โรงเรียนสวนกระแส แปะเจี๊ยะ...ไมตอง!
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 10:00:00
สมาธิสั้น ไมอานหนังสือ ติดการตูน เลนเกมทั้งวัน (ทั้งคืน)
ฟุมเฟอย ฯลฯ ลวนเปนบุคลิกลักษณะอันไมพึงประสงค แตก็
เปนแนวโนมของเด็กไทยที่หลายฝายกําลังกังวล ‘ปญโญทัย’
โรงเรียนสรางใหมหมาดๆ ที่กนซอยวัชรพล ยานรามอินทรา มี
ขอเสนอเพื่อเปนทางเลือกสําหรับพอแมผูปกครอง
ในการ
รับมือกับสถานการณรอนๆ เหลานี้
กรุงเทพธุรกิจออนไลน : ฟงชื่อ ‘ปญโญทัย’ แลวอาจจะคุนๆ เพราะถึงอาคารสถานที่จะเพิ่ง
กอสรางทาสี ทําพิธีเปดไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผานมา แตที่จริง โรงเรียนปญโญทัยเปด
สอนมาตั้งแตป 2540 โดยมีผูกอตั้งชือ
่ นายแพทยพร พันธุโอสถ ถึงวันนี้ ‘หมอพร’ เปน
ทั้งผูอํานวยการพรอมๆ กับเปนครูผูสอน
‘หมอพร’ คนนี้เคยชวยกันกับพอแมผูปกครอง และนักวิชาการดานการศึกษา ผลักดัน
กฎกระทรวงเรื่อง ‘บานเรียน’ หรือ ‘โฮมสคูล’ เพื่อใหพอแมสามารถจัดการศึกษาแกบุตร
หลานตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 เปดทางไว มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อแรกตั้งโรงเรียน ‘ปญโญทัย’ มีนักเรียนรุนบุกเบิกแคไมเกินนิ้วนับ ในจํานวนนี้มีลูกๆ ของ
‘หมอพร’ รวมอยูดวย ทั้งหมดเรียนรวมกันใน 'บานหลังเล็ก' ที่ไมตรงคุณสมบัติของการเปน
โรงเรียนตามกระทรวงกําหนด
อีกทั้งการเรียนการสอนก็ไมคอยจะเหมือนใคร
แตก็เปน
แนวทางที่ถูกใชมาจนถึงวันนี้ วันที่จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปนกวา 200 คน
‘ปญโญทัย’ ไมเหมือนโรงเรียนอื่นตรงไหน ?
เด็ก ‘ปญโญทัย’ ไมดูทีวี
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ทีวีที่เต็มไปดวยภาพวูบวาบเคลื่อนไหวกับเสียงที่เราใจตลอดเวลา เปน
สิ่งดึงดูดสุดๆ พอแมไมนอยจึงใชการกดปุมเปดทีวี เพื่อสะกดเจาตัวยุงใหอยูนิ่งๆ ซึ่งไดผล
ชะงัด
“โดยธรรมชาติ เปนไปไมไดที่ครูจะแสดงอะไรใหสนุกกวานี้ ความนาสนใจของทีวีทําใหเด็ก
ไมไดฝกรวบรวมสมาธิดวยตัวเอง ดังนั้น เมื่อเจออะไรที่ดึงดูดนอยกวา เขาจึงรูสึกวามันนา
เบื่อ” คุณครูจึงขอรอง...ใหคุณผูปกครองชวยปดทีวี
สําหรับ ‘ปญโญทัย’ สิ่งสําคัญสําหรับเด็กๆ หลังจากไมมีทีวี คือเนื้อหาและวิธีการการเรียนรู
ที่เหมาะกับแตละวัย เด็กเล็กๆ ของที่นี่ไมถูกเคี่ยวเข็ญใหเขียนอาน เพราะเชื่อวา สิ่งที่
เหมาะสมกวาคือการเลน ฟงนิทาน และทํางานหัตถกรรม ซึ่งจะชวยสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย สมาธิ รวมถึงการเรียนรูสิ่งดีๆ ที่ถูกสอดแทรกไวในเนื้อหา

เพราะการถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ขัดกับวัย จะสรางความเบื่อหนายเกลียดชัง เรื่องการเขียน
อาน แตคุณครูจะคอยสรางความสนใจไปทีละนอย จนถึงวันที่พวกเขาพรอม ซึง่ ถึงตอนนั้น
เด็กๆ จะไมใชแคอานปาวๆ หรือคัดตัวอักษรสวยๆ
“เด็กตองการรูจักและเรียนรูโลก แตละวัยมีขอบเขตของความเขาใจ เด็กที่นี่พอเริ่มอาน...
