
ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษท่ี 21”  

โดย ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกมัมาจล 

โครงการประชุมวชิาการประจ าปี สตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา คร้ังท่ี 10 "สตรีและเยาวชนศึกษา: 

ยทุธศาสตร์เพื่อความเขม้แขง็ของสังคมไทย" เน่ืองในโอกาสมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี 

ระหวา่งวนัท่ี 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ หอ้งประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค ์1  

จดัโดยโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

  

วนันี ้จะพูดใน 3 หัวข้อ  

o ท าไมเด็กไทยศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองพิเศษ เป็นเร่ืองท่ีเรา

ตอ้งท าความเขา้ใจ  

o คุณภาพของเยาวชนในยคุน้ีเป็นอยา่งไร  

o หวัใจส าคญัคือ เราจะสามารถพาเขาบรรลุคุณภาพดงักล่าว

ไดอ้ยา่งไร 

 ลกัษณะพเิศษของศตวรรษที ่21  

ยคุน้ีเป็นยคุท่ีทุกอยา่งเปล่ียนแปลงเร็ว และมี การเปล่ียนแปลงเร็วข้ึน เร่ือยๆ และพลิกผนั คาด

เดายาก คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่รู้วา่เป็นอยา่งไร เยาวชนท่ีอาย ุ 20 ไม่รู้วา่เม่ือตนอาย ุ 60 สังคมจะ

เป็นอยา่งไร ขณะท่ีความรู้เป็นของหาง่าย ท่ีส าคญัคือความรู้มีหลายชุด บางชุดถูก บางชุดผดิ โลกมีความ

ซบัซอ้น เราตอ้งตรวจสอบวา่ความรู้ชุดไหนท่ีเหมาะสม น ามาใชก้บัสถานการณ์นั้ นๆ ได ้ สมยัก่อน



ความรู้หายาก คนท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเราคือ ครูเท่านั้นท่ีจะใหค้วามรู้ ต่างจากสมยัน้ี ท่ีมีแหล่งความรู้

มาก เพราะฉะนั้นครูตอ้งเป็นผูท่ี้สอนใหเ้รารู้ วา่จะใชค้วามรู้อะไร และใชอ้ยา่งไร ครูท่ีมีคุณค่าสมยัน้ีไม่

เหมือนครูท่ีมีคุณค่าสมยัก่อน เพราะส่ิงต่างๆ เปล่ียนไป น่ีคือหวัใจของศตวรรษท่ี 21 คนจะเปล่ียนแปลง

ไป  

สมยัก่อนเด็กจะถูกหล่อหลอมจากพอ่แม่มาก ชีวติพอ่แม่เอามาสอนลูกได ้สมยัน้ีไม่ได้ แลว้ เด็ก

จะถูกหล่อหลอมอีกแบบ สมยัน้ีพอ่แม่และลูกมี Generation Gap มากข้ึน วธีิคิดไม่เหมือนกนั การเปล่ียน

ยคุ เปล่ียนค วามคิดของคนถูกกระชั้นถ่ีข้ึนมาเร่ือยๆ เด็กสมยัน้ีถูกหล่อหลอมโดยลทัธิวตัถุนิยม อยูใ่น

ภาวะชีวติท่ีมีความพร้อม มีวตัถุแวดลอ้ม ไม่ไดเ้รียนรู้จากความล าบาก อยากไดอ้ะไรก็ได ้พอ่แม่ปู่ ยา่ตา

ยายคนในบา้นรุมโอ๋ เอาใจ ต่างจากสมยัก่อนท่ีครอบครัวไม่มีความพร้อม    

โลกเสมือนขยายตวัและเช่ือมถึงกนัหมด คนเคล่ือนท่ี ยา้ยท่ียา้ยถ่ิน มีการเคล่ือนท่ีไปในส่วนอ่ืน

ของโลก ดงันั้นในแต่ละท่ีจะมี ความแตกต่างหลากหลายเพิ่มข้ึน ความรู้เพิ่มเร็ว ความรู้งอกใหม่เพิ่มข้ึน

เป็นเท่าตวัในเวลาท่ีนอ้ยลงๆ ในระยะเวลาเพียง 3-4 ปี ความรู้บางสาขามอบเร็วกวา่บางสาขา แต่เร็วแลว้

ผดิ บางความรู้ท่ีเคยถูกตอ้ง พอผา่นไป  3-5 ปีมนัอาจใชไ้ม่ได ้ดงันั้นคุณค่าของการศึกษาและครูอาจารย์

จึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวั “ความรู้” แต่เป็นเร่ืองของความสามารถในการหาความรู้ Learn De - Learn และ 

Relearn 

คนตอ้งเปล่ียนชุดความรู้หลายรอบ ในช่วงชีวิ ต 80 (อายเุฉล่ียของคนศตวรรษท่ี 21) เกิดค าถาม

วา่การศึกษา การเล้ียงดู การกล่อมเกลาช่วยติดอาวธุความสามารถในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร เพราะฉะนั้น

คนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเรียนรู้เพื่อเขา้ใจความเป็นจริงท่ีซบัซอ้น ไม่ใช่ระนาบเดียว เพราะ ความรู้ ความ

จริงไม่ไดห้ยดุน่ิงอยูก่บัท่ี ไม่ไดต้ายตวั ในสภาพน้ี มีความรู้ผดิๆ เตม็โลกไปหมด ครูจึงตอ้งท าความ

เขา้ใจวา่ลูกศิษยข์องเราเตม็ไปดว้ยความรู้ท่ีผดิๆ ซ่ึงเขาหาไดจ้ากทุกท่ี  ในนิตยสาร Time พดูถึงเร่ือง 

Gen-Me วา่เด็กสมยัใหม่เอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง ซ่ึงท าใหเ้ขามีคาแรกเตอร์เช่นน้ี อยา่งไรก็ดี เด็กยคุน้ีก็มีบาง

ดา้นท่ีดีกวา่คนรุ่นก่อน เช่น การวางกติกาและการท าตามกติกาท่ีตวัเองตั้งข้ึน  

ปัจจุบนั ภายใตก้ารศึกษาแบบท่ีเมืองไทย และประเทศอ่ืนๆ แบบทัว่โลกจดั คือ เรียนแบบไม่รู้

จริง (รู้จริง เรียกวา่ Mastery Learning)  ระยะหลงัมีการน าการสอนแบบโครงงานมาใช้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี 

แต่ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ บางแห่งผูส้อนเขา้ใจผดิ คือเขา้ใจไปวา่ หากนกัเรียนท าโครงงาน

ไดผ้ลส าเร็จแลว้เด็กไดเ้รียนแลว้ ส่ิงน้ีถูก 20 เปอร์เซ็นต ์ คือไดเ้รียนผวิเผนิ แต่ผดิ 80 เปอร์เซ็นต ์ไม่เป็น 



Mastery Learning ซ่ึงเด็กตอ้งไดใ้คร่ครวญ ไตร่ตรองระหวา่งท าและหลงัท า (Reflection หรือ After 

Action Review) ครูตอ้งเป็นผูอ้  านวยการเรียนรู้ จดักระบวนการ สร้างเง่ือนไขใหเ้ด็กท า Reflection หลงั

การลงมือท า ใหเ้ด็กเรียนแลว้ตอ้งเช่ือตวัเอง เช่ือสัมผสั  ความรู้สึกนึกคิดของตวัเอง มากกวา่การเช่ือ

ตามๆ ครู  โดยครูจะถ่ายความรู้ใหเ้ป็นกอ้นๆ เพราะฉะนั้น ยคุน้ีตอ้งเรียนแบบเช่ือตวัเอง แลว้ฟังคนอ่ืน

สะทอ้นดว้ยวา่เหมือนหรือต่าง รับฟังส่ิงท่ีเราคิด ท าใหเ้ราเกิดการอ่อนนอ้มถ่อมตวั มีทั้งความมัน่ใจใน

ตวัเองและความเคารพในตวัผูอ่ื้น น่ีคือคุณสมบติัท่ีตอ้งค่อยๆ ฝึก ตอ้งสร้างข้ึน สอนกนัไม่ได ้! 

