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คำำ�นำำ�

สารบััญ

สวััสดีีครัับ คุุณครูู!
วารสารแบ่่ ง ปัั น แลกเปลี่่� ย น เรีีย นรู้้� โครงการจัั ด สรรเงิิ น อุุ ด หนุุ น
แบบมีีเงื่่�อนไข : CCT เล่่มนี้้� ว่่าด้้วยความสำำ�คััญของทัักษะชีีวิิต ทัักษะอาชีีพ
ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่� ทางโรงเรีียนได้้รัับเงิินอุุดหนุุนจาก กสศ. เพื่่�อนำำ�ไป
พัั ฒ นานัั ก เรีี ย นทุุ น เสมอภาคให้้มีี ค วามสามารถในการดูู แ ลตัั ว เอง
ต่่อยอดความรู้้�ไปใช้้เลี้้�ยงชีีพได้้ในอนาคต มาร่่วมเจาะลึึกวิิธีีคิิดกิิจกรรม
ที่่� เ หมาะสมกัั บ แต่่ ล ะช่่ว งวัั ย พบกัั บ คุุ ณ ครูู ตัั วอย่่ า งที่่� จ ะมาบอกเล่่ า
ประสบการณ์์ จริ ิง เป็็ น แรงบัั น ดาลใจและอีี ก หลากหลายเรื่่� อ งราว
ที่่�จะช่่วยทำำ�ให้้คุุณครููผู้้�อ่า่ นทุุกท่่านพััฒนาตััวเองไปพร้้อมกัั บ นัั ก เรีีย นได้้
อย่่ า งรอบด้้าน
ขอบคุุณครัับ คุุณครูู! ที่่�ช่ว่ ยกัันส่่งต่่อโอกาสทางการศึึกษา
ให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาค

Update
ติิดตามข่่าวสาร

Case Study
กรณีีศึึกษา

Interview
คุุยกัับคุุณครูู

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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เรีียนอย่่างครูู

Update

Case Study

ติิดตามข่่าวสาร

Interview

Lesson Learned

ถอดบทเรียน
จากกิจกรรมของกสศ.

กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) จััดกิิจกรรมเวทีีแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้ร่� ว่ มยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง ครั้้�งที่่� 4 “โรงเรีียน
พัั ฒ นาตนเองสู่่�พื้้� น ที่่� น วัั ต กรรมการศึึ ก ษาเชีีย งใหม่่ ” ภายใต้้โครงการ
บริิหารจััดการโครงการพััฒนาครููและโรงเรีียนเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการ
ศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง (TSQP) ณ โรงแรมกรีีนเลค รีีสอร์์ท เมื่่�อวัันที่่� 24-25
กุุมภาพัันธ์์ 2563 ที่่�ผ่่านมา

ประเด็นนา่ สนใจ
1

2

การมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ คืือทัักษะ
สำำ�คััญของมนุุษย์์ในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่ง�
ต้้องได้้รัับ การฝึึ ก ฝนแบบกลัั บ ทาง
จากที่่� ในอดีี ตเรีียนจากทฤษฎีี ไปสู่่�
การปฏิิ บัั ติิ ปัั จจุุ บัั น ต้้องเปลี่่� ย นมา
เป็็นการปฏิิบัติั ิแล้้วนำำ�ไปสู่่�ทฤษฎีี

3

พ.ร.บ.พื้้� นที่่� น วัั ต กรรมการศึึ ก ษา
พ.ศ. 2562 จะเป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำ�ำ ให้้
หลัักสููตรท้้องถิ่่�นเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ไม่่ ต้้อ งกัั ง วลเรื่่� อ งการปรัั บ เปลี่่� ย น
นโยบายตามการเปลี่่�ยนแปลงรััฐมนตรีีว่่ า การกระทรวงศึึกษาธิิ การอย่่ า งที่่�
ผ่่ า นมา เพราะการกระจายอำำ � นาจ
จะช่่วยเพิ่่�มผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษา
สำำ�หรัับเด็็กแต่่ละพื้้�นที่่� ได้้อย่่างแท้้จริิง

การเริ่่�มต้้นพััฒนาการเรีียนการสอน
โดยเริ่่�มต้้ นจากปัั ญ หาในโรงเรีีย น
ปััญหาระดัับชุุมชน นำำ�ไปสู่่�โครงการ
ที่่� แก้้ไขปััญหาได้้จริิง มีีเป้้าหมายให้้
เกิิดการสร้้างมุุมมองใหม่่ กระบวนการ
ใหม่่ ที่่�ให้้เด็็กเริ่่มต้้
� นเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ผ่่ า นการลงมืือทำำ� โดยมีี ค รูู ค อยให้้
กำำ�ลัังใจ ให้้องค์์ความรู้้� สนัับสนุุน และ
ให้้พื้้�นที่่� แก่่พวกเขา

อ่ านบทความฉบั บเต็ ม

ประโยคคำ�ถาม?
‘‘ระหว่างการดำ�เนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวต
ิ
ทักษะอาชีพ โรงเรียนต้องการการสนับสนุนด้านใด
มากที่สุด จากหน่ วยงานใด เพราะเหตุใด”
ส่ งคำ �ตอบผ่ านแบบฟอร์ มนี้
กสศ. จะคัดเลือกความคิดเห็นทีน่่ าสนใจไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป
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กรณีี ศึึกษา

