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“สมัยเด็ก ผมก็เหมือนเด็กทัว่ ไปทีค่ ดิ ว่าวิชาประวัตศิ าสตร์
เป็นวิชาที่เราไม่อยากเรียน แต่เมื่อได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ
ต่ า งประเทศและท�ำงานวิ จั ย ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าและอั ง กฤษ
ผมกลับพบว่าทัง้ สองประเทศนี้ เด็กๆ ชอบเรียนประวัตศิ าสตร์
มาก เวลาที่ ผ มไปอยู ่ ที่ นั่ น ก็ จ ะมี ค นมาถามเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งบางครั้งผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่เรา
ตอบเขาไม่ ไ ด้ ต่ า งจากเขาที่ ส ามารถเล่ า ประวั ติ ศ าสตร์
ของประเทศตนเองได้เป็นอย่างดี เมือ่ มีโอกาสได้ไปท่องเทีย่ ว
ยังสถานที่ต่างๆ ในต่างประเทศ เขาก็จะน�ำเรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ม าผู ก โยงกั บ สถานที่ นั้ น ให้ ก ลายมาเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขึ้น มาได้ อย่างเช่น สถานที่
ที่เป็น บ้านเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์ กวีและนักเขียน
บทละครชาวอั ง กฤษ เป็ น ต้ น พอผมเริ่ ม ไปเที่ ย วเมื อ งที่
เป็นลักษณะแบบนี้มากๆ เข้า ก็ท�ำให้มุมมองด้านการเรียน
วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เ ริ่ ม เปลี่ ย นไปเป็ น ความสนใจ เพราะ
ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและท�ำให้
เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ว่าท�ำไมปัจจุบันถึงเป็น
เช่นนี้ และยังท�ำให้เราสามารถวิเคราะห์อนาคตได้ดียิ่งขึ้น
หลังจากที่ผมกลับมาเมืองไทย ผมมีโอกาสได้รับทุน
วิจัยจาก สกว. ในชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิง
พื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (Local Learning Enrichment
Network; LLEN)” ซึ่งได้น�ำวิชาคณิตศาสตร์มาบูรณาการกับ
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่
แทนการท่องจ�ำ ได้ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฝึกให้เด็ก
ได้คิดวิเคราะห์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และได้ลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งตอนเริ่มโครงการ ผมยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถ
ท�ำได้เพราะวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เด็กหลายคน
ไม่ชอบเรียนเหมือนกัน แต่หลังจากที่ได้ลองออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ผมสอนให้เด็ก

38 ประชาคมวิจัย

ชัน้ ประถมวัดความสูงของเจดีย์ โดย
น�ำองค์ความรูใ้ นวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาใช้และ
สร้างเครื่องมือวัดจากไม้ เชือก
ตลับเมตร และเครื่องคิดเลขที่
หาได้ง่ายๆ มี ใบความรู้เพื่อช่วย
อธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์
และประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และใบงานให้ครูน�ำไปใช้อีกด้วย ผลปรากฏว่าเด็กชั้นประถม
สามารถวัดความสูงของเจดีย์ได้ใกล้เคียงความจริงมาก โดย
พบความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
นอกจากนี้ครูและนักเรียนจากหลายโรงเรียนได้น�ำกิจกรรม
นี้ ไปประยุกต์ใช้ในการวัดเสาธง ตึก และต้นไม้ อีกด้วย
ผมรู้สึกทึ่งมาก อีกตัวอย่างคือการสอนให้เด็กวัดความกว้าง
ของแม่ น�้ ำ ปิ ง โดยใช้ Google Earth ให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก เรื่ อ ง
การใช้มาตราส่วนในแผนที่โดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
จากความเข้าใจนี้ท�ำให้เด็กสามารถศึกษาหาความกว้างยาว
ของสถานที่ในอดีตและปัจจุบันที่พบใน Google Earth เช่น
ความยาวของก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ ขนาดของโรงเรียนตนเอง
ที่เปลี่ยนแปลงไป และความเปลี่ยนแปลงของความกว้าง
แม่นำ�้ ปิง เป็นต้น ท�ำให้ผมเริม่ คิดได้วา่ ไม่วา่ เราจะจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์หรือแม้กระทัง่ วิชาอืน่ ๆ ถ้าเราอธิบาย
ให้ชัดเจน ให้เด็กได้ฝึกท�ำ ฝึกคิด ไม่ใช่ว่าให้เด็กเป็นฝ่าย
ตั้งรับอย่างเดียว และที่ส�ำคัญคือ ต้องให้เด็กมีส่วนส�ำคัญใน
การเรียนรู้ด้วย เด็กจะสนุกมาก ท�ำให้การเรียนสนุก
อีกประการคือเวลาผมสอนให้เด็กได้คิด ได้สังเกต
สิ่งหนึ่งที่จะไม่ละเลยคือ การสอนให้เด็กรู้คุณค่าของสิ่งที่จะ
เรียน ให้เด็กมีสว่ นร่วมในการเรียนด้วย อย่างเมือ่ ผมสอนให้เด็ก
วัดความสูงเจดีย์ ผมก็จะใช้วธิ เี ล่าประวัตศิ าสตร์กอ่ นว่าเจดียน์ มี้ ี
ความเป็นมาอย่างไร และให้เด็กได้ลองตอบ ซึ่งมีทั้งที่ตอบ
ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง สอนให้เด็กรู้จักคิดว่าท�ำไมเราถึงต้อง
วัดความสูงเจดีย์นี้ และสุดท้ายก็ใช้วิธีตะล่อมว่าหากเราไม่
วัดความสูงเจดีย์นี้เก็บไว้ หากมีแผ่นดินไหว หรือเจดีย์พัง
เราก็ไม่สามารถสร้างเจดีย์ให้สูงเหมือนเดิมได้ ดังนั้นข้อมูล
ที่มีจะมีประโยชน์มาก เป็นต้น
ผมคิดว่าการท�ำให้วชิ าประวัตศิ าสตร์เป็นวิชาทีเ่ รียนสนุก
นี่ถือว่ายากที่สุดแล้ว และเราก็ท�ำจนส�ำเร็จ ซึ่งท�ำให้มีความ
มั่นใจว่าสามารถน�ำวิธีการนี้ไปใช้ได้กับทุกวิชาเลย ทั้งนี้ได้มี
องค์กรทางการศึกษาทัง้ ระดับประเทศและระดับท้องถิน่ ได้เชิญ
ไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่ครูและนักวิชาการ เกีย่ วกับวิธี
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ในวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และสาระการเรียนรู้อื่นๆ ด้วย” t

