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7สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ค�าน�าส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	 (สกว.)	 และ	 บมจ.	

ธนำคำรกสกิรไทย	ได้ร่วมกนัสนบัสนนุโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำ	(พฒันำ	

ยุววิจัย)	เพื่อน�ำร่องปฏิวัติกำรเรียนรู้ของระบบกำรศึกษำไทย	โดยเริ่มจำก

กำรพัฒนำครูด้วยกลยุทธ์	3	ด้ำน	คือ	จิตตปัญญำ	กำำรคิดเชิงระบบ	และ

โครงงำนบนฐำนวิจัย	(Research-Based	Learning	หรือ	RBL)	เพื่อเตรียม

ควำมพร้อมและปรับเปลี่ยนครูตั้งแต่จิตใจ	 ระบบคิด	และวิธีกำรจัดกำร	

เรียนกำรสอน	 โดยคำดหวังว่ำ	 ในระยะเวลำอันใกล้จะมีครูแกนน�ำ	

จ�ำนวนหนึ่งท่ีมีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนบนฐำนวิจัย	

หรือกำรใช้กระบวนกำรวิจัยมำจัดกำรเรียนกำรสอนที่ท�ำให้เด็กมีทักษะ

ในศตวรรษที่	21	ได้	จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง	และกำรฝึกคิดอย่ำงเข้มข้น			

หนังสือรอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำนี้	 เป็นบันทึกที่

ต้องอ่ำนด้วย	“ควำมรูส้กึ”	มใิช่กำรอ่ำนแบบอ่ำนงำนวชิำกำร	รศ.	ดร.	สธุรีะ			

ประเสรฐิสรรพ์	ในฐำนะหวัหน้ำโครงกำร	“เพำะพนัธุปั์ญญำ”	ได้สะท้อน

มุมมองของท่ำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของครูและนักวิจัยพ่ีเล้ียงท่ีเกิดข้ึน

ผ่ำนกระบวนกำรบ่มเพำะปัญญำ	 เรำจะเห็นภำพเหมือนใบเลี้ยงใบแรก

ค่อยๆ	แทรกตัวออกมำจำกเปลือกเมล็ดที่ห่อหุ้มอยู่	ค่อยๆ	คลี่ใบบำนรับ	

แสงตะวัน	 กลำยเป็นต้นกล้ำที่จะเติบโตต่อไป	 กำรเรียนรู้ของครูและ	

นักวิจัยที่ร่วมในโครงกำรก็เป็นเช่นนั้น	ที่ต้องกำรอุณหภูมิ	น�้ำ	ดิน	และ

กำรดูแลฟูมฟักอย่ำงใกล้ชิด	

สิ่งที่ท่ำนผู้อ่ำนจะได้จำกหนังสือเล่มนี้เมื่ออ่ำนจบ	คือควำม

เข้ำใจว่ำกำรเรียนรู้ไม่ได้เกิดใน	2-3	วันด้วยกำรไปเข้ำอบรม	และเมื่อเรำ	

สำมำรถท�ำให้ครูได้กำรเรียนรู้ที่แท้จริง	 ครูก็จะสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ท่ี	สงว
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8 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

แท้จริงให้กับเด็กได้	 และนั่นคือเป้ำหมำยส�ำคัญของโครงกำรเพำะพันธุ์

ปัญญำ

แม้กำรท�ำงำนปีแรก	สกว.	จะเริ่มจำกจุดย่อยๆ	 เพียงประมำณ	

80	โรงเรียน	ครู	300	คน	กับนักเรียนประมำณ	3,000	คน	แต่ด้วยควำมเชื่อ

ที่ว่ำ	“สนำมรบของกำรปฏิวัติกำรศึกษำอยู่ที่โรงเรียน”	ท�ำให้ผู้สนับสนุน

และทีมงำนโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำม่ันใจว่ำ	 กำรรุกรบครั้งนี้ของ	

พวกเรำจะก่อเกิดพลังกำรเรียนรู ้ร ่วมกันจำกจุดเล็กๆ	 และจะขยำย	

กลำยเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้น	 กระทั่งกระจำยควำมรู้คิดและสำมำรถ

ปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งประเทศไทย	ท�ำให้เด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคต	

ของเรำเก่งขึ้นและเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป

ดร.	สีลำภรณ์		บัวสำย

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยชุมชนและสังคม	

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)

ธันวำคม	2556	
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9สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ค�าน�าผู้เขียน

โครงกำรเพำะพันธุ ์ปัญญำเป็นควำมพยำยำมขององค์กร

ที่ปรำรถนำพัฒนำกำรศึกษำ	 โดยใช้วิจัยเป็นวิถีกำรเรียนรู้	 (learning)		

เรำเรียก	Research-Based	Learning	(RBL)	

Project-Based	Learning	(PBL)	เป็นที่รู้จักในวงกำรกำรศึกษำ

ว่ำเป็นวิธีกำรเรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	โดยให้นักเรียนท�ำ

โครงงำน

จำกกำรที่เคยสนับสนุนโครงกำรยุววิจัยยำงพำรำเมื่อคร้ังยัง

ท�ำงำนที่ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	ท�ำให้ผมรู้จัก	PBL	

ในระดับมัธยมศึกษำดีว่ำเป็นของดีที่ถูกท�ำให้ไม่ดี	เพรำะกระบวนทัศน์ที่

ไม่เข้ำใจ	PBL	ในฐำนะวิถีกำรเรียนรู้ของนักเรียน	PBL	จึงกลำยเป็นกำร	

ท�ำของ	ประดิษฐ์ชิน้งำน	โดยมกีำรเรยีนรูเ้ข้ำสูส่ำระวชิำน้อยมำก	ทีส่�ำคญั

คือ	ครูไม่สำมำรถช่วยนักเรียนท�ำโครงงำนได้

กำรศึกษำที่ยังอ่อนด้อยในกำรพัฒนำควำมคิดต้องใช้	RBL...	

เพำะพันธุ์ปัญญำเชื่อเช่นนั้น	

กำรเอำ	RBL	ไปแทนที่	PBL	จึงเป็นสิ่งท้ำทำยกำรท�ำงำนมำก

โครงกำรนีม้เีป้ำหมำย	80	โรงเรยีน	ใน	18	จงัหวดั	โดยออกแบบ

ให้มีมหำวิทยำลัยในพื้นที่	 8	 แห่งเป็นศูนย์พี่เลี้ยง	มีผมเป็น	 conductor		

วง	orchestra	กำรศึกษำวงนี้

ผมมีหน้ำที่	 coach	พี่เลี้ยงให้เข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วย	RBL	เพื่อให้พี่เลี้ยงไป	coach	ครู	และครูไป	coach	นักเรียน

ครูเป็น	 coach	แปลว่ำครูท�ำหน้ำที่ใหม่	 ไม่สอน	แต่	 “ฝึก”	และ

อ�ำนวยควำมสะดวกกำรเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน	ทีฝึ่กผ่ำนกำรท�ำโครงงำนฐำนวจัิยสงว
นลิข
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10 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

วจิยัคอืกระบวนกำรเรยีนคดิผ่ำนกำรท�ำงำน	เอำผล	(หรอืข้อมลู)

มำคิดวิเครำะห์และสังเครำะห์	ปัญญำเกิดเมื่อคิดสังเครำะห์ได้

“วิเครำะห์คือแยกแยะ	 สังเครำะห์คือรวม”	 ครู	 (และคน	

ส่วนใหญ่)	 รู้จักเพียงนิยำม	 เมื่อเพิ่มค�ำ	 “คิด”	 เข้ำไปข้ำงหน้ำก็ยิ่งท�ำให	้

เข้ำใจยำก	PBL	ที่ท�ำกันจึงเป็นอย่ำงที่รู้เห็นกัน

พ่ีเลี้ยงเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยจ�ำนวนมำกไม่ได้มำจำกคณะ

ครุศำสตร์หรือศึกษำศำสตร์	ไม่รู้จักบริบทกำรศึกษำในหน้ำที่ครู	หำกจะ

รู้จักวิจัยมำบ้ำงก็รู้จักในฐำนะวิธีกำรหำควำมรู้ใหม่	 ไม่ใช่เคร่ืองมือกำร

เรียนรู้หรือจะพูดให้ถูกคือ	“เรียนคิด”

กำรพัฒนำพี่ เ ล้ียงให้ เข ้ำใจ	 RBL	 นั้น	 นอกจำกจัดให้มี

ประสบกำรณ์จำกปฏิบัติกำร	(workshop)	แล้ว	ผมยังต้องคอยเติมเชื้อไฟ

ให้ลุกโหมอยู่ตลอด	

ช่วงเดือนมิถุนำยน-ตุลำคม	2556	เป็นช่วงวิกฤติ	เพรำะครูต้อง

เอำวทิยำยทุธ์ไปฝึกนกัเรยีนให้เขยีน	proposal	RBL	โดยมพีีเ่ลีย้งคอย	coach	

คร	ูและผมต้อง	coach	พีเ่ลีย้งเป็นล�ำดบัไป	เมือ่ปลกีเวลำได้	ผมจะตำมไปดู	

กำรท�ำงำนของพี่เลี้ยง	 ได้พบเห็นวิถีกำรท�ำงำนมำกมำย	ผมต้องช่วยให	้

พี่เลี้ยงรู้วิถีกำรท�ำงำนที่	 “เพำะพันธุ์ปัญญำ”	 ให้เจริญงอกงำม	 จึงเกิด	

ข้อเขียนเชิงแนะน�ำกำรออกแบบ	proposal	RBL	แต่ขณะเดียวกันผมพบ

ควำมจริงที่น่ำตกใจ	ที่ครูในกำรศึกษำไทยมกีระบวนทัศน์ที่ไม่สอดคล้อง

กบั	RBL	จึงเป็นปัญหำทีท่�ำให้เกดิควำมทกุข์ใจกบัพีเ่ลีย้ง	ผมจงึมข้ีอเขยีน

แนวทำงกระพือเปลวไฟควำมคิดและควำมมุ่งมั่นให้ท�ำงำนต่อไป

ข้อเขียนทั้ง	 2	 ประเภทรวบรวมมำเป็นหนังสือเล่มนี้	 ไม่ได้

จัดกลุ่มประเภท	แต่เรียงล�ำดับกำรเขียน	 เพรำะต้องกำรให้เห็นภำพและ

บรรยำกำศทีอ่ยูเ่บือ้งหลังพฒันำกำรตลอด	5	เดอืนทีผ่่ำนมำ	ผมเช่ือในกำรสงว
นลิข
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เรียนรู้ว่ำแสดงออกได้ด้วยกำรเขียน	 reflection	จำกกำรท�ำงำน	ผมบอก

เล่ำกำรเรียนรู้ของผมผ่ำนข้อเขียนที่ส่งให้พี่เลี้ยง	ดังนั้น	 ในตอนท้ำยจึงมี

บทควำมของพี่เลี้ยงทั้ง	 8	ศูนย์	ที่เขียนสะท้อนควำมคิดควำมรู้สึกที่เกิด

จำกกำรเป็นพี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ

ตอนที่	 1	 ถือเป็นประสบกำรณ์จำกกำรละเมอเพ้อฝันมำกกว่ำ	

เพรำะผมยืนโบกมือแกว่งไม้บำตองล่องลอยอยู่หน้ำเวที	ในขณะที่พี่เลี้ยง

ได้จับเครื่องดนตรีจริงๆ	ตอนที่	2	คือประสบกำรณ์สัมผัส

กำรอธิบำยให้คนทั่วไปทรำบ	RBL	 และแนวคิดกำรจัดกำร	

กำรศึกษำแบบโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำเป็นเร่ืองยำกมำก	 แม้แต่คนท่ี

อยู่ในวงกำรศึกษำก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย	หนังสือเล่มนี้เขียนท�ำนองบันทึกกำร

ท�ำงำน	เขียนให้อ่ำนง่ำย	เขยีนตำมควำมเป็นจริงของกำรศกึษำทีค่นท�ำงำน

เพำะพนัธุปั์ญญำพบเหน็มำ	เหน็กระบวนกำรท�ำงำนท่ีตอบสนองต่อควำม

เป็นจริงภำคสนำม	มีข้อคิดที่สะท้อนหลัก	RBL	กับกำรศึกษำ	ข้อเขียน	

จงึบอกให้ทรำบกลำยๆ	แต่ลึกซึง้เหน็จรงิ	ทีจ่ะท�ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจกำรศกึษำ	

ขั้นพื้นฐำน	และเข้ำใจ	RBL	และเพำะพันธุ์ปัญญำ	

ถ้ำเป็นงำนวิจัย	 บทควำมเหล่ำนี้คือข้อมูลเชิงคุณภำพที่	

“ตวัอย่ำงวจิยั”	ให้มำนัน่เอง	กำรอ่ำนหนงัสอืเล่มนี	้นอกจำกอ่ำนเพ่ือเข้ำใจ

กำร	coach	งำน	RBL	แก่ครู	เพื่อรู้จักบริบทกำรศึกษำไทยที่วง	orchestra	

วงนี้ก�ำลังบรรเลงอยู่แล้ว	 ยังควรอ่ำนให้ได้มำกกว่ำกำรเห็นตัวอักษร	

ร้อยเรียงเป็นข้อควำม	 เพรำะมีเรื่องรำวที่แฝงอยู ่มำกมำย	 ที่ผู ้สนใจ	

กำรศึกษำควรอ่ำน	“ระหว่ำงบรรทัด”	

วง	 orchestra	 เพิ่งโหมโรง	 นักดนตรีฝึกใหม่	 เสียงและกำร

ประสำนเสียงย่อมเพี้ยนหูไปบ้ำง	ฟังแล้วไม่รำบรื่น	 แต่หำกฟังอย่ำง

นักเรียนรู้	เรำก็จะได้ยินควำมรู้จำกหนังสือนี้สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



12 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

กำรใช้	 RBL	หนุนกำรศึกษำในแบบเพำะพันธุ์ปัญญำเป็น	

เรื่องที่อธิบำยให้คนในวงกำรกำรศึกษำเข้ำใจยำก	 โชคดีที่	 สกว.	 และ		

บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย	วำงแผนสนับสนุนยำว	ในระหว่ำงทำงเดินของ

เพำะพนัธุปั์ญญำ	ผมคำดว่ำเรำจะมีประสบกำรณ์ใหม่ให้จำรกึเป็นร่องรอย	

ทิ้งไว้อีกมำกมำย	หนังสือเล่มนี้จึงยังไม่ใช่บทสรุป	RBL	กับกำรพัฒนำ	

กำรศึกษำไทย	 แต่จะเป็นป้ำยลูกศรบอกเส้นทำงเดินในกำรแสวงหำ

ทำงออกจำกกำรหลงทำงในป่ำรกชัฏของกำรศึกษำอีกเส้นทำงหนึ่ง

ควำมเห็นของผู้ที่รู้และเข้ำใจกำรศึกษำ	 และเคยร่วมติดตำม

โครงกำรในพืน้ทีอ่ย่ำงเช่น	ศ.	นพ.	วจิำรณ์	พำนชิ	ดร.	เจอืจนัทร์	จงสถติอยู	่	

และคุณสมหมำย	ปำริจฉัตต์	 เป็นสิ่งที่มีค่ำมำก	ผมขอขอบคุณท่ีกรุณำ	

มีควำมเห็นต่อโน้ตเพลงใหม่เล่มนี้	 ผมเชื่อว่ำควำมเห็นท้ังหลำยจะเป็น

ก�ำลังใจให้พี่เลี้ยงประมำณ	40	ชีวิตและครูหลำยร้อยคนของโครงกำรฯ	

ได้ร่วมบรรเลงเพลงเพำะพันธุ์ปัญญำต่อไป

สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ม.	สงขลำนครินทร์	หำดใหญ่

พฤศจิกำยน	2556

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



13สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

เพาะพันธุ์ปัญญาคือมหาธาราทิพย์	 พราวพร่างพริบประกายพรึกการศกึษา

เหล่าพี่เลี้ยงถูกหล่อเลี้ยงด้วยศรัทธา	 พละกล้าก�าลังแรงเปล่งแสงไสว

นภามืดเพราะเมฆามาปิดฟ้า	 เมื่อเมฆเคลื่อนจากลาฟ้าก็ใส

การศกึษาจะเปิดฟ้าท้าทางไกล	 ที่เราให้ด้วยจิตมิตรไมตรี

เราจะเปิดโลกใหม่ให้ศกึษา	 จะน�าพาคุณครูสู่ศักดิ์ศรี	(ความเป็นครู)

จะชี้ทางให้ครูรู้วิธี	 รู้วิถีวิจัยได้ปัญญา

ด้วยความหวังความคิดด้วยจิตมั่น	 ใจเราฟั่นเกิดเกลียวเกี่ยวภูผา

มือเราจูงมือครูสู่มรรคา	 ขาเราก้าวเดินหน้าน�าพาครู

โน่นไง..	แสงสว่างทางไสว	 ฟ้าอุทัยงดงามยามเช้าตรู่

เพ่งพินิจทิศนี้ที่ลาดปู	 จากความรู้สู่เพาะพันธุ์...	แห่งปัญญา
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ค�านิยม

ศ.	นพ.	วิจำรณ์	พำนิช

หนังสือ	 “รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ”	 เล่มนี้	 มี

ลักษณะเป็นข้อเขียนเชิงสะท้อนควำมคิด	สื่อสำรสำระท่ีมำจำกใจ	หรือ

จำกกำรใคร่ครวญไตร่ตรอง	สะท้อนควำมคิดจำกกำรท�ำงำนในโครงกำร	

ของคน	 8	 คน	ที่ท�ำหน้ำที่แตกต่ำงกัน	 ในช่วงเวลำ	 5	 เดือนของกำร	

ด�ำเนินกำรโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	จนถึงสิ้นเดือนตุลำคม	2556	โดยที่

จรงิๆ	แล้ว	โครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำได้เริม่มำแล้วกว่ำ	1	ปี	จำกระยะเวลำ

ของโครงกำรทั้งหมด	5	ปี	

หนังสือเล่มนี้มี	2	ตอน	ตอนแรกเขียนโดยหัวหน้ำโครงกำร	ที่

ถอืกนัว่ำเป็น	“โค้ชใหญ่”	ของโครงกำร	คอื	รศ.	ดร.	สธุรีะ	ประเสรฐิสรรพ์	

ตอนทีส่อง	ซึง่มไีม่ถงึร้อยละ	20	ของหนงัสอื	เขยีนโดย	“พีเ่ลีย้ง”	ในแต่ละ

ศนูย์	ซึง่ม	ี8	ศนูย์	ซึง่ถือเป็น	“โค้ชตวัจรงิ”	ต่อคร	ูฝึกให้ครทู�ำหน้ำที	่“โค้ช”	

กระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียนอีกชั้นหนึ่ง	

กระบวนกำรเรยีนรูข้องนกัเรยีนตำมโครงกำรเพำะพันธุปั์ญญำ	

แตกต่ำงจำกกระบวนกำรเรียนรู้ในโรงเรียนตำมปกติโดยส้ินเชิง	 จึงไม่

น่ำแปลกใจที่เมื่อเริ่มด�ำเนินกำรจริงๆ	มีโรงเรียนและครูที่สมัครเข้ำร่วม

โครงกำรขอลำออกถึงหนึ่งในสำม	

สิ่งที่น่ำแปลกใจคือ	มีโรงเรียนและครูถึงสองในสำม	ที่สมัคร

เข้ำร่วมโครงกำร	ยังคงยืนหยัดอยู่กับกำรทดลองรูปแบบกำรเรียนรู้แบบ	

RBL	ของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	ทั้งๆ	ที่สภำพแวดล้อมของโรงเรียน	
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ทีม่ำจำกกำรบรหิำรแบบควบคมุและสัง่กำรจำกส่วนกลำง	คือ	สพฐ.	เป็น

อุปสรรคอย่ำงยิ่ง	ต่อกำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่นี้	

และทีน่่ำชืน่ชมและภมูใิจตวัครใูนโครงกำรคือ	จติวญิญำณท่ีจะ

ฟันฝ่ำเพือ่ผลประโยชน์ของศิษย์	ทีจ่ะช่วยโค้ชกำรเรยีนรูแ้บบใหม่ให้ศษิย์

คดิเป็น	เน้นทีก่ำรเรยีนเพือ่ฝึกกำรคดิ	มำกกว่ำเพ่ือท่องจ�ำเนือ้วชิำ	ผมเรยีก

ครูเหล่ำนี้ว่ำ	“ครูเพื่อศิษย์”	เพื่อแยกแยะออกจำก	“ครูเพื่อกู”	

ผมรู้สึกเสียดำย	ที่หนังสือนี้ไม่มีข้อเขียนสะท้อนควำมคิดจำก

ครูสัก	2	-	3	คน	ว่ำตนได้เผชิญควำมท้ำทำยและต้องฟันฝ่ำอย่ำงไร	ในกำร

ท�ำงำนเป็น	 “ครูฝึก”	 (โค้ช)	 ไม่ใช่เป็น	 “ครูสอน”	ตำมปกติ	 แต่ประเด็น	

ดังกล่ำวมีแฝงอยูใ่นข้อเขยีนทัง้ของ	ดร.	สธุรีะ	และของหวัหน้ำทมีพีเ่ลีย้ง

อยู่แล้ว	 ให้ผู้อ่ำนพอจะสัมผัสได้ว่ำ	มีทั้งเสียงหัวเรำะและน�้ำตำของคร	ู

โดยทีน่�ำ้ตำนัน้อำจจะเกดิจำกควำมยำกล�ำบำกเจบ็ปวดกไ็ด้	เกดิจำกปีตกิไ็ด้	

อ่ำนต้นฉบับแล้ว	 ผมตระหนักว่ำ	 โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ

เป็นโครงกำรที่อยู่ในสภำพประหนึ่งเข็นครกขึ้นภูเขำ	ซึ่งหมำยควำมว่ำ	

สภำพแวดล้อมต่ำงๆ	ของโรงเรียน	เป็นไปเพื่อกำรสอนแบบเดิม	คือเน้น

สอนวชิำ	เน้นกำรสนองค�ำสัง่ต่ำงๆ	จำกเบือ้งบน	หรอืจำกผูต้้องกำรดงึเดก็

และครไูปประดบับำรม	ีไม่ได้เน้นทีก่ำรเรยีนรูข้องศษิย์เป็นเป้ำหมำยหลกั	

โครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำ	หำกได้ท�ำหน้ำท่ีเป็นโครงกำรน�ำร่อง

ภำคปฏิบติั	เพ่ือกำรปฏริปูกำรศกึษำ	หรอืปฏริปูกำรเรยีนรูเ้พือ่ผลสมัฤทธิ์

ของกำรเรยีนรู้ของเดก็อย่ำงแท้จรงิ	เรำกพ็อจะสรปุได้จำกข้อมลูในปีแรก	

(จำก	5	ปี)	ของโครงกำรได้แล้วว่ำ	ระบบกำรศึกษำของประเทศไทยต้อง

ปฏริปูทัง้ทกัษะ	(รวมทัง้เจตคต	ิและควำมรู)้	ของครู	และปฏรูิประบบกำร

บริหำรกำรศึกษำในส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร	 ไปพร้อมๆ	กัน	

หำกไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริหำรส่วนกลำงให้ลดกำรควบคุมสงว
นลิข
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สั่งกำร	 โรงเรียนและครูจะไม่สำมำรถมีเวลำเอำใจใส่กำรเรียนรู้ของศิษย์

ได้อย่ำงจริงจัง

แต่ทีส่�ำคญัย่ิงกว่ำนัน้คอื	“พืน้ทีแ่ห่งอสิรภำพ”	หรือ	“พ้ืนท่ีแห่ง

ควำมปลอดภยั”	ทีจ่�ำเป็นยิง่ส�ำหรบักำรเรยีนรูย้คุใหม่	ทีเ่รยีกว่ำ	“กำรเรยีนรู้	

แห่งศตวรรษที่	21”	ที่จะต้องเรียนรู้	และจัดกำรเรียนรู้แบบ	“ไม่กลัวผิด”	

ที่ผลสุดท้ำยที่ส�ำคัญที่สุด	คือกำรผลิตพลเมืองที่	“คิดเป็น”	“เรียนรู้เป็น”		

เป็นเป้ำหมำยหลัก	 และมีพื้นควำมรู ้ส�ำหรับใช้ต่อยอดควำมรู ้ใหม่		

เป็นเป้ำหมำยรอง	

ข้อควำมในหนังสือเล่มนี้	 มีทั้งส่วนที่เป็นอุดมกำรณ์	 หรือ	

เป้ำหมำยที่ยิ่งใหญ่ของกำรศึกษำ	 และส่วนที่เป็นเทคนิค	 คือวิธีคิด		

วิธีโค ้ช	 ปนๆ	 กันไป	 และมีทั้งอำรมณ์ลิงโลด	 และอำรมณ์หดหู ่		

คละเคล้ำกัน	ซึ่งผมคิดว่ำ	ตรงกับควำมเป็นจริงของชีวิต	ทั้งชีวิตกำรงำน	

และชีวิตส่วนตัว	

แต่ไม่ว่ำจะอยู่ในอำรมณ์ใด	 พื้นฐำนของกำรมองโลก	 หรือ

เจตคต	ิคอื	“วธิคีดิเชงิบวก”	(positive	thinking)	และกำรคดิกระบวนระบบ	

(systems	thinking)	ซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	น�ำไป

สู่กำรฝึกฝนวิธีคิด	 “จำกผลไปหำเหตุ”	 (backward	 thinking,	 backward	

design)	ที่	 ดร.	สุธีระ	 ย�้ำนักย�้ำหนำ	 โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือ	 “คิดแบบ	

ไม่คิด”	(intuition	-	ปัญญำญำณ)	คือท�ำได้อย่ำงเป็นอัตโนมัติ	

หนงัสอืเล่มน้ี	เป็นกำรจำรกึกำรเดนิทำงของโครงกำรเพำะพนัธุ์

ปัญญำในช่วงปีที่	 1	 ผมหวังว่ำ	 จะมีกำรจำรึกกำรด�ำเนินกำรโครงกำรนี้

อย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำรึกเหตุกำรณ์ที่รอยต่อ	หรือกำรโค้ช	

ระหว่ำงครูกับศิษย์	 และเนื่องจำกกำรจำรึกเป็นถ้อยค�ำมีข้อจ�ำกัด		

ผมจึงขอเสนอให้จำรึกเป็นวีดิทัศน์ด้วย	 เลือกส่วนที่มีกำรเรียนรู้เข้มข้น	

มำเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง	สงว
นลิข
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ผมขอขอบคณุ	รศ.	ดร.	สธุรีะ	ประเสรฐิสรรพ์	หวัหน้ำโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำ	ที่ให้เกียรติผมเขียนค�ำนิยมนี้	ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ข้อมูล

ควำมเป็นจรงิในระบบกำรศกึษำไทย	ขอให้ก�ำลงัใจพีเ่ลีย้งจำกมหำวทิยำลยั	

และครูในโรงเรียน	 ที่ก�ำลังมุ่งมั่นฟันฝ่ำเพื่อด�ำเนินกำรโครงกำรนี้ให้

บรรลุผลส�ำเร็จ	ผมเชื่อว่ำ	ข้อเรียนรู้จำกกำรท�ำงำนในโครงกำรนี้	จะเป็น	

หน่ออ่อนของกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่แท้จริงของไทย	

27	พฤศจิกำยน	2556
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ค�านิยม

ดร.	อดิศวร์	หลำยชูไทย

รองกรรมกำรผู้จัดกำร	และเลขำนุกำรบริษัท

Chief	Investor	Relations	Officer

บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย

นับแต่ก้ำวแรกที่	 บมจ.	 ธนำคำรกสิกรไทย	 และส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	 (สกว.)	 ได้ร่วมเป็นพันธมิตรจัดท�ำโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำจนถึงวันนี้	 เยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	 ได้แสดง

พัฒนำกำรด้ำนระบบควำมคิดและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง	ส่วนหนึ่ง	

มำจำกกำรทุ ่มเทแรงกำย	 แรงใจ	 แรงสมอง	 และควำมแน่วแน่ของ		

รศ.	ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	และทีมงำน	ที่ได้ร่วมสร้ำงครูพี่เลี้ยงและ	

ครผููเ้ข้ำร่วมโครงกำรจำกทัว่ประเทศให้เป็นกลไกอนัส�ำคญัต่อกำรพฒันำ

กระบวนกำรเรียนรู้ของเยำวชนไทยรูปแบบใหม่ให้สัมฤทธิ์ผล

ยนิดอีย่ำงยิง่ที	่รศ.	ดร.	สธุรีะ	มดี�ำริทีจ่ะจดัท�ำหนงัสอื	"รอยจำรกึ	

บนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ"	ที่รวบรวมประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ

จนเห็นผลจริง	สร้ำงเป็นองค์ควำมรู้อันมีคุณค่ำและเผยแพร่ในวงกว้ำง	

หนงัสอืเล่มนีไ้ม่เพียงจะเป็นหนงัสอืทีม่คีณุค่ำทำงกำรศกึษำ	แต่จะสะท้อน

อุดมกำรณ์และปรัชญำแห่งควำมเป็นครูของผู้เขียนและทีมงำนไว้อย่ำง	

ชดัเจน	สอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ร่วมของทัง้สองสถำบันท่ีต้องกำรสร้ำง

เยำวชนไทยรุ่นใหม่	 ให้มีกำรพัฒนำทักษะและระบบควำมคิดด้วยหลัก

เหตุและผลผ่ำนกระบวนกำรท�ำโครงงำนฐำนวิจัย	มั่นใจว่ำหนังสือเล่มนี	้

จะเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมแพร่กระจำยไปเพำะพันธุ์ปัญญำของสงว
นลิข
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เยำวชนไทย	 ให้งอกงำมเติบโตเป็นควำมหวังอันสดใสของประเทศไทย

อย่ำงยั่งยืนสืบไป

ขอส่งก�ำลังใจให้	รศ.	ดร.	สุธีระ	ผู้ที่ก�ำลังท�ำควำมฝันแห่งกำร

พฒันำกระบวนกำรเรยีนรูข้องเยำวชนไทยในรปูแบบใหม่ให้เป็นจรงิ	และ

ขอแสดงควำมชื่นชมจำกใจที่ท่ำนได้แสดงให้เป็นท่ีประจักษ์ตลอดมำว่ำ	

หนึง่ในสนิทรพัย์มค่ีำแห่งแผ่นดนิไทย	คอื	"ครผูู้มหัีวใจแห่งควำมเป็นคร"ู

ด้วยควำมขอบคุณจำก	บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย

16	ธันวำคม	2556
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ค�านิยม

ดร.	เจือจันทร์	จงสถิตอยู่

หนังสือ	 “รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธ์ปัญญำ”	 มิใช่แค่

บันทึกเล่ำเหตุกำรณ์ระหว่ำงเส้นทำงสู่เพำะพันธ์ุปัญญำ	แต่มีสำรัตถะ

ท่ีเป็นคุณูปกำรมำกมำยต่อวงกำรศึกษำไทย	 เป้ำหมำยของเส้นทำง	

เพำะพันธ์ุปัญญำ	 คือให้ครูสำมำรถพัฒนำนักเรียนด้วยกำรใช้	 RBL		

เป็นเครื่องมือฝึกฝนและเรียนรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์จริง	 แต่กว่ำจะ

ไปถึงจุดนั้นได้	 ครูต้องสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยกำรใช้กำรท�ำ	

RBL	ครูต้องมีทักษะและสมรรถนะที่จะท�ำให้เด็กคิดโครงงำน	RBL	 ได	้	

ครูต้องมีทักษะต้ังค�ำถำมที่ท้ำทำยควำมคิด	 ค�ำถำมต้อนกำรคิดของ

นักเรียน	 ออกแบบกระบวนกำรแบบถอยควำมคิดจนสำมำรถตั้ง		

“ค�ำถำมต้อนกำรคิด”	ของนักเรียน	ไปสู่กำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง	เช่น	

ร้อง	 “อ๋อ”	 ออกแบบสร้ำงอุปนิสัยขี้สงสัยแก่เด็ก	 สอนพร้อมอธิบำย

เหตุผล	ไม่ตัดสินถูกผิดในควำมคิดของเด็กทันที	แต่เปิดโอกำสให้อธิบำย

ด้วยเหตุผล	และเปิดโอกำสให้เด็กทั้งห้องได้อภิปรำย	มีหลำยบทควำม

ที่อำจำรย์ได้บันทึกเรื่องรำวกำรตั้งค�ำถำมโดยตรงกับนักเรียน	ซึ่งเป็น

ตัวอย่ำงที่ครูจะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

เส้นทำงเพำะพันธ์ปัญญำที่เดินทำงในระยะแรกนี้	คือ	อ.	สุธีระ		

ประเสริฐสรรพ์	 (ผู้บันทึก)	 จะต้องท�ำหน้ำที่เป็น	 coach	แก่พี่เลี้ยงก่อน		

ภำรกิจนี้ส�ำคัญมำกและยำกด้วย	 ซึ่งไม่ใช่ใครจะท�ำได้	 จำกบันทึก	

ในหนังสือนี้ได้เห็นวิธีกำร	coach	พี่เลี้ยง	 (อำจำรย์มหำวิทยำลัย)	 เพ่ือให้

สำมำรถไป	coach	ครูต่อได้	ซึ่งนอกจำกจะเห็นวิธีกำร	coach	เพื่อท�ำ	RBL	

มีหลำยตอนที่บรรยำยถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่พี่เล้ียง	 กำรให้สติถึงกำรสงว
นลิข
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วำงตัว	กำรท�ำบทบำทที่เหมำะสม	 เช่น	กำรมีอุเบกขำของพี่เลี้ยง	ซึ่งให้

โอกำสกำรพัฒนำตนของครู	 โดยอธิบำยว่ำ	 อุเบกขำเกิดได้จำกปัญญำ

ของพ่ีเลี้ยง	หำกไม่มีปัญญำ	จะไม่เห็นธรรมข้ออุเบกขำ	และจะหลงใช	้	

“ควำมรู้สึก”	ช่วยครูด้วยเมตตำและกรุณำโดยคิดว่ำ	นั่นคือ	กำรท�ำหน้ำที่

พี่เลี้ยงอย่ำงทุ่มเทจิตใจแล้ว	 ถ้ำไม่มีอุเบกขำ	 กำรเรียนรู้ของครูก็จะไม่

ถูกต้องตำมเหตุและผลแห่งธรรม	รวมไปถึงครูท่ีต้องมีอุเบกขำ	ครูต้อง

ใช้หลักอุเบกขำมำจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน	ครูไม่ต้องสอน	แต่ตั้ง	

เป้ำหมำยไว้ก่อน	 ดังเช่น	 ครูไสว	 จำกโรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์	 ตั้ง	

เป้ำหมำยว่ำ	 จะให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรคิดได้ด้วยตนเอง	กำรน�ำเรื่อง

อุเบกขำเป็นสติแก่พี่เล้ียง	 รวมทั้งอรรถำธิบำยเรื่องสุ	 จิ	 ปุ	 ลิ	 เป็นเรื่อง	

ที่น�ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี	

ช่วงเริ่มต้นของหนังสือ	 ได้กล่ำวถึงควำมส�ำคัญของกำรตั้งช่ือ

โครงงำน	ซึง่เรือ่งนี	้นกัวชิำกำร	ครอูำจำรย์ส่วนใหญ่มองข้ำมควำมส�ำคัญ	

ทั้งที่ช่ือเรื่องโครงงำนที่ดีสำมำรถสื่อถึงเรื่องที่ต้องกำรศึกษำ	 ตอบโจทย์		

หำเหตุที่น�ำไปสู่ผลได้	 อีกทั้งได้แนะน�ำว่ำ	 งำนวิจัยวิทยำศำสตร์ควรใช้

แนวทำงนิรนัยคือกำรจัดกำรให้เกิดเหตุแล้ววัดส่วนผล	สำมำรถน�ำสำระ

วิชำมำอธิบำยได้	 และได้ให้ตัวอย่ำง	 งำนวิจัย	 (จำกของจริง)	 ทำงด้ำน

วทิยำศำสตร์	ซึง่ครนู�ำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป	ได้อ่ำนตวัอย่ำงด้ำนงำนวจิยั	

วิทยำศำสตร์หลำยเรื่องในบันทึกเล่มนี้	 ก็อดท่ีจะคิดว่ำ	 จะไม่มีตัวอย่ำง	

โครงงำนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์บ้ำงหรือ	เพรำะงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์

กต้็องอำศยัควำมเป็นเหตเุป็นผล	มเีครือ่งมอืเกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นวทิยำศำสตร์	

ข้อมูลเชื่อถือได้	 วิเครำะห์และสังเครำะห์เป็นควำมรู้ใหม่ได้	 แล้วก็ได้พบ

ตัวอย่ำงตอนหนึ่งคือ	 เรื่องกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมจำกคนท่ีอยู่ต้นน�้ำและ

ปลำยน�้ำ	ทั้งสองส่วนนี้สัมพันธ์กันด้วยสิ่งเดียวกัน	 คือน�้ำ	 จำกกำรฟัง	

ข้อเสนอกำรแก้ไขของคนในสังคมที่เกี่ยวข้อง	อำจำรย์สรุปได้ว่ำประเด็น

ปัญหำส�ำคญัคอื	ขำดควำมคดิออกไปนอกตวัเอง	และเปรยีบเสมอืนกบัดกั	สงว
นลิข
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ในระบบกำรศึกษำ	หรือตัวอย่ำงโครงงำนซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมท�ำกันมำก	คือ

ไปหำข้อมูล	หำควำมรูจ้ำกคนอืน่	จำกผูรู้ใ้นชมุชน	หรอืภมูปัิญญำท้องถิน่		

และน�ำมำเขียนเล่ำเรื่องโดยขำดกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์	 โดยแนะน�ำ

ว่ำ	 พี่เลี้ยงต้องสำมำรถชักพำเข้ำสู่กำรสร้ำงควำมรู้เองจำกข้อมูลที่ได้		

อย่ำปล่อยให้เอำทุกอย่ำงที่ฟังมำเป็นค�ำตอบไปเสียสิ้น	 กำรสร้ำงควำมรู้

เองจำกข้อมูล	หมำยควำมว่ำ	ต้องมีกำรสังเครำะห์ข้อมูลอย่ำงมีหลักกำร	

เช่น	สงัเครำะห์จำกกำรวเิครำะห์เนือ้ควำม	แนะน�ำว่ำ	ให้เกดิกำรลูเ่ข้ำของ

ข้อมูล	“จับหลักให้แม่น	จับแก่นให้มั่น”	กำรท�ำโครงงำนแบบท�ำของต้อง

ได้ของดีกว่ำเดิม	ซึ่งครูจะพำนักเรียนคิดสังเครำะห์ได้ก็ต่อเมื่อครูคิดเป็น	

เข้ำใจกระบวนกำรคิดอย่ำงละเอียด	

ควำมกังวลปัญหำในวงกำรศึกษำไทยหลำยประกำรท่ีสะท้อน

ให้เห็นในบทควำม	เป็นสิง่มคีณุค่ำทีผู่เ้กีย่วข้องต้องรบัรู	้เผชญิและจรงิใจ

ในกำรแก้ไข	มิฉะนัน้	กำรจดักำรเรยีนกำรสอนคงไม่หลดุไปจำกห่วงกบัดกั

เชงิระบบและเชงิปฏบิตักิำรดงัทีร่ะบไุว้	อำจำรย์ได้ชีใ้ห้เห็นควำมแตกต่ำง

ระหว่ำง	PBL	และ	RBL	ซึ่งโดยฐำนคิดแล้ว	PBL	เป็นโครงงำนที่ควรมำ

จำกกำรวจิยั	กำรค้นคว้ำ	แต่เมือ่มำถงึเมอืงไทย	กถ็กูท�ำให้เพ้ียนไปเป็นเพียง

กำรท�ำโครงงำน	กำรท�ำสิง่ประดษิฐ์	สิง่ทีท่�ำให้ตกใจมำก	(พบด้วยตนเอง)	

คือ	บำงโครงงำนครูคิดเอง	ท�ำเอง	นักเรียนเป็นลูกมือช่วยเหลือ	 และ	

ถ่ำยรูปนักเรียนท�ำกิจกรรม	 ให้ดูเสมือนเป็นผู้คิดผู้ท�ำเอง	นักเรียนไม่ได้

เรียนรู้อะไร	 โครงงำนที่ครูท�ำมุ่งกำรล่ำรำงวัล	ที่น�ำชื่อเสียงมำสู่โรงเรียน	

ส่วน	RBL	แตกต่ำงจำก	 PBL	 มุ่งหวังให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ	

ควำมสำมำรถในกำรเห็นเหตุผลที่ละเอียดคือ	ทักษะกำรเรียนรู้จำกกำร

ท�ำ	RBL

ในบทควำมได้ระบุไว้ว่ำ	 กำรท�ำงำนเพำะพันธ์ุปัญญำต้องฝ่ำ

ก�ำแพงควำมเชือ่ควำมเคยชนิหลำยชัน้	ต้องฝ่ำระบบควำมเชือ่เกีย่วกบัวจิยัสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



23สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ในประเทศไทย	ที่ส่วนใหญ่นักกำรศึกษำส่วนมำกยังเข้ำใจวิจัยเพียงมิต	ิ

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่	 ไม่ได้เข้ำใจวิจัยลึกถึงกระบวนกำร	ที่จะเป็น

เครือ่งมือท�ำให้เกดิปัญญำแก่ผูป้ฏบิตั	ิอกีทัง้ยังต้องฝ่ำก�ำแพงระบบรำชกำร

ของกระทรวงศึกษำธิกำร	ฝ่ำวัฒนธรรมกำรท�ำงำนของผู้บริหำรและครู	

ก็ต้องขอส่งก�ำลังใจมำยังอำจำรย์และพี่เลี้ยงท่ีจะไป	 coach	ครูต่อ	 ท่ีต้อง

ฝ่ำฟันกับควำมยำกล�ำบำกเหล่ำนี้	แต่หำกส�ำเร็จ	ต้นกล้ำแห่งปัญญำก็จะ

งอกงำม	

จำกกำรได้ติดตำมคณะไปดูงำนโรงเรียนที่ เข ้ำโครงกำร	

เพำะพันธ์ุปัญญำ	2	จังหวัด	คือ	ที่โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์	ศรีสะเกษ	

ได้เห็นต้นกล้ำที่เริ่มงอกบ้ำงแล้ว	 คือพบกับควำมสำมำรถของนักเรียน

ทีม่ำน�ำเสนองำนด้วยควำมมัน่ใจ	เป็นกำรสะท้อนควำมรูแ้บบสร้ำงควำม

รู้ด้วยตนเอง	ที่โรงเรียนจักรค�ำคณำธร	ล�ำพูน	คณะครูได้เลือกชั้นที่เรียน

อ่อนที่สุดและมีนักเรียนบำงคนที่สมำธิสั้น	กำรด�ำเนินงำนในระยะเวลำ

อนัสัน้	ปรำกฏว่ำผลสมัฤทธิก์ำรเรยีนดขีึน้มำก	แม้ว่ำจะยงัไม่เหน็ผลลพัธ์

ด้ำน	RBL	เด่นชัดเหมือนที่โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์เพรำะมีต้นทุนที่

แตกต่ำงกัน	แต่น่ำชมเชยคณะครูที่เลือกนักเรียนชั้นอ่อนสุดเข้ำโครงกำร	

จำกกำรเข้ำสังเกตกำรณ์และพูดคุยกับทีมงำน	ต้นกล้ำท่ีเร่ิมเพำะได้เห็น

ผลบ้ำงแล้ว	ซึ่งเป็นควำมดีของโครงกำรที่เริ่มต้นด้วยกำรฝึกจิตตปัญญำ

แกค่รูและครูน�ำนกัเรียนฝึกจิตตปัญญำ	เป็นกำรเริ่มสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่

ดีระหว่ำงครแูละนกัเรยีน	นกัเรยีนมสีมำธแิละตัง้ใจเรยีนเพิม่ขึน้	ก้ำวข้ำม

ปัญหำตนเองได้	 (สมำธิสั้น	ปัญหำจำกครอบครัว	 ไม่สนใจเรียนมำก่อน	

ซึง่ไม่ใช่สตปัิญญำไม่ด)ี	โดยมคีรเูป็นกลัยำณมติร	ส่วนอกีสองโรงเรยีนใน

ล�ำปำง	ได้พบกำรเริ่มโครงงำน	RBL	ที่เหมำะกับบริบทของโรงเรียนมำก	

โรงเรยีนวงัเหนอือยูใ่นชมุชนเกษตร	นกัเรยีนท�ำโครงงำนเกีย่วกบักำรปลูก

ข้ำวโพด	ควำมเชือ่และพธิกีรรมเกีย่วกบักำรปลกูข้ำวโพด	ส่วนทีโ่รงเรยีน

บญุวำทย์วทิยำลัย	นกัเรยีนเลือกท�ำโครงงำนเกีย่วกบักระบวนกำรขัน้ตอน	สงว
นลิข
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ที่มีสำรและเถ้ำถ่ำนเกิดขึ้นจำกกำรท�ำเหมืองแร่	 (แม่เมำะ)	 ท่ีน�ำมำใช	้

ในกำรผลติไฟฟ้ำ	โรงเรยีนบญุวำทย์ฯ	เป็นโรงเรยีนขนำดใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีง	

กำรที่ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเห็นคุณค่ำของ	RBL	จะเป็นตัวอย่ำงส�ำหรับ

โรงเรยีนขนำดใหญ่อืน่ๆ	เพรำะโดยส่วนใหญ่	แล้วมุง่ไปทีก่ำรจดักำรเรยีน

เพื่อให้คะแนน	O-Net	สูงและกำรมุ่งเข้ำมหำวิทยำลัย	มำกกว่ำกำรเรียน

เพื่อสร้ำงควำมรู้	เรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะในศตวรรษที่	21

จำกผลกำรเพำะพันธ์ุต้นกล้ำจำกสี่โรงเรียนที่กล่ำวมำ	 จึงน่ำ

เสยีดำยแทนครจูำกโรงเรยีนทีถ่อนตวัจำกโครงกำร	เพรำะพลำดโอกำสใน

กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำนักเรียน	(ทิ้งนักเรียนหรือเปล่ำ)	ด้วยเหตุผล

นำนำประกำร	

โชคดีที่	 สกว.	และ	บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย	 เลือก	อ.	สุธีระ		

มำเป็นหัวหน้ำวง	 เพรำะเป็นผู้เข้ำใจกระบวนกำรท�ำวิจัย	RBL	ที่ลึกซึ้ง	

จำกบันทึกเล่ำเรื่อง	และผลที่เริ่มเห็นแล้ว	จะเป็นสัญญำณที่เห็นเส้นทำง

ไปสู่ควำมส�ำเร็จ	หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ำมำก	 เพรำะบันทึกร่องรอยกำร	

เดนิทำง	ทีท่ัง้พีเ่ลีย้งในโครงกำร	พีเ่ลีย้ง	(Coachers)	อืน่ๆ	ครู	ผู้บรหิำร	และ

ผู้สนใจจะได้เรียนรู้และน�ำไปใช้ได้	 แต่อย่ำงที่อำจำรย์ระบุไว้ว่ำต้องอ่ำน

ระหว่ำงบรรทดัด้วย	กำรได้อ่ำนบนัทกึร่องรอยในหนงัสอืเล่มนี	้ยิง่ชืน่ชม

ควำมสำมำรถในกำรใช้สมองทัง้สองซกีของอำจำรย์ในกำรก�ำกบัโครงกำร	

เพำะพันธ์ุปัญญำ	และกำรเขียนเล่ำเรื่อง	

30	พฤศจิกำยน	2556
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ค�านิยม

สมหมำย	ปำริจฉัตต์

หนังสือพิมพ์มติชน

รศ.	ดร.	สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	คิดผิดหรือถูกก็ไม่รู้	ที่ขอให้ผม

เขียนค�ำนยิมผลงำนเขยีนเล่มใหม่ล่ำสดุของอำจำรย์	ทัง้ๆ	ทีผ่มไม่ใช่นกักำร

ศึกษำมืออำชีพ	 เป็นเพียงสื่อมวลชนผู้สนใจสังเกตกำรณ์ควำมเป็นไปใน

แวดวงกำรศึกษำไทยคนหนึ่งเท่ำนั้น

ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำ	 “ให้เกียรติผู้อื่นก่อน	 ย่อมได้รับเกียรตินั้น

ตอบ”	ผมจึงไม่ลังเลและยินดีที่จะสะท้อนควำมคิดเห็นเล็กๆ	น้อยๆ	หลัง

ได้อ่ำน	“รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ”	ชนิดบรรทัดต่อบรรทัด

จบลง	

เป็นไปตำมทีผู่เ้ขยีนกล่ำวไว้ในค�ำน�ำ	“ควรอ่ำนระหว่ำงบรรทดั”	

จริงๆ

อ่ำนแล้วได้ควำมรู้	 ควำมคิด	 ควำมปีติยินดี	 ท�ำให้เกิดขวัญ	

ก�ำลังใจและควำมหวัง	จนกลำยเป็นควำมสุข	จำกกำรได้รับรู้เรื่องรำวดีๆ	

สิ่งดีๆ	ที่วิศวกรทำงควำมคิด	คนหนุ่มคนสำวกลุ่มใหญ่	จำก	8	มหำวิทยำลัย	

80	 โรงเรียน	 18	 จังหวัด	ที่มี	 ดร.สุธีระ	 เป็นผู้จุดประกำยและลงมือท�ำ	

ให้เห็นจริง	 สำนพลังของทุกคนเข้ำมำร่วมกระบวนกำรเพื่อผลักดัน	

ให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง	

กระบวนกำรเพำะพันธุ์ปัญญำเป็นทั้งทำงเลือกใหม่และควำม

ท้ำทำยผู้คนในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำไทยเป็นอย่ำงยิ่ง	
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นอกจำกสำระแล้ว	 เป็นงำนเขียนที่ให้บรรยำกำศสะท้อนจำก

เหตุกำรณ์จริง	บทสนทนำท�ำให้เกิดจินตนำกำรร่วม	ยืนยันถึงคุณค่ำของ

กำรบนัทกึ	ซ่ึงมีประโยชน์และควำมส�ำคญัเป็นอนัมำก	เพรำะมนษุย์ปถุชุน

ถงึแม้จะเก่งกำจ	สำมำรถ	มคีวำมจ�ำเป็นเลศิเพยีงไร	แต่ในโลกท่ีเตม็ไปด้วย

ข่ำวสำร	ควำมรู้	 ควำมคิดมำกมำย	สมองไม่สำมำรถจดจ�ำได้หมดทุกสิ่ง	

ทุกอย่ำง	แม้จะเลือกเฉพำะสิ่งที่เรำต้องกำรก็ตำม	

กำรบันทึกช่วยให้เรำเก็บเรื่องรำวดีๆ	 ควำมคิดดีๆ	 ทั้งของ	

เรำเองและของผูอ่ื้นทีเ่ป็นแบบอย่ำงไว้ใช้ประโยชน์ในวนัทีม่คีวำมต้องกำร

ได้ตลอดเวลำ

อ่ำนงำนเขียนของ	รศ.	ดร.	สุธีระ	แล้วท�ำให้คิดถึงหนังสือเรื่อง	

“ครูนอกกรอบ	ห้องเรียนนอกแบบ”	ของครูเรฟ	 เอสควิท	แห่งโรงเรียน

ประถมศึกษำโฮบำร์ต	ลอสแองเจลิส	บทที่ว่ำด้วยกำรเขียน	ซึ่งเริ่มต้นว่ำ	

โดยรวมๆ	แล้ว	 เด็กนักเรียนทุกวันนี้เป็นนักเขียนที่แย่มำกและก็ไม่น่ำ

ประหลำดใจแต่อย่ำงใด	เมือ่ค�ำนงึถงึผลทีส่ะสมมำจำกกำรขำดกำรฝึกฝน	

กำรสอนทีไ่ม่เอำไหน	กำรส่งข้อควำมตวัอกัษร	กำรใช้ศพัท์แสงแบบอเีมล	

และวัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริมกำรรู้หนังสือ	

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเขียน

ข้อควำมที่กลมกลืนแม้เพียงสักย่อหน้ำหนึ่ง

ฟรำนซิส	เบคอน	(Francis	Bacon)	ถึงเขียนไว้ว่ำ	กำรอ่ำนท�ำให้

คนเป็นคนอย่ำงสมบรูณ์	กำรประชมุท�ำให้คนเตรยีมพร้อม	กำรเขยีนท�ำให้

คนแม่นย�ำ

ดร.	สธุรีะ	นอกจำกจะเป็นนกัคดิ	นกัวจิยั	นกัปฏบัิตแิล้ว	ยงัเป็น

นักบันทึกที่ละเอียดลึกซึ้ง	
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หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบันทึกควำมคิด	 บันทึกของผู้เดินทำง	

บันทึกระหว่ำงทำง	จำกประสบกำรณ์กำรเป็นโค้ชของโค้ช	 ให้แง่มุมคิด	

ที่แยบคำย	 ยั่วให้คิดต่อ	 คิดตำมแทบทุกตอน	 ถ่ำยทอดสิ่งที่พบเห็น		

ได้เรียนรู้	 และควำมคิดที่เกิดขึ้นระหว่ำงนั้น	 ออกมำให้ผู้อ่ำนได้รับรู้	

เพื่อน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง...	 ผู ้คนในแวดวงกำรศึกษำ	 ครู	 อำจำรย	์	

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับโครงกำรเพำะพันธุปั์ญญำ

จะเข้ำใจ	น�ำเอำไปทบทวนวิธีคิดปรับพฤติกรรมร่วมกันไปกับเด็กและ

เพื่อนร่วมงำน	ด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร	เข้ำใจตัวเองและผู้อื่นมำกขึ้น

แต่ส�ำหรับผู้คนทั่วไป	ถ้ำจะให้เกิดควำมเข้ำใจ	มองเห็นภำพ	

กำรด�ำเนินงำนเพำะพันธุ์ปัญญำชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	 ว่ำคืออะไร		

มีจุดมุ่งหมำย	ที่มำทำงควำมคิด	 และกระบวนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงไร		

ผมแนะน�ำให้อ่ำนหนังสือของผู้เขียนเล่มก่อนหน้ำนี้	 ชื่อว่ำ	 “โครงงำน	

ฐำนวิจัย...กระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ของกำรศึกษำไทย”	จะท�ำให้	 “จำรึก	

บนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ”	มีอรรถรสยิ่งขึ้น

ยิ่งเพิ่มควำมเชื่อมั่นว่ำ	 กระบวนกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 จิตต

ปัญญำศึกษำ	 เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในกำรผลักดันให้เกิดคุณภำพท่ี

ต้องกำร	 เมื่อทั้งครู	นักเรียน	ผู้บริหำร	ผู้น�ำทำงควำมคิด	ภูมิปัญญำของ

ชุมชน	และสังคมโดยรวมปรับควำมคิด	กำรปฏิบัติจำกควำมเคยชินเดิม		

ที่ เน้นกำรสั่งและสอนเป็นหลัก	 มำเป็นกำรเรียนรู้ร ่วมกัน	 โดยใช้

กระบวนกำรวิจัยเป็นวิถีท�ำให้เกิดควำมคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล	 เป็นระบบ	

เกิดควำมรู้ใหม่	 ตอบค�ำถำมต่อโจทย์ต่ำงๆ	ถึงระดับ	 “ท�ำไม”	 ซ่ึงลึกซ้ึง	

ยิ่งกว่ำ	“ท�ำอะไรและท�ำอย่ำงไร”	แค่นั้น

เด็กนักเรียน	ครู	ครูพี่เลี้ยงเพำะพันธุ์ปัญญำ	แพร่พันธุ์เติบใหญ่	

ขยำยตัว	จำกร้อยเป็นพัน	 เป็นหมื่น	 เป็นแสน	 เกิดควำมเปล่ียนแปลงถึงสงว
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ระดับจิตใจ	ในห้องเรียน	ในโรงเรียน	ในครอบครัว	ในชุมชน	ในเขตพื้นที่

กำรศึกษำ	ในจังหวัด	และในประเทศของเรำ

ควำมหวังทีจ่ะเหน็ทำงออกไปสูค่วำมส�ำเรจ็ของกำรปฏริปูกำร

ศึกษำไทยมีโอกำสเป็นไปได้	เมื่อทุกฝ่ำยเข้ำมำร่วมสนับสนุน	ผลักดันให้

กระบวนกำรด�ำเนินงำนที่ดีๆ	นี้	ก้ำวรุดหน้ำ	มั่นคงต่อไป	

จนเป็นที่มำของหนังสือดีเล่มนี้	 ก่อนหน้ำนี้	 และเล่มต่อๆ	 ไป	

ให้ผ่ำนสำยตำผู้อ่ำนมำกขึ้นๆ	

“รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ”	 จึงเป็นหนังสือท่ี	

น่ำอ่ำนอีกเล่มหนึ่ง	นักกำรศึกษำ	นักวิชำกำร	นักคิด	นักวิจัย	นักบริหำร

กำรศึกษำ	และผู้ใฝ่รู้ในทำงกำรศึกษำไม่ควรพลำดเป็นอันขำดทีเดียว

21	พฤศจิกำยน	2556
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ตอนที่ 1 

ประสบการณ์ละเมอเพ้อฝัน

(ของผู้ถือไม้บาตอง)

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



32 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ไม่บ่อยนักที่เราสามารถเลือกงานและท�าได้อย่างมีความสุข
เมื่อเริ่มงาน	 เราอาจจะไม่รู้เลยว่างานจะน�าความสุขมาให้หรือไม่...เหมือนที	่

เริ่มงานเพาะพันธุ์ปัญญา
แม้ว่าผมไม่มีโอกาสสัมผัสความทุกข์สุขประจ�าวันที่เกิดขึ้นกับพี่เลี้ยง	 แต่

เมื่อติดตามงานผมมักนึกเสมอว่าผมก�าลังเฝ้าดูเงาที่สะท้อนจากกระจกวิเศษ	 ที่แววตา	
ในกระจกบอกผมว่าครูและพี่เลี้ยงทุกข์สุขอย่างไร	 ภาพเงาที่มีแววตาอมทุกข์ของ	
ครูและพีเ่ลีย้งท�าให้ผมรูส้กึท้าทาย	อยากค้นหาเรยีนรูเ้พือ่แต่งแต้มประกายแววตาเสยีใหม่...
หากผมเป็นจิตรกร

โชคดีที่ส่วนมากผมเห็นรอยย้ิม	 และรู้สึกถึงพลังแห่งความสุขที่แผ่ออกมา	
ให้อิ่มใจ
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ความสุขของพี่เลี้ยง...

วันนี้	 (7	 มิถุนำยน	 2556)	 ผมมำร่วมกิจกรรมกับศูนย์พี่เลี้ยง		

ม.	ศิลปำกร	เดิมกะว่ำจะมำ	observe	ในฐำนะพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยง	ตอนเช้ำ

ให้ครเูล่ำสิง่ทีท่�ำทีโ่รงเรยีนให้ฟัง	ก่อนเข้ำ	session	มคุีณครูท่ำนหนึง่ขอคุย	

กับผม	ท่ำทำงท่ำนถอดใจมำกเลย	 เพรำะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียน	

จนท่ำนจะขอถอนตัว	แต่พอจบครึ่งวัน	สีหน้ำกลับมำดีเหมือนเดิม	ท่ำน

บอกว่ำได้ฟังปัญหำต่ำงๆ	นำนำของเพื่อนโรงเรียนอื่นแล้วก็รู้สึกว่ำของ

เรำยังพอไปไหว	ท่ำนบอกว่ำมีก�ำลังใจขึ้น

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ำครูต้องกำร	 support	 ด้ำนจิตใจอย่ำงมำก	

โครงกำรของเรำจึงเน้นควำมใกล้ชิดกับครู	 ให้เขำรู้สึกว่ำเป็นเพื่อน	ที่มี

เรำคอยช่วย	 ครูสะท้อนควำมคิดในตอนเช้ำว่ำได้มำเรียนรู้กับเพื่อนครู	

โรงเรยีนอืน่	สิง่ทีม่ค่ีำของครเูพำะพนัธุปั์ญญำ	คือ	“กำรมสัีงคมใหม่ของครู	

ทีม่ำพบกนัแล้วมคีวำมสขุ	มคีวำมมุง่มัน่และเหน็หนทำงกำรท�ำหน้ำท่ีคร”ู		

ผมจึงขอเน้นเรื่องกำรลงไปพบครู	เพรำะก�ำลังใจต้องให้สม�่ำเสมอ	ครูถูก	

charge	 battery	 จำกกิจกรรมเรำสดชื่นไป	แล้วไฟก็จะหรี่ลงเมื่อกลับไป	

ในสังคมเดิม	กำรมี	social	network	ก็พอช่วยได้	แต่ไม่เหมือนกำรได้มำคุย

กันอย่ำงเห็นหน้ำตำ

ตอนบ่ำยผมเดนิกระบวนกำรให้เอง	เพรำะเป็นเร่ืองกำรตัง้โจทย์

ให้เป็น	 เนื่องจำก	อ.	บัณฑิต	พำลูกทีมไปแสวงหำโมกข์ธรรมตอนท่ีผม

ฝึกพี่เลี้ยง	จึงไม่ได้วิทยำยุทธ์นี้ไป	ผมท�ำ	PowerPoint	ให้ง่ำยกว่ำที่เคยส่ง

ให้ไป	จึงส่งมำให้ใหม่	 ลองเอำไปใช้ดู	 มีข้อสังเกตหลำยประกำรในกำร

ท�ำกับครูครั้งนี้	สงว
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ผมบอกครวู่ำผมเป็นคนฝึกพีเ่ลีย้งและให้เครือ่งมอื	พีเ่ลีย้งเอำมำ

ฝึกครู	ครูต้องท�ำจนเชี่ยวชำญติดตัว	เพื่อเอำไปจัดกระบวนกำรในกำรฝึก

นักเรียน	เรำถ่ำยทอดวิทยำยุทธ์เป็นทอดๆ	ไป	ดังนั้น	พี่เลี้ยงต้องจัดให้ครู	

จนมั่นใจว่ำเข้ำใจ	ท�ำได้	 ซึ่งต้องกำรเวลำ	 และเวลำก็กระชั้นเข้ำมำแล้ว		

ครูหลำยคนถอดใจเพรำะเกรงเรื่องเวลำ	 เรำต้องช่วยกันพลิกแพลง

กระบวนท่ำให้ครูเป็นเร็วที่สุด	 ในปีแรกนี้อำจถึงขั้นต้องไปช่วยคร	ู

ทีโ่รงเรยีน	ส่ิงทีค่รกูงัวลเกดิจำกควำมคดิว่ำไม่สำมำรถท�ำ	RBL	ได้	และยงั

ไม่มั่นใจถึงขั้นกล้ำ	ผมขอให้พี่เล้ียงลงไปช่วยในเวทีโรงเรียนให้ครูมั่นใจ	

แต่ยังไงๆ	ครูก็ควรท�ำเองให้เป็น	 เพรำะเป็นกำรปฏิบัติเพ่ือสร้ำงควำม

ช�ำนำญ	ถ้ำไม่เริ่มท�ำก็ไม่สำมำรถท�ำได้เลย	

ผมช�ำนำญจดักระบวนกำรให้เพรำะท�ำมำมำก	มพีีเ่ลีย้งทัง้หลำย

ให้ผมลองวิชำ	พี่เลี้ยงก็ก�ำลังลองวิชำกับครู	กำรฝึกของพี่เลี้ยงเป็นกำรได้

ทั้ง	 2	ฝ่ำย	คือ	พี่เลี้ยงได้ทักษะกำรเป็นวิทยำกร	ครูได้วิชำ	ครูเอำวิชำไป

สร้ำงทกัษะนกัจดักระบวนกำรเรยีนรูก้บันกัเรยีน	เพือ่ให้นกัเรยีนได้ทักษะ

ศตวรรษที่	21	จำกกำรท�ำ	RBL	เพำะพันธุ์ปัญญำ	

หน้ำที่ของพี่เลี้ยงที่ท�ำให้ครูกล้ำเป็นงำนยำกกว่ำท่ีผมท�ำกับ

พี่เลี้ยงมำกนัก	 เพรำะพี่เลี้ยงมีควำมเข้ำใจวิจัยอยู่ระดับหนึ่งแล้ว	 แต่ครู

ยังต่ำงจำกพ่ีเลี้ยงมำก	 ย่ิงครูกับเด็กก็ย่ิงยำกกว่ำมำกขึ้นไปอีก	อีกทั้งกำร

ถ่ำยทอดเป็นช้ันๆ	ก็จะเจือจำงได้ด้วย	 แต่หำกไม่ท�ำอย่ำงนี้ก็ไม่ทรำบว่ำ

จะท�ำกันอย่ำงไร

เม่ือวันก่อนมีประชุมโครงกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำท่ี	 สกว.		

ผมเล่ำว่ำเรำใช้จติตปัญญำ	3	วนัท�ำให้ครรู้องไห้	คณุหมอวจิำรณ์นัง่หวัโต๊ะ

กล่ำวว่ำ	เป็นกำรประเมินกำรท�ำงำนได้เลย	คือ	วัดจำกกำรร้องไห้ของครู		

ท่ีศูนย์	 ม.	 ศิลปำกรนั้นเห็นว่ำครูร้องไห้ตำบวมกันทุกคน	ท�ำให้ผมได้	

ควำมคิดว่ำเรื่องกำรสร้ำงบรรยำกำศก็ส�ำคัญส�ำหรับสภำพจิตในกำรสงว
นลิข
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ท�ำงำนเพำะพันธุ์ปัญญำ	ขอแนะน�ำว่ำก่อนเริ่มงำนน่ำจะชวนครูทบทวน

ตนเอง	รูจ้กัตนเองจำกจติตปัญญำ	เตรียมรปู/clip	วนัทีร่อ้งไหเ้อำมำระลกึ

กัน	เพื่อสร้ำงควำมมุ่งมั่นทำงจิตวิญญำณครู	แล้วจึงเริ่มกิจกรรมก็น่ำจะดี

เหมือนกนั	ทีน่กึได้อย่ำงนีเ้พรำะกำรเริม่งำน	10	นำทแีรกเมือ่เช้ำนีค้รรููส้กึ

เครียดมำก	จนหมู1	ต้องหำทำงเปลี่ยนบรรยำกำศ

เย็นนี้	อ.	น�้ำค้ำงมำกับ	อ.	อ้อ2	ผมนั่งฟังที่ทีม	ม.	มหิดล	เล่ำเรื่อง

งำนแล้วรูส้กึมคีวำมสขุ	ได้ย้ิมในใจให้ตนเอง	เพรำะจบัน�ำ้เสยีงและสหีน้ำ

ได้ว่ำคนที่นั่งเล่ำตรงหน้ำผมมีควำมสุข	อยำกจะบอกเล่ำทุกอย่ำงที่พบมำ	

แม้ว่ำจะเล่ำเรื่องที่เป็นปัญหำก็ยังยิ้มและหัวเรำะ	ผมคิดว่ำนี่คือรำงวัลท่ี

คนท�ำงำนเป็นพีเ่ลีย้งได้รบั	เพรำะได้กลำยเป็นเพ่ือน	เป็นลูกหลำนของครู	

เพำะพันธ์ุปัญญำ	ควำมรูส้กึฉันเครอืญำตนิีเ้ป็นตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็ทีส่�ำคญั

มำกส�ำหรบักำรท�ำงำนในวฒันธรรมไทย	ผมจงึพดูแหย่ว่ำถ้ำวดักำรฝึกครู

ที่กำรร้องไห้	 เรำก็น่ำจะวัดควำมส�ำเร็จกำรเป็นพี่เลี้ยงกันที่ขนมนมเนยที	่

พี่เลี้ยงได้รับจำกครูในกำรลงพื้นที่ได้	 เพรำะผมรู้สึกว่ำพบกันทีไรพี่เลี้ยง		

ม.	มหดิล	มเีรือ่งเล่ำของกนิของฝำกเยอะมำก	(และแย่งกนัเล่ำ)	กำรวดัอย่ำงนี้	

เขำเรยีกว่ำวดัทีต่วัแทน	(proxy)	และเป็นตวัแทนท่ีแม่นย�ำกว่ำกำรประเมนิ

ด้วยแบบสอบถำม	เพรำะเป็นรปูธรรมทีว่ดัจำกส่วนท่ีสะท้อนออกมำจำก

ควำมรู้สึกด้ำนในของคนที่เรำท�ำงำนด้วย

ผมเชือ่ว่ำพีเ่ล้ียงเพำะพนัธุปั์ญญำได้ประสบกำรณ์ชวีติ	ได้เรยีนรู้	

สิ่งดีๆ	มำกมำยที่หำเรียนไม่ได้จำกกำรท�ำงำนอย่ำงอื่น	กำรได้มิตรภำพ	

กำรได้เห็นกำรเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นล้วนเป็นควำมสุข	 แบบเดียวกับที่ผม

มีควำมสุขที่ท�ำงำนกับทุกคน	และยิ่งสุขมำกขึ้นเมื่อเห็นพ่ีเล้ียงได้ค้นพบ

ว่ำกำรท�ำงำนเช่นนีค้อืควำมสขุ	ควำมสขุของพวกเรำทุกคนเป็นควำมสุข

1	 คงวุฒิ	นิรันตสุข	ศูนย์พี่เลี้ยง	ม.	ศิลปำกร
2	 ดร.	ปิยะฉัตร	จิตต์ธรรม	ศูนย์พี่เลี้ยง	ม.	มหิดลสงว
นลิข
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จำกกศุลกรรม	เป็นวธิกีำรท�ำงำนทีก่ล่อมเกลำจติใจอย่ำงหนึง่	เชือ่ได้เลยว่ำ

ต่อไปนีเ้รำจะได้รบัผลตอบแทนเป็นกำรเปลีย่นแปลงทำงจติใจทีจ่ะพฒันำ

ไปเรื่อยๆ	ยิ่งเมื่อโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำออกดอกผลที่น่ำชื่นชม	ไม่ว่ำ

จะเกิดกับครูที่เป็นกัลยำณมิตรกับเรำ	หรือกับเด็กที่แสดงผลงำนปลำยป	ี

เรำจะยิ่งมีควำมสุข

พี่เลี้ยงหลำยคนยังอยู ่ในวัยเริ่มต้น	 กำรค้นพบกำรท�ำงำน

ท่ำมกลำงควำมสุขแบบนี้ในวัยนี้นับว่ำเป็นก�ำไรชีวิตอย่ำงมำก	 เพรำะจะ

ได้ใช้ไปอีกนำน

7	มิถุนำยน	2556
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ความเข้าใจที่แท้จริงดูได้ไม่ยาก	หากรู้ว่าจะดูที่อะไร
เมื่อเข้าใจอย่างแท้จริง	 การท�างานย่อมตรงเป้า	 พลาดน้อย	 งานที่ได้ผล	

อย่างนี้ท�าให้เกิดความสุขจากการท�างาน
ความสุขจากงานก็ดูไม่ยาก	หากรู้ว่าจะสังเกตอากัปกิริยาใดของคนท�างาน
เมื่อมีความสุขจากงานอย่างแท้จริง	 ชีวิตและการท�างานย่อม	 synchronize	

กันได้ดี	ซึ่งใครๆ	ก็ต้องการเช่นนี้
ครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัยมีชีวิตและการงานที่	 synchronize		

กันได้	เพราะต่างก็มีจิตมุ่งมั่นเป็นกุศลกับหน้าที่การงานเพื่อผู้อื่น
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ครูมหิดล...

วันนี้	(8	มิถุนำยน	2556)	ถึงคิวที่ผมมำอยู่ที่โรงเรียนทำนตะวัน

ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอน	3	ภำษำ	โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในโครงกำร

ของเรำ	ที่แปลกกว่ำโรงเรียนอื่น	คือ	จ�ำกัดนักเรียนเพียง	18	คนต่อห้อง	

สอนประถมถึงมัธยม	6	แต่มีเด็กเพียง	300	กว่ำคน	 (ค่ำเล่ำเรียน	50,000	

บำทต่อเทอม)	ดังนั้น	นักเรียนจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเทียบกับโรงเรียน

จ�ำนวนมำกในโครงกำรเพำะพันธ์ุปัญญำ	 ถือเป็นเงื่อนไขที่ต่ำงจำกที่อื่น

ทีท้่ำทำยพ่ีเลีย้งมำก	แต่อย่ำงไรกต็ำม	ด้วยควำมเป็นโรงเรยีนเอกชนทีเ่น้น

กำรท�ำกิจกรรม	กำรสนับสนุนจำกโรงเรียนจึงเต็มท่ี	 (ผู้จัดกำร/เจ้ำของ

โรงเรียนมำร่วมประชุมด้วย)

วันนี้ครูในโครงกำรมำร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เอำสิ่งที่ท�ำ	

ที่โรงเรียนมำเล่ำให้เพื่อนครูโรงเรียนอื่นทรำบ	 สิ่งที่เห็นได้ชัดคือครู	

เอำกิจกรรมจิตตปัญญำไปจัดกำรให้เด็ก	“นิ่ง”	กับกำรเรียนมำกขึ้น	คิดว่ำ	

น่ำจะเป็นกิจกรรมใหม่ส�ำหรับเด็ก	 (และครู)	 ท่ีสร้ำงแรงกระแทกทำง	

ควำมรู้สึกภำยในอย่ำงมำก	ผลจึงออกมำดีมำก	แต่ผมก็ได้เห็นกรณีที่ครู

ชวนเดก็กระโจนเข้ำหำ	RBL	เลย	ผลทีไ่ด้คอืเดก็ทะเลำะกนั	นีเ่ป็นหลักฐาน

ทีด่ทีีท่�าให้เราเข้าใจกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความพร้อมทางจติใจ ซ่ึง

เป็นสิง่ทีค่นจดัการการศกึษานกึไม่ถงึ เพราะตดิท่ีเนือ้ความรู้ท่ีต้องยัดเยียด

ให้เดก็มากทีสุ่ด แต่เดก็ไม่ใช่หุน่ยนต์ทีเ่ราเอาโปรแกรมไป download ให้ได้

สิง่ทีน่่ำชืน่ใจจำกกำรลงทนุของเรำคอื	จำกท่ีครเูล่ำนัน้	มนียัยะว่ำ	

ครูรู ้จักจัดกระบวนกำรที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนมำกขึ้น		

คือ	 ครูรู ้จักเป็นผู ้ถำมมำกกว่ำผู ้บอก	 ครูจ�ำนวนมำกสำมำรถระงับ	สงว
นลิข
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สัญชำตญำณเดิมในกำรรีบบอกควำมรู ้เปลี่ยนมำเป็นกำรตั้งค�ำถำม		

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค�ำถำมทีท่�ำให้เดก็รูจ้กัมองตนเอง	ใจจรงิผมอยำกรู้ว่ำครู

บอกตวัเอง	(จำกกำรพจิำรณำตนเอง)	ได้ไหมว่ำตนเองกเ็ปล่ียนไปอย่ำงไร	

เกิดเพรำะกระบวนกำรอะไร	ระหว่ำงที่คิดอยู่นั้น	คุณครูผู้ชำยท่ำนหนึ่ง

ลุกขึ้นมำพูดว่ำ	

“ผมเปลี่ยนไป	ผมท�ำงำนมำหลำยแห่ง	เคยเป็นติวเตอร์	เคยเชื่อ	

แต่กระบวนกำรสอนให้เด็กได้เนื้อควำมรู้	 ผมได้มำรู้จักวิธีกำรสอนที่	

ถูกต้องจำกงำนนี้”

กำรพฒันำชวีติจำกกำรศกึษำม	ี3	ส่วน	คอื	กำรพัฒนำพฤตกิรรม	

กำรพัฒนำจติใจ	และกำรพฒันำทำงปัญญำ	ซึง่คอื	ศลี	สมำธ	ิปัญญำ	นัน่เอง		

จิตตปัญญำเป็นเครื่องมือกำรพัฒนำสมำธิ	 กำรคิดเชิงเหตุ-ผล3	 คือ	

เครื่องมือพัฒนำปัญญำ	ส่วนศีลนั้นเกิดจำกวินัย	 เพรำะวินัยควบคุม

พฤติกรรมให้เป็นปกติหรือที่เรำเรียกว่ำศีล	 วินัยได้จำกกำรท�ำ	 RBL		

เป็นกลุ่ม	 ดังน้ัน	กระบวนกำรวินัยของ	RBL	จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีเรำ	

ต้องท�ำควำมเข้ำใจกัน	(กำรมีวินัยเป็นคุณธรรมอย่ำงหนึ่ง)

สิ่งที่ท้ำทำยพวกเรำต่อไปนี้คือกระบวนกำรพัฒนำทำงปัญญำ

และพฤตกิรรม	ทีต้่องอำศัย	RBL	อย่ำงแท้จรงิ	ต่อไปนีพ่ี้เลีย้งมหำวทิยำลยั

จะทวคีวำมส�ำคญัมำกขึน้	เพรำะทีส่งัเกตผมสงสยัว่ำครยูงัไม่เข้ำใจกำรท�ำ

วิจัยแบบที่เรำต้องกำรเท่ำใดนัก

เมื่อวำนผมได้บันทึกควำมชื่นชมจำกที่พี่เลี้ยงเล่ำให้ผมฟัง		

วันนีผ้มมำอยูใ่นสถำนกำรณ์จรงิที	่อ.	อ้อ	(ปิยะฉตัร)	ด�ำเนนิกำรเองร่วมกบั	

กำรเสริมของ	 อ.	น�้ำค้ำง	 ผมนั่งหลังห้องพิมพ์บันทึกสิ่งท่ีจับประเด็น

กำรน�ำเสนอของครูเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ	 ซึ่งควำมจริงผมไม่ได้ให้อะไร	

มำกมำยนัก	เพรำะพี่เลี้ยงท�ำได้ดีแล้ว	โดยเฉพำะกำรชวนถอดควำมรู้ของ	

3	 ค�ำ	“เหตุ-ผล”	ในหนังสือนี้หมำยถึง	เหตุและผล	(cause-effect)	ไม่ใช่	เหตุผล	(reason)สงว
นลิข
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อ.	 อ้อ	ที่มีจังหวะจะโคนกำรชวนคุยที่เป็นมิตรมำก	ชี้น�ำแต่พอเหมำะ		

ให้เพียงพอทีค่รเูข้ำใจค�ำถำม	แล้วม	ีอ.	น�ำ้ค้ำง	คอยเสริมรบัลกู	นีเ่ป็นทกัษะ

ที่พ่ีลี้ยงจ�ำเป็นต้องมี	 คือรู้จักถำมและท�ำงำนเป็นทีม	 ตอนบ่ำยเป็นกำร	

พำครูให้ออกแบบงำนวิจัยเป็น	ผมยังนั่งหลังห้องเหมือนเดิม	แล้วสรุป

กับตัวเองว่ำ	อ.	อ้อ	ท�ำ	backward	process	ของกำรเรียนรู้ได้แล้ว	 เพรำะ	

มีทักษะกำรถำมที่ต้อนให้ครูเข้ำใจด้วยตัวเอง

การที่เราจะรู ้ว่าใครเข้าใจถึงแก่น backward design ของ

กระบวนการนั้น เราดูได้จากการป้อนค�าถาม (และท่าทีการป้อน)  

ในลักษณะ “ต้อน” ให้คนเข้าใจจากการที่คนนั้นตอบด้วยตัวเอง

มีส่ิงที่น่ำสนใจอีกอย่ำงคือ	 ควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกันของ

ครูหลำยโรงเรียนในห้อง	หมำยควำมว่ำเกิดสังคมใหม่ของครู	สังเกตว่ำ

เมื่อโรงเรียนที่ประสบควำมส�ำเร็จน�ำเสนองำนที่ท�ำ	 ผมจะได้ยินเสียง

หัวเรำะเป็นบรรยำกำศสดใส	 เต็มไปด้วยหัวใจที่พองโตของทุกคน	แต่

ครั้นเมื่อครูโรงเรียนหนึ่งบอกเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหำ4	ทั้งห้องเงียบฟัง	

รู้ได้ถึงบรรยำกำศแห่งควำมเห็นใจ	กำรเปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศใน

ห้องสะท้อนควำมรู้สึกร่วมของกำรเป็นหนึ่งเดียวกัน	ผมรู้สึกเหมือนว่ำ	

โครงกำรของเรำมีอะไรมำกกว่ำกำรให้ทุนโรงเรียนท�ำ	RBL	และเรำให	้

ในสิ่งที่ครูขำด	ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมำก่อน	

ผมเข้าใจว่าการจดัการการศกึษาของชาตใิช้แนวคิดจกัรกลนยิม

จนท�าลายครู แนวคิดจักรกลนิยมเป็นแนวคิดสนับสนุนทุนนิยม คือเห็น

ทกุอย่างเป็นเครือ่งจกัร มนัจะท�างานได้ตามต้องการเมือ่จดัการ input และ

เงื่อนไข คิดเหมือนว่าโลกใบนี้เป็นเครื่องจักรอยู่ในอ�านาจการจัดการของ

มนุษย์ แต่เพราะกระบวนการที่เห็นจิตวิญญาณของเพาะพันธุ์ปัญญา เรา

จึงเห็นสังคมครูแบบใหม่ ที่สะท้อนจิตใต้ส�านึกส่วนลึกของครูไทย คือ  

4	 หมำยถึงโรงเรียนบ้ำนท้ำยหำด	ซึ่งต่อมำผมเขียนถึงในตอน	“ครูตุ้ม”สงว
นลิข
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ความต้องการเป็นครูที่ดี	 ครูของเรำ	 (แม้ไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำทั้งหมด)		

มีฉันทะในอำชีพครู	เมื่อวำนนี้ที่ศูนย์	ม.	ศิลปำกร	ผมพบครูเกษตรที่เพิ่ง

เข้ำมำร่วมครั้งแรก	บอกว่ำถูกเพื่อนชวนมำ	ท่ำนพูดกับผมว่ำ	“ผมไปร่วม

ทั้งนั้น	ถ้ำสำมำรถท�ำให้ผมสอนนักเรียนให้ดีได้”	

ทั้งๆ	ที่เรำรู้กันว่ำครูกลัววิจัย	 แต่กำรน�ำเสนอของครูในเวที	

วนันี	้ล้วนแต่แสดงให้เหน็ควำมมุ่งม่ันอยำกท�ำ	RBL	ของเพำะพนัธุ์ปัญญำ

ทั้งสิ้น

“แรงบันดำลใจไม่ใช่แรงจูงใจ”	 เป็นสิ่งที่ผมพูดกับครูกลุ่มนี้

ก่อนออกไปทำนข้ำวเที่ยง	

บำงโรงเรียนใช้แรงบันดำลใจ	 บำงโรงเรียนใช้แรงจูงใจ		

แรงบนัดำลใจเกดิในตวัเดก็	(แบบเดยีวกบัทีเ่รำสร้ำงแรงบนัดำลใจให้คร)ู	

เด็กที่มีแรงบันดำลใจจะมุ่งมั่นท�ำงำนด้วยตนเอง	แต่แรงจูงใจนั้นเด็กท�ำ

เพรำะหวังสิ่งตอบแทน	 เป็นควำมต่ำงระหว่ำงฉันทะ	 (ควำมอยำกท่ีเป็น

กุศล)	กับควำมอยำกที่เป็นอกุศล	(ตัณหำ)

โครงกำรของเรำอยำกจะปลูกฝังคณุธรรมด้วย	คงได้ค�ำตอบแล้ว

ว่ำพวกเรำควรใช้แรงจงูใจหรอืแรงบนัดำลใจ	พีเ่ลีย้งต้องตคีวำมหมำยกำร

จัดกระบวนกำรของครูให้ออกว่ำก�ำลังใช้แรงชนิดใด	แล้วชี้ชวนให้เห็น

ทำงที่ควรแก่กำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	

8	มิถุนำยน	2556
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แม ้ว ่าอนิจจังจะเป ็นกฎส�าคัญของไตรลักษณ์	 แต ่การเปลี่ยนแปลง	
อย่างช้าๆ	ก็เป็นภาพลวงตาว่าเป็นนิจจัง...	ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

ภูเขาสูงใหญ่คงอยู่อย่างนั้น	 ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง	 เพราะเวลาของชีวิตเรา
เดนิเรว็กว่าเวลาของธรรมชาต	ิเราจงึเห็นอนจิจงัทีค่บืคลานอย่างช้าๆ	ของภเูขาว่าเป็นนจิจงั

เราไม่เห็นหินที่ร ่วงหล่นหน้าฝน	 ไม่เห็นต้นไม้ท่ีโตกว่าปีที่แล้ว	 หรือที่	
โค่นล้มเพราะลมพายุ	เพราะเราไม่มองให้เห็นรายละเอียด

เช่นเดียวกัน...	ความเคยชินของการท�าโครงงานที่ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่อนุบาล
ถึงประถมและมัธยม	ท�าให้เราเห็นแต่นิจจังของโครงงาน

แม้ว่าสาระวิชาของชั้นต่างๆ	จะต่างกันมาก	แต่ร่องรอยการเป็นนิจจังของการ
ท�าโครงงานยังปรากฏอยู่ทั่วไป	 เรื่องนี้เราดูได้จากการตั้งชื่อโครงงานที่ออกแนวแฟนซีตาม
ประสาที่ติดมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

พี่เลี้ยงต้องเป็นผู้ชะล้างความเคยชินนี้ให้มาอยู่ในร่องรอยของเพาะพันธุ์ปัญญา	
จึงจะทันกับกาลสมัยที่เปลี่ยนไป
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ชื่อโครงงาน : การหลงทางในความส�าคัญ...

กำรท�ำวิจัยต้องมี	proposal	เพรำะเป็นลำยแทงว่ำงำนวิจัยจะท�ำ	

อย่ำงไร	 และลำยแทงที่ดีเริ่มจำกชื่อโครงงำน	 คือเป็นช่ือท่ีอ่ำนแล้ว	

พอคำดได้ว่ำจะได้ควำมรู้อะไร	และน่ำจะมีวิธีท�ำอย่ำงไร	ความส�าคัญของ 

proposal อยู่ที่ค�าหลังนี้ คือ รู้ว่าน่าจะท�าอย่างไร เพราะมันจะโยงเข้าหา

แผนการท�าวิจัยและการจัดสรรทรัพยากรให้ท�าได้ (เวลา คน เงิน)	

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำต้องกำรให้ท�ำโครงงำนแบบนิรนัย	

เพรำะเป็นกำรหำค�ำตอบบนหลักกำรของเหตุและผล	 เพื่อให้กำรท�ำ	

โครงงำนอยู่บนฐำนกำรท�ำวิจัยเชิงวิทยำศำสตร์	 และอยู่ในกรอบของ	

หลักกำร/ควำมรู้	(สำระวิชำ)	

ช่ือโครงงำนที่ผมเห็นมำมักจะตั้งกันกว้ำงๆ	จนไม่ทรำบว่ำจะ	

ท�ำอะไร	 เช่น	 “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่ำชุมชน”	

ตำมชื่อแล้วงำนนี้ใหญ่มำก	 เพรำะสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กันมีตั้งแต่เห็ด	

รำ	ต้นไม้	มด	ปลวก	แมลง	นก	ลิง	กระรอก	กระทั่งไปถึงช้ำง	 เป็นเรื่อง	

เกินก�ำลังของนักเรียน	ชื่อโจทย์แบบนี้ขำด	“ควำมคม”	

โจทย์นี้เป็นควำมรู้ในกลุ่มวิทยำศำสตร์	ซึ่งเรำหำควำมรู้แบบ

งำนอุปนัยก็ได้	 เช่น	ตั้งชื่อว่ำ	 “ควำมอุดมสมบูรณ์ของเห็ดโคนในนิเวศ

ป่ำชุมชนบ้ำน..”	ที่ท�ำโดยสอบถำมควำมรู้จำกผู้รู้	(ผู้มีอำชีพเก็บเห็ด)	ซึ่ง

ยังไม่ได้ค�ำตอบเชิงเหตุและผล	รู้เพียงว่ำมีมำกน้อยแค่ไหน	มีอยู่แถวไหน	

เก็บตอนไหน

แต่ชื่อ	“อุณหภูมิและควำมชื้นดินที่ควบคุมกำรเกิดเห็ดโคนใน

ป่ำชุมชนบ้ำน...”	 เป็นงำนแบบนิรนัย	นักเรียนหำควำมรู้ว่ำเห็ดออกมำก	สงว
นลิข
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เมื่ออุณหภูมิและควำมชื้นเท่ำใด	 แต่ก็ยังเป็นกำรรู้เพียงปรำกฏกำรณ์		

(รู้	 what)	 จนกว่ำจะเขียนผังเหตุ-ผลที่ละเอียดขึ้นจึงจะรู้ถึงเหตุและผล		

(รู้	 why)	การรู้ถึง why นั้นท�าให้สามารถบูรณาการสาระวิชาเข้ามายัง 

โครงงานได้ และนี่จึงจะเป็น RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญาที่แท้จริง

คงจ�ำเรื่องกำรท�ำวิจัยเพื่อตอบข้อสงสัยว่ำกำรปลูกกล้วย

สำมำรถป้องกนัไฟไหม้สวนยำงได้	เขำมสีมมตุฐิำนว่ำ	“ต้นกล้วยสำมำรถ

เพิ่มควำมชื้นในดินได้”	 ถ้ำเรำท�ำวิจัยเพียงแค่เอำดินบริเวณท่ีมีและไม่ม	ี

ต้นกล้วยมำหำควำมชื้นเปรียบเทียบกัน	เรำก็จะรู้เพียงแค่	what	แต่ถ้ำเรำ

คดิเหตผุลอย่ำงละเอียด	เรำจะออกแบบงำนวจิยัโดยกำรวดัปรมิำณน�ำ้ค้ำง

และปรมิำณกำรระเหยน�ำ้จำกดนิแทน	คอืหำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกูศร	

1,	2	และ	3	อย่ำงนี้รู้ถึง	why5

ร่มเงา

การระเหยนําจากดิน

นํากลันตวักลางคืน
1

4

3

2

5

ความชืนดิน

การระเหยนําจากดิน 4 5

ชื่อโครงงำนของโรงเรียนมักจะเป็นอุปนัย	 และออกแนวชื่อ

นิทำนมำกกว่ำ	 เพรำะที่ผ่ำนมำครูถูกสอนวิจัยและวิชำโครงงำนแบบนั้น	

ฉะนั้น	งานของพ่ีเลี้ยงคือช่วยให้ครูหัดตั้งโจทย์แบบนิรนัยให้ได้ เมื่อได้

5	 หลักในกำรเขียนผังเหตุ-ผล	คือ	หำงลูกศรเป็นเหตุ	หัวลูกศรเป็นผล	หำกเหตุและผลเปลี่ยน

ไปในทำงเดียวกัน	(กำรเพิ่มเหตุท�ำให้ผลเพิ่มด้วย)	เรำใช้เส้นทึบ	แต่หำกเหตุและผลเปลี่ยนใน

ทำงที่สวนกัน	เรำใช้เส้นประสงว
นลิข
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แล้วงานที่ท้าทายต่อไปคือชวนเขียนผังเหตุผลอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจ

ถึง why ขั้นสุดท้ายคือ การระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกแบบวิธีการ		

เช่น	 เรำจะหำปริมำณน�้ำค้ำง	ปริมำณกำรระเหยน�้ำจำกดิน	และปริมำณ

ร่มเงำได้อย่ำงไร	เนือ่งจำกเป็นกระบวนกำรทีเ่กดิจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์	

ดังนั้น	กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่มจะเกิดประโยชน์มำก	 เช่น	 พ่ีเลี้ยง	

ออกแบบกระบวนกำรให้	 “ประชันควำมคิดสร้ำงสรรค์”	 กัน	 และ	

ในระหว่างการประชนัความคดิของวธิกีารต่างๆ นัน้ พ่ีเล้ียงคอยคุมให้อยู่

ในกรอบของงานวจิยัทีด่ ีอาทเิช่น คอยถามให้คดิว่า วธิไีหนทีแ่ม่นย�าทีส่ดุ? 

ใช้เวลาน้อยที่สุด? เครื่องมือคืออะไร? เรามีเครื่องมือไหม?

สรปุ	กำรช่วยครใูห้ตัง้โจทย์เป็น	(เพือ่ไปช่วยนกัเรยีน)	ม	ี3	เรือ่งคอื

1.	 ตั้งชื่อให้ถูกต้อง	งำนวิทยำศำสตร์ควรใช้แนวทำงนิรนัย	ให้

ชื่อเห็นควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน	งำนมนุษยศำสตร์เรำคงหลีกเลี่ยงอุปนัย

ยำกสักหน่อย	ส่วนงำนสังคมศำสตร์ก็ควรใช้นิรนัยให้มำกที่สุด	 เรำมี

โอกำสที่งำนสังคมศำสตร์ท�ำทั้ง	 2	 แนวทำงแล้วเอำมำเปรียบเทียบกัน	

(เรียก	mixed	method	ซึ่งมีหนังสือ	 research	methodology	 เรื่อง	mixed	

method	ออกมำมำกมำยในระยะหลัง)

2.	 ฝึกให้ครูสำมำรถแตกเหตุและผลให้เห็นควำมต่อเนื่องท่ี

ละเอียดขึ้น	ชวนครูคิดว่ำเอำสำระวิชำอะไรมำใส่ในลูกศรที่แตกเหตุและ

ผลที่ละเอียดนั้น

3.	 ช่วยตั้งค�ำถำมไปสู่วิธีกำรวัดต่ำงๆ	 ตำมเงื่อนไขข้อจ�ำกัด/

ควำมพร้อมของโรงเรยีน	พยำยำมให้เกดิกำรประชันควำมคิดกนั	(คงจ�ำได้	

ที่ผมให้ประชันควำมคิดหำ	%	พื้นที่เงำของต้นกล้วย6)

6	 ประชนัในกำรท�ำ	workshop	“Backward	Thinking	กบักระบวนกำรออกแบบโครงงำน	RBL”	

ให้พี่ลี้ยงเมื่อ	25	พฤษภำคม	2556สงว
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ผมตั้งชื่อบทควำมนี้ว่ำ	 “ชื่อโครงงำน:	 กำรหลงทำงในควำม

ส�ำคัญ”	ก็เพรำะต้องกำรบอกว่ำชื่อเป็นจุดตั้งต้นของข้อ	 2	 และ	 3	ที่มี

ควำมต่อเนือ่งกนั	หำกตัง้ชือ่ผดิแล้วจะไปไม่ถูก	เหมอืนไม่มจีดุเร่ิมต้นของ

ลำยแทงนัน่เอง	คณุครแูละนกัเรยีนยงัตดิกำรตัง้ชือ่แบบ	“นทิำน”	อยู่มำก	

เรำจึงควรหัดให้รู้จักกำรตั้งชื่อเชิงวิชำกำรวิจัยกันก่อน

หำกใช้เวลำช่วงนี้ท�ำทั้ง	3	ข้อให้ได้	เรำก็จะได้	proposal	ที่ดี	แต่

อย่ำลืมกำรสร้ำงเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กันเอง	 โดย	 blog	 ใน	wordpress	

ตำมที่เคยแนะน�ำไว้แล้ว	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้ำง	PLC	ของทั้งพวกเรำ

กันเองและครู

10	มิถุนำยน	2556
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สังคมที่ไม่รับฟังเป็นสังคมเผด็จการทางความคิด	สังคมแบบนี้ไม่เกิดการเรียน
รู้	เพราะหวั่นเกรงในระบบอ�านาจ

เพราะกระบวนการอบรมที่ดูเหมือนท�าให้ครูไม่ได้ออกนอกปริมณฑลเผด็จการ
ทางความคิด	ดังนั้น	แม้ว่าจะมีการอบรมมากมาย	แต่มั่นใจได้อย่างไรว่าเกิดการเรียนรู้แก่
ครู	ในเมื่อครูจ�านวนมากอบรมเพียงเพื่อให้ความเบื่อหน่ายกลืนกินเวลา

การพูดคุย	 นินทา	 ระหว่างพักอาหารว ่างของการอบรมหรือระหว่าง
อาหารเที่ยงจึงดูเหมือนจะเกิดการเรียนรู ้มากกว่า	 แต่ความรู ้อย่างนั้นมักเกิดจาก	
อคติ	(ความล�าเอียง)	ที่เป็นธรรมชาติของคน	ทั้งฉันทาคติ	(รัก)	โทสาคติ	(โกรธ)	โมหาคติ	
(หลงเพราะไม่รู้)	และภยาคติ	(กลัว)

ในบรรยากาศการพูดคุยที่ผู้ถ่ายทอดชักน�าด้วยเหตุผลให้ครูคิดได้เอง	 จึงเปิด
มิติการเรียนรู้ใหม่ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

ครูไม ่ต ้องการอบรม	 เพราะการเรียนรู ้ของครูเกิดจากปฏิบัติที่มีผู ้ รู ้	
คอยชี้แนะ	(feedback)	ทันที	ทันควัน
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การฝึกตั้งชื่อ RBL ...

“เด็กไปหำประเด็นมำแล้ว	เขำอยำกท�ำเรื่องเผำถ่ำน”

“ครูคิดอย่ำงไร?”

“ไม่อยำกให้ท�ำเลย	อยำกท�ำเรื่องป่ำชำยเลนมำกกว่ำ”

“ท�ำไมหรือ?”

“ที่โรงเรียนเคยท�ำเรื่องป่ำชำยเลนมำก่อน”

ข้ำงต้นเป็นบทสนทนำสั้นๆ	ระหว่ำงที่ผมร่วมงำนเพำะพันธุ์

ปัญญำกับครูและพี่เลี้ยง	ครูเล่ำว่ำเด็กเขำรวมกลุ่มคิดกันว่ำจะท�ำอะไรด	ี

ในที่สุดตกลงในห้องว่ำจะท�ำเรื่องอำชีพเผำถ่ำน	ครูไม่สำมำรถชักจูงให้

นักเรียนสนใจท�ำเรื่องป่ำชำยเลนได้จึงกลุ้มใจ	 ไม่อยำกเป็นท่ีปรึกษำใน

เรื่องเผำถ่ำนที่ตนไม่ถนัด	 โชคดีที่มีเพื่อนครูรู้เรื่องเผำถ่ำนและมำร่วมใน

ทมีให้ค�ำปรกึษำเดก็	ครทู่ำนนีจ้งึเอำเรือ่งเผำถ่ำนมำให้พ่ีเล้ียงช่วย	และผม

แวะไปคยุด้วยพอดี	เป็นธรรมชำตทิีค่นเรำไม่อยำกเป็นท่ีปรึกษำในเร่ืองท่ี

ตนไม่มฐีำนควำมรู	้แต่กน่็ำชมเชยครทู่ำนนี	้ทีใ่นท่ีสุดยอมตำมควำมสนใจ

ของนักเรียน	โดยแลกกับควำมกลุ้มใจของตนเอง

ครูเพำะพันธุ์ปัญญำคือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนโดย

ใช้กำรท�ำ	RBL	ไม่ใช่จัดกระบวนกำรสอนเนื้อควำมรู้	สมัยนี้ควำมรู้เรื่อง

เผำถ่ำนหำได้มำกมำยใน	internet	
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กำรประชุมวันนี้7	เรำหัดให้ครูตั้งชื่อโครงงำนให้เป็น	ก่อนหน้ำนี้		

พี่เลี้ยงให้หลักไว้ชัดเจนแล้วว่ำ	ชื่อโครงงำนเชิงวิทยำศำสตร์ควรตั้งให	้

เห็นควำมสัมพันธ์ของตัวแปร	คือให้เห็นว่ำอะไรเป็นเหตุ	อะไรเป็นผล

ผมนัง่สนทนำกบัคร	ูเพือ่ช่วยเปล่ียนค�ำถำมทีน่กัเรยีนอยำกรูใ้ห้

เป็นชื่อโครงงำน	RBL	ในรูปแบบเพำะพันธุ์ปัญญำ

“นกัเรยีนต้องกำรรูว่้ำเผำถ่ำนทีอ่ณุหภมูเิท่ำไหร่?”	ครบูอกสิง่ที	่

นักเรียนอยำกรู้

“มีค�ำถำมอะไรอีกไหม”

“ไม้ชนดิไหนดทีีส่ดุ”	ครกูวำดสำยตำตำมทีจ่ดมำ	“ต้องเผำนำน

เท่ำไหร่	ขี้เถ้ำเอำกลับมำท�ำถ่ำนได้หรือไม่....”	

“สิ่งที่ถำมมำนี้เป็นควำมรู้พื้นฐำนที่หำได้ทั่วไป	 เรำเรียกว่ำ	

เป็นเน้ือควำมรู”้	ผมตอบ	แล้วอธบิำยต่อ	“ถ้ำท�ำวจิยัโดยชือ่แบบนีเ้ดก็กไ็ป

สอบถำมคนเผำถ่ำน	ซึ่งเขำไม่รู้เรื่องอุณหภูมิเพรำะไม่เคยวัด	คนเผำถ่ำน	

ใช้ประสบกำรณ์จำกสีและกลิ่นควัน	 งำนแบบนี้เรำเรียกงำนอุปนัย		

เพำะพันธุ์ปัญญำอยำกให้ท�ำโจทย์นิรนัยมำกกว่ำ”	

“แล้วจะตัง้โจทย์ได้ยังไงคะ”	ครถูำมเพรำะยงัไม่คุ้นกบังำนแบบ

นิรนัย

“ครูตั้งใจฟังที่ผมจะพูดถึงหลัก	RBL	ของเรำนะ”	ผมหยุดและ

ส่งสำยตำไปยังครูทุกคนในกลุ่มเป็นสัญญำณว่ำต้องตั้งใจฟัง	 “หลักวิจัย

คือการปฏิบัติภารกิจที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้ได้ข้อมูลชุดหนึ่งที่มีความ

สัมพันธ์ที่จะอธิบายสิ่งที่เราต้องการรู้ จากนั้นเอาข้อมูลมาวิเคราะห์

สังเคราะห์ให้ได้ความหมาย	ฉะนั้น ในงาน RBL นี้ เราต้องออกแบบการ 

7	 วันที่	 8	 มิถุนำยน	 2555	 ในเวทีพัฒนำครูให้เข้ำใจ	 proposal	 RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำของ	

ศูนย์พี่เลี้ยง	ม.	มหิดลสงว
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เผาถ่านที่เราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการ”	 ไม่แปลกใจที่คุณครูจะงงกับ	

ค�ำอธิบำยที่ค่อนข้ำงเป็นหลักกำร	 ผมจึงชวนคุยต่อ	 “มำดูโจทย์ของ	

เรำกัน...	 เด็กเขำต้องกำรรู้ว่ำเผำถ่ำนที่อุณหภูมิเท่ำไหร่ใช่ไหม?	ข้อมูลที่

เรำต้องกำรรู้คืออะไร?”

“ค่ะ	มันมีหลำยอุณหภูมิใช่ไหมคะ”	ครูเริ่มเห็นสิ่งที่เรำเรียกว่ำ

ตัวแปร

“น่ำจะเป็นอย่ำงนั้นนะครับ”	 ผมตอบแบบไม่ฟันธง	 “แล้ว

อุณหภูมิมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ต้องกำรรู้ไหม?”

“ค�ำถำมของนักเรียนต้องกำรรู้แค่เพียงอุณหภูมิเผำถ่ำนค่ะ”		

ครูตอบ	ท�ำให้ผมรู้สึกว่ำครูยังติดในงำนอุปนัย

“งำนแบบนิรนัย	 คือกำรเข้ำใจควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล		

สิ่งหนึ่งสิ่งใดสำมำรถเป็นได้ทั้งเหตุและผลนะ	 เอำละ...	 ครำวนี้ครูลอง	

ช่วยกันคิดซิว่ำ	เรำจะให้อุณหภูมิเป็นเหตุหรือเป็นผลดี”

“เป็นผล”	ครูท่ำนหนึ่งตอบ

“ถ้ำเป็นผล	อะไรเป็นเหตุของอุณหภูมิเผำถ่ำน?”	 ผมกระตุ้น

ด้วยค�ำถำม

“น่ำจะเป็นเวลำทีเ่ผำ	ตอนแรก	อณุหภมูน่ิำจะต�ำ่	แล้วมนักค่็อยๆ	

สูงขึ้น	อ๋อ..น่ำจะเป็นกำรควบคุมที่ปล่องเตำ”	ครูที่เคยเห็นชำวบ้ำนเผำ

ถ่ำนมำก่อนเป็นผู้เฉลย

“เอำละ	ครำวนีเ้อำใหม่นะ...	ถ้ำเรำให้อณุหภมูเิป็นเหต	ุครคูดิว่ำ	

อะไรเป็นผล”

“ก็น่ำจะเป็นเวลำที่ใช้เผำถ่ำน	แบบต้มน�้ำไงคะ	ถ้ำไฟแรง	มันก็

เดือดเร็ว”	ครูตอบอย่ำงมั่นใจสงว
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“อุณหภูมิน่ำจะให้ถ่ำนที่ออกมำไม่เหมือนกัน”	 ผมบอกใบ้

ตัวแปรอีกชนิดหนึ่ง

“คุณภำพถ่ำน”	 เสียงอุทำนจำกครูอีกท่ำนที่เห็นประเด็นจำก

กำรบอกใบ้

“ครูลองตั้งชื่อโครงงำนให้เป็นนิรนัยได้ไหม?	 เอำ	 2	 ช่ือนะ		

เอำที่ทั้งอุณหภูมิเป็นเหตุและเป็นผล”	

“ผลของอณุหภมูเิผำต่อคณุภำพของถ่ำน”	ในท่ีสดุครูกต็ัง้ช่ือได้

ถูกต้อง	“เป็นชื่อที่เรำก�ำหนดให้อุณหภูมิเป็นเหตุ”	ครูอีกท่ำนเสริมควำม

เข้ำใจ	พร้อมกับกล่ำวต่อ

“ถ้ำให้อุณหภูมิเป็นผล	ผมขอตั้งชื่อว่ำ	ผลของกำรควบคุมกำร

เปิดปล่องควันที่มีต่ออุณหภูมิในเตำเผำ..	ได้ไหม”

“กำรควบคมุปล่องควนัเป็นเหตใุห้ได้อณุหภมูต่ิำงกนั	อณุหภมูิ

ต่ำงกันท�ำให้ได้ถ่ำนคุณภำพต่ำงกัน	 ครำวนี้ครูเห็นควำมเช่ือมโยงใหม่

ไหม?”	ผมถำมให้ครูคิดให้ยำวขึ้น

“หมำยควำมว่ำ....”	 ครูหยุดคิด	 “คุณภำพถ่ำนถูกควบคุมด้วย

อุณหภูมิที่เรำจัดกำรกับปล่องควันนะสิครับ”

“คนเผำถ่ำนเขำจงึจดักำรเผำพร้อมสงัเกตสแีละกลิน่ควนัทีอ่อก

จำกปล่องไงล่ะ	หำกนักเรียนหำควำมรู้โดยกำรถำม	 เรำจะไม่รู้ลึกถึงเหตุ		

ไม่สำมำรถเอำสำระวิชำมำอธิบำยได้	 ท�ำให้โครงงำนแยกออกจำก	

เน้ือควำมรู้	 เด็กก็จะไม่เข้ำใจควำมรู้	 นี่ไงล่ะเหตุผลที่โครงกำรเพำะพันธุ์

ปัญญำของเรำต้องกำรเปล่ียนกำรท�ำโครงงำนแบบ	 product-based		

ให้เป็น	research-based	และเน้นแบบนิรนัย”	ผมสรุปให้ครูเข้ำใจว่ำท�ำไม

เรำต้องท�ำ	RBLสงว
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เปิด/ปิดปล่องควนั

อุณหภมิูเตา

คุณภาพถ่าน

ผล

ผล

เหตุ

เปิด/ปิดปล่องควนั เหตุ

งำนวิจัยแบบนี้เรำเรียกว่ำเป็นงานนิรนัย คือ มีข้อสงสัยในเหตุ

แห่งผล	การท�าวจิยัจงึเป็นการจดัการให้เกดิเหต ุและวดัส่วนผล เพ่ือพิสูจน์

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล	หำกนักเรียนกลุ่มหนึ่งท�ำประเด็นท่ีให้

อุณหภูมิเป็นผล	 เขำต้องออกแบบให้วัดอุณหภูมิในเตำได้	หำกมีอีกกลุ่ม

ให้อุณหภูมิเป็นเหตุ	 เขำต้องหำทำงวัดคุณภำพถ่ำน	ในที่สุดงำน	2	งำนก็

มำต่อกนั	เพือ่อธบิำยว่ำภมูปัิญญำทีค่นเผำถ่ำนดสูดีมกลิน่ควนัเพือ่ควบคมุ

ปล่องควนันัน้เป็นเพรำะอะไร	งำน	RBL	แบบนีจ้งึจะบูรณำกำรสำระวชิำ

เข้ำกับบริบทควำมรู้/ภูมิปัญญำในท้องถิ่น

งำนนรินยัเป็นเป้ำหมำยของ	RBL	เพำะพันธุปั์ญญำ	เพรำะท�ำให้

เกดิควำมคดิเชงิเหตแุละผล	สำมำรถบรูณำกำรสำระวชิำเข้ำมำร่วมอธบิำย

ได้	ซึ่งต่ำงกับงำนอุปนัย	ที่หำข้อมูลให้มำกที่สุด	มำกจนรู้สึก	“อิ่ม”	ข้อมูล	

มีข้อมูลไปในทำงเดียวกันมำกจนเชื่อได้ว่ำนั่นคือค�ำตอบ	เช่น	ต้องกำรหำ

ค�ำตอบว่ำ	“ไม้ชนดิใดท�ำถ่ำนได้คณุภำพดทีีส่ดุ”	กำรหำควำมรูแ้บบอปุนยั	

คอืไปถำมผูรู้ห้ลำยๆ	คน	เรำจะได้ควำมรูต่้ำงๆ	กนั	บ้ำงตอบไม้โกงกำง	บ้ำง

ตอบไม้สะเดำ	จนในทีส่ดุหำกข้อมลูจ�ำนวนมำกโน้มเอยีงไปทำงไม้โกงกำง	

เรำจะสรุปว่ำค�ำตอบคือไม้โกงกำง	 กำรท�ำวิจัยอย่ำงนี้ใช้ประสบกำรณ์

หรอืควำมเช่ือเดมิทีส่่งผ่ำนกนัมำ	ไม่ได้ใช้ควำมคิดเชิงเหตแุละผล	และไม่

สำมำรถเอำสำระวิชำมำอธิบำยได้	สงว
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วงกำรกำรศึกษำไทยท�ำวิจัยเชิงอุปนัยเยอะมำก	จนระบำดมำ

ถึงกำรท�ำโครงงำนของนักเรียน	ดังนั้น	กำรฝึกให้ครูตั้งชื่อให้เป็นนิรนัย

จึงเป็นกำรฝึกขั้นต้นที่พี่เลี้ยงควรจัดให้ครู

12	มิถุนำยน	2556
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วิชาที่สร้างการเรียนรู้ได้มากจะไม่ผูกติดกับค�าตอบตายตัว	เพราะค�าตอบตาย
ตัวนั้นถียงไม่ได้

ค�าตอบที่ไม ่ตายตัวคือค�าตอบที่ถูกทั้งหมด	 แต่ถูกไม ่เท ่ากัน	 การหา	
ค�าตอบว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สามารถใช้สมองซีกขวาจินตนาการว่า		
ไปรถทัวร์ก็ได้	 รถไฟก็ได้	 เครื่องบินก็ได้	 เรือก็ได้	 แต่ค�าตอบไปเรือถูกน้อยกว่า	
ค�าตอบอืน่	เพราะสมองซกีซ้ายบอกว่าตดิเง่ือนไขปฏบิตับิางอย่าง	เช่น	ต้องยกเรอืข้ามเขือ่น
ภูมิพลที่จังหวัดตาก

โครงงานจึงเป็นวิชาที่สร ้างโอกาสการใช้สมองซีกขวาให้ท�างานเต็มที	่	
แล้วใช้สมองซีกซ้ายคุมจินตนาการให้อยู่ในกฎของสาระวิชา

25/5	ย่อมได้	5	ไม่ใช่ได้	2	ตามที่ท่องมาว่า	“ตัวบนกับตัวล่างตัดกันได้”	5	
ตัด	5	เหลือ	2	เป็นค�าตอบ

ค�าตอบ	 25/5	 =	 2	 แม้จะดูเหมือนว่าใช้สมองซีกซ้าย	 แต่หากใช้สมอง	
ซีกซ้ายที่มีคุณภาพวิเคราะห์ดู	จะรู้ว่าไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายเลย

สมองซีกซ้ายส�าหรับ	 RBL	 ต้องละเอียดกว่าการท่อง	 “ตัวบนกับตัวล่าง	
ตัดกันได้”
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เหตุ-ผลละเอียด : เสน่ห์ RBL ...

กำรท�ำให้	 RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำมีคุณค่ำต่ำงจำกโครงงำน

วิทยำศำสตร์ทั่วไป	คือ	กำรใช้เหตุ-ผลที่ละเอียด	ที่ผมเรียกว่ำ	“RBL	แบบ

หลำยลูกศร”	ซึ่งเคยให้ต้นแบบไว้แล้ว	 โดยใช้ตัวอย่ำงกำรปลูกกล้วยกับ

ควำมชื้นดิน	(อยู่ในหนังสือ8)

เมื่อได้ชื่อโครงงำนแบบนิรนัยแล้ว	(อ่ำนฉบับก่อนหน้ำนี้)	ขั้น

ต่อไปคือกำรฝึกครูให้เห็นเหตุ-ผลที่ละเอียดขึ้น	 เป้ำหมำยคือเห็นได้ถึง	

“กลไก”	ที่เป็นกฎธรรมชำติ	ที่ควบคุมควำมสัมพันธ์ของเหตุกับผล

ยิ่งเรำเห็นถึงกฎธรรมชำติมำกเท่ำใด	 เรำก็จะบูรณำกำรสำระ

วชิำได้มำกเท่ำนัน้	เพรำะกฎธรรมชำต	ิคอื	หลักกำร/ทฤษฎ/ีองค์ควำมรู้	(ท่ี

มนุษย์ใช้ปัญญำเปิดเผยกฎธรรมชำติ)	ควำมรู้นี้ถูกเขียนใหม่ให้เป็นสำระ

กำรเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนนั่นเอง

ครำวนีล้องเอำโจทย์	“ผลของอณุหภูมเิผำต่อคุณภำพของถ่ำน”	

มำลองเขยีนควำมสมัพนัธ์เชงิเหต-ุผลทีล่ะเอยีดด	ูกำรสนทนำระหว่ำงผม

กับกลุ่มครูมีต่อไป	ดังนี้

“ครลูองเขยีนควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเหตกุบัผลให้ละเอยีดขึน้ได้

ไหม?”	ผมเริ่มชวนให้ครูคิดละเอียด	 “แบบเดียวกับตัวอย่ำงต้นกล้วยกับ

ควำมชื้นดินในหนังสือ”	ว่ำแล้วผมพลิกหนังสือให้ครูดู9

8	 หนังสือ	“โครงงำนฐำนวิจัย	;	กระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ของกำรศึกษำไทย”	สกว.	2555
9	 ส�ำหรบัผูอ้ำ่นทีไ่มผ่ำ่นกำรฝกึเขยีนผงัเหต-ุผล	ขอใหเ้ขำ้ใจวำ่ลกูศรเสน้ทบึหมำยควำมวำ่หำก

เหตุ	 (หำงลูกศร)	 เพิ่ม	ผล	(หัวลูกศร)	จะเพิ่มตำม	(ปลูกกล้วยมำก	ร่มเงำมำก)	ส่วนเส้นประ

หมำยถึงเปลี่ยนไปในทิศตรงกันข้ำม	(ถ้ำร่มเงำมำก	อุณหภูมิดินลดลง)สงว
นลิข
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ความชืนดิน

อุณหภมิูดินร่มเงา

การระเหยนําจากดิน

นํากลันตวักลางคืน

ความชืนดิน

ครูเขียนได้เพียงเหตุเริ่มต้น	 “อุณหภูมิ”	 กับผลปลำยทำง	

“คณุภำพถ่ำน”	แล้วหยดุเพยีงนัน้	มองหน้ำกนัเหมอืนไม่รูว่้ำจะท�ำอย่ำงไรต่อ

“ครูต้องจินตนำกำรว่ำ	อุณหภูมิท�ำให้เกิดอะไรบ้ำง?”

“ร้อน”	ครูตอบผมสั้นๆ	

“แล้วอะไรอกี”	ผมถำมแล้วรอคอยให้ครตูอบในทศิทำงทีจ่ะไป

ถึงคุณภำพถ่ำน	แต่ครูก็ยังเงียบเหมือนจับประเด็นไม่ได้ว่ำผมก�ำลังบอก

อะไร	ผมจึงเอ่ยเพิ่มเติม

“ครูครับ...	 แน่นอนว่ำมันท�ำให้เกิดหลำยอย่ำงมำก	แต่มันจะ

มีบำงอย่ำงเท่ำนั้นที่เชื่อมต่อถึงคุณภำพถ่ำน”	แล้วผมก็ยกตัวอย่ำงให้ครู	

เข้ำใจ	 “เมื่อเรำปลูกกล้วย	 ผลคือเกิดปลี	 มีนกมำท�ำรัง	 มีหน่อกล้วย		

แต่ผลพวกนี้ไม่ได้โยงไปถึงควำมชื้นเลย	 จนกระทั่งมีคนนึกได้ว่ำมีร่มเงำ	

ทีส่ำมำรถโยงต่อไปยงักำรแผดเผำของแดดหรอือณุหภมูดินิ	กำรระเหยน�ำ้		

ไปส้ินสุดที่ควำมช้ืน”	 ผมชี้ให้ดูเส้นล่ำง	 แล้วลำกนิ้วมือมำที่เส้นบน		

“ต่อมำมีคนคิดแตกกระจำยออกจำกอุณหภูมิดินว่ำเกิดผลอื่นอีกเช่น		

มีฝงูไก่มำหลบแดด	ซึง่ไม่เกีย่วอะไรกบัควำมชืน้จนกระท่ังมคีนให้เหต-ุผล

ถึงน�้ำค้ำงยอดหญ้ำ”
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ผมฝำกไว้เป็นงำนกลุ่มของครู	 เพรำะต้องย้ำยไปช่วยกลุ่มอื่น	

ผมไม่ทรำบว่ำผลออกมำเป็นอย่ำงไร	 เพรำะไม่นำนหลังจำกนั้นผมต้อง	

เดินทำงต่อ	แต่ก็ตั้งใจไว้ว่ำจะกลับมำเขียนให้พี่เลี้ยงเรียนรู้	

หลักการเขียนเหตุ-ผลได ้ละเอียด คือ ใช ้สมองซีกขวา

จนิตนาการให้ได้ผลหลากหลาย แล้วใช้สมองซกีซ้ายคดักรองจนิตนาการ

นัน้ (สมองซกีซ้ายเป็นซกีของเหตผุล ตรรกะ) คัดเลือกเอาแต่จนิตนาการ

ที่ “น่าจะ” เกี่ยวกับผลปลายทาง 

หน้าทีพ่ีเ่ลีย้ง คอื กระตุน้ให้ครใูช้สมองซีกขวา กระตุน้ไปเร่ือยๆ 

จนกระทัง่ได้ค�าตอบทีเ่พยีงพอแก่การท�างานของสมองซกีซ้าย นัน่แปลว่า 

พี่เลี้ยงต้องใช้สมองทั้ง 2 ซีกให้เห็นผังเหตุ-ผลลางๆ ก่อนจึงจะติดตาม 

ความคิดที่ครูปลดปล่อยจินตนาการออกมาได้ไวพอ จนจับได้ว่าครูมี

ข้อมูลให้สมองซีกซ้ายท�างานได้แล้ว ถึงตอนนี้จึงชวนครูให้มีสติอยู่ที่ 

ผลปลายทางแล้ว (ใช้สมองซีกซ้าย) คัดกรองเอาเฉพาะท่ีจะโยงถึง 

ผลปลายทาง

แปลว่ำพีเ่ลีย้งต้องฝึกตนเองให้เขยีนผังเหตแุละผลได้คล่องก่อน	

ควำมรู้เดิมจะช่วยได้มำก	 (ครูจึงต้องมีพี่เล้ียงมหำวิทยำลัย)	 เช่น	รู้ว่ำกำร

เผำถ่ำนเป็นกระบวนกำร	 carbonization	ที่ก�ำจัดสำรระเหยได้	 (volatile	

matters)	ออกด้วยควำมร้อน	แล้วเปล่ียนคำร์บอนในไม้ให้เป็นถ่ำนด�ำๆ	

(thermo-chemical	process)	

ถ่ำนคณุภำพดเีพรำะมคีำร์บอนอยูม่ำก	(มสีำรท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง

อยูน้่อย	เวลำตดิไฟจงึมคีวนัน้อย)	สำรทีไ่ม่เป็นเช้ือเพลิงถูกก�ำจดั	(ระเหย)

ออกด้วยอุณหภูมิสูง	ควำมสัมพันธ์เป็นดังรูป
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ปริมาณการสูญเสีย
สารระเหยได้

อุณหภมิูเผา

ความเขม้ขน้ของ C

คุณภาพถ่าน

หำกพี่เลี้ยงไม่หยุดเพียงนี้	 แต่ชวนคิดเรื่อง	 “กำรเกิดผลจ�ำนวน

มำกจำกหนึ่งเหตุ”	ในที่สุดครูจะได้ผังที่เชื่อมโยงกับอำชีพเผำถ่ำน	ดังรูป

ปริมาณการสูญเสีย
Volatile matters

นําหนกัถ่าน

เงินขายถ่าน

อุณหภมิูเผา

ความเขม้ขน้ของ C

คุณภาพถ่าน

ราคาถ่าน

เส้นทำงใหม่ที่เพิ่มขึ้นบอกว่ำหำกเรำไล่	 volatile	matters	ออก

มำก	 เรำก็จะได้ถ่ำนน�้ำหนักน้อยลง	 (เส้นประ)	แปลว่ำหำกขำยถ่ำนโดย

กำรช่ังน�ำ้หนกั	กำรเผำทีอ่ณุหภมูสิงูจะได้เงนิน้อย	แต่หำกขำยตำมคุณภำพ

จะได้เงินมำก	เมื่อนักเรียนเอำรำคำถ่ำนและวิธีกำรขำย	(ขำยตำมน�้ำหนัก	สงว
นลิข
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เส้นบนหรือตำมคุณภำพเส้นล่ำง)	 มำร่วมคิด	 ในที่สุดนักเรียนจะได้	

ค�ำตอบว่ำ	 “เผำอุณหภูมิเท่ำใดจึงได้เงินจำกกำรท�ำอำชีพนี้มำกที่สุด”	

เป็นการชวนให้คิดไปสู่บริบทอาชีพเผาถ่าน นี่คือการประยุกต์ความรู ้

มาหาความรู้ใหม่ เพื่อเอาความรู้ใหม่นั้นไปตัดสินใจ ไม่ใช่ติดอยู่แค ่

คณุภาพถ่าน การชวนครใูห้คดิเลยออกไปไกลๆ กเ็ป็นภารกจิพีเ่ลีย้งเช่นกนั

การเรียนหนังสือก็เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ เพื่อการ

ตัดสินใจในชีวิตที่มีบริบทมิใช่หรือ?

ในท�ำนองเดียวกันกับค�ำถำมของนักเรียนท่ีอยำกทรำบเร่ือง

เวลำที่ใช้เผำถ่ำน	เรำย่อมเขียนผังได้

ปริมาณการสูญเสีย
Volatile matters

นําหนกัถ่าน

เงินขายถ่าน

เวลาเผา ความเขม้ขน้ของ C

คุณภาพถ่าน

ราคาถ่าน

ผังนี้อธิบำยได้ถึงผลผลิตต่อเวลำ	 (productivity)	 ในที่สุดครู

สำมำรถจัดกำรให้นักเรียน	 2	 กลุ่มเอำควำมรู้	 2	 ชุดนี้ประกอบกันเป็น	

ผังใหม่	ที่รวมเวลำกับอุณหภูมิไว้ด้วยกัน
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ปริมาณการสูญเสีย
Volatile matters

นําหนกัถ่าน

เงินขายถ่าน

อุณหภมิูเผา

เวลาเผา ความเขม้ขน้ของ C

คุณภาพถ่าน

ราคาถ่าน

ค�ำตอบจึงเป็นกำรเผำถ่ำนที่เวลำและอุณหภูมิมีควำมสัมพันธ์

กันเอง	ควำมเข้ำใจก็จะลึกซึ้งขึ้นว่ำเรำควบคุมผลผลิต	 (น�้ำหนัก)	 และ	

คุณภำพถ่ำนได้โดยกำรควบคุมทั้งอุณหภูมิและเวลำ	 เมื่อนักเรียนน�ำ	

ผลวิจัยเสนอในเวทีปลำยปี	หำกพี่เล้ียงชวนถำมว่ำ	 “หำกนักเรียนจะเอำ

ควำมรู้นี้ไปแนะน�ำชำวบ้ำน	นักเรียนจะแนะน�ำอะไร?”	ก็จะเป็นกำรชวน	

ให้คิดเข้ำสู่บริบทจริง	 เป็นกำรประยุกต์ควำมรู้เพื่อตัดสินใจอย่ำงหนึ่ง		

ที่ส�ำคัญคือคนอื่นในเวทีก็ได้เรียนรู้ด้วย

ครูมีโจทย์หลำกหลำย	 ดังนั้นพี่เล้ียงต้องมีควำมรู้ที่กว้ำงมำก		

จึงจะตอบสนองโจทย์ที่หลำกหลำยได้	 ควำมรู้ที่หลำกหลำยนี้มีท้ังท่ีเป็น

สำระวิชำ	และพหุปัญญำ	 (Multiple	 Intelligences	ที่ผมจะหำเวลำเขียน

ให้อ่ำนกนั)	ควำมรูข้องพีเ่ลีย้งเกดิจำกกำรม	ีPLC	เรำจ�ำเป็นต้องท�ำงำนไป

เรียนรู้ไป	เขำเรียกว่ำ	(เรียน)	รู้จำกปฏิบัติ	หรือ	Learning	by	Doing

ที่ผมเขียนให้อ่ำนนี้ก็เป็น	PLC	อย่ำงหนึ่ง

13	มิถุนำยน	2556
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ความไม่รู้เป็นธรรมดาของคนที่ไม่เรียนรู้
การไม่รู ้จักประยุกต์ความรู ้เป็นเรื่องไม่	 (ควร)	 ธรรมดาของการศึกษา		

แต่ท�าไมการไม่รู ้จักประยุกต์ความรู ้ของผู ้ท�าหน้าที่สอนจึงปรากฏเป็นเรื่องธรรมดา		
โดยเฉพาะเมือ่ต้องประยกุต์เข้ากบับรบิททีไ่ม่ได้เขยีนไว้ในหนงัสอื...	ประสบการณ์ชวีติไม่ได้
บันทึกอะไรให้ตนเองเรียนรู้การเชื่อมโยงกับวิชาการเลยหรือไร?

คนที่ชนะในเกมต่างๆ	เพราะรู้จักกติกาและวิธีการใช้ประโยชน์จากกติกา
เช่นกนั...	การเรียนรู้เกิดจากการออกแบบกระบวนการ	และผูอ้อกแบบเป็นผูเ้ล่น

แบบ	“ก�ากบั”	กระบวนการเสยีเอง	เป็นการเรยีนรูอ้ย่างสนกุทัง้ผูเ้รยีนและผูก้�ากบัการเรยีน
มันเป็น	“กติกาของกระบวนการ”	ที่เราต้องท�าความรู้จัก...	หากต้องการเป็นผู้

สร้างการเรียนรู้ให้เหมาะกับการเป็นครูยุคศตวรรษที่	21
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ออกแบบวิจัย : ความสนุกจากจินตนาการ...

คงจ�ำได้ว่ำมี	 3	 เรื่องที่พี่เลี้ยงต้องฝึกครูเพำะพันธ์ุปัญญำ	ผมได้

เขียน	2	เรื่องแรกไปแล้ว	ครั้งนี้จึงเป็นตอนที่	3	เป็นเรื่องเครื่องมือวิจัย

กำรประชุมที่สมุทรสำครนั้น	 คุณครูอีกกลุ่มหนึ่งสนใจเรื่อง

มะพร้ำว	 (โรงเรียนบ้ำนแพ้ววิทยำ)	 บอกว่ำแตกโจทย์ออกมำแล้วมี	

โครงงำนเรื่องถ่ำนจำกกะลำมะพร้ำว

“ท�ำไมจึงคิดว่ำน่ำท�ำละครับ”	 ผมถำมหลังจำกนั่งฟังกำร	

น�ำเสนอในกลุ่ม

“เขำว่ำมันเป็นถ่ำนคุณภำพดี”

“ครูจะวัดคุณภำพถ่ำนได้อย่ำงไร?”	 เมื่อเห็นสีหน้ำสงสัย	

หำค�ำตอบไม่ได้	ผมจงึกล่ำวต่อ	“เอำอย่ำงนีก่้อน	เรำมำหำข้อตกลงกนัก่อน

ว่ำคุณภำพถ่ำนคืออะไร?”

“ร้อนแรง...	 ไม่มีควัน...	 อยู่ได้ทน...	 เถ้ำน้อย...	 ไม่แตกสะเก็ด

ไฟ...”	ครูในกลุ่มร่วมกันตอบ	จะเห็นว่ำเป็นค�ำตอบที่เกี่ยวกับกำรใช้งำน

“ถ่ำนคือเชื้อเพลิงใช่ไหม	 คุณภำพเช้ือเพลิงคืออะไร?”	 ผม	

ตั้งค�ำถำมเมื่อเห็นว่ำครูเริ่มให้ควำมหมำยคุณภำพถ่ำนหลำกหลำยมำก	

คุณครูยังตอบสะเปะสะปะ	แต่ผมยังอดทนรอคอย

“มีพลังงำนควำมร้อนมำก”	ในที่สุดครูท่ำนหนึ่งตอบเข้ำเป้ำ

“ถกูต้อง	พลงังำนควำมร้อนคอืคณุสมบัตโิดยตรงของควำมเป็น

เชือ้เพลงิ”	ผมยิม้ให้ครทูีต่อบ	“แต่มันคอือะไรละครบั	ใครรูบ้้ำง	หน่วยเป็น

อะไร	วัดอย่ำงไร”	ผมถำมต่อเพื่อหำหนทำงพำครูไปให้ถึงวิธีกำร	สงว
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“มันคือค่ำควำมร้อน	heating	value”	 เสียงเบำๆ	แทรกมำจำก

ปำกครูท่ำนหนึ่งหลังจำกเงียบไปนำน	 ซึ่งผมเดำว่ำผู้พูดน่ำจะเป็นครู

วิทยำศำสตร์

“วัดได้ไง?”	ผมรุกกลับทันทีเมื่อเห็นว่ำมำถูกทำงแล้ว	

“ใช้	 bomb	 calorimeter”	 bomb	 calorimeter	 เป็นเครื่องมือ

วทิยำศำสตร์รำคำแพง	มใีช้เฉพำะในห้องปฏบิตักิำรเชือ้เพลงิ	ผมคดิว่ำครู

ผู้ตอบอำจเคยใช้สมัยเรียนมหำวิทยำลัยหรือท�ำปริญญำโท	

“ที่โรงเรียนมีไหม?”	ผมถำมกลับไปยังผู้ตอบ	

ไม่น่ำแปลกใจที่ครูจะมองหำ	“มิเตอร์”	ต่ำงๆ	ในกำรวัดผลวิจัย	

กำรประชุมครั้งหนึ่งครูเคยบอกผมว่ำหำควำมชื้นดินได้โดยใช้มิเตอร์วัด

ควำมชื้นดิน	รู้จักมันเพรำะเคยเห็นครูเกษตรใช้

เมื่อช่วยครูตั้งชื่อโครงงำน	หรือช่วยให้คิดเหตุ-ผลที่ละเอียดได้

แล้วตำมที่เขียนใน	2	ตอนที่แล้ว	พี่เลี้ยงต้องช่วยต่อในเรื่องเครื่องมือวิจัย	

เพรำะไม่ว่ำวิธีกำรดีเยี่ยมอย่ำงไร	แต่หำกไม่มีเครื่องมือ	แผนงำนที่ดีเยี่ยม

นั้นก็ท�ำไม่ได้

แต่พีเ่ลีย้งต้องให้ครใูช้ “มเิตอร์” น้อยทีส่ดุ เพราะนอกจากจะหา

มเิตอร์ไม่ได้แล้ว เจ้าตวัมเิตอร์เองจะกลายเป็นผูข้ดัขวางการเรยีนรู	้เพือ่ให้

เหน็ควำมส�ำคญัของเครือ่งมอืวดั	ผมจะยกกำรสนทนำกบัครูอกีกลุม่หนึง่

ในเรือ่งกำรวดัควำมชืน้ดนิมำเล่ำต่อ	หลงัจำกทีผ่มปฏิเสธกำรใช้มเิตอร์วดั

ควำมชื้นดิน	ผมชวนครูประมำณ	50	คนคุยเรื่องกำรหำข้อมูลโดยไม่ใช้

มิเตอร์ตำมบทสนทนำที่ผมตัดประโยคสั้นๆ	ต่อไปนี้

ถาม ถ้ำไม่ใช้มิเตอร์	เรำหำควำมชื้นดินได้อย่ำงไร?

