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 คำ�น�
	 หากอ่านหนงัสอืเกีย่วกบัสะเตม็ศกึษาของ	สสวท.		เราจะทราบว่า 
สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม
ด้วยวิทยาศาสตร์	 (S)	เทคโนโลยี	 (T)	วิศวกรรมศาสตร์	 (E)	และ
คณิตศาสตร์	 (M)	 	 ครูจ�านวนมากเข้าใจว ่าสะเต็มคือโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์		หลายคนจึงคิดว่าการได้เทคโนโลยี	คือ	
ปลายทางของการเรียนสะเต็ม	เพราะได้ค�าตอบ	(อุปกรณ์	สิ่งประดิษฐ์)	 
แก้ปัญหาแล้ว	

	 ผมกล่าวในหลายท่ีว่า	ครูเพาะพันธุ ์ปัญญาก�าลังสอนสะเต็ม 
อย่างไม่รู้ตัว	เพราะ	RBL	(Research-Based	Learning)	คือการเรียน 
สะเต็ม	 ประมาณเดือนกรกฎาคมต่อสิงหาคม	 2559	 	 ผมเห็นใน	 
Facebook	ครูจ�านวนหนึ่งโพสต์ว่าโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญารับรางวัล
โครงงานสะเตม็ระดบัภมูภิาค	เช่น	ภาคเหนอื	ระดบั	ม.	ต้นและ	ม.	ปลาย	
6	รางวัลก็เป็นของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	5	รางวัล	(ขาดรางวัลที	่
3	ระดับ	ม.	ต้นเท่านั้น)		ผมไม่แน่ใจว่าที่ได้รางวัลนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ ์
กี่ช้ิน	ที่ผมหวังคือ	รางวัลเป็นของโครงงานที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์	 เพราะ 
สะเต็มแบบ	RBL	ของเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ใช่เส้นทางที่ปลายทางเป็น
สิ่งประดิษฐ์

	 ผมเขียนหนังสือสะเต็มศึกษาให้โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญา 
เล่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม	2558	(“สะเต็มศึกษา:	ความท้าทายใหม่ของ 
การศึกษาไทย”)	เพราะตกใจกับคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ	สสวท.	 
ที่ออกมาในเดือนตุลาคม	2557	ว่ามีข้อผิดพลาดในเนื้อหา		อีกทั้งผมไม่สง
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เห็นด้วยกับกระบวนการจัดกิจกรรมตามคู่มือ		ต่อมาเดือนกุมภาพันธ	์
2559	ผมออกหนังสือเล่ม	2	จากความตกใจอีกครั้ง	(“สะเต็มศึกษา:	
ปัญญาจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม”)	 เพื่อแสดงความ 
ไม่เห็นด้วยในหลักกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ี	 สสวท.	 
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาอบรมครูไทย		ผมเขียนแย้งว่า	 
เป็นกระบวนการบนมโนทัศน์ที่ผิด	 ไม่ใช่การเรียนรู ้สะเต็มภายใต้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแน่นอน	หนังสือสะเต็มศึกษา 
เล่ม	3	ชื่อ	“การเข้าใจวิทยาศาสตร์ท่ีครบถ้วน:	เป้าหมายสูงสุดของ 
สะเต็มศึกษา”	ออกมาในเดอืนกรกฎาคม	2559		เพราะต้องการท�าความ
กระจ่างกับสิง่ท่ีติดค้างไว้ใน	2	เล่มแรก		และผมเชือ่ว่าการศกึษาทีแ่ท้จรงิ
คอืการเข้าใจวทิยาศาสตร์ทีก่ว้างกว่าเอามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิใน
แนวคิดสะเต็มศึกษา

	 การพฒันาครเูพาะพนัธุปั์ญญารุน่	4	เสรจ็สิน้ปลายเดอืนกรกฎาคม	
2559	รุ่นนี้ผมมี	session	“สะเต็มใน	RBL”	เป็นปฏิบัติการให้ครูเข้าใจ
สะเต็มที่ฝังตัวอยู่ใน	RBL	ของเพาะพันธุ์ปัญญา		ช่วงท�า	workshop	 
ผมพยายามหาข้อมูลจากครูเพาะพันธุ์ปัญญาที่อบรมสะเต็มมาแล้วว่า
เขาไปอบรมอะไรมา	แต่ค�าตอบไม่กระจ่าง	จึงคิดว่าควรเรียนรู้เองอีก
สักครั้ง	ผมมีเวลาสั้นๆ	ก่อนมหาวิทยาลัยเปิดเทอมกลางเดือนสิงหาคม	 
จงึหาคูม่อืกจิกรรมสะเตม็ศึกษาฉบบัปรับปรุงเพิม่เตมิของ	สสวท.	ทีอ่อก
เผยแพร่เม่ือราวๆ	ต้นปี	2559	มาอ่าน		แล้วผมพบว่าคู่มือเต็มไปด้วย
รหัสลับที่ครูขาดกุญแจไข		ด้วยเหตุนี้	ผมจึงเขียนหนังสือสะเต็มเล่มที่	4	 
เพื่อถอดรหัสการสอนสะเต็มให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญา	
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	 ผมขอคัดตอนจบของบทสุดท้ายของหนังสือนี้มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของค�าน�า

	 “ยิ่งอ่านเอกสารสะเต็มศึกษาของประเทศไทย	ผมก็ย่ิงรู้สึกว่า 
ผมมองสะเตม็ศึกษาต่างจากคนอ่ืน	ๆ 	มาก....		มากเสยีจนอดสงสัยไม่ได้ว่า 
แม้ถ้าหากว่าครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่ผม
ถ่ายทอดออกมา		แล้วต่อจากนีเ้ราจะท�ากนัอย่างไร		ในการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถสอนสะเตม็อย่างทีค่ดิว่า	“น่าจะเป็นอย่างนี”้		ล�าพงัผมเอง 
คงจัดการให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้	ท�าได้ดีที่สุดคือเขียนให้อ่าน	ให้ครูเก็บ 
ไว้ทบทวนความเข้าใจ	ผมเชื่อว่าเมื่อครูมีประสบการณ์	 เมื่อได้รับ 
การพัฒนาสะเต็มศึกษามากขึ้น	ครูจะเข้าใจมากขึ้น	และใช้หนังสือที่ผม
เขียนฝึกฝนตนเองได้		พยายามเรียนจากปฏิบัติด้วยตนเองก่อน	แล้วใช้
หนังสือผมให้ถึงปฏิเวธ”

	 แม้ว่ามีความพยายามปรับปรุงคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มี
รายละเอียดมากขึ้น	ผมเชื่อว่าการถอดรหัสในหนังสือสะเต็มเล่มที่	4	นี้
จะท�าให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญาท�ากิจกรรมในคู่มือได้ดีขึ้น	ผมขึ้นต้นบท
สุดท้ายว่า	

	 “.. .ผมไม ่เชื่อว ่าครูคือคนที่รับของส�าเร็จรูปมาเล ่าต ่อให ้
นักเรียน	โดยเฉพาะการสอนสะเต็ม	การเป็นครูสะเต็มที่สามารถต้อง
เห็นความเป็นสะเต็มในชีวิตประจ�าวัน	ต้องไม่เชื่อว่ามีแบบแผนการ
สอนสะเต็มท่ีดีท่ีสุดแล้ว	แม้ว่าแบบแผนเหล่านั้นมาจากหน่วยงานที่
ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญสะเต็มศึกษา	ครูต้องมีอิสระ	มีความกล้าหาญที่จะ 
ตั้งค�าถามเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษาของตนเอง...	 
ที่ดีกว่าเดิม	...”สง
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	 หนังสือเล่มนี้จึงถอดรหัสการสอนสะเต็ม	(แบบเพาะพันธุ์ปัญญา)	
ประกอบด้วย	3	บท

 บทที่ 1 รู้จักสะเต็มและการเป็นครูสะเต็ม	บทนี้ผมวิเคราะห์
ความเข้าใจสะเต็มศึกษาของหน่วยงานหลักว่าลงรอยไม่สนิทนักหรอก	
จึงเสนอให้คิดว่าสะเต็มประเทศไทยน่าจะเป็นเช่นไร	เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศเป็น	“ประเทศไทย	4.0”		หากจะสร้าง	“คนไทย	4.0” 
เราต้องการครูสะเต็มที่มีทักษะพิเศษ	ที่ผ่านมาผมเห็นแต่อบรมให้คร ู
รูจ้กัและสอนกจิกรรมสะเตม็ตามเนือ้หาทีค่นอืน่ออกแบบให้		ไม่เหน็ใคร
ออกมาพูดการพัฒนาทักษะครูสะเต็มให้ท�าสะเต็มเป็นด้วยตัวเองเลย	 
ผมเสนอไว้	14	ทักษะ	หากผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วย	ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น 
การออกเดินทางบนเส้นทางพัฒนาครูสะเต็ม	

 บทที่ 2 ลีลาครูสะเต็ม	 เมื่อสะเต็ม	 (ที่แท้จริง)	 เป็นการ 
บูรณาการความรู้มาแก้ปัญหา	ครูต้องเปลี่ยนลีลา	(style)	การสอน 
เพราะครไูม่สามารถให้นักเรียนเข้าใจสะเต็มจากบทบรรยายได้		บทนี้
เขียนจากประสบการณ์พัฒนาครู	ให้ค�าอธิบายว่าครูสอนสะเต็มต้องมี
ลีลาอะไรบ้าง	จึงจะประสบความส�าเร็จในการสอนสะเต็ม		การสอนให้
นักเรียนรู้จากปฏิบัติครูต้องมีทักษะและลีลาใหม่ที่เกิดจากการเข้าใจ 
การเรียนรู้แบบ	RBL		นอกจากการเป็นครูอ�านวยการเรียนรู้สะเต็มด้วย
ลีลาใหม่แล้ว		การประเมินสะเต็มเป็นอีกลีลาที่ผมทิ้งท้ายให้พิจารณา...	 
ด้วยความคดิท้าทายกระบวนทัศน์เดิมของวงการประเมนิการศกึษาไทย

 บทที่ 3 ถอดรหัสการสอนสะเต็มจาก “สะเต็ม?”	ดังที่กล่าว 
ก่อนหน้านีว่้าครตู้องสามารถท�าส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีกว่าเดมิ		ผมพบ	“สะเตม็?” 
จ�านวนมากในคู่มือกิจกรรมสะเต็มช่วงชั้นที่	3	และ	4		“สะเต็ม?”	 
หมายถึงสะเต็มทีน่่าสงสยัว่ายงัไม่เป็นสะเตม็ทีด่	ี	ผมเลอืกมา	“สะเตม็?”	สง
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มา	6	เรื่องเป็นตัวอย่างสร้างการเรียนรู้ให้เป็นสะเต็ม	(ที่ไม่มี	?)		บทนี้ 
จึงเขียนเพราะมีเหตุคล้าย	ๆ	กับที่เกิดหนังสือสะเต็มเล่ม	1	หากครู
เพาะพันธุ์ปัญญาอบรมสะเต็มตามคู่มือ	พ.ศ.	2559	ของ	สสวท.	มาแล้ว	 
ครูจะเข้าใจที่ผมเขียนและเอาไปประยุกต์ใช้ง่ายขึ้น	

	 ประเทศไทยก�าลังลงทุนกับสะเต็มศึกษามหาศาล	ครูจ�านวน 
มากถูกผลักดันให้เข้าสู่สะเต็มศึกษา	หลายประเทศมีกิจกรรม	มีเวท ี
แลกเปลีย่นเรียนรู้		ทีน่กัการศึกษาไทยไม่เคยพลาดเข้าร่วม		แล้วรบัมา 
ให้คร	ู“เอียน”	และ“ส�าลัก”	สะเต็ม

	 หนงัสือเล่มนีเ้ขยีนจากประสบการณ์ล้วนๆ		แถมไม่มปีระสบการณ์
สะเต็มต่างด้าวอีกต่างหาก	เรียกว่าเป็นลูกทุ่งดิบๆ	บ้านๆ	ของไทย	 
จึงเชื่อว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างจากที่อ่ืนมาก	เพราะมุมมองที่แตกต่าง
จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญาและครูสะเต็มทั่วไปได้
เรียนรู้จากการไขรหัสกิจกรรมสะเต็มท่ีไปอบรมมา	ลองหยุดกินขนมปัง
ทาเนยมาเป็นข้าวตังทาน�้าพริกเผาดูบ้าง		อาการเอียน		ส�าลัก		อาจจะ
ดีขึ้น

	 ขอให้ครเูพาะพนัธุปั์ญญามคีวามสขุจากการได้ปัญญาในการเรียนรู้ 
อีกครั้งหนึ่ง		เพื่อร่วมเพาะพันธุ์ปัญญาให้เกิดแก่นักเรียนของเรา

สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์
หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	จ.	สงขลา

สิงหาคม	2559สง
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 สารบัญ
ค�าน�า

บทที่ 1 รู้จักสะเต็มและการเป็นครูสะเต็ม 0

	 	 สะเต็มศึกษาคือ?	 0

	 	 ท�าไมการศึกษาต้องเรียนสะเต็ม	และสะเต็ม	 0

	 	 	 ของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร

	 	 ครูสะเต็มต้องมีทักษะอะไร	 0

	 	 คณิตศาสตร์และ	computational	thinking	 0

	 	 	 กับสะเต็ม

บทที่ 2 ลีลาครูสะเต็ม

	 	 ลีลาประยุกต์ทักษะสู่การสอนสะเต็มในชีวิตประจ�าวัน

	 	 ลีลาเข้าใจการเกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

	 	 สะเต็มที่เคว้งคว้าง	:	ลีลาไร้รากสะเต็ม

	 	 สะเต็มที่มีหลักการ	:	ลีลาครูสะเต็มเพาะพันธุ์ปัญญา

	 	 ลีลาท�าสะเต็มเคว้งคว้างให้เป็นสะเต็มแบบ

	 	 	 เพาะพันธุ์ปัญญา

	 	 ลีลาบูรณาการ	S	และ	M	ในโครงงานสะเต็ม

	 	 ลีลาการสอนให้เข้าใจด้วยหลักการเทียบเคียง

	 	 ลีลาการเห็นสะเต็มที่บูรณาการสาระสง
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 สารบัญ
บทที่ 3 ถอดรหัสการสอนสะเต็มจาก “สะเต็ม?” 0

	 	 ท�าไมสะเต็มมีเครื่องหมายค�าถาม	 0

	 	 นาวาฝ่าวิกฤติ	:	วิกฤติจากการไม่	backward	design	 0

	 	 กินแต่พอดี	ชีวีมีสุข	:	โอกาสที่พลาดไปของ	 0

	 	 	 stem	literacy

	 	 เครื่องคัดเกรดมะนาว	:	สะเต็มศึกษาที่หายไปกับ	 0

	 	 	 จินตนาการที่ถูกมัดตราสัง

	 	 กังหันลมผลิตไฟฟ้า	:	สะเต็มที่ติดกับดักของเทคโนโลยี	 0

	 	 โครงสร้างแผ่นดินไหว	:	สะเต็มที่ขอแค่เพียงให้รู้หลักการ

	 	 ถั่วงอกสร้างอาชีพ	:	วิชาการบดบังอาชีพ

	 	 การประเมินสะเต็ม

	 	 บทสรุป
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“ . . . ใ น ฐ า น ะ ค น ส อ น นั ก ศึ ก ษ า
วิศวกรรมศาสตร์  ผมกล้าพูดแทนอาจารย์ 
คณะวิศวฯ ทุกท่านได้ว่า การศึกษาขั้น 
พื้นฐานล้มเหลวในการสอนวิทยาศาสตร์
แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร ์ ม า ตั้ ง แ ต ่ ก ่ อ น มี 
ค�ว่าสะเต็มแล้ว เพราะครูวิทยาศาสตร์
ส อ น แ ต ่ จ�เ นื้ อ ห า วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ์ 
ครูคณิตศาสตร ์ก็สอนแต ่การจ�สูตร
และเทคนิคการแก ้สมการ นักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยจึง เรียนและสอบ
ด้วยความคาดหวังว่าข้อสอบให้สมการ
มาแก้ แต่อาจารย์สอบนักศึกษาด้วย
ความคาดหวังว่าข้อสอบบอกเรื่องราว 
ของเหตุการณ์แล้วนักศึกษาต้องเขียน
สมการออกมาจาก เรื่ องราว ได ้ เอง  
ผลกรรมจากความล้มเหลวไม่เกิดกับครู 
แต่มาเกดิกบันกัเรยีนเมือ่เข้ามหาวทิยาลยั...
นักศึกษาสอบตกกันมาก เพราะเขาไม่
สามารถเชื่อมโยงโลกความเป ็นจริง 
ทางกายภาพกับคณิตศาสตร์ได้เลย ”สง
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บทที่ 1

รู้จักสะเต็ม
และ

การเป็นคำรูสะเต็ม
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ถอดรหัสการสอนสะเต็ม 3

ส็ะเต็มศึกษาคำือ?
	 เม่ือวันท่ี	 7	 กรกฎาคม	 2559	 ผมมีโปรแกรมบรรยายเร่ือง 
“สะเต็มศึกษา	 :	ความท้าทายของวิศวกรในระบบการศึกษาไทย”	 
ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย	 
ซ่ึงเป็นที่รวมของนักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลทั่วประเทศ	ก่อน
บรรยายมีคนถามว่า	“สะเต็มเซลล์เก่ียวอะไรกับวิศวกรรมเครื่องกล?”	 
ค�าถามหลังบรรยายจบก็ยังมีคนเผลอพูด	 “สะเต็มศึกษา”	 เป็น	 
“สะเต็มเซลล์”	ฉะนั้น	จึงไม่น่าแปลกใจที่คนนอกวงการศึกษาจะไม่รู้จัก 
สะเต็มศึกษา

	 แต่ผมสงสัยเรื่อยมาว่า	คนในวงการการศึกษาเข้าใจสะเต็มศึกษา
ต่างไปจากผมได้อย่างไร	กล่าวให้ถูก...	ควรกล่าวว่า	“ผมเข้าใจต่างจาก
คนอื่นไปได้อย่างไร?”	เขาอาจจะถูกและผมเองที่ผิด	หรือกลับกัน??สง
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ถอดรหัสการสอนสะเต็ม4

	 ระหว ่างที่ผมเดินสายพัฒนาครูเพาะพันธุ ์ป ัญญาในเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม	2559	ครูเพาะพันธุ์ปัญญาจ�านวนมากเคยได้ยิน
แต่ชื่อ	“สะเต็ม”	มีบ้างบางท่าน	(ไม่มาก)	ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว	 
จบการฝึกปฏิบัติให้เข ้าใจสะเต็มแบบเพาะพันธุ ์ป ัญญาในหัวข้อ	 
“สะเต็มใน	RBL”		ครูจ�านวนหนึ่งเขียน	reflection	กล่าวถึงการฝึก
ปฏิบัติการตอนนี้	โดยใช้ค�าว่า	STAM	ก็ยังมี!!

	 หากถามว่าสะเต็มศึกษาคืออะไร	เราต้องดูจากรายงานที่ปรากฏ
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
สะเตม็ศึกษาในสถานศึกษาเม่ือ	27	พฤษภาคม	2559	ซึง่ได้ก�าหนดนยิาม 
ของ	“สะเต็มศึกษา”	ว่า	“...เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
เกดิการเรียนรู้และสามารถบรูณาการความรูท้างวทิยาศาสตร์		เทคโนโลยี	
กระบวนการทางวิศวกรรม	และคณิตศาสตร์	ไปใช้ในการเช่ือมโยง
และแก้ปัญหาในชีวิตจริง	รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่	ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21...” 
(http://www.moe.go.th/websm/2016/may/218.html)	ค�าส�าคัญที่
ชวนคดิคือค�าว่า	“กระบวนการทางวศิวกรรม”	ทีผ่มขดีเส้นใต้ไว้		สะเตม็ 
ศึกษามองวิศวกรรมศาสตร์เป็น	“กระบวนการ”	ไม่ใช่ศาสตร์อย่างเช่น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 เป็นเรื่องถูกต้องที่สุดที่ใช้ค�าว่ากระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร	์
ผมเน้นเร่ืองน้ีมากในหนงัสอืสะเตม็ศกึษาเล่ม	1	และ	2	ฉะนัน้	คงไม่กล่าว
อะไรมากอีก	ผู้สนใจควรหาอ่านได้เอง
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ถอดรหัสการสอนสะเต็ม 5

	 ด้านการจัดการเรียนรู้นั้น	เครือข่ายสะเต็มศึกษาในประเทศไทย
ระบุว่า	“...การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ	5	ประการ
ได้แก่	 (1)	เป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ	(2)	ช่วยนักเรียนสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง	4	กับชีวิตประจ�าวันและการท�า
อาชีพ	(3)	เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	21	(4)	ท้าทายความคิด
ของนักเรียน	และ	(5)	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น	และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง	4	วิชา		จุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา	คอื	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรกัและเหน็คุณค่า
ของการเรยีนวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวศิวกรรมศาสตร์	และคณติศาสตร์	
และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน�ามาใช้ได้ทุกวัน...”	
(http://www.stemedthailand.org/?page_id=23)	คราวนีแ้ปลกทีเ่อา
วิศวกรรมศาสตร์มาเป็นสาระหนึง่ใน	4	สาระวชิาทีป่ระกอบกนัเป็นสะเตม็ 
อีกประการที่ผมเห็นว่าแปลก	คือ	ทั้งๆ	ที่ตอนต้นกล่าวถึงการบูรณาการ
สาระทัง้	4	เข้ากบัความเป็นจรงิของชวีติประจ�าวัน		แต่ดเูหมอืนตอนท้าย
จะพูดสาระต่างๆ	แยกจากกัน		ตัวผมเองให้ความส�าคัญกับข้อ	2	ได้ข้อ
นี้ข้อเดียวก็ตอบโจทย์ข้ออ่ืนได้หมด	เพราะค�าว่า	“ชีวิตประจ�าวันและ
อาชพี”		จ�าวลนีีใ้ห้ด	ี	เพราะผมจะใช้อธบิายโครงงานตัวอย่างในภายหลัง

	 ในขณะเดียวกัน	 สสวท.	 ให ้น�้าหนักกับวิศวกรรมศาสตร ์ 
ว่าเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงอีก	3	ศาสตร์ที่เหลือ	ดังที่ระบุในคู่มือกิจกรรม
สะเต็มว่า
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ถอดรหัสการสอนสะเต็ม6

	 “.... .	 การจัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู ้
ผ ่านกิจกรรมหรือโครงงาน	 ที่บูรณาการการเรียนรู ้วิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร์	เทคโนโลยี	ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 
โดยนักเรียนจะได้ท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	และฝึก
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	และได้น�าความรู ้
มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ	เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน	เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิต
จากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม....”

	 แปลได้ตรงๆ	ว่าการออกแบบเชิงวิศวกรรมคือเครื่องมือในการ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้เทคโนโลยี		หมายความ
ว่า	สสวท.	เข้าใจว่านักเรียนเรียนสะเต็มผ่านการท�าโครงงาน	น่าจะเป็น
พวกสิ่งประดิษฐ์ที่จะกลายมาเป็นเทคโนโลยี		โดยการท�าโครงงานนั้น
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์	(engineering	design	 
process)	 ให้ได้เทคโนโลยี	 (สิ่งประดิษฐ์)	ที่มีฐานมาจากความรู ้
วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์		ผมเขยีนประเด็นนี้กระจ่างแล้วในหนงัสือ	
“สะเต็มศึกษา:	ปัญญาจากการออกแบบเชิงวิศวกรรม”	(หนังสือใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาล�าดับที่	14)	ว่าเป็นหลักที่ถูกต้อง	แต่....ที่เอา
ฝรั่งมาอบรมครูเรื่อง	engineering	design	process	นั้นไม่ใช่การสอน
ให้เข้าใจสะเต็มในมุมมองของวิศวกรแน่นอน	ไปถามวิศวกรคนไหนดู
ก็ได้	หากไม่เชื่อผม

	 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการขับเคล่ือน 
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา	สรุปสาระส�าคัญของ
กิจกรรมเรียนรู้ไว้	6	ขั้นตอน	ประกอบด้วยสง
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ถอดรหัสการสอนสะเต็ม 7

	 ขั้นที่	1	 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
	 ขั้นที่	2	 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
	 ขั้นที่	3	 ออกแบบวิธีการแก ้ป ัญหา	 (Science+Math	 & 
	 	 	 	 Technology)
	 ขั้นที่	4	 วางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา	(Engineering)
	 ขั้นที่	5	 ทดสอบ	ประเมินผล	และปรับปรุง	(Engineering)
	 ขั้นที่	6	 น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา	ผลการแก้ปัญหา	หรือผลการ 
	 	 	 	 พัฒนานวัตกรรม

 ผมมีเรื่องแปลกใจ 2 ประการ คือ

	 1.	 เทคโนโลยไีม่ใช่ปลายทางอย่างเดยีวแล้ว		แต่ไปฝังอยูใ่นขัน้ตอน 

	 	 ที่	2	เป็นส่วนหนึ่งที่รวมกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก ้

	 	 ปัญหา	วิศวกรรมศาสตร์อยู่ในขั้นตอนที่	4	และ	5	คือแก้ปัญหา 

	 	 และปรับปรุงให้ดีขึ้น	หมายความว่าวิศวกรรมศาสตร์ในสะเต็ม 

	 	 ไม่จ�าเป็นต้องพุ่งเป้าไปท่ีสิ่งของ	(สิ่งประดิษฐ์)	ก็ได้	ในความ 

	 	 เป็นจรงิ		มปัีญหามากมายทีวิ่ศวกรรมศาสตร์แก้ได้โดยไม่ต้องท�า 

	 	 สิ่งประดิษฐ์	 เช่น	ปัญหารถติดในเมืองใหญ่แก้ได้โดย	traffic 

	 	 engineering	 (ควบคุมไฟจราจร	ไม่ใช่ประดิษฐ์ไฟจราจร)	 

	 	 หรือการจัดการขนส่งสาธารณะตามหลักของ	transportation	 

	 	 engineering	เป็นต้น	ประเดน็นีส้อดคล้องกับบางกจิกรรมทีป่รากฏ 

	 	 ในคู่มือที่ปรับปรุงใหม่	2559	เช่นเรื่อง	“กินแต่พอดี	ชีวีมีสุข”	 

	 	 ของช่วงชัน้ที	่3	และ	“เลอืกแพค็เกจโทรศพัท์มือถือ”	หรือ	“งานวัด 

	 	 มหาสนกุ”	ของช่วงช้ันที	่4	ความแปลกใจที	่1	คอื	แปลกใจในการ 

	 	 เปิดกว้างออกนอกสิ่งประดิษฐ์		ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีสง
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	 2.	 ก่อนหน้านี้มีเอกสารของ	สสวท.	ระบุ	7	ขั้นตอนคือ	1)	Identify 

	 	 the	Problem,	Need,	or	Preference	 (บอกปัญหาความ 

	 	 ต้องการ)	2)	Information	Gathering	to	Develop	Possible	 

	 	 Solutions	(ตรวจเอกสารหาความเป็นไปได้)	3)	Selection	of	 

	 	 the	Best	Possible	Solution	 (สิ่งทั้งหลายต้องมีดีที่สุด) 

	 	 4)	Design	and	Making	(ผดุเป็นแบบเพือ่สร้าง)	5)	Testing	to	 

	 	 See	if	it	Works	(ตรวจตามอ้างใช้ได้ไหม)	6)	Modifications	and 

	 	 Improvement	(ปรับแก้ไขท�าให้ดี)	7)	Assessment	(สุดท้าย 

	 	 ท่ีการประเมิน)	ความแปลกใจที่	 2	กลายเป็นแปลกใจจาก 

	 	 ความถดถอยในความเข้าใจของกรรมการ	ที่ตัดข้ันตอนส�าคัญ 

	 	 ของเดิมออก	คือข้อ	2	และ	3

	 ในกระบวนการแก้ปัญหาทางวศิวกรรมศาสตร์	การหาทางเลอืกที่
เป็นไปได้จ�านวนมากมาตัดสินใจเป็นวิธีปกติมาก	เพราะถ้าเราไม่มีทาง
เลือกจ�านวนมากมาให้เลือก	เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีแก้ปัญหาดีที่สุดคือ
อะไร		ผมจึงแปลกใจมากที่การประชุมสรุปออกมาเป็น	6	ข้อ		โดยตัด 
กระบวนการปกติที่วิศวกรใช้กันอยู่	แม้แต่คนธรรมดาที่ไม่ใช่วิศวกร 
เขาก็มีวิธีคิดแบบนี้		ชาวบ้านแก้ปัญหาหนี้สินโดยการ	1)	เพิ่มรับลดจ่าย	 
2)	กูห้นีน้อกระบบ		3)	ขายนา		4)	ขายยาบ้า		5)	ปล้นร้านทอง		6)	ยงิเจ้าหน้ี 
7)	ฆ่าตัวตาย	เงือ่นไขต่างๆ	ขณะนัน้จะมาประกอบกนัให้เขาเลอืกทางออก	
หากก�าลังมีถนนตัดผ่านที่นา	มีนายทุนมาเสนอราคาดี	 เขาก็ขายนา	 
ไม่มใีครเลอืกข้อสดุท้าย	เว้นแต่อับจนทางออกทุกทางทีเ่ป็นไปได้

	 เพราะเหตนุีก้ระมงั		ตวัอย่างกจิกรรมสะเตม็ทีท่�าขึน้ใหม่จงึมหีลาย 
กิจกรรมที่	“มัดตราสัง”	ความคิดของผู้เรียน	ที่ผมจะยกมาเป็นตัวอย่าง
การเรียนรู้ในบทสุดท้ายสง
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 ในรายงานการประชุมยังระบุใจความส�าคัญของ	รมต.	กระทรวง
ศึกษาธิการว ่า	 “.. .ให ้ครูผู ้สอนสะเต็มศึกษาสามารถออกแบบ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาได้เองในอนาคต	พร้อมทั้งขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน 
ด�าเนินการไม่ให้กจิกรรมสะเตม็ศกึษากลายเป็นรปูแบบการท�าโครงงาน
แบบในอดีต....”

	 ทั้งนี้	กระทรวงศึกษาธิการจะด�าเนินการจัดอบรมสะเต็มศึกษา 
ให้กับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาเป็นระยะเวลา	 
3	 วัน	ซึ่งครูจะต้องท�าการศึกษาสะเต็มศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย....”	1

	 การท�าโครงงานแบบอดีต	คือ	ความล้มเหลวของการศึกษาแบบ	
PBL	ของไทย		แต่จะท�าอย่างไรให้ครทู�าโครงงานให้เป็นสะเต็มได้ถูกต้อง 
ได้เอง		ผมคิดว่าอบรม	3	วันและพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ไม่น่า
ท�าให้ครูสอนสะเต็มได้		การให้ครู	“ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้
เอง”	คือข้อบ่งชี้ความส�าเร็จของการพัฒนาครู		ซึ่งหากท�าได้จากการ
อบรมเพียง	3	วัน		ไม่ครูก็วิทยากร	(หรือทั้ง	2)	ต้องเป็นเทวดาแน่ๆ	

	 ถ้าเป็นเทวดากันจริงๆ	การศึกษาไทยน่าจะอยู่อันดับต้นๆ	 
ของโลกมานานแล้ว

	 คงเหน็แล้วว่าหลายคนทีเ่กีย่วข้องมองโลกในแง่ดว่ีาการพัฒนาครู
ให้สอนสะเต็มนัน้เป็นเร่ืองง่าย	ผมเชือ่ว่าเพราะยงัอยูใ่นร่องความคดิเดมิ 
“ต้อนครูมาอบรม	แจกประกาศนียบัตร	ถ่ายรูป	 รับคู ่มือไปสอน”	 
อย่างนั้นไม่ช ่วยให้ครู	 “ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้เอง”	 
หรอกครับ
1 ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้มี web ให้ครูลงทะเบียนเรียน http://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/component/ 
 guru/guruPrograms/-1-/361-/ (กำาลังพัฒนา แต่เปิดลงทะเบียนเริ่มศึกษาได้)สง
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ทำ�ไมการศึกษาต้องเรียนสะเต็ม และสะเต็ม
ของประเทำศไทำยคำวรเป็นอย่างไร
	 มีหลักฐานให้เชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดจากการศึกษา 
สะเต็ม	หลักฐานนี้อยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา	ที่พบว่าในคนท�างาน	100	คน	 
มี	96	คนท่ีถูกจ้างโดยคน	4	คน	และคน	4	คนนั้นจบการศึกษาด้าน	 
S-T-E-M	คือ	วทิยาศาสตร์-เทคโนโลย-ีวศิวกรรมศาสตร์-คณติศาสตร์	
สหรัฐอเมริกาจึงขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานในแนวสะเต็มศึกษา 
เพื่อชักจูงให้เรียน	S-T-E-M	ในระดับอุดมศึกษา	

	 เป็นธรรมดาที่การศึกษาไทยมักจะมองหานวัตกรรมใหม่ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และเป็นความเคยชินที่หา 
นวัตกรรมที่ส�าเร็จแล้วมาใช้	สิงคโปร์ว่า	Teach	Less,	Learn	More	 
ฉนัก	็“ลดเวลาเรียน	เพิม่เวลารู”้		ฟินแลนด์เขาเน้นทีพ่ฒันาคร	ู	ให้ชมุชน 
ท้องถิ่นมีอิสระและส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา	ไทยเราเอาบ้าง	
ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและคณะครุศาสตร์บินไปดูงานที่ฟินแลนด ์
กันถ้วนหน้า	พออเมริกามี	STEM	เราก็ทุ่มสุดตัว	 เกิดกระบวนการ 
ขบัเคลือ่นให้การศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แต่ประถมถงึมธัยมเรียนในแนวสะเตม็
เกิดโครงการพัฒนาครูสะเต็มชนิดเสกเป่า	3	วันก็เชื่อว่าสอนสะเต็มได้

 ผมอยากให้คิดหาค�าตอบกับ 2 ค�าถามนี้ก่อน

	 1.	 บรบิทอตุสาหกรรมไทยเป็นแบบเดียวกบัสหรฐัอเมรกิาหรอืไม่ 
	 	 มีความหวังที่จะเป็นได้เช่นนั้นหรือไม่	
	 2.	 ครูเรามีความพร้อมแค่ไหน	ผู้พัฒนาครูมีความแม่นย�าเร่ือง	 
	 	 STEM	แค่ไหน?	สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ถอดรหัสการสอนสะเต็ม 11

	 สหรัฐอเมริกามีเครื่องมือเศรษฐกิจอยู่ทั่วโลก	เขาใช้การเมืองและ
ความเป็นมหาอ�านาจสร้างกติกาเศรษฐกิจได้สารพัด	ใช้การกีดกันด้วย
เงือ่นไขสิง่แวดล้อม	มนษุยธรรม	ฯลฯ		เพือ่สร้างความชอบธรรมให้ตนเอง 
เรามีเช่นนั้นไหม?		เขามีอุตสาหกรรม	มีเครือข่าย	marketing	arm	 
อยู่ทั่วโลก	เรามีเช่นนั้นไหม?	อุตสาหกรรมเรามีฐาน	มีความเป็นมา
เหมือนกับเขาไหม?2

	 ค�าถามที่	2	ครูควรตอบตัวเองหลังจากอ่านหนังสือสะเต็มศึกษา
เล่ม	 1	และ	2	ของผม	ส่วนของผู ้ท�าหน้าท่ีพัฒนาครูก็ยิ่งต้องตอบ 
ตัวเองอย่างซื่อสัตย์	ตราบใดที่ยังต้องอาศัยองค์ความรู้จากการไปอบรม	 
ไปดงูานจากทีอ่ืน่		กย็ิง่ตอบได้ชดัขึน้		โดยเฉพาะศนูย์ฯ	และมหาวทิยาลัย
ต่างๆ	ที่	“รับงาน”	มาพัฒนาครูนั้นสามารถสร้าง	content	สะเต็ม 
เป็นของตนเองได้หรอืไม่		หรอืท�าตวัเป็นเพยีง	“ผูส่้งผ่าน	ผูก้ระจายข่าว”

	 รฐับาลประกาศแผนพฒันาประเทศไทย	4.0		ถ้าเป็นได้จรงิตามนัน้	
เราต้องยิ่งต้องรู้จักสะเต็มมากขึ้น	สะเต็มท�าให้เกิดเทคโนโลยีก้าวหน้า	
ประเทศแข่งขนัได้ในเวทโีลก		แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยบีางอย่าง
จะยิ่งท�าให้การจ้างงานลดลง	เพราะเป็นโรงงานอัตโนมัติ3	ผู้ที่ท�างาน
ที่แท้จริงคือ	“พลังงาน”	ที่โรงงานน�าเข้า

2 ระหว่างท่ีเขียนเรื่องนี้ กระทรวงการคลังเสนอ “เห็บสยามโมเดล” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมประเทศอื่นที่พัฒนา 
 แล้ว เป็นท่ีวิพากษ์วจิารณ์มากว่าเป็นความคดิท่ียงัเกาะผูอ้ืน่กนิ เหมอืนทีเ่ราพฒันาเศรษฐกจิโดยอาศยัการลงทนุต่างชาติ 
 มาตลอดหลายทศวรรษ จนมาติด “กับดักรายได้ปานกลาง” ผมจำาได้ว่าเมื่อสักเกือบ 20 ปีที่แล้ว เราพูดถึง “หนูบนหัว 
 กระทิง” กระทิงไปถึงไหน หนูไปถึงนั่นโดยไม่ออกแรง หนูใช้สายตาที่ไวและจมูกที่ดมกลิ่นเก่งหาโอกาสตลอดทางที่ไป 
 เห็นโอกาสเมื่อไหร่ หนูจะผละจากกระทิงไปคว้าโอกาส ตัวอย่างหนูบนหัวกระทิงคือผลิตภัณฑ์คาราโอเกะของญี่ปุ่น
3 ประเทศไทย 4.0 มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ Biotech, Biomed, Mechatronics, Embedded technology, Service  
 design and technology นอกจากอุดมศึกษาจะต้องผลิตกำาลังคนระดับ advanced science แล้ว อุตสาหกรรมจะ 
 เปลีย่นโฉมเป็นการจ้างแรงงานน้อยลงเพราะเป็นระบบอตัโนมติัมากขึน้ ตวัอย่างเช่น บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำากดั  
 (มหาชน) เปิดโรงงานอาหารสำาเร็จรูปหนองจอก เขตหนองจอก ใช้กระบวนการผลติไส้กรอกด้วยระบบการผลติอตัโนมตั ิ
 แบบต่อเนื่อง (Completely Automation Line) แม้แต่ในระบบคลังสินค้าก็ยังใช้หุ่นยนต์ 5 ตัวพร้อมตะกร้าทำาหน้าที่ 
 จัดเก็บสินค้าแทนคนสง
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	 คิดง่ายๆ	ว่าหุ่นยนต์ท�างานแทนคนงาน	มันต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า	 ที่การผลิต	 (พลังงาน)	 ขาดออกจากฐานรากของประเทศ 
เพราะพึ่งพลังงานฟอสซิล	(ในขณะที่คนงานใช้พลังงานจากอาหาร	 
สร้างห่วงโซ่การผลติไปทีฐ่านราก)		แปลว่าความก้าวหน้าแบบนีจ้ะท�าให้ 
ประเทศต้องผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น	เพื่อป้อนให้เจ้าของโรงงานไม่กี่คน	
คนงานจ�านวนมากจะถูกผลักออกนอกโรงงานเข้าสู่การผลิตขั้นพื้นฐาน
ที่มีมูลค่าเพิ่มน้อยกว่าแทน	(เช่น	เหมืองแร่	การเกษตร	การก่อสร้าง	
แรงงานรับจ้าง	ฯลฯ)

