
อีกอยา่งหนึง่วา่คณุครูแกนน า ท าอะไรได้บ้าง และเราสามารถจะขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงได้อยา่งไร 
ขอบคณุทกุทา่นท่ีมาร่วมงานวนันี ้หวงัว่า ตลอดหนึง่วนัท่ีอยูก่บัเราคงจะได้ประโยชน์และมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนกบัคณุครูของเราไมม่ากก็น้อย 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: โมดลู 3.2 ได้เร่ิมต้นแล้วจากเม่ือวานซึง่มีกิจกรรมหลากหลายมาก 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือวานเรามาเจอกนัครัง้แรกในรอบหลายเดนิ เรามาทบทวน มีคลิปวิดีโอสัน้ๆ มาให้ทกุทา่นด ู 
 
 (ชมคลิปวิดีโอก่อการครู 3.2 – 7 นาที) 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากทัง้หมดท่ีได้รับชมไป จงึเป็นท่ีมาของงาน "ครูปล่อยแสง"  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ก่อนท่ีเราจะไปฟังทอล์คแจกแจงให้ฟังว่าจะมีอะไรเกิดขึน้วนันีบ้้าง  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ก าหนดการชว่งเช้า จะมี ED Talk ครูบนัดาลใจ จดุไฟการเรียนรู้ สูก่ารเปล่ียนแปลงการศกึษา
ไทย หลงัจากนัน้ เราจะมีเวิร์กช็อปห้องย่อยๆ 4 ห้อง ซึง่ทกุทา่นสามารถเลือกห้องเข้าร่วมได้เลย  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ห้องแรก Visual Thinking คดิเห็นเป็นภาพ ห้องท่ีสอง เรียนรู้ตวัตน ลดการรังแก ห้องท่ีสาม 
Assessment for Learning Activities ห้องสดุท้าย น่ีคือฉนั นัน่คือธรรมชาต ิ 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ภาคบา่ย เราจะมีงานนิทรรศการดีๆ ของคณุครูแตล่ะคนตรงโถงกลาง เชิญชมได้ รวมถึงจะมี
วงเสวนาในชว่งบา่ย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ด าเนินรายการโดยคณุพฤหสั พหลกลุบตุร ในหวัข้อ "สะท้อนมมุมองการศกึษาไทย" มี
วิทยากรสามทา่น คือ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัตน์ ประชา หตุานวุตัร และรศ.ดร.อนชุาต ิพวงส าลี 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เป็นก าหนดการคร่าวๆ ในวนันี ้ขอเร่ิมกิจกรรม ED Talk ครูบนัดาลใจ จดุไฟการเรียนรู้ สูก่าร
เปล่ียนแปลงการศกึษาไทย มีคณุครูท่ีจะมาทอล์คกบัเรา 5 ทา่น มีลกัษณะเฉพาะตวัและมีห้องเรียนท่ีนา่สนใจ
อยา่งยิ่ง  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ทา่นแรกเป็นครูผู้ชายท่ีเดนิทางมาไกลจากจ.กาฬสิทธุ์ คอนเซปต์การเรียนรู้ของเขาคือ เขา
มกัจะพานกัเรียนไปเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาตท่ีิคณุครูท่านนีค้้นพบจากการออกไปป่ันจกัรยาน  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ขอเชิญพบ คณุครูสราวฒุิ พลตือ้ จากโรงเรียนหวัหินวฒันาลยั จงัหวดักาฬสินธุ์ได้เลยครับ 
 

  
 
ห้องเรียนเช่ือมสัมพันธ์ ฉันกับธรรมชำติ 
สรำวุฒ ิพลตือ้: ภำพท่ี 1 ภำพครูสอนคอมพวิเตอร์ 
 ปี 2548 ผมเร่ิมต้นการเป็นครูคอมพิวเตอร์ ท่ีโรงเรียนหวัหินวฒันาลยั โรงเรียนมธัยมประจ าต าบล 
จงัหวดักาฬสินธุ์ หวงัมาให้แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคาดหวงัวา่ เราจะมาเป็นครูท่ี
เปล่ียนแปลงโลก IT ของเด็กๆ ให้สามารถแขง่ขนั กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ ช่วงแรกๆ พยายามสอน สอน และ
สอน มีอะไรท่ีเรารู้ท่ีเราอยากสอนก็ สอนๆ นกัเรียนก็ท าตามเรา หมดชัว่โมง Shutdown ปิดเคร่ือง ชิดเก้าอีร้อ
ชัว่โมงหน้าเปิดเคร่ืองฉายซ า้ รู้สกึสอนแบบอตัโนมตัมิากในตอนนัน้ 
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ภำพท่ี 2 ภำพเป็นท่ีปรึกษำโครงกำรจักรยำนคุณธรรม 
 ปี 2551 เดก็ๆ ม.5 ชวนเป็นท่ีปรึกษาโครงงานคณุธรรม เป็นโครงการท่ีสนบัสนนุการป่ันจกัรยานมา
โรงเรียนและท าจิตอาสา ผมได้เห็นบทบาทของการเป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุการเรียนรู้ การท่ีได้ท าอะไรท่ีเดก็ๆ และเรา
ชอบ มนัสามารถท าให้เราเติบโตร่วมกนัได้ การได้ลองผิดถกู เห็นความเหน่ือย ความสขุทกุข์จากการป่ัน รับฟัง
ความรู้สกึกนั สนกุกบัการออกแบบฐานกิจกรรม ท าให้ผมเร่ิมเห็นคณุคา่ของตนในฐานะครูผู้สนบัสนนุ เป็น
จดุเช่ือมให้นกัเรียนได้พบประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้ในธรรมชาตด้ิวยจกัรยาน ได้เห็นคณุคา่ของการเป็นสว่น
หนึง่ของธรรมชาติ  
 
ภำพท่ี 3 ล้อมวงจักรยำนคุณธรรม 
 ท าให้ผมและทีมงานพยายามขบัเคล่ือนกิจกรรมนอกห้องเรียนอยา่งตอ่เน่ือง และยกระดบักิจกรรม ให้
เป็นลกัษณะของฐานใจ กาย เข้าไปสมัผสักระบวนการภาวนานอกรูปแบบโดยใช้จกัรยานจากการสนบัสนนุ
ของโครงการภาวนา คือ ชีวิต เป็นเร่ืองท่ีท้าทาย เป็นเร่ืองใหมส่ าหรับผู้ไมเ่ข้าใจการภาวนา เราท าด้วยการเอา
ตวัเข้าไปสมัผสั การเรียนรู้ในครัง้นัน้ไมเ่พียงผมและทีมงานท่ีเห็นการเปล่ียนแปลง นกัเรียนท่ีได้ท ากิจกรรม
ตลอด 1 ปี ก็รู้สกึเช่นนัน้ 
 
ภำพท่ี 4 ตดิกรอบก ำแพงห้องเรียนอีกครัง้  
 "ผมเป็นสขุ และท าได้ดีเม่ืออยูน่อกห้องเรียน ท าไมละ มนัถึงเป็นคนละเร่ืองกนั ในยามท่ีเรากลบัมาท่ี
ห้อง ส่ีเหล่ียม ผมยงัติดกรอบก าแพงตวัชีว้ดั ภาระท่ีต้องสอนในวิชาท่ีอาสาสอน เพราะไมมี่ครู ขงัตวัเอง ตกร่อง
ซ า้ๆ ขาดความมัน่ใจ ในการออกแบบการเรียนการสอน ไมก่ล้าท่ีจะไมส่อน ตดัสินตวัเองทัง้ๆ ท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมท า
อะไร  
 
ภำพท่ี 5 ร่วมก่อกำรครู และผลักดันหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษำ เข้ำสู่ห้องเรียน  
 อยูก่บัระบบให้ได้อยา่งสร้างสรรค์ผลกัดนัหลกัสตูรสิ่งแวดล้อมศกึษา เข้าสูห้่องเรียน เช่ือม IT กิจกรรม
จกัรยานคณุธรรมท่ีเป็นจดุเดน่ฐานใจ กาย และสิ่งแวดล้อมรอบการเข้าด้วยกนั เชิญชวน และให้เด็กๆ ได้
ออกไปเรียนรู้ในสิ่งท่ีเขาสนใจ เดก็ๆ จะเป็นเจ้าของประเดน็ศกึษาท่ีตนสนใจ ไมว่า่ในห้องเรียน โรงเรียนและ
ชมุชน เป็นวิชาท่ีไมมี่การสอบ ในฐานะของครูอยากให้ห้องเรียนมีความร่วมมือ ร่วมใจกนั ทกุสิ่งทกุอย่างเกิด
จากความสนใจของผู้ เรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายของผู้ เรียน มองวา่โรงเรียนแหลง่เรียนรู้จริงเราต้องอยู่
ท่ีน่ีให้มีความสขุ อยา่งน้อยก็ 3 ปี 6 ปี มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมตวัผู้ เรียนในการเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน ให้
นกัเรียนรู้สึกวา่ตนมีคณุคา่ ค้นพบตน เข้าใจความรู้สกึตน เข้าใจธรรมชาต ิกล้าท่ีจะส่ือสารแสดงความคิดเห็น 



หน้า 26 / 98 

ไมไ่ด้เรียนเพราะต้องเรียน แตเ่รียนเพราะอยากรู้ อยากสนกุ อยากเลน่ อยากท าให้มนัส าเร็จ เม่ือรู้คณุคา่ของ
ตน จะเกิดการเปล่ียนแปลงในตน และกลุม่ เห็นคณุคา่ของการเป็นสว่นหนึง่ของห้องเรียน โรงเรียนจริงๆ  
 
ภำพท่ี 6 เฝ้ำสังเกต ให้ ธรรมชำตส่ืิอสำรกับเดก็ๆ  
 การเปล่ียนรูปแบบห้องเรียน เกม เป็นสิ่งหนึง่ท่ีนกัเรียนเรียกร้อง การเช่ือมโยงตนกบัธรรมชาต ินกัเรียน
สนกุกบัการท าชิน้งานด้วยตนเองด้วยความสร้างสรรค์ โดยท่ีเป็นอิสระ ลดการตดัสินจากครู กล้าท่ีจะสะท้อน
ความรู้สกึผ่านการวาด เขียน สนทนา และการแสดงออก  
 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง รู้สกึภมูิใจท่ีประเด็นท่ีตนสนใจก าลงัเป็นปัญหาของโรงเรียนจริง ตนได้
เป็นสว่นหนึง่ของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แม้หลายๆ กลุม่จะไมส่ามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง แตก็่มี
ความสขุท่ีได้ลงมือจริงท าด้วยกระบวนการกลุ่ม  
 
ภำพท่ี 7 ภำพเล่ำเร่ืองวิถีชุมชน 
 เลา่เร่ืองด้วยภาพ ให้ก าลงัใจ รู้จกัเฝา้มอง รอคอยจงัหวะ ให้ธรรมชาตส่ืิอสารกบัเรา แล้วก็ลัน่ Shutter 
ในฐานะคนใน เด็กๆ มีความสขุท่ีได้ถ่ายภาพ แม้บางภาพจะไมส่วยเทา่ไร การรู้จกัอดทนรอในการถ่ายภาพ 
บางภาพได้มายากจริงๆ รู้สกึดีท่ีได้เห็นความงามของธรรมชาตใินชมุชนตน ได้สมัภาษณ์ผู้ เฒา่ผู้แก่ ได้รู้จกัวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ เห็นภาพชมุชนในสมยัก่อนจากการประเดน็ท่ีเด็กๆ สนใจ  
 
ภำพท่ี 8 หัวใจเปิดกว้ำง พร้อมฟังเสียงจำกเดก็ๆ  
 ผมได้เรียนรู้วา่ การสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงันัน้ มนัเกิดจากภายใจของเรา ใจเรามนัมีความ
ยากได้ มีความคาดหวงัสงู การได้ผา่นประสบการณ์ร่วมกบัเดก็ๆ และธรรมชาต ิเราจะได้ยินเสียงภายในชดัเจน
ขึน้ รู้จกัคณุคา่ของตวัเอง มนัจะขดัเกลาให้การเรียนรู้เกิดขึน้จากภายใน ผมมัน่ใจวา่ทกุทา่นมีความเป็นครูโดย
ธรรมชาต ิการยอมรับความไมส่มบรูณ์แบบในธรรมชาต ิจะท าให้เราเคารพและเข้าใจธรรมชาตมิากขึน้ สงบ
จากตวัตนลงมากเทา่ใด ก็เข้าไปสมัผสักบัความจริง ความงามของธรรมชาตมิากขึน้เทา่นัน้ ความงามท่ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ 
 
พธีิกรชำย: จากห้องเรียนของคณุครูตู้  เราจะมองเห็นว่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีการเปล่ียนแปลงออกไป
เรียนในธรรมชาต ิและเราก็พบวา่ธรรมชาตเิป็นคณุครูท่ียิ่งใหญ่ สอนเราทัง้ความรู้ภายนอก และมิติการเติบโต
ภายใน เป็นสิ่งท่ีคาดการณ์ไมไ่ด้ และเรียนรู้ได้ไมมี่วนัจบ 
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พธีิกรหญิง: สงัเกตได้จากการผลงานท่ีเด็กๆ ท า และเขาเรียนรู้จากสิ่งท่ีพยายามท าขึน้มา 
 
พธีิกรชำย: ทอล์คตอ่ไปของเรา ตอนนีเ้ราจะพบวา่ประเด็นความสมัพนัธ์ในห้องเรียนน่าสนใจ โดยปกตคิณุครู
จะเข้าไปสอนนกัเรียนในฐานะคณุครู แตเ่ม่ือเราเข้าไป เราลืมสงัเกตไปวา่ระหวา่งครูกบันกัเรียนมีเส้นบางๆ 
เช่ือมกนัอยูคื่อความสมัพนัธ์ 
 
พธีิกรหญิง: เร่ืองประเดน็ความสมัพนัธ์ในห้องเรียน ถกูหยิบยกมาในหลายๆ ประเด็น หลายๆ มมุมองในก่อ
การครู นา่สนใจมาก คณุครูท่ีจะมาทอล์คคนตอ่ไป เขามีแง่คดิบางอย่างในมมุมองความสมัพนัธ์ระหวา่ง
นกัเรียนกบัคณุครู 
 
พธีิกรชำย: คณุครูคนนีส้อนวิชาเคมี แตแ่ปลกมาก นกัเรียนบอกวา่ครูอยา่สอนเคมีเลย สอนวิชาแนะแนว
ดีกวา่ และห้องเรียนของคณุครู เป็นห้องเรียนในฝันของพวกเรา เดก็ๆ สามารถท าอะไรก็ได้ เพราะครูทา่นนีเ้ปิด
พืน้ท่ีให้นกัเรียนแสดงความเป็นตวัของตวัเอง 
 
พธีิกรหญิง: ครูทา่นนีเ้ดนิทางมาจากนนทบรีุ เป็นครูผู้หญิง เขาจะมาในหวัข้อ “ครูคือพืน้ท่ีปลอดภยัในใจเดก็” 
ลดัดาวรรณ เหล่าเกียรตกิลุ 
 

  
 
ครูคือพืน้ท่ีปลอดภัยในใจเดก็ 
ลัดดำวรรณ เหล่ำเกียรตกุิล: สวสัดีทกุทา่นคะ่ เราทกุคนล้วนแตผ่่านการเป็นเดก็นกัเรียน ในวนัท่ีไปโรงเรียน
ในระหวา่งชว่งเปล่ียนคาบ แนน่อนว่าในห้องเรียนมีความวุน่วาย เพราะคณุครูยงัไมอ่ยู่ เราจะพดูคยุกนั เราจะ
เลน่กนั แตเ่ม่ือคณุครูมาถึง สิ่งท่ีเกิดขึน้มนัไมต่า่งกนักบัทกุห้องเรียน 
 "เงียบได้แล้ว ยืดอก ตวัตรง ตัง้ใจฟัง ครูจะสอนพวกเธอแล้ว" ตอนเป็นเด็ก เราก็ท ากนั โดยไมเ่คยตัง้
ค าถามเลยวา่ สิ่งท่ีครูให้ท านัน้ มนัชว่ยให้เราเรียนรู้หรือตัง้ใจเรียนจริงๆ หรือเปลา่ แตว่นัหนึง่ พอเรามาเป็นครู 



หน้า 28 / 98 

เราพบวา่ประโยคเหลา่นัน้ไมไ่ด้ชว่ยอะไรแม้แตน่ิดเดียว เราพบวา่เดก็ท่ียืดตวัตรง ตัง้ใจฟังเรา ผา่นไปไมน่าน 
เขาก็จะกลบัไปสภาพเดมิอีก เราก็เจอนกัเรียนท่ีไมฟั่งเรา มนัเป็นความทกุข์ท่ีเดก็และครูเจอในห้องเรียน 
 จงึเกิดค าถามขึน้ในใจวา่ อะไรท าให้เดก็ไมฟั่ง อะไรท าให้เดก็ไมเ่ช่ือเรา ค าถามนีอ้ยูใ่นมานานวา่ ท า
อยา่งไรดี เราถึงจะท าให้เดก็ฟังเราได้ สดุท้ายแล้วค าตอบคือว่า แล้วเราฟังเดก็ของเราหรือยงั ในห้องเรียนทกุ
ห้องเรียน สิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างไมรู้่ตวัคือคณุครูได้แบง่ชนชัน้ของนกัเรียนในห้องเรียนของตวัเอง เราแบง่เดก็
ออกเป็นเดก็เก่ง เดก็ออ่น เด็กดือ้ เด็กเกเร เดก็หลงัห้อง และเดก็ปานกลาง 
 คณุครูให้ความส าคญักบัเดก็เก่งมากกวา่ เพราะวา่เดก็เก่งมีความพร้อมในการเรียนมาจากท่ีบ้าน 
สามารถท าตามท่ีครูคาดหวงัได้หมดทกุอย่าง คณุครูจะไมเ่หน่ือย เดก็อีกกลุม่หนึง่ท่ีคณุครูให้ความสนใจคือเดก็
ออ่น เดก็เกเร และเดก็หลงัห้อง นัน่เพราะพวกเขาเหลา่นัน้ถกูคณุครูพกอคตเิข้าไปในห้องเรียนแล้ววา่เธอ
จะต้องป่วนห้องเรียนของฉนั ต้องท าให้ห้องเรียนเสียบรรยากาศ แล้วคณุครูต้องพกัความสนใจทัง้หมดไปท่ีเดก็
กลุม่นี ้ 
 ขดับรรยากาศของการเรียนรู้ เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเราเจอกนั แตส่ิ่งหนึง่ท่ีเราลืมไป เด็กกลุม่ใหญ่ใน
ห้องเรียนของเราคือเด็กกลุม่ปานกลาง เดก็กลุม่นีน้า่สงสารมาก เพราะคณุครูมองเขาแค่วา่ เดก็กลุม่นีอ้ะไรก็ได้ 
เรียนก็ได้ ท าตามท่ีสัง่ก็ได้ และเราก็ไมเ่คยฟังเสียงเขาเลย เดก็เองซมึซบับรรยากาศเหลา่นัน้ อาจจะมาตัง้แตช่ัน้
ประถม จนมาถึงมธัยม หรือท่ีแม้แตท่ี่บ้าน ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกนั ไมก่ล้าแสดงความคดิเห็น ไมก่ล้ามีตวัตน
ในห้องเรียน เพราะกลวัท่ีจะถกูนบัวา่ท าไมตอบแบบนี ้ใช้ไมไ่ด้  
 คณุครูอย่างเราท าอะไรได้บ้าง เพื่อให้เดก็กลุม่นีก้ล้าพดูกบัเรา และเราจะได้ฟังเสียงของเขา สิ่งท่ีดฉิัน
ท า ดฉิันบอกเด็กวา่ ในห้องเรียนของเราจะไมมี่ชนชัน้ เด็กทกุคนก็คือเดก็ เราเรียนรู้ไปด้วยกนั เราไมมี่การสร้าง
กลุม่ แบง่ความรู้สกึวา่คณุคือเดก็เก่ง คณุคือเดก็ปานกลาง คณุคือเดก็อ่อน ทกุคนเท่าเทียมกนั เพราะฉะนัน้
การเรียนของเราจงึเป็นการเรียนท่ีทกุสิ่งเกิดขึน้ได้ ทกุอยา่งเป็นไปได้ ทกุเสียงต้องถกูรับฟัง เดก็เขาจะมีพืน้ท่ีใน
การแสดงความคดิเห็น ความรู้สกึ ความต้องการออกมา โดยไมต่ิดกับกรอบวา่มนัเป็นไปได้ตามวิชาการ ทฤษฎี 
หรือตามท่ีครูอยากให้เป็นไป เขาตอบตามความรู้สกึของเขา  
 เม่ือเราได้ยินเสียงเขา เราฟังเขา ครูจะเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัของเขาในทนัที เขาจะเรียนรู้ว่าตรงนีมี้คนฟัง
เขา เม่ือเราเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัของเด็ก เด็กก็จะเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัของเราด้วย เราจะโอบอุ้มความรู้สกึซึง่กนั
และกนั เราจะพบว่าเม่ือครูเดนิเข้าห้อง เราจะมีเด็กฟังเรา เดก็จะพบวา่ครูต้องสอนบางอยา่งกบัเขาแน่ๆ  มนั
เป็นห้องเรียนท่ีมีความหมาย มนัเป็นพืน้ท่ีปลอดภยั 
 นอกห้องเรียนก็เช่นเดียวกนั ถ้าเราอยูน่อกห้องเรียน มนัมีเหตกุารณ์บางอยา่งท่ีท าให้เรากลบัมา
ทบทวนวา่ค าวา่ครูไมไ่ด้อยูแ่ตห้่องเรียน อยูน่อกห้องเรียนด้วยเชน่กนั มีเด็กนกัเรียนคนนีต้ดัผมสกินเฮด ผิด
ระเบียบของโรงเรียน เด็กคนนีถ้กูครูตอ่วา่ไมน้่อยกว่าสิบคน ถกูเชิญผู้ปกครองมา เด็กคนนีแ้บกความทกุข์มา
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หา มาพดูอะไรบางอยา่ง ก็มีคณุครูเดินเข้าห้องมา บอกว่า "พ่ี พ่ีถามมนัสิว่าท าไมตดัผมทรงนีม้า" มนัเกิดการ
เขยา่มาในใจว่า สิบคนท่ีวา่เขาไปดา่เขาไปยงัไมม่ากพออีกเหรอ ครูเลยถามเขาว่าตอนนีก้ าลงัรู้สกึอะไรอยู ่เดก็
น า้ตาร่วง ยงัไมไ่ด้พดูอะไรสกั แล้วเดก็ก็พดูวา่ "ครูครับ มีแตค่นพดูให้ผมฟัง แตย่งัไมมี่ใครฟังผมพดูสกัคน" 
ประโยคนีท้ าให้รู้วา่ จริงๆ แล้วสิ่งท่ีครูควรท าไมใ่ชแ่คส่อนคะ่ ครูควรฟังด้วยใจ ฟังเข้าไปในความรู้สกึของเขา 
และครูควรเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัให้กบัเดก็  
 เม่ือครูเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัให้กบัเด็ก ค ากลา่วท่ีเคยได้ยินว่า ทนัทีท่ีก้าวขาเข้าสูโ่รงเรียน ความสดใสของ
เดก็ก็หายไป ค าพดูพวกนีม้นัจะลดไป ถ้าครูทกุคนเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัให้กบัเด็ก ไมน่านโรงเรียนก็จะเป็นพืน้ท่ี
ปลอดภยัให้กบัเด็กเชน่เดียวกนั  
 ขอบคณุคะ่ 

 
พธีิกรชำย: คณุครูโบว์ชวนพวกเรามองวา่ ในห้องเรียนของเรามีสิ่งไหนเกิดขึน้ เราจะพบวา่มีความสมัพนัธ์
เกิดขึน้อยา่งไร เราสงัเกตหรือเปลา่มีความรู้สึกพเกิดขึน้อยา่งไร สิ่งท่ีคณุครูท าคือเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัให้กบัเด็กๆ 
รับฟังเดก็ๆ รวมถึงให้พืน้ท่ีเด็กๆ แสดงตวัตนออกมา 
 
พธีิกรหญิง: อยา่ลืมวา่ เราเป็นครูก้าวเข้าไปในห้องเรียน ความสมัพนัธ์นีจ้ะเกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิคณุครูอาจจะ
ต้องตัง้ใจด ูบางทีเราอาจจะเผลอท าบางสิ่งท่ีท าให้เขารู้สึกแปลกแยกไปหรือเปล่า ทอล์คท่ีสาม เราจะพดูถึง
ความสมัพนัธ์กนัอีก  
 
พธีิกรชำย: คณุครูมิน้มีความเช่ือสว่นตวัวา่ ทกุพฤตกิรรมของเดก็มีสาเหตแุละท่ีมา เดก็ทกุคนสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ แตต้่องเกิดจากคณุครูต้องสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็  
 
พธีิกรหญิง: คณุครูมิน้มาทอล์คในช่ือวา่ “การกลบัมาของความสขุท่ีหายไป” 
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กำรกลับมำของควำมสุขที่หำยไป  
สุรัสวดี นำคะวะรัง: ตอนนีท้กุคนมีความสขุกบัการสอนมัย้คะ  

ชว่งเร่ิมฝึกสอน ความสขุในการสอนของมิน้หายไป เพราะมนัมกัมีค าถามจากปีศาจวนอยูใ่นหวัอยู่
ตลอดวา่ เรามาสอนเพ่ืออะไรกนั? มาสอนเพ่ือแคใ่ห้นกัเรียนสอบผา่นและสอบได้แคน่ัน้หรอ? แล้วก็ได้เจอ
ค าตอบ จากคาบเรียนท่ีนกัเรียนสนกุ นกัเรียนทกุคนได้ท ากิจกรรม ตวัเราเองคิดวา่นกัเรียนได้เรียนรู้อะไร
บางอย่าง ตอนนัน้ในหวัเหมือนมี สมการ เกิดขึน้ว่า  

นกัเรียนสนกุ = ครูสขุ = ครูประสบความส าเร็จ 
ชว่งท่ีได้เร่ิมสอนนกัเรียนจริงๆ หลงัจากท่ีได้บรรจเุป็นข้าราชการครูมาแล้ว รู้สกึวา่เราประสบ

ความส าเร็จมาก เรียกได้ว่า กิจกรรมอะไร ท่ีสนกุ ก็เอามาท าให้นกัเรียนจนหมด  
มองย้อนกลบัไปตอนนัน้คือ เหมือนเราเอาพลงังานทัง้หมดท่ีมี ทุม่เทไปกบัการสร้างความสนกุให้กบั

นกัเรียน จะยงัไงก็ชา่ง นกัเรียนสนกุ ครูก็สขุแล้ว แตส่ิ่งท่ีตามมาพร้อมๆ กบัความสขุคือ ความเหน่ือยล้า ท่ีถกู
สะสมมาตลอดทัง้เทอม เหมือนจะมีความสขุแตม่นัเหมือนยิม้ได้ไมส่ดุ 

กลบักลายเป็นวา่ มีค าถามใหม่ๆ  เกิดขึน้ในหวัเราอีกแล้ว ค าถามนัน้คือ  
นอกจากความสนกุแล้วเดก็ได้อะไรอีกบ้างมัย้? เจ้าปีศาจเร่ิมตัง้ค าถามอีกครัง้ แล้วเราหาค าตอบให้กบั

ตวัเองไมไ่ด้  
จนกระทัง่ได้มาเป็นหนึง่ในครูก่อการ  
ในวนันัน้คือคลาสท่ีครูทกุคนได้ทดลองกลบัมาเป็นนกัเรียนอีกครัง้ ท าให้ได้เข้าใจความรู้สกึของ

นกัเรียน  
ซึง่วนันัน้เราถกูท้าทายจากบทเรียนเร่ืองการจดักลุม่พืช ทกุคนลองดภูาพบนจอนะคะ  
ถ้าทกุคนได้ลองจดั จะจดัแบบท่ีมิน้จดัมัย้คะ และมีบตัรภาพคูน่งึท่ีมิน้แนใ่จว่ามนัต้องถกูคือภาพกล้วย

กบัมะละกอ 
ทกุคนก็คงคดิเหมือนมิน้ใชม่ัย้คะ แตอ่ยากจะบอกทกุคนคะ่วา่ มนัผิด ตอนนัน้มิน้รู้สึกสงสยัมากๆ ทกุ

คนก็ก าลงัสงสยัอยูใ่ชม่ัย้คะ อยากจะหยิบโทรศพัท์ขึน้มาค้นข้อมลูกนัเลยท่ีเดียว สิ่งเหลา่นีน่ี้แหละคะ่ คือ 
ค าตอบท่ีมิน้ค้นพบคือ “หวัใจของการเรียนรู้ท่ีแท้จริง” เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีความสขุ ซึง่เกิดจากความส าเร็จ
ท่ีเดก็ถกูท้าทายโดยครูผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเขาอยากท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนนัน้บอกกบั
ตวัเองว่าถ้าความรู้สึกแบบนีเ้กิดขึน้กบันกัเรียนของเราบ้างคงจะดีมากๆ  

และอีกสิ่งส าคญัท่ีได้ค้นพบคือ ความหมายของค าวา่สนกุของเรามนัเปล่ียนไป จากแตก่่อน  
ความสนกุคือการท่ีห้องเรียนต้องเสียงดงัๆ นกัเรียนโหวกเวกโวยวายสง่เสียงเชียร์เพ่ือน  
แตต่อนนี ้



หน้า 31 / 98 

ความสนกุ คือการท่ีเราได้เอาชนะความท้าทาย ลองนึกภาพง่ายๆ เวลาเราเร่ิมต้นเลน่เกมเราจะรู้สกึ
อยากเล่นมนัตอ่ไปเร่ือยๆ เพราะเกมซอ่นความท้าทาย ในแตล่ะเลเวลไว้ เม่ือเราผา่นไปได้ ก็เทา่กบัว่าเราได้ท า
อะไรบางอยา่งส าเร็จ และถกูท้าทายตอ่ด้วยเลเวลตอ่ๆ ความสขุท่ีได้จากการเลน่เกมก็คือการได้รับความส าเร็จ
จากการถกูท้าทาย การเกิดความเช่ือมัน่วา่ “ฉนัท าได้” 

เม่ือได้ค าตอบสมการก็เปล่ียนไป 
จากเดมิท่ีสมการคือ นกัเรียนสนกุ = ครูสขุ = ครูประสบความส าเร็จ  
ได้กลบักลายมาเป็น นกัเรียนท าได้ = นกัเรียนสนกุ = ครูสขุ  
หลายๆ คนอาจจะได้เจอกบัค าถามท่ีวนเวียนในหวัวา่ จะท ายงัไงให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยส่วน

ใหญ่เลือกท่ีใช้วิธีสร้างความกลวั เพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้อยู่นิ่งๆ ตัง้ใจฟัง แตจ่ริงๆ แล้วการเรียนรู้นัน้ได้เกิดขึน้จริงๆ 
รึเปลา่ แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้แนน่อนคือ นกัเรียนกลวัครู และยิ่งไปกวา่นัน้ยงักลวัวิชาท่ีครูคนนัน้ๆ สอนอีกด้วย  

ลองจิตนาการถึงตวัเองตอนเดก็ๆ ก็ได้คะ่วา่ เราอยากเรียนกบัครูท่ีเข้าใจเรา รับฟังเรา ใสใ่จเรา มี
เหตผุลในการดเุรา มากกวา่เรียนกบัครูท่ีโหดๆ ไร้เหตผุล เอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง และเช่ือได้เลยวา่วิชาเราเรียน
ไมรู้่เร่ือง เพราะเราไมก่ล้าเข้าไปถามในสิ่งท่ีเราสงสยั เพราะกลวัถกูดา่ และร.ร.ได้กลายเป็นแหลง่สะสมความ
ทกุข์ แหลง่สะสมความกลวัของนกัเรียน จะมีนกัเรียนสกัก่ีคนท่ีอยากมาโรงเรียน  

ท าไม “ความสขุในการสอน” จงึเป็นเร่ืองส าคญัของครูทกุคน มิน้เช่ืออย่างนงึคะ่วา่ ถ้าครูมีความสขุใน
การสอน ครูจะสามารถสง่ตอ่ความสขุไปให้กบันกัเรียน ทกุๆ คนได้ 

มนัจะดีกวา่มัย้ถ้าครูเปล่ียนมาสง่ตอ่ความสขุให้กบันกัเรียนได้ในรูปแบบตา่งๆ อยา่งเชน่ ก่อนท่ีจะวา่
เขาวา่ เขามาเข้าห้องสาย ลองถามไถ่สารทกุข์สกุดบิเขา คยุกบัเขาก่อนมัย้คะ ว่าเม่ือคืนไปท าอะไรมา คอ่ยๆ 
ค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริงๆ กนัก่อน แล้วคอ่ยๆ วา่กลา่วตกัเตือน ไปท่ีเหตขุองการมาสายจริงๆ ไมเ่หมารวมดา่วา่
เขาวา่ขีเ้กียจเรียน หรือเป็นเดก็ไมดี่ เช่ือเถอะคะ่วา่ ถ้าโรงเรียนเป็นพืน้ท่ีแหง่ความสขุจริงๆ ไมมี่มนษุย์คนไหน
หรอกคะ่ ท่ีจะวิ่งหนีความสขุ  

เช่ือวา่ทกุคนน่าจะเคยได้ร้องเพลงๆ นี ้สมยัเดก็ๆ  
“โรงเรียนของเรานา่อยู ่คณุครูใจดี ทกุคน เด็กๆ ก็ไมซุ่กซน 
พวกเราทกุคน ชอบไปโรงเรียน ชอบไป ชอบไปโรงเรียน” 
มนัคงจะดีคงจะดีถ้า ครู มา สอน ด้วยความสขุ เพราะมนัคงจะท าให้ นกัเรียน มา เรียน แล้วมีความสขุ 
ทกุๆ คนก็คงจะชอบมาโรงเรียนเหมือนท่ีเพลงได้ร้องไว้ 
หวงัวา่ ครูทกุๆ คน ณ ท่ีนี ้จะได้กลบัไปค้นหาความสขุในการสอนของทกุคนอีกครัง้ และหวงัไว้เชน่กนั

วา่ ทกุๆ คนจะได้เจอมนั เหมือนกบัท่ี มิน้มีความสขุในการได้มาสอนนกัเรียนทกุๆ วนั ท่ีไมไ่ด้มาเพราะเป็น
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หน้าท่ี แตม่าเพราะมี ความสขุ ท่ีจะได้มาเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ  ไปพร้อมๆ กบันกัเรียนทกุๆ คน พร้อมสง่ตอ่ความสขุ
ให้กบัทกุๆ คน ท่ีมิน้ได้เจอในโรงเรียน  
 ขอขอบคณุก่อการครูท่ีให้โอกาส มิน้ ได้ขึน้มาสง่ตอ่ ความสขุ ในวนันี ้ 
 ขอขอบคณุเพื่อนครูหลายๆ คนท่ีก าลงัชว่ยสง่ตอ่ความสขุให้กบันกัเรียน 
และสดุท้ายนี ้ขอขอบคณุอาจารย์ทกุๆ ทา่น ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจเป็นแบบอย่างให้ครูคนนีไ้ด้เรียนรู้วา่ 
ความสขุในการเรียนของนกัเรียนส าคญัตอ่การเกิดการเรียนรู้ของพวกเขา 
 ขอบคณุคะ่ 
 
พธีิกรชำย: ครูมิน้มีความเช่ือวา่ ห้องเรียนท่ีมีความสขุ วนัหนึง่ความสขุก็หายไป แล้วครูมิน้ก็หาความสขุ
กลบัคืนมาได้ ครูมิน้เช่ือวา่ ทีแรกเราเร่ิมต้นด้วยความสนกุ แตค่วามสนกุไมพ่อ ความท้าทายน่ีแหละนา่สนใจ 
และโยนโจทย์ลงไป ผมชอบค าพดูหนึง่ของครูมิน้วา่ เม่ือถึงเวลามายืนหน้าห้อง ลองประเมินเดก็จากสายตา
ภายนอกและภายใน แปลวา่เราไมไ่ด้ดเูด็กวา่ภายนอกเขาเป็นอยา่งไร แตเ่รารับรู้เขาด้วยหวัใจความเป็นครู 
เม่ือเดก็พร้อมแล้ว ก็แคว่างความท้าทายแล้วให้เดก็สนกุและเรียนรู้จากความท้าทายนัน้เอง 
 
พธีิกรหญิง: เหมือนวา่ความสนกุและความท้าทายในห้องพร้อมจะเกิดได้เสมอ อยูท่ี่วา่ครูเรามองเห็นไหมวา่ 
วนันีเ้ด็กต้องการสิ่งไหน ต้องการความท้าทายมากขึน้หรือเปลา่ ในแตล่ะวนั เดก็ๆ อาจจะมาไมเ่หมือนกนั คณุ
มิน้ได้ค้นพบวา่จะท าอยา่งไรให้ห้องเรียนของเธอท้าทายและสนกุตอ่ไป 
 
พธีิกรชำย: Talk ตอ่ไป ครูท่านนีบ้อกว่าเป็นครูรุ่นใหม่ท่ีอยูใ่นโรงเรียนขยายโอกาส แตชี่วิตจริง ไม่คอ่ยมี
โอกาสเทา่ไหร่ คณุครูเลยไม่ปิดโอกาสของตวัเอง พยายามหาโอกาสให้กบัตวัเอง โดยออกมาหาสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ  เพ่ือหาไฟในตวัเองและเอาไปพฒันาโรงเรียนตอ่ไป 
 
