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สวัสดีครับ

	 สวสัดต้ีอนรบัเทศกาลมหาสงกรานต์	2559	และขออวยพรให้ผูอ่้านทกุท่าน

มสีขุและใช้เวลาอยูก่บัครอบครวัเตม็ทีใ่นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี	้กระผมขอถอืโอกาสนี้

เป็นตวัแทนฝ่ายการจดัประชมุวชิาการการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน	ครัง้ที	่2	:	

การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการจดัการเรยีนการสอนด้วยงานวจิยั	(The	Second	

Scholarship	of	Teaching	and	Learning:	Research-Driven	Transformation	

of	Teaching	and	Learning	 in	Community	of	 Practice)	ทั้งจากสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้และพันธมิตรเจ้าภาพร่วม	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีม่าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการเรยีนการสอน

ด้วยงานวจิยั	 และทีข่าดไม่ได้ขอขอบพระคณุทกุท่านทีม่าร่วมงานประชมุรวมไปถงึ

ทุกฝ่ายที่อยู่	 ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ท�าให้งานดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 และ

ส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อทุกฝ่าย	 และท่านสามารถชมภาพบรรยากาศและติดตาม

ข้อมูลได้ทั้งจากจุลสารนี้และในเว็บไซต์ของเรา	และสามารถกลับมาพบกันอีกครั้ง

ในการประชมุครัง้หน้า	ซึง่พนัธมติรใดจะเป็นเจ้าภาพหลกัต้องคอยตดิตามในเรว็ๆ	นี้

	 จุลสารฉบับนี้	 ยังคงเต็มไปด้วยสาระความรู้มากมาย	 อาทิ	 “นวตักรรม

จากสถาบนัฯ”	 ซึง่กค็อืบทเรยีนการทดลองแบบสบืเสาะเกีย่วกบัปฏกิริยิาการสงัเคราะห์

น�า้มนัไบโอดเีซลโดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาอกีทัง้ยงัขอค้นพบจากการวเิคราะห์

แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์	สิงคโปร์	เกาหลี	และญี่ปุ่น	และ

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสคณิตศาสตร์ใน

ยันต์ล้านนา

	 ขอให้ทกุท่านมคีวามสุขและสนกุกบัการเรยีนรูใ้นทกุสถานการณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

บรรณาธิการจุลสารนวัตกรรม
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	 ในเรื่องนี้	 มีเนื้อหาจากผู้จัดการ

ออนไลน์	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2557	

แสดงข้อความไว้ว่า	 “ผลการทดสอบ

ความรู้พื้นฐานนักเรียน	 60	 ประเทศ

ทั่วโลก	 หรือ	 PISA	 Score	 2012	 (Pro-

gramme	for	 International	Student	

Assessment	 2012)	 ซึ่งจัดโดยองค์การ

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา	 (Organization	 for	 Economic	

Co-operation	 and	 Development	

หรือ	 OECD)	 ชี้ว่า	 คะแนนของนักเรียน

ในเซี่ยงไฮ้	 ประเทศจีนมาเป็นล�าดับที่	 1	

คือ	 613	 คะแนน,	 นักเรียนในประเทศ

สิงคโปร์	 เป็นอันดับที่	 2	 อยู่ที่	 573	

คะแนน,	คะแนนของนักเรียนในประเทศ

เกาหลีมาเป็นล�าดับที่	 5	 อยู่ที่	 554	

คะแนน,	 คะแนนของนักเรียนประเทศ

ญี่ปุ่นอยู่ล�าดับที่	 7	 คือ	 536	 คะแนน,	

คะแนนของนักเรียนประเทศฟินแลนด์

อยู่ล�าดับที่	 12	 คือ	 519	 คะแนน	 ขณะ

ที่คะแนนของนักเรียนไทย	 อยู่ในล�าดับ

ที่	50	คือ	427	คะแนน	ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนทั่วโลก	 คือ	 494	 คะแนน	

	 สิง่ส�าคญัทีค่ะแนน	PISA	สะท้อน

ออกมานอกจากเป็นเครื่องชี้วัดมาตรฐาน

การศึกษาของแต่ละประเทศแล้ว	 ยังใช้

ท�านายได้ว่า	อีก	20	ปีข้างหน้าคนไทยจะ

มีเงินเดือนเท่าไหร่	ซ่ึงก็จะสะท้อน	GDP	

(Gross	domestic	product)	ของแต่ละ

ประเทศนัน้ๆ	ด้วย	ซึง่จากคะแนนดงักล่าวนี้	

อกี	20	ข้างหน้าเงนิเดอืนโดยเฉลีย่ของคนไทย

จะอยู่ที่	 25,333	บาท	ขณะที่	 เงินเดือน

โดยเฉลี่ยของสิงคโปร์อยู่ที่	314,792	บาท

และเกาหลีอยู่ที่	 229,624	 บาท	 ปัญหา

เรื่องการศึกษาจึงเป ็นโจทย ์ส�าคัญที่

ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไข	

	 แน่นอนว่า	 ประเทศฟินแลนด์	

สิงคโปร์	เกาหลี	และญี่ปุ่น	อาจจะเป็นต้น

แบบของปฏิรูปการศึกษาในยุคใหม	่ ซ่ึง

ในประเทศฟินแลนด์นั้น	 เริ่มต้นการแก้

ปัญหาโดยการพัฒนาครู	 ให้จบปริญญา

โทเฉพาะด้านในวิชาที่สอนเท่านั้น	 และ

แต่ละชัน้เรยีนจะประกอบไปด้วยคร	ู3	คน

ต่อนกัเรยีน	21	คน	โดยครคูนแรกท�าหน้าที่

เตรียมการสอนและเนื้อหาการเรียน

ทัง้หมด	ครคูนทีส่องท�าหน้าทีป่ระเมนิผล

และครคูนทีส่ามท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา

นักเรียน	 ส่วนการจัดเนื้อหาการเรียนนั้น

มีหลักการง่ายๆ	 คือ	 วิชาที่นักเรียนเรียน

อ่อน	 ให้เริ่มเรียนจากง่ายไปยาก	 ท�าซ�้า

จนเกิดเป็นทักษะ	ส่วนวิชาที่เก่งแล้วต้อง

ให้เรียนอย่างเข้มข้น	 และเรียนล่วงหน้า	

ตรงนี้เป็นจุดท่ีน่าสนใจในการพัฒนาเก่ง	

เพราะคนกลุ ่มนี้จะกระตุ ้นการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ซึ่งรูปแบบ

การเรียนการสอนลักษณะนี้	 คล้ายกับ	

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 ที่มีหลักสูตร

ที่เข้มเข้มและเชื่อว่าต้องพัฒนาทุกคนให้

เก่งเท่าเทียมกัน			

	 ส�าหรับในประเทศเกาหลีและ

ญี่ปุ ่นนั้นเริ่มจากการปลูกฝังเหตุผลที่

ส�าคัญในการเรียนและการใช้ชีวิตให้

กับเด็ก	 เริ่มตั้งแต่หนังสือเรียนที่ญี่ปุ่น

และเกาหลีจะสอนเสมอว ่าเราเป ็น

ประเทศที่มีทรัพยากรจ�ากัด	 มีภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ	 พื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่ภูเขา	

ประชากรส่วนใหญ่ยากจน	 ขณะที่คน

ไทยเราจะสอนเสมอว่า	“ในน�้ามีปลา	 ใน

นามีข้าว”	 มีความอุดมสมบูรณ์จึงท�าให้

เด็กไทยไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการฝึกท�า

เรื่องยากๆ	หากเมื่อเทียบชั่วโมงการเรียน

แล้วเกาหลีและญี่ปุ ่นถือเป็นประเทศที่

เรียนหนักที่สุดในโลกเพราะต้องใช้เวลา

นอก	ห้องเรียนเพ่ือกวดวิชาติวหนังสือ

เพือ่เตรียมสอบตลอดเวลา	 เพราะเรียน

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

วิ เ ค ร า ะ ห ์ แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลี และญ่ีปุ ่น
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อย่างเข้มข้น	 เนื้อหามาก	 และสอบวัด

