ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21”
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
โครงการประชุมวิชาการประจาปี สตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 10 "สตรี และเยาวชนศึกษา:
ยุทธศาสตร์ เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย" เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมประกอบ หุ ตะสิ งห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
จัดโดยโครงการสตรี และเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันนี้ จะพูดใน 3 หัวข้ อ
o ทาไมเด็กไทยศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องพิเศษ เป็ นเรื่ องที่เรา
ต้องทาความเข้าใจ
o คุณภาพของเยาวชนในยุคนี้เป็ นอย่างไร
o หัวใจสาคัญคือ เราจะสามารถพาเขาบรรลุคุณภาพดังกล่าว
ได้อย่างไร
 ลักษณะพิเศษของศตวรรษที่ 21
ยุคนี้เป็ นยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ ว และมี การเปลี่ยนแปลงเร็ วขึ้น เรื่ อยๆ และพลิกผัน คาด
เดายาก คือ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้วา่ เป็ นอย่างไร เยาวชนที่อายุ 20 ไม่รู้วา่ เมื่อตนอายุ 60 สังคมจะ
เป็ นอย่างไร ขณะที่ความรู้เป็ นของหาง่าย ที่สาคัญคือความรู้ มีหลายชุด บางชุดถูก บางชุดผิด โลกมีความ
ซับซ้อน เราต้องตรวจสอบว่าความรู ้ชุดไหนที่เหมาะสม นามาใช้กบั สถานการณ์น้ ั นๆ ได้ สมัยก่อน

ความรู ้หายาก คนที่จะเป็ นประโยชน์กบั เราคือ ครู เท่านั้นที่จะให้ความรู ้ ต่างจากสมัยนี้ ที่มีแหล่งความรู ้
มาก เพราะฉะนั้นครู ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่สอนให้เรารู้ ว่าจะใช้ความรู ้อะไร และใช้อย่างไร ครู ที่มีคุณค่าสมัยนี้ไม่
เหมือนครู ที่มีคุณค่าสมัยก่อน เพราะสิ่ งต่างๆ เปลี่ยนไป นี่คือหัวใจของศตวรรษที่ 21 คนจะเปลี่ยนแปลง
ไป
สมัยก่อนเด็กจะถูกหล่อหลอมจากพ่อแม่มาก ชีวติ พ่อแม่เอามาสอนลูกได้ สมัยนี้ไม่ได้ แล้ว เด็ก
จะถูกหล่อหลอมอีกแบบ สมัยนี้ พอ่ แม่และลูกมี Generation Gap มากขึ้น วิธีคิดไม่เหมือนกัน การเปลี่ยน
ยุค เปลี่ยนค วามคิดของคนถูกกระชั้นถี่ข้ ึนมาเรื่ อยๆ เด็กสมัยนี้ ถูกหล่อหลอมโดยลัทธิ วตั ถุนิยม อยูใ่ น
ภาวะชีวติ ที่มีความพร้อม มีวตั ถุแวดล้อม ไม่ได้เรี ยนรู ้จากความลาบาก อยากได้อะไรก็ได้ พ่อแม่ปู่ย่าตา
ยายคนในบ้านรุ มโอ๋ เอาใจ ต่างจากสมัยก่อนที่ครอบครัวไม่มีความพร้อม
โลกเสมือนขยายตัวและเชื่ อมถึงกันหมด คนเคลื่อนที่ ย้ายที่ยา้ ยถิ่น มีการเคลื่อนที่ไปในส่ วนอื่น
ของโลก ดังนั้นในแต่ละที่จะมี ความแตกต่างหลากหลายเพิม่ ขึ้น ความรู ้เพิม่ เร็ ว ความรู ้งอกใหม่เพิม่ ขึ้ น
เป็ นเท่าตัวในเวลาที่นอ้ ยลงๆ ในระยะเวลาเพียง 3-4 ปี ความรู ้บางสาขามอบเร็ วกว่าบางสาขา แต่เร็ วแล้ว
ผิด บางความรู้ที่เคยถูกต้อง พอผ่านไป 3-5 ปี มันอาจใช้ไม่ได้ ดังนั้นคุณค่าของการศึกษาและครู อาจารย์
จึงไม่ได้อยูท่ ี่ตวั “ความรู้” แต่เป็ นเรื่ องของความสามารถในการหาความรู้ Learn De - Learn และ
Relearn
คนต้องเปลี่ยนชุดความรู ้หลายรอบ ในช่วงชีวิ ต 80 (อายุเฉลี่ยของคนศตวรรษที่ 21) เกิดคาถาม
ว่าการศึกษา การเลี้ยงดู การกล่อมเกลาช่วยติดอาวุธความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น
คนในศตวรรษที่ 21 ต้องเรี ยนรู้เพื่อเข้าใจความเป็ นจริ งที่ซบั ซ้อน ไม่ใช่ระนาบเดียว เพราะ ความรู ้ ความ
จริ งไม่ได้หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ ไม่ได้ตายตัว ในสภาพนี้ มีความรู้ผดิ ๆ เต็มโลกไปหมด ครู จึงต้องทาความ
เข้าใจว่าลูกศิษย์ของเราเต็มไปด้วยความรู ้ที่ผดิ ๆ ซึ่ งเขาหาได้จากทุกที่ ในนิตยสาร Time พูดถึงเรื่ อง
Gen-Me ว่าเด็กสมัยใหม่เอาตัวเองเป็ นที่ต้ งั ซึ่งทาให้เขามีคาแรกเตอร์ เช่นนี้ อย่างไรก็ดี เด็กยุคนี้ก็มีบาง
ด้านที่ดีกว่าคนรุ่ นก่อน เช่น การวางกติกาและการทาตามกติกาที่ตวั เองตั้งขึ้น
ปัจจุบนั ภายใต้การศึกษาแบบที่เมืองไทย และประเทศอื่นๆ แบบทัว่ โลกจัด คือ เรี ยนแบบไม่รู้
จริ ง (รู ้จริ ง เรี ยกว่า Mastery Learning) ระยะหลังมีการนาการสอนแบบโครงงานมาใช้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี
แต่ตวั อย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ บางแห่งผูส้ อนเข้าใจผิด คือเข้าใจไปว่า

