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     การศกึษาเพ่ือสร้างพลเมอืงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะในรฐัท่ีต้องการให้อ�านาจ
แก่พลเมืองของตนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  นั่นเพราะการเมืองที่ถูกขับเคลื่อนโดย
ประชาชน ย่อมต้องการบุคลากรที่ถูกบ่มเพาะให้มีคุณลักษณะและความตื่นรู้ในจิตส�านึก
ของความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษาของรัฐ  ดังนั้นแล้ว การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบ
ประชาธปิไตยจึงไม่สามารถละเลยโรงเรยีนไปได้ เราต้องเร่ิมต้นวางแผนในการสร้างจิตส�านึก
ความเป็นพลเมืองในโรงเรียนไว้อย่างรอบคอบ ไม่ใช่เพียงในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรยีน แต่ต้องอยูใ่นทกุมติขิองชวิีตในโรงเรยีน เพราะพลเมอืง คอื ฐานรากของประชาธปิไตย
และจิตส�านึกประชาธิปไตยก็คือจิตส�านึกของความเป็นพลเมือง

     การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา  โดยปกติแล้วการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
หนึ่งรุ่นก็ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 15 ปี เช่น ในกรณีของประเทศเยอรมนี  แต่ส�าหรับ
ประเทศไทย ด้วยต้นทุนการเรียกร้องประชาธิปไตย การตืน่ตวัของประชาชน และเทคโนโลยี
การสือ่สารสมยัใหม่ เราอาจใช้เวลาเพยีงแค่สิบปีหรอืสัน้กว่านัน้ก็ได้  ขอเพียงแรงขบัเคลือ่น
มีความชัดเจนท่ีจะผลักดันให้การสร้างพลเมืองประชาธิปไตยกลายเป็นวาระหลักร่วมกัน
เท่านั้น เพราะไม่มีระบอบการปกครองอื่นใดนอกจากระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน
เป็นเจ้าของประเทศ อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกัน  ที่ผ่านมา ระบอบ
ประชาธิปไตยล้มเหลว เพราะประเทศไทยไม่เคยวางวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเสริม
ระบอบประชาธิปไตยที่เกิดจากคน เราไม่เคย “สร้างพลเมือง” ให้เข้มแข็ง มั่นคง และ
เป็นระบอบประชาธิปไตยเพื่อประชาชนที่แท้จริง  

     งานเขียนชุดนี้เป็นงานเขียนรวมบทความกึ่งวิชาการ อันเป็นผลึกความคิดที่คุณครู
แต่ละท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง

ค�าน�า
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ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศึิกษา มหาวิทยาลัยมหดิล สถาบนัส่ือเดก็และเยาวชน (สสย.)
และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung: FES) โดยมีศูนย์ประสานงาน
เครอืข่ายการศึกษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงในระบบประชาธิปไตย ซ่ึงปัจจบุนัได้เปลีย่น
สถานะเป็น มูลนธิกิารศึกษาเพือ่สร้างพลเมอืง เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการท�างาน
ของเครอืข่าย ซ่ึงเกดิจากการรวมตวัของกลุม่บคุคลและคนท�างานด้านการศกึษาเพ่ือสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งคุณครู คณาจารย์ และผู้ประกอบการภาค
ประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนงานผ่านการสร้างเครือข่าย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างยั่งยืน  
ถือเป็นนวตักรรมการท�างานแนวระนาบท่ีไปช่วยเชือ่มโยงและถกัทอสายการท�างานแนวด่ิง
ขององค์กรต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในสงัคม  แบบแผนการพฒันาวทิยากรกระบวนการเป็นการพฒันาแบบต่อเนือ่ง (Continuing
Professional Development) จ�านวน 4 ครัง้ ต่อเนือ่งกนัไป โดยใช้เวลารุน่ละประมาณ 1 ปี 

     การประชุมตามหลักสูตรพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เป็นภารกิจหลักของกลุ่ม Thai 
Civic Education  ในระหว่างปี 2559-2561 มีผู้เข้าร่วมการประชุมอบรมจ�านวน 3 รุ่น 
และมผีูผ่้านกระบวนการพฒันาไปแล้วกว่า 150 คน จากทัว่ทกุภมูภิาค  มนัจงึเป็นการเชือ่มต่อ
คนท�างานให้มาร่วมกนัเรียนรูใ้นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาเพือ่สร้างความเป็น
พลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย  ทัง้นี ้ เพือ่ยกระดบัการท�างานไปสูก่ารท�างานเชงิวชิาการ
ที่เป็นระบบมากขึ้น รวมท้ังเพื่อให้มีการเผยแพร่และกระจายแนวคิดไปสู่วงกว้างต่อไป 
Thai Civic Education จงึขออาสาสมคัรจากผูผ่้านการอบรมให้ผลติผลงานในรปูงานเขยีน
ผลงานทีท่่านก�าลงัถอือยูใ่นมอืจงึเป็นเวทรีวบรวมเสียงสะท้อนของครรูุน่ใหม่ ทีผ่่านการครุน่คดิ
และกลั่นกรองบทเรียนที่ได้จากการอบรม ประสบการณ์สอนจริงในฐานะครู ผนวกเข้ากับ
มุมมองต่อสังคม บริบทของพื้นที่ ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว และความหวังในการพัฒนา
ระบอบประชาธปิไตยของพวกเขา  ท�าให้แต่ละบทของหนงัสอืเล่มนีม้คีวามโดดเด่น เฉพาะตวั
ที่สามารถบอกเล่าประเด็นอย่างเป็นวิชาการด้วยน�้าเสียงที่เป็นส่วนตัวในเวลาเดียวกัน
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     แนวคดิแกนหลกัส�าคญัทีช่่วยวางกรอบประเดน็ในวงประชุมพฒันาวทิยากรกระบวนการ
คือ “พลเมือง 3 แบบ” ที่อ้างอิงมาจากหนังสือ What Kind of Citizen?: Educating 
Our Children for the Common Good ของ Joel Westheimer (2015)  โดยสรุป
คือ ทุกประเทศต้องการพลเมือง และพัฒนาพลเมืองผ่านการให้การศึกษา ไม่ว่าระบอบ
การปกครองของประเทศจะเป็นแบบใด ทกุประเทศล้วนต้องการ “พลเมอืงท่ีมคีวามรบัผดิชอบ”
(Personally Responsible Citizen) ทีเ่คารพกฎกติกา ท�าตามหน้าทีท่ีต่นเองรบัผิดชอบ
ทัง้สิน้  แต่ส�าหรบัประเทศทีป่กครองด้วยระบอบประชาธปิไตย นอกจากต้องพฒันาพลเมอืง
ให้มีความรบัผิดชอบแล้ว จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องพฒันาพลเมอืงให้เป็น “พลเมืองทีม่ส่ีวนร่วม”
(Participatory Citizen) ท่ีสนใจและมีส่วนร่วมในกจิการสาธารณะ และ “พลเมืองทีมุ่ง่เน้น
ความเป็นธรรมในสังคม” (Social Justice-Oriented Citizen) ที่ตั้งค�าถามต่อโครงสร้าง
ของสังคม สนใจเรื่องความเท่าเทียมและเป็นธรรม  กลุ่ม Thai Civic Education เรียก
กรอบคิดนี้โดยล�าลองว่า “พลเมือง 3 แบบ” ที่ใช้เป็นดั่งเลนส์ในการพิจารณาทุกกิจกรรม
ว่าสิ่งที่ก�าลังพัฒนาพลเมืองเป็นแบบใดอยู่ หากจะยกระดับไปสู่การเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมทางสงัคม ควรมีการปรบัหรอืเพิม่เตมิสิง่ใดในกระบวนการเรียนรู ้ ในบทความ
แต่ละชิ้นก็ได้เห็นกลิ่นอายของแนวคิดพลเมือง 3 แบบนี้เจืออยู่ในถ้อยความ

     การประชุมอบรมแต่ละครั้งเน้นบูรณาการแนวคิดต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยผสาน
ความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนควบคูเ่ข้าไปด้วย ท้ังแนวคิด หลกัการ วธิกีารจัดการเรียน
การสอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายคนท�างานด้านการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง ท�าให้เกิดผลงานในระดับพื้นที่ต่างๆ ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการสะท้อนการเรียนรู้ของคุณครูเอง ซึ่งเป็นผลงาน
น่าภูมิใจและมีค่าควรแก่การถ่ายทอดความส�าเร็จเหล่านั้นแก่สาธารณชน  เนื้อหาที่ใช้
เรียนรู้เหล่านั้น ได้แก่ การรู้เท่าทันการเมือง ประชาธิปไตยศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล พหุวัฒนธรรม และการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองโลก  การเรียนรู้ของ Thai Civic Education เป็นไปด้วยวิภาษวิธี 
คือการสลับไปมาระหว่างการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการกลับไปที่หน้างาน
ของแต่ละคน เพือ่ทดลองน�าแนวคดิไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผลการด�าเนินการโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ แล้วกลับมาสะท้อนการเรียนรู้ และ
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เรียนรูป้ระเดน็ใหม่ๆ ร่วมกัน  กระบวนการดงักล่าวช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้คิดทบทวน
ไตร่ตรอง ทดลองประยุกต์ใช้แนวคิด และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในขณะที่แต่ละปี
กลุม่ Thai Civic Education เองกไ็ด้เรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นการอบรมของตนจากรุน่สูรุ่น่

     ในยุคที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศจากช่องทางต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
คณุค่าของครแูละงานของครจึูงถกูท้าทายจากสงัคมโดยรวมอย่างหนักหน่วงว่าจะมีบทบาทใด
หรือมีความส�าคัญอย่างไรในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  คณะผู้จัดท�าหวังว่า เรื่องราว
ของคุณครูผู้มีส่วนส�าคัญต่อการสร้างพลเมืองเหล่านี้จะช่วยเน้นย�้าให้เห็นความส�าคัญ
และคุณค่าของครูในฐานะตัวแสดงส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองเพื่อร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงแก่สังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นสังคมแห่งการเคารพกัน
และเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไปในอนาคต

      คณะผู้จัดท�า



     l ครูผู้สร้างพลเมือง8

แนะน�า 10 เรื่องเล่าจากการท�างานของ 10 ครูรุ่นใหม่ผู้สร้างพลเมือง
อรรถพล อนันตวรสกุล

อัตลักษณ์แห่งตัวตน ชุมชน และโบสถ์คริสต์ที่หายไป: 
การเรียนรูพ้หวุฒันธรรมในพืน้ทีค่วามขดัแย้ง เพือ่สร้างพลเมืองทีเ่คารพความหลากหลาย
อับดุลเล๊าะ กอแต โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

เรียนรู้ความเป็นพลเมืองผ่านวิชาหน้าที่พลเมือง
จักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

ห้องเรียนนักลบอคติความเกลียดชัง
อรรถพล ประภาสโนบล โรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ปทมุธาน ีจงัหวัดปทมุธานี

เสียงที่หายไป: การสร้างความมีส่วนร่วมในห้องเรียน
สริวิรรณ  มรีอด  โรงเรยีนจอมสุรางค์อปุถัมภ์ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

บทเรียนว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ 
ณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

10

14

24

39

50

60
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พลเมืองประชาธิปไตยในโลกของสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
ชมภ์พลอย จิตติแสง โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี

ฝนกระหน�่าที่ชะอวด: เรียนรู้ อยู่ร่วม ภัยพิบัติ
ฐาปณี วงศ์ศวัสดิ์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิตยสารชุมชนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ศิริวัฒน์ ชูแสงนิล โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

“เปลี่ยน” ห้องเรียนและชุมชน 
“เป็น” พื้นที่แห่งการเรียนรู้
“สู่” ความเป็นพลเมือง
อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวล�าภู

ถนนมิตรภาพกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ศรัณยพงศ์ จันทะศรี โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร  จังหวัดอุดรธานี

เอกสารอ้างอิง (เพิ่มเติม)

69 

83

100

113

127

138
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แนะน�า 10 เรื่องเล่าจากการท�างาน
ของ 10 ครูรุ่นใหม่ผู้สร้างพลเมือง

     หนงัสอืรวมบทความ “ครผููส้ร้างพลเมือง”
เล่มน้ี เกดิขึน้ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะเปิดพืน้ที่
ให้ครหูนุม่สาวรุน่ใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเครอืข่าย
Thai Civic Education ทีก่�าลังปฏบิตังิาน
อยูใ่นโรงเรยีนหลากหลายพ้ืนที ่ได้มโีอกาส
บอกเล่าเรือ่งราว สือ่สารความคดิ และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์จากการท�างานของ
พวกเขาต่อวงวิชาชีพ ผู้สนใจ และสังคม
วงกว้าง  ในช่วงของการพัฒนางานเขียน 
เราได้จดัวงคยุเพือ่ช่วยกนัสะท้อนประสบการณ์
และถอดบทเรยีนจากการท�างาน  เรือ่งเล่าดีๆ
หลายเร่ืองท่ีเหล่าคุณครูนักเขียนได้แลก
เปลี่ยนในวงสนทนาช่วยให้เห็นทิศทาง
ของหนังสือ และเห็น “ตัวสาร” ส�าคัญที่
แต่ละคนต้องการจะสื่อสารกับสังคม

     อบัดลุเล๊าะ กอแต คณุครผููเ้กดิ เตบิโต
และท�างานอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ มา
พร้อมกับบทความ เรื่อง “อัตลักษณ์แห่ง

ตัวตน ชุมชน และโบสถ์คริสต์ที่หายไป: 
การเรยีนรูพ้หวุฒันธรรมในพืน้ทีค่วามขัดแย้ง
เพือ่สร้างพลเมืองท่ีเคารพความหลากหลาย”
ชวนเรามองความเหมอืนกนัอย่างน่าสนใจ
ของภาวะการถูกผลักให้เป็นคนอื่น อคติที่
มต่ีอกนัระหว่างผูค้นทีม่าจากต่างวัฒนธรรม
ความเช่ือ ซึง่เป็นท่ีมาท่ีท�าให้เขากระตอืรอืร้น
ที่จะใช ้ห ้องเรียนของเขาเป็นพื้นที่ใน
การถกเถยีงเรยีนรูเ้พ่ือชวนผูเ้รยีนทบทวน
แง่มุมความคิด  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เขา
หยิบยกมาบอกเล่าได้สะท้อนชุดความคิด
ของครูผู้มุ่งมั่นจะสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในตัวศิษย์ผ่านห้องเรียนของเขาเอง

     จกัรกฤษณ์ ต่อพนัธ์ คณุครจูากจงัหวดั
ชัยภูมิ ชวนเราท�าความรู้จักตัวตนและ
ความคิดของเขาผ่านบทความ “เรียนรู้
ความเป็นพลเมอืงผ่านวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง”
ผู้อ่านจะได้ท�าความรู้จักกับคุณครูคนหนึ่ง

อรรถพล อนันตวรสกุล



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 11

ซึง่เตบิโตมาจากเดก็นกัเรยีนท่ีสนใจประเดน็
ปัญหาของสังคมจนตัดสินใจร�่าเรียนและ
เลือกเข้าสู่วิชาชีพครู  การบ่มเพาะทาง
ความคิดจากบรรยากาศทางการเมอืงและ
สังคมในช่วงวัยรุ ่นได้กลายเป็นต้นทุนที่
ท�าให้เขามอง “วิชาหน้าที่พลเมือง” ด้วย
มมุมองทีแ่ตกต่าง และเขาเลอืกใช้กจิกรรม
การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลาย
เพื่อท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดเป็น เห็นต่าง 
และกล้าที่จะสื่อสารมุมมอง ทัศนคติของ
ตนเองในฐานะพลเมือง

     ณัฐติวรรณ ยืนยงศ์นาน คุณครูจาก
จังหวัดเพชรบุรี บอกเล่าประสบการณ์
การน�าชุดความคิด มโนทัศน์ และมุมมอง
จากการเรยีนรูเ้รือ่งพลเมอืง อัตลกัษณ์ อ�านาจ
และสิทธิมนุษยชน ไปตีความ ออกแบบ
กิจกรรม และพลิกแพลงใช้ให้เหมาะสม
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 
“บทเรียนว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่าง
เข้าใจ” ทีเ่สนอประสบการณ์และกจิกรรม
หลากหลายที่ส ่งเสริมค่านิยมในเรื่อง
การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และชวนผู้เรียนให้
ท�าความเข้าใจการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ
ในสังคมแห่งความหลากหลาย ผ่านสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล

     สิริวรรณ มีรอด คุณครูจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เล่าเร่ืองราวจาก
การใคร่ครวญเห็นการเปลี่ยนแปลงไปใน

ตัวเองและนักเรียน ใน “เสียงที่หายไป: 
การสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน” 
เมื่อคุณครูปรับเปลี่ยนโทนของการสอน
และเพิ่มพื้นที่ของโอกาสในการสร้างการมี
ส่วนร่วม รับฟัง และสังเกตผู้เรียน เสียงที่
เคยหายไปในชั้นเรียนก็กลับคืนมา และมี
ความหมาย เมื่อนักเรียนบอกกับคุณครูว่า
“อาจารย์แปลกไม่เหมอืนครูคนอืน่ทีเ่ข้ามา
ก็เน้นสอน แต่อาจารย์ชวนคุย ชวนแลก
เปลี่ยน”

     อรรถพล ประภาสโนบล คุณครูจาก
จงัหวดัปทมุธาน ีมากบับทความ “ห้องเรยีน
นักลบอคติความเกลียดชัง” ซึ่งสะท้อน
ประสบการณ์วยัเดก็เชือ่มโยงกับการท�างาน
ในฐานะครูผู้สอนอาเซียนศึกษาที่ลุกขึ้น
เปล่ียนช้ันเรียนของตนเองจากห้องเรียน
พลเมอืงฉบบันกัรบ ใช้กิจกรรมจากการอ่าน
ตัง้ค�าถาม พดูคยุ เล่นบทบาทสมมตุ ิถกเถียง
ฯลฯ เพื่อน�าพานักเรียนวางดาบลง เปิด
ดวงตาอกีข้าง รูเ้ท่าทนัประวัตศิาสตร์และ
อคติอันเป็นที่มาแห่งความเกลียดชัง

     ชมภ์พลอย จติตแิสง คณุครจูากจงัหวดั
อดุรธาน ี น�าเสนอมมุมองและประสบการณ์
การเรยีนรูจ้ากการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ของตนเอง ผ่านบทความ เรือ่ง “พลเมอืง
ประชาธิปไตยในโลกของสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล” ซึ่งเป็นการน�าแนวคิดของ
พลเมืองประชาธิปไตยมาเชื่อมโยงกับ
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ชุดสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดจิิทลั โดยหยบิยกเรือ่งการกลัน่แกล้ง
บนโลกออนไลน์ หรอื Cyberbullying ซึง่
เป็นประเดน็ใกล้ตวัผูเ้รยีนมาสร้างชดุกิจกรรม
ที่น่าสนใจ เปิดโอกาสให้เกิดการอภิปราย
ถกเถยีง และสอดแทรกค่านยิมเรือ่ง Digital
Empathy เข้าเป็นส่วนหนึ่งบทเรียนด้วย

     ฐาปณี วงศ์สวัสดิ์ คุณครูจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช มาพร้อมบทความ “ฝน
กระหน�า่ทีช่ะอวด: เรยีนรู ้อยูร่่วม ภยัพิบตั”ิ
ที่ชวนเพื่อนครูเปลี่ยนตัวชี้วัดให้กลายเปน็
โจทย์ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่
ช่วยเชื่อมโยงชีวิตจริงๆ ของผู้เรียนเข้าสู่
การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  ผูเ้ขยีนบอกเล่าทีม่า
ของการเลือกประเด็นภัยพิบัติในพื้นที่มา
เป็นหัวข้อการเรียน เช่ือมโยงประสบการณ์
ส่วนตัวของนักเรียนและตนเอง และเลือก
ออกแบบการเรียนรู ้ โดยใช้การเรยีนรูผ่้าน
การสร้างชิน้งาน (Task-based Learning)
และการเรียนรู ้ โดยใช ้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community-based Learning) ที่มี
รายละเอียดต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน

     ศริวิฒัน์ ชแูสงนลิ คณุครูอกีท่านจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าเรื่องราวของ
เขาผ่าน “นิตยสารชุมชนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง” เลือกใช้

การออกแบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นชมุชนเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project-
based Learning) ตลอดทัง้ภาคการศกึษา
เป็นเวลา 16 สัปดาห์ เพือ่สร้างส�านกึและ
ความเข้าใจในฐานะพลเมืองของท้องถิ่น 
โดยมีผลผลิตของโครงงานคือนิตยสารที่
ผูเ้รยีนแต่ละห้องเรยีน ในระดบัชัน้เดยีวกนั
ร่วมกนัผลติขึน้ โดยมส่ีวนร่วมตัง้แต่การเกบ็
รวบรวมข้อมูล เขียนบทความ ออกแบบ
สิ่งพิมพ์ ไปจนถึงการจัดพิมพ์ออกมาเพื่อ
สื่อสารกับสังคม

     อนพุงษ์ ชมุแวงวาปี คณุครจูากจงัหวดั
หนองบัวล�าภู ถ่ายทอดประสบการณ์ 9 ปี
ในการท�างานในฐานะคนต่างถ่ินทีม่าบรรจุ
เป ็นครูในโรงเรียนนอกตัวเมืองไว ้ใน 
“เปลี่ยนห้องเรียนและชุมชนเป็นพื้นที่
แห่งการเรียนรู ้สู ่ความเป็นพลเมือง”  
เมื่อครูคนหนึ่งได้รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง
ของชมุชนจากการท�านาปลูกข้าว ถกูรุกคืบ
ด้วยไร่อ้อย มนัส�าปะหลงั และสวนยางพารา
เขาได้เชื่อมโยงปัญหาจริงๆ ของชุมชนสู่
ชั้นเรียน และเปิดประตูชั้นเรียนสู่ชุมชน 
โดยการสนับสนุนให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้
ความเป็นพลเมอืงผ่านกจิกรรมการเรียนรู้
ทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน และต่อยอดด้วยการเรียนรู้
ผ่านให้บรกิารชมุชน (Community Service
Learning) เพือ่ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในฐานะพลเมืองของท้องถิ่น
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     และส่งท้ายด้วย “ถนนมิตรภาพกับ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป” ของ ศรัณยพงศ์ 
จนัทะศร ีคณุครจูากจงัหวดัอดุรธาน ีบทความ
ทีเ่ขาเล่าจากประสบการณ์ในฐานะครคูนหนึง่
ที่เคยต้องล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ 
อันเป็นผลมาจากฝุ่นละอองควันไฟจาก
การเผาไร่อ้อยในพื้นที่รายล้อมโรงเรียน 
และลุกขึ้นใช้ห้องเรียนเป็นพื้นท่ีสร้างพลัง
พลเมือง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning) ร่วมกับ 
4MAT Approach ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีเ่น้น
การเผชิญประสบการณ์และตอบสนอง
ความหลากหลายของผู้เรียน ด้วยมุ่งหวัง
จะใช้โจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เป็นเครื่องมือเปิดประเด็นการท�างานของ
นกัเรยีนในการจะมส่ีวนร่วม ท�าความเข้าใจ
และลงมอืปฏิบตักิารในฐานะพลเมอืงคนหนึง่
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนที่
พวกเขายึดโยงอยู่  

     ในยุคสมัยที่ผู้คนจ�านวนมากเชื่อว่า
เทคโนโลยสีือ่สารสนเทศและดจิทิลัจะเข้ามา
แทนทุกสิ่งรวมทั้งงานในหน้าที่ของครู 
การศึกษาไทยถูกวพิากษ์หนกัหน่วง คนใน
วชิาชีพครเูองก็ถกูเหมารวม ด่วนตตีรา ตดัสนิ
ดหูม่ินดแูคลน บทความจากประสบการณ์
ของคุณครูทั้ง 10 คน ใน “ครูผู้สร้าง
พลเมือง” นี้ คือค�าตอบให้กับสังคมไทย

ว่าท�าไมเราจงึยงัจ�าเป็นต้องมีครู และยงัเป็น
หลักฐานยืนยันให้เห็นว่าแวดวงการศึกษา
ของไทยยังมีครเูก่งๆ ทีมี่หวัใจพิเศษ มมุีมมอง
ความคดิ ทีพ่ร้อมปรบัเปลีย่น เปิดรบั เรยีนรู้
แล้วเลือกท�าส่ิงทีดี่ท่ีสุดเพ่ือลูกศษิย์ในช้ันเรยีน
ผู้คนในชุมชนรอบโรงเรียน และหนักแน่น
พร้อมเผชิญกับแรงกดดันจากสังคม และ
ระบบอันปั่นป่วนในเชิงคุณภาพ 

     เรายังมีครูอีกมากมายที่เข้มแข็ง มี
ความเป็นผู้น�าในตนเอง พร้อมท�างาน
ร่วมกับผู้คน และยังคงหยัดยืนอยู่อย่าง
ไม่ย่อท้อ ใช้ทุกนาทีในช้ันเรียน ใน
โรงเรียน ในชีวติการท�างานคร ูเพือ่สร้าง
การเปลีย่นแปลงให้กับเดก็ๆ ผู้ซึง่จะเป็น
อนาคตของสังคมไทย 
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อัตลักษณ์แห่งตัวตน
ชุมชน และโบสถ์คริสต์ที่หายไป: 
การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ความขัดแย้ง
เพื่อสร้างพลเมืองที่เคารพความหลากหลาย

พื้นที่ความขัดแย้ง 
     หากกล่าวถึงชือ่ “สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้” ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่มี
ปัญหายดืเยือ้มายาวนานและเป็นพืน้ทีห่นึง่
ในประเทศไทยที่ลึกๆ แล้ว หลายๆ คน
ไม่ค่อยอยากมาเยอืนหรอืเข้ามาใช้ชวีติท่ีนี่
แต่ส�าหรับผู้เขียนที่เป็นคนในพื้นที่ มันคง
เลือกที่จะหนีจากที่นี่ไปไม่ได้ เพราะมัน
ไม่ใช่แค่บ้านเกิดแต่เป็นที่ท่ีเราเติบโตมา
เกอืบท้ังชวีติและจะเป็นทีท่ีเ่ราใช้ชีวิตต่อไป
นับจากนี้  เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
เมือ่ราว ปีพ.ศ. 2547 ซึง่ตอนนัน้ตวัผูเ้ขยีน
เรียนอยู่ในชั้น ม. 3 ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาแห่งหนึ่ง  จ�าได้ว่าในแต่ละวัน
หรือในแต่ละเดือนจะมีเหตุการณ์รุนแรง
ต่างๆ เกดิข้ึน และรูส้กึว่ามนัใกล้ตวัเข้ามา
เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทีอ่ยูใ่นหมูบ้่าน
เดียวกัน 9 คนที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่
กรือเซะ  เหตุการณ์คุณครูถูกยิงเสียชีวิต

หน้าโรงเรยีน และคุณลงุแท้ๆ ของผูเ้ขยีนที่
เป็นผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิต  มันท�าให้
เกิดค�าถามขึ้นมากมายว่าอะไรคือสาเหตุ
ที่ท�าให้มนุษย์ใช้ความรุนแรงมาประหัต
ประหารกัน

     เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังคง
มีความรุนแรงเรื่อยมากว่า 14 ปี สร้าง
ความสญูเสยีทัง้ร่างกาย ชวีติ และทรพัย์สนิ
พร้อมทัง้สร้างความหวาดกลวั ความหวาด
ระแวงต่อกันที่จะน�าไปสู่ความขัดแย้งเพิ่ม
มากขึ้นหากไม่ได้รับการพูดคุยและสร้าง
ความเข้าใจ สามจงัหวดัชายแดนใต้เป็นพืน้ที่
ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแต่ถูกปกปิด
จนไม่สามารถเล่าเรื่องราวของตนได้อย่าง
เปิดเผย ดงัท่ีสจุติต์ วงษ์เทศ เขยีนถงึประเด็น
ข้างต้นในบทความ ‘ประวตัศิาสตร์ “ปกปิด”
3 จงัหวดัชายแดนใต้ รัฐปัตตานใีน “ศรวีชิยั”
เก่าแก่กว่า “รัฐสุโขทัย” ’

อับดุลเล๊าะ  กอแต  โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
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”     เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความเป็นสังคม
ทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมทีเ่ด่นชัด
กว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา เชือ้ชาติ
ภาษา และวัฒนธรรมท่ีต่างออกไปจาก
วัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมที่รัฐอยาก
ให้เป็น ผนวกกบัปัจจบัุนทีก่ารรบัรูข่้าวสารและ
การเข้าถงึสือ่มคีวามรวดเรว็ การแสดงออก
ทางความคิด อารมณ์ ความรุนแรงจึงถูก
ส่งออกไปให้สังคมภายนอกรับรู ้ออกไป
ได้ง่าย ซึง่อาจจะเป็นการส่งต่อความรนุแรง
หรือสร้างความขัดแย้ง ความหวาดกลัว 
ความหวาดระแวงระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น 
หากผู ้รับสารหรือผู ้ เสพสื่อขาดทักษะ
บางอย่างทางสังคมไป

     จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนใน
ฐานะครูคนหนึ่งที่อยู ่ในพื้นท่ีท่ีโตมากับ
ปัญหาความขัดแย้ง และด้วยโอกาสดีที่
ได้ร่วมโครงการกับ Thai Civic Education
จึงได้รับองค์ความรู ้ที่เป็นประโยชน์ใน

การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
สงัคม เลยได้กลบัไปมองห้องเรยีนและสงัคม
ของครแูละกจิกรรมต่างๆ ในโรงเรยีนของ
ตนเอง แล้วก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างที่มี
ปัญหาอยู่  โรงเรียนของผู้เขียนตั้งอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นโรงเรียน
ประจ�าอ�าเภอซ่ึงมนีกัเรียนและครูทีน่บัถอื
ศาสนาพุทธและมุสลิม  มีนักเรียนที่เป็น
มลายมูสุลมิดัง้เดมิ มลายพูทุธดัง้เดมิ รวมทัง้
นกัเรยีนทีอ่พยพย้ายถิน่ตามผูป้กครองจาก
ต่างจงัหวดัเพือ่มาท�างานในพ้ืนที ่โดยเฉพาะ
จากภาคอสีาน  ปัญหาทีผู้่เขียนพบกคื็อ ทักษะ
การปฏบิตัติวั การแสดงออกต่อกัน ทกัษะ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมทีมี่ความหลากหลาย
ยังมบีางส่ิงบางอย่างหายไปและไม่เข้าใจกัน
เช่น อคตต่ิอผูท้ีม่คีวามแตกต่างทางศาสนา
และวฒันธรรม การเลอืกปฏบิตั ิและการใช้
ความรุนแรง  จะเห็นได้ว่า แม้หลักสูตร
ในรายวิชาจะถูกปรับให้เข้ากับพื้นที่ โดย
ก�าหนดให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม

…แต่ประวัติศาสตร์ ‘ชาติ’ ไม่ยอมรับรู้หลักฐานที่
เป็นพยานความมีตัวตนแท้จริงของรัฐปัตตานี
ซ่ึงมีความเป็นมาอย่างเอกเทศและยาวนานดงักล่าว
มหิน�าซ�า้ยงัดถูกูดแูคลนแสนสาหสัว่าเป็นพวก ‘แขก’
แปลกหน้าเป็นผู้อาศัย แล้วปลุกปั่นกลั่นแกล้ง
ก่อให้เกิดวิวาทบาดหมางอย่างรุนแรงสืบเนื่อง
ยาวนานมากนับร้อยๆ ปีมาแล้ว1

“

1 สุจิตต์ วงษ์เทศ.(2547). ประวัติศาสตร์ “ปกปิด” ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐปัตตานี ใน “ศรีวิชัย “ เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยใน
ประวัติศาสตร์ .กรุงเทพฯ : มติชน.
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ไม่ต้องเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา แต่ตวัชีวั้ด
ทีใ่ช้ในการประเมนิระดบัชาตกิลบัถูกออกแบบ
อย่างเหมารวม และมวีชิาพระพุทธศาสนา
อยู่ด้วย  กิจกรรมวนัส�าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วันไหว้ครู หรือวันส�าคัญทางศาสนาอื่นๆ 
นกัเรยีนจะถกูแยกกนัอย่างชัดเจนโดยไม่มี
การอธิบายหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการแสดงออกและปฏบิตัต่ิอกนั  การใช้
ภาษาล้อเลยีนตดิตลกในเชิงรงัแก ลดทอน
และแสดงอคติทีเ่กิดจากความไม่เข้าใจกัน
จนเคยชนิ  หากนกัเรยีนไม่ได้รบัการปลกูฝัง
ท�าความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะเหล่านั้น 
อาจจะท�าให้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีให้เห็น
ต่อไปก็เป็นได้

ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม
กับพลเมืองที่เคารพ
ความหลากหลาย
     ผูเ้ขยีนคดิว่าในการแก้ปัญหานัน้ต้องเริม่
จากตวับคุคล และขยายสูช่มุชนและสงัคม
ต่อไป  แน่นอนว่าหน้างานของครูคือนกัเรยีน
อยูแ่ล้ว เพราะฉะน้ันโจทย์ส�าคัญคอืเราจะ
สร้างนักเรยีนของเราให้โตขึน้เป็นพลเมอืง
ในสงัคมทีม่คีวามหลากหลายอย่างใจกว้าง
มีความเข้าอกเข้าใจ มีทักษะในการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
การเคารพความแตกต่างและความเป็น
มนุษย์นั้นอย่างไร  เราต้องจัดการเรียน
การสอนอย่างไรเพือ่ให้นกัเรยีนเกดิทักษะ

ดังกล่าว  นี่คือโจทย์ที่ยากและท้าทาย
เนือ่งจากผูเ้ขยีนรบัผิดชอบสอนในรายวชิา
หน้าที่พลเมือง ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยู่แล้ว จึงน�าองค์ความรู้จาก
การอบรมและร่วมกจิกรรมกบั Thai Civic
Education มาปรบัใช้ให้ทดลองกบัห้องเรยีน
ของตนได้เลย  ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
ท�าให้ผู ้เขียนสนใจหยิบยกประเด็นเรื่อง
“พหุวัฒนธรรมเพ่ือสร้างพลเมืองท่ีเคารพ
ความหลากหลาย” มาปรับใช้ในการจัด
การเรียนรู้  อีกท้ังห้องเรียนของผู้เขียน
ประกอบไปด้วยนักเรียนที่หลากหลาย 
จงึเกิดโจทย์ส�าคญัว่าจะจดัการเรยีนการสอน
อย่างไรให้นกัเรียนเข้าใจและเกิดทกัษะตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ขึน้  ในประเดน็นี ้ผู้เขยีน
หยบิเอากระบวนการเรยีนรู้แบบ “Learning
by Doing” หรอื “การเรยีนรูจ้ากการปฏิบตั”ิ
มาเป็นแนวทาง ซึง่ปรมาจารย์ทางการศกึษา
อย่าง จอห์น ดวิอี ้เคยเสนอเอาไว้ว่าจะท�าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

     การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการเรียนรู้
เรื่อง พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ความขัดแย้ง
เพือ่สร้างพลเมอืงทีเ่คารพความหลากหลาย
ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั่วโมง พร้อมกับ
ก�าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้
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ชั่วโมง เนื้อหา กิจกรรม ทักษะ

1 - ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และ
วัฒนธรรม

- “ต่าง” ม ี“ความเหมอืน” - ทักษะการสังเกต
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่อสารให้
เหตุผล

2 - อัตลักษณ์ ตัวตน
- ประวัติศาสตร์ชุมชนตันหยงมัส  
เมืองระแงะ

- Who are you?
คุณคือใคร
- ตามหา โบสถ์คริสต์ที่
หายไป

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่อสารให้
เหตุผล
- ทักษะการตั้งค�าถาม
- ทักษะการใช้ชีวิต

3 - ทักษะพลเมืองใน การอยู่รวมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เคารพ
ความแตกต่างและความเป็นมนุษย์

- พลเมืองใจกว้าง - ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการใช้ชีวิต

วัตถุประสงค์ /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นกัเรยีนสามารถอธบิายความเหมอืนและความแตกต่างของคนในสังคม
ของตนได้
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ที่มาของความแตกต่างและความเหมือนของ
อัตลักษณ์ของเพื่อนได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายผลดี ผลเสีย และวิเคราะห์ผลกระทบของ
การมองคนหรอืยดึตดิในอัตลักษณ์เพียงด้านเดียวของคนได้
4. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา และอัตลักษณ์ของชุมชนได้
5. นกัเรยีนสามารถวิเคราะห์คณุลกัษณะหรอืทักษะของพลเมอืงท่ีอยูร่่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานการเคารพความแตกต่างและความเป็น
มนุษย์ได้
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. น�าภาพคนในสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย ในแง่ต่างๆ เช่น ศาสนา เชือ้ชาต ิเพศ  อาชพี
ภาษา  และวัฒนธรรม เป็นต้น แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
 - คนในภาพคือใคร มีลักษณะความเชื่อ ความคิด หรือวิถีชีวิตอย่างไร
 - อะไรที่เป็นสาเหตุท�าให้บุคคลดังกล่าวเป็นเช่นนั้น แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไร
กับบุคคลดังกล่าว 
2. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นักเรียนตอบค�าถามดังนี้ “นักเรียนคิดว่า การที่คนที่มี
ความหลากหลายทางความคดิ เชือ้ชาต ิศาสนา และอืน่ๆ มาอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ เรยีกกลุม่คน
เหล่านี้ว่าอะไร
3. ให้นกัเรยีนจบักลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน แล้วร่วมกนัท�ากจิกรรม ซึง่กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น
2 ช่วง 
 ช่วงที่ 1  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส�ารวจความแตกต่างระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ให้
ได้มากทีส่ดุ เสรจ็แล้วให้แต่ละกลุม่น�าเสนอจากสิง่ทีไ่ด้วเิคราะห์แลกเปลีย่นกันภายในกลุ่ม
แล้วจึงร่วมกันสรุปข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มที่นักเรียนพบในการน�าเสนอ 
 ช่วงที่ 2 ให้นักเรียนแต่กลุ่มจับกลุ่มใหม่แล้วสลับเปลี่ยนกลุ่มให้เร็วที่สุด ตาม
ประเด็นค�าสั่งที่ก�าหนดไว้ดังนี้
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนที่ชอบสีเดียวกัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนที่ชอบกินอาหารเหมือนกัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนที่นับถือศาสนาเดียวกัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนที่มีหน้าตาคล้ายกัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อนที่มีฝ่ามือขนาดเท่ากัน
 - ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
4. ครูชวนคุยนักเรียนกลุ่มใหญ่แล้วร่วมกันสรุปจากกิจกรรมทั้งหมด
 - จากกิจกรรมนักเรียนมีข้อสังเกตอะไรบ้าง อย่างไร
 - อะไรเป็นสิ่งที่ท�าให้คนเรามีความแตกต่างกัน และอะไรที่คนเรามีเหมือนกัน
 - การมองคนเรามี “ความแตกต่าง” และ “มคีวามเหมอืน” นกัเรียนคดิว่าสิง่เหล่านี้
จะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
 - การมองคนในบางมุมหรือบางด้าน ส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร

กิจกรรมที่ 1:  “ต่าง” มี  “ความเหมือน” 
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. นักเรียนร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรม  “Who are you? คุณคือใคร”  โดยครูแจกกระดาษ
ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนวาดวงกลม ซ้อนกัน 7 วง แล้วเขียนว่านักเรียน
เป็นใคร เขียนลักษณะต่างๆ ที่อธิบายตัวตนหรือคุณลักษณะที่ท�าให้นักเรียนแสดงออก 
และมปีฏิสมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ในวงกลมแต่ละชัน้ๆ ทีซ้่อนกนั เช่น บ้านเกดิ เพศ อาย ุ เชือ้ชาติ
ชาติพันธุ์ ศาสนา สถานภาพทางสังคม บทบาท การศึกษา  ความชอบ เป็นต้น 

2. ให้นักเรียนแต่ละคนจับคู่ แล้วอธิบายตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่เขียนมาในวงกลมให้กับคู่
ของตน โดยสลับกันเล่า โดยแต่ละคนจะต้องฟังอีกฝ่ายอธิบายอย่างตั้งใจ  ต่อมาจึงให้
นักเรียนสลับคู่ไปเรื่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนท�าความรู้จักตัวตนของกันและกันให้ได้มากที่สุด 
ตามเวลาที่ก�าหนด

 นักเรียนสลับกันแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องกับคู่ของตนแล้วจึงท�าการสลับคู่

กิจกรรมที่ 2:  Who are you? คุณคือใคร
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3. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปกิจกรรมร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้
 - นักเรียนได้รับอะไรจากกิจกรรม มีข้อสังเกตอย่างไร
 - นักเรียนคิดว่าคุณลักษณะต่างๆ และสถานภาพที่ติดตัวมาส่งผลกับตัวตนของ
แต่ละคนหรือไม่ อย่างไร
 - นักเรียนคิดว่าการรู้จักตัวตน การมองคนผ่านมิติที่หลากหลายส่งผลอย่างไร 
และมีความจ�าเป็นหรือไม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย
4. ครแูสดงภาพชมุชนตนัหยงมสั เมอืงระแงะ ทีน่กัเรียนอาศยัอยู ่แล้วให้นกัเรียนอภปิราย
ตอบค�าถามในประเด็นดังต่อไปนี้
 - นักเรียนคิดว่ามีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอย่างไร มีที่ตั้งหรือสถานที่ส�าคัญ
หรือไม่ อยู่ที่ใด และมีความส�าคัญอย่างไรในอดีต
 - นักเรียนคิดว่าชุมชน ตันหยงมัส มีความหลากหลายทางสังคมอย่างไร  อะไรที่
แสดงออกถึงความหลากหลายเหล่านั้น
 - นกัเรยีนคดิว่าความหลากหลายในชมุชนมคีวามขดัแย้งทางศาสนาหรอืชาตพัินธุ์
หรือไม่ อย่างไร
5. ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุม่เพือ่สบืค้นข้อมลู ผ่านกจิกรรมตามหา “โบสถ์ครสิต์
ที่หายไป” โดยการกลับไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน คนในครอบครัว ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้มีความรู้
ในชมุชน พร้อมทัง้ต้ังค�าถามและตอบค�าถามทีต่ัง้ข้ึนกบัการหายไปของโบสถ์ครสิต์ในชมุชน
พร้อมทั้งสรุปและน�าเสนอในชั่วโมงต่อไป
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กิจกรรมที่ 3:  พลเมืองใจกว้าง 

วัตถุประสงค์: การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานการเคารพความแตกต่าง
และความเป็นมนุษย์

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอกิจกรรม “โบสถ์คริสต์ที่หายไป” พร้อมทั้งร่วมกันอภิปราย
สรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
 - โบสถ์คริสต์ในชุมชนมีจริงหรือไม่  ตั้งอยู่ที่ใด 
 - เพราะเหตุใดโบสถ์ถึงปิดตัวลงไป เกิดอะไรขึ้น
 - ในการปฏิบัติต่อกัน สาเหตุอะไรที่น�าไปสู่ความขัดแย้ง และผลเป็นอย่างไร
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมท�ากิจกรรม “พลเมืองใจกว้าง”  โดยให้แต่ละกลุ่มออกแบบ 
“ชุมชนใจกว้าง” ที่เคารพความแตกต่างและความเป็นมนุษย์ ให้นักเรียนจินตนาการว่า
พลเมอืงในชมุชนเช่นนีจ้ะต้องมคีณุลักษณะหรือทกัษะอย่างไร แล้วแสดงผ่านการวาดภาพ
ลงในกระดาษ พร้อมทั้งน�าเสนอ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 นกัเรียนน�าเสนอผลงาน “ชุมชนใจกว้าง” ของกลุม่ตนเอง

3. ครลูะนกัเรยีนร่วมกนัสรปุกจิกรรมทัง้ 3 ชัว่โมง  โดยให้นกัเรียนแสดงความคดิเหน็และ
ถอดบทเรยีนจากการท�ากิจกรรมท้ังหมด
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ห้องเรียนที่รู้สึก....เปลี่ยนไป
     จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลา
รวม 3 ชัว่โมง ผ่านกจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรม
ทีเ่ล่ามาข้างต้น ผูเ้ขียนได้รบับทเรยีนส�าคญั
ใน 2 ด้าน ดังนี้ 

     นักเรียนที่เปลี่ยนไป
     สิ่งที่นักเรียนได้รับและสะท้อนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมแรก ที่ชื่อ “ต่าง” มี 
“ความเหมอืน” คอืก่อนทีจ่ะเรยีน นกัเรยีน
เห็นความเหมือนและแตกต่างของมนุษย์
เป็นเรื่องที่ไม่ได้ส�าคัญ และมักจะมอง
ความแตกต่างมากกว่าสิ่งอื่น จึงท�าให้เกิด
การแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งบางคร้ังเรา
เน้นย�้าเอาความต่าง เช่น ศาสนา ภาษา 
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ มาปฏิบัติต่อกัน
จนน�าไปสูค่วามขดัแย้งทางสังคมได้  หลงัจาก
กจิกรรม ความเปล่ียนแปลงในตัวนกัเรยีน
ที่ สังเกตเห็นได ้ คือมุมมองต ่อเพื่อนที่
เปลี่ยนแปลงไป

     ส�าหรบักจิกรรมที ่2 “ Who are you?
คุณคือใคร” พบว่านักเรียนเกิดการรับรู้
เรือ่งอตัลกัษณ์ใหม่  นัน่คอื นกัเรยีนได้เหน็
ตนเองในมติต่ิางๆ กว้างขึน้ ท�าให้พวกเขา
รูจ้กัตนเองมายิง่ขึน้  การได้รูจ้กัตวัเองผ่าน
ปัจจยัหรอืมติต่ิางๆ ทีห่ยบิยกขึน้มากล่าวถงึ
ในตวักจิกรรม รวมทัง้การได้รูจ้กัรากเหง้า
ที่มาของตนว่าเป็นใครมาจากไหน ท�าให้
เกดิความภมิูใจในตนเอง ซึง่ส่งผลต่อการมอง

คนอื่นโดยไม่รีบตัดสินหรือใช้อคติ และ
เปล่ียนแปลงวิธีการที่นักเรียนปฏิบัติตน
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  

     สิง่ทีผู่เ้ขยีนรู้สกึประหลาดใจไปพร้อมๆ
กบันกัเรยีนในการท�ากจิกรรมนีคื้อ การตาม
หาโบสถ์คริสต์ท่ีหายไป ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าตืน่เต้นส�าหรับทัง้ครูและนักเรียน ผู้เขียนเอง
ไม่รู้ค�าตอบมาก่อนว่าโบสถ์เหล่านี้ตั้งอยู่
ทีไ่หน รูเ้พยีงว่ามนัมอียูจ่รงิ  การจดักจิกรรม
ถือว่าประสบความส�าเร็จเพราะมีนักเรียน
คนหนึ่งสามารถตามหาโบสถ์คริสต์ที่หาย
ไปเจอ  โดยนกัเรยีนได้ข้อมลูนีม้าโดยบงัเอญิ
จากการสอบถามคุณปู่ของตัวเอง ซึ่งเป็น
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ท�าให้คุณปู่สามารถ
เล่าประสบการณ์โดยตรงในการร่วมโบสถ์
ครสิต์ได้  น่ีจงึเป็นเป็นทีม่าของการเรียนรู้
สังคมพหุวัฒนธรรมเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็น
ตวัอย่างท่ีดีของการใช้ การศึกษาประวติัศาสตร์
ผ่านค�าบอกเล่า2 (oral history) เพ่ือสร้าง
การมีส่วนรวมของพลเมืองด้วยการท�าให้
นักเรียนเข้าใจว่าประวัติเป็นเร่ืองใกล้ตัว
และมีชีวิต

     กจิกรรมสดุท้ายเป็นการเชือ่มโยงกจิกรรม
ท้ังหมดต้ังแต่ชัว่โมงแรกมาขมวดเข้าด้วยกนั
กิจกรรมสร้างโอกาสนักเรียนได้มองเห็น
ความหลากหลายของมนษุย์และได้รู้จักตนเอง
ในมติต่ิางๆ ท�าให้เข้าใจสงัคมพหวุฒันธรรม
มากขึ้น ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง 

2 Llewellyn, K. R., & Ng-A-Fook, N. (2017). Introduction: Oral History Education for Twenty-First-Century Schooling.
In Oral History and Education (pp. 1-14). Palgrave Macmillan, New York.
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และชมุชนของตน  นกัเรยีนรูส้กึว่าห้องเรยีน
ได้เช่ือมโยงกับชีวิตจริงในสังคม ซึ่งเดิม
เคยอยู่แต่ในหนังสือ และท่ีส�าคัญคือ
การออกแบบพลเมอืงทีเ่คารพความแตกต่าง
และความหลากหลาย โดยออกแบบชมุชน
ใจกว้าง ท่ีเคารพและมองมนษุย์ทีแ่ตกต่าง
มาจากความหลากหลายทางความคดิ และ
ความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของเพื่อน
ในห้องจริงๆ

     ครูที่เปลี่ยนไป 
     ต้องขอยอมรับว่าก่อนที่จะได้เข้ารับ
การอบรมและเรียนรู้จาก Thai Civic 
Education นัน้ ผูเ้ขยีนคดิว่าตวัเองเข้าใจ
เรื่องของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
สทิธมินษุยชน สงัคมพหุวฒันธรรม รวมถงึ
การมองปรากฏการณ์ทางสังคมในระดับ
หน่ึงแล้ว  แต่หลงัจากผ่านการอบรม ผูเ้ขยีน
กลับรู้สึกว่าที่ผ่านมายังไม่เข้าใจมันดีพอ  
การได ้ชุดความรู ้ เหล ่านี้ เหมือนเป ็น
การตระหนักถึงความส�าคัญของการอยู่
ร่วมกันที่ไม่ใช่แค่คนในสังคมคนหนึ่ง แต่
เป็นพลเมอืงคนหน่ึงทีม่องสงัคมผ่านหน้าต่าง

บานใหม่ ที่เห็นสังคมกว้างขึ้น และอยาก
จะเปลี่ยนแปลงสังคมเดิมให้ดีขึ้น  ท�าให้
กลบัมาย้อนมองตวัเอง มองชมุชน บ้านเกดิ
ของตนเอง ทีม่ปัีญหาความขัดแย้งมายาวนาน
สิ่งที่เราท�าได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นอกจากตนเองนัน้คอืห้องเรียนของเรา  และ
สิง่ท่ีได้ค้นพบจากกจิกรรมท่ีจดัให้กบันกัเรยีน
คอื ห้องเรยีนทีม่องเห็นสงัคมกว้างขึน้ รู้จกั
นักเรียนมากขึ้น และที่ส�าคัญรู้จักชุมชน
มากข้ึน โดยเฉพาะกจิกรรม “ตามหาโบสถ์
ครสิต์ทีห่ายไป”  กจิกรรมนีต้้องขอขอบคณุ
อาจารย์พทัธ์ธรีา นาคอไุรรตัน์ ทีท่ิง้ประเดน็
โบสถ์ครสิต์ทีห่ายไปและไม่ได้เฉลยไว้ แล้ว
ให้เราต้องมาหาค�าตอบเอง ซึง่เป็นสิง่ท่ีคน
ในชุมชนเองกลับไม่รับรู้และเป็นส่วนหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ได้หายไป  
ในขณะที่นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ 
และการท�าใจให้กว้างเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
ผูเ้ขยีนเองกไ็ด้โอกาสทบทวน ส�ารวจใคร่ครวญ
ตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้ความหลากหลาย
ของนักเรียน และความหลากหลายของ
ความเป็นพลเมอืงผ่านห้องเรยีน และชมุชน
รอบๆ โรงเรียนไปพร้อมๆ กัน 

ครูมัธยมจากชายเเดนใต้ ที่เติบโตมาพร้อมกับปัญหาความขัดเเย้ง
ในพื้นที่ เเละมีความหวังจะเห็นความสันติสุขเกิดขึ้น พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นพลังเเละเเรงบันดาลใจใน
การสร้างห้องเรยีนทีเ่คารพความเเตกต่าง มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั
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เรียนรู้ความเป็นพลเมือง
ผ่านวิชาหน้าที่พลเมือง

     หากถามว่าท�าไมถงึมาเป็นคร ูผมตอบ
ได้เลยว่าผมอยากเป็นครูอยู่แล้ว  มันเริ่ม
จากช่วงชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทีผ่มได้เรยีนกับครทู่านหนึง่ ท่านมแีนวคิด
เกีย่วกับการใช้ชีวิตบางอย่างและมีการแชร์
ประสบการณ์ระหว่างนกัเรยีนกบัครู พอถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผมจึงวางเป้าหมาย
ชัดเจนว่าจะเป็นครูอย่างแน่นอน และครู
ทีผ่มจะเป็นกคื็อครสูงัคมศกึษา เพราะเป็น
วชิาทีผ่มรูส้กึสนกุ และสนใจทุกครัง้ท่ีได้เรยีน
วิชาสังคมสอนให้ผมได้คิดนอกกรอบ ได้
รูล้กึ และอยากรูเ้พิม่อีก เรยีกว่าพอได้เรยีน
สงัคมศกึษาหรือประวติัศาสตร์ มนัจะท�าให้

หัวใจเราพองโตขึ้นมาก็ว่าได้  นอกจากนี้
ผมยังมีผลงานในการแข่งขันทางวิชาการ
ในวิชาทางสายสังคมศึกษามาโดยตลอด  
ทั้งหมดได้กลายเป็นเบ้าหลอมที่ก่อร่าง
ความเป็นอยากครูสังคมศึกษาในตัวผม  
เมื่อถึงเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมจึง
ไม่เลือกคณะและสาขาอื่นเลยนอกจาก
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา)
ประกอบกับทางบ้านอยากให้รับราชการ
ทีภ่มิูล�าเนา ท�าให้ปัจจบุนัผมรับราชการครู
อยูท่ีโ่รงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ
แห่งหนึ่งในจังหวัด

จักรกฤษณ์  ต่อพันธ์  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

”
ก็แค่วิชาสังคมศึกษา เอาใครมาสอนก็ได้

ท�าไมต้องสอนอะไรแบบนี้ สอนให้มันยุ่งยากท�าไม

…เพราะสงัคมศึกษาไม่ใช่วิชาเนือ้หาแต่เป็นวิชาชวีติ

“



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 25

”
     ก่อนหน้านีผ้มเองก็มองงานครเูป็นเพยีง
อาชพี ถงึขัน้เคยพูดตดิตลกกับเพือ่นตอนที่
ยังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยว่า “หน้าที่
ของเราหลังเรียนจบก็คือสอบให้ติด พอ
สอบตดิแล้วจะสอนอะไร สอนอย่างไรกไ็ด้
ส่วนเดก็นักเรียนมันจะเป็นยงัไงกเ็รือ่งของมนั
เพราะการศกึษาไทยมันกม็แีค่นี”้ ทีก่ล่าวเช่นนี้
เป็นเพราะผมมองงานครเูป็นแค่งานประจ�า
(Routine) ทีไ่ม่ต้องมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบ
วธิกีาร กระบวนการ หรอืมคีวามกระตอืรอืร้น
(Active) ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกดิขึน้ในตวันกัเรียน และเป็นวฒันธรรม
ทางการศึกษาไทยที่ครูคนไหนๆ ก็ท�ากัน  
แต่เม่ือผมได้มาท�างานในฐานะครูจริงๆ 
ผมกลับไม่สามารถเพิกเฉยต่อวัฒนธรรม
การศึกษาไทยแบบเก่าๆ ได้ และเริ่มมี
ความคิดขัดแย้งกันเองในเรื่องการสอน

     หลังจากที่ผมเริ่มได้สอนวิชาหน้าที่
พลเมืองเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผมมองเห็นปัญหาในแนวคิดและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
พลเมือง  ครบูางท่านทีม่แีนวคิดว่า “แค่สอน
พลเมือง สอนง่ายจะตาย สอนอะไรก็ได้ 
กราบๆ ไหว้ๆ ตามหนังสือแล้วก็จบ” 
ประกอบกับหนังสือคู่มือการสอนหน้าท่ี
พลเมืองของบางส�านักพิมพ์มีการจัดท�า
เอกสารและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ต้องการเอาใจรฐับาล คสช. โดยเน้นการสอน
หน้าทีพ่ลเมอืงตามค่านยิมหลกั 12 ประการ

เท่านั้น  เรียกได้ว่าส่ิงเหล่านี้ได้กระตุ้น
จิตวิญญาณความเป็นครูในตัวผมขึ้นมา 
เพราะผมมองว่าความเชือ่แบบนีไ้ม่ถูกต้อง
วิชาหน้าที่พลเมืองมีสาระมากกว่าเพียง
การสอนให้นกัเรยีนกราบไหว้ ท�าความเคารพ
ผู้ใหญ่ ซึ่งบางครั้งผมมองว่าเป็นการกดขี่
นักเรียนให้ท�าตามอ�านาจที่ครูได้รับจาก
บทบาทและสถานภาพความเป็นครทูีเ่หนอื
กว่านักเรียน 

     การที่จะเข้าถึง “ความเป็นพลเมือง”
(Citizenship) ครูจะต้องจัดการเรียนการสอน
ให้ก้าวไปไกลกว่าเนื้อหาในหนังสือเรียน 
หรอืแนวนโยบายของรฐับาลและผูม้อี�านาจ
เพือ่ให้เกดิการตัง้ค�าถามและเกดิความเข้าใจ
ในประเดน็ความเป็นพลเมอืงในหลากหลาย
ด้าน ทัง้ด้านการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ
การศกึษา สงัคมและวฒันธรรม  อกีประเดน็
หนึ่ง ผมมองว่าปัญหาส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของการสอนพลเมอืงเองคอื การทีค่รผููส้อน
ไม่เข้าใจมโนทัศน์ (Concept) ของค�าว่า 
“พลเมือง” และพยายามเชือ่มโยงความหมาย
ของค�านี้เข้าไปกับค�าว่า “การท�าความดี” 
ท�าให้กลายเป็นว่า “พลเมือง กค็อื พลเมืองด”ี
และก็ต ้องท�าความดีเพ่ือประเทศชาติ
บ้านเมืองอะไรท�านองนั้น  นอกจากนี้ครู
รุ่นใหม่ยังได้ซึมซับเอารูปแบบการท�างาน
แบบอยู่ไปวนัๆ (Routine) และวฒันธรรม
ในสังคมชนชั้นน�าของข้าราชการ (Elite) 
มาด้วย  ดั้งนั้นงานครูของผมจึงเป็นงานที่
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ต้องมคีวามกระตือรอืร้นต่อการเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเป็น “ครู
สงัคมศกึษา” ทีเ่ป็นไม่ใช่แค่การสอนเนือ้หา
วิชา แต่ต้องสอนวิชาชีวิตให้เด็กได้เรียนรู้
การอยูใ่นสงัคมในฐานะทีเ่ป็น พลเมอืงของ
สังคม ทั้งความเป็นพลเมืองของท้องถ่ิน 
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลก

เบื้องหลังเชิงความคิด
สู่การสอนพลเมือง
     ผมเองเป็นคนที่มีความใส่ใจต่อเรื่อง
ของความไม่เป็นธรรมในสังคมมาตั้งแต่
สมยัยงัเรยีนอยูร่ะดบัมธัยมศึกษา  อาจเป็น
เพราะภูมิหลังทางครอบครัวท่ีดูเหมือนว่า
ตัวเองไม่ได้รับความเท่าเทียมจากคนอื่น
ในสิทธิบางอย่าง ท�าให้ผมเป็นคนทีมคีวามคิด
ที่ค่อนข้างรุนแรงต่อความไม่เป็นธรรมใน
สังคมและชอบมองโลกในแง่ร้าย บวกกับ
นสิยัทีช่อบปฏิเสธการแสดงหรือใช้อ�านาจ
อย่างไม่เป็นธรรม  ความรูส้กึเหล่านีเ้ริม่ถกู
พฒันาไปสูป่ระเดน็เรือ่งพลเมอืงเมือ่ประมาณ
ตอน ม.5 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์
ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย
ระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2553  
เหตกุารณ์หลายอย่างในช่วงนัน้ท�าให้ผมเริม่
ตัง้ค�าถามกบัคณุค่าพืน้ฐานในการเมอืงไทย
เช่น ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสิทธ ิเสรภีาพ และ
ความเท่าเทยีมในสงัคม การเริม่ตัง้ค�าถาม
กบัรฐับาลในระดับประเทศท�าให้ผมเริม่ย้อน
กลับมาตั้งค�าถามเกี่ยวกับการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องถิ่น
ของตัวเองในขณะนัน้ทีผ่มมองว่ามีการทจุรติ
อย่างโจ่งแจ้ง แต่คนในท้องถิ่นเองกลับ
ไม่รูส้กึเดอืดร้อนกบัการทจุรติดงักล่าวเลย
ทั้งเรื่องของการจัดสร้างโรงเรียนเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวยั การรบัพนกังานและเจ้าหน้าที่
ในต�าแหน่งที่ไม่จ�าเป็น การบริหารจัดการ
แหล่งทิ้งขยะ ระบบน�้าประปาหมู่บ้านไป
จนถึงการพยายามใช้อ�านาจทางการเมือง
มาจัดการการบริหารวัด เป็นต้น

     ผมเริ่มต้ังค�าถามต่อเรื่องเหล่านี้จาก
การเปิดวงสนทนาเล็กๆ ในร้านตัดผมที่
ผมไปใช้บริการประจ�า  จนสุดท้ายมัน
กลายเป็นประเด็นและแรงขับเคลื่อนหนึ่ง
ในการออกมาเรียกร้องเคล่ือนไหวของ
กลุ ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล
และผู้น�าท้องถ่ินจ�านวนหนึ่งท่ีทนไม่ได้ต่อ
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต�าบล  
การเคลื่อนไหวอันเรียบง่ายที่เร่ิมในร้าน
ตดัผมน้ีเองทีส่อนให้ผมรู้ว่า เมือ่คนหน่ึงคน
รวมตัวกับคนอีกหลายคน มันจะมีพลังที่
สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงบางสิ่ง
บางอย่างให้กับสงัคมได้ ปัจจุบนัร้านตดัผม
ร้านนัน้ได้กลายเป็นหนึง่ในวงสนทนาหลกั
ของคนในหมู่บ้านไปแล้ว แม้บางคนไม่ได้
มารอคิวตัดผมก็จะแวะมาเพื่อสนทนากับ
คนอื่นๆ เช่นกัน
     
     เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สิ่งแรกที่
ผมท�าคือการปฏิเสธระบบโซตัส (Sotus) 
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และการใช้ความรนุแรงในการรบัน้อง  ระบบ
โซตัสเป็นระบบที่มีการบีบบังคับรุ่นน้อง
ให้ไหว้รุน่พีโ่ดยไร้ซึง่เหตผุล และมกีารลงโทษ
แบบเหมารวมทั้งรุ่นแม้จะมีรุ่นน้องเพียง
บางคนทีไ่ม่ไหว้รุน่พี ่ จากการปฏเิสธระบบ
คนเดียวของผมได้ขยายไปสู่การรวมกลุ่ม
กับเพื่อนอีกหลายคนที่มีแนวคิดเดียวกัน  
แต่แล้วเรากถู็กเหมารวมว่าเป็นพวกหวัแขง็
และโดนกลัน่แกล้งด้วยวธิกีารที ่“ไม่ปกติ”
จากกลุม่คนในระบบโซตสัซึง่สนทิสนมกับ
อาจารย์บางท่านและเกิดเป็นระบบอปุถมัภ์
แบบลูกรกัลูกชงั  ทีว่่า “ไม่ปกติ” กเ็พราะว่า
การกลั่นแกล้งไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่ไป
แอบแฝงอยู่ในการจัดการเรียนการสอน  
อาจารย์บางคนในบางรายวิชาใช้อคติกับ
นกัศึกษาทีพ่วกเขามองว่าเป็นพวกหวัแขง็
ไม่เอาสังคม ไม่ยอมรับกฎระเบียบของ
ระบบโซตัส และส่งผลลบต่อผลการเรียน
ของนกัศกึษาเหล่านัน้  แม้จะมกีารฟ้องร้อง
โดยเหล่านักศึกษาว่าการกระท�าเช่นนี้
เป็นการละเมิดสิทธขิองนกัศึกษา แต่อาจารย์
เหล่าน้ันกลับได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ 
ประหนึ่งว่านักศึกษาไม่มีสิทธิ์มีเสียงใน
การโต้แย้งความอยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นเลย  
มหิน�าซ�า้นักศกึษายังถกูตตีราว่าเป็นพวกกบฏ
นอกคอก ถึงขั้นถูกสาขาวิชามองข้ามด้วย
ซ�้าไป  สุดท้ายบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือ ผู้มี
อ�านาจย่อมเป็นผูช้นะ และเรากท็�าได้แค่เพยีง
ก้มหน้ายอมรบัในชะตากรรมหรอืการสมยอม
แบบต่อสู้ไม่ได้เท่านั้น

     ประสบการณ์ที่ผมได้รับมาเหล่านี้มัน
ท�าให้วิธีคิดในการจัดการเรียนการสอน
ของผมเปลีย่นไป ผมเริม่จากการทีพ่ยายาม
ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์เหล่านี้
ให้กับรุน่น้อง ซึง่ผมเองกไ็ม่ได้บบีบงัคับว่า
จะต้องปฏบิตัหิรอืไม่ปฏิบตัติาม และพวกเขา
มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิด
ของผม  สิ่งส�าคัญที่สุดท่ีผมเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ผมสัญญากับ
ตัวเองไว้ว่าผมจะไม่เป็นเหมือนพวกเขา
เด็ดขาด  ผมจะไม่ยอมใช้สิทธิ์หรืออ�านาจ
บางอย่างท่ีเหนอืกว่าของผมในทางทีผ่ดิหรอื
ใช้ความสนิทชิดเชื้อมาก่อนความถูกต้อง  
ทัง้หมดนีจ้งึเป็นเบ้าหลอมส�าคญัในการน�า
ไปสูก่ารออกแบบการจดัการเรยีนการสอน
แบบใหม่ของผม

     พอถึงคราวที่ต้องมาเป็นครูปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนในวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง ผมพบว่า
การสอนหน้าที่พลเมืองตามแบบแผนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีก่�าหนดมาจาก
ส่วนกลางนั้นมีความซ�้าซาก  นักเรียนเอง
ไม่ให้ความสนใจในบทเรียนเพราะพวกเขา
ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้ว  รูปแบบ
กจิกรรมกม็คีวามล้าหลงัไม่ค่อยสอดรบักับ
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนในสงัคม ไม่เกดิ
การกระตุน้นกัเรยีนให้มคีวามกระตอืรอืร้น
ในเนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอน  ผมจึง
ต้องการหาวิธีการหรือกระบวนการจัด
การเรยีนการสอนแบบใหม่ทีจ่ะท�าให้นักเรยีน
ได้เรยีนรูค้วามเป็นพลเมอืงทีแ่ท้จรงิแบบที่
ไม่ใช่แค่เนือ้หาวชิาหรอืเนือ้หาเชงินโยบาย 
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     แรงบนัดาลใจและประสบการณ์ทีผ่่านมา
ประกอบกบัการเข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่าย
การศึกษาเพือ่สร้างพลเมอืงประชาธปิไตย
(Thai Civic Education) ท�าให้ผมได้เรยีนรู้
แนวคดิกระบวนการจัดการเรยีนรูเ้พ่ือสร้าง
ความเป็นพลเมืองแบบใหม่  โดยผมได้
ออกแบบการจดัการเรยีนรูค้วามเป็นพลเมือง
ในวิชาหน้าที่พลเมืองผ่านกิจกรรมที่เน้น
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
และสะท้อนค่านยิม มโนทัศน์ อุดมคตขิอง
ความเป็นพลเมอืงในมติทิีแ่ตกต่างจากเดมิ
ที่นักเรียนเคยมองว่า เป็นเพียงการท�าดี 
ความสามัคค ีรกัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ
การเก็บขยะ การท�าความสะอาด ฯลฯ 
เป็นต้น  สิ่งที่นักเรียนควรตระหนักและ
เรียนรู้มากกว่านั้นคือ พวกเราไม่ได้อยู่แค่
หมู่บ้านหรือท้องถิ่นของเรา ไม่ได้อยู่แค่
ในประเทศไทย แต่จะต้องอยู่ร่วมโลกใบนี้
กบัคนอืน่ๆ ในภมูภิาคท่ีไม่ใช่คนไทย และ
มีความหลากหลายทั้งทางด้านการเมือง
การปกครอง สภาพเศรษฐกิจ สถานภาพ
ทางสังคม เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การเรียนการสอนจึงควรพานักเรียนหา
ค�าตอบว่าพวกเขาควรมีชีวิตอยู ่ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้อย่างไร

     จดุเปล่ียนในการสอนวิชาหน้าทีพ่ลเมอืง
จะต้องเกดิขึน้ผ่านการให้นกัเรยีนได้เรียนรู้

ความเป็นพลเมืองด้วยตนเองมากกว่าที่
จะเรียนรูจ้ากครผููส้อน ซึง่น่ันเป็นสิง่ส�าคญั
ในการสอนมากกว่าการก�าหนดเนือ้หาตาม
จุดเน้นของรายวิชา1  หรือการสอดแทรก
ค่านยิม 12 ประการของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เข้าไปในเนื้อหาที่สอน  
แน่นอนว่าครูผู้สอนไม่สามารละเลยและ
เลอืกไม่สอนตามเน้ือหาน้ีท้ังหมดได้ เพราะ
จะส่งผลต่อการวัดและประเมินผลของครู
ผู้สอนเอง  อย่างไรก็ตาม ผมมองว่ายังมี
ช่องว่างทีผู่ส้อนสามารถปรบักจิกรรมบางอย่าง
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบใหม่ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนได้ ซึง่จะช่วยลดสิง่ทีเ่ป็น
“วฒันธรรมเชงิอ�านาจ” ซึง่เป็นปฏบิตักิาร
ของอ�านาจเชงิบงัคบัของคร ู หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือการลดความเป็น “เผด็จการ
ในห้องเรียนของครู” ลง

     ประสบการณ์ชีวิตในระบบการศึกษา
ทั้งในฐานะนักเรียน นักศึกษา และครู 
การปะทะกับการใช้อ�านาจที่ไม่เป็นธรรม 
และการจุดประกายโดยการร่วมกิจกรรม
กบัเครอืข่ายการศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืงฯ
ล้วนเป็นเบือ้งหลงัทีห่ล่อหลอมให้ผมต้องการ
สอนหน้าที่พลเมืองแบบใหม่ที่ไปไกลกว่า
เนือ้หาตามเอกสารทีแ่ฝงไว้ด้วยอดุมการณ์
ของอ�านาจรัฐ และก้าวไปสู่การสอนเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลง (Teaching for 
Change) สู่สังคมที่เป็นธรรม

1 จุดเน้นได้แก่ 1) ความเป็นไทย 2) รกัชาต ิยดึม่ันในศาสนา และเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 3) ความเป็นพลเมอืงดใีนระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) ความปรองดอง สมานฉันท์ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย และการจัดการ
ความขัดแย้งและสันติวิธี และ 5) ความมีวินัยในตนเอง
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     กจิกรรม How to & Wake up พลเมอืง ประกอบไปด้วย 2 กจิกรรมย่อย คอื 1) กจิกรรม
How to พลเมือง และ 2) กิจกรรม Wake up พลเมือง

     การจดัการเรยีนการสอน How to พลเมือง จะให้นกัเรยีนแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบั
ความหมายของค�าว่าพลเมอืงตามความคดิของนักเรยีนก่อนเพือ่ส�ารวจว่านกัเรยีนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค�าว่าพลเมืองในมิติที่เป็นอย่างไร  กิจกรรมเริ่มจาก
การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-6 คน จากนั้นให้นักเรียนพูดคุยกันประมาณ 5 นาที ใน
ประเด็นทีเ่ป็นความหมายของพลเมอืงจนได้ข้อสรปุร่วมกนัของกลุม่ว่าสดุท้ายแล้วหากพดูถงึ
ค�าว่าพลเมอืงนักเรยีนจะนกึถงึค�าว่าอะไร  ผลทีไ่ด้จากกิจกรรมน้ีโดยทัว่ไป คอื ค�าตอบท่ีว่า
พลเมือง หมายถึง คน/คนดี/คนที่ท�าดี/คนไทย ซึ่งนั่นเป็นเพียงมโนทัศน์หนึ่งของค�าว่า
พลเมืองเท่านั้น  ผู้สอนควรใช้จุดนี้อธิบายเพิ่มเติมว่า “พลเมืองไม่ใช่แค่คนที่เป็นคนดีแต่
เป็นคนที่มีสิทธิอ�านาจในการพัฒนาประเทศตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งทางด้าน
การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม”  นอกจากนีพ้ลเมอืงไม่ได้หมายความ
ถงึคนไทยอย่างเดยีวเท่าน้ัน แต่ค�าว่าพลเมอืงหมายถงึคนทกุคนทีม่สีทิธโิดยการรับรองของรัฐ
แม้จะไม่ใช่ประเทศไทยแต่ก็ยงัถือเป็นพลเมอืงของรฐัหรอืประเทศอืน่ๆ เช่นกัน และยงัหมายรวม
ถงึการทีอ่งค์กรเหนอืรฐัให้สทิธเิหนอืรฐับางอย่างทีเ่รยีกว่า ความเป็นพลเมอืงของโลก อกีด้วย

รูปที่ 1: ภาพกิจกรรรมการจัดการเรียนการสอน How to พลเมือง

กิจกรรมที่ 1:  How to & Wake up พลเมือง

การออกแบบกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน
     กจิกรรมทีอ่อกแบบเพือ่ให้นกัเรียนได้เรยีนรู้ความเป็นพลเมอืงผ่านวชิาหน้าทีพ่ลเมือง
มี 5 กิจกรรม ได้แก่ 
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     ส่วน Wake up พลเมือง เป็นกิจกรรมที่จะช่วยทดสอบจิตส�านึกความเป็นพลเมือง
ในตัวนักเรียนว่า ถ้าหากเรามีอ�านาจบางอย่างและได้รับสิทธิบางอย่างจากผู้มีอ�านาจแล้ว
เราเลือกที่จะใช้สิทธินั้นต่อไปในการช่วยเหลือคนอื่นหรือเพิกเฉยต่อการกระท�าที่คนอืน่
ก�าลังถูกกดขี่จากผู้มีอ�านาจ  กิจกรรมเริ่มจากการสั่งให้นักเรียนทุกคนนั่งในท่าคุกเข่า
หลับตา หลังจากนั้นครูจะอธิบายว่าใครก็ตามที่โดนแตะหนึ่งครั้งจะมีสิทธิ์ที่จะยืนขึ้น แต่
ถ้าหากโดนแตะสองครัง้คณุจะสามารถท�าอะไรกไ็ด้ทีอ่ยู่ภายใต้ห้องเรยีนนีไ้ม่ว่าจะเป็นการนัง่
นอน เดิน หรือพักผ่อนตามบริบทต่างๆ 

     เมื่อด�าเนินกิจกรรมไปพบว่านักเรียนจะปฏิบัติตามแค่ค�าอธิบายของครูแต่จะไม่กล้า
ที่จะกระท�านอกเหนือจากที่ครูอธิบายหรือบางคนที่ได้รับสิทธิ์เหนือเพื่อนก็ยังเลือกที่จะ
ท�าตามเพื่อน เพราะมองว่าจะได้ไม่แปลกแยกจากคนอื่น เมื่อครูเฉลยค�าตอบแนวคิดของ
กจิกรรมนีว่้าต้องการให้เรารูจ้กัใช้สทิธิข์องเราช่วยเหลือคนอืน่ นกัเรยีนจงึเข้าใจว่ามโนทศัน์
ของการเป็นพลเมืองไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแค่เพียงฝ่ายเดียวแต่เราต้องช่วยเหลือผู้อื่น
ให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงในสังคมอีกด้วย 

     เมื่อถามความรู้สึกของนักเรียนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ได้รับสิทธิ์และฝ่ายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ 
แง่มมุของนกัเรียนหญงิคนหนึง่ให้ความน่าสนใจว่า “หนกู�าลงัรอบางอย่างจากครหูรอืเพือ่น
แต่หนูกไ็ม่ได้รบัสิง่นัน้เลย”  ส่วนนกัเรยีนฝ่ายทีไ่ด้รับสทิธิก็์ได้สะท้อนความคิดสัน้ๆ เกีย่วกบั
เรื่องนี้ว่า “ไม่รู้สึกอะไรกับการที่เห็นเพื่อนนั่งหลับตาอยู่ แต่ก็หวังว่าครูจะแตะเพื่อนที่เรา
รู้จัก”  กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่ามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองของนักเรียนจะผูกติดอยู่กับ
คนทีน่กัเรยีนรู้จกั หรอืมองว่าเป็นพวกเดยีวกนั แต่ถ้าหากมกีารเลอืกปฏบัิติ หรอืการกดข่ี
คนทีพ่วกเขาถือว่าเป็นคนอืน่ พวกเขากจ็ะไม่รู้สกึอะไรเลย ซึง่สดุท้ายครจูะต้องอธบิายว่า
การช่วยเหลือเกือ้กูลซึง่กนัและกนัคอืหนึง่ในความส�าคญัของการเป็นพลเมอืงทีเ่ราไม่สามารถ
ละเลยได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

รูปที่ 2: ภาพการสะท้อนความคิดระหว่างนักเรียนสอนฝ่ายจากกิจกรรม Wake up พลเมือง
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     I see you and You see me เราทั้งสองมองหลายมุม คือ การให้นักเรียนได้ใช้
ความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาเองต่อการมองคนอื่น และครูผู้สอน ซึ่งจะมองผ่านมุมมอง
ความเอนเอยีง (Bias) ด้านบวก ด้านลบ หรอือคตต่ิอบคุคล อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันและกัน และการเปิดใจยอมรับความเป็นจริงในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

     กจิกรรมเร่ิมจากให้นกัเรยีนเขยีนชือ่เพ่ือนทีไ่ม่ค่อยสนทิหรือไม่คยุกันในห้องมา 5 คน
และครูผูส้อนอกี 1 คน จากนัน้ให้เขยีนบรรยายความรู้สกึต่อคนๆ นัน้สัน้ๆ ใช้เวลาประมาณ
5 นาท ีจากนัน้ทุกคนลกุขึน้เดนิไปหาเพือ่นตามรายชือ่นัน้ และครผููส้อน แล้วบอกถงึความรูส้กึ
ต่อคนคนนั้นตามที่ได้เขียนบรรยายไว้ในสมุดจนครบ แล้วให้คนที่ได้ฟังบันทึกสิ่งที่เพื่อน
บอกไว้เป็นประเดน็ๆ ไป เพือ่จะได้สร้างความเข้าใจและปรับทศันคตต่ิอกนัและกันในสิง่ที่
เป็นปัญหาหรือข้อขัดข้องใจ โดยให้แต่ละคนได้อธิบายในมุมมองความเอนเอียง ด้านบวก 
ด้านลบ หรืออคติที่นักเรียนมีต่อกันหรือต่อครูผู้สอน 

รูปที่ 3: ภาพกิจกรรม I see you and You see me เราทั้งสองมองหลายมุม

     ผลที่ได้จากกิจกรรมคือ นักเรียนได้รู้จักสร้างการเปิดใจรับฟัง ยอมรับในสิ่งที่คนอื่น
คิดต่าง ซึง่เป็นหนึง่ในเรือ่งหลกัของการเป็นพลเมอืงทีจ่ะต้องสร้างมโนทศัน์ในการยอมรบั
ส่วนครูผู้สอนเองก็ได้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนต่อตัวครูด้วย อีกทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสให้แต่ละฝ่ายได้อธิบายเหตุผลเพือ่ลดอคตใินเรือ่งเหล่านัน้และสร้างความเข้าใจซ่ึงกนั
และกัน เช่น มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งสะท้อนความรู้สึกต่อตัวครูผู้สอนว่า “อยากให้ครูลด
ความเกรีย้วกราดลงเวลาสอน เพราะบางคร้ังพวกเขาปรับตัวไม่ทนั” เสยีงสะท้อนน้ีท�าให้ผม
ต้องย้อนมองตวัเองว่า ความเกรีย้วกราดหรอืการเป็นครแูบบเผดจ็การในชัน้เรียน มนัอาจท�าให้
ชั้นเรียนเรียบร้อยแต่นักเรียนกลับรู้สึกอึดอัดในการเรียนเพราะเกรงกลัวในอ�านาจของครู
ผู้สอนก็ได้ 

กิจกรรมที ่2:  I see you and You see me เราท้ังสองมองหลายมมุ
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     ประเด็นน่าสนใจอกีเรือ่งหนึง่ทีเ่กดิขึน้ระหว่างนกัเรยีนด้วยกันคอื การมองว่าเพือ่นบางคน
เป็นคน “ขีแ้กล้ง” ซึง่เป็นเรือ่งปกตทิีน่กัเรียนมกัจะมองเพือ่นในลกัษณะนี ้  แต่กจิกรรมนี้
ช่วยเปิดโอกาสให้ฝ่ายทีก่ล่าวหาและฝ่ายทีถ่กูกล่าวหาได้ปรบัแนวคดิเข้าหากนั อนัจะน�าไปสู่
การสร้างคณุลกัษณะของความเป็นพลเมอืงทีไ่ม่ลดทอนคณุค่าของตัวบคุคลในเร่ืองเหล่านัน้
และจ�ากัดอคติระหว่างกันได้ และสุดท้ายมันจะช่วยสร้างบรรยากาศของความสบายใจ
ในตัวบุคคลหรือพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและสังคมได้  
นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนความขัดแย้งภายในกระบวนการคิดของนักเรียนเองออกมา
ได้ด้วย เช่น นกัเรยีนบางคนมองด้านดขีองตวัเองว่าเป็นคนทีช่่วยเหลอืคนอ่ืน มคีวามเอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่สูง แต่ในมุมกลับกัน เขาก็มองด้านลบของตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบแกล้งเพื่อน และ
ตเีพ่ือน ซึง่เป็นความขดัแย้งในตวัเอง สดุท้ายแล้วนกัเรยีนเรยีนรูท่ี้จะอยูก่บัตวัตนอนัขัดแย้ง
ของตนเอง และสังคมที่ประกอบไปด้วยบุคคลมากมายที่ล้วนมีความขัดแย้งในตัวตนของ
พวกเขาทั้งสิ้น

     กจิกรรม Super Hero Want to be นีผ้มได้แรงบนัดาลใจมาจากความคดิทีว่่า “คนทกุคน
มีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้”  กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดแบบ
ปัจเจกบุคคล โดยตั้งโจทย์ให้กับนักเรียนว่า ถ้าหากเขามีอ�านาจหรือพลังวิเศษบางอย่าง
อยูใ่นมอืเขาจะเลอืกใช้มันอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร รวมไปถงึค�าถามว่า เขาจะมบีทบาท
หรือแสดงความเป็นพลเมืองในตัวเขาออกมาได้มากน้อยเพียงใดผ่านเหตุผลในตัวฮีโร่ที่
เขาเลือกมา  นักเรียนอาจจะเลือกตัวฮีโร่บางตัวเหมือนกันแต่มีเหตุผลในการเป็นฮีโร่ที่
ต่างกันได้ โดยฮีโร่ที่เลือกนั้นอาจจะมีตัวแบบมาจากภาพยนตร์ หรือเป็นฮีโร่ที่นักเรียน
ขึ้นมาเองก็ได้  ดังนั้น นักเรียนจึงมีมุมมองท่ีหลากหลายในการที่จะเลือกฮีโร่เพื่อที่จะ
สร้างสรรค์โลกนี้ตามแบบที่ตัวเองต้องการได้ 

     ผลปรากฏว่าฮีโร่จากตัวแบบที่นักเรียนอยากเป็นมากที่สุดคือ “เดอะแฟลช” (The 
Flash) ซึ่งมีเหตุผลคล้ายๆ กันคือการใช้ความเร็วช่วยคนที่ก�าลังเดือดร้อนหรือคนที่ก�าลัง
มปัีญหา และช่วยต�ารวจจบัคนร้าย (อาจอนมุานได้ว่านกัเรียนเองมองการท�างานของต�ารวจ
ว่าไม่มีศักยภาพ?)  แต่ก็ยังมีนักเรียนคนหนึ่งซึ่งมองว่าถ้าเขาเป็นเดอะเเฟลชแล้ว เขาจะ
วิ่งย้อนกลับไปในอดีตเพ่ือแก้ไขความรุนแรงอย่างสงครามโลกหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
เพื่อยับยั้งไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น  นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดการเป็นพลเมือง

กิจกรรมที่ 3:  Super Hero Want to be ฮีโร่ที่คุณอยากจะเป็น
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ที่เน้นสร้างสังคมที่เป็นธรรม  นักเรียนหญิงส่วนหนึ่งเลือกที่จะเป็น “วันเดอร์ วูแมน” 
(Wonder Woman) เพราะมองว่าผูห้ญงิกม็พีลังทีช่่วยคนอืน่ได้เช่นกนั ซึง่สะท้อนค่านยิม
ทางเพศของพวกเขาท่ีต้องการสื่อว่าผู้หญิงไม่ใช่เพศที่อ่อนแอหรือรอคอยการช่วยเหลือ
เสมอไป  ส่วนฮโีร่ทีน่กัเรยีนสร้างเองมกัจะองิอยูกั่บอาชพีในอดุมคตทิีเ่ขาอยากเป็น ประสบการณ์
ชีวิต ปัญหา หรือประเด็นที่พบเห็นในปัจจุบัน เช่น 
 - ทรีแมน (Tree Man) ที่จะท�าหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ป่าไม้ 
 - สะอาดแมนที่จะท�าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดให้กับบ้านเมือง 
 - ยอดมนุษย์ลุงตู่ ที่จะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 - สามัคคีแมน ซึ่งจะสร้างความสามัคคีให้กับคนในประเทศ
 - หมอที่จะรักษาคนไข้ด้วยอุดมการณ์ของความเป็นหมอ
 - ครูที่ท�าหน้าที่สอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
 - หน่วยซีลและทหารที่ท�าหน้าที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติและคนอื่น

รูปที่ 4: ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Super Hero Want to be

     ท่ามกลางค�าตอบทีห่ลากหลายและสร้างสรรค์ มีค�าตอบของนกัเรยีนคนหนึง่ทีท่�าให้ผม
ประทับใจเป็นพิเศษ เขาบอกว่า เขาไม่อยากเป็นฮโีร่อะไร แต่เขาอยากเป็นตวัของเขาเอง
และท�าหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้ว 

     หลงัจากกจิกรรมนีเ้สรจ็สิน้ลงไป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเชือ่มโยงความรูไ้ด้ว่านกัเรยีน
มคีวามเป็นพลเมือง 3 แบบในตวัเองอยูแ่ล้ว ทัง้เป็นพลเมอืงท่ีมคีวามรับผดิชอบต่อตวัเอง
พลเมืองที่มีส่วนร่วม และเป็นพลเมืองที่มุ่งสร้างสังคมที่เป็นธรรม  เพียงแต่เราในฐานะครู
จะต้องสร้างมโนทัศน์ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองเหล่าน้ันให้เขาเพ่ือท่ีเมื่อเขาเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ขึ้นความเป็นพลเมืองในตัวเขาเหล่านั้นจะได้แสดงออกมาให้กับสังคม
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     Global Village House เป็นกจิกรรมทีม่าจากแนวคิดเรือ่ง “พลเมอืงโลก” ของผูช่้วย
ศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ทีเ่น้นการเรียนรูค้วามเป็นพลเมืองผ่านมโนทัศน์ของการอยูร่่วมกัน
ภายใต้การความหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคมประชาธิปไตย 
ความขัดแย้งและสันติภาพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมโลก 
เพือ่สร้างสงัคมทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยืนในฐานะพลเมอืงโลก โดยการสร้างและท�าความเข้าใจ
กบัอัตลกัษณ์ร่วม (Common Identity) พหอุตัลักษณ์ (Multiple Identities) ความแตกต่าง
(Difference) และความหลากหลาย (Diversity) พหนุยิม (Pluralism) และพหวุฒันธรรมนยิม
(Multiculturalism) ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Understanding) 
ความเป็นอืน่ (Otherness) และความเป็นชายขอบ (Marginalization) เพือ่ให้เกดิมโนทศัน์
การยอมรบั (Acceptance) อดทน (Tolerance) เข้าอกเข้าใจ (Understanding) เคารพ
(Respect) สานเสวนา (Dialogue) และชื่นชม (Appreciation) ต่อกันในสังคมโลก 

     รปูแบบกจิกรรมคอื ให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ตามทวีปต่างๆ 6 ทวปี ได้แก่ เอเชยี อเมรกิาเหนอื
อเมริกาใต้ แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย แล้วครูจึงแจกกระดาษให้นักเรียน
กลุม่ละ 1 แผ่น เพือ่ให้นกัเรยีนวาดภาพของผูค้นในทวีปเหล่าน้ันขึน้มา  จากนัน้ให้สมมติุว่า
พวกเขาคือคนในทวีปเหล่านั้น แล้วมีการอพยพโยกย้ายออกจากทวีปของตนเองไปยังอีก 
5 ทวีป ซึ่งจะท�าให้ทั้ง 6 กลุ่ม มีคน 6 ทวีป โดยมีทั้งคนท้องถิ่นและคนอพยพ  จากนั้น
จงึสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งขึน้ ได้แก่ สงคราม การล่าอาณานคิม ความอดอยากและ
ภัยธรรมชาติ เพื่อให้พวกเขาท�าลายผู้คนของทวีปที่อยู่ในภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานการณ์ว่าเมื่อโลก
เข้าสู่ความสงบสุขให้ผู้คนในทวีปท�าการฟื้นฟู
และเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
ความรนุแรงให้กลบัขึน้มาโดยการแก้ไขภาพ
ผูค้นท่ีถกูท�าลายให้กลบัข้ึนมาอยูใ่นสภาพเดมิ
มากที่สุด

กิจกรรมที่ 4:  Global Village House หมู่บ้านนี้ที่ชื่อว่าโลก
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รูปที่ 5: ภาพกิจกรรม Global Village House หมู่บ้านนี้ที่ชื่อว่าโลก

     ผลจากการจัดกิจกรรมนี้คือ นักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ของการอยู่ร่วมกันภายใต้
ความหลากหลายในฐานะพลเมอืงโลก และสะท้อนความคิดของการอยูร่่วมกันไม่ว่าจะเป็น
ความคดิว่า “ไม่ใช่แค่พวกเราทีอ่าศยัอยูใ่นโลกน้ี” หรือ “ความรนุแรงไม่สามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้”  อีกทั้งยังมีนักเรียนบางคนห้ามเพื่อนในกลุ่มที่เลือกที่จะไม่ท�าลายภาพ
ของคนในทวปีท่ีตนเองได้รบั โดยให้เหตวุ่า “ไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรทีจ่ะต้องไปท�าลายพวกเขา
เพราะพวกเราคอืเพือ่นมนษุย์ด้วยกัน พวกเราจงึไม่เลือกทีจ่ะซ�า้เตมิพวกเขาทีอ่่อนแอกว่า”
ซึง่เป็นการสะท้อนว่านกัเรยีนบางคนเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลาย เหน็คณุค่า
และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ด้วยกัน  นบัว่ากจิกรรมนีช่้วยเปิดโลกทศัน์ความเป็นพลเมือง
แบบใหม่ที่มากกว่าความเป็นพลเมืองตามแบบแผน ค่านิยม และวัฒนธรรมแบบไทยๆ 
ได้เป็นอย่างด ี  นอกจากนีน้กัเรยีนยงัได้เรยีนรู้การอยูร่่วมกนัอย่างสนัตใินสงัคมพหวุฒันธรรม
การอยูร่่วมกนักับคนหมูม่ากทีม่คีวามแตกต่างกนัในหลายด้านทัง้ทางด้านการเมอืง การปกครอง
สภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางสงัคม เช้ือชาต ิสผีวิ ศาสนา ภาษาและวฒันธรรม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     การอยูท่่ามกลางความหลากหลายย่อมมีการกระทบกระทัง่กนัจนเกิดปัญหาขึน้มาได้
ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป  แต่หากเรารู้จักเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยปกติสุข  ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่
ร่วมกันของผูค้นจ�านวนมากในสงัคมต้องอาศยักฎระเบยีบกตกิาของสงัคม และความเข้าอก
เข้าใจซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในสังคมและสถาบัน ตลอดจนการเคารพซึ่งกันและกัน
เพือ่ทีเ่ราจะสามารถลดการใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหาไปได้ และเม่ือต้องมกีารปฏสิมัพันธ์
กับประเทศอื่นด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมรากของกลุ่มประเทศหรือ
รากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย 
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     กิจกรรมน้ีถูกออกแบบเพ่ือให้นักเรียนได้อธิบายภาพรวมของการเรียนรู้ความเป็น
พลเมืองใน 4 กิจกรรมแรกที่กล่าวมาข้างต้น โดยเป็นการให้นักเรียนสร้างมโนทัศน์ของ
การเรียนรู้ผ่านภาพวาดแทนการเขียนบรรยายว่า เมื่อนักเรียนจะนึกถึงค�าว่าความเป็น
พลเมือง พวกเขาจะแทนมันด้วยภาพได้อย่างไร  นักเรียนจะได้รับกระดาษคนละหนึ่งแผ่น
ในการวาดภาพแทนความคิดของการเป็นพลเมืองในอุดมคติของตัวเองออกมาพร้อมกับ
อธิบายว่าภาพที่นักเรียนวาดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองอย่างไร  ผลท่ีได้
จากกิจกรรมนี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมองมโนทัศน์ของความเป็นพลเมืองแบบผิวเผิน 
นักเรียนประมาณ ร้อยละ 70 ถึง 80 ยังบอกว่าถ้าหากนึกถึงความเป็นพลเมืองพวกเขา
จะนึกถึงแค่การเก็บขยะ และก็พยายามท่ีจะอธิบายว่าการเก็บขยะเป็นหน้าที่หลักของ
พลเมืองที่จะท�าให้บ้านเมืองสะอาด ผู้คนสามัคคี และประเทศชาติสงบสุข แต่ความคิดนี้
ชวนให้เกิดค�าถามต่อไปว่า “การเก็บขยะแค่นี้จะส่งผลได้ขนาดนั้นเลยหรือ?”

