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 ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในปัจจุบัน								

มีอยู่อย่างหลากหลาย	 โดยศาสตร์ทั้งหมดเหล่านั้น	 เมื่อผู้บริหารน�ามาใช้ในการ

พฒันาบคุลากรและองค์กรของตนแล้วย่อมจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง	 แต่ทีเ่หน็ว่า

น่าจะได้ผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือเมื่อผู้บริหารน�าศาสตร์มาใช้กับบุคลากร

และองค์กร	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของบุคลากร									

ในองค์กรและมีความรอบรู้เกี่ยวกับองค์กรด้วย	 เพราะในปัจจุบัน	 บุคลากรใน

องค์กรนั้นมีอยู่หลายเจเนอเรชัน	โดยแต่ละเจเนอเรชันก็มีคุณลักษณะ	นิสัย	และ

การให้คุณค่าที่แตกต่างกันไป	หากผู้บริหารไม่รู้จักธรรมชาติต่างๆ	เหล่านี้ของ

	 การทีผู่บ้รหิารต้องเข้าใจทฤษฎเีจเนอเรชนั	(Theory	of	

Generation)	ทีป่รากฏในบคุลากรในองค์กรตามทีก่ล่าวมาข้างต้น

แล้ว	ผูบ้รหิารองค์กรควรมกีรอบวธิคีดิ	(cognitive	framework)	

ด้วย	 เพราะวิธีคิดนี้จะช่วยท�าให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจในความเป็นจรงิเกีย่วกบัทรพัยากรมนษุย์	สงัคม	และ

โลกมากขึน้	ด้วยองค์กรทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัส่วนมากประกอบด้วย

บคุลากรทีมี่กระบวนทรรศน์วธิคีดิเหมอืนกนับ้างแตกต่างกนับ้าง	

แต่โดยส่วนมากแล้ว	 มกัจะมกีระบวนทรรศน์วธิคีดิทีแ่ตกต่างกนั

ดงันัน้	ถ้าหากทุกฝ่ายในองค์กรมีความชัดเจนในกรอบวิธีคิด

ทั้ง	5	กระบวนทรรศน์แล้ว	ย่อมจะท�าให้การท�างานร่วมกัน

ระหว่างผูบ้รหิารกบับคุลากรหรอืบคุลากรกบับคุลากรเกดิความ

เข้าใจกนัมากขึน้และมคีวามขดัแย้งกนัน้อยลง	เรยีกว่าท�างานกนั

ไปมคีวามสขุกนัไปนัน่เอง

	 จากทีก่ล่าวมาเกีย่วกบัความส�าคญัของทฤษฎีเจเนอเรชนั

กับกรอบวิธีคิด	จึงท�าให้เห็นได้ว ่าการท�างานในปัจจุบันน้ี	

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของ

คนที่มีและองค์กรที่เป็น	 เพราะหากขาดองค์ความรู้ดังกล่าว

การท�างานย่อมจะไม่ราบรื่นคือมีแนวโน้มที่การท�างานร่วม

กันจะไม่ประสบความส�าเร็จ	 ฉะนั้น	 ในที่นี้	 ผู้เขียนจะได้ศึกษา

ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิดเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้

ส�าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต่อไป		

ทฤษฎีเจเนอเรชันทั้ง 5 กลุ่ม

	 ส�าหรับเรื่องทฤษฎีเจเนอเรชันนี้มีนักวิชาการที่จ�าแนก

แยกแยะเป็นกลุ่มไว้แตกต่างกัน	 กล่าวคือมีบางคนแบ่งเป็น	 4	

กลุม่บ้าง	5	กลุม่บ้าง	 โดยการแบ่งกลุม่ทีแ่ตกต่างกนัดงักล่าวนัน้

มักเป็นความแตกต่างกันในการกล่าวรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่ม

ไซเลนต์เจเนอเรชนั	(Silent	generation)	และกลุม่เจเนอเรชันบี

(Baby	Boomer	Generation)	หมายความว่านักวิชาการที่ระบุ

ว่ามี	4	เจเนอเรชันนั้นก็จะอธิบายรวมๆ	ทั้ง	2	กลุ่มนี้เข้าด้วยกัน

เพราะเห็นว่าไม่ค่อยมีความส�าคัญหรือมีความแตกต่างกัน

ไม่มากนัก	แต่ส�าหรับการอธิบายเรื่องเจเนอเรชันในที่นี้	ผู้เขียน

จะแสดงเนื้อหาเจเนอเรชันเป็น	5	กลุ่มดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ไซเลนต์เจเนอเรชัน (Silent generation) 

หมายถงึ	คนทีเ่กดิในช่วง	พ.ศ.	2468-2488	ประชากรรุน่นีจ้ะมี

ไม่มากเท่ารุ่นอื่นๆ	 เพราะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 พอดี	

และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต�า่	ดังนั้น	ผู้คนจึงมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ีย่ากล�าบาก	ต้องท�างานหนกัในโรงงาน	หามรุง่หามค�า่

คนรุ ่นนี้ จึ งมีความเคร ่ งครัดต ่อระเบียบแบบแผนมาก

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด 

(Theory of Generation and Cognitive Framework)

บุคลากรแต่ละเจเนอเรชันแล้ว	 การบริหารจัดการองค์กรย่อมจะเกิดอุปสรรคและปัญหานานาประการได	้ ดังนั้น	 การเข้าใจ

ทฤษฎีเจเนอเรชันของบุคลากรในองค์กรย่อมเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารรู้จักใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	 ส่วนความรอบรู้ในองค์กรของผู้บริหารก็จัดว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเหมือนกัน	 เพราะในความเป็นองค์กรนั้นย่อมจะมี

ปรัชญา	อัตลักษณ	์และค่านิยมขององค์กรเป็นการเฉพาะนั่นเอง
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มคีวามจงรกัภกัดต่ีอนายจ้างและประเทศชาตสิงู	เคารพกฎหมาย	

เป็นยุคที่ผู้หญิงเร่ิมออกมาท�างานนอกบ้านกนัมากข้ึน	 กระทัง่

เวลาผ่านไป	เศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั	คนในรุน่นีจ้งึได้รบัโอกาสมากขึน้

มีช่องทางการสร้างกจิการของตวัเอง	รวมทัง้มบีทบาทในการพฒันา

เทคโนโลยต่ีางๆ	 เป็นรากฐานจนถงึปัจจบุนันี	้ (https://hilight.

kapook.com/view/83492,	มาดกูนั...คน	8	เจเนอเรชัน่	คณุอยู่

ในกลุม่ไหนนะ?,	สบืคนืเมือ่วนัที	่11	พฤษภาคม	2560)

 กลุ่มท่ี 2 เจเนอเรชนับ ี(Baby Boomer Generation)

หรอื	“Gen-B”	ซึง่เป็นคนสงูอายใุนปัจจบุนั	(พ.ศ.	2489-2507)	

คนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ที่แต่ละประเทศ

ต้องการเร่งผลิตประชากรเพื่อมาพัฒนาประเทศที่บอบช�้า	 โดย

เขาได้รบัรูถ้งึความล�าบากของพ่อแม่	ความแร้นแค้นทางเศรษฐกจิ

ภาวะวุน่วายต่างๆ	ท�าให้มคีวามอดทนสงู	สูง้าน	ชอบท�างานและ

ประสบความส�าเรจ็ด้วยตวัเอง	 เนือ่งจากมปีระชากรจ�านวนมาก

ทีเ่กดิในช่วงเดยีวกนั	ท�าให้มกีารแข่งขนัสงู	นอกจากน้ี	 คนเจนบี

ยงัยดึระบบชนชัน้	ตรงนีห้มายถงึการท�างาน	 เน่ืองด้วยสมยัก่อน

เทคโนโลยยีงัไม่ทนัสมยัและแพร่หลาย	ท�าให้องค์ความรูต้กอยูก่บั

ชนช้ันน�าหรอืชนชัน้ปกครอง	 ฉะนัน้	 เขาจงึเชือ่มัน่และรบัฟังค�าสัง่

จากผู้น�าหรือหัวหน้างานที่มีองค์ความรู้มากกว่า	 ขณะเดียวกัน	

คนยคุนีใ้ช้ชวีติเรยีบง่าย	เป็นคนเกบ็ออมมากกว่าใช้

 กลุม่ที ่ 3 เจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) หรอื

เรยีกสัน้ๆ	ว่า	“Gen-X”	ซึง่เป็นคนวยัท�างานในยคุปัจจบุนั	(พ.ศ.	

2508-2522)	เป็นผลกระทบจากการผลิตประชากรล้นจนต้อง

คมุก�าเนดิ	 ขณะเดยีวกนั	 เทคโนโลยีเริม่ทนัสมยัและแพร่หลาย

ขึน้	 และเริม่มตีวัเลอืกมากขึน้	 ท�าให้คนกลุม่นีเ้ริม่มคีวามอดทน

น้อยลง	มักจะตัง้ค�าถามว่าท�าไมชวีติต้องทน	ในเมือ่มโีอกาสและ

ตวัเลอืกมากขึน้	 คนเจนนีย้งัท�างานด้วยตวัเอง	 ยดึระบบชนชัน้

น้อยลง	เก็บออมและใช้เท่าทีม่	ีเลอืกท�างานทีช่อบ	รกัอสิระ	และ

มคีวามคดิสร้างสรรค์แหวกกรอบ

 กลุม่ที ่ 4 เจเนอเรชนัวาย (Generation Y) หรอื	

“Gen-Y”	 ซึ่งเป็นคนวัยตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายถึงเร่ิม