หากนักเรี ยนทาโครงงาน

ได้ผลสาเร็ จแล้วเด็กได้เรี ยนแล้ว สิ่ งนี้ถูก 20 เปอร์เซ็นต์ คือได้เรี ยนผิวเผิน แต่ผดิ 80 เปอร์ เซ็นต์ ไม่เป็ น

Mastery Learning ซึ่งเด็กต้องได้ใคร่ ครวญ ไตร่ ตรองระหว่างทาและหลังทา (Reflection หรื อ After
Action Review) ครู ตอ้ งเป็ นผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ จัดกระบวนการ สร้างเงื่อนไขให้เด็ก ทา Reflection หลัง
การลงมือทา ให้เด็กเรี ยนแล้วต้องเชื่อตัวเอง เชื่อสัมผัส

ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง มากกว่าการเชื่อ

ตามๆ ครู โดยครู จะถ่ายความรู ้ให้เป็ นก้อนๆ เพราะฉะนั้น ยุคนี้ตอ้ งเรี ยนแบบเชื่อตัวเอง แล้วฟังคนอื่น
สะท้อนด้วยว่าเหมือนหรื อต่าง รับฟังสิ่ งที่เราคิด ทาให้เราเกิดการอ่อนน้อมถ่อมตัว มีท้ งั ความมัน่ ใจใน
ตัวเองและความเคารพในตัวผูอ้ ื่น นี่คือคุณสมบัติที่ตอ้ งค่อยๆ ฝึ ก ต้องสร้างขึ้น สอนกันไม่ได้ !
ในสมัยนี้ มีเรื่ องดึงดูดความสนใจมากเรื่ อง เด็กขาดสมาธิในการเรี ยน ที่ร้ายแรงคือ เด็กสมัยใหม่ขาด
แรงบันดาลใจ เพราะผูใ้ หญ่สอนให้เขาเชื่อมาตั้งแต่เด็ก เด็กไม่ได้รับการฝึ กให้รู้จกั ตัวเอง ให้ค่อยๆ รู ้วา่
ตัวเองอยากทา อยากเป็ นอะไร มีความถนัดหรื ออ่อนเรื่ องอะไร เด็กไม่รู้ตวั ทาให้ไม่มีแรงบันดาลใจ
และเพราะเขาไม่มีแรงกดดัน ทาให้เขาไม่ตอ้ งผลักดันตัวเอง เพราะทุกอย่างมีพร้อมให้หมด

