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ด้วยธรรมชาตขิองวิชาวทิยาศาสตร์ เป็นลักษณะวชิาทีต้่อง
ค้นหาความจริง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่
จะเน้นการสอนแบบสืบค้น (Inquiry) ครูผู้สอนจึงต้อง
ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้นหาความรู้เอง 
ด้วยการคิดและปฏิบัติ และครูผู้สอนมีบทบาทในการตั้ง
ค�าถามกระตุ ้นการอยากเรียนรู ้  คิดและวิเคราะห์จาก
เหตุการณ์และปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น

จากประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร ์
มานานกว่า 36 ปี และเป็นครูแกนนำารุ่นแรกๆ 
ที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำาให ้
ครูสารภีตกผลึกทางความคิดได้ว่า
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สอดคล้องกับหลัก  
3 ห่วง 2 เงื่อนไข และถ้าครูเข้าใจหลักการนี ้
จะสามารถนำามาสอดแทรกในวิชาได้ง่าย 
เพราะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล 
นักเรียนต้องอธิบาย อภิปรายด้วยเหตุผล
ดังนั้น ครูวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้เด็ก
ได้ฝึกใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ด้วยการสอดแทรกเข้าไปใน
กระบวนการเดียวกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในการออกแบบการเรียนรู้เรื่อง ระบบการไหลเวียนเลือด 
ครูสารภีใช ้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ โดยครูจัด
สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ ฐาน “เลือดมา
จากไหน” ฐาน “หัวใจม ี4 ห้องจรงิหรอื” ฐาน “เส้นทางการ
ไหลเวียนของเลือด” และฐาน “ความดันเลือดมีความ
สำาคญัอย่างไร” แล้วให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ และแต่ละกลุม่แบ่ง
หน้าทีก่นัให้สมาชกิกระจายออกไปเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิจิกรรม
ในแต่ละฐานตามความสนใจ แล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า
ส่ิงที่ตัวเองไปเรียนรู้คืออะไร ได้อะไรบ้าง เป็นการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ ในลักษณะของการต่อจิ๊กซอว์ความรู้จากการ 
เรียนรู้ที่นักเรียนแต่ละคนได้ไปรับมาจากแต่ละฐาน เพื่อให้ได้
ความรูส้มบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่กระบวนการแบบนี ้นกัเรยีนจะได้ฝึก
ทกัษะการสงัเกต การหาความรู้ และการวางแผนเพือ่สือ่สาร
ให้เพื่อนเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง

การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว ์
จึงเป็นการก�าหนดสถานการณ์ 
และสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนทุกคน
ต้องรับผิดชอบตนเองและ 
รับผิดชอบเพื่อนด้วย

ครูสารภีได้สร้างเงื่อนไขในกิจกรรมการค้นหาความรู้ที่ให้
นักเรียนได้ฝึกใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อให้เรียนรู้ได้ส�าเร็จ ตั้งแต่การเลือกเพื่อนที่จะไป
ช่วยกนัเรยีนในแต่ละฐาน การเลือกเข้าฐานทีส่นใจ การบรหิาร
เวลาในการหาความรู้และน�าความรู้มาถ่ายทอดต่อให้เพื่อน
เข้าใจ

เพือ่ให้นักเรยีนได้ความรูท้ีถ่กูต้อง เมือ่นกัเรยีน
จบการน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้ ครสูารภจีะสรปุบท
เรยีนในขัน้ตอนสดุท้ายถงึความส�าคญัของ
ระบบการไหลเวยีนเลอืด และยกตวัอย่างเชือ่ม
โยงให้นักเรียนเห็นในชีวิตประจ�าวันว่า หลาย
คนที ่
ไม่ดูแลตัวเองส่งผลถึงระบบการไหลเวียน
เลอืดของตวัเองอย่างไร และใช้ค�าถามกระตุน้
ให ้นักเรียนน�าความรู ้ที่ ได ้ไปปรับใช้ เช ่น 
นกัเรยีนคดิว่าจะเอาความรู้นีไ้ปเป็นแนวปฏบัิติ
ให้เกดิผลดกีบัอวยัวะในระบบการไหลเวยีนเลอืด
ของตวัเองได้อย่างไร และครมูกีารตดิตาม โดย
ช่ัวโมงต่อไปครูจะถามว่า นักเรียนได้เอาไป
ปฏิบัติไหม ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไร 

ครสูารภใีช้การ “ถอดบทเรยีน” หลงัท�ากจิกรรม 
เป็นขัน้ตอนส�าคญัในการเรยีนรู ้ โดยให้นกัเรยีน 
วเิคราะห์ตนเองว่ามวีธิกีารศกึษาเรยีนรู้อย่างไร 
ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างไร จึงสามารถน�า
เอาความรูป้ระสบการณ์ในแต่ละฐานนัน้กลบัมา
เล่าให้เพื่อนฟัง และให้นักเรียนเขียนบันทึกว่า 
นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร และวิธีการที่
เรยีนรู้นัน้ท�าให้ประสบผลส�าเรจ็อย่างไร ส�าหรับ
บางคนทีม่วีธิกีารเรยีนรูท้ีไ่ม่ประสบผลส�าเรจ็ 
ครั้งต่อไปเขาจะปรับปรุงอย่างไร จะเห็นได้ว่า 
การถอดบทเรยีนวิธกีารเรียนรู้เป็นการสรา้ง
การเรียนรู้ของผู้เรียนซ้อนขึ้นไปอีกที เพื่อให้
ผู้เรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How to 
Learn)

