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  สะท้อนความคิดจากโรงเรียนในพื้นที่ (ตอนที่ 1) 
     ฉบับที่แล้วได้เกริ่นนำถึงการได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิใจกระทิงใน
การสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โรงเรียน ฉบับนี้ขอนำเสยีง
สะท้อนจากโรงเรียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะ 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช… 
ห้องเพาะกล้า เพาะความรู้ เพาะคุณธรรม กับโอกาสแห่งการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงเรียนประจำท้องถิ่นไทย 
โดย อาจารย์กฤษฎา การะเกต 

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกลู” จงัหวัดพังงา 

▪ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ใน
สถานศึกษา 

     ขออนุญาตเริ ่มด้วยความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู ้รู้
หลากหลายท่านกล่าวว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการพฒันา
ประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในประเทศ
นั้นๆ หากเราทุกคนเห็นว่าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง ทุกคนในฐานะของผู้เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม จึงควรขบคิดและวางแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการสร้างและพัฒนานักวิทยาศาสตร์โดยตรง หรือแม้แต่การ
สร้างแนวทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงความรู้ และเข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื ่อให้พวกเขาเข้าถึง และสามารถใช้ความรู้ และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจ
ธรรมชาติถูกต้อง และปลอดภัย 
     จากประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอน และมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง มีความเห็นว่า 
โรงเรียนในฐานะของหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในปัจจุบันนี้นั้นควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายาม
เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนไปสู่การฝึกปฏิบัติจริง 
ผ่านการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ การเรียนรู ้แบบโครงงาน ซึ่ง
นักเรียนจะได้ใช้องค์ความรู้และทักษะอื่นๆ อีกมากมายในการทำงาน ซึ่งการที่
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความพร้อม 
ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีก

ทั้งยังสนองตอบต่อความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มที่มีความสนใจ
ในการปฏิบัติการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้อีก
ด้วย เพื่อพิสูจน์ให้นักเรียนได้เห็นจริงว่า “วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีนำไปใช้ได้
จริงในชีวิต และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่าง
สะดวกสบาย และมีคุณภาพมากขึ้น” 
 

▪ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 และมุมมองของโรงเรียน
ต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลังการระบาดของโรค 

     เมื่อได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ปัจจุบัน ถึงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระหว่างการ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19  พบว่า การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ
การเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต เป็นยุคของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างก้าว
กระโดด ด้วยผลจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID19 ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
ทำให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียน การค้นหา
ข้อมูล การเข้าถึงความรู้ของผู้เรียนทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้แบบไร้
ขอบเขต ทำให้มนุษย์ได้แสดงออกถึงความเป็นพหุปัญญามากขึ้น    
     เมื่อการเดินทางของโรคระบาดมาสู่ระยะที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค 
และพยายามใช้ชีวิตอย่างปรกติ โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้อีกครั้ง กลับมีสิ่ง
หนึ่งที่ค้นพบจากการจัดการเรียนรู้ของคณะครู พบว่านักเรียนมีรูปแบบ และ
วิธีการในการเข้าถึงองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น 
สามารถหาความรู้ต่างๆได้เป็นอย่างรวดเร็ว  แต่กลับพบว่า ข้อมูลบางอย่างยัง
ขาดความน่าเชื่อถือ และขาดการไตร่ตรองข้อเท็จจริง นอกจากนั้น ทักษะที่
สำคัญต่างๆ ทั้งทักษะทางสังคม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กลับเป็นสิ่งที ่ลดลงไปจากตัวนักเรียน อาจเป็นเพราะในช่วง
ระยะเวลา  2 ปีที่ผ่านมานักเรียนไม่มีโอกาสในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีม หรือไม่มีโอกาสได้ทำการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีโอกาสได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้นโจทย์ที่สำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หล ังการระบาดของโรค คือ “การเร ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะทางสังคมจึงเป็นอีกภาระกิจ
หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของครูผู้สอนในปัจจุบัน”  
 

รวบรวมข้อมูล: เสาวณีย์ โสภณนันทวัฒน ์
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▪ ผลลัพธ์จากโอกาสที่ได้รบัในอดีต และการใชโ้อกาสเพื่อพัฒนา
ไปสู่ความย่ังยืน 