พธีิกรหญิง: ด้วยบรรยากาศท่ีบางครัง้สิ่งโน้นสิ่งนีก็้ไมเ่อือ้อ านวย แตไ่มไ่ด้เป็นอปุสรรคให้คณุครูคนนีพ้ฒันา
และน าสิ่งดีๆ กลบัไปสูห้่องเรียนเลย ทอล์คนีจ้ะเป็นการพดูถึงตวัคณุครู เราจะกลบัมามองในมมุของคณุครูบ้าง 
คณุครูยอร์ชจากโรงเรียนบางขวาก จงัหวดัสพุรรณบรีุ เขาจะมาด้วยทอล์คท่ีช่ือว่า “การเป็นครูไม่ควรอยูอ่ยา่ง
โดดเด่ียว” 
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กำรเป็นครูไม่ควรอยู่อยำกโดดเดี่ยว 
ณัฐพงศ์ อนุสนธ์ิ: (เปิดเพลงทอ่น เทียนท่ีเรืองแสงส่อง คือแสงทองสอ่งทาง เปลง่ประกาย ยอมละลายให้
สวา่ง คนหลงทาง เห็นทางท่ีแสวง...)  
 เป็นไงครับ ฟังเพลงแล้วก าลงันกึถึงใครอยูห่รือเปล่า เพลงท่ีจบลงไปเม่ือสกัครู่ช่ือว่าเพลง เทียนสอ่งฟ้า 
ขบัร้องโดยคณุดนพุล แก้วกาญจน์ท่ีได้ให้ความหมายของเทียนเหมือนกบัแสงสวา่งน าทางลกูศิษย์ แล้วทกุๆ
ทา่นละครับ หากแสงสวา่งนัน้เปรียบได้กบัการน าทางให้กบัลกูศษิย์ แสงของครูตอนนีเ้ปลง่ประกายขนาดไหน?  
 กระผมเป็นครูคนหนึง่ครับ ท่ีเม่ือจบการศกึษาก็ตัง้หน้าตัง้ตาท าตามอดุมการณ์คือการน าสิ่งท่ีเรา
เทิดทนูและมีคณุคา่มากท่ีสดุท่ีเราสัง่สมมาตลอดการเป็นนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั ความรู้ทัง้หลายผลิดอก
ออกผลมา และรวบรวมมนัทัง้หมด กบัหาวิธีท่ีจะถ่ายทอดสิ่งท่ีเรารวบรวมเอาไว้นัน้สู่นกัเรียนของพวกเรา เรา
เป็นครูท่ีหวงัดีครับ มีอะไรอยู่ในหวั ทัง้ความรู้ ทัง้เร่ืองราว ทัง้ประสบการณ์ใดใดท่ีเรามี เราก็อยากจะให้ผู้ เรียน
ทัง้หมด โดยใช้ความสามารถท่ีเรามีสง่ตอ่ให้กบันกัเรียน ทกุทา่นครับนบัตัง้แตว่นัท่ีเราก้าวเข้ามาเป็นนกัศกึษา
ฝึกสอน (เปิดภาพแสงเทียน) ครัง้แรกท่ีเร่ิมได้ยินเสียงของนกัเรียนท่ีเรียกเราวา่ครูมนัได้จดุไฟในหวัใจเรา
อยา่งไร? ...เทียนท่ีเรืองแสงส่อง คือแสงทองส่องทาง เปล่งประกาย ยอมละลายให้สว่าง คนหลงทาง เห็นทางท่ี
แสวง 
 ผมจ าได้ดีครับ ในชว่งเวลานัน้ผมมีแตภ่าพการเตรียมสอน แรงกาย แรงใจท่ีผมมีทุม่เททัง้หมดไปท่ี
นกัเรียน ผมคดิถึงวิธีการ คิดถึงความรู้ และคิดถึงบรรยากาศท่ีผู้ เรียนจะได้ ผมรู้สกึตอนนัน้ผมไมโ่ดดเด่ียวเลย
ครับ เพราะนอกจากตวัผม ผมก็มองเห็นเพ่ือนๆครูของผม ท่ีตา่งก็ทุม่เทพลงัให้กบัห้องเรียนของพวกเขา บางคน
แม้ไมพ่บเจอ ก็ยงัมองเห็นในโลกออนไลน์ เราตา่งเหมือนได้เตมิเชือ้ไฟให้แก่กนั เช่ือเหลือเกินครับ วา่ในช่วง
เวลาเหลา่นัน้มนัมีความหมายมากมายตอ่ห้องเรียนของเรา  
 ผมจ าได้วา่ผมได้พดูคยุกบัเพ่ือน แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั หรือปัญหาเชิงเทคนิควิธีการสอนตา่งๆ มนัท า
ให้เร่ืองหนกักลายเป็นเบา เร่ืองเศร้าได้ผ่อนคลาย จนเม่ือการฝึกสอนจบลงเราตา่งก็แยกย้ายไปตามเส้นทาง
ของแตล่ะคน ด้วยความภมูิใจและความหวงัท่ีจะน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ ณ ห้องเรียนแหง่ใหมข่องเรา 
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 พวกเราคงเข้าใจดีวา่เม่ือเราได้เข้าสูเ่ส้นทางของการเป็นครู (เปิดสไลด์เทียนดบั) เรากลบัพบวา่เส้นทาง
มนัไมไ่ด้ง่ายอยา่งนัน้ เราเร่ิมเห็นระบบโครงสร้างท่ีก าลงัมีปัญหา เรามองเห็นการท างานท่ีล าบากของครู และ
มองเห็นนกัเรียนท่ีก าลงัหลงทางอยูม่ากมายในวงัวนการศกึษา ในขณะท่ีผมมองไปรอบๆ ก็เห็นไฟท่ีเคยลกุโชน
หลายๆ ดวง คอ่ยๆมอดดบัลง ความรู้สกึโดดเด่ียวเร่ิมถาโถมเข้ามา พายงุานตา่งๆท าให้ผมต้องขาดการติดตอ่
กบัเพ่ือนๆไป ท าให้ความเหงาท่ีมีเพิ่มขึน้เป็นทวีคณู 
 ครูหลายคนรอบตวัผมเร่ิมหมดไฟ หลายคนเร่ิมเดนิออกจากระบบ แตผ่มไมอ่ยากเป็นแบบนัน้ ผมเร่ิม
ออกตามหาเคร่ืองมือ หรือวิธีการตา่งๆท่ีท าให้ผมกลบัมามีไฟได้อีกครัง้ ระหวา่งทางผมพบเพ่ือนครูท่ีก าลงั
อยากได้แรงบนัดาลใจเชน่เดียวกบัผม ในตอนนัน้ผมรู้เลยวา่ไมใ่ชแ่ค่เคร่ืองมือหรือเทคนิคการสอนเท่านัน้ท่ีชว่ย
เตมิไฟ แตม่ิตรภาพท่ีครูแตล่ะคนมีให้กนัและกนัก็เป็นพลงัท่ีท าให้พวกเราท าหน้าท่ีเป็นครูตอ่ไปได้ และน่ีคือสิ่ง
มหศัจรรย์เม่ือเทียนท่ีใกล้มอดได้มาอยูร่วมกนั (ภาพก่อการครู) 
 นา่แปลกมากนะครับ พอเรามาอยูร่วมกนัแล้ว เราย่ิงอยากกระโจนกลบัเข้าไปสร้างการเปล่ียนแปลง
กบัห้องเรียนของเรา เหมือนกบัวา่เราตา่งเป็นขมุพลงัของกนัและกนั มนัอาจจะดเูล่ียนนะครับแตม่นัเป็นเร่ือง
จริงท่ีผมรู้สกึ และวนันีค้วามเช่ือผมมนัได้ถกูพิสจูน์แล้ววา่ในชีวิตการเป็นครูไมค่วรเดนิอยูเ่พียงล าพงัทา่มกลาง
ความมืดมิด หากแตต้่องการแสงสวา่งจากเพ่ือนครู (เปิดสไลด์เทียน) หมัน่คอยเตมิแรงใจให้แก่กนั พลงัของ
พวกเราก็อาจจะขบัไลค่วามมืดมิดออกไปจากห้องเรียน สงัคม และระบบการศกึษาในประเทศนีก็้ได้ และน่ีก็คือ
สิ่งท่ีผมค้นพบจากการเดนิบนเส้นทางของการเป็นครูของผม การเดินทางของการเป็นครู ท่ีไมค่วรอยูอ่ยา่งโดด
เดี่ยว ขอบคณุครับ 
 
พธีิกรชำย: ทีแรกผมฟังหวัข้อแล้วตกใจ การเป็นครูไมค่วรอยู่อยากโดดเด่ียว ทีแรกคดิวา่เราต้องไปแฟนหรือ
เปลา่ เพราะในความเป็นจริงยากมากท่ีเป็นครูจะออกไปหาแฟน แตฟั่งแล้วรู้ทนัทีวา่การไมอ่ยูอ่ย่างโดดเด่ียว 
คือการออกมาคบเพ่ือน และสร้างชมุชนความเป็นครูท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัไป เป็นสิ่งส าคญัมาก แม้เราจะเจอพายุ
งานท่ีโหมกระหน ่า เช่ือวา่ครูทกุคนบาดเจ็บปางตาย แตอ่ยา่งน้อยเราก็มีเพ่ือนร่วมอดุมการณ์ ท่ีจะพาพวกเรา
ไปคอ่ยๆ จบัมือร่วมกนั เม่ือเราจบัมือรวมกนัแสงสวา่งของเราในแตล่ะคนจะทวีแสงมากขึน้ แล้วจะน าพาพวก
เราไปในท่ีท่ีดีกว่า เป็นการเติมใจให้กนั 
 
พธีิกรหญิง: เป็นคนเตมิใจให้กนัเล็กๆ น้อยๆ ของคนท่ีท างานสายอาชีพเดียวกนั มองเห็นสิ่งท่ีก าลงัเผชิญ
ด้วยกนั มีกนัไว้มากกว่า 1 2 3 เป็นสิ่งท่ีดี ทอล์คสดุท้าย คณุครูผู้หญิงทา่นนี ้มาจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
สระบรีุ 
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พธีิกรชำย: โดยปกติครูทา่นนีช่ื้อครูศริิพร ทมุสิงห์ แตเ่ดก็ๆ มกัจะเรียกว่าคณุครูศริิพรสอนแนะแนว มาจาก
วิชาท่ีสอนนัน่เอง คณุครูเคยเลา่ให้ฟังวา่ ในชีวิตความเป็นครูของเขา เขาเคยคดิว่าตวัเองพา่ยแพ้ และใช้วิธีการ
ปลิดชีพชีวิตการเป็นครูของเขา แตว่นัหนึง่ คณุครูศริิพรก็กลบัคืนมา คล้ายๆ นกฟินิกซ์ท่ีเตบิโตมาจากเถ้าถ่าน
ของตวัเอง  
 
พธีิกรหญิง: คณุครูบอกวา่สิ่งท่ีปลกุให้เขากลบัมาและมีก าลงัใจอยากจะด าเนินอาชีพนีต้อ่ไปคือเสียงของ
เดก็ๆ นัน่เอง มาฟังกนัวา่เขาได้รับฟังเสียงนีอ้ย่างไร มาฟังเสียงของครูศิริพร ในหวัข้อ “ครูคืนชีพ The Teacher 
Returns” เลยคะ่ 
 

  
 
ครูคืนชีพ The Teacher Returns 
ศิริพร ทุมสิงห์: แจงเกิดในครอบครัวท่ีเอาแตท่ างานหนีความจน ทกุๆวนั แมจ่ะหอบงานกองใหญ่มากใสห่น้า
รถ หนีบเดก็น้อยซ้อนเบาะหลงั ป่ันจกัรยานกลบั แจงไมมี่เสาร์อาทิตย์ท่ีได้ใช้เวลากบัแม ่ปิดเทอมแจงไปกินข้าว
ท่ีศนูย์เดก็เล็ก ไปชว่ยแมส่อน เลา่นิทาน ท าบอร์ด ยนัพิมพ์แผนการสอน เป็นทกุอยา่งให้แมแ่ล้วจริงๆ เห็นแล้ว
เหน่ือยแทน ตอนม.6 แมข่อให้สอบครู แจงเลือกครูเพ่ือเป็นของขวญัให้แม่ แตแ่จงไมช่อบแตด่นัติด ท่ีแจงไม่
ชอบและเห็นมาตลอดคือระบบท่ีบัน่ทอนใจ ทุม่เทเสียสละจนไมเ่หลือใครแม้แตต่วัเอง สัง่เราไปไหนก็ต้องไปสัง่
ไรก็ต้องท า แจงผา่นชีวิตนิสิตฝึกสอนอยา่งโชกเลือดและอดุมการณ์พุง่พลา่นท่ีอยากท าเพ่ือเยาวชนไทย ตอน
นัน้ก็คิดเองเออเองวา่ครูเอกชนชีวิตจะแฮปปีก้ว่า  
 แตพ่อเอาเข้าจริงนะคะ มนัยิ่งกวา่นัน้ ความเครียดสะสมกบัปมท่ีแจงขดัแย้งในใจ พอ่แมเ่อาแตด่ถูกูสิ่ง
ท่ีเราเป็นครูเอกชน อยากจะให้สอบบรรจไุวๆ ไมย่อมรับความเป็นเราสกัที ชว่งนัน้ไมรู้่วา่อะไรเกิดขึน้ก่อนหลงั 
เพราะชีวิต มนัห่วยแตก เหมือนร่างกายมนัไมมี่ชีวิตจิตใจ แจงในวนันัน้เหมือนคนท่ีตายไปแล้ว บอกเพื่อนครู
ด้วยกนัวา่ เราไมเ่ป็นตวัของตวัเองเลยอะ่ เพื่อนครูก็ถามกลบั แล้วท่ีอยากเป็นคือยงัไง ก็ตอบไมไ่ด้ จนวนัท่ีข้าง
ในมนัพงั ความเจ็บปวดทางใจระเบดิออกทางกาย สภาพข้าวของในห้องรกมากจนไมมี่ท่ีเดนิ เสือ้ผ้ากองเป็น
ภเูขา ทกุวนัสะดุ้งตื่นตอนตี 2 ตี 3 นอนร้องไห้ไมรู้่ตวัเองเป็นอะไรอยูใ่นมมุมืด สงสยั แตไ่มย่อมรับวา่มนัเกิด
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ขึน้กบัคนท่ีเรียนจิตวิทยามา แจงคดิสามตลบวา่ไปไหนดี ไปไหนดีท่ีไมมี่ใครรู้จกัเรา วนันัน้แจงบอกลกูศษิย์วา่ 
มิสไมไ่หวแล้ว เดนิไปเรียกแทคซ่ีไปศรีธญัญา คนขบัถามวา่ไปหาญาตหิรอครับ คะ่ ญาตก็ิญาต ิไปเจอหน้า
หมอก็เอาแตส่ะอกึสะอืน้ และได้ยาหอ่ใหญ่กลบับ้าน เวลานัน้มนัสญูเสียตวัตน คนใกล้ตวั งานท่ีท า เวลาท่ีมี 
สขุภาพกายและใจไปหมด แจงเลือกลาออกแล้วเปล่ียนสิ่งแวดล้อมใหม่ แตรู้่ไหมคะ่ว่าอะไรท่ีดีกวา่ยา  
 ห้วงเวลาท่ีเราออกมาแล้วแตเ่สียงของศษิย์เก่ายงัถามหา มิส...สบายดีไหม คิดถึงมิส มิสเข้ากรุงเทพ
เม่ือไหร่ มาปรึกษาเร่ืองตา่งๆท่ีเขาเห็นเราเป็นท่ีพงึสดุท้าย ไมใ่ชแ่คใ่นฐานะครูแตเ่ป็นเพ่ือนร่วมทาง เราไมใ่ชค่รู
เขาแล้วนะท าไมเขาไว้ใจเรา หรือการเป็นครูมนัใชเ่ราแล้ว มนัพิสจูน์ได้แล้ว จนแจงใจมนัล าพองท่ีจะสอบบรรจ ุ
ครู คราวนีฉ้ันเลือกนาย! 
 คะ่ แจงลงรรสพฐ รัฐล้วนๆไมมี่อะไรผสม ปัญหาชีวิตพงัยบักว่าเดมิ หา่งไกลบ้าน อยู่ตวัคนเดียว เจอ
ทกุข์ร้อนเจ็บป่วยก็ต้องทน รู้ไหมคะ่วนัท่ีนกัเรียนจดังานปีใหม ่พีคท่ีสดุ สิ่งท่ีเกิดขึน้คือแจงถอยหลบเข้ามาใน
ห้องแนะแนว วนัท่ีทกุคนมีแตค่วามสขุแจงกลบัยืนช็อคร้องไห้คนเดียวอยูเ่ป็นชัว่โมง แจงอยูไ่มไ่หวแล้ว เรามา
ท าอะไรตรงนี ้มาเพ่ืออะไร แจงจมดิง่ คนก าลงัจะจมน า้ตายอีกครัง้ แตแ่จงก็ไมต่ายคะ่ เสียงเรียกท่ีท าให้แจง
ฟืน้กลบัมาครัง้นีคื้อ “ค าขอบคณุ”และ“การเปล่ียนแปลง” ดอกผลของครูแนะแนวนัน้รอนานเหลือเกินคะ่ กวา่
พวกเขาจะเรียนจบ ม.4 เดินผา่นหน้าผาไปถึง ม.6 กวา่จะขึน้ปี 1 กว่าวนัเวลาท่ีจะพาเขากลบัมาหาเราและ
สะท้อนคณุคา่ของครูแนะแนวมนันานเหลือเกิน สิ่งนีส้ร้างการเปล่ียนแปลงในใจครู สะท้อนคณุคา่และศรัทธา
ในวิชาชีพครู  
 “ขอบคณุมิสท่ีให้ค าปรึกษา” “ขอบคณุมิสท่ีไมใ่ห้ผมผา่นแนะแนว แล้วสัง่แก้ มผ ด้วยการให้ผมอา่น
หนงัสือของหนุม่เมืองจนัท์จนเปล่ียนชีวิตผม” “ขอบคณุท่ีสัง่งานสมัภาษณ์อาชีพ ผมรู้แล้ววา่ผมไมอ่ยากท า
อาชีพอะไร” “ขอบคณุท่ีมิสฟังผมและอยูข้่างผม” “ขอบคณุอาจารย์ท่ีเช่ือมัน่ในตวัผม”  
 มีเดก็คนหนึง่บอกแจงตอนท่ีมาบรรจใุหม่ๆ ว่า “อาจารย์..ท าไมอาจารย์เพิ่งมา” ท าไมเดก็บอกแบบนัน้ 
เพราะ แจงเป็นครูแนะแนวท่ีจบแนะแนวโดยตรงเพียงคนเดียวในโรงเรียน เขาฝากอนาคตไว้ท่ีแจง แจงไมอ่ยู่
แล้วใครจะชว่ยพวกเขา เขาถามแจงหลายครัง้ว่าอาจารย์จะอยูถ่ึงหน ูม.6 ไหม อาจารย์จะอยูถ่ึงเทอมหน้าไหม 
หนอูยากเรียนกบัครูนะ หนรัูกครู เสียงเหลา่นีท่ี้ท าให้แจงฟืน้กลบัมามีวนัพรุ่งนีเ้พ่ือใครอีกหลายๆคนและเป็น
เสียงเดียวท่ีเรียกความเป็นครูของเรากลบัมา 
 “ขอบคณุทกุคนท่ีรับฟัง แจงเช่ือวา่ทกุคนคงเคยได้ยินเสียงเหลา่นี ้ขอให้ทกุคนได้สมัผสัอยา่งท่ีแจงรู้สกึ 
เห็นความงดงามในเร่ืองราวของลกูศิษย์ ความงอกงามของหวัใจของเราท่ีตา่งโอบอุ้มกนัและกนัให้กลบัมามี
คณุคา่ในตนเอง” และแจง ครูคืนชีพ สวสัดีคะ่ 
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พธีิกรชำย: น่ีคือชีวิตจริงของคนเป็นครูครับ แนน่อนครับวา่มีบางชว่งท่ีรู้สกึเหน่ือย ท้อแท้ แตส่ดุท้าย ครูทกุ
ทา่นกลบัคืนมาได้เพราะเสียงของเดก็ๆ เสียงเดก็ๆ เหมือนเสียงสวรรค์ของพวกเรา 
 
พธีิกรหญิง: นัน่คือเหตผุลท่ีเราต้องให้ความส าคญักบัเขามากๆ เพราะเขาคือคนท่ีหล่อเลีย้งเรา  
 
พธีิกรชำย: ในชว่งสดุท้ายเรามีชว่งพิเศษ Q&A ขอเชิญคณุครูทัง้ 5 ทา่นขึน้มาอยูบ่นเวทีอีกรอบ แล้วแขกผู้ มี
เกียรติทา่นใดมีค าถาม สามารถสอบถามคณุครูบนเวทีได้เลยครับ 
 
 

 
 
พธีิกรหญิง: ใครอยากสอบถามวา่ท่ีพวกคณุพดูมา เป็นอยา่งนัน้จริงไหม ท าไมฉนัไมเ่คยเจอเลย แบง่ปันกนัได้
คะ่ มีคณุครูทา่นใดอยากจะสอบถามไหมคะ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากสกลนครนะครับ ไมท่ราบวา่คณุครูทัง้ 5 ทา่นมีวิธีการส่ือสารกบัคณุครูท่ีอยูโ่รงเรียนและ
ผู้บริหารอยา่งไรครับ  
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สรำวุฒ:ิ กิจกรรมท่ีท าต้องใช้เวลา ... ถ้าเรามัน่คงกบัสิ่งท่ีท า ... การเคล่ือนตา่งๆ ผมไมไ่ด้เคล่ือนคนเดียว 
เพ่ือนครูท่ีอยากจะท ากิจกรรมร่วม เป็นสว่นท่ีเสริม เป็นการเปิดประตท่ีูง่ายมาก ส าหรับโรงเรียนผม ใช้ความ
จริงใจและให้คณุครูเห็นวา่กิจกรรมนัน้สร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัผู้ เรียนจริงๆ จะขยบัไปสู่ครูทา่นอ่ืนได้ง่าย 
 
ลัดดำวรรณ: ส าหรับการส่ือสารวา่เราก าลงัท าอะไรอยู ่... จะมีเสียงเดก็ท่ีคยุกบัเพ่ือนๆ ห้องอ่ืน และส่ือสารไป
ยงัครูวิชาอ่ืนว่าครูครับอยากได้แบบนีบ้้าง พอครูได้ยินเสียงจากเดก็ จะมาถามเราวา่พ่ีท าอยา่งไรท าไมห้องพี่ถึง
เรียนแล้วสนกุ เราจะส่ือสารกลบัไปท่ีเขา แล้วเขาจะเฝา้มองเรา และฟีดแบค็วา่เตมิตรงนัน้ตรงนีห้น่อยสิ คือ
เหมือนชว่ยกนั แตส่ิ่งแรกคือเปล่ียนตวัเรา เราท าให้ดเูป็นตวัอยา่ง 
 
สุรัสวดี: มิน้อาจจะยงัไมไ่ด้เร่ิมมีชีวิตอยูใ่นวงการราชการมานาน เป็นแคจ่ดุเร่ิมต้น สิ่งแรกท่ีท าคือพดูกบัเพ่ือน
ในหมวดเดียวกนั คือหมวดแนะแนว และแบง่ปันประสบการณ์สิ่งท่ีเราได้รับมาวา่มีวิธีการอะไรอยา่งไร ท าให้
เดก็มีความสขุในการเรียนรู้ สว่นผู้บริหาร มีเวทีนีแ้หละท่ีเชิญผู้บริหารของโรงเรียนมารับชมและมาเรียนรู้
ร่วมกนักบัเรา แตส่ิ่งส าคญัท่ีท าให้เสียงการเปล่ียนแปลงเกิดมาได้ เร่ิมจากจดุเล็กๆ ในห้องเรียน เป็นการย้าย
ห้องเรียนจากในห้องมาสูท่ี่เปิดโลง่ คนอ่ืนๆ มาเห็นมากขึน้ มีคาบหนึง่อาจารย์คณิตศาสตร์มาดแูล้วบอกวา่ขอ
เลน่กบัเด็กด้วยได้ไหม เขาบอกวา่มนัสนกุมาก ท าให้เห็นวา่มีครูหลายคนก าลงัสนใจแบบนีอ้ยู ่แตเ่ราอาจจะยงั
ไมมี่พืน้ท่ีส่ือสารกนัและกนั 
 
ณัฐพงศ์: เราใช้วิธีเดียวกนั เราใช้การเปล่ียนเฉพาะห้องเรียนของเรา แตโ่ชคอาจจะเป็นของผมหนอ่ย เพราะผม
เคยไปท าในห้องเรียนของผมสว่นตวั เน่ืองจากเป็นอาคารไม้ เวลาเราจดักิจกรรม เดก็เดนิก้าวเดียวสะเทือนทัง้
อาคาร การจดักิจกรรมในห้องเรียนไมเ่หมาะสมนกั ผมเลยย้ายนกัเรียนมาอยูพื่น้ท่ีด้านลา่ง คนอ่ืนจะเร่ิมเห็น
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มากขึน้ แล้วเดก็ห้องอ่ืนเขาจะมายืนมงุดบู้าง มีคณุครูมาดบู้าง ก็จะเกิดการแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์วา่น่ีคือ
วิธีการสอน น่ีคือการเปล่ียนแปลงบางอยา่งท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนของเรา เหมือนก่อการในโรงเรียนเล็กๆ 
 
ศิริพร: แจงรู้สกึวา่ต้องวิน-วิน เลยบอกผอ.วา่ เรามีพ.ร.บ. ท่ีต้องสอบเร่ืองนีน้ะคะ ไมอ่ยา่งนัน้เขาจะสืบสวน 
ผอ.นะคะ แตแ่จงคยุเพราะผอ.เป็นคนใจดี น่ารัก ใช้การหยอดไปเร่ือยๆ จดันิทรรศการ จดักิจกรรม จนแกบอก
วา่ท าไมไมเ่ขียนมาสกัทีวา่ท าอะไร ผอ.ไมรู้่สกัทีวา่แกท าอะไร หรือบางทีเราเห็นวา่เป็นปัญหา เช่น การลาออก
กลางครัน เราก็พาน้องแนะแนวท่ีมาใหม่ไปหา บอกว่าผอ.อยากท าเร่ืองลดเดก็ลาออกกลางครัน ไปยืมมือเดก็
มข.มาชว่ย ผอ.เอาด้วยไหม ถามแบบสภุาพ แล้วผอ.ก็บอกวา่อยากท า ท าเลย เลยเป็นทัง้ก าลงัใจ แรงผลกัดนั 
เป็นทัง้คนท่ีหยิบย่ืนโอกาส และสง่ผลกบัเดก็ด้วย แตว่ิธีการส่ือสารต้องชดัเจน และเอือ้โอกาสให้เราได้ท า
กระบวนการอยา่งเตม็ท่ี แล้วเราจะเปล่ียนแปลงได้จริง 
 
พธีิกรชำย: เราจะสงัเกตเห็นวา่ ทัง้ห้าทา่นจะตอบออกมาท านองเดียวกนัคือ หวัใจของการเปล่ียนแปลงคือ
การท่ีครูทกุท่านเปล่ียนแปลงตวัเองก่อน แล้วการส่ือสารท่ีทรงพลงัมากๆ คือตวัเราเปล่ียน พอตวัเราเปล่ียน 
ห้องเรียนเราก็จะเปล่ียน และจะเปล่ียนในวงกว้างมากขึน้เร่ือยๆ  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จากปัตตานีนะครับ สิ่งท่ีอยากจะขอค าแนะน าจากคณุครูในห้องและวิทยากรทัง้ 5 ทา่น มีบาง
คนท่ีอยากท าแตย่งัไมก่ล้า มีอะไรท าให้เขากล้าท่ีจะปล่อยแสง จดุท่ีท าให้จากไมก่ล้าไปกล้า 
 

 
 
ณัฐพงศ์: ใช้หลกัการ การเป็นครูไมค่วรอยู่อยา่งโดดเด่ียว ผมรู้สกึเหมือนกนัชว่งแรกผมไมก่ล้า แตเ่ม่ือผมให้
โอกาสตวัเองไปหาคนอ่ืนๆ ค าแนะน าจากคนอ่ืนเป็นสิ่งท่ีหลอ่เลีย้งความกล้าของเรามากๆ การได้มาอยูก่บั
เพ่ือน มาอยูใ่นองค์การเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้เราอยากจะกลบัไปเปล่ียนแปลงบางอย่างในห้องเรียนของเรา ก่อ
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การครูมีพืน้ท่ีให้ผมตรงนี ้ท าให้ผมรู้สกึวา่ผมไมไ่ด้โดดเด่ียว ไมไ่ด้อยู่คนเดียวในโรงเรียน ผมยงัมีเพ่ือน มี
อาจารย์ มีคนเก่งๆ หลายคนท่ีมาอยูร่วมกนั สดุท้ายไฟถกูจดุ การเป็นครูไมค่วรอยู่อยา่งโดดเด่ียว 
 
ศิริพร: แจงมองวา่ การท่ีเราจะเปล่ียนข้างในได้ เราต้องรู้สกึมัน่คงในตวัเองก่อน วา่ศรัทธาของฉนัวา่ฉันจะ
เปล่ียนการสอนเพ่ือนกัเรียนนะ เพ่ือให้ลงกบัตวัเขา ลงกบัชมุชน พอพลงัได้กลบัมาแล้ว ต้องมีแรงบนัดาลใจ 
เพจของครูปล่อยของ เพจนิวสกลู เพจของหลายๆ องค์กรท่ีไมใ่ชค่รู แตก่ลบัมาจดักระบวนการการเรียนการ
สอนท่ีนา่สนใจ เขาไมใ่ชค่รู แตท่ าไมเขาท าได้ แล้วเราจะรู้สกึวา่เราเป็นครู เราก็ท าได้ 
 
สุรัสวดี: มิน้สอนแนะแนว เลยอาจจะมีอิสระในการท าตามใจตวัเองเยอะ เลยอาจจะไมค่อยรับรู้ความรู้สกึของ
ครูท่ีสอนในกลุม่สาระตา่งๆ แตก่่อนจะมาเป็นครูบรรจขุองแนะแนว เคยสองสงัคมด้วย ตอนนัน้ เราแอบท าอะไร
บางอย่างก็ได้นะ ไมมี่ใครจะมาดเูราตลอดเวลา ถ้าเรากล้าทดลองท าบางอยา่งท่ีคิดวา่นา่จะดีกบัเด็ก ให้ลองท า
ไปเลย เพราะไมมี่ใครจะมาตรวจสอบความถกูความผิดอะไร แล้วต้องมัน่คงจากข้างในก่อน สิ่งส าคญัคือหา
ความหมายให้กบัตวัเองวา่สิ่งท่ีเราท าอยู ่มีความหมายอะไรบ้าง เดก็จะได้อะไร ถ้าเราเจอความหมายของสิ่ง
เหลา่นัน้ แล้วเรายึดไว้ได้ เราจะเร่ิมกล้าท่ีจะท า 
 
ลัดดำวรรณ: ตวัเองบาดเจ็บกบัระบบพอสมควร กลบัมาถามตวัเองวา่ท่ีเรากลวัอยู่ กลวัอะไร บางทีค้นไปแล้ว
เราไมไ่ด้กลวัระบบ เรากลวัความผิดพลาด กลวัการไมย่อมรับ ค าถามคือแล้วความผิดพลาดให้อะไรเรา ถ้าเรา
เปล่ียนนิยามค าวา่ผิดพลาดเป็นเรียนรู้และส าเร็จ เปล่ียนความกลวัเป็นท ากบัยงัไมไ่ด้ท า นา่จะดีกวา่ เม่ือเรา
ตอบตวัเองตรงนีไ้ด้แล้ว กลบัมาใคร่ครวญว่าท่ีผา่นมาไมไ่ด้เป็นเพราะเรารู้สกึวา่เราเป็นตวัเล็กๆ หรือเปลา่ ถ้า
เรามองสเกลใหญ่ของโรงเรียน ครูอาจจะเป็นกลไกเล็กๆ เทา่นัน้ แตถ้่าในห้องเรียนเป็นของเราและนกัเรียน มนั
คืออิสระท่ีเราต้องสร้างเอง ระบบท าอะไรเราไมไ่ด้ในห้องเรียน เราเป็นผู้บริหารจดัการทกุอย่างในห้องเรียน เรา
อยากเปิดพืน้ท่ีให้เราเรียนรู้ไปกบัเดก็ เรามีความส าคญั เม่ือเปล่ียนมมุมอง จะไมมี่อปุสรรคท่ีท าให้เราไมก่ล้า
ก้าวข้ามความกลวัตรงนัน้ 
 
สรำวุฒิ: ส าหรับประสบการณ์ตรงของผมเอง พยายามออกแบบ ผมอยูใ่นสายสว่นงานวิชาการ ทราบวา่
ห้องเรียนแบบนีไ้ปได้ จะผลกัดนัให้มีการสอนร่วมกนัเป็นทีม คือให้คณุครูสองทา่นมาอยูใ่นห้องเรียนเดียวกนั
กบัเรา แล้วเรียนรู้กระบวนการไปด้วยกนั ผมได้กระบวนการมา ก็ไปชวนคณุครูมาเข้าห้องและเรียนรู้ไปด้วยกนั 
จากนัน้ ถอยออกมานิดหนึง่ ให้ครูทา่นอ่ืนลองน าด ูแบบนีเ้อาไปใช้ในห้องเลยนะครับ ปรากฏวา่มีหลายๆ ทา่น
ท่ีมองเห็นและเร่ิมเปล่ียนบางรูปแบบบ้าง แตเ่ราไมส่ามารถบอกวา่ทา่นจะเปล่ียนแปลงไปแบบไหน พอเรามี
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โอกาสจดักิจกรรมใหญ่ๆ ในโรงเรียน เราจะเสนอผอ.วา่ ท่านเหลา่นัน้ลองวิธีการแบบนีม้าแล้ว จะท าให้มีความ
มัน่ใจขึน้ และปลกุไฟในตวัคณุครูทกุทา่นขึน้มาได้ครับ 
 
ณัฐพงศ์: ความจริงแล้ว ทกุทา่นท่ีนัง่อยู่ตรงนีเ้รามีของกนัหมด ถ้าเราจบจากตรงนีแ้ล้วทา่นไปดนูิทรรศการ 
ทา่นจะเห็นของท่ีครูมาปลอ่ยกนัเยอะมากๆ เขามีพืน้ท่ีให้กบัเรา เม่ือทา่นเปิดความกล้าให้กบัตวัเอง ทา่นจะ
เห็นของท่ีเขาปลอ่ยแสงกนัในบา่ยนี ้เชิญชวนนะครับ 
 
พธีิกรชำย: จดุเปล่ียนของครูแตล่ะทา่นจะแตกตา่งหลากหลาย อาจจะเกิดจากค าถามสัน้ๆ ง่ายๆ วา่ เราเข้าใจ
ไหมวา่ สิ่งท่ีเราท าคืออะไร มีความหมายอยา่งไร เม่ือเราเข้าใจความหมายท่ีเราท าอยู ่ความเปล่ียนแปลงจะ
ขยายไปในวงกว้าง เป็นการตอบค าถามตวัเอง ตอนนี ้เราได้เวลาสมควรแล้ว  
 หลงัจากทานเบรก เราจะมีเวิร์กช็อป 4 ห้องให้ทกุทา่นเลือกเข้า ได้แก่ หนึง่ Visual Thinking คิดเห็น
เป็น ภาพ สอง เรียนรู้ตวัตน ลดการรังแก สาม Assessment for Learning Activities ส่ี น่ีคือฉนั นัน่คือ
ธรรมชาต ิสนใจ เข้าไปในห้องตา่งๆ ได้เลย 
 
พักเบรก 
10.55 น. 
 