ในสมยัน้ี มีเร่ืองดึงดูดความสนใจมากเร่ือง เด็กขาดสมาธิในการเรียน ท่ีร้ายแรงคือ เด็กสมยัใหม่ขาด

แรงบนัดาลใจ เพราะผูใ้หญ่สอนใหเ้ขาเช่ือมาตั้งแต่เด็ก เด็กไม่ไดรั้บการฝึกใหรู้้จกัตวัเอง ใหค้่อยๆ รู้วา่

ตวัเองอยากท า อยากเป็นอะไร มีความถนดัหรืออ่อนเร่ืองอะไร เด็กไม่รู้ตวั ท าใหไ้ม่มีแรงบนัดาลใจ 

และเพราะเขาไม่มีแรงกดดนั ท าใหเ้ขาไม่ตอ้งผลกัดนัตวัเอง เพราะทุกอยา่งมีพร้อมใหห้มด   หรือใน

กรณี เด็กในชั้นเรียนมีความแตกต่างกนัมาก เช่น เด็กบางคนอยู่  ม.3 มีความรู้ภาษาองักฤษดีกวา่ ม .5 แต่

เด็ก ม.3 บางคนเหมือนเด็กม.1 เป็นตน้ ไม่ใช่เฉพาะภาษาองักฤษ เป็น ทุกวชิา จะมีช่วงห่างกนัมาก

ระหวา่งเด็กเก่งและเด็กอ่อนในวชิาหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก 

 เราอยากได้เด็ก แบบไหน ในศตวรรษที ่21 ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองและสังคม 

เยาวชนท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 คือคนท่ีพฒันาตนไดใ้กลเ้คียงศกัยภาพท่ีมีอยูม่ากท่ีสุด มีการพฒันา

พหุปัญญารอบดา้น ขณะน้ีประเทศไทยพฒันาเฉพาะปัญญา ไม่ไดพ้ฒันาอารมณ์ จิตใจ โดยธรรมชาติ

มนุษยเ์รามีศกัยภาพทั้งดา้นดีและดา้นชัว่ มีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ การศึกษาตอ้งหนุนศกัยภาพดา้นดี 

และพยายามลดทอนศกัยภาพดา้นลบ ซ่ึงการศึกษาไทยใหค้วามส าคญันอ้ยมาก เม่ือไหร่ท่ีเรามุ่งเก่ียวกบั

การสอบ มนัก็จะมุ่งแต่ในดา้นวชิา คือ จ าได ้ตอบได ้ แต่การเรียนเพื่อดึงศกัยภาพมีมากกวา่นั้นเยอะมาก 

ท่ีส าคญัก็คือการเติบโตไปเป็นคนท่ีรู้จกัผดิชอบชัว่ดี ส าคญัยิง่กวา่วชิาความรู้มากมาย  ท่ีพดูอยา่งน้ีไม่ได้

หมายความวา่วชิาความรู้ไม่ส าคญั แต่ส่ิงน้ีส าคญัมากกวา่  เป็นตวัก าหนดชีวติท่ีดี ชีวติท่ีประสบ

ความส าเร็จ 

เด็กตอ้งเรียนรู้ปรับตวัไดต้ลอดชีวติ เพราะโลกจะเปล่ียนไปเร่ือยๆ หาก การศึกษาสอนใหเ้ด็ก

สามารถมีทกัษะการเรียนรู้และปรับตวัได ้เขาจะน าไปใชไ้ดต้ลอดชีวติ หวัใจส าคญัคือเพื่อใหเ้ด็กเป็น 

“ผูใ้ห”้ มากกวา่ “ผูรั้บ” อาทิ การเรียนรู้ผา่นกระบวนการกลุ่ม ท าใหเ้ด็กฝึกทกัษะการใหแ้ละรับ 



กระบวนการเรียนรู้ยคุใหม่ เด็ก เป็น “ผูส้ร้าง” มากกวา่ “ผูเ้สพ” หรือเป็นผูท่ี้มาดูดซบัความรู้ เด็กจะ

มีศกัยภาพงอกงามสร้างสรรคเ์ร่ืองราวต่างๆ ติดตวัไป โดยส่ิงท่ีเด็กตอ้งฝึกใหไ้ดคื้อ ทกัษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 หมายถึงเด็กเรียนวชิาความรู้อยา่งเดียวไม่พอ ตอ้ง เลยไปจากความรู้ไปสู่การเกิดทกัษะ คือ  

“ท าได”้ เอาความรู้ไปใชไ้ด ้ ทกัษะใหญ่ๆ มี 3 ชุด คือ ทกัษะวชิาชีพ  ซ่ึงบา้นเราเนน้มาก แต่ท่ีส าคญักว่ าคือ 

ทกัษะชีวติ (life skills) ต่อมาคือ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ Learning 

Skills ทกัษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3 อยา่ง คือ Learn De-Learn และ Re-Learn) สอนไม่ได ้เป็นส่ิงท่ีตอ้ง

ฝึก เด็กตอ้งฝึกเอง ครูมีบทบาท มีทกัษะในการตั้งค  าถาม และทกัษะสุดทา้ยคือทกัษะ ICT หรือ ทกัษะ

สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  ซ่ึงยคุน้ีมีขอ้มูลมากมาย ทั้งก่ึงจริงก่ึงหลอก ตอ้งมีทกัษะท่ีเท่าทนั มนุษยส์มยั

น้ีทุกคนตอ้งสามารถสร้างความรู้ข้ึนเองและเผือ่แผแ่ก่ผูอ่ื้นได้ ยคุ Social Media ทุกคนสามารถเผือ่แผส่ื่อดีๆ 

ได ้ไม่ใช่แต่จะเป็นผูเ้สพความรู้จากเทคโนโลยเีท่านั้น  

การเรียนเพือ่ให้เด็กได้ทกัษะเหล่านี้ครบถ้วน การศึกษาต้องเปลีย่น 4 อย่างต่อไปนี ้คือ  

1.ตวัมาตรฐานและการประเมินผล คือมาตรฐานของการศึกษา ไดเ้รียนครบทุกดา้น ไม่ใช่ เรียนแต่

ตวัความรู้ การทดสอบปัจจุบนัทดสอบเร่ืองวชิ าไดอ้ยา่งเดียว ทดสอบนิสัยและอารมณ์ไม่ได ้แต่ครูทดสอบ

ได ้ประเทศท่ีการศึกษาดี เขาจะเช่ือครู เขาจะมอบอ านาจใหค้รูเป็นผูป้ระเมิน แต่บา้นเราจะเป็นคนละอยา่ง  

2. หลกัสูตรและการสอน ตอ้งเปล่ียนจากครูถ่ายทอดความรู้ไปสู่การใหลู้กศิษยเ์ป็นผูล้งมือท า ครู

เปล่ียนจากสอน มา เป็นผูอ้อกแบบกระบวนการ มองตามพื้น ความรู้ของเด็ก และเป้าหมายการเรียนรู้ และ

เอ้ืออ านวยใหก้ระบวนการเรียนรู้ด าเนินการ เด็กเกิดทกัษะ โดยครูเป็นโคช้และคุณอ านวยให้เด็กเรียนรู้ ท า

และไตร่ตรองใคร่ครวญ จนเกิดการเปล่ียนแปลง  

3.การพฒันาครู วธีิพฒันาครูปัจจุบนัผดิ 80 เปอร์เซ็นต ์ถูก 20 เปอร์เซ็นต ์คือ จบัครูมาฝึกอบรม เขา้

เวร์ิคช็อป แต่การพฒันาครู 80 เปอร์เซ็นตต์อ้งอยูใ่นหอ้งเรียนของนกัเรียน ตอ้งเ รียนจากการท าหนา้ท่ีครูใน

หอ้งเรียน จดักระบวนการข้ึนมาใหค้รูไดฝึ้ก อีก 20 เปอร์เซ็นต ์เขาขาดตรงไหน ค่อย มาจดัฝึกใหน้อก

หอ้งเรียน  

4.สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ตอ้งเปล่ียน มนุษยเ์ราเกิดมามีธรรมชาติตอ้งการเรียนรู้ ถา้สภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ท่ีดี บรรยากาศเอ้ือ จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วมาก โดยเฉพาะเด็ก เพราะฉะนั้นบรรยากาศการ

เรียนรู้ท่ีดี คือ  มีอิสระ อิสระจากความกลวั กลวัจากการถูกหาวา่โง่ เพี้ ยน ผดิ โดยวธีิการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้แบบน้ี จะ วา่ง่ายก็ง่ายมาก แต่หากจะวา่ยากก็ยากมาก เพราะเกิดจากมิจฉาทิฐิ ดา้นการศึกษา อาทิ หน่ึง



ค าถามมีเพียงหน่ึงค าตอบ แต่การศึกษาท่ีถูกตอ้งคือ ควรส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถตอบค าถามไดม้ากกวา่หน่ึง

ค าตอบต่อหน่ึงค าถาม นัน่จะท าใหเ้ด็กมีปัญญา เม่ือครูตั้งค  าถามมาแลว้เด็กคนท่ีหน่ึงตอบ ประโยคต่อมาของ

ครูจึงควรถามวา่ “ใครมีค าตอบท่ีต่างจากน้ีบา้ง ?” บรรยากาศการเรียนรู้จะเกิดข้ึนทนัที 

ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 หนังสือบางเล่มบอกว่ามี 3 R + 7 Cs  

o Critical Thinking คือ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ตอ้งฝึกใหเ้ขามีวธีิคิดหลายๆ แบบ คิดรอบดา้น 

การใชก้ระบวนการสะทอ้น ฟังเพื่อนดว้ยก็จะช่วยได ้เพราะจะท าใหเ้ด็กเห็นเพื่อนท่ีเห็น

แตกต่างจากตวัเอง  

o Creativity & innovation 

o Collaboration, teamwork & leadership 

o Cross-cultural understanding เขา้ใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

o Communication, information & media literacy (2 – 3 ภาษา) 

o Computing & media literacy เร่ืองไอที 

o Career & learning self-reliance  

o เติม C : Change มีทกัษะดา้นการสร้างการเปล่ียนแปลง หรือทกัษะภาวะผูน้ า  

o เติม 2L คือ (Leadership) และ Learning Skills  

เรียน AL เพือ่พฒันา 5 ด้าน 

การเรียนรู้ท่ีดี คือ การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพฒันาใหเ้กิดทกัษะทั้ง 5 ดา้นการศึกษาไทย

ท าเฉพาะพฒันาปัญญา (Intellectual Development) ผา่นการเรียนวชิา แต่ Emotional Development ; Social 

Development; Spiritual Development ไม่ไดเ้อาใจใส่ เพราะทดสอบไดย้าก มองวา่ไกลตวั คร ่ าครึ อีกตวัคือ 

Physical Development การมีร่างกายท่ีแขง็แรง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั แต่การศึกษาไทยเอาใจใส่ดา้นเดียว จึง

ไม่ครบดา้น ไม่เตม็ศกัยภาพ  

Active Learning เวลาเรียนเป็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในพื้นท่ี ในชุ มชน ในบริบทจริง เรียนความ

เป็นพลเมือง การเป็นผูใ้ห ้ การมีน ้าใจ การ เห็นแก่ส่วนรวม เป็น Service Learning รับใชส้ังคม ท างานและ

เรียนในบริบทจริงแลว้เกิดการเรียนรู้ เท่ากบัสร้างการเรียนรู้ เป็นการสร้างวจิยั เป็น Research Based 

Learning ท าใหเ้กิดความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มีหลายมิติของการสร้างสรรค ์และการ



ท าประโยชน์ใหผู้อ่ื้น แต่หวัใจคือท าประโยชน์ใหต้วัเอง เพื่อท าใหต้วัเองงอกงามเตม็ศกัยภาพ การเรียนท่ี

ถูกตอ้งเป็นอยา่งน้ี เรียนใหไ้ดท้กัษะผา่นการลงมือท า และคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง (Reflection) 

ท่ีส าคญั การเรียนรู้ หากไม่ระวงั จะท าใหห้ยดุอยูแ่ค่ขั้นท่ี 1 Informative Learning ได ้ Information 

แต่ไม่ไดท้กัษะ ซ่ึงไม่พอ ตอ้งเลยไปสู่ Formative Learning มีการปฏิสัมพนัธ์กนั มี การปะทะสังสรรคแ์ลว้

เกิดค่านิยมร่วมของกลุ่มวชิาชีพ แต่ก็ยงัไม่พอ ตอ้งเรียน ใหไ้ปสู่ Transformative Learning คือเพื่อใหไ้ด้

คุณสมบติัภาวะผูน้ า ไมใ่ช่การไปเป็นหวัหนา้ใคร แต่คือการไปเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  เพราะศตวรรษท่ี 

21 เปล่ียนแปลงเร็ว หากเ ด็กไม่มีคุณสมบติัน้ี ก็จะเป็นผูต้าม ไม่ชา้เขาจะถูกเปล่ียนแปลง และชีวติจะ

ยากล าบากเพราะตามการเปล่ียนแปลงไม่ทนั เขาตอ้งเขา้ไปอยูใ่นกระบวนการเปล่ียนแปลง โดยเป็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภายใน ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงจากภายนอก แต่คือ  ความรู้งอกและเปล่ียนแปลงขา้งใน

ของสมองและเครือข่ายใยประสาททัว่ตวั 

ในหนงัสือ Who owns the Learning? โดย Alan November บอกวา่ในสังคมอเมริกนั เด็กสมยัก่อน

