
 

การดําเนินการและดูแลรักษาเคร่ืองจักรรุนใหมเหลาน้ี
ความตองการบุคคลากรเหลาน้ีไดถูกยกเปน

ประเด็นสําคัญ “ปจจุบัน กลุมผูใชแรงงานมีจํานวน
มากกวา 30 ลานคน แตมีเพียง 6-8 ลานคนหรือ
รอยละ 15 เทาน้ัน ท่ีมีทักษะเพียงพอและตอบโจทย
มาตรฐานความตองการของภาคอุตสาหกรรม” 
พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวในงาน
สัมมนาวิชาการอาชีวะ TVET 4.0 ศักยภาพแหง
อนาคต ภายใตโครงการ Chevron Enjoy Science 
เม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา

ชางเทคนิคที่มีศักยภาพและทักษะข้ันสูงนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะชวยตอยอดความสําเร็จของ
ภาคอุตสาหกรรมอันล้ ําสมัยอย่าง “S-Curve” 
ที ่ก ําลังจะเกิดขึ ้นในโครงการอีอีซ ี ทั ้งนี ้ระบบ
การศึกษาในปจจุบันมุงไปที่การผลิตบุคลากรที่
เนนใชแรงงานซึ่งเหมาะกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
มากกวาการเสริมสรางทักษะที่จํา เปนสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 อยางการคิดวิเคราะหเชิงวิพากษ 
การรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน ทักษะดานการสื่อสาร 
และความคิดสรางสรรค

เพื่อแกไขปญหาความไมสอดคลองกันระหวาง
สถาบันการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม 
โครงการ Chevron Enjoy Science ไดกอตั้งศูนย
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) แหงใหม
ขึ้นที่โครงการอีอีซี ศูนยฯ ที่อีอีซีจะชวยขยายการ
ดําเนินงานของโครงการฯไปสูวิทยาลัยเทคนิคกวา 
60 แหง เขาถึงนักศึกษาอาชีวะกวา 166,000 คน 
บุคลากรครูกวา 1,000 คน และผูนําในสถานศึกษา
กวา 350 คน จากศูนยฯ ท่ีต้ังข้ึนแลว 5 แหงท่ัว
ประเทศ โดยมีแผนงานตางๆ ไมวาจะเปนการใหภาค
อุตสาหกรรมและผูอํานวยการโรงเรียนเขามามีสวน
รวม การพัฒนาทักษะครูและหลักสูตร การฝกงาน
สําหรับนักศึกษา และอ่ืนๆ อีกมากมายข้ึนอยูกับความ

ฉบับที ่ 30 พฤศจิกายน 2561Atorn Koomchaya 
receives and responds 
to questions from his 

students at all hours of 
the day. Although he 
has opportunities to 

work as an engineer, he 
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the future technicians 
of � ailand. ศูนย TVET แห่งใหม่ใน EEC

ตองการท่ีเฉพาะเจาะจงและโอกาสของแตละภูมิภาค
ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใช้   

7 กลยุทธ ในการเตรียมความพรอมนักศึกษาอาชีวะ
สูการทํางานในสถานประกอบการยุคใหม

1. สรางแพลตฟอรมการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา และภาคธุรกิจดวยกัน 

2. เปนศูนยกลางในการตอบสนอง
ตอความตองการทางดานบุคลากร
ของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค และ
ความตองการทางดานหลักสูตรของ
ทั้งนักเรียนและครูในสถาบันอาชีวศึกษา
แตละพื้นที่  

3. นํารูปแบบการฝกอบรมของตาง
ประเทศมาปรับปรุงหลักสูตร STEM และ 
TVET ใหทันสมัยย่ิงข้ึน

4. เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษา
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ กั บ โ ร ง เ รี ย น 

ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เขารวมเปน
พันธมิตรในโครงการ

 5. จัดการและดูแลสื่อการเรียนการสอน
พรอมแจกจายใหแกโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

6. พัฒนารูปแบบหลักสูตรและการฝกอบรม
ท่ีเนนการโตตอบและสามารถใชงานไดจริง

7. พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ฝ ก ง า น สํ า ห รั บ
นักศึกษาที่ตอบโจทยความตองการของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลตางเห็นตรง
กันถึงความสําคัญของการพัฒนาความรูความ
สามารถของชางเทคนิคใหมีทักษะซึ่งจะชวย             
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปอีกขั้น การจะ
ชวยใหนักศึกษาอาชีวะประสบความสําเร็จในการ
เรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นไดนั้น รากฐานที่แข็งแกรงของ
สะเต็มศึกษานั้นจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปฏิบัติ
งานในสายอาชีพเฉพาะทาง

