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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณค่าจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในฐานะศูนยพ์ี่เลี้ยงฯ 
ผ่านเครือข่ายนักวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยทั ่วประเทศ ตลอดจนหน่วยจัดการกลางที่มี รศ.ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ์ และ รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ซึ่งได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่อิสระในการพัฒนางานด้านการศึกษา
อย่างแท้จริง รวมถึงครูเพาะพันธุ์ปัญญาทุก ท่านทั่วประเทศที่แสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  
แต่นำซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในตัวเด็กซึ่งพิสูจน์ได้เชิงประจักษ์แล้วว่าเมื่อใดที่ระบบปฏิบัติการที่ช่ือ 
เพาะพันธ์ุปัญญา ได้ถูกติดตั้งเข้าไปในตัวครูและเด็กแล้วการเปลี่ยนแปลงอันเป็นกุศลย่อมเกิดขึ้นอย่าง
งดงามและหลากหลาย 
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโอกาสที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้งแผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ได้มอบงานที่สนุกและท้าทายนี้ในการจับประเด็น เพื่อ
ถอดรหัส สู่การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางเลอืกอีกรูปแบบหนึ่งในโลกออนไลน์ ซึ่งจะเป็นต้นทุนในการสานต่อ
ของตัวผู ้วิจัยเองในอนาคตต่อไป และที่ขาดไม่ได้ คือ ขอขอบคุณ หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ 
แผนงานคนไทย 4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือและให้โอกาสในการทำงานนี้อย่างเป็นกันเอง แม้ว่า
ผู้วิจัยจะติดปัญหาที่หลากหลายก็ยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกให้สามารถขับเคลื่อนงานนี้ไปได้โดยดี  

 
ขอขอบคุณทุก ๆ โอกาส 

คงวุฒิ นิรันตสุข 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการนี ้มีเป้าหมายเพื ่อสกัดแก่นความรู้จากโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาปัญญา ซึ ่งเป็น
โครงการวิจัยด้านการศึกษาที่พัฒนาครูให้สามารถสอนโครงงานผ่านหลักหลักคิดการเรียนรู้บนฐานวิจัย สู่
การออกแบบและผลิตเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และเข้าใจง่าย ผ่านระบบออนไลน์ที่มาพร้อมกับ
แบบทดสอบท้าทายความคิด ภายใต้แนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” โดยผลลัพธ์จากการพัฒนานี้
เกิดรูปแบบการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ 1) วิดีโอเสียงบรรยายพร้อมภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่สกัดมาจากเนื้อหาตลอดระยะเวลา 6 ปีของโครงการจำนวน 53 ตอน (ความยาวเฉลี่ยตอนละ 6 นาที) 
พร้อมกับแบบทดสอบเพื่อวัดการเรียนรู้ และ 2) เสียงสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในมุมมองต่าง ๆ  ทางสงัคมที่
สอดรับกับแนวคิด จำนวน 5 ตอนในรูปแบบพอดแคสต์ (ความยาวเฉลี่ยตอนละ 25 นาที) ซึ่งจะยังคงถูก
ผลิตหลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงวิดีโอทั้ง 53 ตอนซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก พบว่าเป็นเนื้อหาที่ให้
ความสำคัญกับระบบคิดคิดผลเกิดจากเหตุ ซึ่งคือสิ่งที่เป็นแก่นของการพัฒนามนุษย์เพื่อนำไปสู่การเกิด
ปัญญาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ดังนั้น แก่นแท้ของกระบวนการเพาะพันธุ ์ปัญญา คือ การสร้าง 
“ภูมิคุ้มกันทางปัญญา” ให้กับผู้เรียนรู้โดยอาศัยการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติที่ประกอบด้วยโลก
วิวัฒนาการ (โลกอินทรีย์) และ โลกพัฒนาการ (โลกกลไก) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้เกิด
ความอย่างยั่งยืน และสมดุล โดยมีทักษะการตั้งคำถาม หรือลักษณะของการเป็นผู้ช่างสงสัย ซึ่งเป็นทักษะ
หลักในการเรียนรู้ เนื ้อหาทั ้งหมดนี้ได้สื ่อสารผ่านช่องทางหลักที ่เว็บไซต์ www.คุยคิดคลิก.net และ 
แอปพล ิเคช ันพอดแคสต์ (Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts) ภายใต้ช ื ่อ “ค ุยคิดคลิก 
Podcast” ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพาะพันธ์ุปัญญา และกลุ่มพันธมิตร
ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา 
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ABSTRACT 
 

The goal of this project was to extract the core knowledge of POHPANPUNYA Project 
(PPPY), which was educational research aimed at improving teachers who were responsible 
for project-based subjects by using the Research-Based Learning (RBL) approach.  This core 
knowledge would be translated for designing and creating the common online contents 
and challenge quests based on the concept, “Thoughtful Thai People and Living for 
Development”.  The results could be grouped into two outputs, including video-on-
demand and audio-on-demand, so-called, vodcast, and podcast, respectively.  The first 
main output, vodcast, was extracted from almost six years of PPPY workshop contents 
which finally delivered fifty-three episodes (six minutes average duration time) and their 
challenge quests.  The second output, podcast, was gathered by special guests who were 
capable of doing things that relied on the concept.  These podcasts were produced for five 
episodes (twenty-five minutes average duration time) and also further considerably created 
in the future continuously.  Remarkably on the vodcast output, the cause-effect thinking 
was the core learning outcome because it was the heart of human wisdom development 
in PPPY.  Therefore, the PPPY nucleus was to create "cognitive immunity" in learners by 
understanding the truth of organic and mechanistic worlds that led to socio- and self-
development based on balance and sustainability.  The questioning skill and curiosity 
characteristic were also considered as core competencies in a PPPY nucleus.  All of these 
results were published on www.คุยคิดคลกิ.net and also on podcast application platforms like 
Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts with "ค ุยค ิดคล ิก  Podcast" channel.  Furthermore, 
there were distributed on social media online platform including Facebook Fan Page: เพาะพนัธ์ุ
ปัญญา and other relating alliances. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา คือ โครงการวิจัยที่มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทัศนคติ ทักษะ และ ความรู้ 
(Attitude / Skill / Knowledge) ให้กับครูบนหลักคิด Research-Based Learning (RBL) ผ่านพื้นที่ของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว. ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สกสว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) โดยอาศัลกลไกการจัดการที่เริ่มจาก 
หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธ์ุปญัญา โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยฯ เป็น
ผู้คัดเลือกและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงที่มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 8 แห่งทั่วประเทศ (ม.พะเยา/มรภ.ลำปาง/ม.
อุบลราชธานี/มรภ.ศรีสะเกษ/ม.มหิดล/ม.ศิลปากร/มรภ.สุราษฎร์ธานี/ม.สงขลานครินทร์) เพื่อทำหน้าที่ฝึก
กระบวนการให้กับกลุ่มครูแกนนำที่สมัครเข้าร่วมกระบวนการจำนวน 80 โรงเรียน (ศูนย์ละ 10 โรงเรียน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2562 โดยผ่านกระบวนการ Coaching และ Mentoring ของศูนย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียนนั้น ๆ บนอิสรภาพทางความคิด อิงตามบริบท
ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นการเปลีย่นแปลงทางทัศนคติ และ ทักษะในการจัดการเรียนรู้
ของครูแกนนำ จนเกิดการขยายผลตามกำลังของแต่ละพืน้ที่ โดยมีผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงของนักเรยีน
ที่ร่วมกระบวนการตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ผ่านทั้งข้อเขียนสะท้อนคิด (Reflection) และผลงานการ
เรียนรู้บนฐานวิจัยในรูปแบบรายงานวิชาการ และ โปสเตอร์ นอกจากนี้ยังเกิดข้อค้นพบ ข้อเรียนรู้ต่าง ๆ  
มากมาย ซึ่งถูกเขียนเป็นหนังสือโดยหน่วยจัดการกลาง และ ศูนย์พี่เลี้ยงฯ รวมถึงตัวแทนครูแกนนำกว่า 40 
เล่ม ตลอดจนการรวบรวมเป็นสื่อวีดิทัศน์ (เสียงประกอบภาพบรรยาย) ในการ Workshop ของหน่วย
จัดการกลาง สำหรับพัฒนาทักษะครูตลอดระยะเวลา 6 ปี จำนวน 10 บทเรียน (หนังสือ และ สื่อต่าง ๆ 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.พพปญ.net) ทั้งนีต้ลอดเวลาของการทำงานดังกล่าวมีคณะทำงาน
ที่เป็น Steering Committee ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน ได้คอยให้มุมมองและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนต่อสังคมต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ
การขับเคลื่อนผ่านพื้นที่ออนไลน์ในรูปแบบชุมชนเพื่อการเรียนรู้ที่ย่อยแล้วสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าข้อค้นพบจาการปฏิบัติภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการ
เรียนรู้ในมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของรูปแบบโครงการวิจัย และเนื้อหาของผลลัพธ์ที่ไดเ้ป็น
เรื่องเฉพาะทาง อีกทั้งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการชวนลงมือทำ ดังนั้น หลาย ๆ ประเด็นจะเข้าใจได้เมื่อฝึกฝน
จนเป็น จึงส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อการขยายผลในวงกว้าง เพราะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นกลไก
ขับเคลื่อนสำคัญ รวมถึงภาพจำของงานที่เกิดขึ้นนี้มุ่งเน้นไปที่ “งานการศึกษา” ซึ่งทำให้ถูกเชื่อมโยงให้
เกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะ เช่น โรงเรียน ทั้งนี้ผลผลิตที่เกิดข้ึน (หนังสือ/สื่อวีดิทัศน์) จากโครงการนั้นได้ถูก
ออกแบบเพื่อสื่อสารกับกลุม่เปา้หมายเฉพาะทาง ทำให้อาจดูยากต่อบุคคลภายนอกที่ต้องการเรยีนรู้ต่อยอด 

https://www.พพปญ.net/
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ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น กอปรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิพากษ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ระหว่างศูนย์พี่เลี้ยงฯ หน่วยจัดการกลาง และ คณะกรรมการขับเคลื่อน เมื่อพิจารณาในอีกมุมหนึ่งพบว่า
องค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาหลาย ๆ เรื่องนั้น มีแก่นคิดชัดเจน และเป็นของกลาง ๆ 
คือ สามารถปรับใช้ในมิติการเรียนรู้ต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะบริบทโรงเรียน หรือรายวิชา
ใดวิชาหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “กระบวนการเรียนรู้” ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการศึกษาใน
ภาคปกติได้ จึงสามารถนำไปใช้สื่อสารเพื่อการเรียนรู้กับผู้คนในวงกว้างได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ต้องอาศัย
กระบวนการย่อยหรือสกัด (Extraction) แนวคิดต่าง ๆ เพื ่อแปลความใหม่ (Translation) ให้สามารถ
นำไปใช้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางเลือกอื่น (Transformation) เพื่อตอบโจทย์เจตนารมณ์ของการเรียนรู้บน
ฐานวิจัยที่โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาได้นำเสนอต่อสังคมไทย 

 
1.2 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการถอดบทเรียนจากหลักคิด ข้อค้นพบ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้นจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นกลุ่ม
บุคคลที่ไม่ได้ร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาก่อน จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการออกแบบข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Design) ที่สำคัญ 3 ขั ้นตอนหลัก (ประยุกต์จาก Lin, 2007) 1 ได้แก่ Extraction หรือ 
การสกัดเพื่อหาแก่นสำคัญของเรื่องราว, Translation หรือ การแปลความจากเรื่องราวที่คัดเลือกมา เพื่อ
สื่อสารให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการรับสาร และ Transformation หรือ การส่งต่อหรือการปรับใช้
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าหลักคิด ข้อค้นพบ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในโครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญานั้นจึงเปรียบเสมือนเรื่องราว หรือ วัตถุดิบสำคัญ ที่จะใช้เป็นต้นทุนสำหรับการออกแบบเพื่อถอด
บทเรียน โดยสามารถสรุปข้ันตอนต่าง ๆ เป็นกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการถอดบทเรียน 

 
1 Lin R.T.  (2007).  Transforming Taiwan aboriginal cultural features into modern product design: A case study of a cross- cultural product design 
model. International Journal of Design, 1(2), 45-53. 
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 1.2.1 Extraction  
คือ การสกัดประเด็นเรยีนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และเป็นอิสระต่อการเรียนรู ้(ไม่จำเป็นต้องข้ึนกับกลไก

ของการฝึกปฏิบัติที่หน้างาน หรือต้องมีคนมาฝึกร่วมด้วย) ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเน้นไปที่ฐานคิดเป็นหลัก 
เช่น การคิดเชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect Thinking) , การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) , การคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) , การคิดเชิงระบบ (System Thinking) , การตั้งคำถาม (Questioning) 
, หลักคิดการสร้างของ (Engineering Mindset) ฯลฯ โดยสกัดไปพร้อม ๆ กับแบบทดสอบ (Internet-
Based) ที ่ตอบโจทย์ความท้าทายในการเล ่นเป ็นด่าน ๆ (Quest) บนฐานประสบการณ์ร ่วมของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ากับยุคสมัย หรือเป็นประสบการณ์พื้นฐานในชีวิตมนุษย์ที่ไม่ขึ้นกับยุคสมัยก็ได้ 
 

1.2.2 Translation  
คือ การจับประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสกัดมาตีความ และแปลความใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร 

โดยกำหนดเป็นหัวข้อย่อย โดยอาศัยรูปแบบการตัดต่อภาพและเสียงบรรยายที่เกิดข้ึนจากการ Workshop 
พัฒนาครูตลอด 6 ปีของโครงการ ให้มีความยาวเฉลี ่ยไม่เกิน 7 นาทีต่อคลิป และเชื ่อมโยงสู ่การทำ
แบบทดสอบ (Challenge Quest) หลัง ดู/ฟัง จบ นอกจากนีย้ังรวมถงึการสื่อสารใหม่ผ่านการบันทึกเสียง
สนทนากับตัวแทนพี่เลี้ยง และวิทยากรรับเชิญที่เคยร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (ความยาวเฉลี่ยไม่เกิน 
30 นาที/ครั้ง) ในการจับประเด็นเรื่องราวเฉพาะ ที่ไม่ได้อิงที่เนื้อหาของเพาะพันธุ์ปัญญาโดยตรง แต่เป็น
การตีความเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

1.2.3 Transformation  
คือ การนำสื่อต่าง ๆ  ที่ได้จากการย่อย แปลความ แล้วสร้างสรรค์ใหม่เข้าสู่รูปแบบที่มีระบบการ

จัดการที ่ชัดเจน เพื ่อเอื ้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างมีขั ้นตอน เช่น การประยุกต์เข้า สู ่ระบบ e-
Classroom โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะ (Niche User) ที่จะทำหนา้ที่
เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ เช่น บริการของ ClassStart (ไทย) , Google Classroom (USA) , ฯลฯ รวมถึง
การสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมออกแบบ (co-design) ของกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะดังกล่าว จากแก่น
ความรู้ที่ย่อยแล้ว เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการพัฒนา Challenge Quest รวมถึงการเป็น Guest เพื่อ
ทำ Podcast/Vodcast ที่อยู่บนบริบท “คนไทยรู้คิด มีชีวิตเพ่ือพัฒนา” 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อสกัดแก่นความรู้จากโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้กำหนด
เนื้อหาสำหรับสื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาคนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา 
 2) เพื่อออกแบบและผลิตเนื้อหาจากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาที่เข้าถึงสะดวก และ เข้าใจง่าย 
ผ่านระบบออนไลน์ที่มาพร้อมกับแบบทดสอบท้าทายความคิด  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คืออะไร 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยร่วมกันได้ร่วมสนับสนุน
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ศตวรรษที่ 21 
ภายใต้ชื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีหลักคิดที่สำคัญคือ “การเรียนรู้ เกิดจากประสบการณ์ปฏิบัติ 
(Experiential Learning) ด้วยกระบวนการวิจัยที่ใช้โจทย์จากบริบทจริงของชุมชน หาคำตอบโดยดึงสาระ
วิชาความรู้ (ที่เรียน) ออกจากตัวมาอธิบายด้วยระบบคิด “ผลเกิดจากเหตุ” จนสามารถสรุปไปสู่ความรู้ด้วย
ตรรกะ ใช้กระบวนการเรียนแบบกลุ่มที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิด critical thinking” 

ด้วยเหตุน้ีการศึกษาที่แท้จริงควรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพพลวัตของโลก
ปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาศักยภาพต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวตามความ
เป็นจริงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนฐานความสนใจของแต่ละบุคคล แล้วนำมาตั้งคำถามเพื่อแสวงหา
คำตอบที่ใช้อาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และมีกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของ
ปรากฏการณ์โดยเป้าหมายของคำตอบที่เป็นกุศล กล่าวคือเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดังกล่าวเกิดเมื่อจัดการการเรียนรู้ผ่าน “ประสบการณ์
ปฏิบัติ” และ “การพัฒนาทักษะคิด” โดยสอดแทรกกระบวนการทางจิตใจ และกระบวนการคิดที่ตระหนัก
รู้ต่อสิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เป็นจริง ด้วยเหตุน้ีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน (PBL) ที่ใช้โจทย์จาก
ชีวิตจริงของผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ แต่การเข้าถึง
ความจริงจากการบูรณาการสาระวิชาจำ เป็นต้องใช้ฐานการคิดแบบวิจัยตามหลัก “ผลเกิดจากเหตุ” 
อธิบายผลวิจัยด้วยกระบวนการคิดข้ันสูง (คิดสังเคราะห์ และ Critical Thinking) 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามีรูปแบบการเรียนรู้จากการทำ โครงงานฐานวิจัยจากเรื่องราวใกล้ตัว 
โดยครูเป็นผู้อำนวยการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือสำคัญ 3 ประการ คือการตั้งคำถามกับผู้เรียน (ถามคือ
สอน) การชวนผู ้เรียนสะท้อนความคิด (สะท้อนคิดคือเรียน) และการให้ผู้ เรียนเขียนงานวิชาการและ
ความคิดความรู้สึกขณะทำ งาน (เขียนคือคิด) โดยผู้เรียนจะทำ งานกลุ่มตั้งแต่กำ หนดเรื่องราวที่สนใจ แล้ว
ออกแบบวิธีการหาคำตอบด้วยการทำวิจัย จึงเรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า RBL (Research-Based Learning) 
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ภาพที่ 2 แผนผังเช่ือมโยงของการทำโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 

 
2.2 วิถีปฏิบัติของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
 จากประสบการณ์ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามีข้อค้นพบที่สามารถอธิบายความแตกต่างในวิถี
การปฏิบัติของการจัดการศึกษาได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างของข้อปฏิบัติแบบเพาะพันธ์ุปัญญากับการจัดการศึกษาทั่วไป 

ประเด็น ข้อปฏิบัติเดิม ข้อปฏิบัติเพาะพันธุ์ปัญญา 
เป้าหมายวิจัย กระบวนสร้างองค์ความรู้ คือเครื่องมือ

พัฒนาวิทยฐานะครู 
กระบวนการพัฒนาปัญญา คือเครื ่องมือ
การศึกษาของนักเรียน 

ความเชื่อการทำวิจัย ครูเพิ่มวิทยฐานะจากวิจัย แล้วเด็กเก่งได้
จากการ Transfer ของครู 

ผลวิจัยเป็นปัจจัตตัง เกิดแก่คนทำเท่าน้ัน 
Transfer ไม่ได้ 

ผู้ควรวิจัยในการศึกษา ครู นักเรียน 

วิธีวิจัย ใช้ Statistical Hypothesis มีวิธีการ
ตายตัวเพื่อความเชื่อถือได้จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

ใช้หลัก “ผลเกิดจากเหตุ” (Cause-Effect) 
สมมุติฐานคือข้อสงสัยในเหตุแห่งผลต้อง
จินตนาการเพื่อหา Evidence ของเหตุมา
อธิบายผล 

กระบวนทัศน์ ก่อนพุทธกาล ตามหาความรู้จากผู้อ่ืน ที่
ผู้อ่ืนบอกคือความจริง 

หลังพุทธกาล ปัญญาเกิดจากการเข้าใจ
สภาวะธรรมของเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ 

รูปแบบเครื่องมือ แบบสำรวจ แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ตามหาความรู้เอามาใส่ 
SPSS 

เม่ือเห็นผลที่สงสัยก็เอาสาระวิชาที่เรียนมา
ตั้งสมมุติฐานของเหตุ ออกแบบสร้างเหตุ
แล้ววัดผล มีสาระวิชามาบูรณาการ 