จััดกิิจกรรมอย่่างไร
ให้้พััฒนานัั กเรีียน
ทุุนเสมอภาคได้้จริิง
เงิินอุุดหนุุนส่่วนของสถานศึึกษา กสศ. ตั้้�งใจให้้นำำ�ไปใช้้
สนัับสนุุนโครงการต่่างๆ ที่่� โรงเรีียนทำำ�กัันมาอยู่่�ก่่อนแล้้ว
หรืือนำำ�ม าใช้้ตั้้� ง ต้้นโครงการใหม่่ ช่ ่ว ยพัั ฒ นานัั ก เรีีย น
ทุุนเสมอภาค ให้้มีีทัักษะชีีวิิต ทัั กษะอาชีีพ เพื่่�อต่่อยอด
สร้้างโอกาส สร้้างรายได้้ในอนาคตต่่อไปได้้
การที่่�สถานศึึกษาจะจััดกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับนัักเรีียนทุุน
เสมอภาคแต่่ละช่่วงวััยนั้้�น ต้้องคำำ�นึึงถึึงพััฒนาการทางกาย
จิิ ต ใจ อารมณ์์ สัั ง คมและสติิ ปัั ญ ญาที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ของ
นัักเรีียนแต่่ละระดัับชั้้�น

อนุบาล
เรียงลำ�ดับ จับคัดแยก

ในวััยแรกเริ่่ม� เรีียนรู้้� ทัักษะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดุ ทัักษะหนึ่่�งของวััยอนุุบาลก็็คืือ การสัังเกต
มองเห็็นรููปแบบที่่�เหมืือนหรืือแตกต่่างกัันแล้้วสามารถคััดแยกตามหลัักเกณฑ์์
ต่่างๆ ได้้อย่่างถููกต้้อง ด้้วยข้้อจำำ�กััดของระยะเวลาความสนใจ หรืือกล้้ามเนื้้�อมืือ
แขนขา ที่่�ยังั ต้้องอาศััยเวลาในการพััฒนาตามวััยและเวลาที่่�เหมาะสม
กิิ จ กรรมพัั ฒ นาทัั ก ษะชีีวิิ ต สำำ� หรัับ นัั ก เรีีย นทุุ น เสมอภาคระดัั บ อนุุ บ าลจึึง
ควรเป็็นการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับนัักเรีียนไปด้้วยในตััว เช่่น การจััดวางชั้้�นเก็็บของ
แบ่่งแยกรููปแบบของเล่่นแต่่ละกล่่องตามสีี ตามลัักษณะ หรืือตามโจทย์์ที่่�คุณ
ุ ครูู
ตั้้� งให้้ การฝึึกแยกชนิิดของพืืชผััก ผลไม้้ออกจากกัั น การฝึึกคัั ดแยกขยะใน
โรงเรีียน หรืือในชุุมชน โดยมีีผู้้�ใหญ่่คอยดููแลอย่่างใกล้้ชิิด

ประถมศึกษา
ทำ�งานเป็ นทีม

หลายโรงเรีียนที่่�เคยจััดกิิจกรรมสำำ�หรัับนัักเรีียนทุุนเสมอภาค น่่าจะเลืือกใช้้การ
ทำำ�อาหารจากวััตถุุดิิบในชุุมชนเป็็นตััวตั้้�งต้้น แต่่หากลองเปลี่่� ยนจากวิิธีีการ
ที่่� ต่า่ งคนต่่างทำำ� มาเป็็นการทำำ�งานเป็็นทีีมของนัักเรีียนทุุนเสมอภาค ให้้สามารถ
รัับผิิดชอบงานในส่่วนของตนเองให้้ดีีที่่�สุดุ ก่่อนจะส่่งต่่อไปยัังเพื่่�อนที่่�ทำ�อ
ำ าหาร
ในชั้้�นตอนถััดไป ใช้้การสลัับสัับเปลี่่� ยนบทบาทไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อให้้แต่่ละคนได้้
ทดลองค้้นหาสิ่่�งที่่�ถนััด หรืือทัักษะที่่�สนใจของตนเองให้้ได้้มากที่่�สุุด ลองชวน
ปรุุงเมนููอาหารที่่� ท้้าทายความสามารถของเด็็กๆ ขึ้้�นอีีกนิิด แล้้วจะได้้เห็็นว่่า
พวกเขาทำำ�ได้้มากกว่่าที่่�คิิด
ส่่วนวิิทยากรก็็ไม่่ต้้องไปหาใครที่่� ไหน ลองชวนผู้้�ปกครองของนัักเรีียนที่่� เปิิด
ร้้านอาหารอยู่่�แล้้ว มาบอกต่่อสูตู รเด็็ดเคล็็ดลัับอร่่อย ไม่่แน่่ว่า่ นอกจากจะสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้เด็็กๆ หลายคนแล้้ว ในอนาคตร้้านเหล่่านี้้�อาจจะได้้ลููกมืือคน
ใหม่่ไปช่่วยงานที่่�ร้้านในวัันหยุุดก็็เป็็นได้้