ความรู้	 ตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นให้เด็ก

ต้องเตรียมตัวอยู่เสมอซึ่งการเรียนลักษะ

นี้คล้ายกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ใน

ประเทศไทย					

	 ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่ง

ประเทศที่น ่ าสนใจและใช ้แผนการ

ศึกษาแบบเรียนน้อยได้มาก	 กล่าวคือ	

เรียนเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต

ในโลกยุคใหม่	 4	 ด้านคือ	 เทคโนโลยี	

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และภาษา	

“การเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์

นี้จะเน้นความง่าย	 เรียนจากความเป็น

จริง	 มีเทคนิคช่วยจ�า	 แล้วค่อยเข้าสู่สิ่งที่

เป็นนามธรรม	 เช่นการเรียนคณิตศาสตร์

จะเริ่มจาก	ความจริง	คือ	มีพิซซ่า	1	ถาด

และแบ่งให้เพื่อนๆ	 ครบได้อย่างไร	 แล้ว

ค่อยน�าเข้าบทเรียนเรื่องการหาร	 ซึ่ง

การเรียนในลักษณะนี้คล้ายกับโรงเรียน	

สาธิตในประเทศไทย	ที่เน้นการใช้เทคนิค

การสอนรปูแบบใหม่ๆ 	เข้ามาพฒันานกัเรยีน

ให้มีคุณภาพสร้างความเท่าเทียมคือ

หัวใจของการยกระดับการศึกษาไทย”			

	 การปฏริปูการศกึษาของประเทศ

ต้นแบบทั้ง	 4	 ประเทศนั้นล้วนมีจุดต่าง	

แต่มจีดุร่วมอยูอ่ย่างหนึง่คอื	ภาครฐัเข้ามา

สนับสนุนอย่างเต็มรูปภายใต้หัวใจส�าคัญ

คือการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม	“ท้ังโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนเตรียมอุดม

และโรงเรียนสาธิตล้วนประสบความ

ส�าเร็จในการพัฒนาเด็ก	 ให้มีคุณภาพ

ปัญหาส�าคัญของการศึกษาไทยจึงไม่ใช่

การปฏิรูปอย่างไร ้ทิศทางแต่คือการ

สร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้	 เด็ก

สามารถเข้าถึงโรงเรียนท่ีดีครูท่ีมีคุณภาพ

อย่างเท่าเทียมกันและท�าให้อัตราเด็ก

ที่อยู ่นอกระบบการศึกษาท่ีปัจจุบันมี

มากถึง	 50	%	นี้กลับเข้าสู่ระบบ	 เพราะ	

ประเทศที่สามารถยกระดับการศึกษา

อย่างประเทศฟินแลนด์มีเด็กนอกระบบ

การศึกษาเพียง	2	%	เท่านั้น”	

 หลงัจากการทีไ่ด้ศกึษาวเิคราะห์

ถงึต้นแบบการจดัการศกึษาทัง้	4	ประเทศ

ฟินแลนด์	สงิคโปร์	 เกาหล	ีและญีปุ่น่แล้ว	

ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอแนวทางการจัดการ

ศึกษาของประเทศท้ังหมดดังกล่าวมา

แสดงดงันี้

1. เรือ่งเงนิเดอืน

	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “อกี	

20	ข้างหน้าเงนิเดอืนโดยเฉลีย่ของคนไทย

จะอยูท่ี	่ 25,333	 บาท	 ขณะทีเ่งนิเดอืน

โดยเฉลีย่ของสงิคโปร์อยูท่ี	่314,792	บาท	

และเกาหลอียูท่ี	่229,624	บาท”	นี	้ท�าให้

เหน็ได้ชดัว่าการพดูถงึเรือ่งรายรบัหรอืเงนิ

เดอืนนัน้มีส่วนส�าคญัต่อการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติทีเดียว	 กล่าวคือหาก

ประชาชนมีรายรับที่สูงก็ย่อมเป็นดัชนีชี้

ให้เห็นถึงการอยู่ดีกินดีของประชาชนใน

สงัคมและประเทศชาตินั่นเอง	 ดังนั้น	

หากน�าเรื่องเงินเดือนมาพิจารณาร่วม

ด้วยกับการบริหารการศึกษาย่อมเป็นที่

คาดการณ์ได้ว่าการศกึษาจะสามารถเป็น

เครือ่งมอืในการพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติได้	 เช่นเดียวกัน	 หากบุคลากรทาง	

การศึกษามีเงินเดือนที่สูงหรือเพียงพอ

ต่อรายจ่ายก็มีแนวโน้มว่าการพัฒนาการ

ศกึษาในทกุๆ	ด้านกย่็อมเป็นไปได้			

2. เรือ่งการพฒันาครู

	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “ใน

ประเทศฟินแลนด์นัน้	 เริม่ต้นการแก้ปัญหา

โดยการพฒันาคร	ูให้จบปรญิญาโทเฉพาะ

ด้านในวชิาทีส่อนเท่านัน้	 และแต่ละชัน้เรยีน

จะประกอบไปด้วยคร	ู 3	 คน	 ต่อนกัเรยีน	

21	คน	โดยครคูนแรกท�าหน้าทีเ่ตรยีมการ

สอนและเนือ้หาการเรยีนทัง้หมด	 ครคูน

ทีส่องท�าหน้าทีป่ระเมนิผล	 และครคูนที่

สามท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ให้ค�าปรึกษานกัเรียน”	

ท�าให้เข้าใจได้ว่าการบริหารจัดการศึกษา

นั้นครูผู ้สอนมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาใน

ระดบัใดกต็าม	 ครผููส้อนย่อมมคีวามส�าคญั

เป็นอย่างยิง่	 ยิง่ในการศกึษาระดบัต้นๆ	

เช่น	ระดบัอนบุาลศกึษาหรอืประถมศึกษา	

เป็นต้น	ด้วยแล้ว	ครผููส้อนยิง่มคีวามส�าคัญ

เป็นทีส่ดุ	 พร้อมกนันี	้ ครผููส้อนก็จะต้องมี

ความรู้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีส่อน

ด้วย	 เรียกกันว่าครูผู้สอนต้องมีคุณวุฒิ

และคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาที่สอน

นัน่เอง	 ประการต่อมา	 อตัราส่วนระหว่าง

ครผููส้อนกบันกัเรยีนต้องได้มาตรฐานหรอื

เหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนเป็นหลัก	

เพราะหากนกัเรยีนในห้องเรยีนมีมากเกิน

ไปคอืมากเกนิ	21	คน	กย่็อมเป็นการยาก

ที่ครูผู้สอนจะบริหารจัดการห้องเรียนให้

มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลได้	 ดงันัน้	 ใน

ห้องเรยีนหนึง่ๆ	 นกัเรยีนควรมีในจ�านวน

ที่ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดได้อย่างดีจึง

จะนับว่าเป็นการบริหารจัดการศึกษาได้

อย่างชดัเจน

3. เรือ่งเนือ้หาการเรยีน

	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “การ

จัดเนื้อหาการเรียนนั้นมีหลักการง่ายๆ	

คอื	 วชิาทีน่กัเรยีนเรยีนอ่อน	 ให้เริม่เรยีน

จากง่ายไปยาก	 ท�าซ�า้จนเกดิเป็นทักษะ	

ส่วนวชิาทีเ่ก่งแล้วต้องให้เรยีนอย่างเข้มข้น	

และเรยีนล่วงหน้า”			ท�าให้เกดิความน่าสนใจ

ว่าการด�าเนินงานจัดการศึกษานี้ต ้อง

อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์	 กล่าวคือการ

จัดรายวิชาให้กับนักเรียนนับว่าเป็นวิธี

การในเบือ้งต้นทีจ่ะท�าให้การจดัการเรยีน

การสอนเกิดผลดีกับนักเรียน	 ด้วยว่า

เนื้อหาในแต่ละรายวิชาครูผู้สอนสามารถ

วิเคราะห์ได้ว ่าเป็นเรื่องยากหรือง่าย

ส�าหรบันกัเรยีน	 ดงันัน้	 หากเหน็ว่าวชิา

ไหนยากจนท�าให้นักเรียนเรียนอ่อนก็จะ

ต้องจัดเนื้อหาง่ายๆ	 ไปหาเนื้อหายากๆ	

เพื่อให้นักเรียนเกิดความชื่นชอบและเกิด

ความเชี่ยวชาญมากขึ้น	ส่วนวิชาที่ไม่เปน็

ปัญหาส�าหรับนักเรียน	 ก็สามารถบรหิาร
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จัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นหรือ

เรียนก่อนเปิดภาคการเรียนได้ก็ยิ่งจะ

เป็นการดยีิง่	 เพราะท�าให้นกัเรยีนมคีวาม

ช�า่ชองในเนือ้หานัน่เอง				

4. เรือ่งหลกัสตูร

	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	

“หลกัสตูรทีเ่ข้มเข้มและเชือ่ว่าต้องพฒันา

ทกุคนให้เก่งเท่าเทยีมกนั”	 ท�าให้เกดิ

ความชดัเจนได้ว่าการจดัการเรยีนการสอน

ทีจ่ะมปีระสทิธภิาพนัน้	 นอกจากอาศยัครู

ผูส้อนหรอืเนือ้หาการเรยีนแล้ว	 หลกัสตูร

ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน

หรอืเป็นคู่มือพฒันาการศกึษาในนกัเรยีน

น้ันต้องเข้มข้นและลุม่ลกึในเนือ้หาเรือ่งนัน้ๆ

ตลอดจนต้องมเีนือ้หามากและครอบคลมุ

ในประเดน็ทีศ่กึษาด้วย	 จงึจะนบัว่าเป็น

หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน	

ดังจะเห็นได้จากหลักสูตรของโรงเรียน

มหดิลวทิยานสุรณ์	 ทีม่คีวามเข้มข้นและ

สามารถเป็นเคร่ืองมือพฒันาทกุคนให้เก่ง

เท่าเทยีมกนัได้				

5. เรือ่งการปลกูฝัง

	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “เริม่

จากการปลูกฝังเหตุผลท่ีส�าคัญในการ

เรยีนและการใช้ชวีติให้กบัเดก็	 เริม่ตัง้แต่

หนังสือเรียนที่ญี่ปุ ่นและเกาหลีจะสอน

เสมอว่าเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากร

จ�ากดั	มภียัพบิตัทิางธรรมชาต	ิพืน้ทีส่่วนใหญ่

มแีต่ภเูขา	 ประชากรส่วนใหญ่ยากจน”			

ท�าให้เกดิความน่าสนใจว่าการจดัการเรยีน

การสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์นั้น

เรือ่งการสอนให้มองเหน็ความส�าคญัหรอื

ประโยชน์ของการศึกษาและเรื่องการ

สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับ

ธรรมชาตนิัน้เป็นเรือ่งใหญ่	 กล่าวคอืหาก

นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนนั้นมีประโยชน์

อย่างไรหรอืธรรมชาตกิบัชวีตินีม้คีวามสมัพนัธ์

หรอืเอือ้อาศยักนัและกนัอย่างไร	 กย่็อม

คาดการณ์ได ้ว ่าการจัดการศึกษาที่

ด�าเนินการอยู ่นั้นประสบความส�าเร็จ

ในเบือ้งต้นเป็นอย่างด	ี		

6. เรือ่งชัว่โมงการเรยีน

	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	“หาก

เมื่อเทียบชั่วโมงการเรียนแล้วเกาหลีและ

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่เรียนหนักที่สุดใน

โลกเพราะต้องใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือ

กวดวิชาติวหนังสือเพื่อเตรียมสอบตลอด

เวลา	เพราะเรยีนอย่างเข้มข้น	เนือ้หามาก	

และสอบวดัความรู	้ ตลอดเวลา”	 ท�าให้

เกิดความชัดเจนว่าชั่วโมงการเรียนของ

นักเรยีนน้ันมคีวามสมัพนัธ์กบัเรือ่งความรู้

ความสามารถของนักเรียนได้	 กล่าวคอื

ห ากมี ชั่ ว โ ม งก า ร เรี ยนทั้ ง ใ นแบบ									

ในห้องเรียนตามปกติและในแบบเรียน

พิเศษนอกห้องเรียนก็ย่อมเป็นวิธีการ

ท�าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถใน

วิชาการที่ เรียนมากขึ้น	 พร ้อมกันนี้	

การสอบวัดประเมินผลเพื่อทราบความ

คืบหน้าในเรื่องความรู ้ความเข้าใจของ

นกัเรยีนกต้็องท�าควบคูก่นัไปด้วย	เรยีกกนัว่า

เรยีนให้หนกั	 เรยีนให้มาก	 และประเมนิ

ผลอยูเ่สมอ	 ซึง่เมือ่ท�าได้เช่นนี	้ ผลลพัธ์

ในภาพรวมก็จะเกิดขึ้นกับสังคมและ

ประเทศชาต	ิ เพราะนกัเรยีนทีเ่ก่งๆ	 จะ

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองจน

ท�าให้สงัคมและประเทศชาตเิจรญิรุง่เรอืง

ได้นัน่เอง				

7. เรือ่งแผนการศกึษา

	 จากที่กล ่าวไว ้ ในข ้างต ้นว ่า	

“ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศ

ท่ีน่าสนใจและใช้แผนการศึกษาแบบ

เรียนน้อยได้มาก	 กล่าวคือเรียนเฉพาะ

สิ่ งที่จ�าเป ็นต ่อการใช ้ชีวิตในโลกยุค

ใหม่	 4	ด้านคือ	 เทคโนโลยี	คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	 และภาษา”	 	 ท�าให้เกิด

ความเข้าใจได้ว่าการเรียนนั้นต้องเป็น

การเรยีนในสาขาวชิาทีต่อบโจทย์					การใช้

ชีวิตในโลกยุคใหม่จริงๆ	 จึงจะนับว่าเป็น

การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุด	

ดังจะเห็นได้ว่า	 ประเทศสิงคโปร์ดังกล่าว

จดัการเรยีนเพยีงแค่	 4	 ด้าน	 ซึง่เป็นด้าน

ที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ชีวิตในยุคนี้นั่นเอง	

เรยีกกนัว่าอะไรทีเ่ป็นทกัษะในการใช้ชวีติ

ให้มคีวามสขุในศตวรรษนี	้การเรยีนการสอน

ก็ควรให้ประสบการณ์ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมกบันกัเรยีนให้ได้จงึจะนบัว่าเป็น

แผนการศกึษาทีด่ไีด้

8. เรือ่งภาครฐั

	 จากทีก่ล่าวไว้ในข้างต้นว่า	 “จุด

ร่วมอยู่อย่างหนึ่งคือภาครัฐเข้ามาสนับ

สนุนอย่างเต็มรูปภายใต้หัวใจส�าคัญคือ

การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่

มคีณุภาพอย่างเท่าเทยีม”	 ท�าให้เกิด

ความชัดเจนได้ว่าการเรียนการสอนนี้

หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง

เต็มที่	 ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร	 ด้าน

งบประมาณ	หรอืด้านอืน่ๆ	กต็าม	ผลลัพธ์

ทีเ่ป็นทีค่าดหวงัของทกุๆ	 ฝ่ายย่อมเกิดขึน้

ได้โดยไม่ยาก	 เพราะหากภาครฐัท�าได้เช่นนี้

โอกาสในการเข้าถงึการศกึษาทีมี่คุณภาพ

ย่อมเป็นไปได้	 รวมทัง้ความเท่าเทียมกัน

ในการเข้าถึงองค์ประกอบของการศึกษา

ในทกุๆ	ด้านกจ็ะเป็นไปได้	เป็นต้นว่าเข้าถงึ

โรงเรยีนหรอืครผููส้อนทีม่คีณุภาพ	 ดงันัน้

ภาครัฐต้องให้ความส�าคัญเรื่องการศึกษา

เป็นอนัดบัต้นๆ	ในทกุๆ	เรือ่งทีม่อียูใ่นสงัคม	

เพราะมเิช่นนัน้แล้ว	ประชาชนในประเทศชาติ

กจ็ะไม่สามารถหนห่ีางจากความทกุข์ยาก

ไปได้นัน่เอง				

	 สรปุแล้ว	 การแสดงความคิดเหน็

แนวทางการน�าต้นแบบการจัดการศึกษา

มาใช้ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารที่กล่าวมา

ข้างต้นทัง้หมด	 ท�าให้เหน็ได้อย่างชัดเจน

ว่าการจดัการศกึษานัน้ต้องให้ความส�าคัญ

ในทุกๆ	เรื่ อง 	เป ็นต ้นว ่ า เรื่ อง ช่ัวโมง

การเรียน	เรื่องแผนการศึกษา	หรือเรื่อง

ภาครัฐ	 ดังนั้น	 ในที่นี้	 จึงกล่าวว่าหาก

ต้องการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาที่การ

ศกึษาให้กบัประชาชนอย่างเสมอภาคและ
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ท�าอย่างถูกต้องตามแนวคิดและทฤษฎี

ทางการศึกษาด้วย	 ดังจะเห็นได้จาก

ที	่ รศ.ดร.วรากรณ์	 สามโกเศศ	อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ปาฐกถา

ว่าด้วยเรือ่งการศกึษาว่า	“ถ้าไม่รูว่้าการศกึษา

คอือะไร	 ก็ให้ดูว่าอะไรที่ไม่ใช่การศึกษา” 

เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2558	 ณ	 คณะ

เศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 ว่า

“จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์	

นกัศึกษาจ�านวนมากถามว่า	 อาจารย์ครบั

ตรงน้ีออกข้อสอบหรอืเปล่า	ซึง่ผมบอกเลยว่า

ฟังให้ดนีะ	เราไม่ได้เรยีนเพือ่สอบ	แต่สอบ

เพือ่กดดนัให้คณุตัง้ใจเรยีนเท่านัน้เอง แต่

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเรยีนเพือ่สอบในห้อง

และเข้าใจว่าการศึกษาคือการเรียนรู้ใน

ห้องเรยีน	จนลมืไปว่าเส้นอปุสงค์	(demand)	

