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ค�ำนิยม
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 ทั้งผู ้เขียนหนังสือ และผู้เขียนคำานิยมของหนังสือเล่มนี้ ต่างก็เอา
กระบวนทัศน์ที่มีรูปแบบจำาเพาะของตนเองมาเขียน จึงย่อมเห็นต่าง 
แหวกแนวไปจากกระบวนทัศน์ท่ีท่านผู้อ่านคุ้นเคย และเสี่ยงต่อการนำาเสนอ
กระบวนทัศน์ที่ผิด ท่านผู้อ่านจึงพึงอ่านด้วยวิจารณญาณ ใช้กาลามสูตร 
ให้จงหนัก

 ทั้งสาระในหนังสือ และข้อความในคำานิยมเสนอความเห็นต่าง 
ซึ่งในความเข้าใจของผม เป็นเคร่ืองมือสร้างความสนใจต่อการเรียนรู ้
และเป็นเครื่องมือสร้างนวัตกรรมในสังคม ซึ่งในกรณีนี้ คือ การสร้าง 
นวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา

 สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมท่ีเริ่มต้นและใช้คำานี้โดยสหรัฐอเมริกา 
แต่ผมเข้าใจว่า ประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีได้พฒันารปูแบบการเรยีนรู้เป็นแบบบูรณาการ 
เน้นเรียนจากการปฏิบัติหรือการทำาโครงงาน  ใช้แนวทางนี้มานานแล้ว 

 ตามความเข้าใจของผม สะเต็มศึกษาไม่ใช่เป้าหมาย (end) แต่เป็น
เครื่องมือหรือเส้นทาง (means) เพื่อบรรลุการเรียนรู้แบบรู้จริง (mastery 
learning) สามารถปฏิบัติได้ หล่อหลอมกระบวนทัศน์เชิงระบบ และพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สง
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 ผมเชื่อว่า สะเต็มศึกษาที่ถูกต้องจะไม่เพียงพัฒนาความรู้ด้าน S, M, T, 
และ E เท่านั้น ยังจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะอื่น ๆ ตามเป้าหมาย 
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อีกด้วย  เนื่องจากสะเต็มศึกษาเน้นเรียน 
จากการปฏิบัติ และต้องปฏิบัติเป็นทีมด้วย 

 ผมตีความว่า สะเต็มศึกษาที่ไม่ถูกต้อง คือการจัดรูปแบบการเรียนรู ้
หรือการสอนตามรูปแบบตายตัว ให้ครูต้องกำาหนดโจทย์ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญ
กำาหนด ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนเท่าจำานวนที่ผู้เชี่ยวชาญกำาหนด และต้อง
ประเมนิตามรปูแบบทีก่ำาหนด  นัน่ไม่ใช่การเรยีนรูต้ามรูปแบบในชวีติจริง และ 
เป็นแนวทางที่ไม ่ทำาให้ครูเกิดการเรียนรู ้ และพัฒนาวิธีการทำาหน้าที่ 
scaffolding, facilitating, และ coaching ของตน 

 ผมจึงขอเสนอว่า วิธีการพัฒนา “ครูสะเต็ม” โดยเน้นวิธีจับมา 
เข้าประชุมปฏิบัติการเพื่อฝึกตามรูปแบบตายตัวไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง 
วิธีที่ดีกว่าคือกำาหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มที่ดี 
แล ้วเสาะหาครูที่ทำาเช ่นนั้นอยู ่แล ้วในระดับที่น ่าพึงพอใจ เชื้อเชิญ 
(อย่างให้เกียรติ) มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกับวิทยากรหรือผู้
เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยกันคิดว่าจะส่งเสริมให้เกิดครูสะเต็มที่เก่งยิ่งขึ้น และขยาย
จำานวนมากขึ้นเร็วหน่อยได้อย่างไร

 นอกจากนั้น ควรส่งเสริมให้ครูสะเต็มได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมยาวไป
ร่วมกิจกรรมวิจัย โดยทำาโครงการวิจัยสั้น ๆ และฝังตัวอยู่ในสถาบันวิจัย 
ด้าน S, M, T, หรือ E เพราะครูสะเต็มที่เก่งต้องเข้าใจเนื้อหาและขั้นตอน 
ปฏิบัติการ S, M, T, และ E ในลักษณะที่มี “ความรู้มือหน่ึง” ไม่ใช่มีแต่ 
“ความรู้มือสอง” ที่จดจำามาจากผู้อื่น

 ควรใช้หลากหลายวิธีการประกอบกันในการพัฒนาครูสะเต็ม โดยควร
ประเมินผลของแต่ละวิธีการด้วย สง
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 อย่าลืมว่า เป้าหมายของสะเต็มศึกษาอยู่ที่การพัฒนาสมรรถนะของ 

ผู้เรียน ไม่ใช่อยู ่ท่ีความเก่งวิธีการของครูตามสูตรสำาเร็จของผู ้เชี่ยวชาญ 

หากมองเช่นนี้แล้ว วิธีการจัดการสะเต็มศึกษาน่าจะไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัว 

และจะสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด และมีวิธีการที่ดีหลายแบบ

 อย่าลืมว่า เป้าหมายของสะเต็มศึกษาไม่ได้อยู ่ที่นักเรียนที่เรียน 

สายวิทย ์-คณิตเท ่านั้น สังคมต้องการพลเมืองที่มี  stem literacy 

ยกระดับขึ้นจากที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาจึงต้องรับผิดชอบ 

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

 อย่าลืมว่า เป้าหมายของสะเต็มศึกษาไม่ได้อยู ่ที่การฝึกเด็กเก่ง 

จำานวนน้อย ให้ไปแข่งขันชิงรางวัล เพื่อสร้างชื่อเสียง (ปลอม ๆ) ให้แก ่

โรงเรยีนเท่านัน้ แต่เราต้องการให้เดก็ทัง้ชัน้และทกุห้องเรยีน ได้บรรลกุารเรยีน

แบบรู้จริง (mastery learning) สะเต็มศึกษาต้องเน้นเป้าหมายนี้ 

 สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนท่ีซับซ้อนยิ่งนัก ซับซ้อนทั้งตัวกระบวนการ

เรียนรู้ และซับซ้อนในสิ่งท่ีเรียนรู้และพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียน ในสภาพของ 

ความซับซ้อนนี้ ถูกผิดไม่ใช่สิ่งสำาคัญ สิ่งที่สำาคัญคือตัวกระบวนการที่เกิดขึ้น

ในตัวผู้เรียน จนตัวผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนที่ซับซ้อนนั้น

 สะเต็มศึกษาเน้นท่ีการเรียนโดยการปฏิบัติ พึงตระหนักว่า การปฏิบัติ

ได้รับผลสำาเร็จ มีชิ้นงานที่น่าช่ืนชม แต่ผู้เรียนอาจเรียนรู้ S, M, T, และ E 

เพียงผิวเผิน (superficial learning) เท่านั้นก็เป็นได้ การเรียนสะเต็มศึกษา 

จึงต้องลงท้ายด้วยการที่ครูชวนศิษย์ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection, AAR) 

ร่วมกัน ว่าตนได้เรียนรู้ทฤษฎีและทักษะอะไรบ้างจากการทำาผลงานชิ้นนั้น 

และครูประเมินว่าศิษย์บรรลุผลการเรียนรู ้ตามเป้าหมายในระดับรู้จริง 

(mastery learning) หรือไม่ สง
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 เราต้องการ Growth Mindset ท้ังของผู้รับผิดชอบส่งเสริมสะเต็ม

ศึกษา ของครูสะเต็ม และของนักเรียน สะเต็มศึกษาของไทยจึงจะพัฒนาได้

อย่างแท้จริง Growth Mindset หมายถึงความเช่ือในพลังของการพากเพียร 

เรียนรูต่้อเน่ืองไม่ท้อถอย ไม่หยดุนิง่ เป็นหลกั ไม่ใช่เชือ่ในพลงัของความสำาเรจ็ 

หรือสูตรสำาเร็จ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เป็นหลัก ผมจึงขอต้ังความหวังว่าวงการ 

สะเต็มศึกษาไทย และวงการศึกษาในระบบใหญ่ของไทย จะสมาทาน 

Growth Mindset ไม่ใช่ Fixed Mindset 

 การที่ รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ มีความเพียรเขียนหนังสือ 

สะเต็มศึกษา เล่มที่ ๒ ออกมา เพื่ออธิบาย “ปัญญาที่เกิดจากการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม” จากประสบการณ์ตรงของตนเอง จึงเป็นการส่งเสริม Growth 

Mindset ให้แก่วงการสะเต็มศึกษาไทย และผมขอขอบคุณท่านผู้เขียนแทน

สังคมไทย ในกุศลเจตนาและกุศลกรรมนี้

วิจารณ์ พานิช

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ค�ำน�ำ

 เม่ือหนังสือ “สะเต็มศึกษา : ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” 

ซึ่งเป็นหนังสือลำาดับท่ี 11 ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเผยแพร่ออกไป 

ได้เกิดกระแสทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้ท่ีเห็นด้วยต่างเสาะหาหนังสือ

มาอ่านและชื่นชมผ่าน social media ผู้ไม่เห็นด้วยก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

แต่สวนทิศ

 ซีกผู้เห็นด้วยก็ชื่นชมว่าเป็นความคิดเปิดโลกทัศน์ ซีกผู้ไม่เห็นด้วยก็ว่า

เป็นมิจฉาทิฐิของผู้ไม่รู้จริง ซึ่งก็คือผมนั่นแหละ

 หนังสือ STEM เล่มแรกใช้คู ่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. 

เป็นต้นเรือ่ง ชีใ้ห้เหน็ว่าผมเหน็ต่างใน concept และวธิกีารอย่างไร โดยรวมม ี

2 ประเด็นหลัก คือ ความผิดพลาดทางวิชาการ และกระบวนการตามคู่มือที่

ไม่สะเด็ดนำ้าเป็น STEM อย่างที่ผมคิดว่าควรเป็น 

 ความผิดพลาดทางวิชาการย่อมเป็นความผิดพลาด ถ้าผิด ยังไง ๆ 

ก็ผิด เพราะวิชาการ S และ M เป็นกฎธรรมชาติที่เถียงไม่ได้ เป็นพ้ืนฐานที ่

นักวิทยาศาสตร์ใช้ต่อยอดทางปัญญาจนเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งมาหลาย

ร้อยปีแล้ว  ส่วนกระบวนการย่อมเป็นสิง่ทีเ่หน็ต่างได้ ผมบอกว่าเดินทางจาก

หาดใหญ่ไประนองควรนัง่รถตูไ้ปเรว็ด ีคนอืน่อาจบอกว่ารถทัวร์ดีกว่าปลอดภัยดี 

อกีคนอาจบอกว่าน่ังเครือ่งบินไปกรงุเทพแล้วต่อเครือ่งเข้าระนองสสิะดวกกว่า

ทั้ง 3 คนถูกทั้งหมดเพราะกระบวนการทั้งหมดมีปลายทางท่ีระนอง  แต่ถ้า

มีคนบอกว่า “ลงเรอืทีส่งขลา ตัง้เขม็ทศิตดัอ่าวไทยไปทิศตะวันออกเฉียงเหนอืสง
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เห็น eastern seaboard เมื่อไหร่ดิ่งเข้าฝั่งเลย ระยองชัวร์” อย่างนี้แปลว่า 

“คล้าย ๆ กัน แต่ผิดเป้าหมาย เส้นทางจึงผิด” 

 ฉันใด ฉันนั้น ทุกคนที่เกี่ยวข้องอ้างว่ากระบวนการของฉันสิเป็น 

STEM ผมก็บอกว่าผมสิเป็น STEM เพียงแต่ผมเข้าใจว่าเราจะไประนอง 

แต่คนอื่นเข้าใจว่าไประยอง

 หากมีคนถามว่าผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับสะเต็มเล่มที่ 2 เพื่ออะไร 

คำาตอบ คือ ผมต้องการเสนอข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการ เพราะเล่มแรก

มัววิจารณ์สาระวิชาและหลักการจนด้อยด้านกระบวนการ

 บางตอนของเล่มแรกได้คัดลอกข้อความมาจากปกหลังของคู ่มือ

กิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. ว่า “...การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เป็นการเรยีนรูผ่้านกจิกรรมหรอืโครงงาน ทีบ่รูณาการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

โดยนักเรียนจะได้ท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และได้น�าความรู้มาออกแบบ

ชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม” ผมตีความทิ้งไว้ว่า สสวท. มองวิศวกรรมศาสตร์อยู่ต่างระนาบ

กับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยด้านวิศวกรรมศาสตร์เน้นที่ 

“กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม”

 นี่แหละคือประเด็นหลักของหนังสือ STEM เล่ม 2 ที่ใช้ชื่อว่า “สะเต็ม

ศกึษา: ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม” กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) เส้นทางที่บอกว่าระนองต่าง

จากระยอง เพราะผมเข้าใจกระบวนการไม่เหมือนเขาสง
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 กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมคอืหวัใจหลกัของการเรยีนรู ้เพราะ

ได้เอา S และ M มาประยกุต์แก้ปัญหา  หรอืตอบสนองความต้องการของมนษุย์ 

เป็นโอกาสทีใ่ห้นกัเรยีนได้บูรณาการสาระวชิาท่ีเรยีนเข้ากบัโลกแห่งความเป็น

จริง

 ด้วยเหตุที่กิจกรรมในคู่มือเป็นเพียงโครงงานวิทยาศาสตร์ จึงไม่ได้

ปรากฏรายละเอียดว่า สสวท. พัฒนาครูให้มี classroom skill การสอน 

STEM ในส่วนการออกแบบเชงิวศิวกรรมอย่างไร  ผมคาดว่าครจูะได้จากการจดั 

workshop แต่เมื่อศึกษาข้อมูล PowerPoint การอบรมจาก website  

ที่เก่ียวข้องก็ไม่พบ จึงไม่ทราบจะวิจารณ์หรือชี้แนะอะไร.... จนกระท่ัง 

ไม ่ถึ ง เดือนหลัง เผยแพร ่หนังสือเล ่มแรกออกไป ผมก็บั ง เอิญเห็น 

PowerPoint กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ท่ี สสวท. ใช้ผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศมาอบรมให้ครูไทย ผมรู้ทันทีว่ามีภารกิจต้องเขียน STEM 

เล่ม 2  และขอบอกอย่างไม่อ้อมค้อมว่าผมเห็นแย้งว่า  ไม่เชื่อว่าท่ีอบรมนั้น 

คือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่จะสร้างการเรียนรู้ STEM ได้  

เพราะเขาพาไประยองแทนระนอง เผลอ ๆ  ข้ามแดนเลยไปพระตะบองด้วยซำา้

 ผู ้มาเป็นวิทยากรอบรม engineering design process สำาหรับ

การสอน STEM เป็นศาสตราจารย์ด้าน Technology and Engineering 

Education ต้องถือว่าท่านเป็นผู ้รู ้ด้านการศึกษา ท่ีน่าจะเป็นวิทยากร 

มาหลายแห่ง หลายปีแล้ว  ส่วนผมเป็นรองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม

เครื่องกล เป็นผู้รู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทำางานพัฒนาครูมากว่า 10 ปีแล้ว 

และหลงตัวเองว่ารู้สะเต็มศึกษาดี
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 หมายความว่าเขาเข้าใจการศึกษาดีกว่าผม เอาการศึกษาเป็นพระเอก 

ส่วนผม (ที่บังเอิญเป็นผู้สอนวิชา Engineering Design) เอาศาสตร์การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นพระเอก เอาการศึกษาเป็นพระรอง เราจึงม ี

โลกทัศน ์การศึกษาต ่างกันมาก เขาเอากระบวนการออกแบบทาง

วิศวกรรมศาสตร์เป็นพระรองคอยช่วยพระเอก แต่ผมกำาลังให้พระเอกลงไป

ช่วยพระรอง

 การเขยีนหนงัสอืเล่มนีจ้งึเหมอืนเอาเพลงฉ่อยมาร้องแข่งกบัเพลงสากล

 เพลงที่ร้องประชันมี 3 บท

 บทที ่1 เป็นการทบทวนความรูท่ี้เป็นกฎธรรมชาต ิเพ่ือให้เข้าใจว่าสาระ

วิชาที่เรียนนั้นคือกฎธรรมชาติ ถูกคือถูก ผิดคือผิด แถไม่ได้  การสอน STEM 

ต้องเริ่มจากรู้สาระวิชาที่ถูกต้องก่อน หนังสือสะเต็มศึกษาเล่มแรกวิพากษ์ 

สาระในคู่มือของ สสวท. ไว้มากแล้ว  สำาหรับเล่มที่ 2 นี้ ผมขยายสาระที่สำาคัญ 

คอื ความเข้าใจธรรมชาตอิย่างเป็นระบบ  เราจงึเป็นผู้มองธรรมชาติด้วยปัญญา 

และได้ปัญญาจากการเฝ้ามองธรรมชาติ แล้วน้อมนำาเข้าสู่กระบวนการคิด 

ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 

 บทที่ 2 เป็นเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering 

design process) เป็น highlight ของหนังสือน้ี  ผมอธิบายว่าพระเอกของ

ผมมีบทเล่นอะไรใน STEM เล่นอย่างไรจึงเป็น STEM และถ้าจะให้พระเอก 

เอื้อมมือไปฉุดพระรองขึ้นมา เราทำาอย่างไร บทน้ีจะทำาให้ผู ้อ ่านรู ้จัก 

การออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างแท้จริง จะเห็นความเชื่อมโยงเข้าสู่การทำา

โครงงาน ผมเชื่อว่าหากครูเข้าใจบทที่ 1 และบทนี้ จะออกแบบกระบวน 

การสอน STEM ได้
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 ทั้ง 2 บทนี้เป็นการยืนยันข้อสรุปของ TDRI ที่กล่าวว่า “ครูสอนดี” 

จ�ำเป็นต้องรู้เนื้อหำวิชำที่สอนอย่ำงลึกซึ้ง แต่การรู้อย่างลึกซึ้งนี้มิใช่เพียง

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการหรือการใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น  

“ครูสอนดี” ยังต้องเข้ำใจเนื้อหำจำกมุมมองและฐำนควำมรู้ของนักเรียน 

แปลงเน้ือหำสู่โจทย์และกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหำดังกล่ำว 

และสำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขควำมเข้ำใจผิดในเนื้อหำของนักเรียน

ได้ ความรู้และทักษะนี้เป็นสมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพครู ซึ่งเรียกกันว่า 

“ความรู้และทักษะด้านเนื้อหาวิชาส�าหรับการจัดการเรียนรู้”

 บทท่ี 3 สรปุกลบัมาทีห่ลกัการของบทที ่1 ว่าการพฒันาการสอน STEM 

ต้องพัฒนาท่ี mindset นอกจากความรู้ท่ีถูกต้องแล้ว เราต้องการ mindset 

ที่ถูกต้องด้วย เราต้องออกจากกระบวนทัศน์เดิม สู่ growth mindset ให้ได้ 

เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิด  เพื่อให้หลุดพ้นจากการเล่นกระดาน

หกของการเป็นทวิภาวะของการพัฒนาการศึกษา

 เป็นธรรมดาท่ีย่อมมีคนไม่เช่ือในส่ิงท่ีปรากฏในหนังสือน้ี เพราะ

คราวนี้เป็นเรื่องของกระบวนการและเส้นทาง STEM แบบเพาะพันธุ์ปัญญา 

แบบเฉพาะของผม

 ผมเขยีนเท่าทีรู่จ้ากประสบการณ์  เอาหลกัการมาอธบิายประสบการณ์

ว่าผมเชื่อว่าการสร้างทางสาย STEM Education ควรเป็นเช่นนี้ เพราะ 

เป้าหมายปลายทางของผมอยูที่ร่ะนอง วธิกีารของผมไปถงึระนองแน่ ไม่ใช่ระยอง

 เน้ือหาหนังสือเล่มนี้เข้าใจได้โดยความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่เกิน

มัธยม 4 ดังนั้น ครูสายวิทย์ไม่ว่าจะเรียนวิชาเอกอะไรมาน่าจะอ่านเข้าใจ 

หากรื้อฟื้นความรู้ฟิสิกส์เบื้องต้นมาใช้ ท่ีต้องเป็นฟิสิกส์เพราะต้นเรื่องท่ีผม

เอามาสร้างการเรียนรู้เป็นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นปัญหาสง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ของสภาพทางกายภาพของธรรมชาติ  สิ่งใหม่สำาหรับครูคือกระบวนการคิด 

แบบวิศวกรที่ใช้ออกแบบในการแก้ปัญหา ส่วนนี้อาจต้องทำาความเข้าใจ

มากสักหน่อย  โดยเฉพาะการเขียนผังความคิดเชิงเหตุ-ผล และผังย้อนรอย 

ความคิด (backward thinking) เพื่อแก้ปัญหา  ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ทำาให้ 

ผูเ้รยีนได้แก้ปัญหาบนฐานความรู ้และทำาให้การแก้ปัญหานัน้เป็นสะเต็มศกึษา 

อย่างแท้จรงิ ครเูพาะพันธุปั์ญญาท่ีผ่าน workshop มาก่อนน่าจะยิง่เข้าใจง่าย

 ขอขอบคุณ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ที่กรุณาเขียนคำานิยมให้ มุมมอง 

ของแพทย์ผู้ทุ ่มเทให้กับการศึกษา ท่ีมีต่อมุมมองสะเต็มศึกษาของวิศวกร 

จะผสานกันเป็นความรู้ให้คนในวงการการศึกษาได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง

 หวังว่าผู้รักการเรียนรู้ ผู้สนใจสะเต็มศึกษาจะได้ความคิดจากการอ่าน

หนังสือลำาดับที่ 14 ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ขอให้มีความสุขจากการ

อ่าน ขอชวนครูทั้งหลายที่เช่ือในสิ่งที่ผมถ่ายทอด จงมาร่วมเดินทางด้วยกัน

บนเส้นทางสายนี้ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของเยาวชนไทยด้วยสะเต็มศึกษา 

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

มกราคม 2559
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	 	 ในความคิดของผู ้พัฒนาครู	สะเต็มศึกษาอาจเป็น
นวัตกรรมการศึกษาทั่วไปที่ ไม ่ต ่างจากนวัตกรรมอื่น 
ในความเป ็นจริ ง	 สะเต็มศึกษาเป ็นเรื่ องต ้องเข ้าใจ 
ในความซับซ้อน	ไม่เพยีงสาระวิชาท่ีซับซ้อนจากความเช่ือมโยง 
ต่อกันและต่อความเป็นจริ งของโลกวิศวกรรมเท่านั้น 
แต่ยังซับซ้อนในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย 
เราต้องยกเครื่อง”	เอาความคิดชุดเดมิออก	เพือ่ให้ปลอดโปร่ง 
พอที่จะใส่ความคิดชดุใหม่ ให้ครู
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การเป็นครสูอน	STEM	จึง	“เข้าใจ”

ความรู้ไปถึงหลักการ	ไม่ ใช่แค่รู้ความรู้จากการจ�า

เพราะรู้จากจ�าไม่สามารถเอามาอธิบายเรื่องราวใหม่ได้

เราเรียกว่าประยุกต์ไม่ได้	หรือยังไม่ข้ึนแม้กระท้ังขัน้ท่ี	2

ของบันไดพุทธพิสัย	นั่นเอง	หากยังไม่ขึ้นขั้นที่	2

ครกู็รู้เท่าๆ	นักเรียน	ไม่สามารถ	coach	ให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้จากการคิดเองได้	สอน	STEM	ไม่ได้
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บทที่ 1
กฎแห่งธรรมชาติ

ลักษณะของธรรมชาติ

 ธรรมชาติมีลักษณะสำาคัญ 3 ประการคือ

 1. ความเป็นวัฎจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นระบบ เช่น  

  การหมุนเวียนของกลางวัน-กลางคืน การหมุนเวียนเปล่ียนไป 

  ของฤดูกาล ทำาให้เกิดสภาพอากาศที่หลากหลายกันออกไปในแต ่

  ละเดือน แล้วก็หมุนกลับมาใหม่เมื่อครบรอบปี 

 2. มสีภาวะตรงข้ามเช่นเดยีวกับการเกดิและดับตลอดเวลา เช่น เมื่อม ี

  ความสว่าง ก็จะมีความมืด มีข้างข้ึน ก็มีข้างแรม เป็น 2 สภาวะ 

  ตรงกันข้าม

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1
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 3. แม้ว่าจะตรงกันข้ามแต่ก็เป็นเอกภาพ ความเป็นเอกภาพหมายถึง 

  มี 2 สิ่งอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน ขณะที่ปรากฏเป็นข้างขึ้นก็มี 

  ข้างแรมในนั้น หลังแรม 15 คำ่า ที่มีแต่ข้างแรมในดวงจันทร์ ก็เร่ิม 

  ปรากฏข้างข้ึนในคนืข้ึน 1 คำา่ ถัดไป จากนัน้ เมือ่ข้างขึน้ (ขนาดเดอืน 

  สว่าง) มากขึ้น ข้างแรม (ขนาดเดือนมืด) ลดลง  จนขนาดเดือนมืด 

  หมดสิน้ไปในคนืเพญ็ 15 คำา่ แล้วดำาเนนิต่อไปเข้ารอบการมมีากขึน้ 

  ของข้างแรม จนถึงการดับไปของข้างขึ้นในคืนแรม 15 คำ่า 

  อีกครั้งหน่ึง การเห็นแบบเป็นเอกภาพเกิดจากการมองดวงจันทร ์

  เป็นสิ่งเดียวที่ทุกขณะมีทั้งมืดและสว่างรวมอยู่ด้วยกัน

 ศาสตร์ตะวันออกเข้าใจสภาพต่างขั้วที่อยู ่อย่างสมดุลนี้ในนาม  

“หยินและหยาง” บ้าง “กาย

และจิต” บ้าง “รูปและนาม” 

บ้าง กล่าวว่าในหยนิย่อมมหียาง 

แ ล ะ ใ น ห ย า ง ย ่ อ ม มี ห ยิ น

ธรรมชาติและชีวิตอยู่ได้เพราะ

ความสมดุลของหยินและหยาง 

เป็นพลังปราณแห่งชีวิต 

 หากมองจากสายตาตะวันตก จะเห็นเป็นการไหลเวียนของพลังงาน 

เปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปสู่รูปหนึ่ง แล้ววนกลับมาที่เดิม ดังท่ีเกิดกับไอนำ้า  

เมฆ และฝน โดยมพีลงังานแสงอาทิตย์เป็นกลไกขับเคลือ่นระบบของธรรมชาติ

บนโลกใบนี้ หยินและหยาง หรือกายและจิต ก็เป็นเช่นเดียวกับสภาพการเป็น

ทั้งอนุภาคและคลื่นใน modern physics 

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม2
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กฎธรรมชาติและระบบพลวัตซับซ้อนปรับตัว
ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ

 อะไรคือกฎธรรมชาติ?

 กฎธรรมชาติคือความเป็นจริง 

ท่ีธรรมชาติกำากับสรรพสิ่งทั้งจักรวาล 

เช่น พืชเติบโตได้เพราะธรรมชาติของ

มันที่มีการสังเคราะห์แสง  เอาอาหาร

จากดินและพลังงานจากดวงอาทิตย  ์

มาสร้างชวีติและการเตบิโต กฎธรรมชาตนิี้ 

เป็นไปตามวิวัฒนาการของการอยูร่่วมกนัระหว่างสิง่มชีวีติทัง้หลายและสภาพ

แวดล้อมที่มันอยู่ การอยู่ร่วมกันนี้สร้างสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศ  ส่ิงใดท่ี

ทนไม่ได้ก็จะสลายไปเอง เหลือเฉพาะสิ่งท่ีวิวัฒนาการอยู่รอดในระบบนิเวศ 

สิ่งมีชีวิตสร้างระบบนิเวศ และระบบนิเวศสนับสนุน (support) สิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนสนับสนุนต่อกัน ยึดโยงเป็นสายใยความสัมพันธ ์

ที่พึ่งพิงกัน จากชีวิตหนึ่งสู่อีกหลายชีวิต ประหนึ่งว่าเป็นเอกภาพของการอยู่

ร่วมกัน 

 พืชสร้างตนเองจากธาตุอาหารในดิน นำ้า และแสงอาทิตย์ เกิดเป็น

พลังงานในตัวเองที่เอาธาตุต่าง ๆ ได้แก่ C H O N S มาจัดเรียงใหม่ให้เป็น

ระเบียบ  ถ้าเรียงแบบหนึ่งเราเรียกแป้ง อีกแบบหน่ึงเราเรียกนำ้าตาล อีก

แบบก็เป็นโปรตีน  ทั้งหมดคือคาร์โบไฮเดรตบ้าง กรดอะมิโนบ้าง ที่มาจาก  

carbondioxide ในอากาศเป็นหลกั  พลงังานแสงอาทติย์เข้าไปอยูท่ีร่อยต่อของ

พนัธะทีธ่าตตุ่าง ๆ  มาเรยีงเป็นระเบียบ  เมือ่สตัว์กนิพืช  สตัว์หายใจเอาออกซเิจน

ไปเผาเอาธาตทุีอ่ยูก่นัเป็นระเบียบให้สลายกลายเป็นความไร้ระเบยีบเป็นอสิระ

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3
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ต่อกนั กลับสูส่ภาพเดมิ พร้อมกบัปล่อยพลงังานออกมาให้สตัว์ดำารงชวีติต่อไป 

(เหมอืนทีไ่ม้มต้ีนทางมาจาก carbondioxide เมือ่เราเผาไม้ มนัสลายเป็น CO2 

กลับไปสู่ที่มันเคยอยู่ และปล่อยพลังงานความร้อนออกมา) สัตว์หายใจออก

เป็น CO2  เพื่อส่งคืนให้พืชทำางานต่อไปเป็นวัฏจักรการอยู่ร่วมกัน  สรรพส่ิง 

ทั้งหลายจึงเช่ือมโยงถึงกันเป็นระบบใหญ่ มิอาจแยกจากกันได้เด็ดขาด 

ประหนึ่งว่า “เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาว” 

 ระบบทัง้หมดทีพ่ึง่พงิต่อกนันีก้ำาลงัเคลือ่นตวัไป การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

อยู่ตลอดเวลา บ้างก็มีช่วงเวลาเป็นร้อย ๆ ปี บ้างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

ในไม่ก่ีวัน หรอืช่ัวโมง (ไวรัส) การทีม่ช่ีวงอายแุละความเรว็ในการเปลีย่นแปลง

ไม่เท่ากัน จึงทำาให้เป็นระบบท่ีซับซ้อนและเป็นพลวัตสูงมาก เราเรียกระบบ 

“วิวัฒนาการ”

 กฎธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งคือกฎที่ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวกับชีวิต เช่น 

การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์รอบโลก (กฎแรงโน้มถ่วง) 

แม้ว่าจะเป็นธรรมชาติทางฟิสิกส์ แต่หาก

พิจารณาให้ดี มันกระทบต่อชีวภาพด้วย 

เพราะมันเป็นเหตุของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เกิดฤดูกาล ที่ เป ็น 

ธรรมชาติกำากับการดำารงชีวิตในระบบ

วิวัฒนาการ พืชมีฤดูกาลในการผลัดใบ 

การออกดอก ติดผล สิ่งนี้ส่งผลต่อไปยัง

สัตว์ต้ังแต่กระรอก งู ไส้เดือน นก กวาง 

เสือ การชะล้างหน้าดิน การไหลของ

นำ้าในแม่นำ้า การอพยพของปลา ฯลฯ

แค่เพียงการเปล่ียนฤดูกาล เราก็เห็น

แค่เพียงกำรเปลี่ยนฤดูกำล 

เรำก็เห็นควำมสัมพันธ์ของ

สรรพสิ่งในธรรมชำต ิ

ที่อยู่ร่วมกันเพื่อรักษำสมดุล

เอำไว้ และเป็น concept 

หนึ่งของกฎอนุรักษ ์

(Law of Conservation) 

ที่เป็นกฎของธรรมชำต ิ

ในหลำย ๆ สิ่ง 

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม4
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ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลเอาไว้ 

และเป็น concept หนึ่งของกฎอนุรักษ์ (Law of Conservation) 

ที่เป็นกฎของธรรมชาติในหลาย ๆ สิ่ง 

 กฎธรรมชาติท่ีสำาคัญคือกฎฟิสิกส์ ฟิสิกส์มาจากภาษากรีกโบราณ  

ที่หมายถึง “ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ” เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ของสรรพสิ่งที่ประกอบเป็นจักรวาล ท่ีอธิบายกลับมาท่ีความมีชีวิตของ 

สิง่มชีวีติได้ การเปลีย่นแปลงไม่ว่าเลก็เพยีงใดต่างย่อมกระทบถึงกันในลกัษณะ  

“เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาว” 

 ดังเช่นที่ผมกล่าวไว้ในคำานำา การศึกษา STEM ยกให้การออกแบบ

เชิงวิศวกรรมศาสตร์ (engineering design process) เป็น key element 

ของการเรียน ผมเห็นด ้วยอย ่างยิ่ง เพราะการออกแบบ (design) 

หมายถึงได้ open-end solution คำาตอบไม่ตายตวั  ยอมรบัการมหีลายคำาตอบ 

แต่ละคำาตอบมีข้อดข้ีอเสยีไม่เท่ากนั  ทำาให้เกดิการประเมนิ  การวพิากษ์วจิารณ์ 

ซ่ึงเป็นหนทางการเรียนรู ้ ทำาให้ผู ้เรียนเติบโตไปด้วยกัน เพราะยอมรับ

จินตนาการและความเห็นของกันละกัน สร้าง growth mindset แก่ผู้เรียน

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5
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 การออกแบบเป ็นผลของพลัง