มัธยมศึกษา
เข้าใจงานบริการ

สำำ�หรัับวััยมััธยมศึึกษา ขั้้�นกว่่าของการฝึึกฝนทัักษะให้้ทำำ�อาชีีพต่่างๆ เป็็นแล้้ว
สิ่่�งสำำ�คััญก็็คืือการได้้พบปะกัับผู้้�คนจริิงๆ ซึ่่�งจะช่่วยให้้นัักเรีียนเข้้าใจข้้อจำำ�กััด
การทำำ�งานในโลกของผู้้�ใหญ่่มากขึ้้�น มีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�จะรัับมืือปััญหาเฉพาะหน้้า
อุุปสรรคต่่างๆ ได้้อย่่างมั่่�นใจต่่อไป
นอกเหนืือจากการสอนทัักษะซ่่อมเครื่่�องยนต์์กลไก ซ่่อมอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า การ
ทำำ�อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�ม การตััดแต่่งทรงผม ฯลฯ แล้้ว โรงเรีียนอาจใช้้โอกาสใน
การทดสอบฝีีมืือนักั เรีียน เปิิดพื้้�นที่่�ให้้คนในชุุมชนได้้มาทดลองใช้้บริิการ โดยให้้
นัักเรีียนเป็็นผู้ดำ้� �ำ เนิินการเองทั้้�งกระบวนการ มีีคุณ
ุ ครููคอยให้้กำำ�ลัังใจ สนัับสนุุน
อยู่่�ห่่างๆ น่่าจะเป็็นโอกาสดีีที่่�ทำ�ำ ให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาคได้้พััฒนาศัักยภาพตััว
เองมากขึ้้�นไปอีีกขึ้้�น

สูตรคิดทักษะชีวต
ิ 1

ต้นทุนทาง
ธรรมชาติใกล้ตัว

ความร่วมมือของ
กลุ่มผู้ปกครอง

คัดเลือกกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัย

พื้นที่จัดจำ�หน่าย

โครงการสอนทำ �ขนม
= จากวัตถุ ดิ บในชุ มชน

โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนการบิินไทย อำำ�เภอ
คลองหาด จัังหวััดสระแก้้วนำำ�เงิินอุุดหนุุนส่่วนของสถาน
ศึึกษา ของนัักเรีียนทุุนเสมอภาค มาจััดกิิจกรรมส่่งเสริิม
อาชีีพ ร่่วมกัั บ กลุ่่�มแม่่ บ้้ านเกษตรกรบ้้านการบิิ น ไทย
มาร่่วมเป็็นวิิทยากรและช่่วยผลัักดัันโครงการสอนทำำ�ขนม
โดนััทจิ๋๋�ว เค้้กกล้้วยหอมจากวััตถุุดิิบในชุุมชน สอนให้้เด็็กๆ

ได้้เรีียนรู้้�กระบวนการตั้้� งแต่่ต้้ นจนจบอััดแน่่นความรู้้�ทุุก
ขั้้�นตอนและถ่่ายทอดประสบการณ์์ ให้้ติิดตััวไปใช้้ได้้ใน
อนาคต รวมถึึงแบ่่งเงิินบางส่่วนมาเริ่่มต้้
� นโครงการเกษตร
ปลููกผัักปลอดสารพิิษเพื่่�อสนัับสนุุนอาหารกลางวัันให้้เด็็ก
ทุุนเสมอภาคทุุกคน และนำำ�ไปใช้้เป็็นทุุนเรื่่�องรถรัับส่่งให้้
เด็็กหลายคนที่่�ต้้องเดิินเท้้ามาโรงเรีียนได้้อีีกด้้วย

สูตรคิดทักษะชีวต
ิ 2

ต้นทุนทาง
วัฒนธรรม
ในชุมชน

=

ความร่วมมือ
ของกลุ่มสหกรณ์
กริชรามันห์

พื้นที่จัดจำ�หน่าย

โครงการทำ�กริชรามันห์

โรงเรีียนพััฒนาบาลอ ตำำ�บลบ้้านบาลอ อำำ�เภอรามััน
จัังหวััดยะลา ภายใต้้การดููแลของ ครููมูฮัู มั หมััด ซััยนููดิินหะยีีมะ ได้้นำำ�‘กริิชรามัันห์์’ ที่่�มีปร
ี ะวััติิเก่่าแก่่ยาวนานสืืบ
ย้้อนไปได้้ถึึงพุุทธศตวรรษที่่� 7 มาสานต่่อองค์์ความรู้้�การ
ทำำ�กริิชที่่� เกืือบจะสููญหายไปแล้้วให้้แก่่นัักเรีียนทุุนเสมอ
ภาค โดยทางโรงเรีียนได้้ร่่วมมืือกัับศููนย์์ประสานงานและ

บริิหารการศึึกษาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และกลุ่่�มสหกรณ์์
กริิชรามัันห์์จัังหวััดยะลา นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ฝีีมืือของนัักเรีียน
ไปจััดจำำ�หน่่าย ทั้้�งในร้้านสิินค้้าที่่� ระลึึกและผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ ขายในราคาตั้้�งแต่่ 1,000 บาท จนถึึง 10,000 บาท
เป็็นการสร้้างรายได้้ให้้เด็็กนัักเรีียนอีีกทางหนึ่่�ง