ตอบ	 ดูสีถ้ำคล�้ำก็ชื้น	จับๆ	บีบๆ	ก็พอรู้	ดูไส้เดือนก็ได้สงว
นลิข
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ถาม	 ควำมชื้นคืออะไร?

ตอบ	 คือปริมำณไอน�้ำในอำกำศ

ถาม	 ควำมชื้นในสิ่งของที่ไม่ใช่อำกำศคืออะไร?

ตอบ	 ปริมำณน�้ำในสิ่งของ

ถาม	 ควำมชื้นมีหน่วยอะไร?

ตอบ	 เปอร์เซ็นต์

ถาม	 เป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรบนฐำนอะไร?

ตอบ	 (งงและเงียบ)

ถาม เปอร์เซ็นต์แปลว่ำมี	 2	 ค่ำหำรกันแล้วคูณ	 100	 ค่ำ

เปอร์เซ็นต์ควำมชื้นดินเอำอะไรหำรอะไร?

ตอบ	 ปริมำณน�้ำตั้ง	หำรด้วยปริมำณดิน

ถาม	 ปริมำณมีหน่วยอะไร?

ตอบ	 (งง	ลังเล)...	น�้ำหนัก..?	ปริมำตร..?...	มั้งครับ

ถาม	 หำน�้ำหนักน�้ำที่อยู่ในดินได้อย่ำงไร?

ตอบ	 คั้นน�้ำเอำแบบคั้นกะทิแล้วชั่ง

ถาม	 กำกมะพร้ำวคั้นยังไงๆ	ก็ยังชื้น	ผ้ำซักใหม่จะหนัก	ตำก

แดดแห้งจะเบำ	วิธีนี้หำน�้ำหนักน�้ำในดินได้แล้วหรือยัง?

ตอบ	 เอำดินไปตำกแดดให้แห้ง	ชั่งหำน�้ำหนักที่หำยไป	ก็จะ

ได้น�้ำหนักน�้ำ
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ถาม	 เรำหำควำมชื้นจำกน�้ำหนักน�้ำหำรด้วยน�้ำหนักดิน	 แต่

เรำชั่งดิน	2	ครั้ง	ตอนมันชื้นกับตอนมันแห้ง	ควำมชื้นที่หำโดยหำรด้วย

น�้ำหนักดินชื้นกับดินแห้ง	อย่ำงไหนจะมีค่ำมำกกว่ำกัน?

ตอบ	 ค่ำที่หำรด้วยดินชื้น

ถาม ท�ำไม?

ตอบ	 เพรำะมันเป็นดินชื้น	ค่ำควำมชื้นจึงต้องได้มำกกว่ำ

ถ้ำวิเครำะห์จำกบทสนทนำ	 เรำจะทรำบว่ำคุณครูไม่สำมำรถ

ประยกุต์ควำมรูไ้ด้	หลำยค�ำตอบเป็นกำรตอบจำกควำมจ�ำ	เช่น	“ควำมช้ืน

คือปริมำณน�้ำในอำกำศ”	 เพรำะครูสอนแต่ควำมชื้นอำกำศ	 ที่เคยให้

นักเรียนท่องเช่นนั้น	หรือใช้ควำม	“รู้สึกว่ำ”	แทนหลักกำรวิทยำศำสตร์	

เช่นในค�ำตอบสดุท้ำย	ครขูำดทกัษะกำรวดัทำงวทิยำศำสตร์	(ค�ำตอบแรก)	

ครูขำดทักษะวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์	(เอำดินไปคั้นน�้ำ)

หน่วยวัดพื้นฐำน	คือ	อุณหภูมิ	(oC)	น�้ำหนัก	(kg)	ระยะทำง	(m)	

และเวลำ	(s)10	ค่ำทัง้	4	นีจ้ะมำอยู่รวมกนั	เพือ่เป็นหน่วยใหม่	เช่น	ระยะทำง

มำอยูร่วมกบัเวลำเป็นควำมเรว็	(m/s)	น�ำ้หนกัรวมกบัระยะทำงก�ำลังสำม

เป็นควำมหนำแน่น	 (kg/m3)	 เป็นต้น	การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดคือ

การวดัทีห่น่วยพ้ืนฐาน นกัเรยีนจะวดัอตัราการไหลของน�า้กต้็องใช้นาฬิกา

กบัตาชัง่ได้อตัราการไหลเป็น กก./วนิาท ี(ซึง่เปล่ียนเป็นหน่วยลติร/วนิาที

ได้ โดยใช้ความหนาแน่นมาค�านวณ) ไม่ควรใช้มเิตอร์น�า้ประปาวดัเพราะ

นักเรียนจะได้เพียงตัวเลข ไม่เข้าใจที่มาของหน่วยแต่อย่างใด	

กำรวัดหน่วยพื้นฐำน	 4	 ค่ำข้ำงต้นไม่ต้องกำรเครื่องมือที่	

ซับซ้อนรำคำแพงแต่อย่ำงใด	 ดังนั้น	 RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำจึงต้อง	

10	 ในควำมเป็นจริงจะมีอีก	 3	 ค่ำ	 คือควำมเข้มแสง	กระแสไฟฟ้ำ	 และจ�ำนวนโมล	แต่งำน	

เพำะพันธุ์ปัญญำจะใช้เพียง	4	ค่ำก็เพียงพอแล้วสงว
นลิข
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หลีกเลี่ยงกำรใช้มิเตอร์ให้มำกที่สุด	 ใช้ได้เท่ำท่ีจ�ำเป็นและกับค่ำท่ีมอง	

ไม่เห็นจับต้องไม่ได้เท่ำนั้น	เช่น	วัดกระแสไฟฟ้ำ	เป็นต้น

เมือ่ครไูด้วธิวีจิยัแล้ว	พีเ่ลีย้งต้องชวนครคิูดต่อว่ำจะวดัค่ำต่ำงๆ	

ได้อย่ำงไร	

วิธีกำรฝึกครูคือ

1.	 พำครูออกจำก	mode	ท่องจ�ำเนื้อควำมรู้

2.	 ดึงครูเข้ำสู่พื้นฐำน	 เช่น	 เริ่มจำกควำมหมำย	 (นิยำม)	และ

วเิครำะห์หน่วย	แบบเดยีวกบัทีผ่มถำมควำมหมำยและหน่วยของคุณภำพ

ถ่ำนและควำมชื้นดิน

3.	 จำกนิยำมเรำจะรู ้ว่ำ	 “วัดอะไร?”	 จำกหน่วยเรำจะรู้ว่ำ		

“ใช้อะไรวัด?”	จึงจะเข้ำเป้ำกำรรู้จักเครื่องมือวิจัย

4.	 ถำมต่อจำก	3	ว่ำ	“วัดอย่ำงไร?”	เพื่อเข้ำสู่เป้ำกำรออกแบบ

กำรท�ำงำนที่มี	innovation

พ่ีเล้ียงต้องเห็นกำรขำดแคลนเคร่ืองมือเป็นโอกำสในกำร	

innovate	 กระบวนกำรวิจัย	 ตัวอย่ำงคุณภำพถ่ำนไม้	 ถ้ำไม่มี	 bomb	

calorimeter	แล้วเรำจะท�ำอย่ำงไร

“อะไรคือตัวแทนพลังงำนในถ่ำน”	 ผมถำมครูหลังจำกรู้ว่ำใช้	

bomb	calorimeter	ไม่ได้

“ปรมิำณคำร์บอนครบั”	น่ำจะเป็นครเูคมท่ีีตอบค�ำถำมนี	้เพรำะ

เป็นควำมรู้พื้นฐำนว่ำคำร์บอนติดไฟได้ถ้ำมีออกซิเจน	 (เรียกภำษำเคมีว่ำ	

oxidation	ภำษำเชื้อเพลิงเรียก	combustion	ที่ไทยแปลเป็น	“สันดำป”)

“ถ้ำเช่นนัน้	เรำกบ็รูณำกำรกบัวชิำเคม	ีให้นกัเรยีนหำเปอร์เซ็นต์

คำร์บอนจำกถ่ำนได้สิคะ”	ครูวิทยำศำสตร์อีกท่ำนเสริมสงว
นลิข
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“ครลูองให้นกัเรยีนไปหำข้อมลูดนูะ	มนัมสีตูรค�ำนวณค่ำควำม

ร้อนจำกองค์ประกอบธำตุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่”	ผมให้ค�ำแนะน�ำ	 “ในสูตร

มันมีไฮโดรเจนและซัลเฟอร์อยู่ด้วยนะ”

“เรำใช้วิธีต้มน�้ำแข่งกันได้ไหม?”	ครูอีกท่ำนถำม	นี่แหละที่ผม

เรียกว่ำกำร	innovate	กระบวนกำรท�ำงำนวิจัย	ควำมคิดใหม่ที่ไม่ยอมแพ้

ต่อข้อจ�ำกัดเช่นนี้ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้อีกมำก	

“แข่งกนัหรอื	ถ้ำแข่งกนัเรำได้ค�ำตอบเป็นค่ำสัมพัทธ์	(relative)	

นะ”	ผมรู้ดีว่ำมีค�ำใหม่ที่ครูไม่เข้ำใจ

“เป็นยังไงคะ	ค่ำสัมพัทธ์”

“มันไม่ใช่ค่ำจริงอย่ำงที่เรำใช้สูตรเคมีหรือ	 bomb	 calorimeter	

มันบอกเพียงว ่ำ	 ถ ่ำนกะลำมีควำมร ้อนมำกกว่ำถ ่ำนไม ้โกงกำง		

ถ่ำนไม้โกงกำงมีควำมร้อนมำกกว่ำถ่ำนไม้สะเดำ	แต่ไม่รู้ว่ำค่ำควำมร้อน

เป็นเท่ำไหร่”	 ผมอธิบำยแล้วเสริมด้วยเรื่องที่เข้ำใจง่ำย	 “มันก็เหมือน	

วิ่งแข่งกัน	ดูที่ใครเข้ำเส้นชัยก่อน	แต่ไม่มีนำฬิกำจับเวลำ	ก็เลยไม่รู้ว่ำ	

คนที่ชนะมีสถิติเท่ำไหร่”

“งำนวิจัยใช้อย่ำงนี้ไม่ได้หรือ”

“กไ็ด้นะ	ต้มน�ำ้แข่งกนักไ็ด้	ถ้ำต้องกำรรูค้�ำตอบเชงิเปรยีบเทยีบ

ว่ำถ่ำนชนิดไหนดีที่สุด	 ไหนครูลองออกแบบวิจัยแบบต้มน�้ำแข่งกัน	 ให้

เพื่อนฟังหน่อย”	ผมยุส่ง

กำรต้มน�ำ้แข่งกนัต้องควบคมุสิง่แวดล้อมให้เหมอืนกนั	เช่น	เตำ

แบบและขนำดเดียวกัน	ถ่ำนปริมำณเท่ำกัน	ก้อนขนำดเดียวกัน	ก�ำหนด

จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ำยของกำรต้มเหมือนกัน	ต้มวันเวลำเดียวกัน	หม้อ

เหมือนกัน	น�้ำเท่ำกัน	ต้มในห้องที่ไม่มีกระแสลมเหมือนกัน	ฯลฯ	สงว
นลิข
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มันก็เหมือนวิ่งแข่งนั่นแหละ	ที่ระยะทำงต้องเท่ำกัน	 ออก

สตำร์ทพร้อมกัน	วิ่งไปในทำงเดียวกัน	และต้องไม่โด๊ปยำ	

แต่ทีส่�าคญักว่านัน้ คอื ต้องรูว่้าการแข่งจบัเวลาว่าถ่านชนดิไหน

ต้มน�า้เดอืดเรว็กว่านัน้ ไม่เหมือนกบัการวัดว่าถ่านชนดิไหนท�าให้น�า้เหลอื

ติดหม้อน้อยกว่ากัน 

บางกรณีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบเช่นนี้สร้างกระบวนการคิด

ที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆ โดยตรงเสียอีก 

เพราะต้อง innovate กระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดเชิงระบบที่มีเหตุผล 

และมีการตดัสนิใจเพือ่ compromise ระหว่างความง่าย ความแม่นย�า เวลา 

ทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งเป็นความคิดเพื่อปฏิบัติ

ผมขอทิ้งควำมรู ้ ไว ้ เพียงเท ่ำนี้ 	 อยำกให้ พ่ี เลี้ยงเอำเ ร่ือง		

“กำรควบคุมสิ่งแวดล้อม/เงื่อนไข”	 ของกำรต้มน�้ำแข่งกันนี้ไปท�ำ

กระบวนกำรกับครู	 โดยถำมว่ำ	 “ท�ำไมเงื่อนไขต้องเป็นเช ่นนี้?”		

“ถ้ำไม่เป็นเช่นนี้จะส่งผลอย่ำงไรต่อค�ำตอบ?”	 เพียงแค่นี้ครูก็จะเรียนรู้	

กำรออกแบบวิจัยที่ใช้กระบวนกำรคิดเชิงวิทยำศำสตร์	

แต่ต้องจดักำรให้ครตูอบพร้อมเหตผุลทีเ่ป็นกฎแห่งธรรมชำต.ิ..	

ไม่ใช่	“รู้สึกว่ำ...”

14	มิถุนำยน	2556
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หยาบตรงข้ามละเอียด	 ถ้าไม่รู้จักหยาบก็จะไม่รู้จักละเอียด	 และถ้าไม่รู้จัก	
ละเอียดก็จะไม่รู ้จักหยาบ	 ทั้งละเอียดและหยาบจึงพึ่งพากัน	 เพราะสิ่งหนึ่งท�าให้มี	
อีกสิ่งหนึ่ง

การเรียนรู้ที่ไม่ครบถ้วนเกิดเพราะมองไม่เห็นการอยู่ร่วมกันของหยาบและ
ละเอียด

หยาบไม่ได้เป็นฝ่ายบอกละเอียด	 และละเอียดก็ไม่ได้เป็นฝ่ายบอกว่า	
อีกฝ่ายคือหยาบ

คนที่ต้องการละเอียดกว่าที่มีอยู่เป็นฝ่ายบอกว่ามันหยาบ	 และคนที่ต้องการ
หยาบกว่าที่มีอยู่เป็นผู้บอกว่ามันละเอียด

คนบอกได้เพราะสามัญส�านึกจากประสบการณ์	 ว่าหากหยาบหรือละเอียด	
เกินไป	จะเกิดอะไรที่ไม่พึงปรารถนาจนการงานเสียหาย

การเรียนรู้จาก	RBL	ต้องใช้สามัญส�านึกที่เกิดจากการเข้าใจบริบท
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ความแม่นย�าของข้อมูล...

เม่ือกล่ำวถงึเครือ่งมอืวดัในตอนทีแ่ล้ว	ผมอดเขยีนต่อเป็นตอน

ที	่4	ไม่ได้	เพรำะนกัเรยีนควรรูจ้กัธรรมชำติอีกอย่ำงหนึง่ของข้อมลู	นัน่คอื

ควำมแม่นย�ำ	ซึ่งขึ้นกับเครื่องมือที่เลือกใช้

ปกติเรำมีสถิติมำช่วยให้ข้อมูลจ�ำนวนมำกแม่นย�ำขึ้น	 เช่น		

พวกท�ำ	 poll	 แต่โครงงำน	RBL	ที่เป็นงำนวิทยำศำสตร์	 (นิรนัย)	 นั้น		

ควำมแม่นย�ำของผลขึ้นกับควำมแม่นย�ำของกำรใช้เครื่องมือวัด

... .
.
.

.. .
. ......

ก ข

........

คก ข ค

ผมเคยเอำรูปข้ำงบนนี้ให้ครูดูแล้วตั้งค�ำถำม

“ถ้ำจุดกึ่งกลำงวงกลมคือค่ำที่ต้องกำรวัด	 เรำมีเครื่องมือวัด	 3	

เครื่อง	วัดได้ค่ำต่ำงๆ	ตำมที่ปรำกฏเป็นจุดในรูป	(ก)	(ข)	และ	(ค)	ครูจะ	

เลือกใช้เครื่องมือวัดไหน”	ผลปรำกฏครูทุกท่ำนเลือกรูป	 (ค)	 เพรำะว่ำ	

ไม่ว่ำวัดกี่ครั้งๆ	ก็ได้ค่ำใกล้เคียงกับค่ำที่ต้องกำร	

“ถ้ำให้เลอืกระหว่ำงเครือ่ง	(ก)	กบั	(ข)	ครจูะเลือกใช้เครือ่งไหน”	

ผมถำมต่อ	ครำวนี้ได้ค�ำตอบต่ำงกัน	คนที่เลือก	(ก)	อธิบำยว่ำ

“วัดหลำยๆ	 ครั้ง	 แล้วเอำมำเฉลี่ย	 ก็ได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง”		

ส่วนคนที่เลือก	(ข)	ให้เหตุผลว่ำ	สงว
นลิข
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“เครือ่งนีด้กีว่ำ	เพรำะวดัเพยีงครัง้เดยีว	แล้วเอำมำบวก/ลบออก

จำกค่ำที่เคลื่อนออกไปจำกค่ำที่ถูกต้อง”

“แต่เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำมันเคลื่อนออกไปเท่ำไหร่?”	ครูท่ำนแรก

โต้แย้ง

“มันก็ดีกว่ำไม่ต้องเสียเวลำวัดกันตั้งหลำยครั้ง”	 เป็นเหตุผล	

โต้กลับ

ทั้ง	3	รูปนี้เป็นเรื่อง	classic	ของกำรเลือกใช้เครื่องมือ	กำรที่ค่ำ

กำรวดัไม่ต่ำงจำกเดมิมำกเรำเรยีกว่ำเครือ่งเทีย่งตรง	(precise)	ส่วนเครือ่ง	

ที่วัดได้ผลกระจำย	 แต่ค่ำเฉล่ียของผลกำรวัดหลำยครั้งได้ค่ำถูกต้อง		

เรำเรียกว่ำมีควำมแม่นย�ำ	 (accuracy)	 ดังนั้น	 เครื่อง	 (ก)	 จึงแม่นย�ำแต่	

ไม่เท่ียงตรง	ส่วนเครือ่ง	(ข)	เทีย่งตรงแต่ไม่แม่นย�ำ	เครือ่ง	(ค)	นัน้ท้ังแม่นย�ำ

และเท่ียงตรง	นักวิจัยต้องกำรเครื่องมือแบบเครื่อง	 (ค)	 เพรำะประหยัด

เวลำ	 ไม่ต้องวัดหลำยครั้งแบบเครื่อง	 (ก)	และไม่ต้องหำค่ำควำมเคลื่อน

มำบวก/ลบกับค่ำที่อ่ำนได้อย่ำงที่เครื่อง	(ข)	ต้องกำร

ถ้ำเปรยีบกบัตำชัง่ในตลำด	เครือ่ง	(ก)	เป็นตำช่ังท่ีสปริงยงัดอียู่	

เพียงแต่แกนเข็มวัดไม่ดี	ประเดี๋ยวฝืดไป	(ชี้ไม่ถึง)	ประเดี๋ยวลื่นไป	(ชี้เลย)	

ของ	1	กก.	ช่ัง	10	ครัง้ได้ทัง้ขำดทัง้เกนิ	แต่เอำค่ำ	10	ครัง้มำเฉลีย่กย็งัพอได้	

ของตรงตำมน�้ำหนัก	 แต่เครื่อง	 (ข)	นั้น	 เข็มเป็นปกติแต่สปริงไม่อ่อน	

เกินไป	ก็แก่เกินไป	 จึงอ่ำนได้น�้ำหนักตรงค่ำเดิมทุกครั้ง	 เพียงแต่ไม่ได	้	

1	กก.	เครื่อง	(ค)	นั้นเป็นปกติทั้งเข็มและสปริง

คนทัว่ไปคดิไม่ถึงว่ำเครือ่งมอืจะเป็นอย่ำงนี	้มเิตอร์วดัควำมช้ืน

ได้	 70%	ก็เช่ือมัน	ทั้งๆ	ที่ดินร่วนบีบไม่เป็นก้อน	 เป็นกำรเชื่อโดยขำด

สำมัญส�ำนึกที่มีวิจำรณญำณ	ดังนั้น	 เรื่อง sense หรือสามัญส�านึก (ที่มี

วิจารณญาณ) จงึส�าคญัในการวดั นกัวจิยัต้องมปีระสบการณ์กบัความจริงสงว
นลิข
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และสิ่งที่สังเกตได	้หมำยควำมว่ำมีประสบกำรณ์กับดินชื้น	20%	ว่ำร่วน

ป้ันก้อนไม่ได้	ดังนัน้	หำกมิเตอร์อ่ำนควำมชืน้ได้	70%	กต้็องมสีำมญัส�ำนกึ

ว่ำผิด	สมัยนี้มีเครื่องคิดเลข	คนเรำจึงขำดสำมัญส�ำนึกท่ีเกี่ยวกับขนำด

ของตัวเลข	เพรำะกดเครื่องคิดเลขได้เท่ำใดก็เท่ำนั้น	ไม่ฉุกใจว่ำผิดขนำด	

“โอ้โห...	 ครูอบกุ ้งแห้งใช้ควำมเร็วลม	 23	 เมตร/วินำที		

เชียวหรือครับ”	ผมอุทำน	“ครูวัดยังไง”	ผมถำมเพรำะฉุกใจว่ำน่ำจะผิด

“นักเรียนวัดตำมคู่มือ	 เปิด	 blower	แล้ววัดควำมดัน	แล้วนี่ไง

ครับมีสูตรค�ำนวณเปลี่ยนเป็นควำมเร็วลม”	ครูยืนยันด้วยหนังสือคู่มือ

“ครูลองเปลี่ยนเป็นหน่วย	 กม./ชม.	 ได้ไหม?”	 ผมรู้แล้วว่ำ

นกัเรยีนน่ำจะกดเครือ่งคดิเลขผดิ	หรอืไม่กอ่็ำนควำมดนัผดิ	อำจะผดิหน่วย	

ผิดจุดทศนิยม	มีผิดได้สำรพัด	ครูนั่งค�ำนวณสักพัก

“ได้ประมำณ	83	กม./ชม.	ครับ”

“ลมเร็วขนำดนี้น่ำจะเทียบเท่ำพำยุนะครู”	 ผมไม่แย้งอะไร	แต่

พูดให้ครูฉุกคิดได้เอง

“แหะๆ...	สงสยัไม่น่ำจะใช่แล้วครบั	ลมขนำดนีกุ้้งปลวิไม่เหลอืแน่”

พีเ่ลีย้งต้องเข้ำใจว่ำคนทัว่ไปมปีระสบกำรณ์กบัตวัเลขในหน่วย	

กม./ชม.	 จำกพยำกรณ์พำยุบ้ำง	 จำกกำรขับรถบ้ำง	ดังนั้น จึงไม่ทราบ 

“ความสมจรงิของขนาด” เมือ่ใช้หน่วย เมตร/วนิาท ีสิง่นีเ้ราเรยีกว่า sense 

of magnitude ซึง่จะเกดิได้เมือ่รูจ้กัเอาข้อมลูมาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์

ที่มีต่อบริบท

สิ่งที่ต้องทรำบล�ำดับต่อไปคือควำมละเอียดกำรวัด	 (resolution)	

ลองนึกดูหำกเรำต้องกำรขำยสร้อยทอง	 เรำย่อมไม่สำมำรถเอำตำชั่ง	

ในตลำดสดมำชั่งได้	 เพรำะทองต้องกำรควำมละเอียดกำรชั่งเป็นมิลลิกรัม	สงว
นลิข
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ตำชั่งที่ขำยหมูไม่สำมำรถอ่ำนได้ละเอียดขนำดนั้น	 หน่วยที่วัดได้เป็น

มิลลิกรัมหรือกิโลกรัมนี้แสดงควำมละเอียดของกำรชั่งน�้ำหนัก	 ในท�ำนอง

เดียวกันหำกเป็นควำมยำวเรำจะมีไมโครมิเตอร์	 (วัดได้หน่วยเป็นไมครอน)	

กบัตลบัเมตร	หำกจะวัดควำมหนำของเส้นผมเรำไม่สำมำรถใช้ตลบัเมตรได้

กำรเลือกเครื่องมือวัดจึงขึ้นอยู่กับจะวัดอะไร	หำกเครื่องมือ

มีควำมคลำดเคลื่อนมำก	 ข้อมูลที่วัดจะท�ำให้ผลคลำดเคล่ือน	ส่วนจะ	

คลำดเคลื่อนมำกน้อยเพียงไรนั้นขึ้นกับ	“มิติ”	

“ครูจะหำควำมหนำแน่นไม้ได้ยังไงครับ”

“ตดัเป็นสีเ่หลีย่มลกูบำศก์แล้วชัง่น�ำ้หนกักบัหำปรมิำตรมำหำร

กัน	ใครๆ	ก็ทรำบว่ำควำมหนำแนน่มหีน่วยเป็น	กรัม/ลบ.ซม.	ไม่ใชห่รือ”	

ครูตั้งค�ำถำมกลับ

“ใช้เครื่องมืออะไร”

“ตำชั่งกับไม้บรรทัด”	ครูน่ำจะรู้จำกที่ผมสอนว่ำอย่ำใช้มิเตอร์

แต่ต้องวัดมิติพื้นฐำน	หรือไม่ก็ทรำบว่ำไม่มีมิเตอร์วัดควำมหนำแน่นไม้

“สมมุติของมีลักษณะสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ชั่งน�้ำหนักได้แม่นย�ำ	1	

กรัม	พอดี	แต่วัดควำมยำวด้ำนโดยใช้ไม้บรรทัดได้	1	ซม.	 เรำจะได้ควำม

หนำแน่น	1	กรัม/ลบ.	ซม.”	ผมลองคล้อยตำมที่ครูบอก

“ถูกต้อง”	

“ต่อมำมีคนเอำไมโครมิเตอร์ซึ่งวัดได้ละเอียดมำกมำวัดควำม

ยำวด้ำนได้	1.05	ซม.	ครำวนี้ควำมหนำแน่นเป็นเท่ำไหร่”	ผมถำม	คุณครู

เงียบกดเครื่องคิดเลขสักครู่	เงยหน้ำตอบว่ำ

“0.864	กรัม/ลบ.ซม.”

“ตกลงควรเชื่อค่ำไหน”สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



79สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

“0.864	เพรำะไมโครมิเตอร์วัดได้ละเอียดกว่ำ”	

“ทีไ่ด้ผลคลำดเคลือ่นถงึ	15.7%	เพรำะอะไรรู้ไหม”	ผมตัง้ค�ำถำม

หลังจำกคว้ำเครื่องคิดเลขมำกดหำเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลื่อน

“เพรำะจำกควำมละเอียดของเครือ่งมอื”	ครตูอบด้วยเสยีงมัน่ใจ

“เอำใหม่	 ถ้ำผมถำมเป็นควำมดัน	 ท่ีหน่วยเป็นกรัมต่อตำรำง	

เซนตเิมตร	ไม้ก้อนนีว้ำงบนกระดำษ	มนัจะมคีวำมดนักดกระดำษเท่ำไหร่	

และคลำดเคลื่อนเท่ำไหร่	ระหว่ำงใช้ไมโครมิเตอร์กับไม้บรรทัด”

“กำรวัดด้วยไม้บรรทัดจะมีค่ำ	 1	กรัม/ตร.ซม.	 แต่กำรวัดด้วย

ไมโครมิเตอร์จะได้	0.907	กรัม/ตร.ซม.	ควำมคลำดเคลื่อนเป็น	10.25%”	

ครูตอบหลังจำกค�ำนวณเสร็จ

“ค่ำที่วัดก็เท่ำเดิม	 แต่ท�ำไมเม่ือเอำควำมดันเทียบกับควำม	

หนำแน่น	ควำมคลำดเคลื่อนต่ำงกันตั้ง	5%	กว่ำละครู”

นอกจำกควำมละเอียดที่ต่ำงกันของเครื่องมือท�ำให้ค่ำที่วัด	

มีควำมคลำดเคลื่อนต่ำงกันแล้ว	 “มิติ”	 ของหน่วยก็ยังมีส่วนเสริม	

อกีด้วย	เมือ่ค�ำนวณควำมหนำแน่นนัน้เรำใช้	m3	แต่กำรหำควำมดนัใช้	m2		

ควำมคลำดเคล่ือนจำกกำรวัดจึงคูณกัน	 3	 คร้ังและ	 2	 คร้ัง	 ตำมล�ำดับ		

ยิ่งคูณกันมำกครั้งเท่ำไหร่	ผลที่ได้ก็จะคลำดเคลื่อนมำกขึ้น

ผมขอฝำกให้พี่เลี้ยงสอนครูเรื่อง	sense	ที่จ�ำเป็นแก่กำรท�ำวิจัย

ด้วย	เพรำะคนท�ำ	RBL	ต้องม	ีsense	พวกนี	้ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของพหปัุญญำ	

(multiple	intelligences)

ผมต้องหำเวลำเขียนอธิบำยว่ำ	RBL	ของเรำเกี่ยวกับกำรสร้ำง

พหุปัญญำอย่ำงไรต่อไป	รู้สึกว่ำเป็นสัญญำเรื่องนี้ครั้งที่	2	แล้ว

17	มิถุนำยน	2556สงว
นลิข
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Anderson	 เสนอต่อจาก	 Bloom	 ว่า	 การศึกษาต้องพัฒนาความสามารถ
ปัญญาให้ถึงความคิดสร้างสรรค์	 ซึ่งผมเชื่อว่าหมายถึง	 “การก่อร่างขึ้นของสิ่งหนึ่งที่แหวก
ออกจากการล้อมคอกของความเคยชิน	 (ที่เกิดจากประสบการณ์)”	 จะว่าเกิดจากการ	
“ปิ๊งแว่บ”	ก็ไม่น่าผิด

แต่อะไรล่ะคือเครื่องมือนี้
เมื่อนักท่องเที่ยวจ่ายเงินซื้อรูปที่ช้างวาด	 เขามั่นใจว่าเป็นรูปที่สวยถูกใจ	 ผม

ไม่แน่ใจว่าช้างที่เอาปลายงวงจับพู่กันวาดรูปนั้น	สามารถบอกได้ไหมว่ารูปไหนสวยกว่ากัน
จิตรกรที่วาดรูปใช้ความคิดสร้างสรรค์กว่าช้างแน่	ผมแน่ใจ
ช้างไม่น่าปิ๊งแว่บได้	 เพราะมันไม่เคยเขียนรูปต่างจากที่ฝึกให้เลย	 คนที่มี

จินตนาการและปัญญาเท่านั้นที่ปิ๊งแว่บ

สงว
นลิข
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ความคิดสร้างสรรค์...

เมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ	 (15	มิถุนำยน	2556)	ผมไปร่วมกิจกรรม

กับศูนย์พี่เลี้ยง	ม.	สงขลำฯ	จัดประชุมครูเพื่อฝึกกำรตั้งโจทย์	RBL	คุณครู

เอำหัวข้อมำจำกโรงเรียนแล้ว	 แต่ก็ยังเป็นหัวข้อกว้ำงๆ	ออกแนวอุปนัย		

ไม่เห็นควำมเป็นเหตุเป็นผลในแนวนิรนัย	 มีครูมำใหม่จ�ำนวนหนึ่ง		

ท�ำให้เรำต้องทบทวนงำนวิจัยนิรนัยกันใหม่	กิจกรรมด�ำเนินไปตำมปกติ

ที่ครูเอำหัวข้อและแผนกำรสอนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	 ผมมีหน้ำที่	

คอยเสริม	อ.	ไพโรจน์	จำกงำนนี้ท�ำให้ผมมีประเด็นที่อยำกมำเล่ำสู่กันฟัง

ประเด็นแรกคือความคิดสร้างสรรค์ในการท�า RBL

คงจ�ำข้อควำมต่อไปนี้ได้	“วิจัยคือการปฏิบัติภารกิจที่ออกแบบ

พเิศษเพือ่ให้ได้ข้อมลูชดุหนึง่ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีจ่ะอธบิายสิง่ทีเ่ราต้องการ

รู ้จากนัน้เอาข้อมลูมาวเิคราะห์สงัเคราะห์ให้ได้ความหมาย”	เป็นข้อควำม

ส�ำคัญทีผ่มเขียนไว้ในตอนทีอ่ธบิำยกำรฝึกตัง้ชือ่โครงงำน	RBL	เพำะพนัธุ์

ปัญญำ	ควำมคิดสร้ำงสรรค์อยู่ที่ค�ำ	“ภารกิจที่ออกแบบพิเศษ”	

คงจ�ำเรือ่งกำรหำคณุภำพถ่ำนโดยวธิหีำปรมิำณคำร์บอนกบัวธิี

ต้มน�ำ้แข่งกนัในข้อเขยีนก่อนหน้ำนีไ้ด้	ผมจะยใุห้ครใูช้วธิต้ีมน�ำ้	เพรำะใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร	“ออกแบบภำรกิจ”	มำกกว่ำกำรวิเครำะห์หำ

คำร์บอนจำกเครื่องมือใน	lab	

แม้ว่ำกำรหำเปอร์เซ็นต์คำร์บอนจะได้ค�ำตอบ	 (คุณภำพถ่ำน)		

ที่ถูกต้องกว่ำ	 แต่กำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์นั้น	นักเรียนเป็นผู้รอตัวเลข		

(ในกรณีที่ใช้เครื่องมือในมหำวิทยำลัย	หรือหำกท�ำเองก็ได้เพียงทักษะ	สงว
นลิข
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กำรใช้เครื่องวิเครำะห์)	เช่นนี้แล้วจึงเกิดกำรเรียนรู้น้อยกว่ำต้มน�้ำ	เพรำะ

กำรต้มน�้ำท�ำให้เกิดวิญญำณนักวิจัยง่ำยมำก	คือ	เพียงถำมค�ำถำมว่ำ	

“นักเรียน....	เรำจะต้มน�้ำด้วยถ่ำน	A	และถ่ำน	B	แข่งกัน	ลอง

ช่วยกนัคดิและมำอภปิรำยว่ำในกำรต้มน�ำ้	มีอะไรบ้ำงทีเ่รำต้องระมดัระวงั

ไม่ให้เกิด	 error	 จนเอำผลของกำรต้มด้วยถ่ำนทั้งสองมำเปรียบเทียบกัน

ไม่ได้?”

หำกมีนักเรียนบอกว่ำ	 “หม้อต้องแบบเดียวกัน”	 ครูต้องถำม

ต่อว่ำ

“ท�ำไม”	ซึง่ปกตนิกัเรยีนอำจจะอธบิำยบนหลกัควำมรู้ไม่ได้	เขำ

อำจจะรู้สึกว่ำมันต้องเป็นอย่ำงนั้น	และอำจจะได้ค�ำตอบว่ำ	

“ไม่เช่นนั้นจะไม่ยุติธรรม	เพรำะหม้อใบเล็กกว่ำได้เปรียบ”	

“ท�ำไมเธอคิดว่ำหม้อเล็กกว่ำได้เปรียบ”	 คุณครูต้องท้ำทำย	

ควำมคิดต่อ	อย่ำทิ้งให้ชะงักเพียงใช้ควำมรู้สึกคำดกำรณ์เอำเอง

“เพรำะร้อนเรว็กว่ำ”	นีอ่ำจจะเป็นค�ำตอบจำก	‘ควำมรู้สกึว่ำ....’	

ที่เกิดจำกประสบกำรณ์	คุณครูต้องดึงกลับมำอธิบำยบนฐำนควำมรู้ว่ำ

“เพรำะมวลมนัน้อยกว่ำ	มนัจงึอมควำมร้อนน้อยกว่ำ	ควำมร้อน

จึงถ่ำยไปให้น�้ำเร็วกว่ำ	น�้ำจึงเดือดก่อน”	จะเห็นว่ำเป็นค�ำอธิบำยพร้อม

เหตุผล	ประโยคยึดโยงกันด้วย	 ‘ค�ำเชื่อม’	ที่แสดงควำมเป็นเหตุเป็นผล	

ได้แก่	“เพรำะ”	“จึง”	เป็นต้น	

แต่ถ้ำหำกลองต้มดูแล้วพบว่ำหม้อใหญ่เดือดเร็วกว่ำ	 ครูต้อง

เป็นฝ่ำยถำมให้นกัเรยีนคดิว่ำทีผ่ดิไปจำกทีค่ำดไว้นัน้เกดิจำกอะไร	มปัีจจยั

อะไรอื่นอีกบ้ำงที่ควบคุมกำรเดือดของน�้ำ	ที่เรำมองข้ำมไป
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“ผมสังเกตเห็นว่ำหม้อใบใหญ่	 ไม่มีไฟแลบออกด้ำนข้ำงครับ”	

หวังว่ำจะมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบอย่ำงนี้	 ซ่ึงครูต้องโยงเข้ำหำพ้ืนท่ี

ถ่ำยเทควำมร้อน	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนให	้

น�้ำนั้นขึ้นกับทั้งมวล	 (น�้ำหนัก)	หม้อและพื้นท่ีก้นหม้อ	ครูอำจจะชวน

นักเรียนเขียนผังเหตุ-ผลดังรูป

ขนาดหมอ้

เส้นด้ำนบนคอืค�ำอธบิำยว่ำท�ำไมน�ำ้ในหม้อใบใหญ่เดอืดช้ำกว่ำ	

ส่วนเส้นล่ำงให้เหตุผลว่ำหม้อใบใหญ่ท�ำให้น�้ำเดือนเร็วกว่ำ	 เส้นบนเป็น

เรื่องควำมจุควำมร้อน	เส้นล่ำงเป็นเรื่องกำรถ่ำยเทควำมร้อน

จะเห็นว่ำแม้เพียงขนำดหม้อก็สร้ำงกำรเรียนรู้เข้ำสู่สำระวิชำ

ได้	 เรื่องกำรต้มน�้ำแข่งกันนี้ยังเรียนรู้ได้จำกอีกหลำยปัจจัย11	 แม้ว่ำกำร

ต้มน�้ำแข่งกันไม่ได้ให้ค่ำพลังงำนที่แท้จริงของถ่ำน	 แต่กำรออกแบบวิจัย

สร้ำงทกัษะคดิได้มำกกว่ำ	RBL	เพำะพนัธุปั์ญญำต้องกำรพัฒนำทักษะคิด	

มำกกว่ำกำรมีทักษะใช้เครื่องมือ	 (มิเตอร์ส�ำเร็จรูป)	 วิเครำะห์	 ดังนั้น		

11	 ดูปัจจัยอื่นจำกข้อเขียนก่อนหน้ำนี้

ควำมจุควำมร้อนของหม้อ

น�้ำหนักหม้อ

พื้นที่ก้นหม้อ

เวลำที่เดือด

เดือดช้ำ	แปลว่ำถ่ำน
คุณภำพแย่

เดือดเร็ว	แปลว่ำถ่ำน
คุณภำพดี

ควำมร้อนถ่ำยให้น�้ำ

ควำมสำมำรถถ่ำยเทควำมร้อน

ขนำดหม้อ
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การออกแบบ RBL ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์ และเรยีนรูจ้นเกดิวญิญาณ

วจิยัจากความคดิสร้างสรรค์นัน้	อย่ำงนีจ้งึจะสนกุกบักำรท้ำทำยควำมคดิ

ประเด็นที่สองคือกระบวนการสอน RBL 

ครูได ้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิธีกำรสอนต่ำงๆ	 ตำมท่ีเตรียม

แผนกำรสอนมำ	 จังหวะนี้ผมได้ขอแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลักคิดกับ

ครูว่ำ	 “กระบวนการเรียน RBL คือกระบวนการที่ครูจัดให้นักเรียนมี

ประสบการณ์แล้วสงสัย”

พี่เลี้ยงที่อยู่ในกำรประชุมเมื่อเดือนพฤษภำคมคงจ�ำได้ว่ำผมม	ี

slide	ทีอ่ธิบำยกำร	“ถำมค�ำถำม”	ว่ำเกดิได้อย่ำงไร	ผมเอำมำแสดงทบทวน

ควำมเข้ำใจข้ำงล่ำงนี้

อิสรภาพทางความคิด
ไม่เชือ

สงสัย

กลา้แสดงออก

มีคาํถามจดัการใหพ้บขอ้มูลใหม่

ถามคาํถาม

ดึงความรู้เดิมมาเทียบเคียง ปรากฏการณ์ดึงความรู้เดิมมาเทียบเคียง ปรากฏการณ์
ในตวันกัเรียน

ครูจดักระบวนการฝึก
ทังทกัษะและ character

ผมขออธบิำยเรือ่งกำรสร้ำงอปุนสิยัขีส้งสยั	ซ่ึงมท่ีีมำเป็นล�ำดบั	

3	ข้อ

1.	 ไม่เชื่อท�ำให้สงสัยสงว
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2.	 มีควำมคิดของตนเองท�ำให้ไม่เชื่อโดยทันที

3.	 กำรตั้งค�ำถำมที่ท้ำทำยจำกครู	 (จัดกำรให้พบข้อมูลใหม่)

ท�ำให้กระตุ้นให้คิด

ทัง้	3	ประโยคมคี�ำว่ำท�ำให้	ซึง่แสดงควำมเป็นเหตเุป็นผลต่อกนั	

สำมข้อข้ำงต้นกลำยมำเป็นหลักของกระบวนกำรสอน	คือ

1.	 กำรสอนที่ไม ่มีค�ำอธิบำยเหตุผล	 (สอนแบบยัดเยียด	

ควำมรู้)	ท�ำให้เด็กมีอุปนิสัยเชื่อทุกอย่ำงที่ออกจำกปำกครู	ดังนั้น	ครูต้อง

สอนพร้อมอธิบำยเหตุและผล	ให้เด็กคุ้นชินกับกำรมีเหตุผลประกอบ

2.	 กำรสอนที่ครอบง�ำควำมคิดท�ำให้เด็กไม่มีอิสรภำพทำง

ควำมคดิ	ดังนัน้	ครตู้องไม่ตดัสนิถูกผดิในควำมคดิเดก็ทนัททีนัใด	แต่เปิด

โอกำสให้เด็กอธิบำยด้วยเหตุผล	และให้ทั้งห้องอภิปรำยควำมเห็น

3.	 ครูต้องมีทักษะตั้งค�ำถำมที่ท้ำทำยควำมคิด	รู้จักตั้งค�ำถำม

ต่อยอดควำมคิดจำกเด็กคนหนึ่งไปยังเด็กอีกคนได้

จำกหลักกระบวนกำรสอน	3	ข้อข้ำงต้นจึงจะได้แผนกำรสอน	

หมำยควำมว่ำเรำจะจินตนำกำรแผนกำรสอนออกมำลอยๆ	 โดยไม่อยู่ใน

กรอบ	3	ข้อนี้ไม่ได้	

จำกแผนกำรสอนครจูะทรำบว่ำต้องใช้กจิกรรมอะไร	ใช้อปุกรณ์

อะไรบ้ำง	 มีกระบวนกำรอย่ำงไร	ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้ำงประสบกำรณ	์	

เพ่ือให้ประโยคข้ำงต้นสมบรูณ์	(“กระบวนกำรเรียน	RBL	คอืกระบวนกำร

ที่ครูจัดให้นักเรียนมีประสบกำรณ์แล้วสงสัย”)

สรุปที่เขียนมำคือต้องมี	 “ควำมคิดเชิงก�ำกับ”	 เพื่อเข้ำใจจน	

สำมำรถบูรณำกำรส่วนต่ำงๆ	ให้อยู่ด้วยกันอย่ำงมีเป้ำหมำยดังรูป
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5 นกัเรียนได้
ประสบการณ์ทีทาํให้

1 ครูจดัใหเ้ดก็มี
ประสบการณ์แลว้สงสัย

2 กรอบกระบวนการ 3 
ประการของสงสัย

ประสบการณ์ทีทาํให้
สงสัย

3 แผนการสอนในกรอบ
กระบวนการ 3 ประการ

4 กิจกรรมและเครืองมือ
ตามแผนการสอน

กรอบใหญ่ของกระบวนกำรคือ	 กำรจัดกระบวนกำรของครู	

ให้เด็กมีประสบกำรณ์แล้วสงสัย	(วงกรอบที่	1)	โดยกำรจัดกำรต่อไปของ

ครมีูอกี	3	กรอบก�ำกบัอยู	่ได้แก่	(วงกรอบที	่2)	กระบวนกำร	3	ข้อท่ีได้จำก

กำรวิเครำะห์	3	ล�ำดับของกำรเกิดอุปนิสัยขี้สงสัย	กรอบนี้ก�ำกับแผนกำร

สอน	(วงกรอบที	่3)	ซึง่ก�ำกบักจิกรรมวธิกีำรและเครือ่งมอื	(วงกรอบที	่4)

อกีชัน้หนึง่	กำรก�ำกบักนั	4	ชัน้นีก้เ็พือ่ให้มุง่สูเ่ป้ำหมำยตรงกลำง	(นกัเรยีน

ได้ประสบกำรณ์ที่ท�ำให้สงสัย)	ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ตั้งแต่กรอบ

กระบวนกำรที่	1	นั่นเอง

ข้อเขียนตอนนี้แสดงพลังของควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ครูจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียน	และเป็นหน้ำที่ที่พี่เลี้ยงต้องฝึกตนเองให้

สำมำรถออกแบบกระบวนกำรฝึกครูได้	แม้ว่ำดูจะเป็นเร่ืองยำกส�ำหรับ	

พี่เลี้ยงบำงท่ำน	แต่ก็อย่ำงที่ผมพูดเสมอว่ำ	 “ทักษะเกิดจำกกำรปฏิบัติ”	
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กำรปฏิบัติที่ผมยกตัวอย่ำงนี้เป็นกำรปฏิบัติกับควำมคิด	สิ่งท่ีผู้ปฏิบัต	ิ

ได้คือทักษะคิดที่เห็นลูกศรเหตุ-ผลเชื่อมโยงเกำะเกี่ยวอย่ำงละเอียด

ควำมสำมำรถในกำรเหน็เหตุ-ผลทีล่ะเอยีดคอืทกัษะส�ำคญัของ

กำรเรียนรู้จำกกำรท�ำ	RBL

ส่ิงท่ีผมขอชวนคิดต่อไป	คือ	 กำรเปรียบเทียบว่ำถ่ำนชนิดใด

ท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ำกันเป็นวิธีวิจัยที่เหมำะสมแล้วหรือ	

ขอให้พยำยำมคิดดูเอง	แล้วผมจะเฉลยในตอนต่อไป

19	มิถุนำยน	2556
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ของง่ายเพราะง่ายในตัวมันเอง	หรือท�ายากให้เป็นง่าย
ของง่ายจึงเพราะอยากยากหรืออยากง่าย	 ถ้าอยากยากก็ยาก	 ถ้าอยากง่าย

ก็ง่าย
ผู ้ เรียนย่อมอยากง ่ายจากของยาก	 ผู ้สอนจึงต ้องท�ายากให้เป ็นง ่าย		

การเรียนที่ไม่ประสบผลเพราะท�าง่ายให้ยาก	ท�ายากให้ยากยิ่งขึ้น
อะไรท�าให้เรียนของยากเป็นง่าย
ค�าตอบคือ	ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการให้ผู้เรียน
ต้องรู ้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้เป็นอย่างไร	 จึงจะเกิดดวงตา	

เห็นธรรมจากที่จะอ่านต่อไปนี้
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ความคิดสร้างสรรค์ (ที่ดีกว่า) ...

ในตอนทีแ่ล้วผมทิง้ท้ำยให้คดิว่ำจรงิหรอืทีเ่รำจะสรปุว่ำ	ถ่ำนที่

ท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ำมีคุณภำพดีกว่ำ?

“ถ่ำนที่คุณภำพดีกว่ำให้ไฟแรงกว่ำ	 มันก็ต้องเดือดเร็วกว่ำ		

ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือ”	ค�ำโต้แย้งมักจะออกมำในท�ำนองนี้

“เรำเข้ำใจตรงกันแล้วนะว่ำคุณภำพถ่ำนหมำยถึงค่ำพลังงำนท่ี

มันมีอยู่”	ผมทบทวนควำมเข้ำใจกับกลุ่มครู

“ใช่ครับ	เรำเข้ำใจตรงกันแล้ว”

“และต้องเป็นพลังงำนที่เทียบกับปริมำณที่เท่ำกันด้วยนะ	เช่น	

น�้ำหนักต้องเท่ำกัน	ไม่ใช่เอำพลังงำนในถ่ำน	1	กก.	มำเทียบกับ	10	กก.”	

ผมตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ครูเข้ำใจกำรเปรียบเทียบ

“ใช่ค่ะ...	 เป็นค่ำพลังงำนต่อน�้ำหนักถ่ำน”	 ครูวิทยำศำสตร	์

ท่ำนหนึ่งตอบ

“หน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัม”	ครูผู้ชำยที่นั่งใกล้ๆ	เสริม

หลังจำกท�ำให้ครูเข้ำใจควำมหมำยของคุณภำพถ่ำนในรูปของ

พลังงำนแล้ว	ผมต้องพำคุณครูคิดเรื่องกำรเดือดช้ำเดือดเร็วใหม่	 เพรำะ

ค�ำว่ำ	“ช้ำ”	“เร็ว”	มีเวลำมำเกี่ยวข้อง	

ปกตค่ิำพลงังำนไม่มหีน่วย	(มติ)ิ	ของเวลำ	เพรำะหน่วยพืน้ฐำน

ของพลงังำนคอื	แรงxระยะทำง	หรอืถ้ำเป็นพลงังำนควำมร้อนกค็อื	“จลู”	

ตำมช่ือนกัวทิยำศำสตร์ชำวองักฤษ	มติขิองเวลำมำเกีย่วข้องในฐำนะอตัรำสงว
นลิข
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กำรปล่อยพลงังำน	(จลู/วนิำท)ี	และเรำเรยีกว่ำวตัต์	(Watt)	ซ่ึงเป็นช่ือของ

นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ	เช่นกัน

“ครูครับ	ครูคิดว่ำกำต้มน�้ำไฟฟ้ำขนำด	1,000	วัตต์	กับ	2,000	

วัตต์	อันไหนท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ำกัน”

“ก็ต้อง	2,000	วัตต์	สิครับ”	ครูตอบผม	ใครๆ	ก็รู้ว่ำเตำไฟฟ้ำที่มี	

Watt	สูงจะร้อนเร็วและแรง

“ทีนี้เอำเป็นเตำถ่ำนที่มีพัดลมจ่อ	 ครูเคยเห็นตำมร้ำนอำหำร	

ใช่ไหม”	ผมหยุดเพื่อให้ครูตำมให้ทัน	“ท�ำไมเขำใช้พัดลม	ใครทรำบบ้ำง”	

ผมถำมแบบไม่เจำะจง

“ให้ไฟมันแรง	ผัดผักบุ้งแล้วอร่อย”

“ท�ำไมพัดลมท�ำให้ไฟแรงละครับ”	

“เหมือนที่สมัยก่อนเรำใช้เตำถ่ำน	ถ้ำมันช้ำเรำก็เอำพัดไปโบก	

โดยเฉพำะตอนเริ่มติดเตำ...	เอ่อ...	ผมคิดว่ำเป็นกำรเพิ่มอำกำศ	ท�ำให้ถ่ำน

ลุกไหม้ได้มำกขึ้น	แรงขึ้น”	ครูเริ่มตอบเข้ำทำงที่ผมวำงไว้แล้ว

“กลับมำที่กำรต้มน�้ำแข่งกันนะ”	ผมเรียกควำมสนใจกลับมำ

ที่งำนของเรำ	 “แสดงว่ำถ่ำนที่ท�ำให้เดือดเร็วอำจจะไม่ได้หมำยควำมว่ำ

คุณภำพดีก็ได้สิ	 มันเดือดเร็วเพรำะถ่ำนลุกไหม้แรงกว่ำ	 เช่น	 เพรำะมีลม

พัดเข้ำมำช่วยกระพือ”

ค�ำว่ำ	 “ลุกไหม้แรง”	หมำยถึงอัตรำกำรปล่อยพลังงำนมำก		

ถ่ำน	A	1	กก.	มีพลงังำน	100	หน่วย	ถ้ำมอีตัรำกำรปล่อยพลงังำน	(จำกกำร

เผำไหม้)	2	หน่วย/นำที	มันจะเผำหมดใน	50	นำที	ถ่ำน	B	1	กก.	มีพลังงำน		

80	หน่วย	 แต่มีพัดลมช่วยให้เผำไหม้รุนแรงกว่ำเป็น	 2.5	หน่วย/นำที		

ถ่ำนนีจ้ะเผำหมดใน	32	นำท	ีแน่นอนว่ำควำมรนุแรงของกำรเผำไหม้ของสงว
นลิข
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ถ่ำน	B	ย่อมท�ำให้น�้ำมีอุณหภูมิเพิ่มได้เร็วกว่ำและเดือดเร็วกว่ำ	ผมเขียน

ตัวเลขที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มครูดู	แล้วสรุปว่ำ

“ถ้ำอย่ำงนี้...	 แสดงว่ำถ่ำนที่ท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ำ	 ไม่จ�ำเป็น

ต้องมีค่ำพลังงำนมำกกว่ำใช่ไหม”	 คุณครูพยักหน้ำเมื่อเห็นตัวเลขว่ำ	

ถ่ำน	B	 เดือดเร็วกว่ำทั้งๆ	ที่มีพลังงำนน้อยกว่ำถ่ำน	A	“แล้วหมำยควำม

ว่ำไงต่อ”	ผมยุให้คิดต่อ

“เวลำที่เดือดไม่เกี่ยวกับค่ำพลังงำนของเชื้อเพลิง	 แต่เกี่ยวกับ

อัตรำกำรปล่อยพลังงำน”

เมือ่ครูเข้ำใจแลว้ว่ำเรำไม่สำมำรถเปรียบเทยีบโดยใชเ้วลำเดอืด

ได้	ผมจึงถำมให้คิดต่อ	“ถ้ำเรำไม่เปรียบเทียบกันที่เวลำเดือด	เรำควรวัดที่

ค่ำอะไร”	ผมถำม	แล้วบอกใบ้ต่อว่ำ	“พลังงำนจำกถ่ำนในที่สุดแล้วท�ำให้

น�ำ้ร้อนได้เท่ำกนัคอื	น�ำ้เดอืดที	่100	องศำ	แต่ทีท่�ำได้ไม่เท่ำกนัคือกำรระเหย

น�้ำ	แล้วผมวำดรูปควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลให้ครูดู

พลงังาน (J)
ปริมาณนําระเหย

ปริมาณพลงังานทีใหน้ํา

ปริมาณนําทีเหลือ

ถ่ำนที่มีพลังงำนมำกย่อมส่งพลังงำนให้น�้ำได้มำก	และท�ำให้

น�้ำระเหยออกมำก	ดังนั้น	 ถ่ำนคุณภำพสูงย่อมท�ำให้น�้ำเหลือน้อยกว่ำ		

รปูนีค้รเูข้ำใจได้ไม่ยำก	แต่เพือ่สอนให้ครรููจ้กัควำมสมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อนขึน้

ผมเอำอำกำศมำร่วมในผัง	ผมลำกเส้นเพิ่มสงว
นลิข
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ปริมาณอากาศ

ความรุนแรงการเผาไหม้

ความเร็วการปล่อยพลงังาน

ความเร็วทีนํ ารับพลงังาน
เวลาทีเผาไหม้

ความรุนแรงการเดือด

พลงังาน (J)
ความเร็วทีนํ ารับพลงังาน

เวลาเดือด

ปริมาณพลงังานทีใหน้ํา

ปริมาณนําระเหย

ปริมาณนําทีเหลือ

กำรให้อำกำศมีผลต่อควำมรุนแรงของกำรเผำไหม้	 จึงท�ำให้

น�้ำเดือดเร็ว	 (เส้นบนสุดสิ้นสุดที่เวลำเดือดลดลง)	 แต่เวลำท่ีถ่ำนติดไฟ	

ต้มน�ำ้จะสัน้ลงในขณะทีก่ำรเดอืดจะรนุแรงขึน้	(เส้นกลำง)	ท้ังเวลำท่ีถ่ำน

ติดไฟและควำมรุนแรงกำรเดือดล้วนมีผลโดยตรง	 (เส้นทึบ)	กับปริมำณ

น�้ำที่ระเหย	และส่งผลต่อปริมำณน�้ำที่เหลือในหม้อ	 (ซึ่งมีส่วนท�ำให้ลด	

2	เส้นทำงและเพิ่ม	1	เส้นทำง)

“ลองคิดดูนะครู	 ถ้ำเรำไม่ท�ำอะไรกับอำกำศเลย	ปล่อยให้มัน

ติดไฟไปตำมธรรมชำติ	 เรำก็ไม่มีเส้นกลุ่มบนที่เป็นอิทธิพลของปริมำณ

อำกำศ	ใช่ไหม?	แล้วมนักไ็ม่มปีลำยทำงทีผ่มเขยีนว่ำ	‘เวลำเดอืด’	ใช่ไหม?”	

ผมชี้นิ้วไปที่กลุ่มเส้นด้ำนบน

“ครบั...	ถ้ำอย่ำงนัน้กแ็สดงว่ำคณุภำพถ่ำนอธบิำยได้จำกปรมิำณ

น�้ำที่เหลือในหม้อ”	ครูชี้นิ้วที่ปลำยทำง	 ‘ปริมำณน�้ำที่เหลือ’	 ในที่สุดครู

สรุปควำมเข้ำใจได้เอง	ผมจึงให้ก�ำลังใจต่อว่ำสงว
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“ครำวนี้ผมเชื่อว่ำ	ครูเข้ำใจแล้วว่ำท�ำไมเรำต้องทดลองโดยคุม

ปัจจยัต่ำงๆ	ให้เหมือนกนั”	ผมวำดรปูใหม่ให้ครเูข้ำใจ	“เพรำะเรำจะเปรยีบ

คุณภำพถ่ำนได้จำกปริมำณน�้ำที่เหลือ”	

และนีก่ค็อืค�ำตอบทีผ่มเขยีนในตอนก่อนหน้ำนีว่้ำ	กำรทดลอง

ต้องใช้ถ่ำนปริมำณเท่ำกัน	 ก้อนขนำดเดียวกัน	ต้มในห้องท่ีไม่มีลมพัด		

ใช้เตำขนำดเดียวกัน	หม้อขนำดเดียวกัน	และน�้ำปริมำณเท่ำกัน	ฯลฯ

ปริมาณพลงังานทีใหน้ํา

ปริมาณพลงังานทีใหห้มอ้ปริมาณพลงังานทีใหเ้ตา พลงังาน (J)

ปริมาณพลงังานทีสูญเสียออกจากระบบ

ปริมาณพลงังานทีใหน้ํา

ปริมาณพลงังานทีทาํใหน้ําร้อน 100 องศา ปริมาณพลงังานทีใหน้ําระเหย

ปริมาณทีคุมใหเ้ท่ากนั ปริมาณทีพลงังานแข่งกนัจริงๆ โดย
วดัจากนําทีเหลือเมือถ่านมอดหมด     

กำรออกแบบกำรทดลองที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์มักจะ

ตำมมำด้วยควำมคิดมีวิจำรณญำณหรือ	critical	thinking	ที่ใช้เหตุผลและ

ตรรกะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบรอบด้ำน	

และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยำกให้ครูท�ำ	 RBL	จำกกำร

คิดใหม่ที่ท้ำทำยให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์	 อย่ำติดเครื่องมือวิเครำะห์สงว
นลิข
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ส�ำเร็จรูปอย่ำงเดียว	 ไม่เช่นนั้น	 เรำก็จะมองหำแต่ตัวช่วยส�ำเร็จรูป	ซึ่งไม่

ช่วยเรื่องคิดได้สักเท่ำใดนัก

เดินเข้ำครัวฉีกโจ๊กคนอร์ใส่ชำมเติมน�้ำร ้อน	 (ใช้สมอง)		

คดิน้อยกว่ำกำรสัง่โจ๊กหน้ำปำกซอยฉนัใด	กำรออกแบบงำน	RBL	กย็อ่ม

อร่อย	(สมอง)	กว่ำงำนวิจัยที่ครูท�ำตำม	format	เดิมๆ	ฉันนั้น

21	มิถุนำยน	2556
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ความสุขจากการเฝ้าดูเป็นความสุขเพราะชื่นชมสิ่งที่เห็นจากการเฝ้าดู
เพราะมองจนเห็น	จึงรู้ว่า	“เห็น”	อะไร	และเมื่อรู้ความหมายของสิ่งที่เห็นว่า

เป็นสิ่งที่เฝ้ารอคอย	ความสุขจึงเกิด
ปัญญาถูกเพาะและถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดต่อไปอย่างไม่รู้จบ
ฉะนี้แล้ว...	ไฉนเล่า...	การเห็นปัญญาที่งอกงามในตัวคนที่รับการถ่ายทอด	จะ

ไม่เป็นความสุข
ดังนั้น	หากต้องการมีความสุขเราต้องฝึกตนให้มองจนเห็น...
เห็นจากการมองเพราะไม่ใช่มองแล้วผ่านเลย	 แต่มองแล้วเข้าใจ...	 เข้าใจว่า

เป็นสิ่งที่	“ใช่เลย...	อย่างนี้แหละที่เราคาดหวัง”
หมายความว่ามีสติกับงานที่ท�า	 ให้รู้ว่าท�าเพื่ออะไร	 คาดหวังอะไร	 เมื่อรู้แล้ว	

ความสุขจะไม่ใช่	“สุขแบบลมๆ	แล้งๆ”
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พี่เลี้ยงล�าปาง...

วนันี	้(21	มถินุำยน	2556)	ผมมำอยูท่ี	่มรภ.	ล�ำปำง	มำนัง่หลงัห้อง	

คอยช่วยเหลือพี่เลี้ยงศูนย์ล�ำปำงท�ำงำนกับครู	 เช่นเดียวกับที่ผมไปท�ำกับ	

ม.	ศลิปำกรและ	ม.	มหดิล	เมือ่หลำยวนัก่อน	ผมมำดพัูฒนำกำรของพ่ีเล้ียง

และของครู	เป็น	coach	คอยเก็บเกี่ยวกระบวนกำรเพำะพันธุ์ปัญญำที่ถูก

ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยพี่เลี้ยง	และคอยช่วยเหลือเมื่อถึงครำวจ�ำเป็น

งำนวันนี้เป็นขั้นตอนส�ำคัญ	คือ	กำรตั้งชื่อโครงงำน	

เดิมผมไม่เคยนึกว่ำกำรตั้งชื่อโครงงำนจะเป็นเรื่องยำก	แต่	3-4	

ครั้งที่ผ่ำนมำผมรู้แล้วว่ำผมเข้ำใจผิด	ตลอดเวลาที่ครูอยู่กับวิชาโครงงาน

นัน้ล้วนเป็นการท�าตามๆ กนัมาในรปูสิง่ประดษิฐ์หรอืผลติภณัฑ์ ความที่

ไม่เคยทราบว่าวจิยัคอืกระบวนการของการท�าโครงงานเพือ่การศกึษา ชือ่

ทีต่ัง้มาจงึออกไปทางค�าขวญัหรอืชือ่นทิานเสยีมากกว่า (เช่น “มหศัจรรย์

ผักพื้นบ้าน... อาหารล้านนา”) หากเราไม่ตั้งต้นกันท่ีความเข้าใจเร่ืองช่ือ

โครงงานและวิธีการนิรนัย/อุปนัย การเปลี่ยนทางเดินมาเข้าเส้นทางวิจัย

ก็จะยาก เพราะกรอบความคิดจะเฉไปทางท�าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์

แบบเดิมๆ อยู่ร�่าไป

อ.	ประนอม	 เป็นเจ้ำพิธีเปิดงำนด้วยภำพกิจกรรมกึ่ง	Music	

VDO	ทบทวนกิจกรรมหลักที่ท�ำมำ	คือ	 systems	 thinking	 จิตตปัญญำ	

และกำรประชุมต่ำงๆ	ผมเคยเห็นกำรเปิดงำนด้วย	Music	VDO	 ท่ีศูนย์		

ม.	มหดิล	มำครัง้หนึง่แล้ว	กำรได้มำเหน็วนันีจ้งึยนืยนักำรเรยีนรู้ของผมว่ำ	

เป็นกจิกรรมทีเ่หมำะส�ำหรบักำรเริม่งำนทกุครัง้	เพรำะสำมำรถสะกดคน

ให้นิง่อยูก่บัภำรกจิทีเ่รำจะร่วมเดนิทำงไปด้วยกนัได้	ผมเช่ือว่ำพ่ีเล้ียงเป็นสงว
นลิข
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เหมือนแหล่งพลังงานที่ชาร์ตแบตเตอรี่ ให้ครูมีพลังใจสู้กับความท้าทาย

ของ RBL แต่การกลบัไปอยู่ในสภาวะเดมิทีโ่รงเรยีนท�าให้พลงังานทีช่าร์ต

เส่ือมลง	 กำรมำพบกันใหม่ควรใช้เวลำสักครึ่งชั่วโมงให้ผ่ำน	 “พิธีกรรม

ปลุกจิต”	ให้กระปรี้กระเปร่ำกับกำรเรียนรู้	RBL	

ครูท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำตนเองสอนสังคม	 ไม่ถนัดกำรสอนส่ิงท่ี

เป็นวิทยำศำสตร์	ท�ำนองว่ำงำน	RBL	“นิรนัย”	เป็นเรื่องยำก	หำกพี่เลี้ยง

เจอครูที่ยังหวำดหวั่นเช่นนี้	 ผมขอแนะน�ำให้ท�ำควำมเข้ำใจว่ำ	 เราก�าลัง

ท�า “กระบวนการ” วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ “เนื้อหาสาระ” วิทยาศาสตร์ ให้

ความม่ันใจว่ามนุษย์ทกุคนมศีกัยภาพพฒันาปัญญาตนเองจากการท�าวจิยั

เชิงเหตุ-ผล และนิรนัยไม่มีอะไรมากไปกว่าการใช้กระบวนการเหตุ-ผล

ตั้งแต่ตั้งสมมุติฐำน	กำรออกแบบงำนวิจัย	กำรวิเครำะห์	ทุกคนสำมำรถ	

ท�ำกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ได้	 หำกเพียงคิดด้วยเหตุผล	 และท่ีส�ำคัญ	

งำนนี้มีพี่เลี้ยงประคองอยู่

โรงเรียนเล่ำเรื่องที่ท�ำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง	 เรื่องท่ีเล่ำ

ท�ำให้ผมเหน็ควำมพยำยำมของครทูีจ่ะท�ำโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำทัง้ๆ	ที่

วิจยัเป็นเรือ่งยำกส�ำหรบัคร	ูผมคดิเข้ำข้ำงตนเองว่ำกำรด�ำเนนิงำนของเรำ

ต้องมีอะไรดีสักอย่ำง	(หรือหลำยอย่ำง)	ที่ตรงกับจริตหรือเสียงเรียกร้อง

ในจติวญิญำณควำมเป็นคร	ูถ้ำไม่ผดิ	ค�ำตอบน่ำจะเป็นเพราะกระบวนการ

ของเราที่พยายามสอดแทรก backward design เพื่อให้ครูรู้ด้วยตนเอง 

ท�าให้ครูพอใจ	เพรำะต่ำงจำกกำรยัดเยียดควำมรู้	

ที่น่ำจะมีนัยยะส�ำคัญ	คือ	เรำ	(พี่เลี้ยง)	ให้ควำมเป็นมิตรกับครู

อย่ำงต่อเนื่องสม�่ำเสมอ	ซึ่งต่ำงกับกำรอบรมต่ำงๆ	ที่ครูได้รับจำก	สพฐ.	

ท่ีคนอบรม	 (ที่แทบทุกครั้งเป็นคนมหำวิทยำลัย)	 มำพบครูในฐำนะ	

ผู้รับจ้ำง	 ส่วนครูมำในฐำนะผู้ถูกก�ำหนดให้มำ	 งำนจบ	บทบำทก็จบ	

เลิกรำแยกย้ำยกันกลับที่ตั้ง	 ไม่มีกำรสืบสำนมิตรภำพต่อใน	 facebook	สงว
นลิข
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ไม่มีโทรศัพท์ปลอบใจ	 (แกมตำมงำน)	สิ่งนี้สะท้อนได้จำกกำรที่ครูกล้ำ

โทรหำพี่เลี้ยงหลัง	5	โมงเย็น	(ตำมที่ผมฟังมำจำกศูนย์	ม.	มหิดล	ใช้ค�ำว่ำ		

“ครูโทรมำออดอ้อน”)	หรือมีของติดไม้ติดมือมำฝำกยำมพบกัน

กำรประชุมบอร์ดเมื่อวันที่	18	มิถุนำยน	ผมรำยงำนกำรท�ำงำน

ระยะที่	 1	 (สิงหำคม	 2555	 –	 เมษำยน	 2556)	 ว่ำเป้ำหมำยของหน่วยฯ		

ข้อหนึง่คือ	“ให้พีเ่ลีย้งเข้าใจการศกึษาทีใ่ช้โครงงานฐานวจิยัเป็นเคร่ืองมอื”	

และรำยงำนหลกัฐำนควำมส�ำเรจ็ของหน่วยฯ	คอื	“พีเ่ลีย้งส่วนใหญ่ (90%) 

แสดงออกจากการทุม่เทการท�างานให้ครแูละโรงเรยีน และมคีวามเหน็ใจ

ครู มีจิตใจเมตตาครูมากขึ้น”	ผมเป็นคนชอบหำหลักฐำนจำกพฤติกรรม	

ควำมส�ำเรจ็ของกำร	coach	พีเ่ล้ียงนัน้	นอกจำกให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ	RBL	

กับกำรศึกษำแล้ว	ยังดูได้จำกพฤติกรรมที่แสดงออกจำกกำรท�ำงำน	หรือ

ดูได้จำกปฏิกิริยำของครูที่อยู่ในควำมดูแล	

สงัคมเรำต่อว่ำครมูำตลอดว่ำไม่ได้เรือ่ง	ไม่มปีระสทิธภิำพ	สอน

หนังสือไม่เป็น	ดังนั้น	ผมถือว่ำกำรมีทัศนคติเชิงบวกกับครู	 โดยเห็นใจ

ครู	มีจิตเมตตำครู	จึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลง	paradigm	ของพี่เลี้ยงที่ส�ำคัญ	

ที่เกิดจำกระยะที่	1	นี้

หลำยโรงเรียนใช้ผังเหตุ-ผลและกระบวนกำรจิตตปัญญำกับ

นักเรียน	ผมเชื่อว่ำกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาของพวกเราคือกุญแจที่

เปิดประตใูห้วญิญาณความเป็นครไูด้ออกมาจากการถกูกกัขงัอนัยาวนาน 

ครเูล่ำว่ำเดก็ชอบกจิกรรมจติตปัญญำ	ท�ำแล้วเดก็คดิโจทย์ออกมำมำก	ผม

เดำต่อว่ำเป็นเพราะเด็กได้ออกจากพื้นที่เดิมที่มีแต่ความหวาดหวั่น เมื่อ

มีอิสรภาพทางความคิดแล้ว ความใคร่รู้ของเด็กที่เป็นสัญชาตญาณเดิมก็

ปรากฏตัว ครูได้ไขกุญแจวิญญาณการเรียนรู้ต่อให้นักเรียน 

ที่น่ำสนใจยิ่งกว่ำนั้นคือหลำยโรงเรียนพยำยำมท�ำหลำยห้อง	

หลำยชัน้เรยีน	ผมไม่มีโอกำสถำมว่ำแล้วจะท�ำอย่ำงไรกบังบประมำณหรอืสงว
นลิข
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ก�ำลังครูที่ต้องมีกันหลำยคน	ทั้งๆ	ที่ตอนนี้	RBL	ยังเป็นเรื่องยำกส�ำหรับ

คร	ูแต่กำรอำสำขยำยผลด้วยตนเองเช่นนี	้สะท้อนว่ำครไูม่ได้ท�ำเพำะพนัธุ์

ปัญญำเพรำะเงินทุนที่เรำให้	 แต่ท�ำเพรำะกำรตระหนักรู้ใหม่ในหนทำง

ของกำรศึกษำด้วย	RBL	ควำมส�ำเร็จจำกกระบวนกำรเพียง	6	เดือนที่เรำ

ทุ่มเทถ่ำยทอดให้	มันช่ำงเป็นควำมน่ำภำคภูมิใจของทุกคน

ช่วงบ่ำยพี่เลี้ยงฝึกครูให้ตั้งชื่อโครงงำนให้เป็นนิรนัย	ผมชอบ

บรรยำกำศกำรฝึกครตูอนนีม้ำก	รูส้กึได้ว่ำต่ำงจำกทีเ่คยพบมำก่อน	เพรำะ

เต็มไปด้วยควำมมีชีวิตชีวำ	ครูทั้งกลุ่มร่วมมือกันอย่ำงกระตือรือร้น	ผม

รู้สึกว่ำศูนย์ล�ำปำงประสบควำมส�ำเร็จในกำรให้ครูกระตือรือร้นตลอด

เวลำ	ในกลุ่มไม่มีคนอยู่นิ่ง	แทบทุกคนต้องมีอะไรสักอย่ำงในมือ	ไม่ว่ำจะ

เป็นปำกกำ	สมดุ	มทีัง้ยืน	นัง่	ชะโงก	เบยีด	แทรก	และไม่เงยีบอยูก่บัตนเอง

ตำมล�ำพังสักคนเดียว

ผมคิดว่ำส่วนหนึ่งเป็นลักษณะประจ�ำถิ่นของครูภำคเหนือที่

ท�ำงำนแบบเกำะกลุ่ม	อีกส่วนหนึ่งเป็นเพรำะพี่เลี้ยง	เริ่มจำก	อ.	ประนอม		

ทีเ่ป็นวทิยำกรกระบวนกำรละลำยพฤตกิรรม	อ.	ชตุมิำ	ท่ีพูดแล้วครูรูส้กึดี		

คือมีควำมอบอุ่นในท่ำทีและน�้ำเสียง	 ผมเห็นควำมโดดเด่นทำงวิชำกำร

ของ	อ.	พิม	เพรำะสิ่งที่ปฏิบัติกับครูนั้นถอดและดัดแปลงมำจำกหนังสือ	

และ	 PowerPoint	 ที่ผมส่งให้	 ท�ำให้รู้ว่ำ	 อ.	พิม	 เป็นนักเรียนรู้ท่ีเข้ำใจ	

จนถึงขั้นเอำมำอธิบำยด้วยภำษำของตนเองได้บ้ำงแล้ว

การจะรูว่้าใครเข้าใจหรอืไม่นัน้ดทูีก่ารอธบิายความ คนทีเ่ข้าใจ

จะไม่พดูซ�า้กบัทีฟั่งมา แต่จะใช้ภาษาของตนเอง ถามนอกเรือ่งท่ีเตรยีมมา

ก็ยังตอบได้บ้าง

When	you	know	the	notes	to	sing,	you	can	sing	most	anything.	

ประโยคนี้ผมได้มำจำก	Clip	ภำพยนตร์	The	Sound	of	Music	หนังรำงวัล

ใหญ่ยุคที่หลำยคนยังไม่เกิด	หลำยคนคงเคยดูมำบ้ำงแล้ว	 (หำดูได้จำก	สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



101สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

YouTube)	 อ.	ประนอม	 เปิดให้ทุกคนดูตอนบ่ำย	 ในเรื่องนำงเอกสอน

เดก็ร้องเพลงโดยสอนระดบัเสยีงตวัโน้ตก่อน	แล้วร้องเพลงตำมเนือ้เพลง

ข้ำงต้น	

เนื้อเพลงนี้มีควำมหมำยกับเพำะพันธุ์ปัญญำอย่ำงไร?

อ.	ประนอม	อธิบำยกับครูว่ำ	 “ถ้ำเรำรู้หลักกำรแล้วจะง่ำยข้ึน	

ท�ำได้ถูก”	 เหมือนรู้กำรออกเสียงโน้ตดนตรีก็จะร้องได้ทุกเนื้อ	หลำยคน

คงนกึถงึค�ำนีไ้ด้ตอนทีผ่มท�ำ	workshop	ให้แบ่งเค้กโดยให้ได้เนือ้และหน้ำ

เป็น	2	ส่วนเท่ำๆ	กัน	ที่ผมสรุปตอนท้ำยว่ำ	“หลักกำรส�ำคัญกว่ำวิธีกำร”	

นี่คือเทคนิคหนึ่งของ backward design คือให้ประสบกับผล 

ก่อนแล้วจึงอธิบายด้วยเหตุ	 ไม่ทรำบว่ำ	 อ.	 ประนอม	 ตั้งใจประยุกต์

จำกที่ได้ตอนท�ำ	workshop	หรือคิดเอำเอง	ถ้ำสิ่งนี้เกิดขึ้นเองก็แสดงว่ำ	

ควำมรู ้ควำมช�ำนำญในกระบวนกำร	 backward	 design	 ได้เกิดและ	

ฝังในตัว	 อ.	 ประนอม	 อย่ำงไม่รู ้ตัวแล้ว	 เรำเรียกส่ิงท่ีเกิดนี้ว่ำ	 tacit	

knowledge	ซึ่งผมขอแสดงควำมยินดีด้วย

When	you	know	the	technique	to	implement,	you	can	apply	

to	most	anything.

When	 you	 know	 the	 principle,	 you	 can	 create	 techniques	

yourself.	

22	มิถุนำยน	2556
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เมื่อคนท้อแท้สิ้นหวัง	สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้ด�ารงอยู่ต่อไปคือก�าลังใจ
“ในยามที่ท้อแท้	ขอเพียงแค่คนหนึ่ง	จะคิดถึง	และคอยห่วงใย
ในยามที่ชีวิต	หม่นหมองร้องไห้	ขอเพียงมีใคร	ปลอบใจ	สักคน
ในวันที่โลกร้าง	ความหวังให้วาด	มันขาดมันหาย	ใครจะช่วยเติม
เพิ่มพลังใจ	ให้ฉันได้เริ่ม	ต่อสู้อีกครั้ง	บนหนทางไกล”
เพลง	 “ก�าลังใจ”	 น ่าจะเป ็นเพลงยอดนิยมของครู	 เพราะเนื้อร ้อง	

ข ้ างต ้นจะมี 	 “ใครคนห น่ึง”	 คอยคิดถึ ง 	 ห ่ วงใย	 ปลอบใจ	 เติมความหวั ง		
เพิ่มพลังใจให้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

พี่เลี้ยงคือ	“ใครคนหนึ่ง”	คนนั้น
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ครูตุ้ม...

ครูตุ้มเป็นครูวัยกลำงคนค่อนไปทำงอำวุโส	มีบุคลิกออกห้ำวๆ	

เอำจริงเอำจัง	สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้ำนท้ำยหำด	จังหวัดสมุทรสงครำม

ผมพบครูตุ้มครั้งแรกเมื่อตอนจัด	workshop	systems	thinking	

เดือนมกรำคม	 2556	 ให้ครูของศูนย์พี่เลี้ยง	 ม.	 มหิดล	 จ�ำได้ว่ำครูตุ้ม	

เป็นคน	 active	 ในกำรเรียนรู้จำก	 workshop	 และเหมือนกับว่ำสิ่งที่	

เพำะพันธุ์ปัญญำจัดให้นั้น	 คือ	 สิ่งที่ครูตุ ้มแสวงหำมำโดยตลอด	 คือ		

อยำกท�ำหน้ำที่ครูให้ดี	 อยำกได้เครื่องมือใหม่ๆ	ส�ำหรับกำรเรียนของ

นักเรียน	โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำคือควำมหวังของครูตุ้ม

ผมพบครตูุม้อกีครัง้ใน	4	เดอืนถดัมำ	(พฤษภำคม)	คือเมือ่ครำว

ไปสังเกตกำรณ์กำรลงพื้นที่ของพี่เล้ียง	ม.	มหิดล	ที่โรงเรียนทำนตะวัน		

วนันัน้ครตูุม้เปลีย่นไปมำก	ครมูำด้วยควำมรูส้กึท้อแท้สิน้หวงั	และกล่ำวว่ำ	

วันนี้น่ำจะเป็นกำรมำร่วมงำนกับเพำะพันธุ์ปัญญำเป็นครั้งสุดท้ำยแล้ว	

เพรำะโรงเรยีนของตนไม่น่ำจะท�ำได้	แล้วครตูุม้กร็ะบำยควำมคับข้องในใจ		

เล่ำถึงปัญหำที่มีขณะนี้และที่น่ำจะมีในอนำคต	อีกทั้งทีมงำนก็ถอยหมด

เหลือตนคนเดียว	ตอนนี้ไม่มีควำมก้ำวหน้ำ...	ยังหำโจทย์ไม่ได้...	ผมรู้สึก

ว่ำครตูุม้เหน็แต่ควำมมดืมนในเส้นทำงเพำะพนัธุปั์ญญำ	อนัเกดิจำกบรบิท

ที่โรงเรียน	ครูพูดเหมือนเสียใจที่ไม่สำมำรถท�ำงำนนี้ได้ทั้งๆ	ที่อยำกท�ำ		

ทุกคนในห้องเงียบฟังครูตุ้มอย่ำงสงบด้วยควำมเห็นใจ	 อย่ำงท่ีผมเคย	

เล่ำไปแล้วในตอน	“ครูมหิดล”
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ควำมท้อแท้ของครูตุ้มที่ปรำกฏวันนั้น	ท�ำให้ผมตระหนักถึง

ควำมไม่แน่นอนจำกปัจจัยประกอบภำยนอกจ�ำนวนมำกท่ีอยู่นอกเหนือ

กำรควบคุมของเรำ

ในกำรประชุมโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำครั้งที่ผ่ำนมำมีคน

กล่ำวท�ำนองว่ำ	

“เม่ือเรำมีสญัญำออกไปให้โรงเรยีนแล้ว	งำนทุกอย่ำงน่ำจะนิง่ได้”

ผมตอบกลับว ่ำ	 “ไม ่จริง... 	 เพรำะทุกอย ่ำงในโรงเรียน

เปลี่ยนแปลงง่ำยมำก	ครูย้ำยโรงเรียนกลำงเทอมก็มี	 ผอ.	 ใหม่ไม่ยอมให้

เอำเรื่อง	ผอ.	เก่ำมำพูดถึงก็มี	ผอ.	จัดกำรกับครูแกนน�ำไม่ได้ก็มี...”	

ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดกับครูตุ้มและกำรที่มีบำงโรงเรียนถอนตัว

ทั้งๆ	ที่พัฒนำไปกว่ำ	6	เดือนแล้ว	คือ	หลักฐำนของควำมเปลี่ยนแปลงซึ่ง

เป็นควำมเสี่ยงของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	

ผมพบครูตุ้มอีกครั้งเมื่อวำนนี้	(25	มิถุนำยน	2556)	ครูตุ้มที่ผม

พบครั้งนี้	 คือ	ครูตุ้มที่ผมพบครั้งแรก	 เพรำะเต็มเปี่ยมด้วยพละก�ำลังกำย

และใจส�ำหรับกำรฝ่ำฟันอีกครั้งหนึ่ง	 แถมหำทีมเป็นครูรุ่นใหม่มำเสริม

ได้อกี	3-4	คน	ผมถำมพีเ่ลีย้งว่ำท�ำไมครตูุม้คนเก่ำกลบัมำ	พ่ีเล้ียงท�ำอย่ำงไร

“หลังจำกวันนั้นแล้ว...”	ทีมพี่เล้ียงหมำยถึงวันที่ผมพบครูตุ้ม	

ผูท้้อแท้สิน้หวงั	“เรำเข้ำโรงเรยีนไปพบคร	ูเป็นเพือ่น	ปลอบโยน	หำทำงแก้	

ปัญหำกันอีก	3	ครั้ง”	แล้วเสริมปิดท้ำยว่ำ	“ตอนนี้ครูตุ้มไม่สนใจใครแล้ว	

แกจะท�ำของแกเอง”	

พี่เลี้ยงคือบุคคลส�ำคัญของงำนนี้	 เพรำะใกล้ชิด	 รู้จักครู	 รู้จัก

บริบทโรงเรียน	การท�างานของพี่เล้ียงที่ฟื้นพลังใจครูนี้เปรียบเสมือน 

หยดน�า้แห่งความชุม่ช้ืนและแสงแดดอันอบอุ่นทีมี่ต่อครเูมลด็พนัธุ ์ท�าให้สงว
นลิข
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เมล็ดพันธุ์ได้รับรู้สัญญาณแห่งการฟื้นชีพเพื่อการงอกเงยและแพร่พันธุ์

ต่อไป	เป็นควำมงดงำมหนึ่งที่โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำมีให้กำรศึกษำ	

เม่ือวำนนี้ผมตำมไปดูกิจกรรมโรงเรียนบ้ำนท้ำยหำดที่พำ

นักเรียน	ม.	1	และ	ม.	2	จ�ำนวน	50	คนไปลงพื้นที่เรียนรู้และหำโจทย์วิจัย		

ผมจึงเห็นอีกบุคลิกหนึ่งของครูตุ้มว่ำเป็นคนท่ีเอำใจใส่และรักนักเรียน	

ทุกคน	กิจกรรมเริ่มจำกพำนักเรียนไปเรียนรู้กับนักวิจัยชำวบ้ำนเกี่ยวกับ	

ป่ำชำยเลนทีบ้่ำนฉู่ฉ่ี	ต.	บำงจะเกรง็	อ.	เมอืง	สมทุรสงครำม	จำกนัน้ลงพ้ืนท่ี	

ดอนหอยหลอด	 ตอนบ่ำยนักเรียนได้รับแจกกระดำษแผ่นใหญ่และ	

เครื่องเขียนให้ท�ำงำนกลุ่ม	 2	 อย่ำง	 คือ	 สรุปควำมรู้จำกกิจกรรมวันนี	้	

และปิดท้ำยด้วยสิ่งที่อยำกรู้เพิ่ม	 ซึ่งจะกลำยมำเป็นหัวข้อ	 RBL	 ของ

นักเรียน	ผมเห็นควำมสนใจใคร่รู้ของนักเรียนและกำรกล้ำแสดงออก	

จำกกำรน�ำเสนอของนักเรียนในตอนบ่ำย	กำรออกนอกห้องเรียนน่ำจะ

ท�ำให้นักเรียนได้เข้ำสู่พื้นที่เปิดที่ให้ควำมรู้สึกปลอดภัย	

ผมเฝ้ำดูกำรท�ำงำนของครูตุ้ม	จนได้พบกับเนื้อแท้ของกำรเป็น

ครูเพำะพันธุ์ปัญญำในตอนที่ครูมอบหมำยงำนนักเรียนและปฏิกิริยำ

ของครูในขณะที่นักเรียนน�ำเสนองำนตอนจบ	 เพรำะครูตุ้มให้อิสระกับ

นักเรียน...	ครูไม่บอก	แต่ครูถำม

กำรให้อิสระท�ำให้เกิดพื้นที่ที่รู ้สึกปลอดภัยท่ีนักเรียนจะคิด

อะไรก็ได้	มีควำมสนใจอะไรก็ได้	ตำมที่ตนใคร่รู้

กำรไม่บอก	แต่ถำม	คือ	บทบำทใหม่ของครูเพำะพันธุ์ปัญญำ	

ครูตุ้มถำมอย่ำงฉลำด	การถามอย่างฉลาด คือ ไม่ใช่ถามเพื่อให้นักเรียน

ตอบ “เนื้อความรู้” เพื่อครูจะได้ตัดสินถูก-ผิดเหมือนการท�าข้อสอบ แต่

ถามเพือ่ให้เดก็นกัเรยีนคดิได้ด้วยตนเอง เป็นการถามเพ่ือสร้างการเรียนรู ้

ในตัวผู้ตอบ	 เรำอยำกให้ครูเพำะพันธุ์ปัญญำของเรำมีทักษะกำรถำม	

แบบนี้	คนที่ถำมได้อย่ำงฉลำดคือคนที่เป็นนักเรียนรู้สงว
นลิข
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ในเวทีลงพื้นที่เช่นนี้พี่เลี้ยงต้องเป็นพระรอง	 เป็นผู้ช่วยครู		

โดยเฉพำะช่วยถำมเพื่อให้นักเรียนได้คิดในมุมของวิจัย	 คือ	 รู ้จักกำร

ออกแบบกำรทดลองและกำรวัดค่ำเพื่อให้ตอบข้อสงสัยได้	ซึ่งเมื่อวำนนี้	

อ.	ปิยะฉัตร	และ	อ.	น�้ำค้ำง	 ใช้ควำมเป็นนักวิทยำศำสตร์ของตนในกำร	

ตั้งค�ำถำมให้นักเรียนคิดในมุมของงำนวิจัยได้ดีทีเดียว	 หน่วยงำนของ

อำจำรย์ทั้งสองคือสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้	แห่งมหำวิทยำลัยมหิดล	

ซ่ึงสอนและท�ำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ	 แต่กำรใช้ค�ำถำมกับนักเรียน	

ชั้นมัธยมต้นก็ท�ำได้เหมำะกับบริบทกำรเรียนรู้ของนักเรียน	 เข้ำใจว่ำ

โครงกำรนี้จะเป็นประสบกำรณ์นวัตกรรมกำรเรียนรู้แก่อำจำรย์พี่เลี้ยง	

ทั้งในส่วนเครื่องมือและกระบวนกำร

ผมเหน็ควำมงอกงำมทำงปัญญำจำกกำรตัง้ค�ำถำมของนกัเรียน

หลำยเรื่อง

“หอยมันเอำอะไรมำท�ำเปลือก?”	 เด็ก	ม.	 1	 คนหนึ่งถำมเมื่อ

ผู้ใหญ่โจ	นักวิจัยในพื้นที่เล่ำถึงเปลือกหอย

“แล้วได้ผลตอบแทนเท่ำไหร่?”	เด็กยกมือถำมเมื่อเล่ำว่ำกำรท�ำ

ฟำร์มหอยแมลงภู่ใช้เงิน	500,000	บำท	แต่โป๊ะปลำทูใช้เงิน	1	ล้ำนบำท

“ยำวเท่ำโทรศัพท์”	เดก็คนหนึง่อทุำน	เมือ่ผูใ้หญ่โจบอกว่ำหอย

หลอดตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมำนั้นยำวประมำณ	12	เซนติเมตร	

หำกเรำตั้งใจฟังให้ดี	 เรำจะรู้ว่ำค�ำตอบเหล่ำนี้สะท้อนอะไรใน

ควำมคิดของนักเรียน?	

ครูตุ้มแจกเงำะให้นักเรียนกลุ่มละพวงทำนตบท้ำยมื้อกลำงวัน	

ผมถำมนักเรียนกลุ่มหนึ่งว่ำ

“เงำะมีขนกี่เส้น?”สงว
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“ขนแต่ละลูกเท่ำกันไหมคะ?”	 เป็นค�ำถำมที่นักเรียนมัธยม	 1	

ถำมกลับ	น่ำทึ่งที่เป็นค�ำถำมต่อยอด

“เงำะอยู่ตรงหน้ำทุกคนแล้ว	ท�ำไมไม่หำค�ำตอบด้วยตนเอง”	

ผมยุกลับแล้วชี้ให้ดูที่เปลือกเงำะ	 “เห็นไหมว่ำเปลือกมีร่องแยกออกเป็น	

2	ซีก	ขน	2	ซีกมีเท่ำกันไหม?”	ผมเป็นฝ่ำยต่อยอดค�ำถำมกลับไปยังกลุ่ม	

เด็กนักเรียน	สิ่งที่ปรำกฏต่อสำยตำผมคือ	 เด็กหยุดท�ำงำนท่ีตนก�ำลังท�ำ	

ร่วมกันอยู่	หันมำคว้ำเงำะพยำยำมแหวกนับขนเงำะ	แต่ก็สับสนกับขน

จ�ำนวนมำก	 เด็กคนหนึ่งใช้วิธีถอนไปนับไป	 อีกคนเด็ดขนเงำะวำงบน

กระดำษโปสเตอร์ที่ก�ำลังใช้ท�ำงำนกลุ่ม	 บอกว่ำเด็ดให้หมดก่อนแล้ว	

ค่อยนับ	 เด็กกลุ่มข้ำงๆ	หันมำเห็นแล้วเปรยว่ำ	 “เป็นหนูจะใช้มีดเฉือน

ขนลงจำนแล้วค่อยนับ	 เร็วดี”	 ทักษะแก้ปัญหำเกิดขึ้นแล้วจำกกำรย	ุ

ให้ปฏิบัติจริง!!

เด็ดและนับขนเงำะไปสักครู่นักเรียนหมดควำมอดทน	บ่นว่ำ	

“ขนมันมำกจัง	หนูขอกลับไปท�ำต่อที่บ้ำน”	 เมื่อผมเดินมำดูอีกรอบแล้ว

ทวงกำรบ้ำนว่ำให้เอำเงำะกลับไปหำค�ำตอบทีบ้่ำน	นกัเรยีนคนทีเ่ดด็พร้อม

นับกล่ำวว่ำ	“หนูคิดว่ำมันมี	425	เส้น”

“รู้ได้ไง	ไหนว่ำยังนับไม่เสร็จไม่ใช่หรือ”	

“ก็หนูเด็ดได้แค่นี้แล้ว”	 นักเรียนชี้ให้ดูผิวเงำะ	 “นับได้ร้อย

กว่ำ	หนูคิดว่ำทั้งหมดลูกนี้น่ำจะได้	 425	 เส้น”	ผมไม่ทรำบว่ำทักษะกำร

ประมำณค่ำเช่นนีเ้พิง่เกดิขึน้ตอนนบัขนเงำะ	หรอืมตีดิตวัเดก็มำก่อนแล้ว	

แต่ก็เห็นแล้วว่ำ	นักเรียนสนุกหำกได้รับแรงบันดำลใจจำกค�ำถำมง่ำยๆ	

แต่ท้ำทำย	 เป็นค�ำถำมใกล้ตัวที่กระตุกควำมอยำกรู้	 และมีกระบวนกำร

กระตุ้นให้ท�ำพร้อมคิด
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ตอนลำกลับ	ครูตุ้มเดินมำหำผมพร้อมรอยยิ้ม	ผมเกำะแขนให้

ก�ำลงัใจว่ำ	“ผมเหน็ครวูนันี	้ผมเชือ่ว่ำครทู�ำได้	ครเูข้ำใจกระบวนกำร	RBL	

ของเพำะพันธุ์ปัญญำแล้ว”	ผมพูดตำมควำมจริงที่เห็นจำกทักษะกำรตั้ง

ค�ำถำมของครูตุ้ม	

แล้วผมก็เห็นรอยยิ้มที่กว้ำงขึ้นบนใบหน้ำครูตุ้ม	 พร้อมตำที่

เป็นประกำย

26	มิถุนำยน	2556
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เพราะมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึง	เราจึงเดินทาง
แม้ว่าจะมีจุดมุ ่งหมายเดียวกัน	 แต่ความเข้าใจที่ต่างกันก็ท�าให้เดินทาง	

ในเส้นทางต่างกัน
เหมือนเห็นฝั ่งคลองและอยากจะไปตรงๆ	 ในเส้นทางที่สั้นที่สุด	 แม้ว่า	

ไม่หมดแรงจมน�้าตายหากจะว่ายข้าม	 แต่การปลดเชือกหัวเรือแล้วพายข้ามฝั ่ง	
ย่อมดีกว่าว่ายน�้าแน่

แต่การจะรู้ว่าเส้นทางใดสั้นที่สุดนั้น	 ต้องดูกระบวนการเดินทางประกอบด้วย	
ทางท่ีเลง็ตรงและพายเรอืข้ามฝ่ังย่อมต่างจากการเดนิอ้อมไปขึน้สะพานข้างหน้า	โดยเฉพาะ
เมื่อเรือนั้นไม่มีพาย	หรือพายเรือไม่เป็น

ทางที่ดีไม่จ�าเป็นต้องเป็นทางที่สั้นที่สุด	 เพราะเราไม่ได้นับที่จ�านวนก้าว	
แต่เราดูที่การไปถึงเป้าหมาย	 เครื่องมือ	 และกระบวนการของการเดินทางเข้าหา	
เป้าหมายต่างหาก
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RBL-PBL (1) ...

ที่ตั้งชื่อเรื่องตอนนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำผมตั้งใจจะเอำ	PBL	 ไป

ลบออกจำก	RBL	 เพื่อหำเศษที่เหลือแต่อย่ำงใด	ควำมตั้งใจของผมคือ	

ต้องกำรอธิบำยว่ำ	 RBL	ต่ำงจำก	 PBL	อย่ำงไร	 เมื่อมีใครถำมหำควำม

กระจ่ำงของ	RBL	หรือเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เรำจะได้อธิบำยได้	 ท้ังนี้เพรำะ

วงกำรกำรศึกษำกล่ำวถึง	 PBL	 กันมำกมำยหลำยปีแล้ว	 แต่ก็อย่ำงท่ี	

พวกเรำเคยพบเห็นนั่นแหละ	ที่	 Project-Based	Learning	กลำยมำเป็น	

Product-Based	(ที่ไม่)	Learning	คือเน้นกำรท�ำผลิตภัณฑ์	ซึ่งจ�ำนวนหนึ่ง

คล้ำยงำน	OTOP	อีกจ�ำนวนหนึ่งเป็นงำนฝีมือ	และนี่คือเหตุที่เรำต้องใช้

ค�ำ	RBL	ไม่ใช่	PBL

ตอนแรกผมใช้	Research-Oriented	 PBL	แต่	 อ.	สีลำภรณ์	 เอำ

แค่	RBL	กำรไม่มี	P	ประกอบแถมเหลือแต่	R	ยิ่งท�ำให้ไม่น่ำอภิรมย์แก่ครู		

แต่ไม่เป็นไรหรอก	ตอนน้ีครูทีผ่่ำน	workshop	มคีวำมเข้ำใจใหม่แล้วว่ำ	“วจัิย

คือกระบวนกำรของกำรศึกษำ”	 ไม่ใช่	 “กระบวนกำรหำควำมรู้ใหม่”	และ	

RBL	ของเรำจะเน้นที่กระบวนกำร	ไม่ใช่ชิ้นงำนหรือผลงำนประกวดกัน

เรือ่งกำรหำข้อสรปุสดุท้ำยของกำรท�ำ	RBL	ท่ีให้ได้ค�ำตอบเป็น	

“กระบวนกำร”	นีก้ค่็อนข้ำงท�ำได้ยำกเพรำะเป็นนำมธรรมมำกกว่ำพวกที่

ท�ำ	Product-Based	และคนทัว่ไปกเ็หน็ยำกด้วย	แต่กน่็ำท้ำทำยทีอ่ยำกยใุห้	

อ.	น�ำ้ค้ำง	รบัไปเป็นหวัข้อวทิยำนพินธ์ของนกัศกึษำนวตักรรมกำรเรยีนรู้	

ท่ำน	ศ.	 เกียรติคุณ	สุมน	อมรวิวัฒน์	 เขียนในค�ำนิยมหนังสือ	

RBL	ของผมว่ำ	“PBL เป็นการท�างานอย่างเป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์ 

สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จและสามารถประเมินได้...”	สงว
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Project	 จึงมีควำมหมำยถึงกำรท�ำกิจกรรม	คือเน้นที่กิจกรรม

มำกกว่ำเนือ้วชิำ	ดงันัน้	กำรท�ำ	PBL	ตำมนยัยะทีก่ล่ำวมำนีก้เ็พือ่	“กำรเรยีนรู	้

จำกปฏิบัติเพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 อันเกิดจำกกำรท�ำงำน	

ร่วมกนัเป็นกลุม่”	ตวัอย่ำงทีช่ดัคอืโครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำ	ท่ีประกอบด้วย	

กิจกรรมต่ำงๆ	 เช่น	 หำเงินทุนโดยกำรจัด	 concert	 (ถือเป็น	 project		

ย่อยได้)	วำงแผนกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์	กำรจัดกำรพลำธิกำร	(logistics)	

กำรประสำนงำนในท้องถิ่น	กำรจัดกำรสมำชิกค่ำย	ฯลฯ	PBL	แบบนี้จึง

เหมำะส�ำหรับทักษะชีวิต	อำชีพ	และกำรงำน	 เป็นกำรพัฒนำบุคลิกภำพ

และทักษะทำงสังคม	 (character	 and	 social	 skills)	 ซึ่งจัดเป็นปัญญำ

หนึ่งในพหุปัญญำ	 (multiple	 intelligences)	และที่น่ำจะได้มำกท่ีสุดจำก	

PBL	ลักษณะนี้คือกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน	 (cooperative	 learning)		

ผมเปรียบเทียบ	RBL	พหุปัญญำ	และกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันอยู่ใน

ตำรำงข้ำงล่ำง	ที่ตรงกับ	RBL	คือช่องที่แรเงำ	ซึ่งขำดเพียงปัญญำด้ำน

ดนตรีเท่ำนั้น

Theory of Multiple Intelligences 
(Gardner)

Theory of Cooperative Learning
(Slavin, Johnson and Johnson)

ภาษา (Linguistic) การพึงพาอาศยักนั (positive independent)
คณิตศาสตร์ เหตุผล ตรรกะ (Logical and 
Mathematical)

การหารืออยา่ใกลชิ้ด (F2F promotive
interaction)

มิติสมัพนัธ์ (Spatial) ตรวจสอบความรับผดิชอบคนในกลุ่มได ้
(individual accountability)

ความสมัพนัธ์กบัผูอื้น (Interpersonal) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งคนและกลุ่ม ความสมัพนัธ์กบัผูอื้น (Interpersonal) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งคนและกลุ่ม 
(interpersonal and group skills)

การเขา้ใจธรรมชาติ (Naturalist) มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม (group process)
การเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal)
ร่างกายและกลา้มเนือ (Bodily-kinesthetic)
การคิดใคร่ครวญมีวจิารณญาณ (Existential)
ดนตรี (Musical)สงว
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RBL	ท�ำกิจกรรมเหมือนกัน	 แต่กิจกรรมอำจจะไม่ใหญ่โต

เท่ำ	 project	แบบออกค่ำยอำสำพัฒนำ	RBL ต้องการผลสุดท้ายเป็นการ

เกิดปัญญาที่อิงสาระวิชาความรู้ RBL จึงเป็นการสร้างทักษะท่ีจ�าเป็น 

(essential skill) ที่จะน�าไปสู่การสร้างปัญญาผ่านวิธีคิดแบบใคร่ครวญ

ด้วยเหตุผล ตรรกะ มิติสัมพันธ์ การเข้าใจธรรมชาติ (ผ่านสาระความรู้

อันเป็นกฎธรรมชาติ)	

เครื่องมือส�ำคัญของกำรสร้ำงปัญญำคือ	 “วิจัย”	 เพรำะวิจัย	

ตั้งอยู่บนฐำนเหตุผลและตรรกะ	ที่มีสำระวิชำอันเป็นกฎธรรมชำติคุมอยู่	

และเข้ำใจทั้งหมดจำกกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ด้วยควำมคิดใคร่ครวญ

มีวิจำรณญำณ	RBL	ของเรำจึงเป็นหนทำงสร้ำงพหุปัญญำและยังเป็น	

cooperative	learning	เล็กๆ	ในห้องเรียน	

ผมคิดว่ำเรำสำมำรถท�ำให้เพำะพันธุ์ปัญญำมีระดับสูงกว่ำ	

cooperative	 learning	ด้วยซ�้ำ	 แม้ว่ำจะไม่ได้ทักษะปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

เท่ำกับกำรท�ำค่ำยอำสำพัฒนำ	แต่กระบวนกำรเวทีวิชำกำรท�ำให้เกิดกำร

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ำกควำมคดิเชงิวิพำกษ์	เพือ่ไปสูค่วำมคดิมวีจิำรณญำณ	

จึงเป็น	cooperative	learning	ที่ร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่กำรหมุนเกลียวปัญญำ

ร่วมกันของกลุ่ม	 ผมขอเรียกว่ำ	 “กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันเพื่อพัฒนำ

ปัญญำ	(wisdom	developing	cooperative	learning)”	

ซึ่งหมำยควำมว่ำต ่อไปนี้พวกเรำต้องช่วยกันคิดให้เกิด

กระบวนกำรเวทแีบบใหม่	ทีจ่ะเป็นนวตักรรมใหม่ของเพำะพันธุปั์ญญำ!!

ตอนนี้ขอท�ำควำมกระจ่ำงเรื่อง	 PBL	และ	RBL	 เพียงนี้ก่อน	

ตอนต่อไปผมจะเขียนถึงงำนวิจัยที่	สพฐ.	ก�ำลังจัดกระบวนกำรอยู่	 และ

จะอธิบำย	RBL	ของเพำะพันธุ์ปัญญำในมิติที่กว้ำงและลึกขึ้น	

2	กรกฎำคม	2556สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



114 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

เพราะฝันไม่ใช่ความจริง	คนวาดฝันมักจะมีเป้าหมายที่ดูเหมือนเกินฝัน
แต่เพราะมีเป้าหมายที่ฝัน	เราจึงก�าหนด	step	การเดินทางได้
มีสุภาษิตอาหรับกล่าวถึงการเดินทางในทะเลทรายว่า	 “หากต้องการ	

ไปให้ไว	ให้ไปคนเดียว	แต่หากต้องการไปให้ถึง	ให้ไปหลายคน”
ไปหลายคนคือไปทางเดียวกัน	 ไม ่ใช ่แตกกระจายคนละทิศละทาง		

เพราะนั่นคือ	(แยกกันไปตาย)	ไปคนเดียว	หลายทางในทะเลทรายอันโหดร้ายทารุณ
คนจ�านวนมากที่ร่วมเดินทางเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญาจึงควรรู้เป้าหมายใน

ความฝัน
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RBL-PBL (2) ...

ผมพูดเสมอว่ำ	RBL	ของเพำะพันธุ์ปัญญำจะต้องเห็นผลที่กำร

เกิด	“วัฒนธรรมวิทยำศำสตร์”	

ผมอยำกทรำบว่ำรฐัคดิอย่ำงไรกบัค�ำว่ำวฒันธรรมวทิยำศำสตร์	

จึงเข้ำไปค้นใน	website	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ไม่พบค�ำว่ำวัฒนธรรม

วิทยำศำสตร์	ที่พบคือ	มำรยำทธรรมเนียมไทย	ศำสนำควำมเชื่อ	ประเพณี

พิธีกรรม	บุคคลส�ำคัญ	วรรณกรรม	กำรละเล่น	ประวัติศำสตร์	ภูมิปัญญำ	

มีแม้กระทั่งกำรใช้วัฒนธรรมในเชิงอุตสำหกรรม!!	แต่ไม่มีวิทยำศำสตร์	

น่ำจะยังไม่ได้คิดว่ำวิทยำศำสตร์ก็เป็นวัฒนธรรม	 จำกนั้นผมจึงเข้ำไป

ค้นใน	web	 ของกระทรวงศึกษำก็ไม่พบเรื่องนี้	 โชคดีบังเอิญพบเรื่อง	

ใกล้เคียงกัน	คือ	สพฐ.	เคยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำง	“วัฒนธรรมวิจัย

ในโรงเรยีน”	ให้ครเูม่ือปี	2554	เป้ำหมำยจะสร้ำงวฒันธรรมกำรวจิยัในกำร

เรียนรู้ให้นักเรียน	และสร้ำงวัฒนธรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้นักเรียน

ใช้กระบวนกำรวิจัย	นับว่ำเป็นเป้ำหมำยต่อทั้งนักเรียนและครู	 แต่ละปี

มีงบประมำณให้โรงเรียนละหลักหมื่นบำท	งบประมำณปี	2556	ออกมำ

แล้วดูได้ที่	(http://inno.obec.go.th/main/show_news.php?article_id=37)	

เทคนิคที่	สพฐ.	มอบให้ครู	คือ	QPAR	เป็นงำน	4	ขั้นตอน	คือ	

1)	ตั้งค�ำถำม	(Question)	2)	วำงแผนหำค�ำตอบ	(Plan)	3)	ปฏิบัติกำรหำ

ค�ำตอบ	(Action)	4)	น�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Report/Reflection)	

อำทิตย ์ที่ผ ่ำนมำผมได้หนังสือ	 2	 เล ่ม	 ชื่อ	 “กรณีศึกษำ	

ประสบกำรณ์	กำรพัฒนำวัฒนธรรมกำรวิจัยในโรงเรียน”	และ	 “ผลงำนสงว
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วิจยัในโครงกำรสร้ำงวฒันธรรมกำรวจิยัในโรงเรยีน”	ซ่ึงเป็นหนงัสือจำก

กำรประชุมในกำรสัมมนำประจ�ำปีของ	สพฐ.	(10-12	มิถุนำยน	2556)

เมื่ออ่ำนกรณีศึกษำจำกเล่มแรก	ผมไม่ประหลำดใจแต่อย่ำงใด

ที่ต่ำงจำก	RBL	ของเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เพรำะผลงำนท่ีเอำมำเผยแพร่นั้น

เป็นงำนอปุนยัทัง้สิน้	คอื	ตัง้ค�ำถำมทีอ่ยำกทรำบ	แล้วไปค้นหำค�ำตอบจำก	

แหล่งควำมรู้ต่ำงๆ	 เอำมำเขียนและรำยงำน	แสดงว่ำ	QPAR ที่มอบให ้

ครูน้ันเป็นงานแบบอุปนัย หรือที่ผมเรียก “วิจัยแบบไปถามหาค�าตอบ 

จากคนอ่ืน” ขาดการสงัเคราะห์ content ด้วยหลักทฤษฎหีรอืใช้จนิตนาการ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง อ่านหลายเรื่องก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นงานที่คร ู

มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าและท�ารายงาน เพียงแต่ QPAR เป็นการ 

ตั้งค�าถามจากนักเรียนเองเท่านั้น	

ตัวอย่ำงกระบวนกำรที่เอำไปใช้กับวิชำประวัติศำสตร์	เริ่มจำก

ครฉูำยสำรคดปีระวตัศิำสตร์ให้นกัเรยีนด	ูเมือ่ถึงขัน้ตอนท่ี	1	(Q)	ครูเขียน

เล่ำในหนังสือว่ำ

“นักเรียนดูแล้ว	อยำกจะถำมอะไรกันมั๊ย”	แล้วครูก็อธิบำยว่ำ	

“ค�ำถำมมีหลำยชนิด	 เช่น	ใคร	ท�ำอะไร	ที่ไหน	อย่ำงไร	 เมื่อใด	สำเหตุใด	

เป็นต้น”	สงว
นลิข
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จำกนั้นเขียนเล่ำว่ำ	ศน.	 “ขี่ม้ำขำว”	 เข้ำมำช่วยแนะน�ำให้แบ่ง

พื้นที่ในกระดำษโปสเตอร์เป็นช่อง	ใคร	อะไร	ที่ไหน...	 เพื่อจัดหมวดหมู่

ค�ำถำมให้นักเรียนเอำกำร์ดมำติด	(แค่ชี้ช่องกำรจัดกำรขอ้มูลบนกระดำษ

โปสเตอร์ก็เรียกว่ำ	“ขี่ม้ำขำว”	แล้ว!!)

กำรตั้งค�ำถำมแบบนี้ผมเรียกว่ำ	 “ตั้งค�ำถำมจำกควำมทรงจ�ำ”	

ซึง่ตกร่องเดมิของกำรเรยีนด้วยควำมจ�ำเนือ้เรือ่งประวตัศิำสตร์อย่ำงเดยีว	

ผลสุดท้ำยของกำรสอนแบบ	QPAR	นี้คืออะไร?	แม้ในหนังสือจะไม่มี

ประสบกำรณ์เล่ำต่อ	แต่ก็คำดได้ว่ำนักเรียนท�ำขั้นตอน	P	และ	A	โดยไป

หำควำมรู้ที่ตนเองจ�ำไม่ได้มำตอบ	Q	(เช่น	 เปิด	VDO	ดูซ�้ำ)	แล้วจบด้วย

ท�ำหนังสือเล่มเล็กส่งครู	หลำยคนเรียกว่ำเรียนประวัติโดยไม่มีศาสตร	์

ส่วนเล่มที่	2	เป็นเรื่องงำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้	ซึ่งไม่ต่ำง	

จำกวิจยัในช้ันเรยีนทีเ่หน็มำ	คอื	ออกแบบกำรสอน	ทดลองสอน	วดัควำม

พงึพอใจ	(แบบสอบถำม)	แจกแจงผลเป็นควำมถ่ี	เป็นผลงำนของคร	ูและ	

ผมไม่เห็นควำมเกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษำและประสบกำรณ์	QPAR	ที่	

ท�ำเลย	จะกล่ำวว่ำครูท�ำ	QPAR	เองก็ได้	นอกจำก	Q	เป็นค�ำถำมเดิมๆ	แล้ว		

ยงัตดิ	“กบัดกั”	ในส่วนของ	P	และ	R	อยู่มำก	คือ	ยงัออกแบบกำรหำข้อมลู

แบบเดมิๆ	(ตดิเครื่องมอื)	และรำยงำนบรรยำยเชิงปริมำณแบบเดมิๆ	(ตดิ	

format)	

ระหว่ำงวัฒนธรรมวิจัยกับวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์	 เรำควรมุ่ง

ไปที่ใด?	 “วิจัย”	กับ	 “วิทยำศำสตร์”	ค�ำใดเหมำะกับกำรเป็นวัฒนธรรม

มำกกว่ำกัน?	วัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นด้วยพฤติกรรมใช่หรือไม่?	

RBL คือการเรียนรู ้จากโครงงานฐานวิจัย เป้าหมายเพื่อ

วฒันธรรมวทิยาศาสตร์ วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์คอืพฤตกิรรมทีพ่ึง่ตนเอง 

ไม่เรียกร้องบนบานศาลกล่าว เพราะรู้ว่า “ผลเกิดจากเหตุ” ท่ีมันเป็น

อย่างนั้น เพราะมีเหตุให้เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่ต้องการผลอย่างนั้นก็ต้องแก้สงว
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ที่เหตุ ไม่ใช่อ้อนวอนร้องขอ กระบวนการท�าวิจัยคือ mean ที่จะพาไปสู่

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

“ผลเกดิจากเหต”ุ เป็นแนวความคดิทีส่�าคญัทีส่ดุของการท�าวจิยั 

เพราะวิจยัคอืการหาความรูว่้าผลเกดิจากเหตใุด มปัีจจยัใดทีส่นบัสนนุให้

เกิดเหตุ เราต้องการรู้ความสัมพันธ์นี้เพื่อจัดการที่เหตุให้เกิดผลตามที่เรา

ต้องการ หรอืพฒันาไปสูส่ภาวะทีเ่ราต้องการ RBL จงึเน้นท่ีความเป็นเหตุ

เป็นผล ไม่ใช่ท�าวจิยัแบบรวบรวมข้อมูลแบบอุปนัย (inductive) แต่ขาดซึง่

มิตินิรนัย (deductive) ที่ใช้สาระวิชา/หลักความรู้มาเป็นกรอบการสรุป

ความรู้ความเข้าใจด้วยตรรกะที่ถูกต้อง

ครำวนีข้อกล่ำวถึง	RBL	ของเพำะพนัธุปั์ญญำบ้ำง	เพ่ือให้เข้ำใจ

ว่ำเรำจะยิ่งต่ำงจำกเขำอย่ำงไร

ทุกท่ำนสำมำรถเข้ำใจ	RBL	ได้จำกหนังสือ	2	เล่มของผมที่ได้

รบัแจกไปแล้ว	คือ	“วจิยั...	พลงัเปลีย่นกำรเรยีนคดิ	มรรคำแห่งพทุธพิสิยั”	

และ	 “โครงงำนฐำนวิจัย:	 กระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ของกำรศึกษำไทย”		

ดังนั้น	 ผมจะไม่เอำเร่ืองหลักกำร	RBL	หรือหลักส�ำคัญของเพำะพันธุ์

ปัญญำมำกล่ำวอีก	

ท่ำนที่อ่ำนหนังสือผมจนจบ	คงทรำบว่ำผมมีควำมฝันถึง	RBL	

ในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำอย่ำงไร	ซึ่งจะเอำมำขยำยควำมให้ทรำบกัน

อีกครั้งด้วยรูปข้ำงล่ำงนี้
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ระดบัของ RBL ของเพาะพนัธ์ุปัญญา

Sci&MathHum&His
ประเดน็

Sci&Math

Soc Sci&Econ

Hum&His ปัญหา
ระดบั 1 เพือเรียนรู้

RBL คิดเชิงเหตุผลบูรณาการสาระ
ระดบั 2 เพือเขา้ใจ/แกปั้ญหาอดีต

ระดบั 3 เพือวตัถุประสงคอ์นาคต
Objective-Oriented/Targeted RBL

คิดเชิงเหตุผล เชิงระบบ เชิงออกแบบ มุ่งสู่เป้าหมาย

Soc Sci&Econ
RBL คิดเชิงเหตุผลบูรณาการสาระ

ระดบั 2 เพือเขา้ใจ/แกปั้ญหาอดีต
Problem Understanding/Solving RBL

คิดเชิงเหตุผล เชิงระบบ ถามหาเหตุ

Sci&Math

Soc Sci&Econ

Hum&His
เป้าหมาย

Sci&Math

Soc Sci&Econ

Hum&His

Sci&Math
Soc Sci&Econ

Hum&His

RBL	มี	3	ระดับ	ตอนนี้เรำก�ำลังอยู่ในระดับที่	1	คือเอำประเด็น

ที่สนใจมำแตก	 3	กลุ่มสำระให้เป็นโครงงำน	 เพื่อให้เข้ำใจวิจัยและเกิด	

“วัฒนธรรมวิทยำศำสตร์”	

ระดับที่	 2	 ของ	RBL	 เป็นระดับเข้ำใจปัญหำจำกมุมมอง	 3	

ศำสตร์	นกัเรยีนต้องศึกษำบรบิทในพืน้ทีม่ำกกว่ำเดมิเพ่ือระบุปัญหำหลกั

ก่อน	จำกนั้นถอยมำหำเหตุที่เกี่ยวข้องกับ	3	ศำสตร์	 เพ่ือเอำมำท�ำ	RBL	

นักเรยีนยงัคงอยูใ่นควำมคดิถอยหลงั	“ผลปัจจบุนัเกดิจำกเหตอุดตี”	เพยีง

แต่ยกระดับจำกควำมสนใจของตน	มำเป็นปัญหำของพื้นที่

ระดับที่	 3	 คือสุดยอดของเพำะพันธุ์ปัญญำ	 ท่ีเรำจะฝึกให้

นักเรียนมองเป้ำหมำยอนำคตของพื้นที่	 จำกนั้นมองให้เหมือนสำยน�้ำ	

(stream)	ที่ไหลเข้ำสู่เป้ำหมำย	 เช่น	สำยธำรสังคม	สำยธำรเศรษฐกิจ		

สำยธำรสิ่งแวดล้อม	แต่ละสำยแตกออกเป็น	3	ศำสตร์	วิธีนี้เป็นความคิด

เดนิหน้า “เหตปัุจจบุนัท�าให้เกดิผลอนาคต” เมือ่เราต้องการผลในอนาคต สงว
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เราก็ต้องจัดการให้เกิดเหตุ ณ ปัจจุบัน เป็นงาน RBL ที่คิดถึงอนาคตโดย

มองแบบบูรณาการของสายธารทั้ง 3 สาย ซึ่งจะท�าให้เกิดแนวคิดของ

ระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นพื้นฐานความคิดเชิงนโยบาย เหมาะส�าหรับ

การเป็นผู้น�ารุ่นใหม่

ในท่ำมกลำงกระแสปฏริปูกำรศกึษำทีห่ลำยหน่วยงำนมำรมุเร้ำ	

เช่นนี้	 เพำะพันธุ์ปัญญำคงต้องใช้เวลำมำกกับกำรเปลี่ยนครูและกำร

ศึกษำ	ขณะนี้เรำเพิ่งเริ่มเดินก้ำวแรกให้กำรศึกษำใช้	RBL	 เพื่อคุ้นชินกับ	

ควำมเป็นเหตุเป็นผลในระดับที่	1	เพื่อก้ำวไปสู่กำรแก้ปัญหำในระดับที่	2	

จนมีควำมมั่นใจในกำรก�ำหนดอนำคตเองในระดับที่	3	

กำรท�ำระดบั	2	และ	3	จะยำกกว่ำเดมิมำก	เพรำะต้องดงึคนและ

กลไกพัฒนำในพ้ืนที	่(ทัง้รฐัและเอกชน)	เข้ำมำร่วมงำนกำรศกึษำด้วย	หาก

ท�าได้ส�าเร็จ การศึกษาก็จะเป็นเนื้อเดียวกับมวลชนและบริบท ท่ีเราควร

เริ่มปลูกฝังตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย	

กว่ำจะถงึระดบั	3	ผมคงหมดแรงเสยีก่อน	แต่กห็วงัว่ำเช้ือพันธุ์

แห่งปัญญำที่เพำะให้กับอำจำรย์มหำวิทยำลัยรุ่นใหม่จะยังคงงอกงำม

เติบโตและท�ำงำนกำรศึกษำต่อไปอีกนำน

โครงกำรโรงเรียนวัฒนธรรมวิจัยใช้ศึกษำนิเทศก์	 (ศน.)	 เป็น

กลไกหนุนครู	 ผมก�ำลังสนใจอยำกจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ	 ศน.	ที่รับ

แนวคิดวัฒนธรรมวิจัยจำก	สพฐ.	 โดยเฉพำะ	 ศน.	 ที่ร่วมในโครงกำร		

Teacher	 Coaching	 ที่	 สกว.	 ร่วมกับ	 สพฐ.	 หลำยมหำวิทยำลัยท่ีท�ำ	

โครงกำรนี้จะ	coach	ครูให้ใช้	PBL	ในกำรจัดกำรเรียนส�ำหรับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	21
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วนัที	่13-14	กรกฎำคม	นีผ้มจะท�ำ	workshop	กำรคิดเชิงเหต-ุผล	

และกำรประยุกต์ในกำร	 coach	ครูแก่	 มรภ.	 เลย	ก�ำแพงเพชร	ล�ำปำง		

และเทพสตรี	 (ลพบุรี)	 ในโครงกำร	Teacher	Coaching	ผมคงได้เรียนรู้	

จำกงำนนี้อีกมำก

5	กรกฎำคม	2556
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การเรียนรู ้	 RBL	 มีทักษะที่ส�าคัญมากอีก	 1	 อย่าง	 คือการอ่านงาน	
คนอื่นเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับการศกึษาของผู้ท�า	RBL

“การอ่าน”	เป็นทกัษะทีจ่ะหนนุ	“การเขยีน”	คนทีเ่ขยีนได้ดมีกัจะเป็นคนทีอ่่าน
มามาก	และการเขียนเป็นสุดยอดของการสะท้อน	(reflect)	ว่าคนๆ	นั้นได้อะไรจากการท�า	
RBL	 ผมจึงก�าหนดวิธีการประเมินงานเพาะพันธุ์ปัญญาโดยการเขียน	 เพราะเราต้องการ
สร้างปัญญาให้คิดได้	คิดเป็นด้วยตนเอง

การเขียนคือการสะท้อนถึงความสามารถสังเคราะห์ผสมกับการเรียบเรียง	
ความคิดให้น�าเสนออย่างเป็นวิทยาศาสตร์

ค�าว่าวทิยาศาสตร์ในทีน่ี	้ผมหมายความถงึมมีติวิทิยาศาสตร์ในกระบวนการคดิ
และเขียน	ท�าไปเรื่อยๆ	จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ละเอียด	และนั่น
จะเป็นหนทางการเกิดปัญญา	เพราะเข้าใจในกฎธรรมชาติของเหตุและผล
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ทักษะการอ่านเพื่อต่อยอด...

เมื่อสัปดำห์ก่อนมีนักศึกษำ	ป.	โท	มำหำรือผมว่ำอ่ำน	paper	ที่

มอบหมำยให้จบแล้ว	จะให้ท�ำอะไรต่อ?	หลังให้ค�ำปรึกษำจึงท�ำให้นึกขึ้น

ได้ว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์หำกเล่ำสู่พี่เล้ียงเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เพรำะกำรท�ำ	

RBL	ของเรำยังไม่ได้กล่ำวถึงกำรท�ำ	literature	review	เลย

ผมพบเสมอว่ำ	 literature	 review	 เป็นจุดอ่อนของกำรท�ำวิจัย

ไทย	ดูเหมือนว่าเราขาดวัฒนธรรมการอ่านงานคนอื่นให้เข้าใจเพ่ือการ 

ต่อยอดของเรา บางคนอ่านเพียงได้ชื่อว่าอ่านแล้ว คือไม่ทราบว่าความรู้ 

ที่อ่านมานั้นจะเอาไปใช้ท�าอะไรต่อได้ เพราะไม่สามารถหลอมรวม 

สิ่งที่อ่านกับบริบทของตนได้ เรื่องที่อ่านกับเรื่องที่ท�าจึงแยกกันอยู	่

เรำจะเห็นเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษำเขียน	 proposal	 ในส่วน	

literature	review	เพือ่บอกว่ำไปอ่ำนอะไรมำบ้ำงแล้ว	แต่ไปไม่ถงึกำรค้นพบ	

ว่ำจะใช้ประโยชน์อะไรจำกที่อ่ำนนั้น	 กำรเขียนแบบเล่ำว่ำอ่ำนอะไร	

มำบ้ำงนั้นเห็นได้จำกเขียนที่ละรำยงำน	แยกย่อหน้ำจำกกัน	แต่ละเร่ือง

ไม่มีควำมสัมพันธ์กันเอง	และไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำสัมพันธ์อะไรกับงำน

ของเรำ

แม้ว่ำ	 RBL	 จะไม่ใช่กำรหำควำมรู้ใหม่ที่ต้องท�ำ	 literature	

review	อย่ำงเข้มข้น	แต่การรู้จักอ่านงานของคนอื่นก็เป็นทักษะที่จ�าเป็น

ส�าหรับศตวรรษที่ 21 ยิ่งในยุคสมัยที่การค้นหาท�าได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว	

Paper	ทีผ่มให้นกัศกึษำอ่ำนนัน้เป็นของประเทศโคลอมเบยี	ซึง่

มีบริบทต่ำงจำกประเทศไทยมำกสงว
นลิข
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“คุณมีเป้ำหมำยกำรท�ำวจิยัให้ได้ควำมรูอ้ะไร?”	ผมถำมนกัศกึษำ	

ซึ่งเขำตอบได้	ผมจึงถำมต่อ

“จำกที่อ่ำนมำนี้	 คุณได้อะไรที่เกี่ยวกับงำนที่คุณจะท�ำบ้ำง”	

ครำวนี้นักศึกษำตอบไม่ได้	 ทั้งๆ	ที่เป็น	 paper	 ใกล้เคียงกับงำนของเขำ

ที่สุดแล้ว	ผมจึงแนะน�ำว่ำ	“นึกถึงเป้ำหมำยของคุณแล้วโยงกับ	paper	นี้”	

แต่ค�ำถำมคงไม่ชัดเท่ำใดนัก	เขำจึงยังมีใบหน้ำงงๆ	อยู่

“เอำใหม่นะ...	สมมตุว่ิำคณุต้องกำรผลงำนตพิีมพ์แบบ	paper	นี้		

คุณรู้ไหมว่ำคุณต้องมีข้อมูลอะไร?”	 ผมเปล่ียนค�ำถำมใหม่	 แต่ท่ำทำง	

เขำยังงงอยู่เช่นเดิม

“เอำใหม่”	ผมเปล่ียนค�ำถำม	“ดรูปูหรอืตำรำงท่ีเป็นผลวจิยั	แล้ว

คิดถอยหลังว่ำผลเหล่ำนี้มำจำกข้อมูลเบื้องต้นอะไร?”	ผมชวนเขำหัดคิด	

backward	analysis	“เอำเป็นว่ำผมมอบงำนให้คุณท�ำ	 เอำรูปที่เป็น	result	

ของเขำมำวิเครำะห์ว่ำเขำใช้ข้อมูลอะไรมำ	plot	นะ	แล้วคุณท�ำตำรำงของ

คุณเป็น	4	คอลัมน์”	ผมตีตำรำงให้ดู	“คอลัมน์ที่	1	เขียนว่ำผลที่เขำเอำมำ	

plot	มีค่ำอะไรบ้ำง	คอลัมน์ที่	2	เขียนว่ำ	เขำเอำค่ำเหล่ำนั้นมำจำกไหน	หำ

ให้เจอ	เขำต้องเขียนบอกไว้แน่”	ผมหยุดมองหน้ำ	“คอลมัน์ที	่3	กำถกูถ้ำคณุ

มค่ีำนัน้แล้ว	และกำผดิถ้ำคณุยังไม่ม	ีคอลัมน์ที	่4	ให้เขยีนว่ำคณุจะหำค่ำที่

ไม่มีได้อย่ำงไร	ควำมในคอลัมน์นี้แหละจะบอกว่ำคุณต้องท�ำอะไรต่อไป”	

ผมพบว่ำตำรำงอย่ำงนี้น่ำเหมำะเอำไปสอนครู	 ซึ่งผมจะ

ดัดแปลงมำเขียนอธิบำยให้เหมำะกับเพำะพันธุ์ปัญญำ

ตัวอย่ำงเช่นเรื่องถ่ำนที่เล่ำมำแล้ว	 สมมุติมีเอกสำรงำนวิจัย	

ถ่ำนไม้แสดงผลดังรูป	 ที่เป็นกำร	 plot	 ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์คำร์บอน	

ในถ่ำนกับค่ำควำมร้อน	 เรำได้แนวทำงว่ำถ้ำถ่ำนมีคำร์บอนมำกก็จะมี
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ค่ำควำมร้อนมำกด้วย	 (บูรณำกำรวิชำเคมีเรื่องกำรเผำไหม้คำร์บอนเป็น

คำร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วย)	

ค่าความร้อน
(J/kg.)