สมองซีกขวา ไม่ติดกรอบ มีจินตนาการ 

แต่ในที่สุดต้องยอมรับการกลั่นกรอง

ตามความเป็นจริงที่ต้องอยู่ในกรอบของ

กฎธรรมชาติ การกลั่นกรองด้วยเหตุ

ด้วยผลและตรรกะเป็นพลังของสมอง

ซีกซ้าย เปรียบได้กับสติ ที่ใช้หลักความ

จริงตามกฎธรรมชาติเป็นที่ยึดเหนี่ยว  

ไม่ให้หลงทาง ไม่ให้ละเมิดความเป็น

จริงของธรรมชาติ จึงทำาให้มี S และ M  

ใน E กลายมาเป็น T ที่ใช้ความรู้  นี่เป็น

หลักของ engineering design process 

ทีผ่มจะใช้เป็นกรอบวพิากษ์เพือ่การเรยีนรู้ 

ในบทที่ 2 ต่อไป

ปัญหาของปัญญาที่เอาชนะกฎธรรมชาติ

 เพราะมนุษย์มีปัญญาจากความคิดเชิงเหตุและผลและตรรกะ จึงทำาให้

มนุษย์เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ  มนุษย์รู ้จักการวางแผนทดลอง

เพื่อพิสูจน์กฎธรรมชาติ เราเรียกว่า “ทำาวิจัย” เราได้ “ความรู้” จากความ

เข้าใจธรรมชาติ การทำาวิจัยช่วยพัฒนาความคิดให้ละเอียด เกิดสิ่งที่เราเรียก 

“ปัญญา” ยิ่งมีปัญญามากเรายิ่งพยายามเข้าใจธรรมชาติในส่วนที่เร้นลับ

มากขึ้น เป็นการใช้ปัญญาเดิมสร้างปัญญาใหม่ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จึงถือว่าโครงงานฐานวิจัย คือเครื่องมือการศึกษาท่ีทำาให้ผู ้เรียน (ผู้ทำา) 

ได้ปัญญา มีทักษะการคิดที่เข้าใจสิ่งซับซ้อนได้ 

การออกแบบเป็นผลของพลัง

สมองซีกขวา ไม่ติดกรอบ 

มีจินตนาการ แต่ในที่สุด 

ต้องยอมรับการกลั่นกรองตาม

ความเป็นจริงที่ต้องอยู่ใน 

กรอบของกฎธรรมชาต ิ

การกลั่นกรองด้วยเหต ุ

ด้วยผลและตรรกะเป็นพลัง

ของสมองซีกซ้าย เปรียบได้กับ

สติ ที่ใช้หลักความจริงตามกฎ

ธรรมชาติเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

ไม่ให้หลงทาง ไม่ให้ละเมิด

ความเป็นจริงของธรรมชาต ิ

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม6

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



 ความคิดเชิงเหตุและผล คือ ธรรมะข้อสำาคัญในพระพุทธศาสนา  

เรียก “อิทัปปัจจยตา” “สิ่งนี้ (ผล) มี เพราะสิ่งนี้ (เหตุ) มี” เมื่อผลเกิดจากเหตุ 

เหตุมีเหตุของเหตุ และผลที่เกิดย่อมเป็นเหตุให้เกิดผลต่อเนื่องต่อ ๆ ไป หรือ

ผลย่อมมีผลของผล..... กฎนี้ทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งเหตุและผล ในที่สุด 

กฎอิทัปปัจจยตากลายมาเป็น “ปฏิจจสมุทปบาท” เมื่อเหตุและผลรวมกัน 

เป ็นวงจรที่ มีพฤติกรรม คนท่ีเข ้าใจเช ่นนี้จะเกิดความคิดเชิงระบบ  

(systems thinking)

 เมือ่เข้าใจระบบของธรรมชาต ิ เราจะเข้าใจในท่ีสุดว่า  การทำาโครงงานใด 

ทีผ่ดิกฎของธรรมชาตย่ิอมเป็นไปไม่ได้  เราจะเข้าใจว่าทำาไมไม่มฝีนทีต่กขึน้ฟ้า 

หรือนำ้าตกไหลจากแอ่งข้างล่างขึ้นสู่หน้าผาชั้นบนได้  เพราะมีกฎธรรมชาติท่ี 

กำากับการตกของนำ้าตกหรือฝน คือ กฎแรงโน้มถ่วงของโลก  เราสามารถ 

เก็บเกี่ยวพลังงานจากนำ้าที่ไหลจากที่สูงลงมาได้ เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากเขื่อน ก็เพราะกฎธรรมชาติที่ว่าด้วยการเปลี่ยนรูปพลังงาน

 การเอานำ้าข้ึนสู่ท่ีสูงเราต้องเอาเอาชนะแรงโน้มถ่วง มีทางเดียวคือ 

ต้องทำางาน  แบบเดยีวกบัทีเ่ราหิว้นำา้จากชัน้ล่างขึน้สูช่ัน้บน  คอืเราใส่งานให้นำา้  

ใส่แล้วนำ้านั้นมีพลังงานเพิ่มขึ้น  พร้อมที่จะทำางานมากขึ้น 

 เมือ่หมดยคุมดื (dark age) ในยโุรป  สงัคมวชิาการเติบโตจากการเข้าใจ 

ธรรมชาติ มนุษย์สร้างวิทยาการ จากความบริสุทธิ์ใจที่ใคร่รู ้จักธรรมชาติ  

มาสู ่การเอากิเลสเป ็นตัวตั้ งเ พ่ือเปล่ียนวิทยาการให ้เป ็นเทคโนโลยี 

ใช้เทคโนโลยีดัดแปลงธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย ์

ซ่ึงที่แท้แล้วคือตอบสนองกิเลสมนุษย์ ทั้งความสุขต่อตัณหา (ความอยาก 

ที่เป็นอกุศล) และอำานาจ  มนุษย์เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า “พัฒนาการ 

(development)” 
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 พฒันาการทำาให้มนษุย์เปลีย่นแปลงเรว็กว่าระบบววัิฒนาการ  แต่กแ็ลก

ด้วยความอ่อนแอต่อธรรมชาติ  เราเอาเทคโนโลยีมาประคองชีวิตให้อยู่รอด

จากความอ่อนแอ  เพื่อที่จะยิ่งอ่อนแอต่อธรรมชาติไปเรื่อย ๆ เกิดเป็นวงจร

ที่ย่ิงเพิ่มความอ่อนแอและทำาลายในท่ามกลางความรู้ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือเอาชนะ

ธรรมชาติ ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ต้องการพิชิตธรรมชาติ ที่ทำาให้มนุษย์

ออกห่างจากธรรมชาติมากขึ้นทุกขณะ 

 มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบวิวัฒนาการของธรรมชาติ  เพียงแต่เรา

ต่างจากสัตว์อื่น ที่ทำาให้เราแหกคอกวิวัฒนาการมาเป็นพัฒนาการ เพราะ 

  1. ความสามารถคิด ที่เป็นบ่อเกิดของปัญญา 

  2. มีกิเลส ที่เป็นบ่อเกิดของอารมณ์ ความรู้สึก ความพึงพอใจ 

   ในกิเลสทำาให้ใช้ปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจ ทำาลายทรัพยากร 

   ธรรมชาติ ฆ่าฟัน แย่งชิง 

 ทั้ง ๆ ที่เรามีปัญญาทราบว่าการทำาลายทรัพยากรเป็นสิ่งไม่ดี  แต่เรา

แพ้ต่อกิเลส  การมีกเิลสทีค่รอบงำาปัญญาทำาให้มนษุย์เป็นตวัปัญหาของตนเอง

 ความสามารถในการคิดทำาให ้

เกิดป ัญญาภายนอก ทำาความเข ้าใจ 

กฎธรรมชาติ แล้วสร้างเงื่อนไขบังคับ

ธรรมชาติให้ตอบสนองกิเลสตามข้อ 1  

แต ่การสร ้างป ัญญาท่ีจะอยู ่ ร ่ วมกับ

ธรรมชาติได้ เราต้องรู้จักการคานสมดุล

ด้วยปัญญาภายใน ทำาความเข้าใจกิเลส

เพื่อระงับการทำาลาย แย่งชิง

กำรสร้ำงปัญญำที่จะอยู่ร่วม

กับธรรมชำติได้ เรำต้องรู้จัก

กำรคำนสมดุลด้วยปัญญำ

ภำยใน ท�ำควำมเข้ำใจกิเลส 

เพื่อระงับกำรท�ำลำย แย่งชิง
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  การเข้าใจโลกเชงิระบบต้องเข้าใจ

หยิน-หยางในสมดุลธรรมชาติ และหยิน-

หยางในคน เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัญญาและ

กิเลสบังคับทำาทารุณกรรมต่อธรรมชาติ 

  และนี่ จึงเป็นบทบาทของการ

ศกึษาทีผ่มตงิไว้บ้างแล้วในหนงัสอืเล่มแรก 

ว่า STEM ไม่ควรสอนคนให้มองโลกเชิง 

กลไก ที่มีแต ่ความคิดพัฒนาตนเอง 

จากการพิชิตธรรมชาติอย่างเดียว

ความสมดุลของธรรมชาติ

 เรามักกล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้เกิดจากธรรมชาติ 

เสยีสมดลุ  ผมคิดว่าเราต้องกล่าวใหม่ว่าปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอยูข่ณะนีเ้กดิ

จากธรรมชาตพิยายามรกัษาสมดลุต่างหาก  เพราะความเป็นไปของธรรมชาติ

คือพยายามรักษาสมดุลของระบบ

 ธรรมชาตเิป็นระบบววิฒันาการ  การววัิฒนาการ

คือการรักษาสมดุล หากมีสิ่งใดเพิ่มจนล้น ระบบ

วิวัฒนาการจะกำาจัดออกไปเอง  สิ่งที่มีวิถีสอดคล้อง

กบัธรรมชาตมิากทีส่ดุจะเป็นผูม้โีอกาสอยูร่อดมากกว่า

 หากมองอีกมุมหนึ่ง... ธรรมชาติคือผู ้กำาลัง

ทำาลาย หมายถึงทำาลายชีวิตที่อ่อนแอ ที่ปรับตัวไม่ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

กำรเข้ำใจโลกเชิงระบบต้อง

เข้ำใจหยิน-หยำงในสมดุล

ธรรมชำติ และหยิน-หยำง 

ในคน เพรำะคนเป็นผู้ใช้

ปัญญำและกิเลสบังคับท�ำ

ทำรุณกรรมต่อธรรมชำติ
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ธรรมชาติเปลี่ยนได้อย่างไร? 

 เดิมธรรมชาติเปลี่ยนแปลงโดยตัวมันเอง 
อยู ่แล ้ว เอกภพกำาลังขยายตัว โลกกำาลัง
หมุน ฤดูกาลกำาลังเปลี่ยน ในพื้นที่ขนาดเล็ก
เช่น ดาวเคราะห์โลก ธรรมชาติกำาลังถูกสิ่ง
ที่ประกอบกันเป ็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลง  
สิ่งมีชีวิตใช้สอยธรรมชาติในการดำารงชีวิต 
มุมมองในกรณีนี้ทำาให้เห็นว่าธรรมชาติเป็น
ผู้ถูกกระทำา แต่ขณะเดียวกัน ธรรมชาติเป็น
ระบบนิเวศที่ยิ่ งใหญ่ ท่ีทุกชีวิตต ้องพึ่งพา
อาศัย การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจึง
อาจมองได้ว่าเป็นผู้กระทำา และสิ่งมีชีวิตที่เคย
เป็นผู ้กระทำานั้นกลับกลายเป็นผู ้ถูกกระทำา
เสียเอง เราเรียกการเปลี่ยนแปลงทั้งเป ็น 
ผู้ถูกกระทำาและผู้กระทำานี้ว่าระบบวิวัฒนาการ 
ธรรมชาติจึงมีสภาพอนิจจัง เปลี่ยนแปลง 
ตามเวลา

 ในระยะเวลาไม่ก่ีพันปีท่ีผ่านมามีสิ่งมีชีวิตกลุ่มสำาคัญที่ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ “คน” หากเราคิดเสียว่าคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  
ดังน้ัน การกระทำาของคนท่ีมีต่อธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เพียง
แต่การกระทำาของคนต่อธรรมชาติเป็นตัวเร่งการเปล่ียนแปลงให้เร็วกว่า
กระบวนการวิวัฒนาการ และเราเรียกใหม่ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็น
พัฒนาการ (development)  เมือ่เรายอมรบัในกฎอนจิจัง เราจะเหน็ธรรมชาติ
เปลี่ยนไปตามวิถีการเปลี่ยนแปลง เราอาจจะพิจารณาว่าพัฒนาการก็เป็น 
ส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ ที่เกิดจากกิเลสของคน 

ธรรมชำติเป็นระบบ

นิเวศที่ยิ่งใหญ่ ที่ทุก

ชีวิตต้องพึ่งพำอำศัย 

กำรเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชำติจงึอำจมองได้

ว่ำเป็นผู้กระท�ำ และสิ่ง

มีชีวิตที่เคยเป็นผู้กระท�ำ

นั้นกลับกลำยเป็นผู้

ถูกกระท�ำเสียเอง เรำ

เรียกกำรเปลี่ยนแปลง

ทั้งเป็นผู้ถูกกระท�ำ

และผู้กระท�ำนี้ว่ำระบบ

วิวัฒนำกำร ธรรมชำติ

จงึมีสภำพอนิจจัง 

เปลี่ยนแปลงตำมเวลำ
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 ธรรมชาติต้องการรักษาสมดุล เพราะความสมดุลสร้างธรรมชาติท่ี
เป็นอยู่ วิวัฒนาการเป็นการรักษาความสมดุลอย่างหนึ่ง เช่น สมดุลระหว่าง
ผู้ล่าและเหยื่อ ความสมดุลปรากฏเป็นกฎอนุรักษ์ (Law of Conservation) 
กฎอนุรกัษ์ทีส่ำาคัญคอื Law of Energy Conservation ไม่เพยีงแต่โลกกายภาพ 
(physical world) เท่านัน้ทีก่ฎนีเ้ป็นจรงิ  ชวีติอยูไ่ด้เพราะพลงังานทีข่บัเคลือ่น
ให้อวัยวะต่าง ๆ ทำางานประสานกันอย่างสมดุล พลังงานเป็นเหตุของการ 
มีชีวิต  สิ่งมีชีวิตตายเป็นผลมาจากหมดพลังงาน  แม้กระทั่งชีวิตเราก็อยู ่
ภายใต้กฎนี้  กฎเดียวกับตุ๊กตาไขลาน

 การเรียนสะเต็มด้วยกฎธรรมชาติของพลังงานจึงสร้างการเรียนรู ้
ที่สมจริงตามธรรมชาติมากท่ีสุด เพราะมันเป็นกฎฟิสิกส์ที่สำาคัญมากในการ
อธิบายธรรมชาติ 
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ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ

 กฎธรรมชาติกำากับความเป็นไปท่ีสรรพสิ่งสัมพันธ์กัน ถ้าเราไม่เข้าใจ
เราจะหลงทำาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ลองดูสิว่าเราเข้าใจกฎธรรมชาติกันเพียงไร 
จาก 3 กรณีต่อไปนี้ 

รูปที่ 1.1

 กรณีที่ 1 (รูปที่ 1.1) เราใส่โซ่ผ่านวงล้อ 3 ล้อทางขวามือ จำานวนข้อโซ่

ทางขวามีมากกว่าทางซ้าย ทำาให้โซ่ทางขวามีนำ้าหนักมากกว่าทางซ้าย สมมุติ

ข้างขวามี 18 ข้อ ข้างซ้ายมี 15 ข้อ และแต่ละข้อหนัก 10 กรัม ทางขวามี 

นำ้าหนักดึงลง 180 กรัม ในขณะที่ทางซ้ายมีนำ้าหนักดึงลง 150 กรัม ดังนั้น 

ถ้าวงล้อไม่มีความฝืดเลย โซ่นี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกา 

 ในเมื่อเห็นชัด ๆ อยู่ว่านำ้าหนัก (หรือแรงดึง) ต่างกัน 30 กรัม และไม่มี

ความฝืด หากผมบอกว่า โซ่จะหมุนไปเรื่อย ๆ ตลอดกาล คุณจะเชื่อในสิ่ง 

ที่ผมกล่าวไหม

ถ้ำคุณเชื่อ คุณใช้กฎธรรมชำติใดมำสนับสนุน?

และถ้ำคุณไม่เชื่อคุณใช้กฎใดมำสนับสนุน?
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รูปที่ 1.2

 รูปที่ 1.2 เป็นความคิดเกิดเมื่อ ค.ศ. 1150 หรือ พ.ศ. 1693 

(ประมาณเกือบ 900 ปีท่ีแล้ว) ซ่ึงเป็นเวลา 200 ปีก่อนพระเจ้าอู่ทองจาก

ราชวงศ์สุพรรณบุรีมาตั้งกรุงศรีอยุธยา มีนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียชื่อ 

Bhaskara ได้ออกแบบวงล้อนี้  เขาเอาของเหลวใส่หลอดแก้วที่ปลายข้างหนึ่ง

ผูกในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง เราจะเห็นว่าหลอดทางซ้ายมือมีนำ้าอยู่ปลาย

หลอดที่ห่างจากขอบวงล้อ แต่ทางขวามือนำ้าอยู่ติดขอบวงล้อ 

 หากผมถามว่า โมเมนต์ท่ีกระทำาต่อวงล้อเป็นอย่างไร ครูจำานวนมาก 

ตอบได้ไม่ยากว่า ทางซ้ายมอืมแีขนโมเมนต์ยาวกว่าทางขวามอื  ดังนัน้  โมเมนต์

ทวนเข็มนาฬิกา (เกิดจากหลอดซ้ายมือ) จะมากกว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา  

(ของหลอดขวามือ) 

 หากผมจะสรุปว่า ถ้าเช่นนั้นละก็... วงล้อจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไป

เรื่อย ๆ ตลอดกาล คุณจะเชื่อตามที่ผมสรุปไหม

ถ้ำคุณเชื่อ คุณใช้กฎธรรมชำติใดมำสนับสนุน?

และถ้ำคุณไม่เชื่อคุณใช้กฎใดมำสนับสนุน? 
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รูปที่ 1.5 รูปที่ 1.6

รูปที่ 1.3 รูปที่ 1.4

 

 รูปที่ 1.3-1.6 เป็นกรณีที่ 3 เริ่มจากรูปที่ 1.3 มีขวดที่นำ้าเกือบเต็มและ
ขวดเปล่า โดยฝาขวดมีเกลียว 2 ด้าน มีหลอดทะลุผ่าน รูปที่ 1.4 ต่อขวดทั้ง 2 
ด้วยกันด้วยฝาที่มีเกลียว 2 ด้าน แล้วพลิกเอาขวดที่มีนำ้าขึ้นบนดังรูปที่ 1.5 
(ฝามีช่องว่างยอมให้นำ้าไหลผ่านจากขวดบนลงขวดล่างได้)  ผู้ทดลองแสดง 
ให้เห็นเป็นรูปที่ 1.6 ว่า นำ้าที่ไหลจากขวดบนลงขวดล่างเพิ่มแรงดันที่ขวดล่าง 
แล้วดนันำา้จากขวดล่างขึน้มาตามหลอดเป็นนำา้พทุีข่วดบน คณุเชือ่ในส่ิงนีไ้หม? 

ถ้ำคุณเชื่อ คุณใช้กฎธรรมชำติใดมำสนับสนุน?

และถ้ำคุณไม่เชื่อ คุณใช้กฎใดมำสนับสนุน?
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 ทั้ง 3 กรณีคือการทำางานตามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง 
กรณีของโซ่เป็นแรงโน้มถ่วงแบบตรงไปตรงมา โซ่ทางขวาหนักกว่าทางซ้าย 
มันจึงหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ  กรณีวงล้อนำ้าเป็นแรงโน้มถ่วงท่ีซับ
ซ้อนเพิ่มข้ึนเมื่อเปลี่ยนแรงเป็นโมเมนต์ มันจึงหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ 
และกรณีที่ 3 ซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกเม่ือนำ้าไม่ได้ไหลโดยแรงโน้มถ่วงอย่างเดียว  
แต่สร้างความดันทำาให้เกิดนำ้าพุที่เอาชนะแรงโน้มถ่วงด้วย

 ใน 3 ตัวอย่างนี้ มีที่ไม่ละเมิดกฎธรรมชาติอยู่ตัวอย่างเดียว คิดว่าเป็น
ตัวอย่างไหน? อธิบายได้ไหม? ขอให้หยุดอ่านแค่นี้ ลองกลับไปพิจารณาท้ัง  
3 กรณีใหม่ แล้วตอบตนเองให้ได้ โดยเฉพาะครูวิทยาศาสตร์

 คนจำานวนมากเชือ่ตามทีต่าเหน็ ไม่สนใจหลักการของกฎธรรมชาต ิหรอื
อาจไม่รู้จักกฎธรรมชาติก็ได้ หรือรู้จัก แต่ไม่เข้าใจจนสามารถประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ทั้ง ๆ ที่กฎทั้งหมดอยู่ในชีวิตประจำาวัน

 กฎการคงตัวของพลังงานบอกว่าพลังงานไม่หายไปไหน เมื่อเราใส่
พลังงานให้ชิงช้าแกว่ง มีใครเคยเห็นชิงช้าท่ีแกว่งไปตลอดกาลไหม เมื่อชิงช้า
หยุดพลังงานที่เราใส่ให้หายไปไหน? ก็ไหนว่าตามความจริงของธรรมชาติ 
พลังงานไม่หายไปไหน

 คำาอ้างว่า “เป็นเช่นนั้นไปตลอดกาลเพราะพลังงานไม่หายไปไหน” 
มีส่วนถกูเพยีงครึง่เดยีว ถกูทีพ่ลงังานยงัอยูค่รบ (ไม่หายไปไหน)  แต่ผิดทีไ่ม่เป็น
ไปเช่นนั้นตลอดกาล  ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่เราใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไป
กระตุ้นระบบ  แล้วระบบจะทำางานเช่นนั้นตลอดไปโดยระบบไม่เปลี่ยนแปลง

 ได้คำาตอบแล้วใช่ไหมว่า กรณีที่ 3 ที่เราจินตนาการได้ว่า “นำ้าพุยังคง
เกดิขึน้ต่อไปจนกระทัง่นำา้หมดจากขวดบน” คำาว่า “จนกระทัง่” คอืมจีดุสิน้สดุ 
การทำางาน แล้วเราอธิบายเรื่องนี้ด้วยหลักการอะไร? ผมขอทิ้งเป็นการบ้าน
ก่อน เพราะจะชวนคิดเรื่องต่อไปนี้
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รูปที่ 1.7 รูปที่ 1.8

 รูปที ่1.7 ซ้ายมอืเป็นไดอะแกรมทีใ่ช้อธบิายรปูที ่1.8 ขวามอื  เริม่ต้น
ด้วยมนีำา้เตม็ในขวด B แต่ขวด C และภาชนะ A ว่างเปล่า  เราเร่ิมเทนำา้ลง A 
นำา้จาก A ไหลลง C ไปดนัอากาศจาก C เข้า B ความดันใน B เพ่ิมข้ึนจนดันนำา้
จาก B เข้า A แล้วก็วนกลบัมายงั C อกีหน  นำา้จะไหลวนเป็นนำา้พจุนกว่านำา้
หมดจาก B หรอืเตมิ C จนเตม็  เป็นวิธกีารสร้างนำา้พุโดยไม่ใช้มอเตอร์และป๊ัม

 คุณเชื่อในสิ่งท่ีผมอธิบายนี้ไหม?  ลองเอาความรู้จากทั้ง 3 กรณีก่อน
หน้านี้มาทดสอบตนเอง

 ได้คำาตอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นสิง่ท่ีเป็นไปได้ เพราะมจีดุสิน้สดุเมือ่นำา้หมด
จากขวด B

รูปที่ 1.9 รูปที่ 1.10
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 เพื่อให้นำ้าพุเกิดได้ตลอดเวลา เราต้องหาทางอย่าให้นำ้าเต็ม C หรือ
หมดจาก B  เราแก้ปัญหานี้โดยต่อท่อข้างล่างเชื่อม B และ C (รูปที่ 1.9) 
นำ้าจาก C ลอดข้างใต้เข้าหา B ได้เอง  อย่างนี้ C ไม่มีวันเต็ม B ไม่มีวันหมด 
นำ้าพุยังคงทำางานให้เราตลอดกาล (รูปที่ 1.10) 

ครำวนี้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมอธิบำยนี้ไหม?

 หลายคนเช่ือ เพราะมันดัดแปลงจากรูปเดิมเพียงนิดเดียว หลายคน 
ไม่เชื่อเพราะจับที่หลักการว่า “ตลอดกาล” เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

เอำใหม่ ถ้ำเรำกลับไปที่รูป 1.7 และ 1.8 แบบเดิม 

ไม่มีกำรดัดแปลงอะไรทั้งสิ้น แต่ครำวน้ีให้ขวด B 

และ C อยู่ในระดับเดียวกัน คุณคิดว่ำมันจะยังคงมี

ปรำกฏกำรณ์น�้ำพุหรือไม่?
 

 เรามาดูว่าหลักการอะไรที่กำากับความเป็นจริง ความเป็นไปได้นี้

 วิธีเข้าใจง่าย ๆ คือหลักการพลังงาน และการหมดไปของพลังงานเมื่อ
เอามาทำางาน

 สมมุติเรามีรถคันหนึ่งมีนำ้ามันเต็มถัง นำ้ามันคือพลังงานที่มีอยู ่ใน
ระบบ (รถยนต์) รถยังไม่วิ่งจนกว่าเราจะบิดกุญแจสตาร์ท พลังงานจาก
แบตเตอรี่ทำาให้เครื่องเริ่มหมุนดูดนำ้ามันเข้าไปจุดระเบิด (เราเรียกเครื่องติด)  
หลงัจากเครือ่งติดเราเอามอืออกจากกุญแจได้  ไม่ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี 
อีกต่อไปและรถก็วิ่งต่อไปได้เอง แต่ระหว่างที่รถวิ่งไป นำ้ามันในถังจะพร่องลง
เรื่อย ๆ พลังงานที่สะสมในระบบลดลง
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 การทำางานของนำ้าพุก็เช่นกัน การเอานำ้าไปเทใน A คือการกระตุ้นให้

ระบบทำางาน เปรียบได้กับการบิดกุญแจสตาร์ท 

 รถจะวิ่งไปได้จนกว่านำ้ามันหมดจากถัง เช่นเดียวกัน นำ้าพุจะยังเกิดอยู่

จนกระทั่งนำ้าหมดจาก B 

 ขณะที่นำ้ามันหมดไปจากระบบของรถยนต์ แต่ระบบนำ้าพุกลับยังคงมี

นำ้าเท่าเดิม เพียงแต่มันย้ายจาก B ไปอยู่ใน C 

 ทำาไมระบบทำางานได้ โดยแลกกับการย้ายนำ้าจาก B ไป C ? คนที่ตอบ

ได้คือคนที่เข้าใจกฎธรรมชาติเรื่องพลังงานและการใช้พลังงานทำางานให้เรา

 หากเทียบกับตัวอย่างรถยนต์ จุดเริ่มต้นนำ้ามันเต็มถัง จุดสิ้นสุด 

นำ้ามันหมดถัง เพราะมันใช้พลังงานในตัวมันทำางาน หมายความว่าระบบ 

เป็นจริงเมื่อพลังงานตอบจบน้อยกว่าพลังงานตอนเริ่ม 

รูปที่ 1.11 รูปที่ 1.12

 ตอบตนเองได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นนำ้าเต็ม B (รูปที่ 1.11) กับจุดสิ้นสุด 

นำ้าเต็ม C (รูปที่ 1.12) นั้น  เปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับคำาอธิบายนำ้ามัน 

ในรถไหม 
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 เมื่อเข้าใจหลักการใหญ่จากรูป 1.11 และ 1.12 แล้ว จึงกลับไปสรุปว่า

รูป 1.9 และ 1.10 เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้1 

 นี่คือวิธีคิดด้วยหลักการมากกว่าการ “มโน” เองตามที่ตาเห็น และ

สมอง “คาดว่า” คนที่ตอบว่าโซ่และวงล้อนำ้าหมุนเป็นจริงได้ เพราะ 

“คาดว่า” เพราะคิดโดยปราศจากหลักการ เพราะรู้หลักการแบบจำาได้แต่

ไม่ได้เข้าใจ เมื่ออ่านถึงตรงนี้ ครู STEM อธิบายความเป็นจริงของกรณีที่ 3 

(รูปที่ 1.3-1.6) ด้วยภาษาของตนเองได้แล้วหรือยัง

 การ เป ็นครู สอน STEM 

จึงต ้อง “เข ้าใจ” ความรู ้ ไปถึง 

หลกัการ  ไม่ใช่แค่รูค้วามรูจ้ากการจำา 

เพราะรู ้จากจำาไม่สามารถเอามา

อธิบายเรื่องราวใหม่ได้ เราเรียก

ว่าประยุกต์ไม่ได้ หรือยังไม่ขึ้นแม้

กระทั่งขั้นที่ 2 ของบันไดพุทธิพิสัย 

นั่นเอง

 หากยังไม่ขึ้นข้ันท่ี 2 ครูก็รู ้

เท่า ๆ นักเรียน ไม่สามารถ coach 

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการ 

คิดเองได้ สอน STEM ไม่ได้

1 รูป 1.1-1.12 ได้มาจาก YouTube เมื่อค้นด้วยคำาว่า perpetual motion ซ่ึงจะมี concept การสร้างกลไก 
 “อนันตกาล” จำานวนมาก

กำรเป็นครูสอน STEM จงึต้อง 

“เข้าใจ” ควำมรู้ไปถงึหลักกำร 

ไม่ใช่แค่รู้ควำมรู้จำกกำรจ�ำ เพรำะรู้

จำกจ�ำไม่สำมำรถเอำมำอธิบำยเรื่อง

รำวใหม่ได้ เรำเรียกว่ำประยุกต์ไม่ได้ 

หรือยังไม่ขึ้นแม้กระทั่งขั้นที่ 2 

ของบันไดพุทธิพิสัย นั่นเอง

หำกยังไม่ขึ้นขั้นที่ 2 ครูก็รู้เท่ำ ๆ 

นักเรียน ไม่สำมำรถ coach 

ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกกำร

คิดเองได้ สอน STEM ไม่ได้
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STEM ที่อยู่ในบริบทชีวิต

 เทคโนโลยเีกดิจาก STEM เพราะชวีติปัจจบุนัถกูรายล้อมด้วยเทคโนโลยี 

การศกึษาจงึต้องใช้ STEM Education เป้าหมายคือผู้เรียนม ีSTEM literacy 

ท่ีทำาให้แม่นยำาในหลักการแห่งกฎธรรมชาติ แต่เพราะการศึกษาทำาให้รู ้ 

โดยไม่เข้าใจในหลกัการ เราจงึเหน็การต่อสายดนิแบบรูปท่ี 1.13 นี้2 

รูปที่ 1.13

 “สายดินคือสายที่ต่อลงดิน” คนท่ีเรียนโดยท่องนิยามย่อมไม่เข้าใจ

ว่าทำาไมต้องต่อลงดิน เมื่อไม่เข้าใจหลักการ จึงเอาสายดินเสียบเข้ากับดินใน

ภาชนะ

ถ้ำคิดได้เพียงอย่ำงที่ปรำกฏในรูป เรำเอำดินก้อน

เท่ำนิ้วหัวแม่มือมำปั้นหุ้มสำยดินก็ใช้ได้ใช่ไหม?

ถ้ำตอบว่ำใช่ ลดขนำดมำเป็นเท่ำปลำยดนิสอได้ไหม? 

ลดลงมำเท่ำขี้ฝุ่นดินเกำะปลำยสำยได้ไหม?

2 เป็นเรื่องจริงเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
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 การอบรม STEM แก่ครูกำาลังตกในร่องเดิม คือ จำารูปแบบไปสอน  

ไม่ใส่ใจทำาให้ครูเข้าใจหลักท่ีแท้จริง ทั้งหลักวิชาและหลักความเป็น STEM  

เพื่อไม่เป็นการกล่าวลอย ๆ ขอให้กลับไปอ่านหนังสือ STEM เล่มแรกของผม 

และผมจะขยายความข้อสังเกตนี้อีกครั้งหนึ่งในบทที่ 2 

 เพราะจำาได้แต่รูปแบบ เราจึงได้นวัตกรรมสูบนำ้าพญาแร้ง (รูปที่ 1.14) 

ที่อบรมขยายผลทั่วประเทศ3

รูปที่ 1.14

 เขาอธิบายว่าเติมนำ้าในถังทั้ง 4 แล้วปล่อยออก มันจะสร้างสภาพ

สญุญากาศในถงัให้ดงึนำา้จากสระขึน้ถงั เพือ่ปล่อยออกอย่างไม่รู้จบตลอดกาล 

“สามารถสูบนำ้าขึ้นเขาได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้นำ้ามัน” คำากล่าวอ้าง 

เป็นเช่นนี้เกิดได้อย่างไร ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาในมหาวิทยาลัย4 

 อ่านมาถึงตรงนี้ คงเข้าใจแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่า..... 