สูตรคิดทักษะชีวต
ิ 3

ทักษะอาชีพ
ที่เหมาะกับช่วงวัย

พื้นที่จัดจำ�หน่าย

องค์ความรู้ที่มี
นำ�ไปใช้ได้จริง

= โครงการเพาะเห็ดนางฟ้ าภูฐาน

โรงเรีียนบ้้านบ่่อพระ จ.สุุราษฎร์์ธานีี นำำ�เงิินอุุดหนุุน
นัักเรีียนทุุนเสมอภาคมาจััดการอบรมเพาะเห็็ดนางฟ้้าภููฐาน
ซึ่่ง� ดููแลง่่ายเติิบโตไว จึึงทำำ�ให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาคไม่่ต้้อง
เจีียดเวลาเรีียนมาทำำ�กิิจกรรมมากจนเกิินไปมีีเพีียงการ
ตััดโคนเห็็ด ทำำ�ความสะอาดและบรรจุุ ลงในถุุง หรืือนำำ�
ไปแปรรููปเป็็นเห็็ดทอดหรืือแหนมเห็็ด บางส่่วนนำำ�มาใช้้

ประกอบอาหารในโรงเรีียน หากเหลืือก็็จะมอบให้้นัักเรีียน
ทุุนเสมอภาคนำำ�กลัับไปกิินที่่�บ้้าน หรืือนำำ�ไปจำำ�หน่่าย ราย
ได้้ส่่วนหนึ่่�งแบ่่งไว้้เป็็นต้้นทุุนซื้้�อของมาปลููกล็็อตใหม่่และ
อีีกส่่วนแบ่่งปัันผลให้้แก่่นัักเรีียน โดยได้้วางแผนให้้เด็็ก
สามารถกลัับไปเพาะเห็็ดเองที่่� บ้้านได้้ เป็็นการลดค่่าใช้้
จ่่ายให้้กัับผู้ป
้� กครองได้้ต่่อไป

Interview

Update

Lesson Learned

Case Study

คุุยกัับคุุณครูู

ครู ม้ิ ง
วิ ชุ ดา จั นทร์ พราหมณ์
ครูู ค อมพิิ ว เตอร์์ ผู้้�พาเด็็ ก วิ่่� ง หนีี
จากความยากจนผ่่ า นโครงการ
ปลูู ก ผัั ก ไฮโดรโปนิิ ก ส์์

วิิชุุดา จัันทร์์พราหมณ์์ หรืือครููมิ้้�ง ไม่่ใช่่ครููพลศึึกษา แต่่
เป็็นครููคอมพิิวเตอร์์ โรงเรีียนมาบตาพุุดพัันพิิทยาคาร
จัังหวััดระยอง ที่่�พานัักเรีียนออกวิ่่�งไปในแปลงผัักไฮโดร
โปนิิกส์์มากว่่าหนึ่่�งปีี ซึ่�ง่ ไม่่ใช่่การวิ่่�งธรรมดา แต่่เป็็นการ
วิ่่�งเพื่่�อหนีีไปให้้พ้้นจากความยากจน

่
เป้ าหมายก่อนออกวิง
เรียงลำ�ดับ จับคัดแยก

ก่่อนพานัักเรีียนออกวิ่่�งก็็ต้้องมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายว่่า เราจะวิ่่�งเพื่่�ออะไร ครููมิ้้ง�
ตั้้�งคำำ�ถามแรกหลัังได้้รัับเงิินเงิินอุุดหนุุนจาก กสศ. ว่่า “เราจะทำำ�อะไรดีี โดย
โครงการนั้้�นจะต้้องช่่วยให้้เด็็กหลุุดพ้้นจากความยากจน”ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�คำำ�ถามถััดมา
ว่่า “แล้้วอะไรที่่�จะทำำ�ให้้เด็็กหลุุดพ้้นจากความยากจนได้้สำำ�เร็็จ ก็็คืือการสร้้าง
ทัักษะอาชีีพยัังไงล่่ะ”

่ าวแรก
ออกวิงก้
เมื่่�อตั้้�งเป้้าหมายได้้ ครููมิ้้ง� มองว่่า สิ่่ง� สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้โครงการยั่่�งยืืนคืือ เด็็กต้้อง
เกิิดความใส่่ใจและความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของกิิจการ ซึ่่ง� โครงการปลููกผัักไฮโดรโปนิิกส์์
ตอบสนองจุุ ดประสงค์์นี้้�ได้้
“สมมติิ ว่่าเราพาเด็็ กทำำ �โครงการทำำ �สบู่่� มัั นทำำ �ครั้้�งเดีียวแล้้วก็็จบ มัันไม่่มีีความ
ใส่่ใจ ไม่่มีคี วามรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของ มัันไม่่มีคี วามรู้้�สึึกว่่านี่่�เป็็นกิิจการของฉััน เราจึึงคิิดว่่า
ทำำ �ยัังไงก็็ ได้้ ให้้เด็็ กได้้ ดููทุุกวัั น ทำำ �ทุุกวัั นสััมผัั สด้้ วยตัั วเองทุุกวัั น มัั นก็็ จะเพิ่่�มทัั กษะ
ของเขา เราตััดสิินใจนำำ�เงิินอุุดหนุุนจาก กสศ. ของเทอมสองปีี 2561 และเทอมหนึ่่�ง
ปีี 2562 ซื้�อ้ อุุปกรณ์์ทำำ�แปลงผัักไฮโดรโปนิิกส์์ จ้้างวิิทยากรมาสอนให้้เด็็กของเรา แรกๆ
เราต้้องบัังคัับ แต่่ก็็ต้้องเข้้าใจเช่่นกัันว่่าเด็็กไม่่ได้้ชอบทุุกคนเขาก็็มีีตััวตนของเขา เรา
บัังคัับเขาไม่่ได้้ทุกุ คน พออบรมเสร็็จ เราก็็ขออาสาสมััครจััดเวรวัันจัันทร์์ถึึงศุุกร์์ มีีครููมา
ช่่วยรัับผิิดชอบ 5 คน คนละวัันเพื่่�อพาเด็็กลงแปลง เดืือนแรกต้้องพาลงทุุกวััน แรกๆ เขา
ก็็เหมืือนแค่่ทำำ�ตามคำำ�สั่่ง� ของเรา แต่่เราก็็ชวนเด็็กดููผััก ชี้้ช� วนว่่าเก็็บแมลงออกสิิ ถอน
หญ้้าออกสิิ ร้้องเพลงให้้ผัักฟัังสิิ สอนไปด้้วย ให้้เขาทำำ�ไปด้้วย พอหลัังๆ มาเด็็กก็็จะมีี
ความสุุขที่่�ได้้ไปแปลงผััก เริ่่ม� สนใจ เริ่่ม� มีีคำำ�ถาม เช่่น ครููคะทำำ�ไมผัักมัันมีีรูู ต้้องใส่่ปุ๋๋ย� ยัังไง
ครููคะปุ๋๋�ยจะหมดแล้้วนะคะ พอเห็็นหญ้้าขึ้้�นก็็ถอนโดยไม่่ต้้องบอก ฯลฯ เราก็็รู้้�สึึกดีีใจ
แสดงว่่าเราก็็ประสบความสำำ�เร็็จในระดัับหนึ่่�ง และเราว่่าสิ่่ง� เหล่่านี้้�คืือความคิิดเจ้้าของ
ธุุรกิิจ นี่่�คืือแปลงผัักของฉััน เพราะเขาได้้ดููทุกุ วััน”