     นอกจากน้ียังมีนักเรียนบางคนท่ีมองว่าความเป็นพลเมืองหรือหน้าที่พลเมืองนั้นมี
มากกว่านั้น คือเป็นสิ่งที่ต้องมองให้ลึกมากกว่าการเก็บขยะ เช่น มีนักเรียนหญิงคนหนึ่ง
ไม่เลือกท่ีจะวาดภาพคนเก็บขยะแต่เลือกที่จะวาดภาพกดท้ิงขยะลงถังขยะโดยให้เหตุผล
ว่าการเก็บขยะเป็นเร่ืองปลายเหตุแต่สาเหตุที่แท้จริงเป็นเร่ืองของความรับผิดชอบและ
ความมีวินัยของบุคคลต่อสังคม ถ้าหากเราทิ้งขยะให้เป็นที่พวกเราก็จะไม่ต้องเสียเวลามา
ท�าความสะอาดหรือเก็บขยะร่วมกันอีกต่อไป เพราะว่าบ้านเมืองมันสะอาดอยู่แล้ว 

     ส่วนภาพที่ผมประทับใจที่สุดคือ ภาพของนักเรียนคนหนึ่งที่วาดออกมาได้ 4 ภาพ 
แล้วอธิบายว่าภาพทั้งหมดคือ “หน้าที่” โดยให้เหตุผลว่า “ความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องที่
ทุกคนท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด” ซึ่งแสดงว่าเขาเข้าใจมโนทัศน์ของความเป็นพลเมือง
ในแบบของความเป็นพลเมืองรับผิดชอบอันจะเป็นฐานที่น�าไปสู่การเกิดความเป็นพลเมือง
มีส่วนร่วมและความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เป็นธรรมต่อไปได้

     นอกจากนี ้มีการน�ากิจกรรมนีไ้ด้ถูกน�าไปใช้อบรมนกัเรยีนของเทศบาลต�าบลหนองบวัด้วย
ผลปรากฏว่านักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสามารถมองภาพรวมของการเป็นพลเมอืงได้ครอบคลมุ
ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีนักเรียนที่หลากหลายกลุ่มเข้ามารวมกัน พวกเขาจึงสามารถถ่ายทอด

กิจกรรมที่ 5:  หนึ่งภาพหลากหลายความหมาย 
บรรยาย “พลเมืองในอุดมคติ”



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 37

ความเป็นพลเมอืงในแบบท่ีตวัเองต้องการออกมารวมกันได้  พวกเขามองว่าการเป็นพลเมอืง
และความเป็นพลเมืองในตัวเป็นได้หลายแบบ โดยขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในขณะนั้น

รูปที่ 6: ภาพกิจกรรม การเรียนรู้ หนึ่งภาพหลากหลายความหมาย บรรยาย “พลเมืองในอุดมคติ”

ภาพรวมผลการเรียนรู้กับการออกแบบการสอนเพื่อแก้ปัญหา
     การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่กล่าวมาข้างต้นสามารถ
ท�าให้นักเรียนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในมิติใหม่มากกว่าความเป็นพลเมืองแบบเดิม หรือ
ความเป็นพลเมืองแบบไทยๆ  แม้ว่าจะไม่ได้มีผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่กถ็อืว่าช่วยให้เกดิความคดิหรือมโนทศัน์ใหม่ให้กับนกัเรียน และผมเองในฐานะครผููส้อน
กย็งัพบความท้าทายใหม่ในการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการลดความเป็นเผดจ็การ
ในห้องเรียนของตัวเองลง และการสลายวัฒนธรรมเชิงอ�านาจ ซึ่งเป็นอ�านาจเชิงบังคับที่
เคยใช้กับนักเรียน แล้วกลับมารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนมากขึ้น โดยไม่ได้ไปตัดสิน
ความถูกผิดของการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน แต่เน้นไปที่การกล้าแสดงออกใน
ความคิดของพวกเขาเอง  ทุกคนจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นพลเมืองของตัวเองออกมา รู้จักตั้งค�าถามหรือเสนอแง่คิดที่มีต่อเรื่องบางเรื่อง 
และสามารถสรุปความคิดเรื่องการเป็นพลเมืองแบบต่างๆ ได้  การพัฒนานักเรียนผ่าน
กจิกรรมการเรยีนรูม้ากกว่าท�าตามค�าสัง่ของครผููส้อนจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถมองเหน็
กระบวนการเรียนรู้ของพวกนักเรียนโดยไม่ตัดสินเพียงจากข้อสอบและชิ้นงานอย่างเดียว  
การให้ความส�าคัญกับกระบวนการท�าให้ครูสามารถหันมาใช้เกณฑ์การวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง (Scoring Rubics) ที่ไม่ต้องอิงเนื้อหาที่เป็นศาสตร์ (Pure Sciene) เพื่อตัดสิน
ให้คะแนนแทน โดยคะแนนอาจมาจากการสังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลด
การติดตามข้อตกลงของฝ่ายบริหารกับคณะครู นอกเหนือจากกระบวนการทดสอบตาม
ที่ทางโรงเรียนก�าหนดไว้
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บทสรุปของความเป็นพลเมืองในวิชาหน้าที่พลเมือง
     ถ้าถามผมว่าสิง่ท่ีท�าอยู ่ส่ิงทีเ่ป็นอยู ่สิง่ทีส่อนอยู ่หรือการเป็นครูมนัเหน่ือยไหม ผมตอบ
เลยว่า “มันเหนือ่ยมาก”  แต่เม่ือใดกต็ามทีเ่ราเหน็พลงัแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนทีเ่ป็นผล
จากการเป็นครูของเรา ผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าที่เราจะแลกด้วยความเหนื่อยล้านั้น เพราะ
งานครูที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการสร้างอนาคตของสังคม  คุณอยากได้สังคม
แบบไหนคณุต้องสร้างมนัผ่านห้องเรยีนของคณุ  ในฐานะทีเ่ป็นครูสงัคมศกึษา ซึง่มบีทบาท
ในการสอนหน้าที่พลเมืองและสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียน ผมเชื่อว่าไม่มีอะไร
ส�าคัญไปกว่าการทีใ่ห้นกัเรยีนได้เรยีนรูด้้วยตนเองผ่านปัญหาและประสบการณ์ของพวกเขา
แล้วให้พวกเขาได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง  ครูผู้สอนจะต้องกล้าที่จะ
แสดงความคิดหรือมโนทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนโดยไม่ผูกโยงกับความเชื่อ วัฒนธรรม 
และเนือ้หาการเรยีนการสอนแบบเดมิ แต่จะต้องกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงรปูแบบวธิกีารสอน
และเนื้อหาของการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยดึงดูดความสนใจของนักเรียน
แทนการสร้างความสนใจด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง และน�าไปสู่การเรียนรู้ในท้ายที่สุด  ครูต้อง
สร้างห้องเรียนปลอดภัยที่นักเรียนกล้าตั้งค�าถามต่อเรื่องบางเรื่อง เช่น การเข้าแถวหน้า
เสาธงที่เป็นเพียงรูปแบบพิธีการแต่ไม่ได้มีความส�าคัญอะไร ความยาวของถุงเท้าไม่มีผล
ต่อการเรียนรู้ของพวกเขา ฯลฯ โดยไม่กลัวโดนต่อว่า เป็นต้น  ผมไม่ได้บอกว่าการสอน
ของผมเป็นการสอนทีด่ทีีส่ดุ หรอืท�าให้นกัเรยีนมีความเป็นพลเมอืงท่ีดไีด้อย่างสมบรูณ์แบบ
แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้สอนนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีออกแบบมานั้นจะช่วยให้
พวกเขาพฒันาตนเองไปสูค่วามเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผิดชอบ มส่ีวนร่วมทางสงัคม และ
สร้างสังคมที่เป็นธรรม จนน�าไปสู่การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบได้ในอนาคต

ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ แค่การเป็นครู ใครๆ ก็เป็นได้ 
แต่การเป็นครูเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงให้เกดิขึน้กบัตวันกัเรยีน
ท้ังในห้องเรียนและนอกเรยีนเป็นสิง่ส�าคญัทีค่นเป็นครตู้องค�านึงถงึ
เพราะงานครูไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการสร้างอนาคตของสังคม 
เราอยากได้สังคมแบบไหน เราก็สร้างมันผ่านห้องเรียนของเรา
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ห้องเรียนนักลบอคติ
ความเกลียดชัง

     ผมเคยลองทบทวนชีวิตตัวเองตั้งแต่
ช่วงวัยเด็กที่เข้าเรียนในระบบโรงเรียนจน
กระทั่งผมมาเป็นครูว่า  ผมเริ่มรู้สึกเกลียด
และกลัวชีวิตของคนพม่าไปตัง้แต่เมือ่ไหร่กนั
ท�าไมผมยงัใช้ค�าว่า ลาว พม่า เขมร ด่าและ
แซวเพื่อนด้วยความสนุกสนาน พร้อมกับ
รู้สึกว่าชาติของเราเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ หรือ
แท้จรงิทีผ่่านมาหลกัสตูรการศกึษาของเรา
ก�าลงัสร้างความเกลยีดชังขึน้มา จนก่อเกิด
เป็นดาบอติทางวัฒนธรรมในมือนักเรียน
อย่างผม

     ท่ามกลางความสับสนในตัวเอง ภาพ
ความทรงจ�าในช่วงทีผ่มฝึกสอนได้ผดุขึน้มา

ผมเห็นเด็กพม่าชั้น ป.1 เธอนั่งสอน
ภาษาพม่าให้เพือ่นทีเ่ป็นเดก็ไทยโดยไม่รูส้กึ
เขินอาย ขณะเดียวกันเด็กไทยคนนั้นก็ไม่
ได้รู้สึกรังเกียจเพื่อนนักเรียนของเขา แล้ว
ความเกลียดชังมันเริ่มขึ้นในช่วงเวลาใด
ของการเป็นนักเรียนและชีวิตเรา

     “มงิกาลาบา” ค�าเอ่ยทกัทายจากนกัเรยีน
คนหนึ่งที่สวมชุดประจ�าชาติพม่า เช่น
เดียวกับเพ่ือนของเขาอีกหลายคนท่ีแต่ง
ชดุประจ�าชาติของชาติในอาเซียนและจดจ�า
ค�าทักทายได้อย่างแม่นย�า ภาพเหล่านี้
เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�าทกุปีในวนัอาเซยีน
ภายในงานมีกิจกรรมการตอบปัญหาที่

อรรถพล  ประภาสโนบล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

”ครูเคยได้ยินข่าวว่าคนที่มาจากประเทศอื่น
เคยถูกเรียกว่า “ต่างด้าว” ไหมคะ“

ค�าถามจากนักเรียนพม่าคนหนึ่งในช่วงที่ผมก�าลังฝึกสอน
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เต็มไปด้วยค�าถามประเภทความรู้อย่าง 
สกุลเงิน ประเพณี เมืองหลวง ดอกไม้
ประจ�าชาต ิธงชาติ วนัก่อตัง้อาเซียน และ
จบลงด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
ร้องเพลงประจ�าอาเซียน  สิ่งท่ีเกิดข้ึนน้ี
ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในวันอาเซียนเท่านั้น 
แม้แต่ในห้องเรียนวิชาอาเซียนก็เกิดขึ้น
เช่นกนั  ผมขอเรยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้นีว่้า “การสอน
อาเซียนแบบชุดประจ�าชาติ”

     ค�าถามทีเ่กดิจากการทบทวน ประกอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ได้ท�าให้ผม
กลับมาคิดว่า “การสอนอาเซียนแบบ
ชุดประจ�าชาติ” ไม่ได้ท�าให้อดีตนักเรียน
อย่างผมสามารถตอบค�าถามตัวเองได้ 
และดาบทีถื่ออยูใ่นมอืกย็งัคงถกูถอืไว้ต่อไป
ผมนัง่คดิและลงมอืศกึษาอย่างจรงิจงัจนผม
ได้ข้อสรปุว่า หลกัสูตรได้ท�าให้ความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติเป็นเร่ืองที่มีความสูงต�่าและ
ตัดสินคุณค่าของคนอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
เกิดเป็นพวกเรา พวกเขา เราเลยเปลี่ยน
ตัวเองจากพลเมืองไทยเป็นนักรบที่คอย
ปกป้องชาตไิทยแบบปิดตาข้างหนึง่ไว้  และ
ผลิตซ�้าอคติของการเป็นไทยท่ีเหนือกว่า 
โดยปราศจากการเรียนรู้และตั้งค�าถามว่า
เราถือดาบได้อย่างไร  ดังน้ันการสอน
พลเมืองควรน�าไปสู ่ความเป็นพลเมือง
อาเซียนและโลกที่ท�าให้นักเรียนวางดาบ
ลงและเปิดตาอีกข้าง รู้เท่าทันอคติทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตัวเอง 

ห้องเรียนพลเมืองฉบับนักรบ
     หลายคนอาจมองว่าห้องเรียนเป็นพืน้ที่
การเรียนรู้ของนักเรียน  แต่ส�าหรับผม
ห้องเรียนไม่ได้ท�าหน้าท่ีให้ความรู้เพียง
อย่างเดียว ห้องเรียนกลับกลายเป็นที่ของ
การ “สร้างนักรบทางประวัติศาสตร์และ
ปกป้องทางวัฒนธรรม” ให้เกิดขึ้นอีกด้วย  
หากเราลองนกึถงึห้องเรยีนทีผ่่านมา จะเห็น
ว่ามันได้ท�าหน้าที่ส�าคัญในการถ่ายทอด
คุณค่าอดุมการณ์ท่ียกย่อง เชิดชู และปกป้อง
ความเป็นไทยเอาไว้ให้เหนือกว่าชาติและ
ประเทศอื่น 

     เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าใน
ห้องเรียน ล้วนแต่ให้น�้าหนักการเล่าถึง
ความเป็นพระเอกผู้น่าเห็นใจของชาติไทย
ที่ถูกกระท�าจากความชั่วร้ายของชาติอื่น 
(โดยเฉพาะพม่า) และเกิดความรับรู้ขึ้น
ในตัวนักเรียน รวมถึงตัวผมในคราวเป็น
นกัเรยีน มนัสร้างความรูส้กึถงึความเจบ็ปวด
ทีค่นไทยถกูกระท�าในช่วงเสียกรงุศรอียุธยา
ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมกับสร้างอาวุธของ
ความเกลียดชังขึ้นมาโดยปริยาย และคง
ความบริสุทธ์ของชาติตัวเองไว้  แต่หาก
เราศึกษาประวัติศาสตร์โดยน�าเอาบริบท
เงือ่นไขช่วงเวลานัน้ประกอบ จะท�าให้เข้าใจ
ได้ว่า การสู้รบในช่วงสมัยอยุธยาไม่ใช่
การต่อสู้ระหว่างชาติกับชาติด้วยกัน  ทว่า
แท้จรงิแล้วเป็นเพยีงการท�าสงครามระหว่าง
อาณาจักร เนื่องด้วยความเป็นชาติใน
เวลานั้นยังไม่เกิด ผู้คนในช่วงเวลานั้นจึง
ไม่ได้มีส�านึกของความเป็นชาติไทยแต่
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อย่างใด  การเข้าใจผดิเช่นนีเ้กิดขึน้เพราะ
เราเอาส�านึกความเป็นชาติแบบปัจจุบัน
ไปตัดสินเหตุการณ์ในอดีต ท�าให้เกิด
ความเข้าใจว่าชาติในปัจจบุนัเคยถกูคกุคาม
และต้องถือดาบออกมาปกป้องอีกครั้ง

     ในทางวัฒนธรรม ห้องเรยีนได้ท�าหน้าที่
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ยึดถือความเป็น
ไทยแท้ และต้องท�าหน้าที่ปกป้องรักษา
สิ่งเหล่านี้ไว้ เช่นเดียวกับนักรบในอดีตที่
เคยต่อสูป้กป้องแผ่นดนิ (ตามประวัตศิาสตร์
แบบไทยเป็นพระเอก)  นักเรียนในฐานะ
นักรบเลยมีภาพการรับรู้ความเป็นไทยไว้
แบบตายตวั  และเชือ่มัน่ว่าความเป็นไทย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ราวกับว่ามันมี
ความบริสุทธ์ของความเป็นไทยแท้ท่ีไม่มี
สิง่ใดเจอืปน  แต่หากเราลองศกึษาอย่างจริงจงั
กลบัพบว่า ความเป็นไทยมกีารผสมผสาน
และรับเอาวัฒนธรรมจากต่างท่ีต่างถ่ิน
เข้ามาดัดแปลงและปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา  ความเป็นไทยจงึมรีากวฒันธรรม
ร่วมกับวัฒนธรรมอื่นๆ

     ห้องเรยีนทีผ่มเล่าเบือ้งต้นเป็นค�าตอบ
ทีท่�าให้ผมเข้าใจว่า ทีผ่่านมาท�าไมผมถงึรูส้กึ
เกลยีดกลวัคนพม่า และภมูใิจในความเป็น
ชาตขิองตวัเองแบบไม่รูตั้วมาก่อน หลกัสตูร
ที่นักเรียนอย่างเราร�่าเรียนไม่ได้เปิดให้
นักเรียนได้รับรู้มุมมองประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เราไม่มีโอกาสที่
จะได้เรียนรู้ค�าตอบท่ีต่างจากค�าตอบหลัก  

เราจึงเป็นนักเรียนและพลเมืองคนหนึ่งท่ี
ปิดตาข้างหนึง่พร้อมกบัถอืดาบในมือเอาไว้

ท�าอย่างไรให้นักเรียนวางดาบ
ลง แล้วเปิดตาอีกข้างเพื่อมอง
เห็นความเป็นมนุษย์
     หลายครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะตามหน้า
หนงัสอืพมิพ์ ข่าว สือ่วดีโีอ ละคร ภาพยนตร์
และห้องเรียน  ช่องทางเหล่านี้ล้วนถูกใช้
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใส่ประเด็นเนื้อหา
ของการหล่อเลีย้งอคตซิ�า้แล้วซ�า้เล่า จนเกิด
เป็นคุณค่าความจริงที่สังคมต่างรู ้สึกว่า
เป็นเรือ่งปกต ิ ประเด็นเนือ้หาทีถ่กูสร้างขึน้
แบบ “ไทยเหนือกว่า” หรือ “ไทยเป็น
ศูนย์กลาง” ไม่เคยถกูตัง้ค�าถามหรือถูกพสิจูน์
แม้กระทัง่ค�าถามพืน้ฐานทีว่่าความเป็นไทย
คืออะไรกันแน่

     ในห้องเรยีนของผมจงึหยบิยก “ประเดน็
เนื้อหา” เหล่านั้นมาเป็นหัวใจส�าคัญใน
การเรียนรู้  นักเรียนวิชาอาเซียนศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของผมจะ
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนฐาน
ประเด็น หรือที่เรียกว่า “Issue-based 
learning” ซึง่เป็นการเรียนรู้ทีไ่ม่วางอยู่บน
กรอบมาตรฐานการเรยีนรูใ้ดมาตรฐานหนึง่ใน
สงัคมศึกษา แต่เปิดโอกาสให้ได้ท�าความเข้าใจ
และวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาผ่านหลากหลาย
แนวคิดและข้อมูล เพื่อน�ามาสู่การสร้าง
ข้อสรุปและข้อเสนอ
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     ผมเริ่มต้นด้วยการเล่ากรณีข่าวดราม่าเพจแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (แมนยูฯ) เกี่ยวกับ
แฟนบอลอาเซียน ซึ่งเกิดการดราม่าแย่งกันเป็นเจ้าของวันสงกรานต์ จนเกิดประเด็นใหญ่
ในช่วงสงกรานต์บนหน้าเพจแมนยูฯ  เมื่อเล่าเสร็จผมถามนักเรียนว่า “สงกรานต์เป็นของ
ไทยแท้จริงไหม “  ผมได้ลองส�ารวจความคิดของนักเรียนด้วยการยกมือ สิ่งที่สังเกตเห็น
คอืนกัเรยีนส่วนใหญ่ยกมอืและเหน็ด้วยว่า “สงกรานต์ไทย ก็ต้องไทยเป็นเจ้าของ” บางคน
ถึงแสดงอาการโมโหต่อประเด็นดังกล่าวที่ถูกชาติอื่นมาดราม่า แต่มีนักเรียนบางส่วนเริ่ม
ลังเลและไม่มั่นใจ 

     การจ�าลองสวมบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวันสงกรานต์คือบทบาทที่ผมวางไว้ให้นักเรียน
ต้องท�าหน้าที่ช่วยเพจแมนยูฯ เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า  “แท้จริงแล้วสงกรานต์เป็นของ
ไทยแท้จริงหรือไม่ เพราะอะไร”  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะได้รับบทความวิชาการ 2 ชุด 
และก�าหนดให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญบทความใดบทความหนึ่ง ที่จะต้องอ่าน
และศึกษาให้เข้าใจ เช่น หมายเลขที่ 1-2 ของกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญบทความที่ 1 เป็นต้น  
สิ่งที่นักเรียนไม่รู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าในบทความแต่ละชิ้นนักวิชาการแต่ละรายให้
ข้อมูลไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเงื่อนไขให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุป
จากข้อมูลที่ต่างกัน  ซึ่งบทความที่น�ามาเป็นดังนั้น

 บทความที่ 1  ‘สงกรานต์’ไม่ใช่ปีใหม่ไทย ‘สาดน�้า’ไม่ได้มาจากอินเดีย1 :  
 เป็นการน�าเสนอข้อมลูผ่านนักวชิาการหลายคน ให้เหน็ว่าวฒันธรรมสงกรานต์
 ในแต่ละพื้นที่มีลักษณะอย่างไร

ประเด็นที่ 1 สงกรานต์นี้เป็นของไทยหรือของใคร ?

1 วจนา วรรลยางกูร. ‘สงกรานต์’ไม่ใช่ปีใหม่ไทย ‘สาดน�้า’ไม่ได้มาจากอินเดีย.2559.มติชนออนไลน์.ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน, 2561.
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 บทความที ่2  รดน�า้-สาดน�า้ “สงกรานต์” เป็นประเพณร่ีวมทัง้ “อษุาอาคเนย์”
 ไม่ใช่ชาติใดชาติหนึ่ง2 : น�าเสนอว่าแต่เดิมนั้นในพื้นที่อุษาคเนย์มีความเชื่อ
 เรื่องผีเป็นหลัก มีการใช้น�้าท�าความสะอาดช�าระล้างหลังคาเรือนเพื่อขับไล่
 สิ่งไม่ดี ภายหลังการเข้ามาของสงกรานต์จากอินเดียความเชื่อเรื่องผีจึงถูก
 ผนวกเข้าด้วย เลยท�าให้เปลี่ยนมาเป็นการสาดน�้าแทน 

     สิง่ทีส่งัเกตในระหว่างท�ากจิกรรมคอื นกัเรยีน (ผูเ้ชีย่วชาญ) แต่ละคน เริม่เหน็ว่าข้อมลู
ของตัวเองไม่ตรงกบัผูเ้ชีย่วชาญอีกคน ผูเ้ชีย่วชาญบางคนถึงกบัหยบิโทรศพัท์ข้ึนมาค้นคว้า
เพิ่มเติม จึงเกิดเป็นข้อท้าทายท่ีท�าให้แต่ละกลุ่มต้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซ่ึงกัน
และกันเพื่อสร้างข้อสรุปที่มีเหตุผลมากที่สุด 

     หลังจากแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน�าเสนอ
ค�าตอบที่เป็นข้อสรุป โดยได้ค�าตอบที่ออกมามี 2 ข้อสรุป ข้อสรุปแรกเห็นว่าสงกรานต์
มาจากอนิเดยี เขาให้เหตุผลว่าทีอ่นิเดียมปีระเพณสีาดสทีีค่ล้ายการสาดน�า้ของไทย  แต่ข้อสรปุ
ที่สองกลับเห็นต่างว่า ให้ข้อสรุปไม่ได้ สงกรานต์เป็นวัฒนธรรมร่วมที่ไม่สามารถหา
ความเป็นเจ้าของได้  ประเพณีสาดสีของอินเดียไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีสาดน�้า
สงกรานต์แต่อย่างใด สิ่งที่นักเรียนเห็นตรงกันคือว่าสงกรานต์ไม่ใช่ของไทย แต่มีการผสม
หรือรับวัฒนธรรมจากที่อื่นจนเกิดเป็นประเพณีสงกรานต์แบบไทย 

     เม่ือได้ข้อสรปุเบือ้งต้น ผมถามนกัเรยีนต่อไปว่า “หากนกัเรยีนเป็นเจ้าของเพจดงักล่าว
นักเรียนจะท�าอย่างไรต่อกรณีที่เกิดขึ้น”  การหาข้อมูลความจริงให้ชัดเจน และการเลือก
ใช้ภาษาที่ไม่ดูเอนเอียงในการโพสต์ เป็นสิ่งที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าควร
ตระหนัก ไม่เช่นนั้นแล้วอาจน�ามาสู่การสร้างอคติระหว่างกันได้

2 อ่านออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ : สุจิตต์ วงษ์เทศ. รดน�้า-สาดน�้า “สงกรานต์” เป็นประเพณีร่วมทั้ง “อุษาอาคเนย์” ไม่ใช่ชาติใดชาติหนึ่ง.2555.
ประชาชาติธุรกิจ. 
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     การบรรยายเพื่อปูความเข้าใจความแตกต่างระหว่างรัฐโบราณ (รัฐแสงเทียน)3 กับรัฐ
สมัยใหม่ และการเกิดชาติ เป็นสิ่งเริ่มแรกของการเรียนประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐาน
ทีใ่ห้นกัเรยีนเข้าใจส�านกึของคนก่อนและหลังรฐัชาตว่ิามคีวามแตกต่างอย่างไร  เมือ่นกัเรียน
เข้าใจความแตกต่างแล้ว ผมจงึเริม่เล่าถงึบรบิทสยามกบัยคุอาณานคิม และตามด้วยภาพ
“ไทยเสียดินแดน14 ครั้ง”  ซึ่งเป็นภาพที่ใครหลายคนเคยเห็นอยู่เป็นประจ�า และสร้าง
ความรู้สึกให้อยากทวงคืนสิ่งที่เสียไป 

     แน่นอนว่าภาพการเสยีดนิแดน 14 ครัง้ในยุคล่าอาณานคิม จะต้องตามมาด้วยค�ากล่าว
ทีว่่า ไทยเราไม่เคยรกุรานใคร ไทยเป็นฝ่ายถูกกระท�า คนไทยเรารวมเลอืดเนือ้ชาติเชือ้ไทย
ต่อสูเ้พือ่ปกป้องแผ่นดนิ และปิดท้ายด้วยประโยค “หลงัเสยีกรุงครัง้ท่ี 2 เราไม่เคยตกเป็น
เมืองขึ้นของใคร” ผมใช้ค�ากล่าวอ้างเหล่านี้เปิดประเด็นว่าค�ากล่าวเหล่านี้จริงหรือไม่ 
เพราะอะไร

     นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 6 คน โดยให้ก�าหนดหมายเลข 1-6 กันในกลุ่ม เพื่อให้
แต่ละคนมีบทบาทในการอ่านบทความ 5 ชุดที่ผมแจกให้ เช่น นักเรียนตามหมายเลข 1-2
ได้รับมอบหมายให้อ่านบทความที่ 1 เป็นต้น ซึ่งบทความที่น�ามาเป็นดังนี้

ประเด็นที่ 2 “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ไม่รุกรานใคร และไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นจริงหรือไม่”

3  เป็นการแผ่อ�านาจจากศูนย์กลางราชธานี ที่มีความเข้มข้นตามระยะทาง ยิ่งอยู่หากจากศูนย์กลางมา อ�านาจในการควบคุมก็จะลดลงตาม  
ซึ่งไม่มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจด้วยเส้นเขตพรมแดน 
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 บทความที ่1  ล้านช้าง-ล้านนา “ลาว” สองมาตรฐาน ในทศันะของคนไทย4 :   
 เป็นบทความนีแ้สดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างลาวกบัไทยต้ังแต่สมยัอยุธยา
 เรื่อยมาจนถึงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีจุดของความสัมพันธ์และ
 จดุความขดัแย้ง  ความเจบ็แค้นของลาวทีม่ต่ีอสยามในช่วงเวลาหนึง่  และ
 การลดทอนคุณค่าของความเป็นลาวให้ดูต�่าต้อย

 บทความที่ 2  นักประวัติศาสตร์ไขข้อสงสัย ท�าไมสยามเป็นรัฐกันชน
 ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส5 : เป็นบทความเชิงข่าวที่เล่าถึงการรอดพ้น
 การตกเป็นอาณานิคมของสยาม เนื่องด้วยนโยบายทางการเมืองระหว่าง
 อังกฤษกับฝรั่งเศสที่วางให้สยามเป็นรัฐกันชน

 บทความที่ 3  ชุดประจ�าชาติที่เพิ่งสร้างใหม่6 : เป็นการวิพากษ์ถึงไทยว่า
 แท้จริงก�าลังตกเป็นอาณานิคมทางอ้อม ดังเห็นชัดผ่านชุดประจ�าชาติที่
 พยายามเลียนแบบประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้น 

 บทความที ่4 ไทยไม่เคยเป็นเมอืงข้ึนฝรัง่จรงิหรอื7 : เป็นบทความทีอ่ธบิายว่า 
 ยคุล่าอาณานคิมการเข้ามาของตะวนัตกในสยาม ได้สร้างความเปลีย่นแปลง
 ทางเศรษฐกจิ การเมืองระหว่างประเทศ ระบบศาลยตุธิรรม และวฒันธรรม
 ท�าให้สยามตกอยู่ภายใต้การบงการของตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 บทความที่ 5  ค�าโกหกพกลมของพระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทย8 :
 เป็นบทความที่เล่าถึงบริบทความขัดแย้งยุคล่าอาณานิคมระหว่างสยามกับ
 ฝรั่งเศส ที่แข่งขันกันมีอ�านาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง ณ ขณะนั้น
 จึงท�าให้กรมพระด�ารงราชานุภาพบิดเบือนบันทึกทางประวัติศาสตร์โดย
 พยามลบค�าว่าลาวออกไป

4 อ่านออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ : สุจิตต์ วงษ์เทศ .ล้านช้าง-ล้านนา “ลาว” สองมาตรฐาน ในทัศนะของคนไทย. (2560).มิติชนสุดสัปดาห์. 1
5 อ่านออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ : นักประวัติศาสตร์ไขข้อสงสัย ท�าไมสยามเป็นรัฐกันชนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส. (2559).ข่าวสด.
6 อ่านออนไลน์เพ่ิมเติมได้ท่ี : สุจติต์ วงษ์เทศ.ชุดประจ�าชาตทิีเ่พ่ิงสร้างใหม่. (2560).มติชินออนไลน์. 
7 อ่านออนไลน์เพ่ิมเติมได้ท่ี : ยุกต ิมกุดาวจิติร.ไทยไม่เคยเป็นเมอืงขึน้ฝรัง่จรงิหรอื. (2557).บลอ็กกาซนี ประชาไท.
8 อ่านออนไลน์เพ่ิมเติมได้ท่ี : พีระ ส่องคืนอธรรม.ค�าโกหกพกลมของพระบดิาแห่งวชิาประวตัศิาสตร์ไทย. (2561).เดอะ อสีานเรคคอร์ด
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     เมื่อนักเรียนอ่านบทความของตัวเองเสร็จ นักเรียนจะต้องช่วยกันน�าข้อมูลที่อ่านมา
ร่วมกันพิสูจน์ค�ากล่าวอ้างต่อไปนี้

     เมื่อหมดเวลาแต่ละกลุ่มสรุปค�าตอบร่วมกัน ค�าตอบที่ออกมาเห็นว่า ค�ากล่าวแรก 
สยาม (ไทย) เราเคยไปรุกรานดนิแดนอืน่เช่นกัน  ค�ากล่าวทีส่อง การกล่าวว่าประเทศไทย
รวมเลอืดเนือ้ชาตไิทยนัน้ ไม่เป็นความจรงิ เพราะแท้จรงิประเทศไทยเรานัน้ประกอบด้วย
คนหลากหลายชาติพนัธุ ์ค�ากล่าวทีส่าม นกัเรียนมีความเห็นต่างกนัออกไป กลุม่แรกยงัเห็นว่า
สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม เพราะถูกจัดให้เป็นรัฐกันชนระหว่างจักรวรรดิ
อังกฤษและจักรวรรดิฝรั่งเศส (แต่เป็นค�าอธิบายที่ต่างจากแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยที่
มุง่อธิบายว่าสยามเป็นชาตทิีเ่ก่ง) แต่อกีกลุม่มองว่าสยามในเวลานัน้ไม่มอี�านาจในการบริหาร
ประเทศเต็มที่ จึงมีสภาพแบบกึ่งเมืองขึ้น (อาณานิคม)  

     สุดท้ายเมื่อเสร็จการพิสูจน์ค�ากล่าว ผมชวนนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงการรับรู้
ประวัติศาสตร์แบบไทยเหนือกว่าที่มีผลต่อการมองเพื่อนบ้านในอาเซียน  ก่อนออกจากห้อง
นักเรียนคนหนึง่เดนิมาสารภาพความรู้สกึกบัผมว่า  “ท�าไมตอนทีห่นูเคยเรยีนมา หนไูม่เคย
ได้รู้อะไรแบบนี้เลยว่า ประวัติศาสตร์แต่ละประเทศนี่มันเขียนเข้าตัวเองทั้งนั้นเลย”

”ไทยเราไม่เคยรุกรานใคร“
ค�ากล่าวที่ 1 

”ประเทศไทยเรารวมเลือดเนื้อ
ชาติเชื้อไทย“

ค�ากล่าวที่ 2

”หลังเสียกรุงครั้งที่ 2
เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร“

ค�ากล่าวที่ 3



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 47

ออกจากกรอบ
ที่บอกให้เราถือดาบรบ 
     หลังจากจบการจัดการเรียนรู้ ผมเริ่ม
เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมันได้
วิ่งเข้าไปปะทะกรอบที่ก�าหนดวิธีคิดของ
นักเรียนเอาไว้ให้มีเพียงแบบเดียว ซึ่งเป็น
กรอบทีส่ร้างนกัรบให้มวีธิคีดิเดยีวคือต้องฆ่า
และจดัการผูท้ีม่ารกุราน เกดิเป็นความชงิชงั
บนอคติที่ไม่รู้ตัว  และสร้างชัยชนะของ
ตัวเองพร้อมกับเบียดขับผู้แพ้ให้มีสถานะ
ที่ต�่าต้อย 

     ที่ผ่านมากรอบคิดที่วางไว้ไม่ยอมเปิด
พืน้ทีใ่ห้กับการค้นหาข้อมลูหลกัฐานแบบอืน่ๆ
การเลือกบทความให้นักเรียนอ่าน จงึเป็น
สิง่ส�าคญัมากส�าหรบัการสอนของผม ผมจะ
เลอืกบทความท่ีชวนป่วน ท้าทาย สัน่คลอน
ความคดิของนกัเรยีนจากประสบการณ์เดมิ
และบทความทีเ่ลอืกมานัน้จะต้องมมีากกว่า
หน่ึงชุดข้อมูลหรือมีความหลากหลายทาง
แนวคิด  ทีส่�าคญัการให้นกัเรียนอ่านบทความ
กต้็องควบคู่กับการหนนุให้นกัเรยีนได้เป็น

ผู ้ก�าหนดชะตากรรมค�าตอบของตัวเอง
ผ่านการอ่านข้อมูลหลักฐาน  ถึงแม้ว่า
การอ่านบทความทางวชิาการเป็นส่ิงทีย่าก
ส�าหรับนักเรียน  แต่การให้ค�าแนะน�าของ
ครูเพ่ือเป็นแนวทางจะช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านจับประเด็นเพ่ือค้นหาสิ่งท่ี
บทความก�าลงัจะบอกได้ และเขาจะสามารถ
น�ามาพูดคยุถกเถยีงกบัเพ่ือนในกลุ่มตัวเอง
ได้อย่างมั่นใจ 

     บทบาทของครจึูงไม่ใช่ผู้พยายามยดัเยยีด
วิธีคิดหรือดาบให้ แต่เป็นผู้อยู่ตรงข้ามกบั
วิธีคิดของนักเรียนเพ่ือน�าเสนอมุมมองให้
เหน็ค�าตอบในแบบอืน่ ทัง้หมดนีท้�าให้ผม
มองเห็นว่า เราอยากเห็นสังคมที่เคารพ
ความเป็นมนุษย์ที่เท่ากัน การสอนก็ควร
สร้างให้นักเรียนได้ท้าทายและต้ังค�าถาม
ถึงระบบคุณค่าที่กดทับความเป็นมนุษย์
เช่นกนั แล้วนกัเรยีนเหล่านัน้จะเป็นคนสรปุ
ค�าตอบของเขาเอง
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     นักเรียนในชั้นเรียนคนหนึ่งได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของเขาเองว่า
เขาได้ออกจากกรอบของการถือดาบ โดยเล่าว่า

”

การทีผ่มได้เรยีนอาเซยีน ผมได้มมุมองแง่คดิมากมายหลากหลาย
ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่ไม่มีอยู่ในต�าราเรียนหรือหลักสูตรที่เรา
เรยีนมาตัง้แต่ประถมศกึษาจนถงึมธัยมศกึษาตอนต้น ผมได้รบั
แง่คิดที่แตกต่างมากมายเหมือนกับได้เปิดโลกกว้าง  ที่ผ่านมา
เราได้รบัข้อมลูแต่สิง่ดีๆ ของประเทศตวัเอง แต่ไม่ได้รบัรูเ้รือ่งราว
ทีป่ระเทศตวัเองได้ท�าผดิหรือกระท�าต่อประเทศอืน่เลย ท�าให้มนั
ตดิเป็นรากฐานในหลกัสตูรต�าราเรยีนทีอ่ยูแ่ต่ในกรอบ ซ่ึงท�าให้
คนรุ่นหลัง มองว่าประเทศเราดี ประวัติแผ่นดินเราดี จึงท�าให้
เราคิดว่าคนพม่า เขมร และลาว นั้นเป็นพวกคนชั้นต�่าหรือคน
ชนชัน้แรงงาน ซึง่สิง่ทีท่�าให้มมุมองของเรามองเขาเป็นแบบนัน้
เพราะเราได้รบัมาจากหลกัสตูรประวตัศิาสตร์แบบไทยทีเ่หนอืกว่า 

ตอนนีผ้มได้ออกจากกรอบทีต่ตีราว่า ‘เราควรคดิแบบนีท้�าแบบนี้
ประเทศเราเป็นแบบนีน้ะ’ แต่มันไม่ใช่เลย การทีเ่ราคดิต่างจากผูอ้ืน่
เราอาจจะถูกต้องก็ได้ ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ในการคิดแบบนั้น  
ถ้าหากผมเป็นครใูนอนาคต ผมอยากจะสอนให้นักเรียนรบัข้อมลู
ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ไม่ใช่ให้เรายึดแต่ประวัติศาสตร์ที่มองว่า
เราดี

“
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”

     ค�าตอบของการเปลีย่นแปลงในตวันกัเรยีนทีเ่กิดขึน้ ท�าให้ผมย้อนไปจดุเริม่ต้นทีผ่มเคย
มีค�าถาม  มันเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมค้นหาค�าตอบ ซึ่งท�าให้ผมอยากเปลี่ยนแปลง และผมก็
ได้ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้น ผมลองนั่งนึกถึงตัวเองอีกครั้งตั้งแต่ผมเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน  และครั้งนี้ผมมีค�าถามอีกเช่นเคยซึ่งต่างไปจากครั้งที่แล้ว นั่นคือ อีกนานแค่ไหน
ทีว่งจรของการสร้างนกัเรยีนให้ถือดาบจะสิน้สดุลง และอกีนานเพยีงใดทีส่งัคมจะลบอคติ
และความเกลยีดชัง แล้วก้าวสูก่ารเป็นสงัคมทีม่องเหน็ความเป็นมนษุย์ซึง่กนัและกนั ผมคง
ตอบได้เพียงเท่านี้ว่า

     “ความเป็นมนุษย์จะปรากฏขึ้น เมื่อการสอนนั้นท�าให้คนวางดาบแห่งอคติลง”

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ห้องเรียนเป็น
สนามต่อสู้ทางวัฒนธรรมการเมืองของพลเมือง ที่จะช่วยผลักให้
เกิดค�าตอบที่เป็นไปได้ใหม่ในสังคมของเรา
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เสียงที่หายไป: การสร้าง
ความมีส่วนร่วมในห้องเรียน

     คงไม่มคีรคูนไหนลมืลกูศิษย์รุน่แรกและ
โรงเรียนแห่งแรกไปได้  โรงเรียนแรกที่
ผู้เขียนเคยอยู่เป็นโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ 
ขนาดกลาง ในต่างจังหวัด ที่มีนักเรียน
ประมาณ 500 กว่าคน  ส่วนลูกศิษย์
รุ่นแรกนั้นก็เป็นรุ่นที่ผู้เขียนได้ติดตามสอน
อยูห่ลายปีตัง้แต่ระดบั ม.1 ม.3 จนถึง ม.6
ไม่นานมาน้ีผู้เขียนมีโอกาสนั่งคุยกับอดีต
ลูกศษิย์รุน่แรกคนหนึง่ท่ีเข้าโรงเรยีนแห่งนี้
มาพร้อมกันผู้เขียน  เนื่องด้วยจุดเริ่มต้น
ที่เรามีร่วมกันและโอกาสท่ีได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงของกันและกันตลอดหลายปี
บทสนทนาที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันจึง
หนีไม่พ้นเรื่องความเปลี่ยนแปลง  

     ส�าหรับคนเป็นครูแล้ว ความเปลีย่นแปลง
ของลูกศษิย์นัน้เหน็ได้ไม่ยากเลย  นกัเรียน
ที่ครั้งหนึ่งครูเคยดุตอนเรียนอยู่ ม. 1 จน
เป็นภาพจ�าตดิตานัน้ ปัจจบุนัเขาได้กลายเป็น
นกัศกึษามหาวิทยาลยัชัน้ปีที ่3 ไปเสยีแล้ว
แต่ที่น่าสนใจคือ นักเรียนกล่าวว่าเขาเอง
กส็งัเกตเหน็ความเปลีย่นแปลงในตัวผูเ้ขยีน

สิริวรรณ  มีรอด  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

”
ครูกับโรงเรียน ครูกับห้องเรียน ครูกับนักเรียน นี่คือ
สิง่คู่กนัเสมอ เราพยายามปฏริปูการศกึษา ให้นักเรยีน
มส่ีวนร่วม ให้พวกเขาเป็นศนูย์กลาง ให้การเรยีนรูเ้ป็น
ACTIVE LEARNING แต่เราท�าแบบนั้นกันจริงหรือ?  
ครูอย่างเรายอมรับ ยอมฟัง และได้ยินเสียงเขาจริง
หรือเปล่า? ในห้องเรียนของเรา เสียงที่ดังกว่าเป็น
เสียงของใคร เสียงของพวกเขา หรือเสียงของครู?

“
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”

เช่นกัน  เขาเห็นว่าในช่วงที่กลับมาเจอ
กนัใหม่ในระดับ ม. 6 ครมูกีารเปลีย่นแปลง
การสอนในห้องเรียนไปจากปีก่อนมาก 
จากที่เคยดุนักเรียนเมื่อเห็นพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมก็กลายเป็นการเตือนแทน  
อีกทั้งห้องเรียนก็เปลี่ยนไป มีบรรยากาศที่
รบัฟังนกัเรยีนมากยิง่ขึน้  เขาให้ความเหน็
ว่า “อาจารย์เปลีย่นไปเยอะถ้าเปรยีบเทยีบ
ตอนนัน้กบัตอนนี ้ จากเดมิทีเ่คยเสยีงดงัมาก
ออกแนวดุๆ แต่ตอนนีอ้าจารย์รบัฟังมากขึน้
จากทีด่กุลายเป็นเตอืนด้วยเหตผุลมากขึน้
มกีจิกรรมท�าร่วมกนั รบัฟังเสยีงของนกัเรยีน” 
 

     แม้เสยีงสะท้อนเลก็ๆ นีจ้ะไม่ได้ยิง่ใหญ่
อะไรมากมาย แต่มนัทีมี่ความหมายส�าหรบั
ผู้เขียนอย่างมาก เพราะในวันนี้ตัวผู้เขียน
กไ็ด้ลาจากโรงเรยีนแห่งนัน้เพือ่กลบัไปสอน
ที่ในโรงเรียนที่ผู ้เขียนเคยศึกษาเมื่อคร้ัง
วัยเยาว์  บทเรียนท่ีได้รับจากโรงเรียน
แห่งแรกและลกูศษิย์รุน่แรกนีจ้งึกลายเป็น
สมบตัลิ�า้ค่าทีผู่เ้ขียนใช้เป็นแสงสว่างให้กับ
การวางแผนและพัฒนาแนวทางการสอน
ของตัวเอง  แล้วการเดินทางกลบัไปสถานที่
แห่งเดมิพร้อมกบัสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่กไ็ด้เริม่ขึน้
บรบิทของโรงเรียนทีเ่ปลีย่นไป เปิดทางให้
การเรียนรู้ใหม่ของความเป็นครูได้เข้ามา 

     หลงัจากการท่ีได้พดูคยุกบัลกูศษิย์คนนัน้
ผู้เขียนกลับมาทบทวนตัวเอง แล้วก็ได้พบ
ความเปลีย่นแปลงในตัวเองเช่นกนั  ตอนที่
เรยีนจบและได้เข้ามาสอนในโรงเรยีนครัง้แรก
หากนักเรียนไม่ตั้งใจเราก็จะมีกติกาใน
การท�าโทษ พยายามเน้นความรู ้และพฒันา
นกัเรยีนให้เก่งวชิาการ  แต่เมือ่เวลาผ่านไป
ประสบการณ์ทีเ่พิม่ขึน้ท�าให้สายตาของเรา
ทีม่ต่ีอการศกึษาได้เปลีย่นไปด้วย  ผูเ้ขยีน
ตระหนกัว่าการรับปริญญาไม่ได้เป็นจุดจบ
ของชีวิตการศึกษา เพราะครูทุกคนล้วน
ต้องเรยีนรูจ้ากต�าราทีช่ือ่ว่า “ประสบการณ์
ตรง” จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
หลังจากท่ีลองส�ารวจห้องเรียนของตัวเอง
เรือ่ยๆ ผูเ้ขยีนกพ็บว่า ห้องเรยีนของผูเ้ขยีน
มบีางสิง่ทีข่าดไป ค�าถามหลกัคือว่า มนัคือ
อะไรกัน

     ผูเ้ขยีนได้ลองสงัเกตและต้ังค�าถามกับ
ตัวเองมากข้ึนว่า “เราท�าหน้าที่ของเรา
เต็มที่หรือยัง เราเข้าสอนเต็มเวลาหรือไม่ 
เรามุง่เน้นทางวชิาการมากเกนิไปหรอืเปล่า”
หลงัจากทีส่�ารวจตวัเอง ผูเ้ขยีนลองสงัเกต
บริบทของโรงเรียนและนักเรียนแล้วมา
มองย้อนว่า ทีจ่รงิแล้วจดุมุง่หมายของวชิา
สังคมของเราคืออะไร  เราจะเน้นความรู้
หรอืเน้นให้เขาเรยีนรู ้ เมือ่ผูเ้ขยีนเริม่มองเหน็
จุดมุง่หมายทางการเรยีนท่ีเปลีย่นไป รปูแบบ
ของห้องเรียนจึงค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนแปลง
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ห้องเรียนที่เปลี่ยนไป:
เสยีงทีเ่ริม่ดังกับการมีส่วนร่วม
ของพวกเรา

รูปที่ 1 จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วม กิจกรรม
นิยามตามความเข้าใจ

     ผู้เขียนได้เริ่มพยายามเปลี่ยนการจัด
การเรยีนการสอนในกลุม่สาระ สังคมศกึษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเริ่มจาก
การเปล่ียนบทบาทหลัก ซึ่งเดิมอยู่ที่ครู 
ไปให้นักเรียนในห้องมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
ผ่านการกระตุ้นความคิดของพวกเขาด้วย
ค�าถาม สถานการณ์ และกิจกรรมต่างๆ  
กจิกรรมทีผู่เ้ขยีนน�ามาปรบัประยกุต์ใช้น้ัน
ล้วนเป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขยีนได้มาจากการประชมุ
อบรม และศึกษาจากต�ารา รวมถึงเรียนรู้
ผ่านโลกออนไลน์ และน�ามาปรบัให้สอดคล้อง
กับบริบทของห้องเรียน

     ในคาบแรกๆ นักเรียนไม่ค่อยกล้าพูด 
กล้าตอบค�าถามสักเท่าไหร่  ผู้เขียนจึงให้
เขามีส่วนร่วมในกจิกรรมง่ายๆ เช่น หากจะ
สอนพระพุทธศาสนา ก็ให้เขาออกมา

เขียนตอบค�าถามง่ายๆ ว่า เมื่อพูดถึง
พระพุทธศาสนา นักเรียนคิดถึงสิ่งใดเป็น
อย่างแรก  จากนั้นหน้าที่ของผู้เขียนคือ
การแสดงให้นักเรียนเห็นภาพรวมว่า
พระพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องใด  ในทุกๆ ครั้งของการเรียนแต่ละ
รายวิชา ผู้เขียนจะเริ่มด้วยการสอนให้เขา
เห็นความส�าคัญของสิ่งที่เขาก�าลังเรียน 
เพราะเมื่อเขารู้ว่าเขาเรียนวิชานี้เพื่ออะไร 
วชิาน้ีมคีวามส�าคญัอย่างไร การจัดการเรียน
การสอนก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาทันที

รูปที่ 2 ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกันวางแผน

     ในคาบเรียนเรื่องตลาด ผู้เขียนได้จัด
กิจกรรม “เปิดตลาด” โดยให้นักเรียน
กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ขาย และอีกกลุ่มเป็นผู้ซื้อ  
สินค้าที่ขายในตลาดนั้นจะแตกต่างกันไป
ตามการแข่งขันในตลาด ทั้งตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  
ระหว่างจดักิจกรรมนีห้้องเรยีนอาจดวูุน่วาย
เล็กน้อย แต่ข้อส�าคัญคือเด็กๆ ทุกคนมี
ความสุข ซึ่งผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
จากรอยยิ้ม และการฟังเสียงขณะด�าเนิน
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รูปที่ 3 กิจกรรม “เปิดตลาด”

กจิกรรม  จากนัน้ผู้เขยีนและผูเ้รยีนจงึร่วมกัน
สรปุความรูใ้นเรือ่งของตลาดผ่านกจิกรรม
ทีจ่ดัในคาบนัน้ และให้ผูเ้รียนสะท้อนส่ิงที่
เขาได้เรยีนรูจ้ากกจิกรรม  ข้อแตกต่างของ
การสรุปบทเรียนครั้งนี้คือ จากที่ปกติช่วง
แสดงความคิดเห็นจะเป็นช่วงท่ีนักเรียน
เงยีบเสยีง แต่เสยีงท่ีส่งแสดงความคดิเห็น
ในคร้ังนีก้ลบัดงัพอๆ กับเสยีงของพวกเขา
ระหว่างก�าลังร่วมกิจกรรม

รูปที่ 4 นักเรียนน�าเสนอผลงาน

     ในการสอนภูมิศาสตร์  ผู้เขียนเริ่มต้น
ด้วยการให้นักเรียนออกมาวาดรูปบนหน้า
กระดาน เพือ่แสดงว่าสงัคมทีเ่ขาพบเจอนัน้

รูปที่ 5 นักเรียนน�าเสนอผลงาน

มีอะไรบ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้
ออกมาวาดสังคมในแบบที่เขาเห็น  เมื่อ
นักเรียนวาดภาพเสร็จแล้ว ผู้เขียนจึงท�า
การเชือ่มโยงภาพวาดเข้ากบัความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 

     กจิกรรมทีก่ระตุ้นการมีส่วนร่วมเหล่าน้ี
มอียูม่ากมาย  โลกของเราก้าวหน้า ความรู้
อยู่ใกล้มือครูเช่นพวกเรา เพียงแต่เราต้อง
หาเวลาท่ีจะออกแบบการเรียนรู้ท่ีกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของพวกเขา  หากเราท�า
เช่นน้ีไปเร่ือยๆ ผู้เรียนของเราก็จะกล้า
มากขึ้น ทั้งกล้าพูด กล้าคิด กล้าน�าเสนอ 
เพราะเขาไว้ใจเราและเชื่อมั่นว่าครูจะไม่
ดถูกูความคดิของพวกเขา หากครูต้องการ
เปลี่ยนห้องเรียน ครูจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด 
และท�าสิ่งที่แตกต่างจากที่ผ่านมา  และ
เมือ่เปิดพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็อย่างต่อเนือ่ง
ผู้เขียนก็ได้เห็นการเปล่ียนแปลงทีละเล็ก
ทลีะน้อย ทัง้ทีเ่กดิข้ึนในแต่ละคาบ และใน
ห้องเรียนแต่ละห้อง ซึง่เป็นความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งกับนักเรียนและตัวผู้เขียนเอง
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สิทธิมนุษยชนใกล้ตัว
     หนึง่ในหลกัการพืน้ฐานของประชาธิปไตย คอืหลักความเสมอภาคและเท่าเทยีม  ทกุคน
ทีเ่กิดมามคีวามเท่าเทียมกนั มสิีทธเิสรภีาพ และมีหน้าทีเ่สมอภาคกนั ไม่มกีารแบ่งชนชัน้
ในฐานะพลเมืองของรัฐ  แต่ข่าวต่างๆ ที่ปรากฏตามสื่อนั้นเรากลับพบว่ายังมีคนจ�านวน
มากที่ไม่มีรัฐ หรือถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันกับพลเมืองคนอื่น เช่น ชนกลุ่มน้อย  ใน
ภูมิภาคอาเซียนยังมีปัญหาร่วมกันที่เรื้อรังและรอการแก้ไขอยู่คือปัญหาสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญเพราะมันคือพื้นฐานของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย  ดังนั้น หาก
เราต้องการสร้างห้องเรียนแห่งความเท่าเทียม เราไม่สามารถละเลย หรือเลือกจะไม่สอน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนไปได้

     ผูเ้ขยีนพยายามปรับการจดัการเรยีนการสอนของผูเ้ขยีนให้กลายเป็นห้องเรียนทีผู่เ้รียน
มีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าน�าเสนอความคิดเห็น โดยการสร้างพื้นที่เปิดและ
บรรยากาศที่ปลอดภัยที่พวกเขาจะกล้าพูดโดยไม่กลัวว่าจะถูกหรือผิด  การจัดการเรียน
การสอนทีน่�ามาเล่าสูก่นัฟังนัน้คอื การสอนในรายวชิาอาเซยีนศกึษาในประเดน็สทิธมินษุยชน
ในห้องเรยีน  กจิกรรมทีจ่ดันี ้ผูเ้ขียนได้แนวคดิและวิธกีารในการจดักจิกรรมมาจากการอบรม
กับเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฯ (Thai Civic Education) ที่ผู้เขียนได้มีโอกาส
เข้าร่วม และได้น�าบทเรียนมาประยกุต์เพือ่ใช้จดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนของตวัเอง 

     ผูเ้ขยีนเริม่การจดัการเรียนการสอนเรือ่งสทิธิมนษุยชนในรายวชิาอาเซยีนด้วยกจิกรรม
ที่เกี่ยวกับ ความเท่าเทียม โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

     ในกิจกรรม “สีผิว: ความแตกต่าง” ผู้เขียนให้ผู้เรียนที่มีผิวสีเข้มลุกขึ้นและเดินไปยืน
เข้าแถวหลงัห้อง  ต่อจากนัน้ผูเ้ขยีนกจ็ดัการเรยีนการสอนในห้องเรียนต่อไปราวกบัไม่มอีะไร
ผดิปกต ิ สกัพักหนึง่ นกัเรยีนจะเริม่สงสยัและเกดิค�าถามขึน้ในใจ เช่น “ท�าไมเราต้องยนื”
และ “ท�าไมเพื่อนในห้องไม่ต้องยืน”  ประมาณ 10 นาทีให้หลัง ผู้เขียนจึงหยุดการสอน
และให้นกัเรยีนท่ียนืแสดงความรูส้กึว่า พวกเขารูส้กึอย่างไรเมือ่ครใูห้ยนืเรยีน  ล�าดบัถัดมา
จึงให้นักเรียนที่น่ังได้แสดงความคิดเห็นว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรกับการได้เป็นกลุ่มที่
นั่งเรียน เมื่อนักเรียนทั้งสองฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้เขียนจึงกระตุ้นความคิด
พวกเขาต่อไปอีก โดยใช้แนวค�าถามดังนี้  
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 - นักเรียนในห้องเราตอนนี้มีกี่กลุ่ม
 - ท�าไมกลุ่มหนึ่งถึงได้นั่งเรียน
 - ท�าไมอีกกลุ่มถึงต้องยืนเรียน
 - ครูใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งเด็ก และ 
 - นกัเรยีนคดิว่าการจดักจิกรรมในครัง้นีข้องครเูกีย่วข้องกบัเรือ่งสทิธมินษุยชนอย่างไร