     เมื่อย้อนถึงอดีตเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2558 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
ซึ่งเปน็โรงเรียนในท้องถิ่น ได้รับโอกาสจากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ในการส่งนักเรียน และ
คณะครู เข้าไปร่วมกิจกรรมการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น และการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ” ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ ้นกับนักเรียนกลุ่มนี้  นอกจากองค์ความรู้แล้ว ทักษะในการทำงานและ
ประสบการณ์ที่ดีที่ได้จากนักวิจัยพี่เลี้ยงก็เป็นอีกแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับ
นักเรียน กว่า 8  ปีท่ีผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มแรกๆ ที่ส่งไปเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนั้น ในปัจจุบันได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย บางคนได้มี
โอกาสศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช และเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง และ
เรียนต่อในระดับสูงขึ ้น บางคนก็ได้แรงบัลดาลใจในการเรียนรู ้ อยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ได้ใช้วุฒิบัตรจากการทำงานร่วมกับ สวทช. เป็น
ใบเบิกทางเข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย หลายคนได้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน  หลายคนกำลัง
กลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้งในสถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือภาคเอกชน และทุก
คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาเรียนรู้ใน
ครั ้งนั ้นยังเป็นความประทับใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์เสมอมา และได้ส่งต่อความประทับใจนั้นมาสู่น้องๆ ในรุ่นต่อๆมา 
ให้ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 

        
         
     ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับโอกาสอันดีจากบ้านวิทยาศาสตร์สิริน
ธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
มูลนิธิใจกระทิง สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี เทคนิค วิธีการในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ 
เหล่านั้นไปสู่การลงมือปฏิบัติเรียนรู ้อย่างแท้จริง โดยการสนับสนุนให้
นักเรียน และคณะครูจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ดา้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
พืช พร้อมกันนั้นคณะครูได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสวนเกษตรอัจฉริยะขึ้น โดย
มีเป้าหมายเพื่อนำต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาทดลองขยายพันธุ์
ในโรงเรียน โดยในระยะแรกได้นำพันธุ์กล้วยหอม ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อลงขยายในสวนเกษตร ขยายพันธ์ุและเริ่มให้ผลผลิตในปีต่อมา  
     ต่อมาในปีการศึกษา 2564 ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนเป็นครั้งแรก โดยในปีแรกนี้มีนักเรียนร่วม
ดำเนินกิจกรรมโครงงานจำนวน 18 โครงงาน รวมนักเรียนที ่เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 54 คน ด้วยกัน  ถึงแม้เป็นช่วงระยะเวลาของการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID19 ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงงาน 
กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื ่อพืชได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผลของการศึกษาทดลองไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายมากนัก แต่อย่างน้อยในปีนั้น ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของงาน
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สร้างปรากฏการณ์
นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และครู ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนให้ความสนใจในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เห็นความสำคัญของการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
 

        
 
     และในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดสร้างโรงเรือนเพื่อรองรับ การ
อนุบาลต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี
ในการปลูก และการดูแลพืชในอนาคต หรือ ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ  ในปี
การศึกษานี้ มีนักเรียนเข้าร่วมทำโครงงาน จำนวน 9 โครงงาน รวมนักเรียน
จำนวน 45 คน  ซึ่ง จากการสังเกต และการติดตามการทำงานของคณะครู
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และนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาก
ขึ้นทั้งกลุ่มที่ทำโครงงาน และกลุ่มอื่นๆ ที่เข้ามาใหม่ และมาร่วมในกิจกรรม
ชุมนุม นักเรียนกลุ่มโครงงานเข้าฝึกปฏิบัติในการทดลองมากขึ้น มีความเข้า
ในกระบวนการและเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมากขึ้น เริ่มมีการ
ถ่ายทอดวิธีการระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยมีคณะครูคอยเป็นพี่เลี้ยง
ให้คำปรึกษา และมี อาจารย์ พี่  ๆ คณะนักวิจัย จาก สวทช. คอยให้
คำปรึกษาและแนะนำเมื่อพบปัญหา นอกจากน้ันในครั้งนี้ยังพบอีกว่า พืชที่
นักเรียน และคณะครูสนใจนำมาศึกษาบางชนิดเป็นพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น 
ขยายพันธุ์ได้ยาก พืชบางนิดเป็นพืชในท้องถิ่นที่ได้รับความนิยม และมี
แนวโน้มในการส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจได้ จึงเป็นเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ 
และเป็นแรงบันดาลใจ ในการพยายามทำงานให้กับคณะครูและนักเรียน
เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถศึกษาและขยายพันธุ์พืชทีท่ำ
การเพาะเลี้ยงได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนในการหมุนเวียน
เป็นทุนในการดูแลห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงอาจเป็นทุนการศึกษาสำหรับ
เพื่อนๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ยังมีความขาดแคลน หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับครอบครัว เกษตรกร พ่อ แม่ พี่ น้อง ใน
ชุมชนต่อไป  เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาสิ่งที่ได้รับให้คงอยู่ และเกิด
ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

     
 

▪ จากโอกาสทีไ่ด้รับสู่ระยะเริ่มตน้ของการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียนประจำท้องถิ่น 

     จากโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช และการได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่  3  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลลัพธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก แม้เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นใน
ระยะเริ่มต้น แต่ก็เป็นผลลัพธ์และเป็นการเปลีย่นแปลง ที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดได้เป็นอย่างดี  โดยขอกล่าวถึงผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
ระยะต้นนี้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ 

     ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
     นักเรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เข้าใจธรรมชาติของพืชที่นำมาศึกษา ได้ใช้ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาเพื่อ
ลงมือปฏิบัติจริง เพื ่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ   ได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน มาเพื่อลงสู่การปฏิบัติโดยใช้ปัญหา 
หรือการทำโครงงานเป็นฐาน ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ และเครื ่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนหน่ึงจากการสัมภาษณ์ ได้รับฟังคำตอบจากนักเรียนว่า 
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในครั้งนี้ ได้ฝึกให้
พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของความสะอาด ได้ฝึกความพยายาม ความ
เสียสละ และความทุ่มเทต่อการทำงาน ซึ่งไม่เคยได้ปฏิบัติเช่นนี้มาก่อน
ตลอดชีวิตการเป็นนักเรียน  นอกจากนั้นพวกเขายังได้เห็นถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่
จะนำความรู ้ที ่ได้ร ับมาเพื ่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในการดำรงชีวิตต่อไป 
นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบว่านักเรียนยังได้รับการพัฒนา
ทักษะทางสังคมอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการทำงานซึ่งต้องอาศัยการพูดคุย
ทำความเข้าใจ การรับฟังเหตุผล ซึ่งกันและกันในกลุ่ม มีการวางแผนการ
ทำงาน การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบเพื่อเข้ามาทำแลป และดูแลรักษา
ความสะอาดในห้องปฏิบัติการฯ ทำให้นักเรียนมีความเสียสละและเกิด
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งบันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
มากขึ้น 
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     ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับครู 
     จากการที่คณะครูได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการ และได้รับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน 
เมื่อเเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา พบว่า คณะครูมีการแบ่งงานกนั 
และหมุนเวียนสับเปลี ่ยนเข้ามาดูแลเป็นที ่ปร ึกษาในการทำแลปของ
นักเรียน อย่างเป็นระบบ เมื ่อได้มีโอกาสสอบถามคณะครูเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เมื่อได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพืช พบว่าคณะครูได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งองค์ความรู้บางอย่าง
ก็เป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับคณะครูเช่นกัน การอบรมและศึกษาดูงานเป็น
การเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับคณะครู จุดประกายความคิดในการจัดการ
เรียนรู้ นำสิ่งที่ได้ทั้งองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ มาถ่ายทอดและ
สร ้างแรงบันดาลใจในการเร ียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับ
นักเรียน   ซึ่งจากการพูดคุยยังพบอีกว่า คณะครูได้เห็นความสำคัญของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหา หรือโครงงานเป็นฐาน ซึ่งเห็นตรงกันว่านักเรียนกลุ่มที่
ทำโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และมีความ
ตั้งใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น รู้สึกสนุกกับการพยายามค้นหา เพื่อค้นพบ
องค์ความรู้จากการทำโครงงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นอกจากนั้นคณะครู
เองซึ่งมาจากหลากหลายสาขา ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันเป็นโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทำงานอีกด้วย 
     ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
     จากการที่โรงเรียนได้รับโอกาสในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช นั้นถือเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนตะกั่วป่า  “เสนานุ
ก ูล” เป ็นโรงเร ียนขนาดใหญ่ในระดับอำเภอ ม ีห ้องปฏิบัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ที ่ค่อนข้างมีอายุการใช้งานที่มากกว่า 20 ปี อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ต่างๆขาดความทันสมัย เนื ่องจากโรงเรียนยังขาดแคลน
งบประมาณในการพ ัฒนา  และปร ั บปร ุ งห ้ อ งปฏ ิบ ั ต ิ ก า รทาง
วิทยาศาสตร์   ปัญหาด้านงบประมาณนับเป็นปัญหาของโรงเรียนแม้
โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มจีำนวนนักเรยีนค่อนข้างมาก และมีเนื้อ
ที่ขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้กลับต้องแลกด้วยการใช้งบประมาณที่ได้รับจาก
รัฐบาล กว่าครึ่งไปกับการดูแลสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
เนื่องจากโรงเรียนมีอาคารหลายอาคาร และหลายอาคารมีอายุการใช้งาน
อาคารมากกว่า 40 ปี ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนนักการภารโรงที่ใช้
ในการดูแลอาคารสถานที่ ซึ ่งจากเดิมที่โรงเรียนมีนักการภารโรงที ่รับ
เงินเดือนโดยตรงจากรัฐ เมื่อนักการภารโรงเหล่านั้นเกษียณอายุราชการไป 

ก็ถูกตัดตำแหน่ง ทำให้โรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร
เพิ่มเติม เป็นผลทำให้งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ลดน้อยลงไปด้วย การที่โรงเรียนได้รับโอกาสในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่
สำคัญในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ ทำให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านเพื่อรองรับความ
สนใจของนักเรียน มีโอกาสได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ทั้งนี้ยังเป็นการ
เปิดมุมมองใหม่ และเป็นการสร้างโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีลงสู่ชุมชนในโอกาสต่อไป 
     จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
โอกาสที่ได้รับ นับเป็นก้าวที่สำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก การทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกำกับของรัฐ โรงเรียน และเอกชน ที่ร่วมกันในการพัฒนาวง
การศึกษาถือเป็นโมเดลหนึ่งที่สร้างโอกาสทางการศึกษามากมาย อย่างที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะลำพังหากโรงเรียนซึ่งมีแค่งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนตามจำนวนนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่างๆจนเกิดผลลัพธ์และการเปลี ่ยนแปลงที ่กล่าวมาทั ้งหมด
ได้  ต้องขอขอบคณุทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาในครั้งนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แนวคิดและความร่วมมือในลักษณะนี้ จะถูกนำไปขยายต่อ ให้
หน่วยงานต่างๆของรัฐ ภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวงการศึกษาต่อไป การลงทุนในการพัฒนา
การศึกษาแม้อาจจะเห็นผลได้ช้า แต่เมื่อออกดอกออกผลยามใดย่อมสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเสมอ …เพราะการพัฒนาคุณธรรม และการศึกษา คือ
การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ คุณภาพของมนุษย์ คือ ดัชนีชี้วัดความสขุ
ของประเทศ…ดังคำกล่าวของท่าน หม่อมหลวงปิ ่น มาลากุล ที ่ว่า 
"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวไร 
งามเด่น การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม"  ท้ายที่สุดนี้ขอฝากคำ
กลอนเพื่อสะท้อนความสำคัญของงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดังที่เริ่มไว้แต่
ต้น  ขอขอบพระคุณครับ 

เพาะเลี้ยงเพาะกล้าไม้ต้น  ความดี  ศิษย์เอย 
บ่มเพาะความรู้หลักทว ี บ่มกล้า 
อนุรักษ์ไว้ไม้ซึ่งพันธุ์ดี อย่าสิ้น สูญนา 
เพาะคุณธรรมส่องล้า เทิดไว้ คู่เมือง 
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