เรียนโดยช่วยพอ่แม่ท าฟาร์มและเรียนรู้จากการท างาน สมยัน้ีไม่มี แต่ในศตวรรษท่ี 21 นิยาม Learn = Work 

และการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนจากสถานการณ์จริง ลงมือท าจริง ท่ีเรียกวา่ Authentic Learning ใน

สถานการณ์นั้นจึงจะเกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) 

ในหนงัสือ Teaching at its best บทแรก บอกวา่ อาจารยท์ั้งหลายหลงผดิในศกัยภาพการเรียนรู้ของ

เด็ก เด็กยงัไม่มดัรวม การสอนในมหาวทิยาลยับางทีก็ผดิ เพราะเด็กยงัไม่พร้อมจะเรียนรู้ต่อเน้ือหาท่ีเรียน

นั้นๆ ไม่ Mutual บางทีเด็กปี 2 ปี 3 หรือแมแ้ต่ปี 4 ก็ยงัไมพ่ร้อมเรียนรู้ต่อเน้ือหาท่ีเรียนนั้นๆ กระบวนการ

เพื่อใหเ้กิด Mutual อาจารยต์อ้งเอาใจใส่และสังเกตลูกศิษย ์แลว้เขาอา้งผลงานวจิยั ท่ี เกิดทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ือง 

Epistemological Maturity มี 9 ขั้นตอน คือ 1.โลกเป็นขาวด า ความรู้มีถูกผดิ 2. โลกมีหลายสี ไม่ใช่สีใดสี

หน่ึง บุคคนั้นจะ ยดึมัน่ถือมัน่บางสี น ามาทดสอบ ชีวติ เรียนรู้ไปสู่ขั้นตอนท่ี 9 จนรู้วา่สีทั้งหลายไม่ควรยดึ

มัน่ถือมัน่ ความรู้ทั้งหลายเป็นมายา   

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างผูน้ าไม่ใช่ผูต้าม ท่ีเช่ือตามครู แต่การเรียนรู้

จากการใหเ้ขาลงมือท าเอง เช่ือสัมผสัของตนเอง แลว้ไปเทียบเคียงกบัคนอ่ืน เทียบเคียงกบัต ารา เขาจะกลา้

เป็นผูน้ า กลา้แตก ต่าง กลา้สร้างนวตักรรม เป็นหวัใ จส าคญัของศตวรรษท่ี 21 และเป็นความเป็นความตาย

ของประเทศท่ีเราจะสร้างพลเมืองไทยยคุอุตสาหกรรมท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั หรือเราจะสร้างผูน้ า 

 



 เราจะบรรลุอย่างไร? 

หนงัสือ Teach like your hair on Fire ของครู Rafe Esquith ครู Rafe สอนป.5 ทุกวชิาของ

หอ้งเรียนหอ้งหน่ึง อยูท่ี่ลอสแองเจอลิส ส่ิงท่ีครูสร้างใหเ้ด็ก คือ ฝึกใหเ้ด็กเป็นหลายๆ อยา่ง แต่ส่ิงท่ี

น่าสนใจคือ เขามีวธีิสอนใหลู้กศิษยเ์ป็นมนุษยข์ั้นท่ี 6 คือ ท าดีโดยไม่หวงัผลตอบแทน และการใหเ้ด็ก 

(ลูกศิษยช์ั้น ป . 5 - 6 มาจากครอบครัวคนจน (คนต่างชาติหรือชาวเอเชีย) ของ L.A. อายปุระมาณ 10 

ขวบ) เล่นละครเช็กสเปียร์ เพื่อใหเ้ด็กไดฝึ้กทกัษะหลายๆ อยา่ง เด็กไดเ้รียนรู้ความเอาใจใส่ ความมุ่งมัน่

ในระยะยาว เพราะตอ้ งคิดกนัทั้งปี มีการเตรียมตวั ฝึกสมาธิ โดยเฉพาะเร่ืองภาษา พบวา่ท าใหเ้ด็กมี

ทกัษะภาษาท่ีดีข้ึนมาก จากการเล่นละครของเช็กสเปียร์ 

หนงัสือหอ้งเรียนกลบัทาง แนะน า วธีิเรียนท่ีท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้

อยา่งเป็นรูปธรรม  มาจากหนงัสือช่ือ Flip the Classroom   เป็นตวัอยา่งของครูบา้นนอกชาวอเมริกนั  2 

ท่าน สอนวชิาเคมี จนไดรั้บรางวลัระดบัชาติ เขาหาวธีิท าใหลู้กศิษยไ์ดเ้รียนรู้  ท าใหเ้ด็กเรียนรู้แบบรู้จริง 

คน้พบหลกัการสอนท่ีวา่ใหน้กัเรียนเรียนทฤษฎีท่ีบา้น วธีิการเรียนท่ีบา้นคือ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น

เคร่ืองมือ  และมา ท าการบา้น ท่ีโรงเรียน ท าการบา้นคือการน าความรู้มาประยกุตใ์ช ้ ครูจะเป็นคน

อ านวยการเรียนรู้ ใหเ้ด็กท าการบา้น กิจกรรม ท่ีโรงเรียน  ส่วนวดีีโอท่ีใหน้กัเรียนเรียนท่ีบา้นอยา่ ใหย้าว 

อาจใชส่ื้อ วดีิโอและ คอมพิวเตอร์มาช่วย ความยาวไม่เกิน 15 นาที  คนท่ีไม่มี อินเทอร์ เน็ตท่ีบา้นก็จะ

ส าเนาขอ้มูลใส่ซีดีใหเ้ด็กน ากลบัไปดู การถ่ายทอดความรู้ใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วย แต่ครูจะเป็นโคช้ ผู ้

ฝึก ท าใหก้ารเป็นครูมีคุณค่ามากข้ึน    

Learning Pyramid บอกเราวา่รูปแบบของการเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่วธีิท่ี

เราใชก้นั วธีิท่ีเราใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั คือ Lecture  ซ่ึงประสบผลเพียง 5 เปอร์เซ็นต ์การอ่าน 10 

เปอร์เซ็นต ์แต่การสอนผูอ่ื้นและการเรียนรู้โดยตรง คือน าความรู้ไปใชท้นัทีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ถึง 90 

เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของเด็กสมยัน้ีจึงเป็นการเรียนแลว้น าไปใช้ ทนัที ทั้งยงัเป็นการ

สร้างความรู้ใหม่ ไม่ใช่การเปิดกะโหล กแลว้เทความรู้เขา้ไป ปัญหาท่ีการจดัการศึกษาแบบน้ียงัไม่

ประสบผล ไม่เฉพาะประเทศไทย ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะความสะดวกในการสอนของครู อีกส่วนหน่ึง

อาจมาจากความเช่ือเดิมวา่ ไม่สอนเด็กก็จะไม่รู้ และไม่สอนก็หมายถึงครูไม่ไดท้  าหนา้ท่ี คือการสอน  

อีกหน่ึงค าอธิบายเก่ียวกบักลไกการเรียนรู้มาจากงานวจิยั Cognitive Psychology หนงัสือ Why 

don’t students like school? เขียนโดย Daniel Willingham อธิบายวา่ธรรมชาติการเรียนรู้จะเกิดข้ึนโดย