  
 
ห้องย่อย 4 "น่ีคือฉัน น่ันคือธรรมชำต"ิ 
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กระบวนกรชำย 1: ขอต้อนรับทกุคนเข้าสู่การเรียนรู้ร่วมกนั เชิญทกุท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของวง คอ่ยๆ 
หลบัตา ฟังเสียงระฆงัร่วมกนั ... เสียงระฆงั ... เชิญชวนทกุทา่นหลบัตาตอ่ ... ทกุทา่นจะได้พบกบัภาชนะชนิด
หนึง่ท่ีจะไปอยู่ตรงหน้าท่าน ให้ทา่นหยิบ จบั สมัผสั เรารู้สกึอยา่งไร สดูดม มีอะไรโผล่เข้ามาในของเรา คอ่ยๆ ด ู
... สิ่งท่ีอยูใ่นมือเรา เช่ือมโยงอะไรกบัเราบ้าง ... คอ่ยๆ ลืมตา สงัเกตสิ่งท่ีอยูต่รงหน้าเราอีกครัง้หนึง่ มีอะไรผดุ
ขึน้มาในใจของเรา มีความเช่ือมโยงอะไรกบัชีวิตเราบ้าง จะขอขยกัให้คนมีใบไม้สีเดียวกนัจบัคูก่นั แล้วลอง
แลกเปล่ียนในสามประเดน็นี ้ 
 

 
 
 (จบัคูแ่ลกเปล่ียนวา่ รู้สึกอยา่งไร เรามีภาพอะไรผดุขึน้มาในใจ และใบไม้มีความเช่ือมโยงอะไรกบัชีวิต
ของเรา – 4 นาที) 
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 ลองขยบักลุม่ใหญ่ ให้ใบไม้สีตา่งกนัประมาณ 3-4 คน จบักลุม่กนัอีกครัง้ แลกเปล่ียนกนัในสาม
ประเดน็เดมิ  
 
 (จบักลุม่ใบไม้ตา่งสีประมาณ 3-4 คน แบง่ปันในสามประเดน็เดมิ – 3 นาที) 
 

 
 
 เชิญชวนทกุทา่นขยบัมานัง่ท่ีเดมินะครับ เราจะลองขยบัตอ่ เราจะได้ไปเลือกวสัดธุรรมชาตท่ีิดงึดดูเรา
อยา่งน้อยสกัสิบชิน้ จากนัน้เราจะกลบัมาสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเราบนกระดาษ A3 แล้ววางไว้ตรงหน้า ... 
วสัดไุหนดงึดดูเรา เราชอบแบบไหน มีความเป็นเราอยูใ่นนัน้ เชิญชวนเขาออกมาสร้างงานศลิปะร่วมกบัเรา ... 
คอ่ยๆ เลือก ให้ธรรมชาตเิลือกเรา และเราก็เลือกธรรมชาต ิทกุทา่นท่ีวสัดพุร้อมแล้ว ให้นัง่อยูท่ี่นัง่ของตวัเอง
และพิจารณาวสัดแุตล่ะชิน้เพ่ือรอเพ่ือนๆ ในวง จบั สมัผสั ให้ความรู้สกึเราอย่างไร ใจเราเป็นอยา่งไร เราจะรอ
เพ่ือนเพ่ือท าไปพร้อมกนั ... เชิญทกุทา่นคอ่ยๆ หยิบจบั จบัวางให้เป็นไปตามความรู้สึกท่ีเราต้องการ อยูก่บัสิ่งท่ี
อยูต่รงหน้าเรา ... หมัน่สงัเกตความรู้สกึของเรา ว่าเรารู้สึกอยา่งไร ใจเราเป็นอยา่งไร ... ส าหรับทา่นท่ีจดัวาง
งานศลิปะของเราเสร็จแล้ว ลองดวูา่เรารู้สกึอยา่งไร ใครมีกล้องถ่ายรูป จะถ่ายไว้ก็ได้นะครับ  
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กระบวนกรชำย 2: กลบัมาดท่ีูผลงานของเราอีกครัง้ เราจะเห็นกระดาษ A4 อีกแผน่หนึง่ เชิญชวนทกุท่าน
เขียนวา่เรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึน้บ้าง หรือมองดงูานศลิปะของเราแล้ว มนัส่ือสารหรือบอกอะไรกบัเรา 
 
 (แตล่ะคนเขียนความรู้สึกและสิ่งท่ีงานศลิปะส่ือสารกบัตวัเอง – 4 นาที) 
 
 ทา่นใดเขียนเสร็จแล้ว เชิญคว ่ากระดาษท่ีเราเขียนวางไว้ข้างชิน้งานของเรา แล้วคอ่ยๆ ยืนขึน้บน
ผลงานของเรา เราจะไปช่ืนชมงานของเพ่ือนเราบ้างนะครับ งานท่ีเราได้ใช้ความเงียบ ความสงบ และธรรมชาติ
รอบตวัในธรรมศาสตร์ รังสิต เชิญทกุทา่นฟังเสียงระฆงัร่วมกนั ... เสียงระฆงั ... เชิญชวนทกุทา่นเดนิไป
ด้านซ้าย คอ่ยๆ ดผูลงานของเพ่ือนเรา เรารู้สึกอยา่งไร งานของเพ่ือนก าลงัส่ือสารหรือบอกอะไรกบัเรา ถ้างาน
ไหนดงึดดู ให้ใช้เวลาอยูก่บังานนัน้อีกนิดหนึง่ ... เชิญชวนทกุทา่นกลบัไปท่ีงานตวัเองอีกครัง้ และยืนอยูบ่น
เบาะ อยากจะใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ เข้าร่วมแลกเปล่ียนกนัวา่ เรารู้สกึอยา่งไร และงานของเราหรือของเพ่ือนส่ือสาร
อะไรกบัเรา สกัสองสามทา่น มีใครอยากจะแบง่ปัน เชิญชวนครับ  
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: ขณะท่ีเราได้ท างานของเรา มีความรู้สึกเหมือนกบัเราพยายามจดัวางธรรมชาตท่ีิเราเลือกมา
เพราะชอบสี ชอบรูปร่าง พอเราเอามาใส่กระดาษเพ่ือสร้างอะไรสกัอยา่ง เราก็พยายามจดัวาง อยากให้โค้งไป
ทางนี ้เอนไปทางนัน้ สกัพกัมนัก็ดีดกลบัไปเหมือนเดมิ ตอนแรกก็หงุดหงิดว่ามนัไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีเราต้องการ 
แตเ่ราไมส่ิทธิเปล่ียนแล้ว เลยลองปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างท่ีอยากจะเป็น ถ้าอยากดีดไปทางนีก็้ปลอ่ยเขา ก็
ไมไ่ด้เสียหาย ยงัเป็นงานศลิปะอยู่ 
 
กระบวนกรชำย 2: เห็นความสบายใจและหงุดหงิดกงัวลด้วย 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ตอนแรกไมรู้่จะเลือกอะไร จะจดัอะไร จะท าอะไร แตพ่อเลือกสีท่ีชอบเหมือน คมุโทน พอมา
จดัเรียง ก็กระเด้งเหมือนกนั พยายามท าเท่าท่ีมีให้หมดเวลาและพยายามเรียงให้อยูใ่นกรอบ ได้ประมาณนี ้แต่
พอดขูองเพ่ือนๆ เขามีจินตนาการมากมาย มีสีสนั พอเราได้เห็นคนอ่ืน เหมือนเราได้เปิดโลกกว้างขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จากการท างานเม่ือครู่ อยากจะบง่บอกความรู้สกึวา่ระหว่างการคดัเลือกวสัด ุเราจะเลือกท่ีเรา
ชอบ เรามีอิสระในการเลือก แตพ่อเราเอากลบัมาท า เรามีความสขุว่าจะออกมาอยา่งไรก็ชา่ง เพราะเราเลือก
แล้ว และความรู้สกึท่ีเกิดขึน้อีกคือมีอิสระในเร่ืองการคิด ท าออกมาในลกัษณะท่ีเราอยากท า ท่ีส าคญัพอ
ออกมา ทกุทา่นรู้สกึภมูิใจ เพราะเราคิดเองท าเอง มีอิสระทกุอย่างในเร่ืองอารมณ์ความรู้สกึ จะชอบตรงท่ีท า
เองคดิเอง 
 
กระบวนกรชำย 2: ความอิสระทัง้ความคดิและความรู้สึก กบัภมูิใจ เชิญทกุทา่นฟังเสียงระฆงัอีกครัง้ ... เสียง
ระฆงั ... สงัเกตความรู้สกึท่ีเกิดขึน้... เสียงระฆงั ... เชิญทกุทา่นเดนิเวียนขวา เม่ือเสียงระฆงัหยดุท่ีภาพชิน้ไหน 
ให้เราหยดุท่ีหน้างานชิน้นัน้ ... เสียงระฆงั ... เชิญไปยืนท่ีเบาะ ช่ืนชมผลงานอีกครัง้หนึ่งแล้วนัง่ลง ดงูานของ
เพ่ือนเรานะครับ ความสวยงาม ความอิสระ ภาคภมูิใจ หรือการวา่งสบายๆ ให้เรารับรู้สภาวะตรงหน้าจริงๆ วา่
เรารู้สกึอยา่งไร งานต้องการส่ือสารหรือบอกอะไรกบัเรา ตอ่ไปทีมเราจะชวนทกุทา่นช่วยกนัท าลายงานข้างหน้า 
จะขย า เชิญเลยครับ ... ขอให้ท าลายมากกว่านีไ้ด้ไหมครับ ฉีกได้นะครับ ขย า ทบุ เอาให้เตม็ท่ีเลย ... ชว่ย
สงัเกตความรู้สกึระหวา่งท่ีเกิดขึน้ด้วยครับวา่เป็นบ้าง จะมีกระดาษ A4 แผน่หนึง่ เขียนวา่เราท าร้ายไปแล้วรู้สกึ
อยา่งไรบ้าง มนับอกหรือส่ือสารอะไรกบัเรา ... เสร็จแล้วชวนทกุทา่นกลบัมาส ารวจความรู้สกึในใจของเรา และ
เชิญทกุทา่นคอ่ยๆ ยืนขึน้ เราจะบอกลางานท่ีเราเป็นผู้ท าร้าย กลบัไปท่ีงานของเรา ... เสียงระฆงั ... คอ่ยๆ เดนิ
กลบัไปท่ีผลงานของเราครับ ... อยากชวนกลบัมาดงูานของเราวา่เขาบอกอะไรเรา ส่ือสารอะไรกบัเรา และสาร
ท่ีคนท าร้ายงานของเรา เขาบอกอะไรไว้ แล้วลองเขียนบ้างในฐานะท่ีเห็นผลงานแล้ว เรารู้สกึอยา่งไร หรืองาน
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บอกอะไรกบัเรา ... ขอบคณุทกุทา่นนะครับ อยากฟังเสียงอีกสกัสองท่าน เป็นอยา่งไรบ้างหลงัจากไปท าลาย
งานของเพื่อนและถกูเพ่ือนท าลายงานท่ีตัง้ใจท า 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: สิ่งท่ีเราคดิว่าดีท่ีสดุส าหรับเรา ในความคิดของคนอ่ืนอาจจะไมใ่ชก็่ได้ เปรียบเราก าลงัเป็น
ส้มต าปลาร้าอยา่งอร่อย แตใ่นสายตาคนขยะขแยงมาก ต้องไมเ่อาแบบนี ้สอง ในสถานการณ์แตล่ะ
สถานการณ์ บางครัง้เราจ าเป็นต้องท าทัง้ท่ีไมอ่ยากท า เน่ืองด้วยอาจจะเพราะเหตผุลใดก็ตาม สาม 
สถานการณ์บนโลกใบนี ้ท่ีแตล่ะคนได้พยายามท า ล้วนต้องพึง่พาอาศยักนั จงึจะเกิดรูปร่างและความหมายได้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ด้วยสถานการณ์บีบบงัคบั ต้องให้เห็นการท าลายท่ีใกล้ท่ีสดุ แตท่า่นท าลายแล้ว ทา่นเป็นนกั
บริหารท่ีดี ท าลายแล้วจดัหมวดให้เรียบร้อย ตอนท่ีไปท าลายของเขา ด้วยสถานการณ์ คนท่ีถกูท าลายก็นัง่ข้าง
ผมเหมือนกนั เราก็เสียดายของเขาท่ีอตุสา่ห์สรรค์สร้างขึน้มา ด้วยความท่ีสวยงามแต่ก็ต้องท าลาย เลย
ตดัสินใจยกเทเลยทีเดียว ขณะท่ีเรากลบัมาดผูลงานของเราเอง ก็เกิดความเสียดายเหมือนกนั รู้สกึว่าเราจะท า
ให้กลบัไปเหมือนเดมิได้ไหม เพราะบางอย่างถกูหกัถกูบีบถกูบงัคบัไปแล้ว 
 
 (เสียงระฆงั) 
 
กระบวนกรชำย 2: อยากเชิญชวนทกุทา่นขยบัไปอีกระดบัหนึง่ จะชวนพ่ีปุ๊ เป็นคนแรกท่ีหยิบสว่นธรรมชาติ
ของเราไปวางตรงกลาง เราจะจดังานศลิปะร่วมกนัทัง้วง ... สว่นคนท่ีเหลืออยู ่อยากเชิญชวนให้ดกูาร
เคล่ือนไหวของเพ่ือนเรา การวางของเพ่ือนเรา สงัเกตความรู้สกึและใจของเราไปด้วยระหวา่งท่ีเพ่ือนท างาน 
 
 (แตล่ะคนหยิบวสัดธุรรมชาติของเราไปวางตรงกลางทีละคน – 10 นาที) 
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 เชิญชวนรอบสดุท้าย ใครอยากจะวางเชิญวางได้เลยครับ ไมต้่องตามล าดบั สว่นคนท่ีโอเคแล้ว สง่
ก าลงัและช่ืนชมผลงานของพวกเราทกุคน  
 
 (เสียงระฆงั) 
 
 อยากชวนทกุทา่นลองจบักลุ่มกนัสกั 4 ทา่นท่ีเราไมมี่โอกาสคยุกนั ขยบัมานัง่ท่ีเบาะ เรามาถึงชว่ง
สดุท้ายของกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาตข้ิางในและธรรมชาตท่ีิเราสร้างร่วมกนั อยากจะชวนแลกเปล่ียนวา่จาก 
60 นาทีท่ีเราได้อยูร่่วมกนั เรามีข้อค้นพบ มีบทเรียนอะไรเกิดขึน้ น่ีคือตวัฉนั น่ีคือธรรมชาต ิเชิญเลยครับ 
 
 (แบง่กลุม่ 4 คนแลกเปล่ียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ – 7 นาที) 
 
 ขอตวัแทนกลุม่แบง่ปันในวงใหญ่วา่มีข้อค้นพบ บทเรียน หรือข้อสงัเกตอะไรเกิดขึน้ครับ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จากท่ีกลุม่ได้แลกเปล่ียนกนั ไมว่า่จะเป็นชว่งแรกท่ีเราสร้างสรรค์โดยการน าธรรมชาตมิาสร้าง
ผลงานศลิปะ มีจินตนาการท่ีอิสระ ไมมี่กฎเกณฑ์ในการตดัสิน ว่าจินตนาการท่ีใสล่งไปในภาพ ขึน้กบัความคิด
ของแตล่ะคน หลงัจากท่ีเราเดนิชมภาพของแตล่ะท่าน แล้วสรุปเร่ืองการท าลายภาพของแตล่ะทา่น ใน
ความรู้สกึของคนท าลาย ถกูสถานการณ์บีบบงัคบั เกิดความรู้สกึเสียใจเหมือนกนั แตเ่รากลบัมาดภูาพท่ีเราถกู
ท าลายมีความเสียใจมากกว่า แตม่องอีกมมุว่ามนัถกูท าลายไปแล้ว อาจจะเกิดการสร้างสรรค์ใหมท่ี่ดีกว่าเดมิก็
ได้ และอีกอย่างหนึง่คือการสร้างคณุคา่จิตใจให้มีมลูคา่ได้เหมือนกนั และความรู้สึกทางจิตใจ อาจจะเกิดสิ่ง
ใหมท่ี่ดีกวา่ก็ได้ ถ้าเราจมกบัความเสียใจกบัปัญหา อาจจะท าให้เสียเวลา แตถ้่าเราคดิวา่ถ้าเราเร่ิมสร้างสรรค์
ใหม ่เดนิหน้าตอ่ไป อาจจะท าให้เกิดสิ่งท่ีดีขึน้กวา่เดมิก็ได้ 
  
ผู้เข้ำร่วมชำย: สิ่งแรกท่ีกลุม่เราเห็นตรงกนัคือ เวลาเราเปล่ียนมมุมอง เราจะเห็นภาพใหม ่ถ้าเรามองมมุเดมิ 
เราจะได้ภาพเดมิ การแก้ไขการเปล่ียนแปลงจะยากขึน้ สอง ธรรมชาตล้ิวนเกิดการเปล่ียนแปลงได้ตลอด แต่
ธรรมชาตขิองคนไมอ่ยากท าลาย เราจะใช้ข้อดีของธรรมชาตกิารเป็นคนได้อยา่งไร สาม รูปแบบนี ้ระบบสัง่การ
อยา่งเดียวยงัมีผลอยู ่แล้วเราไมถ่ามด้วยวา่ท่ีเขาสัง่ให้ท าลายเพราะอะไร ทัง้ท่ีเขาไมไ่ด้ห้ามถาม แตเ่ราทกุคน
พร้อมจะท าตามค าสัง่ ถ้ายงัเดนิตอ่ไปแบบนี ้อนาคตจะเป็นอยา่งไร ถ้าค าสัง่ไมถ่กูต้อง แตเ่ราก็ยงัท าโดยท่ีไม่
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ถามเลย บอกให้วนก็วนซ้าย วนขวาก็วนขวา บอกให้ท าลายของเพ่ือน ก็เขียนขอโทษว่าไมอ่ยากท าเลย น่ีคือ
การเรียนรู้ท่ีให้อะไรลกึมาก ว่าเราจะต้องแก้ระบบนีอ้ยา่งไร 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เห็นวา่คนไทยใช้ธรรมะแบบยาแอสไพริน มนัไมเ่ท่ียง ท าใหมไ่ด้ ผมไม่อยากพดูวา่ใช้ธรรมะ
แบบฝ่ิน 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เหมือนข้ออ้าง จริงๆ ชอบกิจกรรมมาก สัน้มาก เห็นความตัง้ใจของทีมมากท่ีอยากสะท้อนให้
ครูเห็นบริบทบางอยา่ง ส าหรับตวัน้องเห็นความรู้สึกผิดท่ีไมโ่อเค เวลาท่ีคณุไมโ่อเค คณุจะไปกระท าตอ่ โดย
จิตวิทยา และสร้างร่องลปู พดูง่ายมากวา่เร่ิมต้นใหม ่แตไ่มไ่ด้เร่ิมใหมเ่ร็วขนาดนัน้ เพราะเราเองยงัค้าง ใช ่อภยั
เป็นสิ่งท่ีดีมาก สจัธรรมหายๆ อย่างสมบรูณ์แบบมาก แต่ท าอย่างไรไมใ่ชแ่คอ่ธิบายเพ่ือเดนิหนีบางอยา่ง แตท่ า
ให้เรามองเห็นความเป็นจริงด้วย และกระท าการใหมใ่ห้เป็นคณุภาพใหม ่ชอบคะ่ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เสริมเร่ืองการท าลายงานของเพ่ือน ปรากฏวา่งานชิน้นี ้คนท่ีมานัง่เขาไมท่ าลาย แล้วเขียนว่า
ไมจ่ าเป็นต้องฟังค าสัง่ครู เลยมองลกึไปถึงห้องเรียนว่า ห้องเรียนหนึง่ห้องจะมีเดก็ประเภทนีโ้ผลข่ึน้มา ซึง่ตาม
ธรรมชาตแิล้ว เดก็ท่ีไมเ่หมือนชาวบ้านจะถกูมองในด้านลบวา่ ท าไมฟังครู จริงๆ แล้วแทนท่ีเราจะไปต าหนิหรือ
มองเขาเป็นแกะด า บางทีเด็กคนนีอ้าจจะเป็นคนจิตใจอ่อนโยน เมตตากรุณา น้อยท่ีสงัคมเราจะช่ืนชมคนไม่
เข้าพวก สว่นมากเราจะมองวา่คนกลุม่ใหญ่ถกูต้องดีงานตลอดเวลา คนส่วนน้อยจะถกูมองข้าม เหมือนเด็กคน
นี ้ช่ืนชม เพราะทกุคนท าตามวิทยากร แตค่นนีมี้ความขดัแย้งแตก็่ดีงาม 
 
กระบวนกรชำย 1: สิ่งท่ีทีมพวกเราได้ออกแบบร่วมกนั ทีมจบัประเดน็อยากจะแบง่ปันไหมวา่มีอะไรนา่สนใจ 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: การจะมีการเรียนรู้ต้องมีบทเรียนท่ีคาดหวงั แตพ่วกเราไมค่าดหวงั เพราะสิ่งท่ีเกิดขึน้อาจจะ
ไมไ่ด้เป็นอย่างท่ีหวงั เราก้ได้เรียนรู้กบัสิ่งท่ีเกิดไปด้วย เป็นปลายเปิดเลยวา่แตล่ะคนจะสะท้อนออกมาอยา่งไร 
ซึง่ได้แง่งามดีมาก มองได้ลุม่ลกึตา่งกนัมาก มองทัง้การเกิดการดบั เป็นวฏัจกัร และสะท้อนตวัผู้ เรียน ซึง่
หลากหลาย ธรรมชาตจิดัการเรียนรู้ได้หลากหลาย ทัง้ท างานกบัภายในเรากบัตวัครูท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยและ
จดัการภายในกบัผู้ เรียนด้วย แล้วแตผู่้ เข้ารับการอบรมจะให้แง่งามแบบไหน 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เห็นความแตกตา่งของประเดน็ท่ีออกมาเยอะมาก มีมิตท่ีิลกึมาก และกระบวนการแบบนี ้ท า
ให้เหมือนกระจกสะท้อน นอกจากจะเห็นตวัเองแล้ว ยงัเห็นความแตกตา่งของเพ่ือน บางทีไมจ่ าเป็นต้อง
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เหมือนกนั แตเ่รายอมรับความแตกตา่งนัน้ได้ แคเ่ราได้ส่ือสารกนั ได้เปล่ียนมมุมองไปมองของคนอ่ืนบ้าง คิดว่า
เป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้คนในห้องเรียนเช่ือมโยงกนัได้ด้วย ห้องเรียนเหมือนสงัคมเล็กๆ ถ้าเราเตรียมเด็กให้มี
ความคดิแบบนีไ้ด้ เวลาเขาออกไปสูส่งัคมข้างนอก เขาจะสามารถยืดหยุ่นในความแตกตา่งท่ีหลากหลายได้ 
นา่จะท าให้เขามีความสขุในการใช้ชีวิตด้วย คดิวา่นา่จะเป็นเร่ืองส าคญัของการศกึษา 
 
กระบวนกรชำย 2: ห้องเรียนนีก็้เหมือนห้องทดลองของเราด้วยวา่ประเดน็นีจ้ะน าไปสูเ่ร่ืองอะไร ขอเวลาอีก
หนึง่นาที ชว่ยสะท้อนพวกเราด้วย มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ... ใครเสร็จแล้วเชิญชวนงานศลิปะไปวางไว้ตรง
กลางผลงานท่ีเราสร้างร่วมกนั จะถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้ ... ขอบคณุทกุทา่นท่ีร่วมแบง่ปันและเรียนรู้ร่วมกนันะ
ครับ 
 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 น. 
 
พฤหัส: หลงัจากท่ีชว่งเช้าเราได้รับแรงบนัดาลใจจากทอล์คของคณุครูทัง้ห้าทา่น รวมทัง้ได้ชมนิทรรศการท่ีเป็น
นวตักรรมในห้องเรียนของคณุครูแตล่ะทา่นท่ีมาเข้าร่วมโครงการก่อครูกบัพวกเรา นอกจากนัน้ยงัได้เข้าเวิร์กช็
อป จริงๆ ใน 4 ห้องอาจจะเป็น 4 ตวัอยา่งของนวตักรรมในห้องเรียนท่ีคณุครูผู้ก่อการในรุ่นหนึง่ได้เร่ิมพฒันาไป
ตอ่ยอดในห้องเรียนและเห็นผลบางอย่าง อาจจะยงัไมใ่ชน่วตักรรมท่ีสมบรูณ์ หลายเร่ืองเหมือนสิ่งท่ีได้ทดลอง
ท าในห้องเรียนแล้วเห็นการเปล่ียนแปลง แล้วเอามาแบง่ปันกนั ทกุทา่นท่ีได้เข้าอาจจะเห็นมมุมองและชว่ยกนั
พฒันาโมเดลตา่งๆ ตอ่ไป  
 ชว่งบา่ย อยากจะชวนกนัมาเสวนาพดูคยุท่ีให้ทกุคนมีสว่นร่วม หลงัจากเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ใน
กระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการศกึษาร่วมกนั ในชว่งท้าย เราจะมีวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิเข้ามา
เตมิเตม็บางเร่ืองในฐานะผู้ ก้าวมาก่อนหน้าพวกเรา บกุเบิกสร้างทางบางเร่ืองท่ีส าคญัไว้ การขบัเคล่ือนเป็น
กระบวนการของพวกเรา นา่จะสร้างการเปล่ียนแปลงบางอยา่งให้กบัวงการการศกึษา ทา่นจะมาเตมิภาพให้มี
ความสมบรูณ์มากขึน้ แตก่่อนจะถึงตรงนัน้ อยากจะชวนเหมือนลกัษณะวงสนทนาเล็กๆ 4-5 ทา่น กระจายๆ 
กนัไป ใครท่ียงัไมรู้่จกักนั แล้วคยุกนันิดหนึง่วา่ วนันีจ้ากท่ีเราได้มาร่วมฟังและเรียนรู้ร่วมกนั เราเห็นอะไร รู้สกึ
อะไร หรือได้รับแรงบนัดาลใจอะไร และในฐานะท่ีเราเป็นคณุครู พอ่แม ่นกัการศกึษา พลเมืองคนหนึง่ของ
สงัคมไทย เราจะสร้างการเปล่ียนแปลงเร่ืองการศกึษาได้อยา่งไรบ้าง โดยการลกุขึน้มาท าบางอยา่งด้วยตวัเอง 
รวมถึงแรงบนัดาลใจท่ีเกิดขึน้ในวนันี ้ความรู้สกึหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ใช้เวลาสกั 15 นาทีแลกเปล่ียนกนั เป็นการ
เปิดวงแบบสบายๆ ท่ีอยากทกุคนมีสว่นร่วม 
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 (จบักลุม่ 4-5 คน แบง่ปันสิ่งท่ีตวัเองได้เรียนรู้ในวนันีแ้ละจะท าเพ่ือเปล่ียนแปลงเร่ืองการศกึษา – 15 
นาที) 
 
 คดิว่านา่จะสมควรแก่เวลา จะเชิญชวนกนัมานัง่ใกล้ๆ เวที แล้วหนัมาหน้าเวที เราจะมาเปิดวงเสวนา
ร่วมกนั เราได้ฟังแง่คดิท่ีนา่สนใจและมมุมองจากเพ่ือนๆ แม้จะเป็นชว่งเวลาสัน้ๆ แตค่ิดวา่เรามีหวัใจดวง
เดียวกนัท่ีอยากเห็นการเปล่ียนแปลงการศกึษา ช่วงตอ่ไป เป็นช่วงการเสวนาตอ่ยอดจาก reflection ท่ีพวกเรา
ท าไป จะเป็นช่วงท่ีเป็นกลัยาณมิตร ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ ท่ีแผ้วถางทางมาก่อนพวกเรา อาจจะมีแง่มมุท่ีมาชว่ยเตมิเตม็
หลายๆ มมุมองให้เราเห็นรอบด้านมากขึน้ จะขอเรียนเชิญวิทยากรทัง้ 4 ทา่น ทา่นแรก รศ.ดร.อนชุาติ พวงส าลี 
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ ขอเชิญ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัตน์ ภาคีเครือขา่ยเพ่ือการศกึษา
ไทย (TEP) เชิญ อ.ประชา หตุานวุตัร ท่ีท าการศกึษากระบวนทศัน์ใหม ่เป็นอีกแสงสว่างหนึง่ของการศกึษา อีก
ทา่นหนึง่ ดร.จฬุากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบนัรามจิตต ิท่ีท าวิจยัเร่ืองการศกึษาหลายเร่ืองมาก 
 ก่อนจะเข้าสู่การเสวนา ไมอ่ยากให้เป็นบรรยกาศของผู้ รู้มาพดูให้คนอ่ืนฟัง แตอ่ยากให้ทกุคนมีสว่น
ร่วม ใครมีประเดน็ปัญหา หรือความคิดเห็นท่ีอยากแลกเปล่ียน สามารถเปิดวงพดูคยุกนัได้เลยนะครับ  
 ก่อนจะเข้าสูช่ว่งผู้ใหญ่ใจดีทัง้ 4 ทา่น อยากให้พวกเราชว่ยสะท้อนนิดหนึง่ว่า เม่ือสกัครู่ท่ีเรา 
reflection ในกลุม่ยอ่ย ทัง้เร่ืองอารมณ์ความรู้สึกท่ีได้มาร่วมกนัวนันี ้และถ้าเราเป็นคนตวัเล็กๆ คนหนึง่ ถ้าเรา
จะลกุขึน้มาเปล่ียนแปลงการศกึษาท่ีเป็นเร่ืองใหญ่ มีความซบัซ้อน เราพอจะท าอะไรได้บ้าง ใครมีประเดน็
นา่สนใจ ลองแบง่ปันกนัสกัหนอ่ยก่อนจะเขยิบไป ของเราหรือเพ่ือนก็ได้ท่ีคดิวา่เป็นประโยชน์ร่วมกนั  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: วงของผมพดูถึงการเข้ามามีสว่นร่วมของภาคสว่นตา่งๆ ในการจดัการศกึษาท่ีจงัหวดัสงขลา 
คดิว่าถ้าให้ทา่นได้พดูอธิบาย เร่ืองนา่สนใจมากท่ีแตล่ะคนมีเปา้หมายเดียวกนั พอร่วมกนัแล้วท าให้เกิดความ
งอกงามเร่ืองการศกึษาขึน้ในพืน้ท่ี 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผม สริุยา ยีขนุ นายกเทศมนตรีต าบลปริกครับ เม่ือครู่คยุกนัในกลุม่ว่าครูตวัเล็กๆ ท าอะไรได้
บ้าง เยอะมากเลยครับ เพราะท่ีปริกเราพยายามสง่เสริมเร่ืองกระบวนการเรียนรู้และการศกึษา โดยเฉพาะเรา
จอ่หวัไว้เป็นวิสยัทศัน์ของเทศบาลวา่ เราจะอยู่อยา่งเรียบง่ายพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชมุชน ใช้คนเป็นศนูย์กลาง
ของการพฒันา เพราะเราต้องการเห็นความเป็นประชาสงัคมสนัตสิขุ จากตรงนีเ้ราก็แกะไปทีละนิดๆๆ 
จนกระทัง่เห็นวา่ทกุอณูของเทศบาล เป็นเร่ืองการเรียนรู้ทัง้นัน้ เป็นการเร่ืองการพฒันาคนผา่นการใช้ความรู้
เป็นตวัน าการเปล่ียนแปลง  
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 เลยคยุกนัวา่ ในเร่ืองการคิด การเข้าร่วม การสร้างภาคี ครูตวัเล็กๆ ท าได้เยอะเลย เพียงแคไ่ปสอยดาว
มา แล้วเราจะประดบัดาวให้ เพ่ือให้เห็นวา่เครือขา่ยท่ีครูมีอยูก็่สามารถน ามาสร้างเป็นโจทย์ขององค์กร คือ
นโยบายของเทศบาล โรงเรียน และสนบัสนนุในเร่ืองงบประมาณ  
 อยา่งเทศบาลเมืองปริก ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากสงขลาฟอร่ัม ท่ีไปขบัเคล่ือนเร่ืองการสร้างพลเมือง
เยาวชนต้นปริกผา่นเดก็นกัเรียนท่ีอยูโ่รงเรียน ผา่นครูท่ีมาท่ีน่ีประมาณ 6-7 คน เพ่ือแสดงให้เห็นวา่การจดั
การศกึษาหรือการเรียน ต้องเร่ิมมาจากตวัเดก็และตวัครูท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม เดก็และครู
ต้องคิดเป็น จะต้องพฒันาครูให้เป็นโค้ช เดก็นกัเรียนจะต้องเป็นเจ้าของโครงการ  
 เม่ือเร็วๆ นี ้เราท างานร่วมกบัสงขลาฟอร่ัมเป็นปีท่ีสอง โรงเรียนและเดก็นกัเรียนไมมี่งบประมาณไปจดั
กิจกรรม ทางเทศบาลต้องไปสอยงบประมาณจากกองสวสัดกิารและสงัคมเข้ามาแมตช์กบักองการศกึษาและ
โรงเรียนซึง่มีงบประมาณคอ่นข้างจ ากดั การเอาเดก็ไปอบรม เปิดพืน้ท่ีเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วม ต้องไป
อาศยัเงินของกองอ่ืน เลยเป็นโอกาสดีท่ีทางเทศบาลโดยเฉพาะผู้บริหารมีหน้าท่ีแคส่นบัสนนุ แตก่ระบวนการ
คดิท า เกิดจากเดก็และครูตวัเล็กๆ ท่ีคิดโครงการกบัเขา ท าได้เยอะครับ เรามีฝ่ายสนบัสนนุทัง้ภาคเอกชนและ
เอ็นจีโอท่ีเป็นคนชว่ยขบัเคล่ือนขบวนทัง้หมดให้  
 
พฤหัส: ฟังแล้วนา่ช่ืนใจมาก น่ีเป็นตวัอยา่งส าคญัของการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ในโลกยคุใหมเ่ราไม่
สามารถจะเก่งคนเดียว ท างานคนเดียวได้ สิ่งท่ีทา่นนายกเทศมนตรีพดูถึงการร่วมกนัเป็นเครือขา่ยและหุ้นสว่น
กนัมีความส าคญัมาก เร่ิมต้นจากโรงเรียน และมีภาคประชาสงัคมอยา่งสงขลาฟอร่ัมเข้าไปร่วมด้วย และมี
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมาสนบัสนนุในเร่ืองนี ้จะเห็นวา่ความเช่ือมโยงและร่วมมือกนัเป็นเครือข่าย 
ความรู้สกึของความเป็นพาร์ทเนอร์กนั จะท าให้ง่ายและสะดวกขึน้ เป็นบทเรียนท่ีนา่สนใจมาก  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: กลุม่เราโชคดีท่ีแตล่ะคนอยู่คนละห้องของเม่ือเช้า น้องท่ีนัง่ข้างๆ ชวนคยุเร่ือง bully วา่ คน
ข้างนอกจะเข้าไปช่วยประเด็นเหลา่นีไ้ด้ยาก ได้แค ่10% จริงๆ เราต้องฉีดวคัซีนความเข้มแข็งความเป็นมนษุย์
เข้าไปข้างในเพื่อให้เดก็ดแูลตวัเองได้  
 น้องอีกทา่นหนึง่ชวนคยุเร่ืองห้องเรียนธรรมชาต ิแล้วบอกวา่สวยงามช่ืนชมมาก ตอนเขาเลา่ เรารู้สึกวา่
ท าไมไมเ่ลือกห้องนี ้บอกวา่เขาให้เราท าลายงานศลิปะหลงัจากช่ืนชมแล้ว ท าให้เรานึกถึงตอนท่ีเราท ามนัดาลา
อยา่งสวยงาม เสร็จแล้วต้องเททิง้ รู้สกึวา่แตล่ะคนท่ีมา ไฟในแววตาลกุโชนมาก ตวัเองอยูอ่ยธุยา ท างานพวกนี ้
มาพอสมควร แตพ่ออายมุากขึน้ เรารู้สึกเหมือนการเปล่ียนแปลงได้น้อย แตม่าอยูท่ี่น่ีแล้วรู้สกึฮกึเหิมขึน้มา 
และท่ีมาเพราะน้องท่ีอยธุยาชวน เราแคไ่ปกดไลค์ก่อการครูแล้วเขาเห็น เขาเลยชวนว่าปา้ๆ ไปกนัไหม  
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พฤหัส: คิดวา่ได้แรงบนัดาลใจ จดุไฟทัง้ผู้ เข้าร่วมและครูผู้ก่อการ จะกลบัท่ีวิทยากรทัง้ 4 ทา่น อยากจะเร่ิมจาก
ความรู้สกึก่อนวา่หลงัจากเข้ามาร่วมชมงานแล้ว เห็นประเดน็อะไรซอ่นอยู่หรือเห็นแววท่ีจะเขยิบไปข้างหน้าตอ่  
 
กฤษดำ: ผมเพิ่งมาวา่สนใจเร่ืองระบบการศกึษามีปัญหาอยา่งไรเม่ือประมาณ 6 ปีท่ีแล้ว ชว่งนัน้เกิดวิกฤตใน
ครอบครัว คือ ลกูชายคนเล็กไมย่อมเรียนหนงัสือ เป็นเดก็เรียนดีมาตลอด แตพ่อถึง ม.4 ไมอ่ยากเรียนแล้ว ไป
อยูต่ามเคเอฟซีดกึๆ ด่ืนๆ ผมถามวา่ไปท าอะไร เขาก็ไปยอมบอก อารมณ์ประมาณไปหาไก ่หาอะไร ตอนนัน้
ตวัเองวิกฤตหนกัมาก ต้องแก้ปัญหาเยอะมาก เพราะอยู่ๆ เราเจอปัญหาท่ีโรงเรียนชว่ยเราไมไ่ด้ เด็กไมอ่ยากไป
โรงเรียน ทัง้ท่ีเป็นเด็กเรียนดี ไอควิดี แตไ่มอ่ยากเรียน  
 ตอนนัน้อาจารย์ผู้ใหญ่คนหนึง่แนะน าวา่ ลองสง่ไปเรียนตา่งประเทศแลกเปล่ียนสกัหนึง่ปี สิ่งท่ีเราเจอ
คือ ชีวิตพลิกเลย จากไมเ่รียน เขากลบัมาเรียน สิ่งท่ีผมตกใจท่ีสดุคือ เขาเลา่ให้ฟังวา่ เขาอยูส่ายวิทย์ท่ีแคนาดา 
แตเ่ขาไปเรียนศลิปะ เรียนดนตรี ผมถามวา่สายวิทย์ไปเรียนพวกนีไ้ด้อยา่งไร เขาบอกวา่เมืองนอกไมไ่ด้แยกนะ
พอ่ แล้วเขากลบัมาเรียนใหม่ ท าให้รู้ว่าระบบการศกึษามีปัญหาหนกัแล้ว จะท าอยา่งไรกบัมนั ขนาดเราเป็น
ครอบครัวท่ีรู้เร่ืองยงัจดัการไมไ่ด้  
 ชว่งนัน้เร่ิมพยายามผลกัดนัเปล่ียนแปลงการศกึษา แตเ่รารู้สกึวา่การเปล่ียนแปลงไมมี่พลงั ผมอยูส่าย
สาธารณสขุ สายสขุภาพเวลาพดูเร่ืองระบบสขุภาพ จะติดระดบัโลกมาตลอด เพราะมีขบวนการหนึง่ท่ีแข็งแรง
มาก เรียกวา่ขบวนการแพทย์ชนบท เภสชัชมุชน ทนัตแพทย์ภธูร กลุม่พวกนีเ้หมือนกบฏ กระทรวงสัง่อยา่งไร 
ฉนัก็ไมท่ า ฉนัจะท าอยา่งท่ีฉันอยากท าเพ่ือประชาชน เขาขูว่า่จะย้าย เขาก็ไมก่ลวัเพราะเขาอยูช่ายแดนอยู่แล้ว 
จะย้ายเขาไปไหนอีก  
 ผมคยุกบัอ.อ้อหลายครัง้วา่ ระบบการศกึษาไมมี่แบบนีน้ะ แต่ผมมาเม่ือเช้านี ้ผมรู้สกึมีกลิ่นอายแบบนี ้
ตาของหลายๆ คนมีความเป็นกบฎอยู ่ตาท่ีพร้อมจะกล้าท าสิ่งท่ีไมป่กติ แต่เปล่ียนแปลงให้เกิดประโยชน์กบั
เดก็และชมุชน ไปแอบดหูลายๆ ห้อง ไมรู้่วา่กลุม่นีจ้ริงหรือเปลา่ จะท ายาวไหม แตก่ลุ่มท่ีผมวา่เขาท ากนั 20-30 
ปี ท าไมเ่ลิกจนถึงวนันี ้และยงัท าการเปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือยๆ 
 
ประชำ: ผมเองก็แปลกใจและมีความหวงั ได้ยินขบวนการนีม้านาน แต่ว่าไมเ่คยเข้ามาเห็น เม่ือเช้าได้ฟังครูท่ี
ปฏิบตัจิริง ตอนสายๆ ได้เข้าไปในห้อง และเดนิดนูิทรรศการ ผมรู้สกึว่าถ้าไมเ่ลิก ไมถ่กูหยดุ ท าตอ่ไปอีกสกั 10-
20 ปี โอกาสท่ีจะปฏิรูปการศกึษาเป็นไปได้ ผมเองไมมี่ความหวงัเร่ืองการปฏิรูปการศกึษาจากรัฐบาล จาก
กระทรวงศกึษา ไมเ่ช่ือวา่เป็นไปได้ เพราะปัญหาการศกึษาของเราต้องถอนรากหลายอยา่ง แล้วสิ่งท่ีเราท า
หลายเร่ือง ผมคิดวา่แตะถกูประเดน็ เช่นท่ีบอกว่า ครูเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัในใจศษิย์ หมายถึงการเปล่ียน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัศษิย์จากอ านาจเหนือ มาเป็นแบง่อ านาจกนั ซึง่เป็นฐานของประชาธิปไตย ถ้าเรา
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ท าอย่างนีก้ระจายไปทัว่ประเทศ รัฐประหารจะไมเ่กิดบอ่ยเหมือนท่ีผา่นมา เป็นสิ่งส าคญัมาก การศกึษาต้อง
เลน่ท่ีตวัความสมัพนัธ์ เพราะเป็นหวัใจอยา่งหนึง่ของการศกึษา ถ้าไมส่ามารถเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหวา่งครู
กบัศิษย์ได้ การศกึษาไมมี่ทางเปล่ียน 
 
จุฬำกรณ์: จริงๆ ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลบัก่อการครู แอบตามมาเร่ือยๆ แตป่รากฏการณ์แบบนีเ้ราไมไ่ด้เจอ
ครัง้แรก เราเจอมวลแบบนีม้าเร่ือยๆ ตลอด 20 ปีท่ีผา่นมา เพราะเม่ือก่อนท าวิจยัท่ีเคล่ือนครูเหมือนกนั แตส่ิ่งท่ี
ตา่งคือพลงัแบบนีข้ึน้มาจากท่ีใจครูก่อน จะเห็นวา่ครูท่ีพดูเม่ือเช้า เป็นเร่ืองพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ เอา
ความกลวัออกจากครู ให้ครูหาตวัเองให้เจอ ให้ครูเห็นวา่ครูมีพลงัแคไ่หน ปรากฏการณ์ของการเคล่ือนตวัท่ีผา่น
มาของครูไมเ่คยแตะเร่ืองพวกนีม้ากนกั ไปสนใจท่ีฝีมือและความเก่งกาจ วา่ครูต้องสอนเก่ง ครูต้องกล้าสอน 
แตเ่ราเห็นวา่มวลแบบนี ้ครูต้องหาตวัเองให้เจอก่อน แล้วไปหาเด็กให้เจอ ซึง่เราคิดวา่แบบนีมี้พลงัมาก พดูแล้ว
ขนลกุ มองอนาคตวา่ อาจจะทกึทกันิดหนึง่วา่ของแบบนี ้มนัเตบิโตในใจแล้ว โครงการจะอยูไ่มอ่ยู่ ไมรู้่ แต่เร่ือง
นีจ้ะไมห่ยดุ เพราะเมล็ดพนัธุ์ได้งอกในใจของครูทกุคนแล้ว ใชไ่มใ่ชใ่ห้ครูไปถามใจตวัเองก่อน ถ้ายงัไมง่อก เช่ือ
วา่ครูหลายจะมีวิธีการท าให้งอกขึน้มาได้จากสิ่งท่ีครูสะท้อนให้ฟังเม่ือวานและเม่ือเช้านี ้
 