เรียนรู้จากก้าวเล็กๆ
การพาเด็็กวิ่่�งของครููมิ้้�งไม่่ใช่่การบัังคัับจัับขาให้้เด็็กสาวเท้้าออกไป แต่่คืือการ
ปล่่อยให้้เด็็กได้้สัังเกตและเรีียนรู้้�จากทุุกก้้าวเล็็กๆ ของตััวเอง
“พอได้้ผลผลิิตรอบแรก เราก็็ให้้เด็็กขายเอง เริ่่ม� ตั้้�งแต่่แช่่ผััก มััดปากถุุงต้้องมััดยัังไง
ถ้้ามััดไม่่พองผัักจะช้ำำ� เขาก็็ต้้องเรีียนรู้้�วิิธีีการ ทำำ�กัันแบบลองผิิดลองถููก รอบแรก
ผัักมัันช้ำำ�นะ ผัักมัันขม แต่่แทนที่่�ครููจะเป็็นคนทำำ�ข้้อมููล เราก็็ให้้เด็็กเป็็นคนหาข้้อมููล
ว่่าทำำ�ไมผัักถึึงขม นั่่�นคืือเราเรีียนรู้้�แบบ BBL (Brain-based Learning: การเรีียนรู้้�
ตามหลัักพััฒนาสมอง) เรีียนรู้้�จากปััญหาให้้เด็็กแก้้ปััญหา ถ้้าเป็็นแปลงผัักของเธอ
เธอจะทำำ�ยัังไง เด็็กก็็จะหาวิิธีี แล้้วเราก็็จะให้้เด็็กไปถามฟีีดแบ็็กจากลููกค้้าว่่าผัักขมไหม
จะมีีการทำำ�ตารางไว้้ว่่าผลผลิิตเป็็นยัังไงบ้้าง ทำำ�รีเี สิิร์์ช แล้้วเราก็็เอามาปรัับปรุุ ง
เด็็กก็็จะได้้เรีียนรู้้�ตรงนั้้�นด้้วยว่่าผัักขม ผัักช้ำำ� เราจะแก้้ปััญหายัังไง เป็็นรายละเอีียด
เล็็กๆ น้้อยๆ ที่่� ถ้้าไม่่ลงมืือก็็จะไม่่รู้้�”

่
วิงหลายขา
ไปคนเดีียวไปได้้ไว ไปด้้วยกัันไปได้้ไกล คงเป็็นคำำ�กล่่าวที่่�ไม่่ผิดนั
ิ กั และในเมื่่�อ
เป้้าหมายการวิ่่ง� นี้้�ไม่่ใช่่การวิ่่ง� แข่่งกัันว่่าใครจะเข้้าเส้้นชััยไวที่่�สุดุ แต่่คืือการพาเด็็กๆ
วิ่่ง� ไปด้้วยกัันเพื่่�อหนีีให้้ไกลจากความยากจนมากที่่�สุดุ ครููมิ้้ง� คงไม่่สามารถพาเด็็กวิ่่ง�
มาได้้ไกลเท่่าปััจจุุบันั หากขาดความร่่วมมืือและความช่่วยเหลืือจากหลายๆ ฝ่่าย
“เริ่่ม� ตั้้�งแต่่การเพาะเมล็็ดจะมีีครููวิิทยาศาสตร์์พาเด็็กเพาะเมล็็ดก่่อนลงแปลง รวมทั้้�ง
ดููเรื่่�องสารเคมีีด้้วย พอถึึงเวลาก็็ให้้ครููเกษตร รวมทั้้�งเราและครููอีีกสองคนที่่�ช่ว่ ยดููแล
ระบบคัั ด กรองของโรงเรีีย น เตรีีย มแปลงไว้้ พาเด็็ ก ล้้ า ง ขัั ด รางสำำ � หรัั บ ลงผัั ก
มีี ค รููคหกรรมช่่ว ยดููเรื่่�อ งแปรรููปอาหารสอนเด็็ ก ปั่่� นน้ำำ� สลัั ด สอนเด็็ ก ห่่ อ สลัั ด โรล
ซึ่่ง� ครููทุุกคนเขาก็็ยิินดีีที่่�จะช่่วย ด้้วยจิิตใจที่่�ดีีของความเป็็นครูู เมื่่�อเห็็นว่่าเด็็กมีีปัญ
ั หา
และเด็็กเขาตั้้�งใจ ตรงนี้้�มันั ก็็เลยเกิิดเป็็นความสััมพัันธ์์พี่่น้� อ้ งในองค์์กร และความสััมพัันธ์์
ระหว่่างครููและนัักเรีียนที่่� มัันแน่่นแฟ้้นมากยิ่่�งขึ้้�น ดีียิ่่�งขึ้้�น เรามองว่่ามัันเป็็นสิ่่�งที่่� ดีี
ถ้้าโรงเรีียนไหนได้้ทำำ� มัันจะเกิิดแบบนี้้�ขึ้้�นมา คืือนอกจากเรื่่�องทัักษะที่่� เด็็กได้้รัับ
ยัั ง ได้้ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ อัั น ดีี แ บบนี้้� ขึ้้� น มา”

่
อุ ปสรรคของการวิง
ไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่ายที่่�จะทำำ�โครงการให้้สำำ�เร็็จในพริิบตา แต่่ครููมิ้้ง� เชื่่อว่
� า่ ปััญหาและอุุปสรรค
คืือโอกาสอย่่างดีีในการสอนให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
“ถามว่่าการทำำ�โครงการมีีปัญ
ั หาไหม มัันก็็มีสำี �ำ หรัับคนที่่�ไม่่เคยทำำ�เลย เพราะเด็็กก็็
ไม่่เคยทำำ� ครููก็็ไม่่เคยปลููกผััก วิิทยากรเขาก็็สอนแค่่ครั้้ง� แรก แต่่เราก็็ใช้้เทคโนโลยีีใน
การสืืบหาความรู้้� เด็็กเขาก็็ดููยููทููบมาเสนอเราว่่า ครููคะทำำ�อย่่างนี้้�ๆ เราช่่วยกัันแก้้ปัญ
ั หา
แทนที่่�จะบอกว่่าครููเป็็นคนจััดการ ในเมื่่�อเราสร้้างให้้เด็็กเขารัักและหวงแหนกิิจการของ
เขา เมื่่�อเจอปััญหาเขาจะเรีียนรู้้�วิิธีแี ก้้ปัญ
ั หา หาคำำ�ตอบ โดยที่่�เราไม่่ต้้องคอยบอกว่่า
เธอแก้้สิิ เราให้้เด็็กมีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรม ให้้เด็็กได้้แสดงความคิิดเห็็น เราเป็็นแค่่ผู้้�ช่ว่ ย
เพราะนี่่�คืือกิิจการของเขา เขาจะต้้องเสนอ แล้้วเราก็็ทำำ�ตาม”

ก้าวต่อไป
แท้้จริิงแล้้วโครงการปลููกผัักไฮโดรโปนิิกส์์เป็็นเพีียงก้้าวๆ หนึ่่ง� ของก้้าวที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่กว่่า
ที่่�ครููมิ้้ง� ตั้้�งใจจะพาเด็็กต่่อยอดออกไปให้้ไกลขึ้้�นและยั่่�งยืืน
“สิ่่� ง ที่่� เ ราอยากจะทำำ �ต่่ อ คืื อ อยากให้้ มัั น เป็็ น สมาร์์ ต ฟาร์์ ม (Smart Farm)
เพราะที่่�เราทำำ�ตอนนี้้�มัันเป็็นแบบ Manual ที่่�เราต้้องมาดููแลทุุกวััน แต่่การทำำ�เกษตร
มัันไม่่ใช่่แค่่นี้้� มัันสามารถต่่อยอดไปใช้้เป็็นเทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยทำำ �ให้้การทำำ �งาน
สนุุกมากขึ้้�น เราสามารถควบคุุมผ่่านมืือถืือได้้ โครงการในหนึ่่�งปีีที่่� ผ่่านมา ตรงนี้้�
เหมืื อ นเป็็ น การวางฐานก่่ อ นที่่� จ ะพัั ฒ นาต่่ อ ไป เพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก มีี ทัั ก ษะพื้้� น ฐานก่่ อ น
เราอยากให้้ เ ด็็ ก บางคนที่่� เ ขาอาจไม่่ ไ ด้้ จ บมหาวิิ ท ยาลัั ย เขาอาจจะไม่่ได้้เรีียนต่่อ
แต่่ถ้า้ เขามาทำำ�โครงการนี้้�ทุกุ วัันๆ แล้้วเขาเกิิดไอเดีียขึ้้�นมาเขาสามารถนำำ�ไปทำำ�ต่อ่ ได้้จริิง
นอกจากนี้้�แล้้วก็็กำำ�ลัังจะมองธุุรกิิจใหม่่สำำ�หรัับเด็็กที่่� ไม่่ได้้สนใจเกษตร เขาอาจจะ
สนใจอย่่ า งอื่่� น อยากทำำ � อย่่ า งอื่่� น ที่่� มัั น เหมาะกัั บ เขาตามที่่� เ ขาสนใจ เพราะเด็็ ก
หลายคนก็็สนใจคนละอย่่าง เราอยากให้้เขาได้้มีีจิิตสำำ�นึึกว่่า นี่่�คืือกิิจการของฉััน
ฉัันทำำ�มาทุุกอย่่าง เขาสามารถพููดได้้”

