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ค�าน�า

 หนังสือ เรื่องเล่ำ...จำกพื้นที่ จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอเสน่ห์ที่ได้จำกกำรลงพื้นที่
ภำคสนำมประกอบกำรสงัเครำะห์เอกสำรงำนวิจัย ทัง้สิน้ 16 จงัหวดั ภำยใต้ “โครงกำร
กำรสงัเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำรเรยีนรูช้มุชนโดยใช้กำรวจิยัเป็นฐำนเพือ่กำรขบัเคลือ่น
นโยบำยกำรศกึษำจำกล่ำงสู่บน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจำกส�ำนกังำนกองทุนสนับสนนุ
กำรวิจยั (สกว.) ฝ่ำยวิจัยเพือ่ท้องถิน่และฝ่ำยชมุชนและสังคม ซ่ึงสงัเครำะห์ในประเดน็
ด้ำนกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นท่ีปรำกฏผลกำรเปล่ียนแปลงปฏิรูปดีข้ึนใน
แทบทุกด้ำน อันเนื่องจำกกำรวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็นวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงเลือกท่ีมี
บทบำทส�ำคัญยิ่งต่อกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 สำระส�ำคัญในหนังสือเล่มนี้ขอน�ำเสนอมุมมองของทีมสังเครำะห์ ฯ ค้นพบ
ผ่ำนบทควำม วำทกรรม และเรือ่งเล่ำทีซ่่อนอยู่ภำยใต้วำทกรรมจำกกำรลงพ้ืนทีภ่ำคสนำม
ทีส่ะท้อนให้เหน็พลังของงำนวจิยัเพือ่ท้องถิน่ในกำรมส่ีวนช่วยขบัเคล่ือนและเปล่ียนแปลง
ชุมชนและสังคม สร้ำงพลังให้กับคนท�ำงำนในพื้นที่ และเสริมสร้ำงมุมมองกำรจัดกำร
ศึกษำที่มีพื้นฐำนมำจำกงำนวิจัยเพื่อชุมชน

 ควำมส�ำเร็จของหนังสือเล่นนี้ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ศูนย์
ประสำนงำนเครือข่ำยทั้ง 16 จังหวัด นักวิจัยวิชำกำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้บริหำรและ
คร ูเดก็และเยำวชน ทีด่�ำเนนิโครงกำรวจิยัในแต่ละพืน้ท่ี เสยีสละ ทุม่เททัง้แรงกำย แรงใจ
พลงัควำมคดิ เพือ่สร้ำงกำรเปลีย่นแปลงให้แก่ท้องถ่ิน เกดินวัตกรรมชุมชน น�ำมำสูชุ่มชน
ที่ยั่งยืน ตลอดจนสกว. องค์กรที่เห็นควำมส�ำคัญของกำรใช้วิจัยเพื่อท้องถิ่น ท�ำหน้ำที่
เป็นแหล่งทนุส�ำคัญ ตลอดจนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรส่งต่อข้อมลูจำกล่ำงสูบ่น น�ำไปสู่
กำรเปลีย่นแปลงเชงินโยบำยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ท้ังนีป้ระโยชน์สงูสดุ
ของหนังสือเล่มนี้ จะเกิดไม่ได้เลยถ้ำขำดผู้อ่ำน และผู้น�ำไปใช้ปฏิบัติจริง
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      ตุลำคม 2560
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ปรัชญาการวิจัยเพื่อท้องถิ่น



“วาทกรรมจากพื้นที่”
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 ค�ำกล่ำวนีฟั้งดแูล้วเป็นควำมจรงิทีท่กุ ๆ คนได้ยนิอยูเ่ป็นประจ�ำ ซ่ึงเป็นสิง่ทีถ่กู
ทีค่วรในแง่มมุหนึง่ทีว่่ำ อะไร ทีท่�ำแล้วเกดิประโยชน์ ท�ำแล้วได้ผลดี ไม่เดือดร้อนใคร
และไม่เป็นปัญหำต่อส่วนรวม กน่็ำจะเป็นสิง่ทีค่วรปฏิบติัต่อไป หำกแต่วลีนีไ้ด้ถูก
หยบิยกมำใช้ในอีกแง่มมุหนึง่ทีส่ำมำรถกระตุกควำมคดิของคนในสงัคม ในชมุชนได้
ไม่มำกกน้็อย “ท�ำแล้วดกีท็�ำต่อไป” มำจำกควำมในใจส่วนหนึง่ของครรูะเบยีบ คงฉำง
โรงเรียนไทรงำม จงัหวดัตรงั ซึง่เป็นโรงเรยีนเลก็ ๆ ทีใ่ช้งำนวจัิยไปบรูณำกำรร่วมกนั
กบัหลกัสูตรท้องถิน่เพือ่ท�ำให้ผูเ้รยีนได้มโีอกำสในกำรเรยีนรูแ้ละเกบ็เกีย่วประสบกำรณ์
จำกกำรได้ลงมือท�ำจริง ได้ตั้งค�ำถำมและหำค�ำตอบในสิ่งที่ตนเองอยำกรู้ ถึงแม้
ปลำยทำงจะเป็นกำรได้รับค�ำตอบของสิ่งที่สงสัย อำจดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ หำกแต่
กระบวนกำรระหว่ำงทำงของกำรตั้งข้อสงสัยไปจนกระทั่งได้รับค�ำตอบนั้น ท�ำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะท�ำงำนร่วมกัน หำข้อมูลต่ำง ๆ พบปะพูดคุยกับชำวบ้ำนและ
ปรำชญ์ในชมุชน โรงเรียนนีเ้ลอืกหวัข้อ นำข้ำว มำเพ่ือให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูก้ระบวนกำร
ดังกล่ำว โดยเด็ก ๆ ในแต่ละชั้นปีจะได้มีโอกำสมีส่วนร่วมในโครงกำรกำรท�ำนำ 
ซึง่แต่ละชัน้ปีจะมหีน้ำทีท่ีแ่ตกต่ำงกนัไปในกระบวนกำรท�ำนำ วธิกีำรนี ้ท�ำให้ผูเ้รยีน

ท�าแล้วดีก็ท�าต่อไป
กีรติ คุวสานนท์
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และคนในชมุชน ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเรือ่งของข้ำว ต้ังแต่กำรเตรียมต้นกล้ำ ด�ำนำ
ศัตรพูชืของข้ำว กำรเกบ็เกีย่ว รวมถึงวฒันธรรมของท้องถ่ินตนเอง นอกเหนอืจำก
กำรเรยีนรูใ้นเรือ่งกระบวนกำรคดิและวจิยั โครงกำรของโรงเรยีนนีป้ระสบควำมส�ำเร็จ
เป็นอย่ำงมำก คุณภำพผู้เรียนปรำกฏชัด ผู้เรียนกล้ำแสดงออก คิดวิเครำะห์ได้ดี 
มีคุณธรรม ผู้เรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข ปู่ ย่ำ ตำ ยำยในชุมชนมีควำมใกล้ชิดกับ
เด็ก ๆ ในชุมชน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้พัฒนำกำรคิดกำรวิจัยโดยใช้บริบทที่อยู่ในชุมชน
ของตนเอง เป็นต้นแบบของโรงเรียนชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เด็กพัฒนำอย่ำง
เต็มที่ โรงเรียนสำมำรถตอบโจทย์ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กได้ทุกด้ำน 

 โครงกำรนี้ของโรงเรียน
ไทรงำมประสบควำมส�ำเร็จ จึง
ท�ำให้เกิดค�ำถำมขึ้นว่ำ โครงกำร
ลักษณะนี้ดี เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่ำง
รอบด้ำน แต่เพรำะเหตใุดโรงเรยีน
ในละแวกน้ันจึงไม่ริเริ่มโครงกำร
ลักษณะนี้บ้ำง ค�ำตอบที่ได้ก็คือ 
“ไม่เอำหรอก กว่ำจะท�ำได้แบบนี้ต้องมีกระบวนกำรเยอะแยะมำกมำย” “วุ่นวำย 
ต้องเตรยีมกำรเยอะ” จะได้ควำมร่วมมอืจำกบคุลำกรในโรงเรยีนหรือไม่” “ท�ำแล้ว
เหนื่อย” “โรงเรียนไทรงำมท�ำแล้วก็ดีแล้ว...ก็ให้โรงเรียนไทรงำมท�ำไป” ค�ำพูด
เหล่ำนีอ้ำจดเูป็นค�ำพดูท่ัว ๆ ไป แต่หำกถอยออกมำมองในภำพกว้ำงของอำชพีครู
ทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ เพือ่พฒันำผูเ้รียน
เป็นค�ำพูดที่น่ำตกใจว่ำ หำกครูรักที่จะท�ำงำนอย่ำงสบำยอยู่ใน comfort zone 
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสภำวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ควบคู่ไปกับควำมเป็นชุมชน ไม่ยอมเหนื่อยหรือไม่ยอมล�ำบำกเพื่อเปลี่ยนแปลง
บำงอย่ำงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น แล้วเรำจะพัฒนำเยำวชนของเรำให้เติบโตขึ้นให้เป็นก�ำลัง
ในกำรพัฒนำสังคมและชำติของเรำได้อย่ำงไร  
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 “หลำย ๆ ครัง้พวกเรำกม็มีำม่ำเป็นเพือ่นรกัประทงัชวีติ” “เกบ็ผกับุง้หลงับ้ำน
มำต้มกบัมำม่ำ...กพ็ออ่ิมได้” เป็นค�ำพูดทีเ่มือ่ได้ยนิแล้วถึงกบัต้องตัง้สตแิล้วคดิตำม
พร้อมกับค�ำถำมแรกในสมองที่ดังขึ้นว่ำ นี่ได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่ำ กับถ้อยค�ำที่
กลั่นกรองผ่ำนควำมรู้สึกอัดอั้นของผู้พูด เมื่อสติมำค�ำถำมที่ตำมมำในใจคือ อะไร
ท�ำให้พวกเขำถึงต้องกินมำม่ำและเก็บผักบุ้งหลังบ้ำนเพื่อประทังชีวิต เป็นเวลำ
หลำยเดอืน เมีอ่ได้พดูคยุกันไประยะหนึง่จงึได้ควำมว่ำ นักวจิยัท้องถิน่ทีท่�ำงำนวจิยั
เพือ่ประโยชน์ของชมุชน ในบำงครัง้กลบัต้องก้มหน้ำก้มตำกนิมำม่ำประทงัควำมหวิ

 หัวใจของนักวจิยัท้องถ่ินอำจถูกหล่อเลีย้งด้วยควำมเจรญิก้ำวหน้ำของชมุชน
หรือกำรได้เห็นศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่ ถึงแม้ว่ำจะมีสิ่งที่
หล่อเลี้ยงจิตใจของนักวิจัยให้พองโตแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนักวิจัยยังมีควำม

มาม่ากับผักบุ้ง
กีรติ คุวสานนท์
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จ�ำเป็นต้องมเีงนิ เพ่ือท�ำให้ท้องอิม่และมกี�ำลงัในกำรขบัเคลือ่นงำนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ
นักวจัิยเล่ำว่ำกำรท�ำวจิยัมค่ีำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกำร นกัวจิยัเองกไ็ม่ได้มเีงนิมำกมำยนกั
หลำย ๆ ครั้งเงินที่ได้จำกแหล่งทุนมำช้ำ นักวิจัยก็ไม่มีทุนที่จะน�ำมำหมุนให้เกิด
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้ตำมท่ีวำงแผนไว้ ก็เป็นสำเหตุที่ท�ำให้งำนมีกำรสะดุดลงบ้ำง 
หรือบำงครั้งเป็นควำมล่ำช้ำของนักวิจัยเองท่ีส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรืองำนได้
ไม่ตรงเวลำจึงท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำทำงกำรเงนิ แต่บำงครัง้ กว่ำนกัวิจยัจะเขียนงำน
ออกมำให้พร้อมทีจ่ะส่งแหล่งทนุได้นัน้ จ�ำเป็นต้องใช้เวลำ เพือ่ให้เกดิกำรตกตะกอน
ของควำมคิดและปรับแต่งขีดเขียนเพื่อให้ตัวหนังสือเป็นส่ือกลำงส่งผ่ำนผลงำน
คุณภำพของพวกเขำไปสู่เจ้ำของทุน 

 ระบบและระเบยีบทำงกำรเงิน กำรเบิกจ่ำย ในมมุหนึง่อำจเป็นสิง่ท่ีท�ำให้เกดิ
ควำมรดักมุ ถกูต้อง ของกำรใช้จ่ำยต่ำง ๆ แต่ในอีกมมุหนึง่กำรยดึถือระเบยีบอย่ำง
เคร่งครัดโดยไม่มีควำมยืดหยุ่นหรือเหลือทำงออกไว้เลยอำจกลำยเป็นขวำกหนำม
ที่มำขวำงกั้นกำรท�ำงำนของนักวิจัยท้องถิ่นได้ “เหรียญมีสองด้ำนเสมอ” บำงครั้ง
กำรจ้องมองและยึดถือเหรียญเพียงด้ำนเดียวนั้นอำจท�ำให้เรำเสียโอกำสในกำรใช้
ประโยชน์ของเหรียญอกีด้ำนหนึง่ เพรำะไม่ว่ำจะมีหวัใจท่ีตัง้มัน่ในกำรท�ำประโยชน์
มำกเพียงใดก็ตำม สิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้คือ กองทัพเดินด้วยท้อง นักวิจัยจะสร้ำงสรรค์
ผลงำนออกมำให้ดไีด้ คณุภำพชวีติ ควำมเป็นอยูแ่ละต้นทนุในกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ในกำรวจิยัถอืเป็นหนึง่ในกญุแจส�ำคัญ ซ่ึง “มำม่ำและผักบุง้หลงับ้ำน” ไม่ใช่ค�ำตอบ
ของค�ำว่ำคุณภำพชีวิตที่ดีของนักวิจัยท้องถิ่นอย่ำงแน่นอน
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 กลุ่มชำติพนัธ์ุไทด�ำ ในพืน้ที ่อ�ำเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ประสบปัญหำ
พื้นฐำนเรื่องที่ดินท�ำกิน มีกำรต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ชำวไทด�ำยังสำมำรถด�ำรงชีวิต
ในพืน้ทีท่ีบ่รรพบรุษุอพยพมำจำกเวียดนำมเพ่ือเข้ำมำต้ังรกรำกในไทยเป็นระลอก ๆ
ต้ังแต่สมยัรชักำลที ่4 ได้ ค�ำถำมส�ำคญั คอื จะท�ำอย่ำงไรให้ชำวไทด�ำสำมำรถอธบิำย
ได้ว่ำภมูปัิญญำดัง้เดมิของไทด�ำสำมำรถช่วยดแูลรกัษำพืน้ทีป่่ำได้ กำรท�ำกำรเกษตร
ในพืน้ทีบ่นรำกฐำนภมูปัิญญำและวัฒนธรรมล้วนเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกบัธรรมชำติ
และวถีิชวีติประเพณขีองชำวไทด�ำ นัน้เป็นไปเพือ่ดแูลรกัษำสภำพธรรมชำตใิห้คงไว้
ซึง่ควำมอดุมสมบรูณ์ งำนวชิำกำรจงึเป็นค�ำตอบและเป็นทำงออกให้กับคนในพืน้ท่ี
โดยน�ำโครงการแนวทางสืบทอดภูมิปัญญาเพ่ือฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มคนไทด�าบ้าน
ไทรงามและบ้านทับชันสามัคคีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นโครงกำรงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้ำมำแก้ไขปัญหำ 

งานวิจัยเป็นอาวุธ ในการต่อรอง
และสร้างความชอบธรรม

พจนา อาภานุรักษ์
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 พ่ีเอีย้ง ภสัรา รูพ้นัธุ ์แกนน�ำกลุม่ยวุชนสร้ำงสรรค์ในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุำษฎร์ธำนี
ที่พัฒนำตนเองสู่กำรเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ได้เล่ำให้เรำฟังว่ำงำนวิจัยไม่ใช่แค่
งำนเชิงวชิำกำร แต่ “งานวจิยัเป็นอาวธุ ในการต่อรองและสร้างความชอบธรรม”
ให้กับคนในพื้นที่ เพรำะสำมำรถช่วยให้ชำวไทยด�ำมีกำรน�ำองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ต่ำง ๆ มำจัดกำรให้เป็นระบบและน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกระบวนกำร
ถ่ำยทอด สื่อสำร และสืบสำนให้กับเด็กและเยำชนรุ่นใหม่ มีกำรขยำยขอบเขต
องค์ควำมรูใ้ห้เข้ำไปอยูก่ระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำยในโรงเรยีนในรูปแบบ
ของหลกัสตูรไทด�ำจนเป็นทีย่อมรบัได้ว่ำ องค์ควำมรูแ้ละภมูปัิญญำของกลุม่ชำติพนัธุ์
ไทด�ำนั้นมีควำมเข้มแข็งและมีคุณค่ำมำกพอท่ีจะช่วยสร้ำงคนไทด�ำรุ่นใหม่ให้รู้
และเข้ำใจอัตลักษณ์และที่มำของตนเอง รวมถึงองค์ควำมรู้ของกลุ่มชำติพันธุ์ไทด�ำ
ยังช่วยสร้ำงควำมชอบธรรมให้คนในพื้นท่ีในฐำนะเจ้ำของพื้นที่ที่อยู่มำก่อนและมี
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมมำอย่ำงยำวนำน 
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 หน่ึงในธรรมเนียมปฏิบัติของกำรพัฒนำครู พัฒนำโรงเรียนหรือพัฒนำ
ชุมชนของประเทศไทยนั้น คือ กำรเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนหรือ
พื้นที่ชุมชนต้นแบบที่ประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำย
ของโรงเรยีนกำรจดักำร หลกัสตูรโรงเรยีน โครงกำรต่ำง ๆ ของชมุชนท่ีเป็นตวัอย่ำง
ที่ดี สิ่งเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่แห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ เพือ่น�ำสิง่ทีไ่ด้จำกกำรเยีย่มชมนัน้มำปรับใช้กบัโรงเรยีนหรอืบรบิทชมุชน
ของตัวเอง หำกกระบวนกำรเยีย่มชมและแลกเปลีย่นเรยีนรูน้ีจ้ะเกดิข้ึนจำกพืน้ฐำน
ของควำมกระหำยใคร่รู้ มำกกว่ำควำมกระหำยในกำรเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยว
ในพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนท่ีไปเยี่ยมชม กระบวนกำรเรียนรู้นี้ก็จะ
สำมำรถช่วยหนุนเสรมิและเตมิเตม็ศักยภำพเพือ่ท�ำให้โรงเรยีนและชมุชนมีกำรพฒันำ
ไปในทำงที่ดีขึ้น 

 

ผอ. Standy
กีรติ คุวสานนท์
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 ปัจจุบัน ส่วนมำกของกำรไปเยี่ยมชมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น
เป็นเสมอืนกจิกรรมทีจ่ดัให้มขีึน้เพือ่ท�ำให้หลำย ๆ ฝ่ำยได้ใช้งบประมำณในสัดส่วน
ของกำรพัฒนำบุคคลำกรของโรงเรียน แต่วัตถุประสงค์ที่ตำมมำจำกกำรเยี่ยมชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นคือกำรใช้เวลำและงบประมำณไปกับกำรเดินทำงและที่พัก
เสมือนไปพักร้อนตำกอำกำศ ในกำรลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูล โรงเรียนอนุบำลสตูล 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีควำมน่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรจัดกำร กำรน�ำวิจัยและ
โครงงำนเข้ำมำบรูณำกำรกบักำรเรียนกำรสอนของนกัเรียนในโรงเรียน ซ่ึงเป็นจดุที่
ท�ำให้หลำย ๆ พืน้ทีข่อควำมอนเุครำะห์ทำงโรงเรยีนเพ่ือขอเข้ำเยีย่มชมพูดคยุ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอนุบำลสตูล คิดดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ำชื่นชมและยินดี 
กบักำรสร้ำงพืน้ทีใ่นกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ี้จะน�ำไปสู่กำรพฒันำโรงเรียนในหลำย ๆ
พื้นที่ให้มีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น แต่อันที่จริงแล้ว หลำยครั้งที่
กำรเยี่ยมชมโรงเรียนไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว หำกเป็นเพียงแค่ฉำกละคร
ฉำกหนึ่งที่ท�ำให้บุคลำกรได้พักผ่อนจำกควำมเหน็ดเหนื่อยในกำรท�ำงำน 

 ผูบ้รหิำรโรงเรียนเล่ำว่ำโดยมำกกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนอนบุำลสตูล
จะมำเพียงเวลำสั้น ๆ ฉำบฉวย ก่อนที่จะต้องรีบไปเดินทำงต่อไปที่เกำะหลีเป๊ะ 
เพือ่เข้ำพกัทีโ่รงแรม จนบำงครัง้ทำงโรงเรยีนกร็ูส้กึว่ำทำงโรงเรียนยงัไม่ได้ให้ข้อมลู
ในเชิงลึกที่น่ำจะเป็นประโยชน์มำกนักในกำรน�ำกลับไปลองใช้หรือพัฒนำโรงเรียน
ของคณะผู้เยี่ยมชม หรือในบำงครั้งกำรมำเยี่ยมชม เป็นเพียงแค่กำรได้ชื่อว่ำได้มำ
เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบแล้วเพียงเท่ำนั้น เมื่อมีคณะเยี่ยมชมในลักษณะดังกล่ำว
ขอเข้ำเยีย่มชมโรงเรยีนมำกเข้ำจงึมคี�ำพดูสะท้อนให้ได้ยนิจำกโรงเรียนอนบุำลสตูล
ว่ำ “อนัทีจ่รงิ ผอ. ไม่ต้องอยูท่ีโ่รงเรยีนกไ็ด้ เวลามาเยีย่มชมก็ให้เจ้าหน้าทีพ่าดู
โรงเรียนและน�า Standy ของ ผอ. ไปไว้ที่หน้าโรงเรียนเพื่อรอยืนถ่ายรูปเป็น
หลกัฐานว่าได้มาทีโ่รงเรียนแล้วก็คงจะพอ” เพรำะถ้ำหำกต้องกำรจะเรยีนรูจ้ริง ๆ
อำจมีควำมจ�ำเป็นต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึง 2-3 วัน จึงจะเพียงพอ 
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 ไม่เพยีงแต่พืน้ท่ีในจังหวดัสตลูท่ีสะท้อนเรือ่งรำวของกำรเยีย่มชมโรงเรยีน
แบบฉำบฉวยพืน้ท่ีจังหวัดสมทุรสงครำมกมี็ลกัษณะของกำรเยีย่มชมพืน้ทีท่ีไ่ม่ต่ำงกนั
สกัเท่ำไหร่ คือขอมำเยีย่มชม ด้วยเวลำทีค่่อนข้ำงจ�ำกดัมำก จนชำวบ้ำนเจ้ำของพืน้ที่
เปรยีบเทยีบกำรมำเยีย่มชมพืน้ทีว่่ำ “เยีย่มชมพืน้ท่ีแบบ ลงมาดมพืน้ทีแ่ล้วกไ็ป”
ซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหำในกำรพูดคุย กำรได้เห็นหรือได้สัมผัสจำกประสบกำรณ์จริง
ยังไม่ทันได้เกิดขึ้นก็ขึ้นรถเดินทำงออกจำกพื้นที่เสียแล้ว 

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ “ลงมำดมแล้วก็ไป” ก็คงจะไม่ได้ต่ำงไปจำก
กำรเข้ำดูโรงเรียนตำมห้องเรียนเดินจำกหน้ำโรงเรียนไปถึงหลังโรงเรียนแล้วเดิน
ออกมำถ่ำยรปูกบั “ผอ. Standy” ซึง่เป็นเพยีงแค่กำรใช้กำรดงูำนเพือ่ให้ได้มำเยีย่มชม
สถำนที่ท่องเที่ยว และเป็นโอกำสในกำรใช้งบประมำณให้หมดไปกับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงและกำรเข้ำพักในสถำนที่ท่องเที่ยว หำกแต่ค�ำถำมที่หลงเหลือไว้คือ 
คณะเยีย่มชมได้อะไรจำกกำรลงพืน้ที ่? และได้กลบัไปพฒันำอะไรในพืน้ทีข่องตวัเอง ?
และส�ำคัญทีส่ดุคือ คุม้ค่ำกบักำรใช้งบประมำณ ใช้เวลำ ของคณะเย่ียมชมและเวลำ
ของเจ้ำของพื้นที่ที่ให้กำรต้อนรับหรือไม่ ?
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 บ้ำน วัด โรงเรียน เป็นท่ีให้กำรศึกษำและเชื่อมโยงควำมเป็นชุมชนใน
สงัคมไทยมำตัง้แต่สมยัก่อน แต่ในปัจจบุนัเรำปฏเิสธไม่ได้ว่ำหน้ำทีก่ำรจดักำรศึกษำ
ถูกโยกให้เป็นภำรกิจหลักของโรงเรียนอย่ำงเต็มรูปแบบ เมื่อกำรศึกษำเป็นปัจจัย
พืน้ฐำนในกำรพัฒนำคนสูส่งัคม รัฐจงึเข้ำมำจดักำรโครงสร้ำงเชงิระบบทัง้กำรบริหำร
จัดกำรและกำรวำงนโยบำยเพื่อวำงรำกฐำนกำรศึกษำของประเทศให้เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกัน โรงเรยีนของรฐัถกูผกูตดิอยูกั่บนโยบำยส่วนกลำงตำมกระดำษค�ำสัง่
ทีส่ัง่กำรลงมำตำมเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำต่ำง ๆ เน้นกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมควำมรูส้ำกล
และกำรสอบวัดประเมินผลเพื่อยกระดับมำตรฐำนของโรงเรียนตำมที่ส่วนกลำง
ก�ำหนด ในขณะเดียวกันชุมชนก็ถูกลดบทบำทเป็นเพียงแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
และมีบทบำทเจือจำงในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำลูกหลำนของคนในชุมชน

โรงเรียนให้ชุมชน
อ�านาจให้โรงเรียน
ครูให้เด็กคืน

สมพงษ์ จิตระดับ
พจนา อาภานุรักษ์
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 “คืนโรงเรียนให้ชุมชน คืนอ�านาจให้โรงเรียน คืนครูให้เด็ก” เป็นเสียง
สะท้อนของผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็กแห่งหนึ่งท่ีทีมสังเครำะห์
ได้ลงไปพูดคุยด้วย ผอ. ท่ำนนี้เล่ำให้เรำฟังว่ำ “โรงเรียนไม่มีอ�ำนำจในกำรคัดเลือก
ครูเข้ำมำสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของโรงเรียน อ�ำนำจเป็นของเขตพื้นท่ี 
กลำยเป็นคนจ้ำงไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้จ้ำง ชุมชนเองก็ถูกตัดขำดจำกโรงเรียน ไม่ได้
เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรเลอืกผูบ้ริหำรโรงเรียนทัง้ ๆ ทีเ่ป็นบคุคลส�ำคัญในกำรก�ำหนด
นโยบำยของโรงเรียนในกำรดูแลลูกหลำนของคนในชุมชน ผอ.โรงเรียนบำงคนก็
คอยไปเดินตำมรับใช้ ผอ.เขตฯ เพื่อให้ตัวเองจะย้ำยไปโรงเรียนใหญ่ ๆ ไม่เคยจะ
ได้อยู่ดแูลโรงเรียน ส่วนครูกต้็องสะสมชัว่โมงกำรอบรมตำมนโยบำยส่วนกลำง ท�ำงำน
โครงกำรต่ำง ๆ ซึง่มผีลต่อกำรเลือ่นต�ำแหน่งวิทยฐำนะ ไหนจะงำนธรุกำร ไหนจะ
งำนเอกสำรประกันคุณภำพมำกมำย กลำยเป็นว่ำครูไม่ได้ใช้เวลำอยู่กับเด็กอย่ำง
เตม็ท่ี เป็นวงจรกำรท�ำงำนทีแ่ต่ละคนมวัแต่สำละวนกบัเร่ืองไม่เป็นเรือ่ง และไม่ได้
พูดถึงเรื่องคุณภำพกำรศึกษำที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเลย” จำกเสียงสะท้อนของ ผอ. 
ท่ำนนี้ ก็ท�ำให้เรำเกิดกำรตั้งค�ำถำมที่ว่ำ ควรหรือไม่ที่กำรศึกษำของประเทศควร
เป็นไปในทศิทำงเช่นนี?้ ควรหรอืไม่ทีอ่�ำนำจกำรจดักำรศกึษำควรตกอยูภ่ำยใต้อ�ำนำจ
ของใครคนใดคนหนึง่ในกำรออกค�ำสัง่อย่ำงไม่มทีศิทำงและไม่ได้อยูบ่นฐำนกำรวจิยั
และมผีลกระทบลงมำสูผู่ป้ฏบัิตงิำน? ควรหรือไม่ทีก่ำรศกึษำจะถกูใช้เป็นเครือ่งมอื
ทำงกำรเมืองในกำรสร้ำงผลงำนทำงกำรเมืองโดยกำรเปล่ียนนโยบำยเป็นว่ำเล่น? 
แนวคิดเรื่องโรงเรียนนิติบุคคลท่ีมีอ�ำนำจอย่ำงแท้จริงจึงอำจจะต้องถูกหยิบมำ
พูดคุยกันให้ชัดเจนลงไปถึงขอบเขตอ�ำนำจและแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือท�ำให้เป็น
กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรศึกษำ และอำจจะถึงเวลำของชุมชนและโรงเรียนแล้ว
ในกำรร่วมมือกันเป็นเจ้ำของอ�ำนำจกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือดูแลลูกหลำนของคนใน
ชุมชนต่อไปในอนำคต
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 เดก็และเยำวชนในพืน้ทีถ่อืได้ว่ำเป็นกลุม่คนส�ำคญัท่ีจะท�ำหน้ำท่ีออกแบบ
สังคมและชุมชนต่อไปในอนำคต กำรเตรียมคนรุ่นต่อรุ่นอย่ำงมีอนำคต เริ่มจำก
กำรปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เหล่ำนี้รู้จักท้องถิ่นของตัวเองทั้งในด้ำนประวัติศำสตร์ 
ทุนสังคม ประเพณี วัฒนธรรม อำชีพ รวมถึง ควำมสัมพันธ์เชิงเครือญำติของ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรคิดต่อยอดบูรณำกำรศำสตร์
ท้องถ่ินกับโลกยคุใหม่เพือ่สร้ำงนวตักรรมในกำรพฒันำพ้ืนทีข่องตนเองให้มคุีณภำพ
ดยีิง่ขึน้ต่อไป ดังทีค่ณุชษินุวัฒน์ มณศีรขี�ำ ผูป้ระสำนงำนเครอืข่ำยงำนวจิยัเพือ่ท้องถิน่
จังหวัดสมุทรสงครำมซ่ึงเป็นแกนหลักในกำรขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพ
เด็กและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ “กำรท�ำ
โครงกำรด้ำนเด็กและเยำวชนนั้น ในช่วงแรกเรำต้องสร้ำงเขำ แต่ก็ต้องท�ำให้เขำ
กลับมำสร้ำงเรำด้วย” โดยกำรส่งเสริมให้เด็กรู้จักชุมชน คิดและพัฒนำกิจกรรม
ตำมควำมสนใจของตนเอง เปิดพื้นที่ให้เด็กสำมำรถตั้งค�ำถำม เรียนรู้ และมีตัวตน

ช่วงแรกเราสร้างเขา
แต่ต้องท�าให้เขากลับมาสร้างเรา
พจนา อาภานุรักษ์
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ในสังคม โดยได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใหญ่ในชุมชน ซึ่งกำรจะท�ำให้รักท้องถิ่นของ
ตนเองได้ ต้องเริ่มจำกมีกำรเปิดพ้ืนท่ีท่ีกว้ำงเพียงพอให้เขำได้ท�ำกิจกรรมตำม
ควำมถนัด โดยหน้ำที่ของผู้ใหญ่ในชุมชน คือ เปิดใจกว้ำง ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
คอยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษำ อ�ำนวยควำมสะดวก ชวนคิดชวนถอดบทเรียนว่ำ
กิจกรรมที่เด็ก ๆ ท�ำนั้นผลที่ได้คืออะไร เชื่อมโยงกับชุมชนสังคมอย่ำงไร และจะ
พัฒนำต่อไปอย่ำงไรได้บ้ำง จึงจะท�ำให้เด็ก ๆ เห็นภำพว่ำตัวเองนั้นยึดโยงกับชุมชน
อย่ำงไร และจะลงมือท�ำอะไรให้กบัชมุชนได้บ้ำง เพือ่ช่วยให้พืน้ทีช่มุชนเข้มแข็งยิง่ขึน้
เพื่อที่สุดท้ำยแล้วจะได้สืบทอดหน้ำที่ดูแลชุมชนแทนคนรุ่นก่อน และส่งต่อวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติเรื่องกำรดูแลและพัฒนำชุมชนให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

 เด็กและเยำวชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มกลับสู่ท้องถิ่นบ้ำนเกิดเมืองนอนมำก
ยิง่ขึน้หลงัจำกจบกำรศึกษำ โดยทัง้ในกลุม่เด็กอำชวีศึกษำและอดุมศกึษำเพือ่ประกอบ
อำชีพอสิระ พึง่ตนเอง ยดึโยงกบัวถิชีีวติดัง้เดมิแต่มกีำรประยกุต์ต่อยอดและพฒันำ
สินค้ำในรูปแบบของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ SMEs วิสำหกิจชุมชน เป็น Smart 
Farmer และอื่น ๆ กำรสร้ำงเขำให้มีรำกมีแก่นสำระของชุมชนแต่เยำว์วัยท�ำให้
เขำเป็นคนทีพ่ร้อมจะกลับมำดแูลชมุชนด้วยจติวญิญำณ (spiitual) มำกกว่ำละท้ิง
เพิกเฉยท้องถิ่นดังที่ผ่ำนมำ

“เรื่องเล่า...จากพื้นที่” 15



 เมื่อจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรหรือจัดตั้งองค์กรใด ๆ สิ่งหนึ่งที่
หลำยคนมกัจะประสบปัญหำเดยีวกนัในช่วงเริม่ต้น คอื ขำดงบประมำณ ซึง่บำงคร้ัง
เป็นปัญหำใหญ่ทีเ่ข้ำมำกดีขวำงควำมพยำยำมและควำมตัง้ใจจนในท้ำยท่ีสดุกต้็อง
พับโครงกำรไป แต่แตกต่ำงกับที่อ�ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่เกิดโครงกำร
วจิยัเพ่ือท้องถิน่ในประเดน็กำรค้นหำแนวทำงกำรจดัตัง้ศนูย์พฒันำเดก็เลก็ในพืน้ที่
6 ต�ำบลในอ�ำเภอหำงดง หลงัจำกมกีำรถ่ำยโอนกำรจดักำรศกึษำไปสูอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยมีจดุเริม่ต้นมำจำก ผูน้�ำท้องถ่ินต�ำบลบ้ำนแหวนทีเ่ดินเท้ำเข้ำมำที่
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ เพ่ือต้องกำรหำนกัวชิำกำรหรือผูม้คีวำมรู้ด้ำนกำรจดั
กำรศึกษำเป็นทีป่รกึษำมำช่วยจดัตัง้ศนูย์พัฒนำเดก็เลก็ กอปรกับ ผศ.เยีย่มลกัษณ์ 
อุดำกำร หัวหน้ำภำควิชำปฐมวัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ที่ต้องกำรท�ำวิจัย
เกีย่วกบักำรพฒันำนกัศกึษำปฐมวยัให้สำมำรถคดิค้นรปูแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เด็กปฐมวัยที่มีกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำท้องถ่ินได้ จึงเป็นกำรเดินทำงมำพบกัน

เงินไม่ใช่ปัญหา
ส�าหรับการจัดการเรียนรู้
พจนา อาภานุรักษ์
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ของคนทีม่แีรงขับในประเด็นเดยีวกัน โจทย์วจัิยจงึเริม่ต้นขึน้ อำจำรย์เยีย่มลักษณ์
เล่ำให้ฟังว่ำในช่วงแรกของกำรท�ำวิจัยมีปัญหำค่อนข้ำงมำก เพรำะกำรท�ำวิจัย
เพือ่ท้องถิน่จ�ำเป็นต้องมกีำรจดัเวทหีลำยครัง้ รวมถงึกำรพัฒนำศนูย์เด็กเล็กต้องมี
กำรจัดกำรในเรื่องโครงสร้ำงอำคำรซึ่งต้องใช้เงินจ�ำนวนมำก แต่ก็ฝ่ำฟันมำได้ด้วย
ควำมร่วมมือของคนในชมุชนทีย่อมให้มกีำรยมืเงนิกองทนุชมุชนมำสร้ำงศนูย์พฒันำ
เดก็เลก็ก่อน จึงท�ำให้เหน็ภำพทีช่ดัเจนทีว่่ำเงนิไม่ใช่ปัญหำส�ำหรบักำรจดักำรเรยีนรู้
เพรำะถ้ำสำมำรถท�ำให้คนในชุมชนเห็นควำมส�ำคญัของศนูย์พัฒนำเดก็เลก็ในฐำนะ
จดุเร่ิมต้นของกำรให้กำรศกึษำและดแูลลกูหลำนของคนในชมุชน ควำมร่วมมอืกจ็ะ
เกดิข้ึน สิง่ทีท่�ำคญัคอื คนท�ำงำนต้องแสดงให้เห็นว่ำมคีวำมตัง้ใจจรงิทีจ่ะพัฒนำงำน
ให้เกิดขึ้นอย่ำงมีคุณภำพ ท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องจริงจัง เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม

 ถือเป็นควำมท้ำทำยใหม่
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพรำะเมือ่ได้อ�ำนำจกำรจดักำรศกึษำ
มำอยู่ในมือแล้ว จะท�ำอย่ำงไรให้เกิด
กำรยอมรบัของคนในชุมชนในกำรจดั
กำรศึกษำที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชน ผู้ปกครอง และ
ตอบโจทย์กำรเรียนรู ้ของผู ้ เรียน
กำรจับมือท�ำงำนร่วมกันกับนักวิชำกำรให้พื้นที่จึงเป็นอีกทำงออกที่ดีอีกทำงหน่ึง
ที่สำมำรถดึงกำรมีส่วนร่วมจำกคนที่รู้ลึกในเชิงหลักกำรทฤษฎีมำท�ำให้เห็นผลใน
เชิงปฏิบัติ และเป็นกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงองค์ควำมรู้สำกลกับศำสตร์ภูมิปัญญำ
ของชุมชนที่มำประสำนงำนกันในพื้นที่ ถือเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
กำรสร้ำงรูปแบบควำมสัมพันธ์ใหม่ในกำรท�ำงำนร่วมกันในชุมชน 
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 นโยบำยส่วนกลำงด้ำนกำรศึกษำที่ส่ังกำรมำจำกที่ประชุมในกระทรวง
ศึกษำธิกำรจำกบนลงล่ำง มำสู่ส�ำนักงำนต้นสังกัดทำงกำรศึกษำในพื้นที่ ช่วยตอบ
โจทย์หรอืแก้ไขปัญหำโรงเรยีนมบีรบิททีห่ลำกหลำยในประเทศไทยได้ท้ังหมดหรอืไม่?
เป็นค�ำถำมทีค่นในระดบัผู้ปฏบิตังิำนในโรงเรียนมกัจะสงสยักนัอยูเ่สมอ และส่วนใหญ่
ได้รบับทเรยีนเชิงประจกัษ์จำกกำรท�ำงำนแบบวิง่ไล่ตำมค�ำสัง่และนโยบำยมำแล้วว่ำ
มักเป็นงำนแบบวูบวำบเป็นไฟไหม้ฟำง ท�ำเป็นช่วง ๆ ให้พอมีผ่ำนกำรประเมิน
สถำนศึกษำ โรงเรยีนต้องทุ่มเททรพัยำกรทัง้คร ูผูเ้รยีน งบประมำณ ท�ำงำนเอกสำร
จ�ำนวนมำกแบบตำมสัง่เพือ่ให้เป็นไปตำมนโยบำย โดยไม่เห็นผลแบบยัง่ยนืทีเ่กดิขึน้
กบัตวัผูเ้รยีน ซึง่เป็นภำพท่ีเรำเห็นกนัซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ แต่กม็กีลุม่คนท�ำงำนทีก่ล้ำจะ
ลกุขึน้เปล่ียนแปลงและสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิดข้ึน ดงัเช่น โรงเรยีน อบจ.บ้ำนจองค�ำ
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงได้ถ่ำยโอนเข้ำสูสั่งกดัองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัแม่ฮ่องสอน
แบบไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย

80:20
สมพงษ์ จิตระดับ
พจนา อาภานุรักษ์
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 ผอ. ณัฐจิตกำนต์ จันทร์โอพำส เล่ำให้ฟังว่ำหลักกำรท�ำงำนของโรงเรียน 
อบจ.บ้ำนจองค�ำ คือ ต้องยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยจัดกำร
เรยีนรูท้ีเ่น้นกำรสร้ำงลกูหลำนคนแม่ฮ่องสอนให้เป็นคนดี และเป็นคนแม่ฮ่องสอน
อย่ำงแท้จรงิโดยใช้หลกัสูตรท้องถิน่ “ไตศกึษำ” ทีเ่น้นกำรเรยีนรู้ภมูปัิญญำท้องถิน่
และสถำนกำรณ์ในท้องถิ่น เพรำะด้วยบริบทของคนแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็น
ชำวไทใหญ่ รวมถงึมีกลุม่ชำตพินัธุอ์ืน่ ๆ เช่น ไทยเขนิ ไทยลือ้ กะเหรีย่ง พม่ำ ล่ำหู่
ลซี ูจนีฮ่อ อำศัยอยูร่่วมกัน จงึมอีงค์ควำมรูภ้มูปัิญญำท้องถ่ินทีห่ลำกหลำยมำก ซึง่น่ี
เป็นจดุยนืทีโ่รงเรยีน อบจ.บ้ำนจองค�ำใช้ในกำรสร้ำงอตัลักษณ์ในกำรจัดกำรศกึษำ
ของโรงเรียนในสัดส่วน 80:20 คือ การให้ราคากับความเป็นอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 80 และให้ราคากับนโยบายส่วนกลาง 20 กล่ำวคอื โรงเรยีนไม่ได้ปฏเิสธ
นโยบำยส่วนกลำงแต่เน้นกำรบูรณำกำรให้เข้ำกับควำมเป็นตัวตนของโรงเรียน 
ด้วยมคีวำมเชือ่ม่ันว่ำกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมกบัผู้เรียนต้องผ่ำนกระบวนกำรคิด
และพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนกระบวนกำรวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ ไม่ใช่กำรจัดงำน event เพื่อล่ำรำงวัลหรือตอบสนองนโยบำย 
แต่ไม่ตอบสนองกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

 แม้นตัวเลข 80:20 จะไม่ใช่
สูตรตำยตัวแต่ก็แสดงควำมหนักแน่น 
เอำจรงิเอำจัง ค้นพบอตัลกัษณ์หลักสตูร
ที่เหมำะสมกับผู้เรียนได้ ผู้ปกครองจึง
นิยมส่งบุตรหลำนมำเรียนและจ�ำนวน
นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรฟัง
นโยบำยส่วนกลำงทีเ่ปล่ียนแปลงบ่อยครัง้
อำจจ�ำเป็นต้องคิดทบทวนและคิดนอกกรอบ และถำมตัวเองในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
อยู่บ่อย ๆ ว่ำได้ลองหำทำงที่เหมำะสมและลงตัวอย่ำงรู้เท่ำทันในวิถีปฏิบัติได้แล้ว
หรือยัง
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 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ มำตรำ 22 มีใจควำมว่ำ ‘กำรจัด
กำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ 
และถอืว่ำผูเ้รยีนมคีวำมส�ำคัญทีส่ดุ กระบวนกำรจดักำรศกึษำต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ’ ซ่ึงข้อควำมนี้ชัดเจนในเชิง
หลักกำร แต่จะมีสักกี่สถำนศึกษำในประเทศไทยท่ีปฏิบัติตำมกฎหมำยมำตรำนี้
และสำมำรถจดักำรศกึษำตำมหลกักำรนีอ้ย่ำงชัดเจน กำรส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสำมำรถ
พฒันำตำมธรรมชำต ิ นัน่หมำยถงึ กำรให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูต้ำมบรบิทสงัคมทีต่นเอง
อำศัยอยู ่ สอดคล้องกบัวถีิชวีติและธรรมชำตใินพืน้ที ่ และกำรพฒันำอย่ำงเตม็ตำม
ศักยภำพ อำจตีควำมได้ถึงกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมควำมสนใจของเขำเอง และ
ผู้จัดกำรศึกษำมีหน้ำท่ีกระตุ้น ชี้ช่องทำงกำรแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมให้กับเขำ 
และสนบัสนนุให้กำรเรยีนรูด้�ำเนนิไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ

ศูนย์การเรียนรู้แบบแม่นเหมาะ
พจนา อาภานุรักษ์
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 ศูนย์กำรเรียนหญ้ำแพรกสำละวิน ต�ำบลแม่สำบแล่บ อ�ำเภอสบเมย 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ของกลุม่ชำตพินัธ์ุปะกำเกอะญอทีจั่ดกำรเรียนรู้โดยองค์กรชมุชน
ซึ่งมีคุณนิติศักดิ์ โตนิติ ผู้ประสำนงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. เป็นผู้ด�ำเนินกำรใน
กำรจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ท�ำให้เห็นภำพที่ชัดเจนของกำรจัด
กำรเรยีนรูต้ำมกลุม่ประสบกำรณ์และเป็นไปตำมหลกักำรในพระรำชบญัญติักำรศึกษำ
มีครูที่เป็นคนชำติพันธุ์ปะกำเกอะญอท�ำหน้ำที่อ�ำนวยควำมสะดวก เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยใช้กำรท�ำโครงงำนตำมหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ ในแต่ละวันจะมี
กำรหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนัเป็นผูน้�ำกำรเรยีนรูต้ำมแต่ละหวัข้อโครงกำร โดยรปูแบบ
ของโครงงำนเน้นควำมสอดคล้องกบัสภำพธรรมชำต ิดนิ น�ำ้ ป่ำ เขำ เน้นกำรเรยีนรู้
อย่ำงมีควำมสุข และกำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพในอนำคต เช่น กำรท�ำ
กำรเกษตร กำรซ่อมจักรยำน กำรทอผ้ำ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ำเป็นรูปแบบศูนย์
การเรยีนรูแ้บบแม่นเหมาะ เพรำะแม่นตรงทัง้ในเรือ่งทฤษฎกีารศกึษา จติศึกษำ
PLC กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหำเป็นฐำน และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำน
เป็นฐำนทีเ่ป็นไปตำมหลกักำรใน พ.ร.บ. กำรศกึษำแห่งชำติทีเ่น้นกำรพฒันำผูเ้รยีน
อย่ำงเต็มศักยภำพ เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความเป็นอยู่ เรียนรู้จากวิถี
ชวีติจริงทีเ่ป็นเร่ืองใกล้ตวั ทีส่ำมำรถน�ำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนำคต 

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียนในบำงครั้งเด็กไม่มี
โอกำสได้เรียนรู้ตำมควำมสนใจของโรงเรียน เพรำะต้องเรียนตำมกลุ่มสำระ
กำรเรยีนรู ้8 กลุ่มสำระ ทีเ่น้นเน้ือหำควำมรูม้ำกกว่ำกำรลงมือปฏบิติั ซึง่นัน่ท�ำให้โลก
ของกำรเรยีนของเด็กแคบ ตดิต�ำรำ และเน้นกำรฝึกคดิวเิครำะห์จำกตวัอกัษรมำกกว่ำ
กำรสังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรลงมือท�ำ ศูนย์กำรเรียนรู้แม่นเหมำะหญ้ำแพรก
สำละวิน จึงเป็นตัวอย่ำงหนึ่งท่ีได้ท�ำให้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วว่ำครูที่ดีของเด็ก 
คือ ธรรมชำติและโลกแห่งควำมเป็นจริง ส่วนต�ำรำเป็นเพียงแหล่งข้อมูลที่ช่วย
ท�ำให้ภำพกำรเรียนรู้สมบูรณ์ขึ้นเท่ำนั้น
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 อัล-กุรอำน เป็นธรรมนูญสูงสุดของชีวิต เป็นเครื่องน�ำทำงของชำวมุสลิม
ที่เชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบัติตำมค�ำสอนของพระอัลเลำะห์ย่อมน�ำพำชีวิตไปในทำงที่ดี 
จำกกำรลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูภำคสนำมในโครงกำรวิจยักำรใช้ระบบกีรออำตใีนกำรศกึษำ
คมัภร์ีอลั-กรุอำนทัง้ในกลุม่เดก็และผูป้กครองในพืน้ทีจั่งหวดัปัตตำน ี ยิง่ท�ำให้เหน็
ได้อย่ำงชดัเจนถงึวถิชีีวติของชำวมสุลมิทียึ่ดโยงกบัศำสนำอสิลำมในทกุ ๆ เหตุกำรณ์
ของกำรด�ำเนนิชวีติ ตัง้แต่ตืน่นอน กำรเลอืกรบัประทำนอำหำร และก่อนเข้ำนอน
จะต้องมีกำรระลึกถึงพระเจ้ำ ซึ่งถือเป็นกำรเตือนสติของชำวมุสลิมอยู่เสมอว่ำ
ต้องประพฤติดีตำมครรลองของศำสนำ เพรำะหำกประพฤติไม่ดีเพียงเล็กน้อยก็
ถือเป็นบำปหนักในชีวิต คัมภีร์อัล-กุรอำนที่จำรึกด้วยภำษำอำหรับจึงเป็นเสมือน
ประตูที่จะน�ำพำมุสลิมให้เข้ำใกล้ศำสดำและพระอัลเลำะห์มำกยิ่งขึ้น ชำวมุสลิม
จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำภำษำอำหรับเพื่อท่ีจะเรียนรู้ค�ำสอนของพระอัลเลำะห์ 

อิสลามสอนให้เคร่งศาสนา
ไม่ใช่ใคร่ศาสนา
พจนา อาภานุรักษ์
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บำบอหนึง่ในครูสอนศำสนำท่ีศนูย์กรีออำต ีต�ำบลระแว้ง อ�ำเภอยะรัง จงัหวดัปัตตำนี
ท�ำให้คนนอกศำสนำอย่ำงเรำเห็นภำพของศำสนำอิสลำมอย่ำงเข้ำใจมำกยิ่งข้ึนว่ำ 
‘อสิลำมสอนให้เคร่งศำสนำในเรือ่งของวถีิปฏบิตั ิ แต่ไม่ได้สอนให้คล่ังไคล้หลงใหล
ในศำสนำของตัวเอง’  เพรำะควำมเชื่อของแต่ละศำสนำมีทั้งควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรให้เคำรพในควำมหลำกหลำยทำง
ควำมเชือ่ของกนัและกนั และไม่น�ำควำมเชือ่เหล่ำนัน้มำเป็นอ�ำนำจใช้กดทบั เหยยีดกนั
หรือเลือกปฏิบัติต่อกันเพียงเพรำะนับถือศำสนำที่แตกต่ำงกัน

 บำบอท�ำให้เรำเหน็ชดัเจนว่ำกำรศกึษำค�ำสอนทำงศำสนำน้ันเป็นกำรเรียนรู้
อย่ำงสันติสุขของมนุษย์ที่ช่วยบ�ำรุงควำมคิดและจิตใจให้เป็นไปในทำงท่ีสว่ำงมำก
ยิ่งขึ้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อปลุกระดมคนเพื่อสร้ำงควำมแตกแยก จึงเป็นควำมท้ำทำย
ของคนต่ำงศำสนำกับกำรเปิดใจกว้ำงที่จะศึกษำให้เห็นถึงแก่นแท้และแนวทำงที่
จะอยู่ร่วมกันอย่ำงเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
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 หนึง่ในปัญหำของกำรจดักำรศกึษำในประเทศไทย คอืกำรใช้คนไม่ตรงกบั
งำนที่ท�ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ครูมัธยมไปสอนนักเรียนในระดับประถม ครูประถม
เลื่อนขึ้นไปสอนในระดับมัธยม หรืออำจเป็นกำรบรรจุครูไม่ตรงกับสำขำที่คุณครู
เหล่ำนั้นจบกำรศึกษำมำ สิ่งเหล่ำนี้ดูเผิน ๆ แล้วอำจไม่เป็นปัญหำใหญ่ แต่หำก
มองในภำพของห้องเรียนหรือกำรเรียนกำรสอนแล้ว กำรใช้คนไม่ตรงกับงำน หรือ
ไม่ตรงกบัควำมถนดันัน้ เป็นกำรแก้ปัญหำโดยกำรสร้ำงปัญหำเพิม่ โดยปัญหำเร่ิมต้น

