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	 สวัสดีปีระกา	 ๒๕๖๐	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ	
จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว	พบแต่ความสุข	ความเจริญตลอดไป
	 จุลสารฉบับนี้ยังคงครบแน่นเร่ืองนวัตกรรมการศึกษาของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหดิล	 อันได้แก่แท่งประจุฉนวนท่ีมีประจุกระจาย
อย่างสม�า่เสมอ	 และระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบจ�าเพาะต่อผู้เรียนรายบคุคลผ่านแนวทาง
การปรับกิจกรรมการเรียนรู้อัตโนมติั	 อีกท้ังยงัประกอบด้วยกิจกรรมบริการวิชาการ
เช่น	 อบรมเชิงปฏบิติัการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”	 ส�าหรับนกัเรียน
ช้ันมธัยมศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ“สร้างเว็บไซต์เบือ้งต้นด้วย	CMS	Joomla”
ส�าหรับบคุลากรของมหาวิทยาลยัมหดิล	 นอกจากนีทุ้กท่านจะยงัได้รับข่าวสารเกีย่วกับ
สาหร่ายพลงังานทดแทนท่ีไม่ควรมองข้าม	พบกันใหม่ฉบบัหน้า	สวัสดีครับ

LONG LIVE THE KING
“สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
 มหา...โอรสาธิราชเจ้า	 	 ศักดิ์บวร	มหิดล
 วชิรา...ลงกรณ์		 	 สืบแล้ว
 ลง...ลิขิตนามกร	 	 สานต่อ	สันติวงศ์
 กร(ณ)...ประณตนบพระแก้ว	 สถิตพื้นผืนไทย
 บดินทร...เดชปกฟ้า	 	 ประชาชน
 เทพ...พสิษฐ์ในสากล	 	 จรัสหล้า
 ย...ถากาลมิ่งมงคล	 	 เจริญยิ่ง
 วรางกูร...แห่งปวงข้าฯ.	 จักน้อมพระบารมี

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประพันธ์:	นายแพทย์สิทธาคม	ผู้สันติ	

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
[ที่มา:	มหิดลสาร	ปีที่	41	ฉบับที่	12	(31	ธันวาคม	2559)]
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	 เม่ือวนัที	่25	พฤษภาคม	2559	ผูจั้ดการ	Online	เสนอบทความเร่ือง	“มหาวทิยาลยัไทยจะอยูร่อดได้หรือไม่?”	ของ	อาจารย์	
ดร.อานนท์	 ศักด์ิวรวชิญ์	 สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์	 มเีน้ือหาต่อไปน้ี	 “สาเหตุทีอ่ดุมศึกษาไทยถงึทางตีบตันน้ันมีหลาย
ประการ	ประการแรก	ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุ(Aging	Society)	อย่างเต็มตัว	อตัราการเกดิของประชากรไทยน้ันต�า่มากและ
ต่อไปจะต�า่กว่าอตัราการตาย	ถ้าเราสงัเกตให้ดีเราจะพบว่าจ�านวนประชากรไทยน่ิงๆ	ที	่65	 ล้านคนมาเกอืบ	15	ปีแล้ว	มีคนสงูอายุ
มากขึน้และมเีด็กเกดิลดลงไปมาก	 จนน่าใจหาย	 รัฐบาลควรต้องส่งเสริมการแต่งงานและการมบีตุรด้วยมาตรการทางภาษีและสวสัดิการ
สงัคมเพ่ิมขึน้	 ผลกระทบดังกล่าวเหน็แล้วได้ชดัเจนท�าให้มหาวทิยาลยัต่างๆ	 มทีีน่ั่งเหลอืมากมาย	 เมือ่ไม่มเียาวชนทีต้่องการเข้า
มหาวทิยาลยัมากเช่นในอดีตท�าให้การแข่งขนัลดลง	มทีีว่่างมากขึน้	คุณภาพในการคัดเลอืกกล็ดลงด้วย	ประการทีส่อง	ประเทศไทยมี
มหาวทิยาลยัจ�านวนมาก	ขณะน้ีหากรวมทัง้มหาวทิยาลยัของรัฐ	เอกชน	สถาบนัราชภฎั	สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล	วทิยาลยัพละศึกษา
วทิยาลยัเกษตร	 สถาบนัอดุมศึกษาทีม่ภีารกจิเฉพาะ	 อาจจะมจี�านวนมากถงึสามร้อยกว่าแห่ง	 มกีารแข่งขนักนัเปิดหลกัสตูรเป็น
จ�านวนมาก	ทัง้หลกัสตูรภาคปกติ	ภาคค�า่	ภาคสมทบ	ภาคพิเศษ	ภาคอนิเตอร์	มกีารเปิดหลกัสตูร	ปริญญาตรี-โท-เอก	กนัเต็มไปหมด
หลกัสตูรแปลกๆ	ทีเ่ราไม่คิดว่าจะได้เหน็กไ็ด้เหน็	ทกุแห่งพยายามขายสินค้าหรือหลักสูตรที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเรียนด้วย
คุณลกัษณะเด่นทีแ่ตกต่างกนัไป	 บางแห่งเน้นคุณภาพ	 บางแห่งเน้นไปทีจ่่ายครบ	 จบง่าย	 เรียนสนุก	 แม้ว่าจะมหีน่วยงานก�ากบัดูแล
มาตรฐานแต่กเ็ป็นการเกาไม่ถกูทีคั่นเน่ืองจากกฎระเบยีบต่างๆ	 ทีอ่อกมาบงัคับใช้น้ันพยายามใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนัหมดในทกุสาขาวชิา
เน้นไปทีก่ารก�ากบัดูแลกระบวนการโดยไม่ได้ดูทีส่ิง่น�าเข้าหรือผลลพัธ์แต่อย่างใดเลย	ท�าให้สาขาวชิาหรือสถาบนัอดุมศึกษาทีพ่ยายาม
ท�าดีหรือมีคุณภาพดีอยู่แล้วกลับแย่ลงเน่ืองจากเกณฑ์มาตรฐานบังคับใช้เหมือนกันไปหมดทุกสาขาเปรียบเสมือนยาเคมีฆ่าเซลล์
มะเร็ง	 (Chemotherapy)	 ทีท่�าลายเซลล์เน้ือร้ายมะเร็งและท�าลายเซลล์ดีๆ	 ไปด้วยในเวลาเดียวกนั	 ปัญหาใหญ่ทีส่ดุคือประเทศไทย
ในขณะน้ีมจี�านวนมหาวทิยาลยัมากเกนิไปกว่าความต้องการเสยีแล้ว	 ทีน่่าตกใจยิง่กว่าคือมบีณัฑติในบางสาขาตกงานมากมาย	 เช่น	
ด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ซึง่เปิดสอนกนัแทบทกุสถาบนัในประเทศไทย	 แต่บริษัทเอกชนกลบัหาคนมาท�างานด้าน	 Computer	 ที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องการคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถอกีมากได้ยากมาก	บณัฑติด้าน	computer	sciences	จ�านวนมาก
จากหลายสถาบนัไม่สามารถเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งานได้จริงได้เลย	หรือในอกีด้านเราผลติคนทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการของ
ตลาดและมคุีณภาพไม่เพียงพอ	 สรุปง่ายๆ	 คือเรามปีริมาณมากแต่มคุีณภาพไม่เพียงพอ	 ไม่ตรงกบัความต้องการของประเทศ	 ท�าให้เรา
พบว่ามบีณัฑติระดับปริญญาตรีไปเป็นพนักงานขายของตามร้านสะดวกซือ้หรืออืน่ๆ	ทีใ่ช้เพียงวฒุกิารศึกษามธัยมศึกษาปีทีส่าม	กท็�างาน
น้ีได้	 ประการทีส่าม	 การไปศึกษาต่อต่างประเทศสมยัน้ีไม่ใช่เร่ืองยากแต่อย่างใดและคนไทยมฐีานะดีขึน้จนไปศึกษาในต่างประเทศได้
โดยง่าย	ท�าให้มนัีกเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในต่างประเทศต้ังแต่ระดับมธัยมศึกษา	ปริญญาตรี	หรือ	ปริญญาโท	มากขึน้เรือ่ยๆ	
ในประเทศทีพั่ฒนาแล้วน้ันแทบทกุประเทศต่างกม็ปัีญหาสงัคมผูส้งูอาย	ุ ท�าให้ในประเทศน้ันๆ	 มนัีกศึกษาเก่งๆ	 ไม่มากนัก	 ท�าให้
จ�าเป็นต้องหานักศึกษาจากต่างประเทศมากขึน้เร่ือยๆ	 นอกจากน้ียงัมมีหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลกมาเปิดสาขาในประเทศเพือ่นบ้าน
ของเรา	เช่น	สงิคโปร์	เป็นจ�านวนมาก	ทีส่�าคัญเทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้เกดิการศึกษาออนไลน์	การศึกษาต่อเน่ือง	ทัง้แบบทีไ่ด้รบั
ปริญญา	และแบบทีไ่ม่ได้รับปริญญา	(Non-degree	program)	มากขึน้เร่ือยๆ	ประการทีส่ี	่การศึกษาของไทยไร้ทศิทาง	ประเทศไทย
ไม่ได้ต้องการ	บณัฑติ	มหาบณัฑติ	ดุษฎบีณัฑติ	มากมายอะไรขนาดน้ี	ในขณะทีป่ระเทศยงัไม่ก้าวพ้นกบัดักรายได้ปานกลาง	(Middle	
income	trap)	ทีป่ระเทศไทยขาดแคลนจริงๆ	กลบัเป็นอาชวีะศึกษาซึง่คนไทยไม่นิยมเรียนด้วยค่านิยมปริญญากระดาษแผ่นเดียว	ใน
ขณะทีเ่ราผลติบณัฑติ	 มหาบณัฑติ	 และดุษฎบีณัฑติสายสงัคมศาสตร์	 ออกมาล้นมากมาย	 แต่สายวชิาเช่น	 วทิยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี
แพทยศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	ซึง่ล้วนขาดแคลนอย่างหนัก	โดยเฉพาะพยาบาลกลบัผลติได้ไม่เพียงพอกบัความต้องการของประเทศ