     กจิกรรมทีก่ล่าวมานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เดก็เกิดความตระหนกัในเรือ่งความเท่าเทียม
ด้วยการพยายามแปลงเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นมา เพื่อให้
พวกเขารูส้กึถึงความแตกต่างของมนษุย์และความไม่เท่าเทยีมทีม่อียูจ่รงิในสงัคม  นอกจากนี้
ประเด็นส�าคัญในเชิงกระบวนการคือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อข้อเท็จจริงทางสังคมที่ถูกเสนอในห้องเรียนได้ 

     ในคาบที่สอง กิจกรรม “เคารพในความต่าง” ผู้เขียนเริ่มต้นคาบเรียนโดยใช้สื่อจาก 
Youtube ทีเ่ป็นโฆษณาผงซกัฟอกจากต่างประเทศ และโฆษณาจากประเทศไทยทีมี่แนวคิด
“แค่ขาวก็ชนะแล้ว”  เพื่อเปิดประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิว  เมื่อดูเสร็จแล้วผู้เขียนจึงเปิด
ให้ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโฆษณาทัง้สองชิน้ ด้วยการตอบค�าถามว่า “สทิธมินุษยชน
ขึน้อยูก่บัสผีวิใช่หรอืไม่” และ “สทิธมินษุยชนคอือะไร”  โดยผูเ้ขยีนให้นกัเรยีนศกึษามโนทศัน์
เรือ่ง สทิธมินุษยชน ผ่านการสบืค้นจากสือ่ต่างๆ  เมือ่ได้ข้อมลูเพือ่ตอบค�าถามแล้ว ผูเ้รยีน
จะออกมาน�าเสนอสิง่ทีเ่ขาเรยีนรู ้ โดยมคีรเูป็นผูต้ัง้ค�าถามกระตุน้ และร่วมกันสรปุประเด็น
ความรู้

     ผูเ้ขยีนน�าเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาทางสทิธมินุษยชน ทีเ่กิดขึน้จรงิในสงัคมมาให้นกัเรียน
ร่วมกันวเิคราะห์ว่า พวกเขาเหน็ด้วย หรอืไม่เห็นด้วยต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน และด้วยเหตุผล
อะไร  สถานการณ์ท่ีผูเ้ขยีนหยบิยกมาเป็นประเด็นนัน้คอืเร่ือง ชาวโรฮงิญา ทีอ่าจดูห่างไกล
จากสังคมของโรงเรียนที่ผู้เขียนก�าลังสอนอยู่ แต่นี่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริง
และมีผลกระทบต่อหลายๆ ประเทศ  ข่าวที่ผู้เขียนน�ามาใช้ในห้องคือเรื่องการอพยพของ
ชาวโรฮงิญาเข้าสูป่ระเทศบงักลาเทศ โดยให้นักเรยีนร่วมกนัคดิว่า หากเขาเป็นชาวบงักลาเทศ
หรือรัฐบาล เขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไร  ให้ผู้เรียนจับคู่และแบ่งปันแนวคิดของกันและกัน  
จากนั้นครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่ิงท่ีพวกเขาคิดโดยจัดวงคุยกลุ่มเล็กให้เขาเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในช่วงสุดท้ายจึงขยายวงเป็นระดับห้องเรียน ผู้เขียนจะรับฟัง
ซักถาม และให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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     วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เรียนเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนที่
อาจมีความคดิเหน็แตกต่างจากเขา และเน้นทกัษะการแสดงความคดิเหน็และรบัฟัง  การเรยีน
แต่ละครัง้มเีวลาไม่ถงึ 50 นาท ีท�าให้นกัเรยีนอาจไม่สามารถแสดงความคดิเหน็ได้ครบทกุคน
แต่หน้าที่ของผู้เขียนคือการพยายามกระตุ้นให้เขากล้าพูดแสดงความคิดเห็น และรับฟัง
เพื่อนให้ได้มากที่สุด รวมถึงพยายามกระตุ้นผู้เรียนบางส่วนที่อาจไม่สนใจ หรือไม่แสดง
ความคิดเห็นให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม

     คาบที่สามคือกิจกรรม “สิทธิมนุษยชน: ปัญหาของคนในอาเซียน”  ในคาบนี้ผู้เขียน
ใช้วิธีการท�างานกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ใน
ขั้นตอนแรก ให้นักเรียนทั้งห้องร่วมกันระบุปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในอาเซียน โดย
ออกมาเขยีนปัญหาเป็นข้อๆ จากนัน้ให้ผูเ้รยีนแบ่งกลุม่ และเลอืกประเด็นทีก่ลุม่ของตวัเอง
สนใจ ร่วมกันศึกษาในประเด็นดังนี้

 1) ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุใด 
 2) ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนอย่างไร 
 3) แต่ละประเทศมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
 4) ในฐานะนักเรียนจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
 5) หากนักเรียนเป็นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร 

     แล้วให้นกัเรยีนสืบค้นจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ และร่วมกันสรปุลงในกระดาษฟลปิชาร์ท
(flip chart)  จากนัน้ให้แต่ละกลุม่ออกมาน�าเสนอผลงาน  อย่างไรกต็าม เวลาเพยีง 50 นาที
ต่อคาบนั้นไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมนี้ ผู้เขียนจึงต้องมีการยืดส่วนการน�าเสนอออกมา
อีกหนึ่งคาบ  

     ห้องเรยีนของผู้เขยีนมวัีตถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างผูเ้รยีนท่ีเหน็ความเป็นมนษุย์ในทกุสงัคม
มีแว่นตาแห่งความเท่าเทียม ไม่เพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมในสังคม และท�าให้เขารู้ว่า
พลังของเขา เสียงของเขา มีค่าเพียงพอต่อสังคม  แน่นอนว่า ห้องเรียนแต่ละห้องและครู
แต่ละคนล้วนแตกต่างกัน  ดังนั้น ในประเด็นเดียวกันหากไปสอนในห้องเรียนที่ต่างกัน
ผลทีไ่ด้ย่อมไม่เหมอืนกนั  ครูจงึต้องปรบัการสอนให้เหมาะสมกบัผู้เรยีนเสมอ  อย่างไรกดี็
สิ่งที่ห้องเรียนของพวกเราเหมือนกัน คือพวกเราตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนของเรา
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ทบทวนเสียงสะท้อนในห้องเรยีน
จุดเริม่ต้นห้องเรยีนสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย
     การสร้างห้องเรยีนประชาธปิไตยคอื
แนวทางทีผู่เ้ขยีนพยายามจะสร้างให้เกดิข้ึน
กบัห้องเรยีนของผูเ้ขยีนเอง  ห้องเรียนทีจ่ะ
ท�าให้ผูเ้รียนเห็นว่าเสยีงของเขามค่ีา ห้องเรียน
ทีร่บัฟังกนั ห้องเรยีนท่ีเคารพกัน เคารพ
คนทีค่ดิต่าง รบัฟังเสยีงของคนกลุม่น้อย 
ห้องเรยีนทีเ่สียงของเราดงัเท่ากัน

     จุดเร่ิมต้นของการสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตยในห้องเรียนของผู้เขียนเริ่ม
จากทฤษฎีพลเมือง 3 แบบ ของ Joel 
Westheimer1 ได้แก่ 1) พลเมืองท่ีมี
ความรบัผดิชอบ (Personally Responsible
Citizen) ทีเ่คารพกฎหมาย และกตกิาสงัคม
2) พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory 
Citizen) ซึง่จะมส่ีวนร่วมเป็นผูน้�าในการวาง
ระบบ และโครงสร้างของสังคม และ 3) 
พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อสังคม 
(Justice-Oriented Citizen): คอืพลเมอืง
ท่ีต้ังค�าถามเพือ่เปลีย่นระบบหรอืโครงสร้าง
ที่เป็นอยู ่ของสังคมท่ีก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรม  การสร้างพลเมอืงประชาธปิไตย
ไม่ได้สร้างในชั่วโมงหน้าที่พลเมืองเพียง
เท่านั้น หากแต่ต้องเริ่มจากในห้องเรียน

ของทกุๆ รายวชิา  ผ่านการจดัการห้องเรยีน
ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างพื้นที่ใน
การน�าเสนอความคิดเห็น และการแสดง
ความเคารพซึ่งกันและกัน 

     ชีวิตการเป็นครูตลอด 9 ปีท่ีผ่านมา
ของผูเ้ขยีน อาจดไูม่นานนกั  แต่ตลอดระยะ
เวลา 9 ปีของค�าว่าครู มันเป็นช่วงเวลาที่
ส�าคัญท่ีผูเ้ขยีนค่อยๆ เรียนรู้ว่าห้องเรียนใน
ต�ารากับห้องเรยีนในชีวติจรงิน้ันแตกต่างกัน
และภาพโรงเรยีนในต�ารากับโรงเรยีนจริงๆ
นัน้ยิง่ต่างกนักว่านัน้เสยีอกี  ถงึแม้จะผ่าน
มานานหลายปี แต่ผู้เขยีนกยั็งคงต้องเรียนรู้
ความเป็นครูผ่านการท�างานต่างๆ ผ่าน
กลุม่คนต่างๆ ทัง้เพือ่นร่วมงานและนกัเรยีน
อย่างไม่มีสิ้นสุด  เมื่อมองย้อนไป ผู้เขียน
พบเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
การเปลีย่นไปของห้องเรยีนและของตัวผูเ้ขียน
จากห้องเรียนธรรมดา กเ็ร่ิมมกีจิกรรมมากขึน้
มเีสยีงทีด่งัข้ึน เสยีงแห่งการมีส่วนร่วมของ
พวกเขา นักเรียนจากห้องเรียนของเรา  
ทกุสิง่ไม่ได้เปล่ียนแปลงจากการเรียนเพียง
หนึ่งคาบ หากแต่ค่อยเป็นค่อยไป เราอาจ
ไม่สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงได้ทั้ง
โรงเรยีนหากแต่เราสามารถเริม่จากห้องเรยีน
ของตัวเราได้ นี่คือความส�าเร็จก้าวที่หนึ่ง 
แล้วจะมีก้าวที่สอง สาม สี่ ต่อไป

1 Thai Civic Education Center. (ม.ป.ป.) แบบของพลเมือง. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2561, จาก http://thaiciviceducation.org/en/
kinds-of-citizens/. โดยปรบัจาก Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the “good” citizen: Political choices and 
pedagogical goals. PS: Political Science & Politics, 37(2), 241-247.
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     เสียงสะท้อนของผู้เรียนผ่านการจัด
การเรียนการสอนในแต่ละคาบนั้นคือ
ยาชกู�าลงัชัน้ดีส�าหรบัผูเ้ขยีน  การทีไ่ด้เหน็
เขาเรยีนรู ้ มคีวามสขุต่อการเรียน คอืภาพ
แห่งความส�าเร็จส�าหรับผู้เขียน  ปัจจุบัน
ผูเ้ขยีนย้ายสถานศึกษาและต้องเริม่เรยีนรู้
บรบิทใหม่  โรงเรยีนทีเ่ปลีย่นไปแต่ความตัง้ใจ
นั้นยังคงเดิม นั่นคือความตั้งใจที่จะสร้าง
ห้องเรียนที่ได้ยินเสียงของเขา 

     ในคาบเรยีนทีส่ามของการเรยีนอาเซียน
ศึกษา เสียงของนักเรียนคนหนึ่งดังขึ้นมา 
“อาจารย์แปลก อาจารย์ไม่เหมอืนครทู่านอืน่
ส่วนมากอาจารย์เข้ามาก็เน้นสอน แต่อาจารย์
ชวนคยุ ชวนแลกเปลีย่น”  นีส่นิะครแูบบฉนั
ผู้เขียนต้องการเพียงห้องเรียนธรรมดาที่
รับฟังกัน เสียงของเราที่ดังเหมือนกัน
เท่านั้นพอ

     การเปลีย่นห้องเรยีนส�าหรบัผูเ้ขียนนัน้
คือการเปลี่ยนตัวเอง ปรับวิธีสอนเพื่อให้
พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น ให้เขากล้าคิด 
กล้าน�าเสนอ ให้เสยีงทีห่ายไปจากห้องเรยีน
ของพวกเขาได้กลับคืนมา  เราทุกคน
เท่าเทียมกัน เคารพในความเป็นเขาและ
ให้เขาเคารพในความเป็นเรา นีค่อืห้องเรยีน
ในแบบของผู้เขียน

     แม้ผูเ้ขยีนเปลีย่นได้เพยีงห้องเรียนของ
ตวัเองเท่านัน้ แต่ก็ยงัมคีวามเชือ่มัน่ว่า พลงั
ของคุณครูทุกท่านสามารถเปลี่ยนระบบ
การศึกษาได้  การศึกษาต้องเปลี่ยน ต้อง
พฒันา ต้องก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่เพราะคนใด
คนหนึง่ หากเราต้องการความเปลีย่นแปลง
และความก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจาก
พลังของคุณครูทุกท่านและนักเรียนของ
พวกเรา จบัมือไปด้วยกัน รบัฟังและเปิดใจ
ให้เสยีงของเขาดงัก้องในห้องเรยีน ก้าวต่อไป
เพือ่พฒันา  เพือ่สร้างความมีส่วนร่วมและ
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
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กล่องข้อความ 1

     ผู้เขียนได้อ่านบทความสรุปบทเรียนของคุณทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล2

หน่ึงในผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการแลกเปล่ียนมุมมองด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างพลเมืองของทีมจาก Thai Civic Education และคณะครูและ
นกัครุศกึษาจากออสเตรเลยี ในเรือ่งการสอน Civic & Citizenship  มปีระเดน็
ที่น่าสนใจ และสามารถเอาไปปรับใช้ในห้องเรียนของเรา เพื่อสร้างห้องเรียน
ประชาธิปไตยได้ คือ 

“การสร้างความเป็นพลเมืองในห้องเรยีน ท่ามกลางประชาธปิไตยทีอ่่อนแรง”        
     1) Learn about / Learn for เปลีย่นจาก “วนันีฉ้นัจะสอนอะไร” ไปเป็น
“วันนี้ฉันจะสอนเรื่องต่อไปนี้ เพื่อ...”
     2) Make learning visible อธิบาย Lesson plan เพื่อให้เขารู้ว่าเทอมนี้
เขาจะเรียนอะไร เรียนแล้วได้ประโยชน์อย่างไร 
     3) Ask What they like us to teach? How’s our program so far? 
เสียงของนักเรียนจะท�าให้เรารู้ว่าต้องปรับปรุงอะไร ที่เราสอนไปคุ้มค่ากับ
การท่ีนกัเรยีนต้องมานัง่ในห้องเป็นชัว่โมงๆหรอืไม่ ต้องฟังเสยีงนกัเรียนให้มาก
     4) Are You MAD? (Are You Making A Difference) คือ การตั้งโจทย์
กับเด็กแต่ต้นว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้น ต้องท�าอย่างไร 
แล้วค่อยออกมาเป็นโครงงานของเด็ก ดงันัน้กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จะมาจากความสนใจ
ของเด็กอย่างแท้จริง เด็กเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ครูเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน
อยู่ห่างๆ
     5) Democracy is not a subject, it is A WAY OF LIFE  การปลูกฝัง
ความเป็นพลเมอืงประชาธิปไตยในโรงเรยีนออสเตรเลยีนัน้ เป็นวธิกีารด�าเนนิชวิีต
ของผู้คน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรอบข้าง

2  ครูคูลคูล. (2561). “การสร้างความเป็นพลเมืองในห้องเรียน ท่ามกลางประชาธิปไตยที่อ่อนแรง”. Facebook. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2561, 
จาก https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=843268892534191&id=835872446607169.

ครกูลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนจอมสรุางค์
อปุถมัภ์ ครธูรรมดาทีเ่ชือ่ว่า การศกึษาไทยต้องพฒันา ก้าวไปข้างหน้า
เพียงแค่เราเริ่มลงมือท�า
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บทเรียนว่าด้วย
การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ 

จะเริ่มต้นสอนเรื่องพลเมือง
อย่างไรดี?
     “จะเริม่ต้นสอนเรือ่งพลเมอืงอย่างไรด”ี
เป็นค�าถามที่ผุดขึ้นหลังจากที่ได้เข้ารับ
การอบรมกับ Thai Civic Education ใน
เรื่องของการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 
ซึ่งมีประเด็นที่มีความท้าทายหลากหลาย
มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พลเมือง 3 แบบ 

อัตลักษณ์ อ�านาจ การเมือง การปกครอง 
และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ผู้เขียนเลย
พยายามกลบัมาคดิทบทวนถึงกลุม่เป้าหมาย
นั่นก็คือเด็กนักเรียนของเรา ท�าอย่างไร
จะท�าให้นกัเรยีนเข้าใจ เข้าถึง และตระหนกั
ในเรื่องเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด จนกระทั่ง
วันหนึ่งผู้เขียนไปได้ยินเพลงหนึ่งเข้า ซึ่งมี
เนื้อร้องว่า...

ณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
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”
…เอาดวง ใจ ของเขา ใส่ดวง ใจ ของเรา
เราจะรู้ ว่าเขา คิดกะเรา ยัง ไง
คิดอย่างโง้น อย่างงี้ คิดเอาเอง เรื่อย ไป
ไม่ว่าใจ ของใคร ย่อมอยากให้ใคร เข้าใจ เหน็ใจ...

“

     ข้อความข้างต้นเป็นท่อนเปิดของเพลง
แง้มใจ ของวงคาราบาว เป็นเพลงท่ีใช้
ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องอาศัยการตีความให้
วุ่นวายก็สามารถที่จะเข้าใจได้ เลยเลือกที่
จะน�าเพลงนี้มาเป็น “เครื่องมือ” ที่ช่วย
สะท้อนภาพของสังคมที่เราอยู่ ผู้เขียนจึง
อยากทดลองเกบ็มาเป็นประเดน็ในการชวน
เดก็ๆ คยุเกีย่วกบัเรือ่งของการเหน็อกเหน็ใจ
ผูอ้ืน่ เพราะนัน่เป็นเรือ่งพืน้ฐานของการอยู่
ร่วมกันของผู้คนในสังคม ปัญหาหนึ่งท่ี
เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในสังคมไทยนั้น
คงจะไม่พ้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
ที่ปนเปื้อนด้วยความรุนแรง ดังที่ปรากฏ
อยู่เนืองๆ ตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคม
ออนไลน์ หรือตามท้องถนน ซึ่งปัญหา
ความรุนแรงมักปรากฏให้เห็นในหลาย

ระดับ ไม่ว่าจะในหน่วยที่เล็กที่สุดอย่าง
ครอบครวั เพ่ือน หรอืแม้กระทัง่สถาบนัหลัก
ทีท่�าหน้าท่ีในการเตรยีมพลเมอืงเข้าสูส่งัคม
อย่างโรงเรียนก็ตาม

     ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ไม่ใช่เพียงความรุนแรงทางร่างกายเพียง
อย่างเดียว แต่ความรุนแรงอีกอย่างหนึ่ง
ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือความรุนแรงทางจิตใจ 
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก “ค�าพูด” ที่เรียกว่า 
“การท�าร้ายทางจิตใจด้วยวาจา หรือ 
การแกล้งกนัด้วยค�าพดู” นัน้สามารถสร้าง
บาดแผลที่ฉกรรจ์ได้ไม่แพ้กัน และจึงเป็น
ที่มาให้ผู้เขียนเลือกหยิบยกประเด็นนี้มา
ออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน
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     กิจกรรมกลุ่มชื่อ “ค�าพูดที่เราอยากได้ยินและค�าพูดที่เราไม่อยากได้ยิน” เป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนนั้นได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ของตนเองและแสดงความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน 
กจิกรรมเริม่จากการแชร์ประสบการณ์ของครกู่อนเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรยีน
ให้เป็นกนัเอง เพือ่ทีนั่กเรยีนจะได้รูส้กึมีความปลอดภยัในการแสดงความคดิเหน็ของตนเอง
ออกมาได้ ซึง่นกัเรยีนแต่ละคนกใ็ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดใีนการแสดงความคิดเหน็ และ
แสดงความรูส้กึต่อถ้อยค�าเหล่านัน้ จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ถงึสาเหตขุองปัญหา
ที่สรุปความได้ดังนี้

     - พื้นฐานครอบครัว เช่น เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ค�าพูดเจ็บแสบ หยาบคาย 
ไม่สุภาพเป็นประจ�า
     - อิทธิพลจากสื่อบันเทิง ภาพยนตร์ และรายการตลกทางทีวีท�าให้ภาษาหยาบคาย
กลายเป็นเรื่องขบขันและท�าให้ผู้ชมรู้สึกว่าค�าพูดเช่นน้ันไม่มีอะไรเสียหายหรือถึงกับตลกดี
ด้วยซ�้า
     - วัฒนธรรม หรือ ค่านิยมบางอย่างท่ีสร้างความไม่เท่าเทียมกัน หรือให้อ�านาจกับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เพราะค�าพูดไม่ใช่แค่ค�าพูด: กิจกรรมที่ 1
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     หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วนั้น นักเรียนจะได้ดู
คลิปวีดิโอ “Words Hurt Campaign” คลิปรณรงค์หยุดการทารุณกรรมทางค�าพูด โดย 
ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์  โดยเมื่อดูจบ แต่ละกลุ่มช่วยกันตกตะกอนทางความคิด
ออกมาเป็นค�าส�าคัญ ซึ่งค�าที่แต่ละกลุ่มได้ออกมาเหมือนกันก็คือ 

     ถ้อยค�าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นค�าว่า “อีด�า ไอ้อ้วน เตี้ย เสี่ยว ลาว ปัญญาอ่อน โง่” 
และอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่ออกมาจากปากของผู้ปกครอง ครู เพื่อน หรือตัวเด็กเอง มันก็
ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านและสถานศึกษา ซึ่งฟังดูแล้วอาจชาชิน หรือตลกขบขัน แต่ลึก ๆ 
ลงไปค�าเหล่านั้นอาจก�าลังสร้างบาดแผลและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่โดยที่เรา
ไม่รูต้วั นัน่จงึเป็นสาเหตุทีอ่ยากจะชวนนกัเรยีนให้ขบคดิถงึเรือ่งเหล่านีผ่้านบทเรยีนทีอ่อกแบบ
มาให้ใกล้ตัวนักเรียนมากท่ีสุดผ่านวิชาหน้าท่ีพลเมือง สอดรับกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ที่ว่า “...เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข...” 

     การเข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นอย่างดี เป็นกลวิธีที่จะช่วยให้คนเรามีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับคนอื่นได้ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท�าให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งใดที่เราไม่ชอบ ไม่พึง
ปรารถนา เราก็ไม่ควรท�าสิ่งเหล่านั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน เช่น การนินทา การว่าร้าย และ
การใช้ค�าหยาบ เป็นต้น 

”การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเคารพกัน“
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     ปัญหาอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในสถานศึกษาคือการกลั่นแกล้งหรือการรังแกกัน
ระหว่างเพื่อน มีรายงานที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการรังแกและการกลั่นแกล้ง (bullying)
ในโรงเรียนเป็นกระบวนการทางสังคมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวของนักเรียน  ปัญหา
การแกล้งกันในโรงเรียนมีแนวโน้มทวีความรุนแรง จนการส�ารวจในโครงการติดตาม
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจงัหวดัพบว่าไทยเป็นประเทศทีม่กีารแกล้งกันในโรงเรยีน
มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมีทั้ง

     1.การข่มเหงรังแกทางกาย พบเห็นได้บ่อยในทุกโรงเรียน เช่น การผลัก ต่อย หยิก 
ดึงผม ใช้อุปกรณ์แทนอาวุธในการข่มขู่ 
     2.การข่มเหงรังแกทางอารมณ์ เช่น การล้อเลียนหรือท�าให้รู้สึกอับอาย การกีดกัน
ออกจากกลุ่ม การเพิกเฉย ท�าเหมือนไม่มีตัวตน 
     3.การข่มเหงรังแกทางค�าพูด เช่น การใช้ค�าหยาบคายหรือดูถูก เหยียดหยาม

     ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่การรังแกกันอย่างซึ่งหน้าเท่านั้น การรังแกกันสามารถ ท�าได้ 
24 ชั่วโมง โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม แชท หรือ เว็บไซต์
ต่างๆ เป็นเครื่องมือหลักในการรังแกและกลั่นแกล้งกัน หรือที่เรียกว่า Cyberbullying 
ซึง่เรือ่งนีจ้ะส่งผลกระทบทางจติใจต่อเด็กทัง้ 2 ฝ่ายและอาจน�าไปสูพ่ฤตกิรรมความรนุแรง
ในอนาคต โดยนักเรียนที่ถูกรังแกมักเครียด ซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียน มีปัญหาการเข้า
สงัคมจนโต หากถูกกดดนัรนุแรงหรอืเรือ้รงัจะน�าไปสูก่ารท�าร้ายคนอืน่เพือ่แก้แค้น ท�าร้าย
ตนเองและอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย ขณะที่นักเรียนที่รังแกคนอื่น เมื่อท�าบ่อยครั้งจนกลายเป็น
นิสัยเคยชิน จะมีปัญหาบุคลิกภาพแบบใช้ความก้าวร้าว ความรุนแรงต่อผู้อื่น ความรู้สึก
ผิดน้อย ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา เป็นอันธพาล หรือเป็นอาชญากรได้

     กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก กิจกรรม “เพราะค�าพูดไม่ใช่แค่ค�าพูด” 
เพื่อตอกย�้าให้นักเรียนตระหนักและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
ปราศจากการกล่ันแกล้งกัน และส่งเสริมให้นักเรียนให้เกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน 
โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้

อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจไม่รังแกกัน: กิจกรรมที่ 2
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นน�า
1. ครูส�ารวจประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Cyberbullying
 1) ครูเขียนข้อความ “คนแกล้ง” “คนถูกแกล้ง” “คนแกล้ง+คนถูกแกล้ง” บน
กระดาษข้อความละ 1 แผ่น
 2) ครูวางกระดาษทั้งสามแผ่นนี้กลางห้องโดยให้มุมของกระดาษชนกันเป็นรูป 
สามเหลี่ยมดังภาพ
 

 3) ให้นักเรียนแต่ละคนส�ารวจประสบการณ์เดิมของตนแล้วเลือกยืนบริเวณหลัง 
กระดาษที่วางไว้ตามความเป็นจริง
2. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มแชร์ประสบการณ์ จากประเด็นค�าถามดังนี้
 • ยกตัวอย่างการแกล้งเพื่อน
 • ยกตัวอย่างการถูกเพื่อนแกล้ง
 • ความรู้สึกจากการแกล้งเพื่อน
 • ความรู้สึกจากการถูกเพื่อนแกล้ง
ขั้นกิจกรรม
1. นักเรียนชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง Thank you for sharing
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 - 8 กลุ่ม ด้วยการนับเลขคละนักเรียนจากกลุ่ม ‘คนแกล้ง’ 
‘คนถูกแกล้ง’ และ ‘คนแกล้งและถูกแกล้ง’ 
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองในประเด็นดังต่อไปนี้ลงในกระดาษปรู๊ฟ
 • ท�าอย่างไรไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
 • วิธีการรับมือเมื่อตกเป็นเหยื่อที่ถูกกระท�า
4. แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน

คน
แก

ล้ง
คนถูกแกล้ง

คนแกล้งและถูกแกล้ง
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ขั้นสรุป
1. ครูแสดงประเภทของ Cyberbullying 
2. ให้นักเรียนชมคลิปเพลง ‘คนมีเสนียด’1 ซึ่งเป็นคลิปที่มีการแปลงเนื้อร้องจาก เพลง
คนมีเสน่ห์ โดยมีเนื้อร้องว่า

จากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
 • นักเรียนเคยเห็นคลิปนี้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือไม่
 • เมื่อนักเรียนเห็นแล้วมีท่าทีต่อคลิปนี้อย่างไร
 • นักเรียนกดไลค์ กดแชร์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อคลิปนี้หรือไม่
 • นักเรียนเคยกระท�า/ถูกกระท�าอย่างในคลิปหรือไม่
3. ให้นักเรียนส�ารวจตนเองว่าเคยเป็นหนึ่งในวงจรของ Cyberbullying หรือไม่ 

”
...เฮ เธอท�าไมตัวเธอถึงด�้า ด�า โอ้แม่งามข�า ด�าเป็นดินสอขนาด EE

หน้าอกหน้าใจเธอก็ดจูะใหญ่ด ีแต่แน่ใจแล้วหรือนี ่ว่าทีน่มใหญ่ไม่ใช่ไขมนั
ท่อนแขนก็จัดว่าใหญ่ ให้เรียกว่าขาหลังฮิปโป

ใครท�าให้เธอโมโหต้องคอหักตาย ไม่รู้น�้าหนักเท่าไหร่ นั่งตาชั่งจะหักมั้ยนี่
เอาเธอออกมาแยกมองแต่ละที ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย

แต่ดูรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน ไม่ต้องมาเขิน มันไม่ใช่เรื่องจริง
เธอมีเสน่ห์มากมาย เธอน่ารักเหมือนควาย มองไกลไกลเหมือนกระทิง

ยิ่งดู ยิ่งมี เสนียด…

“

1  ซูซูรัน610. (2559, 5 กรกฎาคม). “Ep.2 คนมีเสน่ห์ โอ๊ะ คนมี....Ver.แบร์กิล610”. Facebook Post. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2561, จาก 
https://www.facebook.com/1037183683032138/videos/1044566135627226/
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” สิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการจัดกิจกรรม
     กิจกรรมทั้งสองอย่างนี้ถูกน�าไปใช้ใน
การจัดค่ายรูเ้ท่าทนัสือ่ (MIDL Camp หรอื
Media Internet and Digital Literacy 
Camp) และในชัน้เรียนของนกัเรยีนระดบั
ช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น และนกัเรยีนระดบั
ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่ผลของการจดั
กิจกรรมที่ผู้เขียนประเมินจากการสังเกต 
นกัเรยีนมท่ีาททีีค่่อยๆ เปลีย่นไป มีการรับฟัง
กันมากขึ้นในกลุ่มของคนแกล้ง และคน
ถกูแกล้ง การได้รบัฟังถงึความรู้สกึระหว่าง
กันนั้นท�าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน อันเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ให้นกัเรยีนได้แสดงความรูส้กึต่อเหตกุารณ์
ที่ตนเคยประสบ และได้ร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกนัคดิแก้ปัญหา นอกจากจากน้ี นักเรยีน

ยังได้รับการติดต้ังทักษะการรู้เท่าทันส่ือ 
สารสนเทศ และดิจิทัล ซ่ึงเป็นชุดของ
สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุม
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กับความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ
ผ่านสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลั การเลอืกรับ
วิเคราะห์ ประเมิน และน�าข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ในทางสร้างสรรค์อีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยท่ีพลเมือง
อยู ่ร ่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย 
การเข้าถึง เข้าใจ เท่าทัน และใช้สื่อ 
สารสนเทศ เทคโนโลยดีจิทัิล เป็นเครือ่งมอื
และความสามารถส�าคัญที่พลเมืองจะใช้
ในการปกป้องสทิธขิัน้พืน้ฐานในการเข้าถงึ
ข้อมูล ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดได้อีก
หลากหลายประเด็น
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Reflection journey
กล้าออกจากกรอบของตนเอง
     ก่อนหน้านี ้เวลาจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาสังคมศึกษา ผู้เขียนก็จะยึด
ตัวชี้วัดในหลักสูตรเป็นหลัก อัดแต่เนื้อหา
ทีน่กัเรียนจะต้องน�าไปสอบโดยท่ีให้น�า้หนกั
กบัเร่ืองอืน่น้อยมาก แต่เมือ่ได้เข้ามาอบรม
เรือ่งการสร้างพลเมอืงประชาธปิไตยแล้วนัน้
ความคิดและทัศนคติก็ค่อย ๆ เปิดกว้าง
มากข้ึน สถาบนัการศึกษาไม่ใช่สถานท่ีผลติ
แรงงาน แต่เป็นสถานที่ที่ต้องผลิตคนให้มี
คุณภาพ คนที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

คนที่มีความเคารพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงครู
สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการสร้าง
สิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตาม 
แม้จะเป็นเร่ืองท่ีท้าทายและไม่คุ ้นเคย 
แต่พอได้ลองจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วท�าให้
รู ้สึกว่าความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
เราท�าในห้องเรยีนนัน้เกดิประโยชน์ไม่มาก
ก็น้อยต่อนักเรียนที่จะเติบใหญ่ไปใช้ชีวิต
ในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย

ครสูงัคมศกึษา โรงเรยีนหนองหญ้าปล้องวิทยา จ.เพชรบรีุ เป็นครู
ที่ไม่ได้ท�าหน้าที่แค่สอน แต่ชอบที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียน
ของเรา
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พลเมืองประชาธิปไตย
ในโลกของสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

     เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ล้วว่า โลกของเรา
มกีารเปล่ียนแปลงในด้านเทคโนโลย ีไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีใน
การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร  เรามอีนิเทอร์เนต็
ทีท่�าให้เราเข้าถงึข้อมลูทกุอย่างทีเ่ราต้องการ
ได้ง่ายขึน้ มเีครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีท่�าให้
เราพูดคุยกันได้ตลอด ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน
ของโลก ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การขายสนิค้า  ผูบ้รโิภคเองสามารถค้นหา
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า 
มีแอปพลิเคชันที่อ�านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ

     สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็น
สิง่ทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่มนษุย์อนัเป็น
ผลกระทบในด้านที่ดี  ในทางตรงกันข้าม  
ผลกระทบในด้านลบของการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเข้าถงึและสือ่สารข้อมูลก็มด้ีานลบอยู่ด้วย

บางอย่างเราเห็นได้โดยชัดเจน แต่กม็ด้ีานลบ
บางอย่างที่เรามองไม่เห็นโดยตรงหรือ
มองข้ามไป อาจจะด้วยวิจารณญาณและ
การพิจารณาไตร่ตรองที่ไม่ดีพอ 

     ในสังคมประชาธิปไตย การเข้าถึงสื่อ
ถือเป็นสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมือง เช่น 
การเข้าถึงสื่อเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคมท่ีก�าลังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจบริโภคสินค้า  
ในบางคร้ังสิทธิเสรีภาพในการใช้ส่ือของ
พลเมอืงทีม่อียูอ่าจก่อให้เกดิปัญหา  พฤติกรรม
การใช้สื่อบางอย่างส่งผลกระทบต่อตัว
ผู้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวในสังคมออนไลน์โดยไม่ทันคิดว่า
ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกน�าไปใช้ประโยชน์
หรอืส่งผลกระทบต่อตวัผูใ้ช้ หรอืพฤตกิรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไปละเมิดสิทธิ

ชมภ์พลอย  จิตติแสง  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี
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ของผูอ้ืน่ ทัง้รูต้วัและไม่รูต้วั เช่น การโพสต์
และคอมเมนต์ถงึบคุคลอืน่ และการแชร์คลปิ
ผูก้ระท�าอาจมองไม่เหน็ว่ามนัส่งผลกระทบ
ต่อผู้ถูกกระท�ามากมายขนาดไหน หรือใน
บางครั้งตนก�าลังท�าร้ายผู ้อ่ืนอยู ่หรือไม่
ผู้กระท�าอาจคิดว่าสิ่งที่ท�าอยู่ “เป็นสิ่งที่
ใครๆ ก็ท�ากัน เป็นเรื่องปกติ ไม่เห็นมีใคร
ได้รับผลกระทบตรงไหน” แต่สิ่งที่ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อผูถ้กูกระท�าคอืผลกระทบ
ทางด้านจติใจ ซึง่เป็นภยัเงยีบท่ีมองไม่เหน็
ปัญหาเหล่านี้คือ การกลั่นแกล้งกันบน
โลกออนไลน์ (Cyberbullying)

พลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย
(ที่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง)
     ยงัมนีกัเรยีนอกีจ�านวนมากทีเ่ข้าใจว่า
ประชาธปิไตยเป็นแค่เรือ่งของการเลอืกตัง้
สิง่ทีน่กัเรยีนจะยกตวัอย่างเป็นอนัดบัแรก
เมื่อถามถึงเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน
และในห้องเรยีนคอื การเลอืกตัง้สภานักเรยีน
และการเลือกหัวหน้าห้อง  หากถามต่อ
ไปอกีว่ามอีะไรอกีไหม น้อยมากทีจ่ะเสนอ
ตัวอย่างเพิ่มเติมได้  อาจจะมีค�าตอบเพิ่ม
ขึ้นมา เช่น ประชาธิปไตยคือการยอมรับ
เสียงข้างมากและเคารพเสียงส่วนน้อย  
แต่ในความเป็นจรงิแล้ว ประชาธปิไตยไม่ใช่
แค่เรื่องของระบอบการปกครอง ไม่ใช่แค่
เรือ่งอ�านาจอธปิไตยเท่านัน้  ประชาธปิไตย
เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมาก แทบจะ
ทุกลมหายใจเข้าออก เพียงแต่เขาไม่รู้ตัว 

ไม่รู ้ว ่าส่ิงเหล่านั้นมันคือประชาธิปไตย 
และไม่สามารถวิเคราะห์ว่าพฤติกรรม
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น
สมควรเกดิขึน้ในสงัคมประชาธปิไตยหรอืไม่
เด็กๆ จะมองว่าเรื่องเก่ียวกับการเมือง 
อ�านาจรัฐ และอ�านาจอธิปไตย เป็นเรื่อง
ของผูใ้หญ่ เป็นเรือ่งทีไ่กลตวัพวกเขา พร้อมกบั
มองว่าตอนนี้พวกเขายังเป็นเด็ก ยังไม่มี
พลังมากพอที่จะไปมีบทบาทตรงนั้น 

     ประชาธปิไตยแฝงอยู่ในวถีิชวีติประจ�าวัน
ในหลายระดับ  แม้แต่เร่ืองเล็กๆ ที่เกิด
ภายในรั้วโรงเรียน เช่น การยอมรับใน
ความหลากหลายทางความเชือ่ ศาสนา เพศ
การมีส่วนร่วมในการออกแบบตารางเวร
ประจ�าวันของชั้นเรียน รวมไปถึงการที่
สมาชิกในห้องตกลงร่วมกันว่าสามารถ
ฟังเพลงในช่วงท�าใบงานท้ายช่ัวโมงได้ 
ภายใต้เงื่อนไขว่าเสียงเพลงที่ฟังจะต้อง
ไม่ไปรบกวนคนอื่น ก็เป็นเรื่องของสิทธิ
ที่มาพร้อมกับหน้าที่  นักเรียนมีสิทธิที่จะ
ฟังเพลงแต่กม็หีน้าทีใ่นการเคารพสทิธผิูอ้ืน่
ในเวลาเดยีวกัน  วถีิประชาธปิไตยยงัแฝงอยู่
ในครอบครัวเช่นกัน ตัวอย่างเช่น พ่อของ
นักเรียนกับตัวนักเรียนชอบทีมฟุตบอล
คนละทมี ซึง่สองทมีนัน้เป็นคู่แข่งกันเสยีด้วย
แต่เขากับพ่อก็ยังนั่งทานข้าวด้วยกันได้ 
อยูร่่วมกนัได้โดยไม่แบ่งฝ่าย ซึง่สะท้อนว่า
ทัง้สองมีความเป็นประชาธปิไตยแล้ว  ในระดับ
ประเทศกเ็ช่นกนั สงัคมท่ีเราอยูล้่วนประกอบ
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ไปด้วยผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
วิถีประชาธิปไตยจึงเป็นแนวทางที่ท�าให้
คนอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายนี้
ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง  สิ่งที่กล่าวมา
ข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นมิติต่างๆ ของ
สังคมประชาธิปไตยท่ีอาจถูกมองข้ามไป
หากเราสอนนกัเรยีนเพยีงแค่ว่าประชาธิปไตย
เป็นแค่เรื่องของการเลือกตั้งเท่านั้น

     ค�าว่าพลเมืองก็เช่นกัน  ยังมีเด็กๆ 
หลายๆ คนทีไ่ม่เข้าใจความหมาย และบทบาท
ของการเป็นพลเมอืง  นักเรยีนมกัเข้าใจว่า
การที่ใครสักคนเป็นสมาชิกของสังคมของ
ประเทศหนึ่งๆ นั่นก็คือเป็นพลเมืองของ
ประเทศนั้นๆ แล้ว ซึ่งเป็นเพียงนิยามของ
การเป็นประชาชนเท่านั้น  ในความเป็น
จรงิแล้ว การเป็นประชาชนกบัพลเมอืงน้ัน
แตกต่างกัน  นักเรียนจะก้าวจากการเป็น
เพียงประชาชนไปสู่การเป็นพลเมืองก็ต่อ
เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาของสังคม 
และเรียนรู้ที่จะตั้งค�าถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมมันส่งผลกระทบต่อตัวเขาและ
คนรอบข้างอย่างไร  ในฐานะพลเมือง 
พวกเขาควรสามารถตัง้ค�าถามและเช่ือมโยง
ได้ว่าการรณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อคของ
หน่วยงานภาครฐันัน้ส่งผลกระทบอะไรกบั
ตัวเขา และเชื่อมโยงไปไกลกว่าน้ันว่า
นโยบายน้ันส่งผลต่อคนอื่นๆ ของสังคม
ในภาพรวมอย่างไร แม้ผู้ประสบอุบัติเหตุ
จะไม่ใช่เขาหรอืครอบครวัของเขาโดยตรง

เช่น การโยงไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ
แนวทางการแก้ปัญหา หรอืภาระทางการเงนิ
ของรัฐที่เพิ่มขึ้นหากประชาชนไม่ใส่หมวก
กนันอ็ค เป็นต้น  เมือ่ใดทีเ่ดก็ๆ เริม่ต่ืนตวั
เมื่อใดท่ีพวกเขารู้จักต้ังค�าถามอันน�าไปสู่
การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เมื่อนั้น
พวกเขาจะกลายเป็นพลเมือง และนั่น
หมายความว่าเราทกุคนสามารถเลอืกได้ว่า
เราจะเป็นพลเมอืงหรอืเป็นเพยีงแค่ประชาชน

การรูเ้ท่าทนัส่ือ สารสนเทศ และ
ดจิทิลั
     เมื่อก่อน ประชาชนอย่างเราๆ จะรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในฐานะผู้รับเพียง
ฝ่ายเดียว  โทรทัศน์ก็มีไว้แค่ดู ดูข่าว ดู
โฆษณา  เราไม่ได้มช่ีองทางทีจ่ะตอบโต้กลับ
กบัการได้รบัสารนัน้ และเรากไ็ม่ได้มช่ีองทาง
ที่จะหาข้อมูลเพิ่มว่า ข้อมูลที่เรารับมานั้น
จรงิหรือไม่  เรามักตัดสนิไปล่วงหน้าแล้วว่า
ข้อมูลใดๆ ที่ถูกน�าเสนอผ่านโทรทัศน์นั้น
ถอืว่าถกูต้องและเชือ่ถอืได้  แต่ในทกุวันนี้
เรามส่ืีอมากมายหลากหลายช่องทาง โทรทัศน์
ไม่ได้มีจ�านวนช่องจ�ากัดแบบสมัยก่อน  
เรายังมีเครื่องมือส�าคัญอย่างอินเทอร์เน็ต
ที่ช่วยให้เราเป็นผู้หาข้อมูลเองได้ 

     แต่ด้วยความรวดเร็วของข้อมูล และ
ความสะดวกสบายในการสืบค้น และ
ความหลากหลายของช่องทางหาข้อมูล 
ยิง่ท�าให้เดก็ๆ นกัเรยีนต้องพฒันาวิจารณญาณ
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ในการพิจารณาข้อมูลนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น
ไปพร้อมกนัด้วย  นกัเรยีนทีย่งัไม่ได้พัฒนา
ทักษะการพิจารณาข้อมูลจึงเชื่อข่าวสาร
ที่ได้รับมาในทันทีเพียงเพราะเห็นว่ามี
การแชร์กันมากมายในโลกออนไลน์ อีกทั้ง
มกีารใช้เครือ่งมอืสือ่สารในทางทีไ่ปละเมดิ
สิทธิผู้อื่น และการแสดงความคิดเห็นโดย
ไม่ค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
โดยไม่ได้ค�านึงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ถูกกระท�าน้ันมีมากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ 
โดยเฉพาะเรือ่งของสภาพจิตใจ ท่ีอาจรนุแรง
ถงึขัน้เป็นโรคซมึเศร้าตามทีป่รากฎในข่าว
อยู่บ่อยๆ

     การเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล จะท�าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเลอืกเชือ่หรอืไม่เชือ่สือ่
และข้อมูลที่เขาได้พบเจอ โดยสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ
ผลเสียต่อตัวเขา คนรอบข้าง และสังคม 
จากสื่อและข้อมูลนั้นๆ เช่น การวิเคราะห์
ว่าสือ่ออนไลน์น้ันละเมิดสิทธิของเองหรอืไม่
สิง่ท่ีเขาสือ่สารออกไปได้ละเมดิสทิธขิองใคร
หรือไม่ ไปจนถึงว่าเขาจะสามารถปกป้อง
สิทธิของตนเองได้อย่างไร  การเรียนรู้
สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นแนวทางในการใช้
เครือ่งมอืส่ือสารเพ่ือเข้าถงึข้อมลู ใช้ประโยชน์
จากข้อมลูข่าวสาร หรือการแสดงออกทาง
ความคิดโดยค�านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางสงัคมประชาธปิไตย
การเรียนรูเ้ก่ียวกับการรูเ้ท่าทนัสือ่ สารสนเทศ

และดิจิทัล จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ัง
ค�าถาม หากเขาถกูจ�ากดัสทิธกิารเข้าถงึข้อมลู
และสามารถใช้ข้อมูลต่อร้อง และร้องเรียน
กบัรฐั อนัน�าไปสูส่งัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น การสอนการรู้เท่าทัน
สื่อฯ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฉุกคิด
และตั้งค�าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น

     • ท�าไมต้องชอบกดไลก์ ท�าไมต้อง
ใช่กดแชร์ ?
     • ไลก์แล้วได้อะไร แชร์แล้วได้อะไร ?
     • การขายเพจคืออะไร ?
     • อิทธิพลของเพจที่มีผู้ติดตามจ�านวน
มากคืออะไร ?
     • การซื้อสินค้าออนไลน์ ที่มีตัวแทน
มากมาย จะซื้อกับใครดี ?
     • ถ้าโดนโกงจากแม่ค้าออนไลน์ จะเอา
ผิดกับใครได้บ้าง ?
     • ประสบการณ์โดนโกงของเขาจะ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ไหม ?

ท�าไมถงึสอนบทเรยีน
พลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย
รูเ้ท่าทนัสือ่ฯ
     จากทีค่รเูองได้เหน็แล้วว่า ยงัมนีกัเรยีน
ที่เข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นแค่เร่ืองของ
การเลือกต้ัง  ครูจึงอยากจะชวนเขาท�า
ความเข้าใจใหม่ ว่าเรื่องเหล่านี้ ไม่ได้อยู่
ไกลตวัเขาเลย ตวัเขาเองทีเ่ป็นเดก็กส็ามารถ
มส่ีวนร่วมในเร่ืองของประชาธปิไตยได้ และ
เขาสามารถทีจ่ะเป็นพลเมืองได้  เพราะฉะนัน้
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่า
จะเป็นการสอนเร่ืองอะไร ครูจะแทรก
เรื่องของประชาธิปไตยเข้าไปเสมอ เพื่อ
จ�าลองสังคมห้องเรียนให้เป็นสังคมของ
ประเทศ และพยายามกระตุน้ให้เขาได้ออก
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เขา
เห็นว่าในภาพของสังคมระดับประเทศ
เสยีงของเขากม็คีวามหมาย  ตวัเขาสามารถ
ที่จะท�าให้สังคมที่เขาอยู่ดีขึ้นได้  ถึงแม้ว่า
ผลดขีองความพยามยามจะไม่สามารถเหน็
ได้ภายในวันสองวัน แต่หน้าที่ของครูคือ
การท�าให้นกัเรยีนเชือ่ว่าตวัเขาเองในฐานะ
ของพลเมืองมีบทบาทส�าคัญอย่างมากใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

“แม้แต่เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก็
ยังเป็นเรื่องของประชาธิปไตย”

     ในเรือ่งของปัญหาของการใช้สือ่ออนไลน์
โดยปกติแล้วครจูะหยบิยกประเดน็ข่าวหรอื
ปัญหาทีเ่กดิจากการใช้สือ่ในทางท่ีผดิๆ มา
พูดคุยกับเด็กๆ เป็นประจ�าอยู่แล้ว เพื่อ
กล่าวถงึผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้  ส่วนใหญ่
จะชวนคุยเรือ่งความปลอดภยัของตวันกัเรยีน
เองในการใช้สื่อต่างๆ  ครูอาจเล่าจาก
ประสบการณ์ของครูเองที่พบเจอ ถามถึง
ประสบการณ์ท่ีนักเรียนเจอกับตัวหรือคน
ใกล้ตวัเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ รวมถงึ
การพูดคุยเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับ
ตัวนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

นั้นๆ เช่น การแชร์ข่าวจากแหล่งที่มาที่
ไม่น่าเชื่อถือ การตั้งรหัสผ่านต่างๆ จาก
เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น  แต่กลับไม่ได้ให้
ความใส่ใจมากนักกับเรื่องพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยรู้ทันเท่าสื่อฯ

     จดุส�าคญัมากๆ จดุหน่ึงทีท่�าให้ครสูนใจ
ในเรือ่งของพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
รูเ้ท่าทนัสือ่ฯ กค็อื การทีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วม
อบรมหวัข้อ พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
รูเ้ท่าทนัสือ่ฯ ของ Thai Civic Education
นอกจากเราจะได้แนวคิดเพิ่มว่า “แม้แต่
เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก็ยังเป็น
เรื่องของประชาธิปไตย” ประเด็นที่อบรม
แล้วผูเ้ขียนเกดิความสนใจมากๆ คอื ประเดน็
ของ Cyberbullying  การอบรมน�าเสนอ
ให้เห็นว่า นอกจากปัญหาจากการใช้สื่อที่
เรามองเหน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัหลายๆ
ฝ่ายโดยตรงที่ เรามองเห็นปัญหาด้วย
ตาเปล่าแล้ว ยังมีอีกประเด็นนึงที่เรา
อาจมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหา นั่นคือ
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ

     หลังจากอบรมแล้ว เราได้กลับมาคิด
ทบทวนแล้วพบว่า เรากเ็คยเจอพฤตกิรรม
ในการใช้สือ่ออนไลน์ของคนใกล้ตวัรวมถงึ
ของนกัเรยีนของเราเองทีพ่วกเขาเองไม่ได้
มองว่าพฤติกรรมนั้นมันน�ามาซึ่งปัญหา  
เด็กๆ เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็
ท�ากัน เป็นเรือ่งข�าๆ  ปัญหาน้ันคอื ปัญหา
การกลั่ นแกล ้ งกันบนโลกออนไลน ์ 
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(Cyberbullying)  ปัญหานี้เป็นปัญหาที่
ตัวผู้กระท�าเองอาจไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวว่า
มนัเป็นปัญหา ผูก้ระท�าไม่ได้เดอืดร้อนอะไร
ข�า สนุก แต่กับผู้ถูกกระท�านั้น ผลกระทบ
มันมีมากกว่าที่เราจะมองเห็น โดยเฉพาะ
ในเรื่องของสภาพจิตใจ ซึ่งปัญหามันอาจ
ลุกลามไปถึงขั้นที่น�ามาซึ่งการสูญเสียก็ได้

บทเรยีนนีเ้ชือ่มโยง
กบัเร่ืองพลเมืองอย่างไร
     การสร้างความเป็นพลเมืองไม่ใช่แค่
เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
แต่มันสร้างความเป็นพลเมืองได้จากวิถี
ชีวติ การให้ความส�าคัญกบัการเคารพสทิธิ
เสรีภาพกนัและกนั สทิธิทีม่าพร้อมกับหน้าที่
การเคารพความแตกต่าง การยอมรับ
ความหลากหลาย ท่ามกลางสังคมท่ีมี
ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ความคดิทีห่ลากหลาย
ความคดิเหน็ทีไ่ม่ตรงกันเป็นเรือ่งปกต ิ สังคม
ทีท่กุคนมคีวามคดิเหน็ท่ีเหมอืนกนัไปหมด
ต่างหากที่เป็นสังคมที่แปลก  แต่เราจะ
จัดการกับความแตกต่างนั้นได้อย่างไร ให้
แต่ละฝ่ายอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีเรื่องของ
การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการแตกแยก 

     การเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดจิทิลั มองเผนิๆ เหมอืนจะ
ไม่เก่ียวกันกับการสร้างความเป็นพลเมือง  

แต่จริงๆ แล้วการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อ
เข้าถึงข้อมูล ที่เขาใช้อยู่ทุกวัน ก็สามารถ
สร้างความเป็นพลเมืองได้  เพียงแต่เขา
มองไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของพลเมือง 

     ตามข้อเสนอของ Westheimer และ 
Kahnes1 คุณลักษณะของพลเมืองมีอยู่ 3 
แบบ คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
พลเมืองที่มีส่วนร่วม พลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมในสังคม ซ่ึงเราสามารถ
สร้างคณุลกัษณะของพลเมอืงเหล่านีไ้ด้จาก
กลไกการเรียนรู้  แม้แต่เรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อฯ ก็สามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้ 
ด้วยการเรียนรู้การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยทีีห่ลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถตัดสนิว่าจะใช้มนัอย่างไรไม่ให้ผูอ้ืน่
เดือดร้อน เลือกรับหรือปฏิเสธสื่อ และ
รบัผดิชอบต่อการน�าเสนอข้อมลูการแสดง
ความคิดเห็นโดยค�านึงถึงหลักจริยธรรม 
เคารพ กฎ กติกามารยาทในการใช้ข้อมูล 
ใช้ข้อมลูโดยการค�านงึถงึสิทธเิสรภีาพของ
ผู้อื่น รู้จักการปกป้องสิทธิของตนเอง ใช้
เครื่องมือดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบอ�านาจรัฐ ใช้เครื่องมือดิจิทัลใน
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

1  Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American educational
research journal, 41(2), 237-269.
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สอนด้วยวธีิการอย่างไร
     โดยส่วนตัว ไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไร ผู้เขียนจะพยายามดึงเรื่องที่อยู่ในกระแสหรือ
เรื่องที่เป็นเหตุการณ์จริงน�ามาปรับให้เข้ากับเรื่องที่จะสอน เพื่อให้เด็กๆ ได้นึกภาพออก 
ได้เห็นเหตกุารณ์จรงิ หรอืน�าเร่ืองจากประสบการณ์จรงิของครหูรอืของคนรอบข้างมาสอน
การเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อฯ ก็เช่นกัน ครูน�าคลิปหรือประเด็นที่ก�าลังได้รับความสนใจ 
จากประสบการณ์ของครูเอง มาจัดการเรียนรู้

     ในชั่วโมงนี้ ครูได้เปิดคลิป “Thank you for sharing” ให้เด็กๆ ได้ดู ซึ่งเป็นคลิปจาก
บริษัท DTAC  เนื้อหาของคลิปโดยคร่าวเป็นการเล่าเรื่องของตัวละครที่อัดคลิปไปเรื่อยๆ 
แต่บังเอิญไปเจอบุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในโรงเรียนที่ก�าลังแคะจมูก  เจ้าของคลิป
ตัดสินใจอยู่นานว่าจะปล่อยคลิปหรือจะลบ ในที่สุดก็ทนค�ายุของเพื่อนไม่ไหว  คลิปที่ถูก
ปล่อยออกไปกลับไม่ได้เหน็กนัแค่ในโรงเรยีนแต่ถกูเผยแพร่ไปในวงกว้าง ถกูตัดต่อ ถกูโพส
ในกระทู้ต่างๆ ตามเพจตามเว็บไซต์  ผู้ถูกกระท�าถูกแฟนบอกเลิกเพราะอับอาย ตัวผู้ถูก
กระท�าเองก็อับอายถึงขั้นต้องย้ายโรงเรียน แต่เมื่อย้ายโรงเรียนไปแล้ว เรื่องก็ยังไม่จบ 
เพราะเขายังถูกล้ออยู่เช่นเดิม 

ขั้นตอนกิจกรรม
1. เมื่อดูคลิปเสร็จแล้ว ครูชวนนักเรียนพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในคลิป
อย่างคร่าวๆ
2. จากนัน้ให้นกัเรยีนลองสมมตบิทบาทของตนเอง จากประโยค If I were… ว่าหากตนเอง
เป็น 3 ตัวละครหลัก นักเรียนจะท�าอย่างไรบ้าง ?
 - หากนักเรียนเป็นผู้ถูกกระท�า นักเรียนจะท�าอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
 - หากนักเรียนเป็นเจ้าของคลิป นักเรียนจะท�าอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
 - หากนักเรียนเป็นเพื่อนของเจ้าของคลิป นักเรียนจะท�าอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
3. ให้แต่ละคนเขียนค�าตอบลงบนกระดาษโพสท์อิท แล้วแปะบนกระดาน โดยไม่เขียนชื่อ 
4. เมื่อได้ค�าตอบครบหมดแล้ว ให้นักเรียนทุกคนออกมาอ่านค�าตอบของเพื่อนๆ คนอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1:  If I were…
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5. ครสูอบถามถงึค�าตอบของเพือ่นๆ ทีน่กัเรยีนอ่านแล้วนกัเรยีนรูส้กึประทับใจ และสอบถาม
เจ้าของค�าตอบว่า มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ก่อนที่เปิดให้นักเรียนอาสาอ่านค�าตอบ 
ผู้เขียนแอบหวั่นว่าจะไม่มีใครกล้า แต่กลายเป็นว่านักเรียนกลับแย่งกันตอบ)
6. เมือ่นกัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเสรจ็แล้ว ครชูวนคุยในประเดน็เก่ียวกบั cyberbullying
ที่เป็นข่าว และชวนแชร์ประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเจอที่คล้ายๆ กับในคลิป 

     จากการชวนคุยในตอนท้าย ผู้เขียนพบค�าตอบที่น่าสนใจของนักเรียน เช่น

“เพื่อนเคยท�าแบบนี้กับหนูค่ะ หนูเคยโดนท�า แต่หนูก็ไม่เคยโกรธ เฉยๆ
แต่หนูท�าคืนบ้าง เขากลับโกรธหนูค่ะ หนูไม่เข้าใจ”

“เรื่องแค่นี้เอง ย้ายโรงเรียนเลยหรอ”

     ความคดิเห็นเหล่าน้ีแสดงให้เหน็ว่า แม้ในชัน้เรยีนมกีารยกตวัอย่างการกระท�าทีจ่ดัว่า
เป็นการกลั่นแกล้ง แต่เด็กๆ กลับไม่มองว่าการกระท�าเหล่านั้นถือเป็นการกลั่นแกล้งบน
โลกออนไลน์ เนื่องจากพวกเขาเคยชินกับมัน มองข้ามมันไป และมองว่ามันเป็นเรื่องตลก
และไม่ใช่ปัญหา  ครเูลยลองทิง้ค�าถาม โดยการยกตัวอย่างพฤติกรรมบางอย่างให้นักเรยีน
วิเคราะห์ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นถือเป็นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์หรือไม่ 

     ครทูบทวนในส่วนของประเด็นการรงัแกกนับนโลกออนไลน์จากชัว่โมงทีแ่ล้วว่า จากการที่
ครยูกตวัอย่างบางเหตกุารณ์ไป นักเรยีนคดิว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้จัดเป็น cyberbullying หรือไม่

ขั้นตอนกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนลองนึกถึงการกระท�าที่พวกเขาคิดว่าเป็น cyberbullying 
2. ครใูช้เกมเก้าอีด้นตรีเข้ามาช่วยในกจิกรรมนี ้ขออาสาสมคัรมาเล่นเกม โดยผูแ้พ้แต่ละรอบ
จะต้องบอกการกระท�าทีเ่ป็น cyberbullying เมือ่จบเกม  แล้วครจูะค่อยๆ เพิม่เตมิเนือ้หา

กจิกรรมที ่2:  เก้าอีด้นตรีกบัวธิจีดัการไม่ให้เกดิ/เม่ือเจอ cyberbullying
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การกระท�าที่เป็น cyberbullying เช่น การตั้งกลุ่มหรือเพจเพื่อแอนตี้คนอื่น การปลอม
เฟซบุ๊ก เป็นต้น (ครูสังเกตุเห็นว่าบางอย่างพอครูยกตัวอย่าง เด็กๆ ถึงกับแสดงสีหน้า
ออกมาอย่างชัดเจนว่า “เฮ้ย.. ฉันก็ท�านี่หว่า” หรือหันไปหาเพื่อน แล้วพูดว่า “เธอเลย 
เธอท�า” เป็นต้น)
3. กิจกรรมจะเล่นทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่
 - รอบที ่1 ถ้าเป็นตวันกัเรยีนเอง นกัเรียนจะท�าอย่างไร ไม่ให้เกดิ/เมือ่เจอ cyberbullying 
 -  รอบท่ี 2 ถ้านกัเรยีนเป็นผูใ้หญ่จะท�าอย่างไร ไม่ให้เกดิ/เมือ่เจอ cyberbullying  
 -  รอบที่ 3 ถ้าเป็นวัยรุ่นจะท�าอย่างไร ไม่ให้เกิด/เมื่อเจอ cyberbullying

     เป้าหมายของกจิกรรมนีค้อื ครูอยากให้นักเรยีนได้ตระหนกัถงึพฤตกิรรมการกลัน่แกล้ง
ออนไลน์หลายๆ พฤติกรรมที่เด็กๆ มองข้ามไปว่ามันไม่ใช่ปัญหา  เป้าหมายที่สองคือ 
อยากให้นกัเรยีนได้ลองนกึถงึบทบาทอืน่ๆ นอกจากบทบาทของตนเองหากเจอการกลัน่แกล้ง
บนโลกออนไลน์  นกัเรยีนเองอาจเป็นได้ทัง้พี ่น้อง เพือ่น เป็นลกู เป็นหลาน ของใครสกัคน
ทีเ่จอการกลัน่แกล้งบนโลกออนไลน์  เมือ่เจอแล้วควรปฏบิตัตินอย่างไรหรอืจะมวีธิกีารปฏบิตัิ
อย่างไรไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ นักเรียนบางคนกล่าวในกิจกรรมว่า

“หนเูคยท�าแบบน้ีกบัเพือ่นค่ะ หนก็ูไม่เหน็ว่าเขาจะโกรธอะไร แต่หนก็ูไม่รูอ้กีเหมอืนกันว่า
จริงๆ แล้วความรู้สึกข้างในเขาเป็นยังไง หนูพึ่งรู้วันนี้คะ หนูอยากขอโทษเพื่อน”

“แบบนี้ก็ถือว่าแกล้งกันบนโลกออนไลน์หรอครับ ผมเคยท�าบ่อยเลยครับ
ต่อไปนี้ผมคงแกล้งเพื่อนน้อยลงละ”

     โลกออนไลน์มีผลต่อชวีติใครหลายคนมากกว่าทีเ่ราคดิ  หยดุด ูหยดุแชร์ หยดุรงัแกกนั
บนโลกออนไลน์  ใช้ให้เป็น คิดให้ทัน แค่นั้นปัญหาก็ไม่เกิด  เมื่อจบคลาสแล้ว นักเรียน
จะต้องไม่มองว่าการกล่ันแกล้งกนั เป็นเรือ่งปกต ิ  ประโยคง่ายๆ ทีเ่ดก็ๆ ควรนกึถงึตลอด
ก่อนจะท�าอะไรลงไป คือ ใจเขา.. ใจเรา..
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3S 3 ค�าส�าคัญเมือ่เจอ
การกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์
     ครทูบทวนเรือ่งทีเ่คยคยุกนัไว้ในชัว่โมง
ก่อนหน้านี ้ซึง่กคื็อ กจิกรรม “เก้าอ้ีดนตรกีบั
วธิจีดัการไม่ให้เกดิ/เมือ่เจอ cyberbullying
ว่า จากการเล่นเกมนี้ ผูเ้รยีนได้มองเหน็
ประเดน็อะไรบ้างทีถ่อืว่าเป็นการรังแกกัน
บนโลกออนไลน์

     ในชัว่โมงนี ้ครจูะให้นกัเรยีนดูเรือ่งส้ัน
ชื่อ “มั่นใจว่าคนไทย 1 ล้านคน เกลียด
เมธาวี”  เนื้อหาเป็นการกล่าวถึงเมธาวี 
ซึ่งเป็นที่ รู ้จักของคนทั่วไปในโรงเรียน 
เป็นว่าที่ประธานสภานักเรียน หน้าตา
โดดเด่น เป็นนักกิจกรรม เป็นที่รักของทั้ง
ครู รุ่นน้อง และรุ่นพี่ จะท�าอะไรก็จะถูก
จับตามอง  ในคลิปน�าเสนอการสัมภาษณ์
นักเรยีนในโรงเรียนว่ารูส้กึอย่างไรกับเมธาวี
ค�าตอบที่ได้มีหลากหลาย ทั้งรักทั้งชอบ  
บางคนไม่เคยคุยด้วยกับเมธาวีแต่ก็รู ้สึก
ไม่ชอบเพราะเห็นหลายๆ คนพูดว่าเมธาวี
ไม่ด ีเป็นต้น จนวนันงึมคีนตัง้กลุม่ในเฟซบุก๊
ขึ้นมาชื่อว่า “มั่นใจว่าคนไทย 1 ล้านคน 
เกลยีดเมธาว”ี  คลปิน�าเสนอถึงคอมเมนต์
ต่างๆ ที่กล่าวถึงเมธาวีทั้งดีและไม่ดี  แต่
ก่อนท่ีจะด ูครใูห้ค�าถามไว้ก่อนว่า เม่ือดจูบ
แล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ 

     คลิปดังกล่าวได้เปิดประเด็นที่เกี่ยวกับ
cyberbullying หลายประเด็น และมี

ประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนอืจาก cyberbullying
ด้วย  แต่ประเด็นหลักๆ ที่ครูอยากให้
นกัเรยีนได้เรยีนรูค้อื ประเดน็การตดัสนิผูอ้ืน่
การตดัสนิบคุคลต่างๆ จากเหตกุารณ์ต่างๆ
ทีเ่ป็นกระแสในโลกออนไลน์ ตดัสนิจากคลปิ
และจากคอมเมนต์  เมื่อดูคลิปจบแล้ว 
ให้นกัเรียนทุกคนเขียนข้อคิดท่ีได้จากเร่ือง
บนกระดาน แชร์ค�าตอบกบัเพือ่นๆ คนอืน่ๆ
ครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมองไปที่
ประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากประเด็น
การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ด้วย เพื่อที่
จะฝึกให้นักเรียนกล้าที่จะเสนอความคิด
ของตนเอง  เด็กๆ น�าเสนอว่านอกเหนอืจาก
ประเด็นการตัดสินคนอื่นทั้งๆ ที่เราไม่ได้
รู้จักเขาดีพอแล้ว เด็กๆ มองเห็นประเด็น
ประชาธปิไตยในโรงเรยีน คอื การเลอืกตัง้
สภานักเรียน บทบาทหน้าที่สภานักเรียน 
หรอืการกล่าวถงึนโยบายในโรงเรยีนอีกด้วย
เช่น

“อาจารย์ครบั ผมว่าเมธาวคีวรเสนอนโยบาย
ปากท้องนักเรียนด้วยนะครับ ในคลิปยัง
เหน็นกัเรยีนด่ืมน�า้โดยการใช้มอืรองน�า้ด่ืม
อยู่เลยครับ”

     ต่อมา ครชูวนคยุถงึบทบาทของตวัละคร
แต่ละตัวในคลิป ทั้งผู้กระท�า ผู้ถูกกระท�า 
คนใกล้ตัวผู้กระท�า  สิ่งที่สังเกตได้ในช่วง
ชวนคุยคือ เด็กๆ แสดงสีหน้าคิดตามใน
สิง่ทีค่รกู�าลงัชวนคยุ หนัไปถามพดูคยุกนัเอง
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เบาๆ  ครูได้กระตุ้นโดยการสอบถามว่า 
ใครมีอะไรจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่  
เด็กๆ สามารถแชร์ประสบการณ์ได้  จาก
การสงัเกตช่วงท่ีมีเพือ่นๆ แชร์ประสบการณ์
จะเห็นว่านักเรียนตั้งใจฟังมาก พร้อมทั้ง
ตั้งค�าถามโต้ตอบกันเอง  บางคนอยาก
เล่าประสบการณ์แต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ตน
จะเล่าน้ัน อยู ่ในขอบเขตของประเด็น 
cyberbullying หรือไม่  ประเด็นที่น�ามา
แลกเปลี่ยน เช่น

“นี่เลยครับอาจารย์ครับ คนนี้เลยครับ 
โดนโกงจากซื้อรองเท้าออนไลน์ ถือว่า
โดนแกล้งหรือโดนโกงครับ”

“หนกูไ็ปคอมเมนต์ข่าวดาราตามเพจใต้เตยีง
อะไรนั่นนะ แต่หนูก็ไม่ได้รู้จักเค้าเป็น
การส่วนตัวจริงๆ ไม่ท�าแล้ว สงสาร”

     ครูได้ชวนให้เด็กๆ ลองเดาว่า ศัพท์ที่
ขึ้นต้นด้วย S แล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ 
cyberbullying น่าจะมีอะไรบ้าง  แม้ว่า
ครูจะมีค�าตอบที่เตรียมไว้อยู่แล้ว คือ 3S 
ได้แก่ “Stop Speak Support” แต่การเปิด
ให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิเหน็กท็�าให้ครู
ได้มองเรื่องที่สอนในประเด็นใหม่ท่ีไม่มีได้
คิดมาก่อน เช่น นอกเหนือจาก 3S แล้ว 
เด็กๆ ยังเสนอให้ครูเพิ่ม S อีกหนึ่งตัวคือ 
“Spam” ครจูงึชวนลองยกตวัอย่างการกระท�า
ของค�าว่า Spam และได้ค�าตอบว่า 

“หนูกดเข้าไปดูข่าว แต่ไม่เห็นมีข่าวอะไร
เหมือนที่เขาพาดหัวเลยค่ะอาจารย์ 
หลอกลวงจริงๆ กด spam เลยค่ะ”

     ต่อมาครูจึงชวนคุยถึงความหมายของ
แต่ละค�า ให้เด็กๆ ช่วยกันลองยกตัวอย่าง
การกระท�าของความหมายค�านัน้ๆ พร้อมทัง้
ถามตอบกันเองว่าการกระท�าใดที่เข้าข่าย
ความหมายของค�านัน้ๆ  ซ่ึง 4S 4 ค�าส�าคญันี้
(ดูเหมือนว่าการสอนครั้งต่อไปครูคงต้อง
เปลีย่นเป็น 4S เสยีแล้ว) จะเป็นสิง่ทีน่กัเรียน
ได้น�าไปเป็นข้อปฏบิติัหากเจอการกล่ันแกล้งกนั
บนโลกออนไลน์ต่อไป
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     เราอาจไม่สามารถให้ค�าตอบได้ว่า 
หลังจากเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปแล้ว 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง หรือ
มีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
มากน้อยแค่ไหน เพราะเราก็ไม่ได้ตามติด
เขาตลอดเวลา  แต่ผู้เขียนเชื่อว่า มนุษย์
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมได้ ผ่านสิง่แวดล้อม
ผ่านการเรยีนรู ้สิง่ทีเ่ราพาเขาเรยีนรู ้อย่าง
น้อยๆ ก็น่าจะท�าให้เขาได้ฉุกคิดอะไรบาง

อย่างก่อนที่จะท�าอะไรเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือสื่อสารเข้าถึงข้อมูล ฉุกคิดก่อน
จะคอมเมนต์ ก่อนจะโพสต์ ก่อนที่จะแชร์ 
ก่อนจะแสดงออกทางความคิดเห็น และ
รับผิดชอบต่อการแสดงออกทางความคิด 
ฉุกคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขา 
คนรอบข้าง และสังคมของเขา และช่วย
ให้เขาตั้งค�าถามง่ายกับตัวเองก่อนที่จะ
ท�าอะไร ว่า “ถ้ามคีนมาท�าแบบนีก้บัเราละ
แบบที่เราก�าลังจะท�า เราจะรู้สึกอย่างไร” 

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในตัวนกัเรียนและตวัผูส้อน

”ผมสนใจอาชีพแอดมินเพจครับอาจารย์
ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าในโลกนี้มีอาชีพนี้ด้วย“

”
เบื้องหลังการกดแชร์ กดไลก์ มันมี STORY มากมายขนาดนี้
เลยหรออาจารย์ พวกหนกูดไลก์ กดเข้าไปดเูนีย่ เขาได้เงนิเลยหรอ
โห.. มันง่ายขนาดนั้นเลย”

“

”ลบเบอร์โทรที่ทิ้งไว้บน FACEBOOK
ด่วนๆ เลยแก น่ากลัว“

”ขายเพจหรอครับอาจรย์ ขายยังไงครับ “

”หนูชอบกิน หนูจะไปเป็นอาชีพรีวิวอาหารค่ะ“
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”
”

     การเรียนรู้เร่ืองพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยรู ้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล นอกจากจะพาให้เด็กๆ เรียนรู้
ถงึพฤติกรรม cyberbullying การใช้เคร่ืองมอื
ส่ือสารเข้าถึงข้อมลูโดยค�านงึถงึสทิธเิสรภีาพ
ของผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเลือก
รับหรือปฏิเสธข้อมูล และประเด็นอื่นๆ ที่
อาจสอดแทรกมาบ้างแล้วนัน้ สิง่ทีเ่ราเห็น
ได้ชัดในการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนคือ 
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน  ครูสังเกตได้
ว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ถูกมองว่าเป็นเด็ก
หลงัห้อง ไม่กล้าแสดงออก กลบัมามส่ีวนร่วม
กบักจิกรรมในห้องเรยีน และมีการแสดงออก
ทางความคดิต่างๆ แม้จะมกีารถกเถยีงหรอื
แซวเล่นกันบ้าง  กิจกรรมท่ีได้จัดไปน้ัน
เป็นการหาค�าตอบร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน ค�าตอบที่ได้จึงไม่มีผิดไม่มีถูก 
แต่เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าง
กันและกัน  ส่วนส�าคัญของการเรียนรู ้
จงึอยู่ทีก่ระบวนการได้มาซึง่ค�าตอบ เราได้
พบการถกเถยีงกนัด้วยเหตแุละผล การรบัฟัง
การเคารพความคิดเห็นผู้อื่น ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นจุดก�าเนิดของประชาธิปไตยใน
ห้องเรียน  นอกจากนั้น ทักษะเหล่านี้ยัง
จะส่งต่อไปยงัเรือ่งอืน่ๆ ในวถิชีีวติของเขา
เช่น การทบทวนความคิดของตนเองก่อน
จะตัดสินใจท�าอะไรลงไป ว่าการกระท�า
จะส่งผลต่อตวัเขา และคนรอบข้างอย่างไร
การรู้เท่าทันนโยบายการตลาดของสินค้า
ต่างๆ ความกระตอืรอืร้นต่อปัญหาท่ีเกดิขึน้

ในสงัคม การยอมรบัความหลากหลายทาง
ความคิด ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวทางของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

     หลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอน
เรือ่งประชาธิปไตย ความเชือ่หนึง่ทีผู่เ้ขยีน
คิดว่าควรถูกท้าทายและตั้งค�าถามแฝงอยู่
ในค�ากล่าวว่า “การสอนความเป็นพลเมอืง
สอนประชาธปิไตย ต้องสอนผ่านวชิาสงัคม
เท่านั้น” นั่นเพราะผู้เขียนมีความเห็นว่า 
กลไกทางการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญใน
การสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
ถงึกระน้ันเรือ่งของพลเมืองและประชาธิปไตย
ไม่ได้ปรากฏอยูแ่ค่ในวชิาสงัคมเท่านัน้  ไม่ว่า
วิชาไหน ผู้สอนก็สามารถสอดแทรกเรื่อง
ความเป็นพลเมอืงและความเป็นประชาธปิไตย
เข้าไปได้ทัง้ส้ิน การจดัการเรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง ผ่านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดจิิทลั เป็นเครือ่งพสิจูน์ได้อย่างดีของ
การสอนความเป็นพลเมอืงแบบข้ามศาสตร์
เช่นนี้  นอกจากนี้ความเข้าใจว่าการสร้าง
พลเมอืงนัน้มคีวามหมายกว้างกว่าเพยีงเรือ่ง
ระบอบการปกครองหรือเร่ืองการเลือกตัง้
จะช่วยให้นกัเรยีนเข้าใจว่าพวกเขาสามารถ
มีความเป็นพลเมืองได้ประเทศจะยังไม่มี
การเลือกตั้งก็ตาม 

     ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเรา
ท่ีชัดเจนที่สุดหลักจากได้สอนความเป็น
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พลเมืองผ่านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดจิทิลั คอื ตวัผู้เขยีนมคีวามกระตอืรอืร้น
มากขึ้นที่จะเสาะหาเรื่องราวต่างๆ เข้ามา
จดัการเรยีนการสอนแล้วพยายามสอดแทรก
เรือ่งของพลเมอืงเข้าไปในทกุๆ เรือ่ง  แม้แต่
เรื่องการใช้สื่อฯ ที่หลายๆ คนอาจมองว่า
ไม่น่าจะเก่ียวกับพลเมืองก็ยังมองเห็น
บางแง่มมุทีส่ามารถเชือ่มโยงประเดน็เข้าไป
ในการจดัการเรยีนการสอนได้ อกีทัง้ผูเ้ขยีน
ยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องการสอนความเป็น
พลเมอืงในรายวิชาอืน่ๆ กบัคณุครทู่านอืน่ด้วย

     แม้จะหน่วยงานหลายในหลายภาคส่วน
จะให้ความส�าคัญกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
และมีการอบรมในประเด็นนีแ้ล้ว แต่การเรียน
การสอนในประเด็นนี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่
ในหลกัสตูรอย่างชดัเจน  นีจ่งึเป็นข้อก�าจัด
อย่างหนึ่งในการสอนเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อ
เพราะแม้ผูส้อนจะให้ความส�าคญัในการสอน
ประเด็นดังกล่าวในห้องเรียน แต่กลับไม่มี
ตัวชี้วัดใดๆ ที่ใช้แสดงผลของการเรียนรู้
ของนกัเรยีนอย่างแน่ชดั  ถงึกระนัน้ผูเ้ขยีน
ก็ยังเช่ือว่าความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้น
สามารถน�ามาปรบัใช้กบัห้องเรยีนได้ และ

ยังช่วยให้นักเรียนได้ฉุกคิดก่อนตัดสินใจ
ใช้สื่อของพวกเขาไม่มากก็น้อย

     สดุท้ายน้ี ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า การศกึษาเป็น
กลไกส�าคญัในการสร้างความเป็นพลเมอืง
ครมีูบทบาทส�าคญัในการสร้างความเช่ือม่ัน
สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่า ตัวเขา
เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนให้สังคม
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ได้  มนัอาจ
จะไม่ได้ดีขึ้นในวันสองวัน แต่มันดีขึ้นได้
อย่างแน่นอน 

     การเรยีนรูก้ารรูเ้ท่าทนัสือ่ สารสนเทศ
และดิจิทัล จะท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง
สิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลว่า
พวกเขามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้มากน้อย
เพยีงใด  ในขณะเดยีวกันกไ็ด้เรยีนรูห้น้าที่
ในการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย อีกทั้งยัง
ท�าให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกใช้หรือ
ไม่ใช้ข้อมูลทีไ่ด้รบัมาเพ่ือมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
พัฒนา และเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไป
ในทศิทางทีด่ขีึน้ด้วยแนวทางของพลเมอืง
ในระบอบประชาธิปไตย
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ให้นกัเรยีนตืน่ตวัในการตัง้ค�าถาม พร้อมหาค�าตอบกับส่ิงท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคม โดยทีไ่ม่ก�าหนดทศิทางค�าตอบของนกัเรยีนไว้ล่วงหน้า ห้องเรยีน
ของเธอจะไม่ได้สอนให้นักเรยีนเชือ่ในสิง่ท่ีครสูอน แต่เป็นห้องเรยีนที่
พร้อมจะรบัฟัง แลกเปลีย่นความคิดเหน็กนัและกัน เรียนรู้ซึง่กนัและกัน
ทัง้ครแูละนกัเรียน เธอเชือ่ว่าวชิาสงัคมจะต้องไม่จบแค่ในห้องเรยีน
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ฝนกระหน�่าที่ชะอวด :
เรียนรู้ อยู่ร่วม ภัยพิบัติ

     ในรอบปี 2561 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและการศึกษา ที่ได้รับความสนใจ
และตั้งค�าถามจากสังคมมากท่ีสุดคงหนี
ไม่พ้นข่าวการช่วยเหลือนักเตะ 12 คน
พร้อมโค้ชของทีม “หมูป่าอะคาเดมี” ที่
พลดัหลงเข้าไปในถ�า้ขุนน�า้นางนอน ซึง่เป็น
เหตภัุยพิบติัฉกุเฉนิทีต้่องได้รบัการช่วยเหลอื
และประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้
การกู้ภัยเป็นไปได้อย่างเป็นระบบและสามารถ
จัดการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างราบรื่น

     เหตกุารณ์นีท้�าให้ผูเ้สพข่าวหลายท่าน
วติกกังวล กบักระแสทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา
ในแต่ละวัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังเหตุการณ์
ในครั้งนี้ คือค�าถามชุดใหญ่ที่ย้อนกลับมา
ถามทกุภาคส่วนเกีย่ววธิกีารรบัมอืในสภาวะ
ฉกุเฉนิเมือ่ประสบเหตภุยัพบิตัต่ิางๆ  ค�าถาม
ที่น่าสนใจคือ คนเป็นครูมีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหน?  
ก่อนจะตอบค�าถามทีท่ิง้ไว้ให้คดิ ดฉินัอยาก
เล่าประสบการณ์เพ่ือเทยีบเคยีงให้ท่านผู้อ่าน
ติดตามหาค�าตอบไปด้วยกัน

ฐาปณี  วงศ์ศวัสดิ์  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ส�ารวจตวัเอง : เพราะจุดเริม่ต้น
เกดิจาก “ตะกอนภายใน”
     ย้อนกลบัไปเมือ่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559
จนถงึช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ข่าวใหญ่ตามหน้า
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่ง
สือ่ออนไลน์ซ่ึงได้รบัความสนใจเช่นเดยีวกบั
เหตกุารณ์ภยัพบิตัขิองทมีหมปู่าอะคาเดมี่
ในขณะนัน้ คอื “เหตอุุทกภยัท่ีอ�าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็นอุทกภัย
ทีห่นักทีส่ดุในรอบ 42 ปีของอ�าเภอชะอวด
เหตกุารณ์นี ้มผีูป้ระสบภัยจ�านวนมาก และ
สร้างความเสยีหายทัง้ต่อชวิีตและทรัพย์สนิ
อย่างประเมินค่าไม่ได้  จากเหตกุารณ์นี ้ดิฉนั
เริม่ตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่า แล้วครตูวัเล็กๆ
อย่างดิฉันจะมีส่วนเยียวยาเหตุการณ์นี้ได้
อย่างไร  คงต้องขอเท้าความกลับไปตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของตัวครูเองก่อน

     ครอูย่างดิฉนัเกดิและเติบโตทีอ่�าเภอเมือง
ในจงัหวดันครศรธีรรมราช อยูใ่นบ้านเลก็ๆ
ตดิถนนเส้นหลกัของจงัหวดั ซึง่ทบัซ้อนกับ
แนวรัว้ก�าแพงเมอืงดัง้เดมิตัง้แต่สมยัโบราณ
พื้นที่บริเวณบ้านจึงเป็นที่สูง ตามรูปแบบ
แนวรัว้ก�าแพงเมอืง และคเูมอืงด้ังเดมิ ท�าให้
เมือ่เกดิเหตกุาณ์อทุกภัย ตลอดชวีติท่ีผ่านมา
จึงเป็นเพียงผู้เสพส่ือและผู้สนับสนุนเงิน
หรือสิ่งของบริจาคเท่าที่จะสามารถท�าได้

     จนย่างเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัย ยุคสมัย
เปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอล ดิฉันใช้สื่อ
ออนไลน์ คอยแชร์ข่าวสาร ให้การช่วยเหลอื
ผ่านการแชร์ ไลก์ และคลิก เพื่อเผยแพร่
ข ้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติร ่วมกับการใช้
หลักการณ์การรู้เท่าทันสื่อ น�าเสนอเฉพาะ
แหล่งข่าวทีน่่าเชือ่ถอื แต่ก็คงต้องยอมรบัว่า
ด้วยวัยรุ่นตอนปลาย อาจจะยังมีความผิด
พลาดอยู่บ้าง

ภาพถ่ายมุมสูงเหตุอุทกภัยบริเวณตลาดและสะพานเชื่อฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของอ�าเภอชะอวด 
ในเหตุการณ์น�้าท่วม อ�าเภอชะอวด เมื่อวันที่ 4-7 มกราคม 2560

ที่มา : http://www.cha-uat.com/ /รูปกิจกรรม/123-น�้าท่วมชะอวด-2560.html
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     จนกระท่ังช่วงอุทกภยัท่ีกรงุเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 ดฉินัเป็นเดก็ปี 4 มหาวิทยาลยั
ใจกลางกรงุเทพมหานครทีเ่ข้าถงึความสะดวก
สบาย และด้วยวลเีดด็ “เอาอยู”่ ของรฐับาล
ในขณะนั้น ท�าให้ดิฉันไม่รู้ตัวเท่าใดนักว่า
ก�าลังจะตกเป็นผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 
ก่อนทีท่างบ้านจะเรยีกตวักลบัต่างจงัหวดั
เพราะความกังวล

     ดฉินัก็รูส้กึไม่ค่อยพอใจเท่าใดนกัเพราะ
เพ่ือนสนทิหลายคนได้ใช้โอกาสนีเ้รยีนรู ้และ
เป็นกลุม่อาสาออกไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
โดยการต้ังศูนย์พักพิงส�าหรับผู ้ประสบ
อุทกภยั แต่ในทางกลบักนัด้วยหน้าทีข่องลกู
ดฉินัจ�าใจต้องกลบับ้านตามความต้องการ
ของทีบ้่าน  ถงึกระนัน้ดฉินักเ็ปลีย่นบทบาท
ตวัเองจากการเป็นผูใ้ห้การช่วยเหลอืด้วยการ
ลงแรง ไปเป็นก�าลงัหลกัในการประสานงาน
ผ่าน “Twitter และ Facebook” ชุมชน
ออนไลน์ขนาดใหญ่ทีถ่กูน�ามาใช้ประโยชน์
ในฐานะมนุษย์ออนไลน์ สิ่งที่ดิฉันท�าได้ 
คือ เป็นส่วนประสานงานระหว่างข้อมูล 

เช่น หากมคีวามต้องการก�าลงัคนหรือสิง่ของ
ดิฉันจะใช้การแชร์ข่าวสารพร้อมกับการ 
“Mention” ถึงผู้เกี่ยวข้อง  (ด้วยการ @ 
ในเครือข่าย Twitter หรือ “Tag” ใน
เครือข่าย Facebook) เพื่อให้การติดต่อ
สือ่สารเกดิขึน้ได้รวดเรว็ และส่งตรงถงึบคุคล
ทีเ่ก่ียวข้องมากทีส่ดุ  เมือ่สิน้สดุเหตกุารณ์
แม้จะภูมิใจที่ตนเองได้เป็นส่วนเล็กๆ ใน
การช่วยเหลอื แต่ดฉินักย็อมรบัว่า ยงัผดิหวงั
ในตวัเองทีไ่ด้เป็นส่วนเลก็น้อย ทัง้ทีส่ามารถ
ออกไปช่วยเหลือได้มากกว่านี้

     หลายปีผ่านไป จากนสิติปี 4 ในวนันัน้
ดฉินัเริม่ต้นชวีติข้าราชการด้วยการเป็นครู
โรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านฝั่งธนฯ ที่ยัง
คงใช้ชีวิตคนเมือง  แต่ความเปลี่ยนแปลง
ระลอกใหม่ก็ได้ผ่านเข้ามาเมื่อจังหวัด
นครศรีธรรมราชประสบอุทกภัยในช่วง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่เป็นข่าวไปทั่ว
ทุกหน้าหนังสือพิมพ์และโลกออนไลน์ 
ท�าให้ดิฉันตระหนักถึงความยากล�าบาก
และความกังวลใจอย่างสุดซึ้ง

ภาพเหตุการณ์อุทกภัย กรุงเทพมหานคร ปี 2554 บริเวณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต มีความพยายามใน
การกั้นไม่ให้น�้าเข้าท่วมบริเวณท่าอากาศยาน แต่ไม่สามารถ

ท�าได้ส�าเร็จส่งผลให้การด�าเนินการเที่ยวบินหยุดชะงัก
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ที่มา : http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/
maps-of-flood-risk-areas-in-bangkok-updated-20-october
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     ในครั้งนี้ดิฉันได้ตระหนักถึงความยาก
ล�าบากและความกังวลใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากความไกลบ้านเกิดท�าให้เป็นห่วง
คนทีอ่ยูท่างบ้าน ประกอบกบัความสบัสน
ในข้อมลูทีส่วนทางกนัอย่างสิน้เชงิ ระหว่าง
กระแสข่าวจากสื่อท่ีท�าให้สถานการณ์ดู
เข้าขั้นวิกฤติ กับข้อมูลที่ทางบ้านบอกเล่า
ผ่านการพูดคยุโทรศพัท์ว่าเหตกุารณ์แสนจะ
ปกต ิ ความกงัวลเพิม่ขึน้ไปอกีเมือ่สนามบนิ
ถูกสั่งปิด กระทั่งสนามบินเปิดใช้งานได้ 
ดิฉันจึงรีบเดินทางกลับทันที และพบว่า
น�้าไม่ได้ท่วมแบบที่เป็นข่าวเลย !!! 

     ถัดมาเพียงไม่กี่เดือน ฤดูกาลโยกย้าย
ของข้าราชการกม็าถงึ  ดฉินัได้รบัการเรยีก
บรรจุเพื่อย้ายกลับภูมิล�าเนา  เอาละสิ 
ครเูมอืงหลวงกลบับ้านหลงัจากไม่รูจั้กกนัมา
ตลอดช่วง 10 ปีเต็ม  จ�าได้ว่า วนัทีเ่ดินทาง
มายังโรงเรียนใหม่ในช่วงเดือนมกราคม 
2560 ฝนตกหนักมาก  ดิฉันต้องขุดเอา
ชุดความรู้เรื่อง “ทางน�้า” มาใช้  จาก

การประสบในฐานะผู ้ช่วยเหลือในโลก
ออนไลน์ช่วงอุทกภัย ปี 2554 ท�าให้รู้จัก
กับโมเดลน้องน�้า กับปลาวาฬตัวโตสีฟ้า
ในแอนเิมชัน รู้ สู ้Flood  ดฉินัใช้กระบวนการ
ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากครัง้นัน้มาประยกุต์ใช้เบือ้งต้น
ด้วยการศึกษาเส้นทางน�้า เพราะเส้นทาง
ระหว่างอ�าเภอเมืองกับอ�าเภอชะอวด
หลายเส้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เป็นที่เรียบร้อย แต่การรายงานตัวยังคง
ต้องด�าเนนิไปตามระเบยีบ  ความรูด้งักล่าว
ท�าให้ดฉินัเดนิทางมาถงึโรงเรยีนท่ามกลาง
สายฝนท่ีกระหน�า่ไม่ลมืหลืูมตา ซ่ึงเป็นช่วง
วกิฤติการณ์ระลอกทีส่องของอ�าเภอชะอวด 

     ดิฉันเริ่มงานกับที่ท�างานใหม่ในช่วง
วกิฤติการณ์ระลอกทีส่องของอ�าเภอชะอวด
ต้นปี 2560 แรกเริ่มการเดินทางยังพอ
เป็นไปได้ จึงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่าไรนัก 
ประกอบกับการปรับตัวกับที่ใหม่ ท�าให้
ผูม้าใหม่อย่างดฉินัไม่ได้รูส้กึร่วมสกัเท่าใดนกั
จนกระทั่งสายฝนกลับมาอีกครั้ง 

ภาพเหตกุารณ์อุทกภยั จ.นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2559
มีน�้าป่าไหลหลากเข้าท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต�่า

ทั้งในหลายอ�าเภอ และเขตเทศบาลเมือง  
ทีม่า : http://news.ch3thailand.com/local/31302
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ตั้งค�าถาม:
แก้ปัญหาด้วยปัญหา
     เปิดเทอมใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี
การศึกษา 2560 ครูใหม่อย่างดิฉันได้รับ
หน้าทีค่รผููส้อนในรายวิชาสงัคมศึกษา ซ่ึงเป็น
รายวชิาพืน้ฐาน ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5
พร้อมกับสายฝนท่ีกลบัมาเยอืนเราอกีครัง้
เพราะภาคใต้เป็นภมิูภาคทีม่ฝีนตกชกุทีม่า
จากอิทธิพลมรสุม และที่ตั้งตามละติจูด 
จนได้รบัการขนานนามว่า “ฝน 8 แดด 4”
สิง่ทีต่ามมาคอื “น�า้ท่วม” หรอื “อทุกภยั”
ทีห่มุนกลบัมาเจอกบัดฉินัอกีครัง้ เพยีงแต่
คราวนี้ ดิฉันในฐานะคนเมืองผู้มาใหม่ 
กลายสภาพเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบ เนือ่งจาก
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่สอนได้ 

     ผลของอทุกภยัคราวนี ้ส่งผลกระทบต่อ
ดิฉันโดยตรง เพราะทุกๆ เช้าวันท�างาน 
ดิฉันต้องคอยติดตามสถานการณ์น�้าเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเส้นทางใน
การไปท�างาน ตลอดจนต้องคอยติดตาม
ข่าวการประกาศปิดเรียน รวมถึงติดตาม
นักเรียนในความดูแลของตนคนใดบ้างที่
ประสบภัยพิบัติเพื่อหาแนวทางเยียวยา 

     ความเครยีดและกดดนัเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก
เป็นผู้ประสบภยัหน้าใหม่ จนดิฉนัได้พดูคุย
กบันกัเรยีนท่ีตวัเองได้สอนถงึความเครยีด
กับสภาวการณ์อุทกภัยซ่ึงไม่เคยประสบ  
สิ่งที่นักเรียนตอบท�าให้ดิฉันตกใจ เพราะ
นักเรยีนให้ค�าตอบกบัดฉินัอย่างง่ายดายว่า
“ไม่มีอะไรหรอกครู น�้าท่วมทุกปี ปีที่แล้ว

หนักกว่านี้อีก นี่ยังไม่ถึงช่วงตุลาฯ นะครู 
ปีทีแ่ล้ว ไม่เหลอือะไรเลย จมตัง้หลายเมตร”
ค�าตอบนี้ท�าให้ดิฉันตกใจเป็นอย่างมาก  
ดิฉันต้ังค�าถามกับตนเองทันทีว่า การที่
นักเรียนเคยชินกับอุทกภัยนั้นเป็นสิ่งที่
ถูกต้องแล้วหรือ? 

     ในตอนนั้น ค�าตอบของดิฉัน คือ ไม่ 
เพราะไม่ควรมใีครเคยชินกบัภยัพบิตั ิ ทุกคน
ควรตื่นตัวกับภัยพิบัติ  ค�าถามต่อมา คือ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของนักเรียนเป็น
อย่างไร เหตุใดนักเรียนไม่รู้สึกตกใจกับ
ภยัพบิตัดิงักล่าว? เพราะหากกล่าวจรงิๆ แล้ว
อทุกภัยไม่ใช่ภัยทีท่กุคนต้องประสบ  การที่
นกัเรยีนประสบภัยทกุปี กไ็ม่ได้หมายความว่า
เป็นเรื่องปกติส�าหรับคนอื่นในสังคม 

     ดิฉันเดินออกจากห้องเรียนเมื่อหมด
เวลาสอนแล้วกลบัมานัง่ทบทวนกบัตวัเอง
ดิฉันตั้งโจทย์ที่ตัวเองต้องแก้ไข  3 ข้อ คือ
     1. เราจะปล่อยให้นักเรียนของเราใช้
ชีวิตกับความเคยชินแบบนี้จริงๆ หรือ? 
     2. เราพอจะตดิอาวธุอะไรให้เขาสามารถ
รับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้ได้บ้าง? 
     3. อกีสองสามเดอืนข้างหน้ามนักจ็ะวน
กลบัเข้าสูว่ฏัจกัรช่วงทีม่อีทุกภัยหนกัอกีแล้ว
เราจะไม่ลงมือท�าอะไรเลยหรือ?

     และดิฉนักไ็ด้ค�าตอบกบัตัวเองว่า “ฉนัจะ
ไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้ ฉันจะติดอาวุธ
ให้นักเรียนมีชุดความรู้ติดตัวเพื่อน�าไปใช้
ในสถานการณ์จริง” 
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ค้นหาค�าตอบ:
เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับตัวชี้วัด
     เมือ่ตอบค�าถามข้างต้นได้แล้ว สิง่ต่อมา
ท่ีดฉินัต้องการท�า คอื ท�าให้การสอนสามารถ
ผสมผสานสอดคล้องกับวิถีชีวิตเพื่อให้
การเรยีนรูส่้งผลต่อแนวคิด และการด�าเนนิ
ชีวติจรงิของนกัเรียน  ดฉินัจงึเริม่ต้นค�าถาม
ต่อมาว่า มีตัวชี้วัดใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
ภยัพบิตั ิ  จุดนีอ้าจจะเป็นอกีหนีง่วธิกีารที่
คณุครสูามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบับทเรยีน
ของท่านได้ กล่าวคือ เปลี่ยนจากการน�า
ตัวชี้วัดตั้งเป็นโจทย์ ไปเป็นการลองใช้
สถานการณ์ และวถิชีวีติตัง้เป็นโจทย์ แล้วดงึ
ตวัชีว้ดัมาใช้ จะท�าให้สามารถใช้ทัง้ตวัช้ีวดั
แกนกลางฯ ผสมผสานกับวิถีชีวิตได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น

     ดิฉันกลับไปศึกษาตัวชี้วัดที่สามารถ
น�ามาใช้กับบทเรียนนี้ได้ เพราะการจัด
การเรยีนการสอน และกิจกรรมในชัน้เรยีน
ยังควรจะต้องตั้งอยู่บนตัวชี้วัดแกนกลางฯ
เพือ่ให้ผูเ้รยีนบรรลวุตัถปุระสงค์ตามช่วงชัน้
ทีค่วรรู ้และต้องรู ้ อย่างไรก็ด ีในขณะนัน้
ยงัไม่ได้มีการปรบัหลกัสตูรสาระภมูศิาสตร์
ประเทศไทยยังคงใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดิฉันจึงเริ่มส�ารวจหลักสูตร และตัวชี้วัดที่
เกีย่วข้อง เพือ่สร้างหน่วยการเรยีนรูส้�าหรบั
ถอดบทเรียนจากอุทกภัย อ�าเภอชะอวด 
ปี พ.ศ. 2560 ขึ้น

     ประกอบกับก่อนหน้าน้ัน ดิฉนัมโีอกาส
เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพือ่จดัท�า
มโนทัศน์ส�าคัญของกลุ่มส�าระการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช 2551 ภายใต้นโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ท�าให้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัเพือ่นคร ู นกัวชิาการ
และศกึษานเิทศก์ เพือ่จดัท�าตวัอย่างกจิกรรม
เพิม่เวลารู้ทีก่�าหนดให้มกีารเรียนทีส่ะท้อน
ตามตัวชี้วัดต้องรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ดฉินัได้น�าความรูจ้ากกระบวนการดงักล่าว
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาแผนการจัด
การเรยีนการสอนหน่วยนีข้ึ้น โดยใช้ชือ่ว่า
“กิจกรรมถอดบทเรียนอุทกภัย อ�าเภอ
ชะอวด 2560” ที่ตอบสนองตัวชี้วัดที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องภัยพิบตัิ
มากถงึ 10 ตัวชีว้ดั1  ท�าให้บทเรียนในคาบเรียน
หลกัสตูรแกนกลาง และกจิกรรมลดเวลาเรยีน
เพิ่มเวลารู้สามารถด�าเนินไปพร้อมกันได้

1  ส 2.1 ม.4-6/3  ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ และสังคมโลก
   ส 5.1 ม.4-6/1  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
   ส 5.1 ม.4-6/2  วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ ภูมิศาสตร์   ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาทาง กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน ประเทศไทย
       และภูมิภาคต่างๆ ของโลก
   ส 5.1 ม.4-6/3  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีป ต่างๆ
   ส 5.1 ม.4-6/4  ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท�าของ มนุษย์และหรือธรรมชาติ  
   ส 5.2 ม.4-6/1  วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
   ส 5.2 ม.4-6/2  ระบมุาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมอืทัง้ในประเทศ และนอกประเทศ
       เกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ส 5.2 ม.4-6/3  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ต่างๆ ของโลก
   ส 5.2 ม.4-6/4  อธบิายการใช้ประโยชน์จาก สิง่แวดล้อมในการสร้างสรรค์ วฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ทัง้ในประเทศไทยและโลก 
   ส 5.2 ม.4-6/5  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด�าเนินชีวิตตามแนวทางการ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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     ในประเด็นเรือ่ง กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ดิฉันขอแสดงทัศนคติที่อาจจะ
พอมปีระโยชน์แด่คุณครูทีก่�าลงัอ่านหนงัสอื
เล่มนี้สักเล็กน้อย

     ส�าหรับดิฉัน กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู ้คอื การเรยีนรูผ่้านกระบวนการ
จัดกิจกรรมซ่ึงอาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือ
นอกห้องเรยีนก็ได้ โดยการเรยีนรูน้ัน้เกดิจาก
การลงมือปฏิบัติจริง หรือการท�ากิจกรรม
ต่างๆ และมีหลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แต่สิ่งที่ดิฉันเชื่อ
ว่าหลายท่านก�าลังปัญหาอยู่ตอนน้ี คือ 
ท่านได้รับ “คาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
เพิ่มขึ้นมา จนหลายท่านต้องตั้งค�าถาม
เช่นเดียวกันว่า ท�าไมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูจ้งึกลายเป็นการเพิม่เวลาเรยีนไปได้? 

     ดิฉันคิดว่า ปรากฏการณ์ “คาบลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” อาจจะเกิดจาก
ความตั้งใจสนองนโยบายส่วนกลางของ
สถานศึกษา โดยไม่ได้มกีารท�าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้หรือได้ศึกษาตัวอย่าง ส่งผล
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งเลือกใช้
วิธีการเพิ่มคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้
ชัดเจนเพื่อให้สนองนโยบายและสามารถ
น�าไปประเมินสถานศึกษาได้ชัดเจน  แต่
โดยเน้ือแท้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้เป็นความปรารถนาดีของกระทรวง

ศึกษาธกิารทีจ่ะท�าให้คณุครทูกุท่านลดภาระ
การสอน และมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง โดยมคีรผููส้อนท�าหน้าทีอ่�านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้  ดิฉันจึงอยาก
ให้ท่านผู้อ่านที่ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ 
ซึ่งเชื่อว่าจ�านวนไม่น้อยน่าจะเป็นคุณครู 
หรอืเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบการศกึษา
ลองสร้างแผนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบ
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ที่ไม่ได้ถูกจ�ากัด
กรอบเฉพาะในห้องเรียน ในรายวิชา หรือ
เฉพาะในหนังสือ แต่อยากให้ทุกท่านมอง
ด้วยกรอบทีก่ว้างกว่านัน้ โดยน�าเอา “ชวีติ”
เข้ามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่จัดขึ้นนั้นสามารถน�าไปใช้กับ
ชีวิตประจ�าวันได้ ไม่ใช่เรียนรู้แล้วจบไป 
นี่คือสิ่งที่ดิฉันตั้งใจไว้ 

     ด้วยเหตท้ัุงหมดทีก่ล่าวมา จงึเป็นท่ีมา
ของการพูดคุยร่วมกับผู้เรียนว่า เรามี
องค์ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับอุทกภัยมากน้อย
แค่ไหน  ค�าตอบโดยภาพรวมคอื นกัเรยีน
รู ้เรื่องผลกระทบของอุทกภัย ซ่ึงไม่ใช่
องค์ความรู้ทีน่กัเรียนจะมไีว้ติดตัวเพ่ืออยูใ่น
พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาอทุกภยัประจ�าทกุปีอย่างอ�าเภอ
ชะอวด  บทบาทของครูในฐานะผูส้นบัสนนุ
ให้เกิดการเรียนรู้จึงเริ่มต้นขึ้นโดยชักชวน
นกัเรียนให้ร่วมกนัสร้างชิน้งานเพ่ือตอบโจทย์
ของปัญหาอุทกภัยของอ�าเภอชะอวด  
ปฏบิติัการจึงเร่ิมขึน้ในห้องเรียนแต่ละห้อง
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ทุกค�าถามไม่ได้มีตัวเลือกแค่ ก. ข. ค. ง. :
เพราะผู้เรียนมีความหลากหลาย
     เมื่อเริ่มกิจกรรม ดิฉันมีนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ม.5 จ�านวน 6 ห้องเรียน ซึง่ทาง
โรงเรียน จัดแยกนักเรียนแต่ละห้องเรียนตามแผนการเรียน และระดับความสามารถทาง
วิชาการ ท�าให้ดิฉันต้องใช้วิธีการประเมินผู้เรียนแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละห้องเรียน 

     ประเด็นการแยกผู้เรียนตามความสามารถทางวิชาการนี้ ดิฉันมองว่าเป็นอีกเรื่องที่
คุณครูผู้สอนควรท�าความเข้าใจ  ดิฉันมองผู้เรียนที่แตกต่างกันว่าแต่ละห้องสามารถเรียนรู้
ผ่านกระบวนการท่ีแตกต่างกนั แต่สามารถบรรลเุป้าหมายเดียวกนัได้  ในทางกลับกนัดฉินั
มีความคิดเห็นว่าการแยกผู้เรียนตามความสามารถทางวิชาการท�าให้บรรยากาศชั้นเรียน 
(Mood and Tone) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความเสมือนโลกจริงที่ในสังคมมีคน
หลากหลาย และท�าให้ห้องเรียนที่ถูกผลักให้กลายเป็นห้องสุดท้ายมีบรรยากาศไม่ดีต่อ
ทัง้ผูเ้รยีนและผู้สอน กล่าวคอื ผูเ้รยีนมีความเบ่ือหน่ายเพราะถกูผลักให้เป็นเดก็รัง้ท้าย ผูส้อน
ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะมองว่าผู้เรียนไม่พร้อมส�าหรับการเรียนรู้ ส่งผลต่อความมุ่งมั่น
และคาดหวังของครูผู้สอนไม่น้อย 

     ค�าถามจากครูหลายท่าน หลังจากได้ยินเรื่องราวที่ดิฉันวางแผน คือ เด็กห้องหลังจะ
ท�าได้หรือ? แต่สิ่งที่ท�าให้ดิฉันไม่ถอดใจกับเด็กห้องเรียนที่ถูกมองว่ามีความสามารถทาง
วิชาการไม่มากเกิดขึ้นเพราะดิฉันก็เคยถูกมองว่าเป็นเด็กที่ไม่เก่งวิชาการเพียงเพราะเลือก
เรียนแผนศิลป์ ซึ่งทัศนคติของคนในช่วงนั้น (และอาจจะยังมีกระทั่งปัจจุบัน) คือ เด็กที่เก่ง
หรือมีความสามารถทางวิชาการสูงๆ จะต้องเรียนวิทย์-คณิต ในขณะที่เด็กที่เรียนไม่เก่ง
หรือความสามารถทางวิชาการไม่มากจะเลือกเรียนแผนการเรียนอื่น  แต่ส�าหรับดิฉันใน
วัยเด็ก ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.7-3.8 กลับเลือกเรียนแผนศิลป์ ด้วยความสนับสนุนจากครอบครัว
ที่เข้าใจความต้องการและไม่ปิดกั้น ดิฉันจึงพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเด็กแผนศิลป์ก็มี
คุณค่า และแน่นอนว่า ดิฉันท�าส�าเร็จ  ดิฉันจึงอยากส่งต่อพลังให้กับลูกศิษย์ของตนเอง 
และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อว่าพวกเขาสามารถท�าใน
สิ่งที่ตนเองตั้งใจได้ นี่จึงเป็นที่มาของชิ้นงานและความร่วมมือของระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในครั้งนี้ 
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     5/1 วิชาการดี วิชาการเด่น เน้นวิชาการ นักเรียนห้อง ม. 5/1 มีจ�านวน 16 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มนักเรียนที่ถูกจัดว่าความสามารถด้านวิชาการดีที่สุดในระดับชั้น (ห้อง King)  ผลจาก
การพูดคุยหากิจกรรมที่ลงตัวกับนักเรียน คือ นักเรียนต้องการท�ารายงาน แต่ดิฉันท้าทาย
ขีดจ�ากัดของนักเรียนด้วยการชักชวนให้นักเรียนลองท�าบทความเพื่อรวมเล่ม ซึ่งนักเรียน
สนใจและเห็นว่าน่าสนุกกว่าการท�ารายงานรูปแบบปกติจึงตกลง  จากนั้นนักเรียนจึงจับ
คู่กันแล้วช่วยกันเขียนบทความ บทความละ 2 คน นับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการลดภาระงาน
ที่นักเรียนดูจะชอบใจ

     ล�าดับต่อมา ในคาบเรียนแรกนี้ของ ม. 5/1 ยังมีการตกลงและพูดคุยถึงเรื่องหัวข้อ
ในบทความรวมเล่ม ซึ่งนักเรียนเป็นผู้คัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจด้วยตนเอง ครูท�าหน้าที่
เพยีงจดหวัข้อทีน่กัเรียนสนใจไว้เบือ้งต้น ก่อนจะระดมความคดิเพือ่คดัเลอืกหวัข้อทีต่กผลึก 

     เมือ่ได้หวัข้อและแจกจ่ายหวัข้อท่ีแต่ละคูส่นใจ นักเรียนตัดสนิใจการต้ังกรรมการในห้อง
เพื่อช่วยกันรวบรวม และตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนน�าส่งครู โดยก�าหนดส่งความคืบหน้า
บทความทุกๆ วันจันทร์เพื่อให้ครูเสนอแนะกลับได้ภายวันจันทร์ หรือเช้าวันอังคาร และ
ส่งความคืบหน้าอีกครั้งในวันพฤหัสบดี เพื่อรับข้อเสนอแนะจากครูอีกครั้งในวันศุกร์ ตลอด
ระยะเวลา 1 เดือน  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถติดต่อสอบถามครูได้หลายช่องทาง 
ทั้ง E-mail, Line, Page messenger และนอกห้องเรียน ท�าให้ผู้เรียนและผู้สอนใกล้ชิด
กันได้มากขึ้น 

     หัวข้อส่วนใหญ่ของนักเรียนห้อง ม. 5/1 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของอ�าเภอชะอวด ที่เป็น
วิชาการ เช่น สภาพภูมิประเทศ เส้นทางน�้า
ส�าคัญ ระบบการบริหารจัดการน�้า สถิติท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งนักเรียนต้องค้นคว้า และ
ขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการหลายแหล่ง 
เช่น การไฟฟ้า กรมชลประทาน อ่างเก็บน�้า
ทีว่่าการอ�าเภอ หรอืผูใ้หญ่บ้าน เป็นต้น  นบัว่าเป็นอกีบททดสอบทีน่กัเรยีนได้พบความท้าทาย
เพราะส�าหรบัเดก็วยันี ้ สถานทีท่ีก่ล่าวมา หรอืบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูทีต้่องการ ต้องใช้
ทั้งความกล้า และความตั้งใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ และนักเรียนก็ท�าได้ส�าเร็จ 
สามารถท�าบทความเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานมาได้ครบตามหัวข้อที่ตั้งใจไว้

ภาพการพูดคยุในชัน้เรียน คาบแรกของข้อง ม.5/1 
นกัเรียนน�าเสนอความคดิเรือ่งหวัข้อโดยครเูป็นผูช่้วยเหลอื

จดบันทกึหวัข้อดงักล่าว เพ่ือน�ามาคดัเลอืกและ
แบ่งให้นกัเรียนตามความสนใจ
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     5/2 วิชาการดี บนัเทงิเด่น ห้อง ม. 5/2 มนีกัเรยีน 43 คน เป็นห้องเรยีนทีมี่ความสามารถ
ด้านวชิาการอกีห้อง แต่มี 5/2 มลีกัษณะเฉพาะตวัด้านความบนัเทงิ ไม่เคร่งเครยีดเท่าห้อง 1 

     ครูยังคงเริ่มต้นด้วยการตั้งค�าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัย และถามองค์ความรู้ที่มี
เกี่ยวกับอุทกภัย ซึ่งค�าตอบที่ได้รับยังคงเป็นเรื่องผลกระทบ ท�าให้ต้องพูดคุยเรื่องชิ้นงาน
ที่จะสะท้อนความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการอุทกภัยเพื่อความเข้าใจและการอยู่ร่วมกัน
ในพื้นที่ ประกอบกับตัวนักเรียนในชั้นเรียนมีความสนใจด้านศิลปะหลายคน ท�าให้สิ่งที่
นักเรียนน�าเสนอคือ การท�าแผนที่ และจากบทเรียนที่ดิฉันได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ช่วงอุทกภัยปี 54 ท�าให้เล็งเห็นความส�าคัญของแผนที่เส้นทางน�้า ที่จะท�าให้เข้าใจ และ
สามารถบริหารจัดการน�้าได้เป็นระบบ จึงชักชวนนักเรียนให้ร่วมกันท�า “แผนที่แสดง
เส้นทางน�้าของอ�าเภอชะอวด” ซึ่งแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้มีแนวคิดเรื่องการท�าแผนที่มาก่อน 
ทั้งยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องการท�าแผนที่อ�าเภอ แต่เมื่อนักเรียนเสนอมา ในฐานะครูผู้สอน
จะต้องเตรยีมพร้อมจะเรียนรูไ้ปพร้อมกบันกัเรยีน เพราะครไูม่ใช่ Google เคล่ือนที ่จงึต้อง
หมั่นเติมความรู้ให้เท่าทันกับเด็ก และเป็นมิตรในการเรียนรู้ พร้อมร่วมประคับประคอง 
ให้การช่วยเหลือให้การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์

     เมือ่ชิน้งานตรงตามความสนใจผูเ้รียนแล้ว นกัเรยีนในชัน้เรยีนจงึระดมความคดิ โดยอาศยั
ความรูเ้รือ่งองค์ประกอบของแผนท่ี และความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกบัมาตราส่วนแผนท่ี และพิกดั
ทางภมูศิาสตร์ท่ีได้เรียนไปแล้วมาใช้ประโยชน์ และสรปุร่วมกนัว่าในแผนทีแ่สดงเส้นทางน�า้
ของอ�าเภอชะอวดจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเรื่ององค์ประกอบของแผนที่ แหล่งข้อมูล 

ภาพนักเรียนช่วยกันร่าง และจัดท�าแผนที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิศาสตร์ เส้นทางน�้า 
ปริมาณน�้าฝน และปริมาณน�้าท่วม ช่วงที่เกิด
อุทกภัย ในอ�าเภอชะอวดเมื่อปี พ.ศ. 2560

ภาพแผนทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ภมูศิาสตร์ เส้นทางน�า้ 
ปริมาณน�้าฝน และปริมาณน�้าท่วม ช่วงที่เกิดอุทกภัย
ในอ�าเภอชะอวดเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ข้อมูลจาก
ส่วนราชการ ผสมผสานกับการลงพื้นที่จริง ท�าให้ได้

แผนที่ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
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ข้อมูลน�้า ข้อมูลแม่น�้าและแหล่งกักเก็บน�้า รวมถึงยังมีการเปิดประเด็นกระบวนการและ
วิธีการท�างานร่วมกันที่ข้อสรุปว่าจะลงส�ารวจพื้นที่จริง แยกตามโซนของภูมิล�าเนาตัวเอง
ทีก่ระจดักระจายแทบทัว่ทุกต�าบล โดยนกัเรยีนแบ่งหน้าทีก่นัหาข้อมลูในละแวกบ้านนกัเรียน
เพราะคงไม่มีใครรู้จักบ้านตัวเองได้มากกว่าเจ้าบ้าน  ในส่วนนี้ครูท�าหน้าที่ คอยแนะน�า
ประเดน็ทีอ่าจจะเป็นปัญหา เพือ่กระตุน้การคดิ และเป็นผูส้งัเกตการณ์ รวมทัง้ให้การช่วยเหลอื
และสนับสนุนการเรียนรู้

     หลังจากที่นักเรียนแยกย้ายกันไปส�ารวจพื้นที่ และหาข้อมูล เราได้ข้อค้นพบที่น่าตกใจ
อย่างมาก คือ หน่วยงานต่างๆ ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ของอ�าเภอมาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว ท�าให้ทั้งครูและนักเรียนเหมือนเริ่มท�างานด้วยการนับจากศูนย์ไปด้วยกัน 
โดยนักเรียนร่วมกันออกแบบ และจัดหาแผนที่ต้นแบบเพื่อขยายมาตราส่วนให้ใกล้เคียง
ทีส่ดุ และยงัแบ่งปันข้อมลูร่วมกบัห้อง ม. 5/1 ในเรือ่งเส้นทางน�า้ จนสามารถจดัท�าแผนท่ี
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิศาสตร์ เส้นทางน�้า ปริมาณน�้าฝน และปริมาณน�้าท่วม 
ช่วงที่เกิดอุทกภัย ในอ�าเภอชะอวดเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้จนส�าเร็จ

     5/3 วทิย์ฯ บันเทงิ  ห้อง ม. 5/3 นกัเรยีนจ�านวน 38 คน เป็นห้องทีค่รหูลายท่านบอกว่า
ควรจะเรยีนแผนศิลป์ เพราะเมือ่เทยีบกบัสองห้องท่ีผ่านมา ระดับความสามารถทางวชิาการ
ค่อนข้างด้อยกว่า แม้จะเป็นห้องประจ�าชั้นของดิฉัน แต่ด้วยความแตกต่างของผู้เรียน
ภายในชั้นเรียนที่มีทั้งกลุ่มที่ตั้งใจเรียนไม่เน้นกิจกรรม และกลุ่มที่ตั้งใจท�ากิจกรรมมุ่งมั่น
และสนัทนาการ ท�าให้ดฉินัไม่สามารถคาดเดาได้ว่านกัเรยีนประจ�าชัน้ จะท�าโครงการอะไร
เพื่อตอบโจทย์อุทกภัย  แต่หลังจากพูดคุยแล้ว ข้อสรุปของห้องนี้คือ นักเรียนอยากลอง
ร่วมกันท�าบทความสั้นๆ เพื่อสรุปเหตุการณ์เป็นเส้นเวลา หรือไทม์ไลน์ ตั้งแต่ต้นจนจบ 
เพราะต้องยอมรับว่านักเรียนห้องนี้มีความสามารถเรื่องการเข้าถึงสื่อมากกว่าห้องอื่น 
เนื่องจากมีทั้งกลุ่มที่ติดเกมส์และกลุ่มที่เกาะติดเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social 
media) ประกอบกับนักเรียนในห้องขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท�าให้การรวมกลุ่ม
ท�างานอย่างสองห้องที่ผ่านมาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก  ทั้งห้องจึงลงมติว่า จะแยกกันไป
ติดตามเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลา แล้วจึงน�ามาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเข้าด้วยกัน เพื่อน�าไป
ประกอบร่วมกับบทความของห้อง ม. 5/1 ซึ่งจะท�าให้ทีมบทความเข้าใจเหตุการณ์ได้ดี
มากขึ้น แต่ปัญหาคือ เมื่อนักเรียนแยกกันไปศึกษาข้อมูล กลับพบว่ามีข้อมูลที่เป็นส่วน
เกี่ยวเนื่องกัน สุดท้ายแล้ว กว่าไทม์ไลน์ อุทกภัยจะส�าเร็จได้ ก็เคล้าไปด้วยรอยยิ้มและ
น�้าตา ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศความเป็นมิตรในห้องเรียนจะกระเตื้องขึ้นไม่มากก็น้อย
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     5/4 , 5/5  แผนศิลป์  นักเรียนห้อง ม. 5/4 และ 5/5 มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
นกัเรียนห้อง ม. 5/4 จ�านวน 20 คน และนกัเรยีนห้อง ม. 5/5 จ�านวน 24 คน ทัง้สองห้อง
ที่มีความสนิทเนื่องจากเป็นแผนศิลป์ด้วยกันและมักจะท�ากิจกรรมร่วมกันอยู่แล้ว ทั้งด้าน
ความกระตือรือร้นมีอยู่มากท�าให้เมื่อทราบว่าเพื่อนร่วมสายชั้นท�าโครงการแตกต่างกัน
ออกไปแล้ว จึงอาสาไปปรึกษากันมาล่วงหน้า และมาน�าเสนอต่อครูว่ามีความตั้งใจจะเป็น
หน่วยลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อหาโปรเจคช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพพื้นที่ แต่ด้วยผลกระทบที่
เป็นวงกว้างท�าให้พื้นที่ประสบอุทกภัยมีไม่น้อย กว่าจะเลือกโปรเจคที่เหมาะสมได้ ก็ต้อง
ตัดโครงการทิ้งหลายโครงการ และผลสรุปคือนักเรียนก็เลือกท�าโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมา
แก้ปัญหา 

     นักเรียนสองห้อง ช่วยกันสร้างสองโครงการ เพื่อแก้ปัญหาสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งคือ 
เรื่องทัศนียภาพ  นักเรียนใช้ต้นโกศลปรับทัศนียภาพ เนื่องจากเป็นพืชที่คนในชุมชนมี
ความต้องการปลกูเพือ่ปรบัทศันยีภาพของชมุชนตนเอง
และได้ผ่านความเหน็ชอบของผูใ้หญ่บ้าน และลูกบ้านแล้ว
การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในชุมชนจึงเป็นไปอย่างอบอุ่น
มผีูใ้หญ่ในชมุชนหลายท่านมาช่วยเด็กๆ ปรบัทัศนยีภาพ
 
     อีกส่วน รวมตัวกันไปแก้ปัญหาวัชพืชในแหล่งน�้า
ด้วยการแปลงวัชพืชอย่างผักตบชวาที่มีจ�านวนมาก

ภาพก้าวผ่านความขดัแย้งของกลุ่มนกัเรยีนหญิงท่ีปกตแิยกตวัจากกัน หนัหน้าเข้าคยุและปรึกษาเพ่ือด�าเนนิงานได้ส�าเร็จ

ภาพนักเรียนช่วยกันเก็บผักตบชวาในคลองที่มี
จ�านวนมาก ไปแปรรูปเป็นน�้าหมักลดกลิ่น

แหล่งน�้าเน่าเสีย
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เกินไปจนขวางเส้นทางน�้าให้เป็นน�้าหมักเพื่อช่วยลด
กลิ่นของแหล่งน�้าเน่าเสีย โดยน�าเอา ผักตบชวา 
เศษผัก และผลไม้จากโรงอาหารในโรงเรียนมาท�า
น�า้หมักเพือ่ลดขยะ และลดจ�านวนวชัพชืร่วมกบัผูน้�า
ชมุชนและคนในชุมชนใกล้โรงเรยีน  หากไม่นบักจิกรรม
อื่นๆ เช่น กีฬา หรืองานบุญแล้ว กิจกรรมนี้นับเป็น
กจิกรรมแรกทีน่กัเรยีนได้เข้าไปท�าความรูจ้กักบัคน
ในชุมชนอย่างใกล้ชิด เรียนรู้และศึกษาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจวถิชีวีติของชมุชน ท�าให้ตระหนกัถงึปัญหา
ของชุมชนรอบโรงเรียน 

     5/6 ห้องสุดท้ายฝีมือร้ายที่สุด ห้องสุดท้ายของสายชั้น มีนักเรียน 26 คน ในสายตา
ครหูลายท่านมองว่าเป็นกลุ่มนกัเรยีนทีก่่อปัญหาไม่น้อย ซึง่ตัง้แต่ดิฉันมารบัต�าแหน่งใหม่ๆ
กไ็ด้รบัค�าเตอืนว่า “อย่าคาดหวงัอะไรจากห้องน้ี”  แต่จากการท�าความรู้จักมาในคาบก่อนๆ
ท�าให้ดิฉันเห็นมุมมองที่แตกต่างบางอย่าง กล่าวคือ จุดเด่นแรก ในห้องเรียนมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเพื่อพยุงให้เพื่อนทุกคนเรียนจบด้วยกัน และประการที่สองคือ 
ห้องนี้มีความเป็นมิตร เข้ากับผู้คนได้ง่าย ทั้งยังสนิทสนมกับคนในชุมชนไม่น้อย

     ด้วยจุดเด่นข้างต้น ท�าให้ข้อสรุปหลังการพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนตรงกัน
ที่นักเรียนสนใจจะลงพื้นที่ในฐานะเหยี่ยวข่าวตัวน้อย เพื่อพูดคุยกับบุคคลหลายอาชีพ 
หลายวัย สร้างความหลากหลายของข้อมูล ประกอบกับนักเรียนสองคนในห้องนี้ท�าหน้าที่
เป็นจิตอาสาของสมาคมกู้ภัย อ�าเภอชะอวด ซึ่งได้ท�าหน้าที่จริงในเวลาที่เกิดอุทกภัย ส่งผล
ให้บทสัมภาษณ์มีความอบอุ่นของผู้ใหญ่ที่พยายามถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยความหวัง
ว่าเด็กๆ จะเข้ามาเป็นความหวงัใหม่ให้กบัชมุชน  ทัง้ยังเข้มข้น น่าสนใจพร้อม กบัให้แนวคิด
กับเด็กๆ ที่ลงพื้นที่ให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และเตรียมพร้อมตนเองส�าหรับรับมือกับอนาคต
ได้ด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่สามารถประยุกต์ใช้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืน

ภาพนักเรียนร่วมกับคนในชุมชนปรับทัศนียภาพ
โดยใช้โกศลตามความต้องการของชุมชน  
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เพราะครูไม่ใช่ผู้วิเศษ :  
ผูช้วนคดิ หรอื ผูบ้งการความคดิ
     หลงัจากได้บทสรปุของแต่ละห้อง และ
เนือ้งานทีส่�าเร็จของนกัเรยีนแล้ว งานระดับ
สายชัน้ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรียน
ชะอวดวทิยาคาร ในชือ่ ถอดบทเรยีนอทุกภยั
ชะอวด 2560 จึงเกิดขึ้น โดยการน�าเอา
ข้อมูลของแต่ละห้องเรียนที่ไปศึกษามา
ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว รวบรวมและจัดท�า
เป็นรูปเล่มอย่างง่ายที่นักเรียนจะสามารถ
ท�าผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ และจัดท�าเป็น
รูปเล่มออกมาเท่าที่เครื่องพิมพ์ของห้อง
พักครูจะอ�านวย 

     ตลอดระยะเวลา 1 เดอืน งานของแต่ละ
ห้องถกูแก้ไขครัง้แล้วครัง้เล่า นอกจากปัญหา
ภายในห้อง ยงัต้องเจอค�าถามทีไ่ม่มคี�าตอบ
ตายตวัจากครหูลายค�าถาม เพราะกจิกรรม
ครั้งนี้ ครูไม่ใด้เป็นผู้สอนอีกต่อไป แต่ครู
ก�าลงัท�าหน้าเป็นผูช้วนคิด ตัง้ประเด็นค�าถาม
และส่งมอบโจทย์ให้นักเรียนลองออกไป
ค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง เพือ่ให้นกัเรยีน
ได้มีโอกาสคดิ แสดงความเป็นตวัตน มพีืน้ที่
ในการน�าเสนอความคิดนั้น และเรียนรู้
เพือ่อยูร่่วมกับภัยพิบตัใินพืน้ทีเ่พือ่อนาคต
ของตนเองและชุมชน แต่ต้องตัง้อยูบ่นฐาน
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท่ีจะ
ส่งให้ผูเ้รยีนยงัสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ที่ต้องการได้ 

     ความรู้ที่นักเรียนน�าเสนอนั้นอาจจะ
ไม่สมบูรณ์แบบ 100%  ยังคงมีบางส่วนที่
ต้องเพิม่เตมิ ซึง่ครยูงัสามารถเป็นผูแ้นะน�า 
ให้แนวคิดเพ่ือให้นักเรียนไปต่อยอดได้ 
แต่บางส่วนที่มากจนเกินไป ก็จ�าเป็นที่ครู
จะต้องท�าหน้าทีเ่สนอแนะให้นักเรยีนลดทอน
พร้อมให้เหตุผลประกอบ  น่ีเป็นหมดุหมาย
ส�าคัญของจุดจบแห่งยุคสมัย “เช่ือครู
แล้วจะดี” และการก้าวเข้าสู่ยุค “เรียนรู้
ด้วยตนเองโดยครทู�าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุ
อย่างใกล้ชิด”

ปลูกเมล็ดพันธ์ “รุ่นใหม่”
ให้สังคม
     ผลของกิจกรรมนี้ เราไม่ได้นิตยสารที่
มีรูปเล่มสวยงาม แต่สิ่งที่เราได้คือ หนังสือ
เล่มเล็ก “ถอดบทเรียนอุทกภัย อ�าเภอ
ชะอวด 2560” ซึง่เป็นงานรวมเล่มบทความ
และองค์ความรู้ รวมถึงบทสัมภาษณ์ที่
นักเรียนร่วมกันศึกษา ค้นคว้า สามารถน�า
มาใช้เป็นแหล่งข้อมลูเบือ้งต้นในการศกึษา
เพือ่เป็นฐานข้อมลูส�าหรบัการศึกษาเพิม่เตมิ
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนา การต่อยอด และ
การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนได้
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ยังมี “แผนที่แสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่าง ภมูศิาสตร์ เส้นทางน�า้
และปริมาณน�้าท่วม ช่วงที่เกิดอุทกภัย
ในอ�าเภอชะอวด 2560” ทีน่�าเสนอข้อมลู
และองค์ความรู้เรือ่งอทุกภยั โดยใช้ความรู้
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เรื่องภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และความรู้
ความเข้าใจเร่ืองเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศประกอบการท�างาน 

     จากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน ท�าให้ “เรา” ได้บทเรียนใหม่
ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งต่อความรู้นั้นภายใน
โรงเรียนผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่าน Facebook
และ Line รวมถึงมีการน�าออกแจกจ่าย
บางส่วนให้คนในชุมชน 

     นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถน�า
ประสบการณ์ตรงทีเ่กดิข้ึนกับตนเอง ครอบครวั
สมาชกิในชมุชน รวมทัง้ข้อมลูทีไ่ด้จากลงพืน้ที่
สมัภาษณ์ มารวบรวม ก่อนท�าการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์จนสามารถเข้าใจความรุนแรง
ของอุทกภยัในมมุมองทีก่ว้างมากข้ึน และ
ใช้องค์ความรูท้ีไ่ด้ในครัง้นีม้าเตรยีมพร้อม
ให้ตนเอง คนในครอบครัวและชุมชน
สามารถรบัมอือทัุยภัยอย่างมคีวามรูอ้นัเกดิ
จากการร่วมกันส�ารวจพื้นที่ และวางแผน
การปฏิบัติการเพื่อรับมือหากเกิดอุทกภัย
ในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุด และสามารถอยู่ร่วมกับภัยพิบัติใน
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

     การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
อุทกภัย ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ผ่านกระบวนการกิจกรรม นอกจากจะให้
ความรู้แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ
การสือ่สาร การใช้เทคโนโลย ีการคิดวเิคราะห์
การแก้ปัญหา พฒันาทกัษะชีวติจากการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิภายใต้สภาพปัญหาจรงิ และท�าให้
เกดิการแลกเปลีย่นความคดิเห็นอย่างอิสระ
และหลากหลาย  น�าไปสูก่ารออกแบบผลงาน
ทีส่ามารถเข้าใจได้ง่าย  ทัง้ยังท�าให้ผู้เรยีน
ได้สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน 
เป็นการกระตุ้นเตือนให้ทกุคนได้ตระหนกั
ถงึภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้มกีารส�ารวจ
วางแผน และเตรยีมพร้อมรบัมอืสถานการณ์
อุทกภัยในอนาคต  

     ในฐานะบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของตนเอง พลเมืองดีควรเริ่มจาก
การตระหนักในคุณค่า และความสามารถ
ของตนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ทัง้ทีเ่ริม่จากภายในตนเองให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ก่อนจะขยายไปสู่การสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน และสร้าง
แรงกระเพื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม
ในวงกว้างต่อไป
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เหลียวหลัง แลหน้า :
เพราะประวัติศาสตร์และ
ประสบการณ์สอนให้เกิด
การเรียนรู้
     หลงัจากทกุอย่างผ่านไปหนึง่ปี ภยัพบิติั
รปูแบบใหม่ถกูโยนเข้ามาแทนที ่วกิฤติของ
ปีพ.ศ. 2561 ท่ีอยูใ่นความสนใจ ชิงทกุพืน้ท่ี
สื่อ คือ ข่าวทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี  
ในวนันีเ้ราตอบค�าถามได้หรอืยงัว่า ครอูย่าง
เราก�าลงัท�าอะไรกบัเร่ืองนีอ้ยู ่? เดก็ๆ ของ
เราได้เรยีนรูอ้ะไรบ้าง ? ทีผ่่านมา เราผ่าน
เหตุการณ์อะไรมาบ้าง แล้วเราได้สร้าง
อาวุธทางความรู้ ความคิด ทักษะอะไรให้
นักเรียนของเราแล้วหรือยัง ? หรือเราก็

แค่ใช้เหตกุารณ์นัน้มายกตวัอย่างในชัน้เรยีน
แล้วก็ทึกทักเอาว่านั่นคือการเรียนรู้แล้ว ? 
ค�าถามเหล่านี้หรือเปล่าที่เราควรจะตั้ง
หลงัจากมเีหตุการณ์ใหญ่ หรอืสถานการณ์
วิกฤติเกิดขึ้น

     เสียงสะท้อนของสังคมแตกออกเป็น
หลายเสยีง  บางกลุม่วจิารณ์เดก็ๆ ทีเ่ข้าไป
ในถ�้า  บางกลุ่มส่งก�าลังใจไปให้  บางกลุ่ม
เฝ้าหลงงมงายกบัเรือ่งเหนอืธรรมชาต ิฯลฯ
สิ่งเหล่านี้หรือที่เราก�าลังต้องการปลูกฝัง
ให้เยาวชนของเรา ?  จะดีกว่าไหมหากเรา
เปลี่ยนรูปแบบค�าถามเป็น...

ท�าไมเด็กๆ ในพื้นที่จึงไม่มีความรู้
เชิงภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ตนเองอาศัย ? 

ระบบการศึกษาของเรามีปัญหาจนไม่สามารถให้ข้อมูล
เด็กๆ ให้สามารถเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศหรือเปล่า ?

เด็กๆ ในพื้นที่ไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ
มาก่อน เพราะไม่เคยเกิดภัยพิบัติ หรือเพราะ

เรื่องภัยพิบัติถูกท�าให้ไม่มีความส�าคัญ ?

การบริหารจัดการของภาครัฐในการดูแล
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติมีปัญหาตรงจุดใด ?

เราได้ตระหนักอะไรบ้างหรือไม่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ ?
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     ส่ิงเหล่าน้ีหรือเปล่าท่ีครูควรหยิบยก
มาเป็นประเด็นถกเถียงและใคร่ครวญหา
ค�าตอบและทางออกของปัญหา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ให้ผู้เรียน และป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก  

     ดฉินัคงไม่สามารถบอก “คร”ู ทกุท่าน
ได้ว่าคุณครทูกุท่านควรท�ากจิกรรมการเรยีนรู้
แบบเดียวกับดิฉัน หรือควรท�ากิจกรรม
การเรียนรู ้แบบใดแบบหนึ่งที่มีรูปแบบ
เหมอืนๆ กนัทัว่ท้ังประเทศ เพราะนกัเรยีน
ของเราไม่เหมอืนกัน ชมุชนเราไม่เหมือนกนั
สภาพพืน้ท่ีและสิง่แวดล้อมก็ไม่เหมอืนกนั
ครูจึงจะต้องตั้งค�าถามกับตนเองว่า ครูมี
โจทย์อะไรในใจ ครตู้องการแก้ไขปัญหาใด
ครูต้องการเตรยีมพลเมืองแบบไหนออกไป

ในสังคม และที่ส�าคัญ ครูอยากเห็นสังคม
ในอนาคตเป็นเช่นไร ก่อนจะตัดสินใจท�า
กิจกรรมการเรียนรู้ขึ้น

     สุดท้ายนี้ดิฉันอยากส่งต่อหนึ่งค�าคม
ที่ดิฉันพึงระลึกเป็นเครื่องเตือนใจก่อนจัด
การเรยีนการสอน ใจความว่า “ในการเรยีน
การสอน คุณครูอาจจะแค่ทดลองสอน
เรือ่งนัน้ แต่เดก็นกัเรยีน เรยีนรูจ้รงิเสมอ”
หน้าที่ของครูจึงหนักหนา เพราะเป็น
หน้าท่ีการเตรียมความพร้อมคนอีกรุ ่น
เพื่อให้เขาเหล่านั้นท�าหน้าที่น�าพาอนาคต  
อนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าครูมีส่วนส�าคัญในการสรรค์สร้าง
เช่นกัน

”
ในการเรียนการสอน คุณครูอาจจะแค่ทดลอง
สอนเรื่องนั้น แต่เด็กนักเรียน เรียนรู้จริงเสมอ“

ครเูมษ์ ฐาปณ ี วงศ์สวัสดิ ์ ครรูร. ชะอวดวทิยาคาร นครศรธีรรมราช
ครูท่ีเชื่อว่าการศึกษา ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในหน้าหนังสือแต่เพียง
อย่างเดียว แต่การศึกษาสามารถสร้างพลเมืองรุ่นถัดไปให้พร้อม
ส�าหรับการรับมือกับอนาคตของพวกเขาได้ อย่าปล่อยให้การเรียน
ในห้องหมดไปกับสิ่งไกลตัว ... เพราะการมองโลกกว้าง ไม่จ�าเป็น
ต้องมองข้ามสิ่งใกล้ตัว เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง ชุมชน แล้วค่อยๆ 
เรียนรู้พื้นที่ที่กว้างขึ้น
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นิตยสารชุมชนศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

     ผู้เขียนได้จัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
“นิตยสารชุมชนศึกษา เรื่อง นครฯ เมือง
สองธรรม” เป็นโครงงานภายใต้การศกึษา
หวัข้อ ชมุชนศกึษาเพ่ือเสรมิสร้างความเป็น
พลเมอืง ทีเ่ป็นเนือ้หาส่วนหนึง่ของรายวชิา
สงัคมศกึษา ในระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่ 4
การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานนี้
เป็นการบูรณาการระหว่างเนื้อหาในวิชา
สงัคมศกึษา ได้แก่ วฒันธรรม สิง่แวดล้อม

และท้องถ่ินศึกษาเท่านัน้ เข้ากบัวิชา การศกึษา
เพื่อค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ หรือ 
Independent Study (IS) ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของแนวทาง โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)1  ของ
โรงเรียนโยธินบ�ารุง  ท�าให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนมีความเป็นองค์รวม เห็นการน�า
ความรู้ไปปฏิบัติจริง และสร้างความเป็น
เจ้าของและเป็นส่วนร่วมกับชุมชน

ศิริวัฒน์  ชูแสงนิล  โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1  โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นหลักสูตรในแผนพัฒนาคุณภาพยกระดับการศึกษา ตามกลยุทธ์ของ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล�้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 
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จากการท�านิตยสาร
สู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน
     ผู้เขียนเชื่อว่า การมีความรู้สึกของ
การเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership)
และเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น (Sense of 
Belonging) เป็นสิง่ส�าคัญหรอื เพราะหาก
เรารูส้กึว่าเราเป็นส่วนหนึง่และเป็นเจ้าของ
สิง่นัน้ๆ จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการแสดงออก
ได้อย่างชัดเจน เช่น การรู้สึกรัก ผูกพัน 
หวงแหน และต้องการประคับประคอง รกัษา
ส่ิงนัน้ให้คงอยูต่่อไป  ในฐานะทีผู่เ้ขยีนเป็นครู
สอนวิชาสังคมศึกษา และวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ ที่มี 
23 อ�าเภอ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 เขต
ใหญ่ๆ ได้แก่ เขตทะเล เขตลุ่มน�้า และ
เขตภูเขา ซึ่งแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน
ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน  โรงเรียน
โยธนิบ�ารงุ ตัง้อยูใ่นอ�าเภอเมอืง แต่มีนักเรยีน
ที่มาจากต่างอ�าเภอเข้ามาศึกษาเล่าเรียน
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ในโรงเรยีนหรอืแม้แต่
ในชั้นเรียนมีบริบทของนักเรียนที่มาจาก
หลากหลายวถิชีีวติ และวฒันธรรม  ปัญหาที่
พบในพืน้ทีค่อื นกัเรยีนทีม่าจากหลากหลาย
พืน้ทีข่องชมุชนในจงัหวดันครศรธีรรมราชนัน้
ยงัไม่เข้าใจวถิชีีวติและวฒันธรรมของชมุชน
ตนเองได้ดีเท่าที่ควร  ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ
มาจากนักเรียนไม่เห็นความส�าคัญของ
เอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของชมุชนตนเอง
มองว่าความเป็นท้องถิน่น้ันดลู้าหลงั ไม่ทนัสมยั
และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ี

ไม่น่าสนใจ หรืออาจกล่าวได้ว่านักเรียน
รับรู ้เรื่องราวของชุมชนท้องถ่ินของตน
เพยีงผวิเผนิเท่านัน้ ทัง้ทีใ่นอนาคตนักเรียน
เหล่านี้ก็จะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ของตน 

     ภายใต้บรบิททีก่ล่าวมาข้างต้น ผูเ้ขยีน
จึงอยากน�าจุดเด่นของท้องถิ่นมาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางวิชาการ 
โดยการจัดท�านิตยสารชุมชนศึกษาผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community based learning)
เพื่อจุดประสงค์ที่จะปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของชุมชน รู้จัก
ตนเอง ว่าตนเองมาจากจุดไหน มีจุดเด่น
อะไรและสามารถพฒันาต่อยอดชมุชนของ
ตนเองได้อย่างไร ผ่านการลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษา
ชมุชนโดยใช้ทกัษะกระบวนการศกึษา ค้นคว้า
ข้อมูลและเรียนรู้เคียงคู่ไปกับชุมชน

     เหตุผลประการแรกที่ผู้เขียนต้องการ
ให้นักเรียนได้จัดท�านิตยสารชุมชนศึกษา
คือ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้
แก่นักเรียน  ในปัจจุบันนักเรียนทุกคนมี
สื่อเทคโนโลยีอยู่ในมือ นั่นคือสมาร์ทโฟน 
ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด 
และเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลหากใช้
ในทางท่ีถกูต้อง  แต่ปัญหาท่ีพบคอื ส่วนใหญ่
นักเรียนไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์อย่างที่
ควรจะเป็น  นกัเรียนขาดทกัษะในการค้นคว้า
ข้อมลู และการใช้ค�าส�าคญัในการหาข้อมูล
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อีกทั้งนักเรียนไม่สามารถเลือกข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่สามารถ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูทีห่ามาได้ และ
ไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมลูได้  เหตกุารณ์ “Copy and Paste”
โดยไม่ได้ค�านึงว่าข้อมูลที่หามานั้นจะถูก
หรือผดิ หรอืมคีวามน่าเช่ือถือเพยีงใดจงึพบ
ได้บ่อยในงานของนักเรียน  นอกจากนี้
ยงัมปัีญหาทีพ่บมากและเป็นสิง่ทีน่กัเรยีน
ไม่รูห้รอืไม่ให้ความส�าคญันัน่คอื การอ้างองิ
นักเรียนไม่สามารถอ้างอิงได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และมองว่าการอ้างอิงเป็น
เรือ่งเลก็น้อย ไม่ใช่สาระส�าคญัอะไร  ผูเ้ขยีน
จงึมคีวามคดิทีว่่าการจดัท�านติยสารชมุชน
ศกึษาจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
ทกัษะต่างๆ ของนกัเรียนข้างต้นได้ไม่มาก
ก็น้อย
 
     เหตุผลประการที่สองคือ การลดอคติ
ภายในใจของผู้เขียนเอง กล่าวคือ นักเรียน
ในโรงเรียนของผู้เขียนไม่ได้เป็นนักเรียน
ระดบัหวักะทขิองจงัหวดั ไม่ได้มคีวามพร้อม
มากนัก  ในตอนแรกผู้เขียนได้ตัดสินและ
เหมารวมนักเรียนของผู้เขียนไปแล้วว่า 
“พวกเขาไม่สามารถท�าได้” เนือ่งจากเป็น
การท�างานท่ามกลางความขาดแคลนของ
ทุกๆ อย่าง  แต่เมื่อผู้เขียนได้กลับมาคิด
ทบทวนอกีครัง้ว่า หากเราไม่เร่ิมท�า จดุจบ
ของเรื่องน้ีจะจบลงท่ีค�าว่าท�าไม่ได้เพียง

แค่อย่างเดยีว  แต่หากผูเ้ขียนและนกัเรียน
ได้ลองเริ่มลงมือท�า เพียงเท่านั้นก็ถือว่า
เราท�าสิง่นัน้ได้ส�าเรจ็แล้ว โดยไม่ต้องใส่ใจ
มากจนเกนิไปกบัคณุภาพของผลลัพธ์ ซ่ึงข้ึนอยู่
กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ  ข้อค�านึง
ส�าคัญคือ คนเรามักจะใช้ความไม่พร้อม
และความขาดแคลนเป็นข้ออ้างของการไม่
เริ่มท�าตามสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้  ฉะนั้น
หากเราต้องท�างานท่ามกลางความไม่พร้อม
ให้มองเป็นโอกาสและเป็นความท้าทาย
ต่อความสามารถของทั้งครูและนักเรียน

     เหตุผลหลักทั้งสองประการที่ผู้เขียน
ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้
ผู้เขียนลุกขึ้นมาออกแบบกระบวนการจัด
การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการท�า
นิตยสารชุมชนศึกษาเพื่อให้นักเรียนมี
ความตระหนักรักชุมชนบ้านเกิดและรู้สึก
เป็นเจ้าของชุมชนของตนเอง รวมทั้งช่วย
เพิ่มพูนทักษะการศึกษา ค้นคว้า เลือกใช้
ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม และสามารถ
ท�างานท่ามกลางความขาดแคลน เป็น
การท้าทายความสามารถของตนเอง ได้ท�า
ในส่ิงทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน  นอกจากนีน้กัเรียน
จะได้น�าองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา 
ค้นคว้า และลงพื้นที่ด้วยตนเองนั้น ไป
เผยแพร่ให้ห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุด
ประชาชน และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 103

มิติความเป็นพลเมือง
ในโครงงานชุมชนศึกษา
     นติยสารชุมชนศกึษาทีผู่เ้ขียนได้มอบหมาย
ให้นกัเรยีนท�านัน้ ได้ใช้ “กระบวนการกลุม่”
เพือ่แบ่งหน้าท่ีของนกัเรยีนทกุคนในห้องเรยีน
กล่าวคอื นกัเรียนทัง้ห้องท�านติยสารชุมชน
ศึกษาร่วมกันเพียงเล่มเดียว โดยสามารถ
แบ่งหน้าทีค่ร่าวๆ ได้เป็น นกัเขียน มหีน้าที่
เขยีนบทความตามหวัข้อทีไ่ด้รบัมอบหมาย
บรรณาธิการนิตยสาร ท�าหน้าที่รวบรวม
บทความจากบรรดานกัเขียนและตรวจสอบ
ความถกูต้องท้ังการสะกดค�าและความถกูต้อง
สมบรูณ์ของเนือ้หาในบทความ  อาร์ตเวร์ิค
ท�าหน้าที่ก�าหนดรูปแบบของเล่มนิตยสาร 
ก�าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิทีท่�าให้นติยสาร
มคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้  ในเมือ่นติยสาร
ชุมชนศึกษาเป็นงานที่นักเรียนทั้งห้องต้อง
ท�าร่วมกนั การแบ่งหน้าทีด่งักล่าวจะท�าให้
นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจสถานภาพและ
บทบาทของตนเองและบทบาทของผู้อื่น  
นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพราะในการท�างานใดๆ น้ัน
แต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน  
ซ่ึงมกีระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และรบัฟังซึง่กันและกนั การท�างานร่วมกนั
และการยอมรบัความแตกต่างทางความคดิ
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดตลอดกระบวน
การท�านิตยสารในครั้งนี้

     การท�านิตยสารชุมชนศึกษาช่วยเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ2 โดย
พัฒนาจากการเป็น พลเมืองที่มีความรับ
ผิดชอบ คือ นักเรียนที่สามารถเข้าถึงสื่อ 
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย มีทักษะ
วเิคราะห์ ประเมนิคุณภาพของสือ่ สามารถ
เลือกรับและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ไปสู่การเป็น พลเมืองที่มีส่วนร่วม คือ 
นอกจากความรูแ้ละทักษะท่ีมีในการค้นคว้า
หาข้อมลูแล้วนัน้ พลเมอืงทีมี่ส่วนร่วมจะใช้
สือ่ สารสนเทศ เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร
อตัลกัษณ์ของตนเอง และพฒันาสือ่ แหล่ง
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและ
ชุมชน ส�านึกรักในชุมชนท้องถิ่นของตน 
เกดิความรูส้กึความเป็นเจ้าของของชมุชน
ตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้น และสามารถ
ถ่ายทอดเอกลกัษณ์หรอืจดุเด่นทางวฒันธรรม
ของชุมชนออกสู่สายตาของสาธารณะชน
ได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม  ซ่ึงคณุลกัษณะ
ของการเป็นพลเมอืงทัง้สองแบบนีส้อดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรายวิชา
การศกึษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรูท้ีว่่า
นักเรียนสามารถตั้งค�าถาม ระบุประเด็น
ความรู้ที่ส�าคัญในการส�ารวจ ตรวจสอบ
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ สามารถน�า
องค์ความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา
การขาดความตระหนกัและเห็นคณุค่าของ
ท้องถิ่น และสามารถจัดท�าการน�าเสนอ
องค์ความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

2  สถาบันสื่อเด็กและ เยาวชน (ม.ป.ป.). แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯกับพลเมือง 3 แบบ[ออนไลน์]. สถาบันสื่อเด็กและ เยาวชน. ค้นเมื่อ 10 
สิงหาคม 2561, จาก http://cclickthailand.com/ความรู้เท่าทันสื่อ/ความรู้ทั่วไป/แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯพลเมือง-3-แบบ.
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การศึกษาชุมชนบนหลักการ
เรียนรู้โดยการลงมือท�า:
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
     การจัดท�านิตยสารชมุชนศึกษาในคร้ังนี้
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community-based learning)
ผสมผสานกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงาน (Project-based learning)
ในการจดัวิธกีารด�าเนนิงานในการสบืเสาะ
ข้อมูล ประเมินค่าข้อมูล และสังเคราะห์
ข้อมลู ซึง่ยดึหลักการเรยีนรูโ้ดยการลงมอืท�า
(Learning by doing) เป็นหัวใจส�าคัญ  
กล่าวคอื นติยสารฉบับนีม้จีดุประสงค์หลัก
คอืการปลูกฝังความตระหนกัส�านกึรกัชมุชน
ควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ 
ประเมินคุณภาพของข้อมูล เลือกรับและ

ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่าน
กระบวนการลงมือท�าด้วยตัวนักเรียนเอง
หรอืทีเ่รยีกว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบ
นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง (Child-centered)
ครจูะปรบับทบาทหน้าท่ีของตนเองจากเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู ้เป็นผูอ้�านวยความสะดวก
ทางความรู้ (Facilitator) ช่วยกระตุ้นให้
เกดิการวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ
ติดตาม คอยชี้แนะ และสะท้อนกลับ 
(Feedback) และท่ีส�าคญัทีสุ่ดคอืสนบัสนุน
กระบวนการ “การมส่ีวนร่วมทางความคดิ”
และเพือ่ให้สามารถมองภาพกระบวนการจดั
การเรยีนรูใ้ห้เหน็ภาพได้ชดัเจนยิง่ขึน้ ผูเ้ขยีน
จงึสรปุกระบวนการจดัการเรยีนรูต้ลอดทัง้
16 สปัดาห์ในรปูแบบของแผนผงั ดงัต่อไปนี้
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แผนผังแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ “นิตยสารชุมชนศึกษา”

     จากแผนผังแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ “นิตยสารชุมชนศึกษา” สามารถแบ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

Pre-Project
ก่อร่างสร้างตัว

Process
กระบวนการ

Reflection
ถอดบทเรียน

5 สัปดาห์

9 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1. กิจกรรมระดมสมอง ค้นหาแหล่งเรยีนรู ้และประเมินค่าความน่าเชือ่ถือ
ของแหล่งเรียนรู้
2. กิจกรรมการเขียนอ้างอิง โดยใช้รูปแบบการสอน Cooperative 
learning แบบ Jigsaw
3. กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)

1. ระดมความคิดเลอืกหัวข้อ (Theme) บนฐานของชมุชนศึกษา
2. แบ่งหน้าที ่เช่น บรรณาธกิาร นกัเขยีนบทความ อาร์ตเวร์ิค เป็นต้น
3. เขยีนบทความ ครใูห้ข้อเสนอแนะ สะท้อนกลับ เพือ่แก้ไขเพ่ิมเตมิบทความ
ให้สมบรูณ์
4. ติดต่อและส่งงานให้โรงพมิพ์ 
5. ได้นติยสารชุมชนศกึษาทีส่มบรูณ์

1. น�าเสนอบทความของแต่ละกลุม่ เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั
2. ถอดบทเรยีนจากงานท่ีท�าร่วมกัน เช่น ทักษะทีเ่กดิขึน้จากการท�านติยสาร
ปัญหาและข้อเสนอแนะ และการท�างานร่วมกนั
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     กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
 1) ขั้น Pre-Project หรือขั้นการก่อร่างสร้างตัว 
 2) ขั้น Process หรือขั้นกระบวนการ
 3) ขั้น Reflection หรือขั้นถอดบทเรียน
     ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธีการสอน รูปแบบการสอนต่างๆ 
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน  แต่เป้าหมายหลักคือการน�าองค์ความรู้ที่ได้จาก
ทุกขั้นตอนไปใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเป็นนิตยสารชุมชนศึกษาที่สมบูรณ์ ซึ่ง
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมการเรียนในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

 1. Pre-Project: ก่อร่างสร้างตัว เป็นขั้นที่เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะน�าองค์ความรู้และทักษะที่เกิดจากขั้นนี้ไปใช้ในการจัดท�านิตยสาร
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ 

 1.1 กิจกรรมระดมสมอง ค้นหาแหล่งเรยีนรู้ โดยกจิกรรมน้ีครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
กลุ่มละประมาณ 5-6 คน จากนั้นแจกกระดาษฟลิปชาร์ทกลุ่มละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียน
แบ่งกระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ โดยมีหัวข้อคือ 1) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 2) ความน่าเชื่อถือ
และ 3) เหตุผลประกอบ  ครูจะให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดและเขียนสื่อและแหล่ง
เรยีนรูท้ีน่กัเรยีนสามารถศกึษาค้นคว้าได้มาให้มากทีสุ่ด  จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัคดิต่อ
ในคอลัมน์ที่ 2 เรื่องความน่าเชื่อถือของสื่อและแหล่งข้อมูล โดยการประเมินด้วยการให้
สญัลกัษณ์รปูดาว       ยิง่ได้รบัดาวมากยิง่มีความน่าเชือ่ถอืมาก  จากนัน้ให้นกัเรยีนร่วมกนั
อภิปรายภายในกลุ่มถึงเหตุผลที่ให้จ�านวน
ดาวไม่เท่ากนัในแต่ละแหล่งเรยีนรู ้ซึง่น�ามา
เขียนในคอลัมน์ที่ 3 และขั้นตอนสุดท้าย
คือให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มน�าเสนอโดย
ก�าหนดให้รับผิดชอบน�าเสนอกลุ่มละ 5 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน  กจิกรรมนีจ้ะท�าให้นกัเรยีนรู้
และเข้าใจ สามารถเข้าถงึข้อมลู องค์ความรู้
ได้จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้และข้อควรระวังในการเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ประเภทต่างๆ

รปูท่ี 1 นกัเรียนระดมสมอง ค้นหาแหล่งเรียนรู้และประเมนิ
ความน่าเชือ่ถือของแหล่งเรียนรู้พร้อมทัง้ให้เหตผุลประกอบ
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 1.2 กิจกรรมการเขียนอ้างอิง โดยใช้รูปแบบการสอน Cooperative learning 
แบบ Jigsaw3  ในกจิกรรมนีค้รจูะแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 7 คน (Home Group)
แต่ละคนในกลุ่มจะได้รับมอบหมายหลักการเขียนอ้างอิงคนละ 1 รูปแบบ จากนั้นครูให้
นักเรียนแยกกลุ่มกันไปตามหลักการเขียนอ้างอิงที่ตนได้รับมอบหมาย (Expert Group) 
โดยให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหลักการเขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง 
เพื่อน�ามาถ่ายทอดให้เพื่อนใน Home Group ได้ และขั้นตอนสุดท้ายคือให้แต่ละคน
กลบัไปยงักลุม่ Home Group ของตนเองพร้อมกนัร่วมกนัแลกเปลีย่นเรียนรูห้ลกัการเขยีน
อ้างอิงทัง้ 7 รปูแบบให้เพ่ือนๆ ภายในกลุม่ จนทัง้กลุม่สามารถเรยีนรูห้ลกัการเขยีนอ้างอิง
ทั้ง 7 รูปแบบได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

 1.3 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) โดยกิจกรรมนี้ครู
ให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันในประเด็นของประโยชน์และโทษจากการใช้เทคโนโลยี 
และแนวทางการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2. Process: กระบวนการ เป็นขัน้ตอนทีน่กัเรยีนลงมอืท�านติยสาร ซึง่เป็นขัน้ตอน
ที่ส�าคัญที่สุดและใช้ระยะเวลานานท่ีสุดกว่า 9 สัปดาห์เพื่อติดตามผล สะท้อนกลับ
ข้อเสนอแนะให้กบันกัเรยีน จนกว่านกัเรยีนจะเกดิการเรียนรู้จนสามารถมทัีกษะในการสบืเสาะ
ค้นคว้าข้อมูล วางขอบเขตของงาน น�าข้อมูลมีประเมินค่า วิเคราะห์ สังเคราะห์จนกลาย
มาเป็นบทความท่ีสมบรูณ์ และเรยีนรูก้ารท�างานเป็นทมี รบัฟังความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั
ก่อให้เกดิทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คดิแก้ปัญหา ซึง่เป็นทกัษะทีส่อดคล้อง

2  ทิศนา แขมมณี. (2559). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ :
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559, 34

รปูที ่2 นกัเรียนใน Expert Group
ศกึษาหลกัการอ้างอิงท่ีตนเองได้รบัมอบหมาย

รูปที ่3 นกัเรียนถ่ายทอดหลกัการอ้างอิงสู่
Home Group
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กับทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย  ขั้นตอนในกระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 
5 ขั้นตอน ดังนี้

 2.1 ระดมความคิดเลือกแนวคิดหลักบนฐานของชุมชนศึกษา ขั้นตอนนี้ครูให้
นักเรียนร่วมกันเสนอแนวคิดหลักของการจัดท�านิตยสารชุมชนศึกษา โดยนักเรียนร่วมกัน
ลงความเห็นว่าให้น�าค�าขวัญประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นหัวข้อหลักของแต่ละ
บทความ ดังค�าขวัญที่ว่า “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค�า ชื่นฉ�่าธรรมชาติ แร่ธาตุ
อุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” ซึ่งสามารถน�ามาเป็นหัวข้อ
บทความได้ทั้งหมด 8 หัวข้อตามค�าขวัญประจ�าจังหวัดข้างต้น

 2.2 แบ่งหน้าที ่ขัน้ตอนนีค้รแูละนักเรยีนร่วมกนัก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคน
ในชั้นเรียนเพราะ 1 ห้อง ท�านิตยสารชุมชนศึกษาแค่เพียง 1 เล่มเท่านั้น ฉะนั้นทุกคนใน
ห้องจ�าเป็นต้องมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท�านิตยสารในครั้งนี้ ซึ่งได้ก�าหนดให้มี
ต�าแหน่งนกัเขียนบทความมีหน้าทีเ่ขียนบทความตามหวัข้อทีไ่ด้รบัมอบหมาย บรรณาธกิาร
นิตยสารท�าหน้าที่รวบรวมบทความจากบรรดานักเขียนและตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
การสะกดค�าและความถกูต้องสมบรูณ์ของเนือ้หาในบทความ อาร์ตเวร์ิคท�าหน้าทีก่�าหนด
รูปแบบของเล่มนิตยสาร ก�าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท�าให้นิตยสารมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น

 2.3 เขียนบทความ ในขั้นตอนนี้นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความ เริ่ม
ลงมือศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น�ามาเรียบเรียงเป็น
บทความ หรอืบางกลุ่มอาจมกีารลงพืน้ท่ีเพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิลกึมากยิง่ขึน้ โดยครูจะก�าหนด
ให้นกัเรยีนเป็นสปัดาห์ว่าในแต่ละสปัดาห์นักเรยีนจะต้องส่งรายงานความคืบหน้าอะไรบ้าง
เมื่อนักเรียนส่งบทความฉบับร่างครั้งที่ 1 ครูมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ สะท้อนกลับเพื่อให้
นกัเรียนน�าไปแก้ไขในการร่างบทความฉบบัที ่2 และ 3 ต่อไป จนกว่าบทความจะมเีนือ้หา
ที่ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ  นักเขียนบทความจะต้องอ้างอิงแหล่ง
ทีม่าของข้อมลูให้ถูกต้องตามหลกัการอ้างอิง  ในส่วนของบรรณาธกิารนิตยสารและอาร์ตเวร์ิค
ต้องส่งรปูเล่มนิตยสารฉบบัร่าง (Mock up) เพือ่ให้ครไูด้ตรวจสอบองค์ประกอบของนติยสาร
และการจัดวางรูปแบบของเนื้อหา
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 2.4 ติดต่อและส่งงานให้โรงพมิพ์ นกัเรียนตดิต่อโรงพมิพ์เพือ่ก�าหนดรายละเอียด
ของนิตยสาร เช่น ขนาดของนิตยสาร รูปแบบของกระดาษ จ�านวนเล่ม การพิมพ์ เป็นต้น
จากนั้นนักเรียนน�าไฟล์ข้อมูลท้ังหมดให้แก่โรงพิมพ์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อน
การพิมพ์เล่ม
 2.5 ได้ผลผลิตเป็นรูปเล่ม “นิตยสารชุมชนศึกษา” ที่สมบูรณ์ 

 3. Reflection: ถอดบทเรยีน เป็นขั้นตอนการน�าเสนอผลงานของนักเขียนใน
แต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ
การถอดบทเรียนจากการท�านติยสารชุมชนศึกษาว่านกัเรยีนเรียนรูอ้ะไร ได้อะไรจากการท�า
นติยสารในครัง้น้ีด้วย เพือ่เป็นการทบทวนกระบวนการจดัการเรยีนรูท่ี้เกดิขึน้มาตลอดทัง้
15 สปัดาห์ท่ีผ่านมา หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการตกผลกึทางความคิด เพ่ือเชือ่มโยง
องค์ความรู้ที่ได้รับกับการน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน ทั้งองค์ความรู้ทางด้านการจัดท�า
นิตยสาร การสืบเสาะหาข้อมูล หลักการเขียนอ้างอิง และองค์ความรู้จากชุมชนที่ท�าให้
นกัเรียนได้ตระหนกัถงึความเป็นเจ้าของ เป็นส่วนหนึง่ของชมุชน  สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่
ทีข่าดไม่ได้คือการท�างานเป็นทมีและการรบัผิดชอบตามบทบาทหน้าทีข่องตนเอง กล่าวคอื
การท�านติยสารชมุชนศกึษาในคร้ังนีเ้ปรียบเสมอืนการจ�าลองสงัคมจรงิไว้ย่อมๆ  หากนกัเรยีน
ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง และท�าบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด ปลายทางแล้ว
ผลงานก็จะดีเช่นกัน  แต่หากมีสมาชิกที่ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง อาจท�าให้การ
ด�าเนินงานนั้นไม่เป็นไปด้วยความราบรื่น  นักเรียนต้องร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา รับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สุดท้ายแล้วงานก็จะสามารถส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รปูที ่5 หน้าปกนติยสารนครฯ
เมอืงสองธรรม

รปูท่ี 6 และ 7 เนือ้หาบทความทีผ่่านกระบวนการศกึษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ของนกัเรียน
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กระบวนการน�าหน้าชิ้นงาน: 
การวัดและการประเมินผล
     ผู้เขียนใช้การวัดและการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
(Formative Evaluation) ผ่านการตรวจสอบ
จากกระบวนการท�างาน การเขยีนบทความ
การท�างานเป็นทีม โดยใช้แบบสังเกตและ
รบูรคิส์สกอร์ในการประเมนิผลและให้คะแนน
นักเรียน โดยคะแนนกระบวนการท�างาน
จะมากกว่าคะแนนช้ินงาน หรือกล่าว
สรุปง่ายๆ คือ เป็นการให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการท�างานมากกว่าตัวชิ้นงาน 

นอกจากนี้ยังใช้การวัดและการประเมิน
ผลตามการบรรลุผลการเรียนรู ้ที่วางไว้ 
(Summative Evaluation) อีกด้วย

     ผู้เขียนได้ใช้ ทฤษฎกีารเรียนรู้ของ Bloom
(ตามการปรับแก้โดย Anderson และ 
Krathwohl)4 ด้านพุทธิพิสัยในการก�ากับ
ติดตามงานของนักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสติปัญญา ความคิด ความสามารถ
ในการคดิเรือ่งราวต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ
ทั้ง 6 ระดับ  ดังนี้

สามารถน�าข้อมูลมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความใหม่
และนิตยสารชุมชนศึกษาที่สมบูรณ์ได้

สามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่น�า
มาใช้ในการเขียนบทความได้

สามารถแยกประเด็นส�าคัญต่างๆ จาก
หัวข้อหลักได้

สามารกเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น่าเชื่อถือ

สามารถศึกษาค้นคว้า
การสืบเสาะข้อมูล จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้

4  Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing:
A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Boston, MA: Allyn & Bacon, Pearson Education Group.



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 111

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
ข้อเรียนรู้จากการสอน
     เมื่อน�ากระบวนการการจัดการเรียนรู้
นิตยสารชุมชนศึกษามาใช้ในชั้นเรียนแล้ว
ท�าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่าการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning)5  และการจัด
การเรยีนการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
(Child-centered)6 เป็นสิง่ทีส่ามารถท�าให้
เกดิขึน้ได้จริง ไม่ใช่สิง่เพ้อฝัน หรอืเป็นไปไม่ได้
หากเราเชื่อว่าครูคือผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
โดยเริ่มจากชั้นเรียนของตนเองแล้วนั้น 
การเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย แต่เกดิจาก
การกล้าที่จะคิด กล้าที่จะเปลี่ยน และกล้า
ที่จะท�า นี่ก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดี
ทางการศึกษาแล้ว  หากเราเชื่อว่าทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 217  เป็นสิ่งที่ส�าคัญและ
ผูเ้รยีนพงึม ีไม่ว่าจะเป็น ความรูด้้านการเป็น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) การสื่อสารและ
การร่วมมอื (Collaboration, Teamwork
and Leadership) ทักษะด้านสารสนเทศ

รูเ้ท่าทันสือ่ และเทคโนโลยี (Communications,

Information, and Media Literacy) ซึ่ง
ทักษะเหล่านี้มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที ่21 ทีใ่ช้ในการด�าเนินชวีติต่อไป
ในอนาคต ครูคือผู้ที่จะเสริมสร้างทักษะ
เหล่านี้ให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการจัด
การเรียนรู้ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้
ในการท�านติยสารครัง้นีย้งัสามารถตอบสนอง
สมรรถนะส�าคญั 5 ประการของผูเ้รยีนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

     จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นการจัดท�า
นิตยสารชุมชนศึกษานี้ได้พาทั้งตัวครูและ
นกัเรยีนออกจากพ้ืนทีป่ลอดภยั (Comfort
zone) ของตนเอง เพ่ือพฒันาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ และเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนได้
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้เสพสื่อ
กลายเป็นผู้สร้างสื่อ สร้างองค์ความรู้จาก
การสบืเสาะความรูด้้วยตนเอง ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าเรยีนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง เกิด
ความรกั รูสึ้กเป็นเจ้าของชมุชนของตนเอง
โดยกระบวนการท�านิตยสารชุมชนศึกษา
ท�าให้นักเรยีนเกดิทกัษะ การคดิ การแก้ปัญหา

5  พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ ยนิดสีขุ. (2560). ทกัษะ 7 C ของคร ู4.0 ( พมิพ์ครัง้ที ่1). กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.
น. 92-98
6  พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ ยนิดสีขุ. (2560). ทกัษะ 7 C ของคร ู4.0 ( พมิพ์ครัง้ที ่1). กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.
น. 59-63
7  Bellanca, J. and Brandt, R. (Eds). (2554) ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 [21th century skills: Rethinking 
how students learn] (พิมพ์ครั้งที่ 1) (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ ผู้แปล). กรุงเทพฯ : Openworlds. น. 34.
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มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท่ี มีความอดทน
มวีนิยั เอาใจใส่  และตระหนกัในการปฏบิตัิ
หน ้าที่ตามบทบาทของตนอย ่างเต็ม
ความสามารถ  ทัง้นีเ้พือ่ให้นิตยสารชมุชน
ศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
นอกจากกระบวนการท�างานร่วมกันเป็น
ทีมแล้ว การแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตผุล พร้อมทัง้รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่
ยอมรับความหลากหลายทางความคดิกเ็ป็น
สิ่งส�าคัญและจ�าเป็น ซึ่งจะเป็นทักษะและ
คุณสมบัติของพลเมืองประชาธิปไตยที่จะ
ตดิตวันกัเรยีนไปตลอด  นอกจากนีน้กัเรยีน
ยงัสามารถน�าความรูท้างสงัคมศกึษามาใช้
ในการเรยีบเรยีงและบรูณาการองค์ความรู้
ทัง้ทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

     ในส่วนของครูก็ได้เปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากผู้ส่งสาร ผู้บรรยาย กลายเป็น
ผูร้บัสาร ผูอ้�านวยความสะดวก (Facilitator)
และผู้ให้ค�าแนะน�า (Coach) นอกจากนี้
ตัวผู้เขียนเองก็ได้หลุดจากหลุมพรางของ
ค�าว่า “ท�าไม่ได้” โดยใช้หลักการกล้าคิด 
กล้าท�า กล้าเปลีย่นแปลง ท�างานท่ามกลาง
ความขาดแคลนและไม่พร้อม อีกหนึ่ง
การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทีเ่กดิข้ึนกบัผูเ้ขยีน
คอื การคดิไปข้างหน้า คดิพัฒนางานอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้งานที่ท�าอยู่นั้น มีมิติใน
ด้านต่างๆ  และมคีวามหมายทัง้ต่อตวัผูเ้ขยีน
ต่อนกัเรียน และต่อชุมชนในวงกว้างได้มาก
ยิ่งขึ้น

ครูสอนสังคมศึกษา โรงเรียนโยธินบ�ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พลเมืองหรือก�าลังของชาตินั้นต้อง “รู้จักตนเอง” รู้ว่าเราคือใคร 
เรามาจากไหน เรามีดีอะไร และเราจะพัฒนาอะไรต่อไปในอนาคต
ครูสร้างให้นักเรียนรู้จักและตระหนักในท้องถิ่นของตนเอง เปลี่ยน
นกัเรียนจากเป็นผูเ้สพสือ่เป็นผูส้ร้างสือ่ ถ่ายทอดออกมาเป็นนติยสาร
ท้องถิ่นศึกษา และพร้อมที่จะต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต
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“เปลี่ยน” ห้องเรียนและชุมชน 
“เป็น” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ 
“สู่” ความเป็นพลเมือง

     ผู้เขียนบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียน
นาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวล�าภู ตั้งแต่
ปีพ.ศ.2552 จนถงึปัจจบุนั  ด้วยความมุง่มัน่
ต้ังใจอยากจะท�าประโยชน์ให้กบัการศกึษา
ตลอดระยะเวลา 9 ปีทีผ่่านมาได้รับผดิชอบ
การจดัการเรยีนรู้ในหลายสาระ เช่น หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิต 
เศรษฐศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ และภมูศิาสตร์
เป็นต้น  โดยระยะเริ่มแรกนั้นได้มุ่งเน้น
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนทีส่งูขึน้ตามเป้าหมาย
ของต้นสังกัด ร่วมกับการรับผิดชอบงาน
พิเศษต่างๆ งานสนองนโยบาย ภารกิจ 
โครงการ ของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ มากมาย  ใน
ฐานะเป็นครผููน้้อยก็เริม่พบเห็นปัญหาของ
การจดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่สามารถสร้างความเป็น
พลเมืองได้  นโยบายการศึกษาในแต่ละ

ยุคสมัยไม่ประสบผลส�าเร็จมากเท่าที่ควร 
อีกทั้งเป็นการสร้างภาระให้กับครูผู้สอน
และโรงเรยีน รวมถงึสภาพปัญหาของชมุชน
ในพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตครูผู้สอน
และนักเรียน  

     สิง่เหล่านีเ้ป็นจดุพลกิผนัส�าคญัของชวีติ
ครูผู้น้อย ให้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และวิธีการจัดการเรียนรู ้ของตนเองสู ่
การสร้างพลเมือง ศกึษาหาความรู้เพิม่เติม
ค้นหาแรงบนัดาลใจจากผู้อืน่เพ่ือเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ พร้อมกับที่ได้รับโอกาสร่วม
เรียนรู้และท�างานกับมูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สร้างพลเมือง (Thai Civic Education 
Foundation) ในหลายปีทีผ่่านมา ครผููน้้อย
ผูน้ีจ้งึได้พยายามสร้างห้องเรยีนของตนเอง
ให้เป็นห้องเรยีนแห่งการบ่มเพาะ เสรมิสร้าง
และพฒันานกัเรยีนให้ก้าวสูค่วามเป็นพลเมอืง

อนุพงษ์  ชุมแวงวาปี  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  จังหวัดหนองบัวล�าภู
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และพลโลก เพือ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม
ที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม อันเป็น
ท่ีมาของการน�าเสนอประสบการณ์ การเรยีนรู้
การท�างาน และการเปลีย่นแปลงในมมุมอง
ของผู้เขียนผ่านบทความนี้

มองปัญหา...ให้เป็นโอกาส
     เมื่อมองสภาพพื้นที่ชุมชนอ�าเภอนาวัง
จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูซ่ึงเป็นทีต่ัง้ของโรงเรียน
ตั้งแต่ผู้เขียนบรรจุเข้าท�างาน จะพบว่า
ในหลายปีที่ผ่านมามีสภาพพื้นท่ีไม่ค่อย
อุดมสมบรูณ์นกั  คนในชมุชนมฐีานะยากจน
ท�าให้เดก็ในชมุชนถกูทอดทิง้ให้อยูก่บัปูย่่า
ตายาย  พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดู  บางคนก็
ไปท�างานที่ต่างจังหวัด ท�าให้เกิดปัญหาที่
ส่งผลต่อเนื่องมาหลายปี โดยเฉพาะการที่
คนในพื้นที่มุ่งเน้นเฉพาะความรับผิดชอบ
ในการประกอบอาชพีเพือ่ความอยู่รอดของ
ชวีติและครอบครวั  เริม่มกีารเปลีย่นแปลง
การด�าเนินชีวิตทีไ่ม่สมัพนัธ์กบัมติด้ิานต่างๆ
ของพื้นที่ เช่น ในด้านการเมืองมีมุมมอง
ว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู ้มีอ�านาจคือ
การให้ผลประโยชน์กบัตนเองในฐานะบคุคล
เป็นหลัก  มีความสนใจต่อนโยบายและ
ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและชุมชนค่อน
ข้างน้อย  ในด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้รับผล
กระทบจากนโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกจิ
และสังคมในพ้ืนท่ี  มีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบ และคนใน

พื้นที่เองก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  มีการบุกรุก
พืน้ทีป่่าต้นน�า้เพ่ือท�าการเกษตรและสร้าง
ทีอ่ยูอ่าศยั  การใช้สารเคมทีางการเกษตร
พร้อมทัง้ปล่อยมลพษิต่างๆ ลงสูดิ่น แหล่งน�า้
และอากาศ ท�าให้สภาพแวดล้อมทียั่งเหลอื
อยูม่คีวามเสือ่มโทรมลง แหล่งอาหารของ
ผู้คนที่ลดน้อยลงกระทบต่อการด�ารงชีวิต 
ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย และปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

     จากการลองให้นกัเรยีนกบัการสะท้อน
สภาพปัญหาของชุมชน พบว่า เมื่อคนใน
ชมุชนขาดการตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้
กส่็งผลต่อการปลกูฝัง การคดิ และการตัง้
ค�าถามเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และ
การแก้ไขปัญหาของนกัเรียนด้วย  นกัเรียน
ยงัขาดความรบัผดิชอบในการใช้วตัถสุิง่ของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และไม่กระทบสิง่แวดล้อม ขาดการมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และในชุมชนแม้มี
โอกาส และขาดการแสดงบทบาทในการเฝ้า
ระวัง ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตาม
แต่ละโอกาสทีท่กุคนพึงมีเพ่ือความเป็นธรรม
ในสังคมและปกป้องสิทธิของตนและชุมชน

     ทัง้น้ี พฤติกรรมของนักเรียนได้สะท้อน
ให้เหน็ถงึวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเดมิ ทีไ่ม่
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สามารถพัฒนาความเป็นพลเมอืงของนกัเรยีน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากเป็นการจดั
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนเกิดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนทีส่งูขึน้ตามเป้าหมาย
ของต้นสงักดั เน้นการบรรยายและถ่ายทอด
เนื้อความรู้ให้แก่นักเรียนในปริมาณมากๆ 
และการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายใน
ห้องเรยีน  นกัเรยีนมหีน้าทีร่บัเนือ้หาความรู้
โดยมสีือ่ หนงัสือแบบเรยีน ต�าราเรยีน และ
ห้องสมุดเป็นหลักเป็นแหล่งเรียนรู้หลัก  
เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนก็ท�าการออกข้อสอบ
วัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
เท่านั้น

     ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นครูผู้สอนที่ไม่ได้
เป็นคนในพื้นที่อ�าเภอนาวัง ในช่วงแรกๆ 
จงึไม่คาดคดิว่าสถานการณ์นีจ้ะเป็นปัญหา
กับนักเรียนและชุมชน  แต่นับวันปัญหา
ยิง่ทวีความรนุแรงในชมุชนมากขึน้ ผูเ้ขียน
จึงคดิว่า หากไม่ลงมืองเปลีย่นแปลงอะไรเลย
ปัญหาเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถแก้ไขได้  ถ้าครู
ผูส้อนไม่เริม่สร้างความตระหนกัรู้ และไม่น�า
การเปลีย่นแปลงทางความคิดให้กบันกัเรยีน
และชมุชนแล้ว อนาคตของนกัเรยีน ชมุชน
สงัคม และประเทศชาติจะเป็นอย่างไร จนมา
ถึงข้อสรุปของตัวเองว่า ถ้านักเรียนและ
ชมุชนขาดความตระหนกัถึงความรับผดิชอบ
ขาดการร่วมมือกันแก้ปัญหา และขาด
ความเป็นธรรมทางสงัคมในชมุชน  ครอูย่าง

เราต้องมองให้เป็นโอกาสในการท�าหน้าท่ี 
ครูผู้สร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือความเป็น
ธรรมทางสังคม

     ดงันัน้ ครูผูส้ร้างความเป็นพลเมอืงและ
สร้างการเปลีย่นแปลงควรมองปัญหาเหล่านัน้
ให้เป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการจดั
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
อาศยัการศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมลู
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ที่
ได้รบัจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา
เพื่อการสร้างพลเมืองของหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในประเด็นที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู ้ สามารถเชือ่มโยงให้เห็น
ถงึวถิกีารด�าเนนิชวีติของนกัเรยีนและชมุชน
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
สามารถพัฒนานักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
ของความเป็นพลเมืองได้

เฟ้นหาทางออก...อย่างท้าทาย
     ผู ้เขียนได้ใช้เวลาหลายปีที่ผ่านมา
ในการหาค�าตอบว่า “กระบวนการจัด
การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเป็น
อย่างไร และควรเป็นอย่างไร?” ด้วย
การเรียนรู้จากประสบการณ์การท�างาน 
และการเปลีย่นแปลงทศันคตด้ิานการศกึษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองปีแล้วปีเล่า 
จนกระทัง่ได้พบข้อสรปุส�าคญัว่า การสอน
พลเมืองไม่ควรเป็นงานท่ีแยกออกจาก
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การสอน หรือการจัดการเรียนรู้ที่ครูท�า
เป็นปกต ิ กลบักนัเสยีอกี ผูส้อนต้องผนวก
รวมการสอนความเป็นพลเมืองให้เข้าไป
อยูใ่นการจดัการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอจนกระทัง่
มนักลายเป็นเรือ่งปกตใินการท�างานทกุๆ วัน
ของครู/อกีทัง้ครจูะต้องพฒันาการออกแบบ
การเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สะท้อน และ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับ
การผสมผสานหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎี
ทีเ่หมาะสม  ผลจากการลองผดิลองถกูของ
ผู้เขียนจึงกลายมาเป็นวิธีการจัดการเรียน
เพื่อการสร ้างความเป็นพลเมืองผ ่าน
การเรียนรู้โครงงานบริการสังคม

   การเรียนรู้โครงงานบริการสังคมเพื่อ
ความเป็นพลเมือง คือ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะบูรณาการ
ในความรู้ต่างๆ โดยให้ความส�าคัญกับ
การแสดงบทบาทของนักเรียนให้ได้มาก
ที่สุด มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ แก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง จากการส�ารวจ
ค้นหา สภาพปัญหาของนักเรียน ชุมชน 
และสงัคม  การเรียนในแนวทางนีจ้ะส่งผล
ต่อการเรียนรูข้องนกัเรยีนอย่างมคีวามหมาย
เพราะมนัพฒันาความสามารถในการคิดและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการเห็น

คณุค่าของตนเองและผูอ้ืน่  ส่วนการบรกิาร
สังคมนั้น เป็นการน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ทีส่ร้างสรรค์และแก้ปัญหาชมุชน
ของตนเอง ซ่ึงจะท�าให้นกัเรียนเหน็คณุค่า
ในตนเองว่าสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมได้ มคีวามตระหนักในหน้าทีข่องตน
มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความยุติธรรม
และเท่าเทียมกันในสังคมระดับห้องเรียน 
โรงเรียน และชุมชนของตนเอง  ประโยชน์
ท่ีพบเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
โครงงานบรกิารสงัคม ของ Anne Power
(2010)1  ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
หลักการและทฤษฎีผ่านกระบวนการจัด
การเรียนรู ้ในห้องเรียนและเชื่อมโยงสู ่
การปฏบิตัจิริงนอกชัน้เรยีน จะช่วยให้เกิด
ความคิดว่าเนื้อหาเชิงทฤษฎีในชั้นเรียน
สามารถน�าไปสูก่ารปฏบิติัได้จรงิ  การเชือ่มโยง
เช่นนี้ไม่ใช่เร่ืองยากมากมายนักส�าหรับ
กระบวนการทางการศึกษา โดยเฉพาะ
เมื่อความต้องการระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผูร้บับรกิารสามารถตอบสนองได้ ด้วยการใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือและชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

     ผู้เขียนได้การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมอืง โดยค�านงึถงึความสอดคล้อง

1  Power, A. 2010. Community Engagement as Authentic Learning with Reflection. Issues in Educational Research. 
20(1): 57-63.
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กบัเป้าหมาย และเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน
และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติด้าน
ความเป็นพลเมอืง  ดงัผลทีเ่กดิข้ึนกบันกัเรยีน
ของผู ้เขียนที่ได้สะท้อนผลการเรียนรู ้
ผ่านโครงงานบริการสังคมในการเปลี่ยน
นักเรียนธรรมดาทั่วไปให้เป็นนักเรียน
พลเมอืงทีท่รงพลงั และน�าสูก่ารเรยีนรูแ้ละ
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีม่คีวามเป็นธรรม
ภายใต้หลักการของการจัดการเรียนรู้ของ
พลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย คอื  การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เน้น
การลงมอืท�า และการไม่ชีน้�าความคดิเห็น 

     ผู้เขยีนยดึเป้าหมายการพฒันาความเป็น
พลเมืองตามแบบของพลเมืองของ Joel 
Westheimer (2014)2  มี 3 ระดับ คือ 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มี
ส่วนร่วม และพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็น
ธรรมต่อสังคม  หลังจากผู้เขียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษาเพื่อสร้าง

ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ของไทย ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองนั้น ผู้เขียนได้เปล่ียนมุมมอง
การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลเมือง  
การพัฒนาควรพัฒนาให้ครบทุกระดับ  
เริ่มต้นด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ตั้งใจท�างาน ปฏิบัติตามกฎหมาย 
อาสาทีจ่ะท�างานทีช่่วยเหลือในกรณทีีเ่กดิ
วิกฤตการณ์  ส่วนสิ่งท้าทายมากที่ต้องท�า
อย่างต่อเนื่องและอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย คอื การสร้างพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วม
มคีวามกระตอืรือร้น และมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ
ที่จะพัฒนา จัดการชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่งที่
เป็นประโยชน์ การรกัษาสิง่แวดล้อม  และ
พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อสังคม 
ที่คิดวิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมและนโยบาย
ของรฐั สามารถสบืค้นและน�าเสนอประเดน็
ทีไ่ม่เป็นธรรมในสงัคม พร้อมทัง้เสนอทางออก
ในระดบัโครงสร้างได้  ผูเ้ขยีนจงึมุ่งมัน่ ตัง้ใจ
และพยายามในการเปล่ียนห้องเรียนและ
ชมุชนให้เป็นพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู ้สู่การพัฒนา
ความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง 

2  Westheimer, Joel. 2004. What kind of citizen?: Educating Our Children for the common good. U.S.A.: Teacher College 
Press.
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ชุมชน...พื้นที่แห่งการเรียนรู้
     จากประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานบริการสังคมเพื่อความเป็นพลเมือง นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมและการตดัสนิใจท�ากจิกรรมโครงงานท่ีมคีวามหลากหลาย มกีารลงมตเิลอืกประเดน็
การศึกษาและท�ากจิกรรม  มกีารแลกเปล่ียนความคดิเหน็อย่างหลากหลายโดยการเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่น มุ่งความส�าเร็จของการท�ากิจกรรมที่ก้าวผ่านความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สู่การสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมในสังคม

จากโครงงานป่ารักษ์น�้า
สู่ “จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชน”
     โครงงานนี้มีจุดเริ่มต้นจากนักเรียนได้มีโอกาสไปส�ารวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่จริงของ
ตนเอง เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ผลส�ารวจพบว่าสภาพป่าต้นน�้า
ของชุมชนมคีวามเสือ่มโทรม เพราะคนในชมุชนมกีารบกุรกุพืน้ที ่ ปรบัพืน้ทีเ่พือ่ท�าการเกษตร
โดยเฉพาะพชืเศรษฐกจิตามนโยบายการส่งเสรมิของภาครัฐและเอกชน เช่น มนัส�าปะหลงั
อ้อย ข้าวโพด และยางพารา เป็นต้น  อีกทั้งพื้นที่ยังขาดการดูแลรักษา และอนุรักษ์จาก
ชุมชนทีมุ่ง่เน้นเฉพาะการแสวงหาประโยชน์จากป่าไม้เพียงอย่างเดียว  ผลกระทบทีต่ามมา
คือ แหล่งอาหารตามธรรมชาตขิองชมุชน และท�าให้ล�าธารสายต่างๆ ซึง่เป็นจดุก�าเนดิของ
ล�าน�้าพะเนียงที่เป็นแหล่งน�้าส�าคัญในพื้นที่มีปริมาณน�้าลดน้อยลง และกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนที่อาศัยและใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในวงกว้าง  ผู้เขียนจึงมีความสนใจ
ตั้งประเด็นการเรียนนี้ขึ้น

     การร่วมกนัวางแผนและเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบเพิม่เตมิ จากการสมัภาษณ์ผูน้�าชมุชน
และผูรู้้ในชมุชน การสบืค้นจากคอมพิวเตอร์ แผนท่ี รปูถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทยีม
เอกสารต่างๆ ให้ครอบคลุมในประเด็นป่าไม้มากที่สุด 

     ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ถูกน�ามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
ด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ว่า 1) สภาพ
พื้นทีป่่าไม้และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของคนในชุมชน ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยูข่องนกัเรยีนและชมุชนอย่างไร 2) อะไรเป็นสาเหตขุองปัญหา และสถานการณ์
ปัญหาเกดิขึน้จากเหตปัุจจยัอะไร อย่างไร และ 3) ใครเป็นผูท้�าให้ปัญหานัน้เกดิขึน้  เมือ่ได้
ค�าตอบจากข้อมูลแล้ว นักเรียนได้ท�าการอภิปราย สรุป และน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างหลากหลาย
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     หลงัจากนัน้ นกัเรยีนได้ร่วมกนัออกแบบ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาป่าไม้ในชุมชนท้องถ่ิน
ร่วมกัน  มีการรวมกลุ่มเพื่อนๆ นักเรียน
ในระดับชั้นเดียวกันเพื่อร่วมปรึกษาหารือ
สู่การก�าหนดทางเลือกด�าเนินงานแก้ปัญหา
ของชุมชน ว่าทางเลือกใดท่ีเหมาะสมกับ
บริบทชุมชนตนเองมากที่สุด

ร่วมกับชมุชนสร้างฝายชะลอน�า้

ปลกูป่า รกัษ์น�า้ ร่วมกับชมุชนต้นน�า้

     กลุ่มนักเรียนได้เข้าร่วมปรึกษาและขอค�าแนะน�าการแก้ไขปัญหาป่าไม้ของชุมชน
ที่จะน�าไปสู่ความเป็นธรรมของทุกคนและความยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน
ทุกฝ่าย เช่น ผู้น�าชุมชน พระสงฆ์ คนในชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชน รวมถึง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่ เช่น โรงเรยีนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

     การออกปฏบิติักจิกรรมในพืน้ทีป่่าไม้ในชุมชนภายใต้โครงงาน “ป่ารกัษ์น�า้” มเีป้าหมาย
เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงในตวันกัเรยีน และในระดบัชมุชน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างให้นักเรียนมีจิตส�านึกในการพึ่งพาตนเอง รู้จักช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีจิตสาธารณะและจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม และมีความพยายามในการสร้าง
ความเป็นธรรมทางสงัคม โดยเฉพาะประเดน็ท่ีเกีย่วกับการเข้าถงึและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้ทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนของตนด้วย

     กจิกรรมจะเน้นขยายการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพืน้ที ่โดยประกอบด้วย  1) การปลกูป่า
บรเิวณชมุชนต้นน�า้ของอ�าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูทีท่�าร่วมกบัทางผูน้�าชมุชน ชาวบ้าน
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ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนในพื้นที่  2) การสร้างฝายชะลอน�้า บริเวณล�าธารสายต่างๆ 
ที่เป็นจุดก�าเนิดของแม่น�้าล�าพะเนียง ของชาวอ�าเภอนาวัง และหล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัด
หนองบัวล�าภู  3) การรณรงค์การรักษาป่า รักษาน�้า โดยกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างจิตส�านึก
การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ล�าพะเนยีง และ 4) การจัดกจิกรรมสร้างจติส�านกึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
ให้กับเด็กและเยาวชน

โครงงานตามรอยความหวาน น�้าตาลและอ้อย
สู่ “การมีส่วนร่วมและความเป็นธรรม”
     โครงงานนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนเพื่อสร้างกระบวนการรับรู้
สูก่ารสร้างความเปลีย่นแปลงของชมุชนในอ�าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบัวล�าภ ู จากโครงงาน
ป่ารกัษ์น�า้สูก่ระบวนการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่  จากพืน้ทีเ่พาะปลกูทีเ่ป็นนาข้าวสูก่ารปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง และยางพารา  โดยเฉพาะอ้อยนั้น นักเรียนกลุ่มนี้
ได้ส�ารวจปัญหาของชุมชนและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมในอ�าเภอนาวัง และ
พบว่า มปัีญหาการเผาไร่อ้อยก่อนตัดของเกษตรกร การใช้สารเคมทีางการเกษตรในปริมาณ
ที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางอากาศ ก่อให้เกิดมลพิษและโรคระบบ
ทางเดินหายใจของคนในชุมชน และโรคเนื้อเน่าจากสารเคมีเนื่องจากสารเคมีปนเปื้อน
ในแหล่งน�้า 

ร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน�้า ปลูกป่า รักษ์น�้า ร่วมกับชุมชนต้นน�้า
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     ในการวางแผนและออกแบบการท�ากจิกรรมเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนนัน้ กลุม่นกัเรยีนเอง
ในระยะแรกกมี็ความกงัวลว่าจะมแีนวทางแก้ไข ป้องกนั อย่างไรดี เนือ่งจากแม้แต่ผูป้กครอง
นกัเรียนเองก็เป็นส่วนหน่ึงในการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพชืในไร่อ้อย หรอืใช้สารเคมีในการเกษตร
อื่นๆ รวมถึงมีการเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวเพราะท�าให้ตัดอ้อยเข้าโรงงานได้รวดเร็วด้วย  

     ผลการจากปรึกษาหารือของนักเรียนท�าให้ได้ข้อสรุปของแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็น
ไปได้ว่า จะต้องมีการดงึผูค้นและหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย อนัได้แก่
ผู้น�าชุมชน คนในชุมชน ผู้ปกครอง ครู เกษตรกรชาวไร่อ้อย ร้านค้าที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ผูแ้ทนรบัซือ้อ้อย เจ้าหน้าสาธารณสขุชมุชน พระสงฆ์ และหน่วยงานต่างๆ
ในพืน้ที ่  ข้อสรุปเกีย่วกับแนวทางการด�าเนินกจิกรรมคอื การสร้างการรบัรูผ่้านการรณรงค์
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดท�าป้ายและแผ่นพับเกี่ยวกับการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม 2) การจดัรายการเสยีงตามสายชมุชน โดยผูน้�าชมุชนและเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหา
สิง่แวดล้อม และ 3) การให้ข้อมลูและเสนอทางออกร่วมกนัในระดบัชมุชนผ่านการประชาคม
ท้องถ่ินและเวทีชาวบ้าน  เนือ้หาของการรณรงค์นอกจากจะเป็นการให้ข้อมลูแก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ในประเดน็ด้านสิทธ ิเสรภีาพ และสขุภาวะในชุมชนแล้ว ยังก้าวไปถงึการรณรงค์
ให้ออกกฎระเบียบห้ามเผาไร่อ้อยอีกด้วย

     ผลของการด�าเนนิกจิกรรมคอื ชมุชนได้มีโอกาสร่วมกนัสร้างการเรยีนรู้ และร่วมมอืกนั
แก้ปัญหาทีส่ามารถด�าเนนิการได้ สูก่ารเปลีย่นแปลงสังคมทีเ่ป็นธรรมกบัทัง้ชมุชน เกษตรกร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อ�าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล�าภู

ส�ารวจสภาพพื้นที่การเกษตรของชุมชน สัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้น�าชุมชนและเกษตรกร
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     แม้กิจกรรมป่ารักษ์น�้า และกิจกรรมตามรอยความหมายจะเป็นโครงงานบริการสังคม
เหมอืนกนั แต่ในแง่การจัดการเรยีนรูแ้ล้ว โครงการทัง้สองกม็ทีัง้ความเหมอืน และความจดุเด่น
ทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของกิจกรรมและผูค้นในแต่ละพืน้ที ่ สิง่ทีเ่หมือนกนั คอื นกัเรยีน
จะเลือกท�ากิจกรรมที่ตนเองสามารถท�าได้เลยในทันที เป็นสิ่งท่ีเคยด�าเนินการมาแล้ว
แต่ยังไม่ส�าเร็จ เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ เด็กและเยาวชน
การรณรงค์ และสร้างความร่วมมือกบัชมุชนในการท�ากจิกรรมแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
ส่วนความแตกต่าง คือ นักเรียนเลือกท�ากิจกรรมแบบใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และ
ความร่วมมอืกบัชมุชนและหน่วยงานต่างๆ เนือ่งจากนกัเรยีนมองว่าวธิกีารแบบเดิมได้ผลน้อย
เช่น การสร้างเวทีประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมและ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่เป็นธรรม ผ่านการลงประชามติออกกฎ กติการ่วมกันอย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาค

     ความท้าทายในการท�ากิจกรรมของนักเรียนมีหลายอย่าง  แต่สิ่งที่ท�าให้ผู้เขียนต้อง
ทุ่มเทและพยายามมากในการจัดการเรียนรู้ คือ ในระยะเริ่มแรกของกิจกรรม นักเรียน
และชุมชนไม่ได้เปิดใจร่วมมือเรียนรู้และท�ากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เพราะ
นักเรียนเองมองว่าไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อชุมชน  ชุมชนเองก็มองว่า
ไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่ต้องร่วมมือกับนักเรียนท�ากิจกรรม  ปัญหาของชุมชนเป็นหน้าที่
ของผู้น�า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ  และตราบใดที่การด�าเนินชีวิต
ตนไม่เดอืดร้อนและตนได้รับผลประโยชน์อยูก่ไ็ม่มคีวามจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง โดยไม่ได้
ค�านงึถงึความเสมอภาคและเป็นธรรมของส่วนรวม  ผู้เขยีนจึงต้องร่วมท�ากจิกรมกบันักเรียน
ด้วยตนเอง แก้ปัญหาร่วมกันกบันกัเรยีน ผูน้�าชมุชน และคนในชมุชนทีม่ปัีญหาและอปุสรรค
จนกว่าจะสามารถท�าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการท�ากิจกรรม และชุมชนเองยอมรับ
การที่นักเรียนริเริ่มการท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน 

ประชาคมท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน รณรงค์ พูดคุยกับคนในชุมชนและเกษตรกร
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การเรียนรู้...สู่การเปลี่ยนแปลง
     การทีน่กัเรียนได้เรยีนรูแ้ละท�ากจิกรรมโดยมชีมุชนเป็นพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู ้ นอกจาก
จะมผีลเชงิประจักษ์จากโครงงานท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมผีลงานในแต่ละปีการศกึษาของนกัเรียน
รุ่นต่อรุ่น เช่น โครงงานวิถีพอเพียง บนถิ่นตน คนนาวัง  โครงงานน�้าคือชีวิต จากล�าห้วย
พะเนยีงคนนาวงั  โครงงานการกนิ การอยู ่การดแูลสุขภาวะของคนนาวงัในศตวรรษที ่21
และโครงงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสะท้อนถึงการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ภายในตัวนักเรียน ดังที่ มนตรี นักเรียนสมาชิกกลุ่ม ได้กล่าวว่า “...ทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ 
ทัง้ดีใจและภมิูใจทีไ่ด้เรยีนรูกิ้จกรรมกบัชมุชนของเรา ท�าให้รู้ว่าการท�ากจิกรรมทีห่ลากหลาย
ได้ใช้ทกุเวลาให้เป็นประโยชน์ บางคนตดิเกม ตดิสือ่สงัคมออนไลน์ พอมาท�ากจิกรรมกเ็ริม่
เปลีย่นแปลงตนเอง  ทุกคนในชมุชน ทัง้นกัเรยีน คณุคร ูผูป้กครอง เราร่วมมอืกนัเพือ่พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เราดีใจที่เห็นชุมชนของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น...”

     อกีทัง้นกัเรยีนยงัได้พฒันาทกัษะในการวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ และการท�างาน
เป็นทีม ท�าให้มีความสุขุมรอบคอบรอบด้าน เกิดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาร่วมกัน
อย่างเป็นรปูธรรม โดย วายุ นักเรยีนสมาชิกกลุ่ม ได้กล่าวไว้ว่า “...ในการท�ากจิกรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน พอมีปัญหาการด�าเนินงาน ทุกคนในกลุ่มจะใช้ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี
เป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นตามหลักเหตุผล แล้ว
พูดคุยกันหาทางออกของปัญหานั้นๆ ท�าให้สามารถด�าเนินงานได้ต่อไปจนส�าเร็จ...”

     นกัเรยีนได้พฒันาทกัษะการสือ่สารให้ผูอ้ืน่ได้เข้าใจและร่วมภาคภมิูใจไปกบัการเรยีนรู้
และท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวมและน�ามาซึ่งการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในชุมชน
ของตนเอง ดงัที ่อรพินท์  นกัเรยีนสมาชกิกลุม่ ได้กล่าวว่า “...ภมูใิจทีไ่ด้ใช้ความรูช่้วยเหลอื
ชุมชน ภูมิใจที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ  ชุมชนเองก็มีความภูมิใจในสิ่งที่พวกเราท�า 
ก็ยิ่งเป็นพลังผลักดันให้เราอยากสู้ต่อไปเพื่อชุมชนของตนเอง ซึ่งเมื่อก่อนเคยสนใจเฉพาะ
เรื่องของตนเอง แต่พอได้มาท�ากิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในชุมชนและร่วมแก้ปัญหา
ในชมุชนจงึได้รูว่้าเราจะมวัแต่นึกถงึตวัเองไม่ได้ ต้องนึกถงึส่วนร่วมด้วย...”  ซึง่สอดคล้อง
กับค�ากล่าวของ ปัญญพัฒน์  นักเรียนสมาชิกกลุ่ม ที่ว่า“...ไม่ใช่เพราะเราเป็นนักเรียน
อย่างเดียว แต่ในฐานะของพลเมืองคนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างเท่าเทียม เราจะ
นิ่งดูดายไม่ได้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน เราก็ต้องริเริ่ม เราเป็นเด็กนักเรียน
ก็จริงแต่เราต้องท�าให้เห็นว่าถ้าเราท�าได้ ผู้ใหญ่ก็ต้องท�าได้ แล้วทุกคนก็หันมาร่วมมือกัน
แก้ปัญหาของชุมชน”
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     นอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนแล้ว ชุมชนยังเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ สร้างการสื่อสารเพื่อการท�างานร่วมกันใน
มิติประชาสังคมในวงกว้างมากขึ้น พร้อมจะเป็นผู้น�าเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ดังค�ากล่าวของผู้น�าชุมชนบ้านวังปลาป้อม ว่า “...พอชาวบ้านเห็นข้อมูลทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น ยิ่งแสดงความคิดเห็นมากๆ ชาวบ้านก็จะ
รบัรูว่้าปัญหาเหล่านี ้ เป็นเรือ่งของเขาจรงิๆ ชาวบ้านกอ็ยากจะหาทางออก ทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ก็น�าสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากค้นหาปัญหาด้วย
ตนเองและศึกษาทางออกด้วยตนเอง ท�าในส่วนที่ชาวบ้านท�าได้ ถ้ามากกว่านั้นก็ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาร่วมแก้ไข...” และชาวบ้านชุมชนบ้านนาแก ได้กล่าวว่า
“...พวกเราต้องอาศยัอยูใ่นชมุชนแห่งนี ้ ถ้าสิง่แวดล้อมไม่ดี พวกเรากไ็ม่สามารถจะใช้ชวิีต
หรือประกอบอาชีพในอนาคตไปด้วยดีได้อย่างไร พวกเราควรจะช่วยกันเท่าที่จะท�าได้ 
เริ่มจากรับผิดชอบต่อตนเอง การเคารพในความเสมอภาคและความเป็นธรรมในชุมชน
ของเราในการดูแลและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านเกิดของเราให้ดีขึ้นและ
ยั่งยืน...”

     จากการสะท้อนการเรียนรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
และชุมชนข้างต้น ได้แสดงให้เห็นการผลิบานแห่งความเป็นพลเมืองทั้ง 3 ระดับ เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ด้วยโครงงานบริการสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี  จุดเริ่มต้นคือพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน ขยายผลสู่การสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น
และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา จัดการชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ การรักษา
สิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงกับพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อสังคม คิด
วิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคม นโยบาย และเศรษฐกิจ สืบค้นและน�าเสนอประเด็นที่ไม่เป็นธรรม
ในสังคม  อย่างไรก็ตาม การด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนร่วมกับชมุชน ครูผูส้อนไม่ควรมุง่เฉพาะผลงานทีเ่ป็นชิน้งาน เอกสาร รปูเล่ม และ
รายงานของนักเรียนเท่านั้น แต่ควรเปลี่ยนเป็นการน�าเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อภิปราย
สนทนา พดูคยุอย่างหลากหลาย พร้อมทัง้ท�ากจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งในทกุภาคเรียน
เพื่อการพัฒนานักเรียนพลเมืองรุ่นต่อรุ่นสืบไป
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ครูผู้(สอน)...เรียนรู้
     การเรียนรู้จากการท�างานในช่วงระยะ
ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เป็นงานประจ�าในหน้าทีข่องครูผูส้อนอยูแ่ล้ว
เรียนรู้ที่จะต่อยอดผลงานโดยใช้กระบวน
การวิจยัและพฒันา ทดลองใช้และปรบัปรงุ
จนได้ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้ประโยชน์ได้จรงิ
ในปัจจบุนัและอนาคต  ผู้เขยีนได้กลัน่กรอง
บทเรยีนเหล่านีอ้อกมาเป็น การจดัการเรยีนรู้
แบบพอเพียง PORPIANG โมเดล3 เพื่อ
การสร ้างพลเมืองที่มีลักษณะการคิด
การปฏบิตัติามหลกัความพอเพยีง เป็นผูท้ีม่ี
ความรบัผิดชอบ ซือ่สตัย์สจุริต มจีติสาธารณะ
รักความเป็นธรรมทางสังคม และยึดหลัก
นติธิรรมในการด�าเนนิชวิีต ส่งผลสูก่ารพฒันา
สู่ความสมดุลและยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ/
วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  
PORPIANG โมเดลประกอบด้วยขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ขั้น คือ 1) 
Plan: วางแผนการเรียนรู้ 2) Organize: 
จดัระบบการเรยีนรู ้3) Reflect: สะท้อนผล
การเรยีนรู ้4) Project: ออกแบบโครงงาน
บริการสังคม 5) Implement: ด�าเนิน
โครงงาน 6) Act: ปรับปรงุการด�าเนนิงาน
7) Notify: น�าเสนอผลงาน และ 8) Goal 
evaluate: ประเมินเป้าหมายการเรียนรู้

     การเรียนรู้เพ่ือการมองปัญหาเป็นโอกาส
และความท้าทาย ผู้เขยีนในฐานะครผููน้้อย
ตลอดระยะเวลาหลายปี ในการท�างาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมอืงที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม
การท�างานล้วนต้องเผชิญกับปัญหา แต่
ผูเ้ขียนไม่ได้น�ามาเป็นอปุสรรคในการท�างาน
มองปัญหาเป็นโอกาสและความท้าทาย 
ใช้ความอดทน มุ่งมั่นและสติในการเผชิญ
ปัญหา ใช้กระบวนการทางปัญญาในการหา
ทางออก เรียนรู ้จากความส�าเร็จและ
ความล้มเหลวในการท�างานและการใช้ชวีติ
ถึ งแม ้ ผู ้ เขี ยนจะท� างานอยู ่ พ้ืน ท่ีที่ มี
ความขาดแคลนและยากล�าบากปานใด 
แต่ในความเป็นครูต้องไม่ท�าตนเองเป็นผู้ท่ี
ด้อยโอกาส ครตู้องพยายามแสวงหาความรู้
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการพฒันา
ตนเอง นักเรียน และสังคมให้ดีขึ้นอย่าง
เตม็ก�าลงัความสามารถ พร้อมกับบ่มเพาะ
อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่คือการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเปลีย่นแปลงการศึกษาเพือ่การสร้าง
ความเป็นพลเมอืงทีมุ่ง่เน้นความเป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นจริงในสังคม เพราะความหวัง
และทางออกของสังคมทั้งหมดของเราอยู่
ที่การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
เท่านั้น

3  อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี. 2561. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง โดยใช้ PORPIANG โมเดล  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา. หนองบัวล�าภู: โรงเรียนนาวังศึกษาวิช.
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     การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ถึงแม้ผู้เขียน
จะเรียนรู้และสามารถเผชิญสถานการณ์
ต่างๆ มาได้ แต่ก็อยากเหน็การเปลีย่นแปลง
ของการจัดการศึกษาของไทยที่ดีขึ้น เป็น
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นพลเมืองอย่างแท้จริง  สิ่งที่ผู้เขียน
และเพื่อนครูได้เผชิญนั้นเป็นความท้าทาย
อย่างมาก เช่น แรงจงูใจทีเ่จอืจาง เวลาสอน
ถกูรบกวนด้วยนโยบายและภาระงานอืน่ๆ
การจัดการเรียนรู้ที่ยังมีครูผู้สอนเป็นใหญ่
เน้นบรรยายและใช้เวลามาก และกระแส
ค่านิยมของผู ้ปกครองและชุมชนท่ีขาด
ความตระหนกัถงึความส�าคัญของความเป็น
พลเมือง  ถงึแม้ผู้เขยีนไม่สามารถเปลีย่นแปลง
การศึกษาไทยให้ดขีึน้ในวงกว้างได้ แต่กข็อ
เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
การจัดการเรียนรู้ การท�างานและการใช้
ชวีติเพือ่ร่วมสร้างการเปลีย่นแปลงสูห้่องเรียน

โรงเรียน และสังคมที่เป็นธรรม ด้วย
ความรบัผดิชอบและมส่ีวนร่วมในการพฒันา
สั งคมแห ่ งการเรียนรู ้ ทางวิชาชีพสู ่
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

     ท้ายทีส่ดุผูเ้ขยีนขอขอบคณุทางโรงเรยีน
นาวงัศึกษาวชิ คณะผูบ้รหิาร คร ูนกัเรียน
ผูป้กครอง ผูน้�าชุมชน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
รวมถึงนกัเรียนทกุๆ รุ่น ทีส่นับสนุนการท�างาน
เพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองมาอย่าง
ต่อเนือ่ง และแรงบนัดาลใจจาก Thai Civic
Education Foundation ในการท�างาน
อย่างต่อเนื่องและจะท�างานนี้สืบไป เพื่อ
การจัดการเรียนรู้ ปลูกฝัง บ่มเพาะ และ
พฒันาให้นกัเรยีนตระหนกัรูถ้งึสทิธิ หน้าที่
และบทบาทของตนเอง รับผิดชอบเคารพ 
รักษา และปกป้องสิทธิของตนเอง ชุมชน 
และสังคมให้เกดิความเป็นธรรมและยัง่ยนื

ครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัด
หนองบัวล�าภ ู ครูอสีานผูบ่้มเพาะ สัง่สมและหล่อหลอมอดุมการณ์
และจติวญิญาณความเป็นครูแห่งตน ภายใต้ความรักในการเรียนรู้
ทัง้ศาสตร์การสอน การบรหิาร และการวจิยั โดยการถ่ายทอดผลงาน
ผ่านงานสอน งานเขียน งานวิจัย งานค่าย และงานบริการสังคม
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มุง่เน้นการใช้ประเด็นท่ีท้าท้ายทางสงัคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และการเมือง 
ในบริบทท้องถิ่น ประเทศไทย อาเซียน และโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่
น�าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
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ถนนมิตรภาพ
กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

     สงัคมอสีานตัง้แต่อดตียดึอาชีพปลกูข้าว
เป็นอาชีพหลัก ถึงแม้ผืนดินอีสานจะเป็น
ดินทรายไม่อุ้มน�้าท�าให้ในฤดูแล้งอีสานจะ
แห้งแล้งมาก  พอฤดฝูนก็มกัจะประสบปัญหา
น�้าท่วมอยู่เสมอเนื่องจากพายุดีเปรสชันท่ี
เคลือ่นทีเ่ข้ามาในทศิทางตะวนัออก ไปทาง
ตะวนัตกปีละ 3-4 ลกู ท�าให้ได้รบัฝนเพิม่ขึน้
ซึง่จงัหวดัทางด้านตะวนัออกกจ็ะได้รบัฝน
มากกว่าจงัหวัดทางด้านตะวนัตก  จงัหวดั

ทีม่ปีรมิาณฝนมากทีส่ดุคอื จงัหวดันครพนม
จงัหวัดทีม่ปีริมาณฝนน้อยท่ีสดุคอื จงัหวัด
นครราชสมีา  ความแตกต่างระหว่างฤดแูล้ง
กับฤดูฝนท�าให้การปลูกข้าวมีความเสี่ยง 
บางปีได้มาก บางปีได้น้อยหรือไม่ได้เลย  
ถึงแม้อีสานจะมีพื้นที่มากแต่ปลูกข้าวได้
ผลผลิตต่อไร่น้อย รายได้ทีเ่กิดจากการปลูกข้าว
จึงไม่แน่นอน

ศรัณยพงศ์ จันทะศรี  โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร  จังหวัดอุดรธานี

”
การพฒันาน�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า แต่การพฒันา
ที่ไม่สมดุลย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา  ปัญหาที่ถูก
มองว่าไม่เป็นปัญหาเพราะความชนิชาส่งผลเสียอย่าง
ทีค่าดไม่ถงึ และยิง่น่ากลวัไปกว่าน้ันหากคนทีท่�าให้เกิด
ปัญหากับคนที่ได้รับผลกระทบเป็นคนเดียวกัน เพราะ
ปัญหานั้นก็จะไม่มีทางได้รับการแก้ไข การตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกคนต้องมี
หากเราต้องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

“
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     การพัฒนาประเทศในช่วง 50 - 60 ปี
ทีผ่่านมาส่งผลให้ภมูภิาคนีเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในหลายๆ ด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่
ดีขึ้น  ในปีพ.ศ. 2493 มีการตัดถนนจาก
สระบุรี – นครราชสีมา ได้รับการตั้งชื่อว่า
ถนนสุดบรรทัด และจากนครราชสีมา –
ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย ได้รับ
การต้ังชือ่ถนนว่า ถนนเจนจบทศิ  ภายหลงั
ในปีพ.ศ. 2498 ได้รับการสนับสนุน
การก่อสร้างจากสหรฐัอเมริกาและได้เปลีย่น
ชื่อถนนจากสระบุรี – หนองคาย เป็น
ถนนมติรภาพ เพือ่แสดงมติรภาพระหว่าง
ประเทศไทยกับสหรฐัอเมรกิาในการก่อสร้าง
ถนนร่วมกนั1  ในช่วงทีเ่กดิสงครามเวยีดนาม
สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตั้งฐานทัพในอีสาน
เพ่ือส่งเครือ่งบนิไปทิง้ระเบดิในเวียดนามเหนอื
และหนึ่งในฐานทัพหลักของสหรัฐอเมริกา
คือจังหวัดอุดรธานี

     ผลจากการมีฐานทัพท�าให้มีเงินจาก
สหรัฐอเมริกาหลั่งไหลเข้ามาในอุดรธานี
อย่างมหาศาล  การสร้างถนนมิตรภาพ
ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงที่น�ามาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและ
สงัคมในภาคอสีาน นอกจากนียั้งส่งผลไปถงึ
การพฒันาในประเทศลาวด้วย การปลกูข้าว
ของคนอีสานที่มีความไม่แน่นอนจึงถูก

แทนที่ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจในยุคน้ัน 
คอื อ้อย ซึง่เจรญิเตบิโตได้ดใีนภมูปิระเทศ
ของภาคนี้  ในปีพ.ศ. 2485 รัฐบาลได้
จัดตั้ง “บริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย 
จ�ากัด”  พร้อมทั้งสร้างโรงงานน�้าตาล
ไทยอุดรธานีขึ้นที่อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงงานน�้าตาลแห่งแรก
ในภาคอีสาน  ในปีพ.ศ. 2506 โรงงาน
น�้าตาลไทยอุดรธานีเข้าสู่ยุครุ่งเรืองโดย
การถือหุ้นระหว่างกลุ่มทุนญี่ปุ่นกับกลุ่ม
ทนุไทย2  การเจรญิเตบิโตนีส่้งผลให้ประชาชน
ในจงัหวดัอดุรธานโีดยเฉพาะอ�าเภอกมุภวาปี
โนนสะอาด และหนองแสง เปลี่ยนอาชีพ
จากการปลูกข้าวหันมาเป็นชาวไร่อ้อย
เพื่อป้อนวัตถุดิบเข ้าสู ่ โรงงานน�้าตาล  
ด้วยรายได้ที่มากกว่าการปลูกข้าวและ
ความเสี่ยงที่น้อยกว่า ท�าให้เกิดเศรษฐี
ชาวไร่อ้อยข้ึนหลายครอบครัว อ�าเภอ
กุมภวาปี จึงได้รับการขนานนามว่า “เมือง
น�้าตาล”  ภายในระยะเวลา 50 กว่าปีที่
ผ่านมาอ�าเภอกไ็ด้ถกูเปลีย่นโฉมจากทุง่นา
เป็นไร่อ้อยสุดลูกหูลูกตา

     ผมเป็นคนหนองคาย ได้เข้ามาศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาท่ีสถาบนัผลติครใูนจงัหวดั
อดุรธาน ีท�าให้เข้าใจสงัคมสภาพความเป็น
เมอืงและการเจรญิเตบิโตของภาคอตุสาหกรรม

1  ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่. (2493, 12 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่ 67 
ตอนที่ 67 ง. 
2  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี. (2556). ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า เรื่อง ฉลองครบรอบ 50 ปี น�้าตาลกุมภวาปี.
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โดยเฉพาะโรงงานน�า้ตาลในจงัหวัดอดุรธานี
ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดหนองคายที่เป็น
เมอืงสงบมวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย ถงึแม้อดุรธานี
และหนองคายจะห่างกนัเพียง 50 กิโลเมตร
ก็ตาม  กระทั่งในปีพ.ศ. 2554 ช่วงเดือน
พฤศจิกายนหน้าหนาว ผมได้บรรจุเป็น
ข้าราชการครูที่จังหวัดอุดรธานี โดยเลือก
ลงที่โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร อ�าเภอ
กมุภวาปี เมอืงน�า้ตาลนีเ่อง ซึง่ทีต้ั่งโรงเรยีน
อยูห่่างจากถนนมติรภาพ เพยีง 200 เมตร
รายล้อมด้วยไร่อ้อยมองไปสดุสายตา  ไม่ไกล
จากโรงเรียนเป็นโรงงานน�้าตาลตราช้อน
สเีหลืองตัง้ตระหง่านชปูล่องโรงงานพร้อม 
ควนัสีขาวทีพ่่นออกมา เป็นภาพทีแ่ปลกตา
และแตกต่างจากหนองคายบ้านผมที่มีแต่
ท้องทุ่งนา 

     ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผมเริ่มท�างาน
ท่ีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารเป็นช่วงที่
โรงงานน�้าตาลเปิดหีบอ้อยเพื่อรับผลผลิต
จากชาวไร่อ้อยมาแปรรปูเป็นน�า้ตาลทรายขาว
รถบรรทุกอ้อยนับร้อยคันจอดเรียงราย
ยาวหลายสิบกิโลเมตรตามถนนมิตรภาพ  
แต่นัน่ยงัไม่ใช่เรือ่งแปลกส�าหรบัผม  ทีแ่ปลก
คือทั้งกลางวันและกลางคืนชาวไร่อ้อยจะ
เผาอ้อยเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการตดั
นั่นเพราะหากตัดช้า อ้อยก็จะเข้าโรงงาน 
ไม่ทันในปีนั้น และกลายเป็นอ้อย “หลุด
โรงงาน” ที่มีค่าไม่ต่างจากเศษหญ้าเลย  
มิหน�าซ�้ายังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อไถกลบ

ก�าจัดอ้อยเดิมเพ่ือปลูกอ้อยใหม่ ท�าให้
ขาดทุนแล้วขาดทุนอีก 

     แม้จะสร้างรายได้ แต่ผลจากการเผาอ้อย
กลบัท�าให้มีฝุน่ละอองควนัไฟและเศษอ้อย
ตกเกลื่อนไปทั้งต�าบลห้วยเกิ้ง  ห้องเรียน
ต้องกวาดทุกชั่วโมง เสื้อผ้าไม่สามารถ
ตากกลางแจ้งได้ ปรากฏการณ์นีช้าวกุมภวาปี
จะเรียกว่า “หมิะขาว”  ฟังดูแล้วน่าจะเป็น
ที่ภาพสวยงาม ใช่ครับ สวยมากเหมือน
เรายืนอยู่บนยอดเขาแล้วมีหมอกปกคลุม
แบบนั้นเลยครับ แต่ในความสวยนั้นมี
ความน่ากลัวแฝงอยู่  วันไหนที่ชาวไร่ต้อง
เผาอ้อยพร้อมกันวันนั้นถึงกับต้องปิดจมูก
กันทั้งวัน  หนักเข้าก็เริ่มป่วยด้วยโรคทาง
เดนิหายใจ  ผมกเ็ป็นหนึง่ในนัน้ทีต้่องนอน
โรงพยาบาลด้วยอาการของโรคทางเดิน
หายใจ  ผมจึงตั้งค�าถามในขณะที่ผมนอน
ที่โรงพยาบาลว่า ท�าไมคนห้วยเกิ้งไม่คิด
ว่ามันเป็นปัญหา  หลังจากที่ได้ออกจาก
โรงพยาบาล ผมมคีวามตัง้ใจมากว่าต้องน�า
ประเด็นที่ผมตั้งค�าถามมาคุยกับนักเรียน
ในรายวิชาภูมิศาสตร์ที่ผมสอน และผม
ต้องการได้ค�าตอบและรู้สาเหตุที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ด้วย

     ในชัน้เรยีนวชิาภมูศิาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5/1 ซึง่ผมเป็นทีป่รกึษา ผมได้น�าปัญหา
เรือ่งการเผาอ้อยมาคุยกบันกัเรียนในหน่วย
การเรียนรู้ ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม  
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ผมได้เล่าว่า ที่ครูหายไปหลายวันเพราะ
ครูไม่สบาย ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ  
ผมถามนกัเรียนในห้องว่าใครเคยป่วยแบบ
ผมบ้าง  นักเรียนทุกคนยกมือและบอกว่า
คนที่น่ีป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจทุกคน  
หลังจากนั้นผมได้ถามต่อไปว่า นักเรียน
คิดว่าสาเหตุของโรคทางเดินหายใจเกิด
มาจากอะไร  นกัเรยีนทุกคนตอบได้ว่าเกดิ
จากควัน ฝุ่นละอองที่มีมากในช่วงเดือน
พฤศจกิายนถงึเดอืนมนีาคม ซึง่เป็นช่วงเปิด
หีบอ้อย  เป็นค�าตอบที่ชัดเจนมากครับ  
ผมได้ถามต่อไปว่า แล้วนักเรียนคิดว่ามัน
เป็นปัญหาของชมุชนหรอืไม่  นกัเรยีนทกุคน
ตอบว่าไม่เป็นปัญหา เพราะตัง้แต่เกดิมาก็
เจอกบัสภาพแบบนี ้ ผมถงึกบัอึง้ไปเลยครบั
จากที่ได้ชวนนักเรียนคุยถึงเรื่องปัญหา
สิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในชุมชน (ทีต่อนน้ีมนั
กลายมาเป็นปัญหาส�าหรับผมแล้ว) ผมจึง
ได้ให้โจทย์ใหญ่มากกับตัวเองในการสร้าง
ความตระหนกัให้เกดิขึน้ในชมุชนและนกัเรยีน
แทนทีจ่ะมองปัญหาด้วยความคุน้ชนิ เพือ่
สร้างให้นักเรียนของผมเป็นพลเมืองท่ีมี
ส่วนร่วม (Participatory Citizen)3 

     พอดีกับที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรงเรียน
ให้ออกเย่ียมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาให้
ครบทุกคน ผมจึงถือโอกาสนี้หาค�าตอบที่
ผมตั้งค�าถามเอาไว้ ผลจากการเยี่ยมบ้าน

ในครั้งนั้นพอจะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1) ครอบครวันกัเรยีนทกุคนประกอบอาชพี
ท�าไร่อ้อย 2) ทุกคนในครอบครัวเคยป่วย
ด้วยโรคทางเดินหายใจ 3) ทุกครอบครัว
เผาอ้อยเพ่ือที่จะส่งอ้อยเข้าโรงงานได้ทัน
เวลา ถงึแม้ราคาอ้อยเผาจะถกูกว่าอ้อยสด
แต่ชาวไร่กเ็ลอืกทีจ่ะเผาเนือ่งจากข้อก�าหนด
เรือ่งระยะเวลา 4) ร้อยละ 90 ของนกัเรยีน
ต้องประกอบอาชพีท�าไร่อ้อยต่อจากพ่อแม่4

5) รุ่นปู่ย่า ตายายบางบ้านเคยท�านา จน
กระทั่งเห็นรายได้ท่ีสูงจากการปลูกอ้อย
จึงเปลี่ยนที่นามาเป็นไร่อ้อย 6) ประเพณี
ทีเ่กีย่วกบัการท�านาในบางหมูบ้่านได้เลอืน
หายไป เช่น บญุบัง้ไฟ ทีเ่ก่ียวข้องกับการขอ
ฝนจากพญาแถน เพราะคนในหมู่บ้านไม่
ได้ท�านา ความเชือ่น้ีเลยไม่ได้ปฏบิตัสืิบต่อ
ผลของการหายไปของประเพณีบุญบั้งไฟ
ยงัส่งผลต่อวรรณกรรมพืน้ถ่ิน เรือ่งผาแดง
นางไอ่ ที่ได้เลือนหายไปด้วย  เป็นเรื่อง
น่าเสยีดายเนือ่งจาก กมุภวาปี เป็นถิน่ก�าเนดิ
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้ ซึ่งชื่อบ้านนาม
เมืองในเขตอ�าเภอกุมภวาปีล้วนปรากฏ
อยู่ในวรรณกรรม แต่ลูกหลานในชุมชน
กลับไม่รู้เรื่องราวนี้เลย  หลังจากที่ได้สรุป
ประเด็นที่ค้นพบในการออกเยี่ยมบ้าน 
ผมได้กลับมาออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนท่ีจะเป็นชาวไร่อ้อยรุ่นต่อไปให้
เขาได้คดิได้ตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่ขาเอง

3  Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the “good” citizen: Political choices and pedagogical goals. PS: Political 
Science & Politics, 37(2), 241-247.
4  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนประจ�าชั้น นักเรียนทั้งหมด 35 คน ครอบครัวนักเรียนที่ประกอบอาชีพไร่อ้อย จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
ของนักเรียนประจ�าชั้นทั้งหมด
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เป็นคนสร้างขึ้นและรับผลนั้นเองเช่นกัน 
เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม ไปจน
ถงึเป็นพลเมืองทีมุ่่งเน้นความเป็นธรรมต่อ
สังคม (Justice-Oriented Citizen)5 ถึง
แม้จะใช้ระยะเวลานานแต่มันเป็นเรื่องที่
ท้าทายส�าหรับผม

ออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหา
     ในชมุชนเพ่ือสร้างความตระหนกั ค�าตอบ
ท่ีได้จากการออกเยี่ยมบ้านท�าให้ผมเห็น
ช่องทางทีจ่ะสร้างความตระหนกัให้นักเรยีน
และส่งต่อไปยังผู้ปกครอง ผมได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หน่วยการเรยีนรู้เรือ่ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ
การสอนตามวัฏจกัรการเรยีนรู ้4 MAT6  ที่
นอกจากจะสร้างความตระหนักแล้วยังหา
ทางออกของปัญหาด้วยตัวนักเรียนเอง
รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู ้
4 MAT นี ้ถกูพฒันาโดย เบอร์นสิ แมคคาร์ธี
(Bernince McCarthy) ที่ศึกษาการจัด
การเรียนการสอนหลายรูปแบบตามสไตล์
การเรียนรู ้ของเด็กผ ่านแนวคิดของ
องค์ประกอบทางสมอง โดยการวิจัยได้
พัฒนากรอบแนวคิดต่อจาก เดวิด คอล์บ 
(David Kolb) ปราชญ์ทางการศึกษา

ชาวอเมริกัน ที่วางกรอบคิดด้านการจัด
กระบวนการเรยีนรูท้ีค่�านงึถงึความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลเป็นส�าคญั  แนวคดิการเรยีนรู้
4 MAT อธิบายว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ของ 2 มิติ คือการรับรู้ 
(perception)  และกระบวนการจดัการกระท�า
ของข้อมลู (processing)  การรับรู้ของบคุคล
มี 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางประสบการณ์
ทีเ่ป็นรูปธรรม และผ่านทางความคิดรวบยอด
ที่เป็นนามธรรม  ส่วนกระบวนการจัด
การกระท�ากบัข้อมลูทีร่บัรูน้ัน้ ม ี2 ลกัษณะ
คอื การลงมอืทดลองปฏิบตั ิและการสงัเกต
โดยใช้ความคิดอย่างไตร่ตรอง  เมื่อลาก
เส้นตรงของกระบวนการจัดกระท�าข้อมูล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มาตัดกัน แล้วแบ่ง
วงกลมออกเป็นพื้นที่ 4 ส่วน จะสามารถ
แทนลกัษณะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 4 แบบ
คือ 1) ผูเ้รียนทีถ่นดัจินตนาการ 2) ผูเ้รยีนที่
ถนดัวิเคราะห์ 3) ผูเ้รียนท่ีถนดัสามญัส�านึก
และ 4) ผู้เรียนที่ถนัดในการปรับเปลี่ยน  
แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
จะใช้ค�าถามหลกั 4 ค�าถาม คอื ท�าไม (Why?)
อะไร (What?) อย่างไร (How?)  และถ้า (If?)
ซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกนั 4 แบบให้สามารถใช้สมองทกุส่วน
ของตนในการพัฒนาศักยภาพของตนได้
อย่างเต็มที่               

5  Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the “good” citizen: Political choices and pedagogical goals. PS: Political 
Science & Politics, 37(2), 241-247.
6   ทิศนา  แขมณี. (2556). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พิมพ์ครั้งที่ 17. (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 262.
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รูปที่ 1: แผนภาพการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT7 

     จากรูปแบบการสอนดังกล่าวผมได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
4 MAT ดังนี้
     1. ขั้นปลุกเร้าความสนใจ (สมองซีกขวา)
 1) นกัเรียนดขู่าวปัญหาหมอกควนัในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ครูใช้ค�าถาม
เพื่อชวนพูดคุยถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 2) ครูถามนักเรียนว่า ในชุมชนของนักเรียนมีสถานการณ์ลักษณะเดียวกันกับใน
ข่าวหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนทุกบอกว่าชุมชนของตนเองมีหมอกควันจากการเผาอ้อย)
 3) ครูเล่าประสบการณ์จากการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากควันไฟ
เผาอ้อย และให้นักเรียนได้เห็นผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
 4) แบ่งกลุ่มนักเรียนตามหมู่บ้านท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ แต่ละกลุ่มระดมปัญหา
หมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนตนเอง

7  ศักดิ์ชัย นรัญทวี และไพเราะ  พุ่มมั่น (2542) : 15 – 16)
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     2. ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ให้ประสานความคิด (สมองซีกซ้าย)
 5) แต่ละกลุ่มร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน แล้วสรุปออกมาในรูปแบบผังมโนทัศน์

     3. ขั้นเตรียมพิชิตเรื่องใหม่ (สมองซีกขวา)
 6) ครแูละนกัเรยีนเชือ่มโยงปัญหาหมอกควันในชมุชนกบัเอกสารทีใ่ห้ศกึษา วเิคราะห์
ให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชนโดยใช้ผงัมโนทศัน์ทีแ่ต่ละกลุม่ร่วมกนั
ระดมปัญหาในชุมชนของตนเอง (สาเหตุของปัญหามาจากการเผาอ้อยของชุมชนเพื่อเร่ง
ส่งผลผลิตเข้าโรงงานให้ทันตามเวลาที่ก�าหนด)
 7) ครูอธิบายรูปแบบต่างๆ ของพลเมืองตามกรอบคิดของ Joel Westheimer8 

แล้วเช่ือมโยงให้นักเรียนเห็นว่านักเรียนเป็นพลเมืองประเภทใดในตอนนี้ และนักเรียน
ต้องการเป็นพลเมอืงประเภทใดต่อไป (นกัเรยีนมองปัญหาทีเ่กิดขึน้เป็นเรือ่งปกติถงึแม้ว่า
จะได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นก็ตาม ซึ่งต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นคือชุมชน พวกเขา
ยอมรับว่าขณะนี้พวกเขาเป็นพลเมืองเฉยชา แต่ต่อไปพวกเขาอยากเป็นพลเมืองที่มี
ส่วนร่วม (Participatory Citizen) ไปจนถึงเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อสังคม
(Justice-Oriented Citizen) เพื่อความยั่งยืนของชุมชนของตนเอง) 

     4. ขั้นใส่ใจสาระเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ (สมองซีกซ้าย)
 8) นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสาร แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
จากมลพิษทางอากาศ กรณีหมอกควัน9  ทั้ง 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) มลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดขึ้น 2) แนวทางการเฝ้าระวังทางด้านสิ่งแวดล้อม  3) แนวทางการเฝ้าระวัง
ทางสุขภาพ 4) การสื่อสารและการจัดการความเสี่ยง และ 5) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
การใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ  (Co – op Co – op) 
 9) นกัเรยีนในแต่ละกลุม่แบ่งเรือ่งในการศกึษา ตามหวัข้อทัง้ 5 เรือ่ง โดยด�าเนนิการ
ตามขั้นตอนของเทคนิคกลุ่มร่วมมือดังนี้
 • นักเรียนในกลุ่มแบ่งเรื่อง ศึกษาตามความเหมาะสมของเนื้อหา
 • ทุกคนท�าหน้าที่ศึกษาเรื่องที่ตนเองได้รับมอบหมาย และสรุปเพื่อน�าอธิบายให้
เพื่อนในกลุ่มฟัง

8  Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the “good” citizen: Political choices and pedagogical goals. PS: Political 
Science & Politics, 37(2), 241-247.
9  กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ กรณีหมอกควัน, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด, 2558).
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 • เมือ่แต่ละคนศึกษาเสรจ็แล้ว กน็�าเรือ่งทีต่นเองศกึษาและสรปุมาอธบิายให้เพือ่น
ในกลุ่มฟัง
 • เมื่อทุกคนในกลุ่มอธิบายเรื่องที่ตนเองท�าการศึกษาครบแล้วทุกคนร่วมกันสรุป
เนื้อหาทั้งหมดเพื่อท�ากิจกรรมต่อไป

     5. ขั้นท�าแบบฝึกหัดที่หลากหลาย (สมองซีกซ้าย)
 10) นกัเรยีนทกุคนท�าใบงานเรือ่ง สรุปแนวทางการเฝ้าระวงัพืน้ทีเ่สีย่งจากมลพษิ
ทางอากาศ กรณีหมอกควัน เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา โดยให้ท�าเป็นการบ้าน ส่งงานใน
ชั่วโมงหน้า 

     6. ขั้นฉายแววความช�านาญ (สมองซีกขวา)
 11) นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชนตนเอง
ว่าควรมส่ีวนร่วมในการแก้ไขอย่างไร นกัเรยีนจะเป็นพลเมอืงในรปูแบบใดและเป็นอย่างไร
โดยใช้ความรู้ที่ได้ร่วมกันศึกษามาเป็นแนวทาง
 12) ครูมอบหมายให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบชิ้นงาน ในประเด็นที่
ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข โดยชิน้งานน้ันให้ออกมาในรูปแบบทีถ่นดัหรือสนใจ เช่น การ์ตูน
กลอน เพลง นทิาน แผ่นพบั ทีค่ัน่หนงัสอื ค�าขวญัเชญิชวน สภุาษติ หรอืผงัมโนทศัน์

     7. ขั้นเสนองานที่สร้างสรรค์ (สมองซีกซ้าย) 
 13) เมื่อทุกกลุ่มท�าชิ้นงานเสร็จแล้ว สมาชิกในกลุ่มนับเลขตามจ�านวนกลุ่มที่มี
ในห้อง แล้วให้ไปเข้ากลุ่มตามหมายเลขที่ตนเองนับได้
 14) เมื่อเข้ากลุ่มตามหมายเลขที่นับแล้ว ให้เวียนกลุ่มจากน้อยไปมาก ให้สมาชิก
ในกลุม่ตามหมายเลขท่ีนบัท่ีเป็นเจ้าของกลุ่มท่ีเวยีนมาถงึเป็นคนอธบิายเนือ้หาในกลุม่ของ
ตนเอง  หลังจากฟังการน�าเสนอในกลุ่มแล้วให้ทุกคนในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ซักถามหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์

     8. ขั้นร่วมกันจัดแสดง (สมองซีกขวา)
 15) แต่ละกลุ่มจัดแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 
 16) นกัเรียนแต่ละกลุม่จดัแสดงผลงานในงานเปิดบ้านของโรงเรียน ทีม่ผีูป้กครอง
นักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมาชมนิทรรศการ



พลังของการเปลี่ยนแปลง  l 135

พลังที่เกิดจากการเรียนรู้
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
     หลังจากจบหน่วยการเรยีนรูท้ีไ่ด้ออกแบบ
กจิกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนตามวฏัจกัร
การเรียนรู้ 4 MAT และสร้างความเป็น
พลเมืองให้กับผู้เรียน สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือ 
ไม่ว่าจะด้วยความเคยชนิหรอืด้วยการสัง่สอน
ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีครอบ
เราไว้ไม่ให้คิดต่างจากคนกลุม่ใหญ่ในสงัคม
กต็าม เมือ่มนษุย์เราอยูก่บัสิง่แวดล้อมใดๆ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มนุษย์เราก็จะปรับ
ความคดิให้ชนิชาและอยูกั่บปัญหานัน้ โดย
ไม่คดิทีจ่ะตัง้ค�าถามหรอืหาทางเปลีย่นแปลง
แม้ปัญหานั้นจะมีผลกระทบกับตัวเรา
อย่างมาก ยิง่หากต้นตอของปัญหานัน้ไม่ได้
เกิดจากผู้อื่น แต่เกิดจากการกระท�าของ
เราเองแล้วยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีก เพราะเรา
จะหาค�าอธิบายที่เข้าข้างตัวเองเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมว่าการกระท�าน้ันเป็นสิ่งท่ี
ถกูต้อง ท�าให้การเปลีย่นแปลงยากขึน้เป็น
เท่าตัว แต่หากเราไม่ตั้งค�าถามหรือลงมือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงเลย ปัญหานั้นก็จะ
ไม่ถูกขุดข้ึนมาให้เห็นและยังคงถูกมองว่า
เป็นเรื่องปกติต่อไป

     ผมเรียนรู้ที่จะมองปัญหาที่เกิดให้เป็น
ความท้าทายมากกว่าจะมองให้เป็นอปุสรรค
ซึ่งท�าให้เรากล้าที่จะขุดปัญหาที่ด�ารงอยู่
ต่อเนื่องมานานหลายสิบปีให้โผล่ข้ึนมา
ท้าทายสายตา และหยบิยกประเด็นเหล่าน้ี
มาพดูคยุเพือ่ร่วมกันแก้ไขปัญหานัน้  ผมคดิ
เสมอว่าเราไม่สามารถเปลีย่นแปลงความคดิ

ของคนรุน่พ่อรุน่แม่ได้ แต่ผมสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้เดก็รุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นผู้ขบัเคลือ่น
ชุมชนต่อไปในอนาคต  เมื่อนักเรียนที่ผม
สอนได้ชุดความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการเรียน
ก็จะส่งต่อไปยังครอบครัว ไม่ช้าชุมชนก็
จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้
จะช้าแต่กด็กีว่าไม่มอีะไรเปลีย่นแปลงเลย  

     การเข้าใจบรบิทของชมุชนช่วยให้การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่ใช่เพียงการให้ความรู้
แล้วจบไป แต่เปลีย่นมนัให้กลายเป็นเคร่ืองมอื
ทีเ่พิม่พลังให้กับกระบวนการสอนความเป็น
พลเมืองของครู นั่นเพราะการท�างานกับ
ชมุชนจะท�าให้เกดิการสือ่สาร แลกเปล่ียน
ประเด็น และส่งต่อความเป็นพลเมืองนั้น
ไปยังคนในชุมชนต่อไป ท้ายที่สุด ชุมชน
ท่ีตื่นรู้ในคุณค่าความเป็นพลเมืองจะสร้าง
เด็กที่พร้อมจะเป็นพลเมืองต่อไป

     หากยึดถือเพียงทฤษฎี การประเมิน
จ�านวนมากและต่อเนือ่งในระบบการศึกษา
เป็นเร่ืองทีดี่ และส�าคัญต่อการสร้างมาตรฐาน
ให้กับการศึกษาไทย  แต่มันกลับมีปัญหา
เม่ือลงสู่การปฏบิติัเนือ่งจากยงัขาดการเข้าใจ
บรบิททีแ่ท้จรงิของโรงเรียน  การประเมิน
จากส่วนกลางจะดจูากเอกสารเป็นส่วนใหญ่
แต่กลับดูสภาพความเป็นจริงในชั้นเรียน
น้อยมาก  ผลคอืโรงเรียนต้องสร้างเอกสาร
ให้ตรงตามตวัชีว้ดัเพือ่ให้ผ่านการประเมนิ
แต่เอกสารประเมินเหล่านั้นก็แลกมาด้วย
การทิ้งชั้นเรียนและนักเรียนของครู
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     ทฤษฎีการศึกษาต่างๆ ที่ได้เรียนมา
ตลอดเวลา 5 ปีในมหาวทิยาลยัท�าให้หวัใจ
พองโต ไฟแห่งการเป็นครูที่ต้องการจัด
การเรยีนรูด้้วยหลกัการตามทีไ่ด้ร�า่เรยีนมา
ก็ถูกจุดขึ้น  แต่พอได้เข้ามาในสังคมครูที่
ไม่ใช่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้กลบัตรงกนัข้ามกบัสมยัเรยีน
ครูต้องท�างานพเิศษมากมายท่ีไม่ใช่งานสอน
งานสอนถูกมองเป็นเพียงงานเสริม ไฟที่
เคยลุกโชนก็ผ่อนก�าลังลงจนเกือบจะมอด
ดับไป แต่โชคดีของผมที่มีโอกาสได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมืองฯ (Thai Civic Education) 
ท�าให้ไฟของความเป็นครูที่อยากสอน
กลับปะทุขึ้นมาใหม่ เครือข่ายเป็นพื้นที่
ให้เพื่อนครูที่มีความคิดทัศนคติคล้ายกัน
ได้มาคยุกนั แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
เติมไฟให้กลับคืนมา ร่วมกันมองปัญหา
ที่บั่นทอนเป็นความท้าทายที่ต ้องการ
เอาชนะเครือข่าย Thai Civic สอนให้ผม
กล้าเปลี่ยนแปลงความคิด กล้าที่จะท�าใน
ส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่า
ประโยชน์ที่คนบางกลุ่มต้องการ กิจกรรม
ในโรงเรยีนมากมายทีเ่คยมองว่าเป็นอปุสรรค
ในการจัดการเรียนรู้ที่ท�าให้สอนเนื้อหาไม่
เต็มที่ ในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนระบบ
ทีค่รอบเราให้ต้องท�าอะไรบางอย่าง ผมจึง
เลือกที่จะอยู่กับอุปสรรคนั้นและใช้มันให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียน โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมของนกัเรยีนในทกุกจิกรรม นกัเรยีน
จะเป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับผมเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  เป้าหมายของ

การจัดกจิกรรมไม่ได้มองทีผ่ลลพัธ์ ชิน้งาน
หรอืคะแนน แต่เน้นทีต่วักระบวนการมากกว่า
หากเราสนใจปลายทางมากเกินไปเราจะ
ลืมเก็บบรรยากาศระหว่างทาง ข้อส�าคัญ
คอืเราต้องสอนให้นกัเรยีนรูว่้าล้มแล้วต้องลกุ
มองอุปสรรคเป็นความท้าทายและหาวิธี
การเอาชนะมนัให้ได้  การทีไ่ด้ท�างานร่วมกับ
นักเรียนท�าให้ผมเห็นพลังความคิดของ
นักเรยีนทีมี่พลังมากเพียงแต่เขาขาดการจดั
การที่ดี พลังนั้นจึงไม่สามารถแสดงออก
มาในส่ิงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์  
เมื่อได้พูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง 
ช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนได้ลดลง  
บรรยากาศในช้ันเรยีนและโรงเรยีนจะชวนให้
เกดิการพดูคุย ตัง้ค�าถาม  นกัเรยีนได้เรยีนรู้
จากครู ครูได้เรียนรู้จากนักเรียน  ทุกครั้ง
ทีไ่ด้พดูคุยกบัเด็กรุ่นใหม่จะเหน็ว่าความคิด
ของพวกเขามีพลังอย่างน่าอัศจรรย์

     ชมุชน ท้องถ่ินกเ็ป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่
หากวันนั้นผมไม่เลือกที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ชมุชนก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผมคงมอง
ไม่เหน็ปัญหาทีแ่ท้จรงิ และการจดักจิกรรม
ในครัง้นัน้ก็คงจบลงทีช่ัน้เรยีนโดยไม่ได้น�า
ไปพูดต่อในชุมชนเลย  เมื่อผมมีโอกาสได้
เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูกั้บนกัศึกษา
การศึกษานอกโรงเรยีน (กศน.) ผมกไ็ม่ลมื
ทีจ่ะน�าบทเรยีนท่ีได้จากกจิกรรมการเรยีนรูน้ี้
ไปถ่ายทอด ชวนคยุในประเดน็ส่ิงแวดล้อม
กบัการเป็นพลเมอืง ท�าให้คนในชุมชนรูจั้ก
ว่าครูคนนี้ชวนให้คิดถึงเรื่องใกล้ตัว  ผมมี
ความสุขทุกคร้ังที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านใน
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ชมุชน  ประเดน็เรือ่งสิง่แวดล้อมกบัพลเมอืง
จะเป็นประเด็นแรกที่ผมเลือกมาสนทนา
เพือ่ทีอ่ย่างน้อยๆ เรือ่งเหล่านีก้จ็ะได้โผล่ขึน้
มาจากความเคยชิน ท�าให้ชาวบ้านได้ฉกุคดิ
ในประเดน็นีบ้้าง  เมือ่เกดิความตระหนกัขึน้
สิง่แวดล้อมจะไม่เป็นความรบัผดิชอบของ
คนบางคนอีกต่อไป แต่จะถูกรับรู้ว่าเป็น
ความรับผิดชอบของทุกคนตามแนวคิด
ความเป็นพลเมือง

     ทกุวนันีผ้มยงัใช้บทเรยีนนีม้าเป็นตัวน�า
เพือ่เชือ่มโยงไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอน
ในรายวิชาอื่นๆ เช่น วรรณกรรมท้องถิ่นที่
หายไปกบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์กับการวางแผนการปลกูอ้อย
ถนนมิตรภาพกับการเปลี่ยนไปของอีสาน 
หากเราไม่คิดที่เปลี่ยนสิ่งรอบตัวเราสังคม
และชุมชนก็จะไม่เปลี่ยน  การเรียนรู ้
ผ่านการกระท�ามีค่ามากกว่าการเรียนรู้ท่ี
ได้จากการท่องจ�า  อย่าลืมเรียนรู้สิ่งที่อยู่

รอบตวัเราก่อนทีจ่ะไปเรยีนรูส้ิง่ทีเ่ป็นสากล
ทัง้โรงเรยีน ห้องเรียน และคร ูจะต้องไม่ลืม
เรยีนรูบ้รบิทของชมุชน เพราะจะไม่สามารถ
จดัการเรยีนรูท้ีม่คีณุค่าให้กบันกัเรียนได้เลย
หากขาดบรบิทของชมุชนทีน่กัเรยีนอาศยัอยู่
ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจนท�าให้
ผมมคีวามกล้าและความเชือ่มัน่ มองปัญหา
เป็นความท้าทาย พร้อมที่จะเรียนรู้หาวิธี
เอาชนะและคอยเตมิไฟในตัวอยูเ่สมอ  ดงันัน้
อย่าเก็บบทเรียนที่ได้จากการลงมือท�ากับ
เครอืข่ายเพือ่นครไูว้คนเดยีว เราควรส่งต่อ
ประสบการณ์นั้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศต่อไป  ผมเชื่อในค�าพูดที่ว่า 
“ยิ่งให้ยิ่งได้” การให้คือความสุขที่เกิดกับ
ผูใ้ห้และผูร้บั  ครูไทยมคีวามสามารถมพีลงั
ไม่แพ้ชาติใด  อย่าให้ความกลัว อุปสรรค
มาดับไฟในตัวเรา  จงเป็นแสงเทียนที่
ส่องสว่างและจุดไฟให้กับผู้เรียนเพื่อเป็น
แสงสว่างต่อโลกนี้ต่อไป

ครโูจ้ ครสูอนสงัคมศึกษา โรงเรยีนห้วยเกิง้พทิยาคาร จงัหวดัอุดรธานี
ต�านานเรือ่งเล่า ข้อมลูทีม่ากมายในด้านมนษุยวทิยา ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความเชื่อในพื้นที่ น�ามาเชื่อมโยงกับให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนไป สู่การจักการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนท่ีใช้บริบทของชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
แก่นักเรียน
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