เอาคนทะเลไปอยู่ภูเขา 
จบวิชานึงไปสอนอีกวิชานึง
เรียนยาก TV
กีรติ คุวสานนท์
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อำจเป็นเพียงโรงเรียนขำดครูภำษำไทยในระดับประถมศึกษำ ในวิชำภำษำไทย
จะกลำยเป็นคำบว่ำงทีไ่ม่มคีณุครดูแูลห้องเรียน ท�ำให้เกดิควำมวุน่วำยในห้องเรยีน
และเด็กนักเรียนไม่ได้เรียนเนื้อหำภำษำไทยที่ถูกก�ำหนดขึ้นตำมหลักสูตร จึงมี
กำรแก้ปัญหำนีด้้วยกำรให้ครทูีส่อนในกลุม่สำระอืน่ มำเข้ำสอนวชิำภำษำไทยแทน 
ซึ่งบ่อยครั้งเรำอำจพบว่ำ คุณครูสอนวิชำดังกล่ำวด้วยกำรใช้สื่อผ่ำนดำวเทียมบ้ำง 
หรอือำจพยำยำมสอนนกัเรยีนตำมแบบทีต่นได้เรียนมำซ่ึงอำจได้ผลบ้ำง ไม่ได้ผลบ้ำง
และเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ คือจัดให้มีครูในห้องเรียน สอนวิชำภำษำไทย 
แต่อนัทีจ่รงิแล้ว กำรแก้ปัญหำนีเ้ป็นกำรเพำะเช้ือปัญหำท่ีใหญ่และขยำยวงกว้ำงขึน้
ในอนำคต เพรำะเดก็นกัเรยีนไม่ได้รบัควำมรู ้หรือข้อมลูทีเ่ต็มที ่ ปัญหำในกำรเรียนรู้
ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่ำงใกล้ชิดและถูกวิธี จึงอำจน�ำไปสู่ปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
ของนักเรียนในอนำคต 

 จำกกำรใช้คนไม่ถูกกับงำนในมุมมองของห้องเรียน สู่กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนหรือผู้บริหำรโรงเรียน โดยมำก ผู้ที่จะมำประจ�ำต�ำแหน่งผอ. โรงเรียน
จะต้องจบกำรศึกษำด้ำนบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกำรบริหำร
หลักสูตร กำรเงิน ฯลฯ ซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่จะใช้ในกำรบริหำรงำนในโรงเรียน 
แต่สิง่ทีไ่ม่ได้มบีรรจอุยูใ่นหลกัสูตรบรหิำรกำรศกึษำ คอืบรบิททีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละ
พื้นที่ที่ได้มีโอกำสเข้ำไปบริหำร ซึ่งข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้บริหำรโรงเรียน
นั่นคือ ควำมเข้ำใจในบริบทท้องถิ่นของโรงเรียนที่ผอ.ประจ�ำอยู่  ผู้บริหำรมีควำม
จ�ำเป็นจะต้องเข้ำใจ ปรับตัวและปรับกระบวนท่ำในกำรบริหำรให้เหมำะสมกับ
โรงเรียนที่ย้ำยไปประจ�ำ ฉะนั้น ยิ่งผู้บริหำรมีพื้นฐำนของควำมเข้ำใจในบริบท
โรงเรียนมำกเท่ำไหร่ก็จะสำมำรถเลือกใช้กลเม็ดท่ีเหมำะสมในกำรบริหำรงำนใน
โรงเรียนนั้น ๆ ด้วย 

 หลำยต่อหลำยครั้งที่โรงเรียนในบริบทที่มีควำมเฉพำะตัว เช่น โรงเรียนที่
อยู่บนดอย โรงเรียนที่มีผู้เรียนพูดภำษำถิ่น หรือโรงเรียนที่อยู่ริมทะเล อำจท�ำให้
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ผอ. ที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้จำกบริบทใกล้เคียงสำมำรถปรับตัวได้เร็ว และ
ท�ำงำนได้อย่ำงตรงจุด แต่ระบบของกำรโยกย้ำย เลื่อนต�ำแหน่ง บำงครั้งก็กลำย
มำเป็นอปุสรรคของกำรพัฒนำทัง้ผูบ้ริหำรและโรงเรยีน เน่ืองจำกระบบกำรโยกย้ำย
โดยมำก ผอ.จะเริ่มต้นจำกโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ที่ห่ำงไกล และจะเริ่มขยับ
ไปสูโ่รงเรยีนท่ีมขีนำดใหญ่ขึน้และเข้ำใกล้เมืองใหญ่มำกขึน้ ซึง่ปัญหำทีเ่กิดโดยทัว่ไป
กค็อื เมือ่ผอ. เร่ิมปรบัตวัและกลวิธีให้เข้ำบริบทของพ้ืนทีแ่ล้ว กไ็ด้เวลำในกำรโยกย้ำย
ไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ กำรคัดเลือกผอ. เพื่อจะมำประจ�ำโรงเรียนใด ๆ ก็ตำม ไม่ได้
ค�ำนึงถึงพื้นเพหรือประสบกำรณ์เดิมของบุคคลนั้นต่อบริบทท้องถิ่น จึงท�ำให้เกิด
กำรโยกย้ำยผู้บริหำรที่อำจไม่มีควำมถนัดหรือไม่มีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้บรบิทดงักล่ำว จึงเป็นเหตใุห้เลอืกแนวทำงในกำรพัฒนำได้ไม่ตรงกบัควำมต้องกำร
หรือกำรตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีกำรบำงอย่ำงท่ีผู้บริหำรมองว่ำเป็นสิ่งที่ดีตำม
ประสบกำรณ์ของตัวเอง กลับกลำยเป็นกำรพับเก็บโครงกำรที่มีควำมเหมำะสม
กับบริบทของโรงเรียน และท้ำยที่สุดโครงกำรดี ๆ เหล่ำนั้นก็จะเหลือแค่เพียง
ควำมทรงจ�ำตำมค�ำบอกเล่ำของคนในโรงเรียนและชุมชน ที่ไม่ได้หยิบยกขึ้นมำ
พัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียนในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

 ตัวอย่ำงของพื้นที่ที่ใช้คนไม่ถูกกับงำนสำมำรถเห็นได้ชัด คือที่โรงเรียนใน 
อ�ำเภอป่ำแป๋ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีผ่อ. ท่ำนเก่ำรเิร่ิมและร่วมกับนกัวชิำกำร ชำวบ้ำน
หลำยฝ่ำย ตัง้โครงกำรกำรเรยีนกำรสอนทีใ่ช้ภำษำถ่ินมำบรูณำกำรเข้ำกบักำรเรยีน
กำรสอนในโรงเรียน รวมถึงมกีำรท�ำภำษำเขียนของภำษำถิน่ในท้องถิน่นัน้ ๆ โดยใช้
ตวัอกัษรภำษำไทย ซึง่นบัเป็นโครงกำรทีม่คุีณค่ำและสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงไปในทำง
ทีด่ทีัง้ด้ำนกำรเรยีนกำรสอนในห้องเรยีนและกำรรกัษำภำษำถิน่และวฒันธรรมของ
ชำวบ้ำนในละแวกนัน้ แต่โครงกำรนีก้ไ็ม่ได้รบักำรสนบัสนุนอย่ำงต่อเนือ่ง เนือ่งจำก
เกิดกำรโยกย้ำย ผู้บริหำรใหม่มำประจ�ำต�ำแหน่งแทนผู้บริหำรท่ำนเดิม จึงท�ำให้
โครงกำรนีถ้กูพับเกบ็ไว้ในตูอ้ย่ำงหลกีเล่ียงไม่ได้ ผูบ้รหิำรคนใหม่ มวีสิยัทศัน์ แนวทำง
และนโยบำยที่แตกต่ำงออกไปในกำรบริหำรงำน เนื่องจำกผู้บริหำรที่ถูกย้ำยมำ
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ประจ�ำที่โรงเรียนน้ีมีพื้นเพมำจำกพื้นท่ีท่ีติดทะเล มุมมองกำรบริหำรงำนหรือ
โครงกำรต่ำง ๆ อำจเป็นมมุมองทีแ่ตกต่ำงออกไป และในบำงครัง้อำจเป็นนโยบำย
ที่ไม่ได้ลงตัวกับบริบทของพื้นที่บนดอยเช่นที่บ้ำนป่ำแป๋มำกนัก 

 หำกมองอย่ำงเป็นกลำง ค�ำถำมทีเ่กดิขึน้คือ ควำมผิดอยู่ทีผ่อ. ท่ำนใหม่หรือ
ไม่ทีม่พีืน้เพไม่ตรงกับบรบิทของพืน้ทีจ่งึท�ำให้กำรบรหิำรงำนอำจมีควำมคลำดเคล่ือนไป
เป็นควำมผดิของคณุครทูีป่ระจ�ำอยูใ่นโรงเรยีนหรอืไม่ ทีไ่ม่บอกหรือแนะน�ำผูบ้ริหำร
คนใหม่ หรือเป็นควำมผิดของชำวบ้ำนในพื้นที่ที่ไม่บีบบังคับให้ผู้บริหำรท�ำในสิ่งที่
พื้นที่ต้องกำร หำกจะหำคนผิดก็เห็นจะเป็นเรื่องของระบบกำรคัดเลือกคน ที่ไม่มี
ควำมละเอียดมำพอที่จะคัดเลือกคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของพื้นที่ จึงได้จัดให้ 
“คนทะเลไปท�ำงำนบนภเูขำ” “ครคูณติศำสตร์สอนภำษำไทย” หรอืแม่แต่กำรให้
เด็กนักเรียนที่ใช้ภำษำถิ่นเป็นหลักเรียนจำกดำวเทียม หรือที่เรำเรียกกันว่ำ ครูตู้ 
ทีส่อนเป็นภำษำไทยโดยนกัเรยีนไม่สำมำรถเรยีนตำมบทเรียนได้ทนัเนือ่งจำกกำรใช้
และกำรรับรู้ภำษำไทยยังไม่แตกฉำนเพียงพอ  
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 หำกเรำยังใช้คนผิดประเภท โดยไม่ค�ำนึงถึงบริบทท้องถิ่นของพื้นที่นั้น ๆ 
ดังเช่นกำรบริหำรโรงเรียนบนภูเขำโดยผู้บริหำรจำกเมืองทะเล กำรศึกษำของ
ประเทศไทยกค็งจะเป็นไปได้ยำกท่ีจะพฒันำได้อย่ำงเต็มศกัยภำพ ก่อนท่ีจะกล่ำวโทษ
ผูบ้รหิำรว่ำไม่มวีสิยัทศัน์ กล่ำวโทษครวู่ำไม่มวีธิสีอน นกัเรียนว่ำไม่ตัง้ใจเรียน หรอื
คนในชุมชนว่ำไม่ให้ควำมร่วมมือ เรำน่ำจะต้องหันกลับมำมองว่ำ เรำได้ใช้คนถูก
ประเภทถูกงำนหรือไม่ เพรำะอันที่จริงแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงสูงสุดคือ
กำรให้คนพ้ืนเพภูเขำบริหำรงำนในโรงเรียนบริบทบนภูเขำ คุณครูคณิตศำสตร์
ควรจะสอนวิชำคณิตศำสตร์มำกกว่ำภำษำไทย และกำรเรียนกำรสอนที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนควรมีควำมยืดหยุ่น โดยใช้ควำมต้องกำรของนักเรียนในโรงเรียนเป็นที่ตั้ง
มำกกว่ำระบบกำรโยกย้ำยผู้บริหำรและครูตำมกำรเลื่อนขั้น ต�ำแหน่งและขนำด
ของโรงเรียนเพียงอย่ำงเดียว   
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 งำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ต้องเริ่มต้นท�ำตรงไหน มีกระบวนกำรอย่ำงไร และ
มีขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง ค�ำถำมเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่หลำยฝ่ำยต้องกำรหำค�ำตอบเพื่อจะ
สำมำรถท�ำให้เข้ำใจและเข้ำถึงกระบวนกำรต่ำงๆของกำรน�ำวิจัยท้องถิ่นมำพัฒนำ
ในวงที่กว้ำงขึ้น กำรหำค�ำตอบของค�ำถำมเหล่ำนี้จำกทั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย ชำวบ้ำนที่
ท�ำวิจัย และกำรได้ลงพื้นที่พบปะ ทั้งนักวิจัย นักวิชำกำร และชำวบ้ำนที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับกำรท�ำวิจัยท้องถิ่น เสียงสะท้อนจำกพื้นที่เมื่อพูดถึงงำนวิจัยท้องถิ่น 
คือ “จอมยุทธ์ไร้กระบวนท่ำ” 

 ฟังดผูวิเผนิแล้วอำจเป็นเรือ่งน่ำตลกท่ีดเูหมอืนกำรท�ำงำนวจิยัเพือ่ท้องถิน่
ดูไม่มีหลักกำร ไม่มีอะไรตำยตัว ไม่มีกระบวนกำรที่แน่นอน แล้วอะไรคือสิ่งที่เป็น
แนวทำงหรือสิ่งที่เป็นหลักกำรในกำรท�ำวิจัย? ข้อสงสัยเหล่ำนี้จะถูกไขข้อข้องใจ
ได้ด้วยกำรเปิดใจให้กว้ำงยอมรับสิง่ทีแ่ตกต่ำงจำกสิง่ทีเ่คยเข้ำใจ ลองเดนิเข้ำไปเหน็
เข้ำไปเรียนรู้ รับฟัง และเรำจะเข้ำใจค�ำว่ำ กระบวนกำรท�ำงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จอมยุทธ์ไร้กระบวนท่า
กีรติ คุวสานนท์
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กเ็หมอืนกบัจอมยทุธ์ไร้กระบวนท่ำ ไม่มท่ีำเริม่ต้น ไม่มท่ีำจบ ไม่มกีระบวนทีแ่น่นอน
แต่กระบวนกำรต่ำง ๆ จะเคลื่อนไปตำมจังหวะและควำมต้องกำรของชุมชน  

 กำรไม่มีกระบวนท่ำ เป็นแก่นส�ำคัญที่ท�ำให้งำนวิจัยลักษณะนี้ สำมำรถ
ปรบัใช้และเข้ำถงึได้ในแต่ละชมุชน แต่ละท้องถ่ินทีม่บีริบทแตกต่ำงกนั ไม่มข้ีอจ�ำกดั
ที่จะมำเป็นอุปสรรคของกำรใช้งำนวิจัยในกำรแก้ปัญหำในชุมชน กำรที่จะเข้ำใจ
และเข้ำถงึปัญหำของชมุชนแต่ละพืน้ที ่ จ�ำเป็นจะต้องอำศยัเวลำในกำรเรยีนรูบ้รบิท
ต่ำง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรมองปัญหำได้อย่ำงชัดเจน
และแจ่มแจ้ง ซึ่งไม่ต่ำงจำกจอมยุทธ์ที่ต้องมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเกมให้ขำด 
เพื่อเลือกกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกวิธี ซึ่งปัญหำในแต่ละพื้นที่นั้นมีทั้ง
ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงกันชนิดฟ้ำกับเหวก็ว่ำได้ ดังนั้น หำกจอมยุทธ์ใช้
กระบวนท่ำเดียวกันกับทุก ๆ พื้นที่ รับรองได้ว่ำจอมยุทธ์ท่ำนนั้นน่ำจะล้มไม่เป็น
กระบวนท่ำแน่นอน จอมยทุธ์ทีแ่ท้จรงิส�ำหรบังำนวจิยัท้องถิน่นัน้ ต้องเป็นจอมยทุธ์
ไร้กระบวนท่ำ ที่สำมำรถมองเห็นช่องทำงไม่ว่ำจะเริ่มจำกจุดไหน ก็จะสำมำรถ
สำนต่องำนวิจัยให้เป็นรูปเป็นร่ำงได้ ด้วยจุดประสงค์ที่จะแก้ปัญหำและพัฒนำ
ท้องถิ่นของตนเอง 
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 กำรน�ำวิจัยมำเป็นเครื่องมือช่วยชำวบ้ำนในท้องถิ่นนั้น ฟังดูเป็นเรื่องยำก
ทีจ่ะท�ำให้ชำวบ้ำนเข้ำใจกระบวนกำรในกำรวจิยัแบบ 5 บท เพรำะขนำดนสิตินกัศกึษำ
หรอืนกัวชิำกำร บำงคนยังมองกำรท�ำวจิยัทีมี่แบบแผนตำยตัว เป็นยำขมหม้อใหญ่
ในกำรท�ำวิจัย ผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย จะมองว่ำ กำรวิจัยแบบ 5 บทเป็น
เรื่องที่เข้ำใจ และปฏิบัติตำมได้ยำก เพรำะว่ำ ต้องเดินตำมวิธีวิจัยในแต่ละขั้นที่
ตำยตัวและชัดเจน นั่นคือ จอมยุทธ์ต้องร่ำยร�ำกระบวนท่ำตำมขั้นตอน ซึ่งจะเป็น
กำรผลักผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ขั้นตอนเหล่ำนั้นให้ห่ำงไกลจำกค�ำว่ำวิจัยขึ้นเรื่อย 

 กำรท�ำวจิยัท้องถิน่โดยผูวิ้จยัเป็นชำวบ้ำนและปรำชญ์ชมุชนเป็นผูว้จัิย จงึมี
ควำมจ�ำเป็นต้องปรับกระบวนท่ำต่ำง ๆ ตำมควำมถนัด หรือควำมเข้ำใจในพื้นที่
ของผู้วจิยั เปิดโอกำส เปิดเวทใีห้พวกเขำเหล่ำน้ันได้โชว์กระบวนท่ำในแบบของเขำ
โดยไม่ปิดกัน้ควำมคดิ ไม่ตกีรอบวธิกีำร เพือ่ดงึเอำประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ
ในตัวของนกัวจัิยออกมำแก้ปัญหำและพฒันำชมุชน อย่ำงไรก็ตำมนกัวชิำกำร นกัวิจยั
มอือำชพี อำจมองภำพกระบวนท่ำเหล่ำนีว่้ำสะเปะสะปะ เหมอืนจอมยทุธ์มอืสมคัรเล่น
หำกแต่มองอย่ำงใจกว้ำงและเปิดใจ โดยมองข้ำมล�ำดับขั้นตอนต่ำง ๆ แต่มองที่
หลักคิด กำรกระท�ำและผลสัมฤทธิ์ว่ำ จำกกำรร่ำยร�ำกระบวนท่ำที่แตกต่ำงก็ยัง
สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยและวัตถปุระสงค์ได้เช่นกนั และในอกีมมุหนึง่ หำกต้องบงัคบั
ให้นักวิจัยท้องถิ่นต้องท�ำตำมกระบวนกำรวิจัย 5 บท อำจท�ำให้กำรท�ำวิจัยค่อยๆ
ห่ำงจำกชุมชน ชำวบ้ำน หรืออำจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ปิดกั้นกำรด�ำรงอยู่ของเสน่ห์ 
ควำมเฉพำะทำง กลิน่อำยของวฒันธรรมท้องถิน่ และภมูปัิญญำชำวบ้ำนทีจ่ะส่งต่อ
จำกรุ่นสู่รุ่น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำในชุมชนผ่ำนกำรท�ำวิจัยของคนในชุมชนเอง 
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บทความตีพิมพ์
คอลัมน์ “กระแสทรรศน์” 

หนังสือพิมพ์มติชน

“เรื่องเล่า...จากพื้นที่”32



 ทกุวนันีท้กุคนคงได้ฟังได้เห็นกำรใช้ค�ำว่ำ “Thailand 4.0” กนัอย่ำงแพร่หลำย
ในหลำกหลำยวงกำร ทั้งวงกำรเศรษฐกิจ กำรเมือง ตลอดจนวงกำรกำรศึกษำ 
เนือ่งจำก “Thailand 4.0” เป็นโมเดลพฒันำเศรษฐกจิของประเทศไทยบนวสิยัทัศน์
ที่ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภำรกิจส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ เพือ่กำรพัฒนำประเทศให้เจรญิ เตรียมพร้อมท่ีจะรบัมอืกบัโอกำสและ
ภยัคกุคำมแบบใหม่ ๆ ท่ีเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเรว็ในศตวรรษที ่21 ได้ 

 หัวใจส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน “Thailand 4.0” คือ “คนไทย 4.0” ที่
ต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญ ได้แก่ กำรมีพื้นฐำนรำกทุนทำงวัฒนธรรม พอเพียง 
กำรเรยีนรูเ้ท่ำทนัสือ่ และกำรเป็นนวตักร สร้ำงนวตักรรมและผลผลติใหม่ได้ เพือ่ให้
สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ 

พื้นที่ต้นแบบ
Active Learning
สู่ Thailand 4.0
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และกมลวรรณ พลับจีน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 1. เป็นคนไทยทีม่คีวำมรู ้ทกัษะ และควำมสำมำรถทีส่อดรบักบัโลก
    ศตวรรษที่ 21
  2. เป็นคนไทยที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
  3. เป็นคนไทยท่ีมอีตัลกัษณ์ของควำมเป็นไทยท่ีสำมำรถยนือย่ำง
    มศีกัดิศ์รใีนเวทีสำกล 
  4. เป็นคนไทยที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดิจิตอลเพื่อสอดรับกับ
    กำรเข้ำสู่ยุคดิจิตอล

 ทั้งนี้ กำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “คนไทย 4.0” จะเกิดขึ้นได้จะต้องผ่ำน
กระบวนกำรเรียนรูใ้น 4 ประเด็นหลกั คอื 1) กำรเรยีนรู้เพือ่สร้ำงเสริมแรงบันดำลใจ
ให้มีชวีติอยูอ่ย่ำงมคีวำมหมำย 2) กำรเรยีนรูเ้พือ่บ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
ควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 3) กำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ และ 4) กำรเรยีนรูเ้พ่ือมุง่กำรท�ำงำนให้เกดิผลสัมฤทธิ์
(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)

 ศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดบั ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์วิชำกำรและเครอืข่ำย
วิชำกำร ด้ำนเด็ก เยำวชน และครอบครัว ครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ได้เสนอแนวทำงส�ำหรับกำรพัฒนำคนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรวิจัยเพ่ือ
ท้องถ่ิน จำกประสบกำรณ์กำรลงพืน้ท่ีท�ำงำนวิจยัด้ำนเด็ก และเยำวชนมำเป็นระยะ
เวลำนำน พบว่ำกำรพฒันำคนเพ่ือให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถ
ศกึษำดงูำนจำกพืน้ทีต้่นแบบ “Best Practice” ทีใ่ช้กระบวนกำรกำรวจัิยเพือ่ท้องถิน่
ในกำรแก้ไขปัญหำเชิงพ้ืนท่ีท�ำให้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำคน
อย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) ดังตัวอย่ำงพื้นที่ต้นแบบต่อไปนี้ 

 1. กำรสร้ำงคนไทยที่มีควำมรู ้ทักษะ และควำมสำมำรถที่สอดรับกับ
โลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถท�ำได้ด้วยกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ดงัจะเหน็ได้จำกพ้ืนทีศ่กึษำต้นแบบจงัหวดั
พะเยำ ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบโรงเรยีนและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั
ในกำรแก้ไขปัญหำชีวิต โดยใช้กำรวิจัย
เพื่อท้องถิ่นเป็นฐำน อำทิเช่น ประเด็น
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อลดควำมขัดแย้งทำง
วฒันธรรมระหว่ำงกลุม่ชำตพินัธุม้์งกบัชำวอีสำนผ่ำนกำรปักผ้ำไหมลำยม้ง ซึง่สอดคล้อง
กบัทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวฒันธรรม ต่ำงกระบวนทศัน์ (Cross-cultural
Understanding) ประเดน็กำรศกึษำเพ่ือพฒันำคุณภำพชวีติและลดควำมเหลือ่มล�ำ้
โดยกำรพฒันำกลุม่สตรชีำวลำวให้มคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขยีนได้ ซึง่สอดคล้อง
กับทักษะด้ำนกำรสื่อสำร (Communications) กำรท�ำงำนของทีมผู้ประสำนงำน
เครอืข่ำย (node) จงัหวดัล�ำปำงท่ีเป็นกำรรวมตวักันของกลุ่มนกัวชิำกำรเพือ่สร้ำง
เครือข่ำยนักวิจัย ท�ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะเกี่ยวกับกำรท�ำวิจัยเพื่อท้องถิ่น
แก่นักวิจัยชุมชน สอดคล้องกับทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท�ำงำนเป็นทีม และ
ภำวะผู้น�ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ส�ำหรบัควำมรูท้กัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเงิน เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
สำมำรถศึกษำได้จำกประเด็นกำรศึกษำตำมอัธยำศัยโดยใช้สถำนกำรณ์ปัญหำ
ของชุมชนเป็นฐำน ระบบกำรจัดกำรกองทุนชุมชน จังหวัดพะเยำ และทกัษะด้ำน
กำรคิดอย่ำงมวิีจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and 
Problem Solving) ศกึษำได้จำกกำรจดักำรศกึษำในระบบโรงเรยีนทีใ่ช้วจิยัเป็นฐำน
    กำรสอนแบบโครงงำน Active Learning 
    สำมำรถสร้ำงให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่ำงแท้จริง
    ของโรงเรยีนอนบุำลสตูล จงัหวดัสูตล ทีต่อบโจทย์
    กระบวน กำรเรยีนรูค้ะแนน PISA และ O-net
    ตำมจดุประสงค์ทีแ่ท้จรงิได้ทัง้หมด มิใช่กำรติวเด็ก
    อย่ำงเอำเป็นเอำตำย ละเมดิสทิธิเดก็ขัน้วิกฤต
    จนน่ำเป็นห่วงยิ่ง

“ผ้าไหมลายม้ง”

“โรงเรียนอนุบาลสตูล”
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  2. กำรสร้ำงคนไทยที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังจะเห็นได้จำกพื้นที่ต้นแบบจังหวัด
พะเยำ ประเด็นกำรศึกษำตำมอัธยำศัยโดยใช้
สถำนกำรณ์ปัญหำของชุมชนเป็นฐำน ประเด็น
กำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจัดสรรน�้ำอย่ำง
ไม่ทั่วถึงของคนในชุมชน และประเด็นกำรเรียนรู้
เพือ่สร้ำงเสริมแรงบนัดำลใจให้มชีีวติอยูอ่ย่ำงมคีวำมหมำย ศึกษำจำกกำรสร้ำงสงัคม
แห่งกำรเรยีนรู้ผ่ำนวถิเีกษตร (ไส้เดอืนดนิ) เป็นกำรเหน็คุณค่ำและกำรให้ควำมส�ำคญั
ของกลุม่คนทีเ่ป็นผูด้้อยโอกำส ได้แก่ ผูส้งูอำยุ และผูท้ีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ โดยใช้
กิจกรรมกำรเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นเครื่องมือ พ้ืนท่ีเหล่ำนี้ในรำยละเอียดข้ำงต้น 
สำมำรถเชือ่มโยงตอบโจทย์ปัญหำส�ำคัญของประเทศได้ ดงัเช่น กำรเส่ือมสภำพดิน
ชุมชนอ่อนแอ แหล่งน�้ำที่ขำดแคลน เป็นต้น 