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

วจิารณ์บทความเรือ่ง “มหาวทิยาลยัไทยจะอยู่รอดได้หรอืไม่ ?” 
ของ อานนท์ ศกัดิว์รวิชญ์
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และจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต	 ทัง้น้ีประเทศไทยไม่มีแผนยทุธศาสตร์อดุมศึกษาและไม่ได้ด�าเนินตามหลกัการดังกล่าว	 มหาวทิยาลยัต่างๆ
ล้วนแล้วแต่ผลติคนสายสงัคมศาสตร์ทีเ่ร่งผลติได้ง่าย	 ใช้ต้นทนุไม่สงู	 และคนกแ็ห่มาเรียนกนัเฉพาะสายสงัคมศาสตร์จนเกนิความต้องการ
เป็นเพียงค่านิยมปริญญามากกว่าจะผลติคนทีม่คีวามรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง	 ท�าให้ปริญญาไม่ว่าจะตรี
หรือโท	 หรือรวมไปถงึเอกจากหลายๆ	 ทีไ่ม่มคุีณค่า	 ไม่สามารถประกนัได้ว่าบณัฑติ	 มหาบณัฑติและ	 ดุษฎบีณัฑติจะสามารถท�างาน
ได้จริง	ท�าให้หลายๆ	หน่วยงานในภาคเอกชนเร่ิมขยบัเข้ามาผลติบณัฑติและมหาบณัฑติกนัเองเพ่ือให้ตรงตามกบัความต้องการ																																																		
	 ขณะน้ีหลายมหาวิทยาลัยของไทยก�าลังขาดทุนและไม่อาจจะอยู่รอดได้จนอาจจะต้องเลิกกิจการในระยะเวลาอันใกล้	
บางมหาวทิยาลยัต้องปรับตัวโดยแบ่งทีดิ่นผนืงามจัดสรรสร้างคอนโดมเิน่ียมเพ่ือหารายได้	 และลดขนาดองค์กรลง	 ปัญหาข้างต้นเหล่าน้ี
สมทบเพ่ิมเติมขึน้เร่ือยๆ	 และต่อไปยิง่จะแย่ลง	 ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ส่วนตัวว่าภายในสบิปีน้ีจะมมีหาวทิยาลยัหลายแห่งต้องเลกิกจิการ
เพราะขาดทนุจนอยูไ่ม่ไหว	(ในปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนกเ็ลกิกจิการไปมากมาย	เพราะทีน่ั่งในโรงเรียนของรัฐน้ันมล้ีนเกนิความต้องการ
อยูแ่ล้ว)	ดังน้ันมหาวทิยาลยัไทยคงต้องปรับตัวกนัอกีมาก	ทางออกในการปรับตัวทีจ่�าเป็นต้องเกดิขึน้ในอนาคต	ได้แก่	1.	ยุบเลกิมหาวทิยาลยั
ทีไ่ม่มคุีณภาพหรือขาดทนุมากเพราะถงึอย่างไรกไ็ม่มทีางคุ้มทนุ	อาจจะต้องมกีารควบรวมกจิการ	(Merger	and	Acquisition)	ของ
มหาวทิยาลยัเอกชน	 ขณะเดียวกนัรัฐบาลกค็วรเข้ามาแก้ปัญหาโดยการยบุรวมมหาวทิยาลยัของรัฐเอง	 โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัทีมี่
ขนาดเลก็	 ให้มขีนาดใหญ่ขึน้	 ใช้ทรัพยากรร่วมกนัมากขึน้	 ท�าให้มหาวทิยาลยัต่างๆ	มคีวามเข้มแขง็มากขึน้	 ในอดีตทีผ่่านมานักการเมอืง
มส่ีวนผลกัดันให้เกดิมหาวทิยาลยัในแทบทกุจังหวดัของประเทศไทย	 แต่ปัจจุบนัมสีถาบนัทีส่อนระดับอดุมศึกษาไม่ต�า่กว่าสองร้อยแห่ง
ซึง่มากเกนิไปส�าหรับประเทศไทยซึง่จริงๆ	 แล้วไม่ควรมสีถาบนัอดุมศึกษาเกนิกว่าจ�านวนจังหวดัของประเทศเสยีด้วยซ�า้ไป	 ทางออกน้ี
อาจจะเจ็บปวดส�าหรับสถาบนัอดุมศึกษาบางแห่งแต่กมี็ความจ�าเป็นต้องท�า	และควรมนีโยบายห้ามเปิดสถาบนัอดุมศึกษาเพ่ิมอกีต่อไปแล้ว
กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งพิจารณาควบรวม	ยุบ	 ให้สถาบันอุดมศึกษาที่อ่อนแอ	ขนาดเล็ก	 ไม่ได้มาตรฐาน	รวมกันให้	 เข้มแขง็	
มขีนาดใหญ่ขึน้	และมมีาตรฐานดีขึน้	2.	ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมแีผนการศึกษาแห่งชาติ	ก�าหนดทัง้ปริมาณและคุณภาพ	ในการผลติ
บณัฑติ	 มหาบณัฑติ	 ดุษฎบีณัฑติ	 ให้ตรงกบัความต้องการ	 สาขาใดทีม่บีณัฑติ	 มหาบณัฑติ	 ดุษฎบีณัฑติ	 ล้นเกนิความต้องการและ
ไร้คุณภาพกค็วรค่อยๆ	 ลดจ�านวนลงไปและปิดไปเพ่ือให้เกดิความสอดคล้องระหว่างอปุสงค์กบัอปุทาน	 ไม่ปล่อยให้แข่งกนัผลติเพือ่
หารายได้	ขายปริญญากนัจนเกร่อ	เกนิความต้องการทีแ่ท้จริงของประเทศในบางสาขาโดยเฉพาะในสาขาสงัคมศาสตร์	แม้ในสงัคมศาสตร์
สาขาที่เรียนยากหน่อยเช่น	การบัญชี	ก็มีคนเรียนน้อยและขาดแคลนทั้งๆ	ที่เป็นวิชาชีพและมีรายได้ดีพอสมควร	กองทุนกู้ยืมเพือ่
การศึกษา	(กยศ.)	สมควรยกเลกิการปล่อยกูย้มืทางการศึกษาส�าหรับสาขาวชิาทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็น	มมีากพอ	มล้ีนความต้องการของตลาด
และควรพิจารณาให้กูย้มืตามจ�านวนเงินเดือนหรือศักยภาพทีแ่ต่ละคนจะได้รับเงินเดือน	หากนักเรียนนักศึกษาสาขาวชิาใดสถาบนัใดทีจ่ะ
มรีายได้ดีหลงัส�าเร็จการศึกษา	 เป็นสาขาวชิาขาดแคลนและจ�าเป็นส�าหรับประเทศชาติ	 กค็วรจะให้กูย้มื	 เช่น	 สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์	
ซึง่ขาดแคลนอย่างหนัก	ส่วนสาขาทีไ่ม่ขาดแคลน	เช่น	รัฐศาสตร์	กไ็ม่ควรให้กูย้มื	เป็นต้น	3.	มหาวทิยาลยัต้องลดการพ่ึงพารายได้จาก
การเรียนการสอนลงไป	แต่เน้นไปทีก่ารท�างานวจัิยทีน่�าไปสูก่ารพัฒนาประเทศและสามารถน�านวตักรรม	 งานวจัิย	มาผลติและสร้าง
รายได้	และ/หรือ	ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	มหาวิทยาลัยต้องเน้นรายได้จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและน�าไปสู่
เชงิพาณิชย์	(Commercialization)	ออกมาท�าใช้ได้จริง	ส่งออกได้จริง	ลดต้นทนุได้จริง	น�าพาประเทศก้าวพ้นกบัดักรายได้ปานกลาง	
ขณะเดียวกนักเ็ป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของมหาวทิยาลยัด้วย	มหาวทิยาลยัโดยเฉพาะในระดับบณัฑติศึกษาต้องรับนักศึกษาให้ลดลงแต่มี
คุณภาพเข้มข้น	ขณะเดียวกนัอาจารย์มหาวทิยาลยัต้องหาเงินทนุวจัิยได้มากจากภาคเอกชนเพ่ือน�ามาจ้างนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา
ในการเรียน	ท�างานวจัิยช่วยอาจารย์	สร้างทัง้คนและสร้างทัง้งานทีช่่วยในการพัฒนาประเทศ	นักศึกษาจะต้องเป็นทรัพยากรของมหาวทิยาลยั
4.	มหาวทิยาลยัต้องเร่งพัฒนาหลกัสตูรในลกัษณะของสหกจิศึกษา	โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาหลกัสตูร	การจัด
การเรียนการสอน	การฝึกงาน	การต้ังโจทย์การวจัิย	มหีลกัสตูรระดับบณัฑติศึกษาแห่งหน่ึงทีผู่เ้ขยีนได้ทราบมาว่าอาจารย์ในหลกัสตูร
จะเดินสายพบภาคเอกชนในอตุสาหกรรมเพ่ือหาโจทย์การวจัิยและทนุวจัิย	 พร้อมให้หน่วยงานน้ันๆ	 ส่งนักศึกษามาเรียนในหลกัสตูร	
และน�าปัญหาโจทย์การวจัิยน้ันๆ	 ให้นักศึกษาทีห่น่วยงานน้ันๆ	 ส่งมาเรียนท�าเป็นวทิยานิพนธ์จนส�าเร็จการศึกษา	 ซึง่เป็นวธิกีารทีไ่ด้
ประโยชน์ทกุฝ่าย	หน่วยงานได้คนมคีวามสามารถตรงตามทีต้่องการ	หน่วยงานได้	know	how	ไปใช้ในการแก้ปัญหา	อาจารย์ได้โจทย์
การวจัิยทีน่�าไปใช้ในเชงิพาณิชย์ได้จริง	 น�าไปสูก่ารสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	 นักศึกษาได้ทนุมาเรียนได้มาเรยีนรู้	
ทีท่�าให้ทฤษฎไีด้ปะทะกบัการปฏบิติัอย่างแท้จริง	5.	มหาวทิยาลยัไทยต้องเน้นไปทีก่ารศึกษาต่อเน่ืองและการฝึกอบรมวชิาชพี	ทีแ่ก้ไข



  จุลสารนวัตกรรม     5    

	 หลังจากอ่านบทความดังกล่าวนี้แล้ว	 ผู้วิจารณ์มีความ
คิดเห็นต่างและเห็นด้วยกับผู้เขียนบทความข้างต้น	กล่าวคือ
เป็นไปได้ว่าผู้เขียนบทความเร่ืองน้ีอาจจะมองประเด็นน้ีด้วย
มิติของสถานการณ์ปัจจุบันและด้วยตัวเลขที่ปรากฏให้เห็น
เชงิประจักษ์เท่าน้ัน	 แต่อาจจะขาดมติิแห่งความเป็นสงัคมมนุษย์
ทีม่รีายละเอยีดมากกว่าน้ีกไ็ด้	ดังน้ัน	ในทีน้ี่	ผูว้จิารณ์จะได้น�าเสนอ
ความคิดเห็นบางประการต่อบทความข้างต้นดังต่อไปนี้
	 1.	ประเด็นเรื่องจ�านวนมหาวิทยาลัย	ประเด็นน้ีผูเ้ขยีน
บทความได้ระบไุว้ว่า	“มหาวิทยาลัยไทยมีจ�านวนมากถึงสามร้อย
กว่าแห่ง	หรือเฉพาะที่สอนอุดมศึกษามีไม่ต�่ากว่าสองร้อยแห่ง	
และไทยไม่ควรมีสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าจ�านวนจังหวัดของ
ประเทศ”	 ส�าหรับเร่ืองน้ี	 ผู้วิจารณ์เข้าใจว่า	 ผู้เขียนบทความ
คงมองเฉพาะเร่ืองจ�านวนมหาวิทยาลัยเป็นหลักเท่าน้ันจึงได้
มีแนวคิดที่จะควบรวม	 ยุบ	 เลิก	 หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
บริหารจัดการให้เกิดความคุ้มทุนได้	 อีกประการหนึ่ง	 สถาบัน
อดุมศึกษาในไทยน้ีถงึแม้จะมจี�านวนมาก					แต่ในจ�านวนมากของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดน้ันก็มีประเภทหรือกลุ่มที่แตกต่างกันไป
ดังกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีประกาศ	 เรื่อง	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 ในปี	 2551	
ก�าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น	 4	 กลุ่มดังนี้	
กลุ่ม	 ก	 วิทยาลัยชุมชน	 หมายความถึง	 สถาบันที่เน้นการผลิต
บัณฑิตระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 จัดฝึกอบรมสนองตอบความ
ต้องการของท้องถิ่น	 เพ่ือเตรียมก�าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาค
การผลติจริงในชมุชน	 สถาบนัสนับสนุนรองรับการเปลีย่นอาชพี
พื้นฐาน	 เช่น	แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร	 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน�าไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน	กลุ่ม	ข	สถาบัน
ที่เน้นระดับปริญญาตร	ี หมายความถึง	 สถาบันที่เน้นการผลิต
บณัฑติระดับปริญญาตรี	 เพ่ือให้ได้บณัฑติทีมี่ความรู้ความสามารถ
เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาค	สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน	ธุรกิจ	และบุคคลในภูมิภาค	เพื่อรองรับการด�ารงชีพ	
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโท	ด้วยกไ็ด้	กลุม่	ค	สถาบนัเฉพาะทาง
หมายความถึง	 สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา	 ทั้งสาขาวิชา	 ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์	 รวมทั้ง
สาขาวชิาชพีเฉพาะทาง	สถาบนัอาจเน้นการท�าวทิยานิพนธ์หรอื
การวจัิย	หรือเน้นการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	ทกัษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชพีระดับสงู	หรือเน้นทัง้สองด้าน
รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการ	สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ�าแนกได้เป็น	2	
ลักษณะคือ	ลักษณะที่	1	เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา	
และลักษณะที่	2	เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี	และ	กลุ่ม	
ง	 สถาบนัทีเ่น้นการวจัิยขัน้สงูและผลติบณัฑติระดับบณัฑติศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก		หมายความถงึ		สถาบนัทีเ่น้นการผลติ
บณัฑติระดับบณัฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก	 และเน้น
การท�าวทิยานิพนธ์และการวจัิยรวมถงึการวจัิยหลงัปริญญาเอก
สถาบนัเน้นการผลติบณัฑติทีเ่ป็นผูน้�าทางความคิดของประเทศ
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน
แนวหน้าระดับสากล	มุง่สร้างองค์ความรู้ทฤษฎ	ีและข้อค้นพบใหม่
ทางวิชาการ														
	 ดังน้ัน	จ�านวนสองถงึสามร้อยกว่าแห่งของมหาวทิยาลยั
ไทยน้ี	ผู้วิจารณ์เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
การศึกษาไทยหรือเป็นสาเหตุแห่งความล้มเหลวทางการศึกษาได้
ตรงกันข้าม	 การมีมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนมากยิ่งเป็นการเพิ่ม
ความเข้มข้นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ในกลุม่หรือประเภททีแ่ต่ละมหาวทิยาลยัสงักดัและเป็นการเพ่ิม
โอกาสหรือทางเลือกในการศึกษาด้วย	 สรุปแล้ว	 การที่ผู้เขียน
บทความระบวุ่ามมีหาวทิยาลยับางแห่งโดยเฉพาะมหาวทิยาลยั
เอกชนได้ปรับเปลี่ยนองค์กรไปเพื่อความอยู่รอดนั้น	 จึงน่าจะมี
เหตุผลมากกว่าทีไ่ด้วเิคราะห์ไว้	หมายความว่ามหาวทิยาลยัเอกชน
ดังกล่าวได้เปลี่ยนเจ้าของเป็นคนใหม่หรือเจ้าของมหาวิทยาลัย
เอกชนดังกล่าวได้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อกิจการการบริหาร
การศึกษาของตนเองไป
 2. ประเด็นเรื่องประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ประเด็นน้ีผูเ้ขยีนบทความได้ระบไุว้ว่า“อตัราการเกดิของคนไทยต�า่มาก
เด็กเกิดลดลง	คนสูงอายุมากขึ้น	ท�าให้ปริมาณผู้เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยมีจ�านวนน้อยลงและมีคุณภาพลดลง”	 ในเรื่องนี้
ผู้วิจารณ์เข้าใจว่าผู้เขียนบทความได้ให้ความส�าคัญกับอัตรา
การเกิดและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าน้ี	ซึง่นับว่าเป็นเร่ืองดีทีไ่ด้น�าเร่ืองน้ีมาเชือ่มโยง

ปัญหาในการท�างานให้หน่วยงานต่างๆ	มากขึน้	และต้องไม่ใช่งานฝึกอบรมประเภทฉาบฉวย	ทีไ่ม่ก่อให้เกดิทกัษะ	ความรู้	ความสามารถ
ทีดี่ขึน้ของบคุลากร	 แต่ต้องเป็นการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเน่ืองทีท่�าให้พนักงานและคนไทยมคีวามรู้ทกัษะ	 ความสามารถในการ
ท�างานได้ดีขึน้จริง	ทัง้น้ีตลาดด้านน้ียงัเปิดกว้างกว่าตลาดนักศึกษาระดับเยาวชนเน่ืองจากเราเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างเต็มตัวแล้ว”