อปุทาน	(supply)	ทีเ่คลือ่นไปมาในเศรษฐกจิ

นัน้คือ	 ส่ิงที่อยู่นอกห้องเรียนแต่จ�าลอง

มาไว้ในห้องเรียนเพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจ

นอกห้องเรยีนมากขึน้	 แต่การศกึษาไทย

จ�านวนมากยังขาดการเชื่อมโยงระหว่าง

ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน” และ	

“ส�าหรบั	 “ยาพษิ”	 ในการศกึษาเปรยีบ

ได้กับ	 “ปรอท”	 เพราะว่าไม่ได้ท�าให้

ตายทนัท	ี แต่ตายทลีะน้อย	 ซึง่การศกึษา

ที่แฝงยาพิษนี้ ไม ่ใช ่การศึกษาจากใน

โรงเรยีนเพยีงอย่างเดยีว	 เพราะคนจะเป็น

อย่างไร	มกีารศกึษาแค่ไหน	มจีรยิธรรม	มี

ความคดิ	มคีวามใฝ่รูห้รอืไม่	ไม่ได้ขึน้อยูก่บั

โรงเรียนเท่าน้ัน	 แต่มาจากครอบครัว	

สิง่แวดล้อมรอบข้าง	และสงัคมด้วย”		และทีส่�าคญั

เป็นทีส่ดุ	รฐับาลซึง่เป็นผูน้�าในประเทศต้อง

วางนโยบายให้ความส�าคญักบัการพฒันา

การศกึษาด้วย	 ดงัที	่ ศ.ดร.ชาญณรงค์

พรรุง่โรจน์	 ผูอ้�านวยการส�านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา

(สมศ.)	 กล่าวถงึรายงานอนัดบัการศกึษาไทย	

จาก	World	Economic	Forum	(WEF)

ปี	 2557-2558	 ว่าสาเหตทุีก่ารศกึษาไทย

ตกต�า่เพราะ	 “เกดิจากขาดความต่อเนือ่ง

เชิงนโยบายจากการเปลี่ยนรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ่อย

จงึท�าให้นโยบายเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	 ขาดการบรหิารจดัการ	 อกีทัง้มหาวทิยาลัย

เปิดสอนโดยท่ีหลักสูตรยงัไม่ผ่านการรับรองจากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

(สกอ.)”

บรรณานกุรม  

นพินธ์		กินาวงศ์.	(2543).	หลกับรหิารการศกึษา.	พิษณโุลก:ตระกลู.

วรภัทร์		ภู่เจริญ.	(2548).	องค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละการบรหิารความรู.้ กรุงเทพฯ:อริยชน.

Fred	C.	Luneberg	&	Allen	C.	Ornstein.	(2005).	Educational Administration Concepts  and

 Practices. (Fourth	Edition).	Wadsworth	Publishing	Company

Wayne	K.	Hoy,	Cecil	G.	Miskel.	(1991).	Educational Administration Theory, Research, Practice. 

 (Fourth	Edition).	New	York:Mcgraw-Hill.

http://school8.education.police.go.th/technical/technical05.html

http://thebridgesmagazine.com/content.php?id=794

http://clm.wu.ac.th/ban/?p=239

http://www.europetouch.in.th

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000042831&Html=1&TabID=2&

http://www.isranews.org/thaireform-other-news/item/41353-children_254361.html

http://www.moc.moe.go.th/menu-detail.php?r=&m=11&id=3715
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	 ถ้าพูดถึงน�้ามันไบโอดีเซล	 ท่านผู้อ่านคงอาจจะมักคุ้นเป็นอย่างดีว่า

น�้ามันชนิดนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากน�้ามันพืชผสมกับแอลกอฮอล์	เติมกรด

หรือเบสลงไปเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สังเคราะห์น�้ามันไบโอดีเซล

ได้เร็วขึ้น	(ดูรูปที่	1)	ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่า	ในกระบวนการสังเคราะห์

น�า้มนัไบโอดเีซลโดยใช้ตวัเร่งปฏกิริยิาทีเ่ป็นกรดหรอืเบสนัน้	แม้ว่ามนัจะท�าให้

ปฏกิริยิาเกดิได้เรว็และได้ปรมิาณน�า้มนัไบโอดเีซลมากกจ็ริง	แต่มนักท็�าให้เกดิ

ของเสียและกลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจ�านวนมากที่ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการก�าจัด			(purification)	นอกจากนี้

ตวัเร่งปฏกิริยิาสองประเภทน้ีสามารถสร้างอันตรายต่อสิง่แวดล้อมได้อกีด้วย	เพือ่ลดปัญหาดังกล่าว	เอนไซม์จึงเป็นตัวเร่งปฏกิริยิาอกีประเภท

ทีน่ยิมน�ามาทดแทนกรดหรอืเบส	 เนือ่งจากเอนไซม์สามารถเร่งปฏกิริยิาทีม่คีวามจ�าเพาะเจาะจง	 (specificity)	 ท�าให้สามารถสงัเคราะห์

น�า้มนัไบโอดเีซลในปรมิาณท่ีมากได้เช่นกนัอกีทัง้มนัยงัสามารถเร่งปฏกิริยิาภายใต้สภาวะอณุหภมูปิกต	ิและไม่สร้างของเสยีทีเ่กิดจาก

กระบวนการท�าปฏิกิริยาด้วย

รปูที	่1	ปฏกิริยิาโดยทัว่ไปของการสงัเคราะห์น�า้มนัไบโอดเีซล

	 ด้วยความน่าสนใจของกระบวนการ

เร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ในปฏิกิริยาการ

สงัเคราะห์น�้ามัน	 ไบโอดีเซลนี้เอง	 ท�าให้

นายมุตตาฆีน	 เจ๊ะและ	 นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวทิยาลยัมหดิล	ได้ศกึษากระบวนการ

เร ่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ขอ ง เ อน ไซม ์ ใ น ก า ร

สังเคราะห์น�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามัน

พืชหลากหลายชนิด	 และพัฒนาเป็น

บทเรียนการทดลองขึ้นมาส�าหรับจัดการ

เรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาของ

เอนไซม์	 เพื่อสังเคราะห์น�้ามันไบโอดีเซล

จากกระบวนการทดลองทีม่คีวามเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อมได้	 เพ่ือให้บทเรียนการ

ทดลองเกิดความท้าทาย	 และไม่น่าเบื่อ

แก่ผู้เรียน	 ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียน

การทดลองเป็นแบบสืบเสาะเป็นฐาน	

(inquiry-based	 laboratory)	 โดยที่

ผู ้ เรียนสามารถออกแบบการทดลอง	

ท�าการทดลอง	 สรุปผล	 อภิปรายผลการ

ทดลองและน�าเสนอผลการทดลองหน้า

ช้ันเรียนเอง	 ซ่ึงครูผู้สอนท�าหน้าที่เป็น

เพียงผู ้คอยให้การชี้แนะ	 (guidance)	

และอ�านวยความสะดวก	 (facilitator)	

หลังจากผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านบทเรียน

การทดลองนี้แล้ว	 ผู้เรียนมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาของ

เอนไซม์ในการสังเคราะห์น�้ามันไบโอ

ดีเซลเพิ่มขึ้น 	 และมีความตระหนัก

ใ นการจัดการและควบคุมการทดลอง

ไม่ให้สร้างของเสียและเป็นอันตรายต่อ

สิ่ งแวดล ้อม	 กิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะน้ี	 ได้กระตุ ้นให้ผู ้เรียน

เกิดความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนใน

บทเรียนการทดลองมากยิ่งขึ้น	เสริมสร้าง

ทักษะการคิด	 การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

และทักษะการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น		

เรื่อง : นายมุตตาฆีน เจ๊ะและ และดร.ภิรมย์ เชนประโคน*  จาก : อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
e-mail:	*Pirom.che@mahidol.ac.th

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

บทเรียนการทดลองแบบสืบเสาะเกี่ ยวกับ

ปฏกิริิยาการสงัเคราะห์น�า้มนัไบโอดเีซล
โดยใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏกิิรยิา
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

IL Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3,4-5 โรงเรยีนสกลราชวทิยานกุลู จงัหวดัสกลนคร

	 เมือ่วนัที	่ 8	 กมุภาพันธ์	 2559	

สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้มหาวทิยาลัย

มหดิล	 จดัโครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร	

“เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3,

4-5	 โรงเรยีนสกลราชวทิยานกูุล	 จังหวดั

สกลนคร	โดยจดักจิกรรมแบ่งเป็น	2	ระดบั	

คือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย		โดยกจิกรรมมธัยมศกึษาตอนต้น