เราไม่รู้ตวั และเกิดข้ึนจากการเราเขา้ ไปร่วมสถานการณ์หรือเขา้ไปร่วมลงมือท า ท าแลว้สังเกต และเก็บ

ขอ้มูลเอามาใช ้ เป็น Working Memory โดยสมองจะไดรั้บขอ้มูลใหม่ และใช้ ขอ้มูลเก่าในสมองมาช่วย

ตีความเพิ่มเติม ความจ าระยะยาว  ในสมองจะถูกเก็บไวเ้ป็นชุดๆ ในเครือข่ายใยประสาท คนท่ีมีความรู้ดี 

จะสามารถเกบ็ความจ าระยะยาวไวไ้ดดี้ และมีความสามารถดึงไปใชถู้กจงัหวะและเหตุการณ์ ในการดึง

ความสามารถน้ีเกิดข้ึนในเส้ียววนิาที อาจเป็น 1 ใน 1,000 หรือ 1 ใน 10,000 วนิาที คนหวัไวดึงป๊ับใชไ้ด้

เลย สภาพอยา่งน้ีเกิดตลอดเวลา ในวงจรท่ีเกิดข้ึนผมวา่เป็นลา้น แลว้ในท่ีสุดส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็จะจดจ าไดย้าว

ข้ึน เป็นกอ้น เกิดชุดความรู้ใหม่ เกิดเป็นประสบการณ์ เพิ่มความรวดเร็ว แม่นย  า  ตอ้งฝึกใหเ้กิดข้ึน น่ีคือ

กลไกของการเรียนรู้  

หนงัสือ The Heart of Higher Education โดย Arthur Zajonc บอกวา่ ปัญหาของการเรียนรู้อยูท่ี่

ความยดึมัน่ถือมัน่ในความรู้จนไม่กลา้คิดหรือโตแ้ยง้ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากคิดไตร่ตรอง ความรู้เป็นมา

ยา และเป็นส่ิงสมมติทั้งส้ิน เม่ือเป็นเช่นน้ีการเรียนรู้ก็ตอ้งเปล่ียน  

การเรียนรู้ในปัจจุบนัตอ้งเปล่ียน เปล่ียนจากการเรียนรู้วชิาเป็นการฝึก เปล่ียนจากการรับการ

ถ่ายทอด เป็นการพฒันาความงอกงามในตวัเอง การสอนตอ้งสอนให้นอ้ย ใหเ้รียนรู้มาก Teach Less, 

Learn More ซ่ึงเป็นอุดมการณ์การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ท่ียดึหลกัการน้ีทั้งครูและศิษย ์ คือ เปล่ียน

หอ้งสอนเป็นหอ้งเรียน 

หอ้งเรียนตอ้งเปล่ียน ส่วนตวัคิดวา่ทกัษะ ท่ีจ าเป็น คือทกัษะ 3 ร 1 ว คือ 1.ทกัษะแรงบนัดาลใจ 

2.ทกัษะการเรียนรู้ 3.ทกัษะความร่วมมือ และ  1 ว. คือ การมีวนิยัในตนเอง ให ้4 ตวัน้ีเป็นเคร่ืองยนตใ์น

การขบัเคล่ือนตนเอง  

การศึกษาท่ีน่ากลวัท่ีสุด ซ่ึงลม้เหลวท่ีสุด คือ  ครูสอนเพื่อใหส้อบผา่น ไดค้ะแนนดี เราตอ้ง

เปล่ียนเป็นการเรียนและฝึกใหค้รบดา้น โดยการเรียนผา่นการเรียนรู้ ส่วน การประเมินการเรียนตอ้ง

ประเมินเพื่อการปรับปรุง การประเมินเพื่อผา่นหรือตกยงัตอ้งมี แต่ไม่ใช่หวัใจ  

นกัเรียนตอ้งเปล่ียนจากผูรั้บถ่ายทอด เป็น ผูส้ร้างความรู้ข้ึนในตน เพื่องอกงามในตนเอง และ

เผือ่แผแ่ก่คนอ่ืน และจะสร้างนิสัยแชร์ใหผู้อ่ื้น นกัเรียนตั้งค  าถามหลุดโลก ครูอาจใหเ้ด็กมีส่วนร่วมใน

การสร้างส่ือความรู้ เช่น วดีิโอ เพื่อใชใ้นหอ้งเรียนกลบัทาง ซ่ึงเด็ก ชั้นมธัยมฯ ก็มีความสามารถเพียงพอ

ช่วยครูไดแ้ลว้ 



การเรียนโดยการลงมือท าและท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดจิตสาธารณะ ความงอกงาม 

เพราะมนุษยมี์ธรรมชาติเสียสละและเห็นแก่ตวัอยูใ่นตวั ทั้งสองอยา่ง  ข้ึนอยูก่บัวา่เรากระตุน้ตรงไหน  

ครูตอ้งเปล่ียน โดยท าหนา้ท่ีครูฝึก ไม่ ใช่ครูสอน ครู ท าหนา้ท่ีถามมากกวา่ตอบ ครูสร้างบรรยากาศ ให้

หน่ึงค าถามมีหลายค าตอบ ครูท าใหลู้กศิษยเ์ป็นเจา้ของการเรียนรู้ ชวนลูกศิษยอ์อกแบบการเรียน ท าให้

เขาอยากเรียนรู้ นกัเรียนเป็นเจา้ของการเรียนรู้มากกวา่ครูจะเป็นผูอ้อกแบบทั้งหมด 

การเรียน ไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ ขั้นตอนแรกมาจากการเขา้ไปลงมือท าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ขั้นตอน

ท่ีสอง มีสมาธิ และสังเกต เก็บขอ้มูล ขั้นตอนท่ีสาม เกิดทฤษฎีในตวัเอง แลว้เด็กเอา ทฤษฎีในสมองของ

ตวัเองไปทดลองใชใ้นบริบทท่ีต่างจากเดิมเล็กนอ้ยๆ เกิดวงจรการเรียนรู้หมุนไปเร่ือยๆ ท าใหเ้กิดการ

เรียนรู้มากข้ึนเร่ือยๆ สมยัก่อนเรียกวา่ Adult Learning Circle ซ่ึงจากการศึกษา มองวา่เด็กก็ตอ้งการการ

เรียนรู้แบบน้ีเหมือนกนั แต่ตอ้งการครูท่ีคอยช่วยดีไซน์กิจกรรม  เพราะเด็กยงัสร้างไม่เป็น 

ครูตอ้งประเมินเด็กตลอดเวลา มีค  าถามวา่จะประเมินบ่อยแค่ไหน ค าตอบของนกัการศึกษาคือ

ประเมินทุกนาที คือครูคอยสังเกตเด็กตลอดเวลา แลว้เอามา ใช ้ Feedback นกัเรียน เม่ือสังเกตเด็ก เป็น

รายคน การ Feedback มีทั้งดีและไม่ดี ท่ีไม่ดีจะท าใหเ้ด็กทอ้ถอย ลดความมัน่ใจในตวัเอง หมดความ

พยายาม ส่วน Feedback ท่ีดีท าใหเ้ด็กมีความชดัเจนในเป้าหมาย มองไปขา้งหนา้ แล ะมัน่ใจวา่จะ