6      จุลสารนวัตกรรม

กับสถานการณ์ทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันพบว่า
มีที่นั่งว่างส�าหรับปริญญาตรีถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นที่นั่ง	 แต่ถ้าหาก
ได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจะเข้าใจได้ว ่าปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นถูกจัดแบ่งเป็น	 4	 ประเภทหรือกลุ่ม
ด้วยกัน	 ดังน้ัน	 ปัญหาคนเกิดน้อย	 จึงน่าจะมีเพียงสถาบัน
อดุมศึกษา	กลุม่	ก	วทิยาลยัชมุชน	และ	กลุม่	ข	สถาบนัทีเ่น้นระดับ
ปริญญาตรีเท่าน้ัน	ทีไ่ด้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่	ส่วนการทีไ่ทย
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้น	 น่าจะเป็นผลดีกับสถาบันอุดมศึกษา	
กลุม่	ค	สถาบนัเฉพาะทาง	และ	กลุม่	ง	สถาบนัทีเ่น้นการวจัิยขัน้สงู
และผลติบณัฑติระดับบณัฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
เพราะคนสงูวยัมศัีกยภาพทีจ่ะเรียนต่อระดับปริญญาเอกได้มาก
พร้อมกันนี้	คนสูงวัยอาจจะสนใจเรียนในคณะ/หลักสูตร/สาขา
วิชาเฉพาะทางได้ดีด้วย	 สรุปแล้ว	 การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู ้สูงอายุจึงไม่น่าจะเป็นปัญหากับการอยู ่ไม่รอดของ
มหาวทิยาลยัไทย	อน่ึง	ในทีน้ี่	ผูว้จิารณ์ขอเสนอความเหน็เพ่ิมเติม
ว่ามหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารน้ันจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงจะนับว่าเป็นการดีและควรเปิด
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาหรือการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตอบโจทย์
เกี่ยวกับอัตราการเกิดน้อยและการเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วย	
	 3.	ประเดน็เรือ่งการผลิตคนสายสังคมศาสตร์ออกมามาก
ประเด็นนี้ผู้เขียนบทความได้ระบุไว้ว่า	 “มหาวิทยาลัยไทยผลิต
บณัฑติ	มหาบณัฑติ	และดุษฎบีณัฑติสายสงัคมศาสตร์ออกมามาก
การผลติคนสายสงัคมศาสตร์ผลติได้ง่าย	 ใช้ต้นทนุไม่สงู	 และคน
ก็แห่มาเรียนกันเฉพาะสายสังคมศาสตร์จนเกินความต้องการ	
เป็นเพียงค่านิยมปริญญามากกว่าจะผลิตคนที่มีความรู้ความ
สามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง”	 	ส�าหรับเรื่องนี้	
ผูว้จิารณ์เข้าใจว่าผูเ้ขยีนบทความมองเร่ืองความสนใจการศึกษา
ของคนไทยกับความอยู่รอดหรือไม่รอดของมหาวิทยาลัยไทย
เป็นเรื่องเดียวกัน	 ทั้งที่จริงแล้ว	 การที่คนไทยสนใจการศึกษา
โดยเฉพาะสนใจศึกษาสายสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
น้ันไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายส�าหรับการอยู ่รอดหรือไม่รอดของ
มหาวิทยาลัยไทยเลย	 หมายความว่า	 การเรียนการสอนสาย
สงัคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์น้ันเป็นเพียงหน่ึงในหลายๆ	 คณะ/
หลักสูตร/สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น	ซึ่งในความเป็นจริง
นั้นมีเพียงบางมหาวทิยาลยัเท่านัน้ที่ให้ความส�าคัญ	และถ้ามอง
ไปที่การจัดประเภทหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว	 การเรียน
การสอนสายสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์น้ันแทบจะไม่ใช่
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาหลักในมหาวิทยาลัยไทย	 ดังน้ัน

การเพ่งเล็งมาที่การเรียนการสอนสายสังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ว่าจะเป็นสาเหตุท�าให้มหาวทิยาลยัไทยอยูไ่ม่รอด
น้ันจึงเป็นเพียงการมอีคติ	 อกีประการหน่ึง	 ผูว้จิารณ์คิดว่าควรจะ
มีการต้ังค�าถามกับมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะ/หลักสูตร/สาขา
วิชาที่ขาดแคลนหรือเป็นที่ต้องการของประเทศ	 เช่น	 สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	แพทยศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	ว่า
ท�าไมจึงมีคนสนใจเข้าศึกษาน้อย	 ซึ่งนั่นย่อมดีกว่าที่จะมองว่า
เป ็น เพราะคนไทยสนใจศึกษาสายสั งคมศาสตร ์ห รือ
มนุษยศาสตร์มากเกนิไป	 หรือแม้แต่การมองว่าการเรียนการสอน
สายสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์นั้นง่าย	 จบเร็ว	 ใช้ทุนไม่สูง
และหวงัเพยีงแค่ปริญญาเท่าน้ัน	ยิง่เป็นการวเิคราะห์ทีผ่ดิพลาด
เพราะเป็นการเสนอความเหน็ทีม่องข้ามความส�าคัญของความรู้
ด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์	 ดังนั้น	 ในที่นี้จึงสรุปได้
ว่าการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยไทยน้ันคงไม่เกี่ยวข้องกับการที่
คนไทยสนใจเรียนสายสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์แน่นอน						
	 4.	ประเด็นเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ประเด็นน้ีผูเ้ขยีนบทความได้ระบไุว้ว่า	“กองทนุกูย้มืเพือ่การศึกษา
(กยศ.)	สมควรยกเลิกการปล่อยกู ้ยืมทางการศึกษาส�าหรับ
สาขาวิชาที่ไม่มีความจ�าเป็น	 มีมากพอ	 มีล้นความต้องการ
ของตลาด	 และควรพิจารณาให้กู้ยืมตามจ�านวนเงินเดือนหรือ
ศักยภาพที่แต่ละคนจะได้รับเงินเดือน	 หากนักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชาใดสถาบันใดที่จะมีรายได้ดีหลังส�าเร็จการศึกษา	
เป็นสาขาวิชาขาดแคลนและจ�าเป็นส�าหรับประเทศชาติ	 ก็ควร
จะให้กูย้มื	 เช่น	สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์	ซึง่ขาดแคลนอย่างหนัก
ส่วนสาขาที่ไม่ขาดแคลน	 เช่น	 รัฐศาสตร์	 ก็ไม่ควรให้กู้ยืม” 

ส�าหรับเร่ืองน้ี	 ผู้วิจารณ์เข้าใจว่าผู้เขียนบทความคงมองไปที่
ความคุ้มทุนเป็นเร่ืองหลัก	ซึ่งนับว่ามีความส�าคัญอยู่มิใช่น้อย	
เพราะปัจจุบนัน้ี	เร่ืองการได้ก�าไรหรือขาดทนุจัดว่าเป็นเรือ่งใหญ่
ในทกุการด�าเนินการ	 มเิว้นแม้กระทัง่เร่ืองการศึกษากยั็งจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องน�าเร่ืองความคุ้มทนุมาเป็นเคร่ืองมอืตัดสนิความอยูร่อด
ของมหาวิทยาลัยด้วย	 แต่เฉพาะในเรื่องเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา	(กยศ.)	น้ี	ควรมกีารพิจารณาในรายละเอยีดกนัให้มากขึน้
คือควรพิจารณาในข้อค�าถามว่าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	
(กยศ.)	 นี้มาจากไหน	 ในเรื่องนี้ผู้วิจารณ์เชื่อว่าทุกคนต้องตอบ
เป็นเสยีงเดียวกนัว่ามาจากเงินภาษีของประชาชน	ดังน้ัน	การทีจ่ะ
ยกเลิกปล่อยกู้ยืมทางการศึกษากับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ทีผู่เ้ขยีนบทความระบวุ่าไม่จ�าเป็นหรือไม่ขาดแคลน	เช่น	รัฐศาสตร์
เป็นต้น	 น้ัน	 จึงถอืว่าไม่ยติุธรรมกบัผูท้ีส่นใจเรียนสายสงัคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์เลย	ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎเกณฑ์การกู้ยืม
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เพ่ือการศึกษา	(กยศ.)	ด้วยแล้ว	ย่ิงเหน็ชดัเจนว่าทกุคนไม่ว่าจะเรียน
ในคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิาไหนย่อมมสีทิธิก์ูย้มืได้	 เพียงแต่ต้อง
ท�าตามกฎระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนเท่านั้น	 ฉะนั้น	 ผู้วิจารณ์
จึงไม่เหน็ด้วยทีจ่ะน�าเร่ืองการกูย้มืเพ่ือการศึกษา	 (กยศ.)	 มาเป็น
เ ง่ือนไขให ้คนไทยบางส ่วนลดความสนใจต ่อการศึกษา
สายสงัคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์	 ด้วยเหตุผลและการคาดหวงัว่า
เมือ่ไม่สนใจศึกษาสายสงัคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์แล้ว	 คนไทย
จะหันไปศึกษาสายที่ว่าขาดแคลนเอง	 ซึ่งที่จริงแล้ว	 คนไทยจะ
สนใจเรียนสายไหนน้ันล้วนเกิดจากความสนใจของผู้ศึกษาเอง
สรุปแล้ว	การตัดสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	ส�าหรับ
ผู้ศึกษาสายสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์จึงไม่น่าจะช่วยให้
คนสนใจศึกษาในคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิาทีข่าดแคลนได้มากนัก						
	 5.	 ประเด็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ
สหกิจศึกษา ประเด็นน้ีผูเ้ขยีนบทความได้ระบไุว้ว่า	“มหาวทิยาลยั
ไทยควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร	
การจัดการเรียนการสอน	 การฝึกงาน	 การต้ังโจทย์การวิจัย” 

ในเร่ืองน้ี	 ผูว้จิารณ์เข้าใจว่าผูเ้ขยีนบทความเข้าใจโจทย์การศึกษา
ยุคใหม่เป็นอย่างดี	 เพราะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ไทยในปัจจุบันทุกหลักสูตร/คณะ/สาขาวิชาล้วนต้องมีลักษณะ
แห่งสหกิจศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยกันทั้งสิ้น
อนึ่ง	 เรื่องสหกิจศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชานี้นับว่าเป็น
เร่ืองใหม่และเป็นเร่ืองที่ส�าคัญเป็นอย่างย่ิง	 เพราะจะช่วยให้
ผู ้ศึกษาในแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชามีประสบการณ์
ในสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ	 เรียกว่ามีประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่ได้
เรียนมาจากมหาวทิยาลยัเลย	รวมทัง้ได้ปฏบิติังานจริงกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือทางการปฏิบัติสหกิจศึกษา
กับมหาวิทยาลัยด้วย	 ดังนั้น	 ในเรื่องนี้ผู้วิจารณ์จึงเห็นด้วยกับ
ผู้เขียนบทความ	 ส่วนที่ขอเสนอเพ่ิมเติมในที่ น้ีคือ	 ปัจจุบัน
กรอบในการปฏบิติัสหกจิศึกษาในแต่ละคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา
ยังจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการด�าเนินการให้ดียิ่งขึ้น	 คือ
ต้องให้สามารถวัดได้ถึงคุณภาพของผู้ศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติ
สหกิจศึกษา	ส่วนอีกเร่ืองได้แก่ระบบการบริหารสหกิจศึกษา
ในแต่ละคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิาน้ันจะต้องมคีวามชดัเจนเป็น
รูปธรรมมากกว่าน้ี	เพราะน่ีคือการพัฒนาผูศึ้กษาในมหาวทิยาลยั
จากวิชาการสู่วิชาชีพนั่นเอง
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	 ผู ้วิจารณ์เข้าใจว่า
บทความเร่ือง	“มหาวิทยาลัยไทยจะอยู่รอดได้หรือไม่?”		ของ
อาจารย์ดังกล่าวน้ันควรเป็นประเด็นทีผู่บ้ริหารมหาวทิยาลยัไทย
จะต้องน�ามาพิจารณาศึกษากันให้ถี่ถ้วน	 เพราะอาจารย์ได้

น�าเสนอทัง้สภาพทีม่หาวทิยาลยัไทยเป็นอยูแ่ละมกีารคาดคะเน
อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยไทยด้วยข้อมูลที่ทันสมัยด้วย	
ส่วนจะมบ้ีางบางประเด็นทีผู่ว้จิารณ์เหน็ว่าน่าจะมีความคิดต่าง
อย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับการผลิตคนสายสังคมศาสตร์และ
ประเด็นเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 แต่ในท้าย
ทีส่ดุแล้ว	 ผูว้จิารณ์ขอขอบคุณอาจารย์ทีเ่ขยีนบทความดีๆ	 แบบน้ี
มาให้อ่านเพ่ือจักได้บริหารการศึกษาแบบสังวรกันมากขึ้น		
เพราะมิฉะนั้นแล้ว	 มหาวิทยาลัยไทยอาจจะหนีไม่พ้นความล่ม
สลายได้ในไม่ช้า	ดังที่อาจารย์ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า	
		“ถ้าไม่ท�าอะไรเลย	ไม่เกิน	5-10	ปีนี้คงได้เห็นความล่มสลาย
ในไม่ช้า”
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*ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.	นฤมล	เอมะรัตต์	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 	ผศ.ดร.	ขวัญ	อารยะธนิตกุล	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 	ผศ.ดร.	สุชัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 แนวคิดในเร่ืองสนามไฟฟ้าเป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในรายวชิาบรรยายและปฏบิติัการทีซ่บัซ้อนขึน้วตัถปุระสงค์หน่ึงของการเรียนวชิาฟิสกิส์	 คือ	ผูเ้รียนสามารถทีจ่ะน�าแนวคิดทีเ่รยีนไป
เชือ่มโยงและอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้	 การพิจารณาว่าในวัตถุหน่ึงๆ	 ประกอบด้วยประจุกณิกนนัต์	
(ininitesimal	charge)	จ�านวนมากเรียงเป็นรูปร่างต่างๆ	กัน	มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกบั
สนามไฟฟ้าของจุดประจุเพียงไม่กีตั่ว	 ดังน้ันการพิจารณาสนามไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากประจุต่อเน่ืองจึงถอืเป็นแนวคิดทีเ่ชือ่มโยงกบั
ชวีติประจ�าวนัของผูเ้รียน	 อกีทัง้กลุม่ตัวอย่างทีน่�ามาใช้ในการศึกษาน้ี	 คือ	 นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ชัน้ปีที	่ 1	 ทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในรายวชิาฟิสกิส์ทัว่ไป	2	ซึง่เป็นกลุม่ทีต้่องเรียนเน้ือหาวชิาทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัหวัข้อสนามไฟฟ้า	เช่น	เคมเีชงิฟิสกิส์	แม่เหลก็ไฟฟ้า
และใช้เครื่องมือในห้องทดลองวิทยาศาสตร์	 เช่น	 เลเซอร์	 (laser)	 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม	 (AFM)	 ดังนั้นการศึกษาวเิคราะห์
ระดับความเข้าใจของผูเ้รียนจึงเป็นเร่ืองทีน่่าสนใจ	และสามารถใช้เพ่ือเป็นแนวทางพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิง่ขึน้ได้