การบูรณาการสาระวิชา วิจัยมีแต่เน้ือหาสถิติ ซ่ึงไม่ใช่สาระหลักที่
นักเรียนเรียน 

เม่ือเรื่องราวมาจากบริบท สาระทุกสาระเข้า
มาบูรณาการได้หมด 

ผลที่เกิดจากการทำวิจัย มีแต่ความเกลียด ทัศนคติลบกับวิจัย 
กลัวจนต้อง (แอบ) จ้างคนอื่นทำ กลับ
เป็นการขาดจริยธรรม ไม่เห็นคุณค่า 

สนุกกับจินตนาการ การแลกเปลี่ยนความรู้
ข้ามสาระ ภูมิใจจากการเป็นผู้สร้างความรู้
เอง เห็นคุณค่าการเรียน 
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ประเด็น ข้อปฏิบัติเดิม ข้อปฏิบัติเพาะพันธุ์ปัญญา 
กระบวนการทางความคิด ไม่เกิดความคิดใด ๆ ในบรรยากาศความ

กลัว อาศัย SPSS วิเคราะห์ให้ เขียนผล
อย่างไม่ต้องคิดมากกว่าเท่าที่ตาเห็น 

ใช้จินตนาการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้
ข้อสรุปตามหลักฐานและตรรกะ เขียนอย่าง
ที่สมองเห็น 

สิง่ที่เป็น Outcome ได้แค่ Output แค่ชิ้นงาน (โครงงาน) 
โดยไม่เกิด Outcome การเรียนรู้ 

ได้การปฏิบัติ การดึงความรู้ออกจากตัวมา
อธิบายและการ Reflection เกิดการ
เปลี่ยนแปลง Character ได้ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ชัดเจนมาก ได้ทั้ง 3 โดเมนของ 
Bloom ครบทั้ง Hand, Head, Heart 

ฐานคิดการทำโครงงาน โครงงานคือสิ่งประดิษฐ์ ยกให้เป็นหน้าที่
ครูวิทยาศาสตร ์

วิจัยคือการตอบปัญหาด้วยการหาสาเหตุ 
โจทย์มาจากชุมชน ครูสังคม ครูพละ ครู
ภาษา ก็สอนได้ 

ความเชื่อมโยงกับห้องเรียน ที่เรียนมีแต่รับความรู้เข้าตัว ไม่มีโอกาส
ดึงความรู้ออกมาใช้เพราะแยกสิ่งที่ทำ 
ออกจากที่เรียนในห้อง 

เพราะความรู้ที่เรียนถูกดึงออกมาใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ ทำให้เห็นคุณค่าการเรียน 

เก่ียวอะไรกับ STEM ไปสู่ STEM ยากมาก เพราะระบบคิด
โครงงานที่อิงสถิติเชื่อในความสัมพันธ์ 
(Correlation) ซ่ึงไม่ใช่กระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ 

สร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ จึง
เป็นฐานเข้าสู่ STEM ได้ง่ายมาก 

ผลกับคน ไม่ได้ผลอะไร แปลสถิติง่ายๆ ยังไม่ได้ 
(ตัวอย่าง O-Net 30% จาก 4 ตัวเลือก
ยังไม่รู้ว่ารู้จริงเพียง 7 เท่าน้ัน) 

เกิดทัศนคติวิทยาศาสตร์ มีค่านิยมใน 
“ความเป็น” วิทยาศาสตร์ 

ผลทางสังคม การไม่มีทัศนคติวิทยาศาสตร์ทำให้เป็น
สังคมไม่สร้างเหตุรอเสพผล กระทบถึง
ทัศนคติการเมืองการปกครอง 

ทัศนคติวิทยาศาสตร์ทำให้เป็นสังคมสร้าง
เหตุเพื่อผลที่ต้องการ พึ่งตนเองได้ ไม่ถูกชัก
จูง เข้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงง่าย 

 
2.3 กระบวนการทำงานของเพาะพันธุ์ปัญญา 

ความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเกิดจากปัจจัย 4 ประการ คือ 1) มีความเชื่อใหม่ที่มา
เป็นหลักการใช้วิจัยเป็นเครื่องมือการศึกษา 2) มีผู้สนับสนุนที่ดี คือ สกว. และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ที่
ให้อิสระในการ Innovate กระบวนการแสวงหาความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อหาคำตอบการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา 3) มีกระบวนการพี่เลี้ยงทั้ง 8 มหาวิทยาลัยที่เข้าใจเป้าหมายของงาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
เป็นผู้ให้ เป็นกุศล ที่ทำให้ตั้งใจทำงานนี้ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และ 4) 
มีวิธีพัฒนาด้านจิตวิญาณของครูให้กลายเป็นครูผู้กล้า มีความอดทนทำงานที่ยากท่ามกลางอุปสรรคของ
ระบบการศึกษาที่ต้องเผชิญ 
 โดยสามารถสรุปเป็นข้ันตอนการทำงานได้ดังนี้ 
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  1).หลังจากกำาหนดพื้นที ่แล้ว 6 เดือนแรกของการทำงานคือการ Recruit พี่เลี ้ยง
ประมาณ 30 คนจาก 8 มหาวิทยาลัย พัฒนาพี่เลี้ยงให้เข้าใจว่า วิจัยเป็นกระบวนการของการศึกษา เรียนรู้ 
RBL เข้าใจบริบทโรงเรียน 6 เดือน 

2) ทีมพี ่เลี ้ยงมหาวิทยาลัยทำหน้าที ่ Coach ครูตามแนวทาง RBL ที่โครงการพัฒนา
กระบวนการคิดของครูจากการทำ Workshop โดยแต่ละทีมดูแล 10 โรงเรียน มีทั้งหมด 80+ โรงเรียนใน 
18 จังหวัด พี่เลี้ยงมีความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนครูตลอดเวลาที่ต้องการ เพราะในสภาพจริงมีระบบการ
จัดการในโรงเรียน ระบบประเมิน และทัศนคติของผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นอุปสรรคการทำงานนี้ของครู จึงต้อง
อาศัยพี่เลี้ยงช่วยใน PLC ทั้งด้านจิตใจและการสร้างสังคมการเรียนรู้ RBL ของครู 

3) พัฒนาครูด้วยกระบวนการ Workshop จิตตปัญญาศึกษา 2-3 วันเพื่อฟื้นจิตวิญญาณ
ความเป็นครูขึ้นมาใหม่ (จากที่หายไปเพราะระบบอำนาจที่ครอบงำาการศึกษาอยู่) ให้ครูยอมล้มระบบ
อำนาจที่ตนเองมีในห้องเรียน ยอมลดตัวลงมาเรียนรู้ RBL ไปพร้อมกับนักเรียนตามการ Coach ของพี่เลี้ยง 
สร้างทักษะใหม่ให้ครู เช่น การฟังด้วยใจ สุนทรียสนทนา เพื่อสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สร้าง
บรรยากาศส่งเสริมการคิด และการกล้าลงมือทำเองของนักเรียน ส่งเสริมกระบวนการให้เกิด Growth 
mindset จิตตปัญญาศึกษายังเป็นฐานการเกิด PLC อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มครูอีกด้วย 

4) พัฒนาระบบคิดเหตุและผลให้ครูจาก Workshop 2 วันในภาคเรียนที ่ 1 เปลี ่ยน
กระบวนการคิดแบบ Mind Map มาเป็น Casual Diagram เพื่อให้ครูสามารถเห็นโจทย์วิจัยแบบเพาะพันธ์ุ
ปัญญาได้ สามารถ coach นักเรียนคิดโจทย์ RBL และออกแบบงานวิจัยได้ พัฒนาทักษะ Backward 
Thinking and Forward Questioning เพื่อเปลี่ยนจากการ “สอนโดยบอก” มาเป็น “สอนโดยถาม” ต้อน
ความคิดให้นักเรียนรู้จากการสังเคราะห์คำตอบเอง 

5) พัฒนาระบบคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ให้ครูจาก Workshop (1-2 วันในภาคเรียนที่ 2) 
เพื่อให้เห็นความหมายข้อมูลมากกว่าที่ตาเห็น ให้สามารถ Coach นักเรียนแปลความหมายข้อมูลงานของ
ตนเองได้ สร้างความรู้เอง 

6) สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาโครงงานเพาะพันธุ ์ปัญญาเป็นหลักสูตรเพิ ่มเติมของ
สถานศึกษาหรือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนวิชาเพาะพันธุ์ปัญญาเน้นการปฏิบัติแล้วเรียนรู้จาก
ปฏิบัติ นักเรียน 1 ห้องทำ 10 Project ใน theme เดียวกัน แต่แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือวิทย์-คณิต สังคม-
เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์-ประวัติศาสตร์ (ท้องถ่ิน) มีคาบเรียน 2-3 ชม. ติดกัน ที่ครูทุกสาระมารวมตัว
กันให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันข้ามสาระ 

7) หลัก 3 ประการของเพาะพันธุ ์ปัญญาประกอบด้วย “ถามคือสอน” “สะท้อนคิด 
(Reflection) คือเรียน” “เขียนคือคิด” ถามเป็นหน้าที่ครู reflection เป็นหน้าที่ครูและนักเรียน (ครูทำใน 
PLC นักเร ียนทำในตอน Share ประสบการณ์) reflection ของนักเรียนทำให้เกิด Transformative 
Learning ได้ง่าย ส่วนการเขียนเป็นงานนักเรยีนที่ต้องหัดเขียนบทความวิชาการเพือ่พัฒนากระบวนคิดแบบ
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วิทยาศาสตร์จากความแม่นยำาการใช้ภาษา ลำดับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกภาพ การให้เหตุผลและ
ตรรกะ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3 ผังความคิดการเกิด Transformative Learning ของโครงการเพาพันธ์ุปญัญา 

 
อย่างไรก็ดีการศึกษาไทยมีแนวคิดย้อนแย้งหลายเรื่องมาก แต่ 2 เรื่องใหญ่ที่โครงการเพาะพันธ์ุ

ปัญญาสนใจ คือการเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษา ในขณะที่โรงเรียนถูกขับเคลื่อน
ให้บรรจุกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานาน ปัจจุบันโรงเรียนต้องเรียนรู้เรื่อง
ใหม่คือสะเต็มศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนผ่านกิจกรรม (ซึ่งส่วนมากเป็นกิจกรรมเกษตร) ใน
พื้นที่โรงเรียน เช่น แปลงผัก เล้าไก่ บ่อปลาดุก เลี้ยงกบ การทำน้ำหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์จากน้ำหมัก
ชีวภาพ ฯลฯ สะเต็มศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาผ่านการอบรมครูด้วยหลักสูตรสำเร็จรูปที่มาพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อการสอน ให้นักเรียนทดลองทั้งวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ความย้อนแย้งชัดเจนใน
โรงเรียนชนบทที่ชีวิตผู้เรียนต้องการความรู้ใหอ้ยูก่ับทรัพยากรได้อย่างสมดุลยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แต่สะเต็มศึกษาแทรกเข้ามาให้แนวคิดการพิชิตเอาชนะธรรมชาติจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สะเต็มศึกษาจะเร่งให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาระหว่างเยาวชนส่วนน้อยในเมืองที่มีเศรษฐานะดีกับเยาวชนส่วนใหญ่ในชนบทที่ด้อยเศรษ
ฐานะกว่า ปัญหานี้จึงชี้ทางเดินของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้เกิดการสานต่อหลักคิดใหม่ที่อาศัยการ
หลอมรวมสะเต็มศึกษาเข้ากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ 

 
S (Scientific Aspect) การฝึกให้เกิดทัศนคติและมีความเข้าใจสาระวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่

ใช้อธิบาย ปรากฏการณ์จากประสบการณ์ทำวิจัย ได้ทักษะวิทยาศาสตร์ คือการสังเกต การตั้งคำถาม การ
สืบค้น การแยกแยะ จนเกิดวัฒนธรรมการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

E (Economic Aspect) ฝึกให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ในมิติของชีวิตจริง ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
และการ ชดเชยต่อกัน โดยมีธรรมชาติเป็นทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ 
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E (Ecological Aspect) ฝึกให้เห็นปรากฏการณ์ทางนิเวศน์ว่าทุกอย่างเกิดข้ึนและดำรงอยู่อย่าง
เป็นระบบ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องถึงกัน และอยู่ร่วมกันเพราะการรักษาสมดุล 

E (Engineering Aspect) ฝ ึกกระบวนการคิดที่ เข ้าใจความเป ็นระบบที ่การพ ัฒนาและ
วิวัฒนาการต้องอยู่ ร่วมกันอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนโลกความเป็นจริงของสังคม
มนุษย ์

M (Mathematical Aspect) ฝึกให้สามารถคิดเชื่อมโยงโลกรูปธรรมและนามธรรมเข้าด้วยกัน 
เพื่อการ สื่อสาร ทำความเข้าใจลึกซึ้งข้ึนและดัดแปลงเพื่อเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
 

จากหลักการ 5 มิติ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาต้องยกระดับ Concept การพัฒนาครู ดังนี้ 
(1) พัฒนากรอบคิดให้เข้าใจว่ามนุษย์เป็นสว่นหนึ่งของธรรมชาติ การพัฒนา (development) คือ

การใช้ความรู้ มาดัดแปลงธรรมชาติให้รับใช้มนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาจะมาพร้อมกับความ
เสื่อมโทรมของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีบทบาทใน
การพัฒนาเพื่อรักษาธรรมชาติให้สมดุลเพื่อเกิดความยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจเรื่องความสมดุลครู
ต้องเข้าใจการมีอยู่ของ 2 โลก ไม่ได้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีบทบาทในการ
พัฒนาเพื่อรักษาธรรมชาติให้สมดุล เพื่อเกิดความยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจเร่ืองความสมดุล ครูต้อง
เข้าใจการมีอยู่ของโลก 2 โลก 

(2) โลกที่ 1 คือ โลกอินทรีย์ (Organic World) สิ ่งมีชีวิต (มนุษย์และธรรมชาติ) ที ่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเกิดจาก ระบบวิวัฒนาการ (Evolution) ซึ่งเป็นระบบรักษาสมดุล แต่เมื่อมนุษย์มี
ปัญญาจากการวิจัย (ที่เป็นการศึกษา) มนุษย์ก้าวเข้าสู่ระบบพัฒนาการ (Development) ได้
ใช้ความรู้ดัดแปลงธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการมากขึ้น จนเกิดทัศนคติว่า ปัญญา
มนุษย์สามารถพิชิตธรรมชาติได้ จึงแยกตัวไม่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ หากขาดความ
เข้าใจความเป็นโลกอินทรีย์ เราจะไม่มีฐานเข้าเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) โลกที่ 2 คือ โลกกลไก (Mechanistic World) กฎที่กำกับความเป็นไปของธรรมชาติกลายมา
เป็นความรู ้ที่มนุษย์ค้นคว้าจากการทำวิจัย เมื ่อรู้กฎธรรมชาติมนุษย์ก็รู้กลไกที่ดัดแปลง
ธรรมชาติให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ (และ อำนาจ) สะเต็มศึกษาสอนให้นักเรียนมองโลกเป็น
โลกกลไก บ่มเพาะแนวคิดของเศรษฐกิจวัตถุนิยม ทุนนิยม โดย ไม่รู้ว่ากำลังทำลายความสมดลุ 
(ที่เป็นโลกอินทรีย์ของเศรษฐกิจพอพียง) ความยัง่ยืนจึงสั่นคลอน 

(4) โลกอินทรีย์และโลกกลไกจึงย้อนแย้งกันเอง การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงยอ้น
แย้งกับสะเต็มศึกษา แต่พัฒนาการ (Development) เป็นสิ่งที ่เราปฏิเสธไม่ได้ และไม่ได้
หมายความว่าเราควรแยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกจากการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายที่
จะทำให้ผู้เรียนนำหลักการ RBL มาหลอมรวม สะเต็มศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาเรียกว่า SEEEM 
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(5) จากการหลอมรวมนี้เอง โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้พัฒนาความคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) ให้ครูเข้าใจโลก กลไก (STEM) กับโลกอินทรีย์ (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เพือ่ 
Coach นักเรียนให้เห็นโจทย์ RBL เชิงระบบ ของสองโลก การทำโครงงานจะเน้นวิเคราะห์เชิง
ระบบให้เข้าใจการพึ่งพากัน และการพัฒนาที่สมดุล 

 
2.4 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คือ ระบบปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ 

จากมุมมองและแนวคิดทั้งหมดข้างต้น จะเห็นว่าโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาไม่ใช่เพียงโครงการวิจัย
ที่เน้น “เอา” ผลลัพธ์จากพื้นที่ระบบการศึกษา หากแต่เป็นการเน้น “ให้” และร่วม “ออกแบบ” สู่การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นที่จัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษา ผ่านหลักคิดสำคัญ คือ Research 
Based Learning หรือ การเรียนรู้บนฐานวิจัย สู่การต่อยอดเพื่อหลอมรวมสะเต็มศึกษากับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน (SEEEM) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียในระบบการศึกษาหลักเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผลลัพธ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการนั่งฟังพูดคุย
ไปมาระหว่างคนทำงานตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา พบว่าโครงการนี้ไม่ใช่ “โครงการ” ที่ทำแล้ว
เสร็จ ๆ ไป หากแต่เป็น “กระบวนการ” ที่เป็นแล้วเป็นเลย เหมือนกับการว่ายน้ำ หรือ การทรงตัวเพื่อปั่น
จักรยาน ส่วนจะชำนาญมากน้อยเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของแต่ละคนที่จะฝึกฝนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื ่อง ซึ ่งหากเปรียบเหมือนกับเครื ่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ Smart Device ในปัจจุบันแล้ว 
“กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา” นี้จึงเทียบเคียงได้กับ “ระบบปฏิบัติการ – Operating System; OS” 
ที่ใช้ขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ของระบบ แต่เนื่องเนื่องจากระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ของเพาะพันธ์ุ
ปัญญานี้เป็นแบบ Open-Source คือ เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่ ทำให้เกิดข้อค้นพบจากการถอดบทเรียนร่วมกันว่า
ระบบปฏิบัติการนี้จะต้องมีกระบวนการหลักอย่างน้อย 4 ประการในการนำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
 

 
ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดเชิงกลยทุธ์ของระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้แบบเพาะพันธ์ุปัญญา 
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(1) Soft Skills + Moral 
คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ความดีงามภายในจิตใจ (คุณธรรม จริยธรรม) 

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตัวเองสู่การพัฒนาทักษะเพื่อเรียนรู้เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เช่น 
ทักษะการฟัง ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการ
ความขัดแย้งและอุปสรรค (ทั้งภายใน/ภายนอกตนเอง) ทักษะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และอื่น ๆ อีก
มากมายที่เป็นทักษะเพื่อเติมเต็มความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างสังคมที่ผาสุก 

(2) Knowledge Discovery 
คือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จนเข้าใจวิถีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เข้าใจ Learning 

Style จนเกิด Self-Learning) ไม่เป็นลูกนกที่รอปอ้น ซึ่งเป็นสร้างวัฒนธรรมให้เป็นมนุษย์ที่อยู่บน
ฐานของข้อมูล ความรู้ หรือสิ่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ 

(3) Research Mindset 
คือ ทัศนคติแบบวิจัย (ผลเกิดจากเหตุ) กล่าวคือ การหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมแบบ 

“สืบเหตุ” มากกว่า “เสพผล” เป็น “นักเรียนรู้” มากกว่า “นักตัดสิน” เป็นคนช่างสังเกต และตั้ง
คำถามเพื่อแก้ไข/พัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมทีเ่กิดการสรา้งสรรค์พัฒนาโดยยังอยู่บนหลกัความ
เป็นมนุษย์ที่ดีงาม 

(4) Practice & Create 
คือ การปฏิบัติจริงเพื่อพบกับความจริงที่อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวก และ/หรือ ลบ เป็น

สิ่งที่พึงกระทำ โดยทำให้เกิดความต่อเนื่อง และมากเพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติในแต่ละครั้ง 
พร้อม ๆ กับให้ความสำคัญในการสร้างวงจรหรือระบบที่มุ่งไปสู่การยกระดับหรอืพัฒนาการปฏิบัติ 
โดยอาศัยหลักคิดจากทัศนคติที่ถูกต้อง ผสานกับทักษะที่ฝึกฝน และความรู้ที่เพียงพอ นำมาวนซ้ำ
ไปซ้ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองจนสามารถสัมผัสได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละ
บริบท บุคคล และเรื่องราวนั้น ๆ มิใช่การทำให้เหมือน ๆ กัน หรือตาม ๆ กัน 