พฤหัส: กลบัมาท่ีอาจารย์อ้อ อาจจะไมไ่ด้สะท้อนความรู้สกึของวนันี ้แตอ่ยากให้กลบัไปจดุเร่ิมต้นของโครงการ 
จริงๆ พวกเราท างานในระบบการศกึษามาพอสมควร ผ่านการปฏิรูปมาหลายรอบ ถึงวนันีท่ี้อาจารย์ลกุขึน้มา
ท าสิ่งนีร่้วมกบัเครือขา่ยก่อการครู อาจารย์ยงัมีความหวงัใชไ่หมครับว่าจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ อยาก
ให้ชว่ยเลา่ว่ามองอยา่งไรกบัการเกิดขึน้ของขบวนการก่อการครูแล้วจะเป็นอยา่งไรตอ่ไป 
 
อนุชำต:ิ อยากจะเลา่เร่ืองความรู้สกึเม่ือเช้า เน่ืองจากอยู่ในขบวนมาตลอดปีเศษๆ เม่ือเช้าได้ฟังแล้วดีใจ รู้สกึ
วา่ใช ่แตม่าไฮไลต์อยู่ตอนหนึง่วา่ ชว่งนีเ้ราอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัหนว่ยงานหนึง่ เขาอยากจะมาให้เราช่วย
ไปอบรมครูในจงัหวดัหนึง่ ประมาณร้อยกวา่คน เพราะได้ยินช่ือเสียงของธรรมศาสตร์ ก่อการครู เหมือน
ต้องการจะซือ้แบรนด์เราไปท า คยุกนัไปกนัมา ผมบอกวา่มาดกู่อนวา่พวกเราท าอะไรอยา่งไรบ้าง ใจคืออยาก
ไปแล้ว พร้อมท่ีจะพลีชีพไป แตว่า่ตอนจะจากกนัเม่ือกลางวนั รู้สกึดีใจมากกบัตวัโครงการ เพราะเขามาดแูล้ว 
เขาบอกวา่ สงสยัวา่เขาต้องกลบัไปรีโมเดลของเขาใหม ่เพราะเขามาด้วยชดุของการดาวน์โหลดความรู้ให้
คณุครูหนึง่ชดุ ด้วยงบประมาณท่ีมีมาเรียบร้อย มีโปรแกรม มีความรู้ท่ีพร้อมจะไปให้คณุครูและเราชว่ยท าให้
เขาหนอ่ย เราบอกวา่มาดขูองแบบนีก้่อน เรารู้สกึว่าความงอกงามของการปฏิรูป การฟืน้ฟรูะบบการศกึษา ต้อง
เกิดมาจากข้างในคณุครูจริงๆ ตอนกลางวนัก่อนจะแยกกนั เขาท าให้ผมรู้สกึวา่เรามาถกูทาง เราอาจจะไมไ่ด้
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ท างานด้วยกนั แตอ่ย่างน้อยๆ ท าให้เรารู้แล้วว่าเรามีความแตกตา่ง จะไมบ่อกวา่อะไรดีกวา่อะไร อะไรส าเร็จ
กวา่อะไร  
 ย้อนกลบัไปว่าความแตกตา่งนีมี้นยัยะ ความส าคญัอยา่งไรบ้าง คงมาเช่ือมเร่ืองท่ีวา่ จริงท่ี
กระบวนการในวงการศกึษาตา่งจากกระบวนการสาธารณสขุ เราถึงไปไมถ่ึงไหน เพราะรากของเราไมไ่ด้หยัง่ลง
สกัที ถกูตดัตอนมาตลอด และเป็นการเตบิโตแบบสัง่การจากข้างบนมากๆ ขาดหนอ่ออ่นข้างลา่ง เมล็ดพนัธุ์
ข้างลา่งโตไมไ่ด้สกัที และขาดขบวนการเคล่ือนไหว จริงๆ หวัใจของก่อการครู ไมต้่องการอะไรมากไปกวา่สร้าง
ขบวนการเคล่ือนไหว ใกล้เลือกตัง้แล้ว แตไ่มต้่องไปหวงันโยบายพรรคการเมืองมาก ต้องสู้  ต้องท า ต้องสมัพนัธ์
กบันโยบาย ต้องไปอยูใ่นวงท่ีจะสง่เสียงของพวกเรา เป็นหน้าท่ีของเราท่ีต้องไปอยูใ่นเวที ไปบอกนกัการเมือง 
บอกรัฐมนตรี บอกผอ.เขต บอกทกุๆ คนวา่มีปัญหาและควรจะต้องแก้ไข  
 แตส่ิ่งท่ีต้องท าให้ได้อีกอย่างหนึง่ ต้องเกิดจากข้างในของเราขึน้มาเอง จดุเร่ิมต้นของวนันีห้รือหนึง่ปีท่ี
ผา่นมาไมไ่ด้เกิดขึน้ลอยๆ แตส่ัง่สมมาจากพลงังานบางอยา่งท่ีอยูใ่นตวัพวกเรา เพียงแตพ่วกผมท่ีมาชว่ยท าให้
ตลอดหนึง่ปีท่ีผา่นมา มาชว่ยจดัท่ีจดัทาง มาแผ้วถาง แล้วเช่ือมร้อยพวกเราเท่านัน้เอง คงเป็นหน้าท่ีของพวก
เราท่ีจะสานตอ่ และท าให้เป็นขบวนการเคล่ือนไหวอย่างท่ีคณุหมอวา่ อาจจะเป็นครูอาชีวะท่ีไมย่อมพา่ยแพ้ตอ่
ระบบ ครูภาคอีสานโนน่น่ีนัน่ ผมนกึถึงภาพเป็นโหนดตา่งๆ เกิดขึน้มากมายและท างานเช่ือมโยงกนั 
 
พฤหัส: ตอนเร่ิมต้นเราไมไ่ด้ชดัเจนวา่จะเดินไปอยา่งไร รู้แตว่า่เป็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีซบัซ้อนและขนาด
ใหญ่ มีความพยายามกนัมาตลอด แตไ่มถ่ึงจดุท่ีส าเร็จสกัที แตเ่ราเช่ือในความเป็นมนษุย์ของคณุครูทกุท่าน 
คดิว่าจะสามารถเปล่ียนแปลงได้จากภายใน ถ้าเราสามารถสะสมพลงัไปจนถึงจดุหนึง่ 
 วนันีเ้รามีกนัเกือบๆ ร้อยคน ปีหน้าเราอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเตมิเป็น 300-500 คน และถ้าเราสามารถ
ขยายความเคล่ือนไหวนีก้ระจายตวัไปทัว่ประเทศได้ ผมคิดวา่จะเป็นจดุคานงดัส าคญัในการพลิกรูปแบบการ
เรียนการสอนให้เกิดขึน้ได้จากฐานรากอย่างแท้จริง แล้วคอ่ยๆ มาดวู่าจะเกิดอะไรขึน้ แตเ่ราไมไ่ด้มีภาพส าเร็จ
วา่จะต้องเป็นอยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีทกุคนจะมาเป็นขบวนการร่วมกนัเพ่ือจะการสร้างการเปล่ียนแปลงนี ้
 เม่ือครู่เราอาจจะคยุกนัวา่ เราแตล่ะคนเห็นตวัเองสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างไร เราอาจจะอยูใ่นหน่วย
เล็กๆ แตถ้่ามองในภาพใหญ่นิดหนึง่ อยากเชิญทัง้ 4 ทา่นวา่ จากการท่ีเห็นภาพเล็กท่ีครูแตล่ะคนเปล่ียน เกิด
การเปล่ียนแปลงในห้องเรียนแล้ว ภาพเล็กจะไปตอ่ภาพใหญ่เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัครูทัง้ประเทศได้
อยา่งไร 
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กฤษดำ: หลงัจากท่ีตวัเองเร่ิมเห็นปัญหาการศกึษาใกล้ตวั ชว่งหลายปี มีโอกาสได้ดขู้อมลูตา่งๆ และลา่สดุ 
TDRI กบั TEP ร่วมกนัท าสมดุปกขาวขึน้มาชดุหนึง่ว่าเรามองปัญหาอยา่งไร เราพบวา่ปัญหาการศกึษาของเรา 
ณ วนันี ้อยูใ่นจดุท่ีวิกฤตหนกัมาก คือ ต้องเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว แตจ่ะท าอย่างไร  
 หนึง่ การศกึษาปัจจบุนัไมต่อบโจทย์โลกในอดีตท่ีก าลงัจะเปล่ียนไป กบัไมต่อบโจทย์โลกอนาคต 
ปัจจบุนัก็ไมร่อด ข้างหน้าท่ีพายใุหญ่ก าลงัจะมาก็จะไมร่อดและยากขึน้อีก สถานการณ์ปัจจบุนั ผลสมัฤทธ์ิ
การศกึษาของเรานา่เป็นห่วงมาก ผมไมน่บั O-NET นะ เพราะผมไมเ่ช่ือวา่ระบบการศกึษาท่ีดีจะต้องเน้นท่ีรู้
เยอะๆ แตต้่องเน้นการสร้างคนท่ีมีความสามารถ ทัว่โลกมีการวดั PISA ผลทดสอบครัง้ลา่สดุนา่เป็นหว่ง เราอยู่
อนัดบัท่ี 54 จาก 79 เดก็ไทยคร่ึงหนึง่ไมมี่ความสามารถในการอ่านเพียงพอตอ่การเอาชีวิตรอด PISA test 
ไมไ่ด้วา่คณุรู้หรือไมรู้่ แตว่ดัว่าคณุอ่านแล้วเอาไปใชไ่ด้ไหม เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเอาไปประยกุต์ได้ไหม รู้
คณิตศาสตร์แล้วเอาไปใช้ท าให้ชีวิตคณุรอดได้ไหม กวา่คร่ึงของเดก็เราต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ไมต้่องมองไกล 
เวียดนามจากท่ีเขาเคยไม่ดี ปี 2015 เขาอยูอ่นัดบั 8 เทียบกบัเรา ไมรู้่จะเทียบกนัอยา่งไรแล้ว ชอ่งวา่งกว้าง
มากๆ 
 สอง ระบบการศกึษาของเราในปัจจบุนั มีความเหล่ือมล า้สงูมาก เดก็ฐานะยากจนกบัเดก็รวย เด็ก
ฐานะรวยมีความสามารถในการอ่านมากกวา่ถึง 2.5 ปีการศกึษา เด็กชนบทช้ากว่าเด็กในเมือง 3 ปีการศกึษา 
ชอ่งวา่งมหาศาลเลย โดยรวมก็ไมดี่แล้ว ช่องวา่งก็ใหญ่มาก 
 ท่ีนา่กงัวลอีกอยา่งหนึง่ มีการส ารวจปีล่าสดุว่า เด็กจบ ม.6 ร้อยละ 60 ไมรู้่วา่ตวัเองต้องการอะไร ไมรู้่
วา่จะเรียนอะไร ไปท างานอะไร วิกฤตหนกัเลย ทา่นรู้ไหมวา่ ท่ีญ่ีปุ่ น ม.3 คณุต้องรู้เส้นทางของคณุแล้ว ถ้าไมรู้่
แล้วคณุจะรู้ว่าคณุจะอยูใ่นสายอะไร จะเรียนอะไร อาจารย์แนะแนวอยา่ตกใจ แตน่ี่คือข้อมลู หมายถึงระบบ
การศกึษาของเราก าลงัท าอะไรกบัเขาอยู ่เดก็ไทยเรียนหนกัท่ีสดุในโลก 1,200 ชัว่โมง มากกวา่ฟินแลนด์ท่ีเรียน
ประมาณ 800 ชัว่โมง เรียนก็เยอะ ผลการเรียนก็ไมดี่ ช่องวา่งการศกึษาก็สงู เรียนเสร็จแล้วก็ไมรู้่วา่จะไป
อยา่งไรตอ่  
 คราวนีโ้ลกอนาคตยิ่งนา่กลวั ทา่นคงได้ยินขา่วทางหนงัสือพิมพ์หรือทีวีแล้ววา่ ตอนนีก้ าลงัเกิดการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีครัง้ใหญ่ และเปล่ียนเร็วมาก อนาคตหลายๆ เร่ืองจะเข้ามากระทบทา่นจนคาดไมถ่ึง 
จากการศกึษาของธนาคารโลก ประเทศไทยอยูใ่นอบัดบัสามท่ีแรงงานจะต้องเปล่ียนถึงร้อยละ 72 TDRI ท า
ตวัเลขออกมาวา่ภายใน 5 ปีข้างหน้าจะต้องมีคนเปล่ียนงาน 8 ล้านกวา่คน สว่นใหญ่จะเป็นภาคอตุสาหกรรม
และภาคบริการ ยกตวัอยา่งเร่ืองรถไร้คนขบัเร่ิมมาแล้ว จะกระทบคนขบัรถบรรทกุทัว่ประเทศ เพราะถ้าผมเป็น
บริษัท มนัปลอดภยักวา่ สิงคโปร์เร่ิมท าแท๊กซ่ีไร้คนขบัแล้ว เร่ืองนีใ้กล้ตวักวา่ท่ีพวกเราคาดคิด แล้วความเร็ว
ของปีหน้าจะเป็นสองเท่าของปีนี ้ 
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 ผมเคยตัง้ค าถามง่ายๆ ว่าผมมีกระดาษหนึง่ใบหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ต้องพกักระดาษก่ีทบถึง
จะได้ระยะทางจากโลกไปดวงจนัทร์ประมาณ 3.86 แสนกิโลเมตร อาจารย์วา่ก่ีทบ ทา่นรู้ไหมวา่ 42 ทบ ได้
ประมาณ 4 แสนกิโลเมตร กลบัไปค านวณเลยนะ น่ีคือพลงัของการเปล่ียนแปลงตอนนี ้ 
 ทา่นรู้ไหมวา่ทกุปีคอมพิวเตอร์จะเร็วขึน้หนึง่เทา่ เป็นอยา่งนีม้า 40 ปีแล้ว โทรศพัท์มือถือตอนนีมี้ AI ท่ี
สอ่งไปแล้วรู้เลยว่าเป็นใคร เร่ืองแบบนีก้ าลงัเกิดและมาเร็วจนใกล้ตวัทา่นมากๆ แล้วเราจะสร้างคนของเราให้
รับเร่ืองนีอ้ยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีต้องคิดหนกั เพราะทา่นอยูเ่ฉยๆ ก็ไมร่อด เพราะใครสัง่ซือ้ของออนไลน์ไหม รู้ไหม
วา่ลาซาดา ถกูอาลีบาบาซือ้ไปแล้ว ทา่นซือ้ของ ทา่นรู้ไหมวา่ซือ้ของในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ ของ
จ านวนมากท่ีทา่นสัง่อยูม่าจากตา่งประเทศ เขาก าลงัจะมาตัง้คลงัสินค้าท่ีประเทศไทย หมายความวา่อนาคต
ทา่นสัง่ซือ้ของ ไมจ่ าเป็นวา่ท่านจะต้องสง่ของจากตา่งประเทศ เขามี AI ค านวณหมดแล้ว วา่เดือนหนึง่ทา่นจะ
ซือ้ของเทา่ไหร่ เขาเตรียมของไว้ท่ีเมืองไทยเลย ไมต้่องเสียภาษีด้วย โลกเปล่ียนหมดแล้ว ตอนนีค้นไมไ่ด้ไปซือ้
ของท่ีห้างสรรพสินค้าแล้ว แตเ่ปล่ียนไปซือ้ออนไลน์แทน อยา่งประเทศจีนไมใ่ช้เงินสดแล้ว โลกตรงนีม้าไวมาก 
แล้วเราจะสร้างคนแบบไหนรองรับโลกนี ้น่ีคือโลกในอนาคต 
 ตอนนี ้เรามีเดก็น้อยลง เราก าลงัก้าวสูส่งัคมสงูอาย ุเดก็เกิดจากปีละหนึง่ล้านเหลือเจ็ดแสน โรงเรียน
คร่ึงหนึง่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว ลา่สดุ ทปอ.บอกว่ามหาวิทยาลยัมีท่ีนัง่ประมาณ 9 แสน แตมี่คนเข้า 3 แสน 
หมายความวา่ในอนาคตมหาวิทยาลยัจะต้องปิดบางสาขา ต้องปรับตวั โรงเรียนจะเป็นอยา่งไร  
 ผมอยากจะบอกวา่ระบบการศกึษาท่ีตอบโลกเก่าก็ไมไ่ด้ โลกใหมท่ี่ก าลงัจะมาและเปล่ียนวิถีชีวิตเราก็
ไมร่อด ทัว่โลกเลยพดูถึงวา่ระบบการศกึษาเทา่นัน้แหละท่ีจะสร้างคนเพ่ือรองรับโลกในอนาคต สิงคโปร์บอกวา่
ทา่นต้องสร้างเด็กท่ีจะรองรับงานท่ียงัไมรู้่วา่เป็นอะไรในอนาคต เพ่ือทนัเทคโนโลยีท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในวนันี ้แต่
บ้านเรายงัคยุกนัวา่สอบ O-NET ได้เทา่ไหร่ น่ีเป็นก าแพงใหญ่  
 ถ้าจะท าตรงนี ้อาจต้องเปล่ียนระบบการศกึษาครัง้ใหญ่ เปล่ียนวิธีการเรียนการสอน เปล่ียนวิธีส่ือสาร
ทัง้หมดเลย  
 
พฤหัส: คณุหมอพดูท าให้เรามีความหวงักนัมาก เราต้องคดิว่าควรจะมีชีวิตตอ่ไปดีไหม แตค่ดิว่าการขบัเคล่ือน
ของเราจะไปตอบโจทย์ หรือก าหนดอนาคตบางอยา่งเร่ืองการศกึษาของเรา อ.ประชาท าเร่ืองการศกึษาใน
กระบวนทศัน์ใหมม่าหลายทศวรรษ มีจดุยืนในเร่ืองนีช้ดัเจน สิ่งท่ีคณุหมอพดูไปเป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเจอ
แล้วแน่ๆ  แตก่ารเรียนรู้ท่ีตอบสนองมิติความเป็นมนษุย์ท่ีอาจารย์ท ามาตลอด อยากให้ชว่ยขยายความวา่มี
ความส าคญั หรือก่อการครูของเราจะไปเสริมเร่ืองนีอ้ยา่งไร 
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ประชำ: ผมเห็นด้วยกบัท่ีหมอพดูมาในเร่ืองความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ตอนนี ้แตอ่ยากเตมิวา่ วิกฤตนีไ้มไ่ด้
เกิดเฉพาะประเทศไทยนะ ปีนี ้มหาวิทยาลยัในอเมริกาปิดไปร้อยกว่าแหง่ และภายในไมก่ี่ปีจะปิด 500 แหง่ 
เพราะคนไมเ่รียนมหาวิทยาลยัแล้ว สิ่งท่ีเรียนในมหาวิทยาลยัออกมาแล้วใช้อะไรไมไ่ด้เลย น่ีคือความจริง 
 ผมอยากจะมองไกลนิดหนึง่ คือ การศกึษาของเราและทัว่โลก อยูบ่นฐานของกระบวนทศัน์เก่าใน 500 
ปีท่ีผา่นมา การศกึษาแบบนีอ้อกมาจากเมืองฝร่ังแล้วขยายไปทัว่โลก ส าหรับผมเห็นว่าวิกฤตเป็นขา่วดี แม้
คอมพิวเตอร์จะเร็วขึน้ทกุปี AI จะเข้ามาแทนท่ีคน เราจะตอบหมอได้ทนัทีวา่พบักระดาษก่ีทบจะไปถึงดวงจนัทร์ 
ความสามารถพวกนีเ้ป็นคนละเร่ืองกบัความสามารถท่ีเราจะมีความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายกบัลกูศิษย์ ความรู้
คนละแบบ ความรู้คนละระนาบ ความรู้ท่ีเราจะอยู่กบัลกูศษิย์ด้วยความหว่งใยดแูลซึง่กนัและกนั กับความรู้ท่ี
จะท าคอมพิวเตอร์ให้คล่องขึน้ ความรู้คนละแบบ สอนคนละเร่ือง และฝึกคนละสว่นของชีวิตคนเรา  
 ขา่วดีคือ ความรู้ในสว่นท่ีผมพดูถึง ความรู้ท่ีชัง่ตวงวดัไมไ่ด้ มีอยูแ่ล้วในวฒันธรรมของเรา มีอยูใ่นศีล 
สมาธิ ปัญญา พดูฟังแล้วนา่เบื่อใชไ่หม แตน่ี่คือของจริง แกะลงไปให้เห็น น่ีเป็นอกาลิโกท่ีอยูใ่นรากวฒันธรรม
ของเราเอง และเป็นสิ่งท่ีฝร่ังเพิ่งจะมาตื่นเต้น ผมสอนท่ีองักฤษเร่ืองพวกนีแ้หละ มีนกัเรียนจากอเมริกาคนหนึง่ 
เขาบอกวา่รู้ไหม อเมริกาเขาวางแผนวา่ภายในปี 2030 โรงเรียนทกุแหง่ในอเมริกาจะสอนเร่ืองการเจริญสติ เอา
มาจากไหน เอามาจากบ้านเรา มาเรียนกบัครูบาอาจารย์ตา่งๆ ของเรา จากพมา่ด้วย แล้วไปท าแพ็คเกจใหม ่
ให้ฟังรู้เร่ืองมากขึน้  
 พระคณุเจ้านัง่อยู่ท่ีน่ี ถ้าเลิกใช้ภาษารัชกาลท่ี 5 คนจะเข้าใจมากขึน้ ส่วนนีเ้ป็นแก่นสารของชีวิต ถ้าเรา
สามารถฟืน้สว่นนีไ้ด้ ตอ่ให้โลกไปขนาดไหน ถ้าคนเรากลบัมาเคารพตวัเองได้ กลบัมาเห็นเพ่ือนท่ีเราสมัพนัธ์
ด้วย เห็นพอ่แม ่ครูบาอาจารย์ มีความหมายกบัเรา กลบัมามีความสมัพนัธ์อยา่งลกึซึง้ซึง่กนัและกนั ไมว่า่
อาชีพข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร เราแก้ปัญหาได้ แตถ้่าเราไปเรียนเทคโนโลยีท่ีเรายงัไมรู้่ว่าเป็นอะไร เพ่ือไปท างาน
อะไรไมรู้่ สว่นนัน้อาจต้องกะไว้บ้าง แตส่่วนท่ีต้องเผ่ือมากกวา่ คือส่วนท่ีเป็นเร่ืองแก่นสารของความเป็นมนษุย์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ท่ีเห็นเม่ือเช้าและดตูามนิทรรศการตา่งๆ แล้ว เร่ืองท่ีตา่งมากระหวา่งครูในหมูพ่วกเรากบัครู
ทัว่ประเทศ คือเรารู้สกึวา่ชีวิตเรามีค่า ชีวิตการเป็นครูมีคา่ เพราะเราต้องยอมรับว่า สถานะของครูในรอบสาม
ทศวรรษท่ีผา่นมา ต ่าลงเร่ือยๆ สมยัผมเดก็ ครูยงัมีความหมายนะ แตส่มยันี ้คณุเข้าท่ีอ่ืนไมไ่ด้แล้วถึงมาเป็นครู 
ผมคยุกบัเพ่ือนท่ีมาจากตา่งจงัหวดั ยงัเข้าใจวา่การเป็นครูยงัเป็นของมีคา่ในสงัคมชนบท แต่น้อยลงเร่ือยๆ ใน
เมืองไมไ่ด้ต้องพดูถึง เขาเลือกโหลแ่ล้วถึงไปเรียนครุศาสตร์  
 จะบอกว่าการศกึษาทัง้หมด นอกจากท าให้ครูไมเ่คารพตวัเอง ซึง่ครูสว่นใหญ่ในปัจจบุนัไมเ่คารพ
ตวัเอง ไมเ่ห็นคา่ของตวัเอง ประสบการณ์ตรงของผมท่ีท างานกบัครูเป็นร้อยคนในจงัหวดัแหง่หนึง่ท่ีคนชวนไป
ท างานปฏิรูปการศกึษา สิ่งท่ีเลวร้ายมากกวา่นัน้คือ กระบวนการเรียนการสอนทัง้หมด ท าให้คนไมเ่คารพตวัเอง 
ท าให้เรารู้สึกวา่ไมดี่พอ ไมฉ่ลาดพอ ไม่สวยพอ ไมเ่ทพ่อ แม้แตเ่ด็กห้องคงิในโรงเรียนท่ีเก่งท่ีสดุในประเทศไทย 
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ก็เกิดปมด้อยนี ้ผมนกึวา่น่ีเป็นเฉพาะบ้านเรา แตผ่มไปอยู่องักฤษ ปรากฏวา่คนสว่นใหญ่ท่ีนัน่ก็เป็นแบบนี ้รู้สึก
วา่ตวัเองดีไมพ่อ ระบบการศกึษาทัง้หมดกดคนลงตลอด แตส่ิ่งท่ีพวกเราท าและสิ่งท่ีกระบวนการศกึษานีท้ า คือ
การท าให้รู้สกึวา่ชีวิตแตล่ะคนมีคา่ ถ้าเรารู้สึกวา่ตวัเองมีคา่แล้ว อนาคตจะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม จะมีทางออกครับ 
 
พฤหัส: คิดวา่เร่ืองกระบวนทศัน์ตอ่กระบวนการศกึษามีความส าคญัมาก เม่ือเช้าในชว่งเวิร์กช็อปห้องเรียน
ธรรมชาต ิมีคนตัง้ข้อสงัเกตว่า บางอยา่งเราอาจจะเห็นว่าท าแล้วไมดี่ หรือค าสัง่ท่ีมาไมดี่ แตเ่ราจ ายอมท า
ตอ่ไปโดยอาจจะไมมี่โอกาสตัง้ค าถามหรือปฏิเสธเลย เหมือนต้องท าตามลูไ่ปเร่ือยๆ ถึงเวลาหรือยงัท่ีเราจะมา
ตัง้ค าถามตอ่สิ่งเหลา่นี ้กล้าท่ีจะปรับจดุยืนของเราและปฏิเสธสิ่งท่ีไมใ่ช ่คดิวา่น่ีเป็นสาระส าคญัว่า สิ่งท่ีก าลงั
ท าอยู่ เราก าลงัหลงเข้าไปในมายาคตหิรือแนวคิดบางอย่างท่ีไมใ่ช ่แต่เรายงัต้องท าอยู่ทกุเม่ือเช่ือวนั และผลิต
ซ า้ความคดินีต้อ่ไปหรือเปลา่ 
 ขยบัมาท่ี อ.จฬุากรณ์ ว่า ภาพรวมของนโยบายในเร่ืองการศกึษา โดยเฉพาะการพฒันาครูในประเทศ
ไทยหรือนานาชาต ิมีขบวนการเคล่ือนไหวคล้ายๆ ก่อการครูไปสร้างการเปล่ียนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่า 
 
จุฬำกรณ์: ต้องเรียกวา่เป็นมวลพลงัท่ีก าลงัก่อตวัทัว่โลก มีสองประเด็นท่ีทัว่โลกคยุกนั ทัง้ประเด็นท่ีคณุหมอ
พดูและอ.ประชาพดู ดเูหมือนคนละเร่ือง แต่ความจริงทัว่โลกคยุเร่ืองเดียวกนั คือเห็นเลยวา่ปัจจบุนัไมร่อด และ
อนาคตก าลงัตัง้หลกั จะมีนโยบายมากวา่ Future Oriented Education ควรจะเป็นอยา่งไร เคล่ือนตวัทัว่โลกวา่
อะไรท่ีครูต้องท า อะไรท่ีต้องปรับตวั การเปล่ียนแปลงท่ีมาเร็วมาก กบัถอยกลบัมาหาฐานของตวัเองให้เจอ 
แม้แตฟ่ากยโุรป เราดวูา่เขาเป็นฝร่ัง แตเ่ขาถอยกลบัมาความเป็นมนษุย์ ทฤษฎีมนษุยนิยมกลบัมาใหม ่ทฤษฎี
ท่ีเช่ือวา่ให้เดก็เข้าป่า ใช้ชีวิตกบัการเลน่มากกวา่การเรียน กลบัมาท่ีฐานรากความเป็นมนษุย์ แล้วพยายามจด
สมดลุตรงนี ้ 
 แตป่รากฏการณ์ท่ีเราเห็นเลยคือ ในระดบันโยบายอยา่งไรก็ไปไมร่อด เพราะกระแสของการขดักนั
ระหวา่งข้างบนกบัข้างลา่งแรง แรงขนาดท่ีบางประเทศ รัฐบาลไมก่ล้าท าอะไรแรง และมีการต่อรองตลอด
ระหวา่งมวลของครูกบัรัฐบาลหรือกฎหมาย และหลายๆ ประเทศ พลงัของครูแรงมาก แตมี่ข้อสงัเกตอยา่งหนึง่
คือ เราเห็นแนวโน้มการเคล่ือนตวัมาประมาณ 30 ปี เม่ือก่อนครูดเูหมือนเสียงใหญ่ แตจ่ านนในระบบ พอวนั
หนึง่จะลกุขึน้มาสง่เสียง จะเห็นฟากพอ่แมไ่มเ่อาด้วย อยากจะเป็นโฮมสกลู เพราะพอ่แมก็่ช า้ใจกบัโรงเรียน 
เลยต้านครูอีกที เหมือนตา่งคนตา่งสู้  แตต่อนนี ้พ่อแมก่บัครูจบัมือกนั เพราะครูรู้แล้วว่าระบบมนักดทบัและครูสู้
ด้วยฝาเดียวไมไ่หว ก็เลยรวมหวักบัพอ่แมท่ี่เป็นผู้ ร่วมรับชะตากรรมด้วย เราเห็นแนวโน้มการรวมตวัระหว่างพอ่
แมก่บัครูในมวลก่อการครูด้วยกนั เคล่ือนตวัสร้างการเปล่ียนแปลงบางอยา่งกบัเดก็ และเราจะเห็นวา่มีความ
กล้าหาญกบัหลายๆ โรงเรียนท่ีลกึขึน้  
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 อยา่งหนึง่ท่ีเห็นไมช่ดัเจนในประเทศไทย แตต่อนนีเ้ป็นแนวโน้มท่ีโลกก าลงัเลน่อยู ่และท้าทายสิ่งท่ีคณุ
หมอพดูกบัอ.ประชาพดู คือการรับมือกบัอนาคต ก่อนหน้าสกัสิบปี อเมริกาบอกวา่ต้องไป STEM เพราะจะไป
ตอบโจทย์การสร้างงานยคุใหม ่แตปั่จจบุนัแนวโน้มกลบัมาท่ี Soft science สงูมากทัง้อเมริกาและยโุรป 
กลบัมาทกัษะธรรมดาๆ เลย การจดัการความสมัพนัธ์ นกัออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ นกัให้ค าปรึกษาคน
ตามชว่งวยั ทกัษะการสร้างความเข้าใจในความเป็นมนษุย์ เป็น Soft skills มากๆ เขาบอกวา่พอถึงวนัหนึง่ท่ี AI 
หรือเช่ียวชาญเข้ามาแทนท่ีแล้ว มนษุย์ถกูลดทอนลง และสิ่งท่ีจะต้องมาแทนให้ได้ คือกลบัมาทกัษะท่ีเป็น Soft 
science แตค่นท่ีท า Hard science ก็ปลอ่ยไปตามสาขา แตส่ าหรับเดก็ต้องมี Soft skills เหลา่นีเ้พ่ือเรียนรู้ให้
เขาเตบิโตในการอยูร่่วมกนัในสงัคม ประเดน็นีช้ดัเจนมาก เพราะพอถึงสาขาท่ีเช่ียวชาญ คือคนท่ีโตพ้นวยัรุ่นท่ี
ค้นพบตวัเองแล้ว แตถ้่าเป็นอนบุาล ประถม มธัยมต้น พยายามบม่เพาะความเป็นมนษุย์ให้เยอะ เพ่ือให้เขา
ค้นพบตวัเองให้เร็วท่ีสดุก่อน จะพอรู้ทางเร่ืองอาชีพ  
 กลบัมาท่ีตวัเราเอง ฐานไทยมีข้อสงัเกตอยา่งหนึง่ ตวัเองตามการเปล่ียนแปลงพวกนีม้าหลายเร่ือง เรา
พบวา่เม่ือไหร่ท่ีข้างบนบม่ครูมาด้วยความรู้หรืออะไร ทกุอยา่งมีเจตนาดีหมด แตไ่มส่ร้างการเปล่ียนแปลง
ข้างลา่ง เพราะไมท่ าให้ครูเช่ือมัน่วา่ของพวกนีค้งทน มนัมาแล้วไว แล้วไหล แล้วเปล่ียนๆๆๆ จนครูจบัไมถ่กูวา่
แก่นของการจดัการเรียนรู้ท่ีแท้คืออะไร แตพ่อครูหลายคนท่ีเป็นครูดีจนเขาเกษียณไปแล้ว ไปนัง่คยุกบัครู
เหลา่นีต้ามอาศรมตา่งๆ จริงๆ แล้วเป็นครูธรรมดา แตเ่จอมาประมาณ 30 ปี เก่ง สอนดี แง่คิดจากครูคือ ถ้าครู
จบัหลกัการศกึษาท่ีแท้ให้มัน่ อะไรวิ่งเข้าหา ไมต้่องกลวั อยา่ลืมวา่เขาเป็นครูตัง้แตย่งัไมมี่โทรศพัท์ท่ีบ้าน ถนน
ยงัไมเ่ข้าถึงหมูบ้่าน รถไฟก็ไมมี่ ต้องป่ันจกัรยานออกจากบ้านตัง้แตตี่สามเพื่อไปสอนตอน 8 โมง จนตอนนี ้
เพ่ือนสง่ไลน์มาแล้ว เทคโนโลยีเปล่ียนเร็วมาก เขารู้สกึว่าสดุท้ายสิ่งท่ีเปล่ียนไวเหล่านี ้ถ้าครูไมม่ัน่ในการศกึษา 
ครูตายตัง้แตน่วตักรรมท่ีวิ่งเข้าหาแล้ว แตต่อนนีไ้มก่ลวั เพราะถ้าเราแมน่เร่ืองหลกัของการเรียนรู้ท่ีแท้ เราอยาก
ให้เดก็ได้เปา้หมายอะไรในความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ มีการเตบิโตท่ีดี ไมไ่ด้ใช้การสอบ เราจะรู้ว่าหลกัเหลา่นี ้
ไมไ่ด้มากมาย อะไรมา ครูจะมีลิน้ชกัของตวัเองท่ีจะรู้วา่จะจดัอะไรออกมาได้ แตค่รูอายนุ้อยๆ จะต้องบม่เพาะ
ประสบการณ์หน่อย แตถ้่าครูท่ีผา่นประสบการณ์มาเยอะ จะรู้เลยวา่เจอเดก็หน้านีจ้ะจดัอะไรให้เขา แตส่ิ่ง
ส าคญัต้องไมส่ตูรส าเร็จ  
 อีกนิดหนึง่ ประทบัใจกบัโครงการตรงท่ียงัไม่ต้องคิดให้ส าเร็จรูป เพราะเราเห็นมวลของการเคล่ือนตวั
ของการปฏิรูปประเทศ ส่วนใหญ่จะไปแล้วหกักลางเสมอกบัการคิดแบบส าเร็จรูปเกินไป เพราะกลายเป็น
ของแข็งท่ีลงไปข้างไมไ่ด้ เพราะธรรมชาตขิองครูเป็นธรรมชาตอิ่อน ยืดหยุน่สงู เคล่ือนย้ายเข้าออกตลอดเวลา 
ของท่ีแข็งมากๆ สว่นใหญ่ไปแตกท่ีพืน้ท่ีตลอดเวลา แตโ่ครงการมีความท้าทายอยา่งหนึง่คือ คิดได้เห็นทางท่ีจะ
ไป แตย่งัไมส่ าเร็จรูปเกินไปท่ีจะให้คนอ่ืนก่อประกอบไมไ่ด้ แล้วให้โอกาสครูในการก่อประกอบความเป็นก่อการ
ครูด้วย 
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พฤหัส: อาจจะเห็นภาพลางๆ ระดบัหนึง่ แตส่ิ่งท่ีจะเกิดต้องเป็นครูทกุท่านในกระบวนการร่วมกนั สิ่งท่ีอ.โอพ๋ดู
อาจจะต้องท าให้เราค านงึถึงให้ชดัวา่ จริงๆ แล้วเปา้หมายของการศกึษาของเราคืออะไร อะไรคือแก่น อะไรคือ
กระพี ้เราจะจดัการศกึษาเพ่ือสร้างแรงงานคณุภาพดี หรือเพ่ือพฒันามนษุย์ให้เตม็ศกัยภาพ แคเ่ปา้หมายนีก็้
ส าคญัมากๆ ท าให้เรามีความแตกตา่งวา่เราอยากท างานครูอยา่งมีคณุคา่ไปอยา่งไร อ.อ้อมีอะไรอยากจะ
เพิ่มเตมิไหมครับ 
 
อนุชำต:ิ เห็นด้วยกบัทัง้สามคนวา่ การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ทกุอย่างถาโถมเข้า
มาหมดในยคุของเรา ก าลงัตัง้หลกัวา่ถ้าผมเป็นคณุครู ผมจะมีทา่ทีอยา่งไรโดยสมัพนัธ์กบัก่อการครูท่ีพยายาม
จะขบัเคล่ือน ผมเสนอสตูร 30-50-20  
 ผมคดิว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เราต้องใช้ชีวิตอยูก่บัการยือ้ยดุฉดุกระชากสิ่งท่ีมากดทบัเรา บนฐานท่ีวา่เรา
ต้องสง่เสียงให้รู้ว่าเราไมโ่อเคกบัระบบประเมิน เราไมโ่อเคกบันโยบายแบบนีน้ะ มาอีกแล้วโรงเรียนสีขาว สี
เขียว เราจะท างาน 20 เปอร์เซ็นต์ ต้องเจรจาต้องตอ่รอง นกึถึงตวัเองจะมีความสขุมากเวลาเข้าท่ีประชมุคณบดี 
ชอบ เพราะเป็นเวลาท่ีเราได้เลน่ร้ายเตม็ท่ี พดูกนัไป สามชัว่โมงผา่นไปสาระไมมี่เลยในชีวิต แตข่อจงัหวะบาง
จงัหวะยกมือ คณะของผมขอไมท่ า EdPEx (“Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ”) ได้ไหม ต้องประเมินก าลงัวา่ยามไหนเราจะเพล่ียงพล า้หรือ
ชนะศกึ แตผ่มภมูิใจเล็กๆ นะวา่ผมท าให้คณะใหญ่ท่ีสดุคือคณะนิติศาสตร์ยกมือตาม ขอไมท่ า EdPEx เหมือน
ศกึษาศาสตร์ เลยจะมีกบฏอยูส่องคณะ  
 ไมไ่ด้พดูวา่เราต้องกบฏทกุเร่ือง แตห่มายความวา่เราต้องสง่เสียงสิ่งท่ีกดทบัเรามากๆ ในชว่งจงัหวะท่ี
เหมาะสม แตใ่ช้พลงัของเราแค ่20 เปอร์เซ็นต์พอ ไม่อย่างนัน้เราจะเหน่ือย เหมือนกบัท่ีคณุหมอและพี่ประชา
บอกวา่ มนัเถียงกนัในเชิงกระบวนทศัน์ เถียงกนัในเชิงโครงสร้างท่ีใหญ่มาก เรางดักบัมนัไมไ่หวหรอก และไมใ่ช่
หนทางตอ่สู้ ท่ีดี  
 อีก 50 เปอร์เซ็นต์ กลบัมาดขูบวนการของเรา ผมคิดวา่สิ่งท่ีเราอยากจะมองเห็น เผลอๆ อาจจะมี
หน้าตา่งแหง่โอกาสบางเร่ืองบางจงัหวะรอเราอยู่ก็ได้ ในท่ามกลางระบบการศกึษาไทยท่ีตกต ่าสดุๆ อาจจะเป็น
เวลาท่ีเกิดสิ่งใหมห่รือเปลา่ อ.ประเวศ (วะสี) เคยเปรียบเปรยวา่ เวลาของใหมจ่ะเกิด จะเจ็บปวดท่ีสดุ แมจ่ะ
คลอดลกูเจ็บปวดท่ีสดุถึงจะเกิดชีวิตใหมข่ึน้มา ผมคิดวา่โอกาสท่ีเราคิดท าสิ่งใหม่ๆ  ถ้าเราคิดในมมุนี ้เราต้อง
ท้าทายตวัเอง มองหาหน้าตา่งแหง่โอกาสตลอดเวลา ผมฝันไปวา่ก่อการครูไมไ่ด้มารวมศนูย์ท่ีคณะ อ.อนชุาติ
หรือใครใดๆ แตจ่ะเป็นดอกไม้ร้อยดอกไปบานในท่ีตา่งๆ บานดอกเดียวเห่ียวแนน่อน ต้องเป็นกลุม่เป็นโหนด ก็
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ต้องคิดในเชิงยทุธศาสตร์ และตัง้ค าถามกบัมนัตลอดเวลาวา่ มนัใหมจ่ริงหรือเปล่าท่ีเราก าลงัคิด ก าลงัท า มนั
ตอบโจทย์หรือเปลา่ ไปถึงแก่นหรือเปล่า อยา่ท าเพราะต้องท า อย่าท าอะไรดาดๆ เป็นความท้าทายเล็กๆ  
 ครูของเราต้องไมท่ าสิ่งท่ีเขาบอกให้เราท าซ า้ๆ ผมก็อยูใ่นวงของพวกปรารถนาดีเยอะ อีกหน่อยคณุครู
จะมีคนมาหาเยอะ ท าไมไม่ท าอนันัน้ละ่ จดัห้องเรียนแบบนีส้ิ สอนแบบนัน้สิ ต้องพาเดก็ไปในสนาม บางทีเขา
จะมาชวนเราท าท่ีรูปแบบเยอะ แตไ่ปไมถ่ึงแก่น เราต้องตัง้ค าถามลกึๆ ใชไ่หมครับ ผมสอนวิชาสิ่งแวดล้อม
ตัง้แตเ่รียนจบมา ผมเลา่ให้หลายคนฟังซ า้ซาก แตม่นัใช ่เราพาเดก็ไปป่าทกุป่า ไปอทุยานทกุแหง่ ทางบกทาง
ทะเลทางน า้ แตผ่มไมส่ามารถจะท าให้เขาเป็นนกัสิ่งแวดล้อมท่ีดีได้เลย เพราะเขาเห็นแต ่BOD เห็น CO เห็น
เปลือกไม้ เห็นล าต้น เห็นวงปีของไม้ แตไ่มเ่ห็นป่าเลย ไมเ่ห็นความสมัพนัธ์ว่ามนษุย์อยูก่บัป่าอยา่งไรบ้าง 
แสดงวา่การศกึษาไปไมถ่ึงแก่นใชไ่หมครับ  
 ขบวนก่อการครูต้องตัง้ค าถามไปให้ถึงแก่นว่า วนันีเ้ราจะเข้าไปขบัเคล่ือนมนัด้วยทา่ที วิธีการ 
ยทุธศาสตร์ ยทุธวิธีแบบไหน การท างานเป็นเครือขา่ยแบบท่ีคณุหมอพยายามจะผลกัดนัด้วยวิธีคดิแบบพ่ี
ประชาพดูจงึส าคญัมาก 
 อีก 30 เปอร์เซ็นต์ท่ีเหลือ ถ้าผมเข้าใจไมผ่ิด เราต้องท างานกบัตวัเราเอง การเปล่ียนแปลงข้างบนจะ 50 
หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ถ้า 30 เปอร์เซ็นต์ไมใ่ชข่องจริงแท้ ถ้า being ของเราไมใ่ช ่ท าอยา่งไรก็ไม่
ส าเร็จ ถ้าเราไมจ่ริงแท้กบัมนั ไมใ่ชว่า่เราต้องลกุขึน้มาเป็น แตจ่ะต้องตัง้ค าถามกบัตวัเองตลอดเวลา ต้องฝึกฝน 
เรียนรู้ เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แล้วมนัจะออกมาจากข้างในเอง เราไมต้่องพดูเก่งหรืออยู่หน้าห้องแล้วเด็กมี
ความสขุตลอดเวลาก็ได้ แตค่วามจริงแท้ของเราจะออกมาเอง ความจริงแท้นีต้้องถกูฝึกฝน ใคร่ครวญ และ
ท างานตลอดเวลา ซึง่แตล่ะคนอาจจะมีจริต เคร่ืองมือ วิธีการตา่งๆ มากมาย แล้วความจริงแท้ตวันีจ้ะบอกกบั
เรา  
 ผมเช่ือวา่เราจะมีโจทย์อีกขัน้หนึง่วา่ พอเราไปสกัระดบัหนึ่ง พลงัแหง่ความดี ความปรารถนดีของเรา
อาจจะไปกดทบัเพ่ือนร่วมงานได้ ผมเองก็เป็นนะครับ เพราะเราติดดี เราเก่ง เราเป็นก่อการครู ยืนนิ่งๆไมไ่ด้ 
ต้องยืนสงูๆ ไว้ ผมคิดวา่เราต้องจดัทา่ที จดัความสมัพนัธ์ของเราให้ดี เป็นความจริงแท้ท่ีเราจะท างานได้ส าเร็จ 
 
กฤษดำ: จะขอเพิ่มเตมินิดหนึง่ครับ ท่ีพดูเร่ืองเทคโนโลยีเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว เหมือนท่ีอ.โอว๋า่ พอเปล่ียนเร็ว
มาก เลยไมส่ าคญั เขาบอกว่าเรียนในมหาวิทยาลยัออกมา 70 เปอร์เซ็นต์ท่ีเรียน หมดอายไุปแล้วตัง้แตต่อนจบ 
เลยกลบัมาสูพื่น้ฐาน คณุท าให้เดก็คนนีค้้นหาตวัเองเจอไหม เขาอยากเรียนไหม เขามีกระบวนการเรียนรู้ 
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้เองไหม เขาท างานกบัเพ่ือนได้ไหม เขารับผิดชอบตอ่สงัคมหรือเปลา่ พอ
เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก ก็ไมไ่ด้ส าคญัมาก สมยัก่อนความรู้เป็นความลบั แตเ่ด๋ียวนีไ้ม่มีความลบัเลย ในกเูกิลมี
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หมด ขนาดวิธีเข้ารหสัเป็นความลบัสดุยอดของอเมริกา แตต่อนนีด้งึมาได้เลย AI ท่ีวา่ยากๆ open source เตม็
ไปหมดเลย แตต่อนนีค้ณุต้องก้าวไปเหนือเขาอีกหนึง่ขัน้  
 ผมเลา่วา่ ตอนท่ีประเทศไทยจะท าเร่ืองหลกัประกนัสขุภาพ ท่ีทกุคนรักษาฟรี ตอนนัน้ ADB, World 
Bank ดาหน้ามาบอกวา่เจ๊งแนภ่ายใน 5 ปี แตผ่่านมาก่ีปีแล้ว ไมเ่ห็นเจ๊งเลย แข็งแรงมากด้วย เหมือนจีนโดน
กนัเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว ถกูบอกว่าเด๋ียวเศรษฐกิจเจ๊ง แตโ่ตปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 ปีตอ่มา อีกเจ้าหนึง่บอกวา่
จะเจ๊งอีก ก็ยงัไมเ่ห็นเจ๊ง ตอนนีเ้หตกุารณ์คือสิ่งท่ีเป็นความรู้เดมิ ไมใ่ชว่า่ใชแ่ล้ว เพราะวนันี ้วิธีการจดัการ
เศรษฐกิจแบบใหม ่การเรียนรู้แบบใหม ่เกิดได้หมด อาจจะเป็นแบบท่ี อ.อนชุาติบอกว่า กระโดดข้ามเลย ผมไม่
รู้วา่คืออะไร แตค่ณุครูทกุทา่นต้องคดิวา่จะท าอยา่งไร แตต้่องกลบัมาท่ีคณุคา่หลกัของการเรียนรู้ให้ได้วา่ ท า
อยา่งไรให้เด็กมีศกัยภาพ ถ้าทา่นเปิดหน้าตา่งเขาได้ ความรู้มหาศาลจะวิ่งเข้ามาหาเขาทนัที เขามีวิธี ไมใ่ชเ่รา 
เราเรียนรู้สู้ เดก็ไมไ่ด้ แตเ่ด็กคนนัน้อาจจะเป็นคนท่ีคิดค้นอะไรได้ เป็นเกษตรท่ีเก่งมาก ท าอาหารท่ีเก่งมาก เขา
เป็นได้หมด เพียงแตเ่รามีความสามารถในการเปิดหน้าตา่งการเรียนรู้ของเด็กได้ แนวโน้มของทัว่โลกกลบัมา
ทางนี ้ขนาดการวิจยัของกเูกิลยงับอกวา่ คนท่ีประสบความส าเร็จในกเูกิลไมใ่ชค่นท่ีเรียน STEM เก่งนะ แตคื่อ
คนท่ีมี Soft skills เยอะๆ กลายเป็นกลบัมาสูห่วัใจของศกัยภาพของมนษุย์ ถ้ามีแล้วเทคโนโลยีวิ่งตามครับ  
 
พฤหัส: คิดวา่ทัง้ 4 ทา่นคงท าให้เห็นภาพวา่ กลบัไปท่ีสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐาน แก่นแท้ความเป็นมนษุย์ จะเป็นหนทาง
รอดของการศกึษาและสงัคมในอนาคต ชว่งตอ่ไป อยากจะเปิดเวที ใครมีค าถามหรือข้อเสนอท่ีแตกตา่งออกไป 
หรืออยากจะแลกเปล่ียนแนวทางของเรา เชิญได้เลยครับ ตรงไหนไมช่ดัเจน อยากมีค าถาม เชิญได้เลยนะครับ  
 ถ้ายงัไมมี่ไมเ่ป็นไรครับ อยากให้ใช้รอบสดุท้ายในการสรุปสิ่งท่ีเป็นข้อเสนอเร่ืองการขบัเคล่ือนเร่ือง
การศกึษาตอ่ไป การสร้างขบวนการของครูเป็นเร่ืองหนึง่ แตอ่าจจะมีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนา่สนใจท่ีเป็นทางออกร่วมกนั
ได้อีก อยากจะให้แตล่ะทา่นสรุปอีกครัง้หนึง่เป็นรอบสดุท้าย ไมอ่ยากให้เป็นเวทีท่ีพดูถึงความมืดมากนกั แต่ดู
วา่อะไรเป็นความสวา่งท่ีเราจะชว่ยกนัจดุไฟเพ่ือส่องแสงตอ่ไปได้ 
 
จุฬำกรณ์: จะไมส่รุป แตเ่ปิดเป็นประเดน็วา่ สว่นตวัท างานเร่ืองเด็กมากกวา่เยอะ แตต่อนหลงัมาชว่ยเพ่ือน
ด้วย อยากจะชวนคยุและเล่าเร่ืองบางอยา่ง ท าวงคล้ายๆ อย่างนีเ้หมือนกนั ลา่สดุท างานถอดบทเรียนเดก็ใน
โรงเรียนขยายโอกาสเกือบสองร้อยแหง่ แตไ่มใ่ชภ่าพรวมประเทศนะ เราถามเดก็ว่าในหนึง่ปีท่ีผา่นมา เขาคิดว่า
เขาเปล่ียนแปลงอะไรในตวัเขา เราก็ถามเหมือนกนัว่าเด็กคิดวา่อะไรท าให้เขาเปล่ียน ใครท าให้เขาเปล่ียน ลอง
เดาด ู“เพ่ือน, ครู, ตวัเอง, ครอบครัว”  
 มมุบวก เดก็คดิว่าเขาเป็นคนเปล่ียนตวัเอง ครูเป็นแคค่นจดุพลงัให้เขา แตเ่ขาคดิว่าเขาจะเปล่ียนแปลง
ได้ด้วยตวัเอง สอง ครูเป็นหนึ่งในสามเสมอ แตข่องท่ีตีคูก่นักบัครู คือพอ่แม ่แตท่ี่เบียดไมไ่ด้เลยคือเพ่ือน ส่ือดู
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เหมือนวา่ส าคญักบัเดก็มาก เขาใช้เวลากบัส่ือเยอะ แตค่วามจริงคนท่ีมีอิทธิพลตอ่เขาคือเพ่ือน ครูกบัพ่อแมส่สีู
กนัแคว่า่ใครถึงตวัเขาก่อน แตค่วามนา่สนใจอยู่ตรงท่ีวา่เดก็บอกวา่ เขาได้แรงบนัดาลใจจากครู แตบ่างครัง้มนั
ไมไ่ด้เปล่ียนตวัเขา แคท่ าให้รู้สกึดี แตถ้่าบงัเอิญแรงบนัดาลใจนัน้มองเห็นศกัดิศ์รีและคณุคา่เขา จะเปล่ียนตวั
เขา 
 มีสองประเดน็คือ เด็กมองวา่เขาเปล่ียนตวัเองจากการท่ีเขาอยากเปล่ียน สอง ครูมีอิทธิพลในการ
เปล่ียนแปลง แตไ่มใ่ชค่นเปล่ียนเขาโดยตรง แตเ่ป็นคนสร้างพลงัและแรงบนัดาลใจให้เขาเปล่ียน ต้องไมใ่ชแ่ค่
ครัง้หรือสองครัง้ แตส่ิ่งส าคญัคือการเห็นคณุคา่และศกัดิศ์รี เราลองให้เดก็ทดค าอยู่สองกลุม่ ค าพดูเชิงบวกท่ีมี
ความหมายตอ่การเปล่ียนแปลงเขา และทา่ทีท่ีเขารู้สกึว่าท าร้ายตวัเขา ให้เดาก็เดาถกู เป็นเร่ืองมนษุย์มนา
มากๆ เลย แตเ่ราก็แปลกใจว่าครูก็ท าเชน่นัน้ในห้องเรียน แม้แตก่ารสง่สายตาและทา่ที เราจะรู้สกึได้ว่าสายตา
นีโ้อบอ้อมอารีเหลือเกิน แตอี่กสายตาหนึง่อ ามหิต แคม่องก็เหมือนตกนรกแล้ว อาจารย์เข้าใจบรรยากาศใน
ห้องเรียนอยา่งนีไ้หม  
 คดิว่าการก่อการครู จะก่อการไปได้เร่ือยๆ แล้วมวลจะใหญ่ด้วยไฟของพลงัเชิงบวก เหมือนท่ีวิทยากร
พยายามท าให้เราเห็นพลงัเชิงบวก ซึง่อาจจะลบก็ได้ในบางสถานการณ์ แตเ่ราจะเห็นเลยวา่สดุท้ายแล้ว ถ้าเรา
ท าการศกึษาเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง เราต้องยอมให้การเปล่ียนแปลงมีเวลาในการบม่เพาะ เพราะเดก็ทกุคน
ไมเ่ทา่กนั ถึงพร้อมไมเ่ทา่กนั แตเ่ราต้องให้เวลากบัการท่ีเขาจะเตบิโต 
 สอง ทกุท่านพดูว่าอ านาจในห้องเรียน จริงๆ ครูแคค่นเดียว เดก็ 30-50 คน แตท่ าไมครูตวัใหญ่กวา่เดก็ 
และถ้าครูลดตวัเองลง ว่าเราเทา่กนัและเสมอกนั น่ีคือหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ และเป็นข้อค้นพบท่ีพบจาก
งานวิจยั น่ีเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสนะคะ หมายความวา่เดก็พวกนีจ้ะไปตอ่ก็ได้ จะหลดุระบบก็ได้ หรือทิง้
ฝันแคน่ัน้ก็ได้ ยงัไมน่บัโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีเขาไปตอ่แน่ๆ เพราะโรงเรียนขยายโอกาสคือเดก็ไปในเมืองไมไ่ด้ 
มาตรงนี ้เพ่ือจะไปทางสายอาชีพ แตเ่ราจะเห็นวา่ทา่ทีของเดก็ท่ีมีตอ่ครูมีความหมายมาก  
 ท่ีนา่สนใจกว่านัน้คือข้อค้นพบท่ีเด็กสะท้อนคือ เขาไมไ่ด้ขออะไรครูเยอะเลย เขายงัไมไ่ด้เร่ิมต้นขอ
ความรู้เลย แตเ่ขาขอความรักท่ีครูเห็นตวัเขาก่อน ฟังเขาก่อน เข้าใจเขาก่อน แล้วไมไ่ด้งอแงด้วย แม้วา่บางคน
จะงอแง นา่หมัน่ไส้ แตเ่ขารู้ว่าครูมีทา่ทีท่ีสามารถพดูและเอาเขาอยูไ่ด้ แตเ่ขาไมเ่ข้าใจว่า ท าไมครูไมเ่ลือกพดู
อยา่งนัน้ แตค่รูเลือกสิ่งท่ีง่ายกวา่ คือจดัการมนัซะ จบเลย แล้วเขาสูบ่ทเรียนเลย ซึง่เร็วและไว แตถ้่าปิดเขาตอน
ไหน ท่ีเหลือก็ไมต้่องเรียนหรอก มนัก็จบนะตอนนัน้เลย ซึ่งคดิวา่มีนยัยะตอ่ความเป็นครู หรือสิ่งท่ีเรียกวา่ก่อ
การครู  
 และเช่ือวา่เม่ือเราสะท้อนความคดิร่วมกนัจริงๆ อย่างเมื่อวาน พ่ีก๊วยถามว่าปัจจยัอะไรท่ีท าให้เรา
เปล่ียนแปลง เราจะพดูคล้ายๆ กนัวา่พวกเรามาก่อการครู แตถ่ามว่าก่อการครูท าให้เราเปล่ียนตรงๆ ไหม ถ้าเรา
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ไมเ่ปล่ียน แตก่่อการครูท าให้เราเปล่ียนเพราะใจอาจารย์นึกอยากจะเปล่ียนแตแ่รกแล้วหรือเปล่า แตไ่มว่า่ก่อ
การครูจะเป็นโครงการครูหรือเปลา่ แตก่ารก่อการครูในใจเราเองคือสิ่งท่ีท้าทายกว่า  
 คดิว่าการเรียนรู้ของครูหรือเดก็ท่ีไปตอ่ โอเ๋ช่ือโดยสจุริตใจวา่ไปตอ่แน่ๆ แตส่ิ่งหนึง่ท่ีจะไปได้คือการผดงุ
รักษาเครือข่ายไว้ เพราะจากประสบการณ์ท่ีได้จากงานวิจยั ถ้าเครือขา่ยไมเ่ก็บกนัไว้ วนัหนึง่จะโดดเดี่ยว จะ
เฉา จะไมไ่หว แตถ้่าเรายงักอดกนัไว้ วนัหนึง่ก็ยงันกึถึงกนั  
 สดุท้าย เร่ืองนีเ้ราไมเ่คยพดูดงัๆ ในประเทศไทย แตเ่ป็นแนวโน้มของทัว่โลก เม่ือวานได้ยินมีครูพดูว่า
ผมจะท าห้องเรียนให้มีความสขุ เราได้ยินนวตักรรมนีเ้ยอะ โรงเรียนความสขุหรืออะไรก็ตาม แตท่ัว่โลกท าตวั
บง่ชีค้วามสขุในโรงเรียน ชดัเจนมาก ซึง่เลยค าวา่คะแนน เอาฐานความสขุของเด็กจริงๆ ยกตวัอยา่งบางตวัท่ี
อาจจะทดไว้ เผ่ือใความรู้สึกนใจไปเรียน เชน่ เขาเรียนรู้แล้วสนกุหรือมีความสขุในห้องเรียน ทา่ทีและ
ความสมัพนัธ์ของครูตอ่เขา เลยตัง้เป็นค าถามวา่ ถ้าเราอยากไปตอ่ด้วยกนัยาวๆ ยงัท าด้วยกนัได้อีกหลายเร่ือง 
 
พฤหัส: คิดวา่เป็นจดุเร่ิมต้นต้นท่ีดี เรามีแสงส่องทางร่วมกนัท่ีชว่ยกนัท าให้สวา่งมากขึน้เร่ือยๆ  
 
ประชำ: ประเดน็เร่ือง Soft skills ต้องเรียนตอนเด็ก ผมเห็นด้วย แตผ่มเห็นวา่ต้องเรียนตลอดชีวิต ตอนเดก็
อาจจะไมพ่อ แม้แตส่ิ่งท่ีพวกเราฝึกมาในก่อการครู ต้องเติมบอ่ยๆ ขาดนานๆ ก็จืดลงไปอีก ผมวา่ต้องตอ่เน่ือง 
ท่ีสดุแล้ว แก่นส าคญัของการศกึษาคือการฝึกฝนตนเอง ครูต้องฝึกฝนตนเอง ถึงจะชว่ยให้ศษิย์มีพลงัท่ีจะฝึกฝน
ตนเองได้  
 ประเดน็เร่ือง ท าไมพดูดีๆ แล้วเราอยากฟังไมไ่ด้ ท าไมต้องพดูแบบนัน้ ผมว่าไมง่่าย เพราะครูทกุคนมี
ปม มีบาดแผล กระบวนการก่อการครู ถ้ามีชดุหลกัสตูรชดุหนึง่ชว่ยเยียวยาบาดแผลของครู จะเป็นประโยชน์
มหาศาล แม้แตพ่่อแมก็่ข้ามไมพ้่น พอตัง้สตไิมไ่ด้ก็เปรีย้งกลบัไป ลกูก็รับแผลนีไ้ปเตม็ๆ แล้วเขาก็เอาไปท าตอ่
กบัลกูของเขาเร่ือยๆ การศกึษาท่ีเยียวยาให้คนคลายปมชีวิตของตวัเองให้ได้จงึส าคญัมาก ถ้าเราไมเ่ป็นอิสระ
จากอนันี ้เรียนมาดีขนาดไหน พอถึงจดุหนึง่จะเอาไปใช้ไมไ่ด้ เพราะไมมี่สตพิอ 
 สอง ปัจจบุนั ครอบครัวพงัทลาย พร้อมๆ กบัวฒันธรรมไทยพืน้ฐาน รุ่นผม ดีๆ ชัว่ๆ โรงเรียนเลวบ้างไม่
เลวบ้าง วฒันธรรมครอบครัวเป็นตวัหลอ่หลอม แตข้่อนา่สลดใจท่ีสดุในตอนนีคื้อวฒันธรรมครอบครัวพงัทลาย
ไปแล้ว ทัว่ประเทศ ทกุระดบั เห็นชดัเจนตอนไปอยู่โรงเรียนเทศบาลสิบกวา่แหง่ เดก็กวา่คร่ึงมาจากครอบครัวท่ี
แตกสลาย เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีเวลาคณุครูสอนเด็ก ต้องเอามาคดิด้วย ท างานในห้องเรียนอยา่งเดียวอาจจะไมพ่อ
ด้วยซ า้ แตเ่รามีก าลงัเทา่นี ้ต้องรู้เทา่ทนัด้วย ปัจจยัหนึง่ท่ีเคยชว่ยเยาวชนของเราออ่นลงไปทกุที รวมถึงสถาบนั
ศาสนาด้วย พระสงฆ์องค์เจ้าท่ีมีคณุภาพก็ลดลงไปเร่ือยๆ 
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 ผมอยากพดูให้ก าลงัใจวา่ สิ่งท่ีเราก าลงัท า พวกนีจ้ะมีความหมายกบัการปฏิรูปการศกึษาในอนาคต 
เพราะปฏิรูปการศกึษาไมมี่ทางมาจากในต ารา ลอกจากฝร่ังมาก็ไมมี่ทาง ตอนนีเ้ราไม่รู้วา่การศกึษาท่ีดีควรเป็น
อยา่งไร ถ้าคณะวิทยาการเรียนรู้สง่เสริมกระบวนการแบบนี ้แล้วท าวิจยัควบคูไ่ปด้วย เก็บ best practice จาก
ข้างลา่ง ค าตอบของอนาคตของบ้านเมืองอยู่กรณีอยา่งนีแ้หละครับ แล้วเอามาสานเป็นนโยบายจากข้างลา่ง 
ข้างบนมีคนดี มีคนคดิชดัเจน มีหลายคนหวงัดีมาก เป็นถึงรองปลดักระทรวงศกึษาท่ีผมนบัถือ แตเ่วลาสัง่
นโยบายออกไป หนงัสือก็กองอยูท่ี่ห้องผู้อ านวยการ ไมล่งไปถึงข้างลา่ง ตอ่ให้คดิดีขนาดไหนก็ตาม กรณีท่ีมา
จากชีวิตจริงของพวกเรา น า้เหง่ือน า้แรง น า้จิตน าใจของพวกเรา จะมีความหมาย  
 สดุท้าย เลิกสอนเด็กให้ตดัสินใจ สอนเดก็ให้เถียง ให้ตดัสินใจ เถียงครู แล้วสร้างองค์ความรู้ร่วมกบัเรา 
ความรู้ไมใ่ชเ่ราเป็นคนบอก แตก่ระบวนการของเราผมเห็นเขียนไว้เยอะวา่ชว่ยกนัสร้างองค์ความรู้ หมายถึงเรา
สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยจากข้างลา่งขึน้มา เพราะประชาธิปไตยคือเรามีสว่นร่วมในการตดัสินเร่ือง
บ้านเมือง เราเป็นพลเมือง ไมใ่ชไ่พร่ฟ้าข้าแผน่ดนิ ถ้าเราไมส่ร้างวฒันธรรมใหม ่จะรัฐประหารแล้วรัฐประหาร
อีกไปชัว่กาลนาน การสอนให้เดก็ตดัสินใจเป็น และตดัสินใจผิดก็ได้ด้วย ต้องเปิดโอกาสให้เดก็ตดัสินใจผิดด้วย 
ไมอ่ยา่งนัน้บ้านเมืองไมมี่ทางลืมตาอ้าปากในอนาคต  
 สดุท้าย สอนให้เด็กเลิกเช่ืออารยธรรมอตุสาหกรรม อีกหนอ่ยงานไมมี่ท า กลบัไปชนบท สร้างอารย
ธรรมชนบท อารยธรรมของโลกมีสองสาย คือสายเมืองกบัสายชนบท เราตามฝร่ังมาตลอด ไมจ่ าเป็นครับ อารย
ธรรมอตุสาหกรรมไมใ่ชค่ าตอบอยา่งเดียว และยิ่งถ้าต้องการคนงานน้อยลง ต้องกลบัไปบ้าน ท าอยา่งไรให้ชีวิต
ในชนบทมีความหมาย เราสร้างวฒันธรรมใหมใ่นชนบท ฟืน้ขึน้มาใหมไ่ด้  
 ผมวา่จะฉีกไปจากกระบวนทศัน์เดมิได้อย่างแท้จริง เพราะ 500 ปีท่ีผา่นมาพิสจูน์แล้ววา่ อารยธรรม
อตุสาหกรรมไมใ่ชค่ าตอบของมนษุย์ แตอ่ารยธรรมชนบทไมไ่ด้แปลวา่ต้องปฏิเสธผลผลิตทางเทคโนโลยี
ทัง้หมด แตเ่ลือกสรร ท าให้ชีวิตสะดวกสบายเป็นเร่ือง ผา่ตดับางอยา่งก็เป็นประโยชน์ แต่อาย ุ90 แล้วยงัผา่ตดั 
พยงุชีวิต สายระโยงระยาง ไมรู้่จกัตาย บ้าครับ 
 
กฤษดำ: ผมมองวา่ภายใต้สถานการณ์ท่ีไปอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยี โลกก าลงัป่ันป่วน มีแง่บวกเยอะ ท าให้
ตอนนีป้ระเทศไทย ผู้ก าหนดนโยบายจะไมเ่ปล่ียนก็ไมไ่ด้ เพราะอยูต่รงนีก็้ไมร่อด ต้องเปล่ียน แตจ่ะเปล่ียนไป
ทางไหนยงัไมมี่ใครรู้  
 ปัญหาเร่ืองของเดมิท่ีเราเคยโทษส่ือ บอกว่าส่ือหล่อหลอมเดก็ ครูสอนแล้วเด็กไมฟั่ง ตอนนีส่ื้อก็ก าลงั
จะพงัหมดแล้ว ทีวีขาดทนุหมดเลย ต้องปิดกนัระเนระนาด อ านาจของส่ือท่ีแตก่่อนมี 6 ชอ่งหายไปหมดเลย แต่
ก่อนเราต้องไปง้อเขาเพ่ือจะออกทีวี แตไ่มต้่องแล้ว เพราะมีเฟซบุ๊กไลฟ์ บางทีไปไกลกวา่มหาศาล การส่ือสาร
ทางความคดิถกูทลายออกไป  
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 ความเช่ือของคนในสงัคมเร่ิมเปล่ียน ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีโรงเรียนทางเลือกทัง้หลายรับเทา่ไหร่ก็ไมพ่อ รับ
สองร้อยมาสมคัรส่ีร้อย สมยัก่อนใครจะมาเรียนโรงเรียนประเภทนี ้เรียนแล้วจะไปเรียนตอ่ได้หรือเปลา่ ปีนีแ้ยง่
กนั อารมณ์เป็นแบบนี ้ตอ่ไปโรงเรียนแบบเดมิท่ีเป็นประเพณี ผมวา่รอดยาก ถ้ายงัสอนแบบเดมิ แบบบรรยาย 
จะเชยเร็วมาก ตอนนีท้กุคนต้องนอกห้องเรียน ให้เดก็มีความสขุ พอ่แมก่ล้าตดัสินใจมากขึน้ เพราะไมต้่องแยง่
กนัไปสูย่อดปิระมิดแบบเดมิ ข้อดีภายใต้การพงัทลายของหลายๆ อยา่ง ก าลงัก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ  เยอะเลย  
 แล้วทิศทางท าอยา่งไร ขบวนใหญ่คือ TEP ภาคีเพ่ือการศกึษาไทย เป็นความร่วมมือเอกชน มีองค์กร
ธุรกิจ ภาคสงัคม ภาควิชาการมารวมกนั เราพยายามจะดนัการเปล่ียนแปลงภายใต้ความรู้ท่ีเรามี เราคิดวา่
หวัใจของการเปล่ียนแปลงคือการกระจายอ านาจทางการศกึษา เร่ืองอ่ืนเป็นเร่ืองเล็ก เร่ืองหลกัสตูรจะสอน
อยา่งไรคอ่ยมาวา่กนั แตถ้่ากระจายอ านาจลงไปให้ถึงโรงเรียน พอ่แมเ่ข้ามามีสว่นร่วมบอกวา่อะไรดีอะไรไมดี่ 
ผมเช่ือวา่จะมีคณุภาพมากกวา่นโยบายท่ีมีผู้ รู้แคไ่มก่ี่คนจากสว่นบนมาบอกว่าท า 1 2 3 4 5 แล้วจะดี ซึง่พิสจูน์
มา 40 ปีแล้ววา่ไมดี่ ทิศทางของสาย TEP เราเช่ือวา่กระจายอ านาจออก นวตักรรมจะเกิด แตถ้่ากระจายแล้วไม่
มีข้างลา่งลกุขึน้มารับ ก็ไมร่อด  
 ตอนนี ้เราดนัเร่ืองพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาพิเศษใน 5 จงัหวดั ไปร่างกฎเกณฑ์ใหมไ่ด้ ไมต้่องสอบ
แบบเดมิได้ คดัเลือกครูแบบใหมไ่ด้ น่ีคือระลอกแรกท่ีก าลงัไป เราพยายามจะกระจายอ านาจ เราดนัเร่ือง
โรงเรียนท่ีจดัการตวัเองได้ แตถ้่าเปิดแล้วพืน้ท่ีเฉย ฉนัอยู่แบบเดมิ ก็ไม่เปล่ียนแปลง น่ีคือการเคล่ือนไหวข้างบน
ไมเ่ปล่ียน ถ้าข้างลา่งไมรั่บ เราคงได้แตท่ า เราเช่ือและจะเสนอนโนบายเปิดชอ่งให้ แตก่ารรับลกูจากข้างลา่งคือ
หวัใจของการเปล่ียนแปลงครัง้นีอ้ยา่งแท้จริง  
 ผมเช่ือวา่ประเทศไทยอยูใ่นช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ เราจะพฒันาตอ่ท าให้คนมีความสขุ พ้นจากความ
ยากจน ทกุคนมีศกัยภาพ ไมไ่ด้ต้องผลิตคนเข้าสูอ่ตุสาหกรรม เดก็อาจจะมีกิจการของตวัเองก็ได้ ท าเกษตรก็ได้ 
แตภ่าคอตุสาหกรรมก็ต้องมี แตม่นัจะปรับตวักนัใหม่ การศกึษาคือกลไกส าคญัชิน้หนึง่เลยท่ีจะบอกวา่ประเทศ
ไทยจะไปตอ่หรือไปตอ่ไมไ่ด้ เศรษฐกิจแยล่ง ความขดัแย้งมากขึน้ แตถ้่าเราเรียนรู้ได้ ยอมรับความหลากหลาย
ได้ อยู่ในสงัคมท่ีคดิไมเ่หมือนกนัทางการเมืองไทย พฒันาทางเศรษฐกิจได้ ดแูลสงัคมได้ น่ีคือกลไกส าคญัท่ี
อยากจะฝากไว้กบัมือของคนในพืน้ท่ี คนในสว่นกลางท าอะไรไมไ่ด้ แตค่นในพืน้ท่ีเป็นตวับอกวา่จะไปอยา่งไร  
 วนัอาทิตย์นี ้เรามีเวทีกบั 6 พรรคการเมืองใหญ่ เราจะพดูคยุ ร่วมคิดหาทางออกการศกึษาไทย ไมไ่ด้
จะมาบอกวา่ให้การเมืองท านโยบายอยา่งไร แตเ่ราจะร่วมหารือกนัวา่ทิศทางท่ีควรจะเป็นท าอยา่งไร วนัอาทิตย์ 
บา่ยโมงคร่ึง ท่ีหอศลิป์กรุงเทพฯ  
 
อนุชำต:ิ ผมมีประเดน็เล็กๆ สามประเดน็ หนึง่ ดเูหมือนทกุคนพดูถึงวิธีคิดตอ่เร่ืองการศกึษากลบัมามมุท่ีเป็น 
Soft side ของผู้ เรียนมากขึน้ ประเดน็ของผมคือ ชว่ยไปอ่านหนอ่ย ผมยงัไม่คอ่ยแล้วใจวา่ ผู้ เรียนของเราหรือ
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เดก็ท่ีอยูข้่างหน้าเรา เขาหน้าตาเป็นอย่างไร คือเขาก าลงัคิดอะไรอยู ่เขามีรูปแบบการเรียนรู้อยา่งไร เขามีความ
ใฝ่ฝันอยา่งไร เขามองโลกนีอ้ยา่งไร เขาเช่ือมโลกนีอ้ยา่งไร เขาเช่ือมผู้คนรอบข้างเขาอย่างไร ในฐานะท่ีเข้ามา
จบัเร่ืองการศกึษา น่ีเป็นค าถามท่ีผมคาใจมาก เหมือนชะรอยว่าเราจะไมรู้่จกัหน้าตาของผู้ เรียนเรา หลายคน
อ้างทฤษฎีว่าเดก็รุ่นใหมเ่ขาเช่ือมโยงกบัโลกข้างนอกได้ดีมาก พดูเร่ืองสิ่งแวดล้อม โน่นน่ีนัน่ สงครามนิวเคลียร์ 
จีเอ็มโอ และพดูเร่ืองตวัเอง แตเ่ร่ืองคนข้างบ้าน ชมุชน เขาไมส่นใจ ใชห่รือเปลา่ผมไมรู้่ ถ้าเราแกะรอยเดก็ท่ีอยู่
ข้างหน้าได้อยา่งเป็นจริง จะมีความส าคญัในการออกกบบกระบวนการเรียนรู้ และเปิดหน้าตา่งความสมัพนัธ์
ของเรากบัเขาได้ชดัเจนขึน้ แตล่ะท่ี แตล่ะบริบทคงตา่งกนัไป  
 สอง ผมฝันเห็นว่าก่อการครูจะไมใ่ชอ่ยูท่ี่ธรรมศาสตร์รังสิต แตเ่ป็นก่อการครูขอนแก่น ศรีสะเกษ และ
ท าในบริบทของตวัเอง ไมว่า่จะอยา่งไรก็ตาม โลกท่ีจะไหวตวัเปล่ียนแปลง สงัคมไทยจะเลือกตัง้หรือไมเ่ลือกตัง้ 
ของจริงต้องอยูใ่นพืน้ท่ี และต้องท ากบับริบทจริง อย่าลอยขึน้มาข้างบน การพฒันาชนบทในอดีตท่ีล้มเหลว
มากๆ และผมเป็นส่วนหนึง่ท่ีท าให้ล้มเหลว คือวาทกรรมท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เราพาผู้น าระดบัยอดของชมุชน
ลอยขึน้มาจากชมุชนหมดเลย มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็กลายเป็นวิทยากรอาชีพ แตว่่าหางด้วนหมด ผมไม่
ต้องการเห็นครูยอร์ชหางด้วน แตต้่องการเห็นพวกเรามีพืน้ท่ี คือผู้ เรียนของเราอยู่ตรงนัน้ ครูเราอยู่ตรงนัน้ คณุ
พอ่คณุแมท่ี่โอบอุ้มอยูต่รงนัน้ ชมุชนอยู่ตรงนัน้ น่ีคือของจริง เราต้องเอาการศกึษาไปเช่ือมกบัชมุชน โรงเรียน 
เช่ือมกบับริบทท่ีเป็นจริง และเป็นฐานท่ีมัน่ท่ีส าคญัและสร้างขึน้มาจากตรงนัน้ แนน่อนวา่เราเป็นเพ่ือนกนั เรา
มาเช่ือมโยงกนั แล้วเราจะท างานกนัไปยาวๆ 
 สาม ฝากเป็นแง่คิดเล็กๆ ยทุธศาสตร์ดี ยทุธวิธีต้องไปด้วยกนักบัยทุธศาสตร์ ในยคุนีเ้รามีวาทกรรม
เยอะมาก และมีสิ่งท่ีพวกเราอาจจะต้องถกูท าให้หยิบยืมเอาค าไปใช้เยอะมาก จงมา PLC กนัเถอะ ท าอยา่งไร 
จงมา Networking แล้วท่ีประสบความส าเร็จท าอยา่งไร มีคนเคยแซวผมเลน่ๆ วา่ เครือขา่ยในโลกนีท่ี้ประสบ
ความส าเร็จมีสองเครือขา่ย คือเครือข่ายอาชญากรรมและเครือขา่ยยาเสพตดิ  
 เครือข่ายแบบพวกเราไมรู้่วา่บทเรียนคืออะไร ฟังโอพ๋ดูเร่ือง Happy Classroom ตอนกลางวนั ได้คยุ
กบัเพ่ือนอาจารย์ วา่อยากมีโครงการ Happy Classroom ให้พวกเราท า ท าให้อดย้อนนกึไปถึงตอนท่ีม.มหิดล
ต่ืนเต้นวา่ ต้องท าให้คนมหิดลมีความสขุ จงึพฒันา Happinomiter แบบวดัความสขุของคนในองค์กร พอ
อธิการบดีประกาศปุ๊ บ ความทกุข์พุง่ปรีด้เลย นกึออกไหมครับ น่ีคือยทุธศาสตร์กบัยทุธวิธีไมไ่ปด้วยกนั คนจะ
มาฝากเราให้ท าเยอะ อยากให้คณุครูใคร่ครวญดีๆ แล้วท าให้ถึงแก่น แนน่อนวา่บางทีเราอาจจะต้องตอ่รองกบั
คนท่ีมาเจรจากบัเรา และอาจจะต้องยอมใช้ภาษาของเขา แตเ่ราต้องก้าวไปให้ถึงความหมายท่ีแท้จริง แล้วเรา
ต้องตัง้หลกัของเราวา่พืน้ท่ีของเรา โหนดของเรา อยากจะท าอะไร มีเปา้หมายระยะสัน้ กลาง ยาวไปอยา่งไร 
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พฤหัส: ขอบคณุครับ วนันีเ้ราได้แง่คิดดีๆ จากวิทยาการทัง้ 4 ทา่นเยอะมาก คงจะมีหลายแง่มมุได้เก็บมา
แบง่ปัน แล้วเราจะได้น ากลบัไปตีความ กลบัไปใช้เช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีเราจะผลกัดนักนัตอ่ไป สิ่งส าคญัคือทัง้ 4 
ทา่นสะท้อนวา่เราอาจจะต้องเรียนใหม ่น าไปสู่การคดิใหม ่และสดุท้ายน าไปสูก่ารออกแบบอนาคตใหมข่องเรา
ร่วมกนั เราจะไมเ่ดนิย ่าบนทางเดมิ แตก่ าลงัสร้างสิ่งใหม่ร่วมกนั ในยามท่ีแสดงอาทิตย์ก าลงัจะต้องขอบฟ้า 
แล้วกลายเป็นวนัใหม ่สภาวะนัน้ฟ้าจะมืดท่ีสดุ เราอาจจะอยูใ่นชว่งท่ีมืดมิดมาก แตอ่ยากให้รู้วา่ในอีกสองสาม
ชัว่โมงข้างหน้า มนัจะสว่างขึน้ ขอให้ทกุคนมีความหวงัและมีศรัทธาในการเปล่ียนแปลงนี ้ขอขอบคณุวิทยากร
ทัง้ 4 ท่านท่ีมาพดูคยุในวนันี ้ขอเสียงปรบมือให้กบัทกุท่านในท่ีนีด้้วยครับ 
 
พักรับประทำนอำหำรเยน็ 
16.30-19.00 น. 
 

 
 
ธนัญธร เปรมใจช่ืน (น้อง): ทกุคนต้องได้กระดาษหนึง่แผน่ ปากกาเมจิกคนละหนึง่แทง่ วนันีมี้ความสขุไหม
คะ ถ้ามีความสขุ กิจกรรมนีจ้ะง่ายมากส าหรับเรา อยากให้นกึถึงค าหรือวลีดีๆ ท่ีโคตรโดนในหนึง่ปีท่ีผ่านมา 
นกึถึง 9 ค าหรือ 9 วลี เขียนตวับรรจง ชดัๆ เพ่ือนอา่นออก แตเ่ขียนสะเปะสะปะหา่งๆ กนับนกระดาษ ... (4 
นาที) ... ดทีูละค า แล้วใช้มือฉีกเป็นค าค าออกมา แล้วเก็บไว้ เราจะท างานกบั 9 ค านี ้... ถือค าอยูใ่นมือเดียว  
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 … น้องชวนเราเดินสะเปะสะปะเข้ามาในเขตเบาะ เหมือนเดมิแตไ่มเ่หมือนเดมิ สะเปะสะปะไร้ทิศทาง
ในห้อง ไมค่ยุไมพ่ดูไมส่บตาใคร แตล่องให้การก้าวย่างของคณุสมัผสัท่ีฝ่าเท้าของคณุไมเ่หมือนเดมิ บอ่ยครัง้ท่ี
เราบอกวา่กิจกรรมเหมือนเดิม เรามกัท ากบัมนัคล้ายๆ เดิมจนเราคุ้นชิน จนเราไมส่ามารถอยูอ่ย่างสดใหมไ่ด้
กบัพืน้ท่ีเดมิๆ ของเรา ลองให้ก้าวย่างของคณุไมเ่หมือนสิคะ คณุเดนิแบบไหนได้อีก หยดุคะ่ ไมว่า่ใครท่ีคณุหนั
หน้าเห็นอยู ่เอาใบแรกสดุให้เขาไมว่า่เขาจะเป็นใคร หาท่ีเก็บกระดาษท่ีได้รับมา ไมเ่อาไปให้เพ่ือนตอ่ ... เสร็จ
แล้วเดนิตอ่คะ่ ... เธออยูไ่หน เธอเดนิอยูท่ี่ไหน ท าอะไรกนัอยู ่อยูก่บัค าในมือ หรืออยู่กบัค าท่ีเพิ่งได้มา หยดุคะ่ 
ข้างหลงัของคณุมีใครอยูต่รงเป๊ะ มนัเป็นแผ่นท่ีอยูใ่ต้สดุ ค าค านัน้ส าหรับคนคนนี ้เขาเป็นใครไมรู้่ท่ีอยูข้่างหลงั
คณุ เอาไปย่ืนให้เขา ... เดนิตอ่คะ่ สงัเกตการเดนิของเราด้วย เราชอบเดนิแบบเวียนเทียน หรือตดัไปตดัมา 
เปล่ียนทนัที ... ลองดคู าในมือของคณุตอนนี ้ค าไหนท่ีคณุเองก็รู้สกึโดนกับมนัตอนนี ้ใช ่มนัเคยมีความหมาย
เม่ือ 3-5 เดือนท่ีแล้ว แตบ่อกเลยวา่แม้แตว่นันีม้นัก็ยงัจริงอยู ่เลือกค าค านี ้ไปให้คนท่ีคณุคดิวา่เขาเหมาะท่ีสดุ 
ไมส่ าคญัวา่เขายืนตรงไหน แตเ่ป็นเพ่ือนท่ีคณุอยากให้ค าค านีก้บัเขา ... ชวนให้ดบูนสดุตอนนีค้ะ่ ใบนีส้ าหรับ
คนท่ีคณุสนิทสนมท่ีสดุ รู้สึกวางใจหรือสบายใจกบัใครท่ีสดุ เอาค านีไ้ปให้เขาคะ่ ... ทกุคนคะ หลบัตาคะ่ แล้ว
นกึถึงทิศท่ีคณุอยากเคล่ือนไป ซึง่อาจมีคนอยูต่รงนัน้ ไมต้่องสนใจ คณุอาจโดนเขาบ้าง ให้รู้วา่มีคนอยู ่แล้ว
เคล่ือนไปในทิศท่ีตวัเองอยากไปให้ครบ 5 ก้าว ลองดกูาร์ดค าท่ีคณุมีเหลืออยู ่จากนัน้เลือกใบท่ีใหญ่ท่ีสดุในมือ
ของคณุ เอาให้คนใกล้คณุท่ีสดุ ... พร้อมแล้วไมว่า่จะหนัหน้าไปทางไหน ให้เดนิตรง 7 ก้าว ให้ใบท่ีเหลืออยูข่อง
คณุท่ีเล็กท่ีสดุ ให้ใครก็ได้ท่ีอยูร่อบตวัแล้วคณุอยากให้ ... หน้าคณุยงัหนัไปในทิศเดมิ เดนิตรงตอ่ไปอีกสามก้าว 
ใครอยูแ่วดล้อมคณุและคณุอยากให้เขา เอาใบบนสดุตอนนีใ้ห้เขาไป ... เดนิไปทางขวาสองก้าว ซ้ายหนัหนึง่
ก้าวคะ่ เลือกใบท่ีรู้สึกเหมาะกบัเขาให้คนอยูใ่กล้ ... ทกุคนหลบัตาอีกครัง้ เดนิหมนุรอบตวัเอง ... หยดุคะ่ คอ่ยๆ 
ลืมตาขึน้ ทรงตวัให้แข็งแรง ใครหนัหน้าเขาฝา แสดงว่าใบสดุท้ายเป็นของคณุ แตถ้่าใครเห็นคนหนัหน้ามาทาง
คณุหรือสบตาคณุ ใบนัน้เป็นของเธอ เอาไปให้เขาคะ่ ... ไมต้่องอธิบาย ทกุคนมีใครไมไ่ด้ค าจากเพ่ือนเลยไหม
คะ ไมว่า่จะได้ใบหนึง่หรือก่ีใบ  
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 อยากชวนให้คณุกลบัไปท่ีของคณุ กางตรงหน้าคณุให้ชดัเจน ให้เห็นทกุค า ... ถ้าเขาบอกวา่ในจกัรวาล
ไมมี่ความบงัเอิญ ทกุอยา่งเตม็ไปด้วยความตัง้ใจท่ีลงตวัจนเราอึง้ ถ้าทัง้หมดนีถ้กูเตรียมพร้อมเพ่ือจะบอกกบั
เรา เพ่ือเป็นของขวญัในการเดนิทางตอ่ของเราตอ่จากนี ้คณุคดิวา่การ์ดแตล่ะใบท่ีจกัรวาลสง่ให้คณุ ก าลงับอก
อะไรกบัคณุ มีค าไหนกระทบใจ มีความหมายสดุๆ จดัให้อยูบ่น ใบไหนอยูร่ะดบักลางๆ หรือค าไหนใช่ด้วย 
อาจจะอยูล่ าดบัตอ่มา หรือค าไหนไมเ่ข้าใจเลยวา่จกัรวาลก าลงัอธิบายอะไร จกัรวาลไมใ่ชเ่พ่ือนเราคนนัน้คนนี ้
เพ่ือนเราแคท่ าหน้าท่ีแทนบางอยา่งท่ีโลกอยากบอกกบัเรา แม้กระทัง่ค าท่ียงัสงสยัหรืองงวา่ไมรู้่มีความหมาย
อยา่งไร คณุอาจล าดบัไว้ลา่งๆ  
 น้องชวนให้คณุนบัสามคนรวมกนัเลยเพ่ือจะคยุบอกกนัวา่ ใบบนสดุของฉนัคืออะไร มีความหมาย
อยา่งไรตอ่การก้าวเดนิตอ่ ใบรองลงมาคืออะไร มนัชว่ยพยงุใจอยา่งไรบ้าง และท่ียงัสงสยัคาใจคืออะไร หรือจะ
ไมมี่ก็ได้ เราอาจจะอธิบายเป็นระดบัความรู้สกึของเรา ลองอนญุาตให้เราได้เลา่คะ่ ... (4 นาที) ... ใครเสร็จแล้ว
อยากให้เก็บทกุชิน้สว่นท่ีคณุได้รับวนันีก้ลบับ้านด้วย มนัเป็นของขวญับางอยา่ง เร่ืองบางเร่ืองเราคดิวา่คลิก
แล้วในวนันี ้บอกได้เลยวา่มนัจะเป็นค าตอบของคณุในวนัตอ่ไปหรือสปัดาห์ตอ่ไปได้ด้วย ... เสียงขาด ... 
 

 
 
 (ให้ทกุคนบอกช่ืนชมเพ่ือนให้ได้จ านวนมากท่ีสดุ) 
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จบเวทีวันท่ีสอง 
20.00 น. 
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เวทีวันท่ีสำม (28 พฤศจิกำยน 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมเวทีช่วงเช้ำ 
 
จิรวุฒ:ิ เชิญทกุคนขยบัล้อมวงกนัเข้ามาครับ กิจกรรมตอนเช้าท่ีอยากจะชวนเลน่ เป็นเกมท่ีท้าทายเรามากๆ 
โมดลูแรกเรามาเรียนเร่ืองครูคือมนษุย์ ผมจะชวนเลน่เกมครูไมใ่ชม่นษุย์ เราต้องหลดุออกจากกรอบ จริงๆ เกม
นีช่ื้อเกมโรคระบาด พืน้ท่ีเบาะตรงกลางเป็นพืน้ท่ีเพาะเชือ้โรค ตอนนีพ้วกเราทกุคนแข็งแรงดี แตจ่ะมีบางคนท่ี
บงัเอิญได้ไปสมัผสัเชือ้โรคตรงนีแ้ล้วติดโรคบางอยา่ง แล้วคนคนนีเ้อาโรคนีก้ลบัมาในวง หาใครบางคน แตะตวั
คนนัน้ คนนัน้ก็ต้องติดโรคเดียวกนั แล้วเดินเข้าไปพืน้ท่ีเพาะเชือ้โรคแทน แตะเบาะแล้วเปล่ียนเป็นโรคใหม ่แล้ว
ออกไปแตะคนอ่ืนในวงตอ่ พอเราไปสมัผสัใคร เราก็จะหาย แล้วไปแทนท่ีต าแหนง่ของคนท่ีตดิโรคจากเรา ... 
(สาธิต) ... ขออาสาสมคัวามรู้สกึามคน  
 
 (เกมโรคระบาด – 6 นาที) 
 

  
 

  
 
 มีใครรอดไมต่ิดเชือ้โรคเลย ยกมือด้วยครับ มีใครมัน่ใจวา่ตวัเองน่าจะติดเชือ้บอ่ยท่ีสดุแล้ว ขอเชิญ
คณุครูก้าวเดนิเข้ามาในวงไปรอบๆ ยืดเส้นยืดสายสบายๆ ชวนมองเข้าไปในแววตาของกนัและกนั เช้านีจ้ะชวน
คยุบางอย่าง ลองดวูา่สายตาของใครดงึดดูเราในเช้านี ้ชวนให้จบักลุม่ละสามคน หาพืน้ท่ีนัง่ เม่ือวานเราจดั
หนกักนัทัง้วนั ไมมี่โอกาสได้กลบัมาทบทวนกนั เลยชวนคณุครูกลบัไปย้อนมองสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือวาน ตัง้แตเ่ช้าถึง
ค ่า ว่าเรารู้สกึอย่างไร หรือได้เห็นอะไร อาจเป็นสิ่งท่ีเรายงัไมไ่ด้พดูกบัใคร แตมี่ความหมายบางอยา่งกบัเรา 
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 (แบง่กลุม่สามทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือวาน วา่เรารู้สึกอย่างไร เห็นอะไรท่ีมีความหมายบางอยา่งกบัเรา 
– 10 นาที) 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ท าลายมากกวา่นัน้ ทกุคนเลน่ใหญ่เลย แล้วเขียนความรู้สกึตวัเองวา่ รู้สกึอยา่งไร เราเขียนวา่
โคตรหดหู ่เดนิไปท่ีผลงานตวัเองแล้วมอง หยดุท่ีผลงานตวัเอง เหมือนนางฟ้า เพราะคนท่ี ไมจ่ าเป็นต้องท าตาม
ค าสัง่ครู ท าให้ตึง่ในใจเลย วาดหวัใจให้เกิดความรู้สกึเหมือนเราอยูใ่นห้องเรียน แล้วนกัเรียนไมส่ง่งานเพียงแค่
หนึง่คน เราตดัสินเขาด้วยหมู่ใหญ่ไปแล้ววา่เขาผิด ท าไมไมส่ง่มีปัญหาอะไร พดูมา เลยเกิดความรู้สึกวา่ฉนัเคย
ท าแบบนี ้ฉนัไมเ่คยถามเขาเลยวา่เธอมีเหตผุลอะไร ท าไมเราไมถ่ามเขาก่อนวา่ ไมท่ าลายได้ไหม เหมือนค้าน
ออกมา แตเ่ราไมพ่ดู ทัง้ๆ ท่ีเราสามารถจะพดู เขาให้ไปซ้ายก็ซ้าย ขวาก็ขวา นัง่ก็นัง่ ลกุก็ลกุ มงึตาย แตส่ะท้อน
เลยวา่คนคนหนึง่สามารถจะพดูหรือแสดงความรู้สกึของตวัเอง ณ จดุนัน้ แล้วครูต้องฟังเขาพดู ฟังเยอะๆ เดก็
คนไหนจะเดนิเข้าหาเธอถ้าเธอไมถ่ามด้วยรอยยิม้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: แบง่ปันประเดน็ในห้อง visual ผมอยากเรียนรู้เร่ืองนีม้าตัง้แต ่3.1 แตต่ื่นสาย และตัง้ใจ วิ่งไป
เอาผลงานมาอวด เขาขอท้าทายเรา ตอนบา่ยมีเสวนา ลอง visual ด ูผมวิ่งไปอวดพ่ีสอญอตัง้แตเ่ม่ือวาน เอา
มาคยุแล้วรู้สกึวา่มีแตค่นได้เยอะมากเลย ทัง้ๆ ท่ีกระบวนการน าในห้องนัน้เพิ่งจบหลกัสตูรพ่ีมะโหนก ให้เสร็จ
สิน้ภายในชัว่โมงเดียว ช่ืนชมมาก ท่ีพ่ีเขาไมเ่อาเร่ืองนีเ้ลย ไมย่อมรับ รู้สึกวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดอะไรได้ 
แตเ่ม่ือวานเป็นวิทยากรด้วยซ า้ เป็นคนมาสรุป เป็นหวัใจ ทัง้สรุปและชีถ้ึงการน าไปใช้ประโยชน์ visual ผมจะ 
visual หลกัการบริหารทัง้หมด ลองดวูา่จะตกหรือผา่น 
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ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือวานเป็นอยา่งไรบ้าง เกินค าถามไปนิดหนึง่เป็นคืนก่อนหน้า ตัง้แตว่นัท่ีเราจดันิทรรศการ 
คยุกนัวา่เราเห็นความเป็นมิตรในการท างานกนัและกนั ทกุคนช่วยกนัท าบอร์ด สกัพกัจะมีเสียงอาจารย์น้อง
ตะโกนวา่ลกุไปกินข้าวเด๋ียวนี ้เป็นบรรยากาศท่ีมีความสขุมาก ผลสรุปการท างานของเราทกุอย่าง วา่เราเกิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งไรบ้าง เหมือนคืนท่ีพีคท่ีสดุส าหรับคนท างาน ตดักระดาษไป บางคนมาวางเลย์เอาต์กนั
ตอนนัน้เลย บรรยากาศการท างาน ชว่ยกนั คนนัน้ท าไมเ่สร็จ มีอะไรมาให้ชว่ย จะได้ยินเสียงประมาณนีต้ลอด
ทัง้วนั เรารู้ว่าทกุคนเตม็ท่ี ไมมี่ลิมิต ชีวิตเกินร้อยจริงๆ  
 สว่นเม่ือวาน อยูห้่อง ในฐานะเป็นทีม จะเป็นกระบวนการอีกแบบ ในกระบวนการการท างานเป็นทีม 
ไมใ่ชแ่ครั่บสง่ แตคื่อการชว่ยเหลือในกรณีท่ีเราสตนัต์ไป เกิดเดดแอร์ เรามีลกูทีมหรือเพ่ือนคอยรับกนั เหมือน
สานร่างแห การท างานเม่ือวาน เหมือนเม่ือวานเรารอคอยจงัหวะกนัและกนั เป็นการรับสง่ลกูตลอดเวลา เพ่ือ
ประคบัประคองทีมให้บรรลภุารกิจไปได้ รู้สกึวา่การท างานเป็นทีมสดุยอดมาก  
 ขอบคณุหน้าม้า ทกุคนไม ่ไม่วา่เราจะเป็นทีมผู้ เข้าร่วมอบรม เราแคอ่ยากให้งานของเรา เสียงของเรา
ไปถึงคนท่ีเขาเข้ามา เม่ือวานแลดมีูผู้ใหญ่ผู้ โตเข้ามา ขอบคณุท่ีมีทีม ขอบคณุท่ีพ่ีๆ เพ่ือนๆ มาเข้าเวิร์กช็อปของ
กลุม่เรา คอยรับสง่ เป็นก าลงัใจ บางคนรู้เลยว่าลุ้นอยูห่า่งๆ เพราะท าให้เรารู้สกึวา่ไมใ่ชแ่คเ่ราท่ีสง่เสียงขึน้ไป 
แมเ่หล็กขัว้บวกลบ เพ่ือให้เราหากนัจนเจอ 
 เลยรู้สกึวา่ ท่ีสดุของเราในการท างานมาตลอดสามโมดลู 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พดูเร่ืองเห็นพลงัของพวกเรา ท่ีไมว่า่จะเป็นเพ่ือนเราขึน้ทอล์ค แบง่ชัน้เรียน ท างานเบือ้งหลงั 
เราตา่งสนบัสนนุกนั เราตา่งช่ืนชมกนัและกนั ทา่ทีตอนแรกลกึๆ เรายงัมีสงักดั มาจากจงัหวดันัน้จงัหวดันี ้
เกือ้กลูกนั  
 ในวงเสวนา เราเห็นมิตขิองวิทยากรท่ีพดูเร่ืองการศกึษา ท าให้ทีมของเรามัน่คงขึน้วา่ เราจะ
ท าการศกึษาเพ่ือตอบกระแสโลก หรือเรา แตเ่รายงัอยู่ในโลก ก็ต้องท าให้ทนัโลกด้วย และเทา่ทนัตวัเอง เรามา
ถกูทาง อยา่เป็นไม้หลกัปักเลนท่ีกระแสไหนมาก็เอนไป ในความเป็น being ของครูเรา ตอบโจทย์ตวัเราด้วย 
และตอบโจทย์กระแสสงัคมท่ีไมท่อดทิง้กนั 
 
พฤหัส: สิ่งท่ีพวกเราชว่ยสะท้อนเป็นมมุมองท่ี ผลกระทบจากสิ่งท่ีเราท า ว่าเราสง่ตอ่ไปในสงัคมวงกว้าง
มากกวา่ตวัเรา 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ในกลุม่คยุกนัไปถึงวา่ เราแบง่สิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นสองสว่น สว่นท่ีเป็นพวกเรากนัเอง กบัส่วนท่ีเป็น
ผู้มาร่วมงาน สิ่งท่ีเขาได้กลบัไปคือความหวงั คือแสงสวา่ง ครูของเรา ถ้าเรากลบัมาดตูวัตนของเรา จิต
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วิญญาณควมเป็นครูในตเัรา ตอ่ให้เจอสภาพแวดล้อมอะไรมา เราพบว่าเป็นไปได้ เพราะเราเป็นคนท่ีเจอ
เหมือนเขา แล้วเราปฏิบตัจิริง หลงัจากเสร็จงานแล้วได้คยุกบัครูท่ีมาหลายคน ซ้อมกนัมานานไหม ทัง้หมดท่ีอยู่
บนบอร์ดคือเร่ืองจริง ท างานจริง คนนีไ้ปท าเร่ืองนัน้ คนนีไ้ปท าเร่ืองนีส้ิ แล้วเขารู้สึกวา่เขามือเปลา่ กะวา่มาถึง 
ลงช่ือ ถ่ายรูป กลบั แตเ่ขาบอกวา่ไมใ่ช ่ไมมี่ใครห้ามสกัคน มีแรงดงึดดูอะไร เป็นอะไรท่ีเขาตามหาอยูก็่ได้นะ 
เพ่ือนครูหลายทา่น เขาถามว่าทกุคนเป็นครูเหมือนกนั เราคลิกกนัโดยไมต้่องรู้จกักนัก็ได้ เราจะท าอย่างไรตอ่ให้
คนหวัอกเดียวกนั ไปเขยา่บางอยา่งท่ีครอบหรือกดทบัเราอยู่ สิ่งท่ีเขาได้จากเรา ไปสะเทือนในใจเขา ต้อง
เปล่ียนท่ีตวัเขาให้เร็วท่ีสดุด้วย การศกึษาท่ีแย่ๆ  พงัๆ ดีขึน้มาได้เพราะพวกเราน่ีแหละ 
 เม่ือกีมี้หลายค าท่ีสัน่สะเทือนข้างในลกึๆ เหมือนกนั เราจะยอมรับโดยดษุฎีว่าครูคือแพะ ผิดเป็นครู เรา
เป็นครูก็ผิดตัง้แตย่งัไมไ่ด้ท าอะไร เรายอมรับ นิ่งและยอมเป็นแพะรับบาปโดยไมท่ าอะไร ถ้าจะผิดต้องผิด
ด้วยกนั วนันีเ้ขามา เขาเห็นแล้ว วา่ครูไมใ่ชแ่พะรับบาปของสงัคมอีกตอ่ไป  
 เห็นการร้อยเรียงแบง่ปัน เครือขา่ย ผลงานท่ีท าคือของฉนั ไมใ่ชข่องเธอ เธอเอาไปใช้ไมไ่ด้ ไมใ่ช ่เป็น
ของเรา ไมไ่ด้หมายถึงของเรา แตห่มายถึงประเทศนี ้เราอยาก หน้าท่ีของครูคือสร้างให้เกิดขึน้ ไมใ่ชแ่คท่ าตาม
นโยบาย เรายิ่งใหญ่ เราไมใ่ชแ่พะรับบาป 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือเช้า โทรคยุกบัน้องท่ีโรงเรียน ไมรู้่ผอ.ไปฟังชว่งไหนของคลิป ให้เหลือครูแนะแนวท่ีแท้จริง
อยูส่องคน แล้วล้มคนอ่ืนไปหมดเลย เป็นมิติกงัวล สบัสน เราจะตายอีกรอบหรือเปล่า หรือจะดีใจวา่เราจะได้
ท าเตม็ท่ีแล้ว ผอ.เห็นอะไรในก่อการครูหรือคะ แตผ่อ.เห็น คนเห็น จากแบรนด์เนมท่ีเรียกวา่ก่อการครู ทิง้
ค าถามก้อนใหญ่มาก เพ่ือ เกิดอะไรในตวัเราท่ีท าให้เราเปล่ียน พ่ีเป็นครูแนะแนว เป็นนกัจิตวิทยา ต้องมี
ค าตอบสิ แจงรู้สกึว่าเป็นกระจกสะท้อนท่ีจริงมาก แจงไมไ่ด้ถกูฝึกให้ต้องตอบเด๋ียวนัน้ แตถ่กู ชวนพ่ีชมคยุเร่ือง
นีป้ระมาณตีสาม จะไปตอบค าถามแจงอยา่งไรดี ถ้าไมต่อบมนัวนันี ้มนัจะหายไป เม่ือเช้าแจงก็หาข้อมลู ซา
เทียร์หรือเปลา่ท่ีท าให้เราดีขึน้ ภเูขาน า้แข็งหรือเปลา่ หรือเราไปฟัง อ.อวยพร (เข่ือนแก้ว) เยอะไป มี power 
within หรือการไปท าอะไรเชิงท่ีท าให้เห็นพืน้ท่ีอะไรบางอยา่งผา่นชดุนัน้หรือเปลา่ และตวัเด็กด้วย เรามีองค์แต่
ไมรู้่จะเอาออกอยา่งไรดี แจงเลยหาข้อมลูวา่อะไรคือการศกึษาเพ่ือเยียวยา หาแล้วโยนให้เพ่ือนวา่ เรายงัหา
ไมไ่ด้วา่เปล่ียนเพราะอะไร แจงต้องขดุเร่ืองราวบางอยา่ง ตอนท่ีแจงพดูครูทกุคนสมัผสัเร่ืองนี ้แตต่วัเคร่ืองมือ
ยงัไมเ่ห็นชดั เพ่ือสู้กบัอ านาจหลายๆ อยา่ง เพราะในระบบการสอน ไมไ่ด้พดูเร่ืองเชิงอ านาจ ความเป็นคน 
ความเป็นครู เทคนิคการสอน เราลืมความเป็นในรัฐไป กลบัมาท างานกบัตวัเองคอ่นข้างเยอะ น่ีคือสิ่งท่ีรู้สึกวา่
เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากก่อการครูด้วย ต้องสรุปปัจจยับางอยา่ง วนัท่ีร้องไห้ แจงยงัเปล่ียนได้ ทกุคนก็นา่จะ
เปล่ียนได้ และเดก็ก็นา่จะเปล่ียนได้ 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: มองในมิตผิู้บริหาร มีความหวงัวา่ ถ้าผลสะเทือน TED Talks สองเร่ืองห้องยอ่ย โมดลูสองมี
คูแ่ขง่แล้ว ตอ่ไปพวกนีจ้ะสร้างหลกัสตูรขึน้มาใหม ่ผมไปห้อง Assessment เย่ียมากเลย กระบวนการครบ เวที
วิชาการ เรามาแตะเส้นขอบของการเปล่ียนแปลง เป็นหลกัสตูรการเปล่ียนแปลง ตอ่ไปนา่จะมีม้าเร็ว กลุม่พวก
เราต้องไปหากนั เห็นพ่ีน้องศรีสะเกษรวมกนัแล้วมีความหวงั มีรองนายกมา มีพ่ีน้องจากเทศบาลปริก แตจ่ิ๊ก
ซอว์บางอยา่งต้องไปให้ถึงกนั มีเวลาพ่ีน้องจากภาคเหนือถ้าอยากจะไปเป็นชดุ 4-5 คน ในฐานะผู้บริหาร ดแูล
ได้ ลงไปสดูอากาศบริสทุธ์ิท่ีคีรีวงศ์ ต้องเอาความดีมาแลกนะครับ ต้องไปท าบางอยา่งท่ีโรงเรียนของผม  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ประเดน็ผลสะท้อนในสงัคม เม่ือวานเป็นงานนิทรรศการของพวกเรา มาแสดงผลงานให้เขาดู
แคว่นัเดียว แตจ่ริงๆ แล้ว เรามองลกึลงไปมากกว่านัน้ เป็นโฆษณาชวนเช่ือหรือเปล่า ถ้ามาอยูใ่นโครงการก่อ
การครู ควรเป็นกระบวนการมากกวา่ ไมค่วรเป็นโปรดกัอยา่งเดียว แล้วกระบวนการของเรา เราล้มลกุคกุคลาน
มาเทา่ไหร่ เขาจะได้รู้สึกวา่ ใกล้ชิดและรู้สกึ ชีวิตความเป็นครู อะไรท่ีท าให้รู้สกึอยากจะเปล่ียนแปลง เลยมอง
วา่หลงัจากนีค้วรมีกระบวนการสกัอยา่งท่ีถ่ายทอดกระบวนการของครูแตล่ะคน วา่ท าอยา่งไรถึงได้เป็นแบบนี ้
มาตรวจวนัเดียวแล้วก็จบหายไป แตก่ระบวนการจะท าให้หลายคนรู้สกึและอยากจะท าตอ่มากขึน้ เราเช่ือว่าครู
ทกุทา่นท่ีผ่านโครงการ เราท างานกบัตวัเองหนกัมาก เร่ืองราวท่ีเราท างานกบัตวัเองระหวา่งทาง ยิ่งใหญ่มาก 
ถ้าคนข้างนอกรับรู้ จะท าให้คนข้างนอก 
 

 
 
พฤหัส: มีคณุคา่มากไมใ่ชใ่นแง่การแสดงศกัยภาพของพวกเราเทา่นัน้ แตส่ร้างแรงบนัดาลใจ ความเป็นไปได้
ใหม่ๆ  ไปให้กบัสงัคมกลุม่หนึ่ง คณุครูท่ีมาจ านวนหนึง่ ได้รับแน่ๆ  ไมไ่ด้ปรากฏ การปฏิบตัจิริงในเวิร์กช็อป ได้รับ
พลงังานจากสิ่งท่ีเป็นจริง ไมใ่ชแ่คค่ าพดู หรือกระบวนการ แตเ่ห็นใน being ในแววตา พวกเราไมใ่ชว่ิเศษวิโส
อะไร ครูทกุคนเปล่ียนแปลงได้ อยูท่ี่วา่เขาจะคลิกหรือก้าวข้ามอะไรหรือเปลา่ เป็นจดุท่ีต้องท ากบัตวัเองมากขึน้ 
การมาเจอกนัในโมดลูเหมือนฝันๆ เป็นอดุมคตท่ีิเราอยากเห็น แตส่ิ่งส าคญัเราจะเอาอดุมคตไิปอยูใ่นความเป็น



หน้า 77 / 98 

จริงได้อยา่งไร ไมใ่ชโ่ลกสวย คณุต้องกลบัไปเจอกบัโครงสร้างอนับิดเบีย้ว เราจะมีความหวงั ของจริงจะอยู่ถดั
จากนี ้แตผ่มเช่ือมัน่มากๆ ว่าเราท าได้ อยากให้มองว่าเป็นกระบวนการเตบิโตของเราด้วย การขยายพืน้ท่ีการ
เตบิโตของเรา ถ้าเราไมก้่าวข้ามขอบของเราออกมา เรามีศกัยภาพนัน้อยู ่พยายามจะกระโดดเข้าไปลองท า มี
คนรู้สกึไมม่ัน่ใจตอนท าเวิร์กช็อป เราก าลงัสร้างวฒันธรรมใหม ่ในวฒันธรรม ทกุอยา่งเป็นการแขง่ขนั ท าสิ่งนี ้
ไปท าไม ท าไมเขาไมมี่วฒันธรรมในการแบง่ปัน แตพ่วกเราไมเ่ห็นมี ไมต้่องมีช่ือในทีมก็ได้ เราก าลงัมีเปา้หมาย
ท่ีใหญ่กวา่ตวัตนของเรา ก้าว อยา่ให้อตัตาของเราไปบดบงัเปา้หมายท่ีเราจะท าเพ่ือคนอ่ืน ในทางจิตวิญญาณ 
เห็นภาพนีแ้รงมาก ลดตวัตน เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของความส าเร็จใหญ่โดยไมต้่องปรากฏนาม เป็นสิ่งส าคญั
ท่ีสดุ เดก็ก็เห็นเราแบบท่ีเราเห็นครูเรามา ถ้าเราท าอะไรลงไป ไมใ่ชแ่คค่ าพดูท่ีเราสอน แตด่จูากสิ่งท่ีเราเป็น 
เป็นจดุท่ีได้เรียนรู้มากๆ จากเม่ือวาน  
 เราต้องตระหนกั แตอ่ย่าเชิดชตูวัเองจนลอย เพราะเราผิดพลาดกบัเร่ืองแบบนีม้าหลายครัง้ ต ่าต้อย
กวา่ ลดตวัตนของเรา เปิดพืน้ท่ีร่วมให้มากขึน้ เชิญชวน ผมได้ 4 ค าหลกัๆ ผมรู้สึกวา่เราต้องปลอ่ยแสง เปลง่
เสียง ป่าวประกาศ เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง เราต้องมัน่ใจวา่เราไมไ่ด้ท าสิ่งนีเ้พ่ือตวัเอง ประกาศจดุอ่ืนท่ีแม่
ย าหนกัแนน่ อะไรเป็นแก่น อะไรเป็นกระพี ้อะไรท่ีเราจะไมย่อมท าอีกตอ่ไป การโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ก้าวข้าม
จากจดุเดมิ ต้องการเอ็มพาวเวอร์มาก หลงัจากป่าวประกาศ จะเกิดการเปล่ียนแปลงแนน่ๆ จากเล็กๆ บทเรียน
ท่ีเรามองร่วมกนัในเวิร์กช็อปโมดลูสดุท้าย การเปล่ียนแปลงในตวัเอง เครือขา่ยแล้ว ต้องมองไปยงัผลกระทบท่ี
เราสร้างไปสูส่งัคมด้วย เล็กมาก เป็นอณนู า้ในมหาสมทุร แตเ่ราต้องชดัวา่อณนู า้จะไปก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ต้องให้
ก าลงัใจตวัเองและก าลงัใจกนัและกนั เราจะสานตอ่และท าเร่ืองนีร่้วมกนั 
 
จิรวุฒ:ิ เม่ือวานผมรู้สกึชดัเจนมากๆ อยา่งหนึง่คือ การได้ท าภารกิจก่อการครู ท าให้ผมตายตาหลบั ไมเ่สียชาติ
เกิด ได้ท าสิ่งท่ีอยากท ามากๆ เป็นสิ่งท่ีมีคา่มากๆ ท่ีเราได้มาท าร่วมกนั ตอนนีค้ล้ายๆ กบัก่อการครูเหมือน
ต้นไม้ เร่ิมต้นจากการเมล็ด โตเป็นต้นกล้า ก าลงัจะออกดอกออกผล ก าลงัจะคิดไปข้างหน้า มองย้อนกลบัไปถึง 
movement ของก่อการครู ไมว่า่จะเป็นชัน้เรียนของตวัเอง กลบัมาทบทวนกลบัมาศกึษาเห็นรากของมนัว่า สิ่ง
ดีๆ เตบิโตขึน้มาได้อยา่งไร ดแูลต้นไม้เหลา่นี ้มาทวนย้อนสกันิด ก่อนจะโตแล้วออกดอกออกผลตอ่ เป็นเหลียว
หลงัแลหน้า ขบัเคล่ือนก่อการครูสูอ่นาคต ย้อนกลบัไปสกดัสิ่งท่ีเป็นแก่นแล้วเพาะปลกูกนัเลย 
 
