




























































































“สูเ่สน้ทางสายใหม่ของ
การศึกษาไทยในชนบท”



ทุกวนันี้
ระบบการศึกษาไทย
ในชนบทหลายแห่ง

ยงัคงเน้นให้นักเรียน 
อ่านออก เขียนได้



โดยอาศัย

การท่องจ า
เพือ่ไปสอบ

และ บวก ลบ คูณ หาร เป็น



โดยให้ความส าคญัน้อยในด้าน

ทกัษะชีวติ

ทีจ่ะน าไปสู่ ชีวติ และ การงาน
ในอนาคต

และ

ทกัษะอาชีพ
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และยงัมี
ปัญหาอืน่ๆ อกี

เช่น...



อ่านหนังสือออก
แต่อธิบายใจความไม่ได้”

ผลการวจิยัของธนาคารโลกระบุวา่
“1 ใน 3 ของนักเรียน

ที่จบการศึกษาภาคบังคบั (ม.3)

52
“functionally illiterate”



ประเทศไทย จ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาและปรับปรุง

ระบบการศึกษา
ดว้ยความร่วมมือของทุกภาคส่วน



ในอยา่งนอ้ย 3 ดา้น

เราตอ้งเปล่ียนแปลง
การศึกษาของไทย



1. ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ (หลกัสูตร) 
WHAT we teach

2. ปรับปรุงวธีิการสอน
HOW we teach

3. เปลีย่นบทบาทของโรงเรียน
The ROLE of the school



ภาคธุรกิจเอกชน

เขา้มามีส่วนร่วม
ในการปฏิรูปการศึกษาไทย

และมหาวิทยาลยั

และเชิญชวนให้



จาก ให้เป็น

ปรับเปลีย่นโรงเรียน...

ประเทศไทยจ าเป็นต้อง



เราจึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียน

โดยหวงัวา่จะเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับ
โรงเรียนในชนบท



Bangkok

Buriram

โรงเรียนไม้ไผ่ (มชัียพฒันา) จังหวดับุรีรัมย์



เราสร้างโรงเรียนน้ีใหเ้ป็น

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของทุกคนในชุมชน



และ

เป็นศูนยก์ลาง
ในการพฒันา

คุณภาพชีวิตและรายได้



โรงเรียนเนน้ใหน้กัเรียนมี

ทกัษะชีวิต
ทกัษะอาชีพ

และ

ควบคู่ไปกบัหลกัสูตรแกนกลาง



ภูมลิ าเนา
ของนักเรียน

น่าน

แพร่ มหาสารคาม
ร้อยเอด็
ยโสธร

อุบลราชธานี
กาญจนบุรี

อยุธยา

นครราชสีมา
สระแก้ว

ชลบุรี

บุรีรัมย์กรุงเทพฯ

นครศรีธรรมราช

สงขลา

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

สมุทรปราการ

นครพนม

ศรีสะเกษ

กาฬสินธ์ุ

ประจวบครีีขันธ์

ล าปาง

ชัยภูมิ

นนทบุรี

แม่ฮ่องสอน

พทัลุง

เวยีงจันทน์ 
ประเทศลาว
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นักเรียนกลุ่มชาตพิันธ์ุ มอญ กะเหร่ียง ม้ง
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ต้อนรับนักเรียนใหม่



เป็นนักพฒันา และ
นักธุรกจิเพือ่สังคม

รู้จกัค้นคว้า
หาค าตอบ

บริหารจัดการเป็น
และไม่ย่อท้อ

โรงเรียนมีเป้าหมาย เพือ่สร้าง...