 
 องค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาน้ันมีอยู่จำนวนมาก ผู้สนใจศึกษาสามารถเข้าไป
ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ www.พพปญ.net โดยหนังสือที่แนะนำให้อ่านเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นมี
ดังนี้ 

1) โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย 
2) หลักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
3) ถามคือสอน 
4) เพาะพันธ์ุปัญญาด้วย PLC 
5) SEEEM มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษษ 

  

http://www.พพปญ.net/
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บทที่ 3 
กระบวนการถอดรหัสแก่นความรู้ และการออกแบบ 

 
แก่นความรู้จากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาที่ได้มานั ้น ไม่สามารถนำมาสื่อสารตรง ๆ บนโลก

ออนไลน์ได้ให้กับคนทั่วไปได้ เนื่องจากบริบทหลักเป็นเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูเป็นสำคัญ ทั้งนี้
จะเห็นว่าแนวคิดเป้าหมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” นั้นเป็นกรอบที่กว้างกว่าบริบทของโรงเรียน 
ครู และนักเรียน ด้วยเหตุนี้เนื้อหาในการสื่อสารจึงต้องนำมาย่อยให้เข้าใจง่ายต่อคนทั่วไป ซึ่งพัฒนาผ่าน
รูปแบบที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
3.1 กระบวนการสกัดแก่นความรู้ท่ีมีประโยชน์สำหรับนำไปใช้กำหนดเนื้อหา 
 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้สร้างผลผลิตที่เป็นร่องรอยของการขับเคลื่อนการเรียนรู้ไว้มากมาย 
ผ่านการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา คือ 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยง ซึ่งเกิดคลังข้อมูลในรูปแบบของหนังสือ (จำนวน 40 เล่ม) 
และวิดีทัศน์จากการจัด Workshop ให้กับครูแกนนำต่าง ๆ (จำนวน 18 ตอน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2 รายช่ือหนังสือทั้ง 40 เล่มของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 

เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 

1 โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้
ใหม่ของการศึกษาไทย  

(สุธีระ, 2555) 

วิจัยคือกระบวนการของการศึกษาเพราะสร้างกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุ-ผลมีตรรกะ เขียนสำหรับเตรียมพี ่เลี ้ยงให้เข ้าใจ
การศึกษาที่ใช้โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ 

2 หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย  
(สุธีระ, 2555) 

การเขียน proposal งานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเรื่องใหม่
สำหรับครู สพฐ. เพราะใช้หลักคิด “ผลเกิดจากเหตุ” มาเป็นแกน
ของสมมติฐาน และต้องการให้นักเรียนทำวิจัยที่ค้นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่สามารถอธิบายหรือบูรณาการสาระวิชาที่เรียนได้ 

3 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์
สำหรับนักเรียน  

(สุธีระ, 2556) 

หากต้องการให้การทำโครงงานสอดคล้องกับชีวิตจริง นักเรียนต้อง
บูรณาการสาระวิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าเป็นส่ วน
หนึ ่งของโครงงานฐานวิจ ัย  หนังส ือเล่มนี ้อธ ิบายหลักการ
เศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์และความ
สมดุลระหว่างทรัพยากร อาชีพ และการไหลของเงินที่เกิดจาก
กิจกรรมเศรษฐกิจของชุมชน นักเรียนจะได้เข้าใจความเกี่ยวพัน
ของเศรษฐกิจจุลภาค (ครัวเรือน) กับมหภาค (ชุมชน)และการ
พึ่งพิงแบบเครือข่ายเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 หลักการเขียนบทความทางวิชาการ 
หลักคิดเพื่อเมล็ดพันธ์ุโครงงานฐานวิจัย  

(สุธีระ, 2556) 

ทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนสำคัญกว่าการพูด
มาก เพราะผู้เขียนต้องกลั่นกรองความคิดมาเขียน ระหว่างเขียน
ต้องหาคำอธิบายที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู้อ่านเชื่อในสิ่งที่
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
ผู้เขียนวิเคราะห์-สังเคราะห์ได้ การเขียนจึงเป็นกระบวนการที่
สร้างทั้งความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ แต่ครูและนักเรียนขั้น
พื ้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงานวิชาการ โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญาจึงผลิตหนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย ให้หลักการเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้เอง 

5 รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธ์ุปัญญา  
(สุธีระ, 2557) 

ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู้สำหรับ
ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการ โดยผม (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) มี
หน ้าที่coach พ ี ่ เล ี ้ ยงตอบคำถาม ปล ุกเร ้าการทำงาน จึง
จำเป็นต้องรักษาไฟการทำงานให้ลุกโชนต่อเน่ืองไว้ เพราะทราบดี
ว่าความสำเร็จอยู่ที่การเกาะติดงานอย่างต่อเน่ืองของพี่เลี้ยง ซ่ึงจะ
ทำให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต่างจากโครงการพัฒนาอื่นที่ ทำ
ระยะสั้น เสร็จแล้วทิ้งหายไป เม่ือครูมีปัญหาตอนเอาไปทำต่อก็ไม่
รู ้จะหันไปพึ ่งใคร เนื ่องจากพี ่เลี ้ยงอยู ่กระจัดกระจาย จึงเป็น
ข้อจำกัดของการใส่ความคิดการทำงานที่พี่เลี้ยง interface กับครู
และนักเรียน ผมจึงเขียนเป็นบทความสั้นจากประสบการณ์ที่ผม
เดินทางไปรับรู้งานตามศูนย์ต่าง ๆ ส่งให้พี่เลี้ยงอ่านและเรียนรู้ 

6 ถามคือสอน ทักษะประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  

(สุธีระ, 2557) 

“ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาที่
ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เอง จากการคิด การ
เป็นครูตั้งคำถามให้นักเรียนรู้โดยการร้อง “อ๋อ” ได้เองเป็นเรื่อง
ยาก เพราะครูต้องวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนมาเป็นคำถาม
อย่างต่อเน่ือง ต้องรู้บริบทขอนักเรียน จึงจะดึงเรื่องใกล้ตัวมาเป็น
ตัวอย่างการถามได้ 

7 เทคนิคกระบวนการ Active Learning: 
จากการประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้  

(วิจารณ์, 2557) 

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นเจ้าของ
การเรียนรู้เอง ดังนั้นครูต้องรู้จักกระบวนการห้องเรียนที่ ทำให้
นักเรียน engage กับการเรียนของตน ถือเป็น classroom skill
ของครูยุคใหม่ หนังสือนี้รวบรวมกระบวนการต่าง ๆ โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ให้คัดบางตอนจาก
บ ันท ึกเร ื ่อง“ประเม ินเพ ื ่อมอบอำนาจ” ท ี ่ท ่ านเข ียนใน 
www.gotoknow.org.th มาพิมพ์เพื ่อแจกครูเพาะพันธุ ์ปัญญา
เป็นการเฉพาะ 

8 สะท้อนคิดคือเรียน: ความรูสึกในความ
งามที่ผลิบาน  

(ครู นักเรียน ศูนย์พี่เลี้ยงฯ, 2558) 

หาก “ถามคือสอน” การเรียนก็ต้องมาจากการสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนเองการสะท้อนคิดเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่สาระ
วิชาการ ไม่ใช่เพื่อสอบ O-Net แต่เป็นการเรียนรู้โดยการหันมา
พิจารณาตนเอง พิจารณาอย่างใคร่ครวญกับสิ่งที่ตนเองประสบ
(self-reflection) จึงเป็นการเรียนรู้จากภายในอย่างลึกซ้ึง เหมาะ
ก ับการ เ ร ี ยนร ู ้ เพ ื ่อความเปล ี ่ ยนแปลง  ( Transformative 
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
Learning) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียนเขียน
บันทึกการเรียนรู้ตลอดการทำงาน หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความ
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์หากคำว่า “ลูกศิษย์” 
หมายถึงนักเรียน หนังสือนี้เหมาะสำหรับครูที่จะใช้เป็นแนวทาง
เพื่อเข้าใจลูกศิษย์ในฐานะ“ลูก”สำหรับครูที่ต้องการปรับมุมมอง
และการทำงานของตนเองก็สามารถอ่านเพื่อเข้าใจในฐานะ“ศิษย์”
ได้เช่นกัน ที่สำคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ “ครู” ในศตวรรษที่ 21 
ที่ไม่ใช่ผู้สอน แต่อำนวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์ 

9 ฤดูการเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา  
(สุธีระ, 2558) 

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (ลำปาง) คือ ความ
อัศจรรย์ในความสำเร็จ เป็นตัวอย่างการเรียนรู ้และสร้างแรง
บันดาลใจให้กับอีกหลายโรงเรียน ขณะที่ทำโครงงานขนาดใหญ่ 
ทั้งนักเรียนและครูต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ไม่เว้นแม้แต่กับคน
รอบข้าง แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของครู ความสำเร็จระดับน่า
อัศจรรย์จึงเป็นจริง หนังสือน่าอ่านเล่มน้ีตีความพัฒนาการของครู
และนักเรียนที่เกิด transformative learning จาก diary หลาย
เล่มที่ครูและนักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้ 

10 หลักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล  

(สุธีระ, 2558) 

กระบวนการคิดที ่สำคัญในการสร้างปัญญาให้แก่ตนเองคือ คิด
วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์คนจำนวนมากแยกความคิดทั ้ง2 
ประเภทออกจากกันไม่ได้ คือไม่รู้ว่าตอนไหนกำลังใช้ความคิดอะไร
อยู่ นอกจากนั ้นหลายคนติดการท่องนิยามว่า“วิเคราะห์คือ....
สังเคราะห์ คือ....” หนังสือเล่มนี ้เขียนให้ครูเข้าใจว่าการคิด
วิเคราะห์-สังเคราะห์ มีขั ้นตอนอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหมายจากข้อมูล ผมเขียนโดยตั้งใจ
ให้เป็นหนังสือที่ครูและ นักเรียนใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจากการทำโครงงานฐานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลมีความหมาย
มากกว่าที่ตาเห็น เม่ือใดก็ตามที่ข้อมูลจากการทำงานถูกสังเคราะห์
ให้มีความหมายที่ลึกซ้ึง เม่ือน้ันคือการเกิดของปัญญาด้วยตนเอง 

11 สะเต็มศึกษา: ความท้าทายใหม่ของ
การศึกษาไทย  

(สธีุระ, 2558) 

เม่ือมีคนพยายามพัฒนาการสอน STEM ให้การศึกษาไทย ผมกลับ
เห็นต่างในความหมาย STEM ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและ
สาระวิชา ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี ้ข ้อความที ่พอจะสร ุปเป็น
ใจความสำคัญคือ“....STEM ไม่ใช่การศึกษาประเภทท่องนิยาม
ความรู้ ไม่ใช่การศึกษาที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจาก M แยก E 
ออกจาก S และ M และเข้าใจ T ว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ แต่เห็นความสัมพันธ์ของ E และ T ที่ทำงานร่วมกัน 
เพื่อเอา S ในรูป M มาจัดให้เป็น T ตัวใหม่....” เป็นสรุปที่เข้าใจ
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
เมื ่ออ่านทั ้งเล ่ม แล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ STEM education 
อย่างไร ต่างจากที่ครูได้รับผ่านการอบรมอย่างไร 

12 ถามคือสอน 2: กระบวนการพัฒนาครู
เพื่อสอนคิด  

(สุธีระ, 2558) 

หนังสือลำดับที่ 6 อธิบายว่า “ถามคือสอน” คืออะไร เกี่ยวกับ
หน้าที ่ครูในการประเมินเพื ่อพัฒนา ( formative assessment)
อย่างไร แต่ยังค้างคาว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจะพัฒนาครูได้
อย่างไร? เป็นเวลาเกือบปีครึ่งที่ผมทำความเข้าใจกระบวนการคิด
ถอยหลังและถามเดินหน้า (backward thinking and forward 
questioning) และออกแบบกระบวนการพัฒนาครูให้เข้าใจจน
นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ผมเขียนเป็นหนังสือ  ประเภทถอด
ความรู้โดยใช้กระบวนการ backward thinking ของผู้ที่จะเป็น
โค้ชความคิด 

13 กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการทำโครงงาน  

(สุธีระ, 2559) 

มนุษย์สร้างสังคมและเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จากการ
พิชิตธรรมชาติการเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเริ่มด้วยการ
เข้าใจระบบธรรมชาติ หนังสือเล่มนี ้ต ีความปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางของสภาวธรรม (ชาติ) ใช้การทำโครงงาน
เกษตรอินทรีย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากความสมดุลใน
สภาวะที่กำลังเปลี่ยนแปลง เห็นสรรพสิ่งในธรรมชาติประกอบเป็น
ระบบพลวัติที่ทุกอย่างกำลังอยู่ในสภาพสมดุลในขณะใดขณะหน่ึง
แต่ขณะใดขณะหนึ่งก็กลับเป็นขณะที่ไม่คงที่ความสมดุลจึงเป็น
ความนิ่งความคงที่ ในระบบที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อจัดสมดุลใหม่
นั่นเอง หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการสอนที่ถอดบทเรียนของ
ครูต้นแบบ และนำเสนอตัวอย่างโครงงานที่สร้างกระบวนการ
เปลี ่ยนแปลง (transform) ผู ้เร ียนให้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

14 สะเต็มศึกษา: ปัญญาจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  

(สุธีระ, 2559) 

การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหัวใจของสะเต็มศึกษา เพราะเป็น
กระบวนการแก้ปัญหา ที ่บูรณาการศาสตร์ความรู ้เข้าสู ่ความ
ต้องการและความสอดคล้องกับบริบท หนังสือเล่มน้ีวิเคราะห์และ
วิพากษ์ การใช้Engineering Design Process ที่กำลังดำเนินอยู่
ในการอบรมครูให้นำไปใช้สอนสะเต็ม ว่าเป็นการเข้าใจผิดในสาระ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม การออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องการ
approach ที่ต่างจากที่คุณครูทั้งหลายกำลังถูกใส่ชุดความคิดว่า 
เป็นกิจกรรมที่ท้าทาย และบีบคั้นจากการแข่งขันเหมือนเกมโชว์
ข้อเขียนในหนังสือจะให้ความเข้าใจใหม่ว่า การออกแบบเชิง
วิศวกรรมเกิดจากกระบวนการคิดที ่เข้าใจหลักการอันเป็นกฎ
ธรรมชาติอย่างลึกซ้ึงก่อนแล้วแตกย่อยเป็นรายสาระวิชา ที่เอามา
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
แก้ปัญหาที่ท้าทายความต้องการเอาชนะธรรมชาติซึ่งเชื่อว่ าจะ
สร้างการเรียนรู้สะเต็มอย่างถูกต้อง 

15 การเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน: 
เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา  

(สุธีระ, 2559) 

หนังสือเล่มน้ีพยายามขยายความสะเต็มศึกษาในส่วนที่ขาดหายไป
คือส่วนการเข้าใจวิทยาศาสตร์ในมิติการพัฒนาปัญญาภายในของ
มนุษย์ ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติภายในมนุษย์อยู่ภายใต้กฎเดียวกับ
ธรรมชาติภายนอกมนุษย์มนุษย์ใช้หลักความเข้าใจเหตุและผล
สร้างปัญญาภายนอกจนสามารถเปลี ่ยนวิทยาศาสตร ์ให ้ เป็น
เทคโนโลยีรับใช้ความสุขจากการเสพของมนุษย์ ซึ่งเป็นมรรควิถี
ของสะเต็มศึกษาทั่วโลกอีกมุมหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตร์คือ
การใช้หลักเดียวกันน้ีพัฒนาปัญญาภายใน เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสุข หากเจตนาจะให้สะเต็มศึกษาเป็น
เครื่องมือพัฒนาปัญญามนุษย์อย่างเต็มที่ กระบวนการทำโครงงาน
ต้องให้เกิดปัญญาที่เห็นธรรมชาติและมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นระบบ
ในสภาวะสมดุล เข้าใจธรรมชาติภายในของตนเองก่อน พัฒนา
ปัญญาภายในของตนเองแล้วจึงประยุกต์ใช้ปัญญาภายนอก 

16 ถอดรหัสการสอนสะเต็ม  
(สุธีระ, 2559) 

เป็นหนังสือลำดับที่ 4 ของสะเต็มศึกษา ที่ชี้ให้เห็นว่าสะเต็มศึกษา
ที่เป็นของไทยเองน่าจะเป็นอย่างไร แต่ก่อนจะถึงจุด “น่าจะเป็น
อย่างไร” เราต้องรู้ก่อนว่าครูสะเต็มต้องพัฒนาไปในทิศทางใด มี
ทักษะอะไร ได้ทักษะอย่างไร หนังสือเล่มน้ีไขรหัสทักษะครูสะเต็ม
แบบไทย ๆ ประกอบด้วย 3 บท ที่กล่าวถึงความเข้าใจสะเต็มที่
แตกต่าง ทักษะการเป็นครูสะเต็ม การถอดรหัสลีลาครูสะเต็มจาก
ประสบการณ์และแนวคิด RBLของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาและ
จากคู่มือกิจกรรมสะเต็มของ สสวท. ฉบับเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2559 
เป็นหนังสือทางเลือกของการเป็นครูสะเต็มที ่จะปลุกพลังทาง
ความคิดและปัญญาให้แกร่ง... จนกล้าแผ้วถางทางด้วยตนเอง 

17 รอยจารึกบนเส้นทางครูเพาะพันธ์ุ
ปัญญา  

(สุธีระ, 2560) 

ครูคือบุคคลสำคัญที่สุดของระบบการศึกษา โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญามีเป้าหมายพัฒนาครู มีคุณครูจำนวนมากที่เป็นตัวแทน
ความสำเร็จในจำ นวนนี้ครู 24 ท่านได้รับเลือกให้เป็นครูปัญญา
ทีปกรเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งแปลว่าครูผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา
ของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญา หนังสือเล่มนี ้ไม่เพียงบอกเล่า
ความรู้สึกจากประสบการณ์ของครู24 ท่านที่ใช้ศรัทธาต่ออาชีพครู
ฝ่าฟันสอนโครงงานฐานวิจัย (RBL) แต่ยังแฝงด้วยข้อเรียนรู้สำหรับ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการพัฒนาครูที่เราได้ยินจาก
ปากครูชัดเจนมากคือ“ขอจิตวิญญาณของครูคืนมาแล้วครูจะเป็น
บุคคลเรียนรู้ครูจะเปลี่ยนการศึกษาด้วยครูเอง” อะไรคือเครื่องมือ
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
สำคัญของเพาะพันธุ ์ป ัญญา? ท ั ้งส ิ ้นท ั ้งมวลออกมาจากคำ
สัมภาษณ์ของครู24 ท่าน ในหนังสือเล่มน้ี 

18* ผนึกความรู้: ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย 
Re-Learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด  

(สุธีระ, 2559) 

เป็นหนังสือรวบรวมการตกผลึกของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาซ่ึง
สรุปได้ว่า งานวิจัยด้านการศึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ์ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมามุ่งคลายปม
ปัญหาของระบบการศึกษาไทยอย่างลงลึกถึงระดับพลิกฟื ้นจิต
วิญญาณครูจัดสมดุลเชิงอำนาจใหม่ระหว่าง “ผู้สอน”กับ “ผู้ถูก
สอน” พร้อม ๆ กับออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่ยกระดับ
จากการ “เรียนรู้” สู่การ “เรียนคิด” ให้ทั้งครูและผู้เรียนได้ฝึกการ
ตั้งคำถาม การสังเกต ทดลอง ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างอิสระ คิด
อย่างมีตรรกะ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มิใช่เพียงการท่องจำ
เหมือนเช่นในอดีต 

19* เพาะพันธ์ุปัญญา: การสร้างปัญญาจาก
โครงงานฐานวิจัย  

(สุธีระ, 2561) 
(ชุดรวม 5 เล่ม; เล่มที่ 1 จาก 5) 

เล่มแรกของชุด 5 เล่มเปิดโรงด้วยการทำความเข้าใจผู ้อ ่ าน
เก่ียวกับการศึกษาที่ใช้การทำโครงงานเป็นเครื่องมือการศึกษาไทย
กล่าวถ ึงการทำโครงงานด ้วยคำว่า PBL บ้าง PjBL บ้างแต่
เพาะพ ันธ ุ ์ ป ัญญาใช้RBL ซ ึ ่ งย ่ อมาจาก Research-Based 
Learning ปัญหาการเร ียนจากการทำโครงงานไม่ ว่ าจะเป็น
ประเภทใดอยู ่ที ่คำสุดท้าย“LEARNING”ว่าครูจะสอนนักเรียน
อย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ (learning) จากการทำงาน การทำงาน
ไม่ใช่การฟังรับความรู้จากปากครูแต่เป็นกระบวนการเกิดทักษะ
จากการปฏิบัติหลายคนจึงคิดว่าการทำโครงงานได้ทักษะการ
ทำงานหรือทักษะพิสัย น้อยคนเข้าใจการสร้างจิตพิสัยและพุทธิ
พิสัยแก่นักเรียน เพราะไม่เข้าใจแก่นแท้ของการเรียนจากปฏบิัติ
เล่มน้ีจึงบอกเล่าหลักการศึกษาจากปฏิบัติของเพาะพันธ์ุปัญญาที่
นักเรียนได้ครบทั้ง 3 พิสัยของการศึกษา 

