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พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เ จ า อยู หั ว ท่ีพระร าชทานแก  คณะกรรมการ
อํานวยการสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย   มี
ใจความตอนหน่ึงวา  “เรามีนิสัยอยางหนึ่ง ถาคน
ไทยดวยกันพูดไมคอยเช่ือ แตถาฝร่ังเขาบอกวาอยาง
นั้นๆ มาจากประเทศอ่ืนๆ เราเช่ือมาก เพราะนึกวา
เ ม่ื อ เ ข ามี คว ามก า วหน า  ห รืออย า ง ท่ี ว า เป น
อารยประเทศเขาก็คงรูดี แตหารูไมวามันผิดกับท่ีเรา
ควรจะคิด เพราะเราอยูในประเทศของเรา ยอมตองรู
ดีวาประเทศของเราเปนอยางไร “  
 

สภาพการณที่เปนอยู 
การเรียนการสอนในระบบโรงเรียนท่ีผาน

มาของประเทศไทย  เนนการเรียนการสอนและ
ถายทอดความรูแบบแยกสวน ไมสัมพันธกับความ
เป นจ ริ งของ ชี วิ ต  ขาดกระบวนการ คิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร องคความรูในทองถ่ิน
ถูกละเลย  ซ่ึงหากปลอยไวในสภาพเชนนี้จะสงผล

เสียตอวงการศึกษาและการพัฒนาประเทศอยาง
แนนอน   เพราะปญหานี้ ไดตอ เนื่ องมาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา   นิสิต /นักศึกษายังคงมองว า 
“วิทยาศาสตร” เปนเร่ืองยากตอความเขาใจ  ใน
ขณะเดียวกันก็ไมเห็นประโยชนของการนําไปใชใน
ชีวิตจริง เชนเดียวกับตลาดแรงงานดานอ่ืน จึงมี
ผูสนใจเขาเรียนในสาขาวิทยาศาสตรในสัดสวนท่ี
นอยมาก จึงเปนปญหาของคณะวิทยาศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ซ่ึงมีปจจัยสนับสนุน
ดานงบประมาณและบุคลากรเปนตนทุนท่ีต่ําอยูแลว 
เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยเกาแกอ่ืนๆ  
 

สภาพการณที่อยากเห็น 
 โครงการวิทยาศาสตรทอง ถ่ิน  (Project 
Local Science-PLS) เปนโครงการท่ีสนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงเปน
ผลมาจากความสนใจและพยายามท่ีจะผสมผสาน
เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเขากับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญาและสภาพแวดลอม

บทความวิชาการ 
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ความพยายามของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

 วั ต ถุประสงค ในการดํ า เนิ น ง านของ
โครงการวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนากิจกรรมและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรทองถ่ิน  
สรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน และเสริมสราง
คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  โดยบูรณา
การวิทยาศาสตรสาขาตางๆ และกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรใหผสมผสานเช่ือมโยงกับภูมิปญญา
ทองถ่ินผานการดําเนินงานในพื้นท่ี  กิจกรรมทาง
วิชาการ  และส่ือการเรียนรูในรูปแบบตางๆ  (ภาพที่ 
1) เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและองคความรูท่ี
เหมาะสม  สอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษา และนอกจากน้ีโครงการวิทยาศาสตร
ทองถ่ินยังมีวัตถุประสงคท่ีจะวิเคราะห สังเคราะห
แนวคิด และแนวทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรทองถ่ินของประเทศอีกดวย  
 
 
 

 
 
  
 
 
 

  แนวทางการดํ า เนินงานของโครงการ
วิทยาศาสตรทองถ่ิน สกว. สอดรับกับแนวคิดท่ีจะ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ภายหลังการรับทุน
สนั บสนุ น จ า ก ธน าค า ร โ ลก เ พ่ื อ จั ด ต้ั ง ศู น ย
วิทยาศาสตร โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรท อง ถ่ิน  เค รือข ายงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จึงเกิดข้ึนภายใตการสนับสนุน
จาก  สกว .  และ  สกอ .   ท้ั งนี้ ยั งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
มุงเนนใหกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ   การศึกษาจากภูมิ
ปญญาทองถ่ินและอนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยเนนการ
จัดการการเ รียนรู ใหสอดคลองกับการปฏิ รูป
การศึกษา 

ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 มีใจความสําคัญวา ให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน มีสวน
รวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา   สงเสริม   

                                    วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง                                                         

                                        ทําการสอน วิจัย  ใหบริการ วิทยาศาสตร 
                                       ทางวิชาการแกสังคม ทํานุ  

                                           บํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู 
และสงเสริมวทิยฐานะครู 

ีวิตของชุมชน กระบวนการเรียนรู         วิถีช
 

 
 

ภาพท่ี 1. กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรทองถ่ิน 
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การพัฒนาองคความรูวิทยาศาสตร    
 ท่ีมาขององคความรูอันเปนปจจัยนําเขาของ
กระบวนการนี้ ไดแก  ความรูวิทยาศาสตรสากล   
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เทคโนโลยีพื้นบาน และแหลง
เรียนรูในชุมชน  
 ความรู วิทยาศาสตรสากล  เปนความรู
เ กี่ ย ว กั บ ส่ิ งต า งๆ  ในธรรมช า ติ ท่ี ไ ด ม า จ าก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  แบงเปนหมวดหมูท้ัง
ทางดานฟสิกส เคมี และชีววิทยา เปนท่ียอมรับวา
ความรูวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศ
ท้ังในดานบวกและดานลบ  ในดานบวกวิทยาศาสตร
กอใหเกิดเทคโนโลยีตางๆ ท่ีอํานวยประโยชนอยาง
มหาศาลในทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกันก็สงผล
กระทบตอสังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศดวย
เชนกัน  เม่ือมีการใชเทคโนโลยีตางๆ สนองความ
ตองการอยางไมเหมาะสม    
 ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนความรูของชาวบาน
ท่ีผานการปฏิบัติมาแลวอยางโชกโชน เปนสวนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรม ความรูดังกลาวไมไดจัด
เขารหัสเก็บไวแตเปนความรูท่ีปฏิบัติได  มีพลัง และ
สําคัญยิ่ง ชวยใหชาวบานมีชีวิตอยูรอด สรางสรรค
การผลิต และชวยในดานการทํางานเปนส่ิงท่ีสะสม 
มามากกวาศตวรรษแลว เปนโครงสรางความรูท่ีมี
หลักการ มีเหตุ และมีผลในตัวเอง   

เทคโนโลยีพื้นบาน   เปนเทคโนโลยี ท่ี
ชาวบานพัฒนาข้ึน โดยอาศัยหลักการทางธรรมชาติ
ท่ีคนพบ  ตลอดจนอาศัยวัสดุท่ีหาไดจากทองถ่ินเพื่อ
นํามาแกปญหาในการดํารงชีพหรือทําใหการทํางาน
ตางๆ สะดวกสบายข้ึน (วีระพงษ, 2544) จากการ
สํารวจผลงานวิจั ยด านภู มิปญญาทอง ถ่ินและ
เทคโนโลยีพื้นบานท่ีครูวิทยาศาสตร (เขตภาคเหนือ) 
นํามาใชในการเรียนการสอนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก

คือ ดานการแพทยแผนไทย เร่ืองยาสมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรค   ดานการทํากสิกรรม เร่ืองการปลูกพืช
สมุนไพร และดานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตรกรรมเร่ืองการทําปุยอินทรีย ตามลําดับ   
 แหลงเรียนรูในชุมชน หรือแหลงสถานท่ีซ่ึง
เปนถ่ินท่ีอยู บริเวณ ศูนยรวม เปนบอเกิดของความรู
ท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึงบุคคลอาจศึกษาไดตามความ
สนใจและความตองการ โดยเปนแหลงท่ีอาจเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ หรือมนุษยสรางข้ึนก็ได  ซ่ึงมี
กระจัดกระจายอยูโดยท่ัวไป เนื่องจากไมใครไดรับ
ความสนใจที่จะศึกษาจัดหมวดหมู  วางแผนพัฒนา
ใชประโยชน ผลการวิจัยเร่ืองแบบแผนการเรียนรู
เกี่ยวกับชนบทในมหาวิทยาลัยไทย  พบวา  แหลง
เ รียนรูสวนใหญจํ ากัดวงอยู เ พียงแคภายในร้ัว
มหาวิทยาลัยเทานั้น (จุรีพร , 2546) 
 รูปแบบของการพัฒนา  ตองมีการถอด
บทเรียนแลวบูรณาการส่ิงเหลานี้เขาไปในหลักสูตร  
โดยมีการฝกปฏิบัติจริงท้ังการสํารวจ  และการ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการที่ทันสมัย  ควรเร่ิมตน
จากการหาจุดแข็งบริเวณใกลเคียงโดยรอบของ
สถาบันตนเองกอน  พรอมๆ กับการกาวไปสูเวทีการ
นําเสนอผลงานระดับประเทศในรูปแบบตางๆ  โดย
อาศัยหลักการมีสวนรวม  การจัดการความรู และ
การถายทอดท่ีเหมาะสม (ภาพท่ี 2)  

ประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนประเด็นท่ี
สําคัญท่ีสุดประเด็นหนึ่งท่ีโลกกําลังใหความสนใจ  
กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศในปจจุบันได
เปล่ียนแปลงจุดเนนจากการพัฒนาท่ีมุงเนนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยอาศัยความไดเปรียบ
ทางทรัพยากรธรรมชาติ  แรงงานราคาถูก  และ
เงินทุนเปนฐานในการพัฒนา มุงไปสูแนวทางการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  
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ตนแบบของพระเจาแผนดิน 
 

 กรอบแนวคิ
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงทรงงาน
ดานการพัฒนามาตลอด โครงการพระราชดําริท่ี
กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ  ท่ีอาศัยหลักการ “ เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา” ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรท่ี
สามรถพัฒนาเปนเทคโนโลยีท่ี “ทําไดงาย ประหยัด 
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี” ทรงคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ ท่ีไดรับการรับรองสิทธิบัตรในเวลาตอมาเชน 
กั ง หั น น้ํ า ชั ย พั ฒ น า  แ ล ะ ก า ร ทํ า ฝ น เ ที ย ม   
พระราชทานแนวพระราชดําริเร่ืองทฤษฎีใหม เพื่อ
เปนแนวทางในการดํารงชีวิตของประชาชนใหหัน
มาใหความสําคัญกับความเปนอยูแบบพอมีพอกิน  
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน
และชุมชนใหเขมแข็งและสรางโอกาสใหคนและ
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาระดับตางๆ และ
สามารถพ่ึงตนเองได   ( สุร เกียรติ  เสถียรไทย 
ปาฐกถาในการสัมมนาโครงการปราชญเพื่อแผนดิน
เร่ืองปรัชญาการพัฒนา :    ทฤษฎีใหมตามแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชดําริ, 2542)  และชัยอนันต สมุทวฌิช (2542) 
อางโดย สรายุทธ คาน (2549) ไดวิเคราะหแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหม  และแสดงใหเห็นประเด็น
สําคัญของทฤษฎีคือ การยอมรับการดํารงอยูรวมกัน
ของส่ิงท่ีแตกตางกัน เปนทฤษฎีท่ีมีหลายมิติแบบ
องครวม (Holistic Theory) เชนเดียวกับท่ี   สุมน  
อมรวิวัฒน (เลมเดียวกัน) ไดวิเคราะหทฤษฎีใหมใน
มิติดานการศึกษา  และช้ีใหเห็นวาทฤษฎีใหมเปน
ห ลักการพัฒนา ชีวิ ต ท่ี สัม พันธ กั บธรรมชา ติ
ส่ิงแวดลอม  และใหความสัมพันธกับกระบวนการ
เรียนรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง และเรียนรูตลอดชีวิต 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา  นับไดวา เปนภูมิ
ปญญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพัฒนาข้ึน
จากการปฏิบัติจริง  เปนทางออกของสังคมไทยใน
ภาวะวิกฤติ และเปนแนวพระราชดําริท่ีเสนอแนว
ทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

 

สถานภาพการจัด        
การเรียนการสอน       
ดานวิทยาศาสตร 

กระบวนการมีสวนรวม 
(บุคลากร-/ แหลงเรียนรู)

หลักการและทฤษฎี
วิทยาศาสตรสากล

เทคโนโลยีพื้นบานและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เทคโนโลยี            
การจัดการความรู 

เทคโนโลยี 
การถายทอดความรู

รูปแบบการพัฒนาองคความรูวิทยาศาสตร 

ภาพท่ี 2. รูปแบบการพัฒนาองคความรูวิทยาศาสตรในแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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แนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากสภาพปญหาและแนวคิดท่ีกลาวมา
ท้ังหมดเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันเฉพาะ
ทองถ่ินท่ีมีฐานขององคความรูท่ีแตกตางกัน  การ
สังเคราะหองคความรูทางวิทยาศาสตรทองถ่ิน 
พัฒนารูปแบบการถายทอดองคความรูวิทยาศาสตร  
ดวยเทคนิคท่ีเหมาะสมจึงเปนกระบวนการท่ีเนนการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังนี้กระบวนการดังกลาวไดพิสูจน
ผลง านมาแล วมากมาย   ตั วอย า งล า สุ ดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ เจ าพระยาคือ  
การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากน้ําผลไมทองถ่ิน
หลายชนิดในทองถ่ินอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  
ท่ีเปนผลงานรวมกันของอาจารยประจําสาขาวิชาเคมี  
ดร . อัจฉรา   แกวนอย   นิสิตในสาขาวิชา   และ
เกษตรกรในเขตชุมชนอัมพวา  จนไดรับรางวัลจาก
สภาวิจัยฯ  โดยกาวหนาไปถึงข้ันท่ีจะผลักดันใหมี
การจดสิทธิบัตรตอไป 

 รูปแบบการพัฒนาองคความรูวิทยาศาสตร
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกิดจากแนวคิดท่ีวา
วิทยาศาสตร หรือภูมิปญญามีอยูเรียบรอยแลวใน
ธรรมชาติ  ในปราชญชาวบาน   แตยังไมได ถูก
นํ ามาใช  หรือนํ ามาอธิบายดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ และมีขอมูลท่ีอางอิง
และเช่ือถือได   หากพัฒนากระบวนการเรียนรู
รวมกันท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (นักวิจัย 
อาจารย นักศึกษา)  โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   (ครู   นักเ รียน)   และชุมชน  (ปราชญ
ชาวบาน)  ก็จะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูสองทาง 
(Two Way  Learning)  ซ่ึงสอดคลองกับ TREND 
Model  ของ สุพล  วุฒิเสน (2549) ระบบปฏิบัติการ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินการใหนําไปสู
การพัฒนาที่สมบูรณและสนองความตองการ
ทองถ่ินได จําเปนตองมี “ส่ิงท่ีจะให” (I) “ขบวนการ
ให” (TRENDS) และจะตองรูจักทองถ่ินเปนอยางดี 
(L) ท่ีอาจารยและนักศึกษาจะทําหนาท่ีเปน 
“ตัวกลาง” (Delivery – person หรือ Broker) นํา
ความรูสากล (I) ลงสูทองถ่ิน (L) และนําความรู
ทองถ่ิน (L) กลับสูสากล (L)   บนขบวนการสองทาง
อาจารยและนักศึกษาจะกระทําโดยการนําความรูลง
สูทองถ่ิน (T) ผานขอมูลของทองถ่ิน (R) นํามา
วิเคราะหและทดลองในสถานการณทองถ่ิน (E) ผล
จะไดความรูใหมท่ีเหมาะกับทองถ่ิน (N) ความรูใหม
ดังกลาวจะกลับสูการตรวจสอบการเผยแพร (D) 
และนําสูชุมชน (S)  ผานกระบวนการทํางานวิจัย
แบบ “Research-Based Teaching“ ของอาจารย  
เพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีสอน  มีความ
เปนปจจุบันทางวิชาการ และสามารถนําความรูท่ีได
จากการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 ท่ีผานมาการจัดการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
มีขอจํากัดหลายประการท่ีทําใหมีทรัพยากรตนทุนท่ี
แตกตางจากมหาวิทยาลัยเกาแกอ่ืนๆ  ตัวอยางสําคัญ
เชน ดานงบประมาณตอปท่ีไดรับจัดสรรไป  40 แหง  
รวมพอๆ กับมหาวิทยาลัยเกาแก (บางแหง) เพียง
แหงเดียว  โอกาสที่จะมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีทันสมัย
ในการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรซ่ึงมักมีราคาแพง
จึง เปนไปไดยาก  ในขณะเดียวกันปญหาด าน
ฐานความรูเดิมของผูเรียนซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนใหญมักไดนิสิตซ่ึงพลาดหวังจากที่อ่ืน
มาเรียน ท่ีสําคัญมีผูสนใจเรียนวิทยาศาสตรเปน
สัดสวนท่ีนอยมากเ ม่ือเทียบกับสาขาวิชา อ่ืนๆ  
บรรยากาศของการแสวงหาองคความรูวิทยาศาสตร
จึงหละหลวม  และลาสุดปรากฏการณสมองไหลก็
เกิดข้ึนจากบุคลากรสายผูสอนท่ีเปนพนักงานเกงๆ 
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 แนวทางการรอดพนจากปญหานี้จึงอยูท่ีวิธี
คิ ด ว า  มหาวิ ท ย า ลั ย ร าชภั ฏ จ ะ ยั ง ค ง วิ่ ง ต าม
มหาวิทยาลัยเกาแก ท่ีนําหนาไปไกลแลวแถมยังมี
ตนทุนท่ีสูงกวา   หรือจะหันกลับมาพิสูจนองค
ความรูทองถ่ินท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  โดยไมรังเกียจ
ฐานความรู เดิมของนิสิต แตฝกใหเขาไดเ รียนรู
ทฤษฎีสากลท่ีเช่ือมโยงกับปรากฏการณจริงก็จะ
เขาใจไดทันที  และยังไดเครือขายชุมชนอันเปน    
จุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะมีกระจายอยู
ท่ัวประเทศ  ผลงานวิจัยก็สามารถนําไปใชไดจริง  
ไมใชวิจัย “ข้ึนหิ้ง” ท่ีไดงบมากๆ ซ่ึงนั่นจะทําให
สามารถยืนอยูบนเวทีวิทยาศาสตรอุดมศึกษาไดอยาง
สงาผาเผย  ตามแนวทางของพระเจาแผนดิน สมกับ
คําวา  “ราชภัฏ” ท่ีหมายความถึง  “ขาของพระองค” 
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