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 การศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบันเนนการเรียนรูในหองเรียน   เนนการสอนและการฝกอบรม   ถือ
ผูสอนหรือผูฝกอบรมเปนศนูยกลางหรือเปนฐาน   การศึกษาแบบนี้มีขอดีตรงที่ขยายเชิงปริมาณได
รวดเร็ว   แตมีขอเสียตรงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูต่ํา   และไมคอยสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหแกทั้ง
ผูเรียนและผูสอน 
 
 ทฤษฎีการเรยีนรูของมนุษยที่พัฒนาขึ้นในปจจุบัน   จากความกาวหนาของ Neuroscience และ 
IT   ทําใหเปนที่ประจักษวาการเรียนรูที่เปนธรรมชาตกิวา   เกิดผลสัมฤทธิ์มากกวา   และสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูใหแกทั้งผูเรียนและ “ครู”   คือการเรียนรูจากการปฏิบัติหรือการเรียนรูในชีวติจริง   ซ่ึงเปน
รูปแบบการเรยีนรูของมนุษยกอนมีระบบการศึกษา   แตดวยเทคโนโลยีสมัยใหมหลายอยาง   ทําใหการ
เรียนรูแบบน้ีสามารถขยายในเชิงปริมาณไดมากเชนเดียวกัน   ในลักษณะที่ไมใชแบบขยายชั้นเรียน   แต
เปนการขยายเครือขายการเรียนรู   และเนื่องจากการเรียนรูแบบน้ีเปนการเรียนรูที่ซับซอนหลากหลาย
มิติมาก   “คร”ู จึงไมใช “ผูสอน” ที่มีฐานะเปน “ผูรู” อีกตอไป   แตเปลี่ยนเปน “ผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู”,  “ผูจุดประกายการเรียนรู”,   “ผูกระตุนความกระหายใครรู” แทน 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
นําเสนอในการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 3   ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2548   ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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จากการเนนความรูในตํารา   สูการเนนความรูในคน 
 

นอกจากการเปลี่ยนกระบวนทัศนดานการศึกษา   จากเนนการสอน   เปนเนนการเรียนรูแลว   
กระบวนทัศนเกี่ยวกับความรูก็เปลี่ยนไป   จากเนนความรูเชงิทฤษฎีหรือความรูในตํารา (Explicit 
Knowledge)   เปนเนนความรูเพื่อการปฏิบัติหรือความรูในคน (Tacit Knowledge) 

 
โดยที่การเรียนรูสมัยใหมเปนการเรียนรูแบบลูกผสม   ระหวางเรียนรูความรูแจงชดัจากตํารากับ

ความรูฝงลึกในคน   ในสัดสวนประมาณ 10 – 20% : 80 – 90%   และที่สําคญัทีสุ่ดคือการทําใหการ
เรียนรูทั้งสองแบบชวยเสรมิพลัง (synergy) ซ่ึงกันและกัน 

 
 

การเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 การปฏิวตัิการเรียนรูประการที่สาม   คือเปลี่ยนจากการเรียนรูเฉพาะในโรงเรียนหรือการเรียนรู
ในรูปแบบ สูการเรียนรูตลอดชีวิต   ในอดีตจนถึงปจจุบนัผูที่ถือวาเปน “นักการศึกษา” เอาใจใสเนนที่การ
เรียนรูในโรงเรียนหรือการเรียนรูในรูปแบบมากกวา   ทําใหการศึกษาตกอยูในทีแ่คบและมชีวงเวลาสั้น   
ไมเปนรูปแบบการศึกษาทีส่นองการดํารงชีวิตตลอดชวีิตของผูคน   จึงตองมีการเปลี่ยนกระบวนทัศนสู
การเรียนรูตลอดชีวิต   มีการสรางกระบวนทัศน ทฤษฎี และทักษะในหลากหลายระดับหลากหลายมิติ   
เพ่ือการเรียนรูของคนทั้งปวง  คือทั้งสังคม ตั้งแตเกิด (หรือกอนคลอด) ไปจนตาย   แมแตการเตรียมตวั
ตายก็ควรมีการเรียนรู 
 
 การเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกคน   ควรเนนประเด็นตอไปน้ี 

• เปนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัต ิ
• เรียนเปนกลุม   มีการรวมตัวกันเปนกลุมเรียนรู   เรียนรูรวมกันผานการปฏิบัต ิ
• มี “คุณอํานวย” (Facilitator) ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก 
• ดูดซับความรูจากภายนอกมาทดลองใช   ทั้งที่เปนความรูในคนและความรูในตํารา 
• สรางความรูขึน้ทดลองใช และสรางความรูจากประสบการณการทํางาน 
• ใชหลักการและวิธีการของ “การจัดการความรู” (Knowledge Management) 
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เนนเรียนวธิีการเรียนรู 
 
 ทักษะหรือความรูที่สําคัญทีสุ่ด   ไมใชเน้ือหาวิชาหรือตัวทักษะในการปฏิบัตเิร่ืองใดเรื่องหน่ึง
โดยตรง   ทักษะที่สําคัญทีสุ่ดสําหรับการเรียนรูตลอดชีวติคือทักษะดานการเรียนรู   ดังน้ันสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดของการศึกษาคือการสรางนิสัยเปนบุคคลเรียนรู เรียนวธิีการเรยีนรู  รูจักวิธตีั้งคําถามกับตนเอง
เพ่ือใหตนเองเรียนรู    เรียนรูวิธีดํารงความกระหายใครรู    เรียนรูวิธีสรางความมัน่ใจและความ
สนุกสนานในการเรียนรู 
 
 ครูควรเปลี่ยนบทบาท   จากการเปนผูสอนมาเปนผูจัดกระบวนการเพื่อใหผูเรียนรวมกันทํา
กิจกรรม   เพ่ือเรียนรูหลากหลายมิติในเวลาเดียวกัน   และมิติทีส่ําคญัที่สุดคือเรียนรูวิธีการเรยีนรู   โดย
เรียนความรูในคน (Tacit Knowledge) และความรูในตาํรา (Explicit Knowledge) 
 
 
แนวความคิดที่เก่ียวกับการจัดการความรู 
 
 การจัดการความรูเร่ิมที่ความรูในคน (วงจรทางขวามือ)   ตระหนักวาทุกคนมีความรู   มีการจัด
บรรยากาศใหมีความชื่นชมในความรูของกันและกัน   จุดประกายและอํานวยความสะดวกใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู   แลวนําความรูน้ันไปทดลองใช   แลวนําความรูจากประสบการณการปฏิบัติ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตบรรยากาศเชิงบวก   เชิงชื่นชมยินดี   จะเกิดการยกระดับความรูเปนวงจร
หมุนเวียนเร่ือยไปไมรูจบ   น่ีคือวงจรทางขวามือในรูป   ซ่ึงเปนวงจรที่คนทัว่ไปมักจะไมคุนเคย 
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ที่คุนเคยกันดีคือวงจรทางซายมือ   ซ่ึงเปนวงจรของความรูในตําราหรือความรูเชิงทฤษฎี   เริ่ม

จากการเขาถงึความรูแลวนํามาตีความตามบริบทของตน   สําหรับนําไปปรับใช   ซ่ึงจะทําใหเกดิการ
เรียนรูและยกระดับความรูน้ัน   นําไปจัดเก็บใหคนหาไดงายสําหรับนํามาใชการใหม   เปนวงจรไมรูจบ
เชนเดียวกัน 
 
 การจัดการความรูที่ดี   วงจรทั้งสองจะตองผสมกลมกลนืเปนวงจรเดยีวกัน   และแตละขั้นตอนจะ
ไมแยกกัน   คือจะบูรณาการเปนเนื้อเดียวกันอยางเปนธรรมชาติ   โดยที่เหลาผูปฏิบัตทิั้งหลาย (ที่ สคส. 
เรียกวา “คุณกิจ” – Knowledge Practitioner) ไมรูตัววาตนกําลังดําเนินการจัดการความรู 
 
 การจัดการความรูที่ดีจะตองเนนที่คน & กระบวนการ (People & Process) โดยมีความสมดุลกบั
การใชเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool & Technology) เพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
 
 การจัดการความรูที่ไมดี   ไมมีพลัง   คือการจัดการความรูที่เนนวงจรของความรูแจงชัดซึ่งอยู
ทางซายมือเปนหลักหรือเพียงวงจรเดียว 
 
 
กรณีศึกษา 
 
 ตอไปน้ีจะเสนอกรณีศึกษา 2 กรณี   เปนตัวอยางของการเรียนรูจากปฏิบัติการ   เปนการเรียนรู
ที่ใชพลังเสริมหรือจัดกระบวนการใหเกิดพลังเสริม (synergy) ระหวางบุคคลเรยีนรู   และระหวางความรู
ในคนกับความรูในตํารา   โดยเสนอ 
 (1) โรงเรียนชาวนา   จัดโดยมูลนิธิขาวขวัญ (มขข.) สพุรรณบุรี 
 (2) โรงเรียนจิระศาสตรวทิยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
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โรงเรียนชาวนา 
 
 ดําเนินการโดยมูลนิธิขาวขวัญชักชวนชาวนาจํานวนหนึ่งมาเรียนรูรวมกันเปนกลุม   มีเปาหมาย
หลัก 3 ประการคือ 

1. ลดตนทุนในการทํานา 
2. ลดความเจ็บปวยและมลพิษตอสิ่งแวดลอม   อันเกิดจากสารเคมีที่ใชในการทํานา 
3. เพ่ือผลิตขาวปลอดสารพิษ 
 

โรงเรียนชาวนาจัดการเรียนรู 3 ระดับ  ไดแก 
 (1) ระดับประถม   เนนการจัดการแมลงโดยไมใชสารเคมี   โดยเฉพาะอยางยิ่งยาฆาแมลง 
 (2) ระดับมัธยม   เนนการจัดการดินโดยไมใชสารเคมี   ไมใชปุยเคมี 

(3) ระดับอุดม   เนนการจัดการเมล็ดพันธุขาว   ใหชาวนามีเมล็ดพนัธุขาวของตนเอง  ไมตอง  
    พ่ึงพาภายนอก 
 

 แมจะมีการแบงการเรียนรูเปน 3 ระดับ   แตโรงเรียนชาวนาก็สงเสรมิใหนักเรียนเรียนรูแบบ
บูรณาการ   คือในชวงประถม   ก็มีการเรียนรูเร่ืองการบํารุงดินและเรื่องเมล็ดพันธุควบคูไปดวยได   ไม
หาม 
 
 โรงเรียนชาวนาของ มขข. มี 4 โรงเรียน   ใน 4 อําเภอ   อําเภอละ 1 โรงเรียน 
 
 
     นักเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนชาวนาคือชาวบานที่มีอาชีพทํานา   ไมจํากัดอายุ   นักเรียนของ มขข. บางคน
อายุกวา 70 ป   บางคนอายุเพียง 10 กวาขวบ   ตองเปนผูที่มีนาของตนเองหรือทํานาดวยตนเองในฤดู
เพาะปลูกนั้น   ตองสัญญาวาจะมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมโรงเรียนเดียวกันสัปดาหละครึ่งวัน   
เปนเวลา 16 – 18 สัปดาหของฤดูเพาะปลูก 
 
 นักเรียนโรงเรียนชาวนาเปนทั้งนักเรียนและครู   คือผลัดกันเปนครู   สถานที่พบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรูอาจเปนศาลาวัด   หรือบานของนักเรียน   หมุนเวียนกันไป 
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 นักเรียนที่มาเรียนอยางสม่ําเสมอระยะหนึ่งจะไดรับแจกเสื้อแบบฟอรมของนักเรียนโรงเรียน
ชาวนา   ซ่ึงนักเรียนภูมิใจมาก   และจะสวมทุกครั้งที่มีการประชุมครัง้สําคัญ ๆ หรือมีแขกไปเยี่ยมชม
กิจการ 
 
 
 
     กระบวนการเรียนรู 
 “หลักสูตร” ของโรงเรียนชาวนามีความยดืหยุนมาก   และรวมกันกาํหนดโดยนักเรียนเอง   โดยมี 
“คุณอํานวย” (Knowledge Facilitator) คอยชวยเหลือ 
 
 สถานที่เรียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและความสะดวก 
 
 เรียนความรูเชิงทฤษฎีจากการฟงการบรรยายโดยวิทยากรของ มขข.,  หรือวิทยากรของหนวย
ราชการที่นักเรียนหรือ “คุณอํานวย” เปนผูติดตอเชิญมาบรรยาย   รวมทั้งการเดินทางไปดูงานที่
มหาวิทยาลัยหรือศูนยวิชาการของกระทรวงเกษตรฯ 
 