อาจจะปลาย ป.3 เขาจะอานอยางกระหายใครรู และอานตอเนื่องไปจนโต”
ที่นี่ไมมีคอมพิวเตอร
พอแมทั้งรอยกลัวลูกไมทันโลก แตเด็ก ‘ปญโญทัย’ เริ่มใชคอมพิวเตอรตอนเรียนชั้นมัธยม
ปลาย
“เรากลัวมากไปหรือเปลา นึกดูดีๆ คนรุนเราก็ไมไดเรียนคอมพิวเตอรมาตั้งแตเล็ก”
ฟงดูออกจะขวาง แตสิ่งที่เด็กๆ ไดมาคือ สมาธิและเวลาเพื่อการใชชีวิตทางสังคม สําหรับ
‘หมอพร’ อินเทอรเน็ตไมใชแหลงขอมูลสําคัญที่สุด ถึง ม.ปลายคอยเรียนก็ไมสาย และไม
สนับสนุนการหาขอมูลและนําเสนอแบบ copy and paste
“ผมไมตองการรายงานที่เอามาสงโดยไมมีความรู
ไมตองการตัดแปะ
หรือไดมาอยาง
ฉาบฉวย ความรูที่ไดจากการลงมือลงแรงหามาเทานั้น จึงจะเปนความรูที่ยั่งยืน”
ม.ปลาย ไมแบงวิทย-ศิลป
เพราะเชื่อวา ชีวิตไมควรเลือกที่จะเรียนรูเพียงดานใดดานเดียว และเชื่อมั่นวา ดวยการปู
พื้นฐานที่มั่นคง เด็ก ‘ปญโญทัย’ ทุกคนจะรูชัดถึงสิ่งที่ตนสนใจ รวมถึงรูวิธีการที่จะเขาสู
ความรูดวยตัวเอง
ซึ่งแนนอน
รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อไปสูสถาบันการศึกษา
ระดับสูง
เด็กที่นี่ ตั้งแตชั้นประถม คุณครูจะพาลุยไปเรียนรูการทํานา ทําฟารม ฯลฯ พอถึงชั้นมัธยม
3-5 ตองไปฝกอาชีพ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดยอม/ หัตถกรรม รวมทั้งภาค
บริการสังคม ซึ่งนอกจากจะไดเรียนรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาที่เรียนแลว เด็กๆ ยังได
สัมผัสโลกของการทํางาน และคนหาความถนัดและความสนใจของตัวเอง
พอขึ้นม.6 ทุกคนตองเลือกเรื่องที่ตนสนใจ เพื่อทํา ‘โปรเจค’ ซึ่งคลายๆ วิทยานิพนธใน
ระดับอุดมศึกษา ทําใหไดใชเวลากับสิ่งที่ตัวเองสนใจ และศึกษาขอมูลอยางลึกซึ้ง
ในสวนของวิชาการ ดวยเหตุที่เด็กวัยมัธยมตองการผูที่จะสามารถชี้แจงไดในทุกความสงสัย
คุณครูจึงตองเปนผูเชี่ยวชาญจริง ซึ่ง ‘ปญโญทัย’ เปนหนึ่งในเครือขายโรงเรียน ‘วอลดอรฟ’
ที่กระจายไปใน 50 ประเทศทั่วโลก จึงมีคุณครูแลกเปลี่ยนจากประเทศตางๆ ผลัดเปลี่ยนมา
ใหความรูเด็กๆ ไมวา วิชาประวัติศาสตรยุโรป, ประวัติศาสตรศิลปะ ฯลฯ
สรางวินัย: เครื่องแบบ ไมตอง

โรงเรียนนี้ไมมียูนิฟอรม สวนทางกับความสําคัญของชุดนักเรียน ในการเปนเครื่องมือเพื่อ
สกัดคานิยมฟุงเฟอ
“ปญหาบริโภคนิยม ไมใชแกเปนจุดๆ แตอยูที่ความเขาใจ และการทํางานรวมกันของ
โรงเรียนกับผูปกครอง ถาเราไมชัดเจน เด็กก็แขงกันแตงตัวทั้งในเครื่องแบบนั่นแหละ เด็ก
เล็กตองการการชี้นําอยางเหมาะสม ถาผูใหญไมใหความสําคัญกับคานิยมที่ผิด ไมวาจะเปน
การใชชีวิต การแตงตัว เครื่องใช อาหารการกิน โตขึ้นก็ไมมีปญหา”
คุณคาที่สงเสริมคือ การทําดีกับคนอื่น ซึ่ง ‘หมอพร’ ชี้วา สําคัญมากที่ผูใหญจะปลูกฝง
ใหกับเด็กๆ ไมใชโดยการบนพร่ํา แตดวยการนําเสนอ ‘เนื้อหา’ ดวย ‘วิธีการ’ ที่เหมาะกับแต
ละวัย
“เนื้อหาที่ผิดวัย เขาอาจจะมองวาไรสาระ อยางหนาที่ศีลธรรมใหทองเปนขอๆ เด็กวัยรุนไม
เอาดวยแน”
คุณครูจึงตองรูวิธี ‘เขาหา’ เด็กซึ่งตางกันในแตละชวงวัย อยางเด็กเล็ก พรอมจะฟงคุณครู
ตลอดเวลา สิ่งที่นําเสนอแกพวกเขาจึงเปนสิ่งดีๆ แตเมื่อสูชวงมัธยม สิ่งที่ครูควรทําคือการ
ใหคําแนะนํา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บริหารงานสไตล ‘พอเพียง’
แนวคิดดานการศึกษาไมคอยเหมือนใคร ในแงการบริหารจัดการก็แตกตางดวยเชนกัน
ถามถึงผูสอน ‘หมอพร’ บอกวา คุณครู ‘ปญโญทัย’ ไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษาดานครุ
ศาสตร หรือศึกษาศาสตร วันนี้คุณครูเกือบ 20 คน เรียนจบจากหลากหลายสาขา
“ทุกคนตองเขาใจปรัชญาการทํางานรวมกับเด็ก สวนการทํางานจริง ทุกคนมีประสบการณ
จากวิชาชีพ และเรามีการประชุมกันเปนประจํา เราทํางานเปนทีม ไมใชเด็กอยูชั้นนี้ แลวครู
คนอื่นไมเกี่ยว” ปญโญทัยทํางานแบบปรึกษาหารือ เพราะผูบริหารโรงเรียนเองก็รวมสอน
ดวย ฉะนั้น การทํางานจึงไมใชการสั่งการแบบในองคกรทั่วไป
คาเทอมของที่นี่ เฉลี่ยอยูที่ 20,000 บาทตอคนตอเทอม ซึ่งเจาของโรงเรียนบอกวา นี่เปน
ตัวเลขที่คิดคํานวณจากตนทุนจริง
“สําหรับบางครอบครัว
รายจายขนาดนี้อาจถือเปนภาระหนัก
ซึ่งเขาสามารถเสนอให
คณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาเปนรายกรณี และที่ผานมาก็มีผูปกครองที่จายมากกวาปกติ
หรือชวยสนับสนุนผูปกครองอื่นก็ม”ี หมอพรเลาดวยรอยยิ้ม เมื่อนึกถึงความเอื้ออาทรของ
ชุมชน ‘ปญโญทัย’
แปลกอีกตรงเงินเดือนคุณครู...
“ก็คลายคาเทอม ทุกคนรูวาที่ทําอยูนี้ เพื่อลูกหลานและเด็กๆ ฉะนั้น เราบอกวา เรามี
คาใชจายเทานี้ เราชวยรายรับของคุณเทานี้ ครูแตละคนไหวแคไหน เพราะแตละคนมีความ

จําเปนแตกตางกัน”
แตละป
เงินเดือนของคุณครูจะถูกพิจารณาจากขอเสนอดานความ
ตองการจําเปนของคุณครูแตละราย เพื่อทุกคนจะชวยกันพิจารณาในที่ประชุม
“จะคุยกัน อยางรายจายบางอยางไมจําเปน ชวยลดลงไดมั้ย หรือบางอันเราพอชวยได เนน
ความสมดุล ซึ่งเปาหมายของทั้งโรงเรียนและครูไมใชการไดเงินเยอะที่สุด ครูของเราสละ
เงินเดือนที่เยอะกวาเพื่อมาทํางานที่นี่ทั้งนั้น”
อาจเปน 'ยาแรง' ในความรูสึกของหลายคน แตก็เปนวิธีที่ 'หมอพร' เลือกใช เพื่อ
รับมือกับกระแสบริโภคนิยมยุคใหม...ที่เหมือนจะแรงกวา
รัชดา ธราภาค