การศึกษาน�าร่อง:การสังเกตการสอน 
(Observation)
	 เน่ืองด้วยเน้ือหาค่อนข้างเป็น
นามธรรม	(abstract)	และถูกแสดงอยู่ใน
รูปสมการ	 ในการแก้โจทย์ปัญหาผู้เรียน
จ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในแนวคิด
สนามไฟฟ้าและเชื่องโยงแนวคิดกับ
การมองภาพสถานการณ์	(visualization)
อีกทั้งต้องตีความออกมา	 (translating	
knowledge)	 [1]-[3]	 จากการสังเกต
และบันทึกการสอนในชั้นเรียนระหว่าง
ที่ผู้สอนท�าการสอนในหัวข้อสนามไฟฟ้า

รูปบรรยากาศห้องเรียนจริงที่เข้าสังเกตการณ์

เรื่อง : นางสาวธนิดา สุจริตธรรม ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก* สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

ระดับความเข้าใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุต่อเนื่อง กรณีศึกษา
เรื่องแท่งประจุฉนวนท่ีมีประจุกระจายอย่างสม�่าเสมอ
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พบว่าผู ้สอนจะเร่ิมต้นด้วยการอธิบาย
หลักการค�านวณสนามไฟฟ้าและเขียน
สมการอินทิเกรตทั่วไปส�าหรับการหา
สนามไฟฟ้าเน่ืองจากประจุต่อเน่ือง					จากน้ัน
จะให้ผู้เรียนได้ลองแก้โจทย์ปัญหาด้วย
ตนเอง	ผูว้จัิยพบว่า	แม้จะเป็นโจทย์พ้ืนฐาน
เช่น	 การหาสนามไฟฟ้าเน่ืองจากเส้นประจุ
แต่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท�าได้	 โดยมี
สาเหตุหลกั	 คือ	 ผูเ้รียนไม่สามารถเขยีน
สมการต้ังต้นส�าหรับใช้ค�านวณหาสนาม
ไฟฟ้าได้	 ซึง่สอดคล้องกบัผลทีไ่ด้จากนักวจัิย
ท่านอื่น[4]-[5]	 แม้ว่าผู้เรียนจะสามารถ
ท่องจ�าและแสดงขั้นตอนการหาสนาม
ไฟฟ้าโดยเร่ิมจากการแบ่งเส ้นประจุ
ออกเป็นชิน้ส่วนเลก็ๆ	 dq	 จากน้ันเขยีน	
สมการส�าหรับ	 dE	 และท�าการอนิทเิกรต	
นอกจากน้ีการที่ผู ้เรียนไม่เข้าใจความ
หมายเชงิกายภาพ	 (physical	meaning)	
ของ	dq	ทีม่ผีลต่อขนาดสนามไฟฟ้า	dE	[6]
ท�าให้ผูเ้รียนไม่สามารถเลอืกชิน้ส่วนทีเ่ป็น
ตัวแทนในการใช้เขยีนสมการอนิทเิกรตได้
อย่างถกูต้อง	ผูเ้รียนบางส่วนลมืว่าสนามไฟฟ้า
เป็นปริมาณเวกเตอร์				
	 จากผลทีพ่บเบือ้งต้นท�าให้ผูว้จัิย
สนใจศึกษาความเข้าใจของผู ้เรียนซึ่ง
ผูเ้รียนน�ามาใช้ในการสร้างสมการค�านวณ
สนามไฟฟ้า	 โดยให้ผูเ้รียนวาดรูปเวกเตอร์
สนามไฟฟ้าลพัธ์เน่ืองจากฉนวนเส้นประจุ
ทัง้ก่อนและหลงัเรียน	รวมถงึท�าการสมัภาษณ์		
การแบ่งระดบัความเข้าใจของผู้เรยีน
	 ในการหาเวกเตอร์สนามไฟฟ้า
ลพัธ์ผูเ้รียนต้องใช้แนวคิดการซ้อนทบัของ
สนามไฟฟ้า	(superposition)	และกฎก�าลงัสอง
ผกผนัของสนามไฟฟ้า	(inverse	square	law)
ร่วมกนั															ดังน้ันผูว้จัิยจึงน�าค�าตอบของผูเ้รียน
มาวเิคราะห์และจัดกลุม่ออกเป็น	5	ระดับ	
[7]-[8]	ดังน้ี

	 มผีูเ้รียนเพียง	 26.5%	 ทีม่คีวาม
เข้าใจถกูต้องหลงัจากเรียน	 โดยแนวคิด
หลกัในการใช้หาสนามไฟฟ้า	 คือ	 เริม่
จากหาสนามไฟฟ้าเน่ืองจากชิ้นส่วนที่
สมมาตรก่อน	 แล้วจึงหาสนามไฟฟ้าจาก
ชิน้ส่วนทีเ่หลอื	 จากน้ันจึงรวมเวกเตอร์	
เน่ืองจากชิน้ส่วนประจุทัง้สองชิน้ส่วนเข้า
ด้วยกนัจนได้เวกเตอร์สนามไฟฟ้าลพัธ์

รูปตัวอย่างค�าตอบ

•	Sound	Understanding	 (SU):	 นักเรียนน�าหลกัการซ้อนทบัและกฎก�าลงัสองผกผนั
มาใช้ในการหาสนามไฟฟ้าลพัธ์
•	 Partial	 Understanding	 (PU):	 นักเรียนน�าหลกัการซ้อนทบัมาใช้ในการหาสนาม
ไฟฟ้าลพัธ์	โดยไม่น�ากฎก�าลงัสองผกผนัมาพิจารณา
•	Partial	Understanding	with	Speciic	Alternative	Conception	(PUSA):	นักเรยีน
น�าหลกัการซ้อนทบัมาใช้ในการหาสนามไฟฟ้าลพัธ์	 แต่มคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นใน
เร่ืองกฎก�าลงัสองผกผนั
•	Speciic	Alternative	Conception	(SAC):	นักเรียนไม่น�าหลกัการซ้อนทบัมาใช้หรอื
มาใช้แค่บางส่วน	รวมทัง้มคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่นในเร่ืองกฎก�าลงัสองผกผนั
•	No	Understanding	(NU):	นักเรียนแสดงค�าตอบทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัแนวคิดทางฟิสกิส์
หรือไม่เขยีนค�าตอบ
ผลการศกึษาระดบัความเข้าใจของผู้เรยีน
	 ตารางแสดงผลจ�านวนนร.	(%)	ในแต่ระดับทัง้ก่อนและหลงัเรียน

•	Sound	Understanding	(SU):
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	 10.8%	 ของผูเ้รียนสามารถใช้
หลักการซ้อนทับหาทิศทางของสนาม
ไฟฟ้าได้ถกูต้อง	 โดยใช้แนวคิดเดียวกนั
กบัผูเ้รียนทีอ่ยูใ่นกลุม่	SU	แต่ไม่ได้เปรียบ
เทียบขนาดของสนามไฟฟ้าระหว่างจุด
สนใจทัง้สองจุด

	 จากผลก่อนเรียนจะเห็นว่ามีผู ้
เรียนเกือบคร่ึงสามารถใช้หลักการซ้อน
ทบัในการหาทศิทางของสนามไฟฟ้าได้ถกู
ต้อง	 โดยใช้แนวคิดเดียวกนักบัผูเ้รียนทีอ่ยู่
ในกลุม่	 SU	 แต่เปรียบเทยีบขนาดสนาม
ไฟฟ้ามสีดัส่วนโดยตรงกบัระยะทาง	

	 แม้ว่าได้ผ่านการเรียนมาแล้ว
จ�านวนผูม้คีวามเข้าใจคลาดเคลือ่นกลบัมมีาก
ดังตารางแสดงผล	โดยผูเ้รียนคิดว่าสนามไฟฟ้า
เน่ืองจากชิ้นส่วนประจุเล็กๆอยู่ตรงใต้จุด
สนใจ	(ซึง่อยูใ่นระยะทีใ่กล้จุดสนใจมากทีส่ดุ)
มผีลต่อสนามไฟฟ้าลพัธ์เท่าน้ัน	 จึงท�าให้
วาดรูปแสดงเวกเตอร์สนามไฟฟ้าลัพธ์
เน่ืองจากชิน้ส่วนน้ันๆ	เท่าน้ัน

	 จ�านวนนักเรียนที่อยู ่ในกลุ ่มน้ี
ลดลงหลงัจากเรียนประมาณ	 14%	 แต่
อย่างไรก็ตามจ�านวนนักเรียนที่ยังคงไม่
สามารถตอบค�าถามและแสดงค�าตอบที่
ไม่เกีย่วข้องถงึ	25%

รูปตัวอย่างค�าตอบ

รูปตัวอย่างค�าตอบ

รูปตัวอย่างค�าตอบ

รูปตัวอย่างค�าตอบ

•	Partial	Understanding	(PU):	

•	Partial	Understanding	with	Speciic	Alternative	Conception	(PUSA):

•	Speciic	Alternative	Conception	(SAC):

•	No	Understanding	(NU):

สรปุผลการศกึษา
	 จะเหน็ว่านักเรียนมากกว่า	 50%	
ที่ผ่านการเรียนการสอนในหัวข้อสนาม
ไฟฟ้ามาแล้วยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูก
ต้องโดยปัญหาหลกัคือ	 ผูเ้รียนไม่สามารถ
คิดได้ว่าทุกๆชิ้นส่วนประจุเล็กๆบนเส้น
ประจุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาด
และทศิทางของสนามไฟฟ้าลพัธ์	นอกจาก
น้ีจะเหน็ว่า	 แม้แต่แนวคิดพืน้ฐานเรือ่ง
กฎการผกผันก�าลังสองซึ่งผู้เรียนได้เรียน
มาต้ังแต่ระดับชัน้มธัยมปลาย	 	 นักเรยีน
ส่วนหน่ึงยงัคงมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น	
ซึ่งผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู ้วิจัยควรหา
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน	
โดยอาจน�าการเรียนการสอนแบบผูเ้รยีนมี
ปฏสิมัพันธ์	(active	learning)	เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาในโอกาสต่อไป
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เรื่อง : ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
           สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทีม่า:	https://goo.gl/luj9AX

	 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในการช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	และเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา	เป็นการขยายและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น	ลดข้อจ�ากัดต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในการเรียน
ในห้องเรียนหรือการเรียนแบบปกติ	
	 ระบบการเรียนรู้ดังกล่าวในปัจจุบันสามารถวินิจฉัยและน�าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียนได้	 หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อ	“ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบจ�าเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคล (personalized online learning system)” โดยผู้เรียน
แต่ละคนจะได้รับการวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้นั้น	 โดยมีการน�าไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ	 เช่น	 วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 คอมพิวเตอร์	 ภาษาต่างประเทศ	
เป็นต้น	 และพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่ดีขึ้นมากกว่าระบบการเรียนรู้แบบเดิม	 นอกจากนั้นผู้เรียนยังมีแรงจูงใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย	[1],	[2]
	 อย่างไรก็ตาม	 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบจ�าเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถปรับกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ในระหว่างที่ผู้เรียนก�าลังเรียนตามเส้นทางการเรียนรู้ที่แนะน�า	 ท�าให้ผู้เรียนต้องเรียนผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่น�าเสนอไว้
ต้ังแต่ต้น	ซึง่จากงานวจัิยพบว่า	 ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้น้ันผูเ้รียนแต่ละคนมคีวามเข้าใจในเน้ือหาการเรียนรู้ทีไ่ด้รับแตกต่างกนั
อีกทั้งลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน	ดังนั้นในบทความนี้จะน�า
เสนอ	 ระบบการเรยีนรูอ้อนไลน์แบบจ�าเพาะต่อผู้เรยีนรายบุคคลท่ีมีการปรบักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกับผู้เรยีนตามระดบั
ความเข้าใจและลักษณะการเรยีนรูข้องผู้เรยีนผ่านกลไกอัตโนมัต	ิเพือ่ช่วยยกระดับประสทิธภิาพของการเรียนรู้ผ่านระบบการเรยีนรู้
ออนไลน์ให้ดีมากยิ่งขึ้น

 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯที่จะน�าเสนอน้ีเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บ(สามารถทดลอง
เข้าใช้งานได้ที่ http://bit.ly/2hqdmr0)		โดยในระบบดังกล่าวประกอบด้วย	3	โมดูลส�าคัญที่ท�างานร่วมกัน	คือ	1.	การวินิจฉัย
และน�าเสนอแนวทางการเรียนรู้;	2.	การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน;	และ	3.	การปรับและน�าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้
ตามระดับความเข้าใจของผู้เรียน
	 หลังจากที่ผู้เรียนเข้าสู่ระบบแล้ว	 ระบบจะเร่ิมการวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านชุดค�าถามที่มีการออกแบบ
ตามหลักการของ	 Hwang	 (2003)	 โดยในโมดูลนี้ระบบจะวิเคราะห์ได้ว่าผู้เรียนนั้นมีปัญหาที่เนื้อหาการเรียนรู้ส่วนไหน	 และจะ
น�าเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์ของผู้เรียนนั้นๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละส่วนต่อ
ไปตามล�าดับ	 กล่าวคือ	 ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะได้รับเส้นทางการเรียนรู้ที่แนะน�าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยปัญหาการ
เรียนรู้ของตนเอง	[3]

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
แบบจ�าเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคล
ผ่านแนวทางการปรับกิจกรรมการเรียนรู้อัตโนมัติ

ท�าไมต้องมีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯนี้??

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯนี้ท�างานอย่างไร??