 หัวใจสําคัญทีสุ่ดคือการเรียนรูดวยตนเองในแปลงนาของตน   จากการปฏิบัติ   สังเกตและจด
บันทึก (สภาพของตนขาว  แมลง  นํ้า  ดิน  สิ่งมีชีวิตในนา ฯลฯ)   สําหรับนํามาแลกเปลีย่นเรียนรูหรือตั้ง
คําถามเพื่อชวยกันหาคําตอบ 
 
 กระบวนการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนชาวนาไมนาเบื่อ   เพราะมีกิจกรรมใหไดตื่นเตนและ
ชวยเหลือกันเปนระยะ ๆ   เชนมีการเดินทางไปดูงาน   การเดินทางเขาปาไปเกบ็จุลินทรียสําหรับบํารุง
ดิน  เปนตน 
  
 ในชวงหลัง ๆ นักเรียนโรงเรียนชาวนาไดคิดกระบวนการเรียนรูขึ้นเองจากหลักการจัดการความรู
ที่เรียกวา Peer Assist    โดยจัดกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนชาวนาเรียกวา “เพ่ือนเย่ียมเพ่ือน”   ใหกลุม
นักเรียนจากตางอําเภอเดินทางไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะ “ทีมเหยา” กับ “ทีมเยือน”   
ผลัดกันเปนทมีเหยาและทมีเยือน   กิจกรรมนี้เปนเครือ่งมือที่ดีสําหรับกระตุนใหเกิดการสรุปภาพรวม   
หรือสังเคราะหความรูที่เกดิขึ้นจากการปฏิบัติและการแลกเปลีย่นเรียนรูกันภายในกลุม 
 
 เน่ืองจากเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง   การเรียนรูจึงมีธรรมชาติเปนบูรณการ (Integrated 
Learning) ไปโดยปริยาย 
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     สาระของการเรียนรู 
 ในโรงเรียนระดับประถม   นักเรียนโรงเรียนชาวนาเรียนรูเร่ืองอันตรายของยาฆาแมลง  เร่ือง 
“แมลงดี” กับ “แมลงราย” ที่พบในแปลงนา   ฝกหัดจับแมลงนํามาแยกแยะแมลงดีกับแมลงราย   บอก
ชนิด  ชื่อ   และฝกวาดรูปและจดบันทึกไวทบทวน     เรียนรูนิสัยและวงจรชวีติของแมลงแตละชนิด   
เรียนรูวธิีตรวจสอบและจัดการใหในแปลงนาของตนมีสมดุลของแมลงดีกับแมลงราย   โดยไมตองใชยา
ฆาแมลง 
 
 นักเรียนโรงเรียนชาวนาเรียนรูเร่ืองสมุนไพรไลแมลง   ทั้งจากตํารา   จากความรูหรือภูมิปญญาที่
สะสมอยูในทองถิ่น   และจากการทดลองสรางความรูหรือนํ้าหมักไลแมลงขึ้นใชเอง   เน่ืองจากมีความ
ม่ันใจที่จะทดลองและไดรับแรงกระตุนจากการรวมกลุม   นักเรียนโรงเรียนชาวนาไดผลิตนํ้าหมักไลแมลง
และปุยหมัก   นํ้าหมักชีวภาพ   ฮอรโมน   ขึ้นนับ 100 สูตร   ในลักษณะของการทดลองแบบลองผิดลอง
ถูก   และที่สําคัญไดคิดคนวธิีเก็บสะสมพนัธุและขยายพันธุจุลินทรียบํารุงดินที่นาตื่นตาตื่นใจและประหยัด   
แตไดผลดีอยางมหัศจรรย 
 
     ความรูเชิงทฤษฎีตอยอดความรูปฏิบัต ิ
 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548   รศ. ดร. กาน  จันทรพรหมาไดไปเยี่ยมโรงเรียนชาวนาวัดดาว   
อ.บางปลามา   และไดนําใบไผที่ใชขยายและสะสมพนัธุจุลินทรียไปเพาะเชื้อ   พบวาจุลินทรยีบํารุงดินที่
นักเรียนโรงเรียนชาวนาเกบ็มาจากน้ําตกไซเบอ  จ.อุทัยธานี   และมีสรรพคุณบํารุงดินไดดีมากนั้น
ประกอบดวยจุลินทรียหลากหลายชนิด   ไดแก แบคทีเรีย (สกุล บาซิลลัส),  เชื้อรา (สกุล ไทรโคเตอรมา,  
ไรโซปส,  แอสเปอรจิลลัส)   และยีสต (สกุล แซคคาโรไมสิส)   นอกจากนั้นยังพบเชื้อจุลินทรียที่ยังบอก
สกุลไมไดอีกจํานวนหนึ่ง 

     
 

 
 
 
                                                                   
 
                                                                      

Bacillus 1 Rhizopus

TrichodermaYeast, mixed
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 ความรูในระดบัน้ีเปนเรื่องงายสําหรับนักวิทยาศาสตร   แตมีคุณคามากสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ชาวนา   เม่ือ ดร. กานสงรูปโคโลนีของจุลินทรียบนจานเพาะเชื้อพรอมคําอธิบายชนิดและสรรพคุณของ 
จุลินทรียไปใหนักเรียนโรงเรียนชาวนา   ก็เกิดการตื่นเตนไปทัว่   เพราะชวยสรางความมั่นใจใน “ความรู” 
ที่ตนสรางขึ้น (คือจุสินทรียบํารุงดิน) ที่เดิมตนเห็นแตผลที่ทําใหตนขาวงอกงาม   ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับ
ดิน   มีตัวอะไรไปทําใหดินดี   ทําใหนักเรียนโรงเรียนชาวนาเห็นรูปธรรมของความรูที่ตนสรางขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จุลินทรียท่ีตรวจพบโดยการเพาะเชื้อ
• เชื้อรา ๕ จาน : Trichoderma spp. 2, 

Rhizopus spp. 2, Aspergillus spp. 1
• แบคทีเ่รีย ๕ จาน : Bacillus spp. 4, 
บอกไมได 1
• ยีสต ๖ : Saccharomysis 4, บอกไมได 2 

 
 

ความรูจากนักจุลชีววิทยา
เชื้อราดังกลาวชวยในการยอยใบไผ โดยความสามารถในการเจริญเติบไดด ีมีความ

ทนทานตอสภาพแวดลอมสูง และความสามารถในการสรางเอนไซมตาง ๆ อีก
จํานวนมาก และเชื้อรา Trichoderma spp. ท่ีนอกจากจะสามารถ
ชวยยอยใบไผไดดีแลว ยังสามารถปลดปลอยสารท่ีเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 
(Plant Growth Promoting Regulator) ยกตัวอยางเชน 
Pentyl pyrone Harzianic acid และ Harzianic
acid isomer นอกจากน้ีเชื้อรา Trichoderma spp. 
แบคทีเรีย Bacillus spp. และยีสต Saccharomysis
spp. ท่ีแยกไดยังสามารถสรางสารยับย้ังเช้ือรา และแบคทีเรียสาเหตุโรคไดอีก
ดวย  ดังน้ัน หากนําใบไผเหลาน้ีไปใชในแปลงปลูกพืช จะเปนผลดีอยางยิ่งตอการ
ปลูกพืชของเกษตรกร ไมวาจะเปนลดปญหาดานโรคพืช และเพ่ิมการเจริญเติบโต
ของตนพืชไดอีกดวย
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 น่ีคือตัวอยางการที่นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตรเขาไปตอยอดความรูของชาวบาน   กอคุณคาแก
สังคมอยางมากมายแมนักวิทยาศาสตรจะมองวาเปนเรื่องงาย ๆ  ไมใชความรูที่แปลกใหมสําหรับตน   
และไมเปนผลงานวิชาการทีจ่ะนําไปตีพิมพได   นักวิชาการควรเขาไปตอยอดความรูของชาวบานใน
ทํานองนี้อีกเปนพันเปนหม่ืนกรณี   จะเกิดการสรางสรรคสังคมความรูเหลือคณา 
 