สามารถบรรลุเป้าหมายได ้เกิดความมานะพยายาม เกิดความคิดและแรงบวกท่ีดี Feedback ท่ีเลวท่ีสุด 

คือท าใหเ้ด็กคิดวา่ตวัเองโง่ 

ครูฝึกตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจมากกวา่การใหค้วามรู้ ตอ้งย ัว่ยทุา้ทาย ช่ืนชมในจุดท่ีดี แนะใหแ้ก้

จุดอ่อน ชวนใหพ้ฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  คอยสังเกตปัญหาและดูผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนตลอดเวลา (Embedded 

Formative Assessment + Formative Feedback > Summative Evaluation) ทั้งน้ี หัวใจส าคัญของ

การศึกษา มีปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ คุณภาพครู และ ปฎสัิมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบัครู 

ในทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมของส่ิงเหล่าน้ีคือการท าใหเ้กิดหอ้งเรียนกลบัทาง (Flip the 

Classroom)   เรียนทฤษฎีท่ีบา้น ท าการบา้นท่ีหอ้งเรียน เด็กใชค้วามรู้ เรียนแลว้รู้จริง ท าวดีีโอแขวนใน

เวบ็ไซต ์หากเด็กไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใชซี้ดี แต่ตอ้งไม่ยาว ไม่ควรเกิน 15 นาที เด็กเรียนอ่อน พอ่แม่ก็

อาจจะดูดว้ย และช่วยอธิบาย ครูท าหนา้ท่ีมากกวา่การถ่ายทอดความรู้ เป็นครูฝึกไม่ใช่ครูสอน ฝึกใหลู้ก

ศิษยใ์ชค้วามรู้ เด็กท่ีเรียนหวัไวจะช่วยเพื่อนท่ีเรียนอ่อนดว้ย ช่วยติว หรือสอนเพื่อน   จะยิง่เรียนไดลึ้ก

และเช่ือมโยงยิง่ข้ึน  



หนงัสือ Embedded Formative Assessment ของ Dylan William บอกวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีสุดของ

การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บั Process มากกวา่ Content คือ How teachers teach ไม่ใช่ What teachers teach คือครู

เป็นโคช้ โคช้ดว้ยเคร่ืองมือสองตวั คือการประเมินต ลอดเวลาวา่เด็กเรียนรู้แค่ไหน แล้ ว Feedback ให้

เด็กคิดไปขา้งหนา้ เพราะฉะนั้นครูตอ้งฝึกทกัษะ Coaching, EFA & FFB, Measure Annual Net Gain ท่ี

ส าคญัคือนกัเรียนสามารถโคช้กนัเองและเกิดการเรียนรู้ท่ีดีกนัเองได ้

หนงัสือ Student Engagement techniques ของ Elizabeth F. Barkley ซ่ึงเป็นครูท่ีสอนเก่งมาก

จนนกัเรียนโหวตใหเ้ป็น teacher of the year  และท างานดีจนไดเ้ป็นคณบดี ช่วง 10 ปีท่ีเป็นคณบดีไม่ได้

สอน พอกลบัมาสอนเพียงไม่ก่ีวนั พบวา่สิบปีใหห้ลงันกัเรียนเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง นกัเรียนไม่ เรียน ไม่

น่ิง เพราะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเก่ียวมากมาย ผา่นไปไม่ก่ีวนัก็ตกใจมาก กวา่อีก เพราะนกัเรียนไป

ฟ้องคณบดีคนใหม่วา่อาจารยค์นน้ีสอนไม่ไดเ้ร่ือง แกจึงกลบัมาคน้ควา้มากมายจนไดเ้ป็นหนงัสือเล่มน้ี

ซ่ึงเป็น Best Seller ท าอยา่งไรท่ีจะท าใหไ้ดใ้จลูกศิษย ์ 

หนงัสือ 21 st Century Skills พดูถึง 5 ค าถามหลกัในการออกแบบการเรียนรู้ บอก หลกัการ

ส าคญัวา่ครูไม่ควรจะสอนเน้ือหาทั้งหมด เพราะ เน้ือหามีเยอะมาก แต่ควรสอนทกัษะและความรู้ท่ี

จ  าเป็น (Essential Knowledge & Skills) ส่วนท่ีเหลือนกัเรียนสามารถเรียนเองได้ ขั้นตอนท่ีสอง เราจะ

จดัการเรียนรู้อยา่งไรใหไ้ดท้กัษะเหล่านั้น รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ได ้ท าอยา่งไรกบัคนท่ีไม่ได ้และท าอยา่งไรกบั

พวกท่ีเรียนเก่งมาก 

หนงัสือ How Learning works ผูเ้ขียนคน้ควา้จากงานวจิยัต่างๆ เป็นพนัเร่ือง แลว้มาสรุปวา่ 7 

หลกัการคือ 

 Prior Knowledge ตอ้งรู้ความรู้เดิมของนกัเรียน ซ่ึงมีเยอะ  

 K Organization ตอ้งเขา้ใจเร่ืองการจดัระบบความรู้  

 Motivation ตอ้งเขา้ใจเร่ืองแรงบนัดาลใจ 

 Develop Mastery ตอ้งเขา้ใจเร่ืองการเรียนรู้แบบรู้จริง  

 Practice & Feedback ตอ้งเขา้ใจเร่ืองการเรียนจากการปฏิบติัของนกัเรียน และไดรั้บการ 

Feedback จากครูและเพื่อน  

 Student Development & Climate ตอ้งเขา้ใจเร่ืองบรรยากาศและระดบัพฒันาการของเด็กท่ี

เป็นผูเ้ยาว ์อาจารยต์อ้งท าความเขา้ใจ 



 Self-directed Learner คือเด็กเขา้ใจและปรับสไตลก์ารเรียนรู้ของตวัเองได้ 

การเรียนเพือ่ให้เกดิการรู้จริง (Mastery Learning) มี 4 ขั้นตอน 

 ในเร่ืองนั้นตวัเองท าไม่ได ้และไม่รู้ตวัวา่ท าไม่ได ้ไม่รู้วา่มีเร่ืองนั้นอยูห่รือเปล่า  

 รู้วา่ตวัเองท าไม่ได ้รู้วา่ตวัเองไม่รู้ 

 รู้วา่ตวัเองท าได ้แต่ตอ้งตั้งสติ ท าบ่อยๆ  

 ท าไดโ้ดยไม่รู้ตวั คือท าไดโ้ดยอตัโนมติั คือ การเรียนรู้แบบรู้จริง  (Mastery Learning) 

วงจรการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ยกตวัอยา่งจากหนงัสือดงักล่าวเก่ียวกบั การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง  มีเด็ก

คนหน่ึงเรียนระดบัมหาวทิยาลยัปี 1 ปรากฏวา่มีวชิาหน่ึงเขาสอบได ้C เขาก็ไปพบอาจารยผ์ูส้อนบอกวา่

ตั้งแต่เกิดมาจนเกรด 12 เขาไม่เคยไดต้  ่ากวา่ A เลย แลว้ขอ้สอบท่ีครูถามมนัง่ายมาก เขาเคยตอบเม่ืออยู่