ท�างานใหม่	(พ.ศ.	2523-2540)	คนกลุม่นีเ้กดิมาพร้อมเทคโนโลยี

ทนัสมยัและแพร่หลาย	 รวมทัง้องค์ความรู	้ ท�าให้มคีวามอดทน

เริม่น้อยลง	สมาธสิัน้ขึน้	ชอบ	Copy-Paste	และเปลีย่นงานบ่อย	

คนเจนน้ีไม่ชอบชนช้ัน	ซ่ึงตรงนี้หมายถึงการท�างานและใช้ชีวิต	

โดยเดก็ยคุนีช้อบการท�างานเป็นทีม	 ท�างานร่วมกนัมากกว่าฟังค�าสัง่

จากหวัหน้างานหรอืผูน้�าอย่างเดยีว	และการบังคบัขูเ่ขญ็จากพ่อแม่

 กลุ่มท่ี 5 เจเนอเรชันซี หรือแซด (Generation Z)

หรือ	“Gen-Z”	(พ.ศ.	2540	ขึ้นไป)	ซึ่งเป็นคนกลุ่มวัยต้ังแต่

แรกเกิดถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วยการเลี้ยงดู

ท่ีเพียบพร้อม	 เทคโนโลยีทันสมัยและแพร่หลาย	 รวมถึง

องค์ความรู	้ เพยีงกระดิกนิ้วก็ได้สิ่งที่ต้องการและมตีวัเลอืกมาก

ท�าให้คนกลุ่มนี้มักท�าในส่ิงท่ีชอบ	 ชอบความสะดวกสบาย

ไม่ชอบพธิกีาร	และสามารถท�าอะไรหลายๆ	อย่างได้ในคราวเดยีวกัน

(http://www.thaitrainingzone.com/HrdNewsDetail.

asp?id=634,	สแกนนิสัย	“คน	4	เจเนอเรชั่น”	แม้ต่างกันก็อยู่

ร่วมกันได้,	สืบคืนเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560)

	 ตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด	 ท�าให้เข้าใจได้ว่าทฤษฎี

เจเนอเรชนันัน้เป็นเรือ่งของการเรยีนรูเ้กีย่วกบัคณุลกัษณะ	 นสัิย	

และการให้คุณค่าของคนในแต่ละกาลสมัย	 ตลอดถึงเป็นการ

ท�าให้เข้าใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์โลกอกีด้วย	ดงันัน้	การบรหิาร

จัดการองค์กรและการใช้ชีวิตในปัจจุบันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีเจเนอเรชัน	 เพราะการเข้าใจ

ในคนทีรู้่จักมกัคุน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัในวยัซ่ึงมคีวามแตกต่าง

กันในหลายๆ	เรื่องก็คือการมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีเจเนอเรชัน

นั่นเอง	สรุปแล้ว	การที่คนในสังคมมีความแตกต่างกันมากบ้าง

น้อยบ้างนั้นสามารถกล่าวได้ว่าล้วนได้รับอิทธิพลจากทฤษฎี

เจเนอเรชนัแน่นอน	 หมายความว่าหากคนทีอ่ยูร่่วมมีเจเนอเรชัน

เดียวกันหรือไม่ห่างกันก็ย่อมจะมีหลายๆ	 เรื่องที่ไม่แตกต่างกัน

แต่ถ้ามีเจเนอเรชันแตกต่างกันมากก็ย่อมจะมีคุณลักษณะ	

นิสัย	และการให้คุณค่าที่แตกต่างกันไปด้วย

กรอบวิธีคิดทั้ง 5 กระบวนทรรศน์

	 การท�าความเข ้าใจเรื่องคนนี้สามารถท�าได ้ด ้วย

องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีเจเนอเรชันตามที่กล่าวมาแล้ว		แต่ใช่ว่า

จะมีเฉพาะทฤษฎีเจเนอเรชันอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถ

ท�าให้รูแ้ละเข้าใจคนได้ด	ีกล่าวคอืยงัมกีรอบวธิคีดิด้วยท่ีสามารถ

ให้ความรู้ความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์ได้เหมือนกัน	 ดังนั้น	

ต่อไปน้ีผู ้เขียนจะได้แสดงวิธีคิดของคนในแต่ละกาลสมัย

ในกรอบวิธีคิดทั้ง	5	กระบวนทรรศน์ดังนี้

 กระบวนทรรศน์ที่ 1 ดึกด�าบรรพ์ (Primitive Para-

digm)	มองว่าโลกไม่มีกฎ	และอะไรก็ไม่มีกฎ	ทุกอย่างเป็นไป

ตามน�้าพระทัยของเบื้องบน	 แม้แต่น�า้พระทัยของเบื้องบนเอง

ก็ไม ่มีกฎ	 จึงเผด็จการทุกอย่างได ้แบบตามใจฉัน	 ผู ้ถือ

กระบวนทรรศน์แบบน้ีหากมีคัมภีร ์อ ่านก็คงตีความตาม

ตัวอักษร	เฉพาะค�า	 เฉพาะประโยค	และเฉพาะตอน	ที่ถือว่า

เป็นคมัภร์ีกเ็พราะเชือ่ว่าเป็นวถิทีางแสดงน�้าพระทยัของเบ้ืองบน

ซ่ึงอาจจะเพิ่มคัมภีร์	 ลดคัมภีร์	 หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใน

คมัภร์ีได้ตามความพอพระทยั	และทัง้นีไ้ม่จ�าเป็นต้องบอกล่วงหน้า
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และไม่จ�าเป็นต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ายกเลิก

ของเดิมอย่างไรและตั้งแต่เมื่อใด	ความหมายขัดแย้งไม่ถือว่า

ส�าคัญส�าหรับมนุษย์ดึกด�าบรรพ์	 เพราะมนุษย์ดึกด�าบรรพ์

จะเพ่งเล็งเฉพาะหน้าเท่านั้น	 ข้อความบางข้อความอาจจะมี

มนต์ขลังเป็นคาถาอาคมเฉพาะหน้าจนกว่าจะเสื่อมมนต์ขลัง	

การตีความคัมภีร์ของมนุษย์ดึกด�าบรรพ์จึงยึดเอาความเข้าใจ

ตามตวัอกัษรเป็นหลกั	และเป็นทีย่อมรบัเฉพาะขณะทีม่มีนต์ขลงั

สิ้นมนต์ขลังเม่ือไรก็ไร้ความหมายเชิงศาสนาเมื่อนั้น

 กระบวนทรรศน์ที่ 2 ยุคโบราณ (Ancient Para-

digm)	 มองว่าเอกภพมีกฎตายตัว	 กฎทุกกฎของเอกภพเป็น

กฎนิรันดร	 จึงตายตัว	 แต่ยังไม่รู้วิธีการวิทยาศาสตร์จึงไม่มีใคร

กล้ายืนยันว่า	 ใครๆ	 ก็สามารถเข้าถึงกฎของเอกภพด้วยตนเอง

ในช่วงนี้จึงมีเจ้าส�านักเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด	ใครอยากได้

ความจริงต้องยึดเจ้าส�านักที่ตนพอใจเป็นหลัก	และหันหลังให้

เจ้าส�านกัอืน่ๆ	ทัง้หมด	ผูถ้อืกระบวนทรรศน์แบบนี	้หากมคีมัภร์ี

ให้ตีความก็จะยึดหลักการตีความของเจ้าส�านักเป็นหลักและ

ปฏเิสธการตคีวามของส�านกัอืน่ทัง้หมด	ใครเป็นศษิย์หลายส�านกั

ถือว่าเลวมาก	ถูกต�าหนิว่าเหยียบเรือสองแคม	ชายหลายโบสถ์	

คบไม่ได้

 กระบวนทรรศน์ที่ 3 ยุคกลาง (Medieval Para-

digm)	 มองว่าเอกภพมีกฎตายตัวก็จริง	 แต่ให้เพียงความสุข

เจือความทุกข์	 จึงเชื่อตามศาสดาท่ียืนยันว่าความสุขในโลก

หน้าเท่านั้นที่เที่ยงแท้ถาวรและยินดีท�าทุกอย่างเพื่อได้ความ

สุขในโลกหน้าตามที่ศาสดาสอน	 ผู้ถือกระบวนทรรศน์แบบนี้

หากมีคัมภีร์ให้ตีความก็จะตีความให้เข้าล็อกดังกล่าว		มิฉะนั้น

ก็ไม่สนใจและถือว่าเป็นประเด็นย่อยส่งเสริมประเด็นหลัก	

ถ้ามองไม่เห็นก็ทิ้งไว้ก่อนจนกว่าจะเห็น

 กระบวนทรรศน์ที่ 4 นวยุค (Modern Paradigm)

มองว่าเอกภพมีกฎประสานกันเป็นระบบเครือข่ายที่รู้ได้ด้วย

วิธีการวิทยาศาสตร์และเหตุผล	 ผู้ถือกระบวนทรรศน์แบบนี้

หากมีคัมภีร์ต้องตีความ	ก็จะตีความให้สอดคล้องกับการค้นพบ

ของนักวทิยาศาสตร์	 เป็นส่วนหน่ึงของระบบเครอืข่ายของความจรงิ

หากเรื่องใดตีความให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้จริงๆ

ก็จะอธิบายว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าแทรกไว้ในคัมภีร์เพื่อทดลอง

ความเชื่อ	 ความวางใจ	 และ	 ความรักของผู้มีศรัทธาใน

พระองค์	เพ่ือเป็นมาตรการคัดสรรมิให้ผู้ข้ึนสวรรค์มีมากนัก	

 กระบวนทรรศน์ที่ 5 หลังนวยุค (Postmodern 

Paradigm)	ว่าเอกภพมีกฎเป็นระบบเครือข่ายที่ประกอบ

ด้วยปมข่าย	ใยข่าย	และตาข่าย	ปมข่าย	(netpoint)	รู้ได้ด้วย

วิธีการวิทยาศาสตร์	 ใยข่าย	 (netline)	 รู้ได้ด้วยกฎตรรกะและ

กฎคณิตศาสตร์	ตาข่าย	(neteye)	รู้ได้ด้วยการหยั่งรู้	เพ่งญาณ

หรือวิวรณ์	 ผู้ถือกระบวนทรรศน์นี้	 หากมีคัมภีร์ต้องตีความก็มี

แนวโน้มที่จะตีความแบบพหุนิยม	(pluralism)	ไม่ยึดมั่นถือมั่น

ไม่สนใจเจตนาของผู้เขียนเท่ากับเจตนาขององค์การศาสนาที่

เลือกเอาตัวบทนั้นมาเป็นคัมภีร์ของตน	 และตนเองก็มีหน้าที่

เข้าใจและตีความให้ได้คุณภาพชีวิตสูงสุดตามเป้าหมายของ

ศาสนาโดยรวมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างดีที่สุดที่

ปรัชญาหลังนวยุคจะคิดได้	 โดยถือว่าเป้าหมายเช่นนี้มีแฝงอยู่

แล้วในทกุคมัภร์ี	 หากแต่ศาสนกิจะต้องพยายามเข้าถงึให้มากทีส่ดุ

โดยอาศัยศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อน	 (http://group.wun-

jun.com/pad/topic/279853-7683,	 Post	 Modernism	

ปรัชญาหลังนวยุค	 จุดนัดพบระหว่างศาสนา?,	 สืบคืนเมื่อวันที่

11	พฤษภาคม	2560)