20* เพาะพันปัญญา: ปัญญาจากเหตุผลใน
เหตุ-ผล  

(สุธีระ, 2561) 
(ชุดรวม 5 เล่ม; เล่มที่ 2 จาก 5) 

การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์สงสัยสมองเด็กเล็กจึง
เต็มด้วย“ทำไม”เมื ่อปะทะกับประสบการณ์ใหม่ที ่ไม่สามารถ
อธิบายด้วยความรู้หรือประสบการณ์เดิมที ่มีอยู ่ “ทำไม” เป็น
สัญชาตญาณการถามหาเหตุแห่งผลความคิดเชิงเหตุและผลจึงเป็น
หัวใจของการทำโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการปัญญาชุดเดิมให้เกิด
ปัญญาชุดใหม่แต ่การศึกษาที ่ผ่านมาเชื ่อในวิจ ัยท ี ่ต ้องการรู้  
“อะไร”(what) ไม่แยแสกับการตอบคำถาม “ทำไม”(why) เล่มที่ 
2 (จากชุด 5 เล่ม) นี้แสดงให้เห็นว่า... จนกว่าเราเข้าใจความเป็น
เหตุเป็นผล (cause-effect) ว่าไม่ใช่ส่ิงเดียวกันกับเหตุผล(reason) 
เราจึงเข้าใจโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธ์ุปัญญาว่าสร้างปัญญา
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
ได้อย่างไร การพัฒนาความคิดเชิงเหตุและผลจึงเป็นสาระหลักของ
เล่มน้ี 

21* เพราะพันธ์ุปัญญา: ปัญญาจากโจทย์
โครงงานฐานวิจัย  

(สุธีระ, 2561) 
(ชุดรวม 5 เล่ม; เล่มที่ 3 จาก 5) 

หากเดินดูโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานนิทรรศการของนักเรียนเรา
จะพบรูปแบบ 2ลักษณะคืองานที่เป็นวิทยาศาสตร์สุดยอดที่คิดไม่
ถึงผลงานแข่งกันนำเสนอข้อมูลที ่ได้จากอุปกรณ์ทันสมัยของ
โรงเร ียนใหญ่กับผลงานจากโรงเร ียนขาดแคลนทำโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ได้เครื่องมือต่าง ๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงงานแบบ
แรกอุดมด้วยวิชาการเกินวัยนักเรียนและห่างชีวิตจริง โครงงาน
แบบหลังใกล้ชีวิตแต่ไร้วิญญาณวิชาการ ทั้ง 2 แบบเกิดจากการตั้ง
โจทย์ที่เลียนแบบมาจากนิทรรศการที่เวียนกันดูการได้โจทย์ใหม่ที่
มีวิชาการสมวัยและตรงกับชีวิตจริงต้องการทักษะการโค้ชโดยครูที่
มีประสบการณ์เห็นโจทย์ต่างจากงานวิจัยเชิงสถิติที่ตนเรียนมา 
เล่มที่3 ของชุดนี้บอกเล่าหนทางเดินใหม่ของครูที่สอนโครงงาน
ฐานวิจัยแบบเพาะพันธ์ุปัญญา 

22* เพราะพันปัญญา: ปัญญาในการ
ออกแบบ RBL  

(สุธีระ, 2561) 
(ชุดรวม 5 เล่ม; เล่มที่ 4 จาก 5) 

การออกแบบกิจกรรมโครงงานฐานวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญของการ
เรียนรู้เพราะเป็น “ลายแทง” ปฏิบัติไปสู่ปัญญาจากความคิดที่อยู่
ในหลุมดำของวิชาสถิติครูไม่เคยนำพานักเรียนรู้จักเครื่องมืออ่ืน
นอกจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีแต่ชักจูงให้
นักเรียนมีทัศนคติตามหาความรู้ที่ผู้อื่น ไม่เชื่อในศักยภาพตนเอง 
การทำโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญาคือการหาความรู้
ด้วยตนเองจากการ “สร้างเหตุแล้ววัดผล” เพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน
เช ิงเหตุ-ผล เมื ่อไม่ม ีหลุมดำให้ถ ูกด ูดกลืนจินตนาการ การ
ออกแบบจึงเป็นการคิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาเต็มที่การ
ออกแบบเป็น “คำตอบปลายเปิด” ที่มีศักยภาพสร้างการเรียนรู้ได้
ถึงความคิดวิพากษ์ (critical thinking) ที่การศึกษาไทยเรียกหา 
การออกแบบกิจกรรมทำโครงงานฐานวิจัยจึงถูกนำมาร้อยเรียงใน
เล่มที่ 4 น้ี 

23* เพราะเพาะพันธ์ุพันปัญญา: ปัญญา
การศึกษาจึงผลิบาน  

(สุธีระ, 2561) 
(ชุดรวม 5 เล่ม; เล่มที่ 5 จาก 5) 

คิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์เป็นนิยามที่ท่องกันมา โดยไม่มี
ประสบการณ์ถอดความรู้ว่าคืออะไรและเกิดได้อย่างไร เมื่อติดที่
นิยาม... การทำโครงงานจึงไม่สามารถพัฒนาความคิดขั้นสูงของ
ผู้เรียนได้การคิดสังเคราะห์คือการเกิดปัญญาใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอน
หลังจากผู้เรียนคิดวิเคราะห์จนอ่ิมตัว... แล้วทันใดน้ันดึงปัญญาเดิม
มาประมวลที่วิเคราะห์ได้จนผุดบังเกิดเป็นปัญญาใหม่แก่ตนเอง
การคิดสังเคราะห์จึงเป็นการได้ปัญญาเฉพาะตนครูผู้สอนโครงงาน
ต้องเข้าใจกระบวนการเกิดความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากน้ันใช้ข้อมูลวิจัยมากระตุ้นให้นักเรียนผุดบังเกิดปัญญาใหม่ได้
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
เอง โครงงานฐานวิจัยในระบบคิดเหตุและผลเป็นเครื่องมือหน่ึงให้
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงแต่ปริศนาว่าทำอย่างไรนั้น เล่ม 5 น้ีมี
คำตอบ 

24 เพาะพันธ์ุปัญญาด้วย PLC  
(สุธีระ และ คงวุฒิ, 2561) 

การเรียนรู้ที่ดีคือเรียนรู้จากประสบการณ์วิธีพัฒนาครูที่ดีที่สุดคือ
ให้ครูเร ียนรู ้กันเองโดยเอาที ่ครูเร ียนรู ้จากประสบการณ์มาสู่
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มครูเราเรียก PLC ดังน้ัน PLC 
จึงสำคัญที่ตัว L การประเมินการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการประเมิน
เพื่อพัฒนา (formative assessment, FA) ทั้ง PLC และ FA คือ
กิจกรรมที่ทำให้ครูฟื้นศักดิ์ศรีการเป็นครูกลับมา ศักดิ์ศรีครูหายไป
เพราะผู้เก่ียวข้องการศึกษาปรามาสพลังพัฒนาตนเองของครูอีกทั้ง
มี mindset เพียงว่าต้องเอาผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกมาอบรมครู
แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์สอนจริงในห้องเรียน  

25 หลักการสร้างการเรียนรู้จากโครงงาน
วิทยาศาสตร์และสะเต็ม  

(สุธีระ, 2561) 

โครงงานมีภาพลักษณ์เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแข่งขันเอารางวัลมาช้า
นานจนถูกตั้งคำถามว่านักเรียนได้เรียนรู้จากการทำโครงงานหรือ
เป็น nominee ของครูในการล่ารางวัลกันแน่ ? เม่ือมีสะเต็มศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา ว.4.1 ย ิ ่งเก ิดคำถามว่าครูจะสอน
โครงงานเพื่อเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร? เราจะ
เปลี่ยน mindset การสอนโครงงานแบบเดิมให้เป็นการบูรณาการ
สาระเพื่อสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร?โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการ
หาความรู้ใน “โลกแห่งความเป็นจริง” แต่โครงงานสะเต็มเป็น
การบูรณาการความรู้ใน “โลกแห่งความเป็นจริง” หากขาดการคิด
แบบวิศวกร... การทำโครงงานสะเต็มย่อมไม่มีความเป็นจริงของ
ชีวิต หนังสือเล่มน้ีให้คำตอบแก่ครูที่ต้องการสอนโครงงานให้บรรลุ
มาตรฐาน ว.4.1 

26 SEEEM: มิติใหม่ของการผสานสะเต็ม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การศึกษา  

(สุธีระ, 2562) 

ในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาถูกทำให้
หมุนตามโลกในโลกแห่งการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมสะ
เต็มศึกษากลายเป็นวาทกรรมการศึกษาที่สร้างความสับสนให้กับ
ครู ในโลกที่ต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระของการศึกษาเช่นกันสะเต็มเป็นโลก
กลไกที่มนุษย์ดัดแปลงธรรมชาติเพื่อพัฒนาการไปข้างหน้า ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโลกอินทรีย์ที่รักษาความสมดุลของการ
ดำรงชีวิต การบูรณาการ “ความคิดนำเข้า”คือสะเต็มศึกษาและ
“ความคิดภายนอก”คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็น
ความท้าทายของการจัดการศึกษาไทย การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 
เกิดเมื่อนักเรียนทำโครงงานที่บูรณาการศาสตร์ของทั้ง 2 โลก 
หนังสือเล่มนี้อธิบายความกลมกลืนของสะเต็มและปรัชญาของ
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เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
เศรษฐกิจพอเพียงในชื่อใหม่ที่เพาะพันธุ์ปัญญาเรียก SEEEM ซ่ึง
เป็นหลักคิดสร้างการเรียนรู้จากการลงมือทำโครงงานฐานวิจัย ที่
ให้นักเรียนเข้าใจการอยู่ร่วมกันของ 2 โลก 

27 กล้าพันธ์ุผู้ก้าวพ้น  
(พิมพลอย และ แก้วขวัญ, 2562) 

เรามักจะหลงเชื่อว่าแผนการสอนคือหลักฐานใช้ตรวจวัดคุณภาพ
การศึกษาแต่เพาะพันธุ์ปัญญาเชื่อในกระบวนการพัฒนาความคิด
และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนซึ ่งแสดงผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทั ้งความคิด จิตใจ และทักษะศตวรรษที ่ 21 ของ
นักเรียน “กล้าพันธุ์ผู้ก้าวพ้น” เล่มนี้เป็นข้อเขียนเชิงสารคดีชีวิต
นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 
ผู้เขียนคัดจากนักเรียนจำนวนมากให้เหลือ 10 คนที่โดดเด่นและมี
ความหลากหลาย คัดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจาก
เพาะพันธุ ์ป ัญญาอย่างแท้จริง ผ ู ้อ ่านจะเข ้าใจกระบวนการ
เพาะพันธ์ุปัญญาที่ออกจากปากของผู้ที่ “ผู้ก้าวพ้น” เอง 

28 เขียนคือคิด  
(สุธีระ, 2562) 

“เขียนคือคิด” เป็นคาถาข้อที่ 3 ของเพาะพันธ์ุปัญญา หลายท่าน
บอกว่าถ้าไม่คิดจะไม่มีอะไรเขียน ดังน้ันคนเราคิดก่อนเขียนจึงทำ
ให้เข้าใจว่าคาถาข้อน้ีหมายถึงการเขียนสิ่งที่คิดได้และเข้าใจว่าน่ัน
ทำให้“เขียน” และ “คิด” มีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (ซึ่งใน
ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นน้ัน) หนังสือเล่มน้ีอธิบาย “เขียนคือคิด”ใน 
2 มิติมิติแรกคือการเขียนทำให้คนคิดเป็นเหตุเป็นผลจากการต้อง
สื่อสารอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้ผู้อ่านเชื่อและเข้าใจความซับซ้อน
ที่ซ่อนอยู่ในความรู้ที่ผู้เขียนสังเคราะห์ขึ้นมาจากการทำโครงงาน
ฐานวิจัย มิติที่สองคือเขียนความคิดที่ถอดความคิดของคนเขียน
เอง อธิบายกระบวนการขั้นตอนการคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
หนังสือเล่มนี้เน้นการเขียนในมิติที่ 1 เพื่อให้เกิด (ผล) ทักษะการ
คิดจาก (เหตุ) การเขียนงานวิชาการ โดยมีบางส่วนที่เขียนให้เข้าใจ
มิติที่ 2 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคาถาข้อที่ 3 อย่างแจ่มแจ้ง 

29* นวัตกรรมก่ึงสำเร็จรูป  
(สุธีระ, 2561) 

การสอนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวอ้างว่า
เป็นนวัตกรรมมักไม่ใช่นวัตกรรมจริง เพราะทำโดยเข้าใจเอาเองว่า
ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยปราศจากความรู้อันเป็นกฎที่แท้จริง
ของธรรมชาติผลงานที่ได้คือการลองผิดลองถูกสิ่งประดิษฐ์จะต้อง
ทำงานตามกฎธรรมชาติมนุษย์ทำวิจัยจนรู้กฎธรรมชาติแล้วเอามา
สอนเป ็นว ิชาว ิทยาศาสตร ์ เคร ื ่องถ ่ายเอกสาร Xerox คือ
สิ ่งประดิษฐ์ที ่ใช้กฎธรรมชาติจำนวนมากร่วมกันทำงาน ในยุค
ใกล้เคียงกันเกิดหลักการ TRIZ ในการสร้างนวัตกรรมของสหภาพ
โซเวียตรัสเซีย หนังสือน้ีถอดบทเรียนพัฒนาการเครื่อง Xerox ว่า
ประกอบด้วยวิจัยและกฎธรรมชาติอย่างไร และอธิบายหลักการ 
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TRIZ ให้เข้าใจว่าพรแสวงสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรเหมาะสำหรับ
การเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และเป็นหนังสืออ่านประกอบสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยม 

30 คุรุควรคารวะ  
(พิมพลอย และ แก้วขวัญ, 2562) 

ปัญญาของมนุษย์เกิดจากความเข้าใจในความเป็นเหตุและเป็นผล
ของสรรพสิ่งเฉกเช่นข้อของสายโซ่ที่คล้องส่งแรงถึงกันปัญญาของ
มนุษยชาติเติบใหญ่ได้เพราะทุกคนเคยเป็นศิษย์และครู เป็นทั้งข้อ
โซ่ที่รับความรู้และส่งผ่านความรู้โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาพัฒนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นพี่เลี้ยงแก่ครูเพื่อให้ครูเป็นโค้ชสอน
การทำโครงงานฐานวิจัยแก่นักเรียนความสำเร็จของโครงการฯ 
นอกจากจะเกิดจากความผูกพันที่สร้างผ่านความสัมพันธ์ในการ
ทำงานพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างยาวนานแล้ว ยังเกิดจาก
สถานภาพของการเป็นทั้งครูและศิษย์ที่เรียนรู้ไปด้วยกัน หนังสือ
เล่มน้ีบอกเล่าสายสัมพันธ์การทำงานของพี่เลี้ยงและครูทั้งในฐานะ
ศิษย์กับครูและครูกับศิษย์เพื่อบ่มเพาะปัญญาให้เยาวชนของชาติ
ความเป็นครูศิษย์และมิตรต่อกัน คือ “คุรุควรคารวะ” 

31 ยืนหยัดอย่างยั่งยืน  
(ศูนย์พี่เลี้ยง ม.พะเยา, 2562) 

เป็นหนังสือเขียนโดยทีมพี ่เล ี ้ยง ม.พะเยาสะท้อนคิดการจัด
การศึกษาแบบเพาะพันธุ ์ปัญญาใน 4 โรงเรียนแกนนำที่มีความ
ต่างกัน จากโรงเรียนที่ปั้นเด็กไปคว้ารางวัลระดับโลกเรื่อยมาถึง
โรงเรียนชายขอบของชนเผ่าที่ให้เด็กทำงานกับบริบทจริงของการ
ทำมาหากิน เลาะเข้าหาโรงเรียนที่นักเรียนเกาะกลุ่มเก่ียวสัมพันธ์
อย่างแข็งแกร่งในโรงเรียนจากกิจกรรมเพาะพันธุ ์ปัญญาโดย
อธิบายว่าโครงการเพาะพันธ์ุปัญญามีบทบาทขับเคลื่อนให้เกิดผล
ได้อย่างไร 

32 การสร้างสายสัมพันธ์กัลยาณมิตร
เพาะพันธ์ุปัญญาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่  

(ศูนย์พี่เลี้ยง มรภ.ลำปาง, 2562) 

สายสัมพันธ์กัลยาณมิตรถูกสร้างเป็นวัฒนธรรมที่เปิดพื้นที่เรียนรู้
แบบเพาะพันธุ์ปัญญาในโรงเรียน ซึ่งอธิบายด้วยการสะท้อนคิด
พลังความรักที ่ครูมีต่อศิษย์ที ่กลายมาเป็นพลังปัญญาที ่เรียนรู้
ร่วมกัน และเม่ือเกิดผลเชิงประจักษ์จึงเป็นหนทางของศรัทธาที่ยิ่ง
หลอมรวมความเป็นกัลยาณมิตรให้แน่นแฟ้น จนขยายผลเป็น
เครือข่ายนอกโรงเรียน หนังสือของศูนย์พี่เลี้ยง มรภ.ลำปางเขียน
แบบถอดบทเรียนจากข้อเขียนสะท้อนคิดอธิบายการเรียนรู้และ
การเปลี่ยนแปลงตนเองของครูและนักเรียน 

33 จิตตปัญญาของเพาะพันธ์ุปัญญาระดับ
ปฏิบัติ  

(ศูนย์พี่เลี้ยง มรภ.ศรีสะเกษ, 2562) 

ปัญญาทางจิต (จิตตปัญญา) คือเครื่องมือสำคัญของเพาะพันธ์ุ
ปัญญาในการเปลี่ยนแปลง (transform)ครูและนักเรียน ทำให้เกิด
พื้นที่ที่ทุกคนเปิดใจเพื่อการเรียนรู้หนังสือเล่มน้ีเขียนโดยทีมพี่เลี้ยง 
มรภ.ศรีสะเกษ ที่อธิบายกระบวนการจิตตปัญญาเพื ่อการสร ้าง
ปัญญาภายในของครูและนักเรียน แม้ว่าหลายส่วนในเล่มจะเน้น



 

การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสูก่ารพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเปา้หมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” 

22 

เล่มท่ี ชื่อหนังสือ คำอธิบายหนังสือโดยสรุป 
หลักการ แต่ส่วนที่ 4 ของหนังสือนอกจากให้ผู้อ่านเรียนรู้กิจกรรม
แล้ว ยังมีส่วนสำคัญคือเรื่องเล่าที่ควรอ่านอย่างตีความให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง 

34 โครงงานฐานวิจัย: การสอนแบบประณีต
เพื่อการเปลี่ยนแปลง  

(ศูนย์พี่เลี้ยง ม.สงขลานครินทร์, 2562) 

หนังสือของศูนย์พี่เลี้ยง ม.สงขลานครินทร์ให้ข้อมูลถึงการพัฒนา
ครูการออกแบบหลักสูตร การออกแบบแผนการสอนที่เร ียกว่า 
“การสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต” การสอนแบบประณีต
ครูต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาการเรียนรู้แบบประณีตก็ย่อมต้องให้
ผู้เรียนมีสติกำกับการรับรู้ของตนเอง เพราะ “ประณีต” หมายถึง
การเรียนการสอนที่ใช้สติเห็นโอกาสการบูรณาการทุกมิติของการ
สอนโครงงานฐานวิจัย เพื่อให้เป็นการศึกษาที่สร้างมนุษย์อย่าง
สมบูรณ์ 

35 ทักษะสำคัญของกระบวนกรเพื่อการ
เรียนรู้  

(คงวุฒิ, 2562) 