ประกอบด้วย	1.	นกัวจิยันกเงือก	2.	คาน

ไม้ไม่กระดก	3.	การหาปรมิาณไอโอดนีใน

เกลอื	 4.	 Robotic	 hand	 และกิจกรรม

ส�าหรบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	 ประกอบ

ด้วย	1.	ตามล่าหาสปีชส์ี	2.	พืน้ผิวมหศัจรรย์

3.	How	tall	4.	จมลอยคอยพสิจูน์	ซึง่พี	่ๆ	วทิยากรกจ็ะสอนวชิา	ฟิสกิส์	เคม	ีชวีวทิยา	และคณติศาสตร์	เพือ่ให้นกัเรยีนได้เข้าใจใน

เรือ่งต่าง	 ๆ	 โดยใช้กจิกรรมและเกมเข้ามาเป็นตวัช่วยในการสอน	 เพือ่ให้การเรยีนรูส้นกุ	 น่าสนใจ	 ไม่น่าเบือ่	 ได้ลงมอืท�า	 สร้างสรรค์	

สิง่ใหม่	ๆ	ได้ท�างานร่วมกนักบัเพือ่น	ๆ	พร้อมทัง้ยงัได้เรยีนรูน้วตักรรมใหม่	ๆ	ทีเ่กดิขึน้จากผลงานวจิยัของอาจารย์วทิยากรอีกด้วย

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้

มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโครงการอบรม

เชิงปฏบิตักิาร	“เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์

และนวตักรรม”	เมือ่วนัท่ี	13	–	14	มกราคม

2559	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 จังหวัด

นนทบุรี	 มีกิจกรรมดังนี้	 1.How	 tall	

2.	ใครคอืคนร้ายกนันะ	3.	คานไม้ไม่กระดก

4.	ไม้วเิศษ	5.	การหาปรมิาณไอโอดนีในเกลอื

ในแต่ละกิจกรรมวิทยากรจะมีการแทรก

เนื้อหาความรู ้ 	 ทั้งทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน	และสามารถน�าไปปรับใช้ในห้องเรียนได้



  จุลสารนวัตกรรม     9    

เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

Educational Activities

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้	

มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดโครงการ	สัมมนา

วิชาการ	 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน	 ครั้งที่	 2	 :	 การขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ด้วยงานวิจัย	 (The	 Second	 Scholar-

ship	 of	 Teaching	 and	 Learning:	

Research-Driven	 Transformation	

of	Teaching	and	Learning)	เพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 แนวคิด	 หลักการ	 ตลอด

จนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทยและ

ต่างประเทศ	พร้อมยังเป็นการสร้างเครือ

ข่ายและความร่วมมือระหว่างอาจารย	์

และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน	 เมื่อ

วันที่	24	-	25	มีนาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	

Petch	 Pailin	 โรงแรมวินเซอร์	 สวีท	

แอนด์	คอนเวนชัน	สุขุมวิท	20	กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาวิชาการ  “การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน ครัง้ท่ี 2
: การขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงการจดัการเรียนการสอนด้วยงานวจิยั”
(The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven 

Transformation of Teaching and Learning)
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

Social Activities

	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2559	

อาจารย์และบุคลากร	 สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้าร่วม

พิ ธี เ ป ิ ด ก า รแข ่ ง ขั น กี ฬ า บุ คล ากร

มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปีงบประมาณ

2559	“มหดิลเกมส์”เพือ่ส่งเสรมิให้บุคลากร

ได้ออกก�าลังกาย	 สร้างความสามัคคี	

และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายใน

มหิดล	ณ	สนามกีฬา	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ศาลายา

	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2559	

อาจารย์และบุคลากร	 สถาบันนวัตกรรม

การเรยีนรู	้มหาวทิยาลยัมหดิล	เข้าร่วมพธิี

วางพานพุม่ถวายราชสกัการะ	พระบรมรปู

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 เนื่องในวันครบรอบ	47	ปี	 วันพระราชทาน	128	ปี	มหาวิทยาลัย

มหิดล	ณ	ส�านักงานอธิการบดี	ชั้น	1	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ 
พระบรมรูปสมเด็จ
พระมหิตลาธิ เบศร
อ ดุ ล ย เ ด ช วิ ก ร ม 
พระบรมราชชนก

พิธีเป ิดการแข่งขันกีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัย

มหดิล ประจ�าปีงบประมาณ

2559 “มหิดลเกมส์”
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	 วันนี้จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ขอน�าเสนอเรื่องราวหนึ่งของนักคณิตศาสตร์

ชาวไทยที่ค้นพบรหัสคณิตศาสตร์ที่แฝงในผ้ายันต์

ล้านนาโบราณ	 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและ

น่าจะสร้างแรงบนัดาลใจให้ครอูาจารย์คณติศาสตร์

ท่านอ่ืนๆ			ในการบรูณาการบรบิทในชมุชนท้องถิน่

ของตนเอง	 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ

พะเยา	อุตรดิตถ์	สุโขทัย	และตาก	นั้นมี

ยันต์ตัวเลขมากกว่ายันต์ในภูมิภาคอื่น

ของประเทศ				

	 รปูแบบของตวัเลขในยนัต์ล้านนา

นั้นมีหลายรูปแบบ	แต่ส่วนใหญ่ที่ทีมวิจัย

พบนั้นเป็นยันต์ตัวเลขแบบ	 “จตุรัสกล”

หรือตารางตัวเลขรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่

ผลบวกตัวเลขในแต่ละแนว	 ทั้งแนวต้ัง

แนวนอน	และแนวทแยงมค่ีาเท่ากนั	 โดยมี

ยันต์ตั้งแต่ขนาด	 3x3,	 4x4,	 5x5,	 6x6	

ไปถึงขนาด	 9x9	 ยันต์ที่ทีมวิจัยตั้งชื่อว่า	

“ยนัต์พทุธคณุ 56”	เป็นยนัต์ทีม่เีอกลกัษณ์

ในการใช้ตัวเลขต่างจากยันต์อื่นๆ	 และมี

ความน่าสนใจทางคณิตศาสตร์มากที่สุด

ชิ้นหนึ่ง	 ยันต์ดังกล่าวบันทึกไว้ในยันต์

และคาถาของดีเมืองเหนือ	 โดย	 “อินสม	

ไชยชมภู”	ซึ่งเขียนไว้ว่า	“ยันต์ลูกนิเทียว

ทางบ่มีอนทรายแล”	หมายถึง	“ยันต์ลูก

นี้เดินทางปลอดภัยไม่มีอันตราย”		

	 เมื่อทีมวิจัยเปลี่ยนเลขโหรา	

ในยันต์พุทธคุณ	56	 เป็นเลขอารบิก	พบ

ว่ามีตัวเลขที่ใช้ในยันต์	 16	 ตัว	 ได้แก่	 7,	

8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	14,	15,	16,	

17,	18,	19,	20	และ	21	แม้จะมีเลข	โหรา	

คล้ายเลข	 10	 จ�านวน	 2	 ตวั	 แต่ทีมวจัิย

เชื่อว่าน่าจะเป็นการคัดลอกที่ผิดพลาด

กระตุ้นความสนใจและความเข้าใจท่ีลึก

ซ้ึงให้แก่ผู้เรียนนอกจากนั้นยังช่วยสร้าง

ความรักความผูกพันในชุมชนท้องถิ่นให้

เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอีกด้วย			

 “ผ้ายันต์”	 ในความรู้สึก

ของหลายคนดูเป็นวัตถุเชิงไสยศาสตร	์

แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ได้ค้นพบว่าเบื้องหลังของวัตถุมงคลนั้น	

มีความน่าอัศจรรย์เชิงคณิตศาสตร์

ซ่อนอยู่  

 ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์	หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โบราณคดี	 และอาจารย์

ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์	 คณะ

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

เปิดเผยว่า	ปกตยินัต์ทัว่ไปจะเป็นตวัหนงัสอื

แต่ยนัต์ล้านนานัน้	มคีณติศาสตร์ทีน่่าสนใจ

ซ่อนอยู่	 จากการศึกษาพับสา	 ใบลาน	

ไมโครฟิล์มพับสาใบลาน	เอกสารดิจิตอล

พับสาใบลาน	 ร่วมกับทีมวิจัยนาน	 4	 ปี

มาตั้งแต่ปี	2554	ดร.อติชาต	พบว่า	ยันต์

ในเขตพื้นที่วัฒนธรรมของล้านนา	 11	

จังหวัด	ซึ่งประกอบด้วย	เชียงใหม่	ล�าพูน	

ล�าปาง	เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	แพร่	น่าน	

ภาพ	1	พับโหรา	ยันต์	วัดธาตุค�า	ต.หายยา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์   จาก : อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ถอดรหัสคณิตศาสตร์ใน

“ยันต์ล้านนา”