	 สรุปแล้ว	 กระบวนทรรศน์ทั้ง	 5	 ตามกรอบวิธีคิด

เป็นวิธีการในการท�าความเข้าใจคนและสังคมไปพร้อมๆ	 กัน	

หมายความว่าแนวคิดในแต่ละกระบวนทรรศน์ช่วยท�าให้

เกิดความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนและสังคม	

โดยความเข้าใจดังกล่าวนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีกระบวน

ทรรศน์ไหนดีกว่ากระบวนทรรศน์ไหน	เพราะคนในยุคนี้ย่อม

อาจเป็นคนที่มีแนวคิดแบบกระบวนทรรศน์ที่	1	ดึกด�าบรรพ์ได้

หรอืคนในยคุก่อนกอ็าจเป็นคนทีม่แีนวคดิแบบกระบวนทรรศน์

ที่	5	หลังนวยุคได ้เหมือนกัน	ดังนั้น	ที่ถูกต ้องที่สุดส�าหรับ						

การประยกุต์ใช้กรอบวธิคีดิทัง้	5	กระบวนทรรศน์น้ีคอืน�ากระบวน

ทรรศน์ที่ท�าให้ตนเองมีความสุขและเหมาะสมกับกาลสมัย

มาใช้ประกอบในการด�าเนินชีวิตนั่นเอง

ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด

	 สังคมไทยประกอบด้วยประชากรหลากหลายรุ่น	คน

ต่างรุ่นอาจจะมีอะไรแตกต่างกันมากกว่าเรื่องอายุ		หนุ่มสาว

สมัยนี้มีความคิดหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับคนหนุ่มสาวสมัย

ก่อน	 การเติบโตภายใต้บริบทสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	

วัฒนธรรม	 ที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละยุค	 เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่หล่อหลอมให้คนในแต่ละรุ่นมีอุปนิสัยและวิธีคิดที่แตกต่าง

กัน	(http://www.thaihealthreport.com/-2559-c1e4g,	

รายงานสุขภาพคนไทย,	สืบคืนเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560)	

ดังเนื้อหาตามทฤษฎีเจเนอเรชันทั้ง	5	ที่แสดงแล้ว	เช่นเดียวกัน		

แนวคิดของคนในสังคมแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกัน

ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาตามกรอบวิธีคิดทั้ง	5	กระบวนทรรศน์

ทีก่ล่าวแล้ว	ฉะนัน้	การวเิคราะห์ทฤษฎเีจเนอเรชนักบักรอบวธิคิีด
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ในที่นี้จึงเป็นการวิเคราะห์ในประเด็นความแตกต่างท่ีมีอยู ่

ในคนแต่ละคนและสังคมแต่ละสังคม	 โดยความแตกต่างนี้	

หากมองตามทฤษฎีเจเนอเรชันด้วยกระบวนทรรศน์ท้ัง	5	

ตามกรอบวธิคีดิแล้ว	 จะเหน็ถงึมมุมองเกีย่วกบัคนและกาลเวลา

ว่ามผีลต่อคณุลกัษณะ	นสิยั	และการให้คุณค่าได้	ซ่ึงรายละเอยีด

เกี่ยวกับเร่ืองน้ีผู้เขียนจะน�าเสนอเป็นประเด็นๆ	ไปดังนี้

 1. ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด ระดับมูลฐาน

	 ประเด็นนี้เป็นการมองถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง

ทฤษฎีเจเนอเรชัน	กลุ ่มที่	 1	คือ	 ไซเลนต์เจเนอเรชัน	และ	

กลุม่ที	่2	คอื	เจเนอเรชนับ	ีกบักระบวนทรรศน์ที	่1	คอื	ดกึด�าบรรพ์

และกระบวนทรรรศน์ท่ี	2	คือ	ยุคโบราณ	ในกระบวนทรรศน์

ทั้ง	5	ของกรอบวิธีคิด	ด้วยว่าทฤษฎีเจเนอเรชัน	กลุ่มที่	1	และ

กลุม่ที	่2	ล้วนเป็นปัจจยัท�าให้ทรพัยากรมนษุย์กลายเป็นคนทีช่อบ

ระเบยีบแบบแผน	ทุม่เทให้กบัการท�างานและองค์กรเป็นอย่างมาก

มีความจงรักภักดีต่อนายจ้างและประเทศชาติ	เคารพกฎหมาย	

กฎเกณฑ์	และกติกา	มีความอดทนสงู	ประหยดั	อดออม	เคร่งครดั

ในขนบธรรมเนียมประเพณี	 และมีลักษณะอนุรักษ์นิยม

ซึง่การมคีณุลกัษณะ	นิสยั	และการให้คณุค่าดงักล่าวนีน้บัว่าได้รบั

อิทธิพลมาจากเจเนอเรชันดังกล่าว	ในขณะเดียวกัน	คนในกลุ่ม

ไซเลนต์เจเนอเรชนัและกลุม่เจเนอเรชนับ	ีกอ็ยูใ่นกระบวนทรรศน์

ของกรอบวธิคีดิ	กระบวนทรรศน์ท่ี	1	และกระบวนทรรศน์ท่ี	2	ด้วย

จงึท�าให้กลายเป็นคนเช่นน้ัน	 ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะว่าคนใน

กระบวนทรรศน์ดังกล่าวนี้ถูกอบรมกล่อมเกลาให้เชื่อในบางสิ่ง

บางอย่างทีม่อี�านาจเหนอืตนเอง	การได้มาหรอืการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้

กบัตนเองล้วนมาจากผูม้บีารม	ีและสอนให้เชือ่ในสิง่ทีป่ฏบิตัสิบืต่อ

กนัมาโดยไม่ต้องสงสัยหรือตั้งค�าถาม	ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นแลว้

จะดไีปเอง	ดงันัน้	คนในเจเนอเรชนัและกระบวนทรรศน์นีจ้งึเป็น

คนทีม่รีะเบยีบวนิยัสงูและมคีวามเป็นนกัอนรุกัษ์นยิมด้วย

 2. ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด ระดับกลาง

	 ประเด็นนี้เป็นการมองถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง

ทฤษฎีเจเนอเรชัน	กลุ่มที่	3	คือ	เจเนอเรชันเอ็กซ์	และกลุ่มที	่4

คือ	เจเนอเรชันวาย	กับกระบวนทรรศน์ที่	3	คือ	ยุคกลาง	และ

กระบวนทรรรศน์ที	่4				คอื		นวยคุ	ในกรอบวิธคีดิ	ด้วยว่าเจเนอเรชนั

ดังกล่าวเป็นปัจจัยท�าให้ทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นคนที่ให้

ความส�าคัญกับหน้าที่การงานและครอบครัวเสมอเหมือนกัน

ชอบท�าอะไรทกุอย่างด้วยตวัเองเพยีงล�าพงั	เป็นตวัของ	ตัวเองสงู

มคีวามคดิเปิดกว้าง	มคีวามคดิสร้างสรรค์	ไม่ยดึตดิในขนบธรรมเนยีม

ประเพณีที่ถือสืบต่อกันมา	มักปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ	 ได้ดี

มีความต้องการความชัดเจนในการท�างาน	 ชอบท�างานเป็นทีม

ต้องการค�าชื่นชมยินดี	 และชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง	

ซึง่การมคีณุลกัษณะ	นสิยั	และการให้คณุค่าดงักล่าวนีน้บัว่าได้รบั

อทิธพิลมาจากเจเนอเรชนัเอก็ซ์และเจเนอเรชนัวาย	ในขณะเดยีวกัน

คนในกลุ่มเจเนอเรชันดังกล่าวก็อยู ่ในกระบวนทรรศน์ของ

กรอบวธิคีดิ	กระบวนทรรศน์ที	่3	และกระบวนทรรศน์ท่ี	4	ด้วย

จงึท�าให้เป็นคนลกัษณะเช่นนัน้	กล่าวคอืคนในกระบวนทรรศน์เหล่านี้

ถูกสอนให้เชื่อในกฎเกณฑ์ที่วางไว้หรือให้ยืนยันความเป็นไป

ของสรรพสิ่งด้วยเหตุผล	ไม่มีความเชื่อและการปฏิบัติที่ขัดแย้ง

กับหลักวิทยาศาสตร์	เรียกว่าเป็นกระบวนทรรศน์ที่ฝึกฝนคน

ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนั่นเอง

 3. ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด ระดับสูง

	 ประเด็นนี้เป็นการมองถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง

ทฤษฎเีจเนอเรชนั	กลุม่ที	่5	คอื	เจเนอเรชัน่แซด	กบักระบวนทรรศน์

ที่	5	คือ	หลังนวยุค	ในกรอบวิธีคิด	ด้วยว่าเจเนอเรชันดังกล่าว

เป็นปัจจยัท�าให้ทรพัยากรมนษุย์กลายเป็นคนทีม่คีวามสามารถ

ในการใช้งานเทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็น

อย่างดี	 เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ได้เร็ว	 ชอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจหรือ

การแลกเปลี่ยน	 อยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าท�างานให้ใคร	

และชอบท�างานอสิระ	ซึง่การมคีณุลกัษณะ	นสิยั	และการให้คุณค่า

เช่นนีน้บัว่าได้รบัอทิธพิลมาจากเจเนอเรชนัแซด	ในขณะเดยีวกัน

คนในกลุม่เจเนอเรชนันีก้อ็ยูใ่นกระบวนทรรศน์ของกรอบวธิคิีด

กระบวนทรรศน์ที	่ 5	 ด้วย	 จงึท�าให้กลายเป็นคนลกัษณะเช่นนัน้

กล่าวคือคนในกระบวนทรรศน์นี้ถูกสอนให้มีความสนใจ

ในการสร ้างดุลยภาพของตนเองและสรรพสิ่งเป ็นหลัก	

หมายความว่ากระบวนทรรศน์นี้มุ ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับ

ทกุฝ่ายเป็นหลกั	ไม่ให้ความส�าคญักบัวธิกีารคดิทีถ่งึแม้จะประกอบ

ไปด้วยเหตุผล	 แต่ไม่สามารถน�าไปปฏิบัติการให้เกิดมรรคผล

ต่อตนเองและสงัคมได้	 ดังนัน้	 ทัง้เจเนอเรชนัทัง้กระบวนทรรศน์นี้

จึงเป็นการบูรณาการแนวคิด	วิธีการ	และการปฏิบัติแบบเดิมๆ	

เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้และการปฏิบัติแบบใหม่ๆ	ที่เป็นไปได้

และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วย																						

บทสรุป

	 ความแตกต่างของคนแต่ละเจเนอเรชัน	ตั้งแต่อุปนิสัย	

สภาวะแวดล้อมที่หล่อหลอมประสบการณ์	 ในวัยเด็ก	 มุมมอง

ด้านการท�างาน	การให้คณุค่ากบัเรือ่งต่างๆ	และพฤตกิรรมต่างๆ	

ที่เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละรุน่	ลกัษณะนสิยัต่างๆ		ของคนแต่ละ

เจเนอเรชันเป็นผลพวงมาจากประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัย

ของการเติบโตที่แตกต่างกัน	 รุ่นไซเลนต์เติบโตมา	 ในช่วง

สงครามโลกและภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกตกต�่าเบบ้ีบูมเมอร์
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เกิดในยุคหลังสงครามโลกและเป็น	 ยุคฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	

เจนเอกซ์เกิดมาในยุคท่ีเศรษฐกิจ	 เฟื่องฟูแล้ว	 ส่วนเจนวาย

เติบโตมาในช่วงที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	 (http://

www.thaihealthreport.com/-2559-c1e4g,	 รายงาน

สุขภาพคนไทย,	 สืบคืนเมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2560)	 และ

เจนแซดเกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม	เทคโนโลยีทันสมัย

และแพร่หลาย	รวมถงึองค์ความรู	้เพยีงกระดกินิว้กไ็ด้สิง่ทีต้่องการ

และมีตัวเลือกมาก	 (http://www.thaitrainingzone.com/

HrdNewsDetail.asp?id=634,	สแกนนิสัย	“คน	4	เจเนอเรชั่น”

แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้,	สืบคืนเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560)

ส่วนกระบวนทรรศน์ทัง้	5	ในกรอบวธิคีดิกเ็ป็นแนวคดิของการมอง

ทรัพยากรมนุษย์กับกาลเวลาที่แตกต่างกัน	โดยกระบวนทรรศน์

ที	่1	ดึกด�าบรรพ์	และ	2	ยุคโบราณ	เน้นให้ความส�าคัญกับแนวคิด

แบบอนุรักษ์นิยม	กระบวนทรรศน์ที่	3	ยุคกลาง	และ	4	นวยุค

เน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎธรรมชาติ	ส่วนกระบวนทรรศน์ที่	5	

หลงันวยคุ	 เน้นให้ความส�าคญักบัการประยกุต์ใช้แนวคดิและทฤษฎี

ทีม่ใีห้เป็น	ประโยชน์สขุและเหมาะสมกบัตนเอง	สงัคม	และโลก

สรุปแล้ว	 ทฤษฎีเจเนอเรชันทั้ง	 5	 และกระบวนทรรศน์ทั้ง	 5	

ในกรอบวิธีคิด	 นับได้ว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงเป็นหลักการ

ที่ช่วยให้เข้าใจในทรัพยากรมนุษย์และกาลเวลาได้ด	ี กล่าวคือ

ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะ	นิสัย	และการให้

คุณค่าที่มีอยู่ในทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดต่างเจเนอเรชันกันและ

ท�าให้ทราบถึงอิทธิพลของรูปแบบความเชื่อและพฤติกรรมที่

ทรัพยากรมนุษย์มีในแต่ละกระบวนทรรศน์	 โดยแต่ละ

กระบวนทรรศน์ที่ทรัพยากรมนุษย์ได้รับอิทธิพลนั้นมีจุดเด่น

และจุดด้อยแตกต่างกันไป	 แต่ความแตกต่างที่มีในทรัพยากร

มนุษย์นั้นไม่ใช่จุดที่จะสามารถบอกได้ว่ากระบวนทรรศน์ไหน

เหมาะสมกับทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด	เพราะทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละกระบวนทรรศน์สามารถพัฒนาตนได้อย่างไม่มขีอบเขต

หรือแม้มีขอบเขตด้านเนื้อหาตามแต่ละกระบวนทรรศน์	แต่

กเ็ป็นขอบเขตที	่ สามารถข้ามขอบเขตของแต่ละกระบวนทรรศน์

ได้อย่างหาที่สุดไม่ได้เหมือนกัน

ตารางแสดงความสัมพันธ์กันในเชิงเนื้อหาระหว่างทฤษฎีเจเนอเรชันกับกระบวนทรรศน์ของกรอบวิธีคิด

           ทฤษฎีเจเนอเรชัน                 กระบวนทรรศน์ของกรอบวิธีคิด                ระดับความสัมพันธ์กัน

ไซเลนต์เจเนอเรชัน	(Silent	generation)						กระบวนทรรศน์ดึกด�าบรรพ์	(Primitive	Paradigm)

เจเนอเรชันบ	ี(Baby	Boomer	Generation)		กระบวนทรรศน์โบราณ	(Ancient	Paradigm)

เจเนอเรชันเอ็กซ	์(Generation	X)														กระบวนทรรศน์ยุคกลาง	(Medieval	Paradigm)

เจเนอเรชันวาย	(Generation	Y)	 													กระบวนทรรศน์นวยุค	(Modern	Paradigm)

เจเนอเรชันแซด	(Generation	Z)															กระบวนทรรศน์หลังนวยุค	(Postmodern	Paradigm)
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	 ในทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไป	(general	theory	of	relativity)

ของไอน์สไตน์	 ความโน้มถ่วงจัดเป็นปรากฏการณ์อันเกิดจาก

ความโค้งของปรภิมู-ิเวลา	(space-time)	ความโค้งน้ีเกดิจากการมมีวล

โดยทั่วไป	 ยิ่งมีมวลบรรจุอยู่ในปริภูมิปริมาตรหนึ่งมากเท่าใด

ความโค้งของปริภูมิ-เวลาจะยิ่งมากเท่านั้นท่ีขอบของปริมาตร	

เมื่อวัตถุที่มีมวลเคลื่อนไปรอบในปริภูมิ-เวลา	ความโค้งดังกล่าว

จะเปลีย่นเพือ่สะท้อนต�าแหน่งทีเ่ปลีย่นของวตัถเุหล่านี	้ในบางกรณี

แวดล้อม	 วตัถทุีม่คีวามเร่งท�าให้เกดิการเปลีย่นความโค้งนี	้ ซ่ึงแผ่

ออกนอกด้วยความเร็วแสงในรูปคล้ายคลื่น	 ปรากฏการณ์

แผ่เหล่านี้เรียก	 “คลื่นความโน้มถ่วง”	 (gravitational	wave)		

อลัเบร์ิต	 ไอน์สไตน์	 ได้ท�านายเกีย่วกบัการเกดิคลืน่ความโน้มถ่วง

ไว้ใน	ค.ศ.	1916	บนพืน้ฐานทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไปของเขา	แต่จะ

ตรวจจบัได้ยากมาก	เพราะคล่ืนความโน้มถ่วงจะอ่อนมาก	แม้แต่

จากวตัถมุมีวลมาก	อน่ึง	ตามประวตัศิาสตร์ของเอกภพ	มกีารตัง้

สมมตุฐิานว่า	 คล่ืนความโน้มถ่วงเกดิจากการขยายตวัของจกัรวาล

(inflation)	การขยายเร็วกว่าแสงหลังบิกแบง	(Big	Bang)							

	 นักวิทยาศาสตร์พยายามตรวจหาคล่ืนความโน้มถ่วง	

แต่เป็นการตรวจหาโดยทางอ้อมมากกว่าทางตรง	 เช่น	 การวัด

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์  อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

การค ้นพบคลื่นความโน ้มถ ่วง 
(Gravitational Wave)

ที่มา:	https://th.wikipedia.org/wiki/คลื่นความโน้มถ่วง
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ที่มา:	https://www.thairath.co.th/content/823410

ระบบดาวคู่ฮัลส์–เทย์เลอร์	 แหล่งที่เป็นไปได้อื่นของคล่ืน

ความโน้มถ่วงที่ตรวจหาได้มีระบบดาวคู่อันประกอบด้วยดาว

แคระขาว	 ดาวนิวตรอน	 และหลุมด�า	 จนกระทั่งในวันที่	 11	

กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2016	หอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงโดย

ใช้อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ชนิดเลเซอร์	 (Laser	 Interferometer

Gravitational-Wave	Observatory)	เรยีกย่อว่า	ไลโก	(LIGO)*

ได้ประกาศความส�าเร็จในการตรวจหาคลื่นความโน้มถ่วง

ทางตรง	(LIGO	เป็นโครงการทดลองทางฟิสิกส์ขนาดใหญ่

เพื่อสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วง	ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2535	โดย