 3. กำรสร้ำงคนไทยที่มีอัตลักษณ์ของควำมเป็นไทยที่สำมำรถยืนอย่ำงมี
ศักด์ิศรใีนเวทสีำกลผ่ำนหลกัสตูรท้องถิน่สถำนศกึษำ ดงัจะเหน็ได้จำกพืน้ทีต้่นแบบ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประเด็นกำรศึกษำเพื่อสืบสำนและรักษำรำกเหง้ำของตนเอง 
(กลุ่มชำติพันธุ์ไทด�ำ) กำรสืบค้นประวัติศำสตร์เมืองเวียงสระ และกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมมโนรำห์ของกลุม่เดก็และเยำวชน ส�ำหรับประเด็นกำรจดักำรศกึษำ
เพือ่ท้องถิน่ พืน้ทีศ่กึษำต้นแบบจังหวดัแม่ฮ่องสอนเกีย่วกบักระบวนกำรสร้ำงหลกัสตูร
และกำรบูรณำกำรหน่วยกำรเรียน ซึ่งออกแบบอยู่บนพื้นฐำนควำมต้องกำรของ
คนแม่ฮ่องสอน และเป็นกระบวนกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงแท้จรงิ คอื หลกัสตูร
ไตศกึษำของโรงเรยีนอบจ.บ้ำนจองค�ำ และพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ กำรสร้ำงหลกัสตูร
ท้องถิ่นของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอ�ำเภอหำงดง โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัด
กำรศึกษำ หลกัสูตรเหล่ำนีล้้วนสร้ำงให้เดก็รกัและภมิูใจทนุทำงสังคม ประวติัศำสตร์
ท้องถิ่น และกำรถ่ำยทอด  วิถีชีวิตจำกรุ่นสู่รุ่นอย่ำงประณีตที่สุด

 4. กำรสร้ำงคนไทยทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้ดิจติอลเพือ่สอดรบักับกำรเข้ำสู่
ยคุดจิิตอล กล่ำวถงึกำรเปลีย่นจำกกำรเกษตรแบบดัง้เดมิในปัจจบุนั ไปสูก่ำรเกษตร

“ไส้เดือนดิน”
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สมัยใหม่ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) พื้นที่ศึกษำ
ต้นแบบ ได้แก่ ประเดน็กำรศกึษำเกีย่วกบักำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรยีนรูผ่้ำนวถิเีกษตร
จังหวัดล�ำปำง อำทิเช่น ลุงเนตร ใจเที่ยง 
เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงไส้เดือนดินท่ีแหล่ง
เรียนรู ้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้ำนบัวแก้ว ต�ำบลปงยำงคก 
อ�ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล�ำปำง และ
พีช่�ำนำญ จงูตระกลูรตัน์ เกษตรกรทีท่�ำนำ
แบบข้ำวนำโยน ซึง่เป็นกำรท�ำนำแบบใหม่
ทีต่อบสนองต่อวถิชีวีติของคนในยคุดจิติอล
อกีทัง้ยงัเป็นผูใ้ช้ดจิติอลในกำรศกึษำและสร้ำงนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำและปรับปรุง
วิธีกำรท�ำนำแบบข้ำวนำโยนอย่ำงต่อเนื่อง กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
Digital Economy อย่ำงรู้เท่ำทันและชำญฉลำดยิ่ง

 กำรวจิยัเพือ่ท้องถิน่เป็นเครือ่งมือส�ำคญัส�ำหรบักำรเตรยีมควำมพร้อมและ
พฒันำคน 4.0 ทีพ่ร้อมด้วยทกัษะทีส่�ำคญัในมติทิีห่ลำกหลำยทัง้มติด้ิำนเศรษฐกจิ 4.0
ด้ำนสงัคม 4.0 และด้ำนกำรศึกษำ 4.0 ซึง่น�ำไปสู ่Thailand 4.0 น่ันเอง ใคร่ขอเชญิ
รฐัมนตรธีรีะเกยีรต ิ เจริญเศรษฐศิลป์ สละเวลำแล้วลงฝังตัวพดูคยุกับผูบ้รหิำรและ
ครูโรงเรยีนอนบุำลสตลู จงัหวัดสตลู โรงเรยีนไทรงำม จงัหวดัตรงั สนทนำกบัปรำชญ์
ชำวบ้ำนไส้เดอืนดนิ ข้ำวนำโยน จงัหวัดล�ำปำง ดงูำนกำรศึกษำตลอดชวีติ กำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยที่จังหวัดพะเยำ ศึกษำต้นแบบหลักสูตรสถำนศึกษำของแท้ในหลำย
โรงเรียนดงัทีก่ล่ำวมำแล้ว ท่ำนอำจไขปัญหำปฏรูิปกำรศกึษำได้ด้วยตนเองว่ำ นโยบำย
หลำยเรือ่งจำกส่วนกลำงกลบัไปกลับมำ เปลีย่นบ่อยดงัทีผ่่ำนมำอำจจะเป็นตวัถ่วง
ลองคดิใหม่ก�ำหนดนโยบำยส�ำคญั 4-5 ด้ำน ท�ำให้เข้ำใจตรงกัน สนบัสนนุต่อเนือ่ง
ล่ำงสุดปล่อยให้อิสระ กระจำยอ�ำนำจลงสูล่่ำงสดุ ปล่อยให้ทุกหน่วยด�ำเนนิกำรเอง
แก้ไขปัญหำ สกั 2-3 ปี กำรปฏิรปูกำรศึกษำล่ำงขึน้บนจะดอีย่ำงไม่ต้องสงสยัทเีดยีว

“ข้าวนาโยน”
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 ชมุชนบ้ำนบวัเทิง ต�ำบลท่ำช้ำง อ�ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวดัอุบลรำชธำนี
ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศที่มีรูปแบบกำรจัดกำรท่องเท่ียว
อย่ำงเป็นระบบ ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน ศึกษำ
เรียนรู้เทคนิควิธีกำรท�ำกำรเกษตร กับศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร มีแหล่งกำรเรียนรู้ชุมชนที่ส�ำคัญ คือ ป่ำดอนปู่ตำ ซึ่งเป็นป่ำชุมชนที่
ชำวบ้ำนได้ช่วยกันปกป้องรักษำไว้อย่ำงสมบูรณ์ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำร
พักค้ำงคืน สำมำรถเข้ำพักที่วิสำหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้ำนบัวเทิง นอกจำกนี้
ยงัมศีนูย์เรยีนรูก้ำรรณรงค์เพือ่น้อมน�ำหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงให้ศกึษำอกีด้วย
ด้วยควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรทำงกำรเกษตร รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยว 
และแหล่งศึกษำเรียนรู้ดังกล่ำว จึงท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมและศึกษำ
เรยีนรูท้ีช่มุชนบ้ำนบวัเทิงเป็นจ�ำนวนมำก สร้ำงรำยได้ สร้ำงงำนให้กับคนในชุมชน
อย่ำงทัว่ถงึ เกิดกำรแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกันอย่ำงต่อเนือ่งและย่ังยนื คนในชมุชน
อยู่กันอย่ำงช่วยเหลือเกื้อกูล จึงเรียกได้ว่ำเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งของไทย
ชุมชนหนึ่ง 

ชุมชนต้นแบบ :
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และกมลวรรณ พลับจีน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 แต่กว่ำจะมำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศอย่ำงปัจจุบันได้นั้น 
ชมุชนบ้ำนบวัเทิงได้เผชิญทัง้ปัญหำและอปุสรรคมำกมำย ชุมชนนีผ่้ำนวิกฤตเหล่ำนัน้
มำได้อย่ำงไร ก็จะชวนมองย้อนกลับไปเมื่อปี 2535 เริ่มจำกเกษตรกรชำวจังหวัด
นครปฐม ได้เข้ำมำเช่ำที่ดินเพื่อปลูกกุหลำบ เบญจมำศ และได้จ้ำงคนในชุมชน
เป็นคนงำนช่วยดูแลสวน อีกทั้งยังถ่ำยทอดวิธีกำรปลูก กำรดูแลรักษำไม้ดอก
ไม้ประดับให้กับคนในชุมชน ภำยหลังเกษตรกรชำวจังหวัดนครปฐมได้เลิกปลูก
ไม้ดอกไม้ประดบั ต่อมำปี 2537 นำยประสทิธิ ์ บุญแก้ว เกษตรกรในชมุชน จงึเช่ำ
ที่ดินเพื่อปลูกกุหลำบ ซึ่งติดกับริมถนน จึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวชมเป็น
จ�ำนวนมำก ท�ำให้เกิดรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยกิ่งพันธุ์ ดอกกุหลำบ และผลผลิต
ทำงกำรเกษตรอื่น ๆ แต่ท�ำได้อยู่ 4 ปี ก็ต้องเลิก เนื่องจำกประสบปัญหาศัตรูพืช 
ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ปุย๋เคมบี�ารงุดิน ส่งผลให้ต้นทนุสูง และเกดิผลเสยีต่อสขุภาพ
ตามมา หลงัจำกน้ัน นำยประสทิธิ ์ บญุแก้ว ได้ย้ำยเข้ำมำท�ำสวนเกษตรในหมูบ้่ำน
บวัเทงิ โดยเป็นลกัษณะของเกษตรแบบผสมผสำน เช่น กล้วย ส้มโอ มะนำว แก้วมงักร
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ควบคู่กบักำรปลกูไม้ดอกไม้ประดับ จนประสบควำมส�ำเร็จ สร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว
ได้เป็นอย่ำงดี จึงเกิดกำรขยำยพื้นที่ออกไปยังสวนใกล้เคียง และขยำยออกไปจน
ครอบคลมุเกอืบทัง้ชมุชน ชมุชนนีเ้ริม่เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป ท�ำให้เกดิกำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน เกิดงำนสร้ำงรำยได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
กำรเกษตร แต่ชุมชนนี้ก็ยังคงต้องเผชิญสถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง 
อำทิเช่น ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองของคนในชุมชน ควำมไม่เท่ำเทียมกันของ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ กำรแย่งชิงตลำดส่งดอกไม้ เป็นต้น นักท่องเที่ยว
เริ่มน้อยลง ด้วยปัญหำส�ำคัญอีกหนึ่งประกำร คือชุมชนบ้ำนบัวเทิงไม่มีรูปแบบ
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศที่ชัดเจน (กิติพจน์ แสนสิงห์, 2552)

 ในปี 2551 นำยกิติพจน์ แสนสิงห์ 
ได้รบัทนุโครงกำรวจิยักำรพฒันำรปูแบบ
กำรสนบัสนุนทนุวจัิยเพือ่ท้องถ่ินในกำรท�ำ
วทิยำนพินธ์ของนสิิตนักศกึษำปริญญำโท
จงัหวัดอบุลรำชธำนี CBMAG (Community
-Based Master Research Grant) 
ของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

(สกว.) ฝ่ำยวจิยัเพือ่ท้องถิน่ ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของสถำบนัวจิยัเพือ่พฒันำชมุชน
ท้องถิน่ มลูนธิิประชำสงัคมจงัหวดัอบุลรำชธำน ีและได้บงัเอญิผ่ำนมำเทีย่วชมชมุชน
บ้ำนบัวเทงิ มโีอกำสได้พดูคยุกบัคนในหมู่บ้ำนหลำยครัง้ เมือ่ทรำบถงึปัญหำ จงึสนใจ
ด�ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่ำงแท้จริง
ผ่ำนกระบวนกำรวิจยัเพือ่ท้องถิน่ (Community – Based Research: CBR) ดงันี้

 1) กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ผ่ำนเวทีประชุม เวทีประชำคมหมู่บ้ำน 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่คนในชุมชนถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยฯ กำรหำ
อำสำสมัครเพื่อเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย ตลอดจนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
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ให้ทีมวจิยัท�ำงำนร่วมกนั เวทต่ีำง ๆ ไม่ได้จดัขึน้แค่ครัง้เดียว ต้องอำศยัควำมอดทน
พยำยำม เพือ่ค่อย ๆ ให้ชำวบ้ำนได้ซึมซบั และสร้ำงควำมคุ้นเคยกบันักวจิยั พีเ่ลีย้ง
รวมไปถึงคนในชุมชนด้วยกันเอง 

 จุดเด่นของกระบวนกำรนี้ คือ กำรเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มีโอกำสใน
กำรแสดงออกทั้งทำงควำมคิด และกำรกระท�ำ ตั้งแต่กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
สร้ำงเป้ำหมำย ข้อตกลงร่วมกนั วำงบทบำทหน้ำท่ีให้รบัผิดชอบ ท�ำให้คนในชมุชน
รู้สกึถงึกำรมีตวัตน เหน็คุณค่ำ ศกัยภำพของตนเอง กล้ำคดิกล้ำแสดงออกอย่ำงเต็มที่
รวมไปถึงกำรเกิดอำรมณ์ร่วมในกำรแสวงหำควำมรู้ เพรำะไม่ได้มำจำกกำรบังคับ
หรือสั่งกำรจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

  2) กำรจดัเวทเีพือ่เตมิควำมรูท้ีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรเกบ็รวมร่วมข้อมลูให้กับ
ทีมวิจัยชำวบ้ำน อำทิเช่น กำรออกแบบแบบสัมภำษณ์ เทคนิควิธีกำรสัมภำษณ์ 
วิธีกำรจดบันทึก จำกนั้นจึงแบ่งทีมวิจัยเพื่อลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับปรำชญ์
ชำวบ้ำนเป็นลกัษณะของกำรศกึษำเปรยีบเทยีบระหว่ำงอดตีและปัจจบุนั ประเด็น
ส�ำคัญท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมลูชมุชน ทรพัยำกรธรรมชำตใินชมุชน
เศรษฐกจิชมุชน วฒันธรรม ควำมเชือ่ โครงสร้ำงขององค์กรต่ำง ๆ ในชมุชน กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมชุมชน เป็นต้น หลังจำกได้ข้อมูลครบแล้วจึงน�ำมำ
สังเครำะห์เพื่อทรำบต้นทุนของชุมชน 

  จดุเด่นของกระบวนกำรนี ้คอื กำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงผูว้จิยัและทมีพีเ่ลีย้ง
กับนักวิจัยชำวบ้ำน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
กล่ำวคอื ผูว้จิยัและทีมพีเ่ลีย้งกใ็ห้ควำมรูเ้กีย่วกบัทฤษฏีกำรท�ำวิจยั เทคนคิกำรเกบ็
รวบรวมข้อมลูต่ำง ๆ กบันกัวิจยัชำวบ้ำน นักวจิยัชำวบ้ำนกใ็ห้ควำมรูเ้กีย่วกบัชมุชน
แต่ผู้วิจัยและทีมพี่เลี้ยง ตลอดจนกำรท�ำให้คนในชุมชนทรำบประวัติควำมเป็นมำ 
วัฒนธรรม ควำมเชื่อ วิถีชีวิต และทรัพยำกรต่ำง ๆ ของชุมชน เกิดกำรตระหนัก
รัก และหวงแหนชุมชน 
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 3) กำรลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ำรวจศักยภำพและเส้นทำงกำรท่องเท่ียว โดยกำรสอบถำม
คนในชุมชน เพือ่น�ำมำก�ำหนดเส้นทำงกำรท่องเทีย่วและจดัท�ำแผนผงัชมุชน จดัเวที
ให้มีกำรสนทนำแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น�ำไปสู่
กำรทดลองจัดรูปแบบกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ประเมินผล และสรุป 

  จดุเด่นของกระบวนกำรน้ี คือ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนภำยนอกชุมชน
ทัง้ภำครฐัและเอกชน ให้เข้ำมำเทีย่วชมและเหน็ศกัยภำพของชุมชนในมติทิีห่ลำกหลำย
ทั้งนี้เพื่อสร้ำงภำคีเครือข่ำยที่ชัดเจนในกำรช่วย สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนใน
อนำคตต่อไป

  ผลจำกกำรท�ำวิจยัครัง้น้ัน ท�ำให้ชุมชนบ้ำนบวัเทงิได้รูปแบบกำรท่องเทีย่ว
ที่ชัดเจน กล่ำวคือ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร อ�ำเภอ
สว่ำงวรีะวงศ์ จงัหวดัอบุลรำชธำน ีประกอบด้วย 6 ฐำนกำรเรยีนรู ้ดงันี ้ฐำนกำรเรยีนรู้
ที่ 1 เสำหลักบ้ำน ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 2 สวนเกษตรผสมผสำน ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 3 
สวนพทุรำ 3 รส ฐำนกำรเรยีนรู้ที ่4 กำรปลกูแก้วมงักร ฐำนกำรเรยีนรูท่ี้ 5 ป่ำชมุชน
(ดอนปู่ตำ) และฐำนกำรเรียนรู้ที่ 6 บัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ ให้นักท่องเที่ยว
มำเยีย่มชมและศกึษำเรยีนรูว้ถิชีวีติเกษตรจนสำมำรถประยกุต์ใช้ในชวีติได้ แม้ผ่ำนมำ
เป็นระยะเวลำเกือบ 10 ปี งำนวจิยัจบไปแล้วแต่กยั็งคงทิง้ร่องรอยหลักฐำนทีไ่ม่ใช่
แค่รูปธรรมเท่ำนั้น ยังมีหลักฐำนนำมธรรมที่เป็นอาวุธความรู้ติดตั้งไว้กับคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นอาวุธที่มีพลังส�าคัญช่วยคุ้มครองชุมชนไม่ให้กลับมาล้มเหลว
อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา นั่นก็คือวิธีกำรคิดแสวงหำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและ
ตลอดชีวติ อำวธุควำมรูน้ีเ้มือ่ถกูติดตัง้แล้ว จะสำมำรถพัฒนำต่อไปได้อย่ำงต่อเนือ่ง
ไม่มท่ีีสิน้สดุ ถกูติดตัง้ต่อไปจำกรุน่สูรุ่น่ผ่ำนกำรปฏบัิตใิห้เห็นในชวีติประจ�ำวนั ท�ำให้
ชุมชนเข้มแขง็ท่ีแท้จรงิ ไม่ใช่กำรเรยีกว่ำเป็นชุมชนเพยีงเพรำะอำศัยอยูใ่นอำณำเขต
เดยีวกนัเพยีงเท่ำนัน้ แต่คอืกำรอำศัยร่วมกันอย่ำงมเีป้ำหมำยในกำรอยู่อำศัยร่วมกนั
เป็นสิ่งเดียวกัน มีสัมพันธภำพที่ดี ติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่ำงใกล้ชิด 
นอกจำกเป็นชุมชนเข้มแข็งที่แท้จริงแล้วยังยั่งยืนอีกด้วย เพรำะกระบวนกำรสร้ำง
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อำวธุควำมรูน้ี ้ ไม่ได้ถกูสร้ำงโดยใครคนใดคนหนึง่ แต่เกิดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกนัของคนในชมุชน เกดิจากการสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างมคีณุภาพ ทัง้ร่วมคดิ
ร่วมออกแบบ ร่วมลงมือปฏบิตั ิ ร่วมแก้ไขปัญหา กำรเปิดเวทพีดูคยุกบัเสมอืนกบั
เป็นกำรเปิดใจ สร้ำงกำรไว้เนื้อเชื่อใจ ท�ำให้กระจ่ำงชัดในเจตนำของทุกฝ่ำย 
สร้ำงควำมเข้ำอกเข้ำใจกัน ไม่ระแวง จึงท�ำให้ได้แนวทำงน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จและ
ควำมสงบสขุ นอกจำกกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเองแล้ว หน่วยงำนท้ังภำครัฐและ
เอกชน ยงัมส่ีวนส�ำคญัทีจ่ะคอยเป็นพีเ่ลีย้ง กระตุน้ หนุนเสรมิ ผลกัดนั ให้กำรท�ำงำนนัน้
ส�ำเร็จผล จะเหน็ได้ชดัเจนจำกงำนโครงกำรวจิยันีท้ีไ่ด้รบัค�ำปรกึษำจำกสถำบันวจิยั
เพือ่พฒันำชมุชนท้องถิน่ ภำยใต้มลูนธิิประชำสงัคมจงัหวัดอบุลรำชธำนทีีเ่ป็นภำคี
เครือข่ำยกำรท�ำงำนวิชำกำรในพื้นที่ ท�ำให้เกิดระบบกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
ไม่ใช่กำรท�ำงำนแบบแยกส่วนระหว่ำงนกัวชิำกำรและชำวบ้ำนอกีต่อไป กลไกส�ำคัญ
ที่คอยเชื่อประสำนทั้งสองส่วนให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่ำงสมดุล คือ node เป็น
เสมือนสะพำนเชื่อม ให้เกิดระบบพี่เลี้ยงทำงวิชำกำร และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ จะเห็นได้ว่ำงำนวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้อยู่แต่บนหิ้ง หรือเป็นงำนวิจัยที่
แห้งแล้ง ไร้ชีวิตชีวำ แต่งำนวิจัยชิ้นนี้ช่วยสร้ำงควำมงอกงำมให้กับชีวิตของคนใน
ชุมชน สร้ำงพลงัชุมชนเข้มแขง็ ตลอดจนผสำนเครือข่ำยนกัวิชำกำรในพ้ืนทีไ่ด้อย่ำง
แน่นแฟ้นมำจนถึงทุกวันนี้

“เรื่องเล่า...จากพื้นที่” 43



 ชุมชนแพรกหนำมแดง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแพรกหนำมแดง อ�ำเภออัมพวำ 
จงัหวัดสมทุรสงครำม ลกัษณะพ้ืนทีบ่รเิวณนีม้ลี�ำคลองทีเ่ชือ่มโยงกนัถงึ 36 ล�ำคลอง
คนในชุมชนส่วนใหญ่จงึมอีำชพีทีพ่ึง่พำกบัสำยน�ำ้เป็นหลัก เช่น เลีย้งปลำ เล้ียงกุง้
ท�ำนำข้ำว และท�ำสวนผักตำมล�ำน�ำ้ทีใ่กล้ท่ีอยูอ่ำศยั ในปี 2545 ชุมชนนีเ้คยประสบ
ปัญหำเรื่องกำรจัดกำรน�้ำ ด้วยลักษณะพื้นที่ชุมชนที่แบ่งออกเป็นฝั่งน�้ำจืดและฝั่ง
น�้ำเค็ม เมื่อมีกำรก่อสร้ำงถนนธนบุรี-ปำกท่อ (ถนนพระรำม 2) ยิ่งท�ำให้ต�ำบล
แพรกหนำมแดงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่ำงชัดเจน ส่งผลให้ฝั่งที่ใกล้กับทะเลมี
ควำมเป็นน�้ำเค็มเพิ่มมำกขึ้น เพรำะมีถนนเป็นตัวสกัดกั้นทำงไหลของน�้ำให้ไปอีก
ด้ำนหนึ่งได้น้อยลง ในขณะที่ฝั่งน�้ำจืดก็ไม่สำมำรถผลักดันน�้ำจืดมำไล่น�้ำเค็มออก
ไปได้ กอปรกับกำรสร้ำงเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกำญจนบุรีและภำวะฝนแล้ง 
ยิ่งส่งผลทวีควำมรุนแรงด้ำนปัญหำกำรจัดกำรน�้ำเพื่อกำรเกษตรให้มำกขึ้นไปอีก 
ต่อมำในภำยหลัง ชุมชนนี้ได้มีกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้ประตูระบำยน�้ำซึ่งเป็นผลมำ
จำกงำนวิจัยเพ่ือท้องถ่ินในโครงกำร “รูปแบบการจัดการน�้าในล�าคลองต�าบล
แพรกหนามแดง” โดยมีนำยปัญญำ โตกทอง เป็นหัวหน้ำโครงกำร และ เรื่อง 
“แนวทางการสร้างกระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนใน

แพรกหนามแดง...
นวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และพจนา อาภานุรักษ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชมุชนต�าบลแพรกหนามแดง” โดยมนีำยสมบูรณ์ แดงอรณุ เป็นหวัหน้ำโครงกำร
ซึง่ได้รบักำรสนบัสนนุทนุวจิยัจำกส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรวิจัย (สกว.) ฝ่ำยวิจยั
เพื่อท้องถิ่น ทั้ง 2 โครงกำรวิจัยที่ผ่ำนมำนี้เกิดผลส�ำเร็จทั้งในแง่ของกำรพัฒนำ
ตวัทมีวจิยัทีเ่ป็นชำวบ้ำนในเรือ่งของวธิคีดิและกระบวนกำรท�ำงำน อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิ
กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนและมีผลสืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน

 แต่เม่ือเวลำผ่ำนไป ควำมเจรญิเริม่หลัง่ไหลเข้ำมำตำมเส้นถนนพระรำม 2
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำควำมเจริญเหล่ำนั้นส่งผลต่อสภำพวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งบวก
และลบ เกิดกำรโยกย้ำยแรงงำนจำกภำคกำรเกษตรเข้ำสู่อุตสำหกรรม สมำชิก
ครอบครัวมีเวลำในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันลดน้อยลง รูปแบบควำมสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนเริ่มมีช่องว่ำงระหว่ำงวัย กำรเข้ำมำของสื่อดิจิทัลต่ำง ๆ ที่ท�ำให้เกิด
กำรรับรูค่้ำนยิมบำงอย่ำงท่ีเป็นอนัตรำยต่อเด็กและเยำวชน ปัญหำเด็กแว๊นซ์สก๊อย
กำรรวมกลุม่ยกพวกตกีนั ตดิเกมส์ อตัรำกำรตัง้ครรภ์ก่อนวยัอันควรสงู และปัญหำ
ยำเสพติด

 จำกปัญหำเดก็และเยำวชนทีม่คีวำมหลำกหลำยและซบัซ้อนมำกขึน้ทกุวนั ๆ
ทมีผูป้ระสำนงำนวิจยัเพือ่ท้องถิน่ (node) จ.สมทุรสงครำม น�ำโดย คณุชษินุวฒัน์
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มณศีรขี�า คณุค�ารณ นิง่อนงค์ คณุนฤวตั แซ่ตนั คณุสทุธลิกัษณ์ โตกทอง คณุนภิา
บวัจนัทร์ คณุพจนา วเิชยีรฉาย คณุสมศกัดิ ์ริว้ทอง และคณุบญุชอบ พ่วงส�าราญ
รวมถึงผู้ใหญ่ในชุมชนคนอื่น ๆ ในต�ำบลแพรกหนำมแดง ได้มีกำรระดมควำมคิด 
และเห็นตรงกันว่ำกำรท�ำงำนในพื้นที่ต�ำบลแพรกหนำมแดงยังขำดกำรท�ำงำน
ประเด็นด้ำนเดก็และเยำวชนอยูซ่ึง่เป็นประเด็นส�ำคญัของพืน้ที ่ จงึได้น�ำกระบวนกำร
วิจัยเพื่อท้องถิ่นกลับเข้ำมำในพื้นท่ีอีกครั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้
กับเด็กและเยาวชน โดยตั้งโจทย์กำรท�ำวิจัยครั้งนี้ไว้ว่ำ “การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนต�าบล
แพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”

 รปูแบบกำรท�ำกำรวจัิยในครัง้นีเ้น้นกำรกูศ้กัยภำพของเดก็กลุม่เสีย่งทีไ่ม่ได้รบั
กำรยอมรบั ขำดควำมไว้วำงใจจำกคนในชมุชน และถูกตีตรำจำกสงัคมว่ำเป็นพวกที่
ไม่เอำไหนให้ได้เรยีนรู้ร่วมกบักลุม่เดก็ในระบบโรงเรยีนและผู้ใหญ่ในชุมชน โดยใช้
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมทางอ้อม (indirect socialization) ผ่ำนกำรลงพืน้ท่ี
วิเครำะห์ชุมชนในประเด็นต่ำง ๆ ตั้งแต่ประวัติศำสตร์ชุมชน ควำมเปลี่ยนแปลง
ของวถิชีวีติชมุชนในมติด้ิำนรปูแบบกจิกรรมกำรละเล่นของเด็กและเยำวชนในอดีตกับ
ปัจจุบนั กำรท�ำกจิกรรมเสรมิศกัยภำพเดก็และเยำวชนในพืน้ทีท่ีผ่่ำนมำ กำรวเิครำะห์
สภำพปัญหำเดก็และเยำวชนพืน้ทีแ่พรกหนำมแดงในปัจจุบนั กำรออกแบบกจิกรรม
สร้ำงสรรค์เพ่ือเสรมิศักยภำพเด็กและเยำวชน กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหลำกหลำย
ประเด็นร่วมกับเดก็และเยำวชนในพ้ืนที ่อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวดัรำชบรีุ ร่วมถงึเปิดเวที
เพื่อสรุปบทเรียนและถอดกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำวิจัยในครั้งนี้

 ในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรวจิยัทีมผูป้ระสำนงำน (node) ทัง้ส่วนพืน้ที่
จงัหวัดสมุทรสงครำมและทีอ่ยูป่ระจ�ำในพืน้ทีแ่พรกหนำมแดงจะมกีำรปทูำงให้กบั
กลุม่เดก็และเยำวชนก่อนลงพืน้ที ่เพ่ือสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจให้กับผูใ้หญ่ในชมุชน
และทุก ๆ ครั้งที่ลงชุมชน ลุงเปี๊ยก (สมศักดิ์ ริ้วทอง) และลุงชอบ (บุญชอบ
พ่วงส�ำรำญ) ก็จะลงพื้นที่พร้อมกับเด็ก ๆ เสมอ โดยลุงเปี๊ยกรับผิดชอบพื้นที่ฝั่ง
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น�้ำเค็ม ส่วนลุงชอบดูแลพื้นที่ฝั่งน�้ำจืด ในส่วนของกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
พีแ่มว (นภิำ บวัจนัทร์) หนึง่ในทมี node จะใช้กระบวนการตัง้ค�าถามกบักลุม่เดก็
และเยำวชน เพ่ือให้เด็ก ๆ คดิค้นชดุค�ำถำมหรือบทสนทนำท่ีจะใช้พดูคยุกบัผูใ้หญ่
ในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ 

 นอกจำกนีท้มี node ยงัชวนเด็ก ๆ วเิคราะห์ปฏทิินเวลาชวิีตในแต่ละวนั
เพื่อให้เห็นถึงสภำพปัญหำของกลุ่มเด็กและเยำวชนในพื้นที่ และพบว่ำในเด็ก
กลุ่มเสี่ยงนั้นใช้เวลำกลำงวันในกำรนอนและตื่นในเวลำกลำงคืน ซึ่งสวนทำงกับ
เวลำชีวติของคนทัว่ไป ซึง่เชือ่มโยงไปถงึกำรออกแบบกิจกรรมสร้ำงสรรค์ให้กบัเด็ก
และเยำวชน โดยเดก็กลุม่เสีย่งได้สะท้อนว่ำต้องกำรท�ำกจิกรรมทีท่�ำให้มรีำยได้ เช่น
กำรขำยน�้ำ ท�ำหมูปิ้งขำยคนที่ท�ำงำนในโรงงำนตอนเช้ำ ท�ำของว่ำงเพื่อเสิร์ฟเวลำ
มีกำรจัดประชุม ทีม node จึงชวนตั้งค�ำถำมต่อไปว่ำ หากยังนอนกลางวันตื่น
กลางคนืแล้วจะขายสนิค้าให้กบัคนทัว่ไปทีน่อนกลางคนืตืน่กลางวนัได้อย่างไร?
แม้จะเป็นค�ำถำมง่ำย ๆ แต่ก็ส�ำคญัเพยีงพอจะทีท่�ำให้เดก็กลุม่นีคิ้ดและหนักลบัมำ
ปรับเวลำชีวิตของตัวเองให้เหมือนคนทั่ว ๆ ไป ต่อมำจึงได้มีกำรเปิดเวทีพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของเด็ก เช่น กำรเล่นดนตรีสำกลและ
กำรร�ำไทย เป็นต้น

 ออย หนึ่งในเด็กกลุ่มเสี่ยงหัวโจกและเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยนี้ เป็นอีก
คนที่เข้ำร่วมกระบวนกำรวิจัยโดยกำรเดินเข้ำมำหำพี่แมว (นิภำ บัวจันทร์) ด้วย
ต้องการที่ยืนและการยอมรับจากคนในชุมชน แม้ว่ำปัจจุบันออยจะไม่ได้อยู่ใน
ระบบกำรศกึษำ แต่ออยสำมำรถสร้ำงอำชีพท�ำบ่อกุ้ง มรีำยได้จำกกำรเปิดร้ำนซ่อม
มอเตอร์ไซค์ สำมำรถท�ำงำนร่วมกบัชุมชน และเป็นท่ีปรกึษำให้กบัเด็กและเยำวชน
กลุม่เสีย่งในพ้ืนทีไ่ด้ ซึง่เป็นผลมำจำกกระบวนกำรวจิยัเพ่ือท้องถิน่ท่ีเน้นกำรเรยีนรู้
ร่วมกับชุมชน ซึ่งถือเป็นกำรเปิดช่องทำงในกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กที่มี
ปัญหำและต้องกำรกลับเข้ำชุมชนอีกครั้ง

“เรื่องเล่า...จากพื้นที่” 47



 ในส่วนของกระบวนกำรวิจัยในโครงกำรนี้ยังอยู่ในระยะกำรถอดบทเรียน
เพื่อทบทวน คิดค้น และพัฒนำรูปแบบกิจกรรมที่จะช่วยเสริมศักยภำพเด็กและ
เยำวชนในพื้นที่ได้อย่ำงแท้จริงต่อไป รวมถึงทีม node และทีมนักวิจัยเด็กจ�ำเป็น
ต้องใช้เวลำในกำรตกผลึกกำรเรียนรูแ้ละสงัเกตควำมเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตัวกลุม่
เด็กและเยำวชนและชุมชน 

 แต่จำกกำรลงพืน้ทีเ่พ่ือสงัเครำะห์ข้อมลูโครงกำรวจัิยเพือ่ท้องถิน่ประเดน็
ด้ำนกำรศกึษำ ทมีสงัเครำะห์ข้อมูลสงัเกตเหน็ได้ว่ำกำรท�ำวจิยัในประเดน็ด้ำนเด็ก
และเยำวชนโดยเฉพำะเยำวชนกลุ่มเสีย่งมกีระบวนกำรทำงจิตวทิยำทีส่อดคล้องกบั
ทฤษฎคีวามต้องการตามล�าดบัข้ันของอบัราฮัม มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy
of needs) ที่เริ่มต้นจำกกำรศึกษำและตอบสนองควำมต้องกำร

 ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นความต้องการด้านกายภาพของเด็กและเยำวชน เป็น
ควำมต้องกำรในกำรอยูร่อดของมนษุย์ ได้แก่ ปัจจยั 4 ในกำรด�ำรงชวีติ โดยทมี node
ใช้กำรชวนเด็ก ๆ มำกินข้ำวกินน�้ำด้วยกันท่ีศูนย์ประสำนงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
พร้อมชวนกันท�ำงำนวิจัยในครำวเดียวกัน ตำมมำขั้นที่ 2 การท�าให้ รู้สึกมั่นคง
และปลอดภัย ด้วยกำรท�ำให้เด็ก ๆ รู้สึกปลอดภัยจะเข้ำมำร่วมกระบวนกำรวิจัย 
โดยทีม node ท�ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับผู้ใหญ่ในชุมชนและต�ำรวจในพื้นที่
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ให้เข้ำใจและเปิดโอกำสให้เยำวชนได้ท�ำงำนอย่ำงสะดวก นอกจำกนี้ ทีม node 
ยังมีกำรชวนพูดคุย ซักถำมถึงปัญหำหรือสถำนกำรณ์ยำกล�ำบำกที่ต้องเผชิญ มอง
ปัญหำของเด็กอย่ำงเห็นอกเห็นใจ ให้ควำมรักและควำมเข้ำใจในตัวเด็กแต่ละคน 
อีกทั้งยังฝึกให้เด็กและเยำวชนมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัวผ่ำนกำรลงพ้ืนท่ีพูดคุย
สำนสมัพนัธ์กบัคนในชมุชน ซึง่สอดคล้องกบัขัน้ที ่3 ทีว่่าด้วยความต้องการความรกั
และการมีสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ในส่วนของขั้นที่ 4 การได้รับการยอมรับรับถือ 
และขั้นที่ 5 ความต้องการในการได้รับการพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดนั้น 
ถือได้ว่ำเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกระบวนกำรวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงกำรนี้ และ
จ�ำเป็นจะต้องมีกำรจัดกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อท�ำให้เด็กและเยำวชนเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยในอย่ำงยั่งยืน

 จำกทีก่ล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำรปูแบบกำรขึน้โจทย์งำนวจิยัเพือ่ท้องถิน่ประเดน็เดก็
และเยำวชนน้ัน ส�ำคัญอยู่ท่ีการสร้างพ้ืนที่ยืนในการแสดงออกถึงการมีตัวตน
ของกลุ่มเด็กและเยาวชน และท�ำให้เขำได้สำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงได้รับ
กำรยอมรบั นอกจำกนีก้ระบวนกำรวจิยัยังต้องสร้างพืน้ทีท่างสงัคมกว้างเพยีงพอ
ทีเ่ดก็และเยำวชนในพืน้ท่ีจะสำมำรถลงมอืท�ำกจิกรรมตำมควำมสนใจและศกัยภำพ
ของพวกเขำได้ เพ่ือท่ีว่ำในอนำคตพวกเขำเหล่ำนี้จะเป็นผู้ที่อยู่ดูแลชุมชนและ
เป็นก�ำลังหลักในกำรพัฒนำชุมชนต่อไป

 ใครท่ีก�ำลงัมองหำกระบวนกำรแก้ปัญหำเด็กและเยำวชน เดก็แว๊นซ์สก๊อย
หัวโจกยกพวกตีกัน เด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน มั่วสุมติดเกมส์ อ่ำนบทควำมนี้แล้ว
อำจได้ข้อคิด ในโลกของคน 2 วัยที่ช่องว่ำงเริ่มห่ำงขึ้น วิถีชีวิตแบบต่ำงคนต่ำงอยู่ 
งำนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำมำรถเข้ำมำเป็นตัวเชื่อม ให้ที่ยืน สร้ำงโอกำส ในปัจจุบัน
แพรกหนำมแดงแทบไม่มีปัญหำดังในอดีตอีกเลย นี่คือนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อ
เด็กและเยำวชนอย่ำงแท้จริง
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 ประเทศไทยเรำน้ีมีควำมพยำยำมหลำยครัง้หลำยหนทีจ่ะปฏริปูกำรศกึษำ
แต่ควำมพยำยำมนั้น ๆ กลับปฏิรูปได้เพียงโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนทำงกำรศกึษำ ปัญหำเร่ืองคณุภำพกำรศกึษำกลำยเป็นเรือ่งท่ีถกูหยบิยก
ขึ้นมำเป็นข้ออ้ำงในกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรแต่ละครั้ง หำกแต่ไม่ได้เป็น
ประเด็นหลักส�ำคัญที่ทุกคนให้ควำมสนใจและทุ่มเทก�ำลังแรงกำยแรงสมองอย่ำง
จริงจัง กำรศึกษำให้ลึกถึงแก่นของปัญหำคุณภำพกำรศึกษำที่นับวันยิ่งจะย�่ำแย่
ลงไปเรือ่ย ๆ นัน้ไม่ได้ถกูให้ควำมส�ำคญัหรอืให้เวลำมำกนกั จะเหน็ได้จำกกำรสัง่กำร
นโยบำย ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ส่งผลตรงต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ชำติไทยได้อย่ำงรวดเร็วโดยมิได้มีข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรสนับสนุนกำร
ตดัสนิใจส�ำคญั ๆ แต่ละครัง้เลย กำรสัง่กำรนโยบำยจำกบนลงล่ำงทีก่ลับไปกลบัมำ
จึงอำจจะเป็นหนึง่ในต้นเหตขุองปัญหำคณุภำพกำรศกึษำของประเทศไทยกเ็ป็นได้
รัฐมนตรีที่เข้ำมำดูแลเชิงนโยบำยมีช่วงเวลำบริหำรเฉลี่ยคนละ 6 เดือน 16 วัน

 ไม่เพยีงกำรสัง่กำรบนลงล่ำงทีห่ำได้มข้ีอค้นพบจำกงำนวจัิยหรือหลักฐำน
เชิงประจักษ์รองรับเท่ำนั้น กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนโครงสร้ำงเทอะทะ ส่งต่อค�ำสั่ง

กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และนวพร สุนันท์ลิกานนท์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผ่ำนช่องทำงอ�ำนำจแต่ละชั้นจนไปถึงหน่วยปฏิบัติกำรอย่ำงโรงเรียน ดูจะเป็นอีก
หนึง่ปัญหำ เน่ืองจำกกำรสัง่กำรและส่งตรงค�ำสัง่ต่ำง ๆ ลงมำนัน้ ไม่ได้รบักำรถ่ำยทอด
ค�ำสัง่พร้อมกำรตคีวำม และกำรท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงถกูต้องมำต้ังแต่ต้นทำง ถึงแม้ว่ำ
นโยบำยสั่งกำรมีเจตนำดีต่อวงกำรศึกษำมำกเพียงใด ก็ไม่สำมำรถเปิดโอกำสให้
กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยนั้น ๆ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้โดยสมบูรณ์ สอบตกตรงที่ 
“แผนเป๊ะ ปฏิบัติแป้ก” ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งไป หน่วยปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำ
อย่ำงโรงเรยีนจึงเป็นหน่วยทีร่บัเละเสยีทกุท ี ควำมเข้ำใจตรงกนั และควำมต่อเนือ่ง
เชิงนโยบำยสอบตกตลอดมำ

 ในทำงกฎหมำยโรงเรยีนนติบิคุคลมกีำรกล่ำวถงึในพระรำชบัญญตักิำรศกึษำ
แห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 39 ว่ำด้วยเรือ่ง
กำรกระจำยอ�ำนำจของกระทรวงศึกษำ ในด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำร
งำนบคุคล ตลอดจนกำรบริหำรงำนท่ัวไป ให้กบัคณะกรรมกำร ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำ และโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยตรง “ในความเป็นจริงแล้ว
เป็นการกระจายอ�านาจเพียงวาทกรรมเท่านั้น โรงเรียนไม่สามารถแม้แต่จะ
เลือกรับครูที่จบตรงสาขามาสอนให้กับเด็กในโรงเรียนได้เลย” ค�ำกล่ำวหนึ่งของ
นำยโกวทิ บญุเฉลียว ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนคูเมอืง (อ่อนอนเุครำะห์) อ.วำรนิช�ำรำบ
จ.อบุลรำชธำนี ทีท่�ำให้แม้แต่ผูเ้ขยีนเองยงัรูส้กึกระอกักระอ่วนใจ กำรกระจำยอ�ำนำจ
ทีว่่ำไว้ในกฎหมำยดเูหมอืนจะอดุตนัอยูร่ะหว่ำงทำงมำถงึโรงเรยีนทีเ่ป็นส่วนสดุท้ำย
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ของสำยกำรสัง่กำร แต่กลบัเป็นท่ีทีเ่ข้ำใจ
ประเด็นปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
มำกที่สุด

   ไม่เพยีงโรงเรยีนบ้ำนคเูมอืงเท่ำน้ันที่
ประสบกับปัญหำคุณภำพกำรเรียนของ
ผูเ้รยีนตกต�ำ่ลงไปเรือ่ย ๆ  ทัง้ด้ำนกำรเรยีนรู้
พฤตกิรรม และคณุธรรม โรงเรยีนเครอืข่ำย
ร่วมอุดมกำรณ์ อำทิ โรงเรียนบ้ำนนำจำน
โดยผอ.ปัญญำ กำละปัตย์ โรงเรียนบ้ำน

หนองหวำย โดยผอ.บพิตร บุญเฉลียว โรงเรียนบ้ำนผึ้ง (มธุลีย์ประชำสรรค์) โดย
ผอ.ธีระวัฒน์ ทองใส และโรงเรียนบ้ำนดอนยู โดยผอ.พินิจ บุดดำลี ได้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยผู้อ�ำนวยกำรแต่ละ
โรงเรียนได้แลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่ำงกนั ทัง้เรือ่งรปูแบบกำรจดักำรปัญหำคณุภำพ
กำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กำรใช้ทรพัยำกรเท่ำทีม่ร่ีวมกนั กำรเปิดโอกำสและกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตลูกหลำน เพรำะกำรแก้ปัญหำ
เรื่องกำรเรียนรู้ของเด็กจะรอกำรสั่งกำรหรือกำรสนับสนุนเยียวยำจำกรัฐไม่ได้ 
ไม่ทนักำรณ์และอำจแก้ไม่ตรงจดุท่ีเป็นปัญหำจรงิ ๆ ควำมกล้ำหำญในกำรรวมกลุม่กนั
ของโรงเรยีนจงึเป็นกำรสำนพลงักลุม่เพือ่ปลดแอกโรงเรียนออกจำกข้อจ�ำกดัภำยใต้
กำรท�ำงำนในระบบบริหำรส่วนกลำง เป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่สำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำทำงกำรเรียนรู้ได้โดยตรง นับเป็น
ควำมกล้ำหำญทำงวิชำกำรของกลุ่มผู้บริหำรในระบบรำชกำรที่น่ำยกย่องยิ่ง 

 นวตักรรมหนึง่ทีผ่อ.โกวิท และผอ.โรงเรยีนเครอืข่ำยได้น�ำไปใช้ คอืกำรจดักลุม่
ผูเ้รยีนตำมควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้ เพือ่พฒันำผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบัศกัยภำพ
ทีม่ ี หำกมองเพยีงเรือ่งกำรจดักลุม่เดก็และสอน หลำยคนอำจไม่คดิว่ำเป็นเรือ่งใหม่
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ไม่ใช่นวตักรรม แต่กำรแบ่งกลุม่ผูเ้รียนนีเ้ป็นหนึง่ในกระบวนกำรค้นหำควำมสำมำรถ
ทีแ่ฝงอยูใ่นตวัผูเ้รยีนและสำมำรถแบ่งได้เป็นกลุม่ถนดัวิชำกำร กลุม่ถนดักำรแสดงออก
และกลุ่มถนดังำนช่ำง ซ่ึงกำรแบ่งกลุม่ดงักล่ำวต้องกำรควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน
ในกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนจัดสรรเรื่องตำรำงเวลำเรียน ออกแบบรำยวิชำและ
กิจกรรม กำรบูรณำกำรศำสตร์วิชำกำรเข้ำกับศำสตร์อำชีพ “ผู้เรียนของโรงเรียน
บ้ำนคูเมืองมีปัญหำหลำกหลำยทั้งโดดเรียน ขโมยเครื่องอะไหล่ยนต์ มีพฤติกรรม
ก้ำวร้ำวรุนแรง บำงครั้งก็ต้องไปประกันตัวลูก ๆ ผู้เรียนออกมำบ้ำง แต่ถ้ำเรำลอง
ศกึษำท�ำควำมเข้ำใจเด็กลงไปลึก ๆ แล้วจะรูว่้ำเดก็กลุม่น้ีไม่ได้มีต้นทนุทำงครอบครัว
อย่ำงคนอื่นเขำ แล้วเรำยังจะผลักเขำอีกหรือ ถ้ำไม่ถนัดเรียน เรำยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนำเขำในทำงที่เขำถนัดได้” ผอ.โกวิท ใช้แนวคิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู้บน
ฐำนชีวิต เชื่อว่ำมนุษย์ทุกคนสำมำรถพัฒนำศักยภำพตนเองได้ จึงเกิดกำรจัดกำร
เรียนรู้บนฐำนชีวิตขึ้น โดยบูรณำกำรควำมรู้วิชำกำรคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
เข้ำกับควำมรู้ศำสตร์อำชีพ เช่น กำรซ่อมเครื่องยนต์ กำรก่อสร้ำง และกำรเกษตร 
ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มทีถ่นดังำนช่ำง ถงึแม้ผูเ้รยีนกลุ่มนีอ้ำจจะไม่ได้มีคะแนนทีส่งู
จำกกำรวัดด้วยแบบทดสอบมำตรฐำนชำติ เครื่องมือเดียววัดและประเมินเด็กทั่ว
รำชอำณำจกัร แต่สิง่ท่ีพวกเขำได้เรยีนรูร้ะหว่ำงทำงคือกำรค�ำนวณปรมิำณปูน น�ำ้ ทรำย
จ�ำนวนก้อนอิฐระหว่ำงกำรก่อสร้ำงห้องหนังสือ กำรผสมอัตรำส่วนดิน ปุ๋ยคอก 
กำรพัฒนำพันธุ์มะนำวไร้เม็ด เป็นต้น

 จำกควำมพยำยำมเปิดโอกำสในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ท�ำให้เห็นผลลัพธ์
ทีน่่ำประทบัใจ ผูเ้รยีนมองเหน็ศกัยภำพทีแ่ฝงอยู่ในตวัเอง เหน็คณุค่ำของกำรเรยีนรู้
และอยำกพฒันำตนเอง ดงันัน้กำรแยกกลุม่กำรเรยีนนีเ้ป็นไปเพ่ือกำรยบุรวม กำรสร้ำง
คุณค่ำของกำรเป็นมนุษย์และกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึง
ชุมชนกม็ส่ีวนในกำรพฒันำศักยภำพลูกหลำนของตนเอง โดยกำรเป็นครูภมูปัิญญำ
ส่งต่อควำมรู้และฝึกทักษะอำชีพให้คงอยู่ต่อไป กำรเปลี่ยนแปลงทำงบวกทั้งด้ำน
สตปัิญญำ พฤตกิรรม และคุณธรรมไม่ใช่เพยีงควำมภำคภูมใิจของตวัเดก็เองเท่ำนัน้
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แต่เป็นทั้งควำมภูมิใจของครู โรงเรียนและชุมชน “กำรปฏิรูปกำรศึกษำที่แท้จริง 
คือกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโดยต้องค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
เป็นที่ตั้ง” แล้วผู้ใหญ่ในวงปฏิรูประบบกำรศึกษำของไทยตอนนี้ ได้ต้ังค�ำถำม
อย่ำงจริงจังต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทยแล้วหรือยัง

 กำรปฏริปูกำรศกึษำต้องเปลีย่นมุมมองใหม่ ล่ำงสูบ่น ปลดปล่อยโรงเรยีน
ให้เป็นนิติบุคคลที่มีอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบุคคล บรรจุแต่งตั้ง กำรพิจำรณำ
ควำมดคีวำมชอบ งำนวิชำกำร หลกัสตูรภมูสิงัคม แผนกำรสอน กลุม่ประสบกำรณ์
กำรฝึกอบรม กำรนเิทศภำยใน ผลสมัฤทธิทั์กษะสมรรถนะของผูเ้รยีน กำรบรหิำร
งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยทีต่รงกบัปัญหำ สภำพข้อเทจ็จริงทีม่อียู ่ กำรสร้ำงเครอืข่ำย
ระบบโรงเรยีนให้ชมุชนประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในโรงเรียนมำกข้ึน ภำยใต้แนวคิด
“คืนโรงเรียนให้ชุมชน คืนครูสู่ห้องเรียน และคืนครูให้ผู้เรียน” กำรออกกฎหมำย
โรงเรียนนิติบุคคลในระบบให้เป็นทำงเลือกที่สร้ำงสรรค์จำกระบบโรงเรียนที่มีอยู่ 
ในขณะเดียวกันให้ควำมส�ำคัญกับแนวคิดจังหวัดจัดกำรศึกษำเพื่อตนเอง (กศจ.) 
ให้มีควำมอิสระในกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับสังคมบริบทในแต่ละพื้นที่ 
ทบทวนใหม่ รือ้ลดกำรเพิม่องค์กรภูมภิำคทีขั่ดแย้งทบัซ้อนเชงิอ�ำนำจ จะเป็นปัญหำ
แก้ไขยำกในระยะยำว ดังเช่น เขตพื้นที่กำรศึกษำ 268 เขต ศึกษำธิกำรจังหวัด 
76 จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค 18 แห่ง เป็นต้น สุดท้ำยปรับขนำดส่วนกลำงให้เล็กลง
เหลอืเพยีงงำนในเชงินโยบำย ก�ำกับตดิตำม กำรสนับสนนุส่งเสริม และกำรตรวจสอบ
เชิงคุณภำพเท่ำนั้น นี่คือกำรกบฏสร้ำงสรรค์ทำงกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
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 เด็กไทยไม่ชอบเรียนคณิตศำสตร์ ยำก มีเจตคติด้ำนลบกับวิชำนี้ 
 โรงเรียนขนำดเล็กจ�ำนวนมำกใกล้ถูกยุบ ผู้เรียนลดจ�ำนวนลงมำก 
 ภมูปัิญญำท้องถิน่ถกูละเลย ขำดคนรบัช่วงต่อ จะสญูหำยหมดสิน้ใน 10 ปีนี ้ 
 มหำลยัวทิยำลยัเอกชน บรกิำรสงัคมไม่เป็น คดิแต่กำรหำรำยได้ ธรุกจิกำรศกึษำ  