	 เมื่อบริบทต่างกัน	การจัดการศึกษาสะเต็มของประเทศไทย 
จงึต้องปรบัตวัให้สอดคล้องกบับรบิทของประเทศเรา		ไม่ใช่ลอกแบบของ
สหรัฐอเมริกามาทั้งหมด

	 สะเต็มของประเทศไทยคือสะเต็มในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องท�าความเข้าใจสะเต็มใหม่หมด	สักวัน...	
ผมจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ให้อ่าน
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คำรูสะเต็มต้องมีทำักษะอะไร
	 ผมเขียนทักษะการเป็นครูสะเต็มไว้ในหนังสือสะเต็มศึกษาเล่มที่	1	 

ว่าประกอบด้วย

	 1.	 การตระหนักถึงการมีอยู่ของฐานข้อมูลสิทธิบัตร

	 2.	 การรู้จักเทคโนโลยีหลากหลาย

	 3.	 ความสามารถเห็นคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนวิทยาศาสตร์และ 

	 	 simulation

	 4.	 ความสามารถในการเห็น	assumption

	 5.	 เข้าใจศาสตร์อย่างถ่องแท้

	 6.	 รู้จักการการมองหาโอกาสในความขาดแคลน	

	 7.	 เข้าใจความเป็นระบบ

	 8.	 ความสามารถสร้างผังเหตุผล	ที่อธิบายด้วยสาระวิชา

	 9.	 รู้จักประยุกต์ความรู้

	 10.	รู้จักคาถา	5	ข้อของสิ่งประดิษฐ์

	 11.	เข้าใจมนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์	(liberal	art)

	 12.	รู้จักการน�าเสนอความคิดด้วยภาพ	sketch

	 13.	รู ้จักการเขียนผัง	 (flow	 chart)	 ของกระบวนการท�างาน 

	 	 ที่มี	feedback

	 14.	มีวิธีการคิดแบบ	computational	thinking

	 ในหนังสือเดิมผมเขียนไว้	 11	ประการ	รวมเป็น	 1	บทเต็มๆ	 
ขอเชญิครูผู้สนใจหาอ่านเอง4		แต่ตอนนี้ขอเพิ่ม	3	ประการหลัง		รวมเปน็	
14	ทักษะ	จะขออธิบายทักษะที่เพิ่มมา	3	อย่าง

4 “สะเต็มศึกษา: ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลำาดับที่ 11 download 
 ได้ที่ www.kruvijai.wordpress.comสง
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 การน�าเสนอความคิดด้วยภาพ sketch  การน�าเสนอความคิด 
มีหลายรูปแบบมาก	ที่เป็นนามธรรมมากๆ	คือ	สมการคณิตศาสตร์	และ 
ทีเ่ป็นรูปธรรมทีส่ดุคอืแบบจ�าลองทางกายภาพ	เช่น	สถาปนกิสร้างอาคาร 
จ�าลองจากกระดาษให้เจ้าของโครงการทราบว่าแบบที่เขียนให้นั้น 
เมือ่สร้างจรงิแล้วจะเป็นอย่างไร	โครงการบ้านจดัสรรใช้แบบจ�าลองกระดาษ 
ให้ลูกค้าดูแทนการดูแบบสถาปนิก		ครูสะเต็มต้องมีทักษะการอธิบาย
ความคิดของตนเองเพือ่สือ่สารกบันกัเรยีน		โดยเฉพาะครทูีส่อนโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์จะต้องเห็นภาพสิ่งประดิษฐ์ในความคิดก่อน	แล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพ	sketch	3	มิติ	 	ผมพบว่านักเรียนจับดินสอน้อยลง 
จงึไม่ค่อยมทีกัษะการใช้มือวาดภาพ	โดยเฉพาะภาพ	3	มติ	ิ	การฝึกนกัเรยีน
ให้มทีกัษะน้ีท�าได้ไม่ยาก		ขอให้เริม่จากของท่ีขึน้เหลีย่มชดัเจนก่อน	เช่น	
กล่อง	แล้วค่อย	ๆ 	เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนโค้ง		จากนั้นให้สเก็ตซ์ภาพ	3	มิต ิ
ของทีเ่ยบ็กระดาษ		เขยีนอธบิายว่าแต่ละส่วนท�าหน้าทีอ่ะไร	ท�าไมมันจึง 
รวมกันเย็บกระดาษได้	ฝึกเขียนแยกองค์ประกอบให้เข้าใจการท�างาน
ของสิ่งประดิษฐ์	อุปกรณ์ในห้องเรียนมีมากมายที่ใช้สอนได้ท�านองนี้
ปากกาลูกลื่น	ดินสอกด	ที่เหลาดินสอ	ฯลฯ
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 การเขียนผัง (flow chart) ของกระบวนการท�างานที่มี  
feedback		การเขียนผังกระบวนการท�างานเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผม
พบว่าดีกว่าให้นักเรียนเขียน	proposal	การท�าโครงงานฐานวิจัย5

เพราะนักเรียนได้ฝึกคิดขั้นตอนการท�างาน	ตัวอย่างเช่น	เมื่อให้นักเรียน
ท�าโครงงานพิสูจน์ว่าต้นดาวเรืองท�ามาจากดินกี่เปอร์เซ็นต์6

5 การเขียน proposal ที่ครูรับการถ่ายทอดมานั้นไม่เหมาะกับการเรียนโครงงานฐานวิจัย หรือ สะเต็ม ผมวิพากษ์เรื่องนี้ 
 ไว้ในหนงัสอืโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญาหลายเล่ม ในปีที ่2 ของโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาจึงข้ามขัน้ตอนการเขียน proposal 
 ออกไปให้นกัเรยีนเสนอผงักระบวนการทำางานแทน ผมพบว่าการสอนให้เขยีน proposal ทีด่ทีีส่ดุ คอืเริม่จากผงักระบวน 
 การทำางาน ทำางานเสร็จแล้วจึงเขียน proposal 
6 เมื่อต้นไม้เติบโต มันใช้แร่ธาตุจากดินเพียงเล็กน้อย มวลเกือบทั้งหมดมาจากการสังเคราะห์แสง โดยดึง CO

2 
 จากอากาศมาใช้ การพิสูจน์นี้ให้หลักสมดุลมวลสาร (mass balance)สง
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	 ในการท�างานเพือ่แก้ปัญหา		บางครัง้เราต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ 
ว่าจะเดินหน้าต่อได้แล้วหรือยัง	ขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวครูที่สุด	เมื่อครู
สอนจบบทที่	1	หากบทที่	2	ต้องใช้ความรู้บทที่	1	ครูก็ต้องตรวจสอบ
ความรู้นักเรียนว่าพร้อมจะเข้าสู่บทที่	2	ไหม		มีติดขัดส่วนใดของบทที่	1 
ครูก็ต้องย้อนกลับไปทบทวนให้ใหม่	จุดตรวจสอบคล้ายสถานีพัก
ทบทวนกระบวนการให้มั่นใจว่าเดินหน้าต่อได้ไหม	ที่จุดนี้เราอาจ
ต้องย้อนกลับไปท�าเร่ืองเก่าให้ถูกต้องก่อน	การย้อนกลับนี้เราเรียก	 
feedback	

	 ค�า	feedback	เป็นภาษาที่วิศวกรใช้ในการควบคุมกระบวนการ	
เช่น	ต้องการควบคุมอุณหภูมิห้องปรับอากาศที่	25	องศา	ถ้าอุณหภูม ิ
ต�า่กว่า	25	อปุกรณ์ทีเ่รยีกว่า	thermostat	จะป้อนข้อมลูกลับ	(feedback)	
ให้ตัดไฟหยุดการท�างานของเครื่องปรับอากาศ	และป้อนข้อมูลกลับให้
เริ่มท�างานใหม่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า	25	องศา	เป็นต้น

 การคิดแบบ computational thinking7	 ความคิดแบบ	 
computational	thinking	หมายถึง	ความสามารถในการแก้ปัญหา
ประกอบด้วยล�าดบัการใช้ทกัษะย่อย	4	ประการ	ได้แก่	1)	ทกัษะการแยก
ย่อย	(decomposition)	เช่น	แตกปัญหา	กระบวนการ	ออกเป็นส่วนย่อย 
เพ่ือให้จัดการได้	จัดได้ว่าเป็นการใช้ความคิดวิเคราะห์	2)	ทักษะ 
การจดจ�ารูปแบบ	(pattern	recognition)	เพื่อดูความเหมือน	ความต่าง
ของรูปแบบการเปล่ียนแปลง		ท�าให้ทราบแนวโน้มเพือ่ท�านายไปข้างหน้า
ได้	เช่น	ผู้เล่นหุ้นดูราคาทองค�า	ตลาดหุ้นกลุ่มพลังงาน	จะเห็น	pattern	 
ที่สัมพันธ์กับราคาน�้ามันเป็นต้น	จัดเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับ 

7 เป็นข้อเขยีนทีข่ยายความจาก https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit?lesson=8&unit=1สง
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เชื่อมโยง	3)	ทักษะเชิงนามธรรม	(abstraction)	เป็นทักษะที่ช่วย
ให้เข้าใจภาพทั่วไป	(generalization)	ท�าให้ได้หลักการที่ท�าให้เกิด	 
pattern	เช่นนั้น	ทักษะนี้เทียบเท่ากับการคิดสังเคราะห์	คือ	 ชักน�า	 
(induce)	ให้ผดุบงัเกดิค�าตอบเชงินามธรรมขึน้มาเอง		เป็นทกัษะส�าคัญ
ที่ท�าให้เกิดหลักความรู้หรือทฤษฏี	4)	ทักษะการออกแบบขั้นตอน	 
(algorithm	design)	ในการแก้ปัญหา	รู้ว่าต้องท�าอะไรก่อนอะไรหลัง	
ในทางวิศวกรรมศาสตร์เราเรียก	project	planning	เช่น	การสร้างตึก 
ทีต้่องจดัการเรือ่งการจดัจ้าง	(subcontract)	การจดัหา	(procurement) 
เราต้องรู้ว่าใครเข้ามาท�างานก่อนหลังอย่างไร	จัดขั้นตอนงานอย่างไร
จึงจะไม่เกิดคอขวดการก่อสร้างล่าช้า	ซึ่งก็คือท่ีแสดงออกมาเป็น	 
process	 flow	 chart	 ที่ผมยกตัวอย่างต้นดาวเรืองมากล่าวแล้ว
นั่นเอง		ส�าหรับการแก้ปัญหาอาจจะต่างจากการออกแบบกระบวนการ	
(ก่อสร้าง)	 เช่น	รู ้ว่าต้องไล่ผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อออกเป็นอันดับแรก	 
แล้วค่อยเอาญาติที่ไว้ใจได้เข้ามาท�าแทน	หรือแก้ปัญหาการเมืองใน
สภาวะขัดแย้งไม่มีทางออกต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง	จะปฏิรูปก็
ต้องปฏิวัติก่อน	ปฏิวัติแล้วต้องมี	ม.	44	จัดการเบ็ดเสร็จ

	 อ่านแล้วรู้สึกว่าผมตั้งคุณสมบัติ	 (specification)	การเป็นคร ู
สะเต็มสูงเกินไปหรือเปล่า	ครูที่อ่านคิดว่าตนเองท�าข้อไหนได้บ้างแล้ว	

	 ทกัษะเหล่าน้ีเกิดจากการลงมือปฏบิติัโดยม	ีcoach	ทีด่	ี	จะว่าไปแล้ว 
โครงงาน	 RBL	 ของเพาะพันธุ ์ป ัญญาที่ เอาโจทย์ป ัญหาชุมชน 
มาท�าก็คือการสร้างทักษะทั้ง	14	ประการนั่นเอง
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คำณิตศาสตร์ และ computational thinking 
กับสะเต็ม
	 จากกระแส	 computational	 thinking	 ในการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา	และการเปิด	online	course	ของ	Google	ผมเชื่อว่า 
อกีไม่นานการศกึษาไทยจะมวีาทกรรม	computational	thinking	มาให้
ครูปวดหวั	สบัสน	กนัอีกคร้ัง		จงึขอถอืโอกาสน้ีท�าความเข้าใจกบัคร	ู	โดย 
เฉพาะประเด็นสะเต็มศึกษา	และขอเตือนไว้ในตอนต้นนี้เลยว่า	อย่าติด
นิยาม	ต�ารามาก	การท�าโครงงานฐานวิจัยของเพาะพันธุ์ปัญญามีโอกาส
ให้ครูเกิดทกัษะ	computational	thinking	ขึน้มาเอง	เกดิกบัตวัเองก่อน	
อ่านนิยามภายหลังจะร้องขึ้นมาเอง	“อ๋อ...	มันเกิดกับฉันแล้ว”	เรียนรู้
จากปฏิบัติผ่านปฏิเวธเข้าสู่ปริยัติแบบพระป่า

	 เหมือนที่ผมอ่าน	 course	 outline	ของ	Google	 แล้วร้อง	 
“อ๋อ....”	จนเอามาเขียนเอาเองตามที่รู้ในหัวข้อนี้	หมายความว่าที่เขียน
ต่อไปนี้ผมไม่รับรองว่าถูก	รู้แต่ว่าผม	“อ๋อ...”	ของผมอย่างนี้แหละ

	 คนจ�านวนมากใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�าวันเพียงบวก	ลบ 
คูณ	หาร	เท่านั้น	อย่างดีก็ค�านวณเปอร์เซ็นต์	ไม่เห็นความจ�าเป็น 
ต้องรู้	ยกก�าลัง	ถอดรูท	สถิติ	ค่า	log-antilog	ตรีโกณมิติ	พีชคณิต	 
แคลคูลัส	ฯลฯ

	 Computational	 thinking	ไม่ใช่ทักษะคณิตศาสตร์	แม้ว่า 
จะมีค�าว่า	“ค�านวณ”	(compute)	อยู่	คณิตศาสตร์ที่ใกล้ตัวครูที่สุดคือ
คะแนนนักเรียน	ครูรู้ว่าคะแนนที่เป็นตัวแทนนักเรียนท้ังชั้นคือค่าเฉลี่ย	
ครูรู้ว่าค่า	SD	หมายถึงอะไร	ค่าเฉลี่ยและ	SD	คือคณิตศาสตร์	แต่การสง
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รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนั้นเป็นส่วนของ	computational	thinking	ที่เป็น	 
decomposition	และ	pattern	recognition

	 การเห็น	“รูปแบบ”	ของคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้	computational	
thinking	หากนกัเรยีนสอบ	O-Net	ได้	30%	จากข้อสอบปรนยั	4	ตวัเลอืก 
ครูต้องรู้โดยสัญชาตญาณสถิติง่ายๆ	ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกาถูก	 
1	ใน	4		หากนักเรียนไม่รู้อะไรเลยเขาจะได้	25%	เป็นทุนเดิม	ดังนั้น	
คะแนน	30%	แปลว่าเขารูจ้รงิน้อยกว่า	30	แน่	ๆ 8		ทกัษะ	computational	
thinking	ที่เป็น	abstraction	จะท�าให้สมการคณิตศาสตร์ปรากฏแก่ครู
ได้ดังสมการนี้

	 คะแนนรวม	Y	มาจาก	2	ส่วน	คือที่รู้	(X)	และที่เดาถูก	1	ใน	4	คือ	
(100-X)/4	เมือ่แทนค่า	Y	=	30	จะแก้สมการได้	x	=	7		แปลได้ว่าคะแนน 
O-Net	ปรนัย	4	ตัวเลือกที่ได้	30%	นั้น	นักเรียนรู้จริง	7	ข้อเท่านั้น

	 การสร้างสมการที่หาค่ารู ้จริงจากคะแนน	O-Net	 คือค�าตอบ
ง่ายๆ	ที่ครูประยุกต์สถิติและพีชคณิตเข้าด้วยกัน		เพราะรู้ความเป็น
ไปได้ทางสถิติจึงรู้เทอมที่ได้คะแนนจากการเดา	เพราะรู้หลักพีชคณิต 

8 ท่ีกล่าวมานี้เป็นทักษะ decomposition แยก “รู้” กับ “ไม่รู้” และทักษะ pattern recognition ที่เห็นคะแนนไม่รู้ 
 จากความเป็นไปได้ทางสถิติ ความคิดตรรกะทำาให้สรุปว่า “เขารู้จริงน้อยกว่า 30 แน่ ๆ”สง
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จึงสร ้างสมการที่ผลบวกของ	 2	 เทอมทางซ้ายมือเท่ากับค่า	 Y	 
ทางขวามือได้		เราเรยีกการสร้างสมการนีว่้าทกัษะ	abstraction		สมการ
คอืตวัแทนความเป็นจรงิ		ไม่ว่าเราจะใส่ค่า	Y	เท่าใด	เรายังคงได้	X	ตาม
ความเป็นจรงิเสมอ	(generalization)		การแก้สมการได้ค่า	X	เป็นทกัษะ
คณิตศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่	computational	thinking

	 คณิตศาสตร์ที่ตกผลึกมาจาก	abstraction	คือตัวแทนความ
เป็นจริงของธรรมชาติ	การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกเป็นความสัมพันธ ์
ของตัวแปร	5	ตัว	เขียนแบบ	abstraction	ได้สมการที่	general	ได้ว่า

	 เมื่อ	v	คือความเร็ววัตถุขณะใดขณะหนึ่ง	u	คือความเร็วเริ่มต้น
เมื่อปล่อยให้ตก	(หากปล่อยออกจากมือ	ค่า	u	=0)	t	คือ	เวลา	s	คือ
ระยะทางที่ตก	และ	a	คือความเร่ง	(หรือ	g	=	9.81	m/s2	เมื่อตกในสนาม 
แรงโน้มถ่วงโลก)	

	 เราจะเห็นจากเทอมต่างๆ	 ในสมการว่ามวล	 (หรือน�้าหนัก)	 
ไม่ปรากฏในสมการเหล่านี้เลย	 เมื่อปี	 1589	กาลิเลโอได้พิสูจน์ให้ 
ชาวเมืองปิซาเห็นว่าของหนักและเบาตกลงถึงพื้นดินพร้อมกัน	 ใน 
ความหมายของคณติศาสตร์คอื	t	เท่ากนั	ถ้า	s	และ	u	เท่ากนั		ตามทีป่รากฏ
ในสมการที่	2	ข้างต้น		การทดลองนี้ล้มล้างความเชื่อเก่าเกือบ	2,000	ปี สง
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ที่มีมาตั้งแต่อริสโตเติล	เพราะกาลิเลโอเป็นนักคณิตศาสตร์และรู้ว่า
ไม่มีเทอมของมวลในการตก	ส่วนอริสโตเติลให้ค�าตอบจากการคาด
การณ์จากหนัก-เบา	หากมองในกรอบของ	computational	thinking	 
การทดลองของกาลิเลโอเป็นทักษะ	algorithm	design

	 คณิตศาสตร์เป็นตัวแทนของกฎธรรมชาติ	กฎธรรมชาติเป็น
วิทยาศาสตร์		ดังนั้น	คณิตศาสตร์จึงเป็นการ	abstraction	วิทยาศาสตร์	
ท่ีเหล่านักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อหาค�าตอบวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้น	 
ส่วนวิศวกรใช้คณิตศาสตร์เพื่อสร้าง	abstraction	รูปแบบใหม่	เอาไป
ดดัแปลง	ควบคมุธรรมชาตใิห้ตรงความต้องการของมนษุย์		แล้วเรยีกว่า 
“เทคโนโลยี”	 วิศวกรจึงเป็นคนที่อยู ่กับสะเต็มอย่างเต็มรูปแบบ	 
เพราะเขาเช่ือมต่อวิทยาศาสตร์ผ่านคณิตศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลย	ี 
การเชื่อมต่อ	abstraction	จ�านวนมากให้เป็น	abstraction	ใหม่ของ 
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเป็น	computational	thinking	ขั้นสูงสง
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	 ท่ีเขียนผ่านมาหลายย่อหน้านี้คงสร้างความปวดหัวให้กับครูบ้าง
แล้ว		เพราะเนื้อหาเป็นนามธรรม	(abstract)เกือบทั้งนั้น	อ่านรู้เรื่องหรือ
ไม่รู้เรื่องขึ้นกับระดับของ	computational	thinking	ของครูเอง

	 ความส�าเร็จของการศึกษาสะเต็มจึงบอกได้ด้วยความสามารถ
ในการสร้างสมการคณิตศาสตร์จากปรากฏการณ์	 สมการคะแนน	 
O-Net	เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวครูที่สุดในการเห็นปรากฏการณ์เป็น
สมการคณิตศาสตร์		การทดลองของกาลิเลโอเพ่ือพิสูจน์คณิตศาสตร์
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ธรรมชาติรอบตัวเรามากที่สุด	แต่จนบัดนี้
เมื่อผมถามครูว่าคะแนน	O-Net	30%	จากข้อสอบปรนัย	4	ตัวเลือก	 
แปลว่ารู้จริงเท่าใด?	แทบไม่มีใครตอบได้	เมื่อถามว่าของหนักกับของ
เบาสิ่งไหนตกถึงพื้นก่อนกัน	ครูจ�านวนมากยังตอบตามอริสโตเติล

	 ในฐานะคนสอนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	ผมกล้าพูดแทน
อาจารย์คณะวิศวฯ	ทุกท่านได้ว ่า	 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานล้มเหลว 
ในการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาต้ังแต่ก่อนมคี�าว่าสะเต็มแล้ว	
เพราะครูวิทยาศาสตร์สอนแต่จ�าเนื้อหาวิทยาศาสตร์	ครูคณิตศาสตร์
ก็สอนแต่การจ�าสูตรและเทคนิคการแก้สมการ	 นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยจึงเรียนและสอบด้วยความคาดหวังว่าข้อสอบให้สมการ
มาแก้	แต่อาจารย์สอบนักศึกษาด้วยความคาดหวังว่าข้อสอบบอกเรื่อง
ราวของเหตุการณ์แล้วนักศึกษาต้องเขียนสมการออกมาจากเรื่องราว
ได้เอง	ผลกรรมจากความล้มเหลวไม่เกิดกับครู	แต่มาเกิดกับนักเรียน
เม่ือเข้ามหาวิทยาลัย	นักศึกษาสอบตกกันมาก	เพราะเขาไม่สามารถ
เช่ือมโยงโลกความเป็นจรงิทางกายภาพกบัคณติศาสตร์ได้เลย	นกัเรียน
มัธยมปลายที่ได้ระดับคะแนน	4	ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มิใช่ว่าสง
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จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้เสมอไป	การสอบเข้าจึงต้องสอบความถนัด
ทางวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มเติม

	 ความล ้มเหลวการสอนในปัจจุบันเป ็นหลักฐานยืนยันว ่า	 
การจัดการศึกษาสะเต็มจะไม่ได้ผลหากคิดว่าอบรมครู	 3	 วันแล้ว
ครูจะสอนสะเต็มได้เอง	เพราะยังไม่เพียงพอให้ครูวิทยาศาสตร์และ 
คณติศาสตร์บรูณาการสาระร่วมกนัได้	มพิกัต้องกล่าวถงึทกัษะทีผ่มระบุ
มาถึง	14	ทักษะ

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



“...การเข้าใจนวตักรรมต้องเข้าใจทีห่น้าที่ 
ไม่ใช่รูปร่างหน้าตา ครูต้องหา “หน้าท่ี”  
ของนวตักรรมให้พบ      ท�ความเข้าใจหน้าที ่
จากความรู ้ ท่ีประกอบการท�หน ้าที่  
หลกีไม่ได้ทีค่รูต้องรูส้าระวชิา (content) 
อย่างลึกซ้ึง      มคีรูจ�นวนมากทีรู่ ้content 
แต่ไม่รู้วิธีการมองนวัตกรรมท่ี “หน้าที่” 
จงึสอนสะเตม็แบบ.....”
“......สะเต็มศึกษาไม่จ�เป็นต้องคิดสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ เป้าหมายที่สะเต็มศึกษาควร
ให้ความสนใจคือ การสร้างระบบคิดที่
เอาสาระวิชาที่ เรียนมาหาค�ตอบจาก
การวางแผนด้วยตนเอง ได้ค�ตอบที่มี 
กระบวนการวิทยาศาสตร์ เพราะผม
เชื่อว่าเป็นพื้นฐานของการมี STEM 
literacy เมื่อมีแล้วจึงจะเข้าใจสิ่งอื่น 
ต่อไป ครูสะเต็มควรมีทักษะนี้จึงจะ
สามารถเห็นโจทย์สะเต็มได้ด้วยตนเอง 
ออกแบบการสอนได้เอง ไม่มีข้อจ�กัด
ว่าต้องมีคู ่มือหรือต ้องซื้ออุปกรณ์
ส�เรจ็รปู...”สง
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บทที่ 2

ลีลาคำรูสะเต็ม
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ลีลาประยุกต์ทำักษะสู่การสอนสะเต็ม
  ในชีวิตประจ�วัน
	 ด้วยความสามารถและทักษะทั้ง	14	ประการในบทที่	1	ครูสะเต็ม
จะเห็นทุกอย่างอธิบายได้ด้วยแนวคิดของสะเต็มศึกษา	ตัวอย่างง่าย	ๆ	
ใกล้ตัวครูและนักเรียนคือคลิปหนีบกระดาษ

	 ประสบการณ์เดิมบอกได้ว่า	“คลิปมีแรงหนีบเพราะมีความเป็น
สปริง”	ไม่แปลกที่คนจ�านวนมากมองไม่เห็นสปริง	เพราะประสบการณ์
เดิมรู้จักสปริงในรูปแบบขดลวด	ขณะน้ีกลายเป็นว่าประสบการณ์เดิม 
2	ประสบการณ์ขัดกันเอง

	 การเป ็นครูสะเต็มต ้องรู ้ว ่ามีสปริงและหามันให ้พบก ่อน	 
จงึจะออกแบบการสอนสะเตม็ได้เอง	เมือ่ประสบการณ์เดมิหาสปรงิไม่พบ	
ครูต้องเอาหลักวิชามาช่วย	ครูที่รู้นิยามว่า	“สปริงเกิดเมื่อวัตถุถูกท�าให้สง
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เปล่ียนรูปร่างไปแล้วมนัพยายามกลับสูส่ภาพเดิม”	อาจจะยังไม่เพียงพอ
ให้เห็นสปริง	จนกว่าได้ใช้ทกัษะที	่5	ในบทที	่1	(การเข้าใจศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้)		ค�าว่า	“ถ่องแท้”	จะท�าให้เอาทกัษะที	่9	(การประยกุต์ความรู)้	 
มาหาสปรงิทีซ่่อนอยูใ่นรูปร่างทีไ่ม่ใช่ขดลวด

	 เส้นยางยืดออกเม่ือมีแรงดึง	 มันจะพยายามหดกลับ	ความ
พยายามนี้เกิดจากความเป็นสปริง	เราจึงใช้ยางรัดของได้	เพราะการ
รัดของเราท�าให้ยางยืดออก	เมื่อมันหดกลับได้ไม่หมดจึงเกิดแรงรัด	 
ยางท�างานรัดของให้เรา		เราเห็นสปริงที่ท�างานได้ไม่ยาก

	 ไม้บรรทดัเหลก็ยดึตดิขอบโต๊ะจะโก่งเปลีย่นรูปร่างเมือ่มแีรงกดลง	
เดิมผิวด้านบนและล่างยาวเท่ากัน	แต่เมื่อถูกกดลง	ผิวด้านบน	(จุด	A)	
ถูกดึงให้ยืดยาวขึ้น	แต่ด้านล่าง	(จุด	B)	กลับถูกบีบอัดให้สั้นลง	ความ
เป็นสปริงของวัตถุท�าให้	A	พยายามหดกลับไปสู่ความยาวเดิม	และ	B	
พยายามยืดออก		สองแรงช่วยกันดันและดึงให้ไม้บรรทัดดีดกลับมาอยู่
ในสภาพเดิม	สปริงอยู่ในเน้ือเหล็กที่	A	และ	B	คราวนี้อาจจะเห็นยาก
กว่ายางรัดของ		แต่ก็สรุปว่า...	สปริงไม่จ�าเป็นต้องปรากฏเป็นขดลวด
เสมอไป
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	 กลบัมาทีค่ลปิหนบีกระดาษของเรา		เนือ้วตัถพุยายามกลบัสูส่ภาพ
เดมิท�าให้เกดิแรงหนบีกระดาษ	แต่ตรงไหนทีเ่ปล่ียนรปูร่างและพยายาม
กลบัไปสูส่ภาพเดมิ	หาไม่พบกใ็ช้คลปิหนบีกระดาษสอนสะเตม็ไม่ได้

	 ครูส่วนมากรู้จักสปริงจากการยืดและหดของขดลวด	หากถาม
ว่าอะไรยืด-หด	ครูจะเห็นขดลวด	หากถามว่าอะไรเปลี่ยนสภาพ	ครูก็
ยังคงเห็นขดลวดที่วงขดออกห่างกันเมื่อถูกยืด	และพยายามกลับเข้าสู ่
สภาพเดิมเมื่อปล ่อยมือ	 เรารู ้จักจากการ	 “เห็น”	 เราไม่เข ้าใจ 
ความจริงว่าเส้นลวดถูก	“บิด”	การบิดก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ท�าให้วัตถุ
เปลี่ยนสภาพและพยายามกลับสู่สภาพเดิม	

	 การยืดออกของขดสปริงคือการ	“บิด”	ของเส้นลวด	การบิดของ
เส้นลวดเห็นยากกว่าการยืดของ	A	และการบีบอัดของ	B	ในตัวอย่าง
ไม้บรรทดั	โปรดสงัเกตว่าผมใช้ค�าว่า	“ขด”	กบั	“เส้น”	ขดยืด	แต่เส้นบดิ 
ผมแนะน�าให้หาขดลวดสปริงมายืดแล้วพยายามเพ่งหาการบิดของ 
เส้นลวด	ผมจะไม่บอกว่าท�าอย่างไร	แต่รูปขวามือข้างบนน่าจะเป็น
แนวทางให้ครูเอาขดสปริงมาสอนให้นักเรียนเห็นการบิดของเส้นลวด
ได้ไม่ยาก	รูปนี้ใช้ทักษะการ	sketch	ภาพ	3	มิติ	ให้เข้าใจการเปลี่ยน
สภาพของเส้นลวดเมื่อถูกบิด	อยากให้นักเรียนสัมผัสของจริงลองมอง
หาอุปกรณ์การเรียนที่จะเอามาให้นักเรียนลองบิดสิครับสง
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	 เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้	 ผมหวังว่าครูจะเห็นส่วนโค้งงอ	A	ของ 
คลิปหนีบกระดาษท�าหน้าที่สปริงเพราะมันถูกบิด

 
	 การเห็นสปริง	คือ	การเห็นแบบวิศวกรรมศาสตร์	 เพราะเช่ือม
โยงกับการใช้งานแก้ปัญหาให้กระดาษไม่หลุดออกจากกัน	การเห็นที ่
บูรณาการวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนนั้น	จะต้องไม่มองหาเพียงส่วนที่ท�า
หน้าที่สปริง	แต่ต้องรู้ว่าที่กระดาษไม่ลื่นหลุดออกจากกัน	เพราะมีแรง
ต้านการเคล่ือนที่	แรงต้านการเคลื่อนที่ข้ึนกับแรงหนีบและสัมประสิทธิ์
แรงเสียดทาน	(friction	coefficient)	โดยแรงหนีบเกิดจากค่าคงที่ของ
สปริง	(ค่านิจ)	และระยะอ้า	ซึ่งขึ้นกับจ�านวนกระดาษที่ต้องการหนีบ 
ส่วนค่านิจข้ึนกับชนิดโลหะและขนาดของลวด		 เป็นการเห็นความ
สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปถึงสมบัติพื้นฐานของวัตถุ	การออกแบบ	และ
เงื่อนไขการใช้งาน	เรียกว่ารู้ความรู้อย่างถ่องแท้	 (ทักษะที่	5)	และ 
หากครูมีทักษะที่	8	(ความสามารถสร้างผังเหตุผล)	ที่อธิบายด้วยสาระ
วชิา	ผังข้างล่างน้ีจะปรากฏขึน้ในความคดิทนัท	ีท�าให้ครไูด้เครือ่งมอืการ
สอนให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้อธิบายทั้งหมด
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	 การเห็นความเชื่อมโยงดังรูปข ้างต ้นท�าให ้วิศวกรจัดการ 
ที่เหตุต้นทางได้	ถ้าเป็นกระดาษท่ีผิวลื่นเป็นมันและหนัก	(กระดาษ 
ถูกก�าหนดเป็น	constraint)	การออกแบบคลิปจะไปจัดการที่วัสดุ
และขนาดแทน		ถ้าขนาด	(เส้นผ่านศูนย์กลางลวด)	ถูกจ�ากัดให้เล็ก	 
ก็ต้องไปจัดการที่วัสดุให้มีค่านิจมาก	ๆ

	 เม่ืออ่านถึงตรงนี้แล้วผมขอให้ครูท�าความเข้าใจที่หนีบกระดาษ 
รูปข้างล่างนี้	และหาทางสอนนักเรียนให้เห็นการท�าหน้าที่ของสปริงเกิด
ได้อย่างไร	

	 รูปนี้นักเรียนสามารถทดลองหาค่าสปริงได้ไม่ยาก	ถ้าครูท่านนั้น 
เป็นครูสะเต็มได้ด้วยตนเองแล้ว	หากท�าได้	ผมขอให้วิเคราะห์ว่า	 
ครูได้ใช้ทักษะอะไรใน	14	ทักษะข้างต้นบ้าง
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ลีลาเข้าใจการเกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
	 การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นสะเต็มศึกษา	 คือ	ให้นักเรียนรู ้จัก
พัฒนางานให้ดีกว่าเดิม	ส�าหรับส่ิงประดิษฐ์ผมมี	 “คาถา	5	ข้อ”9 

1)	สิ่งประดิษฐ์เดิมคืออะไร		2)	สิ่งประดิษฐ์เดิมมีข้อด้อยอะไรที่ต้องการ
แก้ไข	เราเลือกแก้อะไร	เพราะอะไร		3)	มหีลกัการอะไรบ้างทีใ่ช้แก้ข้อด้อย 
เราเลือกหลักการใด	เพราะอะไร		4)	เราจะประยุกต์เข้าสู่สิ่งประดิษฐ์ 
ของเราได้อย่างไร		5)	เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสิ่งประดิษฐ์ของเรา 
ดีกว่าเขา	

	 เพื่อขยายความคาถา	5	ข้อในเล่มนี้	ผมจะใช้พัฒนาการอุปกรณ์
เปิดกระป๋องมาสร้างการเรียนรู้

9 มีคำาอธิบายคาถา 5 ข้อ พร้อมตัวอย่างการพัฒนาอุปกรณ์สอยมะนาวในหนังสือสะเต็มเล่ม 1สง
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	 เมือ่มอุีตสาหกรรมการถนอมอาหารด้วยกระป๋อง			ผูข้ายต้องหาทาง 
ให้ผู้ซื้อเปิดกระป๋องได้ง่าย	ที่เปิดกระป๋องแบบคานงัดคือค�าตอบแรก	ๆ	
ที่เราคุ้นเคยกันดี	เขาใช้วิธีเจาะกระป๋องที่ขอบแล้วงัดด้ามขึ้นให้คมมีด
เฉือนฝากระป๋อง	ที่เปิดกระป๋องนี้ออกแบบและจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี	 
1855	ครองตลาดอยู่นานมาก	แม้ว่าจะเปิดกระป๋องได้ตามต้องการ	 
แต่ขอบการตัดเป็นรอยแบบฟันเลื่อยบาดมือง่าย	การพัฒนาจึงแก้จุด
ด้อยนี้	กลายเป็นที่เปิดกระป๋องได้เรียบด้วยใบมีดหมุนจากการใช้ฟัน
เฟืองขบกับขอบกระป๋องแล้วหมนุให้ใบมดีเคลือ่นท่ีไปโดยรอบ		ทัง้หมดนี ้
เกิดจากแนวคิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ดีกว่าเดิมโดยเร่ิมจากหาจุด
ด้อยทีต้่องได้รบัการพัฒนาขึน้มาก่อน	แล้วนกัประดิษฐ์พุ่งความสนใจไป
ที่จุดที่ต้องการท�าให้ดีขึ้น		เขาขึ้นต้นด้วยคาถาข้อที่	1	และ	2	ให้รู้บริบท
เดิม	หากเป็นงานวิจัย	ข้อ	1	และ	2	คือ	การทบทวนวรรณกรรม

	 เมื่อต้องการแก้ข้อด้อยคือรอยตัดไม่เรียบ	คาถาข้อที่	3	หลักการ
แก้ข้อด้อยคือ	“บาดให้ขาดอย่างต่อเนื่อง”	(แก้หลักการเดิมที่	“ตัดแบบ 
งัดเป็นจังหวะ”)	เอาหลักการมาใช้ตามคาถาข้อที่	4	คือ	“ตัดด้วย
ล้อคมมีดที่อยู่ชิดขอบกระป๋อง	ล้อคมมีดถูกขับเคล่ือนให้กล้ิงไปด้วย 
ล้อฟันเฟืองที่หนีบขอบกระป๋องไว้	 มีท่ีจับบิดหมุนล้อฟันเฟือง”	 
จากหลักการที่ใช้	เขาจึงออกแบบให้ส่วนประกอบที่ท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	อยู่
ด้วยกัน		หลกัคดิในการแก้ข้อด้อยจนถงึการออกแบบและผลตินีเ้ป็นงาน
วิศวกรรมศาสตร์

	 หากความคดิยงัตดิอยูก่บัความพยายามท�าให้เครือ่งเปิดดกีว่าเดมิ 
	 เครื่องเปิดกระป๋องพัฒนาต่อไปเป็นเครื่องเปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	 
(แก้ข้อด้อยที่คนต้องออกแรงหมุน)	แต่หากเราพุ่งความสนใจไปที่สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ถอดรหัสการสอนสะเต็ม34