3 สามารถหาดูทาง YouTube ได้ โดยค้นคำาว่าสูบนำ้าสุญญากาศพญาแร้ง
4 ใน YouTube มี clip ที่เป็นโครงงานปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่นักศึกษาสร้างมาทดลองแล้วสรุปไม่ได้ว่าทำาไม 
 มันไม่ทำางาน อยู่ในกลุ่มการค้นด้วยคำาว่าสูบนำ้าสุญญากาศพญาแร้ง
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 ผูท้ีเ่ข้าใจการทำางานของกฎธรรมชาตเิท่าน้ันทีจ่ะเตมิคำาในช่องว่าง ..... ได้

 อย่างท่ีผมบอกแล้วว่า นำ้าตกจากหน้าผาลงแอ่งล่างได้เอง เพราะเป็น

ไปตามกฎธรรมชาติของแรงโน้มถ่วง เมื่อเราต้องการเอานำ้าจากแอ่งล่างขึ้นไป 

ข้างบน เราต้องสู้กับแรงโน้มถ่วง มีทางเดียวคือเราต้องทำางาน ต้องใช้ไฟฟ้า 

ต้องใช้นำ้ามันเป็นพลังงานให้ปั๊มนำ้าทำางาน

 คำาที่ผมให้เติมในช่องว่าง ...... ไม่ใช่ “เว้นเสียแต่ว่าต้องใช้ปั๊มนำ้า”  

ระบบในรูปท่ีเขาไม่มีปั๊มนำ้าน่ีแหละ ทำางานได้จริงเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างที่ผม

รอให้ผู้อ่านเติมคำาในช่องว่าง....

 คนที่สามารถตอบได้ว่าจะเกิดนำ้าพุหรือไม่ถ้าขวด B และ C ของรูป 1.8 

อยู่ระดับเดียวกัน ก็จะตอบเงื่อนไขที่สูบนำ้าพญาแร้งเป็นจริงได้ เมื่อรู้แล้วก็จะ

อุทานว่า

 “ไม่เห็นต้องเสียเงินสร้างถังกันขนาดนี้เลย”

 ถ้าอุทานข้างต้นแล้วก็จะใช้รูป 1.15 อธิบายได้ไม่ยาก โดยผม 

ไม่ต้องบอกว่า X, Y และ Z คืออะไร เกี่ยวกับสูบนำ้าพญาแร้งอย่างไรด้วยซำ้า 

แต่ถ้ายังไม่อุทานจะสอน STEM ลำาบากมาก.... เชื่อผม

รูปที่ 1.15
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 ผมเขียนบทที่ 1 ด้วยการให้ความรู ้ท่ีเป็นหลักการของธรรมชาติ 

ซ่ึงเป็นทีม่าของวทิยาศาสตร์ เขยีนพร้อมตัง้คำาถามให้คดิเองว่ารู้ความรู้ถงึระดับ 

“เข้าใจ” จนประยุกต์มาอธิบายในสถานการณ์ใหม่ได้หรือไม่ ผมเชื่อว่าหลาย

คนค้นพบความจริงของตนเองแล้ว 

 ต่อไปบทท่ี 2 เป็นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ทุกคนเชื่อว่า 

เป็นหัวใจของกระบวนการสอน STEM เพียงแต่จะไประนองหรือระยอง 

เท่านั้นเอง!
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“ถ้าไม่ ใช่ปริยัติจากปฎิบัติ	ครจูะเอาปริยัติผู้อื่นมา

ครอบครองว่าเป็นของจริง	ยึดติดด้วยศรัทธา

ท�าได้เพียงลอกแบบเขามาบอกต่อ	ท�าให้เราเป็นเพียง

ครูในนาม	“ผูส่้งผ่านความรู”้	ในรปูความเช่ือและศรทัธา

แต่ถ้าเป็นปริยัติจากปฎิบัติ	จะเป็นปริยัติของเราเอง

เราจะสร้างปริยัติ ใหม่ที่สูงขึ้นได้ตลอดเวลา

เราจึงเป็นครไูด้เพราะเราอธิบายเรื่องได้ทุกแง่มุม

เพราะไม่ ใช่เป็นการจ�ามาบอก”	

ความเข้าใจนีจ้ะปลดปล่อยครเูป็นอิสระจากการอบรม
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บทที่ 2
Engineering Design Process 

กับการเรียนรู้ STEM
การออกแบบเชิงวิศวกรรม

 การสอน STEM ที่เรียนผ่านสิ่งประดิษฐ์จะหนีไม่พ้นการออกแบบเพื่อ 

ให้องค์ประกอบ (ชิ้นส่วน) ต่าง ๆ อยู่ด้วยกัน และทำางานร่วมกันเพื่อให ้

สิง่ประดษิฐ์นัน้บรรลเุป้าหมาย  หุ่นยนต์มอีงค์ประกอบเช่น ล้อ มอเตอร์ สายพาน  

แขนและข้อต่อ เซนเซอร์ และการประมวลผลเพ่ือตัดสินใจ/ส่ังการทำางาน 

เราเรียกสิ่งที่อยู่รวมกันและร่วมกันทำางานน้ีว่า “ระบบ”  การออกแบบเชิง

วิศวกรรมส่วนมากจึงเป็นการออกแบบเชิงระบบ ที่เรารู้จักกันดี เช่น ระบบ

เครื่องยนต์ ระบบรถยนต์ (ท่ีเครื่องยนต์เป็นองค์ประกอบหนึ่ง) ระบบปรับ

อากาศ ระบบไฟฟ้าในอาคาร รวมถึงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การผลิต 

คอมพิวเตอร์ ก่อสร้าง การขนส่ง ฯลฯ
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 ในระบบหนึ่งจะมีระบบย่อย เช่น รถยนต์มีเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง 

ระบบบังคับทิศทาง ระบบขับเคลื่อน ระบบเบรก ฯลฯ ระบบจะแยกย่อยลง

ไปถึงชิ้นส่วน เช่น ระบบเบรกมีสปริง กระบอกไฮโดรลิกส์ ผ้าเบรก จานเบรก 

หมุดยึด ฯลฯ การออกแบบระบบท้ังหมดจึงต้องออกแบบระบบย่อยด้วย 

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อความแข็งแรง เพ่ือให้ผลิตได้ เพ่ือให้ 

ประกอบได้ เพื่อให้บำารุงรักษาได้ เพื่อให้ปลอดภัย เพื่อให้เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 การออกแบบเพื่อภาพลักษณ์สวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

ทางวิศวกรรม เราเรียก industrial/product design รถยนต์รุ ่นต่าง ๆ 

ที่ออกมาสวยงามนั้นเป็นงาน industrial design หลายรุ่นดูสวยงามต่างกัน 

แต่เมื่อเปิดฝากระโปรงเครื่องดู  ไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะสวยงามต่างกัน

มากน้อยแค่ไหน เราจะเหน็ช้ินส่วนรกรงุรงัเหมอืนกนัหมด Industrial design 

จึงเป็นงานศิลปะมากกว่างานวิศวกรรม ส่วนมากอยู่ภายนอกเพื่อให้คนเสพ

ผ่านสายตา เพราะคนส่วนมากตัดสินใจซื้อสินค้าจากรูปลักษณ์ การออกแบบ

ศิลป์จึงเป็นสิ่งที่วิศวกรต้องรู้ (ซึ่งส่วนมากไม่รู้)

 ปัจจุบันการออกแบบเชิงวิศวกรรมยังต้องใช้ความรู้ชีววิทยาอีกด้วย 

ส่วนหน่ึงเพราะต้องคำานงึถงึสิง่แวดล้อม  ส่วนหนึง่เพราะ biological science 

เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรม biotechnology ผลิตยา 

เครื่องสำาอาง อาหาร เป็นต้น มีงานออกแบบวิศวกรรมอีกไม่น้อยที่เกี่ยวกับ

สรีระมนุษย์ วิศวกรที่ออกแบบจึงต้องรู้จักอวัยวะต่าง ๆ ในแง่การใช้งาน 

การเคลื่อนที่ และข้อจำากัดต่าง ๆ   (เรียกการยศาสตร์ ergonomics) เมื่อเข้าสู ่

การประยุกต์ทางการแพทย์ก็ต้องใช้ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เช่น  

ออกแบบที่นอนป ้องกันการเกิดแผลกดทับ ออกแบบกายอุปกรณ์ 

งานกายภาพบำาบัด ขาเทียมไปจนถึงหัวใจเทียม ไตเทียม ฯลฯ
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 สรุปว่าการเรียนรู้ “การออกแบบเชิงวิศวกรรม” นั้นจริง ๆ แล้วต้อง

ทำางานเป็นทีมที่ประกอบด้วยผู้รู้เฉพาะจำานวนมาก

 แต่สำาหรับการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เป็นสะเต็มศึกษาในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เรามุ ่งเป้าไปท่ีการใช้ความรู ้ท่ีเรียนมาแล้วแก้ปัญหา (บันได 

ขั้นที่ 3 ของพุทธิพิสัย, cognitive domain) แต่เราจะเอาความเข้าใจ 

ความรู้ (บันไดขั้นท่ี 2) มาใช้อย่างเดียวไม่ได้ วิศวกรทำางานบนบริบทจริง 

จึงต้องใช้บันไดขั้นที่ 6 (คิดประเมิน)5  ซึ่งหมายความว่าเขาต้องก้าวขึ้นบันได

ขั้นที่ 4 และ 5 (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์) ให้ได้ก่อน การสอน STEM 

ที่ถูกต้องจะทำาให้นักเรียนได้พุทธิพิสัยถึง 6 ขั้น 

 แต่ครูผู้สอนต้อง master อะไรบ้างนั้น บทที่ 2 ต่อไปนี้จะช่วยให้ครู

เข้าใจความสำาคัญของกระบวนการคิด “ออกแบบเชิงวิศวกรรม” ว่าจำาเป็น

อย่างยิ่ง ที่ครูต้องทะลุไปอยู่ที่ขั้นที่ 6 ของพุทธิพิสัยให้ได้ด้วยตนเองก่อน 

ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาครูสอน STEM

5 ในระยะหลังนักวิชาการการศึกษาใช้ “คิดสร้างสรรค์” เป็นบันไดขั้นที่ 6 ซ่ึงเข้าได้ดีกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 ผมคิดว่าคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงเดียวกับคิดสังเคราะห์ การคิดประเมินสำาคัญมากในการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพราะเป็น 
 งานท่ีต้องได้ solution ที่ดีที่สุด ผู้ออกแบบต้องรู้จักสร้างสรรค์ทางเลือกต่าง ๆ แล้วประเมินทางเลือกเหล่าน้ัน ผู้เรียน 
 จะรู้จักโลกความเป็นจริงผ่านการคิดแบบประนีประนอม ชั่งนำ้าหนัก หรือ optimization ซึ่งตรงกับแนวคิดของ สสวท.
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อะไรคือ Engineering Design Process
ในกระบวนการเรียนรู้?

 ผมเชื่อว่าความสำาคัญอันดับต้น ๆ  ของการออกแบบกระบวนการเรียน 

STEM คือหลักการของ “Engineering Design Process” 

 การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการหลากหลายมาก 

วิศวกรรมโยธาที่ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) จะต่างจาก

การออกแบบระบบงานในโรงงานของ

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบระบบไฟฟ้าก็คิดต ่างจากท่ี

วิศวกรรมเคร่ืองกลออกแบบระบบปรับ

อากาศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยิ่งต้อง

คิดมากกว่าปกติ เพราะขอบเขตการ

ออกแบบเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วย

 ฉะนั้น แทนการอธิบายว่า engineering design คืออะไร ผมชวน

เรียนรู้ engineering design process ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ STEM 

ดีกว่า เพราะรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีใครให้คำาอธิบายเรื่องนี้ ผมจึงเขียนได้อย่าง

สบายใจตามประสบการณ์ของผมเอง

ท�ำไมกำรออกแบบจงึเป็นกำรเรียนรู้?
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 คำาตอบสั้น ๆ คือ “เพราะ

เป็นคำาตอบที่เถียงได้” อะไรก็ตาม

ท่ีเถียงไม่ได้ จะเป็นความรู้ที่ตายตัว

แล้ว ความรู ้เช ่นนั้นเราจะได้แค่ 

“เรียนแล้วรู้ (learn then know)” 

ไม่ใช่“เรียนรู้ (learning)”

 การ  “ เรี ยนแล ้ วรู ้ ”  ใน 

engineering design คือ รู้ว่ามี 

5 หรือ 7 ขั้นตอน6  เมื่อจะเอาไปใช้ก็เรียกหาคู่มือเพ่ือลอกแบบ พยายามมี

สมาธิที่ขั้นตอนจนไม่ “พลิ้ว” อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนการ “เรียนรู้” คือการ

ผ่านประสบการณ์คิดเอง ได้ผลตามประสาที่คิดได้ เอาเข้าสู่กระบวนการที่

สร้างการเรียนรู้ 

 “คิดเอง” คือทำาคนเดียว (หรือกลุ่มเล็ก)  “เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้” 

คือกระบวนการในห้องเรียนที่ทุกคนเรียนจากความคิดคนอื่นผ่านการ

คิดวิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์  เปรียบเทียบ (คิดประเมิน)  การให้คุณค่า 

การเห็นคุณค่า ฯลฯ การออกแบบที่ได้ผลงานแตกต่างกันตามธรรมชาติของ 

open-end solution ได้คำาตอบที่ไม่มีอะไรผิดสมบูรณ์  ไม่มีอะไรถูกสมบูรณ์ 

มีแต่ได้ทรัพยากรการเรียนรู้ เรียนรู้จากความคิดผู้อื่นที่วิพากษ์เรา เรียนรู้จาก

ความคิดของเราที่วิพากษ์ผู้อื่น ฯลฯ  นักเรียนเป็นผู้สร้างทรัพยากรเรียนรู้เอง 

ครูมีหน้าที่ยุแหย่ให้เรียนรู้

6 วิทยากรต่างประเทศอบรมด้วย 5 ขั้นตอน เอกสารของ สสวท. มี 7 ขั้นตอน

ค�ำตอบสั้น ๆ คือ 

“เพราะเป็นค�าตอบที่เถียงได้”

อะไรก็ตำมที่เถียงไม่ได ้

จะเป็นควำมรู้ที่ตำยตัวแล้ว 

ควำมรู้เช่นนั้นเรำจะได้แค ่

“เรียนแล้วรู้ (learn then know)” 

ไม่ใช่ “เรียนรู้ (learning)”
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 ผลงานออกแบบคือวัตถุดิบการเรียนรู้  ถ้าจะเป็น STEM การออกแบบ

น้ันต้องอยู่บนฐานของ S และ M  กลับไปอ่านหนังสือ STEM เล่มแรกของ 

ผมดู คนที่ไม่เข้าใจจะเริ่มเข้าใจว่าทำาไมผมจึงวิพากษ์ว่า กิจกรรมในคู่มือของ 

สสวท. ไม่เป็น STEM

 เมื่อ E เป็นจุดเชื่อมต่อให้ S และ M กลายเป็น T โดยใช้กระบวนการ 

Engineering Design การสอน STEM จึงต้องเข้าใจ Engineering Design 

ในส่วนกระบวนการคิดและบูรณาการความรู้ และสร้างการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียนขณะทำางานออกแบบ 

ท�ำไมนักเรียนได้เรียนรู้ขณะท�ำงำนออกแบบ?

 สภาวะที่มีอิสระเป็นสภาวะที่เกิดการเรียนรู้ดีท่ีสุด  เพราะไม่มีถูก

สมบูรณ์ ไม่มีผิดทั้งหมด การออกแบบคือสภาวะเช่นนั้น

 สภาวะทีม่ข้ัีนตอนการคดิแก้ปัญหาโดยมเีป้าหมายท่ีต้องการสำาเร็จ  คอื

สภาวะที่กำาลังได้เรียนรู้ การออกแบบคือสภาวะเช่นนั้น

 สภาวะที่ได้บูรณาการความรู้ เอาความรู้มาทำาความเข้าใจจนประยุกต์

ได้ คือสภาวะการเรียนรู้ท่ีลำ้าลึก การออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ที่มาจากฐาน 

S และ M และมีบริบทเป็นเงื่อนไขคือสภาวะเช่นนั้น

 ถ้าผิดจากนี้ เป็นเพียงการ “เรียนแล้วรู้” ไม่ใช่ “เรียนรู้”

 มีนิทานตลกเล่ากนัว่า พ่อมคีวามรูแ้ค่ ป. 4  มคีวามภมูใิจมากทีส่ามารถ

ส่งลูกชายไปเรียนจบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ เมื่อลูกกลับมาเยี่ยมบ้านจึง

ฉลองด้วยการชวนไปเท่ียวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศนอนเต้นท์ในอุทยาน  

กลางดึกพ่อตื่นขึ้นมาสะกิดลูกชาย
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 “ไอ้หนู... ตื่นๆๆ นั่นเอ็งเห็นดาวไหม?” พ่อชี้ไปบนท้องฟ้า

 “เห็นสิพ่อ พ่อปลุกมาดูดาวท�าไม” ลูกชายถามขณะที่ยังงัวเงีย

 “แล้วเอ็งคิดอย่างไร?”

 “อะไรกันพ่อ ปลกุมาถามเรือ่งดวงดาว พ่อรูม้ัย๊....” ลกูชายเริม่บรรยาย 

“ดาวมันเกิดหลังบิ๊กแบง เพราะต้องรอให้เอกภพเย็นลงก่อน มวลสารต่าง ๆ 

ก็มารวมตัวกันเป็นดาว มันมีดาวอีกมากมาย เพราะเอกภพใหญ่มาก มันก�าลัง

ขยายตัวนะพ่อ... นอนเถอะ บอกไปมากกว่านี้พ่อจะงง”

 พ่อเขกหัวลกู “ไอ้เวร... กูเสยีเงนิส่งไปเรยีนจบปรญิญาเอกถงึเมอืงนอก 

เห็นดาวแค่นี้มึงไม่รู้หรือว่าเต้นท์ถูกขโมย”

 พ่อลูกคู่นี้มีคนหนึ่ง “เรียนแล้วรู้” อีกคนหนึ่ง “เรียนรู้”

 ถ้าไม่เข้าใจการ “เรียนรู ้” จาก engineering design process 

การสอน STEM จะกลายเป็นการ “เรียนแล้วรู้”
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Concept engineering design ที่เขาใช้สอน STEM 

 เรื่องนี้เริ่มด้วยความประหลาดใจของผมจากการเห็น PowerPoint 

ทีว่ทิยากรจากมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาใช้อบรมครไูทยเรือ่ง Engineering 

Design Process7,8  ในการอบรม STEM ของ สสวท.  ที่ประหลาดใจเพราะ

ผมไม่คิดว่ามันเป็น engineering design process  เมื่ออ่านถึงตรงนี้บางคน

อาจจะหมั่นไส้ผมขึ้นมาอีกว่าทำาเป็นรู้ดีอีกแล้ว “เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจาก

เมืองนอกเชียวนา” (นึกชื่นชมฝรั่งในใจ)

 เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมเป็นอาจารย์สอนวิชา Engineering Design 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องนี้คุณจะเชื่อวิทยากรฝรั่งที่มาจากคณะอื่น

มากกว่าเชื่อผมหรือไม่  มันก็เป็นเร่ืองของคุณ  แต่หากไม่ต้องการหลงไป

ระยองแทนระนอง ก็ต้องเปิดใจอ่านต่อไป 

 ผมจะเริม่เล่าสิง่ท่ีครไูด้รบัการอบรมจากวทิยากรฝรัง่ก่อนว่า engineering 

design process ประกอบด้วย (ภาษาไทยในวงเล็บเป็นอารมณ์ร่วม 

ของผมเอง)

 1. Identifying the Challenge (เสาะหาความท้าทาย)

 2. Explore Ideas (ขยายความคิด)

 3. Plan and Develop (เนรมิตแผนการพัฒนา)

 4. Test and Evaluate (ท้าทายด้วยทดสอบและประเมิน)

 5. Presentation the Solution (เชิญฟังการนำาเสนอ)

7 http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2015/08/Problem-Solving-Approaches-in-STEM.pdf 
8 http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2015/08/STEM-Education-is-here-to-stay.pdf

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม32

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



 ในขณะเดียวกัน เอกสารของ สสวท. ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ

 1. Ident i f y  the P roblem,  Need ,  o r  P re fe rence 
  (บอกปัญหาความต้องการ)

 2. Information Gathering to Develop Possible Solutions 
  (ตรวจเอกสารหาความเป็นไปได้)

 3. Selection of the Best Possible Solution (สิง่ทัง้หลายต้องมดีทีีส่ดุ)

 4. Design and Making (ผุดเป็นแบบเพื่อสร้าง)

 5. Testing to See if it Works (ตรวจตามอ้างใช้ได้ไหม)

 6. Modifications and Improvement (ปรับแก้ไขทำาให้ดี)

 7. Assessment (สุดท้ายที่การประเมิน)

 ใ น ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผ ม  แ น ว คิ ด ข อ ง 
สสวท. มีความชัดเจนและเป็น engineering 
design มากกว่า และตรงกับตัวอย่างที่ผมอธิบาย
การประดิษฐ ์เครื่องสอยมะนาวไว ้ในหนังสือ 
STEM เล่มแรก ผมไม่เห็นตัวอย่างของ สสวท. 
(ไม่ทราบมีไหม ใช้คาถา 5 ข้อแบบผมไหม)9 
แต่สำาหรับของฝรั่งเท่าท่ีเห็นนั้น ผมไม่คิดว่าเป็น 
engineering design ตามท่ีควรเป็น ปัญหาเกิด
จากหลงทางไปใช้กรอบความคิด “การทำางานท่ีแข่งขันเอาชนะความท้าทาย 
(challenge) ด้วยสถานการณ์บีบคั้น” โดยเฉพาะเน้นการจำากัดเวลาเหมือน
การแข่งขันเกมโชว์ 

9 คาถา 5 ข้อหมายถึงหลกัคดิการสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์ให้เป็น STEM แบบโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญา มปีรากฏรายละเอยีด 
 ในหนังสือ STEM เล่มแรกแล้ว
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 ผมเห็นว่า การเรียนท่ีบีบค้ัน

ด ้วยเวลาไม ่ส ่งเสริมการเรียนท่ี

บูรณาการ STEM ผู้เรียนได้เพียง

ความสนุกจากความท้าทายเอาชนะ

อุปสรรคจนไม่มีสมาธิพอที่จะบูรณา

การสาระวิชา หากจะได้บ้างก็เพียง

ทักษะการทำางานร่วมกันเป็นทีม 

Engineering design process 

ท่ีต้องใช้กระบวนการคิดท่ีลึกซึ้งใคร่ครวญจึงถูกกลบด้วยความสนุกบันเทิง 

จนสิ้น จนไม่สามารถเห็น S, T, E และ M ในกิจกรรมเหล่านี้ ผมจึงไม่คิด 

ว่าเป็น STEM 

 หนังสือ STEM เล่มแรกผมเขียนไว้ว่า “....วิศวกรรมศาสตร์ในส่วน

กระบวนการคือ ท�างานภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ากัด เพ่ือออกแบบและ

สร้างสรรค์ให้เกิดระบบการท�างานท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยใช้ความรูว้ทิยาศาสตร์ 

ที่มีคณิตศาสตร์เป็นตัวแทน...”

 “....วิศวกรรมศาสตร์ใช้ออกแบบโดยมีฐานความรู ้วิทยาศาสตร์ 

การรู้เพียงพฤติกรรมจากการสังเกตเพียงอย่างเดียวแล้วกระโจนไปสู่การ

ออกแบบเลยนั้น เราเรียกว่าลองผิดลองถูก โครงงานที่อ้างว่าเป็น STEM 

จ�านวนมาก คือ งานลองผิดลองถูก งานวิศวกรรมศาสตร์ท�าให้เรายิงจรวดไป

ดวงจันทร์ได้ งานลองผิดลองถูกในการท�าจรวดเราจึงท�าได้แค่บั้งไฟ...”

ผมเห็นว่ำ กำรเรียนที่บีบคั้น

ด้วยเวลำไม่ส่งเสริมกำรเรียน

ที่บูรณำกำร STEM ผู้เรียนได้

เพียงควำมสนุกจำกควำมท้ำทำย

เอำชนะอุปสรรคจนไม่มีสมำธิ

พอที่จะบูรณำกำรสำระวิชำ
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 วิธีคิดทำาโครงงานเพื่อแข่งขันเช่นนี้ ทำาให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลาย

ปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งแข่งปล่อยไข่ไก่จากท่ีสูงโดยไม่ให้แตก 

และตอนนี้เปลี่ยนมาแข่งรถบรรทุกไข่ (รูปที่ 2.1 และ 2.2) การแข่งขันดังว่า

ไม่ได้บีบคั้นเรื่องเวลาเลย ทุกทีมมีเวลาคิดค้น ทดสอบผลงานเต็มที่ก่อนมา

แข่งด้วยซำ้า นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้จากการทดลองมากกว่า หากถามว่าเป็น 

STEM ไหม? ผมไม่กล้าตอบเพราะไม่ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะมา

เป็นผลงานเข้าแข่ง หากได้อ่านหนังสือสะเต็มเล่มแรกของผม ก็จะทราบว่าใช้

หลกัวศิวกรรมศาสตร์มาออกแบบรถบรรทกุไข่ได้อย่างไร และหากถามว่าการ

ออกแบบรถบรรทุกไข่ที่เอามาแข่งกันนั้น เป็นกระบวนการ engineering 

design หรือไม่ ตอบตามตรงว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ สงสัยว่าเป็นเพียงความคิด

เชิงออกแบบ (design thinking) ยังไม่ใช่ engineering design thinking

รูปที่ 2.1 รูปที่ 2.2
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กระบวนการ engineering design ที่เขาสอนใน STEM 

 การแข่งขันที่บอกว่าเป็น engineering design process ที่เอาฝรั่งมา

อบรมนัน้ ใช้ concept ของ Engineering Design Challenges ประกอบด้วย 

(เน้นมีคำาว่า challenge ที่แปลว่า “ท้าทาย”)

 1. Context/Situation เล่าสถานการณ์ให้ทราบปัญหา

 2. Challenge บอกเป้าหมายที่ท้าทายความสำาเร็จ

 3. Criteria & Constraints กำาหนดความต้องการ (criteria) 

  และข้อจำากัดอันเป็นเงื่อนไข (constraint)

 4. Resources กำาหนดทรัพยากรที่ใช้แก้ปัญหา

 5. Evaluation ประเมินหรือตัดสินผลงาน

 อ่านทั้ง 5 ข้อแล้วทำาให้ผมนึกถึงรายการวิทยสัประยุทธ์ ที่ สสวท. 

เคยเป็น sponsor ให้บริษัท Workpoint จัดแข่งขันเป็นรายการเกมทาง 

TV ซ่ึงเป็นรายการที่น่าสนใจมาก นักเรียนมีเวลาเพียงพอในการประดิษฐ ์

ผลงานมาตอบโจทย์  สามารถอธิบายหลักคิดอันเป็นท่ีมาที่ไปของผลงาน 

ของตนได้ อย่างน้ันพอมีเชื้อให้เห็นร่องรอย STEM บ้าง แต่ที่ผมเห็นผ่าน 

PowerPoint ที่อบรมนั้น ไม่น่าใช่ STEM... ผมคิดเช่นนั้น

 ผมขอยก 2 เรือ่งทีเ่ขาใช้ทำา workshop มาอธบิายว่าทำาไมผมจงึเหน็แย้ง

 เรื่องที่ 1 เป็นสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จ่ายลูกกวาด M&M โดยกำาหนด

สถานการณ์ว่าเจ้าของร้านจะให้เป็นรางวลัเดก็ทีเ่ข้ามาในร้าน (ไม่มข้ีอกำาหนด

เงื่อนไข (constraint) และความต้องการ (criteria) ใน PowerPoint ชุดนี้)
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รูปที่ 2.3

 และสิ่งที่ผมเห็นจาก PowerPoint คือรูป 2.3 ข้างต้น10 น่าเสียดาย 

ที่ไม ่ทราบรายละเอียดของกระบวนการว่าครูได ้อะไรจากกิจกรรมนี ้

ไปเป็นแนวทางการสอน STEM ของตนบ้าง ความจริงเครื่องจ่ายลูกกวาด

สามารถทำาให้เป็นการเรียนรู้กิจกรรม STEM ได้อย่างสวยงาม หากรู้สาระ

วิชาที่เก่ียวข้อง และใช้หลักการทำาส่ิงประดิษฐ์จาก 5 คำาถาม (ที่ผมเขียน 

อย่างละเอียดแล้วในหนังสือ STEM เล่มแรก โดยใช้อุปกรณ์สอยมะนาว 

เป็นตัวอย่าง) หากทำาตามที่ผมให้คาถา 5 ข้อไว้ งานนี้จะ “เข้าทาง” แนวคิด 

7 ประการของ สสวท. ได้อย่างสวยงาม11

 ผมไม่เห็นการเริ่มด้วยคาถาข้อท่ี 1 และ 2 ที่เปรียบเสมือนการ 

review สถานการณ์เครื่องจ่ายลูกกวาดเลย

 อะไรคือของเดิม? ของเดิมมีข้อด้อยอะไร? คือคาถา 2 ข้อแรกท่ีทำาให ้

เรามีจุดเริ่มต้นการเรียน STEM แบบทำาสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนได้ทักษะ 

ศตวรรษที่ 21 ในการค้นข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ โดยมีรูป 2.4 เป็นคู่เทียบ 

(benchmark)

10 เครดิตรูป workshop ในบทที่ 2 นี้ได้มาจาก https://www.facebook.com/STEMEdThailand
11 คาถา 5 ข้อประกอบด้วย 1) สิ่งประดิษฐ์เดิมคืออะไร 2) สิ่งประดิษฐ์เดิมมีข้อด้อยอะไรที่ต้องการแก้ไข เราเลือกแก้อะไร  
 เพราะอะไร 3) มีหลักการอะไรบ้างที่ใช้แก้ข้อด้อย เราเลือกหลักการใด เพราะอะไร 4) เราจะประยุกต์เข้าสู่สิ่งประดิษฐ์ 
 ของเราได้อย่างไร 5) เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราดีกว่าเขา
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รูปที่ 2.4

 การใช้ STEM ในบริบทจริง คือ ให้ชีวิตอยู่ได้ด้วย STEM literacy 

ดังนั้น หลักการทำางานของอุปกรณ์ที่

มีอยู่เดิมคือการสอนให้เข้าใจ STEM 

ท่ีมีบริบท และควรเป ็นวิธีการที่

เกิด STEM Education แก่นักเรียน 

ความท้าทาย (challenge) ที่แท้

จริงไม่ใช่ข้อจำากัดที่เอามาแข่งขัน 

แต่คือการเรียนรู ้จากสิ่งท่ีมีอยู ่เดิม 

เพื่อทำาสิ่งใหม่ให้ดีกว่าเก่าต่างหาก 

นี่ต่างหากที่เป็นความจริงของการ

ดำาเนินชีวิตด้วย STEM

ควำมท้ำทำย (challenge) 

ที่แท้จริงไม่ใช่ข้อจ�ำกัดที่เอำมำ

แข่งขัน แต่คือกำรเรียนรู้จำก 

สิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อท�ำสิ่งใหม ่

ให้ดีกว่ำเก่ำต่ำงหำก นี่ต่ำงหำก 

ที่เป็นควำมจริงของกำร 

ด�ำเนินชีวิตด้วย STEM
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 ตวัอย่างที ่2 กำาหนดสถานการณ์ว่าต้องเดนิทาง 3 ชัว่โมง  มยีาประจำาตัว 

ไปด้วย โดยยาต้องรักษาอุณหภูมิให้เย็นอยู่เสมอ ให้เวลา 15 นาทีกับนำ้าแข็ง 

3 ก้อน (constraint) สร้างอุปกรณ์รักษาอุณหภูมิยาให้เย็นตามเงื่อนไข 

3 ชั่วโมง (criteria) สามารถเลือกใช้วัสดุสร้างอุปกรณ์เองได้ วิธีประเมิน คือ 

เมื่อผ่านไป 3 ชั่วโมง ยังต้องเหลือนำ้าแข็งให้เห็น (นำ้าแข็งต้องละลายไม่หมด)

 ในเอกสาร PowerPoint ผมเห็นครูทำากิจกรรมเสร็จภายใน 15 นาที 

และเมื่อครบ 3 ชั่วโมงก็เปิดภาชนะออกพิสูจน์ว่ายังคงมีนำ้าแข็งอยู่หรือไม่ 

รูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5

 เวลา 15 นาทีครูในกิจกรรมนี้เรียนรู ้อะไรที่เป็น engineering 

design บ้าง? ผมไม่ทราบ แต่พอจะจินตนาการได้ไม่ยากว่ารีบหากล่องโฟม

มาห่อนำ้าแข็งและยา แล้วห่อด้วยหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ชั้นด้วยความเชื่อตาม

ประสบการณ์ว่ายิ่งมากชั้นยิ่งดี จากนั้นรอลุ้นตอนเปิดอีกทีเมื่อครบ 3 ชั่วโมง 

ของใครที่ยังเหลือนำ้าแข็งให้เห็นก็เฮกันไป กลุ่มที่นำ้าแข็งละลายหมดก็อาจคิด

ว่าตนเองห่อไม่หนาพอ

 บอกตามตรงว่าผมมองไม่เห็น engineering design เลย สิ่งที่ทำานั้น

ใคร ๆ ก็คิดได้  ไม่เห็นต้องอาศัยหลักคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลย
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 “วิศวกรรมศาสตร์คอืผูใ้ช้วทิยาศาสตร์ผ่านคณติศาสตร์ เพือ่สร้างสรรค์

ผลงานให้ท�างานได้ตามเงือ่นไขท่ีก�าหนด” ผมเขยีนข้อความนีใ้นหนงัสือ STEM 

เล่มแรก  เวลา 15 นาททีีก่ำาหนดให้ย่อมไม่เพียงพอแก่การเอาสาระวทิยาศาสตร์

เรือ่งการถ่ายโอนความร้อนมาสร้างสรรค์

งานนี้แน่ ต่อให้เป็นศาสตราจารย์ด้าน 

heat transfer ก็ทำาไม่ได้

 ถ้าการทำาโครงงานยังให้ความ

สำาคัญกับการท้าทายท่ีมีข้อกำาหนดบีบ

คั้นเช่นน้ี เราจะมีโอกาสคิดใคร่ครวญ

กบัการประยกุต์สาระวชิาได้อย่างไรกัน? 

ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าเป็น approach 

ที่ไม่ถูกต้อง เห็น STEM education 

เป็นการแข่งขันแก้ปัญหาแบบ “คิดเอา

เองว่าน่าจะประมาณนี้แหละ” เป็นการ

แก้ปัญหาโดยใช้ “ความรูส้กึ” มากกว่าใช้ 

“ความรู้” มาประยุกต์

 อย่าลมืว่าปกหลงัของคูม่อืกจิกรรมเขียนหลักการไว้ว่า “...สะเต็มศกึษา 

(STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์...” “..... การจัดการเรียนรู้

แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงาน ที่บูรณาการการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม....” กิจกรรมแก้ปัญหาท้าทายท่ีทำาโดย “กะ ๆ เอาว่าเป็น 

อย่างนี้แหละ” จึงไม่ตอบโจทย์สะเต็มศึกษาที่ สสวท. เขียนไว้เอง

ถ้ำกำรท�ำโครงงำนยังให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรท้ำทำยที่ม ี

ข้อก�ำหนดบีบคั้นเช่นนี ้

เรำจะมีโอกำสคิดใคร่ครวญ

กับกำรประยุกต์สำระวิชำได้

อย่ำงไรกัน? ดังนั้น ผมจงึเห็น

ว่ำเป็น approach ที่ไม่ถูก

ต้อง เห็น STEM education 

เป็นกำรแข่งขันแก้ปัญหำแบบ 

“คิดเอาเองว่าน่าจะประมาณ

นี้แหละ” เป็นกำรแก้ปัญหำ

โดยใช้ “ความรู้สกึ” มำกกว่ำ

ใช้ “ความรู้” มำประยุกต์
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จาก concept สู่กระบวนการมี S และ M ใน STEM

 ถ้าเราจะทำาให้ความท้าทายนี้เป็นการศึกษาแนวสะเต็ม ครูต้องเข้าใจ

สาระวิชา เข้าใจหลักการแก้ปัญหา รู้จักเอาเงื่อนไขมากำาหนดการแก้ปัญหา 

มันจึงจะเป็น engineering design process

 เรื่องการทำาสิ่งประดิษฐ์ใช้งานผมได้เขียนไว้มากแล้วในหนังสือ STEM 

เล่มแรก จึงขอกล่าวเฉพาะ 2 เรื่องตามท่ีเห็นจาก PowerPoint คือปัญหา

รักษาความเย็นของยา และการสร้างแพจากขวดเปล่า12

 ถ้าครูต้องการทำาเรื่องภาชนะรักษาความเย็น 3 ชั่วโมง โดยให้นำ้าแข็ง 

3 ก้อนให้เป็น STEM ครูต้องมีวิธีคิดและความรู้อะไร? ผมขอทำาความกระจ่าง

เรื่องนี้ก่อน

 สิ่งแรกท่ีครูต้องเรียนรู้ใหม่คือเร่ืองของ “ขอบเขตระบบ” (system 

boundary) ซ่ึงหมายถึงขอบเขตของสิ่งที่เรากำาลังพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวพันกันอยู่ ในกรณีน้ีคือภาชนะท่ีเรากำาลังออกแบบ โดยสาระวิชา 

ที่เกี่ยวพันคือการถ่ายโอนความร้อน (heat transfer)

รูปที่ 2.5

12 ข้อจำากัดของผมคือเห็นจาก PowerPoint เท่านั้น ไม่ได้อยู่ร่วมในกระบวนการ จึงตีความจาก PowerPoint อาจพลาด 
 บางประเด็นได้ อย่าเชื่อทั้งหมด ผู้อ่านสามารถดู PowerPoint ชุดนี้ได้เองจากแหล่งที่ให้ไว้แล้วใน footnote ก่อนหน้านี้
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 ขอบเขตของภำชนะในปัญหำนี้ คือ system 

boundary แสดงในรูปที ่2.5 น�ำ้แขง็ละลำยเพรำะมี

ควำมร้อนไปท�ำให้มนัเปลีย่นสภำพ (เปล่ียน phase 

จำกของแข็งเป็นของเหลว) เรำเรียกควำมร้อนที่

ใช้เปลี่ยนน้ีว่ำ “ความร้อนแฝง” (latent heat) 

ถ้ำน�ำ้แขง็ละลำย กห็มำยควำมว่ำมแีหล่งควำมร้อน 

(heat source) ที่จ่ำยพลังงำนควำมร้อนให้มัน 

(น�้ำแข็งเป็นheat sink) ครำวนี้เรำต้องพิจำรณำให้

ได้ว่ำน�ำ้แขง็เอำควำมร้อนจำกไหนมำละลำยตัวมนั?

อะไรจ่ำยควำมร้อนให้มัน? กลไกกำรจ่ำยเป็นอย่ำงไร?

 หากเรารู้ว่าแหล่งจ่ายความร้อนเป็นอะไร เราก็กำาจัดเจ้าอะไรเสีย 

หากกำาจัดไม่ได้ แต่รู ้กลไก เราก็ตัดกลไกเสีย หลักคิดแก้ปัญหามีง่าย ๆ 

แค่นี้เอง คือรู้เหตุ แล้วแก้ที่เหตุ

 เหมือนบ่อนจ่ายส่วย เลือกเอาจะกำาจัดบ่อนหรือกำาจัดกลไกที่ทำาให้

ตำารวจคอรัปชั่น (เช่น หาส่งนายเพื่อแลกตำาแหน่ง)

 ใคร ๆ ก็น่าจะทราบว่าความร้อนมาจากข้างนอก เราอาจเข้าใจง่าย

กว่าหากใช้คำาว่ามีความร้อนจากข้างนอก “ซึม” เข้ามา เพราะเห็นภาพดีกว่า

แบบนำ้าซึมเข้า (แทน “การถ่ายโอนความร้อน” ที่เป็นภาษาวิชาการเกินไป) 

ความร้อนนี้เราเรียก heat gain คือหมายความว่าระบบของเราได้ความร้อน

เพิ่มเข้ามา เราห้ามข้างนอกไม่ให้ร้อนไม่ได้ เมื่อแก้ที่แหล่งจ่ายความร้อนไม่ได้ 

เราก็ต้องแก้ที่กลไก การห่อด้วยโฟมกับกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นการแก้ไขที่

กลไก (ตัดเส้นทางไม่ให้ความร้อนจากข้างนอกเข้าไปละลายนำ้าแข็ง)
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 นอกจากความร้อนข้างนอกซึมเข้าแล้ว เรายังมีความร้อนจากยาและ

ภาชนะบรรจุ ทีม่ันจ่ายความรอ้นทีม่อียู่ให้นำ้าแข็ง (เพราะมนัมอีณุหภมูสิูงกวา่

นำา้แขง็)  เราเรยีกความร้อนทีม่ใีนสิง่ของว่า “ความจุความร้อน (heat capac-

ity) ของยาและภาชนะ” เป็นความร้อนที่เราจัดการไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะมัน

ต้องมีอุณหภูมิเริ่มต้นเท่าบรรยากาศที่มันอยู่  ครั้นจะไปแก้ที่เส้นทางเดินก็ไม่

ควรเพราะเราเจตนาให้ความร้อนนี้ถ่ายโอนมาให้นำ้าแข็ง เพื่อให้ยาเย็น13 

 ความร้อนท่ีจ่ายให้นำ้าแข็งเป็นไปตามกฎธรรมชาติว่าความร้อนย่อม 

ถ่ายโอน (ซมึ) จากทีอ่ณุหภูมสิงูไปยงัแหล่งทีอ่ณุหภมูติำา่กว่า ธรรมชาติทำาหน้าท่ี

ของมันอย่างซื่อสัตย์ ไม่มีใครห้ามได้ การแก้ปัญหาที่วิทยากรต่างประเทศเอา

มาอบรมนี้ คือ การห้ามไม่ให้ธรรมชาติทำาหน้าท่ี โดยไปแก้ที่ “เส้นทางเดิน” 

ของความร้อน ให้มันเข้ามายาก เราจึงเห็นการห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

 การแก้ปัญหานี้นอกจากต้องเข้าใจธรรมชาติของการเกิดปัญหาแล้ว  

เราต้องเข้าใจ concept ของการแก้ปัญหาด้วย แล้วเอาความรู้มาประยกุต์ตาม 

concept  ถ้าทำาโดยไม่ใช้ความรู ้นกัเรยีนจะขาดโอกาสเอาความรูม้าประยกุต์

มันจึงยังไม่ใช่ STEM Education 

 ความรู้ที่เป็นกฎธรรมชาติในปัญหาน้ี คือ ความรู้เร่ืองการถ่ายโอน

ความร้อน (heat transfer) ที่นักเรียนท่องว่ามี 3 วิธี คือ การนำา การพา และ

การแผ่รงัส ีความร้อนจากข้างนอกซมึผ่านผวิภาชนะ (หรือทีเ่ราเรียก system 

boundary) ด้วยการนำาความร้อน เมื่อความร้อนเข้าไปถึงผิวด้านใน มันก็นำา

ผ่านอากาศในภาชนะร่วมกับการแผ่รังสีเข้าหายังแหล่งที่มีอุณหภูมิตำ่าสุด คือ 

นำ้าแข็ง 

13 ยังมีความร้อนจากภาชนะด้วย แต่การแก้เส้นทางเดินของความร้อนจากภาชนะทำาได้ยากเพราะอยู่ภายใน
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 เอาละครับเขียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ละเอียดขนาดนี้แล้ว ผู้อ่านที่เป็น

ครูสอน STEM พอจะเห็นเงื่อนไขที่ทำาให้ชนะความท้าทายของโจทย์นี้ไหม? 

หยุดอ่านแค่นี้เพื่อท้าทายการทดสอบตนเองก่อน

ลองเข้ำครัว เอำอำหำรแช่แข็งออกมำตั้งทิ้งไว้

ถำมตนเองว่ำอะไรท�ำให้มัน defrost?

ท�ำไมเอำแช่น�้ำแล้ว defrost ได้ง่ำยกว่ำ? 

เอำน�้ำแข็งจำกตู้เย็นใส่หม้อ ตั้งไฟ น�้ำแข็งละลำย

หมดเมื่อใด? 

 ถ้าผมบอกว่าการ defrost ในนำ้าทำาไปเพื่อเรียนรู้เรื่อง “เส้นทางเดิน” 

ของพลังงานความร้อน การเอานำ้าแข็งใส่หม้อตั้งไฟกำาลังเรียนรู้อะไร? ตอบได้

ไหม

 คงได้คำาตอบแล้วว่า เง่ือนไขที่จะเอาชนะความท้าทายของโจทย์นี้คือ 

“ความร้อนทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วต้องน้อยกว่าความร้อนแฝงทั้งหมดของ

นำ้าแข็ง” ในที่สุดจะสรุปได้ว่า “หนทางเอาชนะอยู่ที่การ “ออกแบบ” เส้นทาง

เดินของความร้อนจากข้างนอก” การออกแบบที่ใช้หลักความรู้วิทยาศาสตร์

เช่นนี้จึงเรียกว่าเป็น engineering design process ได้อย่างเต็มปาก

 ความเข้าใจท่ีเขียนมาข้างต้นสรุปได้ง่าย ๆ เป็นหลักว่า “เงื่อนไข 

(น�้าแข็งละลายไม่หมดใน 3 ชั่วโมง) จะส�าเร็จได้นั้น จะต้องออกแบบเส้นทาง

เดินของความร้อนให้ heat gain เข้าระบบ + heat capacity ของยา + 

heat capacity ของภาชนะน้อยกว่า latent heat ในการเปลี่ยน phase 

(น�้าแข็งเป็นน�้า) ของน�้าแข็ง” โดยมีความรู้หนุนหลังว่า
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 1. Latent heat ขึ้นกับ mass ของนำ้าแข็ง

 2. Heat gain ขึน้กับความต่างของอณุหภูมด้ิานนอกด้านในของภาชนะ  

  และความเป็นฉนวนของวัสดุ14 

 3. ความเป ็นฉนวนขึ้นกับชนิดวัสดุและการออกแบบที่ เพิ่ ม 

  heat transfer resistance

 เม่ือโจทย์กำาหนดด้วยจำานวนนำา้แขง็ (3 ก้อน) และยา หมายความว่าเรา

ถูกกำาหนดความร้อนแฝงทั้งหมดและความจุความร้อนของยา  ดังนั้น วิศวกร

จะต้องสร้างภาชนะทีจ่ำากดัความร้อนจำาเพาะ (specific heat capacity) ของ

ภาชนะ และสกัดกั้น heat gain จากภายนอก (ซึ่งขึ้นกับวัสดุ ขนาด และรูป

ร่างภาชนะ)

 จากเงื่อนไข concept และความรู้ข้างต้น เราจึงได้ผังความคิดที่กำากับ

ต่อเนื่องกันดังรูปที่ 2. 6

รูปที่ 2.6

14 ความจริงมีมากกว่านี้หากเราคิดการนำาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนที่เกิดในภาชนะด้วย แต่มันจะซับซ้อนเกินไป
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ผังความคิดข้างต้นเขียนความสัมพันธ์เป็นขั้นเป็นตอนได้ดังนี้

 1. มวลนำ้าแข็งและค่า specific latent heat (J/g) รวมกันกำาหนด 
  ความร้อนแฝงทั้งหมด 

 2. ในทำานองเดียวกันมวลของยาและภาชนะร่วมกับ specific heat  
  capacity กำาหนดความร้อน (heat capacity) ทีจ่ะจ่ายให้นำา้แขง็15 

 3. จากนัน้ ทัง้ความร้อนแฝงกบัความร้อนจากยาและภาชนะจะร่วมกัน 
  กำาหนด heat gain สูงสุดที่ยอมได้ (หมายความว่าถ้า heat gain  
  มากกว่าค่านี้ นำ้าแข็งจะละลายหมด) 

 4. แต่ heat gain ขึน้กบัอณุหภมูภิายใน ภายนอก และความเป็นฉนวน 
  ของภาชนะ เป็นท่ีรู้กันว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกสูง ความร้อนจะซึม 
  ผ่านได้มาก ส่วนภาชนะที่มีความเป็นฉนวนความร้อนสูงก็จะกัน 
  ความร้อนได้ดี 

 5. ดังนั้น จากอุณหภูมิภายนอกและ heat gain สูงสุด เราจะได้ค่า 
  ความเป็นฉนวน (แทนด้วยค่า overall heat transfer resistance)  
  มาเป็นเป้าหมายสำาหรบัการออกแบบภาชนะ ในท่ีสุดจะได้ได้รูปร่าง 
  และวัสดุที่ใช้16

 ทั้ง 5 ข ้อเกิดจากความคิดเชิงเหตุ-ผล ความคิดตรรกะ และ 
การเข้าใจจริงในสาระวิชา จะเห็นว่ากว่าจะถึงจุดที่ออกแบบได้ เราต้องใช ้
ความรู้มากมายมาชักจูงให้เข้าสู่คำาตอบว่า  ภาชนะต้องมีลักษะความเป็น 
ฉนวนอย่างไร เราเรียกการได้คำาตอบก่อนการออกแบบว่าเป็นคำาตอบของ 
S และ M คำาตอบนี้จะส่งต่อไปให้ E ใช้ออกแบบ 

15 เพื่อให้ม่ันในว่าจะเอาชนะความท้าทายได้ วิศวกรจะสมมุติว่ายาและภาชนะมีอุณหภูมิสุดท้ายที่ศูนย์องศา ซึ่งจะตำ่ากว่า 
 ความเป็นจริง เป็นการออกแบบเผื่อไว้
16 คำาอธิบายนี้ยังไม่ได้รวมข้อกำาหนดเรื่องเวลาที่ต้องรักษาความเย็นไว้ 3 ชั่วโมง หากเอาเวลามาร่วมคิดด้วย เราต้องใช้  
 concept “อัตรา” เช่น heat transfer rate หากต้องการเวลานาน rate ต้องตำ่า หมายถึงต้องการความเป็นฉนวน 
 มากขึ้น การออกแบบจะยากขึ้น ผมละไว้เพราะไม่ต้องการให้หนังสือนี้ยากเกินความข้าใจครูทั่วไป

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม46

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



 การสร้างภาชนะในเวลา 15 นาทีจึงถูกผมติงว่าไม่ใช่การศึกษา

แนวทาง STEM เพราะสร้างภาชนะโดย กะ ๆ ๆ เอาด้วย common sense 

ที่ใคร ๆ ก็รู ้ว่า “ยิ่งห่อกระดาษหนา ๆ ยิ่งดี ใช้กล่องโฟมดีกว่าใช้กล่อง 

โลหะแน่ ๆ” ไม่มีความรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มาประยุกต์เลย

 การสอน STEM ทีถ่กูต้อง ครูต้อง

เข้าใจ concept ที่เป็นกฎธรรมชาตินี้

ก่อน แล้วหากจะปฏิบัติการสอนโดย

ถามก็จะยิ่งทำาให้นักเรียนดึงเอาความรู ้

มาอธิบาย เขาจะเข้าใจความรู้ที่เรียน

มากขึ้น เพราะมันถูกประยุกต์ใช้งาน

แล้ว ปัญญาเกิดเมื่อนักเรียนดึงความ

รู ้ออกจากตัวมาใช้ ไม ่ใช ่รับความรู ้ 

จากครูเข้าตัว

  ผังที่เขียนเป็นตัวอย่างคือ engineering design process ดังนั้น 

เคร่ืองมือการเรียน STEM ท่ีสำาคัญคือผังท่ีเห็นปัจจัยเริ่มต้นกำาหนดปัจจัย

อีกตัวหนึ่ง ที่ต่างลื่นไหลเป็นสายธารเข้าหาคำาตอบสุดท้าย ท่ีพร้อมจะเข้าสู่

กระบวนการออกแบบ การสอน STEM จะต้องสอนให้นกัเรยีนเขยีนผงันีไ้ด้เอง

 หากครูเข้าใจสิ่งท่ีเกิดกับระบบ โดยความร้อนภายในและภายนอกที่

ซึมผ่าน system boundary ครูจะทำาให้นักเรียนรู้ได้อย่างไร โดยครูไม่วาด 

system boundary ให้ดู ไม่บอกเงื่อนไขที่เอาชนะความท้าทาย ไม่บอกเรื่อง 

heat source และ heat sink ลองปฏิบัติการ “ถามคือสอน” กับนักเรียน 

ดูสิครับ17

17 “ถามคือสอน” เป็นเทคนิคที่ทำาให้นักเรียนคิดจนรู้เอง เป็นทักษะใหม่ของครู โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามีหนังสือ 
 ลำาดับที่ 6 และ 12 ที่อธิบายเรื่องนี้ไว้

เขำจะเข้ำใจควำมรู ้

ที่เรียนมำกขึ้น เพรำะมันถูก

ประยุกต์ใช้งำนแล้ว 

ปัญญำเกิดเมื่อนักเรียนดงึ 

ควำมรู้ออกจำกตัวมำใช้ 

ไม่ใช่รับควำมรู้จำกครูเข้ำตัว 
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การสอน STEM แบบถอดความรู้

 การสอน STEM โดยกระโจนเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเช่นการหาภาชนะ

มาห่อนำ้าแข็งที่เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้ไม่ใช่สิ่งผิดเสียทีเดียวหากเราสอนแบบ

ถอดความรู้ เสียดายที่จาก PowerPoint นี้ผมไม่เห็นกระบวนการเรียนแบบนี ้

จึงทำาให้อนุมานเอาเองว่าจบเพียงการปฏิบัติ

 การปฏิบัติก่อนเรียนเป็นวิธีจัดการศึกษาท่ีน่าสนใจในศตวรรษใหม ่

ท่ีโลกซบัซ้อนขึน้ เด็กยคุใหม่มจีรติการเรยีนรูเ้ปลีย่นไป จงึเป็นเหตุให้การเรยีน

สาระวิชาก่อนเป็นเรื่องน่าเบื่อ

 หากเราเอาผลทีเ่กดิขึน้ในตอนท้าย (เปิดดวู่ามนีำา้แขง็เหลอืมากน้อยต่าง

กันอย่างไร) มาเป็นเครื่องมือการศึกษา เราจะได้การเรียนรู้ STEM แบบถอด

ความรู้

 ค ว ามแตกต ่ า ง ขอ งผลอธิ บ าย

ด้วยความแตกต่างของเหตุ การเรียนรู ้ 

มี 2 จังหวะ ในจังหวะแรกครูต ้องให ้

นักเรียนสาวไปที่ความแตกต่างของเหตุ

ที่ เ ช่ือมโยงมาถึงความแตกต่างของผล 

จังหวะที่ 2 คือการบูรณาการสาระวิชา 

มาอธิบายปรากฏการณ์ของเหตุและผล

ท่ีเชื่อมโยงกันนั้น ทำาได้เช่นนี้จึงเป็นการ

เรี ยน STEM แต ่หากครู ไม ่มีทั กษะ

ทำาให้เกิด 2 จังหวะดังกล่าว นักเรียน

ยังไม่ได้เรียนแบบ STEM การสอนที่ดี 

ควำมแตกต่ำงของผลอธิบำย

ด้วยควำมแตกต่ำง 

ของเหตุ กำรเรียนรู้มี  

2 จังหวะ ในจังหวะแรก 

ครูต้องให้นักเรียนสำว 

ไปที่ควำมแตกต่ำงของเหต ุ

ที่เชื่อมโยงมำถงึควำม 

แตกต่ำงของผล จังหวะที่ 2 

คือกำรบูรณำกำรสำระวิชำ 

มำอธิบำยปรำกฏกำรณ ์

ของเหตุและผลที่เชื่อมโยง 

กันนั้น ท�ำได้เช่นนี้ 

จงึเป็นกำรเรียน STEM 
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คือการกระตุ ้นให้คิดหาคำาตอบเอง โดยครูใช ้เทคนิค “ถามคือสอน” 

ซึ่งผมจะเขียนเป็นบทสนทนาตามสถานการณ์สมมุติ

 “เธอสงัเกตเหน็ไหมว่าทัง้ 3 กล่องได้ผลต่างกนั กล่องที ่1 มนีำา้แข็งเหลือ

มากที่สุด ชั่งได้ 15 กรัม กล่องที่ 2 ตอนเราเปิดออกมามันเหลือเศษนิดเดียว 

และละลายหมดพอดี กล่องที่ 3 ไม่มีนำ้าแข็งเหลืออยู่เลย มันละลายหมดไป

ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ พวกเธอรู้ไหมว่าทำาไม?” การเอาผลมาถามด้วย “ทำาไม” 

คือการสอนแบบย้อนรอยไปหาเหตุ เป็นการเอาผลมาปฏิบัติการ “โยงเข้าหา

ความรู้” หรือ “ถอดไปหาความรู้”18 

 “คะ... พวกเราเหน็ มนัใช้กล่องโฟมไม่เหมอืนกนั กระดาษท่ีห่อก็ต่างกนั 

ห่อแน่นไม่เหมือนกนั” นกัเรยีนใช้ทกัษะสงัเกต เพือ่คดิวเิคราะห์แบบแยกแยะ

ที่ความต่างของเหตุ และเชื่อมโยงกับความต่างของผล 

“ตอนแรกในควำมคิดของพวกเธอ

กระดำษควรมำกหรือน้อย?”

 “มากสคิะ ย่ิงมากยิง่ด”ี นักเรยีนตอบตามท่ีคาดคะเนจากประสบการณ์ 

ท่ีใคร ๆ ก็ทราบ เพราะที่ผมเห็นภาพจาก workshop นั้น ครูห่อกระดาษ 

หนามาก

“เอำละพวกเรำลองชั่งกระดำษกันดีกว่ำ

กล่องที่ 1 น่ำจะมีกระดำษมำกที่สุดใช่ไหม?” 

18 คำาว่า “ถอดความรู้” ที่ใช้กัน มักจะหมายถึง การหาความรู้จากผลที่เห็น ซึ่งมักจะเป็นผลสำาเร็จ แต่การทำา STEM 
 แบบปฏิบัติไปก่อนมีโอกาสผิดพลาดมากกว่าสำาเร็จ ผมจึงใช้ “ถอดไปหาความรู้” มาอธิบายแทน
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 สมมุติว่าผลออกมาว่า กล่อง 2 ใช้กระดาษมากที่สุด เป็นความผิดปกติ

จากการคาดการณ์ จึงเป็นโอกาสที่ครูถามต่อว่าทำาไม เพื่อให้นักเรียนสาวไปที่

เหตปัุจจยัทีเ่ป็นความต่างนัน้ เช่น ชนดิกระดาษ ความแน่นของการห่อกระดาษ 

ตัวอย่างคำาถาม

“ท�าไมกระดาษต่างกันจึงมีผล?” 

“เมื่อตอนแกะ ใครสังเกตเห็นว่ากล่องไหนห่อแน่น

กล่องไหนห่อหลวมต่างกันอย่างไร?” 

 คำาถามแรกครมูเีป้าหมายให้นกัเรียนคดิเชือ่มโยงสมบตักิายภาพ 2 อย่าง

เข้าด้วยกัน คือลักษณะของกระดาษ (เช่น ความหนาแน่น ความหนา) และ

การป้องกันความร้อนซึมผ่าน (heat transfer resistance) ส่วนคำาถามที่ 2 

ครตูัง้เป้าไล่ต้อนความคิดเพือ่ให้นกัเรยีนรูจั้กการถ่ายโอนความร้อนผ่านชัน้ของ

โพรงอากาศ (air gap) ซึ่งเป็นฉนวนได้ดีกว่าการใช้กระดาษมากและห่อแน่น 

(กล่อง 1 ใช้กระดาษน้อยกว่าและห่อหลวม มี air gap) 

 เพราะนักเรียนยุคนี้มีความสนใจระยะสั้น (เกิดจากการใช้ชีวิตแบบ 

multitasking กิน-อ่าน-ฟัง-พูดในเวลาเดียวกันได้) การเรียนแต่สาระก่อนจึง

เป็นเรื่องน่าเบื่อ ดังนั้น การเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาถามอย่างท้าทายจึงกลายมาเป็น

โอกาสทีเ่ปลีย่นการทำาโครงงานตามสญัชาตญิาณให้เป็นการเรียนแบบ STEM 

ได้ แต่ทั้งน้ีจะเป็นไปได้เมื่อครูเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากบอกความรู้มาเป็น

ถามต้อนความคิดให้นักเรียนรู้ได้เอง การเห็นคำาตอบล่วงหน้า และทักษะการ

ถามของครูจึงสำาคัญมาก
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 แม้ผมจะไม่เห็นการสอนแบบ “ถอดไปหาความรู้” จาก PowerPoint 
ทีเ่อามาเป็นต้นเรือ่งเขยีนกรณนีี ้ผมกห็วงัว่าในปฏบิตักิารจรงินัน้มกีระบวนการ
ทำาให้ครเูข้าใจอย่างทีผ่มเขยีนมานี ้มฉิะนัน้... ครยูงัไม่ถกูฝึกให้เป็นครสูะเตม็... 
ในความเข้าใจของผม

 หัวข้อที่จะเขียนต่อไปน้ี ผู้อ่านจะเข้าใจกระบวนการคิดย้อนรอยเพื่อ
การออกแบบเชิงวิศวกรรมมากขึ้นจากตัวอย่างโครงงานเครื่องจ่ายลูกกวาด

กระบวนการคดิย้อนรอยเหต-ุผลในการออกแบบเชงิวศิวกรรม

 กระบวนการสอนแบบย้อนรอยเป็นที่รู ้จักกันดีในหมู่ครูท่ีถูกอบรม 
backward design แต่ครูจำานวนมากสารภาพกับผมว่า ในขณะที่มีใบ
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจำานวนมากนั้น ครูออกแบบการสอนแบบ 
backward ไม่ได้

 ผมขอยกตัวอย ่างการออกแบบเครื่องจ ่ายลูกกวาดมาให ้ เห็น
กระบวนการคิดย้อนรอยในการออกแบบของการเรียนรู้ STEM ที่มี E 
ด้วยรูป 2.7 (1) และ (2) ต่อไปนี้ แม้ว่ารูปทั้ง 2 ดูไม่ต่างกัน แต่หากสังเกต 
ให้ดีเราจะพบความต่างของ concept 

รูปที่ 2.7
(1) (2)
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 ความสำาเรจ็ของเครือ่งจ่ายลกูกวาดคอืได้ลกูกวาดตามจำานวนทีต้่องการ 

โดยมี constraint คือขนาดของลูกกวาด (รวมทั้งชนิดและรูปร่างลูกกวาด 

ทีจ่ะร่วมกนักำาหนดความฝืดการไหล) ลกูกวาดไหลลงตามท่อเอยีงตามแรงโน้ม

ถ่วงของโลก ความเรว็การเคลือ่นทีใ่นท่อเอยีงถกูควบคมุด้วยมมุเอยีง ระยะทาง

ไหล และความฝืด ซึง่นกัเรยีนทกุคนเรยีนมาแล้ว สองปัจจัยแรกเป็นผลจากการ

ออกแบบ ส่วนปัจจัยสุดท้าย (ความฝืด) เป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้

 รูปที่ 2.7 (1) เป็นการคิดออกแบบกำาหนดปัจจัยเริ่มต้นตามใจชอบ 

จะเอียงเท่าใด ท่อยาวเท่าใด ใช้อะไรมาทำาท่อ ผู้ออกแบบเลือกได้ตามใจชอบ 

จากแผนผังในรูปอธิบายได้ว่า (ให้นึกถึงเด็กเล่นสะพานลื่น) ถ้ามุมเอียงมาก 

(ชัน) และปล่อยให้ไหลเป็นระยะทางไกล ลูกกวาดจะมีความเร็วเพิ่ม (เส้นทึบ) 

แต่ความเร็วจะลดลงหากเพิ่มความฝืดของผิวการไหล ดังนั้น เวลาการเปิดท่อ

เพือ่ให้ลกูกวาดตามจำานวนทีต้่องการจงึเป็น operation ทีถ่กูกำาหนดให้มคีวาม 

สัมพันธ์แบบเส้นประกับความเร็ว ถ้าลูกกวาดไหลเร็ว เราจะมีเวลาในการเปิด

น้อยมาก หากปิดไม่ทันจะได้ลูกกวาดออกมามากกว่าท่ีกำาหนด ต่างจากรูป 

ที่ 2.7 (2) ที่ลูกศรท้ังหมดกลับทิศกับรูป 2.7 (1) เพราะเรากำาหนดก่อนว่า

คนหมุนมีความสามารถในการเปิดกี่วินาที แล้วคิดย้อนหลังว่าด้วยจำานวน

และขนาดของลูกกวาดจะทำาให้เราต้องการความเร็วการไหลเท่าใด ทั้งเวลา

การเปิด จำานวน และขนาดลูกกวาดมีความสัมพันธ์แบบเส้นประกับความเร็ว 

ค่าเหล่านี้กำากับว่า ถ้าพวกมันมีค่าเพิ่มขึ้น ความเร็วต้องลดลง 

 การออกแบบของวิศวกรจะเริ่มจากผลปลายทางที่เป็นเป้าหมายแล้ว

ย้อนรอยกลับมาที่เหตุ เพราะตามหลักการแล้วเหตุเป็นสิ่งที่เราต้องออกแบบ

ให้เกดิ การออกแบบของวศิวกรจงึคดิตามรปูที ่2.7 (2) การคดิเช่นนีท้ำาให้เราได้

ความเร็วที่ต้องการ ซึ่งวิศวกรจะคิดต่อว่าความเร็วที่ต้องการนั้นจะเป็นฝ่าย
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ไปกำากับระยะทางไหล มุมเอียง และความฝืดด้วย 2 เส้นทึบและ 1 เส้นประ 

ดงัปรากฏในรปูที ่2.7(2) แล้ว โดยปัจจยัทีเ่ป็นเหตุทัง้ 3 มคีวามสัมพันธ์กนัเอง

ตามรูป 2.8 แถวบน

รูปที่ 2.8

 การออกแบบของวิศวกรจะข้ึนกบัความสะดวกว่าในบรรดา 3 รปูแถวล่าง 

ล่างนัน้อะไรทำาง่ายกว่ากนั ถ้ามมุอียงกบัวสัด ุ(ความฝืด) ทำาง่าย เรากอ็อกแบบ

ตามรูปซ้าย คือออกแบบส่วนของระยะทาง แต่ถ้าระยะทางกับความฝืด 

สร้างง่ายกว่า เราก็ออกแบบมุมเอียงตามรูปกลาง ส่วนรูปขวาสุดเป็นการ

ออกแบบที่เอาความสะดวกของระยะทางและมุมเอียงมากำาหนดว่าใช้วัสดุ

อะไรดี

 เมื่อพิจารณาได้เช่นนี้ เราจึงเรียกผังรูป 2.7 (1) ว่าผังเหตุ-ผล คือ 

เหตุ (หางลูกศร) ทำาให้เกิดผล (หัวลูกศร) ส่วนรูป 2.7 (2) เป็นการกำาหนดผล

ไปหาเหตุ เราเรียกผังกำาหนด (หรือกำากับ) 
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 สรปุว่าวิศวกรเขาออกแบบด้วยความคิด