% Carbon

แต่เรำไม่มเีครือ่งมอืวเิครำะห์ทัง้คำร์บอนและค่ำควำมร้อน	ตอนนี	้

ครูต้องกระตุ้นให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์	(creative	thinking)	และทักษะ

กำรแก้ปัญหำ	(problem	solving	skill)	โดยมีหลักกำร/ตรรกะบำงอย่ำงมำ

ก�ำกบั	เช่น	ค่ำควำมร้อนสมัพนัธ์กบักำรต้มน�ำ้	ถ่ำนทีม่ค่ีำควำมร้อนมำกจะ

ต้มน�ำ้ให้ระเหยเป็นไอได้มำก	ดงันัน้	เรำจะใช้น�ำ้หนกัน�ำ้ทีเ่หลอืสะท้อนถงึ

ค่ำควำมร้อนของถ่ำน	ส่วนเปอร์เซน็ต์คำร์บอนนัน้เกดิจำกหลกัวชิำว่ำ	กำร

เผำถ่ำนคือกำรไล่สำรระเหยได้	(volatile	matters)	ที่ไม่ใช่คำร์บอนออกไป	

จำกเนือ้ไม้	ตรรกะจงึอธบิำยว่ำหำกน�ำ้หนกัหำยไปมำกกย่็อมหมำยควำมว่ำ	

ถ่ำนน้ันมีคำร์บอนเข้มข้นมำก	 (มีเปอร์เซ็นต์คำร์บอนมำก)	ดังนั้น	 เรำ	

จะได้ตำรำงงำนที่จะท�ำและคำดต่อได้ว่ำผลของเรำจะได้รูปใหม่	ต่อไปนี้	

(ซึ่งจะน�ำไปสู่วิธีกำรท�ำวิจัยดังที่ได้เคยเขียนเล่ำไว้แล้วนั่นเอง)
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งานเขา งานเรา

ค่าที่เขา plot เขาหามาโดย สิ่งที่เรายังไม่มี หาค่าที่ไม่มีได้จาก

ค่ำควำมร้อน bomb	calorimeter ค่ำควำมร้อนและ	

bomb	calorimeter

น�้ำหนักน�้ำที่เหลือจำก

กำรต้ม

เปอร์เซ็นต์คำร์บอน เครื่องวิเครำะห์ธำตุ เปอร์เซ็นต์คำร์บอนและ

เครื่องวิเครำะห์ธำตุ

เปอร์เซ็นต์น�้ำหนักไม้ที่

หำยจำกกำรเผำถ่ำน

นําหนกันําทีเหลือ
(g)

นําหนกัไมที้หายไป (%)

รูปที่	 2	นี้ไม่ได้เป็นค�ำตอบที่ตรงไปตรงมำเหมือนรูปแรก	กำร

เข้ำใจรูปที่	2	ต้องใช้ทั้งจินตนำกำรและตรรกะมำกกว่ำ	ซึ่งหมำยควำมว่ำ	

การขาดแคลนเครือ่งมอืกลายเป็นโอกาสของการเรยีนรู้ท่ีเหนอืกว่าการมี

เครื่องมือเพียบพร้อม เพราะได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ (นวัตกรรม) โดย

ไม่ตดิเครือ่งมอื หำกพ่ีเล้ียงโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำพัฒนำตนเองให้เห็น

นวัตกรรมล่วงหน้ำ	แล้วเอำควำมรู้ไปท�ำ	backward	design	เพื่อฝึกครูได้ก็

จะช่วยกำรท�ำงำนได้มำก

ศนูย์พีเ่ลีย้งล�ำปำงเอำไดอะแกรมวเิครำะห์กำรเผำถ่ำนไปผูกโยง

กับโครงงำนอบล�ำไย	 โดยเขียนเล่ำว่ำ	 “ร้อยเรียงผังเหตุและผลของแต่ละ

โครงงานให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ได้ (อุณหภูมิสูง --> น�้าระเหยออกไป สงว
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--> ความเข้มข้นของน�้าตาลเพิ่มขึ้น --> ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของจลุนิทรย์ี--> ล�าไยมคีณุภาพ --> ขายได้ด ี--> มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

ชุมชน (มองย้อนกลับมาที่อุณหภูมิ ก็จะเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อหาจุดคุ้มทุนของการผลิตล�าไยอบแห้งได้) ตรงนี้นอกจากการ 

บูรณาการสาระที่สามารถท�าได้อย่างชัดเจนแล้ว (ชีววิทยา/เคมี/ฟิสิกส์) 

ยังสามารถเชื่อมต่อไปชุมชนได้ในหลายมิติ” ด้วยควำมยินดีที่เห็นพี่เลี้ยง	

(อ.	พิม)	สำมำรถประยุกต์เรื่องเผำถ่ำนเป็นอบล�ำไยได้	 ผมจึงเขียนตอบ

ขยำยควำมให้ว่ำ

“อุณหภูมิสูงมีโอกำสเกิดสีคล�้ำที่ท�ำให้รำคำลดลงด้วย	ควรให้

นักเรียนค้นข้อมูล	browning	effect	จะได้รู้วิชำเคมีเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งด้วย	”

ผังเรื่องรำวที่บูรณำกำรสำระวิชำต่ำงๆ	ปรำกฏเป็นดังรูป

ปริมาณนําสูญเสีย

ความสวยของสี

รายได้

อุณหภมิูอบ

ความรู้เคมีฟิสิกส์ 

ความรู้ฟิสิกส์
ความรู้เคมี 

ความรู้การตลาด

การเรียน RBL เพือ
Life and career skills

ความเขม้ขน้ของนําตาล

คุณภาพลาํไย

ราคาลาํไย

จาํนวนจุลินทรีย์

ความรู้จุลชีววทิยา

ความรู้เคมี 

ความรู้เศรษฐศาสตร์

ความรู้การงานอาชีพ
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กำรเอำเรือ่งเผำถ่ำนมำประยุกต์ใช้ท�ำ	RBL	อบล�ำไยเป็นตวัอย่ำง

หนึ่งที่	review	แล้วรู้ว่ำเอำมำเกี่ยวข้องกับงำนเรำอย่ำงไร	และยังสำมำรถ

ต่อยอดเรื่องคุณภำพจำกกำรควบคุมสีอีกด้วย	

“หำกอุณหภูมิสูงพอน�้ำตำลยังมีโอกำสเกิดเป็นคำรำเมล	กลิ่น

เปลี่ยนไป”	ผม	 e-mail	ชี้ช่องเพิ่มเมื่อ	อ.	พิม	ตอบกลับเร่ือง	 browning	

oxidation	ซึ่งจะท�ำให้ผังมีเส้นทำงเพิ่มขึ้นอีก	1	เส้น	(พี่เลี้ยงลองเขียนดู)

กำรใช้	RBL	ฝึกนักเรียนส�ำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่	21	นั้น	

ต้องใช้โอกำสจำกกำรอ่ำนงำนคนอื่นเพื่อประยุกต์ใช้กับงำนของตนเอง

ด้วย	 ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรใหม่ให้หลุดพ้นจำกกำรติด

เครือ่งมือ	ดังน้ัน	ทัง้ครแูละนกัเรยีนต้องได้รบักำรฝึก	critical	reading	และ

ใช้สมองซีกขวำให้มำก

8	กรกฎำคม	2556
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การศกึษาที่เป็นปัญหาเพราะสอนและวัด	(O-Net)	ที่ความจ�า	การท�า	RBL	
จะท�าให้มีโอกาสคิด	ความคิดพื้นฐานคือคิดเป็นเหตุเป็นผล	แต่เราจะท�าอย่างไรให้นักเรียน	
(และครู)	มีทักษะนี้

Workshop	 ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลยังไม่ถูกฝังอยู ่
ในระบบคิดของครูเท่าใดนัก	 ฉะนั้น	 จึงไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อผลออกมาว่านักเรียน	
ไม่ผ่านการประเมินเรื่องคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์

ทักษะได้จากการฝึกฝน	 หากเราจะเป็น	 coach	 ให้แก่ครู	 เราต้อง	 invent	
เครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะ	 เรื่องที่ส่งมาให้อ่านวันนี้เขียนออกมาด้วยความคิดเชิงออกแบบ	
ลองอ่านแล้วเอาไปดัดแปลงใช้ดู

ความคดิเชงิออกแบบกเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีพ่ีเ่ลีย้งและครตู้องม	ีความคดิเช่นนีใ้ห้
ผลเป็นนวตักรรม	หากเอามาออกแบบช้ินงาน	ก็เป็นนวัตกรรมการศกึษาทีค่รทู�ากนัเป็นอยูแ่ล้ว	
(นวัตกรรมของครูมักจะหมายถึงชิ้นงานที่ครูท�าเพื่อช่วยการเรียนของนักเรียน	เช่น	บัตรค�า	
เป็นต้น)	หากเอามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้	เรากไ็ด้นวตักรรมส�าหรบักระบวนการเรยีนรู้

เพาะพันธุ์ปัญญาต้องการนวัตกรรมกระบวนการ	 พวกเครื่องมือต่างๆ	 นั้นเป็น
เพียงสิ่งประกอบให้กระบวนการท�างานได้	 การออกแบบนวัตกรรมกระบวนการต้องการ	
ความรู้เรื่อง	learning	style	ของนักเรียน	มาผนวกกับความคิดเชิงออกแบบ
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การพัฒนาทักษะคิดนักเรียน (1) ...

กำรคิดเป็นเหตุเป็นผลและควำมสำมำรถท่ีแยกควำมคิดกับ

เหตุผลที่เป็นกฎธรรมชำติได้คือทักษะคิดเบื้องต้นของกำรเรียนรู้เพื่อ

ท�ำ	 RBL	 เพรำะเป็นจุดตั้งต้นของกำรเขียนผังควำมคิดเหตุ-ผล	 (ไม่ใช่		

mind	mapping)	อย่ำงที่ผมเขียนให้ดูใน	workshop	และหลำยบทควำม	

ที่ผ่ำนมำ	 จำกกำรติดตำมงำนในหลำยพื้นที่	 หลำยคนสะท้อนให้ผม	

ทรำบว่ำไม่ง่ำยเลยที่จะเขียนผังได้

ทุกครั้งที่ท�ำ	workshop	 เสร็จ	 ผมมักจะมีข้อกังขำส่วนตัวว่ำ	

reflection	ทัง้หลำยทีเ่ขยีนมำอย่ำงน่ำชืน่ใจนัน้	มนัเป็นควำมส�ำเรจ็ของคน

ทีเ่ข้ำมำเรยีนรูจ้รงิหรอื	ในเมือ่ไม่ใช่ทกัษะทีไ่ด้มำง่ำยๆ	เพยีงแค่กำรปฏบิตั	ิ

10	กว่ำช่ัวโมง	ผูเ้ข้ำร่วม	workshop	เขยีนออกมำจำกควำมรูสึ้กเมือ่จบกำร

ฝึก	ซึ่งยังดื่มด�่ำกับผลที่เกิดกับตน	แต่ผลนั้นน่ำจะเป็นเพียงควำมรู้สึกดีๆ	

ยังไม่ใช่ผลถำวรที่ฝังในตัวจนเป็นทักษะ	ที่กล่ำวเช่นนี้เพรำะผมพบว่ำ

หลำยคนเป็นขำประจ�ำที่เข้ำ	workshop	ทีไรก็ชอบทุกทีไป	หำกไม่ตีควำม

เข้ำข้ำงตนเอง	ก็ย่อมหมำยควำมว่ำคนผู้นั้นยังติดอยู่ในกำรเสพควำมรู้ท่ี

ผมจดัให้	ท�ำอย่ำงไรเขำจงึจะพฒันำได้ด้วยตนเอง?	และนีจ่งึสะท้อนมำถงึ

กำรพัฒนำครู	ที่เรำต้องท�ำให้ครูพัฒนำตนเองได้ด้วยตนเอง

วันนีผ้มลองคดิเล่นๆ	ว่ำเรำจะออกแบบกำรฝึกคดิแบบเหต-ุผล

ให้กับคนในกระบวนกำรเพำะพันธุ์ปัญญำได้อย่ำงไร?	

หำกเรำยึดหลักควำมจริงว่ำทักษะเกิดจำกกำรปฏิบัติซ�้ำๆ		

เฉกเดียวกับนักกีฬำต้องหม่ันซ้อม	ตอนที่เป็นนักกีฬำแบดมินตันผมจ�ำได้	

ว่ำฝึกกำรจับไม้	 กำรบิดข้อมือ	กำรสืบเท้ำเข้ำออก	 (footwork)	 ยืดตัวข้ึนสงว
นลิข
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ฟำดลม	ฯลฯ	กำรฝึกเหล่ำนี้ไม่ได้มีลูกขนไก่มำให้ตีสักลูกเดียว	ผู้ฝึกสอน	

(coach)	ต้องรู้ว่ำตอนนี้	 footwork	ใช้ได้แล้วหรือยัง	หรือจะเพิ่มก�ำลังเข่ำ

ได้อย่ำงไร	หรือต้องฝึกอย่ำงไรจึงจะเพิ่มควำมไวของกำรตอบสนองใน

กำรเข้ำหน้ำเน็ต	เป็นต้น	แสดงว่ำกำรฝึกต้องเริ่มจำก	basic	ที่จ�ำเป็น	โดย

ใช้เครือ่งมือทีอ่อกแบบพเิศษส�ำหรบัทกัษะนัน้	ถ้ำเป็นเช่นนี	้กำรฝึก	RBL	

แก่ครูและนักเรียนจะเป็นอย่ำงไร?	เครื่องมือคืออะไร?	พี่เลี้ยงอยู่ในฐำนะ	

coach	ดงันัน้	จงึเป็นหน้ำทีข่องพีเ่ลีย้งในกำรหำค�ำตอบให้แก่ค�ำถำมเหล่ำนี้

งำนใน	2-3	 เดือนที่ผ่ำนมำเรำเน้นกำรฝึกทักษะจ�ำเป็นส�ำหรับ	

RBL	 ให้ครู	 ผมเห็นพี่เลี้ยงบำงคนสำมำรถเป็นวิทยำกรกระบวนกำรได้ดี

มำกๆ	บำงคนดัดแปลงเครื่องมือที่ผมให้ไปได้เก่ง	แต่กำรเป็น	coach	ต้อง

สำมำรถออกแบบกระบวนกำรและเครื่องมือได้เอง	 เป็นกำรใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์	 (creative	thinking)	ลองคิดดูสิว่ำหำกพวกเรำช่วยกัน	create	

เครื่องมือและกระบวนกำร	เอำไปใช้	สังเกตผล	และปรับปรุง	ในที่สุดเรำ

จะได้นวัตกรรมกำรพัฒนำทักษะ	RBL	จ�ำนวนมำก

แปลว่ำพวกเรำก�ำลังท�ำวิจัยใช่ไหม?	

ในหน้ำทีอ่ำจำรย์มหำวทิยำลัย	พวกเรำมทีกัษะวจิยัในสำยเลอืด

ท่ีควรท�ำงำนควบคู่ไปกับกำรหำควำมรู้ใหม่ๆ	แม้ว่ำพวกเรำหลำยคนไม่

ได้ร�่ำเรียนมำทำงครุศำสตร์หรือศึกษำศำสตร์	 แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อจ�ำกัดของ

เรำ	ผมคิดว่ำเป็นโอกำสมำกกว่ำจุดอ่อน	 เพรำะเรำไม่มีกรอบของศำสตร์	

ทุกอย่ำงจึงใหม่หมด

ต่อไปนี้ลองอ่ำนที่ผมจินตนำกำรคิดเอำเองบ้ำง	ผมคิดว่ำเรำน่ำ

จะท�ำเป็นข้ันเป็นตอนตำมที่จะเขียนต่อไปนี้	 เขียนมำเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น

ให้ช่วยกันคิดให้ละเอียด	ลองเอำไปท�ำ	 แล้วปรับปรุง	 โดยผมจะเขียนใน

มุมของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน	พี่เล้ียงควรถอดควำมคิดนี้

ไปท�ำระหว่ำงพี่เลี้ยงกับครู	อีกนัยหนึ่ง	กำรเขียนให้อ่ำนนี้เป็นกำรท�ำงำนสงว
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ระหว่ำงผมกับพี่เลี้ยงนั่นเอง	คือ	coach	ให้พี่เลี้ยงเข้ำใจเรื่องกำรออกแบบ

กระบวนกำรและเครื่องมือของผู้เป็น	coach

ขั้นที่ 1	 พัฒนำให้นักเรียนคิดแบบเป็นเหตุ-ผลง่ำยๆ	 ก่อน		

มอบหมำยให้นักเรียนเขียนเหตุและผล	1	ลูกศรทุกวัน	ครูมีหน้ำที่	guide	

หำกนกัเรยีนใช้เหตุ-ผลทีผ่ดิ	ซึง่ส่วนมำกเกดิจำกกำรสลบัเหตเุป็นผล	และ

เอำผลมำเป็นเหตุ	กับไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลต่อกันเลย	จำกนั้นให้นักเรียน

พูดประโยคเหตุ-ผล	 (พูดจำกลูกศรที่เขียน	 แต่ใช้ประโยคเหตุ-ผล	 ท่ีมี	

ค�ำว่ำ	 “เพรำะ”	 “ท�ำให้”	 “ด้วยเหตุนี้”	 “จึง”	 “ฉะนั้น”	 “เนื่องจำก”	ฯลฯ)		

กำร	 coach	 ของครูคือกำรตั้งค�ำถำมให้คิด	 และต้องเป็นค�ำถำมเชิง	

เหตุ-ผลด้วย	เช่น	“เพราะค�ำพูดสับสนไม่ชัด	เธอจึงไม่เข้ำใจ	ใช่หรือไม่?”	

หมำยควำมว่ำครูต้องไม่พูดแต่ผล	 โดยไม่เหตุมำประกอบ	 ไม่ใช้ค�ำถำม	

เสียงสูงๆ	“อะไรกัน	เรื่องแค่นี้ไม่เข้ำใจ”	เงื่อนไขนี้เป็นกำรฝึกครูให้อยู่ใน	

mode	กำรเป็นนักเรียนรู้ไปในตัวด้วย

ขั้นที่ 2	 หลังจำกคุ ้นกับประโยคเหตุ-ผลแล้ว	 ต่อไปหัดให้

แยกแยะระหว่ำงเหตุ-ผลตำมควำมคิด/ควำมรู้สึกกับเหตุ-ผลตำมกฎ

ธรรมชำติ	 (ผมมีตัวอย่ำงให้จำก	workshop	แล้ว	 เช่น	ฟ้ำแลบเป็นเหตุให้

ฟ้ำร้อง	และฟ้ำร้องเป็นเหตุให้เด็กร้องไห้	เป็นต้น)	จะเป็นขั้นตอนที่สอน

ให้รู้จักเหตุ-ผลที่เปล่ียนแปลงไม่ได้	 เพรำะเป็นกฎเกณฑ์ทำงธรรมชำติท่ี

ตำยตวั	เช่น	ผ้ำเปียกย่อมแห้งเมือ่ผึง่แดด	ฝนตกย่อมเป็นเหตใุห้มคีวำมชืน้

ในอำกำศ	เป็นต้น	

กำรแยกกฎธรรมชำติออกมำได้นี้	 ที่จริงแล้วคือกำรประยุกต์

หรือท�ำควำมเข้ำใจสำระวิชำต่ำงๆ	นั่นเอง	ส่วนเหตุ-ผลตำมควำมคิดนั้น	

ขึ้นกับเจตนำ	 เจตนคติ	 ควำมรู้/ไม่รู้ของคนเสียมำกกว่ำ	 บำงเรื่องเป็น	

เหตุ-ผลที่ดี	 แต่บำงเรื่องก็บิดเบี้ยว	สำธุชนย่อมเห็นว่ำควำมร�่ำรวยจำก

คอรัปชั่นนั้นไม่ดี	 แต่คนอีกจ�ำพวกหนึ่งอำจเห็นว่ำไม่คอรัปชั่นเมื่อมีสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



134 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

โอกำสนั้นเป็นควำมโง่ก็มี	 เหตุ-ผลจำกควำมคิดนี้จะถูกหรือผิดเรำรู้ได้

จำกกำรเอำคุณธรรมมำกรอง	ขั้นตอนนี้สอนเรื่องคุณธรรมได้ด้วย	 เช่น	

สอนเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคอรัปชั่นกับกำรเห็นแก่ตัวนั้นจะส่งผล

ต่อส่วนรวมอย่ำงไร

ขั้นที่ 3	 ขั้นนี้หัดให้เขียน	 “เหตุของเหตุ”	 ถอยหลังไปเร่ือยๆ	

ให้เขียนได้ยำวๆ	สัก	4-5	ชั้น	 (ท�ำวันละชั้นจนคล่องก่อน)	ขั้นนี้จะท�ำให้

นักเรียนรู้จักกำร	 “สำวเหตุ”	 รู้ว่ำผลสำมำรถเกิดจำกหลำยเหตุได้	 หำก

หลำยเหตุท�ำงำนร่วมกนั	ผลกย็ิง่เกดิ	เช่น	หำกทัง้กนิเคม็	ทัง้ออกก�ำลงักำย

เสียเหงือ่	ทัง้พูดมำก	กย็ิง่หวิน�ำ้มำกกว่ำเหตเุพยีงเหตเุดยีว	ท่ีควรช้ีแนะให้

นกัเรยีนทราบคอื “ทกุสิง่เป็นได้ทัง้เหตแุละผล” ขณะหนึง่มนัเป็นเหต ุแต่

บางขณะมนัเป็นผล และ “ไม่มอีะไรเกดิขึน้มาโดยไม่มเีหต”ุ นกัเรยีนจะได้

รู้จักการมองเหตุที่ยาวไปถึงรากของเหต	ุ

ตอนนี้ครูควรพยำยำม	 guide	 ให้เป็นเหตุที่มีหลักฐำนเชิง

ประจักษ์	 หรืออธิบำยด้วยกฎธรรมชำติ	นักเรียนจะได้รู้จักกำรท�ำงำน

แบบ	 evidence	 –based	 และรอบคอบในกำรให้เหตุผล	 หำกเอำเรื่อง	

ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับพ้ืนที่	 ห้องเรียน	มำเป็นผลเริ่มต้น	 (ในกำรสำวเหตุ)		

จะยิ่งท�ำให้นักเรียนดึงบริบทมำอยู่ในควำมคิดได้	 ในจังหวะนี้ครูต้องเอำ

สำระที่เป็นกฎธรรมชำติมำสอดแทรกให้นักเรียนเข้ำใจ	ผลที่ได้ต่อมำคือ

รูก้ำรประยกุต์ควำมรูม้ำสูช่วีติจรงิ	ควำมรูท้ีเ่รยีนกบับริบทหลอมรวมกนั

เป็นควำมเข้ำใจและกำรประยุกต์ใช้	(บันไดขั้นที่	2	และ	3	ของ	Bloom’s	

Taxonomy)

ขั้นที่ 4	หัดต่อจำก	3	แต่ให้นักเรียนมีอิสระในกำรบอกเหตุที่

เป็นกฎมนุษย์	(ควำมคิดเห็น)	และใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรหำรือให้ได้

ข้อสรุปว่ำเป็นเหตุที่จะยอมรับให้ใส่ในผังหรือไม่	 ให้เขียนเพ่ิมในผังด้วย	

สีแดง	ครำวนี้ผลก็จะเกิดจำกเหตุที่เป็นทั้งกฎธรรมชำติกับกำรกระท�ำ	สงว
นลิข
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(ตำมควำมคิดเห็น)	ของมนุษย์	 เป็นจังหวะให้ครูเอำสำระสังคมศำสตร์	

เข้ำมำผนวกให้เนียนไปกับกำรเรียนรู้ได้	นักเรียนจะรู้ถึงผลที่เกิดจำกกำร	

กระท�ำที่สอดคล้องหรือฝืนธรรมชำติ	

ขั้นที่ 5	เมื่อได้ข้อ	4	จนครบแล้ว	ใช้กระบวนกำรหำรือกลุ่มให้

นักเรียนขีดเส้นหนำที่คิดว่ำเป็นเหตุหลัก	ครำวนี้อำจจะเห็นว่ำเหตุหลัก

จ�ำนวนมำกเกิดเพรำะคน	บำงทีคนนั่นแหละบังคับธรรมชำติให้ท�ำงำน

ตำมที่คนต้องกำร	กำรคิดเป็นกลุ่มและกำร	 guide	ของครูในขณะนี้จะ

ท�ำให้นกัเรยีนเข้ำใจควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคนกับระบบใหญ่ของธรรมชำต	ิ

นักเรียนจะมีควำมคิดที่กว้ำงขึ้น	 และจะเป็นพื้นฐำนกำรคิดเชิงระบบ	

(systems	thinking)

ที่เขียนมำนี้เป็นกระบวนกำรกลุ่ม	นักเรียนแต่ละกลุ่มมีบอร์ด

ใหญ่ของตนเองเพื่อให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงของผังเหตุ-ผลที่ค่อยๆ		

ขยำยตัวกว้ำงใหญ่ออกไป	 ควรฝึกขั้นตอนต่ำงๆ	 ให้ช�ำนำญทีละข้ัน		

ผมบอกไม่ได้ว่ำต้องใช้เวลำเท่ำใด	 เพรำะมีปัจจัยต่ำงๆ	ประกอบอีกมำก	

coach	 (ครู)	 ต้องเฝ้ำดูผลกำรฝึก	 จึงจะตัดสินใจได้ว่ำควรเลื่อนไปฝึก	

ขั้นสูงขึ้นหรือไม่	

ที่เขียนมำนี้เรำเรียกว่ำ	 “กำรออกแบบกระบวนกำรฝึกทักษะ”	

กำรออกแบบนีต้้องกำรวธิคีดิถอยหลัง	(backward	thinking)	ซึง่ต้องเข้ำใจ

ขัน้ตอนกำรเรยีนรูจ้ำกง่ำยไปหำยำก	ผมเคยให้เคร่ืองมอืกำรคดิถอยหลงัไว้

แล้ว	ขอให้ลองเอำมำฝึกดู	

เพื่อไม่ให้บทควำมยำวจนไม่น่ำอ่ำน	ปกติผมจะจ�ำกัดกำรเขียน

แต่ละครั้งไม่เกิน	3	หน้ำ	ครำวหน้ำจะเขียนข้อที่เหลือให้จบ

11	กรกฎำคม	2556
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ยิ่งเขียนเรื่องการออกแบบการฝึกทักษะคิด	 ผมย่ิงสนุก	 เพราะเกิดเห็น	
อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย	 ข้อเขียนเรื่องการฝึกทักษะคิดตอนที่	 2	 นี้	 จะท�าให้	
พวกเราเข้าใจกระบวนการฝึกให้ครูและนักเรียนคิดได้ละเอียดขึ้น

เรื่องที่เขียนมีรายละเอียดค่อนข้างมาก	 หากเอาไปออกแบบเครื่องมือ	 (เช่น	
PowerPoint	และแบบฝึกหัด)	ก็จะเป็น	workshop	ได้	2-3	วันเลยทีเดียว

ผลที่ได้จากการคิดและเขียนเล่ามานี้	เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ที่น�าไปสู่
การคิดเชิงออกแบบ	นวัตกรรมการฝึกหรือการได้กระบวนการ	coach	ครูต้องการความคิด
ทั้ง	2	อย่างนี้	หากคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวแต่ขาดคิดเชิงออกแบบ	ก็ไม่มีแนวทางการสร้าง	
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม	 การเขียนเช่นนี้เกิดจากการใช้สมองทั้ง	 2	 ซีกไปพร้อมๆ	 กัน		
การอ่านให้เข้าใจกต้็องใช้สมองให้ครบทัง้	2	ซกีด้วย	โดยเฉพาะซกีขวา	ทีจ่ะช่วยแปลความ
สิ่งที่เขียนเป็นนามธรรมให้เข้าใจเป็นรูปธรรม

ขอให้สนุกกับการอ่าน	 และเอาไปใช้ออกแบบเครื่องมือฝึกครูเพาะพันธุ์ปัญญา
ของเราต่อไป	ใครได้เครื่องมือดีก็เอามาแบ่งปันกันบ้าง

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



137สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

การพัฒนาทักษะคิดนักเรียน (2) ...

คนเรำมสีมอง	2	ซกี	ซกีซ้ำยเป็นซกีทีอ่ยูใ่นกรอบกตกิำ	หลกักำร		

และกฎเกณฑ์	สมองซีกนี้ดูแลควำมคิดที่ใช้ข้อมูล	 เหตุผล	และตรรกะ		

ส่วนสมองซกีขวำเป็นซกีทีอ่สิระไร้กรอบ	เตม็ไปด้วยจนิตนำกำรท่ีมสีีสัน	

ในตอนที่แล้วผมเขียน	5	ขั้นตอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดสำวไปหำเหตุ	 ซ่ึง

ส�ำคัญส�ำหรับ	RBL	กำรสำวเหตุเป็นกำรใช้พลังสมองซีกซ้ำย

กำรศึกษำที่เน้นกำรรู้/จ�ำข้อมูล	 (หรือที่เรียกว่ำเนื้อหำ/สำระ

ควำมรู)้	เป็นกำรศึกษำทีก่�ำกบัด้วยกำรประเมนิ	(วดัผล)	ด้วยควำมถกูต้อง

หรือผิดเท่ำนั้น	เป็นกำรศึกษำที่ถูกก�ำกับด้วยสมองซีกซ้ำยสงว
นลิข
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ครถููกก�ำกบัด้วยควำมคดิของสมองซกีซ้ำย	และครกูเ็อำวธิเีช่นนัน้	

มำก�ำกับนักเรียนอีกชั้นหนึ่ง	กำรศึกษำจึงขำดกำรใช้พลังสมองซีกขวำ	

การปลดปล่อยพลังสมองซีกขวาต้องใช้ RBL อย่างถูกวิธี

RBL ที่ผิด คือ RBL ที่ติดในเครื่องมือ โดยเฉพาะ research 

methodology ที่ตกเป็นทาสวิชาสถิติประยุกต์ จนดูเหมือนไม่มีเครื่องมือ

อื่นอีกเลย	ในควำมจริงนั้น	สถิติเป็นศำสตร์ที่แปลควำมตัวเลข	โดยมีกำร

ยืนยันควำมน่ำเชื่อถือตำมหลักคณิตศำสตร์	เรื่องนี้เป็นกฎแห่งธรรมชำติ

ทีน่่ำสนใจ	ศำสตร์ของสถติเิองกเ็กดิจำกกำรคดิของมนษุย์ในกำรเข้ำใจกฎ

ธรรมชำติถึง	“ควำมเป็นไปได้”	“ควำมน่ำจะเป็น”	แต่สถิติไม่ได้ช่วยสร้าง

ปัญญาอะไร หากผู้ใช้ไม่ใช้สมองและจินตนาการของตนเอง	

ในอดีตนัน้การเข้าใจธรรมชาตแิละกฎแห่งธรรมชาตใิช้เหตแุละ

ผลท่ีมีกฎธรรมชาติที่รู้อยู่แล้วก�ากับอยู่ สถิติแทบไม่มีบทบาทอะไรเลย		

ด้วยกำรคิดจำกสมองทั้ง	 2	ซีก	 เรำจึงได้ควำมคิดข้ันสูง	 ได้แก่	 กำรคิด	

เชงิวพิำกษ์	(critical	thinking)	ตรรกะแบบลดทอน	(deductive	logic)	และ

กำรให้ค�ำอธิบำยแบบสรุปรวบยอด	(inductive	reasoning)	

ขั้นตอนกำรฝึกทักษะต่อไปนี้คือกำรสร้ำงพลังสมองซีกขวำ	ที่

ท�ำต่อจำกขั้นตอนที่	5	ที่ผมเขียนในตอนที่แล้ว

ขั้นที่ 6	เมือ่เขยีนเหตจุำกขั้นตอนที่	5	ได้คล่องแล้ว	ขัน้ต่อไปครู

ให้นักเรียนเขียน	 “ผลของผล”	 เดินหน้ำ	 4-5	ชั้น	 เนื่องจำกเป็นกำรเขียน

แบบเดินไปข้ำงหน้ำเข้ำหำอนำคต	จึงต้องอำศัยจินตนำกำร	อันเกิดจำก

พลังสมองซีกขวำ	 เพื่อปลุกจินตนำกำรให้ตื่นและมีอิสระโลดแล่นเต็มท่ี	

ครูต้องชักชวนให้เขียนหลำยผลจำก	1	เหตุ	แม้ว่ำจะได้บำงผลที่ไร้ตรรกะ	

กไ็ม่ตดัทิง้	เพรำะนัน่จะเป็นกำรบัน่ทอนพลังแห่งจนิตนำกำรของนกัเรยีน	

นวตักรรมในหลำยองค์กรเกดิจำกกำรส่งเสรมิ	(ทัง้โอกำสและบรรยำกำศ)		สงว
นลิข
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ให้พนักงำนฝันไปข้ำงหน้ำได้เต็มที่	 จำกนั้นจึงกรองเอำแต่สิ่งท่ีน่ำ	

เป็นไปได้ทำงธุรกิจมำท�ำ	

เมื่อได้ผลจ�ำนวนมำกครูควรใช้กระบวนกำรกลุ่มให้นักเรียน

รู้จักคัดกรองส่ิงที่น่ำจะเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบท	 เช่น	 ให้กติกำ

ว่ำเรำจะตัดผลออก	1	 ใน	3	กระบวนกำรกลุ่มท่ีพิจำรณำตัดผลจะเผยถึง

จินตนำกำรของแต่ละคน	ที่เป็นผู้เขียนผลนั้นออกมำเอง	

ขั้นที่ 7	 จำกผลจ�ำนวนมำกนั้น	นักเรียนทั้งกลุ่มเลือกผลที่ตน	

ต้องกำรมำกที่สุดจ�ำนวนหนึ่ง	 และผลที่ตนไม่ต ้องกำรมำกที่สุด	

จ�ำนวนหนึ่ง	 แล้วลำกเส้นกลับไปที่เหตุหลัก	 (ที่ท�ำไว้ในขั้นตอนที่	 5)	

กำรท�ำข้ันตอนนี้จะพบว่ำผลที่ต้องกำรบำงผลมำจำกเหตุหลักเดียวกัน	

นักเรยีนจะเข้ำใจควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเหตแุละผลทีย่ำวขึน้	รวมทัง้เข้ำใจ

ว่ำเหตหุนึง่ๆ	นัน้อำจจะส่งผลไปยงัผลทีพ่งึปรำรถนำและไม่พงึปรำรถนำ

ได้ด้วย	 หำกเหตุหลักที่ส่งไปยังผลที่ปรำรถนำนั้นยังไม่ใช่กำรปฏิบัติ	

ที่เป็นอยู่	ครูควรถำมนักเรียนว่ำเรำจะปฏิบัติอย่ำงไร	เพื่อให้เกิดเหตุหลัก	

อำจยกตัวอย่ำงเรื่องกำรเรียนหรือเรื่องรำวบริบทใกล้ตัว

หำกพบผลที่ไม่พึงปรำรถนำ	ครูต้องชวนให้นักเรียนพิจำรณำ

ตลอดสำยโซ่แห่งเหตุ-ผลนั้น	 แล้วให้นักเรียนคิดหำหนทำงตัดสำยโซ	่	

ไม่ให้กระบวนกำรเหต-ุผลท�ำงำนต่อมำถึงผลทีไ่ม่ปรำรถนำ	กำรฝึกนีท้�ำให้

เกิดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ

ขัน้ที ่8	ใน	7	ขัน้ตอนทีผ่่ำนมำนัน้เป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด		

ต่อไปนี้เป็นกำรฝึกทักษะกำรสื่อสำร	 (communication	 skill)	 โดยให้เด็ก	

พูดประโยคเหตุ-ผลที่ยำว	 (มีหลำยลูกศร)	 จำกรูปท่ีได้ในข้ันตอนท่ี	 7		

ครัง้แรกให้พดูจำกผลถอยไปหำเหต	ุด้วยประโยค	“เกดิ	(ผล)	เพรำะ	(เหต)ุ”	

แล้วพูดจำกเหตุไปหำผล	“เพรำะ	(เหตุ)	จึงท�ำให้	(ผล)”	ใหม่ๆ	นักเรียนจะสงว
นลิข
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ใช้ประโยคซ�ำ้ๆ	ในรูปแบบเดิม	แต่ครูต้องฝึกต่อให้นักเรียนเรียบเรียงเป็น

ค�ำพูดแนว	 “อธิบำย”	 โดยใช้ภำษำของตนเอง	การอธิบายด้วยภาษาของ

ตนเองเป็นสิ่งยืนยันว่านักเรียนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด เป็นการยกระดับ

สู่ความเข้าใจด้วยตนเอง	ต่อจำกนั้นหัดให้เรียบเรียงภำษำพูดที่รวบหลำย	

ลูกศรเข้ำด้วยกัน	ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันว่ำนักเรียนสำมำรถเห็นท้ังควำม

ละเอียดในควำมหยำบพร้อมกับควำมหยำบในควำมละเอียด

ขั้นที่ 9	ประเด็นส�ำคัญที่ขำดไม่ได้คือกำรเข้ำใจควำมเป็นเหตุ-

ผลท่ีมทีศิทำง	ขัน้ตอนนีใ้ห้ใช้เส้นทบึหำกเหตแุละผลเปลีย่นไปในทิศทำง

เดียวกัน	และเส้นประหำกสวนทำงกัน	กำรพิจำรณำเส้นท�ำให้นักเรียน	

คิดถึงทิศทำงที่เป็นกำรเพิ่มหรือลดลง	ช่วยให้คิดเชิงเหตุ-ผลได้ละเอียด		

รู้ว่ำอะไรส่งเสริมกันเอง	และอะไรคัดค้ำนกันเอง	ควำมจริงเร่ืองนี้เป็น

ทักษะกำรเข้ำใจคณิตศำสตร์	 เช่น	 ควำมหนำแน่นเท่ำกับมวลหำรด้วย

ปริมำตร	 (D	=	m/V)	 ในกรณีนี้	 ควำมหนำแน่น	 (D)	 คือผลของ	2	 เหต	ุ

ได้แก่	มวล	(m)	และปรมิำตร	(V)	หำกมวลมำก	ควำมหนำแน่นจะมำกตำม		

(ควำมสัมพันธ์แบบเส้นทึบ)	และปริมำตรมีควำมสัมพันธ์แบบเส้นประ

ในความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลยาวๆ ที่ทุกสิ่งเป็นได้ทั้งเหตุและ

ผลนั้น นักเรียนได้เรียนรู้การเปลี่ยนทั้งเหตุและผลตลอดสาย ท่ีเข้าใจถึง

ผลปลายทาง ในทีส่ดุจะพบว่าผลจ�านวนมาก (ทีม่าจากเหตหุลักเดยีวกนั) 

จะเปล่ียนไปทัง้ทศิทางทีป่รารถนาและไม่ปรารถนา นกัเรยีนจะเข้าใจทนัที

ว่าหากต้องการแก้สิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนานัน้ควรท�าอย่างไรเพือ่ไม่ให้กระทบ 

ถึงสิ่งท่ีพึงปรารถนา เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหา เพื่อเข้าสู ่จุดที ่

เหมาะสมที่สุด (optimization)

optimization	ก็เป็นอีกเรื่องที่น่ำสนใจ	ที่ผมถือว่ำเป็นทักษะ	

ชีวิตและกำรท�ำงำน	 เนื่องจำกในชีวิตจริงที่	 “ผลเกิดจำกหลำยเหตุ”	 และ	

“เหตุท�ำให้เกิดหลำยผล”	นั้น	 ควำมสัมพันธ์ทั้งหลำยจะโยงใยกันอย่ำงสงว
นลิข
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ซับซ้อนมำก	กำรเห็นเป็นองค์รวมด้วยควำมคิดเชิงเหตุ-ผลท�ำให้เข้ำใจ	

กำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่เหมำะสมที่สุด	optimization ยังเป็นทักษะ

ที่ส�าคัญของการเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย เพราะท�าให้

ระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกันไม่ให้สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง	

ขั้นที่ 10	 เป็นขั้นตอนที่แสดงหลักฐำนควำมส�ำเร็จของกำรคิด

วเิครำะห์สังเครำะห์	คอืให้นกัเรยีนเขยีนผงัจำกประเดน็	เช่น	ข้อควำมพำดหวั	

หนังสือพิมพ์	 “รถคันแรกแผลงฤทธิ์	 เหวี่ยงโชว์รูมวังเวง	 จองคันใหม่	

หำย	80%”	ผงัควำมสมัพนัธ์เชงิเหต-ุผลนีม้พีลังกำรเรยีนรูม้ำกกว่ำกำรอ่ำน

เนือ้ข่ำว	เพรำะเรำเกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจด้วยระบบคิดของเรำเองก่อนอ่ำน

ข่ำว	ต่อไปนี้เราจะสร้างความรู้เองจากประเด็นแทนกำรบอกของคนอื่น

ราคารถปี 55

จาํนวนซือปี 55

จาํนวนคนมีรถปี 55

จาํนวนคนไม่มีรถปี 56

ความตอ้งการรถปี 55

สภาพเศรษฐกิจ/สงัคมปี 56

จาํนวนผลิตปี 56

จาํนวนคนไม่มีรถปี 56

จาํนวนคนเขา้โชวรู์มปี 56

ความวงัเวง

การจา้งงานปี 56

สภาพเศรษฐกิจ/สงัคมปี 56

จาํนวนซือปี 56

ทั้ง	 10	ขั้นตอนนี้เป็นกำรฝึกทักษะคิดเป็นเหตุ-ผลที่จ�ำเป็นต่อ

กำรท�ำ	RBL	 เพรำะช่วยในกำรคิดวิเครำะห์	คิดสังเครำะห์	ซึ่งต่อไปหำกสงว
นลิข
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ครจูะน�ำเข้ำสูค่วำมคดิเชงิระบบทีเ่หต-ุผลจ�ำนวนมำกรวมตวักนัเป็นวงจร

ที่มีพฤติกรรม	ก็จะไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป	

กำรออกแบบกำรฝึกคือทักษะกำรเป็น	coach	ครูต้องออกแบบ

ให้เป็น	 โดยไม่ลอกแบบจำกคนอื่น	สมัยโบรำณจะมีส�ำนักทิศำปำโมกข์	

(แปลว่ำอำจำรย์ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ)	ที่มีเคล็ดวิชำของตนเอง	 เช่น

ส�ำนกัดำบ	ส�ำนกัมวย	ทีอ่ำจำรย์ออกแบบกำรฝึกทกัษะให้ศษิย์	ท�ำให้สร้ำง

ควำมรู้มำกมำย	แต่ปัจจุบันครูของเรำได้รับของส�ำเร็จรูป	เพียงเพื่อเอำมำ	

ถ่ำยทอดต่อให้ศิษย์เท่ำนั้น	 เป็นกำรศึกษำแบบ	 franchise	ชำยสี่หมี่เกี๊ยว		

ที่ปิดกั้นกำรออกสูตรใหม่ๆ	หำกครูต้องกำรเป็นผู้จัดกำรกระบวนกำร

เรยีนรู	้ครตู้องเป็น	coach	ทีม่นีวตักรรมกำรฝึกเป็นของตนเอง	โดยม	ีRBL	

ของเพำะพันธุ์ปัญญำเป็นเครื่องมือฝึกฝนและเรียนรู้

15	กรกฎำคม	2556
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การศึกษายังมีส่วนที่ถูกละเลยและซุกซ่อนอีกมาก	 เพราะคนจ�านวนมากเอา
ส่วนผวิมาให้สงัคมเหน็	มนัเป็นเร่ืองปกตขิองผูม้หีน้าทีรั่บผดิชอบ	ทีจ่ะคดัสรรมาให้เหน็	เพราะ
มันเป็นการสะท้อนการท�างานของเขาเอง

การประกวดกันที่ผลงานสุดท้ายจึงไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราดังที่เคย
เขียนไปแล้ว	 แต่การเปลี่ยนแปลงและการได้ความรู ้จากกระบวนการ	 RBL	 ของ	
เพาะพันธุ์ปัญญาต่างหากเล่าที่จะเป็นเป้าหมาย

“นักเรียนหลังห้อง”	 ถูกกดทับด้วยค�าชมเชยที่การศึกษามีให้แก่	 “นักเรียน
หน้าห้อง”	

โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจ�านวนหน่ึงเป็น	 “โรงเรียนหลังเขา”		
เป็นใบหน้าการศึกษาที่ก้มงุดเพราะถูกกดทับเช่นกัน	 แต่โรงเรียนเหล่านี้ก�าลังถูกปลุกให	้
เงยหน้าขึ้นจากการชักชวนท�า	RBL	เพาะพันธุ์ปัญญาของบรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลาย

ผมมองว่านี่เป็นโอกาสอันน่าท้าทาย	 ที่สักวันหนึ่งพวกเราจะได้จารึกการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนหลังเขาเหล่านี้
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นักเรียนหลังห้อง...

เมื่อปลำยปีที่แล้วปรำกฏข่ำวบนหน้ำหนังสือพิมพ์	 (เดลินิวส์	

12	 ธันวำคม	 2555)	 ว่ำ	 “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยผลการวิจัยการศึกษาแนวโน้มการจัดการ

ศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 (Trend 

in International Mathematics and Science Study 2011 : TIMSS 2011) 

ด�าเนินการโดย IEA (The International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement) ว่าระดับคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อยู่ในระดับแย่ และมีแนวโน้มแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ท้ังๆ ท่ีนักเรียนไทยมี

ชั่วโมงเรียน 2 วิชานี้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก...”	ช่วงนั้นผู้ที่รับผิดชอบ

กำรศกึษำถกูลำกมำออก	TV	เพือ่อธบิำยสำเหตทุีเ่รำคุน้เคยมำนบั	10	ปีแล้ว

อีก	 7	 เดือนต่อมำข่ำววันที่	 5	 กรกฎำคม	 2556	ประโคมว่ำ

นักเรียนประถมและมัธยมศึกษำตอนต้นเข้ำร่วมกำรแข่งขันคณิตศำสตร์

ระหว่ำงประเทศ	เมื่อวันที่	27	มิถุนำยน	–	7	กรกฎำคม	ณ	เมืองเบอร์กำส		

สำธำรณรัฐบัลแกเรีย	 แล้วได้รำงวัลมำกมำย	และก็เป็นช่วงที่นักเรียน	

เดินสำยออก	 TV	 พร้อมหน้ำที่เบ่งบำนของผู ้รับผิดชอบกำรศึกษำ		

เหมือนกับลืมเรื่องเมื่อ	7	เดือนที่แล้ว

คุณภาพการศึกษาไทยมี 2 หน้า หน้าท่ี 1 คือความจริงของ

การศึกษาทั้งหมด หน้าที่ 2 คือความเป็นมายาภาพของเด็กจ�านวนน้อย  

ผูร้บัผดิชอบกระโจนออกหน้าเมือ่ต้องการแสดงภาพมายา และแอบเงียบ

อยู่ข้างหลังเมื่อภาพความจริงปรากฏสงว
นลิข
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เรำมักยินดีเมื่อทรำบข่ำวนักเรียนไทยคว้ำรำงวัลต่ำงๆ	จำก

กำรแข่งขันทำงวิชำกำร	 แต่นั่นเป็นเด็กหน้ำห้องเพียงหลักสิบ	ซึ่งเทียบ	

ไม่ได้เลยกับนักเรียน	สพฐ.	ทั้งประเทศที่มีจ�ำนวนเกือบ	10	ล้ำนคน

การประกวดต่างๆ คือการคัดเด็กเก่งมาบีบค้ันเพ่ือได้ประกาศ

ความส�าเร็จของผู้ใหญ่ ท�าให้คนทั้งชาติหลงอยู่ในแสงจ้าของดาวฤกษ์  

ที่บังตาหลุมด�า หลุมขนาดใหญ่ที่ดูดเด็กนักเรียนหลังห้องไม่ให้ปรากฏโฉม  

เป็นกลวิธีซ่อนความอับอายของหลุมด�าการศึกษา

มรีำยงำนเรือ่ง	“ผลส�ำรวจสำเหตเุดก็ไทยอ่อนคณิตศำสตร์และ

แนวทำงแก้ไข”	ของ	รศ.	ดร.	สมวงษ์	แปลงประสพโชค	และคณะ	สรุปว่ำ	

“ครโูทษนกัเรยีนว่าสาเหตทุีเ่ดก็อ่อนคณิตศาสตร์เพราะนกัเรยีนไม่ชอบคดิ 

ไม่ชอบแก้ปัญหา ขาดการฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก็โทษครูว่า เพราะครูสอนไม่ดี อธิบาย

ไม่รู้เรื่อง ครูดุ เจ้าอารมณ์ ครูไม่เข้มงวดในการท�าการบ้าน ครูสอนจริงจัง 

บรรยากาศเครียด ขาดอารมณ์ขัน ครูไม่อดทนที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ  

ครูไม่ใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจ ครูให้นักเรียนอ่านเอง 

สรุปเองแล้วมาสอบ วิธีสอนของครูไม่น่าสนใจ ครูมีความรู้ไม่ดี ขาด 

ความมั่นใจตนเอง ครูไม่จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยตรง ครูไม่เปิด 

ใจกว้างให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ ครูขาดแรงจูงใจ ครูสอนโดยไม่เน้น

การคิดแก้ปัญหาและไม่เน้นการน�าไปใช้ในชีวิตจริง ...”

สรุปแล้วเป็นกำรโทษกันไปโทษกันมำของทั้ง	2	ฝ่ำย	ระหว่ำง	

ครูกับนักเรียน	ปล่อยให้ตัวละครผู้บริหำรกำรศึกษำเป็นเพียงต้นไม้

ประกอบฉำก

เด็กเป็นผลพวงของกำรท�ำหน้ำที่ครู	 ส่วนครูเป็นผลพวงของ

กำรผลิตและพัฒนำของรัฐ	 (ผู้บริหำรกำรศึกษำ)	กล่ำวใหม่ว่ำในสำยโซ	่

ควำมสัมพันธ์ของกำรศึกษำนี้	“รัฐเป็นเหตุ	ครูเป็นผล”	และ	“ครูเป็นเหตุ		สงว
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นักเรียนเป็นผล”	หรือมองตลอดสำยจะพบว่ำ	 “รัฐเป็นเหตุ	 นักเรียน

เป็นผล”	 งำนวิจัยข้ำงต้นจึงสรุปเพียงครึ่งหนึ่งของควำมเป็นเหตุเป็นผล

ทั้งหมด	

ความท้าทายของโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาคือการดงึ “เดก็หลงั

ห้อง” ให้พ้นหลุมด�าการศึกษา

ผมจ�ำได้ว่ำเมื่อเรำเริ่มโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำนั้น	 ผมกับ		

อ.	ไพโรจน์	ชั่งน�้ำหนักระหว่ำงโรงเรียนเด่นดังกับโรงเรียนด้อยโอกำส

“หำกต้องกำรผลงำนไปอวด	 เรำก็เลือกโรงเรียนเด่นดัง		

ท�ำยังไงๆ	ก็ได้ผลงำนดี	 แต่หำกต้องกำรควำมส�ำเร็จเพ่ือกำรศึกษำ	 เรำ	

ต้องเลือกโรงเรียนด้อยโอกำส”	 คือข้อสรุปว่ำเรำจะท�ำงำนนี้เพ่ืออะไร	

ระหว่ำงงำนฉำบฉวยเพื่อร่วมวงกอบโกยจำกมำยำภำพ	กับกำรท�ำอย่ำง

อดทนกับหลุมด�ำกำรศึกษำ

เรำก�ำลังท�ำงำนด้วยควำมเชื่อมั่นในเครื่องมือ	RBL	เพื่อพัฒนำ

นักเรียน	 ไม่ใช่เพื่อกำรประกวด	ผมจึงดีใจที่เห็นรำยช่ือโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ห่ำงไกลจ�ำนวนมำกอยู่ในโครงกำรของเรำ	 เพรำะผมถือเสมือนว่ำ	RBL	

คือหยดน�้ำยำอุทัย	ที่แม้เพียงหยดเดียวก็สำมำรถเปลี่ยนน�้ำทั้งแก้วได้	

โรงเรียนที่มีโอกำสทั้งหลำยนั้นเขำย่อมมีโอกำสมำกมำยให้

เลือก	 เพรำะมีแต่คนประเคนให้เพื่อฉวยเอำผลงำนไปประกวด	 (เรื่องนี้

เกิดกับยุววิจัยยำงพำรำเป็นปกติ)12	 งำนเพำะพันธุ์ปัญญำจำกโรงเรียน

เหล่ำนี้ย่อมสวยงำมด้วยควำมส�ำเร็จ	 แต่เรำจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำเป็น	

ผลงำนเรำสักกี่เปอร์เซ็นต์	 เพรำะมันอำจเป็นกำรเอำน�้ำยำอุทัยไปเติมให้

แก้วน�ำ้หวำนสแีดง	ทีเ่รำไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำสแีดงและรสหวำนทัง้แก้ว

นั้นเป็นผลงำนของเรำ

12	 ยวุวจิยัยำงพำรำเปน็โครงกำรกำรศกึษำของ	สกว.	ในยคุแรกๆ	(2546-2555)	ก่อนทีจ่ะพฒันำ

มำเป็นโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



148 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

แต่โรงเรยีนด้อยโอกำสในพืน้ทีห่่ำงไกลต่ำงหำก	ท่ีเรำกล้ำพูดได้

เต็มปำกว่ำแก้วน�้ำสีแดงหอมชื่นใจนั้นเป็นแก้วของเรำ

นั่นหมำยควำมว่ำ	 ควำมส�ำเร็จไม่ใช่ส่ิงท่ีปรำกฏให้เห็น		

แต่มันคือ	“ขนาดของความต่างเม่ือเทียบกับสภาวะเดิม” หลักฐานความ

ส�าเร็จที่แท้จริงคือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นค่า relative ไม่ใช่ค่า absolute	

หำกคดิกนัในมุมน้ี	โรงเรยีนด้อยโอกำสต่ำงหำกทีเ่ป็นโอกำสให้เรำพสิจูน์

และประกำศควำมส�ำเร็จของ	RBL	

และนั่นหมำยควำมว่ำ	 “เด็กหลังห้อง”	คือโอกำสของเรำ	และ

ในขณะเดียวกันเรำก็เป็นโอกำสของเด็กหลังห้อง

ผมขอให้พีเ่ลีย้งเกบ็ข้อมลูค่ำปัจจบุนัของนกัเรยีนและโรงเรียน	

เพื่อให้ทรำบค่ำ	relative	ที่จะกล่ำวได้เต็มปำกว่ำเป็นผลงำนของเรำ	หำก

ใครปรำมำสเรำเรือ่งค่ำ	absolute	เรำจะได้เอำค่ำ	relative	มำเผยให้เหน็พลงั

ของเพำะพันธุ์ปัญญำที่ช่วย	“เด็กหลังห้อง”	

เครือ่งมือทีฉ่ดุเดก็หลงัห้องนบัล้ำนคนขึน้มำจำกหลมุด�ำย่อมมี	

คุณค่ำกว่ำกำร	 “จัดฉำก”	 ให้สังคมหลงในมำยำภำพของเด็กไม่กี่สิบคน		

ที่ลวงตำสังคมในขณะนี้	มิใช่หรือ?

ผมขอให้ก�ำลังใจพีเ่ล้ียงทัง้หลำยท�ำงำนนีอ้ย่ำงอดทน	ผมทรำบ

ดีว่ำ	 proposal	RBL	ที่เข้ำมำขณะนี้ยังไม่ถูกใจเท่ำใดนัก	ขอให้คิดว่ำเป็น

โอกำสของกำรยกระดับเพื่อดูกันที่ค่ำ	relative

18	กรกฎำคม	2556

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



150 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

การศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	 21	 ต้องให้เกิด	 higher-order	 thinking	
skills	 แก ่ผู ้ เรียน	 การท�าโครงงานฐานวิจัยของเพาะพันธุ ์ป ัญญาจะต้องบรรล	ุ
เป้าหมายนี้	ใน	2-3	ปีแรกคงเป็นเรื่องยาก	แต่การมีเป้าหมายสูงไว้ก็เป็นสิ่งดีในการท�างาน
มิใช่หรือ

วัตถุประสงค์การเขียนตอนนี้คือการท�าความเข้าใจ	 “ความคิดเชิงออกแบบ”	
ซึ่งเป็น	 higher-order	 thinking	 skill	 หลักของการเป็นครูสมัยนี้	 เพราะการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นในการท�าหน้าที่ครูแห่งศตวรรษที่	21

การไปถึง	 “ความคิดเชิงออกแบบ”	 เป็นเร่ืองยากมาก	 ต้องมีฐานคิดที่ดี		
รวมทั้งบ่มเพาะจากประสบการณ์	 เรื่องที่เขียนวันนี้ก็เขียนจากประสบการณ์	 ที่ไม่ทราบว่า
ตกผลึกชัดแจ๋วหรือยัง

ในเมื่อผลึกยังมัวๆ	อยู่	จึงขอให้อ่าน	2	รอบ
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ความคิดเชิงออกแบบ...

ขอเตือนว่ำตอนนี้อ่ำนยำก	 เข้ำใจยำก	 (แค่ชื่อตอนก็งงแล้ว)	

รับรองได้อย่ำงเดียวว่ำได้พัฒนำควำมคิดท่ำมกลำงควำมสงสัย	 ต้องอ่ำน

ไปคิดไป	

บทควำมบำงตอนก่อนหน้ำนีผ้มใช้ค�ำ	“ควำมคดิเชงิออกแบบ”	

ซึ่งเข้ำใจว่ำเป็นค�ำใหม่ส�ำหรับบำงคน	ผมเชื่อว่ำควำมคิดชนิดนี้เกิดจำก	

backward	thinking	เพือ่เข้ำใจเบือ้งต้น	ผมขอให้นกึถงึกำรออกแบบเกม	ที่

เขำก�ำหนดกตกิำและวิธีกำรเล่นทีท่�ำให้สนุก	(จนคนตดิเกม)	คนออกแบบ

เกมเขำใช้ควำมคิดเชิงออกแบบ

ผมเชื่ออีกว่ำควำมคิดเชิงออกแบบต้องอำศัยฐำนควำมคิด

สร้ำงสรรค์	(creative	thinking)	และควำมคดิเชงิระบบ	(systems	thinking)	

บอกตำมตรงว่ำผมเพยีงแต่รูเ้ลำๆ	เหมอืนเห็นเงำแต่จบัเอำมำให้

ดูไม่ได้	เคยคิดหำทำงอธิบำยเรื่องนี้ก็ไม่ทรำบว่ำจะอธิบำยอย่ำงไร

เม่ือวันก่อนผมไปจัด	workshop	 ให้ทีม	 teacher	 coaching	 ท่ี	

มรภ.	 เลย	ระหว่ำงนั่งบนเครื่องบินได้ใช้ถุงขนมที่แจกบนเครื่องขีดเขียน

ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้คนเข้ำใจ	 systems	 thinking	กลับมำแล้วนึกขึ้น

ได้ว่ำน่ันแหละคือผลของกำรคิดสร้ำงสรรค์	 ท่ีน�ำไปสู่กำรคิดออกแบบ

กระบวนกำรให้เรียนรู้	 systems	 thinking	 จำกกำรปฏิบัติกึ่งเล่นเกม	จะ

เขียนเล่ำให้ทรำบก็ไม่รู้จะเล่ำอย่ำงไรให้เข้ำใจง่ำยๆ	ค่อยไปรู้เอำตอนที่ผม

ท�ำ	workshop	ให้ครูปีนี้ก็แล้วกัน

ปกตินกแอร์มีชื่อเสีย	 (ง)	 เรื่อง	 delay	 เมื่อวำนนี้ผมใช้บริกำร

นกแอร์มำงำน	มอบ.	 วิจัย	 ครั้งที่	 7	ที่อุบลรำชธำนี	 และจะต่อด้วยงำนสงว
นลิข
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เพำะพันธุ์ปัญญำพรุ่งนี้	บินจำกหำดใหญ่มำต่อเครื่องที่ดอนเมือง	นั่งพ้น

อยุธยำสักพักเกิดมี	 idea	บำงอย่ำงขึ้นมำ	 ถึงโรงแรมจึงเขียน	 feedback		

ส่งให้นกแอร์ดังข้ำงล่ำงนี้	 วันนี้ประชุมเสร็จจึงมำเขียนต่อให้พ่ีเล้ียง		

เพรำะใช้อธิบำยเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมคิดเชิงออกแบบ	

ให้เข้ำใจได้ง่ำย

ต่อไปนี้คือที่ผมเขียนถึงนกแอร์	 (ตัวเอียง)	 แล้วผมจะอธิบำย

ต่อว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมคิดเชิงออกแบบอยู่ตรงไหน	 จะ

พยำยำมอธิบำยให้เข้ำใจว่ำมันเกิดจำกอะไร	 (ซึ่งน่ำจะเป็นเรื่องอธิบำย

ยำกอยู่)

“การ delay ของนกแอร์เป็นเรื่องที่ผู้โดยสารกล่าวขวัญกันมาก 

วันนี้ไม่ต้องกลัวว่าผมจะบ่นเรื่อง delay อีก ขอให้อ่านให้จบ

การ delay เกิดปัญหากับผู้โดยสารที่มี connecting flight ซึ่งผม

จะเสนอแนวคิดบรรเทาปัญหา

ปกติการบินกับนกแอร์จะต้องหวาดเสียวกับ SMS แจ้งการ 

delay ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบินจากหัวเมืองไปหัวเมือง เพราะเกรงการ 

delay ที่จะต่อ connecting flight ไม่ทัน ดังนั้น จึงไม่กล้าเลือก flight ที่มี 

เวลาให้ต่อเครื่องน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากโชคดีไม่ delay ก็ต้องโชคร้าย 

เสียเวลาแกร่วที่ดอนเมืองกว่า 2 ชั่วโมง นี่คือหัวอกของผู้โดยสารที่ 

หวาดผวากับการ delay ของนกแอร์

ครั้งหนึ่งผมจองการเดินทางจากเชียงรายไปหาดใหญ่ พยายาม

หาข้อมูลจากตารางบินว่าเครื่องเชียงราย-กรุงเทพฯ นั้นจะไปไหนต่อ 

หากมันไปหาดใหญ่ ผมก็ไม่เกรงเรื่อง delay เพราะอย่างไรเสียมันก็ delay 

เป็นลูกโซ่ให้ผมไปถึงหาดใหญ่จนได้ แต่ปรากฏว่าเครื่องนั้นไม่น่าต่อไป
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หาดใหญ่ (ผมต้องประมวลข้อมูลจากจากตารางบินเอาเอง เพราะถาม 

counter นกแอร์ก็ไม่ได้ค�าตอบ) 

วันนี้ผมบินจากหาดใหญ่ไปอุบลฯ โชคดีท่ีท้ัง 2 leg ตรงเวลา  

นั่งมาบนเครื่องจึงได้ความคิดว่า ท�าไมนกแอร์ไม่ขายตั๋ว regional 

connectivity แบบ via Bangkok เช่น หากเครื่องหาดใหญ่-กรุงเทพฯ  

จะต่อไปเชียงราย คุณก็ขายตั๋วหาดใหญ่-เชียงราย via Bangkok การมีตั๋ว 

แบบนี้ท�าให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากหัวเมืองหนึ่งไปอีกหัวเมืองหนึ่งรู้สึก

ว่าได้ service ที่ต้องการ โดยไม่ต้องลุ้นระทึกกับ SMS แจ้ง delay ลูกค้า 

คณุกเ็พิม่ขึน้ คณุกบ็นิเข้า-ออกกรงุเทพฯ เหมอืนเดมิ แต่ลูกค้าต่างจงัหวดั

ได้ความรู้สึกใหม่ว่าคุณมี service แบบ regional connectivity ให้

ที่คุณน่าท�าการบ้านคือ search จากฐานข้อมูลการขายตั๋วดูว่า

มีผู้โดยสารเดินทางผ่านกรุงเทพฯ ไปหัวเมืองมากน้อยแค่ไหน (ผมคงไม่

ต้องบอกว่าท�าอย่างไรกับข้อมูลที่คุณมีอยู่) แค่นี้คุณก็จะทราบ trend การ

เดินทางจากหัวเมืองหนึ่งผ่านกรุงเทพฯ ไปอีกหัวเมืองหนึ่ง จากนั้นก็จัด 

schedule เครื่องบินใหม่ อย่าเอาเครื่องหาดใหญ่-กรุงเทพฯ บินลงใต้ไป

ภูเก็ต แต่ควรไปอีสานหรือเหนือ ในท�านองเดียวกันสายเหนือก็บินต่อ

ไปใต้หรอือสีาน สายอสีานบนิต่อไปเหนอืหรือใต้ เวลาคอยต่อเครือ่งของ 

ผู้โดยสารลดลงเหลือแค่เพียงเวลาที่คุณพักเครื่อง (ซึ่งผมประมวลข้อมูล

ได้ว่าคุณพัก 30 นาที) ผลคือคุณไม่ต้องจัดการสายพานกระเป๋า ไม่ต้อง 

check-in ใหม่ ไม่ต้องขนกระเป๋าอีกรอบ เพิ่มงานแค่เพียงเอาคน 1 คน 

ไปดกัทีท่างข้ึนจาก arrival ไป departure (ซึง่ทีด่อนเมอืงมอียูแ่ล้ว แต่ก่อน

ใช้ส�าหรับคนมา transit ต่อเครื่อง)

ผมไม่ทราบว่ามนัจะมปัีญหาอะไรบ้างในการจดัการ แต่ในฐานะ

ลูกค้าที่ต้องเดินทางระหว่างหัวเมืองผ่านกรุงเทพฯ เป็นประจ�าก็อยากได้สงว
นลิข
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บริการแบบนี้ ไม่ใช่ให้ผมรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ต้องมาเสียเวลากับการตั้งหลัก

ที่กรุงเทพฯ แล้วต้องเผื่อเวลาการ delay 2 ชั่วโมง

จึงเสนอมาเป็นความคิดให้คุณคิดต่อ ลองเสนอคนที่มีหน้าที่

จัดการเรื่องนี้ดู ผมเชื่อว่ามีคนเดินทางแบบผมมากพอควรทีเดียวแหละ”

ในข้อควำมที่ผมส่งให้นกแอร์	 อะไรคือควำมคิดสร้ำงสรรค์?	

ตรงไหนเป็นควำมคิดเชิงออกแบบ?	

เรำคุ้นกับ	Bloom’s	Taxonomy	of	Education	Objectives	ที่	3	

ขั้นสุดท้ำยคือ	“คิดวิเครำะห์”	“คิดสังเครำะห์”	และ	“คิดประเมิน”	ผมขอ

อธิบำยคิดวิเครำะห์และคิดสังเครำะห์ก่อน	 โดยใช้ข้อมูลตำรำงกำรบิน

ของนกแอร์ต่อไปนี้

ตำรำงบินของนกแอร์ถูกวิเครำะห์แล้วได้ค�ำตอบว่ำกำรเปิด

เส้นทำงบินใหม่นี้นกแอร์ใช้เครื่องบิน	 2	ล�ำบินไปมำระหว่ำงดอนเมือง	

นครพนม	และสกลนคร	และวิเครำะห์ต่อจนสังเครำะห์ได้ว่ำ	DD9514	

ต้องบินมำจำกที่อื่น	กำรรู้ว่ำ	“ใช้เครื่องบิน	2	ล�ำ”	และ	“DD9514	ต้องมำ

จำกจงัหวดัอืน่”	คือควำมรูใ้หม่จำกกำรวเิครำะห์ข้อมลู	กระบวนการคดิที่สงว
นลิข
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ท�าให้ข้อมูลเกดิความหมายใหม่นีเ้ราเรยีกว่าคดิสงัเคราะห์	ค�ำตอบนีน้�ำทำง	

ให้เรำวิเครำะห์ต่อ	จนคำดคะเนได้ว่ำ	DD9514	ต้องบินมำจำกเมืองเล็กๆ		

(ผู้โดยสำรน้อย)	 และไม่ห่ำงไกลจำกกรุงเทพฯ	 เราเรียกการคาดคะเน

ในภาษาวิจัยว่าสมมุติฐาน	 จนเมื่อเรำหำข้อมูลมำวิเครำะห์ต่อ	 เรำก็จะ

สังเครำะห์ได้ว่ำเป็นเครื่องที่มำจำกพิษณุโลก

บำงคนอำจจะทรำบว่ำ	Taxonomy	of	Education	Objectives	

มี	 version	 ใหม่ของ	 Andersen	 ที่	 3	 ขั้นสุดท้ำยเป็น	 “คิดวิเครำะห์”		

“คิดประเมิน”	 และ	 “คิดสร้ำงสรรค์”	 (ส่วนที่ผมเคยเขียนในหนังสือ		

“โครงงำนฐำนวิจัย	 :	กระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ของกำรศึกษำไทย”	ได้เพิ่ม

อีก	1	ขั้นให้	Bloom	คือ	“คิดวิพำกษ์”)	มีมำก	version	ก็ยิ่งสับสน	เอำเป็น

ว่ำผมยึดของ	Bloom	แต่ตอนนี้ขอเพิ่มขั้นสุดท้ำยท่ีแยกออกเป็น	 2	สำย

คือ	 “คิดวิพำกษ์”	กับ	 “คิดสร้ำงสรรค์”	 เจ้ำควำมคิดสร้ำงสรรค์นี้แหละ	

ที่จะเป็นฐำนของกำรคิดออกแบบ	ที่จะเขียนถึงวันนี้	

คิดสังเคราะห์

คิดประเมิน

วจิยั

คิดสร้างสรรค์ คิดวพิากษ์

รู้/จาํ

เขา้ใจ

ประยกุต์
คิดวเิคราะห์

เรียน

วจิยั

คิดวิพากษ์เป็นการคิดเพื่อสร้างวงจรพัฒนาปัญญา ส่วนคิด

สร้างสรรค์เป็นการคดิเพือ่วงจรพฒันาอารยธรรม (ความเจรญิรุง่เรอืง) ซึง่

เป็นโลกภายใน (นามธรรม) และภายนอก (รปูธรรม) ของมนษุย์ ตามล�าดบั สงว
นลิข
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การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดเพื่อเอาไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้าง

รูปธรรมใหม่ เม่ือได้รูปธรรมใหม่ก็จะคิดต่อไปถึงกระบวนการท�างาน 

หรือการควบคุมการท�างานของระบบ ตอนนี้คือความคิดเชิงออกแบบ  

ที่ผมจะอธิบำยจำกกรณีที่เขียน	feedback	ถึงนกแอร์	ดังนี้

คิดสร้ำงสรรค์	คือ	ควำมคิดที่เสนอให้มี	service	แบบ	regional	

connectivity	via	Bangkok	เป็นกำร	create	ของใหม่	(จะต่ำงจำกควำมคิด

สังเครำะห์ที่เป็นกำรสร้ำงควำมหมำยใหม่จำกข้อมูลท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห	์

เช่น	สังเครำะห์จำกตำรำงบินได้ว่ำนกแอร์พักเครื่อง	 30	นำที	 เครื่อง

พิษณุโลก-ดอนเมืองจะเปลี่ยนเป็นดอนเมือง-นครพนม	เป็นต้น)

ควำมคดิเชงิออกแบบ	คอื	ข้อเสนอให้เกดิแบบกำรจดัเคร่ืองบิน	

และเส้นทำงบินใหม่ให้ตรงกับที่คิดสร้ำงสรรค์ได้	 เช่น	 แบบที่จัดให้

เครื่องจำกภำคใต้ต่อไปภำคเหนือหรืออีสำน	รวมถึงออกแบบกำรจัดกำร

ผู้โดยสำรและกระเป๋ำ

ต่อไปคือกำรตอบค�ำถำมว่ำควำมคิดอย่ำงนี้เกิดได้อย่ำงไร?

พี่เลี้ยงที่ท�ำ	 KM	 เก่งๆ	 น่ำจะถอดควำมรู ้จำกข้อควำมใน	

feedback	ได้ว่ำ	ควำมคดิสร้ำงสรรค์และควำมคดิออกแบบเกดิได้อย่ำงไร?	

ผมขอถอดของตัวเองว่ำเกิดจำก	2	ปัจจัย	คือ	1)	หมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องใด	

เรื่องหนึ่งจนฝังในจิตใต้ส�ำนึก	 (ผมคิดหมกมุ ่นครุ ่นคิดเรื่องปัญหำ	

กำร	delay	ของนกแอร์มำนำนแล้ว	เพรำะมันกระทบกำรท�ำงำนของผม)		

และ	 2)	 กำรมีจังหวะที่จิตว่ำงมีสมำธิ	 (จำกกำรนั่งเฉยๆ	 ไม่มีอะไรท�ำ	

บนเครื่องบิน)	 เมื่อทั้ง	 2	 ปัจจัยได้จังหวะมำอยู่พร้อมกัน	 ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ก็โผล่ออกมำ	 จำกนั้นเล่ือนไหลไปสู่ควำมคิดเชิงออกแบบ	

จนได้	 “รูปแบบกำรจัดกำร”	ที่เป็นไปได้ตำม	 “ควำมใหม่”	 ที่ควำมคิด

สร้ำงสรรค์	 create	ขึ้น	ผมเชื่อว่ำที่เกิดได้นี้เพรำะกำรมีฐำนคิดเชิงระบบ	
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ครำวนี้พี่ เลี้ยงบอกได้ไหมว่ำ	 ควำมคิดท่ีจะเอำ	 feedback		

ที่ส่งให้นกแอร์มำเขียนบทควำมตอนนี้เป็นควำมคิดชนิดใด?	หรือเห็น	

ควำมคิด	2-3	อย่ำงที่ก�ำกับกำรเขียนของผมไหม?

ที่เขียนมำทั้งหมดนี้เกิดจำกกำรนั่งเทียนเขียนขึ้นมำเองตำม

ที่ตนเข้ำใจ	จึงเต็มไปด้วยค�ำ	“ผมเชื่อว่ำ”	ฉะนั้น	ไม่รับรองควำมถูกต้อง	

ที่เขียนให้อ่ำนเพรำะพี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำและครู

ที่จัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องมีควำมคิดเชิงออกแบบ	จึงจะท�ำ	 backward	

design	 ได้	 (มีค�ำว่ำ	 “ออกแบบ”	 (design)	 ในค�ำๆ	นี้อยู่)	 ดังนั้น	กำรคิด

เชิงออกแบบจึงเป็นทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับพี่เลี้ยงและครูสมัยใหม่	 ท่ีต้อง

เปลี่ยนบทบำทมำเป็น	coach	ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ของศิษย์

ทั้งนี้	 ทั้งนั้น	 ต้องมีฐำนแน่นด้วยควำมคิดเชิงเหตุ-ผลและ	

ควำมคิดเชิงระบบ	อย่ำงที่โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำพยำยำมปลูกฝังให้

26	กรกฎำคม	2556
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กระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ส�าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	คือการท�างาน
เป็นทีม	 เป็นกลุ่ม	 การ	 share	 ความเห็น	 การได้	 exercise	 ความคิดประชันกับผู้อื่น		
การเคารพความเหน็ผู้อ่ืน	การรู้จกัฟังให้ได้ยิน	ฯลฯ	จงึต้องออกแบบกระบวนการในห้องเรยีน
ใหม่ให้เป็น	active	learning

ระหว่างการเรียนรู้จะมีสภาพพลวัตอย่างมาก	 ครูต้องมีสติที่เป้าหมาย	 เพื่อ
จัดการให้เกิดปัจจัยที่ท�าให้การเรียนรู้ประสบความส�าเร็จ	 การรู้ตัวหรือสตินั้นส่วนหนึ่งได้
จากความเข้าใจอย่างละเอียด	ลึกซึ้ง	ในความหมายของค�าต่างๆ

การออกแบบกระบวนการเพือ่สร้างการเรียนรู้	RBL	จากการวพิากษ์	proposal	
ที่ศูนย์พี่เลี้ยง	ม.	อุบลฯ	ได้สร้างความรู้ใหม่ที่ผมขอเอามา	share	เพื่อลองน�าไปปฏิบัติ	และ	
share	 กันต่อเพื่อให้เกิด	 PLC	 ในหมู่พี่เลี้ยง	 ช่วยกันหมุนเกลียวความรู้ของการจัดการ	
active	learning
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ความคิดเชิงออกแบบภาคปฏิบัติ...

หลังจำกส่งเรื่องกำรใช้ควำมคิดเชิงออกแบบกับกำรจัดกำร

เที่ยวบินของนกแอร์ให้พี่เล้ียงอ่ำน	 วันรุ่งขึ้นผมอยู่ในเวทีเรียนรู้จำก	

proposal	เพำะพันธุ์ปัญญำของศูนย์พี่เลี้ยง	ม.	อุบลฯ	

มโีปรแกรมให้ครเูล่ำประสบกำรณ์สร้ำง	“แรงจงูใจ”	ให้นกัเรียน

ท�ำโครงงำน	ผมนึกในใจว่ำดีเหมือนกันเพรำะกำรประชุมครำวนี้มำกัน

ทั้งครูและนักเรียน	ผมจะได้ถือโอกำสสอบถำมนักเรียนว่ำ	 ท่ีครูบอกว่ำ

สร้ำงแรงจูงใจนั้นมันจูงใจส�ำเร็จเพรำะอะไร	ควำมจริง...	ผมอยำกทรำบ

ว่ำ	“แรงจงูใจ”	(motivation)	ทีส่ร้ำงนัน้มมีำกน้อยเพยีงไรทีจ่ดัเป็นประเภท	

“แรงบนัดำลใจ”	(inspiration)	โปรแกรมตอนบ่ำยจดัให้เรยีนรูร่้วมกนัจำก

กำรวิพำกษ์	proposal	แต่เกรงว่ำผมจะอยู่ภำคบ่ำยได้ไม่ตลอด	เพรำะต้อง

รีบออกมำขึ้นเครื่องบิน	จึงขอให้เล่ือนกำรน�ำเสนอและวิพำกษ์ข้อเสนอ

โครงงำนมำตอนเช้ำ	 ในที่สุดทุกคนเพลินกับกำรเรียนรู้จำกกำรวิพำกษ	์

proposal	จนขยำยท�ำทั้งวัน	จนบัดนี้ผมจึงยังไม่ทรำบว่ำครูสร้ำงแรงจูงใจ

หรือแรงบันดำลใจกันแน่

แรงจูงใจต่างจากแรงบันดาลใจ เพราะแรงจูงใจอาศัย “ความ

อยาก” เป็นสิ่งล่อ เรามักพบเห็นสิ่งล่อที่เป็นรางวัล เช่น 

“คราวนี้ถ้าสอบได้ที่ 1 พ่อจะให้รถ.. ไปเลือกเอาเลย” หรือ

“คะแนน O-Net ออกแล้ว ผอ. บอกว่าจะพาข้ามไปเที่ยวลาว” 

เป็นเนื้อความที่ผมได้ยินกับหูเมื่อครั้งไปจัด workshop ให้ศูนย์พ่ีเล้ียง

แห่งหนึ่ง ครูท่านหนึ่งป่าวประกาศรางวัลเพราะปีนี้ช่วยกันติวนักเรียน

จนคะแนน O-Net เพิ่มขึ้นสงว
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ผมพบว่าแรงจูงใจที่ใช้ในวงการการศึกษาจะเป็นความอยาก 

ประเภทอกุศล หมายถึงสร้างความอยากได้ อยากเสพ เมื่อได้เสพ 

สมอยากแล้วความอยากนั้นก็หายไป หากจะให้ท�างานต่อก็ต้องหา 

ความอยากใหม่ที่สูงขึ้นมาเป็นแรงจูงใจ แต่แรงบันดาลใจท�าให้คนท�า

เพราะอยากท�า นกัเรยีนมุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนด้วยตนเอง มเีป้าหมายของตนเอง 

และเรียนอย่างมีความสุข เพราะเขาไม่สนใจสิ่งล่อให้เสพ 

ทกัษะของครใูนศตวรรษที ่21 คอืทกัษะการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้นกัเรยีน จากนัน้จงึจดักระบวนการอ�านวยความสะดวกและบรรยากาศ

ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เพื่อให้แรงบันดาลใจได้ท�างานเต็มหน้าที่ของมัน

พี่เลี้ยง	(อ.	อุทัย)	มำขอค�ำปรึกษำว่ำจะจัดกระบวนกำรอย่ำงไร	

ผมนกึถงึเรือ่งควำมคดิเชงิออกแบบทีเ่ขยีนส่งเมือ่วนัก่อนได้	ว่ำน่ำจะลอง

เอำมำใช้ออกแบบกระบวนกำรดู	ผมเริ่มจำกตั้งเป้ำหมำย

“การได้ร่วมเรยีนรูอ้ย่าง active ในเรือ่งการท�า RBL ผ่านเนือ้หา

ของ proposal”	ผมตั้งเป้ำหมำยนี้ในควำมคิด	“ต้องได้อย่างเท่าเทียมกัน”		

ผมนกึได้ว่ำควรมเีงือ่นไข	แล้วกระบวนกำรของ	5	ขัน้ตอนกผ็ดุขึน้มำ	ดงันี้

1.	 แต่ละโรงเรียนเลือก	proposal	มำน�ำเสนอ	1	เรื่อง

2.	 เมือ่น�ำเสนอจบแล้ว	ให้ครแูละนกัเรยีนแต่ละโรงเรยีนสุมหัว

หำรือให้ได้	comment

3.	 เอำผลข้อ	 2	 มำเสนอ	 โดยต้องพูดไม่ซ�้ำกับที่กลุ่มอื่นพูด	

มำแล้วและไม่มใีครรูล้�ำดบักำร	comment	(อ.	อุทยั	เป็นคนขำนชือ่โรงเรยีน

ให้	comment)

4.	 เจ้ำของโครงงำน	 reflect	 ว่ำ	 comment	 ของกลุ่มใดมีค่ำ	

แก่ตนเองมำกที่สุด	เพรำะอะไร	และจะเอำไปปรับปรุง	proposal	อย่ำงไร	

จำกนั้นเอำดอกไม้ไปมอบให้สงว
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5.	 ผมและพี่เลี้ยงให้ควำมเห็นทั้งแก่ผู้เสนอ	proposal	 และผู	้

comment

บนัทกึตอนทีแ่ล้วอธบิำยว่ำ	“การคดิสร้างสรรค์เป็นการคิดเพ่ือ

เอาไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างรูปธรรมใหม่ เมื่อได้รูปธรรมใหม่ก็จะคิดต่อ

ไปถึงกระบวนการท�างาน หรือการควบคุมการท�างานของระบบ ตอนนี้

คือความคิดเชิงออกแบบ” ครำนี้ถึงครำวที่ผมถอดควำมคิดให้ทรำบว่ำ		

ทั้ง	5	ข้อ	คืออะไรใน	“ควำมคิดเชิงออกแบบ”

กำรควบคุมกำรท�ำงำนของระบบก็เหมือนกับกำรออกแบบ

กติกำและวิธีเล่นเกม	 ในที่นี้คือ	 4	ขั้นตอนแรก	ที่เป็นกำรสร้ำงเงื่อนไข

เพื่อร่วมกันเรียนรู้แบบ	active	learning	ขั้นตอนที่	5	คือกำรเสริมยอดจำก

กำรปฏิบัติ	1-4	

กำรให้เลือกมำก่อนโรงเรียนละ	 1	 proposal	 ในข้อ	 1	 ถูก	

“ออกแบบ”	 เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีโอกำสเท่ำเทียมกัน	จะไม่มีโรงเรียนใด	

ถูกทิ้งเพรำะหมดเวลำ	 หรือรีบท�ำอย่ำงลวกๆ	 เพรำะเวลำเหลือน้อย	

ตอนเย็น	หรือทุกคนอ่อนล้ำกันหมด

ข้ันตอนที่	 2	 ถูกก�ำหนดเพื่อให้ครูและนักเรียนท�ำงำนร่วมกัน	

โดยต้องฟังผู้น�ำเสนออย่ำงตั้งใจ	(จะถูกก�ำกับด้วยกติกำของขั้นตอน	4)	

ข้ันตอนที่	 3	 เป็นกำรฝึกให้ฟัง	 comment	 ของผู้อื่น	 (กลุ่ม	

ก่อนหน้ำตน)	 อย่ำงตั้งใจ	 เอำมำเปรียบเทียบกับ	 comment	 ท่ีกลุ่มเรำ	

กลั่นเต็มที่แล้ว	เพื่อยกระดับให้กลุ่มคิดสูงและละเอียดต่อไป

ข้ันตอนที่	 4	 ฝึกคนน�ำเสนอให้ฟังและประมวลกับประเมิน	

comment	ที่ได้รับจำกกำรสุมหัวของทีมโรงเรียนอื่น	 เอำมำคิดใคร่ครวญ

อย่ำงลึกซึ้ง	แล้ว	“สะท้อน”	ออกมำบอกให้ได้ว่ำตนจะรับเอำควำมรู้ใหม่
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ไปใช้อย่ำงไร	กำรให้ดอกไม้คือสัญลักษณ์กำรขอบคุณ	สร้ำงบรรยำกำศ

บวกในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข้ันตอนที่	 5	ท�ำให้พี่เลี้ยง	 (และผม)	ต้องฟังทุกคนอย่ำงตั้งใจ		

คิดให้รอบด้ำน	เพื่อเสริมกำรเรียนรู้ของทั้งห้อง

ผมพบว่ำทั้ง	5	ขั้นตอนเป็นกระบวนกำรที่สร้ำงกำรเรียนรู้ของ

กลุม่อย่ำงมหำศำล	แต่เป็นกระบวนกำรทีใ่ช้เวลำมำก	จงึไม่สำมำรถท�ำกบั	

ทุก	 proposal	 ได้	 ผมคำดว่ำโรงเรียนที่มำร่วมจะเอำวิธีกำรนี้ไปฝึกห้อง	

เพำะพันธุ์ปัญญำท�ำกับโครงงำนที่เหลือ	 นอกจำกนั้น	 เรำสำมำรถ	

“ออกแบบ”	กติกำกำรให้แต้ม	คูปอง	หรือรำงวัลเป็นจังหวะๆ	(แรงจูงใจ	

กจ็�ำเป็นเหมอืนกนั)	เพือ่กระตุน้บรรยำกำศและกระตุน้กำรกลัน่พลงัสมอง

และควำมคิด

ผมมีสิ่งที่ได้เรียนรู้	2	ประกำรที่ขอเล่ำเสริมในตอนนี้

ประการแรกคอืนกัเรยีนมธัยม	2	ยงัไม่คุน้กับเวทีกำรวพิำกษ์เชิง

วชิำกำร	เขำคงไม่คุน้ชนิกบักระบวนกำรถกเถียง	กำรให้ควำมเหน็และฟัง

ควำมเหน็	ซ่ึงน่ำจะเป็นบรรยำกำศทีต่่ำงจำกห้องเรยีนปกตมิำก	ผมสงัเกต

ว่ำมีครั้งหนึ่งที่นักเรียน	ม.	 2	ทั้งกลุ่ม	 (ที่อยู่หน้ำห้อง)	นั่งก้มหน้ำรับฟัง		

comment	 ว่ำ	 “โจทย์และวิธีกำรไม่เหมำะกับนักเรียน	ม.	 2”	 ท้ังๆ	 ท่ีเขำ

ใช้ควำมพยำยำมออกนอกห้องเรียนไปหำโจทย์มำด้วยควำมเหนื่อยยำก		

ผมรู้สึกสงสำรเด็กที่ไม่เคยถูก	comment	 ในมุมวิจัย	ควำมเห็นที่ได้รับคง

สวนทำงกบัควำมคำดหวงัจำกกำรท�ำงำนหนกัของกลุม่นกัเรยีน	ขณะนัน้	

ท้ังห้องอยูใ่นบรรยำกำศลบ	ทนัใดนัน้	อ.	อนิทริำ	เข้ำมำแก้สถำนกำรณ์ว่ำ		

“ไม่ใช่สิ่งผิดอะไรที่คิดเช่นนั้น	 ยังไม่สำยเกินกำรเริ่มใหม่จำกกำรเรียนรู้

ครั้งนี้”	ค�ำพูดปลอบประโลมนักเรียนเหมือนสำยฝนเย็นฉ�่ำที่พัดพำควำม

อบอ้ำวของบรรยำกำศในห้องออกไปสงว
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นี่คือทักษะหนึ่งของกำรเป็นพี่เล้ียง	คือเข้ำใจควำมส�ำคัญของ

บรรยำกำศ	 ว่ำ	การเรียนรู้ต้องเกิดในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ มีคนให้

ก�าลงัใจ สร้างทศันคตเิชงิบวก เมือ่ใดกต็ามทีบ่รรยากาศตกอยูใ่นห้วงของ

ความมดืมนแห่งการต�าหน ิการใช้อ�านาจ พีเ่ลีย้งต้องเข้ามาแก้สถานการณ์ 

นัน่หมายความว่าพีเ่ลีย้งไม่เพยีงใช้ทกัษะวจิยัก�ากบัให้โครงงานเป็น RBL 

อย่างเดียว แต่ต้องสวมหมวกการเป็น coach ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือ

ฟื้นฟูแรงใจแก่ครูและนักเรียนด้วย

ประการที่สองคือ	เรื่องของ	“ฟัง”	และ	“ได้ยิน”	

“ฟัง”	และ	“ได้ยิน”	มีควำมหมำยต่ำงกัน	ฟังคือรู้เพียงว่ำมีเสียง	

ไม่รู้ควำมหมำย	ส่วนได้ยินนั้นเข้ำใจควำมหมำยท่ีเจ้ำของเสียงต้องกำร

สื่อสำร

“เอ้ำ...	 นักเรียนฟังครูหน่อย	 ครูบอกแล้วว่ำอย่ำคุยกัน...		

นี่พวกเธอไม่ได้ยินกันเลยใช่มั๊ย”

บำงครั้งคน	“ฟังแต่ไม่ได้ยิน”	บำงคน	“ทั้งไม่ฟังและไม่ได้ยิน”	

บำงครั้ง	“ฟังและได้ยิน”	และบำงครั้ง	“ไม่ฟังแต่ได้ยิน”	

นักวิจัยนอกจากรู้จักการฟังและได้ยินท่ีถูกต้องแล้ว ยังต้อง

สามารถ “ฟังเรื่องหนึ่ง แต่ได้ยินอีกเรื่องหนึ่ง”

ทั้ง	5	ขั้นตอนที่ออกแบบนั้น	ผมต้องกำรให้ครูและนักเรียนฟัง	

proposal	แล้วให้ควำมเห็น	แต่ปรำกฏว่ำทั้งครูและนักเรียนมี	 comment	

แบบถำมปัญหำ	 คือถำมเรื่องต่อจำกที่เล่ำ	 อีกนัยหนึ่งคือไม่สำมำรถ		

comment	 ในสำระของงำนวิจัยได้	 ตัวอย่ำงเช่นนักเรียนเล่ำเร่ือง	

เส้นใยบวั	งำนวิจยัของเขำคอืหำค�ำตอบว่ำ	“ก้ำนดอกและก้ำนใบมปีรมิำณ

และคุณภำพของเส้นใยต่ำงกันอย่ำงไร?”	 comment	ส่วนมำกกลับกลำย	

เป็นค�ำถำม	 เช่น	 “ผมอยำกรู ้ว ่ำท�ำผ้ำได้จริงหรือ?”	 “หนูอยำกรู ้ว ่ำ	สงว
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ยำงใยบัวท�ำให้แพ้ไหม?”	 “ปุ ๋ยที่ใช้มีผลต่อเส้นใยหรือไม่?”	 ฯลฯ		

มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ให้ควำมเห็นในสำระวิจัยของ	 proposal	 เช่น	

	“น่ำจะท�ำก้ำนใบอย่ำงเดยีวกพ็อ	เพรำะมปีรมิำณมำกกว่ำ	และมอีำยแุก่กว่ำ

ก้ำนดอก	ซึ่งน่ำจะมีเส้นใยมำกจนน่ำสนใจ”	หรือ	 “พวกหนูจะชั่งเส้นใย

ปริมำณน้อยๆ	ได้อย่ำงไร?”

ควำมเหน็ส่วนมำกจงึจดัอยูใ่นประเภท	“ฟังวจิยั	แต่ได้ยนิเรือ่ง”

การเป็นนักวิจัยที่ดีนั้น เราต้อง “ฟังเรื่อง แต่ได้ยินวิจัย” 

ดังนั้น	หำกพี่เลี้ยงจะเอำ	 5	ขั้นตอนนี้ไปใช้	นอกจำกต้องเฝ้ำ

ระวังบรรยำกำศอย่ำงที่เล่ำมำในประกำรแรกแล้ว	 จะต้องมีสติแยกแยะ

ระหว่ำง	“ฟังวจิยั	แต่ได้ยินเรือ่ง”	กบั	“ฟังเรือ่ง	แต่ได้ยนิวจิยั”	เป็นประกำร

ที่สองอีกด้วย

28	กรกฎำคม	2556
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แม้ว่าปลายทางของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ต้องการให้นักเรียนและครู
แข่งกันหาเนื้อความรู้	 แต่การท�าวิจัยก็ต้องเข้าใจความส�าคัญของ	 “แก่นความรู้”	 ที่ก�ากับ
ปรากฏการณ์ที่เอามาเป็นโจทย์

โครงงานระดับมัธยมศกึษาส่วนมากกระโจนไปทดลองกับบริบทเลย	 แม้ว่าจะ
เป็นการเปิดหน้าต่างการเรียนรู้จากบริบท	 แต่ประตูที่เชื่อมโยงเข้าสู่สาระวิชายังถูก	 lock	
ไว้อย่างน่าเสียดายโอกาส

เพื่อให้โครงงานเพาะพันธุ์ปัญญามีส่วนที่เป็นแก่นความรู้	 ผมจึงเขียนบทความ
ตอนน้ีมอบให้เป็น	 “กุญแจ”	 ไขประตูแห่งโอกาส	 พี่เล้ียงควรท�าความเข้าใจในกุญแจ	
แก่นความรู้เพื่อ	coach	ครูเรื่อง	RBL	ต่อไป

การใช้ชีวิตคือการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะกับบริบทชีวิต	 การหาความรู้แบบ	
RBL	 ก็เฉกเดียวกัน	 คือต้องรู้ว่าแก่นความรู้ของเรื่องคืออะไร	 หาความรู้ที่แก่นแล้วเอามา	
อธิบาย	 why	 ของปรากฏการณ์ให้ได้	 นี่คือหลักคิดการวิจัยที่จะให้ทักษะสอดคล้องกับ	
ชีวิตจริง...	ชีวิตที่อยู่ท่ามกลางการประยุกต์ความรู้
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จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น (1) ...

“กำรรู้”	 ว่ำตำกผ้ำกลำงแดดแห้งเร็วกว่ำตำกในที่ร่มเป็นเพียง	

“ข้อสรุปจำกประสบกำรณ์”	กำรรู้แค่	what	 เช่นนี้ยังไม่ใช่ควำมรู้	 เพรำะ	

“ควำมรูค้อืแก่นแห่งกฎธรรมชำต”ิ	ทีก่�ำกบักำรระเหยควำมชืน้	(น�ำ้)	ออก

จำกผ้ำ	 กฎธรรมชำตินี้เกี่ยวกับควำมดันไอ	 (vapor	 pressure)	 กำรแพร่	

(diffusion)	 กำรถ่ำยโอนมวลและควำมร้อน	 (heat	 and	mass	 transfer)		

ควำมรู้แก่นท�ำให้เรำรู้ถึง	why	ของกำรตำกผ้ำให้แห้ง	ควำมรู้นี้ถูกเอำไป

ประยุกต์ท�ำเครื่องอบผ้ำ	หำกเรำรู้ไม่ถึงแก่น	 เรำจะออกแบบให้มีกระจก

รับแสงแดดสะท้อนเข้ำเครื่องแทนกำรเสียบปลั๊กให้ฮีทเตอร์ท�ำงำน!!

เมือ่สอนเรือ่งกำรท�ำวจิยั	ผมมหีลกัอยู่ข้อหนึง่	คือหำให้ได้ก่อน

ว่ำอะไรคือแก่นควำมรู้หรือกลไกหลักในเรื่องนั้นๆ	 เพื่อรู้ว่ำควรท�ำวิจัยที่

จุดไหน	และท�ำอย่ำงไรให้ตอบโจทย์หลักของเรำ

ผมพบว่ำ	 proposal	 เพำะพันธุ์ปัญญำมีลักษณะ	“ลุยท�ำไปเลย”	

โดยไม่สนใจ	 “แก่นควำมรู้”	 ค�ำว่ำ	 แก่นควำมรู้ไม่ได้หมำยควำมว่ำ	 ผม

ต้องกำรให้โครงงำนเพำะพันธุ์ปัญญำหำควำมรู้ใหม่แต่อย่ำงใด	 เพียง

ต้องกำรบอกว่ำ	 กำรรู้หลักวิจัยแบบ	 “จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น”	

เป็นสิ่งจ�ำเป็น	

กำรไม่เข้ำใจหลักกำรนี้เป็นเรื่องธรรมดำที่พบเห็นทั่วไป		

แม้กระทั่งในมหำวิทยำลัย	แต่ผมเห็นว่ำต้องท�ำให้ไม่ธรรมดำ	โดยเฉพำะ

กับพี่เลี้ยง	ครู	 และนักเรียนเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เพื่ออธิบำยเรื่อง	 “จับหลัก	

ให้แม่น	 จับแก่นให้มั่น”	 ผมจะเอำกรณีที่พบเห็นจำกศูนย์พี่ เลี้ยง		

ม.	อุบลฯ	มำถอดบทเรียนให้อ่ำนกันสงว
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โครงงำนหลักของโรงเรียนค�ำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์เป็นเรื่อง	

“กระติบ๊ข้ำว”	(ทีใ่ส่ข้ำวเหนยีวนึง่เวลำเรำไปทำนอำหำรอสีำน)	ในเร่ืองนีม้ี	

4	โครงงำนทีน่กัเรยีนสนใจท�ำเรือ่งกำรรกัษำอณุหภมูข้ิำวเหนยีว	(ข้ำวนึง่)	

โครงกำรที่	1	“ผลของควำมหนำ	(จ�ำนวนทบ)	ของกำรสำนใน

กำรรักษำอุณหภูมิ...”

โครงกำรที่	2	“ผลของวัสดุที่ใช้สำนในกำรรักษำอุณหภูมิ....”	

คงไม่แปลกใจถ้ำจะบอกว่ำอีก	2	โครงงำนเป็นเรือ่ง	“ผลของลำย

สำน...”	และ	“ผลของรูปทรง...”

พ่ีเลี้ยงต้องระวังกำรกำรแตกงำนออกเป็นเรื่องคล้ำยๆ	 กัน	

อย่ำงนี้	 หำกไม่คุมให้ดี	 ทั้ง	 10	 โครงงำนจะเป็นอย่ำงนี้หมด	 (ยังมี	

ตัวแปรต้นเหลือให้ท�ำอีก	คือ	ไม้ไผ่ส่วนต่ำงของล�ำ	(โคนถึงยอด)	ไผ่พันธุ์

ต่ำงๆ	 ควำมหนำของตอก	 ควำมกว้ำงของตอก	 อำยุต้นไผ่	 ไผ่ส่วนผิว	

ส่วนข้อ	ฝำกระติ๊บแบบต่ำงๆ	ฯลฯ)	

นักเรียนเสนอวิธีกำรท�ำโครงงำนเหมือนๆ	กัน	คือเอำกระติ๊บ

ตำมโครงกำรทั้ง	 4	มำใส่ข้ำวเหนียวนึ่งร้อนๆ	แล้ววัดอุณหภูมิเมื่อเวลำ	

ผ่ำนไป	ผมเรียกวิธีแบบ	“ไม้ยมก	(ๆๆๆ)”	มีครูท่ำนหนึ่งถำมว่ำ

“ท�ำไมสนใจลำยสำน	มันจะมีผลต่ออุณหภูมิเด่นชัดขนำดนั้น	

เชียวหรือ”	 เป็นค�ำถำมที่สะท้อนถึงทักษะวิจัยของครู	 คือใส่ใจไปถึง	

นัยส�ำคัญของตัวแปรต้น	ที่น่ำจะถูกรบกวนด้วยปัจจัยอื่นที่เรำคุมไม่ได้

“หนูคิดว่ำลำยต่ำงกันมีรูระบำยไม่เท่ำกัน	มันน่ำจะมีผลค่ะ”	

เด็กนักเรียนตอบ	อย่ำงน้อยก็แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนเข้ำใจเรื่องเหตุและ

ผลที่เกี่ยวกับลำยสำน

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



169สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ถ้ำหำกจ�ำเรื่องกำรปลูกกล้วยกับควำมชื้นในดินท่ีผมเขียนใน

หนังสือ	 (และใช้ท�ำ	workshop)	 ได้	 ก็คงทรำบว่ำโครงงำนแบบนี้ท�ำให้

นักเรียนได้เพียงควำมรู้ในปรำกฏกำรณ์	 (รู้	what)	 ไม่สำมำรถบูรณำกำร

สำระวชิำเพือ่อธิบำย	why	ได้	ผมจะไม่อธิบำยเรือ่งนีแ้บบเดยีวกบัต้นกล้วย	

หรือกำรเผำถ่ำนอีกแล้ว	 แต่จะเอำมำสอนให้เข้ำใจหลักของ	 “จับหลัก 

ให้แม่น จบัแก่นให้ม่ัน”	ก่อนอ่ืนเรำต้องทรำบหลกัหรอืแก่นของเรือ่งก่อน

โดยกฎธรรมชำติ	ควำมร้อนถ่ำยโอน	(transfer)	จำกที่อุณหภูมิ

สูงไปสู่ที่อุณหภูมิต�่ำ	น�้ำร้อนกลำยเป็นน�้ำเย็นหำกตั้งทิ้งไว้	 เพรำะควำม

ร้อนถ่ำยโอนสูอ่ำกำศทีม่อีณุหภมูติ�ำ่กว่ำ	หำกต้องกำรให้ร้อนอยู่เสมอต้อง

ใส่กระติกที่ผนังเป็นฉนวนควำมร้อน	 (เช่น	กระติก	 thermos)	กำรรักษำ

ควำมร้อนคือกำรท�ำให้ควำมร้อนถ่ำยโอนได้ยำก	อุณหภูมิของข้ำวนึ่งจึง

ขึ้นกับกำรเป็นฉนวนของผิวกระติ๊บ	นี่คือแก่นของกำรเข้ำใจเร่ืองนี้	และ

กำรท�ำ	RBL	ควรหำควำมรู้จำกแก่นของมัน

ช่ือโครงงำนทัง้	4	แสดงถงึสมมตุฐิำนว่ำกำรถ่ำยโอนควำมร้อน	

ขึ้นกับควำมหนำ	 ชนิดวัสดุ 	 ลำยที่สำน	 และรูปทรงของกระติ๊บ		

แต่กำรทดลองง่ำยๆ	อย่ำงที่เสนอท�ำนั้นไม่ปรำกฏควำมคิดในแก่นของ	

กำรถ่ำยโอนควำมร้อน	 (จำกตัวแปรทั้ง	 4)	 เลย	 และนี่คือท่ีผมเรียกว่ำ		

“ลุยท�ำไปเลย”	ลองพิจำรณำขั้นตอนกำรท�ำวิจัยใหม่	ดังนี้

1.	 หำควำมสำมำรถถ่ำยโอนควำมร้อนของวัสดุท่ีสำนเป็นผิว

กระติ๊บ	 (จะได้ค�ำตอบลักษณะของพื้นผิว	 (ตัวแปรต้น)	ที่มีผลต่อควำม

สำมำรถถ่ำยโอนควำมร้อน)

2.	 เอำค�ำตอบจำกข้อ	 1	มำท�ำกระติ๊บ	 ใส่ข้ำวเหนียวแล้ววัด

อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปกับเวลำ
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งำนหลักคือข้อ	1	ที่เป็นแก่นควำมรู้	 กำรท�ำข้อ	 1	จะมีโอกำส	

กำรบูรณำกำรสำระวิชำฟิสิกส์	 (เรื่องกำรถ่ำยโอนควำมร้อนโดยกำรน�ำ

ควำมร้อนของวัตถุ)	 ส่วนกำรท�ำข้อ	 2	 คือกำรเอำควำมรู ้จำกข้อ	 1		

มำประยุกต์ใช้พร้อมพิสูจน์ทรำบ

นั่นหมำยควำมว่ำกำรท�ำข้อ	 1	 ไม่จ�ำเป็นต้องมีข้ำวเหนียวมำ

เกี่ยวข้องด้วยเลย	 เพรำะเป็นควำมรู้ที่อธิบำยคุณลักษณะเฉพำะของวัตถุ	

(ท่ีไม่ข้ึนกับกำรใช้งำน)	 เรำเรียกว่ำเป็นควำมรู้ทั่วไป	ควำมรู้นี้อธิบำยได้

โดยกฎแห่งธรรมชำติของกำรน�ำควำมร้อน	เช่น	กำรสำนทบ	2	ชั้นท�ำให้

ผนงัมอีำกำศขงัอยูต่รงกลำง	ควำมเป็นฉนวนควำมร้อนจงึ	(น่ำจะ)	เพิม่ขึน้	

กำรสำน	2	ชั้นจึง	(น่ำจะ)	ท�ำให้รักษำอุณหภูมิข้ำวเหนียวดีกว่ำ

ค�ำว่ำ	 “น่ำจะ”	แสดงควำมสงสัยในเหตุแห่งผล	 เป็นกำรสงสัย

ที่ใช้	“ตรรกะ”	จำกสำระวิชำกำรถ่ำยโอนควำมร้อน	เรำเรียกว่ำสมมุติฐำน

โครงงำนของนักเรียนจ�ำนวนมำก	 (กล่ำวว่ำทั้งหมดก็ไม่ผิด)		

ท�ำแบบ	“ลุยท�ำไปเลย”	คือข้ำมข้อ	1	ไปท�ำข้อ	2	หำกต้องกำรให้โครงงำน

เพำะพันธุ์ปัญญำสร้ำงกำรเรียนรู้ได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้	 เรำ		

(พี่เลี้ยง)	 ต้องมองให้เห็นแก่นหรือหลักควำมรู้ของข้อ	 1	 เพื่อให้เป็น	

โครงงำนที่มีเนื้องำนหลักเป็น	 research-based	 ซึ่งจะท�ำให้นักเรียน		

(และครู)	ได้อะไรมำกกว่ำโครงงำนทั่วๆ	ไป	คือ	

1.	 ได้หลักของวิจัยที่ท�ำเป็นขั้นตอนว่ำต้อง	 “จับหลักให้แม่น	

จับแก่นให้มั่น”	มองเรื่องรำวหรือโจทย์ทะลุไปถึงแก่นควำมรู้และกลไก

ที่ก�ำกับอยู่

2.	 ได ้รู ้จักวิธีกำรหำควำมรู ้ที่ เป ็นหลักทั่วไป	 (generic	

knowledge)	ที่ใช้สำระวิชำมำอธิบำย
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3.	 ได้รู้จักกำร	 innovate	กำรท�ำวิจัย	 (เช่น	 จะวัดกำรถ่ำยโอน

ควำมร้อนของผิวกระติ๊บได้อย่ำงไร)

4.	 ได้รู้จักกำรเอำควำมรู้ที่เป็นแก่นมำตอบโจทย์ประยุกต์

ที่นักเรียนเสนอท�ำนั้นเป็นกำร	 “หำควำมรู้เฉพำะบริบท”	คือ	

กระติ๊บที่มีข้ำวเหนียวเฉพำะแบบที่ทดลองเท่ำนั้น	 ไม่สำมำรถอธิบำย

เงื่อนไขอื่นได้	(เช่น	ข้ำวเหนียวที่ปริมำณต่ำงกัน)	แต่	generic	knowledge	

ที่ทรำบควำมสำมำรถถ่ำยโอนควำมร้อนของผิวกระติ๊บสำมำรถเอำไปใช้

กับบริบทอื่นได้	ใช้ได้แม้กระทั่ง	“หวด”	ที่ควำมร้อนเป็นฝ่ำยถ่ำยเทเข้ำสู่

ข้ำวเหนียว!!

โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนุสรณ์เสนอ	 proposal	 เรื่องกำร	

ติดสีในกำรย้อมเตยหนำม	 (วัสดุสำนเป็นผืน	 เช่น	 เส่ือ)	 กำรทดลอง	

เต็มไปด้วยตัวแปรสำรช่วยสีติดมำกมำย	 (เช่น	สำรส้ม	 จุนสี	 เกลือแกง		

ขี้เถ้ำไม้ชนิดต่ำงๆ	มะขำมเปียก	ใบไม้สำรพัดชนิด)	แก่นควำมรู้เรื่องนี้คือ	

“สภำวะกรด-ด่ำงควบคุมกำรติดของสี”	นั่นเอง	

เช่นเดยีวกนัโรงเรยีนพบิลูมงัสำหำรเสนอเรือ่งกำรเปล่ียนสีของ

ข้ำวเม่ำ	(ปกตมิสีเีขยีวจำกกำรต�ำข้ำวอ่อนพร้อมใบข้ำว)	แก่นควำมรู้หลัก

ของเรื่องนี้คือ	 “กำรเสื่อมสลำยของสีที่เป็นสำรอินทรีย์	 (คลอโรฟิลล์)”	

แบบเดียวกับใบไม้ทับแห้งที่เคยเขียว	 แล้วเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลเมื่อเวลำ

ผ่ำนไปนั่นเอง	

ที่เขียนมำนี้คือกำรเข้ำใจ	 “กลไกหลักอันเป็นกฎธรรมชาติ 

ที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล” เพื่อช่วยให้เรำ	 “จับหลัก	

ให้แม่น	จับแก่นให้มั่น”	และน�ำทำงโครงงำนให้หำควำมรู้ทั่วไป	(generic	

knowledge)	หำกจบัหลักนีไ้ด้	proposal	กจ็ะเป็น	RBL	ทีส่วยงำม	นกัเรยีน

ได้หลักกำรหำควำมรู้	ได้เข้ำใจหลักกำรคิดงำนวิจัยสงว
นลิข
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ค�ำถำมทีน่่ำหำค�ำตอบ	คอื	ครรููถ้งึกลไกหลกัเพ่ือแนะน�ำนกัเรยีน

ได้อย่ำงไร?	

นอกจำกควำมช่วยเหลือจำกพี่เลี้ยงแล้ว	 ครูต้องแม่นในสำระ

ควำมรู้	 มีควำมคิดแบบเหตุ-ผล	มีตรรกะ	และรู้หลักวิจัยท่ีต่ำงจำกท่ีเคย

ถูกอบรมมำ	ซึ่งเรำต้องยอมรับว่ำครูส่วนมำกขำดทักษะคิดและควำมรู	้

เหล่ำนี้	ความท้าทายของพี่เล้ียงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาคือ การ

เพิ่มความสามารถวิจัย (research competency) ให้แก่ครู... ผมใช้ค�ำว่ำ		

“ควำมท้ำทำย”	เพรำะเรำต้องท�ำท่ำมกลำงวธิวีจิยัทีค่รูคุ้นเคยอยูเ่ป็นสิบๆ	

ปี	ตวัอย่ำงเช่นเรือ่งตวัแปรและสมมตุฐิำน	ทีผ่มจะยกไปเขยีนในตอนต่อไป

ผมขอให้พี่เล้ียงท�ำควำมเข้ำใจใน	 “จับหลักให้แม่น	 จับแก่น	

ให้มั่น”	 แล้วขอให้รีบเอำไปใช้กับกำรพัฒนำข้อเสนอโครงงำนที่ก�ำลัง

ด�ำเนินกำรอยู่ขณะนี้	

31	กรกฎำคม	2556
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ทักษะการตั้งสมมุติฐานเป็นทักษะจ�าเป็นของ	RBL
สมมุติฐานในโครงงานฐานวิจัย คือ	 “ความสงสัยในเหตุแห ่ งผล”		

เกิดจากความคิดเชิงเหตุ-ผลที่ตระหนักว ่า	 “ผลเกิดจากเหตุ”	 “เหตุย ่อมมีเหต	ุ
ของเหตุ”	 และ	 “เหตุของเหตุย่อมมีเหตุของเหตุของเหตุ”....	 ความคิดเชิงเหตุ-ผลคือการ	
transform	 ทางความคิดให้ครูหลุดพ้นจาก	 “หลุมด�า”	 การตั้งสมมุติฐานตามนัยยะของ
วิชาสถิติประยุกต์

เป็นความท้าทายอันย่ิงใหญ่ของพ่ีเล้ียงเพาะพนัธุปั์ญญา	ทีจ่ะเปลีย่นกระบวนทศัน์		
(paradigm)	การตั้งสมมุติฐาน

การใช้ข้อมลูเชงิประจกัษ์และท�าวจิยัตามแนวนรินยั	(deductive)	กเ็ป็นความ
ท้าทายอันยิ่งใหญ่	ที่ต้องฟาดฟันกับความคิดฝังแน่นของงานอุปนัย

หากผ่านพ้น	 2	 ความท้าทายนี้ได้	 RBL	 ก็น่าจะพาครูและนักเรียนก้าวข้าม	
ผ่านพ้นค�่าคืนอันเป็นฝันร้ายของค�าว่า	 “วิจัย”	 ไปสู่รุ่งอรุณใหม่ที่	 RBL	 สร้างทักษะคิด
ส�าหรับศตวรรษที่	21	ได้
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หลักคิด หลักสมมุติฐาน...

ขอแจ้งล่วงหน้ำก่อนว่ำเรื่องที่เขียนตอนนี้อำจจะขัดควำมรู้สึก

ของพ่ีเลีย้งและครทูีท่�ำวจิยัในระบบกำรศึกษำ	เพรำะผมปฏเิสธวทิยวธิวีจิยั		

(research	methodology)	 ที่	 “ถูกครอบง�ำ”	 โดยวิธีกำรสถิติประยุกต	์	

ที่ผมปฏิเสธกำรเอำมำใช้กับ	RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำ	 เพรำะมันจะบดบัง

คุณค่ำกำร	“คิดได้เอง”

ไม่ใช่ให้คุณค่ำว่ำ	 “เชื่อมั่นได้”	 เพรำะสถิติบอกว่ำตรวจสอบ	

ควำมเชื่อมั่น	 95%	 ให้แล้ว	 หรือ	 “มีนัยส�ำคัญ”	 เพรำะสถิติบอกว่ำ	

significant	 RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำให้ควำมส�ำคัญน้อยกว่ำกำรได้คิด

วิเครำะห์	สังเครำะห์ออกมำเอง	จะถูกหรือผิดก็ดีกว่ำเพรำะได้	 “คิดเอง”	

แทนกำรให้เครื่องมืออื่นคิดให้

ผมไม่ได้ปฏิเสธศำสตร์สถิติ	 ยอมรับว่ำมันเป็นคณิตศำสตร์ท่ี

เป็นวิทยำศำสตร์และเชือ่ถือได้	แต่ผมเหน็ว่ำมนัไม่ใช่เครือ่งมอืส�าหรบัพา

นักเรียน (และครู) เข้าสู่วัฒนธรรมคิดแบบวิทยาศาสตร์แบบท่ีโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญาคาดหวัง คือเราเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเราเอง 

ไม่ใช่กิ่งตอนที่ไม่มีรากแก้ว

สถติบิอกได้เพยีงว่ำข้อมลู	(ตวัเลข)	อยูร่่วมกนัอย่ำงไร	มนัน่ำจะ	

เกี่ยวพันกันอย่ำงไร	 แต่สถิติไม่สามารถให้ความหมายอย่างมีตรรกะ 

แก่เราได้ สมองเราต่างหากที่สร้างความเข้าใจอย่างบูรณาการ สามารถใช้

กระบวนการคิดแบบเหตุ-ผลและตรรกะไปสู่ข้อสรุป ดังนั้น เราไม่ควร

ให้สถิติครอบง�าหรือบดบังความสามารถคิดของเรา ที่ส�าคัญคือ RBL สงว
นลิข
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เพาะพันธุ์ปัญญาไม่ได้ต้องการให้ครูและนักเรียนท�าการบ้านวิชาสถิติ

ประยุกต์ !!

สรุป	 ผมเชื่อว่ำสถิติดี	 แต่ไม่เหมำะกับ	 RBL	มัธยมศึกษำท่ี

ต้องกำรพัฒนำระบบคิดให้เป็นวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์

วัฒนธรรมคิดแบบวิทยำศำสตร์หมำยถึงคิดในศรัทธำว่ำ	 “ผล

ย่อมเกิดจำกเหตุ”	 เพำะพันธุ์ปัญญำมีคุณค่ำต่อสังคมเพรำะเรำจะสร้ำง

สังคมแห่งเหตุและผลให้แก่เยำวชนที่เป็นอนำคตของประเทศ	เพื่อน�ำไป

สู่กำรเปลี่ยนแปลงที่...

1.	 ฟัง	คิด	และถก/หำรือกันด้วยเหตุผลแทนกำรใช้ควำมรู้สึก

2.	 ทรำบทีม่ำของผล	และเปล่ียนผลทีไ่ม่พงึปรำรถนำโดยปรบั

เปลี่ยนเหตุ

3.	 เป็นพืน้ฐำนกำรเหน็/คดิอย่ำงเป็นระบบ	ท�ำให้เหน็ภำพรวม

ที่ทุกสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์พึ่งพำกัน

4.	 เป็นพืน้ฐำนของกำรออกจำกระบบอปุถมัภ์	เพ่ือสร้ำงสงัคม

ประชำธิปไตยแทนอัตตำธิปไตย

ข้อเหล่ำนีค้อืหน้ำทีข่องกำรศกึษำเพือ่อนำคตของชำต	ิมใิช่หรอื?

“กับดัก”	 ของวิธีกำรทำงสถิติปรำกฏโฉมให้เรำเห็นใน	

“สมมุติฐำน”	ที่นักเรียน	 (ครู)	 เขียนในข้อเสนอโครงงำน	นักเรียนที่ท�ำ

โครงงำนกระติ๊บข้ำว	 (ในบทควำมตอนที่แล้ว)	 มีสมมุติฐำนว่ำ	 “กระติ๊บ

สำน	2	ชั้นเก็บควำมร้อนได้ดีกว่ำชั้นเดียว”	และ	 “วัสดุต่ำงกันเก็บควำม

ร้อนได้ต่ำงกนั”	“รปูทรงต่ำงกนัเกบ็ควำมร้อน...”	“ลำยสำนต่ำงกนัเกบ็...”
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ผมเรยีกสมมตุฐิำนแบบแรกว่ำ	“เอำผลทีรู่แ้ล้วมำเป็นสมมตุฐิำน	

แล้วเอำสถิติมำหนุน”	และเรียกสมมุติฐำนแบบที่เหลือว่ำ	“ติดกับดักกำร

พิสูจน์สมมุติฐำนด้วยสถิติ”	

คนทั่วไปที่มีประสบกำรณ์จะทรำบว่ำวัสดุหนำย่อมป้องกัน	

กำรถ่ำยโอนควำมร้อนได้ดีกว่ำ	 แม้แต่เด็ก	 5	 ขวบก็ทรำบจำกกำรห่ม	

ผ้ำห่ม	ดังนั้น	 จึงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่ำผิวกระติ๊บ	 2	ชั้นรักษำอุณหภูมิ

ข้ำวเหนียวนึ่งได้ดีกว่ำ	การมีสมมุติฐานเช่นนี้ก็เพื่อในที่สุดจะได้บอกว่า  

“สมมุติฐานฉันถูก”	 ผมจึงเรียกว่ำเอำผลที่รู ้แล้วว่ำเป็นเช่นนั้น	 (ตำม	

กฎธรรมชำติ)	 มำเป็นสมมุติฐำน	 (เพื่อเข้ำข้ำงตัวเอง)	สถิติมีประโยชน์	

ตรงทีค่่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของข้อมลู	(เช่น	อณุหภมูข้ิำวนึง่)	

เป็นตัวแทนกำรวัดที่ถูกต้องในกำรบอกว่ำ	“กระติ๊บสำน	2	ชั้นเก็บควำม

ร้อนได้ดีกว่ำชั้นเดียว”

พ่ีเลี้ยงต้องระวังกำรตั้งสมมุติฐำนท่ีประสบกำรณ์สรุปให้

เรียบร้อยแล้ว	มิฉะนั้น	อำจเจอโครงงำนที่ขอพิสูจน์สมมุติฐำน	“ตำกผ้ำ

กลำงแดดจะแห้งเร็วกว่ำตำกในที่ร่ม”	

“วัสดุต่ำงกันเก็บควำมร้อนได้ต่ำงกัน”	ก็จัดเป็นสมมุติฐำนท่ี	

รู้แล้วเช่นกัน	เพรำะควำมเป็นฉนวนควำมร้อนสัมพันธ์กับควำมสำมำรถ

น�ำควำมร้อน	(น�ำควำมร้อนมำก	เป็นฉนวนน้อย)	ควำมสำมำรถน�ำควำม

ร้อน	 (thermal	 conductivity)	 เป็นสมบัติเฉพำะของวัสดุ	 กล่ำวคือ	วัสดุ	

ต่ำงชนดิกนัย่อมมค่ีำกำรน�ำควำมร้อนหรือกำรเป็นฉนวนควำมร้อนต่ำงกัน	

โดยธรรมชาติ	 เมื่อเป็นเช่นนี้วัสดุต่ำงกันย่อมเก็บควำมร้อนข้ำวนึ่ง	

ได้ต่ำงกัน	แบบเดียวกับผ้ำฝ้ำยที่ระบำยควำมร้อนได้ต่ำงจำกผ้ำขนสัตว	์	

ไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ว่ำใส่ผ้ำฝ้ำยแล้วรู้สึกต่ำงกับใส่ผ้ำขนสัตว์
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สมมุติฐำนที่เขียนลักษณะนี้เดำเจตนำได้ว่ำก�ำลังจะใช้สถิติ

พิสูจน์ว่ำ	 “สมมุติฐำนที่ตั้งมำนั้นถูกต้องแล้ว”	 เป็นกำรใช้สถิติพิสูจน์

สมมตุฐิำน	ซึง่ต่ำงกบัสมมตุฐิำนแบบแรกตรงทีไ่ม่ได้ใช้สถิตใิห้ได้ข้อสรปุ

ว่ำวัสดุอะไรเป็นฉนวนดีกว่ำอะไร	เท่ำไหร่	กำรใช้สถิติพิสูจน์สมมุติฐำน

เป็นศำสตร์สถิติประยุกต์ขั้นสูงที่ใช้กับงำนเชิงปริมำณ	 จึงไม่ใช่สิ่งที่ครู

และนักเรียนควรรู้	 เพรำะเรำไม่ได้ก�ำลังท�ำกำรบ้ำนในวิชำสถิติประยุกต์

ขั้นสูง	และเพรำะวิทยวิธีวิจัยเช่นนี้	 ครูจึงหวำดกลัววิจัย	 เป็นกำรท�ำลำย

ภำพลักษณ์ของวิจัยจนไม่เหลือดี

กำรตั้งสมมุติฐำนแบบหลักวิชำสถิติประยุกต์ถูกสอนว่ำเป็น

วิทยวธิวีจิยั	ซึง่ผมยนืยนัว่ำไม่ผดิ	อกีทัง้ยงัเหมำะกบังำนเชิงปริมำณท่ีอำจ

จะมีตัวแปรก่อกวนควำมไม่แน่นอนปนอยู่	แต่ถ้า RBL เพาะพันธุ์ปัญญา

ต้องการฝึกทกัษะการคดิเป็นเหตเุป็นผลทีเ่ชือ่มโยงกบัสาระวชิาในระดบั

มัธยมศึกษา การใช้สถิติแบบนี้คือ “หลุมด�า” ที่ดูดกระบวนการคิดให ้

จมหายไปนิรันดร์กาล	

พีเ่ลีย้งต้องฉุดครอูอกจำกแรงดงึดดูของหลมุด�ำนีใ้ห้ได้	ซึง่ต้อง

ใช้ควำมพยำยำมอีกมำกในกำรเปลี่ยน	paradigm	นี้	ทั้งๆ	ที่ผมได้พยำยำม

อธิบำยเรื่องนี้กับครูมำหลำยครั้งแล้ว	แต่	 proposal	จ�ำนวนมำกแสดงให้

เห็นว่ำกำร	“ล้ำงพิษ”	ที่ท�ำให้นั้นยังไม่เพียงพอ	ขณะนี้เป็นโอกำสที่ครูจะ

ได้เรยีนรูใ้หม่จำก	proposal	ของตนเอง	พีเ่ลีย้งต้องชีใ้ห้เหน็ส่วนท่ีเป็นพิษ

ของสมมุติฐำน	และต้องให้แสงสว่ำงด้วยค�ำแนะน�ำใหม่ๆ	

ผมเช่ือว่า RBL เพาะพันธุ ์ปัญญาควรก้าวข้ามสมมุติฐาน 

ด้วยซ�้าไป (รวมทั้งก้าวข้าม “นิยามศัพท์” ด้วย) คือท�าไปตามธรรมชาติ  

ท่ีอยากรู้อะไรก็วางแผนหาข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นความรู้  

ความส�าคัญของการท�า RBL อยู่ที่ “รู้หรือไม่ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไร?”  

 สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



179สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

“มีวิธีหาอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด?” และ “อธิบายเป็น 

ความหมายใหม่ได้อย่างไร?” ต่างหาก

“ท�ำไมตัวแปรควบคุมจึงใช้คนสำนคนเดียวกัน”	 คุณครู	

ท่ำนหนึ่งถำมนักเรียนในโครงงำนลำยสำนกระติ๊บกับกำรรักษำอุณหภูมิ

ข้ำวนึ่ง	

“หนูต้องกำรศึกษำลำยสำน	ถ้ำใช้คนสำนต่ำงกัน	 มันอำจจะ

แน่นไม่เท่ำกัน	รูของลำยสำนอำจจะต่ำงกัน”	นักเรียนตอบ

“ต้องสำนหลงัอำหำรเช้ำเหมอืนกนัไหม?”	ผมตัง้ต้นค�ำถำมใหม่	

ให้นกัเรยีนเหน็ว่ำกำรใช้คนสำนคนเดยีวกนักไ็ม่กำรนัตว่ีำได้กระติบ๊ทีม่รีู

ลำยสำนเหมอืนกนั	“หำกอกีอนัสำนตอนหวิข้ำวเท่ียง	เขำอำจรบีสำน	ลำย

อำจจะหลวม	แล้วรูใหญ่กว่ำก็ได้นะ”	ผมขยำยควำมคิดให้	

งำนจ�ำนวนมำกไม่ได้คิดถึงหลักฐำนเชิงประจักษ์อย่ำงเป็น

วทิยำศำสตร์	“เรำใช้คนสำนคนเดยีวกนัเพรำะต้องกำรให้มรีพูรนุเท่ำกนั”	

ผมย�ำ้ควำมต้องกำรของกำรมตีวัแปรควบคมุของนกัเรยีน	“ไหน..	ใครบอก

ได้ว่ำถ้ำผมต้องกำรทรำบว่ำกระติ๊บมีรูพรุนเท่ำกันไหม	ผมควรพิสูจน์ให้

เห็นชัดๆ	ได้อย่ำงไร?”	ผมถำมทั้งห้อง

“เอำหลอดไฟใส่ข้ำงใน	ดูแสงที่ลอดออกมำ”	ครูท่ำนหนึ่งตอบ

“ส่องดูกับแดดก็ได้”	ครูอีกท่ำนเสริมด้วยวิธีที่ง่ำยกว่ำ

“จำกแสงจะกลำยเป็นข้อมูลอธิบำยควำมพรุนของลำยสำนได้

อย่ำงไร?	เรำต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรไหม?”	ผมตั้งค�ำถำมให้คิดวิธีกำร

ไปสู่ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ	

“วำงในน�้ำแล้วดูเวลำที่น�้ำเข้ำเต็ม”	 ครูอีกท่ำนโพล่งข้ึนมำ		

นี่แหละที่เรำเรียกควำมคิดสร้ำงสรรค์	ท�ำให้ได้กระบวนกำรใหม่สงว
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“เหมือนกำรจับเวลำในบ่อนไก่	ที่ใช้ภำชนะเจำะรูจับเวลำใน

ถังน�้ำ”	 ผมไม่ทรำบว่ำปัจจุบันบ่อนตีไก่	 บ่อนชนวัว	 ยังใช้วิธีนี้หรือไม	่	

แต่ต้องกำรเสริมให้ทุกคนเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำท่ีน�้ำเข้ำ	

กระติ๊บกับควำมพรุนของผิว

เรำต้องฝึกให้ครูและนักเรียนมีวัฒนธรรมคิดเป็นวิทยำศำสตร	์

กำรก�ำหนดคนสำนเป็นคนเดียวกันก็พอถือได้ว่ำเป็นควำมคิดในกรอบ

วัฒนธรรมวทิยำศำสตร์	เพรำะค�ำนงึถงึกำรควบคมุตวัแปรในกำรทดลอง	

แต่ควำมคิดนีย้งัไม่ดพีอ	เพรำะอำจถกูรบกวนด้วยปัจจยัอืน่ได้	พ่ีเล้ียงต้อง

จูงควำมคิดครูให้รู้จักกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์	(ที่วัดได้	ตรวจสอบซ�้ำ

ได้)	 เพื่อให้หลุดพ้นจำก	“พวกหนู “คาดว่า” หากควบคุมให้คนสานเป็น

คนเดียวกัน รูพรุน “น่าจะ” เท่ากัน	

หลักฐำนเชิงประจักษ์และแนวคิดแบบนิรนัยจะท�ำให้ปลอด

อิทธิพลของควำมคิดเดิมๆ	 ที่เป็นผลพวงของแนวทำงอุปนัยท่ีครูถูก	

ปลูกฝังไว้ในสำยเลือดวิจัย	

2	สิงหำคม	2556
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บางครั้งพิษร้ายสามารถพิสูจน์ได้จากผู้ที่ยังไม่ได้รับพิษ
อาจจะเป็นเสียงที่แสลงใจที่ผมพูดว่าการท�าโครงงานและการท�าวิจัย	

ในระบบการศึกษาขณะนี้คือพิษร ้าย	 ผมพูดอย ่างนี้ ได ้อย ่างไรในเมื่อเพาะพันธุ 	์
ปัญญาเองก็ก�าลังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนท�าวิจัย	(RBL)

บทความจากประสบการณ์ตอนนี้ล้วงลึกเอาศักยภาพการเรียนรู้จากการท�า
โครงงานฐานวิจัยมาตีแผ่ให้เห็นว่า	 ความไร้เดียงสาในงานวิจัยต่างหากคือศักยภาพการ
เรียนรู้จากการค้นหาของมนุษย์

นั่ นหมายความว ่ า 	 ผมก� าลั ง หันกระจกให ้สะท ้ อน เห็นอีกภาพว ่ า		
การเรียนรู้วิจัยที่ท�าอยู่ขณะนี้นั้น	 แท้ที่จริงแล้วคือการลดทอนศักยภาพการเรียนรู้	 เพราะ	
จมจ่อมหมกมุ่นอยู่กับศาสตร์ของเครื่องมือจนปิดกั้นจินตนาการ

เหนืออื่นใดคือประสบการณ์ชีวิตจริงที่มีค่าต่อการบูรณาการเข้าสู่การเรียนรู้ก็
ก�าลังถูกละเลย	 เพราะความเข้าใจผิดของการท�าโครงงานที่เน้นสาระวิชาเพื่อการแข่งขัน
เป็นเลิศจนหลุดจากบริบท
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ความสวยงามของความไร้เดียงสา...