ปัญหาจริงๆ	เราจะต้ังค�าถามใหม่ว่า	“เปิดฝากระป๋องให้ง่ายกว่าเดิม
ได้อย่างไร?”		ค�าถามเช่นนี้ท�าให้เรามีทางเลือกใหม่คือไปจัดการที่ฝา 
ให้เปิดง่ายๆ	ดังรูป

	 พัฒนาการคล้ายกันนี้เกิดกับขวดน�้าด้วย	เดิมการปิดขวดแก้ว 
เรามีทางเลือกคือฝาจีบและจุกไม้คอร์คซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์เปิด	 
ต่อมาเรามีฝาแบบดึงใช้กับน�้าที่ไม่มีแรงดัน	ฝาแบบดึงนี้มีข้อดี	คือ 
เปิดแล้วปิดกลับได้เหมือนเดิม	แก้ข้อด้อยเดิมได้ถึง	2	อย่าง	แถมราคา
ถูกกว่าด้วย
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	 การเอาฝาขวดแบบดึงมาสอนสะเต็มก็เหมือนกับการเอา 
คลิปหนีบกระดาษมาสอน	ครูต้องมองเห็นความเป็นสะเต็มในฝาขวด
ชนิดน้ี	เช่น	สปริงที่หนีบขวดตอนปิดกลับอยู่ที่ไหน	แผ่นพลาสติกด้าน
ในฝาขวดท�าหน้าที่อะไร	ท�าไมเขาต้องติดแผ่นพลาสติกโดยใช้กาวใน
ต�าแหน่งที่ตรงข้ามกับห่วงดึง	(ครูเคยสังเกตไหม)	ฝาชนิดนี้ดีกว่าฝา
แบบเดมิอย่างไรบ้าง	เพราะอะไร	ท�าไมเขาไม่ฝาชนดินีก้บัน�า้อดัลม...	ฯลฯ

	 เช่นกันหากต้องการท�าคลิปหนีบกระดาษให้ดีกว่าเดิม	เราต้อง
วิเคราะห์ให้ได้ว่าแบบเดิมมีข้อด้อยอะไรที่เราต้องการแก้ไข	ในที่สุดเรา
จะได้คลิปแบบใหม่ที่เพิ่มแรงหนีบจากการมีสปริง	2	ตัว	ดัง	2	รูปแรก 
ทางซ้ายมอื		หาไม่แล้ว		นกัเรยีนจะเคว้งคว้างท�าคลปิทีค่วามสวยงามแทน 
	เช่น	เป็นรูปสัตว์	ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาการหนีบกระดาษให้แน่น 
กว่าเดิมเลย	

	 หากเปรียบเทียบการออกแบบคลิปกับการท�าโครงงานสะเต็ม 
ของนักเรียนจ�านวนมาก	เราจะเหน็ผลเป็นคลิปรปูสตัว์แบบกลุม่ทางขวา
มือ	โครงงานจบด้วยการ	“ประเมินความพึงพอใจ”	เป็นหลัก		กลาย
เป็นการประเมินผลงานศิลปะ	ไม่ใช่ประเมิน	“หน้าที่”	ของการเป็นคลิป
หนีบกระดาษที่พัฒนาเลย
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	 การเข้าใจนวัตกรรมต้องเข้าใจที่หน้าที่	 ไม่ใช่รูปร่างหน้าตา	 
ครูต้องหา	“หน้าที่”	ของนวัตกรรมให้พบ	ท�าความเข้าใจหน้าท่ีจาก 
ความรู ้ที่ประกอบการท�าหน้าที่ 	 หลีกไม่ได ้ที่ครูต ้องรู ้สาระวิชา	 
(content)	อย่างลึกซึ้ง

	 ครูท่ีรู ้	 content	 จะต้องรู ้วิธีการมองนวัตกรรมที่	 “หน้าที่”	 
จึงจะไม่หลงไปสอนสะเต็มแบบท�าคลิปรูปสัตว์
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สะเต็มทำี่เคำว้งคำว้าง: ลีลาไร้รากสะเต็ม
	 เม่ือเดือนเมษายน	 2559	 อากาศร ้อนมาก	 มีสิ่งประดิษฐ	์ 
“แอร์คนจน”	ออกเผยแพร่	ดูแล้วเข้าใจง่ายว่าได้ลมเย็นจากการเป่า 
ผ่านผ้าที่วางเหนือน�้าแข็งในลังโฟม	พัดลมอัดลมเข้าลังโฟมแล้ว 
เป็นลมเย็นออกทางรูด้านข้าง

	 สะเต็มที่เคว้งคว้างหมายถึงสะเต็มที่ท�าโดยไม่เข้าใจหลักการ	
ตัวอย่างข้างล่างน้ีผมเอามาจากที่โพสต์ใน	Facebook	ผู้ที่โพสต์พัฒนา
แอร์คนจนพร้อมค�าอธิบายว่าเป็นโครงงานสะเต็มศึกษา	เขาพัฒนา	 
(develop)	จากรปูแบบเดมิทีเ่ป็นลังโฟมมาเป็นถงัสหีุม้ด้วยทรายในถงุผ้า 
ท�าหน้าที่เป็นฉนวน	และพยายามอธิบายลากเข้าหา	S-T-E-M
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	 ค�าอธบิาย	S-T-E-M	คล้ายคลงึกบัตวัอย่างการเขยีนในคู่มอืของ	
สสวท.	มาก	ผมเรียกการสอนสะเต็มแบบนี้ว่าเป็นสะเต็มที่เคว้งคว้าง	 
ไม่มีหลกัจับในการพฒันาโครงงาน		ไม่สามารถบอกได้ว่าการใช้ถังสรีวม
กบัทรายและถุงผ้านั้นดีกว่าโฟมอย่างไร

	 คนจ�านวนหน่ึงมกัอ้างเร่ืองโลกร้อนว่า	“โฟมเป็นวสัดทุ�าให้โลกร้อน 
เราจึงเปล่ียนจากโฟมเป็นถังสี”	 เป็นการอ้างลอยออกนอกสะเต็ม	 
เพราะการพัฒนานั้น	เราต้องมองเห็น	“หน้าที่”	ของโฟม

	 “แต่ถังสีก็ท�ามาจากพลาสติก	 เข้าข่ายเป็นเหตุโลกร้อนด้วย 
ไม่ใช่หรอื”	ผมตั้งค�าถามให้คิดว่า	โลกร้อนจากการใช้โฟมไม่ใช่ข้ออ้าง
การเปลี่ยนมาเป็นถังสี	“โฟมท�าหน้าที่อะไรในแอร์คนจน”

	 “เป็นฉนวน”	คราวนี้เขาตอบถูกเมื่อผมถามไปที่การท�าหน้าที ่
ของมัน

	 “รู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนจากโฟมมาเป็นถังพลาสติกหุ้มทราย 
จะท�าหน้าที่เป็นฉนวนได้ดีกว่าโฟม”

	 “.....”

	 “ของใหม่หนกักว่าเดมิ	มโีอกาสสกปรกมากกว่าเดมิ	ท�ายากกว่า
เดิมแถมไม่มีอะไรให้มั่นใจว่าท�าหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม	ท�าไมพัฒนาให้ 
ของดีอยู่แล้วมีสมบัติเลวลง?”

	 “.....”

	 ถ้าเดินตามเส้นทางคาถา	5	ข้อ	สะเต็มแอร์คนจนจะไม่เป็นอย่าง
ที่เราเห็นข้างต้น	ครูสะเต็มต้องมีลีลาของหลักการ	เพื่อออกจากการ 
สอนสะต็มที่เคว้งคว้างไร้รากยึดสง
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สะเต็มทำี่มีหลักการ : ลีลาคำรูสะเต็ม
เพาะพันธุ์ปัญญา
	 สะเต็มที่มีหลักการตรงข้ามกับสะเต็มที่เคว้งคว้าง	ผมจะเอา
เร่ืองแอร์คนจนมาท�าเป็นสะเต็มที่มีหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์		โดยก้าวข้ามคาถา	5	ข้อไปเลยก็ยังได้

	 ก่อนอื่นครูสะเต็มต้องเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ก่อน	(เป็นทักษะการเข้าใจ 

ความรู้อย่างลึกซึ้งจนอธิบายการประยุกต์ได้)

	 1.	 อากาศเยน็เพราะมนัเสยีความร้อนในตวัไป	(เป็นความรู้ท่ีต่างจาก	 

	 	 อากาศเย็นเพราะมันเอาความเย็นมาจากน�้าแข็ง)

	 2.	 สิ่งที่รับความร้อนจากอากาศไว้คือน�้าแข็ง	เมื่อรับความร้อนแล้ว 

	 	 น�้าแข็งจะต้องละลาย	เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้น

	 3.	 เมื่อน�้าแข็งละลายหมด	แอร์คนจนจะท�างานได้น้อยลง	และหยดุ 

	 	 เป็นแอร์เมื่อน�้าที่ละลายน้ันมีอุณหภูมิเท่ากับอากาศข้างนอก10

	 	 (คนจ�านวนมากมองไม่เหน็ปรากฏการณ์สมรรถนะทีถ่ดถอยของ 

	 	 แอร์คนจนหลังน�้าแข็งละลายหมด)

	 4.	 ปรมิาณความร้อนทีอ่ากาศเสยีให้น�า้แขง็จะเท่ากบัความร้อนแฝง 

	 	 ของน�้าแข็งรวมกับความร้อนที่น�้า	 (ท่ีละลาย)	 ใช้ท�าให้มันมี 

	 	 อุณหภูมิเท่ากับบรรยากาศข้างนอกกล่อง

10 ในความเป็นจริงมันไม่หยุดเป็นแอร์คนจน แต่จะเปลี่ยนเป็นระบบทำาลมเย็นแบบพัดลมไอนำ้าแทน เรื่องพัดลมไอนำ้า 
 ก็เป็นอีกเรื่องที่เอามาสอนสะเต็มให้นักเรียนเรียนควบคู่กับแอร์คนจนได้ไม่ยาก พัดลมไอนำ้าเป็นการทำาความเย็น 
 แบบ evaporative cooling ใช้มากในฟาร์มไก่ที่เลี้ยงแบบแออัดสง
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	 แอร์คนจนคือการท�าให้อากาศสูญเสียความร้อนให้กับน�้าแข็ง	 
หากไม่เข้าใจหลักการนี้	 ครูอาจจะสอนว่าอากาศเย็นเพราะมันเอา 
ความเย็นมาจากน�้าแข็ง	ซึ่งผิดหลักวิทยาศาสตร์	เพราะน�้าแข็งไม่ได ้
จ่ายความเย็น	แต่มันรับความร้อน	(จากอากาศ)	ต่างหาก	รูปต่อไปนี้ใช้
หลักเหตุ-ผลอธิบายการท�างานของแอร์คนจน11 

	 หากเป้าหมายการท�าหน้าที่แอร์คนจนคือให้ได้ระยะเวลาที่ใช้งาน
ทีต้่องการ	(นาท)ี	และได้ลมเยน็ทีต้่องการ		ซึง่บอกได้ด้วยอัตราการไหล	
(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)	กับอุณหภูมิ	(องศา	C)		ผังเหตุ-ผลข้างต้นคือ
ที่มาของการสร้างแอร์คนจนด้วยกระบวนการคิดแบบสะเต็มศึกษาของ
เพาะพันธุ์ปัญญา

11 ลูกศรเช่ือมโยงเหตุเข้าหาผล หากผลเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับเหตุ ลูกศรเป็นเส้นทึบ หากการเปลี่ยนแปลง 
 สวนทางกัน เป็นเส้นประ เช่น ความหนาของโฟมเพิ่มข้ึนเป็นเหตุให้ความเป็นฉนวนเพิ่มขึ้นตาม (เส้นทึบ) แต่การเพ่ิม 
 ของความเป็นฉนวนทำาให้ความร้อนแทรกเข้าได้น้อยลง (เส้นประ) เป็นต้นสง
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	 ผังน้ีน�าความคิดไหลตามลูกศร	หางลูกศรเป็นเหตุของหัวลูกศร	
ความสัมพันธ์แบบเส้นทึบหมายถึงเหตุและผลสัมพันธ์ไปทางเดียวกัน	
ส่วนเส้นประหมายถงึความสมัพนัธ์ทีส่วนทางกนั	ความแรงของพดัลมที่
เพิม่ขึน้ส่งผลถงึผลปลายทางทัง้ลมเย็นทีไ่ด้และเวลาทีใ่ช้งานแบบเส้นทบึ 
และเส้นประตามล�าดบั	ส่วนความหนาของโฟมและปรมิาณน�า้แขง็ส่งผล
ต่อเวลาใช้งาน	เหตุเร่ิมต้นไหลไปสู่ปลายทางด้วยค�าอธบิายทีเ่ป็นทัง้เหตุ
และผลตรงกลาง	เช่น	ความหนาของโฟมเป็นเหตุของความเป็นฉนวน	
ซึ่งกลายมาเป็นเหตุของความร้อน	(จากภายนอก)	ที่แทรกเข้าไปในลัง
โฟม	และในที่สุดส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งาน

	 เมื่อท�าแอร์คนจนให้เป็นโครงงานสะเต็ม		เราต้องเอาเป้าหมาย 
หรอืผลเป็นตัวต้ัง	ย้อนไปทีเ่หตุ	เพราะการท�าโครงงานคือการสร้างเหตดุ้วย 
ความเข้าใจย้อนกลับจากผลไปหาเหตุ		หากเราสร้างเหตุด้วยหลักความ
เป็นเหตุเป็นผลเช่นนี้		นักเรียนจะมีโอกาสบูรณาการสาระวิชาที่เรียน 
และคณิตศาสตร์	(ท่ีเป็นตัวแทนสาระวิชา)	เข้าสู่โครงงาน	ท�าให้เป็น 
โครงงานที่อธิบายทุกข้ันตอนด้วยความรู้	โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
สอนให้นักเรียนท�าโครงงานฐานวิจัยแบบนี้	ผมจึงกล้ากล่าวได้ว่าเป็นสะ
เต็มในตัวเองแล้ว
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รูปที่ 2

	 เมื่อพัฒนาแอร์คนจน	วิศวกรจะไม่สนใจกล่องโฟม	(รูปที่	 1)	 
เพราะรู้ว่าดีกว่าอย่างอื่นแล้ว	ราคาถูก	หาง่าย	ท�าความสะอาดง่าย	 
ตัดเจาะง่าย	น�้าหนักเบา	เป็นฉนวนที่ดี	พูดง่ายๆ	คือ	ถังพลาสติก 
มีมาก่อนลังโฟมเดิมคงถูกใส่น�้าแข็งอยู ่บ ้าง	 เมื่อมีลังโฟมใช้งาน 
กันเกร่อแทนถังพลาสติกก็แปลความเป็นอย่างอื่นไม่ได้	นอกจากมัน
มีหลายอย่างดีกว่าถังพลาสติกนั่นเอง	การพัฒนาจะไม่ไปแตะต้องลัง
โฟม	ตัวแปรจะเหลือ	“ความแรงพัดลม”	และ	“ปริมาณน�้าแข็ง”	จาก
นั้นใช้กระบวนการคิดย้อนกลับจากผลไปหาเหตุที่เป็น	success	factor	 
แล้วถอยไปหาเหตุที่เป็น	 engineering	 design	 condition	 คือ	 
“ขนาดกล่อง”	และ	“ความแรงพัดลม”	ดังรูปที่	2

	 ความแรงพัดลมถูกก�าหนดมาแล้วจากพัดลมที่ใช้	(เรามีสติดีพอ 
ทีจ่ะไม่สร้างพดัลมเอง)		ดงันัน้	การพฒันาแอร์คนจนจงึเหลอืเพยีงขนาด
ลังที่ให้เพียงพอกับปริมาณน�้าแข็งเท่านั้นเอง		ถึงตอนนี้ความคิดแบบ
วศิวกรจะเข้ามาแทรกว่า	“ขนาดลังบอกได้จากปรมิาตรลังทีอ่าจจะเป็นลัง 
ชนิดแคบแต่สูงหรือกว้างแต่เตี้ยก็ได้	ลัง	2	แบบนี้ส่งผลต่อลมเย็นที่ได ้
ต่างกัน”		ผมจะไม่กล่าวต่อว่าลังแบบไหนให้ลมที่เย็น	(อุณหภูมิต�่า)	 
กว่ากัน	และส่งผลต่อระยะเวลาใช้งานอย่างไร	 เพราะเช่ือว่าคุณครูที่
อ่านมาถึงตรงนี้น่าจะหาค�าตอบ	(อย่างมีเหตุผล)	ได้เอง		เมื่อหาได้แล้ว	 สง
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ครูควรลองเขียนผังเหตุผลโดยมีพื้นท่ีหน้าตัดกล่องเป ็นตัวแปร 
เพิ่มอีก	1	ตัวดูเอง

	 มักจะมีคนถามว ่าผมเห็นภาพของผังเหตุ-ผลได ้อย ่างไร	 
ที่ผมเห็นนั้น	 เห็นจากเหตุไปหาผล	หรือจากผลย้อนกลับมาที่เหต	ุ 
คนที่ถามคงมีเจตนาอยากทราบความลับเพื่อไปท�าผังเหตุ-ผลแบบนี้ 
ได ้ เอง	 ค�าตอบคือผมเห็นจากผลไปหาเหตุครับ	 แต ่ เวลาสอน	 
ผมต้อง	backward	design	สอนจากเหตุไปหาผล	แล้วท�าให้เป็นสะเต็ม 
โดยย้อนผลกลับมาที่เหตุท่ีเราสร้างได้	ควบคุมได้	ก�ากับได้	ที่สามารถ
เห็นผังได้นั้นไม่ได้เป็นความลับอะไรเลย	มันเกิดจากความรู้ทั้งหมด	 
การเขียนเร่ืองตอนนี้ผมได้บอกความรู้ทั้งหมดที่จ�าเป็นไว้แล้ว	ลองหา
อ่านให้เจอ	แล้วจะรู้ว่าถ้าไม่รู้	 (อย่างลึกซึ้ง	ครบถ้วน)	ทั้งหมดมาก่อน	
เราจะไม่สามารถสร้างผังเหตุ-ผลได้เลย

	 สรุป	เขียนผังเหตุ-ผลจากความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลครับ

	 การเป็นครสูะเตม็แบบเพาะพนัธุปั์ญญาเราต้องรู้ความรูท้ีค่วบคุม
หรือเป็นกลไกของปรากฏการณ์ให้แจ่มแจ้งก่อน	จากความรู้ทั้งหมด 
เราจะเหน็	“ผูเ้ล่น”	(player)	ทีม่บีทบาททัง้หมด		ผูเ้ล่นเหล่านีคื้อ	“เหต”ุ	
เลือกตัดเหตุบางเหตุที่เราไม่ขอเล่นด้วยออก	(เช่น	ลังโฟม)	แล้วไปเล่น
กับเหตุที่เหลือ	ทั้งหมดนี้คือแนวคิดของ	engineer	design	ที่จะท�าให ้
สะเต็มมีหลักการไม่เคว้งคว้างครับ

	 ครูสะเต็มของเพาะพันธุ ์ป ัญญาต ้องมีลีลาของหลักการ- 
ความรู้-เหตุและผล	 เพื่อสร้างบทเรียนสะเต็มด้วยกระบวนการคิด 
เชิงเหตุ-ผล		เมื่อนั้นเราจะไม่หลงไปท�าสะเต็มเคว้งคว้าง
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ลีลาทำ�สะเต็มเคำว้งคำว้างให้เป็นสะเต็ม
แบบเพาะพันธุ์ปัญญา
	 หนังสือสะเต็มศึกษาเล่มที่	 2	 (หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาล�าดับที่	 14)	ได้ขยายความโจทย์การออกแบบอุปกรณ์รักษา
ความเย็นของยาว่าท�าให้เป็นโครงงานสะเต็มที่มี	engineering	design	 
process	ที่ถูกต้องได้อย่างไร		ส�าหรับผู้อ่านที่ไม่ได้อ่านเล่ม	2	มาก่อน	
ผมขอน�ามากล่าวใหม่โดยย่อ	ก่อนที่จะชวนครูเอาความรู้จากเรื่องแอร์
คนจนมาประยุกต์ใช้	เพราะ	2	เรื่องนี้คล้ายกันมาก		เมื่อเข้าใจเรื่องหนึ่ง
ก็ควรประยุกต์ใช้กับอีกเรื่องได้

	 สสวท.	ใช้วิทยากรต่างประเทศมาสอน	engineering	design	
process	ในการท�าโครงงานสะเต็ม	โจทย์ที่เอามาสอนคือความท้าทาย 
ให้ครูช่วยกันสร้างอปุกรณ์รกัษาความเยน็ของยา		โดยสร้างสถานการณ์
ว่าต้องเดินทาง	3	ชั่วโมงที่ต้องรักษาให้ยาเย็นด้วยน�้าแข็ง	3	ก้อน	 
สิ้นสุด	 3	 ชั่วโมงแล้วน�้าแข็งต้องละลายไม่หมด	ภาพที่ปรากฏใน	 
workshop	คือ	ครูห่อยาและน�้าแข็งด้วยกล้องโฟม	(ที่ใช้บรรจุอาหาร 
ตามร้านอาหารตามส่ัง)	แล้วหุ้มภายนอกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์	 
รดัให้แน่นด้วยยางเส้น	รอเปิดดคูวามส�าเรจ็เมือ่ครบ	3	ชัว่โมง	กจิกรรมนี ้
ก�าหนดเวลาให้เสร็จภายใน	15	นาที
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	 ผมวจิารณ์ไว้ในหนงัสอืว่า	เป็นไปไม่ได้ทีค่รจูะเรยีนรู	้engineering 
design	concept	กับปฏิบัติการนี้	 เพราะวิศวกรเขาไม่ได้หาค�าตอบ 
โดยวิธีการที่วิทยากรสอนให้ท�า	ต่อให้เป็นศาสตราจารย์ทางวิศวกรรม
การถ่ายเทความร้อน	 (heat	 transfer	 engineering)	ก็ท�าไม่ได	้ 
แต่คนขายโอเลี้ยงที่เคยชินกับน�้าแข็งท�าได้	โดยไม่ใช้ความรู้อะไรเลย	
ท�าไมเราสอนครูท�าโครงงานสะเต็มแก้ปัญหาแบบคนขายโอเลี้ยง!!

	 เมือ่พจิารณาภาชนะให้เป็นขอบเขตของระบบทีเ่ราก�าลังออกแบบ	
น�้าแข็งและยาอยู่ภายในระบบ	น�้าแข็งละลายเมื่อมันได้รับความร้อน	 
ความร้อนมาจาก	3	ส่วน	คอื	1)	จากยา	(ทีเ่ราจงใจให้เย็น)		2)	จากภาชนะ	
และ	3)	จากความร้อนแวดล้อมข้างนอก	(นอกระบบภาชนะ)	
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	 ตารางนี้เปรียบเทียบความคล้ายกันระหว่างแอร์คนจนกับภาชนะ
รักษาความเย็นยา

	 เทยีบเคยีงได้กบัแอร์คนจน	ทีน่�า้แขง็ละลายเพราะ	1)	รบัความร้อน 
จากอากาศข้างนอก	(ที่เราจงใจให้เย็น)		2)	จากภาชนะ	และ	3)	จากข้าง 
นอกที่แทรกผ่านฉนวนเข้ามา	 เพียงแต่ในกรณีแอร์คนจนผมไม่คิด 
ความร้อนจากภาชนะ	เพราะเมื่อปริมาณน�้าแข็งไม่เป็น	constraint	 
เราใส่น�้าแข็งได้มากตามต้องการ	ความร้อนจากลังโฟมก็เป็นเพียงส่วน
น้อยที่ไม่ต้องเอามาคิดก็ได้	ต่างกับกรณีโจทย์ภาชนะยา	ที่เขาจงใจ
จ�ากัดน�า้แขง็เพยีง	3	ก้อน	ผมใช้เป็นทกัษะที	่4	ความสามารถในการเห็น	
assumption	เพื่อตัดตัวแปรที่ไม่ส�าคัญออกสง
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	 ด้วยหลักการเดียวกับเรื่องแอร์คนจน	ผมเคยเขียนในหนังสือ 
สะเต็มเล่ม	2	ว่า	“น�้าแข็งละลายไม่หมดใน	3	ชั่วโมงเกิดเมื่อ	heat	gain	
เข้าระบบ	+	heat	capacity	ของยา	+	heat	capacity	ของภาชนะน้อย
กว่า	latent	heat	ในการเปลี่ยน	phase	ของน�้าแข็ง”	ซึ่งเขียนเป็นผัง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลได้ดังนี้

 ผงัความคดิข้างต้นเขยีนความสมัพนัธ์เป็นขัน้เป็นตอนได้ดงันี้

	 1.	 มวลน�้าแข็งและค่า	specific	latent	heat	(J/g)	รวมกันก�าหนด 

	 	 ความร้อนแฝงทั้งหมด	

	 2.	 ในท�านองเดียวกันมวลของยาและภาชนะร่วมกับ	 specific	 

	 	 heat	capacity	ก�าหนดความร้อน	(heat	capacity)	ที่จะจ่ายให้ 

	 	 น�้าแข็ง	

	 3.	 จากนั้น	 ทั้งความร้อนแฝงกับความร้อนจากยาและภาชนะ 

	 	 จะร่วมกันก�าหนด	heat	gain	สูงสุดที่ยอมได้	(หมายความว่าถ้า	 

	 	 heat	gain	มากกว่าค่านี้	น�้าแข็งจะละลายหมด)	สง
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	 4.	 แต่	heat	gain	ขึ้นกับอุณหภูมิภายใน	ภายนอก	และความเป็น 

	 	 ฉนวนของภาชนะ	เป็นทีรู่ก้นัว่าถ้าอณุหภมูภิายนอกสงูความร้อน 

	 	 จะซึมผ่านได้มาก	ส่วนภาชนะที่มีความเป็นฉนวนความร้อนสูง 

	 	 สูงก็จะกันความร้อนได้ดี	

	 5.	 ดังนั้น	จากอุณหภูมิภายนอกและ	heat	gain	สูงสุด	เราจะได้ค่า 

	 	 ความเป็นฉนวน	 (แทนด้วยค่า	 overall	 heat	 transfer	 

	 	 resistance)	มาเป็นเป้าหมายส�าหรบัการออกแบบภาชนะ	ในทีส่ดุ 

	 	 จะได้รูปร่างและวัสดุที่ใช้12 

	 ทั้ง	5	ข้อเกิดจากความคิดเชิงเหตุ-ผล	ความคิดตรรกะ	และ 
การเข้าใจจริงในสาระวิชา	จะเห็นว่ากว่าจะถึงจุดที่ออกแบบได้		เราต้อง
ใช้ความรู้มากมายมาชักจูงให้เข้าสู่ค�าตอบว่า		ภาชนะต้องมีลักษะความ
เป็นฉนวนอย่างไร	เราเรียกการได้ค�าตอบก่อนการออกแบบว่าเป็นค�า
ตอบของ	S	และ	M		ค�าตอบนี้จะส่งต่อไปให้	E	ใช้ออกแบบ		ซึ่งแน่นอน
ว่าการหาค�าตอบจาก	S	และ	M	ไม่สามารถเสร็จได้ภายใน	15	นาที

	 ข้างต้นนั้นเป็นวิธีคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม	(engineering	
design	process)	ที่ผมเขียนไว้ในหนังสือสะเต็มเล่มที่	2	วิธีคิดแบบการ
ออกแบบแอร์คนจนท�าให้เราเขียนผังเหตุ-ผลของห่อยาได้ใหม่	(ซึ่งใน
หลักการแล้วไม่ต่างจากรูปก่อนหน้านี้	แต่ค�าอธิบายจะต่างกัน)

12 คำาอธิบายนี้ยังไม่ได้รวมข้อกำาหนดเรื่องเวลาที่ต้องรักษาความเย็นไว้ 3 ชั่วโมง หากเอาเวลามาร่วมคิดด้วย เราต้องใช้  
 concept “อัตรา” เช่น heat transfer rate หากต้องการเวลานาน rate ต้องตำ่า หมายถึงต้องการความเป็นฉนวน 
 มากขึ้น การออกแบบจะยากขึ้น ผมละไว้เพราะไม่ต้องการให้หนังสือนี้ยากเกินความเข้าใจครูทั่วไปสง
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	 ถ้าให้	A	คือ	ความร้อนจากยา	B	เป็นความร้อนจากภาชนะ	C	 
เป็นความร้อนจากภายนอก	และ	D	เป็นความร้อนแฝงของน�้าแข็ง	 
แสดงว่าระบบเรามศัีกยภาพทีจ่ะรับความร้อนมาละลายน�า้แขง็เท่ากบั	D	
ความร้อน	A	จากยาเป็นความร้อนที่เราต้องการก�าจัด	(เพราะเป้าหมาย 
เราต้องการให้ยาเย็น)		ดังนั้น	เงื่อนไขที่น�้าแข็งละลายไม่หมดคือ	

	 B+C	<	D-A

	 ด้านขวามือของเงื่อนไขนี้เราเรียก	constraint	และ	criteria	 
โดย	D	คือ	constraint	เป็นเงื่อนไขที่เราต้องรับโดยปริยายว่าเขามี 
น�า้แข็งให้	3	ก้อนเท่านัน้		เรยีกร้องเอามากกว่านีไ้ม่ได้	และ	A	เป็น	criteria 
หมายถึงเป้าหมายที่เราต้องการความส�าเร็จ	ในกรณีนี้คือการก�าจัด 
ความร้อนออกจากยา	ส่วนด้านซ้ายมอืเป็นเงือ่นไขทีเ่ราต้องรบั	“ไปจัดการ 
กับเหตุ”		ซึ่งในโจทย์นี้	B	และ	C	คือภาชนะที่จะรักษาความเย็นของยา	สง
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	 ดูตามรูป	A	และ	D	 ไหลไปลบออกจากความร้อนรวมแล้ว 
ไหลย้อนกลับไปก�าหนดความร้อนจากภาชนะและความร้อนที่แทรกเข้า	 
ซึ่งก�าหนดความเป็นฉนวนของภาชนะในที่สุด

	 สมมุติให้เข้าใจด้วยตัวเลขง่ายๆ	 ว่าความร้อนแฝง	 (D)	 มี	 
20	หน่วย	ถือว่าเป็นทุนท่ีมีอยู่	 (ตามที่เขาให้น�้าแข็งมา	3	ก้อนเป็น	
constraint)	ยาต้องการก�าจัดความร้อน	(A)	ออก	3	หน่วย	ดังนั้น	 
เราต้องออกแบบภาชนะให้ตวัมันเองจ่ายความร้อน	(B)	รวมกบัความร้อน 
ที่แทรกเข้ามาจากข้างนอก	(C)	ในระยะเวลา	3	ชม.	ที่ใช้งานได้ไม่เกิน 
17	หน่วย	ทั้ง	B	และ	C	เป็นตัวก�าหนดการเลือกใช้วัสดุ		ทั้งขนาด	(มวล) 
และสมบัติทางความร้อนต่างๆ	เช่นความจุความร้อนและความเป็น
ฉนวน	เป็นต้น

	 หากถามว่าผัง	2	รูปที่น�าเสนอมานี้ต่างกันอย่างไร	รูปไหนเป็น
หลักคิดของสะเต็มมากกว่ากัน	ผมขอตอบว่าทั้ง	2	รูปต่างก็เป็นหลักคิด
การเข้าใจสะเต็มเหมือนๆ	กัน		การที่ผู้เรียนจะเข้าใจรูปไหนมากกว่ากัน	
หรือรูปไหนเอาไปประยุกต์การหาค�าตอบได้ง่ายกว่ากันนั้น	ขึ้นกับจริต
การเรียนรู้ของแต่ละคน	และความถนัดในการอธิบายของครู

	 ในขณะทีร่ปูที	่2	เขยีนเงือ่นไขความส�าเรจ็ว่า	B+C	<	D-A	รูปแรก 
กลับเขียนเงื่อนไขว่า	C	<	D-A-B	ซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกัน	ในความเป็น
จริงเมื่อเราได้เงื่อนไข	B+C	<	20-3	ตามตัวเลขที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้น	
เราเลือกวัสดุและขนาดก่อนเพื่อให้ได้	B	และในที่สุดมันจะกลายเป็น	 
C	<	20-3-B	ถ้า	B	ที่เลือกมามีค่า	10	เรามีหน้าที่ออกแบบให้	C	 
มีค่าไม่เกิน	7	เราจึงไปจัดการให้เพิ่มความเป็นฉนวน	เช่น	เอาวัสดุอื่น
มาหุ้ม	กระดาษหนังสือพิมพ์	หรืออะไรก็ได้ที่สร้างฉนวนได้ตามเงื่อนไข	
C	ไม่เกิน	7	หน่วยสง
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	 สรุปว่าการออกแบบล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันทั้งสิ้น	
หมายความว่าการสอนสะเต็มมีได้หลาย	approach	ขึ้นกับความถนัด
ในการอธิบายของครูและจริตการเรียนรู้ของนักเรียน		ครูเห็นได้หลาย	
approach	เมื่อครูเข้าใจหลักการที่ครอบคลุมและเข้าใจเนื้อหาสาระ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนพลิกแพลงได้เอง

	 หลักการเป็นตัวก�าหนดเงื่อนไข	B+C	<	D-A	

	 เนื้อหาสาระเป็นตัวให้ค่าตัวเลข	A,	B,	C	และ	D	

	 ส่วนท่ีเป็นเนื้อหาสาระไม่น่าเกินความรู ้ของครูวิทยาศาสตร์	 
ดังนั้น	การพัฒนาครูให้สามารถสร้างสะเต็มเป็นของตนเองได้	 คือ	 
การเข้าใจหลักการที่ก�ากับปรากฏการณ์ก่อนเป็นอันดับแรก	ในกรณี
นี้คือต้องรู้เองว่ามี	A,	B,	C	และ	D	ร่วมกันท�างานอย่างไร	จะกล่าว
ให้ถูกต้อง	หลักการนี้ท�าให้เราเปลี่ยน	physical	model	ให้กลายเป็น	 
mathematical	model	นั่นเอง	การรู้หลักการยังช่วยให้เขียนผังความ
เป็นเหตุเป็นผล	ท�าให้ครูได้เคร่ืองมือสอนสะเต็มในระบบความคิดเชิง
เหตุ-ผล

	 การรู้หลักการและเงื่อนไข	B+C	<	D-A	คือความคิดขั้นการ
ประยุกต์ความรู้	(ขั้นที่	3	ของ	Bloom’s	cognitive	domain)	ซึ่งต้อง
เรียนด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา

	 เอาละครับ...	ถึงเวลาที่ต้องทดสอบตนเอง	สมมุติว่าครูยังไม่อ่าน
เรื่องภาชนะรักษาความเย็นยาที่ผมเขียนมานี้	แต่ได้เรียนรู้เรื่องแอร์
คนจนก่อนหน้านี้แล้ว	ครูตอบตนเองได้ไหมว่า	ครูเอาเรื่องที่รู้จากแอร์
คนจนมาประยุกต์เป็นสะเต็มของภาชนะรักษาความเย็นยาอย่างที่ผมสง
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เขียนได้ไหม?		ถ้ายังไม่ได้	(โดยเฉพาะครูวิทยาศาสตร์)	ก็ไม่ง่ายที่ครู
จะมีนวัตกรรมการสอนสะเต็มจากเรื่องใหม่	ๆ	ใกล้ตัวเป็นของตนเอง	

	 ครูที่อบรมสะเต็มมาแล้วคงสงสัยว่าเพาะพันธุ์ปัญญาท�าให้เป็น
เรื่องยากกันท�าไม	เราก็แค่หาปัญหามาให้นักเรียนแก้	แล้วประเมิน
ทักษะ	S-T-E-M	ตามที่คู่มือให้มาก็พอไม่ใช่หรือ	ผมต้องมีค�าถามต่อ	 
“หากสะเต็มคือการบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาท้าทาย	ครูเห็นไหม
ว่าวิธีไหนบรรลุเป้าประสงค์กว่ากัน?”