พักเบรก 
10.40-10.55  
 
สกัดแก่นส ำคัญของกำรขับเคล่ือน (Movements) ที่เกิดขึน้ในหน่ึงปีที่ผ่ำนมำ 
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จิรวุฒ:ิ อยากจะชวนทกุทา่นมาร่วมกนัทบทวนการเคล่ือนไหวของก่อการครูกนัสกันิด จริงๆ เคร่ืองมือท่ีเราจะ
ใช้คือ Openspace เราจะเชิญชวนทกุทา่น ไมมี่การแบง่เป็นครูแกนน า ทีมงานเบือ้งหลงั วิทยาการ จะมีชว่งให้
ทกุทา่นได้ทบทวนประเดน็ท่ีตวัเองสนใจในหนึง่ปีท่ีผ่านมา และจะมีพืน้ท่ีให้มาแบง่ปัน มาขายว่าเราอยากจะ
ทบทวนอยากจะคยุเร่ืองนี ้ใความรู้สกึนใจอยากจะคยุร่วมกนับ้าง เราจะท าเป็นกลุม่ๆ เป็นสถานีตามหวัข้อท่ี
ตวัเองสนใจ เชน่ บางทา่นสนใจ Authentic Learning พอมาเรียนแล้วเอาไปใช้ เป็นอยา่งไรบ้าง อะไรใช้ได้ผล 
ไมไ่ด้ผล และจะพฒันาอยา่งไร ใความรู้สึกนใจก็มาจบักลุ่มคยุกนั เป็นต้น เราอยากเห็นความเคล่ือนไหวท่ี
เป็นไปตามธรรมชาตขิองแตล่ะท่ี การเรียนการสอนของครูในชมุชนครู เพ่ือมาสกดัวา่มีอะไรเป็นหวัใจส าคญั  
 
สิทธิชัย วิชัยดษิฐ (เป๊ียก): ก่อการครูท่ีผ่านมาก่อให้เกิดปรากฏการณ์หนึง่ท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนใน
ประวตัิศาสตร์การศกึษาไทย คือ การท่ีคณุครูลกุขึน้มาจดัตัง้การท างานร่วมกบัเพ่ือนครูด้วยกนัเพ่ือจะ
พฒันาการสอนของคณุครูเอง เหมือนการพฒันาครูท่ีเร่ิมต้นด้วยครูและเพ่ือครูโดยแท้ ไมไ่ด้เกิดจากนโยบาย
หรือแรงกดดนัจากข้างนอกเข้ามาให้คณุครูต้องท าตาม แตเ่กิดจากธรรมชาตขิองครูท่ีมีความสนใจร่วมกนั แต่
เราไมเ่คยคยุกนัว่ากลุม่ครูธรรมชาตเิหลา่นีเ้กิดขึน้ได้อยา่งไร มีปัจจยัอะไรเอือ้ให้มนัเกิดขึน้ได้บ้าง รู้สกึวา่มนัจะ
เปล่ียนรูปแบบการพฒันาครูใหม่ๆ  ของประเทศไปเลย อยาจะชวนคณุครูท่ีท างานร่วมกนัในการพฒันาการ
เรียนการสอน ช่วยแบง่ปันประสบการณ์หนอ่ยวา่ มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร ท าไมเราถึงเกิดไอเดียนีข้ึน้มา พอเราได้
บทเรียนนีม้าแล้ว เราจะรู้วา่อนาคตตอ่ไป ถ้าจะมีคนสนบัสนนุให้เกิดวงแบบนีเ้ยอะๆ เขาต้องสนบัสนนุอย่างไร 
ผมคดิว่าตอนนีมี้คนอยากจะชว่ยเยอะมาก แตไ่มรู้่จะเข้าหาอย่างไร เพราะไมรู้่วา่วงท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ 
เกิดขึน้อยา่งไรได้บ้าง อยากจะเชิญชวนคณุครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเปิดพืน้ท่ีให้ครูมาปลอ่ยของ
ร่วมกนั เรียนรู้ร่วมกนั พฒันางานร่วมกนั ชว่ยเลา่ให้ฟังวา่ ท่ีมาท่ีไปเกิดอะไรขึน้บ้าง รวมถึงคณุครูท่ีสนใจ ว่าท่ี
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เพ่ือนท ามามีอปุสรรคข้อจ ากดัอะไรบ้าง สว่นของโครงการจะได้บนัทกึเอาข้อมลูเขียนออกมาเป็นหนงัสือด้วย 
และท าในลกัษณะของวิจยัให้เป็นชิน้เป็นอนั เพ่ือส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ ได้  
 
จิรวุฒ:ิ ผมวา่ถ้าขายดีๆ มนันา่ไปทกุร้านเลย คณุครูอยากจะชวนกนัคยุเร่ืองไหนร่วมกนัลองนกึด ูผมคดิวา่
นอกจากคิดในใจแล้ว ลองหนัคยุกบัคนข้างๆ วา่มีประเด็นหรือเร่ืองไหนนา่สนใจบ้าง  
 
 (แตล่ะคนทบทวนและคยุกบัเพ่ือนข้างๆ เร่ืองท่ีสนใจอยากถอดบทเรียนเพ่ือเอามาพฒันาตอ่ - 2 นาที) 
 
 ไมว่า่จะได้ช่ือชดัแล้วหรือไม่ชดั ผมเสนอให้บอกมาก่อน มีพลงังานหยอ่มไหนอยากจะน าเสนอก่อน 
 

  
 

  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เทคนิคการสร้าง Soft skills ในนกัเรียน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: PLC กระตกุตอ่มครูสงูวยั  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: Play and Learn Plearning Classroom ยงัภาพไมค่อ่ยชดั แตน่า่จะเป็นเร่ืองการเรียนการ
สอน ตัง้แตจ่ิตวิทยาและพิธีกรรมในชัน้เรียน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: Boardgame-based Plearning ค าวา่ Plearning เกิดจากค าว่า playing + learning เป็นค าท่ี
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ได้มาจากของโรงเรียนวชิราวธุ เราใช้บอร์ดเกมมาใช้เป็นตวัหลกัในการสร้างการเรียนการสอนทกุรูปแบบ แต่
ไมใ่ชแ่ผนการสอนท่ีครูเป็นคนสร้างบอร์ดเกม แตส่ดุท้ายเดก็นกัเรียนเป็นคนสร้างบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เอง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: อยากชวนคยุเร่ือง Startup การสร้างพลงั เรารู้สกึวา่คณุครูอยูห่ายพืน้ท่ีมาก เวลาเราจะท า
กิจกรรมสกัอยา่ง เรากงัวลเร่ืองประมาณ เร่ืองคนสนบัสนนุ ท าอยา่งไรครูในกลุม่เล็กๆ จะ สร้างพลงัเล็กๆ แต่
กระจายแสง แล้วดงึดดูเครือขา่ยเข้าไปได้อย่างไร จะมียทุธศาสตร์อย่างไร ถ้าเราสร้างพลงัตรงนีไ้ด้ สามารถ
ดงึดดูนโยบายลงมาสนบัสนนุเราอย่างไร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: การศกึษาเพ่ือเยียวยา เร่ิมจากมีเพ่ือนบอกวา่ครูแนะแนวส าคญัมาก แตเ่ราไมมี่จดุยืน เราเลย
รู้สกึวา่ ต้องมีครูท่ีโอบอุ้มหรือมีกระบวนการภายในท่ีท าให้เดก็หรือตวัครูด้วยกนัเองดีขึน้ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เครือขา่ยยาครู ยาครูก็คือยาใจครู ได้แนวคดิจากการสร้างห้องเม่ือวาน แล้วห้องเหลา่นัน้มีพลงั
มาก ถ้าพวกเราชว่ยกนัเปิดห้อง เราจะได้หลายๆ หลกัสตูรไว้ส าหรับช็อปปิง ภมูิภาคไหนคดิจะท าเร่ืองอะไร 
หยิบเลือกเลย น้องๆ จะลงไปชว่ยเรา ผมคิดวา่ห้องนีน้า่จะเป็นการเตมิเร่ืองเครือขา่ย และการขยายผลก่อการ
ครูเข้าไปในพืน้ท่ี เพราะหลายทา่นไมส่ะดวกจะเป็นรุ่นสองเพราะระยะยาวและหลายๆ อยา่ง 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ยงัไมมี่ร้านเปิด แตเ่ป็นค าถามถึงพวกเราทกุคน อย่างเราอายรุาชการเหลือประมาณ 14-15 ปี 
ตอนนีเ้รายงัหนีระบบไมไ่ด้ ทกุคนต้องก้าวหน้า เพราะมีระบบเงินตอบแแทนเข้ามาซึง่ทกุคนปฏิเสธเร่ืองนีไ้มไ่ด้ 
เราจะท าอย่างไรให้เกณฑ์หรือร้านทัง้หมด พ่ีไมอ่ยากให้ทกุคนเหน่ือย ตอนนีทุ้กคนมองวา่เอาไปท าอะไรได้ 
แนน่อนวา่ทกุคนท าเพ่ือเด็ก เปา้หมายเปล่ียนแปลงห้องเรียนเพ่ือให้เดก็เติบโตไปพฒันาประเทศชาติ แล้วครู่ละ่ 
จะท าอยา่งไรให้เกณฑ์ของเด็กๆ ท่ีจะประเมิน คส1 2 3 เอาก่อการครูเข้าไป เราจะได้ไมต้่องเหน่ือยในการต้อง
ปฏิเสธหรือตอ่ต้าน แล้วถ้าเราท าได้ ข้างนอกจะเข้ามา ท าไมทกุคนเลน่เร่ือง Logbook การประเมินขัน้ของครู 
เราจะท าอย่างไรให้การพิจารณาเปอร์เซ็นต์รุ่นใหม ่ทกุคนจะต้องท า Logbook ในขณะท่ีเรายงัต้านทานตรงนี ้
ไมไ่ด้ เราจะท าอยา่งไรให้กระบวนการตรงนีท้รงพลงั โดยการยืมมือเกณฑ์เหลา่นีใ้ห้เป็นเคร่ืองมือของเรา เรา
ต้องมาเหนือ ถ้าเราท าตรงนีไ้ด้ คนนอกจะมา ท าไมประชมุ PLC คนแหม่ากนัเตม็เลย ชวนคิดและชวนให้คิดกนั
เพ่ืออนาคตของพวกเรา 
 
จิรวุฒ:ิ คล้ายๆ เราจะก่อการร่วมกบัโครงสร้างเดมิอยา่งไรให้มีพลงั 
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ผู้เข้ำร่วมชำย: ผมขอชีแ้จงในประเดน็ของพี่เขา อยา่ง Boardgame มีแผนจดัการเรียนการสอนท่ีอิงตาม
มาตรฐานและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สามารถเอาไปลงทัง้ Logbook และเล่ือนวิทยฐานะได้ โดยใช้ก่อการครู
เข้าไปประยกุต์ ท ามาสกัระยะ วนัท่ี 6 ธนัวาคม ผมจะถกูนิเทศการสอน เป็นข้าราชการแบบไมมี่ใบประกอบ
ครับ ผมเอาแผนการสอนสง่นิเทศซึง่จะสง่ตอ่ครุุสภาเพ่ือขออนญุาตท าใบประกอบ ซึ่งผมคดิวา่นา่จะผา่น ได้
ความรู้จากก่อการครูสว่นหนึ่งไปใช้เหมือนกนั 
 
จิรวุฒ:ิ แตล่ะร้านท่ีเราคยุไป พอเราคยุกนัไป ท้ายท่ีสดุทกุเร่ืองจะเช่ือมกนั เพราะเราอยูบ่ริบทเดียวกนั เรา
อาจจะไมไ่ด้คยุทกุร้าน แตข่อให้รับรู้วา่ขณะท่ีเพ่ือนๆ คยุกนัจะเช่ือมกบัเรา พอแลกเปล่ียนกนัตอ่แล้วจะเห็น
ภาพท่ีชดัเจนขึน้ ผมขออนญุาตปิดตลาดเทา่นี ้ 
 

 
 
ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก): ร้านแรก เครือขา่ยยาใจครู หาวิธีการกระจายแนวคดิหรือเคร่ืองมือของก่อ
การครูรุ่น 1 ไปสูเ่พ่ือนๆ อีกมากมายแถวบ้านของเราท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมโครงการ 
 ตอ่ไป ร้านการศกึษาเพ่ือการเยียวยา  
 ร้านท่ีสาม PLC กบัเพ่ือนครูท่ีท าให้เกิดอยา่งเป็นธรรมชาต ิมีกฎเกณฑ์อยา่งไร ท าอย่างไรดี  
 ร้านท่ีส่ี เทคนิคการสร้าง Soft skills ให้กบัเดก็ๆ ของเรา 
  ร้านท่ีห้า PLC กระตกุตอ่มครูสงูวยั 
 ร้านท่ีหก Plearning Classroom ห้องเรียนท่ีมีทัง้ความเพลินและได้เรียนรู้ด้วย 
 ร้านท่ีเจ็ด Boardgame-based Plearning ใช้บอร์ดเกมเป็นตวัหลกั 
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จิรวุฒ:ิ ในแตล่ะกลุม่นา่จะมีคนชว่ยบนัทึก Visual note taking ไว้หนอ่ย เราจะมีกระดาษฟลิบชาร์ตให้  
 
มะโหนก แตล่ะร้าน ขอให้ฝากคยุกนัด้วยวา่เราจะมีแนวไปด้วยกนักบัเกณฑ์ของกระทรวงด้วย เพราะคณุครู
เพ่ือนเราต้องอยู่ในระบบ และเน่ืองจากเรามีหลายร้าน อยากจะไปให้ประจ าร้านใดร้านหนึง่ก่อนอย่างน้อยสกั 
15 นาที ก่อนจะย้ายร้านถ้ารู้สกึหผูึง่ไปท่ีกลุม่ข้างๆ หรือไปนัง่รวมกับกลุม่ข้างๆ  
 

 
 
จิรวุฒ:ิ เราจะคยุกนัสองเร่ืองคื่อ 1. movement ท่ีเราท านัน้ ท าอะไรมาบ้าง เกิดอะไรขึน้บ้าง 2. อะไรคือปัจจยั
ท่ีท าให้มนัเกิด อะไรท าให้มนัไปได้ดี หา key factors หาหวัใจส าคญัของมนั เพ่ือเป็นองค์ความรู้ท่ีเราจะเอามา
ใช้พฒันากรณีศกึษาตอ่ได้ หรือเป็นสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ให้แบง่ปันจากประสบการณ์ของตวัเองก่อน วา่เป็น
อยา่งไร อะไรได้ผลไมไ่ด้ผล เพ่ือจะคยุกนัตอ่วา่แล้วเราจะท าอย่างไรกนั 
 
มะโหนก ท่ีเสนอไปเป็นโครงนะครับ แตล่ะกลุม่อาจจะมีค าถามยิบยอ่ยท่ีขยายออกไปได้  
 
 (จบักลุม่พดูคยุตามประเดน็ท่ีสนใจ – 45 นาที) 
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พักเที่ยง 
12.35-13.30 น. 
 
จิรวุฒ:ิ อยากรู้มากๆ แล้ววา่แตล่ะร้านได้ข้อสรุปอะไรบ้าง มีกลุม่ไหนอยากจะน าเสนอก่อน 
 
Boardgame-based Plearning  
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จริงๆ แล้วผมท าเป็นแครู่ปแบบการเรียนการสอนแบบบอร์ดเกมร้อยเปอร์เซ็นต์ตัง้แตต้่นคาบ
จนถึงท้ายคาบ ผมมีแผนการสอนท่ีใช้โรงเรียนจริงๆ อิงตาม สพฐ. แตจ่ะเป็นวิชาเพิ่มเติม เพราะฉะนัน้จะเป็น
ลกัษณะผลการเรียนรู้นะครับ ท าไปแก้ไป เสร็จแล้วเลยสรุปออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบ Game-based 
Plearning จริงๆ ตา่งประเทศมี Game-based Learning มาแล้วนะครับ ผมเลยไปอิงกบัโรงเรียนวชิราวธุมา
เป็น Plearning ซึง่ Game-based Learning จะมีรูปแบบ 5 ขัน้ตอนด้วยกนั ขัน้ตอนแรกคือการยิงโจทย์ 
ขัน้ตอนท่ีสองคือการเลน่บอร์ดเกม ขัน้ตอนท่ีสามคือการเรียนเนือ้หา ขัน้ตอนท่ีส่ีคือการออกแบบและสร้างเกม 
สดุท้ายคือการประเมิน 
 การยิงโจทย์ในท่ีนี ้อย่างเชน่วา่ผมสอนเร่ืองเทอร์โมไดนามิก การยิงโจทย์ของผมข้อท่ีหนึง่ โดเรมอนตด
ใสก่ระป๋องแล้วให้ชิสกุะดม จงอธิบายตามกฎเทอร์โมไดนามิก หรือวา่ในวิชาเคมีจะมีกฎของเลอชาเตอลิเย 
บอกวา่นกัเรียนสามารถใช้กฎของเลอชาเตอลิเยในการแชน่ า้แข็งในตู้เย็นได้อยา่งไร ค าถามท่ีเรายิงเข้าไปต้อง
เป็นค าถามท่ีเขาน าไปใช้ เรายงัไมส่อนเลยนะครับ แล้วเราวงเล็บไว้ด้วยวา่ 30 นาที 5 คะแนน คือพอถึงเวลา 
เป็นหน้าท่ีของเด็ก ไมใ่ชห่น้าท่ีของเราท่ีต้องมาหาความรู้ ตอนแรกผมกลัวมากกว่าเด็กจะสง่กระดาษ คลาสแรก
ผมลองกบัเดก็ม.2 ให้นกัเรียนหามาวา่ในหนึง่วนันกัเรียนต้องได้รับพลงังานประมาณเทา่ไหร่ สดุท้ายเดก็หาคา่ 
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BMR เพศหญิง เพศชาย ถกูต้อง หลงัจากนัน้ เราสอนเร่ืองอะไรไป เข้าหวัหมด ผมลองมาแล้ว ผมเก็บคะแนน
จริงๆ ด้วยนะครับ  
 พอยิงโจทย์ อย่าให้เกิน 30 นาที จะเวลาชีวิตเราเยอะ เสร็จแล้วให้เดก็เล่นบอร์ดเกม ขัน้ตอนนีอ้าจจะ
แทงใจใครหลายคน เพราะการจะเลน่บอร์ดเกมก็ต้องมีบอร์ดเกม แล้วหลายๆ คนก็สร้างบอร์ดเกมไมส่นกุ เราก็
ต้องซือ้บอร์ดเกม เป็นครูไทยต้องรวย หรือคณุจะหาเงินมาจากไหนก็ได้ ผมซือ้บอร์ดมาปัจจุบนัมี 32 บอร์ดเกม
ด้วยเงินสว่นตวั มีทกุรูปแบบ ใครเคยเข้าคลาสบอร์ดเกมจะรู้วา่ เขาจะต้องเร่ิมจากง่ายๆ แล้วอาจจะขยบัขึน้มา 
ให้เดก็เลน่ ซึง่แผนการเรียนการสอนของผมเขียนว่า ถ้าใครดวูิธีการเลน่ มีในยทูบูของลานละเลน่ เถ่ือนเกม พอ
เลน่จนหมดคาบเลย แล้วคาบตอ่มาเรามาสรุปบทเรียนท่ีเรายิงโจทย์ไป ไมต้่องสรุปอะไรมากมาย เพราะเด็กหา
มาอยูแ่ล้ว เราแคใ่สค่อนเซปต์ มีงานวิจยัวา่ เดก็ ม.5 จะฟังครูได้เตม็ท่ี 35 นาที ผมอธิบายแค ่20 นาที เดก็ก็
หลดุแล้ว ขัน้ตอนสรุปข้างบน คณุต้องชัง่น า้หนกัให้ดีวา่ ภายใน 20 ปี ต้องสรุปโจทย์ท่ียิงไปให้หมดแล้วให้เด็ก
ได้เนือ้หา จะใช้วิธีท่ีเคยใช้กนัมาเป็นการสรุปเนือ้หาก็แล้วแตค่ณุ  
 ตอ่ไปเข้าสูข่ัน้ตอนการออกแบบและสร้าง แบง่ออกเป็นการกระตุ้น คือให้เขารู้บอร์ดเกมเยอะๆ กวา่เด็ก
จะมาถึงจดุนีไ้ด้ เดก็จะเลน่อยา่งน้อยสองบอร์ดเกม ระดบัหนึง่กบัระดบัสอง ตอ่ไปเป็นหลกัการ ไมไ่ด้เรียกวา่
งานวิจยั แตเ่อามาจากบอร์ดเกมกีค (BoardGameGeek) ท่ีบอกวา่หลกัการสร้างบอร์ดเกมควรจะมีอะไรบ้าง 
และเอามาจากก่อการครูวา่เขาสร้างบอร์ดเกมกนัอยา่งไรและหลกัการในการประยกุต์บอร์ดเกม สดุท้ายพอเด็ก
รู้หลกัการแล้ว เดก็ก็สามารถสร้างบอร์ดเกมของตวัเองได้ หวัใจหลกัอยูต่รงการประยกุต์และสร้าง เพราะผม
สร้างแบบประเมินการประยกุต์ ไมรู้่วา่ได้ไมไ่ด้ และการสร้างบอร์ดเกมจะมีแบบประเมิน 12 ข้อ พอประเมิน
ออกมาเราจะรู้วา่เดก็ขาดในจดุไหน สว่นใหญ่จะไมส่ามารถประยกุต์เนือ้หาเข้าสูบ่อร์ดเกมได้ เราต้องปรับปรุง
สว่นนัน้ไปเร่ือยๆ ทกุขัน้ตอนจะมีการประเมิน แล้วออกมาเป็นอย่างท่ีเห็น 
 ทัง้หมดท่ีพดูออกมา ผมจะบอกวา่เป็นแผนการสอนท่ีไมไ่ด้ตา่งอะไรจากรูปแบบเดมิ แก่นจริงๆ ของ
แผนการสอนไมต้่องการได้บอร์ดเกมจากเด็ก แตน่กึง่ายๆ วา่ถ้าเราจะสร้างบอร์ดเกมในเร่ืองใดเร่ืงอหนึง่ เรา
ต้องรู้เนือ้หาในเร่ืองนัน้ เราต้องเข้าถึงแก่นของเนือ้หาถึงจะสร้างบอร์ดเกมได้ ผมลองมาแล้ว ผมบอกกบัเดก็วา่
ท าอะไรได้หมด ไมต้่องเอาหนงัสือเรียนมา ห้องผมไมเ่คยมีสมดุเลย สง่แตก่ระดาษ แตใ่นขัน้ตอนการยิ่งโจทย์ 
พอดีมีในหนงัสือ ท าให้เด็กปรับตวัและต้องเอาหนงัสือมาด้วยตวัเองเอง เด็ก ม.2 หยิบหนงัสือมาเปิดเอง ไมต่า่ง
จากท่ีเราบงัคบัให้เดก็เปิดหนงัสือแล้วย่อความ แตน่ี่เป็นเหมือนการบงัคบัทางอ้อมให้เขาหยิบหนงัสือออกมา 
แล้วท าให้เนือ้หาเข้าไปในเกมให้ได้ เด็กจะคิดสองชัน้ สดุท้ายแล้วก็คือกระบวนการเก่าๆ แก่ๆ ท่ีเราท ากนัมา แต่
แผนการสอนนีจ้ะเกิดขึน้ไมไ่ด้เลย ถ้าเราไมเ่ปิดเดก็ก่อน ผมลองในสองห้อง สองบริบท 
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 ห้องแรก เรากบัเดก็เท่ากนั เฮฮา เหมือนเราเลน่กบัเดก็ ผมไมรู้่วา่จะเรียกวา่อะไร แตเ่ปิดในตวัเดก็ กบั
อีกห้องหนึง่ ท่ีบอกให้นกัเรียนท าตามนี ้สิ่งท่ีได้ตา่งกนัเยอะ ตอ่ให้แผนนีดี้ แตถ้่าเราไมข้่ามจดุนัน้ของเดก็ ถ้าเรา
ท าไมไ่ด้ มนัจะไมส่ าเร็จ  
 
เทคนิคสร้ำง Soft skills 
ผู้เข้ำร่วมชำย: Soft skills ไมใ่ชว่ิชาการ ไมใ่ชฟิ่สิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ แตเ่ป็นทกัษะการด าเนินชีวิต ถ้า
เม่ือวานเราฟังเสวนา สิ่งหนึง่ท่ีวิทยากรพดูคือเดก็ปัจจบุนัขาด Soft skills มาก ซึง่ใช้มากๆ เลย จะมาอธิบายวา่
แล้ว Soft skills ไหนท่ีส าคญัส าหรับเดก็ จะมีการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การส่ือสารระหวา่งบคุคล 
รวมถึงการคดิแก้ปัญหา ภาวะผู้น า การเห็นคณุคา่ในตวัเอง การท างานร่วมกนัเป็นทีม  
 รูปแบบท่ีคณุครูจะท าได้ อนัดบัแรก เราต้องเข้าใจและรู้จกันกัเรียนของเราเองก่อน อาจจะผา่นการ
สมัภาษณ์ แล้วเราคดักรองว่าในชัน้เรียนหรือกลุม่ท่ีเราจะสอน เขามี Soft skills อะไรบ้าง ในระดบัใด โดย
อาจจะผา่นการประเมินจากเรา การประเมินตวัเอง และการประเมินจากเพ่ือน 
 เดก็สมยันีมี้ปัญหาเยอะ แตเ่วลามีปัญหา เขาไมส่ามารถแก้ปัญหาด้วยตวัเขาเองได้เลย วิ่งเข้ามาหาครู
อยา่งเดียว แตใ่นความเป็นครู ครูไมไ่ด้มีค าตอบทกุอยา่งในชีวิต และไมส่ามารถแก้ปัญหาทกุอยา่งในชีวิตของ
นกัเรียนได้ ท าอยา่งไรให้เดก็มีทกัษะตรงนี ้อย่างน้อยท่ีสดุ เขาสามารถจะรู้วา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ท าอยา่งไร
ได้บ้าง ไมต้่องพึง่ครูอยา่งเดียว มีครูทา่นหนึง่พดูถึงโรงเรียนเซ็นคาเบรียลโมเดล ซึง่จะมีคาบพิเศษสองคาบตอ่
สปัดาห์ทกุชัน้ สอนเก่ียวกบัภาวะผู้น าและพฒันาทกัษะท่ีไมเ่ก่ียวกบัวิชาการเลย  
 อาจจะต้องเป็นแบบเซ็นคาเบรียลโมเดลเลย ถ้าผู้บริหารหรือโรงเรียนเห็นความส าคญัวา่เดก็ต้องมี 
Soft skills มากกว่าจะสอนแบบ Hard skills อาจจะต้องเป็นคาบพิเศษ หรือในรูปแบบของชมุนมุ หรือเป็นคาบ
แนะแนวได้ไหม หรือแทรกเข้าไปในแตล่ะวิชาการสอนได้ไหม และคงไมใ่ชมี่แค ่ม.3 หรือ ม.6 แตค่วรจะต้องมี
ทกุชัน้ เพียงแต ่Soft skills ไหนท่ีควรจะใสเ่ข้าไปตามระดบัชัน้ เชน่ ม.1 ม.2 ควรมี Soft skills อะไรบ้าง เพราะ
ในรูปแบบท่ีเราคิดมาทัง้หมด ต้องเป็นการพฒันาแบบตอ่เน่ือง  
 เม่ือเรามีกระบวนการแล้ว เราจะท าให้ครูคนอ่ืนในโรงเรียนมีสิ่งนีข้ึน้มาได้อยา่งไร ถ้าเรามีโมเดลแล้ว 
และเราท าให้เห็นเป็นรูปธรรม สร้างผลกระทบบางอยา่งท่ีเกิดคณุภาพในตวัเดก็เอง หรือเราสร้างเคร่ืองมือหรือ
กิจกรรมท่ีสามารถแบง่ปันไปให้ท่ีอ่ืนท าได้ อาจจะเป็นรูปของการ์ดเอ็มพาวเวอร์ หรือบอร์ดเกม  
 เราไมต้่องท าทกุอยา่งหมด ลองสร้างสกัหนึง่ถึงสองโมเดลท่ีเราท าได้ ลองท าออกมา แล้วดวูา่คนอ่ืนจะ
ซือ้ไหม ถ้าคนอ่ืนเห็นความส าคญั มนัจะกระจายไปเร่ือยๆ ยกตวัอยา่งผมมีน้องคนหนึง่ท่ีท า Life education 
เขาร่วมกบัปา้มล บ้านกาญจนาภิเษก ท าวิชาชนะใจท่ีโรงเรียนมธัยมแหง่หนึง่ เขาท าสปัดาห์ละครัง้ และ
โรงเรียนให้มาห้องหนึง่เป็นห้องต้นแบบ ให้เวลาคร่ึงบา่ยของหนึง่สปัดาห์ ประมาณ 7-8 สปัดาห์ ผมถามเขาวา่
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ตอนเร่ิม คยุอย่างไร ผอ.ถึงโอเค เหมือนกบัคยุแล้วผอ.เห็นความส าคญัว่าวิชานีจ้ะไปชว่ยอะไรกบัเดก็นกัเรียน
ของเขาได้ แล้วโมเดลต้นแบบ จะเร่ิมจาก ม.2 เพราะไมไ่ด้โตจนเกินไปและไมไ่ด้เล็กมาก ห้องท่ีเป็นห้อง
ตวัอยา่ง เลือกจากครูท่ีปรึกษาพร้อมกบัเราด้วย ครูท่ีปรึกษาต้องมานัง่เรียนกบัเขา และถ้าได้ผลจะไปตอ่ยอด
กบัโรงเรียนอ่ืนๆ ได้ 
 
กำรศึกษำเพื่อเยียวยำ 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เราตัง้โจทย์วา่จะลงนกัเรียนหรือลงครู ค าตอบคือต้องไปด้วยกนั จะมีทัง้คนเช่ือและไมเ่ช่ือ เรา
เคยเป็นคนท่ีไมเ่ช่ือ อคติด้วย จนกระทัง่สองปีท่ีผา่นมา เราไปเข้ากระบวนการท่ีท ากบัฐานใจคอ่นข้างเยอะ เป็น
เร่ืองทกัษะการฟัง ภเูขาน า้แข็ง ตวัตนท่ีแท้จริง ช่วยปลดล็อกบางอยา่งออกมา แม้กระทัง่ท าศลิปะบ าบดั การ
คล่ีคลายความรู้สกึ แม้กระทัง่การภาวนา หลายๆ อย่างอยูใ่นเนือ้ในตวั จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลง แตมี่ทัง้
คนท่ีเช่ือกบัคนท่ีไมม่ัน่ใจวา่จะท าได้ แตพ่ี่เขาอยากท า จะท าอย่างไรดี ใช้ชดุเคร่ืองมืออะไรดี เลยมองวา่นา่จะ
ดงึกระบวนการท่ีไมเ่คยเกิดขึน้ลงไปท ากบัคณุครู ท ากบัเด็ก อย่างเร่ืองของการฟัง  
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: พอดีชว่งหลงัๆ ผมคอ่นข้างเข้าถึงเร่ืองนี ้เป็นการฟังในระดบัท่ีลึกซึง้ ในชว่งหลงัๆ ผมได้สมัผสั
เร่ืองตรงนีเ้ยอะ แล้วผมค้นพบวา่การฟังเป็นพืน้ฐานของแทบจะทกุๆ ศาสตร์เลย ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการโค้ชท่ี
ควรจะอยูใ่นเนือ้ในตวัของครู การส่ือสาร โดยเฉพาะคณุครูแนะแนวท่ีท างานกบันกัเรียนท่ีมีปัญหา คิดวา่
พืน้ฐานและทกัษะเคร่ืองมือท่ีคณุครูควรมีคือการฟัง แตก่ารฟังในท่ีนีพ้ดูเหมือนง่าย แตเ่ป็นการฟังในระดบันี ้
เป็นการฟังในระดบัท่ีลึกซึง้มาก เป็นชดุเคร่ืองมือท่ีคณุครูควรจะพฒันาและอยากให้เป็นชดุเคร่ืองมือแรกๆ 
ก่อนท่ีพวกเราจะไปจบักระบวนการอ่ืนตอ่ 
 



หน้า 87 / 98 

ผู้เข้ำร่วมหญิง: เรามองว่านอกจากท่ีท ากบัครูในเร่ืองการฟัง การไมต่ดัสิน การท่ีเรามีกรอบชดัเจนในการพิง 
มองปัญหา เคยถามพ่ีคนหนึ่งวา่มองเดก็เกเรอย่างไร วา่คือเลว หรือมีอะไรอยู ่พ่ีเขาบอกวา่พ่ีท ากิจการนกัเรียน 
เขาต้องมีภมูิหลงับางอยา่งท่ีท าให้เด็กเป็นแบบนัน้ ถ้ามีครูแบบนีท่ี้ไมไ่ด้มองแคปั่จเจกหรืออาการบางอยา่ง แต่
มองท่ีระบบ แล้วมีกรอบท่ีมัน่คงแล้วเช่ือในกรอบนัน้ท่ีท าให้เราชว่ยเหลือเด็กได้ ชว่ยเหลือตวัเองได้ด้วย จะท า
ให้เราฟืน้กลบัมาได้ และเป็นตวัตนท่ีมัน่คงทัง้ใจและพืน้ท่ีท่ีเราก าลงัอยู ่และทกุคนคิดวา่เร่ืองนีมี้ความส าคญัท่ี
ท าให้เราผลกัดนัและไปตอ่ได้ 
 
PLC กระตุกต่อมครูสูงวัย 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ในตวัน าเสนอ น้องๆ ออกความคดิเห็น ผมเพียงแตจ่ดุประกาย ปัญหาหนึง่คือช่องวา่งระหวา่ง
น้องๆ กบัครูสงูวยัท่ีตา่งกนั จะท าอะไร ครูผู้สงูวยัจะนิ่งจะเฉย ไมข่ยบัเขยือ้น แม้แตก่ารท างานโรงเรียน จะช้า
กวา่เขา หรืออาจจะไมเ่ห็นเลย ผมถามวา่ในโรงเรียนถ้ามีครูผู้สงูอายเุกิน 55 ปี พอมีการอบรมจะไปไหม ไป แต่
ไปอีกทางหนึง่ ไปห้างสรรพสินค้า แล้วคอ่ยมาเซ็นช่ือตอนกลบั กบับอกรับเบีย้เลีย้งไปไวกวา่เราอีก น้องๆ 
หลายคนชอบถามเร่ืองนี ้การ PLC เป็นการลดชอ่งวา่ง ครูท่ีมีอายรุาชการน้อยไมก่ล้าคยุกบัครูท่ีอายรุาชการ
มาก ย่ิงถ่างออกไปอีก ในเม่ือเรามีตวัตนเหมือนกนั เราจะเลือกคยุก่อน ผิดไหม ถ้าอายรุาชการน้อยกวา่จะไป
ขอคยุกบัครูอายรุาชการมากกวา่ ผิดไหม ถ้าจะเชิญชวนเขามาท ากระบวนการ ผิดไหม ทา่นต้องเปิดสิ่งแรก 
เปิดห ูรับฟังทกุเร่ือง เปิดตา มองทกุเร่ือง สดุท้าย เปิดใจ เพราะกระบวนการ PLC ท่ีจะท าไมใ่ชข่องรัฐท่ีเอาเศษ
กระดาษโยนให้เรา แล้วเซ็นช่ือวา่เสร็จแล้วไปกองอยูใ่นห้อง เป็นเร่ืองจริงซึง่ไมเ่ป็นประโยชน์ ต้องมีนกัวิชาการ
รับรองไปเพ่ือเล่ือนขัน้เงินเดือน ผมบอกผอ.ผมแล้ว ผมไมท่ า ผอ.ผมบอกวา่พ่ีไมท่ าไมเ่ป็นไร ผมก็พิจารณาให้พ่ี
เหมือนเดมิ ผมไมไ่ด้ตอ่ต้าน แตค่ิดวา่ไมมี่ประโยชน์ การท า PLC จะท าในโรงเรียนหรือท่ีไหนก็ได้เพ่ือพฒันา
บคุลากรไปในทิศทางเดียวกนัคือเป็นบวก  
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 พอผมจดุประกาย น้องสองคนมองเห็นทางท่ีจะเร่ิม ไปโรงเรียนขนาดมีนกัเรียน 4 พนั ครูสองร้อยคน 
จะท า PLC อยา่งไร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: จะถอดสิ่งท่ีพ่ีเขาท ามาตลอดสามปี ก่อนท่ี PLC จะมาลงในโรงเรียน เร่ิมจากครูคนหนึง่มี
ปัญหากบัเด็กนกัเรียน และอยากจะแก้ไขปัญหาหนึง่ เลยเชิญคณุครูทกุคนในโรงเรียนขนาดกลาง เดินไปหา
ตามโต๊ะเลยวา่ วนันีร้บกวนเวลาสกัสามสิบนาทีมาร่วมวงกนั และคิดว่าครูคนนีจ้ะชว่ยแก้ปัญหาได้ ครัง้แรก
อาจจะไมไ่ด้มีครูทัง้หมดมาเข้าร่วม อาจจะมีสกัคร่ึงหนึง่หรือ 30% แล้วชวนซ า้ๆ ไปเร่ือยๆ ใครยงัไมเ่คยมาก็
ชวนตอ่ไปทกุครัง้ ไมใ่ชไ่มม่าแล้วเลิกชวน จนสดุท้ายเหมือนเป็นวาระของโรงเรียนท่ีรู้ว่าจะมีประเดน็ประมาณนี ้
แล้วจะมาคยุกนั 
 สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงในวง PLC จะไมใ่ชอ่ านาจจากข้างบนมาสูข้่างลา่ง แตเ่ป็นอ านาจท่ีอยูใ่นระนาบ
เดียวกนั เทา่ๆ กนั ถ้าคนอ่าน PLC จริงๆ คือการท่ีทกุคนรับฟังเสียงของกนัและกนัอยู่แล้ว ชว่งเร่ิมต้นอาจจะ
ทลุกัทเุล มีคนท่ีเอาแตพ่ดูๆ เป็นสายดีเบต และคนท่ีเอาแตฟั่งๆๆ เป็นสายดาวน์โหลด อาจจะไมไ่ด้เกิด
กระบวนการ PLC ท่ีแท้จริง การน าสิ่งเหลา่นัน้ เราอาจจะต้องอดทนรอให้กลายเป็นบทสนทนา ขึน้อยูก่บัผู้น า
ในการน าวง PLC ซึง่จะมีการผลดัเปล่ียนผู้น าวงขึน้มา และมีความงดงามบางอย่างเกิดขึน้ ตอนแรกพ่ีเขา
อาจจะเป็นคนน าคนแรก และท าบางอยา่ง มีการแบง่ปันประสบการณ์ แล้วคนน าวงถดัๆ ไป เขาก็ดงึเอา
ประสบการณ์และสิ่งท่ีเขามีอยูม่าแบง่ปันในวง กลายเป็นสิ่งเหลา่นีท้กุครัง้ คนท่ีผลดักนัมาเป็นผู้น าวง ท่ีเอาสิ่ง
ท่ีเขามีอยูแ่ล้วมาแบง่ปันในวง 
 สิ่งท่ีท าให้เกิดขึน้และไปได้ดี จดุเร่ิมต้นเกิดจากปัญหาของเดก็ท่ีอยากจะแก้ไปร่วมกนั และเช่ือว่าครูทกุ
คนมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหานัน้ แตบ่างทีถ้าเราขึน้ด้วยปัญหา หลายๆ คนอาจจะวิ่งหนีเราแตถ้่าเปล่ียน
จากการ PLC ด้วยปัญหามาเป็นความสามารถท่ีครูมี สิ่งท่ีครูท าได้ดีแล้ว อาจจะชว่ยท าให้การเร่ิมต้นง่ายขึน้  
 สอง ความสม ่าเสมอในการเชิญชวน บางทีเราจะท้อแท้ใจว่าเราชวนแล้วเขาไมม่า ก็ไมอ่ยากชวนเขา
อีกแล้ว แตข่อให้ท าตอ่ไปเร่ือยๆ เขาจะเห็นสิ่งท่ีเราท าและเข้ามาหาเรา  
 สาม การรับฟังทกุความคิดเห็นไมว่า่จะเป็นบวกหรือลบ เพราะคงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ในทกุๆ วง ทกุคนมา
จากตา่งท่ี มีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั ไมเ่คยจดัท า PLC มาก่อน ทกุคนคงไมไ่ด้ดีงามทกุสิ่งอยา่ง แตจ่ะมา
ใส่ๆ ๆๆ แตใ่ห้ทกุคนรับฟังกนัและกนัก่อน แตใ่นสว่นเป็นลบเราจะไมพ่ดูตอ่ แตเ่สริมสว่นท่ีเป็นบวกตอ่ไป 
 ส่ี การเข้าหาผู้บริหาร ขอรับการสนบัสนนุ มีความจ าเป็นเพราะถ้าจะเกิดภาพรวมในระดบัโรงเรียน 
ต้องไปในระดบัข้างบนลงมาข้างลา่งอยู่ดี แตพ่อเข้าไปในวงแล้วเป็นแนวระนาบ 
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 ห้า การเสริมพลงัมาความส าคญั เพราะเม่ือเป็นครูสงูวยั บางอย่างท่ีเขาติดขดัอยูคื่อความกลวัท่ีจะ
ผิดพลาด กลวัว่าครูท่ีเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู ่มีเดก็ๆ รอซ า้เขาอยู ่อยากจะเปล่ียนจากค าว่าผิดพลาดแล้วแย ่เป็นการ
ผิดพลาดแล้วเกิดการเรียนรู้ และมีความคิดบวกในทกุๆ อยา่งวา่มีความเป็นไปได้ เกิดขึน้ได้ 
 
Plearning Classroom 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จดุเร่ิมต้นมาจาก ED Talk เม่ือวานเร่ืองการกลบัมาของความสขุท่ีหายไป เราคดิกนัวา่จะท า
อยา่งไร วนัๆ หนึง่นกัเรียนของเราเรียนตัง้ 8-9 คาบ พอถึงวิชาของเรา พลงังานของเขาเหลือน้อยลง เราเลยคิด
วา่ท าให้เดก็เพลินดีกวา่ เลยได้หวัข้อ Plearning Classroom กระบวนการ Plearning Classroom แบง่ออกเป็น
สามอยา่ง Play + Learn รวมกบัเทา่กบั Plearn แตก่่อนท่ีเดก็จะ play ได้ เดก็ต้องรู้สึกปลอดภยั มีพืน้ท่ี
ปลอดภยัให้เขาแสดงตวัตนได้ ต้องเร่ิมจากการสร้างพืน้ท่ีปลอดภยั พอเดก็มีพอพืน้ท่ีปลอดภยั เขามีตวัตน ได้
แสดงออก เราจะมีกิจกรรมตอ่มาท่ีเราท ามาแล้ว คือกิจกรรมรู้เขารู้เราเพ่ือเข้าใจกนั เป็นกิจกรรมง่ายท่ีให้
นกัเรียนท าตอนเปิดเทอม ให้นกัเขียนนจดุเดน่ของตวัเองอยา่งน้อยสามอย่าง เอามารวมกนั แล้วจบัสลากทาย
กนัวา่น่ีเป็นจดุเดน่ของใคร เราทายถกูไหม เพ่ือนจะได้เรียนรู้วา่คนอ่ืนรู้ไหมวา่เราเป็นอยา่งไร และตวัเราได้ย้อน
มองตวัเองด้วย 
 อีกอยา่งหนึง่เป็นปัญหามากๆ ตอนท ากิจกรรมกลุม่ เขาจะมีกลุม่มีสงัคมของเขา เลยมีคนเสนอวา่ไม่
ต้องให้เขาจบักลุม่เอง แตเ่ป็นกิจกรรมจิ๊กซอว์สง่ตอ่ความสมัพนัธ์ อยา่งครูสงัคมเราอาจจะตดัแผนท่ีเป็นสว่นๆ 
แล้วให้เด็กเอามาประกอบกนั ใครอยูก่ลุม่เดียวกนัคือโชคชะตาพาคณุมาพบกนัแล้ว 
 มาด ูLearn ของเราบ้าง อาจจะเร่ิมด้วยพิธีกรรมแลกใจ แล้วแตเ่ทคนิคกระบวนการของครูแตล่ะคนวา่
จะท าให้ห้องเรียนของนา่สนใจตอนเร่ิมคลาสได้อย่างไร หรือถ้าเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาจจะใช้การ
โยนโจทย์ ท้าทายการเรียนรู้ด้วย STEM มีการเลน่แร่แปรธาตตุา่งๆ เกิดขึน้ หรือผมเองจะใช้ประตมิากรรมน าสู่
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บทเรียน เรียนเก่ียวกบัปัญหาบางอยา่ง ให้นกัเรียนหยิบปัญหามาหนึง่อยา่ง สะท้อนผา่นประติมากรรม คล้ายๆ 
ละครท่ีอยูน่ิ่ง แล้วให้ทายร่วมกนั หรือถ้าในห้องเรียนเรามีสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้หลายอย่าง เราอาจจะท ากิจกรรมเดก็
เลน่ของ ลองน ามาเรียนรู้ หยิบสิ่งอยูใ่นห้องเรียนมาใช้ในการเรียนรู้  
 การท าให้ Plearning Classroom ไปได้ดี คือสร้างเป็น # อยา่งของสร้าง #สงัคมเคล็ดลบัฉบบัครูท็อป 
เวลานกัเรียนท างาน ให้โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย แล้วเราไปตรวจงาน เป็นการเปิดพืน้ท่ีให้เพ่ือนครูคนอ่ืนเห็นด้วย
วา่เราท าอะไรอยู่ พอเขาเห็น เพ่ือนครูคนอ่ืนเข้าถึงได้ก็อาจจะอยากท า ก็อาจจะเปิดวงแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 มีพ่ีในกลุม่เสนอวา่ เม่ือวานยงัมี ED Talk เราลองท า ED Talk in School ดไูหม 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: เร่ือง ED Talk มาจากโครงการนี ้แตเ่ราเพิ่มเตมิในเร่ืองการสร้างแรงบนัดาลใจในตวัครู เป็น
โครงการท่ีผมคิดวา่จะเอาไปขาย ศน. (ศกึษานิเทศก์) วา่พอจะมีผลประโยชน์ร่วมกนัได้ไหม ศน. ได้อะไร 
โรงเรียนได้อะไร เพราะการไปติดตอ่กบัเขต ต้องมีผลประโยชน์ท่ีวิน-วินทัง้คู ่การ ED Talk ในโรงเรียน จะจดุ
ประกายเล็กในการสร้างแรงบนัดาลใจของครู ครูทกุรุ่นทกุวยัท่ีอยากจะฟังแล้วน ามาปรับใช้กบัห้องเรียนของเรา 
น าไปสูก่ารสร้าง ED Talk ระดบัเขตพืน้ท่ี ว่ามีใครอยากจะพดูเร่ืองอะไรบ้าง แล้วโรงเรียนพาครูไปนัง่ฟัง เพื่อ
เสริมสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัครูท่ีอยากจะเปล่ียนแปลงด้วย ซึง่ผมเอาเร่ืองนีไ้ปเสนอด ู
 
ยำครู 
 

 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: กลุม่เราจะน าเสนอ 4 ประเดน็ ประเดน็แรกคือ หวัใจส าคญัของการท าให้ครูมาร่วมตวักนัเพ่ือ
จะสร้างการพฒันาครูด้วยตวัของครูเอง คนท่ีจะเลา่ต้องเป็นครูอ้อมท่ีท าเร่ืองนีม้าโดยตรง เลา่หวัใจวา่เกิดการ
รวมตวักนัอยา่งไร ประเดน็ท่ีสอง ถ้าเรามีหวัใจรวมกนัแล้ว อยากจะท าอยา่งไรสกัอยา่งในพืน้ท่ี เราจะหาเงิน
จากไหน ดงึคนมาร่วมกนัได้อยา่งไร ซึง่เป็นลกัษณะของครูท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลง คือเขาสามารถดงึ
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ความร่วมมือของภาคสว่นตา่งๆ มาร่วมกนัได้ ซึง่ครูดาจะมาเลา่ เราคยุกนัตอ่ไปในอนาคตด้วยวา่ จาก
ความส าเร็จท่ีก้าวออกมาแล้ว เราเห็นโมเดลใหม่ๆ  เกิดขึน้อยา่งไรบ้าง เป็นบทเรียนจากก่อการครูตอนปล่อย
แสงด้วย วา่ห้องเรียนท่ีเราจดัเวิร์กช็อปขึน้มา 4 ห้อง ถ้าเราจะท าตอ่ให้เข้มแข็งขึน้ เสริมพลงัครูรุ่น 1 และไปตอ่
ครูรุ่น 2 ได้ ครูตู้จะมาเลา่ให้ฟังวา่มีไอเดียอยา่งไร และครูสอญอจะเสริมไปด้วยในตวั สดุท้าย ประเดน็ส าคญั
ท่ีสดุวา่ เราท างานในระบบ แม้วา่สิ่งท่ีเราดเูหมือนไปขดัแย้งกบัระบบหรือเปลา่ แตเ่รามีวิธีฝังเข้าไปในระบบได้ 
อาจจะเร่ิมต้นง่ายๆ ซึง่ครูติก๊จะมาเลา่ให้ฟัง 
 

  
 

  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เรามีตวัอย่างจากหลายๆ ท่ี แล้วเราลงมือ ตวัอยา่งหนึง่ท่ีเราไปเจอคือม.เถ่ือน เราเห็นวิธีการ
ผลดักนัเรียน เปล่ียนกนัสอน แล้วมาเจอในก่อการครูอีก ความท่ีเราเป็นครู มีคนคิดคล้ายๆ กนั 4-5 คนอยูใ่น
พืน้ท่ีขอนแก่น เราคดิเหมือนกนั แล้วลงมือท า แตท่ าไปสกัพกั มีจงัหวะท่ีเหน่ือย ท้อ เพลีย เราต้องเร่ิมดแูล
ตวัเองก่อน ดแูลคนข้างๆ เราก่อน ค าหนึง่ท่ีบอกอยูเ่สมอคือ ดแูลคนใกล้ชิดดจุดัง่อาคนัตกุะ ดแูลเขาให้เขา
เหมือนคนพิเศษกบัเรา ดแูลกนัอย่างนี ้ต้องเตมิพลงัให้กนั เราเบง่บานเพ่ือนเราก็เบง่บาน แล้วเขาจะไปเบง่บาน
ในห้องเรียน เราต้องมาเจอบอ่ยๆ มีวงส้มต า วงกาแฟ วงนวด เหมือนได้มาฟังกนั ได้มาอยูร่่วมกนั พอเราท าไป
ได้สกัพกั อะไรท่ีจะชว่ยให้คณุภาพนีข้ยายตอ่อยา่งไร เหมือนเชือ้โรคแตเ่ป็นเชือ้ทางบวก เลยเกิดก่อการครูของ
ขอนแก่นขึน้เม่ือเร็วๆ นี ้เราชวนพ่ีน้องของเราไปเปิดห้องเรียนและลองท าด ูเชิญชวนคนท่ีคิดวา่น่าจะสนใจจริงๆ  
 สิ่งท่ีท าให้เราขยบัได้ คือเรามีอะไรในมืออยูแ่ล้วก้อนหนึง่ ทนุบ้าง คนบ้าง คนท่ีจะมาเหมือนก่อการครู
ท า สว่นหนึง่ดแูลให้ อีกสว่นหนึง่คณุต้องดแูลตวัเอง เดนิทางเอง ดแูลท่ีพกัเอง คนท่ีมาคือคนท่ีสนใจจริง ไมไ่ด้
ถกูบงัคบัมา มาแลกเปล่ียนกนั เลยเกิดก่อการครูขอนแก่นขึน้ เพ่ือนๆ เราท่ีอยูก่าฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ยโสธรด้วย
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มาเตมิให้กนั สนใจอยากเอาไปท าตอ่ พ่ีแขจากเหนือก็มาชว่ย ออกเงินเองด้วย สนกุสนาน เหน่ือย แตเ่พ่ือนได้
อะไรหรือเปล่าไมรู้่ แตเ่ราโคตรได้เลยท่ีท างานครัง้นัน้ และยินดีท่ีจะสง่คนไปท าตอ่ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ชอบค าพดูค าหนึง่ท่ีวา่ การท าครัง้นีไ้มไ่ด้เป็นการท าเพ่ือขยายผลอยา่งเดียว แตเ่ป็นการ
เยียวยากนัเองด้วย เรากลบัมาเจอกนัเพ่ือเพิ่มพลงัให้กบัทีมพวกเรากนัเอง แล้วเรามีเงินก้อนเล็กๆ ในมือ ท า
อยา่งไรท่ีจะระดมทนุเพิ่มเติมหรือรวมกลุม่ขึน้มา 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: ทนุแรกท่ีเราระดม ต้องมองก่อนว่าทนุไมใ่ชแ่คเ่งิน แตอ่งค์ความรู้ท่ีเพ่ือนๆ มีในแตล่ะท่ีก็เป็น
ทนุ แรกเร่ิมเลยจากทนุตวัเอง เราจะควกักนัคนละเทา่ไหร่ ถ้าเราไมมี่ใครเลย แตเ่ราอยากสร้างบางอยา่ง ถ้าเรา
อยากสร้างการเปล่ียนแปลง ใช้พลงัตวัเอง พอได้ทีมและทนุแล้ว หาเครือขา่ยท่ีเขาสามารถสนบัสนนุเราได้ โดย
อาศยัความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีเราได้ท างานร่วมกนัมา อย่างตอนนีท่ี้ศรีสะเกษจะท า มีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะ
เกษท่ีสนบัสนนุทนุมา และอ.ไพโรจน์ จากม.สงขลา พวกเราแอบๆ คยุเม่ือวาน วา่พวกเราจะท าตรงนี ้ชว่ย
หนอ่ยได้ไหม อาจารย์บอกว่าให้บอกหมายเลขบญัชีมา จะโอนเงินให้ เพราะเร่ืองการศกึษาเป็นเร่ืองท่ีเราต้อง
ชว่ยกนั  
 ทนุใกล้ๆ คือ เพ่ือนเป็นแมข่องลกูท่ีเราสอนอยู ่ไปชว่ยท าอาหารให้เราหนอ่ย เราจะจดัคา่ยให้ลกูเธอ 
เพ่ือนก็มา เยาวชนศษิย์เก่าท่ีกลบัมาอยูบ้่าน เป็นนกัดนตรี เราก็ชวนเขามาท าด้วย หรือเขาก าลงัท าพืน้ท่ีเป็น
แหลง่เรียนรู้ เราก็ชวนเดก็ๆ ไปให้ก าลงัใจ ขณะเดียวกนั คณุครูก็สร้างพืน้ท่ีการเรียนรู้ตรงนัน้ให้ทกุคนรู้สกึวา่
ไมใ่ชม่าบริจาค แตท่กุคนเป็นเจ้าของ เราท าด้วยกนั พืน้ท่ีตรงนัน้คอ่นข้างจะเปิดมาก ทกุคนมีสิทธิแสดงความ
คดิเห็น มาร่วม มาแบง่ปันกนั ไมไ่ด้แคอ่อกเงิน  
 ทนุจากสยามกมัมาจล เราเดินทางไปหาเขา ดกัท่ีสนามบินเพ่ือขอคยุด้วยว่าเราอยากท าสิ่งดีๆ แบบนี ้
เราได้ยินว่าพ่ีท าในพืน้ท่ีศรีสะเกษเหมือนกนั ชว่ยสนบัสนนุหนอ่ยได้ไหม ตอนนีเ้ขียนโครงการสง่ไว้กบัพ่ีเขา  
 สิ่งส าคญัท่ีสดุ สิ่งท่ีเราท า ของครูศรีสะเกษเร่ิมเห็นผล เพราะรองนายกองค์กรบริหารส่วนจงัหวดัเขามา
สนบัสนนุ และทา่นรู้ว่าเราขอทนุใครไว้บ้าง ถ้าไมพ่อ อบจ.สนบัสนนุอีกที เลยรู้สกึมีก าลงัใจมาก แตท่ัง้หมดทัง้
มวลของการหาทนุมาจากความสมัพนัธ์ท่ีดี เราต้องขยบัไปหาความสมัพนัธ์ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ผลดักนัเรียน เปล่ียนกนัพดู ถือวา่เป็นแนวทางท่ีมาจากตวัเอง เพราะตวัเองคอ่นข้างจะกลวัการ
ออกมาเป็นผู้น า สว่นใหญ่อยูใ่นห้องเรียนแล้วรู้สึกปลอดภยัท่ีสดุ ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมหลายๆ ท่ี แล้วผลดักนั
เรียน เปล่ียนกนัสอน น้องสอญอก็ผลกัดนัให้ได้เป็นเจ้าของห้อง ดีนะครับ แตเ่ม่ือวานมาเจอรูปแบบหนึง่คือทีม
เป็นเจ้าของห้อง โมดลู 3.1 เราออกแบบเป็นทีมแล้วเห็นอะไรท่ีเป็นแง่งามมากในการท างานเป็นทีม ผมลอง
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ออกแบบมารูปแบบหนึง่ก่อน แล้วพอมาคยุกนัในทีม เราเห็นอะไรท่ีจะไปตอ่กนัได้เยอะมาก เม่ือวานเป็นสิ่งหนึง่
ท่ีห้องเรียนของเรานา่จะเพิ่มมากขึน้ ผมเลยตัง้เป็นห้องลอย ยงัไมมี่เจ้าของ จะชวนทกุคนท่ีสนใจบางอยา่ง
คล้ายๆ กนัมาเป็นเจ้าของห้องเรียน มาลองออกแบบร่วมกนั หลงัจบโมดลู 3.2 ทางก่อการครูอาจจะเปิดพืน้ท่ี
ให้เรา เพราะถ้าเราคยุกนัเฉพาะในโซเชียล จะไมไ่ด้ทดลองด้วยกนั ให้เรามีพืน้ท่ีมาออกแบบห้องลอยของเรา
ด้วยกนั แล้วทดลองสอน หลายๆ ทา่นบอกว่านา่จะให้เราขยบัจากครูรุ่นหนึง่ ไปเป็นครูท่ีพยายามจะชว่ย
วิทยากร ชว่ยรุ่นสอง พยายามท่ีจะได้ขดัเกลาและเหลาเราให้ดีขึน้ น่ีเป็นแนวคดิเบือ้งต้น สว่นทิศทางจะไป
อยา่งไรยงัไมช่ดัเจน 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: จริงๆ ในปีสอง ตรงท่ีเป็นตลาดวิชา มีความเป็นไปได้ท่ีพวกเราจะมีหลกัสตูรของตวัเอง ถ้าเรา
ได้ลองมาสอนกนัเองดกู่อน เพ่ือจะพฒันาขึน้ไป ถ้าเปิดโอกาสให้ครูคนอ่ืนท่ีมีหวัใจเดียวกนัมาเรียนรู้ร่วมกนั จะ
ขยายผลไปได้อีก เพราะเกิดจากประสบการณ์จริงของแตล่ะคน จากความช านาญของแตล่ะคนท่ีท าขึน้มา 
ประเดน็สดุท้าย เราจะเอาเร่ืองราวของเราเข้าไปในระบบได้อยา่งไร 
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: สืบเน่ืองจากครูตู้  หากเรายงัหนีระบบไม่ได้ เราต้องใช้ระบบให้เป็นประโยชน์ น่ีคือแนวคดิหลกั
ของความคิดนี ้เราได้กระบวนการท่ีดีเย่ียม ผลลพัธ์ท่ีดีเย่ียม ได้น าการทดลองท่ีดีเย่ียมไปใช้ และน าผลดีเย่ียม
น าเสนอไปในนิทรรศการและทกุคนได้มาเห็นไปแล้วเม่ือวาน จะท าอยา่งไรให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนีใ้ห้ไปสู่
ระบบได้ เลยมีข้อเสนอว่ายกระดบัเป็นครูวิทยากรไหม เม่ือวานครูทกุคนของก่อการเป็นวิทยากร แล้วอะไรจะ
เป็นตวัการันตี ต้องเป็นก่อการครูเป็นตวัการันตี เป็นไปได้ไหมท่ีก่อการครูมีหนงัสือรับรองพวกเรา หนงัสือ
เหลา่นีจ้ะเป็นเอกสารชิน้หนึง่ท่ีสง่ผลเร่ืองระบบการประเมินผลพวกเรา  
 กระบวนการทัง้หมดท่ีเราท ามา ถ้าเราท าเป็นเลม่แบบ PLC เพราะเราก าลงัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยู่ 
ภาคเหนือ กลาง ใต้ PLC จะมีสามระดบั ท็อปทรีคือระดบัประเทศ เราอยูใ่นระดบัประเทศนะคะ และผลเกิดขึน้
จริง เป็นจริงอย่างท่ีเราท ากนัอยูใ่นขณะนี ้ 
 เราจะท าอย่างไรให้มีความชดัเจนขึน้ ท าเป็นเอกสาร เป็นเลม่ได้ไหม ถอดกระบวนการออกมาได้ไหม 
และถ้าจะแยกเป็นไฟล์อยา่งท่ีน้องทีมงานบอก แตถ้่าจะอยู่ภายในแบรนด์ก่อการครูประทบัท่ีหน้าเรา เราจะมี
ความระมดัระวงัมากกวา่ปกต ิไมใ่ชแ่คส่ง่ๆ ไปรายงานผู้บริหาร แตถ้่าแบรนด์ก่อการครูแปะท่ีหน้าเหมือน
เคร่ืองรางของขลงั จะสง่ผลถึงความเข้มแข็งหรือประคบัประคองเรา วา่เราจะเลน่ๆ ไมไ่ด้แล้ว ถ้าท าเป็นเลม่
ออกมา ใช้เงินแนน่อน เราคยุกนัในกลุม่ว่า เราสนบัสนนุนะ เพราะเราได้จากก่อการครูมามากแล้ว แคห่นงัสือ
หนึง่เลม่ ท าไมเราจะท าไมไ่ด้  
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 ขอบคณุส าหรับทีมงานและแรงสนบัสนนุจากพวกเรา จะท าให้เอกสารหรือตวัการันตีของเราสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ สดุท้ายแล้ว PLC ของเราจะได้ระดบัสามคะ่ 
 
ผู้เข้ำร่วมชำย: ครูติก๊มองวา่ ระบบตอนนีเ้คล่ือนด้วยเอกสาร เราอาจจะต้องยอมระบบเร่ืองนี ้ด้วยการท า
เอกสารว่าเราท าอะไรไปบ้าง ซึง่เราท าได้ระดบัสงูอยูแ่ล้ว และจะออกเงินเองทัง้หมด เป็น seed money  
 
ผู้เข้ำร่วมหญิง: เม่ือวานมีน้องท่ีโรงเรียนมา น้องเห็น เหมือนกบัเลม่ก่อการครูจะคือแรงจงูใจท่ีเขาอยากเห็นใน
สิ่งท่ีเราท าหนึง่ปีท่ีผา่นมา เพราะตอนนีเ้ราลงแคเ่ฟซบุ๊กเป็นตอ่นๆ ไมต่อ่เน่ือง แตถ้่าเราท าเป็นเลม่ จะดีมาก
และสง่พลงัให้พวกเรา  
 

 
 
นพ.พนม เกตุมำน: ผมเห็นการเจริญเติบโตของพวกเรา เรามาถึงจดุท่ีเราโตพอและท าอะไรได้แล้ว สิ่งหนึง่ท่ี
พวกเราเรียนรู้มาในสามโมดลู คือการสร้างองค์ความรู้ เรียนแล้วไปสร้าง แล้วมาแบง่ปันกนั เก็บรวบรวม แล้ว
มาประกาศ ส่องแสง ถ้าใครไปอา่นโปสเตอร์ จะเห็นวา่อา่นไมจ่บหรอก ในแตล่ะอนัมีเนือ้หาตอ่ ต้องไปด ูผมคิด
วา่หนงัสือเป็นนวตักรรมอนัหนึง่ของเราท่ีจะบนัทกึการเรียนรู้ไว้ สร้างแล้วเก็บข้อมลู เป็นสว่นหนึง่ของการ
จดัการความรู้ ดีใจท่ีเราคิดเร่ืองนีข้ึน้มาเอง แล้วแลกเปล่ียนกนั คงไมไ่ด้เอาหนงัสือไปขอต าแหนง่อยา่งเดียว แต่
เราจะได้มาอา่นและทบทวน สามารถเข้าถึงได้ แล้วเราจะได้เรียนรู้ไปด้วย คงเป็น Share - Link - Learn แต่
ชวนพวกเราคดิตอ่ไปด้วยวา่ เราจะมีวิธีการเก็บข้อมลู รวบรวม และแบง่ปันกนัในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อีกอยา่งไร
บ้าง เพ่ือประโยชน์ส าหรับรุ่นตอ่ๆ ไปด้วย 
 
จิรวุฒ:ิ อยากจะขอให้ทกุทา่นปรบมือให้กบัตวัเองและกนัด้วยกนั ขอบคณุทกุการน าเสนอ ทกุถ้อยค าท่ีพดูกนั
ในกลุม่ มนัคือขบวนการเคล่ือนไหว เร่ิมจากเล็กๆ อาจจะดเูหมือนวา่ผมมีการล าเอียงให้พืน้ท่ีในการน าเสนอกบั
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บางกลุม่เป็นพิเศษ ก็เป็นความจริง เพราะเขาควบรวมกนัมา 3-4 ร้าน อยากจะขอเชิญพ่ีก๊วยมาให้มมุมอง
หลงัจากฟังการน าเสนอตา่งๆ 
 
พฤหัส: สิ่งท่ีทกุทา่นชว่ยน าเสนอมา เป็นแนวทางในการขยบัตอ่ในปีท่ีสองของเรา ผมอยากจะแบง่วา่ ใน 5 วง
แรกท่ีขึน้ไป เร่ืองบอร์ดเกม การสร้างซอฟต์สกิล การศกึษาเพ่ือการเยียวยา PLC ครูผู้สงูวยั นา่จะได้ตัง้วงเพ่ือ
พฒันาตอ่ในปีหน้า วนันีอ้าจจะเห็นแนวทางในการพฒันาตอ่ การตัง้วงในท่ีนีเ้พ่ือท าให้องค์ความรู้ในหมวด
พฒันาขึน้ จะผา่นการท าจริงในห้องเรียนแล้วขดัเกลาร่วมกนัให้ชดัขึน้ ผมคิดว่าเป็นโมเดลการพฒันานวตักรรม
การศกึษาบนความสนใจของวงเราเอง 5 เร่ืองนีเ้ป็นการตอบโจทย์การศึกษาร่วมสมยั เพราะเป็นปรากฏการณ์
จริง บนความสนใจ บนปัญหา บน Classroom-bases จริงๆ อาจจะเป็นเวทีในการพฒันา เป็นแนวทางให้กบั
กลุม่เร่ืองเหลา่นีต้อ่ไปให้ชดัขึน้ แตไ่มใ่ชเ่ฉพาะ 5 เร่ืองนี ้เพราะในระหวา่งทางอาจจะมีการป๊ิงไอเดียเพิ่มเตมิตอ่
ยอดไป ผมคิดว่าในเร่ืองนีค้ลมุอีกหลายๆ เร่ืองท่ีซ้อนทบัในนัน้ นา่จะเป็นเวทีพฒันาตอ่ของพวกเรา 
 สว่นสิ่งท่ีกลุม่ท่ีหกน าเสนอเร่ือง PLC เป็นกระบวนการจดัการเพ่ือเคล่ือนเร่ืองนีไ้ปให้เกิดผลสะเทือน
มากยิ่งขึน้ จะเป็นแนวทาง ไมว่า่จะเป็นเร่ืองหวัใจในการพฒันาครู เทคนิคการระดมทนุ โมเดลในการขยาผยผล 
การเช่ือมโยงกบัการประเมินวิทยฐานะ สิ่งท่ีเราท ามาทัง้หมด ไมมี่อะไรขดัแย้งกบัเปา้ประสงค์ของหลกัสตูรแต่
อยา่งใด จริงๆ เป็นเร่ืองเดียวกนัเลย แตเ่ราอาจจะมีรายละอียดตา่งออกไป แตถ้่าเรากลบัไปดมูาตรตวัชีว้ดั ผม
คดิว่าสิ่งเหลา่นีต้อบทัง้หมด การพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะในการเรียนรู้มากขึน้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ไม่
มีอะไรขดัแย้ง ตรงกนัหมด แตผ่มคิดวา่หลกัฐานเชิงประจกัษ์ชดักวา่ เพราะมีกระบวนการชดัเจน ไมไ่ด้มี
ลกัษณะของคนอ่ืนคิดให้ แตข่ึน้มาจากฐานรากท่ีเราเป็นผู้ปฏิบตัิการจริง 
 สิ่งท่ีอาจเป็นไปได้ อยากให้มองสองเร่ือง หนึง่ ภารกิจหน้าท่ีท่ีจะเขยิบขึน้ของพวกเรา ผมย า้อีกครัง้วา่ 
ก่อการครูไมใ่ชโ่ครงการ แตเ่ป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม ในปีสอง เราจะขยบัมาเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน ปีแรก เราเป็นผู้ เรียนก่อน แตใ่นปีท่ีสอง เราจะท าหน้าท่ีขยายผลแสงเหลา่นีใ้ห้กระจายตวั
ออกไปมากขึน้ได้อย่างไร ผมเสนอทางเลือกสองระดบับนความเป็นจริง เพราะการท างานเครือขา่ย เราจะ
เรียกร้องให้ทกุคนลกุขึน้มาพร้อมกนัไมไ่ด้ เพราะมีความพร้อมในชีวิตเร่ืองอ่ืนๆ อยู ่ 
 หนึง่ ในระดบัท่ีจะชว่ยขยายผลในโหนด ในพืน้ท่ี ในโรงเรียนหรือองค์กรใดๆ อยากให้เป็นเปา้ประสงค์ท่ี
ชดัเจนวา่อยา่งน้อยเรานา่จะขยายผลท่ีมีสมาชิกท่ีจะไปก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อีก 10 คน แตไ่มเ่อาเชิง
จ านวน เอาประเภทท่ีนกึช่ือออกเลยว่าถ้าคนนีท้ าสกัระยะเขาจะเกิดการเปล่ียนแปลงแล้วไปขยายตอ่ จาก
ตวัเลข 50 จะกลายเป็น 500 จาก 500 จะกลายเป็น 5,000 คนในสามปี ถ้าเราชดัในเจตจ านงนี ้อาจจะคอ่ยๆ 
ท้าทายตวัเองในการขยายแนวคิดนีอ้อกไป เราต้องชดัเจนวา่เราไมใ่ชเ่พ่ือตวัเราเอง แตเ่ราก าลงัจะท าเพ่ือ
เปล่ียนแปลงระบบนี ้ต้องดใูนภาพใหญ่ แตร่ะหวา่งทางอาจจะมีการเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอยู ่ 
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  สอง ใครท่ีอยากจะอทุิศ รู้สกึวา่เป็นภารกิจท่ีโดนใจ ผมเชิญชวนให้มาเป็นเทรนเนอร์ร่วมกนัเลย วา่
อาจจะต้องยกระดบัเทรนเดอะเทรนเนอร์ร่วมกนั ก่อการครูอาจจะเป็นคอร์สฝึกเพิ่ม ร่วมกบัพวกเราท่ีไป
นวตักรรมบางอยา่งในพืน้ท่ีมาชว่ยกนัพฒันาร่วมกนั และอาจจะมี certificate วา่ถ้าเราออกไปในนามเครือขา่ย 
เหมือนการประทบัตราวา่เราผา่นการฝึกมาร่วมกนั ต้องผ่านการฝึกฝนบางอยา่งร่วมกนัได้ ซึง่จะชว่ยกนัใน
ฐานะการไปขยายโหนด  
 ปีหน้า ก่อการครูอาจจะมีทัง้แบบท่ีมาท่ีน่ี และแบบท่ีเรากระจายตวัไปในพืน้ท่ีด้วย ซึง่บางครัง้ คนท่ี
อยากมาร่วม อาจไมไ่ด้พร้อมมาอยู ่4-5 โมดลูแบบพวกเรา แตม่าเรียนบางครัง้ สนใจบางเคร่ืองมือ พวกเราก็
สามารถเช่ือมโยงกบัโหนดตา่งๆ อย่างท่ีขอนแก่นท า ศรีสะเกษก าลงัจะท า อาจจะมีโหนดภาคกลาง ภาคใต้ เรา
ก็ชว่ยกนัดงึไปผลดักนัเรียน เปล่ียนกนัสอน เป็นการสร้างพืน้ท่ีฝึกการท างานเป็นทีมของพวกเรา และยกระดบั
การเป็นวิทยากรของพวกเราด้วย ผมคิดวา่ใช้เวลาปีสองปี เราจะเก่งขึน้ มัน่ใจขึน้ ไม่ต้องรอให้คนจากสว่นกลาง
ไป แตก่ระจายตวัไปด้วยสมรรถนะของมนัเอง ภาพแบบนีค้อ่นข้างจะชดัวา่เป็นไปได้  
 สิ่งท่ีพวกเราชว่ยกนัน าเสนอ คอ่นข้างเป็นรูปธรรมในการท าให้เกิดขึน้จริงได้ในปีท่ีสอง และยกระดับ
พวกเราขึน้มาในบนัไดขัน้ท่ีสอง เพื่อนๆ รุ่นสองท่ีเข้ามาอาจจะผา่นกระบวนการแบบพวกเรา แล้วคอ่ยๆ 
ยกระดบัแบบนีร่้วมกนัไป เป็นเวทีในการหลอ่เลีย้ง เป็นขบวนการเคล่ือนไหวท่ีมีร่วมกนั  
 ผมคดิว่าปีหน้า พวกคณุครูจะเป็นทพัหน้า ส่วนทีมโครงการจะเป็นทพัหลงัในการสนบัสนนุให้สิ่งนีเ้ป็น
รูปธรรม  
 

 
 
อธิษฐำน์: มีไอเดียเพิ่มเตมิส าหรับปีหน้า พอเห็นว่าครูแตล่ะคนไปสร้างนวตักรรม สร้างกระบวนการในชัน้เรียน
ตวัเองไว้หลายอยา่ง เราคดิว่าจะมีเวทีเก็บเก่ียวนวตักรรม รวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ หรืออพัขึน้ในระบบ 
เพ่ือให้ใครท่ีตนัแล้วคิดไมอ่อก มารับพลงั หรือเห็นแนวทางท่ีจะเอาไปปรับใช้ อ.เป๊ียกกบัมะโหนก เขาคดิก่อการ
อีกชัน้หนึง่ เชิญคะ่ 
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สิทธิชัย: ขอเชิญชวน เราอยากจะจดัครูวิทย์ปลอ่ยแสงสกัครัง้ ตอนท า Authentic Learning วา่ถ้าเราท าแยก
สาขาวิชา อาจจะลงลกึขึน้ ในการใช้เคร่ืองมือบางอยา่งกบัวิชาท่ีสอน เชน่ สงัคม ภาษาไทย แนะแนว มี
เคร่ืองมือท่ีเฉพาะเจาะจง เราเลยจะตัง้ต้นจากสิ่งท่ีเราถนดั ผมกบัมะโหนกเป็นสายวิทย์ อยากจะท าครูวิทย์
ปลอ่ยแสงสกัหนึง่งานก่อน ไมไ่ด้มีเงิน เป็นการมารวมกนั เชิญชวนครูวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ หรือจะชวน
เพ่ือนๆ ท่ีสนิทกนัและคดิว่าจะท างานร่วมกนัตอ่ท่ีโรงเรียนได้ ขอเชิญมาร่วมเรียนรู้ด้วยกนั ลกัษณะคล้ายๆ วง
วิจยัท่ีเคยจดัไปแล้ว วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 
 
อธิษฐำน์: ดฉินัขอเสนอตอ่ว่า เราต้องมีครูสายเวทย์ปล่อยแสงด้วย ครูสายสงัคม ศลิปะ แนะแนว คิดวา่นา่
จะต้องมีวงให้กบัครูสายศลิป์ด้วย เร่ืองเวลาคอ่ยนดักนัอีกที เป็นไอเดียว่า จะไปชว่ยคณุครูเก็บเก่ียวความรู้ 
และเราก าลงัจะจบัมือกบั Inschool ท่ีเขารวบรวมเคร่ืองมืออยูแ่ล้วให้คณุครูเข้ามาแบง่ปันกนับนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์  
 
พักเบรก 
15.20-15.35 น. 
 
อธิษฐำน์: จะเป็นชว่งท่ีเราปิดวงร่วมกบั เป็นการเดนิทางร่วมกนัอยา่งยาวนานเกือบปี แตเ่ป็นการเดนิทางท่ีมี
ชีวิตชีวามากๆ เพราะทกุครัง้ท่ีได้เจอคณุครู เราได้พลงัไปด้วย มีแรงท างานตอ่ 
 
ธนัญธร: ขอเชิญทกุคนเข้ามาท่ีวง ไมยื่นซ้อนกนั น้องคิดว่าไมมี่พิธีกรรมไหนจะดีกวา่ได้ยินเสียงเราทกุคน แต่
ขอเป็นแคค่ าค าหนึง่หรือวลีหนึง่ท่ีแทนเสียงจากหวัใจเราจริงๆ  
 
 “ฟิน, หวัใจ, ขอบคณุครับ, ขอนอบน้อมทกุทา่น, อบอุน่, เพ่ือน, ก าลงัใจ, งดงาม, ศรัทธา, กลบัไปท า
ตอ่, สง่พลงั, อ่ิม, สขุใจ, เตมิเตม็, โอบอุ้ม, มิตรภาพ, พบกนัใหม,่ เกือ้กลู, กลัยาณมิตร, สมบรูณ์, โอเค, 
จดุเร่ิมต้น, รัก, สู้ , สายใย, เข้าใจ, สมัพนัธ์, เด๋ียวเจอกนั, ท าเถิดเกิดผล, ขอบคณุ, ดี, รอยยิม้, สายใน, เตบิโต, 
ขอบคณุ, ก้าวตอ่ไป, ห้วงน า้, แล้วพบกนั, พลงับวก, ก้าวตอ่ไปด้วยกนั, เป็นไปได้, สู้ ไปด้วยกนั, สวสัดีครับ, เป็น
พลงั, ดีใจ, จกัรวาลจดัสรร, คดิถึง, มิตรภาพท่ีดี, อยูใ่นใจตลอดไป, เดนิทาง, ตอ่ไป, มองใหม,่ เร่ืองราวดีๆ, 
พยายาม, รัก, ไมโ่ดดเดี่ยว, ชุม่ชืน้, เตม็เป่ียม, มีเวทมนต์, เป็นเกียรติยิ่งนกั, ผมคือครู, เราจะไมท่ าเร่ืองนีค้น
เดียวและเดนิคนเดียว, ภาคภมูิใจมาก” 
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ปิดเวท ี
15.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