ประวิทย ประกฤตศรี ประธานเจาหนาท่ีกลุม
ธุรกิจพลังงาน บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด กลาวท่ี
งานสัมมนาวิชาการอาชีวะ TVET 4.0 ศักยภาพแหง
อนาคต เนนยํ้าถึงความสําคัญท่ีครูผูสอนจะตองใช
เทคนิคใหมๆ  ในการกระตุนใหนักเรียนนักศึกษาสนใจ
ในการเรียนรู และยังผลักดันใหครูแสดงออกถึงความ
สําคัญของการเรียนรู ท่ีมีตอการพัฒนาประเทศชาติ
และสรางสรรคส่ิงท่ีย่ิงใหญเพ่ือสวนรวม

ดวงใจ อ ัศวจ ินตจิตร ์  เลขาธ ิการคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กลาวกับ Nikkei 
Asian Review วา “เราตองการใหภาคเอกชนเขา
มามีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนในเรื ่องนี ้ เพราะ
ทายที่สุดก็จะเปนประโยชนตอทุกฝาย เราตระหนัก
วาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนกุญแจสําคัญที่
จะนําพาไปสูความสําเร็จในอนาคต”

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมูลคาเศรษฐกิจ
ใหญที่สุดเปนอันดับสองในภูมิภาคอาเซียน          แต
ในชวงทศวรรษที่ผานมานักเศรษฐศาสตรกลับ
มองวาประเทศไทยนั้นติดกับดักรายไดปาน
กลาง จากค่าแรงที ่สูงขึ ้น ทว่าประเทศ
ไม่ ได้ เปลี ่ยนผานจากอุตสาหกรรมการ
ใชแรงงานหนักไปสูอุตสาหกรรมที่ขับ
เคลื่อนดวยนวัตกรรม นอกจากนี้ตนทุน
คาแรงที่เพ่ิมขึ้นนั้นยังเปนปจจัยท่ีฉุด
ความสามารถในการแขงขันทางด้าน
การลงทุนอีกด้วย เพื ่อตอบสนอง
สถานการณดังกลาว รัฐบาลจึงได
ออกนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 เพื่อใหชาวไทยทุกคน
สามารถมีสวนรวมและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ประเทศไทย 4.0 เป ็นการวาง
ยุทธศาสตรใหประเทศเปนศูนยกลางทาง
ดานการคาและการลงทุนในระดับภูมิภาค
และเปนประตูสําคัญที่จะเชื่อมไปสูทวีปเอเชีย 
เพื ่อให้บรรลุผลสําเร็จดังกล่าว ผูกําหนด
นโยบายไดใหความสําคัญกับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) วาเปน
จุดยุทธศาสตรที่สําคัญอยางย่ิงในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย โครงการอีอีซีประกอบด้วยจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา นับเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในประเทศไทยมากวา 
30 ปี ทุกฝ่ายต่างให้ความสําคัญกับโครงการนี้
เปนอยางมากโดยอาจกลาวไดวาโครงการอีอีซี คือ 
“กุญแจสําคัญสูประเทศไทย 4.0”

สําหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ในประเทศไทย ทางรัฐบาลไดประกาศชวยเหลือสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีใหแกการลงทุนใน 10 ภาค
อุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายของประเทศหรือที่เรียก
กันวา “S-Curve” ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม (next-gen automotives) อุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ (biochemicals) อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (future foods) อุตสาหกรรมทางการแพทย
แบบครบวงจร (medical hubs) อุตสาหกรรมหุน
ยนต (robotics) อุตสาหกรรมการบิน (aviation) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (smart 
electronics) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
(biotechnology) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (wellness tourism) และอุตสาหกรรม
ดิจิตอล (digital) 

โดยเม่ือปท่ีผานมาสํานักงานคณะกรรมการสง
เสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) ไดอนุมัติการ
ดําเนินงาน 203 โครงการ ซึ่งคิดเปนมูลคาสูงถึง 
119.8 พันลานบาท อาจกลาวไดวายุคประเทศไทย 
1.0 ที่เศรษฐกิจพึ่งพิงผลผลิตจากการเกษตรเปน
หลักและยุคประเทศไทย 2.0 ที่เนนอุตสาหกรรมเบา
น้ันไดผานพนไปแลว ปจจุบันรัฐบาลมองหาหนทางท่ี
จะเปล่ียนผานยุคประเทศไทย 3.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรม
หนัก ไปสูประเทศไทย 4.0 ท่ีอุตสาหกรรมขับเคล่ือน
ดวยนวัตกรรมอยางแทจริง

อยางไรก็ตาม เมื่อมีบริษัทใหมๆ เริ่มเขามา
ตั้งรกรากที่โครงการอีอีซี มีการนําเขาเทคโนโลยี
ใหมๆ  โรงงานอุตสาหกรรมตางเปดรับพนักงานเปน
จํานวนมาก คําถามที่สําคัญคือใครจะเปนผูควบคุม

พรอมแจกจายใหแกโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

เม่ือคุณนําเสนอบทเรียนท่ีเปน     
รูปธรรมชัดเจน นักเรียนก็จะเขาใจ

คอนเซ็ปตไดอยางงายดาย

   
อาจารยจุลงกรณ ปตถะเมฆ วิทยาลัยเทคนิค

มาบตาพุด จังหวัดระยอง

ศูนยการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของโครงการ “Chevron Enjoy Science: 
สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต” ท่ีโครงการอีอีซี ชวยผลิตชางเทคนิคท่ีมีทักษะ

เขาสูภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

100,000
รัฐบาลคาดการณวาโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคพิเศษตะวันออกจะสามารถ
สรางงานทางดานการผลิตและการบริการได
กวา 100,000 ตําแหนง ตอป จนถึงป 2563



 
“ไมใชเรื่องงายเลยที่จะทําใหนักเรียน

เรียนรูจากหลักทฤษฎี”
ถาแสงเดินทางเปนเสนตรง ทําไมเราถึงมองเห็น

สายรุงเปนเสนโคง?
เมื่อ อาจารยจุลงกรณ ปตถะเมฆ หรือ ฟอรซ 

อายุได 13 ป อาจารยฟสิกสไดถามคําถามขางตนกับ
เขา ตั้งแตนั้นเปนตนมา ฟสิกสไดกลายเปนสิ่งที่ฟอรซ
ใหความสนใจแทบจะทุกๆ ขณะของชีวิต

เมื่อฟอรซไดรับโจทยในชั้นประถมใหจดจําชื่อ
เรียกของเลขฐานสิบในแตละหนวย ไลตั้งแต 10-18 ไป
จนถึง 1018 ฟอรซกระตือรือรนที่จะหาคําตอบของโจทย
นั้น ตัดภาพมาที่หองพักครู 11 ปตอมา เขายังทองชื่อ
เหลานั้นไดอยางชัดเจน “เอกซะ (Exa) เพตะ (Peta) เทระ 
(Tera) จิกะ (Giga) เมกะ (Mega) กิโล (Kilo),…”

 “ฟสิกสคือการศึกษาธรรมชาติ” อาจารยฟอรซ 
กลาวพรอมรอยย้ิม“ฟสิกสคือทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยู
รอบๆ ตัวเรา”

แมจะรูตัววาชอบฟสิกส   อาจารยฟอรซตองเลือก
วาจะเรียนคณะครุศาสตรหรือคณะวิศวกรรมศาสตรที่
มหาวิทยาลัย “ตอนแรกผมกลัววาการสอนนักเรียนนั้น
อาจจะนาเบื่อ” เขายอมรับ “ผมเบื่องายมากถาตองทํา
สิ่งที่ซ้ําๆ เดิมๆ”

อยางไรก็ตาม ฟอรซเลาใหฟงถึงความภาคภูมิใจ
ทุกคร้ังท่ีมีนักเรียนเรียกเขา “อาจารย อาจารย!” หลัง
จากคาบเรียนเพ่ือถามคําถาม เขากลาวเสริมอยางหนัก
แนนวา “ความรับผิดชอบของคนเปนครูน้ันย่ิงใหญมาก
จริงๆ”

ในขณะที่อายุ 24 ปี อาจารย์ฟอร์ซอายุเยอะ
กวานักเรียนของเขาในภาควิชาปโตรเคมีและไฟฟาที่
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ. ระยอง เพียงปเดียวหรือ 
2 ปเทานั้น ในชั้นเรียนมีเพียงเสื้อเครื่องแบบอาจารยสี
แดงและทาทางความมั่นใจเทานั้นที่บงบอกวาเขาเปน
อาจารย

 “การสอนเป็นสิ่งที่ยาก แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ
การเตรียมการเรียนการสอน มันไมใชเรื่องงายเลยที่จะ
ใหนักเรียนเรียนรูจากเพียงทฤษฎี”