เส้นชัยที่แท้จริง
การวิ่่ง� เพื่่�อเข้้าเส้้นชััยที่่�จะหลุุดพ้้นจากความยากจนอาจเป็็นเช่่นการวิ่่ง� มาราธอน
ที่่�มีรี ะยะทางยาวไกลและพวกเขาจะยัังต้้องไปต่่อบนสนามชีีวิิตเส้้นนี้้� แต่่เส้้นชััย
ของครููมิ้้ง� ในฐานะครููผู้ทุ่่�ม
้� เทฝึึกฝนการวิ่่ง� ให้้เด็็กๆ คืือการได้้เห็็นเด็็กๆ มีีความสุุข
“ความสำำ�เร็็จของเราคืือความสุุขที่่�เด็็กได้้รับั เรามองเห็็นพััฒนาการจากวัันแรกจนวัันนี้้�
ที่่�เขาได้้ทำำ� เขามีีความรััก เขามีีทัักษะ แล้้วก็็มีคี วามใส่่ใจเรามองว่่าเรื่่�องนี้้�มัันจะติิดตััว
เขาไปตลอด นั่่�นแหละคืือความสำำ�เร็็จของเราแล้้ว
อย่่างปีีใหม่่ เราให้้เงิินเขาจากผลผลิิตที่่�ได้้จากโครงการเป็็นเงิินร้้อยกว่่าบาท แต่่ลอง
นึึกถึึงเด็็กที่่�ยากจนการที่่�จะซื้�อ้ ของขวััญมาจัับฉลากกัับเพื่่�อนๆการที่่�ได้้เงิินจากน้ำำ�พักั น้ำำ�
แรงของตััวเองไปเที่่�ยวปีีใหม่่ ซื้�อ้ กิินอะไรของเขา เขาดีีใจว่่าตรงนี้้�เป็็นเงิินที่่�เขาหามาได้้
‘มีีเงิินซื้�อ้ ของขวััญจัับสลากกัับเพื่่�อนแล้้ว!’ สำำ�หรัับเรามัันเป็็นคำำ�พููดที่่�น่่ารัักนะ มัันรู้้�สึึก
อิ่่�มใจว่่าเขาหาเงิินมาได้้ เขาเอาเงิินนั้้�นมาซื้�อ้ ของขวััญวัันจัับสลากกัับเพื่่�อนได้้
เราเชื่่�อว่่ามัันคืือการมอบจากต่่อหนึ่่�งไปอีีกต่่อหนึ่่�ง แล้้วเชื่่�อว่่าในอนาคตเด็็กที่่�ได้้เรีียนรู้้�
สิ่่ง� เหล่่านี้้� เขาก็็จะมอบสิ่่ง� ที่่�ดีีต่่อไปให้้คนอื่่�นเหมืือนกััน เพราะเขาคืืออนาคตที่่�จะพััฒนา
ประเทศต่่อไปเชื่่�อว่่าเราหยิิบยื่่�นสิ่่ง� ดีีๆ ให้้เขา เขาก็็จะหยิิบยื่่�นสิ่่ง� ดีีๆ ให้้กัับคนอื่่�นๆ ด้้วย
มัันอาจจะเกิิดช้้า แต่่อย่่างน้้อยมัันก็็เกิิด มัันใช้้เวลา แต่่อย่่างน้้อยมัันก็็เกิิดแล้้ว”

วิธีคิดแบบครูมิ้ง

ปลูกความใส่ใจ

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

การทำำ�ให้้เด็็กเกิิดความรู้้�สึึกใส่่ใจต่่อสิ่่�ง
ที่่� กำ�ลั
ำ ั ง ทำำ� เป็็ น หัั ว ใจสำำ�คัั ญ ของความ
สำำ� เร็็จ โดยความใส่่ ใ จนี้้� เ กิิ ดจ ากการ
ให้้เด็็ ก ได้้สัั มผัั ส ได้้เรีีย นรู้้�อยู่่�ทุุ ก วัั น ๆ
จนเกิิ ดเป็็นความรู้้�สึึกว่่า นี่่�คืือสิ่่�งที่่� ฉััน
อยากจะพััฒนาให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น

เมื่่�อสร้้างความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของให้้แก่่
เด็็กแล้้ว นั่่�นหมายความว่่าจะต้้องปล่่อย
ให้้เด็็ ก ได้้เรีีย นรู้้�จ ากทุุ ก ระบวนการ
ทำำ�ความเข้้าใจในรายละเอีียดเล็็กๆ น้้อยๆ
และปล่่ อ ยให้้เด็็ ก ได้้เผชิิญ อุุ ป สรรค
ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยมีีครููเป็็นเพีียงผู้ช่้� ว่ ย คอย
รัับฟัังและร่่วมทดลองตามวิิธีีการและ
ข้้อเสนอแนะของเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กมีีทักั ษะ
อาชีีพ ทัักษะการทำำ�งานและวิิธีคิี ดติ
ิ ดตั
ิ วั
ไปใช้้ในอนาคต