แบบเหต-ุผลก่อน แล้วย้อนรอยความคดิจากผล

ไปหาเหตุ

 การทำาโครงงานให้เป็น STEM โดยใช ้

engineering design process จึงไม่พ้น

ต้องพัฒนาความคิดเชื่อมโยงแบบเหตุและผล 

ขึ้นมาก่อน หาไม่แล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าการออกแบบเชิงวิศวกรรมมี

ที่มาอย่างไร ผมจะกล่าวเรื่องการคิดย้อนรอยอีกคร้ังว่าการคิดเช่นนี้ช่วยครู

ออกแบบการเรียนรู้ STEM ได้อย่างไร (ในตัวอย่างเรื่องแพขวด)

กระบวนการคิดที่ซับซ้อนของ E ใน STEM

 ทีผ่มเขยีนข้างต้นเรือ่งการเกบ็รกัษาอณุหภมูยิาให้เยน็น้ัน เป็นการเขยีน

อธบิายจากหลกัความรูไ้ปสู่การบูรณาการความรูท่ี้เรยีนมา และจบทีไ่ด้รปูร่าง

และวสัดขุองภาชนะตามท่ี engineering design หาคำาตอบให้  ใช้หลกัไล่ต้อน

ว่า “ความรู้อะไรเป็นผู้กำาหนดอะไรต่อเนื่องกันไป” 

 ในหนังสือ “สะเต็ม : ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” (หนังสือใน 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับที่ 11) ได้ยกตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ม. 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ออกแบบ “ม่านลม” 

เพือ่ประหยดัพลงังานจากการเปิดตูเ้ยน็ คราวนีผ้มจะเอามาเขยีนใหม่ แยกแยะ

อย่างละเอียดให้เข้าใจระบบคิดที่วิศวกรใช้ออกแบบระบบม่านลม 

 สำาหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ผมจะให้ข้อมูลเบื้องหลังพอ

สังเขป

วิศวกรเขำออกแบบด้วย

ควำมคิดแบบเหตุ-ผล

ก่อน แล้วย้อนรอยควำม

คิดจำกผลไปหำเหตุ

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม54

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



 ผมไปเป็นวิทยากรพัฒนาครูให้สอนนักเรียนทำาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ่ือหานวัตกรรมประหยัดพลังงาน มีโครงงานที่นักเรียนต้องการประหยัด 

การใช้พลังงานของตู้เย็น เมื่อเราเปิดตู้เย็น ลมร้อนภายนอกและลมเย็น 

ภายในจะไหลเข ้า-ออกแลกเปลี่ยนกัน นักเรียนคิดถึงการมีม ่านลม 

(กระแสลมพุ่งจากด้านบนเพื่อป้องกันการไหลแลกเปลี่ยนระหว่างลมร้อน 

และลมเย็น ซึ่งเราพบได้ที่ประตูห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ หรือห้องประชุมที่

ต้องการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างรูปที่ 2.9)

รูปที่ 2.9
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รูปที่ 2.10

 สิง่ประดษิฐ์ของนกัเรยีนคอืรปูที ่2.10 เขาใช้กระบอกสูบลมติดกบัประตู

ตู้เย็น เมื่อเปิดตู้ กลไกที่ออกแบบจะสูบลมอัดเข้าลูกโป่ง ลมที่ปล่อยออกจาก

ลูกโป่งทำาหน้าที่เป็นม่านลม

 สรุปหลักคิดของนักเรียนคือใช้การเปิดตู้เย็น “ทำางาน (work)” ให้เกิด 

“พลังงาน (energy)” ในรูป “ลมอัด (compressed air)” โดยมีลูกโป่งเป็นที่ 

“สะสมพลังงาน (energy storage)” แล้วค่อย ๆ  ปล่อยลมออกมาในช่วงเวลา 

ที่เปิดตู้เย็น

 คราวนีจ้ะเขียนการสอน STEM ให้พสิดารกว่าเร่ืองการออกแบบภาชนะ

รักษาความเย็น ผมจะยกปลายทางมาก่อน แสดงการย้อนความคิดจากปลาย

ทางสู่ต้นทาง
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รูปที่ 2.11

 ผงัในรปู 2.11 อธบิายว่า ถ้าเราใช้ S และ M ให้รู้คำาตอบเกีย่วกบัลูกโป่ง 

(วัสดุและขนาด) กับกระบอกสูบ (จำานวนและขนาด) เราก็จะสามารถ 

ออกแบบระบบการทำางานระหว่างตู ้เย็น กระบอกสูบ และลูกโป่งได  ้

รูปนี้จึงเป็นปลายทางของ S และ M ก่อนส่งต่อให้ E 

 คนเป็นครู STEM ที่แม่นในหลักการและมี sense of engineering 

จะเห็นความสัมพันธ์ในภาพใหญ่ว่าปลายทางของ S และ M ที่ E จะเอาไป

ออกแบบเป็นลูกโป่งและกระบอกสูบนั้น  มัน (น่าจะ) ขึ้นกับปัจจัย 5 ประการ 

ดังรูป 2.12
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รูปที่ 2.12

 ป ร ะ โ ยคก ่ อนหน ้ า นี้ มี คำ า ว ่ า 

“น ่าจะ” เพราะเป ็นการคาดการณ์

(อย ่างมี เหตุผลและตรรกะ) อันเป ็น

สำานึกติดตัวนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 

นักวทิยาศาสตร์ใช้ในการตัง้สมมตุฐิานเพือ่

วิจัย วิศวกรใช้ในการปฏิบัติ เช่นกำากับ

ความสัมพันธ์เพื่อให้เราควบคุมระบบได้

 คำาอธิบาย sense of engineering 

มีดังนี้

 “ความสงูของประต”ู ต้องมส่ีวนกำาหนด “ลกูโป่ง” แน่ ๆ  เพราะเกีย่วกบั 

ระยะทางที่กระแสม่านลมต้องพุ ่งลงมา (คำาว่าลูกโป่งมีความหมายรวม 

ทั้งขนาดและวัสดุ เพราะขนาดกำากับปริมาตรลมที่สะสมได้ ส่วนวัสดุจะกำากับ

ความดันทีส่ะสมได้ ความซบัซ้อนมมีากยิง่ขึน้ เมือ่คดิว่าความดนัแปรตามขนาด

การพองของลูกโป่งด้วย แต่ผมจะละไว้ก่อน)

กำรคำดกำรณ์ (อย่ำงมี

เหตุผลและตรรกะ) อันเป็น

ส�ำนกึติดตัวนักวิทยำศำสตร์

และวิศวกร นักวิทยำศำสตร์

ใช้ในกำรตั้งสมมุติฐำนเพื่อ

วิจัย วิศวกรใช้ในกำรปฏิบัติ 

เช่น ก�ำกับควำมสัมพันธ์

เพื่อให้เรำควบคุมระบบได้ 
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 “ความกว้างของประตู” ก็เช่นกัน เราพอจะมองออกไม่ยากว่า 

ถ้าประตูกว้างมาก เราก็ต้องสะสมลมไว้มาก มันจึงควรมีส่วนกำาหนดการ

ออกแบบ “ลูกโป่ง” ด้วย

 “ความสามารถเป็นฉนวน” ขึ้นกับปริมาณลมที่เกิดเป็นม่าน แน่นอน 

เรารูว้า่ถ้าลมนอ้ย ๆ  มนัก็ไมส่ามารถกัน้การแลกเปลี่ยนกระแสลมขา้งนอกกบั

ข้างในตู้เย็นได้ จึงไม่สงสัยว่ามันร่วมกำาหนด “ลูกโป่ง” ด้วย

 “เวลาที่เปิด” ก็มีส่วนกำาหนด “ลูกโป่ง” หากเปิดเป็นเวลานาน 

เราก็ย่อมต้องการปริมาณลมมากขึ้น

 เนื่องจากลมที่ เข ้าลูกโป ่งเกิดจากการทำางานของกระบอกสูบ 

ดังนั้น ปัจจัยที่กำาหนดลูกโป่งก็ย่อมกำาหนดการออกแบบกระบอกสูบเช่นกัน

รวมทั้งมีปัจจัยเพิ่ม คือ มุมเปิดประตูตู้เย็น

 เราเรียกปัจจัยทั้ง 5 ว ่า “ตัวกระทำา (actor) ที่ถูกกำาหนด” 

ภาษาวิศวกรรมศาสตร์เรียก “เงื่อนไขการออกแบบ (constraints) 

เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของกระบอกสูบและลูกโป่งสามารถสร้างม่านลมเป็น

ฉนวน ลดการสูญเสียพลังงานได้” 

 การเห็นความสัมพันธ ์อย ่างรูปนี้ เป ็นสัญชาตญาณอย ่างหนึ่ ง 

เกิดเมื่อมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจวิชาการ เข้าใจสถานการณ์ 

(บริบท) มากพอที่จะ sense ออกว่าอะไรเป็น “ผู้กำาหนด” ให้เกิดอะไร

 หากจะทำาให้มี E ใน STEM ครูผู้สอนต้องมีสมรรถนะการคิดอย่างนี้ 

และผู ้เป็นวิทยากรอบรมครูก็ต้องเข้าใจ concept ของ engineering 

design เช่นที่ผมกำาลังพยายามบอกด้วย
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 เป้าหมายที่เป็นม่านลมเรียก “เป้าหมายการออกแบบ (design 

goal)” ส่วนเป้าหมายการประหยัดพลังงานเราเรียก “เป้าหมายสมรรถนะ 

(performance goal)” และเจ้าสมรรถนะนี้จะไปเป็น “คุณลักษณะเฉพาะ 

(specification)” ของเทคโนโลยีม่านลมประหยัดพลังงานจากการเปิดตู้เย็น

รูปที่ 2.13

 ผมชวนถอยกระบวนการไปอีกขั้นหนึ่ง ครูผู้สอนต้องรู้ว่าปัจจัยทั้ง 5 

มีเบื้องหลังมาจากไหน การกำากับที่มีรายละเอียดเพ่ิมจะทำาให้เข้าใจมากข้ึน 

และเป็นช่องทางให้นักเรียนดึงความรู้ที่เรียนมาร่วมอธิบาย การเอามาใช้

อธิบายคือการประยุกต์ความรู้ท่ีเป็นบันไดข้ันที่ 3 ของพุทธิพิสัย นักเรียน 

จะเห็นคุณประโยชน์ของการเรียนมากกว่าเรียนเพื่อให้ผ่านการสอบข้ึนชั้นไป

เรื่อย ๆ อย่างปราศจากจุดหมายของการเข้าชั้นเรียน 

 รูป 2.13 ข้างต้นผมเขียนให้เห็นเงาจาง ๆ ของรายละเอียดที่ประกอบ

เป็นปัจจยัหลกัทัง้ 5 ท่ีกำาหนดเป้าหมายการออกแบบ (ลกูโป่งและกระบอกสบู) 

ถ้าผมเอา spot light ฉายให้เงาสว่างขึ้น เราจะได้ความสัมพันธ์ดังรูป 2.14 

ต่อไปนี้
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รูปที่ 2.14

 เพื่อเข้าใจรูปนี้ ขอให้อ่านผังลูกศรด้วยความคิดในใจว่า “หางลูกศร
กำาหนดให้เกิดหัวลูกศร” หมายความว่าเมื่อรู้หางจะทำาให้รู้หัว หรือไม่มีทาง 
รูห้วัถ้าไม่รูห้าง สิง่ทีท่ำาให้รูค้อืสาระวชิาทีเ่รยีนมา ตวัอย่างเช่น ถ้ารู ้“ความกว้าง
ของประตูตู้เย็น” กับ “ความสามารถเป็นฉนวน” (ของม่านลม) เราก็สามารถ
กำาหนด “อัตราการไหลตำ่าสุด” ได้ ความกว้างหาได้ไม่ยาก แต่พฤติกรรม
การเป็นฉนวนต้องออกแรงหากันสักหน่อย น่าจะมีอยู่ในคู่มือ (handbook) 
ของเทคโนโลยีม่านลม ฝึกให้นักเรียนค้นหาความรู้ (หรือสร้างความรู้เอง 
โดยเอามาเป็นหัวข้อโครงงานฐานวิจัยก็ยังได้) หาความรู้ว่าความเป็นฉนวน
สัมพันธ์กับมิติของม่านลมอย่างไร (มิติม่านลม คือ ความหนาและความเร็ว
ของม่านลม) ผังนี้แสดงให้เห็นการไหลของความรู้ เร่ิมจากส่ิงท่ีรู้แล้วไปยังส่ิง
ที่ต้องรู้ถัดไป ต่อไปยังสิ่งท่ีต้องรู้ถัดไป...... จนไปจบที่ “ขนาดและวัสดุของ
ลูกโป่ง” (วัสดุลูกโป่งหมายถึง elasticity ที่จะเป็นปัจจัยตอบสนองความดัน
และปริมาณลมที่ต้องการ)

 ในทำานองเดียวกัน ความดันสูงสุด ปริมาณลมกักเก็บสูงสุด และระยะ
ชักของก้านลูกสูบร่วมกันกำาหนดจำานวนและขนาดกระบอกสูบ19

19 ผงัรปูนีถ้กูทำาให้ง่ายเพือ่ความเข้าใจ ความจรงิระบบจะอยูใ่นสภาพแปรกบัเวลา (transient) เอาทีเ่ข้าใจง่าย ๆ  คอื ความดัน 
 ลกูโป่งลดลงตามเวลา ดงันัน้ อตัราการไหลและความสงูการเป็นม่านลมเปลีย่นตามเวลาด้วย ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะเราใช้ระบบ 
 ที่มี energy storage พลังงานที่มีอยู่จึงลดลงตามเวลาใช้งาน
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 พิจารณาให้ดีสิ ... ผัง “หางลูกศรกำาหนดให้เกิดหัวลูกศร” คือ 
backward design ที่ครูเคยอบรมมามากมายนั่นเอง วิศวกรรมศาสตร์แก้
ปัญญาด้วยเทคนิค backward analysis ด้วยการต้ังคำาถามกับตนเองว่า 
“สิ่งที่ฉันต้องการคำาตอบนั้น ฉันต้องรู้อะไรก่อน และสิ่งที่ฉันต้องรู้ก่อนนั้น 
ฉันต้องรู้อะไรก่อน.....”20 ไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึง “สิ่งที่ฉันรู้แล้ว”

 หากจะเข้าใจว่า engineering design process เป็นอย่างไร ก็ต้อง
เข้าใจกระบวนการคดิทีเ่กดิผงัเช่นนี ้ว่าคอืตวัแบบหนึง่ทีว่ศิวกรใช้คดิแก้ปัญหา
และสร้างนวัตกรรม

 สรุปว่าการใช้ความคดิแบบ backward 
design ทำาให้ครูสอน STEM สามารถเข้าใจ
ปลายทางย้อนกลับมาต้นทางตามท่ีปรากฏ 
ในรูป 2.14 และการมีภูมิรู้ในวิชาทำาให้ครู
เห็นรายละเอียดและโอกาสการบูรณาการ
สาระวิชา หากครูขาดทักษะ backward 
thinking ไม่เข้าใจสาระท่ีสอนอย่างแท้จริง 
ครูจะไม่สามารถสอน STEM แบบที่ผม
เขียนได้ ไม่สามารถยกตัวอย่างให้นักเรียน
ดึงความรู้ท่ีเรียนมาตอบความสัมพันธ์ที่นำา
ไปสู่การออกแบบได้ และถ้ายิ่งต้องการใช้
เทคนิค “ถามคือสอน” ครูก็ยิ่งจำาเป็นต้องทราบความสัมพันธ์ทั้งหมดด้วย
ตนเองก่อน ยำา้ว่าต้องด้วยตนเอง เพือ่ไม่ให้ติดตำารา เพ่ือให้พล้ิวกบักระบวนการ 
“ถามคือสอน” ตามบริบทและพื้นฐานความรู้ของนักเรียน

20 ถ้าสิ่งที่ต้องรู้ปรากฏเป็นรูปแบบคณิตศาสตร์ (mathematical model) การคิดแบบ backward analysis จะง่ายมาก  
 เช่น F = ma “ถ้าฉันต้องการรู้ความเร่ง ฉันต้องรู้มวลและแรงก่อน ถ้าฉันต้องการรู้แรง ฉันต้องรู้.... ก่อน”

หำกครูขำดทักษะ 

backward thinking 

ไม่เข้ำใจสำระที่สอนอย่ำง

แท้จริง ครูจะไม่สำมำรถสอน 

STEM แบบที่ผมเขียนได้ 

ไม่สำมำรถยกตัวอย่ำงให้

นักเรียนดงึควำมรู้ที่เรียนมำ

ตอบควำมสัมพันธ ์

ที่น�ำไปสู่กำรออกแบบได้
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 ผมจึงเห็นว่าการพัฒนาครูสอน STEM เป็น “งานหินของชาติ” 

ยากที่จะใช้การอบรมปริมาณมาก (mass)  ยากที่จะเป็นจริงได้หากไม่มีระบบ 

พีเ่ลีย้งสนบัสนนุ  ยากทีค่รจูะมัน่ใจและกล้าหากไม่สร้างประสบการณ์ให้ครูปฏบิติั

แล้วถอดความรูด้้วยตนเอง  เพราะสิง่นีเ้ป็นทกัษะมากกว่าความจำาได้หมายรู้

กระบวนการคิดถอยหลังเพื่อออกแบบการเรียนรู้ STEM
 

 ผมเคยเสนอว่า backward thinking คือทักษะของครูในการออกแบบ

การเรียนรู้ไว้ในหนังสือเล่มแรกของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา21 และจนบัดนี้

หลายคนยังไม่เข้าใจถ่องแท้ เมื่อจะเอามาทำากับเรื่องที่วงการการศึกษา

ยังสับสนเช่น STEM จึงเป็นเรื่องยาก ตอนนี้ผมจะเขียนผสมกระบวนการ

ฝึกครู จะค่อย ๆ ไล่ไปทีละข้ันตอน ผู ้อ่านที่พอมีพื้นฐานจะเริ่มเข้าใจ 

backward think, backward design มากขึ้น

รูปที่ 2.15

21 หนังสือชื่อ “โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย”
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 เมื่อครั้งนำ้าท่วมใหญ่ปี 2554 เราชื่นชมแพขวดนำ้าว่าเป็นงานที่เอาชนะ

ความท้าทายของสถานการณ์ วิทยากรฝรั่งเอาแพขวดนำ้า (รูปที่ 2.15) 

มาเป็นตัวอย่างใน workshop ว่าเป็นสถานการณ์ความท้าทายที่ต้องใช้ความ

คิดออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่เป็นการเรียน STEM 

 สามัญสำานึกง่าย ๆ จากประสบการณ์แพไม้ไผ่สรุปได้ทันทีว่าเป็นสิ่ง

ที่เป็นไปได้ท่ีเราจะทำาแพจากขวดเพื่อเอาชนะความท้าทาย (challenge) 

ของสถานการณ์นำ้าท่วม แต่หากคิดแบบการเรียน STEM ผมเชื่อว่าเราไม่ควร

ให้นักเรียนผูกแพโดยละเลยการบูรณาการความรู้เรื่องการลอยตัว และสมดุล

ระหว่างแรงที่พยุงการลอยกับนำ้าหนักบรรทุก เหล่านี้เป็นสาระท่ีเรียนซำ้าแล้ว

ซำ้าอีกในระดับมัธยม

ครูก็รู้ว่ำเรียนแล้วเพรำะครูเป็นคนสอนเอง แต่หำก

เป็นกำรเรียนแบบ STEM ครูจะจัดกระบวนกำรให้

นกัเรียนผูกแพทีม่ ีengineering design process 

อย่ำงแท้จริงได้อย่ำงไร?

ตัวอย่ำงก ่อนหน้ำน้ีพอจะช่วยให้ครูออกแบบ 

กำรเรียนรู้ของนักเรียนได้ไหม?

 หยุดอ่านแค่นี้ก่อนก็ได้ ทบทวนที่อ่านผ่านมา ลองดูซิว่าเราเขียนผัง

กำาหนด “สิ่งนี้กำาหนดส่ิงนั้นๆๆๆ...” “สิ่งที่ฉันต้องการคำาตอบน้ัน ฉันต้องรู้

อะไรก่อน และสิ่งที่ฉันต้องรู้ก่อนนั้น ฉันต้องรู้อะไรก่อน.....” ซึ่งเป็นความคิด

ของ engineering design process แบบ backward analysis ได้ไหม
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 ครูหลายท่านรู้ว่าไม่ง่าย แม้กระทั้งครูฟิสิกส์ที่เป็นผู้สอนแรงลอยตัว 

ผมใบ้ให้ด้วยบัตรคำา 9 ใบข้างล่างนี้เพิ่มก็ได้ (รูปที่ 2.16)

มวลขวด % ที่ขวดลอยพ้นนำ้า ปริมาตรขวด

% ที่แพลอยพ้นนำ้า ปริมาตรรวมของแพ Density นำ้า

Bulk density ขวด นำ้าหนักบรรทุกสูงสุด จำานวนขวด

รูปที่ 2.16

 สมมุติผมเป็นครู (ซึ่งผมต้องเห็นผังคำาตอบสุดท้ายทั้งหมดแล้ว) 

และครูที่อ่านหนังสือนี้เป็นนักเรียน แล้วผมให้ 9 บัตรคำาเพื่อให้ครูเอามาเรียง

ต่อด้วยหลัก “สิ่งนี้กำาหนดสิ่งนั้น” ครูสามารถเรียงให้เป็นผังความสัมพันธ ์

จนทราบจำานวนขวดได้ไหม (จำานวนขวดคือปลายทางของ S และ M) 

ขอให้หยุดอ่าน แล้วลองทำาด้วยตนเอง 

 ยากใช่ไหม เพราะการเรียงความสัมพันธ์ท้ัง 9 ใบต้องการความคิด 

อย่างเป็นระบบ รู้ตัวไหมว่าขณะที่เราพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้ง 

9 บัตรคำานั้น เป็นช่วงเวลาที่เราเกิดการเรียนรู้มากมาย เพราะได้เอาสาระ

วิชาที่เรียนมาทบทวน การทบทวนโดยบัตร 9 คำาทำาให้เราพยายามเข้าใจเรื่อง

ทั้งหมดเกี่ยวกับแพลอยนำ้า

 สำาหรับคนที่ยังทำาไม่ได้ ขอให้พยายามอีกคร้ัง คราวนี้ผมบอกว่ามี  

3 บัตรคำาที่ เป ็นเงื่อนไข (constraints) คือ “ความหนาแน่นน�้า”

“มวลขวด” และ “ปริมาตรขวด” Constraints คือเง่ือนไขที่เราถูกกำาหนด

ไว้ตายตัวแล้ว เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราต้องยอมอยู่ภายใต้เง่ือนไขเหล่านี้ 
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ส่วน criteria หมายถึงเป้าหมายที่เป ็นความต้องการของเรา ในนี้ม ี

2 อย่างคือ“นำ้าหนักท่ีบรรทุกได้มากท่ีสุด” กับ “เปอร์เซ็นต์ท่ีแพลอยนำ้า” 

(ต้องการให้แพพ้นนำ้าเมื่อบรรทุกสูงสุด) ท้ังcriteria และconstraints 

รวมหัวกันกำาหนดปลายทาง “จำานวนขวด” ขณะนี้ผมกำาหนดต้นทาง 

(constraint) กับความต้องการ (criteria) และปลายทางให้แล้วถึง 6 บัตรคำา 

ที่เหลือ 3 บัตรคำาจึงไม่น่ายากที่จะเรียงความสัมพันธ์ทั้งหมด ลองอีกครั้ง 

อย่าเหลือบดูรูปต่อไป 

 ผมชวนผู้อ่านปฏิบัติเพราะต้องการให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ การให้

ข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่แจกบัตรคำา 9 ใบ แล้วบอกใบ้มาเรื่อย ๆ คือการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้สอนได้จาก backward design (ที่ได้จาก 

backward thinking/analysis อีกทีหนึ่ง) ถ้าต้องการสร้างกระบวนการ

เรียนแบบ active learning ให้ได้ผลเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย 

การเรียนเรื่องนี้ต้องใช้เวลาไม่ตำ่ากว่า 1 ช่ัวโมง ก่อนการสอน ครูต้องทุ่มเท

ทำาความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์สาระวิชาและออกแบบกิจกรรม 

ไม่ตำ่ากว่า 3 ชั่วโมง และถ้าต้องการใช้กระบวนการ “ถามคือสอน” ครูต้อง

เรียนรู้เทคนิคกระบวนการห้องเรียนอีกมาก

 ผมออกแบบกระบวนการข้างต้นได้ เพราะผมเห็นปลายทางทั้งหมด 

แล้วดังรูป 2.17 ต่อไปนี้ ดังนั้น ครูที่จะสอนแพขวดนำ้าให้เป็น STEM  

ต้องรู้รูปนี้ด้วยตนเองก่อน
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รูปที่ 2.17

 ครูผู้สอน STEM ต้องสามารถเห็น

เร่ืองราวต่าง ๆ ว่าเป็นโอกาสการเรียนรู ้

STEM และออกแบบการเรียนรู ้ได้เอง 

หากเรามัวแต ่พึ่ งการอบรมจากผู ้อื่น 

สิ่งที่จะเกิดกับการศึกษา STEM คือ 

การ copy เอาไปสอนนักเรียนโดย

เราไม่รู ้จริง ตอบคำาถามนักเรียนไม่ได  ้

จัดกระบวนการท่ีพลิ้วไปตามสถานการณ์

ไม่ได้ ในที่สุดเรา (คิดว่า) เราสอน STEM 

แต่ความจริง คือ นักเรียนไม่ได้เรียน 

STEM เลย

หำกเรำมัวแต่พึ่งกำรอบรม

จำกผู้อื่น สิ่งที่จะเกิดกับ 

กำรศกึษำ STEM คือ 

กำร copy เอำไปสอน

นักเรียนโดยเรำไม่รู้จริง 

ตอบค�ำถำมนักเรียนไม่ได้ 

จัดกระบวนกำรที่พลิ้วไปตำม

สถำนกำรณ์ไม่ได ้

ในที่สุดเรำ (คิดว่ำ) เรำสอน 

STEM แต่ควำมจริง คือ 

นักเรียนไม่ได้เรียน STEM 
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ครำวนีเ้รำน่ำจะได้ค�ำตอบกนัแล้วว่ำกำรอบรมสร้ำง

ครู STEM ต้องมีเป้ำหมำยอย่ำงไร?

ต้องมีกระบวนกำรอย่ำงไร? สอดคล้องกับที่เป็นอยู่

ในปัจจุบันหรือไม่? 

 ผังในรูป 2.17 เกิดจากความรู้ที่เราเรียน (หรือสอน) มาแล้วทั้งส้ิน  

เป็นความรู้เรื่องการลอยตัวของวัตถุที่มีความหนาแน่นต่างกัน ดังนี้

 1. เราได้คำาตอบเปอร์เซ็นต์ที่ขวดลอยนำ้าเม่ือทราบความหนาแน่นนำ้า 

  และความหนาแน่นโดยรวม (bulk density) ของขวด 

 2. เม่ือกำาหนดนำา้หนกับรรทกุและเปอร์เซน็ต์ (ของปรมิาตร) ทีแ่พลอย 

  พ้นนำ้า มันจะไปรวมกับคำาตอบข้อ 1 ได้คำาตอบใหม่เป็นปริมาตร 

  รวมของแพ

 3. จากปริมาตรรวมของแพ เราได้จำานวนขวด 

ลองตอบตนเองว่ำทั้ง 3 ข้อนั้น เกี่ยวกับสำระวิชำ

อะไร มีสูตรคณิตศำสตร์ไหม ถ้ำไม่มี เรำเขียนสูตร

จำกควำมรู้พื้นฐำนเองได้ไหม? 
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 คำาตอบจากข้อ 3 หมายความว่า ขวดจำานวนเท่านี้แหละ ท่ีเมื่อเอามา

ผูกเป็นแพไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอย่างไร มันจะทำาให้เกิด criteria ตามต้องการ 

(นำ้าหนักบรรทุกและเปอร์เซ็นต์ที่ลอยพ้นนำ้า) ภายใต้ constraint ที่กำากับอยู่ 

(มวลขวด ปริมาตรขวด และความหนาแน่นนำ้า) เราเรียกผังแบบนี้ว่า criteria 

และ constraint ร่วมกันกำากับการออกแบบทางวิศวกรรม

 และนี่คือระบบคิดของวิศวกรในการออกแบบ เป็นระบบคิดท่ีต้องใช ้

S และ M แบบนีเ้ท่านัน้ ทีจ่ะทำาให้โครงงานแพขวดนำา้เป็น STEM Education

รูปที่ 2.18

 จำานวนขวดที่ได้เป็นคำาตอบท่ีมาจาก S และ M ได้จากการประยุกต์

สาระวชิาทีน่กัเรยีนเรยีนหมดแล้ว การออกแบบเชงิวศิวกรรมเอาความต้องการ

ในการใช้งานจริงมาสร้างสรรค์ให้เป็นแพ การใช้งานจริงคือ “พื้นที่บรรทุก” 

กับ “มิติพื้นท่ีบรรทุก”22 ซึ่งมาประกอบกับจำานวนขวดให้เป็นคำาตอบจาก E 

จนได้ “รูปร่างและการผูกแพ” ดังรูป 2.18

22 มิติพื้นที่หมายถึง dimension กว้างและยาว หรืออาจต้องการรูปทรงอื่น เช่นวงกลม
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 พื้นท่ีบรรทุกข้ึนกับการใช้งานว่า จากนำ้าหนักบรรทุกที่ต้องการนั้น 

เราต้องการพื้นที่กี่ตารางเมตร ตัวอย่างเช่น ถ้าขนคนเที่ยวละ 10 คน นำ้าหนัก

บรรทุกคงจะประมาณ 600 กก. และต้องการพื้นที่ขนาด 3x3 เมตร ส่วนมิติ

พื้นที่เป็นการออกแบบส่วนที่เราเรียก stability ลองคิดดู ในจำานวนขวดที่มี

น้ัน หากพื้นที่น้อย ๆ แพจะทรงสูง อย่างนี้ล่มง่าย (สาระวิชาที่เรียนอธิบาย

ได้ว่าเพราะอะไร)

 เมือ่ทราบ “จำานวนขวด” “พืน้ที”่ และ “มิตพิืน้ที”่ แล้ว ทีเ่หลอืคอืการ

เอาขวดมาผกูเข้าด้วยกนั การสร้างแพจากการผกูกส็ามารถทำาให้เป็นการเรียน 

STEM ได้ เพราะแรงยึดจากการผูกมีเงื่อนไขว่าต้องต่อสู้กับแรงบางอย่างที่จะ

ทำาให้แพแตก เช่น ควรทำาให้แพอ่อนตัวตามคลื่นหรือแข็งตัวดี? ถ้าอ่อนตัวจะ

ผูกอย่างไรให้ได้ตาม constraint และ criteria ฯลฯ 

การบูรณาการ S และ M โดย E

 ที่ผ่านมาเป็นผังระดับ concept ผู้อ่านหลายท่านสงสัยว่ารู้เช่นนั้น

ได้อย่างไร ก่อนจะถึงเรื่องรู ้ผังได้อย่างไร เรามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก่อน ว่าวิศวกรเขามีกระบวนการคิดอย่างไรเมื่อต้อง

สร้างแพจากขวดเปล่ามาแก้ปัญหาการเดินทางหรือขนส่งระหว่างนำ้าท่วม

 ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ทุกคนเรียนมาแล้ว (ไม่จำาเป็นต้องเป็นวิศวกร) 

ประกอบด้วย 

 1. ความหนาแน่นคือมวลหารด้วยปริมาตร

 2. วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่านำ้าจะลอยนำ้า เช่น โฟม ส่วนวัตถุที ่

  มีความหนาแน่นมากกว่านำ้าจะจมนำ้า เช่น ก้อนหิน
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 3. Bulk density หมายถึงความหนาแน่นโดยรวมของวัตถุที่อยู ่ 

  ด้วยกัน ตัวอย่างหินมีความหนาแน่น 2.5 g/cc เมื่อย่อยเป็นก้อน 

  เล็ก ๆ ใส่อยู่ในในภาชนะ Bulk density หาจากนำ้าหนัก (มวล 

  หารด้วยปริมาตรที่บรรจุ กรณีเช่นนี้ จะได้ค่าน้อยกว่า 2.5 g/cc  

  เพราะในภาชนะมีโพรงอากาศอยู่ด้วย พลาสติกที่ใช้ทำาขวดมีความ 

  หนาแน่น 1.4 ลำาพังพลาสติกอย่างเดียวจมนำ้าแน่ ๆ แต่กรณีนี ้

  เขาเอามาทำาขวดมีปริมาตร 1,500 cc ถ้าขวดเปล่าหนัก 10 กรัม  

  ขวดเปล่าจะมี bulk density 10/1,500 = 0.00667 g/cc (ไม่คิด 

  นำา้หนักอากาศในขวด) ซ่ึงน้อยกว่านำา้มาก ๆ  ขวดเปล่าจงึลอยนำา้ได้  

  Bulk density นี้อาจไม่ได้เรียนกันมาก่อน จึงอธิบายมากหน่อย

 4. แรงที่พยุงให้วัตถุลอย (เรียกแรงลอยตัว) มีค่าเท่ากับ “นำ้าหนักนำ้า 

  ที่มีปริมาตรเท่าส่วนท่ีจม” ข้อความนี้ท่องขึ้นใจก่อนเข้าห้องสอบ  

  ดังรูปที่ 2.19 ที่แรงลอยตัวสมดุลกับนำ้าหนักขวด

รูปที่ 2.19
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 เรากล่าวจากสมการ (5) ได้ว่า มวลขวด ปริมาตรขวด และความ 

หนาแน่นนำ้า ร่วมกันกำาหนดเปอร์เซ็นต์การลอยของขวด ซ่ึงคือที่มาของรูปที ่

2.20 ที่เป็นส่วนต้นของรูปที่ 2.17

รูปที่ 2.20
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 ด้วยกระบวนการคิดเช่นเดียวกันนี้ เราจะได้คำาตอบว่าปริมาตรรวม

ของแพขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ที่ขวดลอยนำ้า นำ้าหนักบรรทุกสูงสุด (ที่ต้องการ) และ

สัดส่วน (%) ที่แพพ้นนำ้า ซึ่งจะแสดงให้เห็นด้วยคณิตศาสตร์ ดังนี้

 จากสมการ (12) เราจะเห็นความสัมพันธ์ของจำานวนขวดท่ีขึ้นกับ 

ปริมาตรรวมของแพ นำ้าหนักบรรทุก ปริมาตรแพพ้นนำ้า (ซ่ึงสามารถเขียน

ใหม่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แพลอยพ้นนำ้า) และ V
ขวดจม

 (ซึ่งสามารถแทนที่ได้ด้วย

เปอร์เซ็นต์ที่ขวดลอยพ้นนำ้าที่ได้มาจากรูป 2.20 ก่อนหน้าแล้ว) ความสัมพันธ์

จึงปรากฏดังรูปที่ 2.21 ซึ่งเป็นส่วนท้ายของรูปที่ 2.17 นั้นเอง

รูปที่ 2.21
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 เวลาวิศวกรคิดออกแบบเขาจะเห็นความสัมพันธ์แบบแผนผังท้ังหมด

ก่อนเขียนสมการ ผังพวกนี้ คือ concept เชิงวิชาการ ถ้าไม่เห็นทะลุ 

อย่างนี้เขาจะออกแบบไม่ได้ เพราะไม่สามารถสร้างสมการต่าง ๆ ได้ 

สมการเหล่านี้คือตัวแทนของแพที่สัมพันธ์กับนำ้าและการใช้งานบรรทุกของ 

(เรียก mathematical model) เราจึงกล่าวว่าวิศวกรคือผู้ท่ีใช้วิทยาศาสตร์

ผ่านคณิตศาสตร์มาออกแบบให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ 

ของมนุษย์

 สมการ (1) เป็นหลักการวิทยาศาสตร์สำาคัญ ที่ประคองให้ความคิด

ไหลลื่นจากผังปรากฏการณ์ขวดลอยนำ้ามาเป็นผังแพบรรทุกนำ้าหนัก จนถึง

จำานวนขวด สมการ (7) ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแพนั้น มาจากสมการ 

(3) ที่มีต้นตอมาจาก (1) นั่นหมายความว่า concept เชิงวิชาการที่สำาคัญ

สำาหรับการออกแบบแพ คือ หลักการ “ของลอยนำ้าได้เพราะมีแรงลอยตัวที่ 

เท่ากับนำา้หนกันำา้ทีม่ปีรมิาตรเท่ากบัวัตถสุ่วนท่ีจม” ทีท่กุคนเรียนต้ังแต่มธัยมต้น 

แล้ว สมการ (12) เป็นแบบจำาลองคณิตศาสตร์ (mathematical model) ที่

เกิดจากการประยุกต์ความรู้เพื่อให้วิศวกรเริ่มต้นสร้างแพได้ 

เรำรู้ได้อย่ำงไรว่ำต้องท�ำมำถงึสมกำร (12)?