     “คุณอํานวย” 
 การรวมตวักนัเรียนรูของชาวบานจะเกิดขึ้นไมได   หรือเกิดขึ้นไดยากหากไมมี “คณุอํานวย” 
(Knowledge Facilitator) ที่มีทักษะในการ “เชียร”,  ชักชวน,  ชื่นชม,  ยั่วยุ,  และอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูรวมกัน   และที่สําคัญไมเขาไป “สอน” หรือจัดหา “ความรูสําเร็จรูป” ใหแกชาวบาน   ไมทําตน
เปน “คุณอํานาจ” 
 
     ผลของการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
 นักเรียนโรงเรียนชาวนาสรปุผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสําคัญ ๆ 6 ประการหลกัเรียนจบ
ระดับประถม   ไดแก 

1. เปลี่ยนจากการใชยาฆาแมลงมาเปนไมใช   ใชสมุนไพรไลแมลงและใชเม่ือจําเปนเทานั้น 
2. เดิมตนทุนการทํานาสูง   เน่ืองจากตองซ้ือยาฆาแมลงราคาแพง   แตเด๋ียวนีต้นทุนลดลง

เหลือครึ่งหน่ึงหรือหน่ึงในสามของตนทุนเดิม 
3. เดิมเจ็บปวยบอยมาก   เน่ืองจากไดรับพิษจากสารเคม ี  เวลานี้สุขภาพดีขึ้นมาก   ความ

เจ็บปวยลดลง 10 – 20 เทา 
4. เดิมมีงานมาก   ตองใชเวลาฉีดยาฆาแมลง   ใสปุย ฯลฯ จนไมมีเวลาวาง   แตเวลานี้มีเวลา

วางมากขึ้นมาก   ทําใหมีเวลาพูดคุยกับเพ่ือนบาน   และรวมกันจัดงานประเพณีทีข่าดชวง
ไปนับสิบป 

5. เดิมปกปดความรูและวธิีการทํานาของตน   เน่ืองจากไมม่ันใจตนเอง   และไมเห็นคุณคาของ
การแลกเปลีย่นเรียนรู     เวลานี้มีความสนุกสนานและภาคภูมิใจตอการแลกเปลีย่นเรียนรู    
ทําใหชีวติมีความสุขและรักใครกัน 

6. เดิมแปลงนาเต็มไปดวยสารพิษ   เวลานีไ้รสารพิษ 
 
 
     สรุป 
 การเรียนรูที่ยิง่ใหญที่สุดที่นักเรียนโรงเรียนชาวนาคนพบดวยตนเอง   คือการรวมตัวกันเรยีนรู
เปนกลุมจากการปฏิบัติ   แลวนําความรูจากการปฏิบตัิมาแลกเปลีย่นเรียนรู   ตีความและยกระดับความรู
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ขึ้นไป   มีการจดบันทึกขอมูลในแปลงนาจากการสังเกตของตนเอง   สําหรับเอามาทบทวน  ใครครวญ
และเปรียบเทยีบซักถามแลกเปลี่ยนกัน   นักเรียนโรงเรียนชาวนาไดเรียนรูวธิีดูดซับความรูจากภายนอก   
ทั้งที่เปนความรูในคนและความรูในตํารา   และเรียนรูวาตองเอาความรูเหลานั้นมาตีความและทดลองใช
ตามสภาพหรือบริบทของตนเอง   ตองไมใชความรูสําเร็จรูปของคนอื่นหรือจากตํารา 
 การเรียนรูแบบน้ีเรียกวา  การเรียนรูโดยการจัดการความรู  เปนแนวทางที่กาํลังแพรหลาย
ออกไปในหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร   นครสรรคและอ่ืน ๆ   สคส. มีปณิธานที่จะสรางเครือขายการ
เรียนรูแบบน้ีใหครอบคลุมทัว่ประเทศ   และตองการหาภาคีพันธมิตรรวมกันขับเคลื่อนเครือขายการ
เรียนรูแบบน้ี 
 
 
โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา 
 
 โรงเรียนจิระศาสตรวทิยาเนนการเรียนรูจากการปฏิบัตคิวบคูไปกับการเรียนรูทฤษฎี   ทั้งใน
ระดับนักเรียน  ครูและผูบรหิารโรงเรียน   อาจกลาวไดวาโรงเรียนจิระศาสตรวิทยาสรางผลงานและ
ชื่อเสียงขึ้นจากการเรียนรูแนวทางนี้   ผูสนใจอาจศึกษาไดจากเว็บไซต www.jirasart.com   และเว็บ
บล็อก http://gotoknow.org/jirasart 
 