	 ค�าตอบที่ชัดเจนอยู่ในตอนต่อไป
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ลีลาบูรณาการ S และ M ในโคำรงงานสะเต็ม
	 ในเอกสารคู่มือกิจกรรมการสอนสะเต็ม	คณิตศาสตร์เป็นเพียง
เครื่องมือหนึ่งให้นักเรียนหาบางค�าตอบ	เช่น	โครงงานช่วงชั้นที่	3	เรื่อง
นาวาฝ่าวิกฤตใิช้สูตรหาปริมาตร	หาความหนาแน่น	และแรงพยุง	เป็นต้น	
หนังสือสะเต็มเล่มที่	2	ผมอธิบายการใช้คณิตศาสตร์มากกว่าการแทน
ค่าสูตร	นักเรียนต้องรู้จักดัดแปลงคณิตศาสตร์ให้เกิดความสัมพันธ์ใหม	่ 
ใช้คณิตศาสตร์ในรูปสมการ	ผมแสดงตัวอย่างสมการทั้งหมดของ 
แพขวดน�า้ไว้แล้ว	สมการสุดท้ายคือ

	 จ�านวนขวดหาได้จาก	n
ขวด
=	(V

แพ
-	m

บรรทกุ
/

น�า้
	-	V

แพพ้นน�า้
)/V

ขวดจม

	 โดยสมการนีไ้ล่เรยีงล�าดบัความสมัพนัธ์มาจาก	มวลขวด	ปริมาตร
ขวด	ความหนาแน่นน�้า	น�้าหนักบรรทุกสูงสุด	เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการให้ 
แพพ้นน�า้	ทัง้หมด	12	สมการ		แนวคดิการประยกุต์คณติศาสตร์องิอยูก่บั
กรอบคิดแบบเหตุและผลที่ก�ากับเป็นล�าดับต่อๆ	กันมาดังรูปนี้
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	 เราเรียกคณติศาสตร์แบบนีว่้าเป็นคณติศาสตร์ทีใ่ช้หาค�าตอบของ 
วิทยาศาสตร์	(จ�านวนขวดเป็นค�าตอบของ	S	และ	M)	ความสามารถ
ในการประยุกต์คณิตศาสตร์ช่วยให้ไล่เรียงท่ีมาของ	 12	สมการ	ซึ่งมี
ความซับซ้อนกว่าที่เห็นในคู ่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ	 สสวท.	 
(ที่ใช้คณิตศาสตร์เพียงสูตรส�าเร็จรูปหาค่าบางค่า)		เราไม่แยกส่วนการ
ใช้คณิตศาสตร์	แต่ใช้ตรรกะคณิตศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ต่อเน่ืองที่
ซับซ้อน	จนได้คณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ที่เป็นตัวแทนของจ�านวนขวดที่
เอามาสร้างแพ

	 ในความคิดของผม	คณิตศาสตร์ของสะเต็มต้องได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	(mathematical	model)	ที่อธิบาย 
รวบยอดจากเหตุต้นทางถึงผลปลายทางได้		เพื่อให้เข้าใจง่ายผมขอให้ดู
ความสัมพันธ์ของรูปข้างล่างนี้

	 เหตุต้นทางมี	2	 เหตุ	คือ	X1	และ	X2	ผลปลายทางคือ	X5	 
เราต้องการเขยีนแบบจ�าลองคณิตศาสตร์รวบยอดระหว่างเหตตุ้นทางกับ
ผลปลายทาง	โดยผ่าน	X3	และ	X4สง
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	 วิธีการคือเขียนความสัมพันธ ์ทางคณิตศาสตร ์ที่ละลูกศร	 
โดยใช้หลัก	“ผลเป็น	function	ของเหตุ”	หรือที่คณิตศาสตร์ใช้ทั่วไป	
คือ	y	=	f(x)

	 เมื่อให้	X3	เป็นผล	เราเขียนได้ว่า	 X3	=	f(X1,X2)		 (1)

	 เมื่อให้	X4	เป็นผล	เราเขียนได้ว่า	 X4	=	f(X1)	 	 (2)

	 และเมื่อให้	X5	เป็นผล	เราเขียนได้ว่า	X5	=	f(X3,X4)	 (3)

	 แทนค่า	 X3	 และ	 X4	 จาก	 (1)	 และ	 (2)	 ลงใน	 (3)	 ได้	 
	 X5	=	f(f(X1,X2),f(X1))		 	 	 	 (4)

	 สมการที่	4	หมายความว่า	ผลสุดท้าย	X5	เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับเหตุ
ต้นทาง	X1	และ	X2	หรือเป็นสมการท่ีรวบยอดเหตุต้นทางสู่ผลปลาย
ทางนั่นเอง	นี่จึงเป็นหลักการที่เราเอาคณิตศาสตร์ไปบูรณาการอธิบาย
โครงงานได้	ขอเพียงแต่เราเขียนผังเหตุ-ผลของปรากฏการณ์ของโครง
งานออกมาให้ได้ก่อน	ตัวอย่างเช่นจรวดขวดน�้า13

13 มีรายละเอียดอธิบายผังเหตุ-ผลจรวดขวดนำ้าในหนังสือสะเต็มเล่มที่ 1สง
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	 สมการที่ปรากฏอยู่ในเส้นต่างๆ	สรุปได้ว่าระยะทางการเคล่ือนที่
แนวดิ่งของจรวดขึ้นกับ	V

ขวด
m

ขวด
P	และ	g14

	 แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ท�าให้เราทราบพฤตกิรรมการเคล่ือนที ่
ของจรวดดังรูป

	 เมื่อให้ความดันเป็นอีกตัวแปรหนึ่ง	ปริมาตรน�้าและระยะทาง
เคล่ือนทีจ่ะเป็นกราฟโค้งคว�า่หลายเส้น	(และถ้าปรมิาตรขวดเป็นตวัแปร
ด้วย	เราก็จะได้กราฟเช่นนี้อีกชุดหนึ่ง)	กราฟนี้ท�าให้เราทราบว่าหาก
ก�าหนดระยะทางที่ค่าๆ	หน่ึง	และความดันค่าหนึ่ง	เราสามารถใส่น�้า
ได้	2	ค่า	ที่ความดันมากๆ	(P1)	ปริมาตรน�้าท้ัง	2	ค่าจะต่างกันมาก	 
เมื่อลดความดันลง	ปริมาตรน�้าค่ามากและค่าน้อยจะเล่ือนเข้าหากัน	
จนถึง	P5	ที่เลื่อนเข้ามารวมเป็นค่าเดียวกัน

14 ในผังนี้ตัวแปรมีตัวเดียวคือ V
นำ้า

 ส่วน m
ขวด

P และ g เป็นค่าคงที่ นอกจากนั้นบางลูกศรลดทอนเป็นหลักการแทน 
 (ซึ่งต้องหาสมการพื้นฐานมาคำานวณต่อ) เช่น KE=PE หรือ F = ma เป็นต้นสง
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	 รูปนี้เป็นเครื่องมือให้ผมอธิบายให้เห็นบทบาทของความดัน 
และปริมาตรน�้า	(เหตุ)	ที่มีผลต่อระยะทางเคล่ือนที่	(ผล)		แต่ในความ
เป็นจริงวิศวกรที่ท�าจรวดขวดน�้าแข่งจะมีสมการรวบยอดอยู ่ในมือ	 
เมื่อกติกาก�าหนดความดันค่าหนึ่ง	สมการจะบอกปริมาตรน�้าได้ทันที	 
คนที่ไม่มีสมการนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกเอาเอง

	 คนหนึ่งสร้างจรวดขวดน�้าแบบที่ผมแสดงมา		อีกคนสร้างแบบ 
ลองผิดลองถูก	แม้ประการหลังจะมีคนอ้างว่าเป็นสะเต็ม	แต่ผมว่าไม่ใช่

	 สรุปในตอนนี้ผมเขียนให้เข้าใจว่าคณิตศาสตร์ผนวกอย่าง 
กลมกลื่นในสะเต็มได้อย่างไร	การท�าโครงงานไม่ควรแยกคณิตศาสตร์
ออกไปจากโครงงาน	จะท�าเช่นนั้นได้	ครูต้องเขียนผังเหตุผลที่เป็น 
กฏวิทยาศาสตร์ให้ได้ก่อน

	 ผมจึงคิดว่าความท้าทายอยู่ที่ท�าให้ครูมีความคล่องแคล่วอธิบาย
ปรากฏการณ์เป็นผังเหตุ-ผล		แล้วใส่คณิตศาสตร์ในผังได้	ถ้าจะพัฒนา
ครูสะเต็มแบบที่เพาะพันธุ์ปัญญาท�าอยู่	เราต้องเปลี่ยน	mindset	ของผู้
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอีกมาก
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ลีลาการสอนให้เข้าใจด้วยหลักการเทำียบเคำียง
	 ชีวิตประจ�าวันของเรามีเหตุการณ์เช่นการรักษาความเย็นของยา
อยู่เสมอ	เช่น	การสั่งน�้าแข็งเปล่าในร้านอาหาร	และการท�ากาแฟเย็น

	 ผมก�าลังเอาเร่ืองนี้มาให้รู้จักการสอนแบบเทียบเคียง	แบบเดียว
กบัท่ีเอาแอร์คนจนเทยีบเคียงไว้ก่อนหน้านี	้เมือ่ทราบเช่นนีแ้ล้ว	ครหูยดุ
อ่านก่อน		พจิารณาว่าน�า้แขง็เปล่าในร้านอาหารและกาแฟเยน็เทยีบเคียง 
กับปรากฏการณ์ภาชนะรักษาความเย็นยาอย่างไร

	 ทราบไหมว่าท�าไมร้านอาหารขายน�้าแข็งเปล่าในถังอลูมิเนียม?	

	 น�้าแข็งท่ีใส่ในแก้วโลหะจะละลายเร็วกว่าน�้าแข็งท่ีใส่ในแก้วโฟม	
เพราะโลหะดูดรับความร้อนจากน�้าแข็งได้มากกว่าโฟม	นอกจากนั้น 
ผิวด้านนอกของแก้วโลหะเย็นกว่าแก้วโฟม	แก้วโลหะจึงรับความร้อน
จากอากาศภายนอกได้มากกว่า	ความร้อนภายนอกนี้ถูกส่งต่อให้
น�า้แขง็		ร้านอาหารจงึนยิมใช้ถงัน�า้แขง็ทีท่�าจากอลูมเินยีม		เพราะน�า้แขง็ 
ละลายเร็ว	ขายได้หลายถัง	เม่ือเทียบเคียงกับห่อยารักษาความเย็น	สง
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ความร้อนทีก่ล่าวมานีค้อืความร้อนจากภาชนะ	(ความร้อน	B)	และความ
ร้อนจากข้างนอกทีแ่ทรกเข้า	(ความร้อน	C)	ส่วนความร้อน	A	เราเรยีนรู้ 
เมื่อสั่งกาแฟเย็น	

	 คนขายชงกาแฟร้อนเทใส่น�้าแข็งในแก้ว	ถ้ากาแฟร้อนมีมาก	 
น�้าแข็งมีน้อย	เราอาจได้กาแฟไม่เย็นเนื่องจากน�้าแข็งละลายหมดก่อน	
ความร้อนจากกาแฟเปรียบได้กับความร้อนจากยา	(ความร้อน	A) 
น�้าแข็งเป็นตัวแทนของความร้อนแฝง	(ความร้อน	D)

	 ผมจึงกล่าวว่า	คนขายโอเลี้ยงก็รู ้ว่าห่อยารักษาความเย็นได้
อย่างไร	เพราะเขามีประสบการณ์ท�าให้โอเล้ียงดูมากในต้นทุนที่ต�่าได	้ 
แต่เขาไม่สามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในการชง
โอเลี้ยงได้	การเอาฝรั่งมาท�า	workshop	ภาชนะรักษาความเย็นยา
ด้วยหลักการคนขายโอเลี้ยงจึงไม่เป็น	engineering	design	process		
และย่อมไม่เป็นสะเต็ม

	 จรวดขวดน�้ากับเรือเป็นกรณีเปรียบเทียบกันได้	 นักเรียน 
(ที่มีประสบการณ์)	ตอบได้ถูกว่าหากเหวี่ยงกระสอบออกจากเรือ	จะส่ง
ผลให้เรือเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม	ถ้ากระสอบหนักและแรงเหวี่ยง
มาก	เรือจะเคลื่อนที่ได้มาก	แรงเหวี่ยงเป็นเหตุของความเร็วกระสอบ	
ทั้งหมดอธิบายด้วยผังง่ายๆ	ดังนี้สง
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	 สิง่ทีเ่อามาเปรยีบเทยีบนีค้นทีเ่รยีนแล้วย่อมรูว่้าผมก�าลังกล่าวถึง	
momentum	ซึ่งเป็นผลคูณของมวลและความเร็ว	(momentum	=	mv)	
แต่คนทีย่งัไม่ได้เรียนกเ็ข้าใจได้ว่าปรมิาณน�า้ในขวดเทยีบได้กบัน�า้หนกั
กระสอบ	และความดันเทียบได้กับแรงเหวี่ยง	

	 น�้าเต็มขวดจะไม่มีที่เหลือให้กับความดันอากาศ	ความเร็วเป็น
ศูนย์	เรือ	(หรือจรวด)	ไม่เคลื่อนที่เพราะ	momentum	เป็นศูนย์		ไม่มีน�้า 
ในขวดเลย		เราได้แต่	momentum	ของอากาศทีพ่่นออกมา		แต่เนือ่งจาก
มวลอากาศน้อยมาก	จึงแทบไม่มีการเคลื่อนที่เลย

	 ครูสะเต็มที่มีทักษะการสอนด้วยลีลาการเทียบเคียง	ต้องเป็นคน
รู้มาก	ต้องสะสมประสบการณ์ที่เห็นทุกอย่างอธิบายได้ด้วยเหตุและผล
ของความรู้	ก็ไม่พ้นการเข้าใจความรู้อย่างลึกซึ้งจนเอามาประยุกต์ใน
สถานการณ์ใหม่ได้เองสง
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	 การสอนด้วยหลักการเทียบเคียงเป็นหลักเดียวกับการอุปมา
อุปมัย	เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องยากๆ	ผ่านสิ่งที่เข้าใจอยู่แล้ว	ครูสะเต็ม
จึงไม่เพียงรู้ความรู้อย่างลึกซึ้งเท่านั้น	แต่ต้องเห็นความคล้ายคลึงของ
ปรากฏการณ์จ�านวนมากที่อิงอาศัยความรู้เดียวกัน	เช่นเดียวกับที่ผม
เห็นแอร์คนจน	ถังน�้าแข็งเปล่าและกาแฟเย็นเป็นเรื่องเดียวกับโครงงาน
ภาชนะรักษาความเย็นยา	รวมทั้งไอศกรีมหลอดงานวัด	ที่จะเป็นโจทย์
ท้าทายครูสะเต็มต่อไป
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ลีลาการเห็นสะเต็มทำี่บูรณาการสาระ
	 ในการจัด	workshop	พัฒนาการท�าโครงงานฐานวิจัยครั้งหนึ่งมี
ครูถามผมว่าท�าไมคนขายไอศกรีมหลอดงานวัดต้องหมุนแผงแช่หลอด
น�้าแข็งด้วย	ผมเอาเรื่องนี้มาฝึกครูใน	session	“ถามคือสอน”	ครูเพาะ
พันธุ์ปัญญาที่อยู่ในเหตุการณ์	workshop	คร้ังน้ันน่าจะสามารถเริ่มต้น
สอนสะเต็มเรื่องไอศกรีมหลอดงานวัดได้		การสอนเรื่องนี้ให้เป็นสะเต็ม
ก็คือการสอนโครงงานฐานวิจัยนั่นเอง		ต้องใช้ทักษะเขียนผังเหตุ-ผลที่
เอาสาระความรู้ไปบูรณาการ
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	 เพ่ือให้เป็นการท้าทายการเป็นครูสะเต็มของผู้อ่าน	ผมจะไม่บอก

ตรงๆ		แต่จะเอาเหตุการณ์ที่พบเป็นประจ�ามาเล่าเชิงเปรียบเทียบให้ฟัง	 

จากน้ันครูผู้อ่านต้องสรุปเป็นความรู้เข้าสู่ค�าอธิบายการหมุนถังไอศกรีม

เอาเอง	รู้แล้วก็เอามาเขียนผังเหตุ-ผล		เห็นคณิตศาสตร์ในผังเหตุผล

เอาเองแบบเดียวกับจรวดขวดน�้า	เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ดัดแปลงมาจาก

บทสนทนาที่ผมใช้ใน	session	“ถามคือสอน”เมื่อครั้งท�า	workshop 

ครเูพาะพนัธุปั์ญญารุน่	4	เดือนกรกฎาคม	2559

	 1.	 “ท�าไมการคนกาแฟท�าให้เย็นลงเร็วกว่าทิ้งไว้เฉยๆ?”	ค�าถาม 

	 	 ที่ เป ็นหลักวิชาการแบบนี้จะมีค�าตอบเดียวที่ ถูก	 (แต่จะมี 

	 	 ค�าอธิบายที่เขียนเป็นผังเหตุ-ผลได้ยาวมาก)

	 2.	 “สมมุติเราอยากเอาหม้อแกงจืดเข้าตู้เย็น	แต่มันเพิ่งยกลงจาก 

	 	 เตาร้อน	ๆ	เราท�าให้มันเย็นลงได้อย่างไรบ้าง?”	เมื่อถามวิธีการ	 

	 	 เราจะได้ค�าตอบจ�านวนมาก	แต่มีค�าตอบที่เข้าเป้าหมายโจทย์ 

	 	 ไอศกรีมหลอดเพียงเรื่องเดียว	คือ	“เอาหม้อแช่น�้า”

	 3.	 ถ้าการท�าข้อ	2	ยังเย็นไม่ทันใจ	 เราท�าอย่างไรได้อีกบ้าง?”	 

	 	 ค�าถามวิธีการนี้มีค�าตอบได้มากมาย	แต่มีค�าตอบเดียวที่โยงเข้า 

	 	 กับค�าตอบในข้อที่	1
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	 ท้ัง	3	ค�าถามคือการสอนแบบเทียบเคียงกับสิ่งที่รู้แล้ว	เพียง	3	
ความรู้จาก	3	ค�าถามนี	้ครสูะเตม็ต้องบรูณาการความรูม้าท�าความเข้าใจ
ได้เองว่าท�าไมเขาต้องหมนุทีท่�าไอศกรมีด้วย		โดยเฉพาะเมือ่ค�าตอบที	่1 
มีค�าอธิบายเหตุ-ผลตามหลักวิชาอย่างละเอียด

	 หากดรูปูข้างบนอีกคร้ัง	ครูทีรู้่ค�าตอบแล้วกจ็ะเข้าใจว่าท�าไมแม่ค้า
จึงเว้นไม่เสียบหลอดที่บริเวณกลางเครื่อง

	 เชื่อไหมว่าเรื่องนี้สามารถเป็นโครงงานสะเต็มแบบเพาะพันธุ์
ปัญญาได้อย่างสวยงามกว่าการไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ตรงไหนของโครงงาน		ผมจะไม่เฉลย	
เพราะต้องการให้ครูที่อ่านเรื่องนี้คิดต่อกันเอง

	 โจทย์กิจกรรมอบแห้งทั้งหลายก็ท้าทายครูสะเต็ม	นักเรียน 
ของเรา	(โดยเฉพาะชนบท)	คุน้เคยกับการตากผลติผลการเกษตรให้แห้ง	
จ�าได้ว่าคร้ังหน่ึงนักเรียนต้องการศึกษาเรื่องการใช้ถนนยางมะตอยใน
หมู่บ้านเป็นลานตากข้าว		ผมเคยเขียนเรื่องนี้ในชื่อ	“ความสวยงามของ
ความไร้เดียงสา”	ในหนังสือ	“รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา”	 
(หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาล�าดับที่	5)	หนังสือเล่มนี้หนากว่า	
400	หน้า	ค่อนข้างหาอ่านยากสักหน่อย	จึงขอยกมาให้อ่านกันก่อน	

	 การประชุมครูเพื่อพัฒนา	proposal	ที่	ม.	อุบลฯ	ผมพบความ

สวยงามของความคิดของนักเรียนมัธยม	2	ที่อยากเล่าให้ร่วมกันชื่นชม	

และเกิดความคิดใหม่เกี่ยวกับวิจัยในชั้นมัธยมต้น

	 นกัเรยีนมธัยม	2	โรงเรยีนค้อวงัวทิยาคม	เสนอโครงงาน	“การตาก

ข้าวเปลือกจ�าแนกตามความชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งข้าว”	สง
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	 “อุแม่เจ้า...”	ผมอุทานในใจเม่ือได้ยินชื่อโครงงานท่ีมีทั้งแนวคิด

นิรนัยและแนวคิด	optimization	เข้าสู่เป้าหมาย		ผมไม่อยากเชื่อว่าเป็น

เรื่องที่เด็กคิดเอง	

	 “โจทย์น้ีใครคิดข้ึนมา”	ปกติผมจะไม่แทรกขัดจังหวะการน�าเสนอ

ของนักเรียน	แต่คราวนี้อดใจไม่ไหวจริง	ๆ

	 “พวกหนูคิดเองคะ”	 นักเรียนตัวน้อยตอบเบาๆ	 สีหน้าและ 

แววตาแสดงว่าตกใจกับค�าถามห้วน	ๆ	ของผม

	 “ท�าไมจึงสนใจประเด็นน้ี”	ผมซักกลับท่าทางเอาจริงเอาจังอย่าง

ลืมตัว	ตอนนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนอื่นสงสัยว่าท�าไมผมสนใจเป็นพิเศษ	

(ปกติจะเงียบฟังและสังเกตการท�างานของพี่เลี้ยง)		ผมจึงอธิบายต่อทั้ง

ห้องว่า	“เป็นช่ือโจทย์ท่ีสวยงามท่ีสุดที่ผมเคยได้ยินมา	แล้วผมจะอธิบาย

ทีหลังเมื่อฟังนักเรียนน�าเสนอ	แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดี”	นักเรียนตัว

น้อยของผมสีหน้าสดชื่น	มีความมั่นใจกลับมาพร้อมเสียงตอบฉะฉาน

	 “ในต�าบลหนูท�านากันทุกคน	พวกหนูเป็นลูกชาวนาคะ	จึงสนใจ 

เพราะเขาตากข้าวบนถนนด�า”	 หลายคนอาจไม่รู ้จักค�าว่าถนนด�า	 

ที่หมายถึงถนนลาดยางมะตอย	“ข้าวมีมาก		แต่ที่มันจ�ากัด		บางทีเอา

ข้าวแห้งข้าวช้ืนตากปนกนั	มันก็ไม่แห้งสกัที”	นกัเรยีนทีท่่าทางเป็นหวัหน้า

อธิบายบริบท

	 “พวกหนูก็เลยอยากรู้ว่าเราจะคัดข้าวตามความชื้นมาตากดีไหม	

ท�าได้ไหมคะ?”	ลูกทีมเสริมข้อมูลที่เป็นเป้าหมาย	แถมหันมาถามค�าถาม
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	 ความสวยงามของโจทย์น้ีคอื		มบีริบทชัดเจน	มคีวามคดิสร้างสรรค์

ระดบัหนึง่	จงึคิดค�าถามวจิยัในทศิทางหาค�าตอบแก้ปัญหา	การทีน่กัเรยีน

ต้ังโจทย์ที่มีเป้าหมาย	“เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งข้าว”	นั้น	ท�าให้

โจทย์นี้สวยงามเกินความคาดหมายส�าหรับนักเรียนวัยนี้	ผมจะไม่แปลก

ใจเลยหากช่ือโครงงานจะออกแนว	“การตากข้าวเปรยีบเทยีบระหว่างถนน

ด�ากับ....”	ตาม	pattern	หลักที่ครูคุ้นเคย

	 ผมไม่ทราบว่าจริงๆ	แล้วมีผลมาจากการช่วยเหลือของครูสัก

เท่าไร	หากครูช่วยนักเรียนก็นับว่าเป็นความส�าเร็จของการพัฒนาครู	 

ท่ีสามารถน�าพานักเรียนให้คิดโจทย์ที่สวยงามเช่นนี้	ที่ออกนอกกรอบ 

คิดของการท�าวิจัยในวงการการศึกษาที่ผมพบเห็นอย่างสิ้นเชิง	ไม่ต้อง

สนใจการมสีมมตุฐิานว่า	“การตากข้าวบนถนนด�ามีประสิทธภิาพดกีว่าการ

ตากทั่วไป”	หรือ	“การตากข้าวบนพื้นที่ต่างชนิดกันได้ผลต่างกัน”	ตาม	

pattern	ของการถูกครอบง�าด้วยวิธีการทางสถิติและการเปรียบเทียบ 

แต่นักเรียนต้ังค�าถามแบบมุง่เป้าไปทีค่�าตอบทีอ่ยากรู	้(โดยไม่เปรยีบเทยีบ 

ไม่เอาสถิติมาไว้ ในความคิดให้เป็นกับดักจนกลายเป็นกระบวนการหลัก)	

“หรืออาจเป็นเพราะนักเรียน	ม.	2	ยังไม่เคยท�าโครงงานในอ�านาจของ

สถิติ”	ผมตั้งสมมุติฐานในใจ

	 “แปลว่าหนูก�าลังหาค�าตอบว่าเราควรจัดการการตากข้าวที่มี

ความช้ืนต่างกันและปริมาณต่างกันใช่ไหม?”	ผมตั้งค�าถามให้ทั้งห้อง

ได้ตระหนักว่าโจทย์นี้สวยงามเพราะจะได้ค�าตอบที่ใช้จัดการกับปัญหาที่

ประสบอยู่ได้	ไม่ใช่เพียงการหาความรู้ที่สงสัยเท่านั้น	
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	 “คะ”	นกัเรียนตอบพร้อมพยกัหน้า	ผมจงึเสรมิความรู้ให้กับห้องว่า

	 “ถ้าเราทราบว่าข้าวเปลือกความช้ืนต่างกัน	ตากแห้งบนถนน

ด�าแล้วแห้งช้าเร็วต่างกันอย่างไร	และเรารู้ว่าเรามีข้าวเปลือกเก็บเกี่ยว

เมื่อไหร่	 ได้ปริมาณเท่าไหร่	มีความช้ืนเท่าไหร่	และขณะเดียวกันทุกบ้าน 

มีสิทธิใช้พื้นที่ถนนด�าหน้าบ้านตนเอง	เขาจะใช้ความรู้นี้จัดสรรการใช้พื้นที่

ถนนส�าหรับตากข้าวได้”	ผมอธิบายหลักคิดในการจัดการให้ทุกคนทราบ	

“งานนี้จึงไม่เพียงได้ความรู้เรื่องการแห้งของข้าวที่ความชื้นต่าง	ๆ	ที่ตาก

บนถนนด�าเท่านั้นนะ”	

	 ถนนลาดยางมะตอยมีสีด�าจึงอมความร้อนจากแสงอาทิตย	์ 

ตวัถนนเองเป็นเหมอืนพืน้ผวิทีส่ะสมความร้อนไว้	(solar	energy	storage) 

เมื่อเอาข้าวเปลือกไปตาก	ความร้อนจะระอุขึ้นมาให้ข้าวแห้งเร็วขึ้น 

แค่เพียงความรู ้เบื้องต้นนี้ก็สามารถเป็นโจทย์	RBL	 ได้อีก	1	 โจทย	์ 

โดยหาค�าตอบว่าควรทิง้ให้ถนนอมความร้อนจากแดดนานเท่าใดก่อนทีจ่ะ

ตากข้าว	เพื่อให้ผลผลิตรายวันสูงสุด	!!		เพราะหากตากเร็วแต่เช้าถนน

ยังไม่ร้อน	แต่ข้าวเปลือกได้แสงแดดนาน	หากรอตากก่อนเที่ยง	แม้ว่า

เวลาตากจะสั้นกว่า	แต่ก็มีแหล่งความร้อนจากถนนช่วย	ดังนั้น	จึงน่าจะ

มีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด	นี่ก็น่าจะเป็นอีกโจทย์ที่สวยงามสุด	ๆ	โจทย์ที่

สวยงามคือโจทย์ที่หาค�าตอบจากความขัดแย้งเช่นนี้ และยังให้ concept 

การจัดการอย่างเหมาะสมที่สุด (optimization) ซึ่งผมเห็นว่าเป็นทักษะที่

ส�าคัญมากในศตวรรษที่ 21
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	 ถนนเป็นเส้นทางสัญจร		หากชาวนาตากกันทั้ง	2	ฝั่งถนนก็จะเกิด

ปัญหาการสญัจร		การจดัการจะซบัซ้อนขึน้เมือ่ชาวนา	2	ฝ่ังมข้ีาวไม่เท่ากนั 

เกี่ยวข้าวไม่พร้อม	(หรือพร้อม)	กัน		มีความชื้นต่างกัน	ความรู้จากโครง

งานน้ีสามารถขยายออกเป็นข้อมูลใช้จัดการให้ถนนเกิดประโยชน์ทั้งการ

สญัจรและการตากข้าวเปลอืกได้ตลอดเส้น		ทีต้่องจัดสรรการใช้ถนนตาม

แนวคิดการเกิดประโยชน์สูงสุด	(optimization)	นี่ก็เป็นโจทย์ที่เกิดจาก

มมุมองความขดัแย้งไปสูค่�าตอบการจดัการทางสงัคมให้อยูร่่วมกนัอย่าง

สนัตสิขุ	ซึง่จ�าเป็นมากในศตวรรษท่ี	21	วชิาสงัคมศาสตร์เข้ามาบรูณาการ 

ทันทีในประเด็นการประนีประนอมกัน	 (compromise)	และการชดเชย	

(compensation)	ระหว่าง	“ผู้ได้”	กับ	“ผู้เสีย”

	 ทิศทางของถนนในหมู่บ้านสัมพันธ์กับทิศทางการโคจรของดวง

อาทติย์ในฤดูเก่ียวข้าวนาปีอย่างไร?	แสงแดดและเงาส่งผลต่อการจดัการ

ข้างต้นอย่างไร?	ความรู้จากวิชาโลกและดาราศาสตร์ที่เรียนอยู่ถูกดึงมา

รับใช้บริบททันที	!!

	 ในขณะที่ผมก�าลังสงสัยว่าเป็นอิทธิพลทางความคิดของครูหรือ

ไม่นั้น	การแสดงความเห็นของนักเรียนชั้น	ม.	2	โรงเรียนพิบูลมังสาหาร	

ท�าให้ผมเกิดปีติ	

	 “หนสูงสยัว่าชาวนาควรขายข้าวทีค่วามชืน้เท่าไหร่จงึจะได้ก�าไรมาก

ที่สุดคะ”	
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	 น่ีกเ็ป็นอีกความคิดจากนักเรยีน	ม.	2	ทีอ่อกมาสดๆ		ผมเกดิความ 

ปีติ ในค�า	 “มากที่สุด”	 เพราะนักเรียนแสดงให้เห็นว่าเขามองโจทย์นี้

มากกว่า	1	มิติตัวแปรที่มีผลขัดแย้งกัน	เพราะถ้าตากให้แห้งมาก	แม้ว่า

ราคาเพิ่มขึ้น	แต่น�้าหนักข้าวลดลง	ในขณะที่ข้าวความชื้นสูงได้เปรียบ

ที่น�้าหนักแต่เสียโอกาสที่ราคา	ดังนั้น	จึงน่าจะมีค่าความชื้นที่เหมาะสม

ที่สุด	ท่ามกลางความปีติ	ผมก็มีความประหลาดใจว่านักเรียน	ม.	2	ตั้ง 

ค�าถามนี้ได้อย่างไร?		ผมเช่ืออย่างหนึ่งว่าเป็นเพราะประสบการณ์การ

ขายข้าวในชีวิตจริงที่ทั้งน�้าหนักและความชื้นเป็นปัจจัยร่วมกันของรายได ้

ทีผ่มเชือ่ว่านกัเรยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์กเ็พราะผมไม่ค่อยได้ยินความ

สงสัยที่มีบริบทชีวิตประกอบเช่นนี้จากนักเรียนในเมืองเลย

	 ความสวยงามทางความคิดที่ มีบริบทประกอบเช่นนี้ถูกมอง

ข้ามโดยนักการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย	และก�าลังถูกท�าลายด้วย

การพยายามยัดเยียดความรู้ชุดเดียวกันให้กับทุกคน	ภายใต้ข้ออ้าง	 

(ด้วยความหวงัด)ี	ว่านกัเรยีนทกุคนได้เรยีนรูอ้ย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะอยู่

มุมไหนของประเทศ

	 เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	56	ผมได้พบกับนักเรียน	ม.	2	อีกกลุ่มหนึ่ง 

คราวนี้ เ ป ็ น โ รง เ รี ยนพร ะพรหมพิทยานุ สรณ ์ 	 อ .พร ะพรหม	 

จ.	นครศรีธรรมราช	คุณครูเพาะพันธุ์ปัญญาเข้ามาขอโทษและแสดง

ความกังวลว่านักเรียนจะคิด	proposal	 ได้ไม่ดีพอ	เพราะครูไม่มีเวลา

สอนเท่าใดนัก	ต้องไปอบรมสารพัดโครงการ		และนักเรียนก็ต้องแข่ง

กีฬาประจ�าอ�าเภอ	แข่งวิชาการประจ�าจังหวัด	ครูได้แต่ให้นักเรียนลงพื้นที ่

สวนมะนาวกนัเอง	แล้วให้อ่านหนังสอืคูมื่อการเขยีนข้อเสนอโครงงาน	RBL	

เพาะพันธุ์ปัญญาของผมสง
วน
ลิข
สิท
ธิ์เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ถอดรหัสการสอนสะเต็ม70

	 คุณครูหารู้ ไม่ว่าค�าสารภาพของครูยิ่งท�าให้ผมแปลกใจมากขึ้น

เมื่อพบว่านักเรียน	ม.	2	อ่านคู่มือผมรู้เรื่อง	สามารถเขียน	proposal	 

ได้ครบทุกข้อ		แม้ว่ามีผิดบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเมื่อคิดว่าเด็ก	ม.	2 

	เขียนจากความเข้าใจที่อ่านหนังสือคู่มือ

	 ใน	proposal	 เรื่องมะนาว	 (พืชเศรษฐกิจของ	อ.	พระพรหม)	

นักเรียนมีค�าถามที่อยากรู ้มากมาย	นักเรียนสามารถเขียน	 flow	 

diagram	การท�าวิจัยแบบวงจรมี	 feedback	ตามที่คู ่มือแนะน�าได	้

(แม้ว่ายังผิดอยู่บ้าง)	สามารถเขียนผังเหตุผลของสมมุติฐานได้	(แต่ผิด)	 

ผมเห็นความพยายามที่ไม่เคยเห็นกับ	proposal	โรงเรียนอื่นมาก่อน

	 ในตอนจบ	proposal	ก�าหนดให้นักเรยีนเขยีนสิง่ทีต่นได้เรยีนรูจ้าก

การเขียน	proposal	นักเรียนคนหนึ่งเขียนว่า

 “ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาโครงงานฐานวิจัยนี้ เร่ิมแรก

ก็กังวลว่าจะท�าไม่ถูก พอคุณครูแนะน�าก็เข้าใจว่าโครงงานนี้เป็นการ

ศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ การส�ารวจ การสังเกต การค้นหา ด้วยตนเอง

ด้วยกระบวนการกลุ่ม ในสิ่งที่สนใจทั้งการศึกษาในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ตอนแรกๆ ก็ท้อเพราะคิดว่าโครงงานนี้ยากมาก แต่เมื่อได้

รับค�าแนะน�าจากคุณครูก็มีก�าลังใจ ไม่ท้อ เรียนก็สนุกดี และเมื่อออก

ส�ารวจชุมชนด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ ่มในคร้ังแรก ณ บ้านนาย 

อ�านวย มาศเมฆ  ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  ทั้งนายอ�านวยและ 

นางแดงได้อธิบายและแนะน�าเรื่องการปลูกมะนาวไข่แบบสวนสมรมด้วย

ความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ท�าให้สนุกและได้รับประสบการณ์มากมาย

เกี่ยวกับการปลูกมะนาวไข่แบบสวนสมรมว่า ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ 

มะนาวไข่มีผลผลิตมาก วิธีการก�าจัดศัตรูพืชต้องท�าอย่างไร ระบบ 

ห่วงโซ่อาหารเป็นอย่างไร” (ด.ญ. สุนิษา กาญจนชัย)สง
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	 เรื่องนี้ท�าให้ผมหวนคิดถึงนักเรียน	ม.	2	อีกกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียน

เขมราฐ	(อุบลฯ)	แม้ว่าไม่ได้เขียน	proposal	ครบสูตรแบบโรงเรียน 

พระพรหมฯ	แต่เขาเล่าว่าแบ่งงานกนัอย่างไรในการไปหาประเดน็เร่ืองท่ีจะท�า 

รวมกลุ่มกันไปถามชาวบ้านจนสนใจเรื่องหัวกลอย	ติดต่อผ่านคนรู้จัก

ให้เชิญเกษตรอ�าเภอมาเล่าเรื่องกลอยและพืชพรรณไม้ ในป่า	ติดต่อขอ

เข้าไปดูโรงงานผลิตเอทธานอลที่	อ.	นาเยีย	(นักเรียนสงสัยว่าแป้งกลอย

จะท�าเอทธานอลได้ไหม)	โดยนักเรียนจัดการเองทั้งหมด	ครูมีหน้าที่เพียง

อ�านวยความสะดวกให้เขาได้ท�าเท่านั้น

	 อ.	 ไพโรจน์	 เคยพูดกับผมในท�านองว่าอย่าหวังอะไรมากจาก

นักเรียน	ม.	2	เพราะเขาไม่เคยท�าโครงงานมาก่อน	สาระวิชาในระดับชั้น

นี้ก็ยังไม่มีอะไรท่ีจะท�าให้เป็น	RBL	ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ได้	เด็กน่าจะท�าโจทย์

ด้านสังคมหรืออุปนัยน่าจะดีกว่า	

	 นักเรียน	ม.	2	ในต้นปีการศึกษาก็คือนักเรียนที่เพิ่งผ่าน	ม.	1	และ

เมื่อปีโน้น	เขาคือนักเรียนช้ันประถม	ในวัย	ม.	2	นี้เขายังใช้ค�าน�าหน้าชื่อ

ว่า	“เด็กหญิง”และ	“เด็กชาย”	และครั้งนี้คือประสบการณ์แรกของการท�า

โครงงาน	ไม่ผดิทีเ่ราจะกล่าวว่าพวกเขาอ่อนด้วยวยัวุฒแิละประสบการณ์

โครงงาน	เป็นพวกไร้เดียงสากับงานวิจัย	

	 แต่ประสบการณ์กับนักเรียน	ม.	2	ตอนนี้ท�าให้ผมคิดกลับด้านว่า 

“การไร้เดียงสาหมายถึงไร้เดียงสาต่อพิษร้ายของการท�าโครงงานที่เป็น

อยู่ในระบบการศึกษาขณะนี้ เขาจึงแสดงศักยภาพในตัวออกมาให้เห็นชัด

กว่า”
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	 ผมเชือ่ว่าค�าอธบิายทีผ่มเขยีนไว้	ท�าให้ครเูหน็ความเป็นสะเตม็ได้ 
ไม่ยาก	สะเต็มศึกษาไม่จ�าเป็นต้องคิดสร้างส่ิงประดิษฐ์	 เป้าหมายที ่
สะเต็มศึกษาควรให้ความสนใจ	คือ	การสร้างระบบคิดท่ีเอาสาระ
วิชาที่เรียนมาหาค�าตอบจากการวางแผนด้วยตนเอง	ได้ค�าตอบท่ีมี
กระบวนการวิทยาศาสตร์		เพราะผมเชือ่ว่าเป็นพืน้ฐานของการมี	STEM	
literacy	เมื่อมีแล้วจึงจะเข้าใจสิ่งอื่นต่อไป	ครูสะเต็มควรมีทักษะนี้จึงจะ
สามารถเห็นโจทย์สะเต็มได้ด้วยตนเอง		ออกแบบการสอนได้เอง	ไม่มี
ข้อจ�ากัดว่าต้องมีคู่มือ	หรือต้องซื้ออุปกรณ์ส�าเร็จรูป

	 ตัวอย่างการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นวัสดุที่
ตากกับพลังงานที่ใช้ในรูปข้างล่างนี้ก็เป็นวิธีคิดที่เข้าถึงการ	optimiza-
tion	ที่ผมถือว่าเป็นสุดยอดของ	STEM	literacy
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	 สมมุติเรามีหมากผ่าซีกที่ต้องการท�าให้แห้ง	 100	กก.	มีถาด 
อบแห้งขนาด	2	ตารางเมตร		ถ้าใส่บางๆ		เราต้องอบ	10	คร้ัง	(คร้ังละ	10	กก.) 
ถ้าใส่หนาๆ	เราอบแค่	5	ครั้ง	(ครั้งละ	20	กก.)		ถ้าอุณหภูมิเท่ากัน	ใครๆ	
ย่อมรู้ได้เองว่าเวลาของการอบแห้ง	20	กก.	จะมากกว่าอบครัง้ละ	10	กก.	
หลายคนอาจเดาว่าใช้เวลาเป็น	2	เท่า		แต่ครูสะเตม็ต้องรู้ว่าเวลามากกว่า	
2	เท่า	และย่อมหมายถึงพลังงานต่อครั้งมากกว่า	2	เท่า	

	 การปรากฏ	2	เส้นทางในแผนผังท�าให้เรารู้ว่า	มีความหนาการอบ
อยู่ค่าหนึ่งที่ใช้พลังงานรวมน้อยที่สุด	

	 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น	ผมขอให้ดูรูปข้างล่างนี้	เมื่อมีอากาศร้อนเข้า
มาอบหมาก	(ก้นกระบะเป็นตระแกรงให้อากาศไหลผ่านได้)	ก็ย่อมต้อง
มีอากาศพาความชื้น	(ไอน�้า)	ออกจากห้องอบ
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	 หากครูแม่นในสาระวิชาและมีประสบการณ์มากพอ	ครูจะเห็น
ปรากฏการณ์ต่างๆ	ระหว่างการอบมากกว่านี้	เช่น	หากเราอบช้ันหนา
มากๆ	ครูจะเข้าใจว่าอากาศร้อนที่เข้าด้านล่างจะค่อยๆ	เสียความร้อน
ออกไปและมีความชื้นมากขึ้น	(เพราะมันท�าให้หมากร้อนและระเหย
น�้าออกจากหมาก)	เมื่อไหลมาถึงหมากชั้นบนอุณหภูมิจะลดลงมากใน
ขณะที่มีความชื้นสะสมอยู่มาก	ดังนั้น	ในช่วงต้นของการอบ	น�้ามีโอกาส
กลั่นตัวเป็นหยดน�้าที่หมากชั้นบน	จึงเป็นได้ที่หมากชั้นล่างแห้งแล้ว	แต่
ข้างบนยังเปียกอยู่	กว่าข้างบนแห้งตามต้องการ	หมากข้างล่างเกรียม
กรอบเลยความพอดีไป	แสดงว่าชั้นอบบางๆ	ดีกว่าในแง่ของคุณภาพ
ที่สม�่าเสมอกว่า	ถ้าครูเข้าใจปรากฏการณ์นี้	การสอนสะเต็มจะไม่ยาก	
เพียงแค่ครูตั้งค�าถามว่า	“หากหนาเกินไปมีปัญหาเช่นนี้	หากบางมากๆ 
จะมปัีญหาอะไรไหม?...	ความหนาทีเ่หมาะสมควรเป็นเท่าใด?...	ใช้อะไร
มาตัดสินความเหมาะสม?”	