ครูต้องเป็นผู้อำนวยการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อีกนัยหนึ่งการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องมี“กระบวนกร” ดำเนินการเล่มน้ี
เป็นหนังสือที ่พี่เลี้ยงศูนย์มูลนิธิปัญญาวุฑฒิเขียนแบบ “ตั้งใจ
ออกแบบ” ให้เข้าใจการเป็นกระบวนกรเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่ าง
ละเอียด เป็นหนังสือที่เขียนผสมผสานการค้นคว้ามาเล่าและการ
นำเสนอแนวคิดหรือหลักการของตนเองที่ตกผลึกจากปฏิบัติการ
เพาะพันธ์ุปัญญากว่า 6 ปีได้อย่างน่าสนใจ ตลอดเล่มมีข้อชวนคิด
เหมือนกำลังทำหน้าที่เป็นกระบวนกรถามคนอ่าน ให้ผู้อ่านเรียนรู้
ไปพร้อมกับคำถามชวนคิดเหล่าน้ีจึงไม่เป็นเพียงหนังสือก่ึง How-
to ที่ครูเอาไปใช้ได้เท่าน้ัน แต่เป็นหนังสือที่ต้องอ่านอย่างพินิจเพื่อ
เข้าใจการออกแบบกระบวนการสร้างปัญญาแบบชวนคิดอีกด้วย 

36 รู้จักเด็กจากโครงงาน  
(ศูนย์พี่เลี้ยง ม.มหิดล, 2562) 

เป็นหนังสือที ่ทีมพี ่เลี ้ยง ม.มหิดลตั ้งใจรวบรวมหลักฐานและ
รายละเอียดเพื่อให้คนอ่านรู้จัก “วิธีการ” รู้จักเด็กจากโครงงาน
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี ้ค ือ การรวบรวมตัวอย่างที ่เป ็นแก่น
โครงงานนักเรียนมาอธิบายให้ผู้อ่านทราบหลักในการทำความรู้จัก
ตัวเด็ก ความคิดเด็ก และสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิการศึกษาได้
ผู้เขียนใช้ความเข้าใจศาสตร์การเรียนรู้และหลักคิดวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์ผลงานนักเรียนแล้วจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็นระเบียบ 
พร้อมตัวอย่างชัดเจนสามารถแปลงหลักการเพาะพันธุ์ปัญญามา
อธิบายสถานการณ์การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) 
ได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้อ่านเข้าใจแก่น RBL อย่างถ่องแท้เป็นหนังสือ
ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูสอนโครงงาน 

37 การเขียนบทความวิชาการจาก
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพาะพันธ์ุ
ปัญญา  

เป็นหนังสือเขียนโดยทีมพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำเสนอ
ภาพรวมของการวิจัยในชั ้นเรียนในฐานะที ่ครูเป็นโค้ชการทำ
โครงงานฐานวิจัย และวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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(ศูนย์พี่เลี้ยง ม.อุบลราชธานี, 2562) (PLC) เพื ่อพัฒนาทักษะการเข ียนบทความวิชาการในบร ิบท

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จนได้ผลงานเป็นบทความวิชาการวิจัย
ในชั ้นเรียนของครูแต่ละบทได้แทรกข้อสะท้อนคิดของครูที่นำ
ทักษะไปใช้กับนักเรียน ผู้อ่านจะเข้าใจกระบวนการวิจัยที่เป็นฐาน
ในการพัฒนาโครงงานฐานวิจัย และทักษะการเขียนของครูรวมทั้ง
การถ่ายทอดทักษะดังกล่าวไปยังนักเรียน 

38 เม่ือกระบวนทัศน์เปลี่ยน...แรงบันดาลใจ
ก็เปลี่ยนแปลงตาม  

(ศูนย์พี่เลี้ยง มรภ.สุราษฎร์ธานี, 2562) 

เป็นหนังสือที่พี่เลี้ยง มรภ.สุราษฎร์ธานีระดมครูและนักเรียนใน
โครงการช่วยกันถอดรื้อแนวคิด บทเรียน ประสบการณ์และความ
ภาคภูมิใจโดยเล่าการสอนโครงงานฐานวิจัยของ 9 โรงเรียนทั้งจาก
โรงเรียนที่เป็นแกนหลักการสอนวิทยาศาสตร์จนถึงโรงเรียนขนาด
เล็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะทำให้เข้าใจการสร้างบทเรียนที่เหมาะ
กับโรงเรียนที่มีบริบทต่าง ๆ 

39 นวัตกรรมครูเพาะพันธ์ุปัญญา  
(ไพโรจน์, 2563) 

หนังสือนวัตกรรมครูเพาะพันธุ์ปัญญาเล่มนี้เปรียบเสมือนการทำ
วิจัยถอดความคิดและกระบวนการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการ
สอน การบริหารจัดการและการต่อยอดของครูและโรงเรียนเด่นใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นวัตกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการผสาน
วิธีการสอนโครงงานฐานวิจัยกับภูมิรู้เดิมของครูและวัฒนธรรมที่ดี
ของโรงเรียน ข้อสรุปสำคัญ 2 ประการ คือการเข้าถึงแก่นจิต
วิญญาณของความเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา และทักษะการสร้าง
ความรู้ด้วยตัวเอง เป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง 

40 จากรากแก้วสู่ผลของต้นเพาะพันธ์ุ
ปัญญา  

(สุธีระ, 2563) 

ไม้ยืนต้นเติบใหญ่เพราะมี“รากแก้ว” ที่เป็นแกนขยายของราก
แขนงและรากฝอยรากลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินไปให ้ใบ
สังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเก็บอยู่ในส่วนต่าง ๆ 
รวมทั้ง “ผล” รากแก้วหยั่งลึกลงดินเพื่อความม่ันคงของต้นไม้ผล
คือความหอมหวานที่ปลายกิ่งในขณะที่รากเป็นส่วนที่มองไม่เห็น
แต่ผลคือความคาดหวังของผู้ปลูก หากส่วนรากไม่ได้รับการบำรุง
ให้แข็งแรง ต้นไม้ย่อมไม่สามารถสร้างผลให้ชื่นชมได้  การเข้าใจ
ความสำเร็จของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาจึงต้องรู้จักแก่นอันเป็น
รากแก้วที ่สัมพันธ์ถึงผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปิดฉากด้วย
หนังสือลำดับที่ 40 ที่ร้อยเรียงเรื่องราว “จากรากแก้วสู่ผลของ 
ต้นเพาะพันธุ์ปัญญา”ซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าโครงการนี้เพาะต้นกล้า
ทั้งครูและนักเรียนให้ยืนหยัดเติบโตและออกผลท่ามกลางพายุ
การศึกษาได้อย่างไร 

(หมายเหตุ: หนังสือทุกเล่มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.พพปญ.net ยกเว้น * เล่มที่ 18-23 และ 29) 

 

http://www.พพปญ.net/


 

การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสูก่ารพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเปา้หมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” 

24 

 เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือทั้ง 40 เล่มข้างต้นนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้
เผยแพร่กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เน้นเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาแต่สามารถตอบโจทย์ภายใต้แนวคิด “คน
ไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” พบว่ามีลักษณะของเนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1  เรื่องเล่า ได้แก่ เล่มที่ 5, 8, 9, 17, 27, 30, 31, 32, 38, 40 ซึ่งเนื้อหาเป็นลักษะ
   การสะท้อนคิด (Reflection) ผสานกับการถอดรหัสจากประสบการณ์การปฏิบัติ
   เฉพาะของคนทำงานในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 
 ประเภทที่ 2 เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ เล่มที่ 2, 3, 4, 7, 11, 16, 25, 29, 33, 34, 36, 37, 39 
   โดยมีความจำเพาะเจาะจงกับครู และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 
 ประเภทที่ 3 เนื้อหาที่สามารถสื่อสารได้ในวงกว้าง ได้แก่ เล่มที่ 1, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 
   19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 35  
 
 เนื้อหาในหนังสือประเภทที่ 3 คือ กลุ่มที่จะนำมาสกัดแก่นความรู้สำคัญ โดยพบว่าบางเล่มใน
ประเภทนี้มีเนื้อหาที่สามารถสื่อความแทนเล่มอื่น ๆ  ได้อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น เล่มที่ 26 (SEEEM) เป็นเล่ม
อ้างถึงในเนื ้อหาเกี ่ยวกับ 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ในขณะที่เล่มที ่ 6, 10, 12, 28, 35 เป็น
เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ (การคิด การถาม การเขียน การออกแบบ) ส่วนเล่มที่ 1, 24 เป็นเรื่องความเข้าใจ
พื้นฐานที่สำคัญ 
 

    
เล่มท่ี 1 เล่มท่ี 6 เล่มท่ี 10 เล่มท่ี 12 

    
เล่มท่ี 24 เล่มท่ี 26 เล่มท่ี 28 เล่มท่ี 35 

 

ภาพที่ 5 หนังสือจากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาที่นำมาใช้สกดัแก่นความรู้ 
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ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือทั้ง 8 เล่มข้างต้นเป็นดังนี้ 
เล่มท่ี 1   สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.  (2555).  โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของ 
   การศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  82 หน้า. 
เล่มท่ี 6  สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.  (2557).  ถามคือสอน.  สงขลา : นำศิลป์โฆษณา จำกัด.  143 หน้า. 
เล่มท่ี 10 สธีุระ ประเสริฐสรรพ์.  (2558).  หลักคิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล.  สงขลา :  
   นำศิลป์โฆษณา จำกัด.  91 หน้า. 
เล่มท่ี 12 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.  (2558).  ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพ่ือสอนคิด.  
   สงขลา : นำศิลป์โฆษณา จำกัด.  152 หน้า. 
เล่มท่ี 24 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ คงวุฒิ นิรันตสุข.  (2561).  เพาะพันธุ์ปัญญาด้วย PLC.   
   สงขลา : นำศิลป์โฆษณา จำกัด.  98 หน้า. 
เล่มท่ี 26 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.  (2561).  SEEEM มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 
   วิจัย.  268 หน้า. 
เล่มท่ี 28 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.  (2561).  เขียนคือคิด.  สงขลา : นำศิลป์โฆษณา จำกัด.  122 หน้า. 
เล่มท่ี 35 คงวุฒิ นิรันตสุข.  (2562).  ทักษะสำคัญของกระบวนกรเพ่ือการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ.   
   บริษัท ซีโน พับบลิชช่ิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด.  112 หน้า. 
 

 นอกเหนือจากคลังข้อมูลในรูปแบบหนังสือแล้ว โครงการเพาะพันธุ์ปัญญายังได้จัดทำ
บทเรียน Workshop ออนไลน์โดยเป็นการเรียบเรียงเสียงบรรยายที่เกิดขึ้นใน Workshop ต่าง ๆ ที่จัด
ให้กับกลุ่มครูแกนนำ โดยนำมาตัดต่อร่วมกับภาพและสื่อประกอบต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 10 บทเรียน 
แบ่งเป็น 18 ตอน (บางบทเรียนมีตอนย่อย) ระยะเวลาเฉลี่ยตอนละ 30 นาที วิทยากรโดย รศ.ดร.สุธีระ  
ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา และตัดต่อเรียบเรียงเนื้อหาโดย นาย
คงวุฒิ  นิรันตสุข หัวหน้าศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ (เป็นศูนย์พี่เลี้ยงที่สาน
ต่อเจตนารมณ์จากศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร) ซ ึ ่งเนื ้อหาทั ้งหมดสามารถดูได้ท ี ่  www.พพปญ.
net/workshop โดยกำหนดเป็นรายการเล่น (Playlist) ตามบทเรียนไว้บน YouTube 
 

  

http://www.พพปญ.net/workshop
http://www.พพปญ.net/workshop
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ภาพที่ 6 ช่ือบทเรียน Workshop ออนไลน์ที่เพื่อเผยแพร่หลักคิดของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 

 
 ทั้งนี้เนื้อหาบทเรียน Workshop ออนไลน์ข้างต้นเมื่อพิจารณาตามแนวทางของการคัดเลือกเนื้อหา
จากหนงัสอืแล้วพบว่าบทเรียนทีส่ามารถนำมาย่อย แล้วตัดต่อใหม่สำหรับสื่อสารในวงกว้าง คือ บทที่ 1, 2, 
3, 6, 8, 9, 10  
 
3.2 กระบวนการออกแบบและผลิตเนื้อหา 

เนื้อหาที่ได้จากการคัดเลือกผลผลติของโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญาน้ัน จะถูกสื่อสารผ่านแนวทางคน
ไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา ภายใต้ช่ือ “คุย คิด คลิก” ซึ่งช่ือดังกล่าวมีที่มาจากวงจรการเรียนรู้ (Learning 
Cycle) ของ Ikujiro Nonaka นักทฤษฎีด้านการจัดการองค์กรของญี่ปุ่นที่มีช่ือเสียงจากการศึกษาเรื่องการ
จ ัดการองค ์ความร ู ้  (Knowledge Management หร ือ KM) ผ ่านแบบจำลอง SECI2 ที ่อธ ิบายถึง
กระบวนการหมุนเกลียวขององค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นระหว่าง Explicit Knowledge (ความรู้ที่ชัดแจ้ง) กับ 
Implicit Knowledge (ความรู้ที่อยู่ในตัวตน) โดยเมื่อสืบค้นผ่านชุมชนออนไลน์เพื ่อการจัดการความรู้ 

 
2 Vaiappuri K.N. et al.  (2016).  An Empirical View of Knowledge Management.  Handbook of Research on Global Supply Chain Management.  IGI Global,  452-465. 
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(Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทยที่เว็บไซต์ Gotoknow.org 
พบว่ามีการอธิบายแบบจำลอง SECI ของ Nonaka ไว้แบบเข้าใจง่าย ๆ 3 ดังนี ้

S (Socialization) คือ คุย เพื่อให้เกิดการฟัง (สุ) ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน  
E (Externalization) คือ คิด (จิ) เพื่อสะท้อนให้ความรู้จากการคุยกันน้ันกระจ่างชัดย่ิงข้ึน 
C (Combination) คือ คลิก เพื่อชวนให้ไปพิสูจน์ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนผ่านการทดลองทำ  
I (Internalization) คือ คลำ หมายถึงการกลับมาทบทวนอีกครั้งหลังจากทดลองทำ หรือ
ผ่านความผิดพลาดเพื่อนำไปสู่การเกิดปัญญาจากการปฏิบัติ 

 

 
ภาพที่ 7 แบบจำลองการจัดการองค์ความรู้ของ Nonaka 

 
 กระบวนการ “คุย คิด คลิก คลำ” ข้างต้นนี้จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่มีความหมายต่อการตั้ง ช่ือ 
ดังกล่าว ส่วนการตัดคำว่า คลำ ออกไปนั้น เพราะการออกแบบนี้ไม่สามารถเกิดการสื่อสาร 2 ทางได้ จึง
เป็นประเด็นท้าทายในการออกแบบเพื่อนำไปสู่การเกิดพื้นที่ “คลำ” ต่อไปในอนาคตได้  

เนื้อหาที่เกิดข้ึนทั้งหมดนี้จะถูกสื่อสารผ่านเว็บไซต์หลักช่ือ www.คุยคิดคลิก.net ซึ่งข้อมูลหลักที่
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบเสียง (Podcast) เผยแพร่ภายใต้ชื่อ “TALK” เป็นการหยิบยกประเด็นจากการ
เนื ้อหาที ่สกัดได้มาดัดแปลงพูดคุยใหม่ผ่านเรื ่องราวในชีวิตประจำวัน (ไม่เน้นวิชาการ
จนเกินไป) ที ่คนทั่วไปสามารถฟังได้เรื่อย ๆ โดยเชิญชวนพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
รวมถึงวิทยากรที่เคยมีบทบาทกับโครงการเพาะพันธ์ุปัญญามาเป็นแขกสนทนาร่วมกัน โดยใน
เบื้องต้นจะดำเนินการผลิตไว้ภายใต้โครงการนี้ทั้งหมด 5 ตอน และจะดำเนินการต่อเนื่องไป
เรื่อย ๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้วิจัยที่ต้องการสร้างพื้นที่สื่อสารดังกล่าว 

2.  รูปแบบวิดีทัศน์ (Vodcast) เผยแพร่ภายใต้ช่ือ “WORKSHOP” เป็นการนำเนื้อหาจากสื่อ
เสียงบรรยายพร้อมภาพประกอบทั้ง 18 บทเรียน มาย่อยเนื้อหา แล้วตัดต่อใหม่เป็นตอนสั้น ๆ 

 
3 จิตเจริญ ไชยาคํา (นามแฝง JJ).  2556.  KM ระดับปัจเจก คุย คิด คลิก คลำ (ออนไลน์).  จาก https://www.gotoknow.org/posts/132930 [5 มีนาคม 2563] 

http://www.คุยคิดคลิก.net/
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แบบ Micro Workshop ไม่น้อยกว่า 40 ตอน ให้สามารถเรียนรู้ได้ตอนละไม่เกิน 10 นาที  ซึ่ง
มีลักษณะเป็นบทเรียนที่ลำดับเนื้อหา และเสียงพูดให้ฟังง่ายข้ึน  

 
ทั้งนี้เนื้อหาทั้ง 2 รูปแบบ จะถูกสื่อสารผ่านเครือข่าย Facebook Fan Page เพาะพันธุ์ปัญญา 

ตลอดจนกลุ่มพันธมิตรด้านการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลที่ได้จากการพัฒนา 

 
4.1 แก่นความรู้ท่ีสำคัญต่อการออกแบบเนื้อหาภายใต้แนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพ่ือพัฒนา” 
 ข้อมูลที่สกัดได้ต่อจากนีไ้ด้ถอดรหัสเนื้อหาสำคัญจากหนังสือที่เป็นผลผลิตของโครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญา โดยนำเสนอเป็นรายหัวข้อเพื่อให้เห็นประเด็นสำคัญต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อ
พัฒนา” ทั้งนี้เนื้อหาในแต่ละข้ออาจไม่ไดเ้กี่ยวข้อง เช่ือมโยงกันโดยตรง แต่ให้ความสำคัญกับความหมายที่
มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบคิดของผู้เรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

(1) ป ิราม ิดการเร ียนร ู ้  ท ี ่ นำเสนอโดย NTL Institute for Applied Behavioral Science 
กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาเชื่อว่า การวิจัยค้นคว้าให้รู้เอง จะทำให้เกิดการ เรียนรู้ได้มาก
ที่สุด (ฐานของเดิม คือ สอนผู้อื่น/ใช้ทันที แต่เพาะพันธ์ุปัญญาเพิ่มฐานของการวิจัยเข้าไป) 

 

 
ภาพที่ 8 ปริามิดการเรียนรู้ทีเ่ติมหลักคิดวิจัยของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 

 
(2) การศึกษาคือการพัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงาม หมายความว่า คิดเป็น และ คิดได้ด้วย

ตนเอง นั่นเพราะ การจำ เป็นอริกับการ คิด เพราะจำอย่างเดียวไม่ต้องคิด ดังนั้น การศึกษา
ที่แท้จริงจึงมีเป้าหมายที่การ “รู้คิด” จนเกิดปัญญา หรือที่นักการศึกษาเรียก “พุทธิพิสัย” 
(cognitive domain) 

(3) วิจัย สร้างปัญญา ไม่ใช่สร้างความรู้ เพราะความรู้คือกฎธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างคือ 
ไอน์สไตน์ไม่ใช่ผู้สร้างโดยบริกรรมคาถาว่า “โอมเพี้ยงพลังงานเอ๋ย เจ้าจงเท่ากับมวลคูณ
ด้วยความเร็วแสงยกกำลังสอง” แต่ E = mc2 นั้นมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของมัน ไอน์สไตน์
ไม่ใช่ผู้สร้างสูตรนี้ เขาใช้ปัญญาค้นพบค้นพบกฎธรรมชาติ 
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(4) ความเช่ือที่เป็นฐานของวิจัย คือ เช่ือในหลักการความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย จึงทำ
ให้ค้นหาโดยแยบคาย (โยนิโส) ถึงต้นตอ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง 
“สัญชาตญาณ (เหตุผลส่วนตัว) กับ ปัญญา (ระบบเหตุและผล)” 

(5) ปัญญา คือ สิ่งที่มนุษย์เราใช้ทำความเข้าใจกฎธรรมชาติ ปัญญาไม่ได้เกิดเอง แต่ต้องฝึกฝน
จากการมีปประสบการณ์ การใช้จินตนาการ และความคิดบนพื้นฐานตรรกะที่สอดคล้องกับ
กฎธรรมชาติ การฝึกฝนเพื่อให้ได้ปัญญาน้ีเราเรียกว่า “ทำวิจัย”  

(6) กระบวนการวิจัย เริ ่มจาก “สงสัย” คือ ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์เดิม กับ 
ประสบการณ์ใหม่ 

(7) ความสงสัยเกิดจากความคิดที่ไม่ยอมจำนวนต่อสภาพปัจจุบัน ซึ่งเกิดได้ยากในระบบอำนาจ 
(8) พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 

9) ที่พระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2523 ความตอนหนึ่งว่า “... วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่ วิชา
และความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ชำนาญ นำไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควร 
ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริมวิชาความรู้อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไร 
เบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่า เรียนวิชาเพ่ือสอบไล่ เพราะในชีวิตของเรา เราไม่ได้อยู่กับการ
กาผิดกาถูกในข้อสอบ หากแต่อยู่กับการทำงานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัด ทางท่ีถูก 
เราจะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่เสมอ ท้ังโดยทางกว้างและทางลึก คือเมื่อ
จะศึกษาเรื่องใดก็ให้พยายามจับโครงของเรือ่งนั้นให้ได้เสียก่อน แล้วจึงพยายามมองลง
ไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้เห็นชัดโดยถ้วนถี่ เมื่อรู้แล้วก็นำมาคิดพิจารณาให้เห็น
ประเด็น ให้เห็นส่วนท่ีเป็นเหตุ ส่วนท่ีเป็นผล ให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่ง
เหตุและผลนั้น ๆ ไปจนตลอด ให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอน เพื่อให้สามารถสำเหนียก
กำหนดและจดจำไว้ได้ทั้งส่วนที่เป็นหลักเป็นทฤษฎี ทั้งส่วนเรื่องราวหรือรายละเอียด จักได้
สามารถนำไปสั่งสอนผู้อื่น และนำไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการงาน หรือการคิด
อ่านแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตต่อไป ...”  

(9) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวปาฐกถาไว้ว่า “...วิจัยมีความหมาย
เดียวกับปัญญา ... วิจัยเป็นลักษณะหนึ่งของการใช้ปัญญา พร้อมทั้งทำให้เกิดปัญญาหรือทำ
ให้ปัญญาพัฒนาข้ึน ... ปัญญาเกิดจากปัญญา และพัฒนาสูงสุดคือโพธิปัญญา ... ความเชื่อ
ที่เป็นฐานของวิจัย คือ เชื่อในหลักการความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย จึงทำให้
ค้นหาโดยแยบคาย (โยนิโส) ถึงต้นตอ .. เพราะไม่มีปัญญา มนุษย์ดำเนินโดยใช้ความชอบ 
ไม่ชอบ ใช้ตัณหาเป็นเครื่องช้ีนำการดำรงชีวิต อยู่ด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากศรัทธา” 

(10) ความคิดวิเคราะห์ คือ ความคิดที่ให้ข้อมูลแตกกระจายออก ให้เห็นส่วนละเอียดย่อย โดยใช้
หลักการบางอย่างจัดการ (เช่น การวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน) ส่วนความคิดสังเคราะห์ เกิด
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ต่อเนื่องจากการใช้ความคิดวิเคราะห์ บางคราวลื่นไหลไปด้วยกันจนแยกไม่ออก เพราะ
ความรู้ที่สังเคราะห์ได้มันแวบขึ้นมาเองจนสังเกตไม่ทัน เราเรียกว่าคิดได้โดยไม่ต้ องคิด 
(ญาณ) 

(11) ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มีคุณค่ามากในการพัฒนาปัญญาของกลุ่ม เพราะ
เป็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ได้ถกความคิดอย่างรอบคอบครบทุกมุมมองของคนที ่มี
ประสบการณ์ชีวิตต่างกัน คนที่คิดวิพากษ์ได้จึงต้องมีความคิดเชิงระบบอยู่ระดับหนึ่งพร้อม
ปัจจัยอื่น เช่น ความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกทางความคิด และมีกระบวนการเวที 

(12) ความแตกต่างระหว่างทัศนคติการจัดการเรียนรู้ของครูแบบเดิม กับแบบใหม่ที่เป็นการ
เรียนรู้บนฐานวิจัย 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ในการเปลี่ยนครู 

วิธีเดิม วิธีใหม่ 
• อารมณ์ครู (Teacher Center) • อารมณ์เด็ก (Child Center) 
• ครูอยู่หน้าห้อง • ครูอยู่หลังห้อง (ทั่วห้อง) 
• ครูรู้ทุกอย่าง ไม่รู้ไม่ใช่ครู • ครูใฝ่รู้ เรียนรู้ใหม่ 
• เทคนิคการบอก • เทคนิคการถาม 
• ยึดตามรูปแบบ (Template) • ออกแบบเฉพาะกลุ่มคน (Tailor-made) 
• คิดลบ (ลดแรง) • คิดบวก (เสริมแรง) 

 
(13) เหตุผลที่เป็นกฎธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น การตากแดดย่อมเป็นเหตุให้ผ้าแห้ง 

เป็นไปตามกฎธรรมชาติของการระเหยน้ำด้วยความร้อน แต่การสรุปหรือให้ความหมายโดย
เหตุผลของคนนั้นขึ้นอยู่กับตรรกะที่เขาใช้ การสรุปเป็นความหมาย คือ การคิดสังเคราะห์ 
ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเขียนบทความทางวิชาการ 

(14) การเข้าใจตรรกะเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหาไม่ระวังแล้วจะเกิดตรรกะวิบัติ (Fallacy) ได้  
(15) ตัวอย่างของการรู้จำ - เข้าใจ – ประยุกต์ ที่น่าสนใจจากกรณีของข้อมูลกรมอุตุฯ ที่รายงาน

ว่า “ฝนตก 280 มม.” ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่า “ฝนตก 280 มม.” คนที่มีความรู้แค่
เพียงนิยามให้ความหมายได้เพียง “หากเอาภาชนะไปรองน้ำฝนกลางแจ้ง จะได้น้ำใน
ภาชนะสูง 280 มม.” แต่หากเอาเงื่อนไขหรือความรู้มาประยุกต์ใช้ จะได้ความหมายใหม่ 
คือ “ฝนระดับนี้มีความเสี่ยงน้ำท่วมในลุ่มน้ำ หรือเดินเชิงเขาจะถล่ม และภัยอันตรายกำลัง
เกิด” การเข้าใจความหมายในระดับต่างกัน นำไปสู่การมีปฏิกิริยาปฏิบัติ (react) ที่ต่างกัน 
คนหนึ่งอาจจะรอลุ้นว่าน้ำฝนจะมากกว่าสถิติปีที่แล้วหรือไม่ ในขณะที่อีกคนเริ่มเก็บของหนี
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น้ำ เป็นต้น ที่คนสามารถให้ความหมายได้ละเอียดขึ้นเช่นนี้ก็เพราะเอา “วิจารณญาณ” 
มาร่วมให้ความหมายด้วย 

(16) การให้ความหมายของข้อมูลสามารถ “ซ่อนเจตนา” ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากลองไปถาม
ชาวบ้านที่อยู่ชายป่าสงวนว่า “บุกรุกป่าหรือไม่?” แน่นอนว่าไม่มีใครตอบว่าบกุรุกสักราย 
การทำงานวิจัยแบบนี้แล้วไปถามเอาถือว่าเป็นงานวิจัยก่อนพุทธกาล (คือเช่ือตามคำบอก) 

(17) การสำรอกความจำออกมาทำข้อสอบเหมือนว่า “รู้” แต่จริง ๆ แล้ว “ไม่รู้” นั่นก็เพราะ การ 
“จำได”้ ไม่ได้แปลว่า “รู้” เพราะเอาความรู้ไปใช้ไม่ได้ เปรียบเหมือนกับการอ่านและดูรูป
ในหนังส ือวิชาว่ายน้ำจนจำได้หมดว่าต้องทำอย่างไร แต่จมน้ำตายเมื ่อตกน้ำ เฉก
เช่นเดียวกับความคิด เราจำได้หากท่อง แต่ “คิด” ไม่ได้เกิดจากท่อง คิดเป็นทักษะจึงได้จาก
การฝึก เช่นเดียวกับการว่ายน้ำ ไม่ฝึกก็ว่ายไม่ได้ 

(18) ความสามารถในการจำสำคัญมาก เพราะทำให้มีวัตถุดิบในการเอามาคิด อย่างน้อยกเ็ป็น
บันไดขั้นแรกของ Bloom’s Taxonomy แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าจำ คือ การดึงความจำมา
ใช้สร้างปัญญาในข้ันต่อไป ปัญหาการพัฒนาปัญญาจากการศึกษาจึงอยู่ตรงนี้ ตรงที่การดึง
สิ่งที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้สร้างปัญญา 

(19) ความจำที่มาพร้อมกับ Sensor ของร่างกาย เช่น เมื่อเห็นราดำ ไดก้ลิ่นฉุน สัมผัสนิ่มเละ จึง
จำได้ว่าเน่าเสีย แต่หากข้อมูลเป็นอย่างอื่น เช่น ฝ้าสีขาว กลิ่นเปรี้ยว สีเหลือง อาจสรุปว่า
ทำผักกาดดองสำเร็จ ดังนั้น การสรุปว่าเน่าเสีย หรือ สำเร็จ เกิดจากการหลอมรวมข้อมูล
ทั้งหมดว่ามันสนับสนุนไปกับประสบการณ์เดิม (ปัญญา/ความรู้เดิม) ทางใด ทั้งหมดนี้
เรียกว่า การสังเคราะห์ผ่าน Sensor กับประสบการณ์เดิม 

(20) การเรียนรู้ผ่านการถาม มีมาเกือบ 3,000 ปีแล้ว จนกระทั่งมีมหาบุรุษผู้มีโลกทัศน์ใหม่ว่า 
“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลเกิดจากเหตุ” ที่โต้แย้งกับโลกทัศน์เดิมว่าทุกอย่างเกิด
จากการดลบันดาล 

(21) นักเรียนเพาะพันธ์ุปัญญาจะถูกฝึกให้เขียนบันทึกการเรยีนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรยีนด้วย 
6 คำถาม เพื่อเอากลับมาเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 1. เห็นอะไร ? 2. สิ่งที่เห็นน้ันเกิดจากอะไร ? 
3. มีความรู้ใดที่เรียนแล้วใช้อธิบายได้ ? 4. มีสิ ่งอื่นที่เทียบเคียงได้หรือไม่ ? 5. เอาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไร ? 6. มีอะไรที่ยังไม่รู้ ? 

(22) หัวใจสำคัญของถามคือสอน คือ การถาม “ทำไม” มากกว่า “อะไร” “อย่างไร” 
(23) การโต้แย้ง คือ การไม่เอาชนะ แต่จะใช้เหตุผลที่อยู่บนระบบคิดผลเกิดจากเหตุเป็นใหญ่ 

ในขณะที่การโต้เถียงเกิดข้ึนเพราะไม่มีฝ่ายใดยอมรับ จึงใช้อารมณ์ การศึกษาที่ผิดพลาดทำ
ให้สังคมไทยเป็นสังคมโต้เถียงมากกว่าโต้แย้ง เราจึงยังไม่สามารถพัฒนาความคิดในสังคมให้
เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง เพราะความเป็นประชาธิปไตยที่อ้างกนัน้ันเปน็การโต้เถียง
เสียมากกว่า 
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(24) คาถา 5 ข้อในการพัฒนาโครงงานประเภทสร้างของ คือ 1. ของเดิมคืออะไร ? 2. ของเดิมมี
ข้อด้อยอะไรบ้าง จะเลือกแก้ข้อด้อยใด เพราะเหตุใด ? 3. ใช้หลักการใดในการแก้ข้อด้อย
นั้น ? 4. นำหลักการนั้นมาใช้แก้อย่างไร ? 5. พิสูจน์อย่างไรว่าดีกว่าของเดิม ? 

(25) กระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม คือ การทำงานภายใต้เงื ่อนไขและข้อจำกัด เพื่อ
ออกแบบและสร้างสรรค์ให้เกิดระบบการทำงานที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีคณิตศาสตร์เป็นตัวแทน 

(26) ธรรมชาติมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1. เป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เป็นระบบ 2. มีสภาวะตรงข้ามเช่นดียวกับการเกิดและดับตลอดเวลา 3. แม้ว่าจะตรงกัน
ข้ามแต่ก็เป็นเอกภาพ หมายถึง มี 2 สิ่งอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน เช่น ขณะที่ปรากฏข้างขึ้น
ก็มีข้างแรมในน้ัน (ศาสตร์ตะวันออก เรียก หยิน-หยาง) 

(27) ธรรมชาติเป็นระบบ “วิวัฒนาการ” เป็นระบบที่คัดสรรตามธรรมชาติให้ผู้ที่เข้ากันได้กับ
ธรรมชาติเท่านั้นอยู่รอด ส่วนโลกกลไกที่มีมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนั้นเป็นระบบ “พัฒนาการ” 
เนื่องจากวิวัฒนาการของมนุษย์ทำให้มีปัญญา มีความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ 
ที่สำคัญคือ มนุษย์มีจินตนาการ มีกิเลส มีอัตตาที่แยกตนออกจากธรรมชาติ มนุษย์จึงมี
แนวคิดพิชิตธรรมชาติเพื ่อเอาธรรมชาติมารับใช้กิเลสของมนุษย์ แต่วิวัฒนากา รของ
ธรรมชาติทำให้เกิดระบบนิเวศที ่เปราะบางมาก เมื ่อเราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาการของเรา เราจึงทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล ดังนั้น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึนบนโลกเราน้ี คือ การพยายามรักษาสมดุลของธรรมชาติ 

(28) การเข้าใจโลกเชิงระบบต้องเข้าใจ หยิน-หยาง ในสมดุลธรรมชาติ และ หยิน-หยาง ในคน 
เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัญญา และกิเลส บังคับทำทารุณกรรมต่อธรรมชาติ 

(29) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราช
ดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ความตอนหนึ่งว่า “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่า เป็นการทั้งเศรษฐกิจ 
หรือความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมเีหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้า
ทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือ สิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำ ก็จะเป็นการกระทำทีด่ี 
และผลของการกระทำนั้น ก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดีแปลว่า มีประสิทธิผล ดีแปลว่ามี
ประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข ...” 

(30) คำถาม 5 ข้อในกรอบคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการทำโครงงาน คือ 1. ทำ
ทำไม ? 2. ทำแล้วใครได้ใครเสีย ? (คำถามที่ 1 กับ 2 = ห่วงเหตุผล และ เงื่อนไขคุณธรรม) 
3. อะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ ? (ห่วงความพอประมาณ) 4. ทำอย่างไร ? รู้พอที่จะทำไหม 
? ต้องรู้อะไรก่อน ? (เงื่อนไขความรู้) 5. ควรระวังอะไร ? (ห่วงภูมิคุม้กัน) 
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(31) ความท้าทายของการศึกษาไทย คือ เราเรียนคณิตศาสตร์เพื่อแก้สมการ ไม่ใช่เรียนเพื่อสร้าง
สมการเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการรู้ นักเรียนไทยแก้สมการเก่ง แต่ขาดทักษะการเปลี่ยนโลก
กายภาพ (Physical World) ให้เป ็นโลกคณิตศาสตร์ (Mathematical World) จึงไม่
สามารถสร้างสมการเองได ้

(32) ภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ การทำให้คนเข้าใจ “สาร” ที่เราต้องการสื่อ คนเข้าใจได้เมื่อเรา
สื ่อด้วยระบบภาษาที่เป็นเหตุเป็นผล (cause-effect) และมีเหตุผล (reason) อธิบาย
ประกอบอย่างถูกตรรกะ (logic) 

(33) ภาษาไทยที่สื่อสารถึงกำไรพูดได้ว่า “กำไรคือราคาขายลบต้นทุน” “กำไรคือราคาขายที่
มากกว่าต้นทุน” “กำไรคือความต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุน” “กำไรคือที่เราได้เกินมา
จากการลงทุน” “กำไรคือเงินที่เพิ่มข้ึนหลังจากเราลงทุนทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ” “กำไร
คือเงินเหลือสุทธิที่เป็นบวก” ส่วนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันคือการหาค่าที่ต้องการรู้จาก
การสร้างสมการเอง ไม่ว่าจะสื่อสาร “กำไร” ด้วยประโยคใด เราเขียนสมการคณิตศาสตร์ได้
เหมือนกันหมด 

(34) สมองข้างขวาเห็นภาพจากจินตนาการ สมองซีกซ้ายเอาหลักการมาเป็นกรอบให้เข้าที่
จินตนาการได้ ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์การเขียนจากการสนทนาระหว่างสมอง 2 ซีก สู่การ
สังเคราะห์เป็นความรู้เพื่ออธิบายหลักการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรฝึกให้เกิด
การเขียนไม่เพียงเท่าที่ตาเห็น แต่ควรตั้งคำถาม “ทำไม” ในขณะที่เขียน สมองทั้ง 2 ข้างจะ
สนทนากันจนได้ข้อสรุปเกินกว่าที่ตาเห็น 

(35) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) เพื ่อแยกระหว่าง “ความรู้” กับ 
“แก่นความรู้” มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ ความรู้ ที่ถอดมาจากเรื่องราวยังมีบริบทของ
เรื่องเล่าอยู ่ ในขณะที่แก่นความรู ้จะเป็นหลักทั่วไปมากกว่า คือ สามารถเป็นหลักที่ใช้
ประยุกต์ในสถานการณ์อื่นที่ใกล้เคียงกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราว หรือบริบทเดียวกันกับ
เรื่องนั้น ๆ ก็ได้ 

(36) PLC หรือ Professional Learning Community หลักของ PLC คือ L ไม่ใช่ให้มารวมตัว
กัน คือ C แค่ควรเป็นการรวมตัวของที่มี P เดียวกัน ทั้งนี้ L ใน PLC ที่มาจาก Learning คือ 
การเรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่การเรียนความรู้ และไม่ใช่รู้ 

(37) ความรู้ คือ สิ่งที่โบราณค้นพบแล้วเข้ารหัสเป็นคำอธิบายไว้ ใครอยากรู้ตัวความรู้ก็ไปอา่น
รหัสให้ออก ส่วน รู้ คือ สิ่งที่ sensor ของมนุษยร์ับเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

(38) เรียนรู้ เกิดจากคิดต่อหลังจากที่รู้ หมายถึง คิดจนเข้าใจ เช่น ตาเห็นสีผ้าหม้อห้อมตกใส่เสื้อ
ขาวเป็นแค่รู้ แต่เมื่อคิดได้ว่าจะไม่ซักปกกัน กลายเป็น “เรียนรู้” ดังนั้น เรียนรู้ สำคัญกว่ารู้
เพราะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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(39) PLC ทำไปเพื่อเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ ใช้ได้ผลอย่างไรเอากลับมาเรียนรู้โดยกระบวนการ KM 
เพื่อให้พัฒนาไปทั้งกลุ่ม 

(40) การเรียนรู้ผ่าน PLC จะเกิดข้ึนได้ ต้อง 1. ตั้งคำถาม (ชวนให้คิดเพื่อเรียนรู้ มากกว่า ชวนให้
ตอบ เพื่อหาความรู้) 2. กระบวนการ (ต้องออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มากกว่าปล่อย
อย่างไรก็ได้เพียงแค่ให้ได้ตัวความรู้) 3. บรรยากาศ (ต้องสร้างให้กันเองผอ่นคลายเพือ่ให้เกดิ
การเรียนรู้มากกว่าปล่อยอย่างไรก็ได้ คือ เน้นบรรยากาศแลกเปลี่ยน มากกว่าตั้งรับ) ทั้งนี้
ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมของทีมถอดบทเรียนที่ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการ
บทบาทต่าง ๆ ให้เสริมกันสู่การเกิดพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว 

(41) “ถอดความรู้” และ “ถอดบทเรียน” ต่างกัน เช่น เด็กเลี้ยงลูกอ๊อดจนเป็นกบ เมื่อถอดแล้ว
พบว่า “ลูกอ๊อดคือกบ ขามันค่อย ๆ งอกพร้อมกับหางค่อย ๆ  หด” นี่เป็นการถอดความรู้ 
ซึ่งได้จาก sensor ประจำตัว ในขณะที่อีกกลุ่มบอกว่าเลี้ยงลูกอ๊อดเหมือนกันแต่ตายหมด
เพราะน้ำแห้ง จึงร้องไห้สงสารลูกอ๊อด ถอดแล้วได้ว่า “การทำงานอย่างนี้ต้องเอาใจใส่ ต้อง
รับผิดชอบ” อย่างนี้เรียกว่า ถอดบทเรียน 

(42) สิ่งสำคัญของ PLC คือ ควรถอดได้ทั้งความรู้ และ บทเรียนจากประสบการณ์ปฏิบัต ิ
(43) การ Feedback ที่ให้ผลลัพธ์ต่างกัน โดยลองพิจารณาจากตัวอย่าง (#1) เธอแย่จัง เห็นแก่

ตัว (#2) เพราะไม่ให้ความร่วมมืองานจึงเสร็จช้ากว่ากลุ่มอื่น (#3) งานเสร็จทันแน่ หากพวก
เธอจัดการแบ่งหน้าที่กันให้ดี ทั้ง 3 Feedback นี้เกิดจากสถานการณ์เดียวกันแต่ให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกัน โดย (#3) คือ การ Feedback ที่เสริมแรงโดยไม่ไปเพ่งโทษที่กระบวนการ 
(#2) หรือ ตัวบุคคล (#1) 

(44) Feedback ที่ไม่ดี คือ Feedback ที่สร้างผล 4 ประการแก่นักเรียน คือ 1. คิดว่าตนเองโง่ 
หรือไม่ถนัดเรื่องนั้น ๆ  และหมดกำลังใจเรียน 2. กระตุ้นอัตตาตัวตน แทนที่จะกระตุ้นให้
มานะใฝ่เรียน 3. คิดถึงการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว หรือผลของการทดสอบ แทนที่จะคิดไป
ข้างหน้าเพื่อหาทางปรับปรงุตนเอง 4. เมื่อได้รับคำแนะนำป้อนกลับ นักเรียนส่วนหนึ่งมีงาน
ทำ อีกส่วนไม่มีงานทำ 

(45) Feedback ที่ดี คือ 1. กระตุ ้นการคิดบวก คิดพัฒนาการเรียนรู ้ของตนเอง ไม่กระตุ้น
อารมณ์ ปกป้องความรู้สึก หรืออัตตาตัวตนของตนเอง 2. สั้น ตรงประเด็น (ไม่มากข้อ) 3. 
สร้างงานให้แก่ผู้เรียนมากกว่าแก่ตัวครู 4. มีคำแนะนำวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขในอนาคต 
ไม่ใช่แค่บอกถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี คือ ชักชวนให้คิดไปในอนาคต ไม่ใช่แค่ปัจจุบัน 5. 
นักเรียนสามารถเอาคำแนะนำป้อนกลับไปใช้ได้ 6. ทำให้นักเรียนเป็นเจ้าของกระบวนการ
เรียนรู้ 7. ทำให้นักเรียนมองครูเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้พิพากษา 
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4.2 รูปแบบและเนื้อหาของสื่อออนไลน์ท่ีพัฒนา 
เนื้อหาที่เกิดข้ึนจากการทั้งหมดนี้จะถูกสื่อสารผ่านเว็บไซต์หลักช่ือ www.คุยคิดคลิก.net ซึ่งข้อมูล

หลักที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซตด์ังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ รูปแบบเสียง (Podcast) เผยแพร่ภายใต้
ช่ือ “TALK” โดยฝากไฟล์หลักไว้ที่ anchor.fm ซึ่งสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งยัง
สามารถเช่ือมโยงผ่าน RSS Feed4 ไปยังบริการ Podcast ของเครือข่ายผู้ให้บริการรายอื่น ๆ  ในระดับสากล
ได้ เช่น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify เป็นต้น และ รูปแบบวิดีทัศน์ (Vodcast) เผยแพร่
ภายใต้ชื่อ “WORKSHOP” ซึ่งฝากไฟล์หลักไว้ที่ YouTube.com โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้จะถูกสื่อสารผ่าน
เครือข่าย Facebook Fan Page เพาะพันธ์ุปัญญา ตลอดจนกลุ่มพันธมิตรด้านการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอ Homepage ของเว็บไซต์ คุยคิดคลิก.net 

 
สื่อออนไลน์ที่ผลิตข้ึนภายใต้ช่ือ “คุย คิด คลิก” นีจ้ะถูกแบ่งออกเป็นตอน (Episode : EP)  โดยมี 

2 รูปแบบหลัก ได้แก่  
4.2.1 บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Micro Workshop  
สื่อสารผ่านเสียงบรรยายของ รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ ที่จับประเด็นจาก Workshop 

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลาของโครงการพันธ์ุปัญญา (พ.ศ. 2557-2562) โดยคัดเลือกเนื้อหาที่สามารถ

 
4 RSS หรือ Really Simple Syndication คือ ข้อมูลที่อยู ่ในรูปแบบ XML (eXtensible Markup Language) ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการกระจายข่าวทางเว็บไซต์ ซ่ึง
เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปิดเว็บไซต์ต้นทาง 

http://www.คุยคิดคลิก.net/
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ฟังได้โดยทั่วไป คือ ไม่เฉพาะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นที่ฟังเข้าใจ แต่หมายรวมถึงคนไทยทั่วไป
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง ภายใต้แนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” จำนวน 53 ตอน (Episodes) ที่
สามารถแยกเป็นกลุ่มเรื่องได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4 สรุปเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Micro Workshop 
 

กลุ่มเรื่อง EP ชื่อตอน ความยาว URL 

ปฐมบท 
ของ

เพาะพัน
ธ์ุปัญญา 

1 เราเรียนไปเพื่ออะไร 8:24 https://youtu.be/06Hq_ilzrcw 

2 คิดเป็นทักษะที่ต้องฝึก 2:45 https://youtu.be/5SU6wDR9a-s 

3 วงจรแห่งปญัญา 4:09 https://youtu.be/VA5mqYWGw6k 

4 ความเช่ือของเพาะพันธ์ุปัญญา 9:39 https://youtu.be/gywb0HUQ_dI 

5 โครงงานฐานวิจัย คืออะไร 4:51 https://youtu.be/oTjeq7t2eLY 

6 ฐานปิรามิดการเรียนรู้ที่หายไป 2:33 https://youtu.be/_xUjI7MlOu0 

คิด 
เหต-ุผล 

7 แน่ใจไหมว่าเป็นคนมีเหตุผล 4:30 https://youtu.be/VN12HKu0OKc 

8 ชวนทดสอบเหตุและผล 4:21 https://youtu.be/Gt-CKkNQm_4 

9 คำอธิบายที่มีเหตุผลเป็นอย่างไร 4:54 https://youtu.be/jVK-7DCxRWo 

10 สายธารของเหตุและผล 4:46 https://youtu.be/N6c5Izv4PCo 

11 ทิศทางของเหตุและผล และ วิธีฝึก 6:53 https://youtu.be/_xRPFzSc_Kc 

คิด 
ตรรกะ 

12 กับดักความคิดที่ช่ือตรรกะ 5:13 https://youtu.be/r2qb0F4Mvgw 

13 
สมมติฐาน กบั สมมติที่ไม่อยูบ่น
ฐานที่ถูกต้อง 

4:01 https://youtu.be/7veANKg2484 

14 ตรรกะวิบัติในสมมติฐาน 4:58 https://youtu.be/Gr7Q4PMlwPQ 

15 ฐานคิดที่ถูกต้องของสมมตฐิาน 3:33 https://youtu.be/OaVhNLsbpgw 

16 ชวนฝึกตรรกะกับการตัง้สมมติฐาน 12:27 https://youtu.be/JnjFaO96sUA 

คิดเชิง 
ระบบ 

17 ขอบเขตของระบบ 8:29 https://youtu.be/dcrWjcimF_U 

18 เพราะมี Part จึงมี System 5:54 https://youtu.be/DBZzD0v0riA 

19 ระบบโลกอินทรีย ์ 5:27 https://youtu.be/qluGRroG7do  

20 
ความซับซ้อนและสวยงามของโลก
อินทรีย ์

8:24 https://youtu.be/jF3Dy4NWjF0 

21 ธรรมชาติของระบบคือวงจร 5:37 https://youtu.be/4Es_kf_VJ0A 

22 ระบบโลกกลไก 10:24 https://youtu.be/jV8DK0PHARs 

23 พฤติกรรมของระบบ 5:20 https://youtu.be/tQKWE_iho_Q  

https://youtu.be/06Hq_ilzrcw
https://youtu.be/5SU6wDR9a-s
https://youtu.be/VA5mqYWGw6k
https://youtu.be/gywb0HUQ_dI
https://youtu.be/oTjeq7t2eLY
https://youtu.be/_xUjI7MlOu0
https://youtu.be/VN12HKu0OKc
https://youtu.be/Gt-CKkNQm_4
https://youtu.be/jVK-7DCxRWo
https://youtu.be/N6c5Izv4PCo
https://youtu.be/_xRPFzSc_Kc
https://youtu.be/r2qb0F4Mvgw
https://youtu.be/7veANKg2484
https://youtu.be/Gr7Q4PMlwPQ
https://youtu.be/OaVhNLsbpgw
https://youtu.be/JnjFaO96sUA
https://youtu.be/dcrWjcimF_U
https://youtu.be/DBZzD0v0riA
https://youtu.be/qluGRroG7do
https://youtu.be/jF3Dy4NWjF0
https://youtu.be/4Es_kf_VJ0A
https://youtu.be/jV8DK0PHARs
https://youtu.be/tQKWE_iho_Q
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กลุ่มเรื่อง EP ชื่อตอน ความยาว URL 
24 บันไดเวียนของระบบการศึกษา 7:26 https://youtu.be/i3uwSE6Ss8k 

25 ชวนฝึกเขียนผงัระบบจากเรื่องราว 9:03 https://youtu.be/FEdusqWxZP4  

26 
การจัดการระบบ และ บทสรปุ
ความคิดเชิงระบบ 

3:50 https://youtu.be/kF0HdKHXFP4 

ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

แบบ 
เพาะพัน
ธ์ุปัญญา 

27 
เป้าหมายสงูสุดของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

3:09 https://youtu.be/teEzh1EZo-M 

28 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบั
การศึกษา 

6:08 https://youtu.be/YF7g1pmAs6Q 

29 คิดแบบพอเพียงคิดอย่างไร 3:37 https://youtu.be/9DnWPiuYInA 

30 
ระบบการศึกษา กับ ระบบ
ธรรมชาติ 

4:14 https://youtu.be/_0HkAHIM8Os 

31 
เหตผุลที่แท้จริงในปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

1:46 https://youtu.be/_mZGXU72RSs 

32 
กฎความรู้ในโลกกบัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

8:56 https://youtu.be/zRUT8Z5eCWk  

33 
กฎเหตุและผล กับ กลไกหนุนการ
กระทำของมนุษย ์

6:52 https://youtu.be/45nuR-Hds2M 

34 
5 คำถามชวนคิดก่อนทำบนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1:10 https://youtu.be/OZDR5sFTubo 

35 
สรปุการเรียนรู้บนฐานวิจัยบนหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2:32 https://youtu.be/T0pmJtsa_iU 

36 
กรณีศึกษาปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง - ถังน้ำแข็ง 

2:23 https://youtu.be/HXIwgMAPDiU 

37 
กรณีศึกษาปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง - กระทะโคเรียคิง 

12:18 https://youtu.be/no_2XwCRF9k 

38 
กรณีศึกษาปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง - ป่าน่าน กับ ความสมดลุ 

14:24 https://youtu.be/pdG64KhMRFg 

เข้าใจโลก 
2 ระบบ
เพื่อการ
พัฒนา 

39 
การเรียนรู้แบบหลอมรวมโลก 2 
ระบบ : SEEEM 

3:20 https://youtu.be/ZrLONWjF4CA 

40 
กรณีศึกษา SEEEM : การจำแนก
สิ่งของ (ป.3-4) 

7:06 https://youtu.be/udSQnvbBC4w  

https://youtu.be/i3uwSE6Ss8k
https://youtu.be/FEdusqWxZP4
https://youtu.be/kF0HdKHXFP4
https://youtu.be/teEzh1EZo-M
https://youtu.be/YF7g1pmAs6Q
https://youtu.be/9DnWPiuYInA
https://youtu.be/_0HkAHIM8Os
https://youtu.be/_mZGXU72RSs
https://youtu.be/zRUT8Z5eCWk
https://youtu.be/45nuR-Hds2M
https://youtu.be/OZDR5sFTubo
https://youtu.be/T0pmJtsa_iU
https://youtu.be/HXIwgMAPDiU
https://youtu.be/no_2XwCRF9k
https://youtu.be/pdG64KhMRFg
https://youtu.be/ZrLONWjF4CA
https://youtu.be/udSQnvbBC4w
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กลุ่มเรื่อง EP ชื่อตอน ความยาว URL 

41 
กรณีศึกษา SEEEM : ปฏิสัมพันธ์ 
(ป.5-6) 

5:49 https://youtu.be/OuG33n_A_eg 

42 
กรณีศึกษา SEEEM : อทุยาน
แห่งชาติเยลโลว์สโตน 

7:48 https://youtu.be/Frq6sfFr8uE 

43 
กรณีศึกษา SEEEM : เงินมาจาก
ไหน (ม.1-2) 

7:10 https://youtu.be/-viGvG3gqAI 

44 
กรณีศึกษา SEEEM : การแปรรปู
ทรัพยากร (ม.2-3) 

9:54 https://youtu.be/mZE21lsoPRE 

45 
กรณีศึกษา SEEEM : น้ำแข็งเหลือ
ทิ้งในโรงอาหาร (ม.4-5) 

7:20 https://youtu.be/N1sh51-FfTI 

46 
กรณีศึกษา SEEEM : วิเคราะห์
เศรษฐกจิชุมชน (ม.5-6) 

6:25 https://youtu.be/BifJLTo449o 

47 
กรณีศึกษา SEEEM : EIA 
ทรัพยากรชุมชน (ม.6) 

8:37 https://youtu.be/jk_jMdibylw 

ถามคือ
สอน 

48 
ถามคือสอน : คาถาสำคัญของครู
ในยุคดิจิทัล 

6:06 https://youtu.be/Z0S8sAd8Nug 

49 
"สุ จิ ปุ ล”ิ สู่ “สุ จิ ปุ วิ” : หัวใจ
ของถามคือสอน 

4:36 https://youtu.be/IyE3hnKdfUU 

50 
ถามคือสอน : ทำไมใยแมงมมุมสีี
ขาว 

6:19 https://youtu.be/irdd9njJir0 

51 
ถามคือสอน : กรณีศึกษาบนโลก
ออนไลน ์

5:49 https://youtu.be/yEmhS5KVVOM 

52 
"บันไดความรู้" คือสิ่งสำคัญในการ
ถามคือสอน 

3:47 https://youtu.be/sE2MehRDyu4 

53 
ถามคือสอน : แรงสปริงทำงานได้
อย่างไร 

4:25 https://youtu.be/vACOZGQ67ko 

 
  นอกจากนี้ในแต่ละตอนจะมีข้อความเกริ่นนำเพื่ออธิบายถึงความน่าสนใจในแต่ละตอน  
(ตัวอย่างคำอธิบายบางส่วนได้แสดงไว้ในภาคผนวก  ก.)  พร้อมกับการออกแบบให้ร่วมทำแบบทดสอบ 
“ชวนคลิก” (Challenge Quest) เพื ่อใช้ประเมินความเข้าใจด้วยตนเองหลังจากการเรียนรู้  (ตัวอย่าง
คำถามและเฉลยบางส่วนได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข.) โดยใช้ระบบของ Microsoft Form เนื่องจากสามารถ

https://youtu.be/OuG33n_A_eg
https://youtu.be/Frq6sfFr8uE
https://youtu.be/-viGvG3gqAI
https://youtu.be/mZE21lsoPRE
https://youtu.be/N1sh51-FfTI
https://youtu.be/BifJLTo449o
https://youtu.be/jk_jMdibylw
https://youtu.be/Z0S8sAd8Nug
https://youtu.be/IyE3hnKdfUU
https://youtu.be/irdd9njJir0
https://youtu.be/yEmhS5KVVOM
https://youtu.be/sE2MehRDyu4
https://youtu.be/vACOZGQ67ko
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เก็บข้อมูลระยะเวลาที่เข้าใช้ในการทำแบบทดสอบได้ (Google Form ไม่สามารถระบุระยะเวลาน้ีได้ ทำได้
เพียงวันเวลาที่เข้าทำเท่านั้น) อีกทั้งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแบบทดสอบที่ชวนให้ไป “คลิก” นั้น
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 
  ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
   - เพศ { ชาย , หญิง } 
   - อายุ { 12-18 ป ี, 19-23 ป ี, 23-40 ป ี, 40-55 ป ี, 55 ปีข้ึนไป } 
   - หน้าที่หลัก { ครู/อาจารย์ , พ่อแม่/ผู้ปกครอง , นักเรียน/นักศึกษา , อื่น ๆ } 
   - ระดับการศึกษา { ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,  
      อนุปริญญา , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก } 
   - จังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน { รายช่ือจังหวัดในประเทศไทย } 
   - ระดับความรู้จักกับเพาะพันธ์ุปัญญา { ไม่เคยได้ยิน , เคยได้ยินแต่ไม่รู้จัก , รู้จัก
      ผิวเผิน , รู้จักดี } 
  ส่วนท่ี 2 คำถามแบบ Multiple Choice  มีแนวทางการออกแบบ คือ  

- มีจำนวนคำถามระหว่าง 5-10 ข้อ 
- แต่ละข้อสามารถมีคำตอบที่ถูกได้มากกว่า 1 คำตอบได ้
- เป็นคำถามที่ไม่มีความเป็นวิชาการมาก ไม่ยากเกินไปเพื่อให้สนุกคิดในการ

ตอบ 
- เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถดูผลคะแนนได้ทันที  

ส่วนท่ี 3 ข้อสะท้อนคิดที่ได้ (Reflection) * คือ การชักชวนให้ผู้ทำแบบทดสอบพิมพ์ข้อ
 สะท้อนคิดที ่ได้จากตอนนั ้น ๆ ในลักษณะการเรียนรู ้ท ี ่ เกิดขึ ้น และ/หรือ 
 ความรู้สึกที่มีต่อตอนน้ัน ๆ 

(หมายเหตุ * ไมบ่ังคับให้กรอก) 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงผล (บางส่วน) จากรายการ WORKSHOP ของเว็บไซต ์คุยคิดคลิก.net 
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ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงผลของแบบทดสอบชวนคลิก ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
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ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงผลของแบบทดสอบชวนคลิก ส่วนที ่2 แบบทดสอบ และ ส่วนที่ 3 ข้อสะท้อนคิด 
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4.2.2 บทสนทนาระหว่างบุคคลในรูปแบบการสัมภาษณ์/ชวนคุย 
   สื่อสารผ่านการบันทึกเสียงกับผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ (แขกคนพิเศษ) ที่สามารถ

สะท้อนถึงแนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” ผ่านรูปแบบการสนทนาระหว่างบุคคล (ชวนคุย 
และ ถามตอบ) โดยในส่วนน้ีแม้จะไม่ใช่การนำหลักการจากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาโดยตรง แต่
เป็นการแบ่งปันมุมมองผา่นแก่นความรู้ที่ซ่อนอยู่ซึง่สามารถเช่ือมโยงจากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา
ผ่านบริบทต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดทำไปแล้วทั้งหมด 5 ตอน และจะยังคง
เป็นภารกิจที่ผู้วิจัยจะสานต่อไปเรื่อย ๆ  ภายใต้บทบาทของมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ ที่ผู้วิจัยทำหน้าที่
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้อยู่ โดยสื่อสารผ่าน Podcast ชื่อ “คุยคิดคลิก Podcast” ที่สามารถ
สืบค้นได้จาก Platform ของบริการ Podcast ในหลากหลาย Platform ได้แก่ 

  
 
ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาทั้ง 5 ตอนที่ได้ผลิตไปเรียบร้อยแล้วมีดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 สรุปเนื้อหาของรายการ “คุยคิดคลิก Podcast” 
 

EP ชื่อตอน (ระยะเวลา) พร้อมประเด็นโดยสรุป ผู้เลา่เรื่อง 
1 แม่โค้ชคิด(ส์)             (17:50 นาท)ี  

- วิถีการเลี้ยงดูทั้งลูกและศิษย์ด้วยการโค้ชให้เด็กคิดเปน็ 
- ทักษะการถามที่ทำให้เด็กกล้าตอบ กล้าคิด จนเก่งคิด 
- ทักษะการ Feedback เพื่อให้เกิด Growth Mindset 
- กรณีศึกษาที่น่าสนใจในการโค้ชคิด(ส์) 

(แก่นความรู้ที่เก่ียวข้อง: การถาม)  

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม 
(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล) 
นายคงวุฒิ นิรันตสุข 
(มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ) 

2 ฟังมากพูดน้อยทำอย่างไรให้เวิรค์ ?         (27:46 นาที) 
- ความแตกต่างระหว่างการฟัง กับ การได้ยิน 
- ฟังมาก พูดน้อย แต่รักกันมากข้ึน ทำอย่างไร 
- วิธีฝึกการฟังที่ดี และการพูดสั้น ๆ เพื่อให้ได้ใจคน 