 ในที่น้ีจะสรุปมาเฉพาะการเรียนรูบูรณาการจากการปฏิบัตขิองนักเรียน ณ สวนพฤกษศาสตรของ
โรงเรียน   ผูที่ตองการศึกษาในรายละเอียดโปรดอานจากบล็อก  http://gotoknow.org/jirasart 
 
 นักเรียนจะแบงออกเปนกลุม  กลุมละ 5 – 6 คน   แยกยายกันไปเรยีนตามฐานการเรียนรู 4 ฐาน 
หมุนเวียนกัน   โดยที่นักเรียนทุกกลุมจะตองผานทุกฐาน   ไดแก 

1. ฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร 
2. ฐานการเรียนรูศิลปะและวิชาชีพ 
3. ฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
4. ฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
เม่ือเรียนรูและสรางผลงานตามที่กําหนดแลว   นักเรียนทุกกลุมจะนําความรูความเขาใจและการ 

สรางสรรคของกลุมตนมานําเสนอตอเพ่ือนทั้งชั้น 
 
 ในการเรียนรูแนวนี้   ทีมครูจะตองทําการบานลวงหนาโดยรวมกันออกแบบการเรยีนรูแตละครั้ง 
(ซ่ึงไมซํ้ากัน)   กําหนดโจทยของการเรียนรูในแตละฐาน   ในลักษณะที่เปนโจทยกวาง ๆ   ใหนักเรียนใน
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กลุมมีอิสระทีจ่ะรวมกันกําหนดประเด็นที่ตนจะเรียนรูและสรางความรูขึ้น   โดยที่โจทยจะตองเหมาะสม
ตอระดับชั้นของนักเรียน     
 
 เชนในการเรียนรูครั้งน้ี (นักเรียนชั้น ป.6) ใหชื่อฐานที่ 1 วา Discovery กําหนดใหนักเรียน 

1. ฝกทักษะในการสํารวจและสังเกตพืชที่นักเรียนสนใจภายในบริเวณที่กําหนด 
2. นําผลจากการสังเกตมาวาดภาพแสดงลักษณะโครงสรางของพืชและสภาพนิเวศทีพื่ช

อาศัยอยู   รวมทั้งสรรพสิ่งที่อยูรวมกับพืชที่นักเรียนสนใจ 
3. วาดภาพโดยยึดหลักสภาพความจริงของพืชและสิ่งมีชวีิตและสิ่งไมมีชีวติในบรเิวณที่

สํารวจ   พรอมทั้งตั้งชื่อผลงาน 
 
ฐานที่ 2 : Fantasy Model  กําหนดใหนักเรียน 

1. ออกแบบสรางสรรคผลงานการประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใชหรืออ่ืน ๆ ตามที่นักเรียนสนใจ   
โดยอุปกรณที่นํามาประดิษฐจะตองนําวัสดุที่มีอยูคือ   พืช มาใชใหเกิดประโยชน (ใน
กรณีน้ีคือตนกลวย) 

2. ลงมือปฏิบัติกจิกรรมการสรางสรรคผลงาน   พรอมทั้งตั้งชื่อผลงาน   พรอมทั้งสรุป
แนวทางการนําไปใชในชีวติประจําวัน 

 
ฐานที่ 3 : Food & Health   กําหนดใหนักเรียน 

1. สํารวจพืชสมุนไพรที่มีอยูในบริเวณศูนยการเรียนรูตามธรรมชาต ิ
2. รวมกันคิดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ   โดยบอก 

2.1 ตั้งชื่ออาหาร 
2.2 สวนประกอบ 
2.3 ขั้นตอนการทาํ 
2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

3. นําเสนอเมนูอาหารแกสมาชิกกลุมอ่ืน   เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นเรียนรู 
 
ฐานที่ 4 : The trees can talk   กําหนดใหนักเรียน 

1. รวมกันอภิปรายถึงชื่อพืชทีนั่กเรียนรูจัก   และลักษณะพิเศษของพืชชนิดนั้น 
2. รวมกันสรางบทละคร   โดยกําหนดตัวละครเปนสิ่งมีชีวติในบรเิวณทีส่ํารวจ   และเนื้อหา