เกรด 12 และไดเ้กรด A มาแลว้ ท าไมอาจารยถึ์งใหเ้ขาแค่เกรด C ตวัอยา่งน้ีเป็นตวัอยา่งของการท่ีเด็กยงั

ประเมินช้ินงานไม่เป็น เป็นการประเมินช้ินงานในระดบัเกรด 12 ไม่ใช่ระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัการ

เรียนรู้หยดุอยูก่บัท่ี เขายงัติดอยูก่บัขอ้เทจ็จริงบางอยา่ง  การท าความเขา้ใจไม่เป็น ยงัประเมินช้ินงานไม่

เป็น คือ การรู้เขาแลว้ประเมินความสามารถของตนคือรู้เรา เพื่อท าช้ินงานใหส้ าเร็จ เป็นวงจรการเรียนรู้

ท่ียกระดบัไปเร่ือยๆ หวัใจส าคญัคือตอ้งท าใหน้กัศึกษา เกิดความเช่ือวา่เขาตอ้ง ฝึก ในกระบวนการน้ีจะ

ท าใหเ้กิดทกัษะ การเรียน รู้ของศิษยก์็จะยกระดบัไปเร่ือยๆ  เกิดเป็นทกัษะวา่ดว้ยการเรียนรู้  

(Metacognition Skills) 

ถา้ดูใน TED Talk ของ Bill Gates สงสัยวา่ท าไม PISA Test คร้ังสุดทา้ย ท่ี 1 ของโลกอยูท่ี่เซ่ียง

ไฮ ้ประเทศจีน ถามวา่เซ่ียงไฮท้  าอยา่งไรจึงปรับปรุงข้ึนพรวดพราด ค าตอบอยูท่ี่การติดตั้งกลอ้งวดีิโอไว้

หลงัหอ้ง เพื่อใหค้รู น าไปทบทวนวา่เกิดอะไรข้ึนในหอ้งเรียน เ ขาบอกวา่หอ้งเรียนท่ีดีทบทวนไดด้ว้ย

ค าถามง่ายๆ 2 ค าถาม ขอ้ท่ีหน่ึง . คือลองดูวา่กระบวนการในชั้นเรียนใครพดูมากท่ีสุด ถา้ครูพดูมากตอ้ง

แกไ้ข ชั้นเรียนท่ีดี เด็กตอ้งพดูมาก เพื่อการเรียนรู้ของเขา ครูคอยเอ้ืออ านวย ไม่พดู ตวักลอ้งวดีิโอจะ 

Feedback ใหค้รูวา่ครูท่ีดีตอ้งไม่สอน ครูท่ีดีตอ้งเอ้ืออ านวยใหเ้ด็ก และเด็กเป็นผูแ้สดงออก แสดงความ

คิดเห็น  

ประเทศฟินแลนด์ ผูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงมาพดูในงาน Educa Thailand 2013 วา่การเรียนรู้ท่ีดี

ตอ้งเรียนแบบความร่วมมือ ไม่ใช่การแข่งขนั เป็น Customization, not Standardization เป็น Trust-Based 

Responsibility, not Test-Based R ไม่ใช่น าการทดสอบเป็นตวัตั้ง ตอ้งท าใหคุ้ณภาพการเรียนเท่ากนัหมด 



Equity : Common School for All เป็น Equitable Distribution of Achievement และสอนนอ้ย Less is 

Better  

ขอน าบรรยากาศการดูงานท่ีประเทศนอร์เวยแ์ละฟินแลนดม์าให้ชมกนั ท่ีแรก Oslo Montessori 

School, Norway เด็กจะเรียนกนัเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่มๆ หอ้งเรียนหน่ึงมีประมาณสิบกวา่คน 

บรรยากาศสบายๆ เด็กเรียน ครูไม่ไดส้อน ในหอ้ง Reading ครูหาหนงัสือในทอ้งตลาดใหเ้ด็กอ่านแลว้

เอามาแชรัน ครูนัง่อยูห่ลงัหอ้งฟังเด็กเล่า นัง่ฟังเด็กอภิปราย ปีละ 15 เล่ม เขาบอกวา่ช่วงแรกๆ จะชา้ แต่

จะเร่งข้ึนๆ ตอนหลงัเด็กจะ อ่านเร็วข้ึน จบัใจความไดดี้ แลว้ก็น ามาอภิปราย  อีกตวัอยา่งชั้นเด็กเล็ก เล่น

ทราย จะมีผูใ้หญ่มาชวนคุย อนัน้ีก็คือการเรียน  

หรือในการดูงานโรงเรียนราษฎร์โรงหน่ึงในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์เป็นโรงเรียน

เนอสเซอร่ีสอนเด็กเล็ก เขาอธิบายวา่ เขามองเด็กต่างจากท่ีเราเขา้ใจเยอะมาก เขามองเด็กวา่มีศกัยภาพ

อยา่งมากมาย ท่ีส าคญั เด็กตอ้งมีความคิดเป็นของตวัเอง แสดงออกมาได ้เลือกได ้เล่นกบัคนอ่ืน เรียน

และท างานเป็นทีมได ้ สนบัสนุนใหพ้ฒันาทฤษฎีของตวัเอง ไม่วา่เร่ืองอะไร คิดวา่อยา่งไร ท าอยา่งไร  

แลว้มาเทียบกบัตวัทฤษฎีวา่เหมือนหรือต่างอยา่งไร ส่ิงน้ีคือการเรียนรู้  ฟัง สังเกต ท าความเขา้ใจ   ครู

เรียนไปพร้อมกบัเด็กผา่นกิจกรรมต่างๆ กบัเด็ก เรียนรู้จากการสัมผสั การลงมือท าจริง บางหอ้งเรียนเล่น

กนั ครูมีวธีิท่ีจะคุยกบัเด็กเพื่อใหเ้กิดจินตนาการ เพื่อดึงผา้ใหก้ระเดง้ข้ึน เด็กจะลองหาวธีิท่ีจะใหลู้กบอล

ลอยข้ึน ทั้งหมดเป็นการเรียนรู้ ซ่ึงมีความน่าสนใจมาก 

อีกตวัอยา่งท่ีฟินแลนด ์เด็ก ป .6 วชิาชีววทิยาและภูมิศาสตร์ เขาใชห้นงัสือเรียน ซ่ึงขา้งในเป็น

ตอนๆ ครูใหเ้ด็กท าความตกลงกนั จบัคู่ เลือกตอนใด ตอนหน่ึงอ่าน เพื่อมาน าเสนอใหเ้พื่อนฟัง หน่ึงคู่ 

มาสอนเพื่อน อธิบายใหเ้พื่อนฟัง คนละ 5 นาที สลบักนัมาอธิบายใหเ้พื่อนๆ ฟัง 

สรุป 

o ตอ้งมองเยาวชนต่างจากเดิม เยาวชนไม่ใช่ผูม้ารับถ่ายทอดความรู้ 

o เป็นพลงัของการสร้างสรรค ์ทั้งตอนเรียน  และตอนด ารงชีวติเป็นพลเมือง 

o ฝึกความเป็นตวัของตวัเอง  ร่วมมือ  และเคารพผูอ่ื้น 

o ฝึกยกระดบัรอบดา้น ของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เฉพาะวชิาเรียน ปฏิบติั  

o ทั้งหมดนั้นท าโดยการลงมือ และคิดทบทวนไตร่ตรอง (Deep Reflection)    

 



ช่วงถามและตอบค าถามจากผู้ฟัง 

o ค าถาม : การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บทราบ หรือแนะน า ไดน้ า

ความรู้เหล่าน้ีมาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษาแลว้หรือยงั?  

o ค าถาม :  วธีิคิด เทคนิคการเรียนการสอน กลบัไปดู แนวการสอนของพระพุทธศาสนา ในหนงัสือ 

“วธีิการสอนของพระพุทธเจา้” เขียนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป .อ.ปยตุโต ในฐานะท่ีเป็น รากฐานภูมิ

ปัญญาไทย ไม่ทราบ อ.หมอวจิารณ์ มีความคิดเห็นอยา่งไร 

o ค าถาม : ตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการสอนวชิานิติศาสตร์ และท าให้ เกิดเปล่ียนแปลงท่ีผูส้อนดว้ย 

สภาพปัญหามีนกัศึกษามาก เราจะออกแบบอยา่งไร มีขอ้เสนอแนะอยา่งไร  

ตอบ : ขอตอบโดยภาพรวม แนวคิดการเรียนการสอ นในพระพุทธศาสนาจะมาบรรจบกบัแนวคิดการ

เรียนรู้ในปัจจุบนัน้ีมากเลย คือปฏิบติัน า และทฤษฎีตาม ทฤษฎีมีไวใ้ชท้บทวน และสะทอ้น เราตอ้ง

ปฏิบติัแลว้ตอ้งสัมผสัดว้ยตนเอง ดว้ยใจ ดว้ยสมอง และตอ้งมี Deep Reflection ถา้ในศาสนาพุทธจะ

เป็นโยนิโสมนสิการ คือการมาทบทวนไตร่ ตรอง แต่ไม่ท าคนเดียว ท าคนเดียวดว้ย แต่ ท่ีช่วยมากคือ

ทบทวนร่วมกนัหลายคน ส่วนเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และของประเทศอ่ืนๆ ทัว่ โลก 

เป็นปัญหาใหญ่มาก อยา่งประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศท่ียากล าบากมา ถูกกดข่ีมาเป็นพนัปีมาก่อน อยู่

ระหวา่งมหาอ านาจรัสเซีย และเยอรมนั เม่ือเขามีเอกราช ก็พยายามพฒันาตนเอง จนมีทุกวนัน้ี ส่วนการ

ปฏิรูปวชิานิติศาสตร์และฝึกอาจารยจ์ะเป็นนิมิตรหมายท่ีดี แต่มีขอ้แนะน าคืออยา่ใช ้ Training Based 

เป็นตวัหลกั แต่น่าจะใชเ้ป็นตวัเสริม และควรใชก้ารเรียนรู้จากการปฏิบติั Learning by Doing อาจารยก์็

เรียนจากการปฏิบติั ออกแบบการเรียนรู้     

o ค าถาม : มีหน่วยงานใดบา้งหรือไม่ท่ีพยายามส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ 

ตอบ : มีหลายหน่วยงานท่ีมีความเคล่ือนไหวมาก อาทิ สสค.เพิ่งจดังานจบไปเม่ือเร็วๆ น้ี และทาง TDRI 

ก าลงัจดัตั้งส่วนการศึกษา มูลนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีพยายา มสร้างเยาวชน สร้างคนดี

ใหส้ังคมเป็น Character Building อ่ืนๆ คือ สกว .มีโครงการ Teacher Coaching โครงการเพาะพนัธ์ุ

ปัญญา โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงระยะเวลา 5 แต่ปี พดูง่ายๆ คือการศึกษา

ตอ้งการการปฏิรูป ปัญหาคือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนแปลงยากมาก การปฏิรูปการศึกษาเขา้ไม่ถึงใน

หอ้งเรียน ท่ีส าคญัตอ้งพฒันาครู ครูเปล่ียนแปลงไดย้ากมาก ยิง่ครูมหาวทิยาลยัท่ีมองวา่ตวัเองเก่งแลว้ยิง่

เปล่ียนยาก  



o ค าถาม : ปัญญาในทางพุทธศาสนา และท่ีคนสมยัก่อนปลูกฝังกนัมาประกอบดว้ย พุทธะ จริยะ และพละ 

แต่ในโลกยคุขอ้มูลข่าวสาร น่าเสียดายท่ีปัญญากลบัเป็นเพียงขอ้มูลข่าวสาร และชุดความรู้ ซ่ึงไม่แน่ ใจ

วา่จะท าใหค้นเกิดปัญญาหรือไม่   

ค าตอบ : ส่วนตวัเช่ือวา่ปัญญาคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลนั้นลงมือท าและเกิดข้ึนภายในตวัตน ไม่มีใคร

ถ่ายทอดให ้ “ปัญญาใคร ปัญญามัน” เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงคนหน่ึงอาจตีความ อีกคนตีความอยา่ง 

เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดข้ึนภายในตน ไม่ใช่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาจึงตอ้งเอ้ืออ านวย

ใหเ้ขาพฒันาความรู้ข้ึนในตวัตน และความรู้นั้นไม่หยดุน่ิง  

o ค าถาม : มีเหตุการณ์ใดหรือไม่ท่ีท าให ้อ.หมอวจิารณ์ ลดความมัน่ใจวา่ตวัเองเป็นผู ้รู้แลว้ 

ตอบ : มีตลอดชีวตินะ ยกตวัอยา่งเร่ืองหน่ึง ตอนนั้นท าเร่ืองการจดัการความรู้ คร้ังหน่ึงเดินทางไปดูงาน

ท่ีต่างจงัหวดัแลว้ตอนเยน็มาท ากระบวนการสะทอ้น After Action Review คนท่ีท างานหน่วยงาน สมศ . 

ท่ีตนเองเป็นผูอ้  านวยการ คนท่ีมามีอายปุระมาณ 30 กวา่ มีหลายเ ร่ืองท่ีเขาพดูออกมา ไปดว้ยกนัแต่ผม

จบัประเด็นหลายเร่ืองไมได ้แต่เขาจบัได ้ผมเลยรู้เลยวา่ “ใช่” เราถือเป็นปรมาจารย ์แต่พอไปท ากิจกรรม

หลายๆ เร่ือง หลายอยา่งเราหลุด เรามองไม่เห็น แต่คนท างานท่ีอายนุอ้ยกวา่ลูกเราเขาจบัได ้ผมถึงบาง

ออ้เลยวา่ผูมี้ความรู้สูงประสบการณ์สูงจะหลุด แต่คนท่ีไม่มีประสบการณ์เขาเห็น เราก็จะลดละตวัตน 

ความถือทะนงตน และอตัตาลง อยา่งท่ีผมบอกวา่กระบวนการ Reflection น่ี ถา้ยิง่ท  าเป็น Collective ท า

เป็นกลุ่ม นัน่คือการเรียนธรรมะ ลดตวัตน บางเร่ือง คนนั้นเขาเด็กกวา่เรา โง่กวา่เรา คนนั้นมนัฉลาดกวา่

เรา มนัก็ท าใหเ้ราลดความทะนงตน  # 

 