คิป	 ธอร์น	 และโรนัลด์	 เดรเวอร์	 แห่งสถาบันเทคโนโลยี

แคลฟิอร์เนยี	และเรนเนอร์	ไวส์	แห่งสถาบันเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์

ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก	 ภายใต้การบริหารงานโดย

องค์กรความร่วมมือวิทยาศาสตร์ไลโก)	 โดย	LIGO	ประกาศว่า	

ได้ตรวจพบ	คลืน่ความโน้มถ่วงจากการชนกนัของ	สองหลมุด�ายกัษ์

ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา	 29	 เท่า	 และ	 36	 เท่า	

หลังการชนกัน	 เกิดเป็นหลุมด�าดวงเดียว	 มีมวล	 62	 เท่าของ

ดวงอาทิตย์	 แสดงว่ามีมวลหายไป	 3	 เท่าของมวลดวงอาทิตย์	

และมวลที่หายไปน้ีเองท่ีเปลี่ยนไปเป็นคลื่นความโน้มถ่วงแผ	่

หรือเดินทางมาเป็นเวลา	1,300	ล้านปีแสง	นี่คือการค้นพบ

ส�าคัญตอบโจทย์ใหญ่ของ	ไอน์สไตน	์ที่รอคอยกันมาหนึ่งร้อยปี	

(พร้อมกับการตีพิมพ์รายงานของ	 LIGO	 ในวารสาร	 Physical	

Review	Letters)

*หมายเหตุ	

หอดูดาวไลโก	ประกอบด้วยสองหอดูดาวคล้ายกันสองแห่ง	อยู่ท่ี	ลิฟวิงสตัน									

รฐัลุยเซียนา	และที่	แฮนฟอร์ด	รัฐวอชิงตัน	แต่ละแห่งประกอบด้วยเครือ่งมอื

หลกั	คอื	ท่อสญุญากาศยาว	4	กโิลเมตร	2	ท่อ	ประกอบกนัเป็นรปูตวั	L	ตัง้ฉากกนั

ท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งอนิเตอร์เฟอโรมเิตอร์	หรอื	เครือ่งการแทรกสอด	ของสองล�าแสง

(เลเซอร์)

ค.ศ.2016	 จากการตรวจพบจริงเมื่อวันที่	 26	 ธันวาคม	 ค.ศ.

2015	 เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของการค้นพบ	 ก่อนการ

ตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงของไลโก	 มีความพยายาม	

และมีรายงานการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงมาก่อน	 แต่ก็ไม่

สามารถยืนยันได้และที่ยืนยันได้ก็มิใช่เป็นการตรวจพบโดยตรง

การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงได้เป็นครั้งแรกนี้	เป็นก้าว

กระโดดใหญ่ของวงการดาราศาสตร์โลก	 ที่เริ่มต้นขึ้นแล้ว	 คือ	

การเกิดของดาราศาสตร์สาขาใหม่	Gravitational	Wave

Astronomy	หรือ	ดาราศาสตร์คลื่นความโน้มถ่วง	

	 จรงิๆ	 แล้ว	 LIGO	 ตรวจจบัคลืน่ความโน้มถ่วงได้ตัง้แต่

วนัที	่ 14	 กันยายน	 ค.ศ.2015	 แต่ต้องรอการตรวจสอบให้มัน่ใจ	

จงึได้ประกาศการค้นพบนีใ้นวนัที	่11	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.2016	หลงั

การประกาศเมือ่วนัที	่ 11	 กมุภาพนัธ์	 นัน้	 LIGO	 กไ็ด้ประกาศ	

การตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงครั้งที่สอง	 ลงตีพิมพ์ใน

วารสาร	 Physical	 Review	Letters	 ฉบับวันที	่ 15	มิถุนายน

	 การค้นพบคลืน่ความโน้มถ่วงนีส้ะท้อนให้เหน็ธรรมชาติ

ของวทิยาศาสตร์	(nature	of	science;	NOS)	หลายด้านท่ีครผูู้

สอนวทิยาศาสตร์หรอืฟิสกิส์สามารถสอดแทรกให้แก่ผูเ้รยีนเพือ่

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเข้าใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ได้ดยีิง่ขึน้	อาทิ	

ความรูท้างวทิยาศาสตร์เปลีย่นแปลงได้	(scientific	knowledge	

is	tentative)	ในท่ีนีเ้ป็นการเปลีย่นแปลงเชงิก้าวหน้าของความรู้

ทางวทิยาศาสตร์	ไม่ได้เปลีย่นแปลงแบบถอนรากถอนโคนเพราะ

เป็นการพิสูจน์ยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์	

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทนด้วย

เช่นกนั	 (scientific	 knowledge	 is	 durable)	 อย่างไรก็ตาม	

การเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐาน

เชงิประจกัษ์	(science	demands	empirical	evidence)	ซึง่หลัก

ฐานเชิงประจักษ์ในท่ีนี้ได้มาจากเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจหา

คลืน่ความโน้มถ่วงทางตรงได้	 แสดงให้เห็นว่า	 วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยพีึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั	 (science	and	technology

are	 related	 to	each	other)	นอกจากนัน้	ยงัแสดงให้เหน็ถงึ

การท�างานร่วมกนัของนกัวทิยาศาสตร์	 การตรวจสอบยนืยนัผล

การค้นพบ	(ตรวจซ�า้ครัง้ทีส่อง)	และการตรวจสอบโดยประชาคม

วทิยาศาสตร์ผ่านการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการทางวทิยาศาสตร์	

(the	 nature	 of	 scientific	 enterprise)	 นอกจากการค้นพบ

คลืน่ความโน้มถ่วงแล้ว	 ยงัมกีารค้นพบหรอืปรากฏการณ์ในแง่มุม

ต่างๆ	 อีกมากมายที่ครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์สามารถน�ามา

ใช ้ในการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเข้าใจธรรมชาตขิอง

วทิยาศาสตร์ได้	แต่เงื่อนไขเบื้องต้น	คอื		ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

เองต้องเข้าใจก่อนว่า	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คืออะไร	 และ

มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง
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เดินกินลม-ชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง : วรนาฏ คงตระกูล : นักวิชาการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สาระน่ารู้

อทุยานการเรียนรู ้วถีิผูช้อบออกก�าลงักาย                     
	 หากพดูถงึ	life	style	ในปัจจบุนั	คงไม่พ้นการใช้ชวีติแบบ

สมดลุ		Work	-	Life	Balance		คอืการท�างานพร้อมไปกบัการมชีวีติ

ส่วนตวั	 ใช้เวลากบัครอบครวั	 สขุภาพด	ีมงีานอดเิรกทีเ่สรมิสร้าง

ความสขุ	 ไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่ว	การวาดภาพ	 	การประดษิฐ์

สิง่ของไว้ประดบัตกแต่ง	 DIY	 ต่างๆ	 การจดัสวน	 กจิกรรมเสรมิ

สขุภาพกาย	สขุภาพจติดแูลด้านโภชนาการ	 	การควบคุมอาหาร

แบบค�านวณพลงังาน	การรบัประทานอาหารคลนี	การออกก�าลงักาย

การเข้าคอร์สโยคะ	 ฟิตเนส	 ว่ายน�า้	แบบเป็นกจิจะลกัษณะ	ซึง่มี

หลายแนวทาง	อาจจะออกก�าลงัตามโปรแกรม		โดยมเีทรนเนอร์

และผูเ้ชีย่วชาญ		รวมถงึการออกก�าลงัด้วยตวัเอง	หรอือาจจะร่วม

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีภาครัฐหรือภาคเอกชนจัดอยู่

ตลอดเช่น	 การร่วมงานเดนิ-วิง่หรอืการป่ันจกัรยาน	 ซึง่กจิกรรม

ดงักล่าวมใีห้เหน็ในทกุๆ	 สปัดาห์	 บ้างกเ็น้นการพบปะมติรใหม่ๆ

ในสงัคมทีส่นใจในสิง่เดยีวกนั	 บ้างกเ็ป็นกจิกรรมระหว่างครอบครวั

หรอืการพบปะของเพือ่นฝงู	หรอืคูร่กั	บางรายการอาจมกิีจกรรม

บนัเทงิ	 สปอนเซอร์ต่างๆ	 มาร่วมให้ความบนัเทงิ	 รวมถงึอาหาร

จากซุม้ต่างๆ	ให้ชมิกนัอย่างคกึคกัด้วย		วตัถปุระสงค์ในแต่ละงาน

อาจเป็นการระดมุทนุ	เพ่ือร่วมท�าบญุอย่างใดอย่างหนึง่	หรอืเป็น

โอกาสทีจ่ะได้พกัผ่อนหลงักจิกรรมในต่างจงัหวดัได้อกีด้วย	 ซึง่ใน

กิจกรรมที่น ่าสนใจหลากหลายกิจกรรมนี้อาจมีบางท่านที่

ไม่สะดวกไปร่วม	อาจเนือ่งจาก	ไกล		หรอืต้องตืน่เช้า		รวมถงึการออก

ก�าลงัในสถานทีบ่างแห่งอาจมรีาคาสงู	 หรอือาจอยูใ่นห้องระบบปิด

หรอืสภาพจราจรเป็นอปุสรรคในกจิกรรม	เช่นวิง่หรอืป่ันจักรยาน

กันริมถนนซ่ึงมีแค่บางงานท่ีมีการปิดถนนเป็นบางช่องทาง	

ส�าหรบัอกีหลายๆ	 กจิกรรมทีไ่ม่ได้ปิดถนนกอ็าจมคีวามเสีย่งเก่ียวกับ

ยวดยานพาหนะ		รวมถงึพืน้ถนนบางช่วงเป็นหลมุเป็นบ่อ	หรอืขึน้ๆ

ลงๆ	ระหว่างฟตุบาทกบัถนน

ภาพจาก	:	https://www.facebook.com/wefoto/
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“สิรีรุกขชาติ”	เป็น	“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”ตั้งแต่