 “หลังจากรวมกิจกรรมอบรม          
เชิงปฏิบัติการ ผมรูทันทีวาผมสามารถ

ทํากิจกรรมอะไรไดบาง”
จากการสอนนักศึกษาอาชีวะเพียง 9 เดือน การ

พัฒนาทักษะที่เกี่ยวของและมีประสิทธิภาพแกครูผูสอน
นั้น สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญใหอาจารย
ใหมอยางฟอรซ

ในปน้ีอาจารยฟอรซไดรับเชิญจากโครงการฯ 
ใหเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน
ภายใต้โปรแกรม “STEM for TVET” ซึ ่งให้ความ
สําคัญกับการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) ในสถาบัน
อาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคตางๆ  

โครงการฯ ไดจับมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และหนวยงานรัฐบาลอื่นๆจดั
เตรียมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูวิทยาศาสตร         สําหรับสถาบันอาชีวศึกษาตางๆ 
ภายใตศูนย TVET hub ท้ัง 6 ภูมิภาคท่ัวประเทศไทย โดย
ในเดือนตุลาคมที่ผานมา โครงการฯ ไดอํานวยความ
สะดวกทั้งดานการเดินทางและที่พักใหคณะครูอาจารย
อยางอาจารยฟอรซ ไดเดินทางมาที่กรุงเทพ เพื่อเขา
รวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรแอคทีฟ
ฟสิกส (Active Physics)

หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ ใช้กระบวนการแบบ
สืบเสาะที่ใชโครงงานเปนฐาน (project-based inquiry 
approach) ในการเรียนฟสิกส โดยหลักสูตรนี้ไดรับการ
พิสูจนแลววาเปนแนวการเรียนการสอนท่ีนานาชาติ        
ใหการยอมรับ ซึ่งไดปรับใหเหมาะกับการใชงานในไทย 
โครงการฯ ไดแปลและอธิบายบริบท จากหนังสือเรียน

ท่ีตนฉบับตีพิมพ์โดยองค์กรสะเต็มศึกษา Activate 
Learning ซึ่งตั้งอยูที่สหรัฐอเมริกา

ในกิจกรรมอบรมเหลาครูจะไดลองซักซอม
แผนการเรียนการสอนความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมกับครู
วิทยากร หนึ่งในบทเรียนไดแก การสรางเสียงเพลง
จากหลอดทดลองที่เติมของเหลวไวหลากหลายระดับ 
โดยอาจารยฟอรซไดโชวเลนเพลงแมงมุมลายตัวนั้น 
เรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากครูทานอื่นไดเปน
อยางดี

“ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผมต้องการจะ
สรางกิจกรรมบางอยาง แตหลังจากที่ไดเขารวมอบรม 
ผมรูทันทีวาผมสามารถทํากิจกรรมอะไรไดบาง”  

เม่ือกลับไปที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดพรอม
กับสื่อการเรียนการสอนแอคทีฟฟสิกส อาจารยฟอรซ
ไดเริ่มทดลองกิจกรรมตางๆ กับชั้นเรียนที่เขาสอนอยู
ทันที

“บทเรียนเกี่ยวกับเสียงประสบความสําเร็จมาก
ผมใหนักเรียนตัดหลอดดานนึงใหเปนตัววี พอลองเปา
ดู ก็จะเกิดคําถามวาทําไมดานที่แหลมถึงมีเสียงขึ้นมา
ได ในขณะที่ดานตรงถึงไมมีเสียง? แลวเสียงนั้นมาจาก
ไหน?”

อาจารยฟอรซอธิบายเพิ่มเติมวา “เปนเพราะการ
สั่นสะ เทือนในด้านที ่ แหลมปลายแหลมสองข้าง
สะบัดกระทบกันไปมาทําใหเกิดเปนคลื่นเสียง” เขากลาว
ดวยน้ําเสียงตื่นเตน พรอมกับวาดภาพแผนผังลงบน
กระดาษ เพื่อสาธิตใหดูอยางชัดเจน

“ผมได ใชอุปกรณทุกชิ้นที่มี ในสื่อการเรียน
การสอนของแอคทีฟฟสิกส ”ดวยสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตรกวา 35 ชิ้น ไมวาจะเปนเครื่องวัดน้ําหนัก 
เลเซอร ปริซึม รอก หลอดไฟ เลนสนูน เบ็ดตกปลา และ
ลวดสปริง บทเรียนก็หลากหลายตั้งแตการมองเห็นไป
จนถึงเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล 

“สิ ่งที ่ด ีท ี ่ส ุดของการสอน คือการที ่ได้เห็น
นักเรียนตื่นเตนและสนุกกับการเรียนรู เมื่อคุณสามารถ
นําเสนอบทเรียนที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน พวกเขาก็
จะเขาใจคอนเซปตไดอยางงายดาย”

เป าหมายของอาจารยฟอรซคือการทํา ให
นักเรียนทุกคนเขาใจฟสิกสอยางถองแท “ความเขาใจ
มี 2 ประเภท แบบแรกคือความเขาใจระยะสั้นที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน แตหลังจากนั้นพวกเขาจะลืม แตแบบที่สอง
นั้นคือการเขาใจอยางลึกซึ้ง ซึ่งนักเรียนสามารถนํา
ไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการทํางาน
ของพวกเขาในอนาคต”

อาจารยฟอรซยืนยันวาความเขาใจที่ลึกซึ้ง
รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมเชิงโครงงาน ได้ลงมือทําและซักถามด้วย
ตนเอง เมื่อนักเรียนมีหนาที่ตองทําความเขาใจแนว
คิดต่างๆ อย่างละเอียดเพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ตองการในแตละบทเรียน การเรียนรูที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น
ทันที ยกตัวอยางเชน เมื่อนักเรียนไดรับโจทยใหลอง
จัดการกับความสัมพันธระหวางความเรงและแรง เพื่อ
ปองกันไมใหไขตกพื้นแตก ฟสิกสไมควรเปนเพียงสูตร

มากมายบนกระดานดํา แตควรจะชวยตอบโจทยระหวาง
การแตกของไขและพาหนะที่ชวยปองกันไมใหไขแตก
มากกวา

 “ผมจะเชิญอาจารยทานอื่นๆ ใหมาที่ชั้นเรียนของ
ผมและลองใหพวกเขาพิจารณาชั้นเรียนที่มีและไมมีกิจ
กรรม วาแบบไหนที่นักเรียนจะสามารถจดจําความรูที่ได
ยาวนานกวากัน?”

“ฟสิกสเปนพื้นฐานสําคัญ
ของชางเทคนิค”

“นักเรียนไทยไมชอบฟสิกส”อาจารยฟอรซกลาวเปน
ท่ีทราบกันดีวาวิชาท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีจะไมไดรับความ
นิยมในหมูนักศึกษาอาชีวะ พวกเขาชอบวิชาปฏิบติัการ
มากกวา เพราะพวกเขาสามารถเสริมสรางทักษะและได
ลงมือทําจริง อย่างไรก็ตามพื้นฐานที่แข็งแรงของ              
สะเต็มศึกษาก็ยังจําเปนอยางย่ิงสําหรับอาชีพของนักเรียน
นักศึกษาในอนาคต

 “หากเครื่องจักรหนัก 100 กิโลกรัม สวนไหน
ของคานงัดที่คุณควรใชแรงเพื่อที่จะเปดเครื่องจักร? 
หรือหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่โรงงานปโตรเคมี คุณตองมี
ความรูความเขาใจวาของเหลวและกาซเดินทางอยางไร 
และแรงกดอากาศทํางานอยางไร เพื่อหาสาเหตุวาทําไม
รอยรั่วนั้นถึงเกิดขึ้น” อาจารยฟอรซอธิบาย

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมหนักในไทย โดย
เฉพาะกลุมโรงงานปโตรเคมี ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีโครงการอีอีซีมาเปนเวลากวา 30 
ป เห็นไดชัดวามีความตองการแรงงานชางเทคนิคท่ีตอบ
โจทยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก รัฐบาล
คาดการณวาโครงการอีอีซีจะสามารถสรางงานทาง
ดานการผลิตและการบริการไดกวา 100,000 ตําแหนง
ตอป จนถึงป 2563 อีกดวย

ผนังหลังโตะของอาจารยฟอรซในหองพักครูที่
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเต็มไปดวยโปสเตอรของ
โรงงานตางๆ ในกลุม 10 อุตสาหกรรม “S-Curve” 
ทั้งเกาและใหมของประเทศไทย สถานประกอบการซึ่ง
นักศึกษาจํานวนมากจะไปรวมงานในอนาคต

วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ม า บ ต า พุ ด ห า ง จ า ก นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพียง 10 กิโลเมตร โดย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนนิคมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมทางดาน
ปโตรเคมีที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 8 ของโลก เปนที่ตั้งของ
ทาเรือน้ําลึก และโรงงานกวา 151 แหง ซึ่งประกอบดวย
โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟาพลังถานหิน 
และโรงงานเหล็ก ซึ่งทั้งหมดอยูภายใตการควบคุมของ
กระทรวงอุตสาหกรรม

 “ฟสิกสเปนพื้นฐานสําคัญของชางเทคนิค” “แต
นอกจากความสําเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต
ของพวกเขา ผมหวังว่านักเรียนของผมจะไมลืมวา
ฟสิกสคือธรรมชาติที่อยูรอบๆ ตัวเรา” เขากลาวทิ้งทาย
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“ไมใชเรื่องงายเลยที่จะทําใหนักเรียน
เรียนรูจากหลักทฤษฎี”

ถาแสงเดินทางเปนเสนตรง ทําไมเราถึงมองเห็น
สายรุงเปนเสนโคง?

เมื่อ อาจารยจุลงกรณ ปตถะเมฆ หรือ ฟอรซ 
อายุได 13 ป อาจารยฟสิกสไดถามคําถามขางตนกับ
เขา ตั้งแตนั้นเปนตนมา ฟสิกสไดกลายเปนสิ่งที่ฟอรซ
ใหความสนใจแทบจะทุกๆ ขณะของชีวิต

เมื่อฟอรซไดรับโจทยในชั้นประถมใหจดจําชื่อ
เรียกของเลขฐานสิบในแตละหนวย ไลตั้งแต 10-18 ไป
จนถึง 1018 ฟอรซกระตือรือรนที่จะหาคําตอบของโจทย
นั้น ตัดภาพมาที่หองพักครู 11 ปตอมา เขายังทองชื่อ
เหลานั้นไดอยางชัดเจน “เอกซะ (Exa) เพตะ (Peta) เทระ 
(Tera) จิกะ (Giga) เมกะ (Mega) กิโล (Kilo),…”

 “ฟสิกสคือการศึกษาธรรมชาติ” อาจารยฟอรซ 
กลาวพรอมรอยย้ิม“ฟสิกสคือทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยู
รอบๆ ตัวเรา”

แมจะรูตัววาชอบฟสิกส   อาจารยฟอรซตองเลือก
วาจะเรียนคณะครุศาสตรหรือคณะวิศวกรรมศาสตรที่
มหาวิทยาลัย “ตอนแรกผมกลัววาการสอนนักเรียนนั้น
อาจจะนาเบื่อ” เขายอมรับ “ผมเบื่องายมากถาตองทํา
สิ่งที่ซ้ําๆ เดิมๆ”

อยางไรก็ตาม ฟอรซเลาใหฟงถึงความภาคภูมิใจ
ทุกคร้ังท่ีมีนักเรียนเรียกเขา “อาจารย อาจารย!” หลัง
จากคาบเรียนเพ่ือถามคําถาม เขากลาวเสริมอยางหนัก
แนนวา “ความรับผิดชอบของคนเปนครูน้ันย่ิงใหญมาก
จริงๆ”

ในขณะที่อายุ 24 ปี อาจารย์ฟอร์ซอายุเยอะ
กวานักเรียนของเขาในภาควิชาปโตรเคมีและไฟฟาที่
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ. ระยอง เพียงปเดียวหรือ 
2 ปเทานั้น ในชั้นเรียนมีเพียงเสื้อเครื่องแบบอาจารยสี
แดงและทาทางความมั่นใจเทานั้นที่บงบอกวาเขาเปน
อาจารย

 “การสอนเป็นสิ่งที่ยาก แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ
การเตรียมการเรียนการสอน มันไมใชเรื่องงายเลยที่จะ
ใหนักเรียนเรียนรูจากเพียงทฤษฎี”

 “หลังจากรวมกิจกรรมอบรม          
เชิงปฏิบัติการ ผมรูทันทีวาผมสามารถ

ทํากิจกรรมอะไรไดบาง”
เชิงปฏิบัติการ ผมรูทันทีวาผมสามารถ

ทํากิจกรรมอะไรไดบาง”
เชิงปฏิบัติการ ผมรูทันทีวาผมสามารถ

จากการสอนนักศึกษาอาชีวะเพียง 9 เดือน การ
พัฒนาทักษะที่เกี่ยวของและมีประสิทธิภาพแกครูผูสอน
นั้น สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญใหอาจารย
ใหมอยางฟอรซ

ในปน้ีอาจารยฟอรซไดรับเชิญจากโครงการฯ 
ใหเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน
ภายใต้โปรแกรม “STEM for TVET” ซึ ่งให้ความ
สําคัญกับการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) ในสถาบัน
อาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคตางๆ  

โครงการฯ ไดจับมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และหนวยงานรัฐบาลอื่นๆจดั
เตรียมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูวิทยาศาสตร         สําหรับสถาบันอาชีวศึกษาตางๆ 
ภายใตศูนย TVET hub ท้ัง 6 ภูมิภาคท่ัวประเทศไทย โดย
ในเดือนตุลาคมที่ผานมา โครงการฯ ไดอํานวยความ
สะดวกทั้งดานการเดินทางและที่พักใหคณะครูอาจารย
อยางอาจารยฟอรซ ไดเดินทางมาที่กรุงเทพ เพื่อเขา
รวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรแอคทีฟ
ฟสิกส (Active Physics)

หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ ใช้กระบวนการแบบ
สืบเสาะที่ใชโครงงานเปนฐาน (project-based inquiry 
approach) ในการเรียนฟสิกส โดยหลักสูตรนี้ไดรับการ
พิสูจนแลววาเปนแนวการเรียนการสอนท่ีนานาชาติ        
ใหการยอมรับ ซึ่งไดปรับใหเหมาะกับการใชงานในไทย 
โครงการฯ ไดแปลและอธิบายบริบท จากหนังสือเรียน

ท่ีตนฉบับตีพิมพ์โดยองค์กรสะเต็มศึกษา Activate 
Learning ซึ่งตั้งอยูที่สหรัฐอเมริกา

ในกิจกรรมอบรมเหลาครูจะไดลองซักซอม
แผนการเรียนการสอนความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมกับครู
วิทยากร หนึ่งในบทเรียนไดแก การสรางเสียงเพลง
จากหลอดทดลองที่เติมของเหลวไวหลากหลายระดับ 
โดยอาจารยฟอรซไดโชวเลนเพลงแมงมุมลายตัวนั้น 
เรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากครูทานอื่นไดเปน
อยางดี

“ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผมต้องการจะ
สรางกิจกรรมบางอยาง แตหลังจากที่ไดเขารวมอบรม 
ผมรูทันทีวาผมสามารถทํากิจกรรมอะไรไดบาง”  

เม่ือกลับไปที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดพรอม
กับสื่อการเรียนการสอนแอคทีฟฟสิกส อาจารยฟอรซ
ไดเริ่มทดลองกิจกรรมตางๆ กับชั้นเรียนที่เขาสอนอยู
ทันที

“บทเรียนเกี่ยวกับเสียงประสบความสําเร็จมาก
ผมใหนักเรียนตัดหลอดดานนึงใหเปนตัววี พอลองเปา
ดู ก็จะเกิดคําถามวาทําไมดานที่แหลมถึงมีเสียงขึ้นมา
ได ในขณะที่ดานตรงถึงไมมีเสียง? แลวเสียงนั้นมาจาก
ไหน?”

อาจารยฟอรซอธิบายเพิ่มเติมวา “เปนเพราะการ
สั่นสะ เทือนในด้านที ่ แหลมปลายแหลมสองข้าง
สะบัดกระทบกันไปมาทําใหเกิดเปนคลื่นเสียง” เขากลาว
ดวยน้ําเสียงตื่นเตน พรอมกับวาดภาพแผนผังลงบน
กระดาษ เพื่อสาธิตใหดูอยางชัดเจน

“ผมได ใชอุปกรณทุกชิ้นที่มี ในสื่อการเรียน
การสอนของแอคทีฟฟสิกส ”ดวยสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตรกวา 35 ชิ้น ไมวาจะเปนเครื่องวัดน้ําหนัก 
เลเซอร ปริซึม รอก หลอดไฟ เลนสนูน เบ็ดตกปลา และ
ลวดสปริง บทเรียนก็หลากหลายตั้งแตการมองเห็นไป
จนถึงเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล 

“สิ ่งที ่ด ีท ี ่ส ุดของการสอน คือการที ่ได้เห็น
นักเรียนตื่นเตนและสนุกกับการเรียนรู เมื่อคุณสามารถ
นําเสนอบทเรียนที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน พวกเขาก็
จะเขาใจคอนเซปตไดอยางงายดาย”

เป าหมายของอาจารยฟอรซคือการทํา ให
นักเรียนทุกคนเขาใจฟสิกสอยางถองแท “ความเขาใจ
มี 2 ประเภท แบบแรกคือความเขาใจระยะสั้นที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน แตหลังจากนั้นพวกเขาจะลืม แตแบบที่สอง
นั้นคือการเขาใจอยางลึกซึ้ง ซึ่งนักเรียนสามารถนํา
ไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการทํางาน
ของพวกเขาในอนาคต”

อาจารยฟอรซยืนยันวาความเขาใจที่ลึกซึ้ง
รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมเชิงโครงงาน ได้ลงมือทําและซักถามด้วย
ตนเอง เมื่อนักเรียนมีหนาที่ตองทําความเขาใจแนว
คิดต่างๆ อย่างละเอียดเพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ตองการในแตละบทเรียน การเรียนรูที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น
ทันที ยกตัวอยางเชน เมื่อนักเรียนไดรับโจทยใหลอง
จัดการกับความสัมพันธระหวางความเรงและแรง เพื่อ
ปองกันไมใหไขตกพื้นแตก ฟสิกสไมควรเปนเพียงสูตร

มากมายบนกระดานดํา แตควรจะชวยตอบโจทยระหวาง
การแตกของไขและพาหนะที่ชวยปองกันไมใหไขแตก
มากกวา

 “ผมจะเชิญอาจารยทานอื่นๆ ใหมาที่ชั้นเรียนของ
ผมและลองใหพวกเขาพิจารณาชั้นเรียนที่มีและไมมีกิจ
กรรม วาแบบไหนที่นักเรียนจะสามารถจดจําความรูที่ได
ยาวนานกวากัน?”

“ฟสิกสเปนพื้นฐานสําคัญ
ของชางเทคนิค”

“นักเรียนไทยไมชอบฟสิกส”อาจารยฟอรซกลาวเปน
ท่ีทราบกันดีวาวิชาท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีจะไมไดรับความ
นิยมในหมูนักศึกษาอาชีวะ พวกเขาชอบวิชาปฏิบติัการ
มากกวา เพราะพวกเขาสามารถเสริมสรางทักษะและได
ลงมือทําจริง อย่างไรก็ตามพื้นฐานที่แข็งแรงของ              
สะเต็มศึกษาก็ยังจําเปนอยางย่ิงสําหรับอาชีพของนักเรียน
นักศึกษาในอนาคต

 “หากเครื่องจักรหนัก 100 กิโลกรัม สวนไหน
ของคานงัดที่คุณควรใชแรงเพื่อที่จะเปดเครื่องจักร? 
หรือหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่โรงงานปโตรเคมี คุณตองมี
ความรูความเขาใจวาของเหลวและกาซเดินทางอยางไร 
และแรงกดอากาศทํางานอยางไร เพื่อหาสาเหตุวาทําไม
รอยรั่วนั้นถึงเกิดขึ้น” อาจารยฟอรซอธิบาย

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมหนักในไทย โดย
เฉพาะกลุมโรงงานปโตรเคมี ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีโครงการอีอีซีมาเปนเวลากวา 30 
ป เห็นไดชัดวามีความตองการแรงงานชางเทคนิคท่ีตอบ
โจทยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก รัฐบาล
คาดการณวาโครงการอีอีซีจะสามารถสรางงานทาง
ดานการผลิตและการบริการไดกวา 100,000 ตําแหนง
ตอป จนถึงป 2563 อีกดวย

ผนังหลังโตะของอาจารยฟอรซในหองพักครูที่
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเต็มไปดวยโปสเตอรของ
โรงงานตางๆ ในกลุม 10 อุตสาหกรรม “S-Curve” 
ทั้งเกาและใหมของประเทศไทย สถานประกอบการซึ่ง
นักศึกษาจํานวนมากจะไปรวมงานในอนาคต

วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ม า บ ต า พุ ด ห า ง จ า ก นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพียง 10 กิโลเมตร โดย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนนิคมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมทางดาน
ปโตรเคมีที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 8 ของโลก เปนที่ตั้งของ
ทาเรือน้ําลึก และโรงงานกวา 151 แหง ซึ่งประกอบดวย
โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟาพลังถานหิน 
และโรงงานเหล็ก ซึ่งทั้งหมดอยูภายใตการควบคุมของ
กระทรวงอุตสาหกรรม

 “ฟสิกสเปนพื้นฐานสําคัญของชางเทคนิค” “แต
นอกจากความสําเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต
ของพวกเขา ผมหวังว่านักเรียนของผมจะไมลืมวา
ฟสิกสคือธรรมชาติที่อยูรอบๆ ตัวเรา” เขากลาวทิ้งทาย

“ผมได้ใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีในสื่อการ
เรียนการสอนของแอคทีฟฟิสิกส์”

อ. จุลงกรณ ปตถะเมฆ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปล่ียนแปลงหองเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง


