ึกษา
่เพื่อ
การศ
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สงว
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ิ์อ

นุญา
ต

เผย
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เผย
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นุญา
ต
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สงว

นลิข
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ิ์อ
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ึกษา

สารบัญ
ค�ำน�ำ
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่เพื่อ
การศ

ค�ำนิยม
ตอนที่ 1

ประสบการณ์ละเมอเพ้อฝัน (ของผู้ถือไม้บาตอง)

31

ความสุขของพี่เลี้ยง

32

แพร

ครูมหิดล

38
44

การฝึกตั้งชื่อ RBL

50

เผย

ชื่อโครงงาน : การหลงทางในความส�ำคัญ

58

ออกแบบวิจัย : ความสนุกจากจินตนาการ

66

ความแม่นย�ำของข้อมูล

74

ความคิดสร้างสรรค์

80

ความคิดสร้างสรรค์ (ที่ดีกว่า)

88

พี่เลี้ยงล�ำปาง

92

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เหตุ-ผลละเอียด : เสน่ห์ RBL

102

RBL-PBL (1)

110

RBL-PBL (2)

114

ทักษะการอ่านเพื่อต่อยอด

122

สงว

นลิข

ครูตุ้ม

130

การพัฒนาทักษะคิดนักเรียน (2)

136

ึกษา

การพัฒนาทักษะคิดนักเรียน (1)

144

่เพื่อ
การศ

นักเรียนหลังห้อง
ความคิดเชิงออกแบบ

150

ความคิดเชิงออกแบบภาคปฏิบัติ

158

จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น (1)

166

หลักคิด หลักสมมุติฐาน

174

แพร

ความสวยงามของความไร้เดียงสา

ผู้ประเมินที่แท้จริง

นุญา
ต

ครูไสวกับเด็กชายก้อง

เผย

อุเบกขาของพี่เลี้ยง

182
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204
210

“จับหลักให้มั่นหลัก แม่นแก่น”

216

วิทยาศาสตร์มีไว้หาโจทย์

224

“ได้คิด” และ “คิดได้”

230

ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ (ธรรม) ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ (ธรรม)

238

นลิข

สิทธ
ิ์อ

จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น (2)

246

Flipped Classrole (1)

252

Flipped Classrole (2)

260

สงว

ถามคือสอน

268

ทาสหัวใจกบฏ

276

ึกษา

ฟังแต่ไม่ได้ยิน

284

่เพื่อ
การศ

พลิกความคิด พลิกค�ำถาม
คานงัดเพาะพันธุ์ปัญญา

290

โลกกว้างทางแคบ

296

ยิ่งถามยิ่งรู้

306

สุ จิ ปุ ลิ

312

แพร

Flipped Classrole (3)

เผย

ค(รร)ลองการศึกษา
กับดัก

318
328
336
342

RBL = BBL + SBL

350

ครูราหู

358

นุญา
ต

Gardner ด้านที่ 10 Bloom ขั้นที่ 8

สิทธ
ิ์อ

ร่วมรับรู้ความสุขของกันและกัน

368

นลิข

ตอนที่ 2

375

บนไหล่ทางแห่งความหวัง

379

เรื่องเล่าเพาะพันธุ์ปัญญา

393

สงว

ประสบการณ์สัมผัส

พื้นที่แห่งการศึกษากับผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

407

417

่เพื่อ
การศ

พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา…การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกต�ำรา

ึกษา

หลากหลายประสบการณ์และความรู้สึกกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 399

ประสบการณ์ฝึกท�ำโครงงานฐานวิจัยในภาคใต้ตอนล่าง

423

บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง

431

การจัดการเรียนการสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา :

แพร

กลยุทธ์ที่ไม่มีสูตรส�ำเร็จ

เพาะพันธุ์ปัญญา : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในบริบทศูนย์พี่เลี้ยง

เผย

มรภ. ศรีสะเกษ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

รายชื่อพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

437

447
454

ึกษา

ค�ำน�ำส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) และ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ได้รว่ มกันสนับสนุนโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา (พัฒนา
ยุววิจัย) เพื่อน�ำร่องปฏิวัติการเรียนรู้ของระบบการศึกษาไทย โดยเริ่มจาก
การพัฒนาครูด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ จิตตปัญญา กาารคิดเชิงระบบ และ
โครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Learning หรือ RBL) เพื่อเตรียม
ความพร้อมและปรับเปลี่ยนครูตั้งแต่จิตใจ ระบบคิด และวิธีการจัดการ
เรี ย นการสอน โดยคาดหวั ง ว่ า  ในระยะเวลาอั น ใกล้ จ ะมี ค รู แ กนน� ำ
จ�ำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย
หรือการใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนการสอนที่ท�ำให้เด็กมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้ จากการลงมือปฏิบัติจริง และการฝึกคิดอย่างเข้มข้น   

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

หนังสือรอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญานี้ เป็นบันทึกที่
ต้องอ่านด้วย “ความรูส้ กึ ” มิใช่การอ่านแบบอ่านงานวิชาการ รศ. ดร. สุธรี ะ  
ประเสริฐสรรพ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ “เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา” ได้สะท้อน
มุมมองของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของครูและนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เกิดขึ้น
ผ่านกระบวนการบ่มเพาะปัญญา เราจะเห็นภาพเหมือนใบเลี้ยงใบแรก
ค่อยๆ แทรกตัวออกมาจากเปลือกเมล็ดที่ห่อหุ้มอยู่ ค่อยๆ คลี่ใบบานรับ
แสงตะวัน กลายเป็นต้นกล้าที่จะเติบโตต่อไป การเรียนรู้ของครูและ
นักวิจัยที่ร่วมในโครงการก็เป็นเช่นนั้น ที่ต้องการอุณหภูมิ น�้ำ ดิน และ
การดูแลฟูมฟักอย่างใกล้ชิด

สงว

สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้จากหนังสือเล่มนี้เมื่ออ่านจบ คือความ
เข้าใจว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดใน 2-3 วันด้วยการไปเข้าอบรม และเมื่อเรา
สามารถท�ำให้ครูได้การเรียนรู้ที่แท้จริง ครูก็จะสามารถจัดการเรียนรู้ที่

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

แท้จริงให้กับเด็กได้ และนั่นคือเป้าหมายส�ำคัญของโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

แม้การท�ำงานปีแรก สกว. จะเริ่มจากจุดย่อยๆ เพียงประมาณ
80 โรงเรียน ครู 300 คน กับนักเรียนประมาณ 3,000 คน แต่ด้วยความเชื่อ
ที่ว่า “สนามรบของการปฏิวัติการศึกษาอยู่ที่โรงเรียน” ท�ำให้ผู้สนับสนุน
และทีมงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามั่นใจว่า  การรุกรบครั้งนี้ของ
พวกเราจะก่ อ เกิ ด พลั ง การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น จากจุ ด เล็ ก ๆ และจะขยาย
กลายเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้น กระทั่งกระจายความรู้คิดและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งประเทศไทย ท�ำให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
ของเราเก่งขึ้นและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ดร. สีลาภรณ์  บัวสาย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ธันวาคม 2556

8

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ึกษา

ค�ำน�ำผู้เขียน

่เพื่อ
การศ

โครงการเพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาเป็ น ความพยายามขององค์ ก ร
ที่ปรารถนาพัฒนาการศึกษา โดยใช้วิจัยเป็นวิถีการเรียนรู้ (learning)
เราเรียก Research-Based Learning (RBL)
Project-Based Learning (PBL) เป็นที่รู้จักในวงการการศึกษา
ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้นักเรียนท�ำ
โครงงาน

นุญา
ต

เผย

แพร

จากการที่เคยสนับสนุนโครงการยุววิจัยยางพาราเมื่อครั้งยัง
ท�ำงานที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท�ำให้ผมรู้จัก PBL
ในระดับมัธยมศึกษาดีว่าเป็นของดีที่ถูกท�ำให้ไม่ดี เพราะกระบวนทัศน์ที่
ไม่เข้าใจ PBL ในฐานะวิถีการเรียนรู้ของนักเรียน PBL จึงกลายเป็นการ
ท�ำของ ประดิษฐ์ชนิ้ งาน โดยมีการเรียนรูเ้ ข้าสูส่ าระวิชาน้อยมาก ทีส่ ำ� คัญ
คือ ครูไม่สามารถช่วยนักเรียนท�ำโครงงานได้
การศึกษาที่ยังอ่อนด้อยในการพัฒนาความคิดต้องใช้ RBL...
เพาะพันธุ์ปัญญาเชื่อเช่นนั้น

สิทธ
ิ์อ

การเอา RBL ไปแทนที่ PBL จึงเป็นสิ่งท้าทายการท�ำงานมาก
โครงการนีม้ เี ป้าหมาย 80 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด โดยออกแบบ
ให้มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 8 แห่งเป็นศูนย์พี่เลี้ยง มีผมเป็น conductor
วง orchestra การศึกษาวงนี้

นลิข

ผมมีหน้าที่ coach พี่เลี้ยงให้เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วย RBL เพื่อให้พี่เลี้ยงไป coach ครู และครูไป coach นักเรียน

สงว

ครูเป็น coach แปลว่าครูท�ำหน้าที่ใหม่ ไม่สอน แต่ “ฝึก” และ
อ�ำนวยความสะดวกการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียน ทีฝ่ กึ ผ่านการท�ำโครงงานฐานวิจยั
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

วิจยั คือกระบวนการเรียนคิดผ่านการท�ำงาน เอาผล (หรือข้อมูล)
มาคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญญาเกิดเมื่อคิดสังเคราะห์ได้

่เพื่อ
การศ

“วิ เ คราะห์ คื อ แยกแยะ สั ง เคราะห์ คื อ รวม” ครู (และคน
ส่วนใหญ่) รู้จักเพียงนิยาม เมื่อเพิ่มค�ำ “คิด” เข้าไปข้างหน้าก็ยิ่งท�ำให้
เข้าใจยาก PBL ที่ท�ำกันจึงเป็นอย่างที่รู้เห็นกัน

แพร

พี่เลี้ยงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจ�ำนวนมากไม่ได้มาจากคณะ
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ไม่รู้จักบริบทการศึกษาในหน้าที่ครู หากจะ
รู้จักวิจัยมาบ้างก็รู้จักในฐานะวิธีการหาความรู้ใหม่ ไม่ใช่เครื่องมือการ
เรียนรู้หรือจะพูดให้ถูกคือ “เรียนคิด”

เผย

การพั ฒ นาพี่ เ ลี้ ย งให้ เ ข้ า ใจ RBL นั้ น นอกจากจั ด ให้ มี
ประสบการณ์จากปฏิบัติการ (workshop) แล้ว ผมยังต้องคอยเติมเชื้อไฟ
ให้ลุกโหมอยู่ตลอด

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2556 เป็นช่วงวิกฤติ เพราะครูต้อง
เอาวิทยายุทธ์ไปฝึกนักเรียนให้เขียน proposal RBL โดยมีพเี่ ลีย้ งคอย coach
ครู และผมต้อง coach พีเ่ ลีย้ งเป็นล�ำดับไป เมือ่ ปลีกเวลาได้ ผมจะตามไปดู
การท�ำงานของพี่เลี้ยง ได้พบเห็นวิถีการท�ำงานมากมาย ผมต้องช่วยให้
พี่เลี้ยงรู้วิถีการท�ำงานที่ “เพาะพันธุ์ปัญญา” ให้เจริญงอกงาม จึงเกิด
ข้อเขียนเชิงแนะน�ำการออกแบบ proposal RBL แต่ขณะเดียวกันผมพบ
ความจริงที่น่าตกใจ ที่ครูในการศึกษาไทยมีกระบวนทัศน์ที่ไม่สอดคล้อง
กับ RBL จึงเป็นปัญหาทีท่ ำ� ให้เกิดความทุกข์ใจกับพีเ่ ลีย้ ง ผมจึงมีขอ้ เขียน
แนวทางกระพือเปลวไฟความคิดและความมุ่งมั่นให้ท�ำงานต่อไป

สงว

ข้อเขียนทั้ง 2 ประเภทรวบรวมมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้
จัดกลุ่มประเภท แต่เรียงล�ำดับการเขียน เพราะต้องการให้เห็นภาพและ
บรรยากาศทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังพัฒนาการตลอด 5 เดือนทีผ่ า่ นมา ผมเชือ่ ในการ
10
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

เรียนรู้ว่าแสดงออกได้ด้วยการเขียน reflection จากการท�ำงาน ผมบอก
เล่าการเรียนรู้ของผมผ่านข้อเขียนที่ส่งให้พี่เลี้ยง ดังนั้น ในตอนท้ายจึงมี
บทความของพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ ที่เขียนสะท้อนความคิดความรู้สึกที่เกิด
จากการเป็นพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ตอนที่ 1 ถือเป็นประสบการณ์จากการละเมอเพ้อฝันมากกว่า 
เพราะผมยืนโบกมือแกว่งไม้บาตองล่องลอยอยู่หน้าเวที ในขณะที่พี่เลี้ยง
ได้จับเครื่องดนตรีจริงๆ ตอนที่ 2 คือประสบการณ์สัมผัส

นุญา
ต

เผย

แพร

การอธิบายให้คนทั่วไปทราบ RBL และแนวคิดการจัดการ
การศึกษาแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องยากมาก แม้แต่คนที่
อยู่ในวงการศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หนังสือเล่มนี้เขียนท�ำนองบันทึกการ
ท�ำงาน เขียนให้อา่ นง่าย เขียนตามความเป็นจริงของการศึกษาทีค่ นท�ำงาน
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาพบเห็นมา เห็นกระบวนการท�ำงานทีต่ อบสนองต่อความ
เป็นจริงภาคสนาม มีข้อคิดที่สะท้อนหลัก RBL กับการศึกษา ข้อเขียน
จึงบอกให้ทราบกลายๆ แต่ลกึ ซึง้ เห็นจริง ทีจ่ ะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเข้าใจ RBL และเพาะพันธุ์ปัญญา 

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ถ้ า เป็ น งานวิ จั ย บทความเหล่ า นี้ คื อ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่
“ตัวอย่างวิจยั ” ให้มานัน่ เอง การอ่านหนังสือเล่มนี้ นอกจากอ่านเพือ่ เข้าใจ
การ coach งาน RBL แก่ครู เพื่อรู้จักบริบทการศึกษาไทยที่วง orchestra
วงนี้ก�ำลังบรรเลงอยู่แล้ว ยังควรอ่านให้ได้มากกว่าการเห็นตัวอักษร
ร้อยเรียงเป็นข้อความ เพราะมีเรื่องราวที่แฝงอยู่มากมาย ที่ผู้สนใจ
การศึกษาควรอ่าน “ระหว่างบรรทัด”

สงว

วง orchestra เพิ่งโหมโรง นักดนตรีฝึกใหม่ เสียงและการ
ประสานเสียงย่อมเพี้ยนหูไปบ้าง ฟังแล้วไม่ราบรื่น แต่หากฟังอย่าง
นักเรียนรู้ เราก็จะได้ยินความรู้จากหนังสือนี้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

การใช้ RBL หนุนการศึกษาในแบบเพาะพันธุ์ปัญญาเป็น
เรื่องที่อธิบายให้คนในวงการการศึกษาเข้าใจยาก โชคดีที่ สกว. และ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย วางแผนสนับสนุนยาว ในระหว่างทางเดินของ
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา ผมคาดว่าเราจะมีประสบการณ์ใหม่ให้จารึกเป็นร่องรอย
ทิ้งไว้อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้จึงยังไม่ใช่บทสรุป RBL กับการพัฒนา
การศึกษาไทย แต่จะเป็นป้ายลูกศรบอกเส้นทางเดินในการแสวงหา
ทางออกจากการหลงทางในป่ารกชัฏของการศึกษาอีกเส้นทางหนึ่ง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

ความเห็นของผู้ที่รู้และเข้าใจการศึกษา และเคยร่วมติดตาม
โครงการในพืน้ ทีอ่ ย่างเช่น ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
และคุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ เป็นสิ่งที่มีค่ามาก ผมขอขอบคุณที่กรุณา
มีความเห็นต่อโน้ตเพลงใหม่เล่มนี้ ผมเชื่อว่าความเห็นทั้งหลายจะเป็น
ก�ำลังใจให้พี่เลี้ยงประมาณ 40 ชีวิตและครูหลายร้อยคนของโครงการฯ
ได้ร่วมบรรเลงเพลงเพาะพันธุ์ปัญญาต่อไป
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม. สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
พฤศจิกายน 2556

ึกษา
่เพื่อ
การศ

เพาะพันธุ์ปัญญาคือมหาธาราทิพย์

พราวพร่างพริบประกายพรึกการศึกษา
พละกล้าก�ำลังแรงเปล่งแสงไสว

นภามืดเพราะเมฆามาปิดฟ้า

เมื่อเมฆเคลื่อนจากลาฟ้าก็ใส

แพร

เหล่าพี่เลี้ยงถูกหล่อเลี้ยงด้วยศรัทธา

เราจะเปิดโลกใหม่ให้ศกึ ษา

นุญา
ต

จะชี้ทางให้ครูรู้วิธี

ที่เราให้ด้วยจิตมิตรไมตรี
จะน�ำพาคุณครูสู่ศักดิ์ศรี (ความเป็นครู)

เผย

การศึกษาจะเปิดฟ้าท้าทางไกล

รู้วิถีวิจัยได้ปัญญา
ใจเราฟั่นเกิดเกลียวเกี่ยวภูผา

มือเราจูงมือครูสู่มรรคา

ขาเราก้าวเดินหน้าน�ำพาครู

โน่นไง.. แสงสว่างทางไสว

ฟ้าอุทัยงดงามยามเช้าตรู่

เพ่งพินิจทิศนี้ที่ลาดปู

จากความรู้สู่เพาะพันธุ์... แห่งปัญญา

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ด้วยความหวังความคิดด้วยจิตมั่น

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ค�ำนิยม

่เพื่อ
การศ

ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

แพร

หนังสือ “รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา” เล่มนี้ มี
ลักษณะเป็นข้อเขียนเชิงสะท้อนความคิด สื่อสารสาระที่มาจากใจ หรือ
จากการใคร่ครวญไตร่ตรอง สะท้อนความคิดจากการท�ำงานในโครงการ
ของคน 8 คน ที่ท�ำหน้าที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลา  5 เดือนของการ
ด�ำเนินการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2556 โดยที่
จริงๆ แล้ว โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาได้เริม่ มาแล้วกว่า 1 ปี จากระยะเวลา
ของโครงการทั้งหมด 5 ปี

นุญา
ต

เผย

หนังสือเล่มนี้มี 2 ตอน ตอนแรกเขียนโดยหัวหน้าโครงการ ที่
ถือกันว่าเป็น “โค้ชใหญ่” ของโครงการ คือ รศ. ดร. สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์
ตอนทีส่ อง ซึง่ มีไม่ถงึ ร้อยละ 20 ของหนังสือ เขียนโดย “พีเ่ ลีย้ ง” ในแต่ละ
ศูนย์ ซึง่ มี 8 ศูนย์ ซึง่ ถือเป็น “โค้ชตัวจริง” ต่อครู ฝึกให้ครูทำ� หน้าที่ “โค้ช”
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอีกชั้นหนึ่ง

สิทธ
ิ์อ

กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนตามโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา 
แตกต่างจากกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนตามปกติโดยสิ้นเชิง จึงไม่
น่าแปลกใจที่เมื่อเริ่มด�ำเนินการจริงๆ มีโรงเรียนและครูที่สมัครเข้าร่วม
โครงการขอลาออกถึงหนึ่งในสาม

สงว

นลิข

สิ่งที่น่าแปลกใจคือ มีโรงเรียนและครูถึงสองในสาม ที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ยังคงยืนหยัดอยู่กับการทดลองรูปแบบการเรียนรู้แบบ
RBL ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้งๆ ที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
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ึกษา

ทีม่ าจากการบริหารแบบควบคุมและสัง่ การจากส่วนกลาง คือ สพฐ. เป็น
อุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้แนวใหม่นี้

่เพื่อ
การศ

และทีน่ า่ ชืน่ ชมและภูมใิ จตัวครูในโครงการคือ จิตวิญญาณทีจ่ ะ
ฟันฝ่าเพือ่ ผลประโยชน์ของศิษย์ ทีจ่ ะช่วยโค้ชการเรียนรูแ้ บบใหม่ให้ศษิ ย์
คิดเป็น เน้นทีก่ ารเรียนเพือ่ ฝึกการคิด มากกว่าเพือ่ ท่องจ�ำเนือ้ วิชา ผมเรียก
ครูเหล่านี้ว่า “ครูเพื่อศิษย์” เพื่อแยกแยะออกจาก “ครูเพื่อกู”

เผย

แพร

ผมรู้สึกเสียดาย ที่หนังสือนี้ไม่มีข้อเขียนสะท้อนความคิดจาก
ครูสัก 2 - 3 คน ว่าตนได้เผชิญความท้าทายและต้องฟันฝ่าอย่างไร ในการ
ท�ำงานเป็น “ครูฝึก” (โค้ช) ไม่ใช่เป็น “ครูสอน” ตามปกติ แต่ประเด็น
ดังกล่าวมีแฝงอยูใ่ นข้อเขียนทัง้ ของ ดร. สุธรี ะ และของหัวหน้าทีมพีเ่ ลีย้ ง
อยู่แล้ว ให้ผู้อ่านพอจะสัมผัสได้ว่า  มีทั้งเสียงหัวเราะและน�้ำตาของครู
โดยทีน่ ำ�้ ตานัน้ อาจจะเกิดจากความยากล�ำบากเจ็บปวดก็ได้ เกิดจากปีตกิ ไ็ ด้

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

อ่านต้นฉบับแล้ว ผมตระหนักว่า  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
เป็นโครงการที่อยู่ในสภาพประหนึ่งเข็นครกขึ้นภูเขา ซึ่งหมายความว่า 
สภาพแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นไปเพื่อการสอนแบบเดิม คือเน้น
สอนวิชา เน้นการสนองค�ำสัง่ ต่างๆ จากเบือ้ งบน หรือจากผูต้ อ้ งการดึงเด็ก
และครูไปประดับบารมี ไม่ได้เน้นทีก่ ารเรียนรูข้ องศิษย์เป็นเป้าหมายหลัก

สงว

นลิข

โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา หากได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นโครงการน�ำร่อง
ภาคปฏิบตั ิ เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา หรือปฏิรปู การเรียนรูเ้ พือ่ ผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรูข้ องเด็กอย่างแท้จริง เราก็พอจะสรุปได้จากข้อมูลในปีแรก
(จาก 5 ปี) ของโครงการได้แล้วว่า  ระบบการศึกษาของประเทศไทยต้อง
ปฏิรปู ทัง้ ทักษะ (รวมทัง้ เจตคติ และความรู)้ ของครู และปฏิรปู ระบบการ
บริหารการศึกษาในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ไปพร้อมๆ กัน
หากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริหารส่วนกลางให้ลดการควบคุม
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

15

ึกษา

สั่งการ โรงเรียนและครูจะไม่สามารถมีเวลาเอาใจใส่การเรียนรู้ของศิษย์
ได้อย่างจริงจัง

่เพื่อ
การศ

แต่ทสี่ ำ� คัญยิง่ กว่านัน้ คือ “พืน้ ทีแ่ ห่งอิสรภาพ” หรือ “พืน้ ทีแ่ ห่ง
ความปลอดภัย” ทีจ่ ำ� เป็นยิง่ ส�ำหรับการเรียนรูย้ คุ ใหม่ ทีเ่ รียกว่า “การเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21” ที่จะต้องเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบ “ไม่กลัวผิด”
ที่ผลสุดท้ายที่ส�ำคัญที่สุด คือการผลิตพลเมืองที่ “คิดเป็น” “เรียนรู้เป็น”
เป็ น เป้ า หมายหลั ก และมี พื้ น ความรู ้ ส� ำ หรั บ ใช้ ต ่ อ ยอดความรู ้ ใ หม่
เป็นเป้าหมายรอง

เผย

แพร

ข้อความในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งส่วนที่เป็นอุดมการณ์ หรือ
เป้ า หมายที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องการศึ ก ษา  และส่ ว นที่ เ ป็ น เทคนิ ค คื อ วิ ธี คิ ด
วิ ธี โ ค้ ช ปนๆ กั น ไป และมี ทั้ ง อารมณ์ ลิ ง โลด และอารมณ์ ห ดหู ่
คละเคล้ากัน ซึ่งผมคิดว่า  ตรงกับความเป็นจริงของชีวิต ทั้งชีวิตการงาน
และชีวิตส่วนตัว

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

แต่ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ใด พื้นฐานของการมองโลก หรือ
เจตคติ คือ “วิธคี ดิ เชิงบวก” (positive thinking) และการคิดกระบวนระบบ
(systems thinking) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น�ำไป
สู่การฝึกฝนวิธีคิด “จากผลไปหาเหตุ” (backward thinking, backward
design) ที่ ดร. สุธีระ ย�้ำนักย�้ำหนา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “คิดแบบ
ไม่คิด” (intuition - ปัญญาญาณ) คือท�ำได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

สงว

นลิข

หนังสือเล่มนี้ เป็นการจารึกการเดินทางของโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาในช่วงปีที่ 1 ผมหวังว่า  จะมีการจารึกการด�ำเนินการโครงการนี้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกเหตุการณ์ที่รอยต่อ หรือการโค้ช
ระหว่ า งครู กั บ ศิ ษ ย์ และเนื่ อ งจากการจารึ ก เป็ น ถ้ อ ยค� ำ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด
ผมจึงขอเสนอให้จารึกเป็นวีดิทัศน์ด้วย เลือกส่วนที่มีการเรียนรู้เข้มข้น
มาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
16
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ึกษา

ผมขอขอบคุณ รศ. ดร. สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ที่ให้เกียรติผมเขียนค�ำนิยมนี้ ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ข้อมูล
ความเป็นจริงในระบบการศึกษาไทย ขอให้กำ� ลังใจพีเ่ ลีย้ งจากมหาวิทยาลัย
และครูในโรงเรียน ที่ก�ำลังมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อด�ำเนินการโครงการนี้ให้
บรรลุผลส�ำเร็จ ผมเชื่อว่า  ข้อเรียนรู้จากการท�ำงานในโครงการนี้ จะเป็น
หน่ออ่อนของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงของไทย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

27 พฤศจิกายน 2556

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ค�ำนิยม

่เพื่อ
การศ

ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย
รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
Chief Investor Relations Officer
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

นุญา
ต

เผย

แพร

นับแต่ก้าวแรกที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมเป็นพันธมิตรจัดท�ำโครงการ
เพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาจนถึ ง วั น นี้ เยาวชนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ แ สดง
พัฒนาการด้านระบบความคิดและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง
มาจากการทุ ่ ม เทแรงกาย แรงใจ แรงสมอง และความแน่ ว แน่ ข อง
รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และทีมงาน ที่ได้ร่วมสร้างครูพี่เลี้ยงและ
ครูผเู้ ข้าร่วมโครงการจากทัว่ ประเทศให้เป็นกลไกอันส�ำคัญต่อการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยรูปแบบใหม่ให้สัมฤทธิ์ผล

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ยินดีอย่างยิง่ ที่ รศ. ดร. สุธรี ะ มีดำ� ริทจี่ ะจัดท�ำหนังสือ "รอยจารึก
บนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา" ที่รวบรวมประสบการณ์ในการปฏิบัติ
จนเห็นผลจริง สร้างเป็นองค์ความรู้อันมีคุณค่าและเผยแพร่ในวงกว้าง
หนังสือเล่มนีไ้ ม่เพียงจะเป็นหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการศึกษา แต่จะสะท้อน
อุดมการณ์และปรัชญาแห่งความเป็นครูของผู้เขียนและทีมงานไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องตามเจตนารมณ์รว่ มของทัง้ สองสถาบันทีต่ อ้ งการสร้าง
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ ให้มีการพัฒนาทักษะและระบบความคิดด้วยหลัก
เหตุและผลผ่านกระบวนการท�ำโครงงานฐานวิจัย มั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมแพร่กระจายไปเพาะพันธุ์ปัญญาของ
18
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เยาวชนไทย ให้งอกงามเติบโตเป็นความหวังอันสดใสของประเทศไทย
อย่างยั่งยืนสืบไป

่เพื่อ
การศ

ขอส่งก�ำลังใจให้ รศ. ดร. สุธีระ ผู้ที่ก�ำลังท�ำความฝันแห่งการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องเยาวชนไทยในรูปแบบใหม่ให้เป็นจริง และ
ขอแสดงความชื่นชมจากใจที่ท่านได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาว่า 
หนึง่ ในสินทรัพย์มคี า่ แห่งแผ่นดินไทย คือ "ครูผมู้ หี วั ใจแห่งความเป็นครู"

16 ธันวาคม 2556
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ด้วยความขอบคุณจาก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

หนังสือ “รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ปัญญา” มิใช่แค่
บันทึกเล่าเหตุการณ์ระหว่างเส้นทางสู่เพาะพันธ์ุปัญญา แต่มีสารัตถะ
ที่ เ ป็ น คุ ณู ป การมากมายต่ อ วงการศึ ก ษาไทย เป้ า หมายของเส้ น ทาง
เพาะพันธ์ุปัญญา  คือให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนด้วยการใช้ RBL
เป็นเครื่องมือฝึกฝนและเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง แต่กว่าจะ
ไปถึงจุดนั้นได้ ครูต้องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้การท�ำ
RBL ครูต้องมีทักษะและสมรรถนะที่จะท�ำให้เด็กคิดโครงงาน RBL ได้
ครูต ้อ งมี ทั ก ษะตั้ งค�ำถามที่ท ้าทายความคิด ค�ำถามต้ อ นการคิ ด ของ
นั ก เรี ย น ออกแบบกระบวนการแบบถอยความคิ ด จนสามารถตั้ ง
“ค�ำถามต้อนการคิด” ของนักเรียน ไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเอง เช่น
ร้อง “อ๋อ” ออกแบบสร้างอุปนิสัยขี้สงสัยแก่เด็ก สอนพร้อมอธิบาย
เหตุผล ไม่ตัดสินถูกผิดในความคิดของเด็กทันที แต่เปิดโอกาสให้อธิบาย
ด้วยเหตุผล และเปิดโอกาสให้เด็กทั้งห้องได้อภิปราย มีหลายบทความ
ที่อาจารย์ได้บันทึกเรื่องราวการตั้งค�ำถามโดยตรงกับนักเรียน ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ครูจะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

สงว

นลิข

เส้นทางเพาะพันธ์ปัญญาที่เดินทางในระยะแรกนี้ คือ อ. สุธีระ
ประเสริฐสรรพ์ (ผู้บันทึก) จะต้องท�ำหน้าที่เป็น coach แก่พี่เลี้ยงก่อน
ภารกิ จ นี้ ส� ำ คั ญ มากและยากด้ ว ย ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ใ ครจะท� ำ ได้ จากบั น ทึ ก
ในหนังสือนี้ได้เห็นวิธีการ coach พี่เลี้ยง (อาจารย์มหาวิทยาลัย) เพื่อให้
สามารถไป coach ครูต่อได้ ซึ่งนอกจากจะเห็นวิธีการ coach เพื่อท�ำ RBL
มีหลายตอนที่บรรยายถึงการสร้างแรงจูงใจแก่พี่เลี้ยง การให้สติถึงการ
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วางตัว การท�ำบทบาทที่เหมาะสม เช่น การมีอุเบกขาของพี่เลี้ยง ซึ่งให้
โอกาสการพัฒนาตนของครู โดยอธิบายว่า  อุเบกขาเกิดได้จากปัญญา
ของพี่เลี้ยง หากไม่มีปัญญา จะไม่เห็นธรรมข้ออุเบกขา และจะหลงใช้
“ความรู้สึก” ช่วยครูด้วยเมตตาและกรุณาโดยคิดว่า นั่นคือ การท�ำหน้าที่
พี่เลี้ยงอย่างทุ่มเทจิตใจแล้ว ถ้าไม่มีอุเบกขา  การเรียนรู้ของครูก็จะไม่
ถูกต้องตามเหตุและผลแห่งธรรม รวมไปถึงครูที่ต้องมีอุเบกขา ครูต้อง
ใช้หลักอุเบกขามาจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูไม่ต้องสอน แต่ตั้ง
เป้าหมายไว้ก่อน ดังเช่น ครูไสว จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตั้ง
เป้าหมายว่า  จะให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ด้วยตนเอง การน�ำเรื่อง
อุเบกขาเป็นสติแก่พี่เลี้ยง รวมทั้งอรรถาธิบายเรื่องสุ จิ ปุ ลิ เป็นเรื่อง
ที่น�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ช่วงเริ่มต้นของหนังสือ ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการตั้งชื่อ
โครงงาน ซึง่ เรือ่ งนี้ นักวิชาการ ครูอาจารย์สว่ นใหญ่มองข้ามความส�ำคัญ
ทั้งที่ชื่อเรื่องโครงงานที่ดีสามารถสื่อถึงเรื่องที่ต้องการศึกษา  ตอบโจทย์
หาเหตุที่น�ำไปสู่ผลได้ อีกทั้งได้แนะน�ำว่า  งานวิจัยวิทยาศาสตร์ควรใช้
แนวทางนิรนัยคือการจัดการให้เกิดเหตุแล้ววัดส่วนผล สามารถน�ำสาระ
วิชามาอธิบายได้ และได้ให้ตัวอย่าง งานวิจัย (จากของจริง) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ครูนำ� ไปประยุกต์ใช้ได้ตอ่ ไป ได้อา่ นตัวอย่างด้านงานวิจยั
วิทยาศาสตร์หลายเรื่องในบันทึกเล่มนี้ ก็อดที่จะคิดว่า  จะไม่มีตัวอย่าง
โครงงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์บ้างหรือ เพราะงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
ก็ตอ้ งอาศัยความเป็นเหตุเป็นผล มีเครือ่ งมือเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์
ข้อมูลเชื่อถือได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ได้ แล้วก็ได้พบ
ตัวอย่างตอนหนึ่งคือ เรื่องการแก้ปัญหาน�้ำท่วมจากคนที่อยู่ต้นน�้ำและ
ปลายน�้ำ ทั้งสองส่วนนี้สัมพันธ์กันด้วยสิ่งเดียวกัน คือน�้ำ จากการฟัง
ข้อเสนอการแก้ไขของคนในสังคมที่เกี่ยวข้อง อาจารย์สรุปได้ว่าประเด็น
ปัญหาส�ำคัญคือ ขาดความคิดออกไปนอกตัวเอง และเปรียบเสมือนกับดัก
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ในระบบการศึกษา หรือตัวอย่างโครงงานซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมท�ำกันมาก คือ
ไปหาข้อมูล หาความรูจ้ ากคนอืน่ จากผูร้ ใู้ นชุมชน หรือภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และน�ำมาเขียนเล่าเรื่องโดยขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยแนะน�ำ
ว่า  พี่เลี้ยงต้องสามารถชักพาเข้าสู่การสร้างความรู้เองจากข้อมูลที่ได้
อย่าปล่อยให้เอาทุกอย่างที่ฟังมาเป็นค�ำตอบไปเสียสิ้น การสร้างความรู้
เองจากข้อมูล หมายความว่า  ต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ
เช่น สังเคราะห์จากการวิเคราะห์เนือ้ ความ แนะน�ำว่า ให้เกิดการลูเ่ ข้าของ
ข้อมูล “จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น” การท�ำโครงงานแบบท�ำของต้อง
ได้ของดีกว่าเดิม ซึ่งครูจะพานักเรียนคิดสังเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อครูคิดเป็น
เข้าใจกระบวนการคิดอย่างละเอียด

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ความกังวลปัญหาในวงการศึกษาไทยหลายประการที่สะท้อน
ให้เห็นในบทความ เป็นสิง่ มีคณ
ุ ค่าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องต้องรับรู้ เผชิญและจริงใจ
ในการแก้ไข มิฉะนัน้ การจัดการเรียนการสอนคงไม่หลุดไปจากห่วงกับดัก
เชิงระบบและเชิงปฏิบตั กิ ารดังทีร่ ะบุไว้ อาจารย์ได้ชใี้ ห้เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง PBL และ RBL ซึ่งโดยฐานคิดแล้ว PBL เป็นโครงงานที่ควรมา
จากการวิจยั การค้นคว้า แต่เมือ่ มาถึงเมืองไทย ก็ถกู ท�ำให้เพีย้ นไปเป็นเพียง
การท�ำโครงงาน การท�ำสิง่ ประดิษฐ์ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ตกใจมาก (พบด้วยตนเอง)
คือ บางโครงงานครูคิดเอง ท�ำเอง นักเรียนเป็นลูกมือช่วยเหลือ และ
ถ่ายรูปนักเรียนท�ำกิจกรรม ให้ดูเสมือนเป็นผู้คิดผู้ท�ำเอง นักเรียนไม่ได้
เรียนรู้อะไร โครงงานที่ครูท�ำมุ่งการล่ารางวัล ที่น�ำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
ส่วน RBL แตกต่างจาก PBL มุ่งหวังให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ความสามารถในการเห็นเหตุผลที่ละเอียดคือ ทักษะการเรียนรู้จากการ
ท�ำ RBL

สงว

ในบทความได้ระบุไว้ว่า  การท�ำงานเพาะพันธ์ุปัญญาต้องฝ่า
ก�ำแพงความเชือ่ ความเคยชินหลายชัน้ ต้องฝ่าระบบความเชือ่ เกีย่ วกับวิจยั
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ในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่นักการศึกษาส่วนมากยังเข้าใจวิจัยเพียงมิติ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ได้เข้าใจวิจัยลึกถึงกระบวนการ ที่จะเป็น
เครือ่ งมือท�ำให้เกิดปัญญาแก่ผปู้ ฏิบตั ิ อีกทัง้ ยังต้องฝ่าก�ำแพงระบบราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่าวัฒนธรรมการท�ำงานของผู้บริหารและครู
ก็ต้องขอส่งก�ำลังใจมายังอาจารย์และพี่เลี้ยงที่จะไป coach ครูต่อ ที่ต้อง
ฝ่าฟันกับความยากล�ำบากเหล่านี้ แต่หากส�ำเร็จ ต้นกล้าแห่งปัญญาก็จะ
งอกงาม

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

จากการได้ ติ ด ตามคณะไปดู ง านโรงเรี ย นที่ เ ข้ า โครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา 2 จังหวัด คือ ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
ได้เห็นต้นกล้าที่เริ่มงอกบ้างแล้ว คือพบกับความสามารถของนักเรียน
ทีม่ าน�ำเสนองานด้วยความมัน่ ใจ เป็นการสะท้อนความรูแ้ บบสร้างความ
รู้ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนจักรค�ำคณาธร ล�ำพูน คณะครูได้เลือกชั้นที่เรียน
อ่อนที่สุดและมีนักเรียนบางคนที่สมาธิสั้น การด�ำเนินงานในระยะเวลา
อันสัน้ ปรากฏว่าผลสัมฤทธิก์ ารเรียนดีขนึ้ มาก แม้วา่ จะยังไม่เห็นผลลัพธ์
ด้าน RBL เด่นชัดเหมือนที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เพราะมีต้นทุนที่
แตกต่างกัน แต่น่าชมเชยคณะครูที่เลือกนักเรียนชั้นอ่อนสุดเข้าโครงการ
จากการเข้าสังเกตการณ์และพูดคุยกับทีมงาน ต้นกล้าที่เริ่มเพาะได้เห็น
ผลบ้างแล้ว ซึ่งเป็นความดีของโครงการที่เริ่มต้นด้วยการฝึกจิตตปัญญา
แก่ครูและครูนำ� นักเรียนฝึกจิตตปัญญา เป็นการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนมีสมาธิและตัง้ ใจเรียนเพิม่ ขึน้ ก้าวข้าม
ปัญหาตนเองได้ (สมาธิสั้น ปัญหาจากครอบครัว ไม่สนใจเรียนมาก่อน
ซึง่ ไม่ใช่สติปญ
ั ญาไม่ด)ี โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตร ส่วนอีกสองโรงเรียนใน
ล�ำปาง ได้พบการเริ่มโครงงาน RBL ที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนมาก
โรงเรียนวังเหนืออยูใ่ นชุมชนเกษตร นักเรียนท�ำโครงงานเกีย่ วกับการปลูก
ข้าวโพด ความเชือ่ และพิธกี รรมเกีย่ วกับการปลูกข้าวโพด ส่วนทีโ่ รงเรียน
บุญวาทย์วทิ ยาลัย นักเรียนเลือกท�ำโครงงานเกีย่ วกับกระบวนการขัน้ ตอน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ที่มีสารและเถ้าถ่านเกิดขึ้นจากการท�ำเหมืองแร่ (แม่เมาะ) ที่น�ำมาใช้
ในการผลิตไฟฟ้า โรงเรียนบุญวาทย์ฯ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียง
การที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเห็นคุณค่าของ RBL จะเป็นตัวอย่างส�ำหรับ
โรงเรียนขนาดใหญ่อนื่ ๆ เพราะโดยส่วนใหญ่ แล้วมุง่ ไปทีก่ ารจัดการเรียน
เพื่อให้คะแนน O-Net สูงและการมุ่งเข้ามหาวิทยาลัย มากกว่าการเรียน
เพื่อสร้างความรู้ เรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะในศตวรรษที่ 21

แพร

จากผลการเพาะพันธ์ุต้นกล้าจากสี่โรงเรียนที่กล่าวมา จึงน่า
เสียดายแทนครูจากโรงเรียนทีถ่ อนตัวจากโครงการ เพราะพลาดโอกาสใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียน (ทิ้งนักเรียนหรือเปล่า) ด้วยเหตุผล
นานาประการ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

โชคดีที่ สกว. และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลือก อ. สุธีระ
มาเป็นหัวหน้าวง เพราะเป็นผู้เข้าใจกระบวนการท�ำวิจัย RBL ที่ลึกซึ้ง
จากบันทึกเล่าเรื่อง และผลที่เริ่มเห็นแล้ว จะเป็นสัญญาณที่เห็นเส้นทาง
ไปสู่ความส�ำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามาก เพราะบันทึกร่องรอยการ
เดินทาง ทีท่ งั้ พีเ่ ลีย้ งในโครงการ พีเ่ ลีย้ ง (Coachers) อืน่ ๆ ครู ผูบ้ ริหาร และ
ผู้สนใจจะได้เรียนรู้และน�ำไปใช้ได้ แต่อย่างที่อาจารย์ระบุไว้ว่าต้องอ่าน
ระหว่างบรรทัดด้วย การได้อา่ นบันทึกร่องรอยในหนังสือเล่มนี้ ยิง่ ชืน่ ชม
ความสามารถในการใช้สมองทัง้ สองซีกของอาจารย์ในการก�ำกับโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา และการเขียนเล่าเรื่อง
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่เพื่อ
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สมหมาย ปาริจฉัตต์
หนังสือพิมพ์มติชน

แพร

รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คิดผิดหรือถูกก็ไม่รู้ ที่ขอให้ผม
เขียนค�ำนิยมผลงานเขียนเล่มใหม่ลา่ สุดของอาจารย์ ทัง้ ๆ ทีผ่ มไม่ใช่นกั การ
ศึกษามืออาชีพ เป็นเพียงสื่อมวลชนผู้สนใจสังเกตการณ์ความเป็นไปใน
แวดวงการศึกษาไทยคนหนึ่งเท่านั้น

เผย

ด้วยความเชื่อที่ว่า  “ให้เกียรติผู้อื่นก่อน ย่อมได้รับเกียรตินั้น
ตอบ” ผมจึงไม่ลังเลและยินดีที่จะสะท้อนความคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ หลัง
ได้อ่าน “รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา” ชนิดบรรทัดต่อบรรทัด
จบลง

นุญา
ต

จริงๆ

เป็นไปตามทีผ่ เู้ ขียนกล่าวไว้ในค�ำน�ำ “ควรอ่านระหว่างบรรทัด”

นลิข

สิทธ
ิ์อ

อ่านแล้วได้ความรู้ ความคิด ความปีติยินดี ท�ำให้เกิดขวัญ
ก�ำลังใจและความหวัง จนกลายเป็นความสุข จากการได้รับรู้เรื่องราวดีๆ
สิ่งดีๆ ที่วิศวกรทางความคิด คนหนุ่มคนสาวกลุ่มใหญ่ จาก 8 มหาวิทยาลัย
80 โรงเรียน 18 จังหวัด ที่มี ดร.สุธีระ เป็นผู้จุดประกายและลงมือท�ำ
ให้เห็นจริง สานพลังของทุกคนเข้ามาร่วมกระบวนการเพื่อผลักดัน
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

สงว

กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นทั้งทางเลือกใหม่และความ
ท้าทายผู้คนในกระบวนการบริหารการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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นอกจากสาระแล้ว เป็นงานเขียนที่ให้บรรยากาศสะท้อนจาก
เหตุการณ์จริง บทสนทนาท�ำให้เกิดจินตนาการร่วม ยืนยันถึงคุณค่าของ
การบันทึก ซึง่ มีประโยชน์และความส�ำคัญเป็นอันมาก เพราะมนุษย์ปถุ ชุ น
ถึงแม้จะเก่งกาจ สามารถ มีความจ�ำเป็นเลิศเพียงไร แต่ในโลกทีเ่ ต็มไปด้วย
ข่าวสาร ความรู้ ความคิดมากมาย สมองไม่สามารถจดจ�ำได้หมดทุกสิ่ง
ทุกอย่าง แม้จะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราต้องการก็ตาม

แพร

การบันทึกช่วยให้เราเก็บเรื่องราวดีๆ ความคิดดีๆ ทั้งของ
เราเองและของผูอ้ นื่ ทีเ่ ป็นแบบอย่างไว้ใช้ประโยชน์ในวันทีม่ คี วามต้องการ
ได้ตลอดเวลา

นุญา
ต

เผย

อ่านงานเขียนของ รศ. ดร. สุธีระ แล้วท�ำให้คิดถึงหนังสือเรื่อง
“ครูนอกกรอบ ห้องเรียนนอกแบบ” ของครูเรฟ เอสควิท แห่งโรงเรียน
ประถมศึกษาโฮบาร์ต ลอสแองเจลิส บทที่ว่าด้วยการเขียน ซึ่งเริ่มต้นว่า 
โดยรวมๆ แล้ว เด็กนักเรียนทุกวันนี้เป็นนักเขียนที่แย่มากและก็ไม่น่า
ประหลาดใจแต่อย่างใด เมือ่ ค�ำนึงถึงผลทีส่ ะสมมาจากการขาดการฝึกฝน
การสอนทีไ่ ม่เอาไหน การส่งข้อความตัวอักษร การใช้ศพั ท์แสงแบบอีเมล
และวัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริมการรู้หนังสือ

สิทธ
ิ์อ

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียน
ข้อความที่กลมกลืนแม้เพียงสักย่อหน้าหนึ่ง

นลิข

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ถึงเขียนไว้ว่า การอ่านท�ำให้
คนเป็นคนอย่างสมบูรณ์ การประชุมท�ำให้คนเตรียมพร้อม การเขียนท�ำให้
คนแม่นย�ำ

สงว

ดร. สุธรี ะ นอกจากจะเป็นนักคิด นักวิจยั นักปฏิบตั แิ ล้ว ยังเป็น
นักบันทึกที่ละเอียดลึกซึ้ง
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หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบันทึกความคิด บันทึกของผู้เดินทาง
บันทึกระหว่างทาง จากประสบการณ์การเป็นโค้ชของโค้ช ให้แง่มุมคิด
ที่ แ ยบคาย ยั่ ว ให้ คิ ดต่ อ คิ ดตามแทบทุ ก ตอน ถ่ า ยทอดสิ่ ง ที่ พ บเห็ น
ได้เรียนรู้ และความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น ออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้
เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง

แพร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง... ผู้คนในแวดวงการศึกษา  ครู อาจารย์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา
จะเข้าใจ น�ำเอาไปทบทวนวิธีคิดปรับพฤติกรรมร่วมกันไปกับเด็กและ
เพื่อนร่วมงาน ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

นุญา
ต

เผย

แต่ส�ำหรับผู้คนทั่วไป ถ้าจะให้เกิดความเข้าใจ มองเห็นภาพ
การด�ำเนินงานเพาะพันธุ์ปัญญาชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ว่าคืออะไร
มีจุดมุ่งหมาย ที่มาทางความคิด และกระบวนการด�ำเนินงานอย่างไร
ผมแนะน�ำให้อ่านหนังสือของผู้เขียนเล่มก่อนหน้านี้ ชื่อว่า  “โครงงาน
ฐานวิจัย...กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย” จะท�ำให้ “จารึก
บนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา” มีอรรถรสยิ่งขึ้น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่า  กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา  จิตต
ปัญญาศึกษา เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการผลักดันให้เกิดคุณภาพที่
ต้องการ เมื่อทั้งครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้น�ำทางความคิด ภูมิปัญญาของ
ชุมชน และสังคมโดยรวมปรับความคิด การปฏิบัติจากความเคยชินเดิม
ที่ เ น้ น การสั่ ง และสอนเป็ น หลั ก มาเป็ น การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นวิถีท�ำให้เกิดความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ
เกิดความรู้ใหม่ ตอบค�ำถามต่อโจทย์ต่างๆ ถึงระดับ “ท�ำไม” ซึ่งลึกซึ้ง
ยิ่งกว่า “ท�ำอะไรและท�ำอย่างไร” แค่นั้น
เด็กนักเรียน ครู ครูพี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา แพร่พันธุ์เติบใหญ่
ขยายตัว จากร้อยเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เกิดความเปลี่ยนแปลงถึง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ระดับจิตใจ ในห้องเรียน ในโรงเรียน ในครอบครัว ในชุมชน ในเขตพื้นที่
การศึกษา ในจังหวัด และในประเทศของเรา

่เพื่อ
การศ

ความหวังทีจ่ ะเห็นทางออกไปสูค่ วามส�ำเร็จของการปฏิรปู การ
ศึกษาไทยมีโอกาสเป็นไปได้ เมื่อทุกฝ่ายเข้ามาร่วมสนับสนุน ผลักดันให้
กระบวนการด�ำเนินงานที่ดีๆ นี้ ก้าวรุดหน้า มั่นคงต่อไป
จนเป็นที่มาของหนังสือดีเล่มนี้ ก่อนหน้านี้ และเล่มต่อๆ ไป
ให้ผ่านสายตาผู้อ่านมากขึ้นๆ

เผย

แพร

“รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา” จึงเป็นหนังสือที่
น่าอ่านอีกเล่มหนึ่ง นักการศึกษา นักวิชาการ นักคิด นักวิจัย นักบริหาร
การศึกษา และผู้ใฝ่รู้ในทางการศึกษาไม่ควรพลาดเป็นอันขาดทีเดียว

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

21 พฤศจิกายน 2556
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แพร

ตอนที่ 1
ประสบการณ์ละเมอเพ้อฝัน
(ของผู้ถือไม้บาตอง)

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

ไม่บ่อยนักที่เราสามารถเลือกงานและท�ำได้อย่างมีความสุข

แพร

เมื่อเริ่มงาน เราอาจจะไม่รู้เลยว่างานจะน�ำความสุขมาให้หรือไม่...เหมือนที่
เริ่มงานเพาะพันธุ์ปัญญา

สิทธ
ิ์อ

โชคดีที่ส่วนมากผมเห็นรอยยิ้ม และรู้สึกถึงพลังแห่งความสุขที่แผ่ออกมา

สงว

นลิข

ให้อิ่มใจ

นุญา
ต

เผย

แม้ว่าผมไม่มีโอกาสสัมผัสความทุกข์สุขประจ�ำวันที่เกิดขึ้นกับพี่เลี้ยง แต่
เมื่อติดตามงานผมมักนึกเสมอว่าผมก�ำลังเฝ้าดูเงาที่สะท้อนจากกระจกวิเศษ ที่แววตา
ในกระจกบอกผมว่ า ครู แ ละพี่ เ ลี้ ย งทุ ก ข์ สุ ข อย่ า งไร ภาพเงาที่ มี แ ววตาอมทุ ก ข์ ข อง
ครูและพีเ่ ลีย้ งท�ำให้ผมรูส้ กึ ท้าทาย อยากค้นหาเรียนรูเ้ พือ่ แต่งแต้มประกายแววตาเสียใหม่...
หากผมเป็นจิตรกร
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่เพื่อ
การศ

ความสุขของพี่เลี้ยง...

แพร

วันนี้ (7 มิถุนายน 2556) ผมมาร่วมกิจกรรมกับศูนย์พี่เลี้ยง
ม. ศิลปากร เดิมกะว่าจะมา observe ในฐานะพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยง ตอนเช้า
ให้ครูเล่าสิง่ ทีท่ ำ� ทีโ่ รงเรียนให้ฟงั ก่อนเข้า session มีคณ
ุ ครูทา่ นหนึง่ ขอคุย
กับผม ท่าทางท่านถอดใจมากเลย เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียน
จนท่านจะขอถอนตัว แต่พอจบครึ่งวัน สีหน้ากลับมาดีเหมือนเดิม ท่าน
บอกว่าได้ฟังปัญหาต่างๆ นานาของเพื่อนโรงเรียนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าของ
เรายังพอไปไหว ท่านบอกว่ามีก�ำลังใจขึ้น

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าครูต้องการ support ด้านจิตใจอย่างมาก
โครงการของเราจึงเน้นความใกล้ชิดกับครู ให้เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อน ที่มี
เราคอยช่วย ครูสะท้อนความคิดในตอนเช้าว่าได้มาเรียนรู้กับเพื่อนครู
โรงเรียนอืน่ สิง่ ทีม่ คี า่ ของครูเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา คือ “การมีสงั คมใหม่ของครู
ทีม่ าพบกันแล้วมีความสุข มีความมุง่ มัน่ และเห็นหนทางการท�ำหน้าทีค่ รู”
ผมจึงขอเน้นเรื่องการลงไปพบครู เพราะก�ำลังใจต้องให้สม�่ำเสมอ ครูถูก
charge battery จากกิจกรรมเราสดชื่นไป แล้วไฟก็จะหรี่ลงเมื่อกลับไป
ในสังคมเดิม การมี social network ก็พอช่วยได้ แต่ไม่เหมือนการได้มาคุย
กันอย่างเห็นหน้าตา

สงว

นลิข

ตอนบ่ายผมเดินกระบวนการให้เอง เพราะเป็นเรือ่ งการตัง้ โจทย์
ให้เป็น เนื่องจาก อ. บัณฑิต พาลูกทีมไปแสวงหาโมกข์ธรรมตอนที่ผม
ฝึกพี่เลี้ยง จึงไม่ได้วิทยายุทธ์นี้ไป ผมท�ำ PowerPoint ให้ง่ายกว่าที่เคยส่ง
ให้ไป จึงส่งมาให้ใหม่ ลองเอาไปใช้ดู มีข้อสังเกตหลายประการในการ
ท�ำกับครูครั้งนี้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ผมบอกครูวา่ ผมเป็นคนฝึกพีเ่ ลีย้ งและให้เครือ่ งมือ พีเ่ ลีย้ งเอามา
ฝึกครู ครูต้องท�ำจนเชี่ยวชาญติดตัว เพื่อเอาไปจัดกระบวนการในการฝึก
นักเรียน เราถ่ายทอดวิทยายุทธ์เป็นทอดๆ ไป ดังนั้น พี่เลี้ยงต้องจัดให้ครู
จนมั่นใจว่าเข้าใจ ท�ำได้ ซึ่งต้องการเวลา และเวลาก็กระชั้นเข้ามาแล้ว
ครู ห ลายคนถอดใจเพราะเกรงเรื่ อ งเวลา  เราต้ อ งช่ ว ยกั น พลิ ก แพลง
กระบวนท่ า ให้ ค รู เ ป็ น เร็ ว ที่ สุ ด ในปี แ รกนี้ อ าจถึ ง ขั้ น ต้ อ งไปช่ ว ยครู
ทีโ่ รงเรียน สิง่ ทีค่ รูกงั วลเกิดจากความคิดว่าไม่สามารถท�ำ RBL ได้ และยัง
ไม่มั่นใจถึงขั้นกล้า  ผมขอให้พี่เลี้ยงลงไปช่วยในเวทีโรงเรียนให้ครูมั่นใจ
แต่ยังไงๆ ครูก็ควรท�ำเองให้เป็น เพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างความ
ช�ำนาญ ถ้าไม่เริ่มท�ำก็ไม่สามารถท�ำได้เลย

นุญา
ต

เผย

ผมช�ำนาญจัดกระบวนการให้เพราะท�ำมามาก มีพเี่ ลีย้ งทัง้ หลาย
ให้ผมลองวิชา พี่เลี้ยงก็ก�ำลังลองวิชากับครู การฝึกของพี่เลี้ยงเป็นการได้
ทั้ง 2 ฝ่าย คือ พี่เลี้ยงได้ทักษะการเป็นวิทยากร ครูได้วิชา ครูเอาวิชาไป
สร้างทักษะนักจัดกระบวนการเรียนรูก้ บั นักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนได้ทกั ษะ
ศตวรรษที่ 21 จากการท�ำ RBL เพาะพันธุ์ปัญญา 

สิทธ
ิ์อ

หน้าที่ของพี่เลี้ยงที่ท�ำให้ครูกล้าเป็นงานยากกว่าที่ผมท�ำกับ
พี่เลี้ยงมากนัก เพราะพี่เลี้ยงมีความเข้าใจวิจัยอยู่ระดับหนึ่งแล้ว แต่ครู
ยังต่างจากพี่เลี้ยงมาก ยิ่งครูกับเด็กก็ยิ่งยากกว่ามากขึ้นไปอีก อีกทั้งการ
ถ่ายทอดเป็นชั้นๆ ก็จะเจือจางได้ด้วย แต่หากไม่ท�ำอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่า
จะท�ำกันอย่างไร

สงว

นลิข

เมื่ อ วั น ก่ อ นมี ป ระชุ ม โครงการเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาที่ สกว.
ผมเล่าว่าเราใช้จติ ตปัญญา 3 วันท�ำให้ครูรอ้ งไห้ คุณหมอวิจารณ์นงั่ หัวโต๊ะ
กล่าวว่า  เป็นการประเมินการท�ำงานได้เลย คือ วัดจากการร้องไห้ของครู
ที่ศูนย์ ม. ศิลปากรนั้นเห็นว่าครูร้องไห้ตาบวมกันทุกคน ท�ำให้ผมได้
ความคิดว่าเรื่องการสร้างบรรยากาศก็ส�ำคัญส�ำหรับสภาพจิตในการ
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ท�ำงานเพาะพันธุ์ปัญญา ขอแนะน�ำว่าก่อนเริ่มงานน่าจะชวนครูทบทวน
ตนเอง รูจ้ กั ตนเองจากจิตตปัญญา เตรียมรูป/clip วันทีร่ อ้ งไห้เอามาระลึก
กัน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณครู แล้วจึงเริ่มกิจกรรมก็น่าจะดี
เหมือนกัน ทีน่ กึ ได้อย่างนีเ้ พราะการเริม่ งาน 10 นาทีแรกเมือ่ เช้านีค้ รูรสู้ กึ
เครียดมาก จนหมู1 ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศ

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

เย็นนี้ อ. น�้ำค้างมากับ อ. อ้อ2 ผมนั่งฟังที่ทีม ม. มหิดล เล่าเรื่อง
งานแล้วรูส้ กึ มีความสุข ได้ยมิ้ ในใจให้ตนเอง เพราะจับน�ำ้ เสียงและสีหน้า
ได้ว่าคนที่นั่งเล่าตรงหน้าผมมีความสุข อยากจะบอกเล่าทุกอย่างที่พบมา 
แม้ว่าจะเล่าเรื่องที่เป็นปัญหาก็ยังยิ้มและหัวเราะ ผมคิดว่านี่คือรางวัลที่
คนท�ำงานเป็นพีเ่ ลีย้ งได้รบั เพราะได้กลายเป็นเพือ่ น เป็นลูกหลานของครู
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา ความรูส้ กึ ฉันเครือญาตินเี้ ป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ
มากส�ำหรับการท�ำงานในวัฒนธรรมไทย ผมจึงพูดแหย่วา่ ถ้าวัดการฝึกครู
ที่การร้องไห้ เราก็น่าจะวัดความส�ำเร็จการเป็นพี่เลี้ยงกันที่ขนมนมเนยที่
พี่เลี้ยงได้รับจากครูในการลงพื้นที่ได้ เพราะผมรู้สึกว่าพบกันทีไรพี่เลี้ยง
ม. มหิดล มีเรือ่ งเล่าของกินของฝากเยอะมาก (และแย่งกันเล่า) การวัดอย่างนี้
เขาเรียกว่าวัดทีต่ วั แทน (proxy) และเป็นตัวแทนทีแ่ ม่นย�ำกว่าการประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม เพราะเป็นรูปธรรมทีว่ ดั จากส่วนทีส่ ะท้อนออกมาจาก
ความรู้สึกด้านในของคนที่เราท�ำงานด้วย

สงว

นลิข

ผมเชือ่ ว่าพีเ่ ลีย้ งเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาได้ประสบการณ์ชวี ติ ได้เรียนรู้
สิ่งดีๆ มากมายที่หาเรียนไม่ได้จากการท�ำงานอย่างอื่น การได้มิตรภาพ
การได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นล้วนเป็นความสุข แบบเดียวกับที่ผม
มีความสุขที่ท�ำงานกับทุกคน และยิ่งสุขมากขึ้นเมื่อเห็นพี่เลี้ยงได้ค้นพบ
ว่าการท�ำงานเช่นนีค้ อื ความสุข ความสุขของพวกเราทุกคนเป็นความสุข
1
2

คงวุฒิ นิรันตสุข ศูนย์พี่เลี้ยง ม. ศิลปากร
ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ศูนย์พี่เลี้ยง ม. มหิดล
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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จากกุศลกรรม เป็นวิธกี ารท�ำงานทีก่ ล่อมเกลาจิตใจอย่างหนึง่ เชือ่ ได้เลยว่า
ต่อไปนีเ้ ราจะได้รบั ผลตอบแทนเป็นการเปลีย่ นแปลงทางจิตใจทีจ่ ะพัฒนา
ไปเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาออกดอกผลที่น่าชื่นชม ไม่ว่า
จะเกิดกับครูที่เป็นกัลยาณมิตรกับเรา หรือกับเด็กที่แสดงผลงานปลายปี
เราจะยิ่งมีความสุข
พี่ เ ลี้ ย งหลายคนยั ง อยู ่ ใ นวั ย เริ่ ม ต้ น การค้ น พบการท� ำ งาน
ท่ามกลางความสุขแบบนี้ในวัยนี้นับว่าเป็นก�ำไรชีวิตอย่างมาก เพราะจะ
ได้ใช้ไปอีกนาน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

7 มิถุนายน 2556
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นุญา
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่เพื่อ
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แพร

ความเข้าใจที่แท้จริงดูได้ไม่ยาก หากรู้ว่าจะดูที่อะไร

เมื่อเข้าใจอย่างแท้จริง การท�ำงานย่อมตรงเป้า พลาดน้อย งานที่ได้ผล
อย่างนี้ท�ำให้เกิดความสุขจากการท�ำงาน

เผย

ความสุขจากงานก็ดูไม่ยาก หากรู้ว่าจะสังเกตอากัปกิริยาใดของคนท�ำงาน

นุญา
ต

เมื่อมีความสุขจากงานอย่างแท้จริง ชีวิตและการท�ำงานย่อม synchronize
กันได้ดี ซึ่งใครๆ ก็ต้องการเช่นนี้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัยมีชีวิตและการงานที่ synchronize
กันได้ เพราะต่างก็มีจิตมุ่งมั่นเป็นกุศลกับหน้าที่การงานเพื่อผู้อื่น
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ครูมหิดล...

เผย

แพร

วันนี้ (8 มิถุนายน 2556) ถึงคิวที่ผมมาอยู่ที่โรงเรียนทานตะวัน
ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอน 3 ภาษา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในโครงการ
ของเรา ที่แปลกกว่าโรงเรียนอื่น คือ จ�ำกัดนักเรียนเพียง 18 คนต่อห้อง
สอนประถมถึงมัธยม 6 แต่มีเด็กเพียง 300 กว่าคน (ค่าเล่าเรียน 50,000
บาทต่อเทอม) ดังนั้น นักเรียนจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเทียบกับโรงเรียน
จ�ำนวนมากในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ถือเป็นเงื่อนไขที่ต่างจากที่อื่น
ทีท่ า้ ทายพีเ่ ลีย้ งมาก แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นโรงเรียนเอกชนทีเ่ น้น
การท�ำกิจกรรม การสนับสนุนจากโรงเรียนจึงเต็มที่ (ผู้จัดการ/เจ้าของ
โรงเรียนมาร่วมประชุมด้วย)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

วันนี้ครูในโครงการมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอาสิ่งที่ท�ำ
ที่โรงเรียนมาเล่าให้เพื่อนครูโรงเรียนอื่นทราบ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือครู
เอากิจกรรมจิตตปัญญาไปจัดการให้เด็ก “นิ่ง” กับการเรียนมากขึ้น คิดว่า
น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ส�ำหรับเด็ก (และครู) ที่สร้างแรงกระแทกทาง
ความรู้สึกภายในอย่างมาก ผลจึงออกมาดีมาก แต่ผมก็ได้เห็นกรณีที่ครู
ชวนเด็กกระโจนเข้าหา RBL เลย ผลทีไ่ ด้คอื เด็กทะเลาะกัน นีเ่ ป็นหลักฐาน
ทีด่ ที ที่ ำ� ให้เราเข้าใจกระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดจากความพร้อมทางจิตใจ ซึง่
เป็นสิง่ ทีค่ นจัดการการศึกษานึกไม่ถงึ เพราะติดทีเ่ นือ้ ความรูท้ ตี่ อ้ งยัดเยียด
ให้เด็กมากทีส่ ดุ แต่เด็กไม่ใช่หนุ่ ยนต์ทเี่ ราเอาโปรแกรมไป download ให้ได้

สงว

สิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ใจจากการลงทุนของเราคือ จากทีค่ รูเล่านัน้ มีนยั ยะว่า
ครูรู้จักจัดกระบวนการที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนมากขึ้น
คื อ ครู รู ้ จั ก เป็ น ผู ้ ถ ามมากกว่ า ผู ้ บ อก ครู จ� ำ นวนมากสามารถระงั บ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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สั ญ ชาตญาณเดิ ม ในการรี บ บอกความรู ้ เ ปลี่ ย นมาเป็ น การตั้ ง ค� ำ ถาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค�ำถามทีท่ ำ� ให้เด็กรูจ้ กั มองตนเอง ใจจริงผมอยากรูว้ า่ ครู
บอกตัวเอง (จากการพิจารณาตนเอง) ได้ไหมว่าตนเองก็เปลีย่ นไปอย่างไร
เกิดเพราะกระบวนการอะไร ระหว่างที่คิดอยู่นั้น คุณครูผู้ชายท่านหนึ่ง
ลุกขึ้นมาพูดว่า 
“ผมเปลี่ยนไป ผมท�ำงานมาหลายแห่ง เคยเป็นติวเตอร์ เคยเชื่อ
แต่กระบวนการสอนให้เด็กได้เนื้อความรู้ ผมได้มารู้จักวิธีการสอนที่
ถูกต้องจากงานนี้”

นุญา
ต

เผย

แพร

การพัฒนาชีวติ จากการศึกษามี 3 ส่วน คือ การพัฒนาพฤติกรรม
การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาทางปัญญา ซึง่ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นัน่ เอง
จิ ต ตปั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาสมาธิ การคิ ด เชิ ง เหตุ - ผล 3 คื อ
เครื่องมือพัฒนาปัญญา  ส่วนศีลนั้นเกิดจากวินัย เพราะวินัยควบคุม
พฤติกรรมให้เป็นปกติหรือที่เราเรียกว่าศีล วินัยได้จากการท�ำ RBL
เป็นกลุ่ม ดังนั้น กระบวนการวินัยของ RBL จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรา
ต้องท�ำความเข้าใจกัน (การมีวินัยเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง)

สิทธ
ิ์อ

สิ่งที่ท้าทายพวกเราต่อไปนี้คือกระบวนการพัฒนาทางปัญญา
และพฤติกรรม ทีต่ อ้ งอาศัย RBL อย่างแท้จริง ต่อไปนีพ้ เี่ ลีย้ งมหาวิทยาลัย
จะทวีความส�ำคัญมากขึน้ เพราะทีส่ งั เกตผมสงสัยว่าครูยงั ไม่เข้าใจการท�ำ
วิจัยแบบที่เราต้องการเท่าใดนัก

สงว

นลิข

เมื่อวานผมได้บันทึกความชื่นชมจากที่พี่เลี้ยงเล่าให้ผมฟัง
วันนีผ้ มมาอยูใ่ นสถานการณ์จริงที่ อ. อ้อ (ปิยะฉัตร) ด�ำเนินการเองร่วมกับ
การเสริมของ อ. น�้ำค้าง ผมนั่งหลังห้องพิมพ์บันทึกสิ่งที่จับประเด็น
การน�ำเสนอของครูเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ซึ่งความจริงผมไม่ได้ให้อะไร
มากมายนัก เพราะพี่เลี้ยงท�ำได้ดีแล้ว โดยเฉพาะการชวนถอดความรู้ของ
3

คำ� “เหตุ-ผล” ในหนังสือนี้หมายถึง เหตุและผล (cause-effect) ไม่ใช่ เหตุผล (reason)
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อ. อ้อ ที่มีจังหวะจะโคนการชวนคุยที่เป็นมิตรมาก ชี้น�ำแต่พอเหมาะ
ให้เพียงพอทีค่ รูเข้าใจค�ำถาม แล้วมี อ. น�ำ้ ค้าง คอยเสริมรับลูก นีเ่ ป็นทักษะ
ที่พี่ลี้ยงจ�ำเป็นต้องมี คือรู้จักถามและท�ำงานเป็นทีม ตอนบ่ายเป็นการ
พาครูให้ออกแบบงานวิจัยเป็น ผมยังนั่งหลังห้องเหมือนเดิม แล้วสรุป
กับตัวเองว่า  อ. อ้อ ท�ำ backward process ของการเรียนรู้ได้แล้ว เพราะ
มีทักษะการถามที่ต้อนให้ครูเข้าใจด้วยตัวเอง

แพร

การที่เ ราจะรู้ว ่าใครเข้าใจถึง แก่น backward design ของ
กระบวนการนั้ น เราดู ไ ด้ จ ากการป้ อ นค� ำ ถาม (และท่ า ที ก ารป้ อ น)
ในลักษณะ “ต้อน” ให้คนเข้าใจจากการที่คนนั้นตอบด้วยตัวเอง

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันของ
ครูหลายโรงเรียนในห้อง หมายความว่าเกิดสังคมใหม่ของครู สังเกตว่า
เมื่อโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จน�ำเสนองานที่ท�ำ ผมจะได้ยินเสียง
หัวเราะเป็นบรรยากาศสดใส เต็มไปด้วยหัวใจที่พองโตของทุกคน แต่
ครั้นเมื่อครูโรงเรียนหนึ่งบอกเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหา4 ทั้งห้องเงียบฟัง
รู้ได้ถึงบรรยากาศแห่งความเห็นใจ การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศใน
ห้องสะท้อนความรู้สึกร่วมของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ผมรู้สึกเหมือนว่า
โครงการของเรามีอะไรมากกว่าการให้ทุนโรงเรียนท�ำ RBL และเราให้
ในสิ่งที่ครูขาด ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน

สงว

นลิข

ผมเข้าใจว่าการจัดการการศึกษาของชาติใช้แนวคิดจักรกลนิยม
จนท�ำลายครู แนวคิดจักรกลนิยมเป็นแนวคิดสนับสนุนทุนนิยม คือเห็น
ทุกอย่างเป็นเครือ่ งจักร มันจะท�ำงานได้ตามต้องการเมือ่ จัดการ input และ
เงื่อนไข คิดเหมือนว่าโลกใบนี้เป็นเครื่องจักรอยู่ในอ�ำนาจการจัดการของ
มนุษย์ แต่เพราะกระบวนการที่เห็นจิตวิญญาณของเพาะพันธุ์ปัญญา เรา
จึงเห็นสังคมครูแบบใหม่ ที่สะท้อนจิตใต้ส�ำนึกส่วนลึกของครูไทย คือ

4

หมายถึงโรงเรียนบ้านท้ายหาด ซึ่งต่อมาผมเขียนถึงในตอน “ครูตุ้ม”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ความต้องการเป็นครูที่ดี ครูของเรา (แม้ไม่สามารถอ้างได้ว่าทั้งหมด)
มีฉันทะในอาชีพครู เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ ม. ศิลปากร ผมพบครูเกษตรที่เพิ่ง
เข้ามาร่วมครั้งแรก บอกว่าถูกเพื่อนชวนมา ท่านพูดกับผมว่า “ผมไปร่วม
ทั้งนั้น ถ้าสามารถท�ำให้ผมสอนนักเรียนให้ดีได้”
ทั้งๆ ที่เรารู้กันว่าครูกลัววิจัย แต่การน�ำเสนอของครูในเวที
วันนี้ ล้วนแต่แสดงให้เห็นความมุง่ มัน่ อยากท�ำ RBL ของเพาะพันธ์ปุ ญ
ั ญา
ทั้งสิ้น

แพร

“แรงบันดาลใจไม่ใช่แรงจูงใจ” เป็นสิ่งที่ผมพูดกับครูกลุ่มนี้
ก่อนออกไปทานข้าวเที่ยง

นุญา
ต

เผย

บางโรงเรี ย นใช้ แ รงบั น ดาลใจ บางโรงเรี ย นใช้ แ รงจู ง ใจ
แรงบันดาลใจเกิดในตัวเด็ก (แบบเดียวกับทีเ่ ราสร้างแรงบันดาลใจให้ครู)
เด็กที่มีแรงบันดาลใจจะมุ่งมั่นท�ำงานด้วยตนเอง แต่แรงจูงใจนั้นเด็กท�ำ
เพราะหวังสิ่งตอบแทน เป็นความต่างระหว่างฉันทะ (ความอยากที่เป็น
กุศล) กับความอยากที่เป็นอกุศล (ตัณหา)

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

โครงการของเราอยากจะปลูกฝังคุณธรรมด้วย คงได้คำ� ตอบแล้ว
ว่าพวกเราควรใช้แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจ พีเ่ ลีย้ งต้องตีความหมายการ
จัดกระบวนการของครูให้ออกว่าก�ำลังใช้แรงชนิดใด แล้วชี้ชวนให้เห็น
ทางที่ควรแก่การเพาะพันธุ์ปัญญา 
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สงว
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่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แม้ ว ่ า อนิ จ จั ง จะเป็ น กฎส� ำ คั ญ ของไตรลั ก ษณ์ แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างช้าๆ ก็เป็นภาพลวงตาว่าเป็นนิจจัง... ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

แพร

ภูเขาสูงใหญ่คงอยู่อย่างนั้น ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะเวลาของชีวิตเรา
เดินเร็วกว่าเวลาของธรรมชาติ เราจึงเห็นอนิจจังทีค่ บื คลานอย่างช้าๆ ของภูเขาว่าเป็นนิจจัง

เผย

เราไม่ เ ห็ น หิ น ที่ ร ่ ว งหล่ น หน้ า ฝน ไม่ เ ห็ น ต้ น ไม้ ที่ โ ตกว่ า ปี ที่ แ ล้ ว หรื อ ที่
โค่นล้มเพราะลมพายุ เพราะเราไม่มองให้เห็นรายละเอียด

นุญา
ต

เช่นเดียวกัน... ความเคยชินของการท�ำโครงงานที่ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่อนุบาล
ถึงประถมและมัธยม ท�ำให้เราเห็นแต่นิจจังของโครงงาน
แม้ว่าสาระวิชาของชั้นต่างๆ จะต่างกันมาก แต่ร่องรอยการเป็นนิจจังของการ
ท�ำโครงงานยังปรากฏอยู่ทั่วไป เรื่องนี้เราดูได้จากการตั้งชื่อโครงงานที่ออกแนวแฟนซีตาม
ประสาที่ติดมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

พี่เลี้ยงต้องเป็นผู้ชะล้างความเคยชินนี้ให้มาอยู่ในร่องรอยของเพาะพันธุ์ปัญญา
จึงจะทันกับกาลสมัยที่เปลี่ยนไป
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ชื่อโครงงาน : การหลงทางในความส�ำคัญ...

การท�ำวิจัยต้องมี proposal เพราะเป็นลายแทงว่างานวิจัยจะท�ำ
อย่ างไร และลายแทงที่ดีเ ริ่มจากชื่อโครงงาน คื อ เป็ นชื่ อ ที่ อ ่ านแล้ ว
พอคาดได้ว่าจะได้ความรู้อะไร และน่าจะมีวิธีท�ำอย่างไร ความส�ำคัญของ
proposal อยู่ที่ค�ำหลังนี้ คือ รู้ว่าน่าจะท�ำอย่างไร เพราะมันจะโยงเข้าหา
แผนการท�ำวิจัยและการจัดสรรทรัพยากรให้ท�ำได้ (เวลา คน เงิน)

เผย

แพร

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต้องการให้ท�ำโครงงานแบบนิรนัย
เพราะเป็นการหาค�ำตอบบนหลักการของเหตุและผล เพื่อให้การท�ำ
โครงงานอยู่บนฐานการท�ำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และอยู่ในกรอบของ
หลักการ/ความรู้ (สาระวิชา)

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ชื่อโครงงานที่ผมเห็นมามักจะตั้งกันกว้างๆ จนไม่ทราบว่าจะ
ท�ำอะไร เช่น “ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชุมชน”
ตามชื่อแล้วงานนี้ใหญ่มาก เพราะสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กันมีตั้งแต่เห็ด
รา ต้นไม้ มด ปลวก แมลง นก ลิง กระรอก กระทั่งไปถึงช้าง เป็นเรื่อง
เกินก�ำลังของนักเรียน ชื่อโจทย์แบบนี้ขาด “ความคม”

สงว

นลิข

โจทย์นี้เป็นความรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราหาความรู้แบบ
งานอุปนัยก็ได้ เช่น ตั้งชื่อว่า  “ความอุดมสมบูรณ์ของเห็ดโคนในนิเวศ
ป่าชุมชนบ้าน..” ที่ท�ำโดยสอบถามความรู้จากผู้รู้ (ผู้มีอาชีพเก็บเห็ด) ซึ่ง
ยังไม่ได้ค�ำตอบเชิงเหตุและผล รู้เพียงว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีอยู่แถวไหน
เก็บตอนไหน

แต่ชื่อ “อุณหภูมิและความชื้นดินที่ควบคุมการเกิดเห็ดโคนใน
ป่าชุมชนบ้าน...” เป็นงานแบบนิรนัย นักเรียนหาความรู้ว่าเห็ดออกมาก
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเท่าใด แต่ก็ยังเป็นการรู้เพียงปรากฏการณ์
(รู้ what) จนกว่าจะเขียนผังเหตุ-ผลที่ละเอียดขึ้นจึงจะรู้ถึงเหตุและผล
(รู้ why) การรู้ถึง why นั้นท�ำให้สามารถบูรณาการสาระวิชาเข้ามายัง
โครงงานได้ และนี่จึงจะเป็น RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญาที่แท้จริง

เผย

แพร

คงจ� ำ เรื่ อ งการท� ำ วิ จั ย เพื่ อ ตอบข้ อ สงสั ย ว่ า การปลู ก กล้ ว ย
สามารถป้องกันไฟไหม้สวนยางได้ เขามีสมมุตฐิ านว่า “ต้นกล้วยสามารถ
เพิ่มความชื้นในดินได้” ถ้าเราท�ำวิจัยเพียงแค่เอาดินบริเวณที่มีและไม่มี
ต้นกล้วยมาหาความชื้นเปรียบเทียบกัน เราก็จะรู้เพียงแค่ what แต่ถ้าเรา
คิดเหตุผลอย่างละเอียด เราจะออกแบบงานวิจยั โดยการวัดปริมาณน�ำ้ ค้าง
และปริมาณการระเหยน�ำ้ จากดินแทน คือหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกศร
1, 2 และ 3 อย่างนี้รู้ถึง why5
3

สิทธ
ิ์อ

1

2

นุญา
ต

ร่ มเงา

นํากลัน ตัวกลางคืน

การระเหยนํ าจากดิน

4

5

ความชืนดิน

นลิข

ชื่อโครงงานของโรงเรียนมักจะเป็นอุปนัย และออกแนวชื่อ
นิทานมากกว่า  เพราะที่ผ่านมาครูถูกสอนวิจัยและวิชาโครงงานแบบนั้น
ฉะนั้น งานของพี่เลี้ยงคือช่วยให้ครูหัดตั้งโจทย์แบบนิรนัยให้ได้ เมื่อได้
หลักในการเขียนผังเหตุ-ผล คือ หางลูกศรเป็นเหตุ หัวลูกศรเป็นผล หากเหตุและผลเปลี่ยน
ไปในทางเดียวกัน (การเพิ่มเหตุทำ�ให้ผลเพิ่มด้วย) เราใช้เส้นทึบ แต่หากเหตุและผลเปลี่ยนใน
ทางที่สวนกัน เราใช้เส้นประ

สงว

5
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แล้วงานที่ท้าทายต่อไปคือชวนเขียนผังเหตุผลอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจ
ถึง why ขั้นสุดท้ายคือ การระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกแบบวิธีการ
เช่น เราจะหาปริมาณน�้ำค้าง ปริมาณการระเหยน�้ำจากดิน และปริมาณ
ร่มเงาได้อย่างไร เนือ่ งจากเป็นกระบวนการทีเ่ กิดจากความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มจะเกิดประโยชน์มาก เช่น พี่เลี้ยง
ออกแบบกระบวนการให้ “ประชั น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ” กั น และ
ในระหว่างการประชันความคิดของวิธกี ารต่างๆ นัน้ พีเ่ ลีย้ งคอยคุมให้อยู่
ในกรอบของงานวิจยั ทีด่ ี อาทิเช่น คอยถามให้คดิ ว่า วิธไี หนทีแ่ ม่นย�ำทีส่ ดุ ?
ใช้เวลาน้อยที่สุด? เครื่องมือคืออะไร? เรามีเครื่องมือไหม?

แพร

สรุป การช่วยครูให้ตงั้ โจทย์เป็น (เพือ่ ไปช่วยนักเรียน) มี 3 เรือ่ งคือ

นุญา
ต

เผย

1. ตั้งชื่อให้ถูกต้อง งานวิทยาศาสตร์ควรใช้แนวทางนิรนัย ให้
ชื่อเห็นความเป็นเหตุเป็นผลกัน งานมนุษยศาสตร์เราคงหลีกเลี่ยงอุปนัย
ยากสักหน่อย ส่วนงานสังคมศาสตร์ก็ควรใช้นิรนัยให้มากที่สุด เรามี
โอกาสที่งานสังคมศาสตร์ท�ำทั้ง 2 แนวทางแล้วเอามาเปรียบเทียบกัน
(เรียก mixed method ซึ่งมีหนังสือ research methodology เรื่อง mixed
method ออกมามากมายในระยะหลัง)

สิทธ
ิ์อ

2. ฝึกให้ครูสามารถแตกเหตุและผลให้เห็นความต่อเนื่องที่
ละเอียดขึ้น ชวนครูคิดว่าเอาสาระวิชาอะไรมาใส่ในลูกศรที่แตกเหตุและ
ผลที่ละเอียดนั้น

สงว

นลิข

3. ช่วยตั้งค�ำถามไปสู่วิธีการวัดต่างๆ ตามเงื่อนไขข้อจ�ำกัด/
ความพร้อมของโรงเรียน พยายามให้เกิดการประชันความคิดกัน (คงจ�ำได้
ที่ผมให้ประชันความคิดหา % พื้นที่เงาของต้นกล้วย6)
ประชันในการทำ� workshop “Backward Thinking กับกระบวนการออกแบบโครงงาน RBL”
ให้พี่ลี้ยงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2556

6

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ผมตั้งชื่อบทความนี้ว่า  “ชื่อโครงงาน: การหลงทางในความ
ส�ำคัญ” ก็เพราะต้องการบอกว่าชื่อเป็นจุดตั้งต้นของข้อ 2 และ 3 ที่มี
ความต่อเนือ่ งกัน หากตัง้ ชือ่ ผิดแล้วจะไปไม่ถกู เหมือนไม่มจี ดุ เริม่ ต้นของ
ลายแทงนัน่ เอง คุณครูและนักเรียนยังติดการตัง้ ชือ่ แบบ “นิทาน” อยูม่ าก
เราจึงควรหัดให้รู้จักการตั้งชื่อเชิงวิชาการวิจัยกันก่อน

แพร

หากใช้เวลาช่วงนี้ท�ำทั้ง 3 ข้อให้ได้ เราก็จะได้ proposal ที่ดี แต่
อย่าลืมการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง โดย blog ใน wordpress
ตามที่เคยแนะน�ำไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้าง PLC ของทั้งพวกเรา
กันเองและครู

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

10 มิถุนายน 2556
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สังคมที่ไม่รับฟังเป็นสังคมเผด็จการทางความคิด สังคมแบบนี้ไม่เกิดการเรียน
รู้ เพราะหวั่นเกรงในระบบอ�ำนาจ

แพร

เพราะกระบวนการอบรมที่ดูเหมือนท�ำให้ครูไม่ได้ออกนอกปริมณฑลเผด็จการ
ทางความคิด ดังนั้น แม้ว่าจะมีการอบรมมากมาย แต่มั่นใจได้อย่างไรว่าเกิดการเรียนรู้แก่
ครู ในเมื่อครูจ�ำนวนมากอบรมเพียงเพื่อให้ความเบื่อหน่ายกลืนกินเวลา

นุญา
ต

เผย

การพู ด คุ ย นิ น ทา ระหว่ า งพั ก อาหารว่ า งของการอบรมหรื อ ระหว่ า ง
อาหารเที่ ย งจึ ง ดู เ หมื อ นจะเกิ ด การเรี ย นรู ้ ม ากกว่ า แต่ ค วามรู ้ อ ย่ า งนั้ น มั ก เกิ ด จาก
อคติ (ความล�ำเอียง) ที่เป็นธรรมชาติของคน ทั้งฉันทาคติ (รัก) โทสาคติ (โกรธ) โมหาคติ
(หลงเพราะไม่รู้) และภยาคติ (กลัว)
ในบรรยากาศการพูดคุยที่ผู้ถ่ายทอดชักน�ำด้วยเหตุผลให้ครูคิดได้เอง จึงเปิด
มิติการเรียนรู้ใหม่ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ครู ไ ม่ ต ้ อ งการอบรม เพราะการเรี ย นรู ้ ข องครู เ กิ ด จากปฏิ บั ติ ที่ มี ผู ้ รู ้
คอยชี้แนะ (feedback) ทันที ทันควัน
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

การฝึกตั้งชื่อ RBL ...

“เด็กไปหาประเด็นมาแล้ว เขาอยากท�ำเรื่องเผาถ่าน”
“ครูคิดอย่างไร?”

“ไม่อยากให้ท�ำเลย อยากท�ำเรื่องป่าชายเลนมากกว่า”
“ท�ำไมหรือ?”

แพร

“ที่โรงเรียนเคยท�ำเรื่องป่าชายเลนมาก่อน”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ข้างต้นเป็นบทสนทนาสั้นๆ ระหว่างที่ผมร่วมงานเพาะพันธุ์
ปัญญากับครูและพี่เลี้ยง ครูเล่าว่าเด็กเขารวมกลุ่มคิดกันว่าจะท�ำอะไรดี
ในที่สุดตกลงในห้องว่าจะท�ำเรื่องอาชีพเผาถ่าน ครูไม่สามารถชักจูงให้
นักเรียนสนใจท�ำเรื่องป่าชายเลนได้จึงกลุ้มใจ ไม่อยากเป็นที่ปรึกษาใน
เรื่องเผาถ่านที่ตนไม่ถนัด โชคดีที่มีเพื่อนครูรู้เรื่องเผาถ่านและมาร่วมใน
ทีมให้คำ� ปรึกษาเด็ก ครูทา่ นนีจ้ งึ เอาเรือ่ งเผาถ่านมาให้พเี่ ลีย้ งช่วย และผม
แวะไปคุยด้วยพอดี เป็นธรรมชาติทคี่ นเราไม่อยากเป็นทีป่ รึกษาในเรือ่ งที่
ตนไม่มฐี านความรู้ แต่กน็ า่ ชมเชยครูทา่ นนี้ ทีใ่ นทีส่ ดุ ยอมตามความสนใจ
ของนักเรียน โดยแลกกับความกลุ้มใจของตนเอง

สงว

นลิข

ครูเพาะพันธุ์ปัญญาคือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนโดย
ใช้การท�ำ RBL ไม่ใช่จัดกระบวนการสอนเนื้อความรู้ สมัยนี้ความรู้เรื่อง
เผาถ่านหาได้มากมายใน internet

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

การประชุมวันนี7้ เราหัดให้ครูตั้งชื่อโครงงานให้เป็น ก่อนหน้านี้
พี่เลี้ยงให้หลักไว้ชัดเจนแล้วว่า  ชื่อโครงงานเชิงวิทยาศาสตร์ควรตั้งให้
เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปร คือให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล

่เพื่อ
การศ

ผมนัง่ สนทนากับครู เพือ่ ช่วยเปลีย่ นค�ำถามทีน่ กั เรียนอยากรูใ้ ห้
เป็นชื่อโครงงาน RBL ในรูปแบบเพาะพันธุ์ปัญญา

“นักเรียนต้องการรูว้ า่ เผาถ่านทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ท่าไหร่?” ครูบอกสิง่ ที่
นักเรียนอยากรู้
“มีค�ำถามอะไรอีกไหม”

แพร

“ไม้ชนิดไหนดีทสี่ ดุ ” ครูกวาดสายตาตามทีจ่ ดมา “ต้องเผานาน
เท่าไหร่ ขี้เถ้าเอากลับมาท�ำถ่านได้หรือไม่....”

“แล้วจะตัง้ โจทย์ได้ยงั ไงคะ” ครูถามเพราะยังไม่คนุ้ กับงานแบบ

สิทธ
ิ์อ

นิรนัย

นุญา
ต

เผย

“สิ่งที่ถามมานี้เป็นความรู้พื้นฐานที่หาได้ทั่วไป เราเรียกว่า
เป็นเนือ้ ความรู”้ ผมตอบ แล้วอธิบายต่อ “ถ้าท�ำวิจยั โดยชือ่ แบบนีเ้ ด็กก็ไป
สอบถามคนเผาถ่าน ซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอุณหภูมิเพราะไม่เคยวัด คนเผาถ่าน
ใช้ ป ระสบการณ์ จ ากสี แ ละกลิ่ น ควั น งานแบบนี้ เ ราเรี ย กงานอุ ป นั ย
เพาะพันธุ์ปัญญาอยากให้ท�ำโจทย์นิรนัยมากกว่า”

สงว

นลิข

“ครูตั้งใจฟังที่ผมจะพูดถึงหลัก RBL ของเรานะ” ผมหยุดและ
ส่งสายตาไปยังครูทุกคนในกลุ่มเป็นสัญญาณว่าต้องตั้งใจฟัง “หลักวิจัย
คือการปฏิบัติภารกิจที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้ได้ข้อมูลชุดหนึ่งที่มีความ
สัมพันธ์ที่จะอธิบายสิ่งที่เราต้องการรู้ จากนั้นเอาข้อมูลมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ให้ได้ความหมาย ฉะนั้น ในงาน RBL นี้ เราต้องออกแบบการ
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ในเวทีพัฒนาครูให้เข้าใจ proposal RBL เพาะพันธุ์ปัญญาของ
ศูนย์พี่เลี้ยง ม. มหิดล
7
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ตัวแปร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

เผาถ่านที่เราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการ” ไม่แปลกใจที่คุณครูจะงงกับ
ค�ำอธิบายที่ค่อนข้างเป็นหลักการ ผมจึงชวนคุยต่อ “มาดูโจทย์ของ
เรากัน... เด็กเขาต้องการรู้ว่าเผาถ่านที่อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหม? ข้อมูลที่
เราต้องการรู้คืออะไร?”
“ค่ะ มันมีหลายอุณหภูมิใช่ไหมคะ” ครูเริ่มเห็นสิ่งที่เราเรียกว่า

“น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ” ผมตอบแบบไม่ฟันธง “แล้ว
อุณหภูมิมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ต้องการรู้ไหม?”

แพร

“ค�ำถามของนักเรียนต้องการรู้แค่เพียงอุณหภูมิเผาถ่านค่ะ”
ครูตอบ ท�ำให้ผมรู้สึกว่าครูยังติดในงานอุปนัย

นุญา
ต

เผย

“งานแบบนิรนัย คือการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
สิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถเป็นได้ทั้งเหตุและผลนะ เอาละ... คราวนี้ครูลอง
ช่วยกันคิดซิว่า เราจะให้อุณหภูมิเป็นเหตุหรือเป็นผลดี”
“เป็นผล” ครูท่านหนึ่งตอบ
“ถ้าเป็นผล อะไรเป็นเหตุของอุณหภูมิเผาถ่าน?” ผมกระตุ้น
ด้วยค�ำถาม

สิทธ
ิ์อ

“น่าจะเป็นเวลาทีเ่ ผา ตอนแรก อุณหภูมนิ า่ จะต�ำ่ แล้วมันก็คอ่ ยๆ
สูงขึ้น อ๋อ..น่าจะเป็นการควบคุมที่ปล่องเตา” ครูที่เคยเห็นชาวบ้านเผา
ถ่านมาก่อนเป็นผู้เฉลย

นลิข

“เอาละ คราวนีเ้ อาใหม่นะ... ถ้าเราให้อณ
ุ หภูมเิ ป็นเหตุ ครูคดิ ว่า
อะไรเป็นผล”

สงว

“ก็น่าจะเป็นเวลาที่ใช้เผาถ่าน แบบต้มน�้ำไงคะ ถ้าไฟแรง มันก็
เดือดเร็ว” ครูตอบอย่างมั่นใจ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

“อุณหภูมิน่าจะให้ถ่านที่ออกมาไม่เหมือนกัน” ผมบอกใบ้
ตัวแปรอีกชนิดหนึ่ง

่เพื่อ
การศ

“คุณภาพถ่าน” เสียงอุทานจากครูอีกท่านที่เห็นประเด็นจาก
การบอกใบ้
“ครูลองตั้งชื่อโครงงานให้เป็นนิรนัยได้ไหม? เอา  2 ชื่อนะ
เอาที่ทั้งอุณหภูมิเป็นเหตุและเป็นผล”

แพร

“ผลของอุณหภูมเิ ผาต่อคุณภาพของถ่าน” ในทีส่ ดุ ครูกต็ งั้ ชือ่ ได้
ถูกต้อง “เป็นชื่อที่เราก�ำหนดให้อุณหภูมิเป็นเหตุ” ครูอีกท่านเสริมความ
เข้าใจ พร้อมกับกล่าวต่อ

เผย

“ถ้าให้อุณหภูมิเป็นผล ผมขอตั้งชื่อว่า  ผลของการควบคุมการ
เปิดปล่องควันที่มีต่ออุณหภูมิในเตาเผา.. ได้ไหม”

นุญา
ต

“การควบคุมปล่องควันเป็นเหตุให้ได้อณ
ุ หภูมติ า่ งกัน อุณหภูมิ
ต่างกันท�ำให้ได้ถ่านคุณภาพต่างกัน คราวนี้ครูเห็นความเชื่อมโยงใหม่
ไหม?” ผมถามให้ครูคิดให้ยาวขึ้น
“หมายความว่า....” ครูหยุดคิด “คุณภาพถ่านถูกควบคุมด้วย
อุณหภูมิที่เราจัดการกับปล่องควันนะสิครับ”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“คนเผาถ่านเขาจึงจัดการเผาพร้อมสังเกตสีและกลิน่ ควันทีอ่ อก
จากปล่องไงล่ะ หากนักเรียนหาความรู้โดยการถาม เราจะไม่รู้ลึกถึงเหตุ
ไม่ ส ามารถเอาสาระวิ ช ามาอธิ บ ายได้ ท� ำ ให้ โ ครงงานแยกออกจาก
เนื้อความรู้ เด็กก็จะไม่เข้าใจความรู้ นี่ไงล่ะเหตุผลที่โครงการเพาะพันธุ์
ปั ญ ญาของเราต้ อ งการเปลี่ ย นการท� ำ โครงงานแบบ product-based
ให้เป็น research-based และเน้นแบบนิรนัย” ผมสรุปให้ครูเข้าใจว่าท�ำไม
เราต้องท�ำ RBL
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ผล
ผล

เปิ ด/ปิ ดปล่องควัน

เหตุ

เหตุ

่เพื่อ
การศ

อุณหภูมิเตา

ึกษา

คุณภาพถ่าน

นุญา
ต

เผย

แพร

งานวิจัยแบบนี้เราเรียกว่าเป็นงานนิรนัย คือ มีข้อสงสัยในเหตุ
แห่งผล การท�ำวิจยั จึงเป็นการจัดการให้เกิดเหตุ และวัดส่วนผล เพือ่ พิสจู น์
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล หากนักเรียนกลุ่มหนึ่งท�ำประเด็นที่ให้
อุณหภูมิเป็นผล เขาต้องออกแบบให้วัดอุณหภูมิในเตาได้ หากมีอีกกลุ่ม
ให้อุณหภูมิเป็นเหตุ เขาต้องหาทางวัดคุณภาพถ่าน ในที่สุดงาน 2 งานก็
มาต่อกัน เพือ่ อธิบายว่าภูมปิ ญ
ั ญาทีค่ นเผาถ่านดูสดี มกลิน่ ควันเพือ่ ควบคุม
ปล่องควันนัน้ เป็นเพราะอะไร งาน RBL แบบนีจ้ งึ จะบูรณาการสาระวิชา
เข้ากับบริบทความรู้/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

งานนิรนัยเป็นเป้าหมายของ RBL เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา เพราะท�ำให้
เกิดความคิดเชิงเหตุและผล สามารถบูรณาการสาระวิชาเข้ามาร่วมอธิบาย
ได้ ซึ่งต่างกับงานอุปนัย ที่หาข้อมูลให้มากที่สุด มากจนรู้สึก “อิ่ม” ข้อมูล
มีข้อมูลไปในทางเดียวกันมากจนเชื่อได้ว่านั่นคือค�ำตอบ เช่น ต้องการหา
ค�ำตอบว่า “ไม้ชนิดใดท�ำถ่านได้คณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ” การหาความรูแ้ บบอุปนัย
คือไปถามผูร้ หู้ ลายๆ คน เราจะได้ความรูต้ า่ งๆ กัน บ้างตอบไม้โกงกาง บ้าง
ตอบไม้สะเดา จนในทีส่ ดุ หากข้อมูลจ�ำนวนมากโน้มเอียงไปทางไม้โกงกาง
เราจะสรุปว่าค�ำตอบคือไม้โกงกาง การท�ำวิจัยอย่างนี้ใช้ประสบการณ์
หรือความเชือ่ เดิมทีส่ ง่ ผ่านกันมา ไม่ได้ใช้ความคิดเชิงเหตุและผล และไม่
สามารถเอาสาระวิชามาอธิบายได้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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วงการการศึกษาไทยท�ำวิจัยเชิงอุปนัยเยอะมาก จนระบาดมา
ถึงการท�ำโครงงานของนักเรียน ดังนั้น การฝึกให้ครูตั้งชื่อให้เป็นนิรนัย
จึงเป็นการฝึกขั้นต้นที่พี่เลี้ยงควรจัดให้ครู

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

12 มิถุนายน 2556
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

วิชาที่สร้างการเรียนรู้ได้มากจะไม่ผูกติดกับค�ำตอบตายตัว เพราะค�ำตอบตาย
ตัวนั้นถียงไม่ได้

เผย

แพร

ค� ำ ตอบที่ ไ ม่ ต ายตั ว คื อ ค� ำ ตอบที่ ถู ก ทั้ ง หมด แต่ ถู ก ไม่ เ ท่ า กั น การหา
ค� ำ ตอบว่ า เดิ น ทางจากกรุ ง เทพไปเชี ย งใหม่ ส ามารถใช้ ส มองซี ก ขวาจิ น ตนาการว่ า
ไปรถทั ว ร์ ก็ ไ ด้ รถไฟก็ ไ ด้ เครื่ อ งบิ น ก็ ไ ด้ เรื อ ก็ ไ ด้ แต่ ค� ำ ตอบไปเรื อ ถู ก น้ อ ยกว่ า
ค�ำตอบอืน่ เพราะสมองซีกซ้ายบอกว่าติดเงือ่ นไขปฏิบตั บิ างอย่าง เช่น ต้องยกเรือข้ามเขือ่ น
ภูมิพลที่จังหวัดตาก

นุญา
ต

โครงงานจึ ง เป็ น วิ ช าที่ ส ร้ า งโอกาสการใช้ ส มองซี ก ขวาให้ ท� ำ งานเต็ ม ที่
แล้วใช้สมองซีกซ้ายคุมจินตนาการให้อยู่ในกฎของสาระวิชา
25/5 ย่อมได้ 5 ไม่ใช่ได้ 2 ตามที่ท่องมาว่า “ตัวบนกับตัวล่างตัดกันได้” 5
ตัด 5 เหลือ 2 เป็นค�ำตอบ

สมองซีกซ้ายส�ำหรับ RBL ต้องละเอียดกว่าการท่อง “ตัวบนกับตัวล่าง

สงว

นลิข

ตัดกันได้”

สิทธ
ิ์อ

ค�ำตอบ 25/5 = 2 แม้จะดูเหมือนว่าใช้สมองซีกซ้าย แต่หากใช้สมอง
ซีกซ้ายที่มีคุณภาพวิเคราะห์ดู จะรู้ว่าไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายเลย
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

เหตุ-ผลละเอียด : เสน่ห์ RBL ...

การท�ำให้ RBL เพาะพันธุ์ปัญญามีคุณค่าต่างจากโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ การใช้เหตุ-ผลที่ละเอียด ที่ผมเรียกว่า “RBL แบบ
หลายลูกศร” ซึ่งเคยให้ต้นแบบไว้แล้ว โดยใช้ตัวอย่างการปลูกกล้วยกับ
ความชื้นดิน (อยู่ในหนังสือ8)

แพร

เมื่อได้ชื่อโครงงานแบบนิรนัยแล้ว (อ่านฉบับก่อนหน้านี้) ขั้น
ต่อไปคือการฝึกครูให้เห็นเหตุ-ผลที่ละเอียดขึ้น เป้าหมายคือเห็นได้ถึง
“กลไก” ที่เป็นกฎธรรมชาติ ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของเหตุกับผล

นุญา
ต

เผย

ยิ่งเราเห็นถึงกฎธรรมชาติมากเท่าใด เราก็จะบูรณาการสาระ
วิชาได้มากเท่านัน้ เพราะกฎธรรมชาติ คือ หลักการ/ทฤษฎี/องค์ความรู้ (ที่
มนุษย์ใช้ปัญญาเปิดเผยกฎธรรมชาติ) ความรู้นี้ถูกเขียนใหม่ให้เป็นสาระ
การเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนนั่นเอง

สิทธ
ิ์อ

คราวนีล้ องเอาโจทย์ “ผลของอุณหภูมเิ ผาต่อคุณภาพของถ่าน”
มาลองเขียนความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลทีล่ ะเอียดดู การสนทนาระหว่างผม
กับกลุ่มครูมีต่อไป ดังนี้

นลิข

“ครูลองเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั ผลให้ละเอียดขึน้ ได้
ไหม?” ผมเริ่มชวนให้ครูคิดละเอียด “แบบเดียวกับตัวอย่างต้นกล้วยกับ
ความชื้นดินในหนังสือ” ว่าแล้วผมพลิกหนังสือให้ครูดู9
หนังสือ “โครงงานฐานวิจัย ; กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย” สกว. 2555
สำ�หรับผูอ้ า่ นทีไ่ ม่ผา่ นการฝึกเขียนผังเหตุ-ผล ขอให้เข้าใจว่าลูกศรเส้นทึบหมายความว่าหาก
เหตุ (หางลูกศร) เพิ่ม ผล (หัวลูกศร) จะเพิ่มตาม (ปลูกกล้วยมาก ร่มเงามาก) ส่วนเส้นประ
หมายถึงเปลี่ยนไปในทิศตรงกันข้าม (ถ้าร่มเงามาก อุณหภูมิดินลดลง)
8

สงว

9

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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อุณหภูมิดิน

นํากลัน ตัวกลางคืน

่เพื่อ
การศ

การระเหยนําจากดิน

ึกษา

ร่ มเงา

ความชื นดิน

แพร

ครู เ ขี ย นได้ เ พี ย งเหตุ เ ริ่ ม ต้ น “อุ ณ หภู มิ ” กั บ ผลปลายทาง
“คุณภาพถ่าน” แล้วหยุดเพียงนัน้ มองหน้ากันเหมือนไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรต่อ
“ครูต้องจินตนาการว่า อุณหภูมิท�ำให้เกิดอะไรบ้าง?”

เผย

“ร้อน” ครูตอบผมสั้นๆ

นุญา
ต

“แล้วอะไรอีก” ผมถามแล้วรอคอยให้ครูตอบในทิศทางทีจ่ ะไป
ถึงคุณภาพถ่าน แต่ครูก็ยังเงียบเหมือนจับประเด็นไม่ได้ว่าผมก�ำลังบอก
อะไร ผมจึงเอ่ยเพิ่มเติม

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“ครูครับ... แน่นอนว่ามันท�ำให้เกิดหลายอย่างมาก แต่มันจะ
มีบางอย่างเท่านั้นที่เชื่อมต่อถึงคุณภาพถ่าน” แล้วผมก็ยกตัวอย่างให้ครู
เข้าใจ “เมื่อเราปลูกกล้วย ผลคือเกิดปลี มีนกมาท�ำรัง มีหน่อกล้วย
แต่ผลพวกนี้ไม่ได้โยงไปถึงความชื้นเลย จนกระทั่งมีคนนึกได้ว่ามีร่มเงา 
ทีส่ ามารถโยงต่อไปยังการแผดเผาของแดดหรืออุณหภูมดิ นิ การระเหยน�ำ้
ไปสิ้นสุดที่ความชื้น” ผมชี้ให้ดูเส้นล่าง แล้วลากนิ้วมือมาที่เส้นบน
“ต่อมามีคนคิดแตกกระจายออกจากอุณหภูมิดินว่าเกิดผลอื่นอีกเช่น
มีฝงู ไก่มาหลบแดด ซึง่ ไม่เกีย่ วอะไรกับความชืน้ จนกระทัง่ มีคนให้เหตุ-ผล
ถึงน�้ำค้างยอดหญ้า”
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ึกษา

ผมฝากไว้เป็นงานกลุ่มของครู เพราะต้องย้ายไปช่วยกลุ่มอื่น
ผมไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไร เพราะไม่นานหลังจากนั้นผมต้อง
เดินทางต่อ แต่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาเขียนให้พี่เลี้ยงเรียนรู้

่เพื่อ
การศ

หลั ก การเขี ย นเหตุ - ผลได้ ล ะเอี ย ด คื อ ใช้ ส มองซี ก ขวา
จินตนาการให้ได้ผลหลากหลาย แล้วใช้สมองซีกซ้ายคัดกรองจินตนาการ
นัน้ (สมองซีกซ้ายเป็นซีกของเหตุผล ตรรกะ) คัดเลือกเอาแต่จนิ ตนาการ
ที่ “น่าจะ” เกี่ยวกับผลปลายทาง

นุญา
ต

เผย

แพร

หน้าทีพ่ เี่ ลีย้ ง คือ กระตุน้ ให้ครูใช้สมองซีกขวา กระตุน้ ไปเรือ่ ยๆ
จนกระทัง่ ได้คำ� ตอบทีเ่ พียงพอแก่การท�ำงานของสมองซีกซ้าย นัน่ แปลว่า
พี่เลี้ยงต้องใช้สมองทั้ง 2 ซีกให้เห็นผังเหตุ-ผลลางๆ ก่อนจึงจะติดตาม
ความคิดที่ครูปลดปล่อยจินตนาการออกมาได้ไวพอ จนจับได้ว่าครูมี
ข้อมูลให้สมองซีกซ้ายท�ำงานได้แล้ว ถึงตอนนี้จึงชวนครูให้มีสติอยู่ที่
ผลปลายทางแล้ว (ใช้ส มองซีกซ้าย) คัดกรองเอาเฉพาะที่ จ ะโยงถึ ง
ผลปลายทาง

สิทธ
ิ์อ

แปลว่าพีเ่ ลีย้ งต้องฝึกตนเองให้เขียนผังเหตุและผลได้คล่องก่อน
ความรู้เดิมจะช่วยได้มาก (ครูจึงต้องมีพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย) เช่น รู้ว่าการ
เผาถ่านเป็นกระบวนการ carbonization ที่ก�ำจัดสารระเหยได้ (volatile
matters) ออกด้วยความร้อน แล้วเปลี่ยนคาร์บอนในไม้ให้เป็นถ่านด�ำๆ
(thermo-chemical process)

สงว

นลิข

ถ่านคุณภาพดีเพราะมีคาร์บอนอยูม่ าก (มีสารทีไ่ ม่เป็นเชือ้ เพลิง
อยูน่ อ้ ย เวลาติดไฟจึงมีควันน้อย) สารทีไ่ ม่เป็นเชือ้ เพลิงถูกก�ำจัด (ระเหย)
ออกด้วยอุณหภูมิสูง ความสัมพันธ์เป็นดังรูป

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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อุณหภูมิเผา

่เพื่อ
การศ

ปริ มาณการสู ญเสี ย
สารระเหยได้

ความเข้มข้นของ C

แพร

คุณภาพถ่าน

เผย

หากพี่เลี้ยงไม่หยุดเพียงนี้ แต่ชวนคิดเรื่อง “การเกิดผลจ�ำนวน
มากจากหนึ่งเหตุ” ในที่สุดครูจะได้ผังที่เชื่อมโยงกับอาชีพเผาถ่าน ดังรูป

นุญา
ต

นําหนักถ่าน

อุณหภูมิเผา

สิทธ
ิ์อ

ปริ มาณการสูญเสี ย
Volatile matters

นลิข

ความเข้มข้นของ C

เงินขายถ่าน
ราคาถ่าน

คุณภาพถ่าน

สงว

เส้นทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นบอกว่าหากเราไล่ volatile matters ออก
มาก เราก็จะได้ถ่านน�้ำหนักน้อยลง (เส้นประ) แปลว่าหากขายถ่านโดย
การชัง่ น�ำ้ หนัก การเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะได้เงินน้อย แต่หากขายตามคุณภาพ
จะได้เงินมาก เมื่อนักเรียนเอาราคาถ่านและวิธีการขาย (ขายตามน�้ำหนัก
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

เส้นบนหรือตามคุณภาพเส้นล่าง) มาร่วมคิด ในที่สุดนักเรียนจะได้
ค�ำตอบว่า  “เผาอุณหภูมิเท่าใดจึงได้เงินจากการท�ำอาชีพนี้มากที่สุด”
เป็นการชวนให้คิดไปสู่บริบทอาชีพเผาถ่าน นี่คือการประยุกต์ความรู้
มาหาความรู้ใหม่ เพื่อเอาความรู้ใหม่นั้นไปตัดสินใจ ไม่ใช่ติดอยู่แค่
คุณภาพถ่าน การชวนครูให้คดิ เลยออกไปไกลๆ ก็เป็นภารกิจพีเ่ ลีย้ งเช่นกัน
การเรียนหนังสือก็เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ เพื่อการ
ตัดสินใจในชีวิตที่มีบริบทมิใช่หรือ?

แพร

ในท�ำนองเดียวกันกับค�ำถามของนักเรียนที่อยากทราบเรื่อง
เวลาที่ใช้เผาถ่าน เราย่อมเขียนผังได้

เผย

นําหนักถ่าน

ความเข้มข้นของ C

เงินขายถ่าน
ราคาถ่าน

คุณภาพถ่าน

สิทธ
ิ์อ

เวลาเผา

นุญา
ต

ปริ มาณการสูญเสี ย
Volatile matters

สงว

นลิข

ผังนี้อธิบายได้ถึงผลผลิตต่อเวลา (productivity) ในที่สุดครู
สามารถจัดการให้นักเรียน 2 กลุ่มเอาความรู้ 2 ชุดนี้ประกอบกันเป็น
ผังใหม่ ที่รวมเวลากับอุณหภูมิไว้ด้วยกัน

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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นําหนักถ่าน

อุณหภูมิเผา
ปริ มาณการสูญเสี ย
Volatile matters

ความเข้มข้นของ C

่เพื่อ
การศ

เวลาเผา

เงินขายถ่าน
ราคาถ่าน

คุณภาพถ่าน

นุญา
ต

เผย

แพร

ค�ำตอบจึงเป็นการเผาถ่านที่เวลาและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์
กันเอง ความเข้าใจก็จะลึกซึ้งขึ้นว่าเราควบคุมผลผลิต (น�้ำหนัก) และ
คุณภาพถ่านได้โดยการควบคุมทั้งอุณหภูมิและเวลา  เมื่อนักเรียนน�ำ
ผลวิจัยเสนอในเวทีปลายปี หากพี่เลี้ยงชวนถามว่า  “หากนักเรียนจะเอา
ความรู้นี้ไปแนะน�ำชาวบ้าน นักเรียนจะแนะน�ำอะไร?” ก็จะเป็นการชวน
ให้คิดเข้าสู่บริบทจริง เป็นการประยุกต์ความรู้เพื่อตัดสินใจอย่างหนึ่ง
ที่ส�ำคัญคือคนอื่นในเวทีก็ได้เรียนรู้ด้วย

สิทธ
ิ์อ

ครูมีโจทย์หลากหลาย ดังนั้นพี่เลี้ยงต้องมีความรู้ที่กว้างมาก
จึงจะตอบสนองโจทย์ที่หลากหลายได้ ความรู้ที่หลากหลายนี้มีทั้งที่เป็น
สาระวิชา และพหุปัญญา (Multiple Intelligences ที่ผมจะหาเวลาเขียน
ให้อา่ นกัน) ความรูข้ องพีเ่ ลีย้ งเกิดจากการมี PLC เราจ�ำเป็นต้องท�ำงานไป
เรียนรู้ไป เขาเรียกว่า (เรียน) รู้จากปฏิบัติ หรือ Learning by Doing

สงว

นลิข

ที่ผมเขียนให้อ่านนี้ก็เป็น PLC อย่างหนึ่ง
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13 มิถุนายน 2556

นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

ความไม่รู้เป็นธรรมดาของคนที่ไม่เรียนรู้

เผย

แพร

การไม่รู้จักประยุกต์ความรู้เป็นเรื่องไม่ (ควร) ธรรมดาของการศึกษา
แต่ ท�ำ ไมการไม่ รู ้ จั ก ประยุก ต์ความรู้ของผู้ท�ำหน้า ที่สอนจึง ปรากฏเป็น เรื่องธรรมดา
โดยเฉพาะเมือ่ ต้องประยุกต์เข้ากับบริบททีไ่ ม่ได้เขียนไว้ในหนังสือ... ประสบการณ์ชวี ติ ไม่ได้
บันทึกอะไรให้ตนเองเรียนรู้การเชื่อมโยงกับวิชาการเลยหรือไร?
คนที่ชนะในเกมต่างๆ เพราะรู้จักกติกาและวิธีการใช้ประโยชน์จากกติกา

นุญา
ต

เช่นกัน... การเรียนรูเ้ กิดจากการออกแบบกระบวนการ และผูอ้ อกแบบเป็นผูเ้ ล่น
แบบ “ก�ำกับ” กระบวนการเสียเอง เป็นการเรียนรูอ้ ย่างสนุกทัง้ ผูเ้ รียนและผูก้ �ำกับการเรียน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

มันเป็น “กติกาของกระบวนการ” ที่เราต้องท�ำความรู้จัก... หากต้องการเป็นผู้
สร้างการเรียนรู้ให้เหมาะกับการเป็นครูยุคศตวรรษที่ 21
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ออกแบบวิจัย : ความสนุกจากจินตนาการ...

คงจ�ำได้ว่ามี 3 เรื่องที่พี่เลี้ยงต้องฝึกครูเพาะพันธ์ุปัญญา ผมได้
เขียน 2 เรื่องแรกไปแล้ว ครั้งนี้จึงเป็นตอนที่ 3 เป็นเรื่องเครื่องมือวิจัย

แพร

การประชุมที่สมุทรสาครนั้น คุณครูอีกกลุ่มหนึ่งสนใจเรื่อง
มะพร้าว (โรงเรียนบ้ านแพ้ววิทยา) บอกว่ าแตกโจทย์ออกมาแล้วมี
โครงงานเรื่องถ่านจากกะลามะพร้าว
“ท� ำ ไมจึ ง คิ ด ว่ า น่ า ท� ำ ละครั บ ” ผมถามหลั ง จากนั่ ง ฟั ง การ
น�ำเสนอในกลุ่ม

เผย

“เขาว่ามันเป็นถ่านคุณภาพดี”

นุญา
ต

“ครู จ ะวั ด คุ ณ ภาพถ่ า นได้ อ ย่ า งไร?” เมื่ อ เห็ น สี ห น้ า สงสั ย
หาค�ำตอบไม่ได้ ผมจึงกล่าวต่อ “เอาอย่างนีก้ อ่ น เรามาหาข้อตกลงกันก่อน
ว่าคุณภาพถ่านคืออะไร?”