 ข้อค�ำถำมและสิ่งที่เกิดขึ้นในสภำพปัจจุบัน ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) ฝ่ำยวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้น�ำกระบวนกำรวิจัยลงสู่ชุมชน โรงเรียน 
มหำลยัวทิยำลยัเอกชนมำเช่ือมโยง ก่อโจทย์ตัง้ปัญญำร่วมกนั เรือ่งทีย่ำกเป็นไปไม่ได้
กค่็อย ๆ ก่อตวั เรยีนรูล้งมอืปฏบิตั ิพบปะพดูคุย ลงภำคสนำมอย่ำงสนทิสนม สุดท้ำย
ปัญหำอปุสรรคกค็ลีค่ลำยได้ กล่ำวคือ เมือ่พจิำรณำควำมหมำยของค�ำว่ำ “คณติศำสตร์”
กับ “ชุมชน” หรือ “คณิตศำสตร์” กับ “ภูมิปัญญำท้องถิ่น” นั้นควำมหมำยของ

คณิตศาสตร์ชุมชน
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และชุติมา ชุมพงศ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทั้งสองค�ำนี้จะเป็นไปคนละทิศทำงกันแตกต่ำงกันมำก แต่ถ้ำน�ำมำรวมกันเป็น 
“คณิตศำสตร์ชุมชน” หรือ “คณิตศำสตร์ภูมิปัญญำท้องถิ่น” สะท้อนให้เห็นถึง
กำรน�ำวิชำคณิตศำสตร์มำประยุกต์ มำบูรณำกำรให้เข้ำกับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิน่ อกีทัง้ยังให้เหน็ถงึกำรมส่ีวนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพฒันำกำรเรยีนรูใ้นวชิำ
คณติศำสตร์เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อเดก็ ชมุชน สงัคม ดงัทีโ่รงเรยีนวดัเมตำรำงค์
น�ำมำมำบูรณำกำร ดังนี้ 

 โรงเรียนวดัเมตำรำงค์ เป็นโรงเรยีนระดบัประถมศกึษำขนำดเลก็ เสีย่งต่อ
กำรถูกยบุ ต้ังอยูต่�ำบลเชยีงรำกน้อย อ�ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำน ีเป็นโรงเรยีน
เก่ำแก่ของชมุชนทีก่�ำลงัประสบปัญหำเรือ่งผูป้กครองส่งลูกหลำนมำเรียนทีโ่รงเรียน
น้อยลงเพรำะค่ำนิยมส่งลูกเรียนในตัวเมือง โรงเรียนขำดก�ำลังครูส�ำหรับกำรสอน
ในชัน้เรยีน ครูมคีวำมยำกล�ำบำกในกำรสอนเพรำะต้องสอนผูเ้รียนท่ีมคีวำมสำมำรถ
ในกำรเรยีนรูไ้ม่เท่ำกัน กล่ำวคือ ในชัน้เรยีนมทีัง้ผูเ้รยีนปกตแิละผูเ้รยีนทีม่คีวำมต้องกำร
พเิศษ อกีทัง้ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มีเจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอกำรเรยีนวิชำคณติศำสตร์ วชิำคณติศำสตร์
มเีนือ้หำทีย่ำก ท�ำให้ไม่อยำกเรยีนหนงัสอื คะแนน O-NET ต�ำ่มำกในระดบัเดยีวกนั

 อย่ำงไรกต็ำม โรงเรยีนวดัเมตำรำงค์ยงัมจีดุแข็งในเรือ่งควำมเป็นโรงเรยีน
ในชมุชน เช่น มีกำรดแูลผู้เรยีนอย่ำงใกล้ชดิ ผูเ้รียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และ
กำรเป็นโรงเรียนทีอ่ยูใ่นชุมชนใกล้ชิดกบัผูป้กครอง นอกจำกนีช้มุชนยงัมภีมิูปัญญำ
ซึ่งเป็นควำมรู้ในท้องถิ่นด้ำนกำรประกอบอำชีพหรือกิจกรรมในชุมชน ที่สำมำรถ
น�ำมำบูรณำกำรกับกำรเรียนรู้วิชำต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรเพำะเห็ด กำรท�ำขนมไทย 
กำรปลูกมะนำว แต่ที่ผ่ำนมำโรงเรียนยังขำดกำรน�ำภูมิปัญญำ ควำมรู้ของแหล่ง
เรียนรู้ต่ำง ๆ ในท้องถิ่น มำปรับใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้วิชำต่ำง ๆ ของผู้เรียน 
อีกท้ังชุมชนก็ยังไม่ได้เข้ำมำมีบทบำทในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียน
เท่ำทีค่วร ดงันัน้จึงควรน�ำศกัยภำพของทัง้โรงเรยีนและชุมชนมำพฒันำให้โรงเรยีน
ให้เป็นทีย่อมรับ สอดคล้องกับศกัยภำพและควำมต้องกำรของคนในชมุชนให้มำกขึน้
ด�ำรงอยูไ่ด้อย่ำงยัง่ยนื กระบวนกำรวจิยัได้เข้ำมบีทบำทในขัน้ตอนนีเ้ป็นอย่ำงมำก
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 กำรแก้ปัญหำดงักล่ำวเกดิจำกควำมร่วมมือของอำจำรย์มหำวทิยำลยักรงุเทพ
ทีน่�ำโดย ดร.เพญ็จริำ คนัธวงศ์ และคณะ ทีมี่ควำมเชีย่วชำญหลำกหลำยสหวทิยำกำร
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรวจิยัเพือ่ท้องถิน่ ไม่ว่ำจะเป็นอำจำรย์สอนคณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์
กำรเงนิ กำรตลำด เทคโนโลยสีำรสนเทศ และชำวบ้ำนในชมุชน โดยมกีระบวนกำร
ท�ำงำน คือ 

 1) กำรจัดเวทีชี้แจงโครงกำรวิจัยกับชุมชน เพื่อเป็นกำรทบทวนโครงกำร
วิจัยและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัยร่วมกัน 
 2) กำรออกแบบกำรเก็บข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ได้เครือ่งมอืและกระบวนกำร
ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ กำรใช้ปฏิทินชุมชนศึกษำประเพณีวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่มี
ในชุมชน กำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรถอดบทเรียนกำรสอน
วิชำคณิตศำสตร์ของโรงเรียน 
 3) กำรวิเครำะห์เนื้อหำหลักสูตรแกนกลำงและตัวชี้วัดกำรเรียนกำรสอน
วชิำคณติศำสตร์ของโรงเรยีน เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจกบัเนือ้หำหลกัสูตรแกนกลำง และ
ตัวชี้วัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6
 4) กำรถอดบทเรยีนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน เพือ่แลกเปลีย่น
บทเรยีนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมกบัชมุชน ท�ำให้ทรำบปัญหำทีค่รู
ต้องเจอในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน รวมถงึกำรแก้ปัญหำของครูในกำรจดักำรเรยีน
กำรสอน 
 5) กำรศกึษำบรบิทชมุชน ภมูปัิญญำท้องถ่ิน แหล่งเรยีนรูแ้ละบรบิทครอบครวั
ของผูเ้รยีน มกีำรลงพืน้ทีเ่พือ่น�ำภมูปัิญญำท้องถิน่มำบรูณำกำรกบักำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ชุมชน 
 6) กำรศึกษำวเิครำะห์พฤตกิรรมกำรเรยีนรู้ของกลุม่เป้ำหมำย และเทคนคิ
วธิกีำรจดักระบวนกำรเรยีนรูว้ชิำคณติศำสตร์ รปูแบบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเชญิตวิเตอร์
ท่ีมปีระสบกำรณ์กำรสอนมำทดลองสอน กำรใช้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยบรูณำกำร
กบัภมูปัิญญำท้องถิน่โดยกำรจดักจิกรรมท�ำขนมต้ม กำรท�ำไข่เคม็ และกำรท�ำฝอยทอง
เป็นต้น 
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 7) กำรวเิครำะห์ข้อมลูและออกแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
ท�ำให้ได้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
 7.1) กำรจดักำรเรยีนกำรสอนวิชำคณติศำสตร์โดยกำรบรูณำกำรกบัภมูปัิญญำ
ท้องถิ่นผ่ำน 3 กิจกรรม คือ กำรท�ำขนมต้ม กำรท�ำไข่เค็ม และกำรท�ำฝอยทอง 
โดยทั้ง 3 กิจกรรมสำมำรถน�ำมำบูรณำกำรกับวิชำคณิตศำสตร์ในเรื่องจ�ำนวนนับ 
บวก ลบ คูณ หำร เศษส่วน กำรชั่งตวงควำมจุปริมำตร กำรคำดคะเน กำรแก้
โจทย์ปัญหำ รูปทรงเรขำคณิต กำรเงินหำต้นทุน ก�ำไร กำรบันทึกรำยรับ รำยจ่ำย 
เวลำ อีกทั้ง 3 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนเอง   
 7.2) กำรใช้กำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง โดยกำรไปทัศนศกึษำ
ดงูำนกำรเรยีนกำรสอนทีโ่รงเรยีนรุง่อรุณ สำมำรถน�ำมำบรูณำกำรกบัวชิำคณติศำสตร์
ในเรือ่งจ�ำนวนนบั รปูทรงเรขำคณิต บวก ลบ คณู หำร รปูทรงเรขำคณติ กำรคำดคะเน
พื้นที่ เวลำ และ
 7.3) กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อกำร์ตูนแอนนิเมชั่นที่บูรณำกำรกับ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถน�ำมำบูรณำกำรกับวิชำคณิตศำสตร์ในเรื่องจ�ำนวนนับ 
บวก ลบ คูณ หำร ต้นทุน ก�ำไร รำคำขำย ทั้ง 3 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ท�ำให้
ผูเ้รยีนเกดิควำมภำคภมิูใจในภมิูปัญญำท้องถ่ินของตนเอง และน�ำมำบูรณำกำรกับ
ภมูปัิญญำท้องถิน่ได้ กล่ำวได้ว่ำ “กำรข้ึนโจทย์วจัิยเรือ่งรูปแบบกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหำวิทยำลัยเอกชน ในกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ชุมชนโดยภูมิปัญญำท้องถิ่นของผู้เรียนโรงเรียนวัดเมตำรำงค์ควรเป็น
อย่ำงไร” ซึ่งเป็นโจทย์ยำก ซับซ้อน กำรพัฒนำโจทย์วิจัยใช้เวลำนำน ลงชุมชน
เกือบ 1 ปีทีเดียว

 จำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวชิำคณติศำสตร์โดยกำรบรูณำกำรกบัภมูปัิญญำ
ท้องถิน่นัน้ ท�ำให้เกดิผลลพัธ์ตำมมำมำกมำย โดยผลลพัธ์ทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนท�ำให้ผูเ้รยีน
มีควำมสนุกในกำรเรียนรู้ เช่น ได้เรียนรู้เนื้อหำคณิตศำสตร์ที่ยำกผ่ำนกำรค�ำนวณ
ต้นทุนก�ำไร ขำดทุน กำรเรียนรู้นอกสถำนที่ท�ำให้ผู้เรียนมีจินตนำกำร เชื่อมโยง
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กับธรรมชำติ รวมทั้งได้เรียนรู้อยู่บนฐำนชีวิตมำกยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กำรเสนอเนื้อหำในสิ่งที่อยำกเรียน อยำกมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้เรียนมี
เจตคติดีต่อวิชำคณิตศำสตร์ มีควำมกล้ำแสดงออก เรียนรู้อย่ำงสนุก เห็นคุณค่ำ
ควำมรูท้ีเ่ป็นภูมปัิญญำ อกีทัง้เกดิรปูแบบกจิกรรมกำรเรยีนรูร่้วมกันระหว่ำงผู้เรยีน
ปกติและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ผลพลอยได้ท�ำให้คะแนน O-NET สูงขึ้น 
จ�ำนวนเดก็ในโรงเรยีนเพ่ิมขึน้ ไม่เสีย่งถกูยุบ กำรกระชับควำมสมัพันธ์ระหว่ำงชมุชน
โรงเรยีน และมหำวทิยำลยัมคีวำมใกล้ชดิมำกขึน้ กำรเรียนรูร้ะหว่ำงทำงของภมูปัิญญำ
กำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ปลุกกระแสกำรสืบหำควำมรู้ใหม่
ให้แก่ภูมิปัญญำอีกด้วย

 ดงันัน้แล้วจะเหน็ว่ำคณติศำสตร์ชมุชนโดยน�ำภูมปัิญญำท้องถิน่มำบูรณำกำร
ใช้น้ันไม่ได้เป็นเรือ่งไกลตวั ขอเพยีงแต่ทกุคนในชมุชนไม่ว่ำจะเป็นคร ูผูเ้รยีน ผูป้กครอง
ชำวบ้ำน รวมทั้งผู้ให้กำรแนะน�ำทำงกำรศึกษำให้ควำมร่วมมือ เกิดกำรมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ปัญหำและพฒันำกำรเรยีนรูเ้พือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนจนกลำยเป็น
ชุมชนยั่งยืนได้อย่ำงแน่นอน ในมุมสว่ำงของชำวมหำวิทยำลัยเอกชนเรำได้เห็น
แววปิติสำยตำ อำรมณ์ ค�ำพูด ที่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนโรงเรียนนี้ มิใช่
มหำวิทยำลัยที่แยกตัวจำกชุมชนที่ตั้งอยู่ ครุ่นคิดแต่หำรำยได้ เน้นแต่ตัวชี้วัด KPI 
อย่ำงเอำเป็นเอำตำย จนลมืบทบำทกำรบริกำรสงัคมทีน่บัวนัจะเหอืดหำยน้อยลงไป
ตำมล�ำดับ คณำจำรย์กลุ่มนี้ของมหำวิทยำลัยกรุงเทพจึงควรค่ำแก่กำรยกย่องยิ่ง

“เรื่องเล่า...จากพื้นที่” 59



 วำทกรรมทีว่่ำ “คนไทย อ่ำนหนงัสอืเฉลีย่ปีละ 8 บรรทดั” เป็นวำทกรรม
ที่น่ำตกใจส�ำหรับทั้งคนในวงกำรศึกษำและนอกวงกำรศึกษำ แต่ในขณะเดียวกัน 
มคีวำมเหน็จำกอกีหลำยฝ่ำยทีม่ข้ีอสงสยัและคัดค้ำนกบัวำทกรรมนี ้ หำกแต่วำทกรรมนี้
ท�ำให้ใครหลำย ๆ คนต้องตื่นตัวกับกำรส่งเสริมให้คนไทยอ่ำนหนังสือให้มำกขึ้น 
โดยมุง่เน้นให้เกดิพฤตกิรรมกำรอ่ำนทีส่งูขึน้ของประชำชนไทย แต่บำงครัง้เรำอำจลมื
ไปว่ำ กำรสนับสนุนหรือกระตุ้นให้คนไทยอ่ำนหนังสือมำกขึ้น ไม่ได้เป็นสร้ำงนิสัย
รักกำรอ่ำนที่ยั่งยืนเท่ำกับกำรปลูกฝังกำรรักกำรอ่ำนในช่วงวัยเด็ก ที่ต้องลงทุนใน
ด้ำนเวลำและควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำยมำกกว่ำกำรรณรงค์ให้ประชำชนรักอ่ำน
ที่ล้มเหลวมำโดยตลอด 

 กำรปลูกฝังกำรอ่ำนอำจท�ำได้ด้วยวิธีที่หลำกหลำย ตำมแต่ทฤษฎีหรือ
ควำมเชื่อต่ำง ๆ หนึ่งในโครงกำรด้ำนกำรอ่ำนของจังหวัดยโสธร “ชวนกันอ่ำนให้
ลูกฟัง” มีควำมน่ำสนใจและเป็นประโยชน์ต่อท้ังเยำวชนและสถำบันครอบครัว 
โครงกำรนี้ ได้น�ำควำมคิดของกำรอ่ำนหนังสือให้กับเด็กแรกเกิด โดยผู้ปกครอง 
ไม่ว่ำจะเป็น พ่อ แม่ หรือปู่ ย่ำ ตำ ยำย ครอบครัวทุกฐำนะยำกดีมีจน เป็นผู้อ่ำน

การอ่านสร้างครอบครัวอบอุ่น…
ลดความเหลื่อมล�้าได้
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และกีรติ คุวสานนท์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ให้เดก็ฟัง ควำมคดินีอ้ำจดเูป็นควำมคดิทีแ่หวกแนว หรอือำจถกูมองว่ำเป็นกำรกระท�ำ
ทีส่ญูเปล่ำ เพรำะว่ำทำรกท่ีอำยนุ้อยขนำดนัน้จะฟังนทิำนทีผู้่ปกครองอ่ำนได้รูเ้รือ่ง
ได้อย่ำงไร แล้วกำรอ่ำนให้เดก็ฟังเพยีงอย่ำงเดยีวจะท�ำให้เดก็รกักำรอ่ำนได้อย่ำงไร

 อนัทีจ่รงิแล้วกำรทีพ่่อแม่อ่ำนนทิำนให้ลกูฟังต้ังแต่เกิดนัน้ อำจไม่ได้ส่งผล
โดยตรงกบักำรปลกูฝังกำรรกักำรอ่ำน หรอืพัฒนำกำรทำงด้ำนภำษำโดยตรง แต่กำรอ่ำน
ให้เด็กฟังในช่วงแรกของชีวิตเด็กนั้น เป็นกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
พ่อแม่มำกขึน้ เม่ือเดก็ได้ยนิเสยีงพ่อแม่อ่ำนหนังสอืให้ฟัง กจ็ะเกดิควำมคุน้เคย จดจ�ำ
เสยีงของพ่อแม่ได้ ในช่วงวัยแรกเกิด เดก็จะใช้ปรำสำทสัมผสัต่ำง ๆ  ในกำรช่วยจดจ�ำ
คนรอบ ๆ ตวั โดยเฉพำะลกัษณะของกำรออกเสยีง ซึง่กำรอ่ำนหนงัสอืให้เดก็ฟังนัน้
เป็นหนึง่ในพฤตกิรรมท่ีส่งเสริมควำมพงึพอใจให้กับเดก็ และยงัเป็นกำรสร้ำงควำมอบอุน่
ให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย

 ตำมข้อมูลของโครงกำร ไม่เพียงแต่ในช่วงของวัยทำรกเท่ำนั้นที่พ่อแม่จะ
อ่ำนนิทำนให้ลกูฟัง แต่วยัทีเ่ริม่โตข้ึนจำกทำรก อ่ำนสม�ำ่เสมอให้เด็กฟังอย่ำงต่อเนือ่ง
สิง่เหล่ำนีเ้องเป็นสิง่ท่ีปลกูฝังให้เดก็มีนสิยัรกักำรอ่ำน เมือ่เดก็ได้มีกจิวตัรในกำรฟัง
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พ่อแม่อ่ำนนทิำนให้ฟัง วันละ 2-3 เล่ม เดก็ชอบให้อ่ำนซ�ำ้ สิง่ทีเ่กดิขึน้กบักระบวนกำรนี้
เด็กจะซึมซับนิสัยกำรอ่ำนโดยกำรเห็นและรับรู้ทุก ๆ วัน เด็กโดยเฉพำะในช่วง
วัยประถมนั้นเป็นช่วงวัยแห่งกำรเลียนแบบ ค้นหำแบบอย่ำง (Role Model)
เพื่อเรียนรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลเหล่ำนั้น กำรที่พ่อหรือแม่อ่ำน
หนงัสอืให้เดก็ฟังทกุวนันัน้จงึเป็นกำรสร้ำงแบบอย่ำงให้เห็นจนเกดิเป็นควำมเคยชนิ
และพฒันำกลำยเป็นนสิยัในทีส่ดุ ในช่วงเวลำทีอ่่ำนหนงัสอืด้วยกนันัน้จะเป็นช่วงเวลำ
ที่สนุกสนำน อบอุ่น ได้ฟังนิทำน ได้หัวเรำะพูดคุยกันในครอบครัว จะท�ำให้เด็กมี
ทัศนคติที่ดีกับกำรอ่ำนหนังสือไปด้วย เพรำะเด็กจะเชื่อมโยงควำมสุขที่เกิดขึ้น
จำกกิจกรรมเหล่ำนี้เข้ำกับพฤติกรรมกำรอ่ำน และจะถูกฝังอยู่ในตัวของเด็กเอง
จะโดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วักต็ำม  ซึง่จะส่งผลให้เดก็ทีผ่่ำนกจิวตัรในลกัษณะนีจ้ะมทีศันคติ
ที่ดีต่อกำรหยิบหนังสือมำอ่ำน

 ประโยชน์ทำงตรงอกีหนึง่ประกำร
คอืพฒันำกำรทำงภำษำท่ีเกดิขึน้กบัตวัเดก็
ที่ได้รับฟังกำรอ่ำนนิทำนจำก พ่อแม่ 
กำรอ่ำนหนงัสอืให้เดก็ฟังนัน้เป็นกำรเปิด
ประสบกำรณ์กำรได้เรยีนรูภ้ำษำโดยเฉพำะ
ด้ำนค�ำศัพท์ รูปประโยค และกำรจับ
ใจควำมมำกขึ้น เพรำะเมื่อมีกำรได้ยิน 
ได้ฟัง และรูค้วำมหมำยของค�ำและรูปประโยคต่ำง ๆ เด็กจะเร่ิมมกีำรตคีวำมเพือ่ให้
เข้ำใจในเรือ่งรำวของนทิำนทีก่�ำลงัได้ยนิ กระบวนกำรเหล่ำนี ้ เป็นกำรช่วยส่งเสรมิ
พัฒนำกำรทำงด้ำนภำษำ สมำธิและกำรคิดจินตนำกำรของเด็ก และเนื่องจำกเด็ก
ได้รับประสบกำรณ์ของกำรได้ฟังได้เรียนรู้ภำษำอย่ำงสม�่ำเสมอจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดในด้ำนกำรเรียนรู้ภำษำของเด็กเมื่อเด็กก้ำว
เข้ำสู่ระดับประถมศึกษำ ทั้งทำงด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน 
นอกจำกนี้กำรใช้เวลำในกำรอ่ำนหนังสือให้เด็กฟังนั้นยังเป็นกำรดึงตัวเด็กเอง
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ออกจำกสือ่ดจิิทลั เช่น กำรดโูทรทศัน์ กำรดคูลิปกำร์ตนู หรือกำรเล่นเกมจำกมอืถอื
ซึง่สือ่ดจิทิลัเหล่ำนีเ้ป็นเสมอืนดำบสองคมของเดก็ในวัยน้ี เน่ืองจำกสือ่เหล่ำนีเ้ป็นสือ่
ที่มีลักษณะของกำรสื่อสำรในทำงเดียว (One Way Communication) เมื่อเด็ก
เสพสื่อที่มีลักษณะของกำรสื่อสำรทำงเดียวซึ่งส�ำหรับเด็กคือกำรดูหรือฟังเพียง
อย่ำงเดียว จะท�ำให้เด็กมีพัฒนำกำรทำงภำษำโดยเฉพำะกำรพูดที่ช้ำ สมำธิสั้น 
เนือ่งจำกสือ่ไม่ได้มกีำรส่งเสรมิให้เดก็น�ำข้อมลูท่ีรบัเข้ำไป แล้วต้องมกีำรตอบกลบัมำ
แต่กำรอ่ำนหนงัสอืของพ่อแม่ให้เด็กฟังนัน้ แน่นอนว่ำระหว่ำงกำรฟังนทิำนจะต้องมี
กำรพดูคยุ หรอืถำมตอบในสิง่ต่ำง ๆ ทีเ่กิดข้ึน ซ่ึงน่ันเป็นกระบวนกำรในกำรช่วยพฒันำ
ทกัษะทำงภำษำให้กบัตัวเดก็ได้ในอกีทำงหนึง่ ซ่ึงผลวจัิยของโครงกำรนีพ้บว่ำผูเ้รียน
ทีค่รอบครวัเข้ำร่วมในโครงกำร มพีฒันำกำรเกนิวยั โดยเฉพำะ พฒันำกำรทำงภำษำ
โดยเห็นได้จำกผลสอบ O-net และจำกผลกำรตรวจประจ�ำปีของทำงสำธำรณสุข
จังหวัด

 นอกจำกพัฒนำกำรทำงด้ำนภำษำ และกำรปลูกฝังกำรรักกำรอ่ำนแล้ว 
พฤตกิรรมกำรอ่ำนหนังสอืให้ลูกฟังยงัเป็นกำรสำนสมัพนัธภำพในครอบครวัอกีด้วย
ในสังคมที่วุ่นวำยและเร่งรีบ สิ่งหนึ่งที่ลดน้อยลงในสถำบันครอบครัวอำจไม่ใช่
ควำมรักที่สมำชิกในครอบครัวมีให้กันแต่เป็นเวลำที่ใช้ร่วมกันของคนในครอบครัว
ที่ขำดหำยไป กำรที่พ่อแม่มีพฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือให้ลูกฟังทุก ๆ วัน นั่นเป็น
กำรก�ำหนดเวลำทีส่มำชิกในครอบครวัได้ใช้ร่วมกนั เดก็จะสมัผสัได้ถงึควำมรัก ไออุน่
ทีพ่่อแม่ให้เวลำและกำรเอำใจใส่ ในช่วงเวลำของกำรอ่ำนหนงัสอืให้ลกูฟังนัน้ หำกเป็น
ครอบครัวที่มีสมำชิกหลำยคนก็อำจเป็นเวลำที่ท�ำให้พ่ีน้องได้มีกิจกรรมท�ำร่วมกัน 
หำกมเีรือ่งรำวทีล่กู ๆ ต้องกำรแบ่งปันหรอืพดูคุย ช่วงเวลำส้ัน ๆ น้ีอำจเป็นช่วงเวลำ
ทีม่ค่ีำ ทีไ่ด้เรยีนรู ้ ผ่อนคลำยและได้แลกเปลีย่นกนัในครอบครวั ท�ำให้เกดิควำมรกั
ควำมเข้ำใจและสำยสมัพนัธ์ทีด่ขีองครอบครวั และยงัเป็นกำรเปิดโอกำสให้พ่อแม่
ได้สังเกตและให้ค�ำแนะน�ำลูกได้อย่ำงทันท่วงทีอีกด้วย พ่อแม่อำจหยิบยกข้อคิด
คุณธรรมจำกนทิำนมำพดูคยุหรอืสอนลกู ซึง่จะท�ำให้เดก็ได้เรยีนรูว้ธีิคดิของผู้ใหญ่
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ในขณะเดยีวกันผูใ้หญ่จะได้เรยีนรูแ้ละเข้ำใจวิธคิีดของเดก็ด้วยเช่นกนั ซ่ึงปัญหำครอบครวั
ระหว่ำงพ่อแม่และลูกทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนันัน้สำเหตุหลกัเกดิมำจำกควำมไม่เข้ำใจกนั
และขำดกำรพูดคุยกันในครอบครัว จำกผลวิจัยของโครงกำรนี้ ได้พบว่ำ เด็ก ๆ ที่
ผ่ำนโครงกำรกำรอ่ำนให้ลูกฟังนัน้เมือ่โตข้ึน จะมีสมำธิยำวนำน รักกำรอ่ำน มรีะเบยีบ
วินัย แบ่งปันและมีพื้นฐำนคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