(Personalized online learning system: Automatic
learning activity adaptation for individuals)
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	 นอกจากน้ันระบบยังจะท�าการวิ เคราะห์ลักษณะ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนผ่านชดุค�าถาม	Index	of	Learning	
Styles	(ILS)	ของ	Felder		และ	Soloman	โดยผลการวเิคราะห์
จะสามารถน�าเสนอรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน	 [4]	 และเมื่อผู้เรียนเข้าสู่
กจิกรรมการเรียนรู้แล้ว	 นอกจากผูเ้รียนจะได้รับสือ่การเรยีนรูต้าม
ลกัษณะการเรียนรู้ของตนเองแล้ว	 ระบบจะท�าการติดตามระดับ
ความเข้าใจของผูเ้รียนในระหว่างด�าเนินกจิกรรมการเรียนรู	้โดยใน
การติดตามน้ีระบบจะมีการป้อนค�าถามในลักษณะ	 OMC	
(Ordered-Multiple	 Choice)	 ทีถ่กูออกแบบไว้ส�าหรับการติดตาม

ระดับความเข้าใจ	โดยตัวเลอืกค�าตอบจะมกีารเชือ่มโยงกบัระดับความเข้าใจทีต่่างกนั	ผูเ้รียนจะตอบค�าถามเหล่าน้ี	และท�าให้สามารถ
น�ามาค�านวณหาระดับความเข้าใจของผู้เรียนที่มีอยู่ได้อย่างอัตโนมัติ	[5]

	 จากระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน	
น�ามาซึ่งการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม	 ประกอบด้วย
การน�าเสนอข้อมูลย้อนกลบั	(feedback)	ให้กบัผูเ้รียนทีเ่หมาะสม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดที่บกพร่อง	 	 ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาระดับ
ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดีมากขึ้น	 และการปรับการน�าเสนอ
สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจ	[6],	[7]	
	 โดยกลไกการท�างานในโมดูลนี้	 ผู้เรียนจะได้เรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับเหมาะให้จนกว่าจะผ่านระดับความ
เข้าใจที่ก�าหนดไว้	 เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนมีความพร้อมและ
สามารถเรียนเน้ือหาส่วนต่อไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 อย่างไรกดี็
กลไกดังกล่าวอาจมีการปรับรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่น�าเสนอ
เมื่อพิจาณาเห็นว่ามีระดับความเข้าใจที่ลดลง

แนวทางการเรียนรู้	(ซ้าย)	และเส้นทางการเรียนรู้แบบต่างๆ	(ขวา)	
ที่ผู้เรียนได้รับ	สีเขียว:	เรียนผ่านแล้ว	สีแดงเข้ม:	เรียนเป็นหัวข้อถัดไป	

สีแดงอ่อน:	ยังไม่อนุญาตให้เรียน

หน้าจอค�าถาม	OMC	เพื่อใช้ในการติดตามระดับความเข้าใจของผู้เรียน

ข้อมูลย้อนกลับ	(feedback)	ที่ผู้เรียนได้รับ	เรื่อง	ความต้านทานไฟฟ้า

สื่อการเรียนรู้	เรื่อง	กฎกระแสของเคอร์ชอฟ
ส�าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบ	Active/Verbal	

	 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้น�าระบบที่น�าเสนอข้างต้น
มาใช้ร่วมกับบทเรียนเรื่อง	 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	 ในวิชาฟิสิกส์	
ระดับชั้น	 ม.5	 ณ	 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร	 โดย

ผลการทดลองพบว่าผูเ้รียนน้ันมผีลการเรียนรู้ทีดี่ขึน้เมือ่เทยีบกบักลุม่ทีเ่รียนผ่านระบบการเรียนรู้แบบเดิม	มีแรงจูงใจ	ในการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น	 นอกจากน้ันยงัพบว่า	 ผูเ้รียนสามารถรับรู้ถงึประโยชน์ของระบบทีพั่ฒนา	 ขึน้ในหลายมติิ

น�าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯ นี้
ไปใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง??
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การใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบปรับเหมาะตามสภาพผู้เรียน
ที่พัฒนาขึ้น	ร่วมกับบทเรียนเรื่อง	วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

	 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯที่พัฒนาขึ้นน้ีก่อให้เกิด
ผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน	 และแนวทางการ
ต ่อยอดระบบการ เรียน รู ้ ออนไลน ์ฯ ใน รูปแบบอื่ นๆ	
เช่นกิจกรรมการเรียนรู้แบบจ�าเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคลผ่าน
อุปกรณ์ไร้สาย	(mobile-learning)	ได้ถูกน�าเสนอและตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีเ่ป็นทีย่อมรับของสกอ.		ดังน้ี
1.	Wongwatkit,	 C.,	 Panjaburee,	 P.,	 &	 Srisawasdi,	 N.	
(2017).	A	proposal	to	develop	a	guided	inquiry	
mobile	learning	with	a	mastery	learning	mechanism	
for	 improving	 students’	 learning	 performance	 and	
attitudes	in	Physics.	International	Journal	of	Mobile	
Learning	and	Organisation,	11(1),	63–86.	[SCOPUS,	Q2]
2.	Wongwatkit,	C.,	Srisawasdi,	N.,	Hwang,	G.J.,	&	Pan-
jaburee,	P.	(2016).	Inluence	of	an	integrated	learning	
diagnosis	and	formative	assessment-based	person-
alized	web	learning	approach	on	students	learning	
performances	and	perceptions.	Interactive	Learning	
Environments,	DOI:	10.1080/10494820.2016.1224255.	
[IF=1.175,	SSCI]
3.	Wongwatkit,	C.,	Srisawasdi,	N.,	Hwang,	G.	J.,	&	Pan-
jaburee,	P.	(2016).	Enhancing	Learning	Attitudes	and	
Performance	of	Students	in	Physics	with	a	Mastery	
Learning	 Mechanism-based	 Personalized	 Learning	
Support	 System.	 In	 Proceedings	 of	 the	 16th	 IEEE	
International	 Conference	 on	 Advanced	 Learning	
Technologies	 (pp.	 278-282).	 Austin,	 TX,	 USA.	 [IEEE	
Computer	Society]

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปรับเหมาะความเข้าใจ
ในเนื้อหา	และประโยชน์ของแนวทางที่น�าเสนอ

	 หากมีค�าถาม/ข้อเสนอแนะ	 หรือสนใจน�าไปประยุกต์ใช้
งานในหน่วยงานของท่าน	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	 ได้ที่…

ว่าที่ร้อยตรี	ดร.	เจริญชัย		วงศ์วัฒน์กิจ
อีเมล	wongwatkit.c@gmail.com

หรือ	หมายเลขโทรศัพท์	086-341-3569
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	 ขอขอบพระคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม	 ส�าหรับกลุม่ตัวอย่างและสถานที่
การทดลอง	และหลกัสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ	สาขาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)	สถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้	และบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหดิล	ส�าหรับการให้ทนุ
สนับสนุนการน�าเสนอผลงานวิจัย	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานนี้เป็นที่ยอมรับอย่างไร??

กิตติกรรมประกาศ
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

IL Activities

	 เมื่อวันที่	 1	–	3	ตุลาคม	2559	สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม	ให้กบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช	จังหวดัอบุลราชธานี	ส�าหรับปีน้ีทางสถาบนัฯ	
ได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ	ได้แก่	1.	Recycle	Band

2.	ตามล่าหาสปีชีส์	3.	Roller	Coaster	3.ความสวยวัดได้อย่างไร	4.	คานไม้ไม่กระดก	5.	เครื่องผสมแสงสี	6.	Advanced	Tower	
of	Hanoi	ท�าให้น้อง	ๆ	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัด	 โครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์
วทิยาศาสตร์และนวตักรรม”		ส�าหรับนักเรียน	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่4	-	5	โรงเรียน
ขอนแก่นวทิยายน	จังหวดัขอนแก่น	เมือ่วนัที	่28	พฤศจิกายน	2559	โดยมกีจิกรรม
เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์	คือ	กิจกรรมที่	1	Silica	aerogel	(พื้นผิวมหัศจรรย์)	
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาเคมี	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ	
self	–	cleaning	surface	แรงตึงผวิ	นาโนเทคโนโลย	ีส่วนกจิกรรมที	่2	กจิกรรม
Roller	Coaster	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	กิจกรรมนี้จะสอนให้นักเรียน

	 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้มหาวทิยาลยั
มหิดลจัดโครงการอบรม“เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์
และนวตักรรม”ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	 1	 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั	 จังหวดัสงขลา	 ซึง่มี
กจิกรรม	ความสวยวดัได้อย่างไร,ห่วงโซ่และสายใย
อาหาร,	 Barcode	 of	 Life,	 Robotic	 hand,	
เคร่ืองผสมแสงและส,ี	การหาปริมาณไอโอดีนในเกลอื,
Recycle	Band	,	Roller	Coaster	นักเรียนที่เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่	ๆ	ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์	ที่น�ามา
ถ่ายทอดในรูปแบบของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน	 ได้รู้จักการท�างานเป็นทีม	
ความสามัคคี	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รู้จักแก้ปัญหา	 สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชั้นเรียน	 และในชีวิต
ประจ�าวัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
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รู้จักเกี่ยวกับเรี่องของ	แรง	การเคลี่อนที่	พลังจลน์	พลังงานศักย์	และผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสร้าง	Roller	Coaster	การท�างานเป็น
ทีม	การคิดสร้างสรรค์	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	ณ	ห้องประชุม	นิตยา	คชภักดี	สถาบันแห่งชาติ
เพี่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

	 เมื่อวันที่	13	–	14	ธันวาคม	2559	สถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโครงการอบรม“เปิด
โลกทัศน์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม”	 	 ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	จังหวัดสงขลา	
ในการจัดโครงการฯ	 ครั้งนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตร์	เช่น	กิจกรรมtouchable	series,	Tower	
of	 Hanoi,	 Computer	 Unplug,	 Robotic	 hand,	 จอง
ถนน,	Middle	point,	Golden	นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยว
กบัวิชาคณิตศาสตร์ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ			ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านมีเทคนิค
การสอนที่จะท�าให้นักเรียนเข้าใจง่าย	เกิดความคิดสร้างสรรค์	ส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพ	

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ“เป ิดโลกทัศน ์คณิตศาสตร ์และนวัตกรรม”
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

	 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้	จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ
“สร้างเวบ็ไซต์เบือ้งต้นด้วย	CMS	Joomla”	เม่ือวนัที	่27	–	28	ตุลาคม	
2559	ซึ่งระบบ	Content	Management	System	(CMS)	เป็น
ระบบที่ช่วยในการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์แบบส�าเร็จรูป	
โดยสามารถจัดการข้อความ	 รูปภาพ	 เสียง	 วิดีโอ	 ฯลฯ	 ที่แสดง
ผลบนเว็บไซต์ได้โดยผู้ดูแลไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียน
โปรแกรม	ซึง่จะช่วยในการพัฒนา	และบริหารจัดการข้อมลู	ข่าวสาร
ต่างๆ	บนเวบ็ไซต์เป็นไปโดยง่าย	สะดวก	และรวดเร็ว	ในการอบรม

คร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค์	 เพ่ือให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ	 CMS	 และสามารถพฒันาเวบ็ไซต์	 ได้ด้วยการใช้	 Joomla
ณ	ห้อง	IL	5	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 เมื่อวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2559	 อาจารย์	 บุคลากร	
และนักศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เรื่อง	 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจ�าปี	
2559”	ในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เช่น	การ
ซ้อมการอพยพหนีไฟ	ฝึกซ้อมดับเพลิง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ทุกคนได้เรียนรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย CMS Joomla” 

โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ “เรือ่ง การป้องกันและระงบัอัคคีภยั สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้ 
ประจ�าปี 2559”
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Social Activities

	 เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	2559	อาจารย์และ
บคุลากร	 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู	้ เข้าร่วม
โครงการมหิดลท�าความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
เพ่ือ ถ ว า ย เ ป ็ นพ ร ะ ร า ชกุ ศ ล 	 พ ร ะบ าท
สม เ ด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ	 ณ	
ส�านักงานอธกิารบดี	มหาวทิยาลยัมหดิล

	 สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้	ต้อนรับผูบ้ริหาร	คณาจารย์	
และเจ้าหน้าที	่ จากสถานพัฒนา
คณาจารย์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี	เข้าศึกษาดูงานเกีย่วกบัการใช้
นวตักรรมเชงิเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู	้
เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์
แนวคิด	หรือมุมมองต่าง	ๆ 	ร่วมกนั

โครงการมหิดลท�าความดีถวายพ่อของ
แผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สถานพฒันาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้าศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

Visitors
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	 ผศ.ดร.ทัศนียา	 รัตนฤาทัย	 นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	
ได ้ รับการสนับสนุนจากโครงการ	 ASEAN	Quality											
Assurance	 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก	
the	German	Academic	Exchange	Service	(DAAD)	
และ	the	German	Rectors´	Conference	(HRK)	ใน
การเป็นสักขีพยานและผู้สังเกตการณ์ในการจัดสัมมนา
และประชมุเชงิปฏบิติัการ	หวัข้อ	“Expected	Learning
Outcomes	and	Teaching	Methodology”	ณ	
Universidade	da	Paz	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

Timor-Leste	เมื่อวันที่	24-25	ตุลาคม	2559	นอกจากน้ี	ผศ.ดร.ทัศนียา	รัตนฤาทัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	มีโอกาสได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับผู้อ�านวยการส�านักประกันคุณภาพการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
Timor-Leste

	 ผศ.ดร.สชุยั	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	และผศ.ดร.ทศันียา	รัตนฤาทยั
นพรัตน์แจ ่มจ�ารัส	 ซึ่งเป ็นทูตสะเต็ม	 ได ้น�านักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	
ได้แก่	Mr.Phone	Myint	Hlaing	Ms.Shwe	War	 Khaing	 และ	
Ms.Myat	Noe	Khin	 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ	The	 Interna-
tional	Science,	Mathematics	and	Technology	Education	
Conference	(ISMTEC)	2016	ซึง่จัดขึน้	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพฯ	 ในวันที่	 19-21	 ตุลาคม	 2559	 ในการนี้นักศึกษาได้รับ
โอกาสในการเข้าฟังและสนทนาวิชาการกับวิทยากรหลักจาก
หลายประเทศที่มาน�าเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

ด้านการศึกษา	อีกทั้งมีโอกาสได้พบศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ	จากหลากหลายสถาบันการศึกษาอีกด้วย

The International Science, Mathematics and Technology
Education Conference (ISMTEC) 2016

Expected Learning Outcomes and Teaching Methodology

เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

Educational Activities
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	 ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงทีเ่คยใช้งานโปรแกรมสไกป์	 (Skype)	 ในการประชมุทางไกล	 การสมัภาษณ์	หรือการเรียนการสอน	 ด้วย
การใช้	Video	Call	โดยต้องควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์	พร้อมทัง้ต้องการให้คู่สนทนาอกีฝ่ังเหน็คนทัง้ห้องประชมุด้วย		ถ้าเรามเีครือ่ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล	 แต่ไม่มกีล้องเวบ็แคม	 หรือมโีน้ตบุก๊	 ทีม่เีวบ็แคมในตัว	 ทีห่ากต้องการให้เหน็ภาพคนในห้องประชมุ	 จะต้อง
หนัโน้ตบุก๊เข้าหาคนในห้องประชมุ	ซึง่จะสร้างความล�าบากให้กบัผูค้วบคุม	ดูแล้วไม่สะดวกในการใช้งานเอาซะเลย
	 คุณอาจคิดว่า	 ควกักระเป๋าซือ้เวบ็แคมสกัตัวกห็มดปัญหา	 น่ันอาจจะใช่ส�าหรับบางคน	 แต่ส�าหรับคนทีย่งัไม่อยากซือ้เวบ็
แคมตัวใหม่	และพอดีมกีล้อง	DSLR	อยู	่จะเก่าหรือใหม่ไม่ส�าคัญ	ถ้าเป็นยีห้่อ	Canon	หรือ	Nikon	โปรแกรมทีช่ีอ่	SparkoCam	ก็
สามารถท�าให้กล้อง	DSLR	กลายเป็นเวบ็แคมได้ง่าย	ๆ	มาลองกนัเลย

1.	 เข้าไปที	่ http://sparkosoft.com/sparkocam-download		
คลกิทีปุ่ม่	Download	Now

2.	 ติดต้ังโปรแกรม	 SparkoCam	 ตามขัน้ตอน	 โดยคลกิทีปุ่ม่	
Next	ตามด้วยปุม่	I	Agree	และปุม่	Install	

3.	 เชือ่มต่อสาย	 USB	 ด้านหน่ึงทีก่ล้องถ่ายภาพ	 อกีด้านหน่ึงที่
คอมพิวเตอร์ของคุณ	 แล้วเปิดการท�างานของกล้องทีปุ่ม่	 ON	
อย่าลมืเปิดฝาปิดหน้าเลนส์ด้วยนะ
4.	 เปิดโปรแกรม	 SparkoCam	 ถ้าเป็นการใช้งานแบบทดลอง
ใช้	ให้คลกิทีปุ่ม่	Try		จากน้ันภาพจากกล้องจะขึน้ในหน้าจอของ
โปรแกรมโดยอตัโนมติั

เรื่อง : จิราพร ธารแผ้ว : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สาระน่ารู้

กล้องถ่ายภาพเก่า จับมาเล่าใหม่ ให้เป็นเวบ็แคม
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5.	ควบคุมการท�างานของกล้องผ่านโปรแกรม	SparkoCam	เช่น	ปรับ	ISO	เลอืกระบบวดัแสง	เลอืกคุณภาพของภาพ	ปรับสมดุลแสง
ขาว	เลอืกรูปแบบการโฟกสัอตัโนมติั	เปลีย่นจุดโฟกสั	จับโฟกสั	ถ่ายภาพ	ถ่ายวดีิโอ	โดยภาพทีถ่่ายจะถกูจัดเกบ็ในหน่วยเกบ็ข้อมลู
ของคอมพิวเตอร์	ที	่Library	>>	Pictures	>>	SparkoCam	ส่วนวดีิโอจัดเกบ็ที	่Library	>>	Videos	>>	SparkoCam

	 เสร็จจากการต้ังค่าในโปรแกรม	SparkoCam	มาต่อกนัทีก่ารต้ังค่าต่าง	ๆ	ในโปรแกรม	Skype	บ้าง
1.	เปิดโปรแกรม	Skype		ใช้ค�าสัง่	Tools	>	Options	เลอืกทีห่วัข้อ	Video	settings	เลอืกเวบ็แคมทีต้่องการใช้งานในหวัข้อ	Select	
webcam	ให้เป็น	SparkoCam	Video	ภาพจากกล้อง	DSLR	ของเราจะปรากฏในช่องแสดงภาพ
2.	ต้ังค่าเสยีงทีห่วัข้อ	Audio	settings	เลอืกไมโครโฟน	และล�าโพงในหน้าจอต้ังค่าให้ตรงกบัไมโครโฟน	และล�าโพงทีคุ่ณใช้งาน	แล้ว
คลกิปุม่	Save	ด้านล่าง

3.	ทดลองใช้งาน	Video	Call	กบัคู่สนทนาของคุณ	โดยไปทีเ่มนู	Call	>	Video	Call		
                          

	 จะเหน็ว่านอกจากคุณจะใช้	SparkoCam	ท�าให้กล้อง	DSLR	เปลีย่นเป็นเวบ็แคมได้แล้ว	ยงัสามารถถ่ายภาพ	และวดีิโอ	โดย
เกบ็ข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์โดยตรงได้อกีด้วย	 ซึง่ภาพทีเ่หน็จากหน้าจอคอมพวิเตอร์จะมขีนาดใหญ่	 ท�าให้คุณเหน็ราย
ละเอยีดของภาพมากกว่าในช่องมองภาพของกล้องแน่นอน	ตอนน้ีกถ็งึเวลาของคุณแล้วว่าจะน�าไปพลกิแพลงท�าอะไรสนุกๆ	กนัต่อ
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เรื่อง : วรนาฏ  คงตระกูล  ภาพ : ILstock
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1.อยากทราบแรงบันดาลใจในการเป็น
อาจารย์ด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา
	 	 การทีผ่มเป็นนักเรียนสายวทิยาศาสตร์
ซึง่เป็น		pure	science	มาต้ังแต่ปริญญา
ตรี	แล้วกต่็อเน่ืองมาปริญญาโท	ท�าให้ผม
เหน็ความส�าคัญของวทิยาศาสตร์	ว่าเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาต่อยอดอะไรได้อีก
ในหลายๆ	ด้าน	แต่ระหว่างน้ันกม็คี�าถาม
ว่าท�าไมนักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบ
เรียนทางน้ีกนั		จากจุดน้ันเลยพัฒนาเส้น
ทางชวีติของตัวเองจากผูท้�า	science	มา
เป็นผูส้อน	 science	 จากผูคิ้ดค้นมาเป็น
ผูถ่้ายทอด	

2 . แลก เปลี่ ย นป ร ะสบกา รณ ์ ดี ๆ
ในชั้นเรียน
	 	ประสบการณ์ทีผ่มได้รับกบัผูเ้รียนแต่ละ
กลุม่มคีวามแตกต่างกนัมากครับ	 ถ้าถาม
จากมุมที่ผมได้รับจากนักศึกษาหลักสูตร
บณัฑติศึกษาของเรา	 ผมว่าบรรยากาศ
การร่วมกันท�าวิจัยและเรียนรู ้ไปด้วย
กันเป ็นสิ่ งที่ ผมค ่อนข ้ างประทับใจ	
ผมได ้เรียนรู ้จากระบบความคิดของ
นักศึกษาและได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกัน	
ประสบการณ์ทีดี่ทีส่ดุในช่วงทีผ่่านมา	น่า
จะเป็นการที่ผมได้เห็นนักศึกษาที่เกือบ
จะลาออกแล้ว	 แต่วนัน้ีเค้ายงัสามารถ
ประคองความพยายามและท�าทุกอย่าง
ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

3.เคล็ดลับการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่เด็กๆ ในชั้นเรียน
		นักเรียนแต่ละคนก็แตกต่างกัน		แต่ละ
ห้อง	 แต่ละกลุ่มก็แตกต่างกัน	 ผมคงไม่มี
เคล็ดลับหรือสูตรที่ตายตัวส�าหรับเร่ืองน้ี	
แต่ถ้าจะให้นึกว่าอะไรท�าให้กระบวนการเรียนรู้
เกิดขึ้น	 ผมมองว่ามันเริ่มต้นที่ประตูครับ	
ถ้าเราเปิดประตูทีเ่ค้าปิดอยู่ได้	ปลดกลอน
ที่เค้าล็อกอยู่ได้	 ไม่ว่าเราจะน�าบทเรียน
หรือกิจกรรมในรูปแบบใด	 มันก็มีโอกาส

เกิดขึ้นได้สูง	 ซึ่งประตูนั้นส�าหรับผม	 คือ
engagement	 หรือการสร้างความสนใจ
ให้กบัผูเ้รียน	ให้เค้าอยากติดตามต่อไปจน
จบ	เหมือนเวลาดูหนัง	ซึ่งก็มีหลากหลาย
วธิใีนการ	engage	ครับ	ไม่ว่าจะผ่านค�าถาม
สถานการณ์จริง	 ค�าพูดบางอย่าง	 หรือ
กิจกรรมบางกิจกรรม

4.แนวทางการท�าวิจัยหรือแนวทาง
งานวิจัยอื่นๆ ที่สนใจ
	 ผมมี พ้ืนความสนใจอยู ่ที่ จิตวิทยา
การเรียนรู้ครับ	แล้วผมประยกุต์ใช้แนวคิด
ทางด ้านน้ีในการอธิบายหรือในการ
พัฒน าก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน
วิทยาศาสตร์	มันเลยท�าให้งานตอนนี้ของ
ผมค่อนข้างเป็ด	 เพราะมีงานที่ออกไปทั้ง
เชงิเคมศึีกษา	ฟิสกิส์ศึกษา	พยาบาลศึกษา
หรือธรณีวิทยาศึกษา	แต่ไม่ว่า	 content	
น้ันจะต่างกนัยงัไง	แต่หวัใจของงานทัง้หมด
ผมรวบไว้ในเลนส์ของจิตวทิยาการเรียนรู้
ครับ	และอาจจะด้วย	“ความเป็ด”	น่ีแหละ
ครับ	ผมเลยมาท�างานทางด้าน	STEM	
education	ด้วย

5.บทบาทของอาจารย์ในการสร้างงาน
วิจัยเพื่อชุมชน  

										ผมมีส ่วนร ่วมกับโครงการ		Enjoy		
science	โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย	 ร่วมกับบริษัท
Chevron	 ครับ	 เป็นโครงการที่ท�ากับ
โรงเรียนขยายโอกาส	ทีมี่ปัญหาคือขาดแคลน
บุคคลากรและสื่ออุปกรณ์	 ครูส่วนใหญ่
กอ็าจจะไม่ได้จบด้านวทิยาศาสตร์โดยตรง
เราจึงท�าการจัดอบรมและพัฒนาทั้งใน
เชิงกระบวนการสอนและเน้ือหาวิชาการ
ให้กับคณะครูในโครงการครับ	 นอกจาก
นั้นผมก็ได้ร่วมท�างานกับบริษัท	 Learn	
Corporation	 ในบทบาท	 “ครูตู้”	 ซึ่ง
ท�างานทางด้านพัฒนาสื่อและห้องเรียน
ออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยครับ	

6.อยากทราบประสบการณ์ท่ีประทับใจ 
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ หรือรางวัล
แห่งความส�าเร็จ
		ในส่วนของรางวัลแห่งความส�าเร็จ	ส่วน
ตัวคิดว่าคือความสนุกกับงานที่ผมก�าลัง
ท�ามั้งครับ	 ในบทบาทของนักวิจัย	 ผมก็
สนุกกบัการท�าวจัิย	 การเขยีนและเผยแพร่
ผลงานวิจัย	 และมีการตอบรับที่ดีจาก
วารสารหรือจากผู้อ่าน	 ผมว่าผมก็ฟินกับ
มันแล้วครับ	 ในบทบาทของอาจารย์	 ผม
ก็สนุกกับงานสอนและการเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์	 และเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย ่างชัดเจนของนักศึกษาแต ่ละคน	
รางวลัน้ีกฟิ็นไม่แพ้กนัเลยครับ	 ผมอาจจะ
ยังไม่รู ้ว ่าผมเข้าถึงแก่นวิชาชีพน้ีมาก
น้อยแค่ไหนอะนะครับ	 แต่ผมภูมิใจกับ
มันคือที่ผมไม่รู้สึกทุกข์กับการท�างาน

7.เคล็ดลับดีๆ ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จ
	 	 ผมอาจจะไม่มีผลึกของเคล็ดลับดีๆ	 ที่
น�าไปสู่ความส�าเร็จนะครับ	 แต่ผมมีผลึก
ของการที่จะท�าให้เราไม่ประสบความ
ส�าเร็จ	น่ันคือ	การทีเ่ราพยายามท�าให้ทกุๆ
คนพึงพอใจในตัวเรา	 มันเป็นไปไม่ได้
หรอกครับ	 ในการที่เราจะมุ่งมั่นและท�า
ในสิ่งที่เราเชื่อ	 ถ้าเรามัวแต่กังวลว่าจะ
ท�าให้คนไม่พอใจ	 ผมไม่ได้หมายความว่า
ไม่แคร์ใครเลยนะครับ	 แต่ผมหมายถึง
การที่เราจะต้องเชื่อและให้ความต้ังใจ	
ความฝัน	 จุดยืน	 และความมุ่งมั่นของ
เราน�าหน้า	 มากกว่าค�าพูดหรือสายตา
ของคนอื่น	ทางสู่ความส�าเร็จอาจจะไม่ใช่
แค่ทางที่คนอื่นลาดไว้ให้หรือตีกรอบไว้
ให้	 บางที่เราอาจจะต้องปูทางแห่งความ
ส�าเร็จนี้ด้วยตัวเราเอง	
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ประสบการณ์การบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ธรรมชาติของวิธีการทางวิทยาศาสตร์”  
 ผมใช้กิจกรรมกล่องแดง	(Red	Box	Activity)	ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา	และผ่านการใช้
ในการสอนนักศึกษาปริญญาโทและเอก	ณ	 สถาบันนวัตกรรมการเรียน รู้	
มหาวิทยาลัยมหิดล	มาแล้ว	เพื่อใช้ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ธรรมชาติของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์”	 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาของ	
Yokyakarta	State	University	จ�านวน	27	คน	(ชาย	9	คน	หญิง	18	คน)	 เริ่มต้น
ด ้วยการให ้นักศึกษาท�าแบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์	(Nature	of	Scientiic	Method	Questionnaire;	MOSMQ)	ซึ่งมี
ข้อค�าถาม	6	ข้อ	ให้นักศึกษาเลือกว่าเห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	หรือไม่เห็นด้วยกับข้อค�าถาม
แต่ละข้อ	พร้อมกับเขียนแสดงเหตุผลประกอบด้วย	ได้ผลดังตาราง	1

	 วันที่	 30	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2559	
ที่ผ่านมา	 ผมได้รับเชิญเป็น	 Keynote	
Speaker	 ในหัวข้อ	 “การพัฒนาแนวคิด
เชิงนวัตกรรมในวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
บริบทประเทศไทย”	 (Developing	 In-
novative	Ideas	in	Science	Education
in	the	Thai	Context)		ณ	Yokyakarta
State	University	สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี
(Indonesia)	นอกจากน้ันทางมหาวทิยาลยั
ได้ขอเชิญให้ผมไปบรรยายพิเศษเป็น
เวลา	2	ชั่วโมง	ในหัวข้อ	“ธรรมชาติของ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์”	 (Nature	 of	
Scientiic	 Method)	 ให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาโท	 สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา	 (Science	 Education)	 ของ
มหาวิทยาลัยด้วย	 จึงใคร่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้ผู้อ่านเผื่อจะท�าให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ	ต่อไป	

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์  อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ประสบการณ์ต่างแดน ตอนที่ 1: 
การเป็น Keynote Speaker 
ณ Yokyakarta State University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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สามารถใช้ข้อมูลจากตาราง	1	น�าเสนอเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังนี้	

	 จะเห็นว่า	 นักศึกษาอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีแนวคิดเดิมที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 คือ	 นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 (88.89%)	 และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการทดลองเท่านั้น	 (62.96%)	 อย่างไรก็ตาม	 นักศึกษา
อินโดนีเซียมีแนวคิดเดิมที่เป็นแนวคิดที่ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ใน	3	ล�าดับแรก	คือ	ล�าดับที่	1	วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนตายตัว	
(92.59%)	 ล�าดับที่	 2	 การสั่งสมหลักฐานท�าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความมั่นคง
มากขึ้นๆ	 (85.19%)	 และล�าดับที่	 3	 แบบจ�าลองทางวิทยาศาสตร์	 (เช่น	 แบบจ�าลอง
อะตอม)	ต่างๆ	คือสิ่งที่เป็นจริงในปรากฏการณ์นั้นๆ	(66.67%)	นอกจากนั้นนักศึกษา
ครึ่งหนึ่ง	 (51.85%)	 มีความไม่แน่ใจว่า	 วิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สามารถตอบได้ทุกค�าถาม				
	 จากนั้น	ผมได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ	6	คน	แล้วแจกกล่องแดง	
(Red	Box)	 ให้แต่ละกลุม่	 ให้สมาชกิภายในกลุม่ช่วยกนัสงัเกตกล่องแดง	และบนัทกึผล

จากน้ันให้สร้างแบบจ�าลองกล่องแดง
ตามข้อตกลงของกลุ่มเพ่ือแสดงสิ่งที่อยู่
ภายในกล่องแดง	 เช่น	 มีลักษณะเป็น
อย่างไร	 ท�ามาจากวัสดุอะไร	 มีจ�านวน
เท่าใด	 ประกอบด้วยอะไรบ้าง	 เมื่อเสร็จ
แล้ว	 ให้ตัวแทนนักศึกษาออกมาวาด
แบบจ�าลองบนกระดาน	 และน�าเสนอ
เหตุผลประกอบ	 เมื่อทุกกลุ ่มน�าเสนอ
เสร็จแล้ว	 ก็ถามว่า	 มีกลุ ่มใดต้องการ
จะเปลี่ยนแนวคิดหรือไม่	 หรือเปลี่ยน
ไปเชื่อแบบจ�าลองที่กลุ่มอื่นน�าเสนอ	 ซึ่ง
ผลปรากฏว่า	ไม่มนัีกศึกษากลุม่ใดเปลีย่นแปลง
แนวคิดเลย	 ยังคงเชื่อมั่นในแบบจ�าลอง
กล่องแดงทีก่ลุม่ของตนเองคิดขึน้	สะท้อน
ให้เห็นอัตตาหรือความยึดมั่นในความคิด
ของตนเอง			
	 ผู ้สอนได้สะท้อนและชี้ให้เห็น
ธรรมชาติของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
แฝงอยู่ในกิจกรรมกล่องแดงดังนี้	
	 1.	 นักศึกษาเมื่อได้รับกล่องแดง	
จะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลให้มาก
ที่สุด	 โดยใช้ประสาทสัมผัสของตนเอง
ในหลากหลายทาง	 เช่น	 สัมผัสด้วยมือ	
สังเกตด้วยตา	 เขย่าเพื่อฟังเสียง	 ดมกลิ่น	
จะเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
มาจากการทดลองเท่านั้น	 แต่สามารถ
เกิดการจากสังเกตได้		
	 2.	นักศึกษาทกุกลุม่ใช้เทคโนโลยี	
(Technology	helps	seeking	for	scientiic
knowledge)	 มาช่วย	 คือ	 โหมดไฟฉาย
จากโทรศัพท์มอืถอื	 และมอียู	่ 2	 กลุม่ทีใ่ช้
เทคโนโลย	ี โดยกลุม่หน่ึงใช้เขม็หมดุ	 ส่วน
อกีกลุม่ใช้ปลายดินสอ	แหย่เข้าไปในรตูรงกลาง
กล่องแดง	จะเหน็ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยให้
กลุม่น้ัน 	ๆได้ข้อมูลทีม่ากขึน้จากปรากฏการณ์
กล่องแดงที่ศึกษาได้	แสดงให้เห็นว่า	เมื่อ
เทคโนโลยีก ้าวหน ้าขึ้นอาจช ่วยให ้
นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลที่มากขึ้นและ
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ท�าให้เกิดความรู้ที่มากขึ้น	 ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์จึงเปลีย่นแปลงได้	 (Scientiic	
knowledge	is	tentative)
	 3.	 เมือ่ได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว
นักศึกษาแต่ละกลุ ่มก็จะใช ้ความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของตนเอง
เ พ่ือสร ้ า งออกมา เป ็นแบบจ� าลอง
ปรากฏการณ์กล ่องแดง	(Creative	
and	 imagination	 help	 developing	
scientiic	 knowledge)	 ซึง่กไ็ม่แน่ใจ
ว่าเป็นสิง่ทีเ่ป็นจริงหรือไม่	 เช่นเดียวกบั
แบบจ�าลองทางวิทยาศาสตร์มันเป็น
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์รูปแบบหน่ึง
ซึ่งเป็นเพียงตัวแทนของความจริงที่นัก
วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นเท่าน้ันไม่ใช่ตัวของ
ความจริง	(Scientiic	model	is	not	a	
copy	of	reality)	
	 4.	 วธิกีารทางวิทยาศาสตร์ไม่มี
ขัน้ตอนตายตัว	 (เช่น	 บางคนเชือ่ว่าวธิี
การทางวทิยาศาสตร์	 หรือ	 scientiic	
method	ต้องม	ี5	ขัน้ตอน)	บางขัน้ตอน
มีความเหลื่อมล�้าและอาจเกิดก่อนหรือ
หลงัสลบักนัได้			
	 5.	 วทิยาศาสตร ์และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ทุก
ค�าถาม	เช่น	ภูต	ผ	ีปีศาจ	สิง่เร้นลบั	มนต์ด�า
โชคชะตาราศี	บางค�าถามต้องอาศัยบคุคล
จากศาสตร์อืน่	เช่น	โหราศาสตร์	ไสยศาสตร์	
หมอดู

	 6.	 การสั่งสมหลักฐาน	 (accu-
mulation	 of	 evidence)	 ไม่ได้ท�าให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความมั่นคง
มากขึน้ๆ	เสมอไป	เพราะหากวนัหน่ึงค้นพบ
หลักฐานส�าคัญ	 ก็อาจท�าให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างความรู้เดิมๆ	
ที่เคยมีมาได้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ	ท่านลอง
นึกถึงการเก็บข้อมูลนกน�้าในทะเลสาบ
แห่งหน่ึง	 หากนักชีววิทยาสังเกตสีของ
นกน�้าแต่ละวันและบันทึก	เช่น	วันที่หนึ่ง
เห็นนกน�้าทุกตัวที่เห็นมีสีด�า	 วันที่สอง
สามสี่ ก็ เห็นนกน�้ าทุก ตัวล ้วนมีสีด� า	
นักชีววิทยาก็ลงข ้อสรุปว ่า	 นกน�้าใน
ทะเลสาบแห่งนี้มีสีด�า	 ถือว่าได้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ละ	 แต่พอวันที่ห้า	 เห็น
นกน�้าตัวใหม่	 มีสีขาว	 ความรู้ที่มีมาก็
ต้องเปลี่ยนแปลง	 การสั่งสมความรู ้
ก็ไม่ได้ท�าให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่มั่นคงมากขึ้นๆ	เสมอไป	ฉันใดก็ฉันนั้น		
	 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมกล่องแดง
เมื่อผมเปิดโอกาสให้ซักถาม	 ปรากฏว่า
นักศึกษาอนิโดนีเซยี	5-6	คนแย่งกนัยกมอื
เพ่ือซกัถามหน่ึงในน้ันเสนอแนะให้ผมชีใ้ห้
เหน็ว่า	กจิกรรมได้เชือ่มโยงกบั	procedural
knowledge	อย่างไรบ้างปรากฏการณ์นี้
ท�าให้ผมประหลาดใจมากเพราะไม่เคยเจอ
ในห้องเรียนของนักศึกษาไทยกล่าวคือ	
หากเป็นนักศึกษาไทย	 เมื่อเราถามว่า	

“มีใครสงสัยบ้าง	 มีใครจะถามบ้าง”	
นักศึกษากจ็ะเงียบ...	 และปล่อยให้อาจารย์
บอกเลิกชั้น	แต่ส�าหรับที่นี่ไม่ใช่	นักศึกษา
อินโดนีเซียแย่งกันยกมือถาม	 และแต่ละ
ค�าถามก็เป็นค�าถามที่แสดงให้เห็นว่า	
ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดี	 เป็นการคิด
ขั้นสูง	ผมจึงรู้สึกประทับใจและเชื่อมั่นว่า
หากนักศึกษาเหล่าน้ีส�าเร็จการศึกษาไป
จะต้องเป็นครูวทิยาศาสตร์ทีม่คุีณภาพแน่
ดังน้ัน	 ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม
หากมองไปในอกี	5-10	ปีข้างหน้า	ประเทศไทย
เราอาจจะล ้ าหลั งกว ่ าสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซียก็ได้	หากผู้เรียนหรือนักศึกษา
ของเราไม่ได้ฝึกให้กล้าแสดงออก	กล้าคิด
กล ้าถาม	 กล ้าวิพากษ ์วิจารณ์	 และ
ครูบาอาจารย์ไม่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนหรือ
นักศึกษาของเราได้ท�าสิ่งเหล่าน้ันเป็น
ประจ�าต่อเนื่อง	 คงต้องถึงเวลาที่เราจะ
มาช่วยกันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด
ขึ้นในตัวผู้เรียน	 ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้	
กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 กล้าซักถามสิ่งที่
ไม่รู้	 กล้าวิพากษ์วิจารณ์	 เพื่อให้เกิดนิสัย
แห่งการเรียนรู้	 (habit	 of	 learning)	
ติดตัวตลอดไป						
	 ไว้ตอนหน้าจะมาเล่าประสบการณ์
การเป็น	 Keynote	 Speaker	 หัวข้อ	
“การพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมใน
วทิยาศาสตร์ศึกษาในบริบทประเทศไทย”
ณ	 Yokyakarta	 State	 University
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ให้ฟังครับ
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    ระบบการเล้ียงสาหร่าย แบ่งออก
เป็น 2 วธิ ีคอื
	 1.	 การเลีย้งระบบเปิด	 (Open	
Air	System)
	 การเลี้ยงสาหร่ายด้วยระบบ
เปิดเป็นการเลี้ยงในระดับขนาดใหญ	่
โดยสาหร่ายจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรง	 ระบบเลีย้งแบบเปิดใช้ในการ
ผลิตสาหร่ายในเชิงพาณิชย์และใช้ในการ
บ�าบดัน�า้เสยี		การเลีย้งระบบเปิดมี	4	แบบ
ดังแสดงในภาพที	่1	ได้แก่	shallow	la-
goons	 and	 ponds,	 paddle	 wheel	
driven	 raceway	 ponds,	 sloping	
shallow	 cascade	 system,	 lined	
raceway	type	pond	with	water	jet ภาพที่	1	การเลี้ยงในระบบเปิดเชิงพาณิชย์	

(a)	shallow	ponds,	(b)	sloping	shallow	cascade	system,	
(c)	paddle	wheel	driven	raceway	ponds,	(d)	lined	raceway	type	pond

a b

	 “สาหร่าย”	สิง่มชีวีติเซลล์เดียวทีป่รากฏขึน้บนโลก	มากกว่า	3,000	 ล้านปี	สาหร่ายได้มกีารววิฒันาการตัวเองไปพร้อมกบั
ความเปลี่ยนแปลงของโลก	 เพื่อปรับตัวเองให้สามารถอยู่รอด	 ทั้งการปรับตัวให้อยู่ได้ทั้งในน�้าจืดและน�้าเค็ม	 และการเพิ่มความ
หลากหลายของเผ่าพันธุ์ซึ่งมีตั้งแต่สาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น	 (จุลสาหร่าย	 :microalgae)	 ไปจนถึง
สาหร่ายหลายเซลล์ที่มีความยาวกว่า	 1	 เมตร	 (มหสาหร่าย	 :macroalgae)	 สาหร่ายยังสามารถแบ่งออกได้เป็น	 สาหร่ายสีเขียว	
(green	algae)	สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน	(blue–green	algae)	หรือ	cyanobacteria	สาหร่ายสีน�้าตาล	(brown	algae)	และ
สาหร่ายสีแดง	 (red	 algae)	 สาหร่ายเป็นพืชชั้นต�่าไม่มีส่วนที่เป็นราก	 ล�าต้น	 และใบที่แท้จริง	 แต่สาหร่ายสามารถปรับตัวและ
ด�ารงเผ่าพันธุ์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 นอกจากนี้สาหร่ายยังถือเป็นสิ่งมีชีวิตล�าดับต้น	 ๆ	 บนโลกที่มีบทบาทเป็นผู้ผลิตขั้นต้น
ของระบบนิเวศ	 ท�าหน้าที่สังเคราะห์แสง	 เพิ่มออกซิเจนในบรรยากาศที่จ�าเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิต	 นอกจากนี้สาหร่ายยัง
มีประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น	 ใช้ลดปริมาณ	 CO2	 ปนเปื้อนในอากาศ	 ในไอเสียจากโรงงานโดยการใช้อากาศหรือไอเสียที่มี	 CO2	

เป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อเลี้ยงสาหร่าย	 โดยสาหร่ายจะใช้	 CO2	 ในการเจริญเติบโต	 ใช้ลดคาร์บอเนตที่ละลายในน�้า	 ใช้ก�าจัดธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน�้าเสีย	ใช้เป็นอาหารเสริม	เครื่องส�าอาง	ยา	ส่วนผสมในขนมและสีผสมอาหารส�าหรับมนุษย์		ใช้เป็น
อาหารเสริมส�าหรับสัตว์		ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล	เป็นต้น

เรื่อง : พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร  นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

สาหร่ายพลังงานทดแทน
ที่ไม่ควรมองข้าม

c d
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	 การเลี้ยงระบบเป ิดจะมีการ
หมุนวนของน�้าอยู่ตลอดเวลา	 หรือใช้ใบ
พัดในการกวนผสม	 ในแต่ละระบบมี
ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กบัชนิดสาหร่าย	 ราคาทีดิ่นและน�า้	 ข้อดี
ของการเพาะเลีย้งระบบเปิด	คือ	ราคาถกู
สามารถใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์แทน
การใช้แสงจากหลอดไฟ	 สามารถท�าใน
รูปแบบอุตสาหกรรม	 และง่ายต่อการ
ขยายเชือ้สาหร่ายในระดับทีใ่หญ่ขึน้	 แต่
ข้อเสยีของการเพาะเลีย้งระบบเปิด	 คือ		

	 ข ้อดีของการเพาะเลี้ยงด ้วย
ระบบปิด	คือ	เป็นระบบทีม่คีวามสะอาด	
สาหร่ายได้รับแสงในปริมาณทีส่งู	 ท�าให้
สาหร ่ายที่ ได ้มี คุณภาพและปริมาณ
ผลผลิตสูง	 สามารถควบคุมอุณหภูมิ
และใช้งานกลางแจ้งในแสงธรรมชาติได้	
สามารถเลี้ยงสาหร่ายในช่วงที่สภาพภูมิ
อากาศเปลีย่นแปลงได้	 อกีทัง้ยงัควบคุม
คุณภาพในการเลี้ยงเพ่ือให้ได้สาหร่ายที่
มีองค์ประกอบและคุณภาพเหมาะสมกับ
ความต้องการ	 ลดค่าใช้จ่ายในการเกบ็
เกีย่ว	 มคีวามต้องการในการใช้พ้ืนทีน้่อย
แต่ข้อเสียของการเพาะเลี้ยงด้วยระบบ
ปิดคือ	 ต้นทนุในการก่อสร้างมรีาคาสงู

การได้ปริมาณสาหร่ายน้อยกว่าทฤษฎ	ี
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้	 มคีวามปนเป้ือนสงู	 และ
การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย ่างมาก
ของอิออนเน่ืองจากการระเหยของน�้า	
(Borowitzka,	1999)								
2.	การเลีย้งระบบปิด	(Closed	System)
	 การเพาะเลี้ยงสาหร ่ายด ้วย
ระบบปิดใน	photobioreactor	จะเลีย้ง
ในรูปแบบ	 tubular	 photobioreactor	
ซึง่เลีย้งเพ่ือเชงิพาณิชย์	ดังภาพที	่2

เซลล์ของสาหร่ายบางชนิดจะถูกท�าลาย	
ลงเมือ่เพาะเลีย้งในระบบปิด		ซึง่เกดิจาก
การไหลเวยีนของน�า้ในระบบ	นอกจากน้ี
สาหรา่ยบางชนดิมีลกัษณะไมก่ระจายตวั	
จึงท�าให้ไม่เหมาะสมกบัระบบดังกล่าว													

การสกัดไขมันจากสาหร่าย
การสกัดไขมันจากสาหร่ายสามารถแบ่ง
ออกได้	2	วธิ	ีดังน้ี
1. ก า รส กัดด ้ วยวิ ธี ท า งกายภาพ  
(Physical extraction) 
		วธิทีีง่่ายทีส่ดุคือ	การบด	(mechanical
crushing)	 โดยการน�าสาหร่ายตากแห้ง
มาค้ันด ้วย	เคร่ือง	(oil	press)	ซึ่ งมี

ภาพที่	2	การเลี้ยงในระบบปิดเชิงพาณิชย์	tubular	photobioreactor

หลากหลายรูปแบบ	เช่น	สกร	ูหรอืลกูสบู	
ทั้งน้ีขึ้นอยู ่กับสายพันธุ ์ของสาหร่าย	ที่
ต้องการคั้น	 วิธีนี้สามารถสกัดน�้ามันได้
ประมาณ	ร้อยละ	75	ซึ่งส่วนใหญ่มักท�า
ร่วมกับการสกัดด้วย	สารเคมี															
	 วิธีออสโมติกช็อก	(osmotic	
shock)	 เป็นวิธีที่ท�าให้เซลล์แตกโดย
การลดความดันออสโมซิสอย่าง	 ฉับพลัน
บางคร้ังมกีารน�าวธิกีารน้ีมาใช้ในการสกดั
น�้ามันจากเซลล์ของสาหร่าย	
	 วิธีการสกัดแบบอัลตราโซนิก	
(ultrasonic	 extraction)	 เป็นวิธีการ
เร่งกระบวนการสกัดโดยใช้	 คลื่นอัลตรา
โซนิก	ซึ่งคลื่นอัลตราโซนิกจะท�าให้เกิด	
ฟองอากาศขนาดเล็กในตัวท�าละลาย	
เมื่อฟองอากาศ	แตกใกล้ๆ	กับบริเวณ
ผนังเซลล์จะท�าให้เกิดคลื่น	 กระแทก	
(shock	wave)	และล�าของเหลว	(liquid	
jet)	ซึ่งสามารถท�าให้ผนังเซลล์แตก	และ
ปลดปล่อย	 สิ่งที่อยู่ภายในเซลล์ออกมา
ในตัวท�าละลาย	 นอกจาก	 นี้ยังสามารถ
น�าวิธีการสกัดนี้ไปใช้ร่วมกับเอนไซม์	 ซึ่ง	
จะเรียกว่า	 การสกัดแบบอัลตราโซนิก
เอนไซมาติก	 (ultrasonic	 enzymatic	
extraction)	วิธีนี้ใช้น�้าเป็น	ตัวท�าละลาย	
และมีเอนไซม์เป็นตัว	ท�าลายผนังเซลล	์
โดยคลื่นอัลตราโซนิกจะเป็นตัวท�าให้เกิด
ฟองอากาศ	 ซึ่งฟองอากาศจะช่วยให้
เอนไซม์แทรกซึมเข ้าไปใน	 เน้ือเยื่อ
และท�าลายผนังเซลล์ได้เร็วขึ้น	 ท�าให	้
ประสิทธิภาพในการสกัดดีขึ้น																			
2. การสกัดด้วยวธิทีางเคมี (Chemical
extraction) 
	 การสกัดด้วยวิธีทางเคมีเป็นวิธีที่นิยม
น�ามา	สกัดน�้ามัน	แต่ทว่าวิธีนี้มีข้อด้อย
จากการใช้ตัว	 ท�าละลายที่เป็นสารเคมี
อันตราย	 ดังน้ัน	 จึงควร	 เอาใจใส่ในการ
ท�างานกับสารเคมีเพ่ือป้องกันอันตราย	
ที่อาจเกิดขึ้น	ตัวท�าละลายที่ใช้ส่วนใหญ่
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คือ	 เฮกเซน	 (hexane)	 เนื่องจากมีราคา
ถูก	ส่วนเบนซีน	(benzene)	และอีเทอร์	
(ether)	 ก็สามารถใช้สกัด	 น�้ามันได้	 แต่
ตัวท�าละลายเบนซีนจัดเป็นสารที่ก่อให	้
เกิดมะเร็ง	(carcinogen)
					วธิกีารสกดัแบบซอกซ์เลต็	(Soxhlet	
extraction)	 เป็นวธิกีารสกดัสาหร่าย
ด้วยตัวท�าละลาย	 เฮกเซน	 และ
ปิโตรเลียมอีเทอร ์ภายใต ้ความร ้อน	
เพ่ือให้ตัวท�าละลายระเหยขึ้นไปและ
ควบแน่นลงมา	 ในสาหร่าย	 ท�าให้น�า้มนั
ถกูสกดัออกมา	 ข้อเด่นของ	 วธิน้ีีคือ	 ตัว
ท�าละลายที่ใช้สกัดจะใช้ซ�้าไปมาอย่าง	
ต่อเน่ืองเป็นการประหยัดตัวท�าละลาย	
	 	 	 การสกดัวกิฤตยิง่ยวด	 (Supercriti-
cal	luids	method)	วธิน้ีีใช้คาร์บอนได
ออกไซด์เป็นตัวท�า	 ละลาย	 โดยจะท�าให้
คาร์บอนไดออกไซด์อยูใ่นรูป	 ของเหลว
ภายใต้ความดันและความร้อนซึง่สามารถ
สกดัน�า้มันออกมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
	 	 ภายหลงัเสร็จสิน้กระบวนการสกดั
และได้	 น�า้มนัจากสาหร่ายแล้ว	 ขัน้ตอน
ต่อไปคือ	 การท�าให้	 เป็นไบโอดีเซลด้วย
กระบวนการเปลีย่นเอสเทอร์	 หรือทราน
เอสเทอริฟิเคชนั	 (transesteriication)	
เช่น	 เดียวกบัน�า้มนัจากพืชชนิดอืน่	 ซึง่
กระบวนการ	 transesteriication	 มี	
3	 ขัน้ตอน	 คือ	 triglycerides	 ถกูแปลง
เป็น	 diglycerides	 แล้ว	 diglycerides	
จะถกูแปลงเป็น	monoglycerides	และ
	monoglycerides	จะถกูแปลงเป็น	ester
	(ไบโอดีเซล)	และ	glycerol	(ผลติภณัฑ์)
ปฏกิริิยา	 transesteriication	 แสดงดัง
ภาพที	่ 3	อนุภาค	R1	R2	และ	R3	 เป็น
ตัวแทน	hydrocarbons	สายยาวทีเ่รียกว่า
กรดไขมนั		สาหร่ายจึงสามารถน�ามาใช้เป็น
พลังงานทดแทนน�้ามันจากฟอสซิลได้

	 ถึ งแม ้ ว ่ าสาหร ่ ายจะมี
ประสิทธิภาพในการผลิตไขมันแต่
ในกระบวนการผลิตสาหร่ายยังมี
ต้นทุนในการผลิตสูงในด้านอาหาร
ที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงและยังไม่
ได ้ รับความนิยมในประเทศไทย

แต่ยงัเชือ่ว่าประเทศไทยสามารถ	 ผลติสาหร่ายเพือ่ใช้เป็นพลงังานทีม่ต้ีนทนุในการผลติ
ที่ต�่าได้เน่ืองจากประเทศไทยมีน�้าเสียจากภาคการเกษตรที่มีปริมาณธาตุอาหารที่
สามารถน�ามาใช้ในการเพาะเลีย้งสาหร่ายได้	 ซึง่ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เหน็
บทบาทของสาหร่ายในฐานะพืชพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนในการ
ผลติทีต่�า่ลง	เพ่ือเป็นพลงังานทางเลอืกใหม่ให้กบัคนไทยและชาวต่างชาติต่อไป

ศกัยภาพในการผลิตน�า้มันของสาหร่าย
	 สาหร่ายเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	สาหร่ายสามารถเจริญเติบโตในอปุกรณ์
ทีใ่ช้เลีย้ง	(photo-bioreactors)	ได้ตลอดทัง้ปี	อกีทัง้สามารถผลติให้มปีริมาณมากกว่า
พืชบนโลกถงึสบิเท่า	และขยายพันธุไ์ด้ง่าย	สาหร่ายมนี�า้มนัถงึ	20-50%	ของน�า้หนักแห้ง
สาหร่ายสามารถพบได้ตามแหล่งน�า้ทัว่ไปทัง้น�า้จืด	 น�า้เค็ม	 หรือแม้แต่กระทัง่น�า้เสยี	
สาหร่ายใชก้ระบวนการสงัเคราะห์แสงเปลี่ยนพลงังานแสงอาทติยไ์ปเปน็พลงังานเคมี	
โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน�า้	 ผลติภณัฑ์สดุท้ายทีไ่ด้จากกระบวนการสงัเคราะห์
แสงกคื็อ	 น�า้มนั	 น�า้มนัทีไ่ด้จากสาหร่ายมคีวามเป็นกลาง	 น�า้มนัทีไ่ด้จากสาหร่าย
สามารถสกดัและน�ามาผ่านกระบวนการ	ท�าให้ได้ผลผลติเป็นเชือ้เพลงิไฮโดรคาร์บอน	
ซึง่สาหร่ายมปีระสทิธภิาพในการผลติไขมนัมากกว่าพืชพลงังานชนิดอืน่	ดังตารางที	่1

ภาพที่	3	Transesteriication	ของ	triglycerides
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แผ่นดินร�่า	ระรัวร้อง	ก้องทั่วทิศ	 	 แผ่นฟ้าปิด	ปาดน�้าตา	สะอึกอื้น
กราบแทบบาท	เช้าค�่า	ทุกยามคืน	 	 มิเป็นอื่น	ข้ารองบาท	ทุกชาติไป
แม้เสวย	สวรรค์	ในชั้นฟ้า	 	 	 ท่วมท้นพระ-กรุณา	นั้นยิ่งใหญ่
ทรงพกัแล้ว	ทรงงาน	เนนินานไกล	 	 ลูกขอใช้	“ค�าพ่อสอน”	เป็นพรเอย
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