หลังจากเรียนรู ้เน้ือหาสาระแล้ว ครูสารภี 
จะมอบหมายให้นักเรียนท�าชิ้นงานที่ประยุกต์
ความรู้เพื่อเอาไปน�าเสนอ เป็นกระบวนการ
หลักที่ตอกย�้าความเข้าใจของผู้เรียน และยัง
เป็นการพฒันาทกัษะการสือ่สารของนกัเรยีน 
ซึง่มคีวามจ�าเป็นมากในการท�างานในศตวรรษ
ที่ 21 โดยครูมีโจทย์ว่า ถ้าเราจะเสนอความรู้
ทีไ่ด้รับมาให้คนอืน่รับรู ้เราจะมวีธิกีารแบบไหน 
อย่างไร ครกู�าหนดให้ใช้เวลาในการท�าชิน้งาน
นอกเวลาเรียน 2 สัปดาห์ ให้นักเรียนเลือกวิธี
การน�าเสนอที่เหมาะสม

“เป้าหมายที่ครูให้เด็กท�าสื่อ คือหนึ่ง 



ดร.ปรียานุช
ธรรมปิยา

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สถ�นศึกษ�พอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ

อดีตหัวหน้�โครงก�รวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง

อยากจะย�้าทวนว่านักเรียนได้เรียนรู้
จริงไหม สอง นักเรียนจะใช้ความรู้
ด้านศิลปะ การจับใจความ การสรุป
องค์ความรู้ เชื่อมโยงความรู้ 
การวางแผนน�าเสนออย่างไรให้น่าสนใจ  
และสุดท้ายเพื่อให้นักเรียนที่มีความ
สามารถแตกต่างกันได้ลงมือท�างาน
ด้วยกัน และได้แสดงศักยภาพของ
แต่ละคน เพราะครูรู้ว่านักเรียนบางคน
เก่งศิลปะ เขาวาดรูปได้ดี แต่เขาเขียน
หนังสือไม่สวย”

เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้ข้าใจความหมาย และเห็น
คุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครสูารภจีะใช้การถอดบทเรยีนว่าใช้หลกั 3 ห่วง 2 
เงือ่นไขอย่างไรในการทำาช้ินงาน เช่น เมือ่นกัเรยีน
ท�าชิ้นงานเป็นสมุดเล่มเล็กแล้ว ครูจะถามว่าท�าไม
นักเรียนจึงเลือกท�าสมุดเล่มเล็ก นักเรียนมีการ
วางแผน มลี�าดบัขัน้ตอนการท�าอย่างไร มกีารแบ่ง
หน้าที่กันอย่างไร ใครท�าอะไรบ้าง รายละเอียดใน
หนังสือท�าไมจึงท�าออกมาแบบนี้ นักเรียนได้แนว
ความคิดมาจากไหน นักเรียนพอใจชิ้นงานของ
ตนเองไหม และนกัเรยีนคดิว่างานทีส่�าเรจ็นี ้นกัเรยีน
ใช้หลักอะไรในการท�างาน ต้องใช้คุณธรรมข้อไหน
บ้าง ท�าอย่างไรจงึจะพอด ีพอประมาณ และสดุท้าย
ครแูละนกัเรยีนจะช่วยกนัสรุปและเชือ่มโยงว่าขัน้ตอน
การท�างานใดสอดคล้องกบัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ทัง้นี ้กเ็พือ่ให้นกัเรยีนได้เข้าใจหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากการท�างานที่ผ่านมา และสามารถน�าไปปรับใช้
ในชีวิตและการท�างานของตนเองต่อไป

“การออกแบบกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนได้หลักคิด 
หลักปฏิบัติ ครูจะต้องคิด
ก่อนว่ากิจกรรมนี้นักเรียน 
จะได้อะไร ในเรื่องของหลัก 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข นักเรียนจะ
ได้ฝึกอะไร โดยที่ครูไม่ได้บอก
นักเรียนว่าครูฝึกการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ฝึกเหตุผล เพราะ
ถ้าบอกแล้วนักเรียนจะชะงัก
ในการที่จะปฏิบัติกิจกรรม 
ครูต้องการให้เขาลื่นไหลไป
ตามที่ครูได้วางแผนไว้  
แล้วครูค่อยมาขมวดทีหลัง
ตอนถอดบทเรียน”

โครงการที่ทำา:
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
แนวคิดโครงการ:
ผลักดันให้โรงเรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา 
บทบาทในโครงการ: 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตั้งแต่ปี 2549 ผลักดันให้โรงเรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
ศึกษา ผ่านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และได้ปูพื้นฐานการน�าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการฝึกอบรมครูผู้สอน ผู้บริหาร  
และศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น
โดยบทบาทที่ทำาอยู่มีส่วนเข้าไปสนับสนุนครู เด็ก และการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร:
ต้องการให้ครแูละเดก็มหีลกัคดิและน�าหลกัคิดพอเพยีงไปใช้ในวถิชีีวติได้จรงิ บ่มเพาะความพอเพยีง
เพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตอบสนองทั้ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ให้เด็กไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถรักษาสมดุลในการด�าเนินชีวิตและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได ้
อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อยากเห็นครูและเด็กเปลี่ยนอย่างไร: 
ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูกลับคืนมา ครูที่มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมามีอาชีพครู  
โดยเฉพาะครูประถม เรียกได้ว่าเป็น “ครูสร้างชาติ” เพราะถ้าครูไม่ได้บ่มเพาะเด็กตั้งแต่ช่วงที่เด็ก
อยู่ชั้นประถม ทั้งการมีวินัย มารยาท สัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริต การบ่มเพาะในระดับมัธยม
จะช้าเกินไป ถ้าครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู หรือ “ใจ” มา อย่างอื่นจะตามมาเอง ทั้งการเรียนรู้ 
ความเอาใจใส่เด็ก รักเด็ก รวมทั้งเด็กที่จะเป็นผลตามมาด้วย ที่จะเป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมในอนาคตได้