งาน/ละคร  ควรรณรงค/เชญิชวนใหประชาชนรวมกันรักษาและดูแลตนไม   รวมทั้ง
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3. รวมกันแสดงบทบาทสมมต ิ
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     นักเรียนเรียนรูอยางไร 

• เรียนรูรวมกันกับเพ่ือนเปนกลุม  มีการแลกเปลีย่นเรียนรูกันภายในกลุม   และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุม 

• เรียนรูความจริงเชิงทฤษฎีจากตํารา/คูมือ  ที่โรงเรียน/ครู จัดเตรียมไวให (ในระดับที่เหมาะตอ
พ้ืนฐานของนักเรียน) 

• เรียนรูจากการปฏิบัติ   โดยการสังเกต  นับ  วัด  จดบันทึกแลวปรึกษาหารือหรือแลกเปลีย่น
เรียนรูกันภายในกลุม   เปนการเรียนรูความรูในคน 

• สังเคราะหและดูดซับความรูโดยการสรางสรรคออกมาเปนภาพวาด,  ละคร  และเขียนเปน
รายงาน 

• รายงานและภาพวาดเหลานีเ้ก็บไวใหนักเรียนกลุมอ่ืนและนักเรียนในปตอ ๆ ไปไดเรียนรูและ
ยกระดับความรู 

 
 
นักเรียนไดเรียนรูอะไร 
• เน้ือหาวิชาที่เปนความรูเชิงทฤษฎี 
• เรียนรูการทํางาน/เรียนรูรวมกัน   เปนการเรียนรูเชิงสงัคม 
• เรียนรูทักษะในการสังเกต,  นับ,  วัด,  บูรณาการความรู,  สรางสรรค   ออกมานําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ 
• โดยการปฏิบัติเหลานี้   นักเรียนไดเรียนรูและซึมซับความรูปฏิบตัิ – Tacit Knowledge 
• และที่สําคญัทีสุ่ดนักเรียนไดเรียนวิธีการเรียนรู 

 
 
     ครูไดเรียนรูอยางไร 

• มีการแลกเปลีย่นเรียนรูจากการทํางานรวมกันเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูในภาพรวม
และจัดทําโจทยสําหรับแตละฐานการเรียนรู 
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• เรียนรูวธิีการเปน “คุณอํานวย” หรือเปนโคชของการเรยีนรู   สําหรับเด็กแตละชวงชั้น   และ
สําหรับเด็กทีมี่ลักษณะนิสยัตาง ๆ กัน 

• เรียนรูความรูและทักษะจากการทําหนาที่แนะนําครูรุนตอ ๆ ไป   ใหทําหนาที่ “คุณอํานวย” 
• เรียนรูจากการสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนแตละคน   และพฤติกรรมกลุมในระหวางที่นักเรียน

ทํากิจกรรมกลุม 
• เรียนรูจากการที่ทีมครูกลบัมาสรุปบทเรียน (AAR – After Action Review) ในกลุมครู   หลังจาก

กิจกรรมแตละครั้งเสร็จสิ้น 
 
 
สรุป 
  

ไดนําเสนอกรณีศึกษา 2 กรณี   ทีเปนการเรียนรูจากการปฏิบัตขิองผูใหญ 1 กรณี   และเปนการ
เรียนรูของเด็ก 1 กรณี   ทั้ง 2 กรณีเปนการรวมกลุมกันเรียนรู   มี “คุณอํานวย” คอยชวยเหลอือํานวย
ความสะดวก   เปนการเรียนรูทั้งสาระและเรียนรูทักษะในการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน   ซึ่งในกระบวนการนี้
มีการเรียนรูทัง้ความรูเชิงทฤษฎีและความรูเชิงปฏิบตัิ   ใหเกิดการเสริมพลังซ่ึงกันและกัน 
 
 การเรียนรูที่เนนการปฏิบัตจิะสรางวัฒนธรรมเรียนรู   ทักษะการเรยีนรู   นิสัยรักการเรียนรู   มี
ความมั่นใจทีจ่ะเรียนรู   อันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวติ 
 
 
  