 หลำย ๆ บ้ำนอำจมปัีญหำว่ำพ่อแม่ไม่มเีวลำอ่ำนหนงัสอืให้ลกูฟังได้ทกุวนั
ซึ่งกิจกรรมนี้สำมำรถเป็นกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันของทั้งปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือสมำชิก
ครอบครัว กำรอ่ำนหนังสือให้ลูกหลำน หรือพี่อ่ำนให้น้องฟังนั้นเป็นประโยชน์กับ
ตัวผูอ่้ำนเอง เพรำะว่ำผูอ่้ำนเองกไ็ด้ควำมรูจ้ำกสิง่ทีอ่่ำนไปในครำวเดยีวกนั หำกคณุปู่
คุณย่ำที่ไม่สำมำรถอ่ำนหนังสือให้เด็กฟังได้ อันเนื่องมำจำกข้อจ�ำกัดทำงร่ำงกำย 
ก็อำจเป็นกำรเล่ำนิทำนให้เด็ก ๆ ฟังได้เช่นกัน กำรอ่ำนหนังสือ หรือเล่ำเรื่องเล่ำ
นทิำนให้เดก็ ๆ ฟังนัน้ เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรูส้กึ ควำมคดิ หรอืควำมเชือ่ของคน
ในวัยของรุ่นปู่ ย่ำ ให้กับรุ่นหลำนได้ซึมซับ ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ควำมรูค้วำมเข้ำใจทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมเวลำให้กบัคนรุ่นปู ่ ย่ำ และยังเป็นกำรส่งต่อ
ควำมคดิ ควำมเชือ่และแนวปฏิบตัใิห้กับรุน่หลำนอันเป็นกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงวยั
ได้ด้วย

 โครงกำรกำรอ่ำนให้ลกูฟังนัน้เป็นโครงกำรทีท่�ำให้ได้ทรำบถงึควำมส�ำคญั
ของกำรอ่ำนทีส่ำมำรถปลกูฝังได้ตัง้แต่ 1,000 วันแรกของเดก็ และยงัเป็นกำรปลูกฝัง
ทีเ่ดินไปพร้อม ๆ กบัพฒันำกำรในด้ำนต่ำง ๆ และควำมมัน่คงของสถำบนัครอบครัว
ทีท่�ำให้เกดิสมัพนัธภำพทีด่จีำกกำรอ่ำนหนงัสอืให้ลกูฟัง หำกแต่ในหลำย ๆ ครอบครัว
กำรอ่ำนหนังสือให้ลูกฟังอำจเป็นกิจวัตรท่ีไม่อำจเกิดขึ้นได้เนื่องจำกไม่มีหนังสือที่
เหมำะสมกับกำรอ่ำนให้เด็กฟัง กำรแก้ปัญหำนี้ส�ำหรับโครงกำรอ่ำนให้ลูกฟังใน
จงัหวัดยโสธรนัน้ ถกูแก้ไขด้วยวธิกีำรหมนุเวียนหนงัสอืกันอ่ำน ก�ำหนดระยะเวลำ
ของหนังสอืทีน่�ำกลบัไปและจะน�ำกลบัมำแลกกนัอกีครัง้เพือ่ท�ำให้แต่ละครอบครวั
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มีหนังสือที่หลำกหลำยในกำรอ่ำนให้ลูกฟัง นอกจำกนี้ยังมีแนวคิดดี ๆ ของผู้ใหญ่
ใจดีอกีหลำยฝ่ำยในกำรจดัให้ครอบครวัได้มหีนงัสอืเพือ่ส่งเสรมิให้พ่อแม่ได้อ่ำนหนงัสือ
ให้ลูกฟัง ไม่ว่ำจะเป็นคุณหมอ ที่มีแนวคิดกำรแจกหนังสือเป็นของขวัญให้คุณแม่
ที่มำคลอดลูกที่โรงพยำบำล หรือเป็นกำรพิมพ์หนังสือส�ำหรับเด็กที่มีเนื้อหำในมุม
ต่ำง ๆ ของจงัหวดัยโสธร รวมถึงกำรปลกูฝังให้เด็ก ๆ รูถ้งึพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์
และพฤติกรรมพึงประสงค์ ถึงแม้ว่ำเด็กอำจจะยังไม่เข้ำใจในเนื้อหำทั้งหมด แต่
กำรค่อย ๆ น�ำเสนอด้วยวธินีีเ้ป็นอกีวธิหีนึง่ทีป่ลกูฝังส�ำนกึรกับ้ำนเกดิ กำรรกัธรรมชำติ
ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรม พร้อม ๆ กันกับกำรปลูกฝังกำรรักกำรอ่ำน

 นิสัยรักกำรอ่ำนนั้นไม่สำมำรถปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ในเวลำอันสั้น หำกแต่
เป็นเสมือนกำรหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสินที่ต้องค่อย ๆ หยอด ค่อย ๆ ท�ำให้
เกิดขึ้น และเมื่อถึงวันที่เด็กเหล่ำนี้โตขึ้น นิสัยรักกำรอ่ำนจะติดตัวพวกเข้ำไปด้วย 
ซึง่น่ันหมำยควำมว่ำ เดก็จะมอีำวธุส�ำคญัทีท่�ำให้เกดิกำรเรียนรู้ได้อย่ำงย่ังยืน รัฐบำล
น่ำจะหยิบโครงกำร “ชวนกำรอ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง” ที่จังหวัดยโสธรมำก�ำหนด
เป็นนโยบำยให้ทุกจงัหวดัรเิริม่กำรอ่ำนในทุกครอบครัวด้วยหนงัสอืดรีำคำถกู เข้ำถงึ
ทุกฐำนะของครอบครัว กำรอ่ำนสร้ำงครอบครวัอบอุน่ได้ และเป็นกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ควำมแตกต่ำงของคนในสังคมด้วยกำรลงทุนน้อยแต่คุ้มค่ำที่สุด 
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 “เดก็จะสำมำรถเรยีนรูไ้ด้ดเีมือ่เรยีนรูผ่้ำนภำษำแม่” เป็นค�ำทีม่กัจะได้ยนิ
ทีมงำนจำกศูนย์ศึกษำฟื้นฟู ภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำ
และวฒันธรรมเอเชยี มหำวิทยำลยัมหดิลกล่ำวถงึอยูเ่ป็นประจ�ำ ในฐำนะผูป้ระสำนงำน
ชดุโครงกำรกำรจดักำรเรยีนรูด้้วยระบบทวภิำษำ โครงกำรวจัิยเพือ่ท้องถ่ิน ของส�ำนกังำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) น�ำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ที่น�ำระบบทวิภำษำเข้ำไปใช้จัดกำรศึกษำในโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ชัน้ประถมศึกษำของโรงเรยีนกลุม่ชำตพินัธุท์ีม่ภีำษำและวฒันธรรมเป็นของตนเอง
เพื่อฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมที่อยู่ในภำวะวิกฤต

ทวิภาษา:
นโยบายการศึกษาที่รัฐต้องก�าหนด
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และพจนา อาภานุรักษ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 จำกข้อมูลของศูนย์ศึกษำฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต พบว่ำ
ในประเทศไทยมีกลุ่มคนท่ีใช้ภำษำถิ่นของกลุ่มชำติพันธุ์ตนเองเป็นภำษำส่ือสำร
มำกกว่ำ 60 กลุม่ภำษำ ไม่ว่ำจะเป็น ภำษำไทยกลำง ภำษำลำวอสีำน ภำษำค�ำเมอืง
ภำษำปักษ์ใต้ ภำษำเขมรถิน่ไทย ภำษำมลำย ูภำษำส่วย ภำษำกะเหรีย่ง และอืน่ ๆ
(สวุไิล เปรมศรรีตัน์ และคณะ, 2547) ซึง่ภำษำถิน่นัน้ไม่ได้ถกูสอนในระบบโรงเรียน
ท�ำให้หลำย ๆ ภำษำเริม่ตกอยูใ่นวกิฤต คอื เริม่จะสญูหำยไปเพรำะไม่มกีระบวนกำร
รกัษำและสบืทอดไว้อย่ำงเป็นระบบ ส่งผลท�ำให้ภมูปัิญญำ ประเพณี และวฒันธรรม
บำงอย่ำงเริม่เลอืนรำงไปจำกพืน้ท่ี จงึมีควำมพยำยำมทีจ่ะคดิค้นวธิกีำรจดักำรเรยีน
กำรสอนระบบทวิภำษำที่เป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนภำษำแม่ที่ มีกำรพัฒนำรูปแบบกำร
อ่ำน-เขียนภำษำแม่โดยใช้ตัวอักษรไทย บูรณำกำรเข้ำกับวิธีกำรสอนแบบกำรใช้
ค�ำสั่งและกำรตอบสนองควำมเข้ำใจด้วยกำรปฏิบัติหรือแสดงท่ำทำง หรือ TPR 
(Total Physical Response) ซ่ึงท�ำให้เดก็เข้ำใจกำรสือ่สำรในชวิีตประจ�ำวัน ทัง้นี้
ยังสำมำรถน�ำองค์ควำมรูภู้มปัิญญำท้องถ่ินมำถ่ำยทอดได้อย่ำงเป็นระบบผ่ำนกำรสร้ำง
สือ่กำรเรยีนกำรสอนท่ีเป็นหนังสอืเล่มยักษ์นิทำนท้องถ่ิน สมนุไพรพืน้บ้ำนประวตัศิำสตร์
กลุม่ชำตพินัธุ ์ เป็นต้น ซึง่นอกจำกจะเป็นเรยีนรูว้ฒันธรรมของกลุ่มชำตพินัธ์ุแล้วยงั
ท�ำให้เด็กเข้ำใจภำษำไทยได้ดียิ่งขึ้นด้วย

 ในกำรลงพื้นท่ีเพื่อสังเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุดโครงกำร
ทวภิำษำ ทมีสงัเครำะห์ได้ลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมลูด้วยกนั 3 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำร
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำส�ำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวง
อปุถมัภ์ 10 หมู ่3 ต�ำบล ป่ำแป๋ อ�ำเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2) โครงกำร
วจัิยรปูแบบกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัแบบทวภิำษำโดยใช้ภำษำเขมรถิน่ไทยร่วมจดั
กำรเรยีนรูข้องโรงเรยีนบ้ำนโพธิก์อง ต�ำบลเชือ้เพลงิ อ�ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร์
และ 3) โครงกำรวจิยัเชงิปฏบัิตกิำร “กำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถ่ิน
และภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) 
ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้” ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประจัน
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และโรงเรียนบ้ำนประจัน จังหวัดปัตตำนี ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ใช้ภำษำถิ่น
สือ่สำรในชวีติประจ�ำวัน แต่สถำนกำรณ์ปัญหำของทัง้ 3 กลุม่ก็ถอืได้ว่ำอยูใ่นข้ันวกิฤต
ไม่ว่ำจะเป็นภำษำเลอเวอะของกลุม่ชำตพินัธุเ์ลอเวอะ ต�ำบลป่ำแป๋ อ�ำเภอแม่สะเรยีง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งลักษณะของกลุ่มชำติพันธุ์นี้ตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณหุบเขำที่
แยกจำกกลุม่ชำติพนัธุอ์ืน่ มีสำยเลอืดควำมเป็นชำวเลอเวอะบรสิทุธ์ิ แต่ด้วยเหตผุล
ด้ำนเศรษฐกิจและควำมมัน่คง ท�ำให้คนเลอเวอะตดัสนิใจละท้ิงถิน่ฐำนและอตัลกัษณ์เดมิ
และนยิมเข้ำมำท�ำงำนและตัง้ถิน่ฐำนในเมอืง กอปรกบัโรงเรียนรฐัในพ้ืนทีก่ไ็ม่ได้มี
กำรสนบัสนนุให้เกดิกำรเรยีนกำรสอนทีช่่วยเสรมิพลังอตัลกัษณ์เลอเวอะอย่ำงยัง่ยนื
เมือ่ระบบทวภิำษำทีเ่ข้ำไปช่วยปลกุป้ันให้เกดิวธิกีำรสอนทีเ่ป็นกำรรกัษำไว้ซึง่อตัลกัษณ์
ทำงวัฒนธรรม มกีำรท�ำสือ่กำรสอนทีเ่ป็นนทิำนพ้ืนบ้ำนของชำวเลอะเวอะเองแล้ว
กยั็งไม่สำมำรถต่อสู้กับระบบกำรศึกษำจำกส่วนกลำงทีเ่น้นภำษำไทยเป็นหลกั เนือ่งด้วย
กลไกกำรเปลี่ยนผู้บริหำรมีส่วนอย่ำงมำกต่อกำรท�ำให้กำรใช้ทวิภำษำในพื้นที่ไม่มี
ควำมต่อเนื่อง เด็กเล็กกลับมำนั่งเรียนแบบขำดควำมสัมพันธ์ว่ำงเปล่ำ ผลสัมฤทธิ์
ตกต�่ำเช่นเดิม

 ในขณะที่กลุ่มชำติพันธุ์เขมรท่ีใช้ภำษำเขมรถิ่นไทยบริเวณบ้ำนโพธิ์กอง 
จงัหวดัสรุนิทร์ กลบัท�ำให้เหน็ภำพ ควำมงอกงำมของกำรธ�ำรงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ท้องถิน่
จำกกำรพูดคุยกับ ‘แม่แจ๊บ’ คุณประชุมพร สังข์น้อย อดีตผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนโพธิ์กอง ที่มีกำรรับระบบทวิภำษำเข้ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
แต่เดิมเริ่มต้นที่ใช้ในระดับประถมศึกษำและขยำยมำสู่ระดับปฐมวัย ในพื้นที่นี้เรำ
เหน็พลงัของคนในชมุชนท้องถิน่ทีม่คีวำมพยำยำมต้องกำรให้ลูกหลำนเขมรถ่ินไทย
รูจ้กัตวัตนและสบืทอดอตัลักษณ์ของตนเอง ในขณะเดยีวกนัก็สำมำรถเรยีนรูภ้ำษำไทย
ได้อย่ำงมั่นใจและเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นด้วยระบบทวิภำษำ ทั้งครูและคนในชุมชนต่ำง
มคีวำมเหน็พ้องต้องกนัว่ำระบบทวภิำษำนีแ่หละทีเ่ป็นค�ำตอบของกำรศึกษำในพืน้ที่
เพรำะสำมำรถเป็นช่องทำงพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่เป็นนโยบำยของ
จังหวัด ส่งเสริมกำรสร้ำงคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนที่ตอบโจทย์นโยบำยเศรษฐกิจใน
ประชำคมอำเซียนโดยเฉพำะกำรค้ำกับประเทศเพื่อนบ้ำนเช่นกัมพูชำได้อีกด้วย 
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 ในส่วนของภำษำมลำยูถ่ินไทยซึ่งถือได้ว่ำเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งใน
กำรตอบค�ำถำมกับคนในพืน้ทีถ่งึกำรน�ำระบบทวภิำษำเข้ำไปใช้ในกำรจดักำรเรยีน
กำรสอน ต้องยอมรับว่ำในพื้นที่ยังคงมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน มีตั้งค�ำถำมกับ
ระบบทวภิำษำว่ำเป็นส่วนหนึง่ในควำมพยำยำมกลืนวฒันธรรมหรอืไม่ ด้วยวธิกีำร
เรียนภำษำมลำยูแต่เป็นตัวอักษรไทย ในขณะที่อีกฝั่งก็เห็นว่ำท�ำไมต้องให้คนไทย
เชือ้สำยมลำยใูน 3 จงัหวัดชำยแดนใต้คงอตัลักษณ์มลำยไูว้ เพรำะมองว่ำเป็นปัญหำ
ต่อควำมมัน่คงของรฐั ซึง่ค�ำตอบของค�ำถำมเหล่ำนีส้ะท้อนอยูใ่นพฒันำกำรกำรเรยีนรู้
ของนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนบ้ำนประจนั เพรำะเมือ่เปรยีบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ
O-NET ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนประจันซึ่งเรียนด้วยระบบทวิภำษำกับโรงเรียน
คู่เทียบนั้น นักเรียนโรงเรียนบ้ำนประจันมีผลคะแนนกำรทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ำ
อย่ำงเห็นได้ชัด นี่อำจจะเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ำระบบทวิภำษำนั้น
เป็นไปเพื่อกำรเปิดประตูกำรเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องควำมพยำยำมใน
กำรกลืนชำติหรือเรื่องควำมมั่นคงของรัฐที่เข้ำใจผิดกันมำโดยตลอด

 อย่ำงไรก็ดี กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำษำส�ำหรับกลุ่มชำติพันธุ์
ทีม่ภีำษำและวฒันธรรมเป็น ของตวัเอง ถือเป็นอกีวิธกีำรหน่ึงทีช่่วยเปิดพืน้ทีใ่ห้กบั
ทกุกลุม่ชำตพินัธุไ์ด้มโีอกำสแสดงควำมเป็นตวัตนอย่ำงมีศักด์ิศรใีนสงัคมพหุวฒันธรรม
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ทั้งนี้ทำงศูนย์ศึกษำฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำ
และวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดลได้ใช้ผลงำนวิจัยในประเด็นกำรฟื้นฟู
ภำษำวิกฤตต่ำง ๆ เหล่ำนี้ในกำรผลักดันให้เกิดนโยบำยภำษำแห่งชำติซึ่งถือเป็น
หมดุหมำยทีส่�ำคญัในกำรส่งเสรมิให้เกดิสงัคมพหวุฒันธรรมอย่ำงแท้จรงิ  ถงึกระนัน้
กต็ำม ยงัคงจ�ำเป็นต้องมที�ำงำนเพือ่ผลักดนัและขบัเคลือ่นต่อในเรือ่งของกำรพฒันำ
คนในสังคมให้มีทักษะในกำรยอมรับ กำรเรียนรู้ และกำรท�ำควำมเข้ำใจในควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ไม่ใช่กำรถือเอำภำษำ วัฒนธรรมของตนเอง
เป็นใหญ่แล้วใช้ควำมเป็นใหญ่กดทับอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมอื่น เพรำะกำร
ยอมรับและท�ำควำมเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมเป็นจุดเร่ิมต้นของกำร
สร้ำงสังคมสันติสุขงดงำมในมนุษยชำติ ท่ำมกลำงภำษำที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ที่คิดค้นขึ้นอย่ำงประณีต
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 สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพืน้ทีส่ำมจังหวดัชำยแดนใต้ นบัตัง้แต่ปี 2547
จนถงึปัจจบุนั เกดิเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ส้ินจ�ำนวนถงึ 16,518 ครัง้
โดยสำเหตขุองควำมรนุแรงเกีย่วข้องกบักำรก่อควำมไม่สงบ อำชญำกรรม ยำเสพติด
ตลอดจนกำรต่อต้ำนกำรก่อควำมไม่สงบ ผ่ำนกำรยงิมำกทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 40.14
รองลงมำคือกำรวำงระเบิด คิดเป็นร้อยละ 20.68 และเหตุกำรณ์อื่น ๆ อำทิเช่น 
กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรวำงเพลิง วินำศกรรม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 39.18 
ส่งผลให้มผีูบ้ำดเจบ็และเสยีชวีติ จ�ำนวน 20,164 คน ประมวลข้อมลูจำกศนูย์เฝ้ำระวงั
สถำนกำรณ์ภำคใต้ (Deep South Watch) มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขต
ปัตตำน ีตัง้แต่ปี 2547 - กันยำยน 2560 ตลอดระยะเวลำ 13 ปี รัฐบำลไม่ได้นิง่นอนใจ
เร่งหำแนวทำงในกำรแก้ไข และทุม่ใช้งบประมำณจ�ำนวน 274,468 ล้ำนบำท แต่กยั็ง
ไม่สำมำรถลดควำมรนุแรง สร้ำงควำมสงบให้เกดิขึน้ในพืน้ทีส่ำมจงัหวดัชำยแดนใต้ได้
หลำยคนอำจเกดิค�ำถำมว่ำเพรำะเหตใุดจงึไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ และถงึเวลำแล้ว
หรือยังที่จะต้องทบทวนถึงวิธีกำรที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำ ว่ำอำจผิดทำง
หรือไม่ 

ม่านบังตา อคติ มายาคติ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และกมลวรรณ พลับจีน 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อพิจำรณำถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำเป็นในลักษณะของกำร
พูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อกำร เพื่อสร้ำงข้อตกลงร่วมกันน�ำไปสู่สันติสุข รวมไปถึงกำรใช้
ก�ำลงัต่อสู ้ เพือ่ยบัยัง้เหตกุำรณ์ ซึง่แนวทำงเหล่ำน้ันอำจไม่ใช่ทำงออกเดยีวหรือเป็น
ทำงออกทีด่ทีีส่ดุ ด้วยไม่สำมำรถสนองต่อควำมต้องกำรของคนในพืน้ทีไ่ด้ตรงจดุ อกีทัง้
ยงัต้องพงึระลกึไว้เสมอว่ำประชำชนจ�ำนวนน้อยทีอ่ำศยัอยูใ่นพืน้ที ่500 – 1,500 คน
ทีม่แีนวคดิต้องกำรแบ่งแยกดนิแดน ประชำชนส่วนใหญ่ทีต้่องกำรด�ำเนินชวีติ ท�ำมำ
หำกิน และอำศัยอยู่ในบ้ำนของตนอย่ำงสงบสุข กำรน�ำเสนอแต่ภำพควำมรุนแรง
ในพืน้ทีจ่ำกสือ่ ท�ำให้เกดิกำรตอกย�ำ้เข้ำไปในจติใจของคนนอกพ้ืนที ่สร้ำงควำมหวำดกลวั
ไม่กล้ำทีจ่ะเข้ำเยีย่มเยือนในพืน้ทีด่งัเช่นจังหวดัอืน่ ๆ ในประเทศไทย เกดิมำยำคติ
ต่อคนสำมจังหวัดชำยแดนใต้แบบเหมำรวมว่ำเป็นพวกไม่รักชำติ สร้ำงก�ำแพง 
ลดกำรตดิต่อส่ือสำร ยิง่ท�ำให้ช่องว่ำงเดมิขยำยออกไปอกี ยำกต่อกำรลดกำรขดัแย้ง
อีกด้วย กำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที ่ทัง้หน่วยงำนควำมมัน่คง สำธำรณสขุ
รวมไปถึงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ด้วยกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงคนใน
หน่วยงำนภำครัฐและคนในพื้นที่ ค�ำนึงถึงควำมหลำยหลำย วิถีชีวิต เพื่อสร้ำง
สมัพนัธภำพทีดี่ น�ำมำสูก่ำรสือ่สำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ เร่งสร้ำงแนวคดิผ่ำนระบบ
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นระบบส�ำคัญที่ใช้ในกำรพัฒนำมนุษย์ ทั้งนี้กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำมนุษย์ให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพนั้นจะต้องจัดกำรศึกษำ
ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ดังมำตรำ 24 ข้อที่ 1 กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำร
เรยีนรู ้ ให้สถำนศกึษำและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องด�ำเนนิกำรจดัเนือ้หำสำระและกจิกรรม
ให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล และอำศัยแรงจูงใจเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำจึงจะ
ท�ำให้ผู้เรียนตอบสนองต่อกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ตำม
ทฤษฎคีวำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s Theory) นอกจำกกำรจดักำรศกึษำ
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
บริบทเชิงพื้นที่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น 
ด้วยควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมรู้ที่เรียนมำกับชีวิตประจ�ำวัน น�ำไปสู่กำร
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ต่อยอด ประยุกต์ใช้ควำมรู้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ดังจะขอเสนอรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำจำกสำมจังหวัดชำยแดนใต้ ซ่ึงเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของชำวมุสลิมอย่ำงแท้จริง  

 ชำวมสุลมิ ในสำมจงัหวดัชำยแดนใต้ของประเทศไทยด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนั
ด้วยกำรยึดหลักค�ำสอนของศำสนำอิสลำม เชื่อมั่นและศรัทธำในพระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงพระนำมว่ำ พระอลัลอฮ์ ซึง่มคีมัภร์ีอลั-กรุอำน (Al Quran) เป็นธรรมนญูอนัสงูสดุ
ทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้ำประทำนมำให้แก่ศำสดำนบ ี มฮัุมมดั เพือ่ท�ำหน้ำทีป่ระกำศศำสนำ
และเป็นผู้น�ำในกำรปฏบิติัศำสนกจิตำมค�ำสอนของพระองค์ ด้วยควำมเชือ่และศรทัธำ
ทีม่ต่ีอพระอลัลอฮ์นัน้ ท�ำให้ชำวมสุลิมมวิีถีชวิีตทีส่อดคล้อง กลมกลนื กบัหลักค�ำสอน
ทีป่รำกฎอยูใ่นคมัภร์ีอลั-กรุอำน (Al Quran) สะท้อนให้เหน็ได้จำกกำรปฏบิตัศิำสนกจิ
ที่ส�ำคัญต่ำง ๆ เช่น กำรละหมำดวันละ 5 เวลำ กำรถือศีลอด กำรปฏิญำณตน 
กำรจ่ำยซะกำต กำรประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีควำมเชื่อที่ว่ำ วิธีกำรที่
จะได้เข้ำใกล้พระอัลลอฮ์มำกที่สุด ต้องผ่ำนกำรศึกษำและอ่ำนคัมภีร์อัล-กุรอำน 
ซึ่งเป็นภำษำอำหรับให้ได้ ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ชำวมสุลมิจงึเป็นกำรจดักำรศกึษำในลกัษณะทีต้่องเน้นเร่ืองของอ่ำนภำษำอำหรับ
นั่นเอง  

  วธิกีำรสอนอ่ำนภำษำอำหรับเพือ่ให้สำมำรถอ่ำนและเข้ำใจคมัภร์ีอลั-กุรอำนได้
ทีใ่ช้กนัอยูใ่นพ้ืนทีจ่งัหวดัปัตตำนีเรยีกว่ำ “กีรออำต ี (Qiraati)” พฒันำโดยอุซตำส
ฮัจยีดะฮฺลัน ซำลิม ซัร กำซี (Ustaz Haji Dahlan Salim Zarkasyi) ประเทศ
อนิโดนเีซยี อำจำรย์สนุทร ปิยะวสันต์ ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน
อัล-กุรอำนและภำษำกำลำมุลลอฮฺ จังหวัดปัตตำนี เป็นโรงเรียนท่องอัล-กุรอำน 
(Tahfiz) โปรแกรมนำนำชำติ ระบบทวิภำษำ (Bilingual Education) และระบบ
พหภุำษำ (Multilingual Education)  เป็นผูน้�ำเข้ำสูป่ระเทศไทย กรีออำต ี(Qiraati) 
มลีกัษณะของกำรสอนอ่ำนภำษำอำหรับโดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุม่ กลุ่มละไม่เกิน
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15 คน เริ่มอ่ำนค�ำจำกขวำไปซ้ำย เมื่ออ่ำนค�ำได้แล้วจึงเริ่มเรียนรู้พยัญชนะ และ
สระ ข้อดีของวิธีกำรสอนแบบนี้คือ ท�ำให้ผู้เรียนอ่ำนภำษำอำหรับได้อย่ำงรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย�ำ อีกทั้งยังมีกำรศึกษำวิจัย โดยนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี 
เพือ่พฒันำและปรบัปรงุระบบกำรสอนอ่ำนภำษำอำหรับแบบกรีออำตีให้เหมำะสม
สอดคล้องกบับรบิทของชำวมสุลมิในพืน้ทีส่ำมจงัหวดัชำยแดนใต้ของประเทศไทย
ทัง้มิตเิชงิพืน้ทีแ่ละควำมหลำกหลำยของผูเ้รียน โดยได้รบัทนุสนบัสนนุจำกส�ำนกังำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ทั้งสิ้น 3 โครงกำร ได้แก่

 1) โครงกำรรูปแบบกำรสอนกีรออำตีที่เหมำะสมส�ำหรับผู้ปกครองต�ำบล
ระแว้ง อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี (2556) ผู้วิจัยนำยมำหะมะ ดีโซะ และคณะ 
ผลลพัท์ทีเ่กดิข้ึนจำกงำนวจิยั คอื รปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนกรีออำตสี�ำหรบั
ผูป้กครอง ประกอบด้วย 10 กระบวน คือ (1) ให้สลำม (2) อ่ำนฟำตฮีะห์ (3) ดอุำร์
ก่อนเรยีน (4) ทบทวนเนือ้หำทีผ่่ำนมำ (5) น�ำเสนอเน้ือหำใหม่/อธบิำย/ให้สงัเกต/
ตั้งค�ำถำม/บอกฮูกมหรือหลักกำรอ่ำน (6) แยกกันอ่ำนตัวใครตัวมัน (7) เข้ำอ่ำน
ต่อหน้ำผูส้อนทลีะ 1 คน (8) ผู้เรยีนไปน่ังอ่ำนทบทวนระหว่ำงรอเพือ่น (9) นำซฮีตั 1 
นำท ีโดยครผููส้อนหรอืผูเ้รียน และ (10) อ่ำนดอุำร์จบ ด้วยกำรอ่ำนซเูรำะห์วัลอศัรี
อลัลอฮฮมุมรัฮมันำบลิกรุอำน ฯลฯ ดอุำร์ รอบบำนำ ดอุำร์กีฟำรตั สลำมและมำอำฟ
ซึ่งกันและกัน
 2) โครงกำรกำรส่งเสริมกำรอ่ำนอัลกรุอำนโดยใช้ระบบกีรออำตีของศูนย์
และโรงเรียนสอนอัล-กรุอำน จังหวัดปัตตำนี (2556) ผู้วิจัยนำยสุนทร ปิยวสันต์ 
ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึน้จำกงำนวิจยั คือรปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนกำรอ่ำนอลั-กรุอำน
ด้วยระบบกีรออำตีในศูนย์ และโรงเรียนสอนอัล-กรุอำน จังหวัดปัตตำนี และ 
 3) โครงกำรรูปแบบกำรสอนอ่ำนอัลกุรอำนโดยใช้ระบบกีรออำตีรูปแบบ
กำลำมุลลอฮ อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี (2558) ผู้วิจัยนำยซัมซูดิง เบ็ญสุหลง 
และคณะ ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจำกงำนวิจัยเกิดนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ คือ รูปแบบ
กำรสอนอ่ำนอลั-กรุอำนระบบกรีออำตีรปูแบบกำลำมลุลอฮฺ (Kalamullah model)
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เป็นรูปแบบที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรสอนอัล-กุรอำนแบบ
รำยบุคคล (Kelasikal individul) กับกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงระบบ ประกอบด้วย
กระบวนกำรเรียนรู้ ดังนี้ (1) ขั้นเตรียมควำมพร้อม (warm up) กิจกรรมย่อย 
เวลำ 7 นำที (2) ขั้นทบทวนบทเรียนวันละ 11 หน้ำ กิจกรรมย่อย เวลำ 10 – 15 
นำท ี(3) ขัน้กำรน�ำเสนอ (presentation) เวลำ 10 นำท ี(4) ขัน้กำรฝึก (practice)
เวลำ 5-7 นำที (5) ขั้นกำรน�ำไปใช้ (production) เวลำ 30 นำที และ (6) ขั้นสรุป
(wrap up) เวลำ 5-7 นำที จำกผลส�ำเร็จของ 3 โครงกำรวิจัยข้ำงต้น และควำม
สำมำรถในกำรอ่ำนคัมภีร์อัล-กุรอำนของผู้เรียน สร้ำงควำมเชื่อมั่นของชำวมุสลิม
ที่มีต่อกำรสอนแบบกีรออำตี อีกทั้งควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอำหรับยังช่วย
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำต่อในประเทศแถบตะวันออกกลำง น�ำมำซึ่งประโยชน์
แก่ประเทศไทยมำกมำย ทั้งศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำกำรใหม่ ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ 
กำรแลกเปล่ียนสินค้ำผ้ำทอ และเพิ่มทำงเลือกอำชีพในกำรเป็นล่ำมในสถำนที่
รำชกำรหรอืสถำนทีส่�ำคัญต่ำง ๆ แก่ชำวมุสลมิอกีด้วย ส่งผลให้มผีูเ้ข้ำรบักำรศึกษำ
เป็นจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น
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 แม้ว่ำกำรจดักำรศกึษำรูปแบบนีจ้ะตอบโจทย์ชำวมสุลมิ แต่เป็นทีน่่ำสงัเกต
ว่ำยังไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐในการบรรจุเข้าเป็นหลักสูตร
หรือรายวิชาหนึ่งในระบบการศึกษาไทย  ด้วยเหตุผลหลำยประกำร ทั้งมำยำคติ
ของคนนอกศำสนำ ควำมไม่เข้ำใจถงึควำมส�ำคัญของกำรเรยีนภำษำอำหรบั ควำมไม่รู้
ควำมหมำยของภำษำอำหรับ น�ำมำซึ่งควำมสงสัย และเกิดค�ำถำมมำกมำย อำทิ
เช่น เรียนไปท�ำไม ท�ำไมต้องรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ตอนเย็น ๆ รวมกลุ่มกันเพื่อ
จดุประสงค์ใด ไม่ใช่เรือ่งผดิทีค่นนอกศำสนำจะเกดิควำมสงสยั หรอืเกดิค�ำถำมต่ำง ๆ
มำกมำย แต่จะเป็นเรื่องผิดมหันต์ถ้ำเกิดควำมสังสัย เกิดค�ำถำมแล้ว ไม่พยำยำม
หำค�ำตอบ แต่กลับน�ำสิ่งเหล่ำนั้นมำสร้ำงเป็นอคติ ก�ำแพงกั้นกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกลุม่คน คนนอกศำสนำต้องเปิดใจ หำค�ำตอบอย่ำงปรำศจำกอคติ พยำยำม
ท�ำควำมเข้ำใจถงึเหตแุละผลของกำรกระท�ำนัน้ ๆ อย่ำงเป็นมติรและแสดงควำมจรงิใจ
ส�ำหรับชำวมุสลิมเคร่งศำสนำได้ แต่ต้องอย่ำหลงไหล เพรำะศำสนำสอนให้ทุกคน
เป็นคนดแีต่ต้องอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมพอดด้ีวย นีอ่ำจเป็นวธิหีนึง่ในกำรทลำยก�ำแพง
ควำมขัดแย้งในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนใต้ไดด้ังที่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงตรัสไว้ว่า
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ต้อง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
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 ถ้ำหำกพดูถงึกำรอบรมครกูบักำรจดักำรศึกษำ คนในแวดวงข้ำรำชกำรครู
ก็คงมีควำมรู้สึกร่วมคล้ำย ๆ กัน กำรอบรมช่วงชิงเวลำกำรเตรียมกำรสอนบ้ำง 
เพิม่ภำระงำนเอกสำรบ้ำง เพิม่วธิกีำรวดัประเมนิกำรเรียนรู้ของนกัเรยีนต่ำง ๆ นำนำ
ทั้ง ๆ ที่สิ่งทีค่รูต้องการมากกว่า คือ เวลาที่มีคุณภาพกับนักเรียน และเพื่อนพี่
น้องครดู้วยกัน เวลำท่ีมีคุณภำพนี ้หมำยถงึ เวลำท่ีครไูด้พูดคยุกนั ได้ปรึกษำหำรือกนั
แลกเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรชั้นเรียน กำรออกแบบบทเรียนให้กับ

โรงเรียนขนาดเล็ก
ยุบแล้วฟื้นด้วยพลัง PLC ชุมชน

สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และนวพร สุนันท์ลิกานนท์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นกัเรยีน เป็นกำรใช้เวลำเพือ่สร้ำงสงัคมแห่งกำรเรยีนรูร้ะหว่ำงครดู้วยกนัเพือ่คณุภำพ
กำรเรยีนรูข้องนกัเรยีน อย่ำงไรกต็ำม รปูแบบกำรใช้เวลำของครเูพือ่เรยีนรูร่้วมกนั
ถกูตคีวำมใหม่เป็นการเพ่ิมเวลาอบรม ให้แนวคดิและวธิกีำรสร้ำงสงัคมกำรเรียนรู้
ของครูมืออำชีพ หรือ Professional Learning Community ที่เรียกว่ำ PLC 
กำรให้แนวคิดนี้เผยแพร่ออกไปผ่ำนกำรอบรมซึ่งถือว่ำผิดถนัด หำกจะเรียนรู้
กระบวนการได้ดีนั้นจ�าเป็นต้องลงมือท�า กำรอบรมแบบให้ควำมรู้ไม่ท�ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจถ่องแท้และใช้เป็นได้ ฉะน้ัน เรำคงต้องต้ังค�ำถำมใหม่กบักำรสร้ำงสังคม
กำรเรียนรู้ของครูมืออำชีพ

 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของครูมืออำชีพเกิดขึ้นได้เฉพำะกลุ่มครู
เพยีงเท่ำนัน้เองหรอื? หำกมองในมมุของบคุลำกรทำงกำรศึกษำตำมโครงสร้ำง กค็ง
ไม่พ้นกลุ่มคนกำรศึกษำ ครูผู้น้อย ครูผู้ใหญ่ และผู้บริหำร แต่กำรสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้เป็นค�ำใหญ่ที่ไม่ได้จ�ำเพำะที่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่ำนั้น กำรเป็นครู
มืออำชีพก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้สร้ำงด้วยกลุ่มคนในระบบกำรศึกษำเพียงกลุ่มเดียว 
การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรูข้องครูมอือาชพีควรเป็นพืน้ทีโ่อกาสทีค่นในสงัคม
มีส่วนร่วมได้เรียนรู้ไปด้วยกัน โดยครูมืออำชีพนั้นเปรียบเป็นนักจัดกำร ผสำน 
และเช่ือมโยงให้คร ู นกัเรียน และสงัคมท่ีแวดล้อมโรงเรยีนเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้เกดิ
กำรเรยีนรูร่้วมกนัได้ แลกเปลีย่นควำมคดิ ร่วมกนัจัดกำรทรัพยำกรให้เกดิประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อเป้ำหมำยที่ทุกคนมีร่วมกันในสังคมนั้น ครูจะไม่ใช่เพียงคนสอนตำม
หนังสือ นักเรียนจะไม่ใช่เพียงคนที่ท่องหนังสือเพื่อไปสอบ สังคมจะไม่เป็นเพียง
ผู้คำดหวังและฝำกฝังอนำคตของสังคมกับระบบกำรศึกษำ กำรสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้แบบมืออำชพีจะเกดิขึน้ได้ต้องอำศยัควำมร่วมมอืของคนทุกคนในสงัคม
ไม่ใช่เพียงผู้ประกอบอำชีพครู

 กว่ำ 10 ปีมำแล้ว เกดิตัวอย่ำงกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรยีนรูอ้ย่ำงมส่ีวนร่วม
ขึ้นในชุมชนหนึ่งของจังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้ำนกุดเสถียรเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก
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ในสงักดัสพฐ. ทีเ่คยถกูยุบไปแล้วเมือ่ปี 2543 ด้วยควำมห่วงใยบตุรหลำน กลวับตุรหลำน
ถกูฉดุคร่ำ ข่มขืน ท�ำร้ำย เมือ่ไปเรียนโรงเรียนห่ำงไกล ชำวบ้ำนชุมชนบ้ำนกุดเสถยีร
จงึรวมตวักนัเรยีกร้องให้มกีำรเปิดโรงเรียนขึน้อกีครัง้ แม้ไม่มบีคุลำกรทำงกำรศกึษำ
โรงเรียนถกูเปิดขึน้อกีครัง้ในปี 2545 แม้กำรจดักำรศกึษำลุ่ม ๆ ดอน ๆ แต่ผูบ้ริหำร
ในขณะนัน้ผอ.จ�ำรัส ช่วงชงิ กม็องเหน็โอกำสในกำรดงึชมุชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำร
จดักำรศึกษำให้แก่บตุรหลำนของตนเองโดยใช้ต้นทนุทีช่มุชนมทีัง้ด้ำนศลิปวฒันธรรม
ทรพัยำกรธรรมชำต ิอำชพีเกษตรกรรม ต้นทนุท้ังหลำยนีมี้ควำมรูภู้มปัิญญำซ่อนอยู่
ในช่วงแรกของกำรดึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ำมำจัดกำรเรียนรู้ของลูกหลำน
อำจจะเป็นเรื่องยำก เนื่องจำกยังมีควำมเชื่อและทัศนคติต่อกำรศึกษำว่ำเป็นเรื่อง
ของคนที่จบครูเท่ำนั้น คนที่ไม่มีวุฒิครู ไม่มีใบประกอบวิชำชีพจะสอนได้อย่ำงไร 
อกีทัง้ควำมรูท้ีค่นในชมุชนม ี ยงัไม่ใช่ควำมรูท้ีจ่ะท�ำให้ลูกหลำนประสบควำมส�ำเรจ็
ทำงกำรศกึษำในระดบัสงูข้ึนไปได้ กำรเฝ้ำเพยีรหำกลุม่คนทีส่ำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ
ต่อกำรจดักำรศกึษำบนฐำนชวีติของผอ.จ�ำรสัถกูท้ำทำยด้วยระบบควำมคดิ ควำมเชือ่
ดังกล่ำวของคนในชุมชน หำกแต่กำรเข้ำถึงชุมชนโดยแท้ของผู้บริหำรและครูใน
โรงเรียนท�ำให้ชุมชนมองเห็นสิ่งที่ขำดหำยไปจำกตัวลูกหลำนสมัยนี้ นั่นคือ ทักษะ
การท�างานบนฐานชีวิต 

 ปี 2551 ชมุชนบ้ำนกดุเสถยีรและโรงเรยีนบ้ำนกดุเสถยีรได้ร่วมกันด�ำเนนิ
โครงกำรวจิยั “กำรศกึษำรปูแบบกำรใช้ภมูปัิญญำท้องถิน่ โดยกระบวนกำรมส่ีวนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน” โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ฝ่ำยวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งจำกกำรศึกษำเบื้องต้น พบว่ำ 
เดก็และเยำวชนบ้ำนกดุเสถยีรส่วนใหญ่ท�ำงำนไม่เป็น งำนในทีน่ี ้คอื งำนฐำนอำชพี
ของชมุชน เช่น กำรท�ำนำ เกีย่วข้ำว ปลกูผกั เลีย้งสัตว์ เป็นต้น และมแีนวโน้มทีจ่ะ
มีพฤติกรรมเลียนแบบแนวทำงบริโภคนิยม รับสื่อแบบไม่รู้เท่ำทัน ไม่เห็นคุณค่ำ
ของควำมรูภ้มูปัิญญำตลอดจนอำจเกิดค่ำนยิมท่ีละทิง้ท้องถิน่ของตน ควำมตระหนัก
ร่วมระหว่ำงโรงเรยีนและชุมชนจงึเกดิขึน้ เพรำะรูด้ว่ีำกำรปลกูฝังและสร้ำงค่ำนยิม
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รกัถิน่ฐำนบ้ำนเกดิไม่ใช่หน้ำท่ีของผู้ปกครองหรอืครเูท่ำนัน้ หำกแต่เป็นสงัคมแวดล้อม
ทั้งโรงเรียนและชุมชนต้องร่วมมือกัน ด้วยกำรวิจัยครั้งนี้เองที่เริ่มผูกคนในชุมชน
เข้ำหำกัน กำรผสมผสำนบูรณำกำรกันระหว่ำงควำมรู้ท้องถิ่นจำกชุมชนโดยครู
ภูมิปัญญำกับควำมรู้วิชำกำรสำกลโดยครูในโรงเรียนได้เริ่มต้นขึ้น ห้องเรียนของ
โรงเรียนบ้ำนกดุเสถยีรทีเ่คยจดักำรเรยีนรูแ้บบผ่ำนไปวันต่อวนั กลายเป็นห้องเรียน
ไร้ก�าแพง เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้มีบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
นักเรยีนได้เรยีนรูว้ถิชีวีติผ่ำนห้องเรยีนท้องนำ ห้องเรยีนป่ำชมุชน เรยีนวชิำวทิยำศำสตร์
ผ่ำนกำรทดลองย้อมสผ้ีำจำกเปลอืกไม้ เรียนรูก้ำรค�ำนวณจำกกิจกรรมกำรออมทรัพย์
กำรพฒันำรปูแบบกำรเรียนกำรสอนร่วมกนัระหว่ำงครภูมูปัิญญำของชมุชนกับคณุครู
ในโรงเรียนน�ำไปสู่บทเรียนใหม่ ๆ ไม่รู้จบ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นที่ตัวนักเรียน
หรือลูกหลำนบ้ำนกุดเสถียรนี้เอง ประกำรแรก คือ พบประกำยควำมสุขในดวงตำ
ของเด็ก ๆ ระหว่ำงเรียน เด็ก ๆ กล้ำคิด กล้ำถำมเมื่อมีข้อสงสัย เกิดกระบวนกำร
เรยีนรูท้ีเ่ป็นธรรมชำต ิประกำรต่อมำ คอื เดก็ ๆ มีทกัษะอำชีพตดิตวัจำกกำรเรยีน
ตำมหลักสตูรแบบภมูสิงัคม ทัง้ยังเกดิควำมเปลีย่นทำงลกัษณะนสิยั เด็ก ๆ ส่วนใหญ่
มีควำมนอบน้อม ขยัน มีควำมรับผิดชอบ เห็นคุณค่ำของสิ่งรอบข้ำงทั้งธรรมชำติ 
ผู้ใหญ่ในชุมชน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม นอกจำกผลลัพธ์จะเกิดขึ้นกับ
ตวัเด็กแล้ว กำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงทำงของกำรด�ำเนนิโครงกำรวจิยัยังสร้ำงสงัคม
แห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันในตัวผู้ใหญ่ด้วย จำกควำมคิดและทัศนคติเดิมที่มองเห็นว่ำ
วถิชีีวติทีด่�ำเนนิอยูท่กุวันไม่ใช่ควำมรูที้เ่ป็นประโยชน์กบัลกูหลำน ถกูเปลีย่นให้เหน็
เป็นส่วนหน่ึงในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ สร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม และควำมตระหนักในกำรสืบสำนภูมิปัญญำ ควำมภำคภูมิใจจึงตกอยู่ที่
พ่อแม่ ผู้ปกครองและคนในชุมชนนี้เอง 

 ระหว่ำงเส้นทำงกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนของครูมืออำชีพ ไม่ได้จ�ำกัด
ควำมเฉพำะครโูดยอำชพีเท่ำนัน้ หำกแต่ต้องเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ท่ีมี
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยครูเป็นผู้เชื่อมร้อยเอำควำมรู้วิชำกำรมำผสมผสำน
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ให้กำรเรียนรู้ทั้งศำสตร์และศิลป์ของนักเรียนลื่นไหลและเรียนรู้ได้แบบองค์รวม 
จึงจะถือได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้แบบครูมืออำชีพ ครูมืออำชีพมัก
เรยีนรูต้ลอดเวลำ ใช่เพยีงเรยีนจำกต�ำรำแล้วจบลง ถ้ำครแูละผูบ้รหิำรของโรงเรยีน
บ้ำนกุดเสถยีรยอมพ่ำยแพ้ต่อกำรสัง่กำรและกำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมรปูแบบ
นโยบำยส่วนกลำงเมื่อใด คงไม่ได้เห็นควำมสวยงำมของกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
คงไม่ได้หลักกำรท�ำงำนแบบร่วมมือร่วมใจจำกชุมชน คงไม่ได้สร้ำงคนคุณภำพ
ตำมนยิำมบ้ำนกดุเสถยีรทีลุ่งทองเหรียญ ชำยทวีป ครูภูมิปัญญำด้ำนสมนุไพรได้สรุป
คุณธรรม 8 ประกำรในกำรท�ำงำนร่วมกนัของชุมชนไว้ ดงันี ้1) ตัง้ใจจรงิ 2) องิธรรมะ
3) ละผลประโยชน์ 4) โปรดวชิำกำร 5) ท�ำงำนเป็นระบบ 6) ครบทุกฝ่ำย 7) ขยำย
ประชำธิปไตย และ 8) มีนิสัยเป็นนิจ ด้วยหลักกำรท�ำงำนของครูภูมิปัญญำส่งต่อ
ไปยงัครใูนโรงเรยีน ท�ำให้เหน็ได้ชัดขึน้ว่ำ PLC ฉบบัชมุชนจะท�ำให้เกดิประโยชน์สขุ
แก่ใครต่อไปได้อีกบ้ำง เป็นเรื่องน่ำคิดส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบำยที่ชอบยุบควบรวม
โรงเรียนขนำดเล็กมำโดยตลอด

 นโยบำยยุบควบรวมเป็นปัญหำควำมไม่แน่นอนของนโยบำยส่วนกลำง 
ซึ่งสร้ำงผลกระทบควำมหวั่นไหว ไม่แน่นอน ไม่มั่นใจเชิงคุณภำพให้กับโรงเรียน
ขนำดเลก็กว่ำ 12,000 โรงทัว่ประเทศ เหตุผลหลกัคอืจ�ำนวนนกัเรยีนลดลง ซึง่เป็น
ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน ปัญหาเทียม ส่วนใหญ่เด็กเข้ำไปออนั่งเรียนในตัวเมือง 
โรงเรียนขนำดใหญ่ 3,000 ถึง 5,000 คน ห้องเรียนยัดเยียดชั้นละ 40 - 50 คน 
ทำงเลอืกทำงออกวิธแีก้ไข คอื กระทรวงศกึษำธกิำรควรยกเลกินโยบำยยบุควบรวมเสยี
แต่ส่งเสริมให้โรงเรียนขนำดเล็กเข้ำสู่หลักกำรโรงเรียนประชาสังคม สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม PLC ชุมชน ค้นหำอัตลักษณ์ จุดเด่นโรงเรียนผ่ำนหลักสูตรภูมิสังคมหรือ
หลกัสตูรท้องถ่ิน เกดิกระบวนกำรเรยีนรู้ “โครงงำนฐำนวจัิย” เชือ่มโยงเปิดโรงเรียน
น�ำครูภูมิปัญญำ ผู้ปกครองที่มีองค์ควำมรู้มำช่วยสอน สร้ำงเครือข่ำย ร่วมมือกัน
ด้ำนบริหำร วิชำกำร ทรัพยำกร ที่โรงเรียนไทรงำม อ�ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง 
สร้ำงหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนวัดเมตำรำงค์ จังหวัดปทุมธำนี สร้ำงหลักสูตร
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คณิตศำสตร์ชุมชน โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง จังหวัดสุรินทร์ สร้ำงหลักสูตรทวิภำษำ 
เป็นต้น มีพ่ีเลีย้งมหำวทิยำลยัรำชภฏัช่วยงำนวชิำกำร งำนวจิยัทุกขัน้ตอน โรงเรยีน
ขนำดเล็กเหล่ำนี้อำจเสี่ยงถูกยุบเพรำะจ�ำนวนเด็กลดลงเรื่อย ๆ ปัจจุบันเปลี่ยนไป 
เด็กเพิ่มขึ้นหรือคงที่ พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจคุณภำพ ลูกหลำนเป็นคนดี มีทักษะ 
ผลสมัฤทธิค์ะแนน O-NET สงูข้ึน กล้ำแสดงออก มคีวำมรบัผดิชอบ 3R 8C มคีรบ
ทุกด้ำน ลองมองอีกมิติทำงด้ำนสังคมมำกกว่ำเศรษฐศำสตร์ ต้องคิดว่ำโรงเรียน
ขนาดเลก็เป็นสทิธิข์องเด็ก ผูป้กครองและชมุชน ทีต้่องด ีมคีณุภาพและใกล้บ้าน
แต่ถ้ำโรงเรยีนขนำดเลก็ไม่ท�ำอะไรเลย ปล่อยปละละเลย หมดอำลยัตำยอยำก รอวนั
ยุบย้ำย ชุมชนปฏิเสธโรงเรียน ท่ำนได้สมปรำรถนำแน่ 100% ทีเดียว 
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ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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