วันที	่22	เมษายน	2553	ต่อมา	ศาสตราจารย์นายแพทย์	รชัตะ	

รัชตะนาวิน	 และศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์อุดม	 คชินทร		

อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัมหดิลได้สานต่อโครงการ	“อทุยานธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติ”	จนกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์	ทั้งนี้ยังมี

ความพิเศษของอทุยานนีค้อืมส่ืีอการสอนส�าหรับผู้พิการทางสายตา

บ้านหมอยา	คลินิกแพทย์แผนไทย	ซึ่งมีการออกแบบที่อ�านวย

ความสะดวก	ให้แก่ผู้สูงอาย	ุคนพิการ	หรือผู้ที่ด้อยสมรรถภาพ

ด้านต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถมาเรียนรู้และเยี่ยมชม	

ได้อย่างเท่าเทยีมกนั	 ผู้เข้าชมสามารถเดนิชม	ศึกษาสมุนไพรด้วย

ตนเองทัง้ภายในห้องนทิรรศการ	และเดินเล่นชมววิ	ทวิทัศน์	เช่น

บรเิวณหอดนูก	(ชุม่น�า้ใต้)	บริเวณพืน้ทีชุ่ม่น�า้ของอทุยานธรรมชาติ

วทิยาสิรีรุกขชาติ	 เป็นท่ีอาศัยของนกนานาชนิด	สามารถดู

พฤติกรรมนกรวมถึงเรียนรู้สมุนไพรชนิดต่างๆ	 ผ่านการเดินชม

ทั้งสองข้างทางเดินรอบอุทยาน	 เป็นเส้นทางส�าหรับเดินเล่น

ออกก�าลังกายพร้อมไปกับการเดินชมสวน	และเรียนรู้	สามารถ

ศึกษาข้อมูลสมุนไพรเบื้องต้นจากการสังเกตและอ่านป้าย

สมนุไพรในแต่ละต้น	นอกจากนีย้งัมจีดุสแกน	QR	Code	ให้ศกึษา

เพิ่มเติมในลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต่างๆ	 ด้วย	 สวนสมุนไพร

ได้รวบรวมพนัธุ	์สมนุไพรทีป่รากฏในต�ารายาไว้ถงึ	800	กว่าชนดิ

หากมาชมสวนสมนุไพรในทกุๆ	วนัแล้วละก	็นอกจากจะมสีขุภาพดี

จะมีความรู้เรื่องสมุนไพร		ซึ่งใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

แบบวิถีไทย	 ใช้อาหารเป็นยา	 ลดการใช้ยาที่มากเกินจ�าเป็นได้

อีกด้วย	 บริเวณที่น่าสนใจมีมากมาย	 อาทิ	 ลานสมุนไพรวงศ์ขิง

ซึง่ได้รวบรวมพชืวงศ์ขงิไว้กว่า	 50	 ชนิด	 ศาลาหมอชวีกโกมารภจัจ์

นอกเหนอืจากจะได้ความรูไ้ปปฏบิตัแิล้ว	 ในอาคารใบไม้ใบเดยีว

ได้จัดแสดงการประยุกต์ความรู้จากสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ	 ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอีกด้วย	

ผูส้นใจสามารถเข้าชม	ติดตามข่าวของอาคารสาธติการขยายพนัธุ์

และห้องปฏบิตักิารซึง่มกีจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	 การแปรรปู

สมุนไพรและท�าอาหารแก่ผู้พิการและบุคคลทั่วไป	รองรับได้

ครั้งละประมาณ	 20	 คน	 เช่น	 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส�าหรับ

ผู้พิการทางสายตาให้สามารถปรุงน�้ามันไพลที่ใช้ในการนวด	

การท�ายาดม	 ผู้สนใจ	 สามารถเข้าชมได้ในเวลาท�าการ	 คือ

วนัพธุ–วนัอาทติย์	เวลา	06.00	–	18.00	น.	ท้ังนี	้ห้องนทิรรศการ

เปิดและปิดในเวลา	09.00–16.00	น.	สามารถศกึษารายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	 http://www.sireepark.mahidol.ac.th/th/

about-us	

	 สาระน่ารู้ในวันนี้จึงขอเสนออีกหนึ่งวิธีผ่อนคลายจาก

สภาวะเครียดในที่ท�างาน	 เป็นการออกก�าลังกายที่ท�าได้ทุกเพศ

ทุกวัย	 โดยจะออกก�าลังแบบเบาๆ	 เช่นเดินสลับกับการวิ่งเป็น

ช่วงสัน้ๆ	 เพือ่เพิม่การเผาผลาญ	ส�าหรบับางท่านทีป่ระสงค์ให้ดงึ

พลังงานจากไขมันออกมาใช้	เพื่อให้น�้าหนักลดไปด้วย	ควบคู่ไป

กับการเรียนรู้ในสวนสมุนไพร	 ศึกษาพืชต่างๆแบบได้ดูตัวอย่าง

จริง	นั่นก็คือ	กิจกรรมชมสวนสมุนไพร	:	วิถีการเรียนรู้แบบใหม่	

ที่ถูกใจคนชอบออกก�าลังกาย			

	 วิถีนี้ทุกท่านสามารถหาสถานที่ที่สะดวก	ใกล้บ้านหรือ

ทีท่�างาน	เพ่ือเรยีนรูคู้ส่ขุภาพได้หลายแห่ง	ทัง้กรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั

ไม่ว่าจะเป็น	สวนหลวง	ร.9	กรงุเทพฯ		สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ	์เชยีงใหม่	สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล	ขอนแก่น	

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า	 พิษณุโลกฯ	 สวนพฤกษศาสตร์

พระแม่ย่า	สุโขทัย	สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	สวนนงนุช	พัทยา	

โครงการป่าในกรุง	กรุงเทพฯ	บางกระเจ้า	สมุทรปราการ	ซึ่งมี

ทางปั่นจักรยานด้วย

	 วันนี้จะพาทุกท่านมาเดินชมอุทยานธรรมชาติวิทยา

สิรีรุกขชาติโดย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ความเป็นมา	 ของสวนสิริ

รุกขชาตินี้	 เริ่มจาก	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์ปิยะสกล	

สกลสัตยาทร	 อดีตอธิการบดี	 มีด�าริให้มีพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ	

ในลักษณะ	 Botanical	 Garden	 เป็นอุทยานการเรียนรู้	 ทาง

ธรรมชาตวิทิยา	ต่อยอดภมูปัิญญาไทย	เป็นต้นแบบด้านสิง่แวดล้อม

ศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 สวนน้ีจึงได้รวบรวมพืช

สมุนไพรที่มีสรรพคุณ	 ทางยา	 ทั้งน้ีจัดว่าเป็นสวนสาธารณะ

และแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	 โดยได้รบัการจดัสรรงบประมาณ

แผ่นดิน	ในปี	2554	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ

พระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนช่ือสวนสมุนไพร	
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สุขอย่างมีคุณค่า

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์ : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

	 หลงัจากทีอ่่านหนงัสอืเรือ่ง	“วชิาความสขุทีม่สีอนแค่ใน

ฮาร์วาร์ด	(HPAPPIER)”	เขยีนโดย	ทาล	เบน-ซาฮาร์	(TAL	BEN-SHAHAR)	

แปลโดย	 พรเลิศ	 อิฐฐ์	 เป็นหนังสือที่น่าอ่านและน่าสนใจมาก	

เพราะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความสขุ	ซึง่นบัว่าเป็นเรือ่งทีใ่ครๆ	กต้็องการ

เรียกว่าหากใครไม่ต้องการความสุขแล้ว	 ย่อมจัดเข้าในประเภท

คนแปลกก็ว่าได้	ด้วยว่าหลักค�าสอนในทุกๆ	ศาสนาและปรัชญา

แต่ละส�านักล้วนมุ่งไปที่เรื่องความสุขกันทั้งนั้น	ดังนั้น	ต่อไปนี้

จะขอน�าเสนอเกีย่วกบัความสขุท่ีทาล	เบน-ซาฮาร์	เขียนไว้ในหนงัสอื

ของเขาดังนี้

	 เรื่องความสุขนี้	ทาล	เบน-ซาฮาร์	กล่าวไว้เป็นลักษณะ

กว้างๆ	ว่า	ท�าไมความสขุจงึเป็นทีต้่องการของคนทกุคน	ไม่ว่าคนๆ

นั้นจะเป็นคนรวยหรือคนจน	 คนมีการศึกษาหรือไร้การศึกษา	

ต่างต้องการมีความสุขด้วยกันทั้งหมด	แต่พอวิเคราะห์แล้ว	

เขาเสนอว่าท�าไมคนเหล่านี้จึงต้องการมีความสุขกันนักหนา	ทั้ง

ที่จริงแล้ว	 ค�าถามว่า	 ความสุขคืออะไร	 คนเหล่าน้ียังตอบไม่

ชดัเจนเลย	 แต่ในทีส่ดุแล้ว	 เขาเชือ่ว่าคนเหล่านีค้งสรปุเอาเองว่า

การได้สมปรารถนาในสิ่งที่ต ้องการนั่นแหละคือความสุข

แน่นอน	ส�าหรับตัวทาล	เบน-ซาฮาร์	เองกลับมองวา่การได้

ในสิ่งที่ต้องการน้ันไม่น่าจะเป็นความสุขแน่	โดยเขามองว่า

คนส่วนมากมองความสุขเหมือนสิ่งของที่ตัวเองควรได้มาเป็น

เจ้าของ	ซึ่งเมื่อไม่ได้ตามความต้องการดังกล่าวก็จะกลายเป็นว่า

ไม่มีความสุข	 ดังที่เขาแบ่งคนที่พยายามแสวงหาความสุขออก

เป็น	3	กลุ่ม	คือ	1.	กลุ่มที่ชอบวิ่งหาความสุข	ทั้งที่จริงๆ	แล้วก็

ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริง	 กลุ่มนี้จัดว่าเป็นทาสความสุข

