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ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

จากสะเต็มศึกษาที่เป็นความรู ้

สู่สะเต็มศึกษาที่เป็นปัญญา

 นั่นเป็นคำาสรุปที่ผมคิดว่าเป็นส่ิงที่อาจารย์สุธีระต้องการสื่อในหนังสือ

เล่มนี้ 

 การมีความรู ้หมายถึงการที่รู ้อะไรเป็นเร่ือง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ แต่การมีปัญญาหมายถึง รู ้ทั้งหมด 

ซึ่งรวมถึงรู้ตัวเองด้วย การรู้ตัวเองทำาให้จัดความสัมพันธ์กับคนอื่นและสิ่งอื่น

ได้ถูกต้องความถูกต้องของสัมพันธภาพ คือ จริยธรรม สัมพันธภาพอันถูกต้อง 

ของสรรพสิ่งนำาไปสู่ความราบรื่นคล่องตัว หรือปรกติภาพ และความยั่งยืน 

ของทัง้หมด สัมพันธภาพท่ีถูกต้องทำาให้ไม่เกดิความบบีคัน้ในระบบ การหลดุพ้น

จากความบบีคัน้คือการมีอิสรภาพ

 ฉะนั้น ปัญญา อิสรภาพ และความสุข จึงเป็นเรื่องเดียวกัน

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้ายังเป็นระดับความรู้ ไม่ถึงระดับปัญญา

แล้ว อาจไม่นำาไปสู่จริยธรรม หรือการจัดสัมพันธภาพอันถูกต้อง ไม่ทำาให้เกิด

การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน หรือเป็นปัจจัยให้เกิดความไม่สมดุลและ

ยั่งยืนเสียเองก็ได้
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า วิกฤตการณ์โลกในปัจจุบันคือการขาดความสมดุลและยั่งยืน ทั้ง ๆ ที่มี

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงต้องสงสัยว่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่าก้าวหน้านั้น ยังอยู่ในระดับความรู้ หาไปถึง

ปัญญาไม่

 ที่จริงกระบวนการธรรมะในพระพุทธศาสนากับกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ คือการใช้เหตุผล ว่าอะไรเป็นเหตุทำาให้เกิดผลอะไร ในทาง

พระพุทธศาสนาเรียกกระบวนการแห่งความเป็นเหตุเป็นผลว่า อิทัปปัจยตา 

หรือกระบวนการที่ “นี้เป็นปัจจัยให้เกิดนี้ นี้ทำาให้เกิดนี้...” เร่ือยไปเป็น

ธรรมชาติ โดยไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์หาความรู้หรอืความจรงิทางวัตถ ุแล้วเอา

ความรู้มาใช้เรียกว่าเทคโนโลยี ซึ่งมีตั้งแต่การแพทย์ อุตสาหกรรม ไปจนถึง 

ทำาระเบิดนิวเคลียร์

 กระบวนการทางพุทธศาสนานั้น นำามาตอบคำาถามเกี่ยวกับทุกข์และ

การสิ้นไปแห่งความทุกข์ กระบวนการแห่งความเป็นเหตุเป็นผลในทางพุทธ 

น้ันมองว่าทุกอย่างเป็นกระแสของเหตุปัจจัย เมื่อเป็นกระแสของเหตุปัจจัย 

ล้วน ๆ จึงไม่มีตัวตนของตัวเอง ที่ดำารงอยู ่อย่างตายตัวและแยกส่วน 

มนุษย์เพราะความไม่รู ้หรืออวิชชาหรือการขาดปัญญา ไปยึดมั่นในตัวตน 

(อัตตา) ทำาให้เกิดความขัดแย้งกับความเป็นจริง (อนัตตา) ความขัดแย้งคือ

ทุกขตา นั่นคือก่อทุกข์ให้ตนเองและผู้อ่ืน ผู้เข้าถึงปัญญาหรือความเป็นจริง 

ในข้อนี้ จึงไม่มีทุกข์และไม่ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น และสิ่งอื่น 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แม้ใช้ความเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจาก

เป็นเรื่องนอกตัว จึงไปไม่ถึงความจริงในเรื่องอนัตตาในตนของตนเอง อัตตา

ทำาให้เกิดอคต ิอคตทิำาให้ความเป็นเหตเุป็นผลบิดเบีย้วไป คือมพีรมแดนทีไ่ม่ม ี
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าความเป็นเหตุเป็นผลอีกต่อไป วิทยาศาสตร์เก่าจึงขาดความเป็นเหตุเป็นผล 

อย่างถึงที่สุด เพราะติดที่อัตตาของผู้เกี่ยวข้อง

 อาจารย์สธุรีะผูเ้รยีบเรยีงหนงัสอืเล่มนี ้ เป็นอาจารย์ทางวศิวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เนื่องจากไปศึกษาพุทธธรรม 

โดยเฉพาะในแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ซ่ึงชี้ให้เห็นว่า

พทุธธรรมเป็นรากฐานของวทิยาศาสตร์  จงึเกดิความตระหนกัว่า วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (เก่า) ยังขาดความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน หรือยัง 

เข้าไม่ถึงปัญญานั่นเอง ท่านจึงพยายามเสนอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ใหม่) ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีครบถ้วน หรือสะเต็มศึกษาที่เป็นปัญญา 

ถ้าจะเรียกให้โก้ก็ว่าเป็น Post modern สะเต็มศึกษา

 มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู ้สูงมาก คือเรียนรู ้ให้บรรลุปัญญา

หรือวิชชาได้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชนิพนธ์คำาว่า 

“มหาวิชชาลัย” วิทยา หมายถึงความรู้ วิชชา (ช.ช้าง ๒ ตัว) หมายถึงปัญญา

 ขณะนี้มีวิกฤตการณ์โลก ซึ่งแก้ไขไม่ได้ด้วยความรู ้ มนุษย์จะต้อง 

หันมาใช้ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ นั่นคือการเรียนรู้ที่เข้าถึงปัญญา 

หรือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformative Learning)

 ผมขออนุโมทนาอาจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ในความเพียรพยายาม

ที่จะเพาะพันธุ์ปัญญามาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนรู้ที่

ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐท่ีสุดของมนุษย์ เป็นหน้าท่ีของเราทุกคน ท่ีจะค้นหาและ 

ช่วยให้เพือ่นมนษุย์ได้พบการเรยีนรูท้ีด่ ี ดงัทีอ่าจารย์สุธรีะทำา สมตามนามสกุล 

ประเสริฐสรรพ์ ของท่าน

๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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ศ.ศพ.วิจารณ์ พานิช

 ที่จริงเมื่อเห็นชื่อหนังสือ ผมก็นึกเถียงเสียแล้ว เพราะผมคิดว่า 
ผลลัพธ์ของการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ผลในระดับเข้าใจยังไม่เพียงพอ 
ต้องได้ผลในระดับปฏิบัติได้ หรือมีทักษะ ไปจนถึงได้พัฒนาทักษะระดับสูง 
ในระดับเปลี่ยนความคิดหรือความเช่ือในผลการเรียน ที่เรียกว่า เรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (https://www.gotoknow.org/posts/597281) และผมคิด
ว่าเป้าหมายของการเรียนรู้สะเต็ม อยู่ที่ทักษะการนำาเอา S, M, T และ E 
ไปใช้งานอย่างบูรณาการ 

 ทำาให้ผมเกร่ินกับ ดร. สุธีระว่า การเขียนคำานิยมในหนังสือเล่มนี ้
จะเป็นการเขียนคำานิยมแบบใหม่ คือไม่เน้นสรรเสริญเยินยอ แต่เน้นการ 
ตีความทำาความเข้าใจ ผู้เขียนก็เขียนแบบตีความตามความเข้าใจของตน 
ผู้เขียนคำานิยมก็เขียนแบบตีความตามความเข้าใจของตน สอดคล้องกันบ้าง 
แย้งกันบ้าง

 ดร. สุธีระ พยายามชี้ให้เห็นว่า สะเต็มศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือปัญญา
เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เห็นความเช่ือมโยง ซึ่งจะทำาให้ดำารงชีวิตตาม
แนวทางที่ถูกต้อง ที่ท่านบอกว่าใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมเห็นด้วย
อย่างยิ่ง แต่ก็อดเถียงไม่ได้ว่า ไม่เฉพาะสะเต็มศึกษาหรอกที่ควรยึดเป้าหมาย
และแนวทางนี้ การศึกษาในภาพรวม และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ควบคู่ไป 
กับการดำารงชีวิต ก็ควรยึดถือแนวทางดังกล่าว 
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า เม่ืออ่านต้นฉบับหนังสือทั้ง ๓ บท คือบทที่ ๑ ศึกษาศาสตร์ บทที่ ๒ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ บทท่ี ๓ วศิวกรรมศาสตร์ จบแล้ว  ผมตีความ
โดยใช้ความเข้าใจ (หรืออคติ)  ส่วนตัวเพิ่มเข้าไป ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ
สะเต็มศึกษาคือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (action) ตามด้วยการไตร่ตรอง
สะท้อนคิด (reflection)  การเรยีนรู้แบบนีต้้องไม่เรยีนแบบแยกส่วน แยกวชิา 
การเอาวิชา ๔ วิชาที่เคยให้เรียนแยก ๆ กันมาให้เรียนด้วยกัน จะทำาได้
ต้องเรียนโดยการปฏิบัติหรือลงมือทำา ในรูปแบบการเรียนรู้กลุ่มที่เรียกว่า 
active learning หรือ activity-based learning ซึ่งมีรูปแบบแยกย่อยออก
ไปหลายแบบ เช่น PBL (Project-Based Learning), PBL (Problem-Based 
Learning), CBL (Case-Based Learning), RBL (Research-Based 
Learning), และฟินแลนด์เสนอคำาว่า Phenomenon-Based Learning 
เป็นต้น โดยที่การเรียนรู ้แบบนี้ นักเรียนหรือนักศึกษา จะเรียนหรือ 
ทำางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ได้พัฒนาทักษะหลากหลายด้าน ตามที่ต้องการ 

 ความท้าทายของสะเต็มศึกษาอยู่ท่ีครู ท่ีจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ว่าด้วยการเรียนรู้เสียใหม่ ว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดความรู้
สำาเร็จรูปจากหนังสือหรือจากครู แต่เกิดจากการที่นักเรียนทำากิจกรรมแล้ว
สังเกต และรับผัสสะที่เกิดขึ้น เอาไปตีความด้วยความรู้เดิมที่ตนมีอยู่แล้ว 
รวมทั้งตรวจสอบการตีความกับตำาราหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ก็จะก่อตัวขึ้น
เป็นความรู้ในตน ซึ่งเท่ากับนักเรียนเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ขึ้นในตน 
(ดูรายละเอียดในหนังสือ การเรียนรู ้เกิดข้ึนอย่างไร ซ่ึงดาวน์โหลดได้ท่ี 
https://www.gotoknow.org/posts/550523)  การเรยีนแบบนีม้ธีรรมชาติ
เป็นการเรียนหลาย ๆ วิชาไปพร้อม ๆ กัน  สะเต็มศึกษาจึงเป็นการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของครู ในการทำาหน้าท่ีครู ท่ีจะต้องไม่สอนโดยเน้นถ่ายทอด
ความรู้ ไม่เน้นทำาตัวเป็นผู้รู ้ เปลี่ยนมาทำาหน้าที่ตั้งคำาถามเพื่อช่วยเหลือ
ให้นักเรียนเรียนได้ตรงทาง (scaffolding) ช่วยกระตุ้นความช่างสังเกต 
กระตุ้นให้ค้นคว้าเพิ่มเติม และกระตุ้นความคิด 
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ึกษ
า ความท้าทายของครูอีกด้านหนึ่งน่าจะอยู่ที่การทำางานเป็นทีมจาก

หลากหลายวิชา มาทำาหน้าท่ีเป็น facilitator, coach, scaffolding ร่วมกัน 

ซึง่หมายความว่าทมีครกูเ็รยีนรูไ้ปพร้อม ๆ  กับศษิย์ด้วย คอืเรยีนจากการปฏบิตัิ

หน้าทีค่ร ูในกระบวนการ ท่ีเรยีกว่า PLC – Professional Learning Community 

การศึกษาก็จะไม่เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว แต่มีความเป็นพลวัตไม่มีสิ้นสุด

 นีค่อืการตคีวามข้อเขยีนในหนงัสอื ความเข้าใจวทิยาศาสตร์ทีค่รบถ้วน : 

เป้าหมายที่แท้จริงของสะเต็มศึกษา เล่มนี้ ที่ ดร. สุธีระเขียนความในใจออก

มาอย่างเต็มที่ เพื่อสะท้อนคิดพื้นฐานหรือรากเหง้าของการศึกษาจากมุมมอง

ของท่าน หนังสือเล่มนี้จึงเขียนด้วยสไตล์สะท้อนคิดตลอดเล่ม และผมก็เขียน

คำานิยมแบบตีความหรือสะท้อนคิดออกมาเป็นภาคปฏิบัติที่วงการศึกษา และ

วงการครูจะนำาไปใช้ประโยชน์ได้  โดยเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพการศึกษา 

หรือผลลพัธ์การเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน  ท่ีจะต้องเป็นการเรยีนรูท้ีซ่บัซ้อน 

และเรียนรู้ระดับที่ลึกและเชื่อมโยง หลุดออกจากการเรียนรู้ ที่อยู่เพียงเรียนรู้

ระดับตื้น หรือไม่รู้จริง

 ผมขอสื่อต่อเพื่อน “ครูเพื่อศิษย์” ทั้งหลายว่าหากท่านค่อย ๆ 

อ่านข้อความในหนังสือเล่มนี้ อย่างช้า ๆ ค่อย ๆ ทำาความเข้าใจ ท่านจะ

เห็นโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการทำาหน้าที่ “ครูสะเต็ม” ที่มีคุณค่ายิ่ง ผมมี

ความเชื่อว่า ครูในวิชาที่ไม่ใช่สี่วิชาในสะเต็ม ก็สามารถเป็น “ครูสะเต็ม” ได ้

หากมองจากมุมของการเรียนรู้ของศิษย์ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มงเทรอซ์, สวิตเซอร์แลนด์
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 หนงัสอืของท่านพระพรหมคณุาภรณ์มักจะมข้ีอความแจ้งว่า หากจะพิมพ์ 
เผยแพร่ให้ขอต้นฉบับจากท่าน จะได้เนื้อความครบถ้วน ไม่ผิดเพี้ยน (จากการ
ลอกมาผิด ๆ ถูก ๆ ตัดตอนไม่ครบทั้งหมด) ด้วยความเคารพในท่านเจ้าคุณฯ 
และเกรงว่าผมจะเป็นผู้สร้างบาปให้สาธารณะชนเข้าใจผิดจากความไม่รู ้ 
ของผม ผมจึงเขียนหนังสือน้ีโดยหลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อความตรง ๆ 
จากหนังสือท่าน บางแห่งที่มีสำานวนคล้าย ๆ ของท่านพระพรหมคุณาภรณ ์
ก็ขอให้ทราบว่าเป็นอิทธิพลจากการอ่านและบันทึกส้ัน ๆ (หลายรอบ) 
จนเป็นอัตโนมัติในการเขียนว่าเรื่องเช่นนี้ต้องใช้ศัพท์และสำานวนเช่นนี ้
ผมเองก็รู้สึกว่าสำานวนต่างไปจากเดิมมาก 

 แต่เนือ่งจากเขียนทิง้ไว้นานแล้ว  ได้ edit หลายรอบจากการคว้าบันทกึ
สัน้ ๆ ของตนเองมาทบทวน ดงันัน้ อาจบงัเอญิมบีางส่วนของประโยคตรงกบั
ต้นฉบบัของท่านพระพรหมคณุาภรณ์  ขอให้เข้าใจว่าไม่ได้เกดิจากความต้ังใจจะ
ละเมดิ  ในกรณเีช่นนีข้อให้ท่านผูอ่้านยดึถือต้นฉบับของท่านเจ้าคณุฯ เป็นข้อยติุ

 การเขียนนี้มีการตีความใส่ความคิด ความเข้าใจของผมอยู ่มาก 
ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขียนเป็นสมมุติสัจจะเท่าที่ผมมีความเข้าใจในขณะนี ้
ย่อมหมายความว่าที่เขียนมีท้ังถูกและผิด ที่ถูกวันนี้อาจจะผิดในอนาคตได้ 
หากบริบทเปลี่ยนไป (แต่ผมเชื่อว่าส่วนแก่นที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์เขียน
ไว้ยังคงเป็นจริง) 

 หากข้อเขียนของผมเป็นอกุศลกรรมต่อผู้ใดก็ตาม ขอให้ทราบว่าผมไม่
ได้เขียนด้วยเจตนาร้ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น  มันเป็นกรรมเกิดจากความไม่รู้จริง 
ผมใคร่ขออโหสิกรรมนั้น  หากเป็นกุศลกรรม  ผมถวายให้ท่านเจ้าคุณพระ
พรหมคุณาภรณ์  เพราะหนงัสอืของท่านเป็นประดจุประทปีส่องสว่างให้แก่ผม 
ผู้ซึ่งเป็นเพียงผู้ศึกษาและนำามาถ่ายทอดเท่าที่รู้เท่านั้น  
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 ท่านผู้อ่านที่ติดตามหนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาคงสงสัยว่า 

ที่เขียนสะเต็มศึกษามาแล้ว 2 เล่มนั้น ยังไม่จบอีกหรือ

 ตัวผมเองก็คิดว่าน่าจะจบตั้งแต่เล่ม 1 แล้วด้วยซำ้า แต่ก็มีเหตุให้เขียน 

เล่ม 2 ตามที่อธิบายที่มาใน “คำานำา” ของทั้ง 2 เล่มแล้ว เล่มที่ 3 นี้พิสูจน์

สัจธรรม “ผลเกิดจากเหตุ” อีกเช่นเคย คราวนี้มีเหตุผลที่แปลกกว่า 2 เล่ม

แรก เขยีนเพือ่เป็นโอกาสทบทวนความเข้าใจในกฎแห่งธรรม (ชาต)ิ ของตนเอง 

ทราบเช่นนี้แล้ว ผู้อ่านที่ติดตามหนังสือสะเต็มศึกษาของผมควรทำาใจเตรียม

พร้อมที่จะอ่านอย่างใคร่ครวญตามหลักกาลามสูตร

 หนังสือ STEM เล่มแรกกล่าวถึงความถูกต้องสาระวิชา เพ่ือให้

นักเรียนเข้าใจกฎธรรมชาติที่เรียนมาว่าอธิบายส่ิงรอบตัวได้อย่างไร ให้เห็น

ปรากฏการณ์รอบตัวด้วยมุมมองวิทยาศาสตร์ ที่สำาคัญคือเข้าใจสะเต็มท่ีตัว 

E ให้ถูกต้อง แยกให้ออกระหว่างโครงงานวิทยาศาสตร์กับโครงงานสะเต็ม 

เล่มที่ 2 เป็นเรื่องกระบวนการคิดแก้ปัญหาท่ีเอา engineering design 

process มาใช้ ให้เข้าใจการบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้าสู่การใช้งานจริง 

ด้วยกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม ผูท้ีอ่่านทัง้ 2 เล่มคงสังเกตว่าบางตอน 

ของหนังสือทั้ง 2 เล่มนั้น มีเน้ือหาท่ีพลิกมุมมองย้อนแย้งความคิดที่มองโลก

เชิงกลไก (mechanistic world) ว่าอาจไม่ใช่การศึกษาสะเต็มที่สมบูรณ์ 

ผมมีข้อเสนอให้พิจารณาคือทัศนะการมองโลกเชิงอินทรีย์ (organic world) 



สงว
นล
ิขสิท

ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผย
แพ
ร่เพ

ื่อก
ารศ

ึกษ
า ความคิดที่ย้อนแย้งนั้นฝังอยู่ในสำานึกนานแล้ว เกิดจากได้อ่านหนังสือ 

2 เล่มของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต) คือ “การศึกษากับการวิจัย

เพื่ออนาคตของประเทศไทย” และ “การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย” 

หนังสือเล่มแรกถอดความจากปาฐกถาในการประชุมวิชาการประจำาปี 2538 

ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตอนนั้นผมเป็นนักวิจัย 

ธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่บังเอิญมีวาสนาอยู่ในที่ประชุมด้วย ฟังด้วยความซาบซึ้ง 

เป็นปาฐกถาท่ีเปลี่ยนกระบวนทัศน์งานวิจัยของผม และมีอิทธิพลต่อการ

ทำางานที่ สกว. ในระยะต่อมาอย่างมาก  ผมได้เอาปาฐกถานี้มาเริ่มในหนังสือ

เล่มแรกของชีวิตการเขยีนหนงัสอืคอื “สนกุกบังานวจิยั” (2544)  ส่วนเล่มที ่2 

ผมได้มาจากวัดศรีโคมคำา จังหวัดพะเยา เมื่อเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ใหม่ ๆ (2555) เข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์แล้วเห็นหนังสือวางอยู ่

ให้บริจาคตามศรัทธา ทั้ง 2 เล่มเป็นพื้นฐานให้ผมเข้าใจการศึกษากับ 

เป้าหมายชวีติ  ช่วยวางทศิทางการทำางานเกีย่วกบัการศกึษาให้ผม และมโีอกาส

นำามาเสนอความคิดย้อนแย้งในหนังสือสะเต็ม 2 เล่มแรก 

 ประมาณ 2 ปีก่อนหน้านีผ้มอ่านหนงัสอืสำาคญัของพระพรหมคณุาภรณ์ 

อกีเล่ม คือ “ปรชัญาการศกึษาไทย ภาคพทุธธรรม แกนนำาการศกึษา” (2556) 

เล่มนี้ทำาให้ผมซาบซ้ึงในสัจธรรมของธรรมชาติชีวิตและการศึกษายิ่งขึ้น อ่าน 

2 รอบแล้วสกัดความเข้าใจออกมาเป็นบทความสั้นจำานวนหนึ่ง เพราะผมมี

ความเช่ือว่าการอ่านแล้วเอามาเขียนขยายความด้วยประสบการณ์ตนเองก็

เหมือนการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ทำาให้เข้าใจมากขึ้นจากการคิดใคร่ครวญ

ระหว่างเขียน ผมเขียนทิ้งไว้เกือบ 2 ปี โดยไม่ทราบว่าจะใช้อะไรต่อ... 

จนกระทั่งคิดจะเขียนสะเต็มศึกษาเล่ม 3 นี้
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า หลังเขียนต้นฉบับหนังสือสะเต็มศึกษาเล่ม 2 จบ (ตุลาคม 2558) 

ผมโชคดทีีไ่ด้อ่าน “พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวทิยาศาสตร์” ทีถ่อดมาจาก 
ปาฐกถาพิเศษของท่านพระพรหมคณุาภรณ์  เนือ่งในวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2534 
(http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/ 
lp-prayuth-22-39.htm) ผมอ่าน 2 รอบแล้วปฏิบัติเช่นเดิม คือ เขียน 
ถอดความคิดของตนเองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเร่ิมเขียนหนังสือสะเต็มเล่ม 3 
จึงหยิบข้อเขียนถอดความเข้าใจของตนมาอ่านทบทวน จึงคิดว่า “น่าจะ” 
เป็นเนื้อหาของเล่มนี้ได้ เพราะขยายความทัศนะสะเต็มศึกษาที่ผมเขียนย้อน
แย้งไว้ในหนังสือ 2 เล่มก่อนหน้านี้

 ที่ใช้คำาว่า “น่าจะ” เพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าการเขียนเรื่องนี้ในมุมมอง
ของผมจะมีค่าพอสำาหรับการศึกษา (อ่าน) ของผู้อื่นไหม 

 ยอมรับว่าผมเข้าใจตามฐานะสติปัญญาท่ีพึงเข้าใจเช่นนั้น ย่อมสื่อได้
ไม่ละเอียด ชัดแจ้ง ต้นฉบับหนังสือเล่มนี้จึงวางไว้เฉย ๆ ไม่กล้าพิมพ์แจกครู
ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้ง ๆ ที่เขียนฉบับร่างเสร็จต้ังแต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน 2558 อ่านเองหลายรอบ แก้ เขียนเพิ่มจนรู้สึกว่าชักจะวนไป 
วนมาในความคิดเดิมแล้ว จึงได้เวลาคิดว่าเก็บไว้เองไม่เกิดประโยชน์อะไร 
สู้พิมพ์แจกครูเพาะพันธุ์ปัญญาดีกว่า

 ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช เมตตาเขียนคำานิยมให้หนังสือสะเต็ม 2 เล่มก่อน 
หน้านี้แล้ว ผมจึงขอความเมตตาให้ท่านให้ความเห็นต่องานท่ีผมเขียน 
สู่วงการการศึกษาอีกครั้ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นปราชญ์การศึกษาท่ีผม 
ไม่เคยรบกวนท่านมาก่อน แต่สำาหรบัเรือ่งน้ีผมเห็นว่าท่านคือผูรู้จ้รงิท่ีขาดไม่ได้
ความเหน็ของท่านทัง้ 2 มคีณุค่าต่อผูอ่้านอย่างมาก  ผมขอขอบพระคณุปราชญ์ 
การศึกษาทั้ง 2 ท่านไว้ ณ. ที่นี้
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 บทท่ี 1 ศึกษาศาสตร์ เป้าหมายการศึกษาคืออะไรกันแน่?  เราจะ
จัดการการศึกษาเพื่อความสมดุลระหว่างการสร้างคนออกไปพัฒนาประเทศ
กับการพัฒนาตนเองได้อย่างไร? ทำาไมการศึกษาท่ีจัดตามกระแสหลัก 
จึงยังไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริง? บทนี้ให้ความสำาคัญท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีอิสรภาพ เพราะพิจารณามนุษย์ในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 
ของธรรมชาตทิัง้ระบบ  โดยหาคำาตอบทีส่ำาคญัว่า “ทำาไมมนษุย์ถูกพนัธนาการ?” 
“อะไรคืออิสรภาพของมนุษย์?” คำาตอบอยู่ที่การมองเห็นธรรมชาติภายใน
มนุษย์พร้อม ๆ กับธรรมชาติภายนอก ที่มนุษย์พันธนาการตนเองไว้

 บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบทนี้ทำาความเข้าใจวิวัฒนาการ
ของมนุษย์และการกำาเนิดวิทยาศาสตร์ ความมืดบอดทาง “ปัญญาความคิด” 
ท่ีไม่เป็นระบบ  ทำาให้มนุษย์แยกตัวออกจากธรรมชาติ ต้ังตนเป็นอริกับ
ธรรมชาติ และเชื่อว่าจะบรรลุความสุขได้ถ้าพิชิตธรรมชาติ ท้ังหมดนี้เกิด
จากมนุษย์มี “เจตจำานง” และให้ “คุณค่า” กับความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
สะเตม็ศึกษาทีห่ลงอยูใ่นเศรษฐกจิกระแสหลักของทนุนยิมกำาลงัถกูดดูกลนืเข้า
สู่วังวนของการพิชิตธรรมชาติ สร้างคนและสังคมให้มีวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่
จ้องเสพส่วนของผล โดยไม่สนใจใฝ่รู้ส่วนของเหตุ อันควรได้จากวัฒนธรรม
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ บทนี้จึงให้มุมมองที่สะเต็มศึกษาควรนำาไปพิจารณา
ให้เกิดวัฒนธรรมคิดแบบวิทยาศาสตร์ท่ีใช้รูปธรรมของธรรมชาติภายนอกมา
อธิบายให้เข้าใจนามธรรมของธรรมชาตภิายในมนษุย์ ทัง้นีเ้พือ่ให้สะเต็มศกึษา
ได้พัฒนาปัญญาของมนุษย์ เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้โลก

 บทที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ บทนี้อรรถาธิบายให้ผู้อ่านเห็นว่า ทำาไม
จึงควรให้วิศวกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสะเต็มศึกษา แนวคิด
วิศวกรรมศาสตร์ทำาให้ผู ้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเชื่อมโยงกัน 
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ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นระบบ ไม่เพียงระบบที่เป็นธรรมชาติภายนอก

เท่านัน้ แต่กฎวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์จำานวนหนึง่สามารถใช้อธบิาย
การประยุกต์ความรู้เพื่อให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

 หากจัดให้หนังสือสะเต็มศึกษา 2 เล ่มแรกเป็นพวกฮาร์ดคอร์  
เล่มที ่3 น้ีจะมีอารมณ์ตรงข้ามอย่างสิน้เชงิ อ่านจบแล้วอาจจะงง ๆ  ว่าผมจะเอา
อย่างไรกับสะเต็มศึกษากันแน่ ผู้ที่เข้าใจเจตจำานงของการศึกษาอย่างถูกต้อง
น่าจะเห็นความกลมกลืนของทั้ง 3 เล่ม สำาหรับผู้ที่เห็นว่าขัดกันนั้น ผมขอให้
อ่านเล่มที ่3 เพิม่อกีสกัรอบ จากน้ันพจิารณาทัง้ 3 เล่มรวมกนั ปฏบิติัดังนีแ้ล้ว 
ผมหวงัว่าท่านจะเข้าใจมากขึน้จากการ “เหน็หยนิในหยาง เหน็หยางในหยนิ”

 หนังสือเล่มนี้เขียนยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเขียนมา ประมาณ 40 เล่มที่
เขยีนก่อนหน้าน้ีเขยีนจากประสบการณ์ปฏิบตั ิเขยีนแล้วอ่านสนกุด้วยกลิน่อาย
เรือ่งเล่า แต่เล่มนีเ้ขยีนจากประสบการณ์คดิเป็นส่วนใหญ่  จงึย่อมมบ้ีางทีค่วาม
ไม่รู้จริงทำาให้ข้อเขียนไม่ใสกระจ่าง  แต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นหนังสือที่จุด
ประกายความคิดคนในวงการการศึกษาได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ด้วยความเขลา 
ในบางเรือ่ง  ผมเช่ือว่าเนือ้หาบางส่วนจะผดิพลาดและสร้างข้อขดัแย้งทางความ
คิด  ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อทั้งหมด  ให้อ่านและพิจารณาเอาเอง  ผมขอน้อมรับ 
ข้อผิดพลาดทั้งหมดไว้เอง

 ขอให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญาได้ปัญญา มีแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และม ี
ความสุขจากการค้นพบเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้

สุธีระ ประสริฐสรรพ์
คณะวิศวกรรมสาสตร์

ม. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
เมษายน 2559
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“... การทีบ่คุคลจะพฒันาได้กด้็วยปัจจยัประการเดยีว
คอื การศกึษา

การศึกษานัน้แบ่งเป็นสองส่วน 
คอืการศกึษาด้านวชิาการส่วนหนึง่ กบัการอบรมบ่มนิสยั 

ให้เป็นผูม้จีติใจใฝ่ดใีฝ่เจริญ มปีรกติละอายชัว่กลวับาป ส่วนหนึง่
การพัฒนาบคุคลจะต้องพฒันาให้ครบถ้วนทัง้สองส่วน

เพือ่ให้บคุคลได้มคีวามรู้ไว้ใช้ประกอบการ 
และมคีวามดไีว้เกือ้หนนุการประพฤติปฏบิตัทิกุอย่าง

ให้เป็นไปในทางทีถู่ก ทีค่วร และอ�านวยผลเป็นประโยชน์ทีพึ่งประสงค์...”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐
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เดี๋ยวนี้ในโลกเราให้เรียนกันแต่เพียง
สองอย่าง คือ รู้หนังสือและก็รู้วิชาชีพ
ไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไร
อาตมาเรียกการศึกษาระบบนี้ว่า
การศึกษาระบบหมาหางด้วน

• พุทธทาสภิกขุ •
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	 “....ความสมดุลของธรรมชาติ ในมุมมอง

ของวิศวกรรมศาสตร์คือ	law	of	conservation 

(กฎการคงตัวหรือกฎอนุรักษ ์ )	 ค�าว ่า	 “คงตัว” 

อาจฟังขัดกับไตรลักษณ์	แต่แท้ที่จริงแล้วสอดคล้อง

กันพอสมควร	 เช่น	 “มวลไม่หายไปไหน	 เพียงแต่

เปลี่ยนรูปแบบและย้ายที่อยู ่”	 “พลังงานไม่หายไป

ไหน	 เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบและย้ายที่อยู ่”ค�าว ่า 

“ไม่หายไปไหน”	 เป็นความจริงที่เรียกว่า	 “ธรรม”	

ค�าว่า“เปลี่ยนรูปแบบและย้ายที่อยู ่”	 เป็นความจริง

ที่เรียกว่า	“โลก”	...”
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“... นักการศึกษาออกแบบการศึกษาที่ผู ้เรียนไขว่คว้า

หาความสุขในอนาคต หาความสขุจากการแข่งขันกนัท�าลายผูอ่ื้น 

สิ่งอื่น เพื่อความสุขของตนเอง โดยไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงความสุข

ที่ฉายเป็นเงาในม่านหมอก...เม่ือแดดแห่งความจริงเจิดจ้า 

หมอกจาง เงาหาย ความสุขเช่นนั้นคือมายาภาพ...”
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บทที่ 1
ศึกษาศาสตร์

ทาสที่ ไม่รู้จักพันธนาการ

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ 

ให้เลิกระบบทาส หาใช่ว่าทาสทุกคนจะดีใจไม่ ทาสจำานวนมากรับมรดก 

สภาพทาสมาตั้งแต่เกิด เคยชินกับชีวิตที่ถูกสั่งเช่นสัตว์แรงงาน ไม่เข้าใจว่า 

จะดำารงชีวิตต่อไปได้อย่างไรหากไม่มีนายทาส  จึงไม่อยากเป็นอิสรชน

 หากเอาลกูสตัว์ป่ามาฟูมฟักจนเตบิใหญ่แล้วปล่อยเข้าป่า สตัว์นัน้ไม่เคย

รู้จักอิสรภาพ จึงตายเพราะอิสรภาพที่เรามอบให้  ก่อนตายสัตว์อาจนึกได้ว่า

กรงขังคืออิสรภาพของการมีชีวิตรอด เพราะมีคนให้อาหาร

 เรามักได้ยินคำาว่า “อิสรภาพ” คู่กับการศึกษา เช่น “การศึกษาคือการ

ปลดปล่อยอิสรภาพให้แก่มนุษย์” อิสรภาพหมายถึงการไม่ถูกพันธนาการ  

อะไรที่พันธนาการมนุษย์อยู่? ในเมื่อเราเป็นเสรีชน ไม่ได้เป็นทาสใคร

 คำาว่า “ไม่ได้เป็นทาสใคร” เป็นการมองอย่างผิวเผิน  มองหาความเป็น

รูปธรรม เราจึงมองไม่เห็นพันธนาการ เพราะพันธนาการไม่ได้อยู่ในรูปธรรม

ของโซ่ตรวน

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 1
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ึกษ
า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ชีวิตของมนุษย์อยู ่ภายใต้กฎ

ธรรมชาต ิ เดมิทีนัน้ การเป็นมนษุย์ยงัเป็นไปตามธรรมชาตขิองการววิฒันาการ 

(evolution) พันธนาการเกิดจากมนุษย์ไม่เป็นไปตาม “เดิมที” อีกแล้ว... 

