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ดร.อติชาต เกตตะพันธุ หัวหนาโครงการฯ
กลาววา กิจกรรมทั้งหมดถือวา เปนนวัตกรรมทางการศึกษา
เพราะเปนกิจกรรมคิดคนขึ้นมาใหมสําหรับโครงการนี้
โดยเฉพาะ โดยทุกกิจกรรมจะเนนเกีย่ วกับภูมิปญ
 ญาทองถิน่
ลานนา พรอมทั้งบูรณาการการเรียนรูผานองคความรู
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางลงตัว นอกจาก
กิจกรรมจะทําใหนักเรียนเห็นคุณคาเกี่ยวกับเรื่องราว
ในทองถิ่นแลว ยังทําใหนักเรียนประทับใจและมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น
เพราะสามารถนํามาอธิบายเรื่องใกลตัวไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมจะเนนใหนักเรียนไดฝกคิด สังเกต
ตั้งสมมุติฐาน และทําการทดลองปฏิบตั ิดวยตนเอง จึงทําให
นักเรียนไดฝก ฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปพรอมกันดวย
การเรียนรูที่จัดทําทั้งหมดมี 5 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมความลึกลับของพระธาตุหวั กลับ กิจกรรมคณิตศาสตร
กับการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม กิจกรรมศาสนสถาน
กับการสรางปฏิทิน กิจกรรมนักปกษีนอยไขปริศนานก
ในอุโมงค และกิจกรรมแกะรอยจิตรกรรมอยางมืออาชีพ
กิจกรรมที่นาสนใจมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรม
ความลึกลับของพระธาตุหัวกลับ ซึ่งไดแนะนํานักเรียน
ใหรูจักกับปรากฏการณของพระธาตุหัวกลับที่พบในวัด
ทีม่ พี ระธาตุหลายแหงในจังหวัดลําปาง โดยสามารถมองเห็นเงา
พระธาตุหัวกลับในหองที่มืดหรือมีแสงนอย ซึ่งมีความเชื่อ
กันวา ปรากฏการณนี้เกิดมาจากปาฏิหาริยของพระธาตุ
ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูผานกิจกรรมปฏิบัติการ
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อันดับมหาวิทยาลัยของไทยในภูมิภาคเอเชีย
อันดับ 42 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 48 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อันดับ 98 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อันดับ 107 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อันดับ 161-170 มหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต
http://www.topuniversities.com/university-rankings/
asian-university-rankings/2013
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เพือ่ เรียนรูวา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสามารถอธิบาย
ปรากฏการณนี้อยางไร เราสามารถสรางปรากฏการณ
ภาพหัวกลับไดเองหรือไม และเราจะนําเงาพระธาตุกลับหัว
มาชวยคํานวณหาความสูงของเจดียไดหรือไม
อีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ มีความโดดเดนมากก็คือ กิจกรรม
นักปกษีวิทยานอยไขปริศนานกในอุโมงค ในกิจกรรมนี้
นองนักเรียนจะไดเรียนรูวาสามารถนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค
(สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหมไดอยางไร ซึง่ เราจะไดเห็น
ภาพที่ มี สี สั น สวยงามและสมจริ ง ของภาพในอุ โ มงค
เมื่อเริ่มวาดเมื่อกวา 500 ปที่แลว รวมถึงการชมวีดีทัศน
ภาพเคลือ่ นไหวสามมิติทีท่ าํ ใหเห็นวา ถาเราไปเดินในอุโมงค
สมัยกอนจะรูสึกอยางไร จากนั้นนองๆ จะไดฝกฝนใหเปน
นักปกษีวิทยานอย โดยเรียนรูวิธีการดูนกผานการใชคูมือ
ดูนก แลวนําเอาวิธีดูนกมาชวยไขปริศนาวาภาพวาดนก
หลายชนิดทีพ่ บในจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงคเปนนกชนิดใด
เพศใดกันแน
กิจกรรมทัง้ หมดในโครงการวิจยั นีไ้ ดผา นการนําไป
ทดสอบใชจริงแลวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เด็กหญิงรัตติการณ
วงศตุย กลาววา “ประทับใจที่ไดมาคายนี้ เพราะไดความรู
ที่ไมเคยรูมากอน เชน การสรางกําแพงเมืองเชียงใหม วามี
หลักการอยางไร และไดรถู งึ ความมหัศจรรยของศาสนสถาน
กับการสรางปฏิทิน และชอบการไขปริศนานกวัดอุโมงค
ทีไ่ ดรถู งึ การคนหาศาสนสถานทีท่ รงคุณคาทีส่ ดุ ในภาคเหนือ
ประทับใจมากคะ” ในขณะที่ เด็กหญิงกวิณนา ตาสุรินทร
กลาววา “การเขาคายวิชาการในครัง้ นี้ ทําใหไดรบั ความรูต า งๆ
มากมาย ทัง้ ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ประวัตศิ าสตร
และทางดานศิลปะ รวมทั้งไดรับความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา
ของคนสมัยโบราณ ที่ใชความรูทางดานดาราศาสตร
“ 2 ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ Áª. ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÇÔ¨ÑÂ´Õà´‹¹´ŒÒ¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ”
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ทั้ง 2 ทาน ไดทําการวิจัย เรื่อง “วิธีการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศในกระบวนการทํางานของศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลเชิงดอย ภายใตการดําเนินงานของเทศบาล
เชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม” ซึง่ มีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการขับเคลื่อนงานดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การปฏิบัติที่เปนเลิศ
ของเทศบาลตําบลเชิงดอยที่เกิดจากนโยบาย วิสัยทัศนของ
ผูนําองคกร ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนํามาเปน
แนวทางในการปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง ทําใหเกิดผลงานทีโ่ ดดเดน
เปนรูปธรรม ควบคูกับการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนา
ชุมชน ในการขับเคลือ่ นงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยใชศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
และกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการภายใตศูนยฯเปนเครื่องมือ
หรือกลไกอยางหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อน กระบวนการ
สงเสริมสังคมสงเคราะหและพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ตําบลเชิงดอย

คณิตศาสตร ศิลปะ ในการสรางสรรคสิ่งกอสรางตางๆ
ใช ชี วิ ต โดยการพึ่ ง พาธรรมชาติ แ ละศรั ท ธาในศาสนา
ในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนสิ่งที่ล้ําคาที่เราควรรักษาไว
และประทับใจในความเปนลานนามากๆ”
สําหรับคูมือครูที่ไดจัดทํานั้น ไดมีการใหขอมูล
อยางละเอียดเพือ่ ใหครูสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
ไดทันที โดยมีทั้งจุดประสงคของการจัดกิจกรรม วัสดุและ
อุปกรณที่ใช(เนนที่หาไดงายสําหรับครูในทุกพื้นที่) ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม กิจกรรมตอยอด ใบความรู ใบงาน และ
เฉลยใบงาน นอกจากคูมือครูแลวยังมีไฟลนําเสนอ(Power
Point) วีดีทัศนแนะนําการทํากิจกรรม และวีดีทัศนภาพ

เคลื่อนไหวสามมิติ โดยเอกสารทั้งหมดนี้ไดนํามาแสดงไว
บนเว็บไซต www.atichart.com เพื่อใหครูดาวนโหลด
ไปใชไดโดยสะดวกและไมคิดคาใชจายอีกดวย
กิจกรรมการเรียนรูทั้งหมดครูสามารถนําไปใช
ในการสอนในชั้นเรียนเพราะกิจกรรมสวนใหญใชเวลาเพียง
50 นาที นอกจากนีย้ งั สามารถนําไปใชในการจัดคายคณิตศาสตร
คายวิทยาศาสตร และคายโบราณคดี รวมทั้งนําไปใช
ในการทําโครงงานคณิตศาสตรและโครงงานวิทยาศาสตร
ไดอีกดวย
จากความสําเร็จของโครงการ ดร.อติชาต กลาว
ทิ้งทายวา "โครงการนี้อาจจะเปนโครงการนํารองใหครู
และองคกรการปกครองสวนทองถิ่นหันมาสนใจการศึกษา
ในทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งสามารถทําใหเปนเรื่องที่สนุก ตื่นเตน
ไดปฏิบัติจริง และไดความรูไปพรอมกัน และหวังวาจะมี
ผู ส านต อ เรื่ อ งการสร า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู ลั ก ษณะนี้
ในทองถิน่ ตางๆเพิม่ มากขึน้ ผมขอขอบพระคุณ ศ.ดร.มิง่ สรรพ
ขาวสะอาด ผูอํานวยการแผนงานสรางเสริมนโยบาย
สาธารณะที่ดี ที่ใหการสนับสนุนโครงการนี้ตั้งแตเริ่มตน
โครงการจนงานสําเร็จเสร็จสิ้นไปไดดวยดี"