กำรประชุมครูเพื่อพัฒนำ	proposal	ที่	ม.	อุบลฯ	(ที่เขียนมำ	2-3	

ตอนแล้ว)	ผมพบควำมสวยงำมของควำมคดิของนกัเรยีนมธัยม	2	ทีอ่ยำก

เล่ำให้ร่วมกันชื่นชม	และเกิดควำมคิดใหม่เกี่ยวกับวิจัยในชั้นมัธยมต้น

นักเรียนมัธยม	 2	 โรงเรียนค้อวังวิทยำคม	 เสนอโครงงำน		

“กำรตำกข้ำวเปลือกจ�ำแนกตำมควำมชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร	

อบแห้งข้ำว”	

“อแุม่เจ้ำ...”	ผมอทุำนในใจเมือ่ได้ยินช่ือโครงงำนท่ีมท้ัีงแนวคิด

นรินยัและแนวคดิ	optimization	เข้ำสูเ่ป้ำหมำย	ผมไม่อยำกเช่ือว่ำเป็นเรือ่ง

ที่เด็กคิดเอง	

“โจทย์นี้ใครคิดขึ้นมำ”	 ปกติผมจะไม่แทรกขัดจังหวะกำร	

น�ำเสนอของนักเรียน	แต่ครำวนี้อดใจไม่ไหวจริงๆ

“พวกหนูคิดเองคะ”	 นักเรียนตัวน้อยตอบเบำๆ	 สีหน้ำและ	

แววตำแสดงว่ำตกใจกับค�ำถำมห้วนๆ	ของผม

“ท�ำไมจงึสนใจประเดน็นี”้	ผมซกักลับท่ำทำงเอำจริงเอำจงัอย่ำง

ลมืตวั	ตอนนีค้รแูละนกัเรยีนโรงเรยีนอืน่สงสยัว่ำท�ำไมผมสนใจเป็นพเิศษ	

(ปกตจิะเงยีบฟังและสงัเกตกำรท�ำงำนของพีเ่ลีย้ง)	ผมจงึอธบิำยต่อทัง้ห้อง

ว่ำ	“เป็นชือ่โจทย์ทีส่วยงำมทีส่ดุทีผ่มเคยได้ยินมำ	แล้วผมจะอธบิำยทีหลงั

เมื่อฟังนักเรียนน�ำเสนอ	แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดี”	นักเรียนตัวน้อย	

ของผมสีหน้ำสดชื่น	มีควำมมั่นใจกลับมำพร้อมเสียงตอบฉะฉำน
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“ในต�ำบลหนูท�ำนำกันทุกคน	พวกหนูเป็นลูกชำวนำค่ะ	 จึง

สนใจ	 เพรำะเขำตำกข้ำวบนถนนด�ำ”	หลำยคนอำจไม่รู้จักค�ำว่ำถนนด�ำ		

ที่หมำยถึงถนนลำดยำงมะตอย	 “ข้ำวมีมำก	 แต่ที่มันจ�ำกัด	 บำงทีเอำ	

ข้ำวแห้งข้ำวช้ืนตำกปนกัน	มันก็ไม่แห้งสักที”	นักเรียนที่ท่ำทำงเป็น

หัวหน้ำอธิบำยบริบท

“พวกหนูก็เลยอยำกรู ้ว่ำเรำจะคัดข้ำวตำมควำมชื้นมำตำก	

ดีไหม	ท�ำได้ไหมคะ?”	ลูกทีมเสริมข้อมูลที่เป็นเป้ำหมำย	แถมหันมำถำม

ค�ำถำมกับผม

ควำมสวยงำมของโจทย์นี้คือ	 มีบริบทชัดเจน	 มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์ระดับหนึ่ง	 จึงคิดค�ำถำมวิจัยในทิศทำงหำค�ำตอบแก้ปัญหำ	

กำรที่นักเรียนตั้งโจทย์ที่มีเป้ำหมำย	 “เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรอบแห้ง

ข้ำว”	นั้น	ท�ำให้โจทย์นี้สวยงำมเกินควำมคำดหมำยส�ำหรับนักเรียนวัยนี้		

ผมจะไม่แปลกใจเลยหำกชื่อโครงงำนจะออกแนว	 “กำรตำกข้ำว	

เปรียบเทียบระหว่ำงถนนด�ำกับ....”	ตำม	pattern	หลักที่ครูคุ้นเคย

ผมไม่ทรำบว่ำจริงๆ	 แล้วมีผลมำจำกกำรช่วยเหลือของคร	ู

สกัเท่ำไร	หำกครชู่วยนกัเรยีนกน็บัว่ำเป็นควำมส�ำเรจ็ของกำรพัฒนำคร	ูท่ี

สำมำรถน�ำพำนกัเรยีนให้คดิโจทย์ทีส่วยงำมเช่นนี	้ท่ีออกนออกกรอบคิด

ของกำรท�ำวจิยัในวงกำรกำรศกึษำทีผ่มพบเหน็อย่ำงส้ินเชิง	ไม่ต้องสนใจ

กำรมสีมมตุฐิำนว่ำ	“กำรตำกข้ำวบนถนนด�ำมปีระสทิธภิำพดกีว่ำกำรตำก

ทัว่ไป”	หรอื	“กำรตำกข้ำวบนพืน้ทีต่่ำงชนดิกนัได้ผลต่ำงกนั”	ตำม	pattern	

ของกำรถกูครอบง�ำด้วยวธิกีำรทำงสถติแิละกำรเปรยีบเทยีบ	แต่นกัเรยีน

ตัง้ค�ำถำมแบบมุ่งเป้ำไปทีค่�ำตอบทีอ่ยำกรู	้(โดยไม่เปรยีบเทยีบ	ไม่เอำสถติิ

มำไว้ในควำมคิดให้เป็นกับดักจนกลำยเป็นกระบวนกำรหลัก)	“หรืออำจ

เป็นเพรำะนักเรียน	ม.	2	ยังไม่เคยท�ำโครงงำนในอ�ำนำจของสถิติ”	ผมตั้ง

สมมุติฐำนในใจ	สงว
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“แปลว่ำหนูก�ำลังหำค�ำตอบว่ำเรำควรจัดกำรกำรตำกข้ำวที่มี

ควำมชื้นต่ำงกันและปริมำณต่ำงกันใช่ไหม?”	ผมตั้งค�ำถำมให้ท้ังห้องได้

ตระหนักว่ำโจทย์นี้สวยงำมเพรำะจะได้ค�ำตอบที่ใช้จัดกำรกับปัญหำที่

ประสบอยู่ได้	ไม่ใช่เพียงกำรหำควำมรู้ที่สงสัยเท่ำนั้น	

“ค่ะ”	นักเรียนตอบพร้อมพยักหน้ำ	ผมจึงเสริมควำมรู้ให้กับ

ห้องว่ำ

“ถ้ำเรำทรำบว่ำข้ำวเปลือกควำมชืน้ต่ำงกนั	ตำกแห้งบนถนนด�ำ	

แล้วแห้งช้ำเร็วต่ำงกันอย่ำงไร	 และเรำรู ้ว่ำเรำมีข้ำวเปลือกเก็บเกี่ยว	

เมื่อไหร่	ได้ปริมำณเท่ำไหร่	มีควำมชื้นเท่ำไหร่	และขณะเดียวกันทุกบ้ำน

มีสิทธิใช้พื้นท่ีถนนด�ำหน้ำบ้ำนตนเอง	 เขำจะใช้ควำมรู้นี้จัดสรรกำรใช้

พื้นที่ถนนส�ำหรับตำกข้ำวได้”	ผมอธิบำยหลักคิดในกำรจัดกำรให้ทุกคน

ทรำบ	 “งำนนี้จึงไม่เพียงได้ควำมรู้เรื่องกำรแห้งของข้ำวท่ีควำมช้ืนต่ำงๆ	

ที่ตำกบนถนนด�ำเท่ำนั้นนะ”	

ถนนลำดยำงมะตอยมีสีด�ำจึงอมควำมร้อนจำกแสงอำทิตย	์	

ตัวถนนเองเป็นเหมอืนพืน้ผวิทีส่ะสมควำมร้อนไว้	(solar	energy	storage)	

เมื่อเอำข้ำวเปลือกไปตำก	 ควำมร้อนจะระอุข้ึนมำให้ข้ำวแห้งเร็วข้ึน		

แค่เพียงควำมรู้เบื้องต้นนี้ก็สำมำรถเป็นโจทย์	RBL	ได้อีก	1	โจทย์	โดยหำ	

ค�ำตอบว่ำควรทิ้งให้ถนนอมควำมร้อนจำกแดดนำนเท่ำใดก่อนที่จะ	

ตำกข้ำว	 เพ่ือให้ผลผลิตรำยวันสูงสุด	 !!	 เพรำะหำกตำกเร็วแต่เช้ำถนน	

ยังไม่ร้อน	แต่ข้ำวเปลือกได้แสงแดดนำน	หำกรอตำกก่อนเที่ยง	 แม้ว่ำ

เวลำตำกจะสั้นกว่ำ	แต่ก็มีแหล่งควำมร้อนจำกถนนช่วย	ดังนั้น	จึงน่ำจะ

มีวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมที่สุด	นี่ก็น่ำจะเป็นอีกโจทย์ที่สวยงำมสุดๆ	 โจทย์

ที่สวยงามคือโจทย์ที่หาค�าตอบจากความขัดแย้งเช่นนี้ และยังให้ concept 

การจัดการอย่างเหมาะสมที่สุด (optimization) ซึ่งผมเห็นว่าเป็นทักษะที่

ส�าคัญมากในศตวรรษที่ 21	สงว
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ถนนเป็นเส้นทำงสัญจร	หำกชำวนำตำกกันทั้ง	2	ฝั่งถนนก็จะ

เกิดปัญหำกำรสัญจร	กำรจัดกำรจะซับซ้อนขึ้นเมื่อชำวนำ	2	ฝั่งมีข้ำวไม่

เท่ำกัน	เกี่ยวข้ำวไม่พร้อม	(หรือพร้อม)	กัน	มีควำมชื้นต่ำงกัน	ควำมรู้จำก

โครงงำนนี้สำมำรถขยำยออกเป็นข้อมูลใช้จัดกำรให้ถนนเกิดประโยชน์

ทั้งกำรสัญจรและกำรตำกข้ำวเปลือกได้ตลอดเส้น	 ที่ต้องจัดสรรกำรใช้

ถนนตำมแนวคิดกำรเกิดประโยชน์สูงสุด	 (optimization)	นี่ก็เป็นโจทย์	

ที่เกิดจำกมุมมองควำมขัดแย้งไปสู่ค�ำตอบกำรจัดกำรทำงสังคมให้อยู่	

ร่วมกันอย่ำงสันติสุข	ซึ่งจ�ำเป็นมำกในศตวรรษที่	 21	 วิชำสังคมศำสตร์	

เข้ำมำบูรณำกำรทันทีในประเด็นกำรประนีประนอมกัน	 (compromise)	

และกำรชดเชย	(compensation)	ระหว่ำง	“ผู้ได้”	กับ	“ผู้เสีย”

ทิศทำงของถนนในหมู่บ้ำนสัมพันธ์กับทิศทำงกำรโคจรของ

ดวงอำทิตย์ในฤดูเกี่ยวข้ำวนำปีอย่ำงไร?	 แสงแดดและเงำส่งผลต่อกำร

จัดกำรข้ำงต้นอย่ำงไร?	ควำมรู้จำกวิชำโลกและดำรำศำสตร์ที่เรียนอยู	่

ถูกดึงมำรับใช้บริบททันที	!!

ในขณะทีผ่มก�ำลังสงสยัว่ำเป็นอทิธพิลทำงควำมคดิของครหูรอื

ไม่นั้น	กำรแสดงควำมเห็นของนักเรียนชั้น	ม.	2	โรงเรียนพิบูลมังสำหำร	

ท�ำให้ผมเกิดปีติ	

“หนูสงสัยว่ำชำวนำควรขำยข้ำวที่ควำมชื้นเท่ำไหร่จึงจะได้

ก�ำไรมากที่สุดคะ”	

นี่ก็เป็นอีกควำมคิดจำกนักเรียน	ม.	 2	ที่ออกมำสดๆ	ผมเกิด

ควำมปีติในค�ำ	“มำกที่สุด”	เพรำะนักเรียนแสดงให้เห็นว่ำเขำมองโจทย์นี	้

มำกกว่ำ	 1	มิติตัวแปรที่มีผลขัดแย้งกัน	 เพรำะถ้ำตำกให้แห้งมำก	แม้ว่ำ

รำคำเพิ่มขึ้น	แต่น�้ำหนักข้ำวลดลง	 ในขณะที่ข้ำวควำมชื้นสูงได้เปรียบที่

น�ำ้หนกัแต่เสยีโอกำสทีร่ำคำ	ดงันัน้	จงึน่ำจะมค่ีำควำมช้ืนท่ีเหมำะสมท่ีสุด	

ท่ำมกลำงควำมปีติ	ผมก็มีควำมประหลำดใจว่ำนักเรียน	ม.	2	ตั้งค�ำถำมนี้สงว
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ได้อย่ำงไร?	ผมเชื่ออย่ำงหนึ่งว่ำเป็นเพรำะประสบกำรณ์กำรขำยข้ำวใน

ชีวิตจริงที่ทั้งน�้ำหนักและควำมชื้นเป็นปัจจัยร่วมกันของรำยได้	ที่ผมเชื่อ

ว่ำนกัเรยีนเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์กเ็พรำะผมไม่ค่อยได้ยนิควำมสงสยัที่

มีบริบทชีวิตประกอบเช่นนี้จำกนักเรียนในเมืองเลย

ความสวยงามทางความคดิทีม่บีรบิทประกอบเช่นนีถ้กูมองข้าม

โดยนักการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย และก�าลังถูกท�าลายด้วยการพยายาม

ยดัเยยีดความรูช้ดุเดยีวกนัให้กบัทกุคน	ภำยใต้ข้ออ้ำง	(ด้วยควำมหวงัด)ี	ว่ำ

นกัเรยีนทกุคนได้เรยีนรูอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำจะอยูม่มุไหนของประเทศ

เมื่อวันที่ 	 1	 สิงหำคม	 2556	 ผมได้พบกับนักเรียน	 ม.	 2		

อีกกลุ่มหนึ่ง	ครำวนี้เป็นโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์	อ.	พระพรหม	

จ.	 นครศรีธรรมรำช	 คุณครูเพำะพันธุ์ปัญญำเข้ำมำขอโทษและแสดง	

ควำมกังวลว่ำนักเรียนจะคิด	proposal	ได้ไม่ดีพอ	เพรำะครูไม่มีเวลำสอน

เท่ำใดนัก	 ต้องไปอบรมสำรพัดโครงกำร	 และนักเรียนก็ต้องแข่งกีฬำ

ประจ�ำอ�ำเภอ	แข่งวิชำกำรประจ�ำจงัหวัด	ครไูด้แต่ให้นกัเรยีนลงพืน้ทีส่วน

มะนำวกันเอง	แล้วให้อ่ำนหนังสือคู่มือกำรเขียนข้อเสนอโครงงำน	RBL		

เพำะพันธุ์ปัญญำของผม

คุณครูหำรู้ไม่ว่ำค�ำสำรภำพของครูยิ่งท�ำให้ผมแปลกใจมำกขึ้น

เม่ือพบว่ำนกัเรยีน	ม.	2	อ่ำนคูม่อืผมรูเ้รือ่ง	สำมำรถเขยีน	proposal	ได้ครบ

ทกุข้อ	แม้ว่ำมผีดิบ้ำงกไ็ม่ใช่เรือ่งใหญ่โตอะไรเมือ่คดิว่ำเดก็	ม.	2	เขยีนจำก

ควำมเข้ำใจที่อ่ำนหนังสือคู่มือ

ใน	 proposal	 เรื่องมะนำว	 (พืชเศรษฐกิจของ	อ.	พระพรหม)	

นักเรียนมีค�ำถำมที่อยำกรู้มำกมำย	นักเรียนสำมำรถเขียน	flow	diagram	

กำรท�ำวจิยัแบบวงจรม	ีfeedback	ตำมทีคู่ม่อืแนะน�ำได้	(แม้ว่ำยังผิดอยู่บ้ำง)	

สำมำรถเขียนผังเหตุ-ผลของสมมุติฐำนได้	(แต่ผิด)	ผมเห็นควำมพยำยำม

ที่ไม่เคยเห็นกับ	proposal	โรงเรียนอื่นมำก่อนสงว
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ในตอนจบ	proposal	ก�ำหนดให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนได้เรียนรู้

จำกกำรเขียน	proposal	นักเรียนคนหนึ่งเขียนว่ำ

“ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาโครงงานฐานวิจัยนี้ เริ่มแรก

ก็กังวลว่าจะท�าไม่ถูก พอคุณครูแนะน�าก็เข้าใจว่าโครงงานนี้เป็นการ

ศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ การส�ารวจ การสังเกต การค้นหา ด้วยตนเอง

ด้วยกระบวนการกลุ่ม ในสิ่งที่สนใจทั้งการศึกษาในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ตอนแรกๆ ก็ท้อเพราะคิดว่าโครงงานนี้ยากมาก แต่เมื่อได้รับ 

ค�าแนะน�าจากคุณครูก็มีก�าลังใจ ไม่ท้อ เรียนก็สนุกดี และเมื่อออกส�ารวจ

ชุมชนด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ่มในครั้งแรก ณ บ้านนายอ�านวย  

มาศเมฆ ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนายอ�านวยและนางแดง  

ได้อธิบายและแนะน�าเรื่องการปลูกมะนาวไข่แบบสวนสมรมด้วย 

ความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ท�าให้สนุกและได้รับประสบการณ์

มากมายเกี่ยวกับการปลูกมะนาวไข่แบบสวนสมรมว่า ท�าอย่างไรจึงจะ 

ท�าให้มะนาวไข่มีผลผลิตมาก วิธีการก�าจัดศัตรูพืชต้องท�าอย่างไร ระบบ

ห่วงโซ่อาหารเป็นอย่างไร” (ด.ญ. สุนิษา กาญจนชัย)

เรื่องนี้ท�ำให้ผมหวนคิดถึงนักเรียน	 ม.	 2	 อีกกลุ่มหนึ่งจำก

โรงเรียนเขมรำฐ	(อบุลฯ)	แม้ว่ำไม่ได้เขยีน	proposal	ครบสูตรแบบโรงเรยีน

พระพรหมฯ	แต่เขำเล่ำว่ำแบ่งงำนกันอย่ำงไรในกำรไปหำประเด็นเรื่องที	่

จะท�ำ	 รวมกลุ่มกันไปถำมชำวบ้ำนจนสนใจเรื่องหัวกลอย	ติดต่อผ่ำน	

คนรู้จักให้เชิญเกษตรอ�ำเภอมำเล่ำเรื่องกลอยและพืชพรรณไม้ในป่ำ		

ติดต่อขอเข้ำไปดูโรงงำนผลิตเอทธำนอลที่	อ.	นำเยีย	 (นักเรียนสงสัยว่ำ	

แป้งกลอยจะท�ำเอทธำนอลได้ไหม)	 โดยนักเรียนจัดกำรเองทั้งหมด		

ครูมีหน้ำที่เพียงอ�ำนวยควำมสะดวกให้เขำได้ท�ำเท่ำนั้น

อ.	 ไพโรจน์	 เคยพูดกับผมในท�ำนองว่ำอย่ำหวังอะไรมำกจำก

นกัเรยีน	ม.	2	เพรำะเขำไม่เคยท�ำโครงงำนมำก่อน	สำระวชิำในระดบัชัน้นี้	สงว
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กย็งัไม่มอีะไรทีจ่ะท�ำให้เป็น	RBL	ทีเ่ป็นวทิยำศำสตร์ได้	เดก็น่ำจะท�ำโจทย์

ด้ำนสังคมหรืออุปนัยน่ำจะดีกว่ำ	

นกัเรยีน	ม.	2	ในต้นปีกำรศกึษำกค็อืนกัเรยีนทีเ่พิง่ผ่ำน	ม.	1	และ

เมื่อปีโน้น	เขำคือนักเรียนชั้นประถม	ในวัย	ม.	2	นี้เขำยังใช้ค�ำน�ำหน้ำชื่อ

ว่ำ	“เด็กหญงิ”	และ	“เดก็ชำย”	และครัง้นีค้อืประสบกำรณ์แรกของกำรท�ำ

โครงงำน	ไม่ผดิทีเ่รำจะกล่ำวว่ำพวกเขำอ่อนด้วยวยัวฒุแิละประสบกำรณ์

โครงงำน	เป็นพวกไร้เดียงสำกับงำนวิจัย	

แต่ประสบกำรณ์กับนักเรียน	ม.	2	ตอนนี้ท�ำให้ผมคิดกลับด้ำน

ว่ำ	 “การไร้เดียงสาหมายถึงไร้เดียงสาต่อพิษร้ายของการท�าโครงงานท่ี

เป็นอยู่ในระบบการศึกษาขณะนี้ เขาจึงแสดงศักยภาพในตัวออกมาให้

เห็นชัดกว่า”	

5	สิงหำคม	2556

สงว
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บางครัง้การท�าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งของเราอาจจะพลาดไปอย่างไม่รูต้วัเพราะไม่เข้าใจ
กฎธรรมชาติของการพัฒนาครู

ความรักและความหวังดีที่ไม่มีสติคุมท�าให้ความสัมพันธ์เกินเลยดุลยภาพของ
ธรรม	 และการไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติของการเรียนรู้และพัฒนาจาก	 learning	 by	
doing	อาจกลายเป็นการท�าลายและขดัขวางการเดนิทางสูเ่ป้าหมายของเราได้	(โดยไม่รูต้วั)

บทความตอนนี้จึงเอาธรรมะข้อส�าคัญมาเขียนให ้อ ่าน	 คิดใคร ่ครวญ
ให้เข้าใจว่า	 “อุเบกขาของพี่เลี้ยงคือโอกาสการพัฒนาตนของครู”	 พี่เลี้ยงต้องใช	้	
“ท่าทีทางจิตใจ”	ในข้อเมตตากรุณากับครูอย่างเหมาะสมในกรอบของพรหมวิหาร	4	อย่าง
ครบถ้วน	ถูกต้อง	โดยเฉพาะการมีสติคู่ปัญญาเพื่อใช้อุเบกขากับครู
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อุเบกขาของพี่เลี้ยง13...

เมื่อเห็นหัวเรื่องตอนนี้	 ผมเดำว่ำพ่ีเลี้ยงบำงคนอำจจะไม่อยำก

อ่ำนต่อ	เพรำะคิดว่ำจะชวนศึกษำธรรมะอีกแล้ว

กำรเป็นพี่เลี้ยงเพำะพันธุ์ปัญญำคือกำรปฏิบัติธรรมอย่ำงหนึ่ง

เหมือนกัน	 ฉะนั้น	 ทนอ่ำนต่อให้จบดีกว่ำ	 เพรำะอุเบกขาเป็นธรรมะ 

ข้อส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่พี่เล้ียง	 ตอนผมออกแบบ	workshop		

ผมใช้พรหมวิหำร	4	ข้ออุเบกขำ	ตอนผมออกไปช่วยพี่เลี้ยงในพื้นที่ผมก็

ใช้อุเบกขำ	ตอนพี่เล้ียงช่วยครูก็ต้องใช้อุเบกขำ	ครูที่จะจัดกระบวนกำร	

เรียนรู้ให้ส�ำเร็จก็ต้องเข้ำใจอุเบกขำ

ธรรมะข้อนีจ้ะท�าให้การท�าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งและหน้าทีค่รแูตกต่าง

ออกไปจากการอบรมพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างส้ินเชิง จะ

เข้าใจว่าการโค้ชเพื่อให้เกิด learning by doing นั้นท�าอย่างไร

พรหมวหิำร	4	ประกอบด้วยเมตตำ	กรณุำ	มทุติำ	อเุบกขำ	ธรรมะ

ทั้ง	4	ข้อนี้ก�ำกับ	“สิ่งแวดล้อมทำงสังคม”	สิ่งแวดล้อมทำงสังคมในกรณี

ของพวกเรำคือ	“สภำพของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพี่เลี้ยงกับครู”	

สภำพควำมสัมพันธ์หมำยถึง	 “ท่ำทีทำงจิตใจ”	ที่คนหนึ่งมีต่อ

อีกคนหนึ่ง	คือ	ท่ำทีทำงจิตใจที่พี่เลี้ยงมีต่อครู	ที่ครูมีต่อศิษย์	อุเบกขาเป็น

ข้อธรรมคอยก�ากับให้เกิดจิตใจเอื้อต่อการท�าหน้าท่ีท่ีต่างกันของพ่ีเล้ียง

และครูเพาะพันธุ์ปัญญา อุเบกขาจึงเป็นหัวใจของการเป็น coach หรือ 

พี่เลี้ยง และยังสร้างครูให้เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ศิษย	์

13	 แก่นของเรื่องและควำมคิดพรหมวิหำร	 4	 ได้จำกหนังสือ	 “เพื่อชุมชนแห่งกำรศึกษำ	

และบรรยำกำศแห่งวิชำกำร	 (คุณธรรมของครูอำจำรย์และผู้บริหำร)”	 โดย	พระธรรมปิฎก		

(ป.	อ.	ปยยุตฺโต)	ธันวำคม	2540สงว
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ควำมส�ำคัญอยู่ที่	 อุเบกขำเป็นธรรมะที่ก�ำกับควำมสัมพันธ์ให้

อยู่ในสมดุลและเป็นไปตำมกฎแห่งธรรม	 (หรือธรรมชำติ)	 แต่ก่อนอื่น	

เรำต้องเข้ำใจควำมหมำยของพรหมวิหำร	4	เรียงล�ำดับทีละข้อก่อน

เมตตำและกรุณำเป็นพรหมวิหำร	 2	 ข้อที่คนไทยใช้กันมำก		

“ครมูเีมตตำกรณุำต่อศิษย์”	ค�ำๆ	นีท้�ำให้เรำเหน็ภำพควำมสมัพนัธ์ทีจ่ติใจ

มีท่ำทีเอื้ออำทรและหวังดีของครู	

เมตตำแปลว่ำ	 “คุณสมบัติกำรเป็นมิตร”	 เมตตาเป็นท่าทีทาง

จิตใจขณะที่ผู ้อื่นอยู่เป็นปกติ	 ถ้ำครูปกติ	 (ตำมสภำพกำรเป็นครู)	 เรำ		

(พี่เลี้ยง)	ก็มีท่ำทีของกำรมีน�้ำใจเป็นมิตรไมตรี	และในฐำนะมิตรเรำย่อม

ปรำรถนำอยำกให้เขำเป็นสุข	อย่ำงนี้เรียกว่ำ	“มีควำมเมตตำ”

กรุณาเป็นท่าทีทางจิตใจเมื่อเขาพลาดจากสภาพปกติไปอยู่ใน

ทางตกต�่า	เช่น	มีควำมทุกข์	กรณีนี้เรำย้ำยท่ำที	(ทำงจิตใจ)	เมตตำมำอยู่ที	่

ท่ำทีของกรณุำ	คนทีม่คีวำมกรุณำจะรู้สกึหวัน่ใจในทกุข์ของมติร	อยำกช่วย	

ให้เขำพ้นจำกควำมทุกข์นั้นเสีย	หำกครูเพำะพันธุ์ปัญญำมีควำมทุกข	์

คณุธรรมข้อกรณุำจะน�ำให้เรำ	(พีเ่ลีย้ง)	พยำยำมหำทำงช่วยคล่ีคลำยปัญหำ

ให้ครู	ไม่นิ่งเฉยดูดำย	เพรำะเรำนับครูเป็นมิตรจำกข้อเมตตำแล้ว

แต่ถ้ำหำกครูเลื่อนจำกสภำพปกติเป็นสูงขึ้น	เช่น	ได้ดี	ประสบ

ควำมส�ำเร็จมีควำมสุข	ครำวนี้เรำมีท่ำทีทำงจิตใจพลอยยินดีในควำมสุข	

ควำมส�ำเร็จของเขำ	ครูสอน	RBL	จนประสบควำมส�ำเร็จได้รับค�ำชมเชย	

เรำพลอยยินดีกับครูด้วยคุณธรรมข้อมุทิตำ

อุเบกขำถูกแปลว่ำ	 “วำงเฉย”	ดังนั้น	ถ้ำเข้ำใจไม่ถูก	กำรไม่มี

เมตตำก็คือกำรวำงเฉย	 รู ้จักครูก็เฉยๆ	 เห็นครูตกต�่ำมีทุกข์ก็วำงเฉย		

ครไูด้ดีมีควำมก้ำวหน้ำกเ็ฉย	กำรวำงเฉยแบบนีเ้กดิได้เพรำะเรำไม่ได้สร้ำง	
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“ส่ิงแวดล้อมทำงสังคม”	หรือควำมสัมพันธ์ทำงจิตใจกับครู	 จึงไม่ถือว่ำ

เป็นอุเบกขำของพี่เลี้ยง

เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะ  

“คนกับคน” เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมเพื่อให้เกิดสังคมที่สงบสุข 

ร่มเย็น ช่วยเหลือกัน แต่อุเบกขาเป็นการยอมรับว่าคนเป็นส่วนหนึ่ง 

ของธรรมชาติ อยู่ภายใต้กฎความเป็นจริงของธรรมชาติ ถ้าจะมีอุเบกขา

ให้ถูกต้อง เราต้องเข้าใจกฎนี้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ จึงจะ 

ปฏิบัติการ “วางเฉย” ได้ตรงตามข้อธรรม เพราะ “ดุลยภาพของความ

สัมพันธ์” อยู่ที่การใช้อุเบกขาให้เป็น	

เมื่ออุเบกขำคือข้อก�ำกับว่ำต้องเป็นไปตำมเหตุและปัจจัย

ของกฎธรรมชำติ	 คน	 (พี่เล้ียง)	 ที่จะใช้ธรรมะข้อนี้จึงต้องมีปัญญำรู้	

กฎธรรมชำติ	เพื่อปฏิบัติได้ถูกตำมครรลองแห่งกฎธรรมชำติด้วยตนเอง	

พ่ีเลี้ยงมีเมตตา กรุณา มุทิตาต่อครูในฐานะมนุษย์ด้วยกัน แต่

ขณะเดียวกนัต้องไม่ลืมว่าครไูม่ได้มคีวามสมัพนัธ์กบัเราอย่างเดยีว ชวีติเขา

อยูใ่นโลกความเป็นจรงิทีก่�ากบัด้วยความเป็นเหตเุป็นผลจากกฎธรรมชาติ 

(“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”) ที่ส่งผลต่อการ 

กระท�าหน้าที่ของครู เมื่อยอมรับในข้อนี้ เราจึงได้แต่เฝ้าดู (อุเบกขา 

แปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆ) คอยดู (สนับสนุน) ให้เขาท�า	 เช่น	 เรำพิจำรณำ

แล้วว่ำครูที่สอน	RBL	นั้นต้องมีทักษะและอุปนิสัยอย่ำงไร	 เรำเป็นฝ่ำย	

ใช้ปัญญำพจิำรณำเรือ่งนี	้เมือ่รูแ้ล้วกใ็ห้ครฝึูกท�ำด้วยตนเอง	หน้ำท่ีของเรำ

คือ	เฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ หากเขาท�าผิด เราจึงช่วยแก้ไขหรือแนะน�า

ถ้ำเรำไม่ใช้ธรรมะข้ออุเบกขำกับครู	 และมัวแต่ใช้เมตตำกรุณำ

ก�ำกับควำมสัมพันธ์	 เขำก็ท�ำไม่เป็นสักที	 เมื่อเรำถอนตัวออกมำ	 (เพรำะ

เรำไม่ได้มีควำมสัมพันธ์อยู่ช่วยตลอดไป)	ครูก็ท�ำไม่ได้สงว
นลิข
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ดังน้ัน อุเบกขาของพี่เลี้ยงคือโอกาสการพัฒนาตนของครู 

อเุบกขาเกดิได้จากปัญญาของพีเ่ล้ียง หากไม่มปัีญญา เราจะไม่เหน็ธรรมะ

ข้ออุเบกขา และจะหลงใช้ “ความรู้สึก” ช่วยครูด้วยเมตตาและกรุณา  

โดยคิดว่านั่นคือการท�าหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างทุ่มเทจิตใจแล้ว

ธรรมะคือกฎแห่งธรรมชำติ	 หมำยถึงควำมเป็นไปตำมเหต	ุ

และปัจจัย	 ถ้ำกฎกติกำถูกต้องตำมควำมสมเหตุผล	 เรำก็เรียกว่ำมี		

“ควำมชอบธรรม”	 เรำเอำหลักกำรควำมชอบธรรมนี้มำบัญญัติเป็นกฎ

กติกำทำงสังคม	ถ้ำเขำท�ำผิดกฎ	 (ที่มีควำมชอบธรรม)	 เรำจะใช้อุเบกขำ

เป็นตัวคุมให้เรำอยู่เฉยๆ	 ไม่ให้เมตตำ	กรุณำ	 และมุทิตำเกิดขึ้น	 เพรำะ	

มิฉะนั้น	 จะท�ำให้ทั้งเรำและเขำละเมิดต่อควำมเป็นธรรม	อุเบกขำใน

จังหวะนี้คือ	 “เฉย”	 เพื่อไม่ไปก้ำวก่ำยแทรกแซงกฎแห่งธรรม	 ผลจะ

เกิดอย่ำงไรกับเขำก็ให้เป็นไปตำมเหตุปัจจัยที่ธรรมะ	 (กำรเป็นไปตำม	

กฎธรรมชำติ)	ดูแลอยู่

แปลว่ำพี่เลี้ยงต้องไม่ช่วยครูโดยไม่ใช้ปัญญา คือต้องไม่ช่วย

เรื่อยเปื่อยไปจนไม่มีขอบเขตของความสมเหตุสมผลตามกฎของธรรม 

มิฉะนั้นแล้ว การละเมิดกฎแห่งธรรมของเราเองนั่นแหละที่จะท�าให้ครู

ไม่สามารถพัฒนาตนเอง 

ผมกับ	อ.	ไพโรจน์	จึงมักบอกเสมอว่ำ	“ให้แค่หลักๆ	แล้วปล่อย

ให้ครูท�ำไป”	พี่เลี้ยงคอย	 “เฝ้ำดู”	 และ	 (ใช้ปัญญำ)	 เข้ำไปช่วยในจังหวะ

เหมำะสม	 โดยมีสติระวังตนไม่ละเมิดธรรม	 (กฎธรรมชำติ)	 ท่ีก�ำกับกำร

เรียนรู้ของครู

หลำยเดอืนมำแล้ว	คณุครทู่ำนหนึง่หำรอืข้อควรตดัสินใจกบัผม

ว่ำ	เพือ่นครตู่ำงโรงเรยีนเอ่ยปำกขอยมื	file	poster	โครงงำนไปดดัแปลงเพ่ือ

แสดงต่อ	สมศ.	ที่ก�ำลังจะมำตรวจ	กล่ำวตรงๆ	คือเอำไปย้อมแมวหลอก	

สมศ.	ผมเตือนว่ำไม่ควรให้	สงว
นลิข
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ควำมคิดให้เพื่อนยืมนั้นเกิดจำกกรุณำ	แต่หำกไม่ถูกก�ำกับด้วย

อเุบกขำ	ควำมกรณุำของเรำจะละเมดิกฎแห่งธรรมไปสนบัสนนุอกศุลจติ

ของเพือ่น	ท�ำให้เพือ่นไม่ได้พฒันำตนเองจรงิ	ผลทีต่ำมมำคอืนกัเรยีนไม่ได้

พฒันำ	(สมศ.	เองกจ็ะเข้ำใจผดิว่ำดแีล้ว	ไม่มีเงือ่นไขให้โรงเรยีนพฒันำ)	จะ

เห็นควำมจริงว่ำการไม่พัฒนานั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรม (ชาต)ิ

ในการละเมดิธรรม (ตรงนีข้อให้อ่าน 2 รอบ)	หำกมเีมตตำเหน็เขำเป็นมติร

จริง	 เรำต้องใช้ปัญญำดึงเอำธรรมะข้ออุเบกขำมำก�ำกับข้อกรุณำ	 เพ่ือไม่

พลำดไปมีส่วนส่งเสริมให้เพื่อนผิดต่อธรรม

เมตตำ	กรณุำ	มุทติำ	ทีแ่ม้จะเป็นอำรมณ์ควำมรูส้กึทีด่	ีทีเ่กดิจำก

ควำมรกัในเพือ่นมนษุย์	แต่หำกไม่ใช้ปัญญำน�ำเอำอเุบกขำมำคุมควำมรู้สึก	

ก็จะท�ำให้กำรพัฒนำพลำดได้	เรียกว่ำ	“ความรู้ต้องคุมความรู้สึก”

ปัญญาทีค่มุอุเบกขาคอืรูค้วามเป็นเหตเุป็นผล รูค้วามจรงิ ความ

ถูกต้อง รู้กฎแห่งธรรม (ชาติ)

พี่เลี้ยงต้องมีความรักพร้อมความรู้ (สติปัญญา) จึงจะเป็น 

พี่เลี้ยงที่ใช้เมตตากรุณาโดยเอาสติและปัญญามาโยงเข้ากับอุเบกขา จึงจะ

สมดุลในธรรม เกิดความถูกต้อง 

RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำเป็นกำรเรียนจำกปฏิบัติ	 ผ่ำนปฏิเวธ	

(ควำมเข้ำใจจำกกำรคิดใคร่ครวญโยงกับสำระวิชำ)	แล้วเข้ำสู่ปริยัติ	 (คือ

สร้ำงควำมรูด้้วยตนเอง	หรอืกำรศึกษำแบบ	constructivist)	เมือ่เรำยดึกำร

เรียนรู้จำกใช้ปฏิบัติน�ำ	(learning	by	doing)	พี่เลี้ยงจึงต้องมีสติใช้อุเบกขำ

ให้มำกกว่ำปกติ	 เพรำะหำกเผลอเมื่อใด	 ควำมมีเมตตำกรุณำจะเข้ำมำ

ก�ำหนด	“ท่ำทีทำงจิตใจ”	 ให้เรำรีบบอกควำมรู้	 กำรเรียนรู้ของครูก็จะไม่

ถูกต้องตำมเหตุและผลแห่งธรรม
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ครทูีไ่ด้รบักำร	coach	ทีถู่กต้องเช่นนีจ้ะเข้ำใจกำรใช้พรหมวหิำร	

4	ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้	RBL	ให้ศิษย์	และนั่นคือควำมส�ำเร็จของ

พี่เลี้ยง	

สุดท้ำยแล้ว	 นั่นคือควำมส�ำเร็จของกำรเปลี่ยน	 paradigm		

กำรจัดกำรกำรศึกษำที่โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำมีคุณูปกำรแก่กำรศึกษำ

ของชำติ

8	สิงหำคม	2556
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หากเรา เข ้ า ใจถ ่ องแท ้ ในหลักการบางอย ่ าง	 เ ราจะไม ่ปล ่ อยให 	้
ประสบการณ์แว่บส�าคัญผ่านพ้นไป	 แต่เราจะไวพอในการใคร่ครวญไปสู่ความเข้าใจแบบ	
“อ๋อ...รู้แล้ว”	ซึ่งเป็นการรู้ได้ด้วยตนเอง

การรู ้ได ้ด ้วยตนเองเป ็นผลอันย่ิงใหญ่ของการจัดการการศึกษาแบบ	
constructivist	 เพราะเกิดจาก	 “คิดเองจนเข้าใจ”	 การคิดได้เองของนักเรียน	
เพาะพันธุ ์ป ัญญาต้องการการ	 guide	 จากครู	 และครูที่ 	 guide	 ได ้ก็ต ้องเกิด		
“อ๋อ...	รู้แล้ว”	กับตนเองก่อน

นั่นหมายความว่า	 ครูต้องเปลี่ยนการเรียนรู ้ของตนเองใหม่หมด!!	 ไม่ใช่
รอความรู ้จากการอบรมแบบป้อนให้ของหน่วยงาน	 (เช่น	 สพฐ.)	 แต่ครูต้องเป็น	
ผู้ปฏิบัติจนเกิดปริยัติข้ึนมาเอง	 ขึ้นบันไดการเรียนรู้ไปสู่การคิดสังเคราะห์ด้วยตนเอง		
เพราะการเรียนรู้จนคิดได้นั้นมีกฎธรรมชาติก�ากับว่าต้องคิดเอง	 ไม่สามารถถ่ายทอดพลัง
แบบหนังก�าลังภายในได้

สงว
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ครูไสวกับเด็กชายก้อง...

“อ๋อ...	 รู้แล้ว”	 อุทำนไม่ทันจบประโยคเด็กชำยก้องก็วิ่งปร๋อ	

กระโดดข้ำมกองอุปกรณ์ระเกะระกะไปนั่งท�ำงำนต่อที่หน้ำ	 notebook	

ของตน

หลงัส่งบทควำมตอน	“อเุบกขำของพ่ีเลีย้ง”	ผมตัง้ใจว่ำจะเขียน

ตอนนีต่้อ	เพรำะเป็นเหตกุำรณ์เกดิต่อหน้ำต่อตำผมประมำณ	2	ชัว่โมงก่อน

ส่งตอนอุเบกขำของพี่เลี้ยงให้อ่ำน

เมื่อวันที่	 8	สิงหำคม	ผมอยู่ที่โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์เพื่อ

เตรียมงำนกับคุณครูไสว	อุ่นแก้ว	เตรียมสถำนที่และกิจกรรมส�ำหรับกำร

มำเยีย่มและร่วมเรยีนรูง้ำนเพำะพนัธุปั์ญญำของผูใ้หญ่ในวงกำรกำรศกึษำ

หลำยท่ำนในวันรุ่งขึ้น	(9	สิงหำคม)	

ขณะนี้เมล็ดพันธุ์เพำะพันธุ์ปัญญำยังไม่งอกรำกด้วยซ�้ำ	 เพรำะ

โครงกำรฯ	เพิ่งเริ่มกระบวนกำรกับโรงเรียนไม่ถึง	3	เดือน	นักเรียนก�ำลัง

อยู่ในช่วงเรียนรู้กำรพัฒนำ	proposal	โครงงำน	RBL	ผมและ	อ.	ไพโรจน์		

ตั้งใจให้พี่เลี้ยงได้เห็นของจริง	 จึงจัดประชุมที่โรงเรียนขุนหำญฯ	และ	

ถอืโอกำสเชญิผูใ้หญ่หลำยท่ำนร่วมสงัเกตกำรณ์กจิกรรมเพำะพนัธุปั์ญญำ

ของโรงเรียนด้วย

โรงเรียนขุนหำญฯ	เป็นหนึ่งใน	10	โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำของศูนย์พี่เลี้ยง	มรภ.	ศรีสะเกษ	โดยมีต้นทุนเดิมอยู่มำก	

เริ่มจำกครู	2	คนท�ำ	RBL	ภำยใต้โครงกำรยุววิจัยยำงพำรำเมื่อ	พ.ศ.	2551	

จำกนัน้ครไูสวชกัชวนเพือ่นครจู�ำนวนมำกให้มำท�ำโครงงำน	RBL	ยวุวจิยั

ยำงพำรำ	จนเกดิกำรขยำยตัวของกำรจดักระบวนกำรเรยีนรูแ้บบโครงงำน	สงว
นลิข
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ในโรงเรียนขุนหำญฯ	นักเรียนเปลี่ยนแปลงและเกิดทักษะแห่งศตวรรษ	

ที่	 21	อย่ำงเห็นได้ชัด	 ครูทั้งโรงเรียนผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำจิตใจและ

ควำมคิดด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจิตตปัญญำศึกษำและกำรคิด	

เชิงระบบ	

จงึถอืได้ว่ำครไูสวเป็นทรพัยำกรบคุคลอนัล�ำ้ค่ำของกำรจดักำร

กำรศึกษำแบบนี้	 เพรำะเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผมฟังครูไสวเล่ำเรื่องกำรสอน

โครงงำนหลำยครั้งแล้ว	และเชื่อว่ำครูไสวก็เคยอุทำน	“อ๋อ...	รู้แล้ว”	กับ

ตัวเอง

กำร	 “อ๋อ...รู้แล้ว”	ของครูไสวเกิดได้เพรำะท�ำโครงงำนยุววิจัย

ยำงพำรำที่ถูกเค่ียวกร�ำอย่ำงหนักด้วยหลักพรมวิหำร	 4	 ท่ีใช้	 “อุเบกขำ

ธรรม”	คุมกำรเรียนรู้อย่ำงที่ผมเขียนไว้ในตอนที่แล้ว	เมื่อรู้แล้ว	ครูไสวก็

ใช้หลกัอเุบกขำมำจดักระบวนกำรสอน	จนในทีส่ดุลกูศษิย์กอ็ทุำน	“อ๋อ...	

รู้แล้ว”	ให้ผมได้ยิน

หลำยคนอำจจะเคยได้ยินค�ำตอบว่ำ	 “รู้ค่ะ...	 รู้ครับ”	 จำกปำก

นักเรียน	แต่นั่นคือค�ำตอบหลังจำกครูมอบข้อควำมที่เป็นควำมรู้ให้	แล้ว

ครถูำมเพือ่ประเมินว่ำ	“รูไ้หม”	ซึง่ต่ำงกนัโดยสิน้เชงิกบัค�ำอทุำนกบัตนเอง

ว่ำ	“อ๋อ...	รู้แล้ว”

ลัทธิเซนมีค�ำอุทำน	 “ซำโตริ”	 ซึ่งหมำยถึงกำรบรรลุควำมรู	้

(ธรรม)	ด้วยตนเองอย่ำงฉบัพลนั	ดงันัน้	“อ๋อ...	รูแ้ล้ว”	ของเดก็ชำยก้องจงึ

เทยีบได้กบั	“ซำโตร”ิ	และย่อมต่ำงจำก	“รูค่้ะ...	รูค้รบั”	อย่ำงเทยีบกนัไม่ได้

นักเรียนห้อง	 ม.	 2/8	 ภำยใต้กำรดูแลของครูไสวสนใจท�ำ

โครงกำรเพำะพันธ์ุปัญญำเรือ่งเตยหนำม	ขณะทีผ่มก�ำลงัหำรอืเตรยีมงำน

กับครูไสว	ก้องถือแบบสอบถำมโครงงำน	 “พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเส้นใย

เตยหนำม”	มำถำม	สงว
นลิข
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“ครคูรบัเรำต้องถำมเพศของคนตอบแบบสอบถำมนีไ้หมครบั”	

ก้องถำม	อำจเพรำะเคยเห็นค�ำถำมนี้ในแบบสอบถำมอื่นมำก่อน	

“แล้วหนูคิดว่ำผลิตภัณฑ์ที่หนูท�ำนั้นมันเกี่ยวกับผู้หญิง	 ผู้ชำย

ไหมละ”	ครไูสวถำมกลบัด้วยเสยีงนุม่นวลช้ำๆ	แต่ก้องยงัคงงงกบัค�ำถำม	

“เอำงี้...	 ก้องจะท�ำของขำยเขำใช่ไหม	ถ้ำก้องรู้ว่ำคนตอบคนนี้เป็นเพศ

หญิงหรือชำย	ข้อมูลเพศมีประโยชน์อะไรกับผลิตภัณฑ์ของเรำไหมล่ะ?”	

ครูไสวถำมใหม่

“น่ำจะมีครับ	เพรำะผู้หญิงผู้ชำยไม่น่ำซื้อของเหมือนกัน”	ก้อง

ตอบอย่ำงเข้ำใจ	 “แล้วช่องอำยุละครู	 ต้องให้เขำกรอกไหม”	ก้องถำมต่อ		

มำถึงตอนนี้ผมคิดในใจว่ำครูไสวจะต้องตอบทุกค�ำถำมไหมนี่

“ก้องคิดว่ำกำรซื้อผลิตภัณฑ์ของเรำนั้นอำยุเกี่ยวไหม”	ครูไสว

ถำมกลับด้วยรูปแบบค�ำถำมเดิม

“อ๋อ...	 รู ้แล้ว”	 ก้องไม่ตอบค�ำถำมนี้	 แต่ว่ิงกลับไปพิมพ์

แบบสอบถำมต่อ

กำรที่ก้องไม่ตอบ	 แต่อุทำน	 “อ๋อ...	 รู้แล้ว”	 ให้ควำมรู้สึกที่

ส�ำคัญกับผมมำก	 เพรำะหากจะให้โครงงานฐานวิจัยเป็นการเรียนรู้แบบ 

constructivist นั้น ครูต้องไม่สอน แต่ตั้งค�าถามให้นักเรียนคิดได้เอง...  

คิดเองจนกระทั่งอุทานกับตัวเอง (ไม่ต้องตอบใคร) ว่า “อ๋อ... รู้แล้ว”  

สิ่งที่เกิดกับกระบวนการคิดในสมองของก้องคือคิดวิเคราะห์จากเหตุผล 

(ที่หาค�าอธิบายต่อครูไสว) จากนั้นเข้าสู่โหมดการคิดสังเคราะห์ที่ใช้

ตรรกะบางอย่างมาสรุปรวบยอดเป็นค�าตอบ ก้องข้ึนบันไดกำรเรียนรู้	

ของ	Bloom	ไปสู่กำรคิดสังเครำะห์ได้ด้วยตนเอง	(อย่ำงไม่รู้ตัว)

กำรได้ยินค�ำถำมของครูไสวและเห็นปฏิกิริยำโต้กลับของก้อง

ท�ำให้ผมเองก็	“อ๋อ...	รู้แล้ว”	ว่ำก้องรู้อะไร	โดยไม่ต้องไปถำมเขำเลยสงว
นลิข
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เรำจับใจควำมได้ว่ำกำรตั้งค�ำถำมของครูต้องคิดแบบถอยหลัง		

(backward)	 คือต้องตั้งเป้ำหมำยไว้ก่อน	 ครูไสวตั้งเป้ำหมำยให้ก้อง	

เรียนรู้จำกกำรคิดได้ด้วยตนเอง	และด้วยทักษะที่ท�ำ	RBL	มำนำน	ครูไสว

จึงถำมก้องไปอย่ำงนั้น

หำกครู เปล่ียนค�ำถำมว ่ำ	 “ผู ้หญิงกับผู ้ชำยมีควำมชอบ	

ไม่เหมือนกันใช่ไหม”

“ครับ”	นักเรียนตอบ

“ถ้ำอย่ำงนั้นเรำต้องรู้ใช่ไหมว่ำคนที่ตอบเป็นหญิงหรือชำย”	

“ครับ...	ใช่ครับ”	

“เอ้ำ...	ตกลงแล้วหนูจะถำมเพศไหม”

“ถำมครับ”

ค�ำถำมชุดที่	2	นี้คิดถอยหลังเพียงให้นักเรียนรู้จำกกำร	“ชี้น�ำ”	

ของครู	 แม้ว่ำนักเรียนสรุปได้ว่ำต้องถำมเพศ	 แต่ก็ไม่ใช่	 “ซำโตริ”		

เหมือนกับที่เกิดจำกกำรคิดได้โดยค�ำถำมชุดแรก	

เราไม่ต้องการค�าตอบว่า “รู้ค่ะ...ใช่ครับ” จากปากนักเรียน  

แต่เราต้องการค�าอุทาน “อ๋อ... รู้แล้ว” 

ผมคิดว่ำพี่เล้ียงคงเคยเห็นแบบสอบถำมงำนวิจัยจ�ำนวนมำก

ที่ถำมข้อมูลเป็น	 pattern	 เดียวกัน	 เช่น	ถำมเพศ	อำยุ	 กำรศึกษำ	 รำยได้	

สถำนภำพครอบครัว	 ฯลฯ	 โดยมองไม่ออกว่ำข้อมูลนั้นเกี่ยวอะไรกับ	

ประเด็นศึกษำ	กำร	 “อ๋อ...	 รู้แล้ว”	ของก้องคือกำรเข้ำใจด้วยกำรคิดเอง		

(จำกค�ำถำมครูไสว)	 ว่ำกำรออกแบบแบบสอบถำมนั้น	 “เรำจะถำม

เฉพำะข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อตอบโจทย์วิจัยเรำเท่ำนั้น”	ต่อไปนี้เด็กชำยก้อง	

จะก�ำหนดค�ำถำมในแบบสอบถำมโดยคิดถอยหลังได้เอง	 เขำจะเร่ิมจำก	สงว
นลิข
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“ฉันอยำกรู้อะไร?”	ต่อจำกนั้น	 “ใช้หลักกำร/หลักทฤษฎีอะไรในกำรหำ	

ค�ำตอบ?”	 “ต้องใช้ข้อมูลอะไรมำประมวลกับหลักทฤษฎีนั้นเพ่ือให้ได	้

ค�ำตอบที่อยำกรู้?”	“ข้อมูลนั้นหำได้อย่ำงไรจึงจะเชื่อถือได้มำกที่สุด?”	

ผมไม่ทรำบว่ำครูไสวเข้ำใจพรหมวิหำร	 4	ข้ออุเบกขำอย่ำงไร	

แต่ที่ผมเห็นนั้น	อุเบกขาของครูคือการเฝ้าดูการท�างานของนักเรียน แล้ว

ออกแบบกระบวนการหนุนเสริมเพื่อใหเ้หตแุละผลอันเป็นกฎธรรมชาติ

ที่ควบคุมการเรียนรู้ได้ท�าหน้าที่ของมัน การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจาก

การปฏิบัติเองคิดเองจนกฎธรรมชาติเกิดผลเป็นค�าอุทานแก่ตนเองว่า 

“อ๋อ... รู้แล้ว”

13	สิงหำคม	2556

สงว
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การแสดงออกถึงสิ่ งที่ เกิดในจิตใจ	 ในความคิด	 ในความรู ้สึก	 คือ	
ของแท้ใช่ไหม?

การประเมินที่ไม่เสแสร้งคือการประเมินที่ออกมาจากใจ	 รู ้สึกอย่างไร	
แสดงออกอย่างนั้น	 แม้ว ่าจะเป็นการประเมินที่ไม่มีตัวเลขให้ชี้วัดแบ่งระดับ	 ไม่ม	ี
มาตรฐานใดๆ	รองรับ	แต่เราก็รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้	และเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจว่านี่คือ
การสะท้อนความจริงที่ไร้จริตมารยา	เราย่อมยินดีน้อมรับได้อย่างไม่เคอะเขิน

การประ เมิ นการศึกษาไม ่ ได ้ มี เพี ย ง 	 “ด ้ านนอก”	 ที่ แสดงออก	
ด้วยการรู้	 (จ�า)	 เนื้อหาวิชา	 แต่เรายังมี	 “ด้านใน”	 ที่เกิดแก่ตน	 รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น		
สิ่งที่เป็น	“ปัจจตัง”	นี้ต้องวัดจากแรงกระเพื่อมทางจิตใจ

สงว
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ผู้ประเมินที่แท้จริง...

เมื่อเดือนเมษำยน	 2556	 ผมไปเรียนรู้กำรจัดกำรกำรเรียนรู้	

ด้วยกระบวนกำรวจิยัของเครอืข่ำย	11	โรงเรยีนขนำดเลก็ของจงัหวดัสตลู	

ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก	 สกว.	 ฝ่ำยท้องถิ่น	 งำนกำรศึกษำของสตูล	

เกิดจำกควำมส�ำเร็จของโรงเรียนบ้ำนตะโละใส	 (อ.	ละงู)	 ซ่ึงต่อมำขยำย

ไปสู่โรงเรียนอนุบำลสตูล	ศูนย์เด็กเล็ก	 โรงเรียนชำยคำมัสยิด	 โรงเรียน

มัธยม	 โรงเรียนปอเนำะ	 และมำจบที่โรงเรียนขนำดเล็ก	 11	 โรงที่เป็น	

เครือข่ำยเรียนรู้กำรเรียนกำรสอนโดยโครงงำนวิจัยตำมแบบฉบับของ

โรงเรียนบ้ำนตะโละใส	

โรงเรียนบ้ำนตะโละใสใช้โครงงำนวิจัยพัฒนำนักเรียนชั้น

ประถมให้ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน	สมศ.	หลำยเกณฑ์	เช่น	กำรอ่ำน	กำรเขียน	

และกำรคิด	เป็นต้น	แต่เวทีเครือข่ำย	11	โรงเรียนขนำดเล็กที่จังหวัดสตูล

ท�ำให้ผมเห็นผู้ประเมินกำรศึกษำที่แท้จริง...	ที่ไม่ใช่	สมศ.	และผมคิดว่ำ

เป็นผู้ประเมินที่กำรศึกษำควรให้ควำมส�ำคัญมำกกว่ำ

ครั้งหนึ่งผมหำรือกับ	อ.	 ไพโรจน์	 เรื่องกำรประเมินโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำ

“ผมบอกกับ	สกว.	 ว่ำเรำจะประเมินเชิงคุณภำพ	 โดยดูจำก	

ข้อเขียนที่สะท้อนคิดของนักเรียน”	ผมเล่ำเรื่องนี้ให้	อ.	ไพโรจน์	ทรำบว่ำ

เรำตกผลึกกันแล้วว่ำจะไม่ประเมินที่	proxy	แบบที่คนอื่นท�ำ	“การศึกษา

ต้องเพือ่นกัเรยีน เราต้องประเมนิโครงการทีผ่ลปลายทางคอืตวันกัเรยีน”	

แม้ว่ำเรำจะเห็นว่ำการพัฒนาการศึกษาต้องท�าที่ครู แต่ต้องไม่วัดผลที่ครู	สงว
นลิข
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เพรำะเรำล้วนผิดหวังมำตลอดเมื่อพบว่ำครูได้รับกำรพัฒนำจนต�ำแหน่ง

ก้ำวหน้ำกันถ้วนหน้ำ	แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลับถดถอย	

“กำรสะท้อนคิดด้วยกำรเขียนคือหลักฐำนที่ดีที่สุดที่บอก

กำรเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน	 เพรำะเขำคิดได้	 เขำจึงเขียนได้”	 ผมบอก		

อ.	ไพโรจน์ถึงเหตุผลที่ให้กับ	สกว.	

“ผูป้กครอง!!....ผูป้กครอง!!	เรำต้องให้ผูป้กครองประเมนิด้วย”	

อ.	ไพโรจน์	อทุำนถงึผูป้กครอง	“เพรำะเขำเป็นผูใ้กล้ชดินกัเรยีนมำกท่ีสุด	

เขำเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของนักเรียนมำกกว่ำครู	 โดยเฉพำะพฤติกรรม

นอกห้องเรียนที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขำ”	

“เรำต้องให้มีเวทีน�ำเสนอ	แล้ววัดกันตรงนั้นเลย”	ผมมั่นใจว่ำ

ทักษะคิดจะต้องแสดงออกด้วยกำรน�ำเสนองำนอย่ำงเป็นวิชำกำร	กล้ำที่

จะเอำงำนวิชำกำรของตนมำบอกกล่ำวต่อสำธำรณะ

“เรำจะได้เหน็เดก็น�ำเสนอควำมเปลีย่นแปลงของเขำจำกกำรใช้

ค�ำอธบิำยวชิำกำรทีเ่ป็นภำษำของเขำเอง”	เป็นข้อสรปุกำรสนทนำของเรำ		

เพรำะผมเคยเห็นนักเรียนน�ำเสนองำนจำกกำรท่องจ�ำมำพูด	 ยืนตัวแข็ง	

พดูแบบภำษำอ่ำน	ไร้ลลีำจงัหวะจะโคน	และตกใจมอืเย็นเฉยีบเมือ่ถูกถำม

	 “นั่นแหละ...	 เอำผู้ปกครองมำร่วมฟังด้วย	 จัด	 session	 ให้มี

ส่วนสะท้อนควำมคิดควำมรู้สึกของเขำด้วย”	อ.	ไพโรจน์เสริม	เรำเชื่อว่ำ

ผูป้กครองจะซำบซึง้เมือ่เหน็ผลงำนวชิำกำรทีม่บีรบิทของลูกหลำน	และ

สำมำรถตอบโจทย์ใกล้ตวัได้	ซึง่เขำไม่เคยเหน็มำก่อน...	ไม่ว่ำจะปฏริปูกำร

ศึกษำสมัยไหน

ใช่แล้ว!..	 กำรพัฒนำกำรศึกษำของเรำต้องเกิดจำกกำรม	ี

ส่วนร่วมทัง้กำยและจติใจของผูป้กครองและชมุชน	RBL	ท่ีสอดคล้องกบั

บริบทจะช่วยตรึงกำรมีส่วนร่วมสงว
นลิข
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จำกหนังสือโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำเล่มเล็กของโรงเรียน

ขุนหำญฯ	ที่แจกเมื่อวันที่	 9	 สิงหำคม	 เล่ำเรื่องกำรพูดของนักเรียนว่ำ		

“...ช่ัวโมงเริ่มต้นที่มีกำรฝึกพูด	นักเรียนยังคงติดโพยหรือกระดำษเพื่อ

น�ำไปอ่ำนให้เพื่อนฟัง	หลังจำกนั้นเริ่มพัฒนำกำร	 โดยพูดหน้ำช้ันเรียน

โดยไม่มีโพยหรือกระดำษ	ลดกำรออกไปอ่ำนให้เพื่อนฟัง	 แต่เปลี่ยนมำ

เป็นกำรท่องจ�ำให้เพือ่นฟังแทน	แล้วกพ็ฒันำกำรดขีึน้เปลีย่นลกัษณะกำร

พูดจนมีลักษณะคล้ำยกำรเล่ำหรือเรื่องเล่ำ	หรือกำรสนทนำ.....	นักเรียน

ไม่เกี่ยงในกำรที่จะต้องพูดหน้ำชั้นเรียน	ส่วนใหญ่อยำกพูดหรือน�ำเสนอ

เป็นล�ำดับแรกๆ”

การอ่านโพยและการท่องจ�ามาพูดเป็นการพูดที่ไม่ได้เป็น 

ตัวของตัวเอง ขลาดกลัว ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่เคารพศักยภาพตนเอง  

แต่เคารพความรู้ที่จ�ามาจากที่อื่น จึงยังไม่สะท้อนการเรียนรู้แบบสร้าง

ความรู ้เอง (constructivist)	 แต่บนเวทีโรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค	์

เมื่อวันที่	 9	สิงหำคม	2556	 เรำได้เห็นกำรน�ำเสนอที่เป็นธรรมชำติมำก	

กิริยำท่ำทีไม่มีเคอะเขิน	พูดออกมำจำกใจของนักเรียน	พูดสิ่งที่เข้ำใจ	

โดยใช้ภำษำของตนเอง	 เรียบเรียงล�ำดับเรื่องรำวอย่ำงเป็นระเบียบ		

เป็นข้ันเป็นตอน	มีกำรสรุปควำมปิดท้ำยอย่ำงสวยงำม	ทั้งหมดนี้คือ

ประจักษ์พยานที่ไม่สามารถประเมินได้จากการท�าข้อสอบ เพราะมันคือ

การแสดงออกจากปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบอย่างฉับพลัน (spontaneous) 

ผมเชื่อว่านักเรียนเหล่านี้พูดเรื่องการท�าโครงงานของตนเองได้ทุกขณะ 

ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเตรียมตัว ขอเพียงมีคนตั้งประเด็นและถามก็พอ

ผมได้รับ	 e-mail	 จำกคุณเกินศักดิ์	 ศรีสวย	 (ทีมงำนสถำบัน

รำมจิตติที่ติดตำมโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ)	 เล่ำว่ำได้คุยกับนักเรียน		

ม.	 5	 (ศิษย์เก่ำยุววิจัยยำงพำรำ)	ที่อำสำมำช่วยคุณครูไสวดูแลน้อง	ม.	 2		

ท�ำ	RBL	เพำะพนัธุปั์ญญำ	คณุเกนิศกัดิเ์ขยีนว่ำ	“...ผมถำมว่ำเขำช่วยน้องๆ	สงว
นลิข
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อย่ำงไร	 เขำบอกว่ำเขำท�ำเหมือนตอนที่เรียนมำกับครู	 คือเขำจะไม่ชิง

บอกน้องก่อนหรือตอบค�ำถำมที่รุ่นน้องสงสัย	 เขำจะใช้วิธีกำรตั้งค�ำถำม

เพื่อให้น้องคิด	 เพื่อที่จะไม่ได้ตัดศักยภำพของเขำ......	 ผมเลยถำมเขำว่ำ		

ถ้ำเจอคนที่มึนมำกๆ	หรือไม่รู้เรื่องเลยจะช่วยอย่ำงไร	 เด็กกลุ่มพี่เลี้ยง	

บอกว่ำเรำต้องอดทนค่ะ	ต้องปล่อยให้เขำคิด	ค่อยๆ	ตะล่อม	พยำยำมให้

เขำได้ใช้ศักยภำพที่มีให้ได้....”	นักเรียนที่ผ่าน RBL และรู้วิธีดึงศักยภาพ

ท่ีซ้อนเร้นของเขาเท่านั้นจึงจะเข้าใจและพูดอย่างที่เข้าใจได้ ผมคิดว่า 

การรับไปปฏิบัติหรือถ่ายทอดต่อของนักเรียนคือหลักฐานแสดงความ

ยั่งยืนที่เกิดในตัวผู้ที่ “เรียนรู้แล้ว”	

ในเวทีที่จังหวัดสตูลมีผู้ปกครองร่วมหลำยคน	ทั้งที่ออกไปอยู่

ในเวทีและที่นั่งฟัง	 ผมได้เห็นควำมปลำบปล้ืมของผู้ปกครองที่มำร่วม

เวที	2	คน	พวกเขำเสียงสั่นเครือ	น�้ำตำไหลเพรำะควำมปีติที่เห็นลูกหลำน

เปลี่ยนไป

ที่โรงเรียนขุนหำญฯ	ควำมเปล่ียนแปลงของนักเรียนปรำกฏ

จำกกำรเล่ำเรื่องควำมยุ่งยำกของกำรท�ำ	 RBL	ด้วยน�้ำเสียงสนุกสนำน	

ฉะฉำน	และคล่องแคล่วในท่ำที	นักเรียนดูเหมือนจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ว่ำ	 “ฉันท�ำได้...	ฉันรู้แก่ใจว่ำฉันเปล่ียนไปอย่ำงไร”	ผมรู้ว่ำในใจของครู

และผู้ปกครองขณะนั้นยกระดับจำกควำมภูมิใจไปสู่ควำมปลำบปลื้ม	ครู

ปลำบปลื้มที่เห็นศิษย์พัฒนำมำกกว่ำแง่มุมวิชำกำรจำกกำรท�ำหน้ำที่ของ

ตน	 จำกควำมรู้สึกปลำบปลื้มนี้ผู้ฟังทั้งหมดจึงได้ยินเสียงตะกุกตะกัก	

สั่นเครือของครู	 ได้เห็นน�้ำตำที่คลออยู่ในดวงตำ	 เป็นน�้ำตำบนใบหน้ำ	

เปื้อนยิ้ม	ผมเชื่อว่ำเป็นเวทีที่ครูมีควำมปีติมำก	

ผู้ปกครองปลำบปลื้มเพรำะเห็นลูกหลำนแสดงควำมสำมำรถ

ต่อหน้ำคนจ�ำนวนมำก	ผมเชื่อว่ำเป็นควำมรู้สึกปลำบปล้ืมท่ีไม่เหมือน

กับเห็นลูกหลำนขึ้นเวทีในกิจกรรมอื่น	 (เช่น	 เล่นละคร	 โต้วำที)	 เพรำะสงว
นลิข
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เวทีนี้เล่ำควำมจริงของชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรท�ำโครงงำน	 เป็นควำมจริงท่ี	

ผู้ปกครองเองก็รู้เห็นอยู่

ทั้งครูและผู ้ปกครองเคยแต่มุ ่งหวังให้นักเรียนส�ำเร็จเร่ือง

วชิำกำร	แต่ครำวนีไ้ด้เหน็ “ความเป็นคนทีม่อีสิรภาพ” ทีเ่กดิจากการศกึษา 

มนุษย์ผู้มีจิตวิญาณเสรีชนจึงปีติเป็นธรรมดา

นักการศึกษาท่านใดจะเสนอให้ประเมินโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาอย่างไรก็ได้ แต่ผมอยากเสนอเพิ่มให้ประเมินจากน�้าตาปีติของครู 

จากเสียงสั่นเครือของผู้ปกครอง และจากน�้าเสียงและท่าทีแกร่งกล้าของ

การน�าเสนองานบนเวทีของนักเรียน

16	สิงหำคม	2556
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เพื่อให้วิจัยมีที่ยืนในการศึกษาไทย	 งานส�าคัญของพี่เลี้ยง	 RBL	 เพาะพันธุ์
ปัญญาคือการน�าทัพทลายก�าแพงที่กั้นระหว่างโครงงานและวิจัย

ก�าแพงเกิดจากการก่อขึ้นของคนที่ไม่รู้ว่าวิจัยคือกระบวนการของการศึกษา	
เขาจึงแยกวิจัยออกจากการท�าโครงงาน	 คนที่ก่อก�าแพงนี้ก็คือคนในวงการการศกึษาและ
นักวิจัยอย่างเราๆ	นี่แหละ	หาใช่ใครที่ไหนไม่

วิ จั ยคื อ เครื่ อ งมื อการศึกษา	 โครงงานคื อ เครื่ อ งมื อ ให ้ ได ้ ปฏิ บั ต	ิ	
ถ้า	2	สิ่งนี้แยกกันอยู่	ก็ไม่เกิดการเรียนรู้	(ศกึษา)	จากปฏิบัติ	(Learning	by	Doing)	
และเมื่อไม่มีวิจัย	ทักษะคิดขั้นสูง	(higher-order	thinking	skills)	ก็ไม่เกิด

เราใช้ความพยายามมากแล้วเพื่อให้ครูเข้าใจวิจัยเสียใหม่	 ผมร่ายมนต	์
จับวิญญาณสถิติประยุกต ์ลงหม ้อถ ่วงน�้ าไปแล ้ว	 และน�าครู เข ้ าสู ่จินตนาการ	
การท�าวิจัยแบบใหม่	 ให้หลุดออกจาก	 “กับดัก”	 ของ	 research	 methodology	 อันน่า	
สะพรึงกลัว

การพัฒนา	 proposal	 ต่อไปนี้จะเป็นโอกาสที่พี่เลี้ยงเปิดประตูบานใหม่ให้กับ
ครูอีกครั้งหนึ่ง	หากพี่เลี้ยงรู้หลักและแก่นของงานวิจัยแต่ละประเภท
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จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น (2) ...

วันนี้ผมเอำเรื่อง	 “จับหลักให้แม่	 จับแก่นให้มั่น”	ที่เคยเขียน	

ไปแล้วมำขยำยควำมให้สอดคล้องกับลักษณะข้อเสนอโครงงำน	 เพื่อให	้

พี่เลี้ยงช่วยครูออกแบบข้อเสนอโครงงำนได้ถูกต้อง	 ผมแบ่งโครงงำน	

ออกเป็น	 3	ประเภท	คือ	 “งำนสร้ำงควำมรู้เอง”	 “งำนออกไปถำมหำ	

ควำมรู้จำกผู้อื่น”	และ	“งำนสร้ำงของ”	

ผมอธิบำยงำนประเภทที่	 1	 ด้วยบทควำมหลำยตอนท่ีผ่ำน	

มำแล้ว	ครำวนี้จะขอขยำยควำมโครงงำน	2	ประเภทที่เหลือ	ซึ่งคำดว่ำจะ

เป็นโครงงำนที่พี่เลี้ยงพบมำกที่สุด	 เพรำะเป็นช่องทำงท�ำโครงงำนท่ีครู	

คุ้นเคยที่สุด...	 จำกกำรบ่มเพำะอันยำวนำนของกำรพัฒนำให้ครูรู ้จัก	

โครงงำน	แม้ว่ำโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำต้องกำรให้ท�ำโครงงำนประเภท

สร้ำงควำมรู้เอง	แต่เรำไม่ปิดกั้นอีก	2	ประเภทหำกรู้จักท�ำให้ตอบสนอง

วัตถุประสงค์กำรพัฒนำกำรศึกษำของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	ฉะนั้น		

พี่เลี้ยงต้องช่วยให้โครงงำน	 2	ประเภทหลังนี้หลุดออกจำกร่องรำงเดิม	

ให้มำอยู่ในเส้นทำง	(track)	เพำะพันธุ์ปัญญำ

เส้นทำงกำรท�ำโครงงำนเพำะพันธุ์ปัญญำเป็นอย่ำงไร?

เป็นเส้นทำงทีอ่ธบิายปรากฏการณ์ข้อมลูท่ีสังเกตได้จากการท�า

โครงงาน ด้วยเหตแุละผลทีบ่รูณาการสาระวิชา มกีารใช้ความคดิวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ ให้เป็นความรู้ความเข้าใจ โดยมีตรรกะที่ถูกต้อง	เป็นเส้นทำง

สร้ำงระบบคิดและวัฒนธรรมกำรคิดอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์

“งำนออกไปถำมหำควำมรู ้จำกคนอื่น”	 เป็นงำนที่ครูและ

นักเรียนถนัดท�ำทั่วไป	อยำกรู้เรื่องอะไรที่ไม่มีเรียนในห้องเรียนก็ออกไป	สงว
นลิข
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ถำมผู ้รู ้ในชุมชน	หรือที่เรียกว่ำ	 “ครูภูมิปัญญำ”	 ข้อเสนอโครงงำน	

อย่ำงนีพ้ีเ่ลีย้งต้องชกัพาเข้าสูก่ารสร้างความรูเ้องจากข้อมลูทีไ่ด้ อย่าปล่อย

ให้เอาทกุอย่างทีฟั่งมาเป็นค�าตอบไปเสยีสิน้	การสร้างความรู้เองจากข้อมลู

หมายความว่าต้องมกีารสงัเคราะห์ข้อมลูอย่างมหีลกัการ	เช่น	สงัเครำะห์

จำกกำรวิเครำะห์เนื้อควำม	(content	analysis)	

ลองถำมนกัเรยีนว่ำ	“ถ้ำผูรู้	้2	ท่ำนบอกไม่เหมอืนกนั	หนจูะรูไ้ด้

อย่ำงไรว่ำจะเชื่อท่ำนไหน?”

ขอให้นึกถึงที่ผมเคยตั้งโจทย์วิจัยเป็นตัวอย่ำงว่ำ	 “อำณำจักร	

ศรวิีชยัอยูท่ีไ่หน”	หลักของการท�าวจิยัแบบนี ้คอื ตัง้ค�าถาม ก�าหนดข้อมลู

ทีต้่องการหา หาข้อมลู ประมวลผลจากข้อมลูให้เป็นค�าตอบ เมือ่ตัง้ค�ำถำม

ว่ำอำณำจกัรศรวีชิยัอยู่ทีไ่หนแล้ว	นักวิจยัจะก�ำหนดข้อมลูทีต้่องหำว่ำเป็น

เรื่องจำกต�ำนำน	จำกจำรึก	จำกโบรำณสถำน	ฯลฯ	จำกนั้นตำมหำข้อมูล	

ซึ่งอำจได้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันบ้ำง	 เช่น	ข้อมูลหนึ่งบอกว่ำอยู่เกำะสุมำตรำ	

อีกข้อมูลหน่ึงบอกว่ำอยู่	 อ.	 ไชยำ	นักวิจัยจะต้องสกัดทุกข้อมูลให้เป็น 

ค�าตอบ โดยให้ข้อมูลจ�านวนมากสนับสนุนกันเองอย่างมีเหตุมีผล  

มีตรรกะที่ถูกต้อง หัวใจของการสร้างความรู้เองอยู่ขั้นตอนสุดท้ายนี่เอง

กำรสัมภำษณ์ผู้มีภูมิปัญญำในชุมชนก็เช่นกัน	หำกได้ค�ำตอบ

ไม่เหมือนกันก็ต้องถำมไปเรื่อยๆ	 จนข้อมูลจ�ำนวนมำกสนับสนุนไป	

ทำงใดทำงหนึง่	ภำษำวจิยัเรยีกเกดิกำรลู่เข้ำ	(convergence)	นีคื่อหลกัหรอื

แก่นของกำรออกแบบกำรท�ำโครงงำนประเภทถำมหำควำมรู้จำกคนอื่น	

เพื่อไม่ให้	 “เอำทุกอย่ำงที่ฟังมำเป็นค�ำตอบไปเสียสิ้น”	จนไม่รู้แก่ตนเอง

ว่ำอะไรคือค�ำตอบที่แท้จริง	

วิธีกำรหำข้อมูลจึงต้องมีหลักกำรที่ดี	 เช่น	 นักเรียนถำมผู้รู ้	

ท่ำนที่	 1	 แล้วขอให้แนะน�ำบุคคลที่จะถำมต่อไป	 (เทคนิค	 snow	 ball)		

ท�ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ	จนเกิดกำรลู่เข้ำของข้อมูล	จำกนั้นวิเครำะห์ข้อมูลสงว
นลิข
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ของหลำยคนเพื่อให้รู ้ว่ำข้อมูล/องค์ควำมรู้เบี่ยงเบนออกไปที่จุดไหน		

หำกท�ำได้เช่นนี้	ไม่เพียงได้ควำมรู้ที่มั่นใจได้ว่ำ	(น่ำจะ)	ถูกต้องแล้ว	เรำยัง

ทรำบสำเหตุว่ำ	ท�ำไมปัจจุบันนี้จึงมีควำมรู้จ�ำนวนมำกไม่สอดคล้องกัน	

ทัง้หลำยเหล่ำนีค้อืควำมรูท้ีไ่ม่ได้โดยตรงจำกกำรสมัภำษณ์	แต่เกดิจำกเรำ

วิเครำะห์	สังเครำะห์	(สกัด)	ออกมำเอง

“งำนสร้ำงของ”	 เป็นควำมเคยชินของครูและนักเรียน	 เพรำะ

เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้	นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นท่ีท�าของส�าเร็จ และ

ของนั้นท�างานได้ตามที่ตนต้องการ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจึงบดบังสิ่งที่เป็น

นามธรรม จนลืมนึกถึงการศึกษาไปเลย	 งำนอย่ำงนี้พี่เลี้ยงต้องระวัง	

ให้หนัก	 เพรำะเพาะพันธุ์ปัญญาต้องการพาโครงงานออกมาจากการ 

ท�าของที่ไม่ได้เรียนรู้หลักและแก่นวิชาของการท�าของ	

ที่โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์	 (ท่ีเล่ำมำแล้ว)	มีนักเรียน		

ม.	2	ต้องกำรท�ำอุปกรณ์เก็บมะนำว	ผมเริ่มต้นถำมนักเรียนว่ำ	

“ท�ำแล้วรู้ได้อย่ำงไรว่ำดีกว่ำของที่มีอยู่แล้ว?”	นักเรียนตอบ	

ไม่ได้	 ผมอยำกลองให้พี่เลี้ยงวิเครำะห์ดูว่ำท�ำไมนักเรียนตอบไม่ได	้	

ค�ำตอบง่ำยที่สุดคือ	“นักเรียนไม่รู้ค�ำตอบ	ว่ำจะรู้ได้อย่ำงไร”

ที่นักเรียนไม่รู้ค�ำตอบเป็นเพรำะนักเรียนไม่รู้ว่ำมีอุปกรณ์เก็บ

มะนำวอยู่กระนั้นหรือ?	ผมไม่อยำกเชื่อเช่นนั้น

ผมแสดงให้นักเรียนเห็นทันทีทันใดโดยค้นใน	YouTube	 ให้

เห็นว่ำมีอุปกรณ์เก็บมะนำวมำกมำย	และกำรไปเยี่ยมโรงเรียนขุนหำญ

วทิยำสรรค์เม่ือสปัดำห์ก่อนกเ็หน็เป็นโครงงำนเก่ำของนกัเรยีนพงิข้ำงฝำ

อยู่	 ผมเชื่อว่ำทั้งครูและนักเรียนรู้และเคยเห็นอุปกรณ์เก็บมะนำวมำแล้ว	

อำจจะมีอยู่ในสวนข้ำงโรงเรียนพระพรหมฯ	ด้วยซ�้ำไป	แต่ควำมเคยชิน

ว่ำโครงงำนต้องท�ำของ	จงึจะท�ำบ้ำง	โดยไม่รูว้ธิ	ี“จบัหลกัให้แม่น	จบัแก่นสงว
นลิข
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ให้มัน่”	ว่ำสิง่ประดษิฐ์	(หรอืทีผ่มเรยีกว่ำกำรท�ำของ)	มหีลกัมแีก่นอย่ำงไร	

หลักการท�าโครงงานแบบท�าของ คือต้องได้ของที่ดีกว่าของที่มีอยู่เดิม 

พดัลมทีป่ระดษิฐ์ออกมำต้องให้ลมคลำยร้อนดกีว่ำพัดโบกท่ีใช้

อยูเ่ดมิ	เครือ่งปรบัอำกำศทีอ่อกตำมหลงัมำกต้็องคลำยร้อนด้วยลมเย็น	จงึ

จะดีกว่ำพัดลม

หลักของกำรพิจำรณำโครงงำนประเภทท�ำของ	 คือ	 กำรตั้ง

ค�ำถำม	3	ค�ำถำมว่ำ

1.	 “ของเดิมมีจุดด้อยอะไร?”	

2.	 “เรำจะใช้หลัก	(คิดและวิชำกำร)	อะไรแก้จุดด้อยนั้น?”	

3.	 “เรำจะพิสูจน์อย่ำงไรว่ำของเรำดีกว่ำ?”

ค�ำถำมที่	 1	ท�ำให้นักเรียนต้องวิเครำะห์สิ่งที่มีอยู่แล้วจนเข้ำใจ	

เช่น	“อปุกรณ์เกบ็มะนำวเดมิหนกั	ใช้แล้วเมือ่ยแขน”	กำรถำมจดุด้อยจำก

ผู้ใช้งำนคือกำร	 review	จำกบริบท	 เพรำะเรำท�ำโครงงำนท�ำของเพื่อให้	

ของนั้นถูกยอมรับแทนของเดิม	

ค�ำถำมที	่2	ท�ำให้นกัเรยีนบรูณำกำรเข้ำสูส่ำระวชิำคณติศำสตร์

และฟิสกิส์	(น�ำ้หนกัและโมเมนต์)	เพือ่หำทำงผ่อนแรง	หลกักำรจงึอำจจะ

เป็นเร่ืองกำรย้ำยน�ำ้หนกัเพือ่ให้แขนรบัโมเมนต์น้อยทีส่ดุ	กำรถ่ำยน�ำ้หนกั

ลงบ่ำโดยใช้สำยสะพำย	นอกจำกนี้นักเรียนอำจ	review	โดยเปรียบเทียบ

อุปกรณ์เก็บมะนำวแบบต่ำงๆ	ที่มีอยู่แล้ว	 เอำจุดเด่นของแต่ละแบบมำ

รวมกนัให้เป็นของใหม่	อย่ำงน้ีกเ็ป็นอีกวิธีหน่ึง	เรยีกว่ำท�ำต่อยอดของเดมิ	

ค�ำถำมที	่3	ท�ำให้นกัเรยีนออกแบบกำรทดลองเปรยีบเทียบ	เพ่ือ

ตอบค�ำถำม	“ท�ำแล้วรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำดกีว่ำของทีม่อียูแ่ล้ว?”	ทีผ่มตัง้ต้นถำม

ตั้งแต่แรกสงว
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กำรท�ำโครงงำนของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนยังมีจุดอ่อนอยู่มำก	

เรำเห็นแล้วว่ำจุดอ่อนนั้นเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจวิจัยท่ีต้องมีอยู่ในกำรท�ำ

โครงงำน	หลักคิดที่ผมเขียนมำก็คือหลักวิจัยที่หำค�ำตอบด้วยเหตุผลและ

ตรรกะในกรอบสำระวิชำควำมรู้นั่นเอง	หำกเรำท�ำได้เช่นนี้	 โครงงำนก็

จะเป็นเน้ือเดียวกบักำรศกึษำ	ไม่ใช่ส่วนเกนิอย่ำงทีเ่รำพบเหน็กนัทกุวนันี้	

พี่เลี้ยงรู้จักวิจัยเป็นอย่ำงดี	 เพรำะเป็นภำระงำนหนึ่งของกำร

เป็นอำจำรย์มหำวทิยำลยั	ดงันัน้	พีเ่ลีย้งต้องเอำทกัษะและหลกักำรท�ำวจิยั

เข้ำไปช่วยกำรศึกษำ	 โดยเริ่มจำกพัฒนำ	proposal	 โครงงำนให้เป็น	RBL	

แบบเพำะพันธุ์ปัญญำ	เป็นกำรเปิดประตูบำนใหม่ให้ครูเพำะพันธุ์ปัญญำ

22	สิงหำคม	2556
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ความรู้เกิดจากปฏิบัติเองจริงๆ	 แต่การปฏิบัติน้ันต้องอาศัยการ	 “จับหลัก	
ให้แม่น	จับแก่นให้มั่น”	ความรู้ที่สุดยอดยิ่งกว่านั้นคือ	การสร้างหลักที่มั่นคง	ส�าคัญ	และ	
ยิ่งใหญ่กว่าหลักเดิมด้วยความรู้ของตนเอง

ผมเชื่อว่าเมื่อคนเรามีประสบการณ์สร้างปัญญาจนแก่กล้า	เราจะมีญาณทัศนะ
ผุดบังเกิดหลักการบางอย่างขึ้นมาได้เอง

ผมไม่กล้าบอกว่าหลกัการพฒันาการศกึษาด้วย	RBL	ทีบ่อกเล่าไปแล้วนัน้	คอื	
หลักที่มั่นคงยั่งยืน	 เราทุกคนก�าลังอยู่ในกระบวนการช่วยกันค้นหาหลักใหม่ที่มั่นคง	ส�าคัญ	
และยิง่ใหญ่กว่าหลกัเดมิ	ผมให้เพยีงหลกัทีป่ระคองให้อยู่ใน	track	ทีผ่มคดิว่า	“ใช่”	เท่านัน้

จากหลัก	เราจะได้เครื่องมือ	จากเครื่องมือ	เราจะได้ผลงาน	เราจะเรียนรู้จาก
ผลงานเพื่อเข้าใจหลัก	และด้วยการพินิจใคร่ครวญ	เราจะได้หลักใหม่ที่ดีกว่าเดิม

กระบวนการเหล่านี้คือวงจรที่หมุนเกลียวปัญญา	 ที่ท�าให้การศกึษาเป็นไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์นั่นเอง
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“จับหลักให้มั่นหลัก แม่นแก่น”...

ผมได้เขียนเรื่อง	 “จับหลักให้แม่น	จับแก่นให้มั่น”	 ไป	2	ตอน

แล้ว	หวังว่ำพี่เลี้ยงได้น�ำไปช่วยครูพัฒนำ	proposal	ได้บ้ำง	

ข้อเขยีนวนันีจ้ะเป็นกำรพสิจูน์เรือ่งนีใ้ห้ประจกัษ์	ผมเอำงำนท่ี

คดิว่ำท�ำยำกมำพสิจูน์ให้เหน็ควำมจรงิของ	“หลกัแม่นแก่นมัน่”	โดยผมจะ

เขยีนเป็นโคลงกลบทประดดิเดกเหล้น	(ชือ่แปลกเพรำะเป็นโคลงโบรำณ)	

ที่เล่นสนุกกับภำษำของค�ำ

การศึกษาคือการปลดปล่อยอิสรภาพของมนุษย์ ช่วยให้เขา

ใช้ศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาตนเองสูงสุดของความเป็นมนุษย์	 แต่กำรศึกษำ

ปัจจุบันนี้กลับท�ำให้ครูและนักเรียนเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยม	 จัดกำร

กำรศึกษำเพื่อรับใช้ระบบเศรษฐกิจมำกกว่ำกำรพัฒนำตนเองและสังคม	

ศึกษำไปเพ่ือรับใช้บำงอย่ำงบำงคนมำกกว่ำตนเอง	อนำคตของประเทศ

จะเต็มไปด้วยคนที่เป็นเครื่องจักรกลเศรษฐกิจ	มีสมองไว้เพื่อ	 download	

ควำมรู้	กำรศึกษำปัจจุบันนี้ก�ำลังท�ำให้เรำฝำกอนำคตประเทศไว้กับคนที่

คิดเองไม่ได้	ไม่มีปัญญำพอที่จะพึ่งตนเองได้	

เพรำะรู้เพียงสั่งสอน	 จ�ำค�ำ

ครูจึงพร�่ำสอนจ�ำ	 ค�ำสั่ง

หน้ำที่เธอ!!จ�ำค�ำ	 สั่งสอน

หน้ำที่ฉันค�ำสั่ง!!	 สอนจ�ำค�ำสั่งฯสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



218 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ครกูบันกัเรยีนแยกหน้ำทีแ่ละม	ี“ล�ำดบัชัน้”	ชดัเจน	บรรยำกำศ

อ�ำนำจเช่นนีไ้ม่สำมำรถเกดิปัญญำเพือ่กำรปลดปล่อยอสิรภำพของมนษุย์

ได้เลย	ผลที่เกิดคือควำมทุกข์	ครูทุกข์	นักเรียนทุกข์	ผู้ปกครองทุกข์	เป็น

ทุกขเวทนำของทุกคนในระบบกำรศึกษำ	ที่พวกเรำท�ำงำนเพำะพันธุ์

ปัญญำกนัทกุวนันีก้เ็พรำะหวงัทีจ่ะน�ำพำกำรศกึษำของชำตอิอกจำกควำม	

“มืดมนหม่นหมอง”	ออกจำกกำรจมในปลกัของเสยีง	“คร�ำ่ครวญหวนไห้”	

ทีเ่รยีกร้องกำรให้แทนกำรค้นหำเอง	เพรำะตดิในกระบวนทศัน์กำรศกึษำ

แบบ	passive	learning	

กำรศึกษำหมองมืด	 มนหม่น

ปัญญำคนมืดมน	 หม่นหมอง

ครำอับจนมนหม่น	 หมองมืด

ประเทศชำติหม่นหมอง	 มืดมนหม่นหมองฯ

เด็กร�่ำร้องไห้คร�่ำ	 ครวญหวน

ครูจึ่งเศร้ำคร�่ำครวญ	 หวนไห้

ครูเรียกร้องครวญหวน	 ไห้คร�่ำ

เด็กจึ่งโศกหวนไห้	 คร�่ำครวญหวนไห้ฯ

การศึกษาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการสอบประเมินความจ�า  

การสอนจึงเน้นให้จ�าเนื้อความรู้ และละเลยกระบวนการสร้างปัญญา		

กำรพฒันำครจูงึท�ำตำมแบบศตวรรษที	่20	คอืกำรมอบควำมรู้ให้ครเูอำไป	สงว
นลิข
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บอกนักเรียน	 ในศตวรรษก่อนอำจจ�ำเป็น	 เพรำะนักเรียนเข้ำถึงควำมรู้	

ยำกมำก	ครูต้องร�่ำเรียนควำมรู้แล้วเอำมำถ่ำยทอดให้นักเรียน	ส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ได้เก่ง 

กว่าครู การสอนแบบ “เรียนร�่าพร�่าบอก” และการเรียนแบบ “ร�่าเรียน 

เขียนอ่าน” จึงเป็นการท�างานที่แทบจะสูญเปล่า

ครูหวังแค่บอกเรียน	 ร�่ำพร�่ำ

ครูหวังเพียงเรียนร�่ำ	 พร�่ำบอก

ครูได้แค่ร�่ำพร�่ำ	 บอกเรียน

ครูได้เพียงพร�่ำบอก	 เรียนร�่ำพร�่ำบอกฯ

เด็กหวังแค่อ่ำนร�่ำ	 เรียนเขียน

เด็กหวังเพียงร�่ำเรียน	 เขียนอ่ำน

เด็กได้แค่เรียนเขียน	 อ่ำนร�่ำ

เด็กได้เพียงเขียนอ่ำน	 ร�่ำเรียนเขียนอ่ำนฯ

ไม่ใช่ไม่มีใครตระหนักว่ำต้องปฏิรูปกำรศึกษำ	 ทุกวันนี้	

งบประมำณกำรศึกษำของประเทศคิดเป็น	25%	ของงบประมำณทั้งหมด	

ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตกประมำณ	 100	บำท/คน/วัน	 ใน	 100		

บำทนี้	 ใช้จ่ำยเพื่อครู	 60-70	 บำท	 (จำกงำนวิจัยของ	 สสค.)	 เรำใช้	

งบประมำณจ�ำนวนมหำศำลพัฒนำครูด้วยกำรอบรม	หวังให้ครูรู ้ทัน	

ควำมรู้ที่เกิดใหม่	แต่ดูเหมือนยิ่งอบรมมำกครูย่ิงงง	และท้ังๆ	 ท่ีทรำบว่ำ	สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



220 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

กำรพัฒนำแบบเก่ำไม่ได้ผล	 และครูเบื่อกำรอบรม	 (กำรศึกของ	TDRI	

รำยงำนว่ำกำรอบรมเป็นภำระด้ำนเวลำของครู	 แปลง่ำยๆ	 ว่ำเสียเวลำ

โดยไม่ได้อะไร)	 หำกเรำยังพัฒนำครูด้วยกำรอบรมให้ควำมรู ้เช่นนี้		

ครูจะติดฝังใจว่ำกำร	 (บรรยำย)	บอกควำมรู้คือวิธีกำรสอน	แล้วครูจะ	

ก้ำวข้ำม	 “ผู ้บอกควำมรู ้”	 ตำมรูปแบบศตวรรษที่	 20	 ได้อย่ำงไร?		

เรำต้องกำรกำรศึกษำที่ท�ำให้คนมีทักษะชีวิตและกำรท�ำงำนในบริบท

แห่งศตวรรษที่	 21	มีทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	ทักษะเกิดจำกปฏิบัติ	

ไม่ใช่ท่องจ�ำ

ครูมำร่วมเพำะอบ	 รมบ่ม

ครูจึงผ่ำนอบรม	 บ่มเพำะ

ครูผ่ำนพ้นรมบ่ม	 เพำะอบ

ครูไม่ได้บ่มเพำะ	 อบรมบ่มเพำะฯ

แต่กดู็เหมือนคนในระบบพฒันำครไูม่ทรำบว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้

ครรููจ้ำกกำรปฏบิตั	ิจะใช้วจิยักผ็ดิรปูแบบการศกึษาเพือ่พัฒนาการเรยีนรู้

ของนักเรียน วิจัยกลายเป็นเครื่องมือเพื่อความก้าวหน้าของครู ครูท�าวิจัย

ตามรูปแบบที่ติดกรอบวิธีการที่ท�าให้นักเรียนเป็น “วัสดุวิจัย” ส่วนครูก็

ทุกข์กับการท�าวิจัย

การศึกษาต้องพัฒนาไปสู่การเรียนรู ้แบบสร้างปัญญาด้วย

ตนเอง (constructivist) การศกึษาจงึต้องกลบัทศิจากปริยัต-ิปฏบัิต-ิปฏเิวธ 

เป็นปฏิบัติ-ปฏิเวธ-ปริยัติ	 โครงงำนฐำนวิจัย	 (Research-Based	Project)	

คือค�ำตอบที่เรำเชื่อมั่นสงว
นลิข
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โครงกำรเพำะพันธุ ์ปัญญำโชคดีที่มีทุนให้ท�ำโครงงำนเพื่อ

เรียนรู้จำกกำรได้ปฏิบัติ	 โชคดีที่มีพี่เล้ียงที่ทุ่มเท	 จริงจัง	 โชคดีที่เรำมี

ประสบกำรณ์รู้จักจริตของคนในระบบกำรศึกษำ	(รู้ว่ำควรท�ำงำนกับเขำ

อย่ำงไร)	 โชคดีที่เรำเข้ำใจวิจัยในมิติกระบวนกำรเรียนรู้	 และโชคดีท่ีเรำ	

เชือ่มัน่ในกำรสร้ำงควำมรูจ้ำกประสบกำรณ์ปฏบิตั	ิ(experiential	learning,	

learning	 by	 doing)	 ครูและนักเรียนนับจ�ำนวนหลำยพันในโครงกำร	

เพำะพันธุ์ปัญญำจึงได้เรียนรู้เพื่อพัฒนำปัญญำจำกปฏิบัติงำนวิจัย

เพรำะปัญญำรู้เรียน	 ท�ำจ�ำ

เพำะปัญญำเรียนท�ำ	 จ�ำรู้

พันธุ์ปัญญำท�ำจ�ำ	 รู้เรียน

พันปัญญำจ�ำรู้	 เรียนท�ำจ�ำรู้ฯ

เด็กเป็นผู้รู้เรียน	 ท�ำน�ำ

เด็กจึงเพียรเรียนท�ำ	 น�ำรู้

เด็กรู้เพรำะท�ำน�ำ	 รู้เรียน

ครูจึงต้องน�ำรู้	 เรียนท�ำน�ำรู้ฯ

ไม่ง่ำยนกัทีปั่จจยัควำมโชคดทีัง้หลำยมำประจวบเหมำะกนัเพ่ือ

ให้เรำท�ำงำนช้ินส�ำคญัชิน้นี	้ฉะนัน้	จงึถือว่ำพวกเรำเป็นกลุม่คนโชคด	ีท่ีมี

โอกำสท�ำงำนเป็นกลุ่มใหญ่และต่อเนื่อง	ผมหวังว่ำสักวันหนึ่งในอนำคต
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อนัใกล้นี	้เรำจะแสดงให้สงัคมประจกัษ์ในนวัตกรรมกำรเรยีนรูแ้บบ	RBL	

และกำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	21	

จะบินถึงฟ้ำกู่	 ร้องก้อง

และตะโกนกู่ร้อง	 ก้องฟ้ำ

เพื่อบอกแถนร้องก้อง	 ฟ้ำกู่

กำรศึกษำก้องฟ้ำ	 กู่ร้องก้องฟ้ำฯ

กำรท�ำงำนเพำะพันธุ ์ปัญญำต้องฝ่ำก�ำแพงควำมเช่ือควำม

เคยชินหลำยชั้น	การเรียนรู้จากการท�าโครงงานฐานวิจัย (RBL) จึงยังยาก 

ที่จะฝ่าระบบความเชื่อเกี่ยวกับวิจัยในประเทศไทย ท่ีนักการศึกษา 

ส่วนมากยังเข้าใจวิจัยเพียงมิติการ “สร้างองค์ความรู้ใหม่” ไม่ได้เข้าใจ

วิจัยลึกถึง “กระบวนการ” ที่จะเป็นเครื่องมือท�าให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัต	ิ

อุปสรรคระหว่ำงทำงจึงมีมำกมำย	 เรำคงไม่ต้องบอกเขำให้เปล่ียน	

ควำมเข้ำใจ	แต่เรำต้องแสดงให้เขำเห็น

อย่ำงไรก็ตำม	ผมเชื่อว่ำหำกเรำมี	“หลักแม่นแก่นมั่น”	เรำก็จะ	

ท�ำงำนได้ไม่ยำกนัก	 ดูได้จำกที่ผมเขียนโคลงเหล่ำนี้ในเวลำ	 3-5	นำที	

ต่อบท	เร็วจนผมเองไม่อยำกเชื่อ	
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จับหลักให้มั่นหลัก แม่นแก่น

จึงจับถูกหลักแม่น	 แก่นมั่น

จับแก่นให้แม่นแก่น	 มั่นหลัก

จึงจับได้แก่นมั่น	 หลักแม่นแก่นมั่นฯ

ประชมุพีเ่ลีย้งครำวหน้ำผมจะเอำหลักและแก่นกำรเขียนโคลง

กลบทประดิดเดกเหล้นให้ประลองฝีมือกัน	 จะได้เชื่อกับตนเองว่ำ	 กำร

เข้ำใจหลักและแก่นของงำนนั้นช่วยให้งำนยำกส�ำเร็จได้จริงๆ	

ควำมจริงลองสวมวิญญำณนักวิจัยค้นหำเอำเองก็น่ำจะได้

26	สิงหำคม	2556
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ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สัปดาห์น้ี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่ง	
และก�าหนดเส้นตายให้	 สพฐ.	 แก้ปัญหาเด็ก	 ป.	 6	 อ่านไม่ออก	 คิดวิเคราะห์ไม่เป็น		
ให้ความหมายข้อมูลไม่ได้

การให้ความหมายเป็นเรื่องการคิดผสานประสบการณ์	 การอ่านออกเป็นเรื่อง
ของการเรียนแบบจ�า	แสดงว่าเรียนแบบจ�าก็ยังมีปัญหา

การเรียนแบบจ�าท�าให้ผมเห็นนักเรียนมัธยม	 1	 คนหนึ่งร ้องไห้กับแม่		
(ที่มาท�างานบ้านที่บ ้านผม)	 เพราะท�าการบ้านไม่ได้	 ครูภาษาไทยให้เด็กอธิบาย	
ความหมายของ	 “มีหมาเป็นเพื่อน	 ดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ”	 ผมเข้าใจว่าเด็กให้ความหมาย
ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าเพื่อนหมายถึงคนเท่านั้น	 ไม่รู้จักหมาในฐานะเพื่อน	 เรียนจ�ามาว่า	
หมาเป็นสัตว ์	 ไม ่รู ้จักหมาในฐานะค�าขยายค�านามของเพื่อนที่ เป ็นคน	 จึงนึกว ่า	
ประโยคนี้มีหมา	 3	 ตัว	 เมื่อเจอประโยคที่	 2	 เพื่อน	 3	 หมาปนกันในความหมาย	
ต่างกันจึงงง	 อัดอั้น	 กลัวครู	 ร้องไห้	 เป็น	 series	 ของอารมณ์ความรู้สึก	 ท�าให้ทราบว่า
ห้องเรียนที่มีครูเป็นพื้นที่แห่งความหวาดกลัว

การเรียนที่สนุก	ท้าทาย	คือการเรียนแบบคิด	RBL	มีกระบวนการคิด	5	ขั้น	
ตั้งแต่ตั้งโจทย์ไปถึงสรุปความหมาย	เรียกว่าสนุกแบบยกก�าลัง	5
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วิทยาศาสตร์มีไว้หาโจทย์...

กำรตัง้โจทย์	RBL	เป็นขัน้ตอนส�ำคญัท่ีแสดงว่ำครูและนกัเรยีน

มคีวำมคดิเป็นวทิยำศำสตร์แค่ไหน	ไอน์สไตน์	มวีำทะอมตะว่ำ	“The	mere	

formulation	of	a	problem	is	far	more	often	essential	than	its	solution,	

which	may	be	merely	a	matter	of	mathematical	or	experimental	skill.	

To	raise	new	questions,	new	possibilities,	to	regard	old	problems	from	

a	new	angle	requires	creative	imagination	and	marks	real	advances	in		

science”	 (กำรตั้งโจทย์ปัญหำส�ำคัญกว่ำกำรหำค�ำตอบ	 เพรำะกำรหำ	

ค�ำตอบน้ันต้องกำรเพยีงทกัษะคณติศำสตร์หรอืกำรออกแบบกำรทดลอง

เท่ำนั้น	แต่กำรตั้งค�ำถำม	กำรหำทำงออกใหม่	กำรมองปัญหำด้วยมุมใหม่

น้ัน	เรำต้องกำรจนิตนำกำรใหม่ๆ	และนีเ่องทีท่�ำให้วทิยำศำสตร์ก้ำวหน้ำ)

โจทย์คือจุดเริ่มต้นของ	RBL	ที่ต้องใช้จินตนำกำรในมุมมอง

ใหม่	ส่วนกำรค้นหำค�ำตอบ	 (solution)	มักจะมีหลักกำรท่ีเป็นกฎเกณฑ์

ควำมรู้ชี้แนวทำงอยู่แล้ว	การหาค�าตอบจึงเป็นการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่

แล้วมาอธบิายข้อมลูหรอืปรากฏการณ์ทีเ่ราอยากเข้าใจมากข้ึนให้ถ่องแท้

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรตั้งโจทย	์

เคร่งครัดถึงชื่อโจทย์ด้วยซ�้ำไป	 เพรำะชื่อโจทย์บ่งบอกถึงทักษะกำรคิด

เป็นวิทยำศำสตร์

วำทะไอน์สไตน์มีค�ำว่ำ	“creative	imagination	and	marks	real	

advances	 in	 science”	จินตนาการเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้วิทยาศาสตร์

ก้าวหน้า RBL จงึต้องเป็นการท�าวจิยัทีอ่อกนอกกรอบของเคร่ืองมอืสถิติ

ประยกุต์ สถติดิแีต่ไม่เพยีงพอ เพราะมนัเหมอืนบังตาม้าลากรถ ไม่เหมาะสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



226 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

กับการเปิดจินตนาการของ RBL ระดับมัธยมศึกษา	 เร่ืองนี้ถูกพิสูจน์มำ

แล้วจำกกำรท�ำวิจัยของครู	ที่ติด	format	ติดเครื่องมือ	จนไม่กล้ำออกนอก

กำรก�ำกับของสถิติ	ในที่สุดเกลียดและกลัววิจัย

ควำมจริงร้อยทั้งร้อยเกลียดและกลัวสถิติท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ต่ำงหำก	 เหมือนคนที่ทั้งๆ	ที่ไม่แน่ใจว่ำผีมีหรือไม่	 แต่ก็กลัวผี	 โดยไม่	

รู้ตัวว่ำจริงๆ	กลัวกำรอยู่ร่วมกันของควำมมืดและภำพเงำท่ีรับรู้ด้วยตำ	

บรรยำกำศเงียบสงัดที่รู้ผ่ำนทำงหู	ลมเย็นวูบที่สัมผัสได้โดยผิวหนัง	และ

กลิ่นอ่อนที่จมูกจับได้	ข้อมูลจำกประสำทสัมผัสทั้งหลำยถูกปรุงแต่งให้

รู้สึกไม่ปลอดภัย	และนิยำมควำมรู้สึกนั้นว่ำ	“กลัวผี”

กำรปรุงแต่งเกิดจำกควำมคิดและจินตนำกำร	อีกประโยคของ

ไอน์สไตน์	 คือ	 “จินตนำกำรส�ำคัญกว่ำควำมรู้”	 “Imagination	 is	more	

important	than	knowledge”	

หลำยคนสงสยัและถกเถียงเรือ่งนีเ้พรำะเข้ำใจควำมหมำยเพยีง

ครึง่ต้นเท่ำนัน้	ไอน์สไตน์มปีระโยคต่อว่ำ	“For	knowledge	is	limited	to	all	

we	now	know	and	understand,	while	imagination	embraces	the	entire	

world,	and	all	there	ever	will	be	to	know	and	understand.”	(ควำมรู้จ�ำกัด

เท่ำที่เรำรู้แล้ว	แต่จินตนำกำรท�ำให้รู้สิ่งที่จะรู้ต่อไปทั้งหมดทั้งปวง)	

แปลว่ำความรู้ท�าให้ “ติดที่รู้” แต่จินตนาการท�าให้ “ต่อท่ีรู้”	

กำรต่อที่รู้หมำยถึง	 “ต่อจำกที่รู้อยู่แล้ว”	คือเอำควำมรู้เดิม	 (ปริยัติเดิม)		

มำผนวกรวมกับข้อมูลใหม่จนเกิดควำมรู้ที่ต่อออกไป	 เข้ำใจแจ่มแจ้ง	

กว่ำเดิม	(ปริยัติใหม่)	

การสร้างความรู ้ใหม่ต้องใช้ทักษะคิดสังเคราะห์ induce  

ความหมายข้ึนมาจากคดิวเิคราะห์	คดิวเิครำะห์ใช้สมองซีกซ้ำย	วเิครำะห์

โดยอำศัยเหตุผลกฎเกณฑ์แยกแยะ	 คิดสังเครำะห์ใช้สมองซีกขวำ	 คือสงว
นลิข
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จินตนำกำรใหม่ๆ	แล้วจึงก�ำกับด้วยหลักควำมรู้ท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำต	ิ

(กฎธรรมชำติ)	เพื่อให้เป็นควำมรู้ที่ไม่เพ้อเจ้อหลุดโลก

ทักษะกำรคิดที่เด็กนักเรียนได้จำก	RBL	แสดงได้จำกล�ำดับ	

ต่อเนื่องดังนี้

1.	 สำมำรถตัง้ค�ำถำมเพือ่	“ต่อทีรู่”้	(ไม่จ�ำเป็นว่ำเป็นควำมรูใ้หม่	

แต่ที่อยำกรู้ต่อจำกที่เด็กรู้อยู่แล้ว)	 และต้องรู้ว่ำ	 ค�ำถำมท่ีตั้งสำมำรถหำ	

ค�ำตอบได้จำกกระบวนกำรวิทยำศำสตร์	ข้อนี้ท�ำให้ได้ชื่อโครงงำน	

2.	 สำมำรถออกแบบกจิกรรมทีเ่ป็นกระบวนกำรวทิยำศำสตร์	

เพือ่สบืค้นจำกกำรท�ำ	RBL	ออกแบบวธิกีำรท�ำงำนให้ได้ข้อมลูท่ีจ�ำเป็นต่อ

กำรสืบค้นควำมรู้	ข้อนี้เป็นส่วนวิธีกำรใน	proposal

3.	 สำมำรถรู้ว่ำที่ออกแบบในข้อ	 2	นั้นต้องใช้เครื่องมืออะไร	

และเครื่องมืออะไรไม่สำมำรถใช้ได้	ส่วนนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ใน	proposal	

4.	 สำมำรถคดิหำค�ำอธบิำยหรอืค�ำคำดกำรณ์จำกข้อมลูท่ีหำได้

5.	 สำมำรถคิดอย่ำงมีเหตุผล	 มีตรรกะ	 และบรรยำยให้เห็น

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล/หลักฐำนให้เป็นควำมรู้ที่	 “ต่อที่รู้”	 โดยไม่

ละเมิดกฎธรรมชำติของวิชำกำร

ข้อ	1-3	 เป็นควำมคิดออกแบบเพื่อกำรปฏิบัติงำนวิจัย	ข้อ	4-5	

คอืคดิวิเครำะห์	สงัเครำะห์เมือ่ได้ข้อมลูจำกกำรปฏบิตังิำนวจิยัแล้ว	ต้นทำง

คือข้อ	1	ปลำยทำงคือข้อ	5	

เมื่อพิจำรณำจำกล่ำงขึ้นบน	(จำก	5	 ไป	1)	ทั้ง	5	ข้อขึ้นต่อกัน

ตำมล�ำดับ	ข้อ	5	ต้องมำจำกควำมสมบรูณ์ของข้อ	4	และข้อ	4	มำจำกควำม

ถูกต้องของข้อ	3	ข้อ	3	มำจำกควำมเหมำะสมของข้อ	2	และข้อ	2	มำจำก	

creative	imagination	ของข้อ	1	สงว
นลิข
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ในทำงกลับกัน	ถ้ำพิจำรณำจำกบนลงล่ำง	ถ้ำข้อ	1	ดีแล้ว	ไม่ได้

หมำยควำมว่ำข้อ	 2	 จะดีตำมไปด้วย	 เพรำะกำรออกแบบกิจกรรมในข้อ	

2	สำมำรถเป็นอิสระได้ด้วยตัวมันเอง	 เพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบของข้อ	1	

เท่ำนั้น	นั่นหมำยควำมว่ำ	ข้อก่อนหน้ำเป็นเพียงกรอบ	(ที่ควรมีคุณภำพ)	

ให้ข้อถัดไป	

อย่ำงไรก็ตำม	เมื่อกำรท�ำงำน	RBL	มีล�ำดับจำก	1	ไป	5	ดังนั้น	

ข้อ	1	ที่เป็นเหตุเริ่มต้น	จึงส�ำคัญต่อผลปลำยทำง	หำกเริ่มต้นผิดก็เหมือน

ติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรก

โลกพัฒนำทำงวัตถุได้ถึงขนำดนี้ก็เพรำะมนุษย์เรำมีควำมคิด

เป็นวิทยำศำสตร์	 จึงตั้งโจทย์หำควำมรู้ไปข้ำงหน้ำได้	กำรตั้งโจทย์ในข้ัน

ที่	 1	 ต้องกำรควำมคิดที่เป็นวิทยำศำสตร์มำตอบว่ำ	 “ต่อท่ีรู้”	 คืออะไร	

“วิทยาศาสตร์ท�าให้เรารู้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้เราคิดอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์จนตระหนักว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมาย ท�าให้สามารถตั้ง

ค�าถามที่อยากรู้มากขึ้น วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพียงรู้เพื่อหาค�าตอบ แต่มี

ไว้ถามเพื่อหาโจทย์”	

ใช่แล้วครบั...	ครแูละนกัเรยีนทีม่วีถิคีดิแบบวทิยำศำสตร์จงึจะ

ตัง้โจทย์เพื่อ	“ต่อทีรู่้”	ไม่ตดิกบัดกัของ	“ตดิทีรู่้”	หลงท�ำโครงงำนซ�้ำๆ	กัน	

และเมือ่รูม้ำกข้ึนกจ็ะเหน็ว่ำสิง่ทีไ่ม่รูม้มีำกย่ิงกว่ำ	เหมอืนมไีฟฉำยส่องทำง

ให้กำรก้ำวไปข้ำงหน้ำ	โดยหำโจทย์ใหม่

เพำะพันธุ์ปัญญำเกิดจำกที่เรำรู้	(จัก)	กำรศึกษำมำกพอจนเห็น

โจทย์ใหม่	ว่ำจะพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะคิดได้อย่ำงไร	

ทักษะคิดจำกกำรท�ำ	RBL	ทั้ง	5	ข้อ	คือ	สิ่งที่เรำอยำกให้เกิดขึ้น	

เริ่มต้นที่ข้อ	1	โดยใช้วิธีคิดและจินตนำกำรแบบวิทยำศำสตร์ปรุงแต่งให้

ได้โจทย์แบบ	“ต่อที่รู้”	ให้ได้ก่อน

30	สิงหำคม	2556สงว
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สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



230 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ทุกอย่างเกิดเพราะมีปัจจัย	หากเราไม่เข้าใจหลักการนี้	เราก็ได้แต่อ้อนวอนให้
เกิดสิ่งที่เราต้องการ	 การศกึษาต้องพาคนออกจากวัฒนธรรมอ้อนวอนมาสู่การเข้าใจอย่าง
มีเหตุผล	 การศกึษาจะสู้กับวัฒนธรรมอ้อนวอนที่ดูเหมือนเป็น	 character	 ประจ�าชาติได้
อย่างไร?	ในเมื่อพุทธธรรมอันเป็นแก่นแท้ของเหตุ-ผลยังติดขัดในวิธีการ

เราต้องหาเหตุและปัจจัยการเกิดให้พบ	แล้วจัดการปัจจัยให้เกิดเหตุ	 เมื่อเหตุ
เกิด	ผลจึงเกิด

ค�าถามที่น่าสนใจส�าหรับเพาะพันธุ์ปัญญา	คือ	เมื่อโครงงานฐานวิจัยคือปัจจัย
ของเหตุ	 ถ้าเช่นนั้น	 ด้วยพละก�าลังและทรัพยากรที่เรามีอยู่ขณะนี้	 เราจะจัดการปัจจัยที่มี
อย่างไร	เรามีวิธีใดที่ท�าให้	RBL	เกิดพลานุภาพได้ตามที่เราฝัน

การท�าโครงงานฐานวิจัยจะต้องมีความลึกกว่าเพียงการได้ท�าโครงงาน...		
ความลึกในความคิด

สงว
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“ได้คิด” และ “คิดได้”...

ข่ำวใหญ่ในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำคือกำรศึกษำไทยล้ำหลังที่สุด

ใน	8	ประเทศ	ASEAN	ที่ประเมินโดย	WEF	

ผมหำยไปต่ำงประเทศ	1	สัปดำห์	 ไม่มีโอกำสติดตำมข่ำวสำร

บ้ำนเมืองเลย	มำได้อ่ำนข่ำวนี้บนเครื่องบินขำกลับเมื่อวันที่	 8	กันยำยน		

เดำได้ว่ำช่วงที่ผมอยู่ต่ำงประเทศนั้น	 นักกำรศึกษำได้แสดงควำมเห็น	

ผ่ำนสือ่มำกมำยโดยเฉพำะสือ่ทีเ่กำะตดิกระแสอำเซยีน	เสยีดำยทีไ่ม่มเีวลำ

ไล่อ่ำนข่ำวย้อนหลัง	(เพรำะวันนีต้้องไล่เกบ็งำนค้ำง	และต้องรบีท�ำภำรกจิ

เขยีนคยุกบัพ่ีเลีย้ง)	จงึไม่ทรำบว่ำมใีครแสดงควำมเหน็อะไรไว้บ้ำง	เรือ่งที่

เขียนนีอ้ำจจะซ�ำ้กบัข่ำวแล้วกไ็ด้	แต่ผมจะเอำข่ำวนีม้ำอธบิำยเรือ่งกำรคดิ

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	(critical	thinking)	เพื่อโยงเข้ำสู่	RBL	ของเรำ

ผมทรำบมำว่ำกำรประเมนินีไ้ด้จำกกำรถำมผู้ประกอบกำร	ผู้ใช้

ผลผลติจำกกำรศกึษำบอกว่ำ	“แย่”	แปลว่ำอะไรได้บ้ำง?	(ข้ึนกบัว่ำไปถำม

ผู้ประกอบกำรคนไหน	กิจกำรใด	ขนำดไหนด้วย)

ประกำรแรกแปลว่ำผู้ประกอบกำรไทยมี	 expectation	สูงกว่ำ

ประเทศอืน่	จงึให้คะแนนคณุภำพกำรศึกษำไทยต�ำ่	ทัง้ๆ	ทีก่ำรศกึษำไม่ได้

แย่ขนำดได้คะแนนบ๊วย	 (เหมือนอำจำรย์กดคะแนนนักเรียน	 เพรำะรู้สึก

ขัดใจว่ำท�ำข้อสอบไม่ได้ดังที่คำดไว้)

ประกำรทีส่องแปลว่ำกำรประกอบกำรของประเทศไทยมคีวำม

ก้ำวหน้ำเรว็กว่ำควำมก้ำวหน้ำของกำรศึกษำ	กำรศกึษำจงึไม่สำมำรถผลติ

คนได้ทันควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปสงว
นลิข
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มีข้อมูลหลักฐำนหลำยอย่ำงให้ผม	 (รวมทั้งคนส่วนมำก)	 เชื่อ

ในประกำรที่สอง	อย่ำงน้อยก็พิสูจน์ได้จำกปรำกฏกำรณ์ที่ภำคเอกชนตั้ง

สถำนศึกษำผลิตบุคลำกรของตนเอง

“ควำมก้ำวหน้ำ”	ที่ผมเอ่ยนั้นจะเข้ำใจง่ำยขึ้นหำกเทียบเคียง

กับควำมเร็วรถ	 เปรียบกับมีรถ	 2	คันชื่อ	 “กำรประกอบกำร	 (ไทย)”	กับ		

“กำรศึกษำ	(ไทย)”	ก�ำลังวิ่งมำด้วยกัน	แต่คันแรกเร็วกว่ำจึงแซงไปได้	เมื่อ

แซงแล้วจึงบอกว่ำ	“รถคันกำรศึกษำวิ่งช้ำ	ใช้เครื่องเก่ำล้ำหลัง”	

ทีนี้รถประเทศกัมพูชำก็มี 	 2	 คันเช ่นกัน	 แต่บังเอิญคัน		

“กำรประกอบกำร	(เขมร)”	ไม่ได้เรว็กว่ำคนั	“กำรศกึษำ	(เขมร)”	เท่ำใดนกั	

คนขับคันแรกจึงไม่รู้สึกว่ำคันกำรศึกษำแย่สักเท่ำใด

ถ้ำเป็นเช่นนี้	หากคัน “การประกอบการ (ไทย)” มีเครื่องแรง 

กว่าคนั “การประกอบการ (เขมร)” เราไม่สามารถสรปุได้ว่าคนั “การศกึษา 

(ไทย)” วิ่งแพ้คัน “การศึกษา (เขมร)” ใช่ไหม?

ที่ผมเขียนย่อหน้ำที่ผ่ำนมำนั้นเขำเรียก	 “ตรรกะ”	 อำจจะงง

ส�ำหรับบำงคน	ผมยกตัวอย่ำงเป็นตัวเลขน่ำจะเข้ำใจง่ำยกว่ำ

สมมุติว่ำคัน	“กำรประกอบกำร	(ไทย)”	มีควำมเร็ว	10	หน่วย

คัน	“กำรศึกษำ	(ไทย)”	มีควำมเร็ว	7	หน่วย

คัน	“กำรประกอบกำร	(เขมร)”	มีควำมเร็ว	6	หน่วย

คัน	“กำรศึกษำ	(เขมร)”	มีควำมเร็ว	6	หน่วย

รถ	2	คันของประเทศไทยมีควำมเร็วต่ำงกัน	3	หน่วย	คนขับที่

เป็นผู้ประกอบกำรไทยเม่ือแซงคันกำรศึกษำไปก็จะบอกว่ำ	 “กำรศึกษำ

มันใช้เครื่องดีเซลรุ่นเก่ำ	 เอำคะแนนประเมินไป	3	คะแนน”	แต่สองคัน

ของเขมรมีควำมเร็วไม่ต่ำงกัน	ขับตีคู่กันมำแซงไม่ขึ้น	คนขับจึงรู้สึกว่ำ		สงว
นลิข
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“เออ..	 กำรศึกษำไม่เลวนะ	 ไปได้ทันกับเรำเลย	 อย่ำงนี้ได้	 5	 คะแนน”		

ครำวนี้หำกเอำคันกำรศึกษำของทั้ง 	 2	 ประเทศมำแข ่งกัน	 คัน		

“กำรศึกษำ	 (ไทย)”	 ต้องแซงคัน	 “กำรศึกษำ	 (เขมร)”	 เรำก็จะบอกว่ำ		

“กำรศึกษำเขมรล้ำหลังกว่ำไทย”	

ข้อควำมข้ำงบนแสดงให้เห็นว่ำการเข้าใจตรรกะและการคิด

วิเคราะห์แบบบูรณาการจะช่วยให้เราตีความได้ดีขึ้น	 กำรคิดวิเครำะห์	

ท�ำให้สำมำรถเปรียบเทียบแยกแยะ	(ว่ำคันไหนแซงคันไหน)	

กำรเข้ำใจว่ำคะแนนประเมินมำจำกควำมเหน็ของผูป้ระกอบกำร		

ดังนั้น	 ควำมก้ำวหน้ำของกำรศึกษำ	 (ควำมเร็วรถ)	 จึงเป็นค่ำสัมพัทธ	์

(relative)	 ที่เกิดจำกมุมมองของผู้ประกอบกำร	อย่ำงนี้เป็นกำรเข้ำใจ	

แบบบูรณำกำร	 คือไม่ได้แยกผลประเมินออกจำกบริบท	 กำรคิดได	้

อย่ำงน้ีเป็นจุดเริม่ต้นของกำรคดิวเิครำะห์ต่อจนไปถงึตรรกะทีว่่ำ	หากคนั  

“การประกอบการ (ไทย)” มเีครือ่งแรงกว่าคนั “การประกอบการ (เขมร)” 

เราไม่สามารถสรุปได้ว่าคัน “การศึกษา (ไทย)” วิ่งแพ้คัน “การศึกษา 

(เขมร)”

ควำมจริงผมเริ่มต้นเขียนบทควำมตอนนี้จำกข่ำวกำรประเมิน

กำรศึกษำอำเซียนของ	WEF	เพื่อมำสนับสนุนโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ

ของพวกเรำ	 แต่บังเอิญอ่ำนเลยไปถึงวิธีกำรได้คะแนนประเมิน	 จึง		

“ฉุกใจคิด”	ได้ดังที่เขียนมำ

การฉุกใจคิดข้างต้นนั้นเขาเรียกว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(critical thinking)	 ตัวอย่ำงข้ำงต้นอธิบำยว่ำต้อง	 “ไม่ด่วนตัดสิน ด ู

เงื่อนไข (บริบท) ดูตรรกะเพื่อคิดให้รอบคอบ” โครงกำรเพำะพันธ์ุ	

ปัญญำต้องกำรให้กำรศึกษำผลิตคนที่คิดได้อย่ำงนี้	 ค�ำถำมต่อไปคือ		

“กำรฉุกใจคิดเกิดได้อย่ำงไร	เกี่ยวอะไรกับ	RBL?”สงว
นลิข
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ฉุกใจคิดเกิดจาก 1) ไม่เชื่อข้อสรุปของคนอื่นง่ายๆ แต่ต้อง

พยายามสร้างข้อสรปุของเราเอง 2) รูจ้กัคดิเชือ่มโยงข้อมลูต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ อาศัยเหตุผลในกรอบวิชาการและตรรกะมาสรุปความ

ข้อแรกเป็นการตั้งการ์ดให้ตนเองมีภูมิคุ้มกัน ข้อสองเกิดจาก

การฝึกให้ความคิดอยู่ในระบบของเหตุผลและตรรกะ 

การ “ได้คิด” เกิดจากข้อหนึ่ง การ “คิดได้” เกิดจากข้อสอง  

ข้อหนึ่งต้องมาก่อนจึงเกิดข้อสอง 

คนที่มีการศึกษาจะมีความคิดเป็นไท เป็นอิสระจากความคิด

ของคนอื่น จึงเกิดข้อหนึ่ง การศึกษาจึงไม่ได้มีไว้ผลิตคนท่ีเช่ือในส่ิงท่ี 

คนอื่นบอก 

หากปราศจากข้อสอง เรากไ็ด้แต่คดิ แต่คดิไม่ได้ RBL	คือปัจจยั

หลักที่ท�ำให้เกิดข้อสอง	

การศึกษาต้องท�าให้คน “มีการศึกษา” ไม่ใช่ “ผ่านการศึกษา”	

“มี”	แปลว่ำ	“ได้ไว้เป็นสมบัติติดตัว”	ส่วน	“ผ่ำน”	หมำยควำม

ว่ำ	 “เข้ำ	 process	 (กำรศึกษำ)	 แล้ว”	 (ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเมื่อ	

ออกจำก	process)	

ผลกำรประเมินว่ำนักเรียนตกในควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์	

สังเครำะห์	 แปลควำมเป็นอื่นไม่ได้นอกจำกว่ำกระบวนกำรจัดกำรกำร

ศึกษำปัจจุบันยังไม่สำมำรถท�ำให้ผู้	 “ผ่ำน”	กำรศึกษำ	 “มี”	 ควำมคิดได	้

กำรศึกษำที่ระบบจัดให้เสร็จสรรพขณะนี้คือกำรท�ำให้คนผ่ำนกำรศึกษำ

เท่ำนั้น	ครูก็ผ่ำนกำรศึกษำ	ผ่ำนกำรอบรม

เป็นที่ยอมรับแล้วว่ำกำรศึกษำในศตวรรษท่ี	 21	 ต้องท�ำให้

คนมีทักษะคิด	 (ควำมจริงไม่ว่ำศตวรรษไหนก็ต้องท�ำให้คนมีควำมคิด		สงว
นลิข
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กำรศึกษำของกรีกโบรำณเน้นที่คิดเหตุผลและตรรกะ	โดยใช้กำรถกเถียง

ทำงปรัชญำ)	และวิธีกำรคือเรียนจำกโครงงำน	 (PBL)	นั่นหมำยควำมว่ำ	

เราต้องรู ้จักถอดกระบวนการสร้างทักษะคิดออกมาจากโครงงาน  

ครูต้องเป็น	coach	ที่สร้ำงกระบวนกำรคิดให้นักเรียน	โดยมีโครงงำนเป็น	

เครื่องมือ	 เพำะพันธุ์ปัญญำถูกออกแบบให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ	

10	 โครงงำนในห้องเรียน	ที่ท�ำให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งสร้ำงกำรเรียนคิด	

ให้กับเพื่อนอีก	9	กลุ่ม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงส�ำคัญต่อกำรจัดกำรกำรศึกษำแบบ	

RBL	ครตู้องก�ากบัเวทใีห้เกดิการคดิ ครจูงึต้องฟังท่ีนกัเรยีนน�าเสนอแล้ว 

กระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นถามออกมาจากที่นักเรียนคิด แปลว่าครูต้องมี

กระบวนการตั้งค�าถามที่ดีแก่นักเรียน (ที่เป็นผู้ฟัง) 

เมื่อเอำควำมคิดที่หลำกหลำยมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยใจ

เป็นกลำงและพร้อมที่จะเรียนรู้	 (ใจของนักเรียนรู้)	ทั้งกลุ่มคนก็จะรู้สึก

ถึงควำมสุขจำกกำรศึกษำ	สังคมโรงเรียนก็จะเปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่ง	

กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข	 เป็นกำรเรียนรู้ด้วยฉันทะ	 ยิ่งเรียนยิ่งสุข	

อิม่เอบิเบกิบำนใจ กระบวนการเวทจีงึเป็นการเกบ็เกีย่วผลผลติมาแปรรูป

ให้มีมูลค่าเพิ่ม ที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้ความส�าคัญ และต้อง 

หาทางฝึกครูกันต่อไป

ขณะนี้เรำก�ำลังอยู่ในกระบวนกำรฝึกให้ครูดูแลนักเรียนให้ตั้ง

โจทย์	(หัวข้อ)	โครงงำนให้ถูกต้องตำมแนว	RBL	ผม	และ	อ.	ไพโรจน์	ไป

ช่วยพี่เลี้ยงมำหลำยพื้นที่	 สังเกตได้ว่ำแค่เพียงเวทีตั้งโจทย์ก็เกิดกำรเรียนรู้	

กำรเรียนคิดมำกมำย	 ในเวทีหน้ำของกำรเขียน	 proposal	 เรำจะเรียนรู้

กำรใช้ควำมคิดเชิงออกแบบมำรังสรรค์วิธีกำร	 รู้จักใช้จินตนำกำร	 รู้จัก

กำรควบคุมจินตนำกำรด้วยกฎแห่งธรรมชำติที่ควบคุมหลัก/ทฤษฎีทำง	สงว
นลิข
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วชิำกำร	ผมเช่ือว่ำกว่ำจะจบสิน้ทัง้กระบวนกำร	พวกเรำจะเกดิกำรเรยีนรู้	

มำกมำย

กำรเรียนรู้จำกกำรท�ำงำนนี้	คือ	รำงวัลอันล�้ำค่ำของพี่เลี้ยงและ

ครูเพำะพันธุ์ปัญญำ

9	กันยำยน	2556
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ความเป็นเหตุเป็นผล	 หรือ	 “ผลเกิดจากเหตุ”	 คือศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของ
การท�าวิจัย	 เพราะท�าให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรเกิดจากการดลบันดาล	 หากเราไม่ศรัทธา
ธรรมะข้อนี้	 เราจะไม่สงสัยในเหตุ	 เราจะไม่มีสมมุติฐาน	 และเราจะไม่เริ่มออกแบบหา	
ข ้อมูลมาพิสูจน ์ความสัมพันธ ์ของเหตุกับผล	 แต ่ เราจะโยนทุกเรื่องให ้ กับการ	
ดลบันดาลจากอ�านาจที่เรามองไม่เห็น	 จะไม่มีค�าว่าวิจัย	 เราจะไม่เข้าใจว่าวิจัยคือ	
วิถีแห่งการศึกษาของมนุษย์	 และเราจะไม่ใช้ปัญญาของเราเองในการด�าเนินชีวิต		
แต่ฝากไว้กับการดลบันดาลในนาม	“โชคชะตา”

การเป็นพี่เลี้ยงให้ครูและนักเรียนท�า	 RBL	 คือการปฏิบัติธรรม	 เรารู	้
เรื่องนี้ได้เมื่อเอาข้อธรรมะมาพิจารณากับการท�างานและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

หมายความว ่าขณะท�างาน	 มีหลายสิ่งเกิดกับเรา	 มีทั้ งสุขและทุกข ์		
ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วยกฎแห่งธรรม	(ชาติ)	ของความเป็นมนุษย์

กระทั่งเมื่อเราไตร่ตรองให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล	ด้วยสติและปัญญาที่เรา
มีอยู่	 เราจะเข้าใจธรรมชาติหลายอย่างมาก	 เป็นการยกระดับปัญญาของเรา	 และมันก็คือ
การศกึษาของเราเอง

ไตร่ตรองให้ดเีถดิ...	จะเห็นคณุอนนัต์ของการท�างานเพาะพนัธุปั์ญญาว่า	คอืการ
จาริกแสวงหาแสงเทียนแห่งปัญญาของเราและผองเพื่อน!!
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ได้ก็ดีที่ได้ท�า (ธรรม) ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�า (ธรรม)...

ช่ือบทควำมตอนนีผ้มเอำมำจำกข้อเขยีนสะท้อนคดิของ	อ.	อ้อ	

(ล�ำปำง)	ที่รับมำจำก	อ.	ไพโรจน์	อีกทอดหนึ่ง	

ข้อเขียนสะท้อนคิดกำรเรียนรู้ของ	อ.	อ้อ	บ่งบอกถึงควำมไม่

สบำยใจ	ควำมกังวลใจจำกกำรท�ำงำน	 เกรงว่ำงำนจะออกมำไม่ดีตำมท่ี

หลำยคนคำดหวัง	หลังอ่ำนสะท้อนคิด	อ.	อ้อ	วันต่อมำ	อ.	ไพโรจน์	เปรย

ให้ได้ยินหลังจำกกลับจำกโรงเรียนหนึ่งว่ำ	 “ครูมีแต่งำนอื่น	 เด็กไม่ได้

ท�ำอะไรก้ำวหน้ำ	 เพรำะครูไม่มีเวลำให้	ครูไม่รู้เรื่องวิจัยที่เป็น	RBL	อีก	

ต่ำงหำก	ช่วยเด็กเรื่อง	proposal	RBL	ไม่ได้	แถมยังยกนักเรียนเพำะพันธุ์

ปัญญำทัง้ห้องไปแข่งทกัษะ	เพรำะเป็นห้องทีไ่ด้ทกัษะไปจำกโครงกำรเรำ	

ครูและเด็กยิ่งไม่มีเวลำ...”	และเมื่อวำนนี้	อ.	อ้อ	(มหิดล)	เขียนควำมในใจ

จำกประสบกำรณ์ว่ำ	 “ครูไม่มีเวลำให้เลย	ครูเอำสิ่งที่สอนไปถ่ำยทอดต่อ

ไม่ได้	เด็กยังเขียน	proposal	แบบเดิมๆ...”

ผมให้ปุ๋ย	(อภิรดี)	หำข้อมูลว่ำครูรุ่นที่อบรมกับเรำตอนนี้เหลือ

อยูเ่ท่ำไหร่	ตวัเลขส่งมำจำก	6	ศูนย์ฯ	รวมแล้วเหลอืครทูีผ่่ำนกระบวนกำร

ของเรำเพียง	 67	%	น่ำใจหำยที่ศูนย์	 ม.อ.	 เหลือเพียง	 45%	ที่เหลือ	

เรียงล�ำดับกันดังนี้	 อุบลฯ	 (62%)	 มหิดล	 (66%)	 ศรีสะเกษ	 (67%)		

สุรำษฎร์ฯ	 (70%)	ล�ำปำง	 (83%)	ตัวเลขที่ลดลงมำกของบำงแห่งเพรำะ

เปลี่ยนทั้งโรงเรียนไปหลำยโรง	 (ผอ.	 เปลี่ยน)	 ท่ีเหลือเกิดจำกเปล่ียนครู	

ครูย้ำยโรงเรียน	ฯลฯ	

จงึไม่ต้องสงสยัเลยว่าท�าไมการศึกษาไทยจงึอยูใ่นสภาวะวกิฤติ 

เพราะระบบอยู่ในสภาวะโกลาหลอลหม่าน (chaos) ถ้าหากระบบวุ่นวายสงว
นลิข
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ไม่นิ่งเช่นน้ี ผมสงสัยว่าโรงเรียนเหลือเวลาท�าหน้าท่ีโรงเรียนสักเท่าใด 

กันแน่ เมื่อถูกซ�้าเติมด้วยกระบวนการท�างานของครูที่ท�าให้โรงเรียน 

ไม่เป็นโรงเรียน (ของนักเรียน) เพราะเปล่ียนไปเป็นโรงสอน (ของครู)  

สุดท้ายแล้วโรงเรียนคืออะไรกันแน่?