ภาพ	2	จตรุสักลซึง่แปลงเลขโหราในยนัต์ด้านซ้าย	เป็นตวัเลขอารบกิในตาราง	3x3	ทางด้านขวามอื
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และในที่สุดก็สามารถหาวิธีลงตัวเลขใน

ยันต์นี้ได้ถึง	2	แบบ			

	 ในปี	2558	ดร.อตชิาตได้ร่วมวจิยั

กบั	นายมนสัว	ีอตุรภาศ	และ	น.ส.สดุาพร

สืบสังข์	 นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เพ่ือ

ศึกษาว่าเราสามารถน�าตัวเลขที่พบยันต์

พุทธคุณ	 56	 มาใส่ในตาราง	 4x4	 จน

สามารถสร้างจัตุรัสกลแบบอื่นที่ต่างจาก

ยนัต์พทุธคณุ	56	ได้กีแ่บบ	จากการศกึษา

พบว่า	 วิธีการใส่ตัวเลขดังกล่าวแบบสุ่ม

ลงในตาราง	 4x4	 ได้มากถึง	 1.3	 ล้าน

ล้านแบบ	 แต่จากการเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เพือ่ตรวจสอบพบว่า	 การสุม่

ตัวเลขลงตารางให้ได้แบบจตุรัสกลนั้น	

มีเพียง	 1,064	 แบบเท่านั้น	 หรือคิดเป็น

อัตราส่วนของการเขียนตัวเลขแบบสุ่ม

แล้วท�าให้เกิดจัตุรัสกล	 เป็น	 1	 ต่อ	 1.2	

พันล้านแบบ	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก					

	 ดร.อตชิาตเผยเพิม่เตมิว่า	ทมีวจิยั

ยังได้น�าแบบรูป	 11	 ข้อที่พบในยันต์

พุทธคุณ	 56	 มาศึกษาเปรียบเทียบกับ

จัตุรัสกล	 1,064	 แบบดังกล่าว	 พบว่า

จตุรัสกลอื่นที่พบรูปแบบครบทั้ง	 11	 ข้อ

เหมือนยันต์พุทธคุณ	56	มีเพียง	15	แบบ

เท่านัน้	และจากการศกึษาท�าให้เหน็ชดัว่า

ยันต์พุทธคุณ	 56	 นั้นมีความพิเศษโดด

เด่นแตกต่างจากจัตุรัสกลส่วนใหญ่อย่าง

ชัดเจน						

	 ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้	 เริ่มจาก

อาจารย์เกริก	 อัครชิโนเรศ	 ผู้เชี่ยวชาญ

ภาษาล้านนาและปฏทินิล้านนา	 ได้เข้ามา

หารือกับ	 ดร.อติชาตว่า	 ปัจจุบันมีเพียง	

พระจตุพล	 จิตฺตส�วโร	 และพระศุภชัย	

ชยสโุภ	พระภกิษทุีศ่กึษาเรือ่งยนัต์มายาวนาน

ที่เชี่ยวชาญในเรื่องยันต์	 แต่หากไม่มีใคร

ศกึษาเรือ่งนีต่้อจะท�าให้องค์ความรูเ้กีย่วกบั

ยันต์สูญหายไปตามกาลเวลา						

	 ผู้สนใจเรื่องคณิตศาสตร์ในยันต์

แ ล ะ คณิ ต ศ า ส ต ร ์ ท่ี น ่ า ส น ใจ จ า ก	

ดร.อตชิาต	 ตดิตามได้เพิม่เตมิทางแฟนเพจ

facebook.com/Dr.NoomMathLover	

หรอืดขู้อมลูได้ทีเ่วบ็ไซต์	www.atichart.com	

เอกสารอ้างองิ

คดัลอกจาก	MGR	Online	บทความ

เรือ่ง	ถอดรหสัคณติศาสตร์ใน	“ยนัต์ล้านนา”

Retrieved	 from:	http://www.manager.co.th

/ S c i e n c e / V i e w N e w s .

aspx?NewsID=9580000132485

เนื่องจากการเขียนเลข	 1	 และ	 2	 แบบ

เลขโหรานั้นคล้ายกันมาก	 เมื่อเขียนแบบ

อารบกิจงึได้แก้เป็นเลข	20	จากการสงัเกต

ทีมวิจัยพบเลข	 14	 ซ�้ากัน	 1	 คู่และยัง

สังเกตว่าเลข	 14	 นั้น	 เป็นเลขที่มีค่าอยู่

กลางระหว่าง	7	และ	21	พอดี	เมื่อหาผล

บวกทัง้ในแนวตัง้	แนวนอน	และแนวทแยง

ได้เท ่ากับ	 56	 ซึ่งทีมวิจัยเชื่อว่า	 เป็น

จ�านวนพยางค ์ ในบทสวดสรรเสริญ

พระพุทธคุณ	จึงเป็นที่มาให้ทีมวิจัยตั้งชื่อ

ยันต์ว่า	พุทธคุณ	56					

	 ดร.อติชาตระบุว่าการศึกษานี้

ได้ท�าให้คนทั่วไปเห็นความสามารถทาง

คณติศาสตร์ของคนโบราณ	ท�าให้คนสนใจ

การศกึษาประวัติศาสตร์เชงิคณติศาสตร์

มากยิง่ขึน้	 และยงัสามารถน�าผลการศกึษา

นี้ ไ ป ใ ช ้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

คณิตศาสตร์ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และ

คิดสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษาวิจัย

ส�าหรบันกัเรยีน	นกัศกึษา	และนกัวชิาการ

ทางด้านคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์

ได้อีกด้วย								

	 ด ร . อ ติ ช า ต ไ ด ้ ศึ ก ษ า ยั น ต ์

พุทธคุณ	 56	 ในเชิงคณิตศาสตร์เพิ่มเติม	

โดยพบว่ามีแบบรูป	 ทางคณิตศาสตร์

ที่น่าสนใจมากกว่า	30	ข้อ	อาทิ	ผลบวก

ตัวเลขสี่มุมเท ่ากับ	 56	 และผลบวก

ตัวเลขสี่ตัวตรงกลางเท่ากับ	 56	 เป็นต้น	

ทั้งนี้ยังมีความน่ามหัศจรรย์อื่นๆ	อีก	เช่น

ผลรวมของตัวเลขหัวมุมยกก�าลังสอง

จะเท่ากบัผลรวมของตวัเลขสีต่วัตรงกลาง

ยกก�าลังสอง	 หรือเขียนได้เป็น	 72+172

+202+122	=	882	และ	162+82+112+212 

=	882			

	 ด ร . อ ติ ช า ต ยั ง ไ ด ้ ร ่ ว ม กั บ	

น.ส.วรรนิษา	อภัยรัตน์	จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 ได้ศึกษาว่าคนโบราณ

ลงตัวเลขในยันต์พุทธคุณ	 56	 ได้อย่างไร	

ซึง่เป็นเรือ่งทีย่งัไม่มีใครเคยศกึษามาก่อน	



  จุลสารนวัตกรรม     13    

	 การจดัการความรู	้ (knowledge	

management	 :	 KM)	 เป็นแนวทางการ

บริหารยุคใหม่และการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการท�างานที่น�ามาประยุกต์ใช้

ในองค์กร	 ทัง้องค์กรภาครฐั	 เอกชน	 และ

ภาคประชาสงัคม	 การจดัการความรูเ้ป็น

เครื่องมือส�าคัญที่ใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ในองค์กร	 สร้างองค์กรให้เกดิความเข้มแขง็

และมีศักยภาพสูงขึ้นในการท�างานตาม

ภารกิจขององค ์กร	 โดยข้ันตอนของ

การจดัการความรูใ้นองค์กรมดีงันี	้				

ขัน้ที ่ 1 ก�าหนดและสร้างทมีงานจดัการ

องค์ความรู ้ในองค์กร (knowledge 

management team) 

	 ทีมงานจัดการความรู้น้ีมักเป็น

ผู้ที่รับผิดชอบหลักของการจัดการความรู้

ในองค์กร	 โดยหลกัการแล้วองค์กรควรจดั

ให้มีผู ้ที่มีบทบาทในการจัดการความรู ้

หลายส่วนและมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่าง

กนัไป	 ในเบือ้งต้นทมีงานจดัการความรู้

ควรประกอบด้วย	 ผูจ้ดัการความรูเ้ฉพาะ

ด้าน	(subject	manager)	ผูเ้ชือ่มโยงองค์

ความรู้จากหลายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปยัง

ผูใ้ช้ที่ต้องการ	 (knowledge	 broker)		