มคีวามซ่ือสัตย์
แบ่งปันเป็น

ส่งเสริม
ความเสมอภาค

ชายหญงิ

คนดี



...จ่ายค่าเทอมโดย การท าความด ีและปลูกต้นไม้

และปลูกต้นไม้ฝ่ายละ 400 ต้นต่อปี

ผูป้กครองและนกัเรียนร่วมช่วยเหลอืสังคม
ฝ่ายละ  400 ชัว่โมงต่อปี 



นักเรียนร่วมกบัสมาชิกในชุมชน
ท าความสะอาด หมู่บ้าน โรงเรียน และวดั



นักเรียน มีบทบาทส าคญั

ในการบริหารโรงเรียน
น าโดย

คณะมนตรีโรงเรียน



การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้น า

การประชุมคณะมนตรีโรงเรียน
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ส่งรายงานใหป้ระธานโรงเรียนทุกวนั



• จดัซ้ือและควบคุมงบประมาณ 

นักเรียนทุกช้ันจะอยู่ใน
คณะบริหาร ชุดต่างๆ เช่น

• ตรวจสอบและต่อตา้นคอรัปชัน่

• ต้อนรับผู้มาเยอืน 



นักเรียนเป็นผู้ช้ีแจงเกีย่วกบัโรงเรียน



รองนายกรัฐมนตรี ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์
มาเยีย่มโรงเรียน



ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
ดร.ยงยุทธ์  ยุทธวงศ์



พาแขกชมโรงเรียน





กจิกรรมคณะจัดซ้ือ



ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับโรงเรียนและธุรกจินักเรียน

Projector



ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับธุรกจิของนักเรียน



นกัเรียนจดัซ้ือรถโรงเรียน



ตัวอย่างการท ากจิกรรมคณะตรวจสอบ (Audit)



Village Development Partnership

ตรวจรับวสัดุก่อสร้าง
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ตรวจงานก่อสร้างอาคารนวตักรรม



• นักเรียนเป็น
ผู้สัมภาษณ์   และ
คดัเลอืกนักเรียนใหม่
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นกัเรียนรุ่นพ่ีเป็นผูส้มัภาษณ์และคดัเลือก
ผูส้มคัรเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1
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...และสมัภาษณ์ผูป้กครอง



ในการคดัเลอืก และ ประเมนิผลครู

นักเรียนมีส่วนส าคญั



ก่อนไดรั้บการคดัเลือก

ครูสาธิตการสอน



โรงเรียนกระตุ้นให้นักเรียน
“คดินอกกรอบ”



ทางเข้าโรงเรียนทีม่ีสีสดช่ืน

เพือ่ให้นักเรียนมีความคดิริเร่ิมใหม่ๆ

นวตักรรม
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พจนานุกรมข้างทางเดนิ
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Village Development Partnership



Village Development Partnership
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โรงเรียนสร้างด้วยไม้ไผ่







หอพกันักเรียน





อาคารโดมเอนกประสงค์



โดมเอนกประสงค์

มีพ้ืนท่ี 700 ตารางเมตร (เส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 เมตร)

Geodesic Dome สร้างจากไมไ้ผ ่…ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก



อาคาร Geodesic Dome ภายนอก



ภายใน  บรรจุคนได้ 400 คน



โรงเรียนไม้ไผ่
มกีารเรียนรู้

ทั้งในห้องเรียน
และ นอกห้องเรียน

เรียนในห้องเรียน 8.00 – 14.00 น.
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นักเรียนฝึกสมาธิ



ทานอาหารเชา้



ท าความสะอาดโรงเรียนก่อนเขา้เรียน



ภายในห้องเรียน
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เรียนภาษาต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา
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เรียนรู้เร่ือง biodiesel
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ผลติ biodiesel



Village Development Partnership

ใช้ biodiesel กบั รถไถ และ รถยนต์
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ท าการบ้านเป็นกลุ่ม



นักเรียนตั้ง ค าถาม....เพือ่ให้ครูหา ค าตอบ

โรงเรียนจะสอนให้นักเรียน..คดิ และ ถาม



เรียนเร่ืองธุรกิจตอนเยน็
ค านวนตน้ทุน-ก าไร-ขาดทุน
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นกัเรียนสอนครู



สอบแลว้ไม่พอใจ...ขอสอบใหม่ได้



ใหผ้ลสอบเป็นคะแนน (%)
และเงิน
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นกัเรียนท างบประมาณประจ าปีของโรงเรียน
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เรียนนอกหอ้งเรียน
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คิดนอกกรอบ...เคร่ืองผลิตน ้าจากความช้ืนในอากาศ



Village Development Partnership

และช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส
ต้องน่ังรถเข็นเดอืนละ 1 วนั เพือ่ให้เห็นใจ 
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เขียน จดหมาย สัปดาห์ละ 3 ฉบับ

คนดีจ าเป็นต้องมี....      วนัิย

ใช้  โทรศัพท์... ได ้1 ช่ัวโมง  ต่อสัปดาห์



อดอาหารมือ้เยน็ทุกวนัจนัทร์

สอนให้รู้ถงึความล าบาก เพือ่ให้ช่วยเปลีย่นแปลงสังคม



เรียนดนตรี



ธุรกิจขายอาหาร



ธุรกิจท าแซนดว์ชิ



ธุรกิจผลิตไอศกรีมขาย



ธุรกิจผลไมป่ั้น
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ธุรกิจศิลปะบนถว้ยกาแฟ



ฟาร์มเลีย้งไก่ไข่



นักเรียน คดัไข่วนัละ 1,000 ฟอง เพือ่จ าหน่าย



ขายท่ีตลาด



เลีย้งแพะ
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การผลิตสบู่จากผลิตพนัธ์ธรรมชาติ
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การผลิตเทียนหอม



Village Development Partnership
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การผลิตกระดาษจากผกั



Village Development Partnership





ธุรกจินักเรียนป้ันโอ่ง
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เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (tissue culture)
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Village Development Partnership



แบ่งปัน...สอนว่ายน า้ให้นักเรียนจากโรงเรียนอืน่ๆ





ศาลแผ่เมตตา - ฝึกใหแ้บ่งปัน

ศาลแผ่เมตตา



พีส่อนน้อง...ในห้องเรียน



พีส่อนน้อง...เร่ืองสุขภาพในช่องปาก



พีส่อนน้อง...เร่ืองเพศศึกษา



พีส่อนน้อง... เร่ืองเกษตร



พีส่อนน้อง... เร่ืองเกษตร



พีส่อนน้อง... เร่ืองเกษตร



นกัเรียนสร้างสระวา่ยน ้ าใหเ้ดก็อนุบาล





โรงเรียนใช้พลงังานแสงอาทิตย์



แสงไฟจากแผงโซล่าร์



แสงไฟจากแผงโซล่าร์



ธุรกิจผลิตไฟฉายพลงังานแสงอาทิตย์
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ธุรกิจผลิตไฟฉายพลงังานแสงอาทิตย์



นกัเรียนบริจาคไฟฉายพลงังานแสงอาทิตย์
ใหแ้ก่นกัเรียนในประเทศเนปาลท่ีประสบแผน่ดินไหว

โดยมอบใหป้ระธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ



BREAD

บริษทั ธุรกิจเพื่อพฒันาการศึกษาและชนบท จ ากดั
Business for Rural Education and Development



ธุรกิจ “ขา้วโรงเรียน”



โดยท ำงำนในช่วงปิดเทอม
เพ่ือหา

ประสบกำรณ์

การฝึกอาชีพนอกสถานท่ี



โรงแรมและร้านอาหาร



โรงแรมและร้านอาหาร



ฝึกงานท่ีฟาร์มเห็ด organic



หอ้งสมุด TK Park



นักเรียนฝึกงานที่โรงพยาบาลสมิติเวช 



นักเรียนฝึกงานที่ Shell
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บริษทัไมโครซอฟท์



บริษัทผลติยา Mega Lifesciences



โรงเรียนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคน
ท าธุรกจิเป็นกลุ่ม

เพือ่เตรียมตัวสู่อนาคต (30%   70%)



และมีกองทุนเงนิกู้

เพือ่ให้พ้นจากความยากจน
ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง

โดยไม่ต้องทิง้บ้านไปอยู่ในเมือง



กจิกรรมการเกษตรในโรงเรียน





การปลูกผกัในวงขอบซีเมนต์
โดยใช้ที่น้อย  น า้น้อย  แรงน้อย
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การปลูกผกัในเข่ง PVC
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Village Development Partnership



ผกับุ้งในตะกร้า
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Village Development Partnership
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Village Development Partnership



Village Development Partnership
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Village Development Partnership 210
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ผักในตะกรา้และเขง่
ทีม่สีสีนั
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การปลูกเห็ดโดยใชร่้มชายหาด หรือ ร่มแม่ค้าทีใ่ช้แล้ว

บรรจุกอ้นเห็ด 500 กอ้น
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ปลูกมะนาวในวงบ่อ / ในเข่งพลาสติก



Fruits begin to appearผลมะนาวพร้อมเกบ็ขาย
(มีนาคม - พฤษภาคม)



คดัขนาดผลมะนาวพร้อมส่งจ าหน่าย

ลูกละ 6 บาท
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ปลูกเมล่อนในมุง้



นักเรียนผสมเกสรของดอกเมล่อน
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Village Development Partnership
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ประธานบริษทัเชลล์
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เมลด็พนัธ์ุ “heirloom” จากประเทศออสเตรเลีย
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มะเขือเทศพนัธ์ุ “heirloom”
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มะเขือเทศพนัธ์ุ “heirloom”
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ธุรกจิผลติท่อ PVC ส าหรับปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์
โดยนักเรียนทั้ง ชายและหญงิ



ธุรกจิผกัไร้ดนิในท่อน า้ (Hydroponics)
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ระบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ไม้ไผ่
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นกัเรียนอบรมการเกษตรใหแ้ก่สมาชิกในชุมชน
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อบรมผู้สูงอายุด้านการเกษตร
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อบรมผู้สูงอายุด้านการเกษตร
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ขยายความคิดนอกกรอบสู่.... “เกษตรรถเข็น”



โครงการน าร่องเกษตรรถเข็นแห่งแรกของประเทศไทย
ด าเนินการโดยนักเรียนโรงเรียนมีชัยพฒันา



เพือ่พสูิจน์ให้เห็นว่าผู้ทีน่ั่งรถเข็น 
สามารถมีรายได้  จากธุรกจิการเกษตร



ใหก้ารฝึกอบรมในธุรกิจการเกษตร



ใหก้ารศึกษาดูงานในธุรกิจการเกษตร

และเตรียมการจดัตั้งแปลงเกษตรส าหรบัผูบ้กพร่องทางสายตา







โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและรายได้

โดยมีโรงเรียนและนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

การช่วยเหลือโรงเรียนในชนบท
ปีละ 50 แห่ง โดยโรงเรียนมีชยัพฒันา



เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต

วตัถุประสงค์ของโครงการ :



และเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียน

และสมาชิกในชุมชน



แปลงเกษตร
เพือ่ขจัดความยากจน

พร้อมทั้งช่วยจัดตั้ง

ของโรงเรียน 
ในรูปแบบธุรกจิเพือ่สังคม



การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงเรียน



ชุมชนร่วมสร้างแปลงเกษตรในโรงเรียน
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อบรมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนที่มาเย่ียม



อบรมเกษตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น



กองทุนเงินกู้
เศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับนกัเรียน
และผูป้กครองท่ียากจน

จดัตั้ง



ทุกคนตอ้งออมเงินจึงจะมีสิทธิกูไ้ด้



ธุรกิจของนกัเรียน

ปลูกผกัขาย



Village Development Partnership 275





Village Development Partnership
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ธุรกิจขนมครก



Village Development Partnership 279



Village Development Partnership





Village Development Partnership

นกัเรียน ชั้น ป.4 กูเ้งิน 10,000บาทเพื่อตั้งธุรกิจเล้ียงไก่



Village Development Partnership 283
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ธุรกิจแหนมเห็ด



Village Development Partnership

อบรมการแปรรูปอาหารใหก้บัผูป้กครอง



Village Development Partnership 286

จากโรงเรียนสู่หา้ง



ผูป้กครองท่ียากจนสามารถกูท้  าธุรกิจ



พริกผกั

ธุรกิจจากการกูเ้งิน



ดอกไม้

ธุรกิจจากการกูเ้งิน
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ทอผา้ลาย scott ร้านท าผม
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กำรทอเส่ือ
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กลุ่มธุรกิจผลิตยาสมุนไพร



Village Development Partnership

กิจกรรมดูแลสุขภาพในช่องปาก



Village Development Partnership



ร่วมจัดแปลงเกษตรเพือ่ขจัดความยากจน
ในโรงเรียนโสตศึกษา













ร่วมจัดแปลงเกษตรเพือ่ขจัดความยากจน
ในโรงเรียนศรีสงัวาลย ์เชียงใหม่และขอนแก่น







ผกัไร้ดนิ





โรงเพาะเหด็





โรงเรยีนไดเ้ปิดรา้นขายกาแฟ



โรงเรียนมีชยัพฒันา ตั้งแปลงเกษตรขจดัความยากจน
ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล จงัหวดัอ านาจเจริญ

โรงเรียน ช่วย มหาวทิยาลยั

















นกัเรียนโรงเรียนมีชยัพฒันา ตั้งแปลงเกษตรขจดัความยากจน
ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล จงัหวดักาญจนบุรี























ขอ้เสนอเพิม่เติม

เพ่ือปฏริูปการศึกษาไทย



ระบบการพฒันาและการศึกษาของไทย

จ าเป็นตอ้งกระตุน้ใหเ้กิด

และ ความคิดสร้างสรรค์
นวตักรรม

พร้อมทั้งสร้างคนดี



เราควรช่วยผลกัดนัใหโ้รงเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง
ในการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของทุกคนในชุมชน



ขอให้ อาจารยแ์ละนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล
ออกเยีย่มเยยีนโรงเรียน

1

และเตรียมใหค้วามร่วมมือ

เพื่อท าความรู้จกั
กบันกัเรียนและครู



เชิญนกัเรียน ครู และ
สมาชิกในชุมชนรอบโรงเรียน

มาเยีย่มมหาวิทยาลยั

2

และมาท าความรู้จกักบัอาจารย์
และนกัศึกษา



มหาวิทยาลยั ร่วมกบั
ภาคธุรกิจเอกชน

เสนอความเห็น และ
เร่ิมลงมือช่วยสอนในโรงเรียน

3

โดยร่วมกนัเป็น
ครูกิตติมศกัด์ิ และ ผอ.กิตติมศกัด์ิ 



สนบัสนุนการอบรม
พฒันาทกัษะครู

4

เพื่อใหเ้ป็น
ครูเอนกประสงค์



ช่วยจดัตั้งหน่วย
ธุรกิจเพ่ือสงัคม SE

(และอ่ืนๆ)
ใหแ้ก่โรงเรียน

5

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ดา้นธุรกิจ



ส าหรับผูท่ี้กูเ้งิน กยศ. และยงัไม่ใชห้น้ี

ผลกัดนัใหเ้กิดโครงการ
ปลูกป่าลา้งหน้ี

และสอนนอ้ง ลา้งหน้ี

6



ใหน้กัเรียน
ชั้นประถมศึกษา

และ
มธัยมศึกษา

6 (ตอ่)

ปลูกป่าสร้าง credit



จา้งครู (ใหม่) เป็น
พนกังานของบริษทั
หรือ มหาวิทยาลยั

7

เพื่อสอนนกัเรียน
ตามโรงเรียนในชนบท



จดัตั้งหอ้งเรียนเตรียมอนาคต
ในโรงเรียนมธัยม ร่วมกบัภาคเอกชน
8

ครู พยาบาล คา้ขาย
เกษตร

การบริหารจดัการ



หอ้งเรียนเตรียมอนาคต (ต่อ)8
ส่ิงแวดลอ้ม

โลกร้อน/พลงังานทดแทน
ท่องเท่ียว/การโรงแรม

เป็นตน้...
โรงเรียนกีฬา โรงเรียนดนตรี โรงเรียนทหาร กมี็แลว้



สร้างโรงเรียน9A

พร้อมจดัตั้ง
หน่วยธุรกิจเพื่อสงัคม
โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน



สร้างโรงเรียน (พิเศษ)

เตรียมอนาคต

9B

(ระดบัชั้นมธัยมศึกษา?)



ใหม้หาวิทยาลยั และเอกชน
เป็นผู้บริหาร

และพฒันาโรงเรียน

10

Semi-privatization
of education

(การแปรสภาพโรงเรียน)



การศึกษา
เป็นเร่ืองของ



mechai@pda.or.th
www.mechaifoundation.org

Mechai Bamboo School 

Population and Community Development Association - PDA