หรื อใน

กรณี เด็กในชั้นเรี ยนมีความแตกต่างกันมาก เช่น เด็กบางคนอยู่ ม.3 มีความรู ้ภาษาอังกฤษดีกว่า ม.5 แต่
เด็ก ม.3 บางคนเหมือนเด็กม.1 เป็ นต้น ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษ เป็ น ทุกวิชา จะมีช่วงห่างกันมาก
ระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนในวิชาหนึ่งๆ ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทัว่ โลก
 เราอยากได้ เด็ก แบบไหน ในศตวรรษที่ 21 ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อตัวเขาเองและสั งคม
เยาวชนที่ดีในศตวรรษที่ 21 คือคนที่พฒั นาตนได้ใกล้เคียงศักยภาพที่มีอยูม่ ากที่สุด มีการพัฒนา
พหุปัญญารอบด้าน ขณะนี้ประเทศไทยพัฒนาเฉพาะปั ญญา ไม่ได้พฒั นาอารมณ์ จิตใจ โดยธรรมชาติ
มนุษย์เรามีศกั ยภาพทั้งด้านดีและด้านชัว่ มีท้ งั ด้านบวกและด้านลบ การศึกษาต้องหนุนศักยภาพด้านดี
และพยายามลดทอนศักยภาพด้านลบ ซึ่งการศึกษาไทยให้ความสาคัญน้อยมาก เมื่อไหร่ ที่เรามุ่งเกี่ยวกับ
การสอบ มันก็ จะมุ่งแต่ในด้านวิชา คือ จาได้ ตอบได้ แต่การเรี ยนเพื่อดึงศักยภาพมีมากกว่านั้นเยอะมาก
ที่สาคัญก็คือการเติบโตไปเป็ นคนที่รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี สาคัญยิง่ กว่าวิชาความรู ้มากมาย ที่พดู อย่างนี้ไม่ได้
หมายความว่าวิชาความรู ้ไม่สาคัญ แต่สิ่งนี้สาคัญมากกว่า

เป็ นตัวกาหนดชีวติ ที่ดี ชีวติ ที่ประสบ

ความสาเร็ จ
เด็กต้องเรี ยนรู้ปรับตัวได้ตลอดชีวติ เพราะโลกจะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ หาก การศึกษาสอนให้เด็ก
สามารถมีทกั ษะการเรี ยนรู้และปรับตัวได้ เขาจะนาไปใช้ได้ตลอดชีวติ

หัวใจสาคัญคือเพื่อให้เด็กเป็ น

“ผูใ้ ห้” มากกว่า “ผูร้ ับ” อาทิ การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการกลุ่ม ทาให้เด็กฝึ กทักษะการให้และรับ

กระบวนการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ เด็ก เป็ น “ผูส้ ร้าง” มากกว่า “ผูเ้ สพ” หรื อเป็ นผูท้ ี่มาดูดซับความรู้ เด็ก จะ
มีศกั ยภาพงอกงามสร้างสรรค์เรื่ องราวต่างๆ ติดตัวไป โดยสิ่ งที่เด็กต้องฝึ กให้ได้คือ ทักษะการเรี ยนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 หมายถึงเด็กเรี ยนวิชาความรู ้อย่างเดียวไม่พอ ต้อง เลยไปจากความรู้ไปสู่ การเกิดทักษะ คือ
“ทาได้” เอาความรู้ไปใช้ได้ ทักษะใหญ่ๆ มี 3 ชุด คือ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งบ้านเราเน้นมาก แต่ที่สาคัญกว่ าคือ
ทักษะชีวติ (life skills) ต่อมาคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ Learning
Skills ทักษะการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ Learn De-Learn และ Re-Learn) สอนไม่ได้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
ฝึ ก เด็กต้องฝึ กเอง ครู มีบทบาท มีทกั ษะในการตั้งคาถาม และทักษะสุ ดท้ายคือทักษะ ICT หรื อ ทักษะ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ซึ่ งยุคนี้มีขอ้ มูลมากมาย ทั้งกึ่งจริ งกึ่งหลอก ต้องมีทกั ษะที่เท่าทัน มนุษย์สมัย
นี้ทุกคนต้องสามารถสร้างความรู ้ข้ ึนเองและเผือ่ แผ่แก่ผอู ้ ื่นได้ ยุค Social Media ทุกคนสามารถเผือ่ แผ่สื่อดีๆ
ได้ ไม่ใช่แต่จะเป็ นผูเ้ สพความรู ้จากเทคโนโลยีเท่านั้น
การเรียนเพือ่ ให้ เด็กได้ ทกั ษะเหล่านี้ครบถ้ วน การศึกษาต้ องเปลีย่ น 4 อย่างต่ อไปนี้ คือ
1.ตัวมาตรฐานและการประเมินผล คือมาตรฐานของการศึกษา ได้เรี ยนครบทุกด้าน ไม่ใช่ เรี ยนแต่
ตัวความรู้ การทดสอบปัจจุบนั ทดสอบเรื่ องวิช าได้อย่างเดียว ทดสอบนิสัยและอารมณ์ไม่ได้ แต่ครู ทดสอบ
ได้ ประเทศที่การศึกษาดี เขาจะเชื่อครู เขาจะมอบอานาจให้ครู เป็ นผูป้ ระเมิน แต่บา้ นเราจะเป็ นคนละอย่าง
2. หลักสู ตรและการสอน ต้องเปลี่ยนจากครู ถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ การให้ลูกศิษย์เป็ นผูล้ งมือทา ครู
เปลี่ยนจากสอน มา เป็ นผูอ้ อกแบบกระบวนการ มองตามพื้น ความรู้ของเด็ก และเป้ าหมายการเรี ยนรู้ และ
เอื้ออานวยให้กระบวนการเรี ยนรู้ดาเนินการ เด็กเกิดทักษะ โดยครู เป็ นโค้ชและคุณอานวยให้เด็กเรี ยนรู้ ทา
และไตร่ ตรองใคร่ ครวญ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
3.การพัฒนาครู วิธีพฒั นาครู ปัจจุบนั ผิด 80 เปอร์เซ็นต์ ถูก 20 เปอร์เซ็นต์ คือ จับครู มาฝึ กอบรม เข้า
เวิร์คช็อป แต่การพัฒนาครู 80 เปอร์ เซ็นต์ตอ้ งอยูใ่ นห้องเรี ยนของนักเรี ยน ต้องเ รี ยนจากการทาหน้าที่ครู ใน
ห้องเรี ยน จัดกระบวนการขึ้นมาให้ครู ได้ฝึก อีก

20 เปอร์ เซ็นต์ เขาขาดตรงไหน ค่อย มาจัดฝึ กให้นอก

ห้องเรี ยน
4.สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ ตอ้ งเปลี่ยน มนุษย์เราเกิดมามีธรรมชาติตอ้ งการเรี ยนรู้ ถ้า สภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู้ที่ดี บรรยากาศเอื้อ จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วมาก โดยเฉพาะเด็ก เพราะฉะนั้นบรรยากาศการ
เรี ยนรู้ที่ดี คือ มีอิสระ อิสระจากความกลัว กลัวจากการถูกหาว่าโง่ เพี้ ยน ผิด โดยวิธีการสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้แบบนี้ จะ ว่าง่ายก็ง่ายมาก แต่หากจะว่ายากก็ยากมาก เพราะเกิดจากมิจฉาทิฐิ ด้านการศึกษา อาทิ หนึ่ง

คาถามมีเพียงหนึ่งคาตอบ แต่การศึกษาที่ถูกต้องคือ ควรส่ งเสริ มให้เด็กสามารถตอบคาถามได้มากกว่าหนึ่ง
คาตอบต่อหนึ่งคาถาม นัน่ จะทาให้เด็กมีปัญญา เมื่อครู ต้ งั คาถามมาแล้ว เด็กคนที่หนึ่งตอบ ประโยคต่อมาของ
ครู จึงควรถามว่า “ใครมีคาตอบที่ต่างจากนี้บา้ ง ?” บรรยากาศการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นทันที
ทักษะการเรียนรู้ แห่ งศตวรรษที่ 21 หนังสื อบางเล่มบอกว่ามี 3 R + 7 Cs
o Critical Thinking คือ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ต้องฝึ กให้เขามีวธิ ีคิดหลายๆ แบบ คิดรอบด้าน
การใช้กระบวนการสะท้อน

