หัวใจสะพายเป้
ของวิเศษของโดราเอมอน เป็ นอุปกรณ์หลากหลายรู ปแบบที่โดราเอมอน หยิบนามาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่
จะถู กเก็บไว้ในกระเป๋ ามิติที่ 4 ที่อยูท่ ี่หน้าท้อ งของโดราเอมอน ของวิเศษส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ ในนิ ยาย
วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางอย่างก็จะเป็ นการดัดแปลงจากข้าวของเครื่ องใช้ในบ้านของชาวญี่ปุ่นเอง และยังมีของ
วิเศษบางชิ้ นก็อ ้างถึ งความเชื่ อทางศาสนาของประเทศญี่ปุ่น ของวิเศษในเรื่ อ งโดราเอมอนนั้นมี ประมาณ
4,500 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏออกมาให้เห็นเพียงตอนเดียว แต่ก็ยงั มีของวิเศษบางชิ้นที่โดราเอมอน
หยิบ ออกจากกระเป๋ านามาใช้บ่อ ยครั้ง ซึ่ ง ก็ไ ม่ แ ตกต่า งไปกับเป้ ที่นักเรี ย นกลุ่ ม หนึ่ งใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
ประกอบการเรี ยนรู ้ ภายในเป้ นั้นล้วนมีแต่ความหลากหลาย มีคุณค่า เป็ นของวิเศษที่จะนาพาไปสู่ สิ่งที่เรา
ปรารถนาในอนาคต ผมคิดว่า การจะทาอะไรให้เกิดความสาเร็จจะต้องทาด้วยใจ ทาด้วยความมุ่งมัน่ สุ ดท้าย
แล้วก็จะพบแต่ความสุ ข ความสาเร็ จและผมก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัส
พวกเราหัวใจสะพายเป้
หัวใจสะพายเป้ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู ้ ความ
ชานาญ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น เพื่อการค้นพบ
ความถนัดความสนใจ และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการ
เสริ มสร้างคุณธรรม การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และปลูกฝังจิตสานึ ก
ของการทาประโยชน์เพือ่ สังคม
วิสัยทัศน์ : เราจะพาหัวใจเดินทางปลูกจิตอาสา พัฒนาสิ่ งแวดล้อ ม
สร้างสื่อเทคโนโลยี เพือ่ การเรี ยนรู ้
จากวิสยั ทัศน์ขา้ งต้นหัวใจสะพายเป้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 4 ส่วนด้วยกัน คือ กิจกรรมติดปี กการ
เรี ยนรู ้ กิจกรรมจิตอาสา..คุณค่าความดี กิจกรรมนักสื บสายน้ า และกิจกรรมสื่ อสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรี ยน เพราะเราเชื่อว่านักเรี ยนมีความแตกต่างกันจะพัฒนาในเรื่ องเดียวกัน
ให้ป ระสบความส าเร็ จเหมื อ นกัน ทุ กคนก็คงทาไม่ ไ ด้ แต่ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ อ ย่า งบูร ณาการ โดยการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวผมเอง เพือ่ นครู ในโรงเรี ยนและนักเรี ยนทุกคน
กิจกรรมติดปี กการเรี ยนรู ้เป็ นการพัฒนาให้นกั เรี ยนได้ฝึกแสวงหา
ความรู ้ ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรี ยนรู ้อ ย่างหลากหลายสามารถ
ต่อ ยอดความรู ้ แ ละรวมทั้ง การสร้ า งความรู ้ ข้ ึ น ใหม่ จากผลการจัด
กิจกรรมสิ่งแรก คือ ความสุขที่ทุกคนปรารถนา ความรัก ความสามัคคี

ทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจในการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจ ที่จะนาความรู ้
นั้นมาพัฒนาชุมชนเมื่อเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่
กิจกรรมจิตอาสาคุณค่าความดีเป็ นการพัฒนาให้นักเรี ยนสามารถ
นาความรู ้สู่การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เป็ นกิจกรรมที่ทาให้
นักเรี ยนมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะกิจกรรมการตัดผม การรู ้จกั ที่
จะไปดู แลเพื่อ นที่เจ็บป่ วยที่โรงพยาบาล ทุกสิ่ งล้วนปลู กฝั งให้นักเรี ยนเห็ น
คุณค่าของตนเอง และพร้อมจะทาอะไรเพือ่ บุคคลอื่น สังคม และประเทสชาติ
กิจกรรมนักสืบสายน้ าเป็ นกิจกรรมที่เน้นให้นกั เรี ยนรักษ์และเห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
คอยสอดส่องดูแลลาน้ าของตนเอง รวมทั้งเป็ นผูน้ าที่จะถ่ายทอดความรู ้สู่ ครอบครัว ให้พ่อให้แม่และคนที่
นักเรี ยนรัก ชุ มชนที่นักเรี ยนอาศัยอยู่ จากการจัดกิ จกรรมที่ผ่านมาให้เห็ นความสุ ขที่หาได้ไ ม่ยากเย็นนัก
รอยยิม้ เสี ย งหัว เราะทาให้ครู แ ละนัก เรี ยนได้เ ติม เต็มความรัก ที่มี ให้กันพร้อ มองค์ความรู ้ ที่ไ ด้รั บอย่า ง
หลากหลาย
กิ จกรรมสื่ อ สร้า งสรรค์ กิ จกรรมที่ สามารถสร้างสื่ อ สรุ ปองค์ความรู ้ม า
นาเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ และร่ วมมือกันเผยแพร่
ผลงานสู่ สาธารณชน จากการจัดกิจกรรม สิ่ งหนึ่ งที่พวกเราได้ก็คือความคิดที่จะ
สร้างสื่อที่มีคุณค่าต่อทุกคน เพือ่ หวังว่าสักวันสังคมเราจะเป็ นสังคมที่ดี มีแต่คนคิด
ดี และทาดี
ก้าวต่อไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 ปี แล้วครับกับการทางานในชมรมหัวใจสะพายเป้ อาจจะมีอุปสรรคให้
ผมต้องหยุดและถอยหลังบ้าง แต่ไม่เป็ นไรยังไงผมจะก้าวเดินต่อไป เพือ่ สร้างสรรค์
ความรู ้ ทักษะ ความคิด ตลอดจนจิตวิญญาณเพื่อให้นักเรี ยนเป็ นพลเมืองดีของชาติ
และสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปสร้างสรรค์พฒั นาประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้า มัน่ คงและทัดเทียมนานาชาติ
ได้อย่างภาคภูมิใจ ผมจะสูค้ รับ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ ผอ.วีรศักดิ์ วรรณรัตน์ สาหรับจุดเริ่ มต้นที่ดี บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ที่เป็ นคนปลุกปั้ นเติมแต่งผม ขอบคุณ ครู คมสัน ณ รังษี ที่ให้โอกาสสานฝัน ขอบคุณ ผอ.ชูศกั ดิ์ ธนาพาณิ ชย์
ผอ.เจนสิทธิ์ สุทธิรักษ์ ศึกษานิเทศ สพป.ตราด ทุกคนที่เป็ นแรงผลักดันให้เด็กคนหนึ่ งเดินทางตามความฝัน
และสุดท้ายขอขอบคุณพีร่ ัตนา ที่ให้โอกาสเขียนบทความนี้ครั้งแรกในชีวติ ขอบคุณทุกคนจริ งๆ
ทศพล ถนอมพงษ์
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองบัว

