โครงการบัวหลวงก่อการครู หลักสูตร :
ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
บันทึกโมดูล 4
หัวข้อ “ครูปล่อยแสง : บัวหลวงก่อการครู - ร่วมพัฒนา”
วันศุกร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดโดย
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน)
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สารบัญ
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
Reflection ถอดบทเรียน ...
CirCles of Changes …
เตรียมงานนิทรรศการ ห้องเวิร์กช็อป และ Ed Talk ...
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
พิธีเปิดเวทีครูปล่อยแสง ...
เสวนา Ed Talk
- นิภาพร พรมชู (ครูแป๋ว) ...
- อธิวัฒน์ ใครวิชัย (ครูต้าร์) ...
- ศรีสมร สนทา (ผอ.หมอน) ...
- พิมพร พุทไธสง (ครูพอลล่า) ...
- ธนาพร ก้อนทอง (ครูเจี๊ยบ) ...
สะท้อนมุมมองและเสริมพลังการศึกษาแก่ครูผู้เข้าร่วม
- พจณี คงคาลัย ...
- วิจารณ์ พานิช ...
- วรากรณ์ สามโกเศศ ...
- อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ...
- สุมน อมรวิวัฒน์ ...
ห้องเรียนพลังแห่งรัก ...
เสริมพลัง ถอดบทเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้ ...
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
วางยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่าย ...
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โครงการบัวหลวงก่อการครู หลักสูตร : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
บันทึกโมดูล 4 หัวข้อ “ครูปล่อยแสง : บัวหลวงก่อการครู ร่วมพัฒนา”
วันศุกร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 20.00 น.
ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เวทีครูปล่อยแสงวันแรก (20 พฤศจิกายน 2563)
09.00 น.
เริ่มเวทีช่วงเช้า
ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์: ยินดีเข้าสู่ครูปล่อยแสง มีพี่น้องก่อการครูอย่างน้อยสองโครงการย่อย คือ บัวหลวง
ก่อการครู โรงเรียนในเครือธนาคารกรุงเทพ มีหลากหลายแห่ง ๆ ละ 2-3 คน อีกกลุ่มหนึ่งมาจากโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา มี 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านบางหมากและโรงเรียนวัดนิเวศน์ วุฒาราม สบโอกาสที่จะพาพี่
น้องทั้ง 2 โครงการความร่วมปล่อยแสงด้วยกัน
วันนี้เป็นวันเตรียมงาน พรุ่งนี้วันปล่อยแสงของจริง เจอกับสาธารณชน และวันมะรืนอีกครึ่งวัน เราจะ
มาถอดบทเรียนปิดโครงการร่วมกัน
จะขอให้ อ.เปี๊ยกช่วยอธิบายภาพเร็ว ๆ ว่า 3 โมดูลที่ผ่านมาเป็นประมาณไหน
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ: ครั้งแรกมาเจอกันที่นครปฐม มีวิทยากร 4 ห้อง เราสลับกันเข้าทีละห้อง คุยกันเรื่องครูคือ
มนุษย์ ทาความเข้าใจตัวเรา ทาความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน นักเรียน
ศุภวิชช์: สารหลักคือการกลับมาเข้าใจตัวเอง
สิทธิชัย: พอรู้จักตัวเอง เลือกได้แล้วว่าตัวเองอยากจะมาเติมเครื่องมืออะไร เติมความรู้ในส่วนไหนบ้าง ก็เข้าสู่
โมดูล 2 ซึ่งมีวิชาให้เลือกประมาณ 14 เวิร์กช็อป แล้วเรากลับมาเจอกันอีกครั้งตอนโมดูล 3 บัวหลวงก่อการครู
ที่ ไ ด้ อ อกแบบการสอนร่ ว มกั น ที่ ศ าลายา ออกแบบการสอนเป็ น ที ม มี ก ารท า Micro-teaching ส่ ว นของ
โรงเรียนร่วมพัฒนา เราไปทากันที่โรงเรียน
ศุภวิชช์: จากโมดูล 3 สารหลักคือเราอยากชวนพี่น้องคุณครูถอดวิชาที่ตัวเองทามาสร้างเป็นวิชาใหม่เพื่อจะ
แบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ครู และมาถึงวันนี้ที่เราจะนาวิชาใหม่มาปล่อยแสงให้กับเพื่อน ๆ
เราจะเริ่มต้นเข้าสู่กิจกรรมเลย จะชวนเช็คอินว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อทาตัวเองให้พร้อมที่จะ
ทากิจกรรมร่วมกัน วันนี้เป็นห้องใหญ่อยากจะให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอกัน มาก่อน อยากให้เรา
ส่งสายตาไปคนที่นั่งอยูอ่ ีกด้านหนึง่ พอผมสั่นระดิ่ง ให้เดินไปหาเขา แล้วจับคู่กันหาที่นั่งตรงกลางวง ...
ถ้าเผื่อยังไม่ได้รู้จักกัน ให้แนะนาตัวและเช็คอินกันนิดหนึง่ ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง … (1 นาที) ...
ช่วงนี้ชวนให้เม้าท์มอยกันนิดหนึ่ง ให้หายคิดถึง ผมจะมีเวลา 1 คู่ประมาณ 2 นาที จะมีชุดคาถามให้
เลือก อาจจะถามคนละ 1-2 คาถาม พอครบ 2 นาที ผมจะสั่นกระดิ่ง เราก็เปลี่ยนไปหาคู่ใหม่โดยใช้ชุดคาถาม
เดิมได้ มีชุดคาถามแนะนา 12 ข้อ ถ้าใครรู้สึกว่าเจอเพื่อนคนนี้แล้วอยากจะถามข้อ 13-14 ให้คิดเองได้
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1. นักเรียนคนนีไ้ ม่มวี นั ลืม
2. ไปโรงเรียนจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้
3. รักครั้งแรกในรั้วโรงเรียน
4. ร้านประจาในดวงใจแถวโรงเรียน
5. ปล่อยแสงวันนี้เอาอะไรมาปล่อย
6. เรียนออนไลน์ดอี ย่างไร ลาบากอย่างไร
7. เพื่อนครูผู้เติมพลัง
8. วีรกรรมสุดแสบในแบบครูคูล ๆ
9. ถ้าเปลี่ยนได้ 1 สิ่งในโรงเรียนอยากเปลี่ยนอะไร
10. เวลาคิดไอเดียการสอนไม่ออกทาไง
11. วิชาประทับใจในโครงการก่อการครู
12. ก่อการครูสารับคุณเปรียบเหมือนอะไร

... (2 นาที) ... เปลี่ยนคู่ ... (2 นาที) ... รอบต่อไปเรายังคงสนทนาอั ปเดตชีวิตกันอยู่ แต่เพิ่มจานวน
เป็น 3 คน อยากให้คละกันหน่อย เช่น พี่น้องบ้านบางหมากชูเลข 1 พี่น้องจากวัดนิเวศฯ ชูเลข 2 และพี่น้อง
จากบัวหลวงก่อการครูชูเลข 3 ถ้าเป็นไปได้ให้จับ 1 2 3 แต่ถ้าไม่ได้อยากให้คละอย่างน้อย 2 เลขในกลุ่ม
เดียวกัน ...
แนะนาตัวแล้วตกลงกันว่าใครเป็นเบอร์ 1 2 3 ... เนื่องจากการมาครูปล่อยแสงของเรา เรื่องสาคัญคือ
ประสบการณ์ที่เราจะมาแบ่งปันกับเพื่อน เพราะเราไปขับเคลื่อนกัน มา 6 เดือนมีค่ามาก ผมอยากจะชวนให้
พวกเราใช้ทักษะกระบวนกรที่เราฝึกไปแล้ว อย่างน้อยเรื่องของการฟัง เอากลับมาปัดฝุ่นเสียหน่อย บางทีเรา
อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป 3 วันนี้น่าจะมีค่ามาก
เริ่มแรก รอบที่ 1 เบอร์ 1 จะเป็นคนเล่าเรื่องก่อน ขอให้เลือกเอาข้อ 7-12 ข้อใดข้อหนึ่งมาเล่าในเวลา
ประมาณ 3 นาที ส่วนเบอร์ 2 และ 3 ให้ฟังอย่างตั้งใจ ถ้ายังไม่จาเป็นอย่าเพิ่งแทรก ปล่อยให้เขาเล่าไปจนจบ
(... 3 นาที ...)
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ทักษะอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญในการแบ่งปันบทเรียนกัน คือเราจับประเด็นได้ไหม เบอร์ 1 เล่ามา 3 นาที
ให้เบอร์ 2 ทวน สรุปว่าที่เพื่อนเล่ามา 3 นาที คุณทวนให้ได้ภายใน 30 วินาที ลองเล่าให้ฟังว่าฉันจับประเด็นได้
ประมาณนี้ ส่วนเบอร์ 3 ใจเย็น ๆ รอก่อน ... (30 วินาที) ...
เวลาเราถอดบทเรียนกัน ยิ่งเราทวนได้กระชับเท่าไหร่ เวลาสนทนาจะยิ่งมากขึ้น ให้เบอร์ 3 ทวนเบอร์
1 ให้ได้ภายในประโยคเดียว คล้าย ๆ พาดหัวข่าว ... (30 วินาที) ...
มีเบอร์ 1 คนไหนอยากแชร์ไหมว่าที่เพื่อนคนไหนจับให้ค่อนข้างตรง
ผู้เข้าร่วมหญิง: เรื่องของการสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ผู้เข้าร่วมชาย: ประโยคเดียว ครูอังกฤษสอนพละ
ศุภวิชช์: อยากชวนให้เราใช้ทักษะฟังแล้วทวนไปเรื่อย ๆ ยิ่งเราฟังดีจะทวนได้สั้น พอตรงกันจะไปต่อได้ง่าย
ต่อไปเบอร์ 2 เป็นคนเล่าบ้าง 3 นาที เบอร์ 3 ทาหน้าที่ทวนให้ได้ภายใน 30 วินาที เบอร์ 1 สรุปให้ได้
ประโยคเดียว
(... 4 นาที ...)

ถามเจ้าของเรื่องเบอร์ 2 มีประโยคไหนที่รู้สึกว่าเพื่อนจับเราได้ชัดเจน
ผู้เข้าร่วมหญิง: โครงการก่อการครูข้อ 12 เป็นการเติมไฟเติมพลังให้กับครู
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูแสบกว่าเด็ก
ศุภวิชช์: รอบสุดท้าย เบอร์ 3 เล่าเรื่อง เบอร์ 1 เบอร์ 2 ตกลงกันเองว่า ใครอยากจะลองจับสั้น ๆ 1 ประโยค
หรือใครอยากจะทวน 30 วินาที ... แต่คนฟังทวนแล้วให้ถามต่อได้ว่าเข้าใจตรงไหม ถ้ามีเวลาเหลือ
(... 5 นาที ...)

รอบนี้คิดว่าไม่ต้องแบ่งปันเรื่องราวกับเพื่อน ขอให้เป็นประสบการณ์ของทั้ง 3 คน แต่อยากจะปิดช่วง
นี้ด้วยการถอดบทเรียนตัวเอง ผมไม่ซีเรียสว่าตอนเล่าเรื่องเล่าอะไร แต่อยากให้ทบทวนดูว่า จากการฝึกเมื่อครู่
สั้น ๆ ว่าการฟัง ทวน และถาม เราพบอะไรในกิจกรรมเมื่อสักครู่บ้าง ลองแบ่งปันกันในกลุ่มครับ
(... 3 นาที ...)
ขอฟังหน่อยว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมฟัง ทวน ถาม เมื่อสักครู่

ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้เรียนรู้ว่าเวลาเราฟังเพื่อน เราต้องฟังอย่างตั้งใจ และที่สาคัญเราต้องใช้ใจของเราฟัง สิ่งที่
เขาพูดออกมา ถ้าเราฟังอย่างตั้งใจมองหน้า มองสีหน้า บางครั้งเราต้องมีการใช้ภาษากาย มองแววตาเขา
บางทีเขาอาจจะพูดมาตอนที่เขาเครียด เราพยักหน้านิดหนึ่งเพื่อให้กาลังใจในการพูดต่อไป เขาจะได้ผ่อนคลาย
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บางทีเราถามเพิ่มเติมกลับไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง พอเราแบ่งปันประสบการณ์ของเราไป เหมือนเราได้ให้กาลังใจ
เขาอีกแบบหนึง่ ด้วย
ศุภวิชช์: ฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่สื่อสารไม่ได้ แต่อาจจะใช้ภาษากายเป็นหลัก เพื่อให้เขาสบายใจว่ามีคนฟังเขาอยู่
ผู้เข้าร่วมหญิง: จากกิจกรรมเพื่อครู่ เหมือนได้เข้าสู่อารมณ์ที่มาโมดูล 1 อีกครั้ง มาเจอพี่ 2 คนที่เป็นคนใต้ทั้ง
คู่ ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ตรงกัน ขนาดเราอยู่คนละภาค แต่พี่เขามีปัญหาเหมือนเรา ทาให้เราฟังแล้วสบาย
ใจว่า เราไม่ได้เจอปัญหานี้อยู่คนเดียว
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งที่ได้จากน้อง 2 คนที่พูดมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าหลายโมดูลที่เราไม่ได้มาร่วมกับเขา
สิ่ง ที่อยากได้มากคือเกม เกมสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ พอได้ฟังน้อง 2 คนนี้เรารู้สึกว่าเสียดายทาไมไม่จัดอีก
เพราะตัวเองต้องนาไปใช้ได้เยอะมากเลย ขนาดนั่งฟังยังรู้สึกว่าถ้าได้มาคงดีนะ น้อย ๆ เล็ก ๆ ที่เราสามารถฟัง
แล้วนากลับไปใช้ได้ ที่สาคัญคืออาจจะติดต่อกันว่า ทาอย่างไร สามารถต่อยอดได้
ศุภวิชช์: จากการได้ฟัง ทวน ถาม ทาให้เก็บเพชรเม็ดเล็ก ๆ ที่เราพลาดไปต่อจากเพื่อน คิดว่าบรรยากาศใน 3
วันอาจจะอยู่ในโทนนี้ คือไม่ได้นิ่งมาก เป็นปกติ แต่เวลาเราฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะสวนหรือถามเพิ่ม อาจจะจับ
ตัวเองไว้ก่อนนิดหนึ่งว่า ถ้าเพื่อนมีเวลาพอสมควร เขาจะปล่อยเพชรนั้นออกมาเอง เขาจะปล่อยความรู้สึกของ
เขาออกมาเอง ถ้าเรารอได้นานพอ ถ้าเขาพูดหมด แล้วเราอยากรู้เพิ่ม เราค่อยทวนสักนิดแล้วถามเพิ่ม อยากให้
เป็นข้อตกลงร่วมที่เราจะได้ใช้แลกเปลี่ยนกันเองด้วย และพรุ่งนี้จะมีพี่น้องคุณครูที่มาร่วมงาน คงจะมีลักษณะ
ของกิจกรรมแบบนี้กับเขาด้วย คือการคุยถอดบทเรียน อยากจะให้ใช้การฟัง ทวน ถาม แบบนี้ด้วย ขอบคุณ
ซึ่งกันและกันที่แลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้า
ขออนุญาตกลับไปคู่แรกที่เราจับคู่กับคนฝั่งตรงข้าม ...
ขอจบกิจกรรมด้วยคาถามนี้ครับ เมื่อคู่ได้ถอดบทเรียนจากการฟัง ทวน ถาม ว่าเราในฐานะผู้เรียนเรา
ได้ทดลองเรียนแล้วได้อะไรบ้าง อยากให้ทั้งสองคนแบ่งปันกันว่าในฐานะครู กิจกรรมเมื่อครู่ เราคิดว่าจะไป
ปรับใช้ในหน้างานจริงหรือชีวิตจริงได้อย่างไร หลังจากที่เราออกจากเวิร์กช็อปแล้ว
(... 2 นาที ...)
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ขอให้คู่ของเรายกมือถือสักคนหนึ่ง ถือว่าเราได้มาเจอเพื่อนใหม่ แล้วมารียูเนี่ยนกับเพื่อนเก่า เซลฟี่คู่
กันสักหน่อย
(... 1 นาที ...)

Circles of Changes
สิทธิชัย: ผมคิดว่าในช่วงแรกที่เราคุยกัน เหมือนกับเราไม่ได้เจอกันมานาน แล้วเรามีหัวข้อพูดคุยกันเยอะเลย
พอเราได้คุยกันแล้ว เหมือนเราได้เล่าเรื่องราวบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของเรา เวลาที่เราได้เล่าอะไร
บางอย่างที่ผ่านมา เราไม่ได้แค่เล่าให้เพื่อนฟัง แต่เหมือนกับการเล่าให้ตัวเองฟังด้วย ประสบการณ์บางอย่าง
บางทีก็ผ่านไปแบบเราหลงลืม เวลาเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน บางทีก็ผ่านไปวัน ๆ ไม่ได้เอาเรื่องอะไรกลับมาคิด
เท่าไหร่ แต่พอวันหนึ่งเราเอาคาถามเหล่านี้มาคุยกันอีกรอบ แล้วเล่าให้เพื่อนฟัง เหมือนกับการที่เราได้กลับไป
อยู่ตรงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วได้เห็นตัวเอง ได้เห็นอารมณ์ตัวเอง ได้เห็นภาพตัวเองในวันเก่า ๆ อีกครั้ง ผมเลย
คิดว่าการสะท้อนมีความหมายตรงนี้ ทาให้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว กลับมาสร้างความหมายให้เราได้ และเรียนรู้
บางอย่างจากสิ่งที่ผ่านไปด้วย
กิจกรรมถัดจากนี้อยากจะลองลงลึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่พวกเราเป็นคุณครูก่อนที่จะเข้าโมดูล
1 ที่นครปฐม จนถึงกระทั่งปัจจุบัน มีอะไรเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับชีวิต ขอให้พวกเราไปหยิบบกระ
ดาษกับดินสอคนละ 1 ชุด แล้วหาที่ว่างเหมาะ ๆ ในห้อง ...
อยากให้ทุกคนยืนขึ้น ลองเดินไปยังจุดต่าง ๆ ในห้องที่ไหนก็ได้ที่เราไม่ได้เจาะจง แต่เดินแบบสุ่มช้า ๆ
สัก 1 นาที ไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะเดินไปเจอใคร ปล่อยให้ตัวเองเดินในห้องนี้ไปยังจุดต่าง ๆ ...
วันนี้เราอาจจะมากับเพื่อนเป็นกลุ่ม แต่อยากให้เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริง ๆ สักที ...
อยากให้หยุดนิ่งก่อน สารวจไปรอบ ๆ ตัวเราว่า พอจะมีพื้นที่ในการอยู่คนเดียวที่เป็นสมาธิ โดยที่ยังไม่
ต้องคุยกับใครจะได้ไหม ... อยากให้เรานั่งลง กิจกรรมนี้เราต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองนิดหนึ่ง อาจจะไม่ได้คุยกับ
คนอืน่ อยากให้เราลองย้อนกลับไปจากวันที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก ๆ ขอให้ทุกคนหลับตาลงช้า ๆ หลับ
ไปในวันที่พวกเราได้เข้ามาร่วมก่อการครู โมดูล 1 เราได้เดินทางมาจากโรงเรียนและไปนครปฐม ร่วมกิจกรรม
ที่ชื่อว่า ครูคือมนุษย์ ได้เจอเพื่อน ๆ เจอวิทยากร การเรียนรู้ในวันนี้พาให้เราได้รู้จักตัวเอง เข้าใจความแตกต่าง
ของผู้คนที่อยู่รอบข้าง ให้เราฟังกันมากขึ้น ให้เรารู้จักระบบโครงสร้างที่กดทับเราอยู่
จากวันนั้นเรากลับมาที่โรงเรียน กลับมาสู่ห้องเรียนของเรา บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย
บางอย่างอาจจะยังเหมือนเดิม ความสัมพันธ์บางอย่างของเรากับเพื่อน ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจจะ
เหมือนเดิม สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันเหล่านั้น ดาเนินมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงวันที่เราเลือกที่จะเข้าอบรมใน
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โมดูล 2 กิจกรรมที่เราสนใจจะเรียน เราได้กลับมาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง เรายังจดจาเนื้อหาที่เราได้เรียนได้บ้าง
ไหม
จากนั้นเรากลับไปทางานต่อที่โรงเรียน กิจกรรมบางอย่างก็ถูกนาออกมาปรับใช้ กิจกรรมบางอย่าง
ก็ไม่พอที่จะใช้ แล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งในโมดูล 3 เจอทั้งเพื่อน ๆ กลุ่มเดิมที่เรารู้จัก ได้ทางานกับคนใหม่ ๆ
ที่เราไม่เคยทางานกับเขามาก่อน ออกแบบการสอนด้วยกัน และลองเอาไปใช้
เวลาผ่านไปอีกเกือบครึ่งปีที่เราไม่ได้เจอกัน มีประเด็นต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ชีวิตเรา
ก็ยังอยู่ในสายธารแห่งการเรียนการสอนในโรงเรียน บางอย่างที่เราทาเกิดผล บางอย่างขึ้นกับตัวเราและคนอื่น
สุดท้ายวันนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่
อยากให้ทุกคนลืมตาขึ้นช้า ๆ คิดว่า ช่วยทาให้ตะกอนบางอย่างที่เราไม่ได้เจอกันมานานกลับขึ้นมา
เห็นถามอีกครั้งว่าเราได้ทาอะไรลงไปบ้าง แต่เพื่อช่วยให้สิ่งที่ ฟุ้งขึ้นมามีความหมายมากขึ้น ได้รับการคิด
ตกตะกอนมากขึ้ น จะมี เ ครื่ อ งมื อ ให้ คุ ณ ครู ล องท างานกั บ ตั ว เองดู เป็ น วงกลมสามวงที่ ชื่ อ ว่ า Circles of
Changes ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของตัวเราส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยกับ
คนรอบข้าง และสังคมที่เราอยู่ อยากให้เราลองใช้กระดาษ A4 วาดวงกลมลงไปก่อน 3 วงซ้อนกัน
วงกลมที่ อยู่ตรงกลางคือ ตัวเรา หลังจากที่ได้ลองทบทวนสิ่งที่ผ่านมาตลอดปีนี้ ว่าตัวเรามีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้ การกระทาบางอย่าง ความคิดบางอย่าง มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
อาจจะเกิดจากก่อการครูหรือไม่ก็ได้
วงกลมชั้นที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของตัวเรา ส่งผลต่อคนรอบข้างของเราอย่างไร มีอะไรที่เราเริ่มทาใหม่
หรือสิ่งที่เราเปลี่ยนไป ไปกระทบกับคนอื่นบ้าง ไม่จาเป็นต้องเป็นเฉพาะนักเรียน กับคนในครอบครัว กับเพื่อน
กับญาติสนิทมิตรสหาย มีอะไรบางอย่างที่เราได้ทาหรือส่งผลกระทบกับคนอื่นบ้าง
วงกลมที่ 3 เราได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกับห้องเรียนกับโรงเรียนของเราบ้าง ไม่มากก็น้อย
ที่เกิดจากการกระทาบางอย่างของเรา การลงมือทาบางอย่างของเรา มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ขอให้พื้นที่ว่างนอกวงกลมทั้งหมด เป็นเรื่องของชุมชนและสังคม ตัวเราเองอาจจะไม่ตระหนักก็ได้ว่า
สิ่งที่เราทาเกิดอะไรกับชุมชนและสังคมรอบข้างบ้าง แต่จริง ๆ แล้วมีนะครับ อยากให้เราลองนึกให้ดี ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งที่เราโพสต์ลงไปใน เฟซบุ๊ก สิ่งที่เราพูดคุยกับนักเรียน สิ่งที่เราทาบางอย่าง อาจจะมีแรงกระเพื่อม
บางอย่างเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมเหมือนกัน เราสามารถคิดเข้าข้างตัวเองได้ว่า สิ่งที่เราทาบางอย่างนั้นน่าจะ
เป็นผลอะไร
อยากจะขอให้ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 10 นาที ในการได้เขียนบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเรา ใครอยากจะวาดรูปก็ได้ อยากจะทาเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ สิ่งสาคัญคือการตกตะกอน การสะท้อนกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงอะไร ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ห้องเรียนของเรา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และชุมชนสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
(แต่ละคนเขียน Circle of Changes ของตัวเอง - 10 นาที)
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อยากให้เราจัดกลุ่มกับเพื่อน ๆ 3 คน แนะนาตัวแล้วแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของเรากับเพื่อน
ๆ ส่วนผู้ฟัง อยู่กับเพื่อนแล้วรับฟังเรื่องที่เพื่อนเล่า ให้โอกาสเพื่อนได้สะท้อนตัวเองด้วย
(จับกลุ่ม 3 คน แบ่งปัน Circle of Changes ของตัวเองกับเพื่อน - 7 นาที)

ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะได้ฟังเรื่องราวจากเพื่อน ๆ ที่อยู่ในวงเดียวกันไม่มากก็น้อย อาจจะมีเวลา
ไม่เยอะ แต่น่าจะได้มีโอกาสได้พูดทุกคนแล้ว ผมจะขอไปต่ออีกนิดเดียว จริง ๆ หลายคนน่าจะรู้สึกตรงกันว่า
ชีวิตของครูไม่ได้มีแค่โรงเรียน แต่นโยบายทางการศึกษาเวลาเขาสั่งการลงมา หรือให้ทาอะไร จะมีภาพเดียวกัน
เลยว่า คุณครูทุกคนอาจจะต้องปฏิบัติหรือกระทาการบางอย่างเหมือนกัน แต่ความเป็นจริงแล้ว ในชีวิตเรามี
เรื่องอื่น ๆ อีกมาก มีงานวิจัยหลายชิ้นของต่างประเทศ เขาศึกษาและค้นพบว่า ชีวิตครูที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือ
การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เทคนิควิธีการสอน แต่คือเรื่องของความเป็นตัวตนของ
คุณครู เรื่องที่บ้านของคุณครู ชีวิตที่บ้าน ชีวิตที่ทางาน และนโยบายทางการศึกษาที่ทาให้คุณครูเป็นอย่างที่
ตัวเองเป็นที่อยู่ในห้อง แต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่นั้นครับ แต่กลายเป็นว่า งานของครูไม่ได้เป็นแค่งานสอน จาก
การสรุปของการวิจัย ไม่ว่าครูจะกระทาการใด ๆ ในห้อง จะมากจะน้อย ล้วนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเสมอ
อย่างน้อย ๆ ก็กับชีวิตของเด็กที่เราอยู่ด้วย ตอนที่เขาสอนในห้อง ไม่มากก็น้อย เด็กกลับไปจะได้รับอิทธิพล
จากพวกเราเสมอ การสอนเลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่งาน แต่เป็นโอกาสที่เราจะใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
เพราะอยู่ในมือของเราแล้วว่า เราอยากจะให้การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน อยากให้เกิดอะไรขึ้น แม้เพียง
จุดเล็ก ๆ แต่ถ้าเชื่อมต่อถึงกัน ก็สามารถขยายวงได้เช่นกัน
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เลยอยากจะใช้เวลา 2-3 นาทีสุดท้าย ฟังจากกลุ่มย่อย ๆ เราอาจจะยกมือแล้วเล่าเรื่องของเพื่อนที่เรา
ฟังในกลุ่มก็ได้ที่เรารู้สึกประทับใจมาก หรือใครอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเล่าเรื่องเพื่อน
ขออนุญาตเขานิดหนึง่ ว่าเล่าได้ไหม อยากให้แบ่งปันพวกเราคนอื่น ๆ ได้ยินฟังด้วย

ผู้เข้าร่วมหญิง: ยอมรับว่าก่อการครูทาให้ครูเปลี่ยนไปเยอะมาก จากคนที่เป๊ะทุกเรื่อง เช่น ออกคาสั่ง เป็นผู้สั่ง
การ เป็นคนเสียงดัง ทุกอย่างต้องเป๊ะ ในโรงเรียนก้าวเข้ามา เด็กต้องพูด แม้แต่ผู้ปกครองก็ยังพูดว่า ครูเจี๊ยบที่
เสียงดุ ๆ เสียงก็ดัง ย้ายไปโรงเรียนไหนต้องมีตาแหน่งพิเศษ เจ้าแม่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผอ. ไม่สน ถ้า
ไม่ถูกใจ ตบโต๊ะใส่ นี่คือความจริง แต่พอมาที่นี่ กลับไปสิ่งหนึ่งที่ทาให้ครูน้องทาให้ครูเจี๊ยบหลุด คือพลังรัก ฟัง
น้อง 22 คน ทุกคนเล่าเรื่องด้วยน้าตา ท่านคิดสิว่าครูอายุขนาดนี้ ครูยังร้องให้ ฟังเรื่องน้อง ๆ แต่ละคนเล่ามา
แล้วครูมาจับประเด็นได้ว่า ขนาดคนโตพูดเป็นยังร้องไห้ขนาดนี้ แล้วกับเด็กเล็ก ๆ ที่พูดไม่เป็น เช่น เด็ก ป.1
ป.2 ที่เขาจะต้องมาเจอคุณครูดุ แล้วเขาพูดออกมาไม่ได้ เขาจะมีบาดแผลลึกในใจแค่ไหน นี่เป็นจุดที่ครูเลิก
ออกคาสั่ง แต่ครูยังตีกรอบอยู่ ครูอยากได้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่ง ครูก็ยังแอบคิดขึ้นมาแล้วตีกรอบไว้ สิ่งหนึ่งที่เกิด
กับครู คือครูมองเด็กลึกขึ้น แล้วครูก็ได้คาตอบที่ว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างในตัวเองแน่นอน แต่เราต้องมอง
ให้เจอในตัวเขา
ขอยกตัวอย่าง นิทรรศการที่ครูจะโชว์ เด็กส่งผลงานประกวดชิงรางวัล กระดาษแผ่นใหญ่ ๆ เขา
สามารถวาดระบายสี แต่เขาไม่ได้วาดเองทีเดียว ครูวาดในกระดาษแผ่นอื่น แล้วให้เขาวาดเลี ยนแบบและ
ระบายสีเอง แล้วครูเอาไปส่งประกวด ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้าง
ครูยอมรับว่าโครงการนี้ทาให้ครูดีขึ้น ครูมีคุณพ่ออายุ 78 ปี เวลาคุณพ่อทาอะไรครูก็จะดุว่า ไม่ต้องทา
เลย ทาทาไม แต่ตอนนี้ครูเปลี่ยนไป ครูพูดกับพ่อดีขึ้น เรื่องไหนไม่พอใจครูจะเดินหนีแล้วมอง ๆ เสีย จุดสาคัญ
คือสุขภาพจิตตัวเอง ตอนที่มาครั้งแรกไม่ใช่อย่างนี้ แต่ตอนนีค้ รูเฟิร์มมากขึ้น
ผู้เข้าร่วมหญิง: จะเล่าเรื่องของเพื่อนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับตัวเรา คือสมัยก่อนเป็นคนที่ขี้เกรงใจ เวลา
โดนงาน จะโดนหลาย ๆ อย่าง เมื่อก่อนเป็นหัวหน้าวิชาการ ได้รับตาแหน่งโดยไม่ได้ตั้งตัว อาศัยช่วยงาน ๆ จน
คุณครูเขาเกษียณ เลยต้องเป็นตัวเราที่รับงานมา แล้วโคกับผู้อานวยการคนเก่าซึ่งใช้งานเราง่าย เราไม่ใช่คนเก่ง
วิชาการเลย อาศัยทางานแล้วส่งเขตตามระบบทันเวลา แต่ถ้าให้เราไปสั่งคนอื่นเราสั่งไม่ได้ เพราะตัวเรายังเป็น
ผู้นาที่สั่งการใครไม่ได้ ไม่มีอานาจพอ เลยอาศัยทาเองแล้วส่ง อย่างฟังเรื่องของน้องรู้เลยว่า น้องก็เป็นครู
วิชาการ พอเราค่ะครับ ๆ งานทุกอย่างจะตกที่เราหมดเลย เป็นว่าเรารับงานทุกอย่างไปแล้วเคลียร์ออกไม่หมด
ความผิดพลาดอยู่ที่ตัวเรา พอมาโครงการนี้น้องกล้ากลับไปต่อรองกล้าบอกว่า ขอทางานในส่วนของการสอน
พอสอนแล้วน้องมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้จะเป็นวิชาศิลปะที่ 1 สัปดาห์จะมีคาบเดียว แล้วเวลาเด็กเล็ก ๆ บอก
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ว่า จะให้เรียนกับครูไหม เมื่อสัปดาห์นี้ครูไปอบรมวิชาการ จะไม่ได้สอน กลายเป็นครึ่งเดือนที่เด็กไม่เจอ น้อง
เขามากิจกรรมนี้แล้วทาให้กล้าพูด กลับไปสอนมากขึ้น เด็กมีความสุข เรามีความสุข ห้องเรียนก็มีความสุข เป็น
เรื่องของน้องที่ใกล้เคียงกับตัวเรา ตอนนี้เราลาออกจากวิชาการแล้ว มาบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
โรงเรียน น่าจะหนักขึ้นกว่าเดิม แต่ดีตรงที่ไม่เป็นหัววิชาการ มาทางานอื่นที่เหมาะกับเรามากกว่า
สิทธิชัย: จะเห็นว่าจังหวะชีวิตมีโอกาสทาบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอ ครูเลือกสิ่งที่สาคัญ
ที่ สุ ด ของเราในโรงเรี ย นคื อ เรื่ อ งอะไร แล้ ว เลื อ กท าสิ่ ง นั้ น เรื่ อ งทุ ก เรื่ อ งน่ า แบ่ ง กั น หมดเลยนะครั บ
การเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้
ผู้เข้าร่วมหญิง: เราอายุ 50 กว่า แต่น้องอายุ 20 กว่า มีความแตกต่าง แต่ น้องคนนี้มีความประทับใจว่า เป็น
เด็กรุ่นใหม่ที่เปิดใจได้ดีมาก ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มา จนถึงวันนี้เราจะเจอกันทุกโมดูล แสดงว่าเขาก็เหมือน
เรา แต่พอได้คุยกับน้อง จะมีอะไรคล้าย ๆ กับครูที่โรงเรียนหนึ่งคน แต่เราอายุป่านนี้ เราจะขอฝากว่า ขอ
เด็กไทยที่เป็นอย่างนี้ ที่ต้องการให้ประเทศชาติเจริญ อย่างน้อยการเปิดใจตัวเอง แล้วที่สาคัญคือน้องเขาได้มี
การเปิดใจกับครอบครัว กับพ่อกับแม่ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้นั่งคุยกับแม่ก็ไม่พูด เลยประทับใจว่าน้องเขาอายุ
ยังน้อย แต่เปิดใจ ทาสิ่งต่าง ๆ กับเด็ก รู้จักฟังคนอื่น และข้อสาคัญคือกตัญญู รักคนที่บ้าน นี่คือสิ่งที่คนเป็นครู
ต้องการ
สิทธิชัย: ผมคิดว่าในกลุ่ม 3 คนของพวกเรา อย่างน้อย ๆ เราได้ทบทวนตัวเองในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้เล่า
เรื่องราวบางอย่างที่เราไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเพื่อนเราได้ฟัง เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากกลุ่ม
คนอืน่ ด้วย ขอให้ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่อยู่ในกลุ่มย่อยของเราที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ
พักเบรก
10.42-11.00 น.
ศุภวิชช์: สิ้นเสียงระฆัง เราจะกลับมาอยู่ในกลุ่ม 3 คนที่ทากิจกรรมฟัง ทวน ถามกัน ... ชักภาพเซลฟี่กลุ่มของ
เราร่วมกันหน่อย ... ขอให้กลุ่มของเรารวมกับกลุ่มข้าง ๆ เป็น 6 คน แล้วแนะนาตัวกัน ... (3 นาที) ...
สิ ท ธิ ชั ย : จะมี อี ก โจทย์ ห นึ่ ง ที่ อ ยากให้ เ ราช่ ว ยกั น คิ ด ช่ ว ยกั น ท าต่ อ โครงการเรายั ง ไม่ จ บเพี ย งเท่ า นี้ ยั ง มี
การขับเคลื่อนต่อไปอีก 4-5 ปีข้างหน้า ซึ่งพวกเราจะได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมกระบวนการนี้ไปด้วยกัน
สิ่งที่เราหวังไว้ สิ่งที่เราคุยกันก่อนที่เราจะไปพักเบรกเช้า จะพูดถึงประโยชน์ที่จะชวนทางานก่อน
อย่างที่เราคุยกันในช่วงเช้าว่า บทบาทของเราไม่ใช่เพียงเรื่องของการสอน โดยธรรมชาติแล้ว ครูสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้ว จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม สมมุติเราตั้งใจ ว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเราอยากจะทา
บางอย่างเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างแม้ในจุดเล็ก ๆ หรือมุมเล็ก ๆ ที่เราพอทาได้
อยากให้ชวนกันคุยใน 6 คนว่า มีปัจจัยเอื้ออะไรบ้างที่ทาให้เราทาเรื่องนั้นได้จริง ๆ ในโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งคือ
มีอุปสรรคหรือมีข้อจากัดอะไรบ้าง ที่ทาให้เราไม่สามารถจะทาการเปลี่ยนแปลงได้เต็มที่
สาหรับวิธีการคุย แต่ละกลุ่มจะได้กระดาษฟลิปชาร์ท 1 แผ่น อยากให้เราวาดตรงกลางเป็นวงกลม
ก่อน ว่าเป้าหมายคือเราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนโรงเรียน ฯลฯ อยู่ตรงกลาง
แล้วรอบ ๆ พื้นที่ของกระดาษ ให้เราแต่ละคนถือปากกาคนละด้าม ไม่ต้องบอกให้เพื่อนคนหนึ่งเขียน ไม่ต้องคุย
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กันมาก เราเอาของเราเขียนของตัวเองเข้าสู่จุดศูนย์กลาง โดยทาสัญลักษณ์ ถ้าเราคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ทาเครื่องหมายเป็นดอกไม้ อะไรเป็นอุปสรรคสิ่งกีดขวางหรือแรงเสียดทาน
บางอย่าง วาดเป็นก้อนหินไว้ ในฟลิปชาร์ทจะมีดอกไม้และก้อนหินของเรา เขียนจากมุมของเราเข้าไปสู่จุด
ศูนย์กลางของกระดาษ พอเขียนเสร็จแล้วเราค่อยมาคุยกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง อยากให้ทุกเสียงได้มีโอกาสเขียน
ลงมาก่อน เพราะบางทีคุยกันไม่ทัน เขียนของเราลงไปเลย เขียนได้หลาย ๆ ข้อ เขียนให้เยอะที่สุด แล้วช่วง
สุดท้ายค่อยมาแบ่งปันในวงใหญ่กัน
(แต่ละคนเขียนปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากทา - 15 นาที)
กลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้ว เล่าให้เพื่อนฟังนิดหนึ่งว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้าง
(... 5 นาที ...)

ขอให้กลุ่มคุยกันว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ อุปสรรคที่สาคัญที่สุดที่ทาให้
เราทาไม่ได้คือเรื่องอะไร
(... 2 นาที ...)
เข้าใจว่าเราน่าจะได้แลกเปลี่ยนกันประมาณหนึ่ง ไม่หมดไม่เป็นไร แต่น่าจะมีประเด็นบางอย่างชัดเจน
ขึ้นในแต่ละกลุ่ม ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยเอื้อให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ และอะไรที่เป็นอุปสรรค เนื่องจาก
เป็นรอบสุดท้ายผมจะขออนุญาตจิ้มไมค์ แต่อยากจะขออาสาสมัครก่อนว่า ในกลุ่มของเรามีเรื่องอะไรบ้างที่
อยากพูดให้เพื่อนฟัง
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ในกลุ่มเราสรุปกันได้ว่า สิ่งที่จะเป็นดอกไม้ของเราคือตัวของเราเอง โดยการทางานจะดีหรือไม่
ดี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือในทางที่แย่ลง อยู่ที่ตัวเรา เราตื่นขึ้นมาทุกวัน เราจะต้องสร้างกาลังใจ
ให้ตัวเองและถามตัวเองว่า วันนี้เรามีเป้าหมายอะไร เพราะเราไปถึงที่โรงเรียน บางครั้งเป้าหมายของเราเปลี่ยน
เราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเราอีกว่า เปลี่ยนไปเพราะอะไร ทาให้เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรในห้องเรียนของเราได้บ้าง
เราต้องหาเวลา ดึงตัวเองกลับมาให้อยู่กับภาระงานจริง ๆ ของเรา ซึ่งเราทุกคนรู้ดีว่า ภาระงานของการเป็นครู
คือการสอน ซึ่งเราไม่ได้สอนเฉพาะหนังสือ เราจะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นั่นคือสิ่งที่เป็น
เป้าหมายสูงสุดในการสอน แล้วเราก็พบว่าในการทางานของเรา จะมีก้อนหินเข้ามาทุกวัน ในกลุ่มเราพบว่า
ก้อนหินที่เข้ามามากคือภาระงานนอก ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ประเมินโรงเรียนสุขภาพ ประเมินนู่นประเมิน
นี่ ทุกหน่วยงานต้องการเอกสารจากเรา ดึงเวลาที่เราควรจะใช้กับเด็กไปมาก แต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะ
แก้ไขโดยระบบได้ แต่เราสามารถจะปรับที่ตัวเราเพื่อให้เกิดดอกไม้ขึ้นในห้องเรียนของเราให้มากที่สุด
สิทธิชัย: ผมคิดว่าเป็นประเด็นร่วม หลาย ๆ กลุ่มน่าจะพูดประเด็นนี้ในกลุ่มย่อย
ผู้เข้าร่วมชาย: ห้องเรียนที่อยากจะเปลี่ยน อยากจะเป็นห้องเรียนที่มีความสุข ดอกไม้คือ ครูต้องเป็นเพื่อน
ไม่ใช่ครูเป็นครู พอครูเป็นเพื่อนกับเด็ก ระยะห่างของครูกับเด็กจะอยู่ใกล้กันมากขึ้น เด็กจะกล้ามีปฏิกิริยากับ
เรามากขึ้น กล้าคิดกล้าตอบกับเรามากขึ้น ส่วนก้อนหิน สิ่งที่จะทาให้ห้องเรียนไม่มีความสุข คืออัตตาของ
คุณครู ถ้าเราคิดว่าเราเป็นครู นักเรียนคือศิษย์ เด็กก็จะไม่กล้าตอบเพราะกลัว
ผู้เข้าร่วมชาย: การเปลี่ยนแปลงให้ห้องเรียนมีความสุข ต้องเริ่มต้นจากตัวคุณครูก่อน ถ้าในห้องเรียน คุณครู
เหมือนผู้ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ แต่ในบางครั้งเด็ก ๆ อาจจะไม่ใช่เวลาที่เขาต้องเรียน บางทีเขา
มีเรื่องคับข้องใจทางบ้าน มีปัญหา เขาอยากให้คุณครูเป็นผู้ให้ทางออกเขา สิ่งไหนที่เราให้เขาได้ เราก็ให้ไป
ไม่ใช่จะให้ความรู้อย่างเดียว ต้องให้ทั้งความรักและความอบอุ่นกับเด็กในสิ่งที่เขาขาดไป ในกลุ่มของผมมีหลาย
ท่านที่มาจากโรงเรียนขยายโอกาส เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่น พ่อแม่หย่าร้าง จุดอ่อนที่ทาให้ส่งผลในการ
พัฒนา คือตัวผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ว่าการศึกษาจะเปลี่ยนไปทางไหน บางครั้งเป็นเรื่องฐานะทาง
เศรษฐกิจด้วย ฐานะยากจน มีผลกระทบต่อการศึกษา
สิทธิชัย: สิ่งที่เราเขียนมาคิดว่าเป็นประเด็นสาคัญที่เราทางานในห้องเรียน แต่ ไม่ได้ถูกเล่า ถูกพูดคุยกันบ่อย
มากนัก ผมคิดว่าหลายคนหลายกลุ่มพูดตรงกันว่า ถ้าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน เหมือน
พวกเราที่อยู่ในห้องไม่ได้คาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ หรือคาดหวังว่าตัวเราจะสามารถขับเคลื่อน
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โรงเรียนได้ขนาดนั้น เราคิดว่าเราจะเริ่มจากตัวเราก่ อน เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการทางานกับเด็ก เปลี่ยนวิธี
การพูด เปลี่ยนวิธีการสอนบางอย่าง แม้เพียงเล็กน้อย แต่มีประเด็นว่า นักการศึกษาหลายคนตั้งคาถามเรื่องนี้
เหมือนกันว่า เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้จริงไหมด้วยวิธีการอะไร ต้องบอกว่าการศึกษาจะตามหลังเรื่อง
อื่นเสมอ เรื่องอื่นเปลี่ยนไปนานแล้ว แต่การศึกษายังไม่เปลี่ยน จะมีการวนลูปตลอด
จากการวิจัยจะพบข้อสรุปหนึ่งที่น่าสนใจ จากงานวิชาหลายชิ้นนักวิชาการหลายคนได้ข้อสรุปเดียวกัน
ว่า การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไม่ส ามารถเกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายแล้วสั่งการลงไป ทุกประเทศมี
เหตุการณ์แบบเดียวกันหมดว่า นโยบายที่เกิดจากคนกลุ่มน้อย ๆ แล้วพอสู่การปฏิบัติ จะมีความคลาดเคลื่อน
มีการตีความหรือการกระทาใด ๆ ที่ทาให้ความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ เกิดขึ้น ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จริง
แต่เขากลับพบว่าการเปลี่ ยนแปลงจริง ๆ เกิดจากการทางานของปัจเจกบุคคลหรือครูแต่ละคนมากกว่า
ความหมายคือ เขาพบข้อเท็จจริงบางอย่างว่า ถ้าครูแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนแปลง เริ่มทาบางอย่างที่เปลี่ยนไป แล้ว
ส่งเสียง แล้วเชื่อมกัน สิ่งนี้จะทาให้ระบบการศึกษาในภาพใหญ่เริ่มตระหนักและขยับตามด้วย
นี่เป็นสิ่งที่มีนักวิชาการได้ค้นพบ ซึ่งผมคิดว่าตรงกับสิ่งที่พวกเราคุยกันไว้เมื่อสักครู่พอดี จึงอยากให้
พวกเรามั่นใจว่า แม้เราจะไม่สามารถทาอะไรใหญ่โตไปมากกว่าห้องเรียนของเรา หรือเด็ก 2-3 คนที่เราดูแลอยู่
แต่เชื่อว่าถ้าเราเริ่มทา แม้เพียงเล็กน้อยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าระบบในตอนนี้จะเป็นอย่างไร
ก็ตาม ขอบคุณทุกท่านมาก ๆ สาหรับช่วงเช้า
ศุภวิชช์: ขอบคุณสาหรับการแลกเปลี่ยนเมื่อเช้า คิดว่าเป็นพื้นฐานที่เราได้มาแลกเปลี่ยนกัน อยากจะเล่าเรื่อง
การใช้เวลา หลังจากช่วงเช้าเป็นการอัพเดทชีวิตและถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลง หลังจากกินข้าว ในช่วงบ่าย
จะขอคุยต่ออีก 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมการเรื่องพรุ่งนี้ คือการเตรียมการเวทีปล่อยแสง หลัง 14 น. แยกย้าย ไป
เตรียมนิทรรศการได้เลย แต่ จะขอทะเบียน 2 ทีมคือ ทีม Ed talk กับทีมเวิร์กช็อป ทีมเวิร์กช็อปให้ไปที่ห้อง
เวิร์กช็อปของตัวเองเลย เพื่อเตรียมสถานที่และนัดแนะกระบวนการกัน ทีม Ed talk ไปเจอกันที่เวทีกลาง ตรง
โถงกลางชั้นล่าง ส่วนท่านอื่นเตรียมนิทรรศการไป
สิทธิชัย: ที่เราคุยทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้เรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เราทาในชั้นเรียนของเรา กับเด็ก ๆ
ของเรา สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได้ แต่มีเงื่อนไขอยู่คือการที่เราต้องเชื่อมโยงกัน ต้องมีเครือข่าย
ต้องส่งเสียง ต้องบอกต่อว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ เครือข่ายเหล่านี้จะช่วยทาให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เป็นความจริงขึ้นมาได้ คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ เราพยายามสร้างเครือข่ายหรือพื้นที่บางอย่างเพื่อให้พวกเรา
คนทางานได้มาเจอกัน มาทางานร่วมกัน มาขับเคลื่อนร่วมกัน จะขอเชิญคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ อ.อนุชาติ พวงสาลี เล่าให้พวกเราฟังว่า แพลตฟอร์ม เครือข่ายที่ว่านี้ทางานกันอย่างไร และจะ
เชิญทุกคนเข้ามาได้อย่างไรบ้าง
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อนุชาติ: เนื่องจากนี่เป็นโมดูลสุดท้ายที่จะเจอกันในโครงการบัวหลวงก่อการครู เข้าใจว่าเพื่อนครูทั้งหมดคงจะ
อยู่ ใ นโครงการโรงเรี ย นประชารั ฐ ซึ่ ง ต้ อ งท างานต่ อ เนื่ อ งกั น ไป ผมจึ ง อยากจะถื อ โอกาสเล่ า ให้ ฟั ง ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่ กาลั งจะเกิดขึ้นกั บ ระบบการศึกษาบ้า นเราอยู่ ไม่น้อย และทางคณะฯ ก่อการครูและ
เครือข่ายพันธมิตรที่พวกเราทางานกันมา จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วย
ภาพรวมคือ ตอนนี้หลายส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษา ตั้งแต่แผนการศึกษาชาติลงมา
ออกมาในโทนเดี ย วกั น ทั้ ง หมดแล้ ว รวมถึ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา มี อ.วรากรณ์
สามโกเศศ เป็นประธาน กาลังทาข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล เข้าใจว่าเสนอเข้าไปแล้ว มีสภาพัฒน์เป็น
เลขา คงจะมีข้อเสนอที่สาคัญ อย่างหนึ่งซึ่งจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่สานักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัว
ขับเคลื่อน และขณะนี้คิดว่า อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะชัด เหลือรายละเอียดที่ต้องปรุงแต่งพอสมควร ที่เรา
เรี ย กว่ า เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นการศึ ก ษาที่ เ ป็ น อยู่ ใ นระบบปั จ จุ บั น ให้ ไ ปสู่ สิ่ ง ที่ เ ราเรี ย กว่ า การศึ ก ษา
ฐานสมรรถนะ
เลยจะขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ เล่าให้ท่านอาจารย์ฟังสองเรื่องว่า มันคืออะไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ
อาจารย์ คุณครู และ ผอ. ประเด็นคือในปี 2565 ตามที่กระทรวงการศึกษากาหนดเป้าหมายไว้ ว่ากระทรวงจะ
เปลี่ยนหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะ ซึ่งจะเปลี่ยนแบบพลิกโฉมพอสมควร แต่ผมเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนใด ๆ
จะต้องใช้เวลาพอสมควร แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมจะเกิดความโกลาหล ความขัดข้องหมองใจ สิ่งที่พวก
เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วย จะเกิดอุปสรรคหน้างานมากมาย เตรียมตัวเผเชิญในอีก 2-3 ปีข้างหน้าว่า คุณครู และ
ผอ.ทุกคนจะต้องเจอเรื่องนี้แน่ ๆ ทาใจไว้เลย อย่าไปเป็นทุกข์จนเกินไป เพราะจะหมดพลังไปเสียก่อน ตั้งแต่ยัง
ไม่เริ่มงาน แต่ถ้าถอยกลับมา สิ่งที่พูดว่าทาไมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการศึกษาในระบบปัจจุบันไปสู่การศึกษา
สมรรถนะ คือหลายคนมีความเข้าใจตรงกันแล้วว่า การจัดการศึกษา หรือระบบการศึกษา หรือหลักสูตร 51
อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์กับผู้เรียนในยุคปัจจุบันแล้ว ไม่ตอบโจทย์กับการพัฒนาเด็กน้อยของเรา ที่จะเติบโตไป
เผชิญโลกในอนาคต เพราะเราเอาวิชาเป็นตัวตั้ง อาจารย์ก็เจออยู่ว่า อาจารย์ต้องเตรียมเนื้อหาเยอะมาก
เตรียมตารางสอนแน่นมาก สอนหนักมาก ทั้งที่จริง ๆ แล้ว หลักสูตรจานวนไม่น้อย เนื้อหาจานวนไม่น้อย ไม่ได้
ถูกใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง สิ่งที่กาลังพูดถึงคือ เขาเลยเปลี่ยนใหม่ว่า เป้าหมายแทนที่จะเป็นตัวการศึกษา
แบบเดิม ที่มี เนื้อหาเป็นตั วตั้ ง ที่ เราเรียกว่า เป็ น Standard-Based ทุกคนจะต้องเรี ยนให้ เข้ าสู่ม าตรฐาน
เดียวกันหมด ไปสู่สิ่งที่เราเอาเป้าหมายของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ที่เขาเรียกว่าสมรรถนะ ซึ่งคาว่าสมรรถนะในที่นี้
ถ้าเอาในทางเทคนิคจริง ๆ จะประกอบไปด้วย 3 เรื่องคือ 1. ต้องมีความรู้ 2. มีทัศนคติที่ถูกต้องนักเรียน และ
3.เด็กน้อยของเราต้องสามารถเอาความรู้และทัศนคติมาแปลงเป็นพฤติกรรมหรือผลของการกระทานั้นให้ได้
จะเห็นได้ว่า ถ้าเราเปลี่ยนหลักสูตร เปลี่ยนระบบใด ๆ เข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฐานสมรรถนะ มุมมองต่อ
การจัดการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด แทบจะเรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะมาก กระบวนท่า
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ต้องเปลี่ยนกันเยอะมาก ครูที่เคยสอนเก่งที่สุด อยู่ที่ยืนหน้าห้องแล้วสอนเก่งที่สุด อาจจะต้องเตรียมบทบาท
ใหม่ที่หลาย ๆ คนเริ่มได้ยินว่าจาก Teacher เป็น Facilitator จากครูผู้สอนกลายเป็นครูผู้อานวยการให้เกิด
การเรียนรู้ ที่สาคัญคือหลักสูตรฐานสมรรถนะ ถ้าพูดแบบอุดมคติคือเด็กแต่ละคนจะโตไม่เท่ากัน มีพัฒนาการที่
ไม่เท่ากัน จะนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเราจะประเมินผู้เรียนว่า ผู้เรียนนั้นไปสู่สมรรถนะต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง นี่คือ
การพูดโดยย่อ มีรายละเอียดซับซ้อนมาก
ประการที่ 2 ที่มีความสาคัญเช่นเดียวกันคือ พอเปลี่ยนหลักสูตรมาเป็นฐานสมรรถนะ สิ่งที่จะเข้ามา
ประกบอีกตัวหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ผมเข้าใจว่าเริ่มมีความเข้าใจชัดเจนขึ้น คือแรงกดดันหรือสภาพแวดล้อมในระบบ
การศึกษาที่เป็นข้อจากัด เป็นตัวบีบ ผอ.เรื่อง O-NET เรื่องคะแนน GATPAT ใด ๆ เข้าใจว่า ในปี 2566
มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการดูสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด การสอบ O-NET จะเป็นการสอบแบบ random ไม่บังคับให้เด็ก
น้อยไปสอบ แต่จะสุ่มเพื่อกลับไปสู่ความหมายที่แท้จริงของ O-NET เพื่อประเมินว่าการศึกษาของเราไปถึงจุด
ไหน อย่างไร ไม่ได้เอาเป็นตัวคาดคั้นโรงเรียนว่า โรงเรียนนี้คะแนน O-NET ต้องขึ้นทุกปีนะ ความสาเร็จของ
ผอ.อาจจะไม่ใช่ O-NET เพิ่มขึ้นแต่อาจจะเป็นความสาเร็จที่ O-NET เพิ่มขึ้น แต่นักเรียนของโรงเรียนนี้เรียน
แล้วมีความสุข เรียนแล้วค้นพบตัวเองเจอ เรียนแล้วสามารถจะประกอบอาชีพสุจริตได้ในอนาคต สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นได้ เป็นต้น การเรียนที่ดี โรงเรียนที่ดี อาจจะเป็นโรงเรียนที่ทาให้ปัญหาเชิงพฤติกรรมของเด็กลดน้อยลง
ได้ เราจะสร้างลูกหลานที่ได้คะแนน O-NET สูง ๆ แต่บูลลี่กันเองตลอดเวลาไปเพื่ออะไร นี่คือหัวใจที่เป็นแก่น
ของเรื่อง แต่การเปลี่ยนแบบนี้ผมพูดในเชิงอุดมคติทั้งหมด เส้นทางเดินคงจะมีปัญหาอุปสรรคพอสมควร
อยากจะให้พวกเรามีท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวก ถ้าใจเราไม่เป็นบวก เราจะรู้สึกว่ากระทรวง
สั่งเรามาอีกแล้ว เราก็จะไม่มีส่วนร่วมหรือไม่รู้สึกว่าโอบรับสิ่งที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงมา ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะ
สูญเสียไปในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง สร้างเยาวชนของเรา
กลับไปสู่มุมที่ 2 สิ่งที่พวกผมและทีมงานในคณะเราทามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ เรา
เรียกว่าสูตรฐานสมรรถนะหรือไม่อย่างไร แต่สิ่งที่เราคิดว่า คณะเล็ก ๆ กองกาลังเล็ก ๆ ที่เราพอจะมีอยู่ วิชา
คามรู้สึกที่เรามีอยู่จะไปเติมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร พวกเราให้ความสนใจกับการทางานใน
2 มิติ คือ 1. การทางานในเชิงองค์ความรู้ และ 2. ในเชิงการพัฒนาครูโดยตรง เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคั ญ ในที่ นี้ ร วมถึ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ ว ย ถ้ า เราสามารถที่ จ ะเปลี่ ย นครู ใ ห้ ส ามารถมาเป็ น ผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงได้ เราเชื่อว่าจะทาให้ความยากลาบากที่จะเกิดขึ้น คลี่คลายลง แล้วในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่
ผ่านมาเราทางานกันอย่างหนักหน่วงเข้มข้น และช่วงปีที่ผ่านมา โชคดีที่ธนาคารกรุงเทพเข้ามาช่วยสนับสนุน
การทางาน เราพบว่ามีคุณครูที่ลุกขึ้นมาทางานเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตัวเอง ในโรงเรียนของตัวเอง เล็ก
บ้างใหญ่บ้างตามสถานภาพตามข้อจากัดที่เขาเป็ นอยู่ แต่เห็นผลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง ถึงแม้ว่าจะใช้
ระยะเวลานาน นี่จะเป็นองค์ความรู้ เป็นตัวคนเป็น ๆ ที่เรามีอยู่ เป็นทุนที่พร้อมจะไปหนุนเสริมการทางานของ
อาจารย์ เมื่อกลับไปแล้วเผชิญกับโจทย์นี้จริง ๆ ขอให้นึกว่าพวกเรายินดีที่จะร่วมมือกับพวกอาจารย์ หรือท่าน
ผอ. หรือท่านผู้บริหารทุกท่านว่า เราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุด เราเก่งที่สุด แต่เรายินดีทางานร่วมกัน เรียนรู้
ร่วมกัน
หัวใจสาคัญของสิ่งที่เราค้นพบ ในเชิงตัวคุณครูโดยเฉพาะและตัวผู้บริหาร ผมคิดว่าความสามารถที่จะ
ถูกเปลี่ยนไปมีอยู่ 2-3 ประเด็น
หนึ่ง เราพบว่าถูกพร่องไปมากในห้วงที่ผ่านมาคือ ความสามารถของคุณครูในการออกแบบการเรียน
การสอน ถ้าเราออกแบบได้เก่งได้เก๋ จะไปได้ต่อได้เยอะ ไปได้ ไกล ไปได้ ยาว ถ้าเราออกแบบตามสูตรที่
กระทรวงสั่งลงมา ตามแผนการสอนที่ไม่ซับซ้อน ไม่ลึกซึ้งพอ ไม่สนุกพอ เราจะแปลงตรงนี้ออกมาได้ แต่
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ศาสตร์ของการออกแบบ ต้องออกแบบด้วยความรู้ ด้วยทักษะ ด้วยศิลปะพอสมควร นี่เป็นสมรรถนะของ
คุณครูตัวหนึ่ง
สอง เมื่อออกแบบเก่งแล้ว ต้องสามารถเพื่ออานวยกระบวนการให้เกิดขึ้นได้จริง ทาอย่างไรเราถึงจะ
อ่านพลังของเด็กให้เจอ เรามีเด็กน้อยอยู่ 40 คนในห้องเรียน โจทย์คือทาอย่างไรถึงจะเห็นว่าเด็กน้อยทั้ง 40
คน ไม่หลุดออกจากห้องเรียน ไม่หลุดบทเรียนของเรา ไม่หลุดการมีส่วนร่วมในการเรียน วิธีการตั้งคาถามแบบ
ไหนที่จะนาพาให้เขาไปศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องในอนาคต ตั้งคาถามแบบไหนให้เขากลับมาฉุกคิดว่า สิ่งที่เขา
เรียนฉุกคิด ว่าสิ่งที่เขาเรียนเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของเขาอย่างไรบ้าง
สุดท้าย เมื่อเราออกแบบได้ ทากระบวนการได้ อาจารย์จะวัดได้อย่างไร การวัดและประเมินผลใน
อนาคตข้างหน้า ชะรอยว่าถ้าไปอย่างเต็มอุดมคติ เราจะไม่มีเกรด เราจะประเมินผลเด็กตามสมรรถนะของแต่
ละบุคคลเลย ตอนนี้ที่โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ จะใช้วิธีการประเมินผลแบบไม่ตัดเกรดระหว่างทาง เราจะ
ออกเกรดให้เมื่อจบ ม.3 และ ม.6 เท่านั้น ซึ่งเราพบว่ามีคุณูปการเยอะมาก ระบบการแข่งขันกันระหว่างผู้เรียน
ความร่วมมือที่เราอยากจะสร้างขึ้นระหว่างทาง ช่วยได้เยอะมาก ซึ่งรายละเอียดพวกนี้จะไม่ขอเล่า
สุดท้าย จะขอให้ อ.เปี๊ยกเล่าให้ฟังว่า สิ่งที่กระทรวงศึกษาออกแบบเอาไว้ และต้นทุนที่เรามี อยู่กับ
คุณครู เรามีคุณครูวิลลี่ จากโรงเรียนผานกเค้า อายุ 60 ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงและพร้อมที่จะมาเป็นกองหน้า
เปลี่ยนแปลงการศึกษาของเรา และเราเชื่อว่าคนอย่างคุณครูวิลลี่เป็น 1 ใน 200-300 คนที่เราทางานด้วยกัน
มาตลอด และพร้อมที่จะออกไปทางานเคียงคู่กับเพื่อนครู
สิทธิชัย: พอได้ยินคาว่าฐานสมรรถนะ บางทีเราอาจจะกังวลว่าจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรอีกหรือเปล่า ต้องกาหนด
ว่าเราจะต้องสอนให้ได้สมรรถนะโน่นนี่นั่นมากมายหรือเปล่า เวลาทางานแล้วอาจจะต้องวางเรื่องนี้ไว้ก่อน เรา
มองฐานสมรรถนะในเชิงกระบวนการว่า ทาอย่างไรให้ห้องเรียนของเรามีความสุขและความหมายขึ้น ยึดสอง
คานี้ไว้ก่อน เพราะจะทาให้เด็กสามารถเรียนรู้และนาสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ ด้วยหัวใจตรงนี้ เราใช้หลักการนี้มา
ทางาน โดยการพยายามจะขับเคลื่อนโรงเรียนนาร่องก่อน ท่านจะเห็นว่า ตอนนี้พี่น้องเพื่อนครูที่กาลังจะ
ทางานนี้ร่วมกัน มีที่ไหนบ้าง
อย่างแรก เป็น โรงเรียนร่วมพัฒนาที่เราทางานร่วมกันมาก่อนตั้งแต่ปีที่แล้ว มีโรงเรียนที่ตรังและ
นครสวรรค์ และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของอุดรธานี เป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของธนาคารกรุงเทพอีก 8 แห่ง
นอกจากนั้นเป็นโรงเรียนที่คุณครูก่อการครู แกนนารุ่น 1 และ 2 อยู่ที่นั่น และพร้อมที่จะเข้ามาร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถ้าเราทางานร่วมกัน จะสามารถขับเคลื่อนบางอย่างได้
ตอนนี้เรามีทีมทางานอยู่ 22 โรงเรียน โดยคณะเราทางานด้านจัดการความรู้ อาจารย์ในคณะกว่า 12
คน เข้ามาร่วมถอดความรู้ในเรื่องนี้ด้วย คุณครู 22 โรงเรียน และทีมพี่น้องเครือข่ายที่เป็นก่อการครูก็เข้า
มาร่วมจัดเป็นคอร์สเพื่อพัฒนาก่อการครูไปด้วย
โดยสรุปคือ จะเห็นว่ามุมที่เราจะเข้าไปดูว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดอะไรบ้าง จะเข้าไปดูใน 6
ประเด็นคือ แนวทางการพัฒนาครู หลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน นิเวศการเรียนรู้ นโยบายการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการทรัพยากร 6 ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในโรงเรียนอยู่แล้ว เราอยากรู้ว่าถ้าเราจะ
ขับเคลื่อนการศึกษาฐานสมรรถนะไปด้วยกัน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน 6 ประเด็นเหล่านี้บ้าง ปัจจัยที่เอื้อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง อุปสรรคที่ทาให้เรื่องนี้เกิดได้ยากลาบากมีอะไรบ้าง ความรู้นี้ เราจะสามารถรวบรวมสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อบอกต่อ และถ้าสามารถเป็นความรู้ในเชิงขับเคลื่อนเชิงนโยบาย จะทาให้ส่วนกลางเข้าใจว่า
เขาจะมีท่าทีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างไร บทของเขาจะไม่ใช่คนที่คิดโจทย์แล้วโยนมา เรา
สามารถจัดขอความรู้ข้อมูลเหล่านี้ให้เขาช่วยคิดต่อได้ว่า การทางานในหน้างานจริง ๆ ควรจะเป็นอย่างไร แล้ว
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22 โรงเรียนที่ว่า จะมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เราจะเห็นภาพว่าการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่แตกต่างกัน มีเหตุปัจจัยและอุปสรรคอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
อยากจะสรุป อยากจะสื่อสารกับคุณครูและท่านผู้บริหารว่า เหตุการณ์นี้กาลังจะเกิดขึ้นและกาลังจะ
ขับเคลื่อนไป จะมีกิจกรรม มีเหตุการณ์รวมการทางานของแต่ละพื้นที่เกิดขึ้น อยากจะขอเชิญชวนว่า เราจะมี
การส่งข่าวสื่อสารการตลอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ถ้าข่าวนี้ตกไปถึงคุณครู ว่ามีกิจกรรมหรือเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันต่อ
อนุชาติ: สาหรับโรงเรียนในเครือข่ายประชารัฐ เนื่องจาก 3 วันนี้เป็นโมดูลสุดท้าย ที่ผ่านมาเราพยายามที่จะ
เชิญชวนอย่างรุนแรง ให้ท่านมาเข้าร่วมในกระบวนการของเรา แต่นับจากนี้ไป ต้องเรียนอาจารย์ตรง ๆ ว่า
ต้องเชิญชวนแบบสมัครใจ เราสนใจที่จะทางานกับคนที่พร้อมจะเดินทาง เพราะไม่อย่างนั้นเราจะเหนื่อย ใน
การที่ต้องเคี่ยวเข็ญให้ท่านมาเรียนรู้ ซึ่งจะไม่สนุก ต้องฝากกลับไป ถ้าท่านอยากมาร่วม คือ 22 โรงเรียนที่พูด
มา เป็นโรงเรียนที่เราคุยกับท่าน ผอ. คุยกับครูในโรงเรียนแล้ว พร้อมที่จะมาเข้าร่วม อาจจะเข้าร่วมบางกลุ่ม
สาระ บางช่วงชั้น หรือบางสายของเขา ไม่มีปัญหา แต่หัวใจสาคัญคือการเข้าร่วมนั้นต้องเป็นไปด้วยความเต็ม
ใจและสมัครใจเท่านั้น อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนกลับไปคุยกัน
อย่างไรก็ตาม ฝากอาจารย์ว่า อะไรที่พวกเราจะมีประโยชน์หรือจะช่วยเหลือ เมื่ออาจารย์พร้อม
อาจารย์ อ าจจะท าในบริ บ ทของอาจารย์ กั น เองในโรงเรี ย น เราก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเข้ า ไปสนั บ สนุ น เท่ า ที่ ก าลั ง
ความสามารถของเราจะช่วยได้
พักเที่ยง
12.11-13.00 น.
สิทธิชัย: กระบวนการที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้เป็นต้นไปจนถึงเสร็จงาน ค่อนข้างจะถูกวางแผนไว้เป็นระบบ
คือถ้าจุดไหนเคลื่อน ก็จะเคลื่อนไปหมดในช่วงหลัง ๆ ต้องการความร่วมมือของพวกเรามาก ๆ ที่จะทาให้แผน
ที่เราวางไว้ ตารางที่เราวางไว้เป็นไปตามสิ่งที่เราทาด้วยกันและประสบความสาเร็จ คุณทุเรียนจะมาเล่าให้เรา
ฟังว่า กระบวนการที่เกิดขึ้น จะมีอะไรบ้าง อยากให้ทุกคนตั้งใจฟัง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เรื่องการตรง
เวลา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยากให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเรามีงานใหญ่ร่วมกันในวันพรุ่งนี้
ทุเรียน ชื่นแสงจันทร์: พรุ่งนี้เราจะเจองานครูปล่อยแสง ซึ่งเป็นงานของครูทุกคน ไม่ใช่เป็นงานของทีมงาน
เป็นงานที่อยากให้พวกเราร่วมมือร่วมใจกัน ทาทุกอย่างให้ดีตามสิ่งที่คณะ ธนาคารกรุงเทพ และคุณครูวาดฝัน
ไว้ให้เป็นจริง
ขออนุญ าตเล่ ากาหนดการคร่า ว ๆ ก่อน แล้วจะขออาสาสมัครประจ าแต่ละสถานี พรุ่งนี้จะเริ่ ม
ลงทะเบียนตอน 9 น. มี VTR ของโรงเรียนร่วมพัฒนาและก่อการครูบัวหลวงเปิดคู่กัน แล้ว 9.40 น. ผู้แทน
มหาวิทยาลัยและ อ.อนุชาติกล่าวเปิดงาน เวลา 10 น. เวที Ed Talk ของ 5 คุณครูแกนนา หลังจากนั้นจะเป็น
ผู้แทนของธนาคารกรุงเทพ อ.วิจารณ์ พานิช อ.วรากรณ์ สามโกเศศ และ อ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล มาพูดให้
กาลังใจในสิ่งที่ได้รับฟัง ได้เห็นบรรยากาศงานในวันนั้น
ช่ ว งบ่ า ย จะเป็ น กระบวนการเข้ า สู่ ห้ อ งเวิ ร์ ก ช็ อ ป 4 ห้ อ งย่ อ ยที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ สิ่ ง ที่ อ ยากจะขอ
ความช่วยเหลือจากอาจารย์
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จุดแรกคือจุดลงทะเบียน อยากได้อาสาสมัครมารับลงทะเบียน 10 คน ใบลงทะเบียนเรามีหมดแล้ว มี
กล่องอาหารว่างสาหรับคนลงทะเบียนทุกคน
จุดที่ 2 คือ จุดตรวจอุณหภูมิก่อนจะเข้าคณะ มี 2 จุด คือลานจอดรถด้านหลัง และบ่อปลาด้านหน้า
จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ให้ และมีสติ๊กเกอร์แปะ
จุดที่ 3 ส่วนเวทีกลาง อยากได้คนที่ช่วยดูความเรียบร้อยด้านหน้าเวที เชิญคนนั่ง เสริมเก้าอี้ในกรณีที่
คนมาเยอะ
จุดที่ 4 และ 5 คือต้อนรับแขกทั่ว ๆ ไป
จุดที่ 6 คือ ดูแลความเรียบร้อยของงาน ให้ข้อมูลแขก อยากให้คุณครูตอบคาถามได้ว่า งานนี้จัดเพื่อ
อะไร และชวนเขาไปดูนิทรรศการที่คุณครูจะจัดในตอนบ่าย เรามีทั้งบอร์ดนิทรรศการกลางที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารกรุงเทพกับคณะฯ ว่าตลอดช่วง 1 ปีกว่า ร่วมพัฒนากับก่อการครูผุดอะไรขึ้นมาบ้าง รวมถึง
นิทรรศการของคุณครูด้วย อยากให้ขายของว่า มาดูพื้นที่กลางเรา และในห้องจะมีนิทรรศการของโรงเรียน
สาธิต นิทรรศการบอร์ดเกมของโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ที่คณะให้การสนับสนุนด้วย ถ้าเป็นไป
ได้อาจจะขอหัวหน้าทีมหรืออาสาสมัครในแต่ละหัวข้อเลย เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้รู้ว่า ใครจะรับผิดชอบอยู่ตรงไหน
...
จบจากห้องนี้ เราจะปล่ อยให้คุณครูลงไปจั ดบอร์ด เรามีบอร์ด มีอุปกรณ์ เช่น กระดาษ สี หรือ
พรินเตอร์ให้ใช้ได้
พรุ่งนี้ เช้าเรามาเจอกันที่คณะตอน 8 น. เราจะมีเวิร์กช็อป 4 ห้องที่ได้ออกแบบไว้ คุณครูที่รับผิดชอบ
ห้องเวิร์กช็อป ยังไม่ต้องไปจัดบอร์ด มาเตรียมการกันในห้องก่อน แล้วพี่มะโหนกจะพาทุกคนไปหน้าห้องเวิร์กช็
อปแล้วเซ็ตอัพเลย หลังจากนั้น จึงค่อยไปจัดบอร์ดข้างล่าง
ส่วนคุณครู Ed Talk 5 ท่าน ในกรณีที่ไม่จัดเวิร์กช็อป ลงไปจับบอร์ดได้เลย แล้วนัดซ้อมกันตอนบ่าย
15.30 น. ที่ชั้น 1 ก่อนจะมีซ้อมจริงตอน 17.00 น.
(เตรียมงาน จัดบอร์ดนิทรรศการ เตรียมเวิร์กช็อป และ Ed Talk)
จบเวทีวันแรก
13.30 น.
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เวทีครูปล่อยแสงวันที่ 2 (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
09.00 น.
เริ่มเวทีช่วงเช้า

พิธีกรชาย: ก่อการครูบัวหลวงและโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการดาเนินของ
ทั้ง 2 โครงการ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ย นแปลง เพื่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ
ผมขอเรียนเชิญทุกท่านชมภาพวิดีทัศน์บัวหลวงก่อการครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาครับ
(ฉายคลิปวิดีทัศน์โครงการบัวหลวงก่อการครูและโรงเรียนร่วมพัฒนา – 7 นาที)
ที่จบไปแล้วนั้น เป็นการประมวลภาพจากบัวหลวงก่อการครูและโรงเรียนร่วมพัฒนา โอกาสนี้ขอเรียน
เชิญคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี กล่าว
รายงานการดาเนินงานและวัตถุประสงค์ของงานครูปล่อยแสง บัวหลวงก่อการครู-ร่วมพัฒนาครับ
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อนุชาติ: กราบเรียนท่านอ.สุมน (อมรวิวัฒน์) ที่เคารพรักยิ่งครับ คุณหมอวิจารณ์ พานิช ท่าน อ.วรากรณ์
สามโกเศศ ผศ.ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มา
เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี คุณชานันท์ โสภณพนิช และคุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ผู้ ท รงคุณวุฒิ แขกท่ านผู้ มีเกียรติทุกท่านครับ ผม รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี คณบดีคณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครูปล่อยแสง บัวหลวงก่อการครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาใน
ครั้งนี้ งานครูปล่อยแสงเป็นกิจกรรมหนึ่งในของโครงการบัวหลวงก่อการครู ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาครูกระบวน
ทัศน์ใหม่ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ สังคมไทย เป็นผู้ที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ ๆ เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่หล่อ
เลี้ยงการทางานของครู เพื่อให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทักษะ เครื่องมือที่หลากหลายในการจั ด
การเรียนการสอนให้แ ก่เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงประเด็นปัญ หาของสังคม เห็น
ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งอย่างเป็นระบบ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และ
เป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการบัวหลวงก่อการครูได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากหลายภาคส่วน ทั้งจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) คณาจารย์ของคณะฯ ผู้บริหารและคุณครูที่เข้า
ร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนทีมงานและบุคลากรทุกท่านที่มีความมุ่งหวังจะพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ที่ผ่านมา โครงการบัวหลวงก่อการครูได้จัดเวทีปฏิบัติการเพื่อหนุนเสริมศักยภาพ
ครูจานวน 109 จาก 33 โรงเรียนทั่วประเทศ
เราได้ดาเนินการไปแล้วใน 3 โมดูล โมดูลที่ 1 ครูคือมนุษย์ สารวจภูมิทัศน์ภายในความเป็นครู โมดูลที่
2 เราจัดเป็นตลาดวิชาประกอบไปด้วย 6 รายวิชา ให้คุณครูได้เลือกเข้าจานวน 2 รายวิชา 6 รายวิชานั้น
ประกอบไปด้วยการออกแบบการเรียนรู้ผ่ านเกม ห้องเรียนแห่งรัก เป็นครูใหญ่คนใหม่ด้วยวิจัยในชั้นเรียน
ทักษะการเป็นโค้ชเพื่อครู เวทมนต์คาถาในห้องเรียน และการออกแบบห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ ในโมดูลที่ 3
เป็นโมดูลว่าด้วยครูคือกระบวนกร
นอกจากนั้นยังได้ดาเนินการในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านบางหมาก จังหวัดตรัง ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน เราได้ใช้แนวทางในการพัฒนา
แบบ Whole School Development คื อ การเข้ า ไปร่ ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นทั้ ง ระบบ ตั้ ง แต่ เ รื่ อ งของผู้ เ รี ย น
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน คุณครู ผู้บริหาร ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา เราพบว่าครูที่เข้าร่วมกับโครงการได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับตัวตนของคุณครู ห้องเรียนไปจนถึงระดับชุมชน จนสามารถที่จะนามาสู่
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การจัดเวทีในวันนี้คือครูปล่อยแสง เพื่อนามาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการต่อยอดและเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต ท่านผู้มีเกียรติสามารถที่จะชมประจักษ์พยานใน
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 33 โรงเรียนในห้องนิทรรศการด้านข้าง เราใช้ชื่อนิทรรศการว่า “หนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งการเปลี่ยนแปลง” ตลอดทั้งงานท่านสามารถเข้าร่วมนิทรรศการนี้ได้ หลังจากนี้ไปจะเป็น
การนาเสนอบนเวทีในรูปแบบ Ed Talk ของจากครูแกนนา 5 คน หาเรื่องราว 5 การเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ติดตามการเติบโตของครูบัวหลวงก่อการครูในโอกาสต่อ ๆ ไป
ในนามของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ขอบคุณมากครับ
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคุณ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาลี เป็นอย่างสูง
ผู้เข้าร่วมหญิง: ลาดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ โหรานนท์ ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดงานครูปล่อยแสงบัวหลวงก่อการครู-ร่วมพัฒนา

ธีรยุทธ โหรานนท์: ... ผมรู้สึกมีเกียรติและความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ และเห็นความสาเร็จ
ของโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ เช่น โครงการบัวหลวงก่อการครู ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ร่ ว มกั น ในการนี้ ผ มขอต้ อ นรั บ แขกผู้ มี เ กี ย รติ ทุ กท่ า น สู่ ง านครู ป ล่ อ ยแสงบั ว หลวงก่ อ การครู ร่วมพัฒนาครับ
งานครูปล่อยแสงเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า สร้าง
ผู้ น าด้ ว ยการศึ ก ษาและวิ จั ย ระดั บ โลก ซึ่ ง ครู ใ นฐานะผู้น าด้ า นการศึ ก ษา เป็ น กุ ญ แจสาคั ญ ในการพั ฒนา
การศึกษา พัฒนาศักยภาพของเยาวชน มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมร้อย บ้าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งเป็น
นิเวศการเรียนรู้ที่สาคัญ สาหรับเยาวชน ครูจึงต้องมีคุณสมบัติด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มองเห็นความเป็นไป
ได้ในกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ เข้าใจโลก เข้าใจสังคม มีความคิดและการกระทาที่สร้างสรรค์ สามารถช่วยเหลือให้
เยาวชนเติบโต และมีความคิดพัฒนาศักยภาพของเขาได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนมีทักษะที่ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการดูแลและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
โครงการบัวหลวงก่อการครูโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นโครงการที่ทาให้วิสัยทัศน์
การสร้างผู้นาด้านการศึกษาเป็นรูปธรรม ด้วยการบ่มเพาะผู้นาที่มีทักษะเพื่อการแก้ไขอย่างเป็นระบบ การคิด
เพื่อพัฒนาตนเองและเยาวชน แล้วมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการศึกษา ตลอดจนตระหนักรู้หน้าที่ และ
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มีทัศนคติที่ดี ต่อการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ มุ่งหวังปลูกฝังให้
เยาวชนเติบโตในสังคมที่มีคุณภาพงานอนาคต
โครงการบัวหลวงก่อการครูนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่าง
ดีจากหลายฝ่าย ผมขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ช่วยผลั กดันโครงการนี้ตั้งแต่
แรกเริ่มจนเกิดภาพความสาเร็จในวันนี้ ขอให้แรงกายแรงใจและความพยายามของทุกท่าน ส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
พิธีกรหญิง: ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ เป็นอย่างสูง ... สาหรับกิจกรรมต่อไป ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่
เวที Ed Talk ที่ช่วยเติมไฟให้ทุกท่าน ผ่านเรื่องราวที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจจากคุณครูแกนนาทั้ง 5
พิ ธี ก รชาย: เรื่ อ งราวแรก คุ ณ ครู นิ ภ าพร พรมชู ครู แ ป๋ ว จากโรงเรี ย นบ้ า นบางหมาก เป็ น เรื่ อ งราวของ
การออกแบบการสอนที่หลากหลายโดยใช้สื่อธรรมชาติ

การสอนบนความเข้าใจและความหลากหลายของผู้เรียน
นิภาพร พรมชู: ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉัน นิภาพร พรมชู หรือครูแป๋ว มาจากโรงเรียนบ้าน
บางหมาก จ.ตรัง วันนี้จะมามอบแรงบันดาลใจที่ได้รับจากโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ขอขอบคุณธนาคาร
กรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้โอกาสครูและนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลง
ห้องเรียนของเราให้มีความสุข เรามาดูกันว่า ความสุขที่สร้างขึ้นเกิดจากอะไรบ้าง
วันนี้จะมานาเสนอปัญหาที่ทุก ๆ คนได้พบเหมือนกัน เช่น ทาไมห้องเรียนของเรานักเรียนจึงเบือ่ หน่าย
การเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทาไมห้องเรียนเดิม ๆ ของเรา นักเรียนถึงเบื่อหน่ายการเรียนรู้ เราจะสอน
กี่ครั้ง วิธีการเหมือนเดิม แต่เรากลับมาพูดเรื่องเดิม ๆ ทาไมนักเรียนตอบไม่ได้ ทั้งที่เราสอนไปแล้ว แล้วทาไม
ยังมีเด็กบางคนที่เก่ง เข้าใจ เรียนรู้เร็ว บางทีต่อยอด รู้ได้มากกว่าที่ครูรู้
จากปัญหาเหล่านี้ นามาสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างให้นักเรียนทุกคนที่มีความแตกต่างกัน ได้เรียนรู้
ร่วมกัน ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกัน มีประสิทธิภาพ จากการที่ตัวเองเข้าร่วมโครงการและนาไปปรับใช้ใน
ห้องเรียน โดยเปลี่ยนจากการเป็นครูที่มีหนังสือเป็นตัวตั้ง มีหลักสูตรและตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง เปลี่ยนมาวางเอาไว้
ก่อน แล้วนากิจกรรมมาเสนอ ให้นักเรียนเสนอก่อน ว่าวันนี้ลูกอยากเรียนอะไร อยากทาอะไร ลูกชอบอะไร ครู
ครับ ผมอยากเล่น ผมชอบเล่นเกม ผมอยากระบายสี วันนี้ผมอยากกินส้มตา วันนี้ครูมีอะไรมาให้เราไหม ผม
ง่วงนอนจัง ก็นามาวิเคราะห์จากที่ได้ถามเด็ก ๆ แล้ว เด็ก ๆ เสนอมาแล้ว เรานามาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่นามาในห้องเรียน คือ ว่าวแห่งการเรียนรู้ โดยที่โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนบ้าน ๆ เด็กก็บ้าน ๆ มี
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กิจกรรม มีกีฬาที่เล่นกันอยู่แถวบ้าน ๆ เด็กนาเสนอมาว่า ฤดูนี้ลมเยอะมากเลย น่าจะเล่นว่าว โรงเรียนเรามี
สนามที่กว้าง เราก็นาสนามของโรงเรียนเรามาเป็นห้องเรียน นาว่าวเข้ามาอยู่ในห้องเรียน ถ้าเด็กอยากเล่นว่าว
ลองไปเขียนดูสิว่าว่าวประกอบด้วยอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง บ้านเธอมีอุปกรณ์อะไรบ้าง บ้านเพื่อนเธอ
มีอะไรบ้าง เธอพามาเลยนะลูก แล้วเรามาออกแบบกัน เมื่อเด็กพาอุปกรณ์มา ครูมีความรู้ที่จะใส่เข้าไปใน
กิจกรรมของเด็ก นาวิชาคณิตศาสตร์ที่ ตัวเองสอน เรื่องพื้นที่และการวัดมาสู่เนื้อหา เด็กเกิดคาถามด้วยตัวเอง
ว่า ครูขา กระดาษที่จะติดลงไปในตัวว่าวต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ ต้องหาพื้นที่อย่างไรครับ สูตรการหาพื้นที่แบบนี้
นะ สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะ เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเองจากกิจกรรมนี้ ห้องเรียนเราก็เป็นห้องเรียนที่
ไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมธรรมดา แต่เป็นห้องเรียนที่สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข เด็กบางคนที่ถนัดใช้มีดพร้า รู้จักไม้ไผ่
ได้มาสอนเพื่อนผู้หญิง บางคนเด็กผู้หญิงไม่ได้ถนัดการจับมีดพร้า แต่ถนัดที่จะคิด ถนัดที่จะช่วยสอนเพื่อนเรื่อง
คณิตศาสตร์ จากกิจกรรมนี้ เด็กทุกคนให้ความร่วมมือ ได้ทาทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตัวเองถนัด
ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ ทาส้มตา การทาขนมปัง อย่างกิจกรรมส้มตา เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนา
การของอาหาร วิทยาศาสตร์บ้าง วัฏจักรของพริกว่า กว่าพริกจะโตมามีลักษณะอย่างไรบ้าง มะละกอเป็น
อย่างไรบ้าง การเลือกซื้อมะละกอ เรานามะละกอมาแบ่ง แล้วใช้เรื่องเศษส่วนเข้ามา เด็กก็ตอบได้ จาได้ พอ
เรากลับไปสอนเรื่องนี้ เขาจะจาได้ว่า เราเคยเรียนเรื่องเศษส่วนในเรื่องส้มตา ครูเคยทบทวนให้แล้ว
จากกิจกรรมที่ได้นามาสอน และสร้างให้เด็กอยากเรียนรู้ขึ้นมา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่พบในห้องเรียนของ
เรา คือมีเด็กนักเรียนอยู่ 2 คน คนแรกคือเด็กชายปีโป้ เป็นเด็กที่เรียนรู้ช้า และไม่มีความกล้าในตัวเอง ไม่กล้า
ที่จะพูด แต่เมื่อได้รับการอบรม ได้โอกาสจากคณะอาจารย์ เข้าไปร่วมในโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้ ให้กับ
โรงเรียน และครูได้นากิจกรรมพวกนี้เข้าไปในห้องเรียนของเรา ปีโป้กลายเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก จากที่ไม่
กล้าพูด กลัวคุณครูด่า ว่าถ้าผมพูดไป ครูจะด่าผมอีกไหม ตอนนี้ปีโป้ยกมือก่อนเพื่อน มีการหยอกล้อครู เล่น
มุกกับครู มีความรับผิดชอบมากขึ้น เหมือนถังขยะในห้องเรียน ปีโป้เป็นคนรับผิดชอบ เขาจะบอกว่าทุกเย็นผม
จะเทให้เรียบร้อยเอง เรื่องในห้องเรียนปีโป้ดูแลได้หมด
มีคนหนึ่งคือเด็กชายโอ๊ต 1 สัปดาห์เขาจะมาโรงเรียน 1 วันบ้าง 2 วันบ้าง บางวันก็หลับในห้อง บาง
วันก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว เป็นคนที่อยากพูดกับเพื่อน อยากเล่นกับเพื่อน แต่ไม่มีวิธีการพูดในด้านที่ดีกับเพื่อน
ให้เพื่อนมีความสุขด้วย แต่ใช้วิธีการให้เพื่อนทะเลาะกัน ตอนนี้โอ๊ตเปลี่ยนไป ชอบมาโรงเรียนมากขึ้น เข้ากับ
เพื่อนได้ พูดคุยพูดจาไพเราะขึ้น เข้ากับสั งคมได้ โอ๊ตมาโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับ กล้าที่จะตอบ
คณิตศาสตร์ โอ๊ตอ่านหนังสือไม่ค่อยเก่ง แต่เรื่องคณิตศาสตร์โอ๊ตอาจจะเก่งเรื่องตัวเลขกว่าเพื่อน ๆ พอโอ๊ตได้
ลงมือกระทาและปฏิบัติ โอ๊ตชอบ ทาให้พฤติกรรมก้าวร้าวของโอ๊ตลดลงและดีขึ้นเรื่อย ๆ
นี่เป็นกิจกรรมที่ทาให้เห็นว่า ห้องเรียนที่เราจะสร้างการเรียนรู้ ไม่ใช่จะวัดผล ประเมินผล โดยเอาแค่
ตัวเลข ความรู้ที่เด็กได้ ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ แต่เขามีทักษะอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ในตัว แฝงอยู่ใน
ตัวเขา โดยที่เราเป็นครู จะสามารถสร้างหรือเป็นแม่เหล็กดึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวเด็กออกมา แล้วเขาก็มีประกาย
ของเขา
อยากจะเชิญชวนทุก ๆ ท่านลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง สร้างห้องเรียนของเราให้เป็นห้องเรียนแม่เหล็ก
แห่งความสุข แม่เหล็กแหล่งการเรียนรู้ ขอบคุณค่ะ
พิธีกรหญิง: ขอบคุณครูแป๋วมากนะคะ สาหรับเรื่องราวที่ทรงคุณค่านี้ ในการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ
พิธีกรชาย: สาหรับเรื่องราวต่อไป เราจะมาฟังการเปลี่ยนแปลงของคุณครูหนุ่มท่านหนึ่ง ที่มีความมุ่งมั่นใน
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การพัฒนาเด็กให้มีทักษะที่เหมาะสมตามวัย ขอเชิญครูอธิวัฒน์ ใครวิชัย หรือครูต้าร์ จากโรงเรียนตโปทาราม
จังหวัดชลบุรี ครับ