	 ในขณะเดียวกันหากครูมองเตาอบเป็นระบบ	ครูจะเห็นว่าการ
อบชั้นหนาๆ	มีข้อดีที่อากาศออกจากระบบมีอุณหภูมิไม่สูงและชื้น	 
ซึ่งหมายความว่าที่เราลงทุนท�าให้อากาศร้อนนั้น	มันได้ท�างานให้เรา
อย่างเต็มที่	เราสูญเสียพลังงานออกจากระบบน้อย	ซึ่งต่างจากการอบ
ชั้นบางๆ	ที่อากาศออกมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง	ครูจะต้องตั้งค�าถามใหม่
ว่า	“หนาไปคุณภาพไม่ดี	แต่พลังงานไม่สูญเสียมาก	บางไปคุณภาพด	ี
แต่เสียพลังงานมาก	เราจะใช้ความดีของการอบชั้นหนาและความดีของ
การอบชั้นบางให้อยู่ร่วมกันอย่างไร?”	ครูที่ตั้งค�าถามนี้ต้องเห็นค�าตอบ
แล้ว	จึงจะสอนสะเต็มได้ด้วยตนเอง
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	 อ้อ..	อีกอย่าง	ครูต้องเห็นค�าตอบไปถึง	“อากาศร้อนที่ออกจาก
ห้องอบก็คือเงินที่ไหลออกไป”	จึงจะสอนสะเต็มเข้าสู่ความเป็นจริงของ
ชีวิตได้	เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ในบทที่	3
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“...การสอนสะเต็มของประเทศไทยยังต้อง
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงอีกมาก เราต้องม่ันใจใน
ตัวของเราเอง อย่าหวังพึ่งคู่มือหรือวิธีการ
และกระบวนทัศน์ของผู้อื่นที่มีบริบทสังคม 
เศรษฐกจิ และโครงสร้างการจัดการการศึกษา
ที่ต่างกับเรา หาไม่แล้ว เราจะสร้างปัญหาที ่
รกรุงรังมากยิ่งขึ้น เหมือนที่ลิงก�ลังแก้แห
การศกึษาไทยขณะนี.้...” 
“...การอบรมครูให้สอนสะเต็มได้ใน 3 วันเป็น 
สิ่งมหัศจรรย์ในประสบการณ์ของผม ถ้าการ
เป็นครูสะเต็มคือการท�ความเข้าใจกิจกรรม
ตามคูม่อื  หาอปุกรณ์ตามทีคู่ม่อืบอก  ด�เนนิการ 
ตามท่ีคู ่มือระบุ อย่างนี้ 3 วันก็ท�ได้ 
แต่เราต้องคิดว่าอะไรคือการ “เป็นครูสะเต็ม” 
ในศตวรรษนี้ ครูไม่ใช่ผู ้อยู ่อาศรมแล้วมี 
ลูกศิษย์มาฝากตัวแบบพระฤษี ไม่ใช้ผู้รับ-ส่ง
สารแบบไปรษณีย์ แต่ครูคือผู้รู้ที่ไม่บอกว่า
รู้อะไร แต่ถามและจัดการให้ผู้เรียนรู้ได้เอง
จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ของนักเรียนมี
ความก้าวหน้าเป็นพลวัต ครูคือผู้ออกแบบ
การปฏิบัติที่ตรงกับจริตการเรียนรู ้ของ
นักเรียนในขณะใดขณะหนึ่ง มันไม ่มีวิธี
การส�เร็จรูป มีแต่วิธีการที่ “น่าจะ” ครู
ต ้องเอาผลจากการปฏิบัติการตาม “น่า
จะ” มาเรียนรู ้การเป ็นครูสะเต็มกันเอง 
ด้วย PLC...”
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บทที่ 3

ถอดรหัส
การสอนสะเต็ม
จาก “สะเต็ม?”
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ทำ�ไมสะเต็มมีเคำรื่องหมายคำ�ถาม15

	 ผมไม่เชื่อว่าครูคือคนที่รับของส�าเร็จรูปมาเล่าต่อให้นักเรียน	โดย
เฉพาะการสอนสะเต็ม	การเป็นครูสะเต็มที่สามารถต้องเห็นความเป็น
สะเต็มในชีวิตประจ�าวัน	ต้องไม่เชื่อว่ามีแบบแผนการสอนสะเต็มที่ดี
ที่สุดแล้ว	แม้ว่าแบบแผนเหล่านั้นมาจากหน่วยงานที่ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญ
สะเต็มศึกษา	ครูต้องมีอิสระ	มีความกล้าหาญที่จะต้ังค�าถามเพื่อพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษาของตนเอง...	ที่ดีกว่าเดิม	เริ่มจาก
ตั้งค�าถาม	ค้นหาสิ่งที่ดีกว่าจากหนังสือสะเต็มทั้งหลายของผม	หรือคู่มือ
กิจกรรมสะเต็มของ	สสวท.	ก็ได้	....	รับรองว่ามีให้ค้นหาอีกมาก

15 ข้อความในบทนี้เขียนโดยอิงเอกสารกิจกรรมสะเต็มของ สสวท. ที่ผม download เมื่อ 27 เมษายน 2559 และอีกครั้ง 
 เมื่อ 11 สิงหาคม 2559 หลังจากมีเผยแพร่ใน Facebook ให้ครู download และสมัครเรียน online ได้ ช่วงชั้นที่ 3 
 ประกอบด้วยนาวาฝ่าวกิฤต กนิแต่พอด ีชีวิมีสีขุ ย่อส่วนระบบสรุยิะ ดาราศาสตร์กบัสถาปัตยกรรม The Young Dsigner 
 และเครื่องคัดเกรดมะนาว ช่วงช้ันท่ี 4 ประกอบด้วย กังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เลือกแพ็คเกจ 
 โทรศัพท์มือถือ สเลอปี้ ทำากินง่าย ทำาขายดี ถั่วงอกสร้างเสริมอาชีพ งานวัดมหาสนุก และชาร์ตแบตเตอรี่ด้วยพลังงาน 
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	 การเขียนเร่ืองต่อจากนี้	ต้องขออภัย	สสวท.	และนักวิชาการ 
ที่ร่วมพัฒนาคู่มือกิจกรรมสะเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อต้นปี	2559	ผมถือว่า
ดี	มีรายละเอียดมากขึ้นกว่าฉบับพิมพ์ครั้งที่	 1	(ตุลาคม	2557)	ที่ผม 
เอามาเขียนติงไว้ในหนงัสอืสะเตม็เล่มที	่1	แต่ผมเหน็จดุทีส่ามารถพฒันา
ได้อีกบ้าง	จะขอหยิบยกมาอธิบาย	เพี่อให้ครูผู้อ่านลองเอาไปประยุกต์
ประกอบการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย

	 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	 ผมหยิบมา
เฉพาะกิจกรรมช่วงช้ันที่	3	(มัธยมต้น)	และช่วงช้ันที่	4	(มัธยมปลาย)	 
คู่มือกิจกรรมที่ออกใหม่เพิ่มเติมของช่วงชั้นท่ี	3	มี	6	กิจกรรม	และ 
ช่วงชัน้ที	่4	ม	ี7	กจิกรรม		ผมเลอืกมาช่วงชัน้ละ	3	เรือ่ง	ในช่วงชัน้ที	่3	คอื	 
เรื่องนาวาฝ่าวิกฤต	กินแต่พอดี	ชีวีมีสุข	และเครื่องคัดเกรดมะนาว	
ส�าหรับช่วงชั้นที่	4	ผมเลือกเร่ือง	กังหันลมผลิตไฟฟ้า	โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว	และถั่วงอกสร้างอาชีพ	จะเขียนเรียงล�าดับไป	ส�าหรับครูที่
ไม่มีคู่มือ	สสวท.	ควร	download	มาอ่านประกอบ	

	 บทนี้ผมจะเขียนแบบกั๊กไว้	บอกไม่หมด	เพราะต้องการท้าทาย
ความคิดครู	ให้ถอดรหัสความรู้การสอนสะเต็มกันเอง
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นาวาฝ่าวิกฤติ: วิกฤติจากการไม่
backward design
	 กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤติเป็นของระดับมัธยมต้น	คู่มือเขียนได ้
ค่อนข้างดใีนแง่การออกแบบกจิกรรม	คอื	ค่อยๆ		ให้ผูเ้รยีนๆ		ไปทลีะเรือ่ง	 
ให้เอาความรูม้าใช้ต่อเนือ่งกนั		เพือ่ตอบโจทย์การขนของในภาวะน�า้ท่วม	 
แต่ในความคิดของผม...	ครูเพาะพันธุ์ปัญญาสามารถดัดแปลงให้สร้าง
การเรียนรู้แบบกลับทาง	คือเอาปฏิบัติน�าได้ดีกว่าท�าตามคู่มือ

	 ผมขอเล่าโดยย่อก่อนว่าคู่มือกิจกรรมนี้ให้นักเรียนท�าอะไรบ้าง	
แล้วต่อด้วยข้อแนะน�าเพิม่เติมทีจ่ะช่วยให้การท�ากจิกรรมสร้างการเรียนรู้ 
ที่ดีขึ้น	(ในแนวคิดของเพาะพันธุ์ปัญญา)

	 คู่มือมี	2	ตอน	ตอนที่	1	“ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแพ”	
มีทั้งหมด	4	กิจกรรม16 

	 กิจกรรมที่	1	“ท�าให้ดินน�้ามันลอยน�้าได้อย่างไร”	กิจกรรมนี้ให้
นักเรียนเอาดินน�้ามันรูปร่างต่างๆ	ใส่ลงน�้า	แน่นอนว่านักเรียนต้องเห็น
มนัจม		แล้วครใูห้นกัเรยีนดัดแปลงรปูร่างให้ดนิน�า้มนัลอยน�า้ให้ได้		ใครๆ	 
กน่็าจะรูว่้า	กจิกรรมนีม้เีจตนาให้นกัเรยีนได้เรียนรู้ว่าดนิน�า้มนัโดยตวัมนั
เองจมน�้า	แต่ท�าให้ลอยได้โดยการปั้นเป็นเรือ	คงแบบเดียวกับที่เด็กเล็ก
ถามว่าเหล็กจมน�้า	แต่ท�าไมท�าเป็นเรือลอยน�้าได้?

16 หนังสือตอนนี้ผมเว้นกิจกรรมที่ 4: “วางวัตถุอย่างไรให้เรือสามารถทรงตัวอยู่ได้” เพราะเอาไปรวมกับกิจกรรมอื่นแล้วสง
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	 มีใบความรู้ที่	 1	 เร่ืองแรงพยุงให้นักเรียนอ่าน	มีรูปและตัวเลข
เป็นตัวอย่างว่าเมื่อชั่งในน�้าวัตถุจะมีน�้าหนักเบากว่าช่ังในอากาศ	 
แล้วน�าเข้าสูส่ตูรแรงพยงุทีท่กุคนรูจ้กักนัดีว่า	แรงพยงุ	(หรอืแรงลอยตวั)	
เท่ากับ	“น�้าหนักน�้าที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จม”	เช่น	ในรูปแรงพยุงคือ	 
2	 นิวตัน	 (จากข้อมูลนี้	 คุณครูทราบปริมาตรและความหนาแน่น 
วัตถุไหม?	ลองหาดูเอง)

 กิจกรรมตอนนี้ผมขอให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญาปฏิบัติดังนี้

	 1.	 หาวสัดุมา	3	ชนดิ	คอื	ไม้	โฟม	ดนิน�า้มนั	ให้นกัเรยีนประมาณการ 

	 	 ด้วยความรู้สึกว่า	ในปริมาตรเท่ากันไม้และดินน�้ามันน่าจะหนัก 

	 	 เป็นกี่เท่าของโฟม	 (ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสประมาณการ	 

	 	 สามารถเอาข้อมูลที่จะทดลองจริงในขั้นตอน	2-5	มายืนยัน 

	 	 การประมาณการได้)	สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ถอดรหัสการสอนสะเต็ม 83

 	 2.	 ตัดไม้เป็นสี่เหลี่ยม	โฟมเป็นรูปปิรามิด	และปั้นดินน�้ามันเป็น 

	 	 ทรงกลม	โดยให้ปริมาตรเท่ากัน	(นักเรียนได้เรียนเรื่องค�านวณ 

	 	 รูปทรงและปริมาตร)	ทดสอบความถูกต้องของปริมาตรด้วยการ 

	 	 แทนที่น�้า	(ให้นักเรียนเรียนเรื่องความคลาดเคล่ือนว่าน่าจะเกิด 

	 	 จากอะไรบ้าง	รูปทรงไหนคลาดเคลื่อนมากที่สุด	เพราะอะไร)	

	 3.	 เอาวัตถุทั้ง	 3	ลอยลงในบีกเกอร์ที่มีน�้าปร่ิม	 ช่ัง	 (หรือตวง) 

	 	 น�้าที่ล้นออกมาในถาดรอง	ให้สังเกตปริมาตรส่วนที่จม	หาความ 

	 	 สัมพันธ์ระหว่างปริมาตรที่จมกับปริมาตรน�้าล้น	เอาบีกเกอร์ 

	 	 มาชั่งน�้าหนักโดยที่ยังมีวัตถุลอย	(หรือจม)	อยู่ในน�้า	อธิบายว่า 

	 	 น�า้หนักทีช่ั่งได้ต่างกันเกิดจากอะไร	(สร้างการเรียนรู้เร่ืองอะไรบ้าง 

	 	 ครูบอกได้ไหม?)

	 4.	 ชั่งบีกเกอร์ที่มีน�้าเต็มปริ่ม	ปั ้นดินน�้ามันเป็นเรือที่ลอยน�้าได้ 

	 	 เอาไปลอยในบีกเกอร์ที่มีน�้าปริ่มให้น�้าล้นออกมา	เอาเรือออก	 

	 	 ชัง่บกีเกอร์พร้อมน�า้ทีเ่หลอื	(สร้างการเรียนรูเ้ร่ืองอะไรบ้าง	ครบูอก 

	 	 ได้ไหม?	ถ้าจัดการช่ังบีกเกอร์ท่ีน�้าเต็มปริ่มยาก	ครูมีวิธีแก้ไข 

	 	 อย่างไรบ้าง	นอกจากใส่น�า้ไม่เตม็และดูการเปลีย่นแปลงปรมิาตร 

	 	 ที่ขีดข้างบีกเกอร์แทน?)

	 5.	 ชั่งน�้าหนักเมื่ออยู่ในอากาศและในน�้า	

	 6.	 อ่านใบความรู	้แล้วเอาผลทีไ่ด้จากข้ันตอน	2-5	มาท�าความเข้าใจ 

	 	 เร่ือง	ความหนาแน่น	การจม	และแรงพยุง	โดยเฉพาะอธิบาย 

	 	 ปรากฏการณ์การทดลอง	3	-	5	ให้ได้สง
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	 คุณครูจะเห็นว่ากิจกรรมที่ผมดัดแปลงมาเสนอนี้เกิดจากการคิด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบ	backward	design	นัน่เอง		ผมตัง้ใจไม่ให้ความรู้ 
ในวงเล็บของข้อ	3	และ	4	เพราะต้องการให้ครูคิดจนรู้เอง	เช่ือว่าครู
ฟิสกิส์น่าจะรูค้�าตอบ	และจดักระบวนการ	“ถามคือสอน”17	จากทีนั่กเรยีน
ปฏิบัติให้รู ้เองได้ด้วยตนเอง	เมื่อครูรู ้แล้วก็ควรเขียนใบความรู้และ 
ใบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนทดลอง	ครูจะได้เชื่อมั่นใน
ตัวเองว่าสามารถสร้างบทเรียนเป็นของตนเองได้

	 ผมก�าลังแสดงให้เห็นว่า	ครูที่สอนสะเต็มต้องเห็นโอกาสการ
พัฒนากระบวนการให้ดีกว่าที่มีอยู่	ไม่จ�าเป็นต้องเช่ือตามที่คู่มือให้มา	
เราจะออกแบบกิจกรรมได้เอง	เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจท้ังหมดแล้ว
เท่านั้น....	รู้ทั้งสาระและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

	 กิจกรรมที่	2	“วัตถุท่ีบรรทุกสูงหรือต�่ามีผลต่อการทรงตัวของเรือ

อย่างไร”	กิจกรรมนี้ให้นักเรียนออกแบบเรือ	2	 ช้ันบนกระดาษจ�านวน	 

4	แบบ		แล้วสร้างเรอืมาทดลองเอาก้อนน�า้หนกั	4	ก้อนวางทีต่�าแหน่งต่างๆ	 

ดูการทรงตัวของเรือ	(คู่มือครูระบุให้เอาถ้วยโฟมมาสาธิตเป็นเรือ	2	ช้ัน	

แล้วใช้ดนิน�า้มันเป็นน�า้หนกับรรทกุ)		ผมขอให้ครอู่านคู่มือของ	สสวท.	แล้ว 

ลองพิจารณาที่ผมออกแบบให้ใหม่ต่อไปนี้

	 1.	 เอาโฟมมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่	 100	ตารางเซ็นติเมตร	 

	 	 แต่มีสัดส่วนต่างกัน	3	ขนาด	คือจัตุรัส	1:2	และ	1:4	(อัตราส่วน 

	 	 กว้าง:ยาว)	อย่างละ	3	ชิ้น

17 เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยการถามแบบปุจฉา-วิสัชนา ผู้สนใจอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “ถามคือสอน”  
 ในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสง
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	 2.	 แบ่งดินน�้ามันออกเป็น	5	ก้อนเท่าๆ	กัน	วางที่กึ่งกลางพื้นที่และ 

	 	 ของด้านทั้ง	4	ดังรูป	โดยวางตามล�าดับ	A,	B,	C,	D,	E	แล้ว 

	 	 บนัทกึสิง่ทีส่งัเกตเหน็เมือ่วางแต่ละก้อน	ท�าเช่นนีก้บัเรอืชัน้เดยีว 

	 	 ทั้ง	3	สัดส่วน

	 3.	 ท�าซ�้าข้อ	2	โดยเอาโฟมขนาดเท่ากันมาวางซ้อนเพิ่มชั้นเรือ 

	 	 เป็น	2	และ	3	ชั้น	(ติดโฟมอย่าให้เลื่อน)	สังเกตการทรงตัวยังคง 

	 	 เป็นเหมือนเดิมหรือไม่

	 4.	 สังเกตใหม่ว่าหากวางน�้าหนักที่	A	แล้ววางที่จุด	D	จากนั้น 

	 	 เอาน�้าหนัก	A	ออก	การทรงตัวของเรือจะเปลี่ยนไปอย่างไร 

	 	 แล้วต่อจากนั้นวางน�้าหนัก	E	สังเกตการเปลี่ยนแปลง

	 5.	 วางน�า้หนกัที	่	D	อย่างเดยีว	และเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ		สงัเกตว่าเกดิอะไร 

	 	 กับเรือแบบต่างๆ	ที่ชั้นความสูงต่างๆ

	 6.	 วางน�้าหนักที่	B	อย่างเดียว	และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	สังเกตการ 

	 	 เปลี่ยนแปลงเหมือนข้อ	5	หรือไม่

	 7.	 อ่านใบความรู้	 (ท่ีครูเขียนเองใหม่ให้สอดคล้องกับการทดลอง 

	 	 ข้อ	1-6)	นักเรียนอภิปรายผลจากการทดลองกับใบความรู้	สง
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	 ผมเอาแผ่นโฟมแทนถ้วยโฟม	เพราะถ้วยมีแนวโน้มเอียงคว�่าง่าย
เกินไป	หรือหากนักเรียนเอาถ้วยโฟมมาเสียบติดกัน	ก็ควบคุมความ
สมมาตรยากกว่าแผ่นโฟม	หากเราต้องการสอนเรื่องการทรงตัวของ
เรือ	เราต้องตัดปัจจัยที่จะรบกวนการทดลองออก	ผมตั้งใจให้แผ่นโฟม 
มีสัดส่วน	3	ขนาด	เพราะต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อะไร	ครูควรหา 
ค�าตอบนี้เอง

	 กิจกรรมท่ี	3		“บรรทุกส่ิงของได้เท่าใด”	คู่มือให้นักเรียนท�านายว่า

สามารถใส่ดินน�้ามันในขวดพลาสติกได้มากที่สุดเท่าใด	กิจกรรมน้ีเรียน

เรื่องแรงลอยตัวที่เชื่อมโยงกับน�้าหนักบรรทุก	คู ่มือเขียนขั้นตอนการ

ทดลองอย่างละเอียด	ให้นักเรียนเร่ิมรู้จักสูตรแรงพยุงว่าประกอบด้วย

เทอมอะไรบ้าง	(ซึ่งผมได้ท�าให้นักเรียนรู้ได้เองตั้งแต่กิจกรรมแรกแล้ว)	

จากนัน้หาปรมิาตรขวดพลาสตกิ		แล้วค�านวณน�า้หนกัดินน�า้มนัทีบ่รรทกุ 

ได้มากที่สุดโดยขวดยังลอยน�้าได้	ทดลองยืนยันผล

	 หากครูได้อ่านหนังสือสะเต็มเล่ม	2	ก็จะคุ้นเคยกับรูปข้างล่างนี้
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	 รูปน้ีไล่เรียงจาก	constraint	3	ค่า	และ	criteria	2	ค่า	เข้าหา
ปริมาตรรวมของแพ	เพื่อทราบจ�านวนขวดที่จะเอาไปท�าแพ	ผังนี้เป็น
ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วย	S	และ	M	เพื่อส่งต่อความรู้ให้	E	สร้าง	T	เป็น
แพฝ่าวิกฤติน�้าท่วม

	 เม่ือเทียบกับคู ่มือกิจกรรม	 แพของผมคือขวด	 1	 ขวด	 และ 
เปอร์เซน็ต์ทีแ่พลอยพ้นน�า้เป็นศนูย์		ดงันัน้	ปรมิาตรแพคอืปรมิาตรขวด	 
ซึ่งผังความสัมพันธ์ข้างต้นจะลดรูปมาเป็นรูปข้างล่างนี้	

	 จากนั้นเปลี่ยนน�้าหนักบรรทุกจาก	criteria	ให้เป็นเป้าหมาย	 
(ผลสดุท้าย)		ดงัรูปใหม่	ซ่ึง	(ดูทิศทางลกูศรใหม่)	หมายความว่าน�า้หนกั 
บรรทุกสูงสุดคิดได้จาก	มวลขวด	ปริมาตรขวด	และความหนาแน่นน�้า	
นัน่เอง		นกัเรียนควรพฒันาความสามารถสร้างสมการจากเหต	ุ(มวลขวด	
ปริมาตรขวด	และความหนาแน่นน�้า)	ไปสู่ผล	(น�้าหนักบรรทุกสูงสุด)	
ได้เอง	เราเรียกความสามารถการสร้างแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร ์
จากความรู้พื้นฐาน	ซ่ึงเป็นทักษะคณิตศาสตร์ที่สูงกว่าการใช้สูตรส�าเร็จ
หาค่าต่างๆ	แยกกัน	เช่น	ความหนาแน่น	หรือแรงลอยตัว	เป็นต้นสง
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	 การได้สมการที่เชื่อมโยงเหตุเริ่มต้นเข้าหาผลปลายทางเช่นนี	้
ท�าให้นักเรียนรู้จักการ	generalize	ความรู้	(ทักษะ	abstraction	ใน	
computational	thinking	ของการแก้ปัญหา)		ผมขอให้ครลูองกลับไป 
อ่านหนงัสือสะเตม็เล่ม	2		ท�าความเข้าใจจนสร้างสมการน�า้หนกับรรทกุ 
สงูสุดจากผงัข้างต้นได้เอง	จากน้ันเขยีนใบความรู้ใหม่		ออกแบบกจิกรรม
แบบย้อนกลับ	ให้ได้ผลการทดลองมาผสานกับใบความรู้ให้นักเรียน
เข้าใจเอง

	 กิจกรรมในคู่มือยังมีตอนท่ี	2	ที่ให้นักเรียนสร้างแพจากขวด	ผม
จะไม่น�ามากล่าวให้ยาวออกไป	เพราะผมอธิบายการสร้างแพขวดน�้า
จากการใช้	engineering	design	concept	อย่างละเอียดในหนังสือ 
สะเต็มเล่ม	2	แล้ว	ลองหาอ่านทบทวนเอง	

	 กิจกรรมตอนนี้ผมมีติงนิดเดียวว่า	ที่คู่มือสอนโมเมนต์ด้วยคาน
กระดานหกและภาพการเสียสมดุลล้มคว�่าเนื่องจุด	center	of	gravity	
(cg)	ออกนอกฐานนั้น	ไม่เหมาะกับการอธิบายเรื่องเรือ	(หรือแพ)	คว�่า
เท่าใดนัก	เพราะเม่ือแพแผ่นโฟมเอียง	ส่วนท่ีจมน�า้เปล่ียนไป	(ด้านเอยีง
จะจมมากกว่า)	แรงพยุงของน�้าจะกระจายไม่เท่ากันตลอดพื้นที่ส่วนที่
จม	และทิศทางแรงไม่ตั้งฉากกับพื้นแพด้วย	นักเรียนควรได้เรียนเรื่อง
ต�าแหน่งแรงลัพธ์ของการพยุง	จะได้มีโอกาสประยุกต์คณิตศาสตร์เรื่องสง
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การหาปริมาตร	จุด	cg	ของปริมาตรที่เอียงจมน�้า	และการแตกแรงหา
โมเมนต์	ที่เขียนเพิ่มในย่อหน้าน้ีอาจจะเข้าใจยากสักหน่อย	ครูสาระอื่น
ที่ไม่ใช่ฟิสิกส์ข้ามไปเลยก็ได้	แต่...	ส�าหรับครูฟิสิกส์ต้องรู้	ไม่รู้	(สอน)	
ไม่ได้

	 ครูคงสังเกตได้ว่าผมออกแบบกิจกรรมโดยยึดหลักปฏิบัติสู่ปริยัติ	
(ความรู้)		โดยเอาใบความรูม้าช่วยให้เข้าใจ	(ปฏเิวธ)	หลงัจากปฏบิตัแิล้ว	
เพราะความจรงินกัเรยีนเรยีนปรยิตัพิวกนีห้มดแล้ว	เขาเรียนแบบดรูปูที ่
ครวูาดบนกระดานด�า	ท่องสูตร		ดงันัน้	การเรยีนสะเตม็จงึควรเอาปฏบิตัิ
น�าหน้า	

	 ครทูีอ่อกแบบได้เช่นนีต้้องเข้าใจสาระความรูท้ัง้หมด		ต้องรูจ้กัการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ	backward	design	เข้าใจจริตการเรียน
รู้จากปฏิบัติ		และมจีนิตนาการออกแบบการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ทีส่�าคญั 
คือ	การเขียนใบความรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมเป็นดัชนีวัดความรู้จริง
ของครู	ผมสังเกตพบว่าใบความรู้ในคู่มือของ	สสวท.	จ�านวนไม่น้อยที่
เหมือนอยู่แยกส่วนจากกิจกรรม	เหมือนยกมาจากต�าราตรง	ๆ	ไม่ได้
กรองให้เข้ากับสถานการณ์

	 ผมอยากเห็นครูเพาะพันธุ์ปัญญาที่สอนสะเต็มมีความสามารถ 
เช่นนี้	 	คล่องในความคิดที่เห็นเร่ืองราวเป็นผังเหตุ-ผล	 	มีทักษะ	 
backward	thinking	จินตนาการไร้กรอบเห็นวิธีการกิจกรรมต่างๆ 
ได้เอง	และเขียนใบความรู้ของตนเองได้

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์เพ
ื่อก
าร
ศึก
ษา



ถอดรหัสการสอนสะเต็ม90

กินแต่พอดี ชีวีมีสุข: โอกาสท่ีำพลาดไปของ 
stem literacy

	 ในช่วงชั้นมัธยมต้นมีเรื่อง	“กินแต่พอดี	ชีวีมีสุข”	กิจกรรมนี้มีเจตนา

ให้นักเรียนตระหนักเรื่องการบริโภคที่เป็นประโยชน์หรือโทษแก่ร่างกาย	

โดยใช้ดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index,	BMI)	มาให้นักเรียนเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากการบริโภค	คู่มือมีค�าถามน�าว่า

	 “...น�้าหนักของร่างกายจะเป็นอย่างไร	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับเข้ามากับพลังงานที่ใช้ไป	ดังนี้
	 ถ้าปริมาณพลังงานที่ได้รับน้อยกว่าปริมาณพลังงานที่ใช้ไป
	 ถ้าปริมาณพลังงานที่ได้รับมากกว่าปริมาณพลังงานที่ใช้ไป
	 ถ้าปริมาณพลังงานที่ได้รับเท่ากับปริมาณพลังงานที่ใช้ไป...”

	 กิจกรรมสะเต็มนี้เขียนจุดประสงค์ว่า

	 1.	 อธิบายแนวทางในการบริโภคอาหารให้ได้พลังงานและสัดส่วน 

	 	 ที่เหมาะสมกับเพศและวัย

	 2.	 ออกแบบรายการอาหารและโปรแกรมการออกก�าลังกายเพื่อ 

	 	 ลดน�้าหนักจากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้

	 3.	 ออกแบบโปสเตอร์เพื่อรณรงค์การรับประทานอาหารและ 

	 	 ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ
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	 คู่มือน้ีมีใบความรู้เก่ียวกับอาหาร	ค่าพลังงานในอาหาร	และ
การเผาผลาญพลังงานจากการออกก�าลังกายจ�านวนมาก	ที่หาได้ง่าย
จาก	internet	นักเรียนท�ากิจกรรมที่	 1	คือ	เรียนรู้ตนเองจากกราฟ 
น�้าหนัก	ส่วนสูง	อายุ	และดัชนีมวลกายที่เป็นมาตรฐานเด็กไทย	บันทึก
อาหารทีก่นิ	หาค่าพลงังานทีบ่รโิภคเปรยีบเทยีบกบัทีก่รมอนามยัแนะน�า
ในใบความรู้	แล้วท�ากิจกรรมที่	2	“หุ่นสวยด้วยการนับแคลอรี”	คือ	 
สร้างตารางกิจกรรมออกก�าลงักายเผาผลาญอาหารทีบ่รโิภคเกนิส�าหรบั
คนอ้วน	จากนั้นเป็นกิจกรรมที่	3	“โปสเตอร์รณรงค์สร้างเสริมสุข
ภาพ”	โดยให้ผู้เรียนช่วยกันออกแบบโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน 
หันมาดูแลรักษาสุขภาพ	 โดยการรับประทานอาหารและการออก 
ก�าลังกายให้เหมาะสม	เสนอผลงานเป็นโปสเตอร์	สร้างการเรยีนรู้เป็นกลุม่ 
โดยนักเรียนประเมินว่ารายการอาหารและแผนการออกก�าลังกายของ
กลุ่มใดเหมาะสมที่สุดและปฏิบัติได้จริง....	

	 ผมรูส้กึเสยีดายทีคู่ม่อืออกแบบกจิกรรมเหมอืนให้นกัเรียนค้นคว้า
ท�ารายงานส่งครู	 	มากกว่าการเป็นสะเต็มศึกษา...เสียดายจริง	ๆ	ครับ

	 ผมจงึขอแนะน�าให้ครูเพาะพนัธุปั์ญญาพัฒนานักเรยีนให้ได้ทกัษะ
แห่งศตวรรษที	่21		โดยเอาใบความรูอ้อกให้หมด		ให้นกัเรยีนหาความรูเ้อง 
แต่ก่อนหน้านั้น	ครูต้องต้ังค�าถามให้นักเรียนเข้าใจหลักการส�าคัญให้ได้
ก่อน	ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆ	ข้างล่างนี้	(ในวงเล็บคือค�าตอบที่ครูต้อง
ต้อนด้วยค�าถามให้นักเรียนคิดได้เอง)

	 “ฉลากข้างกล่องนมมีข้อมูลอะไรบ้าง?”	 (ค่าพลังงานหน่วย 
เป็นแคลอรี	...	อาหารคือพลังงาน)สง
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	 “ท�าไมเราต้องกินอาหาร?”	(ร่างกายเราต้องการพลังงาน	ท�างาน	
รักษาอุณหภูมิร่างกายที่	37	องศา)

	 “ไขมันที่สะสมให้เราอ้วนมาจากไหน?”	(พลังงานที่กินเกินความ
ต้องการ	จึงเหลือสะสมในร่างกาย)

	 เพียง	 3	 ค�าถามก็น ่าเพียงพอให ้นักเรียนเข ้าใจเรื่องการ 
เปลีย่นแปลงของร่างกายและ	BMI	จากการกนิอาหารแล้ว		ส�าหรับการ
เรยีนรู้เร่ืองกราฟเกณฑ์อ้างองิการเจรญิเตบิโต	 	 แทนทีจ่ะเรยีนเฉพาะของ 
ตนเอง		ผมเสนอให้นักเรยีน	plot	ของทกุคนลงในกราฟเดยีวกนั		เพ่ือให้ 
เรียนรู้การมองตนเองเปรียบเทียบกับภาพรวม	นักเรียนจะได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์อีกมาก

	 จากนั้นครูควรสร้างข้อฉงนโดยถามว่า	“พวกเธอเช่ือไหมที่มีคน
บอกว่าดื่มน�้าเย็นท�าให้ลดน�้าหนักได้?”

	 นักเรียนอาจตอบหลายเหตุผล	 เช่น	 อิ่มน�้า	 กินข้าวได้น้อย	 
(ซึง่ไม่เกีย่วกบัน�า้เยน็	หลกัคดิน้ีไม่ต่างกับกินเมลด็แมงลกัก่อนอาหาร)	ครู
ต้องต้อนวธีิคดิให้เข้าสู่พลงังาน	ผมจะไม่เฉลยในท่ีนี	้แต่บอกให้ทราบว่า 
เป็นจริงได้ในหลักการของพลังงาน	บอกใบ้ให้ว่า	ครูต้องเข้าใจเร่ือง
พลังงานในน�้าเย็นเปรียบเทียบกับอุณหภูมิร่างกาย	ส่วนในแง่ชีววิทยา
การดูดซึมอาหารก็มีค�าตอบอีกอย่างหนึ่ง	ครูลองหาข้อมูลเอาเอง

	 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทจริงยิ่งขึ้น	ผมแนะน�าให้ครูเพาะพันธุ์
ปัญญามอบหมายให้นักเรียนเก็บข้อมูลอาหารที่ขายหน้าโรงเรียน	 
ทั้งชนิด	ปริมาณการขาย	ผู้ซื้อ	ปริมาณการซ้ือ	เก็บตัวอย่างวิเคราะห์
ความปลอดภัย	สารปนเปื้อน	และค่าพลังงาน	เพื่อให้เขาเห็นภาพรวมสง
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ของอันตรายจากอาหารหน้าโรงเรียน	ประมวลข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะ
การจัดการแผงอาหารหน้าโรงเรียน	และการรณรงค์การออกก�าลังกาย

	 ทีผ่มเสนอแนะมานี	้นกัเรยีนได้บรูณาการวชิาชวีวทิยา	จลุชวีวทิยา	
เคมี	ฟิสิกส์	พละศึกษา	คณิตศาสตร์	สุขศึกษา	เศรษฐศาสตร์	ไปสู่ภาพ
กว้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข	ภาษาการวิจัยเขาเรียกว่าได้ 
“ข้อเสนอแนะเชงินโยบายบนฐานข้อมลูและความรู”้	โครงการเพาะพนัธุ์
ปัญญาเรียก	Research-Based	Learning	(RBL)

	 ท่ีผ ่านมา	 เมื่อกล่าวถึงสะเต็ม	 เราจะติดที่	 4	 ศาสตร์หลัก	 
(S-T-E-M)		บางคร้ังจงึปรากฏเป็นโครงงานแคบในศาสตร์เดยีวเท่านัน้	
การเรียนต้องให้ได้	stem	literacy	ผลที่ได้เป็นการรู้เท่าทันอาหาร
หน้าโรงเรียนและสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่กล่าวมา	เกิดจากการมี	stem	 
literacy	นั่นเอง	ผมเชื่อว่าวิธีนี้จะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู ้มากกว่า 
4	ศาสตร์ของ	S-T-E-M	และเข้าใจว่าสะเต็มไม่ใช่การท�ารายงาน
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เคำรื่องคำัดเกรดมะนาว: สะเต็มหายไปกับ
จินตนาการทำี่ถูกมัดตราสัง
	 กิจกรรมสะเต็มระดับ	ม.	3	มีเครื่องคัดเกรดมะนาว	โดยคู่มือ
ก�าหนดสถานการณ์ดังนี้	“...เกษตรกรชาวสวนปลูกมะนาวได้ผลผลิต
เป็นจ�านวนมาก	และต้องการน�ามะนาวไปขาย	โดยมะนาวแต่ละขนาด
ขายได้ในราคาที่แตกต่างกัน	ในกรณีที่มะนาวสายพันธุ์เดียวกัน	ผล
มะนาวที่มีความสมบูรณ์จะมีปริมาณน�้ามะนาวมาก	ซึ่งน�้าหนักของ
มะนาวก็มากด้วยเช่นกัน	แต่ในสถานการณ์ทั่วไปมะนาวไม่ได้สมบูรณ์
ทุกผล	ผู้เรียนจะมีวิธีการน�้าหนักของคานและสมดุลมาช่วยเกษตรกร
ผลิตเครื่องคัดเกรดมะนาวได้อย่างไร...”