“ทำำ � ให้้ เ ด็็ ก ได้้ ดููทุุ ก วัั น สัั ม ผัั ส ด้้ ว ยตัั ว เอง
ทุุกวัั น มัั นก็็ จะเพิ่่� มทัั กษะของเขา”

Facebook Page

โครงการปลููกผััก
ไฮโดรโปนิิ กส์์

Lesson
Learned

Update

Case Study

Interview

เรีียนอย่่างครูู

The beautiful thing
about learning
is nobody can take it
away from you

สิ่่� ง สวยงามของการเรีี ย นรู้้�
คืือไม่่มีีใครสามารถขโมยมััน
ไปจากคุุณได้้
- B.B. King นัักแต่่งเพลง
นัักกีีตาร์์ชาวอเมริิกััน

”

แนะนำำ�สื่� อ่ น่่าสนใจและแหล่่งความรู้้เ� พิ่่�มเติิมสำำ�หรัับครูู เสริิมแนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนการสอน และกระตุ้้�นแรงบัันดาลใจให้้ครููนำำ�ไปต่่อยอด เพื่่�อการ
สร้้างทัักษะชีีวิิตให้้กัับนัักเรีียน

”

ทักษะแห่งอนาคตใหม่:
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
James Bellanca and Ron Brandt บรรณาธิการ
วรพจน์ วงศ์กิจรุง่ เรือง และอธิป จิตตฤกษ์ แปล
สำ�นักพิมพ์ bookscape

หนัังสืือรวมบทความที่่� จะตอบคำำ�ถามพื้้� นฐานสำำ�คััญเกี่่� ยว
กัับทัักษะแห่่งอนาคต ศตวรรษที่่� 21 เสนอแนวทางและ
แสดงทััศนะในประเด็็นต่่างๆ ตั้้�งแต่่แนวทางความหมาย
สภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะกัับการเรีียนรู้้� วิิธีกี ารที่่�ครููจะรัับมืือ
กัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี การเตรีียมนัักเรีียนให้้
พร้้อมสำำ�หรัับอนาคต หนัังสืือเล่่มนี้้�อาจจะไม่่ใช่่บทสรุุป
ทั้้�งหมดของการศึึกษาในอนาคต แต่่เป็็นก้้าวสำำ�คััญที่่� จะ
ช่่วยให้้เห็็นภาพการเปลี่่�ยนแปลงมากยิ่่ง� ขึ้้�น

Dead Poets Society
ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝั น (1989)

จอห์์น คีีตติ้้�ง ครููสอนวิิชาภาษาอัังกฤษผู้คิ้� ิดนอกกรอบ กล้้าจะเปลี่่�ยนห้้องเรีียน
เดิิมๆอัันน่่าเบื่่�อหน่่ายสำำ�หรัับเด็็กๆให้้กลายเป็็นห้้องเรีียนแห่่งความปรารถนาเขาสร้้าง
แรงบัันดาลใจ และปลุุกไฟฝัันให้้กัับเหล่่านัักเรีียนด้้วยวรรณกรรมและบทกวีี
หนัังเรื่่�องนี้้�จะทำำ�ให้้เห็็นว่่าคนเป็็นครููสามารถเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตลููกศิิษย์์ของเขา
ได้้มากกว่่าการมอบความรู้้� แต่่คืือการมอบมุุมมองและแนวคิิดในชีีวิิตให้้แก่่
พวกเขาด้้วย

ครูปล่อยแสง

พ็็อดแคสต์์เล่่าเรื่่�องครููตัวั เล็็กที่่�มีแี รงบัันดาลใจใหญ่่ชวนให้้คุุณครููทั่่ว� ไทยลุุกขึ้้�นมา
สร้้างการเปลี่่� ยนแปลง ด้้วยความเชื่่�อที่่�ว่่าแสงสว่่างในตััวครููจะส่่องประกาย
นำำ�ทางวงการการศึึกษา ส่่งต่่อกำำ�ลัังใจให้้กัันทุุกวัันอาทิิตย์์เป็็นการชาร์์จพลััง
ก่่อนไปโรงเรีียนอีีกครั้้�งในวัันจัันทร์์

Inskru (อินสครู)
www.inskru.com

คลัังแสงออนไลน์์ของคนเป็็นครูู ผู้เ้� ชื่่�อว่า่ ห้้องเรีียนสร้้างสรรค์์สร้้างได้้ รวบรวม
ไอเดีียการสอนหลากหลายรููปแบบจากครููทั่่�วประเทศให้้กลายเป็็นแหล่่งแรง
บัันดาลใจสำำ�หรัับครูู สามารถค้้นหาไอเดีียนอกกรอบ เพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดและ
ปรัับใช้้ในห้้องเรีียน รวมทั้้�งคิิดสร้้างสรรค์์โครงการเพื่่�อพัฒ
ั นานัักเรีียนของตััวเอง
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แหล่งข้อมูล

เพื่อใช้งานระบบคัดกรอง
โรงเรียนสัดกัด สพฐ.
เว็็บไซต์์

แอปพลิเคชัน
Facebook

สังกัด สพฐ.
ปั จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนสัดกัด อปท.
เว็็บไซต์์

Facebook

โรงเรียนสัดกัด ตชด.
เว็็บไซต์์

Facebook

สำ�นักบริหารเงินอุดหนุนเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

สังกัด อปท. และ ตชด.
คัดกรองทุนเสมอภาค