เชิงอนาคต	2.	กลุ่มที่ชอบมีความสุขด้วยการกิน	ดื่ม	เที่ยว	นอน

ตามที่ต้องการ	แต่เมื่อถูกถามว่าการกินหรือด่ืมเป็นต้นนั้นคือ

ความสุขที่แท้จริงใช่ไหม	 ก็ตอบไม่ได้เหมือนเดิม	 กลุ่มนี้จัดว่า

เป็นทาสความสุขเชิงปัจจุบัน	 และ	 3.	 กลุ่มที่ไม่เข้าใจความสุข

ว่าคืออะไรเลย	 ใช้ชีวิตไปวันๆ	 แล้วแต่อะไรจะบงการหรือพาไป	

มีอะไรก็ท�าๆ	ไป	ไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางที่ชัดเจน	ชอบนึกถึง

เรือ่งราวทีผ่่านมาทีต่นเองชอบ	 เป็นประเภทแบบมคีวามสขุไปวนัๆ

ซ่ึงแทบจะเรียกว่าเป็นพวกหมดอาลัยตายอยากในชีวิตก็ว่าได	้

กลุ่มนี้จัดว่าเป็นทาสความสุขเชิงอดีต																														

	 จากทีเ่หน็มมุมองเกีย่วกบัความสขุ	3	ประการทีค่นเป็นๆ

กันนั้น	ทาล	เบน-ซาฮาร์	จึงสรุปว่า	น่าแปลกใจที่ความสุขนั้นจะ

เป็นเรือ่งทีใ่ครๆ	กต็อบได้	เพราะใครๆ	กต้็องการม	ีแต่กลบักลาย

เป็นว่าเรือ่งความสขุนีย้ิง่พยายามคดิพยายามตอบยิง่เหมือนห่าง

ความจริงเรื่องความสุขออกไปเรื่อยๆ	 ดังนั้น	 เขาจึงมองว่าเรื่อง

ความสุขนี้เป็นสภาวะที่ตอบด้วยเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่ได	้

เพราะความสุขนั้นไม่ใช่การมองไปที่อนาคต	ไม่ใช่การได้รับสิ่งที่

ต้องการในปัจจบุนั			และไม่ใช่การคดิถงึแต่เรือ่งราวทีช่อบในอดตี

ความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ต้นทาง	 กลางทาง	

และปลายทางรวมๆ	 กันที่แต่ละคนมีพร้อมทั้งการเห็นคุณค่า

ของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย	 โดยประสบการณ์ดังกล่าวนั้น

จะเป็นด้านลบหรือด้านบวกไม่ใช่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเป็นสุข

หรอืเป็นทกุข์ได้เลย	 เพราะบางครัง้ประสบการณ์ด้านลบก็กลบักลาย

เป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้เหมือนกัน	 เพราะประสบการณ์ด้านลบนั้น

อาจช่วยสร้างภมูต้ิานทานหรอืความแขง็แกร่งให้เกดิขึน้ได้ตรงกนัข้าม

ประสบการณ์ด้านบวกอาจกลับกลายเป็นความน่าเบื่อหน่าย

ก็ได้	 เพราะประสบการณ์ดังกล่าวนั้นท�าให้ลดการท้าทายหรือ

การต่อสู้ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด	

	 สรุปแล้ว				ความสขุทีท่กุคนต้องการจึงไม่ได้เป็นเพยีงแค่

การได้มาในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น	แต่ทุกคนสามารถมีความสุขได้

บนการมีประสบการณ์ด้านบวกและด้านลบในชีวิตประจ�าวัน

อย่างหลากหลาย
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เรื่อง : วรนาฏ  คงตระกูล  ภาพ : ILstock

คนดัง..นั่งคุย

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล

 ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์

การศึกษา

 จบปรญิญาเอกด้านการศกึษา จาก  

 University of Manchester

สถานที่ท�างาน

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

 มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปให้ตัวเองได้ว ่าเพราะเราชอบครู					

ผูส้อนนีเ่อง	 ถ้าครคูนไหนสอนแล้วเรารูส้กึ

สนกุทีจ่ะเรยีน	สอนแล้วไม่น่าเบ่ือ	เรากจ็ะ

ชอบวิชาหรือบทเรียนที่คุณครูคนนั้น

สอนแล้วเราก็จะท�าคะแนนได้ด	ี ซึ่งท�าให้

เราคิดว่าในอนาคต	 ถ้าหากเราไปเป็นครู

เราจะท�าอย่างไรที่จะสอนวิชาที่มีเนื้อหา

ที่ซับซ้อนอย่างวิชาวิทยาศาสตร์ให้สนุก	

หรืออย่างน้อยก็ไม่น่าเบื่อ	จะถ่ายทอด	

จะสื่อสารกับนักเรียนอย่างไร	 ท�าอย่างไร

ให้เนื้อหานั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น		ให้นักเรียน

รู ้สึกสนุกกับการเรียนเหมือนท่ีเราเคย

รู้สึก

2.ความภาคภูมิใจ หรือรางวัลแห่ง

ความส�าเร็จ

	 ความภมูใิจในชวีตินอกเหนอืจาก

การได้มาเป็นครูแล้วนั้น		ก็คือการได้รบั

ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ

แล้วกเ็รยีนจบกลบัมาตลอดรอดฝ่ัง	การได้

ไปเรียนต่างประเทศนั้นนับได้ว่าเป็นจุด

เปลีย่นของชวีติเลยกว่็าได้	การไปใช้ชวีติอยู่

ในต่างประเทศ	ท�าให้เราได้ประสบการณ์

ใหม่ๆ	นอกจากได้ไปเกบ็เกีย่วความรูม้าแล้ว

เราก็ ได ้ประสบการณ ์ชีวิตมากมาย	

เพราะต้องท�าอะไรต่อมิอะไรด้วยตัวเอง	

แล้วระหว่างที่เรียน	ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรค

มากมาย	ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก	

โดยเฉพาะความอดทนต่อความกดดัน	

บางทีเหนื่อย	 ท้อ	 อยากเลิกเรียน	 อยาก

กลับบ้านคือต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเอง

อย่างมาก	ซึ่งตัวเองผ่านมันมาได้	ก็ถือว่า

เป็นความภาคภมูใิจอย่างนงึ	แล้วนอกจาก

เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 อีกหนึ่งความ

ภาคภูมิใจก็คือการที่ได้ใช้ความรู ้ที่ไป

ร�่าเรียนมาเอากลับมาใช้ในวิชาชีพค่ะ

นอกจากการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคจนเรียน

1.อยากทราบแรงบันดาลใจในการเป็น

อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

	 ส่วนนงึของแรงบนัดาลใจ	มาจาก

ประสบการณ์ของตัวเองในสมัยที่เป็น

นักเรียนมัธยมปลายในสายวิทยาศาสตร	์

ซึ่ ง ใ น ต อ น นั้ น เ ร า ต ้ อ ง เ รี ย น วิ ช า

คณิตศาสตร์แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร	์ ซึ่ง

ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส	์ เคมี	 ชีววิทยา	

ตอนสอบบางวิชาก็ท�าคะแนนได้ดี	 บาง

วิชาก็ท�าคะแนนได้ไม่ดี		เลยมานั่งสังเกต

ตัวเองว่าท�าไมมันถึงเป็นแบบนั้น	 ท�าไม

บางวชิาเราชอบเรยีน	เรยีนแล้วอยากเรยีน

อกี	 แล้วท�าไมบางวชิาเราไม่ชอบเรยีนเอา

ซะเลยพอเรียนไปได้ซักเทอมนึงก็หาข้อ

จบปริญญาเอกมาได้แล้วนั้น	 อีกความ

ส�าเร็จนึงที่แม้จะเป็นเพียงความส�าเร็จ

เลก็ๆ	กค็อืการได้รบั	feedback	จากคุณครู

ในโรงเรียนที่ตัวเองเข้าไปเยี่ยมห้องเรียน	

ทั้งในส่วนที่เข้าไปในบทบาทของการเป็น

ที่ปรึกษาหรือเป็นวิทยากร	ตัวอย่างของ	

feedback	กเ็ช่นการทีค่ณุครใูห้ความเหน็

ว่าเค้าได้รับประโยชน์จากค�าแนะน�าของ

เรา	ได้น�าข้อแนะน�าจากเราไปใช้จริง	

3.ประสบการณ์ประทับใจในชั้นเรียน  

เคล็ดลับการสร้างกระบวนการเรียนรู้

ในชั้นเรียน

	 ขอเท้าความก่อนว่าในช่วงที่เรา

ไปเรียนต่างประเทศ	 สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่

ส�าหรับเราคือการเขียนเชิงวิชาการ	 หรือ	

academic	writing	คอืตอนเรยีนอยูท่ี่ไทย

ก็มีโอกาสได้เขียน	 academic	 writing

เหมอืนกนั	แต่ไม่ได้เขยีนเป็นกจิวตัร	โดยจะ

เป็นลกัษณะของการเขยีนทสีสิปรญิญาโท

มากกว่า	แต่นัน่คอืมอีาจารย์ท่ีปรกึษาคอย

ช่วยตรวจช่วยแก้ไขภาษาอังกฤษอย่าง

ใกล้ชดิ	แต่พอเราไปอยูเ่มอืงนอก	เวลาเรา

ลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชา	ก็จะต้องเขียน

งานส่งทีละ	 3000	 ถึง	 5000	 ค�า	 แล้ว

เทอมนงึกต้็องเขยีนงานส่ง	2-3	ชิน้ต่อวชิา	

แล้วอาจารย์ท่ีปรึกษาก็ช่วยเฉพาะการ

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับไอเดียหรือเนื้อหา

ของงานเขยีนเท่านัน้	 ส่วนเรือ่งของการใช้

ภาษาอังกฤษในการเขียนนั้น	 อาจารย์ที่

ปรึกษาไม่ได้มานั่งตรวจให	้ จึงเป็นเรื่องที่

เราต้องไปฝึก	 ไปตรวจแก้ภาษาด้วยตัวเอง

ถึงแม้เราสอบ	IELTS	ผ่านมาแล้วก็จริง	แต่

พอถึงเวลาต้องเขียนงานเป็นสิบๆ	หน้านี่

ก็นับว่าล�าบากมากเหมือนกัน	แต่ก็ถือว่า

เราได้ประสบการณ์		แล้วเรากไ็ด้รบัค�าแนะน�า

ความช่วยเหลือจากอาจารย์ประจ�าวิชา
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ของแต่ละวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนซึ่ง

อาจารย์แต่ละท่านมีความเป็นครูสูงมาก		

รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นด้วย	ก็ช่วยอ่าน	ช่วย

แก้ภาษาอังกฤษให	้ แล้วก็มีบางครั้งที่เรา

ฝึกพรีเซ้นต์งานให้เพื่อนๆ	ฟัง	แล้วเราพูด

ภาษาองักฤษส�าเนยีงแปลกๆ	เพือ่นๆ	ทีเ่ป็น

native	 speakers	 ก็ช่วยให้ค�าแนะน�า

เรื่องการออกเสียงที่ถูกต้อง	ซึ่งก็ท�าให้เรา

ประทับใจมาก

	 ส่วนเคล็ดลับในชั้นเรียน		ตัวเอง

กจ็ะพยายามเช่ือมโยงเนือ้หาในห้องเรยีน

กบัประสบการณ์ตรงของตวัเอง	 หรอืสิง่ที่

เราได้เห็นมา	ก็จะท�าให้เห็นภาพชัดข้ึน	

ก็พอจะนึกออกว่าคนสอนเค้าพูดถึงเรื่อง

อะไร	และตัวเองก็บอกนักเรียนเสมอ	 ให้

พยายามเชือ่มโยงเนือ้หา		กบัสิง่ท่ีเหน็ท่ีบ้าน

หรอืนอกห้องเรยีน	หรือความรูท้ีไ่ด้เรยีนมา

ก่อนหน้า					

4.มุมมองต ่อหลักสูตรปริญญาโท

ปรญิญาเอก วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)สถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้

 ในมุมมองของตัวเองน้ันเห็น

ว่าการที่จะพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้

เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อที่จะตอบ

สนองนโยบายในการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศในปัจจุบัน	 เราต้องการครู

ทีมี่ความรูท้างด้านเนือ้หาวชิาวทิยาศาสตร์

รวมถึงมีความรู ้ในการเลือกใช้เทคนิค

และกระบวนการสอนท่ีดึงดูดความ

สนใจของนักเรียนได้ดีด้วย	ซึ่งหลักสูตรนี้

ก็ เป ็นหลักสูตรที่ตอบโจทย ์ดังกล ่าว	

เพราะเน้นหนักในส่วนที่เป็นความรู้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์	 น�าความรู้เหล่านั้นมา

ผนวกกับการน�าทฤษฎีและแนวคิดทาง

ด้านการศึกษามาใช้จัดกระบวนการเรียน

รู้ที่มีประสิทธิภาพ	

5. แนวทางการท�าวิจัย ที่สนใจ

	 ในตอนทีก่�าลงัศกึษาปรญิญาเอก

อยู ่นั้น	 หัวข้อ	 Thesis	 ท�าทางด้าน	

School	 Improvement	 โดยเน้นท�าใน

เชิงนโยบาย	แล้วก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่เก็บ

ข้อมลูในประเทศไทย	กเ็ลยได้เหน็ทัง้ปัญหา

ทางด ้านการศึกษาของประเทศไทย	

ทั้งปัญหาในภาพรวมและปัญหาในจุด

ย่อยๆ	 พอเรียนจบมาก็มานั่งคิดว่างาน

ของเรา	 ถ้าเริ่มด้วยการ	 focus	 ที่คุณครู

ก็น่าจะดี	 เนื่องจากคุณครูเป็นปัจจัยหลัก

ของระบบการศกึษา	โดยอาจจะเป็นในส่วน

ของ	 การเข้าไปท�างานร่วมกบัคณุครทูีส่อน

STEMs		ในลกัษณะของการท�า	coaching

เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่	ท�าให้นักเรียนได้เกิดการเรียน

รู้อย่างแท้จริง	ส่วนอีกหนึ่งหัวข้องานวิจัย

ที่สนใจเป็นพิเศษ	 คือเกี่ยวกับ	 science

literacy	หรือการรูว้ทิยาศาสตร์	concept

ก็คือถ้าคนเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์

เบื้องต้น			ความเข้าใจเหล่านี้จะน�ามาใช้ใน

ชวีติประจ�าวนัได้อย่างเช่น	น�าไปช่วยในการ

ตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารที่

ปลอดภยั	การเลอืกซือ้สิง่ของต่างๆ	ท่ีจะไม่

ก ่อให ้ เ กิดโทษ	 โดยใช ้หลักการทาง

วิทยาศาสตร์มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พจิารณา	ซึง่จรงิๆ	แล้วเรือ่งเหล่านีเ้ป็นเรือ่ง

ใกล้ตวั	อยากจะหาวธิกีารท�าให้คนตระหนกัรู้

ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ในแง่นี้ด้วย	

6.บทบาทในการบริการวิชาการ การมี

ส่วนร่วมในการถ่ายทอดกระบวนการ

เรียนรู้สู่โรงเรียน สังคม ประเทศชาติ      

	 ในส ่วนของงานด ้านบริการ

วิชาการ	 ก็ได้เข้าเป็นหนึ่งในทีมวิทยากร	

โครงการ	 chevrons	 enjoy	 science:	

สนุกวิทย์	พลังคิด	เพื่ออนาคต	ซึ่งก่อต้ัง

โดยความร่วมมอืของสถาบนั	Kenan	แห่ง

เอเชยีร่วมกบับรษิทั	Chevron	ประเทศไทย	

ส�ารวจและผลิต	จ�ากัด	ส่วนของงานที่ท�า

ก็คือเข ้าไปเยี่ยมโรงเรียนร ่วมกับทีม

วิทยากร	และคุณครูต ้นแบบที่ได ้ผ ่าน

การอบรมของโครงการมาแล้ว		ได้เข้าไป

สงัเกตการณ์สอน	ตลอดจนให้	feedback

และค�าแนะน�า	ส่งกลับไปยังคุณครูที่มา

จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	เกี่ยวกับ

เทคนคิและกระบวนการสอนวทิยาศาสตร์

7.เคล็ดลับดีๆ ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ     

	 โดยพื้นฐานเป็นคนเรียนดีพอใช	้

แต่ว่า	ไม่ใช่ระดับที่	1	หรือเหรียญทอง	

ที่ท�าให้มาได้ถึงจุดนี้ได้ก็มาจากการที่เรา

มคีวามตั้งใจ		ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค		ไม่ย่อ

ท้อต่อปัญหา	 ใจสู้	 ไม่ยอมแพ้	 คิดว่าสิ่ง

เหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการท�าทุกอย่าง

ให้ประสบความส�าเรจ็	 ส่วนค�าแนะน�ากค็อื

ทุกคนควร	สร้างสมดุลในชีวิตการท�างาน	

และชีวิตส่วนตัว	 รวมไปถึงควรจะใส่ใจ

เรือ่งสขุภาพด้วย	เรือ่งนีส้�าคญัมาก		ถงึแม้

จะมคีวามตัง้ใจ	มุง่มัน่ท�างานด	ีแต่ถ้าละเลย

เรือ่งสขุภาพ	เมือ่ถงึวนันงึทีร่่างกายสูไ้ม่ไหว

สุขภาพแย่ลง	นั่นคือก็จะท�างานไม่ได้เต็ม

ทีห่รอืบางทถ้ีาป่วยหนกั	กท็�างานไม่ได้เลย

ทุกอย่างก็จะหยุดชะงัก	 มันก็จะพาลเสีย

หายไปกันหมด	

“ท�างานและศึกษาให้มีความสุข”

 การท�างานและการศกึษา

เป็นเรื่องพิเศษในชีวิตท่ีเรามี

โอกาสแสดงศักยภาพให้สังคม

ได้เห็น หาใช่เป็นเรือ่งจ�าเป็นและ

เป็นหน้าที่ไม่ เราจึงควรท�างาน

และศกึษาให้ตืน่เต้นอยูเ่สมอ เพือ่

สร้างบรรยากาศความสุขให้กับ

ชวีติ  

วีร์-โรส
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

IL Activities

	 เมื่อวันที่	 24	 –	 25	 พฤษภาคม	 2560	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู	้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรม”		ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนสตรีวิทยา	๒	กรุงเทพฯ	ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์ ประกอบด้วยกิจกรรม	 1.	 Barcode	 of	 Life	 2.	 Touchable	 series	 3.	 ฟิสิกส์

กับการออกแบบ	 4.	 พื้นผิวมหัศจรรย์	 5.	 ถอดรหัส	 6.	 Roller	 Coaster	 ณ	 ห้องประชุม	 118	 ชั้น	 1	 อาคารปัญญาพิพัฒน์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 เมื่อวันที่	20	เมษายน	2560

อาจารย์และบคุลากรสถาบนันวตักรรม

การเรยีนรู	้ได้เข้าร่วมโครงการ	“นวตักรรม

พร้อมใจสืบสานสงกรานต์ไทยให้

ยั่งยืนประจ�าปีงบประมาณ	2560”	มี

กิ จกรรมสรงน�้ าพระ	 และรดน�้ า

เพื่อขอพรจากรักษาการผู้อ�านวยการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้และ						

ผูอ้าวโุสของสถาบนัฯ	ในการจดังานครัง้นี้

มีวัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

ของอาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ	

ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที	 และเป็น

การสร้างความสามัคคี	 ณ	 ห้อง	 IL5

ส ถ า บั น น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ้	

มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวตักรรม” ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒

กรุงเทพฯ

โครงการ“นวตักรรมพร้อมใจสบืสานสงกรานต์ไทยให้ยัง่ยนืประจ�าปีงบประมาณ 2560”