“ครู” ผู้จุดประกายไฟแรกของการเรียนรู้
อธิวัฒน์ ใครวิชัย: สวัสดีครับ เจอหน้าครูต้าร์ครั้งแรก คิดว่าครูต้าร์สอนวิชาอะไรครับ “พลศึกษา วิทยาศาสตร์
ศิลปะ การงาน พุทธศาสนา ภาษาไทย” ไม่ใช่ครับ ครูต้าร์สอนเด็กอนุบาลครับ เป็นความแปลกใจที่ ครูต้าร์ได้
รับมาตลอดว่า ครูผู้ชายกับเด็กอนุบาลมีด้วยเหรอ แปลกใช่ไหมครับ เพราะว่าปกติคุณครูอนุบาลจะเป็นผู้หญิง
แต่ครูต้าร์เป็นครูผู้ชาย สอนเด็กอนุบาลมา 4 ปีเข้าปีที่ 5 แล้ว เท้าความว่าครูต้าร์มาเป็นคุณครูปฐมวัยได้
อย่างไร จะเป็นความเข้าใจผิ ดหรือพรหมลิขิตตอบไม่ได้ แต่ตอนที่คุณ ครูต้าร์ จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย มีเอกวิชาต่าง ๆ มาให้เลือก แล้วมีคาว่าการศึกษาปฐมวัย ครูต้าร์อ่านแล้ว การศึกษาปฐมวัยต้อง
สอนเด็กประถมหรือเปล่า เลยเลือกเรียนการศึกษาปฐมวัย พอวันที่รายงานตัวครั้งแรก แปลกใจเลยครับว่าต้อง
ไปสอนเด็กอนุบาลที่เป็นเด็ก 4 ขวบ 5 ขวบ ที่ยังไม่รู้เรื่องรูป้ ระสาอะไรเลย แต่ครูต้าร์ลองเรียนไปจนจบ
พอจบแล้ว ครูต้าร์ได้บรรจุเป็นครูปฐมวัย ในปี 2559 เรามีความเชื่ออย่างหนึ่งของคุณครูปฐมวัยว่า
คุณครูปฐมวัยเป็นครูที่อยู่ในความทรงจาของเด็ก ๆ ของนักเรียนน้อยมาก หรือเป็นคุณครูที่ถูกลืมนั่นเอง ถ้า
ถามทุกคนในห้องนี้ ยังมีใครจาคุณครูอนุบาลของเราได้ไหม จาชื่อได้ไหมครับ จารูปลักษณ์ได้ไหม จาชื่อจริงได้
ไหม จาได้ก็มี แล้วตอนนี้คุณครูท่านทาอะไรอยู่ “ไม่รู้” แสดงว่าคุณครูปฐมวัยเป็นคุณครูที่อยู่ในความทรงจา
ของเด็กน้อยมาก แต่เรามีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาบั่นทอนกาลังใจของเรา ที่เราจะ
สร้างนักเรียน สร้างเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะเราเชื่อว่าคุณครูปฐมวัยเป็นไม้ขีดก้านแรกที่จะจุดไฟให้กับ
นักเรียน ให้ความอบอุ่นกับนักเรียนในชีวิตการเรียนรู้ของเขา
ตอนที่ครูได้บรรจุเป็นข้าราชการ ได้มาทางานเป็นคุณครูจริง ๆ มีนักเรียนที่ต้องรับผิดชอบจริง ๆ
ครู ต้ า ร์ ต้ อ งสอนในแนวทางที่ เ คยเป็ น มาคื อ ต้ อ งสอนในเรื่ อ งของวิ ช าการ อาจจะเป็ น ด้ ว ยนโยบายหรื อ
ความคาดหวังต่าง ๆ ของผู้คนที่เกี่ยวข้องว่า เด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้ในชั้น ป.1 พอเด็กอนุบาลขึ้นไปชั้น
ป.1 อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ เขาจะมองกลับมาที่ชั้นอนุบาลว่า ทาไมครูอนุบาลถึงไม่สอน ช่วงแรกที่ครูต้าร์มาเป็น
ครูปฐมวัย ครูสอนวิชาการอัดแน่นมาก เด็กต้องรู้ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก รู้จักสระ รู้จักคาพื้นฐานต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่
ออกมา เด็กเขาไม่มีความสุข ยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ได้ บางคนไม่อยากจะมาโรงเรียน ร้องไห้
เราก็เกิดความสับสนในใจว่า เราทาถูกหรือเปล่า ณ ตอนที่เราเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ ทาไมในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยบอกว่า เด็กอนุบาลต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ผ่านการเล่น แต่พอมาในห้องเรียนจริง สนามจริง
ทาไมเราต้องสอนวิชาการ ครูกลับบ้านไปเหนื่อยทุกวัน ไม่อยากจะมาโรงเรียน เหมือนกับเด็ก ๆ เลย เด็ก ๆ
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เป็นอย่างไร เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนตัวครู ต้าร์เหมือนกันว่า สิ่งที่ครูทา ดีหรือเปล่า เด็กไม่ดีอย่างไร
ครูต้าร์ไม่ดีอย่างนั้นเลย
เริ่มมีข้อที่ครูต้าร์กลับไปนึกย้อนว่า สิ่งที่เราทาถูกต้องหรือเปล่า เลยลองเปลี่ยนวิธีการดู เอาสิ่งที่เราร่า
เรียนมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย ที่บอกว่าเด็กอนุบาลจะต้องเรียนผ่านกิจกรรม ผ่านการเล่น มา
ปรับใช้ในห้องเรียน ผลลัพธ์ก็ดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่ที่สุด แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลง แรก ๆ เด็กสงสัยว่าทาไมอยู่ดี ๆ
ครูต้าร์จากที่พาเขียน ก.ไก่ ข.ไข่ ถึงมาพาเล่น ทาไมมีกิจกรรมให้ทา เด็ก ๆ เขาตื่นเต้นสนุกสนานมากขึ้น นี่คือ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่สัมผัสได้ เลยทามาเรื่อย ๆ ลองปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ
พอมีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการบัวหลวงก่อการครู มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทุกท่าน
ที่ ม าอบรมด้ ว ยกั น ได้ ม าหาความรู้ที่ วิท ยากรมอบให้ ว่ า เราจะจั ด กิ จ กรรมอย่า งไรให้เ ด็ ก นัก เรีย นได้ เกิด
การเรียนรู้จริง ๆ และสนุกสนานจริง ๆ ครูต้าร์ได้ลองเอาไปปรับใช้ในห้องเรียน เหมือนโครงการบัวหลวงก่อ
การครู ได้ตอกย้าว่าสิ่งที่ครูกาลังจะทา กาลังจะเปลี่ยนแปลง ถูกต้องแล้ว ครูต้าร์ไม่ได้คิดไปเองคนเดียว แต่
เป็นสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงกาลังจะเกิดขึ้น และควรจะเกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เพ้อฝัน ครูต้าร์เริ่ม
จากห้องเรียนของตัวเองก่อน
พอเราเอาวิชาการออกไปทั้งหมด เปลี่ยนเป็นกิจกรรม เปลี่ยนเป็นให้เด็กได้เล่น ให้ได้เรียนรู้ เด็กเริ่มมี
ความสุขขึ้น พอนานไป ๆ ความสุขที่ได้กลับมา เด็กเขายิ้มได้เต็มที่ เขาหัวเราะกับเราได้เต็มที่ แต่ก็ยังมีเส้นคั่น
บาง ๆ อยู่ระหว่างคุณครูกับเด็ก คุณครูเลยคิดว่า ต้องมีสาเหตุ ครูต้าร์ถามเด็กว่า วันนี้เราเรียนอะไร เราจะทา
อะไร เราได้อะไร วันนี้หนูมาโรงเรียน หนูต้องการอะไร ครูต้าร์ถามแบบนี้เลยนะครับ ถามว่าเด็กอนุบาลตอบได้
ไหมครับ ตอบไม่ได้เลยครับ เพราะคาถามแบบนี้เป็นคาถามของครูและศิษย์ ถ้ามีครูและศิษย์ ช่องว่างจะกว้าง
ครูต้าร์เลยต้องกลับไปคิดใหม่ว่า ถ้าเราไม่ใช่ครู ถ้าเราเป็นเพื่อนกับเด็กในห้อง เราเป็นครูที่ทาหน้าที่เป็นเพื่อน
ครูต้าร์เลยลองเปลี่ยนวิธีการดู พบว่าช่องว่างระหว่างครูและศิษย์ลดน้อยลง กลายเป็นเพื่อนที่พร้อมจะเรียนรู้
ไปด้วยกัน
แล้วในโรงเรียนของครูเอง โรงเรียนวัดตโปทารามเป็นต้นแบบในเรื่องการจัดการขยะ ต้นแบบในเรื่อง
งานอาชีพ เรามีศูนย์การเรียนรู้อยู่มากมาย มีนาข้าวด้วย มีศูนย์การเรียนรู้ช่างด้วย จะยกตัวอย่าง เช่น หน่วย
การเรียนรู้เรื่องข้าว ครูต้าร์เรียนรู้กับเด็กอย่างไร สมมุติวันนี้เราจะเรียนเรื่องข้าว เราจะไม่บอกเด็กว่าวันนี้เรา
จะเรียนอะไรเกี่ยวกับข้าว แต่จะถามว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับข้าวบ้าง เด็กก็ตอบสิ่งที่รู้ แล้วสิ่งที่ไม่รู้ล่ะทาอย่างไรดี
เด็ก ๆ ก็ตอบว่า เรามีข้าวอยู่หน้าโรงเรียน เราก็ไปดูสิครับคุณครู ก็ไปดูด้วยกัน พอไปดูแล้ว เด็กเขาก็ได้ลงมือ
ปฏิบัติ เห็นจริง ๆ ว่าต้นข้าวเป็นอย่างไร สิ่งนี้คือ Active Learning ที่ครูต้าร์ได้ลองทาดู คุณครูต้าร์ ไม่ได้
ประเมินเด็กว่าวันนี้เราได้อะไร ไม่ถามเด็กแบบนั้น แต่ประเมินว่า ถ้าเด็กได้ทานั่นคือเด็กได้เรียนรู้แล้ว นี่คือสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงจากการที่ครูต้าร์ได้มาร่วมกับโครงการบัวหลวงก่อการครู
สุดท้าย อยากจะให้กาลังใจคุณครูทุกท่าน ที่กาลังหาแนวทางของตนเอง สร้างห้องเรียนแห่งความสุข
ครูต้าร์คิดว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีห้องเรียนแห่งความสุขของตัวเองได้ ขอบคุณมากครับ
พิธีกรหญิง: ขอบคุณสาหรับครูต้าร์ ครูหนุ่มปฐมวัย เป็นผู้จุดไฟก้านแรกให้กับเด็กๆ
พิธีกรชาย: ลาดับต่อไป เราจะได้รับฟังการเปลี่ยนแปลง ท่านผู้นี้เป็นผู้มีประสบการณ์มากมาย เป็นครูผู้สอน
ศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งปัจจุบันคือท่านผู้อานวยการมีประสบการณ์มากมายที่จะมาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาและศิษย์ ของตนให้มีความสุข ขอเสียงปรบมือต้อนรับ ผอ.ศรีสมร สนทา จาก
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานี
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ลมใต้ปีกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ศรีสมร สนทา: สวัสดีค่ะ ดิฉันผู้อานวยการโรงเรียนหนองหานวิทยายน วันนี้เรียกง่าย ๆ ว่ายายหมอน ดิฉัน
เป็นยายของคุณครูและเด็ก ๆ ที่โรงเรียน วันนี้จะขออนุญาตมาบอกเล่าการเป็นลมใต้ปีกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพราะว่าในโรงเรียน เราจะมีทั้งคุณครูและนักเรียน แล้วเราที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน มี
บทบาท เราคงไม่ได้ทากับเด็กโดยตรง คงไม่ไปเกี่ยวข้องที่จะสั่งอะไรโดยตรง บทบาทของครูผู้สอนจะเป็นอีก
ลักษณะหนึ่ง
ก่อนจะมาเป็นผู้บริหาร ดิฉันอยากจะบอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นครูว่า เมื่อเราเป็นครูผู้สอน สิ่งที่
เราคิดบางอย่างเราไม่ได้ทา เพราะถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วย ไม่อนุมัติ ไม่คล้อยตาม ก็อยู่ตรงนั้นแหละ อีก
อย่างหนึ่งคือ ถ้าผู้บริหารอนุมัติก็จริง แต่ด้วยเงื่อนไขของสิ่งต่าง ๆ มันก็ไปไม่ได้ พอไปไม่ได้ จึงทาให้คุณครูส่วน
ใหญ่ ทางานภายใต้กรอบ ภายใต้คาสั่ง ภายใต้นโยบายของผู้บังคับบัญชาหลาย ๆ ระดับ สุดท้ายคุณครูไม่คิด
แล้วค่ะ คิดไม่ได้ ก็ติดกรอบ ก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่เอามาขังไว้ในกรง ให้อาหารทุกวัน พอเราปล่อยออกจาก
กรง ไปไม่เป็น คุณครูก็เหมือนกัน บางครั้งชินกับการบอกการสั่ง ทาเองไม่ได้
พออยู่ตรงนั้นมา 10 ปี ดิฉันมาเป็นศึกษานิเทศก์ ก็วาดหวังว่าจะสามารถไปแก้ไปช่วยอะไรได้ แต่พอ
มาอยู่จริง ๆ แล้ว ทาให้รู้ว่า ตาแหน่งตรงนี้เหมือนแค่บุรุษไปรษณีย์ คิดได้ แต่บางครั้งมีหน้าที่รับนโยบายมา
จากห้องแอร์ เพื่อไปถ่ายทอดให้กับคุณครูในสังกัดที่เรารับผิดชอบอยู่ คิดได้ แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ไม่ได้อยู่ที่
หน้างาน และที่สาคัญคือยังถูกครอบงาด้วยมายาคติทางการศึกษา เช่น O-NET สูง คนกลุ่มนี้จะเชื่อว่าเด็กต้อง
เก่ง ซึ่งจริง ๆ อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้
พอมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจากัด เรื่องงบประมาณและอะไรต่าง ๆ อยู่
ในโรงเรียนขยายโอกาส ทรัพยากรที่เข้ามาก็ต่าง เลยทาให้การเป็นผู้บริหารโรงเรียน ในความคิดความเชื่อของ
ตัวเองสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ โดยผ่านบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนของเราคือคุณครู ซึ่ง
จริ ง ๆ แล้ ว ผู้ บ ริ ห าร มี ค วามยุ่ ง ยากมากกว่ า ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายอย่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเราก็ ต้ อ งฟั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ต้องฟัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการศึกษา ผู้ปกครอง กรรมการ นักเรียน เราต้องไปได้ยิน
ทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้ งหมด การที่จะเปลี่ยนแปลง ดิฉันจึงเริ่มจากตัวเองก่อน เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าตั วเอง
พยายามที่จะฟังคนอื่นมากอยู่ แต่พอมาก่อการครู ทาให้เราฉุกคิด ฟังมากขึ้น เงียบมากขึ้น ไตร่ตรองมากขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของครูผู้สอนที่เราไปฟังเขา ทาให้เรากลับไปให้โอกาสคุณครูที่จะคิดเองมากขึ้น เราลด
บทบาทจากการลงไปสั่งงาน ลดบทบาทการลงไปชี้มากขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วทายาก ด้วยทิฐิ ด้วยตัวตน ด้วยความ
เป็นผู้บริหาร บางครั้งเราจะมาให้เด็กครูใหม่ มาวิพากษ์ ผอ.ต้องลดตัวตนลงไปพอสมควร แต่เราพยายาม เรา
จึงพยายามให้โอกาสครู ให้พื้นที่เขาในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้โรงเรียน ไม่ใช่แค่ร่างกาย แต่ที่สาคัญคือพื้นที่
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ปลอดภัยทางความคิด ความรู้สึก เด็กจะต้องอบอุ่นเมื่อมาถึงโรงเรียน การโอกกอด การแสดงถึงความรักความ
จริงใจให้ ดิฉันกอดครูได้ทุกคนนะ แม้ครูผู้ชายคนนั้นจะอายุเกษียณแล้ว พอเราทาบ่อย ๆ แล้วจะไม่เขิน เด็กใน
โรงเรียนเวลามีปัญหา จะเข้ามาหายาย มาเล่าให้ฟัง ถึงขนาดที่ว่าแม่หนูไม่อยากให้แต่งงาน ทาอย่างไรถึงจะได้
แต่งงาน ตรงนี้คือบทบาทของเรา เราพยายามจะส่งเสริมสนับสนุน คุณครูอยากจะทาอะไรที่สร้างสรรค์ ปล่อย
ให้ทา ไม่ต้องไปตัดสิน
ถามว่าในโรงเรียนถามอะไรได้มาก 100% ไหม ไม่ได้ แต่ปัญหาบางปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ ต้องพยายาม
ปล่อยให้สถานการณ์และเวลาเยียวยาเอง ที่สาคัญเราต้องไม่ถอย คุณครูบางคนไม่ยอมคิด ทาอย่า งไรให้เขาคิด
นอกกรอบ เราต้องอาศัยทีม ให้คุณครูสร้างทีมเพื่อจะลงไปช่วยเหลือกัน และเราพยายามกระตุ้นให้เขารู้เขารู้
เรา ให้โอกาส เชื่อใจ เราต้องเชื่อใจครู แล้วคุณครูเมื่อได้รับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อเขา เขาจะก๊อบปี้ไปใช้กับเด็กโดย
อัตโนมัติ ถ้าเราฟังครู มันส่งผลว่าครูก็จะฟังเด็กเหมือนกัน ถ้าเราให้คุณครูคิด คุณครูก็จะให้โอกาสเด็กคิด
เหมือนกัน มันจะเป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนออกไป เพราะฉะนั้นพื้นที่ในโรงเรียน จึงเป็นพื้นที่ที่คุณครูสามารถคิด
สามารถสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ เราอยู่กับเด็ก เราอยู่กับคุณครู การทาให้เขาไว้ใจเราเชื่อใจ
เรา สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เป็นสิ่งสาคัญ
อีกสิ่งหนึ่ง ถามว่าทาไมดิฉันถึงพยายามมาเป็นผู้บริหารแบบนี้ ดิฉันมีต้นแบบทางความคิด สมัยเด็ก ๆ
ดิฉันเป็นลูกครูใหญ่บ้านนอก ตอนเด็ก ๆ ได้ซ้อนท้ายจักรยานครูใหญ่ ซึ่งเป็นพ่อไปโรงเรียน แล้วเวลากระโดด
ลงในขณะที่เพื่อนมองดูอยู่ จะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ หัวใจพองโต แล้วเพื่อนของดิฉันจะมาห้อมล้อม เขาไม่กล้า
คุยกับครูใหญ่ เขาบอกว่า เราก็อยากกอดครูใหญ่เหมือนตัวเอง เราไปด้วยได้ไหม เราจับแขนได้ไหม เราก็
กลับไปถามพ่อว่า พ่อคะหนูมีเพื่อนมากอดพ่อด้วยได้ไหม มีบางวันที่บางคนอยากจะซ้อนท้ายครูใหญ่ เขาจะได้
สิทธิ์นั้นไหม ก็ได้ พอคุณพ่อเราบอกว่าได้ ต่อมาเพื่อนของเราก็จะตามครูใหญ่ไปเป็นพรวน วันนี้ใครจะได้สิทธิ์
ซ้อนจักรยานครูใหญ่ แล้วพอตอนเย็นหลังเลิกงานเด็กก็จะมานั่งล้อมวง ครูใหญ่ก็จะนั่งเล่านิทาน เป็นภาพที่เรา
มีความสุขมากและมีความประทับใจ ทาให้เราคิดว่า เมื่อเราเป็นครูใหญ่ ทาอย่างไรเราจะย้อนบรรยากาศตรง
นั้นกลับมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราได้รับรู้ ได้รู้สึกอย่างนั้น
ดิฉันไปโรงเรียนตอนเช้า ถ้าผ่านห้องอนุบาล เด็กจะวิ่งมาหาคุณยาย มากอด บอกว่าคุณยายเสื้อสวย
อันนี้กี่บาท เราจะให้ความรู้สึกว่าเราเป็นยาย เป็นแม่ของเขา ส่วนคุณครูเราก็เหมือนกัน เรายอมที่จะลงจาก
หัวโต๊ะเพื่อประชุม มานั่งล้อมวงเหมือนหลาย ๆ ท่านที่มาอยู่ตรงนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันแอบลอก คือเห็น
ท่านคณบดี (อนุชาติ พวงสาลี) ไม่เคยพกความเป็น รศ. ความเป็น ดร. อยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่าน ท่านยัง
เป็นป๋า เป็นที่รักและเคารพของผู้คน พอเรามาได้สัมผัส เรารู้สึกว่าไม่มีช่องว่าง
อย่างคุณครูเปิ้ล (อธิฐาน์ คงทรัพย์) คุณครูที่โรงเรียนสาธิตเรียกว่าพี่เปิ้ล เขาไปด้วยกันได้ กอดคอ
ด้วยกันก็ได้ สิ่งที่เรารับรู้ตั้งแต่เด็กและเห็นเชิงประจักษ์จากผู้ใหญ่ ลดช่องว่าง เขาสามารถบอกเล่าอะไรกับเรา
ได้ ดิฉันพยายาม บางทีด้วยความที่เราเป็นยาย วันนี้จะดุหลาน จะดุลูกแล้ว ดีกว่า ช่องว่างไม่มี จึงบอกว่า ใน
บทบาทของคนเป็นครู ถ้าคุณสร้างความเปลี่ ยนแปลง ในบทบาทของผู้บ ริห ารเปลี่ย นแปลง ถ้าจะสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลง ให้สร้างตัวเราก่อน เปิดใจ ยอมรับ ให้โอกาสคนอื่น แล้วฟังให้มากขึ้น ตัวดิฉันเองก็พยายาม
จะฟังให้มาก เมื่อก่อน ผิด ไม่ได้ ไปคิดมาใหม่ เราจะติดแบบนี้ แต่ตั้งใจว่าอีก 2 ปีจะเกษียณ จะพยายาม
บ่มเพาะ ปลูกฝัง สร้างพลังใจให้กับคุณครูในโรงเรียน ให้กับลูก ๆ 800 กว่าคนในโรงเรียนของดิฉัน ให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัย ให้เป็นพื้นที่ที่มีความสุข สมกับวัตถุประสงค์ทกี่ ่อการครูได้มุ่งหวัง ตั้งใจ และคิดหลักสูตรขึ้นมา
สุดท้ายต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้นาพาครูบ้างนอกมาเรียนรู้สิ่งดี
ๆ ตรงนี้ ขอบคุณโครงการโรงเรียนประชารัฐ และขอบคุณสถานที่แห่งนี้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยากรทุกคน เราได้มาคนเดียว ไม่ได้มาทั้งโรงเรียน พยายามเอาไปเล่าให้
ลูก ๆ และทุกคนที่เกี่ยวข้อง เขาก็บอกว่าอยากมา
สุดท้ายเราโชคดีมากที่จะได้ มีโอกาสร่วมพัฒนา ขอบคุณทุกท่าน และขอเป็นกาลังใจทุกท่านให้เป็น
แรงขับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
พิธีกรหญิง: ขอบคุณป้าหมอน พี่หมอน ยายหมอน ผู้มุ่งมั่นทาให้คุณครูและนักเรียนของตนมีความสุข
พิธีกรชาย: เรามารับฟังการเปลี่ยนแปลงของท่านที่ 4 ซึ่งเสียสละตนที่จะสอนศิษย์ในโรงเรียนประจา ทาหน้าที่
ทั้งคุณครู คุณหมอ และพ่อแม่ในตัว ทางานตลอด 24 ชั่วโมงก็ว่าได้ ขอเชิญคุณครูพอลล่า พิมพร พุทไธสง จาก
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยองครับ

ครูผู้มี “แรงศรัทธา” ต่อเด็กพิเศษ
พิมพร พุทไธสง: เกิดเป็นครูคนพิการต้องใจสู้ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนทนอาสา ให้เพียบพร้อมในหลักสอนวิชา เพื่อ
นาพาความก้าวหน้าให้ศิษย์ตน
สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน ดิฉันคุณครูพอลล่า จากโรงเรียนระยองปัญญานุกูล บทประพันธ์ที่ทุกท่านได้ยิน
เมื่อสักครู่ เป็นอุดมการณ์ความเป็นครูของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ที่ท่านผู้อานวยการ อรุณ ชุมทอง
ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูที่สอนคนพิการค่ะ เพื่อที่จะให้มีใจสู้ที่จะสร้างสรรค์ สอน
ลูก ๆ ของเราให้เติบโตเพื่ออยู่ในสังคมนี้ได้
ครูการศึกษาพิเศษคืออะไร ทาไมครูพอลล่าถึงอยากมาเป็นครูการศึกษาพิเศษ ขอย้อนกลับไปในวัย
เด็ก ในสมัยเด็กมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนหูหนวก เรามีความสงสัยว่าทาไมเขาถึงได้ไม่ไปเรียนเหมือนเรา ทาไม
เขาไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา พอเราโตขึ้น แล้วเรารู้ว่ามีเอกการศึกษาพิเศษที่เขาเปิดรับครูการศึกษาพิเศษ
เราเลยเข้ามาเรียนในสาขานี้ พอเข้ามาเรียน เราก็เจอเพื่อนซึ่งเขาเป็นคนหูหนวกเหมือนกัน แต่เขาได้รับโอกาส
ในการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรี แล้วเราก็ได้มีโอกาสเป็นบัดดี้กับคนหูหนวก เราไม่มี
ความรู้ที่จะใช้ภาษามือในการสื่อสารกับเขาเลย แต่เขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเรา เขา
สอนภาษามือเรา และนั่นคือของขวัญที่ติดตัวครูพอลล่ามาจนถึงทุกวันนี้ ทาให้ครูพอลล่าสามารถที่จะสื่อสาร
เป็นภาษามือขั้นพื้นฐานได้
พอมาเป็นครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการ การเป็นครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
เราไม่ได้ทางาน 8 โมงเช้า เลิก 4 โมงเย็น แต่เราทางานอยู่กับเด็กตลอด 24 ชั่วโมงเราไม่ได้สอนแค่ในห้องเรียน
แต่เราเป็นครูบ้านพักด้วย เวลาเด็กเจ็บป่วย เราต้องพาเด็กไปหาหมอที่โรงพยาบาล เราดูแลเขาเหมือนเป็นลูก
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คนหนึ่งของเรา ในวันที่เขาเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิต เราเป็นครูที่เหมือนพ่อแม่ เราพร้อมที่จะโอบกอดเขา
พาเขาให้ผ่านพ้นปัญหาผ่านความยากลาบากเหล่านั้นไปได้
การทางานกับเด็กพิเศษถามว่ามีความยากลาบากไหม แน่นอนว่ามีความยากลาบากกว่าเด็กปกติอยู่
แล้ว แต่ถ้าเรามีใจที่จะทาเพื่อเด็ก ๆ เหล่านี้ ครูพอลล่าเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีคุณค่า ถ้าเราพัฒนาให้ถูกทาง
ทุก ๆ คนมีคุณค่าในตัวเอง ไม่มีใครด้อยค่า เด็กพิการหรือเด็กพิเศษก็เช่นกัน เขามีคุณค่าในตัวของเขาเอง ขอ
เพียงแค่เขาได้รับโอกาส ได้รับศักยภาพ ให้ทุกคนได้นาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขา หาจุดเด่นในตัวเขาให้เจอ แล้ว
นาจุดเด่นของตัวเขามาพัฒนา มาสร้างให้เขาเติบโตภายในสังคมที่มีความยากลาบากนี้ไปได้
มาก่อการขู่ ครูพอลล่า ได้หลายสิ่งหลายอย่างมาก เมื่อก่อนครูพอลล่าไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น เหมือนคิดและอยากจะทา แต่ไม่ค่อยกล้าพูดกับผู้บริหารว่าเราอยากทาสิ่งนี้เพื่อโรงเรียนของเรา แต่พอ
มาก่อการครู ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในโครงการ ทาให้เราไปต่อยอดความคิดว่า บางสิ่งบางอย่าง
เราควรที่จะต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก ถ้าเรามีความกล้ามากขึ้น เราอาจจะขับเคลื่อนองค์กรของเราไปได้
มากกว่านี้ เราอาจจะมีกิจกรรมดี ๆ มาทากับเด็กของเรา แล้วเด็กของเราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไป
นอกจากครูพอลล่าได้กลับมาดูแลหัวใจของตัวเองแล้ว ยังได้กิจกรรม เกมต่าง ๆ จากโครงการไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของตัวเอง ครูพอลล่าได้นากิจกรรมที่ได้รับทั้งหมดมาหลอม
รวมเป็นห้องพลังแห่งรั กในการจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการพาเด็กเข้า
ห้องเรียน ครูพอลล่าจะพาเด็กร้องเพลง จับมือเดินรอบห้องเรียน เพื่อหาพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในชั้นเรียน
ของตัวเอง หลังจากนั้นจะโอบกอดเขาด้วยความรัก เพื่อทาให้เขารู้ว่า ห้องเรียนนี้ปลอดภัยนะ อบอุ่นนะ หนู
สามารถที่จะเข้ามาในห้องเรียนนี้แล้วปลอดภัย สามารถเป็นตัวตนของหนูได้
หลังจากนั้นครูพอลล่าจะทากิจกรรมวงกลมยามเช้า เพื่อดึงสมาธิของเด็กให้กลับมามีสมาธิในตัวเอง
แล้ ว ครู พ อลล่ า จะจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล เรี ย กว่ า แผน IEP
(Individualized Education Program) ซึ่งเด็กพิเศษทุกคนจะต้องมีแผน IEP เป็นของตัวเอง เพราะ IEP คือ
หัวใจสาคัญของการพัฒนาเด็กพิเศษ
หลังจากจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูพอลล่าจะให้เด็กทากิจกรรมตาม
ความสามารถที่เขาถนัด ให้เขาได้เลือกสิ่งที่เขาอยากทามาใช้กับตัวเขา นอกจากการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนแล้ว หอนอนเมื่อเราเป็นครูหอนอนแล้ว จะมีช่วงกิจกรรมก่อนที่เขาจะนอนหลับ เราก็หากิจกรรมมาให้
เขาทา แล้วให้เขาสามารถต่อยอดชีวิตของเขาไปได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กชอบวาดรูปแจกันดอกไม้ เราจะทา
อย่างไรให้แจกันดอกไม้ ให้เขามีความสามัคคีกัน ให้เขาได้ช่วยเหลือกัน พี่ก็จะสอนน้อง น้องก็จะช่วยพี่ทา เด็ก
ก็จะมีความสุข สนุกสนาน แล้วอยู่หอพักเหมือนกับเป็นบ้านหลังหนึ่งของตัวเอง
แต่มีคาหนึ่งในวันนั้นที่ครูพอลล่าได้ยินแล้วรู้สึกสะเทือนใจมาก เป็นคาที่ได้ยินก่อนจะมาก่อการครู มี
เด็กคนหนึ่งที่ครูพอลล่าถามว่าโตขึ้นมาหนูคิดว่าอยากจะทาอะไรลูก เขาบอกกับครูพอลล่าว่า หนูทาไม่ได้หรอก
ครู หนูทาไม่ได้เพราะมีคนบอกว่าหนูเป็นคนพิการ ทาไม่ได้ พอเราได้ยินคานี้ หัวใจของคนเป็นครู ซึ่งเด็กคนนี้มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองได้ สามารถที่จะมีอาชีพและงานทาในอนาคตได้ แต่พอเป็นคนเป็นครูได้ยิน หัวใจ
รู้สึกเจ็บปวด แล้วเรามาทบทวนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเด็กคนนี้อย่างไร
หลังจากนั้น เราก็เฝ้าดูเขา เฝ้าสังเกตเขาว่าเขาเป็นอย่างไร ในทุก ๆ ครั้งที่เขามีโอกาสกลับบ้าน เราก็
จะถามเขาว่ากลับไปที่บ้านทาอะไรบ้างลูก รอบแรกเขาก็จะบอกว่า หนูก็ไม่ได้ทาอะไร หนูก็เล่นกับเพื่อน เด็ก
คนนี้เป็นเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 เราก็ถามเขาว่า ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งหนูไม่มีคุณปู่คุณย่าที่คอย
สนับสนุน คอยดูแลหนูได้ แล้วหนูจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างไร ถ้าวันหนึ่งหนูไม่มีงานทา ไม่มีอาชีพติดตัวเลย
หนูจะทาอย่างไรกับชีวิต ในวันนั้นเขาก็เงียบ ไม่ได้ให้คาตอบใด ๆ กับเรา ก็ไม่เป็นไร เราก็ไม่ได้คาดคั้นที่จะเอา
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คาตอบจากเด็กในวันนั้น พอหลังจากปิดภาคเรียนอีกภาคเรียนหนึ่ง เราก็ถามเขากลับไปว่าปิดภาคเรียนนี้หนู
ไปทาอะไรที่บ้านบ้าง ครูคะปีนี้หนูไปช่วยกันคุณปู่คุณย่าทางานบ้านนะครู แล้วที่บ้านมีเซเว่นฯ ใกล้ ๆ บ้าน หนู
คิดว่าโตขึ้นหนูอยากทางานที่เซเว่น ฯ ใกล้ ๆ บ้านนี่แหละครู หนูอยากมีอาชีพอยากมีงานทามีเงินเดือนเก็บ
เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้ สิ่งเหล่านี้พอเราได้ยินได้ฟัง ทาให้เรารู้สึกว่า ถ้าเด็กคนหนึ่งเราสามารถที่จะทาให้เขามี
เป้าหมายในชีวิต ให้เขารู้จักทิ ศทางในชี วิต กาหนดชีวิตของเขาได้ ไม่ว่าเขาจะเป็น เด็กปกติ หรือ เด็ ก ที่ มี
ความต้องการพิเศษ ทุกคนล้วนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กพิเศษเขามีศักยภาพในตัวเอง เขาสามารถที่
จะเรียนรู้ สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ หลายคนต้องวิ่งหาที่ทาบุญ แต่เราเป็นครู เรามีบุญให้ทาอยู่ตรงหน้า
อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านว่า ลองเปิดใจให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ ลองให้โอกาสเขา บางทีคุณครูอาจจะมีเด็ก
บางคนเป็นเด็กพิเศษ เป็นเด็กสมาธิสั้นหรือบกพร่องการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคุณครู ลองให้โอกาสเขา หา
ศักยภาพในตัวเขาให้เจอ แล้วมาพัฒนาเขาไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ
พิธีกรหญิง: ขอบคุณครูพอลล่า ครูผู้มีแรงบันดาลใจของเด็กพิเศษ คนพิการก็มีค่า ถ้าพัฒนาให้ถูกทาง
พิธีกรชาย: มาถึงท่านสุดท้าย กับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของครูยิ่งใหญ่วัยเกษียณ ท่านมีหัวใจที่พองโต เห็น
จุดเปลี่ยนของตัวเองโดยไม่รู้ตัว คนที่อยู่รอบข้างจะให้ฉายาว่าครูเจ้าแม่ ของเสียงปรบมือคุณครู ธนาพร ก้อน
ทอง หรือครูป้าเจี๊ยบ จากโรงเรียนวัดบ้านกล้วย จังหวัดสระบุรี

ครูผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง
ธนาพร ก้อนทอง: สวัสดีทุกท่านค่ะ คุณครูเจี๊ยบนะคะ เป็นครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วย จังหวัดสระบุรี อยู่ใน
ความดูแลของธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรีค่ะ มีความยินดีมากที่ทุกคนให้เกียรติพี่เจี๊ยบมายืน ณ ตรงนี้ วันนี้
ตาแหน่งหนึ่งที่พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ยกให้คือป้าเจี๊ยบ พี่มีอายุมากที่สุดในการเข้าโครงการก่อการครู 58 ปี อีก
2 ปีจะเกษียณอายุ ตัวเองจะมาพูดเรื่องจุดเปลี่ยนในตัว ก่อนที่จะพูดถึงจุดเปลี่ยน ขอพูดถึงนิสัยส่วนตัวที่ติดมา
แต่กาเนิด แล้วเหตุการณ์ก่อนที่ตัวเองจะเปลี่ยนแปลงสักนิดนะคะ
ครูเป็นลูกสาวคนโต มีพี่น้อง 3 คน เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่น สิ่งใดที่ตัวเองคิดต้องถูก ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
พอสอบบรรจุได้ปี 32 ดีใจมาก ฉันได้เป็นครูแล้วนะ ต้องตั้งใจทางานให้เต็มที่ เด็กมีอะไรจะต้องทา อบรมที่ไหน
ไปทั้งหมด อะไรที่คิดว่าดี เริ่มคิดทา คิดเองตอบเองหมดทุกอย่าง วางแผน โรงเรียน 6 โมงครึ่ง กลับ 5 โมงเย็น
ไม่ใช่เพิ่งทา ทามาตั้งแต่เป็นคุ ณครู บรรจุครั้งที่นครพนม ไปอยู่ที่นั่นเลย ตามเด็กมาเรียน คนอื่นทาไม่ได้เรา
ต้องทาได้ ตั้งตัวเป็นเจ้าแม่เลยค่ะ นี่คือนิสัย ดูแลเด็กโรงเรียนขยายโอกาส ม.1-ม.3 พ่อแม่เอาเด็กมาเรียนไม่ได้
ฉันต้องเอามาได้ เธอต้องทาตามฉันนะ เธอต้องได้ดี ครูคาดหวังในตัวเธอแบบนี้นะ แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่
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ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจทางานมาก เมื่อปี 2550 เป็นวันไหว้ครู นักเรียนกับคุณครู ฉันคือ
คุณครูนะคะ นักเรียนต้อ งรักฉัน วันไหว้ครูต้องกราบคุณครู เด็กนักเรียนก็คลานเข้ามา คุณครูนั่งเป็นแถว มี
เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เขามาอยูต่ รงหน้าเรา เขาเลือกเองว่าจะเข้าหาคุณครูคนไหน เขาก็ยกมือไหว้พร้อมกันทุกคน
แล้วคาพูดที่เขาพูดออกมาวันนั้น เขาบอกว่า ครูขา หนูเกลียดครูค่ะ มันเป็นอะไรที่ครูคนหนึ่ง ทามาทั้งชีวิต แต่
ได้ยินคานี้ ก็ไม่พูดอะไร แล้วเขาก็คลานกลับไป เราก็เก็บเรื่องนั้นไว้ เด็กคนนั้นอยู่ ม.2 แล้วเราเป็นครูประจา
ชั้นเขาด้วย พออยู่ ม.3 เราก็เป็นครูประจาชั้นของเขาอีก ก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมา แล้วก็ไม่พูดกัน นี่เป็น
เหตุการณ์หนึง่ ที่ฝังลึก
อีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ในครอบครัว วันหนึ่ง สามีมีอาชีพเกษตรกร เลี้ยงวัวนม 63 ตัว ที่ดิน 20 ไร่
มีคนคนหนึ่งลงจากรถ แล้วบอกว่า ครูครับ ผมต้องเชิญครูออกจากพื้นที่แล้วครับ เพราะแฟนครู เอาที่และ
ทรัพย์สินทั้งหมดไปจานองจานากับผมไว้ เราไม่รู้เรื่องเลย ผมให้โอกาสมานานแล้วครับ แต่เขาถ่ายถอนไม่ได้
ครับ ต้องขนของออกจากตรงนั้นภายในวันนั้น เป็นครู คิดเอง แก้ปัญหาเอง ทาเอง นาครอบครัวมาทุกอย่าง
แล้วมันพังลง
เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยบอกใคร จนกระทั่งได้มีโอกาสมาอบรมก่อการครูโมดูลแรก เขาสร้างบทบาท
สมมุติ กลุ่มหนึ่งคือผู้บริหาร กลุ่มหนึ่งคือคุณครู กลุ่มหนึ่งคือผู้ปกครอง แล้วตัวเองได้บทบาทสมมุติเป็นนักเรียน
ทาให้ตัดสินใจเขียนคานี้ ครูคะ หนูเกลียดครู ลงไปในกระดาษ ไม่รู้ว่าอะไรดลใจ เหมือนฝังอยู่ในใจเรา แล้วมี
พื้นที่ให้เราเปิดตัวเองขึ้นมา เขียนเสร็จกลับไป ก็ไปทบทวนว่า ทาไมทาด้วยความรัก แต่คานี้ถึงออกมา แล้ว
ชีวิตครอบครัวของตัวเองทาไมพัง
พอมาโมดูล 2 ห้องเรียนแห่งรัก ครูน้องให้พื้นที่ เรามาเล่าเรื่องประสบการณ์ ยอมเปิดทุกอย่างของ
ตัวเองที่ฝังอยู่ให้น้อง ๆ ฟัง แล้วรับฟังจากน้อง ๆ พอเรามีพื้นที่ถ่ายทอดได้ เราบอกคนอื่นได้ เบาค่ะ เลยเอา
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปทบทวน เลยบอกตัวเองว่า เธอต้องเปลี่ยนตัวเองแล้ว 1. เลิก เลิกคิดเอง เออเอง
ได้แล้ว 2. วาง วางความคาดหวังที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ทั้งหมด สุดท้ายคือ หยุด หยุดออกคาสั่งคนทุกคน กลายเป็น
คนใหม่ขึ้นมา แล้วก็หันไปมองเด็ก ๆ ในห้อง ในการเรียนการสอน ซึ่งเขาอยู่กับเราทั้งวัน เราโตขนาดนี้ อายุ
เท่านี้ เรายังบาดเจ็บแบบนี้กับคาพูดคาจาของเรา หรือที่เราให้คนอื่น หรือคนอื่นได้รับ หรือเราได้รับมา แล้ว
เขาเด็กตัวเล็ก ๆ ไม่มีพื้นที่ให้เขาพูด ไม่มีโอกาสให้เขาบอก แล้วเราทากิริยาหรือคาพูดไปให้เขา คิดดูสิว่าเขาจะ
ทาอย่างไร พูดก็ไม่ได้ พูดก็ไม่เป็น บอกใครก็ไม่ได้ ก็เลยพยายาม ได้ความรู้จากโมดูลทั้งหลายไป ได้คาว่าพื้นที่
ปลอดภัย เข้าใจมากขึ้นว่า พื้นที่ปลอดภัยที่ว่า คือไม่ก้าวก่ายพื้นทีป่ ลอดภัยของใคร ทุกคนต้องมีพื้นที่ปลอดภัย
แล้วจุดหนึ่งที่อยากบอกทุกคนเลยคือ มนุษย์ทุกคน เด็กทุกคนที่ครูเจี๊ยบมองเห็น เขามีข้อแตกต่างของ
ตัวเขาเอง เราต้องมองให้เจอ แล้วเอาข้อแตกต่างนั้นมาใช้กับเขา แล้วคนทุกคนมีความคิดนอกกรอบในตัวเอง
อันนี้ยอมรับ ตอนนี้ที่โรงเรียน เด็กไม่ขาดเรียน เพราะเขารู้สึกว่ามาโรงเรียนแล้วมีความสุข
อยากบอกทุกคนว่า กว่าจะถึงจุดนี้ ครูเจี๊ยบเสียดายที่ตัวเองอายุเยอะแล้ว มาโครงการนี้ในบั้นปลาย
ใกล้เกษียณ ขอบอกเลยว่า โครงการนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ครูคนใหม่ แต่เปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นมนุษย์มากขึ้น
กว่าเดิม จากคนที่เอาแต่ใจ เหมือนยักษ์เหมือนมาร กลายมาเป็นคนที่มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต และจะ
บอกทุกคนว่า จะเป็นบั้นปลายชีวิตที่เป็นความสุขมาก
ขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ และคณะผู้จัดงานทุกคน ที่ยอมให้ครูเจี๊ยบมาถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองให้
ทุกท่านฟัง ขอขอบคุณค่ะ
พิธีกรหญิง: ขอบคุณครูเจี๊ยบนะคะ ครูวัยใกล้เกษียณ ผู้พร้อมพัฒนาจนเห็นจุดเปลี่ยนในตัวเองโดยไม่รู้ตัว
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พิธีกรชาย: ครูป้าเจี๊ยบได้ร่วมกันทุกโมดูล เป็นความอบอุ่นของคุณครูต้นแบบท่านหนึ่งที่มาถ่ายทอดบทบาท
หรื อ เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ให้ คุ ณ ครู รุ่ น น้ อ งได้ ฟั ง ประสบการณ์ ส าหรั บ เรื่ อ งราวที่ คุ ณ ครู ทั้ ง 5 คนมาเล่ า เรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ทางาน เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจและเติมเชื้อไฟแห่งการเรียนรู้ให้คุณครูทุก
ท่านมีพลังที่จะสู้ต่อไปได้
ลาดับถัดไป เป็นการสะท้อนมุมมองและเสริมการเรียนรู้แก่ครูแกนนาและผู้เข้าร่วม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 4 ท่าน ท่านแรกคือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) คุณพจณี คงคาลัย ขอเรียนเชิญ
ครับ

พจณี คงคาลัย: เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านคณบดี ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าน ผอ. และ
คุณครูทุกท่าน ฟังแล้วอึ้งจริง ๆ ไม่คิดว่าโครงการที่เราทา จะสร้างความยิ่งใหญ่และสร้างความสุข ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของเราว่า อยากให้คุณครูมีความสุข อยากให้นักเรียนมีความสุข วันนี้ฟังแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นจาก
ครูแป๋ว ก็ใช้เรื่องของกิจกรรม มาช่วยในการเรียนรู้ ทาให้เด็กจากที่ไม่ชอบการเรียนบางวิชา กลับมาชอบด้วย
กิจกรรม จริง ๆ แล้ว เราเองที่เป็นผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ก็ต้องเริ่มเอากิจกรรมมาใช้กับพนักงานเหมือนกัน
เพื่อให้เขามาสนใจการทางานต่าง ๆ
ต่อมาจะเป็นครูต้าร์ได้ใช้เรื่องของ Active Learning ให้เด็กได้ลองไปปฏิบัติดู จะได้รู้ว่าชีวิตจริงเป็น
อย่างไร เคยฟังท่านคณบดีเล่าให้ฟังถึงโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชอบมาก เพราะหลายคน
อยู่แต่ในห้องเรียน ได้แต่ทฤษฎีไป พอเขาเริ่มไปทางานก็ไปไม่รอด เพราะเขาไม่เคยสัมผัสชีวิตจริง เข้ากับเพื่อน
ไม่ได้ เข้ากับสังคมไม่ได้ เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างมาก ปัจจุบันนี้ครอบครัวมีลูกน้อย เด็กจะเป็นฮ่องเต้กันหมด
จะเอาอะไรทุกอย่าง พ่อแม่ประเคนให้ เขาไม่เคยเจอความลาบาก พอมาเจอในสังคมของที่ทางาน ก็ปรับตัว
ไม่ได้ เห็นชัด
ถั ด มาจะเป็ น คุ ณ ป้ า สมร ผอ.สมร คุ ณ ยายหมอน เป็ น ไอดอลตั้ ง แต่ เ ราเริ่ ม ท าโครงการบั ว หลวง
ก่อการครู ชอบมาก และมีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงเรียนของท่าน ผอ. ได้เห็นการจัดการต่าง ๆ ดิฉันเป็นลูกครูใหญ่
เหมือนกัน และอาการคล้าย ๆ กันว่า เรามีความภาคภูมิใจ เราไปไหนกับคุณพ่อตอนเด็ก ๆ ทุกคนจะมา
ห้อมล้อม เพราะเราเป็นลูกครูใหญ่ และมีความตั้งใจมาตลอดว่าอยากเป็นครู แต่ชีวิตผกผัน มาอยู่ธนาคารแทน
แต่เราก็ยังใช้ความเป็นครูมาสอนน้อง ๆ ในสาขาต่าง ๆ
ถัดมาคุณครูพอลล่า ขอให้ใจไปเต็ม ๆ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับการดูแลเด็กพิเศษ และคนที่ทาต้อง
มีใจจริง ๆ เพราะตอนที่เราทาโครงการ เราคุยกับโรงเรียนที่เป็นเด็กพิเศษหลายแห่ง รู้เลยว่ายากมาก จริง ๆ
ต้องดึงสติเด็กมา เป็นสิ่งที่ถูก ขอเป็นกาลังใจให้ครูพอลล่าที่ทาโครงการนี้
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ท่านสุดท้ายครูเจี๊ยบ เรียกน้าตาจริง ๆ และเห็นชัด ครูเจี๊ยบไม่ต้องเสียใจว่ามาช้า แต่อย่างน้อยครู
เจี๊ยบได้เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ครูคือมนุษย์ ที่ท่านคณบดีบอก และครูเจี๊ยบนอกจากทาให้เด็กมีความสุข ครู
เจี๊ยบเองก็หลุด ปล่อยวาง และที่ครูเจี๊ยบพูด ไม่มีอะไรผิดเลย พวกเราก็เป็นคล้าย ๆ กันแบบนี้ เพราะเราจะถือ
ว่าเรารู้ เราคิด เรามองข้ามไปหมด แล้วเราก็ฟังน้อย
ทั้ง 5 ท่านที่มา คิดว่าวันนี้ได้เกร็ ดสาคัญที่เราจะกลับไปคุยกับ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวสาขาของเรา คิดว่า
ธนาคารกรุงเทพเรามาถูกทาง ที่จับเรื่องนี้ แล้วเราเริ่มโครงการบัวหลวงก่อการครูด้วยความหวัง ด้วยความ
คาดหวังที่อยากจะเป็นผู้สร้างจุดเปลี่ยนของการเรียนรู้ อยากจะให้คุณครูได้คิดนอกกรอบ ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ
ไปเพื่อสร้างห้องเรียนที่มีแต่ความรักความอบอุ่น และเป็นการสอนที่ไม่ต้องสอน เอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
ฟังจากคุณครูทั้งหลายแล้ว เห็นชัดว่าเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง และได้ประยุกต์เรื่องใหม่ ๆ ไปทา ตลอดจน
กระทั่งได้เครือข่าย มีการนามาแบ่งปัน เมื่อเราได้นาท่านเข้ามาในโครงการก่อการครู
ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงเทพที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน เราปวารณาตัวตลอดเวลาว่า เรา
อยากจะเป็นเพื่อนของสังคม ของลูกค้า และเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เราเห็นคุณค่า และคิดว่า
การศึกษาเป็นรากฐานสาคัญของการสร้างสังคม ของการสร้างคนดีและคนเก่งให้กับชาติบ้านเมือง เราจึงจะทา
เรื่องพวกนี้มาตลอด ตั้งแต่โครงการ SIP โรงเรียนธนาคารกรุงเทพ โครงการ 2S คือ Service and Saving เข้า
ไปสอนเรื่องการออมต่าง ๆ และ Junior Achievement เข้าไปช่วยเรื่องการสอนต่าง ๆ เป็นความมุ่งมั่นของ
เรา
นอกจากนั้นเรายังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นที่มา เริ่มต้นโรงเรียนประชารัฐ มาจาก
การที่ให้ผู้จัดการของเราทางานกับคุณครู หรือ ผอ.ในพื้นที่ เพื่อให้คิดกิจกรรม หรือโครงการที่จะทาให้เกิด
การสร้างผู้นาในท้องถิ่น สร้างเด็กนักเรียนที่ดีและเก่ง เราเริ่มโครงการ ถามว่าหลายโครงการไปได้ดี แต่หลาย
โครงการก็ยังไปไม่ได้ดี ด้วยความไม่ต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ท่านกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของเราก็ไม่หยุดยัง ท่านบอกว่าเราต้องทาให้ดีกว่านี้ จะช่วยวางรากฐานของการศึกษาให้เป็น
พื้นฐาน เป็นความยั่งยืน สร้างคนดีคนเก่งให้กับสังคมอย่างจริงจัง จึงมอบนโยบายให้พวกเรามาคิด ท่านพูด
เสมอว่า ท่านได้ดีเพราะได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับการเอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ ทาให้ท่านมีส่วนช่วยสังคมได้ ใน
วันนี้ท่านจึงมีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้อย่างมาก
เราจึงมาเริ่มบัวหลวงก่อการครู หลังจากเราทาโครงการกับโรงเรียนแล้วประมาณ 200 กว่าแห่ง เราก็
ให้ผู้จัดการธนาคารของเรา ไปดูแลและทางานใกล้ชิดกับโรงเรียน สิ่งที่ตัวดิฉันและทีมงานที่ทาด้วยกันเห็น
คุณครูและผอ.มีบทบาทอย่างใหญ่ยิ่งในการสร้างพื้นฐานของการศึกษา ในการสร้างคน เรามานั่งคิดว่าจะทา
อย่างไรดี เพื่อจะพัฒนาคุณครูและช่วยท่าน ผอ. ในการพัฒนาโรงเรียน สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือ คุณครูไม่มี
ความสุข ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ คุณครูมีข้อจากัด เราจึงมานั่งคิดกันว่า เราเป็นนักการธนาคาร เราก็ไม่มี
ความชานาญด้านการศึกษา จึงปรึกษาท่านอธิการบดีว่า เราจะไปทางไหนดี ท่านจึงแนะนาคณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ แล้วเราปรึกษากันจนมาเป็นบัวหลวงก่อการครู
ตัวดิฉันและทีมได้เข้ามาร่วม และเห็นว่าวันแรกเป็นอย่างที่ท่านคณบดีว่าทุกประการ คุณครูมาด้วย
ความงงว่าจะเอาดิฉันมาเรียนอะไรอีก กลับไปก็เหมือนเดิม ทาอะไรไม่ได้ แต่สุดท้ายวันที่ 2 วันที่ 3 คุณครูเริ่ม
มีแววตาที่สดใส มีความหวัง จริง ๆ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลย แต่เกิดจากในใจของคุณครูนั่นแหละว่า คุณครูเห็น
แล้วว่าต้องทาอย่างไร แล้วต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอย่างไร พร้อมกับได้นวัตกรรมใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ
และลองนาไปใช้ ซึ่งทาให้เราเห็นแสงสว่างที่มาจากคุณครู คุณครูมีความสุข สิ่งที่เราคิดต่อไปคือ นักเรียนต้องมี
ความสุขอย่างแน่นอน และเมื่อนักเรียนมีความสุข พร้อมที่จะเรียนรู้ คุณครูเปิดโอกาส ให้พื้นที่ปลอดภัยใน
การคิดกับเขา ท่าน ผอ.เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณครูวันนั้น เราจะทาอะไรก็ต้องสาเร็จ
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จากวันนั้นเป็นต้นมา เราก็ติดตามหลาย ๆ โรงเรียน ดีมาก เราเริ่มทาโรงเรียนร่วมพัฒนา 2 แห่งที่บ้าน
บางหมาก จังหวัดตรัง และที่นครสวรรค์ ทางทีมของคณะวิทยาการเรียนรู้เข้าไปอย่างจริงจัง เริ่มเอาชุมชนเข้า
มาร่วมด้วย ช่วยกันคิด สร้างความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้น เราคิดว่าจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงเทพ เราจะ
ทาโครงการนี้ต่อไปเพื่อช่วยกันสร้างคนดีคนเก่งให้กับสังคม เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเรา ธนาคาร
กรุงเทพพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านกับการศึกษาตลอดไปค่ะ
พิธีกรชาย: ขอบคุณคุณพจณี คงคาลัย เป็นอย่างสูงที่มาร่วมสะท้อนและเสริมพลังการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วม
ขอขอบคุณโครงการบัวหลวงก่อการครูที่ สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมา ท่านต่อไป ขอเรียนเชิญ ศ.นพ.วิจารณ์
พานิช ให้เกียรติพูดคุยสะท้อนมุมมองและเสริมพลังการศึกษาครับ

วิจารณ์ พานิช: ผมคงไม่ได้มาในนามของกรรมการมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล แต่มาในฐานะกองเชียร์ของ อ.อนุชาติ
เรามี ค วามหวั ง เหมื อ นกั น ตอนที่ อ.สมคิ ด มาเป็ น อธิ ก ารบดี ใ หม่ ๆ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ข บคิ ด ว่ า
ธรรมศาสตร์จะช่วยบ้านเมืองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างไร อ.สมคิด (เลิศไพฑูรย์) เป็นเพื่อนรุ่น
เดียวกับ อ.อนุชาติ เลยชวนมาด้วย แล้วชวนผมมาคุยกันอยู่เรื่อย เกือบ 2 ปี จนตกผลึก รู้วิธีแล้วว่าต้องตั้งคณะ
แบบใหม่ อ.สมคิดเอ่ยขึ้นมาว่า แล้วเราจะหาใครมาทาดี ผมเลยบอกว่าสงสัยกันอีกเหรอ นั่งอยู่นี่ไง ชวนมาร่วม
ขบวนการอยู่ตั้งเกือบ 2 ปี และเห็นชัดเจนว่า in ตลอด ในฐานะที่ยุยงส่งเสริมจนได้เรื่อง เป็นที่มาของโครงการ
ก่อการครูและเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟัง จากทั้ง 5 ท่านมาเล่าอย่างน่าประทับใจ ขอแสดงความยินดีกับทาง
ธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ ที่ได้ร่วมกันทาประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองในเรื่องที่จริง ๆ แล้วเป็นโครงการ
เล็กนิดเดียว เมื่อเทียบกับภาพใหญ่ของการศึกษาทั้งหมด แต่เป็นการจุดชนวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ น เรื่ อ งของการ Transform ระบบการศึ ก ษา และสิ่ ง ที่ ทั้ ง 5 ท่ า นเล่ า เป็ น เรื่ อ งของ
Transformative Learning ใน 2-3 มิติ Active Learning เป็น Transformative Learning ในตัว
แต่เรื่องที่เราได้ฟังและกินใจมาก เรื่องหลังสุด การเปลี่ยนตัวเอง นี่คือสภาพตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
การเปลี่ยนใหญ่ ที่จริงมนุษย์เราทุกคน ในทุกขั้นตอนของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทุกคน แต่เปลี่ยนมากเปลี่ยน
น้อย แต่เปลี่ยนใหญ่อย่างที่ครูเจี๊ยบมาเล่าทุกคนมีเพียง แต่จาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง นาน ๆ ครั้ง แต่สิ่งที่
การศึกษาจะต้องทาให้เกิด คือทาให้เกิดการ Transformative Learning ทั้ง 2 แบบคือแบบเปลี่ยนทีละเล็ ก
ละน้อย กับเรียนแบบเปลี่ยนใหญ่ แบบเปลี่ยนใหญ่ท่านจะเห็นว่า ต้องการพื้นที่ พื้นที่เฉย ๆ ไม่พอ ต้องการ
เพื่อนที่เรียกว่ากัลยาณมิตร
อ.อนุชาติท่านเคยเป็นผู้อานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษาของมหิดล เป็นคนเอาเรื่องจิตตปัญญาศึกษา
เข้ า มาในประเทศไทย ท่ า นจะเข้ า ใจ รู้ วิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ อ ย่ า งมี พ ลั ง เรื่ อ งที่ เ ราได้ ยิ น เป็ น เรื่ อ งของ Active
หน้า 36/85

Learning ที่จะช่วยให้เด็กได้ทา อย่างที่คุณ ครูต้าร์ ที่สอนอนุบาลบอกว่า เด็กต้องเรียนจากการเล่น คือทา
กิจกรรม ผมขอแก้ว่า มนุษย์ทุกคนเรียนจากการทากิจกรรม ไม่ใช่เฉพาะเด็ก ชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อ
ฝึกทักษะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น นี่คือหัวใจ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนเจตคติบางอย่าง เปลี่ยนปฏิสัมพันธ์
บางอย่าง การเปลี่ยนแปลงที่เรามักจะคุ้นเคยคือเปลี่ยนทักษะบางอย่าง จากทาไม่เป็นไปทาเป็น ทาแบบต้อง
ตั้งใจมาก เปลี่ยนเป็นทาแบบอัตโนมัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง
หัวใจสาคัญของ Transformative Learning คือเด็กต้องชวนเด็กเรียนผ่านการปฏิบัติ แล้วต้องคิด คือ
Reflection ไม่ ใ ช่การคิด ธรรมดา แต่คิดบนฐานของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่คิดเป็น แต่
ย้อนกลับไปให้สังเกตเป็นด้วย เพราะถ้าจะทา Reflection ที่ดี เป็นต้องทาร่วมกันหลาย ๆ คน กับกัลยาณมิตร
คนที่เราไว้ใจ ในพื้นที่ปลอดภัย ทุกคนพูดออกมาจากใจ เราจะนึกขึ้นมาได้เองว่า ตรงนี้เพื่อนสังเกตเห็นแต่เรา
ไม่เห็น แสดงว่าเรายังไม่ละเอียดพอ เรายังช่างสังเกตไม่พอ วันหลังฝึกใหม่ นี่คือเราได้เรียนจากเพื่อน ได้เรียน
ทั้งเรื่องวิธีสังเกต วิธีคิด วิธีมอง มุมมองที่ต่างกัน ตรงนี้สาคัญ
พื้นที่ปลอดภัยช่วยทาให้ความเป็นจริงนั้นเอามาเปิดเผยได้ เอามาเป็นข้อเรียนรู้ได้ ก็จะทาให้นักเรียน
ของคุณครูทุกคนมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วจะนาไปสู่ว่า ทักษะของการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่ในบรรยากาศที่เปิด มีกระบวนกร มี
กัลยาณมิตรที่ดี หลายครั้งเราจะปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ใต้จิตสานึกของเราออกมาได้ เหมือนกับที่ครูเจี๊ยบทาแล้วได้
ประโยชน์มหาศาล มนุษย์ทุกคนมีปมหมด บางคนปมเครื่องแรง บางคนปมด้อยแรง อย่างที่ครูเขาเล่าว่าลูก
ศิษย์ที่พิการมี ปมของความพิการ แต่ถ้าเราสามารถจัดกระบวนการให้สิ่งเหล่านั้นเปิดเผยออกมา แล้วมี
กัลยาณมิตรที่ดี เขาเปลี่ยนได้จากคนที่รู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ไม่กล้าหวังตัวเอง กลายเป็นคนที่กล้า เป็น
ต้น ผมจึงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง
สิ่งที่กาลังทาอยู่จะเป็นจุดหรือการก่อหวอดในการสร้างกลไกของการเปลี่ยนแปลงให้แก่บ้านเมือง
และเป็นความฉลาดของที ม งาน ที่ ไปเชิญ อ.วรากรณ์ม า เพราะตอนนี้ใ นเรื่อ งการ Transform ท่านเป็ น
ประธานที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อหาทางเปลี่ยนระบบการศึกษา การที่เราประชุมกันอยู่นี้ จะเป็นข้อมูลให้ท่าน
อ.วรากรณ์นาไปใช้ในคณะกรรมการของท่านเพื่อเปลี่ยนระบบและนโยบาย เพราะว่า สิ่งที่เราทาอยู่มีเพียงเด็ก
จานวนหนึ่งเท่านั้นที่ได้ แต่เราต้องการให้เด็กไทยทุกคนได้ นี่คือหัวใจ เพื่อคุณภาพของพลเมืองไทย สิ่งที่ท่าน
กาลังทาจึงยิ่งใหญ่มาก เราต้องช่วยกันทาให้ขยาย กระจายไปทั่ว และเด็กทั่วไปได้รับประโยชน์
สุดท้ายสิ่งที่ท่านเล่า เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสาหรับท่านทั้งหลายเองด้วย นี่คือหัวใจครับ สาหรับครูท่าน
แรกที่ยังสาว ๆ อยู่ ยังทางานจะได้อีก 30 กว่าปี ท่านสามารถที่จะไปสร้างนวัตกรรมความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ
ในเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ของเด็ก ในบริบทของลูกศิษย์ของท่านได้อีกมากมาย ตาราทั้งหลายยังไม่จบสิ้น
เราต้องการระบบที่เด็กทุกคนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ แล้วเด็กทุกคนได้รับประโยชน์ต่อเนื่อง
จากโครงการนี้ หมายความว่าครู คนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติในครอบครัว หรือคนใน
ชุมชน จะต้องเข้าใจว่า การทาหน้าที่ครูนั้นไม่มีสูตรตายตัว หลายสูตรเมื่อ 70 ปีก่อนตอนผมเรียนหนังสือ ถึง
ตอนนี้ทฤษฎีนั้นผิด คือครูต้องเป็นคนถ่ายทอดความรู้ ผมมาเรียนหมอ อาจารย์ผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้ แต่ตอน
นั้นไม่รู้ว่าผิด คิดว่าถูก เรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์สามารถจะพัฒนาได้ไม่สิ้นสุด ความเป็นครูต้องสามารถจะ
สังเกต ไปอ่าน หรือคานึงถึงเรื่องทฤษฎี แล้วมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับชีวิตความเป็นครูได้อย่างไม่จบสิ้น
ขอแสดงความยินดีกับทางธนาคารกรุงเทพฯ คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ทุกท่านที่เกี่ยวข้องว่า เราได้มาช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อทาให้ระบบการศึกษาไทยและ
ประเทศไทยมีพลเมืองที่ดี มีคุณภาพในอนาคตได้
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พิธีกรหญิง: ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รศ.ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ พูดสะท้อนมุมมองและเสริมพลังการศึกษาค่ะ

วรากรณ์ สามโกเศศ: เรี ย นท่ า นอาจารย์ ผู้ ใ หญ่ แ ละคุ ณ ครู ที่ รั ก ทุ ก คน วั น นี้ เ ป็ น โอกาสที่ ดี เป็ น วั น ที่ มี
ประวัติศาสตร์เช่นกัน ผมขอเท้าความสิ่งที่ อ.วิจารณ์พูดเมื่อสักครู่ เพื่อให้เห็นภาพยาวสักนิดหนึ่ง ที่แห่งนี้เมื่อปี
2527 เราเริ่มก่อสร้างขึ้นมา เสร็จตอนปี 2529 ผมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการ
วางแผน ตอนแรกมีอยู่ 5 ตึก โครงการหนึ่งที่อยู่ในใจของท่านอธิการบดี คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี คือ สร้าง
โรงเรียน ตอนแรกมีการพูดคุยกับ อ.อารี สัณหฉวี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตเกษตร ตอนหลังเปลี่ยนใหม่ สุดท้าย
เลยมาตั้งโรงเรียนอนุบาลอยู่ข้าง ๆ แต่ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ จนกระทั่งเปลี่ยนมาถึง อ.สมคิดเป็นอธิการบดี
หลายสิบปีต่อมา ได้คุณหมอวิจารณ์เป็นสภากรรมการมหาวิทยาลัย และได้ อ.อนุชาติ เดิมท่านเป็น รอง
อธิการบดีอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านดูแลการก่อสร้าง ดูแลสถานที่จนมหิดลที่ศาลายาเปลี่ยนแปลงจากหน้า
มือเป็นหลังมือ เพราะเมื่อก่อนไม่สวยงามอย่างในปัจจุบัน ท่าน อ.อนุชาติว่างพอดี เลยมาเป็นคณบดีโดย
รูปแบบเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งน่ายินดีมาก เพราะถ้าธรรมศาสตร์จะทาคณะศึกษาศาสตร์เหมือนกับคนอื่น ก็ไม่น่า
ตื่นเต้น แต่วันเวลาเปลี่ยนไป ความคิดเปลี่ยนไปก็มา เลยเป็นเรื่องการเรียนรู้มากขึ้น นี่คือประวัติศาสตร์
ผมขออนุญาตพูด 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 จากสิ่งที่ได้ฟังเมื่อครู่ 5 ท่านที่ไม่มาพูด ผมคิดว่าหัวใจอย่าง
หนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมเคยไปโรงเรียนเล็ก ๆ ในประเทศไทย
ไม่ต่ากว่า 200 แห่ง สมัยหนึ่งผมเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผมทางานให้กับ สสส. ให้กับ มูลนิธิ ซี.ซี.
เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโอกาสไปดู
โรงเรียนทุกภาคเยอะมาก สิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผมมาก และเกิดกาลังใจในการทางานคือว่า มีเด็ก
อยู่คนหนึ่งผมถามความฝันว่าอยากจะเป็นอะไร เป็นเด็กเล็ก ๆ ประมาณสัก 7 ขวบ เขาบอกว่าฝันว่า อยากกิน
มาม่าไม่ใส่ข้าว ผมเหมือนถูกทุบด้วยไม้ ตอนแรกผมไม่เข้าใจ แต่มาเข้าใจทีหลังว่า ปกติที่บ้านของเด็กคนนี้ กิน
มาม่าห่อหนึ่งใส่ข้าวลงไปด้วย เพื่อให้กิน 5 คนได้ เลยอยากกินมาม่าไม่ใส่ข้าว เป็นมาม่าที่เรากินทุก วัน ไม่มี
ความหมายสาหรับเราเลย แต่ประโยคของเด็กคนนี้แทงใจผมตลอดเวลา
ครูคือคนที่ปราการแรกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้า บ้านเราที่พูดเรื่องความเหลื่อมล้า สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ
โอกาสทางการศึกษา เด็กคนหนึ่งเกิดมาวันนี้บอกได้เลยว่าจะไปไกลแค่ไหน มียกเว้นเล็กน้อยมากที่จะหลุดพ้น
จากโอกาสอย่างนี้ คือโอกาสทางการศึกษา ขอพูดถึงคุณหมอวิจารณ์ ผมเคยไปต่างจังหวัดกับท่าน คุณหมอ
วิจารณ์จากเด็กที่เรียนในโรงเรียนธรรมดา ผมอายุน้อยกว่าท่านประมาณ 10 ปี คือผมได้ยินชื่อเสียงของท่าน
เพราะท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศไทย ฮือฮากันมากว่าเด็กต่างจังหวัดสอบได้ที่ 1 ของประเทศไทย จาก
การเป็นแพทย์ แล้วท่านสนใจการศึกษา ทาให้เกิดการมองมุมที่แตกต่างจากนักการศึกษาทั่วไป อ.อนุชาติกับ
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ผมก็รู้จักกันมา 30 กว่าปี ท่านจบเศรษฐศาสตร์ แต่สุดท้ายมาทาเรื่องการศึกษา เพราะทุกคนเห็นความสาคัญ
ของการศึกษาว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ทาให้คนมีโอกาสการศึกษา มี
โอกาสทามาหากิน และคิดเป็น รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ประการที่ 2 คือ สิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดของครูสมัยเด็ก ๆ คือ ครูไม่เสมอหน้า คนไหนเรียนดี คนไหน
หน้าตาดี คนไหนเป็นลูกหลานของอาจารย์ ลูกหลานของครูใหญ่ หรือลูกหลานคนรวย ครูจะให้ความสาคัญ
เป็นพิเศษ เด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน อยู่หลังห้องเรียน ผมเกลียดที่สุดคือความไม่เสนอหน้า ผมอยากเห็นอาจารย์
ทั้งหลายไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตัวเอง มีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสาคัญคือมีความเสมอหน้า
เพราะจะนาไปสู่สิ่งที่ 2 คือทาให้เกิดความศรัทธาในตัวครูที่สอน ถ้าไม่มีความศรัทธาในตัวครูแล้ว การเรียนรู้ก็
ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่
ประการที่ 3 คือ เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนเป็นประโยชน์กับตัว เขา เด็กหลายคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน
มาก เพราะบทเรียนที่เขาเรียน ... (ฟังไม่ชัด) ... ในยุคเขาต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย และที่สาคัญเขา
มองไม่เห็นว่ามีประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรบ้าง สมัยที่ผมเรียนตรีโกณ ผมรู้สึกเบื่อหน่ายมาก จนกระทั่งมีครูคน
หนึ่งบอกผมว่า เธอเห็นเครื่องบินที่อยู่ตรงนั้นไหม ครูบอกได้เลยว่า เครื่องบินลานั้นสูงจากพื้นดินเท่าไหร่ ถ้าครู
รู้ว่าองศาที่เครื่องบินลานั้นทากับพื้นเท่าไหร่ ครูบอกได้ทันทีเลย ท่านเชื่อไหมครับ พอผมเห็นอย่างนี้ ผมเกิด
ความเข้าใจทันทีว่า ที่เราเรียนเพื่อจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองผม ผมเลย
เข้าใจว่า อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง จะไม่รู้สึกน่าสนใจเลย แต่ถ้าผูกพันกับชีวิตของเขา เกี่ยวพันกับสิ่งที่
เขาคุ้นเคย จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาทันที
สมัยหนึ่งในห้องเรียนมีการร้องเพลง โอลด์ แลง ซายน์ ตอนเด็ก ๆ ก็เบื่อ ไม่รู้จัก แต่พออาจารย์เอา
เพลงทันสมัยในสมัยนั้นมาร้อง ทุกคนนั่งเงียบ ร้องเพลงตาม นี่คือสิ่งที่ผมเห็น
สุดท้าย ผมคิดว่าครูมี 3 อย่างที่แตกต่างกันอยู่ ผมอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่มัธยม และผมมีครูดี ๆ ใน
ชีวิตหลายคนที่จะเลียนแบบตาม
อย่างแรก ผมว่าครูต้องมีอุดมการณ์ อาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพธรรมดาทั่วไปที่ทาอะไรก็ได้ แต่ต้องมีจิต
วิญญาณอย่างที่ท่าน อ.สุมนเขียนและพูดมานาน ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู อยากให้คนอื่นดี มีความรู้ มี
ชีวิตที่ดีกว่าเดิม
สอง คือจะต้องมีความรับผิดชอบรับ ทั้งผิดและชอบ คนอื่นถ้าเอาลูกมาให้เราเรียนหนังสือในโรงเรียน
ของเรา มาเรียนในชั้นของเรา เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะเด็กจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวเรา ถ้าตัวครู
ไม่มีคุณภาพ เด็กก็ไม่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน อย่าลืมว่า เขาเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขามาฝากไว้กับเรา ครู
จึงมีความรับผิดชอบสูงมาก สุภาษิตฝรั่งบอกว่า สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของคนจนคือลูกของเขา จึงต้องรับผิดและ
ชอบ
สาม ครูที่ดีต้องมีไฟ มีดีกรีของอารมณ์ ครูที่เดินเอื่อย ๆ เฉื่อย ๆ แบบน็อตหลวม ไม่ค่อยไปไหนหรอก
ครับ ถ้าไม่กระตือรือร้นเด็กก็ไม่กระตือรือร้นด้วย เพราะจะถ่ายทอดถึงกัน ถ้าครูคนไหนเอื่อย ๆ หน้าห้องเด็กก็
จะเอื่อย ๆ ตาม แต่ถ้าครูคนไหนกระตือรือร้น สนุกสนาน แต่ก็จะสนุกสนานตาม
สุดท้าย ผมคิดว่า ไม่มีอะไรในการกระทาของคนปกติที่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เรียกว่า
ผลกระทบภายนอก เท่ากับอาชีพครู เราทาอะไรอย่างหนึ่ง แต่ผลไม่ได้จบอยู่ที่เรา แต่เกิดผลกระทบไปถึงคน
อื่นด้วยอีกร้อยพันหมื่นคน ถ้าเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่ง ประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์ตัวเราเอง แต่เกิดประโยชน์
ที่คนมานั่งพักด้วย ถ้าเราขุดบ่อน้า เราไม่ได้กินน้าคนเดียว คนอื่นได้มากินด้วย ถ้าเราสร้างคนดีสักคนหนึ่งจาก
อาชีพของเราชีวิตของเรา คนดีคนนี้ไม่ได้จบแค่เขาเอง เขาไปสร้างคนดี ครอบครัวชีวิตที่ดี เกิดผลกระทบที่
มากมายในชีวิตของเรา และผมไม่เชื่อว่ามีอาชีพไหนที่ส่งผลกระทบมากมายขนาดนั้น ผมมีอาชีพหลายอย่าง
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เป็นครู แล้วออกไปอยู่ภาคเอกชน อยู่ในการเมือง ผมไม่เห็นว่าอาชีพไหนที่จะมีค่าเท่ากับอาชีพครู เอกชนก็ดีมี
เงินเดือนสูง แต่ทาให้คนคนเดียวรวย คนที่ถือหุ้นมากที่สุดของบริษัทรวย แต่ชีวิตผมมีชีวิตเดียว ผ่านไปแล้วก็
ไม่กลับมาอีกแล้ว ผมจะใช้ชีวิตที่ผมมีให้คนคนเดียวรวย ผมเลยเปลี่ยนอาชีพสุดท้ายกลับมาเป็นครู ซึ่งผมเชื่อ
ว่าทาให้เกิดผลกระทบมากที่สุดและมีความหมายต่อชีวิตมากที่สุด
ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกคน ครูทุกคนที่ร่วมในโครงการนี้ รวมทั้งนักศึกษาของธรรมศาสตร์ด้วย
รวมทั้ง อ.อนุชาติที่ได้ทาสิ่งที่มีประโยชน์ด้วย
พิธีกรชาย: ขอบคุณ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ที่สะท้อนมุมมองและเสริมพลังการศึกษาแก่ ครูแกนนาและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในครั้ ง นี้ ล าดั บ สุ ด ท้ า ยขอเรี ย นเชิ ญ ประธานกรรมการก ากั บ ทิ ศ ทางโครงการผู้ น าแห่ ง อนาคต
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กล่าวสะท้อนมุมมองและเสริมพลังแก่ครูแกนนาและผู้เข้าร่วมครับ

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล: ผมฟังเรื่องราว Ed Talk จากทั้ง 5 ท่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมได้ฟังเรื่องราวของฮีโร่แห่ง
การศึกษา ซึ่งเดินทางผ่านความเจ็บปวดของตัวเองที่ตั้งคาถามว่า วัน ๆ หนึ่งที่ทาอยู่ไม่ได้เกิดผลอย่างที่ตั้งใจ
ยอมรับกับความจริงนั้นแล้วเดินทางก้าวไปสู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกของการฝึกฝนตนเอง เอาตัวเองฝ่าเข้าไปสู้
กับความคิดของตัวเอง สู้กับระบบหรือความคุ้นชินของระบบ จนกระทั่งได้ติดอาวุธใหม่ จนตัวตนเดิมตายไป
เกิดชีวิตใหม่ แล้วก้าวออกมาจากโลกของความฝันมาสู่โลกของความเป็นจริง นี่คือเส้นทางของฮีโร่ ขอให้
พวกเราปรบมือให้กับฮีโร่ทั้ง 5 ท่านด้วยครับ
ฮีโร่ทั้ง 5 ท่านได้เล่าเรื่องราวที่อาจจะสรุปเป็นกฎเกณฑ์บางอย่างที่เป็นกฎพื้นฐานว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมที่สุดกับยุคสมัย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็น และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีกฎพื้นฐานอยู่ไม่กี่ข้อ
อย่างเช่น ครูแป๋วเล่าว่า การวัดผลการศึกษาไม่ได้วัดที่ความรู้ แต่วัดในสิ่งที่เขาได้ทา หรือจัดสรรให้เขาได้เล่น
เกม ครูต้าร์พูดถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างครูกับศิษย์ มาสู่การเป็นเพื่อน ใช้ความเป็นเพื่อนในการทาให้เกิด
การเรียนรู้ต่อไปร่วมกัน ด้าน ผอ.หมอน พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและพูดถึงกรงขังที่ กักขังเราไว้ ทุก
คนถูกกรงขังนี้ครอบดู แต่เราไม่กล้าจะออกนอกกรงขัง ไม่ว่าจะอยู่ในระบบไหน จะมีกรงขังครอบอยู่ ถ้าเรา
สามารถที่จะมองออกว่า อะไรคือกรงที่กักเราไว้ แล้วฝ่าออกมา นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของเรา
ครูพอลล่าพูดถึงการค้นหาศักยภาพของเด็กแต่ละคน และครูเจี๊ยบพูดถึงความสัมพั นธ์ของความเป็นมนุษย์
ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่
ทั้งหมดเกิดมาในจังหวะที่เหมาะสม เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นมาด้วยการเรียนรู้ที่ทางโครงการผู้นา
ทางอนาคต ผมถือว่าเป็นศิษย์คนหนึ่งของโครงการผู้นาแห่งอนาคต วันดีคืนดี อ.อนุชาติร่วมผมเข้ามาร่วม
โครงการผู้นาแห่งอนาคต ตอนแรกในฐานะผู้สังเกตการณ์ แล้วค่อย ๆ มอบหมายหน้าที่ให้ผมมาเรื่อย ๆ สิ่งที่
หน้า 40/85

โครงการทาเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ไม่ใช่ผ่านการสอน แต่เอาครูมาทา
กิจกรรมร่วมกันจนได้ประสบการณ์ แล้วเปลี่ยนความคิดของตัวเอง เป็นการเรียนรู้อย่างธรรมชาติ อย่างเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ที่ดีทคี่ นอื่นสามารถนาไปใช้ได้
มันเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะทาให้สิ่งที่เราได้รับจากโครงการไปขยายผล ลองนึกถึงการขยายผลใน 2
รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือรูปแบบที่เกิดในชีวิตประจาวันว่า ทุก ๆ วันคุณครูสามารถสร้างตัวคูณได้ คุณครูที่เข้า
โครงการนี้สามารถสร้างตัว คูณได้ ลองนึกว่าท่านจะทาได้อย่างไร กับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ 2 คือและ
อีก 20 ปีข้างหน้า ผมทาโครงการในเรื่องคุณภาพโรงพยาบาล ผมทามา 20 ปีแล้วย้อนหลังกลับไป ผมพบว่า
20 ปีที่ทามาไม่เสียหลายเลย เพราะสิ่งที่ทาไว้ปักรากฐานอย่างมั่นคง และทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
คนรุ่นหลังสามารถเดินต่อได้ว่า เราจะไม่กลับไปสู่สภาพเดิม เราจะต้องมองว่า อีก 20 ปีข้างหน้า อ.อนุชาติก็
ยังคงอยู่กับเรา แต่อาจจะเป็นบทบาทไป และเป็นผู้จุดประกายความคิดต่างให้กับพวกเรา แต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น
ได้อย่างไร
ลองนึกถึงว่าการเปลี่ยนแปลง มีเกลียวอยู่ 6 เส้นด้วยกันที่ผสมผสานกันอยู่ ผมเอามาจาก DNA ของ
มนุษย์ซึ่งมีอยู่แค่ 2 เส้น ในวงการอุตสาหกรรม จะสร้างนวัตกรรมเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น 4 เส้น ในวงการศึกษาผม
เพิ่มให้อีก 2 เส้น เป็น 6 เส้น
3 เส้นแรกคือเส้นที่อยู่หน้างานคือโรงเรียนกับครูเส้นหนึ่ง นักเรียนอีกเส้นหนึ่ง ทางานร่วมกันใน
การสร้างการเรียนรู้ และในอนาคตผมเชื่อว่า ชุมชนจะมีบทบาทสาคัญคือเส้นที่ 3 ที่เราจะนาชุมชนเข้ามาเป็น
แบ็คอัพในการสร้างการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์
อีก 3 เส้นที่อยู่รอบนอก เส้นหนึ่งคือโครงการก่อการครู ที่ อ.อนุชาติเป็นผู้จุดประกายให้ความคิด
แนวคิดต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลง เส้นที่ 5 คือธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับโครงการ เส้นที่ 6 คือ
อ.วรากรณ์ การปฏิรูประบบราชการจะปฏิรูปไปทางไหน เป็นความหวังว่า จะเข้ามาสนับสนุนให้ 5 เส้น
สามารถทางานร่วมกันได้
ผมนึกถึงว่าในการที่ครูคนหนึ่งที่เข้าโครงการแล้วจะสามารถจุดประกายให้กับตัวคูณ เราอาจจะรอเข้า
โครงการอบรมโครงการก่อการครู แต่ระหว่างนี้ คุณครูสามารถนาสิ่งที่ประสบความสาเร็จในชั้นเรียนของ
คุณครู เป็นต้นแบบเป็นตัวจุดประกายของครูคนอื่นในโรงเรียนได้ไหม ชวนครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียนที่อาจจะ
ไม่ได้เข้าอบรม แต่มาช่วยกันสังเกต ฟีดแบ็ก มาร่วมกันทาหรือออกแบบกิจกรรมร่วมกันได้ไหม นี่คือการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์เช่นเดีย วกัน ประสบการณ์เหล่านั้นอาจจะไปจุดประกายให้กับคุณครูแต่ละคนว่า ฉัน
อยากจะเปลี่ยน ถึงไม่ได้ไปอบรม แต่สามารถทาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง จากบุคคลมาเป็นโหนดในโรงเรียน ทา
ทั้งโรงเรียนได้ไหม สามารถที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนหรือส่วนใหญ่ของโรงเรียน และชวน
โรงเรียนอื่นในพื้นที่มาร่วมมือกันเพื่อขยายตรงนี้ออกไป ผมเชื่อว่าถ้าเราหวังไว้ว่า 20 ปี ไม่เร็ว แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ถอยหลังกลับ จะทาให้เราเห็นความหวังของประเทศในการเปลี่ยนแปลง
มีบางอย่างที่มีความจาเป็นคือกาลังใจที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือกาลังใจจากภายนอก
ตอนที่ผมเริ่มโครงการคุณภาพโรงพยาบาล กาลังใจที่ผมสร้างขึ้นมาคือ ช่อดอกไม้ 1 ช่อสาหรับโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการ ว่าโครงการนี้ได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ แต่เป็นช่อดอกไม้ที่มีความหมายมาก
สาหรับโรงพยาบาล เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ เขาทามีคุณค่า ผมพูดตรงนี้เพราะต้องการที่จะแบ่งปันบทเรียนว่า
พอเข้าไปในระบบที่แข็งตัวของกระบวนการรับรองที่มีมาตรฐานแล้ว ระบบแข็งตัวเกินไป ผมไม่อยากให้
โครงการของ อ.อนุชาติเปลี่ยนไปสู่ระบบที่มีกรอบแข็งตัวมากเกินไป แต่อยากให้มีระบบที่ยืดหยุ่นและพร้อม
ปรับตัวเรียนรู้ร่วมกัน ธนาคารกรุงเทพอาจจะมีรางวัลบัวหลวงสาหรับโรงเรียนที่เริ่มต้นทาได้ถึงระดับหนึ่ง ครึ่ง
ค่อนโรงเรียน แล้วมาเป็นบัวเงินที่ทาได้มากขึ้นไปอีก แล้วไปเป็นบัวทองเพื่อสนับสนุนให้เขายกระดับขึ้นไปอีก
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ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สามารถทาได้ และจูงใจให้ทุกคนมีความสุข ไม่มีความล้มเหลว มีแต่ประสบความสาเร็จมาก
น้อยตามลาดับที่เขาได้รับ
ขอบคุณโครงการก่อการครู ขอบคุณธนาคารกรุงเทพ และคุณครูทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการตั้งแต่
เริ่มต้น และทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ ผมคิดว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ
ผู้เข้าร่วมชาย: ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ร่วมสะท้อนมุมมองและเสริมพลังการศึกษาแก่
ผู้เข้าร่วมและครูแกนนาในครั้งนี้

สุ มน อมรวิ วัฒน์ : สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ วันนี้ต้องขออนุญ าตพูดเท้าความซึ่ งไม่เคยพูด แต่ต้องพูดในวัน นี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ดิฉันได้มีการพบกับผู้ชายคนหนึ่ง คือ ดร.อนุชาติ เราทาเรื่อง
จิตตปัญญาศึกษากัน การเรียนรู้จากภายใน ตอนนั้นประทับใจมากที่เขาเป็นคนหนุ่มที่มุ่งมั่น กาลต่อมาที่บ้าน
ของดิฉัน ดร.อนุชาติก็เดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับคณะ ที่บอกว่าจะตั้งคณะศึกษาศาสตร์ เราก็คุยกันจนดึก
ความประทับใจก็มีมากขึ้นไปตามลาดับ
ขอพูดถึงตัวเองอีก 11 ปีจะครบร้อย จากการที่เคยพูดต่อหน้าคนเป็นพันในหอประชุมใหญ่ ยืนอย่าง
สง่างาม พูดอย่างเต็มกาลัง บัดนี้รู้แล้วว่า ขืนทาเช่นนั้นดิฉันจะนอนแอ้งแม้งอยู่ข้างหน้า จึงต้องรู้ตัวเองว่าเราไม่
สามารถทาเช่นนั้นได้แล้ว เราจาเป็นที่จะต้องปรับตัวเอง จึงขออนุญาตนั่งพูดนะคะ ท่านคงจะไม่ว่ากระไร
ขอเข้าเรื่อง ขณะนี้เป็นยุคของการผสมปนเประหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ดิฉันไม่สามารถจะพูดสด
ได้อีกแล้ว ปกติจะต้องเขียนทุกคาที่พูด แต่วันนี้เนื่องจากรู้ว่าคนกลุ่มน้อยไม่มากนัก จึงจะขอพูดไปตามลาดับ
ว่า การผสมปนเปในครั้งนี้ เป็นการผสมระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน ตอนนี้เราอยู่ในสองโลก เราอยู่ในทวิภพ
ในโลกจริง คือจากธรรมชาติ มาสู่โลกของเทคโนโลยี เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีกับธรรมชาติรบกันอย่างรุ นแรง
และเราจะมีชีวิตที่ติดลบกับติดบวก ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
อย่างที่สอง เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราคิดเรื่องการศึกษามานานหนักหนา ดิฉันปฏิรูป
การศึ ก ษามา 9 ครั้ ง และดิ ฉั น บอกในที่ ป ระชุ ม ว่ า ดิ ฉั น จะไม่ ม าประชุ ม ปฏิ รู ป อี ก แล้ ว จนกว่ า จะมี
การ Transform การเปลี่ยนแปลงมี 3 อย่าง Change Reform Transform เรามัวแต่ Reform อยู่นั่นแหละ
Reform ไป Reform ไม่ได้ Transform จริง ๆ ดิฉันมาพบที่นี่ พบที่ สกว. ซึ่งทาหนักมากในเรื่องเพาะพันธุ์
ปัญญา โดยการช่วยเหลือของกสิกรไทย ไม่ได้จากกระทรวงเลย ดิฉันพบที่กองทุนเพื่อความเสมอภาค เมื่อครั้ง
ที่ยังไม่ได้เป็นกองทุน ดิฉันพบพี่หลายแห่งมาก มูลนิธิครูเจ้าฟ้ามหาจักรี แต่ว่าเป็นการก่อหวอดที่โน่นที่นี่ ที่
ธรรมศาสตร์ ที่ไหน ๆ แต่หวอดเหล่านี้ยังไม่สามารถมารวมกันได้ จึงขอเรียนตามตรงว่า คุณจะ Transform
ไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่กระจายอานาจบังคับบัญชาทางวิชาการ ทางการพัฒนามนุษย์ลงสู่จังหวัด เราได้ทดลองแล้ว
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เมื่อเป็น กศส. ส านักงานกองทุ นเพื่อความเสมอภาค เราทดลอง 10 จังหวัด จังหวัดที่ร่ารวยอย่างภูเ ก็ ต
เชียงใหม่และหลาย ๆ แห่ง จังหวัดที่ยากจน จังหวัดที่ห่างไกล 10 จังหวัดนี้เราพบว่า เราเห็นผลชัดเจนว่า แต่
บัดนี้โครงการนี้ยังไม่ได้ทา จึงขอเสนอว่าไปพบครูที่ไหน ครูจะบอกว่าขอให้พวกหนูคิดเองได้ไหม นักเรียนจะ
ตัดผมทรงอะไร เรื่องอะไรของรัฐมนตรี ให้แต่ละจังหวัดคิดเอง ระหว่างวินัยในตนเอง การมีระเบียบวินัย กับ
การมีประสิทธิภาพ เราจะทาอย่างไร คิดเองได้
เรื่องต่อไปคือ Learning Space พื้นที่ของการเรียนรู้ ทั้ง 5 ท่านที่ขึ้นมารายงานบนนี้ ได้พูดถึงพื้นที่
ของการเรียนรู้ที่ที่ห้องเรียนสามารถจะเป็นแม่เหล็ก เกิดพลังดึงดูดหลายเรื่อง ครูต้าร์สอนเด็กปฐมวัย เขาได้
เรียนรู้ว่า การสอนวิชาชีวิต มีกิน นอน กอด เล่น เล่า ทางาน ถ้าคุณสอนกิน นอน กอด เล่น เล่า ทางานให้แก่
เด็กเล็ก ๆ คุณจะรู้ว่า เด็กมีความสุข เด็กสนุก แล้วครูก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า เด็กจะกินอะไร เด็กจะนอนอย่างไร
เด็กจะเข้ามาสัมผัสเราอย่างไร เด็กจะเล่นอย่างไร เด็กจะทางานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไร เราทดลองที่
โครงการรักลู ก ซึ่ งเป็นคนรุ่นใหม่ แล้ วทดลองที่เชียงราย เห็นชัดมาก ตอนนี้กาลังทาประถม มัธยม เรา
ก่อหวอดอยู่แล้วที่นู่นที่นี่ แต่ยังไม่รวมตัวกัน
ดิฉันสนใจคุณยายหมอน คุณยายนาทฤษฎีของดิฉันไปใช้ คือ Touch and Trust คุณสัมผัสเขา คุณ
จะสร้างไว้วางใจทันที ถ้าเด็กนั่งเหงาอยู่ข้างห้อง แล้วครูไปแตะหน้าผาก แค่แตะน้าผากเท่านั้น เด็กจะอินทันที
แล้วรู้ว่าเขาจะต้องไว้ใจครูคนนี้ ได้ Touch and Trust สอนได้ถึงมหาวิทยาลัย ดิฉันสนใจนิสิตหลังห้องเป็นอัน
มาก แล้วนิสิตหลังห้องตอนนี้เป็นอะไรเยอะแยะไปหมด จนป่านนี้ก็ยังจูงลูกมาหาอยู่ แล้วเอาลูกมาเข้าเรียนที่
มหาลัยธรรมศาสตร์ นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าการสัมผัสสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ก่อให้เกิด
ความไว้ใจ และเมื่อไว้ใจแล้ว ทุกอย่างเริ่มที่ใจ
ดิฉันสามารถที่จะพูดว่า คุณครูพอลล่าสร้างบุญอย่างใหญ่หลวง คือสร้างที่ทางชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ เขา
คิดทิศทางไม่ออก มืดไปหมด แต่ในเมื่อเขามีทิศทางชีวิตของเขาโดยพอลล่าได้แนะนาเขา นั่นคือการทาบุญที่
ยิ่งใหญ่
ดิฉันจะไม่พูดถึงป้าเจี๊ยบคงไม่ได้ ป้าเจี๊ยบได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับตัวเองอย่างมากมาย พื้นที่
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่ครูจะต้องสร้างเพื่อให้เกิดโอกาส เกิดความฉลาดรู้
ดิฉันมีหนังสือเล่มเล็ก ๆ คือ จิตวิญญาณความเป็นครู และอีกเล่มหนึ่งคือ สังคมใหม่ สังคมเสมือน
และเราจะต้องราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ทรงแนะการศึกษาเอาไว้ว่า จะต้องสร้างความฉลาด
รู้ ความฉลาดรู้ เป็นเป้าหมายสาคัญและเป็นอุดมการณ์ของการศึกษา ทรงให้คานิยามไว้ว่า รู้อะไรต้องรู้ทุกแง่
ทุกมุม รู้ให้จริง และรู้อย่างไม่มีอคติ เป็นกลาง รู้แล้วต้องเอาไปปฏิบัติได้ ปฏิบัติอย่างไร และสามารถต่อยอดได้
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทาให้เราต้องทางานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากทีเดียว จึงรับไม่ได้กับการที่เรา
จะลืมพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้
สุดท้ายนี้ สุมนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ปรับตัวเองแล้ว เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว ดังนั้นจึงจะต้องทา
ตัวเองให้มีคุณค่าในชีวิตมากที่สุด และจะต้องพยายามที่จะทาให้ตัวเรา กิน นอน กอด เล่น ดูแลลูก และดูแล
หลาน หลานน้อยเข้าอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 88 สุมนเป็นอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 18 เราห่างกัน 70 ปี เรา
จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวของเราจะอยู่ไม่ได้ เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราจึงต้อง
พยายามที่จะเจียมตัวเรา
ขอขอบคุ ณ ขอบคุ ณ เพื่ อ นเก่ า อ.อนุ ช าติ ที่ เ ชิ ญ ดิ ฉั น มา คุ ณ หมอวิ จ ารณ์ ไ ด้ ก รุ ณ าอ้ า งถึ ง บ่ อ ย ๆ
ความจริงดิฉันคิดว่า ถ้าหากเรามั่นใจในตัวเองไม่เกินไป แล้วเราสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ ขอให้ลงมือ
ทา ขอบพระคุณมากค่ะ
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พิธีกรชาย: ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มาสะท้อนมุมมองทางด้านการศึกษาและเสริมพลังการศึกษาแก่
ผู้เข้าร่วม ขอบคุณผู้แทนครูที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้เกิดพลัง
และเกิดไฟในการเรียนรู้ต่อไป
พิธีกรหญิง: ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรม กระบวนการเวิร์กช็อป ประกอบไปด้วย 4 ห้องย่อยห้องที่ 1 คือพลังแห่ง
รัก อยู่ที่ห้อง 201 ห้องที่ 2 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมห้อง 202 ห้องที่ 3 สื่อง่าย ๆ สื่อ Easy อยู่ห้อง 207 และ
ห้องเรียนเหมือนไม่ได้เรียน อยู่ที่ห้อง 211 สาหรับท่านที่เข้าลงทะเบียนออนไลน์และมีสิทธิ์เข้าห้องเวิร์กช็อป
ให้รายงานตัวที่ห้องดังกล่าวได้เลย อีกอย่างหนึ่งแบบสอบถามหรือแบบประเมินผู้เข้าร่วมงาน รบกวนนาส่งที่
ลงทะเบียนด้วย
พิธีกรชาย: เราจะมีบอร์ดนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมบัวหลวงก่อการครูและโรงเรียนร่วมพัฒนา
ขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ครับ
พักเที่ยง
11.00-13.00 น.
ห้องเรียนพลังแห่งรัก

ครูบอล: สวัสดีทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเวิร์กช็อปพลังแห่งรัก ทีมงานของพวกเราไม่ได้มากันแค่นี้
ทราบมาว่าวันนี้จะมีพี่ ๆ และน้อง ๆ จากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษาหรือเอกชน ยินดีต้อนรับ
เพื่อให้ทุกท่านได้เปิดพลัง เปิดสมอง รับพลังความรัก รับสิ่งที่ดี ๆ ในวันนี้ที่พวกเราจะมอบให้ ไม่รู้ว่าจะดีได้
มากน้อยแค่ไหน แต่จะทาให้ดีที่สุด ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม จะให้ทุก ๆ ท่านได้แนะนาตัวเองก่อน รวมทั้งได้บอก
ความรู้สึก และความคาดหวังว่าเราคาดหวังอะไร
ผมชื่อ ครูบอล รู้สึกตื่นเต้น คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูพอลล่า มาจากโรงเรียนระยองปัญญานุกูล รู้สึกตื่นเต้นความ คาดหวังคืออยากให้ทุกท่าน
ได้รับพลังกลับไปดาเนินชีวิต
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูแก้ว มาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นผู้เข้าร่วม
จานวนเกินคาด สิ่งที่คาดหวัง อยากให้ทุกคนได้รับพลังความรักที่เราจะมอบให้
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูเลิฟ มาจากจังหวัดระยองนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 ค่ะ รู้สึกตื่นเต้น เพราะปกติจะ
เจอครูและนักเรียน แต่วันนี้ได้เจอพี่ ๆ จากหลากหลายองค์กร วันนี้หวังว่าพี่ ๆ จะสนุกสนานกับกิจกรรมที่
พวกเราจัดกันค่ะ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูอ้วน มาจากโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อยากได้ความรู้สึกเหมือนมีพลัง
ผู้เข้าร่วมหญิง: วิภาวี มาจากธนาคารกรุงเทพ รู้สึกแปลกใหม่ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม อยากจะรู้จักพลังแห่งรัก
ของครูพอลล่า
ผู้เข้าร่วมหญิง: ณัฐธิดา เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขามีนบุรี รู้ว่าพลังแห่งรัก พอมีห้องนี้จะเดินเข้ามา
เพราะอยากรู้ว่าคนทุกคนอยู่ได้ด้วยความรัก ด้วยการเปลี่ยนแปลงของการร่วมสมัยใหม่ รวมกับเรายุคเก่า เลย
อยากรู้ว่าพลังแห่งรักของครูพอลล่าจะเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรกับองค์กรเราได้บ้าง
ผู้เข้าร่วมหญิง: ลลิสา ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาปิยมหาราชการุณ รู้สึกตื่นเต้น เราเจอกันเองในผู้จัดการ
อยู่แล้ว แต่วันนี้เรามาเจอคุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ พอเห็นชื่อพลังแห่งความรัก ก็อยากจะมารับพลังดี ๆ
ขอบคุณครูที่มีให้กับเด็ก ๆ เพื่อเป็นกาลังใจให้ตัวเองกลับไปรักลูกน้องของตัวเองให้มากขึ้น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มหญิ ง : จิ ร าพร เป็ น ผู้ จั ด การธนาคารกรุ ง เทพ สาขารามาธิ บ ดี รู้ สึ ก ตื่ น เต้ น ไม่ แ พ้ ทุ ก ท่ า น เป็ น
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะได้เรียนรู้ ความคาดหวังห้อง ชื่อห้องบอกอยู่แล้วว่าพลังแห่งความรัก เราอยากรับรู้
ความรู้สึกนั้นและอยากจะกลับไปมีพลังแห่งความรักมากขึ้น
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ รู้สึกตื่นเต้น เพราะปกติจะอยู่แต่กับ
พนักงานธนาคาร ไม่ค่อยได้มาสัมภาษณ์กับโครงการครู แต่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นครู อาจจะคุ้นเคยในบางมุม
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ความคาดหวังที่มีกับห้องนี้ คิดว่าเป็นเรื่องการส่งพลังบวกให้แก่กัน คิดว่าจะเอาบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้
ให้กับองค์กรของตัวเอง กับลูกน้องของตัวเอง มีพลังบวกเพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมหญิง: ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีนครินทร์ ตอนนี้รู้สึกกังวลว่าเราจะได้ทาอะไรบ้าง ส่วน
ความคาดหวังคืออยากจะรู้ว่า พลังแห่งความรักจะเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนได้บ้าง เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างที่จะทา
ให้ดีขึ้นในวันข้างหน้า
ผู้เข้าร่วมหญิง: ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดน้อย รู้สึกตื่นเต้นพอได้เจอเพื่อน ๆ หลากหลายองค์กร
ความคาดหวังคือ อยากจะทราบว่าพลังรักจะมีพลังอย่างไรที่เรานากลับไปปรับปรุงองค์กรของเราได้
ผู้เข้าร่วมชาย: ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน้า รู้สึกดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมในวันนี้ เพราะไม่คิดว่าจะได้
เป็นตัวแทนมา เพราะปีที่แล้วก็มาร่วมแล้วครั้งหนึ่งในโครงการก่อการครู ส่วนความคาดหวังคือ อยากจะส่งต่อ
พลังแห่งความรักให้กับคนที่อยู่รอบตัวเราให้ได้
ผู้เข้าร่วมชาย: มาจากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รู้สึกก็ยังงง ๆ อยูว่ ่ามาที่น่ไี ด้ไง แต่คาดว่าน่าจะได้สิ่งดี ๆ
และได้ความรักจากวิทยากร จากผู้เข้าร่วมทุกคน
ผู้เข้าร่วมชาย: มาจากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ตอนนี้ตื่นเต้นเพราะเจอกับคนเยอะแยะเลย คาดหวังว่า
จะได้พลังความรักไปใช้ที่โรงเรียนหรือทุกที่ที่เราไป
ผู้เข้าร่วมชาย: กอล์ฟ เป็นครูอยู่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รู้สึกดีใจและประทับใจมากที่ได้มีโอกาสเข้า
มาร่วมฟังเสวนาทางวิชาการในโครงการครั้งนี้ ส่วนความคาดหวังคือ การทากิจกรรมในห้อง สิ่งที่ได้รับหรือ
แนวทางจะสามารถนาไปใช้ในนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบและที่สอนได้
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูแอน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ดีใจ พาน้อง ๆ 10 คนมาร่วมโครงการ รู้สึกคุ้นเคยกับ
ครูพอลล่า เพราะทางานการศึกษาพิเศษมา 10 ปี คาดหวังว่าทุกท่านจะให้โอกาสเด็กพิเศษเรา ขอบคุณค่ะ
ผู้เข้าร่วมหญิง: กฤตยา ปทุมทอง ความรู้สึกแรกที่เข้ามาในห้องคือ แปลกตา เพราะไม่เคยมาในแบบนี้เลย
ส่วนความคาดหวังที่จะได้คือ ความรู้หรือพลังความรักที่เราจะนาไปพัฒนาเด็กพิเศษของเรา
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูตุ๊กตา จากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รู้สึกเขินทุกคน และความคาดหวังคือ อยากได้
พลังแห่งความรักไปใช้กับเด็กนักเรียน
ผู้ เ ข้าร่วมหญิ ง: ครูเตย มาจากสุ พรรณบุรีปัญ ญานุกูล รู้สึกตื่ นเต้นและเหนื่อยนิดหน่อย หวังว่าจะได้รับ
ความรักกลับไปใช้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียน
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูอุ๊ จากสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รู้สึกภูมิใจและดีใจที่จะได้มาอบรมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สาหรับความคาดหวัง คิดว่าน่าจะนาความรู้ที่ได้ในห้อง ไปพัฒนาเด็กพิเศษของเราให้ดียิ่งขึ้น
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ผู้เข้าร่วมชาย: ครูมอส มาจากสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รู้สึกตื่นเต้นครับ คาดหวังว่าจะได้พลังแห่งความรักไป
ส่งต่อมอบให้กับนักเรียน
ผู้เข้าร่วมชาย: แฮม มาจากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ผมรู้สึกแปลกใหม่เพราะปกติไม่เคยมาอบรมด้าน
การศึกษาเพราะจะสายงานการแพทย์มากกว่า ผมคาดหวังว่าจะได้แนวคิดและพลังความรักไปใช้กับเด็ก ๆ ที่
โรงเรียนครับ
ผู้เข้าร่วมชาย: ไม้เอก จากสาธิตธรรมศาสตร์ ตอนนี้รู้สึกง่วงเล็ก ๆ และหนาว ความคาดหวังคืออยากได้แง่มุม
ดี ๆ ไปช่วยสร้างสรรค์ห้องเรียนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ผู้เข้าร่วมหญิง: เมย์ จากโรงเรียนปทุมวิไล รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ คาดหวังว่าจะได้รับ
ความรู้และทฤษฎีที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ผู้เข้าร่วมชาย: ฟอร์ด จากโรงเรียนสุนัขทหาร รู้สึกแปลก เพราะคนเยอะมาก ไม่ได้ตั้งความคาดหวัง เปิดใจไว้
อย่างเดียวพอ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูเนย เป็นอาจารย์พิเศษระดับมหาวิทยาลัย สอนพวกกราฟิกดีไซน์ ตั้งแต่ศิลปะยันอนิเมชั่น
รับสอนทั่วประเทศไทยตั้งแต่เชียงรายยันหาดใหญ่ ไม่ได้สังกัดที่ไหน และความที่เป็นอาจารย์พิเศษ เราต้อง
รับผิดชอบเด็กที่มาเรียนในคลาสเรา หรือเด็กที่มาเรียนนอกคลาส เลยมาห้องนี้ ตอนนี้รู้สึกอิ่มแต่ไม่ง่วง กินดี
อยู่ดี ด้วยความที่ตัวเองเป็นอาจารย์พิเศษแล้วเจอเด็กตั้งแต่ประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย จะมีบางคลาสที่ไป
ถึงโรงงาน การที่เราต้องสอนกับเทคโนโลยี เรื่องสาระรายละเอียด แต่เราจะดึงให้เขาอยู่กับเราได้อย่างไร จาก
คาถามตรงนี้ เราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ เข้ามา ใช้มา 6-7 ปีแล้ว ปีนี้เพิ่งสอนจบไปคลาสหนึ่ง ให้
เด็กประเมินเด็กเขาประเมินว่าเขาสบายใจที่จะเรียนกับเราดีกับเรา แต่มีบ้างที่เขายังไม่โอเค เลยอยากมาเรียนรู้
เพิ่มเติมว่าเราจะเอาพลังความรักตรงนี้ไปเสริมตรงไหน หรือเราพลาดตรงไหน หรือจะเอาไปปรับปรุงอะไรได้
อีก
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูแอน มาจากโรงเรียนวัดน้าพ่น อุดรธานีเขต 1 ความรู้สึกแรกที่มาคือมีบรรยากาศค่อนข้าง
ท้าทายมาก เพราะนั่งพื้นและอบอุ่น ความรู้สึกคือพวกเรามากัน 4 คน ตอนแรกว่าจะมาอยู่ห้องเดียวกัน แต่ถ้า
เราอยู่ห้องเดียวกัน เราจะได้ความรู้ที่ห้องเดียว เลยกระจายกันไปทุกห้อง แล้วจะกลับไป PLC กันอีกรอบหนึ่ง
ตกลงเอาที่ตัวเองชอบที่สุด เรื่องพลังแห่งความรักน่าจะใช่เรามากที่สุ ด ยังรู้สึกท้าทายว่าจะเกิดกิจกรรมอะไร
ต่อไป รูส้ ึกดีมาก ๆ กับห้องนี้ค่ะ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูอ้อย มาจากบ้านมหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร มาคนเดียวจริง ๆ ต้องสารภาพว่า
ไม่ได้ลงทะเบียนห้องนี้เลย แต่ด้วยความประทับใจเมื่อเช้า และในห้องเรียนของตัวเองจะเป็นเด็กพิเศษที่มี
ลักษณะเรียนร่วม ไม่ถึงกับหูหนวก แต่เป็นลักษณะไฮเปอร์แอ็คทีฟ หรือแอลดี มีความคาดหวังว่าจะได้ความรู้
เพิ่มเติม จากที่เราเคยรู้สึกว่า เรามีพลังแห่งรักให้กับเด็ก ๆ อยู่แล้ว เราอาจจะได้เพิ่มมากขึ้นจากที่นี่
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ครูบอล: ขอบคุณทุกความรู้สึก ส่วนความคาดหวังทางเราจะทาให้ดีที่สุด

ครูพอลล่า: สาหรับห้องพลังแห่งรักของพวกเรา จะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความหมาย
ทีมวิทยากรทุกท่านจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และมอบพลังให้กับทุก ๆ ท่านได้นากลับไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง
เรามาเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยคือ กิจกรรมแรกพบสบตา ขอเชิญวิทยากร 2 ท่านตรงกลาง เราจะมีเพลง
กิจกรรมที่จะใช้ทักทายกันซึ่งเรานาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของเราหรือทักทายบุคลากรในที่ทางานของเราก็
ได้ หลังจากเพลงจบ เราจะมีคาถาม ให้ถามกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
สวัสดี สวัสดี วันนี้เธอเป็นอย่างไร
สวัสดี สวัสดี ตัวฉันสบายดี เธอเป็นอย่างไร
ถ้าเป็นเด็ก ๆ อาจจะถามเขาว่า วันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูก วันนี้สบายดีไหม แต่ถ้าเป็นที่ทางาน เรา
อาจจะถามเพื่อน ๆ ที่ทางานว่า วันนี้รู้สึกอย่างไร เป็นอย่างไรกันบ้าง ให้จับคู่กัน มองตาคนฝั่งตรงข้าม เราจะ
จับตากับคนที่เรายังไม่เคยรู้จักกัน
ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้น ยืนสบตาคนฝั่งตรงข้ามไว้ เดินไปหาคู่ของเราได้เลย ...
ยืนกระจาย ๆ กัน วันนี้เราต้องทาตัวเป็นเด็ก
ครูบอล: คาถามแรกสุด หลังจากร้องเพลงไปแล้ว คือสถานที่เที่ยวครั้งล่าสุด เราไปไหนมา
สวัสดี สวัสดี วันนี้เธอเป็นอย่างไร
สวัสดี สวัสดี ตัวฉันสบายดี เธอเป็นอย่างไร
(จับคู่ถามสถานที่เที่ยวครั้งล่าสุด – 1 นาที)
เปลี่ยนจาก 2 คนเป็น 3 คนไม่ซ้าคนเดิม
สวัสดี สวัสดี วันนี้เธอเป็นอย่างไร
สวัสดี สวัสดี ตัวฉันสบายดี เธอเป็นอย่างไร
คาถามข้อที่ 2 อยากรู้ว่าเหตุการณ์ประทับใจที่ผ่านมามีอะไรบ้าง เหตุการณ์เดียวพอ
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(จับกลุ่ม 3 คน แบ่งปันเหตุการณ์ประทับใจ – 2 นาที)
เปลี่ยนเป็น 4 คนที่ไม่ซ้าเดิม จะให้เวลาประมาณ 5 นาที ถ้าหมดเวลาแล้วจะมีเสียงสัญญาณ คาถาม
ข้อที่ 3 ผมอยากรู้ว่าชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
สวัสดี สวัสดี วันนี้เธอเป็นอย่างไร
สวัสดี สวัสดี ตัวฉันสบายดี เธอเป็นอย่างไร
(แบ่งกลุ่ม 4 คนแบ่งปันว่าชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง – 5 นาที)
ชวนทุกท่านนั่งลงในวงตัวเอง จากที่สังเกตสีหน้าทุกคนเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น บาง
คนพึ่งเจอกันไม่ถึง 5 นาทีคุยกันไว้เจอกัน 10 ปี คุยกันออกรสออกชาติมาก อยากจะรู้ว่าที่คุยกันแล้วมีเสียง
หัวเราะในกลุ่มท้าย ๆ อยากรู้ว่าในกลุ่มตัวเองอยากฟังเรื่องของใครที่คิดว่าน่าสนใจ ประทับใจเรื่องราวชีวิตของ
ใครที่น่าสนใจ แต่ขออนุญาตเจ้าของเรื่องนิดหนึ่ง
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขออนุญาตแชร์เรื่องของครูฟอร์ด เป็นคุณครูเหมือนกัน แต่ฝึกสุนัข แล้วฝึกคนให้ไปสอนสุนัข
ประทับใจคาพูดว่า เขามีความสุขกับการทางานมาก เขาเบื่อเสาร์อาทิตย์ อยากมีชีวิตแบบนี้บ้าง เพราะเขา
ทางานแล้วสนุก
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมชื่อแฮม ชีวิตช่วงนี้ ปกติแล้วก่อนหน้านี้ผมทางานด้านสุขภาพ เป็นนักกายภาพบาบัด ผมจะ
ทางานอยู่ตามโรงพยาบาลหรือคลิ นิก แต่อยู่ ๆ ผมมาสายการศึกษาโดยที่ไม่เคยคิดจะสนใจ เพราะสมัยเรียน
อาจจะมีสาขาวิชาที่ต้องมาดูแลเด็กพิเศษเหมือนกัน แต่ไม่รู้สึกว่าเป็นแนว แต่ด้วยความที่ผมได้ไปอยู่กับเด็ก
อย่างจริง ๆ อาทิตย์หนึ่ง รู้สึกว่าเขาน่ารักดีไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมงง ๆ กับบทบาทว่า ผมจะต้องทางานอย่างไร
มีบทบาทอย่างไรบ้าง การดูแลเด็กการปรับเปลี่ยนชีวิตจากที่ต้องทางาน 8 น. ถึง 16 น. ต้องมาอยู่ 24 ชั่วโมง
เลยสงสัยกับตัวเองว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

ครูพอลล่า: กิจกรรมต่อไป จะชวนทุกท่านค่อย ๆ ยืนขึ้น เราจะมีกิจกรรมให้ยืนบ้างเดินบ้าง ไม่ได้นั่งอย่างเดียว
เพื่อให้ทุกท่านผ่อนคลาย หาพื้นที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยจะเป็นมุมไหนในห้องก็ได้ ให้ทุกท่านเลือกเดินเลือกจับจอง
พื้นที่ในห้องนี้ได้
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ครูบอล: เดินโดยไม่ต้องคิดอะไร แค่เดินไปในพื้นที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีความสุข ผ่อนคลาย มุมไหนของห้อง
ก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เมื่อเจอแล้วค่อย ๆ นั่งลงช้า ๆ แล้วชวนทุกท่านให้ค่อย ๆ หลับตาลงช้า ๆ ผ่อนลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก นึกถึงเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนนี้ว่า ชีวิตของเราพบเจอเรื่องราวใด ๆ มาบ้าง อาจจะมีทั้ง
ความสุขและมีทั้งความทุกข์ มีอุปสรรค มีปัญหาในชีวิต แต่ละชีวิต ที่ผ่านเรื่องราวนั้นมาได้ อยากจะชวน
ทุกท่านให้กลับมาอยู่ที่ตัวของเรา ทุก ๆ ท่านเคยหรือไม่ที่จะบอกเรื่องราวของตัวเอง เคยไหมที่จะเขียน
จดหมายถึงตัวของเรา ในวันนี้ทุก ๆ ท่านจะได้มาเขียนจดหมายถึงตัวฉัน ตัวฉันอันเป็นที่รัก ร่างกายนี้ที่เติบโต
มากับตัวฉัน ร่างกายนี้ที่ผ่านทั้งความทุกข์และความสุขในชีวิต อยากบอกอะไรกับเขา ให้ทุกท่านค่อย ๆ ลืมตา
ขึ้นมาแล้วมองที่กระดาษกับดินสอที่ทางทีมงานแจกให้ ค่อย ๆ เขียนเรื่องราวที่อยากบอกเล่าถึงตัวเรา ให้เวลา
ทุกท่านเขียนจดหมายถึงตัวเอง
(แต่ละคนเขียนจดหมายถึงตัวเอง เขียนสิ่งที่อยากบอกกับตัวเอง – 10 นาที)
อยากจะชวนให้ทุกท่านจับคู่อีกรอบหนึ่งกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ให้มองหาคนที่ยังไม่เคยทักทายกัน
... อยากจะชวนให้ทุกท่าน อ่านจดหมายของตัวเองทุกตัวอักษรที่ได้เขียนลงไป ให้กับคู่ของท่านได้ฟัง
(จับคู่อ่านจดหมายถึงตัวเองให้กันฟัง – 5 นาที)
เรื่องราวของเพื่อนในวันนี้ ขอให้เก็บเป็นความลับซึ่งกันและกัน เราจะไม่เอาไปบอกใคร ให้ทุกท่าน
เขียนสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนลงในโพสต์อิต แล้วมอบให้เพื่อน เก็บเอาไว้กับตัว ด้วย เพราะเราจะเอามาทา
กิจกรรมอื่นอีก
(เขียนสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนหลังจากได้ฟังจดหมายถึงตัวเองของเขาในโพสต์อิต - 3 นาที)
แลกโพสต์อิต แล้วกลับมานั่งในวงใหญ่อีกครั้งหนึ่ง อย่าลืมขอบคุณกันและกัน
ครูพอลล่า: กิจกรรมเมื่อสักครู่ ทุกท่านฟังจดหมายของเพื่อนแล้ว ทุกท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง อยากจะ
แบ่งปันอะไรให้พวกเราฟังกันบ้าง ถ้าเป็นแรงบันดาลใจ เราอาจจะนากลับไปประยุกต์ใช้ในที่ทางานของเรา
ต่อไปได้
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งที่ประทับใจคุณครูที่คุยด้วยเมื่อสักครู่คือ วันนี้เขาได้ค้นพบตัวเองค้นพบสิ่งที่เขาอยากทา
แล้ว ที่ผ่านมาตอนที่เรียนไม่จบ เขาเรียนไปโดยไม่รู้ว่าสิ่งใดที่เขาชอบ แต่วันนี้เขาเล่าให้ฟังว่า เขาค้นพบสิ่งที่
เขาชอบแล้ว และได้ลงมือทาแล้ว แต่ยังเป็นแค่เวลาสั้น ๆ 1 เดือน หลังจากนี้เขาตั้งใจจะทาสิ่งที่เขาค้นพบแล้ว
ให้ดีที่สุด เพื่อตัวเขาเองและเพื่อครอบครัวด้วย
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมขอแบ่งปันความรู้สึก เห็นความพยายามที่พี่เขาใช้ชีวิตมา เขาอายุ 40 แล้ว ต้องผ่านเรื่อง
งานมาเยอะ ไม่ ว่ า เรื่ อ งงานที่ ห นั ก และเรื่ อ งที่ ม ากระทบจิ ต ใจเขา ร่ า งกายที่ เ สื่ อ มลงไปตามเวลา เห็ น
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ความพยายามความตั้งใจและความเหน็ดเหนื่อยที่เขาผ่านมา และผมอยากให้ตัวเองผ่านไปได้ อย่างพี่เขา
เหมือนกัน
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอแบ่งปันความประทับใจของครูแอน เราได้คุยกัน แล้วอายุเท่ากันเลย เป็นคุณครูที่สู้มาก มี
ความอดทนมาก
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้พูดคุยกับคุณป้อมจากธนาคารกรุงเทพ จริง ๆ คนละสายงาน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกสายงานน่าจะ
ใช้ ไ ด้ ห มดทุ ก คน คื อ พี่ เ ขามี ค วามพยายาม ตอนเด็ ก มี ค วามพยายามที่ เ รี ย นหนั ง สื อ อยากแต่ ง ตั ว สวย ๆ
ความพยายามใช้ได้กับทุกอาชีพ และเพื่อน ๆ ในห้องนี้ ถ้าเรามีความพยายาม ความสาเร็จก็แค่เอื้อม
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมได้คุยกับพี่จิน พี่เขาสู้มาเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้ และประสบความสาเร็จ มีคาถามหนึ่งที่
เราคุ ย กั น หลั ง จากอ่ า นจดหมายจบว่ า ท าไมพี่ ถึ ง เลื อ กที่ จ ะไปต่ อ ในอาชี พ นี้ เขาตอบมาค าเดี ย วว่ า เด็ ก
เหมือนกับชีวิตเรามีแค่ นี้ เด็กเท่านั้นที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อ เดินต่อในอาชีพที่ลาบากนี้ รู้สึก
ประทับใจว่าพี่เขาเจอทางของเขาแล้ว และพร้อมที่จะไปต่อ ทุกวินาทีเขาให้เด็กหมดเลย
ผู้เข้าร่วมหญิง: ผมคุยกับพี่ชุม ได้แลกเปลี่ยนหลายอย่าง ประทับใจอย่างแรกเลยคือถามว่าพี่เขาสอนเด็กพิเศษ
วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แวบแรกเลยคื อ เด็ ก พิ เ ศษใช้ ค อมพิ ว เตอร์ นึ ก ภาพไม่ อ อก แต่ เ ขาบอกว่ า เด็ ก พิ เ ศษใช้
คอมพิวเตอร์ได้เหมือนคนปกติ เราประทับใจพี่เขาที่ทาเพื่อเด็ก อาชีพนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เช้าว่าต้องใช้แรงใจ
จริง ๆ รู้สึกประทับใจ แล้วพี่เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มแก่ตัว อยากดูแลสุขภาพตัวเอง
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูเนยอายุเท่ากัน ความพยายามก็น่าจะไล่เลี่ยกัน ถึงจะเป็นครูกันแต่คนละสาย รู้สึกเขามี
ความตั้งใจ ทางานตั้งแต่เรียนไม่จบ ทางานส่งตัวเอง ช่วงนี้มีความรัก ของให้เจอคนรักดี ๆ เมื่อครู่แอบเล่าของ
ตัวเองให้ฟัง มีน้าตาเล็กน้อย คุณครูแค่เอามือมาจับเข่า กับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลย ไม่เคยเห็นหน้ากันเลย ทาไม
ถึงรู้สึกเป็นมิตร เลยรู้สึกว่าประทับใจ
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้ว จับคู่กับครูอุ๊ โดยรวมแล้วมองว่าคุณครูทุกคน ยิ่งฟังเรื่องของครูอุ๊ จะรู้
ว่ า ไม่ ว่ า พื้ น ฐานของใครเป็น อย่า งไรก็ ตาม แต่ ถ้ า เรามีความตั้ ง ใจ ทุ ก คนจะผ่า นอุ ป สรรคมาได้ห มด และ
ความตั้งใจของคนที่เป็นครู ไม่เอาอุปสรรคมาทาให้หยุดความฝันหรือความตั้งใจของตัวเอง โดยปัญหาของครูอุ๊
ค่อนข้างหนัก แต่ว่าครูก็สร้างความสาเร็จด้วยความมุ่งมั่นและเมื่อสาเร็จแล้ว ครูยังเป็นผู้เสียสละที่มาสอนเด็ก
ๆ อีก ชื่นชมและให้กาลังใจคุณครูมาก ๆ ค่ะ
ผู้เข้าร่วมชาย: พอผมพูดเรื่องของผมเสร็จ คาแรกที่พี่เขาพูดคือแตกต่างกัน ของผมค่อนข้างจะมีความสุขใน
การทางาน แต่ของพี่เขาเริ่มแรกตั้งแต่เรียน ก็จะเป็นเรื่องทางบ้านวางแผนไว้ให้ อยากเรียนสายหนึ่ง พ่อแม่ก็
เรียนอีกสาย สุดท้ายก็ได้มาทางานซึ่งไม่ได้มีความรู้มาก่อนเกี่ยวกับเด็กพิเศษชีวิต ค่อนข้างจะย้อนแย้งกับ
ความรู้สึกในใจลึก ๆ ของตัวเอง เลยอยากจะอวยพรให้พี่เขามีช่วงจัง หวะหนึ่งของชีวิต ให้มีความรู้สึกว่าเบื่อ
วันหยุดเหมือนผมบ้าง
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ครูพอลล่า: ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ขอบคุณกาลังใจที่ทุก ๆ ท่านได้ส่งผ่านมาให้กันและกัน หวังว่ากิจกรรมนี้
ทุกท่านจะได้เติมเต็มพลังไปไม่มากก็น้อย จะชวนให้ทุกท่านได้พักเบรก แล้วเราจะมาทากิจกรรมกันต่อ
พักเบรก
14.25-14.40 น.
Body Scan
กระบวนกรหญิง (1): ขออนุญาตคุณครูและทุกท่านกลับเข้าวงของเราเพื่อดาเนินกิจกรรมต่อไป เราจะนอน
พักผ่อนกัน เราจะทากิจกรรม Body Scan ขอให้ทุกคนนอนหงายในท่าที่สบาย วางมือทั้งสองข้างข้างลาตัว
หงายมือในลักษณะกึ่งกา กึ่งแบ ค่อย ๆ ปิดเปลือกตาลงเบา ๆ รู้สึกถึงความผ่อนคลาย หายใจเข้าลึก ๆ สบาย
หายใจออกให้รู้สึกเบา สบาย เราเริ่มทุกส่วนของร่างกาย
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้ว คิ้วขมวดอยู่คลายออก รู้สึกถึงกล้ ามเนื้อหัวคิ้วที่สบาย อิ่มเอิบ มีความสุข
หลับลึกลง ๆ ทุกที
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้มทั้งสองข้าง เบา สบาย อิ่มเอิบ มีความสุข หลับสบาย หลับลึก ๆ ทุกที
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคาง คางของเรารับรู้สึกถึงความรู้สึกผ่อนคลาย เบา สบาย อิ่มเอิบ มีความสุข
หลับสบาย หลับลึก ๆ ทุกที
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อริมฝีปาก ริมฝีปากของเรารับรู้สึกถึงความรู้สึกผ่อนคลาย เบา สบาย อิ่มเอิบ มี
ความสุข หลับสบาย หลับลึก ๆ ทุกที
ปล่อยร่างกายของเราให้หลับอย่างสบาย เพื่อให้เราขอบคุณร่างกายของเรา ขอบคุณเท้าทั้งสองข้าง ที่
นาพาเราไปยังที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เล็กจนโต ขอบคุณขาทั้งสองข้าง ที่ทาให้เรายืนขึ้นอย่างมั่นคง ขอบคุณมือทั้งสอง
ข้าง ที่ทาให้เราทาสิ่งต่าง ๆ ที่ดีงามให้แก่โลกใบนี้ ขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังอยู่กับเรา ขอบคุณสรรพสิ่งที่
เกื้อกูลเราอยู่ กลับมารับรู้ที่ลมหายใจ หายใจเข้าลึก ๆ แล้วผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ หายใจเข้าลึก ๆ แล้วผ่อน
ลมหายใจออกช้า ๆ แล้วบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนน่ารัก เป็นคนที่ยอดเยี่ยม เป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเวลา
เป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ มีความเมตตาต่อสรรพสิ่ง มีความรักในอาชีพของเรา มีความมุ่งมั่นและอดทน
พร้อมจะเสียสละและกล้าหาญที่จะทาในสิ่งที่ดีงาม กลับมารับรู้ลมหายใจอีกครั้ง หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออก
สบาย หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลาย เราจะได้ยินเสียงนับ 1 ถึง 3 เพื่อให้เรารู้สึกตัว นับ 1 เรา
รู้สึกถึงมือทั้งสองข้าง ค่อย ๆ ขยับมือทั้งสองข้างช้า ๆ นับ 2 รู้สึกที่ฝ่าเท้าของเรา ค่อย ๆ ขยับช้า ๆ นับ 3 ค่อย
ๆ ลืมตาเบา กระพริบตาถี่ เพื่อปรับสายตาของเราให้คุ้นเคยกับแสงสว่าง เราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นมา
พร้อมกับความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า แล้วค่อย ๆ เอนตัวลุกขึ้น เราจะช่วยดูแลเพื่อนข้างของเราด้วย
ขอให้ทุกท่านนาฝ่ามือทั้งสองข้างแตะที่แก้ม ค่อย ๆ ไต่ขึ้นไต่ลง กดจุดปลายประสาทที่หน้า ทุบเบา ๆ
ที่แขนสองข้าง ขอบคุณค่ะ
ทามือขวารูป L มือซ้าย OK แล้วสลับไปเรื่อย ๆ ค่อย ๆ ช้า ๆ เบา ๆ
อีกท่าหนึ่ง มือซ้ายเป็นงูเห่า มือขวาเป็นสุนัขจิ้งจอก แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนค่ะ
กระบวนการหญิง (2): ก่อนเบรก คุณครูบอลกาชับให้ทุกท่านเก็บโพสต์อิต ของเพื่อนไว้อย่างดี อยากจะขอ
เชิญชวนให้ทุกท่านนาโพสต์อิตขึ้นมาอ่านทบทวนอีกครั้ง ... (1 นาที) ...
จากที่ได้ทบทวนแล้ว ทางทีมงานอยากจะให้ทุกท่านแบ่งปันสิ่งที่เพื่อนเขียน อยากพูดอยากบอกอะไร
กับสิ่งที่เพื่อนเขียนให้ ว่าเรารู้สึกอย่างไร
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ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สึกดีขึ้นด้วย และมีพลังที่น้องที่จับคู่ด้วย เป็นกาลังใจและดีใจกับน้องด้วย
ผู้ เ ข้าร่วมหญิ ง: รู้สึ กถึงสิ่ งที่ คุณเขียนมาให้ว่า เป็นคาอวยพร เขาบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่มาแบ่งปัน
เรื่องราวให้กันและกัน ขอให้พี่มีความสุขมากนะคะ พี่ดูเป็นคนน่ารักมากค่ะ
ผู้เข้าร่วมหญิง: คุณครูเขียนว่า ที่เราสองคนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน ขอบคุณ ถึงแม้เวลาสั้น แต่รู้สึกว่า
กล้าที่จะคุยและแบ่งปัน จริง ๆ เราเหมือนคนขั้วกันเลย จากการพูดถึงกิจกรรมของครูตั้งแต่วัยเด็ก ท่านั่งของ
ครูเหมือนกุลสตรีมาก การที่เราแต่ละในห้องมารู้จัก เหมือนพรหมลิขิต เพราะเราอยู่คนละภาคคนละหน่วยงาน
กันเลย ขอบคุณกิจกรรมนี้
ผู้เข้าร่วมหญิง: จับคู่กับครูอุ๊ ถึงแม้เราจะได้คุยกันแค่แป๊บเดียว แต่ครูขอบคุณที่ปอให้กาลังใจ และจะเก็บ
กาลังใจที่ได้ไปเป็นแนวทางในการทางาน บางครั้งเวลาเราเหนื่อยเราเครียด เราอาจต้องการใครสักคนมารับฟัง
เรา ปอยินดีรับฟังเสมอและจะเป็นกาลังใจให้เสมอ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูแอนเขียนว่า เราชอบสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและทาให้คนอื่นมีความสุข เราคุยกัน
แป๊บเดียว แต่รู้สึกมีมิตรสัมพันธ์ดีมาก ตัวเองอยากเป็นครู แต่พอมาอยู่สายธุรกิจ มีโอกาสได้เป็นวิทยากรให้
ความรู้ แต่ถ้าต้องไปสอนวิชาการเด็กจริง ๆ คงทาไม่ได้ เลยชอบสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นมากกว่า จริง ๆ
ครูแอนเรียนวิศวะมาก่อน แต่เขาต่อสู้กับความชื่นชอบที่อยากเป็นครู จนได้มาเป็นครูในวันนี้ ขอให้ประสบ
ความสาเร็จค่ะ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ของนุช ได้แลกเปลี่ยนกับคนในองค์กรเดียวกัน แต่อายุห่างกันพอสมควร แต่เราได้ติดตามซึ่ง
กันและกัน ได้ดูทั้งความสาเร็จของน้องของพี่มาจนถึงทุกวันนี้ น้องเขาเขียนคาอวยพรเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้พี่นุช
พอเจอแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต ได้ส่งพลังให้น้องเขาไป อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากถึงคุณครูทุกท่าน ส่วนตัวซาบซึ้งถึง
ความเสียสละ พี่ ๆ ถามว่าวันหยุดคืออะไร เสาร์อาทิตย์ทุกคนอาจจะได้พักผ่อน แต่คุณครูอยู่กับนักเรียน 24
ชั่วโมง ขอเป็นกาลังใจให้คุณครูทุกคน เขารอคุณครูทุกคนส่งพลังให้เขาอยู่
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูกอล์ฟบอกว่ายินดีที่รู้จักกับพี่ พี่เป็นคนเป็นที่พึ่งของครอบครัว จากที่เราได้กับครู เป็น
เด็กผู้ชายที่ต้องไปดูแลเด็กพิเศษ เขาต้องพยายาม มุ่งมั่นและมีใจจะทางานด้านนี้ ขอให้กาลังใจและประสบ
ความสาเร็จในการดูแลนักเรียนต่อไป
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมอยากจะขอบคุณ อ.จุมที่อวยพรให้ผมสุขภาพแข็งแรง ด้วยวัยเราใกล้เคียงกัน ความรู้สึก
ใกล้เคียงกัน ทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกาย พอเราโตขึ้นมา อายุมากขึ้น การทางานก็สัมพันธ์กับชีวิตมากกว่า
อยากให้ดูแลตัวเองบ้าง ขอเป็นกาลังใจ และสุดท้ายอาจารย์ทิ้งท้ายว่าขอให้ร่ารวย เพราะเงินสาคัญที่สุด
ผู้เข้าร่วมหญิง: พี่เขาให้กาลังใจสาหรับทุกเส้นทางในชีวิต เราจะสู้ไปด้วยกัน ดีใจที่รู้จักกัน อยากจะบอกพี่เขา
ว่ารู้สึกขอบคุณและประทับใจพี่ อยากจะบอกว่าประโยคที่ พี่บอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน เป็นพลังบวกที่เพิ่ม
ความรัก เหมาะกับห้องนี้เลย และอยากจะบอกว่าพี่เป็นพี่ที่น่ารักมาโดยตลอด และดีใจที่ได้พบกัน
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ผู้เข้าร่วมชาย: พี่เขาทาให้รับรู้ว่า สิ่งที่ทาอยู่คือสอนเด็กเป็นสิ่งที่ดี และเขาให้กาลังใจมา อยากให้ดูแลสุขภาพ
เหมือนกัน เพราะวัยใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณพี่ครับ
ผู้เข้าร่วมหญิง: จากข้อความที่ได้แบ่งปันชีวิตกัน ถึงจะมีเวลาอ่านจดหมายสั้น ๆ แต่เรามีมิตรภาพด้วยกัน เรา
ต่างปลอบโยนซึ่งกันและกัน ขอบคุณที่เขียนให้ และขอให้พี่สู้กับปัญหาทุกอย่างแรง
ผู้เข้าร่วมชาย: จากตัวโพสต์อิต เป็นการเขียนเชิงบวก เหมือนการเสริมแรงให้กับตัวเราเองให้เรามุ่งมั่นและมี
พลังที่จะทาหน้าที่เป็นครูผู้สอนต่อไป
ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูเขาให้กาลังใจทั้งหน้าที่ของครูและหน้าที่ของแม่
ผู้เข้าร่วมหญิง: ก่อนอื่นต้องขอบคุณห้องแห่งนี้ที่ทาให้เรามาได้รู้จักกัน ถึงจะไม่ทั่วห้อง แต่รู้สึกประทับใจ
สาหรับน้องที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เราได้คุยกัน แล้วน้องให้กาลังใจมา และน้องก็ขอบคุณ เรารู้สึกดีมาก
ๆ
ผู้เข้าร่วมหญิง: หลังจากคุยกับพี่ แบ่งปันเรื่องราวของกันและกัน มีเรื่องคล้ายกันในเรื่องการค้นหาสิ่งที่ชอบ
และเราสองคนก็เจอทั้งคู่ รู้สึกขอบคุณมาก ๆ ที่เป็นกาลังใจให้
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ที่ดี ๆ ขอบคุณที่รับฟัง จากเรื่องราวของพี่ที่ได้ฟังเรื่องราว
ขอให้พพี่ ักผ่อนเยอะ ๆ ไม่เครียด และรักษาสุขภาพด้วย
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณที่ช่วยรับฟังความคิดเห็นของครูที่ผ่านอุปสรรคมามากมาย แต่เป็นครั้งแรกที่เขียน
จดหมายให้ตัวเอง ถือว่าเป็นชุดกิจกรรมที่ดีมากที่เราสามารถระบายความรู้สึกจากใจให้คนคนหนึ่งได้รับรู้รับฟัง
ปัญหาที่เราเคยผ่านมา แล้วให้กาลังใจให้สู้ ๆ และสิ่งที่อยากจะบอกคือ อยากให้พักผ่อนบ้าง ถ้าท้อหรือหมด
กาลังใจขอให้นึกถึงครูนะคะ
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคุณน้องท่านหนึ่งที่บอกว่า เบื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แวบแรกผมสงสัยว่าน้องคนนี้เพิ่งเริ่ม
ทางานหรือเปล่า เลยถามว่า น้องทางานมาได้กี่ปีแล้ว 4 ปี ผมลบความคิดไปเลยว่าเบื่อวันหยุด ไม่ใช่แล้ว ผม
ถามอีกว่าความเป็นมาของเขาคืออะไร สมัยตอนเด็ก ๆ เขาบอกว่า มีทหารไปโรงเรียนเขา แล้วเขาจะเห็นว่า
ทหารฝึกสุนัข แล้วเขารู้สึกชอบเขา อยากจะได้เป็น สุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นในสิ่งที่เขาฝัน มันทาให้ผมรู้เลยว่า
วันหยุดบางทีไม่ใช่ความสุข ความสุขของเขาคือการทาในสิ่งที่อยากจะทา ขอบคุณมากสาหรับกาลังใจ
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนที่ผมเล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟัง รู้สึกว่า พี่เขาใส่ใจกับเรื่องราวที่ผมพูด ปกติผมอาจจะดู
เล่น ๆ ปกติจะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องในใจตัวเองเท่าไหร่ แต่พอได้พูดแล้วคนที่เราเล่าให้เขาฟังสนใจ แล้วมี
ปฏิกิริยากับเรา และสิ่งที่เขาเขียนมา ทาให้ผมรู้สึกสบายใจ ไม่เสียดาย รู้สึกว่าดีแล้วที่ได้พูด
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ผู้เข้าร่วมชาย: ประทับใจ 1 ประโยคที่คุณครูเขียนไว้ให้ว่า มีการอวยพรบอกว่า ขอให้ชีวิตมีความสุข และสิ่งที่
สาคัญที่สุดคือขอให้มีสติเสมอ คาคานี้เป็นคาที่มากระแทกใจเรา และเป็นคาที่เราถามตัวเองตลอดเวลาว่า
ตอนนี้เรากาลังรู้ตัวอยู่หรือเปล่า ได้คานี้เหมือนกับเป็นข้อความจากจักรวาลที่มาส่งมาหาเรา คิดว่าข้อความนี้
น่าจะนาทางชีวิตเราได้
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทางาน ได้แลกเปลี่ยนกัน น้องเขาเล่าให้ฟังประสบการณ์
ใหม่ ๆ ขอบคุณน้องที่แบ่งปันให้ฟัง ขอบคุณค่ะ
ผู้เข้าร่วมชาย: คาที่พเี่ ขาเขียนให้คือคาที่แสดงความยินดีกับความสุขของเรา ผมเล่าเป็นคนแรก แล้วพี่เขาบอก
ว่าแตกต่าง ชีวิตผมช่างดีเหลือเกิน ขอให้พี่เขาสู้ อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนผมบ้าง พี่ที่ทางานเคยบอกผมว่า
อย่าทางานมากนะ จะป่วยเอา ผมเลยบอกไปว่าทางานจนตายดีกว่าตายโดยที่ไม่ได้ทาอะไร
ผู้เข้าร่วมหญิง: ผู้จัดการบอกว่าขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันเรื่องราวให้ฟัง นับถือในความเด็ดเดี่ยวและความมุ่งมั่น
มาก ขอให้โชคและประสบความสาเร็จ ส่วนตัวเองอยากจะบอกพี่เหมือนกันว่ามีความชื่นชม ดูหน้าตาเหมือน
อายุยังน้อย ๆ แต่เป็นระดับผู้จัดการแล้ว เวลาเราสบตากับพี่เขาแล้วรู้สึกมีความสุข เหมือนพี่เขาสร้างแรง
บันดาลใจ หนูขอใช้คานีแ้ ล้วกันว่า ถ้าไม่เก่งจริงคงไม่ได้เป็นผู้จัดการ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณที่ได้รู้จักกัน ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะที่ตัวเองเป็นคริสเตียน ในไบเบิลบอกว่า
ความเชื่อ ความหวัง ความรัก 3 สิ่งนี้ ความรักใหญ่ที่สุด ถ้าพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้ วันหนึ่งเราถึงจุดที่ตกต่าที่สุด
ให้เราคิดถึงคนที่อยู่ข้าง ๆ เรา ถึงแม้เราจะมีพลังรักน้อยลง แต่เมื่อเรากอดหรือได้สัมผัสกันพลังจะกลับคืนมา
หวังว่าเราจะกลับไปด้วยมีพลังใหม่ ขออวยพรทุกท่านที่จะมีพลังแห่งความรัก ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน รัก
ตัวเองแล้วยังพระพรให้กับคนอื่นแล้ว ถ้าวันหนึ่งถ้าสนใจ เข้าเพจของมหาชัย Church ครูอ้อยเป็นพิธีกร จะ
เติมพลังให้ทุกคืนวันพุธ
กระบวนกรหญิง (2): ขอบคุณทุกความรู้สึกและทุก ๆ คาพูดที่แบ่งปันกัน ประทับใจอยู่คาหนึ่งคือทางานจน
ตายดีกว่าตายแล้วไม่ได้ทา แต่บางคนหมดแรงเสียก่อน ยังไม่ทันจะตาย ช่วงเวลาของวันนี้ที่เรามาร่วมกิจกรรม
ด้วยกัน ทุก ๆ ท่านจะได้รับพลัง ฟังแล้วน่าจะอิ่มเอม ได้รับพลังอย่างเต็ม หลังจากนี้ อยากจะให้ทุก ๆ ท่าน
ช่วยการทบทวนตั้งแต่ ต้นกิจกรรมจนถึง ณ ตอนนี้ ว่าเราได้ทากิจกรรมอะไรบ้างอะไร ยังจาได้อยู่ไหม เริ่มเข้า
มา เราทาอะไร “เช็คอิน แนะนาตัว” บอกอะไรบ้างคะ “บอกชื่อบอก ความรู้สึก” ว่าเป็นอะไรบ้าง แล้วบอก
ความคาดหวัง หลังจากนั้นเราทากิจกรรมแรกพบสบตา เป็นการทาความรู้จักกันมากขึ้น มีคาถามเกริ่นนาเพื่อ
จะนาไปสู่จดหมาย คาถามแรก “ครั้งล่าสุดไปเที่ยวที่ไหน” คาถามที่ 2 “ประทับใจอะไร” และคาถามที่ 3
“ชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง”หลังจากนั้นเราหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะอยู่กับตัวเอง จะได้ปลดปล่อยปล่อย
วาง กลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะเขียนจดหมายให้กับตัวเอง หลังจากนั้น จับคู่อ่านจดหมายของเราให้เพื่อนฟัง
พออ่านจดหมายแล้ว “เขียนโพสต์อติ ” สิ่งที่อยากบอกกับเพื่อน หลังจากเบรก เราทา body scan คือการนอน
ยังรู้สึกตัว ไม่ใช่นอนแล้วหลับ แต่นอนแล้ว รับรู้ลมหายใจของเรา แล้วเป็นการปรับสมองให้มีสมาธิมากขึ้น
เตรียมตัวและพร้อมที่จะทากิจกรรม หลังจากนั้นก็ให้ทบทวนโพสต์อิตของเพื่อน แล้วบอกความรู้สึกจากสิ่งที่ได้
อ่าน แล้วช่วยกันสรุป
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หลังจากนี้ อยากจะให้ทุก ๆ ท่านช่วยกันบอกว่า จากที่ได้ทากิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ทุก ๆ ท่าน
ช่วยกันแบ่งปันว่าได้อะไรและจะไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง ขอเป็นประโยคสั้น ๆ
ผู้เข้าร่วมหญิง: น่าจะเอาไปใช้ที่ทางาน และที่ครอบครัวด้วย กับสามี กับลูก กับเพื่อน ๆ จากเพื่อนแล้วไปสู่
องค์กรของเรา อย่างน้อยตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้กันก่อน
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้เข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการคุยกับคนที่ต่างสายงาน ได้รับรู้วิถีชีวิตเขามากยิ่งขึ้น
สิ่งที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันคือ ฟังคนอื่นให้มากขึ้น จริง ๆ ฟังอยู่แล้วแต่จะฟังให้ดีที่สุด
ผู้เข้าร่วมชาย: ไม่เคยเดินทางจิตใจของคน ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มองตาก็รู้ใจสุนัข ครั้งนี้เป็นเรื่องการรับฟัง
หัวใจมนุษย์ด้วยกันเอง จุดหมายในครั้งนี้เป็นการเขียนหาตัวเองครั้งที่ 2 ครั้งแรกผมเขียนส่งไปรษณีย์มาบ้าน
ตัวเอง ได้เห็นความรู้สึกและมุมมองการเดินทางภายในจิตใจของผู้คนมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจะเป็นการรับรู้
ทางเดียวของผม คือผ่านสุนัข แล้วผมเป็นทหาร ถ้าทหารจะรับฟังคนอื่นน้อยมาก ส่วนมากจะเป็นการรับและ
ปฏิบัติตามสิ่งที่รับมา นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดตัวเอง เรียนรู้ ค่อย ๆ เรียนรู้ความรู้สึกภายในไป กิจกรรมนี้เป็น
เรื่องการเดินทางภายในจิตใจตัวเอง ขอบคุณครับ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ทาให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรชัดเจนขึ้น เพราะปกติรู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตีความ
ว่าเป็นอย่างนี้ พอเอามาอ่านอีกทีก็ดีเหมือนกัน เผื่อมีอะไรปรับปรุงตัวเอง เราจะได้แก้ไขถูกต้อง
ผู้เข้าร่วมชาย: กิจกรรมทั้งหมดทาให้เราทบทวนตัวเองคุยกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง และกลับมาดูการเติบโต
ภายในของตัวเองอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร อีกอย่างหนึ่งคือพอได้กลับมาเจอแบบนี้ ทาให้เรามองเห็นตัวเราเอง
และมองเห็นจุดบางจุดที่เราก้าวข้ามไป หรือเร็วไปสาหรับการเดินทางของเรา ทาให้เรากลับมาช้าได้อีกครั้ง ที่
สาคัญที่สุดคือได้พลังบวกจากคนอื่น ๆ เข้ามาเยอะมาก รู้สึกดี และคิดว่าถ้าเราสร้างพื้นที่ห้องเรียนให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัย แล้วพาเด็กนักเรียนกลับเข้าไปคุยกับตัวของเขาเอง รู้จักตัวเขาเองให้ชัดเจน และสร้างเครื่องมือที่จะ
สะท้อนตัวเองออกมา จะทาให้ตัวเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่ครูจะสอน เขาจะได้เป็นผู้เรียนรู้ที่ยั่งยืน
ต่อไป เพราะบางสิ่งบางอย่างเราก็สอนไม่ได้ เราต้องกล้าที่จะไม่สอน แล้วให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผู้เข้าร่วมชาย: กิจกรรมส่วนนี้ส่วนมากจะให้เราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง เราก้าวข้ามอะไรไป
หรือลืมอะไรไป นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังช่วยให้คนที่ไม่เจอหน้ากันมาก่อนเลย ไม่รู้จักว่าคุณเป็นใคร ทาให้เรา
รู้สึกว่าระยะห่างระหว่างคนในกลุ่มใกล้กันมากขึ้น แล้วเราก็เข้าใจ มีความเห็นใจให้กันและกันมากขึ้น เราได้รับ
แง่คิดแง่มุมดี ๆ มาปรับใช้กับตัวเอง หรือเราเป็นคนส่งต่อให้เขา ถ้าเราไปปรับใช้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน น่าจะมี
ประโยชน์อย่างมากเลยครับ
ผู้เข้าร่วมชาย: สิ่งที่ได้สาหรับผมจริง ๆ เลยคือ ก่อนหน้านี้เป็นคนที่เอาแต่ใจ ยึดมั่นในความคิดของตัวเองว่า
ต้องถูกเสมอ แต่จริง ๆ แล้วเปล่าเลย เราควรเปิดใจแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดจากคนอื่นเข้ามาด้วย นั่นคือ
พลังบวก และวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ ก็ได้พลังบวกไปเยอะเลย จะนาไปมอบให้กับเด็ก ๆ ต่อไป
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ต้องขอบคุณห้องพลังแห่งรักที่จัดการอบรมให้กับพวกเรา ทาให้เราสามารถนาไปปรับใช้ใน
โรงเรียนของเรา หรือแม้แต่ใช้ในครอบครัวให้มีความสุขยิ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมหญิง: ต้องขอบคุณโรงเรียนที่ส่งมาให้ทากิจกรรมนี้ ทาให้ได้รู้จักตัวเองและได้รับกาลังใจที่ดีกลั บไป
โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้พลังบวกมาก ๆ และทาให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น จะเอาพลังบวกไปใช้กับเด็กที่โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมหญิง: สัมผัสได้ถึงความรักที่เรามีให้กัน จากการคุย ๆ กันรอบวง และประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จัด
ขึ้นในห้องนี้ จะนาไปส่งต่อกับลูกศิษย์และคนในครอบครัวและทุกคนที่เราเจอ
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ถึงเราจะรู้จักกันไม่ถึงครึ่งวัน แต่เหมือนรู้จักกันมานาน ภูมิใจทุกครั้งที่
ทุกคนเรียกว่าคุณครูพิเศษ ครูเด็กพิเศษ ไม่เคยอายว่าจะมีคนว่า นี่คือครูสอนเด็กปัญญาอ่อน ภูมิใจทุกครั้งที่มี
คนพูดถึง
ผู้เข้าร่วมชาย: สิ่งที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้คือ เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ ล่าสุดได้รู้จักกับครู มีการแลกเปลี่ยน
เฟซบุ๊กไว้ติดต่อคุยกัน ส่วนเรื่องการประยุกต์ใช้มีการเขียนข้อความถึงตัวเอง ได้ทราบความเป็นมาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่พี่ ๆ หลายคนได้เจอ จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อันไหนเป็นอุปสรรคจะอดทน พยายามฝ่าฟัน
ไปให้ได้ ทุกคนในที่นี้มายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ ล้วนแล้วแต่มีความพยายามทั้งนั้น ถ้าคุณไม่มีความพยายาม คงมาไม่
ถึงจุดจุดนี้
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณห้องเรียนห้องนี้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน ทาให้ได้พลังบวกและเรื่องราวหลาย ๆ อย่าง
ด้วยความที่เป็นอาจารย์พิเศษ เราไปทุกที่ เราจะเจอเด็กใหม่ทุกครั้ง เหมือนกับเรามาห้องนี้ ไม่รู้จักใครเลย แต่
เราใช้ความจริงใจแลกมาซึ่งมิตรภาพและได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนแรกมางง ๆ ก่อนอื่น ขอขอบคุณวิทยากร และโอกาสดี ๆ ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถ้าไป
เจอข้างนอกผมคงไม่รู้ว่าเป็นผู้จัดการ ยังดูสวย ๆ น่ารักกันทุกคน และคงจะมีโอกาสน้อยที่จะได้เข้าไปคุยกับ
ผู้จัดการ แต่ ณ ตอนนี้ เขามาอยู่ตรงนี้ เขาไม่ได้ใช้คานาหน้าว่าผู้จัดการ แต่เรามาแลกเปลี่ยนกัน มาให้กาลังใจ
ซึ่งกันและกัน คุณครูท่านอื่นที่ผมไม่ได้แลกเปลี่ยนด้วย แต่ได้ฟังจากที่ทุกคนแบ่งปัน เป็นความรู้สึกดี ๆ คง
จะต้องหันกลับมามองตัวเอง รักษาสุขภาพตัวเองด้วย อีกคาพูดหนึ่งคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไร แต่สรุป
สุดท้าย ดีแล้วที่ไม่ได้คาดหวังอะไร ขอบคุณกิจกรรมนี้
ผู้เข้าร่วมชาย: วันนี้ได้รับพลังบวกจากหลาย ๆ ท่าน และจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับหน่วยงาน กับทีมงาน คือ
ว่าการฟัง ฟังให้เยอะฟังให้มาก ยิ่งฟังมากจะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่า ทุกคนก็มีปัญหา เราไม่ได้เจอปัญหาแค่
คนเดียว เรารู้ว่าน้อง ๆ ในทีมมีปัญหา เราจะได้ให้กาลังใจ ให้พลังบวกกับเขาได้ถูกทางมากขึ้น
ผู้เข้าร่วมชาย: คลาสนี้เพิ่มอะไรให้หลายอย่าง ใครที่รู้สึกท้อแท้ท้อถอยหมดกาลังใจ เพียงแค่เข้ามาอยู่ในคลาส
นี้ไม่กี่ชั่วโมง รู้สึกว่าเพิ่มพลังแรงใจขึ้นมาเยอะ ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่า ไม่มีคลาสไหนที่ได้มาคุย
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แบบเปิดใจอย่างนี้บ่อย ๆ ถ้าใครได้มีโอกาสมาทาแบบนี้ ได้มาทบทวนตัวเอง ย้อนดูว่าเราเป็นอย่างไรบ้าง ก็ถอื
เป็นเรื่องที่ดี วันนี้โชคดีที่ได้มา ห้องพลังแห่งรัก น่าจะเอาไปใช้ในชีวิตทุก ๆ สถานการณ์ได้ ถ้าเรามองอะไรเป็น
ด้านบวกหมด เรื่องแย่ ๆ คงจะไม่เกิดขึ้น
ผู้เข้าร่วมหญิง: การเรียนคลาสประเภทนี้เป็นครั้งที่สอง ครั้งที่แล้วก็เรียนเรื่องของความลับของคนพิเศษ คือ
อะไร เลยอยากรู้ ปรากฏว่าเป็นเด็กพิเศษ ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการคล้าย ๆ แบบนี้ แต่ไม่ใช่แบบนี้ แต่ครั้งนี้
เป็นการเรียนที่แปลกไปกว่าครั้งแรก เหมือนเข้าใจตัวเราเองมากกว่า อย่างเช่นเขียนจดหมายให้ตัวเอง จริง ๆ
การเขียนจดหมายเป็นกิจกรรมที่ชอบ เมื่อก่อนยอมรับว่าไม่ได้คิดบวกมาก แต่ช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
มาตลอด และคิดบวก ชื่นชม หรือหลงตัวเองมาก มีโอกาสได้เขียนจดหมายถึงตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรครั้ง
แรก ที่ชื่นชมตัวเอง ชอบมาก สิ่งที่ได้รับคือ อยากจะไปส่งพลังบวกให้กับน้อง ๆ ในสาขาทีมงานที่เราดูแลอยู่
เพราะการทางานในยุคนี้ค่อนข้างจะยากและเหนื่อย ถ้าทุกคนคิดบวก เชื่อว่าทุกคนจะสาเร็จได้
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากจะบอกว่า การที่เราทุกคนในห้องมาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีโชคชะตาที่นาพาเรา
มาพบกัน อยากจะฝากกาลังใจให้กับทุกท่านมีพลังบวกกลับไปส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน หรือน้อง ๆ ที่สาขา
ของตัวเอง คิดว่าทุก ๆ คนจะประสบความสาเร็จในทุก ๆ ด้าน ขอเพียงแค่ให้มีพลังและมีความสุข มีความคิดที่
เป็นบวกเสมอ
ผู้เข้าร่วมหญิง: กิจกรรมจะมีทั้งการวิเคราะห์ตัวเอง อย่างการเขียนจดหมายถึงตัวเอง เกิดมาไม่เคยเขียน เป็น
อีกอารมณ์ว่เราต้องการบอกอะไรกับตัวเอง เท่านั้นยังไม่พอ ต้องรู้จักรับฟัง เมื่อก่อนเราก็ฟังว่ามีอะไรจะมาพูด
กับเรา แต่ตอนนี้เป็นการฟังที่ให้เล่าเรื่องที่เขาเขียนจดหมายถึงตัวเองให้เราฟัง ก็เป็นอีกมิติหนึ่งว่า เราต้องรู้จัก
รับฟังความรู้สึกคนอื่นในอีกมุมมองหนึ่งบ้าง เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องให้กาลังใจเขา ทุกกิจกรรมควบรวมอยู่
แล้ว เหมือนสอนให้เรารู้จักว่าต้องรู้จักตัวเอง วิเคราะห์ตัวเอง เปิดใจรับคนอื่น ๆ เข้ามา รับฟังคนอื่น ๆ และ
หัดให้กาลังใจคนอื่น สิ่งเหล่านี้นาไปปรับใช้กับองค์กรได้อยู่แล้วทุกองค์กร เพราะทุกองค์กรมีสังคมที่เราต้องอยู่
ร่วมกัน นี่เป็นสิ่งง่าย ๆ ที่ทาให้เกิดพลังบวกและความรัก
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งที่ได้จากการเรียนนี้คือ งานธนาคารตอนนี้ งานสาขาเป็นงานบริการ บางครั้งเราบริการ
ลูกค้าจนอาจจะลืมบริการตัวเอง เราทุ่มเทกับการบริการลูกค้า จนมาเรียนคลาสนี้ จริง ๆ เราต้องหาเวลามา
ถามตัวเองว่าเธอเหนื่อยบ้างหรือเปล่า ให้กาลังใจตัวเอง บางครั้งเราวิ่งตามลูกค้าจนละเลยตรงนี้ไป ก็ได้คิดว่า
ตรงนี้ได้ประโยชน์และจะเอาไปประยุกต์ใช้น้อง ๆ ที่สาขา เขาก็ต้องทางานแข่งขันกับธนาคารอื่น จะกลับไปให้
เขาลองเขียนจดหมายหาตัวเองเพื่อรับฟังเขา จะได้มีโอกาสให้กาลังใจเขา เพราะได้กาลังใจแล้ว ดีนะคะ น้อง
เครียด ผู้จัดการฟังแล้วให้กาลังใจ เราจะได้สู้ไปด้วยกันในปลายปีนี้
ผู้เข้าร่วมหญิง: เกิดมา 50 ปีไม่เคยเขียนจดหมายถึงตัวเองเลย พีเ่ ลยถามว่าจะเขียนอย่างไร พี่อาจจะเป็นคนที่
เหมือนครูเจี๊ยบ บุคลิกเหมือนกันทุกอย่าง อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยรู้ว่าน้อง ๆ ที่เป็นครูสอนเด็กพิเศษ เกิดมา
ไม่เคยรูว้ ่ามีโรงเรียนสอนเด็กพิเศษด้วย แต่ถามว่าเราเป็นคนที่ประสบผลสาเร็จในการทางานไหม สาเร็จ แต่อีก
ส่วนหนึ่งเราไม่เคยเปิดรู้เรื่องภายนอกเลย เขียนจดหมายถึงตัวเองคืออะไร สิ่งที่ตัวเองจะนาไปใช้คือ ที่บ้าน
ปัจจุบันเหลนมาอยู่ที่บ้าน เขาเรียนครูที่ มศว.เราจะได้รู้จักเขามากขึ้นว่า เวลาเขาจบไปแล้ว เขาไม่ได้สบาย
แล้ ว หลานอี ก คนหนึ่ ง เป็ น ครู ป ฐมวั ย แต่ ล ะอย่ า งมั น แตกต่ า งกั น ถ้ า เราบริ ห ารลู ก น้ อ งลู ก ค้ า ได้ ป ระสบ
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ความสาเร็จ แต่เด็กปกติพูดก็เหนื่อยแล้ว แต่ยังเป็นครูที่สอนแบบนี้ วันนี้ที่ได้เดินมาตั้งแต่ตอนแรก ว่าอยากจะ
เรียนกับครูพอลล่า ตอนที่เขาพูดว่าเด็กพิการจะมีความสามารถทาอะไร ในมุมมองของพี่ คนพิการคือขาย
ล็อตเตอรี่อย่างเดียว พี่ภมู ิใจมากที่ได้เข้ามาเรียนในคลาสนี้
ผู้เข้าร่วมหญิง: ปกติเราไม่เคยรู้ว่าครูที่ต้องสอนเด็กพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง ต้องใช้ความรัก ความเสียสละ
ความอดทน นี่คือสิ่งที่ได้รู้จักอีกสายอาชีพหนึ่ง และเขาต้องทางานอย่างไร ส่วนสิ่งที่จะนาไปใช้คือ จากการที่
เราได้เรียนรู้สายอาชีพอื่น เรามีการให้กาลังใจซึ่งกันและกันฟังเรื่องราวของกันและกัน เราก็ต้องไปฟังเรื่องราว
ของคนใกล้ชิด คนใกล้ตัว ครอบครัวและลูกน้องในที่ทางาน เมื่อรับฟังแล้ว มีอะไรที่เราช่วยได้ ทาได้ ก็ต้อง
ช่วยกันทา อีกสิ่งหนึ่งคือการให้กาลังใจกันและกัน มีอยู่คาหนึ่งที่ใช้อยู่เสมอว่า ในวันที่ใจเราดี เราคิดบวก ไม่ว่า
จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็มีโอกาสที่จะดี
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้เห็นเพื่อน ๆ และทีมผู้จัดการได้เห็นรอยยิ้มของทุกคน ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาแค่สั้น ๆ ทา
ให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วสามารถจะนากลับไปใช้กับครอบครัว กับเพื่อน
ร่วมงาน และเด็ก ๆ ให้มีรอยยิ้มได้เช่นกัน
กระบวนการหญิง (2): ขอบคุณมาก ๆ สาหรับความคิดเห็นและการแสดงความรู้สึกที่ออกมาจากใจ เชื่อว่าทุก
คนพูดจากใจ เพราะดูจากแววตารอยยิ้ม และความสุขที่ไ ด้ พู ดได้แบ่ ง ปัน การเขียนจดหมายถึ ง ตนเอง ก็
เหมื อ นกั บ ที่ ทุ ก ๆ ท่ า นได้ ท ราบว่ า เป็ น การทบทวนตั ว เอง ให้ รู้ จั ก ตั ว เองมากขึ้ น รู้ ว่ า เราท าอะไรอยู่ มี
จุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขอย่างไร แล้วการที่เราโพสต์อิตจากเพื่อน เปรียบเสมือนพลังแห่งรักที่จะทาให้เรามี
แรง มีกาลังใจที่จะเข้มแข็ง และทาหน้าที่ของเราต่อไปได้

ครูพอลล่า: จะชวนทุกท่านมาเติมเต็มพลังให้กันและกันก่อนที่จะกลับบ้านกัน ชวนทุกท่านเก็บอุปกรณ์แล้วมา
ยืนเป็นวงด้วยกัน จับมือเป็นวงกลม เราจะมาสารวจพื้นที่ที่เราอยู่กันมาครึ่งวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วมาช่วย
เติมเต็มกันและกัน ส่งพลังให้กันและกัน เพื่อที่จะให้ทุกท่านกลับไปเติมเต็มพลัง ไปสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อตัว
เรา ครอบครัวของเรา นักเรียนของเรา และที่ทางานของเรากัน
จับมือเดินรอบตะวัน จับมือเดินรอบดวงจันทร์ จับมือกันให้มั่นคง แล้วเดินตามกันไป ...
ร้องเพลงไปด้วย แล้วเดินเป็นแถวลอดซุ้ม ...
ร้องเพลงไปด้วย แล้วทุกคนเดินกอดกัน ...
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กลับมานั่งเป็นวงกลม วางมือซ้ายที่หน้าตักของตัวเอง และมือขวาจับมือของเพื่อนไว้ สุดท้ายนี้ ห้อง
พลังแห่งรัก หวังว่าเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มพลังรักที่มีอยู่ในตัวทุกท่าน หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จาทา
ให้ทุก ๆ ท่านนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตัวเอง สุดท้ายหวังว่ากิจกรรมคงได้สร้างรอยยิ้ม พลังบวก พลังชีวิต
ให้กับทุกคน ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมาช้า ๆ ขอบคุณคนที่อยู่ข้าง ๆ ทุกท่าน แล้วหลังจากนี้ชวนทุกท่านถ่ายรูป
ร่วมกันค่ะ
พักรับประทานอาหารเย็น
16.30-19.00 น.
เสริมพลัง ถอดบทเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้
ศุภวิชช์: ขอปรบมือให้กับครูปล่อยแสงของพวกเราในวันนี้นะครับ สุดยอดมาก คิดว่าค่าคืนนี้ยังไม่ได้ขยี้
ประเด็นอะไรมาก เพราะพวกเราเต็มที่มากแล้ว เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโครงการ คิดว่าเป็นบรรยากาศ
ของเพื่อนฝูง เริ่มต้นชวนพวกเรายืดเส้นยืดสายกันสักหน่อย วางของ เอาแต่ตัวมายืนล้อมเป็นวงเดียว
ช่วงนี้เราเพิ่งผ่านวิกฤตของชาติมาเรื่อง COVID-19 เลยจะหยิบยืมเชื้อ COVID-19 มาเป็นเกม เบาะ
สีส้มเป็นเหมือนซูเปอร์เสปรดเดอร์ แพร่เชื้อ สมมุติคุณเดินไปแตะตรงนั้น คุณจะติดเชื้อทันที แต่เชื้อจะเป็น
อย่างไรไม่รู้ลองสร้างสรรค์เอาเอง เพราะคนนั้นติดเชื้อ ก็ต้องเข้ามาแตะ ซูเปอร์เสปรดเดอร์ใหม่ แล้วเปลี่ยน
เชื้อใหม่ ลองดูตัวอย่าง
(กระบวนกรสาธิตตัวอย่าง)
(เริ่มเกมโรคระบาด)
รอบต่อไปจะระบาดแบบทวีคูณ แตะสองคน แล้วแปะคูณ 2 ไปเรื่อย ๆ
(เกมโรคระบาดคูณ 2)
รอบสุดท้ายให้เชื้อ 2 ตัวต้องมีบางส่วนติดกัน กติกาเดียวกันไปแตะคู่ใหม่ เขาต้องลอกแบบท่าของเรา
มา
(เกมโรคระบาดคู่)
ธนัญธร: น้องชวนให้เราได้กระดาษคนละแผ่น เลือกปากกาเมจิกไปคนละแท่ง ... อยากให้เราทบทวนตั้งแต่
ครั้งแรกที่เราเจอกันที่โมดูล 1 จนมาถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นกับเรา เหมือนมี
เรื่องราวมีการเดินทางเยอะมาก น้องชวนให้เราใคร่ควรกับตัวเองแล้วลองเลือก 15 คา หรือ 15 วลีที่คิดว่า มี
ค่ามากกับเรามาก นึกถึงคานี้ทีไรแล้วมีแรงขึ้นมา หรือเป็นครูที่ดีมาก ห้ามยาวเกินไป คุณสามารถเขียน
สะเปะสะปะอย่างไรก็ได้ แต่ห้ามชนกันหรือเกยกัน ให้มีช่องว่างห่างกันนิดหนึ่ง อยู่กับตัวเอง ไม่ต้องลอกเพื่อน
ข้าง ๆ สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เขียนให้อ่านออก ... คานี้จะมีคุณค่าความหมายกับคนอื่นหรือไม่ไม่รู้ แต่มีคุณค่า
ความหมายกับตัวเรา ... ได้หมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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(แต่ละคนเขียนคาหรือวลีที่มีคุณค่าในตัวเองนับแต่โมดูล 1 จนถึงปัจจุบัน - 6 นาที)
คนที่ทาเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทาคือ เราจะฉีกคาแต่ละคาแต่ละวลีให้เหมือนบัตรคาเล็ก ๆ เฉพาะคา
เฉพาะวลีโดดโดดเป็น 1 ชิ้น ใครที่เขียนเต็มหน้ากระดาษมาก ๆ ลองประณีตกับมัน ไม่จาเป็นต้องชิ้นเท่ากัน
ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กบ้างไม่เป็นไร นี่คือการ์ดที่บ่งบอกคุณภาพบางอย่างในตัวเรา
(ฉีกคาออกเป็นชิ้นเล็ก – 3 นาที)
เมื่อเสร็จแล้วเราจะทิ้งเศษ ๆ ไว้ข้างหลัง เอาที่เป็นเนื้อเป็นหนังของเรา ค่อย ๆ เรียงซ้อน ๆ กันให้ถือ
ได้ในมือเดียว จากนั้นน้องชวนให้เอาปากกาเมจิกไว้ด้านหลังเบาะ จะได้ไม่มีเพื่อนเผลอเหยียบ ... ชวนทุกคน
ลุกขึ้นยืน คราวนี้น้องช่วยพวกเราเดินสะเปะสะปะไร้ทิศทางในห้องนี้ เรามาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง ไม่คุย ไม่พูด
ไม่เล่น ไม่เอานิ้วไปจิ้มแกล้งเพื่อน อยู่กับตัวเอง ใคร่ครวญว่าเมื่อครู่ฉันเขียนคาว่าอะไรไป ...
หยุดค่ะ ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงหน้าคุ ณพอดีโดยที่คุณไม่ต้องม้วนหันไปมอง คาแรกใบแรกที่อยู่บนสุด
เอาคานี้ไปให้เขา คราวนี้อยากให้เราแยกเก็บว่าคาไหนเป็นคาที่เพื่อนให้ อะไรเป็น คาของเรา จากนั้นออก
เดินทางไม่ต้องไปยืนอธิบายว่าคานี้มีความหมายอย่างไร แค่ให้แล้วเดินจาก ...
หยุดค่ะ ... ชวนให้คุณหลับตาแล้วลองนึกถึงทิศทางที่คุณรู้สึกอยากเสี่ยงเดินไป โดยที่ไม่ว่าจะชนใคร
จะเบียดเสียดอย่างไร เราจะก้าวไปให้ครบทั้งหมด 5 ก้าว ตามทิศทางที่เราอยากเดินไป ลองค่อย ๆ สืบเท้าไป
เล็ก ๆ ให้ครบ 5 ก้าวของคุณ ... ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น คราวนี้ใบที่อยู่ล่างสุดไม่ว่าจะเป็นคาอะไร แต่เราจะให้คนที่
ยืนอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ไม่ว่าเขาจะหันหลังให้เราอยู่หรือไม่ก็แล้วแต่ ... แม้ว่าเขาจะไม่ให้เรา อย่าไปรู้สึก
โกรธ เพื่อนเขาอาจจะอยู่ติด 3-4 คน ... ให้และรับเรียบร้อยแล้วเดินต่อ ...
หยุด ... ใบที่ 2 ต่อจากใบแรกที่คุณถืออยู่ คุณลองอ่านคานี้ดู พออ่านเสร็จแล้วคุณรู้สึกถึงคนไหน เอา
คานี้ไปให้คนคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครต้องมอบให้กับคนในห้องนี้ ... บางรอบเราอาจจะไม่ได้รับ อย่าคิดว่าทาไม
ไม่มีใครมาให้เรา แสดงว่ารอบนี้ไม่ใช่รอบของเรา ไม่เป็นไร เสร็จแล้วเดินค่ะ ...
หยุด ... คราวนี้เราจะต้องให้ดู 2 ใบต่อกันเลย คือใบที่อยู่บนสุดและรองลงมา เป็น 2 ใบที่เราจะให้คน
สองคนซึ่งอยู่ทิศด้านซ้ายและด้านขวาของเรา ...
ช่วยแยกให้ออกว่าอันไหนที่เรารับมา อันไหนคือของเรา ตอนนี้เราจะออกเดินอีก ลองสร้างเส้นทาง
ใหม่ ๆ ถ้าคุณเป็นคนชอบเดินจงกรม ลองฉีกเฉียงฟันปลาไปมาบ้าง ใครที่ชอบเดินจากวงใน ลองออกไปเดิน
ข้างนอกบ้าง เพราะสิ่งที่เราเจอจะได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เราคาดไม่ถึงบ้าง อนุญาตให้เราเปลี่ยนหมุด
หมายของเราบ้าง ...
หยุด ... คราวนี้คนคนนั้นต้องอยู่ในรัศมี 1 วงแขนของคุณ ถ้าไม่ถึง คุณต้องเลือกอนุญาตตัวเองว่า
เลือกคนข้างนอกที่อยู่ไกล ๆ ไปเลย ให้ใบบนใบแรก พอได้แล้วเดินต่อทันที ...
คราวนี้ใบบนสุด คนที่จะมีสิทธิ์รับจากเราคือ คนที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของเขามีสีฟ้าเท่านั้น ... ให้ครบ
แล้วเดินต่อ ...
หยุด ... คราวนี้ใบบนสุดสาหรับคนที่มีสีแดงอยู่ที่เสื้อไม่ว่าจะเป็นจุดหรือมีอะไรที่เป็นสีแดง ได้หมดค่ะ
... เดินต่อค่ะ ...
หยุด ... คราวนี้เริ่มหยิบใบที่อยู่ใต้สุดมา เราเชื่อว่าคนคนนี้แก่กว่าเราแน่นอน ห้ามให้คนที่เด็กกว่า ...
ไปให้เรียบร้อยแล้ว เดินต่อค่ะ ...
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หยุด ... คราวนี้ทั้งเนื้อทั้งตัว เราเห็นสีขาวในตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก หรือสีทาเล็บเท้าของเขา เอา
ไปให้เขาได้ ...
หยุด ... คราวนี้ใบใต้สุดของเรา เราจะเอาไปให้กับคนที่อายุน้อยกว่าเราเท่านั้น แต่ห้ามไปยืนถาม
เด็ดขาด ... ออกเดินต่อค่ะ ...
หยุด ... คราวนี้ค่อย ๆ หลับตาลง เดินไปทั้งที่ไม่ลืมตา ช้า ๆ ชนใครบ้างเราจะได้รู้ว่า มีคนอยู่ ช้า ๆ
เบา ๆ ค่อย ๆ เคลื่อนตัวราวกับเราเป็นหอยทาก เวลาที่เราเคลื่อนตัวช้า ๆ ค่อย ๆ การกระทบองเราก็จะเบา
ขึ้น บางขึ้น ลองอยูก่ ับความกลัว ความไม่มั่นคงบางครั้งของเรา ...
หยุดค่ะ ... ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น คุณจะมอบใบบนสุดของคุณให้กับใครก็ได้ ที่อยู่บนเส้นที่คุณเห็นอยู่
ตรงหน้า ... ตอนนี้ค่อย ๆ หลับตาลงอีกครั้งหนึ่ง เราค่อย ๆ เป็นหอยทากค่อย ๆ เคลื่อนเท้า ค่อย ๆ เคลื่อน
อนุญาตให้เราหนึบเหนียงอย่างบางเบา ค่อย ๆ เคลื่อนไปอย่างวางใจ เพื่อจะรับรู้สัมผัสรอบตัว ...
หยุด ... ชวนให้คุณยืนอยู่กับที่ หมุน 90 องศาทางซ้ายมือของคุณ เจอใคร ใบบนสุดเป็นของเขา ไม่
ต้องสนใจว่าเขาจะเป็นใคร แต่คุณจะให้เขา ... เรายังไม่เคลื่อนไปไหน ใบบนใบต่อไปลองอ่านถ้อยคาที่คุณเขียน
อ่านแล้วคุณรู้สึกถึงใครที่สุดถือ ใบนี้เป็นของขวัญจากคุณไปมอบให้เพื่อนคนนั้น ...
คนที่หมดแล้วชวนให้นั่งลงตรงที่คุณยืนอยู่ คนที่ยังยืนอยู่ เราจะต้องทางานต่อ คนที่นั่งอยู่จะไม่กวน
เพื่อน ในการเคลื่อนของเขา ชวนคนที่ยังยืนอยู่เดินสะเปะสะปะอีกครั้ง เราพาตัวเองลัดเลาะไปหาที่ว่าง หาที่
แทรกหาที่เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้น ...
หยุด ... ใบบนสุดที่คุณมีตอนนี้ หยิบยื่นให้กับคนที่ใกล้ที่สุด แล้วเอาใบที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเหลือกี่ใบไป
มอบให้กับคนที่คุณอ่านแล้วรู้สึกอยากให้เขา
ถ้าใครชิดเกินไป ลองขยับหาที่ที่มีพื้นที่ด้านหน้าของเรานิดหนึ่ง วางทุกคาที่เราได้มา ได้เยอะได้น้อยไม่
สาคัญ แต่อยากให้เรีย งทุกคาแบบที่คุณสามารถอ่านทุกคาตรงหน้าคุณได้ถนัดขึ้น อยากให้ค่อย ๆ ละเลียด
ใคร่ครวญ เหมือนมีกระดานอยู่ตรงหน้าเรา แทนที่จะกองเป็นตับหรือเรียงเป็นแถวอย่างเดียว น้องอยากให้คุณ
ลองซื่อสัตย์กับตัวเองว่า ถ้าเขาบอกว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นดี แล้วเสมอ ทุกอย่างเป็นความลงตัวของจักรวาล ไม่ว่า
เพื่อนจะให้เราเพราะเหตุผลอะไร แต่นี่คือคาตอบของจักรวาลที่เขาอยากชี้ชวนให้เราได้เรียนรู้ มีสารบางอย่าง
ที่บอกให้เราตระหนักถึง ใคร่ครวญถึง คุณรู้สึกว่าคาไหน วลีไหนที่โคตรโดน มาถูกเวลามาก หยิบขึ้นมาบน ๆ
อาจจะไม่ใช่แค่ใบเดียว อาจจะ 2 หรือ 3 ใบ แล้วเรียงลาดับมา คาดีหมดทุกคา ใช่เลย เราควรเรียนเรื่องนี้ เรา
ควรใคร่ครวญเรื่องนี้มากขึ้น หรือนี่คือคุณสมบัติของเราเลย หรือนี่กาลังคิดว่าจะทาในพื้นที่ หรือในครอบครัว
ของเรา ใบไหนที่น้อยลง ลองจัดให้อยู่ต่าลงมา ลองจัดสรรจัดการ อย่างน้อยมี 3 ใบที่เป็นหัวใจหลักของเรา
ในช่วงนี้ ไม่ใช่ทั้งชีวิตนะคะ เอาแค่ในช่วงเวลานี้ เป็น 3 ใบที่มีค่ามาก ถ้าคาไหนซ้ากันยิ่งต้องใคร่ครวญ จะ
บังเอิญหรืออย่างไรที่เขาหยิบเรื่องนี้มาให้เรา หรืองานต่อไปควรจะคิดเรื่องนี้ จับประเด็นเรื่องนี้ หรือเรื่องนี้เป็น
คุณค่าบางอย่างในตัวเรา ค่อย ๆ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มองเห็น ได้ใคร่ครวญอย่างช้า ๆ ...
อย่าเพิ่งคุยกับเพื่อน ... ถ้าคาไหนไม่โดน แต่เราก็รู้สึกดี อาจจะเก็บไว้เป็นของขวัญ บางทีคาตอบที่ดี
ที่สุดไม่ได้มาตอนที่เจอคาถาม แต่มาหลังจากนั้น 1 คืน 1 สัปดาห์ 1 เดือน ที่คุณภาพบางอย่างของเราพร้อมที่
จะเข้าใจคาตอบนั้น เราถึงคลิกกับคาตอบนั้น หลายเรื่องในชีวิต น้องโยนคาถามไปตั้งนานแล้ว อาทิตย์ต่อมาก็
เจอคาตอบหนึ่ง แล้วพอ 1 ปีต่อมา ถึงเข้าใจว่าทาไมคานั้นเรื่องนั้นถึงเดินมาหาเรา มันมีความหมายบางอย่าง
มีหมุดหมายบางอย่าง เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริง ตามหลักวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่า ทุกอย่างเป็นความเหมาะเจาะที่
ธรรมชาติที่มีระบบที่สมบูรณ์แบบกว่าที่เราคิดเอา ได้จัดวางไว้ คราวนี้จะชวนให้คุณพอจะขยับหาคนข้าง ๆ
ใกล้ ๆ ตัว 3 คน เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันกัน ...
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คราวนี้มีแนวโน้มที่เราจะอินอยู่กับของเรา น้องชวนให้เราเล่าโดยเฉพาะ 3 คาหลักหรือทั้งหมดนี้
บางคนไม่ใช่โดนแค่ 3 คา แต่โดน 5 โดน 10 คาไหนมีผลกับเราอย่างไร ลองเล่าให้เพื่อนฟัง เวลาใครสักคนหนึ่ง
เล่า อยากให้เขาเป็นคนพิเศษ อย่าเพิ่งแซว อย่าเพิ่งเล่าแข่ง เช่นเหมือนเรื่องของพี่เลย แล้วเล่าเรื่องของเราเฉย
ให้น้องหรือเพื่อนของเรามีพื้นที่ก่อน เชิญค่ะ
(... 10 นาที ...)
คราวนี้ น้องอยากรู้ว่าถ้าเล่าไปแล้วฟังแล้ว Top 3 ของคุณยังเหมือนเดิมไหม น้องอยากให้คุณหยิบ
3 ใบที่คิดว่าใช่ มีความหมายต่อฉันมาก น้องเชียร์ให้ 3 ใบนี้คุณแอบไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ เพื่อทุกครั้งที่
ฉันเปิดมา แล้วรื้อหาแบงก์หรือเหรียญแล้วเจอก้อนนี้อยู่ ฉันจะเก็บมาใคร่ครวญทุกครั้ง ส่วนที่เหลือ เชื่อไหมว่า
หลายครั้งจักรวาลพยายามจะชี้ชวนให้เราเห็นคาตอบบางเรื่อง เข้าใจบางอัน เรียนรู้บางสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แต่
บางครั้งตัวเราก็มืด บอดมากจนเราไม่เห็นสิ่งที่ต้องเห็น น้องคิดว่าตัวที่นอกเหนือจาก 3 คาที่เราเลือกไว้ใน
กระเป๋าสตางค์แล้ว คาที่เหลือยังมีค่า น้องเชียร์ให้ใครมีสมุดบันทึก เอาไปแปะเก็บไว้ในสมุดบันทึก ใครไม่มีลอง
เอาไปแปะในกระดาษ A4 แล้วเก็บไว้ในลิ้นชักที่ทางาน วันที่คุณรู้สึกแย่ หยิบขึ้นมาดู คุณจะรู้ไหมว่าคนมี
ขุมทรัพย์อีกอันหนึ่งที่เก็บซ่อนอยู่ ให้เป็นเหมือนฐานกาลังใจให้กับเรา ตอนนี้ให้เก็บทุกคาไว้กับตัวก่อน เก็บไว้
ในกระเป๋าเสื้อหรือแอบเหน็บไว้ก่อนก็ได้ ใครมีกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเสือ้ มา จับยัดไปก่อน ...
ลุกขึ้นยืนค่ะ น้องขออนุญาตเชิญเพื่อน ๆ ที่เป็นทีมสนับสนุนมาอยู่ตรงกลางวง
ส่วนพวกเราอัดเข้าไป ไปยืนแน่น ๆ กับคนพวกนี้ ชวนให้มือขวาของคุณจะไปที่ไหล่หรือแผ่นหลังของ
คนข้างหน้า ส่วนมือซ้ายของคุณโอบไปที่ไหล่ของคนข้าง ๆ คุณคนวงในเชียร์ให้คุณเอามือทั้งสองข้างมาจับมาที่
ปากของคนข้างหน้า ชวนพวกเราหลับตานิดหนึ่ง หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ เราทุกคนล้วนเป็น
ผลิตภัณฑ์ เป็นความงอกงามด้วยตัวของเราเอง เหมือนเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ที่มีความเล็กกะทัดรัดมาก แต่เป็น
ความสมบูรณ์ที่พร้อมจะเติบต้นเป็นไม้ใหญ่ด้วยตัวของมันเอง แต่ทั้งหมดนี้ เวลาที่เรารวมกันหนาแน่นมากขึ้น
เหมือนเป็นเซลล์เล็ก ๆ ที่อยู่ร่วมในต้นไม้ต้นหนึ่ง เราแข็งแรงขึ้น แม้นว่าคนที่ยืนอยู่รอบนอกสุดตรงนี้ คุณอาจ
ไม่มีใครดันหลังคุณอยู่ อยากให้คุณรับรู้ว่า มีมือที่คุณมองไม่เห็นสัมผัสคุณอยู่ เฝ้าดูคุณอยู่ เอาใจช่วยเชียร์ลุ้น
การเติบโตของคุณอยู่เสมอ ลุ้นว่าคุณจะสามารถขยายเติบโตในรูปแบบของคุณ
ทุกครั้งวงปีของต้นไม้ เนื้อไม้ใหม่ เซลล์ใหม่ จะเกิดขึ้น ถูกผลิตขึ้นใจกลาง เหมือนคนของก่อการครู
คนทางานที่อยู่แกนกลาง มีทั้งคนเก่าคนใหม่ แต่เขาทาหน้าที่ผลิตพลังของการสร้างสรรค์ พลังของความรัก
และการโอบอุ้ม ที่จะดูแลเครือข่ายของการศึกษาต้น ใหญ่ต้นนี้ให้แข็งแรงขึ้น แล้วเนื้อไม้ใหม่เซลล์ใหม่จะแผ่
ขยายขึ้นเรื่อย ๆ แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ
รับรู้ลมหายใจเดียวกัน รับรู้การเติบโตเดียวกัน เราเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต เป็นคุณค่าความหมาย
ร่วม ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นยิ้มให้กับเพื่อนของเรา นี่คือมิตร นี่คือกาลังใจที่ไม่มีอื่น พลังของคนวงนอก จะทาให้คน
ข้างในแข็งแรงขึ้น พวกเขายืนไม่ได้เลยถ้าไม่มีเกราะที่แข็งแรงอยู่รอบ เช่นกัน พวกคุณเองจาเป็นต้องการมือ
ข้างๆของคุณ เพื่อนที่คอยประคับประคอง ต่อจากนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อย แม้ว่าบางคนจะอยู่สานัก
เดียวกัน ได้เจอกันบ้าง แต่เชื่อว่าพลังที่มีประสบการณ์ของการร่วมกับทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ อยากให้คุณ
จาช่วงเวลานี้ ตระหนักในช่วงขณะนี้ที่คุณรับรู้ว่า คุณไม่ได้เติบโตเพียงลาพัง สิ่งที่คุณขับเคลื่อนไม่ได้มีเพียงคุณ
เท่านั้น เราเป็นทั้งหมด ขอบคุณการมา การอยู่ร่วม และการเรียนรูด้ ้วยกันของเราทั้งหมด ขอบคุณจากใจ แทน
ทีมงานขอบคุณจริง ๆ
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เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ไปคุยกับเพื่อน ไปบอกลาเพื่อนที่อาจจะอยู่ห่างจากเรา อยู่คนละโรงเรียน
อยู่คนละเครือข่าย กระชับมิตรกันไว้ ทาให้แผ่นที่หนาแน่นนี้ไม่จางหายไป เหมือนค่ายเหมือนการอบรมหลาย
ๆ ครั้งที่ พอเราเข้าร่วมแล้วจางหายไปเรื่อย ๆ รวมถึงแกนนาเหล่านี้ หล่อเลี้ยงเขาด้วย
จบเวทีวันที่สอง
20.30 น.
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เวทีครูปล่อยแสงวันที่ 3 (22 พฤศจิกายน 2563)
เวลา 09.00 น.
เริ่มเวทีช่วงเช้า
วางยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่าย
ศุภวิชช์: ลองเขย่ามือให้ตื่นตัวนิดหนึ่ง มือก่อน ขาหน่อย ข้อเท้า เข่า ไปพร้อม ๆ กัน คอหน่อย พอสั่นกระดิ่ง
ขอให้เราไปจับคู่กับเพื่อนที่เมื่อวานได้ห้องเวิร์กช็อป เราไม่ได้อยู่กับเขา แลกเปลี่ยนข้ามห้องหน่อย เมื่อวานมี
เวิร์กช็อป จับคู่กับคนต่างห้องเลยครับ ถ้ายังไม่รู้จักการให้แนะนาตัวสั้น ๆ กันนิดหนึ่ง ... ตกลงกันว่าใครเป็น
เบอร์ 1 เบอร์ 2 ...
ยืดเส้นยืดสายด้วยเกมปลุกพลัง เกมกระจก คนหนึ่งเป็นคนปกติ อีกคนหนึ่งเป็นกระจก เขาไปซ้ายเรา
ต้องซ้าย เขาไปขวาเราต้องขวา ถ้าเขาเข้ามาใกล้ เราก็ต้องใกล้ด้วย รอบแรกเบอร์ 1 เป็นคนปกติ เบอร์ 2 เป็น
กระจก
ลองเอามือไปแตะกระจกลองดูว่าเขาจะเป็นอย่างไร จะเป็นมือ หรือเป็นนิ้ว หรือเป็นอะไรก็ได้ ให้เวลา
10 วินาที ลองเคลื่อนไหวมือหน้ากระจกลอง ทดสอบดูว่ากระจกเราทางานได้ดีไหม
เบอร์ 1 theme คุณเพิ่งตื่นนอน ต้องทาอะไรหน้ากระจก ... (1 นาที) ...

สลับบทบาทกัน เราสองเป็นคนปกติ เบอร์ 1 เป็นกระจก
เล่นต่อจากรอบที่แล้ว เบอร์ 1 เป็น theme ตื่นนอน เบอร์ 2 คุณแต่งหน้าครับ ถ้าเป็นพี่น้อง ผู้ชาย
อาจจะเป็นการโกนหนวดหรือจัดทรงผมอย่างไรก็ได้ ... (1 นาที) ...
เปลี่ยนคู่หน่อย ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานไม่ได้เข้า เวิร์กช็อปเดียวกัน แล้วแนะนาตัวตกลงกันว่า
ใครจะเป็นเบอร์ 1 เบอร์ 2
ยังคงเป็นกระจกอยู่ แต่คราวนี้เราจะเป็นกระจกเต็มบานสะท้อนตั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า ให้เวลา
ทดสอบกระจก 10 วินาที ...
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เบอร์ 1 เป็นคนปกติ เบอร์ 2 เป็นกระจกเต็มบาน เราตื่นมาอาบน้า แปรงฟัน ล้างหน้า แต่งหน้าแล้ว
คราวนี้เราจะต้องออกไปทานข้าว นึกภาพเอาว่าเดินเข้าไปในร้านอาหาร แล้วแต่คุณ จนกระทั่งทานข้าวเสร็จ
พร้อมแล้ว 3 2 1 ไปกินข้าวกัน ... (1 นาที) ...

สลับบทบาทกั น รอบสุดท้าย เบอร์ 2 เป็นคนปกติบ้าง แล้วเบอร์ 1 เป็นกระจกเต็มบาน ทดสอบ
กระจกก่อน 10 วินาที ...
กินข้าวอิ่มแล้ว ขับรถมาทางาน แต่ว่าใครจะเป็นรถเก๋ง มอเตอร์ไซค์ หรือว่ารถอีแต๋น 3 2 1 ขับรถมา
เจอกันหน่อย ขับรถต้องมีการเดินทาง มีการเคลื่อนที่ด้วย ... (1 นาที) ...

ขอบคุณซึ่งกันและกัน แล้วนั่งลงด้วยกัน ตอนนี้เราขับรถมาถึงโรงเรียนที่อบรม นั่งพักสบาย ๆ หายใจ
เข้าลึก ๆ อยากให้ทั้งสองคนลองช่วยกันแบ่งปัน 1 เรื่อง เลือกสักช็อตหนึ่ง จากก่อการครูปล่อยแสงเมื่อวานว่า
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มีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจ มีอะไรที่เรารู้สึก ว่าเห็นศักยภาพของตัวเองและเพื่อน หรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามี
ความเป็นไปได้จริง เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย แต่ตอนนี้เราเห็นไอเดียใหม่ หรือความเป็นไปได้ใหม่
หรือจะผสมผสานก็ได้ แบ่งปันกันหน่อย
(จับคู่แบ่งสิ่งที่ประทับใจจากงานครูปล่อยแสงเมื่อวาน - 3 นาที)

สิทธิชัย: คิดว่าน่าจะได้เล่าเรื่องความประทับใจและโอกาสใหม่ ๆ จากงานเมื่อวาน ส่วนตัวผมเองปราบปลื้ม
มากเมื่อวาน ตอนเราอยู่ในงานเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทามาตลอดปีกว่า ๆ ถึงจุดที่เราสามารถจะสื่อสารแบ่งปัน
เรื่องราวบางอย่างของพวกเราออกสู่สังคมได้ไม่มากก็น้อย เราจะทราบว่าเมื่อวานมีการไลฟ์ทางเฟซบุ๊กด้วย
ถ่ายทอดไปยังคนทั่วไปที่ไม่ได้มาในงานด้วย
ส่วนตัวผมมีประโยคหนึ่งจากเมื่อวานที่รู้สึกประทับใจมาก เป็นประโยคจากคุณหมออนุวัฒน์ เมื่อวาน
ท่านพูดอยู่คาหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงที่เรากาลังเริ่มสร้างขึ้น สามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยน
แล้วเปลี่ยนเลย ไม่กลับมาเป็นแบบเดิมได้อีก คือเปลี่ยนแบบไม่ย้อนกลับ เราคุยกันเยอะมากในวันแรกว่า
คุณครูเริ่มจะเห็น เริ่มจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่มจะเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของตัวเองแล้ว แต่ยังสามารถไปได้
ไกลกว่านั้น สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน ชุมชน หรือระบบการศึกษาก็ตาม เริ่มด้วยสิ่งนี้
คุณหมอตั้งคาถามว่าคุณครูสามารถทาให้การเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นในชั้นเรียนของตัวเอง เป็นตัวจุดประกายให้
คุณครูคนอื่นในโรงเรียนได้ไหม
บัวหลวงก่อการครูจัดมาจนถึงวันนี้ ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อย เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเรา ใน
ชั้นเรียนของเราอยู่แล้ว แต่คาถามต่อไปคือเราจะสร้างแรงกระเพื่อมหรือเป็นตัวจุดประกายให้คุณครูคนอื่น ๆ
หรือให้กับคนที่สนใจเรื่องการศึกษาคนอื่น ๆ ได้เห็นเรื่องนี้บ้างไหม
เมื่อวานในเวิร์กช็อป เห็นหลายตัวอย่างที่ผมมองเห็นว่า คุณครูผู้เข้าร่วมจากภายนอกหรือไม่ได้เป็น
คุณครูก็ตาม พอเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกับเราแล้ว เหมือนเขามีพลังงานบางอย่างหรือได้กาลังใจบางอย่างตอนที่
เขาสะท้อน
วันนี้เราจะทาเรื่องนี้กันต่อ ในช่วงเวลาครึ่งวันก่อนแยกย้ายกลับบ้านว่า เราอยากจะมองอนาคตกันต่อ
ว่า สิ่งที่เราได้ทาในการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว เราจะสามารถจุดประกายสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณครูคนอื่น ๆ
ให้กับคุณครูในโรงเรียนของเราเอง หรือคุณครูในพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง จากสิ่งที่เราพอจะทาได้ เลยจะชวนให้เรา
ทางานร่วมกันในครึ่งวันนี้
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อย่างแรกอยากให้เราย้อนกลับมามองที่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งว่า มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเราแล้ว
เรามีเป้าหมายที่จะทางานต่อ เราอยากเห็นภาพการศึกษาที่เราอยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่อบ้าง จะ
ขออนุญาตใช้เครื่องมือชิ้นหนึ่ง ถ้าใครเข้ามาเรียนโมดูล 2 ในหลักสูตรโค้ชชิ่ง น่าจะได้ลองใช้แล้ว เรียกว่า
GROW Model จะมีกระดาษ A4 แจกให้คุณครูทุกท่าน อยากให้เราลองคิดทบทวน เราจะแบ่งกระดาษ A4
ออกเป็น 4 ช่อง
GROW Model ย่อมาจาก 4 คานี้
G คือ Goal เป้าหมายที่เราอยากเห็น เราอยากเห็นอะไร ภาพฝันที่ฉันอยากเห็นในการจัดการศึกษา
บ้านเรา เพราะว่าเกี่ยวกับอาชีพของครูอยู่แล้ว เราอยากเห็นภาพของอะไร
R คือ Reality แต่ความเป็นจริงในโรงเรียนหรือหน้างานของเราตอนนี้เป็นอย่างไร
O คือ Options แล้วมีทางเลือกอะไรบ้างที่เราสามารถจะทาได้
W คือ Way Forward เอาระยะใกล้ ภายในเทอมหน้าเราจะทาอะไรบ้าง
ลองแบ่งกระดาษเป็น 4 ส่วนตามยาว แล้วเหลือพื้นที่ข้างล่างไว้นิดหนึ่ง
ยกตัวอย่าง Goal เรารู้สึกว่าเรามางานครูปล่อยแสงแล้ว อยากจะมีวัฒนธรรมครูปล่อยแสงในโรงเรียน
ของเราบ้าง อาจจะมีงานสักปีละครั้งในโรงเรียน คุณครูมีโอกาสเอาสิ่งที่ทาในห้องเรียนมาแบ่งปันกัน โดยไม่
ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าให้เราทาอะไร ขึ้นหรือเรามองว่าเวทีการแข่งขันของนักเรียนที่มีอยู่ทุกปี ที่คุณครู
ต้องปั้นเด็กไปแข่ง เรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบภาพนี้เท่าไหร่ เราอยากเห็นเวทีแข่งขันของนักเรียนเป็นภาพที่เด็ก ๆ
ต่างโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนกัน มาติวกัน พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เราอยากเห็นภาพแบบนี้เป็นภาพของ
การศึกษาของเราเอง
แล้วลองดูว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร เช่น ตัวอย่างที่ 1 เราอยากมีวัฒนธรรมครูปล่อยแสงในโรงเรียน แต่
เรายังพบว่าครูในโรงเรียนยังไม่ค่อยคุยกันเลย แต่ในขณะเดียวกัน เรียลลิตีบางอย่างก็เป็นด้านบวก เช่น มี
ชั่วโมงที่คุณครูจะต้องนิเทศภายในโรงเรียนอยู่แล้ว ลองลิสต์ดูว่ามีข้อเท็จจริงที่ส่งเสริมเป้าหมายเรา กับ
ข้อเท็จจริงที่อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่หรือท้าทายอยูว่ ่ามีเรื่องอะไรบ้าง
ยกตัวอย่างเวทีการแข่งขันของนักเรียน ตอนนี้มีความเป็นจริงในโรงเรียนอย่างไร เราอาจจะพบว่าเมื่อ
มีการแข่งขันขึ้น คนในโรงเรียนมักจะทุ่มเวลาในการปั้นเด็กบางคนเข้าสู่การแข่งขัน จนอาจจะละเลยแต่คน
อื่นๆ
แล้วมาดูว่าเรามี Option อะไรบ้างยก ตัวอย่างเช่นอยากสร้างวัฒนธรรมครูปล่อยแสง สิ่งที่เราพอจะ
ทาได้ เราอาจจะทา YouTube channel ไว้ให้เพื่อน ๆ อัดคลิปที่ตัวเองสอน เอามาแชร์กันใน channel นี้ก็ได้
เป็นกลุ่มปิดของเราเอง เริ่มต้นทาอะไรที่พอจะทาได้ไปก่อน ถ้าทาไม่ได้ในระบบมากนัก หรือถ้าเกิดมีชั่วโมง
นิเทศภายในอยู่แล้ว ปรับเรื่องคุยนิดหนึ่ง แทนที่จะใช้เป็นการตัดสินคุณครู มาเป็นการนิเทศเพื่อแบ่งปันวิธีการ
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สอน ปรับมุมกันเสียหน่อย คือมีทางเลือกอะไรบ้างที่เราทาได้ หรือที่สุดเลยคือมีวงส้มตา อาจจะไม่เป็นทางการ
ในโรงเรียน เราอาจจะมีวงส้มตาทุกเย็นวันศุกร์ และพูดคุยเรื่องการเรียนการสอนก็ได้เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับ
เวทีแข่งขันของนักเรียน เราอยากจะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน อาจจะเริ่มจากการจัดค่ายใน
โรงเรียนก่อน แทนที่จะไปเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยหรือที่ไหนก็ตามมาจัดการให้เด็ก เราก็จัดค่ายของเรา
เอง เป็นพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อนที่เราอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรืออาจจะชวน
เพื่อนครูที่อยู่ต่างโรงเรียนมาจากค่ายร่วมกันเลย ไหน ๆ แต่ละปีโรงเรียนมี KPI เรื่องการจัดค่ายอยู่แล้ว มาจัด
ค่ายนี้แล้วกัน อะไรบ้างแล้วจะเราทาได้เลยในเทอมหน้า เลือกมาสัก 1 เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น อาจจะตัดสินใจว่า
อย่างอื่นอาจจะยาก เราทาช่อง YouTube ก่อนง่ายสุด หรือจัดค่ายในโรงเรียน ทาอะไรบางอย่างในโรงเรียน
ก่อน หรือจัดค่ายในกลุ่มสาระก่อนก็ได้ เลือกสิ่งที่เราคิดว่าจะทาได้ในเทอมหน้าเลย
เราจะเห็นว่าเรามีความฝันบางอย่างที่อาจจะดูใหญ่ในตอนแรก แต่พอเราเริ่มย่อยไปเรื่อย ๆ สุดท้าย
เราจะเห็นภาพสิ่งที่เราสามารถทาได้เลยเร็ว ๆ นี้ อยากให้เราทางานนี้ของตัวเองก่อน ได้อยู่กับตัวเองแล้วลอง
คิดดูว่า มาถึงจุดนี้แล้ว ก้าวต่อไปที่เราจะทางานต่อ เราอยากจะทาอะไร มีความเป็นจริงในโรงเรียนอะไรบ้าง มี
ทางเลือกในการทางานอย่างไรบ้าง แล้วสุดท้าย เราเลือกอะไรที่สามารถทาได้ภายในเทอมหน้า
(แต่ละคนใคร่ครวญกับตัวเองด้วย GROW Model - 15 นาที)

ยื น ขึ้ น ครั บ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นกระดาษแต่ ล ะคนผมเชื่ อ ว่ า เป็ น ความฝั น บางอย่ า งของเรา หรื อ เป็ น
ความทะเยอทะยานบางอย่างที่เราอยากจะทาให้เป็นความจริง อยากให้เราลองจับคู่ไปเล่าความฝันหรือ
ความทะเยอทะยานให้เพื่อนเราฟัง อยากให้เราเดินไปหาคนที่เรารู้สึกว่าสบายใจที่จะเล่าความฝันให้เขาฟังได้
เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ใครที่จับคู่ได้แล้วขอให้นั่งลงครับ
มีโจทย์เพิ่มนิดหนึ่งครับ เมื่อวานเราทาแบบฝึกหัดเรื่องการฟังอย่างตั้งใจฟัง แล้วพยายามทาความ
เข้าใจเรื่องที่เพื่อนเล่าให้เราฟัง ในจังหวะที่เราเล่าให้เพื่อนฟัง อยากให้เพื่อนที่ฟังช่วยสรุปให้หน่อยเป็นประโยค
ว่า สิ่งที่เราอยากจะทา ความฝันที่เราอยากจะไป มีชื่อเรื่องว่าอะไร เราจะใช้พื้นที่ข้างล่างของกระดาษให้เพื่อน
ช่วยสะท้อนว่า สิ่งที่เราทามีชื่อว่าอะไร แล้วเราลองฟังดูว่า สิ่งที่เพื่อนช่วยสะท้อนใช่ไหม ถ้าใช่ให้เขียนลงไป
(จับคู่แบ่งปันความฝันที่อยากทา แล้วให้เพื่อนสรุปเป็นประโยค - 10 นาที)
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เมื่อครู่เป็นโอกาสที่พวกเราแต่ละคนได้พูดสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากทากับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้า มีโอกาสเป็นไป
ได้ว่าเพื่อนที่เขาฟังเราอยู่ อาจจะคิดเรื่องเดียวกันหรือคิดคนละเรื่อง เราอาจจะคิดกันคนละมิติ อยากจะพัฒนา
การศึกษาการคนละแบบ อยากจะให้เวลาหลังจากนี้ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เจอเพื่อนที่คิดคล้าย ๆ กับเรา ทา
บางอย่างคล้าย ๆ กับเรา อยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างใกล้เคียงกับเรา หรือแม้กระทั่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน
และมีไอเดียที่จะทาในโรงเรียนก็ได้ แต่อยากให้ลองดูประเด็นก่อน
น้อง ๆ ที่อยู่มุมห้องแต่ละคน จะมีป้ายว่าเป็นประเด็นไหน เช่น

วิธีการคือ อยากให้เราลองดูว่า เรื่องที่เรากาลังจะทาอยู่ใกล้ ๆ กับโทนไหน อาจจะโดน 2-3 เรื่องอยู่ใน
เรื่องเดียวกัน แต่ขอให้เราเลือกก่อนว่าโทนไปทางเรื่องไหน แล้วเดินไปอยู่ในวงนั้น เราจะได้เจอเพื่อน ๆ ป้าย 4
มุมนี้ เป็นแค่ประเด็นที่มีความคล้าย เราอยากให้พวกเราได้เจอเพื่อนที่คิดคล้าย ๆ อยู่ใกล้ ๆ ได้เจอกันก่อน
แล้วให้รวมกันประมาณ 7-8 คน แล้วนั่งลง จะได้พูดคุยในเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้ เริ่มต้นอยากให้เราลองดูของ
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ตัวเองก่อน แล้วเดินไปที่มุมว่า ของเราน่าจะเป็นเรื่องไหน ขอให้เลือกแค่อันเดียวที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากจะ
ทามากที่สุด
(แต่ละคนเลือกประเด็นที่สนใจ แล้วจับกลุ่มพูดคุย)

จะเห็นภาพรวมว่าส่วนใหญ่ของพวกเราจะมุ่งเน้นอยู่ในเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียน บางส่วนดู
เรื่องการพัฒนาครู การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น และการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
อยากให้เราซอยกลุ่มให้เล็กลง เหลือสักประมาณ 6-7 คนต่อกลุ่ม ...
โจทย์ต่อไปสาหรับการคุยกลุ่มย่อย ผมเชื่อว่าเราน่าจะได้นั่งล้อมวงกับคนที่สนใจประเด็นใกล้ ๆ กัน
ตอนเราทางานคนเดียวอาจจะเป็นช่วงที่เรามองเห็น ทางเลือกบางอย่างในมุมของเราคนเดียว ตอนนี้เรามาอยู่
กันประมาณ 6-7 คน เพื่อนที่ทางานใกล้กันอาจจะมีทางเลือกบางอย่างที่แตกต่างจากเรา อยากให้ลองคุยกันดู
ว่า ถ้าพวกเราในกลุ่ม 6-7 คนจะเป็นเครือข่าย เป็นกลุ่มก้อนบางอย่างที่จะทางานต่อไป ที่จะสื่อสารเชื่อมโยง
กันต่อไปในอนาคต เราจะทางานเรื่องอะไร แล้วเรื่องที่เราจะทาต่อ มีแนวปฏิบัติต่อไปอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น
สมมุติว่า ผมอยากจะสร้างครู ปล่ อ ยแสงในโรงเรีย น เป็นความฝันไกล ๆ ตรง Way Forward ของผมคื อ
อยากจะเปลี่ยนการนิเทศภายในให้เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้วยกันก่อน ผมเข้าไปนั่งในกลุ่มแล้วเราแบ่งปัน
ให้กับเพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วให้เราลองคุยกันให้ครบ ดูว่าในกลุ่มเราจะขับเคลื่อนเรื่องประมาณการสร้างวง
แบ่งปันอย่างไรได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีกิจกรรมในโรงเรียน ก่อนที่จะมีกิจกรรม เราอาจจะสื่อสาร
กับเพื่อนว่าใครมีไอเดียมาแบ่งปันอย่างไรบ้าง หรือชวนเพื่อนบางคนในกลุ่มเดียวกัน ไปทางานด้วยกัน ที่
โรงเรียน หรือถ้าไปไม่ได้ในเชิงกายภาพ ไปทางกายทิพย์ ทาง Zoom ก็ได้ อาจจะมีการออนไลน์หรือมีวิธีการ
สื่อสารกันอย่างไร มีความเป็นไปได้หลายแบบมาก อยากให้เราลองคุยกันก่อน
จะมีกระดาษฟลิปชาร์ทแจกให้ว่า แต่ละวงอยากจะทาอะไรร่วมกัน ในประเด็นที่ตัวเองสนใจ แล้ว
ฟลิปชาร์ทตัวนี้ จะถูกนาเสนอในช่วงสุดท้ายของวันนี้
(แต่ละกลุ่มแบ่งปัน GROW Model แบ่งปันความฝัน ทางเลือกที่เป็นไปได้จริง – 30 นาที)
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อยากให้เห็นภาพของกลุ่มชัดขึ้น อยากให้เขียนโดยมีโจทย์ครับ จากที่เราลองสรุปสิ่งที่เราแลกเปลี่ยน
กันแล้ว อยากให้ทาเป็นรูปธรรมว่าเราจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรสั้น ๆ 1 ประโยค เช่น จัดครูปล่อยแสงใน
โรงเรียน อยากจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
สอง แล้วเราจะทาอย่างไรในเทอมหน้า อาจจะเป็นต่างคนต่างทาก็ได้ สมมุติว่ามาจากคนละโรงเรียน
ต่างคนต่างทาประเด็นนี้ในโรงเรียนของตัวเองก็ได้ และถ้ามีความแตกต่างในวิธีการกระทา สามารถจะบอกได้
ว่าเราจะทาแบบไหนบ้าง แต่ทาในประเด็นเดียวกัน หรือเราอาจจะร่วมกันทาก็ได้ เช่น เราอยู่ในกลุ่ม แล้วเรา
รู้สึกว่าโรงเรียนเราอยู่ใกล้กัน มีประเด็นบางอย่างที่เราอยากจะสื่อสารและทาร่วมกันก็ได้ ทาในโรงเรียนก็ได้
หรือทาข้ามโรงเรียนก็ได้ ประเด็นคือแอ็คชั่นที่จะเกิดในเทอมหน้าคืออะไร อยากให้เขียนสิ่งเหล่านี้เขียนลงไป
ในฟลิบชาร์ต เพื่อเตรียมเล่าในกลุ่มใหญ่ให้พวกเราได้ฟังในช่วงสุดท้าย
พักเบรก
11.00-11.30 น.

สิทธิชัย: ครึ่งชั่วโมงสุดท้าย ให้พวกเราอยู่กับเพื่อน ๆ ฟังเรื่องที่แต่ละกลุ่มใฝ่ ฝันอยากจะทา อยากจะเล่า
เบื้องหลังนิดหนึ่งว่าเราคิดกันหนักว่า จะให้แต่ละกลุ่มนาเสนออย่างไร สุดท้ายเรารู้สึกว่า ตอนแรกจะเวียนกันดู
แล้วแยกย้ายกัน หรือนาเสนอทีละกลุ่มดี พอมานั่งคิดไปคิดมา เราพบว่าเรื่องน่าสนใจมาก ๆ และน่าจะทา
ต่อมา ๆ เลยอยากให้พื้นที่แต่ละกลุ่มสิ่งที่ตัวเองอยากทาให้เพื่อน ๆ ฟัง อย่างน้อย สิ่งที่เราอยากจะทาจุด
ประกายกับเพื่อนได้แน่ ๆ จะให้เวลาเล่ากลุ่มละ 2 นาที อยากจะขอจากกลุ่มแรกเรื่อ ง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
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ปล่อยของ Show Skills
ผู้เข้าร่วมชาย: สิ่งทีก่ ลุ่มเราได้ร่วมกันคิดในเรื่องของการเรียนการสอน คือ ปล่อยของ Show Skills ส่วน How
แต่ละคนมาร่วมกันขมวดได้เรื่องเดียวคือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง พยายามให้เด็กฝึกออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหม แต่เราจะพยายามทา สิ่ง ที่เราต้องการหรือมีคือ หนึ่ง
ตัวชี้วัด สอง เอาสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ด้วย สาม บริบทของท้องถิ่นว่า
มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่กลุ่มจะทาร่วมกันคือ อย่างแรก มีการประชุมหารือทางออนไลน์ สอง เผยแพร่ผลงานผ่านโซเชียล
ไม่ว่าจะเป็นเพจโรงเรียน หรือเว็บบล็อก สาม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สี่ อยากให้มีองค์กรภายนอก
เข้ามาสนับสนุน
สิทธิชัย: จะเห็นว่าเราเริ่มจากในห้องเรียนของเราเอง เปิดโอกาสให้เด็กออกแบบ มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละคนมากขึ้นด้วย ห้องเรียนของคุณครูแต่ละท่านจะแตกต่างกัน แต่มีจุดเชื่อมเอาแนวการสอนของ
ตัวเองมาเชื่อมกับเพื่อน ๆ ได้ อยากให้ฟังกลุ่มถัดไป ลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่หลังจากพูดคุยกันแล้ว มีแนวทาง
ร่วมกัน ชื่อ Happy Learning Classroom

Happy Learning Classroom
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มหญิ ง : สิ่ ง ที่ พ วกเราอยากท า หนึ่ ง สิ่ ง ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด Happy Learning คื อ การเล่ า เรื่ อ งใน
ชีวิตประจาวัน แต่อาจจะสอดแทรกภาษาอังกฤษเป็นประโยคง่าย ๆ สอง เปิดห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน สาม สื่อสารแทนใจ สร้างรอยยิ้ม อาจจะใช้การสัมผัสกันก็ได้ การกอด การสัมผัสร่างกายกัน สี่ เกม
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กิจกรรมกระบวนการภายในโรงเรียน สร้างความสนุกสนานให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะอยากเรียน ห้า
ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น ออกแบบกิ จ กรรม ทุ ก คนจะมี ส่ ว นร่ ว ม ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค รู เ ป็ น คนน า แต่ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
การออกแบบกิจกรรมด้วย และจัดกิจกรรมผ่านการเล่น เน้นความสนุกสนาน เน้นการปฏิบัติล่า สุดท้ายจะเป็น
การจัดค่ายแบบ Active Learning เราจะเน้นพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ โดยไม่เน้นในตารามากเกินไป แต่เน้น
การปฏิบัติจริง
ผู้เข้าร่วมหญิง: สาหรับ How 2.2 เราจะเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างโรงเรียน อย่างโรงเรียน
นิเวศน์ฯ และโรงเรียนวัดธาตุทอง เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ การสร้างเครือข่ายของเราจะผ่านกิจกรรม
ผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ อันดับแรกเราจะสร้างเครือข่ายก่อนในโรงเรียน อาจจะเป็นเครือข่ายระหว่างชั้นเรียน โดย
การสร้างความร่วมมือระหว่างครู จากนั้นมีการสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียน และนาไปสู่เครือข่ายต่างโรงเรียน
โดยมีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ้าหากเรามีการจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ก แต่ละท่านอาจจะอัพข้อมูลผ่าน
เฟซบุ๊ก แล้วติดแฮชแท็ก รวมถึงอาจจะให้นักเรียนหรือครูมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับกิจกรรมที่เรา
ได้ทาไป
สิทธิชัย: เริ่มเห็นความแตกต่าง จะเห็นว่าในกลุ่มมองว่าชั้นเรียนที่มีความสุขสร้างได้ มีรูปแบบร่วมกันว่าต่างคน
ต่างไปสอน แต่มีการเชื่อมกันผ่านออนไลน์บ้าง ทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนในรายวิชา
ลองมาฟังกลุ่มที่สามว่า จะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เขาตั้งชื่อกลุ่มว่า
“วันรวมมิตร”

วันรวมมิตร
ผู้เข้าร่วมหญิง: กลุ่มวันรวมมิตรมาจากแนวคิดที่ว่า เราเอา 3 อย่างมารวมกัน บูรณาการกัน อันดับแรกคือ
ออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นแนวแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิต หรือว่าเรื่องเรียนที่เราเรียนอยู่
แล้ว ในช่วงชั้น ป.4-6 อย่างวิชาคณิตศาสตร์จะมีจุดร่วมที่ต้องเรียนร่วมกัน เช่น เศษส่วน เราอาจจะนาเรื่องนี้
มาช่วยเป็นแกนกลางในการสอนเขา โดยการให้ไปบูรณาการกับทักษะชีวิต คือเอาเรื่องส่วนตัวมาสัมพันธ์กับ
การต้มนมสดว่าสัมพันธ์กันอย่างไร และอีกจุดหนึ่งที่คิดมาคือจะมีการสร้างสังคมแบบใหม่โดยให้พี่เป็นต้นแบบ
ในเรื่องเศษส่วน องค์ความรู้ที่มีมากที่สุดน่าจะเป็นในชั้นของ ป.6 เพราะเรียนในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วน
อาจจะให้พี่เป็นตัวชูโรงในการสอนน้องว่า แบบนี้เขาเรียกเศษส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ และผลลัพธ์ที่เราได้
ออกมาคือ นมสดรสชาติแบบนี้ นีเ่ ป็นการเรียนรู้รว่ มกัน โดยใช้ทักษะชีวิตบูรณาการกับหลาย ๆ วิชา แล้วสร้าง
ให้เด็กเป็นต้นแบบในการเรียนการสอน
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ส่วน How 2.1 อันดับแรก สิ่งที่ต้องทาคือ กาแผ่นนี้ไปหา ผอ. แล้วบอกว่าจะทาแบบนี้ แล้วอยากให้
ครูทุกคนทาแบบนี้ เราจะมีเมนพอยต์อย่างไรเพื่อให้แผ่นนี้ออกมา นี่คือสิ่งที่กลับไปคงจะต้องทาเป็นอย่างแรก
เพราะในโรงเรียน ถ้าผอ.ไม่รู้ว่าเราจะทาอะไร เขาจะสงสัยว่าแล้วไง นอกจากนั้นจะมีการออกแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์บูรณาการกับวิชาอื่นได้ไหม ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ หรือวิชาภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้ไหม รวมทั้งทักษะชีวิตในแบบต่าง ๆ สามารถบูรณาการร่วมกันได้ไหม เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เด็ก
สามารถนาไปใช้ สามารถนามาบูรณาการได้ไหม
อย่างที่สาม คือการสร้างกระบวนการกิจกรรม ถ้าเราอัดแต่เนื้อ หา บางทีเด็กไม่สนใจ แต่ถ้าพลิกจาก
เนื้อหามาเป็นกิจกรรมว่าวันนั้นครูจะพาเธอไปทานมสด วันนี้ครูจะพาเธอไปเล่นว่าว ทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ แต่
มีเนื้อหาอยูใ่ นนั้นด้วยกัน พอออกแบบทุกอย่างเสร็จ คงจะต้องลงโดยดาเนินการ
จะมาต่อที่ 2.2 คือ การเชื่อมโยงกัน ถ้าเราทาแล้ว เราไม่บอกใคร นี่คือสิ่งที่เราเจอ คือเราทาเก็บเงียบ
ในห้องเรา ไม่บอกใคร เด็กเราก็ได้ แล้วเด็กห้องเรียนอื่นล่ะ เด็กโรงเรียนอื่นล่ะ เลยอยากให้เกิดเครือข่าย
ในการแบ่งปันกัน ใช้สื่อสังคมให้มีประโยชน์ การติดแฮชแท็ก เราทาอะไรเราติดแฮชแท็ก ทุกอย่างค้นหาได้จาก
ในแฮชแท็กว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไร รวมถึงมีการสร้างกลุ่มเฟซบุ๊ก แบ่งปันเรื่องราว เราไม่จาเป็นต้องคิดทุกอย่าง
คนเดียวก็ได้ เช่น พี่โรงเรียนนี้ทาเกี่ยวกับเรื่องว่าว ว่าวจังหวัดเขาจะได้เป็นแบบไหน หนูก็แค่เข้าไปในกลุ่มนี้
แล้วไป ก๊อบปี้ว่าวของเขามา แล้วเอาไปจังหวัดของหนู ว่าวของพี่เขาอาจจะจะโมเดิร์น เรียบง่าย ว่าวที่เป็นว่าว
บินได้ แต่ว่าวที่โรงเรียนหนูอาจจะเป็นว่า วที่เป็นลิง ว่าวที่ซุกซนหน่อย ว่าวที่เป็นเละเป็นเทะ ไม่ได้ประสบ
ผลสาเร็จ แต่สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะเอามาบอกกับพี่เขาว่า โรงเรียนของหนูไปทาว่าวแล้วได้ว่าวลิง สไตล์คนเมือง
ลิง ก็คือว่าวลิง พอเรามาบอกปัญหาเขา แบ่งปันกับเขา คิดว่าสิ่งที่ได้ พี่เขาคงจะมีคาแนะนาว่าลองปรับแบบนี้
ไหม การเขียนคอมเมนต์ง่าย ๆ ของเรา ลองปรับตรงนี้ไปใช้นะ เอาส่วนนี้ไปจัดการแล้ว เคยได้ผลกับเด็กพี่ลอง
เอาไปทาดู ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีการพัฒนาขึ้น
สิทธิชัย: เราได้เห็นภาพการเรียนการสอนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นขบวน เรามาดูว่าเราจะมีวิธีอื่น ๆ อีกไหมใน
การสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก มีกลุ่มหนึ่งที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา เรียกว่าก่อการเด็ก