ตอนเย็นเมื่อวำนซืนผมอ่ำน	 reflection	ที่จัดอบรมให้	ผอ.	คร	ู

ศน.	ของจังหวัดนครนำยกเมื่อหลำยเดือนก่อน14	ตอนนั้นคนจัดกำรเขำ

ตืน่เต้นกบั	RBL,	active	learning,	systems	thinking	ฯลฯ	และจำกเสียงลือ

เสียงเล่ำอ้ำงกระบวนกำรสร้ำงครูเพำะพันธุ์ปัญญำจำกกำรท�ำ	workshop		

ของผมมำก	 เขำพร้อมลงทุนเรียนรู้เต็มที่	 จึงอยำกได้ครบชุดขอจัดเต็ม	

จัดหนักรวม	 3	 วัน	 ผมฉลองศรัทธำเต็มที่	 เริ่มวันแรกด้วยหัวเรื่อง		

“กำรสอนแบบ	active	learning	ด้วย	RBL”	สังเกตกำรเรียนรู้วันแรกแล้ว

ผมต้องปรบัลดวนัที	่2	เรือ่ง	“systems	thinking	กบักระบวนกำรออกแบบ

กำรเรียนรู้แบบ	backward	design”	โดยตัดออก	24	slide	และปิดวันที่	3		

ด้วยเรื่อง	 “กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์”	 โดยตัดปฏิบัติกำรที่ต้องคิด

วิเครำะห์ซับซ้อนออกไป	2	ปฏิบัติกำร

อ่ำน	reflection	พบว่ำ	ที่ครูไม่เข้ำใจมำกที่สุดคือเรื่อง	systems	

thinking	กับกำรประยุกต์เพื่อ	 backward	design	ที่เบ่ือท่ีสุดคือเรื่องกำร

สอนแบบ	active	learning	ด้วย	RBL	ทั้ง	2	 เรื่องนี้มีถึงประมำณ	1	ใน	3	

ของครูที่เข้ำ	workshop

ผมวิเครำะห์เนื้อหำที่ครูเขียนสะท้อนคิดได้ว่ำ	 ท่ี	 systems	

thinking	สร้ำงควำมปวดเศียรเวียนเกล้ำเพรำะครูไม่เข้ำใจควำมเป็นเหตุ-

ผล	 (งงกับ	 “TV	 เป็นเหตุให้ง่วงนอน”	 จนถึง	 “แดดเป็นเหตุของเมฆ”	

เป็นต้น)	จึงเป็นจุดตั้งต้นให้ไม่สำมำรถ	install	ระบบคิดถอยหลังจำกผล

14	 โครงกำร	Teacher	Coaching	ที่	สพฐ.	ร่วมกับ	สกว.	โดยมี	มศว.	ประสำนมิตร	ที่รับผิดชอบ

ในพื้นที่จังหวัดนครนำยกสงว
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ไปหำเหต	ุและพลอยท�ำให้ไม่สำมำรถคดิ	backward	ได้	ครเูบือ่เรือ่ง	active	

learning	เพรำะเคยชนิกบั	passive	learning	และเพรำะผมเอำไปผกูกบั	RBL	

ทีค่รมีูอคติกบัวจิยัอย่ำงมำก	ฟังวจิยัในแบบเพำะพนัธุปั์ญญำแล้วไม่รูเ้รือ่ง	

(แม้กระทั่ง	reflection	ของครูที่ก�ำลังท�ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ปริญญำโท)

ที่ไม่ประหลำดใจคือครูสะท้อนว่ำสนุกกับกำรท�ำปฏิบัติกำร	

ทัง้ๆ	ทีป่ฏบิตักิำรนีแ่หละคอื	active	learning	ทีท่�ำให้เกดิ	learning	by	doing	

(มีประมำณ	15%	ที่บอกว่ำตำมไม่ทัน	ท�ำไม่ได้)	ที่น่ำประหลำดใจ	คือ	ครู

เกือบทั้งหมดตอบว่ำสิ่งที่ได้มำกที่สุดคือ	 “ได้เข้ำใจว่ำคิดวิเครำะห์กับคิด

สังเครำะห์เป็นอย่ำงไร	ต่ำงกันอย่ำงไร”	(หลังจำกที่ท่องจ�ำนิยำมมำนำน)	

เพรำะอย่ำงนี้นี่เอง	นักเรียนจึงคิดวิเครำะห์ไม่เป็นกันทั้งประเทศ

มันช่ำงต่ำงจำก	 reflection	ที่ครูเพำะพันธุ์ปัญญำของเรำให้มำ

อย่ำงหน้ำมือเป็นหลังมือ	 ผมไม่รู้จะสรุปอย่ำงไรนอกจำกบอกว่ำ	หำก

ไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน	 (แบบที่เรำใช้จิตตปัญญำศึกษำมำช่วย)	

บุคลากรการศึกษามีขีดจ�ากัดในการเรียนรู้ ไม่สามารถรับการถ่ายทอด 

ปริมาณมากๆ ได้ในครั้งเดียว มี paradigm เดิมท่ีขัดขวางการเรียนรู้ของ

ใหม่ที่นอกกรอบ ท�าให้เข้าใจของใหม่ค่อนข้างช้า	

ผมจงึเข้ำใจว่ำท�ำไมพีเ่ลีย้งจงึกงัวลกบัคุณภำพ	proposal	ขณะนี้		

เพรำะเรำสูญเสียครูที่ผ่ำนกระบวนกำรบ่มเพำะไปถึง	 1	 ใน	 3	 ท่ีมีอยู่	 2		

ใน	3	ก็มิใช่จะผ่ำนกระบวนกำรทั้งหมด	มำบ้ำง	ขำดบ้ำง	และที่เข้ำมำใหม่

ก็ต้องช่วยอย่ำงหนักเพื่อให้ปะติดปะต่อเรื่อง	RBL	ให้ได้	 เหมือนรถยนต์

ที่เครื่องยนต์เหลือก�ำลังเพียง	2	ใน	3	แถมยังต้องลำกพ่วงอีก	1	ใน	3	และ

ขึ้นเนินวิจัยอีกต่ำงหำก!!	น่ำเห็นใจพี่เลี้ยงที่เข็นอยู่ข้ำงหลัง	(ว่ำทั้งขบวน

จะไหลลงมำทับ)

เพ่ือให้คลำยปมควำมกงัวลของพีเ่ล้ียง	ผมขอให้ไปอ่ำนบทควำม

ตอน	“อุเบกขำของพี่เลี้ยง”	อีกสักรอบ	ผมขอยกบำงตอนมำอ้ำง	คือสงว
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“อุเบกขาเป็นธรรมะที่ก�ากับความสัมพันธ์ให้อยู่ในสมดุลและ

เป็นไปตามกฎแห่งธรรม (หรือธรรมชาติ) อุเบกขาเป็นการยอมรับว่า 

คนเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต ิอยูภ่ายใต้กฎความเป็นจรงิของธรรมชาต.ิ..”  

“...พี่ เลี้ยงมีเมตตา กรุณา มุทิตาต่อครูในฐานะมนุษย์ด้วยกัน แต่ 

ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างเดียว ชีวิต 

เขาอยู ่ในโลกความเป็นจริงที่ก�ากับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลจาก 

กฎธรรมชาติ (“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”)  

ที่ส่งผลต่อการกระท�าหน้าที่ของครู เมื่อยอมรับในข้อนี้ เราจึงได้แต่เฝ้าดู 

(อุเบกขาแปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆ) คอยดู (สนับสนุน) ให้เขาท�า....” 

“....อเุบกขาเกดิได้จากปัญญาของพีเ่ล้ียง หากไม่มปัีญญา เราจะ

ไม่เห็นธรรมะข้ออุเบกขา และจะหลงใช้ “ความรู้สึก” ช่วยครูด้วยเมตตา

และกรุณา โดยคิดว่านั่นคือการท�าหน้าที่พี่เล้ียงอย่างทุ่มเทจิตใจแล้ว....” 

“....พี่เลี้ยงต้องมีความรักพร้อมความรู้ (สติปัญญา) จึงจะเป็นพี่เลี้ยงที่ใช้

เมตตากรุณาโดยเอาสติและปัญญามาโยงเข้ากับอุเบกขา จึงจะสมดุลใน

ธรรม เกิดความถูกต้อง...” 

เมตตำ	 กรุณำ	 มุทิตำ	 เป็น	 “ท่ำทีทำงจิตใจ”	 ที่ก�ำกับควำม

สัมพันธ์ในฐำนะมนุษย์	 แต่อุเบกขำเป็นท่ำทีที่เรำเคำรพในกฎของธรรม	

ในท่ำมกลำงปัญหำของงำนเพำะพันธุ์ปัญญำ	อ.	อ้อ	(ล�ำปำง)	ผ่อนคลำย

ควำมกังวลด้วยกำรระลึกถึงค�ำของ	อ.	 ไพโรจน์ว่ำ	“ได้ก็ดีที่ได้ท�า ไม่ได้ก็

ดีที่ได้ท�า”	นี่แหละคือคำถำของอุเบกขำ

คาถานี้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลว่า “ท�าเป็นเหตุ ได้เป็นผล” 

ความส�าคัญอยู่ที่ค�าซ�้าตอนท้าย คือ “ดีที่ได้ท�า” เน้นที่ท�า ส่วนการได้หรือ

ไม่ได้นั้น มันจะเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแห่งธรรมเอง

เรำท�ำหน้ำที่ของเรำให้ดีที่สุด	นั่นคือ	“ดีที่ได้ท�ำ”	ส่วนเขำจะได้

หรือไม่นั้นก�ำกับอยู่ด้วยธรรม	สงว
นลิข
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จำกปฏิกิริยำของครูเพำะพันธุ์ปัญญำที่ผ่ำนมำ	 ผมถือว่ำเป็น

ควำมส�ำเรจ็ของพีเ่ลีย้งทีท่�ำให้ครเูหน็ว่ำเรำเป็นกลัยำณมติร	มจีติปรำรถนำ

เดยีวกนัเพ่ือกำรศกึษำของชำต	ิเรำปลกุเขำขึน้มำสมำทำน	RBL	แทนกำร

ท�ำโครงงำนแบบเดมิๆ	จดักระบวนกำรสอน	active	learning	แทนวธิสีอน

แบบเดมิๆ	รูจ้กักระบวนกำรเรยีนรูม้ำกกว่ำกระบวนกำรสอน	เรำแสดงให้

เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรคิดอย่ำงมีเหตุ-ผล	และกำรย้อนกระบวนกำร

เป็น	backward	design	เพื่อกำรเรียนรู้	ปฏิกิริยำของครูเป็นเช่นนี้เกิดจำก

เหตุที่เรำใส่เข้ำไป

แต่กำรเปลี่ยนแปลงของครูไม่ได้เกิดจำกเหตุของเรำอย่ำงเดียว	

(“แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างเดียว 

ชีวิตเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงที่ก�ากับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลจากกฎ

ธรรมชาติ (“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”) ที่ส่งผล

ต่อการกระท�าหน้าที่ของครู”)	 ยังมีโลกควำมเป็นจริงรำยล้อมครูอีกมำก	

ดังน้ัน	ผมจึงเข้ำใจว่ำท�ำไมครจูงึยงัไม่พฒันำได้อย่ำงทีศ่นูย์พีเ่ลีย้งคำดหวงั		

และท�ำไม	 reflection	 ของบุคลำกรกำรศึกษำนครนำยกจึงต่ำงจำกครู	

เพำะพันธุ ์ปัญญำ	 ขณะนี้เรำรู ้สภำวธรรม	 (ชำติ)	 ของโรงเรียนแล้ว		

(คงจ�ำได้ที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อเริ่มโครงกำรว่ำ	ผมขอให้พ่ีเลี้ยงเข้ำโรงเรียน

เพือ่ให้เหน็สภำวะทีแ่ท้จรงิของกำรท�ำงำนของ	ครู	ผอ.	จะได้เข้ำใจบรบิท)	

กำรเข้ำใจสภำวธรรมของโรงเรียนก็ท�ำให้เรำใช้อุเบกขำธรรมง่ำยขึ้น	

อุเบกขาไม่ได้หมายความว่า “วางเฉย” อย่างที่หลายคนเข้าใจ

กนั แต่เป็นท่าทีทีเ่ราเคารพในธรรม ใช้ก�ากบัเมตตา กรุณา ไม่ให้เราละเมดิ

ธรรม (การละเมิดธรรมของเราจะหยุดย้ังการพัฒนาของครู) เมื่อเข้าใจ 

แล้วความกลัดกลุ้มกังวลใจก็จะบรรเทาลง เพราะเราวางเฉยได้อย่าง 

ถูกต้องนั่นเอง
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บทเรยีนรูอ้กีอย่ำง	คอื	อเุบกขำธรรมท�ำให้เรำมสีตอิยูก่บัหน้ำที่

ของเรำ	ทีเ่หลอืปล่อยให้เป็นหน้ำทีข่องธรรม	ผมหวงัว่ำพ่ีเล้ียงท้ังหลำยจะ	

เข้ำใจว่ำนี้แหละคือเรื่องของ	 “ผลเกิดจำกเหตุ”	 ท่ีเรำต้องใช้คู่ไปกับ	

พรหมวิหำร	4	 ให้ครบไปถึงข้ออุเบกขำ	 เข้ำใจเช่นนี้แล้ว	จึงจะลดควำม

กังวลลงได้	เพรำะ	“ดีที่ได้ท�ำ”	

ในอีกด้ำนหนึ่ง	ผมสุขใจ	(แต่ไม่ดีใจ)	ที่เห็นพี่เลี้ยงกังวล	เพรำะ

เป็นสัญญำณว่ำพี่เลี้ยงตั้งใจท�ำงำนหนักและมีควำมคำดหวังในงำน	

ของตนเอง	ซึ่งแสดงว่ำพี่เลี้ยงไม่ปล่อยปละละเลย	 แต่ก�ำลังท�ำหน้ำที่	

ในส่วนของตนอยู่	นี่แหละคือท่อนหลังของคำถำที่ว่ำ	“ดีที่ได้ท�ำ”

สรปุว่ำคำถำ	“ได้กด็ทีีไ่ด้ท�า ไม่ได้กด็ทีีไ่ด้ท�า”	นัน้	เน้นให้พ่ีเล้ียง

ท�ำหน้ำทีท่ีมี่ต่อคร	ูส่วนผลอนัเกดิแก่ครเูรำควบคมุไม่ได้	เพรำะมเีหตแุละ

ปัจจยัอ่ืนอีกมำกทีร่ำยล้อมครอูยู	่จงึต้องปล่อยวำงให้เป็นไปตำมธรรม	แต่

ถ้ำหำกจะดูผลก็ควรดู	ณ	จุดที่ควบคุมได้	 คือดูที่ตัวเรำมำกกว่ำ	 ว่ำเรำได้

อะไร?	เรำเข้ำใจธรรมะที่เกิดจำกกำรท�ำงำนของเรำอย่ำงไร?	

ผมขอชวนให้ค้นหำให้พบว่ำ	 “ได้ก็ดีที่ได้ธรรม ไม่ได้ก็ดีท่ีได้

ธรรม”

อ่ำนถงึตรงนีแ้ล้ว	หำกพีเ่ลีย้งยงัไม่หำยกงัวล	ผมแนะน�ำให้อ่ำน

ซ�้ำอีกรอบ

12	กันยำยน	2556
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การเรียนรู ้ยุคใหม่	 นอกจาก	 Learning	 by	 Doing	 แล้ว	 เราน่าจะ
คิดถึง	 Learning	 by	 Answering	 คือ	 เรียนรู้โดยการตอบค�าถาม	 การศึกษาแบบนี้	
ครูต้องรู้จักกระบวนการตั้งค�าถาม	 (questioning)	 ที่ดี	 เพื่อ	 “ต้อน”	 นักเรียนให้เรียนรู้
ด้วยตนเอง

ครูจึงต้องรู้จักการตั้งค�าถามที่ได้จาก	backward	thinking	process	รวมทั้ง
รู้จักการออกแบบกระบวนการให้นักเรียนได้รับข้อมูลมากกว่าประสาทสัมผัสเดียว

ผมนึกถึงค�าสอนที่เรียบง่ายของหลวงพ่อชา	เมื่อมีคนถามท่านว่าท่านพูดภาษา
อังกฤษไม่ได้	 แล้วท่านสอนฝรั่งอย่างไร	 ท่านบอกว่า	 “น�้าร้อน	 เรียก	 “hot	 water”	 ก็มี		
“น�้าฮ้อน”	ก็มี	แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร	 เอามือจุ่มลงไปรู้เหมือนกันหมด	การที่เราสอนวัว
สอนควายได้	เราไม่เห็นจ�าเป็นต้องพูดภาษามันสักหน่อย”

ครูต ้องออกแบบการสอนให ้นัก เรียนเรียนรู ้จากประสบการณ ์และ	
การถาม	(ของครู)	การเรียนรู้ของนักเรียนจึงยั่งยืนไปถึงความเข้าใจ
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ถามคือสอน...

เรำอำจจะเคยชนิว่ำกำรบอก	(ให้รู)้	คอืกำรสอน	แต่ครูเพำะพนัธุ์	

ป ัญญำต้องละทิ้งกำรบอกที่ติดจนเป็นสัญชำตญำณ	 หันมำสร้ำง

สถำนกำรณ์และตั้งค�ำถำม	 ให้เด็กเรียนรู ้จำกประสบกำรณ์ท่ีครูจัด

สถำนกำรณ์ให้และจำกกำรถำม	 ผมขอเล่ำเรื่องจริงที่เกิดกับผมเอง	

นกัศกึษำทีท่�ำวชิำ	final	year	project	คนหนึง่มำหำผม	ด้วยผลงำนออกแบบ

กำรทดลอง	ที่เป็นเรื่องกำรไหลของอำกำศในท่อ

“อะไรที่ควบคุมกำรไหลของอำกำศในท่อ?”	ผมบอกส่วนผลที่

เป็นกำรไหล	และให้นักศึกษำตอบส่วนของเหตุ	

“ทศิทำงครบั”	นกัศกึษำตอบสิง่ทีไ่ม่ใช่ท้ังเหตหุรือผลเลย	นีคื่อ

ปัญหำที่นักศึกษำไม่ทรำบควำมสัมพันธ์ของควำมเป็นเหตุเป็นผลของ

ปรำกฏกำรณ์ที่สังเกตเห็น	 เป็นผลมำจำกเหตุของกำรศึกษำที่บ่มเพำะมำ

ตลอดชีวิตของเขำ

“ใครชี้ทิศทำงให้มัน?”	ผมถำม	“ถ้ำผมชี้	มันจะไหลไปตำมทิศ

ที่ผมชี้ไหม?”	ผมชี้นิ้วไปทำงขวำ	แล้วใช้เท้ำยันเก้ำอี้ที่เขำนั่ง	แล้วถำมว่ำ

“เก้ำอี้เคลื่อนที่ไปทำงไหน?”	

“ไปทำงข้ำงหลังผมครับ”	

“ไม่เหน็ไปตำมทีผ่มชีเ้ลย	นิว้ผมคมุมนัไม่ได้”	ผมหัวเรำะ	“อะไร

ควบคุมกำรเคลื่อนที่ของเก้ำอี้?”	

“เท้ำอำจำรย์ครับ”

“มีอะไรอีก”สงว
นลิข
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“ไม่มีครับ	 ผมเห็นมีแต่เท้ำอำจำรย์”	นักศึกษำขยับเก้ำอี้กลับ	

เข้ำที่	ผมข�ำไม่ออกกับค�ำตอบพำซื่อของนักศึกษำ

“ได้ยินเสียงอะไรไหม?”	ผมยันเก้ำอี้ให้เคลื่อนที่อีกครั้ง	ถำมให้

เจำะจง

“เสยีงขำเก้ำอีค้รดูพืน้ครบั”	เมือ่ค�ำถำมถำมเรือ่งเสียง	นกัศกึษำ

จึงตอบได้

“เสียงเกิดจำกอะไร?”	ผมถำมรุกทันที

“friction	ครับ”	ผมคิดว่ำถ้ำขืนตอบว่ำขำเก้ำอี้ครูดพ้ืน	ผมคง

อดใจเขกหัวไม่ได้

“มันมีส่วนคุมกำรเคลื่อนที่ไหม?”

“มีส่วนครับ	ท�ำให้เคลื่อนที่ยำกขึ้น”

“อะไรท�ำให้อำกำศเคลื่อนที่ในท่อ?”	 ผมกลับมำท่ีปัญหำของ

นักศึกษำเมื่อเห็นว่ำเขำเริ่มเข้ำใจแล้ว	 แต่ผมคิดผิด	นักศึกษำเรียนเรื่อง

กฎกำรเคลื่อนที่ของสิ่งของตั้งแต่มัธยม	 เมื่อเป็นเก้ำอี้เขำพอจะหยิบเรื่อง

ที่เรียนมำตอบได้	 แต่ครั้นเป็นอำกำศที่จับต้องไม่ได้	มองไม่เห็นเช่นเก้ำอี้	

กลับไม่เข้ำใจ	

“blower	ครับ”	นักศึกษำตอบพร้อมชี้	blower	ในแบบ	ผมเริ่ม

เหน็ปัญหำแล้วว่ำนกัศกึษำมองปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ	หยำบมำก	ไม่รู้จกักำร	

โยงเข้ำหำหลักกำรพื้นฐำนที่ท่องมำเลย	 เห็นเท้ำผมแทนกำรเห็นแรง		

แบบเดียวกับเห็น	blower	แทนควำมดัน

ผมถีบเก้ำอี้อีกครั้ง	“อะไรท�ำให้เก้ำอี้เคลื่อนที่?”
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“เท้ำอำจำรย์ครับ”	 ผมสังเกตเห็น	 อ.	 ไพโรจน์	 นั่งยิ้ม	 คงข�ำ	

ไม่ออก	ผมท�ำงำนห้องเดยีวกบั	อ.	ไพโรจน์	ผูส้อนวชิำปฏบัิตกิำรกลศำสตร์

ของไหล	(Fluid	Mechanics)	เรือ่งทีเ่กีย่วกบัปัญหำของนกัศกึษำนัน่แหละ

“เท้ำผมท�ำให้เกิดอะไร”

“เก้ำอี้เคล่ือนที่ครับ”	นักศึกษำตอบวนแบบเพลงฝนเอ๋ยท�ำไม

จึงตก	จ�ำเป็นต้องตกเพรำะกบมันร้อง	กบเอ๋ยท�ำไมจึงร้อง	จ�ำเป็นต้องร้อง

เพรำะว่ำท้องมันปวด.....

“เขกหัวตัวเอง	 1	ที	 เอำให้แรงๆ	 เลย”	นักศึกษำเขกหัวตัวเอง	

ตำมสั่ง	“เจ็บหัวไหม?”	ผมถำม

“เจ็บครับ”

“อะไรท�ำให้หัวเจ็บ?”

“มือที่เขกครับ”

“แล้วมือละรู้สึกอะไรไหม?”

“เจ็บนิดหน่อยครับ”	เสียงตอบอ่อยๆ

“อะไรท�ำมือให้เจ็บ?”

“เอ่อ...	หัวผมครับ”	นักศึกษำอึกอัก...	คงคำดไม่ถึงกับค�ำถำม

ชวนให้งง

“รู้แล้วหรือยังว่ำ	อะไรท�ำให้เจ็บทั้งหัวทั้งมือ”

“แรงที่ผมเขกครับ”

“นั่นมันกฎข้อที่	 3	ของนิวตัน	แรงกิริยำเท่ำกับแรงปฏิกิริยำ”	

ผมยันเก้ำอี้อีกครั้ง	“อะไรท�ำให้เก้ำอี้เคลื่อนที่	ครำวนี้ลองเอำกฎข้ออื่นมำ

ตอบผม”สงว
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“แรงที่อำจำรย์ถีบครับ”

“ฟังเสียงให้ดี”	ผมถีบอีกครั้ง	“มีแรงอะไรบ้ำง?”

“แรงถีบกับ	friction	ที่พื้นครับ”

	“เคยเรียนมำแล้วยัง?”

“ครับ	เรียนตั้งแต่มัธยม”

“อะไรท�ำให้อำกำศไหลในท่อ?..	อย่ำตอบว่ำ	blower	อกีนะ”	ผม

ยกเท้ำเตรียมถีบให้เห็น

“แรงที่	blower	ดันอำกำศครับ”

“แล้ว	friction	ของอำกำศที่ไหลในท่อละ	มีไหม?”

“มีครับ”

“เรียนมำแล้วหรือยัง?”

“เรียนแล้วครับ”

“เมื่อมีแรง	2	แรงนี้แล้วเกิดอะไร”	ผมถำมต่อในส่วนของผล

“เกิดควำมเร็วครับ”	นักศึกษำเริ่มสับสนอีกแล้ว

“จริงหรือ	ผมขอถำมหน่อยว่ำ	 เพรำะเรำวิ่งจึงมีควำมเร็ว	หรือ

เพรำะมีควำมเร็วเรำจึงวิ่ง	อะไรเป็นเหตุของอะไรแน่?”	ต่อจำกนั้นกลำย

เป็นบทสนทนำอีกยำวนำนกว่ำจะเข้ำใจเรื่องควำมเป็นเหตุเป็นผล	หำก

จะเล่ำต่อก็คงเขียนได้อีก	3	หน้ำ	

ถึงตอนนี้	อ.	ไพโรจน์ลุกออกจำกห้อง	หันมำบอกกับนักศึกษำ

ว่ำ	“เรียนมำเป็นท่อนๆ	ไม่มีทำงเข้ำใจอะไรง่ำยๆ	หรอก	ให้เขียนผังลูกศร

เหตุ-ผลเลยอำจำรย์”	ประโยคหลังนั้น	อ.	ไพโรจน์	หันมำบอกผมสงว
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ผมอยำกชวนคิดว่ำเกิดอะไรขึ้นในกำรศึกษำ	 ครูจึงสอนให้

นักเรียนท่องเนื้อควำมรู้	 ติดอยู่ที่กำรท่องจ�ำ	 “นิยำม”	จึงไม่รู้จักประยุกต์

ควำมรู้เข้ำกับสถำนกำรณ์จริง

นักเรียนเคยท่องมำว่ำเมื่อมีแรงกระท�ำกับวัตถุจะท�ำให้วัตถุ

เคลื่อนที่ไปในทิศทำงแรง	และท่องกฎ	3	ข้อของนิวตันและสูตร	F	=	ma	

มำตั้งแต่มัธยมต้น	ท่องอีกครั้งเมื่อเรียนฟิสิกส์ปี	 1	ท่องอีกครั้งเมื่อเรียน

วิศวฯ	ปี	 2	 ใช้อีกหลำยครั้งในอีกหลำยวิชำตอนปี	3	แต่กลับตอบค�ำถำม

ง่ำยๆ	“อะไรท�ำให้วัตถุเคลื่อนท่ี?”	ไม่ได้ตอนปี	4	เพรำะที่ผมถำมนั้นไม่มี

อยู่ในรูปประโยคที่เคยท่องมำก่อน

เคยแต่ท่องเนื้อควำมรู้ใน	 concept	 “เหตุท�ำให้เกิดผล”	 (เมื่อมี

แรงกระท�ำต่อวัตถุ	 จะท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่)	 จึงตอบค�ำถำม	 “อะไรท�ำให้

เก้ำอี้เคลื่อนที่?”	ไม่ได้	เพรำะผมถำมใน	concept	ใหม่	“ผลเกิดจำกอะไร?”	

กำรฟังจำกบอกเป็น	 passive	 learning	ที่ท�ำให้นักเรียนเบื่อ		

ง่วงนอน	 แต่กำรตอบจำกถำมท�ำให้ต้องคิด	 จึงเป็น	 active	 learning		

ครูต้องสร้ำงบรรยำกำศห้องเรียนใหม่ให้เด็กกล้ำคิด	ดังนั้น	หำกต้องกำร	

ให้ผู ้ เรียนเกิดกำรเรียนรู ้ 	 ครูต้องเข้ำใจว่ำ	 “ถำมคือสอน”	 และจัด

กระบวนกำรถำมให้เป็น

สร้ำงสถำนกำรณ์ให้นักเรียนประสบด้วยตนเอง	และถำมจำก

สถำนกำรณ์นั้นเพื่อ	“ต้อนควำมคิด”	ของนักเรียนให้ดึงควำมรู้มำอธิบำย

ปรำกฏกำรณ์	นักเรียนจึงจะหลุดพ้นกำรท่องนิยำมของควำมรู้

16	กันยำยน	2556
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คุณหมอวิจารณ์เคยกล่าวว่า	“การศกึษาไทยที่จัดอยู่ขณะนี้นั้น	ผิดทั้งหมด”
ของที่เคยถูกต้องกลายเป็นของผิด	ทั้งๆ	ที่มันก็เป็นของเดียวกัน	เพียงแต่เวลา

เท่านั้นที่ต่างออกไป	การที่มันผิดเมื่อบริบทเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	จึงแสดงให้เห็นว่าสัจจะ
สมมุติอย่างเช่นการจัดการการศกึษานั้นเป็นอนิจจัง	ไม่อิสระกับบริบทที่เป็นอนิจจังเช่นกัน	
การจัดการการศกึษาที่ไม่เข้าใจอนิจจังของบริบทจึง	“ผิดทั้งหมด”

ถ้าเช่นนั้น	ของที่เคยผิดก็น่ากลับกลายเป็นของถูกต้องได้	หากบริบทกลับทิศ
เมื่อบริบทใหม่ท�าให้ห ้องเรียนยังกลับทางได้	 ท�าไม่บทบาทจะกลับทิศ	

ไม่ได้!!
แม้ว ่าผมจะลองแล้ว	 แต่ก็ยังอยู ่ระหว่างเรียนรู ้	 พูดไม่ได้เต็มปากนัก		

ใคร่ขอเสนอขายความคิดให้ลองท�าดู

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



253สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

Flipped Classrole (1) ...

พวกเรำทรำบกันดีอยู ่แล้วว่ำข้อสอบที่ดีต้องไม่ใช่ข้อสอบ	

ที่บอกค่ำต่ำงๆ	 เพื่อให้เอำไปแทนค่ำในสูตรที่ท่องมำ	 เช่น	 ท่องว่ำ		

“แรงเสียดทำนเท่ำกับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทำนคูณด้วยแรงที่กดตั้งฉำก

กับพื้น”	

เขียนสูตรได้ว่ำ	F	=	µN	

เมื่อ	F	คือแรงเสียดทำน	(นิวตัน)	

µ	คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทำน	(ไม่มีหน่วย)	

N	คือแรงที่กดตั้งฉำกกับพื้น	(นิวตัน)	

ข้อสอบถำมว่ำ	 “ถ้ำมีของหนัก	 50	 นิวตันวำงบนพื้นที่มี

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทำน	0.35	 จงหำแรงเสียดทำน”	ข้อสอบนี้ให้ค่ำ	

ตำมที่ท่องสูตร	คือให้	N	และ	µ	นักเรียนหำ	F	 โดยเอำค่ำที่โจทย์ให้มำ	

คูณกันเป็นค�ำตอบ	หรือพลิกแพลงเล็กน้อย	 “จงหำสัมประสิทธิ์แรง	

เสียดทำน	ถ้ำต้องออกแรงลำกของหนัก	50	นิวตัน	ด้วยแรง	10	นิวตัน”	

โจทย์นีใ้ห้หำ	µ	โดยบอก	N	และ	F	นกัเรยีนเพยีงสลบัข้ำงสตูรใหม่เท่ำนัน้
ก็หำค�ำตอบได้	 เป็นโจทย์ที่ไม่มีเรื่องรำว	ครูผู้ออกข้อสอบไม่ได้คิดอะไร

มากกกว่าการจ�าสูตรเท่านั้น

มีหนังสือเล่มส�ำคัญของ	ศ.	นพ.	 วิจำรณ์	พำนิช	ชื่อ	 “ครูเพื่อ

ศษิย์	สร้ำงห้องเรยีนกลับทำง”	ซึง่สำมำรถ	download	ได้ฟรีท่ี	http://www.

scbfoundation.com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=850สงว
นลิข
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ห้องเรียนกลับทำงหมำยถึง	 “เรียนที่บ้ำน	ท�ำโจทย์กำรบ้ำนใน

ห้องเรียน”	เปลี่ยนจำกกำรท�ำคนเดียวห้ำมลอกมำเป็นท�ำเป็นกลุ่ม	เรียนรู้

ระหว่ำงกนั	ครมูหีน้ำทีค่อยเฝ้ำด	ูวิเครำะห์ว่ำนกัเรยีนขำดอะไร	แล้วเตมิให้

ผมลองใช้	concept	ห้องเรยีนกลับทำงเทอมนี	้(ไม่ได้ใช้เตม็ท่ีนกั		

เพรำะนักศึกษำยังไม่ค่อยอ่ำน)	นักศึกษำให้	 response	 ว่ำ	 ชอบ	 ไม่เบ่ือ		

อยำกให้ทุกวิชำสอนอย่ำงนี้

บทควำมตอนที่แล้วผมเขียนเรื่อง	“ถำมคือสอน”	เพื่อให้เข้ำใจ

ว่ำค�ำถำมกระตุน้กำรเรยีนรู	้กระตุน้กำรคดิเชือ่มโยงควำมจ�ำ	(เนือ้ควำมรู)้	

ให้ขึน้บนัไดควำมเข้ำใจได้อย่ำงไร	ฉบบันีผ้มจะเล่ำเรือ่ง	“บทบำทกลบัทศิ”	

ซึ่งหมำยควำมว่ำ	“นักเรียนเป็นครู	ครูเป็นนักเรียน”	

หลักคิดของ	 “บทบำทกลับทิศ”	คือ	การทดสอบว่านักเรียน

เข้าใจเรื่องที่เรียนหรือไม่นั้น ไม่ใช่อยู่ที่การท�าข้อสอบที่ครูออก แต่อยู่

ที่ข้อสอบที่นักเรียนออกมาให้ครูตรวจตราความรู้ของนักเรียนต่างหาก 

การประเมินจึงพิจารณาจากความสามารถที่นักเรียนประยุกต์ความรู้มา 

“ออกแบบข้อสอบ” ให้ครูตรวจ (และท�า) ครูที่เคยเป็นผู้ “ออกแบบ

ข้อสอบ” เพื่อทดสอบความรู้นักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เรียนรู้จากสงว
นลิข
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ข้อสอบของนกัเรยีน ว่านกัเรยีนเข้าใจเรือ่งทีเ่รยีนอย่างไร ขาดเหลืออะไร		

ส่วนนักเรียนได้สนุกกับกำรเอำควำมรู้มำออกแบบข้อสอบ	 ซ่ึงจะเรียนรู	้

มำกยิ่งขึ้น	 เพรำะเขำเป็นผู้ริเริ่มประยุกต์ควำมรู้เอง	 (แทนกำรแก้โจทย์ท่ี

ครูประยุกต์ควำมรู้มำถำม)

ค�ำว่ำ	 “ออกแบบข้อสอบ”	 ผมหมำยถึงกำรแต่งเรื่องรำว		

“เอาบริบทมาใส่ในทฤษฎี” ท�าให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ

การใช้ความรู้ในบริบทจริง ท�ำให้มีจิตนำกำรเข้ำใจควำมรู้ท่ีพลิกแพลง

กระบวนท่ำต่ำงๆ	ได้

บังเอิญภำคกำรศึกษำนี้มีนักศึกษำเรียนวิชำผมไม่มำก	ผมบอก

ว่ำจะไม่สอนมำก	 ไปอ่ำนเอง	 (มีหนังสือให้)	กิจกรรมในห้องจะเป็นกำร

ทบทวนสิ่งที่อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ	20	นำที	และท�ำโจทย์ท้ำยบท	30	นำที	ซึ่งก็

คือ	“ห้องเรียนกลับทำงนั่นเอง”	ผมพบว่ำกำรสอนไปได้เร็วมำก	ผมเหลือ

เวลำใน	3	สัปดำห์สุดท้ำยจึงออกแบบกำรสอนใหม่	โดยบอกนักศึกษำว่ำ

“พวกคุณรู้ไหมว่ำ	สิ่งที่เป็นหลักฐำนว่ำคุณเข้ำใจวิชำนี้ไม่ใช่อยู่

ทีก่ำรท�ำข้อสอบได้	เพรำะกำรท�ำข้อสอบได้แสดงเพยีงว่ำคณุเข้ำใจเฉพำะ

ที่ผมออกข้อสอบ	ที่พวกคุณท�ำกันคือเก็งว่ำผมจะออกตรงไหน	แล้วให้

ควำมสนใจเป็นจุด	 เป็นกำรเรียนและกำรวัดผลแบบเสี่ยงดวง”	ผมเริ่ม	

ให้นักศึกษำคิดใหม่เรื่องกำรสอบก่อนจะกล่ำวต่อว่ำ	 “สุดยอดของกำร

เรียนรู้คือคุณสำมำรถออกข้อสอบได้เอง!!”	 ถึงตรงนี้นักศึกษำทุกคน	

มีสีหน้ำประหลำดใจ

แล้วผมมอบงำนให้นักศึกษำออกข้อสอบมำคนละ	 1	 ข้อ	

“ข้อสอบต้องบรูณำกำรควำมรูม้ำกกว่ำ	1	บท”	ผมให้เงือ่นไข	“ทกุคนต้อง	

ท�ำโจทย์ที่เพ่ือนออกเป็นข้อสอบ	 ใครที่ออกข้อสอบยำกท่ีสุด	แสดงว่ำ	

คนๆ	นัน้เข้ำใจเรือ่งทีเ่รยีนมำอย่ำงลึกซึง้มำกทีส่ดุ	จะได้คะแนนส่วนนีไ้ป	สงว
นลิข
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ใครทีพ่ยำยำมออกข้อสอบยำก	แต่เป็นโจทย์ทีแ่ก้หำค�ำตอบไม่ได้	แสดงว่ำ

ยังไม่รู้จริง	ก็จะได้คะแนนควำมพยำยำมจะเข้ำใจ”	

ควำมจริงผมอยำกให้เจ้ำของข้อสอบบอกให้ได้ว่ำ	 เพ่ือนผู้ท�ำ

ข้อสอบของตนมีจุดอ่อนไม่เข้ำใจอะไร	 แต่เห็นท่ำจะเป็นงำนมำกเกิน

ก�ำลังไป	

ผมพบว่ำนักศึกษำออกข้อสอบใกล้เคียงกับโจทย์ท้ำยบท	กำร

ให้บูรณำกำรควำมรู้มำกกว่ำ	1	บท	เป็น	assignment	ที่ยำกเกินไป	ชั่วโมง

ต่อมำผมจึงเปลี่ยนวิธีกำรใหม่	เอำโจทย์ที่ง่ำยที่สุดมำเป็นตัวตั้ง	แล้วบอก

กับทุกคนว่ำ

“โจทย์นีต้ดิอยูก่บัสตูร	ให้ค่ำต่ำงๆ	มำเพือ่แทนค่ำในสูตร	ครำวนี้

เอำใหม่	ให้แต่ละคนวิเครำะห์ว่ำค่ำที่บอกมำนั้น	หำกเรำไม่บอกตรงๆ	เรำ

จะแต่งเรือ่งรำวโจทย์อย่ำงไร	ให้แต่ละคนเลือกเอำแต่ละค่ำมำแต่งเรือ่งรำว

ที่จะเป็นที่มำของค่ำนั้น”	นักศึกษำยังไม่เข้ำใจ	ผมจึงยกตัวอย่ำงข้อสอบ

กลำงภำคมำอธิบำยว่ำ	 เม่ือผมจะออกข้อสอบผมต้องกำรทดสอบควำมรู้

ควำมเข้ำใจอะไร	จำกนั้นผมจะถำมตนเอง	3	ค�ำถำม	คือ

1.	 “ค�ำตอบมำจำกสูตรไหน?”

2.	 “ในสูตรนั้นมีตัวแปรอะไรบ้ำง?”	(ตัวอย่ำงสูตร	y	เป็นค่ำที่

หำได้จำก	x
1
,	x

2	
และ	x

3
	โจทย์ทือ่ๆ	คอื	บอก	x

1
,	x

2	
และ	x

3
	แล้วให้หำ	y	โจทย์

ที่ดัดแปลงคือ	บอก	y,	x
2	
และ	x

3
	แล้วถำม	x

1
)	

3.	 “ผมจะบอกค่ำตวัแปรใด	และถ้ำผมไม่ต้องกำรบอกค่ำตรงๆ	

ผมต้องแต่งเรื่องอย่ำงไร?”

ตัวอย่ำง	x
1
	เป็นค่ำที่หำได้จำก	z

1
	และ	z

2
	ผมจะต้อง	“แต่งเรื่อง”		

บอก	 z
1
	 และ	 z

2
	 เพื่อให้นักศึกษำหำ	 x

1
	 ได้	 ในท�ำนองเดียวกัน	 หำก	

สำวเรื่องให้ลึกไปอีก	เรำจะมี	“เรื่องรำวที่แต่ง”	บอก	z
1
	 เป็นดังนี้เรื่อยไป		สงว
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จนในที่สุดโจทย์มีแต่เรื่องราว ยิ่งมีเรื่องราวมาก จะยิ่งห่างไกลการแทน

ค่าสูตรส�าเร็จ และจะมีบริบทมากขึ้น ผู้สอบต้องสามารถตีความบริบท

เข้าหาสูตรความรู้ได้ 

ลองคิดดูว่ำคนที่ออกข้อสอบได้เช่นนี้ต้องมีควำมสำมำรถ	

อะไรบ้ำง

1.	 ต้องมีทักษะวิเครำะห์ถอยหลัง

2.	 ต้องเข้ำใจควำมรู้ทั้งหมดแบบบูรณำกำร

3.	 ต้องเข้ำใจควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบรบิทกบัควำมรู	้(เป็นกำร

เปลี่ยนสูตรให้เป็นเรื่องรำว	 เพื่อให้คนท�ำข้อสอบเปลี่ยนเรื่องรำว	

กลับเป็นสูตร	ภำษำของพวกวิศวฯ	เรียกเปลี่ยน	physical	model	ให้เป็น	

mathematical	model	เพื่อให้ใช้หลักคณิตศำสตร์แก้โจทย์ได้)

4.	 ต้องมีจินตนำกำรในกำร	“แต่งเรื่อง”

ในชีวิตจริงไม่มีใครเอาเรื่องราวมาแต่งโจทย์ง่ายๆ เพื่อให้เรา

แทนค่าต่างๆ ในสูตรโดยตรง แต่เราจะประสบกับเรื่องราวจริงเสมอ ซึ่ง

หากไม่เข้าใจเรื่องที่เรียน ก็ไม่สามารถดึงความรู้มาประยุกต์ได้ ดังนั้น  

ข้อบ่งช้ีว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงไรจึงสะท้อนได้จาก

ความสามารถเอาบริบทจริงมาแต่งโจทย์ที่มีเรื่องราวซับซ้อน แต่เข้ากับ

ทฤษฎีความรู้

ผมเชือ่ว่ำจะเป็นวธิกีำรเรยีนทีท่�ำให้เกดิกำรเรยีนรูไ้ด้มำกกว่ำที่

มปีรำกฏในต�ำรำ	ผมลองใช้กำรสอนแบบ	“บทบำทกลับทิศ”	ในตอนใกล้

สิ้นภำคกำรศึกษำ	นักเรียนบอกว่ำแปลกดี	ได้คิด	ได้เรียนรู้มำกขึ้น	ขณะนี้

ยงัเหลอือกีสปัดำห์กว่ำๆ	ทีผ่มจะได้เรยีนรูจ้ำกนกัศกึษำของผม	อำจมเีรือ่ง

น่ำสนใจมำเล่ำให้ฟังได้สงว
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ทีเ่ขียนข้ำงต้นนัน้คอืหลักกำร	หำกไม่ยกตวัอย่ำงกค็งเข้ำใจยำก

สักหน่อย	บทควำมตอนต่อไปผมจะ	(แต่ง)	ยกตัวอย่ำงมำให้เรียนรู้กัน

19	กันยำยน	2556
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โลกที่ก�าลังเปลี่ยนไปท�าให ้หลายสิ่งเปลี่ยนไปอย่างกลับทิศกลับทาง		
วิธีการที่ เคยประสบความส�าเร็จในอดีตกลับเป ็นเรื่องล ้าหลังถ ่วงความก้าวหน้า		
วิธีการที่เคยเชื่อว่าเป็นซาตานกลับกลายมาเป็นนักบุญ

เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 การศึกษาที่
เคยเข้มงวดการท�าเดี่ยวไม่ให้ลอกกันกลับเป็นส่งเสริมให้ร่วมกันแก้ปัญหา	 ครูต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากผู ้สอนเป็นผู ้จัดกระบวนการการเรียนรู ้	 เคยเชื่อกันว่าบอกคือ	
สอนเปลี่ยนมาเป ็นถามคือสอน	 กลับทางการเรียนรู ้ 	 เปลี่ยนเป ็นเรียนที่บ ้ าน	
ท�าการบ้านที่โรงเรียน	เป็นต้น

แนวคิดการท�างานใหม ่ เหล ่านั้นเกิดจากการคิดนอกกรอบ	 มีอิสระ	
หลุดพ้นจากกรอบ	และมีหลักการใหม่ที่น�าไปสู่การทดลองใหม่

การจัดการการศึกษาของครูก็เช่นกัน	 ต้องให้โอกาสออกจากกรอบที่ก�าหนด
ตายตวั	ได้ทดลองของใหม่	เกิดการเรียนรู้ใหม่ทีเ่อามาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาไปด้วยกนั

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



261สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

Flipped Classrole (2) ...

เพือ่ให้พีเ่ล้ียงและครูเข้ำใจเร่ืองกำรสลบับทบำทต่อจำกตอนทีแ่ล้ว		

ผมจะยกตวัอย่ำงกำรแต่งโจทย์กำรอบแห้ง	เพรำะเชือ่ว่ำเป็นเรือ่งทีท่กุคน

เข้ำใจง่ำยที่สุด

มำตั้งหลักกันที่ควำมรู้หลักของกำรอบแห้ง	ซึ่งมีอยู่ว่ำ

1.	 ควำมร้อนท�ำให้น�้ำที่ผิวผลิตภัณฑ์ระเหยออกไป	ควำมร้อนนี้	

จะค่อยๆ	แทรกซึม	(heat	transfer)	เข้ำข้ำงในผลิตภัณฑ์

2.	 เมื่อผิวแห้งจะเกิดสภำพควำมชื้นไม่เท่ำกัน	 (moisture	

gradient)	น�้ำที่อยู่ข้ำงในจะแพร่	(diffuse)	ออกมำที่ผิว	(เหมือนผ้ำแห้งกับ

ผ้ำเปียกอยูต่ดิกนั	น�ำ้จำกผ้ำเปียกจะแพร่สูผ้่ำแห้ง)	แล้วกร็ะเหยออกจำกผวิ	

ดังนั้น	จึงเป็นปรำกฏกำรณ์ของกำรเคลื่อนย้ำยมวล	(mass	transfer)	จำก	

ข้ำงในออกสู่ข้ำงนอก	 อันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยควำมร้อนจำก	

ข้ำงนอกเข้ำข้ำงใน

3.	 ระหว่ำงกำรอบแห้ง	น�ำ้หนกัผลติภณัฑ์จะลดลงตำมน�ำ้หนกั

น�้ำที่ระเหยออกไป	ดังนั้น	 ผลกำรทดลองทั่วไปจะแสดงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงน�้ำหนักกับเวลำ	ดังรูป
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นําหนกั
(g)

A
Δm

เวลา (นาที)Δt

Δm

ควำมลำดชันที่จุด	A	หำจำก	Δm/Δt	มีหน่วยเป็นกรัมต่อนำที		

ซึ่งคืออัตรำกำรสูญเสียน�้ำออกจำกผลิตภัณฑ์	 หรือท่ีเรำเรียก	 “อัตรำ	

กำรอบแห้ง”	 จำกรูปจะเห็นว่ำอัตรำกำรอบแห้ง	 (ควำมลำดชัน)	 จะม	ี

ค่ำมำก	(แปลว่ำน�ำ้ระเหยเรว็)	ในตอนต้น	และจะลดลงในตอนท้ำย	ดงันัน้	

เมือ่	plot	“อตัรำกำรอบแห้ง”	กบัเวลำ	จะได้รปูต่ำงออกไป	(ใครจนิตนำกำร

ได้บ้ำงว่ำรูปกรำฟเป็นอย่ำงไร?	และถ้ำ	 plot	 ระหว่ำงควำมชื้นผลิตภัณฑ์

กับเวลำ	 รูปจะเป็นอย่ำงไร?	 รูปไหนใช้ประโยชน์ได้ตรงกับงำนที่สุด?		

โครงงำน	RBL	ควรสรุปผลเป็นรูปใด?)

อัตรำกำรอบแห้งไม่ได้วัดโดยตรง	แต่เป็นผลที่ค�ำนวณจำกผล

กำรทดลอง

ในท�ำนองเดียวกันควำมชื้นของผลิตภัณฑ์ก็ต้องค�ำนวณจำก

ผลกำรทดลอง

ในท�ำนองเดียวกันอัตรำกำรผลิต	(productivity)	ซึ่งเป็นควำมรู้

ใช้งำนจริง	(working	knowledge)	ก็ต้องค�ำนวณจำกผลกำรทดลอง

สรปุได้ว่ำ	ผลกำรทดลองยังไม่ใช่ผลใช้งำนจรงิ	RBL	เพำะพนัธุ์

ปัญญำต้องเรียนรู้เรื่องนี้	ซึ่งผมจะหำทำงเขียนถึงต่อไปสงว
นลิข
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ผมจะแต่งโจทย์สมมตุเิพือ่เรยีนรูจ้ำกสูตร	อตัรำอบแห้ง	(Drying	

Rate,	DR)	=	Δm/Δt	

โจทย์ที่ธรรมดำที่สุดคือ	“จงหำ	drying	rate	เมื่อกำรทดลองพบ

ว่ำในช่วงเวลำ	10	นำท	ีผลติภณัฑ์มนี�ำ้หนกัลดลง	20	กรมั”	เป็นโจทย์แทน

ค่ำสูตร	เรียนจ�ำแค่สูตรก็ท�ำได้	ไม่ต้องใช้ควำมคิดอะไรมำก

โจทย์ที่ยำกขึ้นอีกนิดจะไม่ได้บอก	Δm	 และΔt	 ตรงๆ	 เช่น		

“จงหำ	drying	rate	เม่ือเส้น	plot	ผลกำรทดลองมค่ีำควำมลำดชนั	60	องศำ”	

โจทย์นี้ต้องตีควำมว่ำ	Δm/Δt	คือค่ำ	tan	ของมุมลำดชัน

หรือโจทย์ที่ต้องใช้ควำมเข้ำใจมำกขึ้นอีกจะเขียนว่ำ	 “ในกำร

ทดลองอบกล้วยเล็บมือนำง	ผู้ทดลองเก็บข้อมูลโดยชั่งน�้ำหนักทุกๆ	1	

ชั่วโมง	 เริ่มอบเมื่อเวลำ	8.00	น.	และได้ผลดังตำรำง	จงเขียนกรำฟแสดง

อัตรำกำรอบแห้งของทั้งวัน”	 โจทย์นี้ต้องเข้ำใจไปถึงกำรหำค่ำใหม่จำก

ตำรำงมำ	plot	กรำฟ

เวลำ 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

น�้ำหนัก	(กรัม) 1,000 800 700 650 620 600 590 585 582 581

หรอืโจทย์ทีม่แีต่เรือ่งรำวจนห่ำงไกลจำกสูตร	“ชำวบ้ำนท่ีชุมพร

ท�ำกล้วยเล็บมือนำงอบแห้ง	 ในตู้อบมีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปำะเปียก

และกระเปำะแห้งแขวนอยู	่วดัอณุหภมูขิองเทอร์โมมเิตอร์ท้ัง	2	ทุกช่ัวโมง		

ตัง้แต่	8.00-17.00	น.	ได้ค่ำดงัตำรำง...(ผมละไว้ไม่สมมตุติำรำง)...	ด�ำบอกว่ำ	

แดดช่วงบ่ำยร้อนกว่ำจึงน่ำจะมี	 “อัตรำกำรอบแห้ง”	 เร็วกว่ำช่วงเช้ำ	แต่

แดงบอกว่ำไม่จริง	ตอนเช้ำต่ำงหำกที่มีอัตรำกำรแห้งเร็วกว่ำ	ทั้งสองจึง

ชวนกนัไปหำครสูมจติร	ครบูอกว่ำแดงวเิครำะห์ถูกแล้ว	จงเขียนค�ำอธบิำย

ของครูสมจิตรพร้อมกำรค�ำนวณสนับสนุน”สงว
นลิข
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นักเรียนผู้แต่งโจทย์ได้เช่นนี้ต้องวิเครำะห์	Δm	ถอยหลังไป	4	

จังหวะ	(ดูผังประกอบ)

1.	 Δm	หำจำกกำรชั่งน�้ำหนัก	2	ค่ำ	(ในเวลำที่ต่ำงกัน)	

2.	 น�้ำหนักที่ลดลงคือน�้ำที่ระเหยออกจำกกล้วย	

3.	 น�้ำนี้ไปเป็นควำมชื้นอยู่ในอำกำศ	และ

4.	 ควำมชืน้อำกำศหำได้จำกกำรวดัอณุหภมูด้ิวยเทอร์โมมเิตอร์

แบบกระเปำะเปียกและกระเปำะแห้ง15

2 นําหนกันําทีระเหยออกจากกลว้ย

3 ความชืนอากาศเพิมจากนําทีออกจากกลว้ย

4 ความชืนอากาศรู้จากอุณหภมิูกระเปาะเปียก กระเปาะแหง้

∆m

1 นําหนกักลว้ยทีเวลาต่างกนั ∆t

∆t
อตัราการแหง้ (DR)

กำรแต่งโจทย์จะเขียนเล่ำเฉพำะแต่จังหวะที่	4	เพื่อให้ใช้ข้อมูล

อุณหภูมิกระเปำะเปียกกระเปำะแห้งเดินหน้ำทีละขั้นจนถึง	Δm	

15	 เทอร์โมมิเตอร์กระเปำะแห้งคือเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดำ	ส่วนกระเปำะเปียกเขำใช้ผ้ำเปียก

หุ้มกระเปำะปรอทไว้	ปกติค่ำที่อ่ำนจำกกระเปำะเปียกจะน้อยกว่ำ	แบบเดียวกับที่เรำรู้สึกเย็น

กว่ำเมือ่ตวัเปียกน�ำ้	ควำมชืน้อำกำศค�ำนวณได้จำกอณุหภมูกิระเปำะเปียกกระเปำะแห้ง	ซึง่กำร

แปลงค่ำเป็นน�้ำที่ระเหยออกจำกกล้วยจะซับซ้อนขึ้น	ผมจึงละไว้ไม่เอำมำกล่ำวสงว
นลิข
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ลองวิเครำะห์ดวู่ำนกัเรยีนทีเ่ขยีนโจทย์นีเ้ขำคดิถอยหลงัอย่ำงไร	

และเขำดึงควำมรู้มำใช้อย่ำงไร

1.	 ประกำรแรกเขำต้องเข้ำใจจำกรปูแรกว่ำ	“ควำมชันคืออตัรำ

กำรอบแห้ง”

2.	 อัตรำกำรอบแห้งหำได้จำกตัวเลขน�้ำหนักในตำรำง	 แต	่

อย่ำงนั้นจะง่ำยไป	 เรำไม่ให้ตำรำงแสดงผลของน�้ำหนักกับเวลำ	 ต้อง	

แต่งโจทย์ซับซ้อน	โดยใช้ควำมรู้อื่นมำหำ	Δm

3.	 รูว่้ำน�ำ้ทีร่ะเหยจะท�ำให้อำกำศชืน้	แต่เรือ่งจะง่ำยไปหำกบอก

ควำมชื้นอำกำศ

4.	 ดังนั้น	 แทนที่จะบอกควำมชื้นอำกำศตรงๆ	 ให้หำจำกค่ำ

อุณหภูมิกระเปำะเปียกกระเปำะแห้งดีกว่ำ

กำรคิดถอยหลัง	 4	 ข้อนี้ท�ำให้ออกแบบโจทย์เป็นตำรำงผล

อุณหภูมิกระเปำะเปียกกระเปำะแห้งแทน	เพรำะเห็นว่ำ	“แต่อย่ำงนั้นจะ

ง่ำยไป”	ผู้ออกแบบโจทย์จึงดึงเอำควำมรู้ในคลังมำใช้	ท�ำให้เข้ำใจควำมรู้

ลึกซึ้งขึ้น	

หากนกัเรยีนเรยีนวชิาต่างๆ แล้วเอามาบรูณาการแต่งเป็นโจทย์

ได้ นั่นคือหลักฐานว่าเขาเกิดการเรียนรู้จนเข้าใจความรู้และความหมาย

ของสิ่งที่รู้แล้ว

เรำสำมำรถพลิกแพลงแต่งโจทย์ใหม่ว่ำ	 “...	ด�ำบอกครูสมจิตร

ว่ำเขำสังเกตเห็นว่ำตอนเช้ำอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ท้ังสองต่ำงกัน

น้อยกว่ำช่วงบ่ำย	แต่แดงท้วงว่ำด�ำอ่ำนผดิ....	จงอธบิำยว่ำข้อสงัเกตของด�ำ

เป็นจรงิหรอืไม่”	โจทย์นีย้้อนรอยผลกำรทดลองไปสูอ่ตัรำอบแห้ง	แล้วไป

สู่ควำมชื้นอำกำศ	ไปสู่ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิที่สัมพันธ์กับควำมชื้น	สงว
นลิข
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และยงัสำมำรถต่อไปสูค่วำมเข้ำใจเรื่องควำมรอ้นแฝงทีใ่ช้เปลีย่นสถำนะ

ของของเหลว	ไปสู่กำรเดือดหรือกำรเป็นน�้ำแข็ง	ไปสู่....	ฯลฯ

นอกจำกนั้น	 เรำสำมำรถต่อยอดโจทย์นี้ไปสู่กำรคิดอย่ำงมี

วิจำรณญำณ	 (critical	 thinking)	 เพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	 ได้ไม่ยำก	

เช่น	ครูชวนนักเรียนแต่งโจทย์บูรณำกำรกับวิชำกำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพ	

(อปุโลกน์ข้อมูลตลำดมำแต่งโจทย์เป็นกำรตดัสนิใจวำงแผนกำรผลติและ

กำรจัดกำรวัตถุดิบ	หำค�ำตอบ	productivity)	 วิชำชีวเคมี	 (แต่งโจทย์กำร

เกิดสีน�้ำตำลจำก	browning	oxidation	 ไปสู่คุณภำพและรำคำผลิตภัณฑ์)	

วิชำจุลชีววิทยำ	 (แต่งโจทย์ควำมชื้นกล้วยกับกำรขึ้นรำไปสู่คุณภำพและ

อำยุผลิตภัณฑ์)	 ฯลฯ	ปลำยทำงของค�ำตอบเหล่ำนี้ล้วนเป็น	working	

knowledge	หำกท�ำได้อย่ำงนี้	 เพำะพันธุ์ปัญญำจะมีพลังต่อกำร	 install	

ระบบคิดให้นักเรียนมีกำรศึกษำ	ไม่ใช่เพียงผ่านกำรศึกษำ

บทควำมตอนนี้แม้ว่ำจะเลือกเอำเรื่องที่คิดว่ำเคยชินที่สุด	

มำแต่งให้อ่ำน	 แต่ก็อำจจะเข้ำใจยำกส�ำหรับบำงคน	 อย่ำงไรก็ตำม		

ผมหวังว่ำ	พี่เลี้ยงคงจับหลักกำรที่เขียนไว้ในตอนที่แล้วได้ว่ำ

“...ในชีวิตจริงไม่มีใครเอาเรื่องราวมาแต่งโจทย์ง่ายๆ เพื่อให้

เราแทนค่าต่างๆ ในสูตรโดยตรง แต่เราจะประสบกับเร่ืองราวจริงเสมอ 

ซึ่งหากไม่เข้าใจเรื่องท่ีเรียน ก็ไม่สามารถดึงความรู้มาประยุกต์ได้ ดังนั้น 

ข้อบ่งช้ีว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงไรจึงสะท้อนได้จาก

ความสามารถเอาบริบทจริงมาแต่งโจทย์ที่มีเรื่องราวซับซ้อน แต่เข้ากับ

ทฤษฎีความรู้...” “...การทดสอบว่านักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนหรือไม่นั้น 

ไม่ใช่อยู่ที่การท�าข้อสอบที่ครูออก แต่อยู่ที่ข้อสอบที่นักเรียนออกมาให้

ครูตรวจตราความรู้ของนักเรียนต่างหาก....” 

เมือ่ผมใช้วธิ	ี“บทบำทกลบัทศิ”	กบันกัศกึษำ	ปฏกิริยิำแรกของ

นกัศกึษำคือประหลำดใจทีผ่มมอบหมำยให้แต่งโจทย์ข้อสอบ	เพยีงชัว่โมงสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



267สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ที	่2	ทีใ่ช้วธินีี	้ผมพบว่ำนกัศกึษำถำมและแสดงควำมเหน็มำกข้ึน	ท่ีส�ำคัญ

คือกล้ำเสนอควำมคิดใหม่เป็นทำงเลือกของตนเอง

นี่คือ	Flipped	Classrole	ที่อยู่ใน	Flipped	Classroom	

ตอนต่อไปผมจะ	flip	อีกเรื่อง	คอยอ่ำนกันเร็วๆ	นี้

21	กันยำยน	2556
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การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์ใหม่
บรรยากาศและกลิ่นอายของความเคยชินจึงเป็นป้อมค่ายปิดตายของ

ประสบการณ์ใหม่	มันจึงเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้	แม้ว่าผู้นั้นพยายามจะเป็นนักเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยตนเองคือทักษะที่ส�าคัญ	 ที่ท�าให้การศกึษาย่ังยืนเหมือนเป็นเงา

ติดตามตัว	เพราะไม่ว่าจะไปไหน	มันก็ตามไปด้วย	ถ้าหากมีแสงสว่าง
มนัจงึเป็นความท้าทายทีเ่ราจะเข้าใจผูท้ีอ่ยู่ในทีม่ดื	ผูท้ีก่�าลงัอยูใ่นกระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือเพาะพันธุ์ปัญญา	 เอาความเข้าใจนั้นพาเขาออกมาที่สว่าง	 ใช้	 RBL	 ให้เป็น	
คบเพลิงให้แสงสว่าง	ให้เกิดเงาติดตามตัว
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ฟังแต่ไม่ได้ยิน...

กำรนัง่ท�ำงำนใกล้กบั	อ.	ไพโรจน์	ท�ำให้ผมได้ควำมคดิใหม่ๆ	มำ

เขียนอยู่เสมอ	บทควำมตอนนี้	อ.	ไพโรจน์	ยุให้ผมเขียน

“ครูแก้	 proposal	มำ	 3	ครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิม”	อ.	 ไพโรจน	์

บอกผมเมื่อเย็นวันที่	18	กันยำยน	คงบ่นเพรำะกังวลเรื่องคุณภำพ	ที่เวลำ

จัดกำรเหลือน้อยเต็มทีแล้ว	 เพรำะใกล้เวลำที่ต้องสรุป	proposal	 เพื่อท�ำ

สัญญำกับโรงเรียน

“หมำยควำมว่ำเขำไม่แก้ตำมที่อำจำรย์แนะน�ำอย่ำงนั้นหรือ”		

ผมถำมเพรำะสงสัยว่ำเป็นไปได้อย่ำงไรที่	3	ครั้งก็ยังเหมือนเดิม

“เขำแก้เล็กน้อย	แต่โดยรวมก็ยังเหมือนเดิม”	

ระยะนี้ผมได้รับข่ำวจำกศูนย์พี่เล้ียงต่ำงๆ	แสดงควำมกังวลใน

คุณภำพ	proposal	ตอนเช้ำวันเดียวกันนี้ผมจึง	e-mail	บอกพี่เลี้ยงว่ำ	

“ถึงพี่เลี้ยงทุกท่าน

เช้านี ้อ. ไพโรจน์ อทุานให้ผมได้ยนิว่า “แย่แล้วศนูย์เรา ครูสอน

นกัเรยีนเขยีนวธิวีจิยัไม่ได้” ผมตอบว่า “เป็นอย่างนีทุ้กศนูย์ อ. อ้อ (มหดิล) 

ก็เคยสะท้อนว่าครูเอาที่อบรมไปถ่ายทอดไม่ได้” 

เม่ือวนัก่อนเราหารอืเรือ่งนีก้นั ผมสรปุว่าวธิแีก้คอืต้องเอาครมูา

ท�าโครงการ “ครวุจิยั” ครตู้องท�าวจิยัแบบเพาะพันธุปั์ญญาเป็นด้วยตนเอง

ก่อน จงึจะเอาความรูท้ีเ่ราอบรมให้ไปถ่ายทอดได้ แต่ครุวจิยักเ็ป็นงานท่ีใช้

งบประมาณสูงมาก ผมเชื่อว่ามีเงินอยู่ที่ไหนสักแห่ง เพียงแต่เราเข้าไม่ถึงสงว
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สิ่งที่ผมแนะน�าตอนนี้ คือ ครูต้องอ่านทบทวนหนังสือเล่มการ

เขียน proposal ของผมให้เข้าใจ ผมเชื่อว่ามีครูจ�านวนหนึ่งเคยชินกับการ

รอให้พี่เลี้ยงบอก ไม่อ่านหาความรู้เอง ผมขอให้พี่เลี้ยงแนะน�าเรื่องการ

อ่าน เอาที่ไม่เข้าใจมาถามจะท�าให้เรียนรู้ได้ การลงพ้ืนท่ีพบครูลองใช้

หนังสือมาสอบทานความเข้าใจครู แล้วจึงลองออกแบบให้ลองปฏิบัติ

และคิดในสิ่งที่ครูขาด

พี่เลี้ยงต้องอ่านให้เข้าใจด้วย เมื่อครูถาม จะได้ไม่บอกตรงๆ แต่

ชีแ้นะให้อ่านจากหนงัสอื อย่างนี ้ครกูจ็ะตระหนกัว่าหนงัสือมปีระโยชน์ 

และควรอ่าน

บทความของผม แม้ว่าจะเป็นการเขียนถึงพ่ีเลี้ยง ก็สามารถ 

ส่งต่อให้ครูได้ บางบทความเป็นหลักคิด เพาะพันธุ์ปัญญา บางเรื่อง

เป็นการกระตุ้น inspiration ครูจะได้เรียนรู้ไปด้วยได้”

พอตกสำยสำยๆ	ของวนัเดยีวกนัผมได้รบั	e-mail	จำก	อ.	แพรว16	

(พะเยำ)	ว่ำ	

“ส�าหรับศูนย์พะเยาเองก็ประสบปัญหาท่ีคุณครูรอให้พ่ีเลี้ยง

ป้อนเนื้อหาความรู้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อดูจากงานเขียน proposal พบว่ามี

หลายประเดน็ทีค่ณุครยูงัไม่เข้าใจ ซึง่ในประเดน็เหล่านีห้ากเรากลบัไปอ่าน

หนังสือที่ท่านอาจารย์สุธีระเขียน จะพบว่าอธิบายได้อย่างชัดเจนดีแล้ว”

บทสนทนำกับ	 อ.	 ไพโรจน์	 มีต่อว่ำ	 “เมื่อเช้ำมีข้อสรุปจำก		

อ.	แพรว	ว่ำครูไม่อ่ำน	ทั้งๆ	ที่มีให้แล้ว”	

“ครูยุ่งจะตำยไป	 ไม่มีเวลำอ่ำนหรอก	 รอให้บอกอย่ำงเดียว”		

อ.	 ไพโรจน์	กลับมำที่ปัญหำเรื่องภำระงำนของครู	ผมไม่ทรำบควำมจริง

ว่ำหำกมีเวลำว่ำง	ครูจะอ่ำนหรือไม่

16	 อ.	พิมพ์ศิริ	สุวรรณพัฒน์สงว
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“หมำยควำมว่ำเขำไม่เข้ำใจที่อำจำรย์บอกหรือเปล่ำ?”	ผมสืบ

เรื่องรำวอีกมุมหนึ่ง

“ไม่ใช่”	อ.	ไพโรจน์	กล่ำวต่อว่ำ	“ผมคิดว่ำครูเขำมีรูปแบบเดิม

อยู่แล้ว	 เขำฟังนั่นแหละ	แต่เขำก�ำหนดรูปแบบไว้แล้วว่ำจะเขียนอย่ำงนี้	

ฉันก็จะเขียนอย่ำงนี้”

“อ๋อ!...	อย่ำงนี้เขำเรียกว่ำ	ฟังแต่ไม่ได้ยิน”	ผมสรุป

“เออใช่...	อย่ำงที่อำจำรย์ว่ำ	ฟังแต่ไม่ได้ยิน”	อ.	 ไพโรจน์	 เห็น

คล้อยตำม	 “อำจำรย์เอำไปเขียนบทควำมหน่อยสิว่ำเกิดอะไรข้ึน	และจะ

แก้กันอย่ำงไร”	

ขณะนัน้ผมก�ำลงัจะจบกำรเขยีนเรือ่ง	Flipped	Classrole	อยู่	และ

มีลูกติดพันไม่จบในตอนเดียว	 จึงล่วงเลยมำถึงวันนี้	 ท่ีมีจังหวะแทรกให้

ตำมลูกยุของ	อ.	ไพโรจน์

เรื่องนี้ต้องว่ำกันด้วยควำมรู ้สึก	 อำรมณ์	 และสติ	 ที่ก�ำกับ	

ควำมคิดและกำรเรียนรู ้ของคน	 ตำมปกติคนจะมีประสบกำรณ	์

ควำมเชื่อเดิม	 (อำจจะเรียกกระบวนทัศน์หรือ	 paradigm)	 อยู ่แล้ว		

เมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น	 เช่น	 มีเสียงพูดให้ฟัง	 เขำจะเอำควำมเชื่อเดิม	

มำก�ำหนดกำรรับรู้	 อย่ำงที่	 อ.	 ไพโรจน์	บอกว่ำ	 “ครูมีรูปแบบกำรเขียน	

proposal	ที่ก�ำหนดไว้แล้ว”	

จำกกระบวนทัศน์เดิมที่มีอยู ่	 เมื่อคนรับรู ้หรือประสบกับ	

สิ่งหนึ่ง	จะเกิด	“ควำมรู้สึก”	 เช่น	ชอบ	ไม่ชอบ	สบำย	ไม่สบำย	จำกนั้น

เกิด	“อำรมณ์”	ดีใจ	เสียใจ	เศร้ำ	ฯลฯ	จังหวะนี้ควำมคิดจะมี	2	ทำงเลือก		

ถ้ำยดึม่ันถือม่ันในตัวตนอย่ำงไม่มสีติเรำจะเดินในเส้นทำงของ	“นกัตดัสนิ”		

อีกเส้นทำงที่ตรงกันข้ำม	คือ	เส้นทำงของ	“นักเรียนรู้”	
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เรียนรู้

มองทางเลือก

ความรู้สึก

สถานการณ์ 

ความคิด

ตกหล่ม

ตอบโต้

ความคิด

จาก M.J. Adams “Change Your Questions Change Your Life”

คนที่อยู่ในเส้นทำงของนักตัดสินจะไม่ฟัง	 คิด	ลบ	ขำดสติ	มี

ปฏิกิริยำตอบโต้	จึง	“ฟังแต่ไม่ได้ยิน”

นักตัดสินจะมีอารมณ์พื้นฐานปิดกั้นตัวเอง มีทัศนคติปกป้อง

ตนเอง ปกป้องความเชือ่ตนเอง กลัวความแตกต่าง เชือ่ว่าความเห็นอืน่คือ

การปฏิเสธหรอืโจมตตีนเอง เมือ่ฟังกจ็ะฟังเพือ่จบัผดิ ตอบโต้อตัโนมตัไิป

ในทางโต้เถียง เพราะเป็นเช่นนี้จึงไม่ได้ยินสิ่งที่ฟัง 

คนที่อยู ่ในเส้นทางของนักเรียนรู ้จะรับฟังอย่างใคร่ครวญ  

คิดบวก มสีตเิฝ้าพิจารณาความรู้สึก มองหาทางเลือกอื่น จึงได้ยินสิ่งทีฟ่ัง 

เขาจะมีปฏิกิริยาตอบในด้านบวก เปิดใจรับฟัง ฟังอย่างครุ่นคิดเพ่ือหา 

ข้อเท็จจริงด้วยหลักเหตุผล ไม่ตัดสินในทันทีว่าอะไรถูกอะไรผิด ช่ืนชม

ความต่างว่าเป็นโอกาสการเรียนรู้ ให้คุณค่ากับความไม่รู้ จึงฟังเพ่ือการ

ได้ยินสงว
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ครูอยู ่ในเส้นทำงนักตัดสินเช่นนั้นหรือ	 ค�ำตอบของผมคือ		

“ไม่น่ำใช่”	

ครทูีเ่ข้ำกระบวนกำรจติตปัญญำและ	workshop	กำรคดิเชงิเหต-ุ

ผลน่ำจะปรับตัวเป็นนักเรียนรู้ได้แล้ว	จึง	“ไม่น่ำใช่นักตัดสิน”	

ถ้ำเช่นนั้น	ครูอยู่ในเส้นทำงนักเรียนรู้เช่นนั้นหรือ	ค�ำตอบของ

ผมคือ	“ไม่น่ำใช่”	

คนที่กลัวกำรเปลี่ยนแปลงจะปฏิเสธของใหม่	ครูส่วนมำกเป็น	

“หมี”	ในทฤษฎผีูน้�ำ	4	ทศิ	หมจีะท�ำแต่ของเดมิๆ	และกลวักำรเปลีย่นแปลง	

ดังนั้น	ทั้งๆ	ที่ไม่ใช่นักตัดสิน	แต่ก็ไม่เป็นนักเรียนรู้	

ครูผ่ำนกระบวนกำรเพำะพันธุ์ปัญญำจน	“น่ำจะ”	เป็นนักเรียนรู้		

แต่ที่ยังไม่เรียนรู้เพรำะสิ่งที่เรียกว่ำ	 “ควำมเคยชิน”	 เจ้ำควำมเคยชิน	

นีแ่หละทีท่�ำให้ศกัยภำพกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเข้ำใจลดลง	เคยชนิจำกกำรท�ำงำน

ในระบบที่ไม่ต้องเข้ำใจอะไรมำกมำนำน	รอสั่ง	รอบอก	

“บอกมำก็แล้วกันว่ำให้ท�ำอย่ำงไร	 จะได้แก้ถูก”	 เรำเคยได้ยิน

ประโยคนี้จำกปำกครูเป็นปกติมิใช่หรือ	 ครูรอให้บอก	หำกให้คิดเองจะ

ไม่กล้ำคิด	แบบเดียวกับที่ครูท่ำนหนึ่งพูดกับผมว่ำ	

“อำจำรย์บอกมำกแ็ล้วกนัว่ำชือ่โครงกำรต้องเปล่ียนใหม่เป็นช่ือ

อะไร”	ครูถำมผมพร้อมหยิบปำกกำเตรียมจด	

“ผมไม่บอก	ผมอธิบำยไปแล้วว่ำชือ่เดมิไม่เหมำะเพรำะอะไร	ครู

เอำทีผ่มบอกมำคดิดเูอง”	ผลคอืครทู่ำนนัน้บ่นให้เพ่ือนฟังขณะพักอำหำร

ว่ำง	โดยไม่ทรำบว่ำผมยืนอยู่ข้ำงหลัง

“อำจำรย์สุธีระ	 ไม่บอกอะไรเลย	แล้วอย่ำงนี้พวกเรำจะท�ำได้

อย่ำงไร”สงว
นลิข
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คุณหมอวิจำรณ์	พำนิช	 เคยถำมผมว่ำ	 “ครูเปลี่ยนแปลงอย่ำง

ยั่งยืนจำกกระบวนกำรที่เพำะพันธุ์ปัญญำจัดให้ไหม?”	ผมตอบว่ำ	“ผมไม่	

เชื่อว่ำเป็นเช่นนั้น	 เพรำะครูต้องกลับไปอยู่ในบรรยำกำศเดิม	 เว้นแต่ว่ำ	

พี่เลี้ยงท�ำงำนเกำะติดและต่อเนื่องกับครู”	

นอกจากด�าดิ่งในวัฒนธรรมอ�านาจ มีแต่ค�าสั่งให้ปฏิบัติแล้ว 

ครยูงัดืม่ด�า่กบับรรยากาศและวฒันธรรม “ความรูส้�าเรจ็รปู” มานาน เป็น

ความเคยชินที่ไม่ต้อง “ปรุงความรู้เอง” 

คนจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเอำสิ่งที่ท�ำผิดมำวิเครำะห์ด้วยตนเองว่ำ

เป็นเพรำะอะไร	(ทุกสิ่งเกิดจำกเหตุ)	หำกเรำเชื่อว่ำกระบวนกำรที่ผ่ำนมำ

ท�ำให้ครเูพำะพันธุปั์ญญำพร้อมเป็น	“นกัเรยีนรู”้	ผูใ้ห้คุณค่ำกบัควำมไม่รู้	

เห็นคุณค่ำควำมคิดเห็นอื่น	ฉะนั้น	ผมคิดว่ำเรำควรเอำควำมผิดพลำดนี้

สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้

ดังได้กล่ำวแล้วว่ำอำรมณ์ควำมรู้สึกท�ำให้คนไม่เลือกเดินใน

เส้นทำงนักเรียนรู้	 เว้นแต่มีสติมำท�ำให้รู้ตัว	 รู้เท่ำทันอำรมณ์	 เรำน่ำจะ	

หำทำงท�ำให้ครแูก้	proposal	โดยมสีต	ิผมเสนอให้ม	ีchecklist	ตอบตนเอง

ด้วยค�ำถำม	4	ข้อ

1.	 “ที่	(พี่เลี้ยง)	บอกไปครั้งที่แล้วคืออะไร?”	

2.	 “มีอะไรในที่เขียนใหม่ครั้งนี้ที่	response	ต่อข้อ	1”	

3.	 “หำกข้อ	 2	 ไม่มีอะไรใหม่	 ให้วิเครำะห์ว่ำเกิดอะไรข้ึนกับ

ตนเอง”	

4.	 “เมือ่วเิครำะห์ตำมข้อ	3	จนรูแ้ล้ว	คดิว่ำจะแก้ไขอย่ำงไร	ใคร

รับผิดชอบกำรแก้ไข”
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“ถำมคือสอน”	ถำมตนเองคือสอนตนเอง	คงถึงครำวต้องเขียน

ค�ำถำม	4	ข้อให้ครูได้สอนตนเองแล้วกระมัง	

23	กันยำยน	2556
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การเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากการปฏิเสธของเดิม
ระบบที่เราอาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคการเปลี่ยนแปลง	 เพราะเราต่าง

เป็นทาสของระบบ	การเปลี่ยนแปลงจึงต้อง	“ใจถึง”	เป็นกบฏ
ท�าไมคนที่ปฏิเสธระบบจึงถูกเรียกว่าเป็นกบฏ?
ค�าตอบที่ง่ายและตรงที่สุดคือ	กบฏเป็นค�าเรียกขานจากมุมมองของทาส	อาจ

กล่าวว่า	“เพราะผู้ที่เรียกยังเป็นทาสของระบบ”	แต่ในขณะเดียวกัน	ค�าว่า	“ทาส”	ก็เป็น
มุมมองจากฝ่ายกบฏ

คนๆ	เดียวจึงเป็นทั้งทาสและกบฏ	ขึ้นกับคนที่เรียกขาน	ว่าเขาอยู่ตรงไหน
แต่หัวใจล่ะ...	เป็นของเราเอง	ควรเป็นทาสหรือกบฏ??
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ทาสหัวใจกบฏ...

เรำทุกคนทรำบดีว่ำครูมี	 format	กำรท�ำงำนที่ค่อนข้ำงตำยตัว	

จงึไม่เหน็ควำมคดินอกกรอบในกลุ่มครเูท่ำใดนกั	ในท่ำมกลำงบรรยำกำศ

กำรท�ำงำนของระบบอ�ำนำจสั่งกำรไม่มีทำงที่ปัญญำจะผุดบังเกิดได้เลย	

ปัญญาเกดิจากการคดิได้ถึงวิเคราะห์ และตามตดิในพรบิตาด้วย

สังเคราะห์ ที่บรรลุถึงความรู้แล้วร้อง “อ๋อ” ออกมาเอง กำรท�ำ	RBL	เพื่อ

กำรศึกษำจึงต้องพำครูและนักเรียนให้ทรำบว่ำวิเครำะห์และสังเครำะห์

เป็นอย่ำงไร

เป็นที่น่ำแปลกใจส�ำหรับผม	ที่คนในวงกำรกำรศึกษำพูดแต่

เพียงคิดวิเครำะห์	ทั้งๆ	ที่ทุกคนรู้จัก	Bloom’s	Taxonomy	ว่ำมีอีก	2	ขั้น

ต่อขึ้นไป	คือ	คิดสังเครำะห์	และคิดประเมิน	ในขณะที่กระแสกำรศึกษำ

ในศตวรรษที่	 21	 กล่ำวเลยไปถึงคิดวิพำกษ์	 คิดมีวิจำรณญำณ	 (critical	

thinking)	กันแล้ว

“วิเครำะห์คือแยกแยะ	สังเครำะห์คือรวม”	ครูตอบผมเช่นนี	้

ทุกครั้งที่ผมถำม	 หำกให้อธิบำยกระบวนกำรเกิดอย่ำงต่อเนื่องของ

วิเครำะห์และสังเครำะห์	 ครูจะมีค�ำถำมว่ำ	 “มันเกิดต่อเนื่องกันเหรอ?	

กระบวนกำรเป็นอย่ำงไร?”	 ผมตอบปัญหำนี้โดยเล่ำเรื่องบำงอย่ำงที่เต็ม

ไปด้วยข้อมูลและตรรกะให้ครูคิดตำม	ต้อนควำมคิดจนครูร้อง	“อ๋อ”	

“ครรููต้วัหรอืเปล่ำว่ำ	ทีค่ร	ูอ๋อ	นัน้คอืผลจำกควำมคดิสงัเครำะห์”	

ผมถำมและอธิบำยให้เข้ำใจ	แต่เมื่อเข้ำใจ	 “อ๋อ”	ที่ร้องออกมำแล้ว	ครูก็	

ยังตอบไม่ได้ว่ำก่อนเป็น	 “อ๋อ”	นั้นเกิดอะไรในควำมคิดของตน	กำรที่

ควำมคิดทั้งสองเกิดติดๆ	กันจนแยกไม่ออกเช่นนี้	 ผมจึงเข้ำใจ	 (เอำเอง)สงว
นลิข
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ว่ำ	Anderson	จึงตัดบันไดขั้นคิดสังเครำะห์ออกจำก	Bloom’s	Taxonomy	

แล้วไปเพิ่ม	“ควำมคิดสร้ำงสรรค์”	ในขั้นสุดท้ำยแทน	

ผมไม่ใช่นกักำรศกึษำทีรู่เ้รือ่งอะไรดนีกัหนำ	ฉะนัน้	อย่ำถือเอำ

เป็นเรื่องรำวที่เป็นจริง	ทุกอย่ำงเป็นกำรตีควำมเอำเองทั้งเพ	ซึ่งแปลว่ำ	

ผมก็ถูก	 เป็นควำมถูกต้องตำมแบบของผม	 ผมจึงเคยเสนอให้เพิ่ม		

“คิดตัดสินใจ”	 และ	 “คิดวิพำกษ์”	 เป็น	 2	ทำงแยกต่อจำกคิดประเมิน		

เมื่อฝรั่งคิดได้	ใครๆ	ก็ย่อมคิดได้	และไม่จ�ำเป็นต้องคิดเหมือนกัน

ผมเพิ่งกลับจำกกำรท�ำ	workshop	 กำรคิดเชิงระบบ	กำรคิด

วิเครำะห์	สังเครำะห์ให้กับครูที่ศูนย์ล�ำปำง	ผมพบว่ำ	 เราต้องฝึกครูให้มี

กระบวนการคิดที่ละเอียดจนสามารถจับความคิดตนเองได้ ว่าตอนไหน

ก�าลังคิดวิเคราะห์ และพริบตาไหนที่คิดสังเคราะห์ เพราะความเข้าใจนี้ 

จะท�าให้ครจูบั “จงัหวะคดิ” ของนักเรียนได้ จงึจะออกแบบกระบวนการคดิ 

ให้นกัเรยีนได้	คล้ำยๆ	พระอำจำรย์สอนสมำธิวิปัสสนำ	ทีต้่องรูว่้ำควำมคดิ	

ผู้ปฏิบัติติดตรงไหน	 เพรำะอะไร	 จึงจะพำออกจำกที่ติดขัดได้	 เป็นเรื่อง	

ค่อนข้ำงยำกมำกๆ	ก็ต้องพยำยำมกันต่อไป

ผมมีเรื่องน่ำยินดีมำเล่ำให้ฟังกัน	มีครูโรงเรียน	3	แห่ง	“หำทำง

มำร่วม”	ทัง้ๆ	ที	่ผอ.	ไม่ให้มำ	(แม้ว่ำจะเป็นเสำร์อำทติย์)	เพรำะเขตฯ	ก�ำลงั

จะประเมนิผลงำน	ผอ.	ครตู้องอยูช่่วยท�ำเอกสำรกำรประเมนิ	แต่ผมกพ็บ

ว่ำครูบำงท่ำนต้องเอำเอกสำรคุณภำพมำท�ำระหว่ำง	workshop	“พวกหนู

ต้องกรอกรำยงำนกำรปฏิบัติงำนรำยวันค่ะ”	 คุณครูตอบเมื่อถูกถำมว่ำ

ท�ำงำนอะไรอยู่

“มำวันนี้ต้องรำยงำนด้วยหรือ”

“เปล่ำค่ะ	เป็นรำยงำนกำรท�ำงำนที่โรงเรียน”	พูดให้เข้ำใจง่ำยๆ	

คือท�ำเอกสำรย้อนหลังเพื่อบอกว่ำได้ท�ำงำนตำมหน้ำที่ครบแล้วสงว
นลิข
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เรื่องกำรท�ำเอกสำรเพื่อ	 “อ้ำง”	 คุณภำพ	 ผมก็เจอกับตัวเอง

เหมือนกัน

ผมกลับจำกล�ำปำงมำเจองำนด่วนต้องท�ำเอกสำร	มคอ.	3	และ	

มคอ.	 5	 ไม่อยำกบอกเลยว่ำเป็นวิชำที่สอนเมื่อปีท่ีแล้ว	 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ภำควิชำ	“ขอร้องอำจำรย”์	ให้ช่วยท�ำเอกสำรเพื่อให้เอำไป	“อ้ำง”	คณุภำพ

กำรจดักำรกำรศึกษำได้ตำมที	่“ใครคนหนึง่”	ก�ำหนด	พ่ีเลีย้งท่ีเป็นอำจำรย์

มหำวิทยำลัยคงทรำบควำมหมำยดีว่ำ	 ที่ผมใช้ค�ำว่ำ	 “เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร	

ขอร้องอำจำรย์ให้ช่วยท�ำ....”	นั้นเป็นอย่ำงไร	 และสะท้อนควำมจริง		

(ที่พยำยำมท�ำเป็นมองไม่เห็น)	 อะไรในระบบคุณภำพของอุดมศึกษำ		

จะคิดว่ำผมเป็นอำจำรย์ไม่มคีณุภำพกไ็ด้	เพรำะต้องรอให้เจ้ำหน้ำทีธ่รุกำร

ขอร้อง	

ผมออกแบบกำรสอนแบบ	flipped	 classrole	 และนักศึกษำ

สะท้อนว่ำตนเองได้เรียนรู้มำกมำย	ผมคิดว่ำถ้ำผมเอำกระบวนกำรสอน

ที่ผมท�ำไประบุใน	มคอ.	 ผมก็อำจถูกมองว่ำละเลยหน้ำท่ีกำรสอนก็ได้	

เพื่อไม่ต้องอธิบำยอะไรมำก	ในที่สุดผมต้องเขียน	มคอ.	3	ตำมหลักสูตร	

และ	copy	มคอ.	3	มำใส่ใน	มคอ.	5	เพื่อให้	มคอ.	5	เป็นไปตำม	มคอ.	3	

ระหว่ำงที่ท�ำเช่นนั้น	ผมถำมตัวเองตลอดเวลำว่ำ	ท�ำแล้วเขำ	(ใครคนนั้น)

จะรู้หรือไม่ว่ำ	มคอ.	3	 เป็นไปตำมหลักสูตรจริง	และรำยงำนใน	มคอ.	5	

(กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรของรำยวิชำ)	 เป็นอย่ำงนั้นจริงๆ	หรือไม่	

ในแต่ละปีมรีำยงำนเช่นนีจ้�ำนวนมหำศำลทีไ่ม่มทีำงตรวจอะไรได้เลย	และ

ลองไตร่ตรองด้วยตรรกะดเูถิด	ว่ำกำรให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นคนบอกว่ำตน

ท�ำงำนมคีณุภำพนัน้	เป็นตรรกะเพือ่ปฏบิตัทิีด่หีรอืไม่?	ทกุคนก�ำลงัตกเป็น

ทำสของระบบโดยไม่ใส่ใจตรรกะใช่หรือไม่?	

เรือ่ง	มคอ.	ท�ำให้ผมนกึถึงกำรออก	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์

พลังงำนในช่วงปี	 2535	ที่โรงงำนถูกควบคุมกำรใช้พลังงำนและต้องท�ำสงว
นลิข
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แผนอนรุกัษ์พลงังำนทกุ	6	เดอืน	ต้องรำยงำนสถำนกำรณ์กำรใช้พลังงำน

ว่ำเป็นอย่ำงไร	มีแผนอะไรที่จะลดกำรใช้พลังงำน	 และแผนท่ีเขียนใน

รำยงำนเม่ือ	 6	 เดือนก่อนนั้นท�ำไปถึงไหนแล้ว....	 ใครไม่รำยงำนมีโทษ

ตำมกฎหมำย	 ในที่สุดหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ท่วมไปด้วยเอกสำร

ทีส่่งเข้ำมำจำกทกุสำรทศิ	ไม่สำมำรถอ่ำนรำยงำนได้เอง	ต้องจ้ำงทีป่รกึษำ

มำอ่ำน	ก�ำหนดรำยงำนทุก	 6	 เดือนไร้ควำมหมำย	 เพรำะรำยงำนสะสม

ค้ำงปี	ในทีสุ่ดรำยงำนไม่เกดิผลอะไรต่อกำรอนรุกัษ์พลงังำนเลย	นอกจำก

โลกร้อนขึ้นจำกกระดำษหนักเป็นตันๆ	แล้ว	 ยังเพิ่มภำระให้โรงงำนต้อง

อุปโลกน์ใครสักคนหนึ่งมำเป็นผู้จัดกำรพลังงำน	มีหน้ำที่ท�ำรำยงำนเพื่อ

ไม่ให้ผิดกฎหมำย

รำยงำน	มคอ.	กน่็ำจะเป็นแบบเดยีวกนั	ผมไม่ทรำบว่ำมใีครเคย

ท�ำวิจัยสถำบันไว้ที่ไหนหรือไม่ว่ำเกิดกำรสูญเสีย	productivity	ไปเท่ำไหร่

กับกำรมำนั่งเสียเวลำท�ำรำยงำนที่ตรวจสอบไม่ได้	และสิ่งที่ท�ำนี้กระทบ

ต่อคุณภำพกำรสอนอย่ำงไร

กำรเขยีน	มคอ.	ของผมท�ำด้วยควำมรูส้กึว่ำเป็นทำสของระบบ	

ท�ำในสภำพทีจ่�ำยอมทำงกำยแม้จะฝืนใจ	นกึอำยครทูีม่ำร่วมอบรมโดยฝืน

ค�ำสั่ง	ผอ.	ว่ำเก่งกว่ำผมเสียอีกที่กล้ำเป็นกบฏทั้งกำยและใจ	

อ.	อ้อ	(ชุติมำ)	เล่ำให้ผมฟังระหว่ำงเดินทำงว่ำ	“คุณครูของเรำ

จ�ำนวนมำกไม่ว่ำงเลย	 เพรำะถูกให้ไปอบรมเชิงปฏิบัติธรรม	แม้แต่จะ

ขอลำออกมำร่วมกิจกรรมที่พี่เล้ียงจัดให้ก็ออกมำไม่ได้”	สอดคล้องกับ

ที่ผมได้ยินมำจำกกำรไปเยี่ยมหลำยโรงเรียน	ที่ครูแทบไม่ได้มีเวลำสอน

นักเรียน	เพรำะมีสำรพัดโครงกำรเข้ำไป	(ผมจึงขอจัด	workshop	วันหยุด

สุดสัปดำห์)	ผมทรำบมำว่ำมีบำงจังหวัดนัดกันไม่ร่วมโครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติธรรม	“รุ่นทั้งโรงเรียน”	ที่ต้องหยุดกำรสอนกันทั้งโรงเรียน	เพรำะ	

สพฐ.	จัดในระหว่ำงภำคกำรศึกษำสงว
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สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



281สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ได้ยินอำจำรย์	อ้อ	เล่ำเช่นนัน้	ผมจงึรบีเพ่ิมกจิกรรมคิดวเิครำะห์	

โดยเมื่อสิ้นสุดเรื่องควำมคิดเชิงระบบวันแรก	ผมออกแบบสอบถำมให้

ครูตอบ	เอำข้อมูลให้ครูช่วยกันวิเครำะห์ในวันรุ่งขึ้น	ซึ่งเป็นเรื่องกำรคิด

วิเครำะห์พอดี

ปกติเรำจะเห็นงำนวิจัยสอบถำมควำมส�ำเร็จของกิจกรรมที่

ควำมพงึพอใจ	เช่น	เรือ่งสถำนที	่อำหำร	เอกสำร	ฯลฯ	ผมถอืโอกำสนีส้อน

ครูเรื่องกำรออกแบบงำนวิจัยไปพร้อมๆ	กันด้วย	ผมสอนครูว่ำ	ค�าตอบ

ที่แม่นย�าที่สุดมาจากความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา

จากความรู้สึกนั้น	เรื่องที่รู้สึกเกลียดก็จะแสดงออกต่ำงจำกเรื่องที่รักใคร่

หำกอ่ำนผลสรุปจำกแบบสอบถำม	ก็คงเข้ำใจเองว่ำ	ผมแปลง

หลกักำรนีม้ำตัง้ค�ำถำมอย่ำงไร	ผมแจกตำรำงให้ครแูต่ละคนกรอก	เอำผล

ทั้งหมดมำรวมได้ปรำกฏข้ำงล่ำงนี้

เมือจบปฏิบติั
ธรรมวนัที

จาํนวนครูทีมีความรู้สึกอยากใหพ้รุ่งนี เป็นวนัที
2 3 4 5 6 7

1 11 1 12
2 1 11 1 10
3 1 13 2 1 6
4 2 14 1 64 2 14 1 6
5 1 1 1 11 6
6 2 1 1 1 15

ผมให้ครูสังเครำะห์	 (หำควำมหมำย)	 จำกตัวเลขท่ีปรำกฏใน

ตำรำง	พี่เลี้ยงที่อ่ำนมำถึงตรงนี้ลองแปลควำมหมำยเอำเอง	

มีทั้งควำมหมำยที่ดีและไม่ดีซ่อนอยู่ในตัวเลขไหนบ้ำง?	สงว
นลิข
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อธิบำยควำมคิดครูที่เปลี่ยนไปตำมกำลเวลำทั้ง	 7	 วันที่ปฏิบัติ

ธรรมได้ว่ำอย่ำงไร?	

ตัวเลขในแนวทแยงกับตัวเลขคอลัมน์สุดท้ำยเกี่ยวพันใน	

ควำมหมำยใด?	

ตัวเลขรวมของกลุ่มล่ำงซ้ำยกับกลุ่มบนขวำท่ีต่ำงกันอธิบำย

อะไรได้บ้ำง?	

เรำจะสร้ำงควำมหมำยจำกตัวเลขที่อยู่นอกแนวทแยงคูณกับ

จ�ำนวนวันได้อย่ำงไร?	

ข้อมูลนี้สำมำรถประเมินควำมส�ำเร็จของโครงกำรได้อย่ำงไร?	

ค�ำถำมเหล่ำนี้เป็นตัวอย่ำงที่เริ่มให้ครูคิดเพ่ือเดินทำงจำก

วิเครำะห์เข้ำสู่สังเครำะห์

เมื่อผมเห็นควำมหมำยของตำรำงและทรำบว่ำครู	 “หำทำง”		

มำร่วม	workshop	ผมจนได้	 ทั้งๆ	ที่	 ผอ.	สั่งให้ท�ำงำนอื่น	 จึงท�ำให้ผม	

ภูมิใจและมีแรงที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ให้

งำนเพำะพันธุ์ปัญญำของเรำจะมีตำรำงข้อมูลจ�ำนวนมำก	แต่

งำนจะไม่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์เลยหำกครูและนักเรียนไม่สำมำรถ

แปลควำมหมำยของข้อมูลได้	กำรแปลควำมคือกำรคิดไปถึงสังเครำะห์

ผมไม่อยำกเห็นกำรเขียนรำยงำนจำกตำรำงนี้ว่ำ	 “เมื่อสิ้นสุด	

วันแรก	มีผู้ที่อยำกให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่	 2	 จ�ำนวน	11	คน	อยำกให้เป็น	

วันที่	5	จ�ำนวน	1	คน	และอยำกให้เป็นวันที่	7	จ�ำนวน	12	คน	เมื่อสิ้นสุด

วนัที	่3	มผีูท้ีอ่ยำกให้.....”	เพรำะผมเหน็	format	นีม้ำมำก	จนรูแ้ล้วว่ำท�ำไม

งำนวิจัยของครูจึงไม่ได้สร้ำงสรรค์ควำมคิดไปถึงคิดสังเครำะห์เลย
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ผมอยำกเห็นครูเขียนว่ำ	 “มีผู ้ที่จ�ำยอมเป็นทำสด้วยใจกบฏ

จ�ำนวน....”	 เพรำะนี่คือกำรให้ควำมหมำยที่มีค่ำยิ่งนัก	นอกจำกคิดได้ถึง

สังเครำะห์แล้ว	ครูยังเป็นกบฏแหกกรงขังของ	format	กำรเขียนอีกด้วย

26	กันยำยน	2556
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นวัตกรรมจ�านวนมากเกิดจากพลิก	 ตู้	 ATM	 พลิกลูกค้าให้เป็นพนักงาน
ธนาคาร	(ลูกค้าท�า	transaction	เอง)	ร้านโชห่วยพลิกเป็นห้างสรรพสินค้าให้ลูกค้าหยิบ
ของเอง	สารพัด	app	ใน	smart	phone	ก็เกิดจากการพลิกความคิด

Flipped	Classroom,	Flipped	Classrole	ก็คือพลิกการศกึษา
RBL	 เปล่ียนวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้	 มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ก็คือ

พลิกวิจัย
ผลการศกึษาทีแ่ย่ลงทกุวนักเ็พราะไม่พลกิ	เพราะคนทีจ่ดัการการศกึษายงัไม่รู้

จักการพลิกความคิด
ก่อนจะไปพลิกอะไร	เราต้องพลิกความคิดเราก่อน	การพลิกความคิดท�าให้คิด

นอกกรอบ	คิดทางขวาง	(lateral	thinking)	คิดสร้างสรรค์	คิดเชิงออกแบบ	พลิกได้แล้ว
จึงพลิกการศกึษาได้
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พลิกความคิด พลิกค�าถาม...

ลองเลิกแขนเสื้อดู	 จะเห็นที่ต้นแขนมีรอยแผลเป็นจำกกำร

ปลูกฝีป้องกันโรคฝีดำษ	หรือไข้ทรพิษ	 (smallpox)	 สมัยก่อนฝีดำษ	

เป็นโรคระบำดร้ำยแรงมำก	 คนตำยกันยกเมือง	 ในประวัติศำสตร์	

รำชส�ำนักไทยก็มีโรคนี้คร่ำชีวิตเจ้ำขุนมูลนำยกันถ้วนหน้ำ

คนที่ท�ำให้แขนเรำมีรอยแผลเป็นชื่อ	 เอ็ดวำร์ด	 เจนเนอร์		

แพทย์ชำวองักฤษผูค้ดิวคัซนีป้องกนัโรคฝีดำษ	เรือ่งนีเ้กดิเมือ่	217	ปีทีแ่ล้ว		

(พ.ศ.	 2339)	 เจนเนอร์พยำยำมถึง	 16	 ปีเพื่อหำค�ำตอบว่ำ	 “ท�ำไมคน	

เป็นฝีดำษ”	 เมื่อเปลี่ยนค�ำถำมใหม่ว่ำ	 “ท�ำไมคนรีดนมวัวไม่เป็นฝีดำษ”		

เขำก็พบค�ำตอบที่พยำยำมหำมำ	16	ปี	

คนรีดนมวัวติดฝีดำษวัว	(cowpox)	เขำจึงมีสมมุติฐำนว่ำฝีดำษ

วัวสำมำรถป้องกันโรคฝีดำษได้	 เขำทดสอบสมมุติฐำนนี้กับเด็ก	 8	ขวบ	

ชื่อ	เจมส์	ฟิปล์	(James	Phipps)	โดยเอำหนองที่แผลของคนเป็นฝีดำษวัว	

ไปปลกูให้	ต่อจำกนัน้เอำเชือ้ฝีดำษใส่ให้เดก็ชำย	เจมส์	ฟิปล์	ผลปรำกฏว่ำ	

เด็กไม่เป็นอะไรสงว
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ใน	web	 เพำะพันธุ์ปัญญำมีคนถำมผมว่ำ	 “ท�ำอย่ำงไรให้รถ

บรรทุกไข่วิ่งตรงทำง”

เมื่อสัปดำห์วิทยำศำสตร์เดือนสิงหำคมท่ีผ่ำนมำ	คณะวิศวฯ	

ม.อ.	ให้นกัเรยีนใช้ยำง	กระดำษลงั	ไม้ไผ่	ประดษิฐ์รถบรรทุกไข่	5	ฟอง	แข่ง

ว่ำรถใครไปได้ไกลที่สุด	คุณครูจึง	post	ค�ำถำมมำที่	web	เพำะพันธุ์ปัญญำ

อ.	ไพโรจน์	หวัเรำะ	แล้วอทุำนว่ำ	“เออ..	จรงิสนิะ”	เมือ่ได้ยนิผม

เปรยค�ำตอบว่ำ	“จะไปยำกอะไร	ก็ท�ำรถอย่ำให้มันเลี้ยวสิ”

ค�ำเปรยของผมอำจจะดูกวนๆ	แบบศรีธนญชัย	แต่อยำกเอำมำ

อธิบำยเรื่อง	พลิกควำมคิด	พลิกค�ำถำม	พลิกค�ำตอบ

ครูและนักเรียนคงพยำยำมแบบ	 เจนเนอร์	 คือพยำยำมหำทำง

ท�ำให้มันวิ่งตรง	 แต่ไม่ส�ำเร็จสักทีเพรำะติดอยู่ที่	 “วิ่งตรง”	หำกเรำพลิก

ค�ำถำมใหม่ว่ำ	“ท�ำไมรถเลี้ยว?”	เรำถำมหำเหตุที่เลี้ยว	เมื่อรู้เหตุและแก้ที่

เหตุ	รถจะไม่เลี้ยว	และนั่นคือค�ำตอบที่ท�ำให้รถวิ่งตรงทำง	

“อะไรท�ำให้รถเลี้ยว?”

1.	 แกนเพลำไม่ขนำนกับพื้น

2.	 แกนเพลำขนำนกับพื้น	แต่ไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลำงของล้อ

3.	 แกนเพลำขนำนกับพื้น	อยู่ที่จุดศูนย์กลำงล้อ	แต่ไม่ตั้งฉำก

กับตัวรถ

4.	 แกนเพลำขนำนกับพื้น	อยู่ที่จุดศูนย์กลำงล้อ	ตั้งฉำกกับตัว

รถ	แต่ล้อที่	4	ไม่ขนำนกับตัวรถ

5.	 แกนเพลำขนำนกับพื้น	อยู่ที่จุดศูนย์กลำงล้อ	ตั้งฉำกกับตัว

รถ	ล้อทั้ง	4	ขนำนตัวรถ	แต่ล้อมีขนำดไม่เท่ำกันสงว
นลิข
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6.	 แกนเพลำขนำนกับพื้น	อยู่ที่จุดศูนย์กลำงล้อ	ตั้งฉำกกับตัว

รถ	ล้อทั้ง	4	ขนำนตัวรถ	ล้อมีขนำดเท่ำกัน	แต่หมุนด้วยควำมเร็วรอบไม่

เท่ำกัน

7.	 ลูกผสมของทุกปัญหำตั้งแต่ข้อ	1-6	

ค�ำตอบกำรท�ำให้รถวิง่ตรงทำงคอื	แกนเพลำขนำนกบัพ้ืน	เพลำ

อยูท่ีจ่ดุศนูย์กลำงล้อ	เพลำตัง้ฉำกกบัตวัรถ	ล้อทัง้	4	ขนำนตวัรถ	ล้อมขีนำด

เท่ำกัน	และล้อหมุนด้วยควำมเร็วรอบเท่ำกัน

กำรวิเครำะห์สำเหตุเช่นนี้คือกำรน�ำนักเรียนออกจำกกำรท�ำ	

สิ่งประดิษฐ์ด้วยทฤษฎี	“สำว่ำ”	

“สำว่ำ”	เป็นค�ำปักษ์ใต้	แปลว่ำ	“คำดว่ำ	ประมำณว่ำ”	ซ่ึงพบมำก

ในกำรท�ำโครงงำนแบบดัง้เดมิของโรงเรยีน	ท่ีชอบท�ำส่ิงประดษิฐ์	ผมเคย

เขียนเรื่องนี้แล้วในตอน	“จับหลักให้แม่น	จับแก่นให้มั่น	(2)”	

กำรท�ำ 	 RBL	 ส�ำคัญที่กำรตั้ งโจทย ์ 	 (ผมเขียนในตอน	

“วิทยำศำสตร์มีไว้หำโจทย์”)	 ครูต้องเข้ำใจใหม่ว่ำ	 “ถำมคือสอน”	 (ผม

เขียนแล้วเช่นกัน)	ดังนั้น	กำรตั้งค�ำถำมจึงเป็นทักษะที่จ�ำเป็นของพี่เลี้ยง

เพื่อฝึกครูให้ถำมให้เป็น	

กำรพลิกค�ำถำมก็เป็นส่วนส�ำคัญของกำรถำมเป็น

โจทย์โครงงำนจ�ำนวนมำกไม่ใช่ค�ำถำม	แต่เป็นกำรอยำกรู้	เช่น	

อยำกรู้วิธีกำรท�ำข้ำวหลำม	อยำกรู้พิธีกรรมบวชป่ำ	ฯลฯ	เรำต้องพลิกมำ

เป็นค�ำถำม	 เช่น	 “ท�ำไมข้ำวหลำมสุกโดยที่ไม้ไผ่ไม่ติดไฟไหม้เป็นถ่ำน”	

“ท�ำไมกำรบวชป่ำท�ำให้ป่ำไม่ถูกท�ำลำย”	“ท�ำไมป่ำท่ีไม่ถกูท�ำลำยบำงแห่ง

ไม่ต้องมีพิธีกรรมบวชป่ำ”	เป็นต้น
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กำรถำม	 “ท�ำไม”	 เกิดจำกกระบวนกำรคิดเชิงเหตุ-ผล	หำก

นักเรียนและครูยังตั้งชื่อ	RBL	แบบเดิมๆ	แสดงว่ำกระบวนกำรคิดเชิง

เหตุ-ผลยังไม่เกิด

บำงศูนย์ฯ	 ใช้ผังก้ำงปลำสอนครูให้รู ้จักกำรก�ำหนดหัวข้อ	

RBL	ให้สอดคล้องกนัทัง้	10	โครงงำน	แต่หำกละเลยควำมคิดเชิงเหต-ุผล		

ผังก้ำงปลำก็จะผิดได้

หัวปลำของโรงเรียนหนึ่งเขียนว่ำ	 “ท�ำไมผ้ำไหมยกดอกล�ำพูน

รำคำแพง?”	แต่ก้ำงปลำเขียนว่ำ	 “กำรเก็บรักษำมีรูปแบบเฉพำะตัว”	ผม

อ่ำนแล้วสงสัยว่ำกำรเก็บรักษำที่ไม่ธรรมดำเป็นเหตุให้ผ้ำไหมแพงได้

อย่ำงไร?	การสงสยันีเ้กดิจากความคดิเชงิเหต-ุผล ทีใ่ช้ข้อความหวัปลามา

ก�ากบัสตใิห้มองก้างปลาทัง้หมดเป็นของหวัปลา เป็นของปลาตวัเดยีวกนั

หำกเรำเข้ำใจหลักกำรใหญ่ที่ท�ำให้ของมีรำคำแพงว่ำเกิดจำก

กำรให้คุณค่ำ	(สร้ำงควำมต้องกำร)	ของฝ่ัง	demand	และกำรขำดแคลนของ	

supply	เรำจะเขียนก้ำงปลำได้ถูกต้อง	เขียนด้วยค�ำถำม	“ท�ำไม”	ไปเรื่อยๆ

ท�ำไมคนจึงต้องกำร	ท�ำไม...จึง....

ท�ำไมผ้ำจึงมีน้อย	ท�ำไม....จึง....

จดุเริม่ต้นด้วย	2	ท�ำไมรวมกนัแล้วคอืเหตทุีท่�ำให้ผ้ำมรีำคำแพง

ตำมกลไกตลำด	จำกนั้นถำมเหตุของเหตุ	 เหตุของเหตุของเหตุ	 เหตุของ

เหตุของเหตุของเหตุ....	แต่ระวังตรรกะด้วย	ต้องเตือนเรื่องตรรกะเพรำะ

เมือ่หลำยวนัก่อน	ในท่ีประชมุหำทำงเพิม่	publication	ของคณะฯ	มคีนเอำ

ข้อมูลมำแสดงให้เห็นว่ำใครบ้ำงที่ท�ำวิจัย	เขำแยกแยะ	(วิเครำะห์ด้วยกำร

จัดกลุ่ม)	ว่ำ	“คนที่มีโครงกำรวิจัยส่วนมำกเป็นรองศำสตรำจำรย์”	

ทันใดนั้น	มีคนสรุป	(สังเครำะห์ด้วยตรรกะ)	ว่ำ	“คณะต้องเร่ง

ผลักดันให้	ผศ.	เป็น	รศ.	คนจะได้ท�ำวิจัยกันมำกขึ้น”	สงว
นลิข
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ผมสงสยัในตรรกะของกำรได้ข้อสรปุมำก	จงึเสนอให้ไตร่ตรอง

เหตุ-ผลใหม่ว่ำ	“เพรำะคนเป็น	รศ.	จึงท�ำวิจัย”	หรือ	“เพรำะท�ำวิจัย	คนจึง

เป็น	รศ.”	นี่ก็เป็นตัวอย่ำงหนึ่งของกำรพลิกมุมคิด

ตรรกะที่ผิดท�ำให้	 “ควำมคิดคนพลิก”	ตรรกะที่ถูกท�ำให้	 “คน

พลิกควำมคิด”	

เพำะพันธุ์ปัญญำก�ำลังใช้	RBL	 เป็นคำนงัดให้ครูและนักเรียน

พลิกควำมคิด	คำนงัดนี้เป็นอย่ำงไรโปรดติดตำมตอนต่อไป

29	กันยำยน	2556

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



290 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

การท�างานเชิงยุทธศาสตร์เป็นเรื่องท้าทายและสนุก
สมองซีกขวาที่สร้างจินตนาการอันไร้ขอบเขต	 เมื่อก�ากับด้วยสมองซีกซ้าย	

ความคิดนอกกรอบจึงเป็นจริงได้	ยุทธศาสตร์ใหม่จึงเกิดได้	ฉะนี้
การท�างานเพาะพันธุ์ปัญญาที่เป็นไปเช่นน้ีเพราะผลความคิดเชิงยุทธศาตร	์	

ที่ประกอบเข้ากับความเข้าใจการศกึษาจากประสบการณ์
คนที่ท�างานเพาะพันธุ์ปัญญาอาจจะรู้เพียงงานที่เผชิญหน้าอยู่	เมื่อท�าไปสักพัก

จนเข้าใจงานแล้ว	การย้อนมาใคร่ครวญยทุธศาสตร์จะท�าให้เข้าใจงานแบบองค์รวมมากขึน้
การท�าความเข้าใจที่บรรเจิดที่สุดคือการมองสิ่งต่างๆ	ด้วยสมองซีกขวา
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คานงัดเพาะพันธุ์ปัญญา...

ครั้งหนึ่งใน	workshop	ควำมคิดเชิงระบบ	ผมถำมผู้เข้ำร่วมว่ำ	

“ถ้ำหำกมีก้อนอิฐหนักๆ	 4	ก้อนวำงซ้อนกันอยู่	 และหนักเกินก�ำลังที่ยก

ได้	 เรำจะท�ำอย่ำงไรที่จะยกมันขึ้นโดยออกแรงน้อยลง”	 ค�ำตอบที่ได้คือ	

“ใช้คำนงัดขึ้น”

ผมวำดรูปข้ำงต้นนี้ให้ดู	 แล้วถำมใหม่ว่ำ	 “งัดแบบนี้ใช่ไหม?”	

บำงคนเห็นว่ำที่วำดนั้นเป็นคำนงัดแล้วจึงตอบว่ำใช่	 แต่บำงคนที่เคย

ปฏิบัติจริงจะตอบว่ำ	 “ไม่ใช่	 อย่ำงนี้ต้องออกแรงมำกกว่ำน�้ำหนักอิฐ	 4	

ก้อน”	ผมปล่อยให้ถกเถียงกันในห้อง	ก่อนจะถำมผู้ที่เห็นแย้งว่ำไม่ใช	่	

“ถ้ำหำกงัดไม่ขึ้น	เรำจะแก้ไขระบบงัดนี้อย่ำงไร?”

“ใช้คำนงัดที่ยำวขึ้น”	 ผมลำกต่อปลำยให้ยำวขึ้น	 “ใช่...		

อย่ำงนี้แหละ”	เขำตอบผม

“เล่ือนจุดหมุนเข้ำใกล้อิฐ”	 อีกคนตอบ	 ผมก็เลื่อนจุดหมุน

สำมเหลี่ยมไปทำงซ้ำยสงว
นลิข
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L
2L

ผมถำมต่อว่ำ	“อย่ำงไหนดกีว่ำกนัระหว่ำงคำนทีย่ำวขึน้กบัเลือ่น

จุดหมุน”	ค�ำตอบที่ได้	คือ	มีดีมีเสียต่ำงกัน	ต่ำงฝ่ำยต่ำงมีเหตุผลของตน	

“แต่ถ้ำระยะทำงจำกจุดหมุนถึงปลำยทั้งสองเป็นสัดส่วน	 1:2	

เท่ำกัน	มันก็เหมือนกัน”	ทุกคนสรุปได้เช่นนี้

“ตำมรูป	เรำต้องออกแรงเท่ำไหร่?”	ผมชี้ไปที่รูปแล้วถำมต่อ

“ออกแรงเท่ำกับน�้ำหนักอิฐ	2	ก้อนครับ”	มักจะได้ยินค�ำตอบ

จำกคนที่มีพื้นฐำนวิทยำศำสตร์

“ถ้ำต้องกำรออกแรงเพียงเท่ำอิฐก้อนเดียว	 เรำท�ำอย่ำงไร	

ได้บ้ำง?”	 ผมถำมท้ำทำยให้คิด	 และตำมด้วยเงื่อนไข	 “ห้ำมใช้วิธีเลื่อน	

จุดหมุนนะ”	ครำวนี้หำค�ำตอบไม่ได้	เพรำะติดกรอบของกำรออกแรงกด	

จนกระทั่งผมวำดรูปใหม่	

ปล่อยอิฐ	1	ก้อนลงมำกระแทก	แล้วถำมว่ำ	“เกิดอะไรขึ้นบ้ำง

จำกรูปนี้”สงว
นลิข
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ทุกคนตอบได้ว่ำ	“คำนงัดขยับข้ึน	แต่ก็ตกลงอยู่เหมือนเดิม	ไม่

สำมำรถยกอิฐ	4	ก้อนได้”

ครำวนี้ผมถำมใหม่ว่ำ	 “ถ้ำคำนรูปเดิม	แต่ผมต้องกำรออกแรง

เท่ำอิฐ	1	ก้อน	เพื่อยกน�้ำหนัก	4	ก้อนให้ได้	ผมต้องท�ำอย่ำงไร?”	ค�ำถำมนี้

ยำกเกนิไปจนไม่มใีครตอบได้เลย	แม้เมือ่ผมวำดรูปข้ำงล่ำงนีก้ย็งัไม่เข้ำใจ	

ต้องอธิบำยใหม่ด้วยรอกโซ่ที่ใช้ในโรงงำน	 “เพียงสำวโซ่เบำๆ	ก็ยกของ	

หนักได้	 เพรำะข้ำงในมันมีรอกผ่อนแรง”	 ผมอธิบำย	 (แต่คนที่ไม่รู้จัก	

รอกโซ่ก็ยังไม่เข้ำใจอยู่นั่นเอง)

W
WW

2W2W

ระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ปัจจุบันคือคำนงัดในรูปแรก	 เป็น

ระบบทีค่นท�ำงำนต้องออกแรงเท่ำกบัอฐิ	8	ก้อน	เพือ่ให้ได้งำนยกน�ำ้หนกั	

4	ก้อน	เพือ่ให้ลดแรงลง	มีคนพยำยำมพฒันำระบบโดยขยำยควำมยำวคำน

ออกไป	 ใช้งบประมำณมำกขึ้นในกำรพัฒนำระบบให้ท�ำงำนได้	 แต่ก็ได้

ระบบที่มีโครงสร้ำงใหญ่	 งบประมำณกำรบ�ำรุงรักษำมำก	น�้ำหนักมำก	

เทอะทะ	มีแรงเฉื่อยสูง	สร้ำงแล้วเปลี่ยนยำก	
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ปลายคานที่สูงขึ้นยิ่งเอื้อมมือคว้ายาก คานท่ียาวหากไม่แกร่ง

จริงก็งอง่าย เพราะไม่สนใจจุดหมุนที่รองรับน�้าหนักจึงเห็นแต่ทางเลือก

ต่อคานให้ยาว 

กำรเลื่อนจุดหมุนในรูปที่	 3	คือค�ำตอบ	จุดรองรับต้องอยู่ใกล	้

น�้ำหนักแบบเดียวกับชะแลงงัดของ	 กำรเลื่อนจุดรองรับนี้คือย้ำย	

กำรจดักำรกำรศกึษำมำทีอ่งค์กรชมุชน	เช่น	อปท.	อบจ.	เพรำะเขำรูปั้ญหำ

และควำมต้องกำรดีกว่ำกระทรวงศึกษำธิกำร

ชะแลงที่งัดของหนักได้ไม่ต ้องอันใหญ่ ขอเพียงให้เป็น

เหลก็กล้ามคีวามแขง็แรง หมำยควำมว่ำโครงสร้ำงกำรท�ำงำนต้องมคีวำม

เข้มแข็ง	 และมั่นใจในหลักกำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อพัฒนำเยำวชนไทย

ส�ำหรับศตวรรษที่	21	

โครงสร้างที่หนุนการศึกษาที่กระทรวงฯ จัดให้ขณะนี้เหมือน

รปูแรก คอืงดัแบบไม่เข้าใจการท�างานเชงิระบบ ยิง่พฒันาย่ิงเทอะทะแบบ 

รปูทีส่อง และวบูวาบเหมือนการตกกระแทกของน�า้หนกั เหน็การกระดก 

พรบิตาเดยีว แต่ไม่เหน็การตกมาอยู่จดุเดมิดงัรปูที ่3 ทัง้ 3 รปูไม่มแีก่นสาร

แห่งการยึดโยงใดๆ ทั้งสิ้น	 งำนเพำะพันธุ์ปัญญำก�ำลังเปลี่ยนโครงสร้ำง

เป็นรูปที่	4	ที่ครู	ผู้บริหำรโรงเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ต้องผนึกก�ำลังกัน

เหมือนรอกผ่อนแรง	 มียุทธศำสตร์กำรท�ำงำนที่ยกน�้ำหนักได้โดยไม่ต้อง

ใช้แรงมำก	รู้จักเปลี่ยนมุมมองจำกแรงกดเป็นแรงดึง

รปูพวกนีเ้กีย่วกบัเพำะพนัธุปั์ญญำอย่ำงไร?	ตรงไหนคอืพีเ่ลีย้ง?	

โรงเรยีน	ผูป้กครอง	ชมุชน	อยูท่ีไ่หนในรปูนี?้	ผมคดิว่ำกำรท�ำงำนมำจนถงึ

ปัจจุบันนี้	พี่เลี้ยงสำมำรถตอบค�ำถำมข้ำงต้นได้	และลองใช้สมองซีกขวำ

ให้เห็นโจทย์	RBL	ครู	นักเรียน	และกระบวนกำรของเพำะพันธุ์ปัญญำ	ที่

แฝงอยู่ในรูปเหล่ำนี้สงว
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ถือเสียว่ำเป็นรูปปริศนำธรรมของเพำะพันธุ์ปัญญำ

3	ตุลำคม	2556
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อาจเป็นเพราะมนษุย์มคีวามคดิพชิติธรรมชาต	ิจงึพยายามเอาชนะและแยกตวั
ออกจากธรรมชาติ	ทั้งๆ	ที่จริงมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติเล็กที่อยู่ในธรรมชาติใหญ่

บางที...	ที่เราคิดว่าไม่เป็นธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมชาติ	 เราเป็นเพียงธุลีใน
ธรรมชาติ	ที่เผลอคิดว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นไม่ใช่ธรรมชาติ

ธรรมชาติยิ่ ง ใหญ ่ เกินกว ่าที่ เ ราจะออกแบบเปลี่ยนแปลงให ้ เป ็นไป	
ตามใจหวัง

แต่ไม่เสมอไป...	 เพราะการจัดการการศึกษาเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ออกแบบ
เองได้	แต่ปัญหาคือ	มนุษย์ก�าลังหลงว่าความไม่เป็นธรรมชาติของการศกึษาคือธรรมชาติ

ยังมีคนที่ไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมชาติ	 โดยหลงคิดว่ามันเป็น
ธรรมชาติ

ปัญญาที่รู ้ธรรมชาติการศึกษาที่แท้จริงเท่านั้น	 ที่จะออกแบบการจัดการ	
การศกึษาให้เป็นธรรมชาติได้
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โลกกว้างทางแคบ...

ผมเขียนเรื่องนี้ขณะที่อยู่ในห้องประชุมน�ำเสนอผลกำรศึกษำ

กำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลสงขลำ	ซึ่งพบว่ำกำรสร้ำงโครงสร้ำงแข็งยื่นออก

ไปในทะเล	หินที่ถมเป็นตัว	T	ในทะเล	โดยหวังว่ำจะป้องกันกำรกัดเซำะ	

ณ	จุดนั้น	ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรเคลื่อนย้ำยของทรำย	และน�ำไปสู่

กำรกดัเซำะทีจ่ดุอืน่	ต้องตำมไปถมหนิทีจ่ดุอืน่ไล่เรียงกนัไปตลอดชำยฝ่ัง

ฟังแล้วเหมอืนตัวอย่ำงให้เข้ำใจควำมคดิเชงิระบบ	ทีท่กุสรรพสิง่	

ล้วนเกี่ยวพันถึงกัน	ธรรมชำติเป็นระบบรักษำสมดุล	หำกมีระบบรักษำ

ชำยหำดที่จุดหนึ่ง	 ก็จะมีระบบกัดเซำะอีกจุดหนึ่ง	 (มีวงจร	 ย+	ก็ย่อมมี

วงจร	ย-)17	กำรแก้ปัญหำแบบแยกส่วนท�ำให้เกิดปัญหำใหม่ที่ตำมแก้กัน

ไม่รู้จบสิ้น

ท�ำให้ผมนึกถึงกำรแก้ปัญหำกำรศึกษำที่มองไม่เห็นทั้งระบบ	

และเพรำะอย่ำงนี้เองที่ท�ำให้โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำตกอยู่ในอิทธิพล

ของระบบใหญ่	ที่ท�ำให้เรำต้องใช้ควำมพยำยำมมำกขึ้น	

หลำยวนัก่อนผมอยูใ่นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรเขยีนข้อเสนอ

โครงงำนฐำนวิจัย	(RBL)	ของศูนย์สงขลำ	มีเรื่องพบเห็นมำเล่ำให้ฟัง	

ผมเชือ่ว่ำศูนย์พีเ่ล้ียงหลำยแห่งประสบปัญหำเดยีวกนั	คอื	รูส้กึ

ว่ำครไูม่มคีวำมมัน่ใจว่ำตนเองรูจ้รงิพอทีจ่ะ	guide	นกัเรียนเขียนข้อเสนอ

โครงงำน	RBL	ได้	 เมื่อผมเดินถำมนักเรียนตำมโต๊ะต่ำงๆ	ครูจะหลบกำร
17	 ในกำรผังควำมคิดเชิงระบบ	(systems	thinking)	จะมีวงจรของระบบ	ซึ่งมีพฤติกรรมรักษำ

สมดุล	(วงจร	ส.)	พฤติกรรมยั้งไม่อยู่	(วงจร	ย.)	วงจร	ย.	มีที่เจริญขึ้น	(ย+)	และเสื่อมลง	(ย-)	

ระบบที่พึงพำกันจะพยำยำมรักษำสมดุล	ดังนั้น	หำกมีระบบหนึ่งเป็น	ย+	จะมีอีกระบบเป็น	

ย-	เสมอสงว
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อธิบำย	แต่สะกิดให้นักเรียนตอบ	 เหมือนแสดงนัยยะว่ำ	 “ครูสอนแล้ว	

เธอรู้แล้ว...	ตอบสิ	ตอบเลย”	 เมื่อผมถำมต่อจำกที่นักเรียนตอบเพื่อแก้ที่

ผิดให้เป็นถูก	ทั้งครูและนักเรียนไม่สำมำรถตอบต่อได้	 แม้กระทั่งเรื่องที่

เป็นสำมัญส�ำนึกธรรมดำๆ	

ผมใจหายกบัหลกัฐานทีแ่สดงว่าการศกึษาท�าให้ครแูละนกัเรยีน

อยู่ในโลกแคบ ขาดทักษะการใช้สามัญส�านึก (common sense) ในการท�า

วิจัยให้มีบริบท

นกัเรยีนต้ังเป้ำใช้ประโยชน์จำกตำลโตนด	เขำสนใจส่วนเส้นใย

ของลูกตำลสุก	 จึงวำงแผนกำรวิจัยหำสมบัติทุกอย่ำงของเส้นใย	ตั้งแต่

ท่ีพอมีเหตุผลว่ำเป็นสมบัติควรรู้	 เช่น	ควำมแข็งแรงของเส้นใย	จนถึงท่ี	

นึกไม่ออกว่ำท�ำไปท�ำไม	 เช่น	 กำรดูดซับไขมัน	 กำรดูดซับสำรพิษ		

(โดยเอำไปแช่ในยำฆ่ำแมลงตำมระยะเวลำต่ำงๆ	 แล้วหำปริมำณ	

ยำฆ่ำแมลงในเส้นใย	ซึ่งยังไม่ทรำบว่ำจะหำอย่ำงไร)	นอกจำกหำสมบัติ

ทุกชนิดที่นึกได้แล้ว	 กำรออกแบบกำรทดลองก็เอำทุกอย่ำงที่นึกได้มำ

เป็นตัวแปรต้น	 ผมดึงนักเรียนกลับมำที่วัตถุประสงค์หลักเรื่องกำรใช้

ประโยชน์	โดยถำมนักเรียนว่ำ

“ประโยชน์คืออะไร	 ประโยชน์ของเส้นใยหมำยควำมว่ำ

อย่ำงไร?”	นบัว่ำเป็นค�ำถำมทีง่งมำก	นกัเรยีนพยำยำมตอบว่ำ	“หมำยควำม

ว่ำเส้นใยนั้นมีประโยชน์”

“ประโยชน์หรอืไม่ประโยชน์นัน้ดจูำกอะไร?”	นกัเรียนยังคงงง

เช่นเดิม	ผมถำมต่อว่ำ	“ใครเป็นคนบอกว่ำเป็นประโยชน์”	

ที่ต้องถำมเช่นนี้เพรำะโครงงำนท�ำให้นักเรียนรู้สมบัติต่ำงๆ	

เกือบ	 10	 อย่ำง	 แต่ไปไม่ถึงเป้ำหมำยกำรใช้ประโยชน์ที่ตั้งไว้	 อำจำรย์

ไพโรจน์ถำมเสริมว่ำ	 “งำนที่เสนอมำนี้	 คิดว่ำใช้เวลำเท่ำไหร่?”	 เพรำะในสงว
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ขณะทีค่รบูอกว่ำไม่มเีวลำ	แต่กลบั	guide	นกัเรยีนให้ท�ำงำนโดยไม่ใช้	sense	

คิดถึงควำมเป็นไปได้ของเวลำและทรัพยำกรที่มี

เช่นเดยีวกบันกัเรยีนอกีกลุ่มหนึง่ท�ำเรือ่งกำรอนรุกัษ์คลอง	เขำ

สนใจเรื่องกำรเลี้ยงปลำในกระชัง	แต่ออกแบบกำรวิจัยโดยวัดอุณหภูมิที่

ระยะต่ำงๆ	จนห่ำงจำกกระชังออกไป	500	เมตร!!

“กระชังปลำเป็นแหล่งให้ควำมร้อนแก่น�้ำ	 และท�ำให้น�้ำคลอง

ร้อนออกไปได้ถงึครึง่กโิลเมตรใช่ไหม?”	ผมถำมนกัเรยีน	เมือ่เหน็เขำตอบ

ค�ำถำมแรกไม่ได้	ผมเปล่ียนค�ำถำมใหม่	โดยถำมเหตเุพือ่ให้นกัเรยีนตอบผล	

“กระชังปลำท�ำให้เกดิอะไรกบัคลอง”	“อะไรในกจิกรรมเลีย้งปลำทีส่่งผล

ต่อคลอง”	ไม่มีใครตอบสิ่งที่ควรเข้ำใจควำมเป็นเหตุเป็นผลนี้ได้

ท�ำไมครปูล่อยให้นกัเรยีนคดิท�ำโครงงำนแบบนี?้	ผมตัง้ค�ำถำม

กับตัวเอง	และไม่น่ำผิดหำกผมสรุปว่ำเพรำะครูไม่มี sense ที่จะบอกเหตุ

และผลทีส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิได้เลย ท�าไมการพัฒนาครูให้ท�าวจิยัท่ี

ผ่านมาจงึเกดิผลเพยีงมมุคดิแคบๆ จนไม่เข้าใจความสมจรงิในสภาพจรงิ?

“หนจูะศกึษำกำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีในคลองด้วยผักตบชวำ”	นกัเรียน

อีกกลุ่มเสนอโครงงำนอนุรักษ์คลอง	 “เอำน�้ำคลองมำเลี้ยงต้นผักตบชวำ	

แล้วก็วัดค่ำ	BOD”	นักเรียนอธิบำยเพิ่ม	ผมเชื่อว่ำโครงงำนนี้ได้ควำมคิด

มำจำกโครงงำนใช้พชืน�ำ้บ�ำบดัน�ำ้เสยีทีน่กัเรยีนเคยเหน็มำ	(หลำยโรงเรยีน

ชอบท�ำกันมำก)	ผมเริ่มตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ	“ท�ำไมนักเรียนไม่เห็นภำพ

อกีด้ำนหนึง่ว่ำผกัตบชวำเป็นสิง่ไม่ปรำรถนำในคลอง”	แต่กอ็ดใจไว้ไม่สบื

เรื่องต่อไปอีก	ปัญหำนี้ต้องแก้ที่ครูมำกกว่ำ

“ผักตบชวำสำมำรถบ�ำบัดน�้ำเสียได้เพรำะอะไร?”	 ผมถำม

ลักษณะเหตุ-ผล	แต่นักเรียนตอบไม่ได้	โครงงำนที่ท�ำตำมๆ	กันมำก็ไม่ได้

อธิบำยควำมเป็นเหตุเป็นผล	มีเพียงผลที่เป็น	 “ปรำกฏกำรณ์”	ของกำรสงว
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เปลี่ยนค่ำ	BOD	 เท่ำนั้น	 ไม่ได้เข้ำใจกลไกอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลตำมสำระ

วิชำ

ผมอธิบำยกับนักเรียนให้เข้ำใจควำมเป็นเหตุเป็นผลว่ำ	“มันใช้

สำรอินทรย์ีในน�ำ้เป็นอำหำร	เมือ่สำรอนิทรย์ีลดลงน�ำ้กเ็สยีน้อยลง	เพรำะ

สำรอินทรีย์เป็นเหตุของน�้ำเสีย”	ปัญหำเกิดจำกกำรศึกษำในห้องเรียน	

ไม่ได้สอนให้นักเรยีนเข้ำใจควำมสมัพนัธ์อย่ำงเป็นระบบ	ครแูละนกัเรยีน

จึงคิดไม่ถึงเม่ือผมถำมต่อว่ำ	 “ปริมำณผักตบชวำที่ลดน�้ำเสียได้มำกที่สุด

คืออยู่เต็มคลอง	 ถ้ำอยู่เต็มคลองมันจะกินอินทรีย์สำรได้ทันกำรปล่อย	

ของเสียลงคลองหรือไม่?	 ผักตบชวำที่เต็มคลองมีผลอย่ำงไรต่อน�้ำและ

สัตว์เมื่อไม่มีแสงแดดส่อง?”	

พวกเขำไม่เห็นคลองทั้งระบบ	 เพรำะขำดมุมมองท่ีกว้ำงของ

บริบทที่อยู่เป็นระบบ	

“พวกหนูจะศึกษำยืดอำยุมะนำวด้วยกำรฝังทรำยเปรียบเทียบ

กับกำรเคลือบว่ำนหำงจระเข้”	 นักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งน�ำเสนอกำร

ศึกษำเชิงเปรียบเทียบ	ซึ่งเหมือนกับอีกหลำยโครงงำนที่มีควำมคิดเพียง

กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์	what	เท่ำนั้น

“ยดือำย.ุ..	แปลว่ำเดมิทนีัน้มะนำวมอีำยุเกบ็สัน้ไป”	ผมเกร่ินให้

เข้ำใจเรื่อง	แล้วยกผลมำให้นักเรียนตอบเหตุว่ำ	“อะไรเป็นเหตุให้มะนำว

อำยสุัน้”	นกัเรยีนนิง่	ผมจงึบอกครวู่ำเรำต้องสอนนกัเรยีนให้รูจ้กัถำมเหตุ

ด้วยค�ำถำม	“ท�ำไม...”	หรือ	“อะไรเป็นเหตุให้...”	

“เน่ำ	สุก	เหี่ยว”	ทั้งห้องร่วมกันตอบเมื่อถูกกระตุ้น

“อะไรเป็นเหตใุห้เน่ำ	สกุ	เหีย่ว”	ผมถำมต่อ	และบอกให้ครใูช้ผงั

เหต-ุผลสอนนกัเรยีน	ตวัอย่ำงผงัเหต-ุผลข้ำงล่ำงนีจ้ะท�ำให้นกัเรยีนเข้ำใจ

ทั้งหมด	(เส้นประคือเหตุกับผลสวนทำงกัน)สงว
นลิข
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อายเุกบ็มะนาว

เน่า

แบคทีเรีย/ราแผล

เคลือบ

เหียวสุก

คายนําหายใจ อุณหภมิู ความชืน

ฝังทราย

เคลือบ

นักเรียนจะทรำบว่ำเหตุของกำรเน่ำคือ	มีแผลเปิดให้จุลินทรีย์

เข้ำท�ำลำย	และจุลินทรีย์เติบโตเพรำะมีอำกำศและอุณหภูมิช่วย	กำรสุก

เหลอืงเกดิเพรำะมะนำวหำยใจเนือ่งจำกมอีำกำศและอณุหภมูท่ีิเหมำะกบั

กำรหำยใจ	และเหี่ยวเกิดจำกกำรคำยน�้ำเพรำะอำกำศโดยรอบแห้ง	ดังนั้น	

กำรฝังทรำยช่วยลดอุณหภมิูและให้ควำมชืน้	(จงึสกุและเหีย่วช้ำ)	และกำร

เคลือบผิวช่วยปิดแผลและป้องกันกำรคำยน�้ำและกำรหำยใจ	

“ท�ำไมต้องเป็นว่ำนหำงจระเข้	เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำมนัเคลือบได้	

ดีกว่ำอย่ำงอ่ืน?”	 ยังเป็นค�ำถำมที่ต้องช่วยกันถำมต่อไป	กำรถำมต่อๆ		

เช่นนี้ท�ำให้คิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล	ที่ทรำบว่ำผลเกิดจำกหลำยเหตุ	เมื่อรู้

เช่นนี้แล้ว	กำรยืดอำยุไม่ว่ำจะฝังทรำยตำมภูมิปัญญำเดิม	หรือกำรเคลือบ

ตำมควำมรู้สมัยใหม่ก็สำมำรถอธิบำยได้จำกควำมเข้ำใจ	

“โครงงำนหนูจะปลูกดอกดำวเรืองเปรียบเทียบระหว่ำงกำร

รดน�้ำธรรมดำกับน�้ำที่ผสมผงชูรส”	สงว
นลิข
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“อะไรท�ำให้สนใจผงชูรส	 ในครัวยังมีน�้ำตำล	กะปิ	น�้ำปลำอีก

ไม่ใช่หรือ?”	ผมแกล้งถำมถึงเครื่องปรุงรสอื่นในครัว

“เพรำะชำวบ้ำนท�ำแล้วได้ดอกใหญ่กว่ำ”	

หำกท�ำอย่ำงที่เสนอมำก็รู้เพียงยืนยันปรำกฏกำรณ์ที่ชำวบ้ำน

สังเกตเห็น	 ไม่ต่ำงอะไรกับโครงงำนที่มีสมมุติฐำนว่ำ	 “กำรปลูกกล้วย

ท�ำให้ดินชื้น”	ที่กำรเรียนรู้สิ้นสุดที่กำรขุดดิน	2	พื้นที่มำหำควำมชื้น	โดย

ไม่เหน็ร่มเงำ	อณุหภมูดินิ	กำรระเหยน�ำ้	ฯลฯ	ทีเ่ป็นสำยโซ่ของเหตแุละผล

“ผงชรูสใส่อำหำรแล้วอร่อย	เรำกนิมำก	เรำอ้วน	ต้นไม้มนัไม่น่ำ

อร่อยแบบลิน้คนใช่ไหม...	อะไรน่ำจะเป็นกลไก”	นกัเรียนและครเูงียบ	ผม

ถำมต่อ	“ต้นพชืต้องกำรอะไรไปสร้ำงดอก	และในผงชรูสมอีะไร”	นกัเรยีน

ตอบไม่ได้เพรำะลืมที่เรียน	 (จ�ำ)	มำแล้ว	บอกได้เพียงช่ือทำงเคมี	MSG	

โมโนโซเดียมกลูตำเมต

“โมโนโซเดียมกลูตำเมต	มีโซเดียมแน่ๆ”	ผมพูดเท่ำที่รู้	

“มีกรดอะมิโน”	ครูเติมให้	

“กแ็สดงว่ำมไีนโตรเจน	ทีพ่ชืใช้สร้ำงใบ”	ผมพอรูอ้ยูบ้่ำงว่ำกรด

อะมโินมไีนโตรเจน	“แต่พชืสร้ำงดอกจำกอะไร?”	ผมกลบัไปทีค่�ำถำมเดมิ

เพื่อให้โครงงำนนี้สร้ำงกำรเรียนรู้ให้ถึง	why	นักเรียนรู้ว่ำปุ๋ยมี	N	P	K	แต่

ลืมไปแล้วว่ำอะไรสร้ำงดอก

ผมรู ้สึกเช่นเดียวกับที่พี่เลี้ยงหลำยคนสะท้อนควำมกังวล

มำก่อนหน้ำนี้ว่ำ	 ครูไม่สำมำรถถ่ำยทอดที่เรำอบรมไปเพื่อช่วยกำรท�ำ	

โครงงำนของนักเรียนได้เลย	ข้อเสนอโครงงำนจึงสะท้อนควำมคิดเก่ำๆ	

ออกมำอย่ำงที่	 อ.	 ไพโรจน์	 เคยบอกว่ำ	 “ครูมีรูปแบบกำรท�ำโครงงำน	

ที่ตำยตัวอยู่แล้ว	จึงฟังแต่ไม่ได้ยิน”สงว
นลิข
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นักเรียนก็	 “ฟังแต่ไม่ได้ยิน”	 เพรำะปรำกฏในเวทีว่ำนักเรียน

หลำยคนฟังค�ำถำมแล้วไม่ทรำบว่ำถำมอะไร	จงึตอบไม่ตรงค�ำถำม	เช่น	เมือ่

ผมถำมทั้งห้องว่ำ	“เมื่อครู่ผมถำมอะไร?”	ก็ไม่มีใครบอกไม่ได้	อ.	ไพโรจน์

คงพบมำมำก	จึงชู	3	นิ้วแนะกับผมว่ำ	“อำจำรย์ต้องถำมค�ำถำม	3	ครั้ง”

ในขณะที่พวกเรำท�ำงำนนี้	 เรำรู้สึกถึงโลกกว้ำงจำกกำรเรียนรู	้

แต่ขณะเดียวกันเรำก็สัมผัสถึงทำงแคบของครูและนักเรียน	

โลกกว้ำงหมำยถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเป็นไป	และส่งผล	

ให้กำรจัดกำรกำรศึกษำในศตวรรษที่	 21	 ต้องเปลี่ยนไป	น่ำขันไหมท่ี	

เดมินัน้การศกึษาเป็นผูส้ร้างพฒันาการของโลก แต่ปัจจบุนัการศกึษากลบั

ล้าหลังไม่ทันต่อพัฒนาการของโลก	

“ครูไม่อ่ำน”	 อ.	 ไพโรจน์	 ตั้งข้อสงสัยกับผมเมื่อเย็นวันที่	 3	

ตุลำคม	ขณะที่ผมก�ำลังเริ่มเขียนบทควำมตอนนี้	 “ถ้ำเพียงอ่ำนหนังสือ

กำรเขียน	proposal	ที่เรำแจกให้	ครูก็ท�ำได้”	

“อ่ำนแล้วไม่รู้เรื่องมั๊ง”	 ผมตอบเล่นๆ	แต่ในใจผมเช่ืออีกอย่ำง

เมื่อคุยต่อ	 “ครูมีบำปบุญเก่ำที่สะสมไว้เยอะมำก	อ่ำนแล้วแม้ว่ำจะเข้ำใจ	

แต่กเ็ข้ำใจแค่ตอนทีอ่่ำน	ไม่สำมำรถเอำทีรู่จ้ำกกำรอ่ำนมำปฏบัิตไิด้	เพรำะ

ครูไม่เคยปฏิบัติวิจัยอย่ำงนี้เอง”	แล้วผมตั้งข้อหำเพิ่ม	“กำรพัฒนำครูของ	

กระทรวงฯ	ไม่เปิดโลกครูให้กว้ำง...	โลกวิจัยของครูแคบเกินไป”

หนทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงแคบลงเมื่อโลกเปิดกว้ำงไปสู่

กำรจัดกำรกำรศึกษำแบบ	RBL

โลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากพัฒนาการด้วยความรู้ที่มาจาก

การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานส่งคนต่อให้อุดมศึกษา เพื่อผลิตคนออก

ไปสร้างวิทยาการพัฒนาโลก แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ปรับตัวไปกับ

การเปลีย่นแปลงนีเ้ลย ท�าให้พฒันาการของโลกกลายเป็นผูท้�าให้การศกึษาสงว
นลิข
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ขัน้พืน้ฐานเป็นผูล้้าหลงัเสยีเอง อย่างน้อยกเ็หน็ได้จากโครงงานฐานวจิยัท่ี

ไม่มีความสมจริงของโลกที่นักเรียนใช้ชีวิตอยู่เลย

ทุกเวทีมีกำรเรียนรู้	ผมขอแนะน�ำให้ถำม	“ท�ำไม”	กับครู	แล้ว	

AAR	ให้รู้ควำมสมจริง	ควำมเป็นไปได้ของกำรท�ำงำน	ตัวอย่ำง	4	ค�ำถำม

ที่น่ำถำม

1.	 โจทย์ที่นักเรียนเอำมำเสนอนั้นเป็นอุปนัยหรือนิรนัย?

2.	 ถ้ำเป็นอุปนัย	ครูจะเปลี่ยนเป็นนิรนัยได้อย่ำงไร?

3.	 ถ้ำเป็นนิรนัย	ผังเหตุ-ผลเป็นอย่ำงไร?

4.	 มีอะไรที่นักเรียนน�ำเสนอนั้นผิดไปจำกสำมัญส�ำนึกในโลก

ควำมจริง?

จำกค�ำถำม	 4	 ข้อนี้	 ผมหวังว่ำพี่เลี้ยงจะพำครูจะออกจำก		

“กับดัก”	กำรคิดท�ำวิจัยแบบเดิม	มำเรียนรู้	 RBL	อย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์

และมีบริบทได้ดีขึ้น

ในท่ำมกลำงของระบบกำรศึกษำที่เป็น	 ย-	 เช่นปัจจุบันนี้		

กำรสร้ำง	 ย+	 เป็นภำรกิจที่ต้องทุ่มเทท�ำอย่ำงต่อเนื่อง	 ถำกถำงเส้นทำง	

ให้กว้ำงขึน้	และเรำหวงัว่ำจะเป็นเส้นทำงทีท่�ำให้วงจรพัฒนำเตบิโตอย่ำง

ยั้งไม่อยู่ในทำงเจริญขึ้น	(ย+)

6	ตุลำคม	2556
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เราบอกกับทุกคนว่า	 “วิจัยคือเครื่องมือการเรียนคิดที่รับใช้การศึกษา”		
ความยากอยู่ที่การท�าให้	RBL	ไปถึงการเรียนคิด

เรารู้ตั้งแต่ต้นว่าทางเดินของเพาะพันธุ์ปัญญานั้นยาวไกล	 เราจึงวางแผนแบบ
เดินทางไกล	เดินทน	เดินมาราธอน

เหนื่อยไหมกับการท�างานที่ผ่านมา?	 ผมไม่น่าถามอย่างนี้เลย	 เพราะทราบ	
ค�าตอบดีอยู่แล้ว	 แต่ควรพิจารณาตอบตนเองว่าคุ ้มกับความเหนื่อยไหม	 เมื่อแลกกับ	
การเข้าใจปัญหาการศึกษาของประเทศเราไปพร้อมกับการเรียนรู้ของเรา	 และภูมิใจกับ	
การเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ปัญหา

เมือ่วนัก่อนมผีูใ้หญ่ท่านหน่ึงเข้าร่วมสงัเกตการณ์	workshop	ทีล่�าปาง	ท่านเปรย
ว่า	“งานนี้เหนื่อยนะ	อาจารย์คิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องการก่อนตายไหม?”

เรายังต้องฝ่าฟันกับกระบวนทัศน์และความเชื่อเดิมท่ีอยู่กับระบบมานาน	 อย่า
เพิ่งเหนื่อย	 แม้ว่ายิ่งเดินหนทางยิ่งรก	 ทางลาดชันและขรุขระมากขึ้น	 เพราะเราตั้งใจเดิน
กันแล้ว
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ยิ่งถามยิ่งรู้...

ควำมรู้คืออะไร?

ถ้ำเป็นธรรมชำติล้วนๆ	ความรู้คือกฎธรรมชาติ เพราะมันถูก

ก�ากับด้วยความเป็นไปแห่งวิถีธรรมชาต	ิเช่น	อำกำศร้อนย่อมลอยตัวขึ้น

ที่สูง	น�้ำไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ	ของหลุดมือจำกที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ต�่ำ	มัน

เป็นอย่ำงนีช่ั้วกำล	กฎธรรมชำตจิงึเป็นนจิจงั	ต่อมำเมือ่เรำไขควำมจริงของ

ธรรมชำตมิำเป็นสตูรคณิตศำสตร์	เรำจงึสำมำรถหำค�ำตอบได้ว่ำของท่ีตก

จำกควำมควำมสูง	10	เมตร	จะมีควำมเร็วเท่ำไหร่เมื่อกระทบพื้น	หรือเรำ

จะยิงปืนใหญ่มุมสูงเท่ำใดจึงจะถูกข้ำศึก

ถ้ำเป็นธรรมชำติของคน	 เรำก็มีควำมรู้อีกชุดหนึ่ง	ซึ่งศำสนำ

อธิบำยไว้แล้ว	 โดยเฉพำะพระพุทธศำสนำ	 ท่ีท�ำให้เรำรู้ว่ำเป็นธรรมชำติ

ที่เป็นอนิจจัง

ถ้ำเป็นธรรมชำติที่มีทั้งคนและธรรมชำติ	ควำมรู้จะซับซ้อน	มี

ได้หลำยควำมรู้	และเป็นอนิจจัง

กำรให้ควำมหมำยของข้อมูลที่ได้จำกกำรท�ำโครงงำนฐำนวิจัย	

จึงต้องให้ถูกต้องตำมธรรมชำติของงำนว่ำมีคนเกี่ยวข้องหรือไม่	 งำน	

RBL	ที่มีบริบทย่อมหนีไม่พ้นมีคน	กำรตีควำมเป็นควำมรู้จึงซับซ้อน	มี

ได้หลำยควำมรู้	และสนุกในกำรน�ำมำเรียนรู้ร่วมกัน	เพำะพันธุ์ปัญญำจึง

สนับสนุน	RBL	ที่มีบริบท

จุดอ่อนของการท�าวิจัยคือ ได้แต่ตัวเลขหรือข้อมูล แล้วนึกว่า

ได้ความรู้แล้ว ซึ่งไม่จริงเพราะข้อมูลถูกจ�ากัดด้วยเครื่องมือวัด ในท�านอง

เดียวกัน ความรู้ก็ถูกจ�ากัดด้วยปัญญาและความคิดในการตีความข้อมูล สงว
นลิข
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ผลที่ได้จากงานที่นักเรียนท�ามา จึงยังไม่ใช่ผลจริง ผลจริง

เกิดจากการใช้ปัญญาที่มีอยู่มาตีความให้เป็นปัญญาใหม่ซ้อนทับข้ึนไป  

เรยีกว่า “ใช้ปรยิตัเิดมิ (ความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ) มาท�าให้เกดิปฏเิวธ (ความเข้าใจ)  

เพื่อสร้างปริยัติใหม่ (ความรู้ใหม่)”

ปฏิบัติ RBL ท�าให้มีข้อมูลมาเรียนรู ้จนเกิดปริยัติใหม่ จึง

เป็นการศึกษาที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง และ RBL ท่ีมีบริบทจึง

สร้างการเรียนรู้บนสถานการณ์จริง เกิดเป็นทักษะใหม่ ท่ีต�าราให้ไม่ได้ 

เพราะเป็นการได้จากปฏิบัติ

เมื่อปีที่แล้วมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนส่วนกลำงของคณะฯ	มำ

หำรือผม	ขอค�ำแนะน�ำว่ำจะท�ำวิจัยสถำบันอย่ำงไรดี	 เขำเอำหัวข้อและ

รำยงำนวิจัยที่หลำยคนเคยท�ำไว้ให้ผมดู	แล้วถำมว่ำ

“หนูจะท�ำตำมอย่ำงนี้ได้ไหม?”

“ท�ำไมจะไม่ได้	 เพรำะที่คุณเอำมำให้ผมดูนั้น	 เขำก็ท�ำตำมๆ		

อย่ำงนี้กันมำทั้งน้ัน”	 ผมตอบตำมควำมเป็นจริง	 “แต่หำกมำหำรือผม		

ก็ไม่ควรท�ำอย่ำงนี้”	ผมปิดท้ำยค�ำตอบ

รำยงำนที่ท�ำกันมำเป็นธรรมเนียมคือแบบสอบถำมประเภท

ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนภำยใน	และถำมควำมเห็นท่ีควรปรับปรุง	

เป็นงำนที่ผมเรียกว่ำ	 “ไปหำควำมรู้จำกคนอื่น	 และเช่ือว่ำส่ิงท่ีเขำบอก	

คือควำมรู้”	 ผมจึงแนะให้ท�ำวิจัยอิงหลักฐำน	 (evidence-based)	 แทน	

อิงควำมเห็น	(opinion-based)	

“คุณต้องตั้งค�ำถำมที่มีสมมุติฐำนก่อน”	 ผมให้หลักกำรกำร

ท�ำงำนวิจัยสถำบันแบบอิงหลักฐำน	แต่เจ้ำหน้ำที่เขำไม่ถนัดคิดแบบนี	้

จึงเป็นเรื่องปวดหัวหำกปล่อยให้กลับให้คิดเอง	ผมก�ำลังมีข้อรังเกียจกับ

กำรกรอกภำระงำน	(Load	Unit,	LU)	อยูพ่อด	ีจงึถอืโอกำสโยนโจทย์ให้ท�ำสงว
นลิข
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มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้อำจำรย์กรอก	LU	 ทุก	6	 เดือน	แต่ละ

ภำรกิจมีวิธีเปลี่ยนเป็นตัวเลข	ซึ่งจะเอำไปเปรียบเทียบกับ	TOR	และกำร

ประเมินควำมดีควำมชอบ	ผมไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมมหำวิทยำลัยไม่ใช้ข้อมูลที่

มีอยู่แล้ว	ไม่ว่ำภำระงำนสอนที่ทะเบียนกลำง	งำนหน้ำที่กรรมกำรที่กอง

กำรเจ้ำหน้ำที่	งำนพัฒนำนักศึกษำที่กองกิจกำรนักศึกษำ	ฯลฯ	90%	ของ

ภำรกิจที่ต้องกรอกนั้นล้วนมีอยู่แล้ว	(ข้อมูล	LU	บำงอย่ำงต้องกรอกโดย	

“กะๆ	เอำ”	เพรำะไม่ได้เก็บหลักฐำน	เช่น	กำรอ่ำน	proposal	กำร	review	

บทควำมวชิำกำร	กำรอ่ำนรำยงำนวจิยั	กำรประชมุต่ำงๆ	ทีถ่ำมละเอยีดว่ำ

ประชุมที่ไหน	กี่ชั่วโมง	เป็นต้น)

“คุณคิดดูนะ	 LU	มีผลต่อควำมดีควำมชอบ	แล้วให้คนท่ีได้

ประโยชน์เป็นผูก้รอก	คณุคดิว่ำข้อมลูนัน้น่ำเชือ่ถอืแค่ไหน”	ผมตัง้ค�ำถำม	

“จำกควำมจริงข้อนี้คุณตั้งค�ำถำมได้ไหม?”

“ข้อมูลที่อำจำรย์ในคณะกรอก	LU	ตรงกับควำมจริงแค่ไหน?”	

เจ้ำหน้ำที่ตั้งค�ำถำมหลังจำกผมบอกใบ้

“ถ้ำจะท�ำงำนนีแ้บบองิหลกัฐำน	คณุจะท�ำอย่ำงไร?”	ผมถำมต่อ	

แต่เขำตอบไม่ได้	ผมจึงเสนอกรอบงำนให้ท�ำว่ำ	“เอำแค่เพียงกำรกรอกใน

หน้ำที่กำรเป็นอำจำรย์พิเศษ	กำรเป็นวิทยำกรให้หน่วยงำนต่ำงๆ	ก็พอ”	

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีงำนท�ำนองนี้มำกมำย	และรู้ตัวเองว่ำกรอกจำก	“กะๆ	

เอำ”	เพรำะไม่มีเวลำค้นหำหลักฐำนทุกชิ้น	“ภำระงำนพวกนี้มี	record	อยู่

ที่ไหนบ้ำงคุณน่ำจะรู้	 เช่น	กำรลำรำชกำร	หนังสือเชิญ	หน่วยทรัพยำกร

บุคคล	ฯลฯ	คุณไปหำหลักฐำนปฐมภูมิมำยืนยันกับท่ีอำจำรย์เขำกรอก”	

ผมให้แนวทำง

หนึ่งปีผ่ำนไป....	 ผลออกมำว่ำอำจำรย์กรอกไม่ตรงตำม	

หลักฐำน	น่ำขันที่อำจำรย์ก�ำลังช่วยกันท�ำให้	LU	เป็นฐำนข้อมูลที่เชื่อถือ	

ไม่ได้ขึ้นมำอีก	 1	 ฐำน	อย่ำงไรก็ตำม	รำยงำนก็ยังเขียนตำมรูปแบบ	คือ	สงว
นลิข
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บรรยำยไปตำมตัวเลขที่รวบรวมได้	 เอำแต่ละบรรทัดในตำรำงมำเขียน		

เพื่อช่วยให้งำนวิจัยนี้มีมำกกว่ำตำรำงตัวเลขเปรียบเทียบ	 ผมจึง	 e-mail	

ค�ำถำม	4	ข้อไปยังกองแผนงำน

1)	 LU	ถูกเอำไปใช้ท�ำอะไรบ้ำง?

2)	 สิ่งที่เกิดจำกกำรใช้ข้อมูล	LU	ตำมข้อ	1	นั้น	 sensitive	ต่อ

ควำมแม่นย�ำแค่ไหน?	(มี	tolerance	เท่ำไหร่)

3)	 หำกเป็นข้อมูลที่ผิดพลำดไปทำงบวก	 (เกิน)	หรือทำงลบ	

(ขำด)	จะท�ำให้ผลจำกข้อ	2	เกิดควำมเสียหำยอย่ำงไร?	

4)	 มีปัญหำใดที่มหำวิทยำลัยไม่ดึงข้อมูลจำกที่มีอยู ่แล้ว?		

(แทนกำรให้อำจำรย์กรอกทั้งๆ	ที่มี	conflict	of	interest)

เม่ือได้ค�ำตอบจำกกองแผนงำนมำยำว	 2	 หน้ำ	 ผมก็ส่งให้	

เจ้ำหน้ำที่คนน้ัน	 และแนะว่ำให้เขียนบทควำมวิจัยโดยวิเครำะห์ตัวเลข	

ให้ถึงสังเครำะห์ตำมค�ำตอบที่กองแผนงำนส่งมำ	 ควำมเป็นอนิจจัง	

เพรำะเป็นกฎของคนล้วนๆ	ท�ำให้เป็นงำนสังเครำะห์ท่ีท้ำทำยอย่ำงมำก	

หำกท�ำได้มันจะเป็น	benchmark	ของตัวอย่ำงที่ดีของงำนวิจัยสถำบัน

ผมตั้งใจเล่ำเรื่องน้ีเพื่อให้ทรำบว่ำ	การตั้งค�าถามวิจัยส�าคัญ 

เพยีงไรในการสร้างความรูใ้หม่ และการตัง้ค�าถามต่อจากผลการวจิยัส�าคัญ

เพียงไรต่อการขยับจาก mode วิเคราะห์เข้าสู่สังเคราะห์

จงึน่ำเสยีดำยหำกงำน	RBL	เพำะพนัธุปั์ญญำจบลงท่ีข้อมลูและ

ตำรำงวิเครำะห์

“วิเครำะห์คือแยกแยะ	 สังเครำะห์คือรวม”	 ยังคงเป็นเพียง	

“นิยำม”	ที่ก้องอยู่ในหัวของครูทุกคน	 กำรไม่ทรำบกระบวนกำรของ	
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ควำมคิด	จึงไม่สำมำรถออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนท�ำ	RBL	

ไปถึงควำมคิดสังเครำะห์

ผมไม่อยำกให้งำนเพำะพันธุ ์ปัญญำจบลงแบบเก่ำๆ	 ท่ีไม่

สำมำรถใช้วิจัยให้เต็มศักยภำพในกำรพัฒนำปัญญำ	ผมเชื่อว่าครูจะพา

นักเรียนคิดสังเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อครูคิดเป็น เข้าใจกระบวนการคิดอย่าง

ละเอียด และรู้จักออกแบบกระบวนการแบบถอยความคิดจนสามารถตั้ง 

“ค�าถามต้อนการคิด” ของนักเรียนไปสู่การ “อ๋อ” ด้วยตนเอง

งำนนี้ยำกกว่ำกำรตั้งชื่อโครงงำน	 ยำกกว่ำกำรออกแบบวิจัย	

RBL	แต่ผมหวงัว่ำพวกเรำจะเข้ำใจและพำขบวนเพำะพันธุปั์ญญำเคล่ือน

ไปทั้งขบวนได้	จึงอยำกชวนพี่เลี้ยงให้ร่วม	workshop	ที่ผมก�ำลังจัดให้ครู

อย่ำงตั้งใจเรียนรู้

10	ตุลำคม	2556
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รสชาติอาหารบอกได ้ด ้วยลิ้น	 จมูก	 และฟันที่ เคี้ยว	 อาจจะมีเสียง	
กรุบกรอบให้หูปรุงแต่งความอร่อยด้วย

บางครั้งตาช่วยให้อร่อยได้จากความสวยงามที่ตกแต่ง
เพราะมีผัสสะ	 มนุษย์เราจึงมีโอกาสเรียนรู ้จากการปรุงแต่งข ้อมูลที่	

ผัสสะรับเข้ามา
ความรูจ้ะหยาบหรอืละเอยีดไม่ได้ขึน้กบัความหยาบหรอืละเอยีดของข้อมลู	แต่

อยู่ที่การใช้ผัสสะอะไรมาปรุงแต่ง
ความอร่อยของอาหารบอกด้วยผสัสะทีห่ยาบ	ตา	หู	ลิน้	จมกู	และสมัผสั	คณุค่า

อาหารบอกด้วยผัสสะที่ละเอียด	คือ	ใจ
แล้วคุณค่าจากการศกึษาใช้ผัสสะอะไร?
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สุ จิ ปุ ลิ ...

กำรศึกษำมี	 2	 ผัสสะ	 คือ	 หูฟัง	 (สุตตะ)	 และใจ/สมองคิด		

(จินตะ)	 เพรำะคิดจึงเรียนรู้เกิดปัญญำ	 แว่นท่ีขยำยปัญญำให้แจ่มชัดคือ	

ปำกที่เอำจินตะมำถำม	 (ปุจฉำ)	แล้วเรียบเรียงควำมคิดด้วยเขียน	 (ลิขิต)	

เรียกหัวใจนักปรำชญ์	

เพรำะต้องจ�ำให้ง่ำยคนจึงสรรหำวิธีกำรท่องจ�ำ	 เช่น	 หัวใจ	 4	

ห้องของควำมเป็นนักปรำชญ์คือ	สุ	 จิ	ปุ	ลิ	คนที่เรียนมำกกว่ำท่องคำถำ

จะรู้ว่ำเป็นค�ำย่อมำจำก	สุตะ	จินตะ	ปุจฉำ	และลิขิต	เมื่อรู้ควำมหมำยใน

ภำษำไทยของแต่ละค�ำจึงเข้ำใจว่ำ	คือ	ฟัง	คิด	ถำม	จด	

ผมไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมไม่ท่องว่ำ	 ฟัง	 คิด	 ถำม	 จด	 เสียทีเดียว		

มันก็เป็นค�ำพยำงค์เดียวเหมือนกันโดยไม่ต้องย่อ	ภำษำไทยที่เข้ำใจทันที

มันไม่ขลังหรืออย่ำงไร	ผมไม่แน่ใจว่ำถ้ำตอบข้อสอบว่ำหัวใจนักปรำชญ	์

คือ	ฟัง	คิด	ถำม	จด	จะได้คะแนนไหม	ในเมื่อทุกคนท่อง	สุ	จิ	ปุ	ลิ	กันหมด	

ท�ำเหมือนโรงเรียนติวอย่ำงนั้นแหละ

“อะไรส�ำคัญที่สุดใน	4	ห้องหัวใจนี้”	เคยมีคนถำมผม

“จิ	 กับ	ลิ	 ครับท่ำน”	ผมตอบ	“	 เพรำะถ้ำไม่จิจะปุไม่ได้	 ถ้ำไม่

จิจะลิไม่ได้”	 เพรำะผู้ถำมเป็นพระที่เข้ำ	workshop	ผมจึงตอบท่ำนด้วย	

ตัวย่อภำษำบำลี	ผู้อ่ำนคนธรรมดำลองอ่ำนค�ำตอบผมใหม่ซิว่ำเข้ำใจง่ำย	

ไหม	 เมื่อเทียบกับค�ำตอบไทยล้วนว่ำ	 “คิดกับถำมครับท่ำน	 เพรำะถ้ำ	

ไม่คิดจะถำมไม่ได้	ถ้ำไม่คิดจะเขียนไม่ได้”	
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ก่อนอื่นลองอ่ำนค�ำน�ำตอนหนึ่งของหนังสือเล่มล่ำสุดใน

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 (ที่ก�ำลังจะออกเร็วๆ	นี้)	 ชื่อ	 “หลักกำรเขียน

บทควำมวิชำกำร:	หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงำนฐำนวิจัย”	ที่เขียนว่ำ

“...ในบรรดาการสือ่สารของมนษุย์ทีป่ระกอบด้วย ฟัง พดู อ่าน 

เขียน นั้น ผมถือว่าเขียนส�าคัญที่สุด และเราก็พบว่าความสามารถเขียน

ของนักเรียนลดลงเรื่อยๆ บ่งชี้ถึงความถดถอยของการศึกษาในบ้านเรา

การฟังไม่ต้องออกแรงอะไรเลย อยู่เฉยๆ ขอเพยีงให้หไูม่หนวก

กฟั็งได้ (แต่มกัจะไม่ได้ยิน) การฟังไม่ต้องการสตปัิญญาอะไรพเิศษ สตัว์ก็

สามารถฟงัเสยีงได้ พวกมนัเสยีอีกทีฟ่งัแล้ว “ได้ยนิ” เพราะต้องอาศยัการ

ได้ยินเพื่อเอาชีวิตรอด

การพดูมทีัง้พดูหลังฟังและพดูก่อนฟัง พดูหลงัฟังคอืการสนอง 

พูดก่อนฟังคือการเสนอ พูดออกแรงมากกว่าฟัง อย่างน้อยต้องมีอารมณ์ 

ความรู้สึก แล้วแสดงปฏิกิริยาสนอง คนจ�านวนมากออกแรงแค่เพียงเพื่อ

สนองตามอารมณ์ความรู้สึก คนที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะออกแรงสมอง

ให้คิดก่อนพูด ไม่ว่าจะพูดเพื่อสนองหรือเสนอ

การอ่านใช้ความคิดมากกว่าพูด เพราะคิดอยู่คนเดียวขณะที่

อ่าน ที่คิดเพราะมีสิ่งเร้าจากข้อมูลการอ่านมาให้คิด นักเรียนที่ไม่รักการ

อ่านจะไม่รักการคิด

การเขียนใช้ความคิดมากกว่าการอ่าน การเขียนเป็นการ 

เรยีบเรยีงความคดิออกมาเป็นข้อความทีต้่องการสือ่ นอกจากต้องเร่ิมจาก

การคิดด้วยตนเองแล้ว ยังต้องเรียบเรียงความคิดเพื่อสื่อสารอีกด้วย งาน

เขียนจึงเป็นหลักฐานแสดงทักษะการคิดของคนได้

คนทีอ่ยูใ่นวถิแีห่งเพาะพนัธุปั์ญญาจงึต้องเขียนงานของตน...”
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ที่เขียนแจกแจงข้ำงต้นนั้นคือลิจำกจิ	ประทำนโทษ...	คือเขียน

จำกคิด	 เป็นควำมคิดที่ใช้พลังสมองซีกซ้ำย	จึงเต็มไปด้วยควำมเป็นเหต	ุ

เป็นผล	และตรรกะ	แต่ผมก็รู้สึกว่ำมีควำมสวยงำมของสมองซีกขวำเจือ

อยู่บ้ำง	นั่นเพรำะผลจำกกำร	“เรียบเรียง”

“ที่หน้าแป้นพิมพ์ ผมหลับตาสูดลมหายใจแห่งความหวัง 

ลกึเตม็ทรวงอก ถอดอดตีโยนใส่ตะกร้า กระชบัหมวกแห่งจนิตนาการให้

เข้าที่ คว้าแว่นอนาคตมาพาดกับร่องหู แล้วควงแขนปัจจุบัน ใส่รองเท้า

ความฝันก้าวออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้า ให้ความคิดเดินพาเหรด 

ผ่านปลายนิ้วที่พล้ิวไหว ประหนึ่งก�าลังบรรเลงสะบัดใส่คีย์เปียโน 

ในท่ามกลางพฤกษาสวรรค์ เสียงเพลงเพาะพันธุ์ปัญญาจากจินตนาการ

กระหึ่มก้อง... ตัวอักษรบนหน้าจอเปล่งเสียงหวานแว่ว เป็นบทเพลง 

ที่กรองผ่านความคิด และกลั่นเป็นหยดใสแจ๋วด้วยเปลวไฟจากเช้ือเพลิง

ความมุ่งมั่น ...”	เป็นไงบ้ำงกับตัวอย่ำงกำรเขียนที่ใช้จินตนำกำรของพลัง

สมองซีกขวำมำกกว่ำปกติ	อ่ำนแล้ววิงเวียนเรียกหำยำดมกันพอสมควร	

แค่บอกว่ำนั่งพิมพ์ควำมคิดหน้ำคอมพิวเตอร์ก็รู้เรื่องเหมือนกัน

หำกถำมว่ำท�ำไมเรำต้องเขียน?	ผมคงตอบว่ำเพรำะเรำต้องกำร

บันทึกหรือถ่ำยทอดควำมคิด

ท�ำไมกำรศึกษำต้องเขียน?	เพรำะเป้ำหมำยกำรศึกษำคือพัฒนำ

ควำมคิด

ท�ำไมกำรศึกษำต้องพัฒนำควำมคิด?	 เพรำะควำมคิดเป็น	

บ่อเกิดแห่งปัญญำ

ท�ำไมกำรศกึษำต้องท�ำให้เกดิปัญญำ?	เพรำะกำรศกึษำคอืควำม

เจริญงอกงำมทำงปัญญำ	
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ท�ำไมเรำต้องกำรควำมเจริญงอกงำมทำงปัญญำ?	 เพรำะเรำ

ต้องกำรเปลี่ยนจำกคนให้เป็นมนุษย์

เขยีนเป็นผลจำกกำรเรยีบเรยีงควำมคดิ	(ของคนเขียน)	ระหว่าง

ทีเ่รยีบเรยีงความคดินัน้ ไม่น่าเชือ่ว่าเกดิ “อาการรู”้ อะไรบางอย่าง ปัญญา

บางอย่างผุดขึ้นมา เมื่อมีปัญญาใหม่มาเสริม ความหมายที่อยากสื่อจะยิ่ง

ลกึซึง้ซบัซ้อนมากขึน้ บางครัง้ยากจะอธิบายได้ แต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหน เรา

ก็ยังสามารถใช้ปัญญาเรียบเรียงให้สื่อสิ่งที่คิดออกมาให้เข้าใจได้

งำนเขยีนไม่ใช่เขยีนหยำบๆ	ตำมทีค่ดิอะไรได้กโ็พล่งออกมำ	แต่

ต้องมีกำร	“เรยีบเรยีง”	เสมอ	การเรยีบเรยีงนีเ้องทีท่�าให้จดัระบบความคดิ 

การเรยีบเรยีงท�าให้เราได้ทัง้งานเขยีนและความคดิทีป่ระณตี ทุกบทควำม

ทีผ่มเขียนจะผ่ำนกำรเรยีบเรยีงเสมอ	ผมให้เวลำกบักำรเรยีบเรยีงมำกกว่ำ

กำรเขียน	งำนประณีตต้องใช้เวลำมำกกว่ำงำนหยำบ

ดังนั้น	 นักเรียนและครูเพำะพันธุ ์ป ัญญำต้องเขียนและ	

เรียบเรียง	เริ่มจำกเขียนโครงงำนที่เป็นวิชำกำรก่อน	แล้วพัฒนำเป็นเขียน

แบบเรียบเรียงควำมคิด

กำรเขยีนเป็นยำขมหม้อใหญ่ของครแูละนกัเรยีน	เมือ่ไล่เหตผุล

ตำมค�ำถำม	5	ข้อข้ำงต้น	เรำจะได้ค�ำตอบใหม่ว่ำ

หำกถำมว่ำท�ำไมไม่เขยีน?	เพรำะไม่ต้องกำรบนัทกึหรอืถ่ำยทอด

ควำมคิด

ท�ำไมไม่ต้องกำรบันทึกหรือถ่ำยทอดควำมคิด?	 เพรำะไม่ม	ี

ควำมคิดจะถ่ำยทอด

ท�ำไมไม่มีควำมคิด?	เพรำะไม่มีปัญญำ

ท�ำไมไม่มีปัญญำ?	เพรำะปัญญำไม่เจริญงอกงำม	สงว
นลิข
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ท�ำไมปัญญำไม่เจริญงอกงำม?	 เพรำะกำรศึกษำ	 (ที่เป็นอยู่	

ขณะนี้)	 ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อรับใช้กำรพัฒนำปัญญำมนุษย์	 (อย่ำงเต็ม

ศักยภำพ)

ผมจะไม่ถำมท�ำไมต่อ	เพรำะเป็นค�ำตอบที่รู้กันแล้ว

เพำะพนัธุปั์ญญำต้องแสดงหลกัฐำนควำมงอกงำมทำงควำมคดิ

ในตัวครแูละนกัเรยีนด้วยกำรเขยีนและเรยีบเรยีง	เพรำะเป็นกำรแสดงผล

ผ่ำนผัสสะใจ	ซึ่งต่ำงจำกผัสสะ	ตำ	หู	ลิ้น	จมูก	และกำย	

ผัสสะอื่นที่นอกจากใจนั้นเป็นผัสสะที่หยาบ มีการเรียนรู้ต�่า

เพียงประสบการณ์รูปธรรม แต่ผัสสะใจเป็นผัสสะที่ละเอียด มีความเป็น

นามธรรมสูงมาก หากเราพัฒนาการรับรู้ผ่านผัสสะนี้ได้ เด็กจะเรียนคิด

ได้ดีขึ้น

RBL	 เน้นที่ปฏิบัติ	 จึงใช้ผัสสะหยำบครบทั้ง	 5	 จำกกำร	

ลงมือท�ำ	 ดังนั้น	 กำรจัดกำรให้มี	 “จิ”	 จำกผัสสะใจเพื่อ	 “ปุ”	 และ	 “ลิ”		

จึงเกิดพลังกำรเรียนรู้มำกกว่ำ...	

เพรำะถ้ำรู้คิด	ก็จะคิดให้ได้ปัญญำ	

12	ตุลำคม	2556
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การเชื่อมโยงจากสิ่ งหนึ่ งไปถึงอีกสิ่ งหนึ่ ง	 และต ่อไปเรื่อยๆ	 ท�าให	้
ความคิดไร้ขอบเขต

ท�างานไปเรื่อยๆ	 หากไม่ไร้ความคิด	 สิ่งใหม่ย่อมเกิดขึ้นจากสิ่งเดิม	 เมื่อมี	
ความคิดใหม่มาเติม

ปลิ้นสมองเปิดใจให้ความคิดที่พลิกกลับนอกออกในได้จินตนาการนวัตกรรม
เราต้องมีความกล้าที่จะ	 invent	 กล้าที่จะลอง	 หมุนวนกลับมาประเมินและ

ปรับปรงุ...	เว้นแต่ว่าเราไม่ต้องการพฒันา	เว้นแต่ว่าเรายังสขุอยู่ในหลมุด�าแห่งการไม่เรยีนรู้
หากเราเชื่อในสภาพพลวัต	 ไฉนเราจะไม่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงให้ล�้าหน้า

ความเป็นพลวัตนั้นเสียเอง
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Flipped Classrole (3) ...

อภปิรายกลุ่ม

ดูสาธิต
ใช้สือภาพและเสียง

อ่านเอง
ฟังบรรยาย

ความรู้ทีเหลอื
5%

10%

20%

30%

Pas
siv

e L
ear

nin
g

สอนผู้อืน/นําเสนอ
เรียนจากลงมอืปฏิบัติ

อภปิรายกลุ่ม 50%

75%

90%

Ac
tiv

e L
ear

nin
g

ฐำนล่ำงสดุของ	learning	pyramid	ท่ีควำมรูเ้หลืออยู่ในตวัผู้เรียน	

90%	คือ	จำกกำรได้ถ่ำยทอด/สอนผู้อื่น	ผมเดำว่ำงำนวิจัยที่เป็นที่มำของ		

learning	pyramid	ยังหำ	10%	ที่เหลือไม่พบ	ผมเคยเขียนเข้ำข้ำงตัวเองว่ำ	

ที่ท�ำให้ได้	 100%	คือ	 RBL	คือ	 สร้ำงควำมรู้เองจำกกระบวนกำรวิจัย		

ครำวนี้ขอเข้ำข้ำงตัวเองอีกครั้งว่ำ	ฐานล่างสุดที่ได้สูงถึง 90% นั้น เพราะ 

“เป็นผู้สอน” (ซึ่งคือ Flipped Classrole แบบหนึ่ง) แต่ยังมีอีก 10%  

เหลือไว้ให้กับ Flipped Classrole ที่ “เป็นผู้แต่งข้อสอบ” แบบหลอกล่อ 

คิดถอยหลังหลายชั้น	 (ต้องหลอกล่อคิดถอยหลังหลำยชั้นจนโจทย์มีแต่

บริบท	ไม่เห็นหนทำงแทนค่ำสูตรง่ำยๆ	ด้วย)
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เมื่อกำรสอนสมัยใหม่ท�ำ	Flipped	Classroom	ผมคิดว่ำเรำต้อง

จบบทสุดท้ำยด้วย	Flipped	Classrole	

บทควำมวันนี้ต้องอ่ำนอย่ำงตั้งใจ	 เพรำะผมจะอธิบำยด้วยผัง

เหตุ-ผลที่เกิดเป็นระบบ

หลังเขียน	 Flipped	Classrole	 ไป	 2	 ตอน	ผมบังเอิญให้ต้อง

บรรยำยกำรคดิเชงิระบบแก่นกัศกึษำบณัฑติศกึษำของสถำบันนวตักรรม

กำรเรียนรู้	 ม.	มหิดล	ตำมค�ำเชิญของ	อ.	น�้ำค้ำง	 เพ่ือให้เหมำะกับควำม

สนใจของผู้ฟัง	 ผมจึงหยิบเอำแนวคิดเรื่อง	 Flipped	 Classrole	 มำท�ำ	

PowerPoint	

ตอนที่	 2	 ของเรื่องนี้ผมได้ยกตัวอย่ำงกำรหำควำมชื้นกำรอบ

กล้วยมำเขียนให้เข้ำใจง่ำยๆ	 (หวังว่ำคงง่ำย)	ว่ำนักเรียนต้องคิดถอยหลัง

ไปถึงอะไรบ้ำง	 จึงจะแต่งโจทย์ที่มีบริบทมำกขึ้นและลดทอนกำรแทน

ค่ำสตูรส�ำเรจ็ลง	จนในทีส่ดุมแีต่เรือ่งราวและไร้สตูรส�าเร็จจากการท่องจ�า 

คนท่ีแต่งโจทย์ได้อย่างนีต้้องเข้าใจเรือ่งทีเ่รยีนทัง้หมด เข้าใจไปถงึเงือ่นไข

ของการใช้ความรู ้มจีนิตนาการสร้างเรือ่งทีป่ระยุกต์ความรูไ้ด้ โดยไม่หลดุ

ออกจากหลักวิชา

เมื่อเตรียม	 PowerPoint	 ไปอบรมให้	 อ.	 น�้ำค้ำง	 ผมจึงเห็น

ประเด็นว่ำผังเหตุ-ผลและผังพฤติกรรมระบบที่ผมเคยอบรมครู	สำมำรถ

อธิบำยเรื่องนี้ได้เข้ำใจง่ำยดี

พ่ีเลี้ยงทั้งหลำยคงจ�ำ	 “คำถำ”	หลักของกำรเขียนผังควำมคิด

เชิงระบบได้ว่ำ	

1.	 “หนึ่งเหตุ	 (cause)	ท�ำให้เกิดหลำยผล	(effect)	หนึ่งผลเกิด

ได้จำกหลำยเหตุ”	
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2.	 “หำงลูกศรคือเหตุ	หัวลูกศรคือผล	ถ้ำเหตุและผลเปลี่ยนไป

ในทำงเดียวกันใช้ลูกศรเส้นทึบ	ถ้ำสวนทำงกันใช้เส้นประ”	

3.	 “ไม่มีสิง่ใดเกดิโดยไม่มีเหตุ	เม่ือเกดิแล้วมนัจะเป็นเหตสุ่งผล

ต่อไป	 เหตุย่อมมีเหตุของเหตุ	 เหตุของเหตุย่อมมีเหตุของเหตุของเหตุ....	

ผลย่อมมีผลของผล	ผลของผลย่อมมผีลของผลของผล....	เป็นผลต่อเนือ่ง

ไปจำกกฎอิทัปปัจจยตำไปสู่ปฏิจสมุทปบำท	คือต่อเป็นวงจร”	

4.	 “วงจรจะมีพฤติกรรมรักษำสมดุล	(วงจร	ส)	หรือเปลี่ยนไป

อย่ำงยั้งไม่อยู่	(วงจร	ย)”

5.	 “ระบบประกอบด้วยระบบ	 (วงจร)	 ย ่อยจ�ำนวนมำก	

พฤติกรรมระบบรวมเป็นผลจำกพฤติกรรมของระบบย่อยทั้งหลำย”

ผมเริ่มจำกรูปที่สมมุติสถำนกำรณ์ให้	Y	 (ผล)	ขึ้นกับตัวแปร	

(เหตุ)	 ชั้นที่	 1	 คือ	X1,	X2,	X3	และให้	X	 ท้ัง	 3	 ข้ึนกับเหตุ	W,	V,	Z		

เป็นชั้นที่	 2	 ซึ่งก็ยังขึ้นกับเหตุชั้นที่	 3	 ได้แก่	 U	 และ	T	 โดยท้ังหมดม	ี

เส้นทึบและประต่ำงกันไป

X1,	X2,	X3	คือเหตุ	V1,	V2,	Z1,	Z2,	W1,	W2	คือเหตุของเหตุ	

และ	T1,	U1,	U2	คือเหตุของเหตุของเหตุ	เอำแค่	3	ชั้นพอ

Y

V1

X3X2

X1V2 U1

Y

Z2Z1

X3X2

W2W1 U2

T1สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



322 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

หำกนักเรียนเริ่มจำกปรำกฏกำรณ์ใดปรำกฏกำรณ์หนึ่งที่

ก�ำหนดให้เป็นผล	 แล้วไล่หำสำเหตุหลำยชั้นแบบผังอย่ำงตัวอย่ำงนี	้	

เขำจะเรียนรู้อย่ำงมำก	 เพรำะเป็นกำรเขียนแบบสำวเหตุ	 ย่ิงสำวเหต	ุ

หลำยชั้น	ยิ่งเรียนรู้...

ผมสมมุติให้เข้ำใจง่ำยๆ	ว่ำ	Y	 เป็นรำยได้ครอบครัว	 (รำยได้	=	

รำยรับ	-	รำยจ่ำย)	X1	และ	X2	คือรำยรับ	(เส้นทึบหมำยควำมว่ำ	รำยรับ

มำกท�ำให้รำยได้มำกด้วย)	และ	X3	คือรำยจ่ำย	 (เส้นประหมำยควำมว่ำ	

หำกรำยจ่ำยมำก	รำยได้จะน้อย)	 รำยรับจำกกิจกรรม	X1	ยังขึ้นกับกำร

จ่ำยออกให้	V2	และรับจำก	V1	ซึ่ง	V1	 เป็นผลผ่ำนมำทำงเหตุ	U1	และ	

U2	อีกทอดหนึ่ง	(ดูรูป)	

U2	และ	T1	มีอิทธิพลต่อรำยรับ	X1	และ	X2	ตำมล�ำดับ	และ	

ทั้ง	 2	 ก็ยังร่วมกันมีผลต่อรำยจ่ำย	X3	ผังนี้ท�ำให้เข้ำใจได้ว่ำรำยได้	 (Y)		

ว่ำมีเหตุถอยออกไปได้	 3	 ชั้น	 จะเข้ำใจเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นระบบ	

มำกขึ้น	 เข ้ำใจว่ำเศรษฐกิจครัวเรือนที่ เป ็นปรำกฏกำรณ์เดี่ยวนั้น		

(เช่น	 เป็นหนี้)	 ควำมจริงแล้วเกิดจำกกำรประสำนพลังอ�ำนำจของเหตุ

จ�ำนวนมำก

พ่ีเลีย้งลองให้ครเูขยีนผงัแบบนีด้	ูโดยให้	Y	เป็นผลสัมฤทธิก์ำร

เรียนของนักเรียน	 (อย่ำลืมให้	X1	หรือ	X2	 เป็น	RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำ

ด้วย)	เรำอำจจะได้เหตุปลำยทำงดีๆ	ที่เอำมำจัดกำรพัฒนำครูของเรำได้

ผงัแบบน้ีสำมำรถประยกุต์เข้ำกบักำรเรยีนสำระวชิำได้ง่ำยมำก	

Y	จะเป็นผลทีเ่ป็นไปตำมกฎเกณฑ์ธรรมชำต	ิเส้นต่ำงๆ	จะหมำยถึงควำม

สัมพันธ์ตำมที่ธรรมชำติก�ำกับไว้แล้ว	เช่น	

ควำมหนำแน่น	D	=	m/V	จะมีเส้นประและเส้นทึบอย่ำงละ

เส้นวิ่งเข้ำหำ	D	(m	มำก	D	มำก	เป็นเส้นทึบ	V	มำก	D	น้อย	เป็นเส้นประ)สงว
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F	=	ma	จะมีเส้นทึบของ	m	และ	a	เป็นเหตุวิ่งเข้ำหำ	F	เป็นต้น	

กำรแต่งโจทย์คือกำรบอกเล่ำเรื่องรำวของเหตุต้นทำง	คือเล่ำ

เรื่องของ	T1,	U1,	U2,	V2	และ	Z1	เพื่อให้คนแก้โจทย์หำเหตุชั้นที่	2	แล้ว

ต่อไปชั้นที่	1	จนถึงผลปลำยทำง	คือ	Y	

เรื่องของเหตุต้นทำงจะเต็มไปด้วยบริบท	 เป็นกำรเรียนรู้จาก

การกลับทิศไปมาระหว่างบริบทกับวิชาการ จากบริบทไปวิชาการเมื่อ

คิดจากหางลูกศรไปหัวลูกศร และวิชาการไปบริบทเมื่อคิดจากหัวไปหาง

จำกผังนี้นักเรียนจะคิดได้ว่ำมี	7	เส้นทำงที่เหตุต่ำงๆ	มีผลต่อ	Y	

ถ้ำเหตุต้นทำงทั้งหมดมีค่ำเพิ่มขึ้น	ผลที่เกิดกับ	Y	คือ	เพิ่ม	3	ลด	4	(พี่เลี้ยง

อ่ำนแล้วลองไล่ตำมเส้นลูกศรดู)

Y

V1

X3X2

X1V2 U1

Y

Z2Z1

X3X2

W2W1 U2

T1

กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่แต่งโจทย์ใหม่ให้เหตุเปลี่ยนไป	

ถ้ำเรำลดเหตุ	U2	ลง	ผล	Y	จะเปลี่ยนเป็นเพิ่ม	5	ลด	2	ทันที	(ลองท�ำดูเอง)

การเรียนรู้จะยกระดับสูงขึ้นอีกเมื่อนักเรียนพยายามแต่งโจทย์

ให้หาเหตุที่ท�าให้ Y มีค่าสูงสุดหรือต�่าสุด
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จำก	Flipped	Classrole	ผมขอกลับมำ	RBL	 เพำะพันธุ์ปัญญำ

บ้ำง	ด้วยกำรอธิบำยว่ำผังสอนนักเรียนให้เอำสำระวิชำมำแต่งโจทย์นี้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับ	RBL	อย่ำงไร?

หำกงำน	RBL	เพำะพันธุ์ปัญญำออกแบบ	โดยกำรคิดถอยหลัง

สำวเหตุให้มำกกว่ำ	1	ชั้น	จะท�ำให้	RBL	ของเรำไม่เป็น	“งำนวิจัยลูกศร

เดียวท่ีรู้เพียงปรำกฏกำรณ์	what”	แต่จะสร้ำงกำรเรียนรู้ตั้งแต่ออกแบบ

วิธีวิจัยกันเลย

การออกแบบงานวิจัย คือ “การสร้างเหตุ แล้ววัดผล เพื่อยืนยัน 

ว่าผลเกิดจากเหตุตามสมมุติฐาน” การเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 

เชือ่มโยงถงึกนัเช่นนี ้ท�าให้เราออกแบบทีเ่หตตุ้นทาง เพือ่ให้ส่งผลต่อเนือ่ง 

ไปถึงปลายทาง เราจะเรียนรู้ตลอดเส้นทางของความสัมพันธ์ระหว่าง 

เหตุย่อยและผลย่อยระหว่างทางจ�านวนมาก เปรียบเสมือนกับเห็นโซ่

เป็นข้อๆ ย่อมเข้าใจความเป็นโซ่ดีกว่าเห็นโซ่แค่เพียงเหล็กยาวๆ โดยไม่รู้

ว่าท�าไมผูกโซ่ได้แบบเชือก	กำรเรียนรู้เรื่องผังเหตุ-ผลจึงเป็นควำมจ�ำเป็น

เบื้องต้น	

ครำวนีผ้มขอสมมตุเิพิม่ว่ำม	ีA	เข้ำมำร่วม	โดย	T1	และ	U2	เป็น

ผลจำก	A	ที่ผ่ำนมำทำง	B1	และ	B2	ตำมล�ำดับ	

U2

T1

A

B1 B2
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A	และ	Y	เคยเป็นอิสระต่อกัน	แต่ต่อมำมีใครท�ำอะไรสักอย่ำง	

(เช่น	รัฐบำลมีนโยบำยกำรศึกษำใหม่)	ที่ท�ำให้	Y	ส่งผลเป็นเส้นประถึง	A	

ครำวนีเ้กดิเรือ่งใหม่ทนัท	ีเพรำะทัง้หมดต่อกนัเป็น	4	ระบบย่อย(วงจร)	ท่ี

มีพฤติกรรมสมดุล	1	วงจร	และยั้งไม่อยู่	3	วงจร	(ดูรูป)	

Y

V1

X3X2

X1V2 U1

Y

Z2Z1

X3X2

W2W1 U2

T1

A

B1 B2

Y X3

W2 U2A

B2

ย

Y X3

W1

T1

A

B1

ส

V1X1
Y

Z2

X2

T1

A

B1

ย
Y

V1X1

U2A

B2

ย
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กำรเปลี่ยนแปลงของ	Y	 จะเป็นพลวัตและซับซ้อนมำกข้ึน	

ทุกค่ำที่อยู่รวมเป็นวงจร	(A,	Y,	X,	W,	Z,	T,	U,	V	ยกเว้น	U1,	V2,	Z1)	

ถูกเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นพลวัตเช่นกัน	บำงค่ำกระเพ่ือมข้ึนลง	บำงค่ำ

เปลี่ยนแปลงอย่ำงคุมไม่อยู่	(ผู้ที่เรียน	systems	thinking	กับผมน่ำจะอ่ำน

รู้เรื่องไม่ยำก)

รูปสุดท้ำยนี้ท�ำให้เกิดควำมคิดเชิงระบบ	ยกระดับปัญญาให้ 

สูงขึ้นจนเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง ได้ทราบความเป็นอนิจจังของ

สรรพสิ่ง เพราะการเกี่ยวพันของสรรพสิ่ง

ไม่มีวิชาใดเลยที่สร้างความเข้าใจอย่างนี้ นอกจากการเรียนรู ้

จากประสบการณ์ปฏิบัติเองด้วย RBL แบบเพาะพันธุ ์ปัญญา ท่ีอิง 

ความคิดเชิงเหตุ-ผลไปสู่ความคิดเชิงระบบ... ผมกล้าท้า

เพราะทุกวิชาที่เรียนนั้นล้วนสอนให้มองหาค�าตอบปลายปิด

ทั้งสิ้น เอาเนื้อวิชามายัดเยียดความคิดว่าทุกสิ่งเป็นนิจจังแล้ว ไม่ได้เอา

บรบิทมาเป็นเงือ่นไขบอกว่า เมือ่ใดทีส่าระวชิาถูกต้องเข้ากนัได้กบับริบท 

เมื่อใดใช้ไม่ได้ 

เพราะการศึกษายังจมอยู ่ในกระบวนทัศน์แบบตัดสิน...  

“ไม่ถูกก็ต้องผิด” 

ไม่รู้สภาพอนิจจังของค�าตอบว่าสามารถเป็น “ผิด...ถ้า...” หรือ 

“ถูก...ถ้า...” หรือ “ไม่ผิด ไม่ถูก ไม่เกี่ยว เพราะ...”

15	ตุลำคม	2556
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นักโทษจากเรือนจ�าช่วยกันล้างท่อ	เพื่อก�าจัดขยะที่อุดตัน
ผักตบชวาลอยเต็มคลองถูกก�าจัด	เพื่อให้ระบายน�้าที่ออกจากท่อลงแม่น�้าและ

ออกสู่ทะเล
สิ่งขัดขวางทางน�้าเห็นชัด	เพียงแค่ดูว่ามันขวางทางน�้าไหลหรือไม่
นักโทษเหล่านั้นมีผู้คุมท�าตามสั่ง	ไม่ต้องคิด	(อาจคิดอย่างเดียวว่าจะหลบหนี

ได้อย่างไร)
นักโทษที่ ถู กจองจ� า ใน	 “เ รือนจ� าความคิด”	 จะล ้ างท ่อและลอก	

ท�าความสะอาดคลองได้อย่างไร....	ถ้าเป็นคลองความคิด
ขยะและน�้าเน่าทางความคิดอาจจะถูกท�าให้สะอาดได้	 โดยระบายน�้าดีจาก

เขื่อนมาไล่	(flush)
แต ่หากยังคงมีน�้าเสียไหลลงอย ่างต ่อเนื่อง	 เราก็จะเสียน�้าดีไปโดย	

เปล่าประโยชน์
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ค(รร)ลองการศึกษา...

เมือ่วนัที	่9	ตลุำคมผมไปร่วมวพิำกษ์รำยงำนปิดโครงกำรวจิยัท่ี

สตลู	เป็นงำนทีช่ำวบ้ำนตลอดสำยน�ำ้ท�ำวจิยัเพือ่แก้ปัญหำน�ำ้ในคลองดสุน

คลองดสุนไหลผ่ำนเมอืง	คลองจงึเป็นทรพัย์สนิส�ำคญัของเมอืง	

แต่ขณะนี้ทรัพย์สินที่ควรมีค่ำได้กลำยเป็นหนี้สิน	 เพรำะขำด	 “ควำมคิด

ออกไปนอกตัวเอง”	ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลอง

เรื่องนี้ท�ำให้ผมหวนคิดถึงกำรศึกษำ	จึงเอำมำเขียน

ชำวบ้ำนต้องกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมโดยเสนอให้ขุดคูระบำยน�้ำ

ข้ำงถนนแทนกำรท�ำถนนสงู	แม้ว่ำยงัไม่เกีย่วกับคลองดสุนแต่กน่็ำสนใจ

มุมมองของ	2	ฝ่ำย

“ถนนกั้นน�้ำไปไหนไม่ได้	 ท�ำให้น�้ำท่วม	 เรำต้องขุดคูระบำย”	

เป็นข้อเสนอจำกชำวบ้ำน	 แต่เมื่อไปหำรือผู้ดูแลถนน	กลับได้ค�ำตอบ

ว่ำ	 “ต้องท�ำถนนให้สูงเพื่อให้เข้ำไปช่วยเหลือได้เมื่อน�้ำท่วม	 ถนนต้องมี

ประโยชน์ตอนน�้ำท่วม”	ชำวบ้ำนเล่ำสิ่งที่ได้รับฟังมำ

ผมฟัง	 2	 ประโยคนี้แล้วนึกถึงวงจรเหตุ-ผลท่ีเป็นระบบ

เปลี่ยนแปลงอย่ำงยั้งไม่อยู่	 ผมจึงแกล้งเรียบเรียงประโยคให้เป็นระบบ

เพื่อทดสอบดูว่ำจะฟังเข้ำใจไหม	 (เรื่องฟังแล้วไม่เข้ำใจก�ำลังเป็นปัญหำ

เงียบของกำรเรียนรู้ที่คนยังไม่ตระหนัก	ผมเขียนไปแล้วในตอน	 “โลก

กว้ำงทำงแคบ”)

“ท�าถนนให้สูงเพื่อให้น�้าท่วม เพื่อให้ถนนเกิดประโยชน์ที่ 

คุ้มค่ากับการลงทุนถมยกถนนเพื่อให้น�้าท่วม”สงว
นลิข
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ผมพูดย�้ำ	 3	ครั้งเพื่อให้ผู้ประชุมฟังให้เข้ำใจประโยคที่อธิบำย

ควำมเป็นวงจรยั้งไม่อยู่	คนจ�ำนวนมำกคงคิดว่ำผมเป็นคนพูดวกวน	ไม่รู้

เรื่องแน่เลย

ระบบทีมี่พฤตกิรรมเปล่ียนแปลงย้ังไม่อยู่เกดิจากความคดิมอง

ภายในอย่างเดียว จงึไม่เหน็ความสมัพนัธ์กบัภายนอก ปัญหาเกดิจากระบบ

ย่อยต่างๆ คดิอย่างนี ้จงึท�าให้ระบบใหญ่ขดัแย้งในตวัมนัเอง ผูร้บัผดิชอบ

ถนนมองเพียงถนนว่ำต้องไม่ให้น�้ำท่วมถึง	 มิฉะนั้นระบบกำรเป็นถนน

จะล้มเหลวในกำรท�ำหน้ำที่	 (function)	 เมื่อน�้ำท่วม	ผู้รับผิดชอบคิดแบบ	

มองภำยในอย่ำงเดียว	จึงเห็นเป้ำหมำยถนนต้องสูงพ้นน�้ำ	 โดยไม่ทรำบว่ำ	

ความส�าเร็จแห่งเป้าหมายนั้นท�าให้ปัญหาลุกลามแล้วในท่ีสุดวนกลับ 

มาที่ตนเอง

เคยเห็นบ้ำนริมถนนที่หน้ำต่ำงอยู่ระดับเดียวกับล้อรถไหม?	

น่ันแหละคือระบบวนเป็นวงจรแบบย้ังไม่อยู่	 เป็นระบบคิดที่ท�ำให้มีทั้ง

ผู้แพ้และชนะ

ขยะในคลองท�ำให้ปลำยน�้ำที่ไหลผ่ำนเมืองเน่ำเสีย	ขยะนี้มำ

จำกต้นน�้ำ

“คนปลำยน�้ำต้องรณรงค์ให้คนต้นน�้ำเห็นปัญหำ	 และงดทิ้ง

ขยะลงคลอง”	 เป็นข้อเสนอที่เรำมักจะได้ยินทุกครั้งเมื่อหำทำงแก้ปัญหำ

ขยะในคลอง	แต่ไม่เคยวิเครำะห์ไปที่เหตุและปัจจัยท่ีเกิดพฤติกรรมท้ิง

ขยะลงคลอง

“ค�ำตอบของคนต้นน�ำ้คอืปัญหำของคนปลำยน�ำ้”	ผมกล่ำวช้ำๆ	

และแกล้งพูดให้เป็นระบบว่ำ	 “กำรที่คนปลำยน�้ำบอกว่ำค�ำตอบของตน

อยู่ที่กำรไม่ท�ำตำมค�ำตอบของคนต้นน�้ำนั้น	คือ	กำรเริ่มปัญหำใหม่ให้คน

ต้นน�้ำ	ไม่มีทำงที่คนต้นน�้ำจะละทิ้งค�ำตอบเดิมของตน	เพื่อให้เกิดปัญหำสงว
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ที่ต้องหำค�ำตอบใหม่	วิธีนี้จึงไม่ได้ผล”	คงต้องอ่ำน	2-3	รอบนะครับ	ผม

ตั้งใจเขียนเพื่อให้อ่ำนอย่ำงมีสติ	 ข้อควำมนี้มีค�ำส�ำคัญเพียง	 “คนต้นน�้ำ”	

“คนปลำยน�้ำ”	 “ค�ำตอบ”	“ปัญหำ”	ที่อยู่อย่ำงเป็นระบบ	 คือเกี่ยวพันกัน

จำกกำรใช้ประโยชน์จำกคลองในรูปแบบที่ต่ำงกัน	

เป็นระบบทีต่่ำงคนต่ำงแยกกนัคดิ	คนต้นน�ำ้คิดอย่ำงหนึง่จงึท้ิง

ขยะลงคลอง	คนปลำยน�้ำคิดอีกอย่ำงจึงขอรณรงค์ให้คนต้นน�้ำไม่ทิ้งขยะ

ลงคลอง	ผังควำมคิดของทั้ง	2	ฝ่ำยเป็นอย่ำงนี้

มีขยะตน้นํา

มีขยะในคลอง

ปัญหา 1

คาํตอบคือ
ทิงลงคลอง

มีขยะตน้นํา
ปัญหา 1

ไม่มีขยะในคลองคาํตอบ 1 คาํตอบ 2มีขยะในคลอง

นําเสียปลายนํา
ปัญหา 2

คาํตอบคือใหต้น้นําไม่ทิง
ขยะลงคลอง

นําเสียปลายนํา
ปัญหา 2

ไม่มีขยะในคลองคาํตอบ 1 คาํตอบ 2

เมื่อเห็นผังแล้วน่ำจะเข้ำใจที่ผมเขียนมำกข้ึน	ครำวนี้ผมเขียน

ให้เข้ำใจง่ำยๆ	เป็นขั้นเป็นตอนใหม่

1.	 (เส้นซ้ำยมอื)	เพรำะคนต้นน�ำ้มปัีญหำไม่มทีำงก�ำจดัขยะ	จงึ

ทิ้งลงคลอง	 (เป็นค�ำตอบที่ง่ำยที่สุดของปัญหำคนต้นน�้ำ)	 เพรำะขยะใน

คลอง	มันจึงท�ำให้น�้ำเสียเป็นปัญหำกับคนปลำยน�้ำ

2.	 (เส้นขวำมอื)	หำกคนปลำยน�ำ้รณรงค์ให้คนต้นน�ำ้ไม่ทิง้ขยะ	

ก็หมำยควำมว่ำค�ำตอบของคนปลำยน�้ำท�ำให้มีปัญหำขยะเต็มชุมชนของสงว
นลิข
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คนต้นน�้ำ	ดังนั้น	ค�ำตอบที่คนปลำยน�้ำคิดจึงเป็นกำรสร้ำงปัญหำใหม่ให้

คนต้นน�ำ้	วิธีนีไ้ม่สำมำรถแก้ปัญหำน�ำ้เสยีได้	เพรำะคนต้นน�ำ้กบัปลำยน�ำ้

ใช้ชีวิตกับคลองต่ำงกัน	ไม่ได้มีปัญหำร่วมกัน

กำรแก้ปัญหำนี้	 นอกจำกเห็นควำมสัมพันธ์ของระบบคิดทั้ง

สองแล้ว	เรำต้องท�ำควำมเข้ำใจสิง่ทีก่�ำกบัพฤตกิรรมของระบบ	เพ่ือสร้ำง

ระบบใหม่ให้แก้ปัญหำของคนทั้ง	 2	 ไปพร้อมๆ	กัน	คนที่เข้ำใจกติกำที่

ควบคุมระบบและมีควำมคิดเป็นระบบจะเห็นผังระบบในสมองทันที	

ว่ำทำงแก้ปัญหำคือทำงเลือกใหม่ที่คนต้นน�้ำและปลำยน�้ำได้ประโยชน์	

ร่วมกนัจำกธรุกจิของคนปลำยน�ำ้ที	่recycle	ขยะของคนต้นน�ำ้	คอืเส้นทำง

ขวำมือของรูปนี้	ที่ขยะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

มีขยะตน้นํา

มีขยะในคลอง

ปัญหา 1

ไม่มีขยะในคลอง

คาํตอบคือ
ทิงลงคลอง

คาํตอบคือคนปลายนําทาํ
ธุรกิจรับซือขยะคนตน้นํา

มีขยะในคลอง

นําเสียปลายนํา
ปัญหา 2

ไม่มีขยะในคลอง

นําปลายนําไม่เสีย
คาํตอบ 2

เมือ่ระบบเดมิถกูแทรกแซงโดยผกูพนัในผลประโยชน์เดยีวกนั 

ระบบจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่เราปรารถนา เพราะนี่เป็นครรลอง

ธรรมชาติของการเลือกจะกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดของคน 

มีคนในเวทบีอกว่ำ	ชลประทำนกัน้ฝำย	(เหน็ตำมหน้ำทีจ่ดัสรร

น�ำ้เกษตร)	ท�ำให้ไม่มนี�ำ้หน้ำแล้งใช้ท�ำน�ำ้ประปำ	นีก่เ็ป็นตวัอย่ำงหนึง่ของสงว
นลิข
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กำรท�ำงำนที่ท�ำให้	 solution ของคนหนึ่งเป็น problem ของอีกคนหนึ่ง

เพราะสองระบบสัมพันธ์กันด้วยสิ่งเดียวกัน	คือ	น�้ำ	

น�้ำในคลองช่วงผ่ำนเมืองเน่ำเสียเพรำะท่อระบำยน�้ำของ	

ครัวเรือนและเทศบำลปล่อยลงคลอง	 คนท่ีมีหน้ำท่ีระบำยน�้ำจะเห็น

คลองเป็นปลำยทำงของค�ำตอบ	ปัญหำจบที่คลองเพรำะมองไม่เห็นปลำ	

และสัตว์น�้ำที่เป็นอำหำรของคนที่หำกินกับคลอง	มองไม่เห็นกำรผลิต	

น�้ำประปำ	เพรำะเรื่องเหล่ำนั้นไม่ใช่หน้ำที่ของตน	

อย่ำว่ำแต่คนต้นน�้ำมองไม่เห็นปัญหำคนปลำยน�้ำเลย	 คน	

ปลำยน�้ำกันเองก็มองไม่เห็นปัญหำคนปลำยน�้ำด้วยกัน	 เพรำะไม่ได้มอง

ออกไปนอกหน้ำที่ตนเอง

ปัญหำของเทศบำลมีปลำยทำง	 (solution)	อยู่ที่คลอง	ซึ่งเป็น	

ต้นทำงปัญหำของประปำ	ค�าตอบของคนหนึ่งกลายเป็นปัญหาใหม่ของ

อีกคนหนึ่ง ในที่สุดคนที่รับปัญหาที่ข้อโซ่ปลายทางจึงเป็น summation 

ของปัญหา การจัดการให้ผู้อยู่ปลายทางได้โอกาสจึงกลายเป็นด้อยโอกาส

อย่างเหลือเชื่อ

กำรศึกษำก็เช่นกัน	ลองคิดให้เป็นลูกโซ่ของกำรกระท�ำของ

ผู้คนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องดูเถอะ	แล้วจะเห็นว่ำท�ำไมนักเรียนที่อยู่ปลำยสุด

ของข้อโซ่จึงเป็นผู้ด้อยโอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำที่ดี

ปัญหำกำรพัฒนำกำรศึกษำก�ำลังติด	 “กับดักของควำมคิด

ภำยใน”	เพรำะไม่เข้ำใจทั้งระบบ	

ครูและนักเรียนจึงก�ำลังส�ำลักน�้ำเน่ำตำยในค(รร)ลองที่ใช	้

งบประมำณเป็นอันดับ	1	ของประเทศ....เพื่อค�ำว่ำ	“ปฏิรูป”	

เพำะพนัธ์ุปัญญำไม่ใช่ปล๊ักอุดท่อน�ำ้ทิง้ใคร	แต่เรำเป็นห่วงชชูพี

ที่โยนให้ยำมที่ผู้อยู่ในวิกฤติก�ำลังต้องกำร...	หำกเขำเห็นว่ำเป็นห่วงชูชีพสงว
นลิข
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ยทุธศำสตร์กำรท�ำงำน	คอื	เรำต้องท�ำให้เขำรูว่้ำก�ำลงัวกิฤต	ิและ

เห็นว่ำเรำเป็นห่วงชูชีพที่จะดึงเขำขึ้นมำจำกคลองน�้ำเน่ำ	แต่ปัญหำก็ไม่

ต่ำงกับคนริมคลองดุสน	คือ	“ขำดควำมคิดออกไปนอกตัวเอง”

ผมเขียนปิดท้ำยเช่นนี้	 เพรำะระบบกำรศึกษำถ่ำยของเสียเข้ำ

โรงเรียนมำกเกินคำดคิด	จนกระทบโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	ท�ำให้เกิด

ปรำกฏกำรณ์โรงเรยีนจ�ำนวนมำกขอถอนตวัในนำทสุีดท้ำย...	เพรำะต้อง

ยอมกลับไปทนกับค(รร)ลองน�้ำเสีย	เนื่องจำกมันคือชีวิตและกำรงำน	

18	ตุลำคม	2556
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สมัยคุณอีสปแต่งนิทานยังไม ่มีลวดสลิงเหล็กกล้า	 หนูจึงใช ้ฟ ันแทะ
ช่วยราชสีห์หลุดจากแร้วได้	 หากเป็นสมัยนี้คงต้องใช้เครื่องตัดถ่าง	 แต่หนูก็ไม่น่าม	ี
พละก�าลังใช ้ เครื่องตัดถ ่างได ้	 หนูคงต ้องท�าใจปล ่อยให ้ราชสีห ์ถูกจับไปเล ่น	
ละครสัตว์	 อยู ่ในก�ากับของแซ่ที่ตวัดโดยมือผู ้ฝึก	 จากนั้นหนูคงเข้าป่าไปช่วยสัตว์	
ที่พรานป่ายังคงใช้เถาวัลย์ท�าแร้ว

แม้ว่าหนูจะตั้งใจท�าหน้าที่ช่วยสัตว์อื่นตามที่คุณอีสปมอบมรดกให้	 แต่หนูต้อง
เข้าใจว่าในนทิานอสีปไม่ได้มรีาชสห์ีตวัเดยีวทีก่�าลงัทกุข์	มสีตัว์อกีหลายตวัทีร่อให้หนแูสดง
บทบาทพระเอก	อย่างเช่น	กบทีก่�าลงัตกเป็นเหย่ือนกกระสา	หนตู้องฉลาดพอทีจ่ะไม่แนะน�า
ให้กบไปหลบอยูใ่นกะลา	การชวนกบมาสูโ่ลกกว้างก็ต้องระวังงูเห่าท่ีแขง็แรงจากไออุน่ชาวนา
อาจจะผ่านมาเขมือบลงท้อง

มีนิทานหนูกับกบเป็นเพื่อนกัน	 ไปไหนไปด้วยกัน	 มันจึงเอาเชือกผูกขากันไว้		
วนัหน่ึงกบชวนหนไูปเทีย่วบ้านตนเอง	แล้วชวนหนเูล่นน�า้	ด้วยความหวงัดอียากให้หนดูโูลกใต้น�า้		
จึงด�าดิ่งลงไป	หนูจมน�้าตาย	เหยี่ยวบินผ่านมาโฉบหนูไป	กบจึงติดไปเป็นเหยื่อเหยี่ยวด้วย

หนจูะไปช่วยกบกต้็องระวงัอย่าให้กบลากลงน�า้	เพราะบงึใหญ่คอืกบัดกัชวีติหนู	
ที่เกิดจากความปรารถนาดีของกบ
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กับดัก...

กับดักเป็นเครื่องมือจับให้อยู่ด้วยกลลวง	ต้องกำรจับหนูต้อง

ใช้กับดักหนู	ต้องกำรจับปลำก็ใช้เบ็ด	พวกนี้เป็นกับดักที่ใช้เหยื่อล่อ	ยังมี

กับดักอีกแบบที่ไม่มีเหยื่อล่อ	เช่น	หลุมพรำงให้สัตว์ตกขึ้นไม่ได้	แร้วที่วำง

ตำมทำงเดิน	พวกนี้เป็นกับดักที่ใช้ควำมเคยชินว่ำสัตว์เคยเดินผ่ำนทำงนี้	

ทัง้	2	ประเภทนีอ้ำศยัหลกัว่ำ	ผูต้ดิกบัดกัไม่มปัีญญำรูเ้ท่ำทัน	ยังมปีระเภท	

3	ที่ผู้ติดกับดักเป็นผู้สร้างกับดักขึ้นมาเองจากปัญญาของตนเอง เพียงแต่

ปัญญานัน้รูไ้ม่เท่าทนัความจรงิของความเกีย่วพนักนัเป็นระบบทีซ่บัซ้อน

กับดักท�ำให้ผู้ติดกับติดตัน	 ไปไหนไม่รอด	จะมีแต่ควำมทุกข์

และชีวิตที่ตกต�่ำ	ตกเป็นเหยื่อผู้อื่น	ผมเชื่อว่ำไม่มีกับดักแบบแรกในกำร

ศึกษำ	 เพรำะไม่น่ำจะมีผู้ประสงค์ร้ำยเอำเหยื่อล่อมำท�ำให้ครูมีมิจฉำทิฐิ	

กับกำรเป็นครู	 หรือตั้งใจพำกำรศึกษำตกต�่ำ	 ทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วน	

หวังดีทั้งนั้น

กับดักกำรศึกษำมีอยู่	2	แบบหลัง	แบบควำมเคยชินเป็นกับดัก

ทีม่องเหน็ยำก	เพรำะสตัว์เคยเดนิผ่ำนทำงนีอ้ย่ำงปลอดภยัทุกวนั	เมือ่วำน

ยงัเดนิกลบัรงัอย่ำงปลอดภยั	วนันีไ้ม่น่ำมปัีญหำ	ใครจะนกึว่ำมหีลมุพรำง

หรือแร้วรออยู่	แม้ว่ำโลกเปลี่ยนไปเป็นกำรศึกษำเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ	

ที่	21	กันแล้ว	แต่เพรำะเคยชินกับวิธีกำรเดิมจึงไม่เห็นวิธีกำรใหม่	 เขำว่ำ

กันว่ำครูถูกกระท�ำให้เคยชินกับสภำพที่เป็นอยู่	แม้บำงครั้งฉุกใจคิดได้ว่ำ

เป็นสภำพที่ไม่ได้ดีอะไรนักหนำ	แต่ก็ชินแล้ว	ควำมเคยชินเป็นแรงต้ำน

กำรเปลี่ยนแปลง	ผมเรียก	“กับดักเชิงปฏิบัติงาน”
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กับดักอีกชนิดสร้ำงขึ้นมำเองโดยผู้ติดกับดักเอง	 และพำให้

ทั้งระบบติดในกับดัก	 เหมือนร่ำงแหใหญ่ที่เหว่ียงคลุมไปหมด	 เช่น	กำร

ประเมินของ	สมศ.	ท�ำให้โรงเรียนใช้เวลำกับกำรปลูกผักชี	 กำรพัฒนำ

ควำมก้ำวหน้ำครู	คศ.	3	ที่ท�ำให้ครูเหลือเวลำสอนน้อยลง	(กับดักเหล่ำนี้

ท�ำให้จริยธรรมเสื่อมด้วยกำรไม่ซื่อตรง)	O-Net	ท�ำให้สอนเน้นจ�ำเพื่อท�ำ

ข้อสอบ	เพรำะผลกำรสอบ	O-Net	ก็ไปชูช่อรวมอยู่ในแปลงผักชี	กำรให้	

รำงวัลจำกงำนต่ำงๆ	ท�ำให้ครูปั้นเด็กหน้ำห้องลงสนำมล่ำรำงวัล	 โดย	

ทอดทิ้งเยำะเย้ยเด็กหลังห้อง	ฯลฯ	กับดักเหล่านี้ล้วนเกิดจากเจตนาดี  

เพียงแต่ขาดความเข้าในความสัมพันธ์ทั้งระบบ จึงไม่เห็นผลร้ายที่เกิด 

เคียงคู่มา ผมเรียก “กับดักเชิงระบบ”	

ไม่ว่ำจะเป็นกับดักเชิงปฏิบัติกำร	 (ควำมเคยชิน)	หรือกับดัก

เชิงระบบ	(เจตนำดี	แต่ไม่เห็นผลเสียในระบบ)	เพำะพันธุ์ปัญญำก็พลอย

ติดร่ำงแหไปด้วย	

จะออกจำกกบัดกัเชงิปฏบิตักิำรได้เรำต้องเปลีย่นควำมคดิครทูี่

ถูกครอบง�ำด้วยควำมเคยชินและกระบวนทัศน์เดิม	

เปลี่ยนจำกบอกเป็นถำม	

เปลี่ยนจำกสูตรส�ำเร็จที่	 สพฐ.	ป้อนให้เป็นกำรใช้จินตนำกำร

ของตนเอง	(บ้ำง)

เปลี่ยนจำก	“ครูป้อนควำมรู้”	 เป็นช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้	

“นักเรียนปรุงควำมรู้”	

เปลี่ยนจำกเรียนด้วยควำมจ�ำ	 เป็นเรียนด้วยควำมคิด	 (เช่น	มี	

RBL	เป็นเครื่องมือ)	

เปลี่ยนจำกแข่งเดี่ยวมำเป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน	สงว
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เปลี่ยนจำกค�ำตอบไม่ถูกก็ผิดเป็นถูกทั้งหมด	 แต่ถูกไม่เท่ำกัน	

(ควำมรู้ปลำยเปิด)	และร่วมเรียนรู้จำกที่ถูกไม่เท่ำกันนั้น	(ให้ควำมส�ำคัญ

กับกระบวนกำรเรียนรู้มำกกว่ำค�ำตอบ)	

ปลุกเด็กจำกนั่งเงียบนิ่งงันมำสะท้อนที่ตนคิดอย่ำง	 active	

learning	

เปลี่ยนจำกกำรออกข้อสอบเพื่อสอบควำมรู้นักเรียน	 มำเป็น

ให้นักเรียนออกข้อสอบเพื่อสอบควำมรู้นักเรียนเอง	(flipped	classrole)

เปล่ียนจำกเนื้อวิชำที่ลอยเหนือบริบท	 เป็นบูรณำกำรเป็นเนื้อ

เดียวกับบริบท	

เปล่ียนพื้นที่หวำดกลัวอ�ำนำจที่กดทับจินตนำกำร	 เป็นพื้นที่

รื่นเริงปลดปล่อยจินตนำกำร	

เปลี่ยนครูจำกกำรเป็น	“นักตัดสิน”	มำเป็น	“นักเรียนรู้”	เพื่อ...	

เปลี่ยนโรงเรียนที่เป็น	“โรง	(สั่ง)	สอน”	ให้กลับเป็น	“โรงเรียน	(รู้คิด)”	

บรรดำกับดักเชิงปฏิบัติกำรเหล่ำนี้ครูแก้ได้ที่ตนเอง	 และ	

เพำะพันธุปั์ญญำช่วยครไูด้	แต่กบัดกัเชงิระบบเหลือก�ำลังของเรำ	เหมอืน

หนูเจอแร้วเหล็กกล้ำไม่สำมำรถช่วยรำชสีห์ได้

ระยะหลังนี้ผมได้ข่ำวครูถอนตัวจำกโครงกำรเยอะมำก	ข้ออ้ำง

คือ	

“โรงเรียนขอถอนตัวเพรำะครูไม่มีเวลำแล้ว	มีงำนใหม่เข้ำมำที่

ต้องท�ำสนอง”	

“ผอ.	ช่วยแต่ปำก	จริงๆ	แล้วไม่เข้ำใจเพำะพันธุ์ปัญญำหรอก	มี

งำนอื่นมำเขำก็ให้ท�ำงำนอื่นก่อน”	

“จัดคำบเรียนให้เพำะพันธุ์ปัญญำไม่ได้	เพรำะกระทบห้องอื่น”	สงว
นลิข
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“เพื่อนในทีมก�ำลังเรียนต่อ	ป.	 โท	ตอนนี้งำนเขำมำก	มำช่วย

ไม่ได้เลย”

“สมศ.	ก�ำลังจะมำ	ขอยกเลิกไปก่อน	วันหลังค่อยมำคุยกัน”

“ผอ.	ก�ำลังจะย้ำย	ครูที่เข้ำอบรมก็จะย้ำย	 ไม่รู้	 ผอ.	 ใหม่จะว่ำ

อย่ำงไร”	ฯลฯ	

บรรดาเหตุต่างๆ เหล่านี้ท�าให้เพาะพันธุ์ปัญญาติดอยู่ในกับดัก

เชงิระบบ ดิน้ออกเองยาก หาคนมาช่วยแก้กย็าก เพราะเป็นกบัดกัท่ีระบบ

มันเองก็ติดกับดักอยู่ (โดยไม่เห็นกับดัก)

แต่ที่ท�ำให้ผมตกใจ	 คือ	 มี	 “คนใน”	 ให้ข้อมูลว่ำครูท่ีจบ	

ปริญญำโทถอนตัว	 เพรำะเมื่อเข้ำสู่ขั้นตอนพัฒนำ	 proposal	พบว่ำวุฒิ

ปริญญำโทของตนเองไม่ช่วยให้เข้ำใจงำนวิจัย	style	เพำะพันธุ์ปัญญำเลย	

วุฒิปริญญำโทท�ำให้อำยที่ตอบนักเรียนไม่ได้	 จึงขลำดกลัวต่องำนวิจัย		

มันตอกย�้ำควำมจริงที่ผมทรำบว่ำ	 งานวิจัยในการศึกษาติดเคร่ืองมือ  

(เช่น แบบสอบถาม) จนไม่สามารถจินตนาการงานที่ต่างออกไปได้  

(รวมทั้งไม่กล้าด้วย) ไม่สามารถออกแบบงานวิจัยท่ีมีการทดลองได้		

ครูเหล่านี้คือผู้ที่ติดกับดักของการศึกษาที่ตั้งใจพัฒนาตนเอง แต่กลับ 

เอาสิ่งที่ได้มานั้นกักขังการเรียนรู้ของตนเองในคุกชื่อ “อัตตา” 

คงไม่เกินเลยความจริงมากนัก หากผมกล่าวว่า ครู ระบบ

โรงเรียน เขตการศึกษา ศน. และการวิจัยเพื่อวุฒิการศึกษา ฯลฯ นั้น  

อยู่ในคุกกันทุกคน และก�าลังช่วยกันก่อก�าแพงสูงขึ้นๆ 

กับดักเชิงระบบเกิดจำกนโยบำย	มำตรกำร	กฎระเบียบ	และ

กตกิำกำรท�ำงำน	ทีม่ผีลต่อระบบโรงเรยีน	โรงเรยีนซึง่เป็นหน่วยปฏบัิตจิงึ

พลอยตดิอยูก่บัดกัเชงิระบบนี	้กำรพฒันำครกูเ็กดิจำก	paradigm	ท่ีมอียูใ่น

กับดักเชิงระบบ	ครูจึงถูกพัฒนำเข้ำสู่	“กับดักเชิงปฏิบัติกำร”	สงว
นลิข
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กำรบริหำรสถำนศึกษำติดในกับดักเชิงระบบ	ครูในโรงเรียน

ติดกบัดักเชิงปฏบิตักิำร	นกัเรยีนจงึถกูลำกเข้ำสูก่บัดกักำรศกึษำเรยีบร้อย

แล้ว	อนำคตของประเทศก�ำลังเคลื่อนเข้ำสู่กับดักกำรศึกษำด้วยเช่นกัน	

ทกุกบัดกัในการศกึษาล้วนเกดิจากเจตนาเพือ่บรหิารการศกึษา

ให้เกิดผลดีทั้งสิ้น แต่บังเอิญคนที่ก�ากับการท�างานนั้นอยู่ห่างไกลบริบท

การศึกษาจริง	 จึงไม่ทรำบควำมจริงที่เป็นจริง	 เห็นผิวหน้ำหลุมพรำงว่ำ

เป็นพืน้ดนิอนัแขง็แกร่ง	กว่ำจะรูว่้ำเป็นภำพลวงตำท่ีท�ำให้ควำมจริงกลำย

เป็นควำมเทจ็	ก็ตกหลุมขึน้ไม่ได้แล้ว	แม้ว่ำเพำะพนัธุปั์ญญำเหน็กบัดกั	เรำ

ก็ท�ำได้เพียงแก้ไขน�ำครูออกจำกกับดักเชิงปฏิบัติกำร	แต่กับดักเชิงระบบ

เป็นแร้วเหล็กกล้ำที่แข็งเกินฟันแทะ

วิธีกำรท�ำให้เพำะพนัธุปั์ญญำเดนิหน้ำเพือ่พสิจูน์เครือ่งมอื	RBL	

คือถอยออกจำกกับดักเชิงระบบ	 เรำต้องท�ำกับโรงเรียนที่	 “ผู้คุมระบบ”	

เข้ำใจ	RBL	และสนับสนุนแบบ	top	down	ได้	

แร้วเถาวัลย์น่าจะอยู่แถวโรงเรียนเอกชน

21	ตุลำคม	2556
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สังคมมนุษย์มีความซับซ้อน	เพราะมิติต่างๆ	ผูกพันกันเป็นระบบ	การเมืองอยู่
ในวังวนของอ�านาจและการปกครอง	ไหนจะเศรษฐกิจ	ความเชื่อ	ประเพณี	วัฒนธรรม	ที่
วนกลับมายังการเมืองการปกครอง

ไม่มีทางที่สังคมมนุษย์เจริญได้เพราะความเป็นเลิศของสิ่งเดี่ยวๆ
การมุ ่งเน ้นสิ่งหน่ึงสิ่งใดใช่ว ่าจะเป็นเลิศส�าหรับทั้งหมด	 เพราะความ	

เป็นเลิศเกิดจากหลายสิ่ง
ทั้งๆ	ที่รู้เช่นนี้...	การศกึษาในปัจจุบันท�าให้เกิดความเป็นเลิศของสิ่งเดียวหรือ

หลายสิ่ง??	คงเป็นค�าตอบที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว	ว่าท�าไมต้องปฏิรูป
เพราะมนษุย์มปัีญญาหลายมติ	ิหากการศกึษาท�าให้เป็นเลศิมติเิดยีว	แต่มดืบอด

อีกหลายมิติ	การศกึษาก็ไม่ได้ท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์
เพื่อก�าจัดความมืดบอด	 เราต้องจุดคบไฟให้เห็นหนทางและกับดัก...		

ให้เห็นบันไดทางขึ้นขั้นต่อไป

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



343สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

Gardner ด้านที่ 10 Bloom ขั้นที่ 8...

ผมเขียนเรื่องนี้ เพรำะเคยบอกว่ำจะเขียนหลังจำกเอ่ยถึง	

พหุปัญญำหลำยหนก่อนหน้ำนี้	 ต้องขอสำรภำพว่ำผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่จะ

เขียนสักเท่ำไหร่นัก	แปลว่ำเขียนอย่ำงที่เข้ำใจเอำเอง	ซึ่งคำดว่ำย่อมต่ำง

จำกที่หลำยคนเข้ำใจ	ดังนั้น	ต้องอ่ำนไปท�ำใจไปด้วย

หำกใครติดตำมกำรบรรยำยของคุณหมอวิจำรณ์	จะพบว่ำท่ำน

เสนอว่ำกำรศกึษำต้องท�ำให้คนพฒันำครบ	5	ด้ำนคือ	กำย	ปัญญำ	อำรมณ์	

สังคม	จิตวิญญำณ	

กำรศึกษำที่เน้นพัฒนำปัญญำอย่ำงเดียวไม่สำมำรถท�ำให้คน

เป็นคนที่สมบูรณ์ได้	 เพรำะคนต้องอยู่ในสังคม	หำกเรำมุ่งเน้นพัฒนำ

ปัญญำอย่ำงเดยีวคนจะไร้จติวญิญำณทีเ่ข้ำใจสงัคม	แยกตวัออกจำกสงัคม

มำเป็นปัจเจก	เห็นแต่ตวัเอง	ในทีสุ่ดกลำยเป็นอำชญำกรสงัคมที่ตดิอำวุธ	

ทำงปัญญำจำกกำรศึกษำ	นักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยไม่เติบโตทำงอำรมณ	์	

มีพฤติกรรมที่ไม่สำมำรถควบคุมตนเองให้ออกจำกอ�ำนำจของอำรมณ์	

การศึกษาที่เน้นแต่ปัญญาอย่างเดียวจึงเป็นการศึกษาท่ีไม่ครบถ้วน แต่

การศึกษาแบบนี้มีอยู่รอบตัวทั่วไปไม่ใช่หรือ

ศำสตรำจำรย์โฮวำร์ด	กำร์ดเนอร์	(Howard	Gardner)	ผู้ท่ีนกักำร

ศึกษำรู้จักดีในฐำนะผู้เสนอ	 “ทฤษฎีพหุปัญญำ”18	 (Theory	 of	Multiple	

Intelligences)	เสนอว่ำปัญญำของมนษุย์มหีลำยด้ำน	(หนงัสอืจ�ำนวนมำก

จะมี	8	ด้ำน	แต่เมื่อไม่นำนมำนี้ยอมรับด้ำนที่	9	 เพิ่ม	และท�ำท่ำจะมีด้ำน

18	 intelligence	แปลว่ำควำมฉลำด	ส่วนปัญญำจะตรงกับ	wisdom	แต่เนื่องจำกนักกำรศึกษำ

ไทยแปล	multiple	intelligences	ไว้ว่ำ	“พหุปัญญำ”	ผมจึงใช้ค�ำที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสงว
นลิข
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ท่ี	 10)	แต่ละคนมีปัญญำโดดเด่นแต่ละด้ำนมำกน้อยต่ำงกัน	ปัญญำด้ำน

ต่ำงๆ	ผสำนเกิดในคน	และแสดงออกเป็นลักษณะเฉพำะตัวของแต่ละ

คน	ปัญญำทั้ง	9	ด้ำนได้แก่

1.	 ภำษำ	 (Linguistic	 intelligence)	พวกนี้เป็นกวี	 นักเขียน		

นักพูด	นักกฎหมำย	

2.	 ตรรกะและคณิตศำสตร์	(Logical-mathematic	intelligence)	

กลุ ่มนี้ถนัดใช้เหตุผล	 กำรคิดวิเครำะห์	 จึงเป็นพวกนักวิทยำศำสตร์		

นักคณิตศำสตร์	

3.	 ดนตรี	(Musical	intelligence)	คงไม่ต้องบอกก็ทรำบว่ำเป็น

นักแต่งเพลง	นักดนตรี	

4.	 มิติสัมพันธ์	 (Spatial	 intelligence)	 เห็นภำพในจินตนำกำร

ง่ำย	จึงเป็น	จิตรกร	ประติมำกร	สถำปนิก	นักออกแบบ	

5.	 กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย	 (Bodily-kinesthetic	 intelligence)	

เป็น	นักเต้น	นักกีฬำ	นักแสดง	

6.	 มนษุย์สมัพนัธ์	(Interpersonal	intelligence)	เช่น	นกักำรเมอืง	

ครู	นักกำรศึกษำ	นักกำรฑูต

7.	 กำรเข้ำใจตนเอง	 (Intrapersonal	 intelligence)	 เหมำะเป็น	

นักคิด	นักปรัชญำ	จิตแพทย์	

8.	 ธรรมชำติวิทยำ	 (Naturalist	 intelligence)	 เป็นพวกเข้ำใจ

ธรรมชำติอย่ำงลึกซึ้ง	ควรเป็นนักวิจัย	นักส�ำรวจ

9.	 กำรคิดตรึกตรองใคร่ครวญ	(Existential	intelligence)	เป็น

ควำมสำมำรถในกำรคิดใคร่ครวญเรื่องต่ำงๆ	บุคคลท่ีมีปัญญำด้ำนนี้	 จะ
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เป็นคนช่ำงคิดช่ำงสงสัย	ได้แก่	นักคิด	 เด็กที่มีพรสวรรค์ทำงด้ำนนี้	จะมี

วุฒิภำวะทำงอำรมณ์สูง	

ผมเคยสงสัยมำนำนแล้วว่ำปัญญำคืออะไร	 จนกระท่ังเมื่อป	ี	

2538	 มีบุญได้ฟังท่ำนเจ้ำคุณพระธรรมปิฎก	 (ปัจจุบันคือพระพรหม-	

คุณำภรณ์	ป.	อ.	ปยุตตฺโต)	บรรยำยว่ำ	“วิจัยมีความหมายเดียวกับปัญญา 

ความจริงนั้นมันเป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ปัญญา พร้อมทั้งท�าให้เกิด

ปัญญาหรือท�าให้ปัญญาพัฒนาขึ้นด้วย ความหมายตามหลักนี้คือ ปัญญา

เกิดจากปัญญา”19

หนทำงเข้ำสู ่ปัญญำของมนุษย์ประกอบด้วยสุตมยปัญญำ	

(ปัญญำจำกกำรฟัง)	 จินตมยปัญญำ	 (ปัญญำจำกกำรคิดตรึกตรอง

ใคร่ครวญ)	และภำวนำมยปัญญำ	(ปัญญำจำกกำรอบรมจิตหรือภำวนำ)	

หลำยคนที่เข้ำ	workshop	 โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำกับผมคง

ทรำบว่ำ	ผมเชือ่ว่ำ	วจิยัเป็นหนทางสร้างปัญญาให้ซ้อนทับบนปัญญาเดมิ 

เป็นปฏิบัติการที่เอาปริยัติ (ความรู้) เดิมมาท�าความเข้าใจ (ปฏิเวธ) เพ่ือ

สร้างปริยัติใหม่ ผมเข้าใจ (เอาเอง) ว่าปฏิเวธคือกระบวนการใช้ปัญญา 

(หรือลักษณะหนึ่งของการใช้ปัญญา) เพื่อน�าไปสู่การก่อรูปของปริยัติ 

(ความรู้) ใหม่ ที่เกิดจากความคิดสังเคราะห์ ผมเชื่อว่าความรู้ไม่ใช่ปัญญา 

แต่ตวัปัญญาท�าให้ “เข้าใจ” จน “รู”้ จงัหวะทีค่ดิสังเคราะห์ได้นัน่แหละคือ

การท�างานของจินตมยปัญญา 

วิจัยท�ำให้มีข้อมูล	 เรำเอำข้อมูลมำเข้ำกระบวนกำรวิเครำะห์		

จำกนัน้เอำควำมรูเ้ดมิทีม่อียูม่ำท�าความเข้าใจจน	“อ๋อ”	คือ	“รู้”	ควำมรู้ใหม่	

เป็นกำรผดุข้ึนมำของปัญญำใหม่ทีย่กระดบั	“ความสามารถเข้าใจ”	สงูขึน้	

19	 เป็นปำฐกถำในกำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี	สกว.	 2538	ซึ่งต่อมำได้พิมพ์ปำฐกถำนี้เป็น

หนังสือชื่อ	“กำรศึกษำกับกำรวิจัยเพื่ออนำคตของประเทศไทย”สงว
นลิข
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ถ้ำเอำเรื่องพหุปัญญำของกำร์ดเนอร์มำจับ	กระบวนกำรทำง

ปัญญำจำกกำรท�ำ	RBL	แบ่งออกเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่ท่ีเกดิระหว่ำงท�ำงำน

วิจัย	 (รวมทั้งที่ได้จำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีน�ำเสนอผลงำน)	 ซึ่ง

จะพัฒนำปัญญำด้ำนที่	 1	 (ภำษำ)	 5	 (กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย)	 6	 (มนุษย์

สัมพันธ์)	 7	 (เข้ำใจตนเอง)	 และกลุ่มที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรสำระวิชำ		

ที่ต้องใช้	(หรือพัฒนำ)	ปัญญำด้ำนที่	2	(ตรรกะและคณิตศำสตร์)	4	(มิติ

สัมพันธ์)	และ	8	(ธรรมชำติวิทยำ)	โดยทั้งหมดอำศัยปัญญำด้ำนที่	9	(กำร

คิดตรึกตรองใคร่ครวญ)	ซึ่งเป็นกำรท�ำงำนของจินตมยปัญญำ	

หมายความว่าเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ใช่เพียงแค่ “ท�า” วิจัย เพราะ

เราต้องท�า RBL ให้ถงึจนิตมยปัญญา ต้องไปให้ถึงคดิสงัเคราะห์ให้ได้ เพ่ือ

ขึ้นขั้น “คิดวิพากษ์” ที่ผมจะเสนอเพิ่มต่อจากขั้นที่ 6 ของบลูม 

จำกปัญญำเรำมำพูดค�ำว่ำ	 “ทักษะ”	 โดยเฉพำะทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	 21	 เพรำะโลกที่เปลี่ยนไปท�ำให้ควำมรู้หำได้ง่ำย	แต่กำรด�ำรง

ชีวิตในบริบทใหม่ที่ซับซ้อนอันเนื่องมำกจำกกำรแข่งขันท่ำมกลำงกำร

เป็นหนึ่งเดียว	 (เช่น	AEC)	 และพัฒนำกำรของเทคโนโลยี	 ICT	ท�ำให้	

เป้ำหมำยของกำรศึกษำไปอยู่ที่ทักษะชีวิตและกำรท�ำงำน	 ทักษะกำร	

เรียนรู้และนวัตกรรม	และทักษะสำรสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี

ใจจรงิผมอยำกเพิม่ทกัษะคดิ	แม้ว่ำทกัษะคดิจะแฝงอยูใ่นทกัษะ

ชีวิต	กำรท�ำงำน	กำรเรียนรู้	และนวัตกรรมแล้ว	เพรำะผมเชื่อว่ำทักษะคิด

อย่างมวีจิารณญาณเป็นผูค้มุทกัษะเหล่านัน้อกีชัน้หนึง่ และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณน่าจะเป็นพุทธิพิสัยอีกขั้นหนึ่งของบลูม

Bloom’s	taxonomy	3	ขัน้สดุท้ำยคอืคดิวเิครำะห์	คดิสงัเครำะห์	

คิดประเมิน	 ผมคิดว่ำต้องมี	 “คิดวิพำกษ์”	 เป็นข้ันท่ี	 7	 และ	 “คิดมี

วิจำรณญำณ”	 เป็นขั้นที่	 8	 เพรำะคิดประเมินสิ้นสุดท่ีดี ไม่ดี แต่คิดมี สงว
นลิข
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วจิารณญาณต่อไปทีถู่กต้อง ไม่ถูกต้อง (ตามท�านองคลองธรรม) มนัจงึคุม

ทักษะชีวิตและการท�างานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

“ดี” ไม่จ�าเป็นว่าจะ “ถูกต้อง” การรู้ว่าสิ่งที่บอกว่าดีนั้นถูกต้อง

หรอืไม่ถกูต้อง เราต้องคดิด้วยการมสี�านกึในคณุธรรมจรยิธรรม ซ่ึงจะเป็น

พหุปัญญาอีกด้านหนึ่งของการ์ดเนอร์

คิดวิพำกษ์เอำควำมคิดใคร่ครวญ	 (พหุปัญญำด้ำนที่	 9)	 มำ	

สร้ำงประเดน็น�ำสูเ่วทแีลกเปล่ียนควำมเหน็	กำรวพิำกษ์	(และรบัฟังอย่ำง

เปิดใจ)	จะหมุนเกลียวปัญญำของคนทีร่่วมเวท	ีส่วนคดิมวีจิำรณญำณนัน้

อำศยัปัญญำทีเ่ป่ียมคณุธรรม	(พหปัุญญำด้ำนที	่10)	มำก�ำกบักำรคิด	เรำจงึ

เปลี่ยนจำก	“ดี”	“ไม่ดี”	เป็น	“ถูกต้อง”	“ไม่ถูกต้อง”	ได้

พหุปัญญำด้ำนที่	 9	 ของกำร์ดเนอร์มำหนุนให้พุทธิพิสัยขึ้น	

ขั้นที่	7	(คิดวิพำกษ์)	และพหุปัญญำด้ำนที่	10	หนุนต่อให้ขึ้นสู่พุทธิพิสัย

ขั้นสูงสุด	คือ	ขั้นควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

คิดวพิากษ์

คิดมีวจิารณญาณปัญญาดา้นที 9 คิดใคร่ครวญ

ปัญญาดา้นที 10 คุณธรรม

คิดวเิคราะห์

คิดสังเคราะห์

คิดประเมิน
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ปัญญำด้ำนที่	 10	ท�ำให้กำรศึกษำหมุนกลับมำท่ีกำรศึกษำบน

ฐำนศีลธรรมและคุณธรรม	ที่ไม่หลงเป็นทำสกิเลศและควำมเห็นแก่ตัว	

โดยกำรศึกษำจะพัฒนำมนุษย์	3	ด้ำน	คือ	ศีล	สมำธิ	ปัญญำ	(ผมเคยเขียน

เรื่องนี้แล้วในตอน	“ครูมหิดล”)

กำรออกจำกกับดักปัจจุบันยังยำก	แล้วเพำะพันธุ์ปัญญำจะพำ

กำรศกึษำไปถงึจดุนัน้ได้อย่ำงไร?	ผมจะลองคดิในบรบิทเพำะพันธุปั์ญญำ

ในตอนหน้ำ

24	ตุลำคม	2556
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เมื่อนักโทษถูกจองจ�าเป็นเวลานาน	เขาจะรู้จักแต่ห้องที่มีผนัง	4	ด้าน	นับวัน
จะรู้จักโลกภายนอกน้อยลง

วันหนึ่งเมื่อพ้นโทษ	เขารู้สึกอยากกลับเข้าห้องขังเหมือนเดิม	เพราะไม่สามารถ
อยู่กับโลกที่เหมือนคนแปลกหน้าได้

การกลับเข้าเรือนจ�า	 คือ	 กลับไปสู่ความคุ้นเคยเก่าๆ	 ที่รู้สึกว่า	 “เป็นบ้าน”		
เขาเอาสภาพแวดล้อมเป็นบ้าน

เขาติดอยู่ในเรือนจ�าของสภาพแวดล้อม	ไม่ใช่ห้องขังสี่เหลี่ยม
การศกึษาต้องให้คนมีปัญญารอบด้าน	 ไม่ใช่ลึกแคบแต่สาระวิชา	 โดยไม่เห็น

ความเกี่ยวพันรอบตัว
เพราะการศกึษาคือการให้อิสรภาพ	ไม่ใช่เอาไปขังคุก
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RBL = BBL + SBL ...

คงจ�ำที่ผมเขียนในหนังสือ	 “โครงงำนฐำนวิจัย:	 กระบวนกำร

เรียนรู ้ใหม่ของกำรศึกษำไทย”	 ได้ว ่ำผมใช้แนวคิดกำรศึกษำแบบ		

constructivist	 (กำรเรียนแบบสร้ำงควำมรู้เอง)	มำเป็น	RBL	คือสร้ำง	

ควำมรู้เองจำกกระบวนกำรวิจัย	 เพรำะเชื่อว่ำ	 “วิจัยคือเครื่องมือสร้ำง	

กำรเรียนรู้	สร้ำงปัญญำ”	

อีกสิ่งที่โครงงำน	 RBL	 พยำยำมท�ำคือ	 กำรท�ำโครงงำน	

ที่เชื่อมโยงกับบริบท	มีเรื่องรำวจริงใกล้ตัวนักเรียนในพื้นที่	 เพรำะผม

เช่ือว่ำ	 “ไม่มีใครที่เรียนรู้จากสิ่งใหม่อย่างเดียว การเรียนรู้เกิดเมื่อเขา 

เอาไปเช่ือมโยงกับสิ่งที่รู้มาก่อนแล้ว” ประกำรหลังนี้เรำเรียกกำรเรียนรู้

ฐำนสมอง	(Brain-Based	Learning,	BBL)	

แต่ก็คงทรำบแล้วว่ำไม่ง่ำยนัก	 เพรำะครูขำด	 sense	 กำรท�ำ	

RBL	ที่สมจริงกับบริบท	 (เขียนในตอน	“โลกกว้ำงทำงแคบ”)	ผมเชื่อว่ำ

ปรำกฏกำรณ์นี้เกิดจำกกำรบริหำรกำรศึกษำที่ไม่สร้ำงกำรเรียนรู้แบบ

ธรรมชำติ	และหลอกล่อด้วยแรงจูงใจ	

ผมจะพูดเรื่องกำรเรียนรู้ที่เป็นและไม่เป็นธรรมชำติก่อน

ตำรำงข้ำงล่ำงนี้ เปรียบเทียบกำรเรียนรู ้แบบเก่ำที่ขัดกับ

ธรรมชำติของมนุษย์กับกำรเรียนรู้แบบใหม่
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การเรียนรู้อย่างไม่เป็นธรรมชาติ การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

สมองคือที่บรรจุควำมรู้ที่ยัดเข้ำมำโดยครู สมองนักเรียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้เอง

กำรสอนคอืกำรทีค่รสู่งผำ่นควำมรูผ้ำ่นปำก

ใส่หูนักเรียน

กำรสอนคือกำรจัดโอกำสให้นักเรียนเรียน

อย่ำง	active

หำกสอนแล้วไม่เข้ำใจ	 แสดงว่ำเด็กโง่ 		

คิดไม่เป็น

เชือ่วำ่เดก็ไมเ่ขำ้ใจเพรำะครไูมไ่ดใ้หข้อ้มลูพืน้

ฐำนหรือจัดกระบวนกำรเพื่อกำรเชื่อมโยง	

ควำมรู้

กำรสอนที่ดีคือบรรยำยให้รู้แล้วสอบ	

(Teach	to	Test)

กำรสอนคือ	 Teach	 to	 (actively)	 Learn	

ทดสอบจำกกำรที่เด็กเอำไปประยุกต์ได้

เด็กพอใจหำกครูสอนสนุก	 ไม่ง่วง	 เด็ก

บันเทิงกับกำรสอนของครู

เดก็พอใจหำกเรยีนสนกุ	active	กบักำรเรยีน	

เด็กตื่นเต้นกับกำรเรียนของตนเอง

กำรสอนที่ไม่เป็นธรรมชำติถูกใช้มำนำน	อำจจะเหมำะกับยุค

สมัยก่อนที่กำรสอนคือกำรถ่ำยทอดควำมรู้แบบอำศรมพระฤษี	ที่ศิษย์	

ดั้นด้นเดินป่ำไปหำ	 ศิษย์ไม่สำมำรถเรียนรู้มำกกว่ำที่ครูรู ้เลย	 เพรำะ

นอกจำกครจูะกัก๊ทเีดด็ไว้แล้ว	(สมยันัน้ไม่มโีรงเรยีนตวิให้พระฤษที�ำโอท	ี	

กำรกั๊กเพ่ือป้องกันศิษย์คิดล้ำงครู)	 ครูมีขีดจ�ำกัดกำรถ่ำยทอด	ศิษย์ก็มี	

ขีดจ�ำกัดกำรเรียนรู้	

แต่สมัยนี้	 กำรเรียนคือกำรสร้ำงควำมรู้เอง	ครูไม่ใช่ผู้สอน	แต่

เป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกให้ศิษย์เรียนรู้	สอนแต่เพียงหลักๆ	เท่ำที่จ�ำเป็น	

จำกนั้นให้รู้จำกปฏิบัติ	เพรำะการเรียนรู้เกิดจากการเอาประสบการณ์เก่า

ที่มีอยู่มาอธิบายประสบการณ์ใหม่ ครูจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใหม่

ที่สอดคล้องกับความรู้เดิม/ประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ จากนั้นคอย

กระตุน้ถามอย่างท้าทายให้ผูเ้รยีนพบความรูด้้วยตนเอง ครจูงึต้องสามารถ

ท�า backward thinking ได้	
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เริ่มจำกฝ่ำด่ำน	 paradigm	 เดิมให้คิดเชิงเหตุ-ผลแบบละเอียด

ให้ได้ก่อน

ครำวนี้ขอเขียนเรื่องกำรหลอกล่อด้วยแรงจูงใจบ้ำง

ตั้งแต่สมัยสงครำมโลกครั้งที่	2	 เกิดทฤษฎี	Behaviorism	ที่เรำ	

เอำมำจัดกำรกำรศึกษำ	 โดยเชื่อว่ำผลกำรเรียนรู้อยู่ท่ีแรงจูงใจ	 (เรำม	ี

ร่องรอยค�ำว่ำ	“แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”)	ทั้งเด็กและครูอยู่ในทัศนคตินี้	ด้วย

รูปนี้	ซึ่งผมจ�ำมำจำกที่อื่นอีกทีหนึ่ง	

ทาํเพราะเอาใจคนอืน

ทาํเพราะอยากใหค้นอืนเห็นวา่ตนดี

ทาํเพราะมีอุดมการณ์ ทาํเพือผูอื้น

ทาํเพราะกลวั

ทาํเพราะเอาใจคนอืน

ทาํเพราะอยากไดร้างวลั
ทาํเพือตนเอง

แต่ก่อนคน	“ท�ำเพรำะกลัว”	สมยัโบรำณทีไ่ม่รูอ้ะไรกก็ลวัอ�ำนำจ

ผี	สมัยยุคมืดในยุโรปคนก็กลัวอ�ำนำจศำสนจักร	สมัยนี้เรียกกลัวอิทธิพล

คนพำล	กลัว	“ไข้โป้ง”	จึงท�ำเพื่อให้เอำชีวิตรอดในฐำนะผู้อ่อนแอกว่ำ	ถือ

เป็นสงัคมทีแ่ย่ทีส่ดุทีค่นมศัีกดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ไม่เท่ำกนั	ข้ันต่อไปเมือ่

พ้นจำกควำมกลวั	กจ็ะ	“ท�ำเพรำะอยำกได้รำงวลั”	เช่น	“ถ้ำครำวนีโ้ครงงำน

พวกเธอชนะกำรประกวด	ครูจะพำไปฉลอง”	 (เพรำะครูอยำกได้รำงวัลสงว
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จำกกำรประเมิน	สมศ.	ครูจึงเอำรำงวัลมำจูงใจเด็กให้ท�ำงำนให้ครู)	ขั้นนี้

รวมพวกทีท่�ำเพรำะโลภด้วย	ขัน้ต่อจำกนัน้เป็น	“ท�ำเพรำะอยำกให้คนอืน่

ชอบ”	และ	“อยำกให้ตัวเองดูดี”	สองขั้นหลังนี้มักจะเริ่มตอนมีแฟน	หรือ

เมื่อต้องกำรควำมก้ำวหน้ำในกำรงำน	 (ครูให้รำงวัลเด็กที่ชนะประกวด

โครงงำนก็เพรำะครูต้องกำรผลขั้นหลังนี้)

สี่ขั้นแรกล้วนเป็นกำรท�ำเพื่อตนเอง	 ยำกที่แรงจูงใจจะพำคน

ขึ้นขั้นสุดท้ำย	“ท�ำเพรำะอุดมกำรณ์”	ขั้นสุดท้ำยนี้เป็นขั้นของคุณธรรม	

เรื่องแรงจูงใจนี้นักกำรศึกษำจะคุ ้นกันดีกับกำรแปลควำม	

“ล�ำดับขั้นควำมต้องกำรของมำสโลว์”	มำใช้จัดห้องเรียน	 (Maslow’s	

hierarchy	of	needs	ประกอบด้วย	ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ	ควำมมั่นคง

ปลอดภัย	ควำมรัก	ควำมเคำรพนับถือ	ควำมสมบูรณ์ของชีวิต)	

ผมเคยเขียนไว้ในตอน	 “ครูมหิดล”	ว่ำแรงจูงใจท�ำให้คนเรียน

ด้วยตัณหำ	คือขับเคลื่อนด้วยควำมอยำก	แต่แรงบันดำลใจขับเคลื่อนกำร

เรียนด้วยฉันทะ	ครูยุคใหม่ต้องสร้ำงแรงบันดำลใจกำรเรียนรู้ให้นักเรียน	

เรียกว่ำเรียนด้วยใจรัก

ต่อมำเรำมี	BBL	(Brain-Based	Learning)	ที่เชื่อว่ำต้องจัดการ

เรียนการสอนให้สมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้ เมื่อสมองถูกกระตุ้นให้จัด

ระบบเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองก็จะเกิดประกายแว่บเป็นการ

รู้เอง	 กำรเรียนแบบนี้	 ครูต้องจัดกระบวนกำรกระตุ้นให้นักเรียนดึงเอำ

ประสบกำรณ์ออกมำจำก	“คลงัประสบกำรณ์”	หรอืควำมรูเ้ดมิมำใช้สร้ำง

ควำมรู้ใหม่	

ฟังดคูล้ำยๆ	RBL	เพำะพนัธุปั์ญญำทีผ่มเขยีนมำหลำยตอนแล้ว

ใช่ไหม	เพรำะนีคื่อแนวทำงกำรสร้ำงควำมรูเ้อง	(constructivist)	ด้วยหลกั	

ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	และปริยัติ	ที่มีบริบทเป็นตัวช่วยให้เข้ำใจได้กว้ำงสงว
นลิข
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หมำยควำมว่ำ	“ปัญญาไม่ได้เกิดจากความรู้ใหม่ท่ีครูบอก แต่

เกิดจากความสามารถในการคิดให้เข้าใจเอง โดยเอาสิ่งที่รู้ใหม่เชื่อมกับ

ประสบการณ์เดมิ ดงันัน้ ข้อมลูทีเ่อามาเรยีนรูจ้ะต้องสอดคล้องกบับริบท 

ที่นักเรียนคุ้นเคยมาก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่เข้าลึกในตัว 

ผู้เรียน”	 เรื่องนี้พิสูจน์ได้ไม่ยำก	 เรำ	 (คุย)	สอนเร่ืองท�ำนำกับเด็กชนบท	

จะรู ้เรื่องง่ำยมำก	 เขำคุยกับเรำรู ้เรื่องออกรส	หำกสอนเด็กกรุงเทพ	

เรำจะเห็นเพียงกำรท่องจ�ำ	 เพรำะเด็ก	 2	 กลุ่มมีประสบกำรณ์เดิมให้ดึง	

มำเรยีนรูต่้ำงกัน	ข้อสอบ	O-Net	ทีเ่อำเรือ่งในกรุงเทพมำถำมจงึถกูวจิำรณ์

ว่ำไม่ยุติธรรมกับเด็กที่ระทึกกับระเบิดที่นรำธิวำส

กำรสอนเดก็ชำวนำเป็นกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นธรรมชำตขิองชวีติ

และพืน้ฐำนประสบกำรณ์สมอง	ซึง่ทดสอบกำรเรยีนรูจ้ำกกำรเอำควำมรู้

ไปประยกุต์	เดก็ทีอ่ยู่กบันำจะประยุกต์ได้ง่ำยมำก	รูเ้งือ่นไขต่ำงๆ	ทีส่มัพนัธ์

กับกำรประยุกต์	 ผมมีตัวอย่ำงนักเรียนยุววิจัยยำงพำรำท�ำโครงงำนพบ

ว่ำปลูกถั่วลิสงเป็นพืชแซมยำงได้ก�ำไรดีกว่ำปลูกมันส�ำปะหลัง	 เมื่อถำม

ว่ำที่บ้ำนปลูกอะไร	 เขำตอบว่ำปลูกมัน	ที่ไม่สำมำรถปลูกถั่วได้เพรำะ.....	

จังหวะที่ข้อมูลใหม่เข้ำมำ	(ก�ำไรจำกปลูกถั่วมำกกว่ำมัน)	เด็กจะดึงข้อมูล

เก่ำจำกประสบกำรณ์เดมิมำเปรยีบเทยีบ	แล้วเข้ำสูข้่อสรปุได้เอง	การสร้าง

ความรูแ้บบนีน้อกจากจะเป็นความรูท้ีต่ดิลกึในตวันกัเรยีนแล้วยงัท�าให้มี 

อิสรภาพ เพราะสามารถเอาบริบทมาท้าทายวิชาการได้	ช่วยพัฒนา 

ความคิดที่กว้างไกลจากการตั้งค�าถามแบบ higher-order questioning  

ในที่สุดจะน�าไปสู่ความสามารถพัฒนาแนวคิด (concept development)  

ได้ คือสามารถยกระดับเรื่องราวให้เป็นกฎทั่วไป (generalization) จาก 

การคิดใคร่ครวญกับตนเอง หลอมรวมหรือโต้แย้งกับข้อมูลเก่าที่มีอยู่

กำรจัดกำรศึกษำจึงต้องบูรณำกำรบริบทเข้ำมำให้มำกท่ีสุด	

ไม่ใช่ให้เด็กเรียนจำกสถำนกำรณ์จ�ำลอง	เหมือนเล่มเกมคอมพิวเตอร์	สงว
นลิข
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เพ่ือให้ครบตำมชื่อเรื่อง	ผมจะเขียนกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำงำน

เพื่อผู้อื่น	(Service-Based	Learning,	SBL)	

หำกอ่ำนตอน	RBL-PBL	 (2)	ผมเคยเขียน	RBL	 เป็น	 3	ช่วง		

ช่วงสุดท้ำยคือ	 Objective-Oriented/Targeted	 RBL	 ให้นักเรียนท�ำ	

โครงงำนเพื่ออนำคตของพื้นที่	

ผมเขยีนเรือ่ง	SBL	ครำวนีเ้พรำะแอบเหน็กำรท�ำงำน	อ.	ไพโรจน์	

ที่ภำควิชำผม	อ.	 ไพโรจน์	ท�ำโครงกำรพำนักศึกษำท�ำงำนจิตอำสำช่วย	

โรงเรียนรอบๆ	มหำวิทยำลัย	ผมเห็นนักศึกษำมำรำยงำนกำรท�ำงำนอย่ำง

กระตือรือร้น	ไม่เกี่ยงกำรท�ำงำนวันหยุด	จึงคิดได้ว่ำกำรปลูกฝังคุณธรรม

ให้	“ท�ำเพรำะอุดมกำรณ์”	สำมำรถท�ำผ่ำนกำรท�ำโครงงำนได้

ระหว่ำงระดบัที	่2	และ	3	ของ	RBL	ทีผ่มเคยเขยีนไว้น่ำจะม	ีSBL	

เข้ำแทรกก่อน	เพื่อให้ระดับที่	3	มีคุณธรรมเข้ำมำก�ำกับ	เป็นภูมิคุ้มกันไม่

ให้พัฒนำหลงทำงสงว
นลิข
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SBL คือการเรียนรู้จากการบริการผู้อื่น เพื่อปลดปล่อยตนเอง

ออกจากความเห็นแก่ตัว สลัดทิ้งแรงจูงใจ 4 ข้ันแรกท่ีท�าเพ่ือตนเอง 

เป็นการบ่ม character ใหม่ให้เยาวชน สร้างพหปัุญญาด้านท่ี 10 (เขียนแล้ว

ในตอน “Gardner ด้านที่ 10 Bloom ขั้นที่ 8”) ซึ่งเป็นปัญญาส�าคัญมาก 

เพราะปัญญาชนิดนี้มีผลต่อสังคมส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง.. ยิ่งกว่าปัจเจก

ปัญญาที่ได้จากสาระความรู้ 

การท�า RBL กบับรบิทร่วมกบั SBL จะได้พบเห็นข้อมลูจ�านวน

มาก ทั้งที่สอดคล้องและที่ขัดแย้ง ช่วยเพิ่มทักษะการจัดการข้อมูลท่ี 

ซับซ้อน พัฒนาทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท�าให้รู้จัก

การท�างานเป็นทีม ได้มีคุณธรรมข้ออดทน อดกลั้น มีจิตสาธารณะ 

ผมคิดว่ำ	RBL	ที่มีบริบทของ	 SBL	นี้น่ำตื่นเต้นและท้ำทำย

กำรจดักำรศกึษำของโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำมำก	ควรเป็นเป้ำหมำยใน

อนำคตของโครงงำนฐำนวิจัยแบบเพำะพันธุ์ปัญญำ

27	ตุลำคม	2556
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สมการการเรียนของนักเรียนมี	2	สมการ
ไม่เข้าเรียน	=	สอบตก	.........	(1)
เข้าเรียน	=	ไม่สอบตก	.........	(2)
สมการ	(1)	-	(2)	(ไม่เข้าเรียน	–	เข้าเรียน)	=	(สอบตก	–	ไม่สอบตก)
ชักตัวร่วม	 “เข้าเรียน”	 และ	 “สอบตก”	 ออกนอกวงเล็บ	 จะได้	 (ไม่	 -	 1)		

เข้าเรียน	=	(1	-	ไม่)	สอบตก
หรือ	(ไม่	-	1)	เข้าเรียน	=	-	(ไม่	-	1)	สอบตก
ดังนั้น	 เข้าเรียน	=	-	สอบตก	แปลว่าสอบได้	แต่นักเรียนมักจะแปลว่า	ลบ

สอบตก	(ทิ้ง)	ดังนั้น	เข้าเรียน	=	ความว่างเปล่า
เอาใหม่	คราวนี้	(1)	x	(2)	จะได้	ไม่	(เข้าเรียน)2	=	ไม่	(สอบตก)2

ดังนั้น	(เข้าเรียน)2	=	(สอบตก)2	แปลว่า	“เรียนมาก	ตกมาก”
สมการการศกึษาของนักเรียนอย่างนี้	ท�าให้ผมเข้าใจสมการพัฒนาครูมากขึ้น
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ครูราหู...

โครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำปิดงบเซน็สญัญำให้ทนุเรยีบร้อยแล้ว	

มีโรงเรียนรับทุน	77	โรง	จำกที่สมัครกันล้นหลำม	103	โรง	

ตัง้แต่เริม่โครงกำรเรำมคีรเูข้ำกระบวนกำรพัฒนำเกอืบ	500	คน	

ข้อมลูส�ำรวจล่ำสดุ	ครทูีเ่คยเข้ำมำครัง้แรกเหลอือยูเ่พยีง	2	ใน	3	เมือ่ครถูอย	

โรงเรียน	1	ใน	4	ก็ถอยตำม	

เมื่อค�ำนึงว่ำเป็นงำนอำสำหำเรื่องท�ำเอง	 (เพรำะไม่มีค�ำส่ังจำก	

สพฐ.)	ผมจึงอยำกชวนให้พีเ่ลีย้งภมูใิจกบัครทูีอ่ยูก่บัเรำ	อกีทัง้มห้ีองเรยีน

ที่จะท�ำ	RBL	แบบเพำะพันธุ์ปัญญำถึง	 93	ห้องเรียน	 (จำกเป้ำหมำย	80	

โรงเรียน	 80	ห้องเรียน)	 เพรำะมีบำงโรงเรียนเข้ำใจแล้วว่ำเป็นหนทำง

พัฒนำกำรศึกษำได้จึงขอท�ำเพิ่มโดยใช้ทรัพยำกรตนเอง	

สำเหตุหลักที่ครูบอกเลิก	คือ	 เพรำะเปลี่ยน	ผอ.	 เพรำะครูย้ำย	

เพรำะมีภำระงำนเข้ำมำมำก	 ไม่มีเวลำท�ำเพำะพันธุ์ปัญญำแล้ว	 เพรำะ

ปัญหำกำรบริหำรงำนภำยในไม่เอ้ืออีกต่อไปแล้ว	 เพรำะ...	ฯลฯ	ล้วนแต่

เป็นเพรำะของกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำท้ังส้ิน	 และท�ำให้เห็นว่ำ	

สถำนศึกษำของรัฐจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่อยู่ในสภำพนิ่งพอท่ีจะท�ำงำน	

ต่อเนื่องเพื่อนักเรียนได้

เรื่องภำระงำนมำกที่ได้ยินมำนั้นเป็นเรื่องงำนสำรพัดที่	 สพฐ.	

และเขตฯ	 สั่งมำ	 (ด้วยเจตนำดี)	 ได้ยินแต่ละคร้ังผมก็ถอนใจเพรำะ	

ทกุอย่ำงประดงัเข้ำมำจนไม่ทรำบว่ำสรปุแล้วครทู�ำหน้ำทีอ่ะไร	เดก็ได้เรยีน

สักเท่ำใด	ผอ.	โรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งบอกว่ำสงว
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“เมื่อไม่นำนมำนี้	 เจ้ำหน้ำที่กรม......มำข่มขู่ว่ำจะฟ้องรัฐมนตรี	

(พำณชิย์)	ถ้ำโรงเรยีนไม่เอำนกัเรยีนและครไูปงำนของกรมฯ	ทีจ่งัหวดั...”	

ผมเขียนชื่อกระทรวงไม่ผิดหรอก	

“หนูไม่อยำกไปเลย	เพรำะเสียคำบสอน	4	คำบ	หมำยถึงทิ้งเด็ก

ไป	200	คน”	ครูบอกเสียงเศร้ำๆ

เป็นงำนที่	 organizer	 จัด	 event	 และต้องกำรให้มีคนเข้ำไปดู

มำกเพือ่	“อวดนำย”	ทีม่ำเปิดงำน	ผมเคยดหูนงัสมยัก่อนเรือ่งครบู้านนอก 

สะอิดสะเอยีนกบัการเกณฑ์ครไูปเข้าแถวรบัเจ้านายจนต้องท้ิงโรงเรียน ไม่

นกึว่ายงัมเีหตกุารณ์บ้าๆ ทีเ่อานกัเรยีนไปประดบับารมใีห้กบัระบบอ�านาจ

นิยมแบบนี้เหลืออยู่อีก

ผมจึงยุนักวิจัยที่นั่งอยู ่ด ้วยให้ท�ำวิจัยกำรสูญเสียจำกกำร

แทรกแซงกำรศึกษำจำกภำยนอก	ผมหมำยถึงจำกกระทรวงศึกษำธิกำร

ด้วย	 เพรำะครูบอกว่ำ	 ศน.	 และเขตฯ	ก็ชอบจัดงำนวันธรรมดำที่ควร

สอนนักเรียน	เอำผลวิจัยมำตีแผ่ให้สังคมรู้	เพื่อให้ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	

กรรมกำรสถำนศึกษำ	ฯลฯ	ได้ลุกขึ้นมำสู้เรื่องพวกนี้อย่ำงไม่โดดเดี่ยว	

ผอ.	 โรงเรียนหนึ่งเคยบอกว่ำขอเพียงทุกอย่ำงหยุดนิ่งสัก	3	ปี	

ข้ำงนอกอย่ำมำยุ่ง	ปล่อยให้โรงเรียนจัดกำรกันเอง	แล้วจะเห็นกำรพัฒนำ

เอง!!	มกีระทัง่คนออกมำบอกให้หยดุปฏริปูกำรศกึษำด้วยซ�ำ้ไป!!20	จะได้

หยุดเรื่องวุ่นๆ	ที่ท�ำให้ครูไม่มีเวลำสอนเสียที	

คนที่มีหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำเขำมีสมกำรว่ำ

มำยุ่ง	=	พัฒนำ....................(1)	

ไม่มำยุ่ง	=	ไม่พัฒนำ...........(2)

20	 ผอ.	โรงเรียนเอกชนชื่อดังในรำยกำร	“ตอบโจทย์”	ThaiPBS	เมื่อ	28	กุมภำพันธ์	2555สงว
นลิข
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สองสมกำรนีไ้ม่ว่ำจะบวก	ลบ	คณู	หรอืหำรกไ็ด้ค�ำตอบเดยีว	คือ

กำรมำยุง่ท�ำให้พฒันำ	แต่ผูป้ฏบิตัเิขำเหน็ว่ำกำรจดักำรเพือ่กำรพฒันำกำร

ศึกษำมีสมกำรว่ำ

ไม่มำยุ่ง	=	พัฒนำ....................(3)	

มำยุ่ง	=	ไม่พัฒนำ....................(4)

ลองแก้สมกำรทั้ง	 2	 ดูสิ	 ผู ้หวังดีเชื่อว่ำต้องแก้สมกำรแบบ		

(3)	x	(4)	แต่โรงเรยีนพบว่ำ	(3)	x	(4)	จะได้ค�ำตอบเป็น	(3)	–	(4)	(หมำยเหตุ	

“–	พัฒนำ”	หมำยถึง	 “ถอยหลัง	 (ติดลบ)	กำรพัฒนำ”	หรือ	 “สูญเปล่ำ	

ไม่เหลืออะไรเลย”	ก็ได้)

กำรท�ำโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำท�ำให้ผมพบครูดีๆ	ที่มีควำม

ตัง้ใจเรยีนรูเ้พือ่พฒันำกำรท�ำหน้ำทีค่รมูำกมำย	ขอยนืยนัว่าเรามคีรทูีต่ัง้ใจ

และมีเจตนาดีมากมาย เพียงแต่เขาโชคร้ายที่เป็น “ผู้ด้อยโอกาส” เพราะ 

“ได้รับโอกาส” ที่การพัฒนาครูหยิบยื่นให้ตามสมการ (1) และ (2) 

เมื่อวันที่	2	ตุลำคม	ผมได้รับเรื่องเล่ำกำรท�ำงำนจำกศูนย์พี่เลี้ยง

ล�ำปำง	(อ.	อ้อ)	ผมเขียนตอบว่ำ

“... เรื่องความตั้งใจของครูที่กล้าท�ากับห้องนักเรียนสมาธิสั้น 

อย่างที่ผมเคยบอกว่าหากเราท�ากับนักเรียนหลังห้องได้ เราจะเห็นความ

แตกต่างมากกว่าท�ากับกลุ่มนักเรียนหน้าห้อง การเปลี่ยนแปลงของ

นักเรียนที่เล่ามาจึงยืนยันเรื่องนี้ได้ดี ภาษาวิศวฯ เขาว่า หากเราพยายาม

ท�าอะไรที่มันใกล้จุด saturate มันจะยากที่ขยับให้เห็น “ผลต่าง” อย่าง

จริงจัง แต่หากท�ากับสิ่งที่ห่างจากจุด saturate มากๆ การลงทุนนั้นจะเกิด

ผลตอบแทนชดักว่า การท�าเช่นนีใ้นเพาะพนัธุปั์ญญายังท�าให้เรา claim ได้

ว่าการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นเพราะเรา ไม่ใช่เพราะเราเป็นส่วนหนึง่ในหลายสงว
นลิข
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ส่วนที่มารุมท�ากับกลุ่มใกล้จุด saturate ซึ่งเป็น paradigm ที่เป็นปัญหา

ของการศึกษาที่มุ่งเน้นการคัดเลือกประกวดกัน ท�าให้ทรัพยากรจ�านวน

มากทุ่มไปที่จุดใกล้ saturate และเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าในคุณภาพ

การศึกษา เป็นปัญหาการจัดการในระบบทุนนิยมที่การศึกษาติดปลักอยู่

การศกึษาต้องจดัการในความคดิสงัคมนยิม คอื ความเสมอภาค

เท่าเทียม ไม่ใช่แข่งกันที่ความเหนือกว่าแบบแนวคิดทุนนิยม

ที่น่าชื่นใจคือความเปล่ียนแปลงของนักเรียนที่กล้ามากขึ้น

ในการแสดงความคิดเห็น การเถียงทุกครั้งต้องใช้เหตุผล ดังนั้น การฝึก

ให้นักเรียนพูดประโยคเหตุ-ผลให้ติดปากไว้จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น เพราะจะ

ได้เป็นนิสัยไม่ “พูดครึ่งเดียว” คือพูดเฉพาะที่ตนรู้สึกหรือคิดเอาเอง แต่

ต้องต่ออีกครึ่งหนึ่งด้วยการอธิบายอย่างมีเหตุผล เมื่อหลายประโยคเหตุ-

ผลรวมกัน เราต้องชักน�าให้เขาใช้ตรรกะมาสรุปรวบยอด เหล่านี้เกิดใน

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ที่ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นเท่านั้น 

การเรียนรู้จึงเกิดได้ในพื้นที่ที่มีเสรีประชาธิปไตยแท้จริง การพานักเรียน

ออกจากพ้ืนทีห่วาดกลวัจงึจ�าเป็นมาก พืน้ทีห่วาดกลัวเป็นพ้ืนท่ีเผดจ็การ  

เราจะเห็นโรงเรียนท่ีส�าเร็จจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นล�าปลายมาศฯ  

เพลินพัฒนา รุ่งอรุณ สัตยาไส ทอแสง ฯลฯ เขาพาตัวเองออกจากพื้นที่

เผด็จการก่อน แล้วการเรียนรู้เกิดเองตามศักยภาพที่มนุษย์มีอยู่

การจดัการการศึกษาขณะนีเ้ป็นอาณาจกัรของเผดจ็การทนุนยิม

จัด!! โรงเรียนจึงควรแยกออกมาจัดการเองด้วยตนเองให้มากขึ้น...”

ผมเขียนตอบเรื่องเล่ำของ	อ.	 อ้อ	 โดยลำกเข้ำทฤษฎีกำรเมือง

เพรำะเพลินพิมพ์ไปคิดไป	แม้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องทฤษฎีกำรเมืองอย่ำงแท้จริง	

แต่ก็ยังอยำกขยำยควำมตำมที่	“ละอ่อน”	กำรเมืองอย่ำงผมเข้ำใจ
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โดยชือ่	เสรนียิมเน้นควำมเป็นอสิระ	ถ้ำเป็นเศรษฐกจิกเ็น้นกำร

แข่งขันอย่ำงเสรี	 ใครเก่งก็ชนะไป	แนวคิดนี้ปฏิเสธกำรเข้ำมำแทรกแซง

ตลำดด้วยกลไกรัฐ	 เขำว่ำต้องปล่อยให้ระบบวิวัฒนำกำรไปเองตำม

ธรรมชำติแบบทฤษฎีชำร์ล	ดำร์วิน	ที่ผู้แข็งแรงกว่ำเท่ำนั้นที่อยู่รอด	

เสรีนิยมตรงข้ำมกับเผด็จกำร	 (ที่มักอ้ำงควำมปรำรถนำดีด้วย

นโยบำย	top-down	มำบังหน้ำ)

ประชำธิปไตยคือเสมอภำคในสิทธิและเสรีภำพ	ถ้ำเป็นกำร

ปกครองก็คืออ�ำนำจของประชำชนที่มอบผ่ำนตัวแทน	 ซ่ึงตรงกันข้ำม

กับอ�ำนำจนิยม	(ของผู้ปกครอง	หรือบำงคนเรียกเผด็จกำร)	เมื่อเสรีนิยม

และประชำธปิไตยมเีผดจ็กำรเป็นอรฝ่ัิงตรงข้ำมเหมอืนกนั	เสรนียิมจงึมำ

แต่งงำนกบัประชำธปิไตยเป็น	“เสรนียิมประชำธปิไตย”	แต่มำเสียท่ี	“เสรี

แบบไทยๆ”	จึงไม่เสรีประชำธิปไตยแท้จริง

ประชำธิปไตยใช้กำรฟังและหำข้อสรุปกันด้วยเหตุผล	ไม่ใช่ใช้

พวกมำกลำกไปโดยไม่สนใจเสยีงข้ำงน้อย	ประชาธปิไตยจงึหยัง่รากได้หาก

กลุ่มชนมีสติและระบบคิดเป็นเหตุเป็นผลกับการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 

กระบวนการฟังและคิดในแนวประชาธิปไตยจึงเป็นการฟังและคิดเพ่ือ

เรียนรู้	หากครูไม่มีเครื่องมือให้ฟังและคิดด้วยหลักเหตุ-ผลและเรียนรู้ ก็

จะถูกล่อเข้าสู่ “ประชานิยม” ได้ง่าย แล้วน�าไปสู่อ�านาจนิยม จากนั้นพา

การศึกษาเข้าสู่กับดักของทุนนิยม ที่มีแต่การแข่งขันช่วงชิงกอบโกย

เขำว่ำกันว่ำทุนนิยมตรงข้ำมกับสังคมนิยม	ทุนนิยมเน้นเอำแต่

ได้จำกกำรเร่งส่งเสริมให้บริโภค	 (วัตถุนิยม)	 ดังนั้น	 ท่ีผมเขียนไว้ว่ำ		

“การจัดการการศึกษาขณะนี้เป็นอาณาจักรของเผด็จการทุนนิยมจัด!!” 

นั้น	น่ำจะแปลควำมต่อเอำเองได้
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ผมรู้สึกว่ำยิ่งเขียนยิ่งมั่วกำรเมืองเข้ำมำจนพำผู้อ่ำนงง	 เพ่ือไม่

ให้ตีควำมผิดๆ	ถูกๆ	ลำกเข้ำกำรเมืองมำกกว่ำนี้	 ขอเข้ำประเด็นช่ือเร่ือง

เลยดีกว่ำ

ข้อมูลกำรถอนตัวของโรงเรียนที่น่ำสนใจ	คือ	มีเพียงโรงเรียน

เดียวที่ครูอยำกท�ำ	แต่นักเรียนเป็นฝ่ำยขอถอย	ที่เหลือฝ่ำยครูบอกเลิก!!		

เม่ือนึกถึงที่	 อ.	 อ้อ	 (ล�ำปำง)	 ขยันเล่ำให้ทรำบว่ำระหว่ำงทำงก่อน	

เซ็นสัญญำเด็กได้อะไรที่น่ำชื่นใจมำกมำย	 ผมสงสำรเด็กโรงเรียนที่ครู	

บอกเลกิ	ผมมคีวามทรงจ�าทีด่เีสมอว่า ผมรูส้กึชุม่ชืน่ใจหายเหนือ่ยเพียงไร  

เม่ืออ่าน reflection จากการอบรมครู จนถึงวินาทีนี้ผมยังไม่อยากคิดว่า 

ครูที่เราฝึกจนเข้าใจการท�าวิจัยที่เป็นกระบวนการเรียนรู้จะกลายเป็น  

“ครูทิ้งเด็ก” (เป็นค�าสะเทือนใจครูหลายคน ที่ผมไม่อยากใช้เลย) 

ผมคิดว่าก�าลังฝันร้ายในคืนข้างแรมของฤดูฝน 

มีอะไรบางอย่างในหน้าฝนที่ท�าให้เราหัวใจห่อเหี่ยวท่ามกลาง

สายฝนฉุ่มฉ�่า เพราะสงสารเด็กที่ก�าลังกระตือรือร้นสนุกกับการเรียนรู้ 

RBL	

การพัฒนาครูของเพาะพันธุ์ปัญญาท�าให้ครูเป็นดวงจันทร์ 

ข้างขึ้นก�าลังเต็มดวง เปล่งรัศมีทรงกลดกระจ่างฟ้า พอพ้นคืนขึ้น 15 ค�่า

กโ็ชคร้ายทีต้่องถงึวาระเวยีนเป็นข้างแรม จงัหวะข้างแรมทีก่�าลงัมืดหมด

ก�าลังใจนี้แหละที่จะถอดใจทิ้งเลย ถ้ามีปัจจัยของหน้าฝน 

การบริหารงานศึกษาของประเทศบังเอิญเป็นเมฆด�าหน้าฝน 

ที่ถูกลมเผด็จการทุนนิยมพัดมาบังจันทร์	 ดังนั้น	 ไม่ว่ำจะเป็นครูอยู่ใน

สภำวะจนัทร์ทรงกลดข้ำงขึน้หรอืรบิหรีข้่ำงแรมจงึถกูกระทบเหมอืนกนั	

เพยีงแต่ครจูนัทร์ข้ำงแรมจะสญูเสยีแสงง่ำยกว่ำ	คณุครเูหล่ำนีจ้งึต้องกำร

พี่เลี้ยงคอยชำร์ตแบตเตอรี่	ปลุกให้สู้ต่อสงว
นลิข
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แต่กระนัน้กต็ำม	ผมเชือ่ว่ำส่วนหนึง่เป็นเพรำะม	ี“ครแูบตเตอร่ี

เสื่อม”	ด้วย	 ท่ีบอกเลิกนั้น	ขออ้ำงว่ำเป็นปัญหำที่ตนถูกกระท�ำจำกผู้อื่น	

ไว้ก่อน	ผมเชือ่ว่ามพีระจนัทร์จ�านวนหนึง่ทีร่อจงัหวะโคจรไปตามกระแส

ทุนนิยมของเสรีนิยมประชาธิปไตยที่กลายร่างเป็นเมฆด�าและลมพายุ  

คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่า มี ผอ. และครูหลายคนลิงโลดใจเมื่อได้งาน แม้ว่า

จะเป็นโรงเรียนอ�าเภอรอบนอก เพราะนั่นเป็นการเริ่มต้นของโอกาสย้าย

เข้าตัวเมือง 

เมื่อวันที่	 7	 ตุลำคม	อ.	ต้อง	 (ประกอบศิริ)	 โทรมำจำกพะเยำ		

น�้ำเสียงกังวลกับปัญหำที่โรงเรียนขอถอนตัว	ทั้งๆ	ที่ก�ำลังจะท�ำสัญญำ	

เหตเุพรำะครยู้ำยโรงเรยีน	ครทูีเ่หลอืคนเดยีวรบัมอืกบั	RBL	ท้ังห้องเรยีน

ไม่ไหว	ไม่รู้จะหำครูใหม่มำเริ่มกันอย่ำงไร	

บ่ำยวันที่	11	ตุลำคม	อ.	ไพโรจน์	คุยโทรศัพท์กับครูปลำยสำย

ด้วยส�ำเนียงและโทนเสียงที่ผมรับรู้ได้ว่ำปัญหำมำเยือนอีกแล้ว	น�้ำเสียง		

อ.	ไพโรจน์	บ่งบอกว่ำก�ำลังข่มควำมผดิหวังอย่ำงรนุแรงในขณะทีพ่ยำยำม

พูดให้ครูเปลี่ยนใจเพื่อนักเรียน	 จำกค�ำพูดผมพอเดำได้ว่ำครูที่ปลำยสำย	

ปิดหูไม่รับฟังอะไรแล้ว	มีแต่ข้ออ้ำงภำระมำกตำมสูตรเดิม

“ไม่มีภำระมำกขึ้น	 ครูก็ท�ำเหมือนเดิมนั่นแหละ	 เป็นวิชำ	

โครงงำนทีม่อียู่ในหลักสตูร	เพยีงแต่จดัเวลำใหม่	ท�ำแบบท่ีเรำวำงแผนกนั

ใน	proposal	โรงเรียนอื่นที่แย่กว่ำนี้ยังท�ำต่อได้เลย	อันนี้มันเป็นหน้ำที่ครู

ทีค่รตู้องท�ำอยู่แล้ว”	อ.	ไพโรจน์	พยำยำมอธบิำยเรือ่งภำระงำนและปลอบ

ให้สู้ต่อ	ผมลุ้นว่ำประโยคหลังที่เพิ่งจบไปนั้นจะท�ำให้ครูคิดใหม่	

ปลำยสำยร�ำพันอีกพักใหญ่ก่อนที่	 อ.	 ไพโรจน์	 ปิดท้ำยว่ำ		

“ตอนนีย้งัมเีวลำ	ผมว่ำครลูองคดิดใูหม่นะ	นกึถึงเดก็ท่ีก�ำลังอยำกท�ำดสิู”	

คงเป็นยุทธวิธีไม้ตำยที่เอำเด็กมำให้ครูได้ตระหนักใหม่สงว
นลิข
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“ปัญหำที่	ผอ.	อีกละสิ”	ผมเปรยเมื่อกำรสนทนำกับปลำยสำย

สิน้สดุลง	ผมฟังดูกร็ูว่้ำครถูอดใจไม่อยำกท�ำ	ผมไม่เข้ำใจจรงิๆ	ว่ำท�ำไมคดิ

อยำกจะท�ำก็แย่งกันมำ	ขอร้องว่ำอย่ำตัดโรงเรียนออก	แต่เพียงไม่กี่เดือน

เมื่อไม่อยำกท�ำก็โทรมำบอกเลิกง่ำยๆ	 “อย่ำงนี้ลำยเซ็น	ผอ.	ที่มำพร้อม	

ใบสมัครไม่มีควำมหมำยอะไรเลย”	ผมบ่นลอยๆ	

“ไม่ใช่ที่	ผอ.	โรงเรียนนี้	ผอ.	สนับสนุนเต็มที่”	

“แล้วเกิดอะไรขึ้น”	

“ปัญหำอยู่ที่ครูอำวุโสคนหนึ่งครอบง�ำครูคนอื่นให้รู ้สึกว่ำ

ไม่ควรเอำโครงกำรมำท�ำให้ยุ ่งยำก	 ในเมื่ออยู่อย่ำงนี้สบำยดีอยู่แล้ว”		

อ.	 ไพโรจน์	 ตอบในสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงว่ำคนที่อยู่กับอำชีพครูมำนำนจะมี

ควำมคิดอย่ำงนี้	 และก�ำลังแพร่เชื้อร้ำยสู่ครูรุ่นใหม่	 “ครูข้ีเกียจด้วยละ		

เดิมเขำคงนึกว่ำเรำจะเอำเงินไปให้	 แล้วเขำท�ำตำมแบบเดิม	คือไม่ต้อง	

ท�ำอะไร	 โยนให้เด็กท�ำ	พอพบว่ำตัวเองต้องมำเรียนรู้ใหม่	ต้องท�ำไปด้วย	

ก็เลยหำข้ออ้ำงบอกเลิก”	 เป็นเสียงสำธยำยต่อให้เห็นสภำพปัญหำท่ีครู

ปฏิเสธกำรพัฒนำตนเอง	ผมนึกถึงค�ำว่ำ	 “ครูแบตเตอรี่เสื่อม”	ที่พี่เลี้ยง

ชำตร์ไฟอย่ำงไรก็ไม่เข้ำแล้ว

ที่น่ำสลดใจกว่ำนั้นคือ	 ผมมำทรำบภำยหลังจำกศึกษำนิเทศก์

ว่ำ	“ครูโรงเรียนนี้ได้	คศ.	3	กันเกือบทั้งโรงเรียนแล้ว!!!”	เพรำะเหตุนี้เอง

กระมัง	ที่ไม่พร่องแก้วน�้ำตนเองเพื่อกำรเรียนรู้ใหม่

ค�ำสนทนำของ	อ.	ไพโรจน์	และข้อมูลจำก	ศน.	ท�ำให้ผมรู้ว่ำไม่

ควรเสยีเวลำรอให้เมฆด�ำลอยผ่ำนจนัทร์แรม	เพรำะทีท่ำบด�ำนัน้ไม่ใช่เมฆ	

แต่เป็นรำหูจำกทัศนคติของครูเอง	ที่ครอบง�ำควำมคิด	และกัดกินตัวเอง

จนก�ำลังจะเป็นเดือนดับอย่ำงถำวร
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ผมเขยีนเรือ่งนีว้นัแรม	10	ค�ำ่	เดอืน	11	เป็นหน้ำฝน	ท่ีเมฆเตม็ฟ้ำ

รออีก	20	วันก็เป็นเพ็ญเดือน	12	ถึงตอนนั้น	เรำจะมีครูจันทร์

เต็มดวงเกลื่อนฟ้ำ	 เอำแรงกำยแรงใจทุ่มเทแต่งแต้มสีสันให้พระจันทร์

วันลอยกระทงอันใกล้นี้ดีกว่ำ	

29	ตุลำคม	2556
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การศึกษาในสภาพกัลยาณมิตรเกิดการเรียนรู้มากมาย	 ขอเพียงแต่ให้มีใจ	
แบ่งปัน

การท�างานคือการศกึษาแบบ	Learning	by	Doing	การปฏิบัติท�าให้มีทักษะ	
ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมผ่านประสาทสัมผัสอายตนะ	5	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย)

Learning	 by	Thinking	 เป็นการเรียนรู้ผ่านอายตนะที่	 6	 คือใจ	ที่เรียนรู้	
ผ่านอารมณ์	ความรู้สึก	และความคิดที่ใคร่ครวญ

ความคิดที่ถ่ายทอดย่อมท�าให้ความรู้แผ่ซ่านไพศาล	 การสะท้อนคิดออกมา
เป็นงานเขียนจึงสร้างพลังการเรียนรู้	โดยเฉพาะการเรียนรู้ของตนเอง	จากภายในตนเอง

การท�างานพร้อมความคิดที่สะท้อนการท�างานท�าให้งานมีคุณค่าแก่เรา	 และ	
เรามีความสุขหากแบ่งปันกันและกัน

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



369สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ร่วมรับรู้ความสุขของกันและกัน...

กำรท�ำหน้ำทีห่น่วยจดักำรกลำงโครงกำรเพำะพันธุปั์ญญำเป็น

ควำมสขุอย่ำงหนึง่ของผม	และเชือ่ว่ำพีเ่ล้ียงเพำะพันธุปั์ญญำกม็คีวำมสขุ	

ด้วยเช่นกัน	 แม้ว่ำบำงครำจะเจือด้วยอำรมณ์ผิดหวังที่ไม่ได้ดังใจ	 แต่	

ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใด เมือ่เรานกึถงึภาระหน้าท่ีท่ีมต่ีอการศกึษาท่ีพวกเรา

พยายามท�า เราล้วนรู้สึกในสิ่งเดียวกัน คือ ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในภารกิจเพื่ออนาคตของประเทศ ส�ำหรับผมแล้ว	กำรได้ร่วมงำนนี้กับ	

ทุกคนจะเป็นควำมทรงจ�ำที่ดีและเปี่ยมสุขอย่ำงที่ได้เขียนไปหลำยตอน

แล้ว	ที่ยังไม่ได้เขียนคือที่มำของควำมสุข	5	ประกำร

สุขที่	 1	 คือกำรได้เพื่อนใหม่	 มีเพียงทีมของ	ม.	 ศิลปำกรและ		

ม.	สงขลำฯ	 เท่ำนั้นที่เคยร่วมงำนกับผมมำก่อน	แม้ว่ำเมื่อเร่ิมงำนใหม่ๆ	

นัน้หลำยคนยังท�ำงำนเฉไฉออกไปจำกทีผ่มคำดหวงั	แต่กก็ลำยเป็นเพือ่น

ร่วมงำนที่น่ำรักในเวลำไม่ช้ำต่อมำ	 เพรำะทุกคนขยันเรียนรู้	 ปรับกำร

ท�ำงำน	ฝ่ำฟันอุปสรรคจนเข้ำที่เข้ำทำงได้	กำรได้เพื่อนจ�ำนวนมำกเดินไป

ด้วยกนัท�ำให้ทุกคนมคีวำมสขุกบักำรท�ำงำน	ซึง่ผมรับรูไ้ด้จำกบรรยำกำศ

กำรประชุมพี่เล้ียงทุกครั้ง	 ผมรู้สึกว่ำทุกคนศรัทธำกำรท�ำงำนนี้	 และ	

นี่คือจุดเริ่มต้นของกำรเดินทำงไกลบนเส้นทำงสำยนี้โดยไม่มีใครถอดใจ	

มีพละก�ำลังกล้ำจำกควำมสุขจนกลบควำมทุกข์กังวล	ผมอยำกให้พี่เลี้ยง	

แสวงหำควำมสุขจำกงำนนี้ด้วยจิตใจกำรให้และมีศรัทธำในงำนนี	้	

อย่ำงทีผ่มก�ำลงัจะเขยีนในสขุที	่2	เพือ่ให้เป็นเช้ือไฟกำรท�ำงำน	ซ่ึงไม่ทรำบ

ว่ำจะต้องฝ่ำฟันอะไรอีกในวันหน้ำ	

สุขที่	 2	คือได้พบครู	แม้ว่ำที่ผ่ำนมำ	10	กว่ำปี	ผมได้หนุนกำร

พัฒนำครู	แต่ก็นำนๆ	ครั้งที่พบครู	มีโอกำสอ�ำนวยให้เพียงปีละ	2	ครั้ง	คือ	สงว
นลิข
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เม่ือปฐมนิเทศครูยุววิจัยยำงพำรำในเดือนตุลำคม	และตอนปิดโครงกำร	

เดือนมีนำคม	หรือบำงปีโชคดีพอจะปลีกเวลำออกพื้นที่ช่วยนิเทศคร	ู

เรือ่งกำรท�ำโครงงำนยุววจิยัยำงฯ	เพำะพนัธุปั์ญญำท�ำให้ผมพบครมูำกข้ึน		

จำกที่เคยท�ำได้เพียงเฝ้ำสังเกตควำมรู้ควำมสำมำรถของครูผ่ำนกำรน�ำ

เสนองำนและเอกสำรยุววิจัยยำงฯ	ก็ได้มำจัด	workshop	 ให้แบบเข้มข้น	

ผมเข้ำใจครูมำกขึ้นและเหมือนมีแสงแห่งควำมหวังท่ีเห็นครูจ�ำนวน

หนึ่งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูเต็มที่	 เห็นครูอยู่ในสภำพเปรำะบำงและ

ก�ำลังแสวงหำบำงอย่ำงเพื่อท�ำงำนในหน้ำที่ให้ดีขึ้น	และกำรมอบให้ของ

เรำตรงกับที่ครูต้องกำร	ทั้งก�ำลังใจที่แกร่งขึ้นและควำมกล้ำ	 “สมำทำน”	

RBL	 ผมเห็นครูมีแววตำเปลี่ยนไปเมื่อรู ้จักเรำ	 จำกเดิมท่ีไม่ได้หวัง	

อะไรมำกกับกำรฝึกฝนที่เรำให้	 กลำยมำเป็นรอคอยที่จะเรียนรู้สิ่งใหม	่

ที่เพำะพันธุ์ปัญญำหำมำเติมให้	

เมือ่วำนนีผ้มอยูท่ีอ่บุลฯ	จดั	workshop	ฝึกให้ครคิูดให้เป็นระบบ	

มคีร	ูreflect	ว่ำ	“ไม่น่าเชือ่ว่าจะมกีารสร้างกระบวนการคิดได้อย่างนี ้ท�าให้

ผมเหน็สิง่ต่างๆ ได้ละเอยีดและรอบคอบ เป็นครัง้แรกท่ีรู้สกึว่าเหมอืนผม

เห็นอากาศรอบตัว ทั้งๆ ที่ก็อยู่กับอากาศตลอดเวลา ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าใจ

สรรพส่ิงทีเ่กีย่วพนักนั...”	กลบัเข้ำทีพ่กัตอนเยน็ได้อ่ำนเรือ่งน่ำชืน่ใจทีค่ร	ู

โรงเรียนจักรค�ำฯ	 เปลี่ยนตัวเอง รวมทั้งที่นักเรียนบอกเล่ำกำรเปล่ียน	

ตัวเองจำกกระบวนกำรที่	อ.	ไพโรจน์	ไปช่วย	(ผมส่งให้พี่เลี้ยงทุกคนอ่ำน

เม่ือคนืนีแ้ล้ว)	ข้อเขียนของครทู�าให้ผมปีตทิีพ่บว่า ท่ามกลางพันธนาการ

ที่ดูเหมือนไร้ความหวังนี้ กุญแจปลดปล่อยจิตวิญญาณความเป็นคร ู

มีจริง และเราค้นพบแล้วว่าเป็นการผสมระหว่างการเปลี่ยนความคิด 

ที่ผมให้ และการเปลี่ยนจิตใจที่จิตตปัญญาศึกษาปูฐานให้ โดยมีพี่เลี้ยง

และ อ. ไพโรจน์ น�ามาย�า้ซ�า้ๆ เมือ่มทีัง้ 2 อย่าง จงึเกดิการประทจุากภายใน

ตนเอง ประทุจากจิตใต้ส�านึกความเป็นครูที่มีอยู่	 กำรรับทรำบเรื่องรำว

แห่งกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนี้	 ย่อมเป็นเชื้อไฟกำรท�ำงำนให้พี่เลี้ยง	 และสงว
นลิข
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ตอบแทนเป็นควำมรู้สึกปีติที่ล�้ำค่ำเกินสิ่งตอบแทนอื่นใด	 พ่ีเล้ียงใกล้ชิด

ครูมำกกว่ำผม	ย่อมเห็นและมีควำมปีติมำกกว่ำ	

แม้ว่ำจะมี	 “ครูรำหู”	 จ�ำนวนหนึ่งท�ำให้เรำผิดหวัง	 แต่เรำก็มี	

“ครูจันทร์เต็มดวง”	จ�ำนวนมำกที่ก�ำลังเปล่งแสงกลบควำมผิดหวังจำก

ครูรำหูหมดสิ้น	

สุขท่ี	 3	คือกำรท�ำงำนที่	สกว.	และ	บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย	

ไว้ใจให้ผมท�ำ	 และดูเหมือนว่ำผมเสนอท�ำอะไรก็เห็นดีเห็นงำมว่ำควร

ท�ำอย่ำงเสนอ	ไม่บ่อยนักที่เรำจะมีผู้ให้ทุนให้อิสระ	สำมำรถท�ำไป	คิดไป	

แก้ไขไป	กำรให้อิสระท�ำให้เรำได้ลองของใหม่หลำยอย่ำง	 และย่อมเป็น

บ่อเกดิของนวตักรรมกำรพฒันำกำรศกึษำ	ผมอยู่ตรงกลำงระหว่ำง	สกว.	

ธนำคำรฯ	และพี่เลี้ยง	เมื่อด้ำนหนึ่งไว้ใจ	ด้ำนหนึ่งเชื่อใจ	ผมก็สุขใจ	และ

ท�ำงำนง่ำยขึ้น	

สุขที่	 4	คือกำรที่ผมได้	 “ประดิษฐ์”	หลักสูตรพัฒนำควำมคิด

ครูขึ้นมำเอง	 เพำะพันธุ์ปัญญำท�ำให้ผมมีสนำมทดสอบกับครูหลำยร้อย

คน	 จนผมมั่นใจในสิ่งประดิษฐ์นี้และเอำมำใช้กับนักศึกษำของผมเอง

ได้	แม้ว่ำกำรท�ำ	workshop	ท�ำให้ผมสุขใจกับ	reflection	จำกครู	แต่ผมก็

ตกใจเมื่อสัมผัสกับควำมจริงว่ำบุคลำกรกำรศึกษำไม่เข้ำใจควำมเป็นเหตุ

เป็นผลที่เกิดอย่ำงต่อเนื่องกัน	ไม่เข้ำใจ	RBL	ทั้งด้ำน	R	และ	L	ท�ำให้ผม

ทรำบต้นเหตสุ�ำคญัของกำรขำดควำมคดิในกรอบวฒันธรรมวทิยำศำสตร์

ของคนในวงกำรกำรศึกษำ	ท�ำให้ผมอยำกไปเกีย่วข้องกบักำรผลติครแูละ

กำรพัฒนำครใูนระบบ	เพรำะเชือ่ว่ำต้นตอของปัญหำอยูท่ี่นี	่แสดงว่ำยังมี

ควำมสุขทีร่อคอยผมและพวกเรำอยู	่หำกสำมำรถเข้ำไปท�ำงำนกอบกูก้ำร

ศกึษำทีต้่นเหตไุด้	ผลงำนเพำะพนัธุปั์ญญำจะเป็นใบเบกิทำงให้เรำท�ำงำน

ที่ใหญ่ขึ้นในอนำคตสงว
นลิข
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สุขที่	 5	 คือกำรได้ฝึกตนเองในกำรคิดและเขียนอีกคร้ังหนึ่ง		

เม่ือ	 12	 ปีที่แล้วผมใช้เวลำปีแรกที่ท�ำงำนกับ	 สกว.	 เขียนหนังสือ		

“สรรพสิ่งล้วนวิจัย”	สะท้อนควำมคิดที่ตนเองเรียนรู้กำรจัดกำรงำนวิจัย		

ตลอดจนถึงระบบวิจัยกับกำรศึกษำ	 และเรื่องอื่นๆ	 อีกมำกมำย	 เมื่อ	

ผ่ำนพ้นระยะตั้งตัวและ	 recruit	พี่เลี้ยงได้แล้ว	 งำน	 phase	 ท่ี	 2	 ท่ีเห็น	

พี่เลี้ยงท�ำงำนกับครู	 ตลอดจนกำรติดตำมนิเทศงำนของพี่เลี้ยงท�ำให้ผม	

เร่ิมเขียนอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อสื่อสำรและถ่ำยทอดควำมคิดให้พี่เลี้ยง	 โดย	

ตั้งใจว่ำจะเขียนสม�่ำเสมอจนกระทั่งเข้ำสู่	phase	กำรท�ำงำนของโรงเรียน

โครงกำรก�ำหนดให้ท�ำสัญญำกับโรงเรียนปลำยเดือนกันยำยน	

ผมจึงก�ำหนดให้งำนเขียนสื่อสำรและพัฒนำวิธีคิดวิธีมองงำนจบลงใน

ช่วงเวลำเดียวกัน	บทควำมนี้จึงเป็นบทควำมสุดท้ำย

ผมเชื่อว่ำจำรึกควำมคิดที่พบเห็นระหว่ำงเส้นทำงเพำะพันธุ์

ปัญญำนี้มีค่ำส�ำหรับคนในวงกำรกำรศึกษำที่เปิดใจเรียนรู้	 ไม่ใช่เพียง

เพรำะเป็นบันทึกจำกมุมมองของคนนอกวงกำรกำรศึกษำ	แต่ได้เปิด	

มมุมองใหม่เรือ่งใช้วจิยัมำเป็นกระบวนกำรเรยีนรูใ้นกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	

ที่ท�ำให้	RBL	ต่ำงจำกวิจัยที่คนในวงกำรกำรศึกษำเข้ำใจอยู่มำก	

ผมมีควำมยินดีเมื่อ	สกว.	สนใจพิมพ์รวมบทควำมเป็นหนังสือ	

“รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ปัญญำ”	 แต่คนที่ร่วมเดินทำงกับผม	

มีมำกมำย	 และเส้นทำงนี้ท�ำให้ทุกคนมีควำมสุขควำมทุกข์ต่ำงๆ	 กัน	

ท้ังหมดนั้นคือร่องรอยที่ควรจำรึกไว้เช่นกัน	 กำรสะท้อนควำมคิดจำก

พี่เลี้ยงผู้ท�ำงำนใกล้ชิดครูย่อมมีค่ำในแง่มุมที่ผมมองไม่เห็น	หนังสือจะ

สมบูรณ์ไม่ได้ถ้ำไม่มีข้อเขียนของพี่เลี้ยง	ผมจึงถือโอกำสนี้เชิญทุกท่ำน	

ที่อยำกแสดงควำมคิดควำมรู้สึกที่เกิดจำกกำรท�ำงำนเพำะพันธุ์ปัญญำ	

ให้เขียนเข้ำมำรวมเล่ม	สงว
นลิข
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บทควำมตอนปิดท้ำยนี้จึงขอชวนให้ทุกคนมำแบ่งปัน	

ควำมสุขกัน	ให้นึกถึงวันแรกเมื่อ	1	สิงหำคม	2555	ที่เรำพบกันครั้งแรก

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับปณิธำนเพำะพันธุ์ปัญญำ	 แล้วผมลงลึกในเร่ือง	

RBL	กับกำรศึกษำและควำมคิดเชิงระบบเมื่อ	7-9	กันยำยน	2555	จำกนั้น	

พำพวกเรำไปเห็นตัวอย่ำงจำกงำนยุววิจัยยำงพำรำเมื่อ	 24	ตุลำคม	2555		

พี่เลี้ยงรับสัญญำท�ำงำนวันแรกเมื่อ	 1	ตุลำคม	2555	 เรื่อยมำจนถึงบัดนี้		

ที่เรำมีกิจกรรมมำกมำยกับโรงเรียน	ครู	และนักเรียน

ระยะเวลำ	 400	 วันที่ท�ำงำนนี้เกิดกำรเรียนรู้มำกมำยท่ีเรำจะ

แบ่งปันกัน

ระยะเวลำ	 400	 วันนี้ให้ประสบกำรณ์เพียงพอท่ีเรำจะท้ิง	

ร่องรอยกำรท�ำงำน	โดยร่วมกันจำรึกไว้ให้ผู้คนได้อ่ำนกัน

31	ตุลำคม	2556
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ตอนที่ 2 

ประสบการณ์สัมผัส
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ผมอ่ำน	 “ประสบกำรณ์สัมผัส”	 ของพี่เลี้ยงด้วยควำมยินดีที	่

ทุกคนเขียนถ่ำยทอดเรื่องรำวกำรศึกษำที่ตนเองประสบได้ชัดเจน	ผม

คิดว่ำมุมมองเช่นนี้จะไม่ปรำกฏเลยหำกไม่ได้สัมผัสอย่ำงต่อเนื่องเป็น

เวลำ	 1	ปี	 เป็นมุมมองที่เข้ำใจว่ำครูคือมนุษย์	 ที่ชีวิตอันละเอียดอ่อนนี้

ต้องอยู่ท่ำมกลำงคลื่นควำมทุกข์ที่ถำโถมเข้ำใส่ตลอดเวลำ	 ในนำมของ

กระบวนกำรพัฒนำสมรรถนะควำมเป็นครู	 จนเมื่อเวลำผ่ำนไปนำน		

ควำมละเอียดอ่อนของชีวิตถูกตีกรอบควำมคิด...	 เป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องคิด	

ไม่กล้ำคิด

แสดงว่ำท่ีผ่ำนมำนั้น	 ครูถูกจัดกำรจำกมุมมองที่เห็นครูเป็น

เสมือนเครื่องจักรกล	ที่สำมำรถโปรแกรมกำรอบรมอะไรก็ได้เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะ	

พ่ีเลี้ยงทุกคนสะท้อนควำมยำกของกำรให้ครูและโรงเรียน	

“สมำทำน”	 กำรเรียนรู ้ด ้วย	 RBL	 เพรำะระบบกำรศึกษำท�ำให้ครู		

“ตดิกบัดกั”	ในควำมเป็นครแูบบดัง้เดมิ	พีเ่ลีย้งทกุคนค้นพบในสิง่เดยีวกนั	

คอื	“ครเูข้ำใจ	แต่น�ำไปถ่ำยทอด	หรอืท�ำกระบวนกำรเรียนรูไ้ม่ได้”	ในท่ีสุด

พีเ่ลีย้งต้องเป็นผูส้ำธติกำรสอนเดก็นกัเรยีนให้ครดู	ูแล้วสร้ำงกระบวนกำร	

AAR	ให้ครูเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงของห้องเรียน

แม้งำนน้ีจะยำกเพียงใด	 แต่พี่ เ ล้ียงเขียนเรื่องเล่ำของตน

ด้วยทัศนคติบวกต่อกำรท�ำงำนเพื่อกำรศึกษำ	 ท�ำงำนแบบอุทิศตน		

ขณะเดียวกัน	พี่เลี้ยงบอกว่ำตนเองได้เรียนรู้กำรศึกษำท่ีอยู่นอกบริบท

มหำวิทยำลัยอย่ำงมำก	ผมถือว่ำเป็นโอกำสที่โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	

“ให้”	กับพี่เลี้ยง	ให้โดยไม่ต้องบอกว่ำให้	เพรำะผู้รับรู้แล้วด้วยตนเอง

ส�ำหรับคนนอก	 เมื่ออ่ำนที่พี่เล้ียงเขียนก็ไม่ง่ำยที่จะเข้ำใจว่ำ	

พวกเขำได้อะไร	 เป็นเรื่องยำกมำกที่จะอธิบำยต่อคนอื่น	 เพรำะเป็นสิ่ง	

ที่ค่อยชักน�ำจน	“ผุดบังเกิด”	ขึ้นมำรู้เฉพำะตนสงว
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แต่ผมเชื่อว่ำที่พี่เล้ียงเขียนมำนี้	 มีคุณค่ำท่ีคนท่ีก�ำลังท�ำงำน	

กำรศึกษำทุกคนควรอ่ำน
สงว
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บนไหล่ทางแห่งความหวัง...

อ.	ชุติมำ	ค�ำบุญชู	

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง

ข ้ำพเจ ้ำและกัลยำณมิตร	 อ.	 ประนอม	 วงศ ์หมื่นรัตน	์	

ดร.พิมผกำ	 โพธิลังกำ	และ	อ.	สุภำภรณ์	มำชัยวงศ์	 จำกคณะครุศำสตร	์

และคณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง	 ได้มีโอกำสเข้ำร่วม

เรยีนรูแ้ละด�ำเนนิงำนในโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำ	โดยกำรสนบัสนนุของ

ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	(สกว.)	และ	บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย		

มีคุณครูสุธีระ	 (รศ.	 ดร.	 สุธีระ	 ประเสริฐสรรพ์)	 และคุณครูไพโรจน์		

(รศ.	 ไพโรจน์	 คีรีรัตน์)	 เป็นหัวหน้ำโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำระดับ

ประเทศ	 และยังมีกัลยำณมิตรวิชำกำรผู้สร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับข้ำพเจ้ำ	

และทีมล�ำปำงอีก	7	ศูนย์พี่เลี้ยง

เริ่มต้นการเดินทาง และอัตตาแห่งตัวตน

ข้ำพเจ้ำเริ่มต้นกำรเดินทำงร่วมเรียนรู้พร้อมกับกำรร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของกำรท�ำงำนโครงกำรวิจัยเพำะพันธุ์ปัญญำ	 มีควำมรู้สึกปีติ

และควำมรู้สึกว่ำข้ำพเจ้ำและทีมงำนอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง

โชคดีมำกที่ได้มีโอกำสร่วมในโครงกำรพัฒนำยุววิจัยของส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	และ	บมจ.	ธนำคำรกสิกรไทย	
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กำรเดินทำงในช่วงแรกระหว่ำงเดือนตุลำคม	พ.ศ.	2555	จนถึง

เดือนเมษำยน	พ.ศ.	 2556	 เป็นกำรเดินทำงเรียนรู้ของข้ำพเจ้ำและพ่ีเล้ียง

จำกศูนย์พี่เลี้ยงมหำวิทยำลัยผู้ร่วมโครงกำร	 8	 ศูนย์พี่เลี้ยง	 และคุณครู	

แกนน�ำของโรงเรียนได้มีโอกำสเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยมีคุณครูสุธีระ	 และ

คุณครูไพโรจน์	 เป็นวิทยำกรกระบวนกำรผู้ถ่ำยทอดกำรเรียนรู้เพ่ือกำร

ด�ำเนินงำนของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร	 เมื่อได้ย้อนร�ำลึกไปยังช่วงเวลำเมื่อ	1	ปีกว่ำท่ีผ่ำนมำ	ข้ำพเจ้ำ	

จ�ำได้ว่ำข้ำพเจ้ำและกัลยำณมิตรทีมงำนโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำได้รับ

โอกำสในกำรเรียนรู้มำกมำยทีเดียว	

ข้ำพเจ้ำและเพื่อนๆ	พี่เลี้ยงจำกศูนย์พี่เลี้ยงทั้ง	8	ศูนย์	มีโอกำส

ได้ร่วมเรียนรู้กำรคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล	ควำมคิดเชิงระบบ	จิตตปัญญำ

ศกึษำ	โครงงำนฐำนวจิยั	(RBL)	เรยีนรูแ้นวทำงในกำรเป็นพีเ่ลีย้ง	และเมือ่

ข้ำพเจ้ำและเพือ่นๆ	พ่ีเล้ียงได้ปฏบิตังิำนจรงิในกำรท�ำหน้ำท่ีเป็น	“พ่ีเลีย้ง”	

ของโรงเรยีนกลัยำณมติรผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร	ข้ำพเจ้ำยงัได้รบักำรเรียนรู้ท่ีมี

คณุค่ำยิง่จำกกำรเดินทำงบนเส้นทำงของ	“เพำะพนัธุปั์ญญำ”	ตลอดระยะ

เวลำ	1	ปีที่ผ่ำนมำ

ในเวทีกำรประชุมและเรียนรู้ร่วมกันของศูนย์พี่เลี้ยง	ร่วมกับ

คณุครสูธุรีะและคณุครไูพโรจน์ในแต่ละครัง้	พวกเรำทมีพีเ่ลีย้งได้มโีอกำส

เปิดใจ	บอกเล่ำกำรท�ำงำน	กำรเรียนรู้	และอุปสรรค	ปัญหำ	ที่พวกเรำพบ	

ปัญหำประกำรหนึ่งคือ	 “ไม่ง่ำยเลยที่จะปฏิบัติงำนให้ได้โครงกำรวิจัยที่มี

ควำมสมบูรณ์ทำงวิชำกำรและมำจำกกำรพิจำรณำด้วยเหตุผล	ด้วยควำม

รู้จริง”	 เมื่อลงมือปฏิบัติโดยที่ข้ำพเจ้ำและเพื่อนๆ	พี่เล้ียงท�ำหน้ำท่ี	 “โค้ช	

เป็นพี่เลี้ยง”	 ให้กับคุณครู	 และคุณครูสร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนหรือ

เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	

โดยทีม่คีณุครสูธุรีะและคณุครไูพโรจน์มำเป็น	“โค้ช”	ให้พวกเรำท้ังในเวทีสงว
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ประชมุศนูย์พีเ่ล้ียง	และเมือ่ให้ข้อคดิ	ค�ำแนะน�ำแก่คณะคณุครูแกนน�ำและ	

นักเรียนในเวทีในพื้นที่ของศูนย์พี่เลี้ยง	หรือที่พวกเรำและคณะคุณคร	ู

แกนน�ำมักกล่ำวว่ำ	“ได้รับค�ำวิพำกษ์”

ค�ำว่ำ	 “วิพำกษ์”	 และเมื่อข้อคิดไม่ตรงกับใจกับควำมคิดของ	

ผู้ได้รับกำรวิพำกษ์	 และต้องปรับแก้ไขกำรท�ำงำนโครงงำน	 จึงท�ำให้	

เส้นทำงกำรเรยีนรูถ้กูบดบงัด้วย	“อตัตำ”	อตัตำทีค่ดิว่ำพวกเรำได้พยำยำม

ท�ำงำนอย่ำงเต็มที่แล้ว	ท่ำมกลำงภำระงำนประจ�ำที่มำกมำยของโรงเรียน	

หรอืเมือ่คณุครูหลำยท่ำนเริม่รูส้กึว่ำ	“ท�ำไมต้องปรบัแก้ไขอกี	ท�ำไมต้องได้

รบัข้อคดิซึง่ดเูหมอืนกำรถูกต�ำหนว่ิำท�ำงำนไม่ถกูต้อง”	และเมือ่มนีกัเรยีน

มำรบัฟังข้อคดิในเชงิวิพำกษ์โครงงำนของนักเรยีน	“ท�ำไมนกัเรยีนต้องถกู

ต�ำหนิ	ท�ำให้นักเรียนที่ตั้งใจท�ำงำนมำท้อใจ	อำย...”	 ในส่วนของข้ำพเจ้ำ	

และพี่เลี้ยงเองก็เกิดควำมรู้สึกท้อบ้ำงเมื่อต้องประสำนงำน	 ประสำน	

ควำมรู้สึกของคุณครู	นักเรียน	 เมื่อมีควำมคิดควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงหลำย

ควำมคิดควำมรู้สึก	ทั้งลบทั้งบวกทั้งกลำงๆ	 และดูเหมือน	 “เส้นทำง	

เพำะพันธุ์ปัญญำมีทำงแยกย่อยๆ	 ที่ไม่ประสำนเป็นกำรเดินทำงท่ี	

หนักแน่น”	ท�ำให้ควำมคิดควำมรู้สึกของข้ำพเจ้ำหม่นมัว	ก�ำลังใจท่ีเคย

เข้มแข็งก็หวั่นไหว

ข้ำพเจ้ำและเพือ่นๆ	ในทมีงำน	เริม่คิดทบทวน	ใคร่ครวญ	ค�ำพูด

ของคุณครูสุธีระ	คุณครูไพโรจน์	ที่เคยกล่ำวไว้ในเวทีกำรประชุมพี่เลี้ยง		

ก็ผ่ำนเข้ำมำในควำมคิดค�ำนึง	

“ควำมถูกต้องทำงวิชำกำรต้องมี	 เรำจะปล่อยไปเหมือนอะไร

กไ็ด้ตำมทีพ่วกเรำและครเูคยชนิไม่ได้	ควำมถูกต้องทำงวชิำกำรจะเกดิขึน้

ได้	ต้องคิดอย่ำงมีเหตุผล”

“ถ้ำได้รับกำรเรียนรู้แบบจิตตปัญญำมำแล้ว	 จะไม่โกรธ	หำก	

ได้รับค�ำวิพำกษ์เพื่อปรับแก้ไขงำนให้ถูกต้อง”สงว
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“โครงงำนฐำนวิจัยเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีท�ำให้พัฒนำเด็ก

และเยำวชนไทยให้ใช้ควำมจริง	เหตุผล	และควำมคิดด้วยจิตตปัญญำเพื่อ

คนอืน่ด้วยคณุธรรม	จะท�ำให้เดก็และเยำวชนไม่ตกเป็นเหยือ่ของอธรรม”

“ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ	ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ”	“ได้ก็ดีที่ได้ธรรม	ไม่ได้ก็ดีที่ได้

ธรรม”

“ที่พวกเรำท�ำงำนที่ผ่ำนมำนั้น	 ไม่มีเรื่องเล่ำแห่งควำมส�ำเร็จ

หรือควำมหวังบ้ำงหรือ”

และเมื่อได้อ่ำนบทควำมของคุณครูสุธีระมำอย่ำงต่อเนื่อง		

โดยเฉพำะข้อควำมที่ว่ำ	 “...เรำบอกกับทุกคนว่ำ	 “วิจัยคือเครื่องมือ	

กำรเรียนคิดที่รับใช้กำรศึกษำ”	 ควำมยำกอยู่ที่กำรท�ำให้	 RBL	 ไปถึง	

กำรเรียนคิด	 เรำรู้ตั้งแต่ต้นว่ำทำงเดินของเพำะพันธุ์ปัญญำนั้นยำวไกล	

เรำจึงวำงแผนแบบเดินทำงไกล	 เดินทน	 เดินมำรำธอน…เหนื่อยไหม	

กับกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ?	 ผมไม่น่ำถำมอย่ำงนี้เลย	 เพรำะทรำบค�ำตอบ	

ดีอยู่แล้ว	 แต่ควรพิจำรณำตอบตนเองว่ำคุ้มกับควำมเหนื่อยไหม	 เมื่อ	

แลกกับกำรเข้ำใจปัญหำกำรศึกษำของประเทศเรำไปพร้อมกับกำร	

เรยีนรูข้องเรำ	และภมูใิจกบักำรเป็นส่วนหนึง่ของกำรร่วมกนัแก้ปัญหำ…

เรำยงัต้องฝ่ำฟันกบักระบวนทศัน์และควำมเชือ่เดมิทีอ่ยูก่บัระบบมำนำน	

อย่ำเพิ่งเหนื่อย	แม้ว่ำยิ่งเดินหนทำงยิ่งรก	ทำงลำดชันและขรุขระมำกขึ้น	

เพรำะเรำตั้งใจเดินกันแล้ว”

และเมื่อคิดใคร่ครวญกันด้วยเหตุผลและด้วยจิตตปัญญำ		

พวกเรำได้มเีวทปีระชมุเปิดใจ	มอบควำมรูส้กึจำกใจถงึใจ	ระหว่ำงทมีศนูย์

พี่เลี้ยงและคณะคุณครูแกนน�ำ

ทุกๆ	กำรเรียนรู้ที่พวกเรำได้เรียนรู้มำนั้นไม่สูญเปล่ำ	ทั้งกำร

คิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล	จิตตปัญญำศึกษำ	โครงงำนฐำนวิจัย	และเรียนรู้สงว
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จำกกันและกัน	ท�ำให้พวกเรำเรียนรู้ด้วยควำมรู้สึกที่ออกมำจำกพวกเรำ

ว่ำ	“หำกเรำไม่เปิดใจรบักำรวพิำกษ์แบบทีเ่รำเรยีกกนันัน้	ห่วงว่ำนกัเรียน

ของเรำเสยีควำมรูส้กึ	อำย	เมือ่มำน�ำเสนอ	แล้วได้รบักำรวพิำกษ์แบบทีไ่ม่

ตรงกบัใจว่ำน่ำจะได้รบัค�ำชืน่ชม	แล้วเรำจะได้รบักำรเรยีนรูท้ีจ่รงิหรอืไม่?	

เรำจะสร้ำงนกัเรยีน	เยำวชนทีจ่ะเป็นก�ำลงัส�ำคญัของบ้ำนเรำให้เป็นคนท่ี

อ่อนแอ	ไม่เป็นนักวิชำกำร	นักเรียนรู้	เพรำะมัวแต่ติดกับควำมรู้สึก	ควำม

คำดหวงัว่ำท�ำงำนแล้วต้องได้รบัแต่ค�ำชม	พวกเรำควรสร้ำงกำรเรียนรูใ้ห้

พวกเรำและเด็กๆ	ของเรำมีควำมเข้มแข็ง”

“กำรได้เรยีนรูแ้ม้งำนจะยำก	กำรได้รบัฟังข้อคดิและข้อแนะน�ำ

เพือ่กำรเรยีนรูน้ั้น	คอื	ควำมปรำรถนำด	ีผูไ้ม่ปรำรถนำดคีงไม่ยอมเสยีเวลำ

ให้พวกเรำ	 ให้ข้อคิด	ค�ำแนะน�ำแก่พวกเรำ	คนที่ปรำรถนำดีต่อเรำอย่ำง

แท้จริงจึงจะยอมเสียเวลำให้เรำ”

“เรำไม่ค่อยได้มกีำรเรยีนรูก้ำรท�ำโครงงำนให้ไปให้ถงึควำมจรงิ	

แก่นจริงๆ	เหตุผลจริงๆ	เรำได้รับออกมำเป็นชิ้นงำนแล้วก็จบ	จนถึงวันนี้

กร็ูว่้ำยำกและยงัไม่เข้ำใจทัง้หมด	แต่พวกเรำควรจะพยำยำมเรยีนรู้ต่อไป	มี

ผู้มำเปิดโอกำสให้เรำแล้ว	เรำไม่ควรท้อถอย”

“เรำได้รบักำรเรยีนรูแ้บบทีเ่รำยังไม่เคยมีโอกำสมำก่อน	จงึต้องคว�ำ่

แก้ว	เทน�ำ้ในแก้วแห่งอตัตำของเรำออก	เพ่ือให้เกดิกำรเรียนรู้	และ

รับกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่”สงว
นลิข
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ละอัตตาแห่งตัวตน...และแล้วดอกไม้ในหัวใจก็แย้มบาน

คุณครูเจี๊ยบ	 (คุณครูวิสำรดำ	 ฉิมน้อย	 ครูแกนน�ำโรงเรียน

จักรค�ำคณำทร	จังหวัดล�ำพูน)	 ได้กล่ำวแทนพวกเรำทุกคน	คือ	ข้ำพเจ้ำ	

กัลยำณมิตรพี่เลี้ยงทีมล�ำปำง	และกัลยำณมิตรคุณครูแกนน�ำ	หลังจำกท่ี

พวกเรำได้ร่วมเดนิทำงบนเส้นทำงกำรเรยีนรูม้ำตลอดระยะเวลำประมำณ	

1	ปีที่ผ่ำนมำ	 ในวันที่คุณครูสุธีระมำให้กำรเรียนรู้เรื่องกำรคิดวิเครำะห์	

สังเครำะห์	 ให้แก่คุณครูแกนน�ำรุ่นที่	 1	 วันอำทิตย์ท่ี	 22	กันยำยน	พ.ศ.

2556	ว่ำ	

“เรำได้รบักำรเรยีนรูแ้บบทีเ่รำยงัไม่เคยมโีอกำสมำก่อน	จงึต้อง

คว�ำ่แก้ว	เทน�ำ้ในแก้วแห่งอตัตำของเรำออก	เพือ่ให้เกิดกำรเรียนรูแ้ละรบั

กำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่”	

แรงบันดำลใจหลำยอย่ำงที่ได้รับและเรียนรู้จำกกำรเดินทำงนี้

ท�ำให้คุณครูหลำยท่ำนและตัวข้ำพเจ้ำเองจะพยำยำมก้ำวเดินต่อไปแม้จะ

รู้สึกว่ำยำกและกลัวท�ำไม่ได้	หรือท�ำแล้วไม่ดี	 แม้พวกเรำจะกังวล	 ทุกข์

และท้อบ้ำงบำงครำว	ด้วยภำระด้ำนอื่นๆ	และข้อจ�ำกัดท้ังของพวกเรำ	

และคุณครู	 ในบำงช่วงเวลำที่คิดว่ำจะท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้โครงกำรฯ		

ด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง	แต่ก็กลับมีเหตุบำงอย่ำง	ท�ำให้ต้องชะงักไปบ้ำง	

ไม่เป็นไปอย่ำงที่คำดหวังไว้	 แต่แรงบันดำลใจจำกควำมพยำยำมของ	

คุณครูสุธีระ	คุณครูไพโรจน์	และคุณครูแกนน�ำหลำยท่ำนที่ถึงแม้ว่ำจะม	ี

อุปสรรคเกือบจะมำร่วมประชุมในหลำยครั้งไม่ได้	 แต่คุณครูก็พยำยำม	

จนมำร่วมเรียนรู้ได้จนเสร็จสิ้นตำมก�ำหนด

คุณครูปรภูมิ	 อินจับ	 คุณครูแกนน�ำโรงเรียนแม่พริกวิทยำ		

เคยแสดงควำมรู ้สึกกังวลกับกำรท�ำงำนของคณะคุณครูแกนน�ำและ

บริบทของโรงเรียนที่มีภำระงำนมำกเกินก�ำลังคุณครูท่ีมีในโรงเรียน		

และคิดว่ำจะขอถอนตัว	กลัวว่ำจะท�ำงำนต่อไปได้ไม่ดี	 และเมื่อนักเรียนสงว
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โรงเรียนแม่พริกวิทยำได้มำร่วมน�ำเสนอข้อเสนอโครงงำนย่อยๆ	 ในเวที

ประชุมเรียนรู้ร่วมกัน	 และได้รับกำรวิพำกษ์จำกคุณครูไพโรจน์	 และ	

ทมีศนูย์พีเ่ลีย้งฯ	และเคยท้อใจ	แต่เมือ่นกัเรยีนมคีวำมพยำยำมตอบค�ำถำม

คุณครูไพโรจน์	 เมื่อพวกเรำมีเวทีเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน	

คุณครูวรัญญู	 เรือนค�ำ	 คุณครูแกนน�ำโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม	 คุณครู

นก	 (คุณครูรัชนก	สุวรรณจักร์)	 และคุณครูแววดำว	 ยำวิชัย	 โรงเรียน	

บุญวำทย์วิทยำลัย	ซึ่งคุณครูทั้งสี่ท่ำนเป็นกัลยำณมิตรท�ำงำนกิจกรรม

ต่ำงๆ	มำด้วยกันเสมอมำ	ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ให้ข้อคิดและแลกเปล่ียนเรียนรู้	

ร่วมกัน	 มีคุณครูเจี๊ยบ	 (คุณครูวิสำรดำ	 ฉิมน้อย)	 และคุณครูแหม่ม		

(คุณครูกัลยำ	 จันทรำ)	 โรงเรียนจักรค�ำคณำทร	 จังหวัดล�ำพูน	 ได้สร้ำง	

ควำมเข้มแข็งในหัวใจให้เกิดขึ้นว่ำ	 โรงเรียนจักรค�ำคณำทร	 มีกลุ ่ม

นักเรียนเป้ำหมำยเป็นกลุ่มนักเรียน	 “ห้องที่ครูเจี๊ยบและทีมงำนเลือกนั้น		

เป็นห้องเดียวในระดับชั้น	ม.	 2	ที่เป็นนักเรียนมีปัญหำเรื่องสมำธิและ

พฤติกรรมบำงอย่ำง	และครูเจี๊ยบมีควำมมุ่งมั่นว่ำ	 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล	

จิตตปัญญำ	 โครงงำนฐำนวิจัย	 ของโครงกำร	พพปญ.	 จะช่วยพัฒนำ

นักเรียนห้องนี้ได้	 เม่ือไม่นำนมำนี้ครูเจี๊ยบเคยปรำรภกับทีมศูนย์พี่เลี้ยงฯ	

ว่ำ	 ครูเจี๊ยบคิดผิดหรือเปล่ำ	 จะท�ำให้ทีมศูนย์พี่เลี้ยงฯ	 เสียหำยเพรำะ	

ครเูจีย๊บและนกัเรยีนหรอืไม่	เมือ่นกัเรยีนไม่เก่ง	แต่พวกเรำต่ำงให้ก�ำลังใจ

กันและกันว่ำ	 “เมื่อเรำคิดดี	พยำยำมท�ำดี	 เพื่อพัฒนำชีวิตของเด็กๆ	ที่จะ

ต้องก้ำวต่อไป	ควำมรู้สึกดีๆ	นี้	ไม่น่ำจะผิด	เรำสู้ต่อไปด้วยกันเถอะนะ”

นอกจำกนี้	 คุณครูเจี๊ยบและนักเรียนของโรงเรียนจักรค�ำคณำทร		

ยังเป็นกรณีตัวอย่ำงที่คุณครูไพโรจน์วิพำกษ์มำกที่สุด	 เมื่อแก้ไขโครงงำน	

มำแล้ว	 คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนจักรค�ำคณำทร	 ก็ขอเป็นกรณี

ศึกษำเรียนรู้จำกคุณครูไพโรจน์	 ในเวทีกำรประชุมครั้งต่อๆ	มำ	 ก็ยังได้รับ	

กำรวิพำกษ์ให้แก้ไข	 ล้มกระดำนจำกโครงกำรวิจัยเรื่องล�ำไยอบแห้ง	สงว
นลิข
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คุณครูและนักเรียนร่วมกันคิดท�ำเรื่องใหม่	 คือ	ผ้ำไหมยกดอกของล�ำพูน	

กัลยำณมิตรโรงเรียนจักรค�ำคณำทร	ยังไม่ท้อถอยเลย	

เมือ่มกี�ำลงัใจจำก	“เพือ่นช่วยส่งแรงใจให้เพ่ือน”	รวมท้ังก�ำลังใจ

จำกคณุครวูสนัต์	แสนตำ	คณุครแูกนน�ำอกีท่ำนหนึง่จำกโรงเรยีนแม่พรกิ

วิทยำเช่นเดียวกัน	 กล่ำวว่ำ	 “เรำไม่ต้องท้อหรอกพี่	 ท่ำนอำจำรย์สุธีระ		

ท่ำนอำจำรย์ไพโรจน์	 มำแนะน�ำให้เรำ	 แสดงว่ำท่ำนเห็นว่ำเรำสำมำรถ

ท�ำได้	 เหตุกำรณ์ร้ำยๆ	 ยังไม่เกิดขึ้น	 เรำไม่น่ำกังวลไปก่อน	 โรงเรียนอื่น

เรียนรู้ที่จะท�ำได้	 เรำก็น่ำจะท�ำได้	 เรำสู้กันก่อนไหม	 เด็กๆ	 เรำก็ได้เรียนรู้	

ไปกับเพื่อนๆ	 ของเรำ	 กับศูนย์พี่เลี้ยงฯ”	 ...และแล้วอัตตำแห่งตัวตน	

ของพวกเรำละลำย	และแล้วดอกไม้แห่งกำรเรียนรู้ในหัวใจของพวกเรำ	

ก็แย้มบำน	พร้อมจะเติบโตต่อไป...

	

ด้วยพลังใจจะก้าวต่อ ด้วยความรู้สึกดีๆ ที่แบ่งปัน และด้วยความหวัง

เต็มหัวใจ

ก�ำลังใจจำกเพื่อนๆ	ของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวนี้	 เป็นพลังส�ำคัญ

ที่ท�ำให้แนวคิดของพวกเรำที่จะเดินทำงต่อไปด้วยแรงบันดำลใจและ

ปณิธำนร่วมกันที่ว่ำ	

“ถึงแม้ทำงที่ก้ำวเดินต่อไปจะลำดชัน	 ต้องอำศัยก�ำลังกำย	

ก�ำลังใจมำกพอสมควร	แต่ก็ไม่เกินก�ำลังของพวกเรำ	 เพรำะกำรคิดอย่ำง

ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและแนวทำงกำรคิด	 กำรกระท�ำด้วยจิตตปัญญำ	

และกำรคิดใคร่ครวญแบบวิถีวิจัย	 จำกที่พวกเรำได้เรียนรู้ร่วมกันมำนั้น	

จะท�ำให้พวกเรำเดนิทำงต่อไปได้ด้วยปณิธำนเพือ่เดก็และเยำวชนในพ้ืนท่ี

ล�ำปำง	ล�ำพูน	และแพร่”	

สงว
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เหมอืนที	่ดร.สำโรจน์	แก้วอรณุ	ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนบญุวำทย์

วิทยำลัย	ได้กล่ำวไว้ในวันลงนำมสัญญำโครงกำรวิจัย	และคุณครูไพโรจน์

ได้ไปร่วมแบ่งปันข้อคดิเมือ่วนัจนัทร์ที	่30	กนัยำยน	2556	หลังจำกท่ีคุณครู

ไพโรจน์กล่ำวว่ำ	“หำกเรำจะหำควำมสมบูรณ์	คงไม่สำมำรถหำได้	เรำจะ

ท�ำอย่ำงไร	 ให้เรำสำมำรถท�ำได้ท่ำมกลำงข้อจ�ำกัดต่ำงๆ”	หลังจำกคุณครู

ไพโรจน์พูดเสร็จแล้ว	ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรกล่ำวว่ำ	

“ที่ท่ำนอำจำรย์ไพโรจน์พูดก็ถูกนะ	ที่ผ่ำนมำเรำเรียนกันและ

พัฒนำนักเรียนให้ได้ผลกำรเรียนเร็วที่สุด	 เช่น	 ผลลัพธ์คือสอบได้ด	ี	

เข้ำมหำวิทยำลัยที่ดี	 ได้รำงวัล	 เรำเน้นที่ท�ำอย่ำงไรให้ได้รำงวัล	 ได้	

ผลกำรเรียนดี	 เรำจึงต้องติว	ต้องเรียนพิเศษ	แต่ค�ำพูดของท่ำนอำจำรย์

ไพโรจน์น่ำคิดว่ำ	แล้วเรำเรียนรู้วิธีคิดให้นักเรียนมีวิธีคิด	มีกระบวนกำร

ที่จะได้รับควำมรู้	ได้รับรำงวัลจริงหรือไม่”

ข้ำพเจ้ำมีควำมรูส้กึปีตใินใจทีไ่ด้รบัฟังแนวคดิของ	ดร.	สำโรจน์	

แก้วอรณุ	เนือ่งจำกโรงเรยีนบญุวำทย์วทิยำลยัเป็นโรงเรียนประจ�ำจงัหวดั

ล�ำปำงที่ผู้ปกครองมีควำมเชื่อมั่นและปรำรถนำให้บุตรมำเข้ำศึกษำใน

โรงเรียนนี้มำกที่สุด	และโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัยยังได้รับกำรจัดล�ำดับ		

เป็นล�ำดับที่	6	ติด	1	ใน	10	อันดับแรก	ของกำรจัดอันดับ	“100	โรงเรียน	

ที่มีคุณภำพดีที่สุดในประเทศไทย	ประจ�ำปี	2556”	นั้น	ซึ่งมีกำรพิจำรณำ

จำกกำรวัดผล	Admission	 โควตำรับตรง	 โอลิมปิกวิชำกำร	 คะแนน	

กำรสอบ	O-Net	แพทย์	กสพท.	ทุนรัฐบำล	ทุน	ก.พ.	 ทุน	พสวท.	และ

รำงวัลชนะเลิศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยี	 เป็น

องค์ประกอบหลกัในกำรจดัอนัดบั	ซึง่มโีรงเรยีน	1	ใน	10	อนัดบั	เรยีงตำม

ล�ำดับ	ดังนี้	 1.	 โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์	2.	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ		

3.	โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย	4.	โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย	จ.	สงขลำ		

5.	 โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย	 6.	 โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย	 จ.	 ล�ำปำง		สงว
นลิข
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7.	โรงเรยีนบดนิทรเดชำ	(สงิห์	สงิหเสนย์ี)	8.	โรงเรยีนสำธติ	มศว.	ปทุมวนั	

9.	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	 และ	 10.	 โรงเรียนคณะรำษฎรบ�ำรุง	 จ.ยะลำ		

ทว่ำ	ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนบุญวำทย์

วิทยำลัยมองเห็นควำมส�ำคัญของกระบวนกำรทักษะทำงปัญญำ	 และ

คุณค่ำของกำรเรียนรู้แบบโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	และทำงโรงเรียน	

บุญวำทย์วิทยำลัยได้ขอให้ทำงคุณครูไพโรจน์และคุณครูสุธีระ	มำอบรม

ครูให้โรงเรียนประมำณ	50	คน	 เพื่อช่วยกันผลักดันคุณครูของโรงเรียน

ช่วยขยำยกำรเรยีนรูแ้บบโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำ	คณุครนูกเล่ำให้ฟังว่ำ		

ลองถำมควำมสมัครใจครูหลำยคนก่อนหน้ำนี้	 มีครูแสดงควำมสนใจ	

พอสมควร	ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรเลยปรึกษำคุณครูไพโรจน์ในวันน้ัน	ก�ำหนด

วันอบรมได้	 คือ	 วันศุกร์ที่	 1	 –	 วันเสำร์ที่	 2	พฤศจิกำยน	2556	 โดยทำง

โรงเรียนจะรับผิดชอบสถำนที่และอำหำรส�ำหรับครูที่เข้ำร่วมเรียนรู้	

เมื่อวำนนี้	 วันอังคำรที่	 22	ตุลำคม	2556	ข้ำพเจ้ำและทีมศูนย์	

พี่เลี้ยงฯ	 ก็ได้รับพลังใจจำก	 ดร.วีณำ	 หำญใจ	 ผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	

วิชชำนำรี	 และคณะคุณครูแกนน�ำของโรงเรียนวิชชำนำรี	ท่ำนได้กล่ำว	

กับข้ำพเจ้ำและทีมงำนว่ำ

“โรงเรียนวิชชำนำรีไม่เคยท้อเลย	 ถึงแม้ท่ำนอำจำรย์ไพโรจน์

จะวิพำกษ์แล้วให้แก้กี่ครั้ง	ก็จะพยำยำม	เนื่องจำกกำรแก้ไขนี้เองจะท�ำให้

พวกเรำและนักเรียนได้เรียนรู้	 เพรำะได้ลงมือท�ำ	ร่วมกันคิด	ผอ.	และครู

ผู้ใหญ่	ยังต้องลดอัตตำลง	ฟังครูเด็กๆ	ที่เก่ง	คุณครูนิศำชล	เลิศบุณยสิทธิ์	

ที่ไปร่วมเรียนรู้ในเวทีประชุมวันที่	1	กันยำยน	2556	ที่โรงเรียนบุญวำทย์

วิทยำลัย	 และพยำยำมตอบค�ำถำมท่ำนอำจำรย์	 และอำจำรย์ไพโรจน์ก็

พอใจทีคุ่ณครกูล้ำน�ำเสนอควำมคดิด้วยเหตผุล	พอกลบัมำทีโ่รงเรยีนและ

ต้องแก้ไขงำนจำกทัง้ทีไ่ปประชมุวนัที	่1	กนัยำยน	และเมือ่ประชมุอกีครัง้	

ในวันที่	 23	 กันยำยน	 2556	ที่ทำงโรงเรียนต้องแก้ไขโครงงำนย่อยอีก		สงว
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ครนูศิำชลมำใช้วธิตีัง้ค�ำถำม	ถำมคณุครแูละนกัเรยีนในโครงกำรเพำะพนัธุ์

ปัญญำ	 เหมือนท่ำนอำจำรย์ไพโรจน์เลย	ผอ.	และครูวันเพ็ญ	ซึ่งมีอำวุโส

มำกกว่ำมำกยังต้องยอมแพ้และช่วยกันปรับแก้ไข	แต่เนื่องจำกงำนของ

โรงเรียนมีมำก	ปิดเทอมก็ไม่ได้หยุด	ครั้งนี้ที่ส่งโครงงำนไป	อำจจะต้อง

ปรับแก้ไขอีก	 เพรำะพวกเรำรู้ว่ำเรำยังมีข้อบกพร่องมำก	แต่วิชชำนำรี

ยินดีแก้ไขเสมอ	 เพรำะได้เรียนรู้	 จะพยำยำมเปลี่ยนวิธีกำรสอน	ให้สอน

แบบให้นกัเรยีนคดิ	ต้องเริม่ทีค่ร	ูแล้วเปลีย่นแปลงให้ดทีีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้	

โรงเรียนจะพยำยำม”

พลังใจ	 พลังควำมคิด	 ควำมรู ้สึกดีๆ	 ที่ข ้ำพเจ้ำได้รับจำก

กัลยำณมิตรทุกคน	หัวใจทุกดวงในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	จึงท�ำให้

ดอกไม้แห่งกำรเรียนรู้ของข้ำพเจ้ำแย้มบำน	พร้อมกับควำมหวังที่ยังจะ

โชติช่วงในหัวใจ	 ข้ำพเจ้ำจะพยำยำมท�ำงำนโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	

ต่อไป	 เดิมนั้นข้ำพเจ้ำมีควำมหวำดวิตกสูงมำกจนท�ำให้ท้อ	 เหนื่อยบ้ำง	

เป็นบำงครั้ง	 เนื่องจำกข้ำพเจ้ำรู ้ตัวดีว่ำ	 ข้ำพเจ้ำเป็นคนไม่เก่งและ	

ค่อนข้ำงช้ำ	 แต่กำรเรียนรู้ในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำกับคุณครูสุธีระ		

คุณครูไพโรจน์	 และเพื่อนกัลยำณมิตรทุกท่ำน	 ท�ำให้ข้ำพเจ้ำมีควำม	

กล้ำหำญมำกขึ้น	 ข้ำพเจ้ำขอสรุปกำรเรียนรู้ของข้ำพเจ้ำเป็นข้อๆ	 ไว้	

ในตอนท้ำยงำนเขียนนี้	ดังนี้

กำรเรียนรู้ในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำและกำรเรียนรู้จำก

คณุครสูธุรีะและคณุครไูพโรจน์	ท�ำให้ข้ำพเจ้ำมกีำรเปลีย่นแปลงไปในทำง

ทีเ่ข้มแข็งมำกขึน้	และเปลีย่นแปลงสภำวะจติใจจำกทีม่องเฉพำะอปุสรรค	

ปัญหำ	เปลีย่นเป็นกำรมองหำควำมหวงัและหนทำง	ค�ำพูดของอำจำรย์กุง้	

(อำจำรย์ประนอม	วงศ์หมืน่รตัน์)	ทีถ่่ำยทอดให้ฟังเมือ่ครัง้ท่ีมกีำรประชุม

ศนูย์พีเ่ลีย้งทีม่หำวทิยำลยัอบุลรำชธำน	ีและข้ำพเจ้ำไม่ได้ไปประชุมเพรำะ	
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ติดภำรกิจบำงอย่ำงว่ำ	 คุณครูสุธีระเอ่ยถำมว่ำ	 “ที่พวกเรำท�ำงำนท่ีผ่ำน	

มำนั้น	ไม่มีเรื่องเล่ำแห่งควำมส�ำเร็จหรือควำมหวังบ้ำงหรือ”	

ค�ำพูดนี้ท�ำให้ข้ำพเจ้ำได้เรียนรู ้มำกขึ้นมำก	 เมื่อน�ำไปคิด

ใคร่ครวญร่วมกับค�ำพูดของคุณครูไพโรจน์ที่กลำยเป็นคำถำประจ�ำใจ	

ของข้ำพเจ้ำที่ว่ำ	 “ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ	 ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ”	ท�ำให้ข้ำพเจ้ำเรียนรู้ว่ำ		

ต้องมีหนทำง	ต้องมีควำมหวังอย่ำงแน่นอน	เพรำะชีวิตของเรำ	โลกของเรำ		

เปลี่ยนแปลงทุกวินำที	 เหมือนที่คุณครูสุธีระเคยพูดว่ำ	 “เด็ดดอกไม้

กระเทือนไปถึงดวงดำว”	 หำกมีกำรกระท�ำใดๆ	 ลงไป	 ก็จะเกิดกำร

เปลี่ยนแปลง	ข้ำพเจ้ำได้รับข้อคิดและกำรเรียนรู้ว่ำ

1.	 ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ	 และท�ำด้วยควำมหวัง	 ควำมคิดท่ีดีงำม		

เชื่อมั่นว่ำ	 เจตนำที่ดี	 ปณิธำนที่ดี	 ของตัวข้ำพเจ้ำเอง	 และจำกพลัง

กลัยำณมติรคณุครสูองท่ำน	สกว.	ศูนย์พีเ่ล้ียงฯ	8	ศูนย์	และ	บมจ.	ธนำคำร

กสิกรไทย	รวมทั้งเพื่อนคุณครู	จะท�ำให้ทุกอย่ำงดีในที่สุด

2.	 หำกทุกอย่ำงยังไม่ดี	 ไม่เป็นไปดังที่คิดและหวัง	ข้ำพเจ้ำเอง

ก็ยังได้เรียนรู้	ได้รับควำมคิดและแนวทำงที่จะท�ำต่อไป

3.	 ข้ำพเจ้ำยังมีเพื่อนร่วมทำงที่จะช่วยกันประคับประคองกัน

ไปอย่ำงต่อเนื่อง	มีคุณครูทั้งสองท่ำนคอยให้ค�ำแนะน�ำ	มีโอกำสเรียนรู้

ร่วมกบัเพือ่นกลัยำณมติรศูนย์พีเ่ล้ียง	8	ศูนย์	มโีอกำสเรยีนรูร่้วมกบัคุณครู	

และนักเรียนในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำในช่วงกำรเดินทำงคร้ังแรก		

12	 โรงเรียน	และกำรเดินทำงในช่วงที่สองนี้	 แม้เหลือเพียง	 11	 โรงเรียน	

พวกเรำก็จะก้ำวต่อไปบนเส้นทำงแห่งควำมหวัง

4.	 คณะคณุครแูกนน�ำในโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำมนี�ำ้ใจและ

เสยีสละมำกๆ	หลำยครัง้ทีจ่ดัประชมุ	คณุครมูภีำระส่วนตวัและภำระงำน

ของโรงเรียน	คุณครูก็ยังพยำยำมมำร่วมกิจกรรม	บำงครั้งก็น�ำบุตรของสงว
นลิข
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คุณครูเองมำร่วมประชุมด้วย	 แสดงให้เห็นว่ำคุณครูมีควำมรู้สึกอยำก	

เรยีนรู	้อยำกท�ำเพือ่เดก็นกัเรยีน	มองเหน็คณุค่ำและปณธิำนของโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำ

ก�ำลังใจจำก	 4	 ข้อดังกล่ำวนี้และกำรเดินทำงพร้อมกำร	

เรียนรู้ที่ข้ำพเจ้ำได้รับโอกำส	ท�ำให้ข้ำพเจ้ำตั้งปณิธำนว่ำ	 จะเดินต่อไป		

แม้ในขณะนี้ข้ำพเจ้ำก�ำลังเดินขึ้นไปบนไหล่ทำงที่ยังลำดชัน	ห่ำงไกล	

จำกควำมส�ำเร็จ	 เบื้องล่ำงคือเส้นทำงสำยเดิมท่ีจะเดินย้อนกลับไป	

ไม่เหนื่อยนัก	 แต่ข้ำพเจ้ำก็จะขอเดินต่อไป	 เพื่อขึ้นบนภูเขำแห่งกำร	

รอคอยควำมส�ำเร็จของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	พร้อมด้วยควำมหวัง

เต็มหัวใจ	 “ในวันหนึ่งข้ำงหน้ำ	ดอกไม้ที่เข้มแข็งของกำรศึกษำจะบำน

อย่ำงเตม็ที	่พร้อมๆ	กบัทกัษะทำงปัญญำของข้ำพเจ้ำ	ของเดก็และเยำวชน

ไทยในทุกพื้นที่”
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เรื่องเล่าเพาะพันธุ์ปัญญา...

คงวุฒิ	นิรันตสุข

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร

“ต้นทนุ”	คอื	สิง่ทีศ่นูย์ของเรำมอียูน้่อยมำก	เพรำะควำมคุน้เคย

ส่วนใหญ่จะอยู่กับกำรวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรที่ท�ำกันมำนำนกว่ำ		

10	ปี	(พวกเรำเป็นนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำร	ไม่เกี่ยวกับ

งำนด้ำนกำรศึกษำเลย)	 เจอแต่ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมเป็นหลัก	

จะมีก็แต่ประสบกำรณ์	 1	 เดือนกับโครงกำรครุวิจัย	 (เน้นกระบวนกำร

วิจัยให้กับครู)	ที่ในขณะนั้นทำง	อ.	สุธีระ	และ	อ.	ไพโรจน์	ได้ยื่นข้อเสนอ	

มำให้ท�ำ	 แต่ต้องยอมรับว่ำเป็นช่วงเวลำที่	 “ใช่”	 กับพวกเรำอยู่ไม่น้อย		

และก็นั่งเฝ้ำมอง	รอคอยว่ำจะพอมี	“โอกำส”	ได้ท�ำงำนลักษณะนี้อีกไหม	

....	แล้วไม่นำนนัก	(ทิ้งหลังให้	3	ปี)	ก็มีเสียงแทรกผ่ำนสัญญำณโทรศัพท์

มำว่ำ	“สนใจท�ำโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำไหม?	ครำวนี้ใช้เวลำ	6	ปี	นะ”		

จังหวะแรกที่รับรู ้ก็นั่งคุยกันว่ำจะท�ำไหม?	 น่ำสนใจดีนะ?	 ตั้ง	 6	 ปี		

น่ำจะเห็นอะไรเปล่ียนแปลงได้แหละ?	และอีกหลำยค�ำถำมที่ถกเถียงกัน		

จนสรุปว่ำนี่ถ้ำใช้เวลำน้อยกว่ำนี้คงไม่กล้ำที่จะท�ำเพรำะกลัวจะไม่ได้ผล	

อย่ำงที่คำดหวังไว้	

แน่นอนว่ำจุดเริ่มต้นของกำรจัดตั้งศูนย์พ่ีเลี้ยงก็งงๆ	มึนๆ	อยู่

ไม่น้อย	 ยำกสุดคงเป็นตอนที่ต้องมำนั่งลุ้นว่ำจะมีใครมำสมัครโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำของเรำหรือไม่	เพรำะด้วย	“ต้นทุน”	ที่น้อยมำก	จึงแทบ	

ไม่มีโรงเรียนที่รู้จักในพื้นที่รับผิดชอบ	 (จ.	นครปฐม	และ	 จ.	 รำชบุรี)		สงว
นลิข
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อยู่เลย	ถึงข้ันเกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำนี่คือโครงกำร	 “เพำะพันธุ์ปลำทอง”	

ของผู้ประสำนงำนบำงโรงเรียน	 (จ�ำไม่ได้แล้วว่ำโรงเรียนอะไร)	 ก็ท�ำ	

เอำฮำ	ปนกังวลอยู่ไม่น้อย	แล้วจนสุดท้ำยพวกเรำก็ได้โรงเรียนแนวร่วม

มำ	 14	 โรงเรียน	จำกนั้นไม่นำนพำยุก็เข้ำ	 ลมฝนก็กระหน�่ำ	 จนเข้ำสู่ฤดู	

ใบไม้ร่วงที่ท�ำให้โรงเรียน	3	โรงเรียนต้องจำกลำกันไป	(ด้วยเหตุผลต่ำงๆ	

นำนำ)	 ช่วงเวลำนั้นต้องยอมรับว่ำ	 “กระอักกระอ่วน”	 เพรำะถือว่ำอยู่

ในสถำนะ	 “กลืนไม่เข้ำ	คำยไม่ออก”	 เนื่องจำก	 “ไม่กล้ำ”	 ท่ีจะใช้อ�ำนำจ	

อันชอบธรรมอะไร	 (ไม่รู้ว่ำมีหรือเปล่ำด้วย)	 ในกำรเข้ำไปตัดสิน	หรือ	

ตัดสิทธ์ิให้เหลือ	 10	 โรงเรียน	 แต่จนแล้วจนรอดทุกอย่ำงก็ผ่ำนไปด้วย

ควำมรำบรื่นจนเหลือเพียง	11	 โรงเรียน	ซึ่งเป็น	11	 โรงเรียนท่ีหำญกล้ำ	

โดยเฉพำะครแูกนน�ำทีจ่ะร่วมโจนทะยำนไปกบัโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำ

ของศูนย์พี่เลี้ยงศิลปำกร

สิ่งแรกที่พวกเรำวำงแผนจะท�ำคือ	 “ซื้อใจ”	 เพรำะมีควำมเชื่อ

ว่ำคนเรำถ้ำจะท�ำงำนด้วยกัน	ต้องมี	DNA	ที่ตรงกัน	ไม่อย่ำงนั้นคงคุยกัน

ไม่รู้เรื่อง	กระบวนกำร	 “ซื้อใจ”	ที่ใช้นั้นเต็มไปด้วยเทคนิคหลำกหลำย

แพรวพรำวอยู่ไม่น้อย	ตอนนี้เองที่ได้ใช้ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำนกับ

ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมกว่ำ	10	ปีที่ผ่ำนมำอย่ำงเต็มที่	พูดง่ำยๆ	

คืองัดทุกกลเม็ดที่เคยท�ำกับผู้ประกอบกำรมำใช้กับครูแกนน�ำกันแบบ	

“จัดเต็ม”	แน่นอนว่ำต้องปรับอะไรหลำยอย่ำงมำกมำย	เพรำะฐำนคิดนั้น

แตกต่ำงกันอย่ำงมำกระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับคุณครูโรงเรียนมัธยม	แต่

สุดท้ำยสิ่งที่พวกเรำได้นั้นจำกครูแกนน�ำเพำะพันธุ์ปัญญำคือส่ิงท่ีมนุษย์

เรำทกุคนแสวงหำนัน่คอื	“มติรภำพ”	ทัง้นีต้้องขอเฉลยก่อนเลยว่ำระหว่ำง

ที่ท�ำควำมสนิทกับครูแกนน�ำนั้นแทบจะไม่ได้พูดในเนื้อหำสำระของ

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำมำกนัก	 (จริงๆ	แล้วพูดถึงกระบวนกำร	RBL	

ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของโครงกำรนี้น้อยมำก)	 ถึงขั้นมีสัญญำณสะท้อน

กลับมำจำกหน่วยจัดกำรกลำงว่ำ	 “ท�ำไมศูนย์พี่เลี้ยงศิลปำกรไม่เห็นท�ำสงว
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อะไรสักที	ไม่รู้ว่ำท�ำอะไรอยู่?”	แต่เชื่อหรือไม่ว่ำพอมิตรภำพมันเบ่งบำน

แล้วทุกอย่ำงก็เริ่มเดินหน้ำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	 ท่ีส�ำคัญพวกเรำเห็น

ปรำกฏกำรณ์อย่ำงหนึ่ง	คือ	“ควำมสนุก	และ	ควำมสุข”	ของครูแกนน�ำ

มีเพิ่มขึ้น	แต่นั่นคงไม่ใช่ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จอะไรของโครงกำร	หำกแต่

เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่ำครูแกนน�ำเริ่มมีใจ	และ	“เริ่มเข้ำใจ”	ในโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำบ้ำงแล้ว

ระหว่ำงกำรเดินทำงกว่ำ	 400	 วัน	 (ซึ่งยังเป็นแค่จุดเริ่มต้น)		

ทีผ่่ำนมำนัน้	แน่นอนว่ำมหีลำยอย่ำงผ่ำนเข้ำมำมำกมำย	ควำมพยำยำมใน	

กำรสื่อสำรถึงบริบทเพำะพันธุ์ปัญญำนั้นนับเป็นเรื่องท่ีท้ำทำยมำกท่ีสุด	

เหตุเพรำะควำม	“เป็น”	“อยู่”	“คือ”	ของระบบกำรศึกษำไทยนั้นได้ท�ำให้

ครูเป็นผู้	 “เลียนรู้”	 ในหลำยเรื่อง	จนเป็นผลให้ครูส่วนมำกในระบบกำร

ศึกษำของไทยเกิดควำมเข้ำใจที่ไม่แจ่มชัดนักกับกระบวนกำรเรียนรู้ที่	

แท้จริงของมนุษย์	พวกเรำไม่ได้มีเจตนำกล่ำวโทษครูเลยสักนิดต่อปัญหำ

ที่เกิดขึ้น	 เพรำะเรำเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรศึกษำนั้นเช่นกัน	

หำกแต่มองว่ำ	“ถ้ำมโีอกำส”	ได้เข้ำไปท�ำอะไรบำงอย่ำงกบัระบบกำรศกึษำ

ไทยได้	คงต้องหำทำงแก้ปัญหำเท่ำทีพ่อจะท�ำได้	อย่ำงน้อยกจ็ะได้เกำให้ถกู

ทีค่นับ้ำง	แม้จะไม่หำยคนัทัง้หมดกต็ำม	ทัง้นีก้ำรพัฒนำกระบวนกำรเพ่ือ

ให้หลุดพ้นจำก	“กำรรับรู้”	และ	“กำรเลียนรู้”	เป็น	“กำรเรียนรู้”	นั้นไม่ใช่

เรื่องง่ำยๆ	พวกเรำมองสิ่งเหล่ำนี้ว่ำต้องท�ำให้	 “ส�ำเร็จ”	 ไม่ใช่แค่	 “เสร็จ”	

เพรำะไม่อย่ำงนั้นคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับสิ่งที่โครงกำรเพำะพันธุ์

ปัญญำตั้งเจตนำรมณ์ไว้	

สมกำรอย่ำงหนึ่งที่พวกเรำเห็นว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิด	

“ควำมส�ำเร็จ”	คือ	 โอกำส	x	ควำมสำมำรถ	=	ควำมส�ำเร็จ	 (ถ้ำเป็นเมื่อ

หลำยสิบปีก่อน	สมกำรนี้จะใช้เครื่องหมำย	+	แต่ปัจจุบันคงต้องเปลี่ยน

เป็นเครื่องหมำย	x	แล้ว)	ซึ่งจำกสมกำรนี้แสดงว่ำ	หำกโอกำส	หรือ	ควำมสงว
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สำมำรถ	 ไม่มีหรือเป็นศูนย์เมื่อไหร่	 ควำมส�ำเร็จก็จะกลำยเป็นศูนย์ทันที	

พวกเรำจึงมองว่ำ	 เพำะพันธุ์ปัญญำ	คือโอกำส	ส่วนควำมสำมำรถนั้นคง

ต้องใช้ทรัพยำกรทุกอย่ำงที่มี	 (เวลำ	องค์ควำมรู้	 เครื่องมือ	บุคลำกร	 ...	

ฯลฯ)	เพือ่ทีจ่ะร่วมพฒันำ	และเตมิเตม็ไปด้วยกนั	ทัง้ตวัหน่วยจดักำรกลำง	

ศูนย์พี่เลี้ยง	ครูแกนน�ำ	 และนักเรียน	ซึ่งจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องออกแบบ

กระบวนกำรให้สอดประสำนกันอย่ำง	 “สมดุล”	พวกเรำเห็นว่ำควำม

สมดุลนี้ส�ำคัญมำกต่อกำรขับเคลื่อนโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เพรำะ

หำกสภำวะที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นมำกเท่ำใด	เสถียรภำพของระบบเพำะพันธุ์

ปัญญำก็จะสั่นคลอนได้มำกเท่ำนั้น	 จะเห็นว่ำควำมสมดุลนี้ยังมีส่ิงเร้ำ

ภำยนอกที่สำมำรถเข้ำมำก่อกวนให้เอนเอียงได้อยู่ตลอดเวลำ	ดังนั้น	กำร

สร้ำงภูมิคุ้มกนัให้กบัระบบเพำะพันธุ์ปัญญำจึงเปน็อีกสิง่หนึ่งทีต้่องร่วม

ด้วยช่วยกนัสร้ำงข้ึนให้เข้มแขง็มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้	ถงึตรงนีท้�ำให้

นกึถงึประโยคเก๋ๆ	ประโยคหนึง่ทีพ่วกเรำพยำยำมสร้ำงให้ครูแกนน�ำรู้สกึ

ไว้ตลอด	คอื	“We	are	not	perfect	but	we	are	limited	edition”	เพรำะแนวคดิ

ลกัษณะนีพ้วกเรำเหน็ว่ำน่ำจะสร้ำงแรงกระเพือ่มในกำรเกดิภมูคุ้ิมกนัของ

ระบบเพำะพันธุ์ปัญญำได้บ้ำงไม่มำกก็น้อย

องค์ธรรมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ	คอื	อกีส่ิงหนึง่ท่ีพวกเรำ	

ได้รับกำรสะท้อนให้ฟังมำอย่ำงเป็นระยะๆ	ผ่ำนกำรบอกเล่ำเร่ืองรำว		

(ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม)	ของ	อ.	สุธีระ	ทำง	 e-mail	ซึ่งพวกเรำเห็นว่ำ	

น่ำจะเป็นหนังสือรวมเล่มที่มีค่ำอีกเล่มหนึ่งส�ำหรับผู้ที่อยู ่ในแวดวง	

กำรศึกษำของไทย	 รวมถึงค�ำพูดของ	อ.	 ไพโรจน์	ที่มักจะมีบริบทของ	

พระธรรมอยู่เป็นระยะๆ	 รวมถึงพวกเรำเองยังได้มีโอกำสไปบรรพชำ

อุปสมบทเป็นเวลำ	 1	 เดือนในระหว่ำงที่ท�ำโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	

(ช่วงเดือน	พ.ค.	2556	จ�ำได้ว่ำตอนที่ลำ	อ.	สุธีระ	ไปบวชนั้น	ท่ำนบอกว่ำ	

ต้องสึกนะ	 ไม่อย่ำงนั้นผมจะไปนิมนต์สึกออกมำท�ำเพำะพันธุ์ปัญญำ)		

ท่ีเกร่ินเรื่องธรรมะมำนั้น	ก็เพรำะพวกเรำเห็นว่ำองค์ธรรมที่ใช่ที่สุดกับ	สงว
นลิข
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กำรด�ำเนินงำนโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำของพวกเรำก็คือ	 “พละ	 5”		

โดยขออรรถำธิบำยดังนี้

พละ	5	คือ	ควำมไม่หวั่นไหวใน	5	ประกำร	ได้แก่

(1)	สทัธำพละ	คอื	มคีวำมไม่หวัน่ไหวในควำมไม่มศีรทัธำ	(ต้อง

มีศรัทธำ)

(2)	วิริยะพละ	คือ	 มีควำมไม่หวั่นไหวในควำมไม่เกียจคร้ำน	

(ต้องมีควำมมุ่งมั่น	ขยัน	จริงจัง)

(3)	สติพละ	คือ	มีควำมไม่หวั่นไหวในควำมไม่ประมำท	(ต้องมี

สติ	รอบคอบ	ไม่ประมำท)

(4)	สมำธิพละ	คือ	มีควำมไม่หวั่นไหวไปเพรำะควำมฟุ้งซ่ำน	

(ต้องมีควำมตั้งมั่น)

(5)	ปัญญำพละ	คือ	มีควำมไม่หวั่นไหวไปในควำมไม่รู้	 (ต้องมี

ปัญญำ	คือ	ที่ก�ำลังเพำะพันธุ์)

(จริงๆ	 แล้วองค์ธรรมที่มีนัยยะเหมือนกัน	 แต่ต่ำงกันในวิธี	

อธิบำย	 คือ	 อินทรีย์	 5	 ซึ่งแปลว่ำควำมเป็นใหญ่ใน	 5	 ประกำร	 คือ		

สัทธินทรีย์	วิริยินทรีย์	สตินทรีย์	สมำธินทรีย์	และ	ปัญญินทรีย์)

หำกพิจำรณำถึงองค์ธรรม	พละ	 5	นี้แล้วจะเห็นว่ำมันก็คือ

กำรสร้ำง	 “สมดุล”	 ให้กับระบบเพำะพันธุ์ปัญญำเพ่ือให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่ำ	

“ส�ำเร็จ”	อย่ำงที่พวกเรำทุกคนวำดฝันกันไว้นั่นเอง

เรื่องรำวเหล่ำนี้เป็นเพียงแนวคิดท่ีจุดเร่ิมต้นของโครงกำร	

เพำะพันธุปั์ญญำ	แน่นอนว่ำยงัคงมเีรือ่งรำวอกีมำกมำยทีจ่ะได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกันตลอดทำงเดินที่เหลืออีก	 5	ปี	 พวกเรำเชื่อว่ำจะเกิดกำร

เปลี่ยนแปลงที่ดีอีกมำกมำย	 แล้วเมื่อถึงเวลำนั้นคงได้ร่วมเสพดอกผล	สงว
นลิข
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ของกำรเพำะพนัธุท์ีพ่วกเรำได้ร่วมมอืร่วมใจกนัในตอนนี	้แต่ไม่ว่ำจะเกดิ

อะไรขึ้น	“อย่ำงน้อยพวกเรำก็ได้ท�ำมันแล้ว”

สุดท้ำยอยำกจะฝำกค�ำพูดของ	 Peter	 Senge	 จำกหนังสือ		

The	 Fifth	 Discipline	 ที่เห็นว่ำน่ำจะใช้สะกิดควำมคิดพวกเรำชำว	

เพำะพันธุ์ปัญญำทุกคนกัน	...

“... มีกลยุทธ์ชั้นเลิศมากมายที่ประสบความล้มเหลวเมื่อถึงขั้น

ปฏิบัติ สาเหตุส�าคัญเพราะขัดกับความคิดยึดติดของคน ความคิดยึดติด

หรือที่เรียกว่ากรอบความคิดนั้น เป็นสิ่งที่ตีกรอบให้เราคิดและท�าอะไร

ตามความเคยชนิเท่านัน้ นีเ่ป็นเหตผุลว่าการจดัการกบักรอบความคิดของ

เราจึงเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ...”

Peter	Senge,	The	Fifth	Discipline

สงว
นลิข
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หลากหลายประสบการณ์

และความรู้สึกกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา...

ดร.	ปริศนำ	รักบ�ำรุง	(กิ่ง)

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

ปลำยเดือนกันยำยน	 พ.ศ.	 2555	 กิ่งได้รับกำรติดต่อจำก	

ดร.	 วัฒนำ	 รัตนพรหม	 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนยุทธศำสตร์และ

วิเทศสัมพันธ์	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี	หัวหน้ำโครงกำรวิจัย	

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี	

ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ	 ได้ชวน	

ให้เข้ำร่วมโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	ณ	 เวลำนั้นกิ่งทรำบเพียงว่ำเป็น	

กำรด�ำเนินงำนที่ต้องกำรพัฒนำกำรศึกษำด้วยกำรพัฒนำครูและนักเรียน	

โดยหน่วยประสำนงำนกลำง	(สกว.)	จะจดัอบรมทกัษะกระบวนกำรต่ำงๆ		

ให้กับพี่เลี้ยงก่อนที่พี่เล้ียงศูนย์มหำวิทยำลัยต่ำงๆ	 จะต้องด�ำเนินกำร	

กระบวนกำรท�ำงำนต่อกับคณะครูที่เข้ำร่วมโครงกำร	

กิ่งมีประสบกำรณ์ในกำรสอนเพียง	1	ปี	4	เดือน	และไม่ได้จบ

กำรศึกษำจำกคณะครุศำสตร์หรือศึกษำศำสตร์	แต่กิ่งจบกำรศึกษำสำขำ

วิชำฟิสิกส์	 คณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 กำรได้รับ

โอกำสในกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิรูปกำรศึกษำซึ่งเป็นแนวทำงกำร

พฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยนื	และเป็นโอกำสส�ำคญัในกำรพฒันำตนเอง	กิง่จงึ

ไม่อำจปฏิเสธข้อเสนอที่ดีเช่นนี้ได้	เมื่อตกปำกรับค�ำกับหัวหน้ำโครงกำร

แล้วท่ำนก็มอบหมำยภำรกิจส�ำคัญและเร่งด่วน	 คือ	กำรเฟ้นหำโรงเรียนสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



400 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ที่สนใจและอยำกเข้ำร่วมโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำจ�ำนวน	10	 โรงเรียน	

ในเวลำ	1	เดือน	แค่เริ่มต้นก็ถือว่ำเป็นงำนที่ท้ำทำยและเหน็ดเหนื่อยมำก		

เพรำะเพื่อนร่วมโครงกำรอีก	2	ท่ำน	คือ	อ.	ศักดิ์ชัย	กรรมำรำงกูร	(หนึ่ง)	

และ	อ.	ภวกิำ	ภกัษำ	(ปอม)	เป็นอำจำรย์รุน่ใหม่	อำยขุองเรำสำมคนรวมกนั

ไม่ถงึ	100	ปี	ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนของกิง่และ	อ.	ปอมเท่ำกนั	เพรำะ

เรำทั้งสองคนเริ่มงำนในวันเดียวกัน	 จึงยังไม่มีเครือข่ำยในกำรท�ำงำน

ด้ำนกำรศึกษำ	ด้วยเวลำอันน้อยนิดท�ำให้กิ่ง	อ.	ปอม	และ	อ.	หนึ่ง	จึงต้อง

ลงพืน้ทีเ่ข้ำพบผูบ้รหิำรสถำนศึกษำในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสรุำษฎร์ธำนแีละ

นครศรีธรรมรำช	 เพื่อน�ำเสนอโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	และได้รับกำร

ตอบรับจำกโรงเรียนจ�ำนวน	7	โรงเรียน	เมื่อรวมกับโรงเรียนที่สนใจและ

สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเองอีก	3	โรงเรียน	จึงได้โรงเรียนครบ	10	โรงเรียน	

ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

นับจำกวันนั้นกว่ำ	 1	 ปี	 กิ่งได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์

มำกมำยจำกเพื่อนร่วมงำนศูนย์พี่เล้ียงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี	

เพื่อนร่วมโครงกำรจำกศูนย์มหำวิทยำลัยต่ำงๆ	คณะครูเพำะพันธุ์ปัญญำ		

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	พี่ๆ	 น้องๆ	 จำก	 สกว.	 และธนำคำรกสิกรไทย	

และที่ส�ำคัญที่สุด	 2	ท่ำน	คือ	 รศ.	 ดร.	สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	ซึ่งเป็น	

ผู้ประสำนงำนโครงกำรของหน่วยงำนกลำง	 ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้ำ

โครงกำรใหญ่	เป็นผูถ่้ำยทอดควำมรู	้และทกัษะกระบวนกำรต่ำงๆให้	และ

รศ.	 ไพโรจน์	 คีรีรัตน์	หัวหน้ำโครงกำรยุววิจัยยำงพำรำ	 ได้ให้ค�ำแนะน�ำ

และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ดีๆ	 ท�ำให้กิ่งพัฒนำตนเองได้อย่ำงรวดเร็ว	

จนมผีลงำนทำงกำรศึกษำน�ำเสนอในเวทนีำนำชำต	ิณ	ประเทศอติำล	ีญีปุ่น่	

และอังกฤษในปีนี้	 (พ.ศ.	 2556)	ขณะเดียวกันกิ่งและ	อ.	ปอมมีโอกำส	

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรอบรมจิตตปัญญำศึกษำ	ให้กับคณะครูโรงเรียน

ประถมศึกษำแห่งหนึ่ง	 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	ซึ่งจิตตปัญญำ

ศึกษำนี้ทำง	สกว.ได้เชิญทีมวิทยำกรจำกสถำบันขวัญแผ่นดินจัดอบรม	สงว
นลิข
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ให้กับพ่ีเลี้ยงมหำวิทยำลัย	 ทั้ง	 8	 ศูนย์	 ก่อนเริ่มด�ำเนินกำรกิจกรรม	

เดียวกันนี้ให้กับคณะครูเพำะพันธุ์ปัญญำ

กำรท�ำงำนใดๆ	 ก็ตำม	 ผลตอบรับท่ีได้อำจไม่ได้เป็นอย่ำงท่ี	

คำดหวัง	กำรเตรียมรับกับปัญหำและหำแนวทำงแก้ไขจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่

ต้องระลกึถงึเสมอ	กำรด�ำเนินงำนโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำกเ็ช่นเดยีวกนั	

ผลตอบรับจำกครูเพำะพันธุ์ปัญญำจำกบำงโรงเรียนที่เหน็ดเหนื่อยจำก

ภำรกจิของโรงเรยีน	ท้อกบังำนใหม่ทีต้่องเริม่ต้นจำกศนูย์	และไม่สำมำรถ

หำทำงออกได้	 ถึงขอถอนตัวออกจำกโครงกำรก่อนท่ีโครงกำรจะเร่ิม

ด�ำเนนิงำนกบันกัเรยีนถึง	3	โรงเรยีน	กิง่และทมีพีเ่ลีย้งศนูย์พีเ่ลีย้งโครงกำร

เพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี	 จึงต้องปรับกลยุทธ์

กำรด�ำเนินงำนใหม่	 จำกกำรด�ำเนินงำนที่ต้องเป็นไปตำมแผนท่ีก�ำหนด	

(เสมือนเชือกที่ขึงตึง)	 ต้องมีกำรยืดหยุ่นปรับระยะเวลำ	 (เสมือนเชือก	

ทีห่ย่อน)	เพ่ือให้ครเูพำะพนัธุปั์ญญำสำมำรถท�ำภำรกจิอนัเป็นหน้ำทีข่อง

ครใูนโรงเรยีนและหน้ำทีข่องครเูพำะพนัธุปั์ญญำในโครงกำรฯ	ได้	กำรให้	

ครูเพำะพันธุ์ปัญญำเดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้	

ร่วมกันทั้ง	 7	 โรงเรียน	ท�ำให้ครูเพำะพันธุ์ปัญญำบำงโรงเรียนไม่สะดวก	

กับกำรเดินทำง	อีกทั้งกำรเดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนส่งผล	

กระทบต่อนักเรียน	 เนื่องด้วยกำรเดินทำงแต่ละคร้ังของครูเพำะพันธุ์

ปัญญำ	 5	 ท่ำน/โรงเรียน	 ระยะเวลำ	 1-3	 วัน	 ท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับ	

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยครูผู้สอน	 (ครูเพำะพันธุ์ปัญญำ)	 จ�ำนวนมำกพอ

สมควร	ด้วยเหตนุีท้มีพีเ่ลีย้งซึง่มเีวลำว่ำงจำกงำนสอน	(16	คำบ/สัปดำห์)	

เพียงสัปดำห์ละ	1	วัน	จึงต้องแบ่งทีมกันไปโรงเรียนต่ำงๆ	

นอกจำกกำรด�ำเนินงำนแล้ว	 กำรท�ำงำนร่วมกับคนจ�ำนวน	

มำกต้องอำศัยทักษะกำรสื่อสำร	หรือจิตตปัญญำศึกษำ	 จำกกำรที่ทีม	

พี่เลี้ยงติดต่อกับครูโดยตรงเพียงทำงเดียว	 เป็นกำรให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย	์สงว
นลิข
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พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ ์ปัญญำ	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำน	ี	

(น้องนุช)	 ส่ือสำรกับครูอีกทำงหนึ่ง	 เนื่องด้วยกิ่งและทีมพี่เลี้ยงสังเกต	

เห็นว่ำลักษณะกำรสนทนำระหว่ำงครูกับพี่เล้ียงจะแตกต่ำงกับกำร

สนทนำระหว่ำงครูกับน้องนุช	 โดยครูเพำะพันธุ ์ปัญญำจะให้ควำม	

สนิทสนมและเปิดใจกับน้องนุชมำกกว่ำทีมพี่เลี้ยง	 อำจเพรำะค�ำว่ำ	

“อำจำรย์”	ทีน่�ำหน้ำหรอืกำรทีพ่ีเ่ลีย้งเป็นผูก้�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน	

หรืออำจเป็นผู้สั่งกำรในมุมมองของครู	 (ค�ำพูดว่ำ	 “พี่เลี้ยงจะให้ท�ำอะไร	

ก็ให้บอกมำเลย”	จึงเป็นค�ำกล่ำวของครูที่อำจสะท้อนควำมรู้สึกของคร	ู

ที่มีต่อทีมพี่เลี้ยง	 หรืออำจจะสะท้อนว่ำครูยังไม่เข้ำใจกระบวนกำร	

ด�ำเนินงำนของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำอย่ำงถ่องแท้	 จึงไม่ทรำบว่ำ	

จะด�ำเนินงำนอย่ำงไรดี	 หรือครูเคยชินกับกำรด�ำเนินงำนตำมค�ำส่ัง...	

กิ่งก็ไม่อำจทรำบได้)	 จึงท�ำให้ครูเพำะพันธุ ์ปัญญำ	 “เกรงใจ”	 หรือ	

“เกร็ง”	 และไม่กล้ำเปิดใจ	หรือปรึกษำหำรือกับทีมพี่เลี้ยงก็เป็นได้	 กำร

ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงน้องนุชท�ำให้ทีมพี่เลี้ยงได้ทรำบปัญหำท่ีอยู่ในใจ	

ของครูจ�ำนวนมำก	 ทีมพี่เล้ียงจึงให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข	

ผ่ำนทำงน้องนุช	ซึ่งรูปแบบกำรด�ำเนินงำนเช่นนี้ได้ผลตอบรับในทำง	

ที่ดีระดับหนึ่ง

ไม่เพียงกำรท�ำงำนร่วมกับครูเท่ำนั้นที่ส�ำคัญ	กำรท�ำงำนร่วม

กับนักเรียนก็ไม่อำจละเลยได้	 เพรำะทีมพี่เลี้ยงมิได้มีบทบำทเป็นโค้ชให้

กับครูเท่ำนั้น	 แต่ทีมพี่เล้ียงยังต้องให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข

ปัญหำให้กบันกัเรยีน	จำกกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัเรยีน	ท�ำให้กิง่เห็น

ปัญหำหลำยอย่ำงๆ	ปัญหำหนึ่งที่เป็นปัญหำส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน

โครงงำนฐำนวิจัย	หรือ	Research	Based	Learning	 (RBL)	 คือ	กำรขำด

ทักษะกำรวิเครำะห์	ซึ่งสังเกตได้จำกกำรน�ำเสนอโครงงำนของนักเรียน

ในทุกๆ	 โรงเรียน	ซึ่งกิ่งพบว่ำ	ชื่อเรื่อง	วัตถุประสงค์ในกำรท�ำวิจัย	และ

กระบวนกำรท�ำวจิยั	ของนกัเรยีนทกุโรงเรยีนไม่มคีวำมสอดคล้องกนันกั	สงว
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ถึงแม้จะมีกำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตแต่นักเรียนยังขำดทักษะคิด

วิเครำะห์	กล่ำวคือ	นักเรียนสืบค้นได้ข้อมูลเช่นไรก็เชื่อถือข้อมูลเช่นนั้น		

โดยไม่มีควำมสงสัยว่ำ...อะไรเป็นสำเหตุให้เกิดสิ่งนี้...สิ่งนี้เชื่อมโยงกับ	

สิ่งอื่นได้อย่ำงไร...มีใครหรือสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้บ้ำง	 และเกี่ยวข้อง

กนัอย่ำงไร	ด้วยเหตนุี	้นกัเรยีนจงึไม่สำมำรถหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตผุลได้	

หรือกล่ำวได้ว่ำขำดทักษะคิดอย่ำงเป็นระบบ	(Systems	thinking)	นั่นเอง	

กิง่ขอยกตวัอย่ำงนักเรยีนกลุ่มหน่ึงซึง่สนใจโครงงำนเรือ่ง	“กำร

ด�ำรงชีวิตของปลำตีน”	นักเรียนให้เหตุผลในกำรท�ำวิจัยเรื่องนี้ว่ำ	 “กลุ่ม

ของข้ำพเจ้ำได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของสัตว์ในป่ำชำยเลนท่ีมีจ�ำนวน

ลดลงเนื่องจำกฝีมือของมนุษย์หรือภัยธรรมชำติท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน	แต่

ในขณะเดียวกันกลุ่มของข้ำพเจ้ำได้เล็งเห็นถึงสัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ

ป่ำชำยเลนนั้น	คือ	ปลำตีน	กลุ่มของข้ำพเจ้ำจึงได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรด�ำรง

ชีวิตของปลำตีน	อำทิเช่น	ที่อยู่อำศัย	 อำหำร	 และกำรขยำยพันธุ์	 เพื่อ

เป็นกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป”	แต่นักเรียนมี

วัตถุประสงค์ในกำรท�ำวิจัยคือ	

1.	 เพื่อกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป

2.	 เพื่อให้ธรรมชำติมีควำมสมดุล

3.	 เพื่อวัดสภำพควำมเป็นกรด-เบสของดินจำกที่อยู ่ของ	

ปลำตีนว่ำมีลักษณะอย่ำงไร

และนักเรียนตั้งสมมติฐำนกำรวิจัยว่ำ	 “ถ้ำปลำตีนอำศัยอยู่ใน

บริเวณใด	ดังนั้น	สภำพแวดล้อมของหน้ำดินจะมีควำมอุดมสมบูรณ์”	

(จะเห็นว่ำนักเรียนยังมีปัญหำในกำรเรียบเรียงประโยคควำมคิดว่ำ	 อะไร

คือเหตุ	อะไรคือผล)

เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงงำน	นกัเรียนมแีนวทำงกำร

ด�ำเนนิงำนวจิยั	คอื	ลงพืน้ทีบ่รเิวณทีอ่ยู่อำศัยของปลำตนี	และเกบ็ดนิและสงว
นลิข
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น�้ำบริเวณที่ปลำตีนอำศัยอยู่เพื่อมำวัดค่ำ	pH	และควำมอุดมสมบูรณ์ของ

หน้ำดนิ	และส�ำรวจระบบนเิวศบรเิวณนัน้	อำทเิช่น	ชนดิของสัตว์ท่ีอำศยั

อยู่	และควำมเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด

เมื่อกิ่งสอบถำมเหตุผลของนักเรียน	 พบว่ำนักเรียนเพียง

ต้องกำรทรำบสิ่งที่ใช้เป็นตัวชี้วัดควำมอุดมสมบูรณ์ของหน้ำดินของ

ป่ำชำยเลนเท่ำนั้น	 โดยใช้จ�ำนวนของปลำตีนเป็นตัวชี้วัด	แต่นักเรียนไม่

ได้เข้ำใจเหตุผลว่ำเหตุใดจ�ำนวนปลำตีนจึงใช้เป็นตัวช้ีวัดควำมสมบูรณ์

ของหน้ำดิน	นอกจำกนี้นักเรียนไม่เข้ำใจว่ำหน้ำดินอุดมสมบูรณ์เป็น

อย่ำงไร	กำรเก็บตัวอย่ำงดินและน�้ำวิเครำะห์ค่ำ	 pH	 เพ่ือต้องกำรทรำบ

อะไร	เพรำะนักเรียนต้องกำรค�ำตอบเพียง	“what”	แต่ไม่สนใจ	“why”	จึง

ไม่เข้ำใจว่ำหน้ำดินอุดมสมบูรณ์เป็นอย่ำงไร	แต่เชื่อมั่นในค�ำตอบ	เพรำะ

เป็นข้อมลูทีไ่ด้สบืค้นจำกอนิเตอร์เนต็	สิง่ทีน่กัเรยีนเชือ่มัน่สะท้อนให้เหน็

ว่ำ	นกัเรยีนไม่มีกำรกรองข้อมลูหรอืกำรวเิครำะห์ข้อมลู	เพรำะข้อมลูทีไ่ด้

จำกอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมลูทีใ่ครกส็ำมำรถน�ำไปโพสต์ไว้ได้	จงึมทีัง้ข้อมลู

ท่ีเชือ่ถอืได้และไม่ได้	และสะท้อนให้เหน็ว่ำนกัเรยีนขำดทักษะท่ีจะน�ำมำ

ซึ่งทักษะกำรตั้งค�ำถำม	นั่นคือ	“ควำมสงสัย”	เมื่อไม่มีควำมสงสัย	ก็ไม่มี

ควำมใคร่รู้	จึงไม่สนใจค้นคว้ำหำค�ำอธิบำย	

คุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นเช่นนี้อำจสืบเนื่องมำจำกกำร

จัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอนให้นักเรียนหำค�ำตอบเพียง	 “what”	

เท่ำนั้น	จึงท�ำให้นักเรียนขำดทักษะกำรคิดวิเครำะห์	 (analysis	 thinking)		

กิ่งจึงยกตัวอย่ำงให้นักเรียนคิด	 เรื่อง	 “กำรใช้ทำกเป็นตัวชี้วัดควำม	

อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่ำ”	 โดยให้นักเรียนร่วมกันคิดว่ำเหตุใด	 “ทำก	

จึงใช้เป็นตัวชี้วัดควำมอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่ำ”	 โดยให้นักเรียน

คิดถึงหลักเหตุและผล	ว่ำทำกด�ำรงชีวิตได้โดยอำศัยสิ่งใด	 (ตอบ เลือด)		

และสิ่งใดมีสิ่งที่ทำกต้องกำร	(ตอบ สัตว์...เพราะพืชไม่มีเลือด)	ถ้ำมีทำกสงว
นลิข
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จ�ำนวนมำกแสดงให้เห็นว่ำมีอะไรมำก	 (ตอบ เลือด)	 และสิ่งนั้นสะท้อน

ให้เห็นว่ำมีอะไรในป่ำมำก	(ตอบ สัตว์ป่า)...นอกจำกนี้	กิ่ง	และ	อ.	ปอม	

ได้ให้ข้อแนะน�ำนักเรียนกลับไปคิดว่ำ	 “เหตุใดจึงต้องวัดค่ำ	 pH	 ในดิน	

ดินบริเวณป่ำชำยเลนเป็นอย่ำงไร..เป็นกรดหรือเบส	ค่ำ	pH	ในดินควรมี	

ค่ำเท่ำใด	 ปกติเรำนิยมวัดค่ำ	 pH	 ในน�้ำ	 น�้ำปกติควรมีค่ำ	 pH	 เท่ำใด		

(ตอบ 6-9)	 และยังมีค่ำอื่นๆ	ที่ควรวัดหรือไม่	 เช่น	ปริมำณออกซิเจน		

ถ้ำน�้ำเสียออกซิเจนจะมำกหรือน้อย	 (ตอบ น้อย)	 เมื่อออกซิเจนน้อย	

จะส่งผลอย่ำงไร	 (ตอบ สิ่งมีชีวิตในน�้าที่ต้องการออกซิเจนมีจ�านวน 

ลดลง)	และถ้ำจะวดัปรมิำณออกซเิจนควรวดัค่ำอะไร	(ตอบ BOD/COD)” 

กำรวดัสภำพกำรเป็นกรด-เบสของดนิท่ีนกัเรียนต้องกำรทรำบ

นั้น	 เป็นกำรวัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรด�ำรงชีวิตของปลำตีน

นัน่เอง	เนือ่งจำกบรเิวณป่ำชำยเลนมลีักษณะเป็นหำดโคลน	มดีนิตะกอน

ขนำดเล็กมำกและลักษณะของหำดไม่ชัน	 ท�ำให้น�้ำในดินถูกเก็บกักไว้

ภำยในดิน	ซึง่น�ำ้ทีถู่กกกัเกบ็ไว้ในดนินัน้เป็นน�ำ้กร่อย	(น�ำ้เคม็ผสมน�ำ้จดื)	

จงึท�ำให้น�ำ้มคีวำมเป็นเบสหรอืด่ำง	กล่ำวคอื	ค่ำ	pH	จะมำกกว่ำ	7	เลก็น้อย	

และโดยปกตปิลำสำมำรถอำศยัได้ในน�ำ้ทีม่ค่ีำ	pH	อยูท่ี่ประมำณ	6-9	หำก

เปรียบเทียบตัวชี้วัดควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำชำยเลน	 (จ�ำนวนปลำตีน)	

กับป่ำ	 (จ�ำนวนทำก)	ถ้ำจ�ำนวนปลำตีนมีมำกแสดงว่ำป่ำชำยเลนต้องมี

อำหำรของปลำตีนมำก	ถ้ำนักเรียนทรำบว่ำอำหำรของปลำตีนเป็นสิ่งมี

ชีวิตขนำดเล็ก	 เช่น	ลูกกุ้ง	ลูกปู	ตัวอ่อนของสัตว์น�้ำขนำดเล็ก	สำหร่ำย	

แบคทีเรีย	และซำกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวเลน	นักเรียนจะสำมำรถเข้ำใจได้

ว่ำจ�ำนวนปลำตนีมำกสะท้อนให้เหน็ว่ำมสีิง่มชีีวติเหล่ำนีเ้ป็นจ�ำนวนมำก

หรือกล่ำวได้ว่ำป่ำชำยเลนมีควำมอุดมสมบูรณ์นั่นเอง

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน

ฐำนวิจยั	ไม่ใช่กำรให้นกัเรยีนท�ำชิน้งำนเพือ่ประกวดแข่งขนั	ทว่ำเป็นกำรสงว
นลิข
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พัฒนำทักษะคิดและทักษะกำรเรียนรู้	 เพื่อท�ำควำมเข้ำใจธรรมชำติของ

สิ่งต่ำงๆ	และปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ	 ในธรรมชำติ	 (ซึ่งต้องอำศัยควำมรู้ใน

กลุม่สำระกำรเรยีนรูต่้ำงๆ)	และสำมำรถเชือ่มโยงควำมรูเ้หล่ำนีเ้พือ่แก้ไข

ปัญหำในท้องถิ่นของตนเองได้	หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรศึกษำเพื่อ

พัฒนำชำติ	

ต้นไม้ไม่ได้เจริญเติบโตในวันเดียว	กำรพัฒนำนักเรียนให้มีกำร

เจริญเติบโตทำงควำมคิดและทักษะกำรเรียนรู้ก็คงไม่แตกต่ำงกัน	หำกจะ

คำดหวังให้นักเรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์และคิดอย่ำงเป็นระบบได้โดย

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนฐำนวิจัยในระยะเวลำเพียง	1	ปีกำรศึกษำ

คงไม่ใช่เรื่องง่ำย	ในทัศนะของกิ่ง	โครงงำนฐำนวิจัยเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะ

ช่วยพัฒนำคน	พัฒนำชำติอย่ำงแท้จริง	 แต่จะเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัด

เมื่อใด	คงต้องอำศัยระยะเวลำ	และควำมร่วมมือของคนในทุกหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง	 (รวมถึงผู้ปกครอง)	 เพรำะถ้ำไม่มีกำรเริ่มต้น	 ...ก็คงไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงหรือก็คือไม่มีวันถึงเส้นชัย	

สงว
นลิข
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พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา… 

การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกต�ารา...