 ต้องกล่าวว่าเป็นความคิดแบบ

วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีใช้constraint 

มากำากับการดัดแปลงสมการให้ได้เป้า

หมายของ criteria หากไม่ทำาเช่นนี้ก็

จะหลงทาง ไม่มีทางสร้างแพได้สำาเร็จ

ตามต้องการ 

ต้องกล่ำวว่ำเป็นควำมคิดแบบ

วศิวกรรมศำสตร์ ทีใ่ช้ constraint 

มำก�ำกับกำรดัดแปลงสมกำร

ให้ได้เป้ำหมำยของ criteria 

หำกไม่ท�ำเช่นนี้ก็จะหลงทำง 
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 ผมคดิว่าเราน่าจะสรปุความแตกต่างระหว่างการแก้โจทย์วทิยาศาสตร์

กับการเอาวิทยาศาสตร์มาเป็น STEM ได้บ้างแล้ว

 ครูวิทยาศาสตร์ย่อมทราบดีว่าความรู้หลักเรื่องการลอยตัวสามารถ

ออกโจทย์ทดสอบความรู้ได้มากมาย เช่น “เรือล�าหนึ่งมีรูปร่างแบบกล่องม ี

น�า้หนกั.... กโิลกรมั บรรทุกผูโ้ดยสาร 3 คน น�า้หนักรวม .... กโิลกรมั ถ้าท้องเรอื 

เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด.... จงหาว่าระหว่างเรือเปล่ากับเรือที่มีผู้โดยสาร การ

กนิน�า้ลกึจะต่างกนัเท่าใด?” โจทย์อย่างนีไ้ม่เป็น STEM แน่ถึงแม้จะให้นกัเรียน

สร้างเรือทดลองเปรียบเทียบกับที่คำานวณได้ เพราะมันไม่ต่างอะไรกับการ

ทดลองบันจีจัมป์ในคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. อย่างท่ีผมวิพากษ์

ไว้ในหนังสือเล่มแรกแล้ว

 แต่การออกแบบแพขวดนำ้าที่ผมกล่าวมาท้ังหมดนั้นเป็น STEM แน่ 

เพราะใช้ criteria และ constraint มากำากับการออกแบบ เอาความต้องการ 

(นำา้หนกับรรทกุและปรมิาตรพ้นนำา้) เป็นตวัตัง้แล้ววเิคราะห์ถอยหลังว่าต้องใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์อะไร ความรู้นั้นแทนด้วยคณิตศาสตร์อะไร คณิตศาสตร์

นั้นเชื่อมโยงมายังเป้าหมายผ่านเส้นทางใด เกิดการใช้ concept เชิงวิชาการ

เห็นเป็นผังเชื่อมโยงจนถึงจุดสิ้นสุดของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น 

ได้จำานวนขวดที่จะรับนำ้าหนักได้ตามต้องการ มีปริมาตรพ้นนำ้าตามต้องการ 

จบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้วจึงต่อด้วยวิศวกรรมศาสตร์ในส่วน 

การสร้างแพ
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 ความแตกต่างของ STEM ที่ผมเขียนมาทั้ง 2 เล่มจึงต่างจากวิธีการ 

ของ สสวท. ดังสรุปในดังตาราง

ของคู่มือ สสวท. ของความคิดออกแบบเชิง
วิศวกรรม

ปลายทางคือทดสอบความถูกต้อง 

ของการแก ้ โจทย ์วิทยาศาสตร  ์

(เช่น บันจีจัมป์)

เอาความต้องการมาเป็นจุดเริ่มต้น 

(เช ่น จรวดขวดนำ้า หรือม่านลม 

ในหนังสือเล่มแรกของผม)

ครูแต่งโจทย์ให้หาคำาตอบ โจทย์มาจากสถานการณ์จริง

ถึงแม้โจทย์เป็นสถานการณ์ปัญหา 

แต่ทำาช้ินงานด้วยข้อจำากดัทีไ่ม่จำาเป็น 

(ใช้เวลาเป็นข้อจำากัด) จึงแก้ปัญหา

ด้วยสัญชาตญาณเท่านั้น

เน้นการเข้าใจความเชื่อมโยงของ

ความรู้สู่เทคโนโลยีด้วยกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ criteria  

และ constraint เป ็นข้อจำากัด 

ให้เวลาเพียงพอแก่การเรียนรู้

ไม ่ ใช ้กระบวนการคิดถอยหลั ง 

ได ้ผลเป ็นการทำางานวิศวกรรม

ที่ แ ย ก ส ่ ว น จ า ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ 

และคณิตศาสตร์

ใช ้กระบวนการคิดถอยหลังเป ็น

ผังเข้าสู ่คำาตอบทางวิทยาศาสตร  ์

( ใช ้คณิตศาสตร ์ เป ็นเครื่องมือ) 

เพื่อส่งต่อให้กระบวนการสร้างสรรค์

ทางวิศวกรรม เห็นการเชื่อมต่อ

ศาสตร์อย่างชัดเจน

 การออกแบบเชิงวิศวกรรมมีสองส่วน คือ ส่วนที่เอาสมองซีกซ้าย

มาใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ กับส่วนท่ีใช้สมองซีก

ขวามาออกแบบให้ได้ผลงานที่ต้องการ ผลของสมองซีกซ้ายมีคำาตอบเดียว 

(closed-end solution) เพราะวิทยาศาสตร์มันเป็นเช่นนั้น แต่ผลของสมอง
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ซีกขวามีได้หลายคำาตอบ ทุกคนสามารถจินตนาการรูปร่างแพ การผูกแพ 

ได้ต่างกัน (open-end solution) เมื่อมีหลายคำาตอบจึงต้องใช้สมอง 

ทั้ง 2 ซีกมาประเมินด้วยเหตุผลและหลักการต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำาตอบที่ดีที่สุด

 การทำาโครงงานที่ใช้สมอง 2 ซีกเช่นนี้จึงจะเป็น STEM หาไม่แล้วมัน

คือการทำาโครงงานแบบลองผิดลองถูก ซึ่งวิศวกรรมศาสตร์เขาไม่ทำากัน

โครงงานฐานวิจัยกับ STEM23

 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใช้การทำาโครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ 

การศกึษา  ก่อนอืน่ต้องทำาความกระจ่างก่อนว่าทำาไมต้องเป็นโครงงานฐานวจิยั

“วนันีห้นเูรยีนอะไร”

สมมตุผู้ิปกครองถำมนกัเรยีนประถม

“เรียนเลขคะ”

“เรียนวันนี้หนูรู้อะไร?”

“รู้ว่า 17+18 = 25 เป็นค�าตอบที่ผิด”

“รู้ไหมท�าไมผิด?”

“ครูบอกว่าต้องทดเลขมาบวกข้างหน้า หนูลืมไปคะ”

“ถ้าเช่นนั้น.... หนูเรียนรู้อะไรบ้าง”

“ครูกานดาดสุดุ ๆ  หนไูม่ชอบจติราเลย เขาท�าท่าเยาะเย้ย

ตอนหนูถกูต ีแต่สาวติรเีขาดกีบัหนูมาก....”

23 หัวข้อนี้เขียนรวบรัดมาก ผู้สนใจโครงงานฐานวิจัยควรอ่านหนังสืออื่นในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาประกอบด้วย
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 นักเรียนเคยตอบแบบประโยค

หลังไหม? หากถามว่าหนู “เรียนรู ้” 

อะไร นักเรียนจะตอบส่ิงที่รู ้ ท่ีผู ้อื่น

บอกว่าถูกว่าผิด นักเรียนไม่ได้บอกสิ่ง

ที่ตนเองเรียนรู้ เพราะไม่ได้ทบทวน

พิจารณานอกบริบทสาระวิชาเรียน 

ไม่ได้เข้าใจความเป็นไปอื่นที่ควรได้

เรียนรู้ เพราะมัวแต่ระมัดระวังอารมณ์

ที่กำากับโดยผู้อื่น เพราะการศึกษาไม่ได้

ทำาให้นักเรียนมีอิสระ เพราะการศึกษา

ตกอยู่ในหล่มโคลนของการเรียนเพื่อรู้ ไม่ใช่การเรียนรู้ของมนุษย์ เพราะ......

 การทำาโครงงานในระบบการศึกษาไทยที่ผมเห็นมาไม่ต่างไปจากนี ้

มีเหตุผลจากเพราะ.. . . .  มากมายที่ครู 

( ถู กกระ )  ทำ าตั ว ให ้ รู ้ จ ากการอบรม 

(ใส ่ไปในจิตใต ้สำานึกว ่า) เอาท่ีคิดว ่ารู ้

ไปทำาให้นักเรียนรู ้ แล้ว (ฉันจะตามไป) 

ถามหรือสอบว่ารู ้ไหม เป็นการศึกษาท่ี

สนใจแต่ summative ไม่ใช่ formative 

เพ่ือการพัฒนาปัญญาผู้เรียน สร้าง fixed 

mindset ไม่ใช่ growth mindset ให้ครูและนักเรียน การทำาโครงงานท่ีผม

เหน็มาจึงยงัไม่ใช่การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาปัญญาของผูเ้รยีน มแีต่เป็นทาสทำาเพือ่

แข่งขันให้ผู้สอนได้เกียรติยศ

 โครงงานแบบที่เป็นอยู่ คือลอกแบบมาทำา ทำาไปแบบ “คาดว่า.....” 

ไม่ได้เอาความรูม้าบรูณาการเพือ่ทำาให้ดกีว่าเดมิ ร้ายกว่านัน้คอืยกวทิยานพินธ์

หำกถำมว่ำหนู “เรียนรู้” 

อะไร นักเรียนจะตอบสิ่งที่รู ้

ที่ผู้อื่นบอกว่ำถูกว่ำผิด นักเรียน

ไม่ได้บอกสิ่งที่ตนเองเรียนรู ้

เพรำะไม่ได้ทบทวนพิจำรณำ

นอกบริบทสำระวิชำเรียน ไม่ได้

เข้ำใจควำมเป็นไปอื่นที่ควรได้

เรียนรู้ เพรำะมัวแต่ระมัดระวัง

อำรมณ์ที่ก�ำกับโดยผู้อื่น 

กำรท�ำโครงงำนที่ผมเห็นมำ 

จงึยังไม่ใช่กำรเรียนรู้เพื่อ

พัฒนำปัญญำของผู้เรียน 

มีแต่เป็นทำสท�ำเพื่อแข่งขัน

ให้ผู้สอนได้เกียรติยศ
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ที่ครูเรียนมาให้นักเรียนทำาซำ้า เพราะครูรู้ถนัดเรื่องนี้ ทำาแล้ว “เร่ิด” กว่าคน

อื่นแน่ 

อะไรคือโครงงำนที่เป็นกำรศกึษำ?

 PBL แปลได้ 2 ความหมาย บ้างเรียก Project-Based Learning 

บ้างเรียก Problem- Based Learning ทั้ง 2 สามารถเป็นการศึกษาท่ี 

สร้างปัญญาแก่ผู ้เรียน หากครูรู ้จักกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างปัญญาจาก 

การปฏิบัติผ่านปฏิเวธสู่ปริยัติ

 Project-Based Learning คือ 

การเรียนจากโครงงาน ซึ่งครูจำานวนมาก

ทึกทักเอาเองว่าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์

ท่ีได้ผลเป็นสิ่งประดิษฐ์ การทำาโครงงาน

เพื่อการแข่งขันเต็มไปด้วยความทุกข์ ความ

กังวล ความกลัว ไม่สร้างการเรียนรู้ที่ทำาให้

นักเรียนเติบโตแต่อย่างใดทั้งสิ้น คำาว ่า 

project มีความหมายใหญ่กว่ารูปธรรม 

ของส่ิงประดษิฐ์ เป้าหมายของการทำา project คือ transformative learning 

อันเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง มันคือปฏิบัติการหมู่ที่คละเคล้าด้วยอารมณ์

ร่วมต่าง ๆ ผู้เรียนเติบโต (mature) และเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติ 

เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่นจากการทำางานร่วมกัน24 

24 ผู้สนใจเรื่องนี้ควรอ่านหนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับท่ี 9 ช่ือ “ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา” จะได้เรียนรู้ 
 กระบวนการของครูและเครื่องมือที่สร้าง transformative learning

กำรท�ำโครงงำนเพื่อ

กำรแข่งขันเต็มไปด้วย

ควำมทุกข์ ควำมกังวล

ควำมกลัว ไม่สร้ำงกำร

เรียนรู้ที่ท�ำให้นักเรียน

เติบโตแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
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 Problem-Based Learning คือการเรียนรู ้จากการแก้ปัญหา 

เหมาะสำาหรับการเรียนรู้จาก “กระบวนการคิด” นักเรียนได้ฝึกการคิดที่สาว

ไปที่เหตุของปัญหา ได้เรียนรู้ทางเลือกและผลกระทบต่าง ๆ จากทางเลือก 

และการตัดสินใจคัดสรรทางเลือก รู้จักความคิดท่ียังประโยชน์โดยรวมสูงสุด 

(optimization) โจทย์ที่ดีคือโจทย์ที่พานักเรียนเรียนรู ้กว้างกว่าสาระ

วิชาในห้องเรียน เราลองจินตนาการให้นักเรียนแก้ปัญหาการเสื่อมโทรม 

ของทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนจะเข้าใจเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากร (ทั้งชีวภาพและกายภาพ) เพื่อประกอบอาชีพ รู้ถึงความสมดุล

ท่ีทำาให้ธรรมชาติย่ังยืนเป็นระบบนิเวศ รู้สังคมศาสตร์ของการอยู่ร่วมกัน 

ของชุมชน รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนแบบนี้ นักเรียนได้สาวเหตุที่

เป ็นทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เกิดการรอบรู้ เกิดปัญญา (ปัญญาแปล

ว่ารู ้รอบ รู ้ทั่ว ทั้งกว้างและลึก) การรับ

รู ้ปัญหาและการร่วมแก้ปัญหาจะสร้าง

การรับรู ้ใหม่แก่นักเรียน เกิดกระบวน

ทัศน ์ ใหม ่ ท่ี เป ็นการเปลี่ ยนแปลงใน

ตัวผู ้เรียน ที่เราเรียก transformative 

learning เพราะเรียนรู้โดยเห็นตนเอง 

ผู้อื่นและการอยู่เป็นระบบของสรรพสิ่ง

อะไรคอืวจิยั ต่ำงจำกท่ีวงกำรกำรศกึษำใช้อยูอ่ย่ำงไร?

กำรรับรู้ปัญหำและกำรร่วมแก้

ปัญหำจะสร้ำงกำรรับรู้ใหม ่

แก่นักเรียน เกิดกระบวนทัศน์

ใหม่ที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลง 

ในตัวผู้เรียน ที่เรำเรียก 

transformative learning 

เพรำะเรียนรู้โดยเห็น

ตนเอง ผู้อื่น และกำรอยู่

เป็นระบบของสรรพสิ่ง 
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 วิจัยเป็นคำาท่ีมีความหมายเดียวกับปัญญา โพชฌงค์ 7 ที่ เป ็น 

เส้นทางการได้โพธปัิญญา (ตรัสรู)้ มคีำาว่า “ธรรมวจิย” (ทำา-มะ-วิ-จะ-ยะ) คอืการ

ทำาความเข้าใจในการเป็นไปเช่นนัน้ของธรรมชาต ิก่อนการอบุติัของ “พุทธะ” 

เจ้าชายสิทธัตถะพยายามแสวงหาปัญญารู้แจ้งเพ่ือพ้นทุกข์โดยการถามผู้อื่น 

(อุทกดาบส อาฬารดาบส) แต่ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จนกระทั้งเกิดการเล่ือน

กระบวนทัศน์ (paradigm shift) ว่ามีเหตุแห่งทุกข์ ไม่มีสิ่งใดเกิดตามลำาพัง

โดยปราศจากสิ่งอื่น (ผลเกิดจากเหตุ) ธรรมวิจยจึงเป็นเร่ืองของเหตุและ 

ผลตามกฎอิทัปปัจจยตา

 การวิจัยให้ได้ปัญญาคือการใช้หลัก

คิด “ผลเกิดจากเหตุ” นักวิทยาศาสตร  ์

ที่ เข ้าใจกฎธรรมชาติล ้วนใช ้หลักการนี้ 

ทัง้สิน้ แต่เมือ่หันมาดกูารวจิยัในการศกึษาไทย 

ผมพบว่าเรายังหลงอยู่ในยุคก่อนพุทธกาล

ติดแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ

สำารวจ แบบประเมนิ ฯลฯ เป็นกระบวนทศัน์ 

ว ่าความรู ้อยู ่ที่ผู ้อื่น ได ้ป ัญญาจากการ

ถามผู้อ่ืน ไม่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่า 

เป็นผู ้สร้างปัญญาได้ด้วยตนเอง เชื่อสถิติ

มากกว่าหลักการของธรรมชาติที่ “ผลเกิดจากเหตุ” การทำาวิจัยจึงเป็นการ

ทำาการบ้านวิชาสถิติ ท่ีรู้ what โดยไม่สนใจรู้ why เรื่องน้ีเห็นได้ชัดจากการ

ตั้งสมมุติฐาน งานวิจัยการศึกษาทั้งหมดที่ผมเห็นมาล้วนตั้งสมมุติฐานสถิติ 

(statistical hypothesis) ทั้งสิ้น!!

กำรวิจัยให้ได้ปัญญำคือ 

กำรใช้หลักคิด 

“ผลเกิดจากเหตุ” 

นักวิทยำศำสตร์ที่เข้ำใจกฎ

ธรรมชำติล้วนใช้หลักกำรนี้

ทั้งสิ้น แต่เมื่อหันมำด ู

กำรวิจัยในกำรศกึษำไทย 

ผมพบว่ำเรำยังหลงอยู่

ในยุคก่อนพุทธกำล
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ท�ำไม RBL จงึเป็น STEM?

 ก ่อนอื่นเราต ้องเข ้าใจก ่อนว ่า

สะเต็มศึกษามีเป้าหมายอะไร? ใครจะ

วาดเป ้าหมายไว ้อย ่างไรผมไม ่ทราบ 

แต่สำาหรับผมเป ้าหมายที่แท ้จริงของ 

สะเต็มศึกษา คือ “การเกิดวัฒนธรรม 

คิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียน”

 วัฒนธรรมคิดวิทยาศาสตร ์คือ 

การแสวงหาความจริงโดยหลักเหตุและ

ผล มีการอธิบายเหตุผล (reason) ด้วยเหตุและผล (cause and effect)

เชื่อมโยงข้อเท็จจริงด้วยตรรกะ (logic) เป็นวัฒนธรรมของผู้ที่พึ่งตนเอง

ได้ หลุดออกจากวงจรความกลัวท่ีอาศัยศรัทธาอุ้มชูชีวิต เป้าหมายของการ

ศึกษาที่แท้จริงคือปลดปล่อยชีวิตให้หลุดพ้นจากการถูกบีบคั้นจากสิ่งรอบตัว 

เราเรยีกว่าการได้ “อสิรภาพ” การได้ปัญญาแทนยดึม่ันในศรทัธาคอืเป้าหมาย

ของการศึกษา

 วิจัยคือเส้นทางการสร้างปัญญาด้วยตนเอง วิจัยจึงเป็นเคร่ืองมือ 

การศึกษา แต่ครูต้องเข้าใจวิจัยใหม่ ทำาตัวให้ทันกับยุคหลังพุทธกาลที่ผ่านมา 

2,600 ปีแล้ว

ใครจะวำดเป้ำหมำยไว้

อย่ำงไรผมไม่ทรำบ 

แต่ส�ำหรับผมเป้ำหมำย 

ที่แท้จริงของสะเต็มศกึษำ 

คือ “การเกิดวัฒนธรรม

คิดที่เป็นวิทยาศาสตร์

ในตัวผู้เรียน”
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 ถ้าสะเต็มศึกษามีเป้าหมายเช่นท่ีผมกล่าวไว้ RBL (Research-Based 

Learning) โดยการทำา Research-Based Project (RBP) จึงเป็น STEM 

แต ่ถ ้า  STEM มี เป ้าหมายที่ ได ้ชิ้นงานสิ่ งประดิษฐ ์มาประกวดกัน 

โดยไม่สนใจผลลัพธ์ท่ีเกิดวัฒนธรรมคิดแบบวิทยาศาสตร์ มันไม่ใช่ STEM 

แบบที่ผมปั้นให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

รูปที่ 2.22

 โครงงานฐานวิจัยคือการทำา (ปฏิบัติ) โครงงาน (project หรือ 

problem) ทีเ่อาประสบการณ์ใหม่มาอธบิายด้วยปัญญาเดมิ (ความรูเ้ดิมทีม่อียู)่ 

เพือ่การชกันำา (induce) ให้เกดิความเข้าใจ (ปฏิเวธ) ว่าส่ิงทีรั่บรู้ว่าเป็นอย่างนัน้

เพราะกฎธรรมชาตอิธบิายอย่างไร ความเข้าใจใหม่ทีลึ่กซ้ึงกว่าเดิมกลายมาเป็น

ปัญญาใหม่ซ้อนทบับนโครงสร้างปัญญาเดมิ เป็นวัฏจกัรวนเพ่ือเพิม่พนูปัญญา 

ปัญญาที่สูงขึ้นเกิดจากการใช้ปัญญาเดิม ส่วนนี้เราเรียกวิจัย และทั้งหมดคือ

โครงงานฐานวิจัยที่เป็น STEM (รูปที่ 2.22)
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สรุปกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  หลังจากอ่านบทที ่2 ทีผ่่านมา และหากปฏิบติัตามทีผ่มเชญิชวนแล้ว 

ผมเช่ือว่าคร ูSTEM น่าจะเข้าใจ “กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม” ระดบั

หนึ่ง อย่างน้อยก็เข้าใจแล้วว่าที่ผมเขียนมานี้เพราะระนองไม่ใช่ระยอง ปฏิบัติ

การเอาชนะความท้าทายด้วยข้อจำากัดท่ีไม่มีการบูรณาการความรู้ S และ M 

ไม่ใช่ STEM...... ผมยืนยันเช่นนั้น

 ถ้าการออกแบบเชิงวิศวกรรมไม่ใช้ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เราจะไม่สามารถเปล่ียนบ้ังไฟให้เป็นจรวดได้ เราจะไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าเปิดภาชนะรักษาความเย็นออกมาแล้วมีนำ้า

แข็งเหลือให้เห็นหรือไม่ ไม่มีทางรู ้ว่าแพขวดจะบรรทุกนำ้าหนักได้เท่าใด 

โดยไม่ปริม่นำา้ และเราจะได้เครือ่งจ่ายลกูกวาด โดยไม่เหน็สาระวชิา S และ M

 เราเห็นเทคโนโลยีมากมาย แต ่รู ้ ไหมว ่าเทคโนโลยีคืออะไร? 

มาจากไหน? ใครสร้าง? ถ้ายังไม่เห็นว่าท้ังหมดน้ีอยูใ่นการออกแบบเชงิวศิวกรรม 

ทีม่ ีS และ M เป็นผูส้นับสนนุหลกั กย่็อมจะไม่รูท่ี้มา ไม่สามารถสอน STEM ได้

 เทคโนโลยีคือสิ่ ง ท่ีมีกระบวนการ

ทำางานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์

มือถือ รถยนต์ เครื่องบิน ปากกา ฯลฯ 

คอืเทคโนโลยเีพราะมันมกีระบวนการทำางาน

ให้ได้ผลงานตามที่มนุษย์ต้องการ ภาชนะ

รักษาความเย็น แพขวด เครื่องจ่ายลูกกวาด 

แม้ว่าทำางานได้ตามต้องการ แต่อย่างที่อบรม

แต่อย่ำงที่อบรมจำก 

workshop นั้น ยังไม่ถือว่ำ

เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจำก 

ผู้ได้ชื่อว่ำเรียน STEM เพรำะ

ไม่ใช่กระบวนกำรออกแบบ

เชิงวิศวกรรม เป็นเพียง

มำยำภำพของบั้งไฟใน

นำมจรวด ไม่ใช่จรวดจริง
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จาก workshop นัน้ ยังไม่ถือว่าเป็นเทคโนโลยท่ีีเกดิจากผูไ้ด้ชือ่ว่าเรยีน STEM 

เพราะไม่ใช่กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม เป็นเพียงมายาภาพของบัง้ไฟ

ในนามจรวด ไม่ใช่จรวดจริง

 เทคโนโลยมีาจากการผสานอย่างลงตวัของวศิวกรรมศาสตร์ การตลาด 
และกิเลสของมนุษย์ เริ่มจากการตลาดรู้ว่ากิเลสมนุษย์ต้องการอะไร จาก
นั้นเอามาให้วิศวกรสร้างสรรค์เทคโนโลยี ความจริงแล้วทุกคนที่อยู่ในวงจร 
การเกิดเทคโนโลยีมีความเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ มีกิเลส ผู้ใช้อยากสะดวก
สบาย ผู้ผลิตอยากได้เงิน (จากผู้ใช้) 

 การออกแบบคือกระบวนการที่เอา S และ M มาทำาความเข้าใจว่า 
เราจะจัดการดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาติแล้วเอามารวมกันอย่างไร 
เพื่อให้มันทำางานได้ 

 ความรู้เรื่องพลังงานในสสาร อุณหภูมิ ความดัน และความร้อนแฝง
จากการเปลี่ยน phase ของนำ้ายาแอร์ทำาให้เราออกแบบเคร่ืองปรับอากาศ
ได้ เคร่ืองปรับอากาศเป็นการทำางานของระบบย่อยจำานวนมาก ระบบย่อย
ต่าง ๆ  ทำางานได้เพราะถกูออกแบบเฉพาะกจิเฉพาะหน้าท่ี เช่น คอมเพรสเซอร์
ถูกออกแบบให้สร้างความดันแก่นำ้ายาแอร์ คอยล์เย็นถูกออกแบบให้ดูดความ
ร้อนออกจากห้อง คอยล์ร้อน (condenser) ถูกออกแบบให้ระบายความ
ร้อนสู่บรรยากาศ ในคอยล์ร้อนมีมอเตอร์ถูกออกแบบให้หมุนพัดลมระบาย 
ความร้อน.... 

 ทั้งหมดที่กล ่าวมานี้มีจุดเริ่มต ้นเป ็นทรัพยากรธรรมชาติท้ังส้ิน 
ดูที่ เครื่ องจักรเพื่ อผลิต เครื่ องปรับอากาศก็ ได ้  เครื่ องจักรมาจาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(เช่น เหลก็ และวสัดอุืน่ ๆ ) วศิวกรออกแบบให้วสัดตุ่าง ๆ   
รปูร่างต่าง ๆ  อยูด้่วยกัน แล้วใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ(เช่น นำา้ นำา้มัน อากาศ ฯลฯ) 
ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศได้ เมื่อเอา 
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ชิ้นส่วนมาประกอบกันตามที่ออกแบบไว้ เราได้เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ 
ที่มาดัดแปลงธรรมชาติ คือ เปลี่ยนอากาศร้อนให้เป็นอากาศเย็น

 เราเปลี่ยนพัดโบกเป็นพัดลมเพราะกิเลสชอบพัดลมมากกว่าพัดโบก 
เราเปลี่ยนพัดลมมาเป็นเครื่องปรับอากาศเพราะกิเลสชอบเคร่ืองปรับอากาศ
มากกว่า วิศวกรได้เงินจากเทคโนโลยีที่ตรงจริตกิเลสผู้ใช้

 การผลิตเครื่องปรับอากาศคือการพิชิตธรรมชาติ ที่สามารถเปลี่ยน
ทรัพยากร คือ ตั้งต้นจากสินแร่ที่อยู่ในดินให้กลายเป็นเครื่องปรับอากาศ การ
ทำาให้อากาศร้อนกลายเป็นเย็นก็เป็นการพิชิตธรรมชาติ กระบวนการทั้งหมด
เกิดจากกระบวนการออกแบบให้ได้เทคโนโลยี

 สรุปได ้ว ่า ท่ี เราได ้ เทคโนโลยีมา 
“จัดการ” ธรรมชาติได้ เพราะกระบวนการ
ออกแบบของวิศวกร ไม่ได้คว้ามาจากอากาศ
ตามที่ “คาดว่า” แต่มีฐานอยู่ที่กฎธรรมชาติ 
คือ S และ M 

 ธรรมชาตมิคีวามเป็นไปตามกฎของมนั 
วิทยาศาสตร์ทำาความเข้าใจกฎธรรมชาติ 
เขียนใหม่ในรูปคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกัน ใช้คณิตศาสตร์ทำานาย ค้นหากฎที่ลึกซ้ึงมากขึ้น (ไอส์ไตนส ์
ใช้คณิตศาสตร์ล้วน ๆ) วิศวกรเอามาต่อยอดตอบสนองสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่า
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 ที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกคนในระบบมีกระบวนทัศน์มองโลกแบบกลไก 
มุ ่งใช้ความรู ้มาสร้างกลไกเพื่อพิชิตธรรมชาติ ถ้านี่คืออันตรายต่อความ
ยั่งยืนของโลกและมนุษยชาติ เราต้องโทษพวกนักการเมืองที่รับผิดชอบการ
พัฒนาประเทศ (และการศึกษา) เป็นอันดับหนึ่ง โทษการศึกษาที่รับผิดชอบ 

ที่เรำได้เทคโนโลยี

มำ “จัดกำร” ธรรมชำติ

ได้ เพรำะกระบวนกำร

ออกแบบของวิศวกร ไม่

ได้คว้ำมำจำกอำกำศตำม

ที่ “คำดว่ำ” แต่มีฐำนอยู่ที่

กฎธรรมชำติ คือ S และ M
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การพัฒนาปัญญาให้ครบทั้งปัญญาภายในและภายนอกเป็นอันดับสอง โทษ
สถาบันศาสนาที่รับผิดชอบพัฒนาจิตวิญญาณ (และเปลี่ยนวิญญาณเป็นผี) 
เป็นอันดับสาม ... แล้วค่อยมาโทษวิศวกรอย่างผมที่ดันหลงไปพิชิตธรรมชาติ
ตามที่นักการเมืองบอกว่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามที่การศึกษาสอนมา 
และตามที่จิตวิญญาณอันยังคงอุดมด้วยกิเลสสั่งมา25

สรุปสมรรถนะคิดของการเป็นครู STEM

 จะเห็นว่าที่ผมเขียนมานี้ ได้พยายามเสนอให้เห็นความคิดที่มีขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายที่ต้องการปักเป็นธงไว้ แล้วคิดถอยหลังกลับมาท่ี
เง่ือนไขท่ีเราต้องเอาชนะ เราเรยีกการคดิอย่างน้ีว่าคดิแบบ problem solving 
ของวิศวกร โดยใช้กระบวนการ engineering design

 ครูที่จะสอน STEM ต้องคิดให้ได้อย่างน้ี ไม่เช่นน้ันเราก็หลงอยู่ที่การ
ทำางานท้าทาย โดยไม่ใช้ความรู้ก็ยังได้ อย่างนั้นผมไม่ถือว่าเป็นการศึกษา 
แบบ STEM โดยเฉพาะระดับมัธยมปลาย ท่ีพอจะมีพื้นความรู้ท่ีเรียนมามาก
พอควรแล้ว

 การคิดเป ็นขั้นเป ็นตอนจากใหญ่ไปหาเล็กช ่วยให ้เราลดทอน 
ความซับซ้อนลงได้ ผมแนะนำาให้ครูสอนให้นักเรียนคิดอย่างน้ี การคิด
ใหญ่หมายถึงเอาหลักการมาจับก่อน การคิดเล็กหมายถึงคิดท่ีรายละเอียด 
คิดใหญ่เป็นการเข้าใจ concept คิดเล็กเป็นการเข้าใจสาระวิชา (ศาสตร์) 
ที่เรียน คิดใหญ่ได้ถูกต้องก็จะไม่พลาดไปหลงทำาเล็กที่ผิด เหมือนที่ผมให้
ตัวอย่างในบทที่ 1 ไว้

25 ผมไถ่บาปไว้ในหนังสือ STEM เล่ม 1 แล้ว โดยเตือนว่า STEM ต้องไม่ใช่การศึกษาที่สร้างกระบวนทัศน์มองโลกเชิงกลไก 
 อย่างเดียว เราต้องการความสมดุลกับกระบวนทัศน์มองโลกเชิงอินทรีย์ด้วย ขอให้ผู้สนใจกลับไปอ่านเล่ม 1

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 87

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าต
เผ
ยแ
พร
่เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



 ผมได้แสดงให้เห็นการคิดแบบใหญ่ไปหาเล็กในกรณีของภาชนะรักษา
ความเย็นและแพขวด ในกรณีภาชนะรักษาความเย็น คำาตอบจาก S และ M 
ทำาให้เราได้ค่า overall heat transfer resistance ของภาชนะ เพื่อนำาไปสู่ 
E เป็นการออกแบบรูปร่างและการเลือกใช้วัสดุ เช่นกัน S และ M มาส้ินสุด
คำาตอบที่จำานวนขวดในกรณีแพขวดนำ้า จุดสิ้นสุดของคำาตอบจาก S และ M 
คือจุดเริ่มต้นของ E รูปที่ 2.23 และ 2.24 จากรูปซ้ายสู่รูปขวา สรุปให้เห็น 
concept (คิดใหญ่) เพื่อให้ได้คำาตอบจาก S และ M ก่อนส่งต่อให้ E

รูปที่ 2.23

รูปที่ 2.24
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 ถ้าไม่ทำาเช่นนีเ้ราจะไม่สามารถใช้ 
E ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการออกแบบ
จะหลงทางไปสู่การใช้ความรู้สึก คาด
การณ์เอาว่าต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ 
เป็นการใช้ E อย่าง “ลองผิดลองถูก” 
ซึง่วศิวกรทัว่ไปเขาไม่ทำากนั (ยกเว้นงาน
ง่าย ๆ ที่มีประสบการณ์มาแล้ว) หาก
เป็นการศึกษา STEM เรายิ่งต้องฝึกให้
นักเรียนใช้ E ที่มีฐานมาจาก S และ M 
จะสร้างนิสัยคิดอย่างมีหลักการ

 ตัวอย่างการออกแบบม่านลมที่ผมยกมาก่อนหน้าค่อนข้างยากสำาหรับ

ครูทั่วไป เพราะเป็นการคิดอย่างละเอียดแบบรวบยอดทีเดียว จึงได้ผังการ

กำาหนดของหางลูกศรไปหัวลูกศรซับซ้อนมาก (โดยเฉพาะเมื่อระบบเป็น 

transient ที่สถานะภาพเปลี่ยนตามเวลา เช่น ความดันไม่คงท่ี) เมื่อรู้เช่นน้ี

แล้ว ครูควรฝึกรวบความละเอียดขมวดให้เป็นใหญ่ดูเองบ้าง ถือเป็นการฝึก

ปฏิบัติ ลองทำาดูเองก่อนอ่านต่อ

 หากจะลำาดับความคิดจากใหญ่ไปหาเล็ก กรณีม่านลมจะได้ผังใหม่ 

ที่ลดทอนความซับซ้อนดังรูปที่ 2.25

ถ้ำไม่ท�ำเช่นนี้เรำจะไม่

สำมำรถใช้ E ได้อย่ำงถูกต้อง 

กระบวนกำรออกแบบจะหลง

ทำงไปสู่กำรใช้ควำมรู้สกึ คำด

กำรณ์เอำว่ำต้องเป็นอย่ำงนั้น 

อย่ำงนี้ เป็นกำรใช้ E อย่ำง 

“ลองผิดลองถูก” 

ซึ่งวิศวกรทั่วไปเขำไม่ท�ำกัน
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รูปที่ 2.25

 รูปบนคือผงัเดมิทีผ่ดุความคดิละเอยีดมาเขยีน รปูล่างแสดงการคดิรวบ

ให้เป็นคิดใหญ่ตามหลักการ ความจริงคือตอนผมเขียนผังละเอียดนั้น ผมมี 

ผังหยาบ (รูปล่าง) อยู่ในหัวก่อนแล้ว หมายความว่า ผังสาระต้องมาภายหลัง

จากมีผังหลักการ (concept) แล้ว 

 สิ่งที่ได้จาก S และ M คือ ข้อกำาหนด (specification) ของ “พลังงาน

สะสมในระบบมากที่สุด” โดย
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 1. “พืน้ทีก่ารไหล” และ “ความเป็นฉนวน” (ของม่านอากาศ) กำาหนด  

  “อัตราการไหลตำ่าสุด”

 2. “อัตราการไหลตำ่าสุด” และ “เวลาการไหล” กำาหนด “พลังงาน 

  สะสมในระบบมากที่สุด”

 เมื่อทราบคำาตอบพลังงานสะสมในระบบมากที่สุดจาก S และ M แล้ว 

จึงเดินหน้าความคิดต่อเข้าสู่การออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นระบบสร้าง

พลังงาน (กระบอกสูบ) และระบบสะสมพลังงาน (ลูกโป่ง) 

 ตอนนี้เราได้ข้อสรุปการเป็นครู STEM ว่า 

 1. ต ้องเข ้าใจ “หลักการ” ของการเอาชนะความท้าทายหรือ 

  การแก้ปัญหา

 2. ต้องเห็น “รอยต่อ” ท่ีจะเชื่อมกับ E (หรือเห็นปลายทางของ S 

  และ M)

 3. ต้อง “แม่นในสาระวิชา S และ M” ที่ใช้หาคำาตอบ 

 ในงานออกแบบทางวิศวกรรมจริง ๆ นั้น เราจะไม่กำาหนดความคิด

ตายตวัว่าเป็นกระบอกสบูและลูกโป่ง  แต่จะใช้สมอง 2 ซกีสร้างสรรค์ทางเลอืก

ที่เป็นไปได้จำานวนมาก (ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์)  จากนั้นประเมิน

ทางเลือกโดยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย (ความคิดวิเคราะห์และประเมิน) 

โจทย์ที่เปิดให้เป็น open-end solution เช่นนี้จะได้คำาตอบมากมายมาสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างดี ตั้งแต่การนำาเสนอไปจนถึง critical 

thinking26

26 มีตัวอย่างการเรียนรู้แบบนี้ในหนังสือเล่มแรก โดยใช้อุปกรณ์สอยมะนาวเป็นตัวอย่าง
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 ผมสรุปว่าครูต้องมีสมรรถนะ 10 ประการต่อไปนี้จึงจะออกแบบการ
สอน STEM เป็นของตนเองได้

 1. แม่นในหลักการหรือกฎธรรมชาติท่ีกำากับภาพรวม ถ้าครูไม่แม่น 
  ในกฎธรรมชาติ เราก็จะเห็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับ 
  สูบนำ้าสุญญากาศพญาแร้ง 

 2. เห็นความสมัพนัธ์อย่างละเอยีดในการกำาหนด “สิง่นีก้ำาหนดสิง่นัน้”  
  ซึ่งความจริงแล้วคือสมรรถนะคณิตศาสตร์ Y เป็น function 
  ของ X

1
, X

2
, X

3
,…. ที่เป็นเรื่องเดียวกับการเห็นเป็นผังเหตุ-ผล27 

 3. มี Growth Mindset ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ กล้าออกผจญภัย 
  ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 4. สร้างความเข้าใจใหม่ว่า “ถ้าไม่ใช่ปริยัติจากปฏิบัติ ครูจะเอาปริยัต ิ
  ผู้อื่นมาครอบครองว่าเป็นของจริง ยึดติดด้วยศรัทธา ทำาได้เพียง 
  ลอกแบบเขามาบอกต่อ ทำาให้เราเป็นเพียงครูในนาม “ผู้ส่งผ่าน 
  ความรู้” ในรูปความเชื่อและศรัทธา แต่ถ้าเป็นปริยัติจากปฏิบัต ิ
  จะเป็นปรยิตัขิองเราเอง เราจะสร้างปรยิตัใิหม่ทีส่งูขึน้ได้ตลอดเวลา  
  เราจึงเป็นครูได้เพราะเราอธิบายเรื่องได้ทุกแง่มุม เพราะไม่ใช ่
  เป็นการจำามาบอก” ความเข้าใจนี้จะปลดปล่อยครูเป็นอิสระ 
  จากการอบรม อบรมให้รู้แต่อย่ายึดติดเป็นสรณะ

 5. เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ว ่าพัฒนาปัญญาได้ด้วยตนเอง 
  จากการทำาวิจัยในระบบคดิ “ผลเกดิจากเหต”ุ แล้วเปลีย่นโครงงาน 
  STEM ที่ได้รับการถ่ายทอดมาให้เป็น STEM ท่ีแท้จริงตาม 
  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

27 ความคิดเร่ือง “ผังเหตุ-ผล” ต่างจาก “ผังก�าหนด” ผังเหตุ-ผล คืออิทัปปัจจยตา แต่ผังกำาหนดคือผังกำากับการกำาหนด  
 parameter เพื่อ engineering design ครูเพาะพันธุ์ปัญญาจะถูกฝึกให้เข้าใจผังเหตุ-ผลมากกว่า เมื่อเข้าใจผังเหตุ-ผล 
 แล้วจะเข้าใจผังกำาหนดได้ไม่ยาก
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 6. เข้าใจบริบทความรู้ของนักเรียน คิดบนฐานความรู้ของนักเรียน  

  แยกแยะขั้นตอนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 

 7. คิดถอยหลัง (backward thinking) เพื่อเอาสิ่งที่เห็นทั้งหมดมา 

  ออกแบบกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยเฉพาะการต้ังคำาถาม 

  เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ backward analysis เพ่ือเข้าใจ 

  สภาพ “สิง่นีก้ำาหนดสิง่นัน้ ๆ  ๆ  ๆ ...” “สิง่ทีฉ่นัต้องการคำาตอบนัน้ ฉนั 

  ต้องรู้อะไรก่อน และสิ่งที่ฉันต้องรู้ก่อนนั้น ฉันต้องรู้อะไรก่อน.....”

 8. มีสติและสมาธิกับการทำางานของนักเรียน จนสามารถถอดออก 

  เป็นความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วออกแบบกระบวนการ 

  ใหม่ตามสถานการณ์ความต้องการจริงขณะน้ัน พล้ิวไปกับ 

  กระบวนการทีเ่ป็นพลวตัได้ด้วยตนเอง สามารถโยนคูม่อืทิง้ได้อย่าง 

  มั่นใจ

 9. แยกแยะการทำางานแบบเกมโชว์ออกจากการกระบวนการเรียน  

  STEM ได้ และไม่ติด “กับดัก” ความสนุกของกิจกรรมเกมโชว์

 10. เข้าใจความคิดที่เป็นเบื้องหลังของ engineering design process  

  โดยอ่านหนงัสอืเล่มนีแ้ละเล่มที ่1 หลาย ๆ  รอบ อ่านช้า ๆ  อ่านไปคดิไป 

  เถยีงไป แล้วสรปุเป็นความรูใ้หม่ของตนเอง ตรงไหนทีผ่มชวนปฏบิตั ิ

  ก็ลองทำาเอง
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หากต้องการให้ครคูิดใหม่	เราต้องรื้อโครงสร้าง 

ความคิดเดิมของคร	ูแล้วเปิดโอกาสให้จัดโครงสร้างใหม่

เหมือนการเปลี่ยนกระดานหกเป็นชิงช้าสวรรค์

ครจึูงจะเปลีย่นแปลงได้	เม่ือมีโครงสร้างทางความคิดใหม่

ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้ง่าย	การศึกษาจึงเปลี่ยนได้

และการพยายามให้ครสูอน	STEM	จะง่ายขึ้น
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บทที่ 3
ความเชื่อฝังใจ

ทวิภาวะของงานออกแบบเชิงวิศวกรรม

 ผมได้กล่าวถึงทวภิาวะไปบ้างแล้วในบทท่ี 1  โดยองิสภาพของธรรมชาติ 

ท่ีความต่างขัว้อยูด้่วยกนัแบบหยนิกบัหยาง และธรรมชาติพยายามรักษาสมดุล

นี้ไว้ จึงเกิดกฎอนุรักษ์ต่าง ๆ 

 งานออกแบบเชิงวิศวกรรมก็มีปัญหา

เดียวกัน ในหยินมีหยาง ในหยางมีหยิน 

เมือ่เราพฒันาสิง่หน่ึงให้ดขีึน้  มนัจะมสีิง่หนึง่

เลวลงเสมอ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะเทคโนโลยเีป็น

ที่รวมของเทคโนโลยีย่อย (ที่วิศวกรเอามา

รวมกันให้มันกลายเป็นเทคโนโลยรีะดบัสงูขึน้) เมือ่เสรจ็สมบรูณ์นัน้  เทคโนโลยี

ย่อยต่าง ๆ ถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์ที่จะร่วมกันทำางานอย่างสมดุล 

ถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีย่อยอย่างหนึ่ง มันย่อมกระทบการทำางานของ

เทคโนโลยีย่อยอื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เกิดเป็นความไม่สมดุลขึ้นมาทันที 

เมื่อเรำพัฒนำสิ่งหนึ่ง 

ให้ดีขึ้นมันจะมีสิ่งหนึ่ง 

เลวลงเสมอ
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 เพ่ือความเข้าใจ ผมขอยกตัวอย่างการพัฒนายานยนต์ ถ้าเราพัฒนา

เครื่องยนต์ให้มีกำาลังแรงข้ึน ความสมดุลเดิมของเทคโนโลยีย่อยในรถยนต์

จะเสียไปทันที อะไรบ้างที่ถูกกระทบ? ที่เห็นได้ชัดคือระบบเบรกเดิมรองรับ 

ไม่ได้ เพือ่ปรบัเข้าสูส่ภาวะสมดุลใหม่ เราต้องพฒันาเทคโนโลยย่ีอยอนัทีล้่าหลัง 

เมื่อเราพัฒนาเบรกให้รองรับเครื่องยนต์ที่แรงขึ้น มันจะกระทบระบบ 

ไฮดรอลกิส์ (นำา้มันเบรก) กระทบการออกแบบทีร่ะบายความร้อนจากผ้าเบรก 

ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบเทคโนโลยีย่อยอื่น ๆ อีก เช่น ต้องพัฒนาระบบการ

ทรงตัว (ระบบช่วงล่าง) ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องและเบรก 

เราจะจินตนาการได้เหมือนระบบนิเวศ ท่ีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งกระทบ 

สิ่งอื่นอีกมากมาย 

 สรุปได้ว่า แม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เป็นผลจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และวิศวกรรมศาสตร์ ก็ไม่วายที่มีพฤติกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตในระบบ

วิวัฒนาการ ที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3.1

 รปู 3.1 แสดงให้เข้าใจง่ายถงึผลทวภิาวะของ A และ B ในงานออกแบบ 

ถ้าการออกแบบพัฒนา A ให้ดีขึ้น B จะเลวลง เช่น การวิ่งเร็วขึ้นทำาให้เปลือง

นำา้มนั ของแขง็แรงขึน้ย่อมมนีำา้หนกัมากขึน้ (จากขนาดทีใ่หญ่ข้ึน) ทีเ่ป็นเช่นนี ้

เพราะ A และ B มีความสัมพันธ์ต่อกัน เหมือนกำาลังเล่นกระดานหก
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 การออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีสร้างนวัตกรรมจริงๆ คือ สร้างความ

สัมพันธ์ใหม่ เปลี่ยนจากกระดานหกให้เป็นชิงช้าสวรรค์ (ในช่วงกำาลัง 

หมุนขึ้น) หมายความว่าเราต้องมองให้พ้นสมบัติของ A และ B ที่สัมพันธ์กัน

อย่างได้-เสีย มองเลย A และ B ไปถึงกลไกที่ทำาให้มันมีความสัมพันธ์เช่นนั้น 

เหน็ส่วนทีเ่ป็นกระดานหกแล้วแก้ทีก่ระดานหก ฉะนัน้ เราต้องเหน็การอยูร่่วม

กนัเป็นระบบ รู้จกัการใช้สมองซกีขวาให้ความคิดหลดุออกจากกบัดกัของสภาพ

กระดานหก เราจึงพ้นจากทวิภาวะแบบหยินและหยางได้ 

 ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย 

ที่กล่าวว่า “วนในอ่าง” “เหล้าเก่า

ในขวดใหม ่” เพราะไม ่ได ้ เห็นการ

เ ช่ือมโยงเป ็นระบบขององคาพยพ

ท้ังหมดแบบที่พวกวิศวกรใช ้ในการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม และลามมา

ถึงการออกแบบ STEM education 

ด้วยแล้ว

 กับดกัของการมองในรายละเอยีด 

ทำาให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวม

ได้ เพราะเราแยกปัญหาออกเป็นปัญหาเดี่ยว ๆ ที่ไม่คิดว่ามันสัมพันธ์กัน แต่

การมองภาพรวมอย่างเป็นระบบทำาให้เราเห็นว่าปัญหาทั้งหลายเชื่อมโยง

ถึงกันในสภาพทวิภาวะ แก้ปัญหาหน่ึงจะไปทำาให้ปัญหาอื่นเลวร้ายลง หรือ

สร้างปัญหาใหม่ 

กำรพัฒนำกำรศกึษำไทย 

ที่กล่ำวว่ำ “วนในอ่าง” 

“เหล้าเก่าในขวดใหม่” 

เพรำะไม่ได้เห็นกำรเชื่อมโยง 

เป็นระบบขององคำพยพทั้งหมด

แบบที่พวกวิศวกรใช้ในกำร

ออกแบบเชิงวิศวกรรม และ 

ลำมมำถงึกำรออกแบบ 

STEM education ด้วยแล้ว
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เหมือนนักเรียนแก้สมกำร 2x2 + 4x – 6 = 0 

ถ้ำไม่รู ้อะไรเลยก็แทนตัวเลขลองผิดลองถูกแทน

ค่ำ x ไปเรือ่ย ๆ จนกว่ำพบว่ำสมกำรเป็นจริง แล้วได้ 

ค�ำตอบว่ำ x = 1 และ -3 กำรออกแบบจ�ำนวนมำกใน

กำรเรยีน STEM ท่ีถูกอ้ำงว่ำเป็น engineering design 

process กไ็ม่พ้นกำรแก้ปัญหำแบบนี.้...ใช่ไหม? 

 การออกแบบเชงิวศิวกรรมเขามหีลกัการ มหีลกัความรูม้าจับอย่างทีผ่ม
เขียนในบทที่ 2 แล้ว หากเปรียบกับการแก้สมการ เขามองเป็นรูปที่ 3.2 นี้

รูปที่ 3.2

 แทนการลองผดิลองถกูแบบ “กะว่าน่าจะเป็นประมาณน้ี” เขาใช้ความรู้ 
พัฒนาหลักการขึ้นมาก่อน เช่น หลักการสร้างภาชนะรักษาความเย็น คือ การ
เอาชนะกนัระหว่าง heat source กบั heat sink หากต้องการชนะก็ต้องกำาจัด 
heat source ถ้ากำาจัดไม่ได้ก็ต้องหันมาจัดการกลไก หรือเส้นทางเดินของ
ความร้อน ด้วยหลักการเช่นนี้ ความรู้เรื่อง heat transfer เข้ามารับใช้การ
แก้ปัญหาของวศิวกรทนัท ีอย่างนีจ้งึเป็น engineering design process และ
ทำาให้สิ่งที่คิดว่าเป็น STEM ได้เป็น STEM อย่างแท้จริง จากตัวอย่างการแก้
สมการคณิตศาสตร์ วิศวกรสรุปเป็นกระบวนการแก้ปัญหาด้วย engineering 
design process ดังรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.3

 การแก้ปัญหาในเส้นทางการใช้ความรู ้คอื การยดึหลักสมดุลความร้อน
ที่ถ่ายโอนให้นำ้าแข็งกับความร้อนแฝง ความคิดสร้างสรรค์ที่แก้ปัญหาจะต้อง
อยู่ภายใต้กรอบอันเป็นกฎธรรมชาติของการละลายนำ้าแข็งและการถ่ายโอน
ความร้อน การเลือกใช้กล่องโฟม การห่อกระดาษหนา ๆ ยังไม่ใช่คำาตอบที่ดี
ที่สุด เพราะมันเป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือกที่แก้ปัญหาเท่านั้น 

 เพราะออกแบบด้วยวิธีการลองผิดลองถูก เราจึงเห็นการกำาหนดเวลา 
15 นาทีในการหาวิธีการรักษานำ้าแข็ง 3 ก้อนไม่ให้ละลาย ผู้แก้ปัญหานี้ไม่มี
วิธีอื่นนอกจากใช้ความรู้ตามสัญชาตญาณ โดยการเอากล่องโฟมมาหุ้มและ
ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หนา ๆ เข้าไว้

 หากต้องการให้ครูคิดใหม่ เราต้องรื้อโครงสร้างความคิดเดิมของครู 
แล้วเปิดโอกาสให้จัดโครงสร้างใหม่ เหมือนการเปลี่ยนกระดานหกเป็น 
ชิงช้าสวรรค์ ครูจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีโครงสร้างทางความคิดใหม่ 
ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้ง่าย การศึกษาจึงเปลี่ยนได้ และการพยายาม
ให้ครูสอน STEM จะง่ายข้ึน (แต่ต้องรู้ศาสตร์ที่สอนอย่างลึกซ้ึง มีทักษะ 
backward thinking ฯลฯ ด้วย)
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กำรอบรมที่ท�ำกันนั้น ตอกย�้ำโครงสร้ำงทำงควำม

คิดเก่ำให้แน่นหนำ หรือก�ำลังปลุกสมองให้เกิด

โครงสร้ำงทำงควำมคิดใหม่กันแน่? กำรออกแบบ

กำรสอน STEM ของเรำใช้กำร “ออกแบบ” หรือกำร 

“ลอกแบบ” กันแน่?

ทวิภาวะของ mindset

 ต ล อ ด ชี วิ ต ก า ร เ ป ็ น ค รู . . . . 

ครูถูกกระทำาโดยป้อนความคิดความ

เชื่อชุดหนึ่งเข้าไปในนามการพัฒนาครู 

นาน ๆ ไปเกิดเป็นความเชื่อฝังใจหรือ

จิตใต้สำานึก เกิดความเชื่อว่าเป็นเช่น

น้ัน เราเรียกการยึดติดกับโครงสร้าง

ความคิด เดิม เช ่นนี้ ว ่ า เป ็น  fixed 

mindse t  ( รู ป ท่ี  3 . 4 )  ก า ร รื้ อ

โครงสร้างทางความคิดมาจัดใหม่จะ

ทำาให้เกิด growth mindset แต่ถ้า

รูปแบบการพัฒนาครู เป ็นเช ่นเดิม 

มันจะไม่สามารถทะลาย mindset เดิมให้เป็น growth mindset ได้ 

ปัญหาที่ยังแก ้ไม ่ตกคือ หลายคนที่กำาลังดิ้นรนหาทางออกอยู ่นี้ก็ ติด 

ในกับดักของ fixed mindset กันทั้งนั้น ใช่ไหม?

ตลอดชีวิตกำรเป็นครู.... 

ครูถูกกระท�ำโดยป้อนควำมคิด 

ควำมเชื่อชุดหนึ่งเข้ำไปใน

นำมกำรพัฒนำครู นำน ๆ ไป

เกิดเป็นควำมเชื่อฝังใจ หรือ

จิตใต้ส�ำนกึ เกิดควำมเชื่อว่ำ

เป็นเช่นนัน้ เรำเรยีกกำรยดึตดิ 

กับโครงสร้ำงควำมคิดเดิมเช่น

นี้ว่ำเป็น fixed mindset
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รูปที่ 3.4

 มันเหมือนกับเมื่อเราขับรถกลับบ้านหลังเลิกงาน จิตใต้สำานึกจะพาให้

เราขับเส้นทางเดิมทุกวัน หากวันหนึ่งเราต้องเดินกลับเอง ระหว่างเดิน เราจะ

พบว่ามีตรอกซอกซอยจำานวนมากที่เป็นทางลัดท่ีเราไม่ทราบมาก่อน เพราะ

เราเดินช้าและน่ิงพอท่ีจะใคร่ครวญเส้นทางเดินของเรา (เพราะเราไม่อยาก

เดินไกล) ผู้มีหน้าที่พัฒนาครูต้องสร้าง growth mindset ให้ตนเองก่อน ยอม

ละตนเองออกจากระบบอำานาจสั่งการที่เห็นการพัฒนาครูคือการ “ยัดเยียด” 

ให้ได้ ต้องยอมออกจากรถของตนมาเดินให้เห็นตรอกซอกซอยของการศึกษา 

แล้วการยึดติดเส้นทางใหญ่ท่ีเคยชินอาจจะจางลงบ้าง การยอมอ่านหนังสือ 

STEM ของผมจะช่วยให้เห็นเส้นทาง STEM ชัดขึ้น หากไม่ติดกับทิฐิแห่งการ

มีตัวตนของตน

 ความจริงแล้ว growth mindset ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเคยเกิดข้ึนแล้ว

จากการผุดขึ้นของโครงสร้างความคิดใหม่ (paradigm) เมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว

ที่เกิดกฏอิทัปปัจจยตา (ท่ีตรงข้ามกับ fixed mindset ของความเชื่อในการ 

ดลบันดาล) หรืออนิจจัง (ตรงข้ามกับ fixed mindset ของนิจจัง)
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 เมื่อประมาณสัก 30 ปีที่แล้วคนในวงการการศึกษาเชื่อว่าการตอบ

สนองแบบ summative feedback เชิงบวก เช่น การเชิดชู การให้รางวัล 

ทำาให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) และจะรักษาตน

ให้ต้ังใจเรียนต่อไป เป็นแบบอย่างให้นักเรียนอื่นพยายามบ้าง แต่ลืมไปว่า 

ความภาคภูมิใจในตนเองได้สร้าง fixed mindset ที่ทำาให้ยึดติด กลัวว่า 

ข้างหน้าจะทำาได้ไม่ดีเท่าเดิม ไม่กล้าปฏิบัติสิ่งใหม่ท่ีต่างจากจารีตเดิม 

รักษาตนอยู่ใน comfort zone ฯลฯ 

 Growth mindset เกิดกับนักเรียนเมื่อครูเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ

ตอบสนองมาเป็น formative feedback (ได้แก่การชื่นชมในความพยายาม 

การกล้าออกจาก comfort zone ชื่นชมในกลวิธีความสำาเร็จ กระบวนการ

เรียนรู้ ความอดทนต่อปัญหา การพลิกฟื้นสภาวะให้ยืนหยัดได้ใหม่ ฯลฯ)

 ผมเหน็ว่าการพฒันา STEM ขณะนีอ้าจจะทำาให้เกดิ fixed mindset ได้ 

เรื่องนี้ผมเขียนไว้บ้างแล้วในบทท้าย ๆ ของหนังสือ STEM เล่มแรก 

เป็นคำาเตือนเร่ืองการใช้ STEM สร้างทัศนะการมองโลกเชิงกลไก ผมจึงขอ

เสนอให้เปลี่ยนโครงสร้างของการสอน STEM จาก fixed mindset ให้เป็น 

growth mindset โดยหาทางเปลีย่นกระดานหกให้เป็นชงิช้าสวรรค์ หมายถงึ 

เปลีย่นโครงสร้างทีเ่ชือ่มต่อระหว่างทวภิาวะของความเป็นหยนิและหยางของ 

A และ B (ย้อนกลับไปดูรูปที่ 3.1) 

 ผมคิดว่าขณะนี้ครูและนักเรียนไม่ได้กำาลังเล่นกระดานหกด้วยซำ้า... 

แต่กำาลังวูบลงไป ลิ่วละล่องในความว่างเปล่าของการกระโดดบันจีจัมป์ 

ในสะเต็มศึกษา 
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ความคิดที่ควรได้จาก STEM เพื่อ growth mindset

 เมื่อกล่าวถึงการสอนการคิดในโรงเรียน เรามักจะนึกถึงความคิด
วิเคราะห์ ซึ่งก็สมควรแก่เหตุผลหากต้องการให้นักเรียนบูรณาการสาระวิชา
มาทำาความเข้าใจอย่างมีเหตุมีผล แต่ผมคิดว่าเราต้องไม่หยุดแค่นั้น เพราะ
ความคิดเชิงเหตุผลมีโอกาส (สำาหรับบางคน) สร้างความคิดเชิงโต้แย้ง 
ซึ่งจะปิดกันความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็น growth mindset ของผู้เรียนได ้
การสอน STEM จึงต้องยอมรับให้มีความคิดที่หลากหลาย เช่น 

 1. ความคิดเชิงคุณค่า เป็นความคิดของ “นักเรียนรู้”28 (พยายาม 
  เห็นคุณค่าบางอย่างที่มีอยู่ เรียนรู้จากคุณค่านั้น) 

 2. ความคิดเชิงปฏิบัติ ทำาให้คำานึงถึงข้อจำากัดต่าง ๆ หรือที่เราเรียกว่า 
  บริบทของการเอาความคิดไปใช้ ความคิดเชิงปฏิบัติทำาให้เรา 
  กลัน่กรองการตดัสนิใจ (จากความคดิประเมนิ) ให้สอดคล้องกบัความ 
  เป็นจรงิ เอาไปรวมกบัความคดิสร้างสรรค์ (creative thinking) และ 
  ความคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เกิดกลยุทธ์เพื่อปฏิบัติ  
  เป็นการคิดท่ีช่วยให้เรามองข้อมูลรอบด้าน กลั่นกรองคุณค่าจาก 
  ข้อมูล เอาข้อมูลมารวมกันเพื่อออกแบบไปข้างหน้า Engineering  
  design process ใช้ความคิดเช่นนี้มาก

 3. ความคิดเชิงรับรู้ หมายถึงไม่ยอมให้ตรรกะมามีอำานาจเกินการรับรู้  
  เพราะการใช้ตรรกะเหนอืการรบัรูอ้าจจะผดิได้ (กาลามสตูรข้อหนึง่ 
  ไม่ให้เชื่อเพราะเห็นว่าถูกตรรกะ) ตามธรรมชาติของการขาดสติ  
  เราจะรีบสรุปความคิดของเราอย่างเร็วที่สุด แล้วจะกำาหนด 

28 “นักเรียนรู้” หรือ learning person เป็น growth mindset ซึ่งตรงข้ามกับ “นักตัดสิน” นักเรียนรู้จะคิดบวก 
 รับฟังข้อมูลอย่างใคร่ครวญ มีสติพร้อม พยายามทำาให้ตนเองได้เรียนรู้จากผู้อื่น ส่วนนักตัดสินจะคิดลบ ไม่ฟังผู้อื่น 
 ขาดสติในการรับข้อมูล การคิดลบทำาให้ระแวงว่าผู ้อื่นกำาลังโจมตีตน นักตัดสินจึงมีปฏิกิริยาตอบโต้โดยอัตโนมัต ิ
 เพื่อปกป้องความเชื่อ (สมมุติฐาน) ของตน มีหนังสือน่าอ่านที่แปลจากเล่มภาษาอังกฤษ Change your questions,  
 change your life
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  การกระทำาของเรา การรับรู ้ ที่ 
  ผิดพลาดย ่อมนำาไปสู ่การปฏิบัติ 
  ทีผ่ดิพลาดด้วย ความผดิพลาดในชวีติ 
  จำานวนมากไม ่ ใช ่ เพราะเหตุผล 
  ผดิพลาด แต่เพราะการรบัรูผ้ดิพลาด 
  อย่างเช่นมีเร่ืองเล่าว่าเพื่อนโทรมา 
  บอกว ่าเห็นสามีของเพื่อนเดินกับหญิงสาวในห ้าง ภรรยา 
  โกรธมากเพราะ “รับรู้” ว่าสามีมีคนอื่น ให้เพ่ือนถ่ายภาพส่งมา 
  ทาง line เมื่อเห็นภาพก็หายโกรธ เพราะ “รับรู้” ใหม่ว่าสามีเดิน 
  ห้างกับน้องสาว ตรรกะหรือเหตุผลที่ปราศจากการรับรู้ที่ถูกต้อง 
  อาจชักนำาไปทางที่ผิดได้ รับรู ้ในที่นี้จึงหมายถึงมีสติเพื่อเข้าใจ 
  สภาพจากความเป็นจริง

 4. ความคิดวิพากษ์ Critical thinking ที่แปลว่า “คิดวิพากษ์”  
  มรีากศัพท์มาจากภาษากรกีโบราณ kritikos แปลว่า “ตดัสนิถกูผดิ”  
  เหมาะกับการเข้าหาความจริงสู้กับศาสนจักรสมัยยุคมืด แต่หาก 
  ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง (ขาดสติ) มันทำาให้เกิด fixed mindset  
  เพราะตัดสินเด็ดขาดไปแล้ว เป็นความคิดแบบ “นักตัดสิน” 
  หากต้องการสร้าง growth mindset เราต้องแปล critical 
  thinking เป็น “คิดมีวิจารณญาณ” ซึ่งคือความคิดเชิงวิพากษ ์
  ที่อยู่บนฐานคุณธรรมนั่นเอง29 

 5. ความคิดแก้ปัญหา (problem solving thinking) เป็นความคิด 
  ที่สร้าง growth mindset ได้ดี เพราะกล้าออกจาก comfort 
  zone ใช้ความพยายามเพราะไม่ยอมจำานน การใช้ความคิดนี้ 

29 ในหนังสือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับท่ี 1 ผมได้แยกความคิดวิจารณญาณออกจากความคิดวิพากษ์ โดยยกระดับ 
 ขึ้นจากบันไดขั้นที่ 6 ของ cognitive domain ความคิดมีวิจารณญาณนี้เป็นฐานสำาคัญของความคิดตามแนวปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง เพราะตั้งอยู่บนฐานคุณธรรม

ควำมผิดพลำดในชีวิต 

จ�ำนวนมำกไม่ใช่เพรำะ

เหตุผลผิดพลำด 

แต่เพรำะกำรรับรู้ผิดพลำด
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  ในการศึกษา STEM ต้องผนวกกับความคิดแบบ engineering  
  design thinking โดยต้องเข้าใจสรรพส่ิงที่เกี่ยวพันเป็นระบบ  
  หนังสือเล่มนี้เขียนให้เห็นการแก้ปัญหาจากมุมมองเชิงวิศวกรรม

 6. ความคิดเชิงออกแบบ ความคิดนี้ทำาให้เรารวมสิ่งต่าง ๆ มาอยู่ 

  ด้วยกันเพื่อให้เกิดระบบที่ทำางานตามที่เราต้องการ เช่น ออกแบบ 

  ที่เอาความกลัวและความหวังในการศึกษามาอยู่ร่วมกันเพื่อปฏิรูป 

  การศกึษา ทีผ่มเขยีนสือ่สาร STEM ออกไป 2 เล่ม เป็นการออกแบบ 

  การเขยีนด้วยความกลวั ความกล้า และความหวงั ผมกลัวว่าสะเต็ม 

  ศึกษาท่ีเป็นอยู่จะทำาร้ายการศึกษาไทย (ข้อเขียนของผมจึงชวนให้ 

  คนอ่านกลวัด้วย) ส่วนความกล้าและความหวงัคงไม่ต้องมคีำาอธบิาย  

  ครผููอ่้านทีเ่ข้าใจจะรูเ้องว่าตนเองมคีวามกล้าและความหวงั...หรอืไม่

 7. ความคิดเชิงระบบ (systems thinking) ความคิดแบบองค์รวม 

  ที่เห็นธรรมชาติเป็นเอกภาพกับชีวิตดังที่กล่าวในบทที่ 1 สำาคัญ 

  ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเรายังเข้าใจความคิดเชิงระบบ 

  แตกต่างกันมาก ส่วนมากเอาไปปนกับระบบการผลิต อธิบายด้วย  

  Input-Process-Output สำาหรับการศึกษา ผมเชื่อว่าความคิดเชิง 

  ระบบเกิดจากความคิดเชิงเหตุและผล (“ผลเกิดจากเหตุ”) 

  จากอทิปัปัจจยตาสูค่วามเป็นวฎัจกัรของปฏจิสมทุปบาท30 ความคดิ 

  เชิงระบบทำาให้เราเห็นภาพใหญ่ (ภาพของหลักการ) เห็นหนทาง 

  แก้ปัญหาท่ีเป็นทวิภาวะ STEM จะเป็นการศึกษาที่สร้างความคิด 

  เชิงระบบได้.... ถ้าเข้าใจ STEM ในกระบวนการของการศึกษา 

  อย่างแท้จริง อย่างลึกซึ้ง

30 ความคดิเชงิระบบแบบนีผ้มได้กล่าวไว้บ้างแล้วในหนงัสอืชดุ “วจิยั... กระบวนการเปลีย่นการเรยีนรู”้ “วจิยั.... กระบวนการ 
 เปลี่ยนการเรียนคิด” และ “โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย” ผู้สนใจสามารถหาอ่าน 
 เพิ่มเติมได้
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สรุป STEM ที่ผมเห็นและห่วงใย

 ผมเห็นว่า STEM Education เป็นเส้นทางพัฒนา growth mindset 

และความคิดนักเรียนอย่างท่ีปรารภไว้ในหัวข้อก่อนหน้า เป็นโอกาส 

ของการเรียนจากปฏิบัติไปสู่ปริยัติ จึงเป็นเส้นทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของ

นักเรียน แต่การพัฒนาครู STEM เป็น

เรื่องท้าทายอย่างมาก ครูเป็นจุดเชื่อมต่อ 

(interface) กับนักเรียน ถ้าครูมีทักษะ

คิดแบบ engineering design process 

ได ้ด้วยตนเอง ครูจะมีอิสรภาพ และ

สร ้ างสรรค ์การศึกษา STEM ด ้วย

ตนเอง การพัฒนาครูจึงควรทำาให้ถึงจุด 

“ด้วยตนเอง เพ่ือตนเอง” PLC31 ของครจูะ

หมุนเกลียวการพัฒนาครูได้มาก

    อย่างไรก็ตาม ผมตระหนักว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้พัฒนาครูและครู

ยังมีปัญหาในความเข้าใจ STEM ท่ีถูกต้อง (อย่างที่ผมเชื่อ) หนังสือนี้อธิบาย

การพัฒนาครูให้มีความคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม ว่าที่ผมเห็นกับที่ผมคิด

มนัต่างกนัอย่างไร ผมคดิแบบวิศวกรท่ีมปีระสบการณ์พฒันาครอูยูบ้่าง ซึง่ย่อม

ต่างจากนักการศึกษา แบบเดียวกับการเห็นบทบาทพระเอกและพระรองต่าง

กัน เห็นระนองไม่ใช่ระยอง อย่างที่ปรารภไว้ในคำานำาแล้ว

 เรามีครูวิทยาศาสตร์ (S) และคณิตศาสตร์ (M) ที่สามารถพัฒนาให้

เป็นครู STEM ได้ไม่ยาก หากเข้าใจ E ในส่วนที่เป็นกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมอย่างที่ผมเขียนมานี้

31 Professional Learning Community

ถ้ำครูมีทักษะคิดแบบ 

engineering design 

process ได้ด้วยตนเอง 

ครูจะมีอิสรภำพ 

และสร้ำงสรรค์กำรศกึษำ 

STEM ด้วยตนเอง 

กำรพัฒนำครูจงึควรท�ำให้ถงึ

จุด “ด้วยตนเอง เพื่อตนเอง”
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รูปที่ 3.5

 ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที่สนใจแต่การสอนสาระวิชายังไม่ใช่ครู 
STEM อย่างที่ปรากฏตามรูปท่ี 3.5 ซึ่งหมายความว่า “ความใคร่รู้ในสาระ
ความรูท้ีป่ราศจากความจรงิของชวีติ (บรบิท) ยงัไม่ใช่การสอน STEM” บรบิท
ในการทำาโครงงาน STEM คือ constraint และ criteria ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 

 รูป 3.6 เป็นตัวแทนของโครงงาน STEM ที่ผิดเช่นกัน “กระบวนการ
คิดที่ปราศจากความถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ยังไม่ใช่การสอน STEM 
ที่อ้าง engineering design process”

รูปที่ 3.6

 ความรู้จริงใน content ต้องหมายถึงรู้อย่าง “เข้าใจ” จึงจะทำาให้
ครู “ประยุกต์” ความรู้เป็นโจทย์ STEM ที่ถูกต้อง และการรู้ (จนเข้าใจ) 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเท่านั้น จึงจะทำาให้ครูสร้างสรรค์โครงงาน 
STEM ได้ด้วยตนเอง ตามบริบทของห้องเรียน โดยหลุดพ้นจากการทำา
ตามคู่มือ เราจึงกล่าวได้เต็มปากว่าเราได้พัฒนาระบบ STEM Education 
ในประเทศเรา.... มิฉะนั้น เราจะเห็นการศึกษา STEM เป็นดังรูปที่ 3.7
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รูปที่ 3.7

 พื้นดินอัดแน่นคือ S และ M คอนกรีตชั้นผิวถนนคือ E คนที่ยืน

อยู่ข้างทางเลยออกไปคือผู้หวังจะเห็นสะเต็มศึกษาที่สมบูรณ์แบบ หวังว่า 

ถนนที่กำาลังสร้างนี้จะพาการศึกษาชาติไปด้วย E ที่อยู ่บนฐานของ S 

และ M

 รถมอเตอร์ไซค์คือเครื่องมือ 

ที่จะพา STEM เดินทางไป คนขับ 

คื อครู  STEM ที่ อบรมจนได ้

ใบขับขี่ . . . แต ่เ ม่ือโครงสร ้าง E 

ยังไม่พร้อม คอนกรีตยังไม่ set 

ตัวแข็ง ถนนนี้ไม่สามารถรองรับ 

การศึกษาแบบ STEM ได้ ในที่สุด

การศึกษา STEM อาจต้องเลี้ยว

ลงข้างทางข้างหน้า ไปไม่สุดทาง 

ที่คาดหวัง

รถมอเตอร์ไซค์คือเครื่องมือที ่

จะพำ STEM เดินทำงไป คนขับคือ

ครู STEM ที่อบรมจนได้ใบขับขี่... 

แต่เมื่อโครงสร้ำง E ยังไม่พร้อม

คอนกรีตยังไม่ set ตัวแข็ง ถนนนี ้

ไม่สำมำรถรองรับกำรศกึษำแบบ 

STEM ได้ ในที่สุดกำรศกึษำ 

STEM อำจต้องเลี้ยวลงข้ำงทำง 

ข้ำงหน้ำ ไปไม่สุดทำงที่คำดหวัง
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 เมื่อคอนกรีตยังไม่ set ตัวพร้อมการใช้งาน ล้อรถท่ีจมคอนกรีตท้ิง 
ร่องรอยความเสียหายบนผิวถนน หากไม่รีบแก้ไข วันรุ ่งขึ้นผิวถนนนี้จะ 
เสียหายอย่างถาวร รถที่วิ่งตามมาล้มควำ่าได้ง่าย

 รอยบนคอนกรีตอยู่คงทนหลายสิบปีฉันใด ความเสียหายจากการ
ศึกษาจะอยู่เป็นเวลานานฉันนั้น อาจจะนานเป็น generation เพราะเยาวชน 
ทีผ่่านถนนสายนีค้อืผูก้มุอนาคตของชาต ิสรรพสิง่ท้ังหลายสมัพนัธ์ต่อกันอย่าง
เป็นระบบ.... ฉันนี้

 กำ าลั งมีคนยื่นซองประมูลสร ้ างถนนสายนี้ ในราคาประมาณ 
21,000 ล้านบาท การสร้างถนนสายนี้ การรีบใช้ถนนสายนี้ โดยไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของคอนกรีต ผมเห็นว่าเป็น STEM ที่ไม่มี E ไม่ได้ออกแบบให้
ถูกต้องตามแนวคิดการศึกษาที่ใช้ E เป็นพระเอก ในที่สุด... ถนนจะยุบตัว
แบบรูป 3.8 มีผู้ได้รับความเสียหายจากการสัญจรบนเส้นทางนี้จำานวนมาก 
ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประเทศชาติ32

รูปที่ 3.8

32 ผมไม่ได้คดิว่าจะต้องม ีfootnote นี ้เมือ่หนงัสอื STEM เล่มแรกออกสูส่าธารณะ เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2558 ผมได้รบัคำาตำาหน ิ
 จากนักวิชาการ STEM ของ สสวท. ว่าเขียนอย่างไม่รู้จริง ดังที่ผมกล่าวในคำานำาว่ามี 2 ประเด็นคือ สาระวิชาที่เป็นความรู้  
 และกระบวนการข้อผิดพลาดทีผ่มเขียนถงึมากทีส่ดุในหนงัสอืเล่มแรกคอืสาระท่ีผดิ เหมอืนการกลดักระดมุเมด็แรกผดิ ไม่ 
 น่าเช่ือว่าจนบดันี ้ทีผ่มเขยีนเล่ม 2 ส่งโรงพมิพ์ในกลางเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 น้ัน สาระท่ีผดิในคูม่อืยงัเผยแพร่ในโลก online 
 (ดูได้ท่ี http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2015/01/Teacher-M4-61.pdf ) เมื่อมีผู้ชี ้
 ให้เห็นสาระท่ีผิด นักวิชาการผู้รับผิดชอบยังไม่แสดงความรับผิดชอบทำาให้ถูกต้องได้ ผมจึงจำาเป็นต้องเขียนเร่ือง 
 ถนนสาย STEM ของไทยในตอนสุดท้าย และต้องมี footnote นี้ด้วยความเป็นห่วงการจัดการการศึกษา STEM 
 ของไทย โครงการกว่า 2 หมืน่ล้านบาทนีถู้กประเมนิโดยสมาคมนกัวชิาการไทยในสหรฐัอเมรกิาและแคนนาดาอย่างไรบ้าง  
 ขอเชิญผู้สนใจอ่านได้ที่ http://www.atpac.org/science-technology-engineering-and-mathematics-stem- 
 education-in-the-us-and-its-translational-approaches-to-thailand/ 
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หนังสือลำาดับที่ 1

โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย

(ตุลาคม 2555) 82 หน้า

 เป็นหนังสือเล่มแรกท่ีเขียนก่อนเริ่ม

โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญา ผมเขียนจาก

การตกผลึกที่พยายามอธิบายว่าวิ จัยคือ

กระบวนการของการศึกษา เพราะสร้าง

กระบวนการคดิอย่างมเีหต-ุผลมตีรรกะ เขยีน

สำาหรับเตรียมพี่เล้ียงให้เข้าใจการศึกษาท่ีใช้

โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ หนังสือเล่ม

นี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ประมวลเนื้อ
หาหนังสือ

ในโครงการเ
พาะพันธุ์ปัญ

ญา
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 ตอนที่ 1 ทำาไมต้องโครงงานฐานวิจัย เนื่องจากเป็นคำาใหม่ที่ประดิษฐ ์

ขึ้นมาเพื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จึงต้องอธิบายต้ังแต่ทฤษฎีการศึกษา 

แบบต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าในท่ีสุดแล้วการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการคิด

ของนักเรียน และควรเปลี่ยนการทำาโครงงานที่ทำาอยู่ให้เป็นโครงงานฐานวิจัย

 ตอนที่ 2 การเรียนรู้บนฐานวิจัย (RBL) ในโรงเรียน อธิบายการเรียนรู้

จากระบบคิดเหตุ-ผล จิตตปัญญาศึกษา และ PLC ที่เป็นเครื่องมือหลักของ

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปิดท้ายตอนนี้ด้วย RBL ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ตอนที่ 3 วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน เพื่อให้ครูเพาะพันธุ์

ปัญญาเข้าใจว่าการทำาโครงงานฐานวจิยัประกอบด้วยอะไรบ้าง มคีวามต้องการ

พิเศษในการเตรียมครูและนักเรียนอย่างไร บทนี้จึงกล่าวถึงการหาโจทย์ที่

เป็นโครงงานฐานวิจัยและกระบวนการพัฒนาครูที่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

จะจัดให้

หนังสือลำาดับที่ 2

หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย 

(พฤศจิกายน 2555) 63 หน้า

 การเขียน proposal งานวิจัยแบบ

เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องใหม่สำาหรับครู 

สพฐ. เพราะเราใช้หลักคิด “ผลเกิดจากเหตุ” 

มาเป็นแกนของสมมุติฐาน และต้องการให้

นกัเรยีนทำาวจิยัทีค้่นหาหลกัฐานเชงิประจกัษ์
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ที่สามารถอธิบายหรือบูรณาการสาระวิชาท่ีเรียนได้ ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้

เตรียมไว้ให้พ่ีเลี้ยงทำาความเข้าใจก่อน และกระจายให้ครูในโครงการทุกคน 

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการของโครงการเพาะพันธ์ปัญญา 

หลกัการทัว่ไปของการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิยั แล้วแบ่งออกเป็นการเขียน

โครงงานประเภทวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยมีภาคผนวก

เป็นตัวอย่าง

หนังสือลำาดับที่ 3

แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์

สำาหรับนักเรียน

(กรกฎาคม 2556) 41 หน้า

 หากต ้องการให ้การทำาโครงงาน

สอดคล ้องกับชี วิ ตจ ริ ง  นั ก เ รี ยนต ้อง 

บูรณาการสาระวิชาสั งคมศาสตร ์และ

เศรษฐศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครง

งานฐานวิจัย หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักการ

เศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้นักเรียนเข้าใจ

ความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่างทรัพยากร อาชีพ และการไหลของเงิน

ท่ีเกดิจากกจิกรรมเศรษฐกจิของชมุชน นกัเรยีนจะได้เข้าใจความเกีย่วพันของ

เศรษฐกิจจุลภาค (ครวัเรอืน) กบัมหภาค (ชมุชน) และการพึง่พงิแบบเครอืข่าย

เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูเหมือนเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่

การเขียนจะตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน จึงอ่านง่ายทั้งครูและนักเรียนแม้จะไม่มี

พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ก็ตาม
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หนังสือลำาดับที่ 4 

หลักการเขียนบทความวิชาการ หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย 

(ธันวาคม 2556) 136 หน้า

 ทักษะการนำาเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนสำาคัญกว่าการพูดมาก 

เพราะผู้เขียนต้องกล่ันกรองความคิดมาเขียน ระหว่างเขียนต้องหาคำาอธิบาย 

ที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู ้อ ่านเชื่อ

ในสิ่ งที่ผู ้ เขียนวิ เคราะห ์ - สังเคราะห ์ได ้  

การเขียนจึงเป ็นกระบวนการที่สร ้างทั้ง

ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ แต่ครูและ

นักเรียนขั้นพื้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงาน

วิชาการ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย ให้หลักการ

เพ่ือนำาไปประยกุต์ใช้เอง หนงัสือแบ่งออกเป็น 

4 บท ได้แก่ 1) ภาษากับความเป็นวิชาการ 

2) หลักการเขียนบทความวิชาการ 3) ศิลปะการเขียนบทความวิชาการ และ 

4) การสร้างเคร่ืองมือฝึกตนเอง มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่างของการเขียน

งานวิชาการ 4 ชนิด ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และคำานวณ งานเชิงทดลอง

วทิยาศาสตร์ งานทำาสิง่ประดษิฐ์ และงานเชิงข้อมลูสำารวจ ปิดท้ายด้วยตวัอย่าง

การ edit บทความวิชาการให้รู้ว่าการเขียนที่ดี (จากการแก้ไข) เป็นอย่างไร
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หนังสือลำาดับที่ 5 

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา (มกราคม 2557) 456 หน้า

 ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู ้สำาหรับ 

ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการ ผมมีหน้าที่ coach พี่เลี้ยง ตอบคำาถาม ปลุกเร้า

การทำางาน จึงจำาเป็นต้องรักษาไฟการทำางานให้ลุกโชนต่อเนื่องไว้ เพราะผม

ทราบดว่ีาความสำาเรจ็อยูท่ีก่ารเกาะตดิงานอย่างต่อเนือ่งของพีเ่ลีย้ง ซึง่จะทำาให้

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาต่างจากโครงการพฒันาอืน่ทีท่ำาระยะสัน้ เสรจ็แล้วทิง้

หายไป เมือ่ครมูปัีญหาตอนเอาไปทำาต่อกไ็ม่รูจ้ะหนัไปพ่ึงใคร เนือ่งจากพ่ีเล้ียง 

อยู่กระจัดกระจาย จึงเป็นข้อจำากัดของการใส่ความคิดการทำางานที่พ่ีเล้ียง 

interface กับครูและนักเรียน ผมจึงเขียนเป็นบทความสั้นจากประสบการณ์ 

ที่ผมเดินทางไปรับรู ้งานตามศูนย ์ต ่างๆ  

ส่งให้พี่เลี้ยงอ่านและเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้มี  

2 ตอน โดยตอนแรกเป็นการรวบรวมบทความ

จำานวน 47 บทความของผมเอง ตอนที่ 2  

เป็นข้อเขียนประสบการณ์การทำางาน 1 ปี  

ของพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หนังสือนี้จึงเหมาะ

สำาหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบเบื้องหลังและ

แนวคิดการทำางานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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หนังสือลำาดับที่ 6

ถามคือสอน ทักษะประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้ (มิถุนายน 2557) 

141 หน้า

 “ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาที่

ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เองจากการคิด การเป็นครูตั้ง

คำาถามให้นักเรียนรู ้โดยการร้อง “อ๋อ”  

ได้เองเป็นเรื่องยาก เพราะครูต้องวิเคราะห์ 

คำาตอบของนักเรียนมาเป็นคำาถามอย่างต่อ

เนือ่ง ต้องรูบ้รบิทของนกัเรยีน จงึจะดงึเรือ่ง

ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างการถามได้ หนังสือ

เล่มนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกเขียนแบบเล่า

เรื่องตัวอย่างการใช้เทคนิค “ถามคือสอน” 

ท่ีผมมีประสบการณ์ทำากับนักเรียนและ 

ครูในโอกาสต่างๆ มี 9 ตอนที่ เป ็นกา 

รถามด ้ วย เทคนิคต ่ า ง  ๆ  ส ่ วนที่  2 

เป็นการตีความ embedded formative assessment จากบันทึกของ 

ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช เพื่ออธิบายว่าปฏิบัติการ “ถามคือสอน” สอดคล้อง

กับ EFA อย่างไร
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หนังสือลำาดับที่ 7

เทคนิคกระบวนการ Active Learning : จากการประเมนิสูพ่ฒันาการเรยีนรู ้

(กรกฎาคม 2557) 31 หน้า

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียน

รู้ท่ีนักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง ดังน้ันครู

ต้องรู ้จักกระบวนการห้องเรียนที่ทำาให้นักเรียน 

engage กับการเรียนของตน ถือเป็น classroom 

skill ของครูยคุใหม่ หนงัสอืนีร้วบรวมกระบวนการ

ต่าง ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.

วิจารณ์ พานิช ให้คัดบางตอนจากบันทึกเรื่อง 

“ประเมินเพื่อมอบอ�านาจ” ที่ท่านเขียนใน www. 

gotoknow.org.th มาพิมพ์เพื่อแจกครูเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการเฉพาะ

หนังสือลำาดับที่ 8

สะท้อนคดิคอืเรยีน : ความรูส้กึในความงาม

ที่ผลิบาน (มีนาคม 2558) 145 หน้า

  หาก “ถามคือสอน” การเรียน

ก็ต้องมาจากการสะท้อนคิดของผู้เรียนเอง 

การสะท้อนคิดเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่ง 

ที่ ไม ่ ใช ่ สาระวิชาการ ไม ่ ใช ่ เพื่ อสอบ 

O-Net แต ่ เป ็นการเรียนรู ้ โดยการหัน

มาพิจารณาตนเอง พิจารณาอย ่างใคร ่ครวญกับสิ่งที่ตนเองประสบ 
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(self-reflection) จึงเป็นการเรียนรู ้จากภายในอย่างลึกซ้ึง เหมาะกับ

การเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง (transformative learning) โครงการ

เพาะพันธุ ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ตลอดการ

ทำางาน หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความการเรียนรู ้ของนักเรียนโดยพี่เลี้ยง

ท้ัง 8 ศูนย์ หากคำาว่า “ลูกศิษย์” หมายถึงนักเรียน หนังสือนี้เหมาะ

สำาหรับครูที่จะใช้เป็นแนวทางเพื่อเข้าใจลูกศิษย์ในฐานะ “ลูก” สำาหรับ

ครูที่ต้องการปรับมุมมองและการทำางานของตนเอง ก็สามารถอ่านเพื่อ

เข้าใจในฐานะ “ศิษย์” ได้เช่นกัน ท่ีสำาคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ “ครู” 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่ผู้สอน แต่อำานวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์

หนังสือลำาดับที่ 9

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา (มีนาคม 2558) 110 หน้า

 โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาโรงเรยีนแจ้ห่ม

วิทยา (ลำาปาง) คือความอัศจรรย์ในความสำาเร็จ 

เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับอีกหลายโรงเรียน ขณะท่ีทำาโครงงาน

ขนาดใหญ่ ทัง้นกัเรยีนและครตู้องฝ่าฟันอปุสรรค

มากมาย ไม่เว้นแม้แต่กับคนรอบข้าง แต่ด้วย

คุณสมบัติพิเศษของครู ความสำาเร็จระดับน่า

อัศจรรย์จึงเป็นจริง หนังสือน่าอ่านเล่มนี้ตีความ

พัฒนาการของครูและนักเรียนท่ีเกิด transformative learning จาก diary 

หลายเล่มที่ครูและนักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้ เป็นหนังสือที่ผู้อ่านบาง

คนยอมรับว่าตื้นตันใจจนนำ้าตารื้นจนแทบอยากกราบครู

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม118
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หนังสือลำาดับที่ 10 

หลักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (มิถุนายน 2558) 91 หน้า

 กระบวนการคิดที่สำาคัญในการสร้าง

ปัญญาให้แก่ตนเองคือ คิดวิเคราะห์และคิด

สังเคราะห์ คนจำานวนมากแยกความคิดท้ัง 

2 ประเภทออกจากกันไม่ได้ คือไม่รู้ว่าตอน

ไหนกำาลังใช้ความคิดอะไรอยู่ นอกจากนั้น

หลายคนติดการท่องนิยามว่า “วิเคราะห์  

คือ.... สังเคราะห์ คือ ....” หนังสือเล่มนี้เขียน

ให้ครูเข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์

มีขั้นตอนอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความหมายจาก

ข้อมูล ผมเขียนโดยตั้งใจให้เป็นหนังสือท่ีครูและนักเรียนใช้ในการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลจากการทำาโครงงานฐานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลมีความหมาย

มากกว่าที่ตาเห็น เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลจากการทำางานถูกสังเคราะห์ให้มีความ

หมายที่ลึกซึ้ง เมื่อนั้นคือการเกิดของปัญญาด้วยตนเอง หนังสือมี 2 ตอน ตอน

ที่ 1 เป็นกระบวนการฝึกตนเองจากข้อมูลตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูลของผมเอง แล้วถอยออกมาถอดความคิดให้ผู้อ่านทราบว่า 

ความคิดที่ได้ความหมายข้อมูลเช่นนั้นเกิดได้อย่างไร เรียกว่าเป็นการทำา KM 

(knowledge management) กับตัวเอง

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 119
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หนังสือลำาดับที่ 11 

สะเต็มศึกษา : ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย (ตุลาคม 2558) 

177 หน้า

 เมื่อมีคนพยายามพัฒนาการสอน STEM ให้การศึกษาไทย ผมกลับ

เห็นต่างในความหมาย STEM ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและสาระวิชา ผม

จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ ข้อความที่พอจะสรุป

เป็นใจความสำาคัญคือ “.... STEM ไม่ใช่

การศึกษาประเภทท่องนิยามความรู้ ไม่ใช่

การศึกษาที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจาก M 

แยก E ออกจาก S และ M และเข้าใจ T ว่า

เป็นคอมพิวเตอร์หรอือปุกรณ์อเิลก็โทรนกิส์  

แต่เหน็ความสมัพนัธ์ของ E และ T ทีท่ำางาน

ร่วมกัน เพื่อเอา S ในรูป M มาจัดให้เป็น 

T ตัวใหม่....” เป็นสรุปที่เข้าใจเมื่ออ่านทั้ง

เล่ม แล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ STEM education อย่างไร ต่างจากที่ครูได้รับ

ผ่านการอบรมอย่างไร หนังสือมี 6 ตอน คือ 1) ความเข้าใจ STEM ที่เป็นอยู่  

2) STEM ที่คิดแบบวิศวกร 3) ทำาสิ่งที่หลงคิดว่าเป็น STEM ให้เป็น STEM  

ได้อย่างไร 4) อะไรทำาให้ครูสอน STEM ได้ 5) STEM ในความคิดโลก

วิทยาศาสตร์เชิงกลไก และ 6) บทสรุป ทั้ง 6 ตอนเป็นมุมมองของวิศวกรที่

สนใจการศึกษา และเช่ือโดยสนิทใจว่า STEM คือทิศทางการสอนยุคใหม่ที่

สามารถใช้ concept ของ E มาบูรณาการการทำาโครงงานได้ แต่ต้องเข้าใจ

อย่างที่ผมเขียนในหนังสือนี้

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม120
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หนังสือลำาดับที่ 12

ถามคือสอน กระบวนการพัฒนาครูเพ่ือสอนคิด (พฤศจิกายน 2558) 

139 หน้า

 หนังสือลำาดับที่ 6 อธิบายว่า “ถามคือสอน” คืออะไร เกี่ยวกับ

หน้าที่ครูในการประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) อย่างไร 

แต่ยังค้างคาว่าโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาจะพัฒนาครูได้อย่างไร? เป็น

เวลาเกือบปีครึ่งที่ผมทำาความเข้าใจกระบวนการคิดถอยหลังและถามเดิน

หน้า (backward thinking and forward 

questioning) และออกแบบกระบวนการ

พฒันาครใูห้เข้าใจจนนำาไปปฏบัิตไิด้ด้วยตนเอง 

ผมเขียนเป็นหนังสือประเภทถอดความรู้โดย

ใช้กระบวนการ backward thinking ของผู้

ที่จะเป็น coach ความคิด หนังสือนี้มี 4 บท  

ที่ถอดความรู ้มาจากการฝึกครู ประกอบ

ด้วย 1) หลักการ Socratic Teaching 

กับเพาะพันธุ ์ปัญญา 2) ถามคือสอนแบบ

เพาะพันธุ ์ปัญญา 3) หลักการเกิดbackward thinking และ forward 

questioning และ 4) การฟังของครู

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 121
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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) 

ผู้เรียนให้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม122
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หนังสือลำาดับที่ 14

สะเต็มศึกษา : ป ัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(กุมภาพันธ์ 2559) 123 หน้า

 การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหัวใจของสะเต็มศึกษา เพราะเป็น 

กระบวนการแก้ปัญหา ที่บูรณาการศาสตร์ความ

รู้เข้าสู ่ความต้องการและความสอดคล้องกับ

บริบท หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์และวิพากษ์การใช ้

engineering design process ทีก่ำาลงัดำาเนินอยู่

ในการอบรมครูให้นำาไปใช้สอนสะเต็ม ว่าเป็นการ

เข้าใจผิดในสาระการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

การออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องการ approach 

ที่ต่างจากที่คุณครูท้ังหลายกำาลังถูกใส่ชุดความ

คิดว่า เป็นกิจกรรมที่ท้าทายและบีบคั้นจากการแข่งขันเหมือนเกมโชว ์

ข้อเขียนในหนังสือจะให้ความเข้าใจใหม่ว่า การออกแบบเชิงวิศวกรรมเกิด

จากกระบวนการคิดท่ีเข้าใจหลักการอันเป็นกฎธรรมชาติอย่างลึกซ้ึงก่อน 

แล้วแตกย่อยเป็นรายสาระวิชา ที่เอามาแก้ปัญหาที่ท้าทายความต้องการ

เอาชนะธรรมชาติ ซึ่งผมเชื่อว่าจะสร้างการเรียนรู้สะเต็มอย่างถูกต้อง

สะเต็มศึกษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 123
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 เมื่อ E เป็นจุดเชื่อมต่อให้ S และ M กลายเป็น T โดยใช้กระบวนการ 

Engineering Design การสอน STEM จงึต้องเข้าใจ Engineering Design 

ในส่วนกระบวนการคิดและบูรณาการความรู้ และสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

ขณะท�างานออกแบบ

 ท�ำไมนักเรียนได้เรียนรู้ขณะท�ำงำนออกแบบ ?
 สภาวะท่ีมีอิสระ เป็นสภาวะท่ีเกิดการเรียนรู้ดีท่ีสุด เพราะไม่มีถูกสมบูรณ์  

ไม่มีผิดทั้งหมด การออกแบบคือสภาวะเช่นนั้น

 สภาวะท่ีมข้ัีนตอนการคิดแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายท่ีต้องการส�าเร็จ คือสภาวะ

ที่ก�าลังได้เรียนรู้ การออกแบบคือสภาวะเช่นนั้น

 สภาวะท่ีได้บูรณาการความรู ้ เอาความรู้มาท�าความเข้าใจจนประยุกต์ได้ 

คือสภาวะการเรียนรู้ที่ล�้าลึก การออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ที่มาจากฐาน S 

และ M และมีบริบทเป็นเงื่อนไขคือสภาวะเช่นนั้น

 ถ้าผิดจากนี้ เป็นเพียงการ “เรียนแล้วรู้” ไม่ใช่ “เรียนรู้”

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

สะเตม็ศกึษา : ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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