เราต้องเข้าใจเรื่องเช่นนี้ก่อน

 เอกภพอุบัติ เมื่อ 14,000 ล ้านป ี ท่ีแล ้ว โลกเกิดหลังจากนั้น

ประมาณ 9,000 ล้านปี  วิวัฒนาการตามธรรมชาติทำาให้วานรที่ยืนหลังตรง 

(Homo erectus) เมื่อ 1-2 ล้านปีก่อนกลายเป็นมนุษย์ (Homo sapiens) 

เมื่อประมาณ 2 แสนปีเท่านั้นเอง กล่าวได้ว่าทุกอย่างท่ีเป็นอยู่ล้วนเป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ  ภูเขาเป็นธรรมชาติของ

เปลือกโลกที่ถูกดันขึ้น  เทือกเขาหิมาลัยเริ่มเกิดเมื่อแผ่นดินอินเดียเคลื่อนมา

ชนทวีปเอเชียเมื่อ 50 ล้านปีที่แล้ว  ขณะนี้ยอดเขาก็ยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ  แม่นำ้า

ลำาธารเป็นธรรมชาติของการกัดกร่อน  แม่นำ้าโคโลราโดใช้เวลา 200 ล้านปี

กัดพื้นโลกให้กลายเป็นแกรนด์แคนยอน  ชีวิตท่ีหลากหลายในระบบนิเวศ

ต่าง ๆ  เกิดเป็นเช่นที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะธรรมชาติของวิวัฒนาการ  พืชและ

สัตว์ดิ้นรนอยู่รอด อยู่อย่างพึ่งพิง  เกื้อกูล  และทำาลายล้างกันในนิเวศของ

กระบวนการวิวัฒนาการ

 แม้ว่าต่อมามนษุย์มปัีญญา เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติจนถอดรหสั

ธรรมชาตมิาเป็นความรู ้ถอดได้แม้กระทัง่ธรรมชาตไิกลตวั คือ รู้ว่าเอกภพเกดิ

เมื่อใด จนถึงธรรมชาติใกล้ตัว คือ DNA ของตนเอง ความเข้าใจธรรมชาติจน

สามารถดัดแปลงธรรมชาตใิห้รบัใช้ความต้องการส่วนตวัได้  ทำาให้มนษุย์คดิว่า 

ตนเองสามารถพิชิตธรรมชาติได้แล้ว ตนเป็นนาย ส่วนธรรมชาติเป็นทาสที่

สามารถดัดแปลงให้รับใช้มนุษย์โดยไม่เกี่ยงงอน เมื่อพิชิตธรรมชาติได้ มนุษย์

คิดว่าตนมีอิสรภาพ มองว่าธรรมชาติเป็นทาสของมนุษย์

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา2
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ึกษ
า แม้ว่าการศึกษาทำาให้มนุษย์พิชิตธรรมชาติได้ แต่มิใช่ว่าจะมีอิสรภาพ

พ้นพันธนาการ หนำาซำ้า การศึกษาอาจทำาให้พันธนาการแน่นหนายิ่งขึ้น 

เป็นทาสมากขึ้นกว่าเดิม!!

 ความจริงแล้ว.. การเอากฎธรรมชาติมาเป็นความรู ้เพื่อดัดแปลง

ธรรมชาติมารับใช้ตนนี่แหละคือหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดว่า มนุษย์ยังคงพึ่ง

ธรรมชาติอยู่ ไม่สามารถอยู่แยกออกจากธรรมชาติได้เพราะยังต้องอาศัย

ธรรมชาติป้อนปัจจัยต่าง ๆ ให้ตามที่ต้องการ จึงไม่ผิดหากกล่าวว่า แท้ที่จริง

แล้วเป็นการหลงผิด เห็นโซ่ตรวนและกรงขังว่าคืออิสรภาพ

 เป้าหมายการศึกษาประการหนึ่ง คือ พยายามให้มนุษย์เป็นอิสรภาพ

จากพันธนาการของธรรมชาติท่ีแวดล้อมตัวเรา เรามีวัคซีน เพื่อพ้นจาก 

โรคร้ายทีธ่รรมชาตพินัธนาการเราอยู ่ ในเมอืงร้อนเรามเีครือ่งปรบัอากาศเพือ่ให้ 

พ้นจากอุณหภูมิสูงที่ธรรมชาติพันธนาการเราอยู่ ในเมืองหนาวเรามีเครื่องทำา 

ความร้อนก็เพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการความหนาวเย็นจากธรรมชาติ เราทำา 

ปลาเคม็กด้็วยเหตผุลต้องการหลดุพ้นจากธรรมชาตขิองการเน่าเสียจากแบคทีเรีย

 น่าแปลก... ทั้ง ๆ ที่มนุษย์เราไม่สามารถอยู่เด่ียว ๆ โดยปราศจาก

การสนับสนุน (support) จากปัจจัยภายนอกตนเองได้ แต่เราก็ยังดิ้นรน 

เพื่อให้ชีวิตหลุดพ้นจากการบีบคั้นจากภายนอกที่แวดล้อมตัวเราอยู่1

1 มเีรือ่งน่าประหลาดเกีย่วกบัการอยูอ่ย่างพึง่พาภายนอกท่ีควรบนัทึกไว้ คอื การมอียูข่องรฐัอสิระชือ่ Sealand กองทพัเรือ 
 อังกฤษสร้างป้อมปราการนอกฝั่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากเยอรมันนีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ป้อมจำานวนหนึ่งอยู่นอกฝั่ง 
 กนิเข้าไปในเขตน่านนำา้สากล หลงัสงครามสงบ มนีายทหารเก่าช่ือ Roy Bate พาครอบครวัเข้ายดึครอง ประกาศอสิรภาพ  
 เกิดการสู้คดีในศาล เป็นคดีแปลกต้องงัดกฎหมายในยุคศตวรรษที่ 17 มาใช้ ศาลตัดสินว่าไม่อยู่ในอำานาจศาลอังกฤษ  
 ปี 1978 เกิดสงครามเล็ก ๆ เมื่อพระเจ้า Bate และพระราชินีไม่อยู่ใน Sealand มีคนเยอรมันใช้เรือเร็วเข้าโจมตี เจ้าชาย  
 Michel ถูกจับตัว แต่ชาว Sealand ก็ช่วยกันโต้กลับ จนจับตัวฝ่ายรุกรานได้ กว่ารัฐบาลเยอรมันจะเอาตัวพลเมืองตนเอง 
 ออกมาได้ก็ต้องเสียค่าไถ่ประมาณ 35,000 เหรียญ เพราะอังกฤษก็ช่วยอะไรทางกฎหมายไม่ได้ Sealand มีเสา 2 เสากับ 
 พื้นที่เพียง 12 ไร่ ประชากร 27 คน (ปี 2002) มีธงชาติ มีเพลงชาติ passport และอื่น ๆ เป็นของตนเอง ตามหลักการ 
 พึ่งพาอย่างเป็นระบบของธรรมชาติและสังคม ครอบครัว Bate ไม่น่าอยู่รอดได้เลย แต่เงินจัดการให้ได้ทุกอย่าง Bate  
 หาเงินจากการขายความประหลาด เช่น พิมพ์แสตมป์ออกมาขาย ใครอยากได้รับสถาปนาเป็นอัศวิน ท่านลอร์ด บารอน  
 ก็บริจาคได้ ถ้าสนใจก็ติดต่อ http://www.sealandgov.org/ ดูสิครับ 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 3
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ึกษ
า ธรรมชาติคอยบีบคั้นให้เราต้องด้ินรน  เมื่อเราใช้ความรู้ทำาให้พ้น 

จากแรงบบีคัน้ การดิน้รนของเราลดลง เราจงึ (คดิว่า) มอีสิรภาพจากธรรมชาติ

 น่าแปลกที่เราคิดอหังการเช่นนั้น ท้ัง ๆ ที่รู ้อยู่ว่าเราเป็นส่วนหน่ึง 

ของธรรมชาติที่วิวัฒนาการมาเมื่อ 2 แสนปีที่แล้วเท่านั้นเอง เป็นช่วงชีวิต 

ที่สั้นกว่าธรรมชาติทั้งหมดอย่างเทียบไม่ได้

อาจเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามาถึงโลกนี้ได้อย่างไร? 

ด�าเนินชีวิตไปเพื่ออะไร? เป้าหมายอยู่ที่ใด?

มาจากไหน	มาท�าไม?

 กล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนอุบัติขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ การมาถึงของมนุษย์

เริม่เม่ือไข่และอสจุปิฏิสนธกัิน เซลล์ขยายตวัและแบ่งตัวออกเป็นอวยัวะต่าง ๆ  

จนประกอบเป็นทารก ตลอดเวลาท่ีตัวอ่อนพัฒนาการมานั้นเจ้าของชีวิตเอง

ไม่รู้เจตนาการมาสู่โลกนี้เลย 

 ทารกที่คลอดออกมาสู่โลกนอกครรภ์มารดาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับจุด 

มุ่งหมายในชีวิตใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่ทราบด้วยซำ้าว่าตนเองมาจากไหน เกิดมา

ทำาไม จนเมื่อรู้ความ เป้าหมายของชีวิตจึงถูกป้อนเข้ามา ลูกพ่อค้าวานิช 

จะถูกป้อนเป้าหมายให้เป็นพ่อค้ารับมรดกกิจการต่อ ลูกกษัตริย์ถูกคาดหวัง

ให้สืบทอดสันตติวงศ์ แสดงว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง และอาจ 

ไม่ได้ถกูกำาหนดโดยตวัเจ้าของชวิีตเอง แต่ต้องรบัเป็นเป้าหมายตามภาระหน้าท่ี

ที่เกิดมาในสถานะ สถานที่เช่นนั้น

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา4
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ึกษ
า คนจำานวนมากเรียกสิ่งนี้ว่า “พรหมลิขิต” คือมอบให้พระผู้สร้างเป็น 

ผู้กำาหนดมาแล้ว  เรามีหน้าที่รับภาระที่ถูกลิขิตนั้น

 นักเรียนหลายคนถูกครูแนะแนวทำาตัวเป็นพรหมลิขิตเป้าหมายชีวิตให้ 

 ทุกชีวิตในโลกท่ีเป ็นอยู ่ เช ่นปัจจุบันน้ีเป ็นผลของกระบวนการ

ววิฒันาการ  ซึง่เป็นกระบวนการของธรรมชาต ิ ทีช่วีติซึง่อยูร่อดได้ในธรรมชาติ

เท่าน้ันจึงจะดำารงอยู่ได้  ชีวิตโดยธรรมชาติจึงมีจุดมุ่งหมายให้มันเอาตัวรอด 

ในสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่รอบตัวมัน เป็นการลิขิตตนเองตามธรรมชาต ิ

ของการมีชีวิต ชาวป่าเอาชีวิตรอดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่า คนในเมือง 

เอาชีวิตรอดจากสภาพแวดล้อมในเมือง คนป่าอดตายเมื่ออยู่เมืองเพราะไม่มี

อะไรให้ล่า คนเมืองตายเมื่อหลงป่าเพราะล่าอะไรไม่ได้

 สภาพแวดล้อมมีทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่ถูกดัดแปลง (เป็นเมือง) 

รวมท้ังสภาพของสังคม “สิ่งแวดล้อมทางสังคม” เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์

ขึ้นใหม่ ให้เป็นระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ รวมท้ังประเพณี 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ประกอบรวมกันเป็นวิถีชีวิต ส่ิงแวดล้อมทางสังคม 

คนเมืองจึงต่างจากสังคมคนป่า 

 สรุปว่า สิ่งแวดล้อมนอกตัวเรามี 2 อย่าง คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

และสิ่งแวดล้อมทางสังคม

 จะว่าไปแล้ว... มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน แต่ละคนก็ล้วนกำาลังด้ินรนให้

มีอิสรภาพจากสภาพท่ีถูกบีบคั้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่รอบตัว คน

ป่าถูกบีบค้ันจากสัตว์ร้าย โรคภัยไข้เจ็บ และการอดอยาก การมีชีวิตของเขา 

ก็เพื่อทำาทุกอย่างให้เป็นอิสรภาพจากสิ่งเหล่านี้  มนุษย์ในสังคมเมืองถูก 

บบีคัน้ยิง่กว่า เพราะมสีิง่แวดล้อมทางสงัคมท่ีซบัซ้อนด้วยมายาคติจำานวนมาก 

ในขณะที่สังคมเมืองเจริญรุดหน้า มีวิทยาการลดแรงบีบคั้นจากส่ิงแวดล้อม

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 5



สงว
นล
ิขสิท

ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผย
แพ
ร่เพ

ื่อก
ารศ

ึกษ
าทางกายภาพลงได้มาก (พิชิตธรรมชาติได้มาก) มนุษย์กลับถูกบีบคั้น 

จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมมากขึ้น

 เมือ่ชวีติทารกมาถงึโลกนี ้ เขาร้องจ้าเพราะการผจญกบัส่ิงแวดล้อมใหม่

มันบีบคั้นความเคยชินเดิมที่สุขสบายเมื่อล่องลอยในนำ้าครำ่า

 มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล้วนมีเป้าหมายของชีวิตเพื่อดิ้นรนให้หลุดออก

จากพันธนาการของสิ่งแวดล้อมภายนอก เข้าใจเช่นนี้แล้ว เราย่อมสรุปได้

ว่า เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่การรับมรดกเป็นพ่อค้าหรือสืบสันตติวงศ์

เป็นกษัตริย์ แต่มันคือ การเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเป็นอิสระจากการบีบคั้นของ

สิ่งแวดล้อมภายนอก นั่นเอง

 เราหาหนทางหลุดพ้นพันธนาการโดยการเรียนรู้ให้เข้าใจพันธนาการ 

หรอืทีเ่ราเรียกว่า “การศกึษา” การศกึษาจงึเป็นภารกจิของชวิีต เพือ่เป้าหมาย

ที่ชีวิตต้องการ คือ อิสรภาพ !!

 จะไขโซ่ตรวนต้องรู้จักกุญแจและมีลูกกุญแจ

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา6
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ึกษ
าการพันธนาการโดยไม่เห็นกุญแจ

มนุษย์มีความรู้ความสามารถ มีเทคโนโลยี

จนเอาชนะธรรมชาติได้จริง ๆ หรือ? 

 เทคโนโลยมีาจากการดัดแปลงธรรมชาตใิห้เป็นสิง่หนึง่ทีท่ำางานแทนเรา 

ขีเ้กียจกวาดบ้านกส็ร้างเครือ่งดดูฝุน่  เครือ่งทัง้เครือ่งคอืธรรมชาตถิกูดดัแปลง

ทั้งสิ้น มอเตอร์มาจากสินแร่โลหะต่าง ๆ ถูกขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการผลิต 

ถงุกรองมาจากไฟเบอร์ทีถ่กัทอจากเส้นใยทีไ่ด้มาจากก๊าซธรรมชาต ิ พลาสตกิ

และยางที่ประกอบในตัวเครื่องก็ดัดแปลงมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ

 สรุป.... เราเอาความรู้ (อันเป็นกฎธรรมชาติ) มาดัดแปลงธรรมชาติ

ให้เป็นเทคโนโลยี (เครื่องดูดฝุ่น) เพ่ือช่วยให้เราเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม 

สกปรก (ฝุ่นผง) และเป็นอิสระจากการต้องออกแรงกวาดบ้าน ในทำานอง

เดียวกัน เครื่องจักรที่ใช้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นก็มาจากธรรมชาติ 

 มนุษย์เอาเครื่องจักรมาประกอบเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้ไฟฟ้ามาทำาให ้

เครื่องจักรผลิตเครื่องดูดฝุ่นให้เรา เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ ่น เราก็ยังต้องใช้ 

ไฟฟ้า ธรรมชาติเป็นผู้สูญเสียหลายอย่างเพื่อให้เราได้เคร่ืองดูดฝุ่น และเพ่ือ

ให้เราใช้เครื่องดูดฝุ่น 

 การผลิตเครื่องดูดฝุ่น การทำางานของเครื่องดูดฝุ่นล้วนต้องใช้พลังงาน 

พลังงานมาจากไหน? 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 7
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ึกษ
า พิจารณาให้ถ่องแท้  ไม่ลังเลที่จะตอบว่าพลังงานมาจากธรรมชาติอีก

เช่นกัน  ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นำ้ามัน เกิดจากสิ่งมีชีวิตเมื่อหลายล้านปีที่แล้ว 

สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเติบโต ดำารงอยู ่ ตายทับถมเป็นพลังงานที่เราขุดมาใช ้

ทุกวันนี้ การเติบโตและดำารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็ใช้พลังงาน คือ อาหาร

 อาหารพื้นฐานคือพืช ม้าลายกินหญ้า สิงโตกินม้าลาย... ไม่ผิดหากเรา

พูดว่าสิงโตกินหญ้าเป็นอาหารผ่านทางม้าลาย

 หญ้าได้พลังงานมาจากดวงอาทิตย์ ฉะนั้น เรากล่าวว่าสิงโตกิน 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอาหารก็ไม่น่าผิด.... เพราะสรรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน 

มันจึงเป็นเช่นนี้ 

 ป่าเมอืงน่านโล่งเตยีนจากการทำาไร่ข้าวโพดอาหารสตัว์  จงึไม่ผดิทีก่ล่าว

ว่า “คนไทยกินป่าเป็นอาหาร” เช่น ที่สารคดีตีแผ่ให้ทราบกัน2

2 สนใจดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ZGGhzFzk-xc

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา8
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ึกษ
า สรุปว่าพลังงานในโลกน้ีมาจากดวงอาทิตย์ ส่วนที่ส่องแสงมาวันนี้และ

ใช้กันวันนี้เรียกพลังงานสะอาด (เช่น ชีวมวล ลม แสงแดด) ส่วนพลังงาน 

จากดวงอาทติย์ทีท่บัถมเม่ือล้านปีทีแ่ล้ว เราเรยีกพลงังานสกปรก (เช่น ถ่านหนิ 

นำ้ามัน) ไม่ว่ามันมาเมื่อใด สะอาดหรือสกปรก มันมาจากแหล่งเดียวกัน คือ 

ดวงอาทิตย์

 ตราบใดที่มนุษย์ยังคงใช้ความรู้และเทคโนโลยีดัดแปลงธรรมชาติผ่าน

การทำางานของพลังงานเพื่อรับใช้ความต้องการของมนุษย์ ธรรมชาติก็ถูก

ทำาลายมากขึ้น ในที่สุดธรรมชาติเสียสมดุล ขยะ สารพิษสะสมในธรรมชาติ 

มากขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากความเคยชินเดิมจึงบีบคั้นมนุษย์มากขึ้น 

การดิ้นรนเพ่ือแสวงหาอิสรภาพมีมากตาม กลายเป็นวงจรการต่อสู้ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติอย่างไม่สิ้นสุด จนกว่าจะแพ้ไปข้างหนึ่ง 

 มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ตราบใดท่ีมนุษย์ยังต้องพ่ึงปัจจัย 

จากธรรมชาติดำารงชีวิต การทำาลายธรรมชาติคือการทำาลายตนเอง ไม่มีทาง

ที่มนุษย์จะชนะได้ 

 หน้าร้อนปีนี้ (เมษายน 2559) หลายจังหวัดร้อนเกือบ 44 องศา 

และประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน (ขณะที่ edit 

บทความนี้) ถึง 28,352 เมกะวัตต์ เป็นสถิติใหม่ของประเทศ สาเหตุเพราะ

พวกเราด้ินรนให้หลุดจากพันธนาการความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ 

คนไทยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เสียไป หลายคนชี้นิ้วไปที่การสูญเสียพ้ืนที่

ป่าให้กับไร่ข้าวโพดในภาคเหนือ หากเราชี้นิ้วต่อไปเรื่อย ๆ สัจจะธรรมของ 

สรรพสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกันจะพานิ้วมาจบที่เราทั้งหลายเอง 

 คนจำานวนมากมองหาเหตรุอบตวั โดยไม่ตระหนกัว่าขณะทีน่ิว้ชีพุ้ง่ตรง

ไปยังผู้อื่นนั้น  นิ้วที่เหลือกำาลังชี้กลับมาที่ตนเอง

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 9
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ึกษ
า มนุษย์ใช้การศึกษาทำาความเข้าใจธรรมชาติ ดัดแปลงธรรมชาติ 

เพ่ือให้มีอิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเรียกว่า “ความเจริญ 

มีพัฒนาการ มีอารยธรรม” แต่จริง ๆ แล้วกลับเป็นบ่วงผูกมัดเพิ่มความ 

แน่นหนาของพันธนาการ 

อย่างไรก็ตาม... การศึกษาเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ

ยังคงเป็นภารกิจที่มนุษย์ถ่ายทอดผ่านต่อ ๆ กัน

มา เพราะคิดว่าพันธนาการจะหายไปและได้พบ

กับอิสรภาพและมีความสุขที่แท้จริง ในเมื่อการ

พึ่งธรรมชาติเป็นปัจจัยด�ารงชีวิตคือพันธนาการ 

อิสรภาพที่ไขว่คว้าจะเป็นจริงได้หรือไม่?

เมื่อไหร่จะเป็นจริง? 

เจตจ�านงทีจ่ะเอาชนะธรรมชาตใิห้มากขึน้ไปเรือ่ย ๆ 

สะท้อนถึงแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์ในวันนี้ยังไม่

บรรลถุงึความสขุแห่งการมอีสิรภาพท่ีแท้จรงิ เชือ่ว่า 

ความสขุจากอิสรภาพมอียู่ข้างหน้า เชือ่หรอืว่ามนษุย์

ปัจจุบันมีความสุขมากกว่ามนุษย์เมื่อ 100 ปีก่อน? 

เมือ่ไหร่ทีภ่ารกจิปลอดปล่อยตนเองจากพนัธนาการ

ของธรรมชาติจะส�าเร็จสักที? 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา10
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ึกษ
า มนุษย์ถูกโซ่ธรรมชาติล่ามพันธนาการไว้ พยายามใช้การศึกษา 

มาไขกุญแจ แต่การศึกษากลับให้คำาตอบว่า จะเป็นอิสระได้ต้องกำาจัด 

อิสระของโซ่ พิชิตให้มันเชื่องกับเรา ฉะน้ัน... จงหาโซ่อีกเส้นมาล่ามโซ ่

เส้นเดิม แล้วโยนลูกกุญแจทิ้งนำ้าไป!! 

 การสร้างอิสรภาพโดยใช้โซ่มาล่ามโซ่ แล้วโยนลูกกุญแจทิ้งเช่นน้ี 

แสดงว่าการศึกษาไม่เข้าใจสภาวะอิสรภาพที่มนุษย์กำาลังแสวงหา 

ลูกกุญแจอยู่ที่การศึกษาที่เข้าใจสภาวธรรม

 ความคิดที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งของมนุษย์ คือ ความคิดแยกส่วน 

ไม่เห็นความสัมพันธ์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะธรรมชาตินอกตัวที่สัมพันธ์กับ

ธรรมชาติในตัวมนุษย์ เป็นความคิดติดมาจากสมัยโบราณที่มนุษย์ไม่รู ้จัก

ธรรมชาติกว้างพอ 

 น่าแปลกท่ีการค้นพบของดาร์วินได้อธิบายความสัมพันธ์ในธรรมชาติ

อย ่างลึกซึ้ งถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่ งมีชีวิตที่วิวัฒนาการร ่วมกัน 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่ง (ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่) กระทบถึงส่ิงมีชีวิตและ 

ไม่มีชีวิตท้ังหลายเป็นลูกโซ่กันไป ที่กล่าวว่าน่าแปลกเพราะจนบัดนี้ 

คนจำานวนมาก แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ (บางคน) ไม่เห็นนิเวศที่เป็น 

“ระบบ” ของธรรมชาติ การค้นคว้าหาความลับของธรรมชาติเน้นไปที ่

การลดทอน แยกส่วน เจาะจงลงไปถึงอนุภาคศาสตร์ (particle science) 

เพ่ือเข้าใจจุดกำาเนิดของสรรพสิ่ง โดยที่ไม่ใคร่มองให้เห็นความสัมพันธ์ 

ของสรรพสิ่งในระดับมหภาค

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 11
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ึกษ
า ในสมัยก่อนเมื่อมนุษย์ยังมีจำานวนน้อยอยู่และการบริโภคยังเป็นไป

เพื่อการดำารงชีพเท่านั้น การพิชิตธรรมชาติเพื่อบริโภคจึงไม่เกิดผลกระทบ

กว้างไกล เพราะธรรมชาติฟื้นตัวได้ทัน สามารถ regenerate ได้ในอัตราเร็ว

กว่าการทำาลายของมนุษย์  ผ่านพ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมาได้ไม่กี่ร้อยปี3 

วฒันธรรมสะสมแบบทุนนิยม  วัตถุนิยม  ฝังแน่นในธรรมชาตภิายในของมนษุย์ 

ระบบเศรษฐกิจทนุนยิมทีข่าดธรรมาภบิาลบรโิภคทรพัยากรธรรมชาตเิรว็มาก 

เพราะข้าวโพดอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม ภูเขาภาคเหนือจึงเสียสมดุล

ของธรรมชาติ  ทำาลายระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ (รวมท้ังมนุษย์) ดำารง

อยู่ร่วมกัน แม้ว่าจะทราบถึงผลร้ายของการเสียสมดุลธรรมชาติ  แต่บ่วงของ 

บริโภคนิยมได้รัดเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวโพดแน่นจนไม่สามารถแก้ไขได้ 

กลายเป็นผู้มีทุกข์จากผลกระทบที่ตนเองทำาลายธรรมชาติเสียเอง

 หากมนุษย์ยังคิดว่าการพิชิตธรรมชาติคือการพ้นทุกข์  การรุกเข้า

ทำาลายธรรมชาติจะยิ่งมากข้ึนตามความทุกข์ที่ทวีขึ้น กลายเป็นวงจรทำาลาย

ล้างที่หยุดยากมาก  น่าเห็นใจ... เพราะเขาจำาเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ต้องเห็นอนาคตทีอ่ยูร่อดในช่วงเวลาทีส่ัน้แค่เพยีงวนันี ้เดอืนนี ้เท่านัน้  เป็นไป

ไม่ได้ที่บอกให้เขาหยุดเพื่ออยู่รอดได้อีก 20 ปี  เพราะชัดเจนแก่ใจว่าการหยุด

วันนี้จะทำาให้ตายสัปดาห์หน้า 

 เราต้องยอมรับว่า ผลร้ายท่ีกำาลังเกิดข้ึนนี้เป็นผลจากการศึกษา 

ที่ผ่านมา ที่ทำาให้คนเชื่อว่าความสุขเกิดจากได้เสพ ระบบการศึกษาท่ีรับใช้

ระบบเศรษฐกจิทนุนยิม บรโิภคนยิม ปลกุป่ันให้คนเชือ่เช่นนัน้ เชือ่ว่าเป้าหมาย 

ของชีวิตคือความสุขที่ได้จัดการธรรมชาติภายนอกตัว... เอามาเสพ

3 ปฎิวัติอุตสาหกรรมเกิดเมื่อมนุษย์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตจำานวนมากแทนแรงงานคน  เกิดในราว 1760-1830

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา12
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ึกษ
า การศึกษาสำาหรับความอยู่รอดในอนาคตต้องให้เยาวชนเห็นความ

สัมพันธ์ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เราเรียกการเห็นการอยู่ร่วมกัน

ทัง้หมดนีว่้าเหน็ “สภาวธรรม” คอืทกุอย่างเป็นธรรมชาติท้ังหมด (ท่านพุทธทาส 

จึงกล่าวติดปากว่า “ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ ธรรมะ

คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือผลของการปฏิบัติตามกฎ 

ของธรรมชาติ”) 

 การเห็นสภาวธรรมจะไม่แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ แต่เห็นเป็น 

องค์ประกอบหนึ่งของธรรมชาติ ที่เป็นทั้งผู้กระทำา (เหตุ) และผู้ถูกกระทำา 

(ผล) เห็นตัวเองเล็กเป็นผงธุลีในธรรมชาติ ลดความอหังการกับธรรมชาติลง 

ในทีส่ดุจะเห็นว่าเป็นบาปร้ายแรงทีเ่บยีดเบยีนธรรมชาต ิและบาปกรรมนัน้จะ

หวนกลับเข้าตัวมนุษยชาติเอง

 กล่าวตามความเป็นจรงิ  สิง่ต่าง ๆ ในธรรมชาติกำาลังเบยีดเบยีนกนัเอง 

กาฝากและเถาวลัย์เบียดเบียนต้นไม้ใหญ่  ไม้ใหญ่เบียดเบยีนแสงแดดไปจากไม้เลก็ 

เสือเบียดเบียนกวาง กวางเบียดเบียนหญ้า นกแร้งกินซากกวางเบียดเบียน

ที่วางไข่แมลงวัน.... แต่ท้ังหมดนั้นเป็นไปเพื่อการควบคุมความสมดุลกันเอง 

เพื่อให้ธรรมชาติวิวัฒนาการต่อไป สัตว์และพืชเบียดเบียนเพื่อความอยู่รอด

ในขณะนั้น ตามสภาพขณะนั้น เราเรียกตามสภาพความเป็นธรรมชาติ หรือ 

“สภาวธรรม” ของสัตว์และพืช มันไม่คิดสะสมด้วยความโลภ การเบียดเบียน

ไม่มีความหลงผิดมัวเมาจากโมหะ และไม่ใช่ด้วยโทสะจ้องทำาลายกำาจัดออก 

เสอืเบยีดเบยีนกวางโดยไม่ตัง้ใจให้เกดิบางอย่างกบันกแร้ง  หญ้า และแมลงวนั 

 ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่พัฒนาปัญญาได้จน

เข้าใจความจริงของการเป็นธรรมชาติทั้งระบบ เห็นเสือพร้อมกวาง หญ้า 

นกแร้ง และแมลงวนั เหน็อากาศและสายฝนพร้อมดนิ เสอื กวาง หญ้า ตวัทาก 

ฟ้าผ่ากิ่งไม้หัก เห็ด ไส้เดือน จุลินทรีย์ และ ฯลฯ  มนุษย์จึงควรพัฒนาปัญญา

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 13
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ึกษ
าเพื่อให้เป็นผู้รักษาบ้านตนเอง: ธรรมชาติ การพัฒนาปัญญาของมนุษย์กระทำา

ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “การศึกษา” 

 การศึกษาที่จัดตามโลกตะวันตกเป็นการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการ

เบียดเบียน เพราะเขาสร้างปัญญาเพื่อการพิชิตธรรมชาติและพิชิตมนุษย์

ที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์ตน เล็กลงไปเป็นท่ีไม่ใช่ครอบครัวตน จนกระทั่งที่ไม่ใช่ตน  

เป็นการศึกษาเพือ่ความเห็นแก่ตวั  แยกตวัออกจากธรรมชาต ิ จึงไม่ควรยอมรบั

ว่าเป็นการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามสภาวธรรม

 การศึกษาที่ดีต้องให้มนุษย์เห็นธรรมชาติของโลกว่าเป็นระบบของ

ความสัมพันธ์ ที่มนุษย์คือละอองธุลีในระบบน้ัน การศึกษาเช่นน้ีจะทำาให้เกิด 

ปัญญาเข้าใจสภาวธรรม และมุ่งพัฒนาตนเองให้ร่วมเกื้อหนุนให้โลกดำารงอยู่

เป็นสุขไร้การเบียดเบียน

 ในความคิดผม... ขณะน้ีมีแต่การศึกษาท่ีทำาให้มนุษย์เข้าใจสภาวธรรม

เท่านั้นที่แก้ปัญหาโลกได้

ความสุขในเงาหมอก

 ความรู้ที่เอามาเป็นสาระของวิชาที่ศึกษากันนั้น จริงแท้แล้วก็คือความ

เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ “กฎของธรรมชาติ” ธรรมชาติของแรงดึงดูดของ

โลกทำาให้แอปเป้ิลตกใส่หัวนิวตัน  หลายคนก่อนหน้านายนวิตันมปีระสบการณ์

เห็นของตกมาแล้วทั้งสิ้น แต่ไม่เคยถามถึงสาเหตุว่าทำาไมตก  แรงโน้มถ่วง 

มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพียงแต่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แบบเชือกชักคะเย่อ 

นิวตนัใช้ปัญญาเข้าใจปรากฏการณ์ของธรรมชาต ิถอดรหสัออกมาเป็นความรู้ 

ท่ีเรียกว่ากฎของแรงโน้มถ่วง กฎนี้ใช้ได้ทั่วไป ไม่จำาเพาะแค่แอปเปิ้ลกับโลก 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา14
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ึกษ
าแต่หมายรวมเทหวัตถุในท้องฟ้าที่อยู่รวมกันเป็นเอกภพด้วย ในปี ค.ศ. 1971 

นกับนิอวกาศพิสจูน์ว่าเป็นกฎของจกัรวาล (เป็นจรงิทกุแห่งหน)  เมือ่พสิจูน์ซำา้ 

การทดลองของกาลิเลโอบนพื้นผิวดวงจันทร์ การถอดรหัส DNA ของมนุษย ์

ก็เป็นความรู้อันเป็นกฎธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 

 เราเรียกความรู้ชนิดนี้ว่าเป็นความเข้าใจสภาวะทั้งหลายตามความ

เป็นจริงของมัน รู้เพื่อใช้ปรับตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์แก่เรา 

ฉีดวัคซีนเพื่อปรับตัวเราให้อยู่ท่ามกลางเช้ือโรค เครื่องปรับอากาศปรับสิ่ง

แวดล้อมให้สอดคล้องกบัทีร่่างกายเราชอบ เป็นการปรบัเพือ่เพิม่ความสามารถ

ให้เราอยูไ่ด้กับสภาวะแวดล้อมท่ีคอยบีบค้ันเรา เช้ือโรคบบีค้ันสขุภาพทำาให้เรา

ตาย ความร้อนบีบคั้นความรู้สึกไม่สบาย

 การศึกษาควรทำาให้มนษุย์รูจั้กความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัสิง่แวดล้อม

โดยไม่แยกจากกัน เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 

ไม่ให้การใช้กลายเป็นการทำาลายท่ีส่งผลสะท้อนกลับมาบีบคั้นมนุษย์เอง 

ภาวะโลกร้อนเป็นตัวอย่างท่ีมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมแล้วส่งผล

สะท้อนกลบัมาบบีคัน้มนษุย์เองในรปูของภยัพบัิตทิางธรรมชาตริปูแบบต่าง ๆ 4

 มนุษย์เป็นผู ้สร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมขึ้นมาเอง (ตามธรรมชาต ิ

ของการอยู่รวมเป็นกลุ่มและพึ่งพากันเอง) หากแต่ละคนที่เป็นหน่วยย่อย 

ของสิง่แวดล้อมนีไ้ม่เป็นสมาชกิทีด่ ีสงัคมจะวุน่วาย ต้องออกกฎ (หมาย) จำากดั

เสรภีาพกลบัมาบีบคัน้ให้มนุษย์มอิีสรภาพลดลง  การศกึษาคอืการทำาให้ทกุคน 

ในสังคมพัฒนาองค์ประกอบภายในของตนเพ่ือดำารงตนเป็นสมาชิกท่ีด ี

ของสังคม  คนที่ได้รับบริการนี้คือคนที่เกิดมาเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ การศึกษา 

จึงเป็นการจัดการของสมาชิกสังคมรุ ่นเก่า ท่ีจัดให้กับคนรุ ่นใหม่ ผู ้ใหญ ่

4 ประชาคมโลกตกลงลดการปลดปล่อย CO
2
 เพื่อรักษาระดับให้ตำ่ากว่า 400 ppm เดือนมีนาคม 2014, 2015 และ 2016  

 บรรยากาศโลกมี CO
2
 399.62, 401.52 และ 404.83 ppm ตามลำาดับ

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 15
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ึกษ
าจดัให้เดก็  ถ้าผูใ้หญ่จดัการศึกษาผดิ ในอนาคตเดก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ทีจั่ดการ 

ศึกษาผิดซำ้า ๆ ให้รุ่นต่อไป อย่างนี้จึงยากเกินแก้ไข เพราะทุก generation 

เข้าใจว่าผิดกลายเป็นถูกไปเสียแล้ว5

 การจัดการการศึกษาจึงเป็นหน้าท่ีของสังคม แม้ว่าเรามอบหน้าที่นี ้

ให้ตัวแทน คือ กระทรวงศึกษาธิการ แต่เราไม่ควรเชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการ

กำาลงัสร้างสิง่แวดล้อมทางสงัคมทีดี่ให้กับเรา  เพราะการศึกษาไม่ได้มเีพยีงเรยีน 

ให้เข้าใจกฎธรรมชาติ (สาระวิชาความรู้) อย่างท่ีกระทรวงฯ เข้าใจและใช้ใน

การประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาเท่านั้น 

 ทำาไมการศึกษาจึงเชื่ออย่างที่เป็นอยู่? คำาตอบคือ การศึกษาถูกสังคม

ทำาให้รับใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดี คนมีความสุข 

และสังคมจะดีตาม 

 กระบวนทศัน์การมคีวามสขุเช่นนีท้ำาให้นกัการศกึษาออกแบบการศกึษา

ที่ผู้เรียนไขว่คว้าหาความสุขในอนาคต หาความสุขจากการแข่งขันกันทำาลาย 

ผู้อื่น สิ่งอื่น เพื่อความสุขของตนเอง โดยไม่รู ้ว่ามันเป็นเพียงความสุขที่ 

ฉายเป็นเงาในม่านหมอก.... เมื่อแดดแห่งความจริงเจิดจ้า หมอกจาง 

เงาหาย ความสุขเช่นนั้นคือมายาภาพ

5 การศึกษาไทยน่าจะเข้าข่ายผิดมาหลาย generation กระมัง ผลลัพธ์ท่ีได้จึงแย่ลงตามเวลา สะเต็มศึกษาเพิ่งเริ่มเป็น  
 generation แรก จึงเป็นโอกาสทำาให้ถูกต้อง ที่ผมเพียรพยายามเขียนถึง 3 เล่มก็เพราะเจตนาไม่ต้องการให้สิ่งผิดกลาย 
 เป็นถูกในการศึกษาไทย จนไม่รู้ว่าถูกต้องคืออะไร ทำาให้นึกถึงคำาพูดของท่านพุทธทาสที่กล่าวว่า “คนบ้าอยู่ในหมู่คนบ้า 
 ย่อมไม่รู้ว่าใครบ้า เพราะเป็นบ้าเหมือน ๆ กันหมด ก็เลยไม่มีใครตำาหนิติเตียนกัน”

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา16
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ึกษ
าการจัดสรรโอกาสที่เกิดจากอวิชชา

 อิสรภาพหมายถึง “ความเป็นใหญ่ในตัวเอง” ไม่ต้องขึ้นกับสิ่งอื่น 

อิสรภาพท่ีดีต้องเกิดจากปัญญา เช่นรู้ว่ายาเสพติดไม่ดี เราไม่เสพยา เรียกว่า

เราเป็นอิสรภาพ ชีวิตไม่ขึ้นกับยาเสพติด

 คนที่ติดยาเสพติด เพราะเขามีเสรีภาพ (ที่ทำาได้ตามอยาก)  แต่เป็น

เสรีภาพที่ขาดอิสรภาพ  เพราะความจริงคือเป็นทาสยาเสพติด

 การศึกษาที่ให้อิสรภาพหมายถึงการศึกษาที่ทำาให้คนเป็นใหญ่ใน

ตนเอง หลุดพ้นจากการบังคับของสิ่งอื่น ความชั่วไม่สามารถบังคับตนเองได้ 

เมื่อเขามีอิสรภาพที่ถึงพร้อมด้วยปัญญา เขาก็จะใช้เสรีภาพได้อย่างถูกต้อง  

เพราะเป็นเสรภีาพทีเ่ป็นไปตามธรรม  ไม่ต้องมคีำากล่าวว่า “ทกุคนมเีสรภีาพ” 

แล้วต่อด้วยเงื่อนไขว่า “ในขอบเขตของกฎหมาย” ทุกประเทศมีกฎหมาย 

เพราะมีคนในสังคมที่มีอิสรภาพแต่ขาดปัญญา (ที่ถูกต้องตามธรรม) บ้างก็มี

กฎเพื่อสร้าง “วินัย”

 สำาหรับคนทั่วไปวินัยมีความหมายลบ เป็นที่เข้าใจว่าใช้กำากับ ลดทอน

เสรีภาพ  ใช้วินัยแล้วจะทำาให้ไม่มีอิสรภาพ

 วินัยมี 2 ส่วน คือวินัยที่เกิดจากการฝืนใจตนเอง วินัยภายในใจ 

เพื่ อการรอคอย อดทน ยับยั้ งชั่ ง ใจ มี งานวิ จัยการศึกษา ท่ี เ รียก  

Marshmallow test ที่มหาวิทยาลัย Stanford6 เป็นงานวิจัยยาวนานถึง 

40 ปี เขาพบว่าเด็กที่ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการอดทนรอคอย จะมีอนาคตดีกว่า 

เดก็ทีข่าดอปุนสิยันี ้ ถ้าคนจำานวนมากในสงัคมมวีนิยักำากบัตนเอง  ส่ิงแวดล้อม 

ทางสงัคมกจ็ะด ี ความเจรญิของหลายประเทศจงึดไูด้จากจำานวนนกัโทษในคุก 
6 รายละเอียดใน https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment ต่อจากงานวิจัยน้ีมีหนังสือ 
 เกี่ยวกับ mastering self-control ออกมามากมาย

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 17
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าในทางกลับกัน ถ้าคนจำานวนมากขาดวินัย สังคมย่อมวุ่นวายเพราะมีแต่คนท่ี 

ทำาทุกอย่างตามใจตนเอง  อยากได้ใครก็ฉุดคร่า ไม่ชอบก็ฆ่าฟัน  สังคมจึงต้อง

มวีนัิยส่วนท่ีสอง เป็นวนิยัที ่“จดัตัง้” ให้เป็นข้อบญัญตั ิข้อกฎหมาย เพือ่กำากบั

คนท่ีขาดวนัิยภายในตนเอง  วนิยัทีจ่ดัตัง้ภายนอกเป็นไปเพือ่ “จดัสรรโอกาส” 

ให้คนหมู่มากได้บรรลเุป้าหมายเดยีวกนั  ยิง่เป้าหมายสำาคญัยิง่ต้องเข้มในวนิยั 

วินัยทหารในภาวะสงครามเข้มงวด เพื่อจัดสรรโอกาสไปสู่เป้าหมายชัยชนะ 

เพราะแพ้หมายถึงสูญเสียชาติ  วินัยสงฆ์เข้มงวด  แต่ผู้กำากับวินัยหย่อนใน

หน้าที่จึงเกิดวิกฤติศรัทธาในพระศาสนาในขณะนี้7

 วินัยจราจรกำาหนดให้หยุดที่ทางม้าลาย เพื่อให้คนเดินเท้าได้รับการ 

“จัดสรรโอกาส” ข้ามถนน  ให้เราหยุดที่ไฟแดง เพื่อจัดสรรโอกาสให้อีกด้าน 

ผ่านไปได้  ไฟเขียวตรงหน้าเราจึงเป็นการจัดสรรโอกาสให้เรา ข้อบัญญัติ 

การกระทำาเราเรียกกฎจราจร คนที่ฝ่าฝืนกฎจราจร คือ คนท่ีขาดวินัย

ภายในตนเอง วินัยของนักเรียนจะต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดวินัยภายในตนเอง 

หากไม่ทำาเช่นนี้ โรงเรียนต้องออกวินัยภายนอกมาจัดการให้เรียนอยู่รำ่าไป 

เช่น เช็คชื่อเรียนเพื่อมีสิทธิสอบ ออกกฎระเบียบรองรับการทุจริต เป็นต้น

 การจัดการการศึกษาทั้งหลายล้วนมีเป้าหมายเพื่อการ “จัดสรร

โอกาส” ให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองจนได้รับอิสรภาพ การจัดสรรโอกาสให้คน

จำานวนมากได้รับการศึกษาจึงเข้าข่าย “วินัยการศึกษา” วินัยการศึกษาเป็น

ประเภท “วินัยจัดตั้ง”  ได้ผลเป็น พ.ร.บ. การศึกษา กำาหนดโครงสร้าง เช่น 

เขตการศึกษา โรงเรียน ผอ. ครู หลักสูตร การนิเทศ การประเมิน ฯลฯ 

กระทรวงศึกษากำาหนดวินัยเหล่านี้ด้วยเจตนาให้นักเรียนได้รับจัดสรรโอกาส

การศึกษา
7 Footnote เพื่อความเข้าใจในภายหน้าว่าหมายถึงการแสดงความเห็นเป็นฝักเป็นฝ่ายระหว่างธรรมกาย มหานิกาย 
 ธรรมยุติ ที่โยงการแต่งต้ังสังฆราชองค์ใหม่กับการเมือง ผลประโยชน์ จนมหาเถรสมาคมถูกตำาหนิ และอาจถูกฟ้องทาง 
 กฎหมาย พระสงฆ์บางรูปปลุกม๊อบขู่รัฐบาล
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ึกษ
า “ธรรมวนิยั” คอืข้อบญัญตัเิพือ่จดัสรรให้คนหมูม่าก (สงฆ์)  ได้บรรลุธรรม 

ผู้บัญญัติธรรมวินัยคือพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งในธรรม

 เราต้องหาคำาตอบว่า “ศึกษาวินัย” ของไทยที่กล่าวข้างต้นเป็นการ

บญัญตัโิดยผูรู้แ้จ้งในการศกึษาหรอืไม่?  โดยส่วนตวั ผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงฯ 

เข้าใจวนัิยว่าเป็นการจดัสรรโอกาสหรอืไม่  เพราะเหน็มแีต่วนิยัทีล่ดทอนโอกาส

การศึกษาเกือบทั้งนั้น8 

 อะไรคือการรู้แจ้งในการศึกษา?

 เพราะการศึกษามองมนุษย์เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม 

สร้างฟันเฟืองออกไปหมุนเครื่องจักรเศรษฐกิจในวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม  สร้างความคิดเอาชนะผู้อื่นทั้งปวง (ยกเว้นตนเอง) เป็นความคิด

แคบเห็นแก่ตัว  ทั้งลดทอนความเป็นมนุษย์และพันธนาการให้ไร้อิสรภาพ

 พันธนาการและไร้อิสรภาพด้วยการหลง “คุณค่าเทียม” และหลง

ประเมินผลการศึกษาที่ความเทียมนั้น ถ้าการศึกษาคือผลสอบ O-Net 

ถ้าการศึกษาคือกิจกรรมของคนหมู่น้อยที่ถูกเคี่ยวกรำาให้ล่ารางวัลมาเพ่ิม

ป้ายหน้าโรงเรียน  ถ้าการศึกษารู้แจ้งเพียงนี้  วินัยที่จัดตั้งก็จะตอบสนอง

ให้ได้สิ่งนี้ กลายเป็นการจัดการศึกษาปาหี่อวดเด่นของครู ผอ. โรงเรียน 

ผอ.เขตฯ กระทรวงฯ  เป็นวินัยท่ีจัดสรรโอกาสเกียรติยศผู้อื่น นักเรียน 

จึงเป็นฝ่ายถูกกระทำาเพื่อผู้อื่น  เรียกว่า “วินัยเทียม” เพราะ “คุณค่าเทียม” 

ของ “นักการศึกษาเทียม” 

8 น่าสงัเกตว่ารฐับาลประกาศใช้ ม. 44 ตามรฐัธรรมนญูฉบบัช่ัวคราว 2 ฉบบัเมือ่เดอืนมีนาคม 2559 กถ็อืเป็นวนิยัอย่างหนึง่  
 เพราะทำาลายโครงสร้างอำานาจของ อ.ก.ค.ศ. ที่ถูกกล่าวหาในวงกว้างว่าเป็นแหล่งคอรัปช่ัน เป็นปัญหาของการบริหาร 
 กำาลงัครู ในขณะทีค่รทูัว่ไปชอบมาตรการนี ้แต่ระดบับรหิารบางท่านมปีฏกิริยิาไม่เหน็ด้วย ยิง่ทำาให้เหน็ว่าวินัยเดิมทีม่อียูน้ั่น 
 เป็นวินัยที่ไม่ได้จัดสรรโอกาสการศึกษาสักเท่าใดนัก เป็นการจัดสรรผลประโยชน์เสียมากกว่า

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 19
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ึกษ
า แต่ถ้าคุณค่าแท้ของการศึกษาคือการปลดปล่อยพันธนาการให้มนุษย ์

มีอิสรภาพ  วินัยการศึกษาจะถูกจัดตั้งอีกแบบหนึ่ง

 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามสภาวธรรมของนักเรียนแต่ละคน 

แต่ละพื้นที่ ที่เขามีเป้าหมายเฉพาะ เช่น เรียนเพื่อทำางานในท้องถิ่นเขา 

ไม่ใช่เพื่อเรียนต่อไปเรื่อย ๆ จนจบปริญญาเอกเหมือนลูกเจ้าสัว การจัดการ

การศึกษาต้องเป็นอสิระจากส่วนกลางจงึจะเป็นการจดัการการศกึษาตรงตาม

สภาวธรรม

 ผู ้ที่มีอวิชชาเรื่องการศึกษาจึงไม ่สามารถจัดสรรโอกาส (วินัย) 

ได้ถูกต้อง  ทั้งหมดนี้แก้ได้ด้วยการเข้าใจสภาวธรรมของอิสรภาพ ที่ได้กล่าว

ไปบ้างแล้ว คืออิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่ที่ต้องกล่าวเพ่ิมคือ 

“อิสรภาพจากภายใน”

การศึกษาที่ ใฝ่หาอิสรภาพ

 มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ป่าแบบกระทิงโทน ช้างโทน แม้อยากจะเป็นเช่นนั้นก็

ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ  ได้  เว้นแต่จะหลีกลี้เข้าป่าไปเลย  ทุกคนเป็นหน่วยย่อย

ของสังคม  สังคมจึงเป็นสิ่งแวดล้อมของการดำารงชีวิต สังคมที่ไม่ดีจะกดดัน

บีบค้ันมนุษย์ เช่น ให้มนุษย์อยู่ด้วยความหวาดระแวงภัย (สังคม) เรียกว่า 

ไร้อสิรภาพจากสิง่แวดล้อมทางสงัคม  ภัยสงัคมมมีากในสงัคมทีส่มาชกิส่วนมาก 

เองก็ไม่มีอิสรภาพ (ถูกผูกมัดด้วยความเขลาทางปัญญา)  หมายความว่า 

หากคนจำานวนมากในสงัคมมแีต่ทกุข์  มคีวามหวาดระแวง  เขาเหล่านัน้กร็วมตัว

เป็นสังคมที่ต่างก็กำาลังสร้างสิ่งแวดล้อมมาบีบคั้นตนเอง ตัวอย่างเช่น ระหว่าง

การจลาจล หรือสงครามกลางเมืองท่ีไม่มีใครไว้ใจใคร นอกจากตนเองและ 

ญาติพี่น้องเท่านั้น 
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ึกษ
า ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนทั้งหมดในสังคมเป็นคนดี อยู่ในกฎเกณฑ ์

กตกิาของสงัคม สงัคมนัน้กม็คีวามสขุเพิม่ข้ึนเพราะความบบีคัน้ทางสังคมลดลง 

ความจรงิแล้ว  การต้องประพฤตตินอยูใ่ต้กฎเกณฑ์ทางสังคมกเ็ป็นพนัธนาการ

อย่างหน่ึง  ยงัเป็นสภาพไร้อิสรภาพ  สงัคมท่ีเป็นอิสรภาพอย่างแท้จรงิต้องเป็น

สังคมที่ไร้กฎเกณฑ์พันธนาการ  โดยสมาชิกทุกคนในสังคมยังคงมีอิสรภาพ 

ซึ่งดูเหมือนจะขัดกันอย่างมาก เพราะขณะที่พยายามท่ีจะมีอิสรภาพไม่

พนัธนาการกับใคร  กเ็ป็นเหตใุห้สงัคมต้องควบคมุโดยมกีำาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

 ฝูงผึ้งแบ่งหน้าที่กันทำาตามกฎเกณฑ์กติกา มันจึงอยู่ด้วยกันอย่างมี

อิสรภาพแม้ว่าจะถูกพันธนาการด้วยหน้าท่ี หมายความว่าผ้ึงงานทำาหน้าที ่

หานำ้าหวานอย่างมีอิสรภาพ  ไม่ต้องแก่งแย่งทำาหน้าที่นางพญา  มีอิสรภาพ

จากความอิจฉาว่านางพญาอยู่สุขสบายไม่ต้องทำางาน

 องค์ประกอบภายในของมนุษย์ ท่ีสัตว์อ่ืนไม่มี คือ องค์ประกอบด้าน

จิตใจ  สิ่งนี้เองที่ช่วยให้มนุษย์สร้างสังคมที่ดี  อันจะนำาไปสู่อิสรภาพได้ 

โดยเริม่จากรายบคุคลแล้วขยายออกไปสูค่นอ่ืน  สงัคมกำาหนดให้ส่ิงนีเ้ป็นหน้าที่

ของการจดัการการศกึษา สงัคมคาดหวงัว่าการศกึษาจะบรรลเุป้าหมายให้เกิด

สงัคมด ีจากสมาชกิทีด่ ี เพือ่เป้าหมายสงูสดุคอืสงัคมทีม่อีสิรภาพ  ไร้กฎเกณฑ์ 

บังคับรายคน  ฟังดูเป็นสังคมอุดมคติอย่างมาก  แต่ดูเหมือนการศึกษา

ของเราขณะนี้ ที่เน้นรับใช้การพัฒนาเศรษฐกิจกำาลังขับเคล่ือนสังคมไปใน 

ทิศตรงกันข้าม 

 การศึกษาเองก็ไม่มีอิสรภาพ เพราะเป็นทาสกระบวนทัศน์เศรษฐกิจ

ทุนนิยมอย่างโงหัวไม่ขึ้น  จึงจัด “วินัย” การศึกษาอย่างที่ผ่านมา

 มนุษย์อยู่ร่วมกับสัตว์โลกเป็นแสนเป็นล้านชนิด แต่การศึกษาเป็น 

กระบวนการทางสังคมที่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้น  การศึกษาทำาให้เราไม่ต้อง
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ึกษ
าเริ่มต้นเรียนรู้ทุกอย่างจากการค้นคว้าเอง ซึ่งไม่มีทางทำาได้ในช่วงชีวิตของเรา 

หากไม่มีการศึกษา  เราจะยังเชื่อว่าโลกแบน เพราะความกว้างไกลที่เราเห็น

โลกนั้น เราไม่เคยเห็นโลกกลมเลย แต่การศึกษาเอาความจริงของสัณฐานรูป

ร่างโลกที่ทราบต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนต้นมาให้เรารู้ พร้อมวิธีการพิสูจน์เชิง

ประจักษ์จำานวนมาก  ตั้งแต่เงาโลกบนดวงจันทร์ (ที่มาแทนราหู) ไปจนถึง

ภาพถ่ายโลกจากอวกาศ

 การศึกษาที่รู้ความจริงของธรรมชาติเช่นนี้ทำาให้เราเข้าใจธรรมชาติ 

จนสามารถดัดแปลงธรรมชาติให้รับใช้ความต้องการของเรา ทำาให้เรามี

อิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมภายนอกชีวิตมากขึ้น  ซึ่งย่อมไม่เพียงพอ 

 เพ่ือให้ถึงอิสรภาพอย่างแท้จริง การศึกษาต้องนำาไปสู่อิสรภาพจาก 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมด้วย

 การศึกษาที่ปลดปล่อยอิสรภาพทางสังคมจะทำาได ้อย ่างไร?... 

น่าจะเป็นการทำาให้ทุกคนในสังคมมีสำานึกด้วยตนเอง ที่สำาคัญคือ สำานึกไม่

เห็นแก่ตัว พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นสังคมพระโพธิสัตว์ ท่ีประกอบ

ด้วยความกรุณา

 หมายความว่าคนในสังคมท่ีได้ปัญญาแล้วควรใช้กรุณาทำาให้ปัญญา 

แผ่ขยายออกไป  คนท่ีทำาเช่นนี้ คือ คนท่ีกำาลังสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

เพื่ออิสรภาพของตนเอง และเป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไป

 คนที่ทำาได้ถูกต้องตามนี้ สังคมเรียกว่า “ครู”

จึงต้องถามตนเองว่าครูทั้งหลายก�าลังสอนเพื่อ

พันธนาการหรือปลดโซ ่ตรวนศิษย ์ให ้ออกสู ่

อิสรภาพ?
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ึกษ
าคะแนน O-Net โล่รางวัลเตม็ตูใ้นห้อง ผอ. ป้ายผ้าหน้า

โรงเรยีน เกยีรตบิตัรต่าง  ๆ  หรอืแม้แต่กระบวนทศัน์ 

STEM education เพื่อเป็นผู้พิชิตภายนอก ก�าลัง

เป็นพันธนาการด้วยใช่หรือไม่?

การศึกษาเพื่ออิสรภาพภายใน

 ความไม่พอในสิ่งท่ีเสพทำาให้มนุษย์ยังไม่ถึงอิสรภาพหลุดพ้นจากการ

บีบคั้นของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่แท้จริง แม้แต่เมื่อพิจารณาในสิ่งแวดล้อมทาง 

สงัคม ดเูหมือนว่าเรามอีสิรภาพลดลงเมือ่ความเจรญิเพิม่ขึน้ (จากการเอาชนะ

แรงบีบคั้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก)  โลกเราวุ่นวายมากข้ึน แบ่งแยก 

และฆ่าฟันกันมากขึ้น  จึงมองไม่เห็นหนทางที่สังคมจะให้อิสรภาพกับมนุษย์ 

หากมัวแต่เร่งสร้างอิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

 ที่เป็นเช่นนี้เพราะระบบทางสังคมถูกออกแบบและสร้างโดยมนุษย์ 

ตัง้แต่ข้อตกลงในสงัคมขนาดเลก็ไปถงึข้อตกลงระหว่างประเทศ  ยิง่มีข้อตกลง

ที่กว้างขวางมากขึ้น  คนในฐานะปัจเจกบางคน บางกลุ่ม บางพวก ยิ่งกลับถูก

บีบคั้นมากขึ้นไปอีก  ข้อตกลง FTA ทำาให้เกษตรกรถูกบีบคั้นในขณะที่พ่อค้า

ได้อิสรภาพทำาการค้า เป็นต้น9

9 ความจริงมนุษย์เห็นแก่ตัว การรวมตัวของมนุษย์จึงเป็นเรื่องน่าสนใจมาก การรวมตัวล้วนเป็นไปเพื่อสร้างอำานาจต่อรอง
กับการรวมตัวของผู้อื่น ในระดับตระกูลมีการรวมตัวเพื่อเอาชนะอีกตระกูลหนึ่ง ขยายออกเป็นระดับประเทศ (ใช้คำาว่าชาติ
เพื่อรวมตัว) ถึงระดับภูมิภาค การรวมตัวเป็นประชาคมยุโรปหรือประชาคมอาเซียนล้วนมีเป้าหมายเพื่อการต่อรองทั้งทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคง แต่จริง ๆ  แล้วแต่ละประเทศก็หวังประโยชน์สูงสุดเป็นของตนเอง การรวมตัวจึงเป็นเอกภาพบางเรื่อง 
และขัดแย้งกันเองบางเรื่อง เมื่อรวมตัวแล้ว การศึกษาก็ปรับตัวเพื่อให้ไม่เสียเปรียบสมาชิกอื่น ตัวอย่างการศึกษาไทยที่ต้อง
ปรับให้เราแข่งขันได้ใน ASEAN เป็นต้น
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ึกษ
า มนษุย์มปัีญญาในการสร้างระบบทางสงัคม และมนษุย์ต้องการใช้ปัญญา

อย่างมีอิสรภาพ ไม่อยากให้ปัญญาของตนถูกพันธนาการ  แต่มนุษย์แต่ละคน

ก็คือสัตว์โลกที่มีจริตของตนเอง  ปัญญาของมนุษย์จึงไม่ใช่ปัญญาท่ีบริสุทธิ์  

แต่กลับแอบแฝงด้วยเจตจำานงส่วนตน  ความยึดมั่นถือมั่นในเจตจำานงแห่ง

ตนทำาให้เกิดความขัดแย้งในหมู่มนุษย์ท่ีมีปัญญาด้วยกันเอง  ทำาให้กลายเป็น

สังคมทีย่ิง่มแีรงบบีคัน้พนัธนาการอสิรภาพทางปัญญามากขึน้ไปอกี  เหตุการณ์

บ้านเมืองที่ไม่สงบสุขล้วนเกิดจากความขัดแย้งทางปัญญาท่ีใช้เพื่อเจตจำานง 

(ประโยชน์) พวกพ้องตนท้ังสิ้น ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งในกลุ่มคนโง่เลย  เมื่อสังคม

ขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์ เราจะเห็นคนฉลาดใช้ปัญญาและ 

อามิสชักใยคนด้อยปัญญาให้เป็นพรรคพวกออกหน้ารบแทน  เป็นตัวอย่างท่ี

เราเห็นทั่วไปทั้งในการเมือง  การปกครอง  และการเศรษฐกิจในประเทศเรา  

ขยายออกไปจากระดับท้องถ่ินถึงระดับประเทศ  ระดับประชาคมประเทศ.... 

ถ้ามีดาวเคราะห์โลกอื่นก็คงขยายออกนอกโลกด้วย

 การดิ้นรนหาอิสรภาพเช่นนี้เป็นการเรียกร้องอิสรภาพภายนอก 

ให้ธรรมชาติข้างนอก (ทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม) มอบอิสรภาพให้  ซึ่งเป็น

ไปไม่ได้.... ตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่รวมกันเป็นสังคม ยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ ยังพยายามพัฒนาปัญญา และยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่มีความ

ต้องการเสพเพื่อบำารุงความอยากของตน

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา24
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ึกษ
ามนษุย์ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถจดัสรรส่ิงแวดล้อม

ให้เรามีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ตราบใดที่เรายัง

ไม่หยุดสร้างความเจริญจากวัตถุและอารยธรรม  

การสร้างความเจริญจากวตัถนุัน้ความจรงิมเีจตนาด ี

เ พ่ือปลดปล ่อยให ้มนุษย ์มีอิสรภาพ แต ่เป ็น 

กระบวนทศัน์ทีผิ่ด  เพราะท�าให้เชือ่ว่ากจิกรรมสร้าง

ความเจริญจากวตัถยุงัสิน้สดุไม่ได้จนกว่ามนษุย์ได้

อิสรภาพ หากเราเข้าใจผิดในอิสรภาพว่าต้องเกิด

จากวัตถุอารยธรรม เราคิดว่าจะมีวันที่มนุษย์หยุด

สร้างอารยธรรมจริง ๆ หรือ?  