อ.	ดร.	ปิยะฉัตร	จิตต์ธรรม

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยมหิดล

ในวันแรกที่ได้รับกำรติดต่อจำก	สกว.	 เชิญชวนให้เข้ำร่วม

ท�ำงำนเป็นพี่เลี้ยงในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เพื่อน�ำพำคุณครูและ

นักเรียนท�ำโครงงำนบนฐำนวิจัย	 ค่อนข้ำงลังเล	กลัวจะไม่ส�ำเร็จ	 เพรำะ

โครงกำรนี้เรำต้องดูแลโรงเรียนถึง	10	แห่ง	 ในกำรท�ำโครงงำนรวม	100	

เรื่อง	ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีประสบกำรณ์กำรวิจัยมำกนัก	 แต่อีกใจก็คิดว่ำ

ประสบกำรณ์มันหำอ่ำนที่ไหนไม่ได้	หำกเรำปล่อยงำนนี้ให้หลุดมือไป	

แล้วเมื่อไรเรำจะมีโอกำสได้ฝึกฝนเพื่อสั่งสมประสบกำรณ์	 เพรำะโอกำส	

ที่จะมีโครงกำรดีๆ	มำเสนอให้นักวิจัยรุ่นใหม่อย่ำงเรำคงไม่ได้เกิดข้ึน	

บ่อยนกั	ท�ำให้ในทีส่ดุกต็ดัสนิ	“ก้าวออกจากความกลวั”	เข้ำร่วมโครงกำร

นี	้และทีส่�ำคญัทีส่ดุของกำรตดัสนิใจครัง้นีค้อื	“ทีม”	ท่ีจะต้องร่วมเดนิทำง

ไปด้วยกัน	ซึ่งโชคดีที่ตัวเองมีเพื่อนร่วมทีมที่เคยลุยงำนร่วมกันมำ	ท�ำให้

พอจะอุ่นใจได้บ้ำงว่ำเรำไม่ได้เดินบนถนนสำยนี้…เพียงล�ำพัง

ตอนแรกที่ได้ยินค�ำว่ำ	 “โครงงานบนฐานวิจัย”	 ก็แปลกใจว่ำ

ท�ำไมต้องมีค�ำนี้	มันแตกต่ำงจำกค�ำว่ำ	“โครงงาน”	อย่ำงไร	 เพรำะตัวเอง

เข้ำใจมำโดยตลอดว่ำกำรท�ำโครงงำนก็คือกำรท�ำวิจัยในรูปแบบหนึ่ง		

และรับรู ้มำโดยตลอดว่ำโรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน		สงว
นลิข
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จนกลำยเป็นเทรนด์ที่แทบจะทุกวิชำนักเรียนจะต้องท�ำโครงงำน	แต่เมื่อ

ได้เข้ำมำสัมผัส	ท�ำให้รู้ว่ำโครงงำนของนักเรียนส่วนใหญ่เน้นกำรสร้ำง	

ชิ้นงำน	 เป็นกำรท�ำตำมที่ครูบอก	 แม้แต่หัวข้อโครงงำนก็เกิดจำกคร	ู	

และผลงำนที่ออกมำให้เห็นหลำยชิ้นก็สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ท�ำโครงงำน	

ไม่ได้เข้ำใจแก่นของกำรท�ำโครงงำนจริงๆ	หลำยโครงงำนมีสมมุติฐำน	

ออกมำให้เห็นทั้งที่ไม่ควรจะมีเพรำะเป็นงำนแบบส�ำรวจรวบรวมข้อมูล	

ขำดควำมเป็นเหตุเป็นผล	 และที่เห็นผิดบ่อยๆ	 คือกำรก�ำหนดตัวแปร		

และกำรเขียนที่ขำดควำมสอดคล้องกันตั้งแต่วัตถุประสงค์	 วิธีกำร		

ผลกำรศึกษำ	ข้อสรุป	และประโยชน์ที่ได้รับ	

เมือ่อ่ำนมำถงึตรงนี…้หลำยคนอำจจะแย้งว่ำโครงงำนท่ีด	ีท่ีท�ำ	

ถูกก็มี	 ได้รำงวัลให้เห็นตั้งมำกมำย	ท�ำไมไม่พูดถึง…แต่นั่นเป็นเพียง	

ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ	 จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่ำ	

ในขณะที่มีเด็กได้รำงวัลโอลิมปิกวิชำกำร	แต่จำกกำรจัดอันดับกำรศึกษำ	

ประเทศไทยก็ยังอยู่ร้ังท้ำย	 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนบนฐำนวิจัย	

จึงอำจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกำรเพำะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญำให้งอกงำม

เติบโตเป็นป่ำสีเขียว	ซึ่งการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จะท�าให้ต้นไม ้

เหล่านี้สวยงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคง แต่หากใช้การหว่าน

เพือ่ให้ได้จ�านวนมาก เราอาจจะได้ต้นไม้ใหญ่เล็กต่างกนั บ้างกไ็ม่สามารถ

เตบิโตได้ หรอืหากเอาต้นไม้ใหญ่มาลง แม้จะได้สวนป่าสีเขียวท่ีเร็วทันใจ 

แต่ต้นไม้เหล่านี้ก็ล้มได้ง่ายเม่ือเจอพายุ ผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ยั่งยืน…เหมือน

อย่างที่ผ่านมา

กำรเริ่มต้นเป็น	 “พี่เลี้ยง”	พำครูฝึกเด็กให้เรียนรู้ผ่ำนกำรท�ำ

โครงงำนบนฐำนวิจัย	หรือที่พวกเรำเรียกกันว่ำ	RBL	 (Research-Based	

Learning)	สิ่งแรกที่เรำให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกคือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ

และ	 “สร้างแรงบันดาลใจ”	 ให้ครูรู้สึกอยำกท�ำ	RBL	 ซ่ึงเรำได้เรียนรู้ว่ำ	สงว
นลิข
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เรื่องรำวตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนเล็กๆ	 ช่วยได้	

อย่ำงมำก	อย่ำได้คดิน�ำตวัอย่ำงดีๆ 	จำกโรงเรยีนใหญ่ๆ	ท่ีมศีกัยภำพมำเป็น

ตวัอย่ำง	เพรำะนอกจำกจะไม่ได้ผลแล้ว	อำจจะท�ำให้เกดิก�ำแพงใหญ่ขึน้มำ	

เนือ่งจำกบรบิทมนัห่ำงไกลกนัมำก	ครใูนโรงเรียนท่ีมแีต่เดก็คัด	(หมำยถงึ

คัดเหลือมำจำกโรงเรียนดังๆ	ที่มีกำรแข่งขันสูง)	 จะมองไม่เห็นหนทำง

ที่จะส�ำเร็จด้วยควำมไม่พร้อมในหลำยๆ	ด้ำน	และด้วยโครงกำรนี้เป็น

โครงกำรระยะยำว	เรำจึงจ�ำเป็นต้อง	“ซื้อใจ”	ให้ได้	เพรำะเชื่อว่ำหำกได้ใจ

ครูแล้ว	 ไม่ว่ำมีอุปสรรคอะไรเข้ำมำ	 เรำก็จะผ่ำนมันไปด้วยกันได้	 ซ่ึงทีม	

พีเ่ลีย้งพยำยำมทีจ่ะสร้ำงควำมประทบัใจให้ครเูหน็ถึงควำมใส่ใจ	ฟังเสียง

ครู	เพื่อให้รู้ควำมต้องกำรหรือปัญหำที่แท้จริงของครู	ซึ่งเป็นทักษะหนึ่ง	

ที่เรำได้รับจำกกำรฝึกเป็นพี่เลี้ยงด้วยกระบวนกำรจิตตปัญญำ	

ต้องยอมรับตรงนี้เลยว่ำในตอนแรกตนเองไม่ได้เกิดควำม

ศรัทธำและเช่ือว่ำกระบวนกำรจิตตปัญญำมันจะเอำไปใช้ได้ผลจริงๆ	

เพรำะพอเรำกลับไปเจอสิ่งเร้ำต่ำงๆ	สติมันก็มักจะหลุด	แต่ก็พยำยำมท่ี

จะลองเอำมันไปใช้	 โดยเฉพำะเทคนิค	 deep	 listening	ก็พบว่ำมันใช้ได้

ผลจริงๆ	ท�ำให้คนร้องไห้เพรำะเรำเข้ำใจเขำมำหลำยคนแล้ว	 และยัง	

พบว่ำกระบวนกำรจิตตปัญญำช่วยให้เกิดมิตรภำพระหว่ำงกัน	ท�ำให้เกิด

บรรยำกำศทีด่ใีนกำรเรยีนรูร่้วมกนั	ไม่ว่ำจะเป็นระหว่ำงพีเ่ลีย้งกบัครู	หรอื

บรรดำพ่ีเลีย้งด้วยกนั	เพรำะจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนวจิยัในโครงกำร

ชดุทีม่นีกัวจิยัหลำยทมี	เรำรูส้กึถงึกำรแข่งขนัท่ีมอียู่ตลอดเวลำ	หำกแต่ใน

โครงกำรนี	้กลบัรูส้กึถงึควำมเป็นมติร	ร่วมแบ่งปันทุกข์สุขในกำรท�ำงำน	

เรียนรู้	 และก้ำวเดินไปด้วยกัน	 อำจจะเป็นเพรำะเรำมีคนอย่ำงอำจำรย์

อ้อ	 (ชุติมำ)	ที่มักจะมีเรื่องเล่ำของศูนย์ล�ำปำงมำให้เรำอ่ำนกันบ่อยๆ	มี

คนอย่ำงท่ำนอำจำรย์สุธีระที่คอยสะท้อนให้เรำได้เห็นแง่มุมต่ำงๆ	ที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน	และกม็คีนอย่ำงท่ำนอำจำรย์ไพโรจน์ทีช่อบชวน	สงว
นลิข
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เรำท�ำ	AAR	 (After	Action	Review)	 ให้เรำได้หันกลับมำทบทวนสิ่งที	่

เกิดขึ้น	ก่อนที่จะก้ำวเดินต่อไป

ก่อนลงสู่สนำมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับครู	 เรำเองก็ได้รับกำรฝึก

จำกส่วนกลำง	บวกกับควำมรู้เดิมและประสบกำรณ์ที่เรำมี	 ก็พยำยำมที่

จะใช้เทคนิคต่ำงๆ	 ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และฝึกทักษะต่ำงๆ	 ให้กับครู	

เพื่อให้ครูมีเครื่องมือน�ำไปใช้จัดกำรเรียนรู้	 และน�ำกลับมำแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง	ในครั้งแรกซึ่งอยู่ในช่วงของกำรหำ

ประเดน็	RBL	พีเ่ลีย้งให้ครเูอำสิง่ทีท่�ำทีโ่รงเรยีนมำเล่ำให้เพ่ือนครโูรงเรียน

อื่นฟัง	ท�ำให้เห็นว่ำหลำยโรงเรียนเอำกิจกรรมจิตตปัญญำไปจัดกำรให้

เด็กรู้จักที่จะ	“ผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง”	ท�ำให้จำกประเด็นที่หลำกหลำยก็

เหลอืเพียงประเด็นเดียว	และกไ็ด้เหน็กรณีทีเ่กดิกำรทะเลำะกนัในโรงเรยีน

หนึ่ง	 เพรำะต่ำงคนต่ำงไม่ยอม	ซึ่งอำจเป็นเพรำะครูพำเด็กกระโจนสู่กำร

ท�ำ	RBL	เร็วเกินไป	

ในบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นมิตร	ครูหลำย

ท่ำนจำกต่ำงโรงเรียนได้แสดงให้เห็นถึงควำมเห็นใจ	และช่วยกันคิดหำ

วิธีจัดกำรกับปัญหำนี้	 ซึ่งต่อมำคุณครูกลับมำเล่ำให้ฟังว่ำได้น�ำกิจกรรม

ต่อเติมภำพ	ที่เริ่มต้นลงเส้นจำกคนหนึ่ง	 และต่อเติมโดยคนถัดไป	 โดย

ห้ำมส่งเสียง	จนสุดท้ำยได้ภำพทีส่�ำเรจ็ออกมำ	แล้วให้เดก็ร่วมกนัสะท้อน

เกีย่วกบัภำพดงักล่ำว	กจิกรรมนีใ้ช้กำรวำดภำพเป็นสือ่	ท�ำให้เดก็รูจ้กัท่ีจะ

เปิดใจยอมรับ	ซึ่งเป็นทักษะที่ส�ำคัญของกำรท�ำงำนร่วมกัน	จนท้ำยที่สุด

โรงเรียนนี้ก็สำมำรถหำประเด็นโครงงำนได้	

จำกสิ่งที่ครูเล่ำมำ	ท�ำให้เรำได้เห็นบทบำทของครูท่ีเปล่ียนไป	

ครูรู้จักที่จะจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้	มีสิ่งที่

น่ำชื่นใจเมื่อครูท่ำนหนึ่งเล่ำว่ำครูอยำกจะท�ำประเด็นเกี่ยวกับป่ำชำยเลน		

เพรำะครูมีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว	แต่เด็กอยำกท�ำประเด็นเรื่องถ่ำน	ซึ่งครู	สงว
นลิข
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ไม่มีควำมรู้เลย	แต่ก็ยอมให้ท�ำ	 เพรำะเด็กส่วนใหญ่สนใจอยำกท�ำเรื่องนี	้

จึงชวนเด็กสืบค้นหำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต	 ให้เด็กเขียนส่ิงท่ีอยำกรู้เพ่ิม		

ซึ่งบำงค�ำถำมสำมำรถสืบค้นหำค�ำตอบได้ก็ตัดทิ้งไป	 ส่วนค�ำถำมที่	

ต้องท�ำกำรทดลองหรือส�ำรวจรวบรวมข้อมูลเพิ่มก็เลือกมำท�ำเป็นหัวข้อ

โครงงำน	 จำกน้ันพำกันลงพื้นที่ไปหำควำมรู้จำกชำวบ้ำนท่ีประกอบ

อำชพีเผำถ่ำน	สิง่ทีไ่ด้เหน็คอืทัง้ครแูละเดก็ให้ควำมสนใจฟังส่ิงท่ีชำวบ้ำน

อธบิำยและมคี�ำถำมตลอดเวลำ	ส�ำหรบับำงโรงเรยีนพ่ีเล้ียงต้องลงไปช่วย	

ไม่ใช่เพรำะคุณครูไม่มีศักยภำพที่จะท�ำเอง	 แต่เป็นเพรำะโจทย์ท่ีคุณครู

เจอท้ำทำยอย่ำงมำก	นั่นก็คือ	 โรงเรียนเอกชนท่ีเด็กมำจำกครอบครัวท่ี

พร้อมมำกๆ	ชีวิตไม่ต้องขวนขวำยดิ้นรน	กำรหำแรงจูงใจเพื่อให้เด็กท�ำ

ประเด็นเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ยำกมำก	ต้องลองกันหลำยวิธี	 กว่ำจะได้มำ

ซึ่งหัวข้อโครงงำน	

จำกหัวข้อสู่กำรออกแบบกำรด�ำเนินกำรวิจัย	 ตอนแรกไม่คิด

ว่ำมันจะเป็นปัญหำ	 เพรำะคุณครูหลำยท่ำนเคยผ่ำนกำรอบรมและมี

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำโครงงำนมำบ้ำงแล้ว	 และพี่เลี้ยงเองก็ได้ฝึกให้

คุณครูลองท�ำเอง	หำโจทย์มำให้คุณครูร่วมกันวิพำกษ์	 ซึ่งตอนฝึกก็ท�ำ	

ได้ด	ีแต่พอได้เหน็โครงร่ำงทีโ่รงเรยีนส่งมำ	รูสึ้กหนกัใจอย่ำงมำก	มหีลำย

เรือ่งทีเ่น้นประดษิฐ์สร้ำงชิน้งำน	ซึง่ถ้ำเป็นวชิำกำรงำนฯ	กไ็ม่มอีะไรต้อง

หนักใจ	แต่นี่เป็นโครงงำนฐำนวิจัย!	 แม้ผู้เขียนจะพยำยำมชักจูงให้เห็น

ถึงที่มำและควำมส�ำคัญ	แต่ก็ขำดตรรกะ	ขำดควำมเป็นเหตุเป็นผล	และ

ทีส่�ำคญัคอืไม่มกีำรทดสอบประสทิธภิำพในกำรใช้งำนของส่ิงท่ีประดษิฐ์

ขึ้นมำ	พี่เลี้ยงก็ได้วิพำกษ์และแนะให้ครูลองเอำแบบที่เรำนั่งวิพำกษ์ไป

ปรับใช้กับเด็ก	ซึ่งพี่เลี้ยงเองก็ได้เน้นย�้ำกับคุณครูว่ำอย่ำบอกส่ิงท่ีเรำได้

ค�ำตอบกันแล้วในวันนี้กับเด็ก	 แต่พยำยำมแนะ	ถำมให้คิด	 เหมือนอย่ำง

ที่พี่เลี้ยงวิพำกษ์งำนร่วมกับครู	 ซึ่งต้องใช้เวลำและควำมอดทนกันพอ

สมควร	มีคุณครูท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ	“จริงๆ	ถ้ำครูท�ำเองก็คงเสร็จมีงำนส่งสงว
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พี่เลี้ยงแล้ว”	ซึ่งก็ตรงกับที่พี่เลี้ยงคิดเหมือนกันคือ	“ถ้ำเรำแก้ให้ก็คงเสร็จ	

ไปนำนแล้ว	 และก็เดินหน้ำต่อได้เลย	 ไม่ต้องใช้เวลำนำนแบบนี้”		

แต่จดุประสงค์ของโครงกำรเพำะพนัธุปั์ญญำ	(ตำมควำมเข้ำใจของพีเ่ลีย้ง)	

คอืเน้นให้เดก็ได้กระบวนกำร	“เรยีนรู ้รูคิ้ด และคิดได้”	ด้วยตวัของเดก็เอง		

โดยมีคนคอยแนะ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการวิพากษ์โครงร่างท่ีเด็ก 

ส่งมา คือ “การชื่นชม” เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะเด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่

วัยรุ่น หากเราวิพากษ์และถามต้อน เด็กอาจจะต่อต้านและไม่อยากท�าต่อ 

ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องหาจุดดีเพื่อชื่นชมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจกับ

สิ่งที่เขาพยายามท�ามันขึ้นมา และเพื่อเป็นก�าลังใจให้เขาปรับปรุงแก้ไข

ให้งานของเขาดียิ่งขึ้น	

มำถึงจุดนี้…พี่เลี้ยงรู ้สึกกดดันมำก	 เรำต้องเจออุปสรรค

มำกมำยที่ท�ำให้งำนไม่เดินหน้ำ	เพรำะนอกจำกกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ	ของ

โรงเรียนแล้ว	 ครูยังติดอบรมกันเยอะ	 ย่ิงตอนใกล้ปิดงบ	 ก็ต้องปล่อย	

ไปเลย	ห้องเรยีนเพำะพนัธุปั์ญญำทีก่�ำหนดเอำไว้ตอนแรกโดนผลกระทบ	

ไปตำมๆ	กัน	 เรำเองเข้ำใจดีว่ำคุณครูเจอพำยุหลำยลูก	จนบำงคนเริ่มท้อ		

ถอดใจ	 แต่ด้วยอะไรก็ไม่ทรำบ	ทุกคนก็ยังยืนกันอยู่ตรงนี้	 นั่งท�ำงำน

ไปด้วยกัน	ตอนนัดพบคุณครูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ก็ให้ก�ำลังใจกันไป		

เอำใจช่วยกันไป	และที่ประทับใจมำกคือ	มีโรงเรียนหนึ่งครูเครียดมำก

หลังจำกที่เห็นโครงร่ำงที่เด็กเขียน	 ไม่รู ้จะแนะอย่ำงไร	 ไปต่อไม่ถูก		

ก็มีเพื่อนครูจำกต่ำงโรงเรียนบอกว่ำ	 “เอำมำสิ	 เดี๋ยวเรำมำช่วยกันดู		

ช่วยกันคิด”	นอกจำกนี้เหล่ำคุณครูเองก็ให้ก�ำลังใจและเอำใจช่วยพี่เลี้ยง

เหมือนกัน	

ในเวทวิีพำกษ์ข้อเสนอโครงงำน	พีเ่ลีย้งจะใช้กำรตัง้ค�ำถำมและ

ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อตีกรอบให้แนวคิดของคุณครูแคบลงและชัดขึ้น	สิ่งใดที่ 

พี่เลี้ยงไม่รู ้ ก็จะยอมรับตามตรง เปิดโอกาสให้คนท่ีมีประสบการณ์ สงว
นลิข
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เล่าเสริม และร่วมกันแสดงความคิด ท�าให้ได้แนวทางท่ีจะไปต่อ สิ่งท่ี 

พีเ่ลีย้งท�าให้คุณครเูหน็ในเวทนีีค้อื เวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ป็นเวทีท่ีมพีลัง 

ที่จะช่วยระดมความคิดต่างๆ ท�าให้เราได้เครื่องมือน�าไปใช้ และพี่เลี้ยง 

ไม่ได้เป็นผู้รู้ในทุกเรื่อง หากแต่เราได้เรียนรู้ไปกับคุณครู เช่นเดียวกับการ

ท�างาน RBL ที่คุณครูต้อง “กล้าที่จะยอมรับว่าไม่รู้”	 เพรำะกำรวิจัยก็คือ

กำรสร้ำงควำมรู้	หำกเรำมีค�ำตอบที่รู้อยู่แล้ว	ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำวิจัย	

สิง่ทีน่่ำชืน่ใจทีพ่ีเ่ลีย้งได้เหน็ในเวทนีี	้คือเมือ่คุณครูท่ำนหนึง่เล่ำ

เรื่องที่เด็กอยำกท�ำ	แต่ยังไม่รู้ว่ำจะวัดผลนั้นได้อย่ำงไร	คุณครูที่เหลือจำก

โรงเรยีนอืน่ๆ	ช่วยกนัคดิหำทำง	บ้ำงกน็�ำประสบกำรณ์ทีเ่คยพบเจอมำร่วม

แลกเปลีย่น	ช่วยกนัเสรมิ	จนในทีส่ดุกไ็ด้วธิวีดัผลให้คุณครทู่ำนนีไ้ด้น�ำไป

แนะเด็กต่อ	ซึ่งคุณครูท่ำนนี้ได้สะท้อนว่ำ	 “ผมรู้แล้วว่ำต่อไปจะแนะเด็ก

อย่ำงไร	สิง่ส�ำคญัคอืครตู้องคดิน�ำเดก็ไป	1	ก้ำว	เพ่ือจะมคี�ำถำมต้อนเดก็ให้

คดิไปให้ถกูทำง	และครจูะท�ำสิง่นีไ้ด้กต้็องท�ำกำรบ้ำนมำก่อน”	แวบหนึง่ก็

เกดิค�ำถำมกบัตวัเองว่ำ	“สิง่นีใ้ช่ไหมทีเ่รยีกว่า PLC”	แม้ตนเองจะเคยอ่ำน	

เกี่ยวกับกำรท�ำ	 PLC	หรือ	Professional	Learning	Community	มำบ้ำง		

ก็ใช่ว่ำจะท�ำตำมต�ำรำให้เกิดผลส�ำเร็จได้	หำกแต่มันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วกับ

คุณครูกลุ่มนี้	โดยส่วนตัวคิดว่ำกำรที่เวทีรูปแบบนี้ส�ำเร็จได้	เป็นเพรำะว่ำ

คณุครมูคีวำมมติรต่อกนั	ไม่รูส้กึว่ำนีค่อืโรงเรยีนฉนั	โรงเรยีนเธอ	หำกแต่

ทุกคนร่วมรับรู้ควำมรู้สึกทุกข์สุขไปด้วยกัน	และมีเป้ำหมำยเดียวกัน	ซึ่ง

เม่ือได้เหน็บรรยำกำศทีค่ณุครชู่วยกนัคดิช่วยกนัท�ำแบบนีแ้ล้ว	ท�ำให้รูส้กึ

ว่ำกำรท�ำงำนนีเ้ป็นสิง่ทีคุ่ม้ค่ำ	ให้ประสบกำรณ์ทีม่คีวำมหมำยกบัชวีติมำก	

จำกกำรท�ำงำนลงพื้นที่ช่วยวำงกรอบแนวคิดโครงร่ำงให้กับ

เด็ก	พบว่ำเด็กส่วนใหญ่พูดออกมำได้ดีกว่ำเขียน	ตอนให้เขียนโปสเตอร์

แผ่นเดยีวยงัเหน็รำยละเอยีดมำกกว่ำ	และตอนท่ีซักถำมเดก็กต็อบได้ด	ีแต่

พอเขียนออกมำ	รำยละเอียดกลับหำยหมด	ขำดควำมเชื่อมโยงที่เป็นเหตุสงว
นลิข
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เป็นผล	เรื่องสะกดผิดไม่ต้องพูดถึง	เพรำะแทบจะกลำยเป็นเรื่องธรรมดำ	

ท�ำให้ต้องกลับมำคิดว่ำเกิดอะไรขึ้น	 เป็นไปได้หรือไม่ว่ำเด็กยุคนี้ไม่ค่อย	

ได้ฝึกเขียน	และไม่เห็นควำมส�ำคัญของกำรเขียน	 เพรำะเติบโตมำในโลก	

ยุค	IT	ไม่ต้องเขียนจดหมำย	เพรำะมีกำรสื่อสำรที่รวดเร็วทันใจ	กำรพิมพ์

ค�ำต่ำงๆ	 ก็มีคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ค�ำผิดให้	 สิ่งน้ี…จึงยังคงเป็นปัญหำ

ส�ำหรับวงกำรศึกษำไทย

แม้จะรู้สึกเหนื่อย และท้อบ้าง แต่เราก็ยังสนุกกับการเป็น  

“พี่เลี้ยง” สุขใจไปกับความส�าเร็จเล็กๆ ของคุณครู สุขใจที่ได้เห็นเด็ก 

เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา และสุขใจอย่างมากกับเรื่องเล่าที่คุณครูได้สะท้อน

ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนที่ดีเกิดขึ้นกับเด็ก คุณครูเล่าว่าเด็กมารบเร้า 

ขอท�าโครงงานแม้จะไม่ใช่ชั่วโมงเรียน จากเด็กที่ไม่เคยสนใจเรียน เป็น 

เด็กหลังห้องที่คุณครูทุกคนในโรงเรียนส่ายหัวหมด กลับมีความตั้งใจ 

อยากที่จะท�าและเรียนรู้จนสามารถตอบค�าถามของครูได	้นอกจำกนี้ยังมี

เดก็พเิศษประเภท	LD	ทีไ่ม่ยอมพดูเลย	พอถงึตอนทีต้่องน�ำเสนอโครงงำน

ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มก็สำมำรถพูดได้โดยไม่ต้องดูกระดำษโน้ต	จนคุณครู

และเพื่อนงงไปตำมกัน	เพรำะเขำไม่เคยพูดมำร่วมสิบปี	กำรเปลี่ยนแปลง

ทีเ่กดิข้ึนนี	้นบัได้ว่ำได้เริม่ต้นสร้ำงจดุเปล่ียนให้เกดิขึน้ในวงกำรศกึษำของ

ไทย	อำจเป็นเพรำะการท�าโครงงานบนฐานวิจัยเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้

ตามธรรมชาต ิให้เดก็ได้เรยีนรูใ้นเรือ่งทีต่นสนใจ เมือ่ความอยากรูเ้กดิขึน้ 

แล้ว คุณครูไม่ต้องไปบังคับ ยัดเยียด หรือนั่งคุม เด็กก็วิ่งหาคุณครูเอง  

ครูเพียงแต่ท�ำหน้ำที่คอยแนะ	ฝึก	 เสริม	 และเติมจำกฐำนเดิมของเด็ก		

ซึ่งเด็กแต่ละคนมีศักยภำพที่แตกต่ำงกัน	และผลจำกโครงกำรนี้ก็ได้เห็น

เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ำสำมำรถดึงศักยภำพในตัวเด็กออกมำเพื่อพัฒนำ

ให้ดีขึ้นได้	
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ตอนนั่งรวบรวมภำพกิจกรรมของโรงเรียน	 ท�ำให้ได้เห็น

บรรยำกำศที่น่ำรักในกำรจัดกำรเรียนรู้ในโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 ได้

เห็นภำพคุณครูนั่งขูดมะพร้ำวให้เด็กเอำไปท�ำโครงงำน	เห็นผู้อ�ำนวยกำร	

โรงเรียนมำนั่งเป็นหนูทดลองให้เด็กเอำขมิ้นชันขัดผิวสูตรต่ำงๆ	 มำ	

ทดลองกบัแขนของท่ำน	ซึง่ระหว่ำงเดนิไปรบัประทำนอำหำรแอบได้ยิน

ผูอ้�ำนวยกำรท่ำนนีพ้ดูกบัศึกษำนเิทศก์ว่ำ	“พีจ่ะไม่ยอมย้ำยไปไหน	พีจ่ะท�ำ	

โครงงำนนี้ให้ส�ำเร็จ	 เห็นเด็กๆ	สนุกกับกำรท�ำโครงงำน	 เด็กได้พัฒนำ	

ขึน้เยอะ”	เป็นสิง่ทีน่่ำชืน่ใจอย่ำงมำก	และจำกกำรท�ำงำนตรงนี	้เหน็ได้ชดั	

ว่ำคุณครูต้องกำรกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร	 โรงเรียนที่ผู้บริหำรเข้ำใจ	

และเข้ำมำมีส่วนร่วมจะมีกำรขับเคลื่อนไปได้เร็วมำก	

มำถึงวันที่ศูนย์พี่เล้ียงจัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน

ต่ำงๆ	มำน�ำเสนอโครงร่ำง	ซึ่งพี่เล้ียงให้คุณครูคัดเลือกโครงงำนเอง	มี	

หลำยเรือ่งทีพ่ีเ่ลีย้งเหน็ว่ำเข้ำท่ำ	แต่คณุครกูไ็ม่ได้เลอืกมำน�ำเสนอในวนันัน้		

ลองถำมคุณครูว่ำเลือกอย่ำงไร	 ได้ค�ำตอบว่ำ	บำงอันก็พยำยำมคัดที่คิด	

ว่ำดีเป็นหน้ำเป็นตำได้	 บำงอันเด็กก็เพิ่งจะเปล่ียนกันก็อยำกเอำมำฟัง

ควำมเห็นกันในเวทีนี้	 บำงอันเด็กเค้ำก็อำสำเองเลย	 ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็น

ว่าคุณครูรู ้สึกปลอดภัย ไม่กลัวที่จะเสียหน้าหากจะมีอะไรผิด เพราะ 

ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการฝึกเด็ก ทุกคนอยากจะมาเรียนรู ้

ร่วมกันในเวทีที่เราจัดขึ้น 

จำกกำรน�ำเสนอโครงร่ำงของเด็ก	ท�ำให้เห็นว่ำเด็กหลำยคน	

มีกำรพัฒนำขึ้นมำก	 จำกที่ไปเจอตอนแรก	 ไม่ค่อยกล้ำพูด	 ถำมไปก็

เงียบ	ตอบไม่ค่อยได้	 แต่มำวันนี้	 แม้จะแทบร้องไห้กับกำรถูกถำมอย่ำง

ไม่ทันตั้งตัว	ประกอบกับเป็นกำรน�ำเสนอครั้งแรกในชีวิต	 เด็กก็แสดง

ให้เห็นถึงควำมพยำยำม	กล้ำที่จะตอบ	ได้เห็นน�้ำใจของเด็กที่อยู่ด้ำนล่ำง		

เอำใจช่วยเพ่ือนต่ำงโรงเรียน	บำงคนถึงกับอำสำข้ึนไปตอบแทนเพ่ือน		สงว
นลิข
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แม้ในวันนี้…เด็กๆ	 จะตอบค�ำถำมไม่ได้	 แต่เด็กๆ	 ก็บอกว่ำจะไปคิดต่อ		

เจอกันครั้งหน้ำจะมีค�ำตอบแน่นอน

ผ่ำนไป	 6	 เดือนกับกำรพำคุณครูและเด็กออกแบบโครงงำน	

บนฐำนวิจัย	 ในภำพรวมแล้ว	 ส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำขึ้น	 เร่ิมเห็น	

กำรออกแบบที่มีกำรวิจัยอยู่ในตัวงำน	และจำกกำรน�ำเสนอของเด็กๆ	ที่

ท�ำออกมำได้ดี	 (แม้จะเตรียมตัวกันน้อย	 เพรำะเพิ่งจะสอบเสร็จ	คุณครูก็

ไม่มเีวลำดใูห้	เพรำะต้องท�ำคะแนน)	กท็�ำให้คณุครมีูควำมสขุ	ยิม้หน้ำบำน	

ผลงำนของเด็กในวันนี้…เป็นก�ำลังใจหล่อเล้ียงให้คุณครูและพี่เลี้ยงเดิน

ต่อไปได้	 แต่ก็ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงสร้ำงควำมหนักใจให้กับพี่เลี้ยงอย่ำง

มำก	คือควำมคิดเดิมที่ฝังแน่นซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกที่ท�ำให้ข้อเสนอ

โครงงำนหลำยเรื่องยังคงเป็นแบบเดิมๆ	ที่เน้นกำรสร้ำง	 “ชิ้นงำน”	หรือ

รวบรวมข้อมูลทีมี่อยูแ่ล้ว	ซึง่เรำเองในฐำนะพีเ่ลีย้งกค็งจะต้องหำรปูแบบ

วิธีกำรอื่นๆ	ต่อไปเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตรงนี้ให้ได้	หนทำงแห่ง

ควำมส�ำเร็จยังอีกยำวไกล	กำรท�ำให้คุณครูเปิดใจและยอมรับยังคงเป็น

โจทย์ที่ท้ำทำยพี่เลี้ยงต่อไป	
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พื้นที่แห่งการศึกษากับผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์...

ผศ.	ดร.	ประกอบศิริ	ภักดีพินิจ	(ต้อง)

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยพะเยำ

กำรน�ำตัวเองเข้ำมำสู่บทบำทใหม่ในฐำนะของอำจำรย์พี่เลี้ยง

ภำยใต้โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำเมื่อแรกเริ่มนั้นต้องยอมรับว่ำมองไม่

ออกว่ำบทบำทของอำจำรย์พี่เลี้ยงนั้นควรเริ่มต้นจำกจุดไหนและไปใน

ทิศทำงใด	 ในเมื่อพี่เลี้ยงเองก็เพิ่งเข้ำมำท�ำควำมรู้จักกับกำรเรียนรู้ฐำน

วิจัย	 (Research-Based	Learning;	RBL)	และกระบวนกำรคิดเชิงระบบ	

(Systems	Thinking)

วนัแรกทีศ่นูย์พีเ่ลีย้งมหำวทิยำลยัพะเยำเปิดตวัโครงกำรฯ	อย่ำง

เป็นทำงกำร	พบว่ำมีคุณครูจำกโรงเรียนมัธยมถึง	 14	 โรง	 ในเขตจังหวัด

เชยีงรำยและพะเยำมำเข้ำร่วม	จำกกำรสอบถำมและกำรแลกเปลีย่นข้อมลู

กับคณะครูท�ำให้ทรำบถึงข้อจ�ำกัดที่มำจำกผู้บริหำร	 ทรัพยำกร	 ระบบ

กำรท�ำงำน	และบริบทของแต่ละโรงเรียนมำกขึ้น	บำงโรงเรียนตัดสินใจ

สมคัรเข้ำมำเนือ่งจำกเคยเข้ำร่วมโครงกำรที	่สกว.	จดัขึน้	โรงเรยีนบำงแห่ง	

เข้ำมำเพื่อเปิดทัศนะใหม่	 ด้วยควำมหวังที่ว่ำโครงกำรนี้จะมีส่วนช่วย	

ยกระดับกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพสูงข้ึน	 ในขณะท่ีงบประมำณ

สนับสนุนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้หลำยโรงเรียนตัดสินใจ

สมัครเข้ำร่วมโครงกำร

เมือ่เรำสงัเกตคณุครผููเ้ข้ำร่วมโครงกำรฯ	พบประเดน็ท่ีน่ำสนใจ		

คือ	มีครูอยู่	 3	กลุ่ม	คือ “ครูรุ่นใหม่”	 “ครูรุ่นกลำง”	และ	 “ครูรุ่นใหญ่”		สงว
นลิข
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ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่ำครูแต่ละกลุ ่มย่อมมีจุดมุ ่งหมำยในกำรเข้ำร่วม	

โครงกำรฯ	แตกต่ำงกัน	 ศูนย์พี่เลี้ยงพบว่ำครูรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มครูที่มี

ประสบกำรณ์ในกำรสอนน้อย	มีควำมต้องกำรพัฒนำตนเองเพ่ือน�ำไปสู่

กำรเรยีนกำรสอนทีมี่ประสทิธิภำพ	ครใูนกลุ่มนีส่้วนมำกจงึเปิดกว้ำงทีจ่ะ

เรียนรู้สิ่งใหม่และน�ำไปปฏิบัติ	 กลุ่มที่สองคือครูรุ่นกลำง	จัดว่ำเป็นกลุ่ม

ที่มีประสบกำรณ์กำรสอนมำกพอสมควร	กำรเป็นที่ยอมรับ	ควำมมั่นคง		

และควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน	 เป็นสิ่งที่ครูหลำยท่ำนให้ควำมสนใจ		

ดังนั้น	ครูจะมีกำรเลือกรับควำมรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เห็นว่ำมีประโยชน์

ต่อหน้ำที่กำรงำน	 และน�ำไปปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนของครูเอง		

กลุ่มสุดท้ำยคือครูรุ่นใหญ่	ซึ่งส่วนมำกมักเข้ำร่วมโครงกำรฯ	นี้ด้วยควำม

มุ่งมั่นที่จะท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกในระดับโรงเรียนหรือ

ห้องเรียน	ครูกลุ่มนี้มีประสบกำรณ์ในกำรสอนสูงมำก	สำมำรถน�ำข้อด	ี

จุดเด่น	และแนวคิดหลักของโครงกำรฯ	ดึงเอำไปใช้ในห้องเรียนได้	แต่ก็

มีครูจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังเคยชินกับระบบกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนแบบ

เดิม	ดังนั้น	สิ่งที่น่ำขบคิดและท้ำทำยพี่เลี้ยงเป็นอย่ำงมำกก็คือ	ควรจัด	

รปูแบบกจิกรรมอย่ำงไรเพือ่ท�ำให้ครทูกุกลุ่มสำมำรถเปิดใจรบัและซมึซบั

กระบวนกำรเรียนรู้แบบ	RBL	ได้อย่ำงลึกซึ้ง

เบือ้งต้นรปูแบบของกจิกรรมได้มุง่เน้นไปทีก่ำรถ่ำยทอดวธิกีำร	

ทกัษะ	และเครือ่งมอืต่ำงๆ	ให้แก่คณุครู	เพือ่เตรยีมควำมพร้อมให้ครูเข้ำใจ	

กระบวนกำร	RBL	 และสำมำรถบ่มเพำะให้นักเรียนเกิดกระบวนกำร	

เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง	 คิดเป็นเหตุเป็นผล	 เชื่อมโยงควำมคิดได้อย่ำงเป็น

ระบบ	 ไปจนถึงกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ได้	 อย่ำงไรก็ตำมบริบทและ

เงื่อนไขที่แตกต่ำงกันของแต่ละโรงเรียนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ละเลยไม่ได้		

กำรปรับกฎเกณฑ์และรูปแบบให้มีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ

บริบทของแต่ละโรงเรียนจึงมีส่วนช่วยให้ท�ำงำนง่ำยขึ้น	 อำจเรียกได้ว่ำ

เรำไม่สำมำรถใช้สูตรตำยตัวกับทุกโรงเรียนได้	 มำถึงจุดนี้บทบำทของสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



419สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

ทีมพ่ีเลี้ยงเริ่มชัดเจนมำกและท้ำทำยมำกย่ิงขึ้น	 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

และประสบกำรณ์จำกศูนย์พี่เลี้ยงอื่นจึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ท�ำให้มองเห็น

แนวทำงในกำรพำคุณครูไปสู่เป้ำหมำยที่พวกเรำตั้งไว้

กิจกรรมแรกที่จัดให้แก่คุณครูคือ	 “กระบวนกำรคิดอย่ำงเป็น

เหตุเป็นผล	 และ	RBL	ส�ำหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21”	 ซ่ึงอำจำรย์	

สุธีระได้ให้เกียรติมำเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่คุณครูและผู้บริหำร

โรงเรียน	 กำรอบรมท�ำให้ครูมองเห็นพลังของกำรคิดเชิงเหตุและผล		

และกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ	ซึ่งไม่เพียงแต่ท�ำให้เรำมองโลกแบบเชื่อมโยง	

แต่ยังท�ำให้เรำทรำบสำเหตุของปัญหำและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำง

ตรงจุด	ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญต่อนักเรียนไทยมำก	ผู้เข้ำร่วมหลำยคนเปิดรับ	

ควำมรู้ใหม่จำกกระบวนกำร	RBL	มำกขึ้น	 แม้จะยอมรับว่ำบำงครั้ง	

ยังตำมไม่ทันเพรำะเป็นกระบวนกำรใหม่	และบำงครั้งครูยังไม่มีควำมรู	้

และประสบกำรณ์ร่วม	 ในแง่ของกิจกรรมที่จัดให้ครูเข้ำมำมีส่วนร่วม	

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่ำงไปจำกกำรอบรมที่ครูเคยสัมผัส	 โดยรวมแล้ว

กิจกรรมรูปแบบนี้สำมำรถสร้ำงแรงขับเคล่ือนเชิงบวกให้กับครูได้มำก	

ท�ำให้ครูเข้ำใจสิ่งที่เรำถ่ำยทอดได้ดียิ่งขึ้น	

กำรเรียนรู้ตนเอง	 ผู้อ่ืน	 และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลก็

ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกำรเรยีนรูท้ำงปัญญำ	กจิกรรมจติตปัญญำศกึษำเป็น

อกีกจิกรรมหนึง่ทีจ่ะช่วยกระชบัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้บรหิำร	คร	ูและ

นักเรียน	กำรสร้ำง	 “พื้นที่ปลอดภัย” ระหว่ำงผู้บริหำร	ครู	 และนักเรียน	

ร่วมกันจะช่วยทลำยควำมเป็นอัตตำ	 ผู ้บริหำรมองครูอย่ำงเข้ำใจ		

ในขณะที่ครูสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้สึกนึกคิดภำยในใจให้ผู้บริหำร	

ตลอดไปจนถึงเพื่อนร่วมงำนได้ง่ำยขึ้น	

อีกแง่หนึ่งคือครูเริ่มเข้ำใจและมองเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรมองโลกแบบ	“นักตัดสิน”	และกำรมองโลกแบบ	“นักเรียนรู้”	โดยครู	สงว
นลิข
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ส่วนใหญ่ยอมรับว่ำที่ผ่ำนมำตนเองมองโลกแบบนักตัดสิน	 ครูต้องรู้	

ทุกเร่ืองที่สอน	ต้องตอบทุกอย่ำงให้กับนักเรียนได้	 ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเป็น

ก�ำแพงปิดกั้นกำรเรียนรู้ของครูและนักเรียนด้วย	 เพรำะเรำต้องไม่ลืมว่ำ

ในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลกำรสื่อสำรท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง		

ท�ำให้เรำรับข้อมูลหรือควำมรู้ใหม่ทุกวัน	ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะต้อง	

รู้ทุกอย่ำง	

จากการท�ากิจกรรมมีครูบางท่านนึกเสียใจต่อเหตุการณ์ใน

อดีตที่มองนักเรียนแบบนักตัดสินและกลายเป็นผู้ปิดกั้นการเรียนรู้ของ

นักเรียนเอง	 ในส่วนของพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำก็เกิด	

ควำมเข้ำใจ	 และทรำบถึงพื้นฐำนของนักศึกษำมำกยิ่งขึ้น	 ไม่น่าเชื่อเลย 

ว่าการพูดคุยแบบเปิดใจในพื้นที่ปลอดภัยของพวกเราจะช่วยให้เรา 

มองเห็นสถานการณ์ที่เกิดในโรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น

ภำยหลงักำรจดัสองกจิกรรมแรก	ทมีพีเ่ล้ียงได้ลงไปจดักจิกรรม

ในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดเชียงรำยและพะเยำ	 เบื้องต้น

พี่เลี้ยงได้ยึดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง	คงไว้ซึ่งพื้นที่ปลอดภัย	

และด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบของกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ซึ่งกันและกัน	

โดยเปิดโอกำสให้โรงเรียนที่ใช้กระบวนกำรเรียนรู้	RBL	แล้วได้ผลดีมำ

แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอ่ืนเพื่อร่วมกันวิเครำะห์และเสนอแนวทำงแก้ไข	

ปัญหำให้แก่โรงเรยีนอืน่	โดยมศีนูย์พีเ่ล้ียงช่วยกระตุน้ให้ครสูร้ำงเคร่ืองมอื	

ที่จะน�ำไปใช้ในห้องเรียน	กิจกรรมที่ครูออกแบบเพื่อพัฒนำทักษะกำรวิจัย

ของนักเรียนส่วนมำกมักออกมำในรูปแบบของกำรจัดค่ำยและทัศนศึกษำ	

แสดงว่ำครูส่วนมำกถนัดในกำรจัดกิจกรรมและเชื่อว่ำเมื่อนักเรียนได้ท�ำ

กิจกรรมแล้วจะเกิดทักษะเหล่ำนี้ตำมมำ

ภำยหลังกำรออกแบบเครื่องมือพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำร

วิจัย	 ทีมพี่เลี้ยงได้ให้ครูลองสร้ำงประเด็นวิจัยและแตกเป็นโจทย์ย่อย	สงว
นลิข
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โรงเรียนละ	 10	 เรื่อง	 ที่ครอบคลุมทั้ง	 3	 ศำสตร์	 เพื่อให้เกิดกำร	

บูรณำกำรระหว่ำงวิชำวิทยำศำสตร์	 สังคมศำสตร์	 และมนุษยศำสตร์		

พบว่ำครูสำมำรถตั้งโจทย์ได้	 และเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์	 แต่ยังมีควำม

สับสนว่ำหัวข้อที่ตั้งขึ้นเรื่องใด	 เป็นสังคมศำสตร์หรือมนุษยศำสตร์		

มำถึงจุดนี้เรำเริ่มพบว่ำครูบำงท่ำนเริ่มกังวลว่ำจะสอนเด็กให้สำมำรถ

ท�ำวิจัยได้อย่ำงไร	 พี่เลี้ยงจึงให้ครูลองท�ำแผนกำรสอนมำแลกเปลี่ยน

กัน	 เพรำะน่ำจะเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยครูได้	 แต่เรำกลับพบว่า 

ครูหลายคน “กลัวการท�าแผนการสอน” และยังยึดติดกับรูปแบบเดิม  

มบีำงโรงเรยีนไม่พร้อมทีจ่ะมำเข้ำร่วมกจิกรรมนี	้ดงันัน้	พีเ่ลีย้งจงึน�ำทกัษะ

กำรถอดบทเรียนจำกสื่อวีดิทัศน์มำฝึกครู	 เพ่ือให้ครูมองเห็นภำพของ	

ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนภำยหลังกำรสอนแบบ	 RBL	 ซึ่ง

กิจกรรมนี้ท�ำให้ครูโดยเฉพำะครูรุ่นกลำงเข้ำใจกำรสอนแบบ	RBL	 ได้

อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกย่ิงขึ้น	 ในขณะที่ครูรุ่นใหญ่บำงท่ำนยังติดอยู่กับ

กรอบเดมิ	และยังมองว่ำกำรวจิยัเป็นกำรท�ำโครงงำนแบบสร้ำงผลติภณัฑ์	

(Product-Based	Learning)	พีเ่ลีย้งจงึพยำยำมสร้ำงกจิกรรมให้ครูได้ปฏบัิติ

และมีประสบกำรณ์ร่วม	 โดยดึงเอำสิ่งใกล้ตัวมำใช้ในกำรฝึกทักษะกำร

ท�ำวิจัย	 ไปจนถึงกำรตั้งค�ำถำม	และกำรตั้งประเด็นวิจัย	มาถึงกิจกรรมนี้

ครูหลายคนเพิ่งร้อง “อ๋อ! ต้องสอนเด็กแบบนี้” ให้เด็กหัดคิดแบบเป็น

เหตุเป็นผลก่อน สังเกตสิ่งต่างๆ ด้วยสัมผัสทั้ง 5 แล้วจึงตั้งค�าถามจาก

สิ่งที่ไม่รู้หรือสงสัย แล้วออกแบบการทดลองโดยประยุกต์เอาความรู้เดิม 

มาใช้ในการค้นหาความรู้ใหม่ 

ปัญหาของการท�าวิจัยหรือโครงงานในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ท่ี

การตั้งประเด็นวิจัยที่ไกลตัวเกินไปและมีความซับซ้อนทางวิชาการมาก 

ท�าให้หลายคนมองว่าการท�าวิจัยเป็นสิ่งที่ยากและไม่มีความจ�าเป็นต่อ

ชีวิตประจ�าวัน	อนัทีจ่รงิแล้วกำรตัง้ค�ำถำมเพือ่กำรวจิยัสำมำรถเกดิขึน้กบั

เรำได้ทุกวัน	เช่น	แปรงฟันตอนเช้ำพบว่ำน�้ำมีรสฝำด	เรำอำจตั้งค�ำถำมได้สงว
นลิข
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ว่ำ	ท�ำไมน�ำ้ถงึมรีสฝำด	เมือ่เรำท�ำกำรทดลองจนพบว่ำอะไรปนเป้ือนในน�ำ้	

เรำอำจตัง้ค�ำถำมต่อไปได้ว่ำ	อะไรเป็นสำเหตขุองกำรปนเป้ือน	และจะแก้

ปัญหำน�้ำที่ปนเปื้อนได้อย่ำงไร	อย่ำงนี้เป็นต้น	

ส่ิงที่น่ำแปลกใจอีกอย่ำงหนึ่ง	 คือ	 เรำเชื่อว่ำครูผ่ำนกำรอบรม

มำมำกโดยเฉพำะกำรวิจัยในชั้นเรียน	 เรำคำดว่ำครูจะสำมำรถน�ำวิธีวิจัย

ไปช่วยพัฒนำกำรเขียนโครงร่ำงวิจัยให้กับนักเรียนได้	ในทำงตรงกันข้ำม

เม่ือพีเ่ลีย้งได้อ่ำนโครงร่ำงงำนวจิยัของนกัเรยีนแล้วท�ำให้พวกเรำต้องกลบั

มำท�ำทบทวนใหม่และตัดสินใจว่ำจะต้องเสริมกิจกรรมกำรเขียนวิจัยให้

กับคุณครูใหม่เสียก่อน	 เพรำะครูติดกรอบเดิม	และไม่เข้ำใจว่ำกำรเขียน

ในแต่ละหัวข้อนั้นมีควำมส�ำคัญอย่ำงไร	สอดคล้องกันหรือไม่	 และควร

เขียนในรูปแบบไหน

ในระยะเวลำ	20	ปีที่ผ่ำนมำนี้	กำรศึกษำไทยมีกำรเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลำ	ซึ่งไม่ได้เป็นกำรพัฒนำแบบต่อยอด	หากเปรียบให้ระบบ 

การศึกษาเป็นพื้นที่สักแห่งหนึ่ง ก็คงไม่ต่างอะไรกับพ้ืนท่ีท่ีมีการ 

รื้อถอนอาคารเดิมแล้วปรับพื้นที่เพื่อสร้างโครงสร้างใหม่ ซ่ึงก็ยังคง 

วนอยู ่ในวัฏจักร (รื้อถอน-ปรับ-สร้าง) นี้มาโดยตลอด รัฐบาลใช้ 

งบประมาณจ�านวนมากในการอบรม และฝากความหวังไว้ท่ีครู ว่าจะ

น�าสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียน และติดตามผลสัมฤทธิ์จากหลักฐานทาง 

เอกสาร นักเรียนถูกลืมโดยไม่รู้ตัวเพราะครูต้องใช้เวลาไปกับการอบรม

และงานเอกสารจ�านวนมาก	

ศนูย์พีเ่ลีย้งของเรำคำดหวงัเหลือเกนิว่ำภำยใต้พ้ืนท่ีกำรศกึษำท่ี

มีกำรรื้อถอน-ปรับ-สร้ำงเช่นนี้	 เรำจะสำมำรถสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยให้กับ

ครเูพือ่เป็นพืน้ทีข่องกำรบ่มเพำะเมล็ดพนัธุใ์ห้เตบิโตได้ด้วยหลกัควำมคิด

เชิงเหตุผล	และเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไปในอนำคตสงว
นลิข
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ประสบการณ์ฝึกท�าโครงงาน 

ฐานวิจัยในภาคใต้ตอนล่าง...

รศ.	ไพโรจน์	คีรีรัตน์

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

เลือกโรงเรียน

ศูนย์พี่ เล้ียงมหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์	 (มอ.)	 วิทยำเขต

หำดใหญ่	 รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในภำคใต้ตอนล่ำง	 จังหวัดสงขลำ		

สตูล	 และพัทลุง	 ด้วยประสบกำรณ์ที่มีมำเกือบสิบปีจำกโครงกำร	

ยุววิจัยยำงพำรำ	สกว.	ท�ำให้มีควำมมั่นใจในกำรเลือกที่จะท�ำกับโรงเรียน

มัธยมศึกษำขนำดใหญ่หรืออย่ำงน้อยก็ต้องเป็นโรงเรียนระดับอ�ำเภอ	 จึง

ได้คัดเลือกจ�ำนวนโรงเรียนมำเข้ำร่วมโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	16	 โรง

จำก	20	โรงที่ขอเข้ำร่วม	สุดท้ำยมีเพียง	10	โรงเรียนที่ได้รับทุน	เนื่องจำก

มีทุนสนับสนุนเพียง	10	ทุน	ทุนละ	80,000	บำท	

ใน	 6	 โรงเรียนที่ไม่ได้รับทุนนั้น	ศูนย์พี่เลี้ยง	มอ.	 เล็งเห็นว่ำ	

อย่ำงน้อยโรงเรียนเหล่ำน้ีกไ็ด้ประโยชน์	คอื	มีครทูีผ่่ำนกำรอบรมกำรสอน

โครงงำนฐำนวจิยัจำกโครงกำร	ครแูกนน�ำเหล่ำนีส้ำมำรถด�ำเนนิกำรสอน

หลักกำรคิดและกำรท�ำโครงงำนได้เองโดยไม่ต้องขึ้นกับโครงกำร	

ในกำรชี้แจงแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนโครงงำนฐำนวิจัย

ครั้งแรก	มีผู้เข้ำร่วมประชุม	ได้แก่	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	ครูแกนน�ำ	และสงว
นลิข
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ศึกษำนิเทศก์	ต่ำงเห็นตรงกันว่ำโครงกำรนี้มีประโยชน์	 เพรำะมีวิธีกำรที่

ท�ำให้เด็กคิดเป็นบนกระบวนกำรท�ำโครงงำน	

หลักกำรสอนโครงงำนฐำนวิจัยมีอยู่ว่ำ	 โรงเรียนจัดครูแกนน�ำ	

2-3	 คน	 ให้มำรับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอนหนึ่งห้องเรียน	และวิชำ

โครงงำนต้องใช้เวลำติดต่อกัน	3	คำบ	 (ชม.)	ต่อสัปดำห์	 เพรำะเด็กต้อง

ท�ำงำนเป็นทีม	ทีมละ	2-3	คนซึ่งต้องใช้เวลำในกำรคิด	กำรเรียนรู้แบบนี้

ใช้ปัญหำในพื้นที่เป็นหัวข้อโครงงำน	ในกระบวนกำรเรียนรู้นี้ให้เด็กแก้

ปัญหำด้วยตัวเอง	หน้ำที่ของครูคือตั้งค�ำถำมเพื่อช่วยให้เด็กคิดได้ด้วยตัว

ของเด็กเอง	 ไม่ใช่ผู้บอกค�ำตอบที่ถูกต้องแก่เด็ก	 รวมไปถึงมีกำรจ�ำลอง	

สถำนกำรณ์เพื่อฝึกเด็กก่อนออกไปพบกับปัญหำจริงในโครงงำนของ	

ตัวเอง	 มีกำรฝึกรู้สึกตัวอยู่กับลมหำยใจในขณะท�ำงำนโดยไม่หลับตำ	

เพื่อให้เด็กมีสมำธิกับกำรท�ำงำน	และมีกำรถอดบทเรียน	(AAR)	ทุกครั้ง

ที่สอนโดยเด็กทุกคนต้องได้พูด	

นอกจำกนี้โรงเรียนยังมีทุนเดิม	คือ	 โรงเรียนในโครงกำรเกือบ

ทุกโรงเรียน	มีแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์ที่ดี

มำก	 ในแผนกำรสอนมีวิธีกำรฝึกทักษะกำรคิดเพื่อแก้ปัญหำ	 เช่น	กำร

ตั้งค�ำถำม	4W1H	กำรใช้ผังก้ำงปลำ	และผังควำมคิด	ครูเกือบทุกคนต่ำง

ก็มีประสบกำรณ์สอนโครงงำนมำแล้ว	สิ่งต่ำงๆ	 เหล่ำนี้ได้ถูกน�ำมำใช้

ในกำรออกแบบแผนกำรท�ำงำนของศูนย์พี่เลี้ยง	จนได้ข้อสรุปออกมำว่ำ	

พี่เลี้ยงฝึกอบรมวิธีกำรจัดกระบวนกำรให้แก่ครูแกนน�ำ	 จัดแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ของเหล่ำครูแกนน�ำเดือนละครั้ง	 และลงไปติดตำมดูผลท่ี

โรงเรียนเดือนละครั้ง	
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พบปัญหา

หลังเปิดเรียนเทอมแรกและครูแกนน�ำเริ่มทดลองสอน		

หลังจำกน้ันปรำกฏว่ำ	 ครูแกนน�ำทยอยกันขอถอนตัวทีละโรงเรียน	

รวมทั้งหมด	8	 โรง	 เหลือเพียง	 8	 โรงเรียนที่ยังอยู่	 ครูแกนน�ำขอถอนตัว	

ออกจำกโครงกำรด้วยเหตผุลว่ำ	ไม่พร้อม	ไม่มเีวลำ	ภำระงำนมำก	และกำร

บรหิำรไม่เอือ้ให้ท�ำ	แม้ทำงโครงกำรเสนอว่ำ	ให้ลดจ�ำนวนโครงงำนเหลอื

เฉพำะที่ครูสำมำรถท�ำได้	แต่ครูแกนน�ำก็ยังคงยืนยันค�ำเดิมว่ำ	“ถอนตัว”

โรงเรียนที่ เหลืออยู ่ก็ เริ่มท ้อ	 สอนแล้วเด็กก็ไม ่ เกิดกำร

เปลี่ยนแปลง	 ไม่สำมำรถสร้ำงหัวข้อโครงงำนได้	 และออกแบบกำร

เก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง	นอกจำกนี้ข้อเสนอโครงงำนที่ส่งมำถูกตีกลับให้

ไปปรับปรุงใหม่พร้อมกับเหตุผลและค�ำถำม	 เช่น	ท�ำโครงงำนนี้แล้วมี

ประโยชน์อะไร	ท�ำโครงงำนนี้แล้วได้ควำมรู้ใหม่อะไร	 ใครคือผู้ท่ีจะใช	้

ควำมรู้นี้	 หำกไม่ได้ท�ำโครงงำนนี้จะเกิดอะไรขึ้น	 เป็นต้น	ทำงพี่เลี้ยง	

คำดกำรณ์เบื้องต้นว่ำครูแกนน�ำยังสอนแบบเดิม	 คือ	 บอกให้เด็กท�ำ		

เอำควำมคิดของครูให้เด็กแทนที่จะตั้งค�ำถำมให้เด็กคิดเอง	 เมื่อลงไป

ติดตำมที่เด็ก	พบว่ำเด็กยังคิดแบบเหตุผลเชื่อมโยงกันไม่ได้	จึงแนะน�ำว่ำ

ให้ปรบัเปลีย่นกระบวนกำรสอนใหม่	ครแูกนน�ำเริม่ไม่มัน่ใจและเป็นทกุข์	

พีเ่ลีย้งศนูย์	มอ.	เร่ิมหนกัใจ	จงึปรับเปลีย่นวธิใีหม่	ขอลงสอนเอง	

ในห้องเรียนเพื่อฝึกครูแกนน�ำให้เรียนรู้ในสนำมจริง	 ในบำงโรงเรียน		

พี่เลี้ยงขอพบ	ผอ.หรือรอง	ผอ.	เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหำต่ำงๆ	พร้อมกับ

ค�ำถำม	 เช่น	ท�ำไมไม่จัดเวลำและห้องให้กับกำรสอนครั้งนี้	 ท�ำไมทักษะ

กำรคิดของเด็กโรงเรียนต้นแบบสอนวิทยำศำสตร์จึงสู้เด็กโรงเรียนอื่น	

ไม่ได้	ท�ำไมเดก็ไม่เกดิกำรเปล่ียนแปลง	ถ้ำจะให้เดก็คิดอย่ำงมเีหตผุลจะให้

พี่เลี้ยงช่วยเหลืออะไรบ้ำง	เป็นต้น	สงว
นลิข
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อย่ำงไรก็ตำม	ก็มีปรำกฏกำรณ์ดีๆ	 เกิดขึ้น	หลังจำกพ่ีเล้ียงไป

สะท้อนปัญหำ	ผู้อ�ำนวยกำรบำงโรงเรียนถึงกับลงมำช่วยสอนและช่วย

ฝึกทักษะให้แก่เด็กห้องเพำะพันธุ์ปัญญำ	เช่น	โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย	

2	และโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์	นับว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่ำ		

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนได้สะท้อนให้ฟังว่ำ	มีปัญหำหลำยอย่ำงท่ีโรงเรียน

ต้องลงไปคลี่คลำย	 ทั้งนี้โรงเรียนก็ได ้ก�ำหนดเป็นนโยบำยพร้อม	

งบประมำณในกำรแก้ปัญหำ	หำกปรำกฏกำรณ์เช่นนี้สำมำรถขยำยผล	

ออกไปได้	 จะเกิดควำมส�ำเร็จที่ยั่งยืนของกำรสอนโครงงำนฐำนวิจัย	

ในโรงเรียนอย่ำงแน่นอน

เด็กเปลี่ยนแปลง

การสอนเด็กย่อมแตกต่างจากการสอนครูแกนน�า เพราะ

เด็กอยู่ในวัยที่เรียนรู้ได้เร็วกว่า เด็กจึงมีทักษะการคิดท่ีก้าวหน้ากว่าครู		

กำรลงไปสอนที่ห้องเรียนเพียง	2-3	ครั้ง	ครั้งละ	3	ชั่วโมง	ก็สังเกตเห็นถึง

กำรเปลีย่นแปลงในตวัเดก็	เช่น	มีควำมคดิเป็นของตัวเอง	มกีำรโต้แย้งด้วย

เหตผุล	กำรยอมรบัฟังเหตผุลทีด่กีว่ำท�ำให้สำมำรถเปล่ียนแปลงควำมคิด

เดิมของตัวเองได้	ตั้งใจฟังเมื่อมีกำรบรรยำย	เป็นต้น	

ผมได้แอบถำมครูท่ำนอื่นในโรงเรียนว่ำ	 “ครูเห็นเด็กห้องนี้

เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง”	ครูท่ำนนั้นตอบว่ำ	 “รู้สึกเด็กห้องนี้หัวหมอข้ึน	

(โต้แย้งและเรียกร้องด้วยเหตุผล)”	 “เด็กพวกนี้ชอบชวนครูคุย”	ผมเองก็

รู้สึกอย่ำงนั้น	เด็กมีจินตนำกำรมำกขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่เจอ	ดังนั้น	

จึงสรุปเบื้องต้นได้ว่ำกำรสอนแบบนี้ท�ำให้เด็กเปลี่ยนแปลงได้จริง
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การสอนแบบนี้จะหลีกเล่ียงการยึดติดกับทฤษฎีและรูปแบบ 

แต่เป็นการสอนจากปฏิบัติแล้วรู้หลักการจากกระบวนการวิพากษ์ และ

ตั้งค�าถาม ซึ่งท�าให้เด็กคิดในมิติที่ลึกขึ้นข้ามพ้นการจ�า

ตัวอย่ำงกำรสอนหวัข้อ	“กำรสร้ำงโจทย์โครงงำน”	เช่น	ถัว่ลสิง	

(โจทย์ของศูนย์พี่เลี้ยงล�ำปำง)	 ผมเริ่มต้นด้วยกำรให้เด็กทุกคนเล่ำสิ่งที่	

ตัวเองเห็น	 “เล่ำเรื่องถ่ัวลิสงที่ฉันเห็น”	 เล่ำคนละประโยคโดยไม่ซ�้ำกัน		

ผมน�ำค�ำส�ำคญัจำกกำรเล่ำของเดก็มำเขยีนบนกระดำน	เมือ่เล่ำครบทกุคน

กใ็ห้เด็กแบ่งกลุม่ท�ำงำน	คอื	เขยีนผงัควำมคดิของถัว่ลสิงทีฉ่นัเหน็	พร้อม

กับตั้งค�ำถำมคนละ	2-3	ค�ำถำม	 โดยใช้ข้อมูลบนกระดำนและคิดเพิ่มได	้

เมือ่เดก็เขยีนผงัเสรจ็กน็�ำไปตดิบนฝำห้อง	จำกนัน้ให้ตวัแทนกลุม่น�ำเสนอ

ค�ำถำมทีเ่ขยีนแล้วให้ครแูกนน�ำวพิำกษ์ค�ำถำมก่อน	ตำมด้วยพ่ีเลีย้ง	พบว่ำ	

สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสนุกสนำน	พร้อมกับสำมำรถยกระดับ

ค�ำถำมให้ลึกและคมขึ้น	

ขั้นตอนต่อมำให้เด็กท�ำงำนเป็นกลุ่มอีกครั้ง	คร้ังนี้ให้เปล่ียน

ค�าถามเป็นวัตถุประสงค์ พร้อมกับออกแบบกิจกรรมสร้างความรู้ เด็ก

ต้องเลือกว่าจะทดลองหรือส�ารวจด้วยเหตุผลอะไร	

ผมยกตวัอย่ำงกำรเขยีนผงัเหต-ุผลของกำรอำบน�ำ้เพ่ือท�ำควำม

สะอำดร่ำงกำยดังในรูป	พร้อมกับตั้งค�ำถำมให้เด็กคิดย้อนไปหำเหต	ุ

(ตวัแปรต้น)	เดก็คดิได้ว่ำคอื	“ชนดิของสบู”่	จำกนัน้กใ็ห้เดก็คิดต่อว่ำ	เมือ่

ตวัแปรตำมคอื	“ตวัสะอำด”	แล้วจะใช้ข้อมลูอะไรอธบิำยควำมสะอำดของ

ร่ำงกำย	 เด็กก็เริ่มคิดโดยตั้งค�ำถำมว่ำสบู่มีหน้ำที่หลักอะไร	 เด็กช่วยกัน

ตอบว่ำ	 “ก�ำจัดกลิ่น”	 “เอำสิ่งสกปรกออก”	 “ท�ำลำยแบคทีเรีย”	 “ละลำย

น�้ำมันออกจำกผิว”	เด็กบำงคนให้เหตุผลว่ำอำบน�้ำอย่ำงเดียวตัวก็สะอำด	

แต่ยังมีน�้ำมันอยู่ที่ผิว	ค�ำถำมต่อไป	คือ	วัดปริมำณน�้ำมันได้อย่ำงไร	 เด็กสงว
นลิข
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ช่วยกันสรปุได้ว่ำใช้กระดำษซบัน�ำ้มนัแล้วน�ำไปชัง่น�ำ้หนกั	ดงันัน้	น�ำ้มนั

ที่ค้ำงบนผิว	คือ	ตัวแปรตำม

เหตุ ผล

ปัจจยัควบคุม: วธีิการอาบ นําทีใช ้อุปกรณ์อาบ 

อาบนํา ตวัสะอาด
เหตุ ผล

ตวัแปรตน้: ชนิดสบู่ ตวัแปรตาม: ปริมาณนํามนับนผิว

กำรเล่ำเป็นเรื่องรำวช่วยกระตุ้นกำรคิดของเด็ก	 เช่น	กำรเล่ำ

เรือ่งรำวทีม่ำโครงงำนถัว่ลสิงว่ำ	“เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนเสรมิงำม	จ.	ล�ำปำง	

คนหนึ่งมำเล่ำให้ครูฟังว่ำ	 “...ที่บ้ำนปลูกถั่วลิสง	 เวลำถอนต้นถั่วพบว่ำ	

เมลด็ถัว่ลสิงถกูดงึข้ึนมำไม่หมด	มบีำงส่วนเหลอืค้ำงอยู่ในดนิ”	เดก็คนนัน้

จึงสนใจจะท�ำโครงงำนเรื่อง	กำรพัฒนำเครื่องถอนถั่วลิสง	ครูถำมว่ำ	“ครู

อยำกทรำบว่ำ	ถ้ำเป็นเธอ	เธอจะท�ำโครงงำนเรือ่งอะไร	และจะท�ำอะไรบ้ำง

เพือ่ให้ได้ควำมรูใ้หม่ท่ีเธออยำกจะรู”้	จำกนัน้กใ็ห้เดก็คิดและเขียนออกมำ

เป็นผังควำมคิด	(Mindmap)	และผังเหตุ-ผล	

ผังความคิดช่วยให้เด็กเกิดไอเดีย ผังเหตุ-ผลช่วยให้เด็กเห็น

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามง่ายขึ้น ข้อสรุปนี้ได้จำกกำรสอบถำมเด็ก	เมื่อ

เด็กเห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	 เด็กจึงจะคิดออกว่ำ	 เวลำเขำลงไปส�ำรวจ	 ไป

ถำมคนปลูกถั่วลิสง	เขำจะใช้ค�ำถำมอะไร	ที่ท�ำให้ได้ข้อมูลตำมที่ต้องกำร	

คือ	ตัวแปรต้นและตัวแปรตำม	

ศูนย์พ่ีเลี้ยง	 มอ.	พบว่ำ	การฝึกให้เด็กคิดแบบเหตุ-ผล เป็น 

พื้นฐานส�าคัญที่ท�าให้เชื่อมไปเห็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จากนั้น

เมื่อได้ตัวแปรต้นและตัวแปรตามแล้ว เด็กจึงเริ่มจิตนาการความสัมพันธ์

ของตัวแปร	สงว
นลิข
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เด็กห้องเพำะพันธุ ์ปัญญำมีทักษะในกำรมองที่ลึกซึ้งกว่ำ	

กำรเห็นเพียงเป็น	 “สิ่งของ”	แต่มองทะลุไปถึง	 “ควำมสัมพันธ์”	ของส่ิง

ต่ำงๆ	พบว่ำ	ภำยในเวลำหนึ่งเทอมของกระบวนกำรสอนแบบโครงงำน

ฐำนวิจัย	 เด็กสำมำรถจินตนำกำรเห็นควำมสัมพันธ์ได้	 ขั้นต่อไปคือฝึก

อภิปรำยควำมสัมพันธ์เพื่อให้เกิดทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์	 เพื่อท�ำให้เกิด

วิธีกำรเรียนรู้ที่ลึกขึ้น

ค้นพบและถามเพื่อรู้

กำรเรียนจำกปรำกฏกำรณ์จะท�ำให้เข้ำใจมำกข้ึน	กำรถอนตัว

ออกกลำงคันของโรงเรียนในภำคใต้ตอนล่ำง	 8	 โรงเรียนแสดงให้เห็นถึง

ควำมไม่พร้อมส�ำหรับกำรสอนแบบโครงงำนฐำนวิจัย	แม้ว่ำโครงกำรนี้

สนับสนุนทั้งพี่เลี้ยง	 (โค้ช)	ทุนสนับสนุนโรงเรียนละ	80,000	บำท	และ

ฝึกครูแกนน�ำอย่ำงต่อเนื่อง	ปรำกฏกำรณ์นี้ได้สะท้อนควำมจริงอะไร	

บำงอย่ำงในภำคใต้	และเรำสำมำรถตั้งค�ำถำมกับปรำกฏกำรณ์นี้ได้	

ค�าถามคอื การจดัการศึกษาทีแ่ท้จรงิเป็นหน้าทีข่องใครและควร

ท�าอย่างไร การศึกษาไม่ใช่เพยีงการบรรยายทีจ่ดัให้เดก็ฟังแล้วรูต้าม มนัมี

วิธีอืน่อกีบางไหมทีท่�าให้เดก็ได้รูม้ากกว่า เช่น ปฏบิตัแิล้วรูเ้องไม่ใช่รูต้าม 

สอนอย่างไรให้เดก็คดิเป็น รูจ้กัตัง้ค�าถามเพือ่เปลีย่นแปลงตวัเอง คณุภาพ

การสอนปัจจบุนัท�าให้เดก็คดิเป็นแล้วหรอืยงั หากเราต้องการการสอนท่ี

มีคุณภาพสูงเราจะไปเรียกร้องได้ที่ไหนและใครคือคนที่ต้องรับฟัง 

กำรสอนด้วยโครงงำนฐำนวิจัยเป็นเพียงเทคนิคกำรสอน

แบบหนึ่งที่ใช้กระบวนกำรวิจัย	 จึงคำดว่ำจะมีประสิทธิภำพสูงในกำร

พฒันำกำรเรยีนรูข้องเดก็	เนือ่งจำกมฐีำนควำมเช่ือว่ำวจิยัคือกระบวนกำร

สร้ำงควำมรู้ของมนุษย์	 และในขณะเดียวกัน	มันก็เป็นเครื่องมือพัฒนำสงว
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ปัญญำส�ำหรบัคนท�ำวจิยั	นอกจำกนีก้ำรสอนแบบนีก็้ไม่ได้ไปรบกวนกำร

สอนสำระวิชำ	ซึ่งครูยังคงสอนไปตำมปกติ	 เพียงแต่จัดแบ่งเวลำมำสอน

แบบนี้เพียง	 3	ชั่วโมงต่อสัปดำห์เท่ำนั้น	 ในเมื่อกระบวนกำรเหล่ำนี้เป็น

สิ่งที่ดีและเมื่อท�ำให้เกิดผลบวกมำกกว่ำลบ	ท�ำแล้วดีกว่ำไม่ท�ำ	ดังนั้น	จึง

สมควรที่จะน�ำวิธีกำรสอนแบบนี้มำใช้ให้แพร่หลำยเพื่ออนำคตของชำติ	

ปัจจัยส�าคัญของการสอนแบบใหม่นี้ คือ การพาครูก้าวข้าม 

ขีดจ�ากัดของตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการ

สอนแบบโครงงานฐานวจิยัให้ดขีึน้ ว่าไม่ใช่ภาระแต่เป็นหน้าทีพ่งึกระท�า

เพื่อนักเรียนที่ยังมีอนาคตอีกยาว เพื่อประโยชน์ในระยะไกล 

วิธีการฝึกทีด่ ีคอื สอนเป็นตวัอย่างในห้องเรยีนจรงิให้ครดูแูละ

ถอดบทเรียนครูหลังสอน	พบว่ำ	สอนให้ดูประมำณสำมคร้ัง	ครูจะเริ่ม

เปลี่ยนแปลงด้วยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอนและมีสีหน้ำเป็นสุข

มำกขึ้น	

ขีดจ�ากัดของครูมักจะปรากฏออกมาในรูปของความกลัว 

รู้สึกว่าตัวเองท�าไม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการเยียวยา พ่ีเล้ียงจึงมีหน้าท่ี 

อีกอย่าง คือ ช่วยให้ครูก้าวพ้นขีดจ�ากัด 

องค์ประกอบที่ดีของทีมครูแกนน�ำ	 คือ	 ต้องมีทั้งครูอำวุโส

และครูเด็ก	 ครูอำวุโสส่วนใหญ่ใจดีพร้อมลดบทบำทลงมำเป็นแม่เด็ก	

(นักเรียน)	และมีส่วนชักน�ำให้ครูเด็กปรับบทบำทตัวเองเป็นพี่ของเด็ก	

เมื่อควำมสัมพันธ์เปลี่ยนจำกแนวดิ่งมำเป็นแนวรำบ	ห้องเรียนมีพ้ืนท่ี

ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก	 กำรเรียนรู้ของเด็กก็เพิ่มขึ้น	พฤติกรรมของเด็ก	

ก็เปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้น	

ดังนั้น	 กำรสอนด้วยโครงงำนฐำนวิจัยยังเป็นเร่ืองท่ีท้ำทำย

ส�ำหรับโรงเรียน	และอำจเป็นค�ำตอบที่ดีให้ส�ำหรับกำรศึกษำไทย	สงว
นลิข
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บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง...

อ.	ภวิกำ	ภักษำ	

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำน	ี

กำรเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีใ่ครหลำยๆ	คนต่ำงกลัว	อำจกลัวท่ีจะ

เจอกับควำมไม่เคยชิน	อำจด้วยกลัวควำมผิดพลำด	อำจด้วยอะไรหลำยๆ	

อย่ำงที่ยังมำไม่ถึง	 แต่ก็มีคนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ยอมจะเดินเข้ำไปหำกำร

เปลีย่นแปลงเพือ่หวงัเพยีงว่ำ	หำกมนัจะล้มเหลวหรอืประสบควำมส�ำเร็จ	

สิ่งนั้นก็คือ	“กำรเรียนรู้”	

ดิฉันได้รับโอกำสในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ	นี้ด้วยเหตุบังเอิญ	

เน่ืองด้วยเม่ือกล่ำวถึงค�ำว่ำ	 “โครงงำน”	สิ่งที่ติดอยู่ในควำมคิดของครู/

อำจำรย์ไทย	 โดยส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังวิทยำศำสตร์	 ดิฉันเป็นอำจำรย์

สำขำจิตวิทยำและกำรแนะแนว	จึงอำจดูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวเหล่ำนี	้

เท่ำไหร่นัก	แต่เชื่อว่ำอำจด้วยเป็น	 “พรหมลิขิต”	 โครงกำรฯ	นี้จึงถือเป็น	

“ของขวญั”	ทีส่่งมำจำกทีใ่ดสกัทีห่นึง่ให้ดิฉนัได้เข้ำมำพบกบัประสบกำรณ์	

หลำยๆ	อย่ำง	ทั้งในเชิงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เรียนทำงด้ำนกำรศึกษำมำโดยตลอด	 จึงมี

ควำมเช่ือว่ำ	 “เรำสำมำรถเปล่ียนแปลงกำรศึกษำได้”	 แต่เมื่อได้เข้ำร่วม	

โครงกำรฯ	กลับพบว่ำค�ำกล่ำวนั้นมันถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน	 เพรำะ		

“เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำได้	....	แต่มันไม่ง่ำย	”	

สิ่งแรกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	แล้วท�ำให้เกิดควำมประทับใจ	คือ	

แนวคดิของเจ้ำของโครงกำรฯ	ตวัจรงิ	อย่ำง	รศ.	ดร.	สธุรีะ	ประเสรฐิสรรพ์		สงว
นลิข
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และ	 รศ.	 ไพโรจน์	 คีรีรัตน์	 ที่มองเรื่องของกำรศึกษำเป็นเร่ืองของ		

“กำรเรียนรู ้”	 อย่ำงแท้จริง	 ทั้งที่ท่ำนไม่ได้สังกัดในคณะครุศำสตร์/	

ศึกษำศำสตร์	 แต่กลับมีควำมคิดและแนวทำงกำรศึกษำที่ลึกซึ้ง	สิ่งนี้จึง

เป็นกำรสะท้อนได้อย่ำงชัดเจนว่ำ	 “ประสบกำรณ์”	สอนให้เรำได้เรียนรู้

อะไรได้มำกมำยกว่ำกำร	“ติดกับ”	อยู่กับทฤษฎี	หรือแนวคิดในต�ำรำเพียง

อย่ำงเดียว	ท่ำนทั้งสองพยำยำมเสนอมุมมองในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

กำรสอนในโรงเรยีนท่ีคร	ูหรอืแม้แต่อำจำรย์ระดบัมหำวทิยำลยัท่ีพยำยำม

ตั้งตนเป็น	“ผู้สอน”	(Teacher)	ให้มำเป็น	“ผู้อ�ำนวย”	(Facilitator)	ในกำร	

กระตุ้น	 เป็นที่ปรึกษำ	จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริม	 ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้

และสร้ำงองค์ควำมรู้เหล่ำนั้นด้วยตัวของเขำเอง	

หลักกำรต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นในโครงกำรฯ	ดูเป็นสิ่งสวยงำมและ

ยัง่ยนืของวงกำรกำรศกึษำ	หำกเรำสำมำรถท�ำได้	แต่ส่ิงหนึง่ท่ีพบได้อย่ำง	

ชัดเจน	คือ	แม้ศูนย์พี่เลี้ยงฯ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี	 จะได้รับ	

อำวุธมำกมำยจำก	“ครูใหญ่”	ทั้งสอง	ไม่ว่ำจะเป็นกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ	

กำรคิดเชิงวิเครำะห์สังเครำะห์	 และจิตตปัญญำ	 รวมถึงแนวทำงในกำร

ปฏิบัติต่ำงๆ	 ที่ผ่ำนกำรตกผลึกมำจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของ	

ทั้งสองท่ำน	ก็ยังไม่สำมำรถท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงใจคิดด้วย

เหตุผลหลำยๆ	ประกำรด้วยกัน	

ครูที่ผ่านการสอนมาเป็นเวลานับสิบๆ ปี คุ้นชินกับการจัดการ

เรยีนรู้ในรปูแบบเดิมๆ ทีเ่น้นหลกัการของการเป็น “ผูใ้ห้” ให้แนวทาง ให้

แนวคิด ให้ความรู้ บางครั้งก็ “ท�าให้” ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามแล้วปล่อยมือ

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องด้วยกลัวว่าตนเองจะท�าหน้าท่ีได้ไม่

สมบูรณ์และกลัวผลที่จะตามมาก่อให้เกิดการกระทบต่อมาตรฐานของ

โรงเรียนทีย่งัคงยดึค�าว่า “การเรยีนรู”้ อยู่กบัค�าว่า “ผลคะแนนสอบ”	สิง่นี้

จงึเป็นอปุสรรคช้ินใหญ่ในกำรเปลีย่นแปลง	ศนูย์พีเ่ลีย้งฯ	จงึต้องท�ำหน้ำที่สงว
นลิข
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ในกำรลงไปปฏบิตัใิห้ดเูป็นตวัอย่ำง	เพือ่ให้ครมูัน่ใจว่ำ	ท�ำแล้วผูเ้รยีนและ

ตวัเรำจะเกดิกำรเปลีย่นแปลง	แต่นัน่กอ็ำจจะต้องใช้ระยะเวลำท่ีค่อนข้ำง

ยำวนำนกบักำรเปล่ียนแปลง	“ควำมเชือ่”	ของใครสกัคนหนึง่ที	่“เชือ่”	และ	

“ท�ำ”	อะไรบำงอย่ำงมำเป็นเวลำนำนๆ	นี่คือประกำรแรก	

ประกำรที่สอง	 “นำยท้ำยเรือ”	 คือผู ้ที่ส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยน

ทิศทำง	 มีโรงเรียนในโครงกำรฯ	หลำยโรงเรียนท่ีผู้อ�ำนวยกำรให้ควำม

สนใจและร่วมมือกับศูนย์พี่เลี้ยงฯ	มำโดยตลอด	อำจด้วยควำมเข้ำใจใน

แนวคดิทีจ่ะเปล่ียนแปลง	ประกอบกบัต้องกำรเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ	ทีโ่รงเรยีน

ของตนได้รบัโอกำส	จงึท�ำให้เหน็กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงชดัเจนกบัคณะครู

เพำะพนัธ์ุปัญญำและนกัเรยีนทีเ่ข้ำร่วม	แต่อย่ำงไรกต็ำม	มหีลำยโรงเรยีนที่	

“นำยทำ้ยเรือ”	ลงมอืพำยอย่ำงสุดชีวิต	แต่	“ลูกเรือ”	กลับตัง้ไม้พำย	เพรำะ

ไม่รูว่้ำจะไปทีใ่ด	มสีิง่ใดคอยอยู	่หรอืแม้แต่รูว่้ำอะไรจะเกดิขึน้	แต่ไม่อยำก

พำยต่อ	เพรำะโดนสั่งให้พำย	ซึ่งสิ่งนี้เป็น	“ข้อเรียนรู้”	ที่ส�ำคัญให้กับศูนย์

พีเ่ลีย้งฯ	ว่ำกำรบรหิำรและท�ำงำนแบบร่วมมอืกนั	สือ่สำรระหว่ำงกนั	และ

องค์ประกอบด้ำนควำมสมัครใจ	เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดต่อกำรด�ำเนินงำน

ควำมใกล้ชดิและมสีมัพนัธภำพทีด่ต่ีอกนั	กถ็อืเป็นอกีประกำร

หนึ่งที่ส�ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงและกำรท�ำงำนในครั้งนี้	 เนื่องด้วยศูนย	์

พีเ่ลีย้งฯ	มรส.	มผีูว้จิยัในโครงกำรฯ	ทีค่่อนข้ำง	“ใหม่”	กบักำรท�ำงำนในเชิง

พื้นที่	กำรท�ำงำนร่วมกับโรงเรียน	โดยเฉพำะตัวดิฉัน	ที่แม้จะเป็นอำจำรย์

ในสงักดัคณะครศุำสตร์	มีโอกำสได้สมัผสักบัคร	ูนกัศกึษำครแูละนกัเรยีน	

กย็งัพบว่ำมันยำกกบักำรเข้ำไปเปล่ียนแปลงระบบหรอืควำมคดิบำงอย่ำง	

ในโรงเรียน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับโรงเรียนที่เรำไม่เคยได้เจอ	 ได้พูดคุย		

หรือแม้แต่รู้จักกันมำก่อน	ประกอบกับด้วยวัยวุฒิที่ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของ

สังคมไทยและควำมดูน่ำเชื่อถือ	 (ด้วยต�ำแหน่ง)	 แล้ว	ดิฉันเป็นอำจำรย์

ธรรมดำคนหนึง่ทีม่ปีระสบกำรณ์ท�ำงำนในรัว้มหำวทิยำลัยเพียง	2	ปีคร่ึง		สงว
นลิข
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จึงดูเป็นเรื่องใหญ่และยำกเอำกำรที่จะต้องสร้ำงควำมไว้ใจ	ควำมเช่ือมั่น

ให้กับคณะครูว่ำจะสำมำรถเป็นที่ปรึกษำและน�ำพวกเขำก้ำวข้ำมกำร

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปได้	

แม้จะด้วยปัจจัยมำกมำยหลำยประกำรท่ีอำจดูเหมือนเป็น

อุปสรรคต่อกำรท�ำงำน	แต่สิ่งที่ช่วยให้สำมำรถเดินทำงต่อไปได้	คือ	กำร

มีพื้นที่แห่งควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนระหว่ำงกันของศูนย์พี่เลี้ยงฯ	ด้วย

กันเอง	ที่พยำยำมติดต่อ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลำ	 โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งตัวดิฉันกับพี่สำวใจดี	 “อำจำรย์อ้อ”	ศูนย์พี่เลี้ยงฯ	ล�ำปำงที่ติดต่อ

หำกันตลอดเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งควำมคิด	ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึก	ท�ำให้

กำรท�ำงำนครัง้นีเ้กดิ	“มติรภำพ”	ของผูท้ีอ่ยูใ่นวงกำรเดยีวกนั	แม้จะมำจำก

คนละที่ก็ตำม	รวมถึงในทีมของศูนย์พี่เลี้ยงฯ	มรส.	ด้วยกันเองก็พยำยำม

ท�ำงำนด้วยควำมเข้ำใจ	 และยอมรับซึ่งกันและกัน	 โดยได้รับต้นแบบมำ

จำกหวัหน้ำทมี	ทีแ่ม้ท่ำนจะเป็นถงึรองอธกิำรบด	ีแต่เมือ่เข้ำมำท�ำงำนใน

โครงกำรฯ	กลบัเปลีย่นบทบำทเป็นทัง้ผูเ้สนอและผูส้นองลูกทีม	โดยมไิด้

ยดึตดิทีต่�ำแหน่ง	ท�ำให้กำรท�ำงำนของทมีเรำเป็นไปแบบกลัยำณมติรทีเ่ดนิ

ไปพร้อมๆ	กัน	ไม่มีใครน�ำและไม่มีใครตำม	

นอกจำกนี้	 กำรได้รับควำมรู้และมุมมองในกำรท�ำงำน	 กำร

ใช้ชีวิต	จำกผู้รู้มำกมำยที่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรฯ	ท�าให้ดิฉัน

รู้สึกว่า ตัวเอง “โตขึ้น” ในด้านความคิดเป็นอย่างมาก จากอาจารย์ที่เคย

ท�างานทกุอย่างตามแบบแผนของทฤษฎ ีต�ารา และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีไ่ด้ถกู 

จดัวางไว้ กก็ลบัมองทกุอย่างตามความเป็นจรงิ มองทกุอย่างเป็นเร่ืองของ  

“การเรียนรู้” มองอุปสรรคเป็นเรื่องของประสบการณ์ และท่ีส�ำคัญ	

โครงกำรฯ	นี้สอนให้ดิฉัน	รู้จักกับค�ำว่ำ	“ยืดหยุ่น”	ได้เป็นอย่ำงดี	 เพรำะ

กำรท�ำงำนกบัคนมนัยำกกว่ำกำรท�ำงำนกบัเครือ่งจกัรตรงทีเ่รำไม่สำมำรถ

ควบคุมได้อย่ำงที่ใจเรำนึกคิด	 จึงต้องใช้ปัจจัยหลำยๆ	อย่ำงในกำรปรับ	สงว
นลิข
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ทั้งแนวคิดกำรท�ำงำน	 เพื่อให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน	

อยู่ตลอดเวลำ	

ท้ำยที่สุด	กำรได้ท�ำงำนด้วยกำรปฏิบัติจริงร่วมกับคณะครูถือ

เป็นประสบกำรณ์ทีส่�ำคญัย่ิง	ท�ำให้ดฉัินมโีอกำสท�ำควำมรูจ้กั	สร้ำงควำม

เข้ำใจระหว่ำงกัน	 รับรู้บริบทของโรงเรียนและมองเห็นแง่มุมทำงกำร

ศึกษำจำก	“ของจริง”	ที่เกิดขึ้น	หลำยๆ	โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	ได้

สะท้อนให้เห็นควำมพยำยำมของคณะครูที่ทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจ

ให้กับกำรเปล่ียนแปลงในครั้งนี้	 แม้ครูบำงคนที่เหลือเวลำอีกไม่กี่ปีก็จะ

เกษียณอำยุรำชกำร	แต่กลับมี	 “พลัง”ในกำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน	ดิฉัน

จึงมีควำมเชื่อว่ำ	 “อำยุ”	 ไม่ใช่ตัวชี้วัดส�ำคัญของกำรทุ่มเทในกำรท�ำงำน	

นอกจำกนี	้“กำรใช้ใจ”	เข้ำหำกนัถอืเป็นสิง่สวยงำมท่ีเกดิข้ึน	อำจด้วยนสัิย

ของ	 “คนใต้”	ที่หำกได้ใจของใครไปแล้ว	 เรำก็จะได้ใจของเขำตลอดไป	

พร้อมทีจ่ะท�ำงำนร่วมกนั	รบัฟังกนัและกนั	และเดนิไปพร้อมๆ	กนั	แม้บำง

โรงเรียนจะยัง	 “ให้ใจ”	 เรำมำไม่ครบทุกห้อง	แต่เชื่อว่ำสักวันหนึ่ง	ควำม

พยำยำมทีเ่รำทัง้สองฝ่ำยมใีห้แก่กนั	อำจจะน�ำเรำมำเจอกนัในจดุใดจดุหนึง่	

แม้ผลของกำรปฏิบัติงำนก�ำลังจะแสดงออกเป็นรูปธรรมท่ี

ชัดเจนในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำด้วยกำรน�ำเสนอผลกำรท�ำโครงงำนของ

นกัเรยีนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ	แต่ส�ำหรบัดฉินั	นัน่อำจไม่ใช่ค�ำตอบสดุท้ำย

ของกำรท�ำโครงกำรฯ	นี	้สิง่นัน้อาจเป็นเพยีงจดุเร่ิมต้นของการจดุประกาย

ความคิดและพลังที่จะผลักดันให้เราก้าวเข้าสู่ “การเปลี่ยนแปลงการ

ศึกษาที่ยั่งยืน” มากยิ่งขึ้น เพราะดิฉันมีความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงการ

ศึกษาไม่อาจจะสามารถเปล่ียนได้ในชั่วพริบตา แต่จะต้องใช้เวลาในการ 

“แทรกซึม” เข้าไปในความคิด ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติ และหากเมื่อใดท่ี

เข้าไปได้อย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ “สวยงาม” และ 

“ยั่งยืน” ต่อไปด้วยตัวของมันเอง	สงว
นลิข
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การจัดการเรียนการสอนแบบ 

เพาะพันธุ์ปัญญา : กลยุทธ์ที่ไม่มีสูตรส�าเร็จ...

ดร.	สุขวิทย์	โสภำพล

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ปัญญำ	 (wisdom)	 เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมำในตัวของแต่ละคน		

(ปัจจัตตัง)	บำงคนเกิดปัญญำเพรำะได้อ่ำน	ฟัง	ดู	มำก	บำงคนเกิดปัญญำ

เพรำะได้ท�ำงำนมำมำก	 บำงคนเกิดปัญญำเพรำะชีวิตเจอปัญหำมำก	

และได้แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นนั้นด้วยวิธีกำรต่ำงๆ	 ได้ลุล่วงส�ำเร็จไป	 เมื่อเกิด

ปัญญำมักจะเกิดค�ำว่ำ	 “อ๋อ	 เป็นอย่ำงนี้นี่เอง!”	 เป็นค�ำที่จะเกิดขึ้นจำก

ควำมเข้ำใจหรือควำมกระจ่ำงในควำมคิดของเรำเนื่องจำกจำกข้อสงสัย

ต่ำงๆ	 ได้ถูกคล่ีคลำย	หรือสิ่งที่ยังมีควำมไม่ชัดเจนบำงเรื่องได้รับกำร

พิสูจน์จนชัดแจ้ง	

กำรจัดกำรศึกษำทั่วโลกมีวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งเหมือนกัน		

คือ	 กำรสร้ำงปัญญำให้กับผู้เรียน	ซึ่งในแต่ละภูมิภำค	ประเทศ	หรือ	

ท้องถิ่นสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้ในระดับที่แตกต่ำงกันไป	

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร	หนึ่งในนั้นคือ	วัฒนธรรมกำรเรียนรู้

ของชนชำตน้ัิน	คนยโุรปและคนเอเชยีมวีถิชีวีติและวฒันธรรมกำรเรยีนรู	้

แตกต่ำงกัน	คนยุโรปมักมีวิธีคิดเอำชนะธรรมชำติ	ทั้งนี้เพื่อพัฒนำควำม

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน	สะดวกสบำยขึ้น	 จำกธรรมชำติที่มีอยู่เดิม	ส่วนคนเอเชีย

เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชำติได้มำกกว่ำ	 ขณะเดียวกันชำวยุโรปมีจุดแข็ง

เรื่องควำมคิดเชิงตรรกะ	กำรคิดเชิงเหตุเผล	กำรพิสูจน์เพื่อหำควำมจริงสงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



438 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ของธรรมชำติ	โดยกำรทดลอง	วิเครำะห์และแยกแยะสิ่งต่ำงๆ	จนกระทั่ง

เหน็กลไกกำรท�ำงำน	และควำมสมัพนัธ์ของสิง่ต่ำงๆ	ได้	หรือทีเ่รยีกว่ำกำร

คดิแบบวิทยำศำสตร์	แล้วน�ำควำมรูน้ัน้ไปพฒันำต่อยอดเป็นนวตักรรมที่

เป็นประโยชน์และเพิม่ควำมสะดวกสบำยต่อมนษุย์อย่ำงมำกมำย	ปัญญำ

ท่ีเกิดขึ้นกับคนยุโรปกับเอเชียจึงมีควำมแตกต่ำงกันโดยพื้นฐำนดั้งเดิม	

อย่ำงไรกต็ำม	ในยคุโลกำภวิตัน์กำรเรยีนรูแ้บบวทิยำศำสตร์แบบตะวนัตก	

ได้กลำยเป็นแนวทำงหลักในกำรศึกษำของประชำกรทั้งโลกรวมทั้ง	

กำรศึกษำของประเทศไทย

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำไทยในปัจจุบัน

ในภำพรวมถือว่ำยังขำดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมให้นักเรียนใช้

เหตุผลหรือเรียนรู้แล้วเกิดปัญญำอย่ำงแท้จริง	 โดยยังเน้นกำรท่องวิชำ		

นักเรียนขำดโอกำสและทักษะในกำรคิดเชิงเหตุผล	กำรวิเครำะห์	 และ

สังเครำะห์ควำมรู้	 นอกจำกนี้	 นักเรียนยังมีควำมเครียดในกำรเรียนสูง

เพรำะต้องเรียนกวดวิชำเพื่อท�ำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ	กำรเรียนจึง

เป็นกำรเรียนแล้วท่องจ�ำเพื่อสอบเป็นหลัก	 เมื่อสอบแล้วนักเรียนก็จะ

ถือว่ำกำรเรียนนั้นได้สิ้นสุดลง	 ผลก็คือ	 นักเรียนไม่มีควำมสุขในกำร

เรียน	ไม่ได้เรียนรู้อย่ำงแท้จริง	ขำดทักษะที่ดีในกำรคิดเชิงเหตุผล	และน�ำ

ควำมรู้ไปต่อยอดหรือพัฒนำได้ไม่เต็มที่	ดังนั้น	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ของวงกำรศึกษำไทยจึงยังไม่สำมำรถสร้ำงปัญญำให้กับนักเรียนได้อย่ำง

แท้จรงิ	และถอืว่ำเป็นสถำนกำรณ์ทีน่่ำเป็นห่วงอย่ำงมำกในยคุทีโ่ลกมกีำร

เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	และมีกำรแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลำ

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนวชิำทำงวทิยำศำสตร์ในโรงเรยีน	ถอืว่ำ

เป็นวิชำที่มีรูปแบบที่น่ำจะเอื้อต่อกำรพัฒนำทำงปัญญำหรือกำรคิดเชิง

เหตผุลมำกกว่ำวชิำอืน่ๆ	เนือ่งจำกเป็นวชิำทีม่กีระบวนเรียนกำรสอนทีม่ี

กำรทดลอง	มกีำรใช้เครือ่งมอืในกำรวดัค่ำ	และมกีำรพิสูจน์ปรำกฏกำรณ์สงว
นลิข
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ต่ำงๆ	อย่ำงไรก็ตำม	พบว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำทำงวิทยำศำสตร	์

ของวงกำรกำรศึกษำไทยนั้นยังไม่สำมำรถสร้ำงทักษะท่ีส�ำคัญของ	

นักวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่ำงเต็มที่และท่ัวถึง	นั่นคือ	 ทักษะ

กำรคิดเชิงเหตุผลที่จะน�ำไปสู่กำรค้นคว้ำหำควำมรู้	 และค�ำตอบอย่ำง

เป็นระบบ	นอกจำกวิชำวิทยำศำสตร์แล้ววิชำทำงสังคมศำสตร์ก็มีควำม

จ�ำเป็นต้องใช้หลกัคดิเชงิเหตผุลไม่แพ้กนั	เนือ่งจำกจะต้องมกีำรใช้หลักคิด	

เชิงเหตุผลในกำรค้นคว้ำและหำควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ	

เช่น	ทกัษะในกำรต้ังค�ำถำมอย่ำงมีเหตมีุผลเพือ่ให้ได้ค�ำตอบทีต่รงกบัสิง่ที่

ต้องกำรรูห้รอืตรงกบัวตัถุประสงค์ของกำรเรยีนรู้ท่ีตัง้ไว้	ตลอดจนกำรใช้

เหตแุละผลเพือ่เชือ่มโยงเรือ่งรำวต่ำงๆ	ทีม่คีวำมสัมพันธ์กนัอย่ำงซับซ้อน

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จะท�ำให้นักเรียนมีทักษะ

กำรคิดเชิงเหตผุลหรอืเกดิปัญญำจงึเป็นสิง่ทีท้่ำทำยเป็นอย่ำงยิง่ในวงกำร

ศึกษำของไทยที่มีกำรหยั่งรำกฝังลึกในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนสอน	

แบบเดิมๆ	 และยังคงแก้ปัญหำที่ไม่ตรงจุด	 จนบำงครั้งท�ำให้เกิดควำม	

รู ้สึกว่ำอำจจะสำยเกินไปหรือไม่ที่จะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้		

อย่ำงไรก็ตำม	 ในทุกสถำนกำรณ์ที่มีปัญหำควรต้องมีควำมหวังว่ำจะแก้

ปัญหำที่มีอยู่นั้นได้สักวัน	ซึ่งควำมหวังในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้นนั้น	 คงขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลำยประกำร	ทั้งครูผู้สอน	เนื้อหำที่สอน	กลยุทธ์หรือวิธีกำรสอน	

นักเรียน	สื่อและอุปกรณ์กำรสอน	สิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้	กำรวัดและ

ประเมินผล	เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	หำกจะให้ล�ำดับควำมส�ำคัญของปัจจัย

ต่ำงๆ	คงหลกีไม่พ้นทีจ่ะต้องให้ควำมส�ำคญัประสทิธภิำพและวธิกีำรสอน

ของครูซึ่งเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักเรียนโดยตรง

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือของหลำย

ฝ่ำย	ทั้งภำครัฐและเอกชน	ถือว่ำเป็นโครงกำรที่ตระหนักเป็นอย่ำงยิ่ง	

ถึงปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยังไม่สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดสงว
นลิข
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เชิงเหตุผลและเกิดปัญญำของนักเรียนไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล	 จึงได้ออกแบบกระบวนกำรเพื่อกำรพัฒนำ	 (อำจเรียกว่ำ	

“ปฏิวัติ”	ก็ไม่น่ำจะผิดนัก)	ควำมคิด	ทัศนคติ	และทักษะกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนของคร	ูให้มคีวำมสำมำรถในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้กำร

วิจยัเป็นฐำน	(Research-Bases	Learning:	RBL)	ทีม่อีงค์ประกอบท่ีส�ำคัญ

คือ	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำปัญญำและกำรคิดเชิงเหตุผล	 ท่ีมีบทบำท	

ในกำรถ่ำยทอดควำมคิด	ควำมรู้	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน		

ที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดกำรใช้เหตุผลในกำรศึกษำเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัย	

เป็นฐำน	องค์ประกอบที่สองคือ	 ครูที่มำจำกหลำกหลำยกลุ่มสำระวิชำ	

จำกโรงเรียนต่ำงๆ	 ในแต่ละภูมิภำค	ทั้งภำคอีสำน	 เหนือ	กลำง	และใต้		

ที่จะใช้โครงกำรวิจัยระดับมัธยมเป็นเครื่องมือในกระบวนกำรศึกษำ

หำควำมรู้แบบ	RBL	และมีองค์ประกอบที่สำมคือ	อำจำรย์มหำวิทยำลัย	

ซึ่งควำมรู้และควำมช�ำนำญในกำรท�ำวิจัยจำกสำขำต่ำงๆ	รับบทบำทเป็น

พีเ่ลีย้งในกำรแนะน�ำเกีย่วกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนและกำรท�ำโครงกำร

วิจัยของนักเรียน	

ควำมสนุกและท้ำทำยของโครงกำรนี้ก็คือ	 กำรมีกลยุทธ์ที	่

แตกต่ำงและไม่มีสูตรแน่นอนตำยตวัในกำรขบัเคล่ือนกระบวนกำรจดักำร

เรยีนกำรสอนแบบ	RBL	ให้ส�ำเรจ็	ข้อสรปุนีส่้วนหนึง่เกดิข้ึนกบัตวัผู้เขียน

จำกกำรประชุมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำงเมื่อวันท่ี	8-11	พฤศจิกำยน	

2556	ของศูนย์พี่เลี้ยงทั้งจำกมหำวิทยำลัยมหิดล	มหำวิทยำลัยศิลปำกร	

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ	มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี	มหำวิทยำลัยพะเยำ	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

และเจ้ำภำพสถำนที่งำนนี้คือมหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง	ที่ต้อนรับขับสู้

ทมีพีเ่ลีย้งจำกมหำวทิยำลยัต่ำงๆ	เป็นอย่ำงดแีละน่ำประทับใจเป็นอย่ำงย่ิง	
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง	 ได้น�ำกรณีของโรงเรียนท่ีประสบ

ควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีย่ิงในกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นกำรคิดเชิงเหตุผลโดยใช้โครงกำรวิจัย

ของนักเรียนเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้	 ทั้งนี้เบ้ืองหลังควำมส�ำเร็จมิได้

โรยด้วยกลีบกุหลำบ	คุณครูและพี่เล้ียงตลอดจนผู้เชี่ยวชำญกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนโดยเน้นกำรคิดเชิงเหตุผลต้องท�ำงำนกันอย่ำงหนักและ

ต้องฝ่ำฟันอุปสรรคร่วมกัน	 เนื่องจำกกลยุทธ์และวิธีกำรที่คิดว่ำจะได้

ผลในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในตอนแรกนั้น	บำงครั้งไม่ได้

ผลอย่ำงที่คิด	อำทิ	อุปสรรคเกิดที่ขึ้นจำกกระบวนกำรกำรให้ค�ำแนะน�ำ	

ของผู้เชี่ยวชำญแก่คุณครูและนักเรียน	ที่มีลักษณะถำมแบบตรงไปตรงมำ		

เป็นค�ำถำมที่ท�ำให้กระตุกและฉุกคิด	 ผลคือคุณครูบำงคนยังยอมรับ	

ไม่ได้ทีต่นยงัไม่สำมำรถตอบค�ำถำมได้อย่ำงตรงประเดน็	และบำงคนยังไม่

เข้ำใจวัตถปุระสงค์ของกำรถำมของผูเ้ชีย่วชำญ	ผลเดยีวกนันัน้เกดิขึน้กบั	

นักเรียนด้วย	ท�ำให้นักเรียนบำงคนที่ถูกถำมถึงกับเกิดอำกำรหน้ำซีด

และไม่รู้จะตอบค�ำถำมได้อย่ำงไร	 (ตำมที่อำจำรย์ศูนย์พี่เลี้ยงเล่ำให้ฟัง)	

สถำนกำรณ์จงึดเูหมอืนจะล�ำบำกพอสมควรในระว่ำงทำงของกำรท�ำงำน

ครัง้นี	้กำรพลกิสถำนกำรณ์เพือ่ให้ทกุอย่ำงเดนิทำงต่อได้จงึเป็นส่ิงส�ำคัญ

อย่ำงมำกในสถำนกำรณ์แบบนี้	 ซึ่งพี่เล้ียงควรต้องมีบทบำทอย่ำงมำก		

และโชคดีที่กรณีดังกล่ำวนี้พี่เลี้ยงพยำยำมพูดท�ำควำมเข้ำใจพร้อมๆ	กับ

ปลอบใจคุณครูและนักเรียน	 ว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวิธีกำรที่ต้องกำร

ให้ครูและนักเรียนได้ฝึกกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลเท่ำนั้น	 ไม่มีวัตถุประสงค์

ที่จะท�ำให้เสียขวัญและก�ำลังแต่อย่ำงใด	และขอให้ครูตั้งใจท�ำต่อไปเพื่อ

นักเรียน	ทุกอย่ำงจึงเดินหน้ำต่อไป	

ผู้เชี่ยวชำญฯ	คือ	รศ.	 ไพโรจน์	คีรีรัตน์	ซึ่งท่ำนได้ให้เวลำและ

ท�ำงำนกบัศนูย์ล�ำปำงมำกเป็นพเิศษ	ได้ให้ข้อคดิทีน่่ำสนใจกบัพีเ่ลีย้งศนูย์

ต่ำงๆ	ในกำรประชุมครั้งนี้ว่ำ	บำงครั้งวิธีกำรตำมรูปแบบที่คิดว่ำจะได้ผลสงว
นลิข
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อำจไม่ได้ผล	 เช่นกรณีของโรงเรียนในควำมดูแลของศูนย์พ่ีเลี้ยงล�ำปำง	

บำงโรงเรียน	 บำงครั้งมีควำมจ�ำเป็นที่ผู ้เชี่ยวชำญและพี่เลี้ยงจะต้อง		

“ลุยเอง”	 (กำรด�ำเนินกำรกระบวนกำรเรียนรู้แบบ	RBLด้วยพี่เลี้ยงหรือ	

ผู ้เชี่ยวชำญแทนคุณครู)	 ทั้งๆ	 ที่ไม่ควรเป็นแนวทำงที่เหมำะสมนัก		

เพรำะจุดประสงค์คือต้องกำรฝึกครู	 ดังนั้น	ครูควรเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัด	

กำรเรียนกำรสอนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้แบบกำรเรียนโดยใช้กำรวิจัย

เป็นฐำนด้วยตัวครูเอง	ทั้งนี้เนื่องมำจำกบำงกรณีครูซึ่งถึงแม้ได้รับกำร

ฝึกอบรมและมีควำมเข้ำใจเรื่องที่ฝึกอบรมพอสมควร	 แต่ก็ไม่สำมำรถ

น�ำควำมรู ้และวิธีกำรที่ได้รับถ่ำยทอดจำกผู้เชี่ยวชำญน�ำไปประยุกต์

ใช้กับนักเรียนได้	 ซึ่งก็พบว่ำเป็นปัญหำของหลำยศูนย์รวมท้ังศูนย์

ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	 ที่พบว่ำมีกำรสะท้อนปัญหำเดียวกันนี้	

จำกตัวของครูเองเมื่อครำวที่ประชุมคุณครูที่โรงเรียนเขมรำฐพิทยำคม		

อ.	 เขมรำฐ	จ.	อุบลรำชธำนี	 อย่ำงไรก็ตำม	กำรลงลุยเองของผู้เช่ียวชำญ	

หรือพี่เลี้ยงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้คุณครูมีบทบำทเป็นผู้ช่วยใน

กิจกรรม	ซึ่งจะเป็นช่องทำงที่จะท�ำให้ครูเกิดกำรเรียนรู้และฝึกฝน	เพรำะ

ต้องค�ำนึงถึงบทบำทของครูในกิจกรรมที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดควำม	

เชื่อมั่นคุณครูให้มำกที่สุด	 มำกกว่ำที่จะท�ำให้นักเรียนมำเชื่อมั่นใน

อำจำรย์พีเ่ลีย้งหรอืผูเ้ชีย่วชำญ	เพรำะคณุครคูอืผูท้ีจ่ะน�ำพำนกัเรยีนต่อไป	

ในกระบวนกำรนี	้ผลทีเ่กดิขึน้ทีส่�ำคญัที	่รศ.	ไพโรจน์	ครีรีตัน์	ได้ให้ข้อคดิ

ส�ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ	RBL	กับเด็กนักเรียนแทนครู

คือค�ำว่ำ	“ครูเปลี่ยน เพราะเด็กเปลี่ยน” ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงวิธี

คิด วิธีการสอนของครูจากแบบเดิมเปลี่ยนเป็นแบบการสอนท่ีเป็น RBL  

เนื่องจากเริ่มเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจำกท่ี	

ผู ้ เชี่ยวชำญและครูพี่ เ ล้ียงได ้ลองท�ำให้ดูนั่นเอง	 ในขณะเดียวกัน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนีกลับใช้กลยุทธ์ที่แตกต่ำงออกไป	 คือ	

ได้ให้นักศึกษำปริญญำโทเข้ำมำท�ำวิจัยไปพร้อมกับกำรด�ำเนินงำนของสงว
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โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำกับโรงเรียน	ด้วยเหตุนี้	 กลยุทธ์ต่ำงๆ	ที่จะน�ำ

ไปใช้กบัโรงเรยีนอืน่ทีม่บีรบิทแตกต่ำงกนัไปจงึต้องพจิำรณำให้รอบคอบ

และประยุกต์ให้อย่ำงเหมำะสม	และมีประสิทธิผลมำกที่สุด

ส่ิงท่ีน่ำสนใจอย่ำงย่ิงกรณีควำมส�ำเร็จของโรงเรียนบุญวำทย์

วิทยำลัย	 ภำยใต้ค�ำแนะน�ำของพี่เล้ียงศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง		

คือ	 ควำมสำมำรถของคุณครูหลำยประกำร	 อันเกิดจำกกำรได้รับกำร

ฝึกฝนอบรมอย่ำงเข้มข้นจำกผูเ้ชีย่วชำญทัง้สองท่ำนในโครงกำรเพำะพันธุ	์

ปัญญำนี้คือ	รศ.	ดร.	สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	และ	รศ.	 ไพโรจน์	 คีรีรัตน	์	

แล้วคงเป็นเพรำะคุณลักษณะที่สั่งสมมำจำกกำรท�ำงำนของคุณครูที่

สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนกับนักเรียนกลุ่มใหญ่จนกระทั่ง

ได้หัวข้อโครงกำร	 โดยได้มีกำรจัดกระบวนกำรหลำกหลำยทั้งกำรดูงำน

ในสถำนที่จริง	 เช่น	 ไปดูโรงงำนผลิตฟ้ำแม่เมำะ	และแม่น�้ำวัง	 เป็นต้น	

ตลอดจนกำรมีกระบวนคัดกรองหัวข้อโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร

ตัดสินใจและแสดงควำมคิดเห็นตลอดทุกขั้นตอน	ที่ส�ำคัญ	 คุณครูได้

เป็นผูป้ระสำนสบิทศิ	ทัง้กำรท�ำควำมเข้ำใจกบัผู้บริหำรเกีย่วกบัโครงกำร	

เพำะพนัธุปั์ญญำ	และชกัชวนครจูำกหลำกหลำยกลุม่สำระวชิำมำร่วมงำน	

และถ่ำยทอดควำมรู้แก่กันเอง	ซึ่งถือเป็นกระบวนกำรส�ำคัญมำก	 เพรำะ

โดยส่วนมำกครูมักมีงำนที่ท�ำประจ�ำและรู้สึกว่ำงำนที่ท�ำอยู ่ก็ล้นมือ	

อยู่แล้ว	ดังนั้น	กำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ	ของครูเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่

ที่ไม่คุ้นเคยจึงไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย

สิ่งท่ีน่ำประทับใจอย่ำงย่ิงคือควำมสำมำรถของนักเรียนใน

กำรน�ำเสนอควำมคิดอย่ำงมีเหตุมีผลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องกำรศึกษำโดยใช้

แผนผังเหตุผล	คือผลสะท้อนที่เป็นสิ่งบ่งบอกหรือตัวช้ีวัดท่ีส�ำคัญของ	

ควำมส�ำเร็จของกระบวนกำรของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 ซึ่งในกำร	

น�ำเสนอของนักเรียนโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัยในครั้งนี้	 ท�ำให้เห็นถึงสงว
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ควำมเข้ำใจของนักเรียนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของเหตุและผลในสิ่งที่	

ตนเองสนใจ	 กำรท�ำงำนเป็นทีม	 ควำมเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนก�ำลังเรียนรู้		

จนกระทั่งได้หัวข้อวิจัยที่น่ำสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ของตนเอง		

ซึ่งปัจจัยของควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญก็คือคุณครูที่มีกำรให้ค�ำแนะน�ำอย่ำง	

ใกล้ชิด	มีเทคนิคในกำรตั้งค�ำถำมที่น�ำไปสู่ค�ำตอบที่ตรงประเด็นได้อย่ำง	

ดียิ่ง	 ซึ่งกำรตั้งค�ำถำมอย่ำงมีกลยุทธ์ต้องเป็นค�ำถำมท่ีน�ำไปสู่ค�ำตอบ

ที่ต้องกำรให้นักเรียนได้เรียนรู้	 หรือคิดต่อยอดต่อไปได้	 ซึ่งพี่เลี้ยงศูนย์

มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้สะท้อนว่ำ	 อุปสรรคหนึ่งของกำรน�ำพำให้

นักเรียนได้คิดคือบำงครั้งครูไม่สำมำรถตั้งค�ำถำมที่จะน�ำไปสู่ค�ำตอบที่

ต้องกำรให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือคิดต่อยอดต่อไปได้	 ดังนั้น	บทบำทท่ี

ท้ำทำยของพีเ่ลีย้งคอื	จะมวีธิกีำรถำมครอูย่ำงไรเพือ่ให้ครมูคีวำมสำมำรถ

ในกำรตั้งค�ำถำมเพื่อน�ำไปสู่ค�ำตอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่ง	

ค�ำตอบที่ได้เรียนรู้จำกกำรประชุมก็คือ	 ต้องจัดให้ครูมีประสบกำรณ	์	

หรือเรียกว่ำ	“ลงสนำมเด็กเล่น”	ควบคู่ไปกับ	RBL	

สิ่งส�ำคัญมำกที่สุดอีกประกำรหนึ่งของกำรเรียนรู้แบบ	RBL	

ของโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย	นั่นก็คือกำรมีบุคลิกเปิดกว้ำงและใจเย็น	

ของครูท�ำให้นักเรียนได้ใช้ควำมคิดและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที	่	

ประกอบกับควำมพร้อมของนักเรียนในกำรตั้งใจศึกษำท�ำให้มีควำมกล้ำ

แสดงออกและควำมมั่นใจในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง	ดังนั้น	

ถึงค�ำตอบของนักเรียนอำจจะถูกบ้ำง	ผิดบ้ำง	หรือยังไม่สมบูรณ์บ้ำง	ก็

คงเป็นเรื่องที่น่ำจะส�ำคัญน้อยกว่ำกำรที่นักเรียนได้รู้ถึงวิธีกำรท่ีจะน�ำมำ

ซึ่งควำมรู้	 ควำมคิด	และค�ำตอบ	แล้วเกิดควำมมั่นใจและควำมสุขที่จะ

แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปไม่สิ้นสุด	และนั่นก็คือควำมหวังใน

ควำมส�ำเร็จของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ
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จำกกำรประชุมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำงในครั้งนี้	 เชื่อว่ำ

ศูนย์พี่เลี้ยงแต่ละศูนย์คงปรำรถนำควำมส�ำเร็จในโครงกำรเช่นเดียวกับ

กรณีของโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัยนี้อย่ำงแน่นอน	 เพรำะย่อมทรำบอยู่

ในใจว่ำควำมส�ำเร็จของโครงกำรก็คือควำมส�ำเร็จของครู	และที่ส�ำคัญ

ที่สุดก็คือควำมส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน	อย่ำงไรก็ตำม	 วิธีกำร

หรือกลยุทธ์ที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จอำจเหมือนหรือแตกต่ำงกันไป	 เพรำะ

ถึงแม้เรำมีแนวทำงและหลักกำรที่ต้องปฏิบัติตำมอยู่แล้ว	 แต่บริบทและ

ปัจจัยที่แตกต่ำงสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำดังท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น	

จ�ำเป็นอยู่เองที่พี่เล้ียงแต่ละศูนย์และคุณครูแต่ละโรงเรียนคงต้องช่วยกัน

คิดหำกลยุทธ์	 (ซึ่งไม่มีสูตรส�ำเร็จ)	 ในกำรเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆ	 เพื่อ

ท�ำให้โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีกับครูและตัวนักเรียน

มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

กรอบแนวคดิปัจจยัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของครูและนกัเรียนในโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา

ครู
เปิดใจ มีใจ เขา้ใจ ใจเยน็

ตังคาํถามเป็น ประสานสิบทิศ
ถ่ายทอดความรู้แก่เพือนครู  

นักเรียน
พร้อมเรียนรู้ กลา้คิด

ช่างสงสัย ช่างสังเกต ใชเ้หตุผล

เครืองมือ
ไดแ้ก่การเรียนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน (RBL)

แผนผงัเหตุผล และการหาตวัแปรตน้และตาม
การศึกษาสถานทีจริง

ความสําเร็จของครูนักเรียน
และโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญา

นักเรียนสามารถคดิ
แบบมีเหตุผล มีความเชือมัน
ในการกระบวนการหาความรู้

และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้เชียวชาญ

เขา้ใจพีเลียง ครู และนกัเรียน
เขา้ใจสถานการณ์ภาพรวม

มีความรู้และกลยทุธ์แนะนาํเสมอ

พีเลียง           
เขา้ใจ เขา้ถึง ใหก้าํลงัใจครู

แนะนาํครูไดต้รงจุด

และโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญา

ปัจจัยอืน
กลยทุธ์ในการขบัเคลือน

ตามบริบททีแตกต่างกนัและเปลียนแปลง

และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข

ทําให้ประเทศมีประชากรมีคุณภาพ
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เพาะพันธุ์ปัญญา : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 

ในบริบทศูนย์พี่เลี้ยง มรภ. ศรีสะเกษ... 

อ.	ทิพวรรณ	พำนเข็ม	และทีมงำน

พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ	 เป็นโครงกำรภำยใต้กำรสนับสนุน

จำก	 สกว.	 และ	 บจม.	 ธนำคำรกสิกรไทย	 ในภำคอีสำนตอนล่ำงมี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ	 เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

และสุรินทร์	 โครงกำรนี้มีโรงเรียนเข้ำร่วม	 10	 โรงเรียน	และได้จัดอบรม

กำรคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล	 จิตตปัญญำศึกษำ	 กำรออกแบบกำรสอน	

กำรเขียนโครงร่ำงแบบ	RBL	ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทุกหน่วยที่

เกีย่วข้องรองรับกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบโครงงำนฐำนวจิยั	

(Research–Based	Learning:	RBL)	

กำรด�ำเนินกำรของกำรสร้ำงประเด็นงำนวิจัยเริ่มต้นหลังจำก

ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้และจัดท�ำร่ำงข้อเสนอเบ้ืองต้น	 พบว่ำแต่ละ

โรงเรียนเสนอโครงร่ำงเบื้องต้นดังตำรำงสรุป
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ชื่อโรงเรียน

ประเด็นท้าทายภายใต้กระบวนการ RBL ประเด็นโจทย์วิจัย (อาชีพ/

ทรัพยากรธรรมชาติ/ 

กิจกรรมชุมชนก่อนกระบวนการพัฒนา หลังกระบวนการพัฒนา

กระแชงวิทยำ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร�ำสะเอง กิจกรรมชุมชน

กันทรลักษ์วิทยำคม 1.	 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

2.	 ผ้ำพื้นบ้ำน

3.	 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น

ดอกล�ำดวน ทรัพยำกรธรรมชำติ

กันทรอมวิทยำคม 1.	 ประเพณีพื้นถิ่น

2.	 อำหำรพื้นบ้ำน

ข้ำว อำชีพ

ขุขันธ์ มันส�ำปะหลัง มันส�ำปะหลัง อำชีพ

เบิดพิทยำสรรค์ วิถีชีวิตชุมชน น้�ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ

ไพรบึงวิทยำคม ยำงพำรำ ผ้ำไหม กิจกรรมชุมชน	

ละลมวิทยำคม เกษตรอินทรีย์ มันส�ำปะหลัง อำชีพ

ลำนทรำยพิทยำคม สมุนไพรพื้นถิ่น หม่อน อำชีพ

ศรีตระกูลวิทยำ ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมชุมชน

ขุนหำญวิทยำสรรค์ กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน เตยหนำม/วัชพืช ทรัพยำกรธรรมชำติ

ซึง่หลงัจำกนัน้ศนูย์พีเ่ลีย้งฯ	ได้พฒันำ	“โครงงำนฐำนวจิยัระดบั

โรงเรียน”	ระดับโรงเรียน	 โดยแบ่งกำรด�ำเนินกำรออกเป็นระดับข้ันของ

กำรด�ำเนินกำรเวที	5	เวที	ประกอบด้วย

1.	 พฒันำกำรจดัท�ำข้อเสนอและน�ำเสนอโครงงำนบนฐำนกำร

ออกแบบงำนวิจัย	RBL

2.	 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนกำร	RBL	 เพื่อถ่ำยทอดสู่

นักเรียน

3.	 กำรพัฒนำกำรเขียนเค้ำโครงวิจัยแบบ	RBL

4.	 กำรแลกเปล่ียนเรยีนรู	้“นกัเรยีน	:	คร	ู:	พีเ่ลีย้ง”	ประเดน็หลกั

เชิงพื้นที่โครงงำนวิจัย

5.	 กำรบูรณำกำรเพื่อกำรเรียนรู้โครงงำนวิจัยแบบ	RBL	สงว
นลิข
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โดยผลสรุปข้ำงต้น	 กำรสร้ำงกระบวนกำรวิจัยท่ีใช้แนวคิด

จำกพัฒนำ	 “จัดท�ำข้อเสนอ”	สู่	 “กำรน�ำเสนอ”	ที่เน้นกำรเรียนรู้ร่วมกัน	

โดยให้ผู้เรียน	คิดเป็น	 :	ท�ำเป็น	 :	น�ำไปใช้ได้	 ร่วมกับชุมชนโดยเป็นกำร

เรียนรู้ระหว่ำง	ครู	:	นักเรียน	:	ชุมชน	ตำมกลุ่มสำขำ	ได้มีโอกำสน�ำเสนอ

ผ่ำนกระบวนกำรเสริมพลังและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ก่อให้เกิดกำร	

ปรับเปลี่ยนทัศนคติกำรเสริมสมรรถนะในประเด็นกำรค้นหำควำมรู้	

ทักษะ	และเจตคติจ�ำนวน	9	 โรงเรียน	จึงมีกำรเปลี่ยนแปลงในประเด็น

หลักของแต่ละโรงเรียนดังตำรำงสรุป	

โรงเรียน โครงการหลัก

กระแชงวิทยำ จิ้งหรีด

กันทรลักษ์วิทยำคม ดอกล�ำดวน

กันทรอมวิทยำคม ขยะ	(ไม่ได้ร่วมกระบวนกำร)

ขุขันธ์ มันส�ำปะหลัง

เบิดพิทยำสรรค์ กำรจัดกำรลุ่มน�้ำ

ไพรบึงวิทยำคม ข้ำว

ละลมวิทยำคม เซนโฏนตำ

ลำนทรำยพิทยำคม วิถีชีวิตชุมชน

ศรีตระกูลวิทยำ เศรษฐกิจพอเพียง

ขุนหำญวิทยำสรรค์ เตยหนำม

จำกตำรำงพบว่ำเกิดกำรเปล่ียนแปลงในระดับประเด็นของ

โรงเรียน	 ซ่ึงคุณครู	พี่เล้ียงมีค�ำถำมในกำรพัฒนำโครงกำรต่อเนื่อง	 ???	

ประกอบไปด้วย	ท�ำท�ำไม	ท�ำแล้วได้อะไร	 จะท�ำอย่ำงไร	 ใช้ทรัพยำกร

อะไรบ้ำง	คนท�ำเป็นใคร	 เชื่อได้อย่ำงไรว่ำท�ำได้	 เช่ือมโยงอย่ำงไร	จะได้สงว
นลิข
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ตำมทีต้่องกำรไหม	ถ่ำยทอดอย่ำงไร	ค�ำถำมของผูเ้รยีนจะเป็นอย่ำงไร	เกดิ

กระบวนกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนได้ไหม	 ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นใคร	

มำกน้อยขนำดไหน	คุมค่ำหรือไม่	 จำกค�ำถำมเหล่ำนี้ได้เกิดกระบวนกำร

เรียนรู้ภำยในกำรจัดกิจกรรมทั้ง	 5	 เวที	 โดยใช้แนวคิดที่ถอดควำมรู้จำก

กระบวนกำรงำนวจิยัเพือ่พฒันำพืน้ที	่และแนวทำงกำรพัฒนำงำนวจิยัเพ่ือ

รับใช้สังคมโดยมีประเด็นหลัก	ๆ	3	ประเด็น	ที่เป็นต้นทำงของกำรเรียนรู้	

ในกำรขึ้นต้นโครงกำรวิจัยหลักประกอบด้วยประเด็น	 3	

ประเด็น	ดังนี้

ประเด็นที่	 1	 “แนวคิดเชิงก�ำกับ”	 โดยได้ควำมรู ้ว่ำกำรน�ำ		

“วธิกีำร”	เพือ่ให้ได้	output	จงึน�ำไปสู	่“output	ก�ำกบัวธิกีำร”	ในกำรด�ำเนนิ

กำรวิจัยประเด็นกระบวนกำรวิธีกำร

ประเด็นที่	2	เน้นกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำ	ควำมคุ้มค่ำเกิดจำก

ต้นทุนทรัพยำกรในโรงเรียน	ต้นทุนทรัพยำกรตำมบริบทชุมชน	ต้นทุน

กำรแบ่งปันทรพัยำกรทีเ่หมำะสม	น�ำไปสูก่ำรเชือ่มโยงโครงกำรวจิยัหลัก

กบักระบวนกำรเรยีนรู	้น�ำไปสูป่ระเดน็วจิยัย่อยของผูเ้รยีนภำยใต้แนวคดิ

ของประเด็นที่	1	คือแนวคิดเชิงก�ำกับ

ประเด็นที่	 3	 จุดคุ้มทุนและงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร	

เน้นกระบวนกำรใช้ทรพัยำกรทีคุ่ม้ค่ำมปีระสทิธภิำพในกำรก�ำกบัน�ำไปสู่	

output	ทีมี่คณุภำพ	จึงได้ควำมเหมำะสมเชงิบรหิำรจดักำรระหว่ำง	ปัญหำ

หลกั	–	ปัญหำย่อย	–	คน	–	กำรบรหิำรจดักำร	ภำยใต้งบประมำณทีก่�ำหนด	

จำกประเด็นทั้งสำมรวมกับบริบทเชิงพื้นที่	 หลักกำร	 และ	

วิธีกำรวิจัย	ภำยใต้หลักกำรแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันพบว่ำ	 “กำรเลือกเอำ

ข้อมูลที่วิเครำะห์มำหลอมรวมกับหลักกำร/ทฤษฎีบท	 แต่ยังอยู่ภำยใต้

บริบทเชิงพื้นที่	 เพื่อให้บังเกิดเป็นของใหม่	บนฐำนหลักกำร	และสะสมสงว
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ขยำยผลสู่วิธกีำรในกำรด�ำเนินกำร”	จึงได้ข้อสรุปร่วมกันในกำรขึ้นโจทย์

วิจัยคือ

“หลกักำรต้องมำก่อนวธิกีำร”	หลกักำรเป็นกฎเกณฑ์อย่ำงหนึง่	

หำกเป็นวิทยำศำสตร์	หลักกำรคือกฎธรรมชำติ	หำกเป็นสังคม	หลักกำร

คือกฎสังคม	หลักศำสนำ	หลักประเพณี	ควำมเชื่อ	รวมทั้งกำรออกแบบ	

กฎกติกำ	 กำรขับเคล่ือนระดับชุมชนกำรใช้หลักกำรเป็นตัวตั้งท�ำให	้

ทุกคนยอมรับวิธีกำรท�ำงำนร่วมกัน	 ผลที่ได้คือควำมถูกต้องที่ทุกคน

ยอมรบั	เม่ือมหีลักกำรอยู่ในกำรท�ำโครงกำรฐำนวจิยั	ศำสตร์หรอืเนือ้วชิำ

ก็มีที่ยืนอยู่ในวงของหลักกำร/ทฤษฎี	ท�ำให้กำรท�ำโครงงำนเป็นกำรเรียน

รู้เนื้อวิชำไปพร้อม	ๆ	กับกำรปฏิบัติให้ได้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	และ	

นี่เองจึงเป็นเหตุสรุปได้ว่ำ	ท�ำไม	PBL	แบบท�ำชิ้นงำนต้องแทนที่ด้วยกำร

เรียนรู้จำกโครงงำนฐำนวิจัย	(RBL)	

ผลสะท้อนกำรเรยีนรูจ้ำกกำรด�ำเนินกำรทีผ่่ำนมำได้พบปัจจยัที่

สนบัสนนุในกระบวนกำรเรยีนรูจ้ำกกจิกรรมนอกจำกประเดน็หวัข้อ	แล้ว

ยงัพบว่ำกระบวนด�ำเนินกำรได้สร้ำง	“ประเดน็ของชมุชนแห่งกำรเรยีนรู”้	

จำกกำรร่วมท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง	ศูนย์พี่เลี้ยง	–	ครู	–	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ชุมชน	ภำครัฐ	และองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่ำง	ๆ	ดังนี้

ประเด็นมำตรฐำนของกระบวนกำรขับเคลื่อน	มีควำมเห็น	

ร่วมกันคือ	 “กระบวนสร้ำงมำตรฐำนผู้เรียนให้มีควำมรู ้เนื้อหำและ

เชี่ยวชำญสร้ำงควำมเข้ำใจเชื่อมโยงควำมรู้หลักกับควำมรู้ท่ีต้องกำร

แสวงหำจนเกิดกำรเข้ำใจในควำมรู้ที่ชัดเจนข้ึน	ก่อให้เกิดทักษะกำรม	ี

ส่วนร่วมประมวลข้อมูลของนักเรียน	 ข้อมูล	 ควำมรู ้เชิงประจักษ	์	

โลกแห่งควำมจริง	 กำรประยุทธ์ควำมรู้ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	กำรท�ำงำน

และกำรแก้ไขปัญหำ	 ผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยภำยใต	้

โครงงำนฐำนวิจัยสงว
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ประเด็นแนวกำรสอนมีควำมเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ	กำรจัดกำร

เรียนรู้โดยใช้สหวิทยำกำรเน้นบูรณำกำรร่วมกันโดยเปิดโอกำสให้ใช้

กระบวนกำรที่หลำกหลำยในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม	 ท้ังเนื้อหำ	วิธีกำร	

กำรเตรียมควำมพร้อมของคน	 :	 กระบวนกำรกิจกรรม	 :	 แนวทำงกำร

เรยีนรู้เชิงระบบในกจิกรรมเกดิฐำนทกัษะร่วมคดิมุง่เน้น	ทรัพยำกรชมุชน	

ภมิูปัญญำแหล่งกำรเรยีนรูน้อกห้องเรยีนขบัเคล่ือนกิจกรรม	เกดิแนวกำร

สอน	–	สอดคล้องควำม	–	ชุมชน	–	ผู้เรียน

ประเด็นผู้เรียนควำมคิดเห็นเชิงรูปธรรมร่วมกับน�ำแนวทำง

กำรเรียนรู้	 จำกสภำพปัจจุบันของผู้เรียนที่ไม่ได้ควำมรู้และข้อมูลส�ำคัญ

เฉพำะในโรงเรียนเป็นหลัก	 แต่เรียนรู้จำกสังคมโดยรอบ	ฉะนั้นกำร	

เชื่อมโยงแนวคิดดังกล่ำวครูเป็นเพียงผู ้อ�ำนวยกำรจัดกำรกำรเรียนรู้	

ด้วยวิธีที่หลำกหลำย	ภำยใต้กิจกรรมที่เหมำะสม	 เพื่อใช้ประโยชน์จำก

ควำมรู้ผู้เรียนมำกที่สุดในกำรจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ

ประเด็นผู้สอน	 เมื่อผู้สอนปรับเปล่ียนบทบำทหน้ำที่จำกผู้ให้

ควำมรู้เป็นผู้เติมเต็มช่วยเหลือเสนอแนะ	วิพำกษ์	 ตั้งค�ำถำม	ก่อให้เกิด

ควำมเช่ือมโยงทีส่งูข้ึน	ผูส้อนจ�ำเป็นต้องมเีครือ่งมอื	กลยุทธ์	แนวกำรเรยีน

กำรสอนที่หลำกหลำย	เพื่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่แท้จริง

ประเด็นห้องเรียนรูปแบบกำรเรียนที่เปลี่ยนไป	 จำกแหล่ง

ถ่ำยทอดควำมรู ้เป็นกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจสู ่

ห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้โดยนักเรียนลงมือท�ำเป็นทีม

ประเด็นสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู ้	 “แนวคิดกำรสร้ำงกำร	

เรียนรู้วิธีปฏิบัติสนับสนุนควำมต้องกำร	 เน้นกำรเรียนรู้ชุมชนมืออำชีพ

โดยเรียนรู้จำกสภำพแวดล้อมจริง	 และเชื่อมโยงกับชุมชนพื้นที่แบบมี

ส่วนร่วมสงว
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สรุปกำรเรียนรู ้โดยภำพรวม	ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนรู ้ที	่

มุ ่งเน้นของโครงกำรเพำะพันธ์ปัญญำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ	

กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพนั้น	 ถอดควำมรู้เกี่ยวกับเป้ำหมำยที่ชัดเจน

ระดบัศนูย์พี่เลีย้ง	“ตำมแนวโครงสร้ำงปฏบิตัวิสิยัทศัน์	พันธกจิ	โครงกำร	

เพำะพันธุ์ปัญญำ”	ทีผู่เ้รยีนต้องมคีวำมรูแ้ละทกัษะทีจ่�ำเป็นในกำรใช้ชวีติ

และกำรท�ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	เพือ่ให้สำมำรถใช้ชวีติท�ำงำนด�ำรงอยู่

ในโลกแห่งควำมจริงบนฐำนกำรคิดเชิงระบบ
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รายชื่อพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ทีมหน่วยจัดการกลาง

รศ.	ดร.	สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์

รศ.	ไพโรจน์	คีรีรัตน์

น.ส.	เบญจมำศ	จันทร์กระจ่ำง

น.ส.	อภิรดี	มณีโชติ

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.	ดร.	บัณฑิต	อินณวงศ์

นำย	คงวุฒิ	นิรันตสุข

นำย	ธนพ	ทังสุนันทน์

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.	ปิยะฉัตร	จิตต์ธรรม

ดร.	น�้ำค้ำง	ศรีวัฒนำโรทัย

ดร.	วัชรี	เกษพิชัยณรงค์

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.	ชุติมำ	ค�ำบุญชู

อ.	ประนอม	วงศ์หมื่นรัตน์

อ.	สุภำภรณ์	มำชัยวงศ์

ดร.	พิมพกำ	โพธิลังกำสงว
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ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อ.	ทิพวรรณ	พำนเข็ม

อ.	ทองอุ่น	มั่นหมำย

อ.	วรรธนะ	พงษ์เสนำ

อ.	พงศธร	ทวีธนวำนิชย์

อ.	สุฬิญน	เทิดกิจเจริญ

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.	ไพโรจน์	คีรีรัตน์

น.ส.	เกตุกนก	พิทักษ์พลำนนท์

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.	ดร.	อินทิรำ	ซำฮีร์

ดร.	ณัฏฐ์	ดิษเจริญ

ดร.	กำนต์ตะรัตน์	วุฒิเสลำ

ดร.	ปุริม	จำรุจ�ำรัส

ดร.	สุภำพร	พรไตร

ดร.	สุระ	วุฒิพรหม

ดร.	อุทัย	อันพิมพ์

อ.	จักรพันธ์	แสงทอง

อ.	นิยม	จันทร์นวลสงว
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อ.	ศุภกัญญำ	จันทรุกขำ

ดร.	สุขวิทย์	โสภำพล

อ.	สุธิดำ	ตันเลิศ

น.ส.	พรพิมล	มงคลง�ำ	

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ดร.	วัฒนำ	รัตนพรหม

ดร.	ปริศนำ	รักบ�ำรุง

อ.	ภวิกำ	ภักษำ

อ.	ศักดิ์ชัย	กรรมำรำงกูร

น.ส.	นงนุช	ท่วมจร

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.	ดร.	ประกอบศิริ	ภักดีพินิจ

อ.	พิมพ์ศิริ	สุวรรณพัฒน์

ดร.	สุริยำ	ส้มจันทร์

น.ส.	วิมลรัตน์	บุตรดำซุย
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