(แก่นความรู้ที่เก่ียวข้อง: การ Feedback) 

นายสกลภัทร ศรีโพธ์ิน้อย 
(Selling Skill Trainer) 
นายคงวุฒิ นิรันตสุข 
(มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ) 

3 ทันกระแสแต่ไม่ตามกระแส           (21:29 นาที) 
- ชีวิตดิจิตอลกับกระแสความคิดที่เปลี่ยนไป 
- ฝึกตัวเองอย่างไรให้คิดเท่าทันกระแสปัจจุบัน 
- จิตวิทยาศาสตร์กับการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล 
- ตัวอย่างที่น่าสนใจกับการรู้คิดในชีวิตยุคดิจิตอล 

(แก่นความรู้ที่เก่ียวข้อง: การวิจัย) 

ผศ.ดร.น้ำค้าง  ศรีวัฒนาโรทัย 
(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล) 
นายคงวุฒิ นิรันตสุข 
(มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ) 
 



 

การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสูก่ารพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเปา้หมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” 

45 

EP ชื่อตอน (ระยะเวลา) พร้อมประเด็นโดยสรุป ผู้เลา่เรื่อง 
4 Active Learner            (19:09 นาที) 

- Active Learner คืออะไร ทำไมควรเป็น 
- ตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ ดีอย่างไร 
- เทคนิคง่าย ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ 
- วิธีชวนคนอื่นมาเป็น Active Learner ร่วมกัน 

(แก่นความรู้ที่เก่ียวข้อง: การเรียนรู้) 

ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์  
(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล) 
นายคงวุฒิ นิรันตสุข 
(มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ) 

5 คิดแบบวิศวกร             (39:19 นาที) 
- โลก 2 แบบในมุมมองของวิศวกร 
- วิธีคิดแบบวิศวกรเพื่อพัฒนาโลกนี้เป็นอย่างไร 
- คาถา 5 ข้อในการพัฒนาสิ่งของรอบตัวเรา 
- ความท้าทายในการพัฒนาโลกแบบวิศวกรบนหลัก
ความสมดุลคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ 
- กรณีศึกษาที่น่าสนใจ 

(แก่นความรู้ที่เก่ียวข้อง: การคิด) 

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ม.สงขลานครินทร์) 
นายคงวุฒิ นิรันตสุข 
(มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ) 
 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงผลจากรายการ TALK ของเว็บไซต์ คุยคิดคลิก.net 
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 ทั้งนี้เนื้อหาของสื่อ Podcast ข้างต้นนี้จะเผยแพร่ 1 ครั้ง/เดือน ส่วนสื่อ Vodcast จะเผยแพร่ 4 
ครั ้ง/เดือน ผ่าน Facebook Official Fan Page ของเพาะพันธุ ์ปัญญา (ปัจจุบัน (22 พ.ย. 63) มีผู ้กด
ติดตามแล้ว 4,226 บัญชี) และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ  บน Facebook ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฐานของผู้ที่
สนใจในกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ www.คุยคิดคลิก.net  
  

http://www.คุยคิดคลิก.net/
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเป้าหมาย 

“คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” นี้พบว่าหัวใจของความรู้จากโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา คือ ระบบคิดผลเกิด
จากเหตุ ซึ่งคือสิ่งที่เป็น “แก่น” ของการพัฒนามนุษย์เพื่อนำไปสู่การเกิดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม 
ซึ่งสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แก่นแท้ของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา คือ การสร้าง “ภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญา” ให้กับผู้เรียนรู้โดยอาศัยการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติที่ประกอบด้วยโลกวิวัฒนาการ (โลก
อินทรีย์) และ โลกพัฒนาการ (โลกกลไก) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้เกิดความอย่างยั่งยืน 
และสมดุล โดยมีทักษะการตั้งคำถาม หรือลักษณะของการเป็นผู้ช่างสงสัย (Curiosity Character) เป็น
ทักษะหลักในการเรียนรู้ 

 
ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาสื่อนั้น เกิดข้ึนใน 2 รูปแบบ คือ  
(1) คลิปจาก Workshop ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ถูกยอ่ย

ให้เข้าใจง่ายขึ ้นในลักษณะ Micro Workshop (Vodcast) จำนวน 53 ตอน (พร้อมแบบทดสอบ) รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง 20 นาที คิดเป็นค่าเฉลี่ยตอนละ 6 นาที 2 วินาที (ตอนที่นานที่สุด คือ EP38 
ความยาว 14 นาที 24 นาที และ ตอนที่สั้นที่สุด คือ EP34 ความยาว 1 นาที 10 วินาที) 

(2) การบันทึกเสียงสนทนากับแขกคนพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ  ผ่าน คุยคิดคลิก Podcast จำนวน 
5 ตอน รวมระยะเวลาทั้งหมด 2 ช่ัวโมง 5 นาที คิดเป็นระยะเวลาเฉลี่ยตอนละ 25 นาที 5 วินาที 
 

อย่างไรก็ดีความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ดังกล่าวทั้ง 2 รูปแบบนั้น คือ ลักษณะของเนื้อหาที่มีความ
ต่อเนื่องต่างกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ Micro Workshop ทั้ง 53 ตอนนี้จะเห็นว่าเนื้อหาส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญกับระบบคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  

 
ในขณะที่เนื้อหาของ Podcast ที่เป็นการพูดคุยกับแขกคนพิเศษต่าง ๆ นั้นมีลักษณะที่อิสระต่อกัน 

กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องฟังเรียงลำดับทีละตอนก็ได้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่สื่อสารจบภายในตอนนั้น ๆ ซึ่ง
จะเห็นว่าลักษณะเนื้อหาของทั้ง 2 รูปแบบนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงการทำงานของความคิดเมื่อ
ได้รับสารก็แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้เนื้อหา Micro Workshop จึงมีค่าเฉลี่ยของความยาวในการเรียนรู้ที่สั้น
กว่า การฟังในรูปแบบบทสนทนาเกือบ 20 นาที 

 
 



 

การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสูก่ารพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเปา้หมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” 

48 

ทั้งนี้การติดตามประเมินผลในหลังจากนี้สามารถทำใน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 จำนวนครั้งของการ
เข้าถึงเนื้อหา (ส่วนนี้สามารถใช้บริการที่มีอยู่แล้วบนระบบติดตามของ Platform นั้น ๆ) และ ระดับที่ 2 
คือ การเข้ามาทำแบบทดสอบ ซึ่งแน่นอนว่าปริมาณการเข้าถึงในระดับที่ 2 ถือเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการ
ประเมินมากกว่าระดับที่ 1 เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ได้บังคับให้ทำ แต่อาศัยความสมัครใจของผู้ฟังแทน ซึ่ง
ในอนาคตข้อมูลในระดับที่ 2 นี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบเพื่อชวนกลุ่มคนที่สนใจมาร่วมพัฒนา ต่อ
ยอด ให้เกิดพื้นที่การเรียนรู ้ต่อไปได้ และยังหมายรวมถึงเสียงสะท้อนจากการแสดงความคิดเห็นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เนื้อหาต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกนำไปเผยแพร่ 

 
 อย่างไรก็ดีแม้ว่ากระบวนการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ในครั้งนี้จะเปน็การแปลงสารจากความรู้
ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์ปฏิบัติของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการจัดการองค์ความรู้ของ Nonaka ผ่านแบบจำลอง 
SEIC หรือ คุย คิด คลิก คลำ แต่ความท้าทายสำคัญ คือ การทำให้ความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งผ่านการสกัดและย่อย
ใหม่นั้นถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริง (Vaiappuri และคณะ, 2016) เนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อการเกิดการ
จัดการความรู้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องในการเสริมหนนุให้
เกิดพลวัตของการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริงต่อไป โดยต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของแต่
ละพื้นที่ ชุมชน ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดวิถีใหม่ของการเป็นคนไทยรู้คิดสู่การมีชีวิตเพื่อพัฒนาต่อไป ซึ่งต้องอาศัย
การส่งเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างผลกระทบ (Impact) ในวงกว้างต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
ก. ตัวอย่างของข้อความเกริ่นนำใน Micro Workshop 
 EP1 เราเรียนไปเพ่ืออะไร 
 เราเรียนเพื่ออะไร สอบ หรือ ทำงาน ? แน่นอนว่าปลายทางคือการทำงาน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำ
อย่างไรถึงจะมีต้นทุนที่สำคัญในการนำไปสู่การทำงานได้  การเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับเราทุกคน 
 
 EP2 คิดเป็นทักษะท่ีต้องฝึก 
 การที่คนเราจะคิดได้น้ัน ไม่ใช่เพียงแค่ท่องตำรา หรือฟังแล้วจำเอา แต่ต้องอาศัยการฝึกฝน แต่คำ
ว่า “คิดได้” นั้นค่อนข้างอธิบายยากให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะส่วนมากจะอยู่เพียงแค่ “ได้คิด” ดังนั้นการ
เข้าใจพื้นฐานที่ทำให้คนเราคิดได้ และคิดเป็นน้ันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 
 
 EP3 วงจรแห่งปัญญา 
 ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อได้รับข้อมูลมาผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ  จะมีทั้ง “ทิ้งไป” กับ “เก็บไว้” 
ซึ่งจุดที่ควรพิจารณาคือ “โอกาสในการรับรู้ข้อมูลผ่านประสบการณ์ใหม่” ที่จะเข้ามาปะทะกับข้อมูลเก่าที่
เก็บไว้  ตรงนี้เองคือจุดตั้งต้นที่เรียบง่ายแต่สำคัญซึ่งสามารถนำไปสู่การเห็นโอกาสเพื่อก่อเกิดวงจรแห่ง
ปัญญาได้ 
 
 EP4 ความเชื่อของเพาะพันธุ์ปัญญา 
 เพาะพันธ์ุปัญญา คือ โครงการที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่แก่นแท้ของกระบวนการ
ที่เรียกว่า “วิจัย” โดยหลักคิดสำคัญเหล่าน้ีถูกสื่อสารผ่านครู ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา 
ผ่านหัวใจทั้ง 6 ข้อ ภายใต้วาทกรรม “ความเชื่อของเพาะพันธุ์ปัญญา” ซึ่งใช้เพื่อชวนคิดเท่านั้น หากแต่
ความจริงที่ซ่อนอยู่คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ในมนุษย์เพื่อให้เกิดปัญญา แก่นแท้ทั้งหมดนี้
จึงเป็นต้นทางสำคัญในการนำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อสร้างปัญญาอย่างแท้จริง 
 
 EP5 โครงงานฐานวิจัย คืออะไร 
 “โครงงานฐานวิจัย” ฟังดูแล้วอาจรู้สึกสับสน เพราะมีทั้งคำว่า “โครงงาน” และ “วิจัย” 2 สิ่งนี้
ไม่ใช่รูปธรรมที่จับต้องได้ แต่เป็น “กระบวนการ” ที่ต้องทำความเข้าใจในวิถีการเกิดข้ึนของการทำโครงงาน
ที่อยู่บนฐานวิจัย ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบของความรู้เดิม และ ระบบคิดผลเกิดจากเหตุ ผ่านการออกแบบ
กระบวนการให้เกิดการปะทะกับประสบการณ์ใหม่ภายใต้บริบทต่าง ๆ แน่นอนว่าทั ้งหมดนี้ต ้องมี
ผู้อำนวยการเรียนรู้คอยส่งเสริมและทำหน้าที่ให้เกิดข้ึน 
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ข. ตัวอย่างของแบบทดสอบชวนคลิก (Challenge Quest) พร้อมเฉลยใน Micro Workshop 
 EP1 เราเรียนไปเพ่ืออะไร 

1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการรู้จำเนื้อความรู้ 
a) เพื่อสอบ 
b) เพื่อบอกต่อได้อย่างรวดเร็ว/แม่นยำ 
c) เพื่อจดบันทึก 
d) ไม่มีข้อใดถูก 

2. อะไรที่ทำให้เรา "เข้าใจ" ในตัวความรู้ ? 
a) การคิดแบบมีเหตุผล (Reasoning Thinking) 
b) การคิดแบบมีเหตุและผล (Cause-Effect Thinking) 
c) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

3. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการประยุกต์ใช้ความรู้ 
a) เพื่อนำไปแก้ไขปญัหาในชีวิต 
b) เพื่อใช้ในการทำงาน 
c) เพื่อต่อยอดการทำงาน 
d) ไม่มีข้อใดถูก 

4. สิ่งใดคือการหาความรู้เชิงประจักษ์ที่น่าเช่ือถือที่สุด 
a) สอบถามผูรู้้ที่เช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
b) ใช้แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์บนหลักสถิติ 
c) ทดลองบนระบบคิดเหตุและผล 

5. ปรากฏการณ์ใด "ไม่ใช่" การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ "เข้าใจ" ในตัวความรู้ 
a) สร้างสายล่อฟ้าเพ่ือไม่ให้ฟ้าผ่าลงตึก 
b) สร้างสายล่อฟ้าเพื่อฟ้าผ่าลงดิน 
c) การเสียบปลั๊กไฟ 3 ขา คือ การต่อสายดิน 

 
 EP2 คิดเป็นทักษะท่ีต้องฝึก 

1. ปัญญาจากการคิดจะไม่เกิดในข้ันตอนใด 
a) เข้าใจความรู ้
b) ประยุกต์ใช้ความรู ้
c) รู้จำความรู ้
d) วิเคราะห์ความรู ้
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2. เครื่องมือที่ดีที่สุดในการฝึกทักษะคิดคืออะไร 
a) นั่งฟังบรรยาย 
b) ลงมือปฏิบัติจริง 
c) ดูการสาธิต 
d) ดูภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงพร้อมกับการแสดงสาธิต 

3. การคิดวิเคราะห์จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นพื้นฐาน 
a) หลักการ และ/หรือ ความรู้ 
b) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
c) ความสามารถในการคิดสังเคราะห ์
d) ไม่มีข้อใดถูก 

4. ข้อใดคือกระบวนการคิดสังเคราะห์ 
a) เมื่อตรวจสอบเลือดของผูป้่วยแล้วพบว่ามรีะดับโคเลสเตอรอลสงูเกิน

มาตรฐาน 
b) สภาพอากาศในช่วงนี้มีความช้ืนสัมพันธ์ในอากาศสงูถึงร้อยละ 80 
c) กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ของถนนไม่สมัพันธ์กับปริมาณรถที่มอียู่บนท้องถนน 

คือ มีพื้นที่ถนนน้อยกว่าปรมิาณรถอยู่มาก 
d) ไม่มีข้อใดถูก 

5. พฤติกรรมใดที่สะท้อนถึงการมีทักษะคิดสังเคราะห์ 
a) มีความเข้าใจในการเล่นเกมสห์รือกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
b) สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจำวันได้ 
c) แต่งกลอน/บทประพันธ์ได ้
d) บอกสูตร พรอ้มอธิบายวิธีการแกส้มการคณิตศาสตร์ได้ 

 
 EP3 วงจรแห่งปัญญา 

1. ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อได้รับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ เป็นอย่างไร 
a) จด กับ จำ 
b) จำ กับ ลืม 
c) ท้ิง กับ เก็บ 
d) จำ กับ เกบ็ 
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2. ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องการจำข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ นั้นเป็น
อย่างไร 

a) จด กับ จำ 
b) จำ กับ ลืม 
c) ทิ้ง กับ เกบ็ 
d) จำ กับ เก็บ 

3. การจัดการข้อมูลที ่ได้ร ับเข้ามาผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์นั ้นเป็น
กระบวนการในลักษณะใด 

a) เช่ือมโยง 
b) สังเคราะห ์
c) วิเคราะห์ 
d) สร้างสรรค์ 

4. การคิดเช่ือมโยงกับข้อมูลเดิมที่จดและจำไว้จะเกิดข้ึนไม่ได้หากขาดสิ่งใด 
a) ประสบการณ์ใหม่ที่เข้ามาปะทะ 
b) การจำข้อมูลที่บันทกึไว้ได้ 
c) การจัดการให้ข้อมูลท่ีจดและจำมาปะทะกบัประสบการณใ์หม่ 
d) ไม่มีข้อใดถูก 

5. เป้าหมายสูงสุดของ “วงจรแห่งปัญญา” คือสิ่งใด 
a) การพบเจอประสบการณ์ใหม ่
b) การคิดเช่ือมโยงจากข้อมูลเดิมกบัข้อมลูใหม่ 
c) ความสามารถในการเข้าใจเรื่องราว 
d) การรู้ใหม่จากการปะทะระหว่างข้อมูลเดมิกับข้อมลูใหม ่

 
 EP4 ความเชื่อของเพาะพันธุ์ปัญญา 

1. ข้อใดไม่ใช่ความเช่ือของเพาะพันธ์ุปัญญา 
a) ปัญญาที่ได้จากวิจัยเป็นเรื่องเฉพาะตน 
b) วิจัยเป็นกระบวนการทีอ่าศัยหลกัคิดผลเกิดจากเหตุ 
c) ปัญญาเกิดจากคิดบูรณาการความรูสู้่ข้อสรุปอย่างมเีหตมุีผล และมีตรรกะ 
d) ไม่มีข้อใดถูก 

 
 
 



 

การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาสูก่ารพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเปา้หมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” 

54 

2. สิ่งใดที่ไม่ควรเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัยบนหลักคิดของเพาะพันธ์ุปัญญา 
a) การลงมือปฏิบัติจริง 
b) การใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ ์
c) การฝกึระบบคิดแบบผลเกิดจากเหตุ 
d) ไม่มีข้อใดถูก 

3. ความเช่ือของเพาะพันธ์ุปัญญามีอิทธิพลมาจากศาสนาใด 
a) พราหมณ ์
b) อิสลาม 
c) พุทธ 
d) คริสต ์

4. ความเช่ือแบบใดที่เป็นกระบวนการวิจัยแบบ “ก่อนพุทธกาล” 
a) หาความรู้จากการถามผ่านผู้รู ้
b) ใช้ระบบคิดผลเกิดจากเหต ุ
c) เน้นไปที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ 
d) หาความรู้จากหลักฐานเชิงประจกัษ์ 

5. สิ่งใดที่จะไม่เกิดข้ึนหากเป็นการเรียนรู้ผ่านหลักคิดของเพาะพันธ์ุปัญญา 
a) ออกแบบเครือ่งมือและวิธีการวัดด้วยตัวเอง 
b) การอธิบายหลักฐานที่ปรากฏบนหลกัความรูผ้่านระบบคิดผลเกิดจากเหตุ 
c) การใช้เครื่องมือสถิติเป็นตัวตัดสินเพ่ือหาข้อสรปุ 
d) การเขียนอธิบายตารางโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เช่ือมโยง 

 
 EP5 โครงงานฐานวิจัย คืออะไร 

1. โครงงานฐานวิจัยจะเกิดข้ึนไม่ได้หากขาดสิ่งใด 
a) ระบบคิดแบบผลเกิดจากเหต ุ
b) การความเข้าใจกบัประสบการณ์ใหมโ่ดยอาศัยความรู้เดมิทีม่ี 
c) ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู ้
d) ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดไม่ใช่หลักคิดในการสอนโครงงานฐานวิจัย 
a) ดูผลแล้ววัดเหตุ 
b) สร้างสมมติฐานบนหลกัผลเกิดจากเหต ุ
c) มีเวทีวิพากษ์เชิงวิชาการ 
d) กำหนดเป็นงานใหญ่ แล้วทำเป็นกลุ่มเล็กตามประเด็นย่อย 
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3. เพาะพันธ์ุปัญญาใช้กระบวนการใดในการพัฒนาปัญญาฐานใจ 
a) ระบบคิดผลเกิดจากเหต ุ
b) กระบวนการจิตอาสา 
c) จิตตปัญญาศึกษา 
d) กระบวนการโค้ชช่ิง 

4. คาถาสำคัญ (Keywords) 3 ประการ ในกระบวนการโครงงานฐานวิจัยข้อใดเป็น
บทบาทหลักของครู 

a) ถามคือสอน 
b) สะท้อนคิดคือเรียน 
c) เขียนคือคิด 

5. องค์ประกอบใดที่ไม่ได้อยู่ในการขับเคลื่อนกระบวนการโครงการฐานวิจัย 
a) การสะท้อนคิด และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติของนักเรยีน 
b) กระบวนการถอดบทเรียนผ่านชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพของครู 
c) การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน/ทอ้งถ่ินกับโรงเรียนเพือ่สง่เสริมการเรียนรู้ 
d) การส่งเสรมิให้เกิดการตระหนักรู้จากผลลัพธ์การเรียนรูข้องนักเรียนในวง

กว้าง 
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