ผู ้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการความรู	้

(KM	 coordinator)	 หรอืผูอ้�านวยความ

สะดวก	(facilitator)	โดยในการด�าเนนิการ

จดัการความรูข้ององค์กร	 ควรมทีีป่รกึษา

(KM	project	consultant)	เพือ่เป็นหลกั

ในการร่วมคดิร่วมตดัสนิใจในการด�าเนนิงาน

ขององค์กร

ขัน้ที ่2 ก�าหนดกลยทุธ์การจดัการความรู้

ขององค์กร

	 โดยการศกึษากลยทุธ์ขององค์กร

ว่ามีสาระส�าคัญเรื่องอะไรบ้างด�าเนินการ

วิเคราะห์โอกาสและองค์ความรู้ที่จ�าเป็น

ต่อการน�าไปสู ่ความส�าเร็จขององค์กร	

โดยพิจารณาจากทุกส่วนขององค์กร	

ทั้งทางด้านภารกิจหลักขององค์กรและ			

งานสนบัสนนุ	 เลือกองค์ความรู ้ท่ีมีผล

กระทบต่อความส�าเร็จขององค์กรสูงสุด	

เพื่อคัดเลือกมาด�าเนินการเป็นโครงการ

น�าร่องในการจดัการความรู้						

ขัน้ที่ 3 ด�าเนินการส�ารวจระบบที่จะ

ใช้ในการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว       

ในองค์กร 

	 ในองค์กรอาจมรีะบบต่างๆ	 ทีเ่อือ้

ต่อการจดัการความรูอ้ยูแ่ล้ว	 เช่น	 ระบบ

ฐานข้อมลู	 ระบบสารสนเทศ	 ระบบการ

ตดิต่อสือ่สาร	เป็นต้น	การส�ารวจระบบต่างๆ

ทีม่อียูแ่ล้วในองค์กรเพือ่ต่อยอดการท�างาน

และน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ

การจัดการความรู้โดยไม่ต้องเสียเวลา

สร้างขึ้นมาใหม่	 หรือ	 เสียทรัพยากร

เพิ่มมากนัก	 เนื่องจากหลักของการ

จัดการความรู ้ 	 ให ้ความส� าคัญกับ

การจัดการความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนท่ีจะน�า

มาสูค่วามรูภ้ายนอก	 โดยด�าเนนิการผ่าน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อการต่อยอด

ความรู้	 หรือการสร้างความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนางาน	 พัฒนาคน	

และพัฒนาองค์กรต่อไป

ขัน้ที ่4 คดัเลอืกโครงการน�าร่อง (quick 

win-KM project)

	 องค์กรควรเลือกโครงการน�าร่อง	

ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาถึง

ระดับความยากง่ายของโครงการและ

ความพร้อมของทีมงานรวมถึงความ

เชี่ยวชาญที่บุคลากรหรือองค์กรมีอยู	่

หากองค์กรสามารถด�าเนินการให้เห็นผล

ส�าเร็จในโครงการน�าร่อง	 โดยแสดงให้

เห็นถึงผลประโยชน์ของการจัดการความ

รู้ที่ชัดเจน	 จับต้องได้และเป็นประโยชน์

ต่อการท�างาน	ทัง้การปรบัปรงุการท�างาน

การแก้ปัญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	หรอืเกดิเป็น

ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่บุคลากรสามารถ

เรียนรู้และน�าไปใช้ในการท�างานได้	 ก็จะ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากร

ในองค์กร	 และให้ความร่วมมือในการ

ด�าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

เรื่อง : นายเมธา ศรีสุชินธารา  จาก : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สาระน่ารู้

แนวทางการประยกุต์ใช้
การจัดการความรู้           

ในองค์กร



14      จุลสารนวัตกรรม

ขัน้ที ่5 สร้างโครงสร้างการจดัการความ

รูใ้นองค์กร

	 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น�า

องค์กร	 และเชีย่วชาญในแต่ละด้านเพือ่

สร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนและใช้องค์

ความรูใ้ห้เกดิประโยชน์

	 การเช่ือมโยงองค ์ความรู ้ ใน

องค์กรจ�าเป็นต้องมรีะบบพืน้ฐาน	 เช่น	

ระบบสารสนเทศ	 และเครอืข่ายการเชือ่ม

โยงข้อมลู	 ซึง่ประกอบด้วยเครอืข่ายที่

เกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้ามาใช้และแลก

เปลีย่นองค์ความรูอ้าจใช้วธิกีารชมุชนนกั

ปฏบิตั	ิ การประชมุกลุม่รายเดอืน	 เป็นต้น	

ส่วนระบบโครงสร้างสารสนเทศจะเป็น

ส่วนสนับสนุนที่ช่วยเชื่อมโยงชุมชนนัก

ปฏบิตัเิข้าด้วยกนั	 มกีารสือ่สารอย่างต่อ

เนือ่งและทัว่ถงึ					

	 นอกจากนี	้ วธิบีรหิารการ

เปลีย่นแปลง	 (change	 management)	

เพือ่ปลกูฝังวฒันธรรม	การเรยีนรูแ้ละแบ่ง

ปันความรู	้ ตวัอย่างเช่น	 การบรรจเุรือ่ง

การจัดการความรูเ้ข้าในระบบการบรหิาร

งานบคุคล	 ในขัน้ตอนการประเมนิผลและ

การให้รางวัลทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตวัเงนิ	 จะเป็นส่วนทีจ่งูใจให้

พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ความรู	้ และสร้างวฒันธรรมการเรยีนรู้

ที่เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจ�า	

ไม่ใช่เป็นงานที่เพิ่มหรือแยกออกจากงาน

ประจ�าเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรมีความ

สขุในการเข้าร่วมในการจดัการความรู้

ขัน้ที ่ 6 ก�าหนดระบบสนบัสนนุการ

จัดการความรู้

	 ระบบการจดัการความรู	้ ตัง้แต่

การจัดเก็บ	 การจัดระบบ	 การสืบค้น

และการค้นหาองค์ความรู้ที่ต้องการใช้

ประโยชน์	 ดงันัน้	 ระบบสารสนเทศและ

เครอืข่ายจงึมสีาระส�าคญัในการสนบัสนนุ

การจดัการความรูท้ัง้อยูใ่นรปูแบบเอกสาร

สิง่พิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ที่บุคลากร

ในองค์กรสามารถเข้าถงึและสบืค้นได้ง่าย

ขั้นที่ 7 ก�าหนดแผนปฏิบัติการหลัก

	 การบรรจุเร่ืองการจัดการความรู้

อยูใ่นแผนปฏบิตักิารขององค์กร	 ซึง่จะท�าให้

การจัดการความรู้เกิดขึ้นจริงในองค์กร	

หรืออาจก�าหนดเป็นนโยบายขององค์กร	

รวมทัง้จดัท�าแผนการจัดการความรู้	(KM	plan)

เพือ่น�านโยบายการจดัการความรูไ้ปสูก่าร

ปฏบิตัิ									

ขัน้ที ่8 การปฏบิติัตามแผนการจดัการความรู้

	 ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการด�าเนนิการ

น�าแผนการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัต	ิ

ซึ่งควรเป็นไปตามกระบวนการของการ

จัดการความรู้ที่เริ่มตั้งแต่การก�าหนดองค์

ความรู้ท่ีส�าคัญกับองค์กร	 สร้างความรู้

นั้นให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยใช้เครื่องมือ

การจัดการความรู้ที่หลากหลายและเป็น

ความรู้ที่สร้างได้ภายในองค์กร	 รวมทั้ง

ความรูท้ีห่าได้จากภายนอกองค์กร	การจดัเกบ็

ความรู ้เข ้าสู ่ระบบการจัดการความรู ้

ที่ก�าหนด	 การน�าความรู ้น้ันไปใช้งาน	

การปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

และการย้อนกลับไปดูว่าความรู้ที่สร้าง

และใช้งานนั้นยังคงสอดคล้องกับความรู้

ที่ส�าคัญขององค์กรหรือไม่

ข้ันที่ 9 การติดตาม ประเมินผล และ

การปรับปรุง

	 โดยธรรมชาตขิองการเปล่ียนแปลง

การจดัการความรูใ้นองค์กรจะไม่มีวนัสิน้สดุ

การด�าเนินการจัดการความรู้ควรมีการ

ติดตาม	 ประเมินผล	 ภายใต้แนวคิดการ

ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้	 อาจก�าหนด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการน�าร่อง

ว่าการจัดการความรู้สามารถก่อให้เกิด

ประสิทธิผล	 ประสิทธิภาพ	 และผลิตผล

ในองค์กรได้หรือไม่และกระบวนการ

จัดการความรู้เกิดข้ึนได้จริงในองค์กร

หรือไม่	 เช่น	 มีองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร

เรื่องอะไรบ้าง	 การเข้ามาใช้ฐานข้อมูล

องค์ความรู้ในองค์กรมีอัตราการใช้งาน

อย่างไรรวมทัง้คณุค่าทีเ่กดิขึน้จากการจดัการ

ความรูข้องบคุลากร	เช่น	ความรูส้กึภาคภมิูใจ

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรภายใน

หน่วยงานหรือข้ามหน่วยงานความผกูพนั

ต่อองค์กร	เป็นต้น			

 
อ้างอิง 

ประภาพรรณ	อุน่อบ	และพรธดิา	วเิศษศิลปานนท์.