สิทธ
ิ์อ

“ร้อนแรง... ไม่มีควัน... อยู่ได้ทน... เถ้าน้อย... ไม่แตกสะเก็ด
ไฟ...” ครูในกลุ่มร่วมกันตอบ จะเห็นว่าเป็นค�ำตอบที่เกี่ยวกับการใช้งาน

นลิข

“ถ่านคือเชื้อเพลิงใช่ไหม คุณภาพเชื้อเพลิงคืออะไร?” ผม
ตั้งค�ำถามเมื่อเห็นว่าครูเริ่มให้ความหมายคุณภาพถ่านหลากหลายมาก
คุณครูยังตอบสะเปะสะปะ แต่ผมยังอดทนรอคอย
“มีพลังงานความร้อนมาก” ในที่สุดครูท่านหนึ่งตอบเข้าเป้า

สงว

“ถูกต้อง พลังงานความร้อนคือคุณสมบัตโิ ดยตรงของความเป็น
เชือ้ เพลิง” ผมยิม้ ให้ครูทตี่ อบ “แต่มนั คืออะไรละครับ ใครรูบ้ า้ ง หน่วยเป็น
อะไร วัดอย่างไร” ผมถามต่อเพื่อหาหนทางพาครูไปให้ถึงวิธีการ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

“วัดได้ไง?” ผมรุกกลับทันทีเมื่อเห็นว่ามาถูกทางแล้ว

ึกษา

“มันคือค่าความร้อน heating value” เสียงเบาๆ แทรกมาจาก
ปากครูท่านหนึ่งหลังจากเงียบไปนาน ซึ่งผมเดาว่าผู้พูดน่าจะเป็นครู
วิทยาศาสตร์

“ใช้ bomb calorimeter” bomb calorimeter เป็นเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ราคาแพง มีใช้เฉพาะในห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ เพลิง ผมคิดว่าครู
ผู้ตอบอาจเคยใช้สมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรือท�ำปริญญาโท
“ที่โรงเรียนมีไหม?” ผมถามกลับไปยังผู้ตอบ

เผย

แพร

ไม่น่าแปลกใจที่ครูจะมองหา “มิเตอร์” ต่างๆ ในการวัดผลวิจัย
การประชุมครั้งหนึ่งครูเคยบอกผมว่าหาความชื้นดินได้โดยใช้มิเตอร์วัด
ความชื้นดิน รู้จักมันเพราะเคยเห็นครูเกษตรใช้

นุญา
ต

เมื่อช่วยครูตั้งชื่อโครงงาน หรือช่วยให้คิดเหตุ-ผลที่ละเอียดได้
แล้วตามที่เขียนใน 2 ตอนที่แล้ว พี่เลี้ยงต้องช่วยต่อในเรื่องเครื่องมือวิจัย
เพราะไม่ว่าวิธีการดีเยี่ยมอย่างไร แต่หากไม่มีเครื่องมือ แผนงานที่ดีเยี่ยม
นั้นก็ท�ำไม่ได้

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แต่พเี่ ลีย้ งต้องให้ครูใช้ “มิเตอร์” น้อยทีส่ ดุ เพราะนอกจากจะหา
มิเตอร์ไม่ได้แล้ว เจ้าตัวมิเตอร์เองจะกลายเป็นผูข้ ดั ขวางการเรียนรู้ เพือ่ ให้
เห็นความส�ำคัญของเครือ่ งมือวัด ผมจะยกการสนทนากับครูอกี กลุม่ หนึง่
ในเรือ่ งการวัดความชืน้ ดินมาเล่าต่อ หลังจากทีผ่ มปฏิเสธการใช้มเิ ตอร์วดั
ความชื้นดิน ผมชวนครูประมาณ 50 คนคุยเรื่องการหาข้อมูลโดยไม่ใช้
มิเตอร์ตามบทสนทนาที่ผมตัดประโยคสั้นๆ ต่อไปนี้

สงว

ถาม ถ้าไม่ใช้มิเตอร์ เราหาความชื้นดินได้อย่างไร?
ตอบ ดูสีถ้าคล�้ำก็ชื้น จับๆ บีบๆ ก็พอรู้ ดูไส้เดือนก็ได้
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ตอบ คือปริมาณไอน�้ำในอากาศ

ึกษา

ถาม ความชื้นคืออะไร?

ตอบ ปริมาณน�้ำในสิ่งของ

่เพื่อ
การศ

ถาม ความชื้นในสิ่งของที่ไม่ใช่อากาศคืออะไร?
ถาม ความชื้นมีหน่วยอะไร?
ตอบ เปอร์เซ็นต์
ตอบ (งงและเงียบ)

แพร

ถาม เป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรบนฐานอะไร?

เผย

ถาม เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ปลว่ า มี 2 ค่ า หารกั น แล้ ว คู ณ 100 ค่ า
เปอร์เซ็นต์ความชื้นดินเอาอะไรหารอะไร?
ตอบ ปริมาณน�้ำตั้ง หารด้วยปริมาณดิน

นุญา
ต

ถาม ปริมาณมีหน่วยอะไร?

ตอบ (งง ลังเล)... น�้ำหนัก..? ปริมาตร..?... มั้งครับ
ถาม หาน�้ำหนักน�้ำที่อยู่ในดินได้อย่างไร?

สิทธ
ิ์อ

ตอบ คั้นน�้ำเอาแบบคั้นกะทิแล้วชั่ง

ถาม กากมะพร้าวคั้นยังไงๆ ก็ยังชื้น ผ้าซักใหม่จะหนัก ตาก
แดดแห้งจะเบา วิธีนี้หาน�้ำหนักน�้ำในดินได้แล้วหรือยัง?

สงว

นลิข

ตอบ เอาดินไปตากแดดให้แห้ง ชั่งหาน�้ำหนักที่หายไป ก็จะ
ได้น�้ำหนักน�้ำ

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ถาม เราหาความชื้นจากน�้ำหนักน�้ำหารด้วยน�้ำหนักดิน แต่
เราชั่งดิน 2 ครั้ง ตอนมันชื้นกับตอนมันแห้ง ความชื้นที่หาโดยหารด้วย
น�้ำหนักดินชื้นกับดินแห้ง อย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากัน?

่เพื่อ
การศ

ตอบ ค่าที่หารด้วยดินชื้น
ถาม ท�ำไม?

ตอบ เพราะมันเป็นดินชื้น ค่าความชื้นจึงต้องได้มากกว่า

เผย

แพร

ถ้าวิเคราะห์จากบทสนทนา เราจะทราบว่าคุณครูไม่สามารถ
ประยุกต์ความรูไ้ ด้ หลายค�ำตอบเป็นการตอบจากความจ�ำ เช่น “ความชืน้
คือปริมาณน�้ำในอากาศ” เพราะครูสอนแต่ความชื้นอากาศ ที่เคยให้
นักเรียนท่องเช่นนั้น หรือใช้ความ “รู้สึกว่า” แทนหลักการวิทยาศาสตร์
เช่นในค�ำตอบสุดท้าย ครูขาดทักษะการวัดทางวิทยาศาสตร์ (ค�ำตอบแรก)
ครูขาดทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (เอาดินไปคั้นน�้ำ)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

หน่วยวัดพื้นฐาน คือ อุณหภูมิ (oC) น�้ำหนัก (kg) ระยะทาง (m)
และเวลา (s)10 ค่าทัง้ 4 นีจ้ ะมาอยูร่ วมกัน เพือ่ เป็นหน่วยใหม่ เช่น ระยะทาง
มาอยูร่ วมกับเวลาเป็นความเร็ว (m/s) น�ำ้ หนักรวมกับระยะทางก�ำลังสาม
เป็นความหนาแน่น (kg/m3) เป็นต้น การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดคือ
การวัดทีห่ น่วยพืน้ ฐาน นักเรียนจะวัดอัตราการไหลของน�ำ้ ก็ตอ้ งใช้นาฬิกา
กับตาชัง่ ได้อตั ราการไหลเป็น กก./วินาที (ซึง่ เปลีย่ นเป็นหน่วยลิตร/วินาที
ได้ โดยใช้ความหนาแน่นมาค�ำนวณ) ไม่ควรใช้มเิ ตอร์นำ�้ ประปาวัดเพราะ
นักเรียนจะได้เพียงตัวเลข ไม่เข้าใจที่มาของหน่วยแต่อย่างใด

สงว

การวั ด หน่ ว ยพื้ น ฐาน 4 ค่ า ข้ า งต้ น ไม่ ต ้ อ งการเครื่ อ งมื อ ที่
ซับซ้อนราคาแพงแต่อย่างใด ดังนั้น RBL เพาะพันธุ์ปัญญาจึงต้อง
ในความเป็นจริงจะมีอีก 3 ค่า  คือความเข้มแสง กระแสไฟฟ้า  และจำ�นวนโมล แต่งาน
เพาะพันธุ์ปัญญาจะใช้เพียง 4 ค่าก็เพียงพอแล้ว

10
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เมือ่ ครูได้วธิ วี จิ ยั แล้ว พีเ่ ลีย้ งต้องชวนครูคดิ ต่อว่าจะวัดค่าต่างๆ

่เพื่อ
การศ

ได้อย่างไร

ึกษา

หลีกเลี่ยงการใช้มิเตอร์ให้มากที่สุด ใช้ได้เท่าที่จ�ำเป็นและกับค่าที่มอง
ไม่เห็นจับต้องไม่ได้เท่านั้น เช่น วัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

วิธีการฝึกครูคือ

1. พาครูออกจาก mode ท่องจ�ำเนื้อความรู้

แพร

2. ดึงครูเข้าสู่พื้นฐาน เช่น เริ่มจากความหมาย (นิยาม) และ
วิเคราะห์หน่วย แบบเดียวกับทีผ่ มถามความหมายและหน่วยของคุณภาพ
ถ่านและความชื้นดิน

เผย

3. จากนิ ย ามเราจะรู ้ ว ่ า  “วั ด อะไร?” จากหน่ ว ยเราจะรู ้ ว ่ า 
“ใช้อะไรวัด?” จึงจะเข้าเป้าการรู้จักเครื่องมือวิจัย

นุญา
ต

4. ถามต่อจาก 3 ว่า  “วัดอย่างไร?” เพื่อเข้าสู่เป้าการออกแบบ
การท�ำงานที่มี innovation

สิทธ
ิ์อ

พี่ เ ลี้ ย งต้ อ งเห็ น การขาดแคลนเครื่ อ งมื อ เป็ น โอกาสในการ
innovate กระบวนการวิ จั ย ตั ว อย่ างคุ ณ ภาพถ่ า นไม้ ถ้ า ไม่ มี bomb
calorimeter แล้วเราจะท�ำอย่างไร
“อะไรคือตัวแทนพลังงานในถ่าน” ผมถามครูหลังจากรู้ว่าใช้
bomb calorimeter ไม่ได้

นลิข

“ปริมาณคาร์บอนครับ” น่าจะเป็นครูเคมีทตี่ อบค�ำถามนี้ เพราะ
เป็นความรู้พื้นฐานว่าคาร์บอนติดไฟได้ถ้ามีออกซิเจน (เรียกภาษาเคมีว่า 
oxidation ภาษาเชื้อเพลิงเรียก combustion ที่ไทยแปลเป็น “สันดาป”)

สงว

“ถ้าเช่นนัน้ เราก็บรู ณาการกับวิชาเคมี ให้นกั เรียนหาเปอร์เซ็นต์
คาร์บอนจากถ่านได้สิคะ” ครูวิทยาศาสตร์อีกท่านเสริม
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

“ครูลองให้นกั เรียนไปหาข้อมูลดูนะ มันมีสตู รค�ำนวณค่าความ
ร้อนจากองค์ประกอบธาตุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่” ผมให้ค�ำแนะน�ำ “ในสูตร
มันมีไฮโดรเจนและซัลเฟอร์อยู่ด้วยนะ”

่เพื่อ
การศ

“เราใช้วิธีต้มน�้ำแข่งกันได้ไหม?” ครูอีกท่านถาม นี่แหละที่ผม
เรียกว่าการ innovate กระบวนการท�ำงานวิจัย ความคิดใหม่ที่ไม่ยอมแพ้
ต่อข้อจ�ำกัดเช่นนี้ท�ำให้เกิดการเรียนรู้อีกมาก

“เป็นยังไงคะ ค่าสัมพัทธ์”

แพร

“แข่งกันหรือ ถ้าแข่งกันเราได้คำ� ตอบเป็นค่าสัมพัทธ์ (relative)
นะ” ผมรู้ดีว่ามีค�ำใหม่ที่ครูไม่เข้าใจ

นุญา
ต

เผย

“มันไม่ใช่ค่าจริงอย่างที่เราใช้สูตรเคมีหรือ bomb calorimeter
มั น บอกเพี ย งว่ า  ถ่ า นกะลามี ค วามร้ อ นมากกว่ า ถ่ า นไม้ โ กงกาง
ถ่านไม้โกงกางมีความร้อนมากกว่าถ่านไม้สะเดา แต่ไม่รู้ว่าค่าความร้อน
เป็นเท่าไหร่” ผมอธิบายแล้วเสริมด้วยเรื่องที่เข้าใจง่าย “มันก็เหมือน
วิ่งแข่งกัน ดูที่ใครเข้าเส้นชัยก่อน แต่ไม่มีนาฬิกาจับเวลา ก็เลยไม่รู้ว่า
คนที่ชนะมีสถิติเท่าไหร่”
“งานวิจัยใช้อย่างนี้ไม่ได้หรือ”

สิทธ
ิ์อ

“ก็ได้นะ ต้มน�ำ้ แข่งกันก็ได้ ถ้าต้องการรูค้ ำ� ตอบเชิงเปรียบเทียบ
ว่าถ่านชนิดไหนดีที่สุด ไหนครูลองออกแบบวิจัยแบบต้มน�้ำแข่งกัน ให้
เพื่อนฟังหน่อย” ผมยุส่ง

สงว

นลิข

การต้มน�ำ้ แข่งกันต้องควบคุมสิง่ แวดล้อมให้เหมือนกัน เช่น เตา
แบบและขนาดเดียวกัน ถ่านปริมาณเท่ากัน ก้อนขนาดเดียวกัน ก�ำหนด
จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการต้มเหมือนกัน ต้มวันเวลาเดียวกัน หม้อ
เหมือนกัน น�้ำเท่ากัน ต้มในห้องที่ไม่มีกระแสลมเหมือนกัน ฯลฯ
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ึกษา

มันก็เหมือนวิ่งแข่งนั่นแหละ ที่ระยะทางต้องเท่ากัน ออก
สตาร์ทพร้อมกัน วิ่งไปในทางเดียวกัน และต้องไม่โด๊ปยา 

่เพื่อ
การศ

แต่ทสี่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ ต้องรูว้ า่ การแข่งจับเวลาว่าถ่านชนิดไหน
ต้มน�ำ้ เดือดเร็วกว่านัน้ ไม่เหมือนกับการวัดว่าถ่านชนิดไหนท�ำให้นำ�้ เหลือ
ติดหม้อน้อยกว่ากัน

แพร

บางกรณีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบเช่นนี้สร้างกระบวนการคิด
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆ โดยตรงเสียอีก
เพราะต้อง innovate กระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดเชิงระบบที่มีเหตุผล
และมีการตัดสินใจเพือ่ compromise ระหว่างความง่าย ความแม่นย�ำ เวลา
ทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งเป็นความคิดเพื่อปฏิบัติ

นุญา
ต

เผย

ผมขอทิ้ ง ความรู ้ ไ ว้ เ พี ย งเท่ า นี้ อยากให้ พี่ เ ลี้ ย งเอาเรื่ อ ง
“การควบคุ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม/เงื่ อ นไข” ของการต้ ม น�้ ำ แข่ ง กั น นี้ ไ ปท� ำ
กระบวนการกั บ ครู โดยถามว่ า  “ท� ำ ไมเงื่ อ นไขต้ อ งเป็ น เช่ น นี้ ? ”
“ถ้าไม่เป็นเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรต่อค�ำตอบ?” เพียงแค่นี้ครูก็จะเรียนรู้
การออกแบบวิจัยที่ใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

14 มิถุนายน 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แต่ตอ้ งจัดการให้ครูตอบพร้อมเหตุผลทีเ่ ป็นกฎแห่งธรรมชาติ...
ไม่ใช่ “รู้สึกว่า...”
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

ละเอียด

แพร

หยาบตรงข้ามละเอียด ถ้าไม่รู้จักหยาบก็จะไม่รู้จักละเอียด และถ้าไม่รู้จัก
ละเอียดก็จะไม่รู้จักหยาบ ทั้งละเอียดและหยาบจึงพึ่งพากัน เพราะสิ่งหนึ่งท�ำให้มี
อีกสิ่งหนึ่ง
การเรียนรู้ที่ไม่ครบถ้วนเกิดเพราะมองไม่เห็นการอยู่ร่วมกันของหยาบและ

เผย

หยาบไม่ ไ ด้ เ ป็ น ฝ่ า ยบอกละเอี ย ด และละเอี ย ดก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ฝ่ า ยบอกว่ า
อีกฝ่ายคือหยาบ

นุญา
ต

คนที่ต้องการละเอียดกว่าที่มีอยู่เป็นฝ่ายบอกว่ามันหยาบ และคนที่ต้องการ
หยาบกว่าที่มีอยู่เป็นผู้บอกว่ามันละเอียด

สิทธ
ิ์อ

คนบอกได้เพราะสามัญส�ำนึกจากประสบการณ์ ว่าหากหยาบหรือละเอียด
เกินไป จะเกิดอะไรที่ไม่พึงปรารถนาจนการงานเสียหาย

สงว

นลิข

การเรียนรู้จาก RBL ต้องใช้สามัญส�ำนึกที่เกิดจากการเข้าใจบริบท
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่เพื่อ
การศ

ความแม่นย�ำของข้อมูล...

เมือ่ กล่าวถึงเครือ่ งมือวัดในตอนทีแ่ ล้ว ผมอดเขียนต่อเป็นตอน
ที่ 4 ไม่ได้ เพราะนักเรียนควรรูจ้ กั ธรรมชาติอกี อย่างหนึง่ ของข้อมูล นัน่ คือ
ความแม่นย�ำ ซึ่งขึ้นกับเครื่องมือที่เลือกใช้

ข

นุญา
ต

ก

.... .
..

เผย

. .
. . ... .

แพร

ปกติเรามีสถิติมาช่วยให้ข้อมูลจ�ำนวนมากแม่นย�ำขึ้น เช่น
พวกท�ำ poll แต่โครงงาน RBL ที่เป็นงานวิทยาศาสตร์ (นิรนัย) นั้น
ความแม่นย�ำของผลขึ้นกับความแม่นย�ำของการใช้เครื่องมือวัด
....

ค

ผมเคยเอารูปข้างบนนี้ให้ครูดูแล้วตั้งค�ำถาม

สิทธ
ิ์อ

“ถ้าจุดกึ่งกลางวงกลมคือค่าที่ต้องการวัด เรามีเครื่องมือวัด 3
เครื่อง วัดได้ค่าต่างๆ ตามที่ปรากฏเป็นจุดในรูป (ก) (ข) และ (ค) ครูจะ
เลือกใช้เครื่องมือวัดไหน” ผลปรากฏครูทุกท่านเลือกรูป (ค) เพราะว่า
ไม่ว่าวัดกี่ครั้งๆ ก็ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการ

นลิข

“ถ้าให้เลือกระหว่างเครือ่ ง (ก) กับ (ข) ครูจะเลือกใช้เครือ่ งไหน”
ผมถามต่อ คราวนี้ได้ค�ำตอบต่างกัน คนที่เลือก (ก) อธิบายว่า

สงว

“วั ด หลายๆ ครั้ ง แล้ ว เอามาเฉลี่ ย ก็ ไ ด้ ค� ำ ตอบที่ ถู ก ต้ อ ง”
ส่วนคนที่เลือก (ข) ให้เหตุผลว่า 
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โต้กลับ

“แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเคลื่อนออกไปเท่าไหร่?” ครูท่านแรก

่เพื่อ
การศ

โต้แย้ง

ึกษา

“เครือ่ งนีด้ กี ว่า เพราะวัดเพียงครัง้ เดียว แล้วเอามาบวก/ลบออก
จากค่าที่เคลื่อนออกไปจากค่าที่ถูกต้อง”

“มันก็ดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาวัดกันตั้งหลายครั้ง” เป็นเหตุผล

นุญา
ต

เผย

แพร

ทั้ง 3 รูปนี้เป็นเรื่อง classic ของการเลือกใช้เครื่องมือ การที่ค่า
การวัดไม่ตา่ งจากเดิมมากเราเรียกว่าเครือ่ งเทีย่ งตรง (precise) ส่วนเครือ่ ง
ที่วัดได้ผลกระจาย แต่ค่าเฉลี่ยของผลการวัดหลายครั้งได้ค่าถูกต้อง
เราเรียกว่ามีความแม่นย�ำ (accuracy) ดังนั้น เครื่อง (ก) จึงแม่นย�ำแต่
ไม่เทีย่ งตรง ส่วนเครือ่ ง (ข) เทีย่ งตรงแต่ไม่แม่นย�ำ เครือ่ ง (ค) นัน้ ทัง้ แม่นย�ำ
และเที่ยงตรง นักวิจัยต้องการเครื่องมือแบบเครื่อง (ค) เพราะประหยัด
เวลา ไม่ต้องวัดหลายครั้งแบบเครื่อง (ก) และไม่ต้องหาค่าความเคลื่อน
มาบวก/ลบกับค่าที่อ่านได้อย่างที่เครื่อง (ข) ต้องการ

สิทธ
ิ์อ

ถ้าเปรียบกับตาชัง่ ในตลาด เครือ่ ง (ก) เป็นตาชัง่ ทีส่ ปริงยังดีอยู่
เพียงแต่แกนเข็มวัดไม่ดี ประเดี๋ยวฝืดไป (ชี้ไม่ถึง) ประเดี๋ยวลื่นไป (ชี้เลย)
ของ 1 กก. ชัง่ 10 ครัง้ ได้ทงั้ ขาดทัง้ เกิน แต่เอาค่า 10 ครัง้ มาเฉลีย่ ก็ยงั พอได้
ของตรงตามน�้ำหนัก แต่เครื่อง (ข) นั้น เข็มเป็นปกติแต่สปริงไม่อ่อน
เกินไป ก็แก่เกินไป จึงอ่านได้น�้ำหนักตรงค่าเดิมทุกครั้ง เพียงแต่ไม่ได้
1 กก. เครื่อง (ค) นั้นเป็นปกติทั้งเข็มและสปริง

สงว

นลิข

คนทัว่ ไปคิดไม่ถงึ ว่าเครือ่ งมือจะเป็นอย่างนี้ มิเตอร์วดั ความชืน้
ได้ 70% ก็เชื่อมัน ทั้งๆ ที่ดินร่วนบีบไม่เป็นก้อน เป็นการเชื่อโดยขาด
สามัญส�ำนึกที่มีวิจารณญาณ ดังนั้น เรื่อง sense หรือสามัญส�ำนึก (ที่มี
วิจารณญาณ) จึงส�ำคัญในการวัด นักวิจยั ต้องมีประสบการณ์กบั ความจริง
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

และสิ่งที่สังเกตได้ หมายความว่ามีประสบการณ์กับดินชื้น 20% ว่าร่วน
ปัน้ ก้อนไม่ได้ ดังนัน้ หากมิเตอร์อา่ นความชืน้ ได้ 70% ก็ตอ้ งมีสามัญส�ำนึก
ว่าผิด สมัยนี้มีเครื่องคิดเลข คนเราจึงขาดสามัญส�ำนึกที่เกี่ยวกับขนาด
ของตัวเลข เพราะกดเครื่องคิดเลขได้เท่าใดก็เท่านั้น ไม่ฉุกใจว่าผิดขนาด
“โอ้ โ ห... ครู อ บกุ ้ ง แห้ ง ใช้ ค วามเร็ ว ลม 23 เมตร/วิ น าที
เชียวหรือครับ” ผมอุทาน “ครูวัดยังไง” ผมถามเพราะฉุกใจว่าน่าจะผิด
“นักเรียนวัดตามคู่มือ เปิด blower แล้ววัดความดัน แล้วนี่ไง
ครับมีสูตรค�ำนวณเปลี่ยนเป็นความเร็วลม” ครูยืนยันด้วยหนังสือคู่มือ

เผย

แพร

“ครูลองเปลี่ยนเป็นหน่วย กม./ชม. ได้ไหม?” ผมรู้แล้วว่า
นักเรียนน่าจะกดเครือ่ งคิดเลขผิด หรือไม่กอ็ า่ นความดันผิด อาจะผิดหน่วย
ผิดจุดทศนิยม มีผิดได้สารพัด ครูนั่งค�ำนวณสักพัก
“ได้ประมาณ 83 กม./ชม. ครับ”

นุญา
ต

“ลมเร็วขนาดนี้น่าจะเทียบเท่าพายุนะครู” ผมไม่แย้งอะไร แต่
พูดให้ครูฉุกคิดได้เอง
“แหะๆ... สงสัยไม่นา่ จะใช่แล้วครับ ลมขนาดนีก้ งุ้ ปลิวไม่เหลือแน่”

นลิข

สิทธ
ิ์อ

พีเ่ ลีย้ งต้องเข้าใจว่าคนทัว่ ไปมีประสบการณ์กบั ตัวเลขในหน่วย
กม./ชม. จากพยากรณ์พายุบ้าง จากการขับรถบ้าง ดังนั้น จึงไม่ทราบ
“ความสมจริงของขนาด” เมือ่ ใช้หน่วย เมตร/วินาที สิง่ นีเ้ ราเรียกว่า sense
of magnitude ซึง่ จะเกิดได้เมือ่ รูจ้ กั เอาข้อมูลมาเชือ่ มโยงกับประสบการณ์
ที่มีต่อบริบท

สงว

สิ่งที่ต้องทราบล�ำดับต่อไปคือความละเอียดการวัด (resolution)
ลองนึ ก ดู ห ากเราต้ อ งการขายสร้ อ ยทอง เราย่ อ มไม่ ส ามารถเอาตาชั่ ง
ในตลาดสดมาชั่งได้ เพราะทองต้องการความละเอียดการชั่งเป็นมิลลิกรัม
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ตาชั่งที่ขายหมูไม่สามารถอ่านได้ละเอียดขนาดนั้น หน่วยที่วัดได้เป็น
มิลลิกรัมหรือกิโลกรัมนี้แสดงความละเอียดของการชั่งน�้ำหนัก ในท�ำนอง
เดียวกันหากเป็นความยาวเราจะมีไมโครมิเตอร์ (วัดได้หน่วยเป็นไมครอน)
กับตลับเมตร หากจะวัดความหนาของเส้นผมเราไม่สามารถใช้ตลับเมตรได้

การเลือกเครื่องมือวัดจึงขึ้นอยู่กับจะวัดอะไร หากเครื่องมือ
มีความคลาดเคลื่อนมาก ข้อมูลที่วัดจะท�ำให้ผลคลาดเคลื่อน ส่วนจะ
คลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นกับ “มิติ”
“ครูจะหาความหนาแน่นไม้ได้ยังไงครับ”

“ใช้เครื่องมืออะไร”

เผย

แพร

“ตัดเป็นสีเ่ หลีย่ มลูกบาศก์แล้วชัง่ น�ำ้ หนักกับหาปริมาตรมาหาร
กัน ใครๆ ก็ทราบว่าความหนาแน่นมีหน่วยเป็น กรัม/ลบ.ซม. ไม่ใช่หรือ”
ครูตั้งค�ำถามกลับ

นุญา
ต

“ตาชั่งกับไม้บรรทัด” ครูน่าจะรู้จากที่ผมสอนว่าอย่าใช้มิเตอร์
แต่ต้องวัดมิติพื้นฐาน หรือไม่ก็ทราบว่าไม่มีมิเตอร์วัดความหนาแน่นไม้

สิทธ
ิ์อ

“สมมุติของมีลักษณะสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ชั่งน�้ำหนักได้แม่นย�ำ 1
กรัม พอดี แต่วัดความยาวด้านโดยใช้ไม้บรรทัดได้ 1 ซม. เราจะได้ความ
หนาแน่น 1 กรัม/ลบ. ซม.” ผมลองคล้อยตามที่ครูบอก
“ถูกต้อง”

นลิข

“ต่อมามีคนเอาไมโครมิเตอร์ซึ่งวัดได้ละเอียดมากมาวัดความ
ยาวด้านได้ 1.05 ซม. คราวนี้ความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่” ผมถาม คุณครู
เงียบกดเครื่องคิดเลขสักครู่ เงยหน้าตอบว่า

สงว

“0.864 กรัม/ลบ.ซม.”
“ตกลงควรเชื่อค่าไหน”

78

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

“0.864 เพราะไมโครมิเตอร์วัดได้ละเอียดกว่า”

ึกษา

“ทีไ่ ด้ผลคลาดเคลือ่ นถึง 15.7% เพราะอะไรรูไ้ หม” ผมตัง้ ค�ำถาม
หลังจากคว้าเครื่องคิดเลขมากดหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

่เพื่อ
การศ

“เพราะจากความละเอียดของเครือ่ งมือ” ครูตอบด้วยเสียงมัน่ ใจ

“เอาใหม่ ถ้าผมถามเป็นความดัน ที่หน่วยเป็นกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ไม้กอ้ นนีว้ างบนกระดาษ มันจะมีความดันกดกระดาษเท่าไหร่
และคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ ระหว่างใช้ไมโครมิเตอร์กับไม้บรรทัด”

แพร

“การวัดด้วยไม้บรรทัดจะมีค่า  1 กรัม/ตร.ซม. แต่การวัดด้วย
ไมโครมิเตอร์จะได้ 0.907 กรัม/ตร.ซม. ความคลาดเคลื่อนเป็น 10.25%”
ครูตอบหลังจากค�ำนวณเสร็จ

เผย

“ค่าที่วัดก็เท่าเดิม แต่ท�ำไมเมื่อเอาความดันเทียบกับความ
หนาแน่น ความคลาดเคลื่อนต่างกันตั้ง 5% กว่าละครู”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

นอกจากความละเอียดที่ต่างกันของเครื่องมือท�ำให้ค่าที่วัด
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นต่ า งกั น แล้ ว “มิ ติ ” ของหน่ ว ยก็ ยั ง มี ส ่ ว นเสริ ม
อีกด้วย เมือ่ ค�ำนวณความหนาแน่นนัน้ เราใช้ m3 แต่การหาความดันใช้ m2
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดจึงคูณกัน 3 ครั้งและ 2 ครั้ง ตามล�ำดับ
ยิ่งคูณกันมากครั้งเท่าไหร่ ผลที่ได้ก็จะคลาดเคลื่อนมากขึ้น

นลิข

ผมขอฝากให้พี่เลี้ยงสอนครูเรื่อง sense ที่จ�ำเป็นแก่การท�ำวิจัย
ด้วย เพราะคนท�ำ RBL ต้องมี sense พวกนี้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของพหุปญ
ั ญา 
(multiple intelligences)

สงว

ผมต้องหาเวลาเขียนอธิบายว่า  RBL ของเราเกี่ยวกับการสร้าง
พหุปัญญาอย่างไรต่อไป รู้สึกว่าเป็นสัญญาเรื่องนี้ครั้งที่ 2 แล้ว
17 มิถุนายน 2556
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

เผย

แต่อะไรล่ะคือเครื่องมือนี้

แพร

Anderson เสนอต่อจาก Bloom ว่า การศึกษาต้องพัฒนาความสามารถ
ปัญญาให้ถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผมเชื่อว่าหมายถึง “การก่อร่างขึ้นของสิ่งหนึ่งที่แหวก
ออกจากการล้อมคอกของความเคยชิน (ที่เกิดจากประสบการณ์)” จะว่าเกิดจากการ
“ปิ๊งแว่บ” ก็ไม่น่าผิด

นุญา
ต

เมื่อนักท่องเที่ยวจ่ายเงินซื้อรูปที่ช้างวาด เขามั่นใจว่าเป็นรูปที่สวยถูกใจ ผม
ไม่แน่ใจว่าช้างที่เอาปลายงวงจับพู่กันวาดรูปนั้น สามารถบอกได้ไหมว่ารูปไหนสวยกว่ากัน
จิตรกรที่วาดรูปใช้ความคิดสร้างสรรค์กว่าช้างแน่ ผมแน่ใจ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ช้างไม่น่าปิ๊งแว่บได้ เพราะมันไม่เคยเขียนรูปต่างจากที่ฝึกให้เลย คนที่มี
จินตนาการและปัญญาเท่านั้นที่ปิ๊งแว่บ
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

ความคิดสร้างสรรค์...

แพร

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (15 มิถุนายน 2556) ผมไปร่วมกิจกรรม
กับศูนย์พี่เลี้ยง ม. สงขลาฯ จัดประชุมครูเพื่อฝึกการตั้งโจทย์ RBL คุณครู
เอาหัวข้อมาจากโรงเรียนแล้ว แต่ก็ยังเป็นหัวข้อกว้างๆ ออกแนวอุปนัย
ไม่ เ ห็ น ความเป็นเหตุเ ป็นผลในแนวนิรนัย มี ค รู มาใหม่ จ� ำ นวนหนึ่ ง
ท�ำให้เราต้องทบทวนงานวิจัยนิรนัยกันใหม่ กิจกรรมด�ำเนินไปตามปกติ
ที่ครูเอาหัวข้อและแผนการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ผมมีหน้าที่
คอยเสริม อ. ไพโรจน์ จากงานนี้ท�ำให้ผมมีประเด็นที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง

เผย

ประเด็นแรกคือความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำ RBL

นุญา
ต

คงจ�ำข้อความต่อไปนี้ได้ “วิจัยคือการปฏิบัติภารกิจที่ออกแบบ
พิเศษเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลชุดหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทจี่ ะอธิบายสิง่ ทีเ่ ราต้องการ
รู้ จากนัน้ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์สงั เคราะห์ให้ได้ความหมาย” เป็นข้อความ
ส�ำคัญทีผ่ มเขียนไว้ในตอนทีอ่ ธิบายการฝึกตัง้ ชือ่ โครงงาน RBL เพาะพันธุ์
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่ค�ำ “ภารกิจที่ออกแบบพิเศษ”

นลิข

สิทธ
ิ์อ

คงจ�ำเรือ่ งการหาคุณภาพถ่านโดยวิธหี าปริมาณคาร์บอนกับวิธี
ต้มน�ำ้ แข่งกันในข้อเขียนก่อนหน้านีไ้ ด้ ผมจะยุให้ครูใช้วธิ ตี ม้ น�ำ้ เพราะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการ “ออกแบบภารกิจ” มากกว่าการวิเคราะห์หา
คาร์บอนจากเครื่องมือใน lab

สงว

แม้ว่าการหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนจะได้ค�ำตอบ (คุณภาพถ่าน)
ที่ถูกต้องกว่า  แต่การใช้เครื่องมือวิเคราะห์นั้น นักเรียนเป็นผู้รอตัวเลข
(ในกรณีที่ใช้เครื่องมือในมหาวิทยาลัย หรือหากท�ำเองก็ได้เพียงทักษะ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

การใช้เครื่องวิเคราะห์) เช่นนี้แล้วจึงเกิดการเรียนรู้น้อยกว่าต้มน�้ำ เพราะ
การต้มน�้ำท�ำให้เกิดวิญญาณนักวิจัยง่ายมาก คือ เพียงถามค�ำถามว่า 

ต่อว่า

่เพื่อ
การศ

“นักเรียน.... เราจะต้มน�้ำด้วยถ่าน A และถ่าน B แข่งกัน ลอง
ช่วยกันคิดและมาอภิปรายว่าในการต้มน�ำ้ มีอะไรบ้างทีเ่ ราต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เกิด error จนเอาผลของการต้มด้วยถ่านทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้?”
หากมีนักเรียนบอกว่า  “หม้อต้องแบบเดียวกัน” ครูต้องถาม

แพร

“ท�ำไม” ซึง่ ปกตินกั เรียนอาจจะอธิบายบนหลักความรูไ้ ม่ได้ เขา
อาจจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น และอาจจะได้ค�ำตอบว่า 

เผย

“ไม่เช่นนั้นจะไม่ยุติธรรม เพราะหม้อใบเล็กกว่าได้เปรียบ”

นุญา
ต

“ท�ำไมเธอคิดว่าหม้อเล็กกว่าได้เปรียบ” คุณครูต้องท้าทาย
ความคิดต่อ อย่าทิ้งให้ชะงักเพียงใช้ความรู้สึกคาดการณ์เอาเอง
“เพราะร้อนเร็วกว่า” นีอ่ าจจะเป็นค�ำตอบจาก ‘ความรูส้ กึ ว่า....’
ที่เกิดจากประสบการณ์ คุณครูต้องดึงกลับมาอธิบายบนฐานความรู้ว่า

สิทธ
ิ์อ

“เพราะมวลมันน้อยกว่า มันจึงอมความร้อนน้อยกว่า ความร้อน
จึงถ่ายไปให้น�้ำเร็วกว่า  น�้ำจึงเดือดก่อน” จะเห็นว่าเป็นค�ำอธิบายพร้อม
เหตุผล ประโยคยึดโยงกันด้วย ‘ค�ำเชื่อม’ ที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
ได้แก่ “เพราะ” “จึง” เป็นต้น

สงว

นลิข

แต่ถ้าหากลองต้มดูแล้วพบว่าหม้อใหญ่เดือดเร็วกว่า  ครูต้อง
เป็นฝ่ายถามให้นกั เรียนคิดว่าทีผ่ ดิ ไปจากทีค่ าดไว้นนั้ เกิดจากอะไร มีปจั จัย
อะไรอื่นอีกบ้างที่ควบคุมการเดือดของน�้ำ ที่เรามองข้ามไป
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

“ผมสังเกตเห็นว่าหม้อใบใหญ่ ไม่มีไฟแลบออกด้านข้างครับ”
หวังว่าจะมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบอย่างนี้ ซึ่งครูต้องโยงเข้าหาพื้นที่
ถ่ายเทความร้อน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการถ่ายเทความร้อนให้
น�้ำนั้นขึ้นกับทั้งมวล (น�้ำหนัก) หม้อและพื้นที่ก้นหม้อ ครูอาจจะชวน
นักเรียนเขียนผังเหตุ-ผลดังรูป
ความจุความร้อนของหม้อ
น�้ำหนักหม้อ

แพร

เดือดช้า แปลว่าถ่าน
คุณภาพแย่

ขนาดหม้อ

เผย

ความร้อนถ่ายให้น�้ำ
พื้นที่ก้นหม้อ

เวลาที่เดือด

เดือดเร็ว แปลว่าถ่าน
คุณภาพดี

นุญา
ต

ความสามารถถ่ายเทความร้อน

สิทธ
ิ์อ

เส้นด้านบนคือค�ำอธิบายว่าท�ำไมน�ำ้ ในหม้อใบใหญ่เดือดช้ากว่า 
ส่วนเส้นล่างให้เหตุผลว่าหม้อใบใหญ่ท�ำให้น�้ำเดือนเร็วกว่า  เส้นบนเป็น
เรื่องความจุความร้อน เส้นล่างเป็นเรื่องการถ่ายเทความร้อน

สงว

นลิข

จะเห็นว่าแม้เพียงขนาดหม้อก็สร้างการเรียนรู้เข้าสู่สาระวิชา
ได้ เรื่องการต้มน�้ำแข่งกันนี้ยังเรียนรู้ได้จากอีกหลายปัจจัย11 แม้ว่าการ
ต้มน�้ำแข่งกันไม่ได้ให้ค่าพลังงานที่แท้จริงของถ่าน แต่การออกแบบวิจัย
สร้างทักษะคิดได้มากกว่า RBL เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาต้องการพัฒนาทักษะคิด
มากกว่าการมีทักษะใช้เครื่องมือ (มิเตอร์ส�ำเร็จรูป) วิเคราะห์ ดังนั้น
11

ดูปัจจัยอื่นจากข้อเขียนก่อนหน้านี้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การออกแบบ RBL ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรูจ้ นเกิดวิญญาณ
วิจยั จากความคิดสร้างสรรค์นนั้ อย่างนีจ้ งึ จะสนุกกับการท้าทายความคิด
ประเด็นที่สองคือกระบวนการสอน RBL

่เพื่อ
การศ

ครู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารสอนต่ า งๆ ตามที่ เ ตรี ย ม
แผนการสอนมา  จังหวะนี้ผมได้ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักคิดกับ
ครูว่า  “กระบวนการเรียน RBL คือกระบวนการที่ครูจัดให้นักเรียนมี
ประสบการณ์แล้วสงสัย”

เผย

แพร

พี่เลี้ยงที่อยู่ในการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมคงจ�ำได้ว่าผมมี
slide ทีอ่ ธิบายการ “ถามค�ำถาม” ว่าเกิดได้อย่างไร ผมเอามาแสดงทบทวน
ความเข้าใจข้างล่างนี้
กล้าแสดงออก

อิสรภาพทางความคิด

นุญา
ต

ไม่เชือ

สงสัย

จัดการให้พบข้อมูลใหม่

มีคาํ ถาม

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ดึงความรู้เดิมมาเทียบเคียง

1. ไม่เชื่อท�ำให้สงสัย

84

ปรากฏการณ์
ในตัวนักเรี ยน
ครู จดั กระบวนการฝึ ก
ทังทักษะและ character

ผมขออธิบายเรือ่ งการสร้างอุปนิสยั ขีส้ งสัย ซึง่ มีทมี่ าเป็นล�ำดับ

สงว

3 ข้อ

ถามคําถาม
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2. มีความคิดของตนเองท�ำให้ไม่เชื่อโดยทันที

ึกษา

3. การตั้งค�ำถามที่ท้าทายจากครู (จัดการให้พบข้อมูลใหม่)
ท�ำให้กระตุ้นให้คิด

่เพื่อ
การศ

ทัง้ 3 ประโยคมีคำ� ว่าท�ำให้ ซึง่ แสดงความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน
สามข้อข้างต้นกลายมาเป็นหลักของกระบวนการสอน คือ

1. การสอนที่ ไ ม่ มี ค� ำ อธิ บ ายเหตุ ผ ล (สอนแบบยั ด เยี ย ด
ความรู้) ท�ำให้เด็กมีอุปนิสัยเชื่อทุกอย่างที่ออกจากปากครู ดังนั้น ครูต้อง
สอนพร้อมอธิบายเหตุและผล ให้เด็กคุ้นชินกับการมีเหตุผลประกอบ

เผย

แพร

2. การสอนที่ครอบง�ำความคิดท�ำให้เด็กไม่มีอิสรภาพทาง
ความคิด ดังนัน้ ครูตอ้ งไม่ตดั สินถูกผิดในความคิดเด็กทันทีทนั ใด แต่เปิด
โอกาสให้เด็กอธิบายด้วยเหตุผล และให้ทั้งห้องอภิปรายความเห็น

นุญา
ต

3. ครูต้องมีทักษะตั้งค�ำถามที่ท้าทายความคิด รู้จักตั้งค�ำถาม
ต่อยอดความคิดจากเด็กคนหนึ่งไปยังเด็กอีกคนได้
จากหลักกระบวนการสอน 3 ข้อข้างต้นจึงจะได้แผนการสอน
หมายความว่าเราจะจินตนาการแผนการสอนออกมาลอยๆ โดยไม่อยู่ใน
กรอบ 3 ข้อนี้ไม่ได้

นลิข

สิทธ
ิ์อ

จากแผนการสอนครูจะทราบว่าต้องใช้กจิ กรรมอะไร ใช้อปุ กรณ์
อะไรบ้าง มีกระบวนการอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างประสบการณ์
เพือ่ ให้ประโยคข้างต้นสมบูรณ์ (“กระบวนการเรียน RBL คือกระบวนการ
ที่ครูจัดให้นักเรียนมีประสบการณ์แล้วสงสัย”)

สงว

สรุปที่เขียนมาคือต้องมี “ความคิดเชิงก�ำกับ” เพื่อเข้าใจจน
สามารถบูรณาการส่วนต่างๆ ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีเป้าหมายดังรูป
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2 กรอบกระบวนการ 3
ประการของสงสัย

5 นักเรี ยนได้
ประสบการณ์ทีทาํ ให้
สงสัย

4 กิจกรรมและเครื องมือ
ตามแผนการสอน

่เพื่อ
การศ

ึกษา

1 ครู จดั ให้เด็กมี
ประสบการณ์ แล้วสงสั ย

เผย

แพร

3 แผนการสอนในกรอบ
กระบวนการ 3 ประการ

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

กรอบใหญ่ของกระบวนการคือ การจัดกระบวนการของครู
ให้เด็กมีประสบการณ์แล้วสงสัย (วงกรอบที่ 1) โดยการจัดการต่อไปของ
ครูมอี กี 3 กรอบก�ำกับอยู่ ได้แก่ (วงกรอบที่ 2) กระบวนการ 3 ข้อทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ 3 ล�ำดับของการเกิดอุปนิสัยขี้สงสัย กรอบนี้ก�ำกับแผนการ
สอน (วงกรอบที่ 3) ซึง่ ก�ำกับกิจกรรมวิธกี ารและเครือ่ งมือ (วงกรอบที่ 4)
อีกชัน้ หนึง่ การก�ำกับกัน 4 ชัน้ นีก้ เ็ พือ่ ให้มงุ่ สูเ่ ป้าหมายตรงกลาง (นักเรียน
ได้ประสบการณ์ที่ท�ำให้สงสัย) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่กรอบ
กระบวนการที่ 1 นั่นเอง

สงว

นลิข

ข้อเขียนตอนนี้แสดงพลังของความคิดสร้างสรรค์ที่ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน และเป็นหน้าที่ที่พี่เลี้ยงต้องฝึกตนเองให้
สามารถออกแบบกระบวนการฝึกครูได้ แม้ว่าดูจะเป็นเรื่องยากส�ำหรับ
พี่เลี้ยงบางท่าน แต่ก็อย่างที่ผมพูดเสมอว่า  “ทักษะเกิดจากการปฏิบัติ”
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ึกษา

การปฏิบัติที่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นการปฏิบัติกับความคิด สิ่งที่ผู้ปฏิบัติ
ได้คือทักษะคิดที่เห็นลูกศรเหตุ-ผลเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวอย่างละเอียด

่เพื่อ
การศ

ความสามารถในการเห็นเหตุ-ผลทีล่ ะเอียดคือทักษะส�ำคัญของ
การเรียนรู้จากการท�ำ RBL

สิ่งที่ผมขอชวนคิดต่อไป คือ การเปรียบเทียบว่าถ่านชนิดใด
ท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ากันเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสมแล้วหรือ
ขอให้พยายามคิดดูเอง แล้วผมจะเฉลยในตอนต่อไป

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

19 มิถุนายน 2556
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

ของง่ายเพราะง่ายในตัวมันเอง หรือท�ำยากให้เป็นง่าย

แพร

ก็ง่าย

ของง่ายจึงเพราะอยากยากหรืออยากง่าย ถ้าอยากยากก็ยาก ถ้าอยากง่าย

เผย

ผู ้ เ รี ย นย่ อ มอยากง่ า ยจากของยาก ผู ้ ส อนจึ ง ต้ อ งท� ำ ยากให้ เ ป็ น ง่ า ย
การเรียนที่ไม่ประสบผลเพราะท�ำง่ายให้ยาก ท�ำยากให้ยากยิ่งขึ้น

นุญา
ต

อะไรท�ำให้เรียนของยากเป็นง่าย

ค�ำตอบคือ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการให้ผู้เรียน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ต้องรู้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้เป็นอย่างไร จึงจะเกิดดวงตา
เห็นธรรมจากที่จะอ่านต่อไปนี้

88

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ความคิดสร้างสรรค์ (ที่ดีกว่า) ...

ในตอนทีแ่ ล้วผมทิง้ ท้ายให้คดิ ว่าจริงหรือทีเ่ ราจะสรุปว่า ถ่านที่
ท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ามีคุณภาพดีกว่า?
“ถ่านที่คุณภาพดีกว่าให้ไฟแรงกว่า  มันก็ต้องเดือดเร็วกว่า 
ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือ” ค�ำโต้แย้งมักจะออกมาในท�ำนองนี้

แพร

“เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าคุณภาพถ่านหมายถึงค่าพลังงานที่
มันมีอยู่” ผมทบทวนความเข้าใจกับกลุ่มครู

เผย

“ใช่ครับ เราเข้าใจตรงกันแล้ว”

นุญา
ต

“และต้องเป็นพลังงานที่เทียบกับปริมาณที่เท่ากันด้วยนะ เช่น
น�้ำหนักต้องเท่ากัน ไม่ใช่เอาพลังงานในถ่าน 1 กก. มาเทียบกับ 10 กก.”
ผมตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ครูเข้าใจการเปรียบเทียบ
“ใช่ค่ะ... เป็นค่าพลังงานต่อน�้ำหนักถ่าน” ครูวิทยาศาสตร์
ท่านหนึ่งตอบ

สิทธ
ิ์อ

“หน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัม” ครูผู้ชายที่นั่งใกล้ๆ เสริม

นลิข

หลังจากท�ำให้ครูเข้าใจความหมายของคุณภาพถ่านในรูปของ
พลังงานแล้ว ผมต้องพาคุณครูคิดเรื่องการเดือดช้าเดือดเร็วใหม่ เพราะ
ค�ำว่า “ช้า” “เร็ว” มีเวลามาเกี่ยวข้อง

สงว

ปกติคา่ พลังงานไม่มหี น่วย (มิต)ิ ของเวลา เพราะหน่วยพืน้ ฐาน
ของพลังงานคือ แรงxระยะทาง หรือถ้าเป็นพลังงานความร้อนก็คอื “จูล”
ตามชือ่ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ มิตขิ องเวลามาเกีย่ วข้องในฐานะอัตรา
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

การปล่อยพลังงาน (จูล/วินาที) และเราเรียกว่าวัตต์ (Watt) ซึง่ เป็นชือ่ ของ
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เช่นกัน

่เพื่อ
การศ

“ครูครับ ครูคิดว่ากาต้มน�้ำไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ กับ 2,000
วัตต์ อันไหนท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่ากัน”
“ก็ต้อง 2,000 วัตต์ สิครับ” ครูตอบผม ใครๆ ก็รู้ว่าเตาไฟฟ้าที่มี
Watt สูงจะร้อนเร็วและแรง

แพร

“ทีนี้เอาเป็นเตาถ่านที่มีพัดลมจ่อ ครูเคยเห็นตามร้านอาหาร
ใช่ไหม” ผมหยุดเพื่อให้ครูตามให้ทัน “ท�ำไมเขาใช้พัดลม ใครทราบบ้าง”
ผมถามแบบไม่เจาะจง
“ให้ไฟมันแรง ผัดผักบุ้งแล้วอร่อย”

เผย

“ท�ำไมพัดลมท�ำให้ไฟแรงละครับ”

นุญา
ต

“เหมือนที่สมัยก่อนเราใช้เตาถ่าน ถ้ามันช้าเราก็เอาพัดไปโบก
โดยเฉพาะตอนเริ่มติดเตา... เอ่อ... ผมคิดว่าเป็นการเพิ่มอากาศ ท�ำให้ถ่าน
ลุกไหม้ได้มากขึ้น แรงขึ้น” ครูเริ่มตอบเข้าทางที่ผมวางไว้แล้ว

สิทธ
ิ์อ

“กลับมาที่การต้มน�้ำแข่งกันนะ” ผมเรียกความสนใจกลับมา
ที่งานของเรา “แสดงว่าถ่านที่ท�ำให้เดือดเร็วอาจจะไม่ได้หมายความว่า
คุณภาพดีก็ได้สิ มันเดือดเร็วเพราะถ่านลุกไหม้แรงกว่า  เช่น เพราะมีลม
พัดเข้ามาช่วยกระพือ”

สงว

นลิข

ค�ำว่า  “ลุกไหม้แรง” หมายถึงอัตราการปล่อยพลังงานมาก
ถ่าน A 1 กก. มีพลังงาน 100 หน่วย ถ้ามีอตั ราการปล่อยพลังงาน (จากการ
เผาไหม้) 2 หน่วย/นาที มันจะเผาหมดใน 50 นาที ถ่าน B 1 กก. มีพลังงาน
80 หน่วย แต่มีพัดลมช่วยให้เผาไหม้รุนแรงกว่าเป็น 2.5 หน่วย/นาที
ถ่านนีจ้ ะเผาหมดใน 32 นาที แน่นอนว่าความรุนแรงของการเผาไหม้ของ
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ึกษา

ถ่าน B ย่อมท�ำให้น�้ำมีอุณหภูมิเพิ่มได้เร็วกว่าและเดือดเร็วกว่า  ผมเขียน
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มครูดู แล้วสรุปว่า

่เพื่อ
การศ

“ถ้าอย่างนี้... แสดงว่าถ่านที่ท�ำให้น�้ำเดือดเร็วกว่า  ไม่จ�ำเป็น
ต้องมีค่าพลังงานมากกว่าใช่ไหม” คุณครูพยักหน้าเมื่อเห็นตัวเลขว่า
ถ่าน B เดือดเร็วกว่าทั้งๆ ที่มีพลังงานน้อยกว่าถ่าน A “แล้วหมายความ
ว่าไงต่อ” ผมยุให้คิดต่อ
“เวลาที่เดือดไม่เกี่ยวกับค่าพลังงานของเชื้อเพลิง แต่เกี่ยวกับ
อัตราการปล่อยพลังงาน”

นุญา
ต

เผย

แพร

เมือ่ ครูเข้าใจแล้วว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบโดยใช้เวลาเดือด
ได้ ผมจึงถามให้คิดต่อ “ถ้าเราไม่เปรียบเทียบกันที่เวลาเดือด เราควรวัดที่
ค่าอะไร” ผมถาม แล้วบอกใบ้ต่อว่า “พลังงานจากถ่านในที่สุดแล้วท�ำให้
น�ำ้ ร้อนได้เท่ากันคือ น�ำ้ เดือดที่ 100 องศา แต่ทที่ ำ� ได้ไม่เท่ากันคือการระเหย
น�้ำ แล้วผมวาดรูปความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลให้ครูดู
พลังงาน (J)

ปริ มาณนําระเหย

สิทธ
ิ์อ

ปริ มาณพลังงานทีให้น าํ

ปริ มาณนําทีเหลือ

สงว

นลิข

ถ่านที่มีพลังงานมากย่อมส่งพลังงานให้น�้ำได้มาก และท�ำให้
น�้ำระเหยออกมาก ดังนั้น ถ่านคุณภาพสูงย่อมท�ำให้น�้ำเหลือน้อยกว่า 
รูปนีค้ รูเข้าใจได้ไม่ยาก แต่เพือ่ สอนให้ครูรจู้ กั ความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อนขึน้
ผมเอาอากาศมาร่วมในผัง ผมลากเส้นเพิ่ม
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ความรุ นแรงการเผาไหม้
ความเร็ วการปล่อยพลังงาน
ปริ มาณอากาศ

พลังงาน (J)

่เพื่อ
การศ

ความรุ นแรงการเดือด

เวลาทีเผาไหม้

ความเร็ วทีน าํ รับพลังงาน

ปริ มาณนําระเหย
ปริ มาณพลังงานทีให้น าํ

เวลาเดือด

แพร

ปริ มาณนําทีเหลือ

นุญา
ต

เผย

การให้อากาศมีผลต่อความรุนแรงของการเผาไหม้ จึงท�ำให้
น�้ำเดือดเร็ว (เส้นบนสุดสิ้นสุดที่เวลาเดือดลดลง) แต่เวลาที่ถ่านติดไฟ
ต้มน�ำ้ จะสัน้ ลงในขณะทีก่ ารเดือดจะรุนแรงขึน้ (เส้นกลาง) ทัง้ เวลาทีถ่ า่ น
ติดไฟและความรุนแรงการเดือดล้วนมีผลโดยตรง (เส้นทึบ) กับปริมาณ
น�้ำที่ระเหย และส่งผลต่อปริมาณน�้ำที่เหลือในหม้อ (ซึ่งมีส่วนท�ำให้ลด
2 เส้นทางและเพิ่ม 1 เส้นทาง)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“ลองคิดดูนะครู ถ้าเราไม่ท�ำอะไรกับอากาศเลย ปล่อยให้มัน
ติดไฟไปตามธรรมชาติ เราก็ไม่มีเส้นกลุ่มบนที่เป็นอิทธิพลของปริมาณ
อากาศ ใช่ไหม? แล้วมันก็ไม่มปี ลายทางทีผ่ มเขียนว่า ‘เวลาเดือด’ ใช่ไหม?”
ผมชี้นิ้วไปที่กลุ่มเส้นด้านบน

สงว

“ครับ... ถ้าอย่างนัน้ ก็แสดงว่าคุณภาพถ่านอธิบายได้จากปริมาณ
น�้ำที่เหลือในหม้อ” ครูชี้นิ้วที่ปลายทาง ‘ปริมาณน�้ำที่เหลือ’ ในที่สุดครู
สรุปความเข้าใจได้เอง ผมจึงให้ก�ำลังใจต่อว่า
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“คราวนี้ผมเชื่อว่า  ครูเข้าใจแล้วว่าท�ำไมเราต้องทดลองโดยคุม
ปัจจัยต่างๆ ให้เหมือนกัน” ผมวาดรูปใหม่ให้ครูเข้าใจ “เพราะเราจะเปรียบ
คุณภาพถ่านได้จากปริมาณน�้ำที่เหลือ”

่เพื่อ
การศ

และนีก่ ค็ อื ค�ำตอบทีผ่ มเขียนในตอนก่อนหน้านีว้ ่า การทดลอง
ต้องใช้ถ่านปริมาณเท่ากัน ก้อนขนาดเดียวกัน ต้มในห้องที่ไม่มีลมพัด
ใช้เตาขนาดเดียวกัน หม้อขนาดเดียวกัน และน�้ำปริมาณเท่ากัน ฯลฯ

แพร

ปริ มาณพลังงานทีสูญเสี ยออกจากระบบ
พลังงาน (J)

ปริ มาณพลังงานทีให้หม้อ

เผย

ปริ มาณพลังงานทีให้เตา

นุญา
ต

ปริ มาณพลังงานทีให้น าํ

ปริ มาณพลังงานทีทาํ ให้น าํ ร้อน 100 องศา

สิทธ
ิ์อ

ปริ มาณทีคุมให้เท่ากัน

ปริ มาณพลังงานทีให้น าํ ระเหย
ปริ มาณทีพลังงานแข่งกันจริ งๆ โดย
วัดจากนําทีเหลือเมือถ่านมอดหมด

นลิข

การออกแบบการทดลองที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มักจะ
ตามมาด้วยความคิดมีวิจารณญาณหรือ critical thinking ที่ใช้เหตุผลและ
ตรรกะพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน

สงว

และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากให้ครูท�ำ RBL จากการ
คิดใหม่ที่ท้าทายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อย่าติดเครื่องมือวิเคราะห์
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ส�ำเร็จรูปอย่างเดียว ไม่เช่นนั้น เราก็จะมองหาแต่ตัวช่วยส�ำเร็จรูป ซึ่งไม่
ช่วยเรื่องคิดได้สักเท่าใดนัก

่เพื่อ
การศ

เดิ น เข้ า ครั ว ฉี ก โจ๊ ก คนอร์ ใ ส่ ช ามเติ ม น�้ ำ ร้ อ น (ใช้ ส มอง)
คิดน้อยกว่าการสัง่ โจ๊กหน้าปากซอยฉันใด การออกแบบงาน RBL ก็ยอ่ ม
อร่อย (สมอง) กว่างานวิจัยที่ครูท�ำตาม format เดิมๆ ฉันนั้น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

21 มิถุนายน 2556
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สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

ความสุขจากการเฝ้าดูเป็นความสุขเพราะชื่นชมสิ่งที่เห็นจากการเฝ้าดู

แพร

เพราะมองจนเห็น จึงรู้ว่า “เห็น” อะไร และเมื่อรู้ความหมายของสิ่งที่เห็นว่า
เป็นสิ่งที่เฝ้ารอคอย ความสุขจึงเกิด
ปัญญาถูกเพาะและถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดต่อไปอย่างไม่รู้จบ

เผย

ฉะนี้แล้ว... ไฉนเล่า... การเห็นปัญญาที่งอกงามในตัวคนที่รับการถ่ายทอด จะ
ไม่เป็นความสุข

นุญา
ต

ดังนั้น หากต้องการมีความสุขเราต้องฝึกตนให้มองจนเห็น...
เห็นจากการมองเพราะไม่ใช่มองแล้วผ่านเลย แต่มองแล้วเข้าใจ... เข้าใจว่า
เป็นสิ่งที่ “ใช่เลย... อย่างนี้แหละที่เราคาดหวัง”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

หมายความว่ามีสติกับงานที่ท�ำ  ให้รู้ว่าท�ำเพื่ออะไร คาดหวังอะไร เมื่อรู้แล้ว
ความสุขจะไม่ใช่ “สุขแบบลมๆ แล้งๆ”
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่เพื่อ
การศ

พี่เลี้ยงล�ำปาง...

วันนี้ (21 มิถนุ ายน 2556) ผมมาอยูท่ ี่ มรภ. ล�ำปาง มานัง่ หลังห้อง
คอยช่วยเหลือพี่เลี้ยงศูนย์ล�ำปางท�ำงานกับครู เช่นเดียวกับที่ผมไปท�ำกับ
ม. ศิลปากรและ ม. มหิดล เมือ่ หลายวันก่อน ผมมาดูพฒ
ั นาการของพีเ่ ลีย้ ง
และของครู เป็น coach คอยเก็บเกี่ยวกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาที่ถูก
ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยพี่เลี้ยง และคอยช่วยเหลือเมื่อถึงคราวจ�ำเป็น

แพร

งานวันนี้เป็นขั้นตอนส�ำคัญ คือ การตั้งชื่อโครงงาน

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

เดิมผมไม่เคยนึกว่าการตั้งชื่อโครงงานจะเป็นเรื่องยาก แต่ 3-4
ครั้งที่ผ่านมาผมรู้แล้วว่าผมเข้าใจผิด ตลอดเวลาที่ครูอยู่กับวิชาโครงงาน
นัน้ ล้วนเป็นการท�ำตามๆ กันมาในรูปสิง่ ประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ ความที่
ไม่เคยทราบว่าวิจยั คือกระบวนการของการท�ำโครงงานเพือ่ การศึกษา ชือ่
ทีต่ งั้ มาจึงออกไปทางค�ำขวัญหรือชือ่ นิทานเสียมากกว่า (เช่น “มหัศจรรย์
ผักพื้นบ้าน... อาหารล้านนา”) หากเราไม่ตั้งต้นกันที่ความเข้าใจเรื่องชื่อ
โครงงานและวิธีการนิรนัย/อุปนัย การเปลี่ยนทางเดินมาเข้าเส้นทางวิจัย
ก็จะยาก เพราะกรอบความคิดจะเฉไปทางท�ำผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์
แบบเดิมๆ อยู่ร�่ำไป

สงว

นลิข

อ. ประนอม เป็นเจ้าพิธีเปิดงานด้วยภาพกิจกรรมกึ่ง Music
VDO ทบทวนกิจกรรมหลักที่ท�ำมา คือ systems thinking จิตตปัญญา 
และการประชุมต่างๆ ผมเคยเห็นการเปิดงานด้วย Music VDO ที่ศูนย์
ม. มหิดล มาครัง้ หนึง่ แล้ว การได้มาเห็นวันนีจ้ งึ ยืนยันการเรียนรูข้ องผมว่า 
เป็นกิจกรรมทีเ่ หมาะส�ำหรับการเริม่ งานทุกครัง้ เพราะสามารถสะกดคน
ให้นงิ่ อยูก่ บั ภารกิจทีเ่ ราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันได้ ผมเชือ่ ว่าพีเ่ ลีย้ งเป็น
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การศ
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เหมือนแหล่งพลังงานที่ชาร์ตแบตเตอรี่ ให้ครูมีพลังใจสู้กับความท้าทาย
ของ RBL แต่การกลับไปอยูใ่ นสภาวะเดิมทีโ่ รงเรียนท�ำให้พลังงานทีช่ าร์ต
เสื่อมลง การมาพบกันใหม่ควรใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงให้ผ่าน “พิธีกรรม
ปลุกจิต” ให้กระปรี้กระเปร่ากับการเรียนรู้ RBL

เผย

แพร

ครูท่านหนึ่งกล่าวว่าตนเองสอนสังคม ไม่ถนัดการสอนสิ่งที่
เป็นวิทยาศาสตร์ ท�ำนองว่างาน RBL “นิรนัย” เป็นเรื่องยาก หากพี่เลี้ยง
เจอครูที่ยังหวาดหวั่นเช่นนี้ ผมขอแนะน�ำให้ท�ำความเข้าใจว่า  เราก�ำลัง
ท�ำ “กระบวนการ” วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ “เนื้อหาสาระ” วิทยาศาสตร์ ให้
ความมัน่ ใจว่ามนุษย์ทกุ คนมีศกั ยภาพพัฒนาปัญญาตนเองจากการท�ำวิจยั
เชิงเหตุ-ผล และนิรนัยไม่มีอะไรมากไปกว่าการใช้กระบวนการเหตุ-ผล
ตั้งแต่ตั้งสมมุติฐาน การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ ทุกคนสามารถ
ท�ำกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ หากเพียงคิดด้วยเหตุผล และที่ส�ำคัญ
งานนี้มีพี่เลี้ยงประคองอยู่

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

โรงเรียนเล่าเรื่องที่ท�ำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง เรื่องที่เล่า
ท�ำให้ผมเห็นความพยายามของครูทจี่ ะท�ำโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาทัง้ ๆ ที่
วิจยั เป็นเรือ่ งยากส�ำหรับครู ผมคิดเข้าข้างตนเองว่าการด�ำเนินงานของเรา
ต้องมีอะไรดีสักอย่าง (หรือหลายอย่าง) ที่ตรงกับจริตหรือเสียงเรียกร้อง
ในจิตวิญญาณความเป็นครู ถ้าไม่ผดิ ค�ำตอบน่าจะเป็นเพราะกระบวนการ
ของเราที่พยายามสอดแทรก backward design เพื่อให้ครูรู้ด้วยตนเอง
ท�ำให้ครูพอใจ เพราะต่างจากการยัดเยียดความรู้

สงว

นลิข

ที่น่าจะมีนัยยะส�ำคัญ คือ เรา (พี่เลี้ยง) ให้ความเป็นมิตรกับครู
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ซึ่งต่างกับการอบรมต่างๆ ที่ครูได้รับจาก สพฐ.
ที่คนอบรม (ที่แทบทุกครั้งเป็นคนมหาวิทยาลัย) มาพบครูในฐานะ
ผู้รับจ้าง ส่วนครูมาในฐานะผู้ถูกก�ำหนดให้มา งานจบ บทบาทก็จบ
เลิกราแยกย้ายกันกลับที่ตั้ง ไม่มีการสืบสานมิตรภาพต่อใน facebook
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ไม่มีโทรศัพท์ปลอบใจ (แกมตามงาน) สิ่งนี้สะท้อนได้จากการที่ครูกล้า
โทรหาพี่เลี้ยงหลัง 5 โมงเย็น (ตามที่ผมฟังมาจากศูนย์ ม. มหิดล ใช้ค�ำว่า 
“ครูโทรมาออดอ้อน”) หรือมีของติดไม้ติดมือมาฝากยามพบกัน

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

การประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผมรายงานการท�ำงาน
ระยะที่ 1 (สิงหาคม 2555 – เมษายน 2556) ว่าเป้าหมายของหน่วยฯ
ข้อหนึง่ คือ “ให้พเี่ ลีย้ งเข้าใจการศึกษาทีใ่ ช้โครงงานฐานวิจยั เป็นเครือ่ งมือ”
และรายงานหลักฐานความส�ำเร็จของหน่วยฯ คือ “พีเ่ ลีย้ งส่วนใหญ่ (90%)
แสดงออกจากการทุม่ เทการท�ำงานให้ครูและโรงเรียน และมีความเห็นใจ
ครู มีจิตใจเมตตาครูมากขึ้น” ผมเป็นคนชอบหาหลักฐานจากพฤติกรรม
ความส�ำเร็จของการ coach พีเ่ ลีย้ งนัน้ นอกจากให้ความรูค้ วามเข้าใจ RBL
กับการศึกษาแล้ว ยังดูได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกจากการท�ำงาน หรือ
ดูได้จากปฏิกิริยาของครูที่อยู่ในความดูแล

นุญา
ต

สังคมเราต่อว่าครูมาตลอดว่าไม่ได้เรือ่ ง ไม่มปี ระสิทธิภาพ สอน
หนังสือไม่เป็น ดังนั้น ผมถือว่าการมีทัศนคติเชิงบวกกับครู โดยเห็นใจ
ครู มีจิตเมตตาครู จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง paradigm ของพี่เลี้ยงที่ส�ำคัญ
ที่เกิดจากระยะที่ 1 นี้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

หลายโรงเรียนใช้ผังเหตุ-ผลและกระบวนการจิตตปัญญากับ
นักเรียน ผมเชื่อว่ากระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาของพวกเราคือกุญแจที่
เปิดประตูให้วญ
ิ ญาณความเป็นครูได้ออกมาจากการถูกกักขังอันยาวนาน
ครูเล่าว่าเด็กชอบกิจกรรมจิตตปัญญา ท�ำแล้วเด็กคิดโจทย์ออกมามาก ผม
เดาต่อว่าเป็นเพราะเด็กได้ออกจากพื้นที่เดิมที่มีแต่ความหวาดหวั่น เมื่อ
มีอิสรภาพทางความคิดแล้ว ความใคร่รู้ของเด็กที่เป็นสัญชาตญาณเดิมก็
ปรากฏตัว ครูได้ไขกุญแจวิญญาณการเรียนรู้ต่อให้นักเรียน
ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือหลายโรงเรียนพยายามท�ำหลายห้อง
หลายชัน้ เรียน ผมไม่มโี อกาสถามว่าแล้วจะท�ำอย่างไรกับงบประมาณหรือ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ก�ำลังครูที่ต้องมีกันหลายคน ทั้งๆ ที่ตอนนี้ RBL ยังเป็นเรื่องยากส�ำหรับ
ครู แต่การอาสาขยายผลด้วยตนเองเช่นนี้ สะท้อนว่าครูไม่ได้ทำ� เพาะพันธุ์
ปัญญาเพราะเงินทุนที่เราให้ แต่ท�ำเพราะการตระหนักรู้ใหม่ในหนทาง
ของการศึกษาด้วย RBL ความส�ำเร็จจากกระบวนการเพียง 6 เดือนที่เรา
ทุ่มเทถ่ายทอดให้ มันช่างเป็นความน่าภาคภูมิใจของทุกคน

เผย

แพร

ช่วงบ่ายพี่เลี้ยงฝึกครูให้ตั้งชื่อโครงงานให้เป็นนิรนัย ผมชอบ
บรรยากาศการฝึกครูตอนนีม้ าก รูส้ กึ ได้วา่ ต่างจากทีเ่ คยพบมาก่อน เพราะ
เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ครูทั้งกลุ่มร่วมมือกันอย่างกระตือรือร้น ผม
รู้สึกว่าศูนย์ล�ำปางประสบความส�ำเร็จในการให้ครูกระตือรือร้นตลอด
เวลา ในกลุ่มไม่มีคนอยู่นิ่ง แทบทุกคนต้องมีอะไรสักอย่างในมือ ไม่ว่าจะ
เป็นปากกา สมุด มีทงั้ ยืน นัง่ ชะโงก เบียด แทรก และไม่เงียบอยูก่ บั ตนเอง
ตามล�ำพังสักคนเดียว

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นลักษณะประจ�ำถิ่นของครูภาคเหนือที่
ท�ำงานแบบเกาะกลุ่ม อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะพี่เลี้ยง เริ่มจาก อ. ประนอม
ทีเ่ ป็นวิทยากรกระบวนการละลายพฤติกรรม อ. ชุตมิ า ทีพ่ ดู แล้วครูรสู้ กึ ดี
คือมีความอบอุ่นในท่าทีและน�้ำเสียง ผมเห็นความโดดเด่นทางวิชาการ
ของ อ. พิม เพราะสิ่งที่ปฏิบัติกับครูนั้นถอดและดัดแปลงมาจากหนังสือ
และ PowerPoint ที่ผมส่งให้ ท�ำให้รู้ว่า  อ. พิม เป็นนักเรียนรู้ที่เข้าใจ
จนถึงขั้นเอามาอธิบายด้วยภาษาของตนเองได้บ้างแล้ว

นลิข

การจะรูว้ า่ ใครเข้าใจหรือไม่นนั้ ดูทกี่ ารอธิบายความ คนทีเ่ ข้าใจ
จะไม่พดู ซ�ำ้ กับทีฟ่ งั มา แต่จะใช้ภาษาของตนเอง ถามนอกเรือ่ งทีเ่ ตรียมมา
ก็ยังตอบได้บ้าง

สงว

When you know the notes to sing, you can sing most anything.
ประโยคนี้ผมได้มาจาก Clip ภาพยนตร์ The Sound of Music หนังรางวัล
ใหญ่ยุคที่หลายคนยังไม่เกิด หลายคนคงเคยดูมาบ้างแล้ว (หาดูได้จาก
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YouTube) อ. ประนอม เปิดให้ทุกคนดูตอนบ่าย ในเรื่องนางเอกสอน
เด็กร้องเพลงโดยสอนระดับเสียงตัวโน้ตก่อน แล้วร้องเพลงตามเนือ้ เพลง
ข้างต้น

่เพื่อ
การศ

เนื้อเพลงนี้มีความหมายกับเพาะพันธุ์ปัญญาอย่างไร?

อ. ประนอม อธิบายกับครูว่า  “ถ้าเรารู้หลักการแล้วจะง่ายขึ้น
ท�ำได้ถูก” เหมือนรู้การออกเสียงโน้ตดนตรีก็จะร้องได้ทุกเนื้อ หลายคน
คงนึกถึงค�ำนีไ้ ด้ตอนทีผ่ มท�ำ workshop ให้แบ่งเค้กโดยให้ได้เนือ้ และหน้า
เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ที่ผมสรุปตอนท้ายว่า “หลักการส�ำคัญกว่าวิธีการ”

นุญา
ต

เผย

แพร

นี่คือเทคนิคหนึ่งของ backward design คือให้ประสบกับผล
ก่อนแล้วจึงอธิบายด้วยเหตุ ไม่ทราบว่า  อ. ประนอม ตั้งใจประยุกต์
จากที่ได้ตอนท�ำ workshop หรือคิดเอาเอง ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเองก็แสดงว่า
ความรู ้ ค วามช�ำนาญในกระบวนการ backward design ได้ เ กิ ด และ
ฝังในตัว อ. ประนอม อย่างไม่รู้ตัวแล้ว เราเรียกสิ่งที่เกิดนี้ว่า  tacit
knowledge ซึ่งผมขอแสดงความยินดีด้วย
When you know the technique to implement, you can apply
to most anything.

สิทธ
ิ์อ

When you know the principle, you can create techniques
22 มิถุนายน 2556

สงว

นลิข

yourself.
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่เพื่อ
การศ

เมื่อคนท้อแท้สิ้นหวัง สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้ด�ำรงอยู่ต่อไปคือก�ำลังใจ

แพร

“ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่ง จะคิดถึง และคอยห่วงใย

ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องไห้ ขอเพียงมีใคร ปลอบใจ สักคน

เผย

ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด มันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติม
เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม ต่อสู้อีกครั้ง บนหนทางไกล”

นุญา
ต

เพลง “ก� ำ ลั ง ใจ” น่ า จะเป็ น เพลงยอดนิ ย มของครู เพราะเนื้ อ ร้ อ ง
ข้ า งต้ น จะมี “ใครคนหนึ่ ง ” คอยคิ ด ถึ ง ห่ ว งใย ปลอบใจ เติ ม ความหวั ง
เพิ่มพลังใจให้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

พี่เลี้ยงคือ “ใครคนหนึ่ง” คนนั้น

102

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ึกษา

่เพื่อ
การศ

ครูตุ้ม...

ครูตุ้มเป็นครูวัยกลางคนค่อนไปทางอาวุโส มีบุคลิกออกห้าวๆ
เอาจริงเอาจัง สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

เผย

แพร

ผมพบครูตุ้มครั้งแรกเมื่อตอนจัด workshop systems thinking
เดือนมกราคม 2556 ให้ครูของศูนย์พี่เลี้ยง ม. มหิดล จ�ำได้ว่าครูตุ้ม
เป็นคน active ในการเรียนรู้จาก workshop และเหมือนกับว่าสิ่งที่
เพาะพันธุ์ปัญญาจัดให้นั้น คือ สิ่งที่ครูตุ้มแสวงหามาโดยตลอด คือ
อยากท�ำหน้าที่ครูให้ดี อยากได้เครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับการเรียนของ
นักเรียน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาคือความหวังของครูตุ้ม

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ผมพบครูตมุ้ อีกครัง้ ใน 4 เดือนถัดมา (พฤษภาคม) คือเมือ่ คราว
ไปสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของพี่เลี้ยง ม. มหิดล ที่โรงเรียนทานตะวัน
วันนัน้ ครูตมุ้ เปลีย่ นไปมาก ครูมาด้วยความรูส้ กึ ท้อแท้สนิ้ หวัง และกล่าวว่า
วันนี้น่าจะเป็นการมาร่วมงานกับเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
เพราะโรงเรียนของตนไม่นา่ จะท�ำได้ แล้วครูตมุ้ ก็ระบายความคับข้องในใจ
เล่าถึงปัญหาที่มีขณะนี้และที่น่าจะมีในอนาคต อีกทั้งทีมงานก็ถอยหมด
เหลือตนคนเดียว ตอนนี้ไม่มีความก้าวหน้า... ยังหาโจทย์ไม่ได้... ผมรู้สึก
ว่าครูตมุ้ เห็นแต่ความมืดมนในเส้นทางเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา อันเกิดจากบริบท
ที่โรงเรียน ครูพูดเหมือนเสียใจที่ไม่สามารถท�ำงานนี้ได้ทั้งๆ ที่อยากท�ำ
ทุกคนในห้องเงียบฟังครูตุ้มอย่างสงบด้วยความเห็นใจ อย่างที่ผมเคย
เล่าไปแล้วในตอน “ครูมหิดล”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ความท้อแท้ของครูตุ้มที่ปรากฏวันนั้น ท�ำให้ผมตระหนักถึง
ความไม่แน่นอนจากปัจจัยประกอบภายนอกจ�ำนวนมากที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของเรา

่เพื่อ
การศ

ในการประชุมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาครั้งที่ผ่านมามีคน
กล่าวท�ำนองว่า 
“เมือ่ เรามีสญ
ั ญาออกไปให้โรงเรียนแล้ว งานทุกอย่างน่าจะนิง่ ได้”

แพร

ผมตอบกลั บ ว่ า  “ไม่ จ ริ ง ... เพราะทุ ก อย่ า งในโรงเรี ย น
เปลี่ยนแปลงง่ายมาก ครูย้ายโรงเรียนกลางเทอมก็มี ผอ. ใหม่ไม่ยอมให้
เอาเรื่อง ผอ. เก่ามาพูดถึงก็มี ผอ. จัดการกับครูแกนน�ำไม่ได้ก็มี...”

เผย

ปรากฏการณ์ที่เกิดกับครูตุ้มและการที่มีบางโรงเรียนถอนตัว
ทั้งๆ ที่พัฒนาไปกว่า 6 เดือนแล้ว คือ หลักฐานของความเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เป็นความเสี่ยงของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

นุญา
ต

ผมพบครูตุ้มอีกครั้งเมื่อวานนี้ (25 มิถุนายน 2556) ครูตุ้มที่ผม
พบครั้งนี้ คือ ครูตุ้มที่ผมพบครั้งแรก เพราะเต็มเปี่ยมด้วยพละก�ำลังกาย
และใจส�ำหรับการฝ่าฟันอีกครั้งหนึ่ง แถมหาทีมเป็นครูรุ่นใหม่มาเสริม
ได้อกี 3-4 คน ผมถามพีเ่ ลีย้ งว่าท�ำไมครูตมุ้ คนเก่ากลับมา พีเ่ ลีย้ งท�ำอย่างไร

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“หลังจากวันนั้นแล้ว...” ทีมพี่เลี้ยงหมายถึงวันที่ผมพบครูตุ้ม
ผูท้ อ้ แท้สนิ้ หวัง “เราเข้าโรงเรียนไปพบครู เป็นเพือ่ น ปลอบโยน หาทางแก้
ปัญหากันอีก 3 ครั้ง” แล้วเสริมปิดท้ายว่า “ตอนนี้ครูตุ้มไม่สนใจใครแล้ว
แกจะท�ำของแกเอง”

สงว

พี่เลี้ยงคือบุคคลส�ำคัญของงานนี้ เพราะใกล้ชิด รู้จักครู รู้จัก
บริบทโรงเรียน การท�ำงานของพี่เลี้ยงที่ฟื้นพลังใจครูนี้เปรียบเสมือน
หยดน�ำ้ แห่งความชุม่ ชืน้ และแสงแดดอันอบอุน่ ทีม่ ตี อ่ ครูเมล็ดพันธุ์ ท�ำให้
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เมล็ดพันธุ์ได้รับรู้สัญญาณแห่งการฟื้นชีพเพื่อการงอกเงยและแพร่พันธุ์
ต่อไป เป็นความงดงามหนึ่งที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามีให้การศึกษา 

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

เมื่ อ วานนี้ ผ มตามไปดู กิ จ กรรมโรงเรี ย นบ้ า นท้ า ยหาดที่ พ า
นักเรียน ม. 1 และ ม. 2 จ�ำนวน 50 คนไปลงพื้นที่เรียนรู้และหาโจทย์วิจัย
ผมจึงเห็นอีกบุคลิกหนึ่งของครูตุ้มว่าเป็นคนที่เอาใจใส่และรักนักเรียน
ทุกคน กิจกรรมเริ่มจากพานักเรียนไปเรียนรู้กับนักวิจัยชาวบ้านเกี่ยวกับ
ป่าชายเลนทีบ่ า้ นฉูฉ่ ี่ ต. บางจะเกร็ง อ. เมือง สมุทรสงคราม จากนัน้ ลงพืน้ ที่
ดอนหอยหลอด ตอนบ่ายนักเรียนได้รับแจกกระดาษแผ่นใหญ่และ
เครื่องเขียนให้ท�ำงานกลุ่ม 2 อย่าง คือ สรุปความรู้จากกิจกรรมวันนี้
และปิดท้ายด้วยสิ่งที่อยากรู้เพิ่ม ซึ่งจะกลายมาเป็นหัวข้อ RBL ของ
นักเรียน ผมเห็นความสนใจใคร่รู้ของนักเรียนและการกล้าแสดงออก
จากการน�ำเสนอของนักเรียนในตอนบ่าย การออกนอกห้องเรียนน่าจะ
ท�ำให้นักเรียนได้เข้าสู่พื้นที่เปิดที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย

นุญา
ต

ผมเฝ้าดูการท�ำงานของครูตุ้ม จนได้พบกับเนื้อแท้ของการเป็น
ครูเพาะพันธุ์ปัญญาในตอนที่ครูมอบหมายงานนักเรียนและปฏิกิริยา
ของครูในขณะที่นักเรียนน�ำเสนองานตอนจบ เพราะครูตุ้มให้อิสระกับ
นักเรียน... ครูไม่บอก แต่ครูถาม

สิทธ
ิ์อ

การให้อิสระท�ำให้เกิดพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยที่นักเรียนจะคิด
อะไรก็ได้ มีความสนใจอะไรก็ได้ ตามที่ตนใคร่รู้

สงว

นลิข

การไม่บอก แต่ถาม คือ บทบาทใหม่ของครูเพาะพันธุ์ปัญญา 
ครูตุ้มถามอย่างฉลาด การถามอย่างฉลาด คือ ไม่ใช่ถามเพื่อให้นักเรียน
ตอบ “เนื้อความรู้” เพื่อครูจะได้ตัดสินถูก-ผิดเหมือนการท�ำข้อสอบ แต่
ถามเพือ่ ให้เด็กนักเรียนคิดได้ดว้ ยตนเอง เป็นการถามเพือ่ สร้างการเรียนรู้
ในตัวผู้ตอบ เราอยากให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญาของเรามีทักษะการถาม
แบบนี้ คนที่ถามได้อย่างฉลาดคือคนที่เป็นนักเรียนรู้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ในเวทีลงพื้นที่เช่นนี้พี่เลี้ยงต้องเป็นพระรอง เป็นผู้ช่วยครู
โดยเฉพาะช่วยถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดในมุมของวิจัย คือ รู้จักการ
ออกแบบการทดลองและการวัดค่าเพื่อให้ตอบข้อสงสัยได้ ซึ่งเมื่อวานนี้
อ. ปิยะฉัตร และ อ. น�้ำค้าง ใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของตนในการ
ตั้งค�ำถามให้นักเรียนคิดในมุมของงานวิจัยได้ดีทีเดียว หน่วยงานของ
อาจารย์ทั้งสองคือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งสอนและท�ำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แต่การใช้ค�ำถามกับนักเรียน
ชั้นมัธยมต้นก็ท�ำได้เหมาะกับบริบทการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจว่า
โครงการนี้จะเป็นประสบการณ์นวัตกรรมการเรียนรู้แก่อาจารย์พี่เลี้ยง
ทั้งในส่วนเครื่องมือและกระบวนการ

เผย

ผมเห็นความงอกงามทางปัญญาจากการตัง้ ค�ำถามของนักเรียน
หลายเรื่อง

นุญา
ต

“หอยมันเอาอะไรมาท�ำเปลือก?” เด็ก ม. 1 คนหนึ่งถามเมื่อ
ผู้ใหญ่โจ นักวิจัยในพื้นที่เล่าถึงเปลือกหอย
“แล้วได้ผลตอบแทนเท่าไหร่?” เด็กยกมือถามเมื่อเล่าว่าการท�ำ
ฟาร์มหอยแมลงภู่ใช้เงิน 500,000 บาท แต่โป๊ะปลาทูใช้เงิน 1 ล้านบาท

สิทธ
ิ์อ

“ยาวเท่าโทรศัพท์” เด็กคนหนึง่ อุทาน เมือ่ ผูใ้ หญ่โจบอกว่าหอย
หลอดตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมานั้นยาวประมาณ 12 เซนติเมตร

นลิข

หากเราตั้งใจฟังให้ดี เราจะรู้ว่าค�ำตอบเหล่านี้สะท้อนอะไรใน
ความคิดของนักเรียน?

สงว

ครูตุ้มแจกเงาะให้นักเรียนกลุ่มละพวงทานตบท้ายมื้อกลางวัน
ผมถามนักเรียนกลุ่มหนึ่งว่า
“เงาะมีขนกี่เส้น?”
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ึกษา

“ขนแต่ละลูกเท่ากันไหมคะ?” เป็นค�ำถามที่นักเรียนมัธยม 1
ถามกลับ น่าทึ่งที่เป็นค�ำถามต่อยอด

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

“เงาะอยู่ตรงหน้าทุกคนแล้ว ท�ำไมไม่หาค�ำตอบด้วยตนเอง”
ผมยุกลับแล้วชี้ให้ดูที่เปลือกเงาะ “เห็นไหมว่าเปลือกมีร่องแยกออกเป็น
2 ซีก ขน 2 ซีกมีเท่ากันไหม?” ผมเป็นฝ่ายต่อยอดค�ำถามกลับไปยังกลุ่ม
เด็กนักเรียน สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาผมคือ เด็กหยุดท�ำงานที่ตนก�ำลังท�ำ
ร่วมกันอยู่ หันมาคว้าเงาะพยายามแหวกนับขนเงาะ แต่ก็สับสนกับขน
จ�ำนวนมาก เด็กคนหนึ่งใช้วิธีถอนไปนับไป อีกคนเด็ดขนเงาะวางบน
กระดาษโปสเตอร์ที่ก�ำลังใช้ท�ำงานกลุ่ม บอกว่าเด็ดให้หมดก่อนแล้ว
ค่อยนับ เด็กกลุ่มข้างๆ หันมาเห็นแล้วเปรยว่า  “เป็นหนูจะใช้มีดเฉือน
ขนลงจานแล้วค่อยนับ เร็วดี” ทักษะแก้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วจากการยุ
ให้ปฏิบัติจริง!!

นุญา
ต

เด็ดและนับขนเงาะไปสักครู่นักเรียนหมดความอดทน บ่นว่า 
“ขนมันมากจัง หนูขอกลับไปท�ำต่อที่บ้าน” เมื่อผมเดินมาดูอีกรอบแล้ว
ทวงการบ้านว่าให้เอาเงาะกลับไปหาค�ำตอบทีบ่ า้ น นักเรียนคนทีเ่ ด็ดพร้อม
นับกล่าวว่า “หนูคิดว่ามันมี 425 เส้น”

สิทธ
ิ์อ

“รู้ได้ไง ไหนว่ายังนับไม่เสร็จไม่ใช่หรือ”

สงว

นลิข

“ก็หนูเด็ดได้แค่นี้แล้ว” นักเรียนชี้ให้ดูผิวเงาะ “นับได้ร้อย
กว่า  หนูคิดว่าทั้งหมดลูกนี้น่าจะได้ 425 เส้น” ผมไม่ทราบว่าทักษะการ
ประมาณค่าเช่นนีเ้ พิง่ เกิดขึน้ ตอนนับขนเงาะ หรือมีตดิ ตัวเด็กมาก่อนแล้ว
แต่ก็เห็นแล้วว่า  นักเรียนสนุกหากได้รับแรงบันดาลใจจากค�ำถามง่ายๆ
แต่ท้าทาย เป็นค�ำถามใกล้ตัวที่กระตุกความอยากรู้ และมีกระบวนการ
กระตุ้นให้ท�ำพร้อมคิด

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ตอนลากลับ ครูตุ้มเดินมาหาผมพร้อมรอยยิ้ม ผมเกาะแขนให้
ก�ำลังใจว่า “ผมเห็นครูวนั นี้ ผมเชือ่ ว่าครูทำ� ได้ ครูเข้าใจกระบวนการ RBL
ของเพาะพันธุ์ปัญญาแล้ว” ผมพูดตามความจริงที่เห็นจากทักษะการตั้ง
ค�ำถามของครูตุ้ม
แล้วผมก็เห็นรอยยิ้มที่กว้างขึ้นบนใบหน้าครูตุ้ม พร้อมตาที่
เป็นประกาย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

26 มิถุนายน 2556
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แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

เพราะมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึง เราจึงเดินทาง

แพร

แม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่ความเข้าใจที่ต่างกันก็ท�ำให้เดินทาง
ในเส้นทางต่างกัน

เผย

เหมื อ นเห็ น ฝั ่ ง คลองและอยากจะไปตรงๆ ในเส้ น ทางที่ สั้ น ที่ สุ ด แม้ ว ่ า
ไม่ ห มดแรงจมน�้ ำ ตายหากจะว่ า ยข้ า ม แต่ ก ารปลดเชื อ กหั ว เรื อ แล้ ว พายข้ า มฝั ่ ง
ย่อมดีกว่าว่ายน�้ำแน่

นุญา
ต

แต่การจะรู้ว่าเส้นทางใดสั้นที่สุดนั้น ต้องดูกระบวนการเดินทางประกอบด้วย
ทางทีเ่ ล็งตรงและพายเรือข้ามฝัง่ ย่อมต่างจากการเดินอ้อมไปขึน้ สะพานข้างหน้า โดยเฉพาะ
เมื่อเรือนั้นไม่มีพาย หรือพายเรือไม่เป็น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ทางที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องเป็นทางที่สั้นที่สุด เพราะเราไม่ได้นับที่จ�ำนวนก้าว
แต่ เ ราดู ที่ ก ารไปถึ ง เป้ า หมาย เครื่ อ งมื อ และกระบวนการของการเดิ น ทางเข้ า หา
เป้าหมายต่างหาก
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่เพื่อ
การศ

RBL-PBL (1) ...

เผย

แพร

ที่ตั้งชื่อเรื่องตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าผมตั้งใจจะเอา PBL ไป
ลบออกจาก RBL เพื่อหาเศษที่เหลือแต่อย่างใด ความตั้งใจของผมคือ
ต้องการอธิบายว่า  RBL ต่างจาก PBL อย่างไร เมื่อมีใครถามหาความ
กระจ่างของ RBL หรือเพาะพันธุ์ปัญญา เราจะได้อธิบายได้ ทั้งนี้เพราะ
วงการการศึกษากล่าวถึง PBL กันมากมายหลายปีแล้ว แต่ก็อย่างที่
พวกเราเคยพบเห็นนั่นแหละ ที่ Project-Based Learning กลายมาเป็น
Product-Based (ที่ไม่) Learning คือเน้นการท�ำผลิตภัณฑ์ ซึ่งจ�ำนวนหนึ่ง
คล้ายงาน OTOP อีกจ�ำนวนหนึ่งเป็นงานฝีมือ และนี่คือเหตุที่เราต้องใช้
ค�ำ RBL ไม่ใช่ PBL

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ตอนแรกผมใช้ Research-Oriented PBL แต่ อ. สีลาภรณ์ เอา
แค่ RBL การไม่มี P ประกอบแถมเหลือแต่ R ยิ่งท�ำให้ไม่น่าอภิรมย์แก่ครู
แต่ไม่เป็นไรหรอก ตอนนีค้ รูทผี่ า่ น workshop มีความเข้าใจใหม่แล้วว่า “วิจยั
คือกระบวนการของการศึกษา” ไม่ใช่ “กระบวนการหาความรู้ใหม่” และ
RBL ของเราจะเน้นที่กระบวนการ ไม่ใช่ชิ้นงานหรือผลงานประกวดกัน

นลิข

เรือ่ งการหาข้อสรุปสุดท้ายของการท�ำ RBL ทีใ่ ห้ได้คำ� ตอบเป็น
“กระบวนการ” นีก้ ค็ อ่ นข้างท�ำได้ยากเพราะเป็นนามธรรมมากกว่าพวกที่
ท�ำ Product-Based และคนทัว่ ไปก็เห็นยากด้วย แต่กน็ า่ ท้าทายทีอ่ ยากยุให้
อ. น�ำ้ ค้าง รับไปเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้

สงว

ท่าน ศ. เกียรติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ เขียนในค�ำนิยมหนังสือ
RBL ของผมว่า “PBL เป็นการท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จและสามารถประเมินได้...”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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Theory of Cooperative Learning
(Slavin, Johnson and Johnson)
การพึงพาอาศัยกัน (positive independent)

นุญา
ต

Theory of Multiple Intelligences
(Gardner)
ภาษา (Linguistic)

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

Project จึงมีความหมายถึงการท�ำกิจกรรม คือเน้นที่กิจกรรม
มากกว่าเนือ้ วิชา ดังนัน้ การท�ำ PBL ตามนัยยะทีก่ ล่าวมานีก้ เ็ พือ่ “การเรียนรู้
จากปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันเกิดจากการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุม่ ” ตัวอย่างทีช่ ดั คือโครงการค่ายอาสาพัฒนา ทีป่ ระกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ เช่น หาเงินทุนโดยการจัด concert (ถือเป็น project
ย่อยได้) วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดการพลาธิการ (logistics)
การประสานงานในท้องถิ่น การจัดการสมาชิกค่าย ฯลฯ PBL แบบนี้จึง
เหมาะส�ำหรับทักษะชีวิต อาชีพ และการงาน เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะทางสังคม (character and social skills) ซึ่งจัดเป็นปัญญา
หนึ่งในพหุปัญญา (multiple intelligences) และที่น่าจะได้มากที่สุดจาก
PBL ลักษณะนี้คือการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (cooperative learning)
ผมเปรียบเทียบ RBL พหุปัญญา และการเรียนรู้แบบร่วมมือกันอยู่ใน
ตารางข้างล่าง ที่ตรงกับ RBL คือช่องที่แรเงา ซึ่งขาดเพียงปัญญาด้าน
ดนตรีเท่านั้น

สิทธ
ิ์อ

คณิ ตศาสตร์ เหตุผล ตรรกะ (Logical and
Mathematical)
มิติสมั พันธ์ (Spatial)

นลิข

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน (Interpersonal)
การเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist)
การเข้าใจตนเอง (Intrapersonal)

สงว

ร่ างกายและกล้ามเนือ (Bodily-kinesthetic)
การคิดใคร่ ครวญมีวจิ ารณญาณ (Existential)
ดนตรี (Musical)
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การหารื ออย่าใกล้ชิด (F2F promotive
interaction)
ตรวจสอบความรับผิดชอบคนในกลุ่มได้
(individual accountability)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างคนและกลุ่ม
(interpersonal and group skills)
มีการใช้กระบวนการกลุ่ม (group process)

่เพื่อ
การศ

ึกษา

RBL ท�ำกิจกรรมเหมือนกัน แต่กิจกรรมอาจจะไม่ใหญ่โต
เท่า  project แบบออกค่ายอาสาพัฒนา RBL ต้องการผลสุดท้ายเป็นการ
เกิดปัญญาที่อิงสาระวิชาความรู้ RBL จึงเป็นการสร้างทักษะที่จ�ำเป็น
(essential skill) ที่จะน�ำไปสู่การสร้างปัญญาผ่านวิธีคิดแบบใคร่ครวญ
ด้วยเหตุผล ตรรกะ มิติสัมพันธ์ การเข้าใจธรรมชาติ (ผ่านสาระความรู้
อันเป็นกฎธรรมชาติ)

แพร

เครื่องมือส�ำคัญของการสร้างปัญญาคือ “วิจัย” เพราะวิจัย
ตั้งอยู่บนฐานเหตุผลและตรรกะ ที่มีสาระวิชาอันเป็นกฎธรรมชาติคุมอยู่
และเข้าใจทั้งหมดจากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยความคิดใคร่ครวญ
มีวิจารณญาณ RBL ของเราจึงเป็นหนทางสร้างพหุปัญญาและยังเป็น
cooperative learning เล็กๆ ในห้องเรียน

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ผมคิดว่าเราสามารถท�ำให้เพาะพันธุ์ปัญญามีระดับสูงกว่า 
cooperative learning ด้วยซ�้ำ แม้ว่าจะไม่ได้ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เท่ากับการท�ำค่ายอาสาพัฒนา แต่กระบวนการเวทีวิชาการท�ำให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากความคิดเชิงวิพากษ์ เพือ่ ไปสูค่ วามคิดมีวจิ ารณญาณ
จึงเป็น cooperative learning ที่ร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่การหมุนเกลียวปัญญา
ร่วมกันของกลุ่ม ผมขอเรียกว่า  “การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
ปัญญา (wisdom developing cooperative learning)”
ซึ่ ง หมายความว่ า ต่ อ ไปนี้ พ วกเราต้ อ งช่ ว ยกั น คิ ด ให้ เ กิ ด
กระบวนการเวทีแบบใหม่ ทีจ่ ะเป็นนวัตกรรมใหม่ของเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา!!

สงว

นลิข

ตอนนี้ขอท�ำความกระจ่างเรื่อง PBL และ RBL เพียงนี้ก่อน
ตอนต่อไปผมจะเขียนถึงงานวิจัยที่ สพฐ. ก�ำลังจัดกระบวนการอยู่ และ
จะอธิบาย RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญาในมิติที่กว้างและลึกขึ้น
2 กรกฎาคม 2556
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

เพราะฝันไม่ใช่ความจริง คนวาดฝันมักจะมีเป้าหมายที่ดูเหมือนเกินฝัน
แต่เพราะมีเป้าหมายที่ฝัน เราจึงก�ำหนด step การเดินทางได้

เผย

มี สุ ภ าษิ ต อาหรั บ กล่ า วถึ ง การเดิ น ทางในทะเลทรายว่ า “หากต้ อ งการ
ไปให้ไว ให้ไปคนเดียว แต่หากต้องการไปให้ถึง ให้ไปหลายคน”

คนจ�ำนวนมากที่ร่วมเดินทางเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญาจึงควรรู้เป้าหมายใน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ความฝัน

นุญา
ต

ไปหลายคนคื อ ไปทางเดี ย วกั น ไม่ ใ ช่ แ ตกกระจายคนละทิ ศ ละทาง
เพราะนั่นคือ (แยกกันไปตาย) ไปคนเดียว หลายทางในทะเลทรายอันโหดร้ายทารุณ
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

RBL-PBL (2) ...

ผมพูดเสมอว่า RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญาจะต้องเห็นผลที่การ
เกิด “วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

ผมอยากทราบว่ารัฐคิดอย่างไรกับค�ำว่าวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
จึงเข้าไปค้นใน website กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบค�ำว่าวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ ที่พบคือ มารยาทธรรมเนียมไทย ศาสนาความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรม บุคคลส�ำคัญ วรรณกรรม การละเล่น ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา 
มีแม้กระทั่งการใช้วัฒนธรรมในเชิงอุตสาหกรรม!! แต่ไม่มีวิทยาศาสตร์
น่าจะยังไม่ได้คิดว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นวัฒนธรรม จากนั้นผมจึงเข้าไป
ค้นใน web ของกระทรวงศึกษาก็ไม่พบเรื่องนี้ โชคดีบังเอิญพบเรื่อง
ใกล้เคียงกัน คือ สพฐ. เคยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง “วัฒนธรรมวิจัย
ในโรงเรียน” ให้ครูเมือ่ ปี 2554 เป้าหมายจะสร้างวัฒนธรรมการวิจยั ในการ
เรียนรู้ให้นักเรียน และสร้างวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ใช้กระบวนการวิจัย นับว่าเป็นเป้าหมายต่อทั้งนักเรียนและครู แต่ละปี
มีงบประมาณให้โรงเรียนละหลักหมื่นบาท งบประมาณปี 2556 ออกมา
แล้วดูได้ที่ (http://inno.obec.go.th/main/show_news.php?article_id=37)

นลิข

เทคนิคที่ สพฐ. มอบให้ครู คือ QPAR เป็นงาน 4 ขั้นตอน คือ
1) ตั้งค�ำถาม (Question) 2) วางแผนหาค�ำตอบ (Plan) 3) ปฏิบัติการหา
ค�ำตอบ (Action) 4) น�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Report/Reflection)

สงว

อาทิ ต ย์ ที่ ผ ่ า นมาผมได้ ห นั ง สื อ 2 เล่ ม ชื่ อ “กรณี ศึ ก ษา 
ประสบการณ์ การพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน” และ “ผลงาน

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

วิจยั ในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั ในโรงเรียน” ซึง่ เป็นหนังสือจาก
การประชุมในการสัมมนาประจ�ำปีของ สพฐ. (10-12 มิถุนายน 2556)

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

เมื่ออ่านกรณีศึกษาจากเล่มแรก ผมไม่ประหลาดใจแต่อย่างใด
ที่ต่างจาก RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญา เพราะผลงานที่เอามาเผยแพร่นั้น
เป็นงานอุปนัยทัง้ สิน้ คือ ตัง้ ค�ำถามทีอ่ ยากทราบ แล้วไปค้นหาค�ำตอบจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ เอามาเขียนและรายงาน แสดงว่า  QPAR ที่มอบให้
ครูนั้นเป็นงานแบบอุปนัย หรือที่ผมเรียก “วิจัยแบบไปถามหาค�ำตอบ
จากคนอืน่ ” ขาดการสังเคราะห์ content ด้วยหลักทฤษฎีหรือใช้จนิ ตนาการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง อ่านหลายเรื่องก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นงานที่ครู
มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าและท�ำรายงาน เพียงแต่ QPAR เป็นการ
ตั้งค�ำถามจากนักเรียนเองเท่านั้น

นลิข

ตัวอย่างกระบวนการที่เอาไปใช้กับวิชาประวัติศาสตร์ เริ่มจาก
ครูฉายสารคดีประวัตศิ าสตร์ให้นกั เรียนดู เมือ่ ถึงขัน้ ตอนที่ 1 (Q) ครูเขียน
เล่าในหนังสือว่า

สงว

“นักเรียนดูแล้ว อยากจะถามอะไรกันมั๊ย” แล้วครูก็อธิบายว่า 
“ค�ำถามมีหลายชนิด เช่น ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด สาเหตุใด
เป็นต้น”
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

จากนั้นเขียนเล่าว่า  ศน. “ขี่ม้าขาว” เข้ามาช่วยแนะน�ำให้แบ่ง
พื้นที่ในกระดาษโปสเตอร์เป็นช่อง ใคร อะไร ที่ไหน... เพื่อจัดหมวดหมู่
ค�ำถามให้นักเรียนเอาการ์ดมาติด (แค่ชี้ช่องการจัดการข้อมูลบนกระดาษ
โปสเตอร์ก็เรียกว่า “ขี่ม้าขาว” แล้ว!!)

แพร

การตั้งค�ำถามแบบนี้ผมเรียกว่า  “ตั้งค�ำถามจากความทรงจ�ำ”
ซึง่ ตกร่องเดิมของการเรียนด้วยความจ�ำเนือ้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์อย่างเดียว
ผลสุดท้ายของการสอนแบบ QPAR นี้คืออะไร? แม้ในหนังสือจะไม่มี
ประสบการณ์เล่าต่อ แต่ก็คาดได้ว่านักเรียนท�ำขั้นตอน P และ A โดยไป
หาความรู้ที่ตนเองจ�ำไม่ได้มาตอบ Q (เช่น เปิด VDO ดูซ�้ำ) แล้วจบด้วย
ท�ำหนังสือเล่มเล็กส่งครู หลายคนเรียกว่าเรียนประวัติโดยไม่มีศาสตร์

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ส่วนเล่มที่ 2 เป็นเรื่องงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งไม่ต่าง
จากวิจยั ในชัน้ เรียนทีเ่ ห็นมา คือ ออกแบบการสอน ทดลองสอน วัดความ
พึงพอใจ (แบบสอบถาม) แจกแจงผลเป็นความถี่ เป็นผลงานของครู และ
ผมไม่เห็นความเกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษาและประสบการณ์ QPAR ที่
ท�ำเลย จะกล่าวว่าครูท�ำ QPAR เองก็ได้ นอกจาก Q เป็นค�ำถามเดิมๆ แล้ว
ยังติด “กับดัก” ในส่วนของ P และ R อยูม่ าก คือ ยังออกแบบการหาข้อมูล
แบบเดิมๆ (ติดเครื่องมือ) และรายงานบรรยายเชิงปริมาณแบบเดิมๆ (ติด
format)

นลิข

ระหว่างวัฒนธรรมวิจัยกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เราควรมุ่ง
ไปที่ใด? “วิจัย” กับ “วิทยาศาสตร์” ค�ำใดเหมาะกับการเป็นวัฒนธรรม
มากกว่ากัน? วัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นด้วยพฤติกรรมใช่หรือไม่?

สงว

RBL คื อ การเรี ย นรู ้ จ ากโครงงานฐานวิ จั ย เป้ า หมายเพื่ อ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์คอื พฤติกรรมทีพ่ งึ่ ตนเอง
ไม่เรียกร้องบนบานศาลกล่าว เพราะรู้ว่า “ผลเกิดจากเหตุ” ที่มันเป็น
อย่างนั้น เพราะมีเหตุให้เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่ต้องการผลอย่างนั้นก็ต้องแก้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ที่เหตุ ไม่ใช่อ้อนวอนร้องขอ กระบวนการท�ำวิจัยคือ mean ที่จะพาไปสู่
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

แพร

่เพื่อ
การศ

“ผลเกิดจากเหตุ” เป็นแนวความคิดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการท�ำวิจยั
เพราะวิจยั คือการหาความรูว้ า่ ผลเกิดจากเหตุใด มีปจั จัยใดทีส่ นับสนุนให้
เกิดเหตุ เราต้องการรู้ความสัมพันธ์นี้เพื่อจัดการที่เหตุให้เกิดผลตามที่เรา
ต้องการ หรือพัฒนาไปสูส่ ภาวะทีเ่ ราต้องการ RBL จึงเน้นทีค่ วามเป็นเหตุ
เป็นผล ไม่ใช่ทำ� วิจยั แบบรวบรวมข้อมูลแบบอุปนัย (inductive) แต่ขาดซึง่
มิตินิรนัย (deductive) ที่ใช้สาระวิชา/หลักความรู้มาเป็นกรอบการสรุป
ความรู้ความเข้าใจด้วยตรรกะที่ถูกต้อง
คราวนีข้ อกล่าวถึง RBL ของเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาบ้าง เพือ่ ให้เข้าใจ
ว่าเราจะยิ่งต่างจากเขาอย่างไร

นุญา
ต

เผย

ทุกท่านสามารถเข้าใจ RBL ได้จากหนังสือ 2 เล่มของผมที่ได้
รับแจกไปแล้ว คือ “วิจยั ... พลังเปลีย่ นการเรียนคิด มรรคาแห่งพุทธิพสิ ยั ”
และ “โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย”
ดังนั้น ผมจะไม่เอาเรื่องหลักการ RBL หรือหลักส�ำคัญของเพาะพันธุ์
ปัญญามากล่าวอีก

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ท่านที่อ่านหนังสือผมจนจบ คงทราบว่าผมมีความฝันถึง RBL
ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาอย่างไร ซึ่งจะเอามาขยายความให้ทราบกัน
อีกครั้งด้วยรูปข้างล่างนี้
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Sci&Math

Sci&Math
ประเด็น

ระดับ 1 เพือเรี ยนรู ้

Sci&Math
Soc Sci&Econ
Hum&His

RBL คิดเชิงเหตุผลบูรณาการสาระ

เป้ าหมาย

Soc Sci&Econ
Sci&Math
Hum&His

ระดับ 2 เพือเข้าใจ/แก้ปัญหาอดีต
Problem Understanding/Solving RBL
คิดเชิงเหตุผล เชิงระบบ ถามหาเหตุ

ระดับ 3 เพือวัตถุประสงค์อนาคต

Objective-Oriented/Targeted RBL
คิดเชิงเหตุผล เชิงระบบ เชิงออกแบบ มุ่งสู่ เป้ าหมาย

เผย

Soc Sci&Econ
Sci&Math

Hum&His

Soc Sci&Econ

แพร

Soc Sci&Econ

ปัญหา

Hum&His

่เพื่อ
การศ

Hum&His

ึกษา

ระดับของ RBL ของเพาะพันธุ์ปัญญา

นุญา
ต

RBL มี 3 ระดับ ตอนนี้เราก�ำลังอยู่ในระดับที่ 1 คือเอาประเด็น
ที่สนใจมาแตก 3 กลุ่มสาระให้เป็นโครงงาน เพื่อให้เข้าใจวิจัยและเกิด
“วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์”

สิทธ
ิ์อ

ระดับที่ 2 ของ RBL เป็นระดับเข้าใจปัญหาจากมุมมอง 3
ศาสตร์ นักเรียนต้องศึกษาบริบทในพืน้ ทีม่ ากกว่าเดิมเพือ่ ระบุปญ
ั หาหลัก
ก่อน จากนั้นถอยมาหาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ 3 ศาสตร์ เพื่อเอามาท�ำ RBL
นักเรียนยังคงอยูใ่ นความคิดถอยหลัง “ผลปัจจุบนั เกิดจากเหตุอดีต” เพียง
แต่ยกระดับจากความสนใจของตน มาเป็นปัญหาของพื้นที่

สงว

นลิข

ระดับที่ 3 คือสุดยอดของเพาะพันธุ์ปัญญา  ที่เราจะฝึกให้
นักเรียนมองเป้าหมายอนาคตของพื้นที่ จากนั้นมองให้เหมือนสายน�้ำ
(stream) ที่ไหลเข้าสู่เป้าหมาย เช่น สายธารสังคม สายธารเศรษฐกิจ
สายธารสิ่งแวดล้อม แต่ละสายแตกออกเป็น 3 ศาสตร์ วิธีนี้เป็นความคิด
เดินหน้า “เหตุปจั จุบนั ท�ำให้เกิดผลอนาคต” เมือ่ เราต้องการผลในอนาคต
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

เราก็ต้องจัดการให้เกิดเหตุ ณ ปัจจุบัน เป็นงาน RBL ที่คิดถึงอนาคตโดย
มองแบบบูรณาการของสายธารทั้ง 3 สาย ซึ่งจะท�ำให้เกิดแนวคิดของ
ระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นพื้นฐานความคิดเชิงนโยบาย เหมาะส�ำหรับ
การเป็นผู้น�ำรุ่นใหม่

แพร

ในท่ามกลางกระแสปฏิรปู การศึกษาทีห่ ลายหน่วยงานมารุมเร้า
เช่นนี้ เพาะพันธุ์ปัญญาคงต้องใช้เวลามากกับการเปลี่ยนครูและการ
ศึกษา ขณะนี้เราเพิ่งเริ่มเดินก้าวแรกให้การศึกษาใช้ RBL เพื่อคุ้นชินกับ
ความเป็นเหตุเป็นผลในระดับที่ 1 เพื่อก้าวไปสู่การแก้ปัญหาในระดับที่ 2
จนมีความมั่นใจในการก�ำหนดอนาคตเองในระดับที่ 3

เผย

การท�ำระดับ 2 และ 3 จะยากกว่าเดิมมาก เพราะต้องดึงคนและ
กลไกพัฒนาในพืน้ ที่ (ทัง้ รัฐและเอกชน) เข้ามาร่วมงานการศึกษาด้วย หาก
ท�ำได้ส�ำเร็จ การศึกษาก็จะเป็นเนื้อเดียวกับมวลชนและบริบท ที่เราควร
เริ่มปลูกฝังตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

นุญา
ต

กว่าจะถึงระดับ 3 ผมคงหมดแรงเสียก่อน แต่กห็ วังว่าเชือ้ พันธุ์
แห่งปัญญาที่เพาะให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่จะยังคงงอกงาม
เติบโตและท�ำงานการศึกษาต่อไปอีกนาน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

โครงการโรงเรียนวัฒนธรรมวิจัยใช้ศึกษานิเทศก์ (ศน.) เป็น
กลไกหนุนครู ผมก�ำลังสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศน. ที่รับ
แนวคิดวัฒนธรรมวิจัยจาก สพฐ. โดยเฉพาะ ศน. ที่ร่วมในโครงการ
Teacher Coaching ที่ สกว. ร่วมกับ สพฐ. หลายมหาวิทยาลัยที่ท�ำ
โครงการนี้จะ coach ครูให้ใช้ PBL ในการจัดการเรียนส�ำหรับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

วันที่ 13-14 กรกฎาคม นีผ้ มจะท�ำ workshop การคิดเชิงเหตุ-ผล
และการประยุกต์ในการ coach ครูแก่ มรภ. เลย ก�ำแพงเพชร ล�ำปาง
และเทพสตรี (ลพบุรี) ในโครงการ Teacher Coaching ผมคงได้เรียนรู้
จากงานนี้อีกมาก

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

5 กรกฎาคม 2556

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

การเรี ย นรู ้ RBL มี ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ มากอี ก 1 อย่ า ง คื อ การอ่ า นงาน
คนอื่นเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาของผู้ท�ำ RBL

เผย

แพร

“การอ่าน” เป็นทักษะทีจ่ ะหนุน “การเขียน” คนทีเ่ ขียนได้ดมี กั จะเป็นคนทีอ่ า่ น
มามาก และการเขียนเป็นสุดยอดของการสะท้อน (reflect) ว่าคนๆ นั้นได้อะไรจากการท�ำ 
RBL ผมจึงก�ำหนดวิธีการประเมินงานเพาะพันธุ์ปัญญาโดยการเขียน เพราะเราต้องการ
สร้างปัญญาให้คิดได้ คิดเป็นด้วยตนเอง

นุญา
ต

การเขียนคือการสะท้อนถึงความสามารถสังเคราะห์ผสมกับการเรียบเรียง
ความคิดให้น�ำเสนออย่างเป็นวิทยาศาสตร์

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ค�ำว่าวิทยาศาสตร์ในทีน่ ี้ ผมหมายความถึงมีมติ วิ ทิ ยาศาสตร์ในกระบวนการคิด
และเขียน ท�ำไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ละเอียด และนั่น
จะเป็นหนทางการเกิดปัญญา เพราะเข้าใจในกฎธรรมชาติของเหตุและผล
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ทักษะการอ่านเพื่อต่อยอด...

เมื่อสัปดาห์ก่อนมีนักศึกษา ป. โท มาหารือผมว่าอ่าน paper ที่
มอบหมายให้จบแล้ว จะให้ท�ำอะไรต่อ? หลังให้ค�ำปรึกษาจึงท�ำให้นึกขึ้น
ได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์หากเล่าสู่พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา เพราะการท�ำ
RBL ของเรายังไม่ได้กล่าวถึงการท�ำ literature review เลย

เผย

แพร

ผมพบเสมอว่า  literature review เป็นจุดอ่อนของการท�ำวิจัย
ไทย ดูเหมือนว่าเราขาดวัฒนธรรมการอ่านงานคนอื่นให้เข้าใจเพื่อการ
ต่อยอดของเรา บางคนอ่านเพียงได้ชื่อว่าอ่านแล้ว คือไม่ทราบว่าความรู้
ที่อ่านมานั้นจะเอาไปใช้ท�ำ อะไรต่อได้ เพราะไม่สามารถหลอมรวม
สิ่งที่อ่านกับบริบทของตนได้ เรื่องที่อ่านกับเรื่องที่ท�ำจึงแยกกันอยู่

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เราจะเห็นเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาเขียน proposal ในส่วน
literature review เพือ่ บอกว่าไปอ่านอะไรมาบ้างแล้ว แต่ไปไม่ถงึ การค้นพบ
ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากที่อ่านนั้น การเขียนแบบเล่าว่าอ่านอะไร
มาบ้างนั้นเห็นได้จากเขียนที่ละรายงาน แยกย่อหน้าจากกัน แต่ละเรื่อง
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง และไม่สามารถสรุปได้ว่าสัมพันธ์อะไรกับงาน
ของเรา

นลิข

แม้ว่า  RBL จะไม่ใช่การหาความรู้ใหม่ที่ต้องท�ำ literature
review อย่างเข้มข้น แต่การรู้จักอ่านงานของคนอื่นก็เป็นทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ยิ่งในยุคสมัยที่การค้นหาท�ำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

สงว

Paper ทีผ่ มให้นกั ศึกษาอ่านนัน้ เป็นของประเทศโคลอมเบีย ซึง่
มีบริบทต่างจากประเทศไทยมาก
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

“คุณมีเป้าหมายการท�ำวิจยั ให้ได้ความรูอ้ ะไร?” ผมถามนักศึกษา 
ซึ่งเขาตอบได้ ผมจึงถามต่อ

่เพื่อ
การศ

“จากที่อ่านมานี้ คุณได้อะไรที่เกี่ยวกับงานที่คุณจะท�ำบ้าง”
คราวนี้นักศึกษาตอบไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็น paper ใกล้เคียงกับงานของเขา
ที่สุดแล้ว ผมจึงแนะน�ำว่า “นึกถึงเป้าหมายของคุณแล้วโยงกับ paper นี้”
แต่ค�ำถามคงไม่ชัดเท่าใดนัก เขาจึงยังมีใบหน้างงๆ อยู่

แพร

“เอาใหม่นะ... สมมุตวิ า่ คุณต้องการผลงานตีพมิ พ์แบบ paper นี้
คุณรู้ไหมว่าคุณต้องมีข้อมูลอะไร?” ผมเปลี่ยนค�ำถามใหม่ แต่ท่าทาง
เขายังงงอยู่เช่นเดิม

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

“เอาใหม่” ผมเปลีย่ นค�ำถาม “ดูรปู หรือตารางทีเ่ ป็นผลวิจยั แล้ว
คิดถอยหลังว่าผลเหล่านี้มาจากข้อมูลเบื้องต้นอะไร?” ผมชวนเขาหัดคิด
backward analysis “เอาเป็นว่าผมมอบงานให้คุณท�ำ เอารูปที่เป็น result
ของเขามาวิเคราะห์ว่าเขาใช้ข้อมูลอะไรมา plot นะ แล้วคุณท�ำตารางของ
คุณเป็น 4 คอลัมน์” ผมตีตารางให้ดู “คอลัมน์ที่ 1 เขียนว่าผลที่เขาเอามา 
plot มีค่าอะไรบ้าง คอลัมน์ที่ 2 เขียนว่า เขาเอาค่าเหล่านั้นมาจากไหน หา
ให้เจอ เขาต้องเขียนบอกไว้แน่” ผมหยุดมองหน้า “คอลัมน์ที่ 3 กาถูกถ้าคุณ
มีคา่ นัน้ แล้ว และกาผิดถ้าคุณยังไม่มี คอลัมน์ที่ 4 ให้เขียนว่าคุณจะหาค่าที่
ไม่มีได้อย่างไร ความในคอลัมน์นี้แหละจะบอกว่าคุณต้องท�ำอะไรต่อไป”
ผมพบว่ า ตารางอย่ า งนี้ น ่ า เหมาะเอาไปสอนครู ซึ่ ง ผมจะ
ดัดแปลงมาเขียนอธิบายให้เหมาะกับเพาะพันธุ์ปัญญา

สงว

นลิข

ตัวอย่างเช่นเรื่องถ่านที่เล่ามาแล้ว สมมุติมีเอกสารงานวิจัย
ถ่านไม้แสดงผลดังรูป ที่เป็นการ plot ระหว่างเปอร์เซ็นต์คาร์บอน
ในถ่านกับค่าความร้อน เราได้แนวทางว่าถ้าถ่านมีคาร์บอนมากก็จะมี
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ึกษา

ค่าความร้อนมากด้วย (บูรณาการวิชาเคมีเรื่องการเผาไหม้คาร์บอนเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วย)

แพร

่เพื่อ
การศ

ค่าความร้อน
(J/kg.)