ก่อการเด็ก
ผู้เข้าร่วมชาย: กลุ่มเราใช้ชื่อว่าก่อการเด็ก เป็นลูกของก่อการครูอีกที แต่จุดประสงค์สาคัญของเรา คืออยากให้
เด็กของเราเลือกเองว่าอยากจะเรียนอะไร เรามานั่งคุยกันว่า กว่าคนคนหนึ่งจะได้ตัดสินใจว่าฉันอยากจะทา
แบบนี้คืออายุ 18 เข้ามหาวิทยาลัย ถึงจะได้เลือก แล้วที่ผ่านตั้งแต่ 3 ขวบจนถึง 18 ไม่ได้เลือกเลย การศึกษา
กาหนดให้ บางคนไม่อยู่ในระบบการศึกษาด้วย ออกไปก่อน 18 มีครอบครัว เขาเลยไม่รู้ว่าชีวิตของเขา ฉัน
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ชอบอะไร เราเลยคิดว่า จะเริ่มต้นดูว่าเขาชอบอะไร คือการศึกษาความสนใจของเด็ก เรียนรู้ตามความชอบ
สารวจความสนใจของนักเรียน แล้วปรับกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน เสริมทักษะการใช้ชีวิต freedom
education และห้องเรียนแห่งความสุข
ทั้งหมดเป็นกระบวนการที่ ท าให้นัก เรียนค้ นพบตั วเอง อย่างผมทาไม่ยาก ไม่ต้องไปสนใจระบบ
การศึกษา ผมใช้ในวิชาชมรม ชมรมเด็ก 1 คนได้เรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ใน 8 วิชาหลัก ในเมื่อรัฐบาลเขา
กาหนดมาแล้ว เราบังคับไม่ได้ ต้องอยู่ในหลักสูตร แต่วิชาเพิ่มเติมชมรม ทาไมครูต้องมากาหนดอีกว่า ครูศิลปะ
ต้องมาเปิดชมรมศิลปะ ทาไมไม่ให้เด็กต้องคิดเอง รวมกลุ่มกัน อย่างผมสอนเด็กประถม ลองสารวจว่าเด็ก ป.1
–ป.6 สนใจอะไร แล้วจัดกลุ่ม เราอาจจะเป็นชมรมแต่งหน้า ชมรมแต่งจักรยาน อาจจะเห็นชมรมต่าง ๆ เช่น
เต้น cover เด็กไม่ต้องวิ่งไปหาครู ครูวิ่งไปหาเด็ก เลือกว่าครูสนใจอะไร บางทีช่วงชีวิตผมอาจจะไม่อยากทา
ศิลปะ ช่วงนีผ้ มอยากทาอาหาร ผมก็ไปอยู่กับเด็กกลุ่มนี้ แล้วช่วยกันทากิจกรรมนี้ ทาให้เขาค้นพบตัวเองเร็วขึ้น
ก็จะไม่มีปัญหาว่า บางคนโตมาจนอายุ 40-50 ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แทนที่เราจะค้นพบตัวเองตั้งนานแล้ว
อย่างตอน ม.ปลาย ผมไม่ชอบวิทย์-คณิต ไม่ชอบคานวณ พอไปแผนทั่วไปเขาจะให้เลื่อยไม้กับปลูกผัก ผมไปลง
ศิลป์ภาษาเพราะชอบภาษาญี่ปุ่น สรุปโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส เรียนอยู่ 3 ปี แล้วสุดท้ายมาเลือกศิลปะตอน
มหาวิทยาลัย กลายเป็นเสียเวลาเปล่า สิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยในการไปด้วยกันจุดร่วมคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน เครือข่ายเราตอนนี้อาจจะ 8 คน แต่อาจจะเยอะขึ้น ๆ อาจจะผ่านสังคมออนไลน์ก็ได้ เพราะเราอยู่
ต่างคนต่างที่ เราแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย ขอบคุณมากครับ
สิทธิชัย: เราเห็นความเป็นไปได้เรื่องของการใช้พื้นที่ชมรมต่าง ๆ ให้เป็นจุดเปลี่ยนของโรงเรียน เป็นเรื่อง
น่าสนใจมาก เพราะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถใช้ในการเริ่มต้นสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังได้ สิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เราอยากจะทาเรา อยากจะใช้ ใช้พื้นที่ชมรมเป็นจุดเริ่มต้น มีกลุ่มหนึ่งที่มาในแนวทางนี้เหมือนกัน ว่า
อยากจะใช้ชมรมเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกัน เพราะเป็นพื้นที่เป็นอิสระได้ประมาณหนึ่ง แต่เขามองอีกมิติหนึ่งคือ
เรื่องของโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก

New Chance New Change
ผู้เข้าร่วมชาย: กลุ่มเรายินดี ถือเป็นเรื่องการเล่าให้ฟัง เราใช้แรงบันดาลใจจากโอกาสที่เราได้รับจากโครงการ
ก่อการครู นาโอกาสสู่ห้องเรียน คีย์เวิร์ดคือตัวนักเรียน โดยรวมเราพูดคุยกันและได้คีย์เวิร์ดมาคือ โอกาสใหม่สู่
การเปลี่ยนแปลงใหม่ กลับไปสู่ความเป็นจริง เรายึดความเป็นจริงในบริบทต่าง ๆ ที่เราต้องกลับไปเผชิญที่
โรงเรียน มีความเป็นจริงที่ต่างกัน ผมเชื่อว่าคุณครูอยู่ที่นี่อาจจะมีแสงมีความคิดตกตะกอนสิ่งดี ๆ มากมายใน
สมองที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสใหม่ ๆ กับเด็กมากมาย แต่พอกลับไปเจอความเป็นจริง เราเลย
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ช่วยกันคิดว่า จะนาสิ่งนี้ไปลงสู่กิจกรรมอะไร กิจกรรมนั้นคือกิจกรรมชุมนุมที่เราจะนาโอกาสนี้คืนไปสู่ตัว
นักเรียน
การที่เราเลือกชุมนุม เพราะสิ่งที่เราต้องเผชิญคือเราไม่มีเวลา คุณครูแต่ละคนมีภาระงานต่างกัน
ยกตัวอย่างผมเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ อีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าการเงิน เวลาที่จะต้องมาร่วมคืนโอกาสสู่ห้องเรียนให้
นักเรียนเป็นไปได้ยากมาก เราจึงตกลงกันว่า เราจะก่อตั้งกิจกรรมนี้ผ่านชุมนุม ซึ่งคุณครูทุกคนรู้แล้วว่าใน
ตารางสอนจะตรงกัน
เราจะทาอย่างไร นักเรียนในชุมนุมของเราจะมีนักเรียนแกนนาช่วยกันขับเคลื่อนแนวคิด และความคิด
โอกาสที่หายไปในชั้นเรียน คุณครูก็จะงงว่าในแต่ละโรงเรียนเราจะดาเนินอย่างไร แต่ละบริบทแต่ละโรงเรียน
เรามาจากห้องเรียนที่ต่างกัน โอกาสที่หายไปจากตัวเด็ก เช่น เด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกหัวข้อที่จะเรียน ไม่มี
โอกาสเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ คุณครูแต่ละคนจะประยุกต์ไปใช้ในบริบทที่ต่างกัน แต่ยังยึดคีย์เวิร์ดคือ
New Chance New Change ตอนนี้เราขับเคลื่อนเฉพาะในแกนนาเรา เรามีไลน์กลุ่มและเพจในเฟซบุ๊ก ที่
คุณครูสร้างขึ้นเพื่อนากิจกรรมแชร์
สิทธิชัย: เริ่มมีมิติที่หลากหลาย ตั้งแต่การทางานในห้องเรียน และการทางานเป็นเครือข่ายชุมนุม ขยับออกไป
นิดหนึ่ง เราได้ฟังความเปลี่ยนแปลงในระดับนักเรียนแล้ว เป็นไปได้ไหมที่เราจะขยายไปที่ผู้ปกครอง ไปที่ชุมชน
รอบข้าง

แสงจากครอบครัว
ผู้เข้าร่วมหญิง: ถามว่าแสงจากครอบครัวคือปล่อยแสง จะให้ครอบครัวปล่อยแสงเลย ต้องให้เด็ก ๆ นักเรียน
ของเราปล่อยแสงได้ก่อน มาจากตัวครูที่ปล่อยกลับไปหาเขา ครูเอาความสามารถของครูที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น ครู
สอน ป.1 ครูชอบศิลปะ ครูเอาสิ่งเหล่านี้ไปปลูกฝังเด็กนักเรียน โดยวิเคราะห์เขาก่อน แล้วเอาขบวนการเดิน
งานทั้งหมดที่เราทางานกับเพื่อนร่วมงานและแผนงานของเราไปใช้กับเขา ครูให้เด็กเลือกตั้งในโรงเรียน เกิด
สภานักเรียนขึ้นมาและเอาสภานักเรียนเข้าไปประชุมกับ ผอ. และครูในโรงเรียนด้วยกัน งานทุกงานที่โรงเรียน
ทา ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตาม โครงการคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน โครงงานวิชาการทั้งหมด เวลาประชุม
ประธานนักเรียน 6 คนจะเข้าร่วมด้วย เขาจะถามว่าให้หนูไปฟังอะไรไม่รู้เรื่อง ครูจะมาจี้ให้เขารู้ว่า คุณเป็น
ประธานมีหน้าที่ทาอะไร ๆ แล้วให้เขาไปหาทีมเวิรก์ แล้วให้เขาไปหาน้อง
ขอยกตัวอย่างคร่าว ๆ ว่า เมื่อนักเรียนมีความสามารถในตัวเอง คุ้ยเขาขึ้นมา คนไหนเก่งภาษาไทยไป
อยู่ภาษาไทย คนไหนเก่งคณิตไปอยู่กับคณิต มีพี่เป็นตัวยืน คุณอยากนาเสนอก็นาเสนอเลย ครูจะเรียกรวม แต่
นักเรียนครู ป.1-6 มีแค่ 85 คน ครูสามารถเอาเขานั่งอยู่ร่วมกันได้ ผอ.จะฟังหรือไม่ ไม่สน ครูกับนักเรียน
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ทางานด้วยกัน แล้วครูมานาเสนอให้น้อง ๆ ฟัง เราให้นักเรียน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ทาให้โรงเรียนเป็นของ
เขาก่อน แล้วให้เขาไปปล่อยแสงกับพ่อแม่เขา เมื่อลูกของคุณไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังว่า วันนี้หนูวาดภาพ แล้วครู
บอกว่าหนูเก่ง เพื่อนก็บอกว่าเก่ง แม่ผมเขียนภาษาไทยถูกหมดเลย ถามว่าคุณภูมิใจไหม เสร็จแล้วครูก็ให้เด็ก
ๆ คุยกับพ่อแม่ แล้วจัดกิจกรรมขึ้นมา แล้วที่ครูจะทาแน่เทอมหน้า กิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน ทุก
โรงเรียนต้องมี ผู้ปกครองต้องมาดูตามเนื้องาน ของ สพฐ. แต่ปีนี้ครูไม่เอา ครูจะให้นักเรียนเป็นคนทา ห้ามครู
ทา ในฐานะที่ครูเป็นวิชาการด้วย ตอนนี้ครูวางแผนแล้ว ประชุมไปแล้วด้วย เปิดเทอมไป เด็กตรียมงานตั้งแต่
ต้นเทอม 2 ไปเลย จนถึงวันสุดท้าย ครูบอกนโยบายของงานวิชาการที่โรงเรียนไปแล้วว่า เด็กจะต้องเป็น
เจ้าของงาน เป็นผู้นาเสนองาน เป็นผู้นาผู้ปกครองเข้ามาในงานของตัวเอง งานวิชาการของเราคือวันแสดงว่า
ลูกของเราเก่งแค่ไหน ไม่ใช่คุณครูเก่ง ครูจะไม่ให้คุณครูทุกคนถือแฟ้มคณิตศาสตร์ไปวางว่า ตลอด 1 เทอมมา
ลูกคุณเรียนได้อย่างนี้ ๆ ไม่เอา ครูบอกทุกคนไปแล้วและจะทาจริง ๆ ถึงวันนั้นจริง ๆ ครูจะลงในก่อการครู
แล้วเชิญทุกท่านไปชมได้
อีกกิจกรรมหนึ่งที่เล่าให้ทุกคนฟังคือ ครูให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ไปวัดในวันสาคัญทางศาสนา ครูไม่ได้
พาเด็กไป แต่จะพิมพ์หนังสือไปเลยว่า อย่างเช่น วันออกพรรษาที่ผ่านมา ครูให้ทางธุรการพิมพ์หนังสือว่า
โรงเรียนจัดงานใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัด บ้านกล้วย ขอให้ผู้ปกครองและครอบครัวของเด็ก ๆ มา
ร่วมงาน เด็กจัดการเอง แต่ก่อนที่จะถึงหนังสือไป ครูบอกเด็กก่อนว่าเราจะไปใส่บาตรที่วัดกัน ไปฟังพระสวด
แล้วเขาก็ไปเอาพ่อเอาแม่เขาได้หมด แต่ครูไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพ่อแม่ ใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านเราหรือว่า งมากับ
เราได้ ก็เตรียมของไปที่วัดเลย ไปเจอกันที่วัด แต่กิจกรรมเป็นของโรงเรียน
ตอนนี้ครูบอกเลยว่าสถานการณ์ที่โรงเรียน ครูไม่ได้เป็นตัวทาอะไรเลย ในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน
สิทธิชัย: ครูเจี๊ยบทาให้พวกเราได้เห็นภาพว่า งานวิชาการหรืองานเปิดบ้านของโรงเรียน เราสามารถมองในมิติ
ใหม่ได้ เชิญผู้ปกครองมาร่วม และให้เด็กได้ทาเอง ฉายแสง
ผู้เข้าร่วมหญิง: จริง ๆ แล้วครูว่านักเรียนทาได้ ส่วนการที่เราจะชวนเพื่อน ๆ ไปด้วยกัน ครูจะไม่ลงแค่กลุ่ม
ไลน์เล็ก ๆ แต่จะลงไปก่อการครูเลย จะแชร์วันและโครงการไปให้ทุกคนรู้ ถ้าทุกคนมีโอกาส ก็ไปเยี่ยมได้ที่
โรงเรียนบ้านกล้วย แต่ถ้าไปไม่ได้ คอมเมนต์ครูได้
สิทธิชัย: เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าเราสามารถทางานได้มากกว่าแค่ห้องเรียนเราเอง แต่จะเชื่อมผู้ปกครองได้
ด้วย แต่เป็นคาถามย้อนกลับมาว่า ถ้าเราสามารถจะเป็นผู้มีอิทธิพลบางอย่างในโรงเรียนได้ สามารถจะเสนอ
นโยบายบางอย่างที่จะขับเคลื่อนไปได้ แต่ในขณะที่เรายังทางานในฐานะคุณครูคนหนึ่ง ในโรงเรียน ยังมีอีก
โจทย์หนึ่งซึ่งยากมาก ๆ คือการทางานชวนคุณครูในโรงเรียนเดียวกันมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน
โจทย์ของ 3 กลุ่มนี้จะยากขึ้น ขอให้ใช้เวลากระชับนิดหนึ่งว่า แต่ละกลุ่มมองว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย
การดึงเพื่อนครูมาทางานด้วยกันเป็นอย่างไรบ้าง
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เปลี่ยนครูให้เป็นคูล
ผู้เข้าร่วมชาย: กลุ่มเรามุ่งไปที่การพัฒนาครู เล่าถึงความโชคดีของโรงเรียนเรา คือเมื่อวานโรงเรียนเราได้ทา
เวิร์กช็อป ด้วยกันทั้งโรงเรียน เหมือนเป็นการฝึกทักษะการอบรมในห้องเรียนพลังแห่งรัก เมื่อวานเราได้ทางาน
ไปแล้ว 1 ครั้ง เราเลยจะเอาพลังที่เราได้ทาเมื่อวาน มีธนาคารกรุงเทพ มีโรงเรียนปัญญานุกูลของสุพรรณบุรี
มาร่วม ทาให้เราเห็นว่า เวลาเราทาจะเป็นอย่างไร เราเลยจะจัดกิจกรรมคล้าย ๆ กับที่เราทาเมื่อวานให้กับ
คุณครูของเราที่โรงเรียน พอกลับไป เราจะวางแผนกับทีมงานว่า จะจัดกิจกรรมเพื่อเติมไฟให้ครูก่อนเปิดเทอม
2 แต่ปรับนิด ๆ หน่อย ๆ เพื่อให้คุณครูได้เห็นว่า เราไปทาอะไรมา แล้วเราได้รับพลังอะไรมา แล้วเราอยากให้
ครูมีพลังในการทางานต่อในเทอมที่ 2
สิ่งที่จะทาในกลุ่มมี 2 แบบคือ ทาในโรงเรียนเองได้ ข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณครูที่โรงเรียนน่ารัก ส่วนใหญ่
จะเปิดมากกว่าปิด และโรงเรียนที่สุพรรณ เขาบอกว่าไม่สามารถทาด้วยตัวเองได้ เพราะปิดมากกว่าเปิด เลย
อยากจะขอเชิญวิทยากรภายนอกไปทากิจกรรม โดยคุณครูจะเป็นผู้ประสานงาน
สิทธิชัย: เป็นกาลังใจให้ครับ ครูเลิฟ แต่กิจกรรมแห่งรัก เริ่มต้นเร็ว ๆ ได้ง่าย ๆ เลยคือการจัดเวิร์กช็อปให้กับ
คุณครูในโรงเรียนก่อน เอาประสบการณ์ที่เราได้มาทาที่นี่ไปทาที่โรงเรียน เราขยับมาดูกลุ่มถัดไปชื่อ กลุ่มจุด
ประกายครู

จุดประกายครู
ผู้เข้าร่วมหญิง: หมายความไฟเรามอดเกือบจะหมดแล้ว เราไม่เข้าใจว่ามันทาอะไรบ้างในตัวเราเอง สิ่งสาคัญ
คือที่โรงเรียนเปลี่ยนไม่ได้ เพราะผู้บริหารไม่รู้ว่าเรามาทาอะไร ตอนนี้หลายคนในกลุ่มกังวลมากว่า เธอมากอด
ๆ โอบ ๆ กันคือทาอะไร กลับไปแล้วได้อะไรบ้าง บอกในใจเลยว่าอธิบายไม่ได้สักอย่างว่ามาได้อะไร แต่อยู่ใน
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หัวใจดวงนี้ว่าได้อะไร ในวันนี้หลายคนบอกว่าปัญหาของเขาคือ ผู้บริหารไม่เข้าใจ เพื่อนครูไม่รู้อะไร ข้อสาคัญ
คือสิ่งที่เราจะมาวันนี้คือ ให้ครูที่โรงเรียนได้เปลี่ยนเหมือนกับที่เราได้รู้ในวันนี้ สิ่งแรกที่เราจะกลับไปคือแต่ละ
คนที่มาคนละโรงเรียน แต่ปัญหาที่เกิดคล้าย ๆ กัน แต่ละคนกลับไปทา PLC ในโรงเรียนตัวเอง เป็นกลุ่มเล็ก ๆ
เท่าที่พอจะทาได้ แต่ถ้าไม่ได้ 4-5 คนที่เรามีอยู่ จะเริ่มสร้างเครือข่ายร่วมกับเพื่อน ๆ ว่าโรงเรียนเพื่อนทาอะไร
ไปบ้าง เราจะได้กลับไปแชร์
อย่างที่ 3 คือวิทยากรจากโครงการนี้ เพราะแต่ละคนที่มาหนึง่ เดียวกันทุกคน คิดว่าทาไปเองคงไม่รอด
ถ้าไม่มีใครสนับสนุน มาวันนี้ได้อะไรเยอะมาก แต่ไม่รู้ว่าจะทาอะไรต่อได้ แต่มีความหวังว่าเราจะทาให้ครูที่
โรงเรียนตื่นได้เล็ก ๆ ในความสามารถที่ครูแต่ละคนมี เชื่อว่าถ้าตัวเรามาวันนี้ แล้วทุกคนเปลี่ยนได้ อยากให้
โรงเรียนเป็นเหมือนวันนี้ แต่ที่โรงเรียน ผอ. เปิดใจรับได้ทุกอย่าง มีความน่ารัก เพื่อนครูก็พี่ว่าอย่างไรน้องว่า
อย่างนั้น แต่เราไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขาทากับเราได้ ความสามารถตรงนั้นของเรายังไม่มี เลยต้องผ่านเครือข่าย
ผ่ า นทางวิ ท ยากรที่ จ ะช่ ว ยเราได้ เชื่ อ ว่ า ถ้ า ครู เ ปลี่ ย นตั ว เองมี ไ ฟในตั ว เอง ถ้ า นั ก เรี ย นดี ครู ดี สั ง คมดี
ประเทศชาติดี
สิทธิชัย: จากจุดประกายครู เป็นจุดไฟในตัวครูครับ

จุดไฟในตัวครู
ผู้เข้าร่วมหญิง: สาหรับกลุ่มของพวกเราจุดไฟในตัวครู กลุ่มเราค้นพบว่าครูทุกคนมีศักยภาพ เขามามีหลาย ๆ
สิ่งหลาย ๆ อย่างที่อยากทาเพื่อนักเรียน แต่บางคนอาจจะมีเหมือนอานาจเหนือที่กดทับเขาไว้ อยู่ ไม่อาจที่จะ
ให้เขาแสดงศักยภาพของเขาได้มากเพียงพอ เราเลยคิดว่า สิ่งที่พวกเราได้กันในวันนี้ เราจะนาไปขยายผลต่อที่
โรงเรียนของพวกเรา ขยายผลกิจกรรมที่พวกเราได้มาทากันในวันนี้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เสร็จแล้วอยากให้มี
เวทีให้คุณครูได้แสดงศักยภาพ ได้แชร์บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาออกมา ได้ปลดล็อกบาดแผลที่อยู่ในใจ
ของคุณครู แล้วเราจะมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย มีการเปิดบ้านวิชาการ เพื่อที่จะให้
คุณครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และมีการสร้างเครือข่าย อย่างเช่นพวกเราที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ครูพละมาคน
เดียว แต่การท างานจะต้อ งมี เครื อข่า ย มี ทีมงาน อาจจะต้องรบกวนพี่ ๆ ที่ฉะเชิงเทราไปเยี่ยมที่ ร ะยอง
ปัญญานุกูล หรือถ้าพี่ต้องการ เราสามารถไปช่วยแบ่งปัน ประสบการณ์กันได้ และพี่ ๆ ที่เขาอยู่โรงเรียน
ใกล้เคียงกัน เราก็สามารถจะไปช่วยเหลือกันได้ เรามองว่ากิจกรรมที่ทาในวันนี้ จะช่วยคุณครูอย่างมาก ที่จะไป
จุดไฟจุดพลังในตัวคุณครูค่ะ แล้วเราจะไปเติมไฟในโรงเรียนของพวกเรากัน
สิทธิชัย: เริ่มทาจากโรงเรียนของเรานี่แหละ แล้วไปชวนเพื่อน ๆ ด้วย ไม่ทาคนเดียว
หน้า 80/85

เราเห็ น ภาพที่ ห ลากหลายแล้ ว ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน แล้ ว ย้ อ นกลั บ มาสร้ า ง
การเปลี่ยนที่โรงเรียน ที่ตัวคุณครูด้วยกัน อยากจะฟังกลุ่มสุดท้ายที่ได้เห็นภาพว่า ถ้าเกิดโรงเรียนเราทาแล้ว ทา
อย่างไรจะช่วยดึงโรงเรียนอื่น ๆ มาด้วยได้ไหม หรือเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่ามีนิเวศการเรียนรู้ได้อย่างไร

นิเวศการเรียนรู้ครูปล่อยแสง
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นการสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่น อย่างที่กลุ่มของคุณครูเมื่อครู่ บอก เราจะไปสร้าง
เครือข่ายให้กับโรงเรียนอื่นได้ ครูในโรงเรียนเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสิ่งที่สาคัญยิ่งคือผู้บริหาร
จะต้องเข้าใจไปกับเราด้วย เหมือนกลุ่มเรา ตัวเองเป็นโรงเรียนบ้านบางหมากจังหวัดตรังและโรงเรียนวัดนิเวศฯ
ซึ่งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา ผอ.เข้าใจและรับรู้ และโรงเรียนนวัตกรรมจังหวัดระยอง ผอ.ก็เข้าใจและรับรู้ แต่
คุณครูบางท่านอาจจะมาจากโรงเรียนที่ผอ.ไม่เข้าใจ พอกลับไป เราจะต้องไปอธิบาย ไปนาเสนอให้ผอ. เขารับรู้
และเข้าใจไปกับเรา รวมทั้งคุณครูที่โรงเรียนด้วย หลังจากนั้นเราจะเริ่มจากการจัดประชุมผู้บริหาร แต่ตัวเรา
เองเป็นแค่ครูตัวเล็ก ๆ เราไม่สามารถทาได้ เมื่อ ผอ. เราเข้าใจ เราต้องบอกท่านว่าในการประชุมผู้ บริหาร ใน
ระดับเครือข่าย ให้ท่านนาเสนอหรือพาเราไปนาเสนอเกี่ยวกับกระบวนการนี้ว่าดีอย่างไร ได้ผลอย่างไร เพื่อให้
ผู้บริการในเครือข่ายของเรารับรู้และเข้าใจ เห็นดีเห็นด้วยไปกับเรา เป็นโจทย์ที่เราจะต้องกลับไปทาให้ได้
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารในเครื อ ข่ า ยรั บ รู้ เราจะมาจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ใ นเครื อ ข่ า ยเรารั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการที่เรารับรู้มา เกี่ยวกับครูปล่อยแสง ว่าดีอย่างไร เป็นอย่างไร จะมีอยู่สองกลุ่ม อย่างโรงเรียนร่วม
พัฒนา เราเพิ่งจะเข้าร่วมเป็นปีแรก เราเรียนรู้และกาลังจะก้าวต่อไปเป็นปีที่ 2 เราจะนากระบวนการนี้ไป
ถ่ายทอดให้ความรู้ จัดประชุมอบรม อาจจะมีการสร้างเพจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในเครือข่าย และ
อาจจะนาเสนอ best ที่เรามี เพื่อให้ครูในเครือข่ายเห็นด้วย และอยากจะทาร่วมไปกับเรา ส่วนพื้นที่นวัตกรรม
เขาเริ่มไปแล้ว สิ่งที่เขามีคือผลงานครูและผลงานเด็ก เขาอาจจะนาเสนอได้เลย
เมื่อคุณครูของในเครือข่ายของเรารับรู้ เราจะจัดประชุมเฉพาะครูแกนนาในโรงเรียน แล้วจากนั้นเรา
จะให้ครูแกนนาในโรงเรียนเข้าไปในโรงเรียนของเขา เพื่อจัดกระบวนการ โดยที่เรามีการสื่อสารสัมพันธ์กันทาง
เฟซบุ๊ก ออนไลน์ต่าง ๆ และจะมีการเข้าไป site visit เพราะเราไม่อยากใช้คาว่าประเมิน นิเทศ ติดตาม ดูหนัก
ไป เราไม่ได้เข้าไปจับผิดเขาหรือ แต่เราเข้าไปเยี่ยมเขา ไปให้กาลังใจเขา เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เขาต้องทา
แต่เป็นการที่เราไปเยี่ยม ให้กาลังใจ และไป PLC ร่วมกัน ไปหาข้อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปด้วยกัน
เมื่อเราเข้าไป site visit พอเขากลับไปทากระบวนการของเขาที่โรงเรียน พบจุดเด่นหรือ best ของ
เขา เราจะรวมกลุ่มกัน แล้วจัดกิจกรรมขึ้นมา 1 วันในเครือข่ายของเรา สร้างกิจกรรม Knowledge Shopping
Mall เป็นการช้อปปิ้งการเรียนรู้ เป็นการนาเสนอผลงานทั้งของคุณครูที่มีในโรงเรียนของเขาว่า ได้ผลดีอย่างไร
ออกแบบมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง และผลงานของนักเรียน อาจจะมีนิทรรศการการ จัดประชุมเสวนาถึงผลดี
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ผลเสีย หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไร ทั้งระดับผู้บริหารและครู อาจจะมีนักเรียนเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือชุมชนเข้ามาด้วย ทั้งผู้ปกครอง ว่าสิ่งที่เราทามีผลดีและเราจะมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปอย่างไร
เมื่อเราได้กระบวนการครบหมดแล้ว สิ่งที่เราอยากจะต่อยอดให้มีทั้งเครือข่ายของเรา คือหลักสูตรที่
จะมีร่วมกัน เพื่อพัฒนาและก้าวไปด้วยกัน อันดับแรกเราต้องมีการจัด ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกันทั้งเครือข่ายเรา จากอัตลักษณ์ของเครือข่ายเราว่ามีอะไรบ้าง อาจจะสร้างร่วมกันเป็นตัวเล็ก ๆ
ก่อน หลังจากนั้นโรงเรียนใครก็กลับไปทาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ได้จริง คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่
เรากาลังจะก้าวไปข้างหน้า คือหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขอบคุณค่ะ
สิทธิชัย: เชื่อว่าทาได้ด้วย ดูเหมือนว่าเป็นการใหญ่ แต่การคิดการใหญ่น่าจะมีแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนแบบ
นี้มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จด้วย
พี่ฝนมีประเด็นหนึ่งที่สาคัญมาก ๆ เป็นเรื่องจริงที่เราเจอในโรงเรียน ซึ่งพี่ฝนอยากจะแชร์นิดหนึ่ง
ก่อนที่จะปิดวง
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอรบกวนเพื่อน ๆ นิดหนึ่งคือ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เป็นเด็กที่ไม่มีที่จะไปจริง ๆ และเขา
ไม่มีเป้าหมายของชีวิตเลย กับการที่จะไปเรียนต่อ ด้วยความที่ครูเป็นคนเกเรเหมือนกัน เราจะเป็นคนรับ
ปรึกษาปัญหาเด็ก ๆ ที่ไม่มีทางเลือก แล้วโรงเรียนจะเน้นวิชาการไม่ได้เลย เพราะเขาไม่คิดว่าจบไปแล้วจะ
เรียนต่อ คือไม่สนใจเรียนทั้งสิ้น แต่ปัญหาของเราคือ ผู้บริหารไปทาข้อตกลงกับเขตว่า เราจะเพิ่ม 3% ทุกปี นี่
คือเรื่องจริงที่เราเจอ แล้วเราจะไปสู้กับวิชาการตลอด เพราะเด็กเขาไม่ได้ แต่คะแนนคุณต้องสูง ถามว่าแล้วครู
ที่สอนถึงคุณจะเป็น best จริง ๆ ครูโรงเรียนเราเปิดเวิร์กช็อปนะคะ ถือว่าพวกเราก็มีประสิทธิภาพ แต่คุณภาพ
ของเด็กเราก็ไม่ได้อยู่ดี เราจะไปทาอย่างไรก็ไม่ได้ เพราะนโยบายเขากดเราอยู่ เราจะทาอย่างไรกับปัญหาของ
เด็กพวกนี้ เพราะพวกวิชาการ เรามีโรงเรียนใหญ่ ๆ อยู่แล้ว เขามีรองรับอยู่แล้ว เขาเก่งเรื่องวิชาการอยู่แล้ว
เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว แต่นโยบาย เขาไม่มีการรองรับเด็กที่อยากไปเป็นอาชีพ คือเราอยากส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
แทน แต่นโยบายไม่มี เพราะถ้าเรามัวแต่ส่งเสริม เราก็เป็นแกะดาของเขตเราอยู่ดี แล้วเราก็จะต้องโดนเบียด
ตรงนี้ เพราะเวลาประเมิน เขาก็ประเมินจาก NT เราพยายามมาก เราติวแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ ติวกันทั้งวัน
แต่ถามว่าคะแนนออกมาดีไหม ไม่ดีเลย ยังเป็นที่สุดท้ายของกลุ่มอยู่ดี เพราะเด็กเขาไม่รับ เราไม่อยากโทษเด็ก
เราย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าหรือเราไม่มีศักยภาพพอหรือเปล่า หรือเราไม่มีแรงดึงดูดให้เด็กหรือเปล่า ไม่ใช่เด็ก
หรือเปล่า อาจจะเป็นตัวเราที่เราไม่ปล่อยแสงขนาดนั้นหรือเปล่า หรือไม่ทาให้เด็กรู้สึกอยากเป็นแบบครูจังเลย
อยากมีอาชีพที่ดีกว่านี้
เราจะมีปัญหาทั้งเด็กและผู้ปกครอง ทั้ง ๆ ที่สุพรรณบุรีไม่ใช่ชนบท หรืออยู่ตามป่าตามเขา น่าจะ
ดีกว่านี้ แต่ทาไมเราข้ามตรงนี้ไม่ได้จริง ๆ อย่างน้องสอนคณิตศาสตร์ ป.6 น้องจะมีปัญหากับวิชาการทุกครั้ง
เพราะ 3% เด็กบวกลบคูณหารไม่ได้ แต่เด็กต้องได้ 70 คะแนนขึ้นไป น้องต้องมาแก้คะแนนตลอดเวลาทั้ง ๆ ที่
น้องจบมาเกียรตินิยม ไฟเต็มร้อย พอมาเจอปัญหาแบบนี้น้องก็เริ่ม ดร็อป จากที่ไฟเราสุดฤทธิ์แต่เราไม่ได้
เพราะผู้ที่อยู่ข้างบนเขาวางแต่นโยบาย ตอนนี้เด็ก ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ อนุบาลยังไม่ได้ แล้วคุณมากด
ตั้งแต่อนุบาลเลย แล้วต้องมาลากเส้น หลักสูตรของเราแค่ส่งเสริมพัฒนาการ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ เราต้องให้เด็ก
บวกได้ เด็กสะกดคา ให้นู่นให้นี่ บางทีเรานึกในใจว่าแล้ว ป.1 ไม่คิดจะสอนหรือ ทาไมมาเน้นตั้งแต่อนุบาล 5
ขวบสมัยก่อนเราทาอะไร เรายังเล่น อยู่เลย แต่ตอนนี้ไม่ได้เล่น เด็กจะล้น เคยทาแบบนี้ ผู้บริหารเขาเอา
นโยบายมา ไม่นอน พอขึ้นไปประมาณ ป.2 แป๊ก เหมือนเขารับรู้มาหมดแล้ว แต่หลักสูตรเราแค่นี้ กลายเป็นว่า
ครู ป.2 กลับมาบ่นว่า ทาไมปีนเี้ ด็กไม่ได้เหมือนที่ส่ง ๆ มาปีก่อนก่อน
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สิทธิชัย: แม้ว่าเราจะมีความตั้งใจที่ดี อยากจะทานู่นนี่มากมาย เราสามารถคิดฝันได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
นโยบายของโรงเรียนหรือภาวะบางอย่างที่มีอยู่ เลยอยากจะเป็นกาลังใจให้กับทุกคน
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากจะแชร์โรงเรียนอื่น ขนาดน้องเขาเป็นโรงเรียนพิเศษ แต่ยังมี 20 วิชาชีพในโรงเรียน เรา
อยากได้วิชาชีพ แต่เราทาไม่ได้เพราะนโยบายเรา อยากหาทางออกให้เด็กเรา เราสงสารเด็กที่ไม่สามารถจะ
เรียนต่อได้ แต่เราก็ทาไม่ได้ ทาให้เราท้อใจเหมือนกัน แต่อยากให้กาลังใจครูโรงเรียนอื่นที่อาจจะประสบปัญหา
เหมือนกับโรงเรียนเรา เราจะพยายาม ตอนนี้เราพยายามเปิดใจครูที่โรงเรียนอยู่ ครูเปิดใจยากที่สุด เรา
พยายามแล้ว และจะพยายามต่อไป
สิทธิชัย: พี่ฝนช่วยยืนยันกับเราว่า สิ่งที่กาลังเป็นอยู่การศึกษาในปัจจุบัน เราอยากจะทาหลายสิ่งหลายอย่าง
ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องที่เราต้องสู้กันต่อไป แต่วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายของโครงการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ
ด้วยซ้า

ธนัญธร: ขอบอกความรู้สึกที่ได้ฟังแต่ละกลุ่มก่อน บอกตามตรง น้องเป็นคนที่ไม่ค่อยเอนจอยกับคนมาคิดผัง
แบบนี้ ตอนแรกแอบหัวเราะ ต้องมานั่งตามพิธีให้จบ เหมือนเรื่องที่พวกเราทาบ่อย ๆ ในชีวิต แต่วันนี้น้องรู้สึก
มหัศจรรย์มาก สิ่งที่พวกคุณคิด สิ่งที่พวกคุณพยายามอธิบายเมื่อครู่ ไม่ใช่แค่คิดเพื่อให้การบ้านของสองคนนี้
ออก ใช่บางคนมานั่งเพื่อให้การบ้านออก เขาจะได้ปล่อยเรากลับบ้านเสียที แต่ระหว่างที่แลกเปลี่ยนไปเห็น
คุณภาพที่เริ่มรู้สึกถึง เข้าใจถึง เห็นเพื่อนที่เขาตั้งใจจริง ๆ ดึงความเข้าใจบางอย่างในตัวเรา แล้วดึงคุณภาพ
บางอย่างในตัวเราด้วย น้องอินกับหลายกลุ่มมาก
แต่สิ่งหนึ่ง เหมือนกับที่พี่คนสุดท้ายพูดเลย ตอนนี้เราเต็มแรงมาก ฟูมากเวลาเรามีเพื่อนอยู่ข้าง ๆ คน
ที่โตมาอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเริ่มเข้าใจแล้ว ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ หรือพยายามอย่างไร ตอนนี้คุณเป็นแกะ
ดาในระบบ จริงไหม แม้นว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุด ก็ยังเป็นแกะดา นี่เป็นเหตุที่ก่อการครูถึงเกิดขึ้น เรา
ไม่ได้คิดว่าแกะดาแย่ แต่เพราะแกะดาเข้าใจบางอย่างเห็นบางอย่างที่ซ้า ๆ แล้วไม่อยากเดินซ้าเดิม สิ่งที่ควร
จะต้องสร้างใหม่คือ ต้องไม่ยืนแบบเดิม ถ้าเราอุตส่าห์ได้เลือกใหม่ แต่เรายังยืนแบบเดิม พลังของคุณจะตกลง
เลย หลายครั้ ง เวลาเราท างานแบบนี้ เราจั ด อบรมครู สิ่ ง ที่ ค รู ก ลุ่ ม ที่ มี ค วามหวั ง ที่ สุ ด ของเราคื อ แค่ จ า
กระบวนการของแต่ละคอร์สออกไปเพื่อใช้ เราไม่ค่อยเจอครูที่เอามาประทับเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเอง แล้ว
พร้อมที่จะปรับ คิด เปลี่ยน สิ่งหนึ่งที่น้องเลิกรับงานให้ไปอบรมครู เมื่อก่อนใครจ้างน้องไป แต่ตอนหลังไม่ไป
เพราะไม่เปลี่ยน แล้วเรารู้สึกแย่มาก
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เราจะโชคดีมากมีบัวหลวงสนับสนุนให้มายืนตรงนี้ ไม่ได้พูดด้วยจะกดดัน แต่อย่างน้อยควรต้องทางาน
กับตัวเอง ทุกเครื่องมือที่เราได้รับตั้งแต่เรื่องการเข้าใจตัวเอง การดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัว เกี่ยวข้อง
หมดเลย แม้กระทั่งจุดหมายที่เราจะก้าวต่อ กระทาการต่อ ถ้าคุณไม่สามารถสร้างเพื่อนข้าง ๆ ของคุณ เกาะ
เกี่ยวคนที่คุณรักและรักคุณได้ จบค่ะ คุณจะเป็นนักรบที่ออกไปควงดาบอยู่คนเดียวท่ามกลางสมรภูมิมากมาย
แล้วก็บาดเจ็บกลับมา แล้วคุณจะแพ้อีก แล้วคุณจะชี้หน้าด่าผู้คน ซึ่งไม่ได้ผลเลย น้องเจอนักรบจานวนมากที่
คิดเก่ง ฉลาดมาก อ่านรอบด้าน แต่ออกไปยืนเวทีไหน เขาชี้หน้าด่าคนอื่น จริง ๆ เราทุกคนรู้ว่ามีอะไรแย่ ๆ อยู่
มีนโยบายห่วย ๆ มีหัวหน้าเราบางคนที่ไม่เข้าใจเลย แล้วไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าใจสิ่งที่เราทาดี ๆ เลย น้องไม่ได้
พูดให้ความหวัง ก่อการครูไม่ได้ทาแค่พวกคุณตรงนี้ เราพยายามทานโยบายด้วย เราพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะ
ขับเคลื่อนนโยบายข้างบนเปลี่ยน ระดับกลางเปลี่ยน แต่ต้องใช้เวลา และสู้เหนื่อยมาก เจ็บกี่ครั้งเราก็จะวิ่งไปสู้
อีก แต่สาคัญคืออย่ารอแค่นโยบายเปลี่ยน แต่เราต้องทาอย่างกับตัวเรา
เมื่อวานน้องประทับใจที่ครูเจี๊ยบพูด คนหลายคนก็ประทับใจ อย่าลืมว่าความรักของครู สิ่งที่คุณเรียนรู้
มา ความตั้งใจดีของคุณอาจไปกดทับ จนทาให้คนที่รับการขับเคลื่อนของคุณเกลียดคุณ ไม่อยากเดินกับคุณ
อยากให้คุณตั้งหลักดี ๆ ไม่ใช่แค่เพื่อเด็กของคุณอย่างเดียว ถ้าคุณกาลังขับเคลื่อนสิ่งที่มีค่าและความหมาย แต่
ไม่ใครอยากไปกับคุณเลย แสดงว่าคุณต้องใคร่ครวญสิ่งที่คุณเป็นใหม่ อาจไม่ใช่เพราะคิดไม่ดี แต่เป็นท่าที
บางอย่างเล็ก ๆ ในตัวเราที่ไม่สามารถทาให้เกิดมิตรภาพระหว่างการวิ่งเข้าไปรบได้ เรากาลังทางานใหญ่ เรา
ต้องการมิตร ต้องการเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเรา ถ้าคุณเปลี่ยนได้ น้องเป็นคนเชื่ออย่างนี้จริง ๆ เมื่อไหร่ที่คน
ๆ หนึ่งเปลี่ยนโดยคุณไม่ต้องพยายามอะไรมาก คนข้าง ๆ ของคุณจะเปลี่ยน น้องเป็นคนเชื่อขนาดว่า ตัวน้อง
เปลี่ยนไปอยู่ตรงไหน นั่งกินข้าว หรือนั่งเล่นในสวนสาธารณะ ชอบมีคนแปลกหน้ามานั่งข้าง ๆ แล้วเริ่มคุยเรื่อง
ชีวิตตัวเอง แล้วน้องต้องเริ่มเยียวยาเขา น้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา นั่งอยู่บนเครื่องบิน ฝั่งก็เริ่มเล่าเรื่องชีวิตมัน
เวลาที่คุณเป็นบางอย่าง คุณไม่ต้องการประกาศเลย คุณภาพบางอย่างในตัวคุณจะฉายฉานทุกที่ แล้วคุณจะ
เป็นความหมายใหม่ให้กับทุกที่ที่คุณแวดล้อม น้องอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น อย่ารอให้สิ่งที่กดทับเรา
เปลี่ยนเพื่อเรา สิ่งที่คุณต้องทาคือพาตัวเองให้หาญกล้า แล้วดึงเพื่อนคนเล็ก ๆ ของคุณ ทาให้เขารู้ว่าฉันเห็น
เธอ เธอไม่ได้ยืนโดดเดี่ยว มีคนอย่างฉันอยู่ด้วย แล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีเพื่อนเล็ก ๆ ที่แข็งแรงขึ้น น้องไม่ใช่คน
ร่ารวย แต่ชอบบอกคนว่าน้องไม่ใช่คนจนเลย เพราะทุกครั้งที่น้องมีเรื่องยาก ๆ จะมีมืออีกมากมายเข้ามาช้อน
เราทุกครั้ง ไม่ใช่เพราะบุญเยอะ แต่เพราะน้องเคยดูแลคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเยอะมาก คุณเริ่มทาอย่างนั้นได้
เช่นกัน ชีวิตเราจะมีความหมายมากขึ้น สิ่งที่คุณทาจะมีความหมายมากขึ้น ในทุกพื้นที่ที่คุณยืน เริ่มจากตัวคุณ
ว่าจะตั้งหลักอย่างไรในชีวิตของคุณ ขอบคุณมาก โชคดีนะคะ
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จบเวทีครูปล่อยแสง
13.00 น.
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