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อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสาท เนืองเฉลิม. (2558). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่	21. กรุงเทพฯ : 

 สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 หนังสือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเขียนโดยรองศาสตราจารย์ 

ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นหนังสือทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 หนังสือเล่มนี้ได้นำาเสนอเนื้อหาสาระ 

แบ่งเป็น 10 บท คือ บทนำา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบโครงงาน  การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตร ์
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กบัสงัคม  การเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบรว่มมอืกนั  การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์โดยการบรกิารสงัคม  

และการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมองค์ 

ความรูท้ีส่ำาคญัสำาหรบัผูท้ีส่นใจพฒันาการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจัดการเรยีน 

การสอนทีห่ลากหลาย และเปน็ประโยชนอ์ย่างย่ิงต่อคร ูอาจารย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางการศกึษา

ตลอดจนบุคคลทั่วไปท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จะพัฒนา

ตนเองได้อยา่งเปดิกวา้งทางความคดิ ทศันคต ิทกัษะในการใชช้วีติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคม

ในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ กระบวนทัศน์การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของ 

ผู้เขียนที่ได้ ให้ความสำาคัญกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียน

 แนวคดิหลักทีส่ำาคญัของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พื่อสามารถแกป้ญัหาตามวถิทีางแบบ 

ประชาธิปไตยมากข้ึนนั้นหมายถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษนี้จะมุ่งเน้นที่ 

การพัฒนาทั้งความรู้และทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต โดยผู้เขียนได้นำาเสนอไว้ว่า การเรียน 

การสอนทีมุ่ง่เนน้ทอ่งจำาเนือ้หาสาระไมเ่หมาะกบัวถิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในศตวรรษนี ้การเรยีน

วทิยาศาสตรต้์องรูส้าระวชิาหลกัและหวัขอ้สำาคญัสำาหรบัศตวรรษที ่21 ทีจ่ำาเป็นตอ่การดำารงชวีติ  

และผูเ้ขยีนยงัไดผ้สมผสานแนวคดิท่ีหลากหลาย เชน่ การเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative  

learning) ท่ีเปน็การเรยีนรูจ้ะชว่ยใหผู้เ้รยีนเข้าใจและอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิขุ เปน็การเรยีนรู ้

ทีเ่ทา่ทันยคุของการเปลีย่นผา่นทางการศกึษา สอดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนัในสงัคมไทยที่ไมค่อ่ย

รบัฟงักัน ให้หันกลบัมาฟงักนัดว้ยใจใหม้ากขึน้ รบัรูข้อ้มลูขา่วสารดว้ยสต ิคดิไตรต่รอง และสะทอ้น 

ตนเอง พจิารณาสงัเกตอย่างใครค่รวญเพื่อเกิดการเรยีนรูจ้ะตดัสนิใจ คดิ พดู ทำาอยา่งมสีตแิละ

เกิดปัญญา นับว่าผู้เขียนให้ความสำาคัญของการเรียนรู้ทั้งภาคความรู้ ภาควิชาชีพ และภาคจิต

วิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง 

 ขอ้ดีของหนงัสอืเลม่นี ้เกีย่วกบัมมุมองของผูเ้ขยีนทางดา้นวทิยาศาสตร์ในศตวรรษที ่21  

คอื “การเรยีนรูท้ีม่พีลงัต้องเกิดจากแรงบนัดาลใจ เมื่อไดเ้หน็ สมัผสั เขา้ใจ และสนกุกบักจิกรรม 

ตามที่ผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้ และผู้สอนก็คือแรงบันดาลใจหนึ่งของผู้เรียน” เพื่อที่จะ

เป็นหรืออยากเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน นับว่าเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากตัวผู้สอน

และตัวผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับความคิดตามวิถีทางที่ควรจะเป็นให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือ ผู้เขียนสามารถนำาการเรียนการสอนมาผสมผสานได ้

อย่างกลมกลนืกบัวถิกีารเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ซึง่ไม่ใช่เรื่องง่ายทีโ่ดยทัว่ไปเราจะสอนตามหลกัการ 

ทางวิทยาศาสตร์ สังเกตได้จากการนำาคุณค่าที่แท้จริงของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเขียน

ตามการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือกัน  

การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์โดยบรกิารสงัคม สไตลก์ารเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์แนวทางการจดัการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสำาคัญเรื่องของระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให ้

ผู้เรียนเข้าใจ และเห็นคุณค่าของปรัชญาการศึกษา นับว่าเป็นมิติใหม่ทางการสอนวิทยาศาสตร ์
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จากเดมิมากขึน้นัน้ ทำาใหรู้ว้า่จะสอนใหผู้เ้รยีน เรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยา่งไร ? เปน็คำาถามทีน่า่สนใจ 

และผู้สอนสามารถนำาไปออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเข้าใจในธรรมชาติ

ของผู้เรียนและเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และตอบคำาถามได้ว่าผู้เรียน เรียนรู้อะไร

และเรียนรู้อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นมีคุณค่าและมีความหมายต่อการ

เรียนและนำาไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้ 

 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้เขียนให้ความสำาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้บทบาท

ทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรบ์นพืน้ฐานของปรชัญา ผนวกกบัการจดัการเรยีนการสอนโดย

ใชแ้นวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรอ์ย่างนา่สนใจ โดยนยัความสำาคญัของการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร์นัน้ย่อมสง่ผลตอ่การเตรยีมเปน็พลเมอืงทีด่แีละมปีระสทิธภิาพของสงัคมยคุปจัจบุนั

และอนาคต ซึ่งผู้เขียนเน้นยำ้าว่าผู้เรียนต้องคิดเป็นเหตุเป็นผล รู้สึกถึงความดี ความงามของ

ธรรมชาติวชิาวิทยาศาสตร ์เพื่อใหผู้เ้รยีนเข้าใจและเกดิการซมึซบัและนำาไปปรบัใช ้ซึง่สอดคลอ้ง 

กับทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 คือผู้เรียนควรมีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  

เพื่อสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

โดยผูเ้ขยีนนำาเสนอไว้ในแนวทางการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตร์

กับสังคม ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการดังนี้ 1) ความสามารถในการประนีประนอม และ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ระดับหนึ่ง หรือมีทักษะในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2) การมีส่วนร่วมทางสังคม 

และการเมืองต่อการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้จำาเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ และ 3) การตัดสินใจประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมต้องมีความซาบซึ้งใน

คณุธรรม จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว จะเหน็ไดว่้าผูเ้ขยีนกลา่วถงึประเดน็ทัง้สามนี้ไว้

อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการตระหนักในมิติด้านความรู้ ความเข้าใจ และคุณธรรมจริยธรรมที่จะ

นำาไปสู่การจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทในสังคมได้อย่างเหมาะสม

 อยา่งไรกต็ามการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรน์ัน้อาจเปน็ท่ีรูจ้กักันมาอยา่งแพรห่ลาย แตค่วามสำาคญั 

ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรค์อือะไร คณุคา่แทข้องการเรยีนวทิยาศาสตรค์อือะไร เราเรยีนไปทำาไม  

และมีความหมายต่อผู้เรียนหรือไม่นั้น ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

และเมื่อวิถีการเรียนรู้ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างท่วมท้นใน 

ยคุศตวรรษที ่21 ควรทีจ่ะสะทอ้นดวูา่เราเปน็เพยีงผูร้บัขอ้มลูที่ไหลบ่าเขา้มา แตห่ากเราจะเป็น

ผู้สังเกต เฝ้าดู และเปลี่ยนแปลงตนเองให้เท่าทันกับโลกที่กำาลังเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วให้

เกิดความสมดุลกันทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้เรียน ผู้สอนหรือในวงกว้างที่จะช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพ

ที่ควรจะมีและควรจะเป็นเพื่อให้เป็นความรู้ที่นำามาใช้ได้จริง ไม่ใช่ความรู้ที่ตายแล้วเพื่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นในสังคมได้
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 ประโยชนท์ีจ่ะเกดิกบัผูเ้รยีนในทีน่ีผู้เ้ขยีนยงัไดเ้สนอแนะวา่ เมื่อเขา้ใจคณุลกัษณะหรอื

ธรรมชาติของผูเ้รยีนในศตวรรษนีแ้ลว้ สิง่สำาคญัลำาดบัตอ่มาคอื “จะจดัการเรยีนการสอนอยา่งไร 

ให้ตรงใจและตรงตามจริตของผู้เรียน” คำาถามนี้นำาไปสู่การปรับบทบาทของผู้สอนจากการเป็น 

ผู้ ให้ไปสู่ผู้ออกแบบการเรียนรู้ ได้อย่างแท้จริง เพราะต้องเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของ 

ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ซึง่จะสามารถออกแบบการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน

อย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ ในยุคปฏิรูปการศึกษา

 กล่าวโดยสรุป หนังสือเล่มนี้ได้ ให้ความสำาคัญกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน

ศตวรรษที ่21 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย หรอืผูเ้รยีน มุง่เนน้การจัดการเรยีน 

การสอน และการออกแบบการเรยีนรู้ ใหต้รงกบัสภาพในปจัจบุนัและสอดคลอ้งกบับรบิทในสงัคม  

ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตลอดจนระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการทำางาน พัฒนาทักษะชีวิตท่ีจำาเป็นครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ ในสังคมไทยในอนาคต