 วันนั้นมีจริง... แต่เกิดได้เมื่อมนุษย์เปลี่ยนกระบวนทัศน์การใฝ่หา

อิสรภาพ  หันมาค้นหาจนพบอิสรภาพจากภายในของตนเอง

 มีธรรมชาติภายในตัวมนุษย์  หากมนุษย์ยังไม่สามารถเป็นนายหรือ

เป็นอิสระจากธรรมชาติที่อยู่ในตัวมนุษย์ได้  มนุษย์ย่อมแสวงหาความสุขสนุก  

จากโลกภายนอกมาชดเชยและปิดบังความรู้สึกบีบคั้นต่าง ๆ ไม่ต่างอะไรกับ

ใช้เหล้าแก้เครียด  มนุษย์ก็ยังถูกพันธนาการจากความเจริญภายนอกที่มนุษย์

สร้างขึ้น และจะหนีไม่พ้นการเสพที่รุนแรงมากขึ้น  เปลี่ยนจากเหล้ามาเป็น

ยาเสพติดที่พาตนเองเข้าสู่โลกมายาใบใหม่  ซึ่งจะมีผลกระทบกลายมาเป็น

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่บีบคั้นสมาชิกอ่ืนในสังคม  แต่หากทุกคนในสังคมมี

อิสรภาพจากภายใน สิ่งแวดล้อมทางสังคมก็จะดีข้ึน  การศึกษาจึงต้องทำาให้

มนุษย์เข้าใจธรรมชาติภายในตนเอง และพยายามเป็นอิสระจากภายในก่อน 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 25
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ึกษ
า พิจารณาดูเถิด... จะพบว่าการจัดการการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน 

ล้วนเป็นไปเพื่อสร้างให้ผู้เรียนจบออกไปเป็นเครื่องจักรสร้างความเจริญ 

(ปลดปล่อยอิสรภาพภายนอก) แต่ผู ้ เรียนกลับไม่ได้รับการศึกษาเพ่ือ 

ปลดปล่อยอิสรภาพภายในให้แก่ตนเองเลย... ทั้ง ๆ ท่ีครูท่องจิตพิสัยได ้

ครบถ้วน

 STEM ศึกษากำาลังเป็นกองคาราวานพาครูและนักเรียนให้เดินเส้นทาง

ไหนกันแน่?  คนที่อ่านมาถึงตรงนี้คงตอบตนเองได้

 เพือ่ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  ผมไม่ขัดข้อง ขัดแย้งกบัการจดัการการศกึษา

สะเต็ม  เพราะผมเองก็เช่ือว่าการสร้างปัญญาภายนอกให้เข้าใจกฎธรรมชาติ

ท่ีอยู่รอบตัวเราเป็นเรื่องสำาคัญของการศึกษา แต่ผมเห็นว่าความคิดสะเต็ม

ศกึษาทีเ่ป็นอยูข่ณะนีส้ดุโต่งไปทางรบัใช้เศรษฐกจิทนุนยิม วัตถนุยิม เสพนยิม 

เพียงด้านเดียว มันจะเร่งให้เราสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่บีบคั้นมนุษย์ 

และสร้างทุกข์มากข้ึน เป็นการถูกพันธนาการให้หาความสุขชดเชยด้วย 

การเสพ เกิดเป็นวัฎจักรเสื่อมของมนุษย์อย่างยั้งไม่อยู่

สัมพันธภาพภายใน-ภายนอก

 การศกึษาทีร่บัใช้วตัถุนยิม (ทุนนยิม บรโิภคนิยม) กำาลงัมุง่เน้นให้มนษุย์

มีอิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเช่ือว่านั่นเป็นเป้าหมายที่มนุษย์

ต้องการ  แต่ยิ่งพยายามหาทางได้อิสรภาพก็กลับถูกพันธนาการมากขึ้น และ

ส่งผลถึงการขาดอิสรภาพภายในของมนุษย์เอง (อย่างไม่ตระหนักรู้ปัญหานี้) 

รูปหน้าถัดไปนี้อธิบายสัมพันธภาพของอิสรภาพทั้ง 2 ได้ดี

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา26
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 ผังน้ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของ 2 วงจร ที่มี 2 ปัจจัยร่วมกัน คือ 

“ความต้องการสิ่งชดเชย” และ “การเสพ/บริโภควัตถุ” หางลูกศรคือเหตุ 

หัวลูกศรคือผล  เส้นทึบหมายถึงผลเกิดในทิศทางเดียวกับเหตุ  หากมีเหตุ

เพราะ “ความต้องการสิ่งชดเชย” มาก  จะเกิดผลให้ “การเสพ/บริโภควัตถุ” 

มากขึ้นด้วย ส่วนเส้นประหมายถึงเหตุและผลสวนทางกัน

 “การเสพ/บรโิภควตัถ”ุ มากทำาให้ทัง้ “คณุภาพสิง่แวดล้อมสงัคม” และ 

“คณุภาพสิง่แวดล้อมภายนอก” ลดลง (เส้นประ)  คณุภาพสิง่แวดล้อมทัง้สอง

ทำาให้เพิ่ม “แรงบีบคั้น” มนุษย์ จึงทำาให้ “ความทุกข์” มากข้ึนตาม ส่งผล 

กลบัมาที ่“ความต้องการสิง่ชดเชย” เพิม่ขึน้  อนัเป็นการครบวงจรของเหตแุละ 

ผล เกิดเป็นวัฏจักรหมุนวนให้ติดอยู่ในกับดักของความทุกข์  การบริโภค 

การแย่งชิง และการทำาลาย เป็นสถานะของการไร้อิสรภาพอย่างสมบูรณ ์

ถูกพันธนาการทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 27
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า ในทางกลับกัน หากการศึกษาทำาให้มนุษย์เกิดอิสรภาพภายใน 

มันจะเป็นอิสรภาพท่ีแท้จริง ที่ทำาให้เขาได้อิสรภาพจากภายนอกอย่าง 

เหมาะสมด้วย เราเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมดุลกับธรรมชาติ อยู่ในทาง

สายกลางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหนทางสำาคัญท่ีพามนุษย์ออกจาก 

กับดักของการพันธนาการจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่สร้างโดยเศรษฐกิจ

ทุนนิยม เพราะจะเป็นจุดเริ่มของสังคมท่ีอุดมด้วยอิสรภาพภายในอย่าง 

เหมาะสมกับโลกียะสุข

 การจัดสะเต็มศึกษาเพื่อความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติจึงต้องอยู่ใน

กรอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาสู่ความเปลี่ยนแปลง

 เม่ือดักแด้เปลี่ยนเป็นผีเสื้อ มันไม่มีทางเปล่ียนกลับไปเป็นหนอน 

ได้อีก เรารียกว่าเป็นการ transform ไปสู่รูปแบบใหม่ 

 เด็กกลายเป็นคนชราไม่ใช่การ transform เพราะเปลี่ยนแต่เพียงรูป

ลักษณ์ภายนอก เป็นการเปลี่ยนตามเวลาที่อายุขัยหมุนวงล้อไป จะกล่าวว่า

ท้ังเด็กและคนชราเป็นคน ๆ เดียวกันก็ใช่ระดับหน่ึง จะกล่าวว่าไม่ใช่คน ๆ 

เดียวกันก็ถูกต้อง ในฐานะสิ่งมีชีวิตทั้งสองเป็นคน ๆ เดียวกัน แต่ในมุมมอง 

การเปลี่ยนแปลงตามเวลา ไม่ใช่คน ๆ เดียวกัน เพราะเด็กมีอยู ่ในอดีต 

เมื่อ 50 ปีก่อน แต่คนชราเป็นปัจจุบัน

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา28
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ึกษ
า การ transform ท่ีเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกจากเด็กเป็นคนชราไม่ใช่

การเปลี่ยนแปลงแบบดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ  แต่เป็นเพียงงูลอกคราบ

 การศึกษาที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (transformative learning) 

หมายถึงการศึกษาที่ เปลี่ยนสำานึก เปลี่ยนโลกทัศน์ เปลี่ยนลึกไปถึง 

กระบวนทัศน์ (paradigm) เหมือนการเกิดใหม่อีกคร้ังหนึ่งและไม่กลับไปสู ่

สภาพเดิมอีก แบบเดียวกับผี เสื้อออกจากดักแด ้ ลูกไก ่ออกจากไข ่  

ถ้าเป็นมนุษย์ก็คือการศึกษาท่ีบรรลุธรรม (ตรัสรู ้) เปลี่ยนจากเจ้าชาย 

สิทธัตถะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ในแง่ชีวภาพเจ้าชายสิทธัตถะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคน ๆ 

เดียวกัน แต่ในแง่กระบวนทัศน์ไม่ใช ่คน ๆ เดียวกัน เพราะเกิดการ 

transform แล้ว

 การศึกษาที่สร้างปัญญาจากการคิดเป็นเหตุเป็นผล transform 

ได้เพยีงกระบวนการคดิ ทำาให้คดิเป็น  แต่ไม่สามารถทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลง

กลายเป็นคนใหม่ได้ เพราะจิตใจยังเช่นเดิมอยู่  คนที่โลภก็ยังโลภเช่นเดิม 

Transformation ที่เกิดจากการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องของปัญญาภายนอก 

แต่เป็นเรือ่งทีเ่ป็นผลจากอารมณ์ความรูส้กึท่ีได้รบัการพจิารณาอย่างใคร่ครวญ

เข้าหาตนเอง (self-reflection) จนตระหนักรู ้และเปลี่ยนแปลงตนเอง 

เปลี่ยนไปถึงจิตใต้สำานึก

 การเกิด transformation จำานวนมากไม่ใช่กระบวนการทางปัญญา 

ด้วยซำ้า แต่กลับเป็นแรงกระแทกทางอารมณ์ความรู ้สึก เมื่อหลายปี 

มาแล้วมี scoop ข่าวคุณหนูไฮโซนักศึกษาสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งสลัด 

ของแบรนด์เนมทิ้ง เหตุเพราะออกค่ายอาสาพัฒนาแล้วพบกับความยากจน

ของชาวบ้าน ที่ตนเองไม่เคยรับทราบมาก่อน ว่ามีเพื่อนร่วมโลกที่มีสภาพ 

เช่นนั้นด้วย

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 29
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ึกษ
า ผมเข้าใจว่า transformative learning เกิดจากการปฏิบัติ (PBL) 

ที่สร้างระลอกคลื่นกระแทกทางอารมณ์ ความรู้สึก โดยเฉพาะอารมณ์เชิงลบ 

เช่น โศกเศร้า หดหู่ ท้อถอย ท่ีสะท้อนกลับมาพิจารณาตนเอง จึงควรเป็น 

โครงงานท่ีนักเรียนสัมผัสกับผู้อื่น  เรียนผ่านผัสสะที่รับผ่านอายตนะท้ัง 5 

แล้วเอาอายตนะละเอียดคือ (จิต) ใจ  มาเข้าสู่กระบวนการคิดใคร่ครวญ 

เปรียบเทียบกับตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง

 ผมคิดว่าอารมณ์เชิงบวกก็ใช้ได้  แต่ส่วนมากจะเป็นการสร้างแรง 

บนัดาลใจให้พฒันาตนเองให้ดยีิง่ขึน้ ในขณะทีอ่ารมณ์ลบเหมาะสำาหรบัการรัง้

เพื่อ transform คนที่สูงลงมาสู่ฐานล่าง อารมณ์บวกเหมาะสำาหรับดึงผู้ด้อย

กว่าขึ้นจากหล่ม

 Transformative learning เป็นการเรียนรู ้จากผัสสะปฏิบัติ 

ท่ีเป็นผัสสะหยาบ แล้วโน้มเข้าสู ่การพิจารณาด้วยผัสสะละเอียด (ใจ) 

เป็นการเรียนจาก hand สู่ heart 

 ผมเชื่อว่า STEM ท่ีอบรมครูยังไม่สามารถให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เช่นนีไ้ด้ เพราะไม่ได้ใช้โครงงานท่ีสร้างอารมณ์ความรูส้กึจากประสบการณ์ร่วม

กับสังคม  แต่กลับเป็นโครงงานที่เน้นการแข่งขัน  ที่หนุนการเกิดของตัวตน 

เป็นการปลูกฝังกระบวนทัศน์ที่ทำาตัวแปลกแยกจากธรรมชาติ ด้วยความคิด

พิชิตธรรมชาติ

 คำาตอบอยู่ที่เราเข้าใจวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และการเรียนรู้จากการ

ทำาโครงงาน (PBL) อย่างไร..... หาคำาตอบได้จากบทที่ 2

เราสามารถใช้ STEM เพือ่การศกึษาท่ีสมดลุได้ทัง้ปัญญา

และการเปลีย่นแปลงภายในตนเองได้อย่างไร?

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา30
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สนใจกันแต่เรื่องวัตถุ จะแก้ปัญหาต่าง ๆ
ให้ได้ด้วยวัตถุ การศึกษาเล่าเรียนทั้งหมด

เป็นเรื่องทางวัตถุ
ที่เราพูดกันว่าไม่มีคนดี ไม่มีคนดีจะใช้
หรือจะท�างาน หรือจะปกครองประเทศ

หรือจะอะไรก็ตามใจ เพราะคนดีมันน้อยลงๆ
ก็เพราะว่าไปยึดหลักที่ว่า

จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวัตถุ
• พุทธทาสภิกขุ •
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“.... เพราะวิทยาศาสตร ์ เชื่ อ ในการพิ สูจน ์ เชิ ง

ประจักษ์ จึงเป็นข้อจ�ากัดให้ใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ธรรมชาติ

นามธรรมภายในของมนุษย์ไม่ได้ เมื่อมนุษย์ยึดเอาที่พิสูจน์

และจับต้องได้เป็นสรณะ มนุษย์จึงลดการยอมรับสิ่งที่เป ็น

นามธรรมลง ทั้ง ๆ ที่นามธรรมน้ัน คือ หลักใหญ ่

ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจธรรมชาติตามหลัก

วิทยาศาสตร์กลายเป็นดาบ 2 คมที่หวนกลับมาท�าลายคุณค่า 

บางอย่างของความเป็นมนุษย์ ที่เคยได้รับการหล่อเลี้ยงจาก

ศรัทธาในศาสนา...”
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า

บทที่ 2
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี
มนุษย์ ในท่ามกลางธรรมชาติ

 หากถามว่าเราจัดการการศึกษาเพ่ืออะไร นอกจากมีได้หลายคำาตอบ

ตามบริบทและโลกทัศน์ของคนจัดการการศึกษาแล้ว ผมเชื่อว่าเราต้อง

ไม่พลาดเป้าหมาย “เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์” คำาว่าวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์เป็นคำาที่ใหญ่มาก หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมของกลุ่ม

นักวิทยาศาสตร์ และอาจเข้าใจว่าขัดแย้งกับที่เขียนไว้ในบทที่ 1 

 เมื่อกล่าวในขอบเขตการศึกษา วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ผมหมายถึง 

“ระบบคิด” แต่ก็ต้องระวังความคิดแบบเจาะลึก ลดทอน แยกส่วน ที่เป็น

อุปนิสัยคิดของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง แม้ว่าวิทยาศาสตร์เป็น

ไม้เบื่อไม้เมากับหลายคน ท่ีมักอ้างว่า “ฉันเรียนมาทางสายสังคม สายศิลปะ 

ทำาไมฉันต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์ด้วย?” คนที่กล่าวเช่นนี้อาจจะยังไม่เข้าใจว่า  

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 33
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ึกษ
าผมกำาลังกล่าวถึง “ปัญญาจากการคิด” ไม่ว่าเรียนมาทางไหน การศึกษาควร

มอบปัญญาจากการคิดให้ทุกคน

เริ่มต้นด้วยค�าถามว่า “อะไรคือวิทยาศาสตร์?” 

หลายคนตอบว่ากเ็ป็นเรือ่งราวพวกฟิสกิส์ เคม ีชวีฯ 

ที่เหมารวมเป็นวิชาในกลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ถ้าจะเข้าใจส่ิงที่ผมต้องการส่ือในหนังสือเล่มนี้ 

ขอให้เปิดใจรบัทราบมุมมองใหม่ว่า “วทิยาศาสตร์คอื

ศาสตร์ทีท่�าให้มนษุย์เข้าใจธรรมชาตอิย่างถกูต้อง10” 

คราวนี้อาจมีคนถามว่า “ท�าไมฉันต้องเข ้าใจ

ธรรมชาติด้วย?” 

 ทีถ่ามว่า “ทำาไมฉนัต้องเข้าใจธรรมชาตด้ิวย?”  สะท้อนมมุมองทีม่นษุย์

เห็นธรรมชาติว่าเป็นเพียงทรัพยากรที่ตนบริโภค ไม่ตระหนักว่าความเป็นไป

ของทรัพยากรเป็นเพียง “ผล” ของกฎธรรมชาติ  การเข้าใจธรรมชาติต้อง

เข้าใจที่ “กฎ” ของมัน จึงจะเห็นว่ามนุษย์เป็นผลของกฎนี้ด้วย11 เช่นนี้แล้ว 

มนุษย์จะไม่สงสัยด้วยคำาถามดังกล่าวอีก หากยังไม่กระจ่างในคำาตอบคงต้อง

ย้อนกลับไปอ่านบทที่ 1 อีกรอบ

10 ธรรมชาติมีสองส่วน คือที่เป็นภายนอกและภายในมนุษย์ ในขณะนี้ ผมขอกล่าวถึงส่วนภายนอกเป็นหลักก่อน 
 เพราะจับต้องได้ เข้าใจง่าย ตรงกับสาระที่เรียน
11 บางคราวในฐานะ “ผู้กระทำา” มนุษย์เป็นเหตุ ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลนี้ ขึ้นอยู่กับจุดที่เรามองมนุษย์กับธรรมชาติ

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา34
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ึกษ
า ฉะนั้น ต้องทำาความเข้าใจ “วิวัฒนาการ” และ “พัฒนาการ” ที่สร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปฐมก่อน12

 เรามาพิจารณาวิวัฒนาการของมนุษย์เพื่อเข้าใจเรื่องนี้กัน เดิมทีน้ัน 

มนุษย์ก็เหมือนสัตว์อื่นทั่วไป ที่มีชีวิตภายใต้การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ 

คือ มีอาหารตามฤดูกาล มีภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น นำ้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด 

ภยัธรรมชาตเิหล่าน้ีคกุคามชีวิตมนุษย์  มนุษย์มชีีวิตในท่ามกลางความหวาดกลวั 

ต่อธรรมชาติ  แต่บางครั้งมนุษย์ก็รู ้ได้ถึงความปราณีของธรรมชาติ เช่น 

ให้แสงแดดอบอุ่น ทุ่งหญ้าสมบูรณ์แก่ปศุสัตว์ ให้นำ้าฝนพอดีความต้องการ

ของไร่นา  มนุษย์เห็นธรรมชาติ 2 ด้าน จึงคิดว่าภัยเกิดจากความไม่

พอใจของธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์เกิดจากความปราณีของธรรมชาติ 

ด้วยความไม่รู ้มนษุย์จงึอยูท่่ามกลางความกลวัหลายอย่าง  กลัวธรรมชาติโกรธ 

กลัวความปราณีจะหมดไป 

 การอยูร่วมเป็นกลุม่ก้อนทำาให้หวัหน้ามอีำานาจลงโทษหรอืให้ประโยชน์

แก่มนุษย์  ขณะนั้นมนุษย์ทั่วไปยอมรับว่าหัวหน้ามีอำานาจเหนือตน  แต่ก็เห็น 

ชัด ๆ ว่า หัวหน้าไม่สามารถยับยั้งการระเบิดของภูเขาไฟ ไม่สามารถ 

หยุดพายุ ไม่สามารถบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้ ไม่สามารถยับยั้ง 

ความตายได้ ฯลฯ มนุษย์จึงสถาปนา “บางสิ่ง” ให้อยู่เหนือหัวหน้าตน เพื่อให้

ได้คำาตอบรวบยอดว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกิดจากการกระทำาอย่างตั้งใจของ 

“บางสิ่ง”ที่มีอำานาจควบคุมธรรมชาติ แล้วเรียก “บางสิ่ง” นั้นว่า “เทพเจ้า 

พระเจ้า ฯลฯ” ที่เป็นเช่นนี้ เพราะตอนนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จัก “ธรรมชาติ” และ 

“ความเป็นธรรมชาติ” คือยังเหมือนนกที่ไม่รู้จักท้องฟ้า ปลาที่ไม่รู้จักนำ้า

12 วิวัฒนาการ (evolution) ปกติใช้กับการเปลี่ยนแปลงชีวภาพเช่น การยืน 2 ขา แต่ในเรื่องน้ีผมหมายถึงการค่อย ๆ  
 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่วนพัฒนาการ (development) ผมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจตจำานง ได้ผลเป็น  
 human-made เช่น อารยธรรม 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 35
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ึกษ
า การระเบิดของภูเขาไฟเกิดจากความตั้งใจที่ประสงค์ร้ายต่อมนุษย ์

เพราะไม่พอใจการกระทำาของมนุษย์  มนุษย์วิเคราะห์การกระทำาของตนเอง 

แล้วสรุปได้ว่าวิถีปฏิบัติใดที่ทำาให้เทพเจ้าพอใจหรือไม่พอใจ  ข้อสรุปเหล่านั้น

กลายมาเป็นวิธีการที่มนุษย์ต้องปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติ นาน ๆ เข้ากลาย

เป็นความเชือ่ ความศรทัธา พธีิกรรม13  มเีจ้าพธีิกรรมทีส่ามารถส่ือสารระหว่าง 

มนุษย์กับเทพเจ้าได้  พัฒนาการมาเป็นคำาสอนและเป็นศาสนาต่าง ๆ 

ซึ่งย่อมต้องมีบางอย่างยึดโยงให้มนุษย์ยอมสยบอยู่ภายใต้อำานาจที่เหนือกว่า 

เราเรียกสิ่งที่ใช้ยึดโยงนั้นว่า “ศรัทธา”

 ในทางกลบักนั การยอมสยบต่อธรรมชาตไิด้ทำาให้เกดิจดุเปลีย่นทีส่ำาคญั 

คอื  มนษุย์ต้องการอสิรภาพจากธรรมชาต ิ กล่าวได้ว่าต้องการเป็นกบฏปลดปล่อย 

ตนเองออกจากการควบคุมของธรรมชาติ มันเริ่มจากมนุษย์ใช้ sensor  

ประจำาตัว14  ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส สังเกตธรรมชาติ  เอาเหตุการณ์

ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น ฟ้าร้องและฟ้าแลบเป็น 2 ส่ิงท่ีปรากฏ 

คู่กัน เมื่อยังไม่มีความรู้อะไรเลย สองสิ่งน้ีจึงถูกอธิบายด้วยเทพ เช่น คนไทย

ยกให้เป็นการกระทำาของยักษ์รามสูรกับนางเมฆขลา  ต่อมามนุษย์เข้าใจว่าม ี

กฎเกณฑ์บางอย่างในธรรมชาต ิเช่น จากความรูไ้ฟฟ้าสถติและความต่างศกัย์ 

มนุษย์พบว่าประจไุฟฟ้ากระโดดจากแหล่งทีมี่ศกัดาไฟฟ้าสงูไปยงัศกัดาไฟฟ้าตำา่ได้15 

จงึเร่ิมสงสยัว่าฟ้าแลบน่าจะเป็นการกระโดดของประจไุฟฟ้าจากเมฆก้อนหนึง่ 

ไปอกีก้อนหน่ึง   เม่ือเอาไปรวมกบัสิง่ท่ีรูก่้อนหน้านีว่้าเสยีงคอืคลืน่ความดนัของ

อากาศที่กระทบกัน  การกระโดดระหว่างก้อนเมฆของของประจุไฟฟ้าทำาให้ 

เห็นแสงวิ่งเป็นทาง  อากาศที่ถูกแหวกออกหวนกลับมากระทบกันทำาให้เกิด

13 เมื่อรู้ว่าเจอภัยแล้ง เราเห็นข่าวกรมชลประทานแก้ปัญหาโดย (ลอกมาจากข่าวหนังสือพิมพ์) “ได้ไปทำาพิธีขอฝนที ่
 เขื่อนภูมิพล จ.ตาก หลังจากน้ีก็จะไปทำาพิธีขอฝนที่เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนศรีนครินทร์ เข่ือนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
 เขือ่นอุบลรัตน์ บริเวณริมแม่นำา้โขงที ่อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย และภาคตะวันออกที ่จ.จันทบรุ ีเป็นลำาดบัถดัไป เพือ่เป็นขวญั 
 และกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลฯ เนื่องจากปีนี้คาดว่าจะแล้งมากที่สุดในรอบ 30 ปี”
14 Sensor ในที่นี้มีความหมายเดียวกับอายตนะ  ที่แปลว่า เครื่องรู้  บางกรณีจะใช้คำาว่า “อินทรีย์”
15 ศักดาไฟฟ้า คือ electric potential

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา36
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ึกษ
าเป็นเสยีงดงั  มนษุย์จงึสามารถบอกได้ว่านางเมฆขลาไม่ม ี เมือ่ไม่มนีางเมฆขลา 

กย่็อมไม่มยีกัษ์รามสรู  มนษุย์จงึตัง้คำาถามต่อไปว่า  การเคลือ่นทีข่องประจไุฟฟ้า 

(ฟ้าแลบ) เกิดจากอะไร เมื่อทราบเหตุของฟ้าแลบแล้วก็ไม่วายถามต่อว่า 

อะไรเป็นเหตุที่ทำาให้ก้อนเมฆมีศักดาไฟฟ้า (อะไรคือเหตุของเหตุ) กลายเป็น 

กระบวนการถามหาเหตุไปเรื่อย ๆ 

 เมื่อไล่หาเหตุไปจนสุดทาง  มนุษย์จึงรู้ว่าเทพเจ้าไม่มี  หรือหากจะมี 

เทพเจ้าที่แท้จริงคือธรรมชาติ  การบันดาลของเทพเจ้าไม่มี  มีแต่ผลที่เกิดจาก

เหตปัุจจัยของธรรมชาต ิ หมายความว่าธรรมชาติมกีฎเกณฑ์บางอย่างควบคมุ

อยู่  เป็นกฎที่ “ผลย่อมเกิดจากเหตุปัจจัย”16 ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 

อิทัปปัจจยตา  

 การย้ายคำาอธิบายจากศรัทธาในเทพมาอยู่ที่ “ผลเกิดจากเหตุปัจจัย

ตามกฎธรรมชาติ” คือการเป็นกบฏครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ทำาให้เกิดอิสรภาพ

จากการถูกผู้มีอำานาจเหนือกว่าควบคุม  เป็นอิสรภาพทางความคิด  ที่เป็นจุด 

เริ่มต้นให้เข้าใจธรรมชาติส่วนที่สอง คือ ธรรมชาติในตัวมนุษย์ โดยเฉพาะ

ธรรมชาติของทุกข์

 สรุปว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ หากเหตุปัจจัยถึงพร้อม ผลย่อมเกิด 

ตามมา ผมเรียกการมีความเชื่อความศรัทธาใหม่นี้ว่า “วัฒนธรรมการคิด

แบบวิทยาศาสตร์” ที่ผมเชื่อว่าควรเป็นเป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร ์

และ STEM 

16 บางแห่งในหนังสือนี้ใช้ “ผลเกิดจากเหตุ” ขอให้เข้าใจว่าคือความหมายเดียวกัน แต่ละคำาว่าปัจจัย ผมตั้งใจสื่อความว่า  
 ปัจจัยหมายถึงสิ่งท่ีสร้างความพร้อมให้เหตุ เมื่อเหตุเกิด ผลจึงเกิด เหมือนการหุงข้าว เหตุคือการกระทำาหุงข้าว ผลคือ 
 ได้ข้าวสุก ปัจจัยคือข้าวสาร นำ้า หม้อหุง เตาไฟ เชื้อเพลิง และทักษะการหุงข้าว ถ้าปัจจัยไม่ครบสมบูรณ์และเพียงพอ 
 เราจะกระทำาให้เกิดเหตุเพื่อเปลี่ยนข้าวสารเป็นข้าวสุกไม่ได้
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ึกษ
าศาสนากับวิทยาศาสตร์

 การรับว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ของมันเอง ทำาให้มนุษย์ขจัดเทพเจ้า 

ออกจากโลกแห่งธรรมชาติภายนอก  แต่สำาหรบัโลกแห่งธรรมชาติภายในตวัเอง 

มนุษย์ยงัต้องอาศัยศาสนา  เพราะวทิยาศาสตร์อธบิายสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไม่ได้ 

เช่น ความทุกข์ ความเศร้าหมอง 

 จะกล่าวว่าอธิบายไม่ได้ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว วิทยาศาสตร์การแพทย์

อธิบายความทุกข์เชิงเหต-ุผลแบบกลไก  วดัการหลัง่สารเคมใีนสมองเพือ่เข้าใจ

ทกุข์ (เช่น โรคซมึเศร้า)  แพทย์จึงแก้ทกุข์ด้วยการควบคมุกลไกของเหต ุคอื ใช้

ยาควบคมุการหลัง่สารเคมใีนสมอง  การปลดทุกข์โดยการกนิยากล่อมประสาท 

ยิง่ทำาให้มนุษย์ไม่มีอสิรภาพมากยิง่ขึน้  คนทีม่คีวามทกุข์จำานวนมากกลายเป็น 

ทาสยาเสพติด จากเดิมที่ทุกข์เพราะถูกบางอย่างพันธนาการไว้ การแก้ทุกข์

ด้วยยากล่อมประสาทหรือยาเสพติดกลายเป็นการพันธนาการตนเองให ้

แน่นหนายิ่งขึ้นไปอีก 

 ความคดิแบบกลไกไม่สามารถเข้าใจการเยยีวยานามธรรมของทุกข์  คน

ที่ไม่ยอมรับว่าทุกข์เกิดตามกฎเหตุและผล  จึงหลงกลับไปสู่กระบวนทัศน์เดิม 

คือ ทุกข์เพราะถูกกระทำาโดยผู้มีอำานาจเหนือกว่า หันไปใช้ชีวิตภายใต้ศรัทธา 

แต่ความจรงิแล้ว มันคอืวนกลบัไปตกอยูใ่นสภาพท่ีไร้อสิรภาพทีม่นษุย์พยายาม

เป็นกบฏมานานแล้วน่ันเอง  ท่ีโฆษณาบริจาคเงินแสนให้วัดแล้วจะได้ตั๋วไป

เคาะประตูสวรรค์กันทุกวันนี้ก็เพราะมนุษย์ไร้อิสรภาพที่แท้จริง นั่นเอง

 ความจริงศาสนาท่ีใช้ศรัทธานำาชีวิตนั้น มีความต้ังใจที่จะอธิบาย

ปรากฏการณ์ด้วยกฎธรรมชาติเช่นเดียวกัน เพียงแต่ขณะที่เกิดเป็นศาสนา

น้ัน  บรรดานกับวชทัง้หลายยงัไม่สามารถอธบิายได้ครบถ้วนทัง้หมด  จงึจำาเป็น

ต้องสร้าง “คำาอธิบายรวบยอด” ไปก่อน ตรงไหนอธิบายไม่ได้ก็จำาเป็นต้อง 
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ึกษ
ายกให้เทพเจ้าไป  ง่ายดีไม่ต้องอธิบายอะไรมาก  เพราะให้เชื่อด้วยศรัทธา 

ศาสนาจึงเฟื่องฟูด้วยศรัทธา

 ศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิเสธศรัทธา แต่เห็นว่าศรัทธาเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การเดินทางไปสู่ปัญญา กล่าวได้ว่ามีศรัทธา 2 ประการที่ทำาให้มนุษย์ไปถึง

ปัญญา คือ ศรัทธาในความเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน (ผลย่อมเกิดจากเหตุ) และ

ศรัทธาในตัวมนุษย์เองว่าสามารถพัฒนาปัญญาได้ด้วยตนเอง (โดยใช้ศรัทธา

ประการแรก) สองศรัทธานี้เป็นเหตุให้มนุษย์วิจัยธรรมชาติ จนเกิดปัญญา

เข้าใจธรรมชาติภายนอกตนเอง  จากนั้น... เผลอเอากิเลสมากำากับปัญญาเพื่อ

ดัดแปลงธรรมชาติมาเสพ  เพราะมีกระบวนทัศน์ว่า  มนุษย์สามารถสลัดแรง 

บีบคั้นจากสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่อิสรภาพได้จากการเสพ

 กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจธรรมชาติดำาเนินไป

อย่างเชื่องช้า  นักวิทยาศาสตร์เกิดแล้วตายหลาย generation ก็ยังรู้ไม่หมด 

ไม่สามารถตอบปัญหาที่มนุษย์ต้องการทราบเกี่ยวกับชีวิตสักที (ตอบได้

แต่ด้านกายภาพและชีวภาพ  ไม่ใช่ความต้องการแสวงหาอิสรภาพทาง 

จิตวญิาณของมนษุย์)  เพราะนอกจากต้องใช้นกัวทิยาศาสตร์หลายคนช่วยกัน

ต่อ jigsaw ทีละตัวแล้ว  ต้องรอพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น 

เราต้องรอเทคโนโลยกีล้องจลุทรรศน์อเิล็กตรอน  รอพัฒนาการคอมพิวเตอร์มา

ช่วยประมวลผลข้อมลูจำานวนมาก  รอพฒันาการของคณติศาสตร์เพือ่เข้าใจสิง่

ทีไ่ม่สามารถตรวจสอบพสิจูน์เชงิประจกัษ์ได้ ฯลฯ ทีส่ำาคญัคอืการยดึมัน่ถอืมัน่ 

ในสิ่งที่ตรวจวัดได้เท่านั้น17 ทำาให้วิทยาศาสตร์ปฏิเสธการวัดนามธรรมของ

ธรรมชาติภายในมนุษย์ เช่น การหาความจริงเพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณ  

จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาสนา

17 ปรชัญาเหตุผลนิยม  ประจักษ์นยิม ในยโุรปทำาให้วทิยาศาสตร์ก้าวหน้ามาเป็นเช่นปัจจบุนันี ้ ทำาให้เราเข้าใจโลกในเชงิกลไก 
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ึกษ
า สรุปว่า ทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามอธิบายกฎธรรมชาติ 

ศาสนาให้คำาตอบกับคนหมู่มากท่ีต้องการคำาตอบเด๋ียวนี้ เป็นความต้องการที่

รอความก้าวหน้าของความรู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ คำาตอบจึงต้องสรุปรวบยอด

ยกคำาอธิบายไปที่เทพเจ้า  แล้วตรึงไว้ด้วยศรัทธา  ส่วนวิทยาศาสตร์เกิดจาก

ความใคร่รูต้ามหลกัเหตแุละผล  การศึกษาวทิยาศาสตร์จงึเป็นความสนใจส่วน

ตวัของคนหมู่น้อย ได้คำาตอบเป็นจดุ ๆ  แล้วพยายามต่อจดุความรูท้ัง้หลายเพือ่ 

อธิบายธรรมชาติทั้งหมด  กระบวนการนี้ได้ความรู้กระจัดกระจายและช้า 

แม้กระทั่งบัดน้ี... ที่ผ่านยุคกาลิเลโอมาเกือบ 400 ปีแล้ว  นิวตันเสียชีวิต

ไปเกือบ 300 ปีแล้ว และไอน์สไตน์เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปมาครบ 

100 ปีแล้ว วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คำาตอบท้ังหมดของธรรมชาติ

ภายนอกได้.... ไหนเลยจะหวังให้ตอบความจริงของธรรมชาติภายในมนุษย์

 กระบวนการวิทยาศาสตร์จะเกิดไม่ได ้เลยหากมนุษย์ไม่เชื่อว ่า

ปรากฏการณ์นั้นเป็นธรรมชาติ และธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่สำาคัญคือ “ผลเกิด 

จากเหตุปัจจัย” ความเชื่อในกฎธรรมชาติข้อนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้กล้าคิด 

กล้าออกแบบกระบวนการพิสูจน์ กล้าเป็นกบฏออกจากพื้นที่ที่สยบยอมต่อ

ศรัทธา

 กระบวนทัศน์ที่ให้กรอบความคิดว่า เหตุแห่งธรรมชาติต่างหากที่ทำาให้

เกดิปรากฏการณ์ต่าง ๆ  รวมทัง้ปรากฏการณ์แห่งธรรมชาตภิายในจติใจมนษุย์

ด้วย คือความกล้าหาญครั้งสำาคัญของมนุษย์เมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วในชมพู

ทวีป
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ึกษ
าวิทยาศาสตร์กับคุณค่าความเป็นมนุษย์

 เราจัดการการศึกษาเพื่ออิสรภาพของมนุษย์ เพื่อความหลุดพ้นจาก
ความกลัว เรากลัวธรรมชาติที่ไม่ตรงความปรารถนาของเรา ร้อนเกินไป 
หนาวเกินไป มีไม่พอให้เสพจนถึงระดับความสุขที่ต้องการ  การศึกษาที่สร้าง
กำาลังคนออกไปพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชาติล้วนถูกจัดไปเพื่อ
พิชิตธรรมชาตินอกตัวมนุษย์ ให้สนองธรรมชาติภายในตัวมนุษย์  เป็นไปเพื่อ
สนองความอยากด้านอกุศล จึงเกิดการผลิตและบริโภคทรัพยากรอย่างไม่
บนัยะบนัยงั วธีินีย้งัไม่ใช่การศกึษาทีไ่ด้อสิรภาพหลดุพ้นความกลัวอย่างแท้จริง 
เพราะความกลัวอยู่ที่ธรรมชาติภายในมนุษย์ ไม่ใช่ภายนอก

 หลักคิดว่า “ผลเกิดแก่มนุษย์จากการปฏิบัติของมนุษย์ผู้นั้น  ไม่ใช่การ
ดลบนัดาลจากผูอ้ืน่” ทางพระท่านเรยีก “หลกักรรม”  ผู้มหีลักคดิเช่นนีจ้ะเกดิ
อสิรภาพ  หากต้องการให้การศกึษาวทิยาศาสตร์เป็นการพฒันามนษุย์  เราต้อง
ให้ความสำาคัญที่การสร้างกระบวนการคิดแบบปัญญาวิทยาศาสตร์.... ปัญญา
ที่ทำาให้มองปัญหาย้อนไปที่เหตุปัจจัย  รู้ตัวว่าที่ยังมีปัญหา (ทุกข์) เพราะขาด
ปัญญา หรือยังข้องอยู่ในความไม่รู้ นั่นเอง 

 การศึกษาท่ีสร้างคนให้มีอิสรภาพท่ีถึงพร้อมด้วยสัมมาปัญญาจะไม่
ยอมให้ความชั่วมีอำานาจเหนือตน  จะสร้างสังคมที่เป็นสุข... ผู้มีปัญญาและ 
อิสรภาพนั้นมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะ  “คุณธรรม”18

 วทิยาศาสตร์รูก้ฎธรรมชาตขิองโลกภายนอก  แต่การศกึษาวทิยาศาสตร์
ที่ขาดหายไป คือ การเข้าใจความเป็นจริงของโลกภายนอกแล้วโยงเข้ามา
อธิบายโลกภายในให้เกิดจริยธรรมในมนุษย์  เพราะขาดมิตินี้ วิทยาศาสตร์จึง
สร้างความเจริญที่สวนทางกับจริยธรรมของมนุษย์ 

18 ผมมีความคิดว่าคุณธรรมหมายถึงการมีอิสรภาพอยู่แล้ว เพราะมีอิสรภาพจากสิ่งชั่วร้าย (ที่ไม่มีคุณธรรม) คน ๆ นั้นจึงมี 
 คุณธรรม ผมจำาเป็นต้องเขียนไว้ด้วยกันเพราะหลายคนแยกคุณธรรมออกจากการมีอิสรภาพ นึกว่าอิสรภาพคือเสรีภาพ 
 ทำาอะไรกไ็ด้ตามใจตน

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 41
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ึกษ
า วิทยาศาสตร์อาศัยการพิสูจน์เชิงประจักษ์ แต่คุณธรรมจริยธรรมเป็น

นามธรรมที่ (เคย) อยู่กับศาสนา  เรียกว่าเป็นความพอใจของเทพที่ต้องการให้

มนุษย์ประพฤติแบบนัน้ ๆ  จงึบัญญตัเิป็นแนวทางปฏบัิติ  เมือ่วทิยาศาสตร์เจรญิ 

เทพเจ้าค่อยๆ หายไปพร้อมกบัคำาบญัชาท่ีทำาให้มนษุย์มศีลีธรรม คณุธรรม และ

จรยิธรรม ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะวทิยาศาสตร์เชือ่ในการพิสูจน์เชงิประจักษ์   จึงเป็น 

ข้อจำากัดให้ใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ธรรมชาตินามธรรมภายในของมนุษย์ไม่ได้ 

เมื่อมนุษย์ยึดเอาที่พิสูจน์และจับต้องได้เป็นสรณะ  มนุษย์จึงลดการยอมรับ

สิ่งที่เป็นนามธรรมลง  ทั้ง ๆ ที่นามธรรมนั้น คือ หลักใหญ่ของคุณค่าความ

เป็นมนุษย์  ความเข้าใจธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์กลายเป็นดาบ 2 คม

ทีห่วนกลบัมาทำาลายคณุค่าบางอย่างของความเป็นมนษุย์ทีเ่คยได้รบัการหล่อ

เลี้ยงจากศรัทธาในศาสนา 

 เราแก้ปัญหานี้ได้ หากยอมรับว่าศีลธรรม จริยธรรมเป็นกระบวนการ

ตามกฎธรรมชาติเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ (เป็นธรรมชาติด้านนามธรรม) 

เมื่อยอมรับเช่นนี้ ศีลธรรม จริยธรรมก็อยู่ภายใต้กฎการเกิดตามเหตุปัจจัย 

 การเข้าใจกฎธรรมชาติคือการรู้สัจธรรม เมื่อยอมรับว่ากฎ “ผลเกิด

จากเหตุปัจจัย” เป็นกฎของธรรมชาติ (และจักรวาล) ชีวิตมนุษย์เป็นส่วน

หนึ่งของธรรมชาติ หรือเป็นธรรมชาติเสียเอง ปรากฏการณ์ในพฤติกรรมของ

มนุษย์ก็ย่อมอยู่ในกฎหลักกรรม “ผลเกิดจากปฏิบัติ...” เมื่อต้องการพัฒนา

สังคมมนุษย์เข้าสู่ความดีงาม เราใช้ความจริงนี้มากำาหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อ

กล่อมเกลาธรรมชาติภายในมนุษย์ แล้วเรียกการปฏิบัตินั้นว่าจริยธรรม19 

หากผลปลายทางเป็นสิ่งดีงามถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมของความเป็น

มนุษย์ เราก็ได้ประเพณีวัฒนธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติให้ชีวิตเจริญ (ศีล) 

19 จริยธรรมหมายถึงการประพฤติทีถู่กควบคมุด้วยสจัธรรมของกฎธรรมชาต ิทีห่มายความถงึปฏบิติัตามน้ีแล้วเกดิผลตามเหต ุ
 ทีป่ฏิบติั ถ้าเป็นผลท่ีสร้างความเจรญิงอกงาม เราก็เรยีกจริยธรรม
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ึกษ
าหากผลนั้นเป็นสิ่งร้าย เราก็ได้กฎเกณฑ์การควบคุมเหตุ (วินัย) ด้วยความคิด 

เช ่นนี้  การศึกษาท่ีสร ้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร ์จึงไม ่ ใช ่การศึกษา 

วิชาวิทยาศาสตร์อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่คือการศึกษาที่สร้างวัฒนธรรม 

การคิด การมองปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงวิทยาศาสตร์ 

ที่เป็นธรรมชาติภายนอกเท่านั้น แต่รวมธรรมชาติภายในตัวมนุษย์ด้วย ...  

เพื่อให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

คุณค่าของวิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์เจริญได้เพราะมนุษย์อยากรู้ เราเรียกว่าใฝ่รู้ หรือใคร่รู ้

ท่ีอยากรู้เพราะสงสัยสิ่งท่ีตนเองเชื่ออยู่ หรือมีผัสสะกับปรากฏการณ์ที่ไม่

สามารถอธิบายได้ด้วยชุดความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เช่น ดาร์วินพบ

ว่าฟอสซลิมีอายมุากกว่าอายโุลกทีพ่ระคมัภร์ีระบไุว้  จงึหาหลกัฐานมาอธบิาย 

การค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง หรือที่

เราเรียกว่า “วิวัฒนาการ” แทน “ผู้สร้าง” (creator) ตามที่ศาสนาอธิบาย 

รวบยอดไว้

 สรปุโดยย่อได้ว่า  เพราะมนษุย์ให้ “คณุค่า” ของความรู้ในความเป็นไป

ของธรรมชาต ิ มนษุย์จงึใคร่รู ้และหาวธิท่ีีจะทำาให้รู ้ เราเรยีกวธิกีารเหล่านัน้ว่า 

“ศึกษา” บ้าง “วิจัย” บ้าง 

 ความใฝ่รู ้อย่างเดียวยังไม่สามารถทำาให้มนุษย์เข้าใจกฎธรรมชาติ 

(หรือศาสตร์ของธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์) มนุษย์ต้องมีเครื่องมือและ 

กระบวนการด้วย  เครื่องมือง่ายที่สุดคือ sensor ประจำาตัวที่ติดมาแต่กำาเนิด 

คือ เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู  รับรสด้วยลิ้น รู้กลิ่นด้วยจมูก รับทราบอ่อนนุ่ม-

กระด้าง ร้อน-เย็นด้วยกายสัมผัส หาก sensor รับสัญญาณแล้วหยุดเพียง
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ึกษ
าแค่นั้นมนุษย์คงไม่ต่างจากสัตว์ทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจว่า “ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น” 

รู้ว่ามะนาวเปรี้ยว แต่ไม่รู้ทำาไมเปรี้ยว 

 มนุษย์ใช้ sensor ตา หู ลิ้น จมูก กาย ทำาความรู้จักธรรมชาติอย่าง

หยาบ ๆ ต่อเมื่อผัสสะหยาบนั้นถูกส่งต่อให้อายตนะที่ 6 คือ ใจ นำามาคิดจน

ได้ความสัมพันธ์เกิดเป็นเหตุและผล  เกิดการเช่ือมโยงหลายสิ่งเข้าด้วยกันให้

ได้ข้อสรุปใหม่โดยใช้ความคิดแบบตรรกะ เกิดการพัฒนามิติและหน่วยของ 

การวัด มีเครื่องมือวัด เช่น ความยาว นำ้าหนัก เกิดนิยามของสมบัติต่าง ๆ 

ที่เป็นตัวแทนสิ่งที่มนุษย์สังเกต เช่น ความหนาแน่นหมายถึง... มีหน่วย... 

จากนั้นกฎธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยคณิตศาสตร์ เช่น แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับ 

นำ้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนท่ีจม คณิตศาสตร์กลายมา

เป็นภาษาที่แทน (represent) กฎธรรมชาติที่ใช้สื่อสารได้ทั่วโลก

 เม่ือการพิจารณาธรรมชาติเกินการหยั่งรู ้ของ sensor ท่ีติดตัว

มนุษย์ เกินความสามารถของเครื่องมือวัด มนุษย์ใช้เทคโนโลยีขยายกำาลัง

ของอายตนะทั้ง 5 ทำาให้เห็นได้ไกลข้ึน เห็นของเล็กได้ รับรู้สิ่งที่มองไม่เห็น 

(เรดาร์ กล้องจุลทรรศน์ กระแสไฟฟ้า) ได้ยินในสิ่งที่หูไม่ได้ยิน ได้กลิ่นที่จมูก

รับไม่ได้ ฯลฯ เมื่อสุดขอบเขตของเทคโนโลยี คราวนี้เหลือเพียงส่ิงเดียว คือ 

ใช้อายตนะใจ จิต หรอืความคดิจนิตนาการทำางานผ่านสมการคณติศาสตร์ ย้อน

อดีตไปไกลจนถึงจุดกำาเนิดเอกภพก็ยังได้ กระบวนการคิดเป็นผลของผัสสะที่

ละเอียดที่ใช้อายตนะใจหรือจิต การค้นพบของไอน์สไตน์ใช้จิตล้วน ๆ ในตอน

แรกคนจึงไม่เชื่อ จนกว่ามีเทคโนโลยีขยายอายตนะตรวจจับได้ภายหลัง เช่น 

การพิสจูน์ทราบเมือ่เดอืน 14 กนัยายน 2558 ถึงการมอียูจ่รงิของคลืน่โน้มถ่วง

(gravitational wave) ท่ีเกดิเมือ่ 1,300 ล้านปีท่ีแล้วจากการรวมกนัของหลมุดำา 

2 หลุม หลังการเห็นด้วยอายตนะละเอียดของไอน์สไตน์เมื่อ 100 ปีก่อน20

20 เป็นข่าวใหญ่แถลงเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) 
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ึกษ
า วิทยาศาสตร์กำาเนิดจาก sensor ละเอียด คือ จิตใจมนุษย์ที่ใฝ่รู ้

(เพราะมีการให้คุณค่าของการได้รู้) เมื่อ sensor หยาบทั้ง 5 รับข้อมูลแล้ว 

sensor ที่ละเอียดคือจิตใจ (ความคิด) ที่มีเจตจำานงใฝ่รู ้เข้ามา process 

ข้อมูลด้วยกระบวนการคิดเชิงเหตุ-ผลและตรรกะ ทำาให้มนุษย์อาศัย 

กฎธรรมชาติที่รู้แล้วมาถอดรหัสปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้ 

เกิดปัญญาใหม่ทับซ้อนบนปัญญาเดิม เราเรียกกระบวนการเช่นนี้ว่า “วิจัย” 

วิจัยจึงเป็นกระบวนการของการศึกษา เพราะทำาให้มนุษย์ได้ปัญญาจากการ

เข้าใจธรรมชาติตามกฎของมัน 

 คุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการศึกษามี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกสร้าง 

ความเข้าใจธรรมชาติภายนอก เข้าใจว่าสรรพสิ่งอิงอาศัยกันอย่างไร 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดได้อย่างไร และในฐานะที่ธรรมชาติพยุงชีวิต 

มนุษย์ไว้ มนุษย์ควรปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความถูกต้องตามครรลอง 

ของธรรมชาติ อันจะทำาให้ชีวิตมนุษย์ synchronize กับธรรมชาติ เรียกว่า

เข้าใจธรรมชาติแล้วรู้จักใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมชาติ

 ส่วนทีส่องสำาคญัมาก  เป็นส่วนท่ีวิทยาศาสตร์และการศกึษาวทิยาศาสตร์ 

ยังเข้าไม่ถึง คือ คุณค่าในการพัฒนาจิตใจมนุษย์ วัฒนธรรมความคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ “ผลเกิดจากเหตุปัจจัย” ช่วยให้มนุษย์เข้าใจความจริงของ 

ชีวิตได้ เพราะธรรมชาติภายในมนุษย์ก็อยู่ภายใต้กฎนี้เช่นกัน 

 การศึกษาวทิยาศาสตร์ท่ีผ่านมายังไม่ได้เป็นการศกึษาเพือ่พฒันาความ

เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  เพราะใช้วิทยาศาสตร์โยงกับธรรมชาต ิ

นอกตัวมนุษย์อย่างเดียว  หรืออาจเพราะไม่มีความเชื่อว่าภายในตัวมนุษย์

ก็เป็นธรรมชาติท่ีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน หรืออาจเพราะหาทางพิสูจน์ 

เชิงประจักษ์ไม่ได้ (ไม่มีเครื่องมือ) จึงยกเรื่องการพัฒนาจิตใจมนุษย์ให้ศาสนา

ดูแล
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ึกษ
า ที่น่าสนใจ คือการให้คุณค่าวิทยาศาสตร์ในการตักตวงประโยชน์ 

จากธรรมชาตเิป็นเหตใุห้บดบังคณุค่าท่ีใช้พฒันาจติใจ  การศกึษาวทิยาศาสตร์

ท่ีเน้นคุณค่าประการแรก (มักอ้างเหตุผลการพัฒนาเศรษฐกิจ)  จึงเป็นการ

เสียโอกาสของผู้ศึกษาวิทยาศาสตร์  เพราะทำาให้ไม่เห็นคุณค่าที่ถูกต้องและ 

สำาคัญที่สุดของการศึกษาของมนุษย์ คือ เพื่อเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติ

 ขอกล่าวยำ้าอีกครั้งว่า... เมื่อเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น  มนุษย์ได้ลิ้มรส

อิสรภาพที่ไม่ต้องพึ่งเทพเจ้าแล้ว  แต่กลับพาตนเองเข้ากรงขังไร้อิสรภาพ

ด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งจากการให้ “คุณค่า” ว่า วิทยาศาสตร์ช่วยให้ได้เสพ

ธรรมชาติอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะมนุษย์เชื่อว่าความสุขเกิดจาก

การได้พิชิตธรรมชาติมาเสพ

แนวคิดพิชิตธรรมชาติ

 เมื่อกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (ผลเกิดจากเหตุปัจจัย)  อธิบาย

ปรากฏการณ์ธรรมชาติได้  มนษุย์จงึเกดิแนวคดิเชงิกลไก คอื เหน็ว่าธรรมชาติ

มีพฤติกรรมแบบกลไก  ปลายปีเป็นฤดูหนาว  เพราะกลไกของพลังงานแสง

อาทิตย์กับการโคจรรอบดวงอาทิตย์และการเอียงของแกนโลก  การเกิดนำ้า

หลากท่วมเพราะกลไกการไหลของนำ้าตามแรงดึงดูดของโลกและการอุ้มนำ้า

ของดิน ไม่เว้นแม้แต่วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่เกิดตามกลไกการคัดสรรของ

ธรรมชาติ 

 เมื่อเข้าใจว่าปรากฏการณ์เกิดตามกฎของเหตุและผล  มนุษย์จึงสร้าง 

เหตุเพื่อให้ได้ผลตามต้องการ พิชิตธรรมชาติด้วยการสร้างเหตุดัดแปลง

ธรรมชาติ เช่น สร้างเข่ือนพิชิตนำ้าท่วม สร้างระบบชลประทานพิชิตเกษตร 

นำ้าฝน สร้าง green house ควบคุมทั้งอุณหภูมิและแสงพิชิตฤดูกาล  ไปจนถึง
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าดัดแปลงพันธุกรรมพิชิตกระบวนการวิวัฒนาการ กล่าวได้ว่า ปศุสัตว์และ

เกษตรกรรมสมัยนีล้้วนเป็นการดดัแปลงธรรมชาตทิีไ่ม่ใช่ระบบววิฒันาการอีก

ต่อไปแล้ว เราจึงมสีตัว์เลีย้งทีไ่ม่ได้จบัมาจากป่า ไก่ป่ากลายมาเป็นไก่พันธุไ์ข่และ 

พันธุ์เนื้อ วัวป่ากลายมาเป็นวัวเนื้อและวัวนม ทุเรียนป่ากลายมาเป็นทุเรียน

หมอนทอง สนุขัป่ากลายมาเป็นสนุขัสายพันธุต่์าง ๆ  ทีข่นาดและนสิยัเปลีย่นไป 

ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ชายกลายเป็นผู้หญิง (ที่สวยกว่าผู้หญิงจริง ๆ) ฯลฯ

 การเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรและความเป็นธรรมชาติได้บีบคั้นให้

มนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคย มนุษย์จึงวนความคิดพิชิตมาเอาชนะ

แรงบีบค้ันน้ีโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกซำ้าหนึ่ง เมื่อโลกร้อนจากก๊าซ

เรือนกระจก มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์มาดัดแปลงอากาศให้เย็นลงด้วย 

เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ เม่ือนำ้าไม่พอมนุษย์ก็เจาะหาจากใต้ดิน 

กลั่นนำ้าจืดจากทะเล ตราบใดที่มนุษย์เข้าใจกลไกของธรรมชาติ มนุษย์ไม่

กลัวการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เพราะมนุษย์มีความคิดว่าสร้างกลไก

ที่เหนือกว่ามาควบคุมมันได้ ความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิชิต

ธรรมชาตไิด้เสมอ ทำาให้มนษุย์มคีวามคิดแยกตวัออกจากธรรมชาต ิประหนึง่ว่า

ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาติ ทีต้่องปฏบิตัตินภายใตก้ฎธรรมชาตอิกีต่อไป 

เรียกว่า “อหังการ”

ในขณะทีวิ่ทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีชิติธรรมชาติ

เพื่อให้มนุษย์มีความสุขได้.... แต่ท�าไมมนุษย์จึงมี

ความทกุข์ มีความขดัแย้ง มสีงครามและการก่อการร้าย 

มากขึน้?
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 เทคโนโลยีทำาให้โลกที่แวดล้อมเรามีความเป็นธรรมชาติน้อยลง 

โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่  ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเทียมเกือบทั้งหมด 

สูดแต่อากาศห้องแอร์หรือไม่ก็ควันไอเสีย เท้าไม่เคยสัมผัสหญ้า 

 ในทางชวีวทิยาร่างกายเราเป็นกระบวนการววิฒันาการทีใ่ช้เวลาหลาย 

generation ในการคัดสรรตามธรรมชาติ ร่างกายเราวันนี้กับสมัยพ่อขุน

รามคำาแหงไม่ต่างกัน มี 2 ตา 2 หูเหมือนกัน กลไกหัวใจ ระบบประสาท 

ระบบสั่งการเหมือนเดิมทุกประการ แต่สิ่งแวดล้อมที่แปลกปลอมด้วย

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเมื่อประมาณไม่ถึง 50 ปี สมัยสุโขทัย

อากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่านี้ นำ้าและดินสะอาดกว่านี้ รอบตัว 

ไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ ไมโครเวฟ ฯลฯ 

 เมื่อชีววิทยาของร่างกายสมัยกรุงสุโขทัยมาอยู่ในส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

มันจึงสับสนอยู่ไม่ได้ดีนัก เกิดโรคภัยเจ็บไข้มากมายจากอาหาร อากาศ และ

วิถีชีวิต (ที่เป็นตัวชี้วัดชัดเจนคือโรคภูมิแพ้และโรคที่ปราศจากเชื้อติดต่อ เช่น 

ความดัน เบาหวาน มะเร็ง) แต่เพราะเรามีเทคโนโลยีการแพทย์ มีเครื่อง 

X-Ray, CT, MRI มียาตัวใหม่ มีเทคนิคผ่าตัดแบบใหม่ รู ้จักสะเต็มเซลล์  

มี gene therapy ฯลฯ ร่างกายจึงพิชิตธรรมชาติได้ ไม่ล้มหายตายจากไป

ตามกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติ  ไม่เพียงเท่านั้น เทคโนโลยียังช่วย 

ผลิตผู้ที่ไม่ได้ถูกคัดสรรโดยธรรมชาติได้ด้วย คนที่ร่างกายอ่อนแอไม่พร้อม 

มีลูก(ขยายพันธุ ์) ก็มีลูกได้ด้วยเทคโนโลยีเจริญพันธุ ์ เทคโนโลยีกำาลัง 

ถกูใช้ให้เอาชนะ (พชิติ) ระบบววิฒันาการ ทำาให้ระบบววิฒันาการจรงิเพีย้นไป 

ท้ังหมดเกิดจากทัศนคติเชิงกลไกเม่ือมนุษย์เข้าใจธรรมชาติอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา48
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 ในขณะที่ชีววิทยาของร่างกายยังอยู่ในยุคกรุงสุโขทัยที่เข้ากันไม่ได้

กับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน จิตใจกลับเข้ากันได้ดีกับธรรมชาติแปลกปลอม 

จิตใจมนุษย์ (ทัศนคติ ความเชื่อ คุณค่า ฯลฯ) ไม่ใช่จิตใจแบบเดียวกับสมัย

พ่อขุนรามคำาแหง  เมื่อชีววิทยาของร่างกายยังอยู่ในกระบวนการวิวัฒนาการ 

แต่จิตใจกระโดดมาอยู่ในพัฒนาการ  ร่างกายและจิตใจจึงขัดแย้งกันเอง  

ร่างกายต้องการขนมครก จิตใจต้องการพิซซ่า ในที่สุดกายแพ้ เพราะใจเป็น

นายกายเป็นบ่าว 

 หากการศึกษาละเลยการพัฒนาจิตใจ (ปัญญาภายใน) มนุษย์จะ

พัฒนาการ (development) เข้าสู่โลกเชิงกลไกเร็วขึ้น ร่างกายจะประกอบ

ด้วยอวัยวะเทียมมากขึ้น หัวใจเทียม ไตเทียม แขนเทียม ใบหน้าเทียม 

เพศเทยีม .... รวมถงึความสขุเทยีมทีเ่กดิจากกลไกของสารเสพติด  ร่างกายสมยั

สุโขทัยกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ทำางานตามคำาสั่งของจิตใจของสมัยรัตนโกสินทร์

 ตราบใดที่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยังส่งเสริมการมองโลกเชิงกลไกเพ่ือ

การพชิติ  เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาการเป็นหุน่ยนต์ในจิตใจท่ีสับสนและทุกข์

ของมนุษย์ได้

 วิทยาศาสตร์ช่วยมนุษย์เรื่องปัญญา แต่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มการบริโภค

ของมนษุย์ในนามความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ  การศกึษาวทิยาศาสตร์ควรเป็นไป 

เพื่อปัญญา หรือเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างมืดบอดทางปัญญา?... สะเต็ม

ศึกษาควรรับผิดชอบให้คำาตอบนี้ด้วย

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 49
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 ความรู้ในกฎแห่งเหตุและผลของธรรมชาติทำาให้รู้ว่าเราสามารถพิชิต

ธรรมชาติให้ได้ผลอย่างที่เราต้องการ..... ถ้าเราสร้าง “กลไก” ทีท่ำาให้เกิด เหตุ

 เม่ือ 300 ปีที่แล้ว มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เรื่องความร้อน ไอนำ้า 

ความดันไอนำ้า มาทำาให้ลูกสูบเคลื่อนท่ีทำางานให้มนุษย์แทนกำาลังจากสัตว์

ทำาให้โลกเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม ตราบใดที่มนุษย์มีเชื้อเพลิงมาต้ม

นำ้าให้เป็นไอ มนุษย์สามารถผลิตสินค้าได้จำานวนมากขึ้น การตลาดที่แข่งขัน

กันกระตุ้นการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย สร้างวัฒนธรรมบริโภคเพ่ือขยายขนาด

ตลาดออกไป ท้ังหมดนี้เป็นไปเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรและความเป็นธรรมชาติ

มาบริโภคในนามการพัฒนาเศรษฐกิจ

 วทิยาศาสตร์ทำาให้มนษุย์มจิีตใจความคดิแบบกลไก  เมือ่รูจ้รติมนษุย์ว่า 

ต้องการเงิน เพราะเงินใช้ดัดแปลงธรรมชาติหรือซื้อวัตถุมาเสพให้ความสุขได้ 

ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกกระตุ้นให้มนุษย์ยิ่งทำางานเพ่ือดัดแปลงธรรมชาติ

มากขึ้น การจัดการการศึกษาจึงตกเข้าไปในหล่มของการผลิตมนุษย์เพื่อ

ออกไปเร่งเปล่ียนทรัพยากรและธรรมชาติเป็นความมั่งคั่ง (wealth) ด้วย

ระบบอุตสาหกรรม การศึกษาวิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทเพียงเพื่อการผลิตเพื่อ

เสพ ไม่ใช่เพื่อการเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพ่ือให้มนุษย์เห็นความจริง

ของธรรมชาติ ความรู้ในวิทยาศาสตร์ทำาให้มนุษย์รู้สึกอหังการกับธรรมชาติ 

ในฐานะผู้พิชิต

การที่มนุษย์บอกว่ารักธรรมชาติ แต่พฤติกรรม

กลับท�าลายธรรมชาตินั้นเกิดได้อย่างไร?

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา50
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า ความคิดว่าสุขเกิดจากการได้พิชิตธรรมชาติทำาให้มนุษย์เห็นธรรมชาติ

เป็นผู ้ขัดขวางความสุข สนับสนุนให้คิดว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาติ เพราะมนุษย์รักธรรมชาติเพียงเพื่อเอามาพิชิต มันจึงไม่ใช่ความรัก

ท่ีแท้จริง เพราะทัศนคติที่รักแอบแฝงเช่นนี้  การชวนให้อนุรักษ์ธรรมชาติจึง 

ไม่ได้ผล หรือเกิดผลเป็นเพียงกระแสที่ไม่ยั่งยืน การต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เกดิได้จรงิเมือ่มนษุย์รักธรรมชาตจิรงิ ๆ   การรกัธรรมชาติจริง ๆ   เป็นผลจากที่

มนุษย์มีความสุขเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติ  เราจึงเห็นคนรักธรรมชาติจริง ๆ คือ

กลุ่มคนที่ชีวิตเขาแนบแน่นกับธรรมชาติ  แต่คนในเมืองรักแบบนักท่องเท่ียว

เพื่อเสพธรรมชาติ  มีเรื่องเล่าสอนใจว่า คนเมืองคนหนึ่งเล่าให้เพื่อนฟังด้วย

ความสุขเมือ่ได้ไปร่วมกจิกรรม  (event)  ปลกูป่า  แต่ตดัต้นไม้ในบ้านทิง้เพราะ

ขี้เกียจกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่น  ปลูกป่าแล้วมีความสุขเพราะไม่ต้องเป็นภาระ 

รับผิดชอบ แต่ต้นไม้ในบ้านกลับถูกมองว่าเป็นภาระ  เป็นความรักธรรมชาติ

แบบจอมปลอม รักเพราะการได้เสพที่กระตุ้นความตื่นเต้นจากกิจกรรม 

ที่ไม่คุ้นเคยกับชีวิตในเมือง

เราต้องการการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้เข้าใจ

วิทยาศาสตร ์ เพ่ือใช ้ วิทยาศาสตร ์ตอบสนอง 

ความตื่นเต้นจากการเสพบ�ารุงกิเลส มากกว่า 

การใช้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์มาพัฒนาตนเอง 

ให้เข้าใจในธรรมชาติของตนเอง เพื่อความสุข 

ที่ยั่งยืน เช่นนั้นหรือ?
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า การศึกษาท่ีทำาให้คนเข้าถึงความจริงของธรรมชาติจะมีเป้าหมาย 

ของการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาตน และจะพัฒนาตนให้อยู่

ร่วมกับธรรมชาตโิดยไม่เบยีดเบยีนกนั เคารพไม่ละเมดิกฎธรรมชาตด้ิวยกเิลส 

3 คอื โลภะ โทสะ โมหะ (อุปนสิยัพอเพยีงตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

จะเป็นการใช้ความรู้ในทางท่ีเป็นคุณ  ในทางตรงกันข้าม  หากการศึกษา

ทำาให้เพียงรู้วิทยาศาสตร์ (กฎธรรมชาติ) โดยไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 

สรรพสิ่ง การศึกษานั้นก็จะสร้างคนออกไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 

ด้วยความละโมบ ไม่สิ้นสุด

 วฒันธรรมวทิยาศาสตร์คอือะไรกนัแน่ คุณค่าการเรียนวทิยาศาสตร์คอื

อะไรกันแน่ หวังว่าผู้อ่านน่าจะเห็นคำาตอบเพื่อเตือนสติสะเต็มศึกษาบ้างแล้ว

ธรรมชาติของมนุษย์ที่ครอบง�าความเป็นไปของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากเดิมที่มนุษย์มีเจตจ�านงบริสุทธิ์เพียงต้องการ

เข้าใจธรรมชาติ แล้วท�าไมอยู ่ดี ๆ มนุษย์จึงม ี

กระบวนทัศน์เอาชนะ (พิชิต) ธรรมชาติ? 

 ถ้าไม่ใช่เพราะมนุษย์กลัวภัยคุกคามจากความขาดแคลน  มนุษย์
ก็คงไม่คิดเอาชนะ  กลัวว่าฤดูหนาวจะอดตาย จึงเอาชนะการบูดเน่าโดย
การถนอมอาหาร  เมื่อชนะธรรมชาติและมีความมั่นคงจากปัจจัย 4 แล้ว 
มนุษย์ต้องการความสุข  แต่มาพลาดตรงที่มีทัศนคติว่าความสุขเกิดจากความ
พรัง่พร้อมของวัตถปุรนเปรอ เกดิการให้คุณค่าของวตัถ ุตวัอย่าง เช่น ยกให้ก้อน
กรวดบางชนิดเป็นอัญมณี เป็นโลกสมมุติของความรำ่ารวย เกียรติยศ อำานาจ 
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ึกษ
าแล้วติดในโลกสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้น วิทยาศาสตร์จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้าง

วตัถมุาปรนเปรอคุณค่าใหม่ท่ีมนษุย์มอบให้วตัถุ เกดิเป็นลทัธหิรอืความเชือ่ใน
การเสพสุขจากการมีวัตถุ หรือวัตถุนิยม โดยเฉพาะวัตถุที่เป็น “อธรรมชาติ” 
ที่วิทยาศาสตร์สร้างให้

 กม็นษุย์นัน่เองทีไ่ปให้คณุค่าแก่วตัถ ุ แล้วหลงอยูใ่นคณุค่านัน้  ใช้ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ในการดัดแปลงธรรมชาติมารับใช้คุณค่าที่ตนมอบให้แก่วัตถุ

 มนุษย์มีความสุขจากการมีวัตถุปรนเปรอโลภะกิเลส จึงต้องสะสมให้
พรัง่พร้อมเกนิความต้องการ บางคนมเีสือ้ผ้าและรองเท้าจำานวนมากทีไ่ม่เคยใส่ 
สมัยโบราณ (แม้กระทั่งสมัยนี้) เมื่อต้องการการันตีความสุขมากข้ึน จำาต้อง
รุกรานเอามาจากผู้อ่ืน ทุกกลุ่มชนจำาต้องมีกองกำาลังไว้รุกรานผู้อื่น ในขณะ
เดียวกัน  ตนเองก็เป็นเป้าหมายการถูกรุกรานด้วยเช่นกัน  หลายครั้งที่ 
การรกุรานเป็นการกำาราบลดทอนอำานาจผูอื้น่เพือ่ไม่ให้หวนกลบัมารกุรานตน 
สรุปว่ากองกำาลังเกิดจากความกลัว กลัวมีไม่พอเสพ กลัวการถูกพิชิต 
เป็นความกลัวที่มีทุกกลุ่มชน ทุกประเทศจึงต้องมีกองทัพ

 ความเช่ือนี้ลามเข้าสู ่ศาสตร์ทางสังคม โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์ที่
มองความเจริญทางวัตถุคือเป้าหมายเดียวที่ต้องบรรลุ  ใช้ความคิดเชิงกลไก 
มากำากับพฤตกิรรมการผลติและการบรโิภคของมนษุย์ เป็นวงจรช่วยกนัส่งเสรมิ 
วัตถุนิยมและทุนนิยมให้เจริญ และทำาลายธรรมชาติไปพร้อมกัน

 เราจะเห็นว่าเริ่มจากโลภะที่ฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักพอประมาณ จึงกลายมา
เป็นโมหะ คือ ลุ่มหลงมัวเมา ขาดภูมิคุ้มกัน ไม่รู้เท่าทัน และโทสะท่ีใช้กำาลัง
เหนือเหตุผลไปคุกคามเบียดเบียนผู้อื่น หาวัตถุมาเพิ่มให้โลภะแก่กล้าขึ้นอีก 
มีความคิดวนอยู ่ ในวงจรไม ่พอประมาณ ไม ่มีภูมิคุ ้มกัน ไม ่มี เหตุผล 
ถ้าทุกกลุ ่มชนมีทัศนคติเช่นน้ี คงจินตนาการได้ไม่ยากว่าจะเกิดผลอะไร 
ขึ้นบ้าง  เพราะหลักฐานแห่งปัจจุบันสมัยปรากฏแก่ใจแล้ว
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ึกษ
า น่าจะทราบคำาตอบว่า “อะไร” ในธรรมชาติมนุษย์ที่กำากับการเป็นไป

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และย้อนกลับมากำากับการจัดการการศึกษา

ของเรา

 ฉะนั้น จงึเป็นความท้าทายการศกึษาวทิยาศาสตรว่์า ทำาอยา่งไรให้การ

ศกึษาวทิยาศาสตร์สร้างความคดิในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  ท่ีพฒันาธรรมชาติ

ภายในตนเองให้รู้เท่าทันการพัฒนาภายนอก ศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้ตนเอง  มากกว่าการใช้เพื่อทำาลายภูมิคุ้มกันผู้อื่น (เพื่อประโยชน์

ของตนเอง)

 น่ีจึงเป็นความท้าทายของ STEM ศึกษา ที่นักการศึกษายังไม่รู ้ว่า 

ต้องหาคำาตอบ

การปรับความคิดเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 คำาอธิบายสามห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหลาย (เท่าที่ผม

อ่านมา)  ให้ความสำาคัญกับความพอประมาณ (จัดเป็นห่วงบนสุดที่รองรับ

ด้วยห่วงเหตุผลและภูมิคุ้มกัน)  ผมเข้าใจว่าเพราะความพอประมาณจัดเป็น

อุปนิสัยพอเพียงได้เห็นชัดเจนกว่าห่วงอ่ืน  อีกท้ังสอดคล้องกับทางสายกลาง 

(มัชฌมิาปฏปิทา) แต่ในบรรดากิเลสท้ัง 3 ตวันัน้  ผมคดิว่าโมหะเป็นเหตุสำาคัญ 

และเป็นผู้กำากับการพอประมาณและเหตุผล ทั้งนี้เพราะผมมองว่าโมหะเป็น

ลักษณะของท่าทีทางจิตใจ โมหะเทียบเท่าได้กับอวิชชา ที่กำากับพฤติกรรม 

ให้เกิดผลเป็นโลภะและโทสะ21 

21 ประเด็นนี้ผมเขียนไว้ในหนังสือชุด “วิจัย...พลังเปลี่ยนการเรียนรู้” (2552) และ “โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ 
 ใหม่ของการศึกษาไทย” (2555) ซึ่งเป็นหนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับที่ 1 ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้เพิ่มเติม

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา54
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 หากเรามองภาพ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เราจะพบว่าฐานล่างสุดคือ 
“ความรู้”และ “คุณธรรม” ความรู้ในกรณีนี้ถูกอธิบายว่าเป็นปัญญาภายนอก
(กระทำาการต่าง ๆ  โดยใช้ความรู้ที่เหมาะสม) ส่วนคุณธรรม คือ ปัญญาภายใน 
สองเง่ือนไข คือ พุทธิพิสัยและจิตพิสัยในปรัชญาการศึกษาตามลำาดับ ที่ใช้
รองรับการปฏิบัติตน (ทักษะพิสัย) ตาม 3 ห่วง ด้วยการไม่ตกอยู่ในอำานาจ 
ของกิเลสทั้ง 3 อันได้แก่ โลภะ โทสะ และ โมหะ

 การศกึษาทีน่ำาชวีติสูป่รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจดัเป็น transformative 
learning จึงต้องเปลี่ยนที่ปัญญาภายใน

 นอกจากต้องตัง้อยูบ่นฐานเงือ่นไขคณุธรรมแล้ว  โมหะคอืความหลงผดิ 
หรืออวชิชา เป็นอาการของการขาดปัญญาทางความคิด (วชิชาแปลว่าปัญญา) 
การทำาลายอวิชชาที่เกิดในความคิดคนจึงน่าจะเป็นเป้าหมายสำาคัญของการ
ศึกษา  เพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกัน

 Transformative learning คือการเรียนรู ้จากผัสสะตนเอง 
อันประกอบด้วยอารมณ์ ความรู้สึก แล้วใช้กระบวนการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
(reflection) เรียนรู้จากผัสสะนั้น  เชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
จนเห็นความเป็นจริงของตนเองในท่ามกลางสรรพสิ่ง ลดอหังการในตน 
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ึกษ
ากำาจัดมมังการของตน22 ยอมรับและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ จึงจะเกิดการ 

ไม่เบียดเบียนใน 4 มิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ 
เศรษฐกิจ (วัตถุ) สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

 ภมูคิุม้กนัในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอธบิายด้วยการกระทำาทีไ่ม่เส่ียง
ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือสามารถทนทานรองรบัการเปลีย่นแปลงได้ 
แต่หากตีความ 3 ห่วงเป็นกิเลส 3 ตัว โมหะในกรณีนี้จึงหมายถึง “ภูมิคุ้มกัน
ทางความคิด”

 การศึกษาที่สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด จึงน่าตีความได้เช่นเดียวกับ
การศึกษาที่ทำาให้มนุษย์มี “อิสรภาพ” อันเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาที่
กล่าวมาในบทที่ 1 นั่นเอง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ	STEM

 กรอบความคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย23

 1. การมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะเป็นพลวัต
  (วัฏจักรของปฏิจจสมุทปบาท)
 2. ทุกสิ่งทุกอย่างใน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)  
  มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยง องิอาศยั มผีลกระทบต่อกัน (อทิปัปัจยตา)
 3. ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ทุกข์ ไม่เที่ยง)
 4. ทุกอย่างดำารงและดำาเนินไปในสภาวะสมดุล (มัชฌิมาปฏิปทา)
 5. การพัฒนาท่ีมั่นคงยั่งยืนต้องไปพร้อมกับความสมดุลภายใต้การ 
  เปลี่ยนแปลง 

22 ในขณะที ่“อหงัการ” หมายถงึ “การยดึว่าเป็นตัวเรา; ความเย่อหยิง่จองหอง, ความทะนงตวั, ความก้าวร้าวด้วยการถอืว่า 
 ตนเองสำาคัญ” “มมังการ” จะหมายถึง “ความถือว่าเป็นของเรา” (ศัพท์ราชบัณฑิต) หรือ “ตัวกู ของกู”
23 มีหนังสือเล่มสำาคัญท่ีควรอ่านประกอบ “กระบวนการเรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำาโครงงาน”  
 หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับที่ 13 (2559)
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ึกษ
า ผมตคีวามจากกรอบคดิข้างต้นได้ว่า  การอยู่ร่วมกบัธรรมชาติอย่างสมดุล 

ไม่เบียดเบยีนกนัเป็นหลกัสำาคญัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  การดำารงสภาพ

เช่นนั้นเป็นจริงเมื่อคนเราเคารพธรรมชาติ รู้ตัวว่าต้องอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ 

หากจะพิชิตก็ทำาเท่าที่จำาเป็น  ไม่โลภจนเกินกำาลังที่ธรรมชาติยอมทนได้   

ความโลภนำาไปสู่ความไม่พอประมาณ ความโกรธ (โทสะ) นำาไปสู่อารมณ ์

ความรู้สึกที่ขาดเหตุผล  และความหลง (โมหะ) นำาไปสู่ความไม่มีภูมิคุ้มกันที่

จะรู้ผิดชอบชั่วดี  สามห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แท้ที่จริงแล้วคือ

การละกิเลสทั้งสาม อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ 

 มรรค 8 เริ่มต้นด้วย สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูก ความเห็นชอบ) หรือ 

เทียบได้กับสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ที่จะกำาจัดเสียซ่ึงโมหะ เมื่อเห็นใน

หนทางทีถ่กูต้องแล้ว ถอืว่าห่วงภมูิคุม้กนัทางความคดิเกดิแล้ว มนัจะไปกำากบั

ความประพฤติ คือ สร้างให้เกิดความพอประมาณ และมีเหตุผล 

ความเห็นถูกเห็นชอบเกิดจากอะไร?

 ผมเช่ือว่าเป็นเรื่องของความรู้และคุณธรรม ที่เป็น 2 ฐาน (เงื่อนไข) 

ที่รองรับ 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การเรียนรู้จึงควรทำาให้เกิดปัญญา 2 ฐาน คือฐานสมองและฐานใจ 

ปัญญาฐานสมองคอืการคดิด้วยหลกั “ผลเกดิจากเหตุ” ได้เป็นเนือ้ความรู ้เป็น

ความเข้าใจในกฎของธรรมชาติท่ีอยู่นอกตัวมนุษย์ ปัญญาฐานใจคือการคิดที่

กำากับด้วยคุณธรรม ที่เป็นกฎธรรมชาติที่อยู่ในตัวมนุษย์

 การศึกษาท่ีเป็นแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการศกึษาทีไ่ด้

ทั้งความรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในของผู้เรียน (transformation) 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 57
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ึกษ
าถ้าเช่นนัน้เราจะท�าให้โครงงานแบบ STEM เป็นเคร่ืองมอื 

การศกึษาเพือ่การเปลีย่นแปลงได้หรอืไม่? 

 ผมคิดว่ายังยากหากแนวคิด STEM ยังเป็นไปเพ่ือการเอาชนะ 
ธรรมชาติ เพื่อเอาชัยเหนือผู้อื่น เพราะวิธีนี้ผู้เรียนจะได้แต่ปัญญาฐานสมอง  
แถมพ่วงด้วยการเห็นแก่ตัว

 STEM เพื่อการเปลี่ยนแปลงท้ังฐานสมองและฐานใจต้องเป็น STEM 
เพื่อผู้อื่น เป็น STEM ในฐานะผู้ให้และมีบริบทชีวิตจริง เช่นโครงงานพัฒนา
สงัคม/ชมุชน (social/community service PBL) นกัเรียนต้องเอาโจทย์ความ
ทกุข์ยากของสงัคม/ชุมชนมาแก้ปัญหาด้วย STEM  ทำากจิกรรมท่ีผู้เรียนได้สัมผัส
อารมณ์ความรู้สึกผู้อื่น ต้องเป็นโจทย์ยาก ระยะยาว ที่มีความไม่แน่นอนสูง 
มีอุปสรรคท่ีทำาให้ท้อ แล้วครูมีกระบวนการให้ฟื ้นคืนสภาพขึ้นมาสู ้ใหม่ 
เพื่อให้นักเรียนพัฒนา growth mindset24

 ที่สำาคัญคือต้องมี reflection กับตนเอง เพื่อทบทวนความคิดจาก
ประสบการณ์ทำางานโดยการเขียนไดอารีความรู้สึกของตนเองและต่อผู้อื่น 
ให้คละเคล้าด้วยการตีความรูปธรรมสู่นามธรรม

STEM	ต้องไม่เป็นเหยื่อวัฒนธรรมเทคโนโลยี

 แม้ว่าธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ในท่ามกลางการใช้ชีวิต เราอยู่กับ
เทคโนโลยี อันที่จริงเทคโนโลยีรับใช้ความต้องการของชีวิต ความต้องการนี้มี
ทั้งความกลัวและความอยาก
24 ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาแบบนี้คือ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Ungphakorn School of  
 Development Studies: PSDS)  แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชื่อเดิมคือสำานักบัณฑิตอาสาสมัคร) ให้การศึกษา 
 อบรม ฝึกฝน การให้บริการแก่ชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์เก่ียวกับท้องถิ่นชนบทให้แก่บัณฑิต ที่จบการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา และทุกสถาบัน เพื่อให้มีความสนใจในและเข้าใจปัญหาของชนบท

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา58
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ึกษ
า สิง่ทีม่นษุย์กลวัมากทีส่ดุคอืความทกุข์และความตาย  ทีก่ลวัเช่นนีเ้พราะ

กลวัว่าจะไม่ได้เสพสขุต่อไปอกี  การตดิในความสขุทำาให้มนษุย์กลัวการสูญเสีย
ความสขุนัน้  เทคโนโลยจีงึตอบสนองต่อความสขุของมนษุย์  พจิารณาแล้วเรา
จะทราบว่าที่จริงมันตอบสนองต่อความอยากที่เกิดจากกิเลส  เมื่อสมอยากจึง 
(คิดว่า) สุข เทคโนโลยีเกือบท้ังหมดจึงตอบสนองกิเลสมนุษย์  เพราะผู้สร้าง
เทคโนโลยีทราบดีว่าคนมีเงินยอมจ่ายทรัพย์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่ตอบสนอง
กิเลส  ผู้สร้างเทคโนโลยีก็มีกิเลสความอยากได้เงิน  นักวิทยาศาสตร์ก็อยาก 
มีชื่อเสียงจากการค้นพบ  ผู้ให้ทุนวิจัย (รัฐ) ก็อยากให้การค้นพบสร้างความ
มั่งคั่งให้ชาติ ทั้งผู้สร้างและผู้เสพต่างตกอยู่ในอำานาจของกิเลสมาขับเคลื่อน
การทำางาน

 ความอยากจากกิเลสเป็นความอยากบริโภควัตถุ คือ อยากมี อยากได้ 
ทีเ่ป็นเช่นน้ันเพราะเป็นกระบวนทศัน์ (paradigm) ของสงัคมทีค่รอบงำามนษุย์
ว่าการมีอย่างนั้น  การได้อย่างนั้น  เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ของแบรนด์เนมทำาให้ตน 
มีคณุค่าแห่งตวัตน ได้รบัการยอมรับให้อยู่ในกลุม่ทีไ่ด้รับการยกย่อง (เช่น ไฮโซ) 
อยากให้สังคมยอมรบักจ็ำาเป็นต้องขวนขวายหามาให้ได้  เกดิการแข่งกนัสะสม
ให้มากกว่าผูอ้ืน่อย่างไม่รูต้วั  หากมนษุย์อยูอ่ย่างไม่รู้สึกตัวในสังคมบริโภคนยิม
วัตถุนิยม  มนุษย์ก็จะดิ้นรนทำาทุกอย่างให้มี ให้ได้มา 

 ทีนี้ก็มีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งอยากได้เงิน รู้ว่าคนในสังคมอยากได้อะไร
ก็ผลิตมาขาย เช่น เครื่องสำาอาง กระเป๋าแบรนด์เนม รถหรู โทรศัพท์มือถือ
รุ่นใหม่  เหล่านี้เป็นเทคโนโลยีเกินความจำาเป็นตามธรรมชาติของชีวิตไป
มาก ใช้การตลาดและการโฆษณาให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องม ี
(หลงเช่ือว่า want เป็น essential หรอื need)  ผูเ้ป็นลกูค้าจงึต้องทำางานหาเงนิ
มาจ่าย  การทำางานหาเงินก็คือการเอาบางอย่างไปแลกเงินผู้อื่นมา กลายเป็น
ลูกโซ่ที่ทุกคนหาเงินมาเพื่อเสพ กลายเป็นกิจกรรมปกติของระบบเศรษฐกิจ
ระบบทนุนยิม  อาชญากรรมจำานวนมากไม่ได้เกิดจากความหวิโหย  แต่เกิดจาก 
ต้องการเงินไปเสพความสุข เช่น เอาไปเที่ยวสนุก เอาไปซื้อยาเสพติด
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ึกษ
า ในสังคมบริโภคนิยมเราจึงเห็นทุกคนต่างเร่งทำางานเพ่ือให้ได้เงินมา 

แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สนองกิเลสของตน กิเลสของผู ้ผลิตคืออยากได้เงิน 

กิเลสของผู้ค้าคืออยากได้เงิน กิเลสของผู้ซื้อคืออยากได้ของ (โดยเอาเงินไป

แลกมา) ผู้ซื้อจึงต้องดิ้นรนทำางานมากกว่าผู้อ่ืนเพ่ือให้มีเงินมากพอที่จะส่งต่อ

เป็นชั้น ๆ เหมือนสายโซ่ไปถึงผู้ผลิต ยิ่งโซ่มากข้อยิ่งต้องใช้เงินมาก สรุปว่า 

ผูบ้รโิภคทีป่ลายสายโซ่คอืคนทีท่ำางานหนกัท่ีสดุ และมักจะเป็นคนทีท่ำางานแล้ว

มีมูลค่าน้อยที่สุดด้วย  ในที่สุดเกิดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐานะ 

 เทคโนโลยีที่ทำาประโยชน์มีมากมาย เครื่องบันทึกเสียงช่วยให้เราได้ฟัง

ธรรมะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้สูงขึ้น เทคโนโลยีการแพทย์ทำาให้คนรอดตาย 

หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติและ 

กฎธรรมชาติละเอียดข้ึน  (ผ่านการทำาวิจัย)  เช่นที่นักฟิสิกส์ยุคใหม่สามารถ

เข้าใจส่ิงทีม่องไม่เหน็ในเอกภพมากมาย  สิง่ทีเ่ป็นไปด้วยเจตนาบรสิทุธิย่์อมใช้

เทคโนโลยทีำาประโยชน์ให้แก่มนุษย์ในการเข้าใจธรรมชาต ิ ซึง่รวมทัง้ธรรมชาติ

ที่เป็นจิตใจของมนุษย์ด้วย

 แต่เมื่อเทคโนโลยีส่วนมากสนองกิเลส  ผู ้ที่หลงอยู ่ในวัฒนธรรม

เทคโนโลยีจึงเป็นพวกเสพติดความสะดวกสบาย  เป็นวัฒนธรรมที่ขัดขวาง

การเป็นผูส้ร้างความรูแ้ละใช้ความรูอ้ย่างมปัีญญารู้เท่าทนั  สังคมทีม่วีฒันธรรม

เช่นนี้จึงเป็นอื่นไม่ได้  นอกจากเหยื่อของปัญญาผู้อื่น

 คุณธรรมและจริยธรรมคือสิ่งกำากับการใช้เทคโนโลยีว่าเพ่ือความ

ก้าวหน้าหรือหายนะของมนุษย์ และย่อมเป็นหน้าท่ีของการศกึษาวทิยาศาสตร์ 

ที่ทำาให้ตระหนักในความจริงนี้
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ึกษ
าแต่ก็ดูเหมือนเป็นค�าถามแก่หลายท่านว่าการเรียน

วิทยาศาสตร์เพื่อเป้าหมายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

จะส่งผลไปถงึคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างไร?

มีทางเช่ือมถงึกนัหรอืไม่? คนทีส่งสยัเช่นนีเ้พราะยงั

คิดว่าวทิยาศาสตร์คอืรปูธรรม แต่คณุธรรมจรยิธรรม

เป็นนามธรรมที่ควรเป็นหน้าที่ของศาสนา อีกทั้ง

เพราะยังคลางแคลงใจว่าธรรมชาติภายในมนุษย์

เป็นกฎธรรมชาติแบบเดียวกับกฎวิทยาศาสตร์ 

จริงหรือ?

 ผมคิดว่าสะเต็มศึกษาน่าจะช่วยได้ หากจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับ

กระบวนการ self reflection ที่ครูกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงโลกของรูป

ธรรมภายนอกเข้ามาสู่นามธรรมภายในมนุษย์

 โครงงานสะเต็มจะต้องสร้างให้เกิด transformative learning ของ

ปัญญาภายใน  ซึ่งไม่มีทางเกิดได้จากการทำาโครงงานแข่งขันกัน เพราะมันคือ

การเอาชนะ การเป็นผู้พิชิต ผมถามหาการสร้างปัญญาภายใน คือ คุณธรรม 

จริยธรรมของหลักสูตรสะเต็มศึกษา 

 แปลว่า เราต้องเข้าใจสะเต็มศึกษาท่ีเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ 

ไม่ใช่นวัตกรรม (เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมเสพส่วนผล) แต่เพียงอย่างเดียว
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ึกษ
าวัฒนธรรมเสพผลและวัฒนธรรมทราบเหตุ

 วิทยาศาสตร์คือต้นทางความรู้ที่เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 

เป็นเหตุ กิเลส (และอื่นๆ อีกมาก) เป็นปัจจัยให้เกิดเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร ์

เริ่มต้นจากเจตจำานงที่บริสุทธ์ิ แต่เทคโนโลยีทำาให้เจตจำานงของวิทยาศาสตร ์

สมยันีบ้ริสุทธิ์น้อยลง

 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เกิดจากความใคร่รู ้ ใคร่เข้าใจธรรมชาติ หรือ 

ใคร่หาคำาตอบเก่ียวกบัผูด้ลบันดาล (พระเจ้าในบางความหมาย)  เมือ่เบนจามนิ 

แฟรงกลิน อยากทราบว่าฟ้าแลบคืออะไร ทำาไมต้องเกิดในขณะฟ้าคะนองฝน

ด้วย  การพิสูจน์ว่าฟ้าแลบคือการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเป็นเจตนาบริสุทธิ์

ใคร่รู้ในปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ เหน็คณุค่าเพยีงความเข้าใจธรรมชาต ิ แต่การ 

เอามาประยุกต์เป็นสายล่อฟ้า เป็นเจตนาท่ีเห็นว่ามีประโยชน์ลดภัยพิบัต ิ

จากฟ้าผ่า เราเรียกสายล่อฟ้าว่าเป็นเทคโนโลยีป้องกันฟ้าผ่า

 เทคโนโลยีรับใช้มนุษย์โดยดัดแปลงธรรมชาติให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของมนุษย์  เมื่อไม่ต้องการให้ยอดโบสถ์สูงเสียดฟ้าถูกฟ้าฝ่า เรา

จึงเอาเหล็กแหลมไปล่อฟ้าให้ฟ้าผ่าลงดินแทน  เป็นการดัดแปลงธรรมชาติ 

โดยไม่รบกวนธรรมชาติเท่าใดนัก คือ ฟ้าก็ยังผ่าได้เหมือนเดิม  ประจุไฟฟ้าได้

ปลดปล่อยออกจากก้อนเมฆตามที่ธรรมชาติต้องการ

 การบริโภคธรรมชาติมีส่วนที่เป็น essential แก่ชีวิต เช่น อาหาร ก็ได้

จากการดัดแปลงธรรมชาติ การผลิตอาหารโดยเกษตรกรรมสมัยใหม่จึงเรียก

ปฏิวัติเขียว  ข้าวมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน นำ้า แสงอาทิตย์ อากาศ 

ปุ๋ย สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช นำ้ามันในเครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ เหล่านี้เป็นทั้ง

ธรรมชาติโดยตรง (ดิน นำ้า แสงแดด อากาศ) และธรรมชาติที่ถูกดัดแปลง 

(สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช นำ้ามัน) การผลิตอาหารที่เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา62



สงว
นล
ิขสิท

ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผย
แพ
ร่เพ

ื่อก
ารศ

ึกษ
าจึงเป็นการดดัแปลงถงึขัน้รบกวนธรรมชาต ิเช่น การทำา GMO การปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์จังหวัดภาคเหนือ 

 วิทยาศาสตร์เป็นเหตุท่ีผนวกกับปัจจัยทำาให้เกิดผลเป็นเทคโนโลยี 

วัฒนธรรมเทคโนโลยีเป็นวัฒนธรรมท่ีเสพส่วนผล  โดยไม่สนใจใคร่รู้ส่วนเหตุ 

ต่างจากวฒันธรรมวทิยาศาสตร์ ทีใ่คร่รู ้(อย่างบรสิทุธ์ิใจ) ในเหตขุองธรรมชาติ 

 วฒันธรรมวทิยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมท่ีต้องการทราบเหตุ  จงึจรรโลงให้

เกดิปัญญา  แต่วฒันธรรมเทคโนโลยต้ัีงอยูบ่นฐานความคดิว่าความสขุเกดิจาก

ความพรัง่พร้อมของวตัถุ  เป็นวัฒนธรรมเสพผล  จงึทำาให้ปัญญาอ่อนแอถดถอย 

 หากประเทศไทยเต็มไปด้วยคนสนใจใช้เทคโนโลยี  โดยละเลยความ

สนใจใคร่รู้ในวิทยาศาสตร์  เราจะกลายเป็นสังคมมีวัฒนธรรมเสพผล  เราจะ

พาตนเองไปอยูท่ีป่ลายสดุของสายโซ่คณุค่า (value chain) เศรษฐกจิ  ทำางาน

หาเงนิมาเพือ่เสพ  เมือ่เรามอีาชพีบนฐานทรพัยากร  การทำางานหาเงนิของเรา

จึงเป็นการเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแลกเงิน  เมื่อถึงวันที่ทรัพยากรหมดไป 

เราจะไม่เหลืออะไรให้เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อเสพเทคโนโลยี  ไม่มีแม้กระทั่งอะไร

ให้เสพเพื่อเป็น essential แก่ชีวิตด้วยซำ้า  ถึงวันนั้นเราจึงเข้าใจเรื่องความ

ยั่งยืน ความพอเพียง เช่นเดียวกับที่เรากำาลังตื่นตระหนกกับปัญหาไร่ข้าวโพด

ที่ล้างพื้นที่ป่าเกลี้ยงไปขณะนี้ 

 เราจะได้เรียนรู้สัจธรรมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  ถึงวันนั้น 

เราจะรู้จักความจริงเหล่านี้ท่ามกลางกลียุค 

 สะเต็มศึกษาจึงควรมีเป้าหมายหลักท่ีการสร้างวัฒนธรรมคิดแบบ

วิทยาศาสตร์  เพื่อสกัดกั้นวัฒนธรรมเสพผล  จรรโลงการเกิดปัญญา  และ

ต่อยอดสูก่ารเข้าใจธรรมชาตภิายในมนษุย์ ทำาได้เช่นนีเ้ราจึงยัง่ยนืในท่ามกลาง

ความเจริญ
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ึกษ
าการศึกษาในวัฒนธรรมเทคโนโลยี

 จากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ท่ีค่อนข้างบริสุทธ์ ท่ีศึกษาเพื่อเข้าใจ 

พระผู้บันดาลชีวิตเราผ่านกลไกธรรมชาติ (หรือพระเจ้า หรือเทพเจ้า หรือส่ิง

ศกัดิส์ทิธิอ์ืน่ตามความเชือ่ของศาสนา) เราก้าวมาสูก่ารดดัแปลง ควบคมุ กำากบั

ธรรมชาติให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์  เพราะความอหังการของ

มนษุย์ทีจ่ะอยูเ่หนอืการควบคมุของธรรมชาตแิละหลงอยูใ่นเศรษฐกิจเชงิกลไก 

ของทุนนิยม บริโภคนิยม การจัดการการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อพิชิตธรรมชาติ

 วิชาในหมวดสังคมศาสตร์ที่สำาคัญของการหนุนความคิดนี้  คือ 

วิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

 การเมืองการปกครอง (เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์) เป็นวิชาที่อาศัย

แนวคิดเชิงกลไกในการกำากับควบคุมกลุ่มคนให้รับใช้รัฐ ท้ังด้านความมั่งคั่ง 

ความมั่นคง เป็นไปเพื่อขจัดความกลัวว่าจะไม่มีเสพ จะไม่มีอำานาจให้ผู้อื่นรับ

ใช้ตน และจะตกเป็นทาสต้องรับใช้ผู้อื่น (สมัยก่อนคือ เมืองขึ้น เชลย) 

 วิชาเศรษฐศาสตร ์มองการพัฒนาความมั่ งคั่ งแบบกลไก เช ่น 

demand-supply (กลไกตลาด) ไม่เว ้นแม้แต่แนวคิดเศรษฐศาสตร  ์

ที่ได้รับรางวัลโนเบล (ทฤษฎีเกม) คือ มองการดำารงชีวิตของมนุษย์ว่าอยู่ 

ภายใต้กลไกภายนอก (สิ่งแวดล้อมทางสังคม)  ทั้ง ๆ ที่ความจริงคือเป็นกลไก 

ทีเ่กิดจากธรรมชาตภิายในตวัมนุษย์เอง เป็นธรรมชาตทิีต้่องการขจดัความกลวั 

เม่ือเอาความกลัวไม่มีความสุขจากการเสพมาเป็นหลัก เศรษฐศาสตร์จึงเป็น

ไปเพื่อสนับสนุนความเชื่อว่าความมั่งคั่งในทรัพย์สิน (วัตถุ) สามารถแก้ปัญหา

ที่มนุษย์กลัวได้
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ึกษ
า การศกึษาในวฒันธรรมเทคโนโลยจีงึเป็นการศกึษาทีท่ำาให้คนอยูใ่นโลก

กลไกเพือ่ขจดัความกลวัพืน้ฐานของมนษุย์  คนเป็นกลไกเศรษฐกจิ  การศกึษา

จึงต้องผลิตคนเข้าสู่กลไกการผลิตและการบริโภค  ยิ่งผลิตมากบริโภคมาก 

การหมนุเวยีนของเงนิจะมาก  รฐัจะมัง่คัง่แข่งกบัรฐัอืน่ได้ ทกุรฐัทัง้โลกจงึแข่งกนั

ทำาลายทรพัยากรธรรมชาตด้ิวยการแข่งกนัผลติและบริโภค  ทรัพยากรหดหาย 

ขยะมากขึ้น ความสมดุลของธรรมชาติเสียไป การใช้ชีวิตยากขึ้น จึงคิดว่า 

มีหนทางเดียวที่จะอยู ่รอดต่อไป คือต้องพิชิตธรรมชาติมากขึ้นไปอีก 

ปลายทางของการคิดเช่นนี้คือหายนะของทุกคน ทุกรัฐ ทั้งโลก

 การศกึษาทีต่กอยูใ่นกระบวนทศัน์โลกเชงิกลไกจึงเป็นการศกึษาท่ีสร้างคน 

ให้ออกไปเอาเปรียบผู้อื่น ให้ออกไปสร้างกลไก หรือหลบเลี่ยงกลไกเพื่อให้

ตนเองชนะเหนือผู้อื่น เป็นการศึกษาเพื่อตนเอง จึงด้อยด้านคุณธรรม

 มนุษย์ส่วนมากมองไม่เห็นหายนะท่ีกล่าวมา  เพราะช่วงอายุขัยของ

มนษุย์สัน้  การเปลีย่นแปลงไม่ทันกระทบมนษุย์ ๆ   กต็ายก่อนแล้ว  อกีทัง้เพราะ

มนุษย์คิดแยกส่วน แยกตัวออกจากธรรมชาติ จนไม่เห็นความสัมพันธ์ของ

ธรรมชาติในสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์ จุลินทรีย์ในธรรมชาติของป่าดิบ

ดูห่างไกลจากชีวิตในคอนโดมิเนียม มากกว่าจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมใน 

โยเกิร์ต เป็นต้น

 สญัชาตญาณการดำารงเผ่าพนัธุท์ำาให้สตัว์ต้องการเป็นจ่าฝูงครอบครอง 

ตัวเมียทั้งหมดเพื่อขยายเชื้อพันธุ์ของตนเอง  สัตว์ตัวผู้ทุกตัวต้องการเช่น

เดียวกัน  จึงเกิดการโค่นอำานาจจ่าฝูงเมื่อมีโอกาส  สัญชาตญาณที่ติดมาแต่

เดิมเช่นนี้ทำาให้มนุษย์กลัวการพ่ายแพ้ผู้อื่น  กลัวการสูญเสีย  มีหนทางเดียวที่

จะรักษาตวัรอด คอื ต้องรกัษาอำานาจไว้  หาดนิแดนทีดิ่นดำานำา้ชุม่เพือ่การผลติ

อาหารให้มากทีส่ดุ  หาเชลยมาเป็นกำาลงัการผลติให้มากทีส่ดุ  ต้องมอีาวธุทีด่กีว่า 

เมื่อมนุษย์เข้าใจกฎวิทยาศาสตร์  มนุษย์จึงสร้างเทคโนโลยีเพื่อการรักษา 
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อำานาจให้มนษุย์ หายนะเกดิเพราะมนษุย์เอาเทคโนโลยไีปหาประโยชน์เข้าตัว 

 การจดัการการศกึษาวทิยาศาสตร์โดยมุง่เน้นไปหาเทคโนโลย ี จึงไม่น่า 

เป็นการศึกษาที่ครบถ้วน วิทยาศาสตร์ต้องสร้างปัญญาเพ่ือการดับไปของ 

ความไม่รู ้ (อวิชชา) รู ้ว ่าไม่ชอบผลต้องแก้เหตุ ชอบผล (ที่เป็นสัมมา) 

ต้องสร้างเหตุ เหตุอยู่ในความสามารถที่มนุษย์จัดการได้เอง เป็นผู้สามารถ

กระทำาได้เอง ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนผูอ่ื้น เราเรยีกว่ามปัีญญาหยัง่ถงึความเป็น

จริงตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติ หรือเข้าใจสภาวธรรม  เกิดปัญญาเช่นนี้

แล้วจึงปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงของกฎเหตุปัจจัยนั้น

 การศึกษาทีก่ล่อมเกลาจติใจผูเ้รยีนไปทางสร้างเทคโนโลยทีีเ่หน็แก่ตวัจงึ

ไม่น่าเรียกการศึกษาได้เต็มปาก  สะเต็มศึกษาต้องระวังอย่าตกในหลุมพรางนี้

ไม่มีของฟรีในธรรมชาติ

 ด้วยความตื่นตระหนกในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ พลังงานถูก

มองว่าเป็นผู้ร้าย ขณะที่ผมกำาลังขัดเกลาหนังสือเล่มนี้ (21 เมษายน 2559) 

ประเทศไทยประสบภัยแล้งและอากาศร้อนจัดจากภัยเอลนีโญ มีข่าวต่อต้าน

การต้ังโรงไฟฟ้าทีภ่าคใต้หลายแห่ง  บ้างก็บอกว่า “โลกยงัร้อนไม่พออกีหรือไร?” 

ผมเช่ือว่าคนที่บ่นโลกร้อนก็กำาลังบ่นในห้องปรับอากาศท่ีกำาลังใช้ไฟฟ้า 

นั่นแหละ

 เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมกไ็ด้  ถ้าไม่มคีวามต้องการเพ่ิม  มหีนทางเดียว 

คือ ห้ามขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศนี้  ใครสร้างบ้านใหม่ต้องใช้ตะเกียง  

ใครมาซือ้หลอดไฟ ต้องเอาของเก่ามาแลก ห้ามนำาเข้ามอเตอร์ทกุชนดิ นำา้ท่วม 
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สำาหรับผู้ป่วยต้องถอดเครื่องปรับอากาศออก 1 เครื่องทดแทน จะเผาศพด้วย

ไฟฟ้าบา้นต้องถกูตดัไฟ 1 วนั เป็นต้น  ทกุคนที่ออกมาต่อต้านการตั้งโรงไฟฟา้

เช่ือหรือไม่ว่า ในขณะที่คนเกิดใหม่ทุกวัน เราจะหยุดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

เท่าที่ใช้ขณะนี้ได้  เงื่อนไขที่จะไม่มีความต้องการพลังงานเพ่ิมที่กล่าวมานั้น

จะเป็นจริงได้

 ถ้าทุกคนต้องการใช้ไฟฟ้า แต่ขณะเดียวกันไม่ยอมให้มีโรงไฟฟ้า 

เราก็ต้องซื้อเข้ามาจากเพื่อนบ้าน เชื่อหรือว่าการผลิตไฟฟ้าของเพ่ือนบ้านไม่

ทำาให้บ้านเราร้อน  เชือ่หรอืว่าเราปลอดภยัจากรงัสนีวิเคลยีร์โดยไม่มโีรงไฟฟ้า 

พลังนิวเคลียร์ในอาณาเขตประเทศไทย  ถ้าเชื่อเช่นนี้ ก็เท่ากับเชื่อว่าหากรังสี

รัว่จากโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ของเวยีดนามท่ีแหลมคาเมา (ทางใต้ตดิเขมร) 

จะไม่ถูกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าอ่าวไทยเต็ม ๆ 

 สมมุติคนสงขลาบอกว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีสงขลา ไล่ไปตั้งที่พัทลุง 

(เรามีสิทธิ์เช่นนั้นไหม?) คนพัทลุงไล่ไปตรัง คนตรังไล่ไปสตูล..... มันจะไม่

เกิดโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคใต้แน่นอน  พอไฟดับหน้าร้อนคน อ. เมืองสงขลา

นึกได้ว่าเรามีของเราดีกว่า คราวนี้ยอมให้ตั้งท่ี อ. เทพา  แต่คนเทพาไล่ไป 

อ. นาทวี คนนาทวีไล่ไป อ. สะเดา จนครบทุกอำาเภอก็ยังตั้งไม่ได้  คราวนี้คน

อำาเภอเมืองยอมต้ังในเขต อ. เมือง แต่เช่ือเถอะว่าด้วยชุดความคิดเดียวกัน 

ไม่มีตำาบลไหนยอมอีก ไม่มีหมู่บ้านไหนยอม ไม่มีชุมชนไหนยอม... ในท่ีสุด 

ลงไปถึงครัวเรือนต้องมีเคร่ืองปั ่นไฟเอง แต่ก็ไม ่วายที่พี่บอกหนวกหู  

ย้ายเครื่องไปอยู่ฝั่งห้องนอนน้อง  น้องไม่ยอม  จนสุดท้ายจบที่ทุกคนมีเครื่อง

ปั่นไฟในห้องนอนตนเอง (และต้องตั้งไว้กลางห้องด้วย)
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 เรื่องสมมุติที่ เขียนมาข้างต้น แสดงให้เห็นความคิดเชิงปัจเจก 

เอาประเทศตนเอง ภมูภิาคตนเอง จงัหวดัตนเอง อำาเภอตนเอง หมูบ้่านตนเอง 

ชุมชนตนเอง ครอบครัวตนเอง และตนเองเป็นที่ตั้ง มองไม่เห็นว่าทุกสรรพสิ่ง

สัมพันธ์กันอยู่ ขาดปัญญาการมองอย่างเป็นระบบ  ปรากฏการณ์นี้ฟ้องว่า 

การศึกษาได้สร้างปัญญาแบบแยกส่วน คิดแบบลดทอน คิดแบบพิชิต 

เพื่อตนเอง 

หรือบางทีไม่เห็นว่าก�าลังเอาประโยชน์ส่วนรวมมา

เป็นเสื้อคลุมประโยชน์ส่วนตนโดยไม่รู้ตัว?

 การคิดแบบบูรณาการท่ีเห็นสรรพสิ่งสัมพันธ์กัน ทำาให้เราเข้าใจว่า

ไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ เมื่อมีได้ก็ต้องมีเสีย เพราะชีวิตเราถูกกำากับด้วยโลก

เศรษฐศาสตร์ที่เล่นกับกติกา “ความต้องการมากกว่าที่จะสนองตอบได้” 

นักเศรษฐศาสตร์มองว่าทุกอย่างในโลกนี้ขาดแคลน (หากไม่ขาดแคลนก็ชวน

นักการตลาดสร้างความต้องการเพิ่ม) 

 เรามีเวลา 24 ชม. ต่อวันท่ีดูเหมือนเป็นของฟรี มีคนมาให้เงินฟรี ๆ 

ใช้เวลาออกไปเที่ยว แต่เราก็ต้องเสียเวลาทำามาหากิน เราไม่ได้เที่ยวสนุกฟรี 

เพราะเราเสียโอกาสได้เงินจากการทำางาน ยี่สิบสี่ชั่วโมงท่ีเราได้มาใน 1 วัน 

แลกกับอายุเราหายไป 1 วันใช่หรือไม่? เวลาเป็นของขาดแคลนมีจำากัด 

เพราะผ่านแล้วผ่านเลย เก็บ stock ไม่ได้ มันจึงไม่ใช่ของฟรี (เวลาจึงมีราคา

เป็นดอกเบี้ย) 

 เพราะความขาดแคลนและการมีทางเลือก ของฟรีจึงไม่มีในธรรมชาติ

เศรษฐศาสตร์ทีเ่อามาใช้แล้วมแีต่ส่วนได้ไม่มจีรงิ เช่นเดยีวกบัปลกูข้าวโพดแล้ว
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บนเขาก็ต้องพื้นราบ  ไม่รุกรานแย่งพื้นที่อ้อยก็ต้องกระทบพื้นที่ข้าว

 ถ้าการศึกษาสะเต็มสร้างให้คนมีปัญญาภายนอก เห็นแต่เป้าหมาย

นวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจจากการพิชิตธรรมชาติมาตอบสนอง

ความสุขจากการเสพ รับรองว่าต้องมีการเสียแน่ ๆ สิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติ

และสังคมเสียหาย เพราะกฎไม่มีอะไรฟรีนี่แหละ

วิทยาศาสตร์ของธรรมชาติในมนุษย์

 พุทธศาสนาจำาแนกกฎธรรมชาติออกละเอียดได้ 5 กฎ นอกจาก 

กฎวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพท่ีจับต้องเป็นรูปธรรมแล้ว (พุทธศาสนา

เรียก “อุตุนิยาม” และ “พีชนิยาม” physical and biological laws) 

ยังมีกฎนามธรรมอีก 2 กฎท่ีอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วย คือ กฎของจิต

และการกระทำา (“จิตตนิยาม” และ “กรรมนิยาม”) หมายถึงจิต (รวมท้ัง

กระบวนการคิด) และการกระทำา (พฤติกรรม) อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติด้วย

 กฎข้อ 5 เป็นหลักสำาคัญท่ีใช้อธิบายกฎทั้ง 4 คือ “ธรรมนิยาม” 

ท่ีอธิบายว่า “ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน” 

วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ (รูปธรรม) ท่ีกล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น เนื้อความรู้

ล้วนเกิดจากการประยุกต์กฎธรรมนิยามทั้งสิ้น  แต่เป็นธรรมนิยามที่ถูกใช้

เพือ่การสร้างปัญญาภายนอก (ให้เข้าใจอตุนุยิามและพีชนยิาม) หากเราเข้าใจ

ธรรมนิยามที่หนุนจิตตนิยามและกรรมนิยาม การศึกษาจะเกิดวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์ที่เป็นคุณแก่การพัฒนามนุษย์มาก

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 69
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 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า หากเราพิจารณามนุษย์ในฐานะเป็นธรรมชาติ 

เสยีเอง เรากส็ามารถใช้กระบวนการทำาความเข้าใจแบบวทิยาศาสตร์ทีส่มาทาน

กฎธรรมนิยาม  (ผลเกิดจากเหตุปัจจัย)  มาทำาความเข้าใจมนุษย์ หากศรัทธา

ในธรรมนิยาม  การทำาให้ปัญญารู้แจ้งในจิตตนิยามและกรรมนิยามก็จะเป็น

สิ่งที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์  จะทำาให้มนุษย์เป็น

ผู้ได้เรียนรู้ ทำาความเข้าใจตนเอง  เปลี่ยนแปลงตนเอง (transform)  ในที่สุด

ถึงการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 เช่นนี้แล้ว... กระบวนการสะเต็มศึกษาควรทำาความเข้าใจแก่นการ

ศกึษา  เพ่ือให้สะเตม็ศกึษาช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าถงึความจรงิของสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ จึงจะเป็นโครงงานท่ีบูรณาการได้ทุกสาระ ผมเห็นว่าสะเต็ม

ศกึษาต้องขยายขอบเขตแนวคดิวทิยาศาสตร์ (ธรรมนยิาม) ออกไปสูธ่รรมชาติ

ที่เป็นโลกภายในมนุษย์ด้วย 

 แต่ผมก็คิดว่าเป็นการไม่ง่ายทีจ่ะชกัจงูให้คนเชือ่เช่นนี ้ เพราะการศกึษาไทย 

ถกูพันธนาการอย่างแน่นหนาด้วยความสขุจากการพชิติภายนอก  ไม่ใช่ภายใน

ตนเอง

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา70



สงว
นล
ิขสิท

ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผย
แพ
ร่เพ

ื่อก
ารศ

ึกษ
า

“วิทยาศาสตร์คือการแสวงหาความจริง แสวงหาหลัก แต่วิทยาศาสตร์
จะจำากัดอยู ่ที่สิ่งที่วัดได้ วิทยาศาสตร์อยู ่ที่การวัด เม่ือเทคโนโลย ี
วัดเพิ่มขึ้น หลักวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไป ขยายออกไปตาม
ศักยภาพของเครื่องวัด แต่ชีวิตของเราไม่ได ้จบอยู ่ที่ ส่ิงที่วัดได้ 
อย่างเดียว พระพุทธศาสนาเป็นการแสวงหาความจริงทั้งส่วนท่ีวัด
ได้และส่วนท่ีวัดไม่ได้ เพราะในการแสวงหาความจริงส่วนที่วัดได้ 
วิทยาศาสตร์ก็มีบทบาทแน่นอน แต่ถ้าเราหยุดอยู ่แค่ส่ิงที่วัดได้ 
ชีวิตเราก็แคบลง เหลือแต่วัตถุ ชีวิตส่วนท่ีเป็นนามธรรมก็หดลง ๆ 
ไปเรื่อย ๆ ก็ทำาให้เกิดปัญหามากมาย.....”

คำาสัมภาษณ์ “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์”
โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ในรายการตอบโจทย์ ThaiPBS 15 เมษายน 2559
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ึกษ
า

“....ปรากฏการณ์ทางสังคมในวัฒนธรรมเทคโนโลยี คือ 

การมองข้ามวทิยาศาสตร์ไปทีเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นผลปลายทาง วัฒนธรรม

เทคโนโลยที�าให้คนชอบการเสพมากกว่าการสร้าง ในเรือ่งการศกึษา 

STEM ก็เช่นกัน เราจะเห็นเจตจ�านงตั้งเป้าไปที่การพัฒนา

นวตักรรมหรอืเทคโนโลย ีเพราะเราตดิอยูก่บัความเชือ่มโยงระหว่าง

การศึกษากบัเศรษฐกจิ ไม่ใช่การศึกษาเพ่ือพฒันาตนเอง...”
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า

บทที่ 3
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศึกษาศาสตร์

 ศัพท์ “วิศวกร” มาจาก “วิษณุ” ที่เป็นเทพผู ้สร้างของอินเดีย 

วิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ใช้เพื่อการสร้าง เมื่อกล่าวถึงการสร้างหรือ 

man-made กย่็อมไม่ใช่สิง่ทีเ่กิดเองตามธรรมชาต ิอาคารทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งบนิ 

รถยนต์ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไม่มีอยู่เป็นธรรมชาติ สิ่งเหล่านี ้

ถูกสร้างขึ้นมาโดยวิศวกรให้อยู่ในธรรมชาติ ทั้งหมดนั้นดำาเนินการโดยความรู ้

วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสกิส์ เคม)ี โดยมคีวามคดิและคณติศาสตร์เป็นตัวเชือ่ม

ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม 

 ปัจจุบันวิศวกรรมศาสตร์มีความหมายมากกว่าการสร้างทางกายภาพ 

ตัวอย่างเช่น genetic engineering, financial engineering, social engi-

neering (สอนเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เพื่อออกแบบโครงสร้าง

ทางสังคมและการเมือง โดยวิธีคิดแบบวิศวกรรมศาสตร์) คำาว่า engineering 

ขยายความออกไปมาก และน่าจะมี “วิศวกรรมศึกษาศาสตร์” ด้วย ที่ใช้คำาว่า 

“น่าจะ” เพราะผมหาไม่พบใน Google 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 73
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ึกษ
า ปัญญาขัน้แรกสดุของมนษุย์คือการจำาจากการฟัง (สตุตมยัยปัญญา) การ

พัฒนาจนเกิดปัญญาแก่ตนเองต้องผ่านการคิด (จินตมัยยปัญญา) พุทธิพิสัย 

(สมรรถนะทางปัญญาภายนอก) จึงวัดที่ทักษะการคิดขั้นสูง คือ คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ประเมิน ตัดสินใจ มีวิจารณญาณ.... ฯลฯ

 ปัญญาภายนอกมีไว้เพื่อเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

ภายนอก หรือที่เรียกว่าเกิดอารยธรรม (ความเจริญที่ถูกต้องตามธรรม) 

การคิดที่แยกออกไปทำาความเข้าใจความจริงของธรรมชาติภายในมนุษย์ก่อ

ให้เกิดการพัฒนาตนเองจากปัญญาภายใน เกิดการพัฒนาของมนุษย์ผู้นั้นเอง 

ปัญญาจากท้ัง 2 ส่วนจะวนกลับมาซ้อนทับเพื่อยกระดับการรู้จำาอีกครั้งหนึ่ง 

และเมื่อถูกกระตุ้นให้คิดในรอบถัดไปจะเกิดการหมุนของเกลียวการสร้าง

ปัญญา ความเจริญปัญญาทั้งภายในและภายนอกจึงเกิดขึ้นตามเส้นทางการ

ใช้ประโยชน์จากความคิดตามรูปข้างต้น

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา74
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ึกษ
า ถ้าวิศวกรรมศาสตร์คือการสร้าง ผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์ที่อยู่ใน 

สะเต็มศึกษาควรช่วยสร้างท้ัง 2 วงจรพัฒนา และสมควรเรียก “วิศวกรรม

ศึกษาศาสตร์”

 อย่างน้อยกเ็มือ่ ค.ศ. 1971 เคยมคีนคดิแก้ปัญหาการศึกษาด้วยแนวคดิ

วิศวกรรมศาสตร์ ท่านผู้น้ัน คือ ศาสตราจารย์ Leon M. Lessinger ซ่ึงเป็น

ศาสตราจารย์ด้านศึกษาศาสตร์ แห่ง Georgia State University แต่ผมคิดว่า

ศาสตราจารย์ Lessinger ยังไม่ได้มองการศึกษาที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ

ศิษย์ หรือกระบวนการเรียนรู้ เพราะเขาอธิบายว่า วิศวกรมีกระบวนการคิด 

แก้ปัญหาเป็นลำาดบัคำาถาม 6 ข้อ ท่ีควรเอามาประยกุต์แก้ปัญหาการศกึษา คอื

1. What is the problem?

2. What are the specifications for alternative 

 “best” solutions?

3. What technology is available to solve  

 such a class of problems?

4. What resources can be committed?

5. What are the time constraints, and

6. When can the program start?

 แม้ว่าจะเป็นวิศวกร แต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้สักเท่าใดนัก 

คำาถามทั้ง 6 ทำาให้ผมคิดว่าเป็นการมองการศึกษาทั้งระบบอย่าง “ผู้สร้าง” 

เห็นการศึกษาเป็นโครงสร้างเชิงกลไก เหมือนหาทางเลือกแก้ปัญหาจราจร

ติดขัด ที่มีเรือในคลอง  ทางเลียบแม่นำ้าเจ้าพระยา รถไฟฟ้าใต้ดิน ยังไม่ใช่ 

ปัญหา “engineering การเรียนรู้” อย่างที่ประเทศไทยต้องการขณะนี้

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 75
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ึกษ
า Engineering การเรยีนรู ้มคีวามสำาคญัที ่“การเรยีนรู”้ ส่วน engineering 

เป็นกระบวนการ มันจึงหมายถึงการจัดกระบวนการขับเคลื่อน (engineer) 

การเรียนรู ้ ให้ความสำาคัญกับกระบวนการมากกว่าการคิดสร้างกลไก 

เห็นครู (ผู้สอน) เป็นผู้จัดกระบวนการหรือกระบวนกร (facilitator) เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน มากกว่าการเพิ่มวิทยฐานะหรือแก้ปัญหาหนี้สินของ

ครู (โดยหวังว่าจะเกิดผลดีกับนักเรียน) แปลความอีกชั้นได้ว่าผู้เรียนเรียนเอง 

มีการสอนโดยครูน้อยมาก หรือ Teach less, learn more.

 ผมคิดว่า “วศิวกรรมศกึษาศาสตร์” คอื การใช้แนวคดิวศิวกรรมศาสตร์

มาทำาให้ผู้เรียนได้ปัญญาจากการศึกษา  แนวคิดนี้ต้องได้ออกมาเป็นกระบวน 

การจัดการการเรียนรู้ให้นักเรียน  วิศวกรการศึกษาต้องเข้าใจเป้าหมาย 

การศกึษา  เข้าใจกระบวนการเรยีนรูข้องมนษุย์  เข้าใจกระบวนการเกดิปัญญา 

แล้วใช้แนวทางวิศวกรรมศาสตร์มาออกแบบกระบวนการ 

 เขียนอย่างนี ้ หลายท่านอาจแย้งว่ามนักค็อืศกึษาศาสตร์และครศุาสตร์

นั่นเอง  ก็ถูกต้องเช่นน้ัน.... ยกเว้นเมื่อเป็น STEM Education ที่ผมคิดว่า

คือประตูให้วิศวกรรมศาสตร์เข้าสู่การทำางานด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  

เป ็นศาสตร ์ ใหม ่ที่ศึกษาศาสตร ์และครุศาสตร ์ต ้องเ รียนรู ้ เ พ่ิมจาก

วิศวกรรมศาสตร์

 เรียนรู้ได้โดยอ่านหนังสือสะเต็มศึกษาทั้ง 3 เล่มของผม และบทนี้จะ

ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดของวิศวกรที่ถูกบ่มเพาะมา

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา76
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ึกษ
าผู้ร่วมอยู่ในวงจรธรรมชาติของมนุษย์

 วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  มนุษย์เป็นคนถอดรหัส

ธรรมชาตอิอกมาเป็นกฎ ทฤษฎี หรอืความรู ้ รหัสธรรมชาตเิมือ่ผ่านกระบวนการ

วิศวกรรมศาสตร์ก็แปลงร่างเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีบางอย่างเป็นพวก 

ready-to-use/eat บริโภคโดยตรงเลย  พวกนี้อยู่ตามชั้นซุปเปอร์มาเก็ต 

เช่น พัดลมซื้อมาใช้ได้เลย  มีหลายเทคโนโลยีทำาหน้าที่ดัดแปลงธรรมชาติเป็น

ทอดๆ ไปจนกระทั้งสิ้นสุดที่ ready-to-use/eat ของมนุษย์ 

 เทคโนโลยีขุดแร่ทำาให้เราได้เหล็กมาสร้างรถยนต์  ในขณะเดียวกัน 

เหล็กก็เป็นองค์ประกอบหลักของเทคโนโลยี (เครื่องจักร) ขุดแร่ ระหว่าง 

การขุดแร่กับเหล็กจึงเหมือนไก่กับไข่ เพราะมีเหล็กจึงได้ขุดแร่เหล็ก  

เพราะขุดแร่เหล็กจึงได ้มีเหล็ก การเกิดเทคโนโลยีจึงเป ็นพัฒนาการ 

มนุษย์ขุดแร่เหล็กด้วยมือ ไม้ ก้อนหิน ฯลฯ ก่อน แล้วจึงเอาเหล็กนั้นมาทำา

เครื่องมือขุดหาแร่เหล็ก

 เคร่ืองมือขุดหาแร่เหล็กเกิดจากการแปรรูปธาตุเหล็กให้มีรูปร่างใหม่ 

เช่น พลั่ว เสียม ค้อน  การแปรรูปต้องใช้พลังงานทำาให้ร้อนจนหลอมเหลว 

เพื่อแยก (ถลุง) ออกมาจากสินแร่เหล็ก จากนั้นทำาให้ร้อนเพื่อตีขึ้นรูป

 การเอาความร้อนออกมาจากถ่านหินถอืได้ว่าเป็นเทคโนโลยเีตาถลงุแร่

 การเอาถ่านหนิออกมาจากใต้พืน้ดนิต้องใช้เทคโนโลยขีดุ สกดั ขนส่ง ฯลฯ

 จะเห็นว่าเทคโนโลยีคือเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาต ิ

หลายเทคโนโลยีทำางานร่วมกัน จนธรรมชาตินั้นมาสิ้นสุดที่การบริโภค 

ของคน ในกรณีตัวอย่างนี้ คือ รถยนต์ 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 77
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ึกษ
า เมื่อคนใช้รถยนต์พังแล้ว  การ recycle วัตถุก็ต้องอาศัยเทคโนโลยี 

หากเราไม่เอากลับมาใช้ใหม่เหล็กเหล่านั้นหายไปไหน?  โดยธรรมชาติ มัน

ถูกกัดกร่อนเป็นสนิม หายไปอยู่ในดิน กลับไปสู่ที่เดิม ที่คนเคยขุดมันมา 

(แต่ไม่ตำาแหน่งเดิม)

 คนที่สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้เรียกวิศวกร  สร้างมาเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติ

ให้เป็นอย่างท่ีมนุษย์ต้องการ เหล่าวิศวกรจึงเป็นกลุ่มคนท่ีถูกปลูกฝังแนวคิด

พิชิตธรรมชาติอย่างสุด ๆ

 จากมุมมองของมนุษย์  วิศวกรคือวีรบุรุษผู้สร้างสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ

ออกมาจากธรรมชาติ  แต่จากมุมมองของธรรมชาติ  วิศวกรคืออสูรร้าย 

ผู้ทำาลายธรรมชาติ

 มองอย่างเป็นกลางตามธรรมชาต ิ ทัง้วศิวกรและผู้บริโภคคอืธรรมชาติ

ของมนุษย์  วิศวกร คือ เหยื่อของธรรมชาติของตนเองในฐานะผู้อยากสร้าง 

(หรือทำาลาย)  และเป็นเหยื่อของผู้บริโภคที่สนับสนุนความอยากนั้น ในขณะ

เดียวกันผู้บริโภคก็เป็นเหยื่อของตนเองและของวิศวกรด้วย

 ความอยากทำาให้ทุกคนพร้อมและยินดีในการเป็นเหยื่อ  ความอยาก

เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์  เป็นธรรมชาตินามธรรมที่อยู่ในมนุษย์
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ึกษ
าผู้คิดเห็นระบบ

 เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบของหลายส่วน (parts) ที่ถูกออกแบบให้

ทำางานร่วมกัน  เครื่องยนต์มีชิ้นส่วนนับพันชิ้น แต่ละชิ้นถูกออกแบบและ 

จัดวางให้ทำางานร่วมกัน  การทำางานของแต่ละชิ้นสัมพันธ์ถึงชิ้นอื่นทั้งหมด 

เราเรียกองค์รวมของสรรพสิ่งที่มีการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือเป้าหมาย

เดียวกันเช่นนี้ว่า “ระบบ” 

 ระบบที่ทำางานมี 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนกำาเนิดพลังงาน ส่วนส่งผ่าน

พลังงาน ส่วนทำางาน และส่วนควบคุมการทำางาน เข้าใจง่ายเมื่อเทียบกับ

รถยนต์ ส่วนทั้ง 4 คือ นำ้ามันกับเครื่องยนต์ เกียร์กับเพลา ล้อกับพวงมาลัย 

และคนขบักับสตแิละเจตนา ตามลำาดบั  หากมองย่อยเฉพาะระบบเครือ่งยนต์ 

ส่วนทัง้ 4 คอื ห้องเผาไหม้เชือ้เพลงิ ลูกสบูกับกระบอกสบู ก้านสูบกับข้อเหวีย่ง 

และหัวฉีดนำ้ามันกับท่ออากาศ  หากมองย่อยลงไปที่ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิงเรา

ก็จะเห็นส่วนย่อยทั้ง 4 อีกเช่นกัน พิจารณาย่อยลงไปเป็นชั้น ๆ  ในที่สุดเราจะ

เจอกับธาตุ (เหล็ก อลูมิเนียม ออกซิเจน คาร์บอน ฯลฯ)  กลายเป็นเห็นระบบ

ย่อยในระบบใหญ่ที่ซ้อนกันอยู่มากมาย

 วิศวกรถูกฝึกให้เข้าใจการอยู ่ร่วมกันของระบบย่อยในระบบใหญ ่

ธรรมชาติทั่วไปก็เป็นเช่นนี้ หมอเห็นร่างกายเราเป็นระบบของธรรมชาติ 

สิ่งมีชีวิต เป็นที่รวมของระบบย่อยๆ มากมาย อาทิเช่น การเผาผลาญ 

การหายใจ การย่อยอาหาร ระบบเลือด ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ  

ระบบต่อมควบคุมต่าง ๆ (เช่น ฮอร์โมน) ฯลฯ

 การเป็นผู ้สร้างเทคโนโลยีทำาให้วิศวกรเป็นผู ้รู ้จักความเป็นระบบ 

ถนดัในการจัดระบบย่อยต่าง ๆ   ทำางานร่วมกนั  การมธีรรมชาติของความอยาก 

และต้องการพิชิต  ทำาให้รู้จักการทำาให้ระบบดีที่สุดเพื่อชนะผู้อื่น
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ึกษ
า จึงทำาให้รู ้ว่า E ใน STEM คือองค์ประกอบที่เป็นเสมือนหัวใจใน

ร่างกายสิ่งมีชีวิต รู้ว่า STEM คือการศึกษาท่ี ถ้าทำาให้ถูกต้องแล้ว จะเกิด 

คณุประโยชน์มาก และกเ็กดิโทษด้วย... ถ้าเห็น STEM  เป็นการศกึษาเชงิกลไก 

มีเป้าหมายเพื่อพิชิต เพราะจะไม่เข้าใจเรื่องความสมดุลและความยั่งยืน 

ของธรรมชาติ

ผู้รู้กฎสมดุล

 เรียนรู้เรื่องความสมดุลต้องเริ่มกันท่ีหยินและหยาง  หลายพันปีก่อน

ที่มนุษย์สังเกตความเป็นขั้ว (หรือเป็นคู่) ของธรรมชาติ  ที่รู้จักกันดีว่าเป็น 

ทวภิาวะ  บ้างก็เห็นว่า เพราะมสีิง่นี ้จงึมสีิง่นี ้เช่น เพราะมสีว่าง จงึมมีดื เพราะ

มีความร้อน จึงมีความเย็น  การเห็นว่า “เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้” ที่กล่าวมานั้น

หมายถึงความเป็นคู่25  ถ้าเราไม่มีสว่างก็จะไม่มีมืด  เมื่อเอามาใช้กับสิ่งมีชีวิต 

จะเห็นทวิภาวะของ เพศผู้คู่กับเพศเมีย เกิดคู่กับตาย 

 หยินเป็นตัวแทนความไร้พลัง เช่น เย็น อ่อนนุ่ม ชื้น มืด เพศเมีย ฯลฯ 

ส่วนหยางเป็นความร้อน แข็งกระด้าง แห้ง สว่าง เพศผู้ ฯลฯ

 “ในหยินมีหยาง ในหยางมีหยิน” เป็นคำากล่าวถึงธรรมชาติของสองสิ่ง 

ท่ีสมดุลกันในขณะใดขณะหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่า สภาวะของธรรมชาติขณะใด

ขณะหน่ึงคือการแปรเปล่ียนของหยนิและหยาง เทีย่งวนัสว่างและมคีวามร้อน 

จากดวงอาทิตย์จึงเป็นหยางเต็มท่ี (หยินตำ่าสุด) จากนั้นหยางค่อย ๆ 

ลดลงส่วนหยินค่อย ๆ  เพิ่มเข้ามาแทนที่จนถึงตอนเย็น  เวียนไปถึงเที่ยงคืนที่

หยินมีเต็มที่และหยางมีน้อยที่สุด จากนั้นวนกลับมารุ่งอรุณที่หยินลดลงและ 
25 ไม่ใช่อิทัปปัจจยตา เพราะอิทัปปัจจยตาจะกล่าวว่า เพราะมีแหล่งกำาเนิดแสง จึงสว่าง และเพราะแหล่งกำาเนิดแสงดับ 
 ไปจึงมืด เนื่องจากธรรมชาติมีแต่แหล่งกำาเนิดแสง ไม่มีแหล่งกำาเนิดความมืด เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ไม่มีความเย็น 
 มีแต่ความร้อน ความเย็นคือร้อนน้อย เพราะมีแหล่งความร้อน จึงร้อน เพราะแหล่งความร้อนดับไป จึงเย็น  

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา80
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ึกษ
าหยางเพิ่มขึ้น  ธรรมชาติจากการหมุนของโลกท�าให้ผิวโลกทุกจุดเกิดการสลับ

เปลี่ยนบทบาทของหยินและหยาง จะใช้อธิบายว่า “ไม่เที่ยงแท้ แปรปรวน 

ไม่มีอยู่จริง” (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ก็ได้

 ความสมดุลของธรรมชาติในมุมมองของวิศวกรรมศาสตร์คือ law of 

conservation (กฎการคงตัวหรือกฎอนุรักษ์)  ค�าว่า “คงตัว” อาจฟังขัดกับ

ไตรลักษณ์  แต่แท้ที่จริงแล้วสอดคล้องกันพอสมควร เช่น “มวลไม่หายไปไหน 

เพยีงแต่เปลีย่นรปูแบบและย้ายทีอ่ยู”่ “พลงังานไม่หายไปไหน  เพยีงแต่เปลีย่น

รปูแบบและย้ายทีอ่ยู”่ ค�าว่า “ไม่หายไปไหน” เป็นความจรงิทีเ่รยีกว่า “ธรรม” 

ค�าว่า “เปลี่ยนรูปแบบและย้ายที่อยู่” เป็นความจริงที่เรียกว่า “โลก” 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 81
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ึกษ
า ในทางวศิวกรรมศาสตร์  พลงังานใช้ขับเคลือ่นระบบให้ทำางาน และการ

ทำางานของระบบวศิวกรรม คอื การดดัแปลงธรรมชาติ (มวล) ให้อยูใ่นรูปแบบ

ที่มนุษย์ต้องการ เช่น เปลี่ยนสินแร่เหล็กให้เป็นรถยนต์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

 ความสมดลุเป็นธรรมชาตขิอง “ถ้าเพิม่สิง่หนึง่ก็จะทำาให้ลดอกีสิง่หนึง่” 

เหมือนเพิ่มความเป็นหยินลดความเป็นหยาง  ถ้านำ้าถูกนำาไปใช้ทำานาปรังมาก

ขึ้น นำ้าบริโภคย่อมน้อยลง  การแก้ปัญหาภัยแล้งจึงเป็นการจัดการเพื่อความ

สมดุล แต่ขึ้นกับว่าระหว่างชาวนากับชาวเมือง ผู้จัดสรรจะเห็นความสำาคัญ 

ของใครมากกว่ากัน

 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจก็เป็นการเอาความสมดุลที่

ขาดแคลน (เพราะมีความต้องการมากกว่าที่มีให้ได้) มาจัดสรร

เริ่มต้นด้วยการหาค�าตอบว่าเงินมาจากไหน?

 เงินส่วนมากมาจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นสิ่งของที่จับต้องได้26  ชาวนา 

ได้เงินจากข้าวเปลอืก ข้าวเปลอืกในรวงต้นข้าวเกดิจาก ดนิ นำา้ อากาศ แสงแดด 

ปุ๋ย แรงงาน ทักษะ นำ้ามันรถไถ สารเคมีปราบศัตรูพืช ฯลฯ ทั้งหมดที่กล่าว

มานี้ล้วนมาจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังส้ิน (ก่อนได้แรงงานและทักษะชาวนา

ต้องกินอาหารหลายปี  ซึ่งอาหารก็มาจากทรัพยากรธรรมชาติ)  เมื่อพิจารณา

ความเป็นวัฎจักรเช่นนี้ เราสรุปได้ว่า การผลิตให้ได้เงินมา คือ การแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการ คนที่จ่ายเงินให้เราก็ต้องแปลง

ทรัพยากรอ่ืนให้ได้เงินมาจากคนอื่นอีกทอดหนึ่ง คนมีเงินเอาเงินมาแลกเป็น

ของทีต่นผลติไม่ได้ เงนิทีเ่อามาแลกนัน้กเ็อามาจากคนอืน่ เงนิจงึไหลเป็นสายโซ่ 

ของการแลกเปลี่ยน 

26 เงินจากนามธรรมก็มี เช่น เงินที่รับจากการเป็นที่ปรึกษา ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม มีแต่เสียงจากความคิด 
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ึกษ
า เม่ือเงินมีมากขึ้นจึงหมายความว่าทรัพยากรหมดไปมากตาม เงินและ

ทรัพยากรจึงเป็นสิ่งเดียวกันแต่ปรากฏในรูปร่างต่างกัน ทั้งเงินและทรัพยากร
จึงต้องอยู่ในกฎความสมดุล (ที่ขาดแคลน)

 ระบบอยู ่ด้วยกฎความสมดุล มนุษย์มีชีวิตอยู ่ในธรรมชาติ อาศัย
ธรรมชาติพยุงการมีชีวิตไว้ การเข้าใจกฎความสมดุลของหลาย ๆ สิ่งที่พัวพัน
เชื่อมโยงเป็นระบบทำาให้เข้าใจสภาวธรรมของชีวิตและธรรมชาติ และการ
ศึกษาในทีส่ดุ  ตลอดจนถึงการตคีวามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในมติิรปูธรรม 
(เงินและทรัพยากร) และนามธรรม (กิเลสทั้ง 3 อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ) 
ตามที่กล่าวมาแล้ว

ผู้รู้	Entropy

 ผู ้ที่อ่านหนังสือผมหลายเล่มคงสังเกตว่าผมใช้กฎอนุรักษ์พลังงาน 
อธิบายปรากฏการณ์บ่อยมาก โดยเฉพาะเรื่องความสมดุล พลังงานเป็นสิ่ง
ที่เข้าใจง่าย เพราะชีวิตประจำาวันเราใช้พลังงานทำางานให้เรา พลังงานลม 
วิดนำ้าเข้านา พลังงานไฟฟ้าทำาให้ตู้เย็นถนอมอาหาร ทำาให้เตารีดร้อน วิศวกร 
สร้างเทคโนโลยีให้ใช้พลังงานเพื่ออิสรภาพ (ภายนอก) ท่ีมนุษย์แสวงหา คือ
การพิชิตธรรมชาติ 

 กฎอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า “พลังงานไม่สูญหายไปไหน มันเพียงแต่
เปล่ียนรูปแบบและย้ายที่อยู่” พลังงานนำ้ามันที่เราเติมในรถไม่ได้หายไปไหน 
(แม้ว่าขับรถจนนำ้ามันหมดถัง) มันเปลี่ยนเป็นงานให้ล้อเอาชนะแรงเสียดทาน 
ของถนน ให้รถเอาชนะแรงต้านอากาศ พาเราเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีก 
จุดหนึ่ง พลังงานทั้งหมดเปลี่ยนรูปเป็นความร้อนท่ีสลายไปอยู่ในส่ิงแวดล้อม 
ความร้อนที่ยาง จากท่อไอเสีย จากหม้อนำ้า จากการแทรกอากาศ ฯลฯ 
ได้ถ่ายเทและสลายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม พลังงานความร้อนที่ไปแอบตัวอยู่กับ 
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ึกษ
าสิ่ งแวดล ้อมเช ่นนี้ แทบไม ่มีศักยภาพทำางานอีกแล ้ว  สัมผัสไม ่ ได ้ 

เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดก็ไม่เจอ ทั้ง ๆ ที่มีตัวตน

 Entropy เป็นเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ท่ีคนทั่วไปเข้าใจยากมาก 
แต่ผมจะพยายามอธิบาย เพราะ entropy ได้สร้างความคิดบางอย่างให ้
วิศวกร Entropy หมายถึงการเกิด disorder ในระบบ จะเรียกว่า 
“ความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ” ก็ได้ Entropy มีผลต่อคุณภาพพลังงาน

 ในระดับจุลภาค entropy คือ ความไร ้ระเบียบของโมเลกุล 
เราเรยีนรูว่้าก๊าซมโีมเลกลุทีเ่คลือ่นทีอ่ยู ่(ต่างจากของแข็งท่ีโมเลกลุจัดระเบยีบ 
อยู่ด้วยกันนิ่ง ๆ) เราถือว่าก๊าซมี entropy (ความไร้ระเบียบ) มากกว่า 
ของแข็ง ถ้าเรามีถังว่าง (มีอากาศอยู ่ภายใน) แล้วเอากังหันไปใส่ในถัง 
หากพิจารณาในระดับจุลภาค ใบกังหันถูกโมเลกุลอากาศวิ่งชนไปมา 
แต่เนื่องจากการวิ่งชนมันสะเปะสะปะ ไร้ทิศทางที่แน่นอน (disorder) 
แรงกระแทกที่ใบกังหันจึงหักล้างกันหมด (เพราะถูกโมเลกุลอากาศวิ่งชน 
ทุกทิศทาง) ไม่สามารถทำาให้กังหันหมุนได้ ต่างจากลมชายทะเลที่มีทิศทาง
แน่นอน (มี order) จึงหมุนกังหันลมได้

 Ent ropy เกิ ด ในกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร ์ เสมอ 
มันจะลด “คุณภาพ” ของพลังงานลงโดยการสร ้างความป ั ่นป ่วน 
(disorder หรือ chaos) ที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เช่น เรามี 
นำ้าเดือด 100 องศาอยู่ 1 แก้ว มันมีพลังงานที่ลวกไข่ได้ หากเราเอาไปผสม
กับนำ้าเย็นอีก 1 แก้ว พลังงานทั้งหมดยังมีเท่าเดิม แต่อุณหภูมิมันจะลดลง 
จนไม่สามารถลวกไข่ได้ การผสมของนำ้าทำาให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า entropy 
มันส่งผลให้สูญเสียศักยภาพทำางาน ทั้งๆ ที่พลังงานยังเท่าเดิม
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ึกษ
า ขอยกตัวอย่าง entropy ที่ไม่ใช่พลังงานบ้าง สมมุติมีห้อง 2 ห้อง 

แต่ละห้องมีหนงัสอืเท่ากนั เหมือนกนัทกุประการ ห้องหน่ึงจดัระเบยีบหนงัสอื
เป็นหมวดหมู่แบบห้องสมุด แต่อีกห้องวางปนกันอย่างไร้ระเบียบ ทั้ง 2 ห้อง 
มีข้อมูลความรู้เท่ากัน แต่ห้องแรกเอาความรู้ออกมาใช้ง่ายกว่าห้องที่สอง 
เพราะความไร้ระเบียบ (entropy) ของห้องท่ีสอง คุณภาพข้อมูลความรู ้
ในหนงัสอืจึงลดลง เอาความรูม้าใช้ยาก เราพอจะเปรยีบได้ว่าข้อมลูในหนงัสอื
คือ energy ส่วนความไร้ระเบียบของหนังสือคือ entropy 

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนก็เกิดจาก entropy ของกระบวนการ
ที่ครู-นักเรียน-ผอ.-สพฐ. ร่วมกันสร้างขึ้นมา

 เป็นจริงที่กล่าวว่า “จักรวาลเพิ่มความไร้ระเบียบข้ึนทุกวันเพราะ
กระบวนการต่าง ๆ ในจักรวาลทำาให้เพิ่ม entropy ในระบบ” การเข้าใจ
ว่ากระบวนการมีแต่เพิ่ม entropy ของระบบและสิ่งแวดล้อม ทำาให้วิศวกร 
เข้าใจโลกทั้งมุมของ energy และ entropy 

 ด้วยหลักคิดเดียวกันน้ี เราจะเข้าใจได้ว่าเศรษฐกิจทุนนิยม ทัศนคติ
วัตถุนิยม บริโภคนิยมล้วนสร้าง entropy ให้ระบบสังคมโลกทั้งสิ้น 
ภาวะ disorder ที่รุนแรงทำาให้เกิดมลพิษ โรคติดต่อไม่มีเชื้อ (NCD) 
สงคราม ความวุ ่นวายทางสังคมโลกในขณะนี้ เกิดจากกิจกรรมเพ่ิม 
entropy ทางเศรษฐ-สังคม (socio-economic entropy) ของมนุษย์ 
ผมจึงเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกของการลด entropy 
ในกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์ คืนความสงบให้โลก

 ชีวิตคนก็เช่นกัน บางคนชีวิตเต็มไปด้วย entropy ของจิตที่วุ่นวาย 
ไร้ความสงบสุข และลดทอนศักยภาพตนเองลง Entropy ท่ีสำาคัญอยู ่ที ่
entropy ในจิตใจมนุษย์ ที่เป็นผลพวงของการศึกษาท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
(การศึกษาแบบหมาหางด้วน)
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ึกษ
า การศึกษาที่ถูกต้องจึงน่าจะมีเป้าหมายเพ่ือลด entropy ในชีวิต 

ของมนุษย์ กระบวนการจัดการศึกษาก็ต้องจัดแบบ low-entropy learning 
ที่ทำาให ้ผู ้ เรียนจัดการความคิดได ้อย ่างเป ็นระเบียบระบบ และสงบ 
ซ่ึงย่อมต่างจากที่ปฏิบัติอยู ่ในปัจจุบัน ที่การทำางานของครูเต็มไปด้วย 
high-entropy teaching จากความวุ่นวายของกระทรวงฯ และกระทรวงฯ 
ก็เต็มไปด้วย high-entropy management/administration จากความ 
ไม่รู้ ไม่เข้าใจ entropy ในการศึกษาและชีวิต

 เมือ่พจิารณาสะเตม็ศกึษาของไทย (และทัง้โลก) ผมพบว่าเป็นการศกึษา
ทีก่ำาลงัเพิม่ entropy ให้กบัธรรมชาตแิละมนษุย์ ส่งผลให้ตกอยูใ่นวงล้อมของ
ความวุ่นวาย ความทุกข์ ไม่ใช่การศึกษาที่ลด life entropy เลย

 การศึกษาที่ลด life entropy คือการศึกษาท่ีจัดระเบียบชีวิตให้ม ี
disorder น้อยที่สุด จัดไปท่ีการเกิดปัญญาภายใน... เข้าใจธรรมชาติของ 
entropy ในชีวิต
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ึกษ
าผู้เชื่อมโยง	STEM

 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ช่วยกันทำาให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติโดย
ใช้ฐานความรู้เดิมหมุนเกลียวสู่ความรู้ใหม่  มนุษย์ประสานพลังความคิด 
ของตนเพื่อสร้างสองศาสตร์นี้ และใช้มันประสานเช่ือมโยงธรรมชาติ
กับธรรมชาติเพื่อเข้าใจธรรมชาติลึกซึ้งข้ึน.... แต่ส่วนมากเป็นธรรมชาติ 
นอกตัวมนุษย์ ดังรูป

https://amravkevis.wordpress.com/2010/08/07/how-physicists-see-the-world/

 วิศวกรรมศาสตร์สร้างเทคโนโลยีจากธรรมชาตินอกตัวมนุษย์ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของธรรมชาติในตวัมนุษย ์เรียกว่าเชื่อมธรรมชาติกับ

โลก โลกในที่นี้มี 2 ส่วน คือโลกที่เป็นวัตถุสิ่งของ (หรือที่เราเรียกเทคโนโลยี) 

กับโลกภายในมนุษย์ (หรือที่เราเรียกธรรมชาติภายในมนุษย์ อันได้แก ่

ความต้องการ ความอยาก ความกลัว ฯลฯ) เทคโนโลยีที่สร้างจึงเป็นตัวแทน 

โลกภายในมนุษย์ด้วย สร้างเทคโนโลยีสงครามเพราะโลกภายในต้องการ

อำานาจควบคุมผู้อื่น สร้างเทคโนโลยีปลุกเร้าผัสสะเพราะอยากสุขจากการ

เสพสิ่งเร้าผัสสะ สร้างเทคโนโลยีการแพทย์เพราะกลัวตาย ฯลฯ
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ึกษ
า พุทธศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมธรรมชาติทั้งภายนอกและ

ภายในมนุษย์  จึงเป็นการศึกษาที่ STEM ควรน้อมนำามาพิจารณา (แปลว่า

ของดีมีอยู่ อย่าเป็นทาสความคิดฝรั่ง)

 วิศวกรรมศาสตร์ทำาให้เห็น STEM เป็นศาสตร์อยู่อย่างเชื่อมโยงกัน 

เห็นว ่า M เป ็นตัวแทนของ S เห็นว ่า T เป ็นตัวแทนของเงินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นว่า E เป็นตัวเชื่อมให้ S และ M กลายเป็น T 

 ทีส่ำาคญัคอืเหน็ว่า STEM เป็นการศกึษาเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิบรโิภค

นยิม ทนุนิยม อันเป็นจดุอ่อนของการศกึษาทีท่ำาลายความยัง่ยนืของธรรมชาติ 

ทำาให้คนรู้ไม่เท่าทัน กลายเป็นเหยื่อเพราะไม่เท่าทันคนอื่นและไม่เท่าทัน 

ตนเอง ทกุคนทีอ่ยูใ่นระบบนีต่้างกเ็ป็นเหยือ่ของตนเองและเหยือ่ของผูอ้ืน่ทัง้สิน้ 

อย่านกึว่าคนทีช่นะในเกมทุนนิยมคอืผู้ถือคนัเบ็ดและผูบ้รโิภคเป็นปลาท่ีมากนิ

เบ็ด แท้ที่จริงแล้วทั้ง 2 คนติดเบ็ดทั้งคู่ เบ็ดที่สำาคัญคือเบ็ดอันที่เอาธรรมชาติ

ในตัวของตนเองมาเป็นเหยื่อ

 ผมเห็นว่า STEM เป็นของดีแน่ แต่เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ เราต้องใช้ 

STEM เพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์ เอามา engineer ให้ชีวิตเจริญงอกงาม เพราะ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is growth) 

ความเจริญงอกงามเป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ 

แต่ถ้าเราสอน STEM ให้เศรษฐกิจเจริญงอกงาม 

โดยสละความงอกงามของความเป็นมนุษย์ เราควร

จะยังเรียก STEM ว่าเป็นการศกึษาเช่นนั้นหรือ?
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ึกษ
าเราเรียน	STEM	เพื่ออะไร?

 มนุษย์ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วย “เจตจำานง” คือ มีความคิดต้องการ

ก่อน  เจตจำานงทำาให้มนุษย์ตระหนักในคุณค่า  เมื่อรู ้คุณค่าของกฎ

ธรรมชาติ มนุษย์จะมีพฤติกรรมต่อการแสวงหาความรู้ที่เป็นกฎธรรมชาตินั้น 

แต่ถ้ารู้เพียงครึ่งเดียว คือ ด้านการเอาไปใช้ประโยชน์  ไม่รู้ครึ่งของการพัฒนา

ตนเอง  ความรู้ในกฎธรรมชาตินั้นก็ยังไปไม่ถึงการศึกษา  กลายเป็นความรู ้

ที่นำาไปสู่การพิชิตธรรมชาติ  เพื่อตอบสนองความเชื่อว่าความสุขอยู่ท่ีการ 

ได้ครอบครองวัตถุมาบำาเรอความต้องการแห่งตน เกิดเป็นเจตจำานงใน

กระบวนทัศน์วัตถุนิยม เจตจำานงทำาให้มนุษย์รับรู้ปรากฏการณ์ที่บิดเบี้ยว คือ 

รับรู้อย่างทีอ่ยากใหม้ันเป็น ตามทีค่ิดใหม้ันเป็น ไม่ใช่รับรูอ้ย่างทีม่ันเป็น 

 เพราะการรับรู้ถูกพ่วงด้วยคุณค่าที่มาจากเจตจำานงของมนุษย์ คุณค่า

ทำาให้เกิดสุขเวทนา หรือทุกข์เวทนา ซึ่งจะตามมาด้วยการยอมรับด้วยยินดี

หรือชัง  เกิดการตีความอย่างลำาเอียง คลาดเคลื่อน เลือกรับข้อมูล  การรับรู้ที่

เป็นการศึกษา คือ รับรู้โดยมีสติ ไม่ยินดียินร้าย รับรู้โดยรับรู้แต่ตัวความรู้ คือ

รับรู้แบบเรียนรู้ ไม่รับรู้แบบชอบ-ชัง

 ปรากฏการณ์ทางสังคมในวัฒนธรรมเทคโนโลยี คือ การมองข้าม

วิทยาศาสตร์ไปที่เทคโนโลยีที่เป็นผลปลายทาง วัฒนธรรมเทคโนโลยีทำาให้

คนชอบการเสพมากกว่าการสร้าง ในเรื่องการศึกษา STEM ก็เช่นกัน เราจะ

เห็นเจตจำานงตั้งเป้าไปที่การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพราะเราติดอยู่

กับความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษากับเศรษฐกิจ ไม่ใช่การศึกษาเพ่ือพัฒนา

ตนเอง
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ึกษ
า หาก STEM เกิดจากแนวคิดพิชิตธรรมชาติเพื่อความมั่งคั่ง เพื่อผลิต

และบริโภคธรรมชาติ ก็หมายความว่าการจัดการการศึกษา STEM อยู่ในแนว

ความคดิการมองโลกเชงิกลไกทีม่นษุย์มสีทิธขิาดในการจัดการธรรมชาติ ย่อม

ไม่ยั่งยืนและฝืนธรรมชาติอย่างยิ่ง

 หาก STEM เกดิจากแนวคดิการเข้าใจธรรมชาติในแง่ทีส่รรพสิง่เกีย่วพนั 

ถงึกนัและอยูอ่งิอาศยักันในสภาพสมดลุ ตลอดจนเข้าใจในธรรมชาตขิองมนษุย์ 

มนุษยชาติย่อมยั่งยืน มั่นคง ดีงาม

 มนุษย์คือความเป็นธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือความ

เป็นธรรมชาติสว่นรูปธรรม  มนุษยเ์ป็นสิ่งมชีีวติเดียวทีเ่ข้าใจธรรมชาติทั้งสว่น

ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  การเข้าใจส่วนรูปธรรมทำาให้มนุษย์ผู้มากด้วย

กเิลสแสวงหาประโยชน์จากกฎธรรมชาต ิ การเข้าใจส่วนนามธรรมจะทำาให้เขา

ใช้ประโยชน์จากกฎธรรมชาติเพื่อพัฒนานามธรรมของตน  กลายเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์แบบ

 การศึกษา STEM ไม่ควรละเลยการพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ี 

สมบูรณ์แบบ  ไม่ควรคิดถึงการหาประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เพื่อสนอง 

โลภะ โทสะ และโมหะ ของตน
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ึกษ
าการหยั่งรู้

 การศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ือการรู ้ด ้วยตนเองเกิดจากความใฝ่รู ้ 

(เพราะเห็นคุณค่าของการได้รู้) ที่ผนวกกับ 2 ศรัทธา คือ 1) ศรัทธาในความ

เป็นเหตุเป็นผล (ศรัทธาในธรรมนิยาม) และ 2) ศรัทธาว่าตนเองมีศักยภาพ

สามารถค้นพบความจริงของธรรมชาติได้ (ศรัทธาในมนุษย์ผู้ฝึกตนเองได้) 

ศรัทธาประการท่ี 2 เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถจินตนาการ  คิด  จนเข้าใจ

ธรรมชาตทิีก่ำาลงัดำาเนนิและดำารงอยู ่ การบรรลสุูค่วามเข้าใจจากการคดิเช่นนี ้

เราเรียกจินตมัยยปัญญา  ซึ่งต้องอาศัยศรัทธาแรกมาช่วย คือ คิดด้วยความ 

เป็นเหตุเป็นผล ใช้ปัญญาเดิมมาสร้างข้อสรุป เชื่อมโยงข้อสรุปย่อยต่าง ๆ 

เข้าด้วยกันอย่างถูกตรรกะ  จนกระท่ัง “ผุดบังเกิด” เป็นข้อสรุปใหม่ 

ที่เป็นความจริงของธรรมชาติที่ตนสังเกตเห็นนั้น

 นอกจากความใฝ่รู้และศรัทธาทั้ง 2 แล้ว “การหยั่งรู้” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ที่ยากจะอธิบาย หรือทำาความเข้าใจ การหยั่งรู้คือการเล็งเห็นในใจ มองเห็น

อะไรบางอย่างล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ การหยั่งรู้ยากที่

จะอธิบายด้วยหลักวิชา เพราะเป็นเหมือนสัญชาตญาณบางอย่างที่มีติดตัว 

(tacit knowledge/skill) เหมือนมีปัญญาญาณ บุคคลรู ้เองว่าต้องทำา 

อย่างนั้นอย่างนี้ เห็นปรากฏการณ์แล้วเข้าใจได้เอง ตัวอย่างใกล้ตัวคือการ

ทำาอาหาร แม่ครัวเก่ง ๆ ท่ีปรุงอาหารอร่อยไม่ต้องชั่ง ไม่ต้องตวง ใช้มือควัก

นำา้ตาลป๊ีบโยนใส่ นิว้ป้ายกะปิมาชมิแล้วควกัใส่ครก บบีมะนาวแล้วหยดุบบีเอง 

หยิบขวดนำ้าปลากระแทกให้กระฉอกลงครก ถ้ารูขวดนำ้าปลาใหญ่ก็รู้เองว่า 

พอเมื่อไหร่ ถ้ารูเล็กก็รู้ว่าต้องกระแทกอีกกี่จังหวะ รู้ว่านำ้าปลาเต็มขวดกับ

นำา้ปลาก้นขวดไหลต่างกนั ต้องกระแทกแรงไม่เท่ากนั นำา้พรกิกะปิออกมาอร่อย

ทุกครั้ง หากถามว่าใส่เท่าไหร่ คำาตอบคือ “กะ ๆ เอา” คำาว่า “กะ ๆ เอา” นี้

แหละที่เราเรียกว่า “การหยั่งรู้” คือรู้ว่าใส่เท่านี้แหละพอดีแล้ว 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 91



สงว
นล
ิขสิท

ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผย
แพ
ร่เพ

ื่อก
ารศ

ึกษ
า แต่การสอนทำาอาหารสมัยนี้ต้องมีช้อนตวง มีถ้วยตวง มีตาช่ัง เมื่อ 

ทำาจริงไม่ทราบว่า “ไฟแรง” นั้นเป็นอย่างไร ต้องบอกว่าเปิดแก๊สที่ระดับ 2 

ซ่ึงก็ไม่รู้อีกว่าถ้าใช้เตาต่างยี่ห้อกันจะเทียบเท่าระดับใด การพึ่งสัญลักษณ ์

นอกกายเสียหมดเช่นน้ีเป็นการเรียนท่ีไปไม่ถึงการหยั่งรู ้ ไม่เหมือนแม่ค้า 

ผดัผกับุง้ เขากะเวลากบัเปลวไฟในเตา เหลอืบดจูำานวนผกับุง้ในมอื ดูควันนำา้มนั 

แล้วโยนใส่ รับรองไฟลุกพรึบได้ผักบุ้งไฟแดงแน่นอน

 การหยั่งรู ้แบบน้ีเป็นปัญญาจากปฏิบัติล้วน ๆ วิศวกรรมศาสตร  ์

ใน STEM ต้องอาศยัการหยัง่รูธ้รรมชาติ 2 ประการ คอื หยัง่รู้ในธรรมชาติของ

ความรู้และธรรมชาติของคน

 หยั่งรู ้ในธรรมชาติของความรู ้ทำาให้รู ้ความเป็นไปได้ ทำาให้สร้าง

นวัตกรรม (เทคโนโลยี) ที่ไม่ขัดกับกฎธรรมชาติ

 หยั่งรู้ในธรรมชาติของคนทำาให้รู้ว่านวัตกรรมนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะ

ได้รับการยอมรับเอาไปใช้หรือไม่

 การหยั่งรู ้ในประการท่ี 1 โดยขาดการหยั่งรู ้ในประการที่ 2 ทำาให้

นวัตกรรมไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การหยั่งรู้ประการที่ 2 โดยขาดการหยั่งรู้

ประการที่ 1 ทำาให้ฝันเฟื่องทำาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 การหยั่งรู้เป็นการทำางานของความคิด (หรือจิต) การหยั่งรู้เป็นสมบัติ

สำาคญัของการทำาโครงงานฐานวจิยั (ทีผ่มถอืว่าเป็นสะเตม็อย่างเตม็ตวั) เพราะ

ขณะทำาวิจัยต้องใช้จิตตลอดเวลา  เริ่มจากคิดตั้งสมมุติฐาน คิดออกแบบการ

ทดลอง คิดเร่ืองเคร่ืองมือวัด จนเมื่อวัดได้ข้อมูลผ่านอินทรีย์ (อายตนะ หรือ 

sensor) ทั้ง 5 มาแล้วก็ต้องคิดก่อนจดลงกระดาษ เช่น คิดว่าเชื่อถือได้ไหม 

สอดคล้องกับค่าก่อนหน้าน้ีไหม มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนน่าสงสัยไหม 

ทศนิยมก่ีหลักดี กลิ่นผิดปกติไหม รูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างที่คิดไหม ฯลฯ 
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ึกษ
าเมือ่ได้ผลมาแล้วกใ็ช้จติในการประสานรวบรวมข้อมลูจากอนิทรีย์ท้ัง 5 มาสรุป

เป็นหลักการ  ได้เป็นความรู้ใหม่ที่อธิบายธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่สังเกต

ได้จากอินทรีย์ทั้ง 5

 การศึกษา การทำาวิจัยจึงสำาคัญที่ทักษะการคิด  หากปราศจากการ 

คิดเสียแล้ว เราจะไม่พัฒนาขึ้นได้เลย เพราะ “ตัวรู้” ความเป็นวิทยาศาสตร์

คือจิต ไม่ใช่ตา หู ลิ้น จมูก หรือกายสัมผัส

 ครสูอนโครงงานฐานวจิยัและ STEM ต้องมีสมบติัการหยัง่รู้  การอบรม

ตามคู่มือยังไม่ได้สร้างการหยั่งรู้ให้เกิดขึ้นจริง  เป็นเพียงการ copy ความคิด

 การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้ระบบป้อนให้เอาไปถ่ายทอดต่อไม่สามารถ

สร้างสมบัติหยั่งรู ้ให้ครูได้  ผมเห็นว่าเราต้องปฏิวัติการสอนวิจัยในคณะ

ครุศาสตร์  เอาระบบคิดก่อนพุทธกาลท้ิงไป  หันมาสมาทานความคิดแบบ

วิทยาศาสตร์สมัยหลังพุทธกาล

STEM	ครุศาสตร์

 STEM ครุศาสตร์ หมายถึงศาสตร์การเป็นครูสอน STEM ผมเชื่อว่า 

ครูสอน STEM คือวิศวกร (คนละความหมายกับ วิศวกรคือครู STEM) 

 วิศวกรคือผู้ออกแบบและสร้าง ครูสอน STEM คือผู้สร้าง ไม่ใช่ผู้เสพ 

ครูต้องออกแบบและสร้าง STEM มาสอนเอง ไม่ใช่เสพ STEM จากการอบรม

แล้วเอามาสอน

 เราต้องหันกลับมาดูว่าศาสตร์การเป็นครู หรือครุศาสตร์สามารถสอน

คนให้เป็นผู้ออกแบบและสร้างเองได้หรือไม่
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ึกษ
า การออกแบบและสร้าง STEM มีความจำาเพาะในเรื่อง

  1. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  2. วิศวกรรมศาสตร์

  3. ศึกษาศาสตร์

  4. ครุศาสตร์

 ผมจงใจละเทคโนโลยไีว้เพราะผมคดิว่า STEM ในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ไม่ควรคิดสร้างเทคโนโลยี  เนื่องจากบรรดาสิ่งประดิษฐ์ที่เขาบอกว่าเป็น

เทคโนโลยจีาก STEM น้ัน  ผมกลบัไม่เห็นว่าเป็นเทคโนโลย ีมนัเป็นเพยีงทางผ่าน 

ให้ได้ประยุกต์ความคิดวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นรูปธรรมเท่านั้น  บางชิ้น

ประดิษฐ์โดยไม่ได้ผ่านความคิดวิทยาศาสตร์ด้วยซำ้าไป  เทคโนโลยีใน STEM 

ควรเป็นการเลือกสิ่งที่มีอยู่ให้เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือการศึกษา เช่น 

เลือกอุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้ถูกตามการใช้งาน รู้จักประยุกต์ application 

ใน smartphone ใช้ทำาโครงงาน เป็นต้น  ผมได้วิพากษ์เรื่องนี้ไว้ในหนังสือ 

สะเต็มศึกษาทั้ง 2 เล่มก่อนหน้านี้ไว้มากแล้ว ลองหาอ่านดู

 เนื้อความท้ังหมดของหนังสือเล่มนี้ออกไปทาง (พุทธ) วิทยาศาสตร์ 

และศึกษาศาสตร ์ อีก 2 เล ่มก ่อนหน้านี้กล ่าวถึงคณิตศาสตร ์และ

วิศวกรรมศาสตร์ไว้ชัดเจนแล้ว  ดังน้ัน ถึงเวลาท่ีเราควรหาคำาตอบว่า STEM 

ครุศาสตร์เป็นอย่างไร

 ผมเชื่อว่าโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คือ โครงงาน 

STEM อย่างไร้ข้อสงสัย27

 วิจัยคือเครื่องมือการศึกษาเพราะพัฒนาปัญญา  แต่ต้องไม่ใช่วิจัยแบบ

ที่ครุศาสตร์สอนกันมา
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า โครงงานคือเครื่องมือการศึกษาท่ีบูรณาการสาระวิชาที่เรียน  แต่ต้อง 

ทำาต่างจากโครงงานที่ครูสอนต่อ ๆ กันมา

 ข้อสรปุของผมคอื STEM ครศุาสตร์หมายถงึศาสตร์ของการเป็นครูสอน

โครงงานที่ใช้แนวทางวิจัยแบบ

  1. ผลเกิดจากเหตุ ใช้สาระวิชามาอธิบายเหตุผล

  2. โจทย์มีบริบทจริง

  3. เห็น STEM เป็นศึกษาศาสตร์แห่งวิถีชีวิต ท่ีเชื่อมโลกภายนอก

และภายในมนุษย์เข้าด้วยกัน

 ข้อที่ 3 เป็นการศึกษาท่ีแท้จริง ซ่ึงทำาไม่ง่าย เพราะขัดกับการศึกษาที่

ยอมตนรับใช้เศรษฐกิจกระแสหลัก 

คราวนีถ้งึเวลาถามตนเองว่าการผลติและพฒันาครู

ที่ท�ากันนั้น จะท�าให้ครูสอน STEM อย่างที่ผมเขียน

มาได้หรือไม่?

 ผมเชือ่ว่าท่านทีอ่่านหนงัสอืเล่มนี ้(และ 2 เล่มก่อนหน้านี)้ จบ คงเข้าใจ

สะเต็มศึกษามากขึ้น และเข้าใจว่าทำาไมหนังสือ 2 เล่มก่อนหน้านี้  ผมจึงเขียน 

ทำานองเตือนกระบวนทัศน์การมองโลกเชิงกลไกและเชิงอินทรีย์ไว้อย่างนั้น  

ทำาไมผมต้องกล่าวถึงปัญญาภายในคูกั่บปัญญาภายนอก  ทำาไมผมต้องกล่าวถงึ

การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัโิดยการทำาโครงงานฐานวจัิย... เพราะคำาตอบท้ังหมด

ขยายความไว้ในเล่มนี้แล้ว

27 แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกโครงงานที่ทำาจะเป็น STEM เพราะเราติดขัดที่ครูจำานวนมาก (หรือเกือบท้ังหมด) ไม่เข้าใจ  
 STEM education หรือหากเข้าใจก็จะต่างจากที่ผมเขียนมาทั้ง 3 เล่ม

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 95
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า ที่เหลือต่อจากนี้ คือ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษาควรนำาไป

พิจารณาอย่างใคร่ครวญเอาเอง เพื่ออนาคตของประเทศเราร่วมกัน
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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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ึกษ
า 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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา100
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ึกษ
าที่สามารถอธิบายหรือบูรณาการสาระวิชาท่ีเรียนได้ 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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 101
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา102
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 103
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา104
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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 

“ประเมินเพ่ือมอบอ�านาจ” ทีท่่านเขยีนใน www. gotoknow.org.th มาพมิพ์

เพื่อแจกครูเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการเฉพาะ

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 

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 105
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า(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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา106
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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

วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความหมายจากข้อมลู ผมเขยีนโดยต้ังใจให้เป็นหนงัสือ

ทีค่รแูละนกัเรยีนใช้ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ขอ้มูลจากการทำาโครงงาน

ฐานวจิยั เพือ่ให้ข้อมลูมคีวามหมายมากกว่าทีต่าเหน็ เมือ่ใดกต็ามทีข้่อมลูจาก

การทำางานถกูสงัเคราะห์ให้มคีวามหมายทีล่กึซึง้ เมือ่นัน้คอืการเกดิของปัญญา

ด้วยตนเอง หนังสือมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นกระบวนการฝึกตนเองจากข้อมูล

ตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผมเอง แล้วถอยออก

มาถอดความคิดให้ผู้อ่านทราบว่า ความคิดท่ีได้ความหมายข้อมูลเช่นนั้นเกิด

ได้อย่างไร เรียกว่าเป็นการทำา KM (knowledge management) กับตัวเอง

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 107
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา108
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 109
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา110
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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

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 111
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การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา 

(มิถุนายน 2559)  112 หน้า

 หนังสือเล่มน้ีพยายามขยายความสะเต็มศึกษาในส่วนที่ขาดหายไป 

คือส่วนการเข้าใจวิทยาศาสตร์ในมิติการพัฒนาปัญญาภายในของมนุษย์ 

ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติภายในมนุษย์อยู่ภายใต้กฎเดียวกับธรรมชาติภายนอก

มนษุย์ มนษุย์ใช้หลกัความเข้าใจเหตแุละผลสร้างปัญญาภายนอก จนสามารถ

เปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยีรับใช้ความ

สขุจากการเสพของมนษุย์ ซ่ึงเป็นมรรควถิขีองสะ

เต็มศึกษาท่ัวโลก อีกมุมหนึ่งของการศึกษาวิทยา

ศาสตร์ คือ การใช้หลักเดียวกันนี้พัฒนาปัญญา

ภายใน เพื่อให้มนุษย์อยู ่ร ่วมกับส่ิงแวดล้อม

ภายนอกได้อย่างยั่งยืน และสร้างสิ่งแวดล้อม

ทางสงัคมทีเ่ป็นสขุ หากเจตนาจะให้สะเต็มศกึษา

เป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญามนุษย์อย่างเต็มท่ี 

กระบวนการทำาโครงงานต้องให้เกิดปัญญาท่ีเห็นธรรมชาติและมนุษย์อยู่ร่วม

กันเป็นระบบในสภาวะสมดุล เข้าใจธรรมชาติภายในของตนเองก่อน พัฒนา

ปัญญาภายในตนเอง แล้วจึงประยุกต์ใช้ปัญญาภายนอก

การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา112
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