	 การจดัการความรูสู้อ่งค์กรแห่งความสขุ

	 :	 แนวคดิและบทเรยีนจากกรณศีกึษา.

	 กรงุเทพมหานคร	:	บรษิทั	พ.ีเอ.ลฟีวิง่	จ�ากดั,

	 2555.
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เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์  จาก : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

	 ผู ้เขียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือ

เรือ่ง	“พทุธปรชัญา	:	ศกึษาและวเิคราะห์	

เล่ม	๑”	(พมิพ์ครัง้ที	่๖,	กรงุเทพฯ	:	บรษิทั

จรลัสนทิวงศ์การพมิพ์	 จ�ากดั,	 ๒๕๕๗)	

ของ	 ผศ.ดร.พม.มฆวนิทร์	 ปรุสิตุตฺโม	

อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวทิยาลยั	 ทีเ่ขยีนไว้ดมีากๆ	 เล่มหนึง่

เท่าทีเ่คยอ่านมา	เป็นหนงัสอืทีท่�าให้คนอ่าน

เข้าใจได้ดีขึ้นในธรรมชาติของชีวิตคนเรา

และเรือ่งใกล้ตวั	ซึง่เรือ่งทีอ่ยากจะน�ามาเล่า

สู่กันฟังนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างของ

ความรู้สึกแบบเมตตากับความรู้สึกแบบ

เวทนา		ซึง่โดยทัว่ไปคนมกัจะมคีวามเข้าใจผดิ

และพดูผดิอยูส่องความรูส้กึด้วยกนั	คอื	ความ

รูส้กึแบบเมตตากับความรู้สึกแบบเวทนา

ซึง่ทัง้สองความรูสึ้กน้ีเป็นความรูส้กึทีใ่กล้

เคยีงกนัมาก	คอื	เวลาทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ที่

อยากช่วยเหลอืผูอ้ืน่เพราะมคีวามรูส้กึรกั

ใคร่เอน็ด	ูความรูส้กึแบบนีจ้ดัว่าเป็นความรูส้กึ

แบบเมตตา	เพราะเป็นความรูส้กึทีม่อียูภ่ายใน

จติใจเท่านัน้	ต่อเมือ่มคีวามรูส้กึแบบเมตตา

แล้วอยากลงมอืปฏบิตักิารช่วยเหลอื	นีก่ค็อื

การกระท�าด้วยแรงแห่งความกรุณาหรือ

ลงมือช่วยเหลือจนพ้นจากความทุกข์

ทรมาน	ส่วนความอ่อนแอทางอารมณ์

ซ่ึงมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นความสงสาร

หรือเมตตานั้นสามารถพิสูจน์ได ้จาก

ความสมเหตุสมผลภายในจิตใจของผู้ มี

ความรู ้ สึ กแบบนั้ น 	 หมายความวา่

หากช่วยเหลอื	 โดยไม่สอดคล้องกบัเหตผุล

กจ็ะเป็นเพยีงแค่	 ความอ่อนแอทางอารมณ์

เท่านัน้ตวัอย่างเช่นเห็นขอทานแล้วกอ็ดมไิด้

ทีจ่ะช่วยเหลอื	ทัง้ทีจ่รงิแล้วกไ็ม่ควรช่วยเหลอื

เพราะดสูภาพร่างกายแล้วกส็มบรูณ์ด	ีดแูล้ว

น่าจะมาเป็นขอทานเพราะความเกยีจคร้าน

เสยีมากกว่า	 ส่วนถ้าการช่วยเหลือนั้น

เหมาะสมแก่การช่วยเหลือจรงิๆ	 ตวัอย่าง

เช่น	 เห็นขอทานแล้วเกิดปัญญาพิจารณา

ช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล	 โดยอาจ

จะดูจากการที่เขาช่วยเหลือตนเองไม่ได	้

อนึง่	 การช่วยเหลอืทัง้สองแบบข้างต้นนีก้็

ล้วนเหน็แล้วอยากช่วยเหลอืเหมอืนกนั	 แต่	

การช่วยเหลือแบบแรกนั้นไม่สามารถจัด

เข้าในความรูส้กึแบบเมตตาได้	 เพราะไม่ได้

ยดึโยงกบัปัญญาหรอืเหตผุลเลย	 เรยีกว่าใช้

ความรูส้กึล้วนๆ	 โดยไม่มเีหตผุลประกอบ

เลย	 ส่วนความรูส้กึแบบหลงัเป็นความรูส้กึ

แบบเมตตาแน่นอน	เพราะมกีารบรูณาการ

ปัญญาหรอืเหตผุลเข้าไปร่วมตดัสนิความรูส้กึ

ด้วย	 การอธิบายเช่นนี้จะเห็นได้จากเวลา

ท่านผู้รู ้อธิบายถึงเวทนาที่แปลว่าความ

รูส้กึสบาย	 (สขุเวทนา)	 ความรูส้กึไม่สบาย	

(ทุกขเวทนา)	 และความรู้สึกปล่อยวาง

ความสบายและไม่สบายได้	 (อทุกขม

สุขเวทนา)	 ซ่ึงเวทนาแบบสุดท้ายหรือ

อทกุขมสขุเวทนานีจั้ดว่าเป็นฉากหนึง่ของ

เหตผุลหรอืปัญญาได้	 ฉะนั้น	 เมื่อเห็น

ขอทานแล้ว	 หากเกดิความรู้สึกอยากช่วยเหลือ

ให้พ ้นจากความไม่สบายและให้เกิด

ความสบายมากขึ้น	 ตลอดจนลงมือช่วย

เหลือแล้วก็ช่วยเหลือได้เท่าที่เป็นไปได้

เท่านั้นก็จัดได้ว่าผู ้ช ่วยเหลือมีปัญญา

หรือเหตุผลอยู่	เพราะผู้ช่วยเหลือสามารถ

บริหารจัดการกับความรู ้สึกตัวเองได้

จนไม่ให้เป็นทุกข์เป็นร้อนกับคนที่ตัวเอง

ช่วยเหลือ	

	 สรุปแล้ว	 การเห็นผู้อื่นแล้ว

อยากช่วยเหลือ	 ในเบื้องต้นจัดว่าเป็น

ความรู้สึกแบบเมตตา	 ไม่ใช่ความรู้สึก

แบบเวทนาที่คนเรามักพูดติดปากกัน	แต่

ถ้ามองไปจนสุดทางแห่งความรู้เก่ียวกับ

เมตตาและเวทนาแล้ว	 ความรู้สึกแบบ

เมตตานี้ยังต้องอาศัยการกระท�าที่เรียก

กรุณาอีกต่อหนึ่ง	 โดยอาศัยปัญญาหรือ

เหตุผลเป็นหลักธรรมประคับประคอง

การแสดงออกด้วยก็จะจัดว ่าสมเหตุ

สมผลด	ี ส่วนความรูส้กึแบบเวทนาก็จัดว่า

เป็นความรูส้กึได้เหมอืนกนั	แต่ยงัไม่ทราบ

ชัดว่าเป็นความรู้สึกแบบไหน	 กล่าวคือ

ถ้าเป็นความรู้สึกสบาย	 ก็เป็นสุขเวทนา	

ถ้าเป็นความรูส้กึไม่สบาย	กเ็ป็นทกุขเวทนา

หรอืถ้าเป็นความรูส้กึกลางๆ	คอืปล่อยวาง

ความรู้สึกสบายและไม่สบายที่เกิดขึ้นได้

ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนา	 ซึ่งนี้จัดได้ว่า

เป็นการพัฒนาตนเองจนถึงขั้นมีปัญญา

หรือมีอุเบกขาซ่ึงตรงกับหลักธรรมข้อที่

สี่ในพรหมวิหารสี่	 (เมตตา	กรุณา	มุทิตา	

และอุเบกขา)	นั่นเอง	

	 ท้ายที่สุดนี้	 ผู้เขียนอยากจะชวน

ให้ทกุคนใช้ภาษาคนให้ตรงกบัภาษาธรรม

ด้วยก็จะเป็นการจรรโลงอายุพระพุทธ

ศาสนา	ดังเราควรพูดว่า	“เรารู้สึกเมตตา

ผู้อื่นจนอยากช่วยเหลือ”	 มากกว่าที่จะ

พูดว่า	 “เรารู้สึกเวทนาผู้อื่นจนอยากช่วย

เหลือ”

ความแตกต่าง
ของความรู ้สึกแบบ
เมตตากับความรู้สึก

แบบเวทนา




