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•ค�านิยม•

 ในการเขียนบทความทางวิชาการ ดิฉันได้เรียนรู้หลักการสำาคัญ 

หลกัการหนึง่ซึง่กล่าวว่า บทความทางวชิาการทีด่คีวรมคุีณสมบตักิระตุน้ให้ผูอ่้าน 

เกิดความคิดหรือการเรียนรู้ต่อยอดออกไป ซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างมาก

เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้งานวิชาการมีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 หนังสือเล่มนี้นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความจริงและคุณค่าของ 

หลกัการดงักล่าวข้างต้น รศ.ดร. สธีุระ ประเสรฐิสรรพ์ ได้เล่าถึงความเป็นมาของ

หนงัสอืเล่มนีว่้า เกดิจากประเดน็ (กรอบแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง) 

ที่ดิฉันได้นำาเสนอในการประชุมปฏิบัติการ ท่านกล่าวว่า ยังไม่เคยได้ฟังจาก

ใครมาก่อน เป็นผลทำาให้ท่านเกดิความสนใจไปศึกษาเพิม่เตมิ แล้วนำาประเดน็

ดงักล่าวไปต่อยอดงานของท่านและสานต่อจนเกดิเป็นหนงัสือทีม่คีณุค่าเล่มนี ้

ท่านได้ขยายความประเด็นต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

ทำาให้เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งได้เพิ่มเติมมุมมองใหม่ๆ ที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งมาก

ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทำาให้ดิฉันได้เรียนรู้เพิ่มข้ึนอีกมาก กระบวนการเช่นเดียวกันน้ี

ได้เกิดขึ้นกับดิฉันมาก่อน เพราะความคิดที่ดิฉันได้นำาเสนอในการบรรยายที่ 

รศ.ดร. สธุรีะ ได้ฟังในวนันัน้กเ็ป็นความคดิต่อยอดของดฉัินจากประเดน็ทีต่ดิใจ

จากการอ่านและการฟังผูอ้ืน่เช่นเดยีวกัน ด้วยเหตนุี ้จงึสรปุได้ว่า กระบวนการ

เรยีนรูท้ีม่กีารช่วยกนัต่อยอดความคดิและสานต่อความคดิกนันีส้ามารถช่วยให้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน I

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา
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งานวิชาการต่างๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากประเทศ 

มีนักวิชาการจำานวนมากที่มีคุณสมบัติ เช ่นเดียวกับ รศ.ดร. สุธีระ  

ประเสริฐสรรพ์ ผู้ซึ่งมีความสามารถที่น่าทึ่งในการจับประเด็น คิดวิเคราะห ์

สานต่อประเด็น และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจนและ 

รวดเร็วเช่นนี้ งานวิชาการของประเทศคงจะก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

 ดิฉันรู ้สึกชอบใจในข้อสังเกตเกี่ยวกับ “ปรัชญา” ในบทที่ 1 ที่ว่า 

“ฟังแล้วเท่แต่ก็วกวน...และดูเบลอๆ ชอบกล... ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ได้กลายเป็น motto ท่ีดูทันสมัย แต่เบลอๆ นักเรียนก็เรียนแบบท่องจำา 

3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ และจำาได้แบบเบลอๆ” ซึ่งดิฉันเห็นด้วยและชอบมาก 

เพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วยิ่งเห็นความเบลอนี้ ไม่เฉพาะแต่ในเร่ืองปรัชญา 

แต่เป็นไปในทุกเรื่องในชีวิต เพียงแต่ว่าในแต่ละเรื่องอาจมีระดับความเบลอ

แตกต่างกัน ปรากฏการณ์นี้ หากเช่ือมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ก็คงอธิบายได้ว่า เราทั้งหลายต่างก็มีโมหะ มีอวิชชา คือความไม่รู้ (ซึ่งนำาไปสู ่

ความเบลอ) เหมือนกันหมด หากเราสามารถขจัดโมหะนี้ให ้น ้อยลง 

โดยการพฒันาสติและปัญญาให้เข้มแขง็ เรากจ็ะตืน่รูไ้ด้มากขึน้ ความเบลอทัง้

หลายก็คงจะลดน้อยลง การครุ่นคิดตรึกตรองอย่างมีสติจะช่วยให้เกิดปัญญา 

ทำาให้เห็นภาพ/ความคิด/ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น สมบูรณ์ขึ้น ดังแสดงให้เห็น

ในผลงานหนังสือของ รศ.ดร. สุธีระ เล่มนี้

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงานII

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา
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 ขอขอบคุณ รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ แทนครู อาจารย์จำานวน

มากที่จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มน้ี ดิฉันเชื่อว่า หากครู อาจารย์ และ 

ผูเ้กีย่วข้องช่วยกนัพฒันาผูเ้รยีนให้เกดิการเรยีนรูป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

จากการทำาโครงงานตามแนวคิดแนวทางท่ีให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ จะสามารถ

ช่วยให้เด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศมีความสงบสุขและมีการพัฒนา

ไปอย่างมัน่คงและยัง่ยนื บรรลผุลตามเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ทุกประการ 

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน III

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา
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•ค�านิยม•

 หนังสือ “กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำา

โครงงาน” ที่อาจารย์ สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เขียนข้ึนจากประสบการณ์ของ

ตัวเองที่ผ่านมาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านของความเป็นนักวิชาการท่ีเรียนมา

ทางวิศวกรรม ทำาหน้าที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ การเป็น

นักวิจัยที่ได้รับการยอมรับมีผลงานวิจัยเป็นท่ีประจักษ์ นอกจากนี้อาจารย ์

ยงัเป็นผูใ้ฝ่หาปัญญาเรยีนรูท้ัง้ทางด้านวชิาการสาขาอืน่ ๆ  และการปฏบิติัจริง

ในชมุชน ทำาให้อาจารย์เป็นท้ังนกัวทิยาศาสตร์และสงัคมวทิยา ตลอดจนความ

รอบรูท้างธรรม ทีแ่ตกฉานเข้าใจลกึซึง้ จึงสามารถทำาให้อาจารย์สามารถนำาเอา

ความเป็นตวัตนมาร้อยเรยีง ต่อเชือ่ม ผกูโยง วเิคราะห์เชงิเปรียบเทยีบระหว่าง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับมิติต่าง ๆ ทั้งทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมวิทยา ธรรมชาติวิทยา ชีวิต วัฒนธรรม และมิติทาง “ธรรม” รวมท้ัง

นำาเอาโครงงานที่ได้ปฏิบัติจริงจากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

อปุนสิยัพอเพยีงของครตู้นแบบมาประกอบการเขยีนด้วย จงึทำาให้เหน็ภาพของ 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้ง่ายและชดัเจนมากขึน้ จนสามารถนำาไปประยกุต์ใช้ 

นายสมพร ใช้บางยาง
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงานIV

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา
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และปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ ในขณะที่เชื่อเหลือเกินว่าส่วนใหญ ่

จะเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้รู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันมามาก แต่ก็เชื่อ

อีกเช่นกนัว่าส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจลกึซ้ึง ถ่องแท้ จนสามารถนำาไปเผยแพร่หรือ

ปฏบิตัไิด้อย่างแท้จริง ซึง่กไ็ม่ใช่เร่ืองแปลกเพราะเป็นเรือ่งธรรมดาของปรชัญา

ท่ัว ๆ  ไป มมุมองของอาจารย์เกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในหนงัสือเล่มนี ้

จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 หนงัสอื “กระบวนการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากการทำาโครงงาน” 

จงึไม่ใช่เพยีงเพือ่ใช้ประโยชน์สำาหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัโครงการเท่านัน้ แต่ยงัเป็น

ประโยชน์กบัคนทัว่ไปทุกสาขาอาชพี ทุกเพศ ทุกวัย ทีจ่ะนำาไปใช้ในการปฏบัิติ

หน้าที่ในอาชีพของตนเอง ใช้ในการดำารงตน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติของเรา ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ตลอดเวลา

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน V

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา
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•ค�านิยม•

 ดฉินัรูส้กึเป็นเกยีรตท่ีิได้มโีอกาสเขียน “คำานิยม” ให้กบัหนงัสอืคณุภาพ

ของ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เล่มนี้ เพียงคำานำาที่อาจารย์สุธีระได้เริ่มต้น 

ก็ชวนให้ติดตาม ชวนให้อ่านอย่างตั้งใจ และใช้ความคิดไปกับสิ่งที่อาจารย์

กำาลังเริ่มต้นนำาพาผู้อ่านเข้าสู่เน้ือหาในหนังสือ คำานำาของอาจารย์สะท้อน 

ให้เหน็ถงึความเป็นนกัคดิและนกัปฏบิตัขิองอาจารย์สุธรีะ ทำาให้เราไม่สามารถ

อ่านผ่านๆ อย่างฉาบฉวยได้ อาจารย์มีภาษาสวยที่ชวนอ่านเหมือนนักเขียน 

เช่น “สมองวาบโพลง” แต่เมื่ออาจารย์เชื่อมโยง “โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

กบัสภาวธรรม” ผูอ่้านต้องค่อยๆ อ่านเพือ่ทำาความเข้าใจความคดิของอาจารย์ 

และชวนให้คิดต่อ น่าท่ึงท่ีอาจารย์เขียนงานบางส่วนบนเครื่องบินระหว่าง 

การเดินทาง

รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อ�านวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนและสังคม
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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 ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ด ้วยเป้าหมายสองประการ ประการแรก 

ติดตามความคิดของอาจารย์สุธีระ ประการที่สอง คือ ติดตามประสบการณ์ 

การพฒันาโครงงานฐานวจิยั ทีอ่าจารย์ทดลองปฏบิตัแิล้วนำามาอธบิายความคดิ 

ของอาจารย์ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 อาจารย์ลำาดับการนำาเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจและเป็นระบบ 

จากแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม กระตุ้นความคิด เตรียมกรอบแนวคิด แล้วตาม

ด้วยการนำาเสนอเรื่องที่เป็นรูปธรรมในบทท้ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ

ที่ชัดเจนขึ้น แม้แต่รูปธรรมก็มีลำาดับตั้งแต่ระดับง่ายจนไปถึงระดับซับซ้อน 

มีทั้งโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อาจารย์ 

สุธีระมีประสบการณ์จากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ ์ปัญญา 

ที่อาจารย์ทุ ่มเทในการทำางานมาตลอดระยะเวลาหลายปี (รวมโครงการ

ก่อนหน้าที่สั่งสมมาจนพัฒนาเป็นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา) ทำาให้อาจารย ์

ตกผลึกทางความคิด สามารถนำาเสนอรูปธรรมมาตีความในกรอบคิดที่เป็น

นามธรรมได้อย่างลงตัว

 ในบทที่ 1 รหัสนัยยะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์สุธีระเสนอ 

การตีความเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเจตนาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู ้อ่าน 

โดยเขียนเตือนว่า ให้อ่านด้วย “หลักกาลามสูตร” (ไม่ต้องเชื่อ) กรอบคิด 5 

ประการมีคำาสำาคัญ คือ ระบบ เช่ือมโยง เปลี่ยนแปลง สมดุล และ มั่นคง

ยั่งยืน แต่ที่น่าสนใจคือ การตีความ การมอง 3 ห่วงจากมุมมองตรงข้ามคือ 

จากมุมของกิเลส แล้วจำาเป็นต้องควบคุมกิเลส กล่าวคือ โลภะ คุมด้วย

ความพอประมาณ โทสะ คุมด้วยความมีเหตุผล โมหะ คุมด้วยปัญญาให้เป็น 

ภูมิคุ้มกัน โดย 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ เป็นปัญญาจากภายนอก และคุณธรรม 

เป็นปัญญาจากภายใน หรือจิตตปัญญา 
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 อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ อาจารย์รู้เท่าทันว่า “มิติเศรษฐกิจนั้น.... 

เข้าใจธรรมชาติมนุษย์อย่างลึกซึ้งมาก” ธรรมชาติในท่ีนี้ อาจารย์คงหมายถึง

กิเลส และเป็นข้อเท็จจริงที่ว่า การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์นั้น มีข้อสมมติ 

(ไม่ใช่คำาสอน) ว่า “มนษุย์แสวงหาความพงึพอใจ ผูผ้ลิตกแ็สวงหากำาไรสูงสุด” 

โดยทฤษฎีจึงออกแบบว่า ถ้ามนุษย์เป็นเช่นนั้น พฤติกรรมจะเป็นอย่างไร 

ผลลพัธ์ต่อสงัคมจะเป็นอย่างไร แล้วจงึออกแบบเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ที่

ทำางานบนกเิลสมนษุย์ (เปลีย่นแรงจงูใจ) ด้วยความคาดหวงัว่าจะเปลีย่นแปลง

ให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีกว่าต่อสังคมโดยรวม ซึ่งมุมนี้ หลายคนไม่ค่อยเข้าใจ 

แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำางานเชิงเทคนิค

 บทที่ 2- 4 พูดถึงหลักการ การจัดการเรียนการสอน และตัวอย่าง 

โครงงานเพื่อการเรียนรู้ของโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียน 

การสอนโครงงานเศรษฐกจิพอเพียงมปีระเดน็ทีน่่าสนใจ เช่น ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงใน SWOT ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจ และการคิดโครงงานแบบทำา

วิจัย และตัวอย่างโครงงานซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์สุธีระในโครงการ 

เพาะพันธ์ุปัญญา บทท่ี 2-4 จงึเป็นประโยชน์ต่อคุณครูผู้สอนโครงงานเป็นอย่างมาก

 อาจารย์สุธีระชี้ว่า การสอนโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงไม่ง่ายเลย 

ถ้าเราไม่พฒันาครใูห้เข้าใจหลักการสำาคญัของธรรมชาต ิและครยูงัต้องมทีกัษะ

เป็นนักวิจัยด้วย การวัดความสำาเร็จของการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่สามารถวัดได้โดยการสอบแบบ O-Net ต้องวัดที่พฤติกรรม

 สิ่งที่ผู้อ่านได้เรียนรู้จากการอ่านงานของอาจารย์สุธีระ คือ เศรษฐกิจ 

พอเพยีงเป็นเรือ่งทีล่กึซึง้เกนิกว่าจะทำาความเข้าใจฉาบฉวยด้วยการท่อง 3 ห่วง 

2 เงือ่นไข ทีส่ำาคญักว่านัน้ คอื ไม่ควรเรยีนรูเ้รือ่งใดด้วยการท่องให้จำาคำานยิาม 

อย่างที่เราสอนกัน การฝึก “ตีโจทย์ให้แตก” เป็นเรื่องจำาเป็น 
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 ดฉินัยงัไม่มีโอกาสอ่านหนงัสือ “ถอดรหสัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สู่การสอนกระบวนการคิด” ของ รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี ที่เป็นที่มาของงาน

เขียนชิ้นนี้ของอาจารย์สุธีระ แต่เมื่อได้อ่านงานอาจารย์สุธีระแล้ว ทำาให้อยาก

กลับไปอ่านงานของอาจารย์ทิศนา เช่นกัน 

 หนงัสอืของอาจารย์สธุรีะเล่มนีจ้งึไม่เพยีงสร้างการเรียนรู้สำาหรับคณุครู

ที่จะทำาโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนในชนบท แต่น่าจะเปิดมุมมอง

ให้กับคุณครูทั่วไปที่จะเป็นต้นแบบของเด็กนักเรียน และผู้อ่านทั่วไป รวมถึง

ผู้กำาหนดนโยบายที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน IX

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



•ค�าน�า•

 มีไม่บ่อยนักท่ีหนังสือของผมเขียนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เขียนอย่างไม่

ตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวจนกลายเป็นหนังสือได้ เล่มนี้ก็เช่นกัน ผมจึงขอ

ใช้พื้นที่นี้บอกเล่าความเป็นมา

 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ผมไปช่วย อ. ผ่องพรรณ เอกอาวุธ 

(สวทช.) เป็นกระบวนกรกลุม่ย่อยในงานเสวนาเกีย่วกบัการศกึษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 60 โรง ท่ีจังหวัดเชียงราย วิทยากรหลักคือ  

รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี ผู้ที่ผมรู้จักชื่อเสียงจากหนังสือ “ถอดรหัสปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด” ของท่าน

 เห็นทีต้องเล่าย้อนหลังสักเล็กน้อยก่อน เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 

2558 ผมไปร่วมเวที “พูนพลังครู” ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

จัดเอาตัวอย่างครูเก่งๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ครูโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ได้รับคัดเลือกไปเป็นกรณีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย 3 ท่าน ในงานนั้นผมได้รับ

หนังสือมาเล่มหนึ่ง ชื่อ “ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัย 

พอเพียง” เป็นเรือ่งเล่าคร ู9 ท่าน ทีจ่ดัการการสอนโครงงานปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงในสถานศึกษาได้ดี ผมอ่านจบแล้ววางไว้
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 คราวนีต้้องเล่าย้อนหลงัไปอกีว่าประมาณปี 2554 มลูนธิสิยามกัมมาจล 

ติดต่อให้ผมช่วยดำาเนินโครงการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ในภาคใต้ แต่ผมกำาลังยุ่งกับสัญญาทำางานให้งานฝ่ายชุมชนและสังคมของ 

สกว. จึงไม่มีเวลาให้ โชคดทีี ่รศ. ไพโรจน์ ครีรีตัน์ เพือ่นร่วมงานด้านการศกึษา

มานานรบัไปทำา งานน้ีครอบคลมุจากชุมพรถึงนราธิวาส เห็นการเดนิทางแต่ละ

ครั้งแล้วเหนื่อยแทน ผมไม่ได้ช่วยอะไรเลย ฟัง อ. ไพโรจน์เล่าและสนุกกับ 

การเรียนรู้ใหม่ๆ ผมจึงรู้สึกว่าขาดโอกาสการเรียนรู้ที่สำาคัญ

 หนังสือ “ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง”  

จึงเป็นข้อสรุปความรู้การจัดการการศึกษาที่ดีที่สุดสำาหรับผม ที่ได้แต่เรียนรู้

จากผู้อื่น

 ผมถึงเชียงรายคำ่าวันที่ 26 ธันวาคม อ. ผ่องพรรณ มอบหนังสือ 

“ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด” ให้อ่าน 

บอกว่าพรุ่งน้ี (27) ขอให้ช่วยกลุ่มพระผู้บริหารโรงเรียนทำากิจกรรมถอดรหัส

ตามที่ อ. ทิศนา จะเป็นวิทยากรหลักนำากระบวนการ ผมรีบอ่านหนังสือก่อน

นอนได้ครึ่งเล่ม เพื่อให้เข้าใจรหัสความคิดทั้งหมด

 ช่วงเช้าวันที่ 27 ผมฟัง อ. ทิศนา ไป ทำางานอื่นไปด้วย (ขณะนั้นกำาลัง 

edit หนังสือสะเต็มศึกษาเล่ม 2 อยู่) ฟังครึ่งๆ กลางๆ ให้เข้าใจเพิ่มจากที่อ่าน 

รอเวลาเป็นกระบวนกร ผมถูกสะกดแบบโดนมนต์นะจังงังกับ slide หนึ่งของ 

อ. ทศินา ทีเ่ป็นกรอบความคดิหลกั 5 ข้อของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ม่มใีน

หนงัสอืทีอ่่านเมือ่คนื และผมไม่เคยได้ยนิมาก่อน (ผมคดิว่าอยูค่ร่ึงหลงัของเล่ม 

แต่เมื่อกลับมาอ่านใหม่ก็ไม่มี) เมื่อเราพูดเรื่องกรอบความคิด ทุกคนจะคิดถึง 

3 ห่วง 2 เง่ือนไขมากกว่า แต่ อ. ทิศนากำาลังพูดถึงสภาวะของธรรมชาต ิ
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ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามาก ในสมองผมรู้สึกวาบโพลงอย่างฉับพลันว่า “ใช่แล้ว ทำาไม

ผมไม่เคยได้ยินใครอธิบายเรื่องนี้มาก่อน” ข้อความสั้นๆ ใน slide นั้นยิ่งใหญ ่

เกินกว่าที่จะปล่อยให้จบใน 2 นาที เรื่องเช่นนี้ต้องคุยกันสัก 2 ชั่วโมง 

เป็นอย่างน้อยผมรีบจดทั้ง 5 ข้อไว้ ตั้งใจว่าจะกลับมาค้นหาที่มา

 อีก 2 วันต่อมา ผมเร่ิมค้นใน Google แต่หาเท่าใดก็ไม่พบ มีปรากฏ 

แต่ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และประมวลพระราชดำารัสจำานวนมาก ผมจึงเร่ิมเอา

ท่ีจดไว้มาทำาความเข้าใจว่าท่ีสมองวาบโพลงขึ้นมานั้น เราจะอธิบายสภาวะ

ธรรมชาติ (ความจริงผมต้องการใช้ศัพท์ “สภาวธรรม” มากกว่า) กับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร ยิ่งพิจารณาความคิดขณะเขียนประมวลความ

เข้าใจของตนเอง ยิ่งรู้สึกว่า ผมควรเขียนเป็นหนังสือ และข้อเขียนนั้นกลาย

มาเป็นบทที่ 1 

 เมื่อเริ่มคิดถึงการทำาโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องเชื่อมโยงกับ 

สภาวธรรมในบทที่ 1 ทำาให้ผมนึกถึงการทำาเกษตรอินทรีย์และสมดุลมวลสาร 

นึกถึงคำาพูดของ Richard Feynman (นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล) ที่อธิบายว่า

ต้นไม้ทำามาจากอากาศ นึกถึงกฎการคงตัวของพลังงานที่เรียนในวิชาวิศวฯ 

นึกถึงบทความเก่าที่ผมเขียนโต้แย้งกับนักวิทยาศาสตร์เกษตรเร่ืองเกษตร

อินทรีย์ ผมจึงคิดได้ว่า บทที่ 2 ต้องอธิบายโครงงานเกษตรอินทรีย์ว่าเข้า

หลักการสภาวธรรม (ชาติ) อย่างไร เพราะผมเชื่อว่าสำาหรับนักเรียนในชนบท  

โครงงานเช่นนี้เหมาะแก่การเรียนรู้มากที่สุด
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 หนังสือ “ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง” 

ที่รับมาจากเวทีพูนพลังครูกลายมาเป็นบทที่ 3 ผมเอากรณีโดดเด่นของครู 

3 ท่านทีมี่กระบวนการสอนต่างกนัมาทำาความเข้าใจ ขยายความว่ามนัเชือ่มโยง 

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ผมไม่ทราบหรอกว่าที่ครูปฏิบัตินั้น 

ครูคิดอย่างที่ผมเขียนไหม ถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์หรือเห็นปฏิบัติการจริง 

ผมน่าจะเขียนได้ถูกต้องมากกว่าการคิดเอาเอง ผู้อ่านจึงควรเข้าใจข้อจำากัด

นี้ด้วย

 เมื่อบทที่ 1 และ 2 ค่อนข้างออกไปทางนามธรรม เขียนให้คนอ่านคิด 

มบีทที ่3 ทีพ่อเป็นรปูธรรมให้ครเูอาไปปฏบิติัได้บ้าง ผมจึงเสนอรูปธรรมชดัข้ึน 

ในบทที่ 4 บทนี้ผมเสนอแนวทางการทำาโครงงานที่บูรณาการสาระวิชาและ

แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 6 กรณี สองกรณแีรกเป็นเรือ่งจรงิทีผ่มใช้กบั

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ทีเ่หลอืยงัไม่ได้ปฏบิตั ิแต่กอ็ยูใ่นความคดิมานานแล้ว 

(เคยเสนอไว้เป็นเพาะพันธุ์ปัญญา model 2 และ 3) บทนี้จะทำาให้เข้าใจงาน

จากง่ายๆ ไปจนถึงยากและซับซ้อน แต่ก็สร้างการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมหาศาล

 หนังสือเล่มนี้เขียนในลักษณะตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู ่

การเรียนรูแ้บบทำาโครงงาน (PBL) สำาหรบันกัเรียนในชนบท เมือ่เป็นการตคีวาม 

จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อยุติ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดตราบที่โลกยังเป็นระบบ

พลวัต ตราบที่คนยังมีความคิดการใช้ชีวิต การสร้างสังคม และเศรษฐกิจ 

ด้วยทัศนคติมองโลกเชิงกลไก (mechanistic world) ด้วยความม่ันใจ 

ในความคิดและปัญญาว่ามนุษย์สามารถพิชิตธรรมชาติได้
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 ขอขอบคุณ รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี นักการศึกษาผู้เป็นกูรูการสร้าง

กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณสมพร ใช้บางยาง 

ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูรู้จ้รงิจากการปฏบิตัขิบัเคลือ่นการพฒันา

พืน้ทีด้่วยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมานาน และ รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกลู 

รองผู้อำานวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และรักษาการผู้อำานวยการฝ่าย

ชุมชนและสังคม สกว. นักเศรษฐศาสตร์ผู ้สนใจและปฏิบัติจนเข้าใจมิติ

เศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี ที่กรุณาเขียนคำานิยมให้ในเวลา

ค่อนข้างจำากัด ผมคิดว่าการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างเยาวชน

ในสถานศกึษาต้องการความเหน็ทีห่ลากหลายมาร่วมกนัตกผลึก ข้อเขยีนของ

ท่านเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้มากขึ้น

 หนงัสอืเล่มนีจ้ดัเป็นลำาดบัที ่13 ของโครงการเพาะพันธุปั์ญญา และผม

เขียนเผื่อสำาหรับโครงการพัฒนาการสอนโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงที่กำาลัง

ทำากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 60 โรงในเขตภาคเหนือ หลังจาก

หนังสือออกเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการแล้ว ผู้สนใจท่ัวไปสามารถ 

download ได้ที่ www.kruvijai.wordpress.com

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

6 มกราคม 2558

บนเครื่องบิน WE 262 ไปร่วมประชุมเตรียมการเวทีพูนพลังครูครั้งที่ 2 
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“...เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะม่ันคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากวารสารชัยพัฒนา

ฉบับประจ�าเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒สง
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เจตนาการเขียน

 บทนีช้ือ่รหสันยัยะปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ช่ือค่อนข้างแปลก เหมอืน

กำาลงัไขความลกึลบั ผมเขยีนโดยมเีจตนาปรารภกบัตนเองว่าผมเข้าใจปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไร ความจริงก่อนหน้านี้มีหนังสือผมไม่ตำ่ากว่า 

3 เล่ม ที่เคยพยายามอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้ว จำาได้ว่าเล่มแรกเขียนในชุด 

“วิจัย... พลังเปลี่ยนการเรียนรู้” เมื่อปี 2551 เล่มล่าสุดคือเล่ม “โครงงานฐาน

วจิยั : กระบวนการเรยีนรูใ้หม่ของการศกึษาไทย” (2555) บอกประวติัศาสตร์

เช่นนี้เพื่อให้เข้าใจว่า แม้ว่าหนังสือน้ีเป็นเล่มแรกที่เขียนเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการศึกษาผ่านการทำาโครงงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่

สำาหรับผม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ตกผลึกอยู่ใน

ความเข้าใจของผมพอสมควร 

1 ชื่อเต็มที่พระราชทานลงมาคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนทั่วไปรู้จักในชื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หนังสือนี้ใช้ชื่อที่รู้จักกันทั่วไป ยกเว้นเมื่ออ้างจากแหล่งอื่นที่มี “ของ” จึงใช้ตามต้นฉบับ

รหัสนัยยะปรัชญ
า

เศรษฐกิจพอเพีย
ง1

บทที่1
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 การถอดรหัสในบทนี้มีเจตนาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่าน หาได้มี

เจตนาลบล้างความคิดผู้ใดไม่ มีผู้รวบรวมวรรณกรรมปริทัศน์ของความเห็น 

นกัเศรษฐศาสตร์ทีมี่ช่ือเสยีงจำานวนมาก บางท่านเสนอความเหน็ไว้อย่างลุม่ลกึ

มทีฤษฎเีศรษฐศาสตร์รองรบัหลายแนว2 ผมเคารพทกุความคิดทีตี่ความปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียง แต่ก็อยากเสนอความคิดในลักษณะการตีความของ 

ตนเองบ้าง

 การอ่านบทนี้จึงควรอ่านอย่างพินิจพิจารณา อ่านด้วยหลักกาลามสูตร

ปรัชญาหมายถึงอะไร?

 คำาแรกที่ผมชวนทำาความเข้าใจคือ “ปรัชญา” 

 “ปรัชญา” สำาหรับคนท่ัวไปดูเหมือนเป็นคำาที่มีความหมายลึกลับ 

ปนลึกซึ้ง ลึกลับคือไม่รู ้จริง ลึกซึ้งคือรู ้หมด เวลากล่าวถึงนักปรัชญา 

มักจะให้ความรู ้สึกว่าเก่ง แต่หลายคนรู ้สึกว่าถ้านักปรัชญาพูดอะไร

ออกมามักเข้าใจยาก แม้ว่าฟังแล้วเท่แต่ก็วกวนไม่รู้เรื่องอะไรทำานองนี้ 

มันจึงดูเหมือนเบลอๆ ชอบกล จึงไม่แปลกที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ถูกตีความต่างกันตามระดับความเข้าใจของแต่ละคน และสำาหรับ

หลายคนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้กลายเป็น motto ที่ดูทันสมัย 

แต่เบลอๆ นักเรียนก็เรียนแบบท่องจำา “3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ” และ

จำาได้แบบเบลอๆ

2 ผู้สนใจสามารถอ่านได้จาก http://www2.nkc.kku.ac.th/manit.p/center_agricultural/sustainable_econ/
 literlature_sufficiency/literlature_sufficiency_chapter1.pdf
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 “ปรัชญา” ถูกอธิบายไว้ในข้อเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์3 ซ่ึงท่าน

อธิบายที่มาจากการต้องการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ผมขอนำามาเรียบเรียง

ความโดยสรุปว่า

 มนุษย์อยู่กับธรรมชาติด้วยความกลัวปนความรัก กลัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

แผ่นดินไหว นำ้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด พายุถล่ม ฯลฯ และรักเมื่อธรรมชาติ 

ให้ความสุข มีความรื่นรมย์ในการอยู่กินกับธรรมชาติ เช่น ได้ปัจจัย 4 จาก

ธรรมชาติ มนุษย์อยู่เป็นสังคม มีหัวหน้าเผ่าที่ทรงอำานาจและกำากับชีวิตคนใน

สังคม แต่เมื่อหัวหน้าไม่สามารถสั่งการธรรมชาติได้ หัวหน้ายังต้องวิ่งหนี

ภูเขาไฟระเบิด มนุษย์จึงคิดว่ามีอะไรบางอย่างท่ีมีอำานาจเหนือหัวหน้าตน 

จึงเกิดนักบวชที่สามารถติดต่อประสานงานกับส่ิงมีอำานาจเหนือหัวหน้า 

เอาคำาสัง่มาบอกให้มนษุย์เชือ่ฟัง นานๆ ไปกลายมาเป็นความเชือ่ ความศรัทธา 

เกิดเป็นศาสนา ทำาให้มนุษย์สร้างความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติผ่าน

พิธีกรรมได้ นักบวชยังช่วยมนุษย์ lobby ธรรมชาติได้อีกด้วย 

 คำาสอนของศาสนาทำาให้มนุษย์ได้คำาตอบรวบยอดความจรงิพืน้ฐานของ

ธรรมชาติและชีวิต โดยไม่จำาเป็นต้องรู้ความเป็นเหตุเป็นผลว่าทำาไมธรรมชาติ

เป็นอย่างนั้น คำาตอบอย่างนี้มนุษย์ชอบมาก เพราะมีแนวทางปฏิบัติที่ทำาให้

รอดพ้นความกลัว ขอให้ศาสนาบอกมาว่าทำาอย่างไร มนุษย์ท่ีศรัทธาพร้อมท่ี

จะทำาตาม โดยไม่โต้แย้ง ไม่ตัง้คำาถาม อยากได้สนิบนอะไรกเ็ข้าฝันด้วยแล้วกนั 

แม้ว่าจะถูกเบี้ยวสินบนไม่ช่วยให้หายทุกข์ก็ไม่ว่ากัน ยกให้เป็นกรรมเก่าหรือ

ความประสงค์ของอะไรบางอย่างที่มีอำานาจเหนือธรรมชาตินั้น

3 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) “พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์” ปาฐกถาพิเศษ วันวิทยาศาสตร์ 
 แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 สิงหาคม 2534
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 ต่อมามีมนุษย์บางคนสังเกตความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาต ิ

ไฟไหม้ป่าเพราะฟ้าผ่าหน้าแล้ง ผลคือไฟไหม้ป่า เหตุคือฟ้าผ่า ปัจจัยคือ

หน้าแล้งที่ใบไม้แห้งพร้อมติดไฟง่าย ผลต่อจากไฟไหม้ป่าคือเกิดผักหวานป่า 

เกิดเห็ด มนุษย์จึงคิดว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแบบเหตุและผล เราก็น่าจะ

จัดการธรรมชาติได้ แล้วไม่ต้องกลัวมันอีกต่อไป คนพวกนี้เราเรียกว่า 

“นักวทิยาศาสตร์” สมยันัน้ศาสนจกัรจงึเหน็คนพวกนีเ้ป็นปรปักษ์ เป็นคนบาป 

แม้จะมีวิธีอธิบายและการพิสูจน์ท่ีทำาให้เข้าใจความจริงพ้ืนฐานของธรรมชาติ 

ได้ดกีว่าศาสนา แต่นกัวทิยาศาสตร์กลบัไม่ตอบโจทย์ความจรงิพืน้ฐานทัง้หมดที่ 

มนุษย์ต้องการ เพราะนักวิทยาศาสตร์มัวแต่หาคำาตอบเป็นจุดๆ นักชีววิทยา

ก็มัวแต่ดูเรื่องเห็ด นกเงือก ช้าง ต้นไม้ ดูละเอียดลงไปที่กระบวนการมี

ชีวิต เช่น ยีน DNA พวกนักฟิสิกส์เป็นพวกดูตั้งแต่อิเล็คตรอนที่มองไม่เห็น 

ไปจนถงึจกัรวาลอนัยิง่ใหญ่ไพศาล นกัวทิยาศาสตร์กลายเป็นพวกแข่งกนัรูล้กึ

ในธรรมชาติ

 โลกเรารู ้หลักการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มาหลายร้อยปีแล้ว 

มีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ ในโลกนี้นับล้านๆ คน แต่ไม่สามารถเอาความจริง

ที่ค้นพบทั้งหมดมารวมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตได้ ที่สำาคัญ

กระบวนการวทิยาศาสตร์ช้ามาก ชวีติมนษุย์อยูไ่ด้ไม่เกนิ 100 ปีกต็าย เกดิใหม่

หลายรอบนกัวทิยาศาสตร์กใ็ห้คำาตอบรวบยอดเกีย่วกบัชวีติไม่ได้สกัท ีด้วยเหตุ

นี้ศาสนาจึงยังอยู่ได้ท่ามกลางพัฒนาการก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

 ยิ่งมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากก็ยิ่ง 

ทำาให้มนุษย์ suffer มาก ศาสนาก็ยิ่งเป็นท่ีพึ่งตามมา และหลายกรณี... 

ศาสนากลายเป็นลัทธิที่คนยิ่งงมงายขึ้น เพราะความงมงายแก้ความทุกข์ 

(suffer) สมัยใหม่ได้ทันใจดี
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 พวกที่ไม่อยากรอวิทยาศาสตร์ และเห็นว่าคำาตอบรวบยอดของศาสนา

ไร้คำาอธิบายที่น่าเชื่อถือแบบวิทยาศาสตร์ จึงพยายามหาความจริงเบ็ดเสร็จ

โดยเร็ว พวกนี้ใช้การคิดด้วยเหตุผลและตรรกะ ไม่ต้องมีการพิสูจน์ พวกนี้คือ

นกัปรชัญา เมือ่เป็นคำาตอบจากความคดิ มนัก็มอีาการเกดิ-หร่ี เพราะคนต่างก็

คิดกนัได้ตามทีต่นเองเชือ่และมปีระสบการณ์ เกดิปรัชญาใหม่ๆ มาหร่ีปรัชญา

เก่า คำาอธิบายทางปรัชญาจึงเบลอๆ กับคนหลายคน

 จึงไม่น่าแปลกใจท่ีคนไทยเราเบลอๆ กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยเฉพาะครูและนักเรียนที่เรียนเรื่องนี้ด้วยการท่องนิยามความหมาย

 ที่ผมจะตีความต่อไปนี้ก็ทำาในท่ามกลางความเบลอ การตีความครั้ง

น้ีผมจะยึดกรอบคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผม capture ได้จาก 

slide ของ รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี 

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2558 

หวังว ่าจะไม ่ทำาให ้ผู ้อ ่านเบลอ

มากกว่าเก่า4

4 ผมพบว่าการทำางานท่ามกลางความเบลอสนกุมากกว่า มหีลายเรือ่งท่ีอยากเล่าไว้ว่าทำาไมจงึสนกุ ความเบลอทำาให้เราเจอ 
 ของใหม่ เพราะเราไม่ fix ความคิด เพราะเรายังงงๆ อยู่ ทำางานไปเรียนรู้ไป มีอะไรตื่นเต้นตลอดเวลา แฟนคลับที่อ่าน 
 หนงัสือผมคงจำาได้ว่าผมเคยเขยีนเชงิอรรถไว้ในหนงัสอืเล่มหนึง่ว่า ผมเคยถกกบั อ. ไพโรจน์ว่า ครคูวรรู ้systems thinking  
 หรือจติตปัญญาก่อน ผมให้คำาอธบิายว่าต้องคดิเป็นระบบก่อนจงึจะเหน็ความสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ตามแนวทางจติตปัญญาได้ 
 แต่ อ. ไพโรจน์ แย้งว่าต้องจิตตปัญญาก่อน เพราะทำาให้ครูเปิดใจเรียนรู้ หากถามผมตอนน้ีผมคิดว่า อ. ไพโรจน ์
 เป็นฝ่ายถูก อีกคร้ังเมื่อตอนเราออกแบบ RBL เราถกกันว่าเอา ม. ต้น หรือ ม. ปลายดี อ. ไพโรจน์ ถือหาง ม. ปลาย 
 เพราะเรียนสาระแน่นแล้ว และเคยทำาโครงงานมาแล้วด้วย ผมแย้งว่า ม. ต้น ที่ไม่เรียนโครงงานมาก่อนน่ันแหละดี 
 ไม่ตดิกรอบ มาวนันี ้อ. ไพโรจน์ ยอมรบักบัผมว่า ม. ต้นดกีว่า ผมเข้าใจว่านอกจากไม่ถกูตีกรอบมาก่อนแล้ว การทำาโครงงาน 
 ส่งผลไปยังพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมสังคม เปลี่ยนนิสัย นักเรียน ม.ต้น อยู่ในวัยเสียคนง่าย การเปลี่ยนเช่นนี้ตรงกับ  
 Transformative Learning ดงันัน้ เรือ่งการตคีวามการนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารเรยีนรูว้ชิาโครงงานในหนงัสอืนี ้
 จึงต้องทำาใจว่าอาจจะยังเบลอๆ อยู่ ผมขอชวนให้กล้าปฏิบัติให้ได้ผลที่การเปลี่ยนนิสัย ทำาและเรียนรู้ไปด้วยกัน
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กรอบคิดที่ 1 การมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะเป็นพลวัต5 

 เราจะเข้าใจโลกเป็นระบบที่มีลักษณะพลวัตได้โดยเข้าใจว่าความเป็น

ระบบคืออะไรก่อน

 ระบบหมายถงึการอยูร่่วมกนัขององค์ประกอบต่างๆ เพือ่บรรลภุารกจิ

หรือเป้าหมาย เราเรียกองค์ประกอบเหล่าน้ีว่าระบบย่อย บรรดาระบบ 

ย่อยจะทำางานของมันเอง คล้ายๆ จะมีอิสระ โดยการทำางานทั้งหมด 

ถูกออกแบบเพื่อให้ระบบใหญ่บรรลุเป้าหมาย 

 ตวัอย่างทีเ่ข้าใจง่าย คอื รถยนต์เป็นระบบใหญ่ รถยนต์มรีะบบย่อย เช่น 

เครื่องยนต์ ระบบส่งกำาลัง (ห้องเกียร์) ระบบขับเคลื่อน (เพลาและล้อ) ระบบ

บงัคบัทิศทาง (พวงมาลยัและข้อต่อ) ระบบเบรก ระบบช่วงล่าง (แหนบ โช้ค) ฯลฯ 

ระบบย่อยพวกนี้ร่วมกันทำางานให้รถยนต์เป็นยานพาหนะ ถ้าระบบย่อยหนึ่ง

เปลีย่นแปลง มนัย่อมกระทบระบบอืน่ทีป่ระสานกบัมนัอยู ่เมือ่เราเหน็ไฟเบรก

สว่าง หมายถงึเคร่ืองยนต์กำาลงัลดการทำางานลง ส่งผลต่อระบบส่งกำาลัง ระบบ

เช้ือเพลิงของเครือ่งยนต์ แม้แต่คนท่ีขับตามหลงักถู็กกระทบด้วย เพราะเขาอยู่

ในระบบการจราจรเดียวกัน

 ในระบบย่อยยงัมรีะบบย่อยลงไปอกี เครือ่งยนต์มรีะบบหล่อเยน็ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบเชือ้เพลงิ ระบบหล่อลืน่ ฯลฯ ระบบหล่อเยน็มรีะบบป๊ัม ระบบท่อ 

ระบบพดัลม (ระบายความร้อน) ฯลฯ ระบบจะย่อยลงไปจนถึงธาตพุืน้ฐาน เช่น 

ยาง เหล็ก ทองแดง ฯลฯ

5 กรอบคดิทัง้ 5 ในบทนีผ้มได้ capture มาจาก slide ที ่รศ. ดร. ทศินา แขมมณ ีบรรยายแก่คณะครโูรงเรยีนพระปรยิติัธรรม 
 แผนกสามัญเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ที่เชียงราย (หัวข้อไม่เหมือน slide ทั้งหมด เพราะผมรีบจด) เมื่อเขียนหนังสือ 
 เล่มนี้ ผมพยายามหาท่ีมาของกรอบความคิดทั้ง 5 จากเอกสารต่างๆ ทาง internet เพื่อขยายความ แต่ไม่สามารถ 
 หาได้ ที่ปรากฏส่วนมากคือคำาอธิบาย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดยความคิดส่วนตัวผมคิดว่ากรอบแนวคิดทั้ง 5 เป็นหลักการที่ 
 สำาคัญมาก และคิดว่าน่าจะเป็นจุดกำาเนิดของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ที่เรารู้จักกันดี การขยายความนี้เป็นข้อเขียน 
 ที่คิดเอาเองจากแนวคิดพุทธศาสนา หากผิดพลาดประการใดเป็นความเข้าใจผิดของผมเอง โปรดอ่านด้วยความคิดของ 
 ตนเอง
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 โลกเป็นระบบหมายความว่าโลกประกอบด้วยระบบย่อยมากมาย 

ท่ีเหน็ชดัคอื ระบบนเิวศ ระบบสงัคม ระบบเศรษฐกจิ ระบบการเมอืง แน่นอน 

ว่าระบบนิเวศมีระบบย่อยอีกมากมาย เป็นที่สังเกตว่าระบบจำานวนมากเกิด

จากมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งก็เต็มไปด้วยระบบย่อยที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกเช่นกัน 

เช่น ระบบเศรษฐกจิมรีะบบย่อยเป็น การผลติ การบรโิภค การออม การลงทนุ 

มีธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ แม้กระทั่งการเรี่ยไรและขอทาน ระบบเศรษฐกิจ

โยงไปถึงสิ่งแวดล้อม (นิเวศ) สังคม และการเมือง ท้ังหมดนี้ประกอบกันเป็น

โลกที่เราเรียกว่าธรรมชาติ แม้แต่ระบบที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นก็เป็นธรรมชาติ 

(เป็นธรรมชาติของความผิดธรรมชาติ) ในระบบของธรรมชาติทั้งหมดถูก

กำาหนดด้วยความจรงิตามกฎของธรรมชาตทิีส่รรพสิง่ล้วนประสานถงึกนัหมด...

เฉกเช่นเดียวกับที่กวีกล่าวว่า “เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาว” 

 กฎสำาคัญของธรรมชาติอีกข้อหนึ่ง คือ ทุกส่ิงมีสภาพ “อนิจจัง” 

หรือความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทุกสิ่งประสานถึงกัน และทุกสิ่ง

ลื่นไหล มันจึงเกิดสภาพพลวัต ไม่นิ่ง

 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัน้ีคล้ายกบัธรรมะข้อปฏจิจสมทุปบาท 

(ความเป็นวงจร) ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา6 ใช้ได้กับธรรมชาติทั้งหมด ทั้งสิ่ง

มีชีวิตและไม่มีชีวิต เพราะในธรรมชาตินั้นสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์ทั้งกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน

และสิ่งไม่มีชีวิต ปลาสัมพันธ์กับอาหาร (สิ่งมีชีวิต) ที่มากับนำ้าขึ้นนำ้าลงที่เกิด

จากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (สิ่งไม่มีชีวิต) เป็นต้น

 เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของเรา การจะเข้าใจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีนั้น เราต้องเข้าใจโลกในความเป็นระบบที่มี

พลวัต ดังที่กล่าวมาแล้ว

6 ความเป็นวัฎจักรเกิดจากเง่ือนไขของธรรมะข้ออิทัปปัจจยตา ผมเขียนรายละเอียดเรื่องน้ีไว้บ้างแล้วในหนังสือโครงการ 
 เพาะพันธุ์ปัญญาบางเล่ม จึงขอข้ามรายละเอียดไป
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กรอบคิดที่ 2 ทุกสิ่งทุกอย่างใน 4 มิติ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
อิงอาศัย มีผลกระทบต่อกัน 

 สี่มิติประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม กรอบคิด

ที่ 1 ที่ผมเขียนมาได้ครอบคลุมมาถึงกรอบคิดที่ 2 แล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า

กรอบคิดที่ 2 เป็นส่วนที่ทำาให้เกิดระบบโลกที่เป็นพลวัต

 ในบรรดา 4 มิติข้างต้น มี 3 มิติที่เป็นเรื่องการจัดการของคน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท้ังหมดนี้เกี่ยวพันถึงกันเพราะมีคนเป็น

ตัวกลาง สิ่งแวดล้อมมี 2 อย่าง คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ ดิน นำ้า 

อากาศ ป่า จนถึงดวงดาวในจกัรวาล (ทีส่่งผลยงัโลก) และสิง่แวดล้อมทางสงัคม

ที่มนุษย์กำาหนดข้ึน สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติเกี่ยวพันกับคนเพราะชีวิตคน 

อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ี ดังน้ันการกระทำาของคนผ่านเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม จึงกระทบถงึสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นธรรมชาต ิตวัอย่างเช่น เศรษฐกจิทีอ่ยู่

บนการผลิตฐานทรัพยากร การเกษตรต้องใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ดนิ นำา้ อากาศ แสงแดด วัฒนธรรมไทยจำานวนมากมพีืน้ฐานจากการประกอบ 

อาชพีเกษตร แม้แต่วฒันธรรมทีม่พีืน้ฐานจากพทุธศาสนากส่็งผลถงึส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาต ิเพราะพทุธศาสนาเห็นธรรมชาตกิบัธรรมะเป็นสิง่เดียวกนั การปฏบิตัิ

ตามกฎธรรมชาติคือธรรมะ และผลของการปฏิบัติก็เป็นธรรมะ
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 มติ ิ“เศรษฐกจิ” น้ันต้นฉบับเดมิใช้มติ ิ“วตัถุ” ความจรงิมติวัิตถแุสดง

ถงึการเข้าใจธรรมชาตมินษุย์อย่างลึกซึง้มาก เพราะมนษุย์อยูใ่นเศรษฐกจิ

แบบทนุนิยม ทีเ่น้นการเติบโตจากการบรโิภควตัถ ุ(บรโิภคนยิม วตัถนุยิม) 

ซึง่เป็นเศรษฐกจิกระแสหลกัทีค่รองโลกอยูข่ณะนี ้เป็นหลกัการกระตุน้ให้

บริโภคอย่างไร้เหตุผลในความพอประมาณ ไม่มีภูมิคุ้มกันตนเองจากการ

ถูกชักจูงให้เชื่อว่าความสุขเกิดจากการครอบครองวัตถุ ทั้งหมดนี้ล้วนตรง

ข้ามกับการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจกระแสหลักมีแนวคิดมนุษย ์ เป ็นผู ้พิ ชิตธรรมชาต ิ
เอาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (วัตถุ) มาใช้ประโยชน์เพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ของตน เป็นการมองแยกส่วน ดังนั้น การเห็นว่าทั้ง 4 มิติมีความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงกันทำาให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงง่ายขึ้น 
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กรอบคิดที่ 3 ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 กรอบคดินีค้อืเหตขุองการทำาให้ระบบโลกมสีภาพเป็นพลวตัตามทีก่ล่าว
มาในกรอบคิดที่ 1 แล้ว ความเปลี่ยนแปลงลื่นไหลตลอดเวลาเป็นความจริง
ของธรรมชาติ บางอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากระดับเส้ียววินาที เช่น การเกิด
และดับของเปลวเทียน 

 การเกิดของเปลวเป็นผลจากเชื้อเพลิง (ไอไขมันเทียน) เผาไหม้กับ
ออกซิเจน เมื่อไอไขมันเทียนท่ีเป็นเหตุติดไฟถูกใช้หมดแล้ว มันย่อมดับ แต่
ขณะเดยีวกนัความร้อนจากการเผาไหม้ (ท่ีเพิง่ดบัไปนัน้) ทำาให้มไีอไขมนัเทียน
ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เราจึงเห็นการเกิดใหม่ซ้อนเหลื่อมเวลากับการดับ  
เปลวเทียนที่เราเห็นจึงเป็นความต่อเนื่องของการเกิดและดับ การเกิดของ 
สิ่งหนึ่งมีเวลาอยู่เสี้ยววินาทีเท่านั้น แล้วมันก็ดับไปเพื่อให้สิ่งถัดไปเกิดขึ้นใหม่ 

  ตลอดเวลาของการมีเปลวเทียน เนื้อเทียนหดหายไป การ

เปลี่ยนแปลง (หายไป) ของแท่งเทียนอาจใช้เวลาเป็นนาที นำ้าในทะเล 

ก็กำาลังเปลี่ยนแปลงเป็นเกลียวคลื่น การเคลื่อนที่เข้าฝั่งอาจใช้เวลาเป็น

ชั่วโมง เม็ดทรายริมหาดก็กำาลังเปลี่ยนแปลงขนาดอย่างช้าๆ นับช่วงเวลา

เป็นปี หนิผาบนยอดเขากก็ำาลงัเปลีย่นแปลงจากกระแสลมกดัเซาะนบัช่วง

เวลาเป็นศตวรรษ

 การเห็นความไม่คงที่ของสรรพสิ่งทั้งที่เร็วเป็นเส้ียววินาทีและช้าข้าม

ศตวรรษ ช่วยให้เราเข้าใจความเปลีย่นแปลง มกีารเฝ้าดอูย่างเข้าใจ ไม่ประมาท 

แต่เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมความคิดให้

เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กรอบคิดที่ 4 ทุกอย่างด�ารงและด�าเนินไปในสภาวะสมดุล

 ผมเข้าใจว่ากรอบคิดนี้คือมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง)7 แต่การ 

จะอธิบายเรื่องนี้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าความสมดุลหมายถึงอะไร

 ความสมดุลคือระบบของธรรมชาติ กล่าวเช่นนี้หลายคนอาจสับสน

กับกรอบความคิดที่ผ่านมา ที่กล่าวว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต

  เรื่องนี้ต้องอธิบายด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดำารง

ชีวติโดยสมัพนัธ์กบัธรรมชาตทิัง้ทีไ่ม่มชีวีติและมชีวีติ สัตว์ในทะเลทรายมชีวีติ

ที่สัมพันธ์ (สอดคล้อง) กับธรรมชาติของทะเลทราย รวมทั้งต้องมีปฏิสัมพันธ์

กับสัตว์และพืชในทะเลทรายในฐานะแหล่งอาหาร ที่หลบภัย ที่อยู่อาศัย สัตว์

ในป่าดิบชื้นก็เช่นเดียวกับสัตว์ทะเลทราย เพียงแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปตาม

ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากข้ึน ความสัมพันธ์จึงซับซ้อน 

มากขึ้น ชีวิตทุกชีวิตจึงดำารงอยู่ในสภาพที่สมดุลกับสถานการณ์ขณะนั้น เช่น 

หากมนีกมาก หนอนจะถูกกินจนเหลอืน้อย เมือ่จำานวนหนอนลดลง นกจะไม่มี

อาหารอดุมสมบรูณ์ การขยายจำานวนของนกลดลง จำานวนนกกบัจำานวนหนอน

จึงควบคุมกันเอง เราเรียกสภาพนี้ว่า “สมดุล” เช่นเดียวกับทุ่งหญ้าในอัฟริกา 

สตัว์กนิเนือ้และสตัว์กนิหญ้าควบคมุกนัเอง สตัว์กนิหญ้ากบัหญ้าควบคุมกนัเอง 

หญ้ากับดินควบคุมกันเอง.... ฯลฯ

7 “ทางสายกลาง” เป็นคำาหลัก (keyword) ของกรอบคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีปรากฏชัดในกรอบความคิดที่ 
 เป็นผัง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ
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 ทุกสรรพสิ่งในระบบกำาลังเปลี่ยนแปลง (กรอบคิดที่ 3) แต่ทุกอย่าง 

(ทัง้ทีม่แีละไม่มชีวีติ) กำาลงัอยูใ่นสภาพสมดลุในขณะใดขณะหนึง่ แต่ขณะ

ใดขณะหนึง่ก็กลบัเป็นขณะทีไ่ม่คงที ่ความสมดลุจงึเป็นความนิง่ ความคงที่

ในระบบที่กำาลังเคลื่อนไหว ระบบมันเคลื่อนไหวเพื่อจัดสมดุลใหม่นั่นเอง

 การเข้าใจความมีอยู่ของความสมดุลในระบบที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

ทำาให้เห็นความจริงลักษณะหนึ่งในความจริงอีกลักษณะหนึ่งท่ีเป็น 

ทวิลักษณ์ กรอบคิดนี้ฟังเหมือนธรรมดาแต่ลึกซึ้งเป็นธรรมชาติมาก

 ถ้างงกับกรอบความคิดนี้ขอให้ตั้งสติอ่านอีกสักรอบ

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน12
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กรอบคิดที ่5 การพฒันาทีม่ั่นคงย่ังยืน ต้องไปพร้อมกับ
ความสมดุลภายใต้การเปลีย่นแปลง 

 ต่อจากกรอบคดิที ่4 มาสูก่ารพฒันาทีม่ัน่คงยัง่ยนื แปลตามประสาท่ีผม

เข้าใจ มั่นคงคือหนักแน่นไม่ไหวเอน ยั่งยืนคือตลอดไป กรอบคิดที่ 5 โดยรวม

จึงหมายความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้การพัฒนาคงอยู่ตลอดไป.... 

แม้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเรามีภูมิคุ้มกันนั่นเอง

 ยั่งยืนในอีกความหมายท่ีรู้จักกันดีคือ sustainable พูดให้เข้าใจง่ายๆ 

คือ ไม่ทำาให้อนาคตเสียหาย ไม่ทำาให้คนรุ่นหลังเสียโอกาส

 โดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นระบบวิวัฒนาการ 

(evolution) ทีท่ำาให้ให้สรรพสิง่อยูใ่นสภาวะสมดลุ ดังได้กล่าวมาแล้วในกรอบ

ความคดิที ่4 มนษุย์เราแต่เดมิกอ็ยูใ่นกระแสววัิฒนาการ เช่น เปล่ียนจากมนษุย์

วานรมาเป็นสตัว์ยนืสองขา เดนิตวัตรง ววิฒันาการเป็นระบบทีค่่อยเป็นค่อยไป 

ถูกคัดสรรให้พวกที่สมดุลกับธรรมชาติอยู่รอด 

 พัฒนาการ (development) ของมนุษย์เกิดเมื่อมีปัญญาเข้าใจ

ธรรมชาต ิจนสามารถดดัแปลงธรรมชาตมิารบัใช้ความต้องการของมนษุย์

ได้ คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องทำามาจากสารตั้งต้นที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งสิ้น 

พลาสติกที่ประกอบเป็นตัวเครื่องมาจากก๊าซธรรมชาติ Chip ประมวลผล

มาจากซิลิกาที่มีอยู่ในทราย ความต้องการ (กิเลส) เป็นตัวขับให้มนุษย์ใช ้

ปัญญาสร้างการพัฒนาให้เผ่าพันธุ์จนหลุดออกจากระบบวิวัฒนาการ 

ในมิติของเวลา พัฒนาการเป็นระบบท่ีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าวิวัฒนาการ

อย่างเทียบกันไม่ได้ 
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 ร่างกายมนุษย์ยุคนี้เหมือนยุคสุโขทัยทุกประการ มือมี 5 นิ้วเหมือนกัน 

หัวใจมี 4 ห้อง การหายใจยังผ่านการทำางานของปอด ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในระบบ

วิวัฒนาการ แม้ว่าธรรมชาติเปลี่ยนไปมาก แต่วิวัฒนาการทางชีววิทยาของ

ร่างกายยังไม่เกิดขึ้น ส่วนหน่ึงเพราะช่วงเวลายังน้อยเกินไป ส่วนหนึ่งเพราะ

พัฒนาการทำาให้เราอยู่รอด ไม่ได้ถูกคัดออกโดยระบบวิวัฒนาการ แทนที่คน

อ่อนแอจะตายตามการคัดสรรของธรรมชาติ เรากลับใช้พัฒนาการทางการ

แพทย์ให้ชีวิตอ่อนแออยู่รอดและแพร่พันธุ์ต่อไป ไม่เพียงเท่าน้ัน คนยังทำาให้

พืชและสัตว์กระโจนออกจากวิวัฒนาการด้วยศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์ ไก่ไข่

ต่างจากไก่ป่าโดยส้ินเชงิ ข้าวไรซ์เบอรีต่่างจากข้าวดอย มะม่วงป่าไม่เคยมพีนัธุ์

นำ้าดอกไม้

 พัฒนาการของมนุษย์ยังทำาให้ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตเปลี่ยนไปด้วย 

ความเชือ่งช้านบัศตวรรษของกระแสลมทีก่ดัเซาะหน้าผาถูกระเบิดหายไป 

ในพรบิตาโดยอตุสาหกรรมหินก่อสร้าง อากาศมคีาร์บอนไดออกไซด์มากขึน้ 

นำ้าและดินมีสารพิษปนเปื้อน ขยะล้นเมือง ฯลฯ 

 สภาพสมดุลเดิมถูกทำาให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเปลี่ยนไม่ทัน ระบบนิเวศจากการพัฒนาเปล่ียนเร็วกว่าการ

เข้าสู่สภาพสมดุลใหม่โดยวิวัฒนาการ

 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากระบบ

เศรษฐกิจที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น กรอบความคิดที่ 5 จึงทำาให้เราปรับท่าทีทาง

ความคิด (ทัศนคติ) ท่ีมีต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ ให้หันมาสมาทานกระบวนการ

พัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน
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อะไรคือพอเพียง?

“... คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ

มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง

หมายความว่าพอประมาณ

ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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 ตามธรรมเนียมปฏิบัติพระราชดำารัสจะถูก quote ตามต้นฉบับ  

คนทัว่ไปจะไม่ตคีวาม ทีผ่มจะเขยีนต่อไปนีไ้ม่ใช่การตคีวามจากพระราชดำารัสนี ้

และไม่ใช่ยกมาเพือ่การอา้งองิการหาความหมายของผม เพราะพระราชดำารสั

นี้มีนัยยะเบ็ดเสร็จในตัวแล้ว 

 โดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าพอเพียงหมายถึง “พอดี”

 พอดี คือ พอ (หยุด) ตรงท่ีมีผลดี ถ้ายังไม่ถึงผลดีต้องยังไม่หยุด 

เม่ือถึงจุดที่ดีแล้วต้องหยุด หากไม่หยุด การเลยจุดดีหมายถึงไม่ดีแล้ว 

เขียนเช่นนี้ทำาให้นึกถึง “ทำากิจของตนให้เต็มที่ แต่ต้องพอประมาณ 

ไม่โลภ” พอดีก็คือพอประมาณหรือพอเพียง นั่นเอง สำาเร็จได้เพราะทาง

สายกลาง หย่อนเกินไปจะไม่ถึงจุดดี ตึงเกินไปทำาให้เลยจุดดี

 ด้วยเหตุนี้กระมัง ในบรรดา 3 ห่วงน้ัน ท่านจึงวางห่วงพอประมาณไว้

ด้านบนที่รองรับด้วยห่วงเหตุผลและห่วงภูมิคุ้มกัน

 ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า คำาว่าพอดีและพอประมาณน่าจะเข้ากันได้ใน 

ความหมายของทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เศรษฐกิจพอเพียงคือ 

การดำารงชวีติในการผลติและบรโิภค (เศรษฐกจิเป็นกระบวนการของการผลิต

และบริโภค) ตามทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางโลภ หรือตระหนี่เกินเหตุ

 ผมเข้าใจว่า เกณฑ์สำาคัญที่บอกความพอดีคือเกณฑ์ที่เราใช้ชีวิตอย่าง

สอดคล้องกับธรรมชาติ ใช้การเข้าใจธรรมชาติตามกรอบคิดทั้ง 5 มาควบคุม

ตนเองในมิติทั้ง 4 คือวัตถุ (เศรษฐกิจ) สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
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 ดังกล่าวแล้ว กิเลสทำาให้มนุษย์มีพัฒนาการแทนวิวัฒนาการ กิเลสแยก

ไม่ออกจากระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น เราจึงต้องเข้าใจสิ่งที่ควบคุม 3 ห่วงจากมุม

มองของกิเลส

รหัสนัยยะ... สามห่วง สามกิเลส สองเงื่อนไข สองปัญญา 

 สามห่วงคือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ได้รับคำาอธิบาย

ค่อนข้างชัดเจน แต่เกือบทั้งหมดเป็นคำาอธิบายในรูปของนิยามความหมาย 

ผมจะขออธิบายใหม่ในรูปของการถอดรหัส
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 ผมมองว่า 3 ห่วงนี้คือการละ 3 กิเลส อันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ 

 โลภะเป็นความโลภทำาให้ไม่รู ้จักพอ ห่วงพอประมาณคือ อโลภะ 

มีความเพียรทำาให้ถึงจุดพอดี แล้วหยุดท่ีความ “พอดี” ด้วยอโลภะ 

เรียกว่าเดินทางสายกลาง

 โทสะเป็นการใช้อารมณ์เหนอืเหตผุล ห่วงเหตผุลคอื อโทสะ หยดุการ

ขาดสตโิดยการพิจารณาด้วยเหตุและผล

 โมหะเป็นการหลงผิดในอวิชชา ห่วงภูมิคุ้มกันคือ อโมหะ เปลี่ยน

อวิชชาเป็นวิชชา คุ้มกันตนเองด้วยปัญญา

 การพิจารณาเหตุและผลว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” (“สิ่งนี้” 

แรกคือเหต ุ“สิง่นี”้ หลงัคอืผล) เป็นต้นทางของปัญญา (วชิชาหมายถงึปัญญา) 

เมื่อรูป 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวางห่วงพอประมาณให้รองรับ

ด้วยห่วงเหตุผลและภูมิคุ้มกัน ผมจึงคิดว่าเป็นรหัสนัยยะที่มีเจตนาบอกว่า 

“ดำารงชีวิตอย่างพอประมาณที่มีสติปัญญาเป็นฐาน”

 ปัญญามี 2 ฐาน คือ ปัญญาภายนอกกับปัญญาภายใน

 เราได้ปัญญาภายนอกจากกระบวนการคิดเชิงเหตุ-ผล อธิบายด้วย

เหตุผลอย่างถูกตรรกะ8 เป็นปัญญาจากการคิดของสมอง ได้เป็นความรู ้

(พุทธิพิสัย) ส่วนปัญญาภายในคือจิตตปัญญา เป็นปัญญาของจิต (จิตพิสัย)

8 เหตุ-ผล หมายถึง cause-effect เหตุผล หมายถึง reason
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 ดังนั้น... ผมจึงเห็นว่าสองเงื่อนไข “ความรู ้” และ “คุณธรรม” 

ถูกวางเรียงด้วยเจตนา ให้ความรู้ (ปัญญาภายนอก) อยู่ทางซ้ายเป็นฐาน

ของห่วงเหตุผล (ปัญญาสมอง) ให้คุณธรรมอยู่ทางขวาเป็นฐานของห่วง

ภูมิคุ้มกัน (ปัญญาจิต)

 ผมจึงตีความการดำารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า 

“ทำาชีวติให้พอดีด้วยปัญญา 2 ฐาน” ความพอดต้ีองมาจากความเข้าใจกรอบคดิ 

ทั้ง 5 ซึ่งคือเข้าใจธรรมชาติของโลกนั่นเอง เมื่อดำารงชีวิตได้เช่นนี้ก็จะส่งผล 

ต่อมิติทั้ง 4 ให้เกิดความสมดุลในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบโลก 

ที่เป็นพลวัต

 สรุป 3 ห่วง 2 เงื่อนไขใหม่ได้ดังรูป อโลภะอยู่บนสุด เพราะนอกจาก

อธิบายความพอประมาณแล้ว ผมคิดว่าเพราะโลภะเป็นกิเลสของความ

เห็นแก่ตัว เมื่อเห็นแก่ตัวก็เอาอัตตาเป็นใหญ่ เบียดเบียนผู้อื่น ดังนั้น 

ผังนี้วางเป้าหมายสูงสุดที่ลดความโลภ สร้างจิตให้ใหญ่ คิดเผื่อแผ่
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 ภาพผังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเราเห็นกันจนชินตานั้นไม่ได้ถูก

ออกแบบตามใจชอบ ภาพนีค้อื “มนตรา” ทีส่ำาคญั ทีต้่องถอดรหสัความหมาย

ออกมา การเข้าใจถึงรหัสนัยยะทำาให้เราได้ปัญญาหลุดพ้นจากการท่องจำา

 อย่างไรก็ตาม... ผมขอบอกว่าความคิดที่เขียนในตอนนี้มันผุดขึ้น

มาเองว่าเป็นอย่างนี้ วิเคราะห์จากความหมายแล้วโยงได้เช่นนี้ ดังได้

กล่าวแล้วว่าปรัชญามีนัยยะเบลอๆ ดังนั้น ถูกหรือผิดผมไม่อาจยืนยันได้  

โปรดอย่าเชื่อทั้งหมด 

 การทำาโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงในบทต่อไปจึงออกแบบตามความ

เข้าใจที่เขียนมาทั้งหมดนี้

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน20
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เจตนาของการท�าโครงงาน

 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใช้การทำาโครงงานเป็นการเรียนรู  ้

(Project-Based Learning) การศึกษาของเราให้นักเรียนทำาโครงงานมานาน

แล้ว หลักฐานคือการประกวดทุกปี หลายเวที แต่ทำาไมการศึกษาทั้งหมดจึง

ถูกกล่าวว่าล้มเหลว หากต้องการปฏิรูปการศึกษาในแง่ของการเรียนรู้ ครูต้อง

ทราบว่าการทำาโครงงานทีเ่กดิการเรยีนรูน้ัน้ทำาได้อย่างไร โดยเฉพาะทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการเกิดอย่างไรจากการทำาโครงงาน

 ยิ่งในปัจจุบันกล่าวถึงการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (transformative 

learning) การเข้าใจของครูในวิธีการจัดกระบวนการเรียนโครงงานยิ่งต้อง 

แตกต่างไปจากที่ครูได้รับการอบรมมา เพราะผลอยู ่ที่การเปลี่ยนแปลง 

ของผู้เรียน ไม่ใช่การชนะการประกวดโครงงาน

หลักการของโค
รงงาน

เศรษฐกิจพอเพีย
ง

บทที่2
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 นักเรียนเรียนเพื่อเอาความรู้ไปใช้งานในชีวิตประจำาวัน (แต่ส่วนมาก

ทำาให้เข้าใจว่าเรียนเพื่อสอบ) การเข้าใจความรู้จนใช้งานได้จึงผูกติดกับบริบท 

นักเรียนชนบทมีบริบทการทำางานต่างจากนักเรียนในเมือง การใช้ความรู้ใน

การทำางานจึงต่างกัน เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนในชนบทจึงต่างจาก 

เป้าหมายของนักเรียนในเมือง โอกาสทำาให้วิถีชีวิตต่างกัน บริบททำาให้ 

เป้าหมายการเรยีนรูต่้างกนั ด้วยเหตนุี ้การจัดการศกึษาทีก่ำาหนดโดยกระทรวง

ที่มี paradigm การศึกษาในเมือง (และรวมศูนย์) จึงซำ้าเติมนักเรียนในชนบท 

ผมเหน็ว่ามเีพยีงวชิาโครงงานเท่านัน้ทีจ่ะช่วยยกระดับการศกึษาของนกัเรียน

ในชนบทได้ เพราะไม่ต้องไปติดกับการท่องจำาความรู้เพ่ือรับการประเมิน 

การทำาโครงงานเป็นโอกาสสร้างทักษะชีวิตของพวกเขา

 แต่การทำาโครงงานในสถานศกึษาท่ัวประเทศถกูกำาหนดรปูแบบเดยีวกนั 

(เพราะครูถูกสอน/อบรมมาแบบเดียวกัน) เมื่อจะแข่งขันก็ใช้กติกาเดียวกัน 

อาจจะไม่เว้นแม้แต่โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

 แม้ว ่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช ้ได ้กับทุกเรื่อง แต่การทำา

โครงงานที่ผ่านมามักจะเป็นงานเกษตร เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลาดุก 

หมูหลุม นำ้าหมัก แม้ว่าจะมีเสียงออกสำาเนียงค่อนขอดว่าครูที่สอน

โครงงานเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นงานเกษตรเท่านั้น 

แต่ผมจะบอกว่าการทำาโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนใน

ชนบทต้องอยู่บนฐานชีวิต ฐานทรัพยากร และฐานวัฒนธรรมของเขา 

อย ่าพยายามเอาโครงงานทำาเครื่องบินบังคับวิทยุมาแปลงโฉม

ยัดเยียดให้เป็นโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเอา 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  

4 มิติมาอธิบาย (บางกรณีอธิบายอย่างสีข้างเข้าถู) ว่าเป็นโครงงานให้

นักเรียนเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เขียนเช่นนี้ก็เพื่อให้ครูเชื่อมั่นว่าโครงงานเกษตรนั่นแหละเหมาะที่สุด

สำาหรับการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนเหล่านี้ เหล่านี้หมาย

ถึงนักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง (อย่างที่ผมเข้าใจ) 

ผมจะอธิบายโครงงานเกษตรในบทท่ี 2 ให้เชื่อมโยงกับกรอบคิด 5 ข้อของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 

โครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน 23

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 รูปน้ีแสดงกรอบความสัมพันธ์ของการทำาโครงงาน ผมเคยใช้รูปคล้าย

กันนี้อธิบายว่าโครงงานฐานวิจัยพัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่

นักเรียนได้อย่างไร เขียนในหนังสือเล่มแรกของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  

ผมเอามาดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องและง่ายต่อการอธิบายคราวนี้9

 ฐานล่างสุดคือศาสตร์และบริบท หมายถึงการใช้ความรู้และความ

เป็นจริงมาเป็นฐานการทำาโครงงาน ถ้าเป็นการศึกษาในชนบท ศาสตร์มีได้

ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส่วนบริบท 

ควรเป็นเรือ่งการหาอยูห่ากนิเป็นอาชพีบนฐานทรพัยากร ผมจงึเหน็ว่าโครงงาน 

เกษตรเป็นเครื่องมือสอนทักษะชีวิตนักเรียนเพราะมีทั้งศาสตร์และบริบท 

โครงงานเช่นน้ีทำาให้นักเรียนตระหนักว่าความรู้ที่เรียนเกี่ยวกับชีวิตอย่างไร 

เมื่อเอาประสบการณ์ที่ปฏิบัติมาเข้าสู่การคิด (ชั้นที่ 3 ในรูป) นักเรียนจะเกิด

ปัญญาจากการรู้คิด จนเข้าใจความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่อยู่อย่างเป็นระบบ 

จงึทำาให้ผมคิดว่าการทำาโครงงานเกษตรอนิทรย์ีจะช่วยให้นกัเรยีน conceptualize 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี เพราะเกษตรอินทรีย์คือระบบธรรมชาติ 

9 มีเกร็ดท่ีเกี่ยวกับการตีความ 3 ห่วง ที่ผมเห็นควรบันทึกไว้ เมื่อประมาณปี 2545 สกว. จัดประชุม retreat เจ้าหน้าที ่
 ทีเ่กาะเกรด็ หนึง่ในหลายกิจกรรมคอืการสนทนาธรรมกบัฝร่ังช่ือ John เขาอธิบายเรือ่งกเิลสให้ฟัง เกดิมเีจ้าหน้าทีค่นหนึง่  
 (คณุประภาภรณ์  เคารพ) ถามผมว่า กเิลสสามตวัเกีย่วอะไรกบัชีวติคนเรา ผมพยายามตอบเท่าทีค่วามรูงู้ๆ ปลาๆ อธิบายได้ 
 ซึง่กไ็ม่พ้นอธบิายนยิามของ โลภะ โทสะ โมหะ แล้วไม่รูอ้ะไรมาดลใจ ผมโพล่งออกมาว่าเมือ่เตมิ “อ” ข้างหน้า มนัคอื 3 ห่วง 
 ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตัง้แต่นัน้มาผมเขยีนเรือ่งนีใ้นหนงัสอืบางเล่ม ต่อมาเมือ่คยุกบั อ. ไพโรจน์ ทีท่ำาโครงการนำา 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ผมถามว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเด็กใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว อ. ไพโรจน์ ตอบว่าดูที ่
 นิสัยพอประมาณอย่างเดียวก็พอ ส่วนตัวผมเห็นแย้งว่าเราต้องดูที่ความคิด คือ ห่วงภูมิคุ้มกัน เพราะขณะนั้นผมเสนอว่า 
 3 ห่วงนั้นน่าจะเรียงใหม่ มีห่วงภูมิคุ้มกันอยู่ล่างห่วงเดียว อีก 2 ห่วงอยู่ข้างบน คำาอธิบายคือ อโลภะ และอโทสะ 
 เป็นพฤตกิรรมทางกาย มนัเกดิจากความคดิภายในคอื อโมหะ และผมใช้คำาว่า “ภูมิคุม้กนัทางความคดิ” แทน ตอนทีพ่ฒันา 
 โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เมื่อ 2 ปีก่อน ผมยังเสนอวิธีคิดนี้กับพระ เพราะคิดว่าพระเข้าใจเรื่อง “จิตเป็นนาย 
 กายเป็นบ่าว” ผมจึงมีรูปการทำาโครงงานเป็นชั้นๆ ที่ชั้นบน (3 ห่วง) อยู่กันต่างจากรูปในเล่มนี้ แต่เมื่อมาพิจารณาใหม ่
 จากการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมขอกลับไปเหมือนต้นฉบับเดิม เพราะอธิบายได้ตรงกับ “ทางสายกลาง” มากกว่าตามที ่
 เขียนไว้ตอนท้ายของบทที่ 1 ที่บันทึกไว้เช่นนี้เพื่อทำาความเข้าใจกับผู้อ่านที่ติดตามงานเขียนของผม จะได้เข้าใจว่าทำาไม 
 จึงต่างกับหนังสือเล่มแรก
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 แต่การจะไปถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ นักเรียนต้องมีคุณธรรม

และจริยธรรมมากำากับให้เกิดความรู้ตัว รู้จักการยั้งคิด สติสัมปชัญญะ 

และบรรเทากิเลสทั้ง 3 ให้เกิดเป็นห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

(ช้ันท่ี 4-7 ในรูป) นั่นจึงหมายความการออกแบบกระบวนการเรียนรู้มี

ความสำาคัญมากกว่าตัวเนื้อหาโครงงาน ครูต้องมีความสามารถเฉพาะใน

การปลูกฝังสำานึกคุณธรรมขณะทำาโครงงาน

 การทำาให้ถงึจดุนี ้ครตู้องเข้าใจกระบวนการสร้างความคดิ (แก่นกัเรยีน) 

จากการทำางาน ไม่ปล่อยให้การเรียนรู ้สูญเปล่าไป โครงงานจำานวนมาก

นกัเรยีนได้ปฏิบตั ิแต่ตดิและจบทีก่ารปฏบัิต ิไม่ได้นำาประสบการณ์ปฏบิตัมิาสู่ 

การเรียนรู้ให้เกิด transformative learning เพราะไม่ได้ผ่านงานหนัก 

มีอุปสรรคแล้วทำากิจกรรมไตร่ตรองสะท้อนคิดของผู้เรียนเองและของกลุ่ม 

(self and group reflection)
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เกษตรคือชีวิตบนฐานทรัพยากรและวัฒนธรรม

 นกัเรยีนในชนบทจำานวนมากต้องเรยีนวิชาโครงงานอย่างไม่มจุีดหมาย 

เพราะเป็นงานต้องทำาตามท่ีหลักสูตรกำาหนด เราเห็นโครงงานจำานวนมาก

ลอกแบบกันมาโดยไม่เกี่ยวกับชีวิตที่ล้อมรอบด้วยทรัพยากรดิน นำ้า และป่า 

ที่ทั้งโอบอุ้มการทำาเกษตรอย่างเอื้ออาทรและเป็นปัญหาอุปสรรค 

 การทำาโครงงานเกษตรเป็นโอกาสได้ลงมือปฏิบัติในสภาพจริง 

โครงงานจะมีบริบท สิ่งที่นักเรียนได้เรียนคือความสัมพันธ์ระหว่างงาน 

กับบริบท ได้รู ้ว ่าการทำางานมีเป้าหมายอย่างไรกับชีวิต และทำาไม 

การทำางานและการใช้ความรู้ต้องมีบริบท ถ้าเราต้องการควบคุมบริบท 

เราควรทำาอย่างไร ถ้าเราควบคุมบริบทไม่ได้ มันจะเกิดผลอะไร 

 งานเกษตรท่ีเป็นพืชทำาให้นักเรียนเห็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเช่น 

ดิน นำ้า ฤดูกาล ฯลฯ เห็นความสำาคัญว่าต้องดูแลธรรมชาติเพราะเป็นปัจจัย

สำาคัญของการเติบโตของพืช งานเกษตรที่เป็นสัตว์ทำาให้นักเรียนเห็นความ

สัมพันธ์ท่ีกว้างขึ้นไปอีก คือนอกจากเชื่อมโยงชีวิตสัตว์กับส่ิงแวดล้อมแล้ว 

ยังเชื่อมโยงเข้ากับพืชได้ด้วย (เพราะอาหารพื้นฐานของสัตว์มาจากพืช)

 ในความเป็นจริงนั้น โครงงานเกษตรที่เป็นการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงต้องรวมพืชและสัตว์เข้าด้วยกัน เพราะทำาให้ระบบอินทรีย์สมบูรณ์
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เกษตรอินทรีย์คือระบบธรรมชาติ

 การทำาเกษตรเป็นกิจกรรมอินทรีย์ เพราะอินทรีย์หมายถึงชีวิต แต่

การสร้างชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรด้านพืชหรือสัตว์อาจไม่เป็นอินทรีย์ก็ได ้

เราจึงมีเกษตรเคมี

 เกษตรคือการสร้างชีวิต เคมีไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เคมีเป็นกลไกสร้างความไม่

เป็นธรรมชาติ เพื่อกำากับชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่คนต้องการ เกษตรเคมี

จึงเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องการพิชิตธรรมชาติ

 ธรรมชาติคอืความสมดลุ มนัจงึมนีกและหนอน มโีรคและแมลง เกษตรเคมี 

ไม่ต้องการให้ธรรมชาติรักษาสมดุลด้วยกลไกธรรมชาติ เขาจึงใช้สารเคม ี

มาทำาลายโรคและแมลง
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 การรู้จักเกษตรอินทรีย์เราต้องเห็นความสัมพันธ์ท้ังหมดของความ 

เป็นธรรมชาติที่พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันเป็นระบบนิเวศ

 เพ่ือให้เข้าใจเรือ่งนี ้เราต้องตอบคำาถามให้ได้ว่าป่าดงดบิเป็นเกษตรเคมี

หรืออินทรีย์ เมื่อเห็นชัดๆ ว่าไม่มีใครเอาสารเคมีไปใส่ให้ป่า การเติบโตของ

ป่าย่อมเป็นระบบอินทรีย์ ในอดีตกาลโลกเราปกคลุมด้วยป่า แสดงว่าระบบ

อินทรีย์เป็นระบบที่เติบโตได้เอง เป็นการลบล้างคำากล่าวที่ว่าหากเราไม่ใส่ปุ๋ย 

พืชมันจะเอาอะไรมาทำาให้เกิดผลผลิตแก่เรา เพราะป่าให้ผลผลิตมากมาย 

โดยไม่มีใครใส่ปุ๋ยให้มัน การเข้าใจเรื่องนี้ได้เราต้องมองชีวิตทั้งหมดเป็นระบบ

ที่มีความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรและอิงอาศัยต่อกัน

 ก่อนอืน่เราต้องทำาความเข้าใจว่ามวลของต้นไม้เกอืบทัง้หมดทำามาจาก

อากาศ ครับผมเขียนไม่ผิด... ต้นไม้มาจากอากาศ หลายคนคิดว่ามวลต้นไม ้

มาจากดิน ลองถามตัวเองดูก็ได้ว่าทำาไมดินในกระถางไม่หายไปในเมื่อต้นไม ้

โตเอาๆ ต้นไม้ใช้แร่ธาตจุากดนิเป็นอาหารเพือ่ให้มนัเตบิโตสร้างตนเองจากอากาศ 

 คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถกูกระบวนการสงัเคราะห์แสงแยกเอา

คาร์บอนมาเป็นเนื้อไม้และสารประกอบอื่นๆ ในเนื้อไม้ ปล่อยออกซิเจน

ให้บรรยากาศ เมื่อเราให้ความร้อน สารประกอบในเนื้อไม้ที่สลายตัวได ้

(volatile matter) ก็ถูกกำาจัดออกไป แล้วเปลี่ยนที่เหลือเป็นถ่าน 

(คาร์บอน) ถ้าเผาต่อไปเราจะได้เถ้าไม่เกิน 10% เถ้าพวกนี้คือแร่ธาตุ

ที่ต้นไม้เอามาจากดิน (แร่ธาตุบางส่วนก็กลายเป็นก๊าซหายไประหว่าง 

การสลายตวัด้วยความร้อน) สรปุได้ว่ามวลกว่า 90% ของต้นไม้นัน้มาจาก

อากาศ.... ป่าเติบโตจากอากาศ
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 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีวิเศษมาก มันสามารถกินอาหารเพียงน้อยนิด เพื่อ

สร้างตัวเองขนาดมหึมาจากอากาศ

 พืชแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจัดโครงสร้างใหม่ มันใช้พลังงาน 

แสงอาทิตย์ยึดธาตุต่างๆ ให้กลายเป็น แป้ง นำ้าตาล เซลลูโลส ฯลฯ แล้วมัน 

โตเอาๆ โดยสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในพันธะของโครงสร้างใหม่นั้น

 สัตว์ไม่วิเศษเท่าพืชเพราะไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง สัตว์จึงต้องกิน

พชืเป็นอาหาร วธิเีอาพลงังานออกมาจากพชื สตัว์จงึหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป

เผาผลาญ แล้วสัตว์หายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์

 สัตว์และพืชจึงอิงอาศัยกัน สัตว์จ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชไปดึง

พลังงานแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ พืชจ่ายออกซิเจนให้สัตว์เอาไปเผาผลาญ

แป้งและนำ้าตาลเพื่อดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ดำารงชีวิตต่อไป เมื่อพืช

และสัตว์ตายมันสลายตัวกลับเป็นอากาศและแร่ธาตุคืนสู่ดิน

 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ในธรรมชาติมีสิ่งไร้ระเบียบอยู่ พืชดึงเอาส่ิงไร้

ระเบยีบมาจดัระเบียบใหม่ ส่วนสตัว์บริโภคสิง่มรีะเบยีบจากการจดัการของพืช 

แล้วขับถ่ายออกมาเป็นสิ่งไร้ระเบียบให้พืช
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 ในป่าจงึมพีชืและสตัว์ช่วยกนัทำางาน ใบไม้ กิง่ไม้ ต้นไม้ท่ีล้มถูกจุลินทรีย์

ย่อยสลายให้กลายเป็นอากาศธาตุ (คาร์บอนไดออกไซด์) และส่วนหนึ่ง 

กลายเป็นมวลเติมให้ดิน มวลนี้มาจากทั้งพืชและสัตว์ นานไปก็ทับถม 

เติมสารอาหารให้ดิน10 เปลี่ยนโครงสร้างดินให้เหมาะแก่การเติบโตของพืช

มากขึน้ไปอีก ป่าจึงขยายใหญ่ได้เองจากกระบวนการของเกษตรอนิทรย์ีล้วนๆ 

 เกษตรอินทรีย์คือระบบธรรมชาติที่อยู่ในสภาพสมดุลในท่ามกลาง

พลวัต เป็นระบบท่ีตรงกับกรอบคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียน

ไว้ในบทที่ 1 โครงงานเกษตรอินทรีย์จึงเหมาะใช้สร้างการเรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงจากการลงมอืปฏบิตั ิปฏบิตัใินทีน่ีผ้มหมายถงึการเรียน

รู้ใน 3 ส่วน คือ hand สู่ head และเปลี่ยนที่ heart ซ่ึงผมจะอธิบาย 

ในตอนท้ายของบทนี้ 

10 เคยมีผู้สงสัยถามผมว่า ไม้เป็นคาร์บอน มันจะถูกสัตว์ (จุลินทรีย์) เปลี่ยนให้เป็นธาตุอาหาร เช่น N, P, K ได้อย่างไร 
 ผมถามกลับว่าวัวมันกินแต่หญ้า มันสร้างโปรตีนให้เป็นเนื้อและนมได้อย่างไร? องค์ประกอบของโปรตีนคือกรดอะมิโน 
 ที่มีธาตุอื่นมากมาย 

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน30

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 ฉะน้ัน โครงงานเกษตรอินทรีย์จึงไม่ใช่การทำาโครงงานเกษตรที่ไม่ใช ้

สารเคมีเฉยๆ แต่ต้องให้เกิดการเรียนรู้ที่โน้มน้าวจิตใจเข้าสู่ความเข้าใจการใช้

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรอินทรีย์สอน SEM

 ในขณะที่การศึกษาของประเทศกำาลังต่ืนตัว STEM (Science,  

Technology, Engineering and Mathematics) การทำาโครงงานเกษตร

อนิทรีย์ในความคิดผมคือ SEM ผมไม่สนใจการม ีT เพราะแม้แต่ STEM เองผม

ก็ไม่เห็นการไปถึง T ที่แท้จริง11 การสร้าง technology ยังห่างจากการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมาก ดังนั้น STEM ควรมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเข้าใจ technology 

มากกว่า (STEM literacy) รู้จักใช้เทคโนโลยีให้พอเหมาะพอควรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิทยาศาสตร์ (S) ของเกษตรอินทรีย์เป็นวิชาชีววิทยาอยู่ในพืชและ 

สัตว์ วิชาฟิสิกส์อยู่ในดินและนำ้า วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในตัวแทนธรรมชาติ

 เรากล่าวได้ว่าคณติศาสตร์ (M) เป็นตวัแทนธรรมชาต ิเพราะคณิตศาสตร์

เป็นภาษาที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แทนธรรมชาติ เพื่อให้สื่อสารถึงกันได้

11 ผมเขียนหนังสือในโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญา “สะเต็มศึกษา : ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” (2558) 
 วิพากษ์ประเด็นนี้ไว้มากแล้ว ผู้สนใจสามารถอ่านได้ โดย download ที่ www.kruvijai.wordpress.com
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 สาระวิชาที่มนุษย์เรียนรู้จากการวิจัย/สังเกตธรรมชาตินั้น เราเรียก

วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 พวกหลักๆ คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

(physical science) และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) ที่เข้าใจ

กันคือ วิชาฟิสิกส์ (รวมเคมีด้วย) และชีววิทยา ตามลำาดับ คณิตศาสตร์เป็น

ฝ่ายวิทยาศาสตร์กายภาพ เมื่อมนุษย์ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีหรือความรู้

ท่ีลึกซึ้งขึ้น เขาใช้คณิตศาสตร์มาทำาความเข้าใจธรรมชาติท่ีซับซ้อนข้ึน เช่น 

เอาความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อน (heat transfer) ผ่านคณิตศาสตร ์

มาสร้างเทคโนโลยเีครือ่งปรบัอากาศ คณติศาสตร์ยงัทำาให้มนษุย์เข้าใจความรู้

ที่ยากจะจับต้องได้ เช่น เข้าใจเอกภพ 

 การบรูณาการวทิยาศาสตร์ 2 ประเภทนีเ้กดิเมือ่มสีิง่มชีีวติมาเกีย่วข้อง

กบัโลกกายภาพ ผลกระทบต่อสขุภาพมนษุย์เม่ือต้องอยูใ่นสถานีอวกาศเป็น

เวลานาน หรอืเมลด็พชืมพีฤตกิรรมการงอกอย่างไรในอวกาศ เป็นตัวอย่าง

ทีด่ขีองการบรูณาการวชิาฟิสกิส์กบัชีววทิยา การกระโดดบนัจจีมัป์ในคู่มอื

กิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. ทำาให้เป็น STEM ได้เมื่อคิดแบบวิศวกร 

ที่เอาฟิสิกส์มาบูรณาการกับชีววิทยา ได้ G-force สูงสุดที่กระทำาต่อคน 

นำาไปสู ่การออกแบบการกระจายแรงไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู ้เล ่น12

ที่คณิตศาสตร์เป็นผู้ให้คำาตอบ

 การบรูณาการยงัเกดิศาสตร์ใหม่ๆ เช่น ชวีเคม ีชวีสารสนเทศ วศิวกรรม

ชีวการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ การทำางานข้ามศาสตร์ทำาให้มนุษย์

ต้องการภาษาที่พูดกันรู้เรื่อง เขาจึงเอาคณิตศาสตร์มาเป็นสื่อกลาง 

12 เร่ืองคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนธรรมชาติ และเรื่องโครงงานบันจีจัมป์นี้ผมได้เขียนไว้โดยละเอียดแล้วในหนังสือโครงการ 
 เพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับที่ 11 “เต็มศึกษา: ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” 
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 ที่กล ่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อให ้เข ้าใจว ่าคณิตศาสตร์เป ็นตัวแทน

ธรรมชาติได้อย่างไร ดังนั้น โครงงานเกษตรอินทรีย์สามารถมีคณิตศาสตร ์

และไม่จำาเป็นต้องซับซ้อนเกินความเป็นจริงของชีวิตอย่างที่นักวิทยาศาสตร ์

ใช้กัน คณิตศาสตร์ที่ตรงบริบทมากที่สุด คือ การคิดรายรับรายจ่าย กำาไร 

ขาดทุน การทำานายอนาคตด้วยศาสตร์การจำาลองสถานการณ์ (simulation) 

ที่จะนำาไปสู่วิศวกรรมศาสตร์ (E) 

 วิศวกรรมศาสตร์ในโครงงานเช่นน้ีไม่ใช่การสร้าง/ประดิษฐ์ชิ้นงาน 

แต่เป็นความคิดแบบวิศวกรมากกว่า เป็นความคิดที่เข้าใจการอยู่เป็นระบบ

ของเกษตรอินทรีย์ เราเรียกความคิดเชิงระบบ (systems thinking) ความคิด

นี้เกิดเมื่อเอาข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เข้าใจการอยู่ร่วมกันของ 

ดิน นำ้า พืช สัตว์ (รวมท้ังคนด้วย) เห็นเศรษฐศาสตร์ของการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมบนฐานทรพัยากร และเหน็เลยไปถงึเหตุและปัจจัยของความยัง่ยนื

ของการดำารงชวีติในพืน้ที ่ความเข้าใจนีเ้ป็นปัญญาทีส่ร้างภมูคิุม้กนั ให้ใช้ชวีติ

อย่างพอเพียง ไม่โลภ มีเหตุผล
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เกษตรอินทรีย์เอื้อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การทำาโครงงานเกษตรอินทรย์ีสร้างภูมคิุม้กนัจากการเข้าใจความสมดลุ

ของธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติทำางาน เช่น นำ้าหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การควบคุมด้วย 

ชีววิธี (bio-control) ฯลฯ การใช้ธรรมชาติทำางานเช่นนี้ คือการประคอง 

ให้เราอยู่ในทางสายกลาง (พอประมาณ) ตามวิถีธรรมชาติ อยู่อย่างสมดุล

กับธรรมชาติ ไม่บีบคั้นธรรมชาติ ซึ่งต่างกับการใช้สารเคมีที่กำากับบีบค้ันจาก

แนวคิดผู้พิชิตธรรมชาติ การเข้าใจความสมดุลจากกฎ “ผลเกิดจากเหตุ” 

เรียกว่าเข้าใจ “สภาวธรรม” ซึ่งเป็นกรอบคิดหลัก 5 ประการดังได้กล่าวแล้ว

ในบทที่ 1 

 การเห็นชีวิตทีอ่ยูร่่วมกนัเป็นระบบ ต้ังแต่ปศสุตัว์ผูบ้รโิภคพชืแล้วถ่ายมูล

เป็นปุ๋ยกลบัให้พชื เข้าใจกจิกรรมของจลุนิทรย์ีในการทำาปุย๋หมกั/นำา้หมัก ทำาให้

ผู้เรียนมองชีวิตอย่างพึงพา เห็นความจำาเป็นต้องสร้างหรือรักษาระบบนิเวศ

ท่ีเอื้อต่อทุกชีวิต จะสุดโต่งเอาแต่กอบโกยไม่ได้ เป็นการลดอัตตา แล้วสร้าง

คุณธรรมให้เกิดได้ง่ายจาก

การไตร่ตรองสะท้อนคิดจน

เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 

(transformative learning) 

การใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

ของบุคคลเช่นนี้ จะมุ่งเพื่อ

ความสมดุลของ 4 มิติ วัตถุ 

(เศรษฐกิจ) สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ไม่ใช่ STEM แต่ SHEM

 ด้วยการเห็นชีวิตท่ีต้องสมดุลกับธรรมชาติ โครงงานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่ใช่ STEM ไม่ใช่แค่ SEM แต่คือ SHEM ผมจะขยายการกล่าวถึง H 

และ E ในความหมายใหม่

 H คือ Humanity (อาจรวมถึง Anthropology มานุษยวิทยา) 

มนุษยศาสตร์เป็นเรื่องของความดีงาม ความเชื่อ ความศรัทธา สุนทรียภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม การออกจากมุมมองเห็นแต่ตัวเองมาอยู่โซนใหม่ที่เห็นตัว

เองในท่ามกลางสรรพสิง่ ในท่ามกลางความแตกต่างของมนษุยชาต ิสร้างจติที่

ใหญ่ขึ้น ปลดคลายพันธนาการต่างๆ ที่ตนเองมีอยู่ การศึกษามีเป้าหมายเช่น

นี้มิใช่หรือ

 E ในกรณีนี้ไม่ใช่เพียงการคิดเชิงระบบอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

เท่าน้ัน และไม่ใช่ E ที่อยู่ใน STEM วิศวกรรมศาสตร์ใน STEM มีเป้าหมาย

เพื่อเอาวิทยาศาสตร์มาพิชิตธรรมชาติ โดยการสร้างเทคโนโลยีมา engineer 

วัตถุให้สนองความต้องการของมนุษย์ E ใน SHEM เป็นศิลปะชีวิต เป็นไปเพื่อ

ใช้ความรู้สู่ความพอประมาณ

 วิศวกรรมศาสตร์ใน SHEM หมายถึง life หรือ self engineering 

เป็นการใช้วิศวกรรมศาสตร์ในฐานะศิลปะการดำารงชีวิต ผมคิดว่า E ใน 

SHEM ประกอบด้วย life direct, life guide, life learn และ self control

 การทำาโครงงานเพื่อความเข้าใจธรรมชาติเช่นเกษตรอินทรีย์ทำาให้สงบ 

มีเวลาพิจารณาการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ และเข้าใจตนเองในฐานะ 

life of nature and self of nothing จะทำาให้ละกิเลส 3 ที่ขัดขวางการใช้

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่าย
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 ในท่ามกลางการพัฒนาครูสอน STEM ผมคิดว่าการศึกษาไทยต้อง

พัฒนาครูสอน SHEM ด้วย เพื่อการพัฒนาประเทศที่สมดุลครบทั้ง 4 มิติ การ

พัฒนาครูสอน SHEM อาจต้องเน้นครูสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ผมมี

ความคิดส่วนตัวว่าน่าจะไม่ใช่งานง่าย ถ้าการประเมินคุณภาพการศึกษายัง

เป็นเช่นสถานการณ์ปัจจุบัน

กรอบคิดโครงงานเกษตรอินทรีย์

 กรอบคิดโครงงานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง คือ การเรียนรู้ความสมดุลในระบบนิเวศขนาดเล็กที่จัดการได้ ขอให้

นึกถึงเรื่องป่าที่โตได้เองจากกิจกรรมของพืชและสัตว์ท่ีร่วมกันทำางาน ระบบ

นิเวศแบบป่าประกอบด้วยระบบย่อยของสิ่งมีชีวิต 2 ระบบ คือ พืชและสัตว์ 

พืชทำางานข้ันแรกร่วมกับดวงอาทิตย์และอากาศ มีนำ้าเป็นผู้ช่วย มีดินเป็น

ปัจจัยเสริม ส่วนสัตว์ทำางานกับพืช แต่ละระบบมี input-process-output 

กระบวนการ (process) เป็นเรือ่งของใครของมนั พชื process โดยการปรงุร่าง 

จากการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) เก็บพลังงานไว้ สัตว์ process  

โดยการปรุงร่างจากการเผาผลาญเอาพลังงานออกมาใช้ (metabolism) 

เมือ่ทัง้พืชและสตัว์ process เพือ่ปรงุร่างตนเอง มนัต่างม ีinput และ output 

เชื่อมต่อกัน อิงอาศัย พึ่งพากัน

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน36
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 การคดิแบบนีต้้องมขีอบเขตของระบบ (system boundary) ผมแสดง

ด้วยรูป

 ขอบเขตระบบหมายถึงพื้นท่ีศึกษาของเรา เช่น แปลงนา ในระบบนี้

ธรรมชาติกำาลังทำางานร่วมกันระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติส่วนที่ไม่มีชีวิตเอาเฉพาะที่

เราควบคุมได้ คือ ดินกับนำ้า13 สิ่งมีชีวิตคือพืชและสัตว์ การทำาเกษตรอินทรีย์

ใช้กรอบคิดการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติทั้ง 2 แบบ ธรรมชาติภายในขอบเขต

ของระบบเปลี่ยนแปลง (พลวัต) เพราะต้องการรักษาสมดุลระหว่างกิจกรรม

ของพืช สัตว์ ดิน นำ้า ดังนั้น การทำาโครงงานควรได้ข้อมูล (และประสบการณ์) 

ทีใ่ช้อธบิายปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้ล่นในระบบ โดยนกัเรยีนเป็นผูอ้ำานวยการให้เกดิ

และเฝ้าสังเกตการณ์14 

 ผูท้ีคุ่น้เคยกับโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญาอ่านมาถงึจดุนีค้งจบัได้แล้วว่า

ผมกำาลงัพูดถงึการเรยีนรูจ้ากการทำาโครงงานฐานวจิยั (Research-Based 

Learning ; RBL) 

13 ในความเป็นจริงเราสามารถรวมอากาศและแสงแดดได้ด้วย แต่กรอบคิดรวมทั้งหมดเช่นนี้จะทำาให้โครงงานยากเกินไป
14 เรื่องนี้จะถูกอธิบายอีกครั้งในบทที่ 4
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 การทำาโครงงานเพยีงให้ได้ลงมอืทำาอย่างเดยีวยงัไม่ใช่การเรยีนรูอ้ย่าง

เต็มศักยภาพ ผู้เรียนได้เพียงทักษะพิสัย ไม่เกิดพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ได้

เพียง hand ขาด head และ heart จึงต้องมีกรอบปฏิบัติเป็นหัวข้อต่อไป

กรอบปฏิบัติโครงงานเกษตรอินทรีย์

 จากกรอบคิดมาสูก่รอบปฏบัิต ิการทำาโครงงานทีส่ร้างการเรยีนรูม้กีรอบ

ปฏิบัติ 3 ขั้นตอนหลัก (แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดปลีกย่อย ที่ผมจะยกไป 

บทที่ 3) คือ 

 1) ปฏิบัติ นักเรียนจะได้ทักษะพิสัยจากการลงมือทำางานต้ังแต่ 

การใช้มือ ใช้ร่างกาย ไปจนถึงทักษะชีวิตจากการทำางานกลุ่ม เรียนรู้การ

วางแผนจากความสำาเร็จหรือความล้มเหลว โครงงานที่ทำาควรเป็นพืชอายุสั้น 

เช่น ข้าว มะเขอืเทศ โครงงานทีเ่ป็นสัตว์กค็วรเป็นสตัว์เล็ก เช่น การเล้ียงจ้ิงหรีด 

กบ ปลา ถ้าจะให้เข้าหลักของความเป็นระบบตามหัวข้อท่ีแล้ว ต้องเลือกพืช

และสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เช่น พืชเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย

 2) อธิบายปรากฏการณ์ด้วยสาระวิชา ปรากฏการณ์ในที่นี้ผม 

หมายถงึสิง่ทีพ่บจากการทำางาน เราเรยีกสิง่ทีพ่บนัน้ว่า “ข้อมลู” เราใช้ sensor 

พื้นฐานในการพบ ใช้ตาเห็นความเคลื่อนไหว เห็นการเปลี่ยนแปลง ใช้จมูก

จับกลิ่น ใช้หูรับเสียง ใช้กายสัมผัสรู ้อุณหภูมิ รู ้อ่อน-แข็ง แล้วเราบันทึก

ปรากฏการณ์นั้นเป็นข้อความบ้าง เป็นตัวเลขบ้าง เราเรียกส่ิงท่ีได้มานี้ว่า 

“รู้” การ “เรียนรู้” เกิดเม่ือใช้ sensor ที่ละเอียดคือ “ใจ” หรือความคิด 

มาทำาความเข้าใจปรากฏการณ์โดยการคิดเชื่อมโยง (คิดวิเคราะห์) กับสิ่งที่รู้

แล้ว เช่น ทีเ่รยีนมา หรอืท่ีเป็นความรูน้อกห้องเรยีน (ความรูจ้ากประสบการณ์) 

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน38
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 3) เข ้าสู ่การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคือการเกิดใหม่  

เหมือนผีเสื้อออกจากดักแด้ การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากกระบวนการ

ไตร่ตรองสะท้อนคิดนำาประสบการณ์ภายนอกมาผสานกับตนเอง เป็นการ

ใช้ผัสสะที่ละเอียด คือ ใจ จนเกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง  

การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงเป็นการเรยีนจากผสัสะ ส่วนมากการเปลีย่นแปลง

เกิดจากการไตร่ตรองสะท้อนคิดพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกจากการทำางานที่

มีอุปสรรคและสามารถฝ่าฟันสู่ความสำาเร็จได้ นักเรียนควรแบ่งเรื่องกันศึกษา

แล้วเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

 หากการทำาโครงงานจบที่ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนได้เพียงทักษะพิสัย 

การทำาถึงข้ันตอนที่ 2 เขาได้ปัญญา (พุทธิพิสัย) และการทำาถึงข้ันที่ 3 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง (จิตพิสัย) ซึ่งควรเป็นเป้าหมายของการ

ทำาโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผมคิดว่าการทำาโครงงานที่เป็นการเรียนรู้มี 2 วิธี

 วิธีแรกผมเรียกการเรียนรู้บนโครงงานฐานวิจัย (Research-Based 

Learning ; RBL) ในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ใช้กระบวนการนี้พัฒนาครูและนักเรียนกว่า 80 โรงเรียน เริ่มด้วยการพัฒนา

ระบบคิดเชงิเหตแุละผล (cause-effect) และตรรกะให้กบัครูและนกัเรียน เพ่ือ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การวิจัยมาเป็นการสร้างความรู้เอง (constructivism) 

จากคำาอธิบายด้วยเหตุ-ผล และตรรกะ จากนั้นนักเรียนทำาโครงงานโดยมีครู

และอาจารย์มหาวิทยาลัยในโครงการเป็น coach สร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน 39

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 วธิทีีส่องคือลงมอืทำาเลย ทำาไปท่ามกลางความไม่รู ้แต่เรยีนรูไ้ปพร้อมกบั

การทำางาน อยากทำานาก็ลงมือทำาเลย แต่ก็ต้องสรุปแบบ RBL คือมีคำาอธิบาย

ตามหลักเหตุ-ผล และตรรกะ15

 จากประสบการณ์ทีผ่่านมา ผมเชือ่ว่าวธิทีี ่2 น่าจะตรงกบัจรติการเรยีน 

(learning style) ของนักเรยีนในชนบทไทย เพราะไม่ต้องเริม่ด้วยความเบ่ือกบั

การเรียนรู้หลักการตามแบบแรก แต่ได้สนุกกับการปฏิบัติเลย 

 ทักษะครูทั้ง 2 วิธีนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง วิธีแรกครูรู้ล่วงหน้า เอาที่รู้มา

จัดการให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้องมีทักษะวิจัยที่เป็นกระบวน

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (ผลเกิดจากเหตุ) ไม่ใช่ติดเครื่องมือแบบสอบถาม 

แบบสำารวจ ที่ครูคุ ้นเคยอยู่ วิธีที่ 2 ครูรู ้พอๆ กับนักเรียน ครูต้องมี

ทักษะถอดบทเรียน ครูต้องเข้าใจการประเมินเพื่อพัฒนา (formative 

assessment) ทัง้ 2 แบบครคูอืผูจ้ดัการการเรยีนรู้ทีนั่กเรียนเป็นผู้เรียนเอง 

ครูต้องมีทักษะตั้งคำาถาม (“ถามคือสอน”) ให้นักเรียนรู้เองจากการคิด16

 จะทำาได้อย่างไร?..... โชคดทีีเ่รามตีวัอย่างความสำาเร็จท่ีผมจะถอดความ

รู้มาเป็นบทที่ 3

15 ประสบการณ์เพาะพนัธุปั์ญญาแบบนีม้ตีวัอย่างทีโ่รงเรยีนแจ้ห่มวทิยา ผมเขยีนเป็นหนงัสอืโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาลำาดบัที ่9 
 “ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา”
16“ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญา ทีพ่ฒันาครใูห้เป็นผูต้ัง้คำาถาม ผมเขยีนหนังสอื “ถามคอืสอน” ไว้ 
 2 เล่มเป็นลำาดับที่ 6 และ 12 ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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ปัญหาการน�าเข้าสู่สถานศึกษา

 หนังสือ “ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวน 

การคิด” ของ รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี (2558) อ้างอิงข้อค้นพบของมูลนิธิ

สยามกัมมาจลว่า ปัญหาของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษาประกอบด้วย

  1. ครูยังมีปัญหาในการออกแบบการเรียนรู้

  2. ครยูงัขาดกระบวนการจดัการเรยีนรู/้เง่ือนไขทีจ่ะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจ และเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ครูมักตีความอุปนิสัยพอเพียงไปในเร่ืองคุณธรรม ไม่มีการสอน

กระบวนการคิด

การจัดการการเ
รียน

การสอนโครงงา
น

เศรษฐกิจพอเพีย
ง

บทที่3
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  4. ครูสอนหลักคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบแยกส่วน กล่าวคือ สอนเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุ้มกัน แต่ละเรื่องแยกจากกัน ไม่มีความสัมพันธ์กัน

  5. ครูวัดผลการเรียนรู้ของเด็กจากความรู้ หรือผลงานของเด็ก 

ไม่ได้ดูไปถึงกระบวนการคิด

  6. ครูไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดผล

  7. ครูไม่เข้าใจและไม่เห็นปัญหาของตัวเอง

 ผมมีความเห็นว่าปัญหาทั้ง 7 ข้อเป็นปัญหาสามัญ (common)  

แทบทกุเรือ่งในบริบทการศกึษาไทย ยิง่เมือ่การสอนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ต้องการผลเป็นการเกิดอุปนิสัยแล้ว ก็ยิ่งยากกว่าปกติ เพราะระบบการ

ประเมินของเรามีแต่ส่งเสริมให้ครูสอนการจำาเน้ือความรู้ ปัญหาการสอน

คดิของคร ูคอื ตดิทีบ่นัไดขัน้ที ่1 ของพทุธพิสิยัเท่านัน้ ครสูอนคดิด้วยการ

จำาเนือ้ความรู้ แต่คดิเป็นทักษะท่ีเกดิจากการได้ปฏิบติัซำา้ๆ เท่านัน้ เหมือน

ว่ายนำ้า ถ้าไม่ฝึกในนำ้าจะว่ายเป็นได้อย่างไร?

 จากปัญหาเหล่านี้ทำาให้ รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี เขียนหนังสือ  

“ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การสอนกระบวนการคิด” 

เพือ่ให้ครเูข้าใจวธิกีารและกระบวนการในห้องเรยีน โดยใช้การสอนผ่านคำาถาม

ให้นักเรียนคิด หรือ “ถามคือสอน” ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานั่นเอง 

มีตัวอย่างคำาถามท่ีดีมากมายในหนังสือเล่มน้ี ผมสังเกตได้ว่าตัวอย่างคำาถาม

เกือบทั้งหมดที่ รศ. ดร. ทิศนา ประมวลไว้นั้น ถามไปที่กระบวนการทำางาน/
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กระบวนการคิด เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู ้ไปถึงพฤติกรรมของนักเรียน 

ได้เอง เป็นคำาถามที่สร้าง growth mindset แก่นักเรียน ซึ่งต่างจากการสอน

ปกติที่ครูมักจะถาม “นิยาม” หรือตัวความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติติดตาย 

(fixed mindset) 

 ในช่วงปี 2555-2556 มูลนิธิสยามกัมมาจลขับเคลื่อนการนำาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงเข้าสูส่ถานศกึษา และรวบรวมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้

เพือ่เสรมิสร้างอปุนสิยัพอเพยีงของครตู้นแบบ 9 ท่านพิมพ์เผยแพร่ในเดือน

ตุลาคม 2558 บทที่ 3 นี้ผมจะใช้ตัวอย่างที่มูลนิธิสยามกัมมาจลรวบรวม

ไว้มาเป็นต้นเรื่อง 3 ตัวอย่าง แล้วต่อด้วยการออกแบบโครงงานฐานวิจัย

เพื่อเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการไตร่ตรองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับเป้าหมายการศึกษา

 ผมตีความกระบวนการไตร่ตรองความคิดเข้าสู่เป้าหมายการศึกษาได้

จากการสอนของคุณครูฉลาด ปาโส โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม คุณครูเร่ิม

การเรียนโดยให้นักเรียนนั่งสมาธิสงบ แล้วระลึกถึงงานที่ทำาสำาเร็จ ที่ชื่นชอบ 

ทำาแล้วมคีวามสขุจนอยากเล่าให้คนอืน่ฟังบ้าง ให้เขยีนความสำาเรจ็ในกระดาษ

รูปหัวใจ จากนั้นสร้างวงกลม 3 วงโดยรอบ เพื่อใส่คำาตอบสำาหรับ 3 คำาถาม

ได้แก่ 
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 1. มีขั้นตอนการทำาอย่างไรจึงสำาเร็จ? 

 2. การทำาสำาเร็จเราต้องมีความรู้อะไร? 

 3. เราต้องมีคุณงามความดีอะไรมากำากับจิตใจ? 

 ครูสอนโดยให้นักเรยีนเอามอืปิดวงกลมทีละวง แล้วถามว่าถ้าเรามเีพยีง 

2 วง เราจะได้ผลสำาเร็จอย่างที่เขียนในรูปหัวใจตรงกลางไหม?

 ผมถอดความรู้ได้ว่าครูกำาลังทำา AAR (After Action Review) 

ของการจัดการความรู้ โดยเอา 5 กรอบคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาทำาให้นักเรียนเข้าใจเองโดยไม่ต้องสอนตัวความรู ้ คำาถามแรกคือ

กระบวนการทำางานที่ต้องเป็นทางสายกลางของ 3 ห่วง คำาถามที่ 2 และ 

3 คอืเงือ่นไขของความรูแ้ละคณุธรรม ท้ัง 3 ข้อเป็นทกัษะทีเ่กดิจาก hand, 

head และ heart ตามลำาดับ ซึ่งก็คือ ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัย 

นั่นเอง

?
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 ถึงตรงนี้ผมมีความเห็นว่า 3 ห่วงโดยเนื้อแท้ก็คือ ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย 

และจติพสิยั เพราะหมายถงึทักษะการใช้ชวีติอย่างพอประมาณ (อโลภะ ทกัษะ

พิสัย) โดยอยู่ภายใต้กรอบความคิดเหตุผล (อโทสะ พุทธิพิสัย) และภูมิคุ้มกัน

ทางความคิด (อโมหะ จิตพิสัย) แต่ท้ังหมดน้ียังรวบยอดเป็นทักษะพิสัย 

เพื่อให ้ความรู ้และคุณธรรมเป ็นพุทธิพิสัยและจิตพิสัย ตามลำาดับ 

(เป็น 3 domain ที่ซ้อนกันอยู่ ค่อนข้างเข้าใจยาก ขอให้ดูรูปประกอบ)

 ขั้นตอนต่อไป คุณครูฉลาดให้นักเรียนทบทวนงานที่ทำาสำาเร็จ

โดยใช้ชุดคำาถาม 3 ชุด คือ 

  1. นักเรียนทำาทำาไม ทำาแล้วได้เรียนรู้อะไร เกิดผลอะไรกับ

ตนเอง?

  2. สิ่งที่ทำานั้นเหมาะสมกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่

ตนเอง เหมาะกับทรัพยากรที่มี และบริบทหรือไม่?

  3. ทำาสำาเรจ็ได้อย่างไร เตรยีมพร้อมป้องกนัความเสีย่งอย่างไร?

?
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 ผู้อ่านที่อ่านมาถึงจุดนี้คงจับความนัยได้ว่าครูฉลาดกำาลังซำ้า 3 ห่วง

กับนักเรียน คำาถามข้อ 1 คือห่วงเหตุผล ข้อ 2 และ 3 คือพอประมาณและ

ภูมิคุ้มกัน ตามลำาดับ ครูสอนโดยให้นักเรียนถอดบทเรียนของตนเอง (AAR) 

 สรุปว่าคำาถามมี 2 กลุ่ม กลุ่ม 3 ข้อแรกเป็นกรอบใหญ่ของ 3 ห่วง 

2 เงื่อนไข มีทั้ง hand, head และ heart กลุ่มที่ 2 คือ 3 ห่วง ของเหตุผล 

พอประมาณ และภูมิคุ้มกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องของ head, hand และ heart 

ตามลำาดับ อีกเช่นกัน การถอดบทเรียนครูฉลาดช่วยทำาให้ผมเห็นว่าผัง

กรอบความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแท้ที่จริงมีพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 

และจิตพิสัย ซ้อนกันอยู่ 2 ชั้น อย่างรูปที่แสดงมาแล้ว 

 ที่การศึกษาตั้งเป้าให้พัฒนาผู้เรียนให้ได้ Bloom’s taxonomy of  

education objectives ท้ัง 3 พสิยัน้ัน เราสามารถทำาให้สำาเรจ็ได้ด้วยโครงงาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่เอง กล่าวอีกทางหนึ่ง กรอบคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกำาเนิดมาเพ่ือการใช้ชีวิตให้เป็นการศึกษา ให้การศึกษาเป็นชีวิต 

ก็ไม่น่าผิด

 พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่าชีวิตเกิดมาเพื่อทำาภารกิจการศึกษา 

ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตได้อิสรภาพ
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?

กระบวนการห้องเรียน

 ผมเห็นกระบวนการในห้องเรียนที่ดีจากการสอนของคุณครูสถาพร 

พันธุ์ประดิษฐ์ (โรงเรียนรัษฎา) ผมเห็นว่าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในวิชารัษฎาศึกษาใช้เทคนิคถอดบทเรียน ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 

2 จังหวะ กิจกรรมแรกเป็นการปฏิบัติทันที นักเรียนแบ่งกลุ่มใช้กระดาษ

หนังสือพิมพ์ เทปกาว ฯลฯ สร้างหอสูงวางไข่ด้านบน หอเคล่ือนที่ได้โดยไข่

ไม่ตกแตก การปฏิบัติโดยไม่มีการเตรียมตัวได้สร้างการเรียนรู้จากการถอด 

บทเรียนด้วยคำาถาม 8 ข้อ คือ

  1. ทำาไมออกแบบหอคอยเป็นแบบนั้น?

  2. ตอนเริ่มทำาวางแผนกันอย่างไร? มีขั้นตอนอย่างไร?

  3. เมื่อลงมือทำาคำานึงถึงอะไรบ้าง?

  4. ใช้ความรู้เรื่องอะไรมาช่วยในการทำาหอคอยนี้บ้าง?

  5. นักเรียนคิดว่าได้ฝึกทักษะอะไรบ้าง?

  6. นกัเรยีนพบปัญหาอะไรบ้างระหว่างทำางาน? แล้วแก้ไขอย่างไร?

  7. ในระหว่างทำาได้ฝึกนิสัยอะไรบ้าง?

  8. นักเรียนภูมิใจกับการทำางานนี้อย่างไรบ้าง?
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 ผมสังเกตว่าส่วนมากเป็นคำาถาม “อะไรบ้าง?” กับ”อย่างไรบ้าง?”  

เป ็นคำ าถามที่ มี เจตนาให ้

นักเรียนค้นหาคำาตอบจาก

กา รทบทวนการทำ า ง าน

ของตนเอง (AAR) อย่างไร

ก็ตาม ผมคิดว่าคำาถามที่ดีนั้น  

ครูต้องสังเกตการทำางานของ

นักเรียนแล้วถาม “ทำาไม” 

มากกว่า เช่น ทำาไมเสร็จเร็ว 

ทำาไมเสียงดังกว่ากลุ่มอื่น ทำาไมทุกคนดูเครียด ทำาไมเทปกาวไม่พอ ทำาไม 

ไข่ไม่ตก ฯลฯ 

 คำาถามทำาไมเหล่านี้ต้องออกแบบให้นักเรียนตอบเพ่ือเข้าใจ 3 ห่วง 

2 เง่ือนไข โดยครูไม่จำาเป็นต้องอธิบายว่าคำาถามไหนโยงเข้าหาห่วงไหนหรือ

เงื่อนไขใด ให้นักเรียนในกลุ่ม หรือกลุ่มอื่น หรือท้ังห้องเป็นผู้ร่วมกันตอบ 

กระบวนการในห้องเรยีนต้องเอ้ือให้นกัเรยีนท้ังห้องตัง้ใจฟังเมือ่ครโูยนคำาถาม 

“ทำาไม” เข้าสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อนักเรียนช่วยกันตอบ ครูจึงกระตุ้นอีกครั้ง

ให้นักเรียนสรุปได้เอง (ตัวอย่างคำาตอบ) “ไม่ได้วางแผนอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ก่อนลงมือทำาจึงวุ่นวาย” “คิดการใหญ่เกินไปจึงไม่สำาเร็จ” “เกี่ยงงานกันจึง

เสรจ็ไม่ทนั” “ทำาแบบเดาสุม่ขาดการเอาความรูม้าใช้แก้ปัญหาจงึ....” “อารมณ์

ร้อนไม่อดทนพอจงึ....” ฯลฯ ให้นกัเรยีนรูเ้องว่าคำาตอบเหล่านีค้อือะไรในกรอบ 

ความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมยังคิดต่อว่า การเรียนรู้ที่สูงกว่านี้ คือ 

นักเรียนอ่านความคิดของครูออกว่า “ครูมีเจตนาอะไรที่ถามคำาถาม “ทำาไม” 

เหล่านัน้? และเจตนานัน้ตรงกบัการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างไร?”
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 หลังจากนักเรียนได้เรียนรู ้จากความผิดพลาดการสร้างหอคอยไข่

แล้ว ครูสถาพรให้ทำาครั้งที่ 2 เป็นโจทย์ใหม่สร้างอุปกรณ์ป้องกันนำ้าเข้าถัง 

(ในสถานการณ์นำ้าท่วมและฝนตก) คราวนี้กลุ่มนักเรียนได้เงิน (ปลอม) 

ซื้ออุปกรณ์ตามที่ตนเองต้องการและเอามาสร้างชิ้นงานในเวลาที่กำาหนด 

(ครูจัดอุปกรณ์และตัง้ราคาขาย) ครพูบว่าคราวนีน้กัเรยีนทำางานโดยใช้คำาถาม 

8 ข้อจากประสบการณ์หอคอยไข่นำาความคดิ ทำางานสอดคล้องกบัแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

 นบัวนัการทำาโครงงานในสถานการณ์จำาลองจะถูกใช้มากข้ึน โดยเฉพาะ 

STEM แต่จะให้ได้ผลเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ ครตู้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน ออกแบบ

การเรียนรู้ และที่สำาคัญคือการถอดบทเรียน ทำาให้ได้อย่างท่ีคุณครูสถาพร 

ทำาเป็นตัวอย่างไว้

 ผมคิดว่าการถอดบทเรียนมีอย่างน้อย 2 แบบ คือ ถอดกระบวนการ

ทำางาน และถอดกระบวนการเกิดความรู้สึก ทั้ง 2 แบบนี้สามารถพา

นักเรียนเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ กระบวนการทำางานเป็นเรื่อง

ความรู้ เหตุผล ความพอประมาณ และภูมิคุ้มกัน กระบวนการเกิดความ

รู้สึกเป็นเรื่องคุณธรรม และภูมิคุ้มกัน

 ผมคิดว่าเราต้องใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กระบวนการสอน

ของครูมากกว่าที่กระบวนการเรียนของนักเรียน หมายความว่าผมให้ความ

สำาคัญที่ครู แต่เป็นความสำาคัญที่เกิดผลกับนักเรียน กระบวนการของครูต้อง

ทำาให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่ต้องเรียนเนื้อหา 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเลย
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 หากเป้าหมายอยู่ท่ีอุปนิสัยพอเพียง การศึกษาต้องทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงข้างในคน ไม่ใช่ให้ “รู้” นิยาม แต่ให้ “ตระหนัก” เพ่ือ

ความสำาเร็จเราต้องพัฒนาท่ีครู ให้ครู master เรื่องนี้ท้ัง content และ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้น ควรให้อิสระแก่ครูไปออกแบบ

การสอนเองให้ตรงกับบริบทของนักเรียน ให้ครูพัฒนากันเองด้วยวง PLC 

(Professional Learning Community)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน SWOT 

 ในบรรดาตัวอย่างการสอนของครูที่มูลนิธิสยามกัมมาจลรวบรวมไว้ 

ผมชอบของคุณครูปริศนา ตันติเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นพิเศษ 

เพราะท่านใช้เครื่องมือต่างจากครูท่านอื่น ท่านใช้ SWOT

 ปกติ SWOT ใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

2 มิติ คือ Strength และ Weakness และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 2 มิติ คือ 

Opportunity และ Threat คุณครูปริศนาเอา SWOT มาอธิบายปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสวยงาม การสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นโอกาสให้ครู

ปรศินาใช้กจิกรรมจิตอาสาเป็นโครงงานของนกัเรยีน แทนการขยายคำาถาม 7 

ข้อของ รศ. ดร. ทิศนา17 ครูปริศนายุบรวมเหลือเพียง 4 คำาถามหลัก ไม่บ่อย

นักทีผ่มเห็นครยูบุรวมเช่นนี ้การยบุรวมแสดงให้เหน็ว่าครูเหน็ภาพใหญ่มากขึน้ 

และจับหลกัการมากกว่ารายละเอยีด สีข่ัน้ตอน คอื “รู”้ “คดิ” “เลอืก” “ทำา” 

17 ส่วนต้นของหนังสือ“ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง” มูลนิธิสยามกัมมาจล (2558) มีบทสรุป 
 ของ รศ. ดร. ทิศนา เก่ียวกับคำาถาม 7 ข้อของการทำาโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมจะกล่าวถึงใน 
 หัวข้อถัดไป
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 “รู้” ประกอบด้วย รู้เรื่องที่ทำา รู ้ความสามารถตนเอง และรู้ว่าจะ

หาความรู้ได้ที่ไหน

 “คิด” ฝึกผ่านการวิเคราะห์ SWOT 

 “เลือก” ใช้ข้อมูลจากคิด เอาข้อมูลมาตัดสินใจด้วยเหตุผลจาก 

จุดแข็ง (S) และโอกาส (O)

 “ทำา” ด้วยวงจร Deming คือ วางแผน (P) ลงมือทำา (D) ตรวจสอบ (C) 

และปรับปรุง (A)

 นักเรียนใช้ “รู้” “คิด” “เลือก” “ทำา” มาอธิบายเป็นข้อเสนอการ

ทำาโครงงานเสนอครู ทั้ง 4 ขั้นตอนแฝงกรอบความคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงได้อย่างแนบเนยีน ฝึกให้รูว่้า การจะทำาอะไรต้องใช้ข้อมลูรอบด้านมา

ตดัสนิใจอย่างมเีหตมุผีล เหมาะสมกบัทรพัยากรทีม่ ีเมือ่เสรจ็กจิกรรม นกัเรียน

ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองด้วยคำาถาม 7 ข้อ 

  1. อะไรที่คิดไว้แล้วทำาไม่ได้?

  2. อะไรที่ทำาได้ตามที่คิดไว้?

  3. ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น?

  4. ขั้นตอนใดมีปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างไร?

  5. เรียนรู้อะไร ได้ทักษะอะไรจากการทำางานบ้าง?

  6. ความประทับใจ ภูมิใจอะไรบ้าง?

  7. เห็นประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชนอย่างไร?

?
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 คำาถามเหล่านี้คือ AAR ในการจัดการความรู้นั่นเอง ข้อ 1-4 เป็น AAR 

การปฏิบัติเพื่อให้ได้แก่นความรู้ไว้ใช้งานคราวหน้า ข้อ 5-7 เป็น reflection 

เพือ่การเรียนรู้ตนเอง ครตู้องมทีกัษะการจดับรรยากาศการเรยีนรูท้ีส่อดคล้อง 

การเรียนรู้ในข้อ 1-4 ต้องการบรรยากาศกระตุ้นกระบวนการกลุ่ม แต่ข้อ 5-7 

ต้องการบรรยากาศสงบเพื่อการสะท้อนคิดลึกๆ

 ที่ผมเลือกเรื่องราวของครู 3 ท่านมาถอดบทเรียนเป็นตัวอย่างเพราะ

ประทับใจในความลึกของกระบวนการห้องเรียน ผมต้องการขยายความ 

ให้ผูอ่้านเข้าใจเบือ้งหลงักระบวนการคดิของคร ูแม้ว่าครไูม่ได้อธบิายความคดิ 

ของตนไว้ในหนังสือของมูลนิธิสยามกัมมาจล แต่ผมก็เชื่อว่าครูทั้ง 3 ท่าน 

ไม่น่าคิดต่างจากที่ผมตีความได้ หากต่างไปจากท่ีครูคิดและไม่ถูกต้อง 

ผมขออภัยด้วย ขอบคุณคุณครูทั้ง 3 ที่ทำาให้ผมได้ทราบกระบวนการ

ห้องเรยีนทีท่ำาให้เกดิการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างลกึซึง้ แนบเนยีน

คิดโครงงานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง : คดิแบบท�าวจิยั

 ในการขบัเคลือ่นโครงการเพาะพันธุปั์ญญาผมใช้การเรยีนรูผ่้านการทำา

โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning ; RBL) เมื่อได้อ่าน 7 คำาถาม 

สำาคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

รศ. ดร. ทิศนา ทำาให้ผมคิดว่า RBL ก็คือแนวทางการทำาโครงงานเศรษฐกิจ 

พอเพยีง เพราะคำาถามทัง้ 7 สอดคล้องกับแนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงงาน

ฐานวิจัยของเพาะพันธุ์ปัญญามาก คำาถามทั้ง 7 ประกอบด้วย
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 1. จะทำาอะไร? ทำาไมจงึทำา? (พิจารณาความสำาคัญ ประโยชน์ คณุค่า  

  ความคุ้มค่า)

 2. มีความพร้อม/ความเป็นไปได้ท่ีจะทำาหรือไม่? (ดูความรู้และ 

  ทรัพยากรสนับสนุน)

 3. มีความรู้เพียงพอในเร่ืองท่ีจะทำาไหม? หาความรู้เพ่ิมได้จาก 

  ทีไ่หน? (พจิารณาความรอบรู ้ทีป่ระกอบด้วย รูก้ว้าง รูล้กึ รูล้ะเอยีด)

 4. ทำาอย่างไรจงึจะพอด/ีพอประมาณ รองรบัปัญหาการเปล่ียนแปลง 

  ในอนาคตได้? (ยึดหลักคุณธรรมอะไร ผลที่เกิดตามมามีอะไรที ่

  เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมบ้าง) 

 5. ทำาอย่างไรจึงจะสำาเร็จ? (ใช้คุณธรรมอะไร เช่น ความเพียร 

  ซื่อสัตย์ อดทน)

 6. อะไรที่ทำาได้ดี? อะไรที่ทำาไม่ได้ดี?

 7. เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากการคิด การทำาตามแนวปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียง?

 ผมแบ่งคำาถามท้ัง 7 ได้เป็น 2 กลุ่ม ข้อ 1-4 คือการออกแบบการทำา 

ซึง่ปกตนิกัเรยีนปฏิบัตผ่ิานการคดิขณะเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวจัิย คำาถาม

ข้อ 5-7 เป็นการไตร่ตรองสะท้อนคิดขณะทำาและหลังทำา เพาะพันธุ์ปัญญาใช้

การเขียนไดอารี่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง

?
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 เรามขีัน้ตอนคดิทำาโครงงานโดยเริม่จากข้อ 1 “ทำาอะไร? ทำาไมจึงทำา?” 

ข้อนีคื้อหวัเรือ่งโครงงาน และเหตผุล (rationale) ของการทำาโครงงาน เมือ่คดิ

จะทำาอะไรแล้ว คำาถามทีต่ามมาทนัทคีอื “ทำาไมจงึทำา?” นกัเรยีนต้องมเีหตผุล

อธิบายว่าทำาไมจึงทำาโครงงาน (เรื่อง) นี้ เหตุผลต้องมีนำ้าหนักมากพอ ผมมัก

เรียกจุดเริ่มต้นนี้ว่า “พระพรหม” เพราะเป็นผู้บันดาลให้เกิด

 จากนั้นผมสอนให้ข้ามไปข้อ 3 “มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะทำาไหม? 

หาความรูเ้พิม่ได้จากทีไ่หน?” ข้อนีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรม ทบทวนความรู้

เดมิ เพือ่เป็นบนัไดให้เราไต่ข้ึนได้สงูกว่าเดิม ดกีว่าเดิม การทบทวนวรรณกรรม

เป็นจุดที่ต้องพัฒนากันอีกมาก เพราะผมพบว่าครูและนักเรียนไม่เข้าใจว่า

ทบทวนวรรณกรรมไปทำาไม ข้อเสนอโครงงานจึงทบทวนวรรณกรรมเหมือน

แก้บน คือให้ได้เอาความรู้ผู้อื่นมาเขียนบอกว่า “ฉันอ่านแล้ว” แต่ไม่สามารถ

สรุปได้ว่า “ด้วยเหตุนี้ ฉันจึง....” พูดง่ายๆ คือ การทบทวนวรรณกรรมนั้นไม่

ได้เชื่อมโยงกับเหตุผลที่ทำาในข้อที่ 1 เลย ผมเรียกข้อนี้ว่า “ปู่”

 ข้อต่อไปคือข้อ 4 เมื่อ “ปู่” สรุปว่า “ด้วยเหตุนี้ ฉันจึง...” ก็มาถึง 

“พ่อ” ที่เกิดจากปู่ พ่อจะถามว่า “ทำาอย่างไร?” ภาษาวิจัยเราเรียก 

วิธีการ (methodology) หลักการที่ดีของวิธีการคือ “ถูก เร็ว ดี” ถูกคือ

ถูกสตางค์ เร็วคืออย่าใช้เวลามาก ส่วนดีหมายถึง ทั้งๆ ที่ถูกและเร็วนั้น 

ได้ผลดีด้วย ผลดีคือผลวิจัยที่แม่นยำาพอ เชื่อถือได้ เอาไปใช้งานได้ คาถา  

“ถกู เรว็ ด”ี จึงเข้ากบัทำาโดยพอประมาณ ตรงกบัการใช้ชีวติจรงิ ครทูำาวจิยั

โดยเรียนรู้ผ่านการทำาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจำานวนมากไม่ได้ใช้คาถา ถูก เร็ว ดี 

วทิยานพินธ์เอา “ด”ี นำาหน้า คอืต้องรูล้ะเอยีดกว่าผูอ้ืน่ แพงและช้าไม่ว่ากัน 

(ถ้าได้ตีพิมพ์)
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 จากข้อ 4 ผมจึงวกกลับมาข้อ 2 ตั้งลำาดับเป็น “ลูก” ถามว่า “ที่จะทำา

อย่างพ่อว่านั้น ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เรามีไหม ถ้าไม่มีต้องทำาอย่างไร” 

ทั้งพ่อและลูกรวมกันเป็นแผนการทำาวิจัย ซึ่งผมสนับสนุนให้คิดเป็น process 

flow chart

 ผมเรียกว่าเป็นการคิดออกแบบทำาโครงงานฐานวิจัยท่ีเชื่อมต่อแบบ 

วงศาคณาญาติ ทุก generation ต้องมีเหตุหรือผู้ให้กำาเนิด เหตุแรกสุดคือ  

พระพรหม ถ้าไม่มีเหตุแรกสุดก็ไม่สามารถเกิด generation หลังตามมาได ้

พระพรหมจึงหมายถึงห่วงเหตุผล ปู่ทบทวนวรรณกรรมจึงเทียบได้กับเงื่อนไข

ความรู้ พ่อเป็นวิธีการทำาที่ถูก เร็ว ดี กลายเป็นห่วงพอประมาณ ลูกดูความ

พร้อมของทรัพยากรคือห่วงภูมิคุ้มกัน ส่วนเง่ือนไขคุณธรรมคือคำาถามที่ 5 

และ 7 ซึ่งเกิดจาก reflection หลังจากปฏิบัติแล้ว

 ด้วยเหตนุี ้ผมจึงมัน่ใจว่าการสอนให้ครูและนกัเรียนทำาโครงงานฐานวจัิย

ของเพาะพนัธุปั์ญญาได้บ่มเพาะแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไว้แล้ว

 ในการคิดงาน RBL นั้น เพาะพันธุ์ปัญญาชักชวนครูให้แปลงความคิด

การทำางานออกมาเป็นผังกระบวนการ จะทำาให้เห็นภาพการทำางานทั้งหมด 

ตัวอย่างโครงงานการปลูกดาวเรือง18 

18 รายละเอียดโครงงานนี้อยู่ในบทที่ 4
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 การคิดเป็น process flow ทำาให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการทำางาน 

ว่าต้องทำาอะไรก่อน อะไรหลัง มีสิ่งใดบ้างที่ทำาขนานกันได้ ฯลฯ จากผัง 

process flow นกัเรยีนกำาหนดทรพัยากรเวลา และอปุกรณ์สนบัสนนุอืน่ เวลา

ทำาให้รูว่้าทำาถงึไหนแล้ว เหลอืเวลาอกีเท่าใด ช้ากว่าแผนไหม ต้องเร่งอะไรบ้าง 

ปรบัแผนอย่างไรด ีฯลฯ อปุกรณ์สนับสนนุทำาให้รูจ้กัวางแผนล่วงหน้าด้วยการ

ถามว่า ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง มีอุปกรณ์ไหม อยู่ที่ไหน ว่างให้เราใช้ในเวลาที่

ต้องการไหม ถ้าไม่มีหรือใช้ไม่ได้จะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าเราทำางานไม่ตรงผัง

เวลาจะกระทบถึงทรัพยากรอ่ืนไหม ฯลฯ การตอบคำาถามเหล่านี้สร้างทักษะ 

การทำางานด้วยตนเอง การทำางานจากการหาคำาตอบของคำาถามเหล่านี้ 

สร้างวิธีคิดให้เกิดทัศนคติของอุปนิสัยพอเพียง

 ดงัได้กล่าวตัง้แต่ต้นว่า โครงงานเกษตรอนิทรีย์เป็นเครือ่งมอืให้เข้าใจ

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง บทท่ี 4 เป็นตวัอย่างโครงงานทีค่รนู่าจะเข้าใจง่าย
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เจตนาของตัวอย่างโครงงาน

 ก่อนหน้านี้ผมได้ให้ความเห็นว่าการทำาเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับ

กรอบความคิดทั้ง 5 ที่เป็นธรรมะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บทที่ 1) 

และให้หลักการของโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบทที่ 2 แต่ที่เขียน

มาทั้งหมดออกไปในทางนามธรรม อาจจะเข้าใจ

ยากสำาหรับบางท่าน ดังนั้น บทนี้จึงเป็นตัวอย่าง 

รูปธรรมของโครงงาน 6 โครงงาน

 ที่จะเขียนต ่อไปนี้ยังไม ่ใช ่  proposal 

โครงงาน RBL เพราะผมเขียนเพียงหลักคิดของ

โครงงานทีผ่มเหน็ว่าสอดคล้องกบัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง สองตัวอย่างแรกเป็นกิจกรรมกลางของ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่ทุกโรงเรียนทำาเหมือน

กัน เพื่อเอาผลมาเปรียบเทียบกันในงานปลายปี

ตัวอย่างโครง
งาน

เพื่อเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพ
อเพียง

บทที่4
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โครงงานต้นดาวเรืองท�าจากอากาศ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)

 ผมได้กล่าวในเบือ้งต้นแล้วว่า ถ้าต้นไม้

เติบโตมาจากดิน ดินในกระถางต้องหายไป

เมื่อต้นไม้โตขึ้น ความจริงคือ ต้นไม้มาจาก

อากาศ เพราะการสงัเคราะห์แสงเปลีย่น CO
2 

ให้เป็นชีวมวล (เนื้อเยื่อพืช) โดยใช้แร่ธาตุใน

ดินเพียงไม่เกิน 10% ของมวลพืชเท่านั้น

 โครงการนีม้เีจตนาให้นกัเรยีนบรูณาการ 

วิชาชีววิทยา ฟิสิกส ์ และคณิตศาสตร  ์

ให้เข้าใจธรรมชาติ ความสมดุลของมวล 

นักเรียนจะเข้าใจชีววิทยาในมุมมองใหม่ 

โดยการปลูกดาวเรือง

 ก่อนอืน่ครตู้องรูว้ธีิการท่ีเป็นหลกัการสมดลุมวลก่อน หากต้นดาวเรอืง 

ทำาจากดินและอากาศ เราต้องกำาจัดอิทธิพลของนำ้าออกไป โดยการหา

สมดุลมวลแห้ง ดังนั้น ต้องออกแบบการทดลองให้หามวลของดินที่หาย

ไปอยู่ในต้นดาวเรือง

 ครตู้องกระตุน้ให้นักเรยีนคดิหาวธิกีารเอาเอง โดยครตู้องทราบล่วงหน้า 

จากผัง process flow ท่ีผมเขียนไว้ในตอนท้ายของบทที่ 3 ครูต้องรู้ว่าวิธี

การที่ ถูก เร็ว ดี เป็นอย่างไร เพื่อให้คำาแนะนำานักเรียนได้เมื่อพวกเขาเสนอ

แผนการทำางาน ครจูงึต้องรูว่้าการทดลองนีต้้องระวงัอะไรบ้าง ครูต้องรู้ว่าการ

ออกแบบการหาคำาตอบของนักเรียนนั้นตรงตามกรอบคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงหรือไม่ หากไม่ตรง ครูจะแก้ไขความคิดนักเรียนอย่างไร โดยไม่บอก 
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 ครูที่สอนเรื่องน้ีได ้ต ้องเข ้าใจกระบวนการที่มี ข้ันตอนต่อไปน้ี 

(เป็นกระบวนการที่เขียน process flow chart ในบทที่ 3) 

  1. กระถางพลาสติกปากกว้าง 10 นิ้ว ชั่งนำ้าหนัก W1

  2. ใส่ด้วยดนิปลกูตากแห้งสนทิ ช่ังนำา้หนกัรวมได้ W2 วางในถาดรอง

  3. ใส่เมลด็ดาวเรือง 3 เมลด็ รดนำา้รอให้งอก ถอนให้เหลอืต้นเดยีว

  4. ดแูลจนดอกที ่1 บานเต็มที ่(ห้ามตัดส่วนใดส่วนหนึง่ของต้นทิง้)

  5. ถอนต้น เอาดินออกจากรากให้หมด (อย่าให้รากขาด)

  6. เอาดนิทัง้หมด (รวมทีค้่างในจานรองด้วย) ไปตากให้แห้งสนทิ 

   แล้วชั่งนำ้าหนัก W3

  7. เอาต้นดาวเรืองทั้งหมดไปตากให้แห้งสนิท ชั่งนำ้าหนักได้ W4

  8. มวลดินเริ่มต้น = W2-W1

  9. มวลดินหายไป = W2-W1-W3 = ดินที่กลายเป็นต้นดาวเรือง

  10. ต้นดาวเรืองทำาจากอากาศ = W4-(W2-W1-W3) หาเป็น 

   เปอร์เซ็นต์

 โครงงานนีเ้ป็นเรือ่งจรงิของห้องเรียนเพาะพันธุปั์ญญารุ่นปีการศกึษา 

2558 นกัเรยีนปลกูห้องละ 10 กระถาง เพือ่เอาคำาตอบมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กันปลายปี การทำาโครงงานน้ีผมได้เรียนรู้ว่า แม้จะให้ขั้นตอนการทำางาน

อย่างละเอียดเช่นนี้แล้ว ครูยังจับหลักการของ ถูก เร็ว ดี ไม่ได้ เพราะต่อ

มาผมต้องเขียนจดหมายถึงครู ใจความว่า
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	 ถึงคุณครูทุกท่าน

	 	 ผมเห็นการปลูกดาวเรืองทาง	 FB	 แล ้วหลายโรงเรียน 

มีข้อท้วงติงดังนี้

	 	 ก่อนอ่ืนเรามาเข้าใจหลักการทดลองนี้ก่อน	เราทราบมาแล้ว

ว่าต้นไม้ท�าจากอากาศประมาณ	90%	ดังนั้น	10%	ต้องมาจากดิน 

เราต้องชั่งน�้าหนักแห้งของต้นไม้ทั้งหมด	ตอนปลูกก็ห้ามเด็ดใบทิ้ง	

สมมุติว่าต้นดาวเรืองแห้งหนัก	1	ขีด	(100	กรัม)	ดังนั้น	ดินจะหายไป

เพียง	10	กรัม	(คือ	1	ใน	10	ของ	1	ขีด)	การทดลองจึงต้อง

	 	 	 1.	 ตาชั่งต้องสามารถอ่านได้ละเอียดอย่างน้อย	1	กรัม 

	 	 	 	 ถ้าได้	0.1	กรัม	ก็ยิ่งดี	ดังนั้น	ที่เห็นบางโรงเรียนใช้ตาชั่ง 

	 	 	 	 ในตลาดนั้น	 ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีจะอ่านค่า	 10	 กรัม 

	 	 	 	 (1	ใน	10	ของ	1	ขีด)	อย่างเก่งเราอ่านได้คร่ึงขีด	คือ 

	 	 	 	 50	กรัม	การทดลองจะผิดมาก

	 	 	 2.	 ไม่ควรใช้กระถางดินเผา	 เพราะมันอมน�้า	มีโอกาสที่ 

	 	 	 	 น�้าดินละลายเข้าแทรกในเนื้อดินเผา	อีกทั้งเมื่อจบงาน 

	 	 	 	 จะล้างดินออกยากอย่าลมืว่าเราต้องชัง่ดินทีห่ายไปเพียง	 

	 	 	 	 10	กรมั	ขอให้ใช้กระถางพลาสตกิสดี�าทีใ่ช้ในเรอืนเพาะช�า 

	 	 	 	 แทน	การใช้กระถางดินเผายังท�าให้น�้าหนักเกินขอบเขต 

	 	 	 	 ที่ตาชั่งละเอียดรับได้	 (ปกติตาชั่งละเอียดในห้อง	lab 

	 	 	 	 จะรับน�้าหนักได้สูงสุด	3	กก.	เท่านั้น)	การใช้ตาชั่งต้อง 

	 	 	 	 set	zero	ทุกครั้งด้วย
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	 	 	 3.	 ตอบจบต้องแยกดินออกจากราก	การแยกที่น่าจะท�าได้ 

	 	 	 	 ง่าย	คือ	 เอารากแช่น�้า	 ให้ดินที่เกาะรากละลายออก 

	 	 	 	 การชั่งทุกอย่างต้องมั่นใจว่าเป็นน�้าหนักแห้งจริงๆ 

	 	 	 	 มีความชื้นเมื่อใดข้อมูลก็เพี้ยนอีก

	 	 	 4.	 ต้องใช้กระถางรอง	อย่าให้น�้าที่รดล้นที่รอง	เพราะจะพา 

	 	 	 	 ดินออกไปด้วย	อย่าให้ฝนชะดินหายไป

	 	 ผมขอให้ครูทบทวนจาก	 PowerPoint	 ที่เคยสอน	 ความ

จริงที่นักเรียนท�าผิดๆ	กันน้ัน	ครูถือโอกาสสอนได้เลย	 ใช้เทคนิค 

“ถามคือสอน”	

   ให้นักเรียนรู้เองว่าต้องใช้ตาชั่งแบบไหน	

	 	 	 ให้รู้ว่าท�าไมไม่ควรใช้กระถางดินเผา	

	 	 	 ให้รู้ว่าท�าไมต้องมั่นใจว่าทุกอย่างแห้งจริงตอนชั่ง	

	 	 	 ให้รู้ว่าท�าไมห้ามรดน�้าจนล้นจานรอง

	 	 ความจริงนักเรียนควรท�า	2	รอบ	ปล่อยให้ท�าผิดๆ	ในรอบแรก	 

แล้วเอาท่ีท�ามาวิเคราะห์ให้รู ้เองว่าผิดที่ตรงไหน	 นักเรียนจะได้ทักษะ 

การทดลองวทิยาศาสตร์ตดิตวัไปด้วย	ผมทราบว่ามหีลายโรงเรียนท�ารอบแรก

ไปบ้างแล้ว	โรงเรียนเหล่านั้นก็จะได้เปรียบในการท�ารอบ	2	
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 ประสบการณ์นี้ทำาให้ผมรู ้ว ่าการสอนโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไม่ง่ายเลย ถ้าเราไม่พัฒนาครูให้เข้าใจหลักการสำาคัญของธรรมชาติ

ท่ีผมเขียนไว้ในบทที่ 1 นอกจากเข้าใจบทที่ 1 แล้ว ครูยังต้องมีทักษะเป็น 

นักวิจัยที่ดีด้วย มิฉะนั้น ครูจะไม่สามารถ coach นักเรียนให้ทำางานแล้วถอด

บทเรียนเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

 โครงงานนี้ยังขยายความได้อีก 2 มิติ คือ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 การรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ไม่ใช่ต้องการร่มเงา แต่ต้นไม้เป็น

แหล่งเก็บกักคาร์บอน ทำาให้คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเป็น greenhouse gas 

ลดลง นักเรียนทราบปริมาณคาร์บอนจากการวิเคราะห์ทางเคมี แล้ววิชา

เคมใีห้คำาตอบว่าต้นดาวเรอืงมบีทบาทลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้

เท่าใด ขยายความไปถึงต้นไม้ในโรงเรียน และป่าชุมชน

 พลังงานในต้นไม้เก็บอยู่ในธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และซัลเฟอร ์

ธาตุเหล่านี้ทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นออกไซด์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 

นำ้า ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ วิชาเคมีอีกเช่นกันที่จะบอกว่าปริมาณธาตุทั้ง 3 

ที่มีในต้นดาวเรืองคิดเป็นพลังงานจากการเผาไหม้เท่าใด หรือนักเรียนจะ

ทดลองหาพลังงานความร้อนด้วยหลักฟิสิกส์ก็ได้ ความเข้าใจพลังงาน

สามารถขยายความคิดไปถึงค่าฟืน ถ่าน แก๊สหุงต้มที่บ้านใช้อยู่ ขยายไปถึง 

stock พลังงานในป่าชุมชน แล้วโยงพลังงานจากป่าชุมชนเข้ากับระบบนิเวศ 

เพื่อการตัดสินใจใช้ประโยชน์จากป่า

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน62

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 นกัเรียนทีท่ำานายงัสามารถเอาการเผาฟางข้าวมาเรยีนรูไ้ด้แบบเดียวกนั

 จะเหน็ว่าเพียงหลกัการธรรมดาๆ ครสูามารถสร้างการเรยีนรูใ้ห้ขยาย

เข้าสูค่วามเป็นระบบนเิวศ จนตระหนักถงึการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งคือแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง
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โครงงานวัฎจักรความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์
(วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ)

 ต่อจากโครงงานต้นดาวเรือง นักเรียนเพาะพันธุ ์ปัญญาปีต่อมา 

(รุน่ปีการศึกษา 2559) จะเรยีนรูธ้รรมชาตขิองความสมดลุจากการทำาปุย๋หมกั 

ผมเริ่มด้วยคำาถามท้าทาย 2 คำาถาม

  1. นำ้าหนักปุ๋ยหมักหายไปไหน เท่าใด?

  2. การใช้ปุ๋ยหมักทำาให้ต้นไม้ดึง CO
2
 กลับมาได้เพิ่มเท่าใด?

 เม่ือทำาปุย๋หมกั อนิทรีย์สารจะถกูจลุนิทรย์ีเอาไปเป็นอาหาร แล้วปล่อย

ออกมาในรปู CO
2
 (และความร้อน) นำา้หนกั (แห้ง) ทีห่ายไปคอืการกลายสภาพ

เป็น CO
2

 เมื่อเอามาใส่ต้นไม้ การโตมากกว่าปกติ (ที่ไม่ใส่ปุ๋ย) ทำาให้เห็นบทบาท

ของปุ๋ยที่ต้นไม้นั้นดึง CO
2
 กลับมาใหม่

 การออกแบบการทดลองใช้หลักการไม่ต่างจากโครงงานต้นดาวเรือง 

ถ้าไม่อ่านต่อข้างล่างนี้ ครูลองออกแบบเอง ก็เป็นการฝึกท่ีดี ต่อไปนี้คือท่ีผม

เขียนส่งให้พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาทราบ

?
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	 	 1.	 เริม่ต้นทีฟ่างข้าว	10	กก.	(นกัเรยีนต้องหาข้อมลูว่าต้องใช้มลูววั 

	 	 	 แห้งเท่าใด	ท�าปุ๋ยหมักอย่างไร)	ท�าปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและ 

	 	 	 มูลวัว	ท�าสมดุลน�้าหนักแห้งหาน�้าหนักที่หายไป	ซึ่งกลายเป็น 

   CO
2
	ต่อน�้าหนักปุ๋ยที่ผลิตได้

	 	 2.	 ปลกูข้าวต้นเดยีวในลงัโฟมเปรยีบเทยีบท่ีใส่ปุย๋และท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเลย	 

	 	 	 (ใช้ดินชุดเดียวกัน	คลุกให้ท่ัว	ให้เนื้อดินเหมือนกัน)	นับการ 

	 	 	 แตกกอ	ผลผลติ	และน�า้หนกัชวีมวลแห้งของต้นข้าว	ค�านวณหา	 

   CO
2
	จากน�้าหนักชีวมวลแห้ง	 โดยหาเปอร์เซ็นต์เถ้าก่อน 

	 	 	 (เถ้าคือส่วนที่มาจากดิน)

	 	 3.	 จาก	1	และ	2	ท�าสมดุลมวล	เปรียบเทียบระหว่างการใส่และ 

	 	 	 ไม่ใส่ปุ๋ย	(ผลต่างคืออิทธิพลของปุ๋ย)	เพื่อพิสูจน์ว่าการท�านา 

	 	 	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หมักท�าให้เกิดความยั่งยืน	คือ	ทุกรอบมีอินทรีย์ 

	 	 	 สารเหลือมากกว่าท่ีต้องการใช้ในการท�าปุ ๋ย	 และผลผลิต 

	 	 	 ที่ได้เพิ่มขึ้นมีปริมาณมากกว่ามวลที่เอาไปท�าปุ๋ย

	 	 4.	 แต่ละศูนย์ฯ	ท�าข้าว	2	พันธุ์	(1	พันธุ์ต่อ	5	โรงเรียน)	เพื่อให้ 

	 	 	 ผลท่ีเปรยีบเทียบกนัได้	แต่ละโรงเรยีนท�า	2	ชดุ	(ใส่และไม่ใส่ปุย๋)	 

	 	 	 แต่ละชุดท�า	10	กล่องโฟม

	 	 5.	 ให้ตกลงข้อก�าหนดท่ีควบคุมเหมือนๆ	กัน	เช่นความลึกดิน 

	 	 	 ความลึกน�้า	ฯลฯ
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	 ด้วยหลักสมดุลมวล	การค�านวณเลียนแบบโครงงานต้นดาวเรือง 

ความจริงการออกแบบการทดลองข้างต้นนัน้	ครตู้องทราบวธิกีารค�านวณ 

นี้ก่อน	ตัวอย่างการค�านวณต่อไปนี้อยู่บนฐานน�้าหนักแห้ง

วัตถุดิบฟาง	X	กก.	มูลวัว	Y	กก.	ได้ปุ๋ย	Z	กก.
ดังนั้น	กลายเป็น	CO

2
	=	X+Y-Z	กก.19

อัตราการเปลี่ยนฟางเป็นปุ๋ย	=	Z/X	(กก.	ปุ๋ย/กก.	ฟาง)	 	 (1)
อัตราการผลิต	CO

2
	=	(X+Y-Z)/Z	(กก.	CO

2
/กก.	ปุ๋ย)	 	 (2)

เอาต้นข้าว	(รวมรากและข้าว)	หาเปอร์เซ็นเถ้าได้	W	(%)
แสดงว่าต้นข้าวมาจาก	CO

2
	(100-W)	(%)	 	 	 (3)

ปลูกข้าวเปรียบเทียบ	การทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ยได้ชีวมวลรวม	B	กก.
ที่ใส่ปุ๋ย	A	กก.	ได้ชีวมวล	C	กก.	ผลต่างชีวมวลรวมที่เกิดจากการ 
ใส่ปุ๋ย	=	C-B	(กก.)	ซึ่งเป็นการดูด	CO

2
	เพิ่มเข้ามา

=	(C-B)(100-W)/100	(กก.)	 	 	 	 	 (4)
ปุ๋ย	A	กก.	ที่ใส่ท�าให้เกิด	CO

2
	จากการหมักท�าปุ๋ย

=	A(X+Y-Z)/Z	(กก.)	 	 	 	 	 	 (5)
ฟางข้าวในกรณใีส่ปุ๋ยม	ีD	กก.	กรณไีม่ใส่ปุ๋ยม	ีE	กก.	ผลต่าง	=	D-E	(กก.) 

และจะกลับไปเป็นปุ๋ยได้	=	(D-E)Z/X	(กก.)	 	 	 (6)

	 เราหวังว่าค่าที่ได้จาก	(4)	จะมากกว่าที่ได้จาก	(5)	และค่าของ	(6) 

มากกว่า	 A	 เพราะเป็นเงื่อนไขที่ท�าให้ระบบอินทรีย ์มีความยั่งยืน 

โดยธรรมชาติ	โครงงานนี้ค่อนข้างซับซ้อน	แต่ในท่ามกลางความซับซ้อน 

นั้นคือกฎธรรมชาติของเกษตรอินทรีย์	 ท่ีอธิบายว่าเกษตรอินทรีย์ 

มีความยั่งยืนตามธรรมชาติของการที่ป่าขยายตัวได้เอง

19 ความจริงมีมวลจุลินทรีย์เพิ่มเข้ามาด้วย แต่ปริมาณจะน้อยมาก
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 หากครูเข้าใจเหตุผลขั้นตอนการทำางานที่เขียนข้างต้น ครูสามารถใช้ 

ความเข้าใจนั้นออกแบบคำาถามๆ นักเรียนให้เรียนรู้ธรรมชาติของเกษตร

อนิทรย์ีได้ว่าสอดคล้องกบักรอบคดิ 5 ข้อ ในบทที ่1 อย่างไร คำาถามไม่สามารถ

ออกแบบล่วงหน้าได้ มันต้องผุดขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่าง 

การรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียน ดังนั้น ครูต้อง 

เป็นผู้ฟังที่ดี 

 นอกจากนั้น การทำาโครงงานนี้สามารถให้นักเรียนเข้าใจว่า แทนการ

รณรงค์ให้ชาวบ้านไม่เผาฟางเพ่ือลดโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม เราควร

รณรงค์ให้เขาเห็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองมากกว่า ชาวบ้านเผาฟางเพราะเห็น

ฟางเป็น “อปุสรรค” ทีต้่องกำาจดั แต่หากเหน็ฟางเป็นปุย๋ ฟางจะเป็น “โอกาส” 

ที่เขาต้องรักษา ปัญหาหมอกควันก็หายไปเอง เพราะไม่มีเหตุให้เผา บัญชี

การทำาอาชีพจะบอกเขาเองว่าปุ๋ยจากฟางช่วยลดต้นทุนเท่าใด จะมีเงินเหลือ 

เพิ่มเท่าใด

 นักเรียนอาจขยายความคิดโครงงานไปศึกษาระบบนิเวศของนา เช่น 

โครงสร้างดิน จุลินทรีย์ในดิน อินทรีย์สารในดิน หรือเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็จะ

เห็นฟางเป็นเห็ด เห็นจำานวนเห็ดในตลาด เห็นที่มาของเห็ดบนแผง เห็นผู้ซ้ือ

เห็ด ย้อนกลับมาเห็นเงินจ่ายตลาดของแม่

 โครงงานไม่ใช่งานที่ทำาส่งครู แต่เป็นงานที่ทำาแล้วเรียนรู้บริบท 

เรียนรู้ชีวิต ได้ทักษะชีวิต
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โครงงานความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบ (ความคิดเชิงระบบ)

 สองโครงงานก่อนหน้านีใ้ช้หลกัความสมดลุมวลสาร จากโจทย์ง่ายๆ ของ

ต้นดาวเรืองมาเป็นความซับซ้อนของมวลสารในระบบการทำาเกษตรอินทรีย์ 

โดยใช้การทำาปุ๋ยหมักเป็นโครงงานเรียนรู้ โครงงานที่ 3 จะได้เรียนรู้ความ

สัมพนัธ์ของสิง่มชีวีติและไม่มชีวีติในขอบเขตของระบบขนาดเล็ก ทีเ่ป็นตัวแทน

ของระบบนิเวศ ผมจะไม่เขียนวิธีการ แต่เน้นอธิบายหลักคิดแทน

 โครงงานงานนี้มีเป้าหมายให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง

ท้ังหมด ที่อยู่ในสถานะต่างๆ กัน บ้าง

ก็สนับสนุนเป็นพันธมิตร บ้างก็เป็น 

ศัตรูกัน ครูควรหาพ้ืนท่ีปิดท่ีสามารถ

ควบคุมปัจจยัภายนอกได้ง่าย เช่น โรงเรอืน 

ขนาดใหญ่ (ใช้พื้นที่เปิดก็ได้ถ้าหาไม่ได้) 

ในพื้นที่นั้นมีทั้งดิน นำ้า พืช และสัตว์ 

( ที่ มี ทั้ ง สั ต ว ์ กิ น เ น้ื อ แ ล ะ กิ น พื ช 

ที่อยู ่ทั้งในนำ้า บนบก และสะเทิ้นนำ้า

สะเทิ้นบก เม่ือสร้างระบบได้แล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลทั้งกายภาพและ

ชีวภาพของดิน นำ้า พืช สัตว์ ที่อยู่ในพื้นที่ บันทึกส่วนที่มาจากนอกพ้ืนที่

ด้วย เช่น ฤดูกาลที่อยู่นอกระบบปิดที่กำาลังศึกษา แต่มีผลต่อระบบ เช่น 

อุณหภูมิ ช่วงเวลาแสง ฝนที่เติมนำ้าเข้าพ้ืนที่ ปล่อยให้ระบบปรับตนเอง 

สักระยะหนึ่งแล้วบันทึกข้อมูลเดิมซำ้า ทำาเช่นน้ีไปเป็นเวลา 12 เดือน 

(อาจจะบันทึกทุกเดือน)
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 สิ่งที่นักเรียนเห็นจากข้อมูลคือความเปลี่ยนแปลงที่ระบบปรับตัวเข้า

สูส่มดลุ เช่น จำานวนตัก๊แตน กบักบสมัพนัธ์กัน พชืนำา้ขยายปรมิาณในหน้าฝน 

ปรากฏขุยดินไส้เดือนในบางพ้ืนท่ีเท่านั้น ผีเสื้อ-ดอกไม้-นำ้า-แมลงปอ-

แสงแดดสมัพนัธ์กนัอย่างไร การเข้าใจระบบธรรมชาติทีอ่งิอาศัยและปรับ

สมดุลจะสร้างความคิดเชิงระบบท่ีเข้าใจ “ผลเกิดจากเหตุและปัจจัย” 

เหตุเดียวทำาให้เกิดหลายผลได้ และผลเดียวเกิดจากหลายเหตุได้ 

 โครงงานนี้เหมาะสำาหรับการเรียนรู ้ทั้งห้อง การทำาเป็นเวลานาน  

12 เดือนทำาให้นักเรียนมีวินัย มีความอดทนรอดูการเปลี่ยนแปลง ครูต้องมี

กระบวนการให้นกัเรยีนเกดิฉนัทะขึน้เองเพือ่รกัษาระยะการเรยีนให้ยาวนานได้ 

การป้อนกลบั (feedback) ทันที บ่อยๆ และสร้างการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 

การนำาเสนอผลท่ีเปลี่ยนตามเวลาด้วยภาพ (กราฟ) ของข้อมูลทั้งหมด 

วิเคราะห์ความเช่ือมโยงเพื่อสร้างความท้าทายและความคาดหวัง จะช่วย

รักษาบรรยากาศไว้ได้ ที่สำาคัญคือครูต้องสนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมนักเรียน
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 ผมได้ความคิดน้ีมาจากการลงแปลงนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

นโิครธาราม ท่ี อ. ท่าวงัผา จงัหวัดน่าน นักเรยีน (เณร) ทำานาประมาณ 2 ไร่ 

นามคีนูำา้ล้อมรอบใช้เลีย้งกบ เร่ิมเกดิแหนแดงลอยในคปูระปราย ด้านหนึง่

ของนาเป็นเรอืนเพาะเหด็ ปลกูผกัสวนครวั ห่างจากนาแค่ถนนคัน่มหีนอง

นำ้าขนาดใหญ่ หลังจากการไปเยี่ยมไม่กี่เดือนผิวนำ้าปิดแน่นด้วยจอกแหน 

นกฝูงใหญ่ลงมากินข้าวในนา การหว่านถั่วเขียวเป็นพืชหลังนาถูกฝูงนก

แย่งกิน พื้นที่ทั้งหมดคือระบบท่ีมีขอบเขต ภาพที่เกิดตามกาลเวลาคือ 

การเปลี่ยนแปลงที่ระบบกำาลังปรับสมดุล

 หลายโรงเรียนมีพื้นท่ีรกร้าง ไม่ต้องทำาอะไรก็เรียนรู้ได้ การรกร้าง

เป็นเวลานานคือความสมดุลที่ระบบจัดการไว้แล้ว เพียงแต่เราเข้าไป

รบกวนระบบ เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ถางหญ้าที่ใจกลางพื้นที่รกร้าง 

สัก 100 ตารางวา แล ้วเฝ ้าสังเกตระบบที่สร ้างใหม ่ที่ถูกล ้อมรอบ 

ด้วยระบบเก่า ว่าอะไรกำาลังเกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่ระบบใหม่และระบบเก่า
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โครงงานเรียนรู้บัญชีชุมชน (สังคมศาสตร์)

 ข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเรียนรู้ การเรียนรู้ตนเองในภาพ
กว้างเพื่อเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรใช้ข้อมูลชุมชน

 บัญชีชุมชนหมายถึงบัญชีท่ีเกี่ยวกับชีวิตในชุมชน ประกอบด้วย บัญชี
การเงินครัวเรือน บัญชีอาชีพ (รวมทุกอาชีพ เช่น เกษตรกรรม พานิชยกรรม 
บรกิาร) บญัชทีรพัยากร (รวมสภาพแวดล้อม ภมูนิเิวศ) บญัชทีกัษะ บญัชแีรงงาน 
บัญชีผู้ด้อยโอกาส บัญชีสุขภาพ บัญชีทุนในพ้ืนที่ (กลุ่มออมทรัพย์ การเงิน
ชุมชน) บัญชีประเพณีวัฒนธรรม บัญชีองค์ความรู้ (รวมภูมิปัญญา) บัญชีทุน
ทางสังคม บัญชีปัญหาชุมชน ผังเครือญาติ แผนที่เดินดิน ฯลฯ

 ลองจินตนาการดูว่าหากนักเรียนเห็นบัญชีทั้งหมดนี้ เขาจะเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว และเครือข่ายชุมชนได้อย่างดี

 การเรียนรู้อยู่ท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลทุกบัญชีให้เชื่อมโยงถึงกัน รู้ด้วย
ตนเองว่าบัญชีทั้งหลายเชื่อมโยงถึงกัน มีสภาพพลวัต เห็นบางบัญชีเป็น
ตัวแทนของหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข จนในที่สุดวิเคราะห์แยกแยะจน
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายมิติต่างๆ ตามบัญชีท้ังหลายได้ 
หรอืเอามาเข้าสู่ SWOT ของชุมชน เพือ่ให้เข้าใจตนเองและความเชือ่มโยง 
จากปัจจัยภายนอก 

 ในประเด็นเศรษฐกิจนักเรียนจะเห็น flow ของเงินและทรัพยากรใน
พื้นท่ี พื้นที่ใดที่มีเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกหมายถึงมีเงินออม พ้ืนที่ใดมี
ทรัพยากรไหลออกมากกว่าการสร้างข้ึนใหม่ (regenerate) หมายถึงความ
เสื่อมโทรม และถ้าบัญชีอาชีพแสดงถึงการผลิตบนฐานทรัพยากร ก็ตีความได้
ว่ากำาลังสูญเสียภูมิคุ้มกันทางทรัพยากร พื้นที่มีเงินออมที่แลกกับการสูญเสีย
ภูมิคุ้มกันอาจจะหมายถึงที่ระเริงในวันนี้เพื่อรอวันล่มสลายก็ได้
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 ข้อมลูบญัชทีัง้หมดคอืเครือ่งมอืการเรยีนรู้ทัง้ชมุชน ครูต้องเป็นผู้ชกัจูง

ให้นักเรียนตอบตนเองว่าต้องการรูอ้ะไร แล้วช่วยกนัหาความหมายจากตวัเลข

บัญชีทั้งหลาย เช่น ให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับสถาบัน 

การเงินชุมชนและแหล่งเงินนอกระบบ สุขภาพกับการใช้สารเคมีเกษตร

และระบบสวัสดิการชุมชน สุขภาพกับหนี้สิน แหล่งนำ้ากับหนี้สิน ปุ๋ยเคมีกับ 

เศษพืชจำานวนปศุสัตว์และขยะตลาดสด ฯลฯ

 คำาถามที่ครูควรใช้คือ “ถ้า.... จะทำาให้..... และจะทำาให้..... และจะ

ทำาให้....จึง....” เพ่ือนำาไปสู่ทางเลือกการจัดการตนเอง เช่น หนี้สิน สุขภาพ 

ปุ๋ยเคมี เศษพืชมูลสัตว์ ได้คำาตอบว่า “ถ้าเอาเงินจากสถาบันการเงินชุมชนมา 

สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ จะทำาให้ลดการนำาเข้าปุ๋ยเคมี และจะทำาให้แหล่งนำ้าปน

เป้ือนน้อยลง และจะทำาให้สขุภาพดข้ึีน และจะทำาให้หนีส้นิลดลง และจะทำาให้

ใช้ทุนภายใน จึงได้ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจน

อธิบายผลที่เกิดในมิติเศรษฐกิจ (เงินออมภายในถูกใช้ประโยชน์แทนการเป็น

หนี้ข้างนอก) สังคม (เป็นสุขเพราะเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจกันเอง) สิ่งแวดล้อม 

(ดินลดการปนเปื้อน) และวัฒนธรรม (รักษาทุนทางสังคมที่เกื้อกูลกัน).... ฯลฯ
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 ในที่สุดนักเรียนจะเข้าใจความเป็นระบบของ 4 มิติที่มีความสัมพันธ์

กันเอง นักเรียนจะเข้าใจภาพกว้างจากการฝึกคิดวิเคราะห์จากการต้ังคำาถาม

แนว scenario “ถ้า......จะทำาให้..... และจะทำาให้....จึง.....”

 เมื่อเราใช้ข้อมูลมาตัดสินใจการกระทำาอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำา

นั้นจะรบกวนสภาพเดิม ทำาให้ระบบเปลี่ยนแปลง (พลวัต) อีกครั้งหนึ่ง มีผู้ได้

รับผลกระทบต่อเนื่องมากมายทั้งทางลบและบวก รู้จักคิดเอาข้อดีและเสียมา

ประเมิน เพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุด 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการเดินทางสายกลางที่ต้องเข้าใจการ

ประนีประนอมระหว่างได้กับเสีย เราเรียกการ optimization การแก้ปัญหา

ส่วนเสียเกิดเมื่อส่วนได้รู้จักการชดเชย เราเรียก compensation 

 ผมคิดว่าการเติมเต็มในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำาให้

ผู ้เรียนรู้จักตัดสินใจแบบ optimization และรู้จักการ compensation 

เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมสงบสุข
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โครงงานวิเคราะห์เกษตรพันธสัญญา (สังคมศาสตร์)

	 “ให้ผู ้เล้ียง	 (เกษตรกร)	ซื้ออาหารปลาจากทางร้าน	 (ผู้รับจ้าง)	 

ตามราคาและจ�านวนที่ทางร้านแจ้งให้ทราบในแต่ละรุ่น”

	 “ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือเกิดเหตุอื่นท่ีผิดปกติจนเป็นเหตุให้ 

สกุรตาย	ผูรั้บจ้างจะต้องช�าระค่าปรบัตามจ�านวนทีข่าดในราคาตลาดและ

รับผิดชอบทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา”

	 ในกรณีที่มีการใช้แหล่งน�้าสาธารณะเป็นที่เล้ียงปลาและเกิดความ

เสียหายไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ	ก็ตาม	ผู้เลี้ยง	(เกษตรกร)	ตกลงรับผิดชอบ 

แต่ผู้เดียว”

	 “ผู้เลี้ยงสุกรต้องท�าการเลี้ยงสุกรตามมาตรฐาน	ตามเกณฑ์ที่บริษัท

ก�าหนด	รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ได้มีเพิ่มเติมภายหลัง	และเมื่อได้ก�าหนดขึ้น

เป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย”
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 ข้อความข้างต้นคือส่วนหนึ่งของสัญญาที่เกษตรกรมีกับผู้จ้าง การทำา

เกษตรพันธสัญญาดูเหมือนมีความมั่นคงท่ีมีผู้รับซื้อตามราคาที่รู ้ล่วงหน้า  

แต่หากพิจารณาสัญญาให้รอบคอบ นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำางานที่ไม่

สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลย มีทั้งหลอกล่อให้ไม่พอประมาณ 

(กู ้มาลงทุนเกินตัว) การไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีคุณธรรมของข้อตกลงธุรกิจ 

และการถูกบีบด้วยเหตุการณ์ข้างหน้าที่ต่อรองไม่ได้อันเป็นความเส่ียง 

(ขาดภูมิคุ้มกัน)20 

 ความโลภ ความคดิทีข่าดเหต-ุผล และการไม่สามารถวเิคราะห์เงือ่นไข

การทำางานได้ ทำาให้ห่วงทัง้ 3 ไม่ทำางาน เมือ่ผนวกกับการขาดความรู ้และ

การไร้คณุธรรมของผูจ้้าง ความทุกข์ของชวิีตเกษตรกรพันธสัญญาจึงเกิดข้ึน

 การเรยีน โดยเอาสญัญามาวิเคราะห์ (ทำาวิจยั) ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง ทำาให้นักเรียนมีปัญญารู้เท่าทัน เข้าใจปัญหาในบริบทของครอบครัว

ตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อของผู้จ้าง หรือตัวแทนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (ส่วนมากเป็นผู้นำาชุมชนที่ชาวบ้านไว้วางใจ)

 หากนักเรยีนใช้ระบบบัญชีทีส่มัพนัธ์กันตามตัวอย่างโครงงานก่อนหน้านี ้

เขาจะคิดได้กว้างไกลขึ้น แหล่งนำ้าสาธารณะเสียจากการเลี้ยงปลาส่งผล 

กระทบอะไรบ้างท้ังเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน 

ปัญหาน้ันได้ทำาลายห่วงอะไรในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราจะแก้ปัญหานี ้

อย่างไร วิธีคิดแก้ปัญหานั้นตั้งอยู่บนความรู้และคุณธรรมอะไร เมื่อแก้แล้ว 

จะทำาให้ห่วงใดกลับมาเข้มแข็งขึ้น

20 มีสารคดีชุด “ข้าวปลาอาหาร” ของ Thai PBS ที่ใช้ศึกษาได้หลายตอน (ค้นได้จาก YouTube) หรือรายการเปิดปม 
 ตอน “ชำาแหละเกษตรพันธสัญญา” https://www.youtube.com/watch?v=3oeocD6L0E0
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โครงงานสางความเชื่อ (มนุษยศาสตร์)

 “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่”

 วลีข้างต้นเป็นคำาอ้างชะงัดยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงความเช่ือที่งมงาย 

ไร้เหตุผล ความเช่ือเป็นมิติมนุษยศาสตร์ แต่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลส่งผลเสีย

มากมายต่อความพอประมาณและภูมิคุ้มกัน เช่ือคนทรงทำาให้โลภทุ่มเงินเล่น

หวย เชื่อสนิทใจทำาให้สูญเสียภูมิคุ้มกันทางความคิด ไม่เป็นตัวของตัวเอง 

ละเลยการพึง่ตนเอง เป็นเส้นทางอบายหลดุวงโคจรปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

การทำาโครงงานมนษุยศาสตร์ (สะ) สางความเชือ่จะทำาให้นกัเรียน (และชมุชน) 

กลบัมาตัง้อยูบ่นฐานความรู ้มเีหตผุล และจะเป็นจดุวกกลบัเข้าสูว่งจรปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 หลกัคดินีผ้มได้มาจากงานวจัิยท้องถ่ินของ สกว. ทีล้่มล้างธรรมเนยีม

การเลีย้งเหล้างานศพของพืน้ทีใ่นจงัหวดัลำาปาง ต่อมางานได้ขยายไปสาง

ความเชือ่เรือ่งการกำาหนดการเผาศพของจงัหวัดน่าน เพราะความเชือ่เรือ่ง

การกำาหนดวนัเผา ทำาให้ต้องเกบ็ศพไว้นาน เจ้าภาพเสียค่าใช้จ่ายมาก งาน

วจัิยช้ินน้ีวิเคราะห์เอกสารเก่า ดทูีม่าของความเชือ่ แล้วร่วมกนักำาหนดหลกั

เกณฑ์ใหม่ ทำาให้เผาศพได้เร็วข้ึน งานวิจัยน้ีทำาให้เราเห็นวิธีการพาสังคม

เข้าสู่ชวีติทีด่ขีึน้จากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพราะใช้ข้อมลู ความรู ้และ

เหตุผลมาสางความเชื่อที่ไร้เหตุผล
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 เพราะคำาว่า “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่” จึงทำาให้สังคมสะสมความเชื่อผิดๆ 

ไว้ ความเช่ือนัน้อาจเหมาะสมกบับรบิทสมยัก่อน แต่อาจจะไม่เป็นจรงิกบั

สมยันีแ้ล้ว การสางความเชือ่ให้เหลอืเฉพาะทีเ่ข้ากนัได้กบับริบทเป็นความ

กล้าหาญทางปัญญาและจิตวิญาณมาก 

 ผมเช่ือว่ามีความเชื่อโบราณตกค้างเพราะ “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู ่”  

อีกมาก และความเชื่อเหล่านี้ทำาให้ผู ้คนจำาใจต้องปฏิบัติตนตรงข้ามกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น หากนักเรียนทำาโครงงานเช่นนี้ เขาและ

ชุมชนจะเริ่มวิถีชีวิตใหม่ได้21 การสะสางความเชื่อด้วยเหตุ-ผลที่มีบริบท 

กำากับทำาให้นกัเรยีนเรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ระหว่างความเชือ่กบับรบิท ขยายยาว

ไปถงึประวัตศิาสตร์ชมุชน ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนทีม่คีวามเชือ่เหมอืนกนั 

การเลื่อน (shift) ความเช่ือและสาเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ

กับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมุมมองความดีงามที่เป็นกุศโลบายซ่อนอยู ่

ในความเชื่อนั้น

21 งานช้ินนี้มีพระร่วมทำาด้วย และให้คำารับรองว่าถ้าเปลี่ยนการเผาศพตามที่สะสางกันใหม่แล้วเกิดอาถรรพ์ สิ่งไม่ด ี
 พระจะปัดรังควานให้ งานมนุษย์ศาสตร์เรื่องความเชื่อ ความศรัทธาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ผู้สนใจสามารถดูสารคดี 
 เรื่อง “คนตาย(ไม่)ขายคนเป็น” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hubyjROzgk0
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บทสรุปของการท�าโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระราชดำารัสเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ว่า เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติ ความตอนหนึ่งว่า

“... เศรษฐกจิพอเพยีงนีข้อย�า้ว่า เป็นการทัง้เศรษฐกจิ หรือความ

ประพฤติ ที่ท�าอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ เกิดผล

มันมาจากเหต ุถ้าท�าเหตทุีด่ ีถ้าคดิให้ดใีห้ผลทีอ่อกมา คอื สิง่ที่ 

ติดตามเหตุ การกระท�าก็จะเป็นการกระท�าที่ดี และผลของการ 

กระท�านั้น ก็จะเป็นการกระท�าที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล  

ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าท�าให้มีความสุข...”
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 มูลนิธิสยามกัมมาจลใช้คำาว่า “อุปนิสัยพอเพียง” คำาอุปนิสัยแปลว่า 

“ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน” การวัดความสำาเร็จการนำา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องวัดที่ความประพฤติ ไม่สามารถวัดโดยการสอบ

แบบ O-Net ได้ ดจูากการแสดงความคดิกย็งัไม่พอ ต้องประเมนิจากการสงัเกต

พฤติกรรม 

 พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของกายหยาบ ที่เกิดจากจิตสำานึกและ

ใต้สำานึก การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการ “ปลูกฝัง mindset” 

ครูผู้สอนจึงต้องมี mindset ที่ถูกต้อง มีกระบวนการสอนที่เป็นการปลูกฝัง

 การทำาโครงงานเป็นการเรียนจากปฏิบัติ การปลูกฝังเข้าสู่จิตใต้สำานึก

เกดิจากการจดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิการเปลีย่นแปลง (transformative learning)  

ซึ่งเอาประสบการณ์ปฏิบัติมาไตร่ตรองสะท้อนคิด เพื่อเชื่อมโยงโลกภายนอก

เข้ากับโลกภายในของผู้เรียน ครูต้องมีทักษะ coach การไตร่ตรองสะท้อนคิด

ของนักเรียนให้ถึงเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงภายใน

 ครูสามารถใช ้คำาถามจำานวนมากที่ถูกถอดรหัสไว ้ในหนังสือ 

“ถอดรหัสปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูก่ารสอนกระบวนการคดิ” ของ 

รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี ได้หรือครูสร้างคำาถามขึ้นเองจากสถานการณ์สด 

ที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนขณะทำาโครงงาน คำาถามสถานการณ์สด 

ควรเป็นคำาถามที่จับจากอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน 79
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 เส้นทางเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการออกจากตัวเอง มองไป

รอบตัว ให้เห็นความเป็นระบบของธรรมชาติ ที่ชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของมัน  

ละอัตตาการพิชิตธรรมชาติ สิ่งนี้เกิดเมื่อผู ้เรียนเห็นโลกทั้งหมดประสาน 

เชื่อมโยงถึงกัน และส่งผลถึงชีวิตเราและ generation หน้าด้วย

 เหมือนกับท่ีนักบินอวกาศเห็นโลกจากอวกาศแล้วเกิดการเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ทางปัญญา

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน80
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	 “การเห็นท้ังหมดท�าให้เลื่อนกระบวนทัศน์การตระหนักรู ้ทาง

ปัญญา	เกิดกับนักบินอวกาศที่มองโลกจากวงโคจร	หรือจากดวงจันทร์ 

เป็นประสบการณ์เห็นความเป็นจริงของโลกด้วยตนเอง	 จึงเข้าใจ 

โดยฉับพลันถึงชีวิตท่ีเล็กและบอบบาง	แขวนอยู่ในท่ีว่าง	ห่อหุ้มและ 

หล่อเลีย้งด้วยความเบาบางของบรรยากาศ	ด้วยความเข้าใจอย่างฉบัพลนันี้ 

นักบินอวกาศไม่เห็นการแบ่งแยกเป็นชาติ	ความขัดแย้งแบ่งแยกใดก็ไม่

ส�าคัญเท่าการสร้างสังคมโลกท่ีร่วมมือกันปกป้องดาวเคราะห์สีฟ้าจางๆ	

เล็กๆ	ดวงนี้ไว้”
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• คำาขอบคุณ •

 หนังสือเล่มนี้สำาเร็จได้ด้วยเหตุและปัจจัยที่ผู้เขียนขอขอบคุณ ต่อไปนี้

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ บ. ธนาคารกสิกรไทย จำากัด 

(มหาชน) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 รศ. ดร. ทศินา แขมมณ ีผูเ้ขยีนหนงัสอื “ถอดรหสัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงสูก่ารสอนกระบวนการคดิ” และผูจุ้ดประกายให้เหน็สภาวธรรม (ชาติ) 

ที่เป็นกรอบคิดใหญ่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 มูลนิธิสยามกมัมาจล ทีเ่ปิดโอกาสให้เรยีนรูก้ารนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพียงเข้าสู่สถานศึกษา

 อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ที่เปิดโอกาสให้สัมผัสกับโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญใน 5 จังหวัดภาคเหนือ

 บ. สามัคคีประกันภัยจำากัด (มหาชน) ท่ีให้โอกาสใช้งบประมาณ CSR 

สนบัสนุนการทำาโครงงานเศรษฐกจิพอเพยีงแก่โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนก

สามัญใน 5 จังหวัดภาคเหนือ

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน82
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หนังสือลำาดับที่ 1

โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย

(ตุลาคม 2555) 82 หน้า

 เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนก่อนเริ่ม

โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญา ผมเขียนจาก

การตกผลึกที่พยายามอธิบายว ่าวิ จัยคือ

กระบวนการของการศึกษา เพราะสร้าง

กระบวนการคดิอย่างมเีหต-ุผลมตีรรกะ เขยีน

ส�าหรับเตรียมพี่เลี้ยงให้เข้าใจการศึกษาที่ใช้

โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ หนังสือเล่มนี้

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ประมวลเนื้อ
หาหนังสือ

ในโครงการเ
พาะพันธุ์ปัญ

ญา
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 ตอนท่ี 1 ท�าไมต้องโครงงานฐานวิจัย เนื่องจากเป็นค�าใหม่ท่ีประดิษฐ์ 
ขึ้นมาเพื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จึงต้องอธิบายตั้งแต่ทฤษฎีการศึกษา 
แบบต่าง ๆ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าในที่สุดแล้วการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการคิด
ของนักเรียน และควรเปลี่ยนการท�าโครงงานที่ท�าอยู่ให้เป็นโครงงานฐานวิจัย

 ตอนที่ 2 การเรียนรู้บนฐานวิจัย (RBL) ในโรงเรียน อธิบายการเรียน
รู้จากระบบคิดเหตุ-ผล จิตตปัญญาศึกษา และ PLC ที่เป็นเครื่องมือหลักของ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปิดท้ายตอนนี้ด้วย RBL ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ตอนที่ 3 วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน เพื่อให้ครูเพาะพันธุ์

ปัญญาเข้าใจว่าการท�าโครงงานฐานวจิยัประกอบด้วยอะไรบ้าง มคีวามต้องการ

พิเศษในการเตรียมครูและนักเรียนอย่างไร บทน้ีจึงกล่าวถึงการหาโจทย์ที่

เป็นโครงงานฐานวิจัยและกระบวนการพัฒนาครูที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จะจัดให้

หนังสือลำาดับที่ 2

หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย 

(พฤศจิกายน 2555) 63 หน้า

 การเขียน proposal งานวิจัยแบบ

เพาะพันธุ ์ป ัญญาเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับครู 

สพฐ. เพราะเราใช้หลักคิด “ผลเกิดจากเหตุ” 

มาเป็นแกนของสมมุติฐาน และต้องการให้

นักเรียนท�าวิจัยท่ีค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์

ที่สามารถอธิบายหรือบูรณาการสาระวิชาท่ี

เรียนได้ ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เตรียมไว้ให้

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน 85
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หนังสือลำาดับที่ 4 

หลักการเขียนบทความวิชาการ หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย 

(ธันวาคม 2556) 136 หน้า

 ทักษะการน�าเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนส�าคัญกว่าการพูด

มาก เพราะผู้เขียนต้องกล่ันกรองความคิดมาเขียน ระหว่างเขียนต้องหาค�า

อธิบายที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู้อ่าน

เช่ือในส่ิงท่ีผู ้เขียนวิเคราะห์-สังเคราะห์ได้  

การเขียนจึงเป ็นกระบวนการที่สร ้างทั้ง

ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ แต่ครูและ

นักเรียนขั้นพื้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงาน

วิชาการ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย ให้หลักการ

เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้เอง หนงัสือแบ่งออกเป็น 

4 บท ได้แก่ 1) ภาษากับความเป็นวิชาการ  

2) หลักการเขียนบทความวิชาการ 3) ศิลปะการเขียนบทความวิชาการ และ 

4) การสร้างเครื่องมือฝึกตนเอง มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่างของการเขียน

งานวิชาการ 4 ชนิด ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และค�านวณ งานเชิงทดลอง

วทิยาศาสตร์ งานท�าส่ิงประดษิฐ์ และงานเชิงข้อมูลส�ารวจ ปิดท้ายด้วยตวัอย่าง

การ edit บทความวิชาการให้รู้ว่าการเขียนที่ดี (จากการแก้ไข) เป็นอย่างไร

พีเ่ลีย้งท�าความเข้าใจก่อน และกระจายให้ครใูนโครงการทกุคน หนงัสือเล่มนีม้ี

เนือ้หาประกอบด้วย หลกัการของโครงการเพาะพนัธ์ปัญญา หลกัการทัว่ไปของ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แล้วแบ่งออกเป็นการเขียนโครงงานประเภท

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยมีภาคผนวกเป็นตัวอย่าง

หนังสือลำาดับที่ 3

แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์

สำาหรับนักเรียน (กรกฎาคม 2556)  

41 หน้า

 หากต ้องการให ้การท�า โครงงาน

สอดคล้องกับชีวิตจริง นักเรียนต้องบรูณาการ

สาระวิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้า

เป็นส่วนหนึง่ของโครงงานฐานวจัิย หนงัสอืเล่ม

น้ีอธิบายหลักการเศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้

นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์และความสมดุล

ระหว่างทรัพยากร อาชีพ และการไหลของเงินที่เกิดจากกิจกรรมเศรษฐกิจ

ของชมุชน นกัเรยีนจะได้เข้าใจความเกีย่วพนัของเศรษฐกจิจลุภาค (ครวัเรอืน) 

กับมหภาค (ชุมชน) และการพึ่งพิงแบบเครือข่ายเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ดูเหมือนเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่การเขียนจะตรงไปตรงมา 

ไม่ซบัซ้อน จงึอ่านง่ายทัง้ครแูละนกัเรยีนแม้จะไม่มพีืน้ฐานเศรษฐศาสตร์กต็าม

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน86
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หนังสือลำาดับที่ 4 

หลักการเขียนบทความวิชาการ หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย 

(ธันวาคม 2556) 136 หน้า

 ทักษะการน�าเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนส�าคัญกว่าการพูด

มาก เพราะผู้เขียนต้องกลั่นกรองความคิดมาเขียน ระหว่างเขียนต้องหาค�า

อธิบายที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู้อ่าน

เชื่อในสิ่งท่ีผู ้เขียนวิเคราะห์-สังเคราะห์ได้  

การเขียนจึงเป ็นกระบวนการที่สร ้างทั้ง

ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ แต่ครูและ

นักเรียนขั้นพื้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงาน

วิชาการ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย ให้หลักการ

เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้เอง หนงัสอืแบ่งออกเป็น 

4 บท ได้แก่ 1) ภาษากับความเป็นวิชาการ  

2) หลักการเขียนบทความวิชาการ 3) ศิลปะการเขียนบทความวิชาการ และ 

4) การสร้างเครื่องมือฝึกตนเอง มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่างของการเขียน

งานวิชาการ 4 ชนิด ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และค�านวณ งานเชิงทดลอง

วทิยาศาสตร์ งานท�าสิง่ประดษิฐ์ และงานเชงิข้อมูลส�ารวจ ปิดท้ายด้วยตวัอย่าง

การ edit บทความวิชาการให้รู้ว่าการเขียนที่ดี (จากการแก้ไข) เป็นอย่างไร

พีเ่ลีย้งท�าความเข้าใจก่อน และกระจายให้ครใูนโครงการทกุคน หนงัสือเล่มนีม้ี

เนือ้หาประกอบด้วย หลกัการของโครงการเพาะพนัธ์ปัญญา หลกัการทัว่ไปของ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แล้วแบ่งออกเป็นการเขียนโครงงานประเภท

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยมีภาคผนวกเป็นตัวอย่าง

หนังสือลำาดับที่ 3

แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์

สำาหรับนักเรียน (กรกฎาคม 2556)  

41 หน้า

 หากต ้องการให ้การท�า โครงงาน

สอดคล้องกับชีวิตจริง นักเรียนต้องบรูณาการ

สาระวิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้า

เป็นส่วนหนึง่ของโครงงานฐานวจัิย หนงัสอืเล่ม

นี้อธิบายหลักการเศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้

นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์และความสมดุล

ระหว่างทรัพยากร อาชีพ และการไหลของเงินที่เกิดจากกิจกรรมเศรษฐกิจ

ของชมุชน นกัเรยีนจะได้เข้าใจความเกีย่วพนัของเศรษฐกจิจลุภาค (ครวัเรอืน) 

กับมหภาค (ชุมชน) และการพึ่งพิงแบบเครือข่ายเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ดูเหมือนเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่การเขียนจะตรงไปตรงมา 

ไม่ซับซ้อน จึงอ่านง่ายทัง้ครูและนกัเรยีนแม้จะไม่มพีืน้ฐานเศรษฐศาสตร์กต็าม

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน 87
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หนังสือลำาดับที่ 5 

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา (มกราคม 2557) 456 หน้า

 ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู ้ส�าหรับ 

ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการ ผมมีหน้าที่ coach พี่เลี้ยง ตอบค�าถาม ปลุกเร้า

การท�างาน จึงจ�าเป็นต้องรักษาไฟการท�างานให้ลุกโชนต่อเนื่องไว้ เพราะผม

ทราบดว่ีาความส�าเรจ็อยูท่ี่การเกาะตดิงานอย่างต่อเนือ่งของพีเ่ลีย้ง ซึง่จะท�าให้

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาต่างจากโครงการพฒันาอืน่ท่ีท�าระยะสัน้ เสรจ็แล้วท้ิง

หายไป เมื่อครูมีปัญหาตอนเอาไปท�าต่อก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร เนื่องจากพี่เลี้ยง 

อยู่กระจัดกระจาย จึงเป็นข้อจ�ากัดของการใส่ความคิดการท�างานที่พี่เลี้ยง 

interface กับครูและนักเรียน ผมจึงเขียนเป็นบทความสั้นจากประสบการณ ์

ที่ผมเดินทางไปรับรู ้งานตามศูนย ์ต ่างๆ  

ส่งให้พ่ีเลี้ยงอ่านและเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้มี  

2 ตอน โดยตอนแรกเป็นการรวบรวมบทความ

จ�านวน 47 บทความของผมเอง ตอนที่ 2  

เป็นข้อเขียนประสบการณ์การท�างาน 1 ปี  

ของพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หนังสือนี้จึงเหมาะ

ส�าหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบเบ้ืองหลังและ

แนวคิดการท�างานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน88
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หนังสือลำาดับที่ 6
ถามคือสอน ทักษะประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ (มถุินายน 2557) 141 หน้า

 “ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาที่
ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เองจากการคิด การเป็นครูต้ัง

ค�าถามให้นักเรียนรู ้ โดยการร ้อง “อ๋อ”  
ได้เองเป็นเรื่องยาก เพราะครูต้องวิเคราะห์
ค�าตอบของนักเรียนมาเป็นค�าถามอย่างต่อ
เนื่อง ต้องรู้บริบทของนักเรียน จึงจะดึงเรื่อง
ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างการถามได้ หนังสือ
เล่มนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกเขียนแบบเล่าเรื่อง
ตัวอย่างการใช้เทคนิค “ถามคือสอน” ที่ผม
มปีระสบการณ์ท�ากับนกัเรียนและครใูนโอกาส
ต่างๆ ม ี9 ตอนท่ีเป็นการถามด้วยเทคนคิต่าง ๆ   
ส่วนที่ 2 เป็นการตีความ embedded  

formative assessment จากบันทึกของ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช เพื่ออธิบาย
ว่าปฏิบัติการ “ถามคือสอน” สอดคล้องกับ EFA อย่างไร

หนังสือลำาดับที่ 7

เทคนคิกระบวนการ Active Learning : จากการ

ประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้ (กรกฎาคม 2557) 

31 หน้า

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียน

รู้ที่นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง ดังนั้นครู

ต้องรู ้จักกระบวนการห้องเรียนท่ีท�าให้นักเรียน 

หนังสือลำาดับที่ 5 

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา (มกราคม 2557) 456 หน้า

 ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู ้ส�าหรับ 

ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการ ผมมีหน้าที่ coach พี่เลี้ยง ตอบค�าถาม ปลุกเร้า

การท�างาน จึงจ�าเป็นต้องรักษาไฟการท�างานให้ลุกโชนต่อเนื่องไว้ เพราะผม

ทราบดว่ีาความส�าเรจ็อยูท่ีก่ารเกาะตดิงานอย่างต่อเน่ืองของพีเ่ลีย้ง ซึง่จะท�าให้

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาต่างจากโครงการพฒันาอืน่ท่ีท�าระยะสัน้ เสรจ็แล้วท้ิง

หายไป เมื่อครูมีปัญหาตอนเอาไปท�าต่อก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร เนื่องจากพี่เลี้ยง 

อยู่กระจัดกระจาย จึงเป็นข้อจ�ากัดของการใส่ความคิดการท�างานที่พี่เลี้ยง 

interface กับครูและนักเรียน ผมจึงเขียนเป็นบทความสั้นจากประสบการณ ์

ที่ผมเดินทางไปรับรู ้งานตามศูนย ์ต ่างๆ  

ส่งให้พ่ีเล้ียงอ่านและเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้มี  

2 ตอน โดยตอนแรกเป็นการรวบรวมบทความ

จ�านวน 47 บทความของผมเอง ตอนที่ 2  

เป็นข้อเขียนประสบการณ์การท�างาน 1 ปี  

ของพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หนังสือนี้จึงเหมาะ

ส�าหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบเบ้ืองหลังและ

แนวคิดการท�างานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน 89
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engage กับการเรียนของตน ถือเป็น classroom skill ของครูยุคใหม่ หนังสือ

นีร้วบรวมกระบวนการต่าง ๆ  โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.วจิารณ์ พา

นิช ให้คัดบางตอนจากบันทึกเรื่อง “ประเมินเพื่อมอบอำานาจ” ที่ท่านเขียนใน  

www. gotoknow.org.th มาพมิพ์เพือ่แจกครูเพาะพนัธ์ุปัญญาเป็นการเฉพาะ

หนังสือลำาดับที่ 8

สะท้อนคดิคอืเรยีน : ความรู้สกึในความงามที่

ผลบิาน (มนีาคม 2558) 145 หน้า

  หาก “ถามคือสอน” การเรียนก็ต้อง

มาจากการสะท้อนคิดของผู ้เรียนเอง การ

สะท้อนคิดเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่งท่ีไม่ใช่

สาระวิชาการ ไม่ใช่เพื่อสอบ O-Net แต่

เป็นการเรียนรู้โดยการหันมาพิจารณาตนเอง 

พิจารณาอย่างใคร่ครวญกับส่ิงท่ีตนเองประสบ (self-reflection) จึงเป็นการ

เรียนรู้จากภายในอย่างลึกซึ้ง เหมาะกับการเรียนรู้เพ่ือความเปล่ียนแปลง  

(transformative learning) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียน

เขยีนบนัทกึการเรยีนรูต้ลอดการท�างาน หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการตคีวามการเรยีน

รู้ของนักเรียนโดยพี่เลี้ยงท้ัง 8 ศูนย์ หากค�าว่า “ลูกศิษย์” หมายถึงนักเรียน 

หนงัสอืนีเ้หมาะส�าหรบัครทูีจ่ะใช้เป็นแนวทางเพือ่เข้าใจลูกศษิย์ในฐานะ “ลูก” 

ส�าหรับครูที่ต้องการปรับมุมมองและการท�างานของตนเอง ก็สามารถอ่าน

เพื่อเข้าใจในฐานะ “ศิษย์” ได้เช่นกัน ที่ส�าคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ “ครู”

ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่ผู้สอน แต่อ�านวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์

กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จากการทำาโครงงาน90

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



หนังสือลำาดับที่ 9 

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา (มีนาคม 2558) 110 หน้า

 โครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาโรงเรียน

แจ้ห่มวิทยา (ล�าปาง) คือความอัศจรรย์ใน

ความส�าเร็จ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายโรงเรียน ขณะ

ที่ท�าโครงงานขนาดใหญ่ ทั้งนักเรียนและครู

ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ไม่เว้นแม้แต่

กับคนรอบข้าง แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ

ครู ความส�าเร็จระดับน่าอัศจรรย์จึงเป็นจริง 

หนงัสอืน่าอ่านเล่มนีต้คีวามพฒันาการของครู

และนักเรียนที่เกิด transformative learning จาก diary หลายเล่มที่ครูและ

นักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้ เป็นหนังสือที่ผู้อ่านบางคนยอมรับว่าตื้นตัน

ใจจนน�้าตารื้นจนแทบอยากกราบครู

หนังสือลำาดับที่ 10 

หลักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

(มิถุนายน 2558) 91 หน้า

 กระบวนการคิดที่ส�าคัญในการสร้าง

ปัญญาให้แก่ตนเองคือ คิดวิเคราะห์และคิด

สังเคราะห์ คนจ�านวนมากแยกความคิดทั้ง 2 

ประเภทออกจากกันไม่ได้ คือไม่รู้ว่าตอนไหน

ก�าลงัใช้ความคดิอะไรอยู ่นอกจากนัน้หลายคน

engage กับการเรียนของตน ถือเป็น classroom skill ของครูยุคใหม่ หนังสือ

นีร้วบรวมกระบวนการต่าง ๆ  โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.วจิารณ์ พา

นิช ให้คัดบางตอนจากบันทึกเรื่อง “ประเมินเพื่อมอบอำานาจ” ที่ท่านเขียนใน  

www. gotoknow.org.th มาพมิพ์เพือ่แจกครูเพาะพนัธ์ุปัญญาเป็นการเฉพาะ

หนังสือลำาดับที่ 8

สะท้อนคดิคอืเรยีน : ความรู้สกึในความงามที่

ผลบิาน (มนีาคม 2558) 145 หน้า

  หาก “ถามคือสอน” การเรียนก็ต้อง

มาจากการสะท้อนคิดของผู ้เรียนเอง การ

สะท้อนคิดเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่

สาระวิชาการ ไม่ใช่เพื่อสอบ O-Net แต่

เป็นการเรียนรู้โดยการหันมาพิจารณาตนเอง 

พิจารณาอย่างใคร่ครวญกับส่ิงท่ีตนเองประสบ (self-reflection) จึงเป็นการ

เรียนรู้จากภายในอย่างลึกซึ้ง เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง  

(transformative learning) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียน

เขยีนบนัทกึการเรยีนรูต้ลอดการท�างาน หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการตคีวามการเรยีน

รู้ของนักเรียนโดยพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หากค�าว่า “ลูกศิษย์” หมายถึงนักเรียน 

หนงัสือนีเ้หมาะส�าหรับครูท่ีจะใช้เป็นแนวทางเพือ่เข้าใจลกูศษิย์ในฐานะ “ลกู” 

ส�าหรับครูที่ต้องการปรับมุมมองและการท�างานของตนเอง ก็สามารถอ่าน

เพื่อเข้าใจในฐานะ “ศิษย์” ได้เช่นกัน ที่ส�าคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ “ครู”

ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่ผู้สอน แต่อ�านวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์
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ติดการท่องนิยามว่า “วิเคราะห์ คือ.... สังเคราะห์ คือ ....” หนังสือเล่มนี้เขียน

ให้ครูเข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์มีขั้นตอนอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความหมายจากข้อมูล ผมเขียนโดยตั้งใจให้เป็น

หนังสือที่ครูและนักเรียนใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการท�า

โครงงานฐานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็น เมื่อใดก็ตามที่

ข้อมูลจากการท�างานถูกสังเคราะห์ให้มีความหมายที่ลึกซึ้ง เมื่อนั้นคือการเกิด

ของปัญญาด้วยตนเอง หนังสอืม ี2 ตอน ตอนที ่1 เป็นกระบวนการฝึกตนเองจาก

ข้อมูลตวัอย่าง ตอนที ่2 เป็นการวเิคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูของผมเอง แล้วถอย

ออกมาถอดความคิดให้ผู้อ่านทราบว่า ความคิดที่ได้ความหมายข้อมูลเช่นนั้น

เกิดได้อย่างไร เรยีกว่าเป็นการท�า KM (knowledge management) กบัตวัเอง

หนังสือลำาดับที่ 11 

สะเต็มศกึษา : ความท้าทายใหม่ของการศกึษาไทย (ตลุาคม 2558) 177 หน้า

 เมื่อมีคนพยายามพัฒนาการสอน STEM ให้การศึกษาไทย ผมกลับ

เห็นต่างในความหมาย STEM ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและสาระวิชา ผม

จึงเขียนหนังสือเล่มน้ี ข้อความท่ีพอจะสรุป

เป็นใจความส�าคัญคือ “.... STEM ไม่ใช่การ

ศึกษาประเภทท่องนิยามความรู้ ไม่ใช่การ

ศึกษาที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจาก M แยก 

E ออกจาก S และ M และเข้าใจ T ว่าเป็น

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์  

แต่เห็นความสัมพันธ์ของ E และ T ที่ทำางาน

ร่วมกัน เพื่อเอา S ในรูป M มาจัดให้เป็น 

T ตวัใหม่....” เป็นสรุปท่ีเข้าใจเม่ืออ่านทัง้เล่ม 
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แล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ STEM education อย่างไร ต่างจากที่ครูได้รับ

ผ่านการอบรมอย่างไร หนังสือมี 6 ตอน คือ 1) ความเข้าใจ STEM ที่เป็นอยู่  

2) STEM ที่คิดแบบวิศวกร 3) ท�าสิ่งท่ีหลงคิดว่าเป็น STEM ให้เป็น STEM  

ได้อย่างไร 4) อะไรท�าให้ครสูอน STEM ได้ 5) STEM ในความคดิโลกวทิยาศาสตร์

เชิงกลไก และ 6) บทสรุป ทั้ง 6 ตอนเป็นมุมมองของวิศวกรที่สนใจการศึกษา 

และเชือ่โดยสนทิใจว่า STEM คอืทศิทางการสอนยคุใหม่ท่ีสามารถใช้ concept 

ของ E มาบรูณาการการท�าโครงงานได้ แต่ต้องเข้าใจอย่างทีผ่มเขยีนในหนังสือนี้

หนังสือลำาดับที่ 12

ถามคือสอน กระบวนการพัฒนาครูเพ่ือสอนคิด (พฤศจิกายน 2558) 

139 หน้า

 หนังสือล�าดับที่ 6 อธิบายว่า “ถามคือสอน” คืออะไร เกี่ยวกับ

หน้าที่ครูในการประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) อย่างไร 

แต่ยังค้างคาว่าโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาจะพัฒนาครูได้อย่างไร? เป็น

เวลาเกือบปีครึ่งท่ีผมท�าความเข้าใจกระบวนการคิดถอยหลังและถามเดิน

หน้า (backward thinking and forward 

questioning) และออกแบบกระบวนการ

พฒันาครูให้เข้าใจจนน�าไปปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง 

ผมเขียนเป็นหนังสือประเภทถอดความรู้โดย

ใช้กระบวนการ backward thinking ของผู้

ที่จะเป็น coach ความคิด หนังสือนี้มี 4 บท  

ที่ถอดความรู ้มาจากการฝึกครู ประกอบ

ด้วย 1) หลักการ Socratic Teaching 
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กับเพาะพันธุ์ปัญญา 2) ถามคือสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 3) หลักการเกิด 

backward thinking และ forward questioning และ 4) การฟังของครู

หนังสือลำาดับที่ 13

กระบวนการเรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำาโครงงาน 

(มกราคม 2559) 114 หน้า

 มนุษย์สร้างสังคมและเศรษฐกิจจากกิจกรรมท่ีใช้ประโยชน์จากการ

พชิิตธรรมชาต ิการเข้าใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจงึเริม่ด้วยการเข้าใจระบบ

ธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้ตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของ

สภาวธรรม (ชาติ) ใช้การทำาโครงงานเกษตรอินทรีย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจากความสมดุลในสภาวะที่กำ าลัง

เปลี่ยนแปลง เห็นสรรพส่ิงในธรรมชาติประกอบ

เป็นระบบพลวัต ท่ีทุกอย่างกำาลังอยู ่ในสภาพ

สมดุลในขณะใดขณะหนึ่ง แต่ขณะใดขณะหนึ่งก็

กลบัเป็นขณะท่ีไม่คงที ่ความสมดลุจงึเป็นความนิง่ 

ความคงที่ ในระบบท่ีกำาลังเคลื่อนไหวเพ่ือจัด

สมดุลใหม่น่ันเอง หนังสือเล่มนี้นำาเสนอเทคนิค

การสอนที่ถอดบทเรียนของครูต้นแบบ และ 

นำาเสนอตัวอย่างโครงงานที่สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง (transform) 

ผู้เรียนให้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเพาะพันธุ์ปัญญา 2) ถามคือสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 3) หลักการเกิด 

backward thinking และ forward questioning และ 4) การฟังของครู
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