	 ผมขีดเส้นใต้เพื่อบอกว่า	คู่มือนี้ก�าลัง	“มัดตราสัง”	ความคิดสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน	

	 ในคู่มือมีกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจการวัดน�้าหนักแบบตาชั่งจีน	คือ	
ให้เอาไม้บรรทัดมาหาน�้าหนักมะนาวโดยหลักสมดุลโมเมนต์กับน๊อตที่
ทราบน�้าหนัก	ดังรูป	
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	 ใบความรู้ที่เตรียมให้แสดงเจตนาว่า	ต้องการให้นักเรียนคัดเกรด

มะนาวด้วยน�้าหนัก	และอยากให้ใช้หลักการของโมเมนต์ของคาน	ผมเรียก

การสอนสะเตม็แบบนีว่้า	“จนิตนาการถกูมดัตราสงั”	อย่างนีไ้ม่สามารถเป็น

สะเต็มที่ดีได้

	 ถ้าเป็นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ผมจะไม่สอนครูแบบนี้	เพราะ

	 1.	 มะนาวท้ังหมดมีน�้าหนักแปรแบบต่อเน่ือง	เช่น	100	ลูกอาจมี 

	 	 น�้าหนัก	100	ค่า	ระบบคานสมดุลน�้าหนักแบบนี้จะมีระยะทาง	 

	 	 100	ค่าด้วยเช่นกัน	คงไม่มีใครคัดมะนาว	100	ลูกออกเป็น 

	 	 100	เกรดแน่

	 2.	 การคัดเกรดตามปกติจะมีช่วงน�้าหนักน้อย-น�้าหนักมาก	เช่น	 

	 	 เกรดดีสดุอาจจะ	80-100	กรมั/ผล	เกรดต�า่สดุเป็น	40-50	กรมั/ผล 

	 	 เป็นต้น	การก�าหนดช่วงน�้าหนักท�าให้มะนาว	100	ลูกมี	3	เกรด 

	 	 แม่ค้าวางขาย	3	กองราคาต่างกัน	ระบบคานที่ปรากฏในคู่มือ 

	 	 ไม่สามารถคัดแยกช่วงน�้าหนักได้ง่าย	และน่าจะช้ามาก

	 3.	 ในการเรียนสะเต็ม	ผมไม่เชื่อว่านักเรียนต้องถูกตีกรอบความคิด 

	 	 หลักการการคัดเกรด	ข้อนี้ส�าคัญที่สุด	
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	 สะเต็มสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดเกรดมะนาวที่ดีต ้องไม่ก�าหนด
แนวทางค�าตอบตายตัวว่าต้องคัดจากน�้าหนัก	หรือต้องใช้แนวคิดสมดุล
น�า้หนักของคาน	เพราะโลกความเป็นจรงิไม่เป็นเช่นนัน้	ผมแนะน�าให้ครู
สะเต็มสอนนักเรียนโดยการคุยด้วยค�าถาม	(“ถามคือสอน”)

	 “เราบอกเกรดมะนาวได้ด้วยอะไรบ้าง?”	นักเรียนอาจจะตอบ 
ได้หลายอย่างมาก	เช่น	

	 “มีน�้ามาก	ผิวสวย	ลูกโต	ผิวน่ิม	ไม่มีเมล็ด”	หากผมต้องการให้ 
คิดไปที่เครื่องคัดเกรดมะนาว	ผมต้องท�าให้เขาเลือกท่ีจะหาตัวแทน 
การวัดได้ง่าย	เรารู้ว่าผิวสวยเป็นนามธรรม	วัดยาก	ผิวนิ่มอาจจะไม่ดี
ก็ได้	หากนิ่มเพราะเหี่ยว	น�้ามากคงวัดยากหากไม่ผ่าออกมาบีบ	ไม่มี
เมล็ดเป็นเรื่องของสายพันธุ์	ที่ปกติก�าหนดราคาอยู่แล้ว	ในที่สุดมาจบ
ที่ลูกโต	ซ่ึงนักเรียนน่าจะเคยเห็นแม่ค้าขายมะนาวหลายขนาด	หลาย
กอง	หลายราคา

	 “ลูกโตบอกได้ด้วยอะไร?”	ผมจะถามอย่างนี้เมื่อนักเรียนตกลงใจ
ใช้ขนาดบอกเกรด
	 “น�้าหนักครับ...	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคะ”	 ถูกต้องแล้ว	 
ลูกโตหมายความได้ทั้งน�้าหนักและขนาด
	 “ถ้าเป็นน�้าหนักใช้อะไรวัด”	
	 “ตาชั่ง”	
	 “ถ้าเป็นขนาดใช้อะไรวัด”
	 “ไม้บรรทัด”
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	 “ท�าอย่างไรให้ตาชั่งหรือไม้บรรทัดคัดเกรดได้เร็ว”	เมื่อนักเรียน
ได้หลักการน�้าหนักหรือขนาดแล้ว	นักเรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่
ไม่ติดกับตาชั่งหรือไม้บรรทัด	แต่ต้องใช้หลักการน�้าหนักและขนาดมา
ออกแบบวธิกีาร	โดยครถูามต่อว่า	“น�า้หนกัท�าให้เกดิปรากฏการณ์อะไร
ได้บ้าง”	ครูต้องไล่ถามไปทีป่รากฏการณ์ทีท่�าให้คัดเกรดได้ง่าย	ค�าตอบ
จะมีทั้ง	

	 “คานเสียสมดุล”	 “สปริงยุบ”	 เป็นหลักการของการเปลี่ยน
ต�าแหน่ง	คือ	ลดระดับลง

	 “เธอจะใช้หลักการอะไร	เอาหลักการนั้นมาใช้อย่างไร”18	นักเรียน
ต้องเลือกระหว่างคานเสียสมดุลกับสปริงยุบว่าอย่างใดประยุกต์เพื่อคัด
มะนาวตามน�้าหนักได้ดีกว่ากัน19	ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ครูสอนให้คิดถึง
ความเป็นจริง	เช่น	ดีกว่าเพราะ	สร้างง่าย	คัดได้เร็ว	แม่นย�า	ราคาถูก 
ดูแลง่าย	ฯลฯ		แต่ละหลักการมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน		เป็นโอกาสให้
เกิดความคิดวิพากษ์	(critical	 thinking)	เมื่อวิพากษ์แล้วก็จะคิด 
ประเมนิ	ตดัสนิใจ		ในการคดิวพิากษ์แบบกลุม่จะสร้างความคดิวเิคราะห์-
สังเคราะห์ได้มากมาย	(หากครูรู้จักคุมเกมการเรียนของทั้งห้องได้)	

	 “ขนาดท�าให้เกิดปรากฏการณ์อะไรที่เอามาใช้คัดเกรดมะนาวได้
บ้าง”	เมื่อเอาขนาดมาแบ่งเกรด	ค�าตอบจะมีทั้ง	

18 คำาถามตอนนี้คือส่วนหนึ่งของ “คาถา 5 ข้อ” ที่เป็นหลักการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
19 การคัดเกรดด้วยนำ้าหนักใช้ในการคัดเกรดไข่ไก่ หาดูได้ทั่วไปจาก YouTube ระบบซับซ้อนกว่าการวัดด้วยขนาด  
 ที่เราเห็นตามร้านขายส่งส้มสง
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	 “ลอดช่องว่างไม่ได้”	“เงาใหญ่”	นกัเรยีนคดิจากประสบการณ์การ
ร่อนของด้วยตระแกรง	และเทคนิค	image	processing	นักเรียนต้อง
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีเหตุผลที่สมควร	

	 เพราะกระบวนการพฒันานวตักรรมคดิกันอย่างนี	้	 เราจงึมเีครือ่งคดั
มะนาวทีใ่ห้ผลลอดผ่านร	ูลกูเล็กลอดผ่านรแูถวแรก	คดัออกมาเกรดหนึง่ 
ลูกที่ใหญ่กว่าเดินทางไปผ่านรูที่ใหญ่ขึ้น	จนลูกโตที่สุดไม่ผ่านรูใดเลย	
ขนาดรูที่อยู่รอบท่อทรงกระบอกหมุนเป็นตัวก�าหนดเกรด	เครื่องคัด
แบบรูถูกดัดแปลงให้มะนาวเคลื่อนที่ผ่านช่องทางแคบที่ค่อย	ๆ	ขยาย
ความกว้าง	ดังรูปขวามือ	สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้หาดูได้ทั่วไปใน	YouTube

	 การสอนสะเตม็โจทย์คดัเกรดมะนาวต้องไม่มดัตราสงัจนิตนาการ
ให้ใช้หลักการสมดุลคานเท่าน้ัน	เพราะชีวิตจริงของนักเรียนต้องรู้จักหา 
ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้จ�านวนมากก่อน		แล้วประเมินทางเลอืก	เอาทีด่ทีีส่ดุ 
มาใช้		ผมจึงเขยีนตงิในบทท่ี	1	ว่าน่าเสยีดายทีก่รรมการสะเตม็ศกึษาตดั 
ขัน้ตอนการจินตนาการทางเลอืกและการประเมนิทางเลือกออกจากการ
ท�าโครงงานสะเต็ม	การมีหลายทางเลือกเปิดช่องทางการเรียนรู้ให้ไม่ 
จ�ากัดแค่เร่ืองโมเมนต์		นกัเรยีนได้เรยีนเรือ่งสปรงิ	เรือ่งความเป็นไปได้ 
ในการลอดผ่านรูของมะนาวทีไ่ม่เป็นทรงกลมอย่างสมบรูณ์	เรือ่ง	image	
processing	จากภาพเงา	ฯลฯสง
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	 ถ้าผู้เขียนกิจกรรมเครื่องคัดเกรดมะนาวเข้าใจการเกิดนวัตกรรม
เข้าใจ	engineering	design	concept	และเข้าใจการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
ต้องมีอสิระทางความคดิ	คูม่อืจะไม่แนะน�าครใูห้ท�าสะเตม็หายไปกบัการ 
มัดตราสังจินตนาการนักเรียนอย่างนี้

	 ทีส่�าคัญในโลกความเป็นจรงิอีกประการ	คือ	ต้องรูว่้ามใีครท�าอะไรไว้ 
ถึงไหนแล้ว

	 การสอนสะเตม็ทีข่าดหายไปคอืการให้ครแูละนกัเรียนรูจ้กัค้นคว้า
ของเดมิทีม่อียูม่าต่อยอด		การต่อยอดจะท�าให้นกัเรยีนคิดวิเคราะห์อย่าง
ลึกซึ้งว่า	“ท�าอย่างไรจึงจะดีกว่าที่คนอื่นท�ามาแล้ว”	ถ้ามีความคิดเช่นนี้
แอร์คนจนที่พัฒนาลังโฟมให้เป็นถังสีหุ้มทรายจะไม่เกิดขึ้น

	 การสอนสะเต็มที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ปัจจุบันนี้ไม่ได้สอนให้นักเรียน
ค้นคว้าจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property)	เลย 
ซึ่งผมถือว่าน่าเสียดาย...	เพราะถ้าเพียงแต่ผู้ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาคิดตามความเป็นจริงของการใช้ความรู ้ในโลกเศรษฐกิจนอก
ห้องเรียน	เน้ือหาคู่มือกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จะพลิกกลับ	เอาตราสังที่มัด 
ออก	เอาอิสรภาพทางความคิดคืนให้ครู	เพื่อให้ครูเป็นผู้พัฒนาตนเอง
ได้ด้วยตนเอง	
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กังหันลมผลิตไฟฟ้า : สะเต็มทำี่ติดกับดัก
ของเทำคำโนโลยี
	 การติดเครื่องมือเป็นอุปสรรคการเกิดความคิดสร้างสรรค์	 เป็น 
ข้ออ้างถงึความไม่พร้อมจงึไม่ท�าหรอืท�าไม่ได้	โครงงานสะเตม็ทีด่	ีทีเ่หมาะ 
กับโรงเรียนจ�านวนมาก	(ที่ขาดแคลน)	คือ	การท้าทายให้ท�างานภายใต้
ความขาดแคลน	เพราะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	ได้ฝึกทักษะการ 
แก้ปัญหาเกิด	growth	mindset	(ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค)

	 การมอบเครื่องมือส�าเร็จรูปแบบ	“กล่องด�า”	 (black	box) 
สร้าง	fixed	mindset	ให้ครูและนักเรียน20 

	 ผมก�าลังกล่าวถึงโครงงาน	“กังหันลมผลิตไฟฟ้า”	ของช่วงช้ัน 
ที่	4	(มัธยมปลาย)	โครงงานให้นักเรียนออกแบบใบกังหันแบบต่างๆ	 
มาทดลองผลิตไฟฟ้าโดยมีพัดลมเป็นแหล่งพลังงานลม	(ที่ปรับพลังงาน
ลมได้ตามความเร็ว)

	 ข้อความในคู่มือเริ่มต้นแสดงเจตนาของกิจกรรมนี้ว่า

	 “พลงังานลมสามารถเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานลม 
ในการหมุนไดนาโมให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า	ในการทดลองขนาดเล็ก
สามารถใช้ร่วมกับชุดแผงวงจร	IPST	Link	ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบกับการเขียนโปรมแกรม	scratch	ที่สามารถน�าไปสร้างชิ้นงาน 
ที่บูรณาการกับสาระวิชาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรม	และ 

20 ที่น่าเป็นหว่งคอืการอบรมพว่งด้วยมขีองมาขายให้เอาไปใชต้ามคู่มือที่อบรม มนัสรา้ง fixed mindset แก่ครู การอบรม 
 ต้องให้ครเูข้าใจหลกัการของความรู้ และการสอนสะเต็ม จากนัน้พัฒนาครูให้สร้างสือ่การสอนได้เอง เปิดเวทแีลกเปลีย่น 
 ส่ือการสอนสะเต็ม สนับสนุนให้เกิด PLC มีนักวิจัย (นักวิชาการ) จับความรู้จาก PLC มา generalize สร้างหลัก 
 การสอนสะเต็มของเราเองสง
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คณติศาสตร์ได้	 	 ซึง่ผู้เรียนต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการเขยีนโปรแกรมด้วย	
scratch	มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ในการน�าชุด
แผงวงจร	IPST	Link	ไปออกแบบและสร้างช้ินงานเพ่ือใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการ”

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดที่เขียนในคู่มือ	ผมประหลาดใจมาก
ที่ระบุว่าโครงงานนี้ไม่มีสาระวิทยาศาสตร์	ทั้งๆ	ที่ผมหวังว่าต้องเป็น
วิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและฟิสิกส์	 โครงงานน้ีเน้นการใช้เทคโนโลยี
ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	 และการเขียนโปรแกรมเต็มที่...เป็นสะเต็มที่
ติดกับดักของเทคโนโลยี

	 ผมเห็นว่าคู ่มือกิจกรรมก�าลังเบี่ยงประเด็นจากกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าไปเป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม	คู ่มือก�าหนดกิจกรรม
ให้ครูสอนโปรแกรม	 	Scratch	 	กับการใช้แผงวงจร	 	 IPSTLink		 
กล่าวตามตรง...ผมไม่ทราบว่าโปรแกรมทั้งหลายที่ระบุในคู่มือกิจกรรม
สะเต็มตอนกังหันลมผลิตไฟฟ้าคืออะไร	อ่านแล้วเดาเอาเองว่าส่วนหนึ่ง
เป็นโปรแกรมสร้างผลงานต่างๆ	เช่น	การท�าแอนิเมชัน	การจ�าลองทาง
วิทยาศาสตร์	อีกส่วนน่าจะรับผลจากมอเตอร์กระแสตรงที่ผลิตไฟฟ้า
แล้วแสดงผล	ในนั้นคงมี	sensor	ต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม...	การไม่รู้ชัด
เรื่องโปรแกรมและ	hardware	ที่ติดมากับโครงงานกังหันลมผลิตไฟฟ้า	
ไม่ใช่อุปสรรคที่ผมจะอธิบายโครงงานนี้ให้เป็นสะเต็มที่ดีขึ้น	ตามสไตล์
เพาะพันธุ์ปัญญา
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	 ผมขอเริม่ด้วยความรูท้ีน่กัเรยีนต้องรู้	(หรอืหาความรูม้าก่อน)	ว่าเป็น

วิทยาศาสตร์เต็ม	ๆ	ความรู้เหล่านี้ประกอบด้วย	

	 1.	 พลังงานลมที่พัดเข้าหากังหันลมมีค่า	½( Av3)	( 	คือความ 

	 	 หนาแน่นอากาศ	A	คอืพืน้ทีท่ีใ่บกงัหนัลมกวาดเป็นวงกลม	v	คอื 

	 	 ความเรว็ลม)	ทกัษะคณติศาสตร์ท�าให้รูว่้าความเร็วมผีลมากกว่า 

	 	 ขนาดใบพัด	ถ้าเพิ่มขนาดพื้นที่	(A)	เป็น	2	เท่า	พลังงานลมเพิ่ม 

	 	 2	เท่า	แต่ถ้าความเร็วลม	(v)	เพิ่ม	2	เท่า	พลังงานลมจะเพิ่ม 

	 	 8	เท่า	นกัเรยีนควรพสิจูน์ว่าสมการนี	้สอดคล้องกบัผลทีว่ดัได้หรอื 

	 	 ไม่โดยการแปร	A	และ	v

	 2.	 มีการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่ากังหันไม่สามารถผลิต 

	 	 พลังงานได้มากกว่า	59.3%	ของพลังงานลมที่พัดเข้ามา	วิศวกร 

	 	 พลังงานลมจะรู้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิก�าลังงานสูงสุดของการผลิต 

	 	 พลงังานจากลม	คอื	0.593	ซึง่เราเรยีก	Betz	Coefficient	ความรู้ 

	 	 นี้ท�าให้นักเรียนมีคู่เทียบ	(benchmark)	เขาจะได้รู้ว่ากังหันลมที่ 

	 	 ประดิษฐ์ห่างไกลค่าทางอุดมคติเท่าใด

	 สองข้อนี้เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆ	ที่น่าจะเรียนแล้วตั้งแต่มัธยมต้น

ความรู้เหล่านี้หาได้ง่ายๆ	จาก	internet	แต่....	น่าเสียดายมากที่ใบความรู้ 

ไม่มีข้อเท็จจริงเหล่านี้เลย	เพราะไปเน้นสิ่งท่ีผมเรียกว่า	“กล่องด�า” 

ทีเ่ป็นคอมพิวเตอร์	hardware	และโปรแกรม	ประสบการณ์สอนนกัศกึษา

วิศวกรรมศาสตร์มีเหตุผลให้ผมรังเกียจกล่องด�าเพราะ...
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	 1.	 กล่องด�าท�าให้ครแูละนกัเรยีนตดิกบัเครือ่งมอื	ไม่ได้เรยีนรูส้าระที่ 
	 	 ควรเรียน	(และที่ก�าลังเรียน)	อย่างแท้จริง	อย่าลืมว่าโครงงานนี้ 
	 	 ให้ผู ้เรียนเข้าใจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม	 (ถึงข้ัน 
	 	 ให้ออกแบบโรงไฟฟ้าด้วยซ�้า)	การใช้โปรแกรมท�าให้นักเรียน 
	 	 ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น	ผมจึงเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า	“กล่องด�า” 
	 	 มันท�าลายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี 
	 	 ในกังหันลมหมด	(แต่ถ้าเป็นโครงงานการเขียนโปรแกรมหรือ 
	 	 การสร้าง	animation	ก็ไม่ว่ากัน			แต่ควรใช้ตัวอย่างอ่ืน	จดัไปอยูใ่น 
	 	 กลุ่มความคิดสร้างสรรค์จะเหมาะกว่า)

	 2.	 มันปิดกั้นความจริงพ้ืนฐานที่นักเรียนต้องรู ้	 เช่น	พลังงานลม 
	 	 เป็นพลังงานจลน์ของมวลที่มีความเร็ว	 ตามสูตร	½(mv2) 
	 	 มวลคือ	 Av	ความเร็ว	คือ	v	พลังงานจลน์ของลมจึงมีค่า 
	 	 ½( Av3)	 นักเรียนต้องรู้ความหมาย	A	และหาจากความยาว 
	 	 ใบพัด	และต้องรู ้จักการวัดความเร็วลมด้วย	 anemometer 
	 	 นกัเรยีนต้องรูว่้าพลงังานไฟฟ้าประกอบด้วยเทอมความต่างศกัย์	 
	 	 (Volt)	และกระแส	(Ampere)	เพือ่เอาค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีผลติได้ 
	 	 และพลังงานลมมาเทียบกับ	Betz	Coefficient	ว่ายังมีโอกาส 
	 	 พัฒนาได้อีกมากน้อยเพียงไร

	 3.	 การเรียนรู้ที่ดี	นักเรียนต้องเรียนจากหน่วยพ้ืนฐาน	ซึ่งจะท�าให้ 
	 	 เข้าใจนิยามและที่มาของความรู้	กล่องด�าท�าให้ผู ้เรียนสมัยน้ี 
	 	 รายงานผลผิดความจริงเพราะเชื่อตัวเลขโดยขาดวิจารณญาณ21	

21 สมยัท่ีไม่มเีคร่ืองคิดเลขอเิลคโทรนกิส์ วิศวกรหาคำาตอบโดย slide rule (บรรทดัคำานวณ) เขาต้องประมาณให้ได้ว่าคำาตอบ 
 เป็น 2, 20, 200, 2,000 หรืออาจจะเป็น 0.2, 0.02, 0.002…เพราะ slide rule แสดงผลเพียงเลข 2 เท่านั้น เมื่อม ี
 เครื่องคิดเลขเป็นกล่องดำา นักศึกษาเช่ือผลท่ีเห็นหน้าจอ โดยไม่เฉลียวใจว่าตนเองกดผิดทศนิยมหรือไม่ ตัวเลขที่ผิด 
 ถึง 10 เท่าเป็นอันตรายในการประกอบอาชีพวิศวกรมาก เพราะหมายถึงชีวิต หากใครไปโรงพยาบาล จะรู้ว่าเครื่อง 
 วัดความดันอิเลคโทรนิกส์ให้ผลไม่เท่ากันสักเครื่อง พยาบาลจึงยังพกพาเครื่องวัดความดันที่เป็นคอลัมน์ปรอทอยู่สง
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	 ผมขอแนะน�าครเูพาะพนัธ์ุปัญญาให้สอนนกัเรยีนวดัการถ่ายทอด
พลังงานเป็นขั้นเป็นตอนจากพลังงานที่เข้าพัดลม	(E

1
)	พลังงานที่ออก

จากพัดลม	(และเข้ากังหันลม)	(E
2
)22	และที่ออกจากกังหันลม(E

3
)

	 นกัเรียนได้เรยีนรูก้ารวดัพลงังานไฟฟ้า	(E
1
	แล	E

3
)		ว่าสตูรมเีทอม 

อะไร	รู้ว่าต้องวัดอะไร	ต้องใช้เครื่องมืออะไร	พลังงานลม	(E
2
)	เป็น

พลงังานกลของมวลอากาศทีเ่คลือ่นที	่	แม้ว่าจะยากกว่าพลังงานจลน์ของ 
ก้อนหินทีว่ิง่ออกจากหนงัสติก๊	แต่จากสตูรพลงังานลมทีผ่มกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น	นกัเรียนกร็ูแ้ล้วว่าต้องวดัอะไรบ้าง		ต้องหาวธิวีดัให้ได้		การทดลอง
เช่นนี้ท�าให้เขาโยงความรู้พื้นฐานเรื่องพลังงานและสูตรที่เกี่ยวข้องเข้า
กับเครื่องมือวัด	ครูสะเต็มที่เก่งยังช่วยให้เขาเรียนรู้เรื่องการสูญเสียจาก 
การการถ่ายทอดและเปลีย่นรปูพลงังาน		อย่างน้อยให้จบัพดัลมแล้วถามว่า 
“ท�าไมร้อนขึ้น?”	เพื่อถามหาเหตุ	จากนั้นถามไปยังผลว่า	“แล้วมันส่ง
ผลต่อไปยังอะไรบ้าง?”

22 ในความเป็นจริงพลังงานลมท่ีออกจากพัดลมมากกว่าที่เข้ากังหันลม เพราะพื้นที่ไม่เท่ากัน ครูสามารถใช้ข้อเท็จจริงน้ี 
 สร้างการเรียนรู้ได้ด้วยสง
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	 เมื่อนักเรียนใช้พัดลมเป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานลม	ครูต้อง
เฉลียวใจว่าในธรรมชาติลมไม่ได้เกิดจากพัดลม	ผมจะถามนักเรียนว่า 
“ลมที่ได้จากพัดลมน้ันเหมือนกับลมที่พัดเข้าหากังหันในสภาพจริงไหม
ถ้าไม่เหมือน	มันเกิดผลอะไรกับการทดลองของเรา	เราจะแก้ปัญหานี้ 
อย่างไร?”	เพราะผมรู้ค�าตอบว่าลักษณะลมต่างกันมาก	ผมจะไม่เฉลย
เรื่องนี้ให้ยืดยาว	แต่ต้องการบอกให้ครูสะเต็มตระหนักว่าการทดลอง
ต่างๆ	นั้นเราต้องให้นักเรียนตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ต่างออกไป	 
เขาจะได้รู้จักค�าว่า	assumption	ของการทดลอง	(การรู้จัก	assumption	
เป็นสมบัติหนึ่งของครูสะเต็ม	ซึ่งผมเขียนอธิบายไว้ในหนังสือสะเต็ม 
เล่ม	1	แล้ว)

	 ตัวอย่างการสอนสะเต็มเร่ืองนี้	ถ้าเป้าหมายคือเรียนรู้การผลิต
พลังงานจากลม	ผมถือว่าคู่มือกิจกรรมติดกับดักของเทคโนโลยีและ
เครื่องมือ	จนลืมหลักการที่เป็นสาระที่แท้จริงและการบูรณาการเข้ากับ
ความรู้....	เสียดายในความเป็นสะเต็ม
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โคำรงสร้างแผ่นดินไหว : สะเต็มทำี่ขอแคำ่เพียง
ให้รู้หลักการ
	 สาระส�าคัญของกิจกรรมนี้กล่าวว่า

	 “แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงโดยส่วนมากแล้วเกิดจากการเลื่อน
ตวัของแผ่นเปลอืกโลก	แผ่นเปลอืกโลกทีส่ะสมพลงังานจากการเลือ่นตวั 
มากเกินพอ	จะคายพลังงานออกมาเป็นคลื่นไหวสะเทือน	ท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของมนุษย์	เมื่อคล่ืนไหว
สะเทือนเคลื่อนที่ผ่านสิ่งปลูกสร้างจะท�าให้เกิดการสั่น	ถ้าสิ่งปลูกสร้าง
มีความถี่ธรรมชาติตรงกับความถี่ของคลื่นไหวสะเทือน	จะเกิดการสั่น
พ้องท�าให้มแีอมพลจิดูสงูขึน้	จนเกดิความเสยีหายรุนแรงแก่สิง่ปลูกสร้าง
เพือ่ป้องกนัความเสียหายจากคลืน่ไหวสะเทอืนจงึต้องมีการออกแบบสิง่
ปลูกสร้างโดยค�านึงถึงหลาย	ๆ	ปัจจัย	เช่น	ความสมดุลและจุดศูนย์ถ่วง
ของโครงสร้าง	การเลือกใช้วัสดุและรูปทรงที่เหมาะสม	รวมถึงเรื่อง
ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของโครงสร้าง”

	 เป็นโครงงานช้ันมัธยมปลาย	(ม.4-5)	ข้อความท่ีผมขีดเส้นใต	้
คือ	หัวใจหลักของการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว	เราทราบกันดี
ว่าการต้านแผ่นดนิไหวน้ันขึน้กับสมบติัท่ีอาคาร	“ตอบสนอง”	ต่อการสัน่	 
(ของแผ่นดินไหว)	และความแข็งแรงของอาคาร		นักเรียนรู้จักการสั่น 
พ้องและความ	“ถ่ีธรรมชาต”ิ	(natural	frequency)	มาแล้วในบทเรยีน23 

 23 สำาหรบัผูอ่้านท่ีไม่มพ้ืีนฐาน ความถีธ่รรมชาตเิป็นสมบตัเิฉพาะของโครงสร้าง ขึน้กบัความยดืหยุน่และนำา้หนกัของโครงสร้าง  
 ความยืดหยุน่นีท้างวชิาการเรียกค่าความเป็นสปรงิ (หรอืศพัท์วชิาการเรยีกค่านจิ) สปรงิทีแ่ขง็มค่ีานิจมาก ตวัโครงสร้าง 
 มีนำ้าหนัก (หรือมวล) นำ้าหนักกับค่านิจทำาให้มั่นสั่นไหวท่ีความถี่หนึ่ง เรียกความถี่ธรรมชาติ (natural frequency)  
 ถ้ามวลมค่ีามากและค่านจิมค่ีาน้อย ความถีธ่รรมชาติจะน้อย โครงสร้างจะสัน่เมือ่ถกูกระตุน้ (เช่นแผ่นดนิไหว) ถ้าบังเอญิ 
 ความถ่ีกระตุ้นเท่ากับเท่ากับความถี่ธรรมชาติพอดี การสั่นของโครงสร้างจะรุนแรงมาก เรียก “สั่นพ้อง” (ความถี่พ้อง 
 ตรงกัน) เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ รอบการหมุนจะเพิ่มขึ้น (ปกติรอบเครื่องจะไปนิ่งที่ประมาณ 1,000 รอบต่อนาที) 
 เครื่องยนต์ติดต้ังบนแท่นเคร่ืองที่มียางสปริงรองรับอยู่ มวลเครื่องและสปริงทำาให้มันมีความถ่ีธรรมชาติ (ปกติตำ่ากว่า  
 1,000 รอบต่อนาท)ี ดงันัน้ เมือ่ความเรว็รอบเพิม่ขึน้มนัจะผ่านช่วงความถีธ่รรมชาติ จังหวะน้ีเป็นการสัน่พ้อง เครือ่งยนต์ 
 จะสั่นรุนแรงกว่าปกติสง
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ส่วนความแข็งแรงนอกจากขึ้นกับรูปทรงเรขาคณิตตามที่ใบความรู้ให้ 
มาแล้ว	การทนทานทีร่อยต่อ	(joint)	ระหว่างคานกบัเสากม็คีวามส�าคญั
มาก...	น่าเสียดายที่กิจกรรมนี้ละเลยโอกาสการเรียนรู้หลักการส�าคัญ	2	
เรื่องนี้	ซึ่งผมจะกล่าวต่อไป

	 คู่มือจัดใบความรู้ให้	2	ใบ	ใบความรู้ท่ี	1	เกี่ยวกับการเกิดคลื่น 
ของแผ่นดนิทีไ่หว	ความถีธ่รรมชาตแิละการสัน่พ้อง	ใบความรูท้ี	่2	ความ
สมดุลของสิ่งก่อสร้างและความแข็งแรงของรูปทรงเรขาคณิตต่าง	ๆ	

	 ใจความหลักของคู่มือกิจกรรมเขียนว่า

	 “....สถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหา	คือ

	 ให้ผู้เรียนเป็นวิศวกร	ที่ต้องออกแบบและสร้างสิ่งปลูกสร้างให้กับ

เมืองท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	โดยชาวเมืองต้องการให้สร้าง 

สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูง	2	ชั้นขึ้นไป	ทนต่อคล่ืนไหวสะเทือนและจะต้อง

สามารถรับน�้าหนักที่ก�าหนดให้ได้

	 ผู้สอนบอกเงื่อนไขของกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เงื่อนไขของสิ่งปลูกสร้าง

	 	 ก.	 ส่ิงปลูกสร้างจะต้องมีความกว้างไม่เกินความกว้างของฐาน 

	 	 	 ที่ก�าหนดให้	(พลาสติกลูกฟูกขนาด	20x20	เซนติเมตร)

	 	 ข.	 สิ่งปลูกสร้างจะต้องมีความสูงอย่างน้อย	2	 ช้ันข้ึนไป	และ 

	 	 	 แต่ละชั้นจะต้องสูงอย่างน้อย	15	เซนติเมตร
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	 	 ค.	 ในแต่ละช้ันของสิ่งปลูกสร้างจะต้องรับน�้าหนักถุงทราย	 

	 	 	 250	 กรัม	 ได้อย่างน้อยหนึ่งถุงโดยที่ไม่พัง	 และไม่ให้ 

	 	 	 ถุ งทรายหล ่นขณะทดสอบกับเค ร่ืองจ� าลองการเกิด 

	 	 	 แผ่นดินไหว

	 	 ง.	 สิ่งปลูกสร้างจะต้องทนต่อแรงสั่นได้อย่างน้อย	1	นาที

	 2.	 เม่ือสร้างเสร็จแล้วทุกกลุ ่มจะต้องน�าสิ่งปลูกสร้างมาทดสอบ 

	 	 ความแข็งแรงโดยใช้เครื่องจ�าลองการเกิดแผ่นดินไหว	ซึ่งจะใช้ 

	 	 เวลาสั่นอย่างน้อย	1	นาที

	 3.	 หากสิ่งปลูกสร ้างของกลุ ่มใดไม่สามารถทนต่อแรงสั่นได้	 

	 	 คือมีการพังทลายลงมา	หรือมีถุงทรายตกลงมา	ให้สามารถ 

	 	 กลับไปแก ้แบบได ้ 	 โดยจะต ้องบันทึกการแก ้แบบลงใน 

	 	 ใบกิจกรรมข้อที่	 3	 และพร้อมทั้งระบุปัญหาที่น�าไปสู ่การ 

	 	 แก้ไขแบบ	และแนวทางการแก้ไข	จากนั้นน�ามาทดสอบใหม ่

	 	 ภายในเวลาประมาณ	 5	นาที	 หรือขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของ 

	 	 ผู้สอน..”

	 อ่านแล้ว	 ผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนี้ท�าให้นักเรียนเข้าใจการ 
แก้ปัญหาที่บูรณาการสาระวิชาหรือไม่	 เกรงว่าจะเป็นการสร้างที ่
ลองผิดลองถูกเสียมากกว่า	 เพราะขาดหลักการส�าคัญบางอย่าง 
ซึ่งผมจะอธิบายให้ทราบ
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	 เมื่อแผ่นดินไหว	เปลือกโลกเคลื่อนที่ได้	2	ลักษณะคือ	ขยับซ้าย-
ขวาในแนวราบ		เหมือนผลักโต๊ะไปมา	และขึ้น-ลง	เหมือนเขย่าขึ้นลง 
ดงัปรากฏในรปูข้างล่างนี	้ (คูม่อืกจิกรรมมใีบความรูเ้รือ่งน้ี)	 	 ไม่มตีรงไหน 
ทีบ่อกนกัเรียนให้ทราบเงือ่นไขการสร้างว่าจะรองรบัแผ่นดนิไหวแบบใด	
ผมจึงสงสัยว่านักเรียนจะออกแบบอาคารให้บูรณาการสาระได้อย่างไร
เพราะทั้ง	2	แบบนี้มีผลต่อการสั่นไหวของอาคารไม่เหมือนกัน

	 อย่างไรก็ตาม	ในคู่มือครูมีข้อแนะน�าการสร้างฐานจ�าลองแผ่นดิน 
ไหวคล้ายชิงช้า		ผมจึงทราบว่าครูจะโยกซ้ายขวา24	(รูปหน้าถัดไป) 
ซ่ึงเป็นลักษณะการส่ันไหวที่ความแข็งแรงของรอยต่อ	(joint)	ของ 
คานและเสามีความส�าคัญมาก	การส่ันไหวแบบนี้	ค่านิจของสปริงจะ
เป็นค่านิจในแนวขวาง	(transverse)ไม่ใช่การยืดตามแกนขดลวดสปริง 
ที่ครูคุ้นเคยอีกแล้ว

24 หากอ่านคู่มือครู จะพบว่าจริงแล้วเป็นการสั่นผสม ซ้าย-ขวา และขึ้นลงเล็กน้อยเพราะที่ให้ครูออกแบบจำาลองการไหว 
 ของแผ่นดินนั้นอาศัยหลักคล้ายชิงช้า การสั่นไหวประกอบด้วยความถี่และขนาด (amplitude) ซึ่งจะส่งผลต่อความเร่ง 
 น่าเสียดายที่คู่มือไม่ได้ให้ความรู้ครูเรื่องนี้เลย เมื่อครูไม่บอกเงื่อนไขการสั่นให้ทราบ นักเรียนไม่มีทางที่จะออกแบบโดย 
 ใช้ความรู้มาบูรณาการเลย งานจึงหนีไม่พ้นการลองผิดลองถูก เช่นนั้น ผมไม่เรียกว่าสะเต็มสง
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	 เม่ืออาคารถูกกระตุ้นให้ส่ันในแนวราบ	(ซ้าย-ขวา)	รูปข้างล่าง 
แสดงให้เห็นว่า	 การโยกของเสาท�าให้มุมรอยต่อระหว่างเสากับ 
คานเปลีย่นเป็นมมุป้านสลบัมมุแหลม	ถ้าเกิดการสัน่พ้องเสาจะโยกมาก	
ท�าให้รอยต่อปรอ้ิาออก	เป็นจดุเร่ิมต้นการพังทลายหากรอยต่อไม่แขง็แรง
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	 ครูเพาะพันธุ์ปัญญาที่จะสอนเรื่องนี้ต้องปูพื้นฐานให้นักเรียนรู้
หลักการที่อาคารตอบสนอง	(response)	ต่อการสั่นไหวที่ฐานก่อน	 
(ฐานติดพื้นโลกที่ขยับไหว)	ลองใช้ค�าถามต่อไปนี้

	 “ใครๆ	 ก็ รู ้ว ่าถ ้าดึงมวลที่แขวนติดกับสปริงลงแล้วปล่อย 
มนัจะไหวขึน้-ลง	ถ้าเพิม่น�า้หนกั		หรอืเพิม่ค่านจิของสปรงิ	การไหวขึน้ลง 
จะเปลีย่นไปอย่างไร?”	(รปูซา้ยมือ)25		ค�าถามนีท้�าให้นกัเรียนดงึความรู้
เรือ่งความถีธ่รรมชาต	ิ(natural	frequency)	มาตอบ		สิง่ของทีม่มีวลและ
ความเป็นสปริงน้ันมีความถี่ตามธรรมชาติของมันเอง	อาคารที่สั่นไหว
ก็มีพฤติกรรมคล้ายกัน	เพียงแต่การสั่นไหวของแผ่นดินเป็นตัวกระตุ้น	
(excite)	การสั่นไหวของอาคาร	(รูปขวามือ)

	 “เคยสังเกตไหมว่า	เมื่อสตาร์ทหรือดับเครื่องรถจะมีจังหวะหนึ่ง
ที่เคร่ืองสั่นกว่าปกติ	ท�าไมเป็นเช่นน้ัน?”	เป็นค�าถามให้นักเรียนเข้าใจ
ว่าการสัน่เกดิอย่างรุนแรงเมือ่ความถีเ่ท่ากบัความถีธ่รรมชาต	ิ	ทีน่กัเรยีน
เรียกการสั่นพ้อง

25 ถ้ามวลมากขึ้น (หนัก) หรือค่านิจน้อย  ความถี่ธรรมชาติจะลดลงสง
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	 ทั้ง	2	ค�าถามช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า	“อาคารจะสั่นมากหากการ
สั่นของแผ่นดินไหวตรงกับความถี่ธรรมชาติของอาคาร”	เป็นจุดเริ่มให้
เขาออกแบบได้	...	นักเรียนที่เข้าใจสะเต็มต้องถามกลับไปยังครูว่า	

	 “การทดสอบอาคารที่สร้าง	ครูจะสั่นแบบขึ้น-ลงหรือซ้าย-ขวา?
สั่นกี่ครั้งต่อนาที?	Amplitude	เท่าไหร่?”

	 อ่านถงึตรงนีค้รทูราบไหมว่าท�าไมนกัเรยีนต้องถามค�าถามนีก้ลับ
ครูสะเต็มลองตอบตัวเองดู

	 ค่านิจของอาคารที่สั่นขึ้น-ลงและสั่นซ้าย-ขวาจะต่างกัน	ท�าให้
ความถ่ีธรรมชาติต่างกันด้วย		ฉะนั้น	ครูต้องก�าหนดลักษณะการสั่น
นกัเรยีนถามเพราะเขาต้องการรู	้constraint	ทีเ่ป็นเงือ่นไขการออกแบบ
อาคารเอาชนะแผ่นดินไหว		ผมจึงแปลกใจที่คู่มือนี้ไม่บอกนักเรียนถึง
ลกัษณะแผ่นดนิไหวทีจ่ะทดสอบอาคารเลย	(รวมทัง้ความถีแ่ละ	amplitude)

	 นักเรียนที่รู้จริงในการประยุกต์ความรู้ต้องตั้งเป้าสร้างอาคารที่
ความถี่ธรรมชาติห่างออกจากความถี่แผ่นดินไหวที่ครูจะทดลองสั่น	ครู
สะเตม็ท่ีอ่านถึงข้อความนีท้ราบหรอืไม่ว่านกัเรยีนควรออกแบบอาคารที่
มีความถี่ธรรมชาติสูงกว่าหรือต�่ากว่าความถี่แผ่นดินไหว??		ลองคิดถึง
การสั่นตอนสตาร์ทเคร่ืองรถยนต์ดูอีกสักคร้ังสิครับ	ถ้ารู้จริงก็จะตอบได้
ไม่ยากในบริบทแผ่นดินไหว

	 กิจกรรมโครงงานนี้ให้นักเรียนออกแบบมาตราส่วนอาคาร	 
ผมรู้สึกว่าผู ้เขียนคู ่มือกิจกรรมมีความคาดหวังเกินเลยไป	 เพราะ
มาตราส่วนต้องได้จากการค�านวณ	อย่าหวังให้นักเรียนเอาความรู้มา
ออกแบบอาคารค�านวณสัดส่วนต่างๆ		โดยไม่ท�าให้รูห้ลกัการจากรปูนีก่้อน	สง
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	 การรู้	“หลักการ”	ความเป็นเหตุเป็นผลของความถ่ีธรรมชาติ
ที่เกิดจากมวลและค่านิจของโครงสร้างตามรูปนี้	เขาจะรู้ว่า	หากครู
ก�าหนดน�้าหนักบรรทุกและลักษณะการสั่นไหวมาให้	 เขาจะหาทาง
เปลี่ยนความถี่ธรรมชาติให้ออกห่างการส่ันไหวของแผ่นดินได้อย่างไร	
ตามความสัมพันธ์แบบเส้นทึบและเส้นประ	

	 ผังเหตุ-ผลในรูปช่วยให้เขารู้ว่าถ้าต้องการเพิ่มความถี่ธรรมชาติ
เขาต้องลดน�้าหนักอาคารและเพิ่มค่านิจของโครงสร้างอาคาร	สมมุติ
ตั้งใจเอาไม้ไอศกรีมมาท�าเสา	เขาต้องเอาค่าน�้าหนักบรรทุกและความถี่
ธรรมชาตทิีต้่องการมาค�านวณค่านจิแนวขวางก่อน		จงึจะบอกได้ว่าเสาไม้ 
มีรูปร่างอย่างไร	วางทิศไหน	ท�าตามที่คาดแล้วเขาสามารถทดลอง
หาความถีธ่รรมชาตไิด้เองก่อนเอามาให้ครลูองเขย่า	(อย่างมัน่ใจว่าไม่พงั 
เพราะการสั่นพ้อง)
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	 ถ้าครูจะทดลองโดยจ�าลองการสั่นไหวแบบซ้าย-ขวา	ผมขอแนะน�า
ให้ครูสอนนักเรียนตามขั้นตอนต่อไปนี้	แล้วเขาจะรู้หลักการออกแบบ
โครงสร้างต้านแผ่นดินไหวเอง

	 1.	 ให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดเหล็กมาเป็นเสา	ดันปลายบน	ให้รู้สึกว่า 
	 	 การดันด้านกว้างง่ายกว่าดันด้านหนา	 ให้ทดลองหาค่านิจ 
	 	 ด้านข้าง	(transverse	spring	constant)	ทั้ง	2	ทาง	ครูท�าความ 
	 	 เข้าใจนิยาม	และหาวิธีทดลองเอง

	 2.	 ให้นักเรียนเอาขดสปริงมาเป็นเสา	หาค่านิจด้านข้างของสปริง

	 3.	 เอาดินน�า้มนัติดกับยอดเสาสปรงิ		ให้นกัเรยีนหาความถ่ีธรรมชาติ 
	 	 เมื่อสั่นในแนวราบ	(ผมคิดว่าจุดส�าคัญที่คู่มือมองข้ามไปคือการ 
	 	 ฝึกให้นักเรียนออกแบบวัดค่าต่างๆ	ที่เป็นพลวัตโดยใช้เครื่องมือ 
	 	 ง่ายๆ		นกัเรยีนต้องหาวิธวัีดค่าความถีธ่รรมชาตใิห้ได้		แล้วเปรยีบ 
	 	 เทียบกับสูตรค�านวณ)

	 4.	 ใช้สปรงิ	4	ขดเป็นเสาอาคาร	ใช้ไม้ไอศกรมี	4	อนัท�าหน้าทีค่านตดิ 
	 	 กับเสาด้วยดินน�้ามัน	ลองดันคานด้านหนึ่งให้เคลื่อนในแนวราบ 
	 	 สังเกตการยึดติดของหัวเสาและคานทั้ง	4	ลองเปลี่ยนทิศทาง 
	 	 การเคลื่อนที่	(สั่นไหว)	ท�าความเข้าใจกับจุดที่เริ่มต้นการพังจาก 
	 	 การสั่นไหวทิศทางต่างๆ	 เป็นจุดที่นักเรียนต้องเสริมความ 
	 	 แข็งแรง	(ครูต้องทราบว่าควรทดลองการสั่นไหวทิศทางใดบ้าง)	

	 5.	 ค�านวณค่านจิรวมของเสาทัง้	4	เมือ่ก�าหนดมวลบรรทกุ	250	กรัม	 
	 	 โดยค่านิจต้องให้ความถี่ธรรมชาติที่ห่างไกลการทดลองของครู 
	 	 แล้วเลือกวัสดุท�าเสา	(ครูต้องทราบสูตรการหาค่านิจรวมเมื่อ 
	 	 4	เสาโยกไปด้วยกัน)สง
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	 การค�านวณข้อ	5	ท�าให้นักเรียนสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวที่ใช้
หลักวิชา	S	และ	M	มาค�านวณออกแบบอาคารหลีกเลี่ยงการสั่นพ้อง26 

อาคารจึงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวที่ครูจะทดสอบ	

	 โดยส่วนตัว	ผมเห็นว่าท�าเพียงอาคารช้ันเดียวก่อนเพื่อให้เข้าใจ
ความรู้พื้นฐาน	ต่อจากนั้นหากจะท�าชั้นที่	2	ก็ใช้เสาเป็นแท่งเดียวกัน	
(หรือครูตั้งกติกาให้เอาเสาใหม่มาต่อก็ได้)	การท�า	2	 ช้ันต้องมีการ
ทดลองที่ซับซ้อนอีกมากเพราะอาคารจะมีพฤติกรรมการสั่นเปลี่ยนไป	

	 ส�าหรับการทดลองของครู	แม้ว่าคู่มือไม่ได้บอกให้ตรึงอาคารของ
นักเรียนกับพ้ืนแผ่นดินไหว	ครูต้องระวังเรื่องนี้	เพราะการวางบนพื้น
จ�าลองแผ่นดนิไหวเฉย	ๆ 	กบัการตรงึให้ผลต่างกนัมาก	ทีต้่องตรงึเพราะ
สภาพจริงฐานรากของอาคารตดิแน่นกบัพืน้ดนิ		การเคลือ่นทีข่องแผ่นดนิ 
คือการกระท�าหรือกระตุ้น	(excite)		ส่วนการสั่นไหวของอาคารเราเรียก
การตอบสนอง	(response)		ครูสะเต็มต้องบอกให้ได้ว่าการไม่ตรึงท�าให้
การทดลองผิดพลาดอย่างไร	บอกใบ้ให้ก็ได้ว่าแผ่นดินเคล่ือนที่แบบมี
ความเร่ง	อาคารมีมวลและการวางเฉยๆ		อาคารเลื่อนไถลได้แม้ว่าจะมี
แรงเสียดทานการเคลื่อนที่		บอกใบ้ครบทุก	parameter	แล้วหากยังไม่
ทราบก็ลองศึกษาด้วยตัวเอง

	 ดังนั้น	ผมจึงรู้สึกเสียดายเมื่ออ่านคู่มือกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าไม ่
เพียงพอให้ครูสอนสะเต็ม	และให้นักเรียนเรียนสะเต็มได้	แต่ก�าลังให้
นักเรียนท�างานแบบลองผิดลองถูก	ที่ไม่มีทางบูรณาการความรู้ได้เลย	

26 ผมแนะนำาการทดลองเอาขดสปริงมาเป็นเสา เพราะสังเกตการทดลองค่านิจในแนวขวางง่ายดี อีกทั้งค่านิจแนวขวาง  
 (transverse) ของขดสปริงจะเท่ากันทุกทิศทาง การสร้างอาคารจริงนักเรียนอาจใช้วัสดุอื่นมาเป็นเสาก็ได้ โดยใช้การ 
 คำานวณในขั้นตอนที่ 5 มากำาหนดวัสดุและขนาดสง
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	 ขอเพียงแค่ครูรู้ความรู้อย่างถูกหลักการ	(รู้ความรู้อย่างลึกซึ้ง) 
ครูก็เปลี่ยนกิจกรรมนี้ให้เป็นสะเต็มได้	การพัฒนาครูสะเต็มไม่ใช่อบรม
รับความรู้มาสอนโดยไม่เข้าใจในหลักการของความรู้เรื่องนั้น	ๆ

สง
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ถั่วงอกสร้างอาชีพ : วิชาการบดบังอาชีพ
	 ช่วงชั้นที่	4	(มัธยมปลาย)	มีโครงงานชื่อ	“ถั่วงอกสร้างอาชีพ”	
โครงงานนี้มีหลักวิชาเศรษฐศาสตร์การท�าอาชีพอยู่ด้วย	โดยก�าหนด
ราคาขายตามคุณภาพถั่วงอก	ซึ่งมี	3	เกรด	คือ	ถั่วงอกยาว	สั้น	และ
แตกใบเขียว	(ราคาลดลงตามล�าดับ)	คู่มือกล่าวน�าสาระส�าคัญสั้นๆ	ว่า	
“การเจริญเติบโตของพืชเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ	ทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	แสง	น�้า	ธาตุอาหาร	ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์	และปริมาณออกซเิจน	ปัจจยัภายใน	ได้แก่	ฮอร์โมน
พืช	ซ่ึงพืชมีการสังเคราะห์ขึ้นเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตในช่วงชีวิต
ต่าง	ๆ”	ท�าให้ผมเข้าใจไม่ยากว่า	ท�าไมกิจกรรมที่ให้ท�าจึงไม่มีอะไรที่
ท�าให้นักเรียนเข้าใจการท�าอาชพีเลย		เพราะตดิอยูท่ีว่ชิาการวทิยาศาสตร์
การงอกของเมล็ดพืช	...	เป็นสะเต็มหรือไม่ก็ยังมีเครื่องหมายค�าถามตัว
โตอยู่	

	 มีใบความรู้	2	ใบ	ใบที่	1	เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช	

คือ	(ผมตัดตอนมาแต่ใจความส�าคัญ)

	 1.	 น�า้หรอืความช้ืน		เมือ่เมลด็ได้รบัน�า้	เปลอืกหุม้เมลด็จะอ่อนตวัลง	 

	 	 ท�าให้น�้าและออกซิเจนผ่านเข้าไปในเมล็ดได้มากขึ้น	เมล็ดจะดูด 

	 	 น�้าเข้าไปท�าให้เมล็ดพองตัวขยายขนาด	และมีน�้าหนักเพิ่มข้ึน 

	 	 น�า้จะเป็นตวักระตุน้ปฏกิริยิาทางชีวเคมต่ีางๆ		ภายในเมล็ดมกีาร 

	 	 กระตุ ้นการสร้างเอนไซม์เพ่ือย่อยสลายสารอาหารที่สะสม 

	 	 ในเมล็ด	เอนไซม์ที่เกิดขึ้นในเมล็ด	เช่น	อะไมเลส	จะย่อยแป้งให้ 

	 	 เป็นมอลโทส	 โปรตีเอส	 จะย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน 

	 	 ทั้งมอลโทสและกรดอะมิโนละลายน�้าได ้	 และแพร่เข ้าไป สง
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	 	 ในเอ็มบริโอเพื่อใช้ในการหายใจและการเจริญเติบโต	นอกจากน้ี 

	 	 น�้ายังเป็นตัวท�าละลายสารอ่ืนๆ	ที่สะสมในเมล็ดและช่วยในการ 

	 	 ล�าเลียงสารอาหารไปใช้ตัวอ่อนใช้ในการงอก

	 2.	 ออกซิเจน	เมลด็ขณะงอกมอีตัราการหายใจสงู	ต้องการออกซเิจน 

	 	 ไปใช้ในกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานซ่ึงจะน�า 

	 	 ไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง	ๆ	ของเซลล์	

	 3.	 อุณหภูมิ	เมล็ดพืชแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ 

	 	 งอกแตกต่างกัน	

	 4.	 แสง	เป็นปัจจยัหนึง่ทีค่วบคุมการงอกของเมลด็	เมลด็พชืบางชนดิ 

	 	 จะงอกได้ต่อเมือ่มแีสง	เช่น	วัชพชืต่างๆ	หญ้า	ยาสบู	ผกักาดหอม	 

	 	 สาบเสือ	ปอต่างๆ	เป็นต้น	เมล็ดพืชอีกหลายชนิดไม่ต้องการ 

	 	 แสงในขณะงอก	เช่น	กระเจี๊ยบ	แตงกวา	ผักบุ้งจีน	ฝ้าย	ข้าวโพด	 

	 	 เป็นต้น

	 และเมื่อกล่าวถึงถั่วงอกใบความรู้ที่	2	บอกว่า	

	 1.	 เมล็ดถั่วท่ีน�ามาเพาะ	นิยมใช้ถั่วเขียว	จะเลือกใช้แบบผิวมันที่ 

	 	 เปลือกสีเขียว	หรือแบบผิวด�าก็ได้แต่ควรเลือกเมล็ดใหม่	สะอาด	 

	 	 เพราะจะงอกดีกว่า	สิ่งส�าคัญคือต้องน�าเมล็ดไปแช่ในน�้าอุ่นก่อน 

	 	 นานประมาณ	6-8	ชั่วโมง	เพื่อแก้ไขสภาพพักตัวของเมล็ดช่วย 

	 	 กระตุ้นให้ถั่วงอกได้ดีขึ้น

	 2.	 ภาชนะ	ควรเป็นภาชนะที่ทึบแสง	หรือมีฝาปิด	หรือห่อหุ้มด้วย 

	 	 วัสดุทึบแสง	และควรมีรูระบายน�้าทั้งด้านล่าง	และด้านข้างที่ 

	 	 ส�าคัญต้องเป็นภาชนะที่สะอาดสง
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	 3.	 น�้า	น�้าที่ใช้รดจะต้องเป็นน�้าสะอาด	และต้องได้รับน�้าอย่าง 

	 	 สม�่าเสมอและเพียงพอ	เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์	อีกทั้ง 

	 	 ยังเป็นการช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการงอกด้วย 

	 	 หากรดน�้ามากไปจะท�าให้ถั่วเน่า	แต่หากรดน�้าน้อยไปถ่ัวจะ 

	 	 แห้งและตายได้

	 4.	 วัสดุเพาะ	เลือกใช้วัสดุเพาะที่เก็บความชื้นได้ดี	หรือหาง่าย	เช่น	 

	 	 ฟองน�้า	กระสอบป่าน	ตะแกรงที่ไม่เป็นสนิม

	 5.	 ความชื้น	ควรเพาะในที่แห้ง	ระบายอากาศได้ดี	ถ้าในฤดูฝน	 

	 	 ความชื้นในอากาศสูงท�าให้ถั่วงอกชื้นและขึ้นราได้ง่าย

	 6.	 แสง	ท�าให้ถั่วงอกมีใบสีเขียว	ล�าต้นผอมยาว	ดังนั้นภาชนะที่ใช ้

	 	 เพาะถั่วงอกจึงควรทึบแสง	หรือตั้งภาชนะไว้ในที่มืด	หรือห่อหุ้ม 

	 	 ด้วยวัสดุทึบแสง

	 จากนัน้	คูม่อืให้ตวัอย่างการเพาะถัว่งอกแบบต่างๆ	เช่น	เพาะถัว่งอก

แบบมีรากในขวดกาแฟ	เพาะถั่วงอกแบบมีรากในขวดน�้าดื่ม	เพาะถั่วงอก

แบบตัดรากในตะกร้าหรือถังพลาสติก

	 งานที่ให้นักเรียนท�าคือเพาะถั่วงอกให้ได้ตามโจทย์ที่ก�าหนดว่า

	 “ก�าหนดให้ถั่วเขียวเริ่มต้น	0.5	กิโลกรัม	และมีพื้นที่ส�าหรับเพาะ

ถั่วงอก	0.5	ตารางเมตร	ให้ได้ก�าไรจากการขายมากที่สุด	และการเพาะ

ถั่วงอกในครั้งนี้ผู ้เพาะไม่มีเวลารดน�้าด้วยตนเอง	ซึ่งโดยทั่วไปถั่วงอก

ต้องการน�้าทุก	ๆ	2-3	ชั่วโมง	ถั่วงอกที่เพาะได้ต้องมีลักษณะดังนี้

	 1.	 ถั่วงอกที่มีลักษณะผอมยาว	ตรง	(ราคา	60	บาท/กก.)	อย่างน้อย	 

	 	 0.5	กิโลกรัมสง
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	 2.	 ถั่วงอกที่มีลักษณะอวบสั้น	(ราคา	30	บาท/กก.)	อย่างน้อย 

	 	 0.5	กิโลกรัม

	 3.	 ถัว่งอกทีม่ใีบสเีขยีว	(ราคา	15	บาท/กก.)	อย่างน้อย	0.5	กโิลกรมั

	 โดยก�าหนดให้ถั่วเขียว	0.5	กิโลกรัม	สามารถเพาะเป็นถ่ัวงอกได ้

ประมาณ	3	กิโลกรัม”

	 ผมเข้าใจในตอนแรกว่า	ผู้ออกแบบกิจกรรมต้องการให้นักเรียน 
หาทางรดน�า้อตัโนมตั	ิ(และคงคดิว่าสะเตม็อยูใ่นส่ิงประดิษฐ์รดน�า้อตัโนมตั)ิ 
แต่เอกสารท้ังหมดไม่ได้ปูความรู้เรื่องความต้องการน�้า	และการรดน�้า
อัตโนมัติเลย	มีแต่การงอกและปัจจัยการงอก	ที่ผมไม่เข้าใจยิ่งขึ้น	คือ	
ท�าไมให้เพาะถั่วงอกได้ทั้ง	3	เกรด	ด้วยเงื่อนไขว่า	“อย่างน้อย”	ซึ่งขัด
กับเป้าหมายการสร้างอาชีพที่ระบุว่า	“ให้ได้ก�าไรจากการขายมากที่สุด	

	 ผู ้ออกแบบกิจกรรมนี้รู ้แล้วว่าวัตถุดิบที่นักเรียนได้ไปนั้นจะ 
ได้ถ่ัวงอก	3	กก.	เพื่อให้ได้ก�าไรมากที่สุด	เราต้องให้ได้ถั่วงอกเกรด	1 
ทั้ง	3	กก.	ต่างหาก	หรือหากต้องการระบุเกรด	2	และ	3	ต้องใช้ค�าว่า	
“ไม่เกิน”	จึงจะถูกต้องตามความจริงการประกอบอาชีพ	ผมอ่านแล้วงง
กับตรรกะของกิจกรรมเพ่ือให้สะเต็มตอบโจทย์การประกอบอาชีพเรื่อง
นี้มาก

	 ช่างมัน	 เราอย่าใส่ใจข้อน่าฉงนน้ี	 มันผิดอย่างชัดเจนอยู่แล้ว	 
เรามาดูว่าหากเป็นโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาผมจะสอนครูอย่างไร	 
น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าสง
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	 ประการแรก	เพื่อให้เป็นการ	“สร้างอาชีพ”	ตามชื่อกิจกรรม
นักเรียนต้องหาเหตุปัจจัยที่ท�าให้ถั่วงอกสั้นและมีใบเขียว	(เกรด	2	และ	
3)	เพื่อท�าโครงงานสะเต็มที่ก�าจัดเหตุปัจจัยเหล่านั้น27	จากนั้นออกแบบ
การผลิตท่ีไม่เกิดเหตุปัจจัยเหล่านั้น	เราเรียกหลักการ	“รู้เหตุแล้วไป
จัดการท่ีเหตุ”	ใบเขียวพอบอกได้จากประสบการณ์และใบความรู้ที่	2	
ว่าเกิดจากแสง	ถั่วงอกสั้นอาจจะเกิดจากทับกันหนามากจนยืดไม่ขึ้น 
ในความเป็นจริงเราต้องให้นกัเรยีนรูเ้หตปัุจจยัเหล่านีเ้อง		โดยให้ทดลอง
เพาะถั่วงอกตามเงื่อนไขที่เป็นข้อสงสัย	(สมมุติฐาน)

	 มีอีกหลายเหตุปัจจัยที่จะท�าให้ได้ผลผลิตมาก	(ไม่เน่าเสีย)	เช่น	 
น�้าต้องพอ	ความร้อนสะสมต้องไม่มาก	ซึ่งระบายออกได้โดยการรดน�้า	
การระบายอากาศต้องดีเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราและต้นถั่วได้ออกซิเจน	
นักเรียนต้องรู้ค่าความเหมาะสมของปัจจัยเหล่านี้	จึงจะท�าให้การเพาะ
ถั่วงอกเป็นสะเต็มได้	 เช่น	นอกจากอุปกรณ์รดน�้าที่ตั้งเวลาได้แล้ว
อุณหภูมิก็ควรมีส่วนในการควบคุมการรดน�้าด้วย	ความเหมาะสมของ
ความชื้นและอุณหภูมิท�าให้ไม่รดน�้ามากเกินความจ�าเป็น	(เพ่ิมต้นทุน)	
อุณหภูมิที่สูงในขณะที่ความชื้นยังสูงอยู่อาจไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยน�้า
กไ็ด้	การระบายความร้อนด้วยอากาศน่าจะเป็นทางเลือกหนึง่ทีช่่วยเพ่ิม
ออกซิเจนให้ด้วย

27 “เหตุปัจจัย” เป็นการเขียนรวม เหตุ (cause) คือสิ่งท่ีเมื่อเกิดแล้วจะมีผล (effect) ตามมา ส่วนปัจจัยคือสิ่งที่หนุน 
 ให้เหตุเกิดขึ้นมาได้ ราเป็นเหตุให้เน่าเสีย ปัจจัยการเกิดราคือ อุณหภูมิ ความชื้น ที่พอเหมาะสง
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	 ย่อหน้าที่ผ่านมากล่าวถึงความ	“น่าจะเป็น”	อย่างนั้น	อย่างนี้	
มากมาย		ในบรรดาความน่าจะเป็นทั้งหลาย	จะมีที่เหมาะสมเพียงหนึ่ง
เดียว	จะเห็นว่าโครงงานสะเต็มที่ถูกต้องนั้น	เราต้องหาค�าตอบที่เป็น
ความรู้พื้นฐานมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก่อน		เพื่อให้เราได้
กิจกรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์ทีมี่ทีม่าจากฐานความรู้		การคิดกจิกรรมโครงงาน 
เช่นนี้เป็นโอกาสให้นักเรียนบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
มากกว่าท่ีเราให้ใบความรู้วธิกีารเพาะถัว่งอกแบบต่างๆ		แล้วให้นกัเรยีน
ไปเพาะถั่วงอกเพื่อ	“ให้ได้ก�าไรมากที่สุด”

	 ถ้าจะท�าสะเต็มเพาะถั่วงอกเพื่ออาชีพ	ผมแนะน�าให้นักเรียนหา
ข้อมูลการผลิตและสายโซ่อุปทานและราคา	(supply	chain	และ	value	
chain)	ให้รู้ว่าถั่วงอกในตลาดสดมาจากไหน	ผ่านพ่อค้าคนกลางกี่ทอด
ระหว่างทางมีใครได้ก�าไรส่วนต่างเท่าใด	หาข้อสรุปว่าถ้าเราจะเพาะ
ถั่วงอกเป็นอาชีพเรามีเง่ือนไขอะไรที่ต้องยอมรับหรือต้องเอาชนะบ้าง	
อย่างนี้จึงจะได้เรียนรู้สะเต็มที่เอาไปประกอบอาชีพได้

	 ใบความรู้ไม่ควรเป็นความรู้ที่นักเรียนหาได้เอง	แต่ต้องเปลี่ยน
เป็น	“ใบฉงน”	คอืสร้างความฉงนทีท้่าทายความคดิให้นกัเรียน	การเรยีน
เพือ่อาชพีต้องหัดให้เขาเข้าใจโลกธรุกจิภายนอก		ออกไปศกึษาจากของ
จริงข้างนอก	เพื่อคลายความฉงนที่ละเปลาะ	จนกระทั่งเอา	constraint	
ของบริบทมาออกแบบสะเต็มเพื่ออาชีพได้	ครูสังคมศึกษาที่กลุ้มใจกับ
การสอนสะเต็ม	คงได้ค�าตอบจากตัวอย่างนี้ว่าสังคมศึกษาอยู่ในสะเต็ม
ได้อย่างไร

	 STEM	for	life	ถกูอ้างถงึมากมายว่าตอบโจทย์การใช้ชีวติจรงิได้	
แต่หากเราเน้นแต่วิชาการ		เน้นแต่ท�าตามผูอ้ืน่		ก้มหน้าท�าอยูใ่นโรงเรยีน
อย่างเดียว		สะเต็มก็หลงทางจากการท�าอาชีพตามชื่อที่ตั้งไว้...	อย่าง 
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การประเมินสะเต็ม
	 เม่ือ	 2-3	ปีที่แล้วการศึกษาไทยสนใจการจัดการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง	(flipped	classroom)	มาก	ผมเขียนเรื่อง	Flipped	
Classrole	เป็นตอนหนึ่งของหนังสือ	“รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์
ปัญญา”	ดงัข้อความต่อไปน้ี	ลองอ่านดกู่อนแล้วผมจะพูดถงึการประเมิน
การเรียนรู้สะเต็มต่อไป

	 “...	พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อสอบที่ดีต้องไม่ใช่ข้อสอบ
ที่บอกค่าต่างๆ	 เพื่อให้เอาไปแทนค่าในสูตรที่ท่องมาเช่น	ท่องว่า	 
“แรงเสยีดทานเท่ากบัสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานคณูด้วยแรงทีก่ดตัง้ฉาก
กับพื้น”	

	 เขียนสูตรได้ว่า	F	=	 N

	 เมื่อ	 F	 	 คือแรงเสียดทาน	(นิวตัน)

   		 คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน	(ไม่มีหน่วย)

	 	 	 N	 	 คือแรงที่กดตั้งฉากกับพื้น	(นิวตัน)

	 ข้อสอบถามว่า	“ถ้ามขีองหนกั	50	นวิตนัวางบนพืน้ทีมี่สมัประสทิธิ์
แรงเสียดทาน	0.35	จงหาแรงเสียดทาน”	ข้อสอบนี้ให้ค่าตามที่ท่องสูตร	
คือให้	N	และ	 	นักเรียนหา	F	โดยเอาค่าที่โจทย์ให้มาคูณกันเป็น 
ค�าตอบ	หรือพลกิแพลงเล็กน้อย	“จงหาสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานถ้าต้อง
ออกแรงลากของหนัก	50	นิวตัน	ด้วยแรง	10	นิวตัน”	โจทย์นี้ให้หา	  
โดยบอก	N	และ	F	นักเรียนเพียงสลับข้างสูตรใหม่เท่านั้นก็หาค�าตอบ
ได้	เป็นโจทย์ที่ไม่มีเรื่องราว	ครูผู้ออกข้อสอบไม่ได้คิดอะไรมากกว่าการ
จ�าสูตรเท่านั้นสง
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	 มีหนังสือเล่มส�าคัญของ	ศ.นพ.	วิจารณ์	พานิช	ชื่อ	“ครูเพื่อศิษย์	
สร้างห้องเรียนกลับทาง”	ซึ่งสามารถ	download	ได้ฟรีที่	http://www.
scbfoundation.com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=850

	 ห้องเรียนกลับทางหมายถึง	 “เรียนที่บ้าน	ท�าโจทย์การบ้าน 
ในห้องเรียน”	เปลี่ยนจากการท�าคนเดียวห้ามลอกมาเป็นท�าเป็นกลุ่ม
เรียนรู้ระหว่างกัน	ครูมีหน้าที่คอยเฝ้าดู	วิเคราะห์ว่านักเรียนขาดอะไร
แล้วเติมให้

	 บทความตอนที่แล้วผมเขียนเรื่อง	“ถามคือสอน”	เพ่ือให้เข้าใจ 
ว่าค�าถามกระตุ้นการเรยีนรู	้	กระตุน้การคดิเชือ่มโยงความจ�า	(เนือ้ความ
รู้)ให้ข้ึนบันไดความเข้าใจได้อย่างไร		ฉบับนี้ผมจะเล่าเรื่อง	“บทบาท 
กลับทิศ”	ซึ่งหมายความว่า	“นักเรียนเป็นครู	ครูเป็นนักเรียน”

	 หลักคิดของ	“บทบาทกลับทิศ”	คือ	การทดสอบว่านักเรียน
เข้าใจเร่ืองที่เรียนหรือไม่นั้น	ไม่ใช่อยู่ที่การท�าข้อสอบที่ครูออกแต่อยู่ที่ 
ข้อสอบที่นักเรียนออกมาให้ครูตรวจตราความรู้ของนักเรียนต่างหาก	สง
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การประเมินจึงพิจารณาจากความสามารถที่นักเรียนประยุกต์ความรู้มา	
“ออกแบบข้อสอบ”	ให้ครูตรวจ	(และท�า)	ครูที่เคยเป็นผู้	“ออกแบบ
ข้อสอบ”	เพื่อทดสอบความรู้นักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เรียนรู้จาก
ข้อสอบของนกัเรียน	ว่านกัเรียนเข้าใจเร่ืองทีเ่รยีนอย่างไร	ขาดเหลืออะไร
ส่วนนักเรียนได้สนุกกับการเอาความรู้มาออกแบบข้อสอบ		ซึ่งจะเรียนรู ้
มากยิ่งขึ้น	เพราะเขาเป็นผู้ริเริ่มประยุกต์ความรู้เอง	(แทนการแก้โจทย ์
ที่ครูประยุกต์ความรู้มาถาม)

	 ค�าว ่า	 “ออกแบบข้อสอบ”	 ผมหมายถึงการแต่งเร่ืองราว 
	 “เอาบริบทมาใส่ในทฤษฎี”	ท�าให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้กับการใช้ความรู้ในบริบทจริง	ท�าให้มีจิตนาการเข้าใจความรู้ 
ที่พลิกแพลงกระบวนท่าต่าง	ๆ	ได้

	 บังเอิญภาคการศึกษาน้ีมีนักศึกษาเรียนวิชาผมไม่มาก	ผมบอก
ว่าจะไม่สอนมากไป	อ่านเอง	(มีหนังสือให้)	กิจกรรมในห้องจะเป็นการ
ทบทวนสิง่ท่ีอ่านแล้วไม่เข้าใจ	20	นาที	และท�าโจทย์ท้ายบท	30	นาที		ซึง่ก็
คอื	“ห้องเรียนกลบัทางนัน่เอง”		ผมพบว่าการสอนไปได้เรว็มาก	ผมเหลอื
เวลาใน	3	สปัดาห์สดุท้ายจงึออกแบบการสอนใหม่		โดยบอกนกัศกึษาว่า

	 “พวกคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานว่าคุณเข้าใจวิชานี้ไม่ใช่อยู่ที่
การท�าข้อสอบได้		เพราะการท�าข้อสอบได้แสดงเพียงว่าคณุเข้าใจเฉพาะ
ที่ผมออกข้อสอบ	ที่พวกคุณท�ากันคือเก็งว่าผมจะออกตรงไหนแล้วให้
ความสนใจเป็นจุด	เป็นการเรยีนและการวัดผลแบบเสีย่งดวง”	ผมเริม่ให้
นกัศึกษาคิดใหม่เรือ่งการสอบก่อนจะกล่าวต่อว่า	“สดุยอดของการเรยีนรู้ 
คือคุณสามารถออกข้อสอบได้เอง!!”	ถึงตรงนี้นักศึกษาทุกคนมีสีหน้า
ประหลาดใจสง
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	 แล้วผมมอบงานให้นักศึกษาออกข้อสอบมาคนละ	1	ข้อ	“ข้อสอบ
ต้องบูรณาการความรู้มากกว่า	1	บท”	ผมให้เงื่อนไข	“ทุกคนต้องท�า
โจทย์ที่เพื่อนออกเป็นข้อสอบ	ใครที่ออกข้อสอบยากที่สุดแสดงว่าคนๆ	
นั้นเข้าใจเรื่องที่เรียนมาอย่างลึกซึ้งมากที่สุด	จะได้คะแนนส่วนนี้ไป	ใคร
ทีพ่ยายามออกข้อสอบยากแต่เป็นโจทย์ทีแ่ก้หาค�าตอบไม่ได้	แสดงว่ายัง
ไม่รู้จริง	ก็จะได้คะแนนความพยายามจะเข้าใจ”	

	 ความจรงิผมอยากให้เจ้าของข้อสอบบอกให้ได้ว่าเพ่ือนผู้ท�าข้อสอบ
ของตนมจีดุอ่อนไม่เข้าใจอะไร	แต่เหน็ท่าจะเป็นงานมากเกนิก�าลังไป

	 ผมพบว่านักศึกษาออกข้อสอบใกล้เคียงกับโจทย์ท้ายบท	การให้
บูรณาการความรู้มากกว่า	1	บทเป็น	assignment	ที่ยากเกินไป		ชั่วโมง
ต่อมาผมจงึเปลีย่นวธิกีารใหม่	เอาโจทย์ทีง่่ายทีส่ดุมาเป็นตวัตัง้	แล้วบอก
กับทุกคนว่า

	 “โจทย์นีต้ดิอยูก่บัสตูร		ให้ค่าต่างๆ	มาเพือ่แทนค่าในสูตร	คราวนีเ้อา
ใหม่	ให้แต่ละคนวิเคราะห์ว่า		ค่าที่บอกมานั้น	หากเราไม่บอกตรงๆ	เราจะ
แต่งเรื่องราวโจทย์อย่างไร	ให้แต่ละคนเลือกเอาแต่ละค่ามาแต่งเร่ืองราว
ท่ีจะเป็นที่มาของค่านั้น”	นักศึกษายังไม่เข้าใจ	ผมจึงยกตัวอย่างข้อสอบ
กลางภาคมาอธิบายว่าเมื่อผมจะออกข้อสอบผมต้องการทดสอบความรู้
ความเข้าใจอะไร	จากนั้นผมจะถามตนเอง	3	ค�าถาม	คือ

	 1.	 “ค�าตอบมาจากสูตรไหน?”

	 2.	 “ในสูตรนั้นมีตัวแปรอะไรบ้าง?”	(ตัวอย่างสูตร	y	เป็นค่าที่หา 
	 	 ได้จาก	x

1
,	x

2
	และ	x

3
โจทย์ทื่อๆ	คือ	บอก	x

1
,	x

2
	และ	x

3 

	 	 แล้วให้หา	y	โจทย์ที่ดัดแปลงคือ	บอก	y,	x
2
	และ	x

3
แล้วถาม	x

1
)

	 3.	 “ผมจะบอกค่าตัวแปรใด	และถ้าผมไม่ต้องการบอกค่าตรงๆ 
	 	 ผมต้องแต่งเรื่องอย่างไร?”สง
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	 ตัวอย่าง	x
1
	เป็นค่าที่หาได้จาก	z

1
	และ	z

2
ผมจะต้อง	“แต่งเรื่อง”	 

บอก	z
1
	และ	z

2		
เพ่ือให้นักศึกษาหา	x

1
	ได้	ในท�านองเดยีวกัน	หากสาวเร่ือง

ให้ลกึไปอกี	เราจะม	ี“เรือ่งราวทีแ่ต่ง”	บอก	z
1	
เป็นดงันีเ้รือ่ยไป	จนในทีส่ดุ 

โจทย์มีแต่เรือ่งราว	ยิง่มเีรือ่งราวมาก	จะยิง่ห่างไกลการแทนค่าสูตรส�าเร็จ

และจะมีบริบทมากขึน้		ผูส้อบต้องสามารถตคีวามบรบิทเข้าหาสตูรความรูไ้ด้	

	 ลองคิดดูว่าคนที่ออกข้อสอบได้เช่นนี้ต้องมีความสามารถอะไรบ้าง

	 1.	 ต้องมีทักษะวิเคราะห์ถอยหลัง

	 2.	 ต้องเข้าใจความรู้ทั้งหมดแบบบูรณาการ

	 3.	 ต้องเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างบรบิทกบัความรู	้(เป็นการเปลีย่น 

	 	 สตูรให้เป็นเรือ่งราวเพือ่ให้คนท�าข้อสอบเปล่ียนเรือ่งราวกลบัเป็น 

	 	 สูตร	ภาษาของพวกวิศวเรียกเปลี่ยน	physical	model	ให้เป็น	 

	 	 mathematical	model	เพื่อให้ใช้หลักคณิตศาสตร์แก้โจทย์ได้)

	 4.	 ต้องมีจินตนาการในการ	“แต่งเรื่อง”

	 ในชีวิตจริง	ไม่มีใครเอาเรื่องราวมาแต่งโจทย์ง่ายๆ	เพ่ือให้เรา
แทนค่าต่างๆ	ในสูตรโดยตรง	แต่เราจะประสบกับเรื่องราวจริงเสมอ 
ซ่ึงหากไม่เข้าใจเร่ืองที่เรียน	ก็ไม่สามารถดึงความรู้มาประยุกต์ได้	 
ดังนั้น	ข้อชี้ว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงไรจึงสะท้อน
ได้จากความสามารถเอาบริบทจริงมาแต่งโจทย์ที่มีเรื่องราวซับซ้อน	 
แต่เข้ากับทฤษฎีความรู้
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	 ผมเช่ือว่าจะเป็นวิธีการเรียนที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าที่ม ี
ปรากฏในต�ารา		ผมลองใช้การสอนแบบ	“บทบาทกลับทิศ”	ในตอน
ใกล้สิ้นภาคการศึกษา	นักเรียนบอกว่าแปลกด	ีได้คิด	ได้เรียนรู้มากขึ้น
ขณะนี้ยังเหลืออีกสัปดาห์กว่าๆ	ที่ผมจะได้เรียนรู้จากนักศึกษาของผม 
อาจมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังได้...”

	 ที่ยกข ้อเขียนนี้มาเพราะผมเชื่อว ่าการเรียนสะเต็มควรมี
หลักประเมินแบบเดียวกัน	ผมไม่ชอบแผนการประเมินที่ออกแบบ 
ตายตวัใน	“ใบกจิกรรม”	เลย	ผมไม่เชือ่ว่านักเรียนทกุกลุม่ทีท่�ากจิกรรม
ควรประเมนิในรปูแบบเดยีวกนั	(อาจมบีางประเดน็ทีส่ามารถประเมนิได้
แต่ไม่ทัง้หมด	และไม่ควรจ�ากดัเช่นนัน้)	ผมเชือ่เหมอืนทีไ่อสไตนส์กล่าวว่า 
“คนที่เข้าใจต้องสามารถอธิบายให้คนอื่นทราบได้ง่าย	ๆ”

	 เรื่องการประเมินสะเต็มจึงควรพิจารณาเชิงคุณภาพในการ 
น�าเสนอ	(การอธิบาย	การตอบค�าถาม)	และท่ีผมคิดว่าดีที่สุดคือให้
นักเรียนออกแบบกิจกรรมใหม่	หลังจากที่เขาท�ากิจกรรมตามคู่มือหรือ
ที่ครูสอน	เพราะผมเชื่อเรื่องการเรียนรู้จากปฏิบัติ	นักเรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมสะเต็มจนเข้าใจ	 จะเห็นการเรียนรู ้ในมุมมองของผู ้เรียน	 
แล้วออกแบบใหม่ที่ต่างจากมุมมองของครู	(เป็นโอกาสให้ครูเรียนรู ้
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มตามฐานคิดของนักเรียนด้วย)สง
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	 ผมยังคิดอีกว่า	นักเรียนที่มีทักษะสะเต็มจริงๆ	ต้องสามารถ
อธิบายเร่ืองอื่นๆ	ให้เป็นสะเต็มได้		ฉะนั้น	แทนการสร้างของแข่งกัน 
ตามคู่มือ	ท�าไมเราไม่สร้างแรงบันดาลใจ	ให้นักเรียนแข่งกันสร้าง 
บทเรียนสะเต็มของตนเอง

	 เพราะเราเชื่อว่าครูเท่านั้นที่ก�ากับการประเมิน	ครูเท่านั้นท่ีรู ้
มากกว่าและเป็นผู้บอกความรู้แก่นักเรียน...	ใช่ไหม?	ผมคิดว่าเป็น 
กระบวนทัศน์ที่ผิด

	 หลังจากอ่านหนังสือผมจบ	ครูสะเต็มถามตัวเองจากรหัสจ�านวน
มาก	ทีผ่มให้ครคูดิหาลกูกญุแจมาไขเอง		แล้วตอบตนเองว่า	“เรารู้สะเตม็ 
จริงๆ	หรือ?”	

	 เอ๊ะ!!	....	หรือที่ผมเขียนมานี้ไม่ใช่สะเต็มศึกษา?
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บทำสรุป
	 ย่ิงอ่านเอกสารสะเต็มศึกษาของประเทศไทย	ผมก็ยิ่งรู ้สึกว่า 
ผมมองสะเตม็ศกึษาต่างจากคนอ่ืนๆ	มาก....			มากเสยีจนอดสงสัยไม่ได้ว่า 
แม้ถ้าหากว่าครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่ผม
ถ่ายทอดออกมา	แล้วต่อจากนี้เราจะท�ากันอย่างไร	ในการพัฒนาครูให้
มีความสามารถสอนสะเต็มอย่างที่คิดว่า	“น่าจะเป็นอย่างนี้”	ล�าพังผม
เองคงจัดการให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้	ท�าได้ดีที่สุดคือเขียนให้อ่าน	ให้ครู
เก็บไว้ทบทวนความเข้าใจ	ผมเชื่อว่าเมื่อครูมีประสบการณ์	เมื่อได้รับ
การพัฒนาสะเต็มศึกษามากขึ้น	ครูจะเข้าใจมากขึ้น		และใช้หนังสือที่ผม
เขียนฝึกฝนตนเองได้	พยายามเรียนจากปฏิบัติด้วยตนเองก่อน	แล้วใช้
หนังสือผมให้ถึงปฏิเวธ

	 ผมคิดว่าการสอนสะเต็มของประเทศไทยยังต้องเรียนรู ้เพ่ือ
ปรับปรุงอีกมาก	เราต้องม่ันใจในตัวของเราเอง	อย่าหวังพึ่งคู่มือหรือวิธี
การและกระบวนทัศน์ของผู้อื่นที่มีบริบทสังคม	เศรษฐกิจ	และโครงสร้าง
การจัดการการศึกษาที่ต่างกับเรา...	หาไม่แล้ว	เราจะสร้างปัญหาที่รก
รุงรังมากยิ่งขึ้น	เหมือนที่ลิงก�าลังแก้แหการศึกษาไทยขณะนี้

	 มาถึงบทสุดท้ายของการเขียนเล่มนี้แล้ว	ถ้าจะให้สรุปเร่ืองราวที่
เขียนในเล่มนี้ผมพอจะสรุปได้ว่า

	 1.	 จากประสบการณ์คลุกคลีกับครูจ�านวนหนึ่ง	 (ครูเพาะพันธุ ์
	 	 ปัญญา)		ผมคดิว่า	แม้ว่าครูส่วนหนึง่ก�าลังรูส้กึสนกุ	ท้าทายกบั 
	 	 การเรียนรู้ใหม่	แต่มีครูจ�านวนมากก�าลังกลุ้มใจ	กังวลใจ	และ 
	 	 สับสนกับสะเต็มศึกษา	(โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์) สง
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	 	 ในแง่นิยาม	ครูอาจจะรู้จัก	แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจ 
	 	 จะยงัไม่กระจ่าง	และจะสบัสนมากขึน้เมือ่อ่านหนงัสอืผมเทยีบ 
	 	 กับที่ได้รับการอบรมมา	(ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขออภัยด้วย	เอา 
	 	 หนงัสือผมไปหมกไว้ทีล่บัตาแล้วลมืทีอ่่านเสยีกอ็าจบรรเทาได้ 
	 	 หรอืท�ากลบักนั	เลอืกเอาเองตามถนดั)		ผมยงัสงสยัว่าคนท่ีขบั 
	 	 เคล่ือนสะเตม็ระดบักระทรวงกอ็าจจะก�าลงัสบัสนเหมอืนกนั		จงึ 
	 	 ดึงส่วนส�าคัญของ	engineering	design	concept/process	 
	 	 ออกจากขั้นตอนการสอนสะเต็ม	 เพราะเช่นนี้กระมังคู ่มือ 
	 	 กิจกรรมสะเต็มท่ีออกใหม่ในปี	2559	จึงยังเหมือนโครงงาน 
	 	 วิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกัน	

	 2.	 ข้อนี้อาจจะเกิดจากฉันทาคติ	คือผมเชื่อว่า	ความคิดการ 
	 	 ออกแบบเชิงวิศวกรรม	(engineering	design	thinking)	 
	 	 ความคิดการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม	(engineering	problem	 
	 	 solving	approach)	คือหลักการส�าคัญท่ีท�าให้กิจกรรมการ 
	 	 เรียนรู้เป็นสะเต็ม	เพราะเป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์และ 
	 	 คณิตศาสตร์กับสภาพจริง		(เห็นชัดจากตัวอย่างต่างๆ	ที่ผม 
	 	 เขียนในบทที่	2	และ	3)		การพัฒนาครูต้องเน้นที่จุดนี้	ถ้าไม่ 
	 	 แก้จุดนี้	วิศวกรผู้สนใจการศึกษาอย่างผมก็จะมีวัตถุดิบและ 
	 	 ภารกิจเขียนหนังสือสะเต็มออกมาให้ครูอ่านกันต่อไป

	 3.	 การอบรมครูให้สอนสะเต็มได้ใน	3	วันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใน 
	 	 ประสบการณ์ของผม	ถ้าการเป็นครูสะเต็มคือการท�าความเข้าใจ 
	 	 กจิกรรมตามคูม่อื	หาอปุกรณ์ตามทีคู่ม่อืบอก	ด�าเนนิการตามท่ี 
	 	 คู่มือระบุ	อย่างน้ี	3	วันก็ท�าได้	แต่เราต้องคิดว่าอะไรคือการ สง
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	 	 “เป็นครูสะเต็ม”	ในศตวรรษนี้	ครูไม่ใช่ผู ้อยู ่อาศรมแล้วมี 
	 	 ลกูศิษย์มาฝากตวัแบบพระฤๅษ	ี	ไม่ใช้ผูรั้บ-ส่งสารแบบไปรษณีย์	 
	 	 แต่ครคูอืผูรู้ท้ั้งหมดอย่างลกึซ้ึง			แต่ไม่บอกว่ารูอ้ะไร			ไม่มองคู่มอื 
	 	 แล้วบอกให้นักเรียนท�าอะไรตามขั้นตอน	1,	2,	3...		ครูมีหน้าที่ 
	 	 ถามและจัดการให้ผูเ้รียนรูไ้ด้เองจากการปฏบิตั	ิ		การเรยีนรูข้อง 
	 	 นักเรียนมีความก้าวหน้าเป็นพลวัตที่ท�านายไม่ได้	ครูคือ 
	 	 ผู้มีทักษะการออกแบบการปฏบิติั	ทีต่รงกบัจรติการเรยีนรูข้อง 
	 	 นักเรียนในขณะใดขณะหนึ่ง	มันไม่มีวิธีการส�าเร็จรูป	มีแต ่
	 	 วธิกีารที	่“น่าจะ”		ครูต้องเอาผลจากการปฏบิตักิารตาม	“น่าจะ”	 
	 	 มาเรียนรู้การเป็นครูสะเต็มกันเองด้วย	PLC

	 4.	 ความส�าเร็จของการพัฒนาครูสะเต็มไม่ใช่จ�านวนวันหรือ 
	 	 ชั่วโมงที่ครูอบรม	ไม่เกี่ยวกับวุฒิบัตรที่ได้มา	ไม่ใช่รูปถ่าย 
	 	 กบั	back	drop	งานอบรม		แต่ต้องดทูี	่“ลลีา”	การเป็นครสูะเตม็	 
	 	 ครตู้องมคีวาม	“พลิว้ไหวในกระบวนการ”		เพือ่สร้างการเรยีนรู ้
	 	 ได้ทกุขณะ		ครสูะเตม็ต้องเหน็คลปิหนบีกระดาษ		ตะเกยีบ		การ 
	 	 ท�าก๋วยเตี๋ยว	หลอดดูดโอเลี้ยง	น�้าแข็ง	เป็นกิจกรรมสะเต็ม 
	 	 ศึกษาได้	 เราต้องพัฒนาทักษะ	 14	ประการให้ครูสะเต็ม 
	 	 (บทที่	1	และหนังสือสะเต็มศึกษาเล่ม	1)	ผมยังยืนยันเหมือน 
	 	 หลายครั้งว่า	การท�าโครงงานฐานวิจัย	(Research-Oriented	 
	 	 Project-Based	Learning)	หรือ	RBL	ของเพาะพันธุ์ปัญญา 
	 	 คือ	สะเต็มเพราะไม่ท�าให้โครงงานเคว้งคว้างหาที่มาไม่เจอ 
	 	 หาที่บูรณาการสาระไม่พบ	หาค�าอธิบายด้วยหลักการไม่ได้
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	 5.	 สะเตม็ศกึษาต้องเตรยีมการให้สอดคล้องกบัการเป็น	“คนไทย	 
	 	 4.0”	ใน	“ประเทศไทย	4.0”	หมายความว่า		เหน็ทัง้โอกาสและ 
	 	 ภัยคุกคามของการเป็นประเทศไทย	4.0		แล้วใช้สะเต็มศึกษา 
	 	 สร้างทั้งสมรรถนะและภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนที่จะเป็นผู้ขับ 
	 	 เคลื่อนประเทศไทย	4.0	ในอีก	10-15	ปีข้างหน้า		การเดินตาม 
	 	 รอยสะเต็มต่างประเทศอาจหลงทางได้

	 หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อว่า	“ถอดรหัสการสอนสะเต็ม”	ผมเริ่มด้วย 
หลกัการสะเตม็ศึกษาตามทีผ่มคิด		ตามทีผ่มสอนครใูนโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา	แล้วเริ่มถอดรหัสลีลาการเป็นครูสะเต็มตามที่ผมมีประสบการณ์
กับการพัฒนา	RBL	ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา	ผมเข้าใจว่าเพราะ
มีความรู้วิชาการวิศวกรรมศาสตร์และสอนนักศึกษาวิศวฯ	จึงท�าให้ผม
เข้าใจสะเต็มศึกษาต่างจากคนอื่นมาก	และเพราะเหตุนี้	ผมจึงเห็นต่าง
กับเอกสารคู่มือกิจกรรมสะเต็มของ	สสวท.	จึงต้องถอดรหัสการสอน
กจิกรรมเหล่านัน้ใหม่		เพือ่ให้ครเูพาะพนัธุปั์ญญามทีางเลือกทีส่อดคล้อง
กับแนวคิด	RBL	ที่เรียนรู้มาแล้ว	เพราะผมเชื่อว่ากระบวนการคิดที่ผม	 
“ตดิตัง้”		ให้		ท�าให้ครเูรียนรูส้ะเตม็แบบทีผ่มเขยีนมาได้ชดัเจนขึน้		ผมเชือ่ 
ว่ารหัสจ�านวนมากท่ีผมถอดคร่ึงๆ	กลางๆ	ในเล่มนี้	 	ไม่ใช่อุปสรรค 
การเรียนรู้...	หากครอู่านหนงัสอืสะเตม็ทัง้	4	เล่มอย่างตัง้ใจในการฝึกฝน
ตนเอง
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หนังสือลำ�ดับที่ 1

โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย
(ตุล�คม 2555) 82 หน้�

 เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนก่อนเริ่ม

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ผมเขียนจาก

การตกผลึกที่พยายามอธิบายว่าวิจัยคือ

กระบวนการของการศึกษา เพราะสร้าง

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุ-ผลมีตรรกะ 

เขียนสำาหรับเตรียมพี่เลี้ยงให้เข้าใจการ

ศึกษาที่ใช้โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ 

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ประมวลเนื้อ
หาหนังสือ

ในโครงการเ
พาะพันธุ์ปัญ

ญา
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 ตอนที่ 1 ทำาไมต้องโครงงานฐานวิจัย เนื่องจากเป็นคำาใหม่ที่ประดิษฐ ์

ขึ้นมาเพื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จึงต้องอธิบายตั้งแต่ทฤษฎีการศึกษา 

แบบต่าง ๆ  เพื่อชี้ให้เห็นว่าในที่สุดแล้วการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการคิด

ของนกัเรยีน และควรเปลีย่นการทำาโครงงานทีท่ำาอยูใ่ห้เป็นโครงงานฐานวจัิย

 ตอนที่ 2 การเรียนรู้บนฐานวิจัย (RBL) ในโรงเรียน อธิบายการเรียนรู้

จากระบบคิดเหตุ-ผล จิตตปัญญาศึกษา และ PLC ที่เป็นเครื่องมือหลักของ

โครงการเพาะพันธุปั์ญญา ปิดท้ายตอนนีด้้วย RBL ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ตอนที่ 3 วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน เพื่อให้ครูเพาะ

พันธุ์ปัญญาเข้าใจว่าการทำาโครงงานฐานวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความ

ต้องการพิเศษในการเตรียมครูและนักเรียนอย่างไร บทนี้จึงกล่าวถึงการหา

โจทย์ท่ีเป็นโครงงานฐานวจัิยและกระบวนการพฒันาครทูีโ่ครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาจะจัดให้

หนังสือลำ�ดับที่ 2

หลักก�รเขียนข้อเสนอโครงง�นฐ�นวิจัย 

(พฤศจิก�ยน 2555) 63 หน้�

 การเขียน proposal งานวิจัยแบบ

เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องใหม่สำาหรับครู 

สพฐ. เพราะเราใช้หลกัคิด “ผลเกดิจากเหตุ” 

มาเป็นแกนของสมมุติฐาน และต้องการให้สง
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นกัเรยีนทำาวจิยัทีค้่นหาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีส่ามารถอธบิายหรอืบรูณาการ

สาระวชิาทีเ่รยีนได้ ผมจงึเขียนหนงัสือเล่มนีเ้ตรยีมไว้ให้พ่ีเลีย้งทำาความเข้าใจ

ก่อน และกระจายให้ครูในโครงการทุกคน หนังสือเล่มนี้มีเน้ือหาประกอบ

ด้วย หลักการของโครงการเพาะพันธ์ปัญญา หลักการทั่วไปของการเขียน 

ข้อเสนอโครงการวิจัย แล้วแบ่งออกเป็นการเขียนโครงงานประเภท

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยมีภาคผนวกเป็นตัวอย่าง

หนังสือลำ�ดับที่ 3

แนวคิดโครงงานฐานวิจัย
เศรษฐศาสตร์ส�าหรับนักเรียน
(กรกฎ�คม 2556) 41 หน้�

 หากต้องการให้การทำาโครงงาน

สอดคล ้องกับชีวิตจริ ง  นักเรียนต ้อง 

บูรณาการสาระวิชาสังคมศาสตร ์และ

เศรษฐศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึง่ของโครงงาน

ฐานวิจัย หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักการเศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้นักเรียน

เข้าใจความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่างทรัพยากร อาชีพ และการไหล

ของเงินที่เกิดจากกิจกรรมเศรษฐกิจของชุมชน นักเรียนจะได้เข้าใจความ

เก่ียวพันของเศรษฐกิจจุลภาค (ครัวเรือน) กับมหภาค (ชุมชน) และการ 

พึ่งพิงแบบเครือข่ายเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูเหมือน

เป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่การเขียนจะตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน จึงอ่านง่ายทั้ง

ครูและนักเรียนแม้จะไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ก็ตามสง
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หนังสือลำ�ดับที่ 4 

หลักก�รเขียนบทคว�มวิช�ก�ร หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ์โครงง�นฐ�นวิจัย 

(ธันว�คม 2556) 136 หน้�

 ทกัษะการนำาเสนอผลงานวชิาการโดยการเขยีนสำาคญักว่าการพูดมาก 

เพราะผูเ้ขยีนต้องกลัน่กรองความคดิมาเขยีน ระหว่างเขยีนต้องหาคำาอธบิาย 

ที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู ้อ่านเชื่อ

ในสิ่งท่ีผู ้ เขียนวิเคราะห์-สังเคราะห์ได ้  

การเขียนจึงเป็นกระบวนการที่สร้างทั้ง

ความคดิวเิคราะห์และสังเคราะห์ แต่ครูและ

นกัเรยีนข้ันพืน้ฐานมจีดุอ่อนในการเขยีนงาน 

วิชาการ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนงัสอืเล่มนีอ้อกมาให้อ่านง่าย ให้หลักการ 

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้เอง หนังสือแบ่งออก

เป็น 4 บท ได้แก่ 1) ภาษากับความเป็น

วิชาการ 2) หลักการเขียนบทความวิชาการ 3) ศิลปะการเขียนบทความ

วิชาการ และ 4) การสร้างเครื่องมือฝึกตนเอง มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่าง

ของการเขียนงานวิชาการ 4 ชนิด ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และคำานวณ 

งานเชิงทดลองวิทยาศาสตร์ งานทำาสิ่งประดิษฐ์ และงานเชิงข้อมูลสำารวจ 

ปิดท้ายด้วยตัวอย่างการ edit บทความวิชาการให้รู ้ว ่าการเขียนท่ีดี  

(จากการแก้ไข) เป็นอย่างไร
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หนังสือลำ�ดับที่ 5 

รอยจ�รึกบนเส้นท�งเพ�ะพันธุ์ปัญญ� (มกร�คม 2557) 456 หน้�

 ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู้สำาหรับ 

ทุกคนที่ ร ่ วมในกระบวนการ ผมมีหน ้าที่  coach พ่ี เ ล้ียง ตอบ

คำาถาม ปลุกเร ้าการทำางาน จึงจำาเป ็นต ้องรักษาไฟการทำางานให ้

ลุกโชนต่อเนื่องไว้ เพราะผมทราบดีว ่าความสำาเร็จอยู ่ที่การเกาะติด

งานอย่างต่อเนื่องของพี่เ ล้ียง ซึ่งจะทำาให้โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญา

ต่างจากโครงการพัฒนาอื่นที่ทำาระยะสั้น เสร็จแล้วท้ิงหายไป เมื่อ

ครูมีป ัญหาตอนเอาไปทำาต่อก็ไม ่ รู ้จะหันไปพ่ึงใคร เน่ืองจากพ่ีเล้ียง 

อยู่กระจัดกระจาย จึงเป็นข้อจำากัดของการใส่ความคิดการทำางานที่พ่ีเล้ียง 

interface กับครแูละนกัเรียน ผมจงึเขยีนเป็นบทความสัน้จากประสบการณ์ 

ที่ผมเดินทางไปรับรู้งานตามศูนย์ต่าง ๆ  

ส่งให้พี่เลี้ยงอ่านและเรียนรู้ หนังสือเล่มน้ีมี  

2 ตอน โดยตอนแรกเป็นการรวบรวม

บทความจำานวน 47 บทความของผมเอง ตอน

ที ่2 เป็นข้อเขยีนประสบการณ์การทำางาน 1 ปี  

ของพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หนังสือนี้จึงเหมาะ

สำาหรับผู ้อ ่านที่ต ้องการทราบเบื้องหลัง

และแนวคิดการทำางานโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญา
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หนังสือลำ�ดับที่ 6

ถ�มคือสอน ทักษะประเมินเพ่ือพัฒน�ก�รเรียนรู ้ (มิถุน�ยน 2557) 

141 หน้�

 “ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่

ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เองจากการคิด การเป็นครูตั้ง

คำาถามให้นักเรียนรู้โดยการร้อง “อ๋อ”  

ได ้เองเป็นเรื่องยาก เพราะครูต ้อง

วิเคราะห์คำาตอบของนักเรียนมาเป็น

คำาถามอย่างต ่อเนื่อง ต ้องรู ้บริบท

ของนักเรียน จึงจะดึงเร่ืองใกล้ตัวมา

เป็นตัวอย่างการถามได้ หนังสือเล่มนี้

มี 2 ส่วน ส่วนแรกเขียนแบบเล่าเร่ือง

ตัวอย่างการใช้เทคนิค “ถามคือสอน” 

ที่ผมมีประสบการณ์ทำากับนักเรียนและ

ครูในโอกาสต่าง ๆ มี 9 ตอนที่เป็นการ

ถามด้วยเทคนิคต่าง ๆ ส่วนที่ 2 เป็นการตีความ embedded formative 

assessment จากบันทึกของศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เพื่ออธิบายว่าปฏิบัติการ 

“ถามคือสอน” สอดคล้องกับ EFA อย่างไร
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หนังสือลำ�ดับที่ 7

เทคนิคกระบวนการ	Active	Learning	:
จากการประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้	
(กรกฎาคม	2557)	31	หน้า
 Active Learning เป็นกระบวนการเรยีนรู้ 

ที่นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง ดังนั้นครู

ต้องรู้จักกระบวนการห้องเรียนท่ีทำาให้นักเรียน 

engage  กับการ เ รี ยนของตน ถื อ เป ็ น 

classroom skill ของครูยุคใหม่ หนังสือนี้

รวบรวมกระบวนการต่าง ๆ โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ให้คัดบางตอนจากบันทึกเรื่อง 

“ประเมินเพื่อมอบอ�านาจ” ที่ท่านเขียนใน www. gotoknow.org.th  

มาพิมพ์เพื่อแจกครูเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการเฉพาะ

หนังสือลำ�ดับที่ 8

สะท้อนคิดคือเรียน : คว�มรู้สึกในคว�ม

ง�มที่ผลิบ�น (มีน�คม 2558) 145 หน้�

  หาก “ถามคือสอน” การเรียน

ก็ต้องมาจากการสะท้อนคิดของผู้เรียนเอง 

การสะท้อนคิดเป็นการเรียนรู ้อีกมิติหนึ่ง 

ที่ ไม ่ ใช ่สาระวิชาการ ไม ่ ใช ่ เ พ่ือสอบ 

O-Net  แต ่ เป ็นการ เ รียนรู ้ โ ดยการ สง
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หันมาพิจารณาตนเอง พิจารณาอย่างใคร่ครวญกับสิ่งที่ตนเองประสบ 

(self-reflection) จึงเป็นการเรียนรู ้จากภายในอย่างลึกซ้ึง เหมาะกับ

การเรียนรู้เพ่ือความเปลี่ยนแปลง (transformative learning) โครงการ

เพาะพันธุ ์ป ัญญาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู ้ตลอด 

การทำางาน หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความการเรียนรู้ของนักเรียนโดยพ่ี

เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หากคำาว่า “ลูกศิษย์” หมายถึงนักเรียน หนังสือนี้เหมาะ

สำาหรับครูที่จะใช้เป็นแนวทางเพ่ือเข้าใจลูกศิษย์ในฐานะ “ลูก” สำาหรับ

ครูท่ีต้องการปรับมุมมองและการทำางานของตนเอง ก็สามารถอ่านเพื่อ

เข้าใจในฐานะ “ศิษย์” ได้เช่นกัน ที่สำาคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ “ครู” 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่ผู้สอน แต่อำานวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์

หนังสือลำ�ดับที่ 9

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา
(มีน�คม 2558) 110 หน้�

 โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาโรงเรียน

แจ้ห่มวิทยา (ลำาปาง) คือความอัศจรรย์ใน

ความสำาเร็จ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายโรงเรียน ขณะที่

ทำาโครงงานขนาดใหญ่ ทั้งนักเรียนและครูต้อง

ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ไม่เว้นแม้แต่กับคนรอบข้าง แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษ

ของคร ูความสำาเรจ็ระดบัน่าอศัจรรย์จงึเป็นจรงิ หนงัสอืน่าอ่านเล่มนีตี้ความ

พัฒนาการของครูและนักเรียนที่เกิด transformative learning จาก diary สง
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หลายเล่มที่ครูและนักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้ เป็นหนังสือที่ผู้อ่าน 

บางคนยอมรับว่าตื้นตันใจจนนำ้าตารื้นจนแทบอยากกราบครู

หนังสือลำ�ดับที่ 10 

หลักก�รคดิวิเคร�ะห์และสงัเคร�ะห์ข้อมลู 

(มิถุน�ยน 2558) 91 หน้�

 ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ที่ สำ า คั ญ ใ น

การสร ้างป ัญญาให ้แก ่ตนเองคือ คิด

วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ คนจำานวน

มากแยกความคิดทั้ง 2 ประเภทออก

จากกันไม่ได้ คือไม่รู ้ว่าตอนไหนกำาลังใช้

ความคิดอะไรอยู่ นอกจากนั้นหลายคนติดการท่องนิยามว่า “วิเคราะห์  

คือ.... สังเคราะห์ คือ ....” หนังสือเล่มนี้เขียนให้ครูเข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์-

สังเคราะห์มีขั้นตอนอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ความหมายจากข้อมูล ผมเขียนโดยตั้งใจให้เป็นหนังสือที่ครูและนักเรียนใช้

ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการทำาโครงงานฐานวิจัย เพ่ือให้

ข้อมูลมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็น เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลจากการทำางานถูก

สังเคราะห์ให้มีความหมายที่ลึกซึ้ง เมื่อนั้นคือการเกิดของปัญญาด้วยตนเอง 

หนังสือมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นกระบวนการฝึกตนเองจากข้อมูลตัวอย่าง 

ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผมเอง แล้วถอยออกมาถอด 

ความคิดให้ผู้อ่านทราบว่า ความคิดที่ได้ความหมายข้อมูลเช่นนั้นเกิดได้

อย่างไร เรียกว่าเป็นการทำา KM (knowledge management) กับตัวเอง
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หนังสือลำ�ดับที่ 11 

สะเต็มศึกษ� : คว�มท้�ท�ยใหม่ของก�รศึกษ�ไทย (ตุล�คม 2558) 

177 หน้�

 เมื่อมีคนพยายามพัฒนาการสอน STEM ให้การศึกษาไทย ผมกลับ

เหน็ต่างในความหมาย STEM ในส่วนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารสอนและสาระวชิา ผม

จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ ข้อความที่พอจะสรุป

เป็นใจความสำาคัญคือ “.... STEM ไม่ใช ่

ก�รศึกษ�ประเภทท่องนิย�มคว�มรู้ ไม่ใช่

ก�รศึกษ�ที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจ�ก M 

แยก E ออกจ�ก S และ M และเข้�ใจ T ว่�เป็น

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์  

แต่เห็นคว�มสัมพันธ์ของ E และ T ที่

ทำ�ง�นร่วมกนั เพ่ือเอ� S ในรปู M ม�จดัให้

เป็น T ตวัใหม่....” เป็นสรปุทีเ่ข้าใจเมือ่อ่าน

ทั้งเล่ม แล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ STEM education อย่างไร ต่างจากที่ครูได้

รบัผ่านการอบรมอย่างไร หนงัสอืมี 6 ตอน คอื 1) ความเข้าใจ STEM ทีเ่ป็นอยู่  

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

อย่างที่ผมเขียนในหนังสือนี้สง
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หนังสือลำ�ดับที่ 12

ถ�มคือสอน กระบวนก�รพัฒน�ครูเพ่ือสอนคิด (พฤศจิก�ยน 2558) 

139 หน้�

 หนังสือลำาดับท่ี 6 อธิบายว่า “ถามคือสอน” คืออะไร เกี่ยวกับ

หน้าที่ครูในการประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) อย่างไร 

แต่ยังค้างคาว่าโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาจะพัฒนาครูได้อย่างไร? เป็น

เวลาเกือบปีครึ่งที่ผมทำาความเข้าใจกระบวนการคิดถอยหลังและถามเดิน

หน้า (backward thinking and forward 

questioning) และออกแบบกระบวนการ

พฒันาครใูห้เข้าใจจนนำาไปปฏิบัตไิด้ด้วยตนเอง 

ผมเขียนเป็นหนังสือประเภทถอดความรู้โดย

ใช้กระบวนการ backward thinking ของผู้

ที่จะเป็น coach ความคิด หนังสือนี้มี 4 บท  

ที่ถอดความรู้มาจากการฝึกครู ประกอบด้วย 

1) หลกัการ Socratic Teaching กบั เพาะพนัธุ์

ปัญญา 2) ถามคือสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 3) หลักการเกิด backward 

thinking และ forward questioning และ 4) การฟังของครู
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หนังสือลำ�ดับที่ 13

กระบวนก�รเรียนรู ้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงจ�กก�รทำ�โครงง�น 

(มกร�คม 2559) 114 หน้�

 มนุษย์สร้างสังคมและเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก

การพิชิตธรรมชาติ การเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเริ่มด้วยการ

เข้าใจระบบธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้ตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางของสภาวธรรม (ชาติ) ใช้การทำาโครงงานเกษตรอินทรีย์เรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากความสมดุล

ในสภาวะที่กำาลังเปลี่ยนแปลง เห็นสรรพสิ่ง 

ในธรรมชาติ ประกอบ เป ็ น ระบบพลวั ต  

ท่ีทุกอย่างกำาลังอยู ่ ในสภาพสมดุลในขณะ

ใดขณะหนึ่ง แต่ขณะใดขณะหนึ่งก็กลับเป็น

ขณะที่ไม ่คงที่  ความสมดุลจึงเป็นความนิ่ง 

ความคงท่ี ในระบบท่ีกำาลังเคลื่อนไหวเพื่อจัด

สมดุลใหม่นั่นเอง หนังสือเล่มนี้นำาเสนอเทคนิค

การสอนทีถ่อดบทเรียนของครตู้นแบบ และนำาเสนอตัวอย่างโครงงานทีส่ร้าง

กระบวนการเปลี่ยนแปลง (transform) ผู้เรียนให้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง
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หนังสือลำ�ดับที่ 14

สะเต็มศึกษ� : ป ัญญ�จ�กกระบวนก�รออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(กุมภ�พันธ์ 2559) 123 หน้�

 การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหัวใจ

ของสะเต็มศึกษา เพราะเป็นกระบวนการ

แก้ปัญหา ที่บูรณาการศาสตร์ความรู ้เข ้าสู ่

ความต้องการและความสอดคล้องกับบริบท 

หนังสือเล ่มนี้วิ เคราะห์และวิพากษ์การใช ้  

engineering design process ที่กำาลังดำาเนิน 

อยู ่ ใ นการอบรมครู ใ ห ้ นำ า ไป ใช ้ สอนสะ

เต็ ม  ว ่ า เป ็นการ เข ้ า ใจผิ ด ในสาระการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องการ approach 

ที่ต่างจากที่คุณครูทั้งหลายกำาลังถูกใส่ชุดความคิดว่า เป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย

และบบีคัน้จากการแข่งขนัเหมอืนเกมโชว์ข้อเขยีนในหนังสอืจะให้ความเข้าใจ

ใหม่ว่า การออกแบบเชิงวิศวกรรมเกิดจากกระบวนการคิดท่ีเข้าใจหลักการ

อนัเป็นกฎธรรมชาตอิย่างลกึซึง้ก่อนแล้วแตกย่อยเป็นรายสาระวชิา ทีเ่อามา

แก้ปัญหาที่ท้าทายความต้องการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งผมเชื่อว่าจะสร้างการ

เรียนรู้สะเต็มอย่างถูกต้อง
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หนังสือลำ�ดับที่ 15

ก�รเข้�ใจวิทย�ศ�สตร์ที่ครบถ้วน : เป้�หม�ยสูงสุดของสะเต็มศึกษ� 

(มิถุน�ยน 2559)  112 หน้�

 หนังสือเล่มนี้พยายามขยายความสะเต็มศึกษาในส่วนที่ขาดหายไป 

คือส่วนการเข้าใจวิทยาศาสตร์ในมิติการพัฒนาปัญญาภายในของมนุษย์ 

ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติภายในมนุษย์อยู่ภายใต้กฎเดียวกับธรรมชาติภายนอก

มนษุย์ มนษุย์ใช้หลกัความเข้าใจเหตุและผลสร้าง

ปัญญาภายนอก จนสามารถเปลีย่นวทิยาศาสตร์

ให้เป็นเทคโนโลยรีบัใช้ความสุขจากการเสพของ

มนุษย์ ซึ่งเป็นมรรควิถีของสะเต็มศึกษาทั่วโลก 

อีกมุมหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คือ การ

ใช้หลักเดียวกันนี้พัฒนาปัญญาภายใน เพื่อให้

มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่าง

ยั่งยืน และสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสุข 

หากเจตนาจะให้สะเต็มศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญามนุษย์อย่างเต็มที่ 

กระบวนการทำาโครงงานต้องให้เกดิปัญญาทีเ่หน็ธรรมชาตแิละมนษุย์อยูร่่วม

กันเป็นระบบในสภาวะสมดุล เข้าใจธรรมชาติภายในของตนเองก่อน พัฒนา

ปัญญาภายในตนเอง แล้วจึงประยุกต์ใช้ปัญญาภายนอก
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หนังสือลำ�ดับที่ 16

ถอดรหัสก�รสอนสะเต็ม (สิงห�คม 2559)  150 หน้�

 เป็นหนงัสอืลำาดบัท่ี 4 ของสะเตม็ศกึษา ทีช้ี่ให้เหน็ว่าสะเต็มศกึษาทีเ่ป็น

ของไทยเองน่าจะเป็นอย่างไร แต่ก่อนจะถึงจุด “น่าจะเป็นอย่างไร” เราต้อง

รู้ก่อนว่าครูสะเต็มต้องพัฒนาไปในทิศทางใด มีทักษะอะไร ได้ทักษะอย่างไร

หนังสือเล่มนี้ไขรหัสทักษะครูสะเต็มแบบไทย ๆ ประกอบด้วย 3 บทที่กล่าว

ถึงความเข้าใจสะเต็มท่ีแตกต่าง ทักษะการเป็นครูสะเต็ม การถอดรหัสลีลา

ครูสะเต็มจากประสบการณ์ และแนวคิด RBL  

ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและจากคู่มือ

กิจกรรมสะเต็มของ สสวท. ฉบับเพิ่มเติมปี 

พ.ศ. 2559 เป็นหนังสือทางเลือกของการเป็น

ครสูะเตม็ทีจ่ะปลุกพลังทางความคดิและปัญญา 

ให้แกร่ง .... จนกล้าแผ้วถางทางด้วยตนเอง อ่าน

แล้วเหมือนมีไฟฉายกำาลังสูงในทางมืดเปล่ียว

เดียวดายของเส้นทางการเป็นครูสะเต็ม
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