เผย

% Carbon

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

แต่เราไม่มเี ครือ่ งมือวิเคราะห์ทงั้ คาร์บอนและค่าความร้อน ตอนนี้
ครูต้องกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) และทักษะ
การแก้ปัญหา (problem solving skill) โดยมีหลักการ/ตรรกะบางอย่างมา
ก�ำกับ เช่น ค่าความร้อนสัมพันธ์กบั การต้มน�ำ้ ถ่านทีม่ คี า่ ความร้อนมากจะ
ต้มน�ำ้ ให้ระเหยเป็นไอได้มาก ดังนัน้ เราจะใช้นำ�้ หนักน�ำ้ ทีเ่ หลือสะท้อนถึง
ค่าความร้อนของถ่าน ส่วนเปอร์เซ็นต์คาร์บอนนัน้ เกิดจากหลักวิชาว่า การ
เผาถ่านคือการไล่สารระเหยได้ (volatile matters) ที่ไม่ใช่คาร์บอนออกไป
จากเนือ้ ไม้ ตรรกะจึงอธิบายว่าหากน�ำ้ หนักหายไปมากก็ยอ่ มหมายความว่า
ถ่านนั้นมีคาร์บอนเข้มข้นมาก (มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนมาก) ดังนั้น เรา
จะได้ตารางงานที่จะท�ำและคาดต่อได้ว่าผลของเราจะได้รูปใหม่ ต่อไปนี้
(ซึ่งจะน�ำไปสู่วิธีการท�ำวิจัยดังที่ได้เคยเขียนเล่าไว้แล้วนั่นเอง)

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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งานเขา

งานเรา
เขาหามาโดย

สิ่งที่เรายังไม่มี

หาค่าที่ไม่มีได้จาก

ค่าความร้อน

bomb calorimeter

ค่าความร้อนและ
bomb calorimeter

น�้ำหนักน�้ำที่เหลือจาก
การต้ม

เปอร์เซ็นต์คาร์บอน

เครื่องวิเคราะห์ธาตุ

ึกษา

ค่าที่เขา plot

่เพื่อ
การศ

เปอร์เซ็นต์คาร์บอนและ เปอร์เซ็นต์น�้ำหนักไม้ที่
เครื่องวิเคราะห์ธาตุ
หายจากการเผาถ่าน

นุญา
ต

เผย

แพร

นําหนักนําทีเหลือ
(g)

นําหนักไม้ทีหายไป (%)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

รูปที่ 2 นี้ไม่ได้เป็นค�ำตอบที่ตรงไปตรงมาเหมือนรูปแรก การ
เข้าใจรูปที่ 2 ต้องใช้ทั้งจินตนาการและตรรกะมากกว่า ซึ่งหมายความว่า
การขาดแคลนเครือ่ งมือกลายเป็นโอกาสของการเรียนรูท้ เี่ หนือกว่าการมี
เครื่องมือเพียบพร้อม เพราะได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ (นวัตกรรม) โดย
ไม่ตดิ เครือ่ งมือ หากพีเ่ ลีย้ งโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาพัฒนาตนเองให้เห็น
นวัตกรรมล่วงหน้า แล้วเอาความรู้ไปท�ำ backward design เพื่อฝึกครูได้ก็
จะช่วยการท�ำงานได้มาก

สงว

ศูนย์พเี่ ลีย้ งล�ำปางเอาไดอะแกรมวิเคราะห์การเผาถ่านไปผูกโยง
กับโครงงานอบล�ำไย โดยเขียนเล่าว่า  “ร้อยเรียงผังเหตุและผลของแต่ละ
โครงงานให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ได้ (อุณหภูมิสูง --> น�้ำระเหยออกไป
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

--> ความเข้มข้นของน�้ำตาลเพิ่มขึ้น --> ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของจุลนิ ทรีย-์ -> ล�ำไยมีคณ
ุ ภาพ --> ขายได้ดี --> มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน (มองย้อนกลับมาที่อุณหภูมิ ก็จะเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาจุดคุ้มทุนของการผลิตล�ำไยอบแห้งได้) ตรงนี้นอกจากการ
บูรณาการสาระที่สามารถท�ำได้อย่างชัดเจนแล้ว (ชีววิทยา/เคมี/ฟิสิกส์)
ยังสามารถเชื่อมต่อไปชุมชนได้ในหลายมิติ” ด้วยความยินดีที่เห็นพี่เลี้ยง
(อ. พิม) สามารถประยุกต์เรื่องเผาถ่านเป็นอบล�ำไยได้ ผมจึงเขียนตอบ
ขยายความให้ว่า

แพร

“อุณหภูมิสูงมีโอกาสเกิดสีคล�้ำที่ท�ำให้ราคาลดลงด้วย ควรให้
นักเรียนค้นข้อมูล browning effect จะได้รู้วิชาเคมีเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งด้วย ”

เผย

ผังเรื่องราวที่บูรณาการสาระวิชาต่างๆ ปรากฏเป็นดังรูป

นุญา
ต

ความรู ้เคมีฟิสิ กส์

อุณหภูมิอบ

ปริ มาณนําสู ญเสี ย

สิทธ
ิ์อ

ความรู ้ฟิสิ กส์

การเรี ยน RBL เพือ
Life and career skills

ความสวยของสี

ความเข้มข้นของนําตาล

ความรู ้การตลาด

รายได้

ความรู ้เคมี

ราคาลําไย

ความรู ้จุลชีววิทยา

นลิข

จํานวนจุลินทรี ย ์
คุณภาพลําไย

สงว

ความรู ้การงานอาชีพ

ความรู ้เศรษฐศาสตร์
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ึกษา

การเอาเรือ่ งเผาถ่านมาประยุกต์ใช้ทำ� RBL อบล�ำไยเป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่ review แล้วรู้ว่าเอามาเกี่ยวข้องกับงานเราอย่างไร และยังสามารถ
ต่อยอดเรื่องคุณภาพจากการควบคุมสีอีกด้วย

่เพื่อ
การศ

“หากอุณหภูมิสูงพอน�้ำตาลยังมีโอกาสเกิดเป็นคาราเมล กลิ่น
เปลี่ยนไป” ผม e-mail ชี้ช่องเพิ่มเมื่อ อ. พิม ตอบกลับเรื่อง browning
oxidation ซึ่งจะท�ำให้ผังมีเส้นทางเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้น (พี่เลี้ยงลองเขียนดู)

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

การใช้ RBL ฝึกนักเรียนส�ำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น
ต้องใช้โอกาสจากการอ่านงานคนอื่นเพื่อประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง
ด้วย ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใหม่ให้หลุดพ้นจากการติด
เครือ่ งมือ ดังนัน้ ทัง้ ครูและนักเรียนต้องได้รบั การฝึก critical reading และ
ใช้สมองซีกขวาให้มาก
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

การศึกษาที่เป็นปัญหาเพราะสอนและวัด (O-Net) ที่ความจ�ำ การท�ำ RBL
จะท�ำให้มีโอกาสคิด ความคิดพื้นฐานคือคิดเป็นเหตุเป็นผล แต่เราจะท�ำอย่างไรให้นักเรียน
(และครู) มีทักษะนี้

แพร

Workshop ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลยังไม่ถูกฝังอยู่
ในระบบคิ ด ของครู เ ท่ า ใดนั ก ฉะนั้ น จึ ง ไม่ ต ้ อ งสงสั ย เลยเมื่ อ ผลออกมาว่ า นั ก เรี ย น
ไม่ผ่านการประเมินเรื่องคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

เผย

ทักษะได้จากการฝึกฝน หากเราจะเป็น coach ให้แก่ครู เราต้อง invent
เครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะ เรื่องที่ส่งมาให้อ่านวันนี้เขียนออกมาด้วยความคิดเชิงออกแบบ
ลองอ่านแล้วเอาไปดัดแปลงใช้ดู

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ความคิดเชิงออกแบบก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีพ่ เี่ ลีย้ งและครูตอ้ งมี ความคิดเช่นนีใ้ ห้
ผลเป็นนวัตกรรม หากเอามาออกแบบชิน้ งาน ก็เป็นนวัตกรรมการศึกษาทีค่ รูทำ� กันเป็นอยูแ่ ล้ว
(นวัตกรรมของครูมักจะหมายถึงชิ้นงานที่ครูท�ำเพื่อช่วยการเรียนของนักเรียน เช่น บัตรค�ำ 
เป็นต้น) หากเอามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เราก็ได้นวัตกรรมส�ำหรับกระบวนการเรียนรู้

สงว

นลิข

เพาะพันธุ์ปัญญาต้องการนวัตกรรมกระบวนการ พวกเครื่องมือต่างๆ นั้นเป็น
เพียงสิ่งประกอบให้กระบวนการท�ำงานได้ การออกแบบนวัตกรรมกระบวนการต้องการ
ความรู้เรื่อง learning style ของนักเรียน มาผนวกกับความคิดเชิงออกแบบ
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การศ

ึกษา

การพัฒนาทักษะคิดนักเรียน (1) ...

แพร

การคิดเป็นเหตุเป็นผลและความสามารถที่แยกความคิดกับ
เหตุผลที่เป็นกฎธรรมชาติได้คือทักษะคิดเบื้องต้นของการเรียนรู้เพื่อ
ท�ำ RBL เพราะเป็นจุดตั้งต้นของการเขียนผังความคิดเหตุ-ผล (ไม่ใช่
mind mapping) อย่างที่ผมเขียนให้ดูใน workshop และหลายบทความ
ที่ผ่านมา  จากการติดตามงานในหลายพื้นที่ หลายคนสะท้อนให้ผม
ทราบว่าไม่ง่ายเลยที่จะเขียนผังได้

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ทุกครั้งที่ท�ำ workshop เสร็จ ผมมักจะมีข้อกังขาส่วนตัวว่า 
reflection ทัง้ หลายทีเ่ ขียนมาอย่างน่าชืน่ ใจนัน้ มันเป็นความส�ำเร็จของคน
ทีเ่ ข้ามาเรียนรูจ้ ริงหรือ ในเมือ่ ไม่ใช่ทกั ษะทีไ่ ด้มาง่ายๆ เพียงแค่การปฏิบตั ิ
10 กว่าชัว่ โมง ผูเ้ ข้าร่วม workshop เขียนออกมาจากความรูส้ กึ เมือ่ จบการ
ฝึก ซึ่งยังดื่มด�่ำกับผลที่เกิดกับตน แต่ผลนั้นน่าจะเป็นเพียงความรู้สึกดีๆ
ยังไม่ใช่ผลถาวรที่ฝังในตัวจนเป็นทักษะ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะผมพบว่า
หลายคนเป็นขาประจ�ำที่เข้า workshop ทีไรก็ชอบทุกทีไป หากไม่ตีความ
เข้าข้างตนเอง ก็ย่อมหมายความว่าคนผู้นั้นยังติดอยู่ในการเสพความรู้ที่
ผมจัดให้ ท�ำอย่างไรเขาจึงจะพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง? และนีจ่ งึ สะท้อนมาถึง
การพัฒนาครู ที่เราต้องท�ำให้ครูพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง

นลิข

วันนีผ้ มลองคิดเล่นๆ ว่าเราจะออกแบบการฝึกคิดแบบเหตุ-ผล
ให้กับคนในกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาได้อย่างไร?

สงว

หากเรายึ ด หลั ก ความจริ ง ว่ า ทั ก ษะเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ซ�้ ำ ๆ
เฉกเดียวกับนักกีฬาต้องหมั่นซ้อม ตอนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันผมจ�ำได้
ว่าฝึกการจับไม้ การบิดข้อมือ การสืบเท้าเข้าออก (footwork) ยืดตัวขึ้น
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ฟาดลม ฯลฯ การฝึกเหล่านี้ไม่ได้มีลูกขนไก่มาให้ตีสักลูกเดียว ผู้ฝึกสอน
(coach) ต้องรู้ว่าตอนนี้ footwork ใช้ได้แล้วหรือยัง หรือจะเพิ่มก�ำลังเข่า
ได้อย่างไร หรือต้องฝึกอย่างไรจึงจะเพิ่มความไวของการตอบสนองใน
การเข้าหน้าเน็ต เป็นต้น แสดงว่าการฝึกต้องเริ่มจาก basic ที่จ�ำเป็น โดย
ใช้เครือ่ งมือทีอ่ อกแบบพิเศษส�ำหรับทักษะนัน้ ถ้าเป็นเช่นนี้ การฝึก RBL
แก่ครูและนักเรียนจะเป็นอย่างไร? เครื่องมือคืออะไร? พี่เลี้ยงอยู่ในฐานะ
coach ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องพีเ่ ลีย้ งในการหาค�ำตอบให้แก่คำ� ถามเหล่านี้

นุญา
ต

เผย

แพร

งานใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราเน้นการฝึกทักษะจ�ำเป็นส�ำหรับ
RBL ให้ครู ผมเห็นพี่เลี้ยงบางคนสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการได้ดี
มากๆ บางคนดัดแปลงเครื่องมือที่ผมให้ไปได้เก่ง แต่การเป็น coach ต้อง
สามารถออกแบบกระบวนการและเครื่องมือได้เอง เป็นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (creative thinking) ลองคิดดูสิว่าหากพวกเราช่วยกัน create
เครื่องมือและกระบวนการ เอาไปใช้ สังเกตผล และปรับปรุง ในที่สุดเรา
จะได้นวัตกรรมการพัฒนาทักษะ RBL จ�ำนวนมาก
แปลว่าพวกเราก�ำลังท�ำวิจัยใช่ไหม?

สิทธ
ิ์อ

ในหน้าทีอ่ าจารย์มหาวิทยาลัย พวกเรามีทกั ษะวิจยั ในสายเลือด
ที่ควรท�ำงานควบคู่ไปกับการหาความรู้ใหม่ๆ แม้ว่าพวกเราหลายคนไม่
ได้ร�่ำเรียนมาทางครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อจ�ำกัดของ
เรา ผมคิดว่าเป็นโอกาสมากกว่าจุดอ่อน เพราะเราไม่มีกรอบของศาสตร์
ทุกอย่างจึงใหม่หมด

สงว

นลิข

ต่อไปนี้ลองอ่านที่ผมจินตนาการคิดเอาเองบ้าง ผมคิดว่าเราน่า
จะท�ำเป็นขั้นเป็นตอนตามที่จะเขียนต่อไปนี้ เขียนมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ให้ช่วยกันคิดให้ละเอียด ลองเอาไปท�ำ แล้วปรับปรุง โดยผมจะเขียนใน
มุมของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน พี่เลี้ยงควรถอดความคิดนี้
ไปท�ำระหว่างพี่เลี้ยงกับครู อีกนัยหนึ่ง การเขียนให้อ่านนี้เป็นการท�ำงาน
132

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ึกษา

ระหว่างผมกับพี่เลี้ยงนั่นเอง คือ coach ให้พี่เลี้ยงเข้าใจเรื่องการออกแบบ
กระบวนการและเครื่องมือของผู้เป็น coach

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ขั้นที่ 1 พัฒนาให้นักเรียนคิดแบบเป็นเหตุ-ผลง่ายๆ ก่อน
มอบหมายให้นักเรียนเขียนเหตุและผล 1 ลูกศรทุกวัน ครูมีหน้าที่ guide
หากนักเรียนใช้เหตุ-ผลทีผ่ ดิ ซึง่ ส่วนมากเกิดจากการสลับเหตุเป็นผล และ
เอาผลมาเป็นเหตุ กับไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลต่อกันเลย จากนั้นให้นักเรียน
พูดประโยคเหตุ-ผล (พูดจากลูกศรที่เขียน แต่ใช้ประโยคเหตุ-ผล ที่มี
ค�ำว่า  “เพราะ” “ท�ำให้” “ด้วยเหตุนี้” “จึง” “ฉะนั้น” “เนื่องจาก” ฯลฯ)
การ coach ของครู คื อ การตั้ ง ค� ำ ถามให้ คิ ด และต้ อ งเป็ น ค� ำ ถามเชิ ง
เหตุ-ผลด้วย เช่น “เพราะค�ำพูดสับสนไม่ชัด เธอจึงไม่เข้าใจ ใช่หรือไม่?”
หมายความว่าครูต้องไม่พูดแต่ผล โดยไม่เหตุมาประกอบ ไม่ใช้ค�ำถาม
เสียงสูงๆ “อะไรกัน เรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจ” เงื่อนไขนี้เป็นการฝึกครูให้อยู่ใน
mode การเป็นนักเรียนรู้ไปในตัวด้วย

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ขั้นที่ 2 หลังจากคุ้นกับประโยคเหตุ-ผลแล้ว ต่อไปหัดให้
แยกแยะระหว่างเหตุ-ผลตามความคิด/ความรู้สึกกับเหตุ-ผลตามกฎ
ธรรมชาติ (ผมมีตัวอย่างให้จาก workshop แล้ว เช่น ฟ้าแลบเป็นเหตุให้
ฟ้าร้อง และฟ้าร้องเป็นเหตุให้เด็กร้องไห้ เป็นต้น) จะเป็นขั้นตอนที่สอน
ให้รู้จักเหตุ-ผลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่
ตายตัว เช่น ผ้าเปียกย่อมแห้งเมือ่ ผึง่ แดด ฝนตกย่อมเป็นเหตุให้มคี วามชืน้
ในอากาศ เป็นต้น

สงว

นลิข

การแยกกฎธรรมชาติออกมาได้นี้ ที่จริงแล้วคือการประยุกต์
หรือท�ำความเข้าใจสาระวิชาต่างๆ นั่นเอง ส่วนเหตุ-ผลตามความคิดนั้น
ขึ้นกับเจตนา เจตนคติ ความรู้/ไม่รู้ของคนเสียมากกว่า  บางเรื่องเป็น
เหตุ-ผลที่ดี แต่บางเรื่องก็บิดเบี้ยว สาธุชนย่อมเห็นว่าความร�่ำรวยจาก
คอรัปชั่นนั้นไม่ดี แต่คนอีกจ�ำพวกหนึ่งอาจเห็นว่าไม่คอรัปชั่นเมื่อมี
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การศ
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โอกาสนั้นเป็นความโง่ก็มี เหตุ-ผลจากความคิดนี้จะถูกหรือผิดเรารู้ได้
จากการเอาคุณธรรมมากรอง ขั้นตอนนี้สอนเรื่องคุณธรรมได้ด้วย เช่น
สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคอรัปชั่นกับการเห็นแก่ตัวนั้นจะส่งผล
ต่อส่วนรวมอย่างไร

เผย

แพร

ขั้นที่ 3 ขั้นนี้หัดให้เขียน “เหตุของเหตุ” ถอยหลังไปเรื่อยๆ
ให้เขียนได้ยาวๆ สัก 4-5 ชั้น (ท�ำวันละชั้นจนคล่องก่อน) ขั้นนี้จะท�ำให้
นักเรียนรู้จักการ “สาวเหตุ” รู้ว่าผลสามารถเกิดจากหลายเหตุได้ หาก
หลายเหตุทำ� งานร่วมกัน ผลก็ยงิ่ เกิด เช่น หากทัง้ กินเค็ม ทัง้ ออกก�ำลังกาย
เสียเหงือ่ ทัง้ พูดมาก ก็ยงิ่ หิวน�ำ้ มากกว่าเหตุเพียงเหตุเดียว ทีค่ วรชีแ้ นะให้
นักเรียนทราบคือ “ทุกสิง่ เป็นได้ทงั้ เหตุและผล” ขณะหนึง่ มันเป็นเหตุ แต่
บางขณะมันเป็นผล และ “ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ มาโดยไม่มเี หตุ” นักเรียนจะได้
รู้จักการมองเหตุที่ยาวไปถึงรากของเหตุ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ตอนนี้ ค รู ค วรพยายาม guide ให้ เ ป็ น เหตุ ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ หรืออธิบายด้วยกฎธรรมชาติ นักเรียนจะได้รู้จักการท�ำงาน
แบบ evidence –based และรอบคอบในการให้เหตุผล หากเอาเรื่อง
ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับพื้นที่ ห้องเรียน มาเป็นผลเริ่มต้น (ในการสาวเหตุ)
จะยิ่งท�ำให้นักเรียนดึงบริบทมาอยู่ในความคิดได้ ในจังหวะนี้ครูต้องเอา
สาระที่เป็นกฎธรรมชาติมาสอดแทรกให้นักเรียนเข้าใจ ผลที่ได้ต่อมาคือ
รูก้ ารประยุกต์ความรูม้ าสูช่ วี ติ จริง ความรูท้ เี่ รียนกับบริบทหลอมรวมกัน
เป็นความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (บันไดขั้นที่ 2 และ 3 ของ Bloom’s
Taxonomy)

สงว

ขั้นที่ 4 หัดต่อจาก 3 แต่ให้นักเรียนมีอิสระในการบอกเหตุที่
เป็นกฎมนุษย์ (ความคิดเห็น) และใช้กระบวนการกลุ่มในการหารือให้ได้
ข้อสรุปว่าเป็นเหตุที่จะยอมรับให้ใส่ในผังหรือไม่ ให้เขียนเพิ่มในผังด้วย
สีแดง คราวนี้ผลก็จะเกิดจากเหตุที่เป็นทั้งกฎธรรมชาติกับการกระท�ำ
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(ตามความคิดเห็น) ของมนุษย์ เป็นจังหวะให้ครูเอาสาระสังคมศาสตร์
เข้ามาผนวกให้เนียนไปกับการเรียนรู้ได้ นักเรียนจะรู้ถึงผลที่เกิดจากการ
กระท�ำที่สอดคล้องหรือฝืนธรรมชาติ

แพร

่เพื่อ
การศ

ขั้นที่ 5 เมื่อได้ข้อ 4 จนครบแล้ว ใช้กระบวนการหารือกลุ่มให้
นักเรียนขีดเส้นหนาที่คิดว่าเป็นเหตุหลัก คราวนี้อาจจะเห็นว่าเหตุหลัก
จ�ำนวนมากเกิดเพราะคน บางทีคนนั่นแหละบังคับธรรมชาติให้ท�ำงาน
ตามที่คนต้องการ การคิดเป็นกลุ่มและการ guide ของครูในขณะนี้จะ
ท�ำให้นกั เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบใหญ่ของธรรมชาติ
นักเรียนจะมีความคิดที่กว้างขึ้น และจะเป็นพื้นฐานการคิดเชิงระบบ
(systems thinking)

นุญา
ต

เผย

ที่เขียนมานี้เป็นกระบวนการกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มมีบอร์ด
ใหญ่ของตนเองเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผังเหตุ-ผลที่ค่อยๆ
ขยายตัวกว้างใหญ่ออกไป ควรฝึกขั้นตอนต่างๆ ให้ช�ำนาญทีละขั้น
ผมบอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาเท่าใด เพราะมีปัจจัยต่างๆ ประกอบอีกมาก
coach (ครู) ต้องเฝ้าดูผลการฝึก จึงจะตัดสินใจได้ว่าควรเลื่อนไปฝึก
ขั้นสูงขึ้นหรือไม่

สิทธ
ิ์อ

ที่เขียนมานี้เราเรียกว่า  “การออกแบบกระบวนการฝึกทักษะ”
การออกแบบนีต้ อ้ งการวิธคี ดิ ถอยหลัง (backward thinking) ซึง่ ต้องเข้าใจ
ขัน้ ตอนการเรียนรูจ้ ากง่ายไปหายาก ผมเคยให้เครือ่ งมือการคิดถอยหลังไว้
แล้ว ขอให้ลองเอามาฝึกดู

สงว

นลิข

เพื่อไม่ให้บทความยาวจนไม่น่าอ่าน ปกติผมจะจ�ำกัดการเขียน
แต่ละครั้งไม่เกิน 3 หน้า คราวหน้าจะเขียนข้อที่เหลือให้จบ
11 กรกฎาคม 2556

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ยิ่ ง เขี ย นเรื่ อ งการออกแบบการฝึ ก ทั ก ษะคิ ด ผมยิ่ ง สนุ ก เพราะเกิ ด เห็ น
อะไรต่ อ มิ อ ะไรอี ก มากมาย ข้ อ เขี ย นเรื่ อ งการฝึ ก ทั ก ษะคิ ด ตอนที่ 2 นี้ จะท� ำ ให้
พวกเราเข้าใจกระบวนการฝึกให้ครูและนักเรียนคิดได้ละเอียดขึ้น

แพร

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

นุญา
ต

เผย

ผลที่ได้จากการคิดและเขียนเล่ามานี้ เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ที่น�ำไปสู่
การคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรมการฝึกหรือการได้กระบวนการ coach ครูต้องการความคิด
ทั้ง 2 อย่างนี้ หากคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวแต่ขาดคิดเชิงออกแบบ ก็ไม่มีแนวทางการสร้าง
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม การเขียนเช่นนี้เกิดจากการใช้สมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆ กัน
การอ่านให้เข้าใจก็ตอ้ งใช้สมองให้ครบทัง้ 2 ซีกด้วย โดยเฉพาะซีกขวา ทีจ่ ะช่วยแปลความ
สิ่งที่เขียนเป็นนามธรรมให้เข้าใจเป็นรูปธรรม

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ขอให้สนุกกับการอ่าน และเอาไปใช้ออกแบบเครื่องมือฝึกครูเพาะพันธุ์ปัญญา
ของเราต่อไป ใครได้เครื่องมือดีก็เอามาแบ่งปันกันบ้าง
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เผย

แพร

่เพื่อ
การศ
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การพัฒนาทักษะคิดนักเรียน (2) ...

นลิข

สิทธ
ิ์อ

คนเรามีสมอง 2 ซีก ซีกซ้ายเป็นซีกทีอ่ ยูใ่ นกรอบกติกา หลักการ
และกฎเกณฑ์ สมองซีกนี้ดูแลความคิดที่ใช้ข้อมูล เหตุผล และตรรกะ
ส่วนสมองซีกขวาเป็นซีกทีอ่ สิ ระไร้กรอบ เต็มไปด้วยจินตนาการทีม่ สี สี นั
ในตอนที่แล้วผมเขียน 5 ขั้นตอนเพื่อฝึกทักษะการคิดสาวไปหาเหตุ ซึ่ง
ส�ำคัญส�ำหรับ RBL การสาวเหตุเป็นการใช้พลังสมองซีกซ้าย

สงว

การศึกษาที่เน้นการรู้/จ�ำข้อมูล (หรือที่เรียกว่าเนื้อหา/สาระ
ความรู)้ เป็นการศึกษาทีก่ ำ� กับด้วยการประเมิน (วัดผล) ด้วยความถูกต้อง
หรือผิดเท่านั้น เป็นการศึกษาที่ถูกก�ำกับด้วยสมองซีกซ้าย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ครูถกู ก�ำกับด้วยความคิดของสมองซีกซ้าย และครูกเ็ อาวิธเี ช่นนัน้
มาก�ำกับนักเรียนอีกชั้นหนึ่ง การศึกษาจึงขาดการใช้พลังสมองซีกขวา 
การปลดปล่อยพลังสมองซีกขวาต้องใช้ RBL อย่างถูกวิธี

แพร

่เพื่อ
การศ

RBL ที่ผิด คือ RBL ที่ติดในเครื่องมือ โดยเฉพาะ research
methodology ที่ตกเป็นทาสวิชาสถิติประยุกต์ จนดูเหมือนไม่มีเครื่องมือ
อื่นอีกเลย ในความจริงนั้น สถิติเป็นศาสตร์ที่แปลความตัวเลข โดยมีการ
ยืนยันความน่าเชื่อถือตามหลักคณิตศาสตร์ เรื่องนี้เป็นกฎแห่งธรรมชาติ
ทีน่ า่ สนใจ ศาสตร์ของสถิตเิ องก็เกิดจากการคิดของมนุษย์ในการเข้าใจกฎ
ธรรมชาติถึง “ความเป็นไปได้” “ความน่าจะเป็น” แต่สถิติไม่ได้ช่วยสร้าง
ปัญญาอะไร หากผู้ใช้ไม่ใช้สมองและจินตนาการของตนเอง

นุญา
ต

เผย

ในอดีตนัน้ การเข้าใจธรรมชาติและกฎแห่งธรรมชาติใช้เหตุและ
ผลที่มีกฎธรรมชาติที่รู้อยู่แล้วก�ำกับอยู่ สถิติแทบไม่มีบทบาทอะไรเลย
ด้วยการคิดจากสมองทั้ง 2 ซีก เราจึงได้ความคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิด
เชิงวิพากษ์ (critical thinking) ตรรกะแบบลดทอน (deductive logic) และ
การให้ค�ำอธิบายแบบสรุปรวบยอด (inductive reasoning)

สิทธ
ิ์อ

ขั้นตอนการฝึกทักษะต่อไปนี้คือการสร้างพลังสมองซีกขวา ที่
ท�ำต่อจากขั้นตอนที่ 5 ที่ผมเขียนในตอนที่แล้ว

สงว

นลิข

ขั้นที่ 6 เมือ่ เขียนเหตุจากขั้นตอนที่ 5 ได้คล่องแล้ว ขัน้ ต่อไปครู
ให้นักเรียนเขียน “ผลของผล” เดินหน้า  4-5 ชั้น เนื่องจากเป็นการเขียน
แบบเดินไปข้างหน้าเข้าหาอนาคต จึงต้องอาศัยจินตนาการ อันเกิดจาก
พลังสมองซีกขวา เพื่อปลุกจินตนาการให้ตื่นและมีอิสระโลดแล่นเต็มที่
ครูต้องชักชวนให้เขียนหลายผลจาก 1 เหตุ แม้ว่าจะได้บางผลที่ไร้ตรรกะ
ก็ไม่ตดั ทิง้ เพราะนัน่ จะเป็นการบัน่ ทอนพลังแห่งจินตนาการของนักเรียน
นวัตกรรมในหลายองค์กรเกิดจากการส่งเสริม (ทัง้ โอกาสและบรรยากาศ)
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ให้ พ นั ก งานฝั น ไปข้ า งหน้ า ได้ เ ต็ ม ที่ จากนั้ น จึ ง กรองเอาแต่ สิ่ ง ที่ น ่ า
เป็นไปได้ทางธุรกิจมาท�ำ

่เพื่อ
การศ

เมื่อได้ผลจ�ำนวนมากครูควรใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียน
รู้จักคัดกรองสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบท เช่น ให้กติกา
ว่าเราจะตัดผลออก 1 ใน 3 กระบวนการกลุ่มที่พิจารณาตัดผลจะเผยถึง
จินตนาการของแต่ละคน ที่เป็นผู้เขียนผลนั้นออกมาเอง

นุญา
ต

เผย

แพร

ขั้นที่ 7 จากผลจ�ำนวนมากนั้น นักเรียนทั้งกลุ่มเลือกผลที่ตน
ต้ อ งการมากที่ สุ ด จ� ำ นวนหนึ่ ง และผลที่ ต นไม่ ต ้ อ งการมากที่ สุ ด
จ�ำนวนหนึ่ง แล้วลากเส้นกลับไปที่เหตุหลัก (ที่ท�ำไว้ในขั้นตอนที่ 5)
การท�ำขั้นตอนนี้จะพบว่าผลที่ต้องการบางผลมาจากเหตุหลักเดียวกัน
นักเรียนจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทีย่ าวขึน้ รวมทัง้ เข้าใจ
ว่าเหตุหนึง่ ๆ นัน้ อาจจะส่งผลไปยังผลทีพ่ งึ ปรารถนาและไม่พงึ ปรารถนา
ได้ด้วย หากเหตุหลักที่ส่งไปยังผลที่ปรารถนานั้นยังไม่ใช่การปฏิบัติ
ที่เป็นอยู่ ครูควรถามนักเรียนว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เกิดเหตุหลัก
อาจยกตัวอย่างเรื่องการเรียนหรือเรื่องราวบริบทใกล้ตัว

สิทธ
ิ์อ

หากพบผลที่ไม่พึงปรารถนา ครูต้องชวนให้นักเรียนพิจารณา
ตลอดสายโซ่แห่งเหตุ-ผลนั้น แล้วให้นักเรียนคิดหาหนทางตัดสายโซ่
ไม่ให้กระบวนการเหตุ-ผลท�ำงานต่อมาถึงผลทีไ่ ม่ปรารถนา การฝึกนีท้ ำ� ให้
เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา

สงว

นลิข

ขัน้ ที่ 8 ใน 7 ขัน้ ตอนทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด
ต่อไปนี้เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร (communication skill) โดยให้เด็ก
พูดประโยคเหตุ-ผลที่ยาว (มีหลายลูกศร) จากรูปที่ได้ในขั้นตอนที่ 7
ครัง้ แรกให้พดู จากผลถอยไปหาเหตุ ด้วยประโยค “เกิด (ผล) เพราะ (เหตุ)”
แล้วพูดจากเหตุไปหาผล “เพราะ (เหตุ) จึงท�ำให้ (ผล)” ใหม่ๆ นักเรียนจะ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การศ

ึกษา

ใช้ประโยคซ�ำ้ ๆ ในรูปแบบเดิม แต่ครูต้องฝึกต่อให้นักเรียนเรียบเรียงเป็น
ค�ำพูดแนว “อธิบาย” โดยใช้ภาษาของตนเอง การอธิบายด้วยภาษาของ
ตนเองเป็นสิ่งยืนยันว่านักเรียนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด เป็นการยกระดับ
สู่ความเข้าใจด้วยตนเอง ต่อจากนั้นหัดให้เรียบเรียงภาษาพูดที่รวบหลาย
ลูกศรเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันว่านักเรียนสามารถเห็นทั้งความ
ละเอียดในความหยาบพร้อมกับความหยาบในความละเอียด

นุญา
ต

เผย

แพร

ขั้นที่ 9 ประเด็นส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือการเข้าใจความเป็นเหตุผลทีม่ ที ศิ ทาง ขัน้ ตอนนีใ้ ห้ใช้เส้นทึบหากเหตุและผลเปลีย่ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเส้นประหากสวนทางกัน การพิจารณาเส้นท�ำให้นักเรียน
คิดถึงทิศทางที่เป็นการเพิ่มหรือลดลง ช่วยให้คิดเชิงเหตุ-ผลได้ละเอียด
รู้ว่าอะไรส่งเสริมกันเอง และอะไรคัดค้านกันเอง ความจริงเรื่องนี้เป็น
ทักษะการเข้าใจคณิตศาสตร์ เช่น ความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วย
ปริมาตร (D = m/V) ในกรณีนี้ ความหนาแน่น (D) คือผลของ 2 เหตุ
ได้แก่ มวล (m) และปริมาตร (V) หากมวลมาก ความหนาแน่นจะมากตาม
(ความสัมพันธ์แบบเส้นทึบ) และปริมาตรมีความสัมพันธ์แบบเส้นประ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ในความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลยาวๆ ที่ทุกสิ่งเป็นได้ทั้งเหตุและ
ผลนั้น นักเรียนได้เรียนรู้การเปลี่ยนทั้งเหตุและผลตลอดสาย ที่เข้าใจถึง
ผลปลายทาง ในทีส่ ดุ จะพบว่าผลจ�ำนวนมาก (ทีม่ าจากเหตุหลักเดียวกัน)
จะเปลีย่ นไปทัง้ ทิศทางทีป่ รารถนาและไม่ปรารถนา นักเรียนจะเข้าใจทันที
ว่าหากต้องการแก้สงิ่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนานัน้ ควรท�ำอย่างไรเพือ่ ไม่ให้กระทบ
ถึ ง สิ่ ง ที่ พึ ง ปรารถนา เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา เพื่ อ เข้ า สู ่ จุ ด ที่
เหมาะสมที่สุด (optimization)

สงว

optimization ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ ที่ผมถือว่าเป็นทักษะ
ชีวิตและการท�ำงาน เนื่องจากในชีวิตจริงที่ “ผลเกิดจากหลายเหตุ” และ
“เหตุท�ำให้เกิดหลายผล” นั้น ความสัมพันธ์ทั้งหลายจะโยงใยกันอย่าง
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ซับซ้อนมาก การเห็นเป็นองค์รวมด้วยความคิดเชิงเหตุ-ผลท�ำให้เข้าใจ
การท�ำงานและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมที่สุด optimization ยังเป็นทักษะ
ที่ส�ำคัญของการเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย เพราะท�ำให้
ระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกันไม่ให้สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง

แพร

ขั้นที่ 10 เป็นขั้นตอนที่แสดงหลักฐานความส�ำเร็จของการคิด
วิเคราะห์สงั เคราะห์ คือให้นกั เรียนเขียนผังจากประเด็น เช่น ข้อความพาดหัว
หนังสือพิมพ์ “รถคันแรกแผลงฤทธิ์ เหวี่ยงโชว์รูมวังเวง จองคันใหม่
หาย 80%” ผังความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลนีม้ พี ลังการเรียนรูม้ ากกว่าการอ่าน
เนือ้ ข่าว เพราะเราเกิดความรูค้ วามเข้าใจด้วยระบบคิดของเราเองก่อนอ่าน
ข่าว ต่อไปนี้เราจะสร้างความรู้เองจากประเด็นแทนการบอกของคนอื่น

เผย

ราคารถปี 55

นุญา
ต

ความต้องการรถปี 55

จํานวนคนมีรถปี 55

สิทธ
ิ์อ

สภาพเศรษฐกิจ/สังคมปี 56

นลิข

จํานวนซือปี 55

จํานวนคนไม่มีรถปี 56

จํานวนซือปี 56

การจ้างงานปี 56
จํานวนผลิตปี 56

จํานวนคนเข้าโชว์รูมปี 56
ความวังเวง

สงว

ทั้ง 10 ขั้นตอนนี้เป็นการฝึกทักษะคิดเป็นเหตุ-ผลที่จ�ำเป็นต่อ
การท�ำ RBL เพราะช่วยในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึ่งต่อไปหาก
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ครูจะน�ำเข้าสูค่ วามคิดเชิงระบบทีเ่ หตุ-ผลจ�ำนวนมากรวมตัวกันเป็นวงจร
ที่มีพฤติกรรม ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

การออกแบบการฝึกคือทักษะการเป็น coach ครูต้องออกแบบ
ให้เป็น โดยไม่ลอกแบบจากคนอื่น สมัยโบราณจะมีส�ำนักทิศาปาโมกข์
(แปลว่าอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) ที่มีเคล็ดวิชาของตนเอง เช่น
ส�ำนักดาบ ส�ำนักมวย ทีอ่ าจารย์ออกแบบการฝึกทักษะให้ศษิ ย์ ท�ำให้สร้าง
ความรู้มากมาย แต่ปัจจุบันครูของเราได้รับของส�ำเร็จรูป เพียงเพื่อเอามา
ถ่ายทอดต่อให้ศิษย์เท่านั้น เป็นการศึกษาแบบ franchise ชายสี่หมี่เกี๊ยว
ที่ปิดกั้นการออกสูตรใหม่ๆ หากครูต้องการเป็นผู้จัดการกระบวนการ
เรียนรู้ ครูตอ้ งเป็น coach ทีม่ นี วัตกรรมการฝึกเป็นของตนเอง โดยมี RBL
ของเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเครื่องมือฝึกฝนและเรียนรู้
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่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

การศึกษายังมีส่วนที่ถูกละเลยและซุกซ่อนอีกมาก เพราะคนจ�ำนวนมากเอา
ส่วนผิวมาให้สงั คมเห็น มันเป็นเรือ่ งปกติของผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ทีจ่ ะคัดสรรมาให้เห็น เพราะ
มันเป็นการสะท้อนการท�ำงานของเขาเอง

“นักเรียนหลังห้อง” ถูกกดทับด้วยค�ำชมเชยที่การศึกษามีให้แก่ “นักเรียน

นุญา
ต

หน้าห้อง”

เผย

แพร

การประกวดกั น ที่ ผ ลงานสุ ด ท้ า ยจึ ง ไม่ ใ ช่ เ ป้ า หมายหลั ก ของเราดั ง ที่ เ คย
เขี ย นไปแล้ ว แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงและการได้ ค วามรู ้ จ ากกระบวนการ RBL ของ
เพาะพันธุ์ปัญญาต่างหากเล่าที่จะเป็นเป้าหมาย

โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจ�ำนวนหนึ่งเป็น “โรงเรียนหลังเขา”
เป็นใบหน้าการศึกษาที่ก้มงุดเพราะถูกกดทับเช่นกัน แต่โรงเรียนเหล่านี้ก�ำลังถูกปลุกให้
เงยหน้าขึ้นจากการชักชวนท�ำ RBL เพาะพันธุ์ปัญญาของบรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลาย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมมองว่านี่เป็นโอกาสอันน่าท้าทาย ที่สักวันหนึ่งพวกเราจะได้จารึกการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนหลังเขาเหล่านี้
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่เพื่อ
การศ

นักเรียนหลังห้อง...

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

เมื่อปลายปีที่แล้วปรากฏข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ (เดลินิวส์
12 ธันวาคม 2555) ว่า  “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยผลการวิจัยการศึกษาแนวโน้มการจัดการ
ศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 (Trend
in International Mathematics and Science Study 2011 : TIMSS 2011)
ด�ำเนินการโดย IEA (The International Association for the Evaluation
of Educational Achievement) ว่าระดับคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
อยู่ในระดับแย่ และมีแนวโน้มแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่นักเรียนไทยมี
ชั่วโมงเรียน 2 วิชานี้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก...” ช่วงนั้นผู้ที่รับผิดชอบ
การศึกษาถูกลากมาออก TV เพือ่ อธิบายสาเหตุทเี่ ราคุน้ เคยมานับ 10 ปีแล้ว
อีก 7 เดือนต่อมาข่าววันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ประโคมว่า
นักเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม ณ เมืองเบอร์กาส
สาธารณรัฐบัลแกเรีย แล้วได้รางวัลมากมาย และก็เป็นช่วงที่นักเรียน
เดิ น สายออก TV พร้ อ มหน้ า ที่ เ บ่ ง บานของผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษา 
เหมือนกับลืมเรื่องเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

สงว

นลิข

คุณภาพการศึกษาไทยมี 2 หน้า หน้าที่ 1 คือความจริงของ
การศึกษาทั้งหมด หน้าที่ 2 คือความเป็นมายาภาพของเด็กจ�ำนวนน้อย
ผูร้ บั ผิดชอบกระโจนออกหน้าเมือ่ ต้องการแสดงภาพมายา และแอบเงียบ
อยู่ข้างหลังเมื่อภาพความจริงปรากฏ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เรามักยินดีเมื่อทราบข่าวนักเรียนไทยคว้ารางวัลต่างๆ จาก
การแข่งขันทางวิชาการ แต่นั่นเป็นเด็กหน้าห้องเพียงหลักสิบ ซึ่งเทียบ
ไม่ได้เลยกับนักเรียน สพฐ. ทั้งประเทศที่มีจ�ำนวนเกือบ 10 ล้านคน

่เพื่อ
การศ

การประกวดต่างๆ คือการคัดเด็กเก่งมาบีบคั้นเพื่อได้ประกาศ
ความส�ำเร็จของผู้ใหญ่ ท�ำให้คนทั้งชาติหลงอยู่ในแสงจ้าของดาวฤกษ์
ที่บังตาหลุมด�ำ หลุมขนาดใหญ่ที่ดูดเด็กนักเรียนหลังห้องไม่ให้ปรากฏโฉม
เป็นกลวิธีซ่อนความอับอายของหลุมด�ำการศึกษา

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

มีรายงานเรือ่ ง “ผลส�ำรวจสาเหตุเด็กไทยอ่อนคณิตศาสตร์และ
แนวทางแก้ไข” ของ รศ. ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ สรุปว่า 
“ครูโทษนักเรียนว่าสาเหตุทเี่ ด็กอ่อนคณิตศาสตร์เพราะนักเรียนไม่ชอบคิด
ไม่ชอบแก้ปัญหา ขาดการฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก็โทษครูว่า เพราะครูสอนไม่ดี อธิบาย
ไม่รู้เรื่อง ครูดุ เจ้าอารมณ์ ครูไม่เข้มงวดในการท�ำการบ้าน ครูสอนจริงจัง
บรรยากาศเครียด ขาดอารมณ์ขัน ครูไม่อดทนที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ
ครู ไ ม่ ใ ช้ สื่ อ การสอนเพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก เข้ า ใจ ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นอ่ า นเอง
สรุปเองแล้วมาสอบ วิธีสอนของครูไม่น่าสนใจ ครูมีความรู้ไม่ดี ขาด
ความมั่นใจตนเอง ครูไม่จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยตรง ครูไม่เปิด
ใจกว้างให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ ครูขาดแรงจูงใจ ครูสอนโดยไม่เน้น
การคิดแก้ปัญหาและไม่เน้นการน�ำไปใช้ในชีวิตจริง ...”

นลิข

สรุปแล้วเป็นการโทษกันไปโทษกันมาของทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่าง
ครูกับนักเรียน ปล่อยให้ตัวละครผู้บริหารการศึกษาเป็นเพียงต้นไม้
ประกอบฉาก

สงว

เด็กเป็นผลพวงของการท�ำหน้าที่ครู ส่วนครูเป็นผลพวงของ
การผลิตและพัฒนาของรัฐ (ผู้บริหารการศึกษา) กล่าวใหม่ว่าในสายโซ่
ความสัมพันธ์ของการศึกษานี้ “รัฐเป็นเหตุ ครูเป็นผล” และ “ครูเป็นเหตุ
146

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ึกษา

นักเรียนเป็นผล” หรือมองตลอดสายจะพบว่า  “รัฐเป็นเหตุ นักเรียน
เป็นผล” งานวิจัยข้างต้นจึงสรุปเพียงครึ่งหนึ่งของความเป็นเหตุเป็นผล
ทั้งหมด

่เพื่อ
การศ

ความท้าทายของโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาคือการดึง “เด็กหลัง
ห้อง” ให้พ้นหลุมด�ำการศึกษา

ผมจ�ำได้ว่าเมื่อเราเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานั้น ผมกับ
อ. ไพโรจน์ ชั่งน�้ำหนักระหว่างโรงเรียนเด่นดังกับโรงเรียนด้อยโอกาส

เผย

แพร

“หากต้ อ งการผลงานไปอวด เราก็ เ ลื อ กโรงเรี ย นเด่ น ดั ง
ท�ำยังไงๆ ก็ได้ผลงานดี แต่หากต้องการความส�ำเร็จเพื่อการศึกษา  เรา
ต้องเลือกโรงเรียนด้อยโอกาส” คือข้อสรุปว่าเราจะท�ำงานนี้เพื่ออะไร
ระหว่างงานฉาบฉวยเพื่อร่วมวงกอบโกยจากมายาภาพ กับการท�ำอย่าง
อดทนกับหลุมด�ำการศึกษา

นุญา
ต

เราก�ำลังท�ำงานด้วยความเชื่อมั่นในเครื่องมือ RBL เพื่อพัฒนา
นักเรียน ไม่ใช่เพื่อการประกวด ผมจึงดีใจที่เห็นรายชื่อโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลจ�ำนวนมากอยู่ในโครงการของเรา เพราะผมถือเสมือนว่า  RBL
คือหยดน�้ำยาอุทัย ที่แม้เพียงหยดเดียวก็สามารถเปลี่ยนน�้ำทั้งแก้วได้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

โรงเรียนที่มีโอกาสทั้งหลายนั้นเขาย่อมมีโอกาสมากมายให้
เลือก เพราะมีแต่คนประเคนให้เพื่อฉวยเอาผลงานไปประกวด (เรื่องนี้
เกิดกับยุววิจัยยางพาราเป็นปกติ)12 งานเพาะพันธุ์ปัญญาจากโรงเรียน
เหล่านี้ย่อมสวยงามด้วยความส�ำเร็จ แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็น
ผลงานเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะมันอาจเป็นการเอาน�้ำยาอุทัยไปเติมให้
แก้วน�ำ้ หวานสีแดง ทีเ่ ราไม่สามารถกล่าวได้วา่ สีแดงและรสหวานทัง้ แก้ว
นั้นเป็นผลงานของเรา
ยุววิจยั ยางพาราเป็นโครงการการศึกษาของ สกว. ในยุคแรกๆ (2546-2555) ก่อนทีจ่ ะพัฒนา
มาเป็นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
12
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แต่โรงเรียนด้อยโอกาสในพืน้ ทีห่ า่ งไกลต่างหาก ทีเ่ รากล้าพูดได้
เต็มปากว่าแก้วน�้ำสีแดงหอมชื่นใจนั้นเป็นแก้วของเรา

่เพื่อ
การศ

นั่ น หมายความว่ า  ความส� ำ เร็ จ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น
แต่มันคือ “ขนาดของความต่างเมื่อเทียบกับสภาวะเดิม” หลักฐานความ
ส�ำเร็จที่แท้จริงคือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นค่า relative ไม่ใช่ค่า absolute
หากคิดกันในมุมนี้ โรงเรียนด้อยโอกาสต่างหากทีเ่ ป็นโอกาสให้เราพิสจู น์
และประกาศความส�ำเร็จของ RBL

แพร

และนั่นหมายความว่า  “เด็กหลังห้อง” คือโอกาสของเรา และ
ในขณะเดียวกันเราก็เป็นโอกาสของเด็กหลังห้อง

เผย

ผมขอให้พเี่ ลีย้ งเก็บข้อมูลค่าปัจจุบนั ของนักเรียนและโรงเรียน
เพื่อให้ทราบค่า  relative ที่จะกล่าวได้เต็มปากว่าเป็นผลงานของเรา หาก
ใครปรามาสเราเรือ่ งค่า absolute เราจะได้เอาค่า relative มาเผยให้เห็นพลัง
ของเพาะพันธุ์ปัญญาที่ช่วย “เด็กหลังห้อง”

นุญา
ต

เครือ่ งมือทีฉ่ ดุ เด็กหลังห้องนับล้านคนขึน้ มาจากหลุมด�ำย่อมมี
คุณค่ากว่าการ “จัดฉาก” ให้สังคมหลงในมายาภาพของเด็กไม่กี่สิบคน
ที่ลวงตาสังคมในขณะนี้ มิใช่หรือ?

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมขอให้กำ� ลังใจพีเ่ ลีย้ งทัง้ หลายท�ำงานนีอ้ ย่างอดทน ผมทราบ
ดีว่า  proposal RBL ที่เข้ามาขณะนี้ยังไม่ถูกใจเท่าใดนัก ขอให้คิดว่าเป็น
โอกาสของการยกระดับเพื่อดูกันที่ค่า relative
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18 กรกฎาคม 2556

นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

การศึกษาส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องให้เกิด higher-order thinking
skills แก่ ผู ้ เ รี ย น การท� ำ โครงงานฐานวิ จั ย ของเพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาจะต้ อ งบรรลุ
เป้าหมายนี้ ใน 2-3 ปีแรกคงเป็นเรื่องยาก แต่การมีเป้าหมายสูงไว้ก็เป็นสิ่งดีในการท�ำงาน
มิใช่หรือ

นุญา
ต

เผย

วัตถุประสงค์การเขียนตอนนี้คือการท�ำความเข้าใจ “ความคิดเชิงออกแบบ”
ซึ่งเป็น higher-order thinking skill หลักของการเป็นครูสมัยนี้ เพราะการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นในการท�ำหน้าที่ครูแห่งศตวรรษที่ 21
การไปถึง “ความคิดเชิงออกแบบ” เป็นเรื่องยากมาก ต้องมีฐานคิดที่ดี
รวมทั้งบ่มเพาะจากประสบการณ์ เรื่องที่เขียนวันนี้ก็เขียนจากประสบการณ์ ที่ไม่ทราบว่า
ตกผลึกชัดแจ๋วหรือยัง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ในเมื่อผลึกยังมัวๆ อยู่ จึงขอให้อ่าน 2 รอบ
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่เพื่อ
การศ

ความคิดเชิงออกแบบ...

ขอเตือนว่าตอนนี้อ่านยาก เข้าใจยาก (แค่ชื่อตอนก็งงแล้ว)
รับรองได้อย่างเดียวว่าได้พัฒนาความคิดท่ามกลางความสงสัย ต้องอ่าน
ไปคิดไป

เผย

แพร

บทความบางตอนก่อนหน้านีผ้ มใช้คำ� “ความคิดเชิงออกแบบ”
ซึ่งเข้าใจว่าเป็นค�ำใหม่ส�ำหรับบางคน ผมเชื่อว่าความคิดชนิดนี้เกิดจาก
backward thinking เพือ่ เข้าใจเบือ้ งต้น ผมขอให้นกึ ถึงการออกแบบเกม ที่
เขาก�ำหนดกติกาและวิธกี ารเล่นทีท่ ำ� ให้สนุก (จนคนติดเกม) คนออกแบบ
เกมเขาใช้ความคิดเชิงออกแบบ

นุญา
ต

ผมเชื่ออีกว่าความคิดเชิง ออกแบบต้ อ งอาศั ย ฐานความคิ ด
สร้างสรรค์ (creative thinking) และความคิดเชิงระบบ (systems thinking)
บอกตามตรงว่าผมเพียงแต่รเู้ ลาๆ เหมือนเห็นเงาแต่จบั เอามาให้
ดูไม่ได้ เคยคิดหาทางอธิบายเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไร

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

เมื่อวันก่อนผมไปจัด workshop ให้ทีม teacher coaching ที่
มรภ. เลย ระหว่างนั่งบนเครื่องบินได้ใช้ถุงขนมที่แจกบนเครื่องขีดเขียน
ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้คนเข้าใจ systems thinking กลับมาแล้วนึกขึ้น
ได้ว่านั่นแหละคือผลของการคิดสร้างสรรค์ ที่น�ำไปสู่การคิดออกแบบ
กระบวนการให้เรียนรู้ systems thinking จากการปฏิบัติกึ่งเล่นเกม จะ
เขียนเล่าให้ทราบก็ไม่รู้จะเล่าอย่างไรให้เข้าใจง่ายๆ ค่อยไปรู้เอาตอนที่ผม
ท�ำ workshop ให้ครูปีนี้ก็แล้วกัน
ปกตินกแอร์มีชื่อเสีย (ง) เรื่อง delay เมื่อวานนี้ผมใช้บริการ
นกแอร์มางาน มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 ที่อุบลราชธานี และจะต่อด้วยงาน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ
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เพาะพันธุ์ปัญญาพรุ่งนี้ บินจากหาดใหญ่มาต่อเครื่องที่ดอนเมือง นั่งพ้น
อยุธยาสักพักเกิดมี idea บางอย่างขึ้นมา ถึงโรงแรมจึงเขียน feedback
ส่งให้นกแอร์ดังข้างล่างนี้ วันนี้ประชุมเสร็จจึงมาเขียนต่อให้พี่เลี้ยง
เพราะใช้อธิบายเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงออกแบบ
ให้เข้าใจได้ง่าย

แพร

ต่อไปนี้คือที่ผมเขียนถึงนกแอร์ (ตัวเอียง) แล้วผมจะอธิบาย
ต่อว่าความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงออกแบบอยู่ตรงไหน จะ
พยายามอธิบายให้เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไร (ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องอธิบาย
ยากอยู่)

“การ delay ของนกแอร์เป็นเรื่องที่ผู้โดยสารกล่าวขวัญกันมาก
วันนี้ไม่ต้องกลัวว่าผมจะบ่นเรื่อง delay อีก ขอให้อ่านให้จบ

เผย

การ delay เกิดปัญหากับผู้โดยสารที่มี connecting flight ซึ่งผม
จะเสนอแนวคิดบรรเทาปัญหา

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

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

สงว

นลิข

ครั้งหนึ่งผมจองการเดินทางจากเชียงรายไปหาดใหญ่ พยายาม
หาข้อมูลจากตารางบินว่าเครื่องเชียงราย-กรุงเทพฯ นั้นจะไปไหนต่อ
หากมันไปหาดใหญ่ ผมก็ไม่เกรงเรื่อง delay เพราะอย่างไรเสียมันก็ delay
เป็นลูกโซ่ให้ผมไปถึงหาดใหญ่จนได้ แต่ปรากฏว่าเครื่องนั้นไม่น่าต่อไป
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หาดใหญ่ (ผมต้องประมวลข้อมูลจากจากตารางบินเอาเอง เพราะถาม
counter นกแอร์ก็ไม่ได้ค�ำตอบ)

แพร

่เพื่อ
การศ

วันนี้ผมบินจากหาดใหญ่ไปอุบลฯ โชคดีที่ทั้ง 2 leg ตรงเวลา
นั่ ง มาบนเครื่ อ งจึ ง ได้ ค วามคิ ด ว่ า ท� ำ ไมนกแอร์ ไ ม่ ข ายตั๋ ว regional
connectivity แบบ via Bangkok เช่น หากเครื่องหาดใหญ่-กรุงเทพฯ
จะต่อไปเชียงราย คุณก็ขายตั๋วหาดใหญ่-เชียงราย via Bangkok การมีตั๋ว
แบบนี้ท�ำให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากหัวเมืองหนึ่งไปอีกหัวเมืองหนึ่งรู้สึก
ว่าได้ service ที่ต้องการ โดยไม่ต้องลุ้นระทึกกับ SMS แจ้ง delay ลูกค้า
คุณก็เพิม่ ขึน้ คุณก็บนิ เข้า-ออกกรุงเทพฯ เหมือนเดิม แต่ลกู ค้าต่างจังหวัด
ได้ความรู้สึกใหม่ว่าคุณมี service แบบ regional connectivity ให้

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ที่คุณน่าท�ำการบ้านคือ search จากฐานข้อมูลการขายตั๋วดูว่า
มีผู้โดยสารเดินทางผ่านกรุงเทพฯ ไปหัวเมืองมากน้อยแค่ไหน (ผมคงไม่
ต้องบอกว่าท�ำอย่างไรกับข้อมูลที่คุณมีอยู่) แค่นี้คุณก็จะทราบ trend การ
เดินทางจากหัวเมืองหนึ่งผ่านกรุงเทพฯ ไปอีกหัวเมืองหนึ่ง จากนั้นก็จัด
schedule เครื่องบินใหม่ อย่าเอาเครื่องหาดใหญ่-กรุงเทพฯ บินลงใต้ไป
ภูเก็ต แต่ควรไปอีสานหรือเหนือ ในท�ำนองเดียวกันสายเหนือก็บินต่อ
ไปใต้หรืออีสาน สายอีสานบินต่อไปเหนือหรือใต้ เวลาคอยต่อเครือ่ งของ
ผู้โดยสารลดลงเหลือแค่เพียงเวลาที่คุณพักเครื่อง (ซึ่งผมประมวลข้อมูล
ได้ว่าคุณพัก 30 นาที) ผลคือคุณไม่ต้องจัดการสายพานกระเป๋า ไม่ต้อง
check-in ใหม่ ไม่ต้องขนกระเป๋าอีกรอบ เพิ่มงานแค่เพียงเอาคน 1 คน
ไปดักทีท่ างขึน้ จาก arrival ไป departure (ซึง่ ทีด่ อนเมืองมีอยูแ่ ล้ว แต่กอ่ น
ใช้ส�ำหรับคนมา transit ต่อเครื่อง)

สงว

ผมไม่ทราบว่ามันจะมีปญ
ั หาอะไรบ้างในการจัดการ แต่ในฐานะ
ลูกค้าที่ต้องเดินทางระหว่างหัวเมืองผ่านกรุงเทพฯ เป็นประจ�ำก็อยากได้
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บริการแบบนี้ ไม่ใช่ให้ผมรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ต้องมาเสียเวลากับการตั้งหลัก
ที่กรุงเทพฯ แล้วต้องเผื่อเวลาการ delay 2 ชั่วโมง

่เพื่อ
การศ

จึงเสนอมาเป็นความคิดให้คุณคิดต่อ ลองเสนอคนที่มีหน้าที่
จัดการเรื่องนี้ดู ผมเชื่อว่ามีคนเดินทางแบบผมมากพอควรทีเดียวแหละ”

ในข้อความที่ผมส่งให้นกแอร์ อะไรคือความคิดสร้างสรรค์?
ตรงไหนเป็นความคิดเชิงออกแบบ?

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

เราคุ้นกับ Bloom’s Taxonomy of Education Objectives ที่ 3
ขั้นสุดท้ายคือ “คิดวิเคราะห์” “คิดสังเคราะห์” และ “คิดประเมิน” ผมขอ
อธิบายคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ก่อน โดยใช้ข้อมูลตารางการบิน
ของนกแอร์ต่อไปนี้

สงว

นลิข

ตารางบินของนกแอร์ถูกวิเคราะห์แล้วได้ค�ำตอบว่าการเปิด
เส้นทางบินใหม่นี้นกแอร์ใช้เครื่องบิน 2 ล�ำบินไปมาระหว่างดอนเมือง
นครพนม และสกลนคร และวิเคราะห์ต่อจนสังเคราะห์ได้ว่า  DD9514
ต้องบินมาจากที่อื่น การรู้ว่า “ใช้เครื่องบิน 2 ล�ำ” และ “DD9514 ต้องมา
จากจังหวัดอืน่ ” คือความรูใ้ หม่จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล กระบวนการคิดที่
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ท�ำให้ขอ้ มูลเกิดความหมายใหม่นเี้ ราเรียกว่าคิดสังเคราะห์ ค�ำตอบนีน้ ำ� ทาง
ให้เราวิเคราะห์ต่อ จนคาดคะเนได้ว่า  DD9514 ต้องบินมาจากเมืองเล็กๆ
(ผู้โดยสารน้อย) และไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ เราเรียกการคาดคะเน
ในภาษาวิจัยว่าสมมุติฐาน จนเมื่อเราหาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อ เราก็จะ
สังเคราะห์ได้ว่าเป็นเครื่องที่มาจากพิษณุโลก

นุญา
ต

เผย

แพร

บางคนอาจจะทราบว่า  Taxonomy of Education Objectives
มี version ใหม่ของ Andersen ที่ 3 ขั้นสุดท้ายเป็น “คิดวิเคราะห์”
“คิดประเมิน” และ “คิดสร้างสรรค์” (ส่วนที่ผมเคยเขียนในหนังสือ
“โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย” ได้เพิ่ม
อีก 1 ขั้นให้ Bloom คือ “คิดวิพากษ์”) มีมาก version ก็ยิ่งสับสน เอาเป็น
ว่าผมยึดของ Bloom แต่ตอนนี้ขอเพิ่มขั้นสุดท้ายที่แยกออกเป็น 2 สาย
คือ “คิดวิพากษ์” กับ “คิดสร้างสรรค์” เจ้าความคิดสร้างสรรค์นี้แหละ
ที่จะเป็นฐานของการคิดออกแบบ ที่จะเขียนถึงวันนี้
คิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์
คิดประเมิน

สิทธ
ิ์อ

คิดสังเคราะห์

คิดวิเคราะห์

วิจยั

ประยุกต์

เข้าใจ

เรี ยน

นลิข

รู้/จํา

สงว

คิดวิพากษ์เป็นการคิดเพื่อสร้างวงจรพัฒนาปัญญา ส่วนคิด
สร้างสรรค์เป็นการคิดเพือ่ วงจรพัฒนาอารยธรรม (ความเจริญรุง่ เรือง) ซึง่
เป็นโลกภายใน (นามธรรม) และภายนอก (รูปธรรม) ของมนุษย์ ตามล�ำดับ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การศ
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การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดเพื่อเอาไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้าง
รูปธรรมใหม่ เมื่อได้รูปธรรมใหม่ก็จะคิดต่อไปถึงกระบวนการท�ำงาน
หรือการควบคุมการท�ำงานของระบบ ตอนนี้คือความคิดเชิงออกแบบ
ที่ผมจะอธิบายจากกรณีที่เขียน feedback ถึงนกแอร์ ดังนี้

แพร

คิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดที่เสนอให้มี service แบบ regional
connectivity via Bangkok เป็นการ create ของใหม่ (จะต่างจากความคิด
สังเคราะห์ที่เป็นการสร้างความหมายใหม่จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
เช่น สังเคราะห์จากตารางบินได้ว่านกแอร์พักเครื่อง 30 นาที เครื่อง
พิษณุโลก-ดอนเมืองจะเปลี่ยนเป็นดอนเมือง-นครพนม เป็นต้น)

เผย

ความคิดเชิงออกแบบ คือ ข้อเสนอให้เกิดแบบการจัดเครือ่ งบิน
และเส้นทางบินใหม่ให้ตรงกับที่คิดสร้างสรรค์ได้ เช่น แบบที่จัดให้
เครื่องจากภาคใต้ต่อไปภาคเหนือหรืออีสาน รวมถึงออกแบบการจัดการ
ผู้โดยสารและกระเป๋า

นุญา
ต

ต่อไปคือการตอบค�ำถามว่าความคิดอย่างนี้เกิดได้อย่างไร?

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

พี่ เ ลี้ ย งที่ ท� ำ KM เก่ ง ๆ น่ า จะถอดความรู ้ จ ากข้ อ ความใน
feedback ได้วา ่ ความคิดสร้างสรรค์และความคิดออกแบบเกิดได้อย่างไร?
ผมขอถอดของตัวเองว่าเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ 1) หมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง จนฝั ง ในจิ ต ใต้ ส� ำ นึ ก (ผมคิ ด หมกมุ ่ น ครุ ่ น คิ ด เรื่ อ งปั ญ หา
การ delay ของนกแอร์มานานแล้ว เพราะมันกระทบการท�ำงานของผม)
และ 2) การมีจังหวะที่จิตว่างมีสมาธิ (จากการนั่งเฉยๆ ไม่มีอะไรท�ำ
บนเครื่ อ งบิ น ) เมื่ อ ทั้ ง 2 ปั จ จั ย ได้ จั ง หวะมาอยู ่ พ ร้ อ มกั น ความคิ ด
สร้างสรรค์ก็โผล่ออกมา  จากนั้นเลื่อนไหลไปสู่ความคิดเชิงออกแบบ
จนได้ “รูปแบบการจัดการ” ที่เป็นไปได้ตาม “ความใหม่” ที่ความคิด
สร้างสรรค์ create ขึ้น ผมเชื่อว่าที่เกิดได้นี้เพราะการมีฐานคิดเชิงระบบ
(systems thinking)
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คราวนี้ พี่ เ ลี้ ย งบอกได้ ไ หมว่ า  ความคิ ด ที่ จ ะเอา  feedback
ที่ส่งให้นกแอร์มาเขียนบทความตอนนี้เป็นความคิดชนิดใด? หรือเห็น
ความคิด 2-3 อย่างที่ก�ำกับการเขียนของผมไหม?

่เพื่อ
การศ

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้เกิดจากการนั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองตาม
ที่ตนเข้าใจ จึงเต็มไปด้วยค�ำ “ผมเชื่อว่า” ฉะนั้น ไม่รับรองความถูกต้อง

แพร

ที่เขียนให้อ่านเพราะพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและครู
ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมีความคิดเชิงออกแบบ จึงจะท�ำ backward
design ได้ (มีค�ำว่า  “ออกแบบ” (design) ในค�ำๆ นี้อยู่) ดังนั้น การคิด
เชิงออกแบบจึงเป็นทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับพี่เลี้ยงและครูสมัยใหม่ ที่ต้อง
เปลี่ยนบทบาทมาเป็น coach ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของศิษย์

26 กรกฎาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ต้องมีฐานแน่นด้วยความคิดเชิงเหตุ-ผลและ
ความคิดเชิงระบบ อย่างที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาพยายามปลูกฝังให้
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

กระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ส�ำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือการท�ำงาน
เป็นทีม เป็นกลุ่ม การ share ความเห็น การได้ exercise ความคิดประชันกับผู้อื่น
การเคารพความเห็นผูอ้ นื่ การรูจ้ กั ฟังให้ได้ยนิ ฯลฯ จึงต้องออกแบบกระบวนการในห้องเรียน
ใหม่ให้เป็น active learning

นุญา
ต

เผย

ระหว่างการเรียนรู้จะมีสภาพพลวัตอย่างมาก ครูต้องมีสติที่เป้าหมาย เพื่อ
จัดการให้เกิดปัจจัยที่ท�ำให้การเรียนรู้ประสบความส�ำเร็จ การรู้ตัวหรือสตินั้นส่วนหนึ่งได้
จากความเข้าใจอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ในความหมายของค�ำต่างๆ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การออกแบบกระบวนการเพือ่ สร้างการเรียนรู้ RBL จากการวิพากษ์ proposal
ที่ศูนย์พี่เลี้ยง ม. อุบลฯ ได้สร้างความรู้ใหม่ที่ผมขอเอามา share เพื่อลองน�ำไปปฏิบัติ และ
share กันต่อเพื่อให้เกิด PLC ในหมู่พี่เลี้ยง ช่วยกันหมุนเกลียวความรู้ของการจัดการ
active learning
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ความคิดเชิงออกแบบภาคปฏิบัติ...

หลังจากส่งเรื่องการใช้ความคิดเชิงออกแบบกับการจัดการ
เที่ยวบินของนกแอร์ให้พี่เลี้ยงอ่าน วันรุ่งขึ้นผมอยู่ในเวทีเรียนรู้จาก
proposal เพาะพันธุ์ปัญญาของศูนย์พี่เลี้ยง ม. อุบลฯ

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

มีโปรแกรมให้ครูเล่าประสบการณ์สร้าง “แรงจูงใจ” ให้นกั เรียน
ท�ำโครงงาน ผมนึกในใจว่าดีเหมือนกันเพราะการประชุมคราวนี้มากัน
ทั้งครูและนักเรียน ผมจะได้ถือโอกาสสอบถามนักเรียนว่า  ที่ครูบอกว่า
สร้างแรงจูงใจนั้นมันจูงใจส�ำเร็จเพราะอะไร ความจริง... ผมอยากทราบ
ว่า “แรงจูงใจ” (motivation) ทีส่ ร้างนัน้ มีมากน้อยเพียงไรทีจ่ ดั เป็นประเภท
“แรงบันดาลใจ” (inspiration) โปรแกรมตอนบ่ายจัดให้เรียนรูร้ ว่ มกันจาก
การวิพากษ์ proposal แต่เกรงว่าผมจะอยู่ภาคบ่ายได้ไม่ตลอด เพราะต้อง
รีบออกมาขึ้นเครื่องบิน จึงขอให้เลื่อนการน�ำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอ
โครงงานมาตอนเช้า  ในที่สุดทุกคนเพลินกับการเรียนรู้จากการวิพากษ์
proposal จนขยายท�ำทั้งวัน จนบัดนี้ผมจึงยังไม่ทราบว่าครูสร้างแรงจูงใจ
หรือแรงบันดาลใจกันแน่
แรงจูงใจต่างจากแรงบันดาลใจ เพราะแรงจูงใจอาศัย “ความ
อยาก” เป็นสิ่งล่อ เรามักพบเห็นสิ่งล่อที่เป็นรางวัล เช่น

นลิข

“คราวนี้ถ้าสอบได้ที่ 1 พ่อจะให้รถ.. ไปเลือกเอาเลย” หรือ

สงว

“คะแนน O-Net ออกแล้ว ผอ. บอกว่าจะพาข้ามไปเที่ยวลาว”
เป็นเนื้อความที่ผมได้ยินกับหูเมื่อครั้งไปจัด workshop ให้ศูนย์พี่เลี้ยง
แห่งหนึ่ง ครูท่านหนึ่งป่าวประกาศรางวัลเพราะปีนี้ช่วยกันติวนักเรียน
จนคะแนน O-Net เพิ่มขึ้น
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ผมพบว่าแรงจูงใจที่ใช้ในวงการการศึกษาจะเป็นความอยาก
ประเภทอกุ ศ ล หมายถึ ง สร้ า งความอยากได้ อยากเสพ เมื่ อ ได้ เ สพ
สมอยากแล้ ว ความอยากนั้ น ก็ ห ายไป หากจะให้ ท� ำ งานต่ อ ก็ ต ้ อ งหา
ความอยากใหม่ที่สูงขึ้นมาเป็นแรงจูงใจ แต่แรงบันดาลใจท�ำให้คนท�ำ
เพราะอยากท�ำ นักเรียนมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียนด้วยตนเอง มีเป้าหมายของตนเอง
และเรียนอย่างมีความสุข เพราะเขาไม่สนใจสิ่งล่อให้เสพ

แพร

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นกั เรียน จากนัน้ จึงจัดกระบวนการอ�ำนวยความสะดวกและบรรยากาศ
ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เพื่อให้แรงบันดาลใจได้ท�ำงานเต็มหน้าที่ของมัน

เผย

พี่เลี้ยง (อ. อุทัย) มาขอค�ำปรึกษาว่าจะจัดกระบวนการอย่างไร
ผมนึกถึงเรือ่ งความคิดเชิงออกแบบทีเ่ ขียนส่งเมือ่ วันก่อนได้ ว่าน่าจะลอง
เอามาใช้ออกแบบกระบวนการดู ผมเริ่มจากตั้งเป้าหมาย

นุญา
ต

“การได้รว่ มเรียนรูอ้ ย่าง active ในเรือ่ งการท�ำ RBL ผ่านเนือ้ หา
ของ proposal” ผมตั้งเป้าหมายนี้ในความคิด “ต้องได้อย่างเท่าเทียมกัน”
ผมนึกได้วา่ ควรมีเงือ่ นไข แล้วกระบวนการของ 5 ขัน้ ตอนก็ผดุ ขึน้ มา ดังนี้
1. แต่ละโรงเรียนเลือก proposal มาน�ำเสนอ 1 เรื่อง

สิทธ
ิ์อ

2. เมือ่ น�ำเสนอจบแล้ว ให้ครูและนักเรียนแต่ละโรงเรียนสุมหัว
หารือให้ได้ comment

นลิข

3. เอาผลข้อ 2 มาเสนอ โดยต้องพูดไม่ซ�้ำกับที่กลุ่มอื่นพูด
มาแล้วและไม่มใี ครรูล้ ำ� ดับการ comment (อ. อุทยั เป็นคนขานชือ่ โรงเรียน
ให้ comment)

สงว

4. เจ้าของโครงงาน reflect ว่า  comment ของกลุ่มใดมีค่า
แก่ตนเองมากที่สุด เพราะอะไร และจะเอาไปปรับปรุง proposal อย่างไร
จากนั้นเอาดอกไม้ไปมอบให้
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comment

5. ผมและพี่เลี้ยงให้ความเห็นทั้งแก่ผู้เสนอ proposal และผู้

่เพื่อ
การศ

บันทึกตอนทีแ่ ล้วอธิบายว่า “การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดเพือ่
เอาไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างรูปธรรมใหม่ เมื่อได้รูปธรรมใหม่ก็จะคิดต่อ
ไปถึงกระบวนการท�ำงาน หรือการควบคุมการท�ำงานของระบบ ตอนนี้
คือความคิดเชิงออกแบบ” ครานี้ถึงคราวที่ผมถอดความคิดให้ทราบว่า 
ทั้ง 5 ข้อ คืออะไรใน “ความคิดเชิงออกแบบ”

แพร

การควบคุมการท�ำงานของระบบก็เหมือนกับการออกแบบ
กติกาและวิธีเล่นเกม ในที่นี้คือ 4 ขั้นตอนแรก ที่เป็นการสร้างเงื่อนไข
เพื่อร่วมกันเรียนรู้แบบ active learning ขั้นตอนที่ 5 คือการเสริมยอดจาก
การปฏิบัติ 1-4

นุญา
ต

เผย

การให้ เ ลื อ กมาก่ อ นโรงเรี ย นละ 1 proposal ในข้ อ 1 ถู ก
“ออกแบบ” เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีโอกาสเท่าเทียมกัน จะไม่มีโรงเรียนใด
ถูกทิ้งเพราะหมดเวลา  หรือรีบท�ำอย่างลวกๆ เพราะเวลาเหลือน้อย
ตอนเย็น หรือทุกคนอ่อนล้ากันหมด

สิทธ
ิ์อ

ขั้นตอนที่ 2 ถูกก�ำหนดเพื่อให้ครูและนักเรียนท�ำงานร่วมกัน
โดยต้องฟังผู้น�ำเสนออย่างตั้งใจ (จะถูกก�ำกับด้วยกติกาของขั้นตอน 4)

นลิข

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการฝึกให้ฟัง comment ของผู้อื่น (กลุ่ม
ก่อนหน้าตน) อย่างตั้งใจ เอามาเปรียบเทียบกับ comment ที่กลุ่มเรา
กลั่นเต็มที่แล้ว เพื่อยกระดับให้กลุ่มคิดสูงและละเอียดต่อไป

สงว

ขั้นตอนที่ 4 ฝึกคนน�ำเสนอให้ฟังและประมวลกับประเมิน
comment ที่ได้รับจากการสุมหัวของทีมโรงเรียนอื่น เอามาคิดใคร่ครวญ
อย่างลึกซึ้ง แล้ว “สะท้อน” ออกมาบอกให้ได้ว่าตนจะรับเอาความรู้ใหม่
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ึกษา

ไปใช้อย่างไร การให้ดอกไม้คือสัญลักษณ์การขอบคุณ สร้างบรรยากาศ
บวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

่เพื่อ
การศ

ขั้นตอนที่ 5 ท�ำให้พี่เลี้ยง (และผม) ต้องฟังทุกคนอย่างตั้งใจ
คิดให้รอบด้าน เพื่อเสริมการเรียนรู้ของทั้งห้อง

แพร

ผมพบว่าทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ของ
กลุม่ อย่างมหาศาล แต่เป็นกระบวนการทีใ่ ช้เวลามาก จึงไม่สามารถท�ำกับ
ทุก proposal ได้ ผมคาดว่าโรงเรียนที่มาร่วมจะเอาวิธีการนี้ไปฝึกห้อง
เพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาท� ำ กั บ โครงงานที่ เ หลื อ นอกจากนั้ น เราสามารถ
“ออกแบบ” กติกาการให้แต้ม คูปอง หรือรางวัลเป็นจังหวะๆ (แรงจูงใจ
ก็จำ� เป็นเหมือนกัน) เพือ่ กระตุน้ บรรยากาศและกระตุน้ การกลัน่ พลังสมอง
และความคิด

เผย

ผมมีสิ่งที่ได้เรียนรู้ 2 ประการที่ขอเล่าเสริมในตอนนี้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ประการแรกคือนักเรียนมัธยม 2 ยังไม่คนุ้ กับเวทีการวิพากษ์เชิง
วิชาการ เขาคงไม่คนุ้ ชินกับกระบวนการถกเถียง การให้ความเห็นและฟัง
ความเห็น ซึง่ น่าจะเป็นบรรยากาศทีต่ า่ งจากห้องเรียนปกติมาก ผมสังเกต
ว่ามีครั้งหนึ่งที่นักเรียน ม. 2 ทั้งกลุ่ม (ที่อยู่หน้าห้อง) นั่งก้มหน้ารับฟัง
comment ว่า  “โจทย์และวิธีการไม่เหมาะกับนักเรียน ม. 2” ทั้งๆ ที่เขา
ใช้ความพยายามออกนอกห้องเรียนไปหาโจทย์มาด้วยความเหนื่อยยาก
ผมรู้สึกสงสารเด็กที่ไม่เคยถูก comment ในมุมวิจัย ความเห็นที่ได้รับคง
สวนทางกับความคาดหวังจากการท�ำงานหนักของกลุม่ นักเรียน ขณะนัน้
ทัง้ ห้องอยูใ่ นบรรยากาศลบ ทันใดนัน้ อ. อินทิรา เข้ามาแก้สถานการณ์วา ่
“ไม่ใช่สิ่งผิดอะไรที่คิดเช่นนั้น ยังไม่สายเกินการเริ่มใหม่จากการเรียนรู้
ครั้งนี้” ค�ำพูดปลอบประโลมนักเรียนเหมือนสายฝนเย็นฉ�่ำที่พัดพาความ
อบอ้าวของบรรยากาศในห้องออกไป
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

นี่คือทักษะหนึ่งของการเป็นพี่เลี้ยง คือเข้าใจความส�ำคัญของ
บรรยากาศ ว่า  การเรียนรู้ต้องเกิดในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ มีคนให้
ก�ำลังใจ สร้างทัศนคติเชิงบวก เมือ่ ใดก็ตามทีบ่ รรยากาศตกอยูใ่ นห้วงของ
ความมืดมนแห่งการต�ำหนิ การใช้อำ� นาจ พีเ่ ลีย้ งต้องเข้ามาแก้สถานการณ์
นัน่ หมายความว่าพีเ่ ลีย้ งไม่เพียงใช้ทกั ษะวิจยั ก�ำกับให้โครงงานเป็น RBL
อย่างเดียว แต่ต้องสวมหมวกการเป็น coach ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือ
ฟื้นฟูแรงใจแก่ครูและนักเรียนด้วย
ประการที่สองคือ เรื่องของ “ฟัง” และ “ได้ยิน”

แพร

“ฟัง” และ “ได้ยิน” มีความหมายต่างกัน ฟังคือรู้เพียงว่ามีเสียง
ไม่รู้ความหมาย ส่วนได้ยินนั้นเข้าใจความหมายที่เจ้าของเสียงต้องการ
สื่อสาร

เผย

“เอ้ า ... นั ก เรี ย นฟั ง ครู ห น่ อ ย ครู บ อกแล้ ว ว่ า อย่ า คุ ย กั น ...
นี่พวกเธอไม่ได้ยินกันเลยใช่มั๊ย”

นุญา
ต

บางครั้งคน “ฟังแต่ไม่ได้ยิน” บางคน “ทั้งไม่ฟังและไม่ได้ยิน”
บางครั้ง “ฟังและได้ยิน” และบางครั้ง “ไม่ฟังแต่ได้ยิน”

สิทธ
ิ์อ

นักวิจัยนอกจากรู้จักการฟังและได้ยินที่ถูกต้องแล้ว ยังต้อง
สามารถ “ฟังเรื่องหนึ่ง แต่ได้ยินอีกเรื่องหนึ่ง”

สงว

นลิข

ทั้ง 5 ขั้นตอนที่ออกแบบนั้น ผมต้องการให้ครูและนักเรียนฟัง
proposal แล้วให้ความเห็น แต่ปรากฏว่าทั้งครูและนักเรียนมี comment
แบบถามปัญหา  คือถามเรื่องต่อจากที่เล่า  อีกนัยหนึ่งคือไม่สามารถ
comment ในสาระของงานวิ จั ย ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น นั ก เรี ย นเล่ า เรื่ อ ง
เส้นใยบัว งานวิจยั ของเขาคือหาค�ำตอบว่า “ก้านดอกและก้านใบมีปริมาณ
และคุณภาพของเส้นใยต่างกันอย่างไร?” comment ส่วนมากกลับกลาย
เป็ น ค� ำ ถาม เช่ น “ผมอยากรู ้ ว ่ า ท� ำ ผ้ า ได้ จ ริ ง หรื อ ?” “หนู อ ยากรู ้ ว ่ า
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การศ

ึกษา

ยางใยบั ว ท� ำ ให้ แ พ้ ไ หม?” “ปุ ๋ ย ที่ ใ ช้ มี ผ ลต่ อ เส้ น ใยหรื อ ไม่ ? ” ฯลฯ
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ให้ความเห็นในสาระวิจัยของ proposal เช่น
“น่าจะท�ำก้านใบอย่างเดียวก็พอ เพราะมีปริมาณมากกว่า และมีอายุแก่กว่า
ก้านดอก ซึ่งน่าจะมีเส้นใยมากจนน่าสนใจ” หรือ “พวกหนูจะชั่งเส้นใย
ปริมาณน้อยๆ ได้อย่างไร?”
ความเห็นส่วนมากจึงจัดอยูใ่ นประเภท “ฟังวิจยั แต่ได้ยนิ เรือ่ ง”
การเป็นนักวิจัยที่ดีนั้น เราต้อง “ฟังเรื่อง แต่ได้ยินวิจัย”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

ดังนั้น หากพี่เลี้ยงจะเอา 5 ขั้นตอนนี้ไปใช้ นอกจากต้องเฝ้า
ระวังบรรยากาศอย่างที่เล่ามาในประการแรกแล้ว จะต้องมีสติแยกแยะ
ระหว่าง “ฟังวิจยั แต่ได้ยนิ เรือ่ ง” กับ “ฟังเรือ่ ง แต่ได้ยนิ วิจยั ” เป็นประการ
ที่สองอีกด้วย
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แม้ว่าปลายทางของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ต้องการให้นักเรียนและครู
แข่งกันหาเนื้อความรู้ แต่การท�ำวิจัยก็ต้องเข้าใจความส�ำคัญของ “แก่นความรู้” ที่ก�ำกับ
ปรากฏการณ์ที่เอามาเป็นโจทย์

เผย

แพร

โครงงานระดับมัธยมศึกษาส่วนมากกระโจนไปทดลองกับบริบทเลย แม้ว่าจะ
เป็นการเปิดหน้าต่างการเรียนรู้จากบริบท แต่ประตูที่เชื่อมโยงเข้าสู่สาระวิชายังถูก lock
ไว้อย่างน่าเสียดายโอกาส

นุญา
ต

เพื่อให้โครงงานเพาะพันธุ์ปัญญามีส่วนที่เป็นแก่นความรู้ ผมจึงเขียนบทความ
ตอนนี้มอบให้เป็น “กุญแจ” ไขประตูแห่งโอกาส พี่เลี้ยงควรท�ำความเข้าใจในกุญแจ
แก่นความรู้เพื่อ coach ครูเรื่อง RBL ต่อไป

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

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

เผย

แพร

“การรู้” ว่าตากผ้ากลางแดดแห้งเร็วกว่าตากในที่ร่มเป็นเพียง
“ข้อสรุปจากประสบการณ์” การรู้แค่ what เช่นนี้ยังไม่ใช่ความรู้ เพราะ
“ความรูค้ อื แก่นแห่งกฎธรรมชาติ” ทีก่ ำ� กับการระเหยความชืน้ (น�ำ้ ) ออก
จากผ้า  กฎธรรมชาตินี้เกี่ยวกับความดันไอ (vapor pressure) การแพร่
(diffusion) การถ่ายโอนมวลและความร้อน (heat and mass transfer)
ความรู้แก่นท�ำให้เรารู้ถึง why ของการตากผ้าให้แห้ง ความรู้นี้ถูกเอาไป
ประยุกต์ท�ำเครื่องอบผ้า  หากเรารู้ไม่ถึงแก่น เราจะออกแบบให้มีกระจก
รับแสงแดดสะท้อนเข้าเครื่องแทนการเสียบปลั๊กให้ฮีทเตอร์ท�ำงาน!!

นุญา
ต

เมือ่ สอนเรือ่ งการท�ำวิจยั ผมมีหลักอยูข่ อ้ หนึง่ คือหาให้ได้กอ่ น
ว่าอะไรคือแก่นความรู้หรือกลไกหลักในเรื่องนั้นๆ เพื่อรู้ว่าควรท�ำวิจัยที่
จุดไหน และท�ำอย่างไรให้ตอบโจทย์หลักของเรา

สิทธ
ิ์อ

ผมพบว่า  proposal เพาะพันธุ์ปัญญามีลักษณะ “ลุยท�ำไปเลย”
โดยไม่สนใจ “แก่นความรู้” ค�ำว่า  แก่นความรู้ไม่ได้หมายความว่า  ผม
ต้องการให้โครงงานเพาะพันธุ์ปัญญาหาความรู้ใหม่แต่อย่างใด เพียง
ต้องการบอกว่า  การรู้หลักวิจัยแบบ “จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น”
เป็นสิ่งจ�ำเป็น

สงว

นลิข

การไม่ เ ข้ า ใจหลั ก การนี้ เ ป็ น เรื่ อ งธรรมดาที่ พ บเห็ น ทั่ ว ไป
แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัย แต่ผมเห็นว่าต้องท�ำให้ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะ
กับพี่เลี้ยง ครู และนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา เพื่ออธิบายเรื่อง “จับหลัก
ให้ แ ม่ น จั บ แก่ น ให้ มั่ น ” ผมจะเอากรณี ที่ พ บเห็ น จากศู น ย์ พี่ เ ลี้ ย ง
ม. อุบลฯ มาถอดบทเรียนให้อ่านกัน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

โครงงานหลักของโรงเรียนค�ำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์เป็นเรื่อง
“กระติบ๊ ข้าว” (ทีใ่ ส่ขา้ วเหนียวนึง่ เวลาเราไปทานอาหารอีสาน) ในเรือ่ งนีม้ ี
4 โครงงานทีน่ กั เรียนสนใจท�ำเรือ่ งการรักษาอุณหภูมขิ า้ วเหนียว (ข้าวนึง่ )

่เพื่อ
การศ

โครงการที่ 1 “ผลของความหนา (จ�ำนวนทบ) ของการสานใน
การรักษาอุณหภูมิ...”
โครงการที่ 2 “ผลของวัสดุที่ใช้สานในการรักษาอุณหภูมิ....”

คงไม่แปลกใจถ้าจะบอกว่าอีก 2 โครงงานเป็นเรือ่ ง “ผลของลาย
สาน...” และ “ผลของรูปทรง...”

นุญา
ต

เผย

แพร

พี่เลี้ยงต้องระวังการการแตกงานออกเป็นเรื่องคล้ายๆ กัน
อย่ า งนี้ หากไม่ คุ ม ให้ ดี ทั้ ง 10 โครงงานจะเป็ น อย่ า งนี้ ห มด (ยั ง มี
ตัวแปรต้นเหลือให้ท�ำอีก คือ ไม้ไผ่ส่วนต่างของล�ำ (โคนถึงยอด) ไผ่พันธุ์
ต่างๆ ความหนาของตอก ความกว้างของตอก อายุต้นไผ่ ไผ่ส่วนผิว
ส่วนข้อ ฝากระติ๊บแบบต่างๆ ฯลฯ)

นักเรียนเสนอวิธีการท�ำโครงงานเหมือนๆ กัน คือเอากระติ๊บ
ตามโครงการทั้ง 4 มาใส่ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ แล้ววัดอุณหภูมิเมื่อเวลา
ผ่านไป ผมเรียกวิธีแบบ “ไม้ยมก (ๆๆๆ)” มีครูท่านหนึ่งถามว่า

สิทธ
ิ์อ

“ท�ำไมสนใจลายสาน มันจะมีผลต่ออุณหภูมิเด่นชัดขนาดนั้น
เชียวหรือ” เป็นค�ำถามที่สะท้อนถึงทักษะวิจัยของครู คือใส่ใจไปถึง
นัยส�ำคัญของตัวแปรต้น ที่น่าจะถูกรบกวนด้วยปัจจัยอื่นที่เราคุมไม่ได้

สงว

นลิข

“หนูคิดว่าลายต่างกันมีรูระบายไม่เท่ากัน มันน่าจะมีผลค่ะ”
เด็กนักเรียนตอบ อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจเรื่องเหตุและ
ผลที่เกี่ยวกับลายสาน
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ถ้าหากจ�ำเรื่องการปลูกกล้วยกับความชื้นในดินที่ผมเขียนใน
หนังสือ (และใช้ท�ำ workshop) ได้ ก็คงทราบว่าโครงงานแบบนี้ท�ำให้
นักเรียนได้เพียงความรู้ในปรากฏการณ์ (รู้ what) ไม่สามารถบูรณาการ
สาระวิชาเพือ่ อธิบาย why ได้ ผมจะไม่อธิบายเรือ่ งนีแ้ บบเดียวกับต้นกล้วย
หรือการเผาถ่านอีกแล้ว แต่จะเอามาสอนให้เข้าใจหลักของ “จับหลัก
ให้แม่น จับแก่นให้มนั่ ” ก่อนอืน่ เราต้องทราบหลักหรือแก่นของเรือ่ งก่อน

เผย

แพร

โดยกฎธรรมชาติ ความร้อนถ่ายโอน (transfer) จากที่อุณหภูมิ
สูงไปสู่ที่อุณหภูมิต�่ำ น�้ำร้อนกลายเป็นน�้ำเย็นหากตั้งทิ้งไว้ เพราะความ
ร้อนถ่ายโอนสูอ่ ากาศทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า หากต้องการให้รอ้ นอยูเ่ สมอต้อง
ใส่กระติกที่ผนังเป็นฉนวนความร้อน (เช่น กระติก thermos) การรักษา
ความร้อนคือการท�ำให้ความร้อนถ่ายโอนได้ยาก อุณหภูมิของข้าวนึ่งจึง
ขึ้นกับการเป็นฉนวนของผิวกระติ๊บ นี่คือแก่นของการเข้าใจเรื่องนี้ และ
การท�ำ RBL ควรหาความรู้จากแก่นของมัน

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ชือ่ โครงงานทัง้ 4 แสดงถึงสมมุตฐิ านว่าการถ่ายโอนความร้อน
ขึ้ น กั บ ความหนา  ชนิ ด วั ส ดุ ลายที่ ส าน และรู ป ทรงของกระติ๊ บ
แต่การทดลองง่ายๆ อย่างที่เสนอท�ำนั้นไม่ปรากฏความคิดในแก่นของ
การถ่ายโอนความร้อน (จากตัวแปรทั้ง 4) เลย และนี่คือที่ผมเรียกว่า 
“ลุยท�ำไปเลย” ลองพิจารณาขั้นตอนการท�ำวิจัยใหม่ ดังนี้

นลิข

1. หาความสามารถถ่ายโอนความร้อนของวัสดุที่สานเป็นผิว
กระติ๊บ (จะได้ค�ำตอบลักษณะของพื้นผิว (ตัวแปรต้น) ที่มีผลต่อความ
สามารถถ่ายโอนความร้อน)

สงว

2. เอาค�ำตอบจากข้อ 1 มาท�ำกระติ๊บ ใส่ข้าวเหนียวแล้ววัด
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปกับเวลา
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

งานหลักคือข้อ 1 ที่เป็นแก่นความรู้ การท�ำข้อ 1 จะมีโอกาส
การบูรณาการสาระวิชาฟิสิกส์ (เรื่องการถ่ายโอนความร้อนโดยการน�ำ
ความร้ อ นของวั ต ถุ ) ส่ ว นการท� ำ ข้ อ 2 คื อ การเอาความรู ้ จ ากข้ อ 1
มาประยุกต์ใช้พร้อมพิสูจน์ทราบ

แพร

นั่นหมายความว่าการท�ำข้อ 1 ไม่จ�ำเป็นต้องมีข้าวเหนียวมา
เกี่ยวข้องด้วยเลย เพราะเป็นความรู้ที่อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุ
(ที่ไม่ขึ้นกับการใช้งาน) เราเรียกว่าเป็นความรู้ทั่วไป ความรู้นี้อธิบายได้
โดยกฎแห่งธรรมชาติของการน�ำความร้อน เช่น การสานทบ 2 ชั้นท�ำให้
ผนังมีอากาศขังอยูต่ รงกลาง ความเป็นฉนวนความร้อนจึง (น่าจะ) เพิม่ ขึน้
การสาน 2 ชั้นจึง (น่าจะ) ท�ำให้รักษาอุณหภูมิข้าวเหนียวดีกว่า

เผย

ค�ำว่า  “น่าจะ” แสดงความสงสัยในเหตุแห่งผล เป็นการสงสัย
ที่ใช้ “ตรรกะ” จากสาระวิชาการถ่ายโอนความร้อน เราเรียกว่าสมมุติฐาน

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

โครงงานของนักเรียนจ�ำนวนมาก (กล่าวว่าทั้งหมดก็ไม่ผิด)
ท�ำแบบ “ลุยท�ำไปเลย” คือข้ามข้อ 1 ไปท�ำข้อ 2 หากต้องการให้โครงงาน
เพาะพันธุ์ปัญญาสร้างการเรียนรู้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เรา 
(พี่เลี้ยง) ต้องมองให้เห็นแก่นหรือหลักความรู้ของข้อ 1 เพื่อให้เป็น
โครงงานที่มีเนื้องานหลักเป็น research-based ซึ่งจะท�ำให้นักเรียน
(และครู) ได้อะไรมากกว่าโครงงานทั่วๆ ไป คือ

นลิข

1. ได้หลักของวิจัยที่ท�ำเป็นขั้นตอนว่าต้อง “จับหลักให้แม่น
จับแก่นให้มั่น” มองเรื่องราวหรือโจทย์ทะลุไปถึงแก่นความรู้และกลไก
ที่ก�ำกับอยู่

สงว

2. ได้ รู ้ จั ก วิ ธี ก ารหาความรู ้ ที่ เ ป็ น หลั ก ทั่ ว ไป (generic
knowledge) ที่ใช้สาระวิชามาอธิบาย
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3. ได้รู้จักการ innovate การท�ำวิจัย (เช่น จะวัดการถ่ายโอน
ความร้อนของผิวกระติ๊บได้อย่างไร)
4. ได้รู้จักการเอาความรู้ที่เป็นแก่นมาตอบโจทย์ประยุกต์

แพร

่เพื่อ
การศ

ที่นักเรียนเสนอท�ำนั้นเป็นการ “หาความรู้เฉพาะบริบท” คือ
กระติ๊บที่มีข้าวเหนียวเฉพาะแบบที่ทดลองเท่านั้น ไม่สามารถอธิบาย
เงื่อนไขอื่นได้ (เช่น ข้าวเหนียวที่ปริมาณต่างกัน) แต่ generic knowledge
ที่ทราบความสามารถถ่ายโอนความร้อนของผิวกระติ๊บสามารถเอาไปใช้
กับบริบทอื่นได้ ใช้ได้แม้กระทั่ง “หวด” ที่ความร้อนเป็นฝ่ายถ่ายเทเข้าสู่
ข้าวเหนียว!!

นุญา
ต

เผย

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์เสนอ proposal เรื่องการ
ติดสีในการย้อมเตยหนาม (วัสดุสานเป็นผืน เช่น เสื่อ) การทดลอง
เต็มไปด้วยตัวแปรสารช่วยสีติดมากมาย (เช่น สารส้ม จุนสี เกลือแกง
ขี้เถ้าไม้ชนิดต่างๆ มะขามเปียก ใบไม้สารพัดชนิด) แก่นความรู้เรื่องนี้คือ
“สภาวะกรด-ด่างควบคุมการติดของสี” นั่นเอง

สิทธ
ิ์อ

เช่นเดียวกันโรงเรียนพิบลู มังสาหารเสนอเรือ่ งการเปลีย่ นสีของ
ข้าวเม่า (ปกติมสี เี ขียวจากการต�ำข้าวอ่อนพร้อมใบข้าว) แก่นความรูห้ ลัก
ของเรื่องนี้คือ “การเสื่อมสลายของสีที่เป็นสารอินทรีย์ (คลอโรฟิลล์)”
แบบเดียวกับใบไม้ทับแห้งที่เคยเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลเมื่อเวลา
ผ่านไปนั่นเอง

สงว

นลิข

ที่เขียนมานี้คือการเข้าใจ “กลไกหลักอันเป็นกฎธรรมชาติ
ที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล” เพื่อช่วยให้เรา  “จับหลัก
ให้แม่น จับแก่นให้มั่น” และน�ำทางโครงงานให้หาความรู้ทั่วไป (generic
knowledge) หากจับหลักนีไ้ ด้ proposal ก็จะเป็น RBL ทีส่ วยงาม นักเรียน
ได้หลักการหาความรู้ ได้เข้าใจหลักการคิดงานวิจัย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ค�ำถามทีน่ า่ หาค�ำตอบ คือ ครูรถู้ งึ กลไกหลักเพือ่ แนะน�ำนักเรียน
ได้อย่างไร?

แพร

่เพื่อ
การศ

นอกจากความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงแล้ว ครูต้องแม่นในสาระ
ความรู้ มีความคิดแบบเหตุ-ผล มีตรรกะ และรู้หลักวิจัยที่ต่างจากที่เคย
ถูกอบรมมา ซึ่งเราต้องยอมรับว่าครูส่วนมากขาดทักษะคิดและความรู้
เหล่านี้ ความท้าทายของพี่เลี้ยงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาคือ การ
เพิ่มความสามารถวิจัย (research competency) ให้แก่ครู... ผมใช้ค�ำว่า 
“ความท้าทาย” เพราะเราต้องท�ำท่ามกลางวิธวี จิ ยั ทีค่ รูคนุ้ เคยอยูเ่ ป็นสิบๆ
ปี ตัวอย่างเช่นเรือ่ งตัวแปรและสมมุตฐิ าน ทีผ่ มจะยกไปเขียนในตอนต่อไป

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ผมขอให้พี่เลี้ยงท�ำความเข้าใจใน “จับหลักให้แม่น จับแก่น
ให้มั่น” แล้วขอให้รีบเอาไปใช้กับการพัฒนาข้อเสนอโครงงานที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่ขณะนี้
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

ทักษะการตั้งสมมุติฐานเป็นทักษะจ�ำเป็นของ RBL

เผย

แพร

สมมุ ติ ฐ านในโครงงานฐานวิ จั ย คื อ “ความสงสั ย ในเหตุ แ ห่ ง ผล”
เกิ ด จากความคิ ด เชิ ง เหตุ - ผลที่ ต ระหนั ก ว่ า “ผลเกิ ด จากเหตุ ” “เหตุ ย ่ อ มมี เ หตุ
ของเหตุ” และ “เหตุของเหตุย่อมมีเหตุของเหตุของเหตุ”.... ความคิดเชิงเหตุ-ผลคือการ
transform ทางความคิดให้ครูหลุดพ้นจาก “หลุมด�ำ” การตั้งสมมุติฐานตามนัยยะของ
วิชาสถิติประยุกต์

นุญา
ต

เป็นความท้าทายอันยิง่ ใหญ่ของพีเ่ ลีย้ งเพาะพันธุป์ ญั ญา ทีจ่ ะเปลีย่ นกระบวนทัศน์
(paradigm) การตั้งสมมุติฐาน
การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์และท�ำวิจยั ตามแนวนิรนัย (deductive) ก็เป็นความ
ท้าทายอันยิ่งใหญ่ ที่ต้องฟาดฟันกับความคิดฝังแน่นของงานอุปนัย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

หากผ่านพ้น 2 ความท้าทายนี้ได้ RBL ก็น่าจะพาครูและนักเรียนก้าวข้าม
ผ่านพ้นค�่ำคืนอันเป็นฝันร้ายของค�ำว่า “วิจัย” ไปสู่รุ่งอรุณใหม่ที่ RBL สร้างทักษะคิด
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ได้
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่เพื่อ
การศ

หลักคิด หลักสมมุติฐาน...

ขอแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าเรื่องที่เขียนตอนนี้อาจจะขัดความรู้สึก
ของพีเ่ ลีย้ งและครูทที่ ำ� วิจยั ในระบบการศึกษา เพราะผมปฏิเสธวิทยวิธวี จิ ยั
(research methodology) ที่ “ถูกครอบง�ำ” โดยวิธีการสถิติประยุกต์
ที่ผมปฏิเสธการเอามาใช้กับ RBL เพาะพันธุ์ปัญญา เพราะมันจะบดบัง
คุณค่าการ “คิดได้เอง”

นุญา
ต

เผย

แพร

ไม่ใช่ให้คุณค่าว่า  “เชื่อมั่นได้” เพราะสถิติบอกว่าตรวจสอบ
ความเชื่ อ มั่ น 95% ให้ แ ล้ ว หรื อ “มี นั ย ส� ำ คั ญ ” เพราะสถิ ติ บ อกว่ า 
significant RBL เพาะพันธุ์ปัญญาให้ความส�ำคัญน้อยกว่าการได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาเอง จะถูกหรือผิดก็ดีกว่าเพราะได้ “คิดเอง”
แทนการให้เครื่องมืออื่นคิดให้

สิทธ
ิ์อ

ผมไม่ได้ปฏิเสธศาสตร์สถิติ ยอมรับว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ที่
เป็นวิทยาศาสตร์และเชือ่ ถือได้ แต่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เครือ่ งมือส�ำหรับพา
นักเรียน (และครู) เข้าสู่วัฒนธรรมคิดแบบวิทยาศาสตร์แบบที่โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาคาดหวัง คือเราเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเราเอง
ไม่ใช่กิ่งตอนที่ไม่มีรากแก้ว

สงว

นลิข

สถิตบิ อกได้เพียงว่าข้อมูล (ตัวเลข) อยูร่ ว่ มกันอย่างไร มันน่าจะ
เกี่ยวพันกันอย่างไร แต่สถิติไม่สามารถให้ความหมายอย่างมีตรรกะ
แก่เราได้ สมองเราต่างหากที่สร้างความเข้าใจอย่างบูรณาการ สามารถใช้
กระบวนการคิดแบบเหตุ-ผลและตรรกะไปสู่ข้อสรุป ดังนั้น เราไม่ควร
ให้สถิติครอบง�ำหรือบดบังความสามารถคิดของเรา ที่ส�ำคัญคือ RBL

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เพาะพันธุ์ปัญญาไม่ได้ต้องการให้ครูและนักเรียนท�ำการบ้านวิชาสถิติ
ประยุกต์ !!

่เพื่อ
การศ

สรุป ผมเชื่อว่าสถิติดี แต่ไม่เหมาะกับ RBL มัธยมศึกษาที่
ต้องการพัฒนาระบบคิดให้เป็นวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

วัฒนธรรมคิดแบบวิทยาศาสตร์หมายถึงคิดในศรัทธาว่า  “ผล
ย่อมเกิดจากเหตุ” เพาะพันธุ์ปัญญามีคุณค่าต่อสังคมเพราะเราจะสร้าง
สังคมแห่งเหตุและผลให้แก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ เพื่อน�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงที่...

แพร

1. ฟัง คิด และถก/หารือกันด้วยเหตุผลแทนการใช้ความรู้สึก

เผย

2. ทราบทีม่ าของผล และเปลีย่ นผลทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาโดยปรับ
เปลี่ยนเหตุ

นุญา
ต

3. เป็นพืน้ ฐานการเห็น/คิดอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เห็นภาพรวม
ที่ทุกสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์พึ่งพากัน
4. เป็นพืน้ ฐานของการออกจากระบบอุปถัมภ์ เพือ่ สร้างสังคม
ประชาธิปไตยแทนอัตตาธิปไตย

สิทธ
ิ์อ

ข้อเหล่านีค้ อื หน้าทีข่ องการศึกษาเพือ่ อนาคตของชาติ มิใช่หรือ?

สงว

นลิข

“กั บ ดั ก ” ของวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ป รากฏโฉมให้ เ ราเห็ น ใน
“สมมุติฐาน” ที่นักเรียน (ครู) เขียนในข้อเสนอโครงงาน นักเรียนที่ท�ำ
โครงงานกระติ๊บข้าว (ในบทความตอนที่แล้ว) มีสมมุติฐานว่า  “กระติ๊บ
สาน 2 ชั้นเก็บความร้อนได้ดีกว่าชั้นเดียว” และ “วัสดุต่างกันเก็บความ
ร้อนได้ตา่ งกัน” “รูปทรงต่างกันเก็บความร้อน...” “ลายสานต่างกันเก็บ...”
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ผมเรียกสมมุตฐิ านแบบแรกว่า “เอาผลทีร่ แู้ ล้วมาเป็นสมมุตฐิ าน
แล้วเอาสถิติมาหนุน” และเรียกสมมุติฐานแบบที่เหลือว่า “ติดกับดักการ
พิสูจน์สมมุติฐานด้วยสถิติ”

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

คนทั่วไปที่มีประสบการณ์จะทราบว่าวัสดุหนาย่อมป้องกัน
การถ่ายโอนความร้อนได้ดีกว่า  แม้แต่เด็ก 5 ขวบก็ทราบจากการห่ม
ผ้าห่ม ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าผิวกระติ๊บ 2 ชั้นรักษาอุณหภูมิ
ข้าวเหนียวนึ่งได้ดีกว่า  การมีสมมุติฐานเช่นนี้ก็เพื่อในที่สุดจะได้บอกว่า
“สมมุติฐานฉันถูก” ผมจึงเรียกว่าเอาผลที่รู้แล้วว่าเป็นเช่นนั้น (ตาม
กฎธรรมชาติ) มาเป็นสมมุติฐาน (เพื่อเข้าข้างตัวเอง) สถิติมีประโยชน์
ตรงทีค่ า่ เฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูล (เช่น อุณหภูมขิ า้ วนึง่ )
เป็นตัวแทนการวัดที่ถูกต้องในการบอกว่า  “กระติ๊บสาน 2 ชั้นเก็บความ
ร้อนได้ดีกว่าชั้นเดียว”

นุญา
ต

พี่ เ ลี้ยงต้องระวัง การตั้ง สมมุติฐานที่ ป ระสบการณ์ สรุ ป ให้
เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้น อาจเจอโครงงานที่ขอพิสูจน์สมมุติฐาน “ตากผ้า
กลางแดดจะแห้งเร็วกว่าตากในที่ร่ม”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“วัสดุต่างกันเก็บความร้อนได้ต่างกัน” ก็จัดเป็นสมมุติฐานที่
รู้แล้วเช่นกัน เพราะความเป็นฉนวนความร้อนสัมพันธ์กับความสามารถ
น�ำความร้อน (น�ำความร้อนมาก เป็นฉนวนน้อย) ความสามารถน�ำความ
ร้อน (thermal conductivity) เป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุ กล่าวคือ วัสดุ
ต่างชนิดกันย่อมมีคา่ การน�ำความร้อนหรือการเป็นฉนวนความร้อนต่างกัน
โดยธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้วัส ดุต่างกันย่ อ มเก็ บ ความร้ อ นข้ า วนึ่ ง
ได้ต่างกัน แบบเดียวกับผ้าฝ้ายที่ระบายความร้อนได้ต่างจากผ้าขนสัตว์
ไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ว่าใส่ผ้าฝ้ายแล้วรู้สึกต่างกับใส่ผ้าขนสัตว์
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

สมมุติฐานที่เขียนลักษณะนี้เดาเจตนาได้ว่าก�ำลังจะใช้สถิติ
พิสูจน์ว่า  “สมมุติฐานที่ตั้งมานั้นถูกต้องแล้ว” เป็นการใช้สถิติพิสูจน์
สมมุตฐิ าน ซึง่ ต่างกับสมมุตฐิ านแบบแรกตรงทีไ่ ม่ได้ใช้สถิตใิ ห้ได้ขอ้ สรุป
ว่าวัสดุอะไรเป็นฉนวนดีกว่าอะไร เท่าไหร่ การใช้สถิติพิสูจน์สมมุติฐาน
เป็นศาสตร์สถิติประยุกต์ขั้นสูงที่ใช้กับงานเชิงปริมาณ จึงไม่ใช่สิ่งที่ครู
และนักเรียนควรรู้ เพราะเราไม่ได้ก�ำลังท�ำการบ้านในวิชาสถิติประยุกต์
ขั้นสูง และเพราะวิทยวิธีวิจัยเช่นนี้ ครูจึงหวาดกลัววิจัย เป็นการท�ำลาย
ภาพลักษณ์ของวิจัยจนไม่เหลือดี

นุญา
ต

เผย

แพร

การตั้งสมมุติฐานแบบหลักวิชาสถิติประยุกต์ถูกสอนว่าเป็น
วิทยวิธวี จิ ยั ซึง่ ผมยืนยันว่าไม่ผดิ อีกทัง้ ยังเหมาะกับงานเชิงปริมาณทีอ่ าจ
จะมีตัวแปรก่อกวนความไม่แน่นอนปนอยู่ แต่ถ้า RBL เพาะพันธุ์ปัญญา
ต้องการฝึกทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผลทีเ่ ชือ่ มโยงกับสาระวิชาในระดับ
มัธยมศึกษา การใช้สถิติแบบนี้คือ “หลุมด�ำ” ที่ดูดกระบวนการคิดให้
จมหายไปนิรันดร์กาล

สิทธ
ิ์อ

พีเ่ ลีย้ งต้องฉุดครูออกจากแรงดึงดูดของหลุมด�ำนีใ้ ห้ได้ ซึง่ ต้อง
ใช้ความพยายามอีกมากในการเปลี่ยน paradigm นี้ ทั้งๆ ที่ผมได้พยายาม
อธิบายเรื่องนี้กับครูมาหลายครั้งแล้ว แต่ proposal จ�ำนวนมากแสดงให้
เห็นว่าการ “ล้างพิษ” ที่ท�ำให้นั้นยังไม่เพียงพอ ขณะนี้เป็นโอกาสที่ครูจะ
ได้เรียนรูใ้ หม่จาก proposal ของตนเอง พีเ่ ลีย้ งต้องชีใ้ ห้เห็นส่วนทีเ่ ป็นพิษ
ของสมมุติฐาน และต้องให้แสงสว่างด้วยค�ำแนะน�ำใหม่ๆ

สงว

นลิข

ผมเชื่ อ ว่ า RBL เพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาควรก้ า วข้ า มสมมุ ติ ฐ าน
ด้วยซ�้ำไป (รวมทั้งก้าวข้าม “นิยามศัพท์” ด้วย) คือท�ำไปตามธรรมชาติ
ที่อยากรู้อะไรก็วางแผนหาข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นความรู้
ความส�ำคัญของการท�ำ RBL อยู่ที่ “รู้หรือไม่ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไร?”
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ึกษา

“มีวิธีหาอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด?” และ “อธิบายเป็น
ความหมายใหม่ได้อย่างไร?” ต่างหาก

่เพื่อ
การศ

“ท� ำ ไมตั ว แปรควบคุ ม จึ ง ใช้ ค นสานคนเดี ย วกั น ” คุ ณ ครู
ท่านหนึ่งถามนักเรียนในโครงงานลายสานกระติ๊บกับการรักษาอุณหภูมิ
ข้าวนึ่ง
“หนูต้องการศึกษาลายสาน ถ้าใช้คนสานต่างกัน มันอาจจะ
แน่นไม่เท่ากัน รูของลายสานอาจจะต่างกัน” นักเรียนตอบ

เผย

แพร

“ต้องสานหลังอาหารเช้าเหมือนกันไหม?” ผมตัง้ ต้นค�ำถามใหม่
ให้นกั เรียนเห็นว่าการใช้คนสานคนเดียวกันก็ไม่การันตีวา่ ได้กระติบ๊ ทีม่ รี ู
ลายสานเหมือนกัน “หากอีกอันสานตอนหิวข้าวเทีย่ ง เขาอาจรีบสาน ลาย
อาจจะหลวม แล้วรูใหญ่กว่าก็ได้นะ” ผมขยายความคิดให้

นุญา
ต

งานจ�ำนวนมากไม่ได้คิดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ “เราใช้คนสานคนเดียวกันเพราะต้องการให้มรี พู รุนเท่ากัน”
ผมย�ำ้ ความต้องการของการมีตวั แปรควบคุมของนักเรียน “ไหน.. ใครบอก
ได้ว่าถ้าผมต้องการทราบว่ากระติ๊บมีรูพรุนเท่ากันไหม ผมควรพิสูจน์ให้
เห็นชัดๆ ได้อย่างไร?” ผมถามทั้งห้อง

สิทธ
ิ์อ

“เอาหลอดไฟใส่ข้างใน ดูแสงที่ลอดออกมา” ครูท่านหนึ่งตอบ
“ส่องดูกับแดดก็ได้” ครูอีกท่านเสริมด้วยวิธีที่ง่ายกว่า

นลิข

“จากแสงจะกลายเป็นข้อมูลอธิบายความพรุนของลายสานได้
อย่างไร? เราต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรไหม?” ผมตั้งค�ำถามให้คิดวิธีการ
ไปสู่ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

สงว

“วางในน�้ำแล้วดูเวลาที่น�้ำเข้าเต็ม” ครูอีกท่านโพล่งขึ้นมา 
นี่แหละที่เราเรียกความคิดสร้างสรรค์ ท�ำให้ได้กระบวนการใหม่
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

“เหมือนการจับเวลาในบ่อนไก่ ที่ใช้ภาชนะเจาะรูจับเวลาใน
ถังน�้ำ” ผมไม่ทราบว่าปัจจุบันบ่อนตีไก่ บ่อนชนวัว ยังใช้วิธีนี้หรือไม่
แต่ต้องการเสริมให้ทุกคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่น�้ำเข้า
กระติ๊บกับความพรุนของผิว

แพร

เราต้องฝึกให้ครูและนักเรียนมีวัฒนธรรมคิดเป็นวิทยาศาสตร์
การก�ำหนดคนสานเป็นคนเดียวกันก็พอถือได้ว่าเป็นความคิดในกรอบ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพราะค�ำนึงถึงการควบคุมตัวแปรในการทดลอง
แต่ความคิดนีย้ งั ไม่ดพี อ เพราะอาจถูกรบกวนด้วยปัจจัยอืน่ ได้ พีเ่ ลีย้ งต้อง
จูงความคิดครูให้รู้จักการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ที่วัดได้ ตรวจสอบซ�้ำ
ได้) เพื่อให้หลุดพ้นจาก “พวกหนู “คาดว่า” หากควบคุมให้คนสานเป็น
คนเดียวกัน รูพรุน “น่าจะ” เท่ากัน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

หลักฐานเชิงประจักษ์และแนวคิดแบบนิรนัยจะท�ำให้ปลอด
อิทธิพลของความคิดเดิมๆ ที่เป็นผลพวงของแนวทางอุปนัยที่ครูถูก
ปลูกฝังไว้ในสายเลือดวิจัย
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

บางครั้งพิษร้ายสามารถพิสูจน์ได้จากผู้ที่ยังไม่ได้รับพิษ

แพร

อาจจะเป็ น เสี ย งที่ แ สลงใจที่ ผ มพู ด ว่ า การท� ำ โครงงานและการท� ำ วิ จั ย
ในระบบการศึ ก ษาขณะนี้ คื อ พิ ษ ร้ า ย ผมพู ด อย่ า งนี้ ไ ด้ อ ย่ า งไรในเมื่ อ เพาะพั น ธุ ์
ปัญญาเองก็ก�ำลังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนท�ำวิจัย (RBL)

เผย

บทความจากประสบการณ์ตอนนี้ล้วงลึกเอาศักยภาพการเรียนรู้จากการท�ำ
โครงงานฐานวิจัยมาตีแผ่ให้เห็นว่า ความไร้เดียงสาในงานวิจัยต่างหากคือศักยภาพการ
เรียนรู้จากการค้นหาของมนุษย์

นุญา
ต

นั่ น หมายความว่ า ผมก� ำ ลั ง หั น กระจกให้ ส ะท้ อ นเห็ น อี ก ภาพว่ า
การเรียนรู้วิจัยที่ท�ำอยู่ขณะนี้นั้น แท้ที่จริงแล้วคือการลดทอนศักยภาพการเรียนรู้ เพราะ
จมจ่อมหมกมุ่นอยู่กับศาสตร์ของเครื่องมือจนปิดกั้นจินตนาการ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

เหนืออื่นใดคือประสบการณ์ชีวิตจริงที่มีค่าต่อการบูรณาการเข้าสู่การเรียนรู้ก็
ก�ำลังถูกละเลย เพราะความเข้าใจผิดของการท�ำโครงงานที่เน้นสาระวิชาเพื่อการแข่งขัน
เป็นเลิศจนหลุดจากบริบท
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การศ

ึกษา

ความสวยงามของความไร้เดียงสา...

การประชุมครูเพื่อพัฒนา proposal ที่ ม. อุบลฯ (ที่เขียนมา 2-3
ตอนแล้ว) ผมพบความสวยงามของความคิดของนักเรียนมัธยม 2 ทีอ่ ยาก
เล่าให้ร่วมกันชื่นชม และเกิดความคิดใหม่เกี่ยวกับวิจัยในชั้นมัธยมต้น

แพร

นั ก เรี ย นมั ธ ยม 2 โรงเรี ย นค้ อ วั ง วิ ท ยาคม เสนอโครงงาน
“การตากข้าวเปลือกจ�ำแนกตามความชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
อบแห้งข้าว”

เผย

“อุแม่เจ้า...” ผมอุทานในใจเมือ่ ได้ยนิ ชือ่ โครงงานทีม่ ที งั้ แนวคิด
นิรนัยและแนวคิด optimization เข้าสูเ่ ป้าหมาย ผมไม่อยากเชือ่ ว่าเป็นเรือ่ ง
ที่เด็กคิดเอง

นุญา
ต

“โจทย์นี้ใครคิดขึ้นมา” ปกติผมจะไม่ แ ทรกขั ดจั งหวะการ
น�ำเสนอของนักเรียน แต่คราวนี้อดใจไม่ไหวจริงๆ

สิทธ
ิ์อ

“พวกหนูคิดเองคะ” นักเรียนตัวน้อยตอบเบาๆ สีหน้าและ
แววตาแสดงว่าตกใจกับค�ำถามห้วนๆ ของผม

สงว

นลิข

“ท�ำไมจึงสนใจประเด็นนี”้ ผมซักกลับท่าทางเอาจริงเอาจังอย่าง
ลืมตัว ตอนนีค้ รูและนักเรียนโรงเรียนอืน่ สงสัยว่าท�ำไมผมสนใจเป็นพิเศษ
(ปกติจะเงียบฟังและสังเกตการท�ำงานของพีเ่ ลีย้ ง) ผมจึงอธิบายต่อทัง้ ห้อง
ว่า “เป็นชือ่ โจทย์ทสี่ วยงามทีส่ ดุ ทีผ่ มเคยได้ยนิ มา แล้วผมจะอธิบายทีหลัง
เมื่อฟังนักเรียนน�ำเสนอ แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดี” นักเรียนตัวน้อย
ของผมสีหน้าสดชื่น มีความมั่นใจกลับมาพร้อมเสียงตอบฉะฉาน

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

183

่เพื่อ
การศ

ึกษา

“ในต�ำบลหนูท�ำนากันทุกคน พวกหนูเป็นลูกชาวนาค่ะ จึง
สนใจ เพราะเขาตากข้าวบนถนนด�ำ” หลายคนอาจไม่รู้จักค�ำว่าถนนด�ำ
ที่หมายถึงถนนลาดยางมะตอย “ข้าวมีมาก แต่ที่มันจ�ำกัด บางทีเอา
ข้าวแห้งข้าวชื้นตากปนกัน มันก็ไม่แห้งสักที” นักเรียนที่ท่าทางเป็น
หัวหน้าอธิบายบริบท
“พวกหนูก็เลยอยากรู้ว่าเราจะคัดข้าวตามความชื้นมาตาก
ดีไหม ท�ำได้ไหมคะ?” ลูกทีมเสริมข้อมูลที่เป็นเป้าหมาย แถมหันมาถาม
ค�ำถามกับผม

นุญา
ต

เผย

แพร

ความสวยงามของโจทย์ นี้ คื อ มี บ ริ บ ทชั ด เจน มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ระดับหนึ่ง จึงคิดค�ำถามวิจัยในทิศทางหาค�ำตอบแก้ปัญหา 
การที่นักเรียนตั้งโจทย์ที่มีเป้าหมาย “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง
ข้าว” นั้น ท�ำให้โจทย์นี้สวยงามเกินความคาดหมายส�ำหรับนักเรียนวัยนี้
ผมจะไม่ แ ปลกใจเลยหากชื่ อ โครงงานจะออกแนว “การตากข้ า ว
เปรียบเทียบระหว่างถนนด�ำกับ....” ตาม pattern หลักที่ครูคุ้นเคย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วมีผลมาจากการช่วยเหลือของครู
สักเท่าไร หากครูชว่ ยนักเรียนก็นบั ว่าเป็นความส�ำเร็จของการพัฒนาครู ที่
สามารถน�ำพานักเรียนให้คดิ โจทย์ทสี่ วยงามเช่นนี้ ทีอ่ อกนออกกรอบคิด
ของการท�ำวิจยั ในวงการการศึกษาทีผ่ มพบเห็นอย่างสิน้ เชิง ไม่ตอ้ งสนใจ
การมีสมมุตฐิ านว่า “การตากข้าวบนถนนด�ำมีประสิทธิภาพดีกว่าการตาก
ทัว่ ไป” หรือ “การตากข้าวบนพืน้ ทีต่ า่ งชนิดกันได้ผลต่างกัน” ตาม pattern
ของการถูกครอบง�ำด้วยวิธกี ารทางสถิตแิ ละการเปรียบเทียบ แต่นกั เรียน
ตัง้ ค�ำถามแบบมุง่ เป้าไปทีค่ ำ� ตอบทีอ่ ยากรู้ (โดยไม่เปรียบเทียบ ไม่เอาสถิติ
มาไว้ในความคิดให้เป็นกับดักจนกลายเป็นกระบวนการหลัก) “หรืออาจ
เป็นเพราะนักเรียน ม. 2 ยังไม่เคยท�ำโครงงานในอ�ำนาจของสถิติ” ผมตั้ง
สมมุติฐานในใจ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

“แปลว่าหนูก�ำลังหาค�ำตอบว่าเราควรจัดการการตากข้าวที่มี
ความชื้นต่างกันและปริมาณต่างกันใช่ไหม?” ผมตั้งค�ำถามให้ทั้งห้องได้
ตระหนักว่าโจทย์นี้สวยงามเพราะจะได้ค�ำตอบที่ใช้จัดการกับปัญหาที่
ประสบอยู่ได้ ไม่ใช่เพียงการหาความรู้ที่สงสัยเท่านั้น
“ค่ะ” นักเรียนตอบพร้อมพยักหน้า  ผมจึงเสริมความรู้ให้กับ

เผย

แพร

“ถ้าเราทราบว่าข้าวเปลือกความชืน้ ต่างกัน ตากแห้งบนถนนด�ำ
แล้วแห้งช้าเร็วต่างกันอย่างไร และเรารู้ว่าเรามีข้าวเปลือกเก็บเกี่ยว
เมื่อไหร่ ได้ปริมาณเท่าไหร่ มีความชื้นเท่าไหร่ และขณะเดียวกันทุกบ้าน
มีสิทธิใช้พื้นที่ถนนด�ำหน้าบ้านตนเอง เขาจะใช้ความรู้นี้จัดสรรการใช้
พื้นที่ถนนส�ำหรับตากข้าวได้” ผมอธิบายหลักคิดในการจัดการให้ทุกคน
ทราบ “งานนี้จึงไม่เพียงได้ความรู้เรื่องการแห้งของข้าวที่ความชื้นต่างๆ
ที่ตากบนถนนด�ำเท่านั้นนะ”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ถนนลาดยางมะตอยมีสีด�ำจึงอมความร้อนจากแสงอาทิตย์
ตัวถนนเองเป็นเหมือนพืน้ ผิวทีส่ ะสมความร้อนไว้ (solar energy storage)
เมื่อเอาข้าวเปลือกไปตาก ความร้อนจะระอุขึ้นมาให้ข้าวแห้งเร็วขึ้น
แค่เพียงความรู้เบื้องต้นนี้ก็สามารถเป็นโจทย์ RBL ได้อีก 1 โจทย์ โดยหา
ค�ำตอบว่าควรทิ้งให้ถนนอมความร้อนจากแดดนานเท่าใดก่อนที่จะ
ตากข้าว เพื่อให้ผลผลิตรายวันสูงสุด !! เพราะหากตากเร็วแต่เช้าถนน
ยังไม่ร้อน แต่ข้าวเปลือกได้แสงแดดนาน หากรอตากก่อนเที่ยง แม้ว่า
เวลาตากจะสั้นกว่า  แต่ก็มีแหล่งความร้อนจากถนนช่วย ดังนั้น จึงน่าจะ
มีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด นี่ก็น่าจะเป็นอีกโจทย์ที่สวยงามสุดๆ โจทย์
ที่สวยงามคือโจทย์ที่หาค�ำตอบจากความขัดแย้งเช่นนี้ และยังให้ concept
การจัดการอย่างเหมาะสมที่สุด (optimization) ซึ่งผมเห็นว่าเป็นทักษะที่
ส�ำคัญมากในศตวรรษที่ 21
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ถนนเป็นเส้นทางสัญจร หากชาวนาตากกันทั้ง 2 ฝั่งถนนก็จะ
เกิดปัญหาการสัญจร การจัดการจะซับซ้อนขึ้นเมื่อชาวนา 2 ฝั่งมีข้าวไม่
เท่ากัน เกี่ยวข้าวไม่พร้อม (หรือพร้อม) กัน มีความชื้นต่างกัน ความรู้จาก
โครงงานนี้สามารถขยายออกเป็นข้อมูลใช้จัดการให้ถนนเกิดประโยชน์
ทั้งการสัญจรและการตากข้าวเปลือกได้ตลอดเส้น ที่ต้องจัดสรรการใช้
ถนนตามแนวคิดการเกิดประโยชน์สูงสุด (optimization) นี่ก็เป็นโจทย์
ที่เกิดจากมุมมองความขัดแย้งไปสู่ค�ำตอบการจัดการทางสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งจ�ำเป็นมากในศตวรรษที่ 21 วิชาสังคมศาสตร์
เข้ามาบูรณาการทันทีในประเด็นการประนีประนอมกัน (compromise)
และการชดเชย (compensation) ระหว่าง “ผู้ได้” กับ “ผู้เสีย”

นุญา
ต

เผย

ทิศทางของถนนในหมู่บ้านสัมพันธ์กับทิศทางการโคจรของ
ดวงอาทิตย์ในฤดูเกี่ยวข้าวนาปีอย่างไร? แสงแดดและเงาส่งผลต่อการ
จัดการข้างต้นอย่างไร? ความรู้จากวิชาโลกและดาราศาสตร์ที่เรียนอยู่
ถูกดึงมารับใช้บริบททันที !!
ในขณะทีผ่ มก�ำลังสงสัยว่าเป็นอิทธิพลทางความคิดของครูหรือ
ไม่นั้น การแสดงความเห็นของนักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ท�ำให้ผมเกิดปีติ

สิทธ
ิ์อ

“หนูสงสัยว่าชาวนาควรขายข้าวที่ความชื้นเท่าไหร่จึงจะได้
ก�ำไรมากที่สุดคะ”

สงว

นลิข

นี่ก็เป็นอีกความคิดจากนักเรียน ม. 2 ที่ออกมาสดๆ ผมเกิด
ความปีติในค�ำ “มากที่สุด” เพราะนักเรียนแสดงให้เห็นว่าเขามองโจทย์นี้
มากกว่า  1 มิติตัวแปรที่มีผลขัดแย้งกัน เพราะถ้าตากให้แห้งมาก แม้ว่า
ราคาเพิ่มขึ้น แต่น�้ำหนักข้าวลดลง ในขณะที่ข้าวความชื้นสูงได้เปรียบที่
น�ำ้ หนักแต่เสียโอกาสทีร่ าคา ดังนัน้ จึงน่าจะมีคา่ ความชืน้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ท่ามกลางความปีติ ผมก็มีความประหลาดใจว่านักเรียน ม. 2 ตั้งค�ำถามนี้
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ึกษา

ได้อย่างไร? ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นเพราะประสบการณ์การขายข้าวใน
ชีวิตจริงที่ทั้งน�้ำหนักและความชื้นเป็นปัจจัยร่วมกันของรายได้ ที่ผมเชื่อ
ว่านักเรียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์กเ็ พราะผมไม่คอ่ ยได้ยนิ ความสงสัยที่
มีบริบทชีวิตประกอบเช่นนี้จากนักเรียนในเมืองเลย

ความสวยงามทางความคิดทีม่ บี ริบทประกอบเช่นนีถ้ กู มองข้าม
โดยนักการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย และก�ำลังถูกท�ำลายด้วยการพยายาม
ยัดเยียดความรูช้ ดุ เดียวกันให้กบั ทุกคน ภายใต้ขอ้ อ้าง (ด้วยความหวังดี) ว่า
นักเรียนทุกคนได้เรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะอยูม่ มุ ไหนของประเทศ

นุญา
ต

เผย

แพร

เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2556 ผมได้ พ บกั บ นั ก เรี ย น ม. 2
อีกกลุ่มหนึ่ง คราวนี้เป็นโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ. พระพรหม
จ. นครศรีธรรมราช คุณครูเพาะพันธุ์ปัญญาเข้ามาขอโทษและแสดง
ความกังวลว่านักเรียนจะคิด proposal ได้ไม่ดีพอ เพราะครูไม่มีเวลาสอน
เท่าใดนัก ต้องไปอบรมสารพัดโครงการ และนักเรียนก็ต้องแข่งกีฬา
ประจ�ำอ�ำเภอ แข่งวิชาการประจ�ำจังหวัด ครูได้แต่ให้นกั เรียนลงพืน้ ทีส่ วน
มะนาวกันเอง แล้วให้อ่านหนังสือคู่มือการเขียนข้อเสนอโครงงาน RBL
เพาะพันธุ์ปัญญาของผม

สิทธ
ิ์อ

คุณครูหารู้ไม่ว่าค�ำสารภาพของครูยิ่งท�ำให้ผมแปลกใจมากขึ้น
เมือ่ พบว่านักเรียน ม. 2 อ่านคูม่ อื ผมรูเ้ รือ่ ง สามารถเขียน proposal ได้ครบ
ทุกข้อ แม้วา่ มีผดิ บ้างก็ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่โตอะไรเมือ่ คิดว่าเด็ก ม. 2 เขียนจาก
ความเข้าใจที่อ่านหนังสือคู่มือ

สงว

นลิข

ใน proposal เรื่องมะนาว (พืชเศรษฐกิจของ อ. พระพรหม)
นักเรียนมีค�ำถามที่อยากรู้มากมาย นักเรียนสามารถเขียน flow diagram
การท�ำวิจยั แบบวงจรมี feedback ตามทีค่ มู่ อื แนะน�ำได้ (แม้วา่ ยังผิดอยูบ่ า้ ง)
สามารถเขียนผังเหตุ-ผลของสมมุติฐานได้ (แต่ผิด) ผมเห็นความพยายาม
ที่ไม่เคยเห็นกับ proposal โรงเรียนอื่นมาก่อน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ในตอนจบ proposal ก�ำหนดให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนได้เรียนรู้
จากการเขียน proposal นักเรียนคนหนึ่งเขียนว่า

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

“ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาโครงงานฐานวิจัยนี้ เริ่มแรก
ก็กังวลว่าจะท�ำไม่ถูก พอคุณครูแนะน�ำก็เข้าใจว่าโครงงานนี้เป็นการ
ศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ การส�ำรวจ การสังเกต การค้นหา ด้วยตนเอง
ด้วยกระบวนการกลุ่ม ในสิ่งที่สนใจทั้งการศึกษาในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ตอนแรกๆ ก็ท้อเพราะคิดว่าโครงงานนี้ยากมาก แต่เมื่อได้รับ
ค�ำแนะน�ำจากคุณครูก็มีก�ำลังใจ ไม่ท้อ เรียนก็สนุกดี และเมื่อออกส�ำรวจ
ชุมชนด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ่มในครั้งแรก ณ บ้านนายอ�ำนวย
มาศเมฆ ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนายอ�ำนวยและนางแดง
ได้ อ ธิ บ ายและแนะน� ำ เรื่ อ งการปลู ก มะนาวไข่ แ บบสวนสมรมด้ ว ย
ความเต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ท� ำ ให้ ส นุ ก และได้ รั บ ประสบการณ์
มากมายเกี่ยวกับการปลูกมะนาวไข่แบบสวนสมรมว่า ท�ำอย่างไรจึงจะ
ท�ำให้มะนาวไข่มีผลผลิตมาก วิธีการก�ำจัดศัตรูพืชต้องท�ำอย่างไร ระบบ
ห่วงโซ่อาหารเป็นอย่างไร” (ด.ญ. สุนิษา กาญจนชัย)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

เรื่องนี้ท�ำให้ผมหวนคิดถึงนักเรียน ม. 2 อีกกลุ่มหนึ่งจาก
โรงเรียนเขมราฐ (อุบลฯ) แม้วา่ ไม่ได้เขียน proposal ครบสูตรแบบโรงเรียน
พระพรหมฯ แต่เขาเล่าว่าแบ่งงานกันอย่างไรในการไปหาประเด็นเรื่องที่
จะท�ำ รวมกลุ่มกันไปถามชาวบ้านจนสนใจเรื่องหัวกลอย ติดต่อผ่าน
คนรู้จักให้เชิญเกษตรอ�ำเภอมาเล่าเรื่องกลอยและพืชพรรณไม้ในป่ า 
ติดต่อขอเข้าไปดูโรงงานผลิตเอทธานอลที่ อ. นาเยีย (นักเรียนสงสัยว่า
แป้งกลอยจะท�ำเอทธานอลได้ไหม) โดยนักเรียนจัดการเองทั้งหมด
ครูมีหน้าที่เพียงอ�ำนวยความสะดวกให้เขาได้ท�ำเท่านั้น

สงว

อ. ไพโรจน์ เคยพูดกับผมในท�ำนองว่าอย่าหวังอะไรมากจาก
นักเรียน ม. 2 เพราะเขาไม่เคยท�ำโครงงานมาก่อน สาระวิชาในระดับชัน้ นี้
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ก็ยงั ไม่มอี ะไรทีจ่ ะท�ำให้เป็น RBL ทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์ได้ เด็กน่าจะท�ำโจทย์
ด้านสังคมหรืออุปนัยน่าจะดีกว่า 

่เพื่อ
การศ

นักเรียน ม. 2 ในต้นปีการศึกษาก็คอื นักเรียนทีเ่ พิง่ ผ่าน ม. 1 และ
เมื่อปีโน้น เขาคือนักเรียนชั้นประถม ในวัย ม. 2 นี้เขายังใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อ
ว่า “เด็กหญิง” และ “เด็กชาย” และครัง้ นีค้ อื ประสบการณ์แรกของการท�ำ
โครงงาน ไม่ผดิ ทีเ่ ราจะกล่าวว่าพวกเขาอ่อนด้วยวัยวุฒแิ ละประสบการณ์
โครงงาน เป็นพวกไร้เดียงสากับงานวิจัย

5 สิงหาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

แต่ประสบการณ์กับนักเรียน ม. 2 ตอนนี้ท�ำให้ผมคิดกลับด้าน
ว่า  “การไร้เดียงสาหมายถึงไร้เดียงสาต่อพิษร้ายของการท�ำโครงงานที่
เป็นอยู่ในระบบการศึกษาขณะนี้ เขาจึงแสดงศักยภาพในตัวออกมาให้
เห็นชัดกว่า”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

บางครัง้ การท�ำหน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งของเราอาจจะพลาดไปอย่างไม่รตู้ วั เพราะไม่เข้าใจ
กฎธรรมชาติของการพัฒนาครู

เผย

ความรักและความหวังดีที่ไม่มีสติคุมท�ำให้ความสัมพันธ์เกินเลยดุลยภาพของ
ธรรม และการไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติของการเรียนรู้และพัฒนาจาก learning by
doing อาจกลายเป็นการท�ำลายและขัดขวางการเดินทางสูเ่ ป้าหมายของเราได้ (โดยไม่รตู้ วั )

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

บทความตอนนี้ จึ ง เอาธรรมะข้ อ ส� ำ คั ญ มาเขี ย นให้ อ ่ า น คิ ด ใคร่ ค รวญ
ให้ เ ข้ า ใจว่ า “อุ เ บกขาของพี่ เ ลี้ ย งคื อ โอกาสการพั ฒ นาตนของครู ” พี่ เ ลี้ ย งต้ อ งใช้
“ท่าทีทางจิตใจ” ในข้อเมตตากรุณากับครูอย่างเหมาะสมในกรอบของพรหมวิหาร 4 อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเฉพาะการมีสติคู่ปัญญาเพื่อใช้อุเบกขากับครู
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อุเบกขาของพี่เลี้ยง ...

่เพื่อ
การศ

ึกษา

13

เมื่อเห็นหัวเรื่องตอนนี้ ผมเดาว่าพี่เลี้ยงบางคนอาจจะไม่อยาก
อ่านต่อ เพราะคิดว่าจะชวนศึกษาธรรมะอีกแล้ว

เผย

แพร

การเป็นพี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญาคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
เหมือนกัน ฉะนั้น ทนอ่านต่อให้จบดีกว่า  เพราะอุเบกขาเป็นธรรมะ
ข้อส� ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง ตอนผมออกแบบ workshop
ผมใช้พรหมวิหาร 4 ข้ออุเบกขา ตอนผมออกไปช่วยพี่เลี้ยงในพื้นที่ผมก็
ใช้อุเบกขา ตอนพี่เลี้ยงช่วยครูก็ต้องใช้อุเบกขา ครูที่จะจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ส�ำเร็จก็ต้องเข้าใจอุเบกขา

นุญา
ต

ธรรมะข้อนีจ้ ะท�ำให้การท�ำหน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งและหน้าทีค่ รูแตกต่าง
ออกไปจากการอบรมพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างสิ้นเชิง จะ
เข้าใจว่าการโค้ชเพื่อให้เกิด learning by doing นั้นท�ำอย่างไร

สิทธ
ิ์อ

พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา ธรรมะ
ทั้ง 4 ข้อนี้ก�ำกับ “สิ่งแวดล้อมทางสังคม” สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกรณี
ของพวกเราคือ “สภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงกับครู”

สงว

นลิข

สภาพความสัมพันธ์หมายถึง “ท่าทีทางจิตใจ” ที่คนหนึ่งมีต่อ
อีกคนหนึ่ง คือ ท่าทีทางจิตใจที่พี่เลี้ยงมีต่อครู ที่ครูมีต่อศิษย์ อุเบกขาเป็น
ข้อธรรมคอยก�ำกับให้เกิดจิตใจเอื้อต่อการท�ำหน้าที่ที่ต่างกันของพี่เลี้ยง
และครูเพาะพันธุ์ปัญญา อุเบกขาจึงเป็นหัวใจของการเป็น coach หรือ
พี่เลี้ยง และยังสร้างครูให้เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ศิษย์

แก่นของเรื่องและความคิดพรหมวิหาร 4 ได้จากหนังสือ “เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา
และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)” โดย พระธรรมปิฎก
(ป. อ. ปยยุตฺโต) ธันวาคม 2540
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ึกษา

ความส�ำคัญอยู่ที่ อุเบกขาเป็นธรรมะที่ก�ำกับความสัมพันธ์ให้
อยู่ในสมดุลและเป็นไปตามกฎแห่งธรรม (หรือธรรมชาติ) แต่ก่อนอื่น
เราต้องเข้าใจความหมายของพรหมวิหาร 4 เรียงล�ำดับทีละข้อก่อน

่เพื่อ
การศ

เมตตาและกรุณาเป็นพรหมวิหาร 2 ข้อที่คนไทยใช้กันมาก
“ครูมเี มตตากรุณาต่อศิษย์” ค�ำๆ นีท้ ำ� ให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์ทจี่ ติ ใจ
มีท่าทีเอื้ออาทรและหวังดีของครู

แพร

เมตตาแปลว่า  “คุณสมบัติการเป็นมิตร” เมตตาเป็นท่าทีทาง
จิตใจขณะที่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติ ถ้าครูปกติ (ตามสภาพการเป็นครู) เรา 
(พี่เลี้ยง) ก็มีท่าทีของการมีน�้ำใจเป็นมิตรไมตรี และในฐานะมิตรเราย่อม
ปรารถนาอยากให้เขาเป็นสุข อย่างนี้เรียกว่า “มีความเมตตา”

นุญา
ต

เผย

กรุณาเป็นท่าทีทางจิตใจเมื่อเขาพลาดจากสภาพปกติไปอยู่ใน
ทางตกต�่ำ เช่น มีความทุกข์ กรณีนี้เราย้ายท่าที (ทางจิตใจ) เมตตามาอยู่ที่
ท่าทีของกรุณา คนทีม่ คี วามกรุณาจะรูส้ กึ หวัน่ ใจในทุกข์ของมิตร อยากช่วย
ให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเสีย หากครูเพาะพันธุ์ปัญญามีความทุกข์
คุณธรรมข้อกรุณาจะน�ำให้เรา (พีเ่ ลีย้ ง) พยายามหาทางช่วยคลีค่ ลายปัญหา
ให้ครู ไม่นิ่งเฉยดูดาย เพราะเรานับครูเป็นมิตรจากข้อเมตตาแล้ว

สิทธ
ิ์อ

แต่ถ้าหากครูเลื่อนจากสภาพปกติเป็นสูงขึ้น เช่น ได้ดี ประสบ
ความส�ำเร็จมีความสุข คราวนี้เรามีท่าทีทางจิตใจพลอยยินดีในความสุข
ความส�ำเร็จของเขา ครูสอน RBL จนประสบความส�ำเร็จได้รับค�ำชมเชย
เราพลอยยินดีกับครูด้วยคุณธรรมข้อมุทิตา

สงว

นลิข

อุเบกขาถูกแปลว่า  “วางเฉย” ดังนั้น ถ้าเข้าใจไม่ถูก การไม่มี
เมตตาก็คือการวางเฉย รู้จักครูก็เฉยๆ เห็นครูตกต�่ำมีทุกข์ก็วางเฉย
ครูได้ดมี คี วามก้าวหน้าก็เฉย การวางเฉยแบบนีเ้ กิดได้เพราะเราไม่ได้สร้าง
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“สิ่งแวดล้อมทางสังคม” หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับครู จึงไม่ถือว่า
เป็นอุเบกขาของพี่เลี้ยง

แพร

่เพื่อ
การศ

เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะ
“คนกั บ คน” เป็ น สิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คมเพื่ อ ให้ เ กิ ด สั ง คมที่ ส งบสุ ข
ร่มเย็น ช่วยเหลือกัน แต่อุเบกขาเป็นการยอมรับว่าคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ อยู่ภายใต้กฎความเป็นจริงของธรรมชาติ ถ้าจะมีอุเบกขา
ให้ถูกต้อง เราต้องเข้าใจกฎนี้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ จึงจะ
ปฏิบัติการ “วางเฉย” ได้ตรงตามข้อธรรม เพราะ “ดุลยภาพของความ
สัมพันธ์” อยู่ที่การใช้อุเบกขาให้เป็น

เผย

เมื่ อ อุ เ บกขาคื อ ข้ อ ก� ำ กั บ ว่ า ต้ อ งเป็ น ไปตามเหตุ แ ละปั จ จั ย
ของกฎธรรมชาติ คน (พี่เลี้ยง) ที่จะใช้ธรรมะข้อนี้จึงต้องมีปัญญารู้
กฎธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติได้ถูกตามครรลองแห่งกฎธรรมชาติด้วยตนเอง

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

พี่เลี้ยงมีเมตตา กรุณา มุทิตาต่อครูในฐานะมนุษย์ด้วยกัน แต่
ขณะเดียวกันต้องไม่ลมื ว่าครูไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั เราอย่างเดียว ชีวติ เขา
อยูใ่ นโลกความเป็นจริงทีก่ ำ� กับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลจากกฎธรรมชาติ
(“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”) ที่ส่งผลต่อการ
กระท�ำหน้าที่ของครู เมื่อยอมรับในข้อนี้ เราจึงได้แต่เฝ้าดู (อุเบกขา
แปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆ) คอยดู (สนับสนุน) ให้เขาท�ำ เช่น เราพิจารณา
แล้วว่าครูที่สอน RBL นั้นต้องมีทักษะและอุปนิสัยอย่างไร เราเป็นฝ่าย
ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาเรือ่ งนี้ เมือ่ รูแ้ ล้วก็ให้ครูฝกึ ท�ำด้วยตนเอง หน้าทีข่ องเรา
คือ เฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ หากเขาท�ำผิด เราจึงช่วยแก้ไขหรือแนะน�ำ

สงว

ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะข้ออุเบกขากับครู และมัวแต่ใช้เมตตากรุณา
ก�ำกับความสัมพันธ์ เขาก็ท�ำไม่เป็นสักที เมื่อเราถอนตัวออกมา (เพราะ
เราไม่ได้มีความสัมพันธ์อยู่ช่วยตลอดไป) ครูก็ท�ำไม่ได้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ดั งนั้ น อุ เ บกขาของพี่เ ลี้ยงคือโอกาสการพั ฒนาตนของครู
อุเบกขาเกิดได้จากปัญญาของพีเ่ ลีย้ ง หากไม่มปี ญ
ั ญา เราจะไม่เห็นธรรมะ
ข้ออุเบกขา และจะหลงใช้ “ความรู้สึก” ช่วยครูด้วยเมตตาและกรุณา
โดยคิดว่านั่นคือการท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างทุ่มเทจิตใจแล้ว

เผย

แพร

ธรรมะคือกฎแห่งธรรมชาติ หมายถึงความเป็นไปตามเหตุ
และปั จ จั ย ถ้ า กฎกติ ก าถู ก ต้ อ งตามความสมเหตุ ผ ล เราก็ เ รี ย กว่ า มี
“ความชอบธรรม” เราเอาหลักการความชอบธรรมนี้มาบัญญัติเป็นกฎ
กติกาทางสังคม ถ้าเขาท�ำผิดกฎ (ที่มีความชอบธรรม) เราจะใช้อุเบกขา
เป็นตัวคุมให้เราอยู่เฉยๆ ไม่ให้เมตตา กรุณา และมุทิตาเกิดขึ้น เพราะ
มิฉะนั้น จะท�ำให้ทั้งเราและเขาละเมิดต่อความเป็นธรรม อุเบกขาใน
จังหวะนี้คือ “เฉย” เพื่อไม่ไปก้าวก่ายแทรกแซงกฎแห่งธรรม ผลจะ
เกิดอย่างไรกับเขาก็ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ธรรมะ (การเป็นไปตาม
กฎธรรมชาติ) ดูแลอยู่

นุญา
ต

แปลว่าพี่เลี้ยงต้องไม่ช่วยครูโดยไม่ใช้ปัญญา คือต้องไม่ช่วย
เรื่อยเปื่อยไปจนไม่มีขอบเขตของความสมเหตุสมผลตามกฎของธรรม
มิฉะนั้นแล้ว การละเมิดกฎแห่งธรรมของเราเองนั่นแหละที่จะท�ำให้ครู
ไม่สามารถพัฒนาตนเอง

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมกับ อ. ไพโรจน์ จึงมักบอกเสมอว่า “ให้แค่หลักๆ แล้วปล่อย
ให้ครูท�ำไป” พี่เลี้ยงคอย “เฝ้าดู” และ (ใช้ปัญญา) เข้าไปช่วยในจังหวะ
เหมาะสม โดยมีสติระวังตนไม่ละเมิดธรรม (กฎธรรมชาติ) ที่ก�ำกับการ
เรียนรู้ของครู

สงว

หลายเดือนมาแล้ว คุณครูทา่ นหนึง่ หารือข้อควรตัดสินใจกับผม
ว่า เพือ่ นครูตา่ งโรงเรียนเอ่ยปากขอยืม file poster โครงงานไปดัดแปลงเพือ่
แสดงต่อ สมศ. ที่ก�ำลังจะมาตรวจ กล่าวตรงๆ คือเอาไปย้อมแมวหลอก
สมศ. ผมเตือนว่าไม่ควรให้
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ึกษา

ความคิดให้เพื่อนยืมนั้นเกิดจากกรุณา แต่หากไม่ถูกก�ำกับด้วย
อุเบกขา ความกรุณาของเราจะละเมิดกฎแห่งธรรมไปสนับสนุนอกุศลจิต
ของเพือ่ น ท�ำให้เพือ่ นไม่ได้พฒ
ั นาตนเองจริง ผลทีต่ ามมาคือนักเรียนไม่ได้
พัฒนา (สมศ. เองก็จะเข้าใจผิดว่าดีแล้ว ไม่มเี งือ่ นไขให้โรงเรียนพัฒนา) จะ
เห็นความจริงว่าการไม่พัฒนานั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรม (ชาติ)
ในการละเมิดธรรม (ตรงนีข้ อให้อา่ น 2 รอบ) หากมีเมตตาเห็นเขาเป็นมิตร
จริง เราต้องใช้ปัญญาดึงเอาธรรมะข้ออุเบกขามาก�ำกับข้อกรุณา เพื่อไม่
พลาดไปมีส่วนส่งเสริมให้เพื่อนผิดต่อธรรม

แพร

เมตตา กรุณา มุทติ า ทีแ่ ม้จะเป็นอารมณ์ความรูส้ กึ ทีด่ ี ทีเ่ กิดจาก
ความรักในเพือ่ นมนุษย์ แต่หากไม่ใช้ปญ
ั ญาน�ำเอาอุเบกขามาคุมความรูส้ กึ
ก็จะท�ำให้การพัฒนาพลาดได้ เรียกว่า “ความรู้ต้องคุมความรู้สึก”

เผย

ปัญญาทีค่ มุ อุเบกขาคือรูค้ วามเป็นเหตุเป็นผล รูค้ วามจริง ความ
ถูกต้อง รู้กฎแห่งธรรม (ชาติ)

นุญา
ต

พี่เลี้ยงต้องมีความรักพร้อมความรู้ (สติปัญญา) จึงจะเป็น
พี่เลี้ยงที่ใช้เมตตากรุณาโดยเอาสติและปัญญามาโยงเข้ากับอุเบกขา จึงจะ
สมดุลในธรรม เกิดความถูกต้อง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

RBL เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการเรียนจากปฏิบัติ ผ่านปฏิเวธ
(ความเข้าใจจากการคิดใคร่ครวญโยงกับสาระวิชา) แล้วเข้าสู่ปริยัติ (คือ
สร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง หรือการศึกษาแบบ constructivist) เมือ่ เรายึดการ
เรียนรู้จากใช้ปฏิบัติน�ำ (learning by doing) พี่เลี้ยงจึงต้องมีสติใช้อุเบกขา
ให้มากกว่าปกติ เพราะหากเผลอเมื่อใด ความมีเมตตากรุณาจะเข้ามา
ก�ำหนด “ท่าทีทางจิตใจ” ให้เรารีบบอกความรู้ การเรียนรู้ของครูก็จะไม่
ถูกต้องตามเหตุและผลแห่งธรรม

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ครูทไี่ ด้รบั การ coach ทีถ่ กู ต้องเช่นนีจ้ ะเข้าใจการใช้พรหมวิหาร
4 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ RBL ให้ศิษย์ และนั่นคือความส�ำเร็จของ
พี่เลี้ยง

่เพื่อ
การศ

สุดท้ายแล้ว นั่นคือความส�ำเร็จของการเปลี่ยน paradigm
การจัดการการศึกษาที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามีคุณูปการแก่การศึกษา
ของชาติ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

8 สิงหาคม 2556
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

หากเราเข้ า ใจถ่ อ งแท้ ใ นหลั ก การบางอย่ า ง เราจะไม่ ป ล่ อ ยให้
ประสบการณ์แว่บส�ำคัญผ่านพ้นไป แต่เราจะไวพอในการใคร่ครวญไปสู่ความเข้าใจแบบ
“อ๋อ...รู้แล้ว” ซึ่งเป็นการรู้ได้ด้วยตนเอง

เผย

การรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองเป็ น ผลอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องการจั ด การการศึ ก ษาแบบ
constructivist เพราะเกิ ด จาก “คิ ด เองจนเข้ า ใจ” การคิ ด ได้ เ องของนั ก เรี ย น
เพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาต้ อ งการการ guide จากครู และครู ที่ guide ได้ ก็ ต ้ อ งเกิ ด
“อ๋อ... รู้แล้ว” กับตนเองก่อน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

นั่นหมายความว่า ครูต้องเปลี่ยนการเรียนรู้ของตนเองใหม่หมด!! ไม่ใช่
รอความรู ้ จ ากการอบรมแบบป้ อ นให้ ข องหน่ ว ยงาน (เช่ น สพฐ.) แต่ ค รู ต ้ อ งเป็ น
ผู้ปฏิบัติจนเกิดปริยัติขึ้นมาเอง ขึ้นบันไดการเรียนรู้ไปสู่การคิดสังเคราะห์ด้วยตนเอง
เพราะการเรียนรู้จนคิดได้นั้นมีกฎธรรมชาติก�ำกับว่าต้องคิดเอง ไม่สามารถถ่ายทอดพลัง
แบบหนังก�ำลังภายในได้
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่เพื่อ
การศ

ครูไสวกับเด็กชายก้อง...

“อ๋อ... รู้แล้ว” อุทานไม่ทันจบประโยคเด็กชายก้องก็วิ่งปร๋อ
กระโดดข้ามกองอุปกรณ์ระเกะระกะไปนั่งท�ำงานต่อที่หน้า  notebook
ของตน

แพร

หลังส่งบทความตอน “อุเบกขาของพีเ่ ลีย้ ง” ผมตัง้ ใจว่าจะเขียน
ตอนนีต้ อ่ เพราะเป็นเหตุการณ์เกิดต่อหน้าต่อตาผมประมาณ 2 ชัว่ โมงก่อน
ส่งตอนอุเบกขาของพี่เลี้ยงให้อ่าน

นุญา
ต

เผย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผมอยู่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เพื่อ
เตรียมงานกับคุณครูไสว อุ่นแก้ว เตรียมสถานที่และกิจกรรมส�ำหรับการ
มาเยีย่ มและร่วมเรียนรูง้ านเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาของผูใ้ หญ่ในวงการการศึกษา
หลายท่านในวันรุ่งขึ้น (9 สิงหาคม)

สิทธ
ิ์อ

ขณะนี้เมล็ดพันธุ์เพาะพันธุ์ปัญญายังไม่งอกรากด้วยซ�้ำ เพราะ
โครงการฯ เพิ่งเริ่มกระบวนการกับโรงเรียนไม่ถึง 3 เดือน นักเรียนก�ำลัง
อยู่ในช่วงเรียนรู้การพัฒนา proposal โครงงาน RBL ผมและ อ. ไพโรจน์
ตั้งใจให้พี่เลี้ยงได้เห็นของจริง จึงจัดประชุมที่โรงเรียนขุนหาญฯ และ
ถือโอกาสเชิญผูใ้ หญ่หลายท่านร่วมสังเกตการณ์กจิ กรรมเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา
ของโรงเรียนด้วย

สงว

นลิข

โรงเรียนขุนหาญฯ เป็นหนึ่งใน 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาของศูนย์พี่เลี้ยง มรภ. ศรีสะเกษ โดยมีต้นทุนเดิมอยู่มาก
เริ่มจากครู 2 คนท�ำ RBL ภายใต้โครงการยุววิจัยยางพาราเมื่อ พ.ศ. 2551
จากนัน้ ครูไสวชักชวนเพือ่ นครูจำ� นวนมากให้มาท�ำโครงงาน RBL ยุววิจยั
ยางพารา จนเกิดการขยายตัวของการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ในโรงเรียนขุนหาญฯ นักเรียนเปลี่ยนแปลงและเกิดทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 อย่างเห็นได้ชัด ครูทั้งโรงเรียนผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจและ
ความคิ ด ด้ ว ยการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาและการคิ ด
เชิงระบบ
จึงถือได้วา่ ครูไสวเป็นทรัพยากรบุคคลอันล�ำ้ ค่าของการจัดการ
การศึกษาแบบนี้ เพราะเรียนรู้ด้วยตนเอง ผมฟังครูไสวเล่าเรื่องการสอน
โครงงานหลายครั้งแล้ว และเชื่อว่าครูไสวก็เคยอุทาน “อ๋อ... รู้แล้ว” กับ
ตัวเอง

เผย

แพร

การ “อ๋อ...รู้แล้ว” ของครูไสวเกิดได้เพราะท�ำโครงงานยุววิจัย
ยางพาราที่ถูกเคี่ยวกร�ำอย่างหนักด้วยหลักพรมวิหาร 4 ที่ใช้ “อุเบกขา
ธรรม” คุมการเรียนรู้อย่างที่ผมเขียนไว้ในตอนที่แล้ว เมื่อรู้แล้ว ครูไสวก็
ใช้หลักอุเบกขามาจัดกระบวนการสอน จนในทีส่ ดุ ลูกศิษย์กอ็ ทุ าน “อ๋อ...
รู้แล้ว” ให้ผมได้ยิน

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

หลายคนอาจจะเคยได้ยินค�ำตอบว่า  “รู้ค่ะ... รู้ครับ” จากปาก
นักเรียน แต่นั่นคือค�ำตอบหลังจากครูมอบข้อความที่เป็นความรู้ให้ แล้ว
ครูถามเพือ่ ประเมินว่า “รูไ้ หม” ซึง่ ต่างกันโดยสิน้ เชิงกับค�ำอุทานกับตนเอง
ว่า “อ๋อ... รู้แล้ว”
ลัทธิเซนมีค�ำอุทาน “ซาโตริ” ซึ่งหมายถึงการบรรลุความรู้
(ธรรม) ด้วยตนเองอย่างฉับพลัน ดังนัน้ “อ๋อ... รูแ้ ล้ว” ของเด็กชายก้องจึง
เทียบได้กบั “ซาโตริ” และย่อมต่างจาก “รูค้ ะ่ ... รูค้ รับ” อย่างเทียบกันไม่ได้

สงว

นลิข

นั ก เรี ย นห้ อ ง ม. 2/8 ภายใต้ ก ารดู แ ลของครู ไ สวสนใจท� ำ
โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเรือ่ งเตยหนาม ขณะทีผ่ มก�ำลังหารือเตรียมงาน
กับครูไสว ก้องถือแบบสอบถามโครงงาน “พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใย
เตยหนาม” มาถาม
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“ครูครับเราต้องถามเพศของคนตอบแบบสอบถามนีไ้ หมครับ”
ก้องถาม อาจเพราะเคยเห็นค�ำถามนี้ในแบบสอบถามอื่นมาก่อน

่เพื่อ
การศ

“แล้วหนูคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่หนูท�ำนั้นมันเกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย
ไหมละ” ครูไสวถามกลับด้วยเสียงนุม่ นวลช้าๆ แต่กอ้ งยังคงงงกับค�ำถาม
“เอางี้... ก้องจะท�ำของขายเขาใช่ไหม ถ้าก้องรู้ว่าคนตอบคนนี้เป็นเพศ
หญิงหรือชาย ข้อมูลเพศมีประโยชน์อะไรกับผลิตภัณฑ์ของเราไหมล่ะ?”
ครูไสวถามใหม่

แพร

“น่าจะมีครับ เพราะผู้หญิงผู้ชายไม่น่าซื้อของเหมือนกัน” ก้อง
ตอบอย่างเข้าใจ “แล้วช่องอายุละครู ต้องให้เขากรอกไหม” ก้องถามต่อ
มาถึงตอนนี้ผมคิดในใจว่าครูไสวจะต้องตอบทุกค�ำถามไหมนี่

เผย

“ก้องคิดว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอายุเกี่ยวไหม” ครูไสว
ถามกลับด้วยรูปแบบค�ำถามเดิม

นุญา
ต

“อ๋ อ ... รู ้ แ ล้ ว ” ก้ อ งไม่ ต อบค� ำ ถามนี้ แต่ วิ่ ง กลั บ ไปพิ ม พ์
แบบสอบถามต่อ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การที่ก้องไม่ตอบ แต่อุทาน “อ๋อ... รู้แล้ว” ให้ความรู้สึกที่
ส�ำคัญกับผมมาก เพราะหากจะให้โครงงานฐานวิจัยเป็นการเรียนรู้แบบ
constructivist นั้น ครูต้องไม่สอน แต่ตั้งค�ำถามให้นักเรียนคิดได้เอง...
คิดเองจนกระทั่งอุทานกับตัวเอง (ไม่ต้องตอบใคร) ว่า “อ๋อ... รู้แล้ว”
สิ่งที่เกิดกับกระบวนการคิดในสมองของก้องคือคิดวิเคราะห์จากเหตุผล
(ที่หาค�ำอธิบายต่อครูไสว) จากนั้นเข้าสู่โหมดการคิดสังเคราะห์ที่ใช้
ตรรกะบางอย่างมาสรุปรวบยอดเป็นค�ำตอบ ก้องขึ้นบันไดการเรียนรู้
ของ Bloom ไปสู่การคิดสังเคราะห์ได้ด้วยตนเอง (อย่างไม่รู้ตัว)

สงว

การได้ยินค�ำถามของครูไสวและเห็นปฏิกิริยาโต้กลับของก้อง
ท�ำให้ผมเองก็ “อ๋อ... รู้แล้ว” ว่าก้องรู้อะไร โดยไม่ต้องไปถามเขาเลย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

เราจับใจความได้ว่าการตั้งค�ำถามของครูต้องคิดแบบถอยหลัง
(backward) คือต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อน ครูไสวตั้งเป้าหมายให้ก้อง
เรียนรู้จากการคิดได้ด้วยตนเอง และด้วยทักษะที่ท�ำ RBL มานาน ครูไสว
จึงถามก้องไปอย่างนั้น
หากครู เ ปลี่ ย นค� ำ ถามว่ า  “ผู ้ ห ญิ ง กั บ ผู ้ ช ายมี ค วามชอบ
ไม่เหมือนกันใช่ไหม”
“ครับ” นักเรียนตอบ

“ถ้าอย่างนั้นเราต้องรู้ใช่ไหมว่าคนที่ตอบเป็นหญิงหรือชาย”

แพร

“ครับ... ใช่ครับ”
“ถามครับ”

เผย

“เอ้า... ตกลงแล้วหนูจะถามเพศไหม”

นุญา
ต

ค�ำถามชุดที่ 2 นี้คิดถอยหลังเพียงให้นักเรียนรู้จากการ “ชี้น�ำ”
ของครู แม้ ว ่ า นั ก เรี ย นสรุ ป ได้ ว ่ า ต้ อ งถามเพศ แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ “ซาโตริ ”
เหมือนกับที่เกิดจากการคิดได้โดยค�ำถามชุดแรก

สิทธ
ิ์อ

เราไม่ต้องการค�ำตอบว่า “รู้ค่ะ...ใช่ครับ” จากปากนักเรียน
แต่เราต้องการค�ำอุทาน “อ๋อ... รู้แล้ว”

สงว

นลิข

ผมคิดว่าพี่เลี้ยงคงเคยเห็นแบบสอบถามงานวิจัยจ�ำนวนมาก
ที่ถามข้อมูลเป็น pattern เดียวกัน เช่น ถามเพศ อายุ การศึกษา รายได้
สถานภาพครอบครัว ฯลฯ โดยมองไม่ออกว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวอะไรกับ
ประเด็นศึกษา การ “อ๋อ... รู้แล้ว” ของก้องคือการเข้าใจด้วยการคิดเอง
(จากค� ำ ถามครู ไ สว) ว่าการออกแบบแบบสอบถามนั้ น “เราจะถาม
เฉพาะข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อตอบโจทย์วิจัยเราเท่านั้น” ต่อไปนี้เด็กชายก้อง
จะก�ำหนดค�ำถามในแบบสอบถามโดยคิดถอยหลังได้เอง เขาจะเริ่มจาก
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ึกษา

“ฉันอยากรู้อะไร?” ต่อจากนั้น “ใช้หลักการ/หลักทฤษฎีอะไรในการหา
ค�ำตอบ?” “ต้องใช้ข้อมูลอะไรมาประมวลกับหลักทฤษฎีนั้นเพื่อให้ได้
ค�ำตอบที่อยากรู้?” “ข้อมูลนั้นหาได้อย่างไรจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด?”

13 สิงหาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ผมไม่ทราบว่าครูไสวเข้าใจพรหมวิหาร 4 ข้ออุเบกขาอย่างไร
แต่ที่ผมเห็นนั้น อุเบกขาของครูคือการเฝ้าดูการท�ำงานของนักเรียน แล้ว
ออกแบบกระบวนการหนุนเสริมเพื่อให้เหตุและผลอันเป็นกฎธรรมชาติ
ที่ควบคุมการเรียนรู้ได้ท�ำหน้าที่ของมัน การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจาก
การปฏิบัติเองคิดเองจนกฎธรรมชาติเกิดผลเป็นค�ำอุทานแก่ตนเองว่า
“อ๋อ... รู้แล้ว”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

การแสดงออกถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ในจิ ต ใจ ในความคิ ด ในความรู ้ สึ ก คื อ
ของแท้ใช่ไหม?

นุญา
ต

เผย

การประเมิ น ที่ ไ ม่ เ สแสร้ ง คื อ การประเมิ น ที่ อ อกมาจากใจ รู ้ สึ ก อย่ า งไร
แสดงออกอย่ า งนั้ น แม้ ว ่ า จะเป็ น การประเมิ น ที่ ไ ม่ มี ตั ว เลขให้ ชี้ วั ด แบ่ ง ระดั บ ไม่ มี
มาตรฐานใดๆ รองรับ แต่เราก็รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้ และเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจว่านี่คือ
การสะท้อนความจริงที่ไร้จริตมารยา เราย่อมยินดีน้อมรับได้อย่างไม่เคอะเขิน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การประเมิ น การศึ ก ษาไม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง “ด้ า นนอก” ที่ แ สดงออก
ด้วยการรู้ (จ�ำ) เนื้อหาวิชา แต่เรายังมี “ด้านใน” ที่เกิดแก่ตน รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น
สิ่งที่เป็น “ปัจจตัง” นี้ต้องวัดจากแรงกระเพื่อมทางจิตใจ
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่เพื่อ
การศ

ผู้ประเมินที่แท้จริง...

เผย

แพร

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ผมไปเรียนรู้การจัดการการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจยั ของเครือข่าย 11 โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดสตูล
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ฝ่ายท้องถิ่น งานการศึกษาของสตูล
เกิดจากความส�ำเร็จของโรงเรียนบ้านตะโละใส (อ. ละงู) ซึ่งต่อมาขยาย
ไปสู่โรงเรียนอนุบาลสตูล ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนชายคามัสยิด โรงเรียน
มัธยม โรงเรียนปอเนาะ และมาจบที่โรงเรียนขนาดเล็ก 11 โรงที่เป็น
เครือข่ายเรียนรู้การเรียนการสอนโดยโครงงานวิจัยตามแบบฉบับของ
โรงเรียนบ้านตะโละใส

นุญา
ต

โรงเรียนบ้านตะโละใสใช้โครงงานวิจัยพัฒนานักเรียนชั้น
ประถมให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน สมศ. หลายเกณฑ์ เช่น การอ่าน การเขียน
และการคิด เป็นต้น แต่เวทีเครือข่าย 11 โรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัดสตูล
ท�ำให้ผมเห็นผู้ประเมินการศึกษาที่แท้จริง... ที่ไม่ใช่ สมศ. และผมคิดว่า
เป็นผู้ประเมินที่การศึกษาควรให้ความส�ำคัญมากกว่า

สิทธ
ิ์อ

ครั้งหนึ่งผมหารือกับ อ. ไพโรจน์ เรื่องการประเมินโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา

สงว

นลิข

“ผมบอกกับ สกว. ว่าเราจะประเมินเชิงคุณภาพ โดยดูจาก
ข้อเขียนที่สะท้อนคิดของนักเรียน” ผมเล่าเรื่องนี้ให้ อ. ไพโรจน์ ทราบว่า
เราตกผลึกกันแล้วว่าจะไม่ประเมินที่ proxy แบบที่คนอื่นท�ำ “การศึกษา
ต้องเพือ่ นักเรียน เราต้องประเมินโครงการทีผ่ ลปลายทางคือตัวนักเรียน”
แม้ว่าเราจะเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาต้องท�ำที่ครู แต่ต้องไม่วัดผลที่ครู

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

เพราะเราล้วนผิดหวังมาตลอดเมื่อพบว่าครูได้รับการพัฒนาจนต�ำแหน่ง
ก้าวหน้ากันถ้วนหน้า แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลับถดถอย

่เพื่อ
การศ

“การสะท้ อ นคิ ด ด้ ว ยการเขี ย นคื อ หลั ก ฐานที่ ดี ที่ สุ ด ที่ บ อก
การเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน เพราะเขาคิดได้ เขาจึงเขียนได้” ผมบอก
อ. ไพโรจน์ถึงเหตุผลที่ให้กับ สกว.

แพร

“ผูป้ กครอง!!....ผูป้ กครอง!! เราต้องให้ผปู้ กครองประเมินด้วย”
อ. ไพโรจน์ อุทานถึงผูป้ กครอง “เพราะเขาเป็นผูใ้ กล้ชดิ นักเรียนมากทีส่ ดุ
เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนมากกว่าครู โดยเฉพาะพฤติกรรม
นอกห้องเรียนที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขา”

เผย

“เราต้องให้มีเวทีน�ำเสนอ แล้ววัดกันตรงนั้นเลย” ผมมั่นใจว่า
ทักษะคิดจะต้องแสดงออกด้วยการน�ำเสนองานอย่างเป็นวิชาการ กล้าที่
จะเอางานวิชาการของตนมาบอกกล่าวต่อสาธารณะ

นุญา
ต

“เราจะได้เห็นเด็กน�ำเสนอความเปลีย่ นแปลงของเขาจากการใช้
ค�ำอธิบายวิชาการทีเ่ ป็นภาษาของเขาเอง” เป็นข้อสรุปการสนทนาของเรา 
เพราะผมเคยเห็นนักเรียนน�ำเสนองานจากการท่องจ�ำมาพูด ยืนตัวแข็ง
พูดแบบภาษาอ่าน ไร้ลลี าจังหวะจะโคน และตกใจมือเย็นเฉียบเมือ่ ถูกถาม

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“นั่นแหละ... เอาผู้ปกครองมาร่วมฟังด้วย จัด session ให้มี
ส่วนสะท้อนความคิดความรู้สึกของเขาด้วย” อ. ไพโรจน์เสริม เราเชื่อว่า
ผูป้ กครองจะซาบซึง้ เมือ่ เห็นผลงานวิชาการทีม่ บี ริบทของลูกหลาน และ
สามารถตอบโจทย์ใกล้ตวั ได้ ซึง่ เขาไม่เคยเห็นมาก่อน... ไม่วา่ จะปฏิรปู การ
ศึกษาสมัยไหน

สงว

ใช่ แ ล้ ว !.. การพั ฒ นาการศึ ก ษาของเราต้ อ งเกิ ด จากการมี
ส่วนร่วมทัง้ กายและจิตใจของผูป้ กครองและชุมชน RBL ทีส่ อดคล้องกับ
บริบทจะช่วยตรึงการมีส่วนร่วม
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การศ

ึกษา

จากหนังสือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเล่มเล็กของโรงเรียน
ขุนหาญฯ ที่แจกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เล่าเรื่องการพูดของนักเรียนว่า 
“...ชั่วโมงเริ่มต้นที่มีการฝึกพูด นักเรียนยังคงติดโพยหรือกระดาษเพื่อ
น�ำไปอ่านให้เพื่อนฟัง หลังจากนั้นเริ่มพัฒนาการ โดยพูดหน้าชั้นเรียน
โดยไม่มีโพยหรือกระดาษ ลดการออกไปอ่านให้เพื่อนฟัง แต่เปลี่ยนมา
เป็นการท่องจ�ำให้เพือ่ นฟังแทน แล้วก็พฒ
ั นาการดีขนึ้ เปลีย่ นลักษณะการ
พูดจนมีลักษณะคล้ายการเล่าหรือเรื่องเล่า  หรือการสนทนา..... นักเรียน
ไม่เกี่ยงในการที่จะต้องพูดหน้าชั้นเรียน ส่วนใหญ่อยากพูดหรือน�ำเสนอ
เป็นล�ำดับแรกๆ”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

การอ่ า นโพยและการท่ อ งจ� ำมาพู ด เป็ น การพู ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ตัวของตัวเอง ขลาดกลัว ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่เคารพศักยภาพตนเอง
แต่เคารพความรู้ที่จ�ำมาจากที่อื่น จึงยังไม่สะท้อนการเรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้เอง (constructivist) แต่บนเวทีโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เราได้เห็นการน�ำเสนอที่เป็นธรรมชาติมาก
กิริยาท่าทีไม่มีเคอะเขิน พูดออกมาจากใจของนักเรียน พูดสิ่งที่เข้าใจ
โดยใช้ ภ าษาของตนเอง เรี ย บเรี ย งล� ำ ดั บ เรื่ อ งราวอย่ า งเป็ น ระเบี ย บ
เป็นขั้นเป็นตอน มีการสรุปความปิดท้ายอย่างสวยงาม ทั้งหมดนี้คือ
ประจักษ์พยานที่ไม่สามารถประเมินได้จากการท�ำข้อสอบ เพราะมันคือ
การแสดงออกจากปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบอย่างฉับพลัน (spontaneous)
ผมเชื่อว่านักเรียนเหล่านี้พูดเรื่องการท�ำโครงงานของตนเองได้ทุกขณะ
ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเตรียมตัว ขอเพียงมีคนตั้งประเด็นและถามก็พอ

สงว

นลิข

ผมได้รับ e-mail จากคุณเกินศักดิ์ ศรีสวย (ทีมงานสถาบัน
รามจิตติที่ติดตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา) เล่าว่าได้คุยกับนักเรียน
ม. 5 (ศิษย์เก่ายุววิจัยยางพารา) ที่อาสามาช่วยคุณครูไสวดูแลน้อง ม. 2
ท�ำ RBL เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา คุณเกินศักดิเ์ ขียนว่า “...ผมถามว่าเขาช่วยน้องๆ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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อย่างไร เขาบอกว่าเขาท�ำเหมือนตอนที่เรียนมากับครู คือเขาจะไม่ชิง
บอกน้องก่อนหรือตอบค�ำถามที่รุ่นน้องสงสัย เขาจะใช้วิธีการตั้งค�ำถาม
เพื่อให้น้องคิด เพื่อที่จะไม่ได้ตัดศักยภาพของเขา...... ผมเลยถามเขาว่า 
ถ้าเจอคนที่มึนมากๆ หรือไม่รู้เรื่องเลยจะช่วยอย่างไร เด็กกลุ่มพี่เลี้ยง
บอกว่าเราต้องอดทนค่ะ ต้องปล่อยให้เขาคิด ค่อยๆ ตะล่อม พยายามให้
เขาได้ใช้ศักยภาพที่มีให้ได้....” นักเรียนที่ผ่าน RBL และรู้วิธีดึงศักยภาพ
ที่ซ้อนเร้นของเขาเท่านั้นจึงจะเข้าใจและพูดอย่างที่เข้าใจได้ ผมคิดว่า
การรับไปปฏิบัติหรือถ่ายทอดต่อของนักเรียนคือหลักฐานแสดงความ
ยั่งยืนที่เกิดในตัวผู้ที่ “เรียนรู้แล้ว”

เผย

แพร

ในเวทีที่จังหวัดสตูลมีผู้ปกครองร่วมหลายคน ทั้งที่ออกไปอยู่
ในเวทีและที่นั่งฟัง ผมได้เห็นความปลาบปลื้มของผู้ปกครองที่มาร่วม
เวที 2 คน พวกเขาเสียงสั่นเครือ น�้ำตาไหลเพราะความปีติที่เห็นลูกหลาน
เปลี่ยนไป

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ที่โรงเรียนขุนหาญฯ ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนปรากฏ
จากการเล่าเรื่องความยุ่งยากของการท�ำ RBL ด้วยน�้ำเสียงสนุกสนาน
ฉะฉาน และคล่องแคล่วในท่าที นักเรียนดูเหมือนจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง
ว่า  “ฉันท�ำได้... ฉันรู้แก่ใจว่าฉันเปลี่ยนไปอย่างไร” ผมรู้ว่าในใจของครู
และผู้ปกครองขณะนั้นยกระดับจากความภูมิใจไปสู่ความปลาบปลื้ม ครู
ปลาบปลื้มที่เห็นศิษย์พัฒนามากกว่าแง่มุมวิชาการจากการท�ำหน้าที่ของ
ตน จากความรู้สึกปลาบปลื้มนี้ผู้ฟังทั้งหมดจึงได้ยินเสียงตะกุกตะกัก
สั่นเครือของครู ได้เห็นน�้ำตาที่คลออยู่ในดวงตา  เป็นน�้ำตาบนใบหน้า
เปื้อนยิ้ม ผมเชื่อว่าเป็นเวทีที่ครูมีความปีติมาก

สงว

ผู้ปกครองปลาบปลื้มเพราะเห็นลูกหลานแสดงความสามารถ
ต่อหน้าคนจ�ำนวนมาก ผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกปลาบปลื้มที่ไม่เหมือน
กับเห็นลูกหลานขึ้นเวทีในกิจกรรมอื่น (เช่น เล่นละคร โต้วาที) เพราะ
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เวทีนี้เล่าความจริงของชีวิตที่ดีขึ้นจากการท�ำโครงงาน เป็นความจริงที่
ผู้ปกครองเองก็รู้เห็นอยู่

่เพื่อ
การศ

ทั้ ง ครู แ ละผู ้ ป กครองเคยแต่ มุ ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย นส� ำ เร็ จ เรื่ อ ง
วิชาการ แต่คราวนีไ้ ด้เห็น “ความเป็นคนทีม่ อี สิ รภาพ” ทีเ่ กิดจากการศึกษา
มนุษย์ผู้มีจิตวิญาณเสรีชนจึงปีติเป็นธรรมดา

16 สิงหาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ
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ต

เผย

แพร

นักการศึกษาท่านใดจะเสนอให้ประเมินโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาอย่างไรก็ได้ แต่ผมอยากเสนอเพิ่มให้ประเมินจากน�้ำตาปีติของครู
จากเสียงสั่นเครือของผู้ปกครอง และจากน�้ำเสียงและท่าทีแกร่งกล้าของ
การน�ำเสนองานบนเวทีของนักเรียน
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เพื่อให้วิจัยมีที่ยืนในการศึกษาไทย งานส�ำคัญของพี่เลี้ยง RBL เพาะพันธุ์
ปัญญาคือการน�ำทัพทลายก�ำแพงที่กั้นระหว่างโครงงานและวิจัย

แพร

ก�ำแพงเกิดจากการก่อขึ้นของคนที่ไม่รู้ว่าวิจัยคือกระบวนการของการศึกษา
เขาจึงแยกวิจัยออกจากการท�ำโครงงาน คนที่ก่อก�ำแพงนี้ก็คือคนในวงการการศึกษาและ
นักวิจัยอย่างเราๆ นี่แหละ หาใช่ใครที่ไหนไม่

เผย

วิ จั ย คื อ เครื่ อ งมื อ การศึ ก ษา โครงงานคื อ เครื่ อ งมื อ ให้ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
ถ้า 2 สิ่งนี้แยกกันอยู่ ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ (ศึกษา) จากปฏิบัติ (Learning by Doing)
และเมื่อไม่มีวิจัย ทักษะคิดขั้นสูง (higher-order thinking skills) ก็ไม่เกิด

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เราใช้ความพยายามมากแล้วเพื่อให้ครูเข้าใจวิจัยเสียใหม่ ผมร่ายมนต์
จั บ วิ ญ ญาณสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ล งหม้ อ ถ่ ว งน�้ ำ ไปแล้ ว และน� ำ ครู เ ข้ า สู ่ จิ น ตนาการ
การท�ำวิจัยแบบใหม่ ให้หลุดออกจาก “กับดัก” ของ research methodology อันน่า
สะพรึงกลัว

สงว

นลิข

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

วันนี้ผมเอาเรื่อง “จับหลักให้แม่ จับแก่นให้มั่น” ที่เคยเขียน
ไปแล้วมาขยายความให้สอดคล้องกับลักษณะข้อเสนอโครงงาน เพื่อให้
พี่เลี้ยงช่วยครูออกแบบข้อเสนอโครงงานได้ถูกต้อง ผมแบ่งโครงงาน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ “งานสร้างความรู้เอง” “งานออกไปถามหา
ความรู้จากผู้อื่น” และ “งานสร้างของ”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

ผมอธิบายงานประเภทที่ 1 ด้วยบทความหลายตอนที่ผ่าน
มาแล้ว คราวนี้จะขอขยายความโครงงาน 2 ประเภทที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นโครงงานที่พี่เลี้ยงพบมากที่สุด เพราะเป็นช่องทางท�ำโครงงานที่ครู
คุ้นเคยที่สุด... จากการบ่มเพาะอันยาวนานของการพัฒนาให้ครูรู้จัก
โครงงาน แม้วา่ โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาต้องการให้ทำ� โครงงานประเภท
สร้างความรู้เอง แต่เราไม่ปิดกั้นอีก 2 ประเภทหากรู้จักท�ำให้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ฉะนั้น
พี่เลี้ยงต้องช่วยให้โครงงาน 2 ประเภทหลังนี้หลุดออกจากร่องรางเดิม
ให้มาอยู่ในเส้นทาง (track) เพาะพันธุ์ปัญญา
เส้นทางการท�ำโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นอย่างไร?

สงว

นลิข

เป็นเส้นทางทีอ่ ธิบายปรากฏการณ์ขอ้ มูลทีส่ งั เกตได้จากการท�ำ
โครงงาน ด้วยเหตุและผลทีบ่ รู ณาการสาระวิชา มีการใช้ความคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ให้เป็นความรู้ความเข้าใจ โดยมีตรรกะที่ถูกต้อง เป็นเส้นทาง
สร้างระบบคิดและวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
“งานออกไปถามหาความรู ้ จ ากคนอื่ น ” เป็ น งานที่ ค รู แ ละ
นักเรียนถนัดท�ำทั่วไป อยากรู้เรื่องอะไรที่ไม่มีเรียนในห้องเรียนก็ออกไป
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ถามผู ้ รู ้ ใ นชุ ม ชน หรือที่เ รียกว่า  “ครูภูมิป ัญญา” ข้ อ เสนอโครงงาน
อย่างนีพ้ เี่ ลีย้ งต้องชักพาเข้าสูก่ ารสร้างความรูเ้ องจากข้อมูลทีไ่ ด้ อย่าปล่อย
ให้เอาทุกอย่างทีฟ่ งั มาเป็นค�ำตอบไปเสียสิน้ การสร้างความรูเ้ องจากข้อมูล
หมายความว่าต้องมีการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างมีหลักการ เช่น สังเคราะห์
จากการวิเคราะห์เนื้อความ (content analysis)
ลองถามนักเรียนว่า “ถ้าผูร้ ู้ 2 ท่านบอกไม่เหมือนกัน หนูจะรูไ้ ด้
อย่างไรว่าจะเชื่อท่านไหน?”

นุญา
ต

เผย

แพร

ขอให้นึกถึงที่ผมเคยตั้งโจทย์วิจัยเป็นตัวอย่างว่า  “อาณาจักร
ศรีวชิ ยั อยูท่ ไี่ หน” หลักของการท�ำวิจยั แบบนี้ คือ ตัง้ ค�ำถาม ก�ำหนดข้อมูล
ทีต่ อ้ งการหา หาข้อมูล ประมวลผลจากข้อมูลให้เป็นค�ำตอบ เมือ่ ตัง้ ค�ำถาม
ว่าอาณาจักรศรีวชิ ยั อยูท่ ไี่ หนแล้ว นักวิจยั จะก�ำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งหาว่าเป็น
เรื่องจากต�ำนาน จากจารึก จากโบราณสถาน ฯลฯ จากนั้นตามหาข้อมูล
ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันบ้าง เช่น ข้อมูลหนึ่งบอกว่าอยู่เกาะสุมาตรา 
อีกข้อมูลหนึ่งบอกว่าอยู่ อ. ไชยา นักวิจัยจะต้องสกัดทุกข้อมูลให้เป็น
ค� ำ ตอบ โดยให้ ข ้ อ มู ล จ� ำ นวนมากสนั บ สนุ น กั น เองอย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล
มีตรรกะที่ถูกต้อง หัวใจของการสร้างความรู้เองอยู่ขั้นตอนสุดท้ายนี่เอง

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การสัมภาษณ์ผู้มีภูมิปัญญาในชุมชนก็เช่นกัน หากได้ค�ำตอบ
ไม่เหมือนกันก็ต้องถามไปเรื่อยๆ จนข้อมูลจ�ำนวนมากสนับสนุนไป
ทางใดทางหนึง่ ภาษาวิจยั เรียกเกิดการลูเ่ ข้า (convergence) นีค่ อื หลักหรือ
แก่นของการออกแบบการท�ำโครงงานประเภทถามหาความรู้จากคนอื่น
เพื่อไม่ให้ “เอาทุกอย่างที่ฟังมาเป็นค�ำตอบไปเสียสิ้น” จนไม่รู้แก่ตนเอง
ว่าอะไรคือค�ำตอบที่แท้จริง

สงว

วิธีการหาข้อมูลจึงต้องมีหลักการที่ดี เช่น นักเรียนถามผู้รู้
ท่านที่ 1 แล้วขอให้แนะน�ำบุคคลที่จะถามต่อไป (เทคนิค snow ball)
ท�ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนเกิดการลู่เข้าของข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ของหลายคนเพื่อให้รู้ว่าข้อมูล/องค์ความรู้เบี่ยงเบนออกไปที่จุดไหน
หากท�ำได้เช่นนี้ ไม่เพียงได้ความรู้ที่มั่นใจได้ว่า (น่าจะ) ถูกต้องแล้ว เรายัง
ทราบสาเหตุว่า  ท�ำไมปัจจุบันนี้จึงมีความรู้จ�ำนวนมากไม่สอดคล้องกัน
ทัง้ หลายเหล่านีค้ อื ความรูท้ ไี่ ม่ได้โดยตรงจากการสัมภาษณ์ แต่เกิดจากเรา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ (สกัด) ออกมาเอง

แพร

“งานสร้างของ” เป็นความเคยชินของครูและนักเรียน เพราะ
เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นที่ท�ำของส�ำเร็จ และ
ของนั้นท�ำงานได้ตามที่ตนต้องการ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจึงบดบังสิ่งที่เป็น
นามธรรม จนลืมนึกถึงการศึกษาไปเลย งานอย่างนี้พี่เลี้ยงต้องระวัง
ให้หนัก เพราะเพาะพันธุ์ปัญญาต้องการพาโครงงานออกมาจากการ
ท�ำของที่ไม่ได้เรียนรู้หลักและแก่นวิชาของการท�ำของ

เผย

ที่โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ (ที่เล่ามาแล้ว) มีนักเรียน
ม. 2 ต้องการท�ำอุปกรณ์เก็บมะนาว ผมเริ่มต้นถามนักเรียนว่า 

นุญา
ต

“ท�ำแล้วรู้ได้อย่างไรว่าดีกว่าของที่มีอยู่แล้ว?” นักเรียนตอบ
ไม่ ไ ด้ ผมอยากลองให้ พี่ เ ลี้ ย งวิ เ คราะห์ ดู ว ่ า ท� ำ ไมนั ก เรี ย นตอบไม่ ไ ด้
ค�ำตอบง่ายที่สุดคือ “นักเรียนไม่รู้ค�ำตอบ ว่าจะรู้ได้อย่างไร”

สิทธ
ิ์อ

ที่นักเรียนไม่รู้ค�ำตอบเป็นเพราะนักเรียนไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์เก็บ
มะนาวอยู่กระนั้นหรือ? ผมไม่อยากเชื่อเช่นนั้น

สงว

นลิข

ผมแสดงให้นักเรียนเห็นทันทีทันใดโดยค้นใน YouTube ให้
เห็นว่ามีอุปกรณ์เก็บมะนาวมากมาย และการไปเยี่ยมโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค์เมือ่ สัปดาห์กอ่ นก็เห็นเป็นโครงงานเก่าของนักเรียนพิงข้างฝา
อยู่ ผมเชื่อว่าทั้งครูและนักเรียนรู้และเคยเห็นอุปกรณ์เก็บมะนาวมาแล้ว
อาจจะมีอยู่ในสวนข้างโรงเรียนพระพรหมฯ ด้วยซ�้ำไป แต่ความเคยชิน
ว่าโครงงานต้องท�ำของ จึงจะท�ำบ้าง โดยไม่รวู้ ธิ ี “จับหลักให้แม่น จับแก่น
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ให้มนั่ ” ว่าสิง่ ประดิษฐ์ (หรือทีผ่ มเรียกว่าการท�ำของ) มีหลักมีแก่นอย่างไร
หลักการท�ำโครงงานแบบท�ำของ คือต้องได้ของที่ดีกว่าของที่มีอยู่เดิม

่เพื่อ
การศ

พัดลมทีป่ ระดิษฐ์ออกมาต้องให้ลมคลายร้อนดีกว่าพัดโบกทีใ่ ช้
อยูเ่ ดิม เครือ่ งปรับอากาศทีอ่ อกตามหลังมาก็ตอ้ งคลายร้อนด้วยลมเย็น จึง
จะดีกว่าพัดลม
หลักของการพิจารณาโครงงานประเภทท�ำของ คือ การตั้ง
ค�ำถาม 3 ค�ำถามว่า
1. “ของเดิมมีจุดด้อยอะไร?”

แพร

2. “เราจะใช้หลัก (คิดและวิชาการ) อะไรแก้จุดด้อยนั้น?”
3. “เราจะพิสูจน์อย่างไรว่าของเราดีกว่า?”

นุญา
ต

เผย

ค�ำถามที่ 1 ท�ำให้นักเรียนต้องวิเคราะห์สิ่งที่มีอยู่แล้วจนเข้าใจ
เช่น “อุปกรณ์เก็บมะนาวเดิมหนัก ใช้แล้วเมือ่ ยแขน” การถามจุดด้อยจาก
ผู้ใช้งานคือการ review จากบริบท เพราะเราท�ำโครงงานท�ำของเพื่อให้
ของนั้นถูกยอมรับแทนของเดิม

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ค�ำถามที่ 2 ท�ำให้นกั เรียนบูรณาการเข้าสูส่ าระวิชาคณิตศาสตร์
และฟิสกิ ส์ (น�ำ้ หนักและโมเมนต์) เพือ่ หาทางผ่อนแรง หลักการจึงอาจจะ
เป็นเรือ่ งการย้ายน�ำ้ หนักเพือ่ ให้แขนรับโมเมนต์นอ้ ยทีส่ ดุ การถ่ายน�ำ้ หนัก
ลงบ่าโดยใช้สายสะพาย นอกจากนี้นักเรียนอาจ review โดยเปรียบเทียบ
อุปกรณ์เก็บมะนาวแบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เอาจุดเด่นของแต่ละแบบมา
รวมกันให้เป็นของใหม่ อย่างนีก้ เ็ ป็นอีกวิธหี นึง่ เรียกว่าท�ำต่อยอดของเดิม

สงว

ค�ำถามที่ 3 ท�ำให้นกั เรียนออกแบบการทดลองเปรียบเทียบ เพือ่
ตอบค�ำถาม “ท�ำแล้วรูไ้ ด้อย่างไรว่าดีกว่าของทีม่ อี ยูแ่ ล้ว?” ทีผ่ มตัง้ ต้นถาม
ตั้งแต่แรก
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

การท�ำโครงงานของการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีจุดอ่อนอยู่มาก
เราเห็นแล้วว่าจุดอ่อนนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจวิจัยที่ต้องมีอยู่ในการท�ำ
โครงงาน หลักคิดที่ผมเขียนมาก็คือหลักวิจัยที่หาค�ำตอบด้วยเหตุผลและ
ตรรกะในกรอบสาระวิชาความรู้นั่นเอง หากเราท�ำได้เช่นนี้ โครงงานก็
จะเป็นเนือ้ เดียวกับการศึกษา ไม่ใช่สว่ นเกินอย่างทีเ่ ราพบเห็นกันทุกวันนี้

22 สิงหาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

พี่เลี้ยงรู้จักวิจัยเป็นอย่างดี เพราะเป็นภาระงานหนึ่งของการ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังนัน้ พีเ่ ลีย้ งต้องเอาทักษะและหลักการท�ำวิจยั
เข้าไปช่วยการศึกษา โดยเริ่มจากพัฒนา proposal โครงงานให้เป็น RBL
แบบเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญา
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

ความรู้เกิดจากปฏิบัติเองจริงๆ แต่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยการ “จับหลัก
ให้แม่น จับแก่นให้มั่น” ความรู้ที่สุดยอดยิ่งกว่านั้นคือ การสร้างหลักที่มั่นคง ส�ำคัญ และ
ยิ่งใหญ่กว่าหลักเดิมด้วยความรู้ของตนเอง
ผมเชื่อว่าเมื่อคนเรามีประสบการณ์สร้างปัญญาจนแก่กล้า เราจะมีญาณทัศนะ
ผุดบังเกิดหลักการบางอย่างขึ้นมาได้เอง

นุญา
ต

เผย

ผมไม่กล้าบอกว่าหลักการพัฒนาการศึกษาด้วย RBL ทีบ่ อกเล่าไปแล้วนัน้ คือ
หลักที่มั่นคงยั่งยืน เราทุกคนก�ำลังอยู่ในกระบวนการช่วยกันค้นหาหลักใหม่ที่มั่นคง ส�ำคัญ
และยิง่ ใหญ่กว่าหลักเดิม ผมให้เพียงหลักทีป่ ระคองให้อยูใ่ น track ทีผ่ มคิดว่า “ใช่” เท่านัน้
จากหลัก เราจะได้เครื่องมือ จากเครื่องมือ เราจะได้ผลงาน เราจะเรียนรู้จาก
ผลงานเพื่อเข้าใจหลัก และด้วยการพินิจใคร่ครวญ เราจะได้หลักใหม่ที่ดีกว่าเดิม

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

กระบวนการเหล่านี้คือวงจรที่หมุนเกลียวปัญญา ที่ท�ำให้การศึกษาเป็นไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์นั่นเอง
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

“จับหลักให้มั่นหลัก แม่นแก่น”...

ผมได้เขียนเรื่อง “จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น” ไป 2 ตอน
แล้ว หวังว่าพี่เลี้ยงได้น�ำไปช่วยครูพัฒนา proposal ได้บ้าง

แพร

ข้อเขียนวันนีจ้ ะเป็นการพิสจู น์เรือ่ งนีใ้ ห้ประจักษ์ ผมเอางานที่
คิดว่าท�ำยากมาพิสจู น์ให้เห็นความจริงของ “หลักแม่นแก่นมัน่ ” โดยผมจะ
เขียนเป็นโคลงกลบทประดิดเดกเหล้น (ชือ่ แปลกเพราะเป็นโคลงโบราณ)
ที่เล่นสนุกกับภาษาของค�ำ

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

การศึกษาคือการปลดปล่อยอิสรภาพของมนุษย์ ช่วยให้เขา
ใช้ศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาตนเองสูงสุดของความเป็นมนุษย์ แต่การศึกษา
ปัจจุบันนี้กลับท�ำให้ครูและนักเรียนเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยม จัดการ
การศึกษาเพื่อรับใช้ระบบเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาตนเองและสังคม
ศึกษาไปเพื่อรับใช้บางอย่างบางคนมากกว่าตนเอง อนาคตของประเทศ
จะเต็มไปด้วยคนที่เป็นเครื่องจักรกลเศรษฐกิจ มีสมองไว้เพื่อ download
ความรู้ การศึกษาปัจจุบันนี้ก�ำลังท�ำให้เราฝากอนาคตประเทศไว้กับคนที่
คิดเองไม่ได้ ไม่มีปัญญาพอที่จะพึ่งตนเองได้
เพราะรู้เพียงสั่งสอน

ครูจึงพร�่ำสอนจ�ำ

ค�ำสั่ง

หน้าที่เธอ!!จ�ำค�ำ

สั่งสอน

หน้าที่ฉันค�ำสั่ง!!

สอนจ�ำค�ำสั่งฯ

นลิข
สงว

จ�ำค�ำ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ครูกบั นักเรียนแยกหน้าทีแ่ ละมี “ล�ำดับชัน้ ” ชัดเจน บรรยากาศ
อ�ำนาจเช่นนีไ้ ม่สามารถเกิดปัญญาเพือ่ การปลดปล่อยอิสรภาพของมนุษย์
ได้เลย ผลที่เกิดคือความทุกข์ ครูทุกข์ นักเรียนทุกข์ ผู้ปกครองทุกข์ เป็น
ทุกขเวทนาของทุกคนในระบบการศึกษา ที่พวกเราท�ำงานเพาะพันธุ์
ปัญญากันทุกวันนีก้ เ็ พราะหวังทีจ่ ะน�ำพาการศึกษาของชาติออกจากความ
“มืดมนหม่นหมอง” ออกจากการจมในปลักของเสียง “คร�ำ่ ครวญหวนไห้”
ทีเ่ รียกร้องการให้แทนการค้นหาเอง เพราะติดในกระบวนทัศน์การศึกษา
แบบ passive learning
การศึกษาหมองมืด

มนหม่น

คราอับจนมนหม่น

หม่นหมอง

เผย

ปัญญาคนมืดมน

หมองมืด

นุญา
ต

ประเทศชาติหม่นหมอง มืดมนหม่นหมองฯ
เด็กร�่ำร้องไห้คร�่ำ

ครวญหวน
หวนไห้

ครูเรียกร้องครวญหวน

ไห้คร�่ำ

เด็กจึ่งโศกหวนไห้

คร�่ำครวญหวนไห้ฯ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ครูจึ่งเศร้าคร�่ำครวญ

สงว

การศึกษาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการสอบประเมินความจ�ำ
การสอนจึงเน้นให้จ�ำเนื้อความรู้ และละเลยกระบวนการสร้างปัญญา
การพัฒนาครูจงึ ท�ำตามแบบศตวรรษที่ 20 คือการมอบความรูใ้ ห้ครูเอาไป
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การศ

ึกษา

บอกนักเรียน ในศตวรรษก่อนอาจจ�ำเป็น เพราะนักเรียนเข้าถึงความรู้
ยากมาก ครูต้องร�่ำเรียนความรู้แล้วเอามาถ่ายทอดให้นักเรียน ส�ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ได้เก่ง
กว่าครู การสอนแบบ “เรียนร�่ำพร�่ำบอก” และการเรียนแบบ “ร�่ำเรียน
เขียนอ่าน” จึงเป็นการท�ำงานที่แทบจะสูญเปล่า
ครูหวังแค่บอกเรียน

ร�่ำพร�่ำ

พร�่ำบอก

ครูได้แค่ร�่ำพร�่ำ

บอกเรียน

เรียนร�่ำพร�่ำบอกฯ

เรียนเขียน

เด็กหวังเพียงร�่ำเรียน

เขียนอ่าน

เด็กได้แค่เรียนเขียน

อ่านร�่ำ

เด็กได้เพียงเขียนอ่าน

ร�่ำเรียนเขียนอ่านฯ

สิทธ
ิ์อ

เด็กหวังแค่อ่านร�่ำ

นุญา
ต

เผย

ครูได้เพียงพร�่ำบอก

แพร

ครูหวังเพียงเรียนร�่ำ

สงว

นลิข

ไม่ ใ ช่ ไ ม่ มี ใ ครตระหนั ก ว่ า ต้ อ งปฏิ รู ป การศึ ก ษา  ทุ ก วั น นี้
งบประมาณการศึกษาของประเทศคิดเป็น 25% ของงบประมาณทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานตกประมาณ 100 บาท/คน/วัน ใน 100
บาทนี้ ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ครู 60-70 บาท (จากงานวิ จั ย ของ สสค.) เราใช้
งบประมาณจ�ำนวนมหาศาลพัฒนาครูด้วยการอบรม หวังให้ครูรู้ทัน
ความรู้ที่เกิดใหม่ แต่ดูเหมือนยิ่งอบรมมากครูยิ่งงง และทั้งๆ ที่ทราบว่า
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

การพัฒนาแบบเก่าไม่ได้ผล และครูเบื่อการอบรม (การศึกของ TDRI
รายงานว่าการอบรมเป็นภาระด้านเวลาของครู แปลง่ายๆ ว่าเสียเวลา
โดยไม่ ไ ด้ อ ะไร) หากเรายั ง พั ฒ นาครู ด ้ ว ยการอบรมให้ ค วามรู ้ เ ช่ น นี้
ครูจะติดฝังใจว่าการ (บรรยาย) บอกความรู้คือวิธีการสอน แล้วครูจะ
ก้ า วข้ า ม “ผู ้ บ อกความรู ้ ” ตามรู ป แบบศตวรรษที่ 20 ได้ อ ย่ า งไร?
เราต้องการการศึกษาที่ท�ำให้คนมีทักษะชีวิตและการท�ำงานในบริบท
แห่งศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะเกิดจากปฏิบัติ
ไม่ใช่ท่องจ�ำ
รมบ่ม

ครูจึงผ่านอบรม

บ่มเพาะ

ครูผ่านพ้นรมบ่ม

เผย

ครูมาร่วมเพาะอบ

อบรมบ่มเพาะฯ

นุญา
ต

ครูไม่ได้บ่มเพาะ

เพาะอบ

สิทธ
ิ์อ

แต่กด็ เู หมือนคนในระบบพัฒนาครูไม่ทราบว่าจะท�ำอย่างไรให้
ครูรจู้ ากการปฏิบตั ิ จะใช้วจิ ยั ก็ผดิ รูปแบบการศึกษาเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน วิจัยกลายเป็นเครื่องมือเพื่อความก้าวหน้าของครู ครูท�ำวิจัย
ตามรูปแบบที่ติดกรอบวิธีการที่ท�ำให้นักเรียนเป็น “วัสดุวิจัย” ส่วนครูก็
ทุกข์กับการท�ำวิจัย

สงว

นลิข

การศึกษาต้องพัฒนาไปสู่การเรียนรู้แบบสร้างปัญญาด้วย
ตนเอง (constructivist) การศึกษาจึงต้องกลับทิศจากปริยตั -ิ ปฏิบตั -ิ ปฏิเวธ
เป็นปฏิบัติ-ปฏิเวธ-ปริยัติ โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project)
คือค�ำตอบที่เราเชื่อมั่น
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เพาะปัญญาเรียนท�ำ

นุญา
ต

พันปัญญาจ�ำรู้

จ�ำรู้

รู้เรียน

เผย

พันธุ์ปัญญาท�ำจ�ำ

ท�ำจ�ำ

แพร

เพราะปัญญารู้เรียน

่เพื่อ
การศ

ึกษา

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโชคดีที่มีทุนให้ท�ำโครงงานเพื่อ
เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติ โชคดีที่มีพี่เลี้ยงที่ทุ่มเท จริงจัง โชคดีที่เรามี
ประสบการณ์รู้จักจริตของคนในระบบการศึกษา (รู้ว่าควรท�ำงานกับเขา
อย่างไร) โชคดีที่เราเข้าใจวิจัยในมิติกระบวนการเรียนรู้ และโชคดีที่เรา
เชือ่ มัน่ ในการสร้างความรูจ้ ากประสบการณ์ปฏิบตั ิ (experiential learning,
learning by doing) ครูและนักเรียนนับจ�ำนวนหลายพันในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาจึงได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาจากปฏิบัติงานวิจัย

เรียนท�ำจ�ำรู้ฯ

ท�ำน�ำ

เด็กจึงเพียรเรียนท�ำ

น�ำรู้

เด็กรู้เพราะท�ำน�ำ

รู้เรียน

ครูจึงต้องน�ำรู้

เรียนท�ำน�ำรู้ฯ

สิทธ
ิ์อ

เด็กเป็นผู้รู้เรียน

สงว

นลิข

ไม่งา่ ยนักทีป่ จั จัยความโชคดีทงั้ หลายมาประจวบเหมาะกันเพือ่
ให้เราท�ำงานชิน้ ส�ำคัญชิน้ นี้ ฉะนัน้ จึงถือว่าพวกเราเป็นกลุม่ คนโชคดี ทีม่ ี
โอกาสท�ำงานเป็นกลุ่มใหญ่และต่อเนื่อง ผมหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคต

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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อันใกล้นี้ เราจะแสดงให้สงั คมประจักษ์ในนวัตกรรมการเรียนรูแ้ บบ RBL
และการจัดการการศึกษาเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ร้องก้อง

และตะโกนกู่ร้อง

ก้องฟ้า

เพื่อบอกแถนร้องก้อง

ฟ้ากู่

การศึกษาก้องฟ้า

กู่ร้องก้องฟ้าฯ

แพร

่เพื่อ
การศ

จะบินถึงฟ้ากู่

นุญา
ต

เผย

การท�ำงานเพาะพันธุ์ปัญญาต้องฝ่ าก�ำแพงความเชื่อความ
เคยชินหลายชั้น การเรียนรู้จากการท�ำโครงงานฐานวิจัย (RBL) จึงยังยาก
ที่ จ ะฝ่ า ระบบความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ วิ จั ย ในประเทศไทย ที่ นั ก การศึ ก ษา
ส่วนมากยังเข้าใจวิจัยเพียงมิติการ “สร้างองค์ความรู้ใหม่” ไม่ได้เข้าใจ
วิจัยลึกถึง “กระบวนการ” ที่จะเป็นเครื่องมือท�ำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ
อุ ป สรรคระหว่ า งทางจึ ง มี ม ากมาย เราคงไม่ ต ้ อ งบอกเขาให้ เ ปลี่ ย น
ความเข้าใจ แต่เราต้องแสดงให้เขาเห็น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าหากเรามี “หลักแม่นแก่นมั่น” เราก็จะ
ท�ำงานได้ไม่ยากนัก ดูได้จากที่ผมเขียนโคลงเหล่านี้ในเวลา  3-5 นาที
ต่อบท เร็วจนผมเองไม่อยากเชื่อ
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แม่นแก่น
แก่นมั่น

จับแก่นให้แม่นแก่น

มั่นหลัก

จึงจับได้แก่นมั่น

หลักแม่นแก่นมั่นฯ

่เพื่อ
การศ

จึงจับถูกหลักแม่น

ึกษา

จับหลักให้มั่นหลัก

แพร

ประชุมพีเ่ ลีย้ งคราวหน้าผมจะเอาหลักและแก่นการเขียนโคลง
กลบทประดิดเดกเหล้นให้ประลองฝีมือกัน จะได้เชื่อกับตนเองว่า  การ
เข้าใจหลักและแก่นของงานนั้นช่วยให้งานยากส�ำเร็จได้จริงๆ
26 สิงหาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ความจริงลองสวมวิญญาณนักวิจัยค้นหาเอาเองก็น่าจะได้

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สัปดาห์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่ง
และก�ำหนดเส้นตายให้ สพฐ. แก้ปัญหาเด็ก ป. 6 อ่านไม่ออก คิดวิเคราะห์ไม่เป็น
ให้ความหมายข้อมูลไม่ได้

แพร

การให้ความหมายเป็นเรื่องการคิดผสานประสบการณ์ การอ่านออกเป็นเรื่อง
ของการเรียนแบบจ�ำ แสดงว่าเรียนแบบจ�ำก็ยังมีปัญหา

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

การเรี ย นแบบจ� ำ ท� ำ ให้ ผ มเห็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยม 1 คนหนึ่ ง ร้ อ งไห้ กั บ แม่
(ที่ ม าท� ำ งานบ้ า นที่ บ ้ า นผม) เพราะท� ำ การบ้ า นไม่ ไ ด้ ครู ภ าษาไทยให้ เ ด็ ก อธิ บ าย
ความหมายของ “มีหมาเป็นเพื่อน ดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ” ผมเข้าใจว่าเด็กให้ความหมาย
ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าเพื่อนหมายถึงคนเท่านั้น ไม่รู้จักหมาในฐานะเพื่อน เรียนจ�ำมาว่า
หมาเป็ น สั ต ว์ ไม่ รู ้ จั ก หมาในฐานะค� ำ ขยายค� ำ นามของเพื่ อ นที่ เ ป็ น คน จึ ง นึ ก ว่ า
ประโยคนี้มีหมา 3 ตัว เมื่อเจอประโยคที่ 2 เพื่อน 3 หมาปนกันในความหมาย
ต่างกันจึงงง อัดอั้น กลัวครู ร้องไห้ เป็น series ของอารมณ์ความรู้สึก ท�ำให้ทราบว่า
ห้องเรียนที่มีครูเป็นพื้นที่แห่งความหวาดกลัว

สงว

นลิข

การเรียนที่สนุก ท้าทาย คือการเรียนแบบคิด RBL มีกระบวนการคิด 5 ขั้น
ตั้งแต่ตั้งโจทย์ไปถึงสรุปความหมาย เรียกว่าสนุกแบบยกก�ำลัง 5
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่เพื่อ
การศ

วิทยาศาสตร์มีไว้หาโจทย์...

นุญา
ต

เผย

แพร

การตัง้ โจทย์ RBL เป็นขัน้ ตอนส�ำคัญทีแ่ สดงว่าครูและนักเรียน
มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์แค่ไหน ไอน์สไตน์ มีวาทะอมตะว่า “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” (การตั้งโจทย์ปัญหาส�ำคัญกว่าการหาค�ำตอบ เพราะการหา
ค�ำตอบนัน้ ต้องการเพียงทักษะคณิตศาสตร์หรือการออกแบบการทดลอง
เท่านั้น แต่การตั้งค�ำถาม การหาทางออกใหม่ การมองปัญหาด้วยมุมใหม่
นัน้ เราต้องการจินตนาการใหม่ๆ และนีเ่ องทีท่ ำ� ให้วทิ ยาศาสตร์กา้ วหน้า)

สิทธ
ิ์อ

โจทย์คือจุดเริ่มต้นของ RBL ที่ต้องใช้จินตนาการในมุมมอง
ใหม่ ส่วนการค้นหาค�ำตอบ (solution) มักจะมีหลักการที่เป็นกฎเกณฑ์
ความรู้ชี้แนวทางอยู่แล้ว การหาค�ำตอบจึงเป็นการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่
แล้วมาอธิบายข้อมูลหรือปรากฏการณ์ทเี่ ราอยากเข้าใจมากขึน้ ให้ถอ่ งแท้

นลิข

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงให้ความส�ำคัญกับการตั้งโจทย์
เคร่งครัดถึงชื่อโจทย์ด้วยซ�้ำไป เพราะชื่อโจทย์บ่งบอกถึงทักษะการคิด
เป็นวิทยาศาสตร์

สงว

วาทะไอน์สไตน์มีค�ำว่า  “creative imagination and marks real
advances in science” จินตนาการเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้วิทยาศาสตร์
ก้าวหน้า RBL จึงต้องเป็นการท�ำวิจยั ทีอ่ อกนอกกรอบของเครือ่ งมือสถิติ
ประยุกต์ สถิตดิ แี ต่ไม่เพียงพอ เพราะมันเหมือนบังตาม้าลากรถ ไม่เหมาะ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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กับการเปิดจินตนาการของ RBL ระดับมัธยมศึกษา เรื่องนี้ถูกพิสูจน์มา
แล้วจากการท�ำวิจัยของครู ที่ติด format ติดเครื่องมือ จนไม่กล้าออกนอก
การก�ำกับของสถิติ ในที่สุดเกลียดและกลัววิจัย

แพร

่เพื่อ
การศ

ความจริ ง ร้ อ ยทั้ ง ร้ อ ยเกลี ย ดและกลั ว สถิ ติ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ต่างหาก เหมือนคนที่ทั้งๆ ที่ไม่แน่ใจว่าผีมีหรือไม่ แต่ก็กลัวผี โดยไม่
รู้ตัวว่าจริงๆ กลัวการอยู่ร่วมกันของความมืดและภาพเงาที่รับรู้ด้วยตา 
บรรยากาศเงียบสงัดที่รู้ผ่านทางหู ลมเย็นวูบที่สัมผัสได้โดยผิวหนัง และ
กลิ่นอ่อนที่จมูกจับได้ ข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหลายถูกปรุงแต่งให้
รู้สึกไม่ปลอดภัย และนิยามความรู้สึกนั้นว่า “กลัวผี”

เผย

การปรุงแต่งเกิดจากความคิดและจินตนาการ อีกประโยคของ
ไอน์สไตน์ คือ “จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้” “Imagination is more
important than knowledge”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

หลายคนสงสัยและถกเถียงเรือ่ งนีเ้ พราะเข้าใจความหมายเพียง
ครึง่ ต้นเท่านัน้ ไอน์สไตน์มปี ระโยคต่อว่า “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.” (ความรู้จ�ำกัด
เท่าที่เรารู้แล้ว แต่จินตนาการท�ำให้รู้สิ่งที่จะรู้ต่อไปทั้งหมดทั้งปวง)

นลิข

แปลว่าความรู้ท�ำให้ “ติดที่รู้” แต่จินตนาการท�ำให้ “ต่อที่รู้”
การต่อที่รู้หมายถึง “ต่อจากที่รู้อยู่แล้ว” คือเอาความรู้เดิม (ปริยัติเดิม)
มาผนวกรวมกับข้อมูลใหม่จนเกิดความรู้ที่ต่อออกไป เข้าใจแจ่มแจ้ง
กว่าเดิม (ปริยัติใหม่)

สงว

การสร้ า งความรู ้ ใ หม่ ต ้ อ งใช้ ทั ก ษะคิ ด สั ง เคราะห์ induce
ความหมายขึน้ มาจากคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ใช้สมองซีกซ้าย วิเคราะห์
โดยอาศัยเหตุผลกฎเกณฑ์แยกแยะ คิดสังเคราะห์ใช้สมองซีกขวา  คือ
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จินตนาการใหม่ๆ แล้วจึงก�ำกับด้วยหลักความรู้ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ
(กฎธรรมชาติ) เพื่อให้เป็นความรู้ที่ไม่เพ้อเจ้อหลุดโลก

่เพื่อ
การศ

ทักษะการคิดที่เด็กนักเรียนได้จาก RBL แสดงได้จากล�ำดับ
ต่อเนื่องดังนี้

1. สามารถตัง้ ค�ำถามเพือ่ “ต่อทีร่ ”ู้ (ไม่จำ� เป็นว่าเป็นความรูใ้ หม่
แต่ที่อยากรู้ต่อจากที่เด็กรู้อยู่แล้ว) และต้องรู้ว่า  ค�ำถามที่ตั้งสามารถหา
ค�ำตอบได้จากกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข้อนี้ท�ำให้ได้ชื่อโครงงาน

แพร

2. สามารถออกแบบกิจกรรมทีเ่ ป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์
เพือ่ สืบค้นจากการท�ำ RBL ออกแบบวิธกี ารท�ำงานให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การสืบค้นความรู้ ข้อนี้เป็นส่วนวิธีการใน proposal

เผย

3. สามารถรู้ว่าที่ออกแบบในข้อ 2 นั้นต้องใช้เครื่องมืออะไร
และเครื่องมืออะไรไม่สามารถใช้ได้ ส่วนนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ใน proposal

นุญา
ต

4. สามารถคิดหาค�ำอธิบายหรือค�ำคาดการณ์จากข้อมูลทีห่ าได้
5. สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะ และบรรยายให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล/หลักฐานให้เป็นความรู้ที่ “ต่อที่รู้” โดยไม่
ละเมิดกฎธรรมชาติของวิชาการ

สิทธ
ิ์อ

ข้อ 1-3 เป็นความคิดออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานวิจัย ข้อ 4-5
คือคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เมือ่ ได้ขอ้ มูลจากการปฏิบตั งิ านวิจยั แล้ว ต้นทาง
คือข้อ 1 ปลายทางคือข้อ 5

สงว

นลิข

เมื่อพิจารณาจากล่างขึ้นบน (จาก 5 ไป 1) ทั้ง 5 ข้อขึ้นต่อกัน
ตามล�ำดับ ข้อ 5 ต้องมาจากความสมบูรณ์ของข้อ 4 และข้อ 4 มาจากความ
ถูกต้องของข้อ 3 ข้อ 3 มาจากความเหมาะสมของข้อ 2 และข้อ 2 มาจาก
creative imagination ของข้อ 1
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ในทางกลับกัน ถ้าพิจารณาจากบนลงล่าง ถ้าข้อ 1 ดีแล้ว ไม่ได้
หมายความว่าข้อ 2 จะดีตามไปด้วย เพราะการออกแบบกิจกรรมในข้อ
2 สามารถเป็นอิสระได้ด้วยตัวมันเอง เพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบของข้อ 1
เท่านั้น นั่นหมายความว่า ข้อก่อนหน้าเป็นเพียงกรอบ (ที่ควรมีคุณภาพ)
ให้ข้อถัดไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อการท�ำงาน RBL มีล�ำดับจาก 1 ไป 5 ดังนั้น
ข้อ 1 ที่เป็นเหตุเริ่มต้น จึงส�ำคัญต่อผลปลายทาง หากเริ่มต้นผิดก็เหมือน
ติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรก

นุญา
ต

เผย

แพร

โลกพัฒนาทางวัตถุได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะมนุษย์เรามีความคิด
เป็นวิทยาศาสตร์ จึงตั้งโจทย์หาความรู้ไปข้างหน้าได้ การตั้งโจทย์ในขั้น
ที่ 1 ต้องการความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มาตอบว่า  “ต่อที่รู้” คืออะไร
“วิทยาศาสตร์ท�ำให้เรารู้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ท�ำให้เราคิดอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์จนตระหนักว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมาย ท�ำให้สามารถตั้ง
ค�ำถามที่อยากรู้มากขึ้น วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพียงรู้เพื่อหาค�ำตอบ แต่มี
ไว้ถามเพื่อหาโจทย์”

สิทธ
ิ์อ

ใช่แล้วครับ... ครูและนักเรียนทีม่ วี ถิ คี ดิ แบบวิทยาศาสตร์จงึ จะ
ตัง้ โจทย์เพื่อ “ต่อทีร่ ู้” ไม่ตดิ กับดักของ “ติดทีร่ ้”ู หลงท�ำโครงงานซ�้ำๆ กัน
และเมือ่ รูม้ ากขึน้ ก็จะเห็นว่าสิง่ ทีไ่ ม่รมู้ มี ากยิง่ กว่า เหมือนมีไฟฉายส่องทาง
ให้การก้าวไปข้างหน้า โดยหาโจทย์ใหม่

นลิข

เพาะพันธุ์ปัญญาเกิดจากที่เรารู้ (จัก) การศึกษามากพอจนเห็น
โจทย์ใหม่ ว่าจะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะคิดได้อย่างไร

สงว

ทักษะคิดจากการท�ำ RBL ทั้ง 5 ข้อ คือ สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้น
เริ่มต้นที่ข้อ 1 โดยใช้วิธีคิดและจินตนาการแบบวิทยาศาสตร์ปรุงแต่งให้
ได้โจทย์แบบ “ต่อที่รู้” ให้ได้ก่อน
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นลิข

สงว
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่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

ทุกอย่างเกิดเพราะมีปัจจัย หากเราไม่เข้าใจหลักการนี้ เราก็ได้แต่อ้อนวอนให้
เกิดสิ่งที่เราต้องการ การศึกษาต้องพาคนออกจากวัฒนธรรมอ้อนวอนมาสู่การเข้าใจอย่าง
มีเหตุผล การศึกษาจะสู้กับวัฒนธรรมอ้อนวอนที่ดูเหมือนเป็น character ประจ�ำชาติได้
อย่างไร? ในเมื่อพุทธธรรมอันเป็นแก่นแท้ของเหตุ-ผลยังติดขัดในวิธีการ

เผย

เราต้องหาเหตุและปัจจัยการเกิดให้พบ แล้วจัดการปัจจัยให้เกิดเหตุ เมื่อเหตุ
เกิด ผลจึงเกิด

นุญา
ต

ค�ำถามที่น่าสนใจส�ำหรับเพาะพันธุ์ปัญญา คือ เมื่อโครงงานฐานวิจัยคือปัจจัย
ของเหตุ ถ้าเช่นนั้น ด้วยพละก�ำลังและทรัพยากรที่เรามีอยู่ขณะนี้ เราจะจัดการปัจจัยที่มี
อย่างไร เรามีวิธีใดที่ท�ำให้ RBL เกิดพลานุภาพได้ตามที่เราฝัน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การท�ำโครงงานฐานวิจัยจะต้องมีความลึกกว่าเพียงการได้ท�ำโครงงาน...
ความลึกในความคิด
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่เพื่อ
การศ

“ได้คิด” และ “คิดได้”...

ข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการศึกษาไทยล้าหลังที่สุด
ใน 8 ประเทศ ASEAN ที่ประเมินโดย WEF

นุญา
ต

เผย

แพร

ผมหายไปต่างประเทศ 1 สัปดาห์ ไม่มีโอกาสติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองเลย มาได้อ่านข่าวนี้บนเครื่องบินขากลับเมื่อวันที่ 8 กันยายน
เดาได้ว่าช่วงที่ผมอยู่ต่างประเทศนั้น นักการศึกษาได้แสดงความเห็น
ผ่านสือ่ มากมายโดยเฉพาะสือ่ ทีเ่ กาะติดกระแสอาเซียน เสียดายทีไ่ ม่มเี วลา
ไล่อา่ นข่าวย้อนหลัง (เพราะวันนีต้ อ้ งไล่เก็บงานค้าง และต้องรีบท�ำภารกิจ
เขียนคุยกับพีเ่ ลีย้ ง) จึงไม่ทราบว่ามีใครแสดงความเห็นอะไรไว้บา้ ง เรือ่ งที่
เขียนนีอ้ าจจะซ�ำ้ กับข่าวแล้วก็ได้ แต่ผมจะเอาข่าวนีม้ าอธิบายเรือ่ งการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) เพื่อโยงเข้าสู่ RBL ของเรา
ผมทราบมาว่าการประเมินนีไ้ ด้จากการถามผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้
ผลผลิตจากการศึกษาบอกว่า “แย่” แปลว่าอะไรได้บา้ ง? (ขึน้ กับว่าไปถาม
ผู้ประกอบการคนไหน กิจการใด ขนาดไหนด้วย)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ประการแรกแปลว่าผู้ประกอบการไทยมี expectation สูงกว่า
ประเทศอืน่ จึงให้คะแนนคุณภาพการศึกษาไทยต�ำ่ ทัง้ ๆ ทีก่ ารศึกษาไม่ได้
แย่ขนาดได้คะแนนบ๊วย (เหมือนอาจารย์กดคะแนนนักเรียน เพราะรู้สึก
ขัดใจว่าท�ำข้อสอบไม่ได้ดังที่คาดไว้)

สงว

ประการทีส่ องแปลว่าการประกอบการของประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าเร็วกว่าความก้าวหน้าของการศึกษา การศึกษาจึงไม่สามารถผลิต
คนได้ทันความต้องการที่เปลี่ยนไป
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

มีข้อมูลหลักฐานหลายอย่างให้ผม (รวมทั้งคนส่วนมาก) เชื่อ
ในประการที่สอง อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้จากปรากฏการณ์ที่ภาคเอกชนตั้ง
สถานศึกษาผลิตบุคลากรของตนเอง

่เพื่อ
การศ

“ความก้าวหน้า” ที่ผมเอ่ยนั้นจะเข้าใจง่ายขึ้นหากเทียบเคียง
กับความเร็วรถ เปรียบกับมีรถ 2 คันชื่อ “การประกอบการ (ไทย)” กับ
“การศึกษา (ไทย)” ก�ำลังวิ่งมาด้วยกัน แต่คันแรกเร็วกว่าจึงแซงไปได้ เมื่อ
แซงแล้วจึงบอกว่า “รถคันการศึกษาวิ่งช้า ใช้เครื่องเก่าล้าหลัง”

แพร

ที นี้ ร ถประเทศกั ม พู ช าก็ มี 2 คั น เช่ น กั น แต่ บั ง เอิ ญ คั น
“การประกอบการ (เขมร)” ไม่ได้เร็วกว่าคัน “การศึกษา (เขมร)” เท่าใดนัก
คนขับคันแรกจึงไม่รู้สึกว่าคันการศึกษาแย่สักเท่าใด

เผย

ถ้าเป็นเช่นนี้ หากคัน “การประกอบการ (ไทย)” มีเครื่องแรง
กว่าคัน “การประกอบการ (เขมร)” เราไม่สามารถสรุปได้วา่ คัน “การศึกษา
(ไทย)” วิ่งแพ้คัน “การศึกษา (เขมร)” ใช่ไหม?

นุญา
ต

ที่ผมเขียนย่อหน้าที่ผ่านมานั้นเขาเรียก “ตรรกะ” อาจจะงง
ส�ำหรับบางคน ผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขน่าจะเข้าใจง่ายกว่า
สมมุติว่าคัน “การประกอบการ (ไทย)” มีความเร็ว 10 หน่วย

สิทธ
ิ์อ

คัน “การศึกษา (ไทย)” มีความเร็ว 7 หน่วย
คัน “การประกอบการ (เขมร)” มีความเร็ว 6 หน่วย

นลิข

คัน “การศึกษา (เขมร)” มีความเร็ว 6 หน่วย

สงว

รถ 2 คันของประเทศไทยมีความเร็วต่างกัน 3 หน่วย คนขับที่
เป็นผู้ประกอบการไทยเมื่อแซงคันการศึกษาไปก็จะบอกว่า  “การศึกษา
มันใช้เครื่องดีเซลรุ่นเก่า  เอาคะแนนประเมินไป 3 คะแนน” แต่สองคัน
ของเขมรมีความเร็วไม่ต่างกัน ขับตีคู่กันมาแซงไม่ขึ้น คนขับจึงรู้สึกว่า 
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“เออ.. การศึกษาไม่เลวนะ ไปได้ทันกับเราเลย อย่างนี้ได้ 5 คะแนน”
คราวนี้ ห ากเอาคั น การศึ ก ษาของทั้ ง 2 ประเทศมาแข่ ง กั น คั น
“การศึกษา  (ไทย)” ต้องแซงคัน “การศึกษา  (เขมร)” เราก็จะบอกว่า 
“การศึกษาเขมรล้าหลังกว่าไทย”
ข้อความข้างบนแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจตรรกะและการคิด
วิเคราะห์แบบบูรณาการจะช่วยให้เราตีความได้ดีขึ้น การคิดวิเคราะห์
ท�ำให้สามารถเปรียบเทียบแยกแยะ (ว่าคันไหนแซงคันไหน)

นุญา
ต

เผย

แพร

การเข้าใจว่าคะแนนประเมินมาจากความเห็นของผูป้ ระกอบการ
ดังนั้น ความก้าวหน้าของการศึกษา (ความเร็วรถ) จึงเป็นค่าสัมพัทธ์
(relative) ที่เกิดจากมุมมองของผู้ประกอบการ อย่างนี้เป็นการเข้าใจ
แบบบู ร ณาการ คื อ ไม่ ไ ด้ แ ยกผลประเมิ น ออกจากบริ บ ท การคิ ด ได้
อย่างนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของการคิดวิเคราะห์ตอ่ จนไปถึงตรรกะทีว่ ่า หากคัน
“การประกอบการ (ไทย)” มีเครือ่ งแรงกว่าคัน “การประกอบการ (เขมร)”
เราไม่สามารถสรุปได้ว่าคัน “การศึกษา (ไทย)” วิ่งแพ้คัน “การศึกษา
(เขมร)”

สิทธ
ิ์อ

ความจริงผมเริ่มต้นเขียนบทความตอนนี้จากข่าวการประเมิน
การศึกษาอาเซียนของ WEF เพื่อมาสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ของพวกเรา  แต่ บั ง เอิ ญ อ่ า นเลยไปถึ ง วิ ธี ก ารได้ ค ะแนนประเมิ น จึ ง
“ฉุกใจคิด” ได้ดังที่เขียนมา

สงว

นลิข

การฉุ ก ใจคิ ด ข้ า งต้ น นั้ น เขาเรี ย กว่ า คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
(critical thinking) ตัวอย่างข้างต้นอธิบายว่าต้อง “ไม่ด่วนตัดสิน ดู
เงื่อนไข (บริบท) ดูตรรกะเพื่อคิดให้รอบคอบ” โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญาต้องการให้การศึกษาผลิตคนที่คิดได้อย่างนี้ ค�ำถามต่อไปคือ
“การฉุกใจคิดเกิดได้อย่างไร เกี่ยวอะไรกับ RBL?”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ฉุกใจคิดเกิดจาก 1) ไม่เชื่อข้อสรุปของคนอื่นง่ายๆ แต่ต้อง
พยายามสร้างข้อสรุปของเราเอง 2) รูจ้ กั คิดเชือ่ มโยงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ อาศัยเหตุผลในกรอบวิชาการและตรรกะมาสรุปความ

่เพื่อ
การศ

ข้อแรกเป็นการตั้งการ์ดให้ตนเองมีภูมิคุ้มกัน ข้อสองเกิดจาก
การฝึกให้ความคิดอยู่ในระบบของเหตุผลและตรรกะ

การ “ได้คิด” เกิดจากข้อหนึ่ง การ “คิดได้” เกิดจากข้อสอง
ข้อหนึ่งต้องมาก่อนจึงเกิดข้อสอง

แพร

คนที่มีการศึกษาจะมีความคิดเป็นไท เป็นอิสระจากความคิด
ของคนอื่น จึงเกิดข้อหนึ่ง การศึกษาจึงไม่ได้มีไว้ผลิตคนที่เชื่อในสิ่งที่
คนอื่นบอก

เผย

หากปราศจากข้อสอง เราก็ได้แต่คดิ แต่คดิ ไม่ได้ RBL คือปัจจัย
หลักที่ท�ำให้เกิดข้อสอง

นุญา
ต

การศึกษาต้องท�ำให้คน “มีการศึกษา” ไม่ใช่ “ผ่านการศึกษา”
“มี” แปลว่า “ได้ไว้เป็นสมบัติติดตัว” ส่วน “ผ่าน” หมายความ
ว่า  “เข้า  process (การศึกษา) แล้ว” (ไม่จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเมื่อ
ออกจาก process)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผลการประเมินว่านักเรียนตกในความสามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ แปลความเป็นอื่นไม่ได้นอกจากว่ากระบวนการจัดการการ
ศึกษาปัจจุบันยังไม่สามารถท�ำให้ผู้ “ผ่าน” การศึกษา “มี” ความคิดได้
การศึกษาที่ระบบจัดให้เสร็จสรรพขณะนี้คือการท�ำให้คนผ่านการศึกษา
เท่านั้น ครูก็ผ่านการศึกษา ผ่านการอบรม

สงว

เป็นที่ยอมรับแล้วว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องท�ำให้
คนมีทักษะคิด (ความจริงไม่ว่าศตวรรษไหนก็ต้องท�ำให้คนมีความคิด
234

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

่เพื่อ
การศ

ึกษา

การศึกษาของกรีกโบราณเน้นที่คิดเหตุผลและตรรกะ โดยใช้การถกเถียง
ทางปรัชญา) และวิธีการคือเรียนจากโครงงาน (PBL) นั่นหมายความว่า
เราต้ อ งรู ้ จั ก ถอดกระบวนการสร้ า งทั ก ษะคิ ด ออกมาจากโครงงาน
ครูต้องเป็น coach ที่สร้างกระบวนการคิดให้นักเรียน โดยมีโครงงานเป็น
เครื่องมือ เพาะพันธุ์ปัญญาถูกออกแบบให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
10 โครงงานในห้องเรียน ที่ท�ำให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งสร้างการเรียนคิด
ให้กับเพื่อนอีก 9 กลุ่ม

แพร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงส�ำคัญต่อการจัดการการศึกษาแบบ
RBL ครูตอ้ งก�ำกับเวทีให้เกิดการคิด ครูจงึ ต้องฟังทีน่ กั เรียนน�ำเสนอแล้ว
กระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นถามออกมาจากที่นักเรียนคิด แปลว่าครูต้องมี
กระบวนการตั้งค�ำถามที่ดีแก่นักเรียน (ที่เป็นผู้ฟัง)

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

เมื่อเอาความคิดที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยใจ
เป็นกลางและพร้อมที่จะเรียนรู้ (ใจของนักเรียนรู้) ทั้งกลุ่มคนก็จะรู้สึก
ถึงความสุขจากการศึกษา สังคมโรงเรียนก็จะเปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการเรียนรู้ด้วยฉันทะ ยิ่งเรียนยิ่งสุข
อิม่ เอิบเบิกบานใจ กระบวนการเวทีจงึ เป็นการเก็บเกีย่ วผลผลิตมาแปรรูป
ให้มีมูลค่าเพิ่ม ที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้ความส�ำคัญ และต้อง
หาทางฝึกครูกันต่อไป

สงว

นลิข

ขณะนี้เราก�ำลังอยู่ในกระบวนการฝึกให้ครูดูแลนักเรียนให้ตั้ง
โจทย์ (หัวข้อ) โครงงานให้ถูกต้องตามแนว RBL ผม และ อ. ไพโรจน์ ไป
ช่วยพี่เลี้ยงมาหลายพื้นที่ สังเกตได้ว่าแค่เพียงเวทีตั้งโจทย์ก็เกิดการเรียนรู้
การเรียนคิดมากมาย ในเวทีหน้าของการเขียน proposal เราจะเรียนรู้
การใช้ความคิดเชิงออกแบบมารังสรรค์วิธีการ รู้จักใช้จินตนาการ รู้จัก
การควบคุมจินตนาการด้วยกฎแห่งธรรมชาติที่ควบคุมหลัก/ทฤษฎีทาง

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

วิชาการ ผมเชือ่ ว่ากว่าจะจบสิน้ ทัง้ กระบวนการ พวกเราจะเกิดการเรียนรู้
มากมาย

่เพื่อ
การศ

การเรียนรู้จากการท�ำงานนี้ คือ รางวัลอันล�้ำค่าของพี่เลี้ยงและ
ครูเพาะพันธุ์ปัญญา

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

9 กันยายน 2556
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

ความเป็นเหตุเป็นผล หรือ “ผลเกิดจากเหตุ” คือศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของ
การท�ำวิจัย เพราะท�ำให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรเกิดจากการดลบันดาล หากเราไม่ศรัทธา
ธรรมะข้อนี้ เราจะไม่สงสัยในเหตุ เราจะไม่มีสมมุติฐาน และเราจะไม่เริ่มออกแบบหา
ข้ อ มู ล มาพิ สู จ น์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องเหตุ กั บ ผล แต่ เ ราจะโยนทุ ก เรื่ อ งให้ กั บ การ
ดลบันดาลจากอ�ำนาจที่เรามองไม่เห็น จะไม่มีค�ำว่าวิจัย เราจะไม่เข้าใจว่าวิจัยคือ
วิ ถี แ ห่ ง การศึ ก ษาของมนุ ษ ย์ และเราจะไม่ ใ ช้ ป ั ญ ญาของเราเองในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
แต่ฝากไว้กับการดลบันดาลในนาม “โชคชะตา”

เผย

การเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นท� ำ  RBL คื อ การปฏิ บั ติ ธ รรม เรารู ้
เรื่องนี้ได้เมื่อเอาข้อธรรมะมาพิจารณากับการท�ำงานและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

นุญา
ต

หมายความว่ า ขณะท� ำ งาน มี ห ลายสิ่ ง เกิ ด กั บ เรา มี ทั้ ง สุ ข และทุ ก ข์
ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วยกฎแห่งธรรม (ชาติ) ของความเป็นมนุษย์

สิทธ
ิ์อ

กระทั่งเมื่อเราไตร่ตรองให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยสติและปัญญาที่เรา
มีอยู่ เราจะเข้าใจธรรมชาติหลายอย่างมาก เป็นการยกระดับปัญญาของเรา และมันก็คือ
การศึกษาของเราเอง

สงว

นลิข

ไตร่ตรองให้ดเี ถิด... จะเห็นคุณอนันต์ของการท�ำงานเพาะพันธุป์ ญั ญาว่า คือการ
จาริกแสวงหาแสงเทียนแห่งปัญญาของเราและผองเพื่อน!!
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ (ธรรม) ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ (ธรรม)...

ชือ่ บทความตอนนีผ้ มเอามาจากข้อเขียนสะท้อนคิดของ อ. อ้อ
(ล�ำปาง) ที่รับมาจาก อ. ไพโรจน์ อีกทอดหนึ่ง

นุญา
ต

เผย

แพร

ข้อเขียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของ อ. อ้อ บ่งบอกถึงความไม่
สบายใจ ความกังวลใจจากการท�ำงาน เกรงว่างานจะออกมาไม่ดีตามที่
หลายคนคาดหวัง หลังอ่านสะท้อนคิด อ. อ้อ วันต่อมา อ. ไพโรจน์ เปรย
ให้ได้ยินหลังจากกลับจากโรงเรียนหนึ่งว่า  “ครูมีแต่งานอื่น เด็กไม่ได้
ท�ำอะไรก้าวหน้า  เพราะครูไม่มีเวลาให้ ครูไม่รู้เรื่องวิจัยที่เป็น RBL อีก
ต่างหาก ช่วยเด็กเรื่อง proposal RBL ไม่ได้ แถมยังยกนักเรียนเพาะพันธุ์
ปัญญาทัง้ ห้องไปแข่งทักษะ เพราะเป็นห้องทีไ่ ด้ทกั ษะไปจากโครงการเรา 
ครูและเด็กยิ่งไม่มีเวลา...” และเมื่อวานนี้ อ. อ้อ (มหิดล) เขียนความในใจ
จากประสบการณ์ว่า  “ครูไม่มีเวลาให้เลย ครูเอาสิ่งที่สอนไปถ่ายทอดต่อ
ไม่ได้ เด็กยังเขียน proposal แบบเดิมๆ...”

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมให้ปุ๋ย (อภิรดี) หาข้อมูลว่าครูรุ่นที่อบรมกับเราตอนนี้เหลือ
อยูเ่ ท่าไหร่ ตัวเลขส่งมาจาก 6 ศูนย์ฯ รวมแล้วเหลือครูทผี่ า่ นกระบวนการ
ของเราเพียง 67 % น่าใจหายที่ศูนย์ ม.อ. เหลือเพียง 45% ที่เหลือ
เรี ย งล� ำ ดั บ กั น ดั ง นี้ อุ บ ลฯ (62%) มหิ ด ล (66%) ศรี ส ะเกษ (67%)
สุราษฎร์ฯ (70%) ล�ำปาง (83%) ตัวเลขที่ลดลงมากของบางแห่งเพราะ
เปลี่ยนทั้งโรงเรียนไปหลายโรง (ผอ. เปลี่ยน) ที่เหลือเกิดจากเปลี่ยนครู
ครูย้ายโรงเรียน ฯลฯ

สงว

จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท�ำไมการศึกษาไทยจึงอยูใ่ นสภาวะวิกฤติ
เพราะระบบอยู่ในสภาวะโกลาหลอลหม่าน (chaos) ถ้าหากระบบวุ่นวาย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ไม่นิ่งเช่นนี้ ผมสงสัยว่าโรงเรียนเหลือเวลาท�ำหน้าที่โรงเรียนสักเท่าใด
กันแน่ เมื่อถูกซ�้ำเติมด้วยกระบวนการท�ำงานของครูที่ท�ำให้โรงเรียน
ไม่เป็นโรงเรียน (ของนักเรียน) เพราะเปลี่ยนไปเป็นโรงสอน (ของครู)
สุดท้ายแล้วโรงเรียนคืออะไรกันแน่?

นุญา
ต

เผย

แพร

ตอนเย็นเมื่อวานซืนผมอ่าน reflection ที่จัดอบรมให้ ผอ. ครู
ศน. ของจังหวัดนครนายกเมื่อหลายเดือนก่อน14 ตอนนั้นคนจัดการเขา
ตืน่ เต้นกับ RBL, active learning, systems thinking ฯลฯ และจากเสียงลือ
เสียงเล่าอ้างกระบวนการสร้างครูเพาะพันธุ์ปัญญาจากการท�ำ workshop
ของผมมาก เขาพร้อมลงทุนเรียนรู้เต็มที่ จึงอยากได้ครบชุดขอจัดเต็ม
จั ด หนั ก รวม 3 วั น ผมฉลองศรั ท ธาเต็ ม ที่ เริ่ ม วั น แรกด้ ว ยหั ว เรื่ อ ง
“การสอนแบบ active learning ด้วย RBL” สังเกตการเรียนรู้วันแรกแล้ว
ผมต้องปรับลดวันที่ 2 เรือ่ ง “systems thinking กับกระบวนการออกแบบ
การเรียนรู้แบบ backward design” โดยตัดออก 24 slide และปิดวันที่ 3
ด้วยเรื่อง “การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์” โดยตัดปฏิบัติการที่ต้องคิด
วิเคราะห์ซับซ้อนออกไป 2 ปฏิบัติการ

สิทธ
ิ์อ

อ่าน reflection พบว่า  ที่ครูไม่เข้าใจมากที่สุดคือเรื่อง systems
thinking กับการประยุกต์เพื่อ backward design ที่เบื่อที่สุดคือเรื่องการ
สอนแบบ active learning ด้วย RBL ทั้ง 2 เรื่องนี้มีถึงประมาณ 1 ใน 3
ของครูที่เข้า workshop

สงว

นลิข

ผมวิเคราะห์เนื้อหาที่ครูเขียนสะท้อนคิดได้ว่า  ที่ systems
thinking สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าเพราะครูไม่เข้าใจความเป็นเหตุผล (งงกับ “TV เป็นเหตุให้ง่วงนอน” จนถึง “แดดเป็นเหตุของเมฆ”
เป็นต้น) จึงเป็นจุดตั้งต้นให้ไม่สามารถ install ระบบคิดถอยหลังจากผล
โครงการ Teacher Coaching ที่ สพฐ. ร่วมกับ สกว. โดยมี มศว. ประสานมิตร ที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

14
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ไปหาเหตุ และพลอยท�ำให้ไม่สามารถคิด backward ได้ ครูเบือ่ เรือ่ ง active
learning เพราะเคยชินกับ passive learning และเพราะผมเอาไปผูกกับ RBL
ทีค่ รูมอี คติกบั วิจยั อย่างมาก ฟังวิจยั ในแบบเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาแล้วไม่รเู้ รือ่ ง
(แม้กระทั่ง reflection ของครูที่ก�ำลังท�ำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท)

แพร

ที่ไม่ประหลาดใจคือครูสะท้อนว่าสนุกกับการท�ำปฏิบัติการ
ทัง้ ๆ ทีป่ ฏิบตั กิ ารนีแ่ หละคือ active learning ทีท่ ำ� ให้เกิด learning by doing
(มีประมาณ 15% ที่บอกว่าตามไม่ทัน ท�ำไม่ได้) ที่น่าประหลาดใจ คือ ครู
เกือบทั้งหมดตอบว่าสิ่งที่ได้มากที่สุดคือ “ได้เข้าใจว่าคิดวิเคราะห์กับคิด
สังเคราะห์เป็นอย่างไร ต่างกันอย่างไร” (หลังจากที่ท่องจ�ำนิยามมานาน)
เพราะอย่างนี้นี่เอง นักเรียนจึงคิดวิเคราะห์ไม่เป็นกันทั้งประเทศ

นุญา
ต

เผย

มันช่างต่างจาก reflection ที่ครูเพาะพันธุ์ปัญญาของเราให้มา
อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ผมไม่รู้จะสรุปอย่างไรนอกจากบอกว่า  หาก
ไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อน (แบบที่เราใช้จิตตปัญญาศึกษามาช่วย)
บุคลากรการศึกษามีขีดจ�ำกัดในการเรียนรู้ ไม่สามารถรับการถ่ายทอด
ปริมาณมากๆ ได้ในครั้งเดียว มี paradigm เดิมที่ขัดขวางการเรียนรู้ของ
ใหม่ที่นอกกรอบ ท�ำให้เข้าใจของใหม่ค่อนข้างช้า

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมจึงเข้าใจว่าท�ำไมพีเ่ ลีย้ งจึงกังวลกับคุณภาพ proposal ขณะนี้
เพราะเราสูญเสียครูที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะไปถึง 1 ใน 3 ที่มีอยู่ 2
ใน 3 ก็มิใช่จะผ่านกระบวนการทั้งหมด มาบ้าง ขาดบ้าง และที่เข้ามาใหม่
ก็ต้องช่วยอย่างหนักเพื่อให้ปะติดปะต่อเรื่อง RBL ให้ได้ เหมือนรถยนต์
ที่เครื่องยนต์เหลือก�ำลังเพียง 2 ใน 3 แถมยังต้องลากพ่วงอีก 1 ใน 3 และ
ขึ้นเนินวิจัยอีกต่างหาก!! น่าเห็นใจพี่เลี้ยงที่เข็นอยู่ข้างหลัง (ว่าทั้งขบวน
จะไหลลงมาทับ)
เพือ่ ให้คลายปมความกังวลของพีเ่ ลีย้ ง ผมขอให้ไปอ่านบทความ
ตอน “อุเบกขาของพี่เลี้ยง” อีกสักรอบ ผมขอยกบางตอนมาอ้าง คือ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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“อุเบกขาเป็นธรรมะที่ก�ำกับความสัมพันธ์ให้อยู่ในสมดุลและ
เป็นไปตามกฎแห่งธรรม (หรือธรรมชาติ) อุเบกขาเป็นการยอมรับว่า
คนเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ อยูภ่ ายใต้กฎความเป็นจริงของธรรมชาติ...”
“...พี่ เ ลี้ ย งมี เ มตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต าต่ อ ครู ใ นฐานะมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น แต่
ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างเดียว ชีวิต
เขาอยู ่ ใ นโลกความเป็ น จริ ง ที่ ก� ำ กั บ ด้ ว ยความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลจาก
กฎธรรมชาติ (“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”)
ที่ส่งผลต่อการกระท�ำหน้าที่ของครู เมื่อยอมรับในข้อนี้ เราจึงได้แต่เฝ้าดู
(อุเบกขาแปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆ) คอยดู (สนับสนุน) ให้เขาท�ำ....”

นุญา
ต

เผย

แพร

“....อุเบกขาเกิดได้จากปัญญาของพีเ่ ลีย้ ง หากไม่มปี ญ
ั ญา เราจะ
ไม่เห็นธรรมะข้ออุเบกขา และจะหลงใช้ “ความรู้สึก” ช่วยครูด้วยเมตตา
และกรุณา โดยคิดว่านั่นคือการท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างทุ่มเทจิตใจแล้ว....”
“....พี่เลี้ยงต้องมีความรักพร้อมความรู้ (สติปัญญา) จึงจะเป็นพี่เลี้ยงที่ใช้
เมตตากรุณาโดยเอาสติและปัญญามาโยงเข้ากับอุเบกขา จึงจะสมดุลใน
ธรรม เกิดความถูกต้อง...”

สิทธ
ิ์อ

เมตตา  กรุณา  มุทิตา  เป็น “ท่าทีทางจิตใจ” ที่ก�ำกับความ
สัมพันธ์ในฐานะมนุษย์ แต่อุเบกขาเป็นท่าทีที่เราเคารพในกฎของธรรม
ในท่ามกลางปัญหาของงานเพาะพันธุ์ปัญญา อ. อ้อ (ล�ำปาง) ผ่อนคลาย
ความกังวลด้วยการระลึกถึงค�ำของ อ. ไพโรจน์ว่า  “ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ ไม่ได้ก็
ดีที่ได้ท�ำ” นี่แหละคือคาถาของอุเบกขา

สงว

นลิข

คาถานี้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลว่า “ท�ำเป็นเหตุ ได้เป็นผล”
ความส�ำคัญอยู่ที่ค�ำซ�้ำตอนท้าย คือ “ดีที่ได้ท�ำ” เน้นที่ท�ำ ส่วนการได้หรือ
ไม่ได้นั้น มันจะเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแห่งธรรมเอง
เราท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นั่นคือ “ดีที่ได้ท�ำ” ส่วนเขาจะได้
หรือไม่นั้นก�ำกับอยู่ด้วยธรรม
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จากปฏิกิริยาของครูเพาะพันธุ์ปัญญาที่ผ่านมา ผมถือว่าเป็น
ความส�ำเร็จของพีเ่ ลีย้ งทีท่ ำ� ให้ครูเห็นว่าเราเป็นกัลยาณมิตร มีจติ ปรารถนา
เดียวกันเพือ่ การศึกษาของชาติ เราปลุกเขาขึน้ มาสมาทาน RBL แทนการ
ท�ำโครงงานแบบเดิมๆ จัดกระบวนการสอน active learning แทนวิธสี อน
แบบเดิมๆ รูจ้ กั กระบวนการเรียนรูม้ ากกว่ากระบวนการสอน เราแสดงให้
เห็นถึงความส�ำคัญของการคิดอย่างมีเหตุ-ผล และการย้อนกระบวนการ
เป็น backward design เพื่อการเรียนรู้ ปฏิกิริยาของครูเป็นเช่นนี้เกิดจาก
เหตุที่เราใส่เข้าไป

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

แต่การเปลี่ยนแปลงของครูไม่ได้เกิดจากเหตุของเราอย่างเดียว
(“แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างเดียว
ชีวิตเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงที่ก�ำกับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลจากกฎ
ธรรมชาติ (“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”) ที่ส่งผล
ต่อการกระท�ำหน้าที่ของครู”) ยังมีโลกความเป็นจริงรายล้อมครูอีกมาก
ดังนัน้ ผมจึงเข้าใจว่าท�ำไมครูจงึ ยังไม่พฒ
ั นาได้อย่างทีศ่ นู ย์พเี่ ลีย้ งคาดหวัง
และท�ำไม reflection ของบุคลากรการศึกษานครนายกจึงต่างจากครู
เพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญา  ขณะนี้ เ รารู ้ ส ภาวธรรม (ชาติ ) ของโรงเรี ย นแล้ ว
(คงจ�ำได้ที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อเริ่มโครงการว่า  ผมขอให้พี่เลี้ยงเข้าโรงเรียน
เพือ่ ให้เห็นสภาวะทีแ่ ท้จริงของการท�ำงานของ ครู ผอ. จะได้เข้าใจบริบท)
การเข้าใจสภาวธรรมของโรงเรียนก็ท�ำให้เราใช้อุเบกขาธรรมง่ายขึ้น

สงว

นลิข

อุเบกขาไม่ได้หมายความว่า “วางเฉย” อย่างที่หลายคนเข้าใจ
กัน แต่เป็นท่าทีทเี่ ราเคารพในธรรม ใช้กำ� กับเมตตา กรุณา ไม่ให้เราละเมิด
ธรรม (การละเมิดธรรมของเราจะหยุดยั้งการพัฒนาของครู) เมื่อเข้าใจ
แล้วความกลัดกลุ้มกังวลใจก็จะบรรเทาลง เพราะเราวางเฉยได้อย่าง
ถูกต้องนั่นเอง

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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บทเรียนรูอ้ กี อย่าง คือ อุเบกขาธรรมท�ำให้เรามีสติอยูก่ บั หน้าที่
ของเรา ทีเ่ หลือปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องธรรม ผมหวังว่าพีเ่ ลีย้ งทัง้ หลายจะ
เข้าใจว่านี้แหละคือเรื่องของ “ผลเกิดจากเหตุ” ที่เราต้องใช้คู่ไปกับ
พรหมวิหาร 4 ให้ครบไปถึงข้ออุเบกขา เข้าใจเช่นนี้แล้ว จึงจะลดความ
กังวลลงได้ เพราะ “ดีที่ได้ท�ำ”

แพร

ในอีกด้านหนึ่ง ผมสุขใจ (แต่ไม่ดีใจ) ที่เห็นพี่เลี้ยงกังวล เพราะ
เป็ น สั ญ ญาณว่ า พี่ เ ลี้ ย งตั้ ง ใจท� ำ งานหนั ก และมี ค วามคาดหวั ง ในงาน
ของตนเอง ซึ่งแสดงว่าพี่เลี้ยงไม่ปล่อยปละละเลย แต่ก�ำลังท�ำหน้าที่
ในส่วนของตนอยู่ นี่แหละคือท่อนหลังของคาถาที่ว่า “ดีที่ได้ท�ำ”

ธรรม”

นุญา
ต

เผย

สรุปว่าคาถา “ได้กด็ ที ไี่ ด้ทำ� ไม่ได้กด็ ที ไี่ ด้ทำ� ” นัน้ เน้นให้พเี่ ลีย้ ง
ท�ำหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ ครู ส่วนผลอันเกิดแก่ครูเราควบคุมไม่ได้ เพราะมีเหตุและ
ปัจจัยอืน่ อีกมากทีร่ ายล้อมครูอยู่ จึงต้องปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรม แต่
ถ้าหากจะดูผลก็ควรดู ณ จุดที่ควบคุมได้ คือดูที่ตัวเรามากกว่า  ว่าเราได้
อะไร? เราเข้าใจธรรมะที่เกิดจากการท�ำงานของเราอย่างไร?
ผมขอชวนให้ค้นหาให้พบว่า  “ได้ก็ดีที่ได้ธรรม ไม่ได้ก็ดีที่ได้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

อ่านถึงตรงนีแ้ ล้ว หากพีเ่ ลีย้ งยังไม่หายกังวล ผมแนะน�ำให้อา่ น
ซ�้ำอีกรอบ
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

การเรียนรู้ยุคใหม่ นอกจาก Learning by Doing แล้ว เราน่าจะ
คิดถึง Learning by Answering คือ เรียนรู้โดยการตอบค�ำถาม การศึกษาแบบนี้
ครูต้องรู้จักกระบวนการตั้งค�ำถาม (questioning) ที่ดี เพื่อ “ต้อน” นักเรียนให้เรียนรู้
ด้วยตนเอง

เผย

ครูจึงต้องรู้จักการตั้งค�ำถามที่ได้จาก backward thinking process รวมทั้ง
รู้จักการออกแบบกระบวนการให้นักเรียนได้รับข้อมูลมากกว่าประสาทสัมผัสเดียว

นุญา
ต

ผมนึกถึงค�ำสอนที่เรียบง่ายของหลวงพ่อชา เมื่อมีคนถามท่านว่าท่านพูดภาษา
อังกฤษไม่ได้ แล้วท่านสอนฝรั่งอย่างไร ท่านบอกว่า “น�้ำร้อน เรียก “hot water” ก็มี
“น�้ำฮ้อน” ก็มี แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร เอามือจุ่มลงไปรู้เหมือนกันหมด การที่เราสอนวัว
สอนควายได้ เราไม่เห็นจ�ำเป็นต้องพูดภาษามันสักหน่อย”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ครู ต ้ อ งออกแบบการสอนให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ แ ละ
การถาม (ของครู) การเรียนรู้ของนักเรียนจึงยั่งยืนไปถึงความเข้าใจ
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

ถามคือสอน...

แพร

เราอาจจะเคยชินว่าการบอก (ให้ร)ู้ คือการสอน แต่ครูเพาะพันธุ์
ปั ญ ญาต้ อ งละทิ้ ง การบอกที่ ติ ด จนเป็ น สั ญ ชาตญาณ หั น มาสร้ า ง
สถานการณ์ แ ละตั้ ง ค� ำ ถาม ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ที่ ค รู จั ด
สถานการณ์ ใ ห้ แ ละจากการถาม ผมขอเล่ า เรื่ อ งจริ ง ที่ เ กิ ด กั บ ผมเอง
นักศึกษาทีท่ ำ� วิชา final year project คนหนึง่ มาหาผม ด้วยผลงานออกแบบ
การทดลอง ที่เป็นเรื่องการไหลของอากาศในท่อ

เผย

“อะไรที่ควบคุมการไหลของอากาศในท่อ?” ผมบอกส่วนผลที่
เป็นการไหล และให้นักศึกษาตอบส่วนของเหตุ

นุญา
ต

“ทิศทางครับ” นักศึกษาตอบสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ทงั้ เหตุหรือผลเลย นีค่ อื
ปัญหาที่นักศึกษาไม่ทราบความสัมพันธ์ของความเป็นเหตุเป็นผลของ
ปรากฏการณ์ที่สังเกตเห็น เป็นผลมาจากเหตุของการศึกษาที่บ่มเพาะมา
ตลอดชีวิตของเขา

สิทธ
ิ์อ

“ใครชี้ทิศทางให้มัน?” ผมถาม “ถ้าผมชี้ มันจะไหลไปตามทิศ
ที่ผมชี้ไหม?” ผมชี้นิ้วไปทางขวา แล้วใช้เท้ายันเก้าอี้ที่เขานั่ง แล้วถามว่า
“เก้าอี้เคลื่อนที่ไปทางไหน?”

นลิข

“ไปทางข้างหลังผมครับ”

สงว

“ไม่เห็นไปตามทีผ่ มชีเ้ ลย นิว้ ผมคุมมันไม่ได้” ผมหัวเราะ “อะไร
ควบคุมการเคลื่อนที่ของเก้าอี้?”
“เท้าอาจารย์ครับ”
“มีอะไรอีก”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

247

ึกษา

“ไม่มีครับ ผมเห็นมีแต่เท้าอาจารย์” นักศึกษาขยับเก้าอี้กลับ
เข้าที่ ผมข�ำไม่ออกกับค�ำตอบพาซื่อของนักศึกษา
เจาะจง
จึงตอบได้

่เพื่อ
การศ

“ได้ยินเสียงอะไรไหม?” ผมยันเก้าอี้ให้เคลื่อนที่อีกครั้ง ถามให้
“เสียงขาเก้าอีค้ รูดพืน้ ครับ” เมือ่ ค�ำถามถามเรือ่ งเสียง นักศึกษา
“เสียงเกิดจากอะไร?” ผมถามรุกทันที

แพร

“friction ครับ” ผมคิดว่าถ้าขืนตอบว่าขาเก้าอี้ครูดพื้น ผมคง
อดใจเขกหัวไม่ได้
“มันมีส่วนคุมการเคลื่อนที่ไหม?”

เผย

“มีส่วนครับ ท�ำให้เคลื่อนที่ยากขึ้น”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

“อะไรท�ำให้อากาศเคลื่อนที่ในท่อ?” ผมกลับมาที่ปัญหาของ
นักศึกษาเมื่อเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้ว แต่ผมคิดผิด นักศึกษาเรียนเรื่อง
กฎการเคลื่อนที่ของสิ่งของตั้งแต่มัธยม เมื่อเป็นเก้าอี้เขาพอจะหยิบเรื่อง
ที่เรียนมาตอบได้ แต่ครั้นเป็นอากาศที่จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็นเช่นเก้าอี้
กลับไม่เข้าใจ

นลิข

“blower ครับ” นักศึกษาตอบพร้อมชี้ blower ในแบบ ผมเริ่ม
เห็นปัญหาแล้วว่านักศึกษามองปรากฏการณ์ตา่ งๆ หยาบมาก ไม่รจู้ กั การ
โยงเข้าหาหลักการพื้นฐานที่ท่องมาเลย เห็นเท้าผมแทนการเห็นแรง
แบบเดียวกับเห็น blower แทนความดัน

สงว

ผมถีบเก้าอี้อีกครั้ง “อะไรท�ำให้เก้าอี้เคลื่อนที่?”
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่เพื่อ
การศ

“เท้าผมท�ำให้เกิดอะไร”

ึกษา

“เท้าอาจารย์ครับ” ผมสังเกตเห็น อ. ไพโรจน์ นั่งยิ้ม คงข�ำ
ไม่ออก ผมท�ำงานห้องเดียวกับ อ. ไพโรจน์ ผูส้ อนวิชาปฏิบตั กิ ารกลศาสตร์
ของไหล (Fluid Mechanics) เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของนักศึกษานัน่ แหละ
“เก้าอี้เคลื่อนที่ครับ” นักศึกษาตอบวนแบบเพลงฝนเอ๋ยท�ำไม
จึงตก จ�ำเป็นต้องตกเพราะกบมันร้อง กบเอ๋ยท�ำไมจึงร้อง จ�ำเป็นต้องร้อง
เพราะว่าท้องมันปวด.....

“เจ็บครับ”

เผย

“อะไรท�ำให้หัวเจ็บ?”

แพร

“เขกหัวตัวเอง 1 ที เอาให้แรงๆ เลย” นักศึกษาเขกหัวตัวเอง
ตามสั่ง “เจ็บหัวไหม?” ผมถาม

“มือที่เขกครับ”

นุญา
ต

“แล้วมือละรู้สึกอะไรไหม?”

“เจ็บนิดหน่อยครับ” เสียงตอบอ่อยๆ
“อะไรท�ำมือให้เจ็บ?”

สิทธ
ิ์อ

“เอ่อ... หัวผมครับ” นักศึกษาอึกอัก... คงคาดไม่ถึงกับค�ำถาม

ชวนให้งง

“รู้แล้วหรือยังว่า อะไรท�ำให้เจ็บทั้งหัวทั้งมือ”

นลิข

“แรงที่ผมเขกครับ”

สงว

“นั่นมันกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา”
ผมยันเก้าอี้อีกครั้ง “อะไรท�ำให้เก้าอี้เคลื่อนที่ คราวนี้ลองเอากฎข้ออื่นมา
ตอบผม”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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“ฟังเสียงให้ดี” ผมถีบอีกครั้ง “มีแรงอะไรบ้าง?”
“เคยเรียนมาแล้วยัง?”
“ครับ เรียนตั้งแต่มัธยม”

่เพื่อ
การศ

“แรงถีบกับ friction ที่พื้นครับ”

ึกษา

“แรงที่อาจารย์ถีบครับ”

“อะไรท�ำให้อากาศไหลในท่อ?.. อย่าตอบว่า blower อีกนะ” ผม
ยกเท้าเตรียมถีบให้เห็น

แพร

“แรงที่ blower ดันอากาศครับ”
“มีครับ”

เผย

“แล้ว friction ของอากาศที่ไหลในท่อละ มีไหม?”
“เรียนมาแล้วหรือยัง?”

นุญา
ต

“เรียนแล้วครับ”

“เมื่อมีแรง 2 แรงนี้แล้วเกิดอะไร” ผมถามต่อในส่วนของผล
“เกิดความเร็วครับ” นักศึกษาเริ่มสับสนอีกแล้ว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“จริงหรือ ผมขอถามหน่อยว่า  เพราะเราวิ่งจึงมีความเร็ว หรือ
เพราะมีความเร็วเราจึงวิ่ง อะไรเป็นเหตุของอะไรแน่?” ต่อจากนั้นกลาย
เป็นบทสนทนาอีกยาวนานกว่าจะเข้าใจเรื่องความเป็นเหตุเป็นผล หาก
จะเล่าต่อก็คงเขียนได้อีก 3 หน้า 

สงว

ถึงตอนนี้ อ. ไพโรจน์ลุกออกจากห้อง หันมาบอกกับนักศึกษา
ว่า “เรียนมาเป็นท่อนๆ ไม่มีทางเข้าใจอะไรง่ายๆ หรอก ให้เขียนผังลูกศร
เหตุ-ผลเลยอาจารย์” ประโยคหลังนั้น อ. ไพโรจน์ หันมาบอกผม
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ึกษา

ผมอยากชวนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในการศึกษา  ครูจึงสอนให้
นักเรียนท่องเนื้อความรู้ ติดอยู่ที่การท่องจ�ำ “นิยาม” จึงไม่รู้จักประยุกต์
ความรู้เข้ากับสถานการณ์จริง

แพร

่เพื่อ
การศ

นักเรียนเคยท่องมาว่าเมื่อมีแรงกระท�ำกับวัตถุจะท�ำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางแรง และท่องกฎ 3 ข้อของนิวตันและสูตร F = ma
มาตั้งแต่มัธยมต้น ท่องอีกครั้งเมื่อเรียนฟิสิกส์ปี 1 ท่องอีกครั้งเมื่อเรียน
วิศวฯ ปี 2 ใช้อีกหลายครั้งในอีกหลายวิชาตอนปี 3 แต่กลับตอบค�ำถาม
ง่ายๆ “อะไรท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่?” ไม่ได้ตอนปี 4 เพราะที่ผมถามนั้นไม่มี
อยู่ในรูปประโยคที่เคยท่องมาก่อน

เผย

เคยแต่ท่องเนื้อความรู้ใน concept “เหตุท�ำให้เกิดผล” (เมื่อมี
แรงกระท�ำต่อวัตถุ จะท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่) จึงตอบค�ำถาม “อะไรท�ำให้
เก้าอี้เคลื่อนที่?” ไม่ได้ เพราะผมถามใน concept ใหม่ “ผลเกิดจากอะไร?”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

การฟังจากบอกเป็น passive learning ที่ท�ำให้นักเรียนเบื่อ
ง่วงนอน แต่การตอบจากถามท�ำให้ต้องคิด จึงเป็น active learning
ครูต้องสร้างบรรยากาศห้องเรียนใหม่ให้เด็กกล้าคิด ดังนั้น หากต้องการ
ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ครู ต ้ อ งเข้ า ใจว่ า  “ถามคื อ สอน” และจั ด
กระบวนการถามให้เป็น

16 กันยายน 2556

สงว

นลิข

สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนประสบด้วยตนเอง และถามจาก
สถานการณ์นั้นเพื่อ “ต้อนความคิด” ของนักเรียนให้ดึงความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ นักเรียนจึงจะหลุดพ้นการท่องนิยามของความรู้

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

คุณหมอวิจารณ์เคยกล่าวว่า “การศึกษาไทยที่จัดอยู่ขณะนี้นั้น ผิดทั้งหมด”

เผย

แพร

ของที่เคยถูกต้องกลายเป็นของผิด ทั้งๆ ที่มันก็เป็นของเดียวกัน เพียงแต่เวลา
เท่านั้นที่ต่างออกไป การที่มันผิดเมื่อบริบทเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงแสดงให้เห็นว่าสัจจะ
สมมุติอย่างเช่นการจัดการการศึกษานั้นเป็นอนิจจัง ไม่อิสระกับบริบทที่เป็นอนิจจังเช่นกัน
การจัดการการศึกษาที่ไม่เข้าใจอนิจจังของบริบทจึง “ผิดทั้งหมด”
ถ้าเช่นนั้น ของที่เคยผิดก็น่ากลับกลายเป็นของถูกต้องได้ หากบริบทกลับทิศ

นุญา
ต

ไม่ได้!!

เมื่ อ บริ บ ทใหม่ ท� ำ ให้ ห ้ อ งเรี ย นยั ง กลั บ ทางได้ ท� ำ ไม่ บ ทบาทจะกลั บ ทิ ศ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แม้ ว ่ า ผมจะลองแล้ ว แต่ ก็ ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งเรี ย นรู ้ พู ด ไม่ ไ ด้ เ ต็ ม ปากนั ก
ใคร่ขอเสนอขายความคิดให้ลองท�ำดู
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่เพื่อ
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Flipped Classrole (1) ...

พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อสอบที่ดีต้องไม่ใช่ข้อสอบ
ที่ บ อกค่ า ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ อาไปแทนค่ า ในสู ต รที่ ท ่ อ งมา  เช่ น ท่ อ งว่ า 
“แรงเสียดทานเท่ากับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคูณด้วยแรงที่กดตั้งฉาก
กับพื้น”

แพร

เขียนสูตรได้ว่า F = µN

เมื่อ F คือแรงเสียดทาน (นิวตัน)

เผย

µ คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (ไม่มีหน่วย)
N คือแรงที่กดตั้งฉากกับพื้น (นิวตัน)

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ข้ อ สอบถามว่ า  “ถ้ า มี ข องหนั ก 50 นิ ว ตั น วางบนพื้ น ที่ มี
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.35 จงหาแรงเสียดทาน” ข้อสอบนี้ให้ค่า
ตามที่ท่องสูตร คือให้ N และ µ นักเรียนหา F โดยเอาค่าที่โจทย์ให้มา
คูณกันเป็นค�ำตอบ หรือพลิกแพลงเล็กน้อย “จงหาสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทาน ถ้าต้องออกแรงลากของหนัก 50 นิวตัน ด้วยแรง 10 นิวตัน”
โจทย์นใี้ ห้หา µ โดยบอก N และ F นักเรียนเพียงสลับข้างสูตรใหม่เท่านัน้
ก็หาค�ำตอบได้ เป็นโจทย์ที่ไม่มีเรื่องราว ครูผู้ออกข้อสอบไม่ได้คิดอะไร
มากกกว่าการจ�ำสูตรเท่านั้น

สงว

มีหนังสือเล่มส�ำคัญของ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ชื่อ “ครูเพื่อ
ศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” ซึง่ สามารถ download ได้ฟรีที่ http://www.
scbfoundation.com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=850
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่เพื่อ
การศ

แพร

ห้องเรียนกลับทางหมายถึง “เรียนที่บ้าน ท�ำโจทย์การบ้านใน
ห้องเรียน” เปลี่ยนจากการท�ำคนเดียวห้ามลอกมาเป็นท�ำเป็นกลุ่ม เรียนรู้
ระหว่างกัน ครูมหี น้าทีค่ อยเฝ้าดู วิเคราะห์วา่ นักเรียนขาดอะไร แล้วเติมให้

นุญา
ต

เผย

ผมลองใช้ concept ห้องเรียนกลับทางเทอมนี้ (ไม่ได้ใช้เต็มทีน่ กั
เพราะนักศึกษายังไม่ค่อยอ่าน) นักศึกษาให้ response ว่า  ชอบ ไม่เบื่อ
อยากให้ทุกวิชาสอนอย่างนี้

สิทธ
ิ์อ

บทความตอนที่แล้วผมเขียนเรื่อง “ถามคือสอน” เพื่อให้เข้าใจ
ว่าค�ำถามกระตุน้ การเรียนรู้ กระตุน้ การคิดเชือ่ มโยงความจ�ำ (เนือ้ ความรู)้
ให้ขนึ้ บันไดความเข้าใจได้อย่างไร ฉบับนีผ้ มจะเล่าเรือ่ ง “บทบาทกลับทิศ”
ซึ่งหมายความว่า “นักเรียนเป็นครู ครูเป็นนักเรียน”

สงว

นลิข

หลักคิดของ “บทบาทกลับทิศ” คือ การทดสอบว่านักเรียน
เข้าใจเรื่องที่เรียนหรือไม่นั้น ไม่ใช่อยู่ที่การท�ำข้อสอบที่ครูออก แต่อยู่
ที่ข้อสอบที่นักเรียนออกมาให้ครูตรวจตราความรู้ของนักเรียนต่างหาก
การประเมินจึงพิจารณาจากความสามารถที่นักเรียนประยุกต์ความรู้มา
“ออกแบบข้อสอบ” ให้ครูตรวจ (และท�ำ) ครูที่เคยเป็นผู้ “ออกแบบ
ข้อสอบ” เพื่อทดสอบความรู้นักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เรียนรู้จาก
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ึกษา

ข้อสอบของนักเรียน ว่านักเรียนเข้าใจเรือ่ งทีเ่ รียนอย่างไร ขาดเหลืออะไร
ส่วนนักเรียนได้สนุกกับการเอาความรู้มาออกแบบข้อสอบ ซึ่งจะเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น เพราะเขาเป็นผู้ริเริ่มประยุกต์ความรู้เอง (แทนการแก้โจทย์ที่
ครูประยุกต์ความรู้มาถาม)

ค� ำ ว่ า  “ออกแบบข้ อ สอบ” ผมหมายถึ ง การแต่ ง เรื่ อ งราว
“เอาบริบทมาใส่ในทฤษฎี” ท�ำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ
การใช้ความรู้ในบริบทจริง ท�ำให้มีจิตนาการเข้าใจความรู้ที่พลิกแพลง
กระบวนท่าต่างๆ ได้

เผย

แพร

บังเอิญภาคการศึกษานี้มีนักศึกษาเรียนวิชาผมไม่มาก ผมบอก
ว่าจะไม่สอนมาก ไปอ่านเอง (มีหนังสือให้) กิจกรรมในห้องจะเป็นการ
ทบทวนสิ่งที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ 20 นาที และท�ำโจทย์ท้ายบท 30 นาที ซึ่งก็
คือ “ห้องเรียนกลับทางนั่นเอง” ผมพบว่าการสอนไปได้เร็วมาก ผมเหลือ
เวลาใน 3 สัปดาห์สุดท้ายจึงออกแบบการสอนใหม่ โดยบอกนักศึกษาว่า

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

“พวกคุณรู้ไหมว่า สิ่งที่เป็นหลักฐานว่าคุณเข้าใจวิชานี้ไม่ใช่อยู่
ทีก่ ารท�ำข้อสอบได้ เพราะการท�ำข้อสอบได้แสดงเพียงว่าคุณเข้าใจเฉพาะ
ที่ผมออกข้อสอบ ที่พวกคุณท�ำกันคือเก็งว่าผมจะออกตรงไหน แล้วให้
ความสนใจเป็นจุด เป็นการเรียนและการวัดผลแบบเสี่ยงดวง” ผมเริ่ม
ให้นักศึกษาคิดใหม่เรื่องการสอบก่อนจะกล่าวต่อว่า  “สุดยอดของการ
เรียนรู้คือคุณสามารถออกข้อสอบได้เอง!!” ถึงตรงนี้นักศึกษาทุกคน
มีสีหน้าประหลาดใจ

สงว

นลิข

แล้ ว ผมมอบงานให้ นั ก ศึ ก ษาออกข้ อ สอบมาคนละ 1 ข้ อ
“ข้อสอบต้องบูรณาการความรูม้ ากกว่า 1 บท” ผมให้เงือ่ นไข “ทุกคนต้อง
ท�ำโจทย์ที่เพื่อนออกเป็นข้อสอบ ใครที่ออกข้อสอบยากที่สุด แสดงว่า
คนๆ นัน้ เข้าใจเรือ่ งทีเ่ รียนมาอย่างลึกซึง้ มากทีส่ ดุ จะได้คะแนนส่วนนีไ้ ป
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ใครทีพ่ ยายามออกข้อสอบยาก แต่เป็นโจทย์ทแี่ ก้หาค�ำตอบไม่ได้ แสดงว่า
ยังไม่รู้จริง ก็จะได้คะแนนความพยายามจะเข้าใจ”

่เพื่อ
การศ

ความจริงผมอยากให้เจ้าของข้อสอบบอกให้ได้ว่า  เพื่อนผู้ท�ำ
ข้อสอบของตนมีจุดอ่อนไม่เข้าใจอะไร แต่เห็นท่าจะเป็นงานมากเกิน
ก�ำลังไป

แพร

ผมพบว่านักศึกษาออกข้อสอบใกล้เคียงกับโจทย์ท้ายบท การ
ให้บูรณาการความรู้มากกว่า 1 บท เป็น assignment ที่ยากเกินไป ชั่วโมง
ต่อมาผมจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่ เอาโจทย์ที่ง่ายที่สุดมาเป็นตัวตั้ง แล้วบอก
กับทุกคนว่า

นุญา
ต

เผย

“โจทย์นตี้ ดิ อยูก่ บั สูตร ให้คา่ ต่างๆ มาเพือ่ แทนค่าในสูตร คราวนี้
เอาใหม่ ให้แต่ละคนวิเคราะห์ว่าค่าที่บอกมานั้น หากเราไม่บอกตรงๆ เรา
จะแต่งเรือ่ งราวโจทย์อย่างไร ให้แต่ละคนเลือกเอาแต่ละค่ามาแต่งเรือ่ งราว
ที่จะเป็นที่มาของค่านั้น” นักศึกษายังไม่เข้าใจ ผมจึงยกตัวอย่างข้อสอบ
กลางภาคมาอธิบายว่า  เมื่อผมจะออกข้อสอบผมต้องการทดสอบความรู้
ความเข้าใจอะไร จากนั้นผมจะถามตนเอง 3 ค�ำถาม คือ
1. “ค�ำตอบมาจากสูตรไหน?”

สิทธ
ิ์อ

2. “ในสูตรนั้นมีตัวแปรอะไรบ้าง?” (ตัวอย่างสูตร y เป็นค่าที่
หาได้จาก x1, x2 และ x3 โจทย์ทอื่ ๆ คือ บอก x1, x2 และ x3 แล้วให้หา y โจทย์
ที่ดัดแปลงคือ บอก y, x2 และ x3 แล้วถาม x1)

นลิข

3. “ผมจะบอกค่าตัวแปรใด และถ้าผมไม่ตอ้ งการบอกค่าตรงๆ
ผมต้องแต่งเรื่องอย่างไร?”

สงว

ตัวอย่าง x1 เป็นค่าที่หาได้จาก z1 และ z2 ผมจะต้อง “แต่งเรื่อง”
บอก z1 และ z2 เพื่อให้นักศึกษาหา  x1 ได้ ในท�ำนองเดียวกัน หาก
สาวเรื่องให้ลึกไปอีก เราจะมี “เรื่องราวที่แต่ง” บอก z1 เป็นดังนี้เรื่อยไป
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จนในที่สุดโจทย์มีแต่เรื่องราว ยิ่งมีเรื่องราวมาก จะยิ่งห่างไกลการแทน
ค่าสูตรส�ำเร็จ และจะมีบริบทมากขึ้น ผู้สอบต้องสามารถตีความบริบท
เข้าหาสูตรความรู้ได้

่เพื่อ
การศ

อะไรบ้าง

ลองคิดดูว่าคนที่ออกข้อสอบได้เช่นนี้ต้องมีความสามารถ
1. ต้องมีทักษะวิเคราะห์ถอยหลัง

2. ต้องเข้าใจความรู้ทั้งหมดแบบบูรณาการ

เผย

แพร

3. ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบริบทกับความรู้ (เป็นการ
เปลี่ ย นสู ต รให้ เ ป็ น เรื่ อ งราว เพื่ อ ให้ ค นท� ำ ข้ อ สอบเปลี่ ย นเรื่ อ งราว
กลับเป็นสูตร ภาษาของพวกวิศวฯ เรียกเปลี่ยน physical model ให้เป็น
mathematical model เพื่อให้ใช้หลักคณิตศาสตร์แก้โจทย์ได้)
4. ต้องมีจินตนาการในการ “แต่งเรื่อง”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ในชีวิตจริงไม่มีใครเอาเรื่องราวมาแต่งโจทย์ง่ายๆ เพื่อให้เรา
แทนค่าต่างๆ ในสูตรโดยตรง แต่เราจะประสบกับเรื่องราวจริงเสมอ ซึ่ง
หากไม่เข้าใจเรื่องที่เรียน ก็ไม่สามารถดึงความรู้มาประยุกต์ได้ ดังนั้น
ข้อบ่งชี้ว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงไรจึงสะท้อนได้จาก
ความสามารถเอาบริบทจริงมาแต่งโจทย์ที่มีเรื่องราวซับซ้อน แต่เข้ากับ
ทฤษฎีความรู้

สงว

นลิข

ผมเชือ่ ว่าจะเป็นวิธกี ารเรียนทีท่ ำ� ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้มากกว่าที่
มีปรากฏในต�ำรา ผมลองใช้การสอนแบบ “บทบาทกลับทิศ” ในตอนใกล้
สิ้นภาคการศึกษา นักเรียนบอกว่าแปลกดี ได้คิด ได้เรียนรู้มากขึ้น ขณะนี้
ยังเหลืออีกสัปดาห์กว่าๆ ทีผ่ มจะได้เรียนรูจ้ ากนักศึกษาของผม อาจมีเรือ่ ง
น่าสนใจมาเล่าให้ฟังได้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ทีเ่ ขียนข้างต้นนัน้ คือหลักการ หากไม่ยกตัวอย่างก็คงเข้าใจยาก
สักหน่อย บทความตอนต่อไปผมจะ (แต่ง) ยกตัวอย่างมาให้เรียนรู้กัน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

19 กันยายน 2556
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สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

โลกที่ ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นไปท� ำ ให้ ห ลายสิ่ ง เปลี่ ย นไปอย่ า งกลั บ ทิ ศ กลั บ ทาง
วิ ธี ก ารที่ เ คยประสบความส� ำ เร็ จ ในอดี ต กลั บ เป็ น เรื่ อ งล้ า หลั ง ถ่ ว งความก้ า วหน้ า
วิธีการที่เคยเชื่อว่าเป็นซาตานกลับกลายมาเป็นนักบุญ

นุญา
ต

เผย

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 การศึ ก ษาที่
เคยเข้มงวดการท�ำเดี่ยวไม่ให้ลอกกันกลับเป็นส่งเสริมให้ร่วมกันแก้ปัญหา ครูต้อง
เปลี่ ย นบทบาทจากผู ้ ส อนเป็ น ผู ้ จั ด กระบวนการการเรี ย นรู ้ เคยเชื่ อ กั น ว่ า บอกคื อ
สอนเปลี่ ย นมาเป็ น ถามคื อ สอน กลั บ ทางการเรี ย นรู ้ เปลี่ ย นเป็ น เรี ย นที่ บ ้ า น
ท�ำการบ้านที่โรงเรียน เป็นต้น
แนวคิ ด การท� ำ งานใหม่ เ หล่ า นั้ น เกิ ด จากการคิ ด นอกกรอบ มี อิ ส ระ
หลุดพ้นจากกรอบ และมีหลักการใหม่ที่น�ำไปสู่การทดลองใหม่

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การจัดการการศึกษาของครูก็เช่นกัน ต้องให้โอกาสออกจากกรอบที่ก�ำหนด
ตายตัว ได้ทดลองของใหม่ เกิดการเรียนรูใ้ หม่ทเี่ อามาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนาไปด้วยกัน
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

Flipped Classrole (2) ...

เพือ่ ให้พเี่ ลีย้ งและครูเข้าใจเรือ่ งการสลับบทบาทต่อจากตอนทีแ่ ล้ว
ผมจะยกตัวอย่างการแต่งโจทย์การอบแห้ง เพราะเชือ่ ว่าเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คน
เข้าใจง่ายที่สุด
มาตั้งหลักกันที่ความรู้หลักของการอบแห้ง ซึ่งมีอยู่ว่า

แพร

1. ความร้อนท�ำให้น�้ำที่ผิวผลิตภัณฑ์ระเหยออกไป ความร้อนนี้
จะค่อยๆ แทรกซึม (heat transfer) เข้าข้างในผลิตภัณฑ์

นุญา
ต

เผย

2. เมื่ อ ผิ ว แห้ ง จะเกิ ด สภาพความชื้ น ไม่ เ ท่ า กั น (moisture
gradient) น�้ำที่อยู่ข้างในจะแพร่ (diffuse) ออกมาที่ผิว (เหมือนผ้าแห้งกับ
ผ้าเปียกอยูต่ ดิ กัน น�ำ้ จากผ้าเปียกจะแพร่สผู่ า้ แห้ง) แล้วก็ระเหยออกจากผิว
ดังนั้น จึงเป็นปรากฏการณ์ของการเคลื่อนย้ายมวล (mass transfer) จาก
ข้างในออกสู่ข้างนอก อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายความร้อนจาก
ข้างนอกเข้าข้างใน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

3. ระหว่างการอบแห้ง น�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์จะลดลงตามน�ำ้ หนัก
น�้ำที่ระเหยออกไป ดังนั้น ผลการทดลองทั่วไปจะแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างน�้ำหนักกับเวลา ดังรูป

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

นําหนัก
(g)

่เพื่อ
การศ

A

Δm

เวลา (นาที)

Δt

นุญา
ต

เผย

แพร

ความลาดชันที่จุด A หาจาก Δm/Δt มีหน่วยเป็นกรัมต่อนาที
ซึ่งคืออัตราการสูญเสียน�้ำออกจากผลิตภัณฑ์ หรือที่เราเรียก “อัตรา
การอบแห้ง” จากรูปจะเห็นว่าอัตราการอบแห้ง (ความลาดชัน) จะมี
ค่ามาก (แปลว่าน�ำ้ ระเหยเร็ว) ในตอนต้น และจะลดลงในตอนท้าย ดังนัน้
เมือ่ plot “อัตราการอบแห้ง” กับเวลา จะได้รปู ต่างออกไป (ใครจินตนาการ
ได้บ้างว่ารูปกราฟเป็นอย่างไร? และถ้า  plot ระหว่างความชื้นผลิตภัณฑ์
กับเวลา รูปจะเป็นอย่างไร? รูปไหนใช้ประโยชน์ได้ตรงกับงานที่สุด?
โครงงาน RBL ควรสรุปผลเป็นรูปใด?)

สิทธ
ิ์อ

อัตราการอบแห้งไม่ได้วัดโดยตรง แต่เป็นผลที่ค�ำนวณจากผล
การทดลอง
ในท�ำนองเดียวกันความชื้นของผลิตภัณฑ์ก็ต้องค�ำนวณจาก
ผลการทดลอง

นลิข

ในท�ำนองเดียวกันอัตราการผลิต (productivity) ซึ่งเป็นความรู้
ใช้งานจริง (working knowledge) ก็ต้องค�ำนวณจากผลการทดลอง

สงว

สรุปได้วา ่ ผลการทดลองยังไม่ใช่ผลใช้งานจริง RBL เพาะพันธุ์
ปัญญาต้องเรียนรู้เรื่องนี้ ซึ่งผมจะหาทางเขียนถึงต่อไป
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ึกษา

ผมจะแต่งโจทย์สมมุตเิ พือ่ เรียนรูจ้ ากสูตร อัตราอบแห้ง (Drying
Rate, DR) = Δm/Δt

่เพื่อ
การศ

โจทย์ที่ธรรมดาที่สุดคือ “จงหา drying rate เมื่อการทดลองพบ
ว่าในช่วงเวลา 10 นาที ผลิตภัณฑ์มนี ำ�้ หนักลดลง 20 กรัม” เป็นโจทย์แทน
ค่าสูตร เรียนจ�ำแค่สูตรก็ท�ำได้ ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมาก

โจทย์ที่ยากขึ้นอีกนิดจะไม่ได้บอก Δm และΔt ตรงๆ เช่น
“จงหา drying rate เมือ่ เส้น plot ผลการทดลองมีคา่ ความลาดชัน 60 องศา”
โจทย์นี้ต้องตีความว่า Δm/Δt คือค่า tan ของมุมลาดชัน

เวลา

นุญา
ต

เผย

แพร

หรือโจทย์ที่ต้องใช้ความเข้าใจมากขึ้นอีกจะเขียนว่า  “ในการ
ทดลองอบกล้วยเล็บมือนาง ผู้ทดลองเก็บข้อมูลโดยชั่งน�้ำหนักทุกๆ 1
ชั่วโมง เริ่มอบเมื่อเวลา 8.00 น. และได้ผลดังตาราง จงเขียนกราฟแสดง
อัตราการอบแห้งของทั้งวัน” โจทย์นี้ต้องเข้าใจไปถึงการหาค่าใหม่จาก
ตารางมา plot กราฟ
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
700

650

620

600

590

585

582

581

สิทธ
ิ์อ

น�้ำหนัก (กรัม) 1,000 800

สงว

นลิข

หรือโจทย์ทมี่ แี ต่เรือ่ งราวจนห่างไกลจากสูตร “ชาวบ้านทีช่ มุ พร
ท�ำกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ในตู้อบมีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียก
และกระเปาะแห้งแขวนอยู่ วัดอุณหภูมขิ องเทอร์โมมิเตอร์ทงั้ 2 ทุกชัว่ โมง
ตัง้ แต่ 8.00-17.00 น. ได้คา่ ดังตาราง...(ผมละไว้ไม่สมมุตติ าราง)... ด�ำบอกว่า
แดดช่วงบ่ายร้อนกว่าจึงน่าจะมี “อัตราการอบแห้ง” เร็วกว่าช่วงเช้า  แต่
แดงบอกว่าไม่จริง ตอนเช้าต่างหากที่มีอัตราการแห้งเร็วกว่า  ทั้งสองจึง
ชวนกันไปหาครูสมจิตร ครูบอกว่าแดงวิเคราะห์ถกู แล้ว จงเขียนค�ำอธิบาย
ของครูสมจิตรพร้อมการค�ำนวณสนับสนุน”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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1. Δm หาจากการชั่งน�้ำหนัก 2 ค่า (ในเวลาที่ต่างกัน)

่เพื่อ
การศ

2. น�้ำหนักที่ลดลงคือน�้ำที่ระเหยออกจากกล้วย

ึกษา

นักเรียนผู้แต่งโจทย์ได้เช่นนี้ต้องวิเคราะห์ Δm ถอยหลังไป 4
จังหวะ (ดูผังประกอบ)

3. น�้ำนี้ไปเป็นความชื้นอยู่ในอากาศ และ

4. ความชืน้ อากาศหาได้จากการวัดอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมมิเตอร์
แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง15

แพร

4 ความชืนอากาศรู ้จากอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก กระเปาะแห้ง

เผย

3 ความชืนอากาศเพิมจากนําทีออกจากกล้วย

นุญา
ต

2 นําหนักนําทีระเหยออกจากกล้วย
1 นําหนักกล้วยทีเวลาต่างกัน ∆t

สิทธ
ิ์อ

อัตราการแห้ง (DR)

∆m
∆t

นลิข

การแต่งโจทย์จะเขียนเล่าเฉพาะแต่จังหวะที่ 4 เพื่อให้ใช้ข้อมูล
อุณหภูมิกระเปาะเปียกกระเปาะแห้งเดินหน้าทีละขั้นจนถึง Δm
เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งคือเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดา ส่วนกระเปาะเปียกเขาใช้ผ้าเปียก
หุ้มกระเปาะปรอทไว้ ปกติค่าที่อ่านจากกระเปาะเปียกจะน้อยกว่า แบบเดียวกับที่เรารู้สึกเย็น
กว่าเมือ่ ตัวเปียกน�ำ้ ความชืน้ อากาศค�ำนวณได้จากอุณหภูมกิ ระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง ซึง่ การ
แปลงค่าเป็นน�้ำที่ระเหยออกจากกล้วยจะซับซ้อนขึ้น ผมจึงละไว้ไม่เอามากล่าว

สงว

15
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ึกษา

ลองวิเคราะห์ดวู า่ นักเรียนทีเ่ ขียนโจทย์นเี้ ขาคิดถอยหลังอย่างไร
และเขาดึงความรู้มาใช้อย่างไร

่เพื่อ
การศ

1. ประการแรกเขาต้องเข้าใจจากรูปแรกว่า “ความชันคืออัตรา
การอบแห้ง”
2. อัตราการอบแห้งหาได้จากตัวเลขน�้ำหนักในตาราง แต่
อย่างนั้นจะง่ายไป เราไม่ให้ตารางแสดงผลของน�้ำหนักกับเวลา ต้อง
แต่งโจทย์ซับซ้อน โดยใช้ความรู้อื่นมาหา Δm

แพร

3. รูว้ า่ น�ำ้ ทีร่ ะเหยจะท�ำให้อากาศชืน้ แต่เรือ่ งจะง่ายไปหากบอก
ความชื้นอากาศ

เผย

4. ดังนั้น แทนที่จะบอกความชื้นอากาศตรงๆ ให้หาจากค่า
อุณหภูมิกระเปาะเปียกกระเปาะแห้งดีกว่า

นุญา
ต

การคิดถอยหลัง 4 ข้อนี้ท�ำให้ออกแบบโจทย์เป็นตารางผล
อุณหภูมิกระเปาะเปียกกระเปาะแห้งแทน เพราะเห็นว่า  “แต่อย่างนั้นจะ
ง่ายไป” ผู้ออกแบบโจทย์จึงดึงเอาความรู้ในคลังมาใช้ ท�ำให้เข้าใจความรู้
ลึกซึ้งขึ้น

สิทธ
ิ์อ

หากนักเรียนเรียนวิชาต่างๆ แล้วเอามาบูรณาการแต่งเป็นโจทย์
ได้ นั่นคือหลักฐานว่าเขาเกิดการเรียนรู้จนเข้าใจความรู้และความหมาย
ของสิ่งที่รู้แล้ว

สงว

นลิข

เราสามารถพลิกแพลงแต่งโจทย์ใหม่ว่า  “... ด�ำบอกครูสมจิตร
ว่าเขาสังเกตเห็นว่าตอนเช้าอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสองต่างกัน
น้อยกว่าช่วงบ่าย แต่แดงท้วงว่าด�ำอ่านผิด.... จงอธิบายว่าข้อสังเกตของด�ำ
เป็นจริงหรือไม่” โจทย์นยี้ อ้ นรอยผลการทดลองไปสูอ่ ตั ราอบแห้ง แล้วไป
สู่ความชื้นอากาศ ไปสู่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่สัมพันธ์กับความชื้น
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

และยังสามารถต่อไปสูค่ วามเข้าใจเรื่องความร้อนแฝงทีใ่ ช้เปลีย่ นสถานะ
ของของเหลว ไปสู่การเดือดหรือการเป็นน�้ำแข็ง ไปสู่.... ฯลฯ

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

นอกจากนั้น เราสามารถต่อยอดโจทย์นี้ไปสู่การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking) เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ไม่ยาก
เช่น ครูชวนนักเรียนแต่งโจทย์บูรณาการกับวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
(อุปโลกน์ขอ้ มูลตลาดมาแต่งโจทย์เป็นการตัดสินใจวางแผนการผลิตและ
การจัดการวัตถุดิบ หาค�ำตอบ productivity) วิชาชีวเคมี (แต่งโจทย์การ
เกิดสีน�้ำตาลจาก browning oxidation ไปสู่คุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์)
วิชาจุลชีววิทยา (แต่งโจทย์ความชื้นกล้วยกับการขึ้นราไปสู่คุณภาพและ
อายุผลิตภัณฑ์) ฯลฯ ปลายทางของค�ำตอบเหล่านี้ล้วนเป็น working
knowledge หากท�ำได้อย่างนี้ เพาะพันธุ์ปัญญาจะมีพลังต่อการ install
ระบบคิดให้นักเรียนมีการศึกษา ไม่ใช่เพียงผ่านการศึกษา

นุญา
ต

บทความตอนนี้ แ ม้ ว ่ า จะเลื อ กเอาเรื่ อ งที่ คิ ด ว่ า เคยชิ น ที่ สุ ด
มาแต่ ง ให้ อ ่ า น แต่ ก็ อ าจจะเข้ า ใจยากส� ำ หรั บ บางคน อย่ า งไรก็ ต าม
ผมหวังว่า พี่เลี้ยงคงจับหลักการที่เขียนไว้ในตอนที่แล้วได้ว่า

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“...ในชีวิตจริงไม่มีใครเอาเรื่องราวมาแต่งโจทย์ง่ายๆ เพื่อให้
เราแทนค่าต่างๆ ในสูตรโดยตรง แต่เราจะประสบกับเรื่องราวจริงเสมอ
ซึ่งหากไม่เข้าใจเรื่องที่เรียน ก็ไม่สามารถดึงความรู้มาประยุกต์ได้ ดังนั้น
ข้อบ่งชี้ว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงไรจึงสะท้อนได้จาก
ความสามารถเอาบริบทจริงมาแต่งโจทย์ที่มีเรื่องราวซับซ้อน แต่เข้ากับ
ทฤษฎีความรู้...” “...การทดสอบว่านักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนหรือไม่นั้น
ไม่ใช่อยู่ที่การท�ำข้อสอบที่ครูออก แต่อยู่ที่ข้อสอบที่นักเรียนออกมาให้
ครูตรวจตราความรู้ของนักเรียนต่างหาก....”
เมือ่ ผมใช้วธิ ี “บทบาทกลับทิศ” กับนักศึกษา ปฏิกริ ยิ าแรกของ
นักศึกษาคือประหลาดใจทีผ่ มมอบหมายให้แต่งโจทย์ขอ้ สอบ เพียงชัว่ โมง
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ที่ 2 ทีใ่ ช้วธิ นี ี้ ผมพบว่านักศึกษาถามและแสดงความเห็นมากขึน้ ทีส่ ำ� คัญ
คือกล้าเสนอความคิดใหม่เป็นทางเลือกของตนเอง
นี่คือ Flipped Classrole ที่อยู่ใน Flipped Classroom

่เพื่อ
การศ

ตอนต่อไปผมจะ flip อีกเรื่อง คอยอ่านกันเร็วๆ นี้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

21 กันยายน 2556
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่เพื่อ
การศ

แพร

การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์ใหม่

เผย

บรรยากาศและกลิ่ น อายของความเคยชิ น จึ ง เป็ น ป้ อ มค่ า ยปิ ด ตายของ
ประสบการณ์ใหม่ มันจึงเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ แม้ว่าผู้นั้นพยายามจะเป็นนักเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยตนเองคือทักษะที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้การศึกษายั่งยืนเหมือนเป็นเงา
ติดตามตัว เพราะไม่ว่าจะไปไหน มันก็ตามไปด้วย ถ้าหากมีแสงสว่าง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

มันจึงเป็นความท้าทายทีเ่ ราจะเข้าใจผูท้ อี่ ยูใ่ นทีม่ ดื ผูท้ กี่ ำ� ลังอยูใ่ นกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเพาะพันธุ์ปัญญา เอาความเข้าใจนั้นพาเขาออกมาที่สว่าง ใช้ RBL ให้เป็น
คบเพลิงให้แสงสว่าง ให้เกิดเงาติดตามตัว
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่เพื่อ
การศ

ฟังแต่ไม่ได้ยิน...

การนัง่ ท�ำงานใกล้กบั อ. ไพโรจน์ ท�ำให้ผมได้ความคิดใหม่ๆ มา
เขียนอยู่เสมอ บทความตอนนี้ อ. ไพโรจน์ ยุให้ผมเขียน

แพร

“ครูแก้ proposal มา 3 ครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิม” อ. ไพโรจน์
บอกผมเมื่อเย็นวันที่ 18 กันยายน คงบ่นเพราะกังวลเรื่องคุณภาพ ที่เวลา
จัดการเหลือน้อยเต็มทีแล้ว เพราะใกล้เวลาที่ต้องสรุป proposal เพื่อท�ำ
สัญญากับโรงเรียน

เผย

“หมายความว่าเขาไม่แก้ตามที่อาจารย์แนะน�ำอย่างนั้นหรือ”
ผมถามเพราะสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ 3 ครั้งก็ยังเหมือนเดิม
“เขาแก้เล็กน้อย แต่โดยรวมก็ยังเหมือนเดิม”

นุญา
ต

ระยะนี้ผมได้รับข่าวจากศูนย์พี่เลี้ยงต่างๆ แสดงความกังวลใน
คุณภาพ proposal ตอนเช้าวันเดียวกันนี้ผมจึง e-mail บอกพี่เลี้ยงว่า 
“ถึงพี่เลี้ยงทุกท่าน

สิทธ
ิ์อ

เช้านี้ อ. ไพโรจน์ อุทานให้ผมได้ยนิ ว่า “แย่แล้วศูนย์เรา ครูสอน
นักเรียนเขียนวิธวี จิ ยั ไม่ได้” ผมตอบว่า “เป็นอย่างนีท้ กุ ศูนย์ อ. อ้อ (มหิดล)
ก็เคยสะท้อนว่าครูเอาที่อบรมไปถ่ายทอดไม่ได้”

สงว

นลิข

เมือ่ วันก่อนเราหารือเรือ่ งนีก้ นั ผมสรุปว่าวิธแี ก้คอื ต้องเอาครูมา
ท�ำโครงการ “ครุวจิ ยั ” ครูตอ้ งท�ำวิจยั แบบเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเป็นด้วยตนเอง
ก่อน จึงจะเอาความรูท้ เี่ ราอบรมให้ไปถ่ายทอดได้ แต่ครุวจิ ยั ก็เป็นงานทีใ่ ช้
งบประมาณสูงมาก ผมเชื่อว่ามีเงินอยู่ที่ไหนสักแห่ง เพียงแต่เราเข้าไม่ถึง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

สิ่งที่ผมแนะน�ำตอนนี้ คือ ครูต้องอ่านทบทวนหนังสือเล่มการ
เขียน proposal ของผมให้เข้าใจ ผมเชื่อว่ามีครูจ�ำนวนหนึ่งเคยชินกับการ
รอให้พี่เลี้ยงบอก ไม่อ่านหาความรู้เอง ผมขอให้พี่เลี้ยงแนะน�ำเรื่องการ
อ่าน เอาที่ไม่เข้าใจมาถามจะท�ำให้เรียนรู้ได้ การลงพื้นที่พบครูลองใช้
หนังสือมาสอบทานความเข้าใจครู แล้วจึงลองออกแบบให้ลองปฏิบัติ
และคิดในสิ่งที่ครูขาด

แพร

พี่เลี้ยงต้องอ่านให้เข้าใจด้วย เมื่อครูถาม จะได้ไม่บอกตรงๆ แต่
ชีแ้ นะให้อา่ นจากหนังสือ อย่างนี้ ครูกจ็ ะตระหนักว่าหนังสือมีประโยชน์
และควรอ่าน

เผย

บทความของผม แม้ว่าจะเป็นการเขียนถึงพี่เลี้ยง ก็สามารถ
ส่งต่อให้ครูได้ บางบทความเป็นหลักคิด เพาะพันธุ์ปัญญา บางเรื่อง
เป็นการกระตุ้น inspiration ครูจะได้เรียนรู้ไปด้วยได้”

นุญา
ต

พอตกสายสายๆ ของวันเดียวกันผมได้รบั e-mail จาก อ. แพรว16
(พะเยา) ว่า 

สิทธ
ิ์อ

“ส�ำหรับศูนย์พะเยาเองก็ประสบปัญหาที่คุณครูรอให้พี่เลี้ยง
ป้อนเนื้อหาความรู้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อดูจากงานเขียน proposal พบว่ามี
หลายประเด็นทีค่ ณ
ุ ครูยงั ไม่เข้าใจ ซึง่ ในประเด็นเหล่านีห้ ากเรากลับไปอ่าน
หนังสือที่ท่านอาจารย์สุธีระเขียน จะพบว่าอธิบายได้อย่างชัดเจนดีแล้ว”

นลิข

บทสนทนากับ อ. ไพโรจน์ มีต่อว่า  “เมื่อเช้ามีข้อสรุปจาก
อ. แพรว ว่าครูไม่อ่าน ทั้งๆ ที่มีให้แล้ว”

สงว

“ครูยุ่งจะตายไป ไม่มีเวลาอ่านหรอก รอให้บอกอย่างเดียว”
อ. ไพโรจน์ กลับมาที่ปัญหาเรื่องภาระงานของครู ผมไม่ทราบความจริง
ว่าหากมีเวลาว่าง ครูจะอ่านหรือไม่
16

อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์
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“หมายความว่าเขาไม่เข้าใจที่อาจารย์บอกหรือเปล่า?” ผมสืบ
เรื่องราวอีกมุมหนึ่ง

่เพื่อ
การศ

“ไม่ใช่” อ. ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า  “ผมคิดว่าครูเขามีรูปแบบเดิม
อยู่แล้ว เขาฟังนั่นแหละ แต่เขาก�ำหนดรูปแบบไว้แล้วว่าจะเขียนอย่างนี้
ฉันก็จะเขียนอย่างนี้”
“อ๋อ!... อย่างนี้เขาเรียกว่า ฟังแต่ไม่ได้ยิน” ผมสรุป

แพร

“เออใช่... อย่างที่อาจารย์ว่า  ฟังแต่ไม่ได้ยิน” อ. ไพโรจน์ เห็น
คล้อยตาม “อาจารย์เอาไปเขียนบทความหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้น และจะ
แก้กันอย่างไร”

เผย

ขณะนัน้ ผมก�ำลังจะจบการเขียนเรือ่ ง Flipped Classrole อยู่ และ
มีลูกติดพันไม่จบในตอนเดียว จึงล่วงเลยมาถึงวันนี้ ที่มีจังหวะแทรกให้
ตามลูกยุของ อ. ไพโรจน์

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เรื่องนี้ต้องว่ากันด้วยความรู้สึก อารมณ์ และสติ ที่ก�ำกับ
ความคิ ด และการเรี ย นรู ้ ข องคน ตามปกติ ค นจะมี ป ระสบการณ์
ความเชื่ อ เดิ ม (อาจจะเรี ย กกระบวนทั ศ น์ ห รื อ paradigm) อยู ่ แ ล้ ว
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น มีเสียงพูดให้ฟัง เขาจะเอาความเชื่อเดิม
มาก�ำหนดการรับรู้ อย่างที่ อ. ไพโรจน์ บอกว่า  “ครูมีรูปแบบการเขียน
proposal ที่ก�ำหนดไว้แล้ว”

สงว

นลิข

จากกระบวนทั ศ น์ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ่ เมื่ อ คนรั บ รู ้ ห รื อ ประสบกั บ
สิ่งหนึ่ง จะเกิด “ความรู้สึก” เช่น ชอบ ไม่ชอบ สบาย ไม่สบาย จากนั้น
เกิด “อารมณ์” ดีใจ เสียใจ เศร้า  ฯลฯ จังหวะนี้ความคิดจะมี 2 ทางเลือก
ถ้ายึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตนอย่างไม่มสี ติเราจะเดินในเส้นทางของ “นักตัดสิน”
อีกเส้นทางที่ตรงกันข้าม คือ เส้นทางของ “นักเรียนรู้”
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ึกษา

เรี ยนรู ้

มองทางเลือก

่เพื่อ
การศ

สถานการณ์
ความรู ้สึก
ความคิด

แพร

ตอบโต้

ตกหล่ม

เผย

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

นุญา
ต

คนที่อยู่ในเส้นทางของนักตัดสินจะไม่ฟัง คิด ลบ ขาดสติ มี
ปฏิกิริยาตอบโต้ จึง “ฟังแต่ไม่ได้ยิน”

สิทธ
ิ์อ

นักตัดสินจะมีอารมณ์พื้นฐานปิดกั้นตัวเอง มีทัศนคติปกป้อง
ตนเอง ปกป้องความเชือ่ ตนเอง กลัวความแตกต่าง เชือ่ ว่าความเห็นอืน่ คือ
การปฏิเสธหรือโจมตีตนเอง เมือ่ ฟังก็จะฟังเพือ่ จับผิด ตอบโต้อตั โนมัตไิ ป
ในทางโต้เถียง เพราะเป็นเช่นนี้จึงไม่ได้ยินสิ่งที่ฟัง

สงว

นลิข

คนที่อยู่ในเส้นทางของนักเรียนรู้จะรับฟังอย่างใคร่ครวญ
คิดบวก มีสติเฝ้าพิจารณาความรู้สึก มองหาทางเลือกอื่น จึงได้ยินสิ่งทีฟ่ ัง
เขาจะมีปฏิกิริยาตอบในด้านบวก เปิดใจรับฟัง ฟังอย่างครุ่นคิดเพื่อหา
ข้อเท็จจริงด้วยหลักเหตุผล ไม่ตัดสินในทันทีว่าอะไรถูกอะไรผิด ชื่นชม
ความต่างว่าเป็นโอกาสการเรียนรู้ ให้คุณค่ากับความไม่รู้ จึงฟังเพื่อการ
ได้ยิน
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ครูอยู่ในเส้นทางนักตัดสินเช่นนั้นหรือ ค�ำตอบของผมคือ
“ไม่น่าใช่”

่เพื่อ
การศ

ครูทเี่ ข้ากระบวนการจิตตปัญญาและ workshop การคิดเชิงเหตุผลน่าจะปรับตัวเป็นนักเรียนรู้ได้แล้ว จึง “ไม่น่าใช่นักตัดสิน”

ถ้าเช่นนั้น ครูอยู่ในเส้นทางนักเรียนรู้เช่นนั้นหรือ ค�ำตอบของ
ผมคือ “ไม่น่าใช่”

แพร

คนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะปฏิเสธของใหม่ ครูส่วนมากเป็น
“หมี” ในทฤษฎีผนู้ ำ� 4 ทิศ หมีจะท�ำแต่ของเดิมๆ และกลัวการเปลีย่ นแปลง
ดังนั้น ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นักตัดสิน แต่ก็ไม่เป็นนักเรียนรู้

นุญา
ต

เผย

ครูผ่านกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาจน “น่าจะ” เป็นนักเรียนรู้
แต่ที่ยังไม่เรียนรู้เพราะสิ่งที่เรียกว่า  “ความเคยชิน” เจ้าความเคยชิน
นีแ่ หละทีท่ ำ� ให้ศกั ยภาพการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจลดลง เคยชินจากการท�ำงาน
ในระบบที่ไม่ต้องเข้าใจอะไรมากมานาน รอสั่ง รอบอก
“บอกมาก็แล้วกันว่าให้ท�ำอย่างไร จะได้แก้ถูก” เราเคยได้ยิน
ประโยคนี้จากปากครูเป็นปกติมิใช่หรือ ครูรอให้บอก หากให้คิดเองจะ
ไม่กล้าคิด แบบเดียวกับที่ครูท่านหนึ่งพูดกับผมว่า 

สิทธ
ิ์อ

“อาจารย์บอกมาก็แล้วกันว่าชือ่ โครงการต้องเปลีย่ นใหม่เป็นชือ่
อะไร” ครูถามผมพร้อมหยิบปากกาเตรียมจด

สงว

นลิข

“ผมไม่บอก ผมอธิบายไปแล้วว่าชือ่ เดิมไม่เหมาะเพราะอะไร ครู
เอาทีผ่ มบอกมาคิดดูเอง” ผลคือครูทา่ นนัน้ บ่นให้เพือ่ นฟังขณะพักอาหาร
ว่าง โดยไม่ทราบว่าผมยืนอยู่ข้างหลัง

อย่างไร”

“อาจารย์สุธีระ ไม่บอกอะไรเลย แล้วอย่างนี้พวกเราจะท�ำได้
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

คุณหมอวิจารณ์ พานิช เคยถามผมว่า  “ครูเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืนจากกระบวนการที่เพาะพันธุ์ปัญญาจัดให้ไหม?” ผมตอบว่า “ผมไม่
เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น เพราะครูต้องกลับไปอยู่ในบรรยากาศเดิม เว้นแต่ว่า
พี่เลี้ยงท�ำงานเกาะติดและต่อเนื่องกับครู”
นอกจากด�ำดิ่งในวัฒนธรรมอ�ำนาจ มีแต่ค�ำสั่งให้ปฏิบัติแล้ว
ครูยงั ดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศและวัฒนธรรม “ความรูส้ ำ� เร็จรูป” มานาน เป็น
ความเคยชินที่ไม่ต้อง “ปรุงความรู้เอง”

เผย

แพร

คนจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเอาสิ่งที่ท�ำผิดมาวิเคราะห์ด้วยตนเองว่า
เป็นเพราะอะไร (ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ) หากเราเชื่อว่ากระบวนการที่ผ่านมา
ท�ำให้ครูเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาพร้อมเป็น “นักเรียนรู”้ ผูใ้ ห้คณ
ุ ค่ากับความไม่รู้
เห็นคุณค่าความคิดเห็นอื่น ฉะนั้น ผมคิดว่าเราควรเอาความผิดพลาดนี้
สร้างโอกาสการเรียนรู้

นุญา
ต

ดังได้กล่าวแล้วว่าอารมณ์ความรู้สึกท�ำให้คนไม่เลือกเดินใน
เส้นทางนักเรียนรู้ เว้นแต่มีสติมาท�ำให้รู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ เราน่าจะ
หาทางท�ำให้ครูแก้ proposal โดยมีสติ ผมเสนอให้มี checklist ตอบตนเอง
ด้วยค�ำถาม 4 ข้อ

สิทธ
ิ์อ

1. “ที่ (พี่เลี้ยง) บอกไปครั้งที่แล้วคืออะไร?”
2. “มีอะไรในที่เขียนใหม่ครั้งนี้ที่ response ต่อข้อ 1”

นลิข

ตนเอง”

3. “หากข้อ 2 ไม่มีอะไรใหม่ ให้วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ

สงว

4. “เมือ่ วิเคราะห์ตามข้อ 3 จนรูแ้ ล้ว คิดว่าจะแก้ไขอย่างไร ใคร
รับผิดชอบการแก้ไข”
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“ถามคือสอน” ถามตนเองคือสอนตนเอง คงถึงคราวต้องเขียน
ค�ำถาม 4 ข้อให้ครูได้สอนตนเองแล้วกระมัง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

23 กันยายน 2556
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

การเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากการปฏิเสธของเดิม

แพร

ระบบที่เราอาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคการเปลี่ยนแปลง เพราะเราต่าง
เป็นทาสของระบบ การเปลี่ยนแปลงจึงต้อง “ใจถึง” เป็นกบฏ

เผย

ท�ำไมคนที่ปฏิเสธระบบจึงถูกเรียกว่าเป็นกบฏ?

นุญา
ต

ค�ำตอบที่ง่ายและตรงที่สุดคือ กบฏเป็นค�ำเรียกขานจากมุมมองของทาส อาจ
กล่าวว่า “เพราะผู้ที่เรียกยังเป็นทาสของระบบ” แต่ในขณะเดียวกัน ค�ำว่า “ทาส” ก็เป็น
มุมมองจากฝ่ายกบฏ
คนๆ เดียวจึงเป็นทั้งทาสและกบฏ ขึ้นกับคนที่เรียกขาน ว่าเขาอยู่ตรงไหน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แต่หัวใจล่ะ... เป็นของเราเอง ควรเป็นทาสหรือกบฏ??
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่เพื่อ
การศ

ทาสหัวใจกบฏ...

เราทุกคนทราบดีว่าครูมี format การท�ำงานที่ค่อนข้างตายตัว
จึงไม่เห็นความคิดนอกกรอบในกลุม่ ครูเท่าใดนัก ในท่ามกลางบรรยากาศ
การท�ำงานของระบบอ�ำนาจสั่งการไม่มีทางที่ปัญญาจะผุดบังเกิดได้เลย

แพร

ปัญญาเกิดจากการคิดได้ถงึ วิเคราะห์ และตามติดในพริบตาด้วย
สังเคราะห์ ที่บรรลุถึงความรู้แล้วร้อง “อ๋อ” ออกมาเอง การท�ำ RBL เพื่อ
การศึกษาจึงต้องพาครูและนักเรียนให้ทราบว่าวิเคราะห์และสังเคราะห์
เป็นอย่างไร

นุญา
ต

เผย

เป็นที่น่าแปลกใจส�ำหรับผม ที่คนในวงการการศึกษาพูดแต่
เพียงคิดวิเคราะห์ ทั้งๆ ที่ทุกคนรู้จัก Bloom’s Taxonomy ว่ามีอีก 2 ขั้น
ต่อขึ้นไป คือ คิดสังเคราะห์ และคิดประเมิน ในขณะที่กระแสการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 กล่าวเลยไปถึงคิดวิพากษ์ คิดมีวิจารณญาณ (critical
thinking) กันแล้ว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“วิเคราะห์คือแยกแยะ สังเคราะห์คือรวม” ครูตอบผมเช่นนี้
ทุก ครั้งที่ ผ มถาม หากให้อธิบายกระบวนการเกิ ดอย่ างต่อ เนื่อ งของ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ครูจะมีค�ำถามว่า  “มันเกิดต่อเนื่องกันเหรอ?
กระบวนการเป็นอย่างไร?” ผมตอบปัญหานี้โดยเล่าเรื่องบางอย่างที่เต็ม
ไปด้วยข้อมูลและตรรกะให้ครูคิดตาม ต้อนความคิดจนครูร้อง “อ๋อ”

สงว

“ครูรตู้ วั หรือเปล่าว่า ทีค่ รู อ๋อ นัน้ คือผลจากความคิดสังเคราะห์”
ผมถามและอธิบายให้เข้าใจ แต่เมื่อเข้าใจ “อ๋อ” ที่ร้องออกมาแล้ว ครูก็
ยังตอบไม่ได้ว่าก่อนเป็น “อ๋อ” นั้นเกิดอะไรในความคิดของตน การที่
ความคิดทั้งสองเกิดติดๆ กันจนแยกไม่ออกเช่นนี้ ผมจึงเข้าใจ (เอาเอง)
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ึกษา

ว่า Anderson จึงตัดบันไดขั้นคิดสังเคราะห์ออกจาก Bloom’s Taxonomy
แล้วไปเพิ่ม “ความคิดสร้างสรรค์” ในขั้นสุดท้ายแทน

่เพื่อ
การศ

ผมไม่ใช่นกั การศึกษาทีร่ เู้ รือ่ งอะไรดีนกั หนา ฉะนัน้ อย่าถือเอา
เป็นเรื่องราวที่เป็นจริง ทุกอย่างเป็นการตีความเอาเองทั้งเพ ซึ่งแปลว่า
ผมก็ ถู ก เป็ น ความถู ก ต้ อ งตามแบบของผม ผมจึ ง เคยเสนอให้ เ พิ่ ม
“คิดตัดสินใจ” และ “คิดวิพากษ์” เป็น 2 ทางแยกต่อจากคิดประเมิน
เมื่อฝรั่งคิดได้ ใครๆ ก็ย่อมคิดได้ และไม่จ�ำเป็นต้องคิดเหมือนกัน

นุญา
ต

เผย

แพร

ผมเพิ่งกลับจากการท�ำ workshop การคิดเชิงระบบ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับครูที่ศูนย์ล�ำปาง ผมพบว่า  เราต้องฝึกครูให้มี
กระบวนการคิดที่ละเอียดจนสามารถจับความคิดตนเองได้ ว่าตอนไหน
ก�ำลังคิดวิเคราะห์ และพริบตาไหนที่คิดสังเคราะห์ เพราะความเข้าใจนี้
จะท�ำให้ครูจบั “จังหวะคิด” ของนักเรียนได้ จึงจะออกแบบกระบวนการคิด
ให้นกั เรียนได้ คล้ายๆ พระอาจารย์สอนสมาธิวปิ สั สนา ทีต่ อ้ งรูว้ า่ ความคิด
ผู้ปฏิบัติติดตรงไหน เพราะอะไร จึงจะพาออกจากที่ติดขัดได้ เป็นเรื่อง
ค่อนข้างยากมากๆ ก็ต้องพยายามกันต่อไป

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมมีเรื่องน่ายินดีมาเล่าให้ฟังกัน มีครูโรงเรียน 3 แห่ง “หาทาง
มาร่วม” ทัง้ ๆ ที่ ผอ. ไม่ให้มา (แม้วา่ จะเป็นเสาร์อาทิตย์) เพราะเขตฯ ก�ำลัง
จะประเมินผลงาน ผอ. ครูตอ้ งอยูช่ ว่ ยท�ำเอกสารการประเมิน แต่ผมก็พบ
ว่าครูบางท่านต้องเอาเอกสารคุณภาพมาท�ำระหว่าง workshop “พวกหนู
ต้องกรอกรายงานการปฏิบัติงานรายวันค่ะ” คุณครูตอบเมื่อถูกถามว่า
ท�ำงานอะไรอยู่
“มาวันนี้ต้องรายงานด้วยหรือ”

สงว

“เปล่าค่ะ เป็นรายงานการท�ำงานที่โรงเรียน” พูดให้เข้าใจง่ายๆ
คือท�ำเอกสารย้อนหลังเพื่อบอกว่าได้ท�ำงานตามหน้าที่ครบแล้ว
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เรื่องการท�ำเอกสารเพื่อ “อ้าง” คุณภาพ ผมก็เจอกับตัวเอง
เหมือนกัน

แพร

่เพื่อ
การศ

ผมกลับจากล�ำปางมาเจองานด่วนต้องท�ำเอกสาร มคอ. 3 และ
มคอ. 5 ไม่อยากบอกเลยว่าเป็นวิชาที่สอนเมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภาควิชา “ขอร้องอาจารย์” ให้ช่วยท�ำเอกสารเพื่อให้เอาไป “อ้าง” คุณภาพ
การจัดการการศึกษาได้ตามที่ “ใครคนหนึง่ ” ก�ำหนด พีเ่ ลีย้ งทีเ่ ป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยคงทราบความหมายดีว่า  ที่ผมใช้ค�ำว่า  “เจ้าหน้าที่ธุรการ
ขอร้องอาจารย์ให้ช่วยท�ำ....” นั้นเป็นอย่างไร และสะท้อนความจริง
(ที่พยายามท�ำเป็นมองไม่เห็น) อะไรในระบบคุณภาพของอุดมศึกษา 
จะคิดว่าผมเป็นอาจารย์ไม่มคี ณ
ุ ภาพก็ได้ เพราะต้องรอให้เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ขอร้อง

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ผมออกแบบการสอนแบบ flipped classrole และนักศึกษา
สะท้อนว่าตนเองได้เรียนรู้มากมาย ผมคิดว่าถ้าผมเอากระบวนการสอน
ที่ผมท�ำไประบุใน มคอ. ผมก็อาจถูกมองว่าละเลยหน้าที่การสอนก็ได้
เพื่อไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ในที่สุดผมต้องเขียน มคอ. 3 ตามหลักสูตร
และ copy มคอ. 3 มาใส่ใน มคอ. 5 เพื่อให้ มคอ. 5 เป็นไปตาม มคอ. 3
ระหว่างที่ท�ำเช่นนั้น ผมถามตัวเองตลอดเวลาว่า ท�ำแล้วเขา (ใครคนนั้น)
จะรู้หรือไม่ว่า  มคอ. 3 เป็นไปตามหลักสูตรจริง และรายงานใน มคอ. 5
(การรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา) เป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือไม่
ในแต่ละปีมรี ายงานเช่นนีจ้ ำ� นวนมหาศาลทีไ่ ม่มที างตรวจอะไรได้เลย และ
ลองไตร่ตรองด้วยตรรกะดูเถิด ว่าการให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเป็นคนบอกว่าตน
ท�ำงานมีคณ
ุ ภาพนัน้ เป็นตรรกะเพือ่ ปฏิบตั ทิ ดี่ หี รือไม่? ทุกคนก�ำลังตกเป็น
ทาสของระบบโดยไม่ใส่ใจตรรกะใช่หรือไม่?

สงว

เรือ่ ง มคอ. ท�ำให้ผมนึกถึงการออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงานในช่วงปี 2535 ที่โรงงานถูกควบคุมการใช้พลังงานและต้องท�ำ
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แพร

่เพื่อ
การศ
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แผนอนุรกั ษ์พลังงานทุก 6 เดือน ต้องรายงานสถานการณ์การใช้พลังงาน
ว่าเป็นอย่างไร มีแผนอะไรที่จะลดการใช้พลังงาน และแผนที่เขียนใน
รายงานเมื่อ 6 เดือนก่อนนั้นท�ำไปถึงไหนแล้ว.... ใครไม่รายงานมีโทษ
ตามกฎหมาย ในที่สุดหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ท่วมไปด้วยเอกสาร
ทีส่ ง่ เข้ามาจากทุกสารทิศ ไม่สามารถอ่านรายงานได้เอง ต้องจ้างทีป่ รึกษา
มาอ่าน ก�ำหนดรายงานทุก 6 เดือนไร้ความหมาย เพราะรายงานสะสม
ค้างปี ในทีส่ ดุ รายงานไม่เกิดผลอะไรต่อการอนุรกั ษ์พลังงานเลย นอกจาก
โลกร้อนขึ้นจากกระดาษหนักเป็นตันๆ แล้ว ยังเพิ่มภาระให้โรงงานต้อง
อุปโลกน์ใครสักคนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการพลังงาน มีหน้าที่ท�ำรายงานเพื่อ
ไม่ให้ผิดกฎหมาย

นุญา
ต

เผย

รายงาน มคอ. ก็นา่ จะเป็นแบบเดียวกัน ผมไม่ทราบว่ามีใครเคย
ท�ำวิจัยสถาบันไว้ที่ไหนหรือไม่ว่าเกิดการสูญเสีย productivity ไปเท่าไหร่
กับการมานั่งเสียเวลาท�ำรายงานที่ตรวจสอบไม่ได้ และสิ่งที่ท�ำนี้กระทบ
ต่อคุณภาพการสอนอย่างไร
การเขียน มคอ. ของผมท�ำด้วยความรูส้ กึ ว่าเป็นทาสของระบบ
ท�ำในสภาพทีจ่ ำ� ยอมทางกายแม้จะฝืนใจ นึกอายครูทมี่ าร่วมอบรมโดยฝืน
ค�ำสั่ง ผอ. ว่าเก่งกว่าผมเสียอีกที่กล้าเป็นกบฏทั้งกายและใจ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

อ. อ้อ (ชุติมา) เล่าให้ผมฟังระหว่างเดินทางว่า “คุณครูของเรา
จ�ำนวนมากไม่ว่างเลย เพราะถูกให้ไปอบรมเชิงปฏิบัติธรรม แม้แต่จะ
ขอลาออกมาร่วมกิจกรรมที่พี่เลี้ยงจัดให้ก็ออกมาไม่ได้” สอดคล้องกับ
ที่ผมได้ยินมาจากการไปเยี่ยมหลายโรงเรียน ที่ครูแทบไม่ได้มีเวลาสอน
นักเรียน เพราะมีสารพัดโครงการเข้าไป (ผมจึงขอจัด workshop วันหยุด
สุดสัปดาห์) ผมทราบมาว่ามีบางจังหวัดนัดกันไม่ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติธรรม “รุ่นทั้งโรงเรียน” ที่ต้องหยุดการสอนกันทั้งโรงเรียน เพราะ
สพฐ. จัดในระหว่างภาคการศึกษา
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ึกษา

ได้ยนิ อาจารย์ อ้อ เล่าเช่นนัน้ ผมจึงรีบเพิม่ กิจกรรมคิดวิเคราะห์
โดยเมื่อสิ้นสุดเรื่องความคิดเชิงระบบวันแรก ผมออกแบบสอบถามให้
ครูตอบ เอาข้อมูลให้ครูช่วยกันวิเคราะห์ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องการคิด
วิเคราะห์พอดี

แพร

ปกติเราจะเห็นงานวิจัยสอบถามความส�ำเร็จของกิจกรรมที่
ความพึงพอใจ เช่น เรือ่ งสถานที่ อาหาร เอกสาร ฯลฯ ผมถือโอกาสนีส้ อน
ครูเรื่องการออกแบบงานวิจัยไปพร้อมๆ กันด้วย ผมสอนครูว่า  ค�ำตอบ
ที่แม่นย�ำที่สุดมาจากความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา
จากความรู้สึกนั้น เรื่องที่รู้สึกเกลียดก็จะแสดงออกต่างจากเรื่องที่รักใคร่

จํานวนครู ทีมีความรู ้สึกอยากให้พรุ่ งนีเป็ นวันที
2
3
4
5
6
7
11
1
12
1
11
1
10
1
13
2
1
6
2
14
1
6
1
1
1
11
6
2
1
1
1
15

นุญา
ต

เมือจบปฏิบตั ิ
ธรรมวันที

เผย

หากอ่านผลสรุปจากแบบสอบถาม ก็คงเข้าใจเองว่า  ผมแปลง
หลักการนีม้ าตัง้ ค�ำถามอย่างไร ผมแจกตารางให้ครูแต่ละคนกรอก เอาผล
ทั้งหมดมารวมได้ปรากฏข้างล่างนี้

นลิข

สิทธ
ิ์อ

1
2
3
4
5
6

สงว

ผมให้ครูสังเคราะห์ (หาความหมาย) จากตัวเลขที่ปรากฏใน
ตาราง พี่เลี้ยงที่อ่านมาถึงตรงนี้ลองแปลความหมายเอาเอง
มีทั้งความหมายที่ดีและไม่ดีซ่อนอยู่ในตัวเลขไหนบ้าง?
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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อธิบายความคิดครูที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาทั้ง 7 วันที่ปฏิบัติ
ธรรมได้ว่าอย่างไร?

่เพื่อ
การศ

ตั ว เลขในแนวทแยงกั บ ตั ว เลขคอลั ม น์ สุ ด ท้ า ยเกี่ ย วพั น ใน
ความหมายใด?
ตัวเลขรวมของกลุ่มล่างซ้ายกับกลุ่มบนขวาที่ต่างกันอธิบาย
อะไรได้บ้าง?
เราจะสร้างความหมายจากตัวเลขที่อยู่นอกแนวทแยงคูณกับ
จ�ำนวนวันได้อย่างไร?

แพร

ข้อมูลนี้สามารถประเมินความส�ำเร็จของโครงการได้อย่างไร?

เผย

ค� ำ ถามเหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ เ ริ่ ม ให้ ค รู คิ ด เพื่ อ เดิ น ทางจาก
วิเคราะห์เข้าสู่สังเคราะห์

นุญา
ต

เมื่อผมเห็นความหมายของตารางและทราบว่าครู “หาทาง”
มาร่วม workshop ผมจนได้ ทั้งๆ ที่ ผอ. สั่งให้ท�ำงานอื่น จึงท�ำให้ผม
ภูมิใจและมีแรงที่จะถ่ายทอดความรู้ให้

สิทธ
ิ์อ

งานเพาะพันธุ์ปัญญาของเราจะมีตารางข้อมูลจ�ำนวนมาก แต่
งานจะไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เลยหากครูและนักเรียนไม่สามารถ
แปลความหมายของข้อมูลได้ การแปลความคือการคิดไปถึงสังเคราะห์

สงว

นลิข

ผมไม่อยากเห็นการเขียนรายงานจากตารางนี้ว่า  “เมื่อสิ้นสุด
วันแรก มีผู้ที่อยากให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ 2 จ�ำนวน 11 คน อยากให้เป็น
วันที่ 5 จ�ำนวน 1 คน และอยากให้เป็นวันที่ 7 จ�ำนวน 12 คน เมื่อสิ้นสุด
วันที่ 3 มีผทู้ อี่ ยากให้.....” เพราะผมเห็น format นีม้ ามาก จนรูแ้ ล้วว่าท�ำไม
งานวิจัยของครูจึงไม่ได้สร้างสรรค์ความคิดไปถึงคิดสังเคราะห์เลย
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ผมอยากเห็นครูเขียนว่า  “มีผู้ที่จ�ำยอมเป็นทาสด้วยใจกบฏ
จ�ำนวน....” เพราะนี่คือการให้ความหมายที่มีค่ายิ่งนัก นอกจากคิดได้ถึง
สังเคราะห์แล้ว ครูยังเป็นกบฏแหกกรงขังของ format การเขียนอีกด้วย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

26 กันยายน 2556
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แพร

นวัตกรรมจ�ำนวนมากเกิดจากพลิก ตู้ ATM พลิกลูกค้าให้เป็นพนักงาน
ธนาคาร (ลูกค้าท�ำ  transaction เอง) ร้านโชห่วยพลิกเป็นห้างสรรพสินค้าให้ลูกค้าหยิบ
ของเอง สารพัด app ใน smart phone ก็เกิดจากการพลิกความคิด
Flipped Classroom, Flipped Classrole ก็คือพลิกการศึกษา

เผย

พลิกวิจัย

RBL เปลี่ยนวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ก็คือ

นุญา
ต

ผลการศึกษาทีแ่ ย่ลงทุกวันก็เพราะไม่พลิก เพราะคนทีจ่ ดั การการศึกษายังไม่รู้
จักการพลิกความคิด

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ก่อนจะไปพลิกอะไร เราต้องพลิกความคิดเราก่อน การพลิกความคิดท�ำให้คิด
นอกกรอบ คิดทางขวาง (lateral thinking) คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงออกแบบ พลิกได้แล้ว
จึงพลิกการศึกษาได้
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ึกษา

พลิกความคิด พลิกค�ำถาม...

นุญา
ต

เผย

แพร

ลองเลิกแขนเสื้อดู จะเห็นที่ต้นแขนมีรอยแผลเป็นจากการ
ปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิษ (smallpox) สมัยก่อนฝีดาษ
เป็ น โรคระบาดร้ า ยแรงมาก คนตายกั น ยกเมื อ ง ในประวั ติ ศ าสตร์
ราชส�ำนักไทยก็มีโรคนี้คร่าชีวิตเจ้าขุนมูลนายกันถ้วนหน้า

สิทธ
ิ์อ

คนที่ ท� ำ ให้ แ ขนเรามี ร อยแผลเป็ น ชื่ อ เอ็ ด วาร์ ด เจนเนอร์
แพทย์ชาวอังกฤษผูค้ ดิ วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ เรือ่ งนีเ้ กิดเมือ่ 217 ปีทแี่ ล้ว
(พ.ศ. 2339) เจนเนอร์พยายามถึง 16 ปีเพื่อหาค�ำตอบว่า  “ท�ำไมคน
เป็นฝีดาษ” เมื่อเปลี่ยนค�ำถามใหม่ว่า  “ท�ำไมคนรีดนมวัวไม่เป็นฝีดาษ”
เขาก็พบค�ำตอบที่พยายามหามา 16 ปี

สงว

นลิข

คนรีดนมวัวติดฝีดาษวัว (cowpox) เขาจึงมีสมมุติฐานว่าฝีดาษ
วัวสามารถป้องกันโรคฝีดาษได้ เขาทดสอบสมมุติฐานนี้กับเด็ก 8 ขวบ
ชื่อ เจมส์ ฟิปล์ (James Phipps) โดยเอาหนองที่แผลของคนเป็นฝีดาษวัว
ไปปลูกให้ ต่อจากนัน้ เอาเชือ้ ฝีดาษใส่ให้เด็กชาย เจมส์ ฟิปล์ ผลปรากฏว่า
เด็กไม่เป็นอะไร
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ใน web เพาะพันธุ์ปัญญามีคนถามผมว่า  “ท�ำอย่างไรให้รถ
บรรทุกไข่วิ่งตรงทาง”

่เพื่อ
การศ

เมื่อสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิศวฯ
ม.อ. ให้นกั เรียนใช้ยาง กระดาษลัง ไม้ไผ่ ประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ 5 ฟอง แข่ง
ว่ารถใครไปได้ไกลที่สุด คุณครูจึง post ค�ำถามมาที่ web เพาะพันธุ์ปัญญา
อ. ไพโรจน์ หัวเราะ แล้วอุทานว่า “เออ.. จริงสินะ” เมือ่ ได้ยนิ ผม
เปรยค�ำตอบว่า “จะไปยากอะไร ก็ท�ำรถอย่าให้มันเลี้ยวสิ”

แพร

ค�ำเปรยของผมอาจจะดูกวนๆ แบบศรีธนญชัย แต่อยากเอามา
อธิบายเรื่อง พลิกความคิด พลิกค�ำถาม พลิกค�ำตอบ

นุญา
ต

เผย

ครูและนักเรียนคงพยายามแบบ เจนเนอร์ คือพยายามหาทาง
ท�ำให้มันวิ่งตรง แต่ไม่ส�ำเร็จสักทีเพราะติดอยู่ที่ “วิ่งตรง” หากเราพลิก
ค�ำถามใหม่ว่า  “ท�ำไมรถเลี้ยว?” เราถามหาเหตุที่เลี้ยว เมื่อรู้เหตุและแก้ที่
เหตุ รถจะไม่เลี้ยว และนั่นคือค�ำตอบที่ท�ำให้รถวิ่งตรงทาง
“อะไรท�ำให้รถเลี้ยว?”

1. แกนเพลาไม่ขนานกับพื้น

สิทธ
ิ์อ

2. แกนเพลาขนานกับพื้น แต่ไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของล้อ

กับตัวรถ

3. แกนเพลาขนานกับพื้น อยู่ที่จุดศูนย์กลางล้อ แต่ไม่ตั้งฉาก

นลิข

4. แกนเพลาขนานกับพื้น อยู่ที่จุดศูนย์กลางล้อ ตั้งฉากกับตัว
รถ แต่ล้อที่ 4 ไม่ขนานกับตัวรถ

สงว

5. แกนเพลาขนานกับพื้น อยู่ที่จุดศูนย์กลางล้อ ตั้งฉากกับตัว
รถ ล้อทั้ง 4 ขนานตัวรถ แต่ล้อมีขนาดไม่เท่ากัน
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7. ลูกผสมของทุกปัญหาตั้งแต่ข้อ 1-6

ึกษา

6. แกนเพลาขนานกับพื้น อยู่ที่จุดศูนย์กลางล้อ ตั้งฉากกับตัว
รถ ล้อทั้ง 4 ขนานตัวรถ ล้อมีขนาดเท่ากัน แต่หมุนด้วยความเร็วรอบไม่
เท่ากัน
ค�ำตอบการท�ำให้รถวิง่ ตรงทางคือ แกนเพลาขนานกับพืน้ เพลา
อยูท่ จี่ ดุ ศูนย์กลางล้อ เพลาตัง้ ฉากกับตัวรถ ล้อทัง้ 4 ขนานตัวรถ ล้อมีขนาด
เท่ากัน และล้อหมุนด้วยความเร็วรอบเท่ากัน

แพร

การวิเคราะห์สาเหตุเช่นนี้คือการน�ำนักเรียนออกจากการท�ำ
สิ่งประดิษฐ์ด้วยทฤษฎี “สาว่า”

เผย

“สาว่า” เป็นค�ำปักษ์ใต้ แปลว่า “คาดว่า ประมาณว่า” ซึง่ พบมาก
ในการท�ำโครงงานแบบดัง้ เดิมของโรงเรียน ทีช่ อบท�ำสิง่ ประดิษฐ์ ผมเคย
เขียนเรื่องนี้แล้วในตอน “จับหลักให้แม่น จับแก่นให้มั่น (2)”

นุญา
ต

การท� ำ RBL ส� ำ คั ญ ที่ ก ารตั้ ง โจทย์ (ผมเขี ย นในตอน
“วิทยาศาสตร์มีไว้หาโจทย์”) ครูต้องเข้าใจใหม่ว่า  “ถามคือสอน” (ผม
เขียนแล้วเช่นกัน) ดังนั้น การตั้งค�ำถามจึงเป็นทักษะที่จ�ำเป็นของพี่เลี้ยง
เพื่อฝึกครูให้ถามให้เป็น

สิทธ
ิ์อ

การพลิกค�ำถามก็เป็นส่วนส�ำคัญของการถามเป็น

สงว

นลิข

โจทย์โครงงานจ�ำนวนมากไม่ใช่ค�ำถาม แต่เป็นการอยากรู้ เช่น
อยากรู้วิธีการท�ำข้าวหลาม อยากรู้พิธีกรรมบวชป่า  ฯลฯ เราต้องพลิกมา
เป็นค�ำถาม เช่น “ท�ำไมข้าวหลามสุกโดยที่ไม้ไผ่ไม่ติดไฟไหม้เป็นถ่าน”
“ท�ำไมการบวชป่าท�ำให้ปา่ ไม่ถกู ท�ำลาย” “ท�ำไมป่าทีไ่ ม่ถกู ท�ำลายบางแห่ง
ไม่ต้องมีพิธีกรรมบวชป่า” เป็นต้น
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การถาม “ท�ำไม” เกิดจากกระบวนการคิดเชิงเหตุ-ผล หาก
นักเรียนและครูยังตั้งชื่อ RBL แบบเดิมๆ แสดงว่ากระบวนการคิดเชิง
เหตุ-ผลยังไม่เกิด

่เพื่อ
การศ

บางศูนย์ฯ ใช้ผังก้างปลาสอนครูให้รู้จักการก�ำหนดหัวข้อ
RBL ให้สอดคล้องกันทัง้ 10 โครงงาน แต่หากละเลยความคิดเชิงเหตุ-ผล
ผังก้างปลาก็จะผิดได้

แพร

หัวปลาของโรงเรียนหนึ่งเขียนว่า  “ท�ำไมผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
ราคาแพง?” แต่ก้างปลาเขียนว่า  “การเก็บรักษามีรูปแบบเฉพาะตัว” ผม
อ่านแล้วสงสัยว่าการเก็บรักษาที่ไม่ธรรมดาเป็นเหตุให้ผ้าไหมแพงได้
อย่างไร? การสงสัยนีเ้ กิดจากความคิดเชิงเหตุ-ผล ทีใ่ ช้ขอ้ ความหัวปลามา
ก�ำกับสติให้มองก้างปลาทัง้ หมดเป็นของหัวปลา เป็นของปลาตัวเดียวกัน

นุญา
ต

เผย

หากเราเข้าใจหลักการใหญ่ที่ท�ำให้ของมีราคาแพงว่าเกิดจาก
การให้คณ
ุ ค่า (สร้างความต้องการ) ของฝัง่ demand และการขาดแคลนของ
supply เราจะเขียนก้างปลาได้ถูกต้อง เขียนด้วยค�ำถาม “ท�ำไม” ไปเรื่อยๆ
ท�ำไมคนจึงต้องการ ท�ำไม...จึง....
ท�ำไมผ้าจึงมีน้อย ท�ำไม....จึง....

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

จุดเริม่ ต้นด้วย 2 ท�ำไมรวมกันแล้วคือเหตุทที่ ำ� ให้ผา้ มีราคาแพง
ตามกลไกตลาด จากนั้นถามเหตุของเหตุ เหตุของเหตุของเหตุ เหตุของ
เหตุของเหตุของเหตุ.... แต่ระวังตรรกะด้วย ต้องเตือนเรื่องตรรกะเพราะ
เมือ่ หลายวันก่อน ในทีป่ ระชุมหาทางเพิม่ publication ของคณะฯ มีคนเอา
ข้อมูลมาแสดงให้เห็นว่าใครบ้างที่ท�ำวิจัย เขาแยกแยะ (วิเคราะห์ด้วยการ
จัดกลุ่ม) ว่า “คนที่มีโครงการวิจัยส่วนมากเป็นรองศาสตราจารย์”
ทันใดนั้น มีคนสรุป (สังเคราะห์ด้วยตรรกะ) ว่า “คณะต้องเร่ง
ผลักดันให้ ผศ. เป็น รศ. คนจะได้ท�ำวิจัยกันมากขึ้น”
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ผมสงสัยในตรรกะของการได้ขอ้ สรุปมาก จึงเสนอให้ไตร่ตรอง
เหตุ-ผลใหม่ว่า “เพราะคนเป็น รศ. จึงท�ำวิจัย” หรือ “เพราะท�ำวิจัย คนจึง
เป็น รศ.” นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพลิกมุมคิด

่เพื่อ
การศ

ตรรกะที่ผิดท�ำให้ “ความคิดคนพลิก” ตรรกะที่ถูกท�ำให้ “คน
พลิกความคิด”
เพาะพันธุ์ปัญญาก�ำลังใช้ RBL เป็นคานงัดให้ครูและนักเรียน
พลิกความคิด คานงัดนี้เป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

29 กันยายน 2556
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่เพื่อ
การศ

แพร

การท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์เป็นเรื่องท้าทายและสนุก

สมองซีกขวาที่สร้างจินตนาการอันไร้ขอบเขต เมื่อก�ำกับด้วยสมองซีกซ้าย
ความคิดนอกกรอบจึงเป็นจริงได้ ยุทธศาสตร์ใหม่จึงเกิดได้ ฉะนี้

เผย

การท�ำงานเพาะพันธุ์ปัญญาที่เป็นไปเช่นนี้เพราะผลความคิดเชิงยุทธศาตร์
ที่ประกอบเข้ากับความเข้าใจการศึกษาจากประสบการณ์

นุญา
ต

คนที่ท�ำงานเพาะพันธุ์ปัญญาอาจจะรู้เพียงงานที่เผชิญหน้าอยู่ เมื่อท�ำไปสักพัก
จนเข้าใจงานแล้ว การย้อนมาใคร่ครวญยุทธศาสตร์จะท�ำให้เข้าใจงานแบบองค์รวมมากขึน้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การท�ำความเข้าใจที่บรรเจิดที่สุดคือการมองสิ่งต่างๆ ด้วยสมองซีกขวา
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่เพื่อ
การศ

คานงัดเพาะพันธุ์ปัญญา...

เผย

แพร

ครั้งหนึ่งใน workshop ความคิดเชิงระบบ ผมถามผู้เข้าร่วมว่า 
“ถ้าหากมีก้อนอิฐหนักๆ 4 ก้อนวางซ้อนกันอยู่ และหนักเกินก�ำลังที่ยก
ได้ เราจะท�ำอย่างไรที่จะยกมันขึ้นโดยออกแรงน้อยลง” ค�ำตอบที่ได้คือ
“ใช้คานงัดขึ้น”

นุญา
ต

ผมวาดรูปข้างต้นนี้ให้ดู แล้วถามใหม่ว่า  “งัดแบบนี้ใช่ไหม?”
บางคนเห็นว่าที่วาดนั้นเป็นคานงัดแล้วจึงตอบว่าใช่ แต่บางคนที่เคย
ปฏิบัติจริงจะตอบว่า  “ไม่ใช่ อย่างนี้ต้องออกแรงมากกว่าน�้ำหนักอิฐ 4
ก้อน” ผมปล่อยให้ถกเถียงกันในห้อง ก่อนจะถามผู้ที่เห็นแย้งว่าไม่ใช่
“ถ้าหากงัดไม่ขึ้น เราจะแก้ไขระบบงัดนี้อย่างไร?”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“ใช้ ค านงั ด ที่ ย าวขึ้ น ” ผมลากต่ อ ปลายให้ ย าวขึ้ น “ใช่ . ..
อย่างนี้แหละ” เขาตอบผม

“เลื่อนจุดหมุนเข้าใกล้อิฐ” อีกคนตอบ ผมก็เลื่อนจุดหมุน
สามเหลี่ยมไปทางซ้าย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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2L

่เพื่อ
การศ

L

ผมถามต่อว่า “อย่างไหนดีกว่ากันระหว่างคานทีย่ าวขึน้ กับเลือ่ น
จุดหมุน” ค�ำตอบที่ได้ คือ มีดีมีเสียต่างกัน ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตน
“แต่ถ้าระยะทางจากจุดหมุนถึงปลายทั้งสองเป็นสัดส่วน 1:2
เท่ากัน มันก็เหมือนกัน” ทุกคนสรุปได้เช่นนี้

แพร

“ตามรูป เราต้องออกแรงเท่าไหร่?” ผมชี้ไปที่รูปแล้วถามต่อ

เผย

“ออกแรงเท่ากับน�้ำหนักอิฐ 2 ก้อนครับ” มักจะได้ยินค�ำตอบ
จากคนที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

“ถ้ า ต้ อ งการออกแรงเพียงเท่าอิฐก้อนเดี ย ว เราท� ำ อย่ า งไร
ได้บ้าง?” ผมถามท้าทายให้คิด และตามด้วยเงื่อนไข “ห้ามใช้วิธีเลื่อน
จุดหมุนนะ” คราวนี้หาค�ำตอบไม่ได้ เพราะติดกรอบของการออกแรงกด
จนกระทั่งผมวาดรูปใหม่

สงว

ปล่อยอิฐ 1 ก้อนลงมากระแทก แล้วถามว่า  “เกิดอะไรขึ้นบ้าง

จากรูปนี้”
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ทุกคนตอบได้ว่า “คานงัดขยับขึ้น แต่ก็ตกลงอยู่เหมือนเดิม ไม่
สามารถยกอิฐ 4 ก้อนได้”

แพร

่เพื่อ
การศ

คราวนี้ผมถามใหม่ว่า  “ถ้าคานรูปเดิม แต่ผมต้องการออกแรง
เท่าอิฐ 1 ก้อน เพื่อยกน�้ำหนัก 4 ก้อนให้ได้ ผมต้องท�ำอย่างไร?” ค�ำถามนี้
ยากเกินไปจนไม่มใี ครตอบได้เลย แม้เมือ่ ผมวาดรูปข้างล่างนีก้ ย็ งั ไม่เข้าใจ
ต้องอธิบายใหม่ด้วยรอกโซ่ที่ใช้ในโรงงาน “เพียงสาวโซ่เบาๆ ก็ยกของ
หนักได้ เพราะข้างในมันมีรอกผ่อนแรง” ผมอธิบาย (แต่คนที่ไม่รู้จัก
รอกโซ่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเอง)

W

นุญา
ต

เผย

WW

2W

2W

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ระบบการจัดการการเรียนรู้ปัจจุบันคือคานงัดในรูปแรก เป็น
ระบบทีค่ นท�ำงานต้องออกแรงเท่ากับอิฐ 8 ก้อน เพือ่ ให้ได้งานยกน�ำ้ หนัก
4 ก้อน เพือ่ ให้ลดแรงลง มีคนพยายามพัฒนาระบบโดยขยายความยาวคาน
ออกไป ใช้งบประมาณมากขึ้นในการพัฒนาระบบให้ท�ำงานได้ แต่ก็ได้
ระบบที่มีโครงสร้างใหญ่ งบประมาณการบ�ำรุงรักษามาก น�้ำหนักมาก
เทอะทะ มีแรงเฉื่อยสูง สร้างแล้วเปลี่ยนยาก
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ปลายคานที่สูงขึ้นยิ่งเอื้อมมือคว้ายาก คานที่ยาวหากไม่แกร่ง
จริงก็งอง่าย เพราะไม่สนใจจุดหมุนที่รองรับน�้ำหนักจึงเห็นแต่ทางเลือก
ต่อคานให้ยาว

่เพื่อ
การศ

การเลื่อนจุดหมุนในรูปที่ 3 คือค�ำตอบ จุดรองรับต้องอยู่ใกล้
น�้ ำ หนั ก แบบเดี ย วกั บ ชะแลงงั ด ของ การเลื่ อ นจุ ด รองรั บ นี้ คื อ ย้ า ย
การจัดการการศึกษามาทีอ่ งค์กรชุมชน เช่น อปท. อบจ. เพราะเขารูป้ ญ
ั หา
และความต้องการดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการ

แพร

ชะแลงที่ งั ด ของหนั ก ได้ ไ ม่ ต ้ อ งอั น ใหญ่ ขอเพี ย งให้ เ ป็ น
เหล็กกล้ามีความแข็งแรง หมายความว่าโครงสร้างการท�ำงานต้องมีความ
เข้มแข็ง และมั่นใจในหลักการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

โครงสร้างที่หนุนการศึกษาที่กระทรวงฯ จัดให้ขณะนี้เหมือน
รูปแรก คืองัดแบบไม่เข้าใจการท�ำงานเชิงระบบ ยิง่ พัฒนายิง่ เทอะทะแบบ
รูปทีส่ อง และวูบวาบเหมือนการตกกระแทกของน�ำ้ หนัก เห็นการกระดก
พริบตาเดียว แต่ไม่เห็นการตกมาอยูจ่ ดุ เดิมดังรูปที่ 3 ทัง้ 3 รูปไม่มแี ก่นสาร
แห่งการยึดโยงใดๆ ทั้งสิ้น งานเพาะพันธุ์ปัญญาก�ำลังเปลี่ยนโครงสร้าง
เป็นรูปที่ 4 ที่ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต้องผนึกก�ำลังกัน
เหมือนรอกผ่อนแรง มียุทธศาสตร์การท�ำงานที่ยกน�้ำหนักได้โดยไม่ต้อง
ใช้แรงมาก รู้จักเปลี่ยนมุมมองจากแรงกดเป็นแรงดึง

สงว

นลิข

รูปพวกนีเ้ กีย่ วกับเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาอย่างไร? ตรงไหนคือพีเ่ ลีย้ ง?
โรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน อยูท่ ไี่ หนในรูปนี?้ ผมคิดว่าการท�ำงานมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ พี่เลี้ยงสามารถตอบค�ำถามข้างต้นได้ และลองใช้สมองซีกขวา
ให้เห็นโจทย์ RBL ครู นักเรียน และกระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญา ที่
แฝงอยู่ในรูปเหล่านี้
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ถือเสียว่าเป็นรูปปริศนาธรรมของเพาะพันธุ์ปัญญา

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

3 ตุลาคม 2556
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

อาจเป็นเพราะมนุษย์มคี วามคิดพิชติ ธรรมชาติ จึงพยายามเอาชนะและแยกตัว
ออกจากธรรมชาติ ทั้งๆ ที่จริงมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติเล็กที่อยู่ในธรรมชาติใหญ่

ธรรมชาติ ยิ่ ง ใหญ่ เ กิ น กว่ า ที่ เ ราจะออกแบบเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ น ไป

เผย

ตามใจหวัง

แพร

บางที... ที่เราคิดว่าไม่เป็นธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมชาติ เราเป็นเพียงธุลีใน
ธรรมชาติ ที่เผลอคิดว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นไม่ใช่ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

นุญา
ต

แต่ไม่เสมอไป... เพราะการจัดการการศึกษาเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ออกแบบ
เองได้ แต่ปัญหาคือ มนุษย์ก�ำลังหลงว่าความไม่เป็นธรรมชาติของการศึกษาคือธรรมชาติ
ยังมีคนที่ไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมชาติ โดยหลงคิดว่ามันเป็น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ปัญญาที่รู้ธรรมชาติการศึกษาที่แท้จริงเท่านั้น ที่จะออกแบบการจัดการ
การศึกษาให้เป็นธรรมชาติได้

296

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ึกษา

่เพื่อ
การศ

โลกกว้างทางแคบ...

ผมเขียนเรื่องนี้ขณะที่อยู่ในห้องประชุมน�ำเสนอผลการศึกษา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลสงขลา ซึ่งพบว่าการสร้างโครงสร้างแข็งยื่นออก
ไปในทะเล หินที่ถมเป็นตัว T ในทะเล โดยหวังว่าจะป้องกันการกัดเซาะ
ณ จุดนั้น ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของทราย และน�ำไปสู่
การกัดเซาะทีจ่ ดุ อืน่ ต้องตามไปถมหินทีจ่ ดุ อืน่ ไล่เรียงกันไปตลอดชายฝัง่

นุญา
ต

เผย

แพร

ฟังแล้วเหมือนตัวอย่างให้เข้าใจความคิดเชิงระบบ ทีท่ กุ สรรพสิง่
ล้วนเกี่ยวพันถึงกัน ธรรมชาติเป็นระบบรักษาสมดุล หากมีระบบรักษา
ชายหาดที่จุดหนึ่ง ก็จะมีระบบกัดเซาะอีกจุดหนึ่ง (มีวงจร ย+ ก็ย่อมมี
วงจร ย-)17 การแก้ปัญหาแบบแยกส่วนท�ำให้เกิดปัญหาใหม่ที่ตามแก้กัน
ไม่รู้จบสิ้น
ท�ำให้ผมนึกถึงการแก้ปัญหาการศึกษาที่มองไม่เห็นทั้งระบบ
และเพราะอย่างนี้เองที่ท�ำให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตกอยู่ในอิทธิพล
ของระบบใหญ่ ที่ท�ำให้เราต้องใช้ความพยายามมากขึ้น

สิทธ
ิ์อ

หลายวันก่อนผมอยูใ่ นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเขียนข้อเสนอ
โครงงานฐานวิจัย (RBL) ของศูนย์สงขลา มีเรื่องพบเห็นมาเล่าให้ฟัง

นลิข

ผมเชือ่ ว่าศูนย์พเี่ ลีย้ งหลายแห่งประสบปัญหาเดียวกัน คือ รูส้ กึ
ว่าครูไม่มคี วามมัน่ ใจว่าตนเองรูจ้ ริงพอทีจ่ ะ guide นักเรียนเขียนข้อเสนอ
โครงงาน RBL ได้ เมื่อผมเดินถามนักเรียนตามโต๊ะต่างๆ ครูจะหลบการ
ในการผังความคิดเชิงระบบ (systems thinking) จะมีวงจรของระบบ ซึ่งมีพฤติกรรมรักษา
สมดุล (วงจร ส.) พฤติกรรมยั้งไม่อยู่ (วงจร ย.) วงจร ย. มีที่เจริญขึ้น (ย+) และเสื่อมลง (ย-)
ระบบที่พึงพากันจะพยายามรักษาสมดุล ดังนั้น หากมีระบบหนึ่งเป็น ย+ จะมีอีกระบบเป็น
ย- เสมอ

สงว

17
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

อธิบาย แต่สะกิดให้นักเรียนตอบ เหมือนแสดงนัยยะว่า  “ครูสอนแล้ว
เธอรู้แล้ว... ตอบสิ ตอบเลย” เมื่อผมถามต่อจากที่นักเรียนตอบเพื่อแก้ที่
ผิดให้เป็นถูก ทั้งครูและนักเรียนไม่สามารถตอบต่อได้ แม้กระทั่งเรื่องที่
เป็นสามัญส�ำนึกธรรมดาๆ
ผมใจหายกับหลักฐานทีแ่ สดงว่าการศึกษาท�ำให้ครูและนักเรียน
อยู่ในโลกแคบ ขาดทักษะการใช้สามัญส�ำนึก (common sense) ในการท�ำ
วิจัยให้มีบริบท

นุญา
ต

เผย

แพร

นักเรียนตัง้ เป้าใช้ประโยชน์จากตาลโตนด เขาสนใจส่วนเส้นใย
ของลูกตาลสุก จึงวางแผนการวิจัยหาสมบัติทุกอย่างของเส้นใย ตั้งแต่
ที่พอมีเหตุผลว่าเป็นสมบัติควรรู้ เช่น ความแข็งแรงของเส้นใย จนถึงที่
นึ ก ไม่ อ อกว่ า ท� ำ ไปท� ำ ไม เช่ น การดู ด ซั บ ไขมั น การดู ด ซั บ สารพิ ษ
(โดยเอาไปแช่ ใ นยาฆ่ า แมลงตามระยะเวลาต่ า งๆ แล้ ว หาปริ ม าณ
ยาฆ่าแมลงในเส้นใย ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะหาอย่างไร) นอกจากหาสมบัติ
ทุกชนิดที่นึกได้แล้ว การออกแบบการทดลองก็เอาทุกอย่างที่นึกได้มา
เป็นตัวแปรต้น ผมดึงนักเรียนกลับมาที่วัตถุประสงค์หลักเรื่องการใช้
ประโยชน์ โดยถามนักเรียนว่า

สิทธ
ิ์อ

“ประโยชน์ คื อ อะไร ประโยชน์ ข องเส้ น ใยหมายความว่ า
อย่างไร?” นับว่าเป็นค�ำถามทีง่ งมาก นักเรียนพยายามตอบว่า “หมายความ
ว่าเส้นใยนั้นมีประโยชน์”

นลิข

“ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์นนั้ ดูจากอะไร?” นักเรียนยังคงงง
เช่นเดิม ผมถามต่อว่า “ใครเป็นคนบอกว่าเป็นประโยชน์”

สงว

ที่ต้องถามเช่นนี้เพราะโครงงานท�ำให้นักเรียนรู้สมบัติต่างๆ
เกือบ 10 อย่าง แต่ไปไม่ถึงเป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ตั้งไว้ อาจารย์
ไพโรจน์ถามเสริมว่า  “งานที่เสนอมานี้ คิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่?” เพราะใน
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ขณะทีค่ รูบอกว่าไม่มเี วลา แต่กลับ guide นักเรียนให้ทำ� งานโดยไม่ใช้ sense
คิดถึงความเป็นไปได้ของเวลาและทรัพยากรที่มี

่เพื่อ
การศ

เช่นเดียวกับนักเรียนอีกกลุม่ หนึง่ ท�ำเรือ่ งการอนุรกั ษ์คลอง เขา
สนใจเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง แต่ออกแบบการวิจัยโดยวัดอุณหภูมิที่
ระยะต่างๆ จนห่างจากกระชังออกไป 500 เมตร!!

แพร

“กระชังปลาเป็นแหล่งให้ความร้อนแก่น�้ำ และท�ำให้น�้ำคลอง
ร้อนออกไปได้ถงึ ครึง่ กิโลเมตรใช่ไหม?” ผมถามนักเรียน เมือ่ เห็นเขาตอบ
ค�ำถามแรกไม่ได้ ผมเปลีย่ นค�ำถามใหม่ โดยถามเหตุเพือ่ ให้นกั เรียนตอบผล
“กระชังปลาท�ำให้เกิดอะไรกับคลอง” “อะไรในกิจกรรมเลีย้ งปลาทีส่ ง่ ผล
ต่อคลอง” ไม่มีใครตอบสิ่งที่ควรเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลนี้ได้

นุญา
ต

เผย

ท�ำไมครูปล่อยให้นกั เรียนคิดท�ำโครงงานแบบนี?้ ผมตัง้ ค�ำถาม
กับตัวเอง และไม่น่าผิดหากผมสรุปว่าเพราะครูไม่มี sense ที่จะบอกเหตุ
และผลทีส่ อดคล้องกับความเป็นจริงได้เลย ท�ำไมการพัฒนาครูให้ทำ� วิจยั ที่
ผ่านมาจึงเกิดผลเพียงมุมคิดแคบๆ จนไม่เข้าใจความสมจริงในสภาพจริง?

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“หนูจะศึกษาการบ�ำบัดน�ำ้ เสียในคลองด้วยผักตบชวา” นักเรียน
อีกกลุ่มเสนอโครงงานอนุรักษ์คลอง “เอาน�้ำคลองมาเลี้ยงต้นผักตบชวา 
แล้วก็วัดค่า  BOD” นักเรียนอธิบายเพิ่ม ผมเชื่อว่าโครงงานนี้ได้ความคิด
มาจากโครงงานใช้พชื น�ำ้ บ�ำบัดน�ำ้ เสียทีน่ กั เรียนเคยเห็นมา (หลายโรงเรียน
ชอบท�ำกันมาก) ผมเริ่มตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า “ท�ำไมนักเรียนไม่เห็นภาพ
อีกด้านหนึง่ ว่าผักตบชวาเป็นสิง่ ไม่ปรารถนาในคลอง” แต่กอ็ ดใจไว้ไม่สบื
เรื่องต่อไปอีก ปัญหานี้ต้องแก้ที่ครูมากกว่า

สงว

“ผักตบชวาสามารถบ�ำบัดน�้ำเสียได้เพราะอะไร?” ผมถาม
ลักษณะเหตุ-ผล แต่นักเรียนตอบไม่ได้ โครงงานที่ท�ำตามๆ กันมาก็ไม่ได้
อธิบายความเป็นเหตุเป็นผล มีเพียงผลที่เป็น “ปรากฏการณ์” ของการ
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ึกษา

เปลี่ยนค่า  BOD เท่านั้น ไม่ได้เข้าใจกลไกอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามสาระ
วิชา

แพร

่เพื่อ
การศ

ผมอธิบายกับนักเรียนให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลว่า “มันใช้
สารอินทรียใ์ นน�ำ้ เป็นอาหาร เมือ่ สารอินทรียล์ ดลงน�ำ้ ก็เสียน้อยลง เพราะ
สารอินทรีย์เป็นเหตุของน�้ำเสีย” ปัญหาเกิดจากการศึกษาในห้องเรียน
ไม่ได้สอนให้นกั เรียนเข้าใจความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ครูและนักเรียน
จึงคิดไม่ถึงเมื่อผมถามต่อว่า  “ปริมาณผักตบชวาที่ลดน�้ำเสียได้มากที่สุด
คืออยู่เต็มคลอง ถ้าอยู่เต็มคลองมันจะกินอินทรีย์สารได้ทันการปล่อย
ของเสียลงคลองหรือไม่? ผักตบชวาที่เต็มคลองมีผลอย่างไรต่อน�้ำและ
สัตว์เมื่อไม่มีแสงแดดส่อง?”

เผย

พวกเขาไม่เห็นคลองทั้งระบบ เพราะขาดมุมมองที่กว้างของ
บริบทที่อยู่เป็นระบบ

นุญา
ต

“พวกหนูจะศึกษายืดอายุมะนาวด้วยการฝังทรายเปรียบเทียบ
กับการเคลือบว่านหางจระเข้” นักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งน�ำเสนอการ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งเหมือนกับอีกหลายโครงงานที่มีความคิดเพียง
การศึกษาปรากฏการณ์ what เท่านั้น

สิทธ
ิ์อ

“ยืดอายุ... แปลว่าเดิมทีนนั้ มะนาวมีอายุเก็บสัน้ ไป” ผมเกริน่ ให้
เข้าใจเรื่อง แล้วยกผลมาให้นักเรียนตอบเหตุว่า  “อะไรเป็นเหตุให้มะนาว
อายุสนั้ ” นักเรียนนิง่ ผมจึงบอกครูวา่ เราต้องสอนนักเรียนให้รจู้ กั ถามเหตุ
ด้วยค�ำถาม “ท�ำไม...” หรือ “อะไรเป็นเหตุให้...”

นลิข

“เน่า สุก เหี่ยว” ทั้งห้องร่วมกันตอบเมื่อถูกกระตุ้น

สงว

“อะไรเป็นเหตุให้เน่า สุก เหีย่ ว” ผมถามต่อ และบอกให้ครูใช้ผงั
เหตุ-ผลสอนนักเรียน ตัวอย่างผังเหตุ-ผลข้างล่างนีจ้ ะท�ำให้นกั เรียนเข้าใจ
ทั้งหมด (เส้นประคือเหตุกับผลสวนทางกัน)
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แบคทีเรี ย/รา

แผล
เน่า

เคลือบ
สุ ก
หายใจ

่เพื่อ
การศ

อายุเก็บมะนาว

เหี ยว

อุณหภูมิ

คายนํา

ความชืน

แพร

ฝังทราย

นุญา
ต

เผย

นักเรียนจะทราบว่าเหตุของการเน่าคือ มีแผลเปิดให้จุลินทรีย์
เข้าท�ำลาย และจุลินทรีย์เติบโตเพราะมีอากาศและอุณหภูมิช่วย การสุก
เหลืองเกิดเพราะมะนาวหายใจเนือ่ งจากมีอากาศและอุณหภูมทิ เี่ หมาะกับ
การหายใจ และเหี่ยวเกิดจากการคายน�้ำเพราะอากาศโดยรอบแห้ง ดังนั้น
การฝังทรายช่วยลดอุณหภูมแิ ละให้ความชืน้ (จึงสุกและเหีย่ วช้า) และการ
เคลือบผิวช่วยปิดแผลและป้องกันการคายน�้ำและการหายใจ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“ท�ำไมต้องเป็นว่านหางจระเข้ เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามันเคลือบได้
ดีกว่าอย่างอื่น?” ยังเป็นค�ำถามที่ต้องช่วยกันถามต่อไป การถามต่อๆ
เช่นนี้ท�ำให้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ที่ทราบว่าผลเกิดจากหลายเหตุ เมื่อรู้
เช่นนี้แล้ว การยืดอายุไม่ว่าจะฝังทรายตามภูมิปัญญาเดิม หรือการเคลือบ
ตามความรู้สมัยใหม่ก็สามารถอธิบายได้จากความเข้าใจ

สงว

“โครงงานหนูจะปลูกดอกดาวเรืองเปรียบเทียบระหว่างการ
รดน�้ำธรรมดากับน�้ำที่ผสมผงชูรส”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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“เพราะชาวบ้านท�ำแล้วได้ดอกใหญ่กว่า”

ึกษา

“อะไรท�ำให้สนใจผงชูรส ในครัวยังมีน�้ำตาล กะปิ น�้ำปลาอีก
ไม่ใช่หรือ?” ผมแกล้งถามถึงเครื่องปรุงรสอื่นในครัว

่เพื่อ
การศ

หากท�ำอย่างที่เสนอมาก็รู้เพียงยืนยันปรากฏการณ์ที่ชาวบ้าน
สังเกตเห็น ไม่ต่างอะไรกับโครงงานที่มีสมมุติฐานว่า  “การปลูกกล้วย
ท�ำให้ดินชื้น” ที่การเรียนรู้สิ้นสุดที่การขุดดิน 2 พื้นที่มาหาความชื้น โดย
ไม่เห็นร่มเงา อุณหภูมดิ นิ การระเหยน�ำ้ ฯลฯ ทีเ่ ป็นสายโซ่ของเหตุและผล

เผย

แพร

“ผงชูรสใส่อาหารแล้วอร่อย เรากินมาก เราอ้วน ต้นไม้มนั ไม่นา่
อร่อยแบบลิน้ คนใช่ไหม... อะไรน่าจะเป็นกลไก” นักเรียนและครูเงียบ ผม
ถามต่อ “ต้นพืชต้องการอะไรไปสร้างดอก และในผงชูรสมีอะไร” นักเรียน
ตอบไม่ได้เพราะลืมที่เรียน (จ�ำ) มาแล้ว บอกได้เพียงชื่อทางเคมี MSG
โมโนโซเดียมกลูตาเมต

นุญา
ต

“โมโนโซเดียมกลูตาเมต มีโซเดียมแน่ๆ” ผมพูดเท่าที่รู้
“มีกรดอะมิโน” ครูเติมให้

สิทธ
ิ์อ

“ก็แสดงว่ามีไนโตรเจน ทีพ่ ชื ใช้สร้างใบ” ผมพอรูอ้ ยูบ่ า้ งว่ากรด
อะมิโนมีไนโตรเจน “แต่พชื สร้างดอกจากอะไร?” ผมกลับไปทีค่ ำ� ถามเดิม
เพื่อให้โครงงานนี้สร้างการเรียนรู้ให้ถึง why นักเรียนรู้ว่าปุ๋ยมี N P K แต่
ลืมไปแล้วว่าอะไรสร้างดอก

สงว

นลิข

ผมรู ้ สึ ก เช่ น เดี ย วกั บ ที่ พี่ เ ลี้ ย งหลายคนสะท้ อ นความกั ง วล
มาก่อนหน้านี้ว่า  ครูไม่สามารถถ่ายทอดที่เราอบรมไปเพื่อช่วยการท�ำ
โครงงานของนักเรียนได้เลย ข้อเสนอโครงงานจึงสะท้อนความคิดเก่าๆ
ออกมาอย่างที่ อ. ไพโรจน์ เคยบอกว่า  “ครูมีรูปแบบการท�ำโครงงาน
ที่ตายตัวอยู่แล้ว จึงฟังแต่ไม่ได้ยิน”
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

นักเรียนก็ “ฟังแต่ไม่ได้ยิน” เพราะปรากฏในเวทีว่านักเรียน
หลายคนฟังค�ำถามแล้วไม่ทราบว่าถามอะไร จึงตอบไม่ตรงค�ำถาม เช่น เมือ่
ผมถามทั้งห้องว่า “เมื่อครู่ผมถามอะไร?” ก็ไม่มีใครบอกไม่ได้ อ. ไพโรจน์
คงพบมามาก จึงชู 3 นิ้วแนะกับผมว่า “อาจารย์ต้องถามค�ำถาม 3 ครั้ง”

ในขณะที่พวกเราท�ำงานนี้ เรารู้สึกถึงโลกกว้างจากการเรียนรู้
แต่ขณะเดียวกันเราก็สัมผัสถึงทางแคบของครูและนักเรียน

แพร

โลกกว้างหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเป็นไป และส่งผล
ให้การจัดการการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนไป น่าขันไหมที่
เดิมนัน้ การศึกษาเป็นผูส้ ร้างพัฒนาการของโลก แต่ปจั จุบนั การศึกษากลับ
ล้าหลังไม่ทันต่อพัฒนาการของโลก

เผย

“ครูไม่อ่าน” อ. ไพโรจน์ ตั้งข้อสงสัยกับผมเมื่อเย็นวันที่ 3
ตุลาคม ขณะที่ผมก�ำลังเริ่มเขียนบทความตอนนี้ “ถ้าเพียงอ่านหนังสือ
การเขียน proposal ที่เราแจกให้ ครูก็ท�ำได้”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

“อ่านแล้วไม่รู้เรื่องมั๊ง” ผมตอบเล่นๆ แต่ในใจผมเชื่ออีกอย่าง
เมื่อคุยต่อ “ครูมีบาปบุญเก่าที่สะสมไว้เยอะมาก อ่านแล้วแม้ว่าจะเข้าใจ
แต่กเ็ ข้าใจแค่ตอนทีอ่ า่ น ไม่สามารถเอาทีร่ จู้ ากการอ่านมาปฏิบตั ไิ ด้ เพราะ
ครูไม่เคยปฏิบัติวิจัยอย่างนี้เอง” แล้วผมตั้งข้อหาเพิ่ม “การพัฒนาครูของ
กระทรวงฯ ไม่เปิดโลกครูให้กว้าง... โลกวิจัยของครูแคบเกินไป”

นลิข

หนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแคบลงเมื่อโลกเปิดกว้างไปสู่
การจัดการการศึกษาแบบ RBL

สงว

โลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากพัฒนาการด้วยความรู้ที่มาจาก
การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานส่งคนต่อให้อุดมศึกษา เพื่อผลิตคนออก
ไปสร้างวิทยาการพัฒนาโลก แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ปรับตัวไปกับ
การเปลีย่ นแปลงนีเ้ ลย ท�ำให้พฒ
ั นาการของโลกกลายเป็นผูท้ ำ� ให้การศึกษา
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ขัน้ พืน้ ฐานเป็นผูล้ า้ หลังเสียเอง อย่างน้อยก็เห็นได้จากโครงงานฐานวิจยั ที่
ไม่มีความสมจริงของโลกที่นักเรียนใช้ชีวิตอยู่เลย

่เพื่อ
การศ

ทุกเวทีมีการเรียนรู้ ผมขอแนะน�ำให้ถาม “ท�ำไม” กับครู แล้ว
AAR ให้รู้ความสมจริง ความเป็นไปได้ของการท�ำงาน ตัวอย่าง 4 ค�ำถาม
ที่น่าถาม
1. โจทย์ที่นักเรียนเอามาเสนอนั้นเป็นอุปนัยหรือนิรนัย?
2. ถ้าเป็นอุปนัย ครูจะเปลี่ยนเป็นนิรนัยได้อย่างไร?
3. ถ้าเป็นนิรนัย ผังเหตุ-ผลเป็นอย่างไร?

แพร

4. มีอะไรที่นักเรียนน�ำเสนอนั้นผิดไปจากสามัญส�ำนึกในโลก
ความจริง?

นุญา
ต

เผย

จากค� ำ ถาม 4 ข้ อ นี้ ผมหวั ง ว่ า พี่ เ ลี้ ย งจะพาครู จ ะออกจาก
“กับดัก” การคิดท�ำวิจัยแบบเดิม มาเรียนรู้ RBL อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
และมีบริบทได้ดีขึ้น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ในท่ า มกลางของระบบการศึกษาที่เ ป็น ย- เช่ นปั จ จุ บั นนี้
การสร้าง ย+ เป็นภารกิจที่ต้องทุ่มเทท�ำอย่างต่อเนื่อง ถากถางเส้นทาง
ให้กว้างขึน้ และเราหวังว่าจะเป็นเส้นทางทีท่ ำ� ให้วงจรพัฒนาเติบโตอย่าง
ยั้งไม่อยู่ในทางเจริญขึ้น (ย+)
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6 ตุลาคม 2556

นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

เราบอกกั บ ทุก คนว่า “วิจัย คือ เครื่องมือการเรียนคิดที่รับใช้การศึกษา”
ความยากอยู่ที่การท�ำให้ RBL ไปถึงการเรียนคิด

แพร

เรารู้ตั้งแต่ต้นว่าทางเดินของเพาะพันธุ์ปัญญานั้นยาวไกล เราจึงวางแผนแบบ
เดินทางไกล เดินทน เดินมาราธอน

นุญา
ต

เผย

เหนื่อยไหมกับการท�ำงานที่ผ่านมา? ผมไม่น่าถามอย่างนี้เลย เพราะทราบ
ค�ำตอบดีอยู่แล้ว แต่ควรพิจารณาตอบตนเองว่าคุ้มกับความเหนื่อยไหม เมื่อแลกกับ
การเข้าใจปัญหาการศึกษาของประเทศเราไปพร้อมกับการเรียนรู้ของเรา และภูมิใจกับ
การเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ปัญหา
เมือ่ วันก่อนมีผใู้ หญ่ทา่ นหนึง่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ workshop ทีล่ ำ� ปาง ท่านเปรย
ว่า “งานนี้เหนื่อยนะ อาจารย์คิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องการก่อนตายไหม?”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

เรายังต้องฝ่าฟันกับกระบวนทัศน์และความเชื่อเดิมที่อยู่กับระบบมานาน อย่า
เพิ่งเหนื่อย แม้ว่ายิ่งเดินหนทางยิ่งรก ทางลาดชันและขรุขระมากขึ้น เพราะเราตั้งใจเดิน
กันแล้ว
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

ยิ่งถามยิ่งรู้...
ความรู้คืออะไร?

เผย

แพร

ถ้าเป็นธรรมชาติล้วนๆ ความรู้คือกฎธรรมชาติ เพราะมันถูก
ก�ำกับด้วยความเป็นไปแห่งวิถีธรรมชาติ เช่น อากาศร้อนย่อมลอยตัวขึ้น
ที่สูง น�้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ ของหลุดมือจากที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ต�่ำ มัน
เป็นอย่างนีช้ วั่ กาล กฎธรรมชาติจงึ เป็นนิจจัง ต่อมาเมือ่ เราไขความจริงของ
ธรรมชาติมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์ เราจึงสามารถหาค�ำตอบได้วา่ ของทีต่ ก
จากความความสูง 10 เมตร จะมีความเร็วเท่าไหร่เมื่อกระทบพื้น หรือเรา
จะยิงปืนใหญ่มุมสูงเท่าใดจึงจะถูกข้าศึก

นุญา
ต

ถ้าเป็นธรรมชาติของคน เราก็มีความรู้อีกชุดหนึ่ง ซึ่งศาสนา
อธิบายไว้แล้ว โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ที่ท�ำให้เรารู้ว่าเป็นธรรมชาติ
ที่เป็นอนิจจัง

สิทธ
ิ์อ

ถ้าเป็นธรรมชาติที่มีทั้งคนและธรรมชาติ ความรู้จะซับซ้อน มี
ได้หลายความรู้ และเป็นอนิจจัง

นลิข

การให้ความหมายของข้อมูลที่ได้จากการท�ำโครงงานฐานวิจัย
จึงต้องให้ถูกต้องตามธรรมชาติของงานว่ามีคนเกี่ยวข้องหรือไม่ งาน
RBL ที่มีบริบทย่อมหนีไม่พ้นมีคน การตีความเป็นความรู้จึงซับซ้อน มี
ได้หลายความรู้ และสนุกในการน�ำมาเรียนรู้ร่วมกัน เพาะพันธุ์ปัญญาจึง
สนับสนุน RBL ที่มีบริบท

สงว

จุดอ่อนของการท�ำวิจัยคือ ได้แต่ตัวเลขหรือข้อมูล แล้วนึกว่า
ได้ความรู้แล้ว ซึ่งไม่จริงเพราะข้อมูลถูกจ�ำกัดด้วยเครื่องมือวัด ในท�ำนอง
เดียวกัน ความรู้ก็ถูกจ�ำกัดด้วยปัญญาและความคิดในการตีความข้อมูล
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ผลที่ได้จากงานที่นักเรียนท�ำมา จึงยังไม่ใช่ผลจริง ผลจริง
เกิดจากการใช้ปัญญาที่มีอยู่มาตีความให้เป็นปัญญาใหม่ซ้อนทับขึ้นไป
เรียกว่า “ใช้ปริยตั เิ ดิม (ความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิม) มาท�ำให้เกิดปฏิเวธ (ความเข้าใจ)
เพื่อสร้างปริยัติใหม่ (ความรู้ใหม่)”

ปฏิบัติ RBL ท�ำให้มีข้อมูลมาเรียนรู้จนเกิดปริยัติใหม่ จึง
เป็นการศึกษาที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง และ RBL ที่มีบริบทจึง
สร้างการเรียนรู้บนสถานการณ์จริง เกิดเป็นทักษะใหม่ ที่ต�ำราให้ไม่ได้
เพราะเป็นการได้จากปฏิบัติ

แพร

เมื่อปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนส่วนกลางของคณะฯ มา
หารือผม ขอค�ำแนะน�ำว่าจะท�ำวิจัยสถาบันอย่างไรดี เขาเอาหัวข้อและ
รายงานวิจัยที่หลายคนเคยท�ำไว้ให้ผมดู แล้วถามว่า

เผย

“หนูจะท�ำตามอย่างนี้ได้ไหม?”

นุญา
ต

“ท�ำไมจะไม่ได้ เพราะที่คุณเอามาให้ผมดูนั้น เขาก็ท�ำตามๆ
อย่างนี้กันมาทั้งนั้น” ผมตอบตามความเป็นจริง “แต่หากมาหารือผม
ก็ไม่ควรท�ำอย่างนี้” ผมปิดท้ายค�ำตอบ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

รายงานที่ท�ำกันมาเป็นธรรมเนียมคือแบบสอบถามประเภท
ความพึงพอใจของหน่วยงานภายใน และถามความเห็นที่ควรปรับปรุง
เป็นงานที่ผมเรียกว่า  “ไปหาความรู้จากคนอื่น และเชื่อว่าสิ่งที่เขาบอก
คือความรู้” ผมจึงแนะให้ท�ำวิจัยอิงหลักฐาน (evidence-based) แทน
อิงความเห็น (opinion-based)

สงว

“คุณต้องตั้งค�ำถามที่มีสมมุติฐานก่อน” ผมให้หลักการการ
ท�ำงานวิจัยสถาบันแบบอิงหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ถนัดคิดแบบนี้
จึงเป็นเรื่องปวดหัวหากปล่อยให้กลับให้คิดเอง ผมก�ำลังมีข้อรังเกียจกับ
การกรอกภาระงาน (Load Unit, LU) อยูพ่ อดี จึงถือโอกาสโยนโจทย์ให้ทำ�
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้อาจารย์กรอก LU ทุก 6 เดือน แต่ละ
ภารกิจมีวิธีเปลี่ยนเป็นตัวเลข ซึ่งจะเอาไปเปรียบเทียบกับ TOR และการ
ประเมินความดีความชอบ ผมไม่เข้าใจว่าท�ำไมมหาวิทยาลัยไม่ใช้ข้อมูลที่
มีอยู่แล้ว ไม่ว่าภาระงานสอนที่ทะเบียนกลาง งานหน้าที่กรรมการที่กอง
การเจ้าหน้าที่ งานพัฒนานักศึกษาที่กองกิจการนักศึกษา ฯลฯ 90% ของ
ภารกิจที่ต้องกรอกนั้นล้วนมีอยู่แล้ว (ข้อมูล LU บางอย่างต้องกรอกโดย
“กะๆ เอา” เพราะไม่ได้เก็บหลักฐาน เช่น การอ่าน proposal การ review
บทความวิชาการ การอ่านรายงานวิจยั การประชุมต่างๆ ทีถ่ ามละเอียดว่า
ประชุมที่ไหน กี่ชั่วโมง เป็นต้น)

เผย

แพร

“คุณคิดดูนะ LU มีผลต่อความดีความชอบ แล้วให้คนที่ได้
ประโยชน์เป็นผูก้ รอก คุณคิดว่าข้อมูลนัน้ น่าเชือ่ ถือแค่ไหน” ผมตัง้ ค�ำถาม
“จากความจริงข้อนี้คุณตั้งค�ำถามได้ไหม?”

นุญา
ต

“ข้อมูลที่อาจารย์ในคณะกรอก LU ตรงกับความจริงแค่ไหน?”
เจ้าหน้าที่ตั้งค�ำถามหลังจากผมบอกใบ้

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“ถ้าจะท�ำงานนีแ้ บบอิงหลักฐาน คุณจะท�ำอย่างไร?” ผมถามต่อ
แต่เขาตอบไม่ได้ ผมจึงเสนอกรอบงานให้ท�ำว่า “เอาแค่เพียงการกรอกใน
หน้าที่การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ ก็พอ”
ผมเป็นคนหนึ่งที่มีงานท�ำนองนี้มากมาย และรู้ตัวเองว่ากรอกจาก “กะๆ
เอา” เพราะไม่มีเวลาค้นหาหลักฐานทุกชิ้น “ภาระงานพวกนี้มี record อยู่
ที่ไหนบ้างคุณน่าจะรู้ เช่น การลาราชการ หนังสือเชิญ หน่วยทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ คุณไปหาหลักฐานปฐมภูมิมายืนยันกับที่อาจารย์เขากรอก”
ผมให้แนวทาง

สงว

หนึ่ ง ปี ผ ่ า นไป.... ผลออกมาว่ า อาจารย์ ก รอกไม่ ต รงตาม
หลักฐาน น่าขันที่อาจารย์ก�ำลังช่วยกันท�ำให้ LU เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือ
ไม่ได้ขึ้นมาอีก 1 ฐาน อย่างไรก็ตาม รายงานก็ยังเขียนตามรูปแบบ คือ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

1) LU ถูกเอาไปใช้ท�ำอะไรบ้าง?

ึกษา

บรรยายไปตามตัวเลขที่รวบรวมได้ เอาแต่ละบรรทัดในตารางมาเขียน
เพื่อช่วยให้งานวิจัยนี้มีมากกว่าตารางตัวเลขเปรียบเทียบ ผมจึง e-mail
ค�ำถาม 4 ข้อไปยังกองแผนงาน
2) สิ่งที่เกิดจากการใช้ข้อมูล LU ตามข้อ 1 นั้น sensitive ต่อ
ความแม่นย�ำแค่ไหน? (มี tolerance เท่าไหร่)
3) หากเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไปทางบวก (เกิน) หรือทางลบ
(ขาด) จะท�ำให้ผลจากข้อ 2 เกิดความเสียหายอย่างไร?

แพร

4) มี ป ั ญ หาใดที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ไม่ ดึ ง ข้ อ มู ล จากที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ?
(แทนการให้อาจารย์กรอกทั้งๆ ที่มี conflict of interest)

นุญา
ต

เผย

เมื่อได้ค�ำตอบจากกองแผนงานมายาว 2 หน้ า  ผมก็ส่งให้
เจ้าหน้าที่คนนั้น และแนะว่าให้เขียนบทความวิจัยโดยวิเคราะห์ตัวเลข
ให้ถึงสังเคราะห์ตามค�ำตอบที่กองแผนงานส่งมา  ความเป็นอนิจจัง
เพราะเป็นกฎของคนล้วนๆ ท�ำให้เป็นงานสังเคราะห์ที่ท้าทายอย่างมาก
หากท�ำได้มันจะเป็น benchmark ของตัวอย่างที่ดีของงานวิจัยสถาบัน

สิทธ
ิ์อ

ผมตั้งใจเล่าเรื่องนี้เพื่อให้ทราบว่า  การตั้งค�ำถามวิจัยส�ำคัญ
เพียงไรในการสร้างความรูใ้ หม่ และการตัง้ ค�ำถามต่อจากผลการวิจยั ส�ำคัญ
เพียงไรต่อการขยับจาก mode วิเคราะห์เข้าสู่สังเคราะห์

นลิข

จึงน่าเสียดายหากงาน RBL เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาจบลงทีข่ อ้ มูลและ
ตารางวิเคราะห์

สงว

“วิเคราะห์คือแยกแยะ สังเคราะห์คือรวม” ยังคงเป็นเพียง
“นิยาม” ที่ก้องอยู่ในหัวของครูทุกคน การไม่ทราบกระบวนการของ
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ึกษา

ความคิด จึงไม่สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนท�ำ RBL
ไปถึงความคิดสังเคราะห์

่เพื่อ
การศ

ผมไม่ อ ยากให้ ง านเพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาจบลงแบบเก่ า ๆ ที่ ไ ม่
สามารถใช้วิจัยให้เต็มศักยภาพในการพัฒนาปัญญา ผมเชื่อว่าครูจะพา
นักเรียนคิดสังเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อครูคิดเป็น เข้าใจกระบวนการคิดอย่าง
ละเอียด และรู้จักออกแบบกระบวนการแบบถอยความคิดจนสามารถตั้ง
“ค�ำถามต้อนการคิด” ของนักเรียนไปสู่การ “อ๋อ” ด้วยตนเอง

10 ตุลาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

งานนี้ยากกว่าการตั้งชื่อโครงงาน ยากกว่าการออกแบบวิจัย
RBL แต่ผมหวังว่าพวกเราจะเข้าใจและพาขบวนเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเคลือ่ น
ไปทั้งขบวนได้ จึงอยากชวนพี่เลี้ยงให้ร่วม workshop ที่ผมก�ำลังจัดให้ครู
อย่างตั้งใจเรียนรู้

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

รสชาติ อ าหารบอกได้ ด ้ ว ยลิ้ น จมู ก และฟั น ที่ เ คี้ ย ว อาจจะมี เ สี ย ง
กรุบกรอบให้หูปรุงแต่งความอร่อยด้วย
บางครั้งตาช่วยให้อร่อยได้จากความสวยงามที่ตกแต่ง

เผย

เพราะมี ผั ส สะ มนุ ษ ย์ เ ราจึ ง มี โ อกาสเรี ย นรู ้ จ ากการปรุ ง แต่ ง ข้ อ มู ล ที่
ผัสสะรับเข้ามา

นุญา
ต

ความรูจ้ ะหยาบหรือละเอียดไม่ได้ขนึ้ กับความหยาบหรือละเอียดของข้อมูล แต่
อยู่ที่การใช้ผัสสะอะไรมาปรุงแต่ง
ความอร่อยของอาหารบอกด้วยผัสสะทีห่ ยาบ ตา หู ลิน้ จมูก และสัมผัส คุณค่า
อาหารบอกด้วยผัสสะที่ละเอียด คือ ใจ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แล้วคุณค่าจากการศึกษาใช้ผัสสะอะไร?
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่เพื่อ
การศ

สุ จิ ปุ ลิ ...

การศึกษามี 2 ผัสสะ คือ หูฟัง (สุตตะ) และใจ/สมองคิด
(จินตะ) เพราะคิดจึงเรียนรู้เกิดปัญญา แว่นที่ขยายปัญญาให้แจ่มชัดคือ
ปากที่เอาจินตะมาถาม (ปุจฉา) แล้วเรียบเรียงความคิดด้วยเขียน (ลิขิต)
เรียกหัวใจนักปราชญ์

เผย

แพร

เพราะต้องจ�ำให้ง่ายคนจึงสรรหาวิธีการท่องจ�ำ เช่น หัวใจ 4
ห้องของความเป็นนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ คนที่เรียนมากกว่าท่องคาถา
จะรู้ว่าเป็นค�ำย่อมาจาก สุตะ จินตะ ปุจฉา และลิขิต เมื่อรู้ความหมายใน
ภาษาไทยของแต่ละค�ำจึงเข้าใจว่า คือ ฟัง คิด ถาม จด

นุญา
ต

ผมไม่เข้าใจว่าท�ำไมไม่ท่องว่า  ฟัง คิด ถาม จด เสียทีเดียว
มันก็เป็นค�ำพยางค์เดียวเหมือนกันโดยไม่ต้องย่อ ภาษาไทยที่เข้าใจทันที
มันไม่ขลังหรืออย่างไร ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตอบข้อสอบว่าหัวใจนักปราชญ์
คือ ฟัง คิด ถาม จด จะได้คะแนนไหม ในเมื่อทุกคนท่อง สุ จิ ปุ ลิ กันหมด
ท�ำเหมือนโรงเรียนติวอย่างนั้นแหละ

สิทธ
ิ์อ

“อะไรส�ำคัญที่สุดใน 4 ห้องหัวใจนี้” เคยมีคนถามผม

สงว

นลิข

“จิ กับ ลิ ครับท่าน” ผมตอบ “ เพราะถ้าไม่จิจะปุไม่ได้ ถ้าไม่
จิจะลิไม่ได้” เพราะผู้ถามเป็นพระที่เข้า  workshop ผมจึงตอบท่านด้วย
ตัวย่อภาษาบาลี ผู้อ่านคนธรรมดาลองอ่านค�ำตอบผมใหม่ซิว่าเข้าใจง่าย
ไหม เมื่อเทียบกับค�ำตอบไทยล้วนว่า  “คิดกับถามครับท่าน เพราะถ้า
ไม่คิดจะถามไม่ได้ ถ้าไม่คิดจะเขียนไม่ได้”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ก่ อ นอื่ น ลองอ่ า นค� ำ น� ำ ตอนหนึ่ ง ของหนั ง สื อ เล่ ม ล่ า สุ ด ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (ที่ก�ำลังจะออกเร็วๆ นี้) ชื่อ “หลักการเขียน
บทความวิชาการ: หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย” ที่เขียนว่า

่เพื่อ
การศ

“...ในบรรดาการสือ่ สารของมนุษย์ทปี่ ระกอบด้วย ฟัง พูด อ่าน
เขียน นั้น ผมถือว่าเขียนส�ำคัญที่สุด และเราก็พบว่าความสามารถเขียน
ของนักเรียนลดลงเรื่อยๆ บ่งชี้ถึงความถดถอยของการศึกษาในบ้านเรา

แพร

การฟังไม่ตอ้ งออกแรงอะไรเลย อยูเ่ ฉยๆ ขอเพียงให้หไู ม่หนวก
ก็ฟงั ได้ (แต่มกั จะไม่ได้ยนิ ) การฟังไม่ตอ้ งการสติปญ
ั ญาอะไรพิเศษ สัตว์ก็
สามารถฟังเสียงได้ พวกมันเสียอีกทีฟ่ งั แล้ว “ได้ยนิ ” เพราะต้องอาศัยการ
ได้ยินเพื่อเอาชีวิตรอด

นุญา
ต

เผย

การพูดมีทงั้ พูดหลังฟังและพูดก่อนฟัง พูดหลังฟังคือการสนอง
พูดก่อนฟังคือการเสนอ พูดออกแรงมากกว่าฟัง อย่างน้อยต้องมีอารมณ์
ความรู้สึก แล้วแสดงปฏิกิริยาสนอง คนจ�ำนวนมากออกแรงแค่เพียงเพื่อ
สนองตามอารมณ์ความรู้สึก คนที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะออกแรงสมอง
ให้คิดก่อนพูด ไม่ว่าจะพูดเพื่อสนองหรือเสนอ

สิทธ
ิ์อ

การอ่านใช้ความคิดมากกว่าพูด เพราะคิดอยู่คนเดียวขณะที่
อ่าน ที่คิดเพราะมีสิ่งเร้าจากข้อมูลการอ่านมาให้คิด นักเรียนที่ไม่รักการ
อ่านจะไม่รักการคิด

นลิข

การเขี ย นใช้ ค วามคิ ด มากกว่ า การอ่ า น การเขี ย นเป็ น การ
เรียบเรียงความคิดออกมาเป็นข้อความทีต่ อ้ งการสือ่ นอกจากต้องเริม่ จาก
การคิดด้วยตนเองแล้ว ยังต้องเรียบเรียงความคิดเพื่อสื่อสารอีกด้วย งาน
เขียนจึงเป็นหลักฐานแสดงทักษะการคิดของคนได้

สงว

คนทีอ่ ยูใ่ นวิถแี ห่งเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาจึงต้องเขียนงานของตน...”
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ที่เขียนแจกแจงข้างต้นนั้นคือลิจากจิ ประทานโทษ... คือเขียน
จากคิด เป็นความคิดที่ใช้พลังสมองซีกซ้าย จึงเต็มไปด้วยความเป็นเหตุ
เป็นผล และตรรกะ แต่ผมก็รู้สึกว่ามีความสวยงามของสมองซีกขวาเจือ
อยู่บ้าง นั่นเพราะผลจากการ “เรียบเรียง”

นุญา
ต

เผย

แพร

“ที่หน้าแป้นพิมพ์ ผมหลับตาสูดลมหายใจแห่งความหวัง
ลึกเต็มทรวงอก ถอดอดีตโยนใส่ตะกร้า กระชับหมวกแห่งจินตนาการให้
เข้าที่ คว้าแว่นอนาคตมาพาดกับร่องหู แล้วควงแขนปัจจุบัน ใส่รองเท้า
ความฝันก้าวออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้า ให้ความคิดเดินพาเหรด
ผ่ า นปลายนิ้ ว ที่ พ ลิ้ ว ไหว ประหนึ่ ง ก� ำ ลั ง บรรเลงสะบั ด ใส่ คี ย ์ เ ปี ย โน
ในท่ามกลางพฤกษาสวรรค์ เสียงเพลงเพาะพันธุ์ปัญญาจากจินตนาการ
กระหึ่มก้อง... ตัวอักษรบนหน้าจอเปล่งเสียงหวานแว่ว เป็นบทเพลง
ที่กรองผ่านความคิด และกลั่นเป็นหยดใสแจ๋วด้วยเปลวไฟจากเชื้อเพลิง
ความมุ่งมั่น ...” เป็นไงบ้างกับตัวอย่างการเขียนที่ใช้จินตนาการของพลัง
สมองซีกขวามากกว่าปกติ อ่านแล้ววิงเวียนเรียกหายาดมกันพอสมควร
แค่บอกว่านั่งพิมพ์ความคิดหน้าคอมพิวเตอร์ก็รู้เรื่องเหมือนกัน
หากถามว่าท�ำไมเราต้องเขียน? ผมคงตอบว่าเพราะเราต้องการ
บันทึกหรือถ่ายทอดความคิด

สิทธ
ิ์อ

ท�ำไมการศึกษาต้องเขียน? เพราะเป้าหมายการศึกษาคือพัฒนา

ความคิด

นลิข

ท� ำ ไมการศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาความคิ ด ? เพราะความคิ ด เป็ น
บ่อเกิดแห่งปัญญา

สงว

ท�ำไมการศึกษาต้องท�ำให้เกิดปัญญา? เพราะการศึกษาคือความ
เจริญงอกงามทางปัญญา 
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ึกษา

ท�ำไมเราต้องการความเจริญงอกงามทางปัญญา? เพราะเรา
ต้องการเปลี่ยนจากคนให้เป็นมนุษย์

่เพื่อ
การศ

เขียนเป็นผลจากการเรียบเรียงความคิด (ของคนเขียน) ระหว่าง
ทีเ่ รียบเรียงความคิดนัน้ ไม่นา่ เชือ่ ว่าเกิด “อาการรู”้ อะไรบางอย่าง ปัญญา
บางอย่างผุดขึ้นมา เมื่อมีปัญญาใหม่มาเสริม ความหมายที่อยากสื่อจะยิ่ง
ลึกซึง้ ซับซ้อนมากขึน้ บางครัง้ ยากจะอธิบายได้ แต่ไม่วา่ จะยากแค่ไหน เรา
ก็ยังสามารถใช้ปัญญาเรียบเรียงให้สื่อสิ่งที่คิดออกมาให้เข้าใจได้

เผย

แพร

งานเขียนไม่ใช่เขียนหยาบๆ ตามทีค่ ดิ อะไรได้กโ็ พล่งออกมา แต่
ต้องมีการ “เรียบเรียง” เสมอ การเรียบเรียงนีเ้ องทีท่ ำ� ให้จดั ระบบความคิด
การเรียบเรียงท�ำให้เราได้ทงั้ งานเขียนและความคิดทีป่ ระณีต ทุกบทความ
ทีผ่ มเขียนจะผ่านการเรียบเรียงเสมอ ผมให้เวลากับการเรียบเรียงมากกว่า
การเขียน งานประณีตต้องใช้เวลามากกว่างานหยาบ

นุญา
ต

ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นและครู เ พาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาต้ อ งเขี ย นและ
เรียบเรียง เริ่มจากเขียนโครงงานที่เป็นวิชาการก่อน แล้วพัฒนาเป็นเขียน
แบบเรียบเรียงความคิด

ความคิด

สิทธ
ิ์อ

การเขียนเป็นยาขมหม้อใหญ่ของครูและนักเรียน เมือ่ ไล่เหตุผล
ตามค�ำถาม 5 ข้อข้างต้น เราจะได้ค�ำตอบใหม่ว่า
หากถามว่าท�ำไมไม่เขียน? เพราะไม่ตอ้ งการบันทึกหรือถ่ายทอด

นลิข

ท�ำไมไม่ต้องการบันทึกหรือถ่ายทอดความคิด? เพราะไม่มี
ความคิดจะถ่ายทอด

สงว

ท�ำไมไม่มีความคิด? เพราะไม่มีปัญญา
ท�ำไมไม่มีปัญญา? เพราะปัญญาไม่เจริญงอกงาม
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ท�ำไมปัญญาไม่เจริญงอกงาม? เพราะการศึกษา  (ที่เป็นอยู่
ขณะนี้) ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับใช้การพัฒนาปัญญามนุษย์ (อย่างเต็ม
ศักยภาพ)

่เพื่อ
การศ

ผมจะไม่ถามท�ำไมต่อ เพราะเป็นค�ำตอบที่รู้กันแล้ว

เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาต้องแสดงหลักฐานความงอกงามทางความคิด
ในตัวครูและนักเรียนด้วยการเขียนและเรียบเรียง เพราะเป็นการแสดงผล
ผ่านผัสสะใจ ซึ่งต่างจากผัสสะ ตา หู ลิ้น จมูก และกาย

เผย

แพร

ผัสสะอื่นที่นอกจากใจนั้นเป็นผัสสะที่หยาบ มีการเรียนรู้ต�่ำ
เพียงประสบการณ์รูปธรรม แต่ผัสสะใจเป็นผัสสะที่ละเอียด มีความเป็น
นามธรรมสูงมาก หากเราพัฒนาการรับรู้ผ่านผัสสะนี้ได้ เด็กจะเรียนคิด
ได้ดีขึ้น

นุญา
ต

RBL เน้ น ที่ ป ฏิ บั ติ จึ ง ใช้ ผั ส สะหยาบครบทั้ ง 5 จากการ
ลงมือท�ำ ดังนั้น การจัดการให้มี “จิ” จากผัสสะใจเพื่อ “ปุ” และ “ลิ”
จึงเกิดพลังการเรียนรู้มากกว่า...
เพราะถ้ารู้คิด ก็จะคิดให้ได้ปัญญา 

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

12 ตุลาคม 2556
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่เพื่อ
การศ

แพร

การเชื่ อ มโยงจากสิ่ ง หนึ่ ง ไปถึ ง อี ก สิ่ ง หนึ่ ง และต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ ท� ำ ให้
ความคิดไร้ขอบเขต

เผย

ท�ำงานไปเรื่อยๆ หากไม่ไร้ความคิด สิ่งใหม่ย่อมเกิดขึ้นจากสิ่งเดิม เมื่อมี
ความคิดใหม่มาเติม
ปลิ้นสมองเปิดใจให้ความคิดที่พลิกกลับนอกออกในได้จินตนาการนวัตกรรม

นุญา
ต

เราต้องมีความกล้าที่จะ invent กล้าที่จะลอง หมุนวนกลับมาประเมินและ
ปรับปรุง... เว้นแต่วา่ เราไม่ตอ้ งการพัฒนา เว้นแต่วา่ เรายังสุขอยูใ่ นหลุมด�ำแห่งการไม่เรียนรู้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

หากเราเชื่อในสภาพพลวัต ไฉนเราจะไม่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงให้ล�้ำหน้า
ความเป็นพลวัตนั้นเสียเอง

318

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

Passive Learning

ฟังบรรยาย

อ่านเอง

่เพื่อ
การศ

ึกษา

Flipped Classrole (3) ...

ความรู้ทเี หลือ
5%
10%
20%

ดูสาธิต

30%

อภิปรายกลุ่ม

50%

เรียนจากลงมือปฏิบัติ

75%

เผย

Active Learning

แพร

ใช้ สือภาพและเสียง

90%

นุญา
ต

สอนผู้อนื /นําเสนอ

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ฐานล่างสุดของ learning pyramid ทีค่ วามรูเ้ หลืออยูใ่ นตัวผูเ้ รียน
90% คือ จากการได้ถ่ายทอด/สอนผู้อื่น ผมเดาว่างานวิจัยที่เป็นที่มาของ
learning pyramid ยังหา 10% ที่เหลือไม่พบ ผมเคยเขียนเข้าข้างตัวเองว่า
ที่ท�ำให้ได้ 100% คือ RBL คือ สร้างความรู้เองจากกระบวนการวิจัย
คราวนี้ขอเข้าข้างตัวเองอีกครั้งว่า ฐานล่างสุดที่ได้สูงถึง 90% นั้น เพราะ
“เป็นผู้สอน” (ซึ่งคือ Flipped Classrole แบบหนึ่ง) แต่ยังมีอีก 10%
เหลือไว้ให้กับ Flipped Classrole ที่ “เป็นผู้แต่งข้อสอบ” แบบหลอกล่อ
คิดถอยหลังหลายชั้น (ต้องหลอกล่อคิดถอยหลังหลายชั้นจนโจทย์มีแต่
บริบท ไม่เห็นหนทางแทนค่าสูตรง่ายๆ ด้วย)
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เมื่อการสอนสมัยใหม่ท�ำ Flipped Classroom ผมคิดว่าเราต้อง
จบบทสุดท้ายด้วย Flipped Classrole

่เพื่อ
การศ

บทความวันนี้ต้องอ่านอย่างตั้งใจ เพราะผมจะอธิบายด้วยผัง
เหตุ-ผลที่เกิดเป็นระบบ

แพร

หลังเขียน Flipped Classrole ไป 2 ตอน ผมบังเอิญให้ต้อง
บรรยายการคิดเชิงระบบแก่นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาของสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ ม. มหิดล ตามค�ำเชิญของ อ. น�้ำค้าง เพื่อให้เหมาะกับความ
สนใจของผู้ฟัง ผมจึงหยิบเอาแนวคิดเรื่อง Flipped Classrole มาท�ำ
PowerPoint

นุญา
ต

เผย

ตอนที่ 2 ของเรื่องนี้ผมได้ยกตัวอย่างการหาความชื้นการอบ
กล้วยมาเขียนให้เข้าใจง่ายๆ (หวังว่าคงง่าย) ว่านักเรียนต้องคิดถอยหลัง
ไปถึงอะไรบ้าง จึงจะแต่งโจทย์ที่มีบริบทมากขึ้นและลดทอนการแทน
ค่าสูตรส�ำเร็จลง จนในทีส่ ดุ มีแต่เรือ่ งราวและไร้สตู รส�ำเร็จจากการท่องจ�ำ
คนทีแ่ ต่งโจทย์ได้อย่างนีต้ อ้ งเข้าใจเรือ่ งทีเ่ รียนทัง้ หมด เข้าใจไปถึงเงือ่ นไข
ของการใช้ความรู้ มีจนิ ตนาการสร้างเรือ่ งทีป่ ระยุกต์ความรูไ้ ด้ โดยไม่หลุด
ออกจากหลักวิชา

สิทธ
ิ์อ

เมื่อเตรียม PowerPoint ไปอบรมให้ อ. น�้ำค้าง ผมจึงเห็น
ประเด็นว่าผังเหตุ-ผลและผังพฤติกรรมระบบที่ผมเคยอบรมครู สามารถ
อธิบายเรื่องนี้ได้เข้าใจง่ายดี

นลิข

พี่เลี้ยงทั้งหลายคงจ�ำ “คาถา” หลักของการเขียนผังความคิด
เชิงระบบได้ว่า 

สงว

1. “หนึ่งเหตุ (cause) ท�ำให้เกิดหลายผล (effect) หนึ่งผลเกิด
ได้จากหลายเหตุ”
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2. “หางลูกศรคือเหตุ หัวลูกศรคือผล ถ้าเหตุและผลเปลี่ยนไป
ในทางเดียวกันใช้ลูกศรเส้นทึบ ถ้าสวนทางกันใช้เส้นประ”

่เพื่อ
การศ

3. “ไม่มสี งิ่ ใดเกิดโดยไม่มเี หตุ เมือ่ เกิดแล้วมันจะเป็นเหตุสง่ ผล
ต่อไป เหตุย่อมมีเหตุของเหตุ เหตุของเหตุย่อมมีเหตุของเหตุของเหตุ....
ผลย่อมมีผลของผล ผลของผลย่อมมีผลของผลของผล.... เป็นผลต่อเนือ่ ง
ไปจากกฎอิทัปปัจจยตาไปสู่ปฏิจสมุทปบาท คือต่อเป็นวงจร”
4. “วงจรจะมีพฤติกรรมรักษาสมดุล (วงจร ส) หรือเปลี่ยนไป
อย่างยั้งไม่อยู่ (วงจร ย)”

แพร

5. “ระบบประกอบด้ ว ยระบบ (วงจร) ย่ อ ยจ� ำ นวนมาก
พฤติกรรมระบบรวมเป็นผลจากพฤติกรรมของระบบย่อยทั้งหลาย”

นุญา
ต

เผย

ผมเริ่มจากรูปที่สมมุติสถานการณ์ให้ Y (ผล) ขึ้นกับตัวแปร
(เหตุ) ชั้นที่ 1 คือ X1, X2, X3 และให้ X ทั้ง 3 ขึ้นกับเหตุ W, V, Z
เป็นชั้นที่ 2 ซึ่งก็ยังขึ้นกับเหตุชั้นที่ 3 ได้แก่ U และ T โดยทั้งหมดมี
เส้นทึบและประต่างกันไป

สิทธ
ิ์อ

X1, X2, X3 คือเหตุ V1, V2, Z1, Z2, W1, W2 คือเหตุของเหตุ
และ T1, U1, U2 คือเหตุของเหตุของเหตุ เอาแค่ 3 ชั้นพอ
X1

X2

Y

นลิข

V2

สงว

Z1

Z2

V1

U1

X3
W1

W2

U2

T1
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

หากนั ก เรี ย นเริ่ ม จากปรากฏการณ์ ใ ดปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ที่
ก�ำหนดให้เป็นผล แล้วไล่หาสาเหตุหลายชั้นแบบผังอย่างตัวอย่างนี้
เขาจะเรียนรู้อย่างมาก เพราะเป็นการเขียนแบบสาวเหตุ ยิ่งสาวเหตุ
หลายชั้น ยิ่งเรียนรู้...

แพร

ผมสมมุติให้เข้าใจง่ายๆ ว่า  Y เป็นรายได้ครอบครัว (รายได้ =
รายรับ - รายจ่าย) X1 และ X2 คือรายรับ (เส้นทึบหมายความว่า  รายรับ
มากท�ำให้รายได้มากด้วย) และ X3 คือรายจ่าย (เส้นประหมายความว่า 
หากรายจ่ายมาก รายได้จะน้อย) รายรับจากกิจกรรม X1 ยังขึ้นกับการ
จ่ายออกให้ V2 และรับจาก V1 ซึ่ง V1 เป็นผลผ่านมาทางเหตุ U1 และ
U2 อีกทอดหนึ่ง (ดูรูป)

นุญา
ต

เผย

U2 และ T1 มีอิทธิพลต่อรายรับ X1 และ X2 ตามล�ำดับ และ
ทั้ง 2 ก็ยังร่วมกันมีผลต่อรายจ่าย X3 ผังนี้ท�ำให้เข้าใจได้ว่ารายได้ (Y)
ว่ามีเหตุถอยออกไปได้ 3 ชั้น จะเข้าใจเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นระบบ
มากขึ้ น เข้ า ใจว่ า เศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นที่ เ ป็ น ปรากฏการณ์ เ ดี่ ย วนั้ น
(เช่น เป็นหนี้) ความจริงแล้วเกิดจากการประสานพลังอ�ำนาจของเหตุ
จ�ำนวนมาก

สิทธ
ิ์อ

พีเ่ ลีย้ งลองให้ครูเขียนผังแบบนีด้ ู โดยให้ Y เป็นผลสัมฤทธิก์ าร
เรียนของนักเรียน (อย่าลืมให้ X1 หรือ X2 เป็น RBL เพาะพันธุ์ปัญญา
ด้วย) เราอาจจะได้เหตุปลายทางดีๆ ที่เอามาจัดการพัฒนาครูของเราได้

นลิข

ผังแบบนีส้ ามารถประยุกต์เข้ากับการเรียนสาระวิชาได้งา่ ยมาก
Y จะเป็นผลทีเ่ ป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เส้นต่างๆ จะหมายถึงความ
สัมพันธ์ตามที่ธรรมชาติก�ำกับไว้แล้ว เช่น

สงว

ความหนาแน่น D = m/V จะมีเส้นประและเส้นทึบอย่างละ
เส้นวิ่งเข้าหา D (m มาก D มาก เป็นเส้นทึบ V มาก D น้อย เป็นเส้นประ)
322

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

F = ma จะมีเส้นทึบของ m และ a เป็นเหตุวิ่งเข้าหา F เป็นต้น

่เพื่อ
การศ

ึกษา

การแต่งโจทย์คือการบอกเล่าเรื่องราวของเหตุต้นทาง คือเล่า
เรื่องของ T1, U1, U2, V2 และ Z1 เพื่อให้คนแก้โจทย์หาเหตุชั้นที่ 2 แล้ว
ต่อไปชั้นที่ 1 จนถึงผลปลายทาง คือ Y

เรื่องของเหตุต้นทางจะเต็มไปด้วยบริบท เป็นการเรียนรู้จาก
การกลับทิศไปมาระหว่างบริบทกับวิชาการ จากบริบทไปวิชาการเมื่อ
คิดจากหางลูกศรไปหัวลูกศร และวิชาการไปบริบทเมื่อคิดจากหัวไปหาง

เผย

แพร

จากผังนี้นักเรียนจะคิดได้ว่ามี 7 เส้นทางที่เหตุต่างๆ มีผลต่อ Y
ถ้าเหตุต้นทางทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้น ผลที่เกิดกับ Y คือ เพิ่ม 3 ลด 4 (พี่เลี้ยง
อ่านแล้วลองไล่ตามเส้นลูกศรดู)
X1

X2

Y

Z2

สิทธ
ิ์อ

Z1

V1

นุญา
ต

V2

W1

U1

X3
W2

U2

T1

นลิข

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

สงว

การเรียนรู้จะยกระดับสูงขึ้นอีกเมื่อนักเรียนพยายามแต่งโจทย์
ให้หาเหตุที่ท�ำให้ Y มีค่าสูงสุดหรือต�่ำสุด

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

จาก Flipped Classrole ผมขอกลับมา RBL เพาะพันธุ์ปัญญา
บ้าง ด้วยการอธิบายว่าผังสอนนักเรียนให้เอาสาระวิชามาแต่งโจทย์นี้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ RBL อย่างไร?

่เพื่อ
การศ

หากงาน RBL เพาะพันธุ์ปัญญาออกแบบ โดยการคิดถอยหลัง
สาวเหตุให้มากกว่า  1 ชั้น จะท�ำให้ RBL ของเราไม่เป็น “งานวิจัยลูกศร
เดียวที่รู้เพียงปรากฏการณ์ what” แต่จะสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่ออกแบบ
วิธีวิจัยกันเลย

นุญา
ต

เผย

แพร

การออกแบบงานวิจัย คือ “การสร้างเหตุ แล้ววัดผล เพื่อยืนยัน
ว่าผลเกิดจากเหตุตามสมมุติฐาน” การเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
เชือ่ มโยงถึงกันเช่นนี้ ท�ำให้เราออกแบบทีเ่ หตุตน้ ทาง เพือ่ ให้สง่ ผลต่อเนือ่ ง
ไปถึงปลายทาง เราจะเรียนรู้ตลอดเส้นทางของความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุย่อยและผลย่อยระหว่างทางจ�ำนวนมาก เปรียบเสมือนกับเห็นโซ่
เป็นข้อๆ ย่อมเข้าใจความเป็นโซ่ดีกว่าเห็นโซ่แค่เพียงเหล็กยาวๆ โดยไม่รู้
ว่าท�ำไมผูกโซ่ได้แบบเชือก การเรียนรู้เรื่องผังเหตุ-ผลจึงเป็นความจ�ำเป็น
เบื้องต้น

สิทธ
ิ์อ

คราวนีผ้ มขอสมมุตเิ พิม่ ว่ามี A เข้ามาร่วม โดย T1 และ U2 เป็น
ผลจาก A ที่ผ่านมาทาง B1 และ B2 ตามล�ำดับ

A

T1

สงว

นลิข

B1
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U2
B2

V2

X1

X2

Y
A

W1

T1

X3

ส

A

W1

W2

X2

ย

นลิข

Z2

B1

Y
A

T1

U2

B2

Y

X3

A

ย

W2

U2

B2

T1

สิทธ
ิ์อ

B1

สงว

X3

นุญา
ต

Y

U1

เผย

B1

V1

แพร

Z2

Z1

่เพื่อ
การศ

ึกษา

A และ Y เคยเป็นอิสระต่อกัน แต่ต่อมามีใครท�ำอะไรสักอย่าง
(เช่น รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาใหม่) ที่ท�ำให้ Y ส่งผลเป็นเส้นประถึง A
คราวนีเ้ กิดเรือ่ งใหม่ทนั ที เพราะทัง้ หมดต่อกันเป็น 4 ระบบย่อย(วงจร) ที่
มีพฤติกรรมสมดุล 1 วงจร และยั้งไม่อยู่ 3 วงจร (ดูรูป)

X1

V1

Y

ย

A

U2
B2

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

การเปลี่ยนแปลงของ Y จะเป็นพลวัตและซับซ้อนมากขึ้น
ทุกค่าที่อยู่รวมเป็นวงจร (A, Y, X, W, Z, T, U, V ยกเว้น U1, V2, Z1)
ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตเช่นกัน บางค่ากระเพื่อมขึ้นลง บางค่า
เปลี่ยนแปลงอย่างคุมไม่อยู่ (ผู้ที่เรียน systems thinking กับผมน่าจะอ่าน
รู้เรื่องไม่ยาก)
รูปสุดท้ายนี้ท�ำให้เกิดความคิดเชิงระบบ ยกระดับปัญญาให้
สูงขึ้นจนเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง ได้ทราบความเป็นอนิจจังของ
สรรพสิ่ง เพราะการเกี่ยวพันของสรรพสิ่ง

แพร

ไม่มีวิชาใดเลยที่สร้างความเข้าใจอย่างนี้ นอกจากการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ปฏิบัติเ องด้ว ย RBL แบบเพาะพั นธุ ์ ป ั ญ ญา ที่ อิ ง
ความคิดเชิงเหตุ-ผลไปสู่ความคิดเชิงระบบ... ผมกล้าท้า

นุญา
ต

เผย

เพราะทุกวิชาที่เรียนนั้นล้วนสอนให้มองหาค�ำตอบปลายปิด
ทั้งสิ้น เอาเนื้อวิชามายัดเยียดความคิดว่าทุกสิ่งเป็นนิจจังแล้ว ไม่ได้เอา
บริบทมาเป็นเงือ่ นไขบอกว่า เมือ่ ใดทีส่ าระวิชาถูกต้องเข้ากันได้กบั บริบท
เมื่อใดใช้ไม่ได้

สิทธ
ิ์อ

เพราะการศึ ก ษายั ง จมอยู ่ ใ นกระบวนทั ศ น์ แ บบตั ด สิ น ...
“ไม่ถูกก็ต้องผิด”

สงว

นลิข

ไม่รู้สภาพอนิจจังของค�ำตอบว่าสามารถเป็น “ผิด...ถ้า...” หรือ
“ถูก...ถ้า...” หรือ “ไม่ผิด ไม่ถูก ไม่เกี่ยว เพราะ...”
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15 ตุลาคม 2556

นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

นักโทษจากเรือนจ�ำช่วยกันล้างท่อ เพื่อก�ำจัดขยะที่อุดตัน

แพร

ออกสู่ทะเล

ผักตบชวาลอยเต็มคลองถูกก�ำจัด เพื่อให้ระบายน�้ำที่ออกจากท่อลงแม่น�้ำและ
สิ่งขัดขวางทางน�้ำเห็นชัด เพียงแค่ดูว่ามันขวางทางน�้ำไหลหรือไม่

เผย

ได้อย่างไร)

นักโทษเหล่านั้นมีผู้คุมท�ำตามสั่ง ไม่ต้องคิด (อาจคิดอย่างเดียวว่าจะหลบหนี

นุญา
ต

นั ก โทษที่ ถู ก จองจ� ำ ใน “เรื อ นจ� ำ ความคิ ด ” จะล้ า งท่ อ และลอก
ท�ำความสะอาดคลองได้อย่างไร.... ถ้าเป็นคลองความคิด
ขยะและน�้ำเน่าทางความคิดอาจจะถูกท�ำให้สะอาดได้ โดยระบายน�้ำดีจาก
เขื่อนมาไล่ (flush)

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แต่ ห ากยั ง คงมี น�้ ำ เสี ย ไหลลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เราก็ จ ะเสี ย น�้ ำ ดี ไ ปโดย
เปล่าประโยชน์
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ึกษา

่เพื่อ
การศ

ค(รร)ลองการศึกษา...

เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคมผมไปร่วมวิพากษ์รายงานปิดโครงการวิจยั ที่
สตูล เป็นงานทีช่ าวบ้านตลอดสายน�ำ้ ท�ำวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ในคลองดุสน

แพร

คลองดุสนไหลผ่านเมือง คลองจึงเป็นทรัพย์สนิ ส�ำคัญของเมือง
แต่ขณะนี้ทรัพย์สินที่ควรมีค่าได้กลายเป็นหนี้สิน เพราะขาด “ความคิด
ออกไปนอกตัวเอง” ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลอง
เรื่องนี้ท�ำให้ผมหวนคิดถึงการศึกษา จึงเอามาเขียน

เผย

ชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาน�้ำท่วมโดยเสนอให้ขุดคูระบายน�้ำ
ข้างถนนแทนการท�ำถนนสูง แม้วา่ ยังไม่เกีย่ วกับคลองดุสนแต่กน็ า่ สนใจ
มุมมองของ 2 ฝ่าย

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

“ถนนกั้นน�้ำไปไหนไม่ได้ ท�ำให้น�้ำท่วม เราต้องขุดคูระบาย”
เป็นข้อเสนอจากชาวบ้าน แต่เมื่อไปหารือผู้ดูแลถนน กลับได้ค�ำตอบ
ว่า  “ต้องท�ำถนนให้สูงเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือได้เมื่อน�้ำท่วม ถนนต้องมี
ประโยชน์ตอนน�้ำท่วม” ชาวบ้านเล่าสิ่งที่ได้รับฟังมา

นลิข

ผมฟั ง 2 ประโยคนี้ แ ล้ ว นึ ก ถึ ง วงจรเหตุ - ผลที่ เ ป็ น ระบบ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั้งไม่อยู่ ผมจึงแกล้งเรียบเรียงประโยคให้เป็นระบบ
เพื่อทดสอบดูว่าจะฟังเข้าใจไหม (เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจก�ำลังเป็นปัญหา
เงียบของการเรียนรู้ที่คนยังไม่ตระหนัก ผมเขียนไปแล้วในตอน “โลก
กว้างทางแคบ”)

สงว

“ท�ำถนนให้สูงเพื่อให้น�้ำท่วม เพื่อให้ถนนเกิดประโยชน์ที่
คุ้มค่ากับการลงทุนถมยกถนนเพื่อให้น�้ำท่วม”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ผมพูดย�้ำ 3 ครั้งเพื่อให้ผู้ประชุมฟังให้เข้าใจประโยคที่อธิบาย
ความเป็นวงจรยั้งไม่อยู่ คนจ�ำนวนมากคงคิดว่าผมเป็นคนพูดวกวน ไม่รู้
เรื่องแน่เลย

แพร

่เพื่อ
การศ

ระบบทีม่ พี ฤติกรรมเปลีย่ นแปลงยัง้ ไม่อยูเ่ กิดจากความคิดมอง
ภายในอย่างเดียว จึงไม่เห็นความสัมพันธ์กบั ภายนอก ปัญหาเกิดจากระบบ
ย่อยต่างๆ คิดอย่างนี้ จึงท�ำให้ระบบใหญ่ขดั แย้งในตัวมันเอง ผูร้ บั ผิดชอบ
ถนนมองเพียงถนนว่าต้องไม่ให้น�้ำท่วมถึง มิฉะนั้นระบบการเป็นถนน
จะล้มเหลวในการท�ำหน้าที่ (function) เมื่อน�้ำท่วม ผู้รับผิดชอบคิดแบบ
มองภายในอย่างเดียว จึงเห็นเป้าหมายถนนต้องสูงพ้นน�้ำ โดยไม่ทราบว่า
ความส�ำเร็จแห่งเป้าหมายนั้นท�ำให้ปัญหาลุกลามแล้วในที่สุดวนกลับ
มาที่ตนเอง

จากต้นน�้ำ

นุญา
ต

เผย

เคยเห็นบ้านริมถนนที่หน้าต่างอยู่ระดับเดียวกับล้อรถไหม?
นั่นแหละคือระบบวนเป็นวงจรแบบยั้งไม่อยู่ เป็นระบบคิดที่ท�ำให้มีทั้ง
ผู้แพ้และชนะ
ขยะในคลองท�ำให้ปลายน�้ำที่ไหลผ่านเมืองเน่าเสีย ขยะนี้มา

สิทธ
ิ์อ

“คนปลายน�้ำต้องรณรงค์ให้คนต้นน�้ำเห็นปัญหา  และงดทิ้ง
ขยะลงคลอง” เป็นข้อเสนอที่เรามักจะได้ยินทุกครั้งเมื่อหาทางแก้ปัญหา
ขยะในคลอง แต่ไม่เคยวิเคราะห์ไปที่เหตุและปัจจัยที่เกิดพฤติกรรมทิ้ง
ขยะลงคลอง

สงว

นลิข

“ค�ำตอบของคนต้นน�ำ้ คือปัญหาของคนปลายน�ำ้ ” ผมกล่าวช้าๆ
และแกล้งพูดให้เป็นระบบว่า  “การที่คนปลายน�้ำบอกว่าค�ำตอบของตน
อยู่ที่การไม่ท�ำตามค�ำตอบของคนต้นน�้ำนั้น คือ การเริ่มปัญหาใหม่ให้คน
ต้นน�้ำ ไม่มีทางที่คนต้นน�้ำจะละทิ้งค�ำตอบเดิมของตน เพื่อให้เกิดปัญหา
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การศ

ึกษา

ที่ต้องหาค�ำตอบใหม่ วิธีนี้จึงไม่ได้ผล” คงต้องอ่าน 2-3 รอบนะครับ ผม
ตั้งใจเขียนเพื่อให้อ่านอย่างมีสติ ข้อความนี้มีค�ำส�ำคัญเพียง “คนต้นน�้ำ”
“คนปลายน�้ำ” “ค�ำตอบ” “ปัญหา” ที่อยู่อย่างเป็นระบบ คือเกี่ยวพันกัน
จากการใช้ประโยชน์จากคลองในรูปแบบที่ต่างกัน
เป็นระบบทีต่ า่ งคนต่างแยกกันคิด คนต้นน�ำ้ คิดอย่างหนึง่ จึงทิง้
ขยะลงคลอง คนปลายน�้ำคิดอีกอย่างจึงขอรณรงค์ให้คนต้นน�้ำไม่ทิ้งขยะ
ลงคลอง ผังความคิดของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นอย่างนี้
มีขยะต้นนํา

คําตอบ 1

นุญา
ต

มีขยะในคลอง

ปั ญหา 1

เผย

ปั ญหา 1

มีขยะต้นนํา

แพร

คําตอบคือ
ทิงลงคลอง

คําตอบ 2 ไม่มีขยะในคลอง

คําตอบคือให้ตน้ นําไม่ทิง
ขยะลงคลอง

นําเสี ยปลายนํา

นําเสี ยปลายนํา

ปั ญหา 2

ปั ญหา 2

สิทธ
ิ์อ

เมื่อเห็นผังแล้วน่าจะเข้าใจที่ผมเขียนมากขึ้น คราวนี้ผมเขียน
ให้เข้าใจง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอนใหม่

นลิข

1. (เส้นซ้ายมือ) เพราะคนต้นน�ำ้ มีปญ
ั หาไม่มที างก�ำจัดขยะ จึง
ทิ้งลงคลอง (เป็นค�ำตอบที่ง่ายที่สุดของปัญหาคนต้นน�้ำ) เพราะขยะใน
คลอง มันจึงท�ำให้น�้ำเสียเป็นปัญหากับคนปลายน�้ำ

สงว

2. (เส้นขวามือ) หากคนปลายน�ำ้ รณรงค์ให้คนต้นน�ำ้ ไม่ทงิ้ ขยะ
ก็หมายความว่าค�ำตอบของคนปลายน�้ำท�ำให้มีปัญหาขยะเต็มชุมชนของ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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คนต้นน�้ำ ดังนั้น ค�ำตอบที่คนปลายน�้ำคิดจึงเป็นการสร้างปัญหาใหม่ให้
คนต้นน�ำ้ วิธนี ไี้ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาน�ำ้ เสียได้ เพราะคนต้นน�ำ้ กับปลายน�ำ้
ใช้ชีวิตกับคลองต่างกัน ไม่ได้มีปัญหาร่วมกัน

แพร

่เพื่อ
การศ

การแก้ปัญหานี้ นอกจากเห็นความสัมพันธ์ของระบบคิดทั้ง
สองแล้ว เราต้องท�ำความเข้าใจสิง่ ทีก่ ำ� กับพฤติกรรมของระบบ เพือ่ สร้าง
ระบบใหม่ให้แก้ปัญหาของคนทั้ง 2 ไปพร้อมๆ กัน คนที่เข้าใจกติกาที่
ควบคุมระบบและมีความคิดเป็นระบบจะเห็นผังระบบในสมองทันที
ว่าทางแก้ปัญหาคือทางเลือกใหม่ที่คนต้นน�้ำและปลายน�้ำได้ประโยชน์
ร่วมกันจากธุรกิจของคนปลายน�ำ้ ที่ recycle ขยะของคนต้นน�ำ้ คือเส้นทาง
ขวามือของรูปนี้ ที่ขยะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
คําตอบคือคนปลายนําทํา
ธุรกิจรับซื อขยะคนต้นนํา

เผย

คําตอบคือ
ทิงลงคลอง

มีขยะต้นนํา

สิทธ
ิ์อ

มีขยะในคลอง

นุญา
ต

ปั ญหา 1

นําเสี ยปลายนํา
ปั ญหา 2

ไม่มีขยะในคลอง

นําปลายนําไม่เสี ย
คําตอบ 2

สงว

นลิข

เมือ่ ระบบเดิมถูกแทรกแซงโดยผูกพันในผลประโยชน์เดียวกัน
ระบบจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่เราปรารถนา เพราะนี่เป็นครรลอง
ธรรมชาติของการเลือกจะกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดของคน
มีคนในเวทีบอกว่า ชลประทานกัน้ ฝาย (เห็นตามหน้าทีจ่ ดั สรร
น�ำ้ เกษตร) ท�ำให้ไม่มนี ำ�้ หน้าแล้งใช้ทำ� น�ำ้ ประปา นีก่ เ็ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของ
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การท�ำงานที่ท�ำให้ solution ของคนหนึ่งเป็น problem ของอีกคนหนึ่ง
เพราะสองระบบสัมพันธ์กันด้วยสิ่งเดียวกัน คือ น�้ำ

่เพื่อ
การศ

น�้ ำ ในคลองช่ ว งผ่ า นเมื อ งเน่ า เสี ย เพราะท่ อ ระบายน�้ ำ ของ
ครัวเรือนและเทศบาลปล่อยลงคลอง คนที่มีหน้าที่ระบายน�้ำจะเห็น
คลองเป็นปลายทางของค�ำตอบ ปัญหาจบที่คลองเพราะมองไม่เห็นปลา
และสัตว์น�้ำที่เป็นอาหารของคนที่หากินกับคลอง มองไม่เห็นการผลิต
น�้ำประปา เพราะเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของตน

แพร

อย่ าว่าแต่ค นต้นน�้ำมองไม่เ ห็นปั ญ หาคนปลายน�้ ำ เลย คน
ปลายน�้ำกันเองก็มองไม่เห็นปัญหาคนปลายน�้ำด้วยกัน เพราะไม่ได้มอง
ออกไปนอกหน้าที่ตนเอง

นุญา
ต

เผย

ปัญหาของเทศบาลมีปลายทาง (solution) อยู่ที่คลอง ซึ่งเป็น
ต้นทางปัญหาของประปา ค�ำตอบของคนหนึ่งกลายเป็นปัญหาใหม่ของ
อีกคนหนึ่ง ในที่สุดคนที่รับปัญหาที่ข้อโซ่ปลายทางจึงเป็น summation
ของปัญหา การจัดการให้ผู้อยู่ปลายทางได้โอกาสจึงกลายเป็นด้อยโอกาส
อย่างเหลือเชื่อ

สิทธ
ิ์อ

การศึกษาก็เช่นกัน ลองคิดให้เป็นลูกโซ่ของการกระท�ำของ
ผู้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูเถอะ แล้วจะเห็นว่าท�ำไมนักเรียนที่อยู่ปลายสุด
ของข้อโซ่จึงเป็นผู้ด้อยโอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดี

นลิข

ปั ญ หาการพั ฒ นาการศึ ก ษาก� ำ ลั ง ติ ด “กั บ ดั ก ของความคิ ด
ภายใน” เพราะไม่เข้าใจทั้งระบบ

สงว

ครูและนักเรียนจึงก�ำลังส�ำลักน�้ำเน่าตายในค(รร)ลองที่ใช้
งบประมาณเป็นอันดับ 1 ของประเทศ....เพื่อค�ำว่า “ปฏิรูป”

เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาไม่ใช่ปลัก๊ อุดท่อน�ำ้ ทิง้ ใคร แต่เราเป็นห่วงชูชพี
ที่โยนให้ยามที่ผู้อยู่ในวิกฤติก�ำลังต้องการ... หากเขาเห็นว่าเป็นห่วงชูชีพ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ยุทธศาสตร์การท�ำงาน คือ เราต้องท�ำให้เขารูว้ า่ ก�ำลังวิกฤติ และ
เห็นว่าเราเป็นห่วงชูชีพที่จะดึงเขาขึ้นมาจากคลองน�้ำเน่า  แต่ปัญหาก็ไม่
ต่างกับคนริมคลองดุสน คือ “ขาดความคิดออกไปนอกตัวเอง”

่เพื่อ
การศ

ผมเขียนปิดท้ายเช่นนี้ เพราะระบบการศึกษาถ่ายของเสียเข้า
โรงเรียนมากเกินคาดคิด จนกระทบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์โรงเรียนจ�ำนวนมากขอถอนตัวในนาทีสดุ ท้าย... เพราะต้อง
ยอมกลับไปทนกับค(รร)ลองน�้ำเสีย เนื่องจากมันคือชีวิตและการงาน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

18 ตุลาคม 2556
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สงว
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่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

สมั ย คุ ณ อี ส ปแต่ ง นิ ท านยั ง ไม่ มี ล วดสลิ ง เหล็ ก กล้ า หนู จึ ง ใช้ ฟ ั น แทะ
ช่วยราชสีห์หลุดจากแร้วได้ หากเป็นสมัยนี้คงต้องใช้เครื่องตัดถ่าง แต่หนูก็ไม่น่ามี
พละก� ำ ลั ง ใช้ เ ครื่ อ งตั ด ถ่ า งได้ หนู ค งต้ อ งท� ำ ใจปล่ อ ยให้ ร าชสี ห ์ ถู ก จั บ ไปเล่ น
ละครสัตว์ อยู ่ใ นก� ำ กับ ของแซ่ที่ตวัดโดยมือผู้ฝึก จากนั้นหนูคงเข้าป่าไปช่วยสัตว์
ที่พรานป่ายังคงใช้เถาวัลย์ท�ำแร้ว

นุญา
ต

เผย

แม้ว่าหนูจะตั้งใจท�ำหน้าที่ช่วยสัตว์อื่นตามที่คุณอีสปมอบมรดกให้ แต่หนูต้อง
เข้าใจว่าในนิทานอีสปไม่ได้มรี าชสีหต์ วั เดียวทีก่ ำ� ลังทุกข์ มีสตั ว์อกี หลายตัวทีร่ อให้หนูแสดง
บทบาทพระเอก อย่างเช่น กบทีก่ ำ� ลังตกเป็นเหยือ่ นกกระสา หนูตอ้ งฉลาดพอทีจ่ ะไม่แนะน�ำ
ให้กบไปหลบอยูใ่ นกะลา การชวนกบมาสูโ่ ลกกว้างก็ตอ้ งระวังงูเห่าทีแ่ ข็งแรงจากไออุน่ ชาวนา
อาจจะผ่านมาเขมือบลงท้อง

สิทธ
ิ์อ

มีนิทานหนูกับกบเป็นเพื่อนกัน ไปไหนไปด้วยกัน มันจึงเอาเชือกผูกขากันไว้
วันหนึง่ กบชวนหนูไปเทีย่ วบ้านตนเอง แล้วชวนหนูเล่นน�ำ ้ ด้วยความหวังดีอยากให้หนูดโู ลกใต้นำ 
�้
จึงด�ำดิ่งลงไป หนูจมน�้ำตาย เหยี่ยวบินผ่านมาโฉบหนูไป กบจึงติดไปเป็นเหยื่อเหยี่ยวด้วย

สงว

นลิข

หนูจะไปช่วยกบก็ตอ้ งระวังอย่าให้กบลากลงน�ำ 
้ เพราะบึงใหญ่คอื กับดักชีวติ หนู
ที่เกิดจากความปรารถนาดีของกบ
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่เพื่อ
การศ

กับดัก...

แพร

กับดักเป็นเครื่องมือจับให้อยู่ด้วยกลลวง ต้องการจับหนูต้อง
ใช้กับดักหนู ต้องการจับปลาก็ใช้เบ็ด พวกนี้เป็นกับดักที่ใช้เหยื่อล่อ ยังมี
กับดักอีกแบบที่ไม่มีเหยื่อล่อ เช่น หลุมพรางให้สัตว์ตกขึ้นไม่ได้ แร้วที่วาง
ตามทางเดิน พวกนี้เป็นกับดักที่ใช้ความเคยชินว่าสัตว์เคยเดินผ่านทางนี้
ทัง้ 2 ประเภทนีอ้ าศัยหลักว่า ผูต้ ดิ กับดักไม่มปี ญ
ั ญารูเ้ ท่าทัน ยังมีประเภท
3 ที่ผู้ติดกับดักเป็นผู้สร้างกับดักขึ้นมาเองจากปัญญาของตนเอง เพียงแต่
ปัญญานัน้ รูไ้ ม่เท่าทันความจริงของความเกีย่ วพันกันเป็นระบบทีซ่ บั ซ้อน

นุญา
ต

เผย

กับดักท�ำให้ผู้ติดกับติดตัน ไปไหนไม่รอด จะมีแต่ความทุกข์
และชีวิตที่ตกต�่ำ ตกเป็นเหยื่อผู้อื่น ผมเชื่อว่าไม่มีกับดักแบบแรกในการ
ศึกษา เพราะไม่น่าจะมีผู้ประสงค์ร้ายเอาเหยื่อล่อมาท�ำให้ครูมีมิจฉาทิฐิ
กับการเป็นครู หรือตั้งใจพาการศึกษาตกต�่ำ ทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วน
หวังดีทั้งนั้น

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

กับดักการศึกษามีอยู่ 2 แบบหลัง แบบความเคยชินเป็นกับดัก
ทีม่ องเห็นยาก เพราะสัตว์เคยเดินผ่านทางนีอ้ ย่างปลอดภัยทุกวัน เมือ่ วาน
ยังเดินกลับรังอย่างปลอดภัย วันนีไ้ ม่นา่ มีปญ
ั หา ใครจะนึกว่ามีหลุมพราง
หรือแร้วรออยู่ แม้ว่าโลกเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 กันแล้ว แต่เพราะเคยชินกับวิธีการเดิมจึงไม่เห็นวิธีการใหม่ เขาว่า
กันว่าครูถูกกระท�ำให้เคยชินกับสภาพที่เป็นอยู่ แม้บางครั้งฉุกใจคิดได้ว่า
เป็นสภาพที่ไม่ได้ดีอะไรนักหนา แต่ก็ชินแล้ว ความเคยชินเป็นแรงต้าน
การเปลี่ยนแปลง ผมเรียก “กับดักเชิงปฏิบัติงาน”
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

กับดักอีกชนิดสร้างขึ้นมาเองโดยผู้ติดกับดักเอง และพาให้
ทั้งระบบติดในกับดัก เหมือนร่างแหใหญ่ที่เหวี่ยงคลุมไปหมด เช่น การ
ประเมินของ สมศ. ท�ำให้โรงเรียนใช้เวลากับการปลูกผักชี การพัฒนา
ความก้าวหน้าครู คศ. 3 ที่ท�ำให้ครูเหลือเวลาสอนน้อยลง (กับดักเหล่านี้
ท�ำให้จริยธรรมเสื่อมด้วยการไม่ซื่อตรง) O-Net ท�ำให้สอนเน้นจ�ำเพื่อท�ำ
ข้อสอบ เพราะผลการสอบ O-Net ก็ไปชูช่อรวมอยู่ในแปลงผักชี การให้
รางวัลจากงานต่างๆ ท�ำให้ครูปั้นเด็กหน้าห้องลงสนามล่ารางวัล โดย
ทอดทิ้งเยาะเย้ยเด็กหลังห้อง ฯลฯ กับดักเหล่านี้ล้วนเกิดจากเจตนาดี
เพียงแต่ขาดความเข้าในความสัมพันธ์ทั้งระบบ จึงไม่เห็นผลร้ายที่เกิด
เคียงคู่มา ผมเรียก “กับดักเชิงระบบ”

เผย

ไม่ว่าจะเป็นกับดักเชิงปฏิบัติการ (ความเคยชิน) หรือกับดัก
เชิงระบบ (เจตนาดี แต่ไม่เห็นผลเสียในระบบ) เพาะพันธุ์ปัญญาก็พลอย
ติดร่างแหไปด้วย

นุญา
ต

จะออกจากกับดักเชิงปฏิบตั กิ ารได้เราต้องเปลีย่ นความคิดครูที่
ถูกครอบง�ำด้วยความเคยชินและกระบวนทัศน์เดิม
เปลี่ยนจากบอกเป็นถาม

สิทธ
ิ์อ

เปลี่ยนจากสูตรส�ำเร็จที่ สพฐ. ป้อนให้เป็นการใช้จินตนาการ
ของตนเอง (บ้าง)

นลิข

เปลี่ยนจาก “ครูป้อนความรู้” เป็นช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้
“นักเรียนปรุงความรู้”

สงว

เปลี่ยนจากเรียนด้วยความจ�ำ เป็นเรียนด้วยความคิด (เช่น มี
RBL เป็นเครื่องมือ)
เปลี่ยนจากแข่งเดี่ยวมาเป็นการท�ำงานร่วมกัน
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เปลี่ยนจากค�ำตอบไม่ถูกก็ผิดเป็นถูกทั้งหมด แต่ถูกไม่เท่ากัน
(ความรู้ปลายเปิด) และร่วมเรียนรู้จากที่ถูกไม่เท่ากันนั้น (ให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าค�ำตอบ)

่เพื่อ
การศ

learning

ปลุกเด็กจากนั่งเงียบนิ่งงันมาสะท้อนที่ตนคิดอย่าง active

เปลี่ยนจากการออกข้อสอบเพื่อสอบความรู้นักเรียน มาเป็น
ให้นักเรียนออกข้อสอบเพื่อสอบความรู้นักเรียนเอง (flipped classrole)

แพร

เปลี่ยนจากเนื้อวิชาที่ลอยเหนือบริบท เป็นบูรณาการเป็นเนื้อ
เดียวกับบริบท

เผย

เปลี่ยนพื้นที่หวาดกลัวอ�ำนาจที่กดทับจินตนาการ เป็นพื้นที่
รื่นเริงปลดปล่อยจินตนาการ

นุญา
ต

เปลี่ยนครูจากการเป็น “นักตัดสิน” มาเป็น “นักเรียนรู้” เพื่อ...
เปลี่ยนโรงเรียนที่เป็น “โรง (สั่ง) สอน” ให้กลับเป็น “โรงเรียน (รู้คิด)”
บรรดากั บ ดั ก เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเหล่ า นี้ ค รู แ ก้ ไ ด้ ที่ ต นเอง และ
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาช่วยครูได้ แต่กบั ดักเชิงระบบเหลือก�ำลังของเรา เหมือน
หนูเจอแร้วเหล็กกล้าไม่สามารถช่วยราชสีห์ได้

สิทธ
ิ์อ

ระยะหลังนี้ผมได้ข่าวครูถอนตัวจากโครงการเยอะมาก ข้ออ้าง

คือ

นลิข

“โรงเรียนขอถอนตัวเพราะครูไม่มีเวลาแล้ว มีงานใหม่เข้ามาที่
ต้องท�ำสนอง”

สงว

“ผอ. ช่วยแต่ปาก จริงๆ แล้วไม่เข้าใจเพาะพันธุ์ปัญญาหรอก มี
งานอื่นมาเขาก็ให้ท�ำงานอื่นก่อน”
“จัดคาบเรียนให้เพาะพันธุ์ปัญญาไม่ได้ เพราะกระทบห้องอื่น”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ไม่ได้เลย”

“เพื่อนในทีมก�ำลังเรียนต่อ ป. โท ตอนนี้งานเขามาก มาช่วย
“สมศ. ก�ำลังจะมา ขอยกเลิกไปก่อน วันหลังค่อยมาคุยกัน”

่เพื่อ
การศ

“ผอ. ก�ำลังจะย้าย ครูที่เข้าอบรมก็จะย้าย ไม่รู้ ผอ. ใหม่จะว่า
อย่างไร” ฯลฯ
บรรดาเหตุต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้เพาะพันธุ์ปัญญาติดอยู่ในกับดัก
เชิงระบบ ดิน้ ออกเองยาก หาคนมาช่วยแก้กย็ าก เพราะเป็นกับดักทีร่ ะบบ
มันเองก็ติดกับดักอยู่ (โดยไม่เห็นกับดัก)

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

แต่ ที่ ท� ำ ให้ ผ มตกใจ คื อ มี “คนใน” ให้ ข ้ อ มู ล ว่ า ครู ที่ จ บ
ปริญญาโทถอนตัว เพราะเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนพัฒนา proposal พบว่าวุฒิ
ปริญญาโทของตนเองไม่ช่วยให้เข้าใจงานวิจัย style เพาะพันธุ์ปัญญาเลย
วุฒิปริญญาโทท�ำให้อายที่ตอบนักเรียนไม่ได้ จึงขลาดกลัวต่องานวิจัย
มันตอกย�้ำความจริงที่ผมทราบว่า  งานวิจัยในการศึกษาติดเครื่องมือ
(เช่น แบบสอบถาม) จนไม่สามารถจินตนาการงานที่ต่างออกไปได้
(รวมทั้งไม่กล้าด้วย) ไม่สามารถออกแบบงานวิจัยที่มีการทดลองได้
ครูเหล่านี้คือผู้ที่ติดกับดักของการศึกษาที่ตั้งใจพัฒนาตนเอง แต่กลับ
เอาสิ่งที่ได้มานั้นกักขังการเรียนรู้ของตนเองในคุกชื่อ “อัตตา”

นลิข

คงไม่เกินเลยความจริงมากนัก หากผมกล่าวว่า ครู ระบบ
โรงเรียน เขตการศึกษา ศน. และการวิจัยเพื่อวุฒิการศึกษา ฯลฯ นั้น
อยู่ในคุกกันทุกคน และก�ำลังช่วยกันก่อก�ำแพงสูงขึ้นๆ

สงว

กับดักเชิงระบบเกิดจากนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ และ
กติกาการท�ำงาน ทีม่ ผี ลต่อระบบโรงเรียน โรงเรียนซึง่ เป็นหน่วยปฏิบตั จิ งึ
พลอยติดอยูก่ บั ดักเชิงระบบนี้ การพัฒนาครูกเ็ กิดจาก paradigm ทีม่ อี ยูใ่ น
กับดักเชิงระบบ ครูจึงถูกพัฒนาเข้าสู่ “กับดักเชิงปฏิบัติการ”
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การบริหารสถานศึกษาติดในกับดักเชิงระบบ ครูในโรงเรียน
ติดกับดักเชิงปฏิบตั กิ าร นักเรียนจึงถูกลากเข้าสูก่ บั ดักการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว อนาคตของประเทศก�ำลังเคลื่อนเข้าสู่กับดักการศึกษาด้วยเช่นกัน

แพร

่เพื่อ
การศ

ทุกกับดักในการศึกษาล้วนเกิดจากเจตนาเพือ่ บริหารการศึกษา
ให้เกิดผลดีทั้งสิ้น แต่บังเอิญคนที่ก�ำกับการท�ำงานนั้นอยู่ห่างไกลบริบท
การศึกษาจริง จึงไม่ทราบความจริงที่เป็นจริง เห็นผิวหน้าหลุมพรางว่า
เป็นพืน้ ดินอันแข็งแกร่ง กว่าจะรูว้ า่ เป็นภาพลวงตาทีท่ ำ� ให้ความจริงกลาย
เป็นความเท็จ ก็ตกหลุมขึน้ ไม่ได้แล้ว แม้วา่ เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเห็นกับดัก เรา
ก็ท�ำได้เพียงแก้ไขน�ำครูออกจากกับดักเชิงปฏิบัติการ แต่กับดักเชิงระบบ
เป็นแร้วเหล็กกล้าที่แข็งเกินฟันแทะ

เผย

วิธกี ารท�ำให้เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเดินหน้าเพือ่ พิสจู น์เครือ่ งมือ RBL
คือถอยออกจากกับดักเชิงระบบ เราต้องท�ำกับโรงเรียนที่ “ผู้คุมระบบ”
เข้าใจ RBL และสนับสนุนแบบ top down ได้
21 ตุลาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

แร้วเถาวัลย์น่าจะอยู่แถวโรงเรียนเอกชน
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่เพื่อ
การศ

แพร

สังคมมนุษย์มีความซับซ้อน เพราะมิติต่างๆ ผูกพันกันเป็นระบบ การเมืองอยู่
ในวังวนของอ�ำนาจและการปกครอง ไหนจะเศรษฐกิจ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ที่
วนกลับมายังการเมืองการปกครอง
ไม่มีทางที่สังคมมนุษย์เจริญได้เพราะความเป็นเลิศของสิ่งเดี่ยวๆ

เผย

การมุ ่ ง เน้ น สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดใช่ ว ่ า จะเป็ น เลิ ศ ส� ำ หรั บ ทั้ ง หมด เพราะความ
เป็นเลิศเกิดจากหลายสิ่ง

นุญา
ต

ทั้งๆ ที่รู้เช่นนี้... การศึกษาในปัจจุบันท�ำให้เกิดความเป็นเลิศของสิ่งเดียวหรือ
หลายสิ่ง?? คงเป็นค�ำตอบที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว ว่าท�ำไมต้องปฏิรูป
เพราะมนุษย์มปี ญั ญาหลายมิติ หากการศึกษาท�ำให้เป็นเลิศมิตเิ ดียว แต่มดื บอด
อีกหลายมิติ การศึกษาก็ไม่ได้ท�ำหน้าที่อย่างสมบูรณ์

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

เพื่ อ ก� ำ จั ด ความมื ด บอด เราต้ อ งจุ ด คบไฟให้ เ ห็ น หนทางและกั บ ดั ก ...
ให้เห็นบันไดทางขึ้นขั้นต่อไป
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

Gardner ด้านที่ 10 Bloom ขั้นที่ 8...

ผมเขี ย นเรื่ อ งนี้ เ พราะเคยบอกว่ า จะเขี ย นหลั ง จากเอ่ ย ถึ ง
พหุปัญญาหลายหนก่อนหน้านี้ ต้องขอสารภาพว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่จะ
เขียนสักเท่าไหร่นัก แปลว่าเขียนอย่างที่เข้าใจเอาเอง ซึ่งคาดว่าย่อมต่าง
จากที่หลายคนเข้าใจ ดังนั้น ต้องอ่านไปท�ำใจไปด้วย

แพร

หากใครติดตามการบรรยายของคุณหมอวิจารณ์ จะพบว่าท่าน
เสนอว่าการศึกษาต้องท�ำให้คนพัฒนาครบ 5 ด้านคือ กาย ปัญญา อารมณ์
สังคม จิตวิญญาณ

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

การศึกษาที่เน้นพัฒนาปัญญาอย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้คน
เป็นคนที่สมบูรณ์ได้ เพราะคนต้องอยู่ในสังคม หากเรามุ่งเน้นพัฒนา
ปัญญาอย่างเดียวคนจะไร้จติ วิญญาณทีเ่ ข้าใจสังคม แยกตัวออกจากสังคม
มาเป็นปัจเจก เห็นแต่ตวั เอง ในทีส่ ุดกลายเป็นอาชญากรสังคมที่ตดิ อาวุธ
ทางปัญญาจากการศึกษา นักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยไม่เติบโตทางอารมณ์
มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตนเองให้ออกจากอ�ำนาจของอารมณ์
การศึกษาที่เน้นแต่ปัญญาอย่างเดียวจึงเป็นการศึกษาที่ไม่ครบถ้วน แต่
การศึกษาแบบนี้มีอยู่รอบตัวทั่วไปไม่ใช่หรือ

สงว

นลิข

ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ผูท้ นี่ กั การ
ศึกษารู้จักดีในฐานะผู้เสนอ “ทฤษฎีพหุปัญญา”18 (Theory of Multiple
Intelligences) เสนอว่าปัญญาของมนุษย์มหี ลายด้าน (หนังสือจ�ำนวนมาก
จะมี 8 ด้าน แต่เมื่อไม่นานมานี้ยอมรับด้านที่ 9 เพิ่ม และท�ำท่าจะมีด้าน
intelligence แปลว่าความฉลาด ส่วนปัญญาจะตรงกับ wisdom แต่เนื่องจากนักการศึกษา
ไทยแปล multiple intelligences ไว้ว่า “พหุปัญญา” ผมจึงใช้คำ�ที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว

18
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ึกษา

ที่ 10) แต่ละคนมีปัญญาโดดเด่นแต่ละด้านมากน้อยต่างกัน ปัญญาด้าน
ต่างๆ ผสานเกิดในคน และแสดงออกเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
คน ปัญญาทั้ง 9 ด้านได้แก่

่เพื่อ
การศ

1. ภาษา (Linguistic intelligence) พวกนี้เป็นกวี นักเขียน
นักพูด นักกฎหมาย

2. ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematic intelligence)
กลุ่มนี้ถนัดใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ จึงเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์
นักคณิตศาสตร์

แพร

3. ดนตรี (Musical intelligence) คงไม่ต้องบอกก็ทราบว่าเป็น
นักแต่งเพลง นักดนตรี

เผย

4. มิติสัมพันธ์ (Spatial intelligence) เห็นภาพในจินตนาการ
ง่าย จึงเป็น จิตรกร ประติมากร สถาปนิก นักออกแบบ

นุญา
ต

5. การเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence)
เป็น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง
6. มนุษย์สมั พันธ์ (Interpersonal intelligence) เช่น นักการเมือง
ครู นักการศึกษา นักการฑูต

สิทธ
ิ์อ

7. การเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) เหมาะเป็น
นักคิด นักปรัชญา จิตแพทย์

นลิข

8. ธรรมชาติวิทยา (Naturalist intelligence) เป็นพวกเข้าใจ
ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ควรเป็นนักวิจัย นักส�ำรวจ

สงว

9. การคิดตรึกตรองใคร่ครวญ (Existential intelligence) เป็น
ความสามารถในการคิดใคร่ครวญเรื่องต่างๆ บุคคลที่มีปัญญาด้านนี้ จะ
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เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย ได้แก่ นักคิด เด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ จะมี
วุฒิภาวะทางอารมณ์สูง

่เพื่อ
การศ

ผมเคยสงสัยมานานแล้วว่าปัญญาคืออะไร จนกระทั่งเมื่อปี
2538 มีบุญได้ฟังท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ปัจจุบันคือพระพรหมคุณาภรณ์ ป. อ. ปยุตตฺโต) บรรยายว่า  “วิจัยมีความหมายเดียวกับปัญญา
ความจริงนั้นมันเป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ปัญญา พร้อมทั้งท�ำให้เกิด
ปัญญาหรือท�ำให้ปัญญาพัฒนาขึ้นด้วย ความหมายตามหลักนี้คือ ปัญญา
เกิดจากปัญญา”19

แพร

หนทางเข้าสู่ป ัญญาของมนุษย์ป ระกอบด้ ว ยสุ ต มยปั ญ ญา 
(ปั ญ ญาจากการฟั ง ) จิ น ตมยปั ญ ญา  (ปั ญ ญาจากการคิ ด ตรึ ก ตรอง
ใคร่ครวญ) และภาวนามยปัญญา (ปัญญาจากการอบรมจิตหรือภาวนา)

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

หลายคนที่เข้า  workshop โครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับผมคง
ทราบว่า ผมเชือ่ ว่า วิจยั เป็นหนทางสร้างปัญญาให้ซอ้ นทับบนปัญญาเดิม
เป็นปฏิบัติการที่เอาปริยัติ (ความรู้) เดิมมาท�ำความเข้าใจ (ปฏิเวธ) เพื่อ
สร้างปริยัติใหม่ ผมเข้าใจ (เอาเอง) ว่าปฏิเวธคือกระบวนการใช้ปัญญา
(หรือลักษณะหนึ่งของการใช้ปัญญา) เพื่อน�ำไปสู่การก่อรูปของปริยัติ
(ความรู้) ใหม่ ที่เกิดจากความคิดสังเคราะห์ ผมเชื่อว่าความรู้ไม่ใช่ปัญญา
แต่ตวั ปัญญาท�ำให้ “เข้าใจ” จน “รู”้ จังหวะทีค่ ดิ สังเคราะห์ได้นนั่ แหละคือ
การท�ำงานของจินตมยปัญญา

สงว

นลิข

วิจัยท�ำให้มีข้อมูล เราเอาข้อมูลมาเข้ากระบวนการวิเคราะห์
จากนัน้ เอาความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูม่ าท�ำความเข้าใจจน “อ๋อ” คือ “รู”้ ความรูใ้ หม่
เป็นการผุดขึน้ มาของปัญญาใหม่ทยี่ กระดับ “ความสามารถเข้าใจ” สูงขึน้
เป็นปาฐกถาในการประชุมวิชาการประจำ�ปี สกว. 2538 ซึ่งต่อมาได้พิมพ์ปาฐกถานี้เป็น
หนังสือชื่อ “การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย”
19
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ถ้าเอาเรื่องพหุปัญญาของการ์ดเนอร์มาจับ กระบวนการทาง
ปัญญาจากการท�ำ RBL แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีเ่ กิดระหว่างท�ำงาน
วิจัย (รวมทั้งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีน�ำเสนอผลงาน) ซึ่ง
จะพัฒนาปัญญาด้านที่ 1 (ภาษา) 5 (การเคลื่อนไหวร่างกาย) 6 (มนุษย์
สัมพันธ์) 7 (เข้าใจตนเอง) และกลุ่มที่เกิดจากการบูรณาการสาระวิชา 
ที่ต้องใช้ (หรือพัฒนา) ปัญญาด้านที่ 2 (ตรรกะและคณิตศาสตร์) 4 (มิติ
สัมพันธ์) และ 8 (ธรรมชาติวิทยา) โดยทั้งหมดอาศัยปัญญาด้านที่ 9 (การ
คิดตรึกตรองใคร่ครวญ) ซึ่งเป็นการท�ำงานของจินตมยปัญญา 

แพร

หมายความว่าเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ใช่เพียงแค่ “ท�ำ” วิจัย เพราะ
เราต้องท�ำ RBL ให้ถงึ จินตมยปัญญา ต้องไปให้ถงึ คิดสังเคราะห์ให้ได้ เพือ่
ขึ้นขั้น “คิดวิพากษ์” ที่ผมจะเสนอเพิ่มต่อจากขั้นที่ 6 ของบลูม

นุญา
ต

เผย

จากปัญญาเรามาพูดค�ำว่า  “ทักษะ” โดยเฉพาะทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพราะโลกที่เปลี่ยนไปท�ำให้ความรู้หาได้ง่าย แต่การด�ำรง
ชีวิตในบริบทใหม่ที่ซับซ้อนอันเนื่องมากจากการแข่งขันท่ามกลางการ
เป็นหนึ่งเดียว (เช่น AEC) และพัฒนาการของเทคโนโลยี ICT ท�ำให้
เป้าหมายของการศึกษาไปอยู่ที่ทักษะชีวิตและการท�ำงาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ใจจริงผมอยากเพิม่ ทักษะคิด แม้วา่ ทักษะคิดจะแฝงอยูใ่ นทักษะ
ชีวิต การท�ำงาน การเรียนรู้ และนวัตกรรมแล้ว เพราะผมเชื่อว่าทักษะคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณเป็นผูค้ มุ ทักษะเหล่านัน้ อีกชัน้ หนึง่ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณน่าจะเป็นพุทธิพิสัยอีกขั้นหนึ่งของบลูม

สงว

Bloom’s taxonomy 3 ขัน้ สุดท้ายคือคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิ ด ประเมิ น ผมคิ ด ว่ า ต้ อ งมี “คิ ด วิ พ ากษ์ ” เป็ น ขั้ น ที่ 7 และ “คิ ด มี
วิจารณญาณ” เป็นขั้นที่ 8 เพราะคิดประเมินสิ้นสุดที่ดี ไม่ดี แต่คิดมี
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วิจารณญาณต่อไปทีถ่ กู ต้อง ไม่ถกู ต้อง (ตามท�ำนองคลองธรรม) มันจึงคุม
ทักษะชีวิตและการท�ำงานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

่เพื่อ
การศ

“ดี” ไม่จ�ำเป็นว่าจะ “ถูกต้อง” การรู้ว่าสิ่งที่บอกว่าดีนั้นถูกต้อง
หรือไม่ถกู ต้อง เราต้องคิดด้วยการมีสำ� นึกในคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ จะเป็น
พหุปัญญาอีกด้านหนึ่งของการ์ดเนอร์

แพร

คิดวิพากษ์เอาความคิดใคร่ครวญ (พหุปัญญาด้านที่ 9) มา
สร้างประเด็นน�ำสูเ่ วทีแลกเปลีย่ นความเห็น การวิพากษ์ (และรับฟังอย่าง
เปิดใจ) จะหมุนเกลียวปัญญาของคนทีร่ ว่ มเวที ส่วนคิดมีวจิ ารณญาณนัน้
อาศัยปัญญาทีเ่ ปีย่ มคุณธรรม (พหุปญ
ั ญาด้านที่ 10) มาก�ำกับการคิด เราจึง
เปลี่ยนจาก “ดี” “ไม่ดี” เป็น “ถูกต้อง” “ไม่ถูกต้อง” ได้

นุญา
ต

เผย

พหุปัญญาด้านที่ 9 ของการ์ดเนอร์มาหนุนให้พุทธิพิสัยขึ้น
ขั้นที่ 7 (คิดวิพากษ์) และพหุปัญญาด้านที่ 10 หนุนต่อให้ขึ้นสู่พุทธิพิสัย
ขั้นสูงสุด คือ ขั้นความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปัญญาด้านที 10 คุณธรรม

คิดมีวจิ ารณญาณ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ปัญญาด้านที 9 คิดใคร่ ครวญ

คิดวิพากษ์
คิดประเมิน

คิดสังเคราะห์

สงว

คิดวิเคราะห์
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ปัญญาด้านที่ 10 ท�ำให้การศึกษาหมุนกลับมาที่การศึกษาบน
ฐานศีลธรรมและคุณธรรม ที่ไม่หลงเป็นทาสกิเลศและความเห็นแก่ตัว
โดยการศึกษาจะพัฒนามนุษย์ 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา (ผมเคยเขียน
เรื่องนี้แล้วในตอน “ครูมหิดล”)
การออกจากกับดักปัจจุบันยังยาก แล้วเพาะพันธุ์ปัญญาจะพา
การศึกษาไปถึงจุดนัน้ ได้อย่างไร? ผมจะลองคิดในบริบทเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา
ในตอนหน้า

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

24 ตุลาคม 2556
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นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา
่เพื่อ
การศ

แพร

เมื่อนักโทษถูกจองจ�ำเป็นเวลานาน เขาจะรู้จักแต่ห้องที่มีผนัง 4 ด้าน นับวัน
จะรู้จักโลกภายนอกน้อยลง

วันหนึ่งเมื่อพ้นโทษ เขารู้สึกอยากกลับเข้าห้องขังเหมือนเดิม เพราะไม่สามารถ
อยู่กับโลกที่เหมือนคนแปลกหน้าได้

เผย

การกลับเข้าเรือนจ�ำ  คือ กลับไปสู่ความคุ้นเคยเก่าๆ ที่รู้สึกว่า “เป็นบ้าน”
เขาเอาสภาพแวดล้อมเป็นบ้าน

นุญา
ต

เขาติดอยู่ในเรือนจ�ำของสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ห้องขังสี่เหลี่ยม
การศึกษาต้องให้คนมีปัญญารอบด้าน ไม่ใช่ลึกแคบแต่สาระวิชา โดยไม่เห็น
ความเกี่ยวพันรอบตัว

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

เพราะการศึกษาคือการให้อิสรภาพ ไม่ใช่เอาไปขังคุก
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่เพื่อ
การศ

RBL = BBL + SBL ...

คงจ�ำที่ผมเขียนในหนังสือ “โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการ
เรี ย นรู ้ ใ หม่ ข องการศึ ก ษาไทย” ได้ ว ่ า ผมใช้ แ นวคิ ด การศึ ก ษาแบบ
constructivist (การเรียนแบบสร้างความรู้เอง) มาเป็น RBL คือสร้าง
ความรู้เองจากกระบวนการวิจัย เพราะเชื่อว่า  “วิจัยคือเครื่องมือสร้าง
การเรียนรู้ สร้างปัญญา”

นุญา
ต

เผย

แพร

อี ก สิ่ ง ที่ โ ครงงาน RBL พยายามท� ำ คื อ การท� ำ โครงงาน
ที่เชื่อมโยงกับบริบท มีเรื่องราวจริงใกล้ตัวนักเรียนในพื้นที่ เพราะผม
เชื่อว่า  “ไม่มีใครที่เรียนรู้จากสิ่งใหม่อย่างเดียว การเรียนรู้เกิดเมื่อเขา
เอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่รู้มาก่อนแล้ว” ประการหลังนี้เราเรียกการเรียนรู้
ฐานสมอง (Brain-Based Learning, BBL)

สิทธ
ิ์อ

แต่ก็คงทราบแล้วว่าไม่ง่ายนัก เพราะครูขาด sense การท�ำ
RBL ที่สมจริงกับบริบท (เขียนในตอน “โลกกว้างทางแคบ”) ผมเชื่อว่า
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการบริหารการศึกษาที่ไม่สร้างการเรียนรู้แบบ
ธรรมชาติ และหลอกล่อด้วยแรงจูงใจ
ผมจะพูดเรื่องการเรียนรู้ที่เป็นและไม่เป็นธรรมชาติก่อน

สงว

นลิข

ตารางข้ า งล่ า งนี้ เ ปรี ย บเที ย บการเรี ย นรู ้ แ บบเก่ า ที่ ขั ด กั บ
ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้แบบใหม่
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การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ึกษา

สมองคือที่บรรจุความรู้ที่ยัดเข้ามาโดยครู สมองนักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้เอง

่เพื่อ
การศ

การสอนคือการทีค่ รูสง่ ผ่านความรูผ้ า่ นปาก การสอนคือการจัดโอกาสให้นักเรียนเรียน
ใส่หูนักเรียน
อย่าง active

หากสอนแล้ ว ไม่ เ ข้ า ใจ แสดงว่ า เด็ ก โง่ เชือ่ ว่าเด็กไม่เข้าใจเพราะครูไม่ได้ให้ขอ้ มูลพืน้
คิดไม่เป็น
ฐานหรือจัดกระบวนการเพื่อการเชื่อมโยง
ความรู้
การสอนที่ ดี คื อ บรรยายให้ รู้ แ ล้ ว สอบ การสอนคือ Teach to (actively) Learn
(Teach to Test)
ทดสอบจากการที่เด็กเอาไปประยุกต์ได้

แพร

เด็ ก พอใจหากครู ส อนสนุ ก ไม่ ง่ ว ง เด็ ก เด็กพอใจหากเรียนสนุก active กับการเรียน
บันเทิงกับการสอนของครู
เด็กตื่นเต้นกับการเรียนของตนเอง

นุญา
ต

เผย

การสอนที่ไม่เป็นธรรมชาติถูกใช้มานาน อาจจะเหมาะกับยุค
สมัยก่อนที่การสอนคือการถ่ายทอดความรู้แบบอาศรมพระฤษี ที่ศิษย์
ดั้นด้นเดินป่าไปหา  ศิษย์ไม่สามารถเรียนรู้มากกว่าที่ครูรู้เลย เพราะ
นอกจากครูจะกัก๊ ทีเด็ดไว้แล้ว (สมัยนัน้ ไม่มโี รงเรียนติวให้พระฤษีทำ� โอที
การกั๊กเพื่อป้องกันศิษย์คิดล้างครู) ครูมีขีดจ�ำกัดการถ่ายทอด ศิษย์ก็มี
ขีดจ�ำกัดการเรียนรู้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แต่สมัยนี้ การเรียนคือการสร้างความรู้เอง ครูไม่ใช่ผู้สอน แต่
เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้ศิษย์เรียนรู้ สอนแต่เพียงหลักๆ เท่าที่จ�ำเป็น
จากนั้นให้รู้จากปฏิบัติ เพราะการเรียนรู้เกิดจากการเอาประสบการณ์เก่า
ที่มีอยู่มาอธิบายประสบการณ์ใหม่ ครูจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใหม่
ที่สอดคล้องกับความรู้เดิม/ประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ จากนั้นคอย
กระตุน้ ถามอย่างท้าทายให้ผเู้ รียนพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ครูจงึ ต้องสามารถ
ท�ำ backward thinking ได้
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ให้ได้ก่อน

เริ่มจากฝ่าด่าน paradigm เดิมให้คิดเชิงเหตุ-ผลแบบละเอียด
คราวนี้ขอเขียนเรื่องการหลอกล่อด้วยแรงจูงใจบ้าง

แพร

่เพื่อ
การศ

ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดทฤษฎี Behaviorism ที่เรา
เอามาจัดการการศึกษา  โดยเชื่อว่าผลการเรียนรู้อยู่ที่แรงจูงใจ (เรามี
ร่องรอยค�ำว่า  “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”) ทั้งเด็กและครูอยู่ในทัศนคตินี้ ด้วย
รูปนี้ ซึ่งผมจ�ำมาจากที่อื่นอีกทีหนึ่ง
ทําเพราะมีอุดมการณ์

ทําเพือผูอ้ ืน

เผย

ทําเพราะอยากให้คนอืนเห็นว่าตนดี

นุญา
ต

ทําเพราะเอาใจคนอืน

ทําเพือตนเอง

ทําเพราะอยากได้รางวัล

สิทธ
ิ์อ

ทําเพราะกลัว

สงว

นลิข

แต่กอ่ นคน “ท�ำเพราะกลัว” สมัยโบราณทีไ่ ม่รอู้ ะไรก็กลัวอ�ำนาจ
ผี สมัยยุคมืดในยุโรปคนก็กลัวอ�ำนาจศาสนจักร สมัยนี้เรียกกลัวอิทธิพล
คนพาล กลัว “ไข้โป้ง” จึงท�ำเพื่อให้เอาชีวิตรอดในฐานะผู้อ่อนแอกว่า ถือ
เป็นสังคมทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ทีค่ นมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากัน ขัน้ ต่อไปเมือ่
พ้นจากความกลัว ก็จะ “ท�ำเพราะอยากได้รางวัล” เช่น “ถ้าคราวนีโ้ ครงงาน
พวกเธอชนะการประกวด ครูจะพาไปฉลอง” (เพราะครูอยากได้รางวัล
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

จากการประเมิน สมศ. ครูจึงเอารางวัลมาจูงใจเด็กให้ท�ำงานให้ครู) ขั้นนี้
รวมพวกทีท่ ำ� เพราะโลภด้วย ขัน้ ต่อจากนัน้ เป็น “ท�ำเพราะอยากให้คนอืน่
ชอบ” และ “อยากให้ตัวเองดูดี” สองขั้นหลังนี้มักจะเริ่มตอนมีแฟน หรือ
เมื่อต้องการความก้าวหน้าในการงาน (ครูให้รางวัลเด็กที่ชนะประกวด
โครงงานก็เพราะครูต้องการผลขั้นหลังนี้)
สี่ขั้นแรกล้วนเป็นการท�ำเพื่อตนเอง ยากที่แรงจูงใจจะพาคน
ขึ้นขั้นสุดท้าย “ท�ำเพราะอุดมการณ์” ขั้นสุดท้ายนี้เป็นขั้นของคุณธรรม

แพร

เรื่ อ งแรงจูง ใจนี้นักการศึกษาจะคุ้นกันดี กับ การแปลความ
“ล�ำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์” มาใช้จัดห้องเรียน (Maslow’s
hierarchy of needs ประกอบด้วย ความต้องการทางกายภาพ ความมั่นคง
ปลอดภัย ความรัก ความเคารพนับถือ ความสมบูรณ์ของชีวิต)

นุญา
ต

เผย

ผมเคยเขียนไว้ในตอน “ครูมหิดล” ว่าแรงจูงใจท�ำให้คนเรียน
ด้วยตัณหา คือขับเคลื่อนด้วยความอยาก แต่แรงบันดาลใจขับเคลื่อนการ
เรียนด้วยฉันทะ ครูยุคใหม่ต้องสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ให้นักเรียน
เรียกว่าเรียนด้วยใจรัก

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ต่อมาเรามี BBL (Brain-Based Learning) ที่เชื่อว่าต้องจัดการ
เรียนการสอนให้สมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้ เมื่อสมองถูกกระตุ้นให้จัด
ระบบเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองก็จะเกิดประกายแว่บเป็นการ
รู้เอง การเรียนแบบนี้ ครูต้องจัดกระบวนการกระตุ้นให้นักเรียนดึงเอา
ประสบการณ์ออกมาจาก “คลังประสบการณ์” หรือความรูเ้ ดิมมาใช้สร้าง
ความรู้ใหม่

สงว

ฟังดูคล้ายๆ RBL เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาทีผ่ มเขียนมาหลายตอนแล้ว
ใช่ไหม เพราะนีค่ อื แนวทางการสร้างความรูเ้ อง (constructivist) ด้วยหลัก
ปฏิบัติ ปฏิเวธ และปริยัติ ที่มีบริบทเป็นตัวช่วยให้เข้าใจได้กว้าง
354

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

่เพื่อ
การศ

ึกษา

หมายความว่า  “ปัญญาไม่ได้เกิดจากความรู้ใหม่ที่ครูบอก แต่
เกิดจากความสามารถในการคิดให้เข้าใจเอง โดยเอาสิ่งที่รู้ใหม่เชื่อมกับ
ประสบการณ์เดิม ดังนัน้ ข้อมูลทีเ่ อามาเรียนรูจ้ ะต้องสอดคล้องกับบริบท
ที่นักเรียนคุ้นเคยมาก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่เข้าลึกในตัว
ผู้เรียน” เรื่องนี้พิสูจน์ได้ไม่ยาก เรา (คุย) สอนเรื่องท�ำนากับเด็กชนบท
จะรู้เรื่องง่ายมาก เขาคุยกับเรารู้เรื่องออกรส หากสอนเด็กกรุงเทพ
เราจะเห็นเพียงการท่องจ�ำ เพราะเด็ก 2 กลุ่มมีประสบการณ์เดิมให้ดึง
มาเรียนรูต้ า่ งกัน ข้อสอบ O-Net ทีเ่ อาเรือ่ งในกรุงเทพมาถามจึงถูกวิจารณ์
ว่าไม่ยุติธรรมกับเด็กที่ระทึกกับระเบิดที่นราธิวาส

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

การสอนเด็กชาวนาเป็นการเรียนรูอ้ ย่างเป็นธรรมชาติของชีวติ
และพืน้ ฐานประสบการณ์สมอง ซึง่ ทดสอบการเรียนรูจ้ ากการเอาความรู้
ไปประยุกต์ เด็กทีอ่ ยูก่ บั นาจะประยุกต์ได้งา่ ยมาก รูเ้ งือ่ นไขต่างๆ ทีส่ มั พันธ์
กับการประยุกต์ ผมมีตัวอย่างนักเรียนยุววิจัยยางพาราท�ำโครงงานพบ
ว่าปลูกถั่วลิสงเป็นพืชแซมยางได้ก�ำไรดีกว่าปลูกมันส�ำปะหลัง เมื่อถาม
ว่าที่บ้านปลูกอะไร เขาตอบว่าปลูกมัน ที่ไม่สามารถปลูกถั่วได้เพราะ.....
จังหวะที่ข้อมูลใหม่เข้ามา (ก�ำไรจากปลูกถั่วมากกว่ามัน) เด็กจะดึงข้อมูล
เก่าจากประสบการณ์เดิมมาเปรียบเทียบ แล้วเข้าสูข่ อ้ สรุปได้เอง การสร้าง
ความรูแ้ บบนีน้ อกจากจะเป็นความรูท้ ตี่ ดิ ลึกในตัวนักเรียนแล้วยังท�ำให้มี
อิสรภาพ เพราะสามารถเอาบริบทมาท้าทายวิชาการได้ ช่วยพัฒนา
ความคิดที่กว้างไกลจากการตั้งค�ำถามแบบ higher-order questioning
ในที่สุดจะน�ำไปสู่ความสามารถพัฒนาแนวคิด (concept development)
ได้ คือสามารถยกระดับเรื่องราวให้เป็นกฎทั่วไป (generalization) จาก
การคิดใคร่ครวญกับตนเอง หลอมรวมหรือโต้แย้งกับข้อมูลเก่าที่มีอยู่

สงว

การจัดการศึกษาจึงต้องบูรณาการบริบทเข้ามาให้มากที่สุด
ไม่ใช่ให้เด็กเรียนจากสถานการณ์จ�ำลอง เหมือนเล่มเกมคอมพิวเตอร์
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

เพื่อให้ครบตามชื่อเรื่อง ผมจะเขียนการเรียนรู้จากการท�ำงาน
เพื่อผู้อื่น (Service-Based Learning, SBL)

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

หากอ่านตอน RBL-PBL (2) ผมเคยเขียน RBL เป็น 3 ช่วง
ช่วงสุดท้ายคือ Objective-Oriented/Targeted RBL ให้นักเรียนท�ำ
โครงงานเพื่ออนาคตของพื้นที่

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมเขียนเรือ่ ง SBL คราวนีเ้ พราะแอบเห็นการท�ำงาน อ. ไพโรจน์
ที่ภาควิชาผม อ. ไพโรจน์ ท�ำโครงการพานักศึกษาท�ำงานจิตอาสาช่วย
โรงเรียนรอบๆ มหาวิทยาลัย ผมเห็นนักศึกษามารายงานการท�ำงานอย่าง
กระตือรือร้น ไม่เกี่ยงการท�ำงานวันหยุด จึงคิดได้ว่าการปลูกฝังคุณธรรม
ให้ “ท�ำเพราะอุดมการณ์” สามารถท�ำผ่านการท�ำโครงงานได้

สงว

ระหว่างระดับที่ 2 และ 3 ของ RBL ทีผ่ มเคยเขียนไว้นา่ จะมี SBL
เข้าแทรกก่อน เพื่อให้ระดับที่ 3 มีคุณธรรมเข้ามาก�ำกับ เป็นภูมิคุ้มกันไม่
ให้พัฒนาหลงทาง
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

SBL คือการเรียนรู้จากการบริการผู้อื่น เพื่อปลดปล่อยตนเอง
ออกจากความเห็นแก่ตัว สลัดทิ้งแรงจูงใจ 4 ขั้นแรกที่ท�ำเพื่อตนเอง
เป็นการบ่ม character ใหม่ให้เยาวชน สร้างพหุปญ
ั ญาด้านที่ 10 (เขียนแล้ว
ในตอน “Gardner ด้านที่ 10 Bloom ขั้นที่ 8”) ซึ่งเป็นปัญญาส�ำคัญมาก
เพราะปัญญาชนิดนี้มีผลต่อสังคมส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง.. ยิ่งกว่าปัจเจก
ปัญญาที่ได้จากสาระความรู้

แพร

การท�ำ RBL กับบริบทร่วมกับ SBL จะได้พบเห็นข้อมูลจ�ำนวน
มาก ทั้งที่สอดคล้องและที่ขัดแย้ง ช่วยเพิ่มทักษะการจัดการข้อมูลที่
ซับซ้อน พัฒนาทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท�ำให้รู้จัก
การท�ำงานเป็นทีม ได้มีคุณธรรมข้ออดทน อดกลั้น มีจิตสาธารณะ

27 ตุลาคม 2556

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ผมคิดว่า  RBL ที่มีบริบทของ SBL นี้น่าตื่นเต้นและท้าทาย
การจัดการศึกษาของโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญามาก ควรเป็นเป้าหมายใน
อนาคตของโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญา

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา
เข้าเรียน = ไม่สอบตก ......... (2)

แพร

ไม่เข้าเรียน = สอบตก ......... (1)

่เพื่อ
การศ

สมการการเรียนของนักเรียนมี 2 สมการ

สมการ (1) - (2) (ไม่เข้าเรียน – เข้าเรียน) = (สอบตก – ไม่สอบตก)

เผย

ชักตัวร่วม “เข้าเรียน” และ “สอบตก” ออกนอกวงเล็บ จะได้ (ไม่ - 1)
เข้าเรียน = (1 - ไม่) สอบตก
หรือ (ไม่ - 1) เข้าเรียน = - (ไม่ - 1) สอบตก

นุญา
ต

ดังนั้น เข้าเรียน = - สอบตก แปลว่าสอบได้ แต่นักเรียนมักจะแปลว่า ลบ
สอบตก (ทิ้ง) ดังนั้น เข้าเรียน = ความว่างเปล่า
เอาใหม่ คราวนี้ (1) x (2) จะได้ ไม่ (เข้าเรียน)2 = ไม่ (สอบตก)2

สิทธ
ิ์อ

ดังนั้น (เข้าเรียน)2 = (สอบตก)2 แปลว่า “เรียนมาก ตกมาก”

สงว

นลิข

สมการการศึกษาของนักเรียนอย่างนี้ ท�ำให้ผมเข้าใจสมการพัฒนาครูมากขึ้น
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่เพื่อ
การศ

ครูราหู...

โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาปิดงบเซ็นสัญญาให้ทนุ เรียบร้อยแล้ว
มีโรงเรียนรับทุน 77 โรง จากที่สมัครกันล้นหลาม 103 โรง

แพร

ตัง้ แต่เริม่ โครงการเรามีครูเข้ากระบวนการพัฒนาเกือบ 500 คน
ข้อมูลส�ำรวจล่าสุด ครูทเี่ คยเข้ามาครัง้ แรกเหลืออยูเ่ พียง 2 ใน 3 เมือ่ ครูถอย
โรงเรียน 1 ใน 4 ก็ถอยตาม

นุญา
ต

เผย

เมื่อค�ำนึงว่าเป็นงานอาสาหาเรื่องท�ำเอง (เพราะไม่มีค�ำสั่งจาก
สพฐ.) ผมจึงอยากชวนให้พเี่ ลีย้ งภูมใิ จกับครูทอี่ ยูก่ บั เรา อีกทัง้ มีหอ้ งเรียน
ที่จะท�ำ RBL แบบเพาะพันธุ์ปัญญาถึง 93 ห้องเรียน (จากเป้าหมาย 80
โรงเรียน 80 ห้องเรียน) เพราะมีบางโรงเรียนเข้าใจแล้วว่าเป็นหนทาง
พัฒนาการศึกษาได้จึงขอท�ำเพิ่มโดยใช้ทรัพยากรตนเอง

สิทธ
ิ์อ

สาเหตุหลักที่ครูบอกเลิก คือ เพราะเปลี่ยน ผอ. เพราะครูย้าย
เพราะมีภาระงานเข้ามามาก ไม่มีเวลาท�ำเพาะพันธุ์ปัญญาแล้ว เพราะ
ปัญหาการบริหารงานภายในไม่เอื้ออีกต่อไปแล้ว เพราะ... ฯลฯ ล้วนแต่
เป็นเพราะของการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งสิ้น และท�ำให้เห็นว่า
สถานศึกษาของรัฐจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่อยู่ในสภาพนิ่งพอที่จะท�ำงาน
ต่อเนื่องเพื่อนักเรียนได้

สงว

นลิข

เรื่องภาระงานมากที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องงานสารพัดที่ สพฐ.
และเขตฯ สั่ ง มา  (ด้ ว ยเจตนาดี ) ได้ ยิ น แต่ ล ะครั้ ง ผมก็ ถ อนใจเพราะ
ทุกอย่างประดังเข้ามาจนไม่ทราบว่าสรุปแล้วครูทำ� หน้าทีอ่ ะไร เด็กได้เรียน
สักเท่าใด ผอ. โรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งบอกว่า
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

“เมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่กรม......มาข่มขู่ว่าจะฟ้องรัฐมนตรี
(พาณิชย์) ถ้าโรงเรียนไม่เอานักเรียนและครูไปงานของกรมฯ ทีจ่ งั หวัด...”
ผมเขียนชื่อกระทรวงไม่ผิดหรอก

่เพื่อ
การศ

“หนูไม่อยากไปเลย เพราะเสียคาบสอน 4 คาบ หมายถึงทิ้งเด็ก
ไป 200 คน” ครูบอกเสียงเศร้าๆ

แพร

เป็นงานที่ organizer จัด event และต้องการให้มีคนเข้าไปดู
มากเพือ่ “อวดนาย” ทีม่ าเปิดงาน ผมเคยดูหนังสมัยก่อนเรือ่ งครูบา้ นนอก
สะอิดสะเอียนกับการเกณฑ์ครูไปเข้าแถวรับเจ้านายจนต้องทิง้ โรงเรียน ไม่
นึกว่ายังมีเหตุการณ์บา้ ๆ ทีเ่ อานักเรียนไปประดับบารมีให้กบั ระบบอ�ำนาจ
นิยมแบบนี้เหลืออยู่อีก

นุญา
ต

เผย

ผมจึ ง ยุ นั ก วิ จั ย ที่ นั่ ง อยู ่ ด ้ ว ยให้ ท� ำ วิ จั ย การสู ญ เสี ย จากการ
แทรกแซงการศึกษาจากภายนอก ผมหมายถึงจากกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย เพราะครูบอกว่า  ศน. และเขตฯ ก็ชอบจัดงานวันธรรมดาที่ควร
สอนนักเรียน เอาผลวิจัยมาตีแผ่ให้สังคมรู้ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ได้ลุกขึ้นมาสู้เรื่องพวกนี้อย่างไม่โดดเดี่ยว

สิทธ
ิ์อ

ผอ. โรงเรียนหนึ่งเคยบอกว่าขอเพียงทุกอย่างหยุดนิ่งสัก 3 ปี
ข้างนอกอย่ามายุ่ง ปล่อยให้โรงเรียนจัดการกันเอง แล้วจะเห็นการพัฒนา
เอง!! มีกระทัง่ คนออกมาบอกให้หยุดปฏิรปู การศึกษาด้วยซ�ำ้ ไป!!20 จะได้
หยุดเรื่องวุ่นๆ ที่ท�ำให้ครูไม่มีเวลาสอนเสียที

นลิข

คนที่มีหน้าที่บริหารการศึกษาเขามีสมการว่า
มายุ่ง = พัฒนา....................(1)

สงว

ไม่มายุ่ง = ไม่พัฒนา...........(2)

20

ผอ. โรงเรียนเอกชนชื่อดังในรายการ “ตอบโจทย์” ThaiPBS เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2555
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่เพื่อ
การศ

ไม่มายุ่ง = พัฒนา....................(3)

ึกษา

สองสมการนีไ้ ม่วา่ จะบวก ลบ คูณ หรือหารก็ได้คำ� ตอบเดียว คือ
การมายุง่ ท�ำให้พฒ
ั นา แต่ผปู้ ฏิบตั เิ ขาเห็นว่าการจัดการเพือ่ การพัฒนาการ
ศึกษามีสมการว่า
มายุ่ง = ไม่พัฒนา....................(4)

แพร

ลองแก้สมการทั้ง 2 ดูสิ ผู้หวังดีเชื่อว่าต้องแก้สมการแบบ
(3) x (4) แต่โรงเรียนพบว่า (3) x (4) จะได้คำ� ตอบเป็น (3) – (4) (หมายเหตุ
“– พัฒนา” หมายถึง “ถอยหลัง (ติดลบ) การพัฒนา” หรือ “สูญเปล่า
ไม่เหลืออะไรเลย” ก็ได้)

นุญา
ต

เผย

การท�ำโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาท�ำให้ผมพบครูดีๆ ที่มีความ
ตัง้ ใจเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการท�ำหน้าทีค่ รูมากมาย ขอยืนยันว่าเรามีครูทตี่ งั้ ใจ
และมีเจตนาดีมากมาย เพียงแต่เขาโชคร้ายที่เป็น “ผู้ด้อยโอกาส” เพราะ
“ได้รับโอกาส” ที่การพัฒนาครูหยิบยื่นให้ตามสมการ (1) และ (2)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผมได้รับเรื่องเล่าการท�ำงานจากศูนย์พี่เลี้ยง
ล�ำปาง (อ. อ้อ) ผมเขียนตอบว่า

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“... เรื่องความตั้งใจของครูที่กล้าท�ำกับห้องนักเรียนสมาธิสั้น
อย่างที่ผมเคยบอกว่าหากเราท�ำกับนักเรียนหลังห้องได้ เราจะเห็นความ
แตกต่างมากกว่าท�ำกับกลุ่มนักเรียนหน้าห้อง การเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนที่เล่ามาจึงยืนยันเรื่องนี้ได้ดี ภาษาวิศวฯ เขาว่า หากเราพยายาม
ท�ำอะไรที่มันใกล้จุด saturate มันจะยากที่ขยับให้เห็น “ผลต่าง” อย่าง
จริงจัง แต่หากท�ำกับสิ่งที่ห่างจากจุด saturate มากๆ การลงทุนนั้นจะเกิด
ผลตอบแทนชัดกว่า การท�ำเช่นนีใ้ นเพาะพันธุป์ ญ
ั ญายังท�ำให้เรา claim ได้
ว่าการเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นเพราะเรา ไม่ใช่เพราะเราเป็นส่วนหนึง่ ในหลาย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ส่วนที่มารุมท�ำกับกลุ่มใกล้จุด saturate ซึ่งเป็น paradigm ที่เป็นปัญหา
ของการศึกษาที่มุ่งเน้นการคัดเลือกประกวดกัน ท�ำให้ทรัพยากรจ�ำนวน
มากทุ่มไปที่จุดใกล้ saturate และเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในคุณภาพ
การศึกษา เป็นปัญหาการจัดการในระบบทุนนิยมที่การศึกษาติดปลักอยู่
การศึกษาต้องจัดการในความคิดสังคมนิยม คือ ความเสมอภาค
เท่าเทียม ไม่ใช่แข่งกันที่ความเหนือกว่าแบบแนวคิดทุนนิยม

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

ที่น่าชื่นใจคือความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่กล้ามากขึ้น
ในการแสดงความคิดเห็น การเถียงทุกครั้งต้องใช้เหตุผล ดังนั้น การฝึก
ให้นักเรียนพูดประโยคเหตุ-ผลให้ติดปากไว้จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น เพราะจะ
ได้เป็นนิสัยไม่ “พูดครึ่งเดียว” คือพูดเฉพาะที่ตนรู้สึกหรือคิดเอาเอง แต่
ต้องต่ออีกครึ่งหนึ่งด้วยการอธิบายอย่างมีเหตุผล เมื่อหลายประโยคเหตุผลรวมกัน เราต้องชักน�ำให้เขาใช้ตรรกะมาสรุปรวบยอด เหล่านี้เกิดใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
การเรียนรู้จึงเกิดได้ในพื้นที่ที่มีเสรีประชาธิปไตยแท้จริง การพานักเรียน
ออกจากพืน้ ทีห่ วาดกลัวจึงจ�ำเป็นมาก พืน้ ทีห่ วาดกลัวเป็นพืน้ ทีเ่ ผด็จการ
เราจะเห็ น โรงเรี ย นที่ ส� ำ เร็ จ จ� ำ นวนมาก ไม่ ว ่ า จะเป็ น ล� ำ ปลายมาศฯ
เพลินพัฒนา รุ่งอรุณ สัตยาไส ทอแสง ฯลฯ เขาพาตัวเองออกจากพื้นที่
เผด็จการก่อน แล้วการเรียนรู้เกิดเองตามศักยภาพที่มนุษย์มีอยู่
การจัดการการศึกษาขณะนีเ้ ป็นอาณาจักรของเผด็จการทุนนิยม
จัด!! โรงเรียนจึงควรแยกออกมาจัดการเองด้วยตนเองให้มากขึ้น...”

สงว

นลิข

ผมเขียนตอบเรื่องเล่าของ อ. อ้อ โดยลากเข้าทฤษฎีการเมือง
เพราะเพลินพิมพ์ไปคิดไป แม้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องทฤษฎีการเมืองอย่างแท้จริง
แต่ก็ยังอยากขยายความตามที่ “ละอ่อน” การเมืองอย่างผมเข้าใจ
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โดยชือ่ เสรีนยิ มเน้นความเป็นอิสระ ถ้าเป็นเศรษฐกิจก็เน้นการ
แข่งขันอย่างเสรี ใครเก่งก็ชนะไป แนวคิดนี้ปฏิเสธการเข้ามาแทรกแซง
ตลาดด้วยกลไกรัฐ เขาว่าต้องปล่อยให้ระบบวิวัฒนาการไปเองตาม
ธรรมชาติแบบทฤษฎีชาร์ล ดาร์วิน ที่ผู้แข็งแรงกว่าเท่านั้นที่อยู่รอด
เสรีนิยมตรงข้ามกับเผด็จการ (ที่มักอ้างความปรารถนาดีด้วย
นโยบาย top-down มาบังหน้า)

เผย

แพร

ประชาธิปไตยคือเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพ ถ้าเป็นการ
ปกครองก็คืออ�ำนาจของประชาชนที่มอบผ่านตัวแทน ซึ่งตรงกันข้าม
กับอ�ำนาจนิยม (ของผู้ปกครอง หรือบางคนเรียกเผด็จการ) เมื่อเสรีนิยม
และประชาธิปไตยมีเผด็จการเป็นอริฝง่ั ตรงข้ามเหมือนกัน เสรีนยิ มจึงมา
แต่งงานกับประชาธิปไตยเป็น “เสรีนยิ มประชาธิปไตย” แต่มาเสียที่ “เสรี
แบบไทยๆ” จึงไม่เสรีประชาธิปไตยแท้จริง

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ประชาธิปไตยใช้การฟังและหาข้อสรุปกันด้วยเหตุผล ไม่ใช่ใช้
พวกมากลากไปโดยไม่สนใจเสียงข้างน้อย ประชาธิปไตยจึงหยัง่ รากได้หาก
กลุ่มชนมีสติและระบบคิดเป็นเหตุเป็นผลกับการฟังอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการฟังและคิดในแนวประชาธิปไตยจึงเป็นการฟังและคิดเพื่อ
เรียนรู้ หากครูไม่มีเครื่องมือให้ฟังและคิดด้วยหลักเหตุ-ผลและเรียนรู้ ก็
จะถูกล่อเข้าสู่ “ประชานิยม” ได้ง่าย แล้วน�ำไปสู่อ�ำนาจนิยม จากนั้นพา
การศึกษาเข้าสู่กับดักของทุนนิยม ที่มีแต่การแข่งขันช่วงชิงกอบโกย

สงว

นลิข

เขาว่ากันว่าทุนนิยมตรงข้ามกับสังคมนิยม ทุนนิยมเน้นเอาแต่
ได้จากการเร่งส่งเสริมให้บริโภค (วัตถุนิยม) ดังนั้น ที่ผมเขียนไว้ว่า 
“การจัดการการศึกษาขณะนี้เป็นอาณาจักรของเผด็จการทุนนิยมจัด!!”
นั้น น่าจะแปลความต่อเอาเองได้
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ึกษา

ผมรู้สึกว่ายิ่งเขียนยิ่งมั่วการเมืองเข้ามาจนพาผู้อ่านงง เพื่อไม่
ให้ตีความผิดๆ ถูกๆ ลากเข้าการเมืองมากกว่านี้ ขอเข้าประเด็นชื่อเรื่อง
เลยดีกว่า

แพร

่เพื่อ
การศ

ข้อมูลการถอนตัวของโรงเรียนที่น่าสนใจ คือ มีเพียงโรงเรียน
เดียวที่ครูอยากท�ำ แต่นักเรียนเป็นฝ่ายขอถอย ที่เหลือฝ่ายครูบอกเลิก!!
เมื่ อ นึ ก ถึ ง ที่ อ. อ้ อ (ล� ำ ปาง) ขยั น เล่ า ให้ ท ราบว่ า ระหว่ า งทางก่ อ น
เซ็นสัญญาเด็กได้อะไรที่น่าชื่นใจมากมาย ผมสงสารเด็กโรงเรียนที่ครู
บอกเลิก ผมมีความทรงจ�ำทีด่ เี สมอว่า ผมรูส้ กึ ชุม่ ชืน่ ใจหายเหนือ่ ยเพียงไร
เมื่ออ่าน reflection จากการอบรมครู จนถึงวินาทีนี้ผมยังไม่อยากคิดว่า
ครูที่เราฝึกจนเข้าใจการท�ำวิจัยที่เป็นกระบวนการเรียนรู้จะกลายเป็น
“ครูทิ้งเด็ก” (เป็นค�ำสะเทือนใจครูหลายคน ที่ผมไม่อยากใช้เลย)

เผย

ผมคิดว่าก�ำลังฝันร้ายในคืนข้างแรมของฤดูฝน

นุญา
ต

มีอะไรบางอย่างในหน้าฝนที่ท�ำให้เราหัวใจห่อเหี่ยวท่ามกลาง
สายฝนฉุ่มฉ�่ำ เพราะสงสารเด็กที่ก�ำลังกระตือรือร้นสนุกกับการเรียนรู้
RBL

สิทธ
ิ์อ

การพัฒนาครูของเพาะพันธุ์ปัญญาท�ำให้ครูเป็นดวงจันทร์
ข้างขึ้นก�ำลังเต็มดวง เปล่งรัศมีทรงกลดกระจ่างฟ้า พอพ้นคืนขึ้น 15 ค�่ำ
ก็โชคร้ายทีต่ อ้ งถึงวาระเวียนเป็นข้างแรม จังหวะข้างแรมทีก่ �ำลังมืดหมด
ก�ำลังใจนี้แหละที่จะถอดใจทิ้งเลย ถ้ามีปัจจัยของหน้าฝน

สงว

นลิข

การบริหารงานศึกษาของประเทศบังเอิญเป็นเมฆด�ำหน้าฝน
ที่ถูกลมเผด็จการทุนนิยมพัดมาบังจันทร์ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นครูอยู่ใน
สภาวะจันทร์ทรงกลดข้างขึน้ หรือริบหรีข่ า้ งแรมจึงถูกกระทบเหมือนกัน
เพียงแต่ครูจนั ทร์ขา้ งแรมจะสูญเสียแสงง่ายกว่า คุณครูเหล่านีจ้ งึ ต้องการ
พี่เลี้ยงคอยชาร์ตแบตเตอรี่ ปลุกให้สู้ต่อ
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แต่กระนัน้ ก็ตาม ผมเชือ่ ว่าส่วนหนึง่ เป็นเพราะมี “ครูแบตเตอรี่
เสื่อม” ด้วย ที่บอกเลิกนั้น ขออ้างว่าเป็นปัญหาที่ตนถูกกระท�ำจากผู้อื่น
ไว้กอ่ น ผมเชือ่ ว่ามีพระจันทร์จำ� นวนหนึง่ ทีร่ อจังหวะโคจรไปตามกระแส
ทุนนิยมของเสรีนิยมประชาธิปไตยที่กลายร่างเป็นเมฆด�ำและลมพายุ
คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่า มี ผอ. และครูหลายคนลิงโลดใจเมื่อได้งาน แม้ว่า
จะเป็นโรงเรียนอ�ำเภอรอบนอก เพราะนั่นเป็นการเริ่มต้นของโอกาสย้าย
เข้าตัวเมือง

แพร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม อ. ต้อง (ประกอบศิริ) โทรมาจากพะเยา 
น�้ำเสียงกังวลกับปัญหาที่โรงเรียนขอถอนตัว ทั้งๆ ที่ก�ำลังจะท�ำสัญญา 
เหตุเพราะครูยา้ ยโรงเรียน ครูทเี่ หลือคนเดียวรับมือกับ RBL ทัง้ ห้องเรียน
ไม่ไหว ไม่รู้จะหาครูใหม่มาเริ่มกันอย่างไร

นุญา
ต

เผย

บ่ายวันที่ 11 ตุลาคม อ. ไพโรจน์ คุยโทรศัพท์กับครูปลายสาย
ด้วยส�ำเนียงและโทนเสียงที่ผมรับรู้ได้ว่าปัญหามาเยือนอีกแล้ว น�้ำเสียง
อ. ไพโรจน์ บ่งบอกว่าก�ำลังข่มความผิดหวังอย่างรุนแรงในขณะทีพ่ ยายาม
พูดให้ครูเปลี่ยนใจเพื่อนักเรียน จากค�ำพูดผมพอเดาได้ว่าครูที่ปลายสาย
ปิดหูไม่รับฟังอะไรแล้ว มีแต่ข้ออ้างภาระมากตามสูตรเดิม

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“ไม่ มี ภ าระมากขึ้ น ครู ก็ ท� ำ เหมื อ นเดิ ม นั่ น แหละ เป็ น วิ ช า
โครงงานทีม่ อี ยูใ่ นหลักสูตร เพียงแต่จดั เวลาใหม่ ท�ำแบบทีเ่ ราวางแผนกัน
ใน proposal โรงเรียนอื่นที่แย่กว่านี้ยังท�ำต่อได้เลย อันนี้มันเป็นหน้าที่ครู
ทีค่ รูตอ้ งท�ำอยูแ่ ล้ว” อ. ไพโรจน์ พยายามอธิบายเรือ่ งภาระงานและปลอบ
ให้สู้ต่อ ผมลุ้นว่าประโยคหลังที่เพิ่งจบไปนั้นจะท�ำให้ครูคิดใหม่

สงว

ปลายสายร�ำพันอีกพักใหญ่ก่อนที่ อ. ไพโรจน์ ปิดท้ายว่า 
“ตอนนีย้ งั มีเวลา ผมว่าครูลองคิดดูใหม่นะ นึกถึงเด็กทีก่ ำ� ลังอยากท�ำดูส”ิ
คงเป็นยุทธวิธีไม้ตายที่เอาเด็กมาให้ครูได้ตระหนักใหม่
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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“ปัญหาที่ ผอ. อีกละสิ” ผมเปรยเมื่อการสนทนากับปลายสาย
สิน้ สุดลง ผมฟังดูกร็ วู้ า่ ครูถอดใจไม่อยากท�ำ ผมไม่เข้าใจจริงๆ ว่าท�ำไมคิด
อยากจะท�ำก็แย่งกันมา ขอร้องว่าอย่าตัดโรงเรียนออก แต่เพียงไม่กี่เดือน
เมื่อไม่อยากท�ำก็โทรมาบอกเลิกง่ายๆ “อย่างนี้ลายเซ็น ผอ. ที่มาพร้อม
ใบสมัครไม่มีความหมายอะไรเลย” ผมบ่นลอยๆ
“ไม่ใช่ที่ ผอ. โรงเรียนนี้ ผอ. สนับสนุนเต็มที่”
“แล้วเกิดอะไรขึ้น”

นุญา
ต

เผย

แพร

“ปัญหาอยู่ที่ครูอาวุโสคนหนึ่งครอบง�ำครูคนอื่นให้รู้สึกว่า
ไม่ควรเอาโครงการมาท�ำให้ยุ่งยาก ในเมื่ออยู่อย่างนี้สบายดีอยู่แล้ว”
อ. ไพโรจน์ ตอบในสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงว่าคนที่อยู่กับอาชีพครูมานานจะมี
ความคิดอย่างนี้ และก�ำลังแพร่เชื้อร้ายสู่ครูรุ่นใหม่ “ครูขี้เกียจด้วยละ
เดิมเขาคงนึกว่าเราจะเอาเงินไปให้ แล้วเขาท�ำตามแบบเดิม คือไม่ต้อง
ท�ำอะไร โยนให้เด็กท�ำ พอพบว่าตัวเองต้องมาเรียนรู้ใหม่ ต้องท�ำไปด้วย
ก็เลยหาข้ออ้างบอกเลิก” เป็นเสียงสาธยายต่อให้เห็นสภาพปัญหาที่ครู
ปฏิเสธการพัฒนาตนเอง ผมนึกถึงค�ำว่า  “ครูแบตเตอรี่เสื่อม” ที่พี่เลี้ยง
ชาตร์ไฟอย่างไรก็ไม่เข้าแล้ว

สิทธ
ิ์อ

ที่น่าสลดใจกว่านั้นคือ ผมมาทราบภายหลังจากศึกษานิเทศก์
ว่า  “ครูโรงเรียนนี้ได้ คศ. 3 กันเกือบทั้งโรงเรียนแล้ว!!!” เพราะเหตุนี้เอง
กระมัง ที่ไม่พร่องแก้วน�้ำตนเองเพื่อการเรียนรู้ใหม่

สงว

นลิข

ค�ำสนทนาของ อ. ไพโรจน์ และข้อมูลจาก ศน. ท�ำให้ผมรู้ว่าไม่
ควรเสียเวลารอให้เมฆด�ำลอยผ่านจันทร์แรม เพราะทีท่ าบด�ำนัน้ ไม่ใช่เมฆ
แต่เป็นราหูจากทัศนคติของครูเอง ที่ครอบง�ำความคิด และกัดกินตัวเอง
จนก�ำลังจะเป็นเดือนดับอย่างถาวร
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รออีก 20 วันก็เป็นเพ็ญเดือน 12 ถึงตอนนั้น เราจะมีครูจันทร์
เต็มดวงเกลื่อนฟ้า  เอาแรงกายแรงใจทุ่มเทแต่งแต้มสีสันให้พระจันทร์
วันลอยกระทงอันใกล้นี้ดีกว่า 
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เผย

แพร
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แบ่งปัน

การศึกษาในสภาพกัลยาณมิตรเกิดการเรียนรู้มากมาย ขอเพียงแต่ให้มีใจ

การท�ำงานคือการศึกษาแบบ Learning by Doing การปฏิบัติท�ำให้มีทักษะ
ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมผ่านประสาทสัมผัสอายตนะ 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

เผย

Learning by Thinking เป็นการเรียนรู้ผ่านอายตนะที่ 6 คือใจ ที่เรียนรู้
ผ่านอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดที่ใคร่ครวญ

นุญา
ต

ความคิดที่ถ่ายทอดย่อมท�ำให้ความรู้แผ่ซ่านไพศาล การสะท้อนคิดออกมา
เป็นงานเขียนจึงสร้างพลังการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ของตนเอง จากภายในตนเอง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การท�ำงานพร้อมความคิดที่สะท้อนการท�ำงานท�ำให้งานมีคุณค่าแก่เรา และ
เรามีความสุขหากแบ่งปันกันและกัน
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ร่วมรับรู้ความสุขของกันและกัน...

เผย

แพร

การท�ำหน้าทีห่ น่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเป็น
ความสุขอย่างหนึง่ ของผม และเชือ่ ว่าพีเ่ ลีย้ งเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาก็มคี วามสุข
ด้วยเช่นกัน แม้ว่าบางคราจะเจือด้วยอารมณ์ผิดหวังที่ไม่ได้ดังใจ แต่
ไม่วา่ จะเป็นอารมณ์ใด เมือ่ เรานึกถึงภาระหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ การศึกษาทีพ่ วกเรา
พยายามท�ำ เราล้วนรู้สึกในสิ่งเดียวกัน คือ ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในภารกิจเพื่ออนาคตของประเทศ ส�ำหรับผมแล้ว การได้ร่วมงานนี้กับ
ทุกคนจะเป็นความทรงจ�ำที่ดีและเปี่ยมสุขอย่างที่ได้เขียนไปหลายตอน
แล้ว ที่ยังไม่ได้เขียนคือที่มาของความสุข 5 ประการ

สงว
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นุญา
ต

สุขที่ 1 คือการได้เพื่อนใหม่ มีเพียงทีมของ ม. ศิลปากรและ
ม. สงขลาฯ เท่านั้นที่เคยร่วมงานกับผมมาก่อน แม้ว่าเมื่อเริ่มงานใหม่ๆ
นัน้ หลายคนยังท�ำงานเฉไฉออกไปจากทีผ่ มคาดหวัง แต่กก็ ลายเป็นเพือ่ น
ร่วมงานที่น่ารักในเวลาไม่ช้าต่อมา เพราะทุกคนขยันเรียนรู้ ปรับการ
ท�ำงาน ฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าที่เข้าทางได้ การได้เพื่อนจ�ำนวนมากเดินไป
ด้วยกันท�ำให้ทกุ คนมีความสุขกับการท�ำงาน ซึง่ ผมรับรูไ้ ด้จากบรรยากาศ
การประชุมพี่เลี้ยงทุกครั้ง ผมรู้สึกว่าทุกคนศรัทธาการท�ำงานนี้ และ
นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไกลบนเส้นทางสายนี้โดยไม่มีใครถอดใจ
มีพละก�ำลังกล้าจากความสุขจนกลบความทุกข์กังวล ผมอยากให้พี่เลี้ยง
แสวงหาความสุ ข จากงานนี้ ด ้ ว ยจิ ต ใจการให้ แ ละมี ศ รั ท ธาในงานนี้
อย่างทีผ่ มก�ำลังจะเขียนในสุขที่ 2 เพือ่ ให้เป็นเชือ้ ไฟการท�ำงาน ซึง่ ไม่ทราบ
ว่าจะต้องฝ่าฟันอะไรอีกในวันหน้า 
สุขที่ 2 คือได้พบครู แม้ว่าที่ผ่านมา 10 กว่าปี ผมได้หนุนการ
พัฒนาครู แต่ก็นานๆ ครั้งที่พบครู มีโอกาสอ�ำนวยให้เพียงปีละ 2 ครั้ง คือ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ 369

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

เมื่อปฐมนิเทศครูยุววิจัยยางพาราในเดือนตุลาคม และตอนปิดโครงการ
เดือนมีนาคม หรือบางปีโชคดีพอจะปลีกเวลาออกพื้นที่ช่วยนิเทศครู
เรือ่ งการท�ำโครงงานยุววิจยั ยางฯ เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาท�ำให้ผมพบครูมากขึน้
จากที่เคยท�ำได้เพียงเฝ้าสังเกตความรู้ความสามารถของครูผ่านการน�ำ
เสนองานและเอกสารยุววิจัยยางฯ ก็ได้มาจัด workshop ให้แบบเข้มข้น
ผมเข้าใจครูมากขึ้นและเหมือนมีแสงแห่งความหวังที่เห็นครูจ�ำนวน
หนึ่งมีจิตวิญญาณความเป็นครูเต็มที่ เห็นครูอยู่ในสภาพเปราะบางและ
ก�ำลังแสวงหาบางอย่างเพื่อท�ำงานในหน้าที่ให้ดีขึ้น และการมอบให้ของ
เราตรงกับที่ครูต้องการ ทั้งก�ำลังใจที่แกร่งขึ้นและความกล้า  “สมาทาน”
RBL ผมเห็ น ครู มี แ ววตาเปลี่ ย นไปเมื่ อ รู ้ จั ก เรา  จากเดิ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง
อะไรมากกับการฝึกฝนที่เราให้ กลายมาเป็นรอคอยที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ที่เพาะพันธุ์ปัญญาหามาเติมให้
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เมือ่ วานนีผ้ มอยูท่ อี่ บุ ลฯ จัด workshop ฝึกให้ครูคดิ ให้เป็นระบบ
มีครู reflect ว่า “ไม่นา่ เชือ่ ว่าจะมีการสร้างกระบวนการคิดได้อย่างนี้ ท�ำให้
ผมเห็นสิง่ ต่างๆ ได้ละเอียดและรอบคอบ เป็นครัง้ แรกทีร่ สู้ กึ ว่าเหมือนผม
เห็นอากาศรอบตัว ทั้งๆ ที่ก็อยู่กับอากาศตลอดเวลา ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าใจ
สรรพสิง่ ทีเ่ กีย่ วพันกัน...” กลับเข้าทีพ่ กั ตอนเย็นได้อา่ นเรือ่ งน่าชืน่ ใจทีค่ รู
โรงเรียนจักรค�ำฯ เปลี่ยนตัวเอง รวมทั้งที่นักเรียนบอกเล่าการเปลี่ยน
ตัวเองจากกระบวนการที่ อ. ไพโรจน์ ไปช่วย (ผมส่งให้พี่เลี้ยงทุกคนอ่าน
เมือ่ คืนนีแ้ ล้ว) ข้อเขียนของครูทำ� ให้ผมปีตทิ พี่ บว่า ท่ามกลางพันธนาการ
ที่ดูเหมือนไร้ความหวังนี้ กุญแจปลดปล่อยจิตวิญญาณความเป็นครู
มีจริง และเราค้นพบแล้วว่าเป็นการผสมระหว่างการเปลี่ยนความคิด
ที่ผมให้ และการเปลี่ยนจิตใจที่จิตตปัญญาศึกษาปูฐานให้ โดยมีพี่เลี้ยง
และ อ. ไพโรจน์ น�ำมาย�ำ้ ซ�ำ้ ๆ เมือ่ มีทงั้ 2 อย่าง จึงเกิดการประทุจากภายใน
ตนเอง ประทุจากจิตใต้ส�ำนึกความเป็นครูที่มีอยู่ การรับทราบเรื่องราว
แห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ย่อมเป็นเชื้อไฟการท�ำงานให้พี่เลี้ยง และ
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ตอบแทนเป็นความรู้สึกปีติที่ล�้ำค่าเกินสิ่งตอบแทนอื่นใด พี่เลี้ยงใกล้ชิด
ครูมากกว่าผม ย่อมเห็นและมีความปีติมากกว่า 

่เพื่อ
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แม้ว่าจะมี “ครูราหู” จ�ำนวนหนึ่งท�ำให้เราผิดหวัง แต่เราก็มี
“ครูจันทร์เต็มดวง” จ�ำนวนมากที่ก�ำลังเปล่งแสงกลบความผิดหวังจาก
ครูราหูหมดสิ้น

เผย

แพร

สุขที่ 3 คือการท�ำงานที่ สกว. และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ไว้ใจให้ผมท�ำ และดูเหมือนว่าผมเสนอท�ำอะไรก็เห็นดีเห็นงามว่าควร
ท�ำอย่างเสนอ ไม่บ่อยนักที่เราจะมีผู้ให้ทุนให้อิสระ สามารถท�ำไป คิดไป
แก้ไขไป การให้อิสระท�ำให้เราได้ลองของใหม่หลายอย่าง และย่อมเป็น
บ่อเกิดของนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา ผมอยูต่ รงกลางระหว่าง สกว.
ธนาคารฯ และพี่เลี้ยง เมื่อด้านหนึ่งไว้ใจ ด้านหนึ่งเชื่อใจ ผมก็สุขใจ และ
ท�ำงานง่ายขึ้น
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สุขที่ 4 คือการที่ผมได้ “ประดิษฐ์” หลักสูตรพัฒนาความคิด
ครูขึ้นมาเอง เพาะพันธุ์ปัญญาท�ำให้ผมมีสนามทดสอบกับครูหลายร้อย
คน จนผมมั่นใจในสิ่งประดิษฐ์นี้และเอามาใช้กับนักศึกษาของผมเอง
ได้ แม้ว่าการท�ำ workshop ท�ำให้ผมสุขใจกับ reflection จากครู แต่ผมก็
ตกใจเมื่อสัมผัสกับความจริงว่าบุคลากรการศึกษาไม่เข้าใจความเป็นเหตุ
เป็นผลที่เกิดอย่างต่อเนื่องกัน ไม่เข้าใจ RBL ทั้งด้าน R และ L ท�ำให้ผม
ทราบต้นเหตุสำ� คัญของการขาดความคิดในกรอบวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
ของคนในวงการการศึกษา ท�ำให้ผมอยากไปเกีย่ วข้องกับการผลิตครูและ
การพัฒนาครูในระบบ เพราะเชือ่ ว่าต้นตอของปัญหาอยูท่ นี่ ี่ แสดงว่ายังมี
ความสุขทีร่ อคอยผมและพวกเราอยู่ หากสามารถเข้าไปท�ำงานกอบกูก้ าร
ศึกษาทีต่ น้ เหตุได้ ผลงานเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาจะเป็นใบเบิกทางให้เราท�ำงาน
ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต
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สุขที่ 5 คือการได้ฝึกตนเองในการคิดและเขียนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่ อ 12 ปี ที่ แ ล้ ว ผมใช้ เ วลาปี แ รกที่ ท� ำ งานกั บ สกว. เขี ย นหนั ง สื อ
“สรรพสิ่งล้วนวิจัย” สะท้อนความคิดที่ตนเองเรียนรู้การจัดการงานวิจัย
ตลอดจนถึงระบบวิจัยกับการศึกษา  และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อ
ผ่านพ้นระยะตั้งตัวและ recruit พี่เลี้ยงได้แล้ว งาน phase ที่ 2 ที่เห็น
พี่เลี้ยงท�ำงานกับครู ตลอดจนการติดตามนิเทศงานของพี่เลี้ยงท�ำให้ผม
เริ่มเขียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดความคิดให้พี่เลี้ยง โดย
ตั้งใจว่าจะเขียนสม�่ำเสมอจนกระทั่งเข้าสู่ phase การท�ำงานของโรงเรียน

แพร

โครงการก�ำหนดให้ท�ำสัญญากับโรงเรียนปลายเดือนกันยายน
ผมจึงก�ำหนดให้งานเขียนสื่อสารและพัฒนาวิธีคิดวิธีมองงานจบลงใน
ช่วงเวลาเดียวกัน บทความนี้จึงเป็นบทความสุดท้าย

นุญา
ต

เผย

ผมเชื่อว่าจารึกความคิดที่พบเห็นระหว่างเส้นทางเพาะพันธุ์
ปัญญานี้มีค่าส�ำหรับคนในวงการการศึกษาที่เปิดใจเรียนรู้ ไม่ใช่เพียง
เพราะเป็นบันทึกจากมุมมองของคนนอกวงการการศึกษา แต่ได้เปิด
มุมมองใหม่เรือ่ งใช้วจิ ยั มาเป็นกระบวนการเรียนรูใ้ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ท�ำให้ RBL ต่างจากวิจัยที่คนในวงการการศึกษาเข้าใจอยู่มาก
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ผมมีความยินดีเมื่อ สกว. สนใจพิมพ์รวมบทความเป็นหนังสือ
“รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา” แต่คนที่ร่วมเดินทางกับผม
มีมากมาย และเส้นทางนี้ท�ำให้ทุกคนมีความสุขความทุกข์ต่างๆ กัน
ทั้งหมดนั้นคือร่องรอยที่ควรจารึกไว้เช่นกัน การสะท้อนความคิดจาก
พี่เลี้ยงผู้ท�ำงานใกล้ชิดครูย่อมมีค่าในแง่มุมที่ผมมองไม่เห็น หนังสือจะ
สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีข้อเขียนของพี่เลี้ยง ผมจึงถือโอกาสนี้เชิญทุกท่าน
ที่อยากแสดงความคิดความรู้สึกที่เกิดจากการท�ำงานเพาะพันธุ์ปัญญา
ให้เขียนเข้ามารวมเล่ม
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บทความตอนปิ ด ท้ า ยนี้ จึ ง ขอชวนให้ ทุ ก คนมาแบ่ ง ปั น
ความสุขกัน ให้นึกถึงวันแรกเมื่อ 1 สิงหาคม 2555 ที่เราพบกันครั้งแรก
เพื่อท�ำความเข้าใจกับปณิธานเพาะพันธุ์ปัญญา  แล้วผมลงลึกในเรื่อง
RBL กับการศึกษาและความคิดเชิงระบบเมื่อ 7-9 กันยายน 2555 จากนั้น
พาพวกเราไปเห็นตัวอย่างจากงานยุววิจัยยางพาราเมื่อ 24 ตุลาคม 2555
พี่เลี้ยงรับสัญญาท�ำงานวันแรกเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อยมาจนถึงบัดนี้
ที่เรามีกิจกรรมมากมายกับโรงเรียน ครู และนักเรียน

แพร

ระยะเวลา 400 วันที่ท�ำงานนี้เกิดการเรียนรู้มากมายที่เราจะ
แบ่งปันกัน

31 ตุลาคม 2556

สงว
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ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ระยะเวลา  400 วั น นี้ ใ ห้ ป ระสบการณ์ เ พี ย งพอที่ เ ราจะทิ้ ง
ร่องรอยการท�ำงาน โดยร่วมกันจารึกไว้ให้ผู้คนได้อ่านกัน
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ตอนที่ 2
ประสบการณ์สัมผัส
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ผมอ่าน “ประสบการณ์สัมผัส” ของพี่เลี้ยงด้วยความยินดีที่
ทุกคนเขียนถ่ายทอดเรื่องราวการศึกษาที่ตนเองประสบได้ชัดเจน ผม
คิดว่ามุมมองเช่นนี้จะไม่ปรากฏเลยหากไม่ได้สัมผัสอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 1 ปี เป็นมุมมองที่เข้าใจว่าครูคือมนุษย์ ที่ชีวิตอันละเอียดอ่อนนี้
ต้องอยู่ท่ามกลางคลื่นความทุกข์ที่ถาโถมเข้าใส่ตลอดเวลา ในนามของ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู จนเมื่อเวลาผ่านไปนาน
ความละเอียดอ่อนของชีวิตถูกตีกรอบความคิด... เป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องคิด
ไม่กล้าคิด

แพร

แสดงว่าที่ผ่านมานั้น ครูถูกจัดการจากมุมมองที่เห็นครูเป็น
เสมือนเครื่องจักรกล ที่สามารถโปรแกรมการอบรมอะไรก็ได้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะ

นุญา
ต

เผย

พี่เลี้ยงทุกคนสะท้อนความยากของการให้ครูและโรงเรียน
“สมาทาน” การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย RBL เพราะระบบการศึ ก ษาท� ำ ให้ ค รู
“ติดกับดัก” ในความเป็นครูแบบดัง้ เดิม พีเ่ ลีย้ งทุกคนค้นพบในสิง่ เดียวกัน
คือ “ครูเข้าใจ แต่นำ� ไปถ่ายทอด หรือท�ำกระบวนการเรียนรูไ้ ม่ได้” ในทีส่ ดุ
พีเ่ ลีย้ งต้องเป็นผูส้ าธิตการสอนเด็กนักเรียนให้ครูดู แล้วสร้างกระบวนการ
AAR ให้ครูเรียนรู้จากสถานการณ์จริงของห้องเรียน

นลิข

สิทธ
ิ์อ

แม้ ง านนี้ จ ะยากเพี ย งใด แต่ พี่ เ ลี้ ย งเขี ย นเรื่ อ งเล่ า ของตน
ด้ ว ยทั ศ นคติ บ วกต่ อ การท� ำ งานเพื่ อ การศึ ก ษา  ท� ำ งานแบบอุ ทิ ศ ตน
ขณะเดียวกัน พี่เลี้ยงบอกว่าตนเองได้เรียนรู้การศึกษาที่อยู่นอกบริบท
มหาวิทยาลัยอย่างมาก ผมถือว่าเป็นโอกาสที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
“ให้” กับพี่เลี้ยง ให้โดยไม่ต้องบอกว่าให้ เพราะผู้รับรู้แล้วด้วยตนเอง

สงว

ส�ำหรับคนนอก เมื่ออ่านที่พี่เลี้ยงเขียนก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจว่า
พวกเขาได้อะไร เป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบายต่อคนอื่น เพราะเป็นสิ่ง
ที่ค่อยชักน�ำจน “ผุดบังเกิด” ขึ้นมารู้เฉพาะตน
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แต่ผมเชื่อว่าที่พี่เลี้ยงเขียนมานี้ มีคุณค่าที่คนที่ก�ำลังท�ำงาน
การศึกษาทุกคนควรอ่าน

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

377

378

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

นลิข

สงว

ึกษา

่เพื่อ
การศ

แพร

เผย

นุญา
ต

สิทธ
ิ์อ

ึกษา

่เพื่อ
การศ

บนไหล่ทางแห่งความหวัง...

อ. ชุติมา ค�ำบุญชู
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ต

เผย

แพร

ข้ า พเจ้ า และกั ล ยาณมิ ต ร อ. ประนอม วงศ์ ห มื่ น รั ต น์
ดร.พิมผกา โพธิลังกา และ อ. สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ จากคณะครุศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้มีโอกาสเข้าร่วม
เรียนรูแ้ ละด�ำเนินงานในโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา โดยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
มีคุณครูสุธีระ (รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) และคุณครูไพโรจน์
(รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์) เป็นหัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาระดับ
ประเทศ และยังมีกัลยาณมิตรวิชาการผู้สร้างการเรียนรู้ให้กับข้าพเจ้า
และทีมล�ำปางอีก 7 ศูนย์พี่เลี้ยง
เริ่มต้นการเดินทาง และอัตตาแห่งตัวตน

สงว

นลิข

ข้าพเจ้าเริ่มต้นการเดินทางร่วมเรียนรู้พร้อมกับการร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการท�ำงานโครงการวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา  มีความรู้สึกปีติ
และความรู้สึกว่าข้าพเจ้าและทีมงานอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
โชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมในโครงการพัฒนายุววิจัยของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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การเดินทางในช่วงแรกระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เป็นการเดินทางเรียนรู้ของข้าพเจ้าและพี่เลี้ยง
จากศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยผู้ร่วมโครงการ 8 ศูนย์พี่เลี้ยง และคุณครู
แกนน�ำของโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีคุณครูสุธีระ และ
คุณครูไพโรจน์ เป็นวิทยากรกระบวนการผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อการ
ด�ำเนินงานของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เมื่อได้ย้อนร�ำลึกไปยังช่วงเวลาเมื่อ 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ข้าพเจ้า
จ�ำได้ว่าข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรทีมงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้มากมายทีเดียว

นุญา
ต

เผย

แพร

ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ พี่เลี้ยงจากศูนย์พี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ มีโอกาส
ได้ร่วมเรียนรู้การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความคิดเชิงระบบ จิตตปัญญา
ศึกษา โครงงานฐานวิจยั (RBL) เรียนรูแ้ นวทางในการเป็นพีเ่ ลีย้ ง และเมือ่
ข้าพเจ้าและเพือ่ นๆ พีเ่ ลีย้ งได้ปฏิบตั งิ านจริงในการท�ำหน้าทีเ่ ป็น “พีเ่ ลีย้ ง”
ของโรงเรียนกัลยาณมิตรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้ายังได้รบั การเรียนรูท้ มี่ ี
คุณค่ายิง่ จากการเดินทางบนเส้นทางของ “เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา” ตลอดระยะ
เวลา 1 ปีที่ผ่านมา

สงว
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ในเวทีการประชุมและเรียนรู้ร่วมกันของศูนย์พี่เลี้ยง ร่วมกับ
คุณครูสธุ รี ะและคุณครูไพโรจน์ในแต่ละครัง้ พวกเราทีมพีเ่ ลีย้ งได้มโี อกาส
เปิดใจ บอกเล่าการท�ำงาน การเรียนรู้ และอุปสรรค ปัญหา ที่พวกเราพบ
ปัญหาประการหนึ่งคือ “ไม่ง่ายเลยที่จะปฏิบัติงานให้ได้โครงการวิจัยที่มี
ความสมบูรณ์ทางวิชาการและมาจากการพิจารณาด้วยเหตุผล ด้วยความ
รู้จริง” เมื่อลงมือปฏิบัติโดยที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ พี่เลี้ยงท�ำหน้าที่ “โค้ช
เป็นพี่เลี้ยง” ให้กับคุณครู และคุณครูสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนหรือ
เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนให้นักเรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยทีม่ คี ณ
ุ ครูสธุ รี ะและคุณครูไพโรจน์มาเป็น “โค้ช” ให้พวกเราทัง้ ในเวที
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ประชุมศูนย์พเี่ ลีย้ ง และเมือ่ ให้ขอ้ คิด ค�ำแนะน�ำแก่คณะคุณครูแกนน�ำและ
นักเรียนในเวทีในพื้นที่ของศูนย์พี่เลี้ยง หรือที่พวกเราและคณะคุณครู
แกนน�ำมักกล่าวว่า “ได้รับค�ำวิพากษ์”
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ค�ำว่า  “วิพากษ์” และเมื่อข้อคิดไม่ตรงกับใจกับความคิดของ
ผู้ได้รับการวิพากษ์ และต้องปรับแก้ไขการท�ำงานโครงงาน จึงท�ำให้
เส้นทางการเรียนรูถ้ กู บดบังด้วย “อัตตา” อัตตาทีค่ ดิ ว่าพวกเราได้พยายาม
ท�ำงานอย่างเต็มที่แล้ว ท่ามกลางภาระงานประจ�ำที่มากมายของโรงเรียน
หรือเมือ่ คุณครูหลายท่านเริม่ รูส้ กึ ว่า “ท�ำไมต้องปรับแก้ไขอีก ท�ำไมต้องได้
รับข้อคิดซึง่ ดูเหมือนการถูกต�ำหนิวา่ ท�ำงานไม่ถกู ต้อง” และเมือ่ มีนกั เรียน
มารับฟังข้อคิดในเชิงวิพากษ์โครงงานของนักเรียน “ท�ำไมนักเรียนต้องถูก
ต�ำหนิ ท�ำให้นักเรียนที่ตั้งใจท�ำงานมาท้อใจ อาย...” ในส่วนของข้าพเจ้า
และพี่เลี้ยงเองก็เกิดความรู้สึกท้อบ้างเมื่อต้องประสานงาน ประสาน
ความรู้สึกของคุณครู นักเรียน เมื่อมีความคิดความรู้สึกที่แตกต่างหลาย
ความคิดความรู้สึก ทั้งลบทั้งบวกทั้งกลางๆ และดูเหมือน “เส้นทาง
เพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญามี ท างแยกย่ อ ยๆ ที่ ไ ม่ ป ระสานเป็ น การเดิ น ทางที่
หนักแน่น” ท�ำให้ความคิดความรู้สึกของข้าพเจ้าหม่นมัว ก�ำลังใจที่เคย
เข้มแข็งก็หวั่นไหว

สิทธ
ิ์อ

ข้าพเจ้าและเพือ่ นๆ ในทีมงาน เริม่ คิดทบทวน ใคร่ครวญ ค�ำพูด
ของคุณครูสุธีระ คุณครูไพโรจน์ ที่เคยกล่าวไว้ในเวทีการประชุมพี่เลี้ยง
ก็ผ่านเข้ามาในความคิดค�ำนึง

สงว

นลิข

“ความถูกต้องทางวิชาการต้องมี เราจะปล่อยไปเหมือนอะไร
ก็ได้ตามทีพ่ วกเราและครูเคยชินไม่ได้ ความถูกต้องทางวิชาการจะเกิดขึน้
ได้ ต้องคิดอย่างมีเหตุผล”

“ถ้าได้รับการเรียนรู้แบบจิตตปัญญามาแล้ว จะไม่โกรธ หาก
ได้รับค�ำวิพากษ์เพื่อปรับแก้ไขงานให้ถูกต้อง”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

“โครงงานฐานวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท�ำให้พัฒนาเด็ก
และเยาวชนไทยให้ใช้ความจริง เหตุผล และความคิดด้วยจิตตปัญญาเพื่อ
คนอืน่ ด้วยคุณธรรม จะท�ำให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยือ่ ของอธรรม”

่เพื่อ
การศ

ธรรม”

“ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ” “ได้ก็ดีที่ได้ธรรม ไม่ได้ก็ดีที่ได้

“ที่พวกเราท�ำงานที่ผ่านมานั้น ไม่มีเรื่องเล่าแห่งความส�ำเร็จ
หรือความหวังบ้างหรือ”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

และเมื่อได้อ่านบทความของคุณครูสุธีระมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะข้อความที่ว่า  “...เราบอกกับทุกคนว่า  “วิจัยคือเครื่องมือ
การเรียนคิดที่รับใช้การศึกษา” ความยากอยู่ที่การท�ำให้ RBL ไปถึง
การเรียนคิด เรารู้ตั้งแต่ต้นว่าทางเดินของเพาะพันธุ์ปัญญานั้นยาวไกล
เราจึงวางแผนแบบเดินทางไกล เดินทน เดินมาราธอน…เหนื่อยไหม
กับการท�ำงานที่ผ่านมา? ผมไม่น่าถามอย่างนี้เลย เพราะทราบค�ำตอบ
ดีอยู่แล้ว แต่ควรพิจารณาตอบตนเองว่าคุ้มกับความเหนื่อยไหม เมื่อ
แลกกั บ การเข้ า ใจปั ญ หาการศึ ก ษาของประเทศเราไปพร้ อ มกั บ การ
เรียนรูข้ องเรา และภูมใิ จกับการเป็นส่วนหนึง่ ของการร่วมกันแก้ปญ
ั หา…
เรายังต้องฝ่าฟันกับกระบวนทัศน์และความเชือ่ เดิมทีอ่ ยูก่ บั ระบบมานาน
อย่าเพิ่งเหนื่อย แม้ว่ายิ่งเดินหนทางยิ่งรก ทางลาดชันและขรุขระมากขึ้น
เพราะเราตั้งใจเดินกันแล้ว”

นลิข

และเมื่ อ คิ ด ใคร่ ค รวญกั น ด้ ว ยเหตุ ผ ลและด้ ว ยจิ ต ตปั ญ ญา 
พวกเราได้มเี วทีประชุมเปิดใจ มอบความรูส้ กึ จากใจถึงใจ ระหว่างทีมศูนย์
พี่เลี้ยงและคณะคุณครูแกนน�ำ

สงว

ทุกๆ การเรียนรู้ที่พวกเราได้เรียนรู้มานั้นไม่สูญเปล่า  ทั้งการ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จิตตปัญญาศึกษา โครงงานฐานวิจัย และเรียนรู้
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

จากกันและกัน ท�ำให้พวกเราเรียนรู้ด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากพวกเรา
ว่า “หากเราไม่เปิดใจรับการวิพากษ์แบบทีเ่ ราเรียกกันนัน้ ห่วงว่านักเรียน
ของเราเสียความรูส้ กึ อาย เมือ่ มาน�ำเสนอ แล้วได้รบั การวิพากษ์แบบทีไ่ ม่
ตรงกับใจว่าน่าจะได้รบั ค�ำชืน่ ชม แล้วเราจะได้รบั การเรียนรูท้ จี่ ริงหรือไม่?
เราจะสร้างนักเรียน เยาวชนทีจ่ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญของบ้านเราให้เป็นคนที่
อ่อนแอ ไม่เป็นนักวิชาการ นักเรียนรู้ เพราะมัวแต่ติดกับความรู้สึก ความ
คาดหวังว่าท�ำงานแล้วต้องได้รบั แต่คำ� ชม พวกเราควรสร้างการเรียนรูใ้ ห้
พวกเราและเด็กๆ ของเรามีความเข้มแข็ง”

เผย

แพร

“การได้เรียนรูแ้ ม้งานจะยาก การได้รบั ฟังข้อคิดและข้อแนะน�ำ
เพือ่ การเรียนรูน้ นั้ คือ ความปรารถนาดี ผูไ้ ม่ปรารถนาดีคงไม่ยอมเสียเวลา
ให้พวกเรา ให้ข้อคิด ค�ำแนะน�ำแก่พวกเรา คนที่ปรารถนาดีต่อเราอย่าง
แท้จริงจึงจะยอมเสียเวลาให้เรา”

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

“เราไม่คอ่ ยได้มกี ารเรียนรูก้ ารท�ำโครงงานให้ไปให้ถงึ ความจริง
แก่นจริงๆ เหตุผลจริงๆ เราได้รับออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็จบ จนถึงวันนี้
ก็รวู้ า่ ยากและยังไม่เข้าใจทัง้ หมด แต่พวกเราควรจะพยายามเรียนรูต้ อ่ ไป มี
ผู้มาเปิดโอกาสให้เราแล้ว เราไม่ควรท้อถอย”

สงว

“เราได้รบั การเรียนรูแ้ บบทีเ่ รายังไม่เคยมีโอกาสมาก่อน จึงต้องคว�ำ่
แก้ว เทน�ำ้ ในแก้วแห่งอัตตาของเราออก เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และ
รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ละอัตตาแห่งตัวตน...และแล้วดอกไม้ในหัวใจก็แย้มบาน

่เพื่อ
การศ

ึกษา

คุ ณ ครู เ จี๊ ยบ (คุณครูวิส ารดา  ฉิมน้อย ครู แ กนน� ำ โรงเรี ย น
จักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน) ได้กล่าวแทนพวกเราทุกคน คือ ข้าพเจ้า 
กัลยาณมิตรพี่เลี้ยงทีมล�ำปาง และกัลยาณมิตรคุณครูแกนน�ำ หลังจากที่
พวกเราได้รว่ มเดินทางบนเส้นทางการเรียนรูม้ าตลอดระยะเวลาประมาณ
1 ปีที่ผ่านมา ในวันที่คุณครูสุธีระมาให้การเรียนรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ให้แก่คุณครูแกนน�ำรุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2556 ว่า 

แพร

“เราได้รบั การเรียนรูแ้ บบทีเ่ รายังไม่เคยมีโอกาสมาก่อน จึงต้อง
คว�ำ่ แก้ว เทน�ำ้ ในแก้วแห่งอัตตาของเราออก เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละรับ
การเรียนรู้อย่างเต็มที่”

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แรงบันดาลใจหลายอย่างที่ได้รับและเรียนรู้จากการเดินทางนี้
ท�ำให้คุณครูหลายท่านและตัวข้าพเจ้าเองจะพยายามก้าวเดินต่อไปแม้จะ
รู้สึกว่ายากและกลัวท�ำไม่ได้ หรือท�ำแล้วไม่ดี แม้พวกเราจะกังวล ทุกข์
และท้อบ้างบางคราว ด้วยภาระด้านอื่นๆ และข้อจ�ำกัดทั้งของพวกเรา
และคุ ณ ครู ในบางช่ ว งเวลาที่ คิ ด ว่ า จะท� ำ สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ ใ ห้ โ ครงการฯ
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก็กลับมีเหตุบางอย่าง ท�ำให้ต้องชะงักไปบ้าง
ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ แต่แรงบันดาลใจจากความพยายามของ
คุณครูสุธีระ คุณครูไพโรจน์ และคุณครูแกนน�ำหลายท่านที่ถึงแม้ว่าจะมี
อุปสรรคเกือบจะมาร่วมประชุมในหลายครั้งไม่ได้ แต่คุณครูก็พยายาม
จนมาร่วมเรียนรู้ได้จนเสร็จสิ้นตามก�ำหนด

สงว

คุณ ครูปรภู มิ อิ นจั บ คุ ณครู แกนน� ำ โรงเรียนแม่พ ริกวิท ยา 
เคยแสดงความรู้สึกกังวลกับการท�ำงานของคณะคุณครูแกนน�ำและ
บริบทของโรงเรียนที่มีภาระงานมากเกินก�ำลังคุณครูที่มีในโรงเรียน
และคิดว่าจะขอถอนตัว กลัวว่าจะท�ำงานต่อไปได้ไม่ดี และเมื่อนักเรียน
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สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้มาร่วมน�ำเสนอข้อเสนอโครงงานย่อยๆ ในเวที
ประชุมเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับการวิพากษ์จากคุณครูไพโรจน์ และ
ทีมศูนย์พเี่ ลีย้ งฯ และเคยท้อใจ แต่เมือ่ นักเรียนมีความพยายามตอบค�ำถาม
คุณครูไพโรจน์ เมื่อพวกเรามีเวทีเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน
คุณครูวรัญญู เรือนค�ำ คุณครูแกนน�ำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คุณครู
นก (คุณครูรัชนก สุวรรณจักร์) และคุณครูแววดาว ยาวิชัย โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งคุณครูทั้งสี่ท่านเป็นกัลยาณมิตรท�ำงานกิจกรรม
ต่างๆ มาด้วยกันเสมอมา ต่างฝ่ายต่างได้ให้ข้อคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่ ว มกั น มี คุ ณ ครู เ จี๊ ย บ (คุ ณ ครู วิ ส ารดา  ฉิ ม น้ อ ย) และคุ ณ ครู แ หม่ ม
(คุณครูกัลยา จันทรา) โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน ได้สร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ในหั ว ใจให้ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า  โรงเรี ย นจั ก รค� ำ คณาทร มี ก ลุ ่ ม
นักเรียนเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียน “ห้องที่ครูเจี๊ยบและทีมงานเลือกนั้น
เป็นห้องเดียวในระดับชั้น ม. 2 ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาเรื่องสมาธิและ
พฤติกรรมบางอย่าง และครูเจี๊ยบมีความมุ่งมั่นว่า  การคิดอย่างมีเหตุผล
จิตตปัญญา  โครงงานฐานวิจัย ของโครงการ พพปญ. จะช่วยพัฒนา
นักเรียนห้องนี้ได้ เมื่อไม่นานมานี้ครูเจี๊ยบเคยปรารภกับทีมศูนย์พี่เลี้ยงฯ
ว่า  ครูเจี๊ยบคิดผิดหรือเปล่า  จะท�ำให้ทีมศูนย์พี่เลี้ยงฯ เสียหายเพราะ
ครูเจีย๊ บและนักเรียนหรือไม่ เมือ่ นักเรียนไม่เก่ง แต่พวกเราต่างให้กำ� ลังใจ
กันและกันว่า  “เมื่อเราคิดดี พยายามท�ำดี เพื่อพัฒนาชีวิตของเด็กๆ ที่จะ
ต้องก้าวต่อไป ความรู้สึกดีๆ นี้ ไม่น่าจะผิด เราสู้ต่อไปด้วยกันเถอะนะ”

สงว

นลิข

นอกจากนี้ คุณครูเจี๊ยบและนักเรียนของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร
ยังเป็นกรณีตัวอย่างที่คุณครูไพโรจน์วิพากษ์มากที่สุด เมื่อแก้ไขโครงงาน
มาแล้ว คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนจักรค�ำคณาทร ก็ขอเป็นกรณี
ศึกษาเรียนรู้จากคุณครูไพโรจน์ ในเวทีการประชุมครั้งต่อๆ มา ก็ยังได้รับ
การวิพากษ์ให้แก้ไข ล้มกระดานจากโครงการวิจัยเรื่องล�ำไยอบแห้ง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

คุณครูและนักเรียนร่วมกันคิดท�ำเรื่องใหม่ คือ ผ้าไหมยกดอกของล�ำพูน
กัลยาณมิตรโรงเรียนจักรค�ำคณาทร ยังไม่ท้อถอยเลย

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

เมือ่ มีกำ� ลังใจจาก “เพือ่ นช่วยส่งแรงใจให้เพือ่ น” รวมทัง้ ก�ำลังใจ
จากคุณครูวสันต์ แสนตา คุณครูแกนน�ำอีกท่านหนึง่ จากโรงเรียนแม่พริก
วิทยาเช่นเดียวกัน กล่าวว่า  “เราไม่ต้องท้อหรอกพี่ ท่านอาจารย์สุธีระ
ท่านอาจารย์ไพโรจน์ มาแนะน�ำให้เรา แสดงว่าท่านเห็นว่าเราสามารถ
ท�ำได้ เหตุการณ์ร้ายๆ ยังไม่เกิดขึ้น เราไม่น่ากังวลไปก่อน โรงเรียนอื่น
เรียนรู้ที่จะท�ำได้ เราก็น่าจะท�ำได้ เราสู้กันก่อนไหม เด็กๆ เราก็ได้เรียนรู้
ไปกับเพื่อนๆ ของเรา  กับศูนย์พี่เลี้ยงฯ” ...และแล้วอัตตาแห่งตัวตน
ของพวกเราละลาย และแล้วดอกไม้แห่งการเรียนรู้ในหัวใจของพวกเรา
ก็แย้มบาน พร้อมจะเติบโตต่อไป...

นุญา
ต

ด้วยพลังใจจะก้าวต่อ ด้วยความรู้สึกดีๆ ที่แบ่งปัน และด้วยความหวัง
เต็มหัวใจ

สิทธ
ิ์อ

ก�ำลังใจจากเพื่อนๆ ของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ เป็นพลังส�ำคัญ
ที่ท�ำให้แนวคิดของพวกเราที่จะเดินทางต่อไปด้วยแรงบันดาลใจและ
ปณิธานร่วมกันที่ว่า 

สงว

นลิข

“ถึงแม้ทางที่ก้าวเดินต่อไปจะลาดชัน ต้องอาศัยก�ำลังกาย
ก�ำลังใจมากพอสมควร แต่ก็ไม่เกินก�ำลังของพวกเรา เพราะการคิดอย่าง
ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและแนวทางการคิด การกระท�ำด้วยจิตตปัญญา 
และการคิดใคร่ครวญแบบวิถีวิจัย จากที่พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันมานั้น
จะท�ำให้พวกเราเดินทางต่อไปได้ดว้ ยปณิธานเพือ่ เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
ล�ำปาง ล�ำพูน และแพร่”
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เหมือนที่ ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในวันลงนามสัญญาโครงการวิจัย และคุณครูไพโรจน์
ได้ไปร่วมแบ่งปันข้อคิดเมือ่ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 หลังจากทีค่ ณ
ุ ครู
ไพโรจน์กล่าวว่า  “หากเราจะหาความสมบูรณ์ คงไม่สามารถหาได้ เราจะ
ท�ำอย่างไร ให้เราสามารถท�ำได้ท่ามกลางข้อจ�ำกัดต่างๆ” หลังจากคุณครู
ไพโรจน์พูดเสร็จแล้ว ท่านผู้อ�ำนวยการกล่าวว่า 

เผย

แพร

“ที่ท่านอาจารย์ไพโรจน์พูดก็ถูกนะ ที่ผ่านมาเราเรียนกันและ
พัฒนานักเรียนให้ได้ผลการเรียนเร็วที่สุด เช่น ผลลัพธ์คือสอบได้ดี
เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ได้ ร างวั ล เราเน้ น ที่ ท� ำ อย่ า งไรให้ ไ ด้ ร างวั ล ได้
ผลการเรียนดี เราจึงต้องติว ต้องเรียนพิเศษ แต่ค�ำพูดของท่านอาจารย์
ไพโรจน์น่าคิดว่า  แล้วเราเรียนรู้วิธีคิดให้นักเรียนมีวิธีคิด มีกระบวนการ
ที่จะได้รับความรู้ ได้รับรางวัลจริงหรือไม่”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ปีตใิ นใจทีไ่ ด้รบั ฟังแนวคิดของ ดร. สาโรจน์
แก้วอรุณ เนือ่ งจากโรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัยเป็นโรงเรียนประจ�ำจังหวัด
ล�ำปางที่ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและปรารถนาให้บุตรมาเข้าศึกษาใน
โรงเรียนนี้มากที่สุด และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยยังได้รับการจัดล�ำดับ
เป็นล�ำดับที่ 6 ติด 1 ใน 10 อันดับแรก ของการจัดอันดับ “100 โรงเรียน
ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจ�ำปี 2556” นั้น ซึ่งมีการพิจารณา
จากการวัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนน
การสอบ O-Net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. ทุน พสวท. และ
รางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็น
องค์ประกอบหลักในการจัดอันดับ ซึง่ มีโรงเรียน 1 ใน 10 อันดับ เรียงตาม
ล�ำดับ ดังนี้ 1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ. สงขลา 
5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ. ล�ำปาง
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7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย)์ 8. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ 10. โรงเรียนคณะราษฎรบ�ำรุง จ.ยะลา 
ทว่า  ท่านผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัยมองเห็นความส�ำคัญของกระบวนการทักษะทางปัญญา  และ
คุณค่าของการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และทางโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยได้ขอให้ทางคุณครูไพโรจน์และคุณครูสุธีระ มาอบรม
ครูให้โรงเรียนประมาณ 50 คน เพื่อช่วยกันผลักดันคุณครูของโรงเรียน
ช่วยขยายการเรียนรูแ้ บบโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา คุณครูนกเล่าให้ฟงั ว่า 
ลองถามความสมัครใจครูหลายคนก่อนหน้านี้ มีครูแสดงความสนใจ
พอสมควร ท่านผู้อ�ำนวยการเลยปรึกษาคุณครูไพโรจน์ในวันนั้น ก�ำหนด
วันอบรมได้ คือ วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โดยทาง
โรงเรียนจะรับผิดชอบสถานที่และอาหารส�ำหรับครูที่เข้าร่วมเรียนรู้

นุญา
ต

เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 ข้าพเจ้าและทีมศูนย์
พี่เลี้ยงฯ ก็ได้รับพลังใจจาก ดร.วีณา  หาญใจ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
วิชชานารี และคณะคุณครูแกนน�ำของโรงเรียนวิชชานารี ท่านได้กล่าว
กับข้าพเจ้าและทีมงานว่า

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

“โรงเรียนวิชชานารีไม่เคยท้อเลย ถึงแม้ท่านอาจารย์ไพโรจน์
จะวิพากษ์แล้วให้แก้กี่ครั้ง ก็จะพยายาม เนื่องจากการแก้ไขนี้เองจะท�ำให้
พวกเราและนักเรียนได้เรียนรู้ เพราะได้ลงมือท�ำ ร่วมกันคิด ผอ. และครู
ผู้ใหญ่ ยังต้องลดอัตตาลง ฟังครูเด็กๆ ที่เก่ง คุณครูนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์
ที่ไปร่วมเรียนรู้ในเวทีประชุมวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย และพยายามตอบค�ำถามท่านอาจารย์ และอาจารย์ไพโรจน์ก็
พอใจทีค่ ณ
ุ ครูกล้าน�ำเสนอความคิดด้วยเหตุผล พอกลับมาทีโ่ รงเรียนและ
ต้องแก้ไขงานจากทัง้ ทีไ่ ปประชุมวันที่ 1 กันยายน และเมือ่ ประชุมอีกครัง้
ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ทางโรงเรียนต้องแก้ไขโครงงานย่อยอีก
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ครูนศิ าชลมาใช้วธิ ตี งั้ ค�ำถาม ถามคุณครูและนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา เหมือนท่านอาจารย์ไพโรจน์เลย ผอ. และครูวันเพ็ญ ซึ่งมีอาวุโส
มากกว่ามากยังต้องยอมแพ้และช่วยกันปรับแก้ไข แต่เนื่องจากงานของ
โรงเรียนมีมาก ปิดเทอมก็ไม่ได้หยุด ครั้งนี้ที่ส่งโครงงานไป อาจจะต้อง
ปรับแก้ไขอีก เพราะพวกเรารู้ว่าเรายังมีข้อบกพร่องมาก แต่วิชชานารี
ยินดีแก้ไขเสมอ เพราะได้เรียนรู้ จะพยายามเปลี่ยนวิธีการสอน ให้สอน
แบบให้นกั เรียนคิด ต้องเริม่ ทีค่ รู แล้วเปลีย่ นแปลงให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
โรงเรียนจะพยายาม”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

พลั ง ใจ พลั ง ความคิ ด ความรู ้ สึ ก ดี ๆ ที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ รั บ จาก
กัลยาณมิตรทุกคน หัวใจทุกดวงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จึงท�ำให้
ดอกไม้แห่งการเรียนรู้ของข้าพเจ้าแย้มบาน พร้อมกับความหวังที่ยังจะ
โชติช่วงในหัวใจ ข้าพเจ้าจะพยายามท�ำงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ต่อไป เดิมนั้นข้าพเจ้ามีความหวาดวิตกสูงมากจนท�ำให้ท้อ เหนื่อยบ้าง
เป็ น บางครั้ ง เนื่ อ งจากข้ า พเจ้ า รู ้ ตั ว ดี ว ่ า  ข้ า พเจ้ า เป็ น คนไม่ เ ก่ ง และ
ค่อนข้างช้า  แต่การเรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับคุณครูสุธีระ
คุณครูไพโรจน์ และเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน ท�ำให้ข้าพเจ้ามีความ
กล้าหาญมากขึ้น ข้าพเจ้าขอสรุปการเรียนรู้ของข้าพเจ้าเป็นข้อๆ ไว้
ในตอนท้ายงานเขียนนี้ ดังนี้

สงว

นลิข

การเรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและการเรียนรู้จาก
คุณครูสธุ รี ะและคุณครูไพโรจน์ ท�ำให้ขา้ พเจ้ามีการเปลีย่ นแปลงไปในทาง
ทีเ่ ข้มแข็งมากขึน้ และเปลีย่ นแปลงสภาวะจิตใจจากทีม่ องเฉพาะอุปสรรค
ปัญหา เปลีย่ นเป็นการมองหาความหวังและหนทาง ค�ำพูดของอาจารย์กงุ้
(อาจารย์ประนอม วงศ์หมืน่ รัตน์) ทีถ่ า่ ยทอดให้ฟงั เมือ่ ครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
ศูนย์พเี่ ลีย้ งทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้าพเจ้าไม่ได้ไปประชุมเพราะ
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ติดภารกิจบางอย่างว่า  คุณครูสุธีระเอ่ยถามว่า  “ที่พวกเราท�ำงานที่ผ่าน
มานั้น ไม่มีเรื่องเล่าแห่งความส�ำเร็จหรือความหวังบ้างหรือ”

แพร

่เพื่อ
การศ

ค� ำ พู ด นี้ ท� ำ ให้ ข ้ า พเจ้ า ได้ เ รี ย นรู ้ ม ากขึ้ น มาก เมื่ อ น� ำ ไปคิ ด
ใคร่ครวญร่วมกับค�ำพูดของคุณครูไพโรจน์ที่กลายเป็นคาถาประจ�ำใจ
ของข้าพเจ้าที่ว่า  “ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ ไม่ได้ก็ดีที่ได้ท�ำ” ท�ำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า 
ต้องมีหนทาง ต้องมีความหวังอย่างแน่นอน เพราะชีวิตของเรา โลกของเรา 
เปลี่ยนแปลงทุกวิน าที เหมือนที่คุณครูสุธีระเคยพูดว่ า  “เด็ดดอกไม้
กระเทือนไปถึงดวงดาว” หากมี ก ารกระท� ำ ใดๆ ลงไป ก็จะเกิด การ
เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าได้รับข้อคิดและการเรียนรู้ว่า

เผย

1. ได้ ก็ ดี ที่ ไ ด้ ท� ำ และท� ำ ด้ ว ยความหวั ง ความคิ ด ที่ ดี ง าม
เชื่ อ มั่ น ว่ า  เจตนาที่ ดี ปณิ ธ านที่ ดี ของตั ว ข้ า พเจ้ า เอง และจากพลั ง
กัลยาณมิตรคุณครูสองท่าน สกว. ศูนย์พเี่ ลีย้ งฯ 8 ศูนย์ และ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย รวมทั้งเพื่อนคุณครู จะท�ำให้ทุกอย่างดีในที่สุด

นุญา
ต

2. หากทุกอย่างยังไม่ดี ไม่เป็นไปดังที่คิดและหวัง ข้าพเจ้าเอง
ก็ยังได้เรียนรู้ ได้รับความคิดและแนวทางที่จะท�ำต่อไป

นลิข

สิทธ
ิ์อ

3. ข้าพเจ้ายังมีเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยกันประคับประคองกัน
ไปอย่างต่อเนื่อง มีคุณครูทั้งสองท่านคอยให้ค�ำแนะน�ำ มีโอกาสเรียนรู้
ร่วมกับเพือ่ นกัลยาณมิตรศูนย์พเี่ ลีย้ ง 8 ศูนย์ มีโอกาสเรียนรูร้ ว่ มกับคุณครู
และนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในช่วงการเดินทางครั้งแรก
12 โรงเรียน และการเดินทางในช่วงที่สองนี้ แม้เหลือเพียง 11 โรงเรียน
พวกเราก็จะก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งความหวัง

สงว

4. คณะคุณครูแกนน�ำในโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญามีนำ�้ ใจและ
เสียสละมากๆ หลายครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม คุณครูมภี าระส่วนตัวและภาระงาน
ของโรงเรียน คุณครูก็ยังพยายามมาร่วมกิจกรรม บางครั้งก็น�ำบุตรของ
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เรียนรู้ อยากท�ำเพือ่ เด็กนักเรียน มองเห็นคุณค่าและปณิธานของโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา
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ก� ำ ลั ง ใจจาก 4 ข้ อ ดั ง กล่ า วนี้ แ ละการเดิ น ทางพร้ อ มการ
เรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาส ท�ำให้ข้าพเจ้าตั้งปณิธานว่า  จะเดินต่อไป
แม้ในขณะนี้ข้าพเจ้าก�ำลังเดินขึ้นไปบนไหล่ทางที่ยังลาดชัน ห่างไกล
จากความส� ำ เร็ จ เบื้ อ งล่ า งคื อ เส้ น ทางสายเดิ ม ที่ จ ะเดิ น ย้ อ นกลั บ ไป
ไม่เหนื่อยนัก แต่ข้าพเจ้าก็จะขอเดินต่อไป เพื่อขึ้นบนภูเขาแห่งการ
รอคอยความส�ำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา พร้อมด้วยความหวัง
เต็มหัวใจ “ในวันหนึ่งข้างหน้า  ดอกไม้ที่เข้มแข็งของการศึกษาจะบาน
อย่างเต็มที่ พร้อมๆ กับทักษะทางปัญญาของข้าพเจ้า ของเด็กและเยาวชน
ไทยในทุกพื้นที่”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เรื่องเล่าเพาะพันธุ์ปัญญา...

คงวุฒิ นิรันตสุข
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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“ต้นทุน” คือ สิง่ ทีศ่ นู ย์ของเรามีอยูน่ อ้ ยมาก เพราะความคุน้ เคย
ส่วนใหญ่จะอยู่กับการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ท�ำกันมานานกว่า 
10 ปี (พวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ไม่เกี่ยวกับ
งานด้านการศึกษาเลย) เจอแต่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก
จะมีก็แต่ประสบการณ์ 1 เดือนกับโครงการครุวิจัย (เน้นกระบวนการ
วิจัยให้กับครู) ที่ในขณะนั้นทาง อ. สุธีระ และ อ. ไพโรจน์ ได้ยื่นข้อเสนอ
มาให้ท�ำ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ “ใช่” กับพวกเราอยู่ไม่น้อย
และก็นั่งเฝ้ามอง รอคอยว่าจะพอมี “โอกาส” ได้ท�ำงานลักษณะนี้อีกไหม
.... แล้วไม่นานนัก (ทิ้งหลังให้ 3 ปี) ก็มีเสียงแทรกผ่านสัญญาณโทรศัพท์
มาว่า  “สนใจท�ำโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไหม? คราวนี้ใช้เวลา 6 ปี นะ”
จั งหวะแรกที่รับ รู้ก็นั่ง คุยกันว่าจะท�ำไหม? น่ า สนใจดี นะ? ตั้ ง 6 ปี
น่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงได้แหละ? และอีกหลายค�ำถามที่ถกเถียงกัน
จนสรุปว่านี่ถ้าใช้เวลาน้อยกว่านี้คงไม่กล้าที่จะท�ำเพราะกลัวจะไม่ได้ผล
อย่างที่คาดหวังไว้

สงว

แน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์พี่เลี้ยงก็งงๆ มึนๆ อยู่
ไม่น้อย ยากสุดคงเป็นตอนที่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะมีใครมาสมัครโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาของเราหรือไม่ เพราะด้วย “ต้นทุน” ที่น้อยมาก จึงแทบ
ไม่มีโรงเรียนที่รู้จักในพื้นที่รับผิดชอบ (จ. นครปฐม และ จ. ราชบุรี)
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อยู่เลย ถึงขั้นเกิดความเข้าใจผิดว่านี่คือโครงการ “เพาะพันธุ์ปลาทอง”
ของผู้ประสานงานบางโรงเรียน (จ�ำไม่ได้แล้วว่าโรงเรียนอะไร) ก็ท�ำ
เอาฮา ปนกังวลอยู่ไม่น้อย แล้วจนสุดท้ายพวกเราก็ได้โรงเรียนแนวร่วม
มา 14 โรงเรียน จากนั้นไม่นานพายุก็เข้า  ลมฝนก็กระหน�่ำ จนเข้าสู่ฤดู
ใบไม้ร่วงที่ท�ำให้โรงเรียน 3 โรงเรียนต้องจากลากันไป (ด้วยเหตุผลต่างๆ
นานา) ช่วงเวลานั้นต้องยอมรับว่า  “กระอักกระอ่วน” เพราะถือว่าอยู่
ในสถานะ “กลืนไม่เข้า  คายไม่ออก” เนื่องจาก “ไม่กล้า” ที่จะใช้อ�ำนาจ
อันชอบธรรมอะไร (ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าด้วย) ในการเข้าไปตัดสิน หรือ
ตัดสิทธิ์ให้เหลือ 10 โรงเรียน แต่จนแล้วจนรอดทุกอย่างก็ผ่านไปด้วย
ความราบรื่นจนเหลือเพียง 11 โรงเรียน ซึ่งเป็น 11 โรงเรียนที่หาญกล้า 
โดยเฉพาะครูแกนน�ำทีจ่ ะร่วมโจนทะยานไปกับโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา
ของศูนย์พี่เลี้ยงศิลปากร
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สิ่งแรกที่พวกเราวางแผนจะท�ำคือ “ซื้อใจ” เพราะมีความเชื่อ
ว่าคนเราถ้าจะท�ำงานด้วยกัน ต้องมี DNA ที่ตรงกัน ไม่อย่างนั้นคงคุยกัน
ไม่รู้เรื่อง กระบวนการ “ซื้อใจ” ที่ใช้นั้นเต็มไปด้วยเทคนิคหลากหลาย
แพรวพราวอยู่ไม่น้อย ตอนนี้เองที่ได้ใช้ประสบการณ์จากการท�ำงานกับ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมกว่า  10 ปีที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ พูดง่ายๆ
คืองัดทุกกลเม็ดที่เคยท�ำกับผู้ประกอบการมาใช้กับครูแกนน�ำกันแบบ
“จัดเต็ม” แน่นอนว่าต้องปรับอะไรหลายอย่างมากมาย เพราะฐานคิดนั้น
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างผู้ประกอบการกับคุณครูโรงเรียนมัธยม แต่
สุดท้ายสิ่งที่พวกเราได้นั้นจากครูแกนน�ำเพาะพันธุ์ปัญญาคือสิ่งที่มนุษย์
เราทุกคนแสวงหานัน่ คือ “มิตรภาพ” ทัง้ นีต้ อ้ งขอเฉลยก่อนเลยว่าระหว่าง
ที่ท�ำความสนิทกับครูแกนน�ำนั้นแทบจะไม่ได้พูดในเนื้อหาสาระของ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากนัก (จริงๆ แล้วพูดถึงกระบวนการ RBL
ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของโครงการนี้น้อยมาก) ถึงขั้นมีสัญญาณสะท้อน
กลับมาจากหน่วยจัดการกลางว่า  “ท�ำไมศูนย์พี่เลี้ยงศิลปากรไม่เห็นท�ำ
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อะไรสักที ไม่รู้ว่าท�ำอะไรอยู่?” แต่เชื่อหรือไม่ว่าพอมิตรภาพมันเบ่งบาน
แล้วทุกอย่างก็เริ่มเดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่ส�ำคัญพวกเราเห็น
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง คือ “ความสนุก และ ความสุข” ของครูแกนน�ำ
มีเพิ่มขึ้น แต่นั่นคงไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จอะไรของโครงการ หากแต่
เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าครูแกนน�ำเริ่มมีใจ และ “เริ่มเข้าใจ” ในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาบ้างแล้ว
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ระหว่างการเดินทางกว่า  400 วัน (ซึ่งยังเป็นแค่จุดเริ่มต้น)
ทีผ่ า่ นมานัน้ แน่นอนว่ามีหลายอย่างผ่านเข้ามามากมาย ความพยายามใน
การสื่อสารถึงบริบทเพาะพันธุ์ปัญญานั้นนับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่สุด
เหตุเพราะความ “เป็น” “อยู่” “คือ” ของระบบการศึกษาไทยนั้นได้ท�ำให้
ครูเป็นผู้ “เลียนรู้” ในหลายเรื่อง จนเป็นผลให้ครูส่วนมากในระบบการ
ศึกษาของไทยเกิดความเข้าใจที่ไม่แจ่มชัดนักกับกระบวนการเรียนรู้ที่
แท้จริงของมนุษย์ พวกเราไม่ได้มีเจตนากล่าวโทษครูเลยสักนิดต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพราะเราเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษานั้นเช่นกัน
หากแต่มองว่า “ถ้ามีโอกาส” ได้เข้าไปท�ำอะไรบางอย่างกับระบบการศึกษา
ไทยได้ คงต้องหาทางแก้ปญ
ั หาเท่าทีพ่ อจะท�ำได้ อย่างน้อยก็จะได้เกาให้ถกู
ทีค่ นั บ้าง แม้จะไม่หายคันทัง้ หมดก็ตาม ทัง้ นีก้ ารพัฒนากระบวนการเพือ่
ให้หลุดพ้นจาก “การรับรู้” และ “การเลียนรู้” เป็น “การเรียนรู้” นั้นไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ พวกเรามองสิ่งเหล่านี้ว่าต้องท�ำให้ “ส�ำเร็จ” ไม่ใช่แค่ “เสร็จ”
เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับสิ่งที่โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาตั้งเจตนารมณ์ไว้

สงว

นลิข

สมการอย่างหนึ่งที่พวกเราเห็นว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิด
“ความส�ำเร็จ” คือ โอกาส x ความสามารถ = ความส�ำเร็จ (ถ้าเป็นเมื่อ
หลายสิบปีก่อน สมการนี้จะใช้เครื่องหมาย + แต่ปัจจุบันคงต้องเปลี่ยน
เป็นเครื่องหมาย x แล้ว) ซึ่งจากสมการนี้แสดงว่า หากโอกาส หรือ ความ
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สามารถ ไม่มีหรือเป็นศูนย์เมื่อไหร่ ความส�ำเร็จก็จะกลายเป็นศูนย์ทันที
พวกเราจึงมองว่า  เพาะพันธุ์ปัญญา คือโอกาส ส่วนความสามารถนั้นคง
ต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มี (เวลา องค์ความรู้ เครื่องมือ บุคลากร ...
ฯลฯ) เพือ่ ทีจ่ ะร่วมพัฒนา และเติมเต็มไปด้วยกัน ทัง้ ตัวหน่วยจัดการกลาง
ศูนย์พี่เลี้ยง ครูแกนน�ำ และนักเรียน ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบ
กระบวนการให้สอดประสานกันอย่าง “สมดุล” พวกเราเห็นว่าความ
สมดุลนี้ส�ำคัญมากต่อการขับเคลื่อนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  เพราะ
หากสภาวะที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นมากเท่าใด เสถียรภาพของระบบเพาะพันธุ์
ปัญญาก็จะสั่นคลอนได้มากเท่านั้น จะเห็นว่าความสมดุลนี้ยังมีสิ่งเร้า
ภายนอกที่สามารถเข้ามาก่อกวนให้เอนเอียงได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การ
สร้างภูมิค้มุ กันให้กบั ระบบเพาะพันธุ์ปัญญาจึงเป็นอีกสิง่ หนึ่งทีต่ ้องร่วม
ด้วยช่วยกันสร้างขึน้ ให้เข้มแข็งมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ถึงตรงนีท้ ำ� ให้
นึกถึงประโยคเก๋ๆ ประโยคหนึง่ ทีพ่ วกเราพยายามสร้างให้ครูแกนน�ำรูส้ กึ
ไว้ตลอด คือ “We are not perfect but we are limited edition” เพราะแนวคิด
ลักษณะนีพ้ วกเราเห็นว่าน่าจะสร้างแรงกระเพือ่ มในการเกิดภูมคิ มุ้ กันของ
ระบบเพาะพันธุ์ปัญญาได้บ้างไม่มากก็น้อย
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องค์ธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า คือ อีกสิง่ หนึง่ ทีพ่ วกเรา
ได้รับการสะท้อนให้ฟังมาอย่างเป็นระยะๆ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ของ อ. สุธีระ ทาง e-mail ซึ่งพวกเราเห็นว่า
น่าจะเป็นหนังสือรวมเล่มที่มีค่าอีกเล่มหนึ่งส�ำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวง
การศึกษาของไทย รวมถึงค�ำพูดของ อ. ไพโรจน์ ที่มักจะมีบริบทของ
พระธรรมอยู่เป็นระยะๆ รวมถึงพวกเราเองยังได้มีโอกาสไปบรรพชา
อุปสมบทเป็นเวลา 1 เดือนในระหว่างที่ท�ำโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
(ช่วงเดือน พ.ค. 2556 จ�ำได้ว่าตอนที่ลา อ. สุธีระ ไปบวชนั้น ท่านบอกว่า
ต้องสึกนะ ไม่อย่างนั้นผมจะไปนิมนต์สึกออกมาท�ำเพาะพันธุ์ปัญญา)
ที่เกริ่นเรื่องธรรมะมานั้น ก็เพราะพวกเราเห็นว่าองค์ธรรมที่ใช่ที่สุดกับ
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การด�ำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของพวกเราก็คือ “พละ 5”
โดยขออรรถาธิบายดังนี้
พละ 5 คือ ความไม่หวั่นไหวใน 5 ประการ ได้แก่

่เพื่อ
การศ

มีศรัทธา)

(1) สัทธาพละ คือ มีความไม่หวัน่ ไหวในความไม่มศี รัทธา (ต้อง

(2) วิริยะพละ คือ มีความไม่หวั่นไหวในความไม่เกียจคร้าน
(ต้องมีความมุ่งมั่น ขยัน จริงจัง)

แพร

(3) สติพละ คือ มีความไม่หวั่นไหวในความไม่ประมาท (ต้องมี
สติ รอบคอบ ไม่ประมาท)

เผย

(4) สมาธิพละ คือ มีความไม่หวั่นไหวไปเพราะความฟุ้งซ่าน
(ต้องมีความตั้งมั่น)

นุญา
ต

(5) ปัญญาพละ คือ มีความไม่หวั่นไหวไปในความไม่รู้ (ต้องมี
ปัญญา คือ ที่ก�ำลังเพาะพันธุ์)

สิทธ
ิ์อ

(จริงๆ แล้วองค์ธรรมที่มีนัยยะเหมือนกัน แต่ต่างกันในวิธี
อธิบ าย คือ อินทรีย์ 5 ซึ่งแปลว่ าความเป็นใหญ่ใน 5 ประการ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ และ ปัญญินทรีย์)

นลิข

หากพิจารณาถึงองค์ธรรม พละ 5 นี้แล้วจะเห็นว่ามันก็คือ
การสร้าง “สมดุล” ให้กับระบบเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 
“ส�ำเร็จ” อย่างที่พวกเราทุกคนวาดฝันกันไว้นั่นเอง

สงว

เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดที่จุดเริ่มต้นของโครงการ
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา แน่นอนว่ายังคงมีเรือ่ งราวอีกมากมายทีจ่ ะได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันตลอดทางเดินที่เหลืออีก 5 ปี พวกเราเชื่อว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีอีกมากมาย แล้วเมื่อถึงเวลานั้นคงได้ร่วมเสพดอกผล
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ของการเพาะพันธุท์ พี่ วกเราได้รว่ มมือร่วมใจกันในตอนนี้ แต่ไม่วา่ จะเกิด
อะไรขึ้น “อย่างน้อยพวกเราก็ได้ท�ำมันแล้ว”

่เพื่อ
การศ

สุ ด ท้ า ยอยากจะฝากค� ำ พู ด ของ Peter Senge จากหนั ง สื อ
The Fifth Discipline ที่เ ห็นว่าน่าจะใช้ส ะกิดความคิ ด พวกเราชาว
เพาะพันธุ์ปัญญาทุกคนกัน ...

แพร

“... มีกลยุทธ์ชั้นเลิศมากมายที่ประสบความล้มเหลวเมื่อถึงขั้น
ปฏิบัติ สาเหตุส�ำคัญเพราะขัดกับความคิดยึดติดของคน ความคิดยึดติด
หรือที่เรียกว่ากรอบความคิดนั้น เป็นสิ่งที่ตีกรอบให้เราคิดและท�ำอะไร
ตามความเคยชินเท่านัน้ นีเ่ ป็นเหตุผลว่าการจัดการกับกรอบความคิดของ
เราจึงเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ...”

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

Peter Senge, The Fifth Discipline
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การศ

ึกษา

หลากหลายประสบการณ์
และความรู้สึกกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา...

ดร. ปริศนา รักบ�ำรุง (กิ่ง)
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

ปลายเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2555 กิ่ ง ได้ รั บ การติ ด ต่ อ จาก
ดร. วัฒนา  รัตนพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการวิจัย
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชวน
ให้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ณ เวลานั้นกิ่งทราบเพียงว่าเป็น
การด�ำเนินงานที่ต้องการพัฒนาการศึกษาด้วยการพัฒนาครูและนักเรียน
โดยหน่วยประสานงานกลาง (สกว.) จะจัดอบรมทักษะกระบวนการต่างๆ
ให้กับพี่เลี้ยงก่อนที่พี่เลี้ยงศูนย์มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องด�ำเนินการ
กระบวนการท�ำงานต่อกับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ

สงว

นลิข

กิ่งมีประสบการณ์ในการสอนเพียง 1 ปี 4 เดือน และไม่ได้จบ
การศึกษาจากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ แต่กิ่งจบการศึกษาสาขา
วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การได้รับ
โอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน และเป็นโอกาสส�ำคัญในการพัฒนาตนเอง กิง่ จึง
ไม่อาจปฏิเสธข้อเสนอที่ดีเช่นนี้ได้ เมื่อตกปากรับค�ำกับหัวหน้าโครงการ
แล้วท่านก็มอบหมายภารกิจส�ำคัญและเร่งด่วน คือ การเฟ้นหาโรงเรียน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจ�ำนวน 10 โรงเรียน
ในเวลา 1 เดือน แค่เริ่มต้นก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายและเหน็ดเหนื่อยมาก
เพราะเพื่อนร่วมโครงการอีก 2 ท่าน คือ อ. ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร (หนึ่ง)
และ อ. ภวิกา ภักษา (ปอม) เป็นอาจารย์รนุ่ ใหม่ อายุของเราสามคนรวมกัน
ไม่ถงึ 100 ปี ประสบการณ์ในการท�ำงานของกิง่ และ อ. ปอมเท่ากัน เพราะ
เราทั้งสองคนเริ่มงานในวันเดียวกัน จึงยังไม่มีเครือข่ายในการท�ำงาน
ด้านการศึกษา ด้วยเวลาอันน้อยนิดท�ำให้กิ่ง อ. ปอม และ อ. หนึ่ง จึงต้อง
ลงพืน้ ทีเ่ ข้าพบผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช เพื่อน�ำเสนอโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และได้รับการ
ตอบรับจากโรงเรียนจ�ำนวน 7 โรงเรียน เมื่อรวมกับโรงเรียนที่สนใจและ
สมัครเข้าร่วมโครงการเองอีก 3 โรงเรียน จึงได้โรงเรียนครบ 10 โรงเรียน
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

นับจากวันนั้นกว่า  1 ปี กิ่งได้รับความรู้และประสบการณ์
มากมายจากเพื่อนร่วมงานศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพื่อนร่วมโครงการจากศูนย์มหาวิทยาลัยต่างๆ คณะครูเพาะพันธุ์ปัญญา 
ผู้บริหารสถานศึกษา  พี่ๆ น้องๆ จาก สกว. และธนาคารกสิกรไทย
และที่ส�ำคัญที่สุด 2 ท่าน คือ รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ซึ่งเป็น
ผู้ประสานงานโครงการของหน่วยงานกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้า
โครงการใหญ่ เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆให้ และ
รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์ หัวหน้าโครงการยุววิจัยยางพารา ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
และถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ท�ำให้กิ่งพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว
จนมีผลงานทางการศึกษาน�ำเสนอในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี ญีป่ นุ่
และอังกฤษในปีนี้ (พ.ศ. 2556) ขณะเดียวกันกิ่งและ อ. ปอมมีโอกาส
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมจิตตปัญญาศึกษา ให้กับคณะครูโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจิตตปัญญา
ศึกษานี้ทาง สกว.ได้เชิญทีมวิทยากรจากสถาบันขวัญแผ่นดินจัดอบรม
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ให้ กั บ พี่ เ ลี้ ย งมหาวิท ยาลัย ทั้ง 8 ศูนย์ ก่อ นเริ่ มด� ำ เนิ นการกิ จ กรรม
เดียวกันนี้ให้กับคณะครูเพาะพันธุ์ปัญญา

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

การท�ำงานใดๆ ก็ตาม ผลตอบรับที่ได้อาจไม่ได้เป็นอย่างที่
คาดหวัง การเตรียมรับกับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่
ต้องระลึกถึงเสมอ การด�ำเนินงานโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาก็เช่นเดียวกัน
ผลตอบรับจากครูเพาะพันธุ์ปัญญาจากบางโรงเรียนที่เหน็ดเหนื่อยจาก
ภารกิจของโรงเรียน ท้อกับงานใหม่ทตี่ อ้ งเริม่ ต้นจากศูนย์ และไม่สามารถ
หาทางออกได้ ถึงขอถอนตัวออกจากโครงการก่อนที่โครงการจะเริ่ม
ด�ำเนินงานกับนักเรียนถึง 3 โรงเรียน กิง่ และทีมพีเ่ ลีย้ งศูนย์พเี่ ลีย้ งโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงต้องปรับกลยุทธ์
การด�ำเนินงานใหม่ จากการด�ำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด
(เสมือนเชือกที่ขึงตึง) ต้องมีการยืดหยุ่นปรับระยะเวลา (เสมือนเชือก
ทีห่ ย่อน) เพือ่ ให้ครูเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาสามารถท�ำภารกิจอันเป็นหน้าทีข่ อง
ครูในโรงเรียนและหน้าทีข่ องครูเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาในโครงการฯ ได้ การให้
ครู เ พาะพั น ธุ ์ป ัญญาเดินทางเข้าร่ว มกิจกรรมเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ร่วมกันทั้ง 7 โรงเรียน ท�ำให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญาบางโรงเรียนไม่สะดวก
กับการเดินทาง อีกทั้งการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนส่งผล
กระทบต่อนักเรียน เนื่องด้วยการเดินทางแต่ละครั้งของครูเพาะพันธุ์
ปัญญา  5 ท่าน/โรงเรียน ระยะเวลา  1-3 วัน ท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอน (ครูเพาะพันธุ์ปัญญา) จ�ำนวนมากพอ
สมควร ด้วยเหตุนที้ มี พีเ่ ลีย้ งซึง่ มีเวลาว่างจากงานสอน (16 คาบ/สัปดาห์)
เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จึงต้องแบ่งทีมกันไปโรงเรียนต่างๆ

สงว

นอกจากการด�ำเนินงานแล้ว การท�ำงานร่วมกับคนจ�ำนวน
มากต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร หรือจิตตปัญญาศึกษา  จากการที่ทีม
พี่เลี้ยงติดต่อกับครูโดยตรงเพียงทางเดียว เป็นการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

401
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พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(น้องนุช) สื่อสารกับครูอีกทางหนึ่ง เนื่องด้วยกิ่งและทีมพี่เลี้ยงสังเกต
เห็ น ว่ า ลั ก ษณะการสนทนาระหว่ า งครู กั บ พี่ เ ลี้ ย งจะแตกต่ า งกั บ การ
สนทนาระหว่ า งครู กั บ น้ อ งนุ ช โดยครู เ พาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญาจะให้ ค วาม
สนิทสนมและเปิดใจกับน้องนุชมากกว่าทีมพี่เลี้ยง อาจเพราะค�ำว่า 
“อาจารย์” ทีน่ ำ� หน้าหรือการทีพ่ เี่ ลีย้ งเป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางการด�ำเนินงาน
หรืออาจเป็นผู้สั่งการในมุมมองของครู (ค�ำพูดว่า  “พี่เลี้ยงจะให้ท�ำอะไร
ก็ให้บอกมาเลย” จึงเป็นค�ำกล่าวของครูที่อาจสะท้อนความรู้สึกของครู
ที่มีต ่ อ ที ม พี่ เ ลี้ ย ง หรืออาจจะสะท้อนว่าครูยัง ไม่เข้ า ใจกระบวนการ
ด�ำเนินงานของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาอย่างถ่องแท้ จึงไม่ทราบว่า
จะด�ำเนินงานอย่างไรดี หรือครูเคยชินกับการด�ำเนินงานตามค�ำสั่ง...
กิ่ ง ก็ ไ ม่ อ าจทราบได้ ) จึ ง ท� ำ ให้ ค รู เ พาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญา  “เกรงใจ” หรื อ
“เกร็ง” และไม่กล้าเปิดใจ หรือปรึกษาหารือกับทีมพี่เลี้ยงก็เป็นได้ การ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางน้องนุชท�ำให้ทีมพี่เลี้ยงได้ทราบปัญหาที่อยู่ในใจ
ของครูจ�ำนวนมาก ทีมพี่เลี้ยงจึงให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ผ่านทางน้องนุช ซึ่งรูปแบบการด�ำเนินงานเช่นนี้ได้ผลตอบรับในทาง
ที่ดีระดับหนึ่ง

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ไม่เพียงการท�ำงานร่วมกับครูเท่านั้นที่ส�ำคัญ การท�ำงานร่วม
กับนักเรียนก็ไม่อาจละเลยได้ เพราะทีมพี่เลี้ยงมิได้มีบทบาทเป็นโค้ชให้
กับครูเท่านั้น แต่ทีมพี่เลี้ยงยังต้องให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กบั นักเรียน จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั นักเรียน ท�ำให้กงิ่ เห็น
ปัญหาหลายอย่างๆ ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาส�ำคัญของการด�ำเนินงาน
โครงงานฐานวิจัย หรือ Research Based Learning (RBL) คือ การขาด
ทักษะการวิเคราะห์ ซึ่งสังเกตได้จากการน�ำเสนอโครงงานของนักเรียน
ในทุกๆ โรงเรียน ซึ่งกิ่งพบว่า  ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัย และ
กระบวนการท�ำวิจยั ของนักเรียนทุกโรงเรียนไม่มคี วามสอดคล้องกันนัก
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ถึงแม้จะมีการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแต่นักเรียนยังขาดทักษะคิด
วิเคราะห์ กล่าวคือ นักเรียนสืบค้นได้ข้อมูลเช่นไรก็เชื่อถือข้อมูลเช่นนั้น
โดยไม่มีความสงสัยว่า...อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งนี้...สิ่งนี้เชื่อมโยงกับ
สิ่งอื่นได้อย่างไร...มีใครหรือสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง และเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้
หรือกล่าวได้ว่าขาดทักษะคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) นั่นเอง

นุญา
ต

เผย

แพร

กิง่ ขอยกตัวอย่างนักเรียนกลุม่ หนึง่ ซึง่ สนใจโครงงานเรือ่ ง “การ
ด�ำรงชีวิตของปลาตีน” นักเรียนให้เหตุผลในการท�ำวิจัยเรื่องนี้ว่า  “กลุ่ม
ของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสัตว์ในป่าชายเลนที่มีจ�ำนวน
ลดลงเนื่องจากฝีมือของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่
ในขณะเดียวกันกลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ป่าชายเลนนั้น คือ ปลาตีน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการด�ำรง
ชีวิตของปลาตีน อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร และการขยายพันธุ์ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป” แต่นักเรียนมี
วัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัยคือ

นลิข

สิทธ
ิ์อ

1. เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป
2. เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมดุล
3. เพื่ อ วั ด สภาพความเป็ น กรด-เบสของดิ น จากที่ อ ยู ่ ข อง
ปลาตีนว่ามีลักษณะอย่างไร
และนักเรียนตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า  “ถ้าปลาตีนอาศัยอยู่ใน
บริเวณใด ดังนั้น สภาพแวดล้อมของหน้าดินจะมีความอุดมสมบูรณ์”
(จะเห็นว่านักเรียนยังมีปัญหาในการเรียบเรียงประโยคความคิดว่า  อะไร
คือเหตุ อะไรคือผล)

สงว

เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงงาน นักเรียนมีแนวทางการ
ด�ำเนินงานวิจยั คือ ลงพืน้ ทีบ่ ริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาตีน และเก็บดินและ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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น�้ำบริเวณที่ปลาตีนอาศัยอยู่เพื่อมาวัดค่า pH และความอุดมสมบูรณ์ของ
หน้าดิน และส�ำรวจระบบนิเวศบริเวณนัน้ อาทิเช่น ชนิดของสัตว์ทอี่ าศัย
อยู่ และความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
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เมื่ อ กิ่ ง สอบถามเหตุ ผ ลของนั ก เรี ย น พบว่ า นั ก เรี ย นเพี ย ง
ต้องการทราบสิ่งที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินของ
ป่าชายเลนเท่านั้น โดยใช้จ�ำนวนของปลาตีนเป็นตัวชี้วัด แต่นักเรียนไม่
ได้เข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดจ�ำนวนปลาตีนจึงใช้เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์
ของหน้าดิน นอกจากนี้นักเรียนไม่เข้าใจว่าหน้าดินอุดมสมบูรณ์เป็น
อย่างไร การเก็บตัวอย่างดินและน�้ำวิเคราะห์ค่า  pH เพื่อต้องการทราบ
อะไร เพราะนักเรียนต้องการค�ำตอบเพียง “what” แต่ไม่สนใจ “why” จึง
ไม่เข้าใจว่าหน้าดินอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างไร แต่เชื่อมั่นในค�ำตอบ เพราะ
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้สบื ค้นจากอินเตอร์เน็ต สิง่ ทีน่ กั เรียนเชือ่ มัน่ สะท้อนให้เห็น
ว่า นักเรียนไม่มกี ารกรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพราะข้อมูลทีไ่ ด้
จากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทีใ่ ครก็สามารถน�ำไปโพสต์ไว้ได้ จึงมีทงั้ ข้อมูล
ทีเ่ ชือ่ ถือได้และไม่ได้ และสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนขาดทักษะทีจ่ ะน�ำมา
ซึ่งทักษะการตั้งค�ำถาม นั่นคือ “ความสงสัย” เมื่อไม่มีความสงสัย ก็ไม่มี
ความใคร่รู้ จึงไม่สนใจค้นคว้าหาค�ำอธิบาย

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

คุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นเช่นนี้อาจสืบเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอนให้นักเรียนหาค�ำตอบเพียง “what”
เท่านั้น จึงท�ำให้นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ (analysis thinking)
กิ่งจึงยกตัวอย่างให้นักเรียนคิด เรื่อง “การใช้ทากเป็นตัวชี้วัดความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า” โดยให้นักเรียนร่วมกันคิดว่าเหตุใด “ทาก
จึ ง ใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องสั ต ว์ ป ่ า ” โดยให้ นั ก เรี ย น
คิดถึงหลักเหตุและผล ว่าทากด�ำรงชีวิตได้โดยอาศัยสิ่งใด (ตอบ เลือด)
และสิ่งใดมีสิ่งที่ทากต้องการ (ตอบ สัตว์...เพราะพืชไม่มีเลือด) ถ้ามีทาก
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จ�ำนวนมากแสดงให้เห็นว่ามีอะไรมาก (ตอบ เลือด) และสิ่งนั้นสะท้อน
ให้เห็นว่ามีอะไรในป่ามาก (ตอบ สัตว์ป่า)...นอกจากนี้ กิ่ง และ อ. ปอม
ได้ให้ข้อแนะน�ำนักเรียนกลับไปคิดว่า  “เหตุใดจึงต้องวัดค่า  pH ในดิน
ดินบริเวณป่าชายเลนเป็นอย่างไร..เป็นกรดหรือเบส ค่า  pH ในดินควรมี
ค่าเท่าใด ปกติเรานิยมวัดค่า  pH ในน�้ำ น�้ำปกติควรมีค่า  pH เท่าใด
(ตอบ 6-9) และยังมีค่าอื่นๆ ที่ควรวัดหรือไม่ เช่น ปริมาณออกซิเจน
ถ้าน�้ำเสียออกซิเจนจะมากหรือน้อย (ตอบ น้อย) เมื่อออกซิเจนน้อย
จะส่งผลอย่างไร (ตอบ สิ่งมีชีวิตในน�้ำที่ต้องการออกซิเจนมีจ�ำนวน
ลดลง) และถ้าจะวัดปริมาณออกซิเจนควรวัดค่าอะไร (ตอบ BOD/COD)”

นลิข

สิทธ
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การวัดสภาพการเป็นกรด-เบสของดินทีน่ กั เรียนต้องการทราบ
นั้น เป็นการวัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิตของปลาตีน
นัน่ เอง เนือ่ งจากบริเวณป่าชายเลนมีลักษณะเป็นหาดโคลน มีดนิ ตะกอน
ขนาดเล็กมากและลักษณะของหาดไม่ชัน ท�ำให้น�้ำในดินถูกเก็บกักไว้
ภายในดิน ซึง่ น�ำ้ ทีถ่ กู กักเก็บไว้ในดินนัน้ เป็นน�ำ้ กร่อย (น�ำ้ เค็มผสมน�ำ้ จืด)
จึงท�ำให้นำ�้ มีความเป็นเบสหรือด่าง กล่าวคือ ค่า pH จะมากกว่า 7 เล็กน้อย
และโดยปกติปลาสามารถอาศัยได้ในน�ำ้ ทีม่ คี า ่ pH อยูท่ ปี่ ระมาณ 6-9 หาก
เปรียบเทียบตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน (จ�ำนวนปลาตีน)
กับป่า  (จ�ำนวนทาก) ถ้าจ�ำนวนปลาตีนมีมากแสดงว่าป่าชายเลนต้องมี
อาหารของปลาตีนมาก ถ้านักเรียนทราบว่าอาหารของปลาตีนเป็นสิ่งมี
ชีวิตขนาดเล็ก เช่น ลูกกุ้ง ลูกปู ตัวอ่อนของสัตว์น�้ำขนาดเล็ก สาหร่าย
แบคทีเรีย และซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวเลน นักเรียนจะสามารถเข้าใจได้
ว่าจ�ำนวนปลาตีนมากสะท้อนให้เห็นว่ามีสงิ่ มีชวี ติ เหล่านีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก
หรือกล่าวได้ว่าป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง

สงว

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ฐานวิจยั ไม่ใช่การให้นกั เรียนท�ำชิน้ งานเพือ่ ประกวดแข่งขัน ทว่าเป็นการ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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พัฒนาทักษะคิดและทักษะการเรียนรู้ เพื่อท�ำความเข้าใจธรรมชาติของ
สิ่งต่างๆ และปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ (ซึ่งต้องอาศัยความรู้ใน
กลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ) และสามารถเชือ่ มโยงความรูเ้ หล่านีเ้ พือ่ แก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นของตนเองได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชาติ

สงว
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ต้นไม้ไม่ได้เจริญเติบโตในวันเดียว การพัฒนานักเรียนให้มีการ
เจริญเติบโตทางความคิดและทักษะการเรียนรู้ก็คงไม่แตกต่างกัน หากจะ
คาดหวังให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบได้โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัยในระยะเวลาเพียง 1 ปีการศึกษา
คงไม่ใช่เรื่องง่าย ในทัศนะของกิ่ง โครงงานฐานวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างแท้จริง แต่จะเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัด
เมื่อใด คงต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือของคนในทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงผู้ปกครอง) เพราะถ้าไม่มีการเริ่มต้น ...ก็คงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือก็คือไม่มีวันถึงเส้นชัย
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พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา…
การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกต�ำรา...

อ. ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในวันแรกที่ได้รับการติดต่อจาก สกว. เชิญชวนให้เข้าร่วม
ท�ำงานเป็นพี่เลี้ยงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  เพื่อน�ำพาคุณครูและ
นักเรียนท�ำโครงงานบนฐานวิจัย ค่อนข้างลังเล กลัวจะไม่ส�ำเร็จ เพราะ
โครงการนี้เราต้องดูแลโรงเรียนถึง 10 แห่ง ในการท�ำโครงงานรวม 100
เรื่อง ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์การวิจัยมากนัก แต่อีกใจก็คิดว่า
ประสบการณ์มันหาอ่านที่ไหนไม่ได้ หากเราปล่อยงานนี้ให้หลุดมือไป
แล้วเมื่อไรเราจะมีโอกาสได้ฝึกฝนเพื่อสั่งสมประสบการณ์ เพราะโอกาส
ที่จะมีโครงการดีๆ มาเสนอให้นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเราคงไม่ได้เกิดขึ้น
บ่อยนัก ท�ำให้ในทีส่ ดุ ก็ตดั สิน “ก้าวออกจากความกลัว” เข้าร่วมโครงการ
นี้ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการตัดสินใจครัง้ นีค้ อื “ทีม” ทีจ่ ะต้องร่วมเดินทาง
ไปด้วยกัน ซึ่งโชคดีที่ตัวเองมีเพื่อนร่วมทีมที่เคยลุยงานร่วมกันมา ท�ำให้
พอจะอุ่นใจได้บ้างว่าเราไม่ได้เดินบนถนนสายนี้…เพียงล�ำพัง

สงว

นลิข

ตอนแรกที่ได้ยินค�ำว่า  “โครงงานบนฐานวิจัย” ก็แปลกใจว่า
ท�ำไมต้องมีค�ำนี้ มันแตกต่างจากค�ำว่า  “โครงงาน” อย่างไร เพราะตัวเอง
เข้าใจมาโดยตลอดว่าการท�ำโครงงานก็คือการท�ำวิจัยในรูปแบบหนึ่ง
และรั บ รู ้ ม าโดยตลอดว่ า โรงเรี ย นมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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จนกลายเป็นเทรนด์ที่แทบจะทุกวิชานักเรียนจะต้องท�ำโครงงาน แต่เมื่อ
ได้เข้ามาสัมผัส ท�ำให้รู้ว่าโครงงานของนักเรียนส่วนใหญ่เน้นการสร้าง
ชิ้นงาน เป็นการท�ำตามที่ครูบอก แม้แต่หัวข้อโครงงานก็เกิดจากครู
และผลงานที่ออกมาให้เห็นหลายชิ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ท�ำโครงงาน
ไม่ได้เข้าใจแก่นของการท�ำโครงงานจริงๆ หลายโครงงานมีสมมุติฐาน
ออกมาให้เห็นทั้งที่ไม่ควรจะมีเพราะเป็นงานแบบส�ำรวจรวบรวมข้อมูล
ขาดความเป็นเหตุเป็นผล และที่เห็นผิดบ่อยๆ คือการก�ำหนดตัวแปร
และการเขี ย นที่ ข าดความสอดคล้ อ งกั น ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร
ผลการศึกษา ข้อสรุป และประโยชน์ที่ได้รับ
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เมือ่ อ่านมาถึงตรงนี…
้ หลายคนอาจจะแย้งว่าโครงงานทีด่ ี ทีท่ ำ�
ถูกก็มี ได้รางวัลให้เห็นตั้งมากมาย ท�ำไมไม่พูดถึง…แต่นั่นเป็นเพียง
ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า
ในขณะที่มีเด็กได้รางวัลโอลิมปิกวิชาการ แต่จากการจัดอันดับการศึกษา 
ประเทศไทยก็ยังอยู่รั้งท้าย การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย
จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้งอกงาม
เติบโตเป็นป่าสีเขียว ซึ่งการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จะท�ำให้ต้นไม้
เหล่านี้สวยงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคง แต่หากใช้การหว่าน
เพือ่ ให้ได้จำ� นวนมาก เราอาจจะได้ตน้ ไม้ใหญ่เล็กต่างกัน บ้างก็ไม่สามารถ
เติบโตได้ หรือหากเอาต้นไม้ใหญ่มาลง แม้จะได้สวนป่าสีเขียวทีเ่ ร็วทันใจ
แต่ต้นไม้เหล่านี้ก็ล้มได้ง่ายเมื่อเจอพายุ ผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ยั่งยืน…เหมือน
อย่างที่ผ่านมา

สงว

นลิข

การเริ่มต้นเป็น “พี่เลี้ยง” พาครูฝึกเด็กให้เรียนรู้ผ่านการท�ำ
โครงงานบนฐานวิจัย หรือที่พวกเราเรียกกันว่า  RBL (Research-Based
Learning) สิ่งแรกที่เราให้ความส�ำคัญอย่างมากคือการสร้างความเข้าใจ
และ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้ครูรู้สึกอยากท�ำ RBL ซึ่งเราได้เรียนรู้ว่า
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เรื่องราวตัวอย่างความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนเล็กๆ ช่วยได้
อย่างมาก อย่าได้คดิ น�ำตัวอย่างดีๆ จากโรงเรียนใหญ่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพมาเป็น
ตัวอย่าง เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว อาจจะท�ำให้เกิดก�ำแพงใหญ่ขนึ้ มา 
เนือ่ งจากบริบทมันห่างไกลกันมาก ครูในโรงเรียนทีม่ แี ต่เด็กคัด (หมายถึง
คัดเหลือมาจากโรงเรียนดังๆ ที่มีการแข่งขันสูง) จะมองไม่เห็นหนทาง
ที่จะส�ำเร็จด้วยความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน และด้วยโครงการนี้เป็น
โครงการระยะยาว เราจึงจ�ำเป็นต้อง “ซื้อใจ” ให้ได้ เพราะเชื่อว่าหากได้ใจ
ครูแล้ว ไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามา เราก็จะผ่านมันไปด้วยกันได้ ซึ่งทีม
พีเ่ ลีย้ งพยายามทีจ่ ะสร้างความประทับใจให้ครูเห็นถึงความใส่ใจ ฟังเสียง
ครู เพื่อให้รู้ความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของครู ซึ่งเป็นทักษะหนึ่ง
ที่เราได้รับจากการฝึกเป็นพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการจิตตปัญญา 
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ต้องยอมรับตรงนี้เลยว่าในตอนแรกตนเองไม่ได้เกิดความ
ศรัทธาและเชื่อว่ากระบวนการจิตตปัญญามันจะเอาไปใช้ได้ผลจริงๆ
เพราะพอเรากลับไปเจอสิ่งเร้าต่างๆ สติมันก็มักจะหลุด แต่ก็พยายามที่
จะลองเอามันไปใช้ โดยเฉพาะเทคนิค deep listening ก็พบว่ามันใช้ได้
ผลจริงๆ ท�ำให้คนร้องไห้เพราะเราเข้าใจเขามาหลายคนแล้ว และยัง
พบว่ากระบวนการจิตตปัญญาช่วยให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน ท�ำให้เกิด
บรรยากาศทีด่ ใี นการเรียนรูร้ ว่ มกัน ไม่วา่ จะเป็นระหว่างพีเ่ ลีย้ งกับครู หรือ
บรรดาพีเ่ ลีย้ งด้วยกัน เพราะจากประสบการณ์การท�ำงานวิจยั ในโครงการ
ชุดทีม่ นี กั วิจยั หลายทีม เรารูส้ กึ ถึงการแข่งขันทีม่ อี ยูต่ ลอดเวลา หากแต่ใน
โครงการนี้ กลับรูส้ กึ ถึงความเป็นมิตร ร่วมแบ่งปันทุกข์สขุ ในการท�ำงาน
เรียนรู้ และก้าวเดินไปด้วยกัน อาจจะเป็นเพราะเรามีคนอย่างอาจารย์
อ้อ (ชุติมา) ที่มักจะมีเรื่องเล่าของศูนย์ล�ำปางมาให้เราอ่านกันบ่อยๆ มี
คนอย่างท่านอาจารย์สุธีระที่คอยสะท้อนให้เราได้เห็นแง่มุมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การท�ำงาน และก็มคี นอย่างท่านอาจารย์ไพโรจน์ทชี่ อบชวน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ก่อนลงสู่สนามเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับครู เราเองก็ได้รับการฝึก
จากส่วนกลาง บวกกับความรู้เดิมและประสบการณ์ที่เรามี ก็พยายามที่
จะใช้เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะต่างๆ ให้กับครู
เพื่อให้ครูมีเครื่องมือน�ำไปใช้จัดการเรียนรู้ และน�ำกลับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในครั้งแรกซึ่งอยู่ในช่วงของการหา
ประเด็น RBL พีเ่ ลีย้ งให้ครูเอาสิง่ ทีท่ ำ� ทีโ่ รงเรียนมาเล่าให้เพือ่ นครูโรงเรียน
อื่นฟัง ท�ำให้เห็นว่าหลายโรงเรียนเอากิจกรรมจิตตปัญญาไปจัดการให้
เด็กรู้จักที่จะ “ผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง” ท�ำให้จากประเด็นที่หลากหลายก็
เหลือเพียงประเด็นเดียว และก็ได้เห็นกรณีทเี่ กิดการทะเลาะกันในโรงเรียน
หนึ่ง เพราะต่างคนต่างไม่ยอม ซึ่งอาจเป็นเพราะครูพาเด็กกระโจนสู่การ
ท�ำ RBL เร็วเกินไป
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ในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นมิตร ครูหลาย
ท่านจากต่างโรงเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความเห็นใจ และช่วยกันคิดหา
วิธีจัดการกับปัญหานี้ ซึ่งต่อมาคุณครูกลับมาเล่าให้ฟังว่าได้น�ำกิจกรรม
ต่อเติมภาพ ที่เริ่มต้นลงเส้นจากคนหนึ่ง และต่อเติมโดยคนถัดไป โดย
ห้ามส่งเสียง จนสุดท้ายได้ภาพทีส่ ำ� เร็จออกมา แล้วให้เด็กร่วมกันสะท้อน
เกีย่ วกับภาพดังกล่าว กิจกรรมนีใ้ ช้การวาดภาพเป็นสือ่ ท�ำให้เด็กรูจ้ กั ทีจ่ ะ
เปิดใจยอมรับ ซึ่งเป็นทักษะที่ส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน จนท้ายที่สุด
โรงเรียนนี้ก็สามารถหาประเด็นโครงงานได้

สงว

จากสิ่งที่ครูเล่ามา ท�ำให้เราได้เห็นบทบาทของครูที่เปลี่ยนไป
ครูรู้จักที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีสิ่งที่
น่าชื่นใจเมื่อครูท่านหนึ่งเล่าว่าครูอยากจะท�ำประเด็นเกี่ยวกับป่าชายเลน
เพราะครูมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว แต่เด็กอยากท�ำประเด็นเรื่องถ่าน ซึ่งครู
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ไม่มีความรู้เลย แต่ก็ยอมให้ท�ำ เพราะเด็กส่วนใหญ่สนใจอยากท�ำเรื่องนี้
จึงชวนเด็กสืบค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ให้เด็กเขียนสิ่งที่อยากรู้เพิ่ม
ซึ่งบางค�ำถามสามารถสืบค้นหาค�ำตอบได้ก็ตัดทิ้งไป ส่วนค�ำถามที่
ต้องท�ำการทดลองหรือส�ำรวจรวบรวมข้อมูลเพิ่มก็เลือกมาท�ำเป็นหัวข้อ
โครงงาน จากนั้นพากันลงพื้นที่ไปหาความรู้จากชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพเผาถ่าน สิง่ ทีไ่ ด้เห็นคือทัง้ ครูและเด็กให้ความสนใจฟังสิง่ ทีช่ าวบ้าน
อธิบายและมีคำ� ถามตลอดเวลา ส�ำหรับบางโรงเรียนพีเ่ ลีย้ งต้องลงไปช่วย
ไม่ใช่เพราะคุณครูไม่มีศักยภาพที่จะท�ำเอง แต่เป็นเพราะโจทย์ที่คุณครู
เจอท้าทายอย่างมาก นั่นก็คือ โรงเรียนเอกชนที่เด็กมาจากครอบครัวที่
พร้อมมากๆ ชีวิตไม่ต้องขวนขวายดิ้นรน การหาแรงจูงใจเพื่อให้เด็กท�ำ
ประเด็นเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ยากมาก ต้องลองกันหลายวิธี กว่าจะได้มา
ซึ่งหัวข้อโครงงาน
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จากหัวข้อสู่การออกแบบการด�ำเนินการวิจัย ตอนแรกไม่คิด
ว่ามันจะเป็นปัญหา  เพราะคุณครูหลายท่านเคยผ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการท�ำโครงงานมาบ้างแล้ว และพี่เลี้ยงเองก็ได้ฝึกให้
คุณครูลองท�ำเอง หาโจทย์มาให้คุณครูร่วมกันวิพากษ์ ซึ่งตอนฝึกก็ท�ำ
ได้ดี แต่พอได้เห็นโครงร่างทีโ่ รงเรียนส่งมา รูส้ กึ หนักใจอย่างมาก มีหลาย
เรือ่ งทีเ่ น้นประดิษฐ์สร้างชิน้ งาน ซึง่ ถ้าเป็นวิชาการงานฯ ก็ไม่มอี ะไรต้อง
หนักใจ แต่นี่เป็นโครงงานฐานวิจัย! แม้ผู้เขียนจะพยายามชักจูงให้เห็น
ถึงที่มาและความส�ำคัญ แต่ก็ขาดตรรกะ ขาดความเป็นเหตุเป็นผล และ
ทีส่ ำ� คัญคือไม่มกี ารทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานของสิง่ ทีป่ ระดิษฐ์
ขึ้นมา พี่เลี้ยงก็ได้วิพากษ์และแนะให้ครูลองเอาแบบที่เรานั่งวิพากษ์ไป
ปรับใช้กับเด็ก ซึ่งพี่เลี้ยงเองก็ได้เน้นย�้ำกับคุณครูว่าอย่าบอกสิ่งที่เราได้
ค�ำตอบกันแล้วในวันนี้กับเด็ก แต่พยายามแนะ ถามให้คิด เหมือนอย่าง
ที่พี่เลี้ยงวิพากษ์งานร่วมกับครู ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทนกันพอ
สมควร มีคุณครูท่านหนึ่งกล่าวว่า  “จริงๆ ถ้าครูท�ำเองก็คงเสร็จมีงานส่ง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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พี่เลี้ยงแล้ว” ซึ่งก็ตรงกับที่พี่เลี้ยงคิดเหมือนกันคือ “ถ้าเราแก้ให้ก็คงเสร็จ
ไปนานแล้ ว และก็ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ได้ เ ลย ไม่ ต ้ อ งใช้ เ วลานานแบบนี้ ”
แต่จดุ ประสงค์ของโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา (ตามความเข้าใจของพีเ่ ลีย้ ง)
คือเน้นให้เด็กได้กระบวนการ “เรียนรู้ รูค้ ดิ และคิดได้” ด้วยตัวของเด็กเอง
โดยมีคนคอยแนะ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการวิพากษ์โครงร่างที่เด็ก
ส่งมา คือ “การชื่นชม” เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะเด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่
วัยรุ่น หากเราวิพากษ์และถามต้อน เด็กอาจจะต่อต้านและไม่อยากท�ำต่อ
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องหาจุดดีเพื่อชื่นชมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจกับ
สิ่งที่เขาพยายามท�ำมันขึ้นมา และเพื่อเป็นก�ำลังใจให้เขาปรับปรุงแก้ไข
ให้งานของเขาดียิ่งขึ้น
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เผย

มาถึ ง จุ ด นี้ … พี่ เ ลี้ ย งรู ้ สึ ก กดดั น มาก เราต้ อ งเจออุ ป สรรค
มากมายที่ท�ำให้งานไม่เดินหน้า  เพราะนอกจากกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของ
โรงเรียนแล้ว ครูยังติดอบรมกันเยอะ ยิ่งตอนใกล้ปิดงบ ก็ต้องปล่อย
ไปเลย ห้องเรียนเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาทีก่ ำ� หนดเอาไว้ตอนแรกโดนผลกระทบ
ไปตามๆ กัน เราเองเข้าใจดีว่าคุณครูเจอพายุหลายลูก จนบางคนเริ่มท้อ
ถอดใจ แต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบ ทุกคนก็ยังยืนกันอยู่ตรงนี้ นั่งท�ำงาน
ไปด้วยกัน ตอนนัดพบคุณครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ให้ก�ำลังใจกันไป
เอาใจช่วยกันไป และที่ประทับใจมากคือ มีโรงเรียนหนึ่งครูเครียดมาก
หลังจากที่เห็นโครงร่างที่เด็กเขียน ไม่รู้จะแนะอย่างไร ไปต่อไม่ถูก
ก็มีเพื่อนครูจากต่างโรงเรียนบอกว่า  “เอามาสิ เดี๋ยวเรามาช่วยกันดู
ช่วยกันคิด” นอกจากนี้เหล่าคุณครูเองก็ให้ก�ำลังใจและเอาใจช่วยพี่เลี้ยง
เหมือนกัน

สงว

ในเวทีวพิ ากษ์ขอ้ เสนอโครงงาน พีเ่ ลีย้ งจะใช้การตัง้ ค�ำถามและ
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อตีกรอบให้แนวคิดของคุณครูแคบลงและชัดขึ้น สิ่งใดที่
พี่เลี้ยงไม่รู้ ก็จะยอมรับตามตรง เปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์

412

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

่เพื่อ
การศ

ึกษา

เล่าเสริม และร่วมกันแสดงความคิด ท�ำให้ได้แนวทางที่จะไปต่อ สิ่งที่
พีเ่ ลีย้ งท�ำให้คณ
ุ ครูเห็นในเวทีนคี้ อื เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ป็นเวทีทมี่ พี ลัง
ที่จะช่วยระดมความคิดต่างๆ ท�ำให้เราได้เครื่องมือน�ำไปใช้ และพี่เลี้ยง
ไม่ได้เป็นผู้รู้ในทุกเรื่อง หากแต่เราได้เรียนรู้ไปกับคุณครู เช่นเดียวกับการ
ท�ำงาน RBL ที่คุณครูต้อง “กล้าที่จะยอมรับว่าไม่รู้” เพราะการวิจัยก็คือ
การสร้างความรู้ หากเรามีค�ำตอบที่รู้อยู่แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำวิจัย
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สิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ใจทีพ่ เี่ ลีย้ งได้เห็นในเวทีนี้ คือเมือ่ คุณครูทา่ นหนึง่ เล่า
เรื่องที่เด็กอยากท�ำ แต่ยังไม่รู้ว่าจะวัดผลนั้นได้อย่างไร คุณครูที่เหลือจาก
โรงเรียนอืน่ ๆ ช่วยกันคิดหาทาง บ้างก็นำ� ประสบการณ์ทเี่ คยพบเจอมาร่วม
แลกเปลีย่ น ช่วยกันเสริม จนในทีส่ ดุ ก็ได้วธิ วี ดั ผลให้คณ
ุ ครูทา่ นนีไ้ ด้นำ� ไป
แนะเด็กต่อ ซึ่งคุณครูท่านนี้ได้สะท้อนว่า  “ผมรู้แล้วว่าต่อไปจะแนะเด็ก
อย่างไร สิง่ ส�ำคัญคือครูตอ้ งคิดน�ำเด็กไป 1 ก้าว เพือ่ จะมีคำ� ถามต้อนเด็กให้
คิดไปให้ถกู ทาง และครูจะท�ำสิง่ นีไ้ ด้กต็ อ้ งท�ำการบ้านมาก่อน” แวบหนึง่ ก็
เกิดค�ำถามกับตัวเองว่า “สิง่ นีใ้ ช่ไหมทีเ่ รียกว่า PLC” แม้ตนเองจะเคยอ่าน
เกี่ยวกับการท�ำ PLC หรือ Professional Learning Community มาบ้าง
ก็ใช่ว่าจะท�ำตามต�ำราให้เกิดผลส�ำเร็จได้ หากแต่มันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วกับ
คุณครูกลุ่มนี้ โดยส่วนตัวคิดว่าการที่เวทีรูปแบบนี้ส�ำเร็จได้ เป็นเพราะว่า
คุณครูมคี วามมิตรต่อกัน ไม่รสู้ กึ ว่านีค่ อื โรงเรียนฉัน โรงเรียนเธอ หากแต่
ทุกคนร่วมรับรู้ความรู้สึกทุกข์สุขไปด้วยกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่ง
เมือ่ ได้เห็นบรรยากาศทีค่ ณ
ุ ครูชว่ ยกันคิดช่วยกันท�ำแบบนีแ้ ล้ว ท�ำให้รสู้ กึ
ว่าการท�ำงานนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ค่า ให้ประสบการณ์ทมี่ คี วามหมายกับชีวติ มาก

สงว

นลิข

จากการท�ำงานลงพื้นที่ช่วยวางกรอบแนวคิดโครงร่างให้กับ
เด็ก พบว่าเด็กส่วนใหญ่พูดออกมาได้ดีกว่าเขียน ตอนให้เขียนโปสเตอร์
แผ่นเดียวยังเห็นรายละเอียดมากกว่า และตอนทีซ่ กั ถามเด็กก็ตอบได้ดี แต่
พอเขียนออกมา รายละเอียดกลับหายหมด ขาดความเชื่อมโยงที่เป็นเหตุ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เป็นผล เรื่องสะกดผิดไม่ต้องพูดถึง เพราะแทบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา 
ท�ำให้ต้องกลับมาคิดว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กยุคนี้ไม่ค่อย
ได้ฝึกเขียน และไม่เห็นความส�ำคัญของการเขียน เพราะเติบโตมาในโลก
ยุค IT ไม่ต้องเขียนจดหมาย เพราะมีการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ การพิมพ์
ค�ำต่างๆ ก็มีคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ค�ำผิดให้ สิ่งนี้…จึงยังคงเป็นปัญหา
ส�ำหรับวงการศึกษาไทย
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แม้จะรู้สึกเหนื่อย และท้อบ้าง แต่เราก็ยังสนุกกับการเป็น
“พี่เลี้ยง” สุขใจไปกับความส�ำเร็จเล็กๆ ของคุณครู สุขใจที่ได้เห็นเด็ก
เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา และสุขใจอย่างมากกับเรื่องเล่าที่คุณครูได้สะท้อน
ให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นที่ ดี เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก คุ ณ ครู เ ล่ า ว่ า เด็ ก มารบเร้ า
ขอท�ำโครงงานแม้จะไม่ใช่ชั่วโมงเรียน จากเด็กที่ไม่เคยสนใจเรียน เป็น
เด็กหลังห้องที่คุณครูทุกคนในโรงเรียนส่ายหัวหมด กลับมีความตั้งใจ
อยากที่จะท�ำและเรียนรู้จนสามารถตอบค�ำถามของครูได้ นอกจากนี้ยังมี
เด็กพิเศษประเภท LD ทีไ่ ม่ยอมพูดเลย พอถึงตอนทีต่ อ้ งน�ำเสนอโครงงาน
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มก็สามารถพูดได้โดยไม่ต้องดูกระดาษโน้ต จนคุณครู
และเพื่อนงงไปตามกัน เพราะเขาไม่เคยพูดมาร่วมสิบปี การเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ นี้ นับได้วา่ ได้เริม่ ต้นสร้างจุดเปลีย่ นให้เกิดขึน้ ในวงการศึกษาของ
ไทย อาจเป็นเพราะการท�ำโครงงานบนฐานวิจัยเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้
ตามธรรมชาติ ให้เด็กได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งทีต่ นสนใจ เมือ่ ความอยากรูเ้ กิดขึน้
แล้ว คุณครูไม่ต้องไปบังคับ ยัดเยียด หรือนั่งคุม เด็กก็วิ่งหาคุณครูเอง
ครูเพียงแต่ท�ำหน้าที่คอยแนะ ฝึก เสริม และเติมจากฐานเดิมของเด็ก
ซึ่งเด็กแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน และผลจากโครงการนี้ก็ได้เห็น
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาเพื่อพัฒนา
ให้ดีขึ้นได้

414

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

ตอนนั่ ง รวบรวมภาพกิ จ กรรมของโรงเรี ย น ท� ำ ให้ ไ ด้ เ ห็ น
บรรยากาศที่น่ารักในการจัดการเรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้
เห็นภาพคุณครูนั่งขูดมะพร้าวให้เด็กเอาไปท�ำโครงงาน เห็นผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนมานั่งเป็นหนูทดลองให้เด็กเอาขมิ้นชันขัดผิวสูตรต่างๆ มา
ทดลองกับแขนของท่าน ซึง่ ระหว่างเดินไปรับประทานอาหารแอบได้ยนิ
ผูอ้ ำ� นวยการท่านนีพ้ ดู กับศึกษานิเทศก์วา ่ “พีจ่ ะไม่ยอมย้ายไปไหน พีจ่ ะท�ำ
โครงงานนี้ให้ส�ำเร็จ เห็นเด็กๆ สนุกกับการท�ำโครงงาน เด็กได้พัฒนา
ขึน้ เยอะ” เป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ใจอย่างมาก และจากการท�ำงานตรงนี้ เห็นได้ชดั
ว่าคุณครูต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร โรงเรียนที่ผู้บริหารเข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมจะมีการขับเคลื่อนไปได้เร็วมาก
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มาถึงวันที่ศูนย์พี่เลี้ยงจัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
ต่างๆ มาน�ำเสนอโครงร่าง ซึ่งพี่เลี้ยงให้คุณครูคัดเลือกโครงงานเอง มี
หลายเรือ่ งทีพ่ เี่ ลีย้ งเห็นว่าเข้าท่า แต่คณ
ุ ครูกไ็ ม่ได้เลือกมาน�ำเสนอในวันนัน้
ลองถามคุณครูว่าเลือกอย่างไร ได้ค�ำตอบว่า  บางอันก็พยายามคัดที่คิด
ว่าดีเป็นหน้าเป็นตาได้ บางอันเด็กก็เพิ่งจะเปลี่ยนกันก็อยากเอามาฟัง
ความเห็นกันในเวทีนี้ บางอันเด็กเค้าก็อาสาเองเลย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็น
ว่าคุณครูรู้สึกปลอดภัย ไม่กลัวที่จะเสียหน้าหากจะมีอะไรผิด เพราะ
ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการฝึกเด็ก ทุกคนอยากจะมาเรียนรู้
ร่วมกันในเวทีที่เราจัดขึ้น

สงว
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จากการน�ำเสนอโครงร่างของเด็ก ท�ำให้เห็นว่าเด็กหลายคน
มีการพัฒนาขึ้นมาก จากที่ไปเจอตอนแรก ไม่ค่อยกล้าพูด ถามไปก็
เงียบ ตอบไม่ค่อยได้ แต่มาวันนี้ แม้จะแทบร้องไห้กับการถูกถามอย่าง
ไม่ทันตั้งตัว ประกอบกับเป็นการน�ำเสนอครั้งแรกในชีวิต เด็กก็แสดง
ให้เห็นถึงความพยายาม กล้าที่จะตอบ ได้เห็นน�้ำใจของเด็กที่อยู่ด้านล่าง
เอาใจช่วยเพื่อนต่างโรงเรียน บางคนถึงกับอาสาขึ้นไปตอบแทนเพื่อน
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แม้ในวันนี้…เด็กๆ จะตอบค�ำถามไม่ได้ แต่เด็กๆ ก็บอกว่าจะไปคิดต่อ
เจอกันครั้งหน้าจะมีค�ำตอบแน่นอน
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ผ่านไป 6 เดือนกับการพาคุณครูและเด็กออกแบบโครงงาน
บนฐานวิ จั ย ในภาพรวมแล้ ว ส่ ว นใหญ่ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น เริ่ ม เห็ น
การออกแบบที่มีการวิจัยอยู่ในตัวงาน และจากการน�ำเสนอของเด็กๆ ที่
ท�ำออกมาได้ดี (แม้จะเตรียมตัวกันน้อย เพราะเพิ่งจะสอบเสร็จ คุณครูก็
ไม่มเี วลาดูให้ เพราะต้องท�ำคะแนน) ก็ทำ� ให้คณ
ุ ครูมคี วามสุข ยิม้ หน้าบาน
ผลงานของเด็กในวันนี้…เป็นก�ำลังใจหล่อเลี้ยงให้คุณครูและพี่เลี้ยงเดิน
ต่อไปได้ แต่ก็ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงสร้างความหนักใจให้กับพี่เลี้ยงอย่าง
มาก คือความคิดเดิมที่ฝังแน่นซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากที่ท�ำให้ข้อเสนอ
โครงงานหลายเรื่องยังคงเป็นแบบเดิมๆ ที่เน้นการสร้าง “ชิ้นงาน” หรือ
รวบรวมข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ซึง่ เราเองในฐานะพีเ่ ลีย้ งก็คงจะต้องหารูปแบบ
วิธีการอื่นๆ ต่อไปเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตรงนี้ให้ได้ หนทางแห่ง
ความส�ำเร็จยังอีกยาวไกล การท�ำให้คุณครูเปิดใจและยอมรับยังคงเป็น
โจทย์ที่ท้าทายพี่เลี้ยงต่อไป
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พื้นที่แห่งการศึกษากับผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์...

ผศ. ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (ต้อง)
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

เผย

แพร

การน�ำตัวเองเข้ามาสู่บทบาทใหม่ในฐานะของอาจารย์พี่เลี้ยง
ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเมื่อแรกเริ่มนั้นต้องยอมรับว่ามองไม่
ออกว่าบทบาทของอาจารย์พี่เลี้ยงนั้นควรเริ่มต้นจากจุดไหนและไปใน
ทิศทางใด ในเมื่อพี่เลี้ยงเองก็เพิ่งเข้ามาท�ำความรู้จักกับการเรียนรู้ฐาน
วิจัย (Research-Based Learning; RBL) และกระบวนการคิดเชิงระบบ
(Systems Thinking)
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วันแรกทีศ่ นู ย์พเี่ ลีย้ งมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดตัวโครงการฯ อย่าง
เป็นทางการ พบว่ามีคุณครูจากโรงเรียนมัธยมถึง 14 โรง ในเขตจังหวัด
เชียงรายและพะเยามาเข้าร่วม จากการสอบถามและการแลกเปลีย่ นข้อมูล
กับคณะครูท�ำให้ทราบถึงข้อจ�ำกัดที่มาจากผู้บริหาร ทรัพยากร ระบบ
การท�ำงาน และบริบทของแต่ละโรงเรียนมากขึ้น บางโรงเรียนตัดสินใจ
สมัครเข้ามาเนือ่ งจากเคยเข้าร่วมโครงการที่ สกว. จัดขึน้ โรงเรียนบางแห่ง
เข้ามาเพื่อเปิดทัศนะใหม่ ด้วยความหวังที่ว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วย
ยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่งบประมาณ
สนับสนุนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้หลายโรงเรียนตัดสินใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ

เมือ่ เราสังเกตคุณครูผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ พบประเด็นทีน่ า่ สนใจ
คือ มีครูอยู่ 3 กลุ่ม คือ “ครูรุ่นใหม่” “ครูรุ่นกลาง” และ “ครูรุ่นใหญ่”
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ซึ่ ง เป็ น ที่ แ น่ น อนว่ า ครู แ ต่ ล ะกลุ ่ ม ย่ อ มมี จุ ด มุ ่ ง หมายในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ แตกต่างกัน ศูนย์พี่เลี้ยงพบว่าครูรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอนน้อย มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อน�ำไปสู่
การเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครูในกลุม่ นีส้ ว่ นมากจึงเปิดกว้างทีจ่ ะ
เรียนรู้สิ่งใหม่และน�ำไปปฏิบัติ กลุ่มที่สองคือครูรุ่นกลาง จัดว่าเป็นกลุ่ม
ที่มีประสบการณ์การสอนมากพอสมควร การเป็นที่ยอมรับ ความมั่นคง
และความก้าวหน้าในการท�ำงาน เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านให้ความสนใจ
ดังนั้น ครูจะมีการเลือกรับความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เห็นว่ามีประโยชน์
ต่อหน้าที่การงาน และน�ำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของครูเอง
กลุ่มสุดท้ายคือครูรุ่นใหญ่ ซึ่งส่วนมากมักเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับโรงเรียนหรือ
ห้องเรียน ครูกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการสอนสูงมาก สามารถน�ำข้อดี
จุดเด่น และแนวคิดหลักของโครงการฯ ดึงเอาไปใช้ในห้องเรียนได้ แต่ก็
มีครูจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังเคยชินกับระบบการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบ
เดิม ดังนั้น สิ่งที่น่าขบคิดและท้าทายพี่เลี้ยงเป็นอย่างมากก็คือ ควรจัด
รูปแบบกิจกรรมอย่างไรเพือ่ ท�ำให้ครูทกุ กลุม่ สามารถเปิดใจรับและซึมซับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ RBL ได้อย่างลึกซึ้ง
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เบือ้ งต้นรูปแบบของกิจกรรมได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารถ่ายทอดวิธกี าร
ทักษะ และเครือ่ งมือต่างๆ ให้แก่คณ
ุ ครู เพือ่ เตรียมความพร้อมให้ครูเข้าใจ
กระบวนการ RBL และสามารถบ่มเพาะให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิดเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงความคิดได้อย่างเป็น
ระบบ ไปจนถึงการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามบริบทและ
เงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ละเลยไม่ได้
การปรับกฎเกณฑ์และรูปแบบให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียนจึงมีส่วนช่วยให้ท�ำงานง่ายขึ้น อาจเรียกได้ว่า
เราไม่สามารถใช้สูตรตายตัวกับทุกโรงเรียนได้ มาถึงจุดนี้บทบาทของ
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ทีมพี่เลี้ยงเริ่มชัดเจนมากและท้าทายมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์จากศูนย์พี่เลี้ยงอื่นจึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ท�ำให้มองเห็น
แนวทางในการพาคุณครูไปสู่เป้าหมายที่พวกเราตั้งไว้
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กิจกรรมแรกที่จัดให้แก่คุณครูคือ “กระบวนการคิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และ RBL ส�ำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งอาจารย์
สุธีระได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คุณครูและผู้บริหาร
โรงเรียน การอบรมท�ำให้ครูมองเห็นพลังของการคิดเชิงเหตุและผล
และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่ท�ำให้เรามองโลกแบบเชื่อมโยง
แต่ยังท�ำให้เราทราบสาเหตุของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุด ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญต่อนักเรียนไทยมาก ผู้เข้าร่วมหลายคนเปิดรับ
ความรู้ใหม่จากกระบวนการ RBL มากขึ้น แม้จะยอมรับว่าบางครั้ง
ยังตามไม่ทันเพราะเป็นกระบวนการใหม่ และบางครั้งครูยังไม่มีความรู้
และประสบการณ์ร่วม ในแง่ของกิจกรรมที่จัดให้ครูเข้ามามีส่วนร่วม
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากการอบรมที่ครูเคยสัมผัส โดยรวมแล้ว
กิจกรรมรูปแบบนี้สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้กับครูได้มาก
ท�ำให้ครูเข้าใจสิ่งที่เราถ่ายทอดได้ดียิ่งขึ้น
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ิ์อ

การเรียนรู้ตนเอง ผู้อื่น และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็
ส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการเรียนรูท้ างปัญญา กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเป็น
อีกกิจกรรมหนึง่ ทีจ่ ะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร ครู และ
นักเรียน การสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ร่ ว มกั น จะช่ ว ยทลายความเป็ น อั ต ตา  ผู ้ บ ริ ห ารมองครู อ ย่ า งเข้ า ใจ
ในขณะที่ครูสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในใจให้ผู้บริหาร
ตลอดไปจนถึงเพื่อนร่วมงานได้ง่ายขึ้น

สงว

อีกแง่หนึ่งคือครูเริ่มเข้าใจและมองเห็นความแตกต่างระหว่าง
การมองโลกแบบ “นักตัดสิน” และการมองโลกแบบ “นักเรียนรู้” โดยครู
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ส่วนใหญ่ยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองมองโลกแบบนักตัดสิน ครูต้องรู้
ทุกเรื่องที่สอน ต้องตอบทุกอย่างให้กับนักเรียนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ก�ำแพงปิดกั้นการเรียนรู้ของครูและนักเรียนด้วย เพราะเราต้องไม่ลืมว่า
ในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลการสื่อสารที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ท�ำให้เรารับข้อมูลหรือความรู้ใหม่ทุกวัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะต้อง
รู้ทุกอย่าง

เผย

แพร

จากการท�ำกิจกรรมมีครูบางท่านนึกเสียใจต่อเหตุการณ์ใน
อดีตที่มองนักเรียนแบบนักตัดสินและกลายเป็นผู้ปิดกั้นการเรียนรู้ของ
นักเรียนเอง ในส่วนของพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาก็เกิด
ความเข้าใจ และทราบถึงพื้นฐานของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ไม่น่าเชื่อเลย
ว่าการพู ดคุ ย แบบเปิดใจในพื้นที่ป ลอดภัยของพวกเราจะช่ ว ยให้ เ รา
มองเห็นสถานการณ์ที่เกิดในโรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น

นลิข

สิทธ
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นุญา
ต

ภายหลังการจัดสองกิจกรรมแรก ทีมพีเ่ ลีย้ งได้ลงไปจัดกิจกรรม
ในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยา เบื้องต้น
พี่เลี้ยงได้ยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง คงไว้ซึ่งพื้นที่ปลอดภัย
และด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ RBL แล้วได้ผลดีมา
แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้แก่โรงเรียนอืน่ โดยมีศนู ย์พเี่ ลีย้ งช่วยกระตุน้ ให้ครูสร้างเครือ่ งมือ
ที่จะน�ำไปใช้ในห้องเรียน กิจกรรมที่ครูออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย
ของนักเรียนส่วนมากมักออกมาในรูปแบบของการจัดค่ายและทัศนศึกษา 
แสดงว่าครูส่วนมากถนัดในการจัดกิจกรรมและเชื่อว่าเมื่อนักเรียนได้ท�ำ
กิจกรรมแล้วจะเกิดทักษะเหล่านี้ตามมา

สงว

ภายหลั ง การออกแบบเครื่ อ งมื อ พั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นการ
วิจัย ทีมพี่เลี้ยงได้ให้ครูลองสร้างประเด็นวิจัยและแตกเป็นโจทย์ย่อย
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โรงเรี ย นละ 10 เรื่ อ ง ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 3 ศาสตร์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
บูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
พบว่าครูสามารถตั้งโจทย์ได้ และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังมีความ
สับสนว่าหัวข้อที่ตั้งขึ้นเรื่องใด เป็นสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
มาถึงจุดนี้เราเริ่มพบว่าครูบางท่านเริ่มกังวลว่าจะสอนเด็กให้สามารถ
ท�ำวิจัยได้อย่างไร พี่เลี้ยงจึงให้ครูลองท�ำแผนการสอนมาแลกเปลี่ยน
กัน เพราะน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยครูได้ แต่เรากลับพบว่า
ครูหลายคน “กลัวการท�ำแผนการสอน” และยังยึดติดกับรูปแบบเดิม
มีบางโรงเรียนไม่พร้อมทีจ่ ะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ดังนัน้ พีเ่ ลีย้ งจึงน�ำทักษะ
การถอดบทเรียนจากสื่อวีดิทัศน์มาฝึกครู เพื่อให้ครูมองเห็นภาพของ
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นภายหลั ง การสอนแบบ RBL ซึ่ ง
กิจกรรมนี้ท�ำให้ครูโดยเฉพาะครูรุ่นกลางเข้าใจการสอนแบบ RBL ได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ครูรุ่นใหญ่บางท่านยังติดอยู่กับ
กรอบเดิม และยังมองว่าการวิจยั เป็นการท�ำโครงงานแบบสร้างผลิตภัณฑ์
(Product-Based Learning) พีเ่ ลีย้ งจึงพยายามสร้างกิจกรรมให้ครูได้ปฏิบตั ิ
และมีประสบการณ์ร่วม โดยดึงเอาสิ่งใกล้ตัวมาใช้ในการฝึกทักษะการ
ท�ำวิจัย ไปจนถึงการตั้งค�ำถาม และการตั้งประเด็นวิจัย มาถึงกิจกรรมนี้
ครูหลายคนเพิ่งร้อง “อ๋อ! ต้องสอนเด็กแบบนี้” ให้เด็กหัดคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลก่อน สังเกตสิ่งต่างๆ ด้วยสัมผัสทั้ง 5 แล้วจึงตั้งค�ำถามจาก
สิ่งที่ไม่รู้หรือสงสัย แล้วออกแบบการทดลองโดยประยุกต์เอาความรู้เดิม
มาใช้ในการค้นหาความรู้ใหม่

สงว

นลิข

ปัญหาของการท�ำวิจัยหรือโครงงานในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่
การตั้งประเด็นวิจัยที่ไกลตัวเกินไปและมีความซับซ้อนทางวิชาการมาก
ท�ำให้หลายคนมองว่าการท�ำวิจัยเป็นสิ่งที่ยากและไม่มีความจ�ำเป็นต่อ
ชีวติ ประจ�ำวัน อันทีจ่ ริงแล้วการตัง้ ค�ำถามเพือ่ การวิจยั สามารถเกิดขึน้ กับ
เราได้ทุกวัน เช่น แปรงฟันตอนเช้าพบว่าน�้ำมีรสฝาด เราอาจตั้งค�ำถามได้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ว่า ท�ำไมน�ำ้ ถึงมีรสฝาด เมือ่ เราท�ำการทดลองจนพบว่าอะไรปนเปือ้ นในน�ำ้
เราอาจตัง้ ค�ำถามต่อไปได้วา ่ อะไรเป็นสาเหตุของการปนเปือ้ น และจะแก้
ปัญหาน�้ำที่ปนเปื้อนได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้น

แพร

่เพื่อ
การศ

สิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่ง คือ เราเชื่อว่าครูผ่านการอบรม
มามากโดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน เราคาดว่าครูจะสามารถน�ำวิธีวิจัย
ไปช่วยพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยให้กับนักเรียนได้ ในทางตรงกันข้าม
เมือ่ พีเ่ ลีย้ งได้อา่ นโครงร่างงานวิจยั ของนักเรียนแล้วท�ำให้พวกเราต้องกลับ
มาท�ำทบทวนใหม่และตัดสินใจว่าจะต้องเสริมกิจกรรมการเขียนวิจัยให้
กับคุณครูใหม่เสียก่อน เพราะครูติดกรอบเดิม และไม่เข้าใจว่าการเขียน
ในแต่ละหัวข้อนั้นมีความส�ำคัญอย่างไร สอดคล้องกันหรือไม่ และควร
เขียนในรูปแบบไหน

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ การศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ได้เป็นการพัฒนาแบบต่อยอด หากเปรียบให้ระบบ
การศึ ก ษาเป็ น พื้ น ที่ สั ก แห่ ง หนึ่ ง ก็ ค งไม่ ต ่ า งอะไรกั บ พื้ น ที่ ที่ มี ก าร
รื้อถอนอาคารเดิมแล้วปรับพื้นที่เพื่อสร้างโครงสร้างใหม่ ซึ่งก็ยังคง
วนอยู ่ ใ นวั ฏ จั ก ร (รื้ อ ถอน-ปรั บ -สร้ า ง) นี้ ม าโดยตลอด รั ฐ บาลใช้
งบประมาณจ�ำนวนมากในการอบรม และฝากความหวังไว้ที่ครู ว่าจะ
น�ำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียน และติดตามผลสัมฤทธิ์จากหลักฐานทาง
เอกสาร นักเรียนถูกลืมโดยไม่รู้ตัวเพราะครูต้องใช้เวลาไปกับการอบรม
และงานเอกสารจ�ำนวนมาก

สงว

นลิข

ศูนย์พเี่ ลีย้ งของเราคาดหวังเหลือเกินว่าภายใต้พนื้ ทีก่ ารศึกษาที่
มีการรื้อถอน-ปรับ-สร้างเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับ
ครูเพือ่ เป็นพืน้ ทีข่ องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุใ์ ห้เติบโตได้ดว้ ยหลักความคิด
เชิงเหตุผล และเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไปในอนาคต
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ประสบการณ์ฝึกท�ำโครงงาน
ฐานวิจัยในภาคใต้ตอนล่าง...

รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพร

เลือกโรงเรียน
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ศู น ย์ พี่ เ ลี้ ย งมหาวิ ท ยาลั ย สงขลาคริ น ทร์ (มอ.) วิ ท ยาเขต
หาดใหญ่ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา 
สตู ล และพั ท ลุ ง ด้ ว ยประสบการณ์ ที่ มี ม าเกื อ บสิ บ ปี จ ากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สกว. ท�ำให้มีความมั่นใจในการเลือกที่จะท�ำกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นโรงเรียนระดับอ�ำเภอ จึง
ได้คัดเลือกจ�ำนวนโรงเรียนมาเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 16 โรง
จาก 20 โรงที่ขอเข้าร่วม สุดท้ายมีเพียง 10 โรงเรียนที่ได้รับทุน เนื่องจาก
มีทุนสนับสนุนเพียง 10 ทุน ทุนละ 80,000 บาท

นลิข

ใน 6 โรงเรียนที่ไม่ได้รับทุนนั้น ศูนย์พี่เลี้ยง มอ. เล็งเห็นว่า
อย่างน้อยโรงเรียนเหล่านีก้ ไ็ ด้ประโยชน์ คือ มีครูทผี่ า่ นการอบรมการสอน
โครงงานฐานวิจยั จากโครงการ ครูแกนน�ำเหล่านีส้ ามารถด�ำเนินการสอน
หลักการคิดและการท�ำโครงงานได้เองโดยไม่ต้องขึ้นกับโครงการ

สงว

ในการชี้แจงแนวทางจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย
ครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูแกนน�ำ และ
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ศึกษานิเทศก์ ต่างเห็นตรงกันว่าโครงการนี้มีประโยชน์ เพราะมีวิธีการที่
ท�ำให้เด็กคิดเป็นบนกระบวนการท�ำโครงงาน

เผย

แพร

่เพื่อ
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หลักการสอนโครงงานฐานวิจัยมีอยู่ว่า  โรงเรียนจัดครูแกนน�ำ
2-3 คน ให้มารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหนึ่งห้องเรียน และวิชา
โครงงานต้องใช้เวลาติดต่อกัน 3 คาบ (ชม.) ต่อสัปดาห์ เพราะเด็กต้อง
ท�ำงานเป็นทีม ทีมละ 2-3 คนซึ่งต้องใช้เวลาในการคิด การเรียนรู้แบบนี้
ใช้ปัญหาในพื้นที่เป็นหัวข้อโครงงาน ในกระบวนการเรียนรู้นี้ให้เด็กแก้
ปัญหาด้วยตัวเอง หน้าที่ของครูคือตั้งค�ำถามเพื่อช่วยให้เด็กคิดได้ด้วยตัว
ของเด็กเอง ไม่ใช่ผู้บอกค�ำตอบที่ถูกต้องแก่เด็ก รวมไปถึงมีการจ�ำลอง
สถานการณ์เพื่อฝึกเด็กก่อนออกไปพบกับปัญหาจริงในโครงงานของ
ตัวเอง มีการฝึกรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจในขณะท�ำงานโดยไม่หลับตา
เพื่อให้เด็กมีสมาธิกับการท�ำงาน และมีการถอดบทเรียน (AAR) ทุกครั้ง
ที่สอนโดยเด็กทุกคนต้องได้พูด

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีทุนเดิม คือ โรงเรียนในโครงการเกือบ
ทุกโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดี
มาก ในแผนการสอนมีวิธีการฝึกทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา  เช่น การ
ตั้งค�ำถาม 4W1H การใช้ผังก้างปลา และผังความคิด ครูเกือบทุกคนต่าง
ก็มีประสบการณ์สอนโครงงานมาแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกน�ำมาใช้
ในการออกแบบแผนการท�ำงานของศูนย์พี่เลี้ยง จนได้ข้อสรุปออกมาว่า 
พี่เลี้ยงฝึกอบรมวิธีการจัดกระบวนการให้แก่ครูแกนน�ำ จัดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของเหล่าครูแกนน�ำเดือนละครั้ง และลงไปติดตามดูผลที่
โรงเรียนเดือนละครั้ง
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ึกษา

หลั ง เปิ ด เรี ย นเทอมแรกและครู แ กนน� ำ เริ่ ม ทดลองสอน
หลังจากนั้นปรากฏว่า  ครูแกนน�ำทยอยกันขอถอนตัวทีละโรงเรียน
รวมทั้งหมด 8 โรง เหลือเพียง 8 โรงเรียนที่ยังอยู่ ครูแกนน�ำขอถอนตัว
ออกจากโครงการด้วยเหตุผลว่า ไม่พร้อม ไม่มเี วลา ภาระงานมาก และการ
บริหารไม่เอือ้ ให้ทำ� แม้ทางโครงการเสนอว่า ให้ลดจ�ำนวนโครงงานเหลือ
เฉพาะที่ครูสามารถท�ำได้ แต่ครูแกนน�ำก็ยังคงยืนยันค�ำเดิมว่า “ถอนตัว”

นุญา
ต

เผย

แพร

โรงเรี ย นที่ เ หลื อ อยู ่ ก็ เ ริ่ ม ท้ อ สอนแล้ ว เด็ ก ก็ ไ ม่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถสร้างหัวข้อโครงงานได้ และออกแบบการ
เก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ข้อเสนอโครงงานที่ส่งมาถูกตีกลับให้
ไปปรับปรุงใหม่พร้อมกับเหตุผลและค�ำถาม เช่น ท�ำโครงงานนี้แล้วมี
ประโยชน์อะไร ท�ำโครงงานนี้แล้วได้ความรู้ใหม่อะไร ใครคือผู้ที่จะใช้
ความรู้นี้ หากไม่ได้ท�ำโครงงานนี้จะเกิดอะไรขึ้น เป็นต้น ทางพี่เลี้ยง
คาดการณ์เบื้องต้นว่าครูแกนน�ำยังสอนแบบเดิม คือ บอกให้เด็กท�ำ
เอาความคิดของครูให้เด็กแทนที่จะตั้งค�ำถามให้เด็กคิดเอง เมื่อลงไป
ติดตามที่เด็ก พบว่าเด็กยังคิดแบบเหตุผลเชื่อมโยงกันไม่ได้ จึงแนะน�ำว่า
ให้ปรับเปลีย่ นกระบวนการสอนใหม่ ครูแกนน�ำเริม่ ไม่มนั่ ใจและเป็นทุกข์

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

พีเ่ ลีย้ งศูนย์ มอ. เริม่ หนักใจ จึงปรับเปลีย่ นวิธใี หม่ ขอลงสอนเอง
ในห้องเรียนเพื่อฝึกครูแกนน�ำให้เรียนรู้ในสนามจริง ในบางโรงเรียน
พี่เลี้ยงขอพบ ผอ.หรือรอง ผอ. เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆ พร้อมกับ
ค�ำถาม เช่น ท�ำไมไม่จัดเวลาและห้องให้กับการสอนครั้งนี้ ท�ำไมทักษะ
การคิดของเด็กโรงเรียนต้นแบบสอนวิทยาศาสตร์จึงสู้เด็กโรงเรียนอื่น
ไม่ได้ ท�ำไมเด็กไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง ถ้าจะให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลจะให้
พี่เลี้ยงช่วยเหลืออะไรบ้าง เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม ก็มีปรากฏการณ์ดีๆ เกิดขึ้น หลังจากพี่เลี้ยงไป
สะท้อนปัญหา ผู้อ�ำนวยการบางโรงเรียนถึงกับลงมาช่วยสอนและช่วย
ฝึกทักษะให้แก่เด็กห้องเพาะพันธุ์ปัญญา เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2 และโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่า 
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนได้สะท้อนให้ฟังว่า  มีปัญหาหลายอย่างที่โรงเรียน
ต้ อ งลงไปคลี่ ค ลาย ทั้ ง นี้ โ รงเรี ย นก็ ไ ด้ ก� ำ หนดเป็ น นโยบายพร้ อ ม
งบประมาณในการแก้ปัญหา หากปรากฏการณ์เช่นนี้สามารถขยายผล
ออกไปได้ จะเกิดความส�ำเร็จที่ยั่งยืนของการสอนโครงงานฐานวิจัย
ในโรงเรียนอย่างแน่นอน
เด็กเปลี่ยนแปลง

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

การสอนเด็ ก ย่ อ มแตกต่ า งจากการสอนครู แ กนน� ำ เพราะ
เด็กอยู่ในวัยที่เรียนรู้ได้เร็วกว่า เด็กจึงมีทักษะการคิดที่ก้าวหน้ากว่าครู
การลงไปสอนที่ห้องเรียนเพียง 2-3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ก็สังเกตเห็นถึง
การเปลีย่ นแปลงในตัวเด็ก เช่น มีความคิดเป็นของตัวเอง มีการโต้แย้งด้วย
เหตุผล การยอมรับฟังเหตุผลทีด่ กี ว่าท�ำให้สามารถเปลีย่ นแปลงความคิด
เดิมของตัวเองได้ ตั้งใจฟังเมื่อมีการบรรยาย เป็นต้น

สงว

นลิข

ผมได้แอบถามครูท่านอื่นในโรงเรียนว่า  “ครูเห็นเด็กห้องนี้
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง” ครูท่านนั้นตอบว่า  “รู้สึกเด็กห้องนี้หัวหมอขึ้น
(โต้แย้งและเรียกร้องด้วยเหตุผล)” “เด็กพวกนี้ชอบชวนครูคุย” ผมเองก็
รู้สึกอย่างนั้น เด็กมีจินตนาการมากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่เจอ ดังนั้น
จึงสรุปเบื้องต้นได้ว่าการสอนแบบนี้ท�ำให้เด็กเปลี่ยนแปลงได้จริง

426

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา

ึกษา

การสอนแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการยึดติดกับทฤษฎีและรูปแบบ
แต่เป็นการสอนจากปฏิบัติแล้วรู้หลักการจากกระบวนการวิพากษ์ และ
ตั้งค�ำถาม ซึ่งท�ำให้เด็กคิดในมิติที่ลึกขึ้นข้ามพ้นการจ�ำ

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ตัวอย่างการสอนหัวข้อ “การสร้างโจทย์โครงงาน” เช่น ถัว่ ลิสง
(โจทย์ของศูนย์พี่เลี้ยงล�ำปาง) ผมเริ่มต้นด้วยการให้เด็กทุกคนเล่าสิ่งที่
ตัวเองเห็น “เล่าเรื่องถั่วลิสงที่ฉันเห็น” เล่าคนละประโยคโดยไม่ซ�้ำกัน
ผมน�ำค�ำส�ำคัญจากการเล่าของเด็กมาเขียนบนกระดาน เมือ่ เล่าครบทุกคน
ก็ให้เด็กแบ่งกลุม่ ท�ำงาน คือ เขียนผังความคิดของถัว่ ลิสงทีฉ่ นั เห็น พร้อม
กับตั้งค�ำถามคนละ 2-3 ค�ำถาม โดยใช้ข้อมูลบนกระดานและคิดเพิ่มได้
เมือ่ เด็กเขียนผังเสร็จก็นำ� ไปติดบนฝาห้อง จากนัน้ ให้ตวั แทนกลุม่ น�ำเสนอ
ค�ำถามทีเ่ ขียนแล้วให้ครูแกนน�ำวิพากษ์คำ� ถามก่อน ตามด้วยพีเ่ ลีย้ ง พบว่า 
สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน พร้อมกับสามารถยกระดับ
ค�ำถามให้ลึกและคมขึ้น

นุญา
ต

ขั้นตอนต่อมาให้เด็กท�ำงานเป็นกลุ่มอีกครั้ง ครั้งนี้ให้เปลี่ยน
ค�ำถามเป็นวัตถุประสงค์ พร้อมกับออกแบบกิจกรรมสร้างความรู้ เด็ก
ต้องเลือกว่าจะทดลองหรือส�ำรวจด้วยเหตุผลอะไร

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ผมยกตัวอย่างการเขียนผังเหตุ-ผลของการอาบน�ำ้ เพือ่ ท�ำความ
สะอาดร่างกายดังในรูป พร้อมกับตั้งค�ำถามให้เด็กคิดย้อนไปหาเหตุ
(ตัวแปรต้น) เด็กคิดได้วา่ คือ “ชนิดของสบู”่ จากนัน้ ก็ให้เด็กคิดต่อว่า เมือ่
ตัวแปรตามคือ “ตัวสะอาด” แล้วจะใช้ขอ้ มูลอะไรอธิบายความสะอาดของ
ร่างกาย เด็กก็เริ่มคิดโดยตั้งค�ำถามว่าสบู่มีหน้าที่หลักอะไร เด็กช่วยกัน
ตอบว่า  “ก�ำจัดกลิ่น” “เอาสิ่งสกปรกออก” “ท�ำลายแบคทีเรีย” “ละลาย
น�้ำมันออกจากผิว” เด็กบางคนให้เหตุผลว่าอาบน�้ำอย่างเดียวตัวก็สะอาด
แต่ยังมีน�้ำมันอยู่ที่ผิว ค�ำถามต่อไป คือ วัดปริมาณน�้ำมันได้อย่างไร เด็ก

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ

427

่เพื่อ
การศ

ปั จจัยควบคุม: วิธีการอาบ นําทีใช้ อุปกรณ์อาบ

ึกษา

ช่วยกันสรุปได้วา่ ใช้กระดาษซับน�ำ้ มันแล้วน�ำไปชัง่ น�ำ้ หนัก ดังนัน้ น�ำ้ มัน
ที่ค้างบนผิว คือ ตัวแปรตาม

เหตุ

ผล

อาบนํา
ตัวแปรต้น: ชนิ ดสบู่

ตัวสะอาด
ตัวแปรตาม: ปริ มาณนํามันบนผิว

นุญา
ต

เผย

แพร

การเล่าเป็นเรื่องราวช่วยกระตุ้นการคิดของเด็ก เช่น การเล่า
เรือ่ งราวทีม่ าโครงงานถัว่ ลิสงว่า “เด็กนักเรียนโรงเรียนเสริมงาม จ. ล�ำปาง
คนหนึ่งมาเล่าให้ครูฟังว่า  “...ที่บ้านปลูกถั่วลิสง เวลาถอนต้นถั่วพบว่า 
เมล็ดถัว่ ลิสงถูกดึงขึน้ มาไม่หมด มีบางส่วนเหลือค้างอยูใ่ นดิน” เด็กคนนัน้
จึงสนใจจะท�ำโครงงานเรื่อง การพัฒนาเครื่องถอนถั่วลิสง ครูถามว่า “ครู
อยากทราบว่า ถ้าเป็นเธอ เธอจะท�ำโครงงานเรือ่ งอะไร และจะท�ำอะไรบ้าง
เพือ่ ให้ได้ความรูใ้ หม่ทเี่ ธออยากจะรู”้ จากนัน้ ก็ให้เด็กคิดและเขียนออกมา
เป็นผังความคิด (Mindmap) และผังเหตุ-ผล

สิทธ
ิ์อ

ผังความคิดช่วยให้เด็กเกิดไอเดีย ผังเหตุ-ผลช่วยให้เด็กเห็น
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามง่ายขึ้น ข้อสรุปนี้ได้จากการสอบถามเด็ก เมื่อ
เด็กเห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เด็กจึงจะคิดออกว่า  เวลาเขาลงไปส�ำรวจ ไป
ถามคนปลูกถั่วลิสง เขาจะใช้ค�ำถามอะไร ที่ท�ำให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

สงว

นลิข

ศูนย์พี่เลี้ยง มอ. พบว่า  การฝึกให้เด็กคิดแบบเหตุ-ผล เป็น
พื้นฐานส�ำคัญที่ท�ำให้เชื่อมไปเห็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จากนั้น
เมื่อได้ตัวแปรต้นและตัวแปรตามแล้ว เด็กจึงเริ่มจิตนาการความสัมพันธ์
ของตัวแปร
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เด็ ก ห้ อ งเพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญามี ทั ก ษะในการมองที่ ลึ ก ซึ้ ง กว่ า
การเห็นเพียงเป็น “สิ่งของ” แต่มองทะลุไปถึง “ความสัมพันธ์” ของสิ่ง
ต่างๆ พบว่า  ภายในเวลาหนึ่งเทอมของกระบวนการสอนแบบโครงงาน
ฐานวิจัย เด็กสามารถจินตนาการเห็นความสัมพันธ์ได้ ขั้นต่อไปคือฝึก
อภิปรายความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อท�ำให้เกิด
วิธีการเรียนรู้ที่ลึกขึ้น
ค้นพบและถามเพื่อรู้

นุญา
ต

เผย

แพร

การเรียนจากปรากฏการณ์จะท�ำให้เข้าใจมากขึ้น การถอนตัว
ออกกลางคันของโรงเรียนในภาคใต้ตอนล่าง 8 โรงเรียนแสดงให้เห็นถึง
ความไม่พร้อมส�ำหรับการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย แม้ว่าโครงการนี้
สนับสนุนทั้งพี่เลี้ยง (โค้ช) ทุนสนับสนุนโรงเรียนละ 80,000 บาท และ
ฝึกครูแกนน�ำอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้ได้สะท้อนความจริงอะไร
บางอย่างในภาคใต้ และเราสามารถตั้งค�ำถามกับปรากฏการณ์นี้ได้

สิทธ
ิ์อ

ค�ำถามคือ การจัดการศึกษาทีแ่ ท้จริงเป็นหน้าทีข่ องใครและควร
ท�ำอย่างไร การศึกษาไม่ใช่เพียงการบรรยายทีจ่ ดั ให้เด็กฟังแล้วรูต้ าม มันมี
วิธอี นื่ อีกบางไหมทีท่ ำ� ให้เด็กได้รมู้ ากกว่า เช่น ปฏิบตั แิ ล้วรูเ้ องไม่ใช่รตู้ าม
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น รูจ้ กั ตัง้ ค�ำถามเพือ่ เปลีย่ นแปลงตัวเอง คุณภาพ
การสอนปัจจุบนั ท�ำให้เด็กคิดเป็นแล้วหรือยัง หากเราต้องการการสอนที่
มีคุณภาพสูงเราจะไปเรียกร้องได้ที่ไหนและใครคือคนที่ต้องรับฟัง

สงว

นลิข

การสอนด้ ว ยโครงงานฐานวิ จั ย เป็ น เพี ย งเทคนิ ค การสอน
แบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการวิจัย จึงคาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงในการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก เนือ่ งจากมีฐานความเชือ่ ว่าวิจยั คือกระบวนการ
สร้างความรู้ของมนุษย์ และในขณะเดียวกัน มันก็เป็นเครื่องมือพัฒนา
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ปัญญาส�ำหรับคนท�ำวิจยั นอกจากนีก้ ารสอนแบบนีก้ ไ็ ม่ได้ไปรบกวนการ
สอนสาระวิชา ซึ่งครูยังคงสอนไปตามปกติ เพียงแต่จัดแบ่งเวลามาสอน
แบบนี้เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ในเมื่อกระบวนการเหล่านี้เป็น
สิ่งที่ดีและเมื่อท�ำให้เกิดผลบวกมากกว่าลบ ท�ำแล้วดีกว่าไม่ท�ำ ดังนั้น จึง
สมควรที่จะน�ำวิธีการสอนแบบนี้มาใช้ให้แพร่หลายเพื่ออนาคตของชาติ

แพร

ปัจจัยส�ำคัญของการสอนแบบใหม่นี้ คือ การพาครูก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดของตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการ
สอนแบบโครงงานฐานวิจยั ให้ดขี นึ้ ว่าไม่ใช่ภาระแต่เป็นหน้าทีพ่ งึ กระท�ำ
เพื่อนักเรียนที่ยังมีอนาคตอีกยาว เพื่อประโยชน์ในระยะไกล

เผย

วิธกี ารฝึกทีด่ ี คือ สอนเป็นตัวอย่างในห้องเรียนจริงให้ครูดแู ละ
ถอดบทเรียนครูหลังสอน พบว่า  สอนให้ดูประมาณสามครั้ง ครูจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนและมีสีหน้าเป็นสุข
มากขึ้น

นุญา
ต

ขี ด จ� ำ กั ด ของครู มั ก จะปรากฏออกมาในรู ป ของความกลั ว
รู้สึกว่าตัวเองท�ำไม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการเยียวยา พี่เลี้ยงจึงมีหน้าที่
อีกอย่าง คือ ช่วยให้ครูก้าวพ้นขีดจ�ำกัด

นลิข

สิทธ
ิ์อ

องค์ประกอบที่ดีของทีมครูแกนน�ำ คือ ต้องมีทั้งครูอาวุโส
และครูเด็ก ครูอาวุโสส่วนใหญ่ใจดีพร้อมลดบทบาทลงมาเป็นแม่เด็ก
(นักเรียน) และมีส่วนชักน�ำให้ครูเด็กปรับบทบาทตัวเองเป็นพี่ของเด็ก
เมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนจากแนวดิ่งมาเป็นแนวราบ ห้องเรียนมีพื้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก การเรียนรู้ของเด็กก็เพิ่มขึ้น พฤติกรรมของเด็ก
ก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สงว

ดังนั้น การสอนด้วยโครงงานฐานวิจัยยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ส�ำหรับโรงเรียน และอาจเป็นค�ำตอบที่ดีให้ส�ำหรับการศึกษาไทย
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บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง...

อ. ภวิกา ภักษา 
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เผย

แพร

การเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ ทีใ่ ครหลายๆ คนต่างกลัว อาจกลัวทีจ่ ะ
เจอกับความไม่เคยชิน อาจด้วยกลัวความผิดพลาด อาจด้วยอะไรหลายๆ
อย่างที่ยังมาไม่ถึง แต่ก็มีคนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ยอมจะเดินเข้าไปหาการ
เปลีย่ นแปลงเพือ่ หวังเพียงว่า หากมันจะล้มเหลวหรือประสบความส�ำเร็จ
สิ่งนั้นก็คือ “การเรียนรู้”

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ดิฉันได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วยเหตุบังเอิญ
เนื่องด้วยเมื่อกล่าวถึงค�ำว่า  “โครงงาน” สิ่งที่ติดอยู่ในความคิดของครู/
อาจารย์ไทย โดยส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังวิทยาศาสตร์ ดิฉันเป็นอาจารย์
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว จึงอาจดูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้
เท่าไหร่นัก แต่เชื่อว่าอาจด้วยเป็น “พรหมลิขิต” โครงการฯ นี้จึงถือเป็น
“ของขวัญ” ทีส่ ง่ มาจากทีใ่ ดสักทีห่ นึง่ ให้ดฉิ นั ได้เข้ามาพบกับประสบการณ์
หลายๆ อย่าง ทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิต

สงว

นลิข

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เรียนทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จึงมี
ความเชื่อว่า  “เราสามารถเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้” แต่เมื่อได้เข้าร่วม
โครงการฯ กลับพบว่าค�ำกล่าวนั้นมันถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน เพราะ
“เราสามารถเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ .... แต่มันไม่ง่าย ”
สิ่งแรกที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วท�ำให้เกิดความประทับใจ คือ
แนวคิดของเจ้าของโครงการฯ ตัวจริง อย่าง รศ. ดร. สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

และ รศ. ไพโรจน์ คี รี รั ต น์ ที่ ม องเรื่ อ งของการศึ ก ษาเป็ น เรื่ อ งของ
“การเรียนรู้” อย่ างแท้จริง ทั้งที่ท่ านไม่ได้สังกัดในคณะครุศ าสตร์/
ศึกษาศาสตร์ แต่กลับมีความคิดและแนวทางการศึกษาที่ลึกซึ้ง สิ่งนี้จึง
เป็นการสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า  “ประสบการณ์” สอนให้เราได้เรียนรู้
อะไรได้มากมายกว่าการ “ติดกับ” อยู่กับทฤษฎี หรือแนวคิดในต�ำราเพียง
อย่างเดียว ท่านทั้งสองพยายามเสนอมุมมองในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสอนในโรงเรียนทีค่ รู หรือแม้แต่อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยทีพ่ ยายาม
ตั้งตนเป็น “ผู้สอน” (Teacher) ให้มาเป็น “ผู้อ�ำนวย” (Facilitator) ในการ
กระตุ้น เป็นที่ปรึกษา จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้เหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

หลักการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ ดูเป็นสิ่งสวยงามและ
ยัง่ ยืนของวงการการศึกษา หากเราสามารถท�ำได้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีพ่ บได้อย่าง
ชัดเจน คือ แม้ศูนย์พี่เลี้ยงฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะได้รับ
อาวุธมากมายจาก “ครูใหญ่” ทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ
การคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ และจิตตปัญญา รวมถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติต่างๆ ที่ผ่านการตกผลึกมาจากประสบการณ์การท�ำงานของ
ทั้งสองท่าน ก็ยังไม่สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างใจคิดด้วย
เหตุผลหลายๆ ประการด้วยกัน

สงว

นลิข

ครูที่ผ่านการสอนมาเป็นเวลานับสิบๆ ปี คุ้นชินกับการจัดการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบเดิมๆ ทีเ่ น้นหลักการของการเป็น “ผูใ้ ห้” ให้แนวทาง ให้
แนวคิด ให้ความรู้ บางครั้งก็ “ท�ำให้” ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามแล้วปล่อยมือ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องด้วยกลัวว่าตนเองจะท�ำหน้าที่ได้ไม่
สมบูรณ์และกลัวผลที่จะตามมาก่อให้เกิดการกระทบต่อมาตรฐานของ
โรงเรียนทีย่ งั คงยึดค�ำว่า “การเรียนรู”้ อยูก่ บั ค�ำว่า “ผลคะแนนสอบ” สิง่ นี้
จึงเป็นอุปสรรคชิน้ ใหญ่ในการเปลีย่ นแปลง ศูนย์พเี่ ลีย้ งฯ จึงต้องท�ำหน้าที่
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ในการลงไปปฏิบตั ใิ ห้ดเู ป็นตัวอย่าง เพือ่ ให้ครูมนั่ ใจว่า ท�ำแล้วผูเ้ รียนและ
ตัวเราจะเกิดการเปลีย่ นแปลง แต่นนั่ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาทีค่ อ่ นข้าง
ยาวนานกับการเปลีย่ นแปลง “ความเชือ่ ” ของใครสักคนหนึง่ ที่ “เชือ่ ” และ
“ท�ำ” อะไรบางอย่างมาเป็นเวลานานๆ นี่คือประการแรก

นุญา
ต

เผย

แพร

ประการที่สอง “นายท้ายเรือ” คือผู้ที่ส�ำคัญต่อการเปลี่ยน
ทิศทาง มีโรงเรียนในโครงการฯ หลายโรงเรียนที่ผู้อ�ำนวยการให้ความ
สนใจและร่วมมือกับศูนย์พี่เลี้ยงฯ มาโดยตลอด อาจด้วยความเข้าใจใน
แนวคิดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ประกอบกับต้องการเปิดรับสิง่ ใหม่ๆ ทีโ่ รงเรียน
ของตนได้รบั โอกาส จึงท�ำให้เห็นการเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจนกับคณะครู
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญาและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายโรงเรียนที่
“นายท้ายเรือ” ลงมือพายอย่างสุดชีวิต แต่ “ลูกเรือ” กลับตัง้ ไม้พาย เพราะ
ไม่รวู้ า่ จะไปทีใ่ ด มีสงิ่ ใดคอยอยู่ หรือแม้แต่รวู้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ แต่ไม่อยาก
พายต่อ เพราะโดนสั่งให้พาย ซึ่งสิ่งนี้เป็น “ข้อเรียนรู้” ที่ส�ำคัญให้กับศูนย์
พีเ่ ลีย้ งฯ ว่าการบริหารและท�ำงานแบบร่วมมือกัน สือ่ สารระหว่างกัน และ
องค์ประกอบด้านความสมัครใจ เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดต่อการด�ำเนินงาน

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ความใกล้ชดิ และมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน ก็ถอื เป็นอีกประการ
หนึ่งที่ส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและการท�ำงานในครั้งนี้ เนื่องด้วยศูนย์
พีเ่ ลีย้ งฯ มรส. มีผวู้ จิ ยั ในโครงการฯ ทีค่ อ่ นข้าง “ใหม่” กับการท�ำงานในเชิง
พื้นที่ การท�ำงานร่วมกับโรงเรียน โดยเฉพาะตัวดิฉัน ที่แม้จะเป็นอาจารย์
ในสังกัดคณะครุศาสตร์ มีโอกาสได้สมั ผัสกับครู นักศึกษาครูและนักเรียน
ก็ยงั พบว่ามันยากกับการเข้าไปเปลีย่ นแปลงระบบหรือความคิดบางอย่าง
ในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนที่เราไม่เคยได้เจอ ได้พูดคุย
หรือแม้แต่รู้จักกันมาก่อน ประกอบกับด้วยวัยวุฒิที่ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของ
สังคมไทยและความดูน่าเชื่อถือ (ด้วยต�ำแหน่ง) แล้ว ดิฉันเป็นอาจารย์
ธรรมดาคนหนึง่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทำ� งานในรัว้ มหาวิทยาลัยเพียง 2 ปีครึง่
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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จึงดูเป็นเรื่องใหญ่และยากเอาการที่จะต้องสร้างความไว้ใจ ความเชื่อมั่น
ให้กับคณะครูว่าจะสามารถเป็นที่ปรึกษาและน�ำพวกเขาก้าวข้ามการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปได้
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แม้จะด้วยปัจจัยมากมายหลายประการที่อาจดูเหมือนเป็น
อุปสรรคต่อการท�ำงาน แต่สิ่งที่ช่วยให้สามารถเดินทางต่อไปได้ คือ การ
มีพื้นที่แห่งความเข้าใจและแลกเปลี่ยนระหว่างกันของศูนย์พี่เลี้ยงฯ ด้วย
กันเอง ที่พยายามติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตัวดิฉันกับพี่สาวใจดี “อาจารย์อ้อ” ศูนย์พี่เลี้ยงฯ ล�ำปางที่ติดต่อ
หากันตลอดเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความคิด ความเข้าใจและความรู้สึก ท�ำให้
การท�ำงานครัง้ นีเ้ กิด “มิตรภาพ” ของผูท้ อี่ ยูใ่ นวงการเดียวกัน แม้จะมาจาก
คนละที่ก็ตาม รวมถึงในทีมของศูนย์พี่เลี้ยงฯ มรส. ด้วยกันเองก็พยายาม
ท�ำงานด้วยความเข้าใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน โดยได้รับต้นแบบมา
จากหัวหน้าทีม ทีแ่ ม้ทา่ นจะเป็นถึงรองอธิการบดี แต่เมือ่ เข้ามาท�ำงานใน
โครงการฯ กลับเปลีย่ นบทบาทเป็นทัง้ ผูเ้ สนอและผูส้ นองลูกทีม โดยมิได้
ยึดติดทีต่ ำ� แหน่ง ท�ำให้การท�ำงานของทีมเราเป็นไปแบบกัลยาณมิตรทีเ่ ดิน
ไปพร้อมๆ กัน ไม่มีใครน�ำและไม่มีใครตาม
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นอกจากนี้ การได้รับความรู้และมุมมองในการท�ำงาน การ
ใช้ชีวิต จากผู้รู้มากมายที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ท�ำให้ดิฉัน
รู้สึกว่า ตัวเอง “โตขึ้น” ในด้านความคิดเป็นอย่างมาก จากอาจารย์ที่เคย
ท�ำงานทุกอย่างตามแบบแผนของทฤษฎี ต�ำรา และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้ถกู
จัดวางไว้ ก็กลับมองทุกอย่างตามความเป็นจริง มองทุกอย่างเป็นเรือ่ งของ
“การเรียนรู้” มองอุปสรรคเป็นเรื่องของประสบการณ์ และที่ส�ำคัญ
โครงการฯ นี้สอนให้ดิฉัน รู้จักกับค�ำว่า  “ยืดหยุ่น” ได้เป็นอย่างดี เพราะ
การท�ำงานกับคนมันยากกว่าการท�ำงานกับเครือ่ งจักรตรงทีเ่ ราไม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างที่ใจเรานึกคิด จึงต้องใช้ปัจจัยหลายๆ อย่างในการปรับ
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ทั้ ง แนวคิ ด การท� ำ งาน เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
อยู่ตลอดเวลา 
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ท้ายที่สุด การได้ท�ำงานด้วยการปฏิบัติจริงร่วมกับคณะครูถือ
เป็นประสบการณ์ทสี่ ำ� คัญยิง่ ท�ำให้ดฉิ นั มีโอกาสท�ำความรูจ้ กั สร้างความ
เข้าใจระหว่างกัน รับรู้บริบทของโรงเรียนและมองเห็นแง่มุมทางการ
ศึกษาจาก “ของจริง” ที่เกิดขึ้น หลายๆ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้
สะท้อนให้เห็นความพยายามของคณะครูที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
ให้กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ แม้ครูบางคนที่เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีก็จะ
เกษียณอายุราชการ แต่กลับมี “พลัง”ในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดิฉัน
จึงมีความเชื่อว่า  “อายุ” ไม่ใช่ตัวชี้วัดส�ำคัญของการทุ่มเทในการท�ำงาน
นอกจากนี้ “การใช้ใจ” เข้าหากันถือเป็นสิง่ สวยงามทีเ่ กิดขึน้ อาจด้วยนิสยั
ของ “คนใต้” ที่หากได้ใจของใครไปแล้ว เราก็จะได้ใจของเขาตลอดไป
พร้อมทีจ่ ะท�ำงานร่วมกัน รับฟังกันและกัน และเดินไปพร้อมๆ กัน แม้บาง
โรงเรียนจะยัง “ให้ใจ” เรามาไม่ครบทุกห้อง แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่ง ความ
พยายามทีเ่ ราทัง้ สองฝ่ายมีให้แก่กนั อาจจะน�ำเรามาเจอกันในจุดใดจุดหนึง่
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แม้ผลของการปฏิบัติงานก�ำลังจะแสดงออกเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยการน�ำเสนอผลการท�ำโครงงานของ
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ แต่สำ� หรับดิฉนั นัน่ อาจไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้าย
ของการท�ำโครงการฯ นี้ สิง่ นัน้ อาจเป็นเพียงจุดเริม่ ต้นของการจุดประกาย
ความคิดและพลังที่จะผลักดันให้เราก้าวเข้าสู่ “การเปลี่ยนแปลงการ
ศึกษาที่ยั่งยืน” มากยิ่งขึ้น เพราะดิฉันมีความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงการ
ศึกษาไม่อาจจะสามารถเปลี่ยนได้ในชั่วพริบตา แต่จะต้องใช้เวลาในการ
“แทรกซึม” เข้าไปในความคิด ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติ และหากเมื่อใดที่
เข้าไปได้อย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ “สวยงาม” และ
“ยั่งยืน” ต่อไปด้วยตัวของมันเอง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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การจัดการเรียนการสอนแบบ
เพาะพันธุ์ปัญญา : กลยุทธ์ที่ไม่มีสูตรส�ำเร็จ...

ดร. สุขวิทย์ โสภาพล
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ปั ญ ญา  (wisdom) เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาในตั ว ของแต่ ล ะคน
(ปัจจัตตัง) บางคนเกิดปัญญาเพราะได้อ่าน ฟัง ดู มาก บางคนเกิดปัญญา
เพราะได้ท�ำงานมามาก บางคนเกิดปัญญาเพราะชีวิตเจอปัญหามาก
และได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วยวิธีการต่างๆ ได้ลุล่วงส�ำเร็จไป เมื่อเกิด
ปัญญามักจะเกิดค�ำว่า  “อ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เอง!” เป็นค�ำที่จะเกิดขึ้นจาก
ความเข้าใจหรือความกระจ่างในความคิดของเราเนื่องจากจากข้อสงสัย
ต่างๆ ได้ถูกคลี่คลาย หรือสิ่งที่ยังมีความไม่ชัดเจนบางเรื่องได้รับการ
พิสูจน์จนชัดแจ้ง
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การจัดการศึกษาทั่วโลกมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งเหมือนกัน
คือ การสร้างปัญญาให้กับผู้เรียน ซึ่งในแต่ละภูมิภาค ประเทศ หรือ
ท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ในระดับที่แตกต่างกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ วัฒนธรรมการเรียนรู้
ของชนชาตินนั้ คนยุโรปและคนเอเชียมีวถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมการเรียนรู้
แตกต่างกัน คนยุโรปมักมีวิธีคิดเอาชนะธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น จากธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ส่วนคนเอเชีย
เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้มากกว่า  ขณะเดียวกันชาวยุโรปมีจุดแข็ง
เรื่องความคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงเหตุเผล การพิสูจน์เพื่อหาความจริง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ของธรรมชาติ โดยการทดลอง วิเคราะห์และแยกแยะสิ่งต่างๆ จนกระทั่ง
เห็นกลไกการท�ำงาน และความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ ได้ หรือทีเ่ รียกว่าการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ แล้วน�ำความรูน้ นั้ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์และเพิม่ ความสะดวกสบายต่อมนุษย์อย่างมากมาย ปัญญา
ที่เกิดขึ้นกับคนยุโรปกับเอเชียจึงมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวตั น์การเรียนรูแ้ บบวิทยาศาสตร์แบบตะวันตก
ได้กลายเป็นแนวทางหลักในการศึกษาของประชากรทั้งโลกรวมทั้ง
การศึกษาของประเทศไทย

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

การจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน
ในภาพรวมถือว่ายังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เหตุผลหรือเรียนรู้แล้วเกิดปัญญาอย่างแท้จริง โดยยังเน้นการท่องวิชา 
นักเรียนขาดโอกาสและทักษะในการคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความเครียดในการเรียนสูง
เพราะต้องเรียนกวดวิชาเพื่อท�ำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ การเรียนจึง
เป็นการเรียนแล้วท่องจ�ำเพื่อสอบเป็นหลัก เมื่อสอบแล้วนักเรียนก็จะ
ถือว่าการเรียนนั้นได้สิ้นสุดลง ผลก็คือ นักเรียนไม่มีความสุขในการ
เรียน ไม่ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง ขาดทักษะที่ดีในการคิดเชิงเหตุผล และน�ำ
ความรู้ไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
ของวงการศึกษาไทยจึงยังไม่สามารถสร้างปัญญาให้กับนักเรียนได้อย่าง
แท้จริง และถือว่าเป็นสถานการณ์ทนี่ า่ เป็นห่วงอย่างมากในยุคทีโ่ ลกมีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลา
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การจัดการเรียนการสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ถือว่า
เป็นวิชาที่มีรูปแบบที่น่าจะเอื้อต่อการพัฒนาทางปัญญาหรือการคิดเชิง
เหตุผลมากกว่าวิชาอืน่ ๆ เนือ่ งจากเป็นวิชาทีม่ กี ระบวนเรียนการสอนทีม่ ี
การทดลอง มีการใช้เครือ่ งมือในการวัดค่า และมีการพิสจู น์ปรากฏการณ์
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ต่างๆ อย่างไรก็ตาม พบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์
ของวงการการศึ ก ษาไทยนั้ น ยั ง ไม่ ส ามารถสร้ า งทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ของ
นักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง นั่นคือ ทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลที่จะน�ำไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ และค�ำตอบอย่าง
เป็นระบบ นอกจากวิชาวิทยาศาสตร์แล้ววิชาทางสังคมศาสตร์ก็มีความ
จ�ำเป็นต้องใช้หลักคิดเชิงเหตุผลไม่แพ้กนั เนือ่ งจากจะต้องมีการใช้หลักคิด
เชิงเหตุผลในการค้นคว้าและหาความรู้ทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
เช่น ทักษะในการตัง้ ค�ำถามอย่างมีเหตุมผี ลเพือ่ ให้ได้คำ� ตอบทีต่ รงกับสิง่ ที่
ต้องการรูห้ รือตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรูท้ ตี่ งั้ ไว้ ตลอดจนการใช้
เหตุและผลเพือ่ เชือ่ มโยงเรือ่ งราวต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะท�ำให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลหรือเกิดปัญญาจึงเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายเป็นอย่างยิง่ ในวงการ
ศึกษาของไทยที่มีการหยั่งรากฝังลึกในรูปแบบการจัดการเรียนสอน
แบบเดิมๆ และยังคงแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด จนบางครั้งท�ำให้เกิดความ
รู ้ สึ ก ว่ า อาจจะสายเกิ น ไปหรื อ ไม่ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้
อย่างไรก็ตาม ในทุกสถานการณ์ที่มีปัญหาควรต้องมีความหวังว่าจะแก้
ปัญหาที่มีอยู่นั้นได้สักวัน ซึ่งความหวังในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนั้น คงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ทั้งครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์หรือวิธีการสอน
นักเรียน สื่อและอุปกรณ์การสอน สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากจะให้ล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัย
ต่างๆ คงหลีกไม่พน้ ทีจ่ ะต้องให้ความส�ำคัญประสิทธิภาพและวิธกี ารสอน
ของครูซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนโดยตรง

สงว

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลาย
ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือว่าเป็นโครงการที่ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง
ถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิด
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เชิงเหตุผลและเกิดปัญญาของนักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้ออกแบบกระบวนการเพื่อการพัฒนา  (อาจเรียกว่า 
“ปฏิวัติ” ก็ไม่น่าจะผิดนัก) ความคิด ทัศนคติ และทักษะการจัดการเรียน
การสอนของครู ให้มคี วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ
วิจยั เป็นฐาน (Research-Bases Learning: RBL) ทีม่ อี งค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาและการคิดเชิงเหตุผล ที่มีบทบาท
ในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดการใช้เหตุผลในการศึกษาเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน องค์ประกอบที่สองคือ ครูที่มาจากหลากหลายกลุ่มสาระวิชา
จากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคอีสาน เหนือ กลาง และใต้
ที่จะใช้โครงการวิจัยระดับมัธยมเป็นเครื่องมือในกระบวนการศึกษา
หาความรู้แบบ RBL และมีองค์ประกอบที่สามคือ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ซึ่งความรู้และความช�ำนาญในการท�ำวิจัยจากสาขาต่างๆ รับบทบาทเป็น
พีเ่ ลีย้ งในการแนะน�ำเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนและการท�ำโครงการ
วิจัยของนักเรียน

สงว
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ความสนุกและท้าทายของโครงการนี้ก็คือ การมีกลยุทธ์ที่
แตกต่างและไม่มสี ตู รแน่นอนตายตัวในการขับเคลือ่ นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ RBL ให้สำ� เร็จ ข้อสรุปนีส้ ว่ นหนึง่ เกิดขึน้ กับตัวผูเ้ ขียน
จากการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน
2556 ของศูนย์พี่เลี้ยงทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และเจ้าภาพสถานที่งานนี้คือมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ต้อนรับขับสู้
ทีมพีเ่ ลีย้ งจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างดีและน่าประทับใจเป็นอย่างยิง่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้น�ำกรณีของโรงเรียนที่ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้โครงการวิจัย
ของนักเรียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งนี้เบื้องหลังความส�ำเร็จมิได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบ คุณครูและพี่เลี้ยงตลอดจนผู้เชี่ยวชาญการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นการคิดเชิงเหตุผลต้องท�ำงานกันอย่างหนักและ
ต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน เนื่องจากกลยุทธ์และวิธีการที่คิดว่าจะได้
ผลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในตอนแรกนั้น บางครั้งไม่ได้
ผลอย่างที่คิด อาทิ อุปสรรคเกิดที่ขึ้นจากกระบวนการการให้ค�ำแนะน�ำ
ของผู้เชี่ยวชาญแก่คุณครูและนักเรียน ที่มีลักษณะถามแบบตรงไปตรงมา 
เป็นค�ำถามที่ท�ำให้กระตุกและฉุกคิด ผลคือคุณครูบางคนยังยอมรับ
ไม่ได้ทตี่ นยังไม่สามารถตอบค�ำถามได้อย่างตรงประเด็น และบางคนยังไม่
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการถามของผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลเดียวกันนัน้ เกิดขึน้ กับ
นักเรียนด้วย ท�ำให้นักเรียนบางคนที่ถูกถามถึงกับเกิดอาการหน้าซีด
และไม่รู้จะตอบค�ำถามได้อย่างไร (ตามที่อาจารย์ศูนย์พี่เลี้ยงเล่าให้ฟัง)
สถานการณ์จงึ ดูเหมือนจะล�ำบากพอสมควรในระว่างทางของการท�ำงาน
ครัง้ นี้ การพลิกสถานการณ์เพือ่ ให้ทกุ อย่างเดินทางต่อได้จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
อย่างมากในสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งพี่เลี้ยงควรต้องมีบทบาทอย่างมาก
และโชคดีที่กรณีดังกล่าวนี้พี่เลี้ยงพยายามพูดท�ำความเข้าใจพร้อมๆ กับ
ปลอบใจคุณครูและนักเรียน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวิธีการที่ต้องการ
ให้ครูและนักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์
ที่จะท�ำให้เสียขวัญและก�ำลังแต่อย่างใด และขอให้ครูตั้งใจท�ำต่อไปเพื่อ
นักเรียน ทุกอย่างจึงเดินหน้าต่อไป

สงว

ผู้เชี่ยวชาญฯ คือ รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ซึ่งท่านได้ให้เวลาและ
ท�ำงานกับศูนย์ลำ� ปางมากเป็นพิเศษ ได้ให้ขอ้ คิดทีน่ า่ สนใจกับพีเ่ ลีย้ งศูนย์
ต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ว่า บางครั้งวิธีการตามรูปแบบที่คิดว่าจะได้ผล
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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อาจไม่ได้ผล เช่นกรณีของโรงเรียนในความดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงล�ำปาง
บางโรงเรียน บางครั้งมีความจ�ำเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงจะต้อง
“ลุยเอง” (การด�ำเนินการกระบวนการเรียนรู้แบบ RBLด้วยพี่เลี้ยงหรือ
ผู ้ เชี่ ย วชาญแทนคุณ ครู ) ทั้ ง ๆ ที่ ไม่ ค วรเป็ นแนวทางที่เ หมาะสมนัก
เพราะจุดประสงค์คือต้องการฝึกครู ดังนั้น ครูควรเป็นผู้ด�ำเนินการจัด
การเรี ย นการสอนการถ่ายทอดความรู้แบบการเรี ย นโดยใช้ การวิ จั ย
เป็นฐานด้วยตัวครูเอง ทั้งนี้เนื่องมาจากบางกรณีครูซึ่งถึงแม้ได้รับการ
ฝึกอบรมและมีความเข้าใจเรื่องที่ฝึกอบรมพอสมควร แต่ก็ไม่สามารถ
น�ำความรู้และวิธีการที่ได้รับถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญน�ำไปประยุกต์
ใช้ กั บ นั ก เรี ย นได้ ซึ่ ง ก็ พ บว่ า เป็ น ปั ญ หาของหลายศู น ย์ ร วมทั้ ง ศู น ย์
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พบว่ามีการสะท้อนปัญหาเดียวกันนี้
จากตัวของครูเองเมื่อคราวที่ประชุมคุณครูที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม การลงลุยเองของผู้เชี่ยวชาญ
หรือพี่ เ ลี้ ย งจ� ำ เป็ น อย่างยิ่ง ที่จะต้องให้คุณครูมีบ ทบาทเป็ นผู ้ ช่ ว ยใน
กิจกรรม ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะท�ำให้ครูเกิดการเรียนรู้และฝึกฝน เพราะ
ต้องค�ำนึงถึงบทบาทของครูในกิจกรรมที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดความ
เชื่ อ มั่ น คุ ณ ครู ใ ห้ ม ากที่ สุ ด มากกว่ า ที่ จ ะท� ำ ให้ นั ก เรี ย นมาเชื่ อ มั่ น ใน
อาจารย์พเี่ ลีย้ งหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ เพราะคุณครูคอื ผูท้ จี่ ะน�ำพานักเรียนต่อไป
ในกระบวนการนี้ ผลทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญที่ รศ. ไพโรจน์ คีรรี ตั น์ ได้ให้ขอ้ คิด
ส�ำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ RBL กับเด็กนักเรียนแทนครู
คือค�ำว่า  “ครูเปลี่ยน เพราะเด็กเปลี่ยน” ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธี
คิด วิธีการสอนของครูจากแบบเดิมเปลี่ยนเป็นแบบการสอนที่เป็น RBL
เนื่องจากเริ่มเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากที่
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและครู พี่ เ ลี้ ย งได้ ล องท� ำ ให้ ดู นั่ น เอง ในขณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกลับใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป คือ
ได้ให้นักศึกษาปริญญาโทเข้ามาท�ำวิจัยไปพร้อมกับการด�ำเนินงานของ
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ึกษา

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน�ำ
ไปใช้กบั โรงเรียนอืน่ ทีม่ บี ริบทแตกต่างกันไปจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ
และประยุกต์ให้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผลมากที่สุด

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งกรณีความส�ำเร็จของโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ภายใต้ค�ำแนะน�ำของพี่เลี้ยงศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
คือ ความสามารถของคุณครูหลายประการ อันเกิดจากการได้รับการ
ฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้นจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองท่านในโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญานี้คือ รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์
แล้วคงเป็นเพราะคุณลักษณะที่สั่งสมมาจากการท�ำงานของคุณครูที่
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มใหญ่จนกระทั่ง
ได้หัวข้อโครงการ โดยได้มีการจัดกระบวนการหลากหลายทั้งการดูงาน
ในสถานที่จริง เช่น ไปดูโรงงานผลิตฟ้าแม่เมาะ และแม่น�้ำวัง เป็นต้น
ตลอดจนการมีกระบวนคัดกรองหัวข้อโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นตลอดทุกขั้นตอน ที่ส�ำคัญ คุณครูได้
เป็นผูป้ ระสานสิบทิศ ทัง้ การท�ำความเข้าใจกับผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโครงการ
เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา และชักชวนครูจากหลากหลายกลุม่ สาระวิชามาร่วมงาน
และถ่ายทอดความรู้แก่กันเอง ซึ่งถือเป็นกระบวนการส�ำคัญมาก เพราะ
โดยส่วนมากครูมักมีงานที่ท�ำประจ�ำและรู้สึกว่างานที่ท�ำอยู่ก็ล้นมือ
อยู่แล้ว ดังนั้น การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของครูเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่
ที่ไม่คุ้นเคยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

สงว

นลิข

สิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือความสามารถของนักเรียนใน
การน�ำเสนอความคิดอย่างมีเหตุมีผลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาโดยใช้
แผนผังเหตุผล คือผลสะท้อนที่เป็นสิ่งบ่งบอกหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของ
ความส�ำเร็จของกระบวนการของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  ซึ่งในการ
น�ำเสนอของนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยในครั้งนี้ ท�ำให้เห็นถึง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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ึกษา

ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุและผลในสิ่งที่
ตนเองสนใจ การท�ำงานเป็นทีม ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนก�ำลังเรียนรู้
จนกระทั่งได้หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ของตนเอง
ซึ่งปัจจัยของความส�ำเร็จที่ส�ำคัญก็คือคุณครูที่มีการให้ค�ำแนะน�ำอย่าง
ใกล้ชิด มีเทคนิคในการตั้งค�ำถามที่น�ำไปสู่ค�ำตอบที่ตรงประเด็นได้อย่าง
ดียิ่ง ซึ่งการตั้งค�ำถามอย่างมีกลยุทธ์ต้องเป็นค�ำถามที่น�ำไปสู่ค�ำตอบ
ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือคิดต่อยอดต่อไปได้ ซึ่งพี่เลี้ยงศูนย์
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สะท้อนว่า  อุปสรรคหนึ่งของการน�ำพาให้
นักเรียนได้คิดคือบางครั้งครูไม่สามารถตั้งค�ำถามที่จะน�ำไปสู่ค�ำตอบที่
ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือคิดต่อยอดต่อไปได้ ดังนั้น บทบาทที่
ท้าทายของพีเ่ ลีย้ งคือ จะมีวธิ กี ารถามครูอย่างไรเพือ่ ให้ครูมคี วามสามารถ
ในการตั้งค�ำถามเพื่อน�ำไปสู่ค�ำตอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ค�ำตอบที่ได้เรียนรู้จากการประชุมก็คือ ต้องจัดให้ครูมีประสบการณ์
หรือเรียกว่า “ลงสนามเด็กเล่น” ควบคู่ไปกับ RBL

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

สิ่งส�ำคัญมากที่สุดอีกประการหนึ่งของการเรียนรู้แบบ RBL
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นั่นก็คือการมีบุคลิกเปิดกว้างและใจเย็น
ของครูท�ำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ประกอบกับความพร้อมของนักเรียนในการตั้งใจศึกษาท�ำให้มีความกล้า
แสดงออกและความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้น
ถึงค�ำตอบของนักเรียนอาจจะถูกบ้าง ผิดบ้าง หรือยังไม่สมบูรณ์บ้าง ก็
คงเป็นเรื่องที่น่าจะส�ำคัญน้อยกว่าการที่นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการที่จะน�ำมา
ซึ่งความรู้ ความคิด และค�ำตอบ แล้วเกิดความมั่นใจและความสุขที่จะ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปไม่สิ้นสุด และนั่นก็คือความหวังใน
ความส�ำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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จากการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในครั้งนี้ เชื่อว่า
ศูนย์พี่เลี้ยงแต่ละศูนย์คงปรารถนาความส�ำเร็จในโครงการเช่นเดียวกับ
กรณีของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยนี้อย่างแน่นอน เพราะย่อมทราบอยู่
ในใจว่าความส�ำเร็จของโครงการก็คือความส�ำเร็จของครู และที่ส�ำคัญ
ที่สุดก็คือความส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน อย่างไรก็ตาม วิธีการ
หรือกลยุทธ์ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป เพราะ
ถึงแม้เรามีแนวทางและหลักการที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว แต่บริบทและ
ปัจจัยที่แตกต่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังที่กล่าวมาข้างต้น
จ�ำเป็นอยู่เองที่พี่เลี้ยงแต่ละศูนย์และคุณครูแต่ละโรงเรียนคงต้องช่วยกัน
คิดหากลยุทธ์ (ซึ่งไม่มีสูตรส�ำเร็จ) ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อ
ท�ำให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับครูและตัวนักเรียน
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นุญา
ต

กรอบแนวคิดปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของครูและนักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา
เครืองมือ
ได้แก่การเรี ยนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (RBL)
แผนผังเหตุผล และการหาตัวแปรต้นและตาม
การศึกษาสถานทีจริ ง

สิทธ
ิ์อ

ครู
เปิ ดใจ มีใจ เข้าใจ ใจเย็น
ตังคําถามเป็ น ประสานสิ บทิศ
ถ่ายทอดความรู้แก่เพือ นครู

นักเรียน
พร้อมเรี ยนรู ้ กล้าคิด
ช่างสงสัย ช่างสังเกต ใช้เหตุผล

สงว

นลิข

ผู้เชียวชาญ
เข้าใจพีเ ลียง ครู และนักเรี ยน
เข้าใจสถานการณ์ภาพรวม
มีความรู้และกลยุทธ์แนะนําเสมอ

พีเ ลีย ง
เข้าใจ เข้าถึง ให้กาํ ลังใจครู
แนะนําครู ได้ตรงจุด

ความสํ าเร็จของครู นักเรียน
และโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

นักเรียนสามารถคิด
แบบมีเหตุผล มีความเชือมัน
ในการกระบวนการหาความรู้
และแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง
อย่ างมีความสุ ข
ทําให้ ประเทศมีประชากรมีคุณภาพ

ปัจจัยอืน
กลยุทธ์ในการขับเคลือน
ตามบริ บททีแตกต่างกันและเปลียนแปลง

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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เพาะพันธุ์ปัญญา : กระบวนการเรียนรู้ใหม่
ในบริบทศูนย์พี่เลี้ยง มรภ. ศรีสะเกษ...

อ. ทิพวรรณ พานเข็ม และทีมงาน
พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นุญา
ต

เผย

แพร

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุน
จาก สกว. และ บจม. ธนาคารกสิ ก รไทย ในภาคอี ส านตอนล่ า งมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
และสุรินทร์ โครงการนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียน และได้จัดอบรม
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จิตตปัญญาศึกษา การออกแบบการสอน
การเขียนโครงร่างแบบ RBL ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกหน่วยที่
เกีย่ วข้องรองรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจยั
(Research–Based Learning: RBL)

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

การด�ำเนินการของการสร้างประเด็นงานวิจัยเริ่มต้นหลังจาก
ผ่านกระบวนการเรียนรู้และจัดท�ำร่างข้อเสนอเบื้องต้น พบว่าแต่ละ
โรงเรียนเสนอโครงร่างเบื้องต้นดังตารางสรุป
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ก่อนกระบวนการพัฒนา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเด็นโจทย์วิจัย (อาชีพ/
ทรัพยากรธรรมชาติ/
หลังกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมชุมชน

รำ�สะเอง

กันทรลักษ์วิทยาคม 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดอกลำ�ดวน
2. ผ้าพืน้ บ้าน
3. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
กันทรอมวิทยาคม 1. ประเพณีพื้นถิ่น
2. อาหารพื้นบ้าน

ข้าว

ขุขันธ์

มันสำ�ปะหลัง

มันสำ�ปะหลัง

เบิดพิทยาสรรค์

วิถีชีวิตชุมชน

น้ำ�

ไพรบึงวิทยาคม

ยางพารา

ผ้าไหม

ละลมวิทยาคม

เกษตรอินทรีย์

มันสำ�ปะหลัง

กิจกรรมชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
อาชีพ
อาชีพ

ทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมชุมชน

แพร

อาชีพ

ลานทรายพิทยาคม สมุนไพรพื้นถิ่น

หม่อน

ศรีตระกูลวิทยา

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมชุมชน

เตยหนาม/วัชพืช

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

อาชีพ

เผย

ขุนหาญวิทยาสรรค์ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ึกษา

กระแชงวิทยา

ประเด็นท้าทายภายใต้กระบวนการ RBL

่เพื่อ
การศ

ชื่อโรงเรียน

นุญา
ต

ซึง่ หลังจากนัน้ ศูนย์พเี่ ลีย้ งฯ ได้พฒ
ั นา “โครงงานฐานวิจยั ระดับ
โรงเรียน” ระดับโรงเรียน โดยแบ่งการด�ำเนินการออกเป็นระดับขั้นของ
การด�ำเนินการเวที 5 เวที ประกอบด้วย

นักเรียน

สิทธ
ิ์อ

1. พัฒนาการจัดท�ำข้อเสนอและน�ำเสนอโครงงานบนฐานการ
ออกแบบงานวิจัย RBL
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ RBL เพื่อถ่ายทอดสู่

นลิข

3. การพัฒนาการเขียนเค้าโครงวิจัยแบบ RBL

สงว

4. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ “นักเรียน : ครู : พีเ่ ลีย้ ง” ประเด็นหลัก
เชิงพื้นที่โครงงานวิจัย
5. การบูรณาการเพื่อการเรียนรู้โครงงานวิจัยแบบ RBL
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เผย

แพร

โครงการหลัก
จิ้งหรีด
ดอกลำ�ดวน
ขยะ (ไม่ได้ร่วมกระบวนการ)
มันสำ�ปะหลัง
การจัดการลุ่มน�้ำ
ข้าว
เซนโฏนตา
วิถีชีวิตชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
เตยหนาม

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

โรงเรียน
กระแชงวิทยา
กันทรลักษ์วิทยาคม
กันทรอมวิทยาคม
ขุขันธ์
เบิดพิทยาสรรค์
ไพรบึงวิทยาคม
ละลมวิทยาคม
ลานทรายพิทยาคม
ศรีตระกูลวิทยา
ขุนหาญวิทยาสรรค์

่เพื่อ
การศ

ึกษา

โดยผลสรุปข้างต้น การสร้างกระบวนการวิจัยที่ใช้แนวคิด
จากพัฒนา “จัดท�ำข้อเสนอ” สู่ “การน�ำเสนอ” ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยให้ผู้เรียน คิดเป็น : ท�ำเป็น : น�ำไปใช้ได้ ร่วมกับชุมชนโดยเป็นการ
เรียนรู้ระหว่าง ครู : นักเรียน : ชุมชน ตามกลุ่มสาขา ได้มีโอกาสน�ำเสนอ
ผ่านกระบวนการเสริมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการเสริมสมรรถนะในประเด็นการค้นหาความรู้
ทักษะ และเจตคติจ�ำนวน 9 โรงเรียน จึงมีการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
หลักของแต่ละโรงเรียนดังตารางสรุป

สงว

จากตารางพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเด็นของ
โรงเรียน ซึ่งคุณครู พี่เลี้ยงมีค�ำถามในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ???
ประกอบไปด้วย ท�ำท�ำไม ท�ำแล้วได้อะไร จะท�ำอย่างไร ใช้ทรัพยากร
อะไรบ้าง คนท�ำเป็นใคร เชื่อได้อย่างไรว่าท�ำได้ เชื่อมโยงอย่างไร จะได้
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ตามทีต่ อ้ งการไหม ถ่ายทอดอย่างไร ค�ำถามของผูเ้ รียนจะเป็นอย่างไร เกิด
กระบวนการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนได้ไหม ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นใคร
มากน้อยขนาดไหน คุมค่าหรือไม่ จากค�ำถามเหล่านี้ได้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในการจัดกิจกรรมทั้ง 5 เวที โดยใช้แนวคิดที่ถอดความรู้จาก
กระบวนการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ และแนวทางการพัฒนางานวิจยั เพือ่
รับใช้สังคมโดยมีประเด็นหลัก ๆ 3 ประเด็น ที่เป็นต้นทางของการเรียนรู้
ในการขึ้ น ต้ น โครงการวิ จั ย หลั ก ประกอบด้ ว ยประเด็ น 3
ประเด็น ดังนี้

แพร

ประเด็ น ที่ 1 “แนวคิ ด เชิ ง ก� ำ กั บ ” โดยได้ ค วามรู ้ ว ่ า การน� ำ
“วิธกี าร” เพือ่ ให้ได้ output จึงน�ำไปสู่ “output ก�ำกับวิธกี าร” ในการด�ำเนิน
การวิจัยประเด็นกระบวนการวิธีการ

นุญา
ต

เผย

ประเด็นที่ 2 เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ความคุ้มค่าเกิดจาก
ต้นทุนทรัพยากรในโรงเรียน ต้นทุนทรัพยากรตามบริบทชุมชน ต้นทุน
การแบ่งปันทรัพยากรทีเ่ หมาะสม น�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงโครงการวิจยั หลัก
กับกระบวนการเรียนรู้ น�ำไปสูป่ ระเด็นวิจยั ย่อยของผูเ้ รียนภายใต้แนวคิด
ของประเด็นที่ 1 คือแนวคิดเชิงก�ำกับ

สิทธ
ิ์อ

ประเด็นที่ 3 จุดคุ้มทุนและงบประมาณในการบริหารจัดการ
เน้นกระบวนการใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่ามีประสิทธิภาพในการก�ำกับน�ำไปสู่
output ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จึงได้ความเหมาะสมเชิงบริหารจัดการระหว่าง ปัญหา
หลัก – ปัญหาย่อย – คน – การบริหารจัดการ ภายใต้งบประมาณทีก่ ำ� หนด

สงว

นลิข

จากประเด็นทั้งสามรวมกับบริบทเชิงพื้นที่ หลักการ และ
วิธีการวิจัย ภายใต้หลักการแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพบว่า  “การเลือกเอา
ข้อมูลที่วิเคราะห์มาหลอมรวมกับหลักการ/ทฤษฎีบท แต่ยังอยู่ภายใต้
บริบทเชิงพื้นที่ เพื่อให้บังเกิดเป็นของใหม่ บนฐานหลักการ และสะสม
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ึกษา

ขยายผลสู่วิธกี ารในการด�ำเนินการ” จึงได้ข้อสรุปร่วมกันในการขึ้นโจทย์
วิจัยคือ

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

“หลักการต้องมาก่อนวิธกี าร” หลักการเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึง่
หากเป็นวิทยาศาสตร์ หลักการคือกฎธรรมชาติ หากเป็นสังคม หลักการ
คือกฎสังคม หลักศาสนา หลักประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งการออกแบบ
กฎกติกา  การขับเคลื่อนระดับชุมชนการใช้หลักการเป็นตัวตั้งท�ำให้
ทุกคนยอมรับวิธีการท�ำงานร่วมกัน ผลที่ได้คือความถูกต้องที่ทุกคน
ยอมรับ เมือ่ มีหลักการอยูใ่ นการท�ำโครงการฐานวิจยั ศาสตร์หรือเนือ้ วิชา
ก็มีที่ยืนอยู่ในวงของหลักการ/ทฤษฎี ท�ำให้การท�ำโครงงานเป็นการเรียน
รู้เนื้อวิชาไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติให้ได้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ
นี่เองจึงเป็นเหตุสรุปได้ว่า ท�ำไม PBL แบบท�ำชิ้นงานต้องแทนที่ด้วยการ
เรียนรู้จากโครงงานฐานวิจัย (RBL)

นุญา
ต

ผลสะท้อนการเรียนรูจ้ ากการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาได้พบปัจจัยที่
สนับสนุนในกระบวนการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมนอกจากประเด็นหัวข้อ แล้ว
ยังพบว่ากระบวนด�ำเนินการได้สร้าง “ประเด็นของชุมชนแห่งการเรียนรู”้
จากการร่วมท�ำงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์พี่เลี้ยง – ครู – ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ชุมชน ภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ประเด็นมาตรฐานของกระบวนการขับเคลื่อน มีความเห็น
ร่วมกันคือ “กระบวนสร้างมาตรฐานผู้เรียนให้มีความรู้เนื้อหาและ
เชี่ยวชาญสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงความรู้หลักกับความรู้ที่ต้องการ
แสวงหาจนเกิดการเข้าใจในความรู้ที่ชัดเจนขึ้น ก่อให้เกิดทักษะการมี
ส่ ว นร่ ว มประมวลข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย น ข้ อ มู ล ความรู ้ เ ชิ ง ประจั ก ษ์
โลกแห่งความจริง การประยุทธ์ความรู้ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การท�ำงาน
และการแก้ไขปัญหา ผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายภายใต้
โครงงานฐานวิจัย
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

ประเด็นแนวการสอนมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สหวิทยาการเน้นบูรณาการร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ใช้
กระบวนการที่หลากหลายในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งเนื้อหา วิธีการ
การเตรียมความพร้อมของคน : กระบวนการกิจกรรม : แนวทางการ
เรียนรูเ้ ชิงระบบในกิจกรรมเกิดฐานทักษะร่วมคิดมุง่ เน้น ทรัพยากรชุมชน
ภูมปิ ญ
ั ญาแหล่งการเรียนรูน้ อกห้องเรียนขับเคลือ่ นกิจกรรม เกิดแนวการ
สอน – สอดคล้องความ – ชุมชน – ผู้เรียน

เผย

แพร

ประเด็นผู้เรียนความคิดเห็นเชิงรูปธรรมร่วมกับน�ำแนวทาง
การเรียนรู้ จากสภาพปัจจุบันของผู้เรียนที่ไม่ได้ความรู้และข้อมูลส�ำคัญ
เฉพาะในโรงเรียนเป็นหลัก แต่เรียนรู้จากสังคมโดยรอบ ฉะนั้นการ
เชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวครูเป็นเพียงผู้อ�ำนวยการจัดการการเรียนรู้
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ภายใต้กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ผู้เรียนมากที่สุดในการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ

นุญา
ต

ประเด็นผู้สอน เมื่อผู้สอนปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากผู้ให้
ความรู้เป็นผู้เติมเต็มช่วยเหลือเสนอแนะ วิพากษ์ ตั้งค�ำถาม ก่อให้เกิด
ความเชือ่ มโยงทีส่ งู ขึน้ ผูส้ อนจ�ำเป็นต้องมีเครือ่ งมือ กลยุทธ์ แนวการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แท้จริง

สิทธ
ิ์อ

ประเด็นห้องเรียนรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จากแหล่ง
ถ่ า ยทอดความรู ้ เ ป็ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจสู ่
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้โดยนักเรียนลงมือท�ำเป็นทีม

สงว

นลิข

ประเด็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ “แนวคิดการสร้างการ
เรียนรู้วิธีปฏิบัติสนับสนุนความต้องการ เน้นการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพ
โดยเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง และเชื่อมโยงกับชุมชนพื้นที่แบบมี
ส่วนร่วม
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สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

เผย

แพร

่เพื่อ
การศ

ึกษา

สรุปการเรียนรู้โดยภาพรวม ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นของโครงการเพาะพันธ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ถอดความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายที่ชัดเจน
ระดับศูนย์พี่เลีย้ ง “ตามแนวโครงสร้างปฏิบตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ โครงการ
เพาะพันธ์ปุ ญ
ั ญา” ทีผ่ เู้ รียนต้องมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการใช้ชวี ติ
และการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ ท�ำงานด�ำรงอยู่
ในโลกแห่งความจริงบนฐานการคิดเชิงระบบ

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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รายชื่อพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

แพร

นุญา
ต

เผย
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่เพื่อ
การศ
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สิทธ
ิ์อ
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สงว

นลิข

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อ. ชุติมา ค�ำบุญชู
อ. ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
อ. สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
ดร. พิมพกา โพธิลังกา
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ึกษา

แพร

่เพื่อ
การศ

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อ. ทิพวรรณ พานเข็ม
อ. ทองอุ่น มั่นหมาย
อ. วรรธนะ พงษ์เสนา
อ. พงศธร ทวีธนวานิชย์
อ. สุฬิญน เทิดกิจเจริญ

นุญา
ต

เผย

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์
น.ส. เกตุกนก พิทักษ์พลานนท์

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ. ดร. อินทิรา ซาฮีร์
ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
ดร. ปุริม จารุจ�ำรัส
ดร. สุภาพร พรไตร
ดร. สุระ วุฒิพรหม
ดร. อุทัย อันพิมพ์
อ. จักรพันธ์ แสงทอง
อ. นิยม จันทร์นวล
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ
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่เพื่อ
การศ

ึกษา

อ. ศุภกัญญา จันทรุกขา
ดร. สุขวิทย์ โสภาพล
อ. สุธิดา ตันเลิศ
น.ส. พรพิมล มงคลง�ำ

เผย

แพร

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ดร. วัฒนา รัตนพรหม
ดร. ปริศนา รักบ�ำรุง
อ. ภวิกา ภักษา
อ. ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
น.ส. นงนุช ท่วมจร

สงว

นลิข

สิทธ
ิ์อ

นุญา
ต

ทีมศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ. ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์
ดร. สุริยา ส้มจันทร์
น.ส. วิมลรัตน์ บุตรดาซุย
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