ฟังเพื่อนด้วยก็จะช่วยได้ เพราะจะทาให้เด็กเห็นเพื่อนที่เห็น

แตกต่างจากตัวเอง
o Creativity & innovation
o Collaboration, teamwork & leadership
o Cross-cultural understanding เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย
o Communication, information & media literacy (2 – 3 ภาษา)
o Computing & media literacy เรื่ องไอที
o Career & learning self-reliance
o เติม C : Change มีทกั ษะด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลง หรื อทักษะภาวะผูน้ า
o เติม 2L คือ (Leadership) และ Learning Skills
เรียน AL เพือ่ พัฒนา 5 ด้ าน
การเรี ยนรู้ที่ดี คือ การเรี ยนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะทั้ง 5 ด้านการศึกษาไทย
ทาเฉพาะพัฒนาปัญญา (Intellectual Development) ผ่านการเรี ยนวิชา แต่ Emotional Development ; Social
Development; Spiritual Development ไม่ได้เอาใจใส่ เพราะทดสอบได้ยาก มองว่าไกลตัว คร่ าครึ อีกตัวคือ
Physical Development การมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่สาคัญ แต่การศึกษาไทยเอาใจใส่ ดา้ นเดียว จึง
ไม่ครบด้าน ไม่เต็มศักยภาพ
Active Learning เวลาเรี ยนเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้ในพื้นที่ ในชุ มชน ในบริ บทจริ ง เรี ยนความ
เป็ นพลเมือง การเป็ นผูใ้ ห้ การมีน้ าใจ การ เห็นแก่ส่วนรวม เป็ น Service Learning รับใช้สังคม ทางานและ
เรี ยนในบริ บทจริ งแล้วเกิดการเรี ยนรู ้ เท่ากับสร้างการเรี ยนรู้ เป็ นการสร้างวิจยั เป็ น

Research Based

Learning ทาให้เกิดความรู ้ กระบวนการเรี ยนรู้แบบ Active Learning มีหลายมิติของการสร้างสรรค์ และการ

ทาประโยชน์ให้ผอู ้ ื่น แต่หวั ใจคือทาประโยชน์ให้ตวั เอง เพื่อทาให้ตวั เองงอกงามเต็มศักยภาพ การเรี ยนที่
ถูกต้องเป็ นอย่างนี้ เรี ยนให้ได้ทกั ษะผ่านการลงมือทา และคิดใคร่ ครวญไตร่ ตรอง (Reflection)
ที่สาคัญ การเรี ยนรู ้ หากไม่ระวัง จะทาให้หยุดอยูแ่ ค่ข้ นั ที่ 1 Informative Learning ได้ Information
แต่ไม่ได้ทกั ษะ ซึ่ งไม่พอ ต้องเลยไปสู่ Formative Learning มีการปฏิสัมพันธ์กนั มี การปะทะสังสรรค์แล้ว
เกิดค่านิยมร่ วมของกลุ่มวิชาชีพ แต่ก็ยงั ไม่พอ ต้องเรี ยน ให้ไปสู่ Transformative Learning คือเพื่อให้ได้
คุณสมบัติภาวะผูน้ า ไม่ใช่การไปเป็ นหัวหน้าใคร แต่คือการไปเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เพราะศตวรรษที่
21 เปลี่ยนแปลงเร็ ว หากเ ด็กไม่มีคุณสมบัติน้ ี ก็จะเป็ นผูต้ าม ไม่ชา้ เขาจะถูกเปลี่ยนแปลง และชีวติ จะ
ยากลาบากเพราะตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทนั เขาต้องเข้าไปอยูใ่ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก แต่คือ ความรู้งอกและเปลี่ยนแปลงข้างใน
ของสมองและเครื อข่ายใยประสาททัว่ ตัว
ในหนังสื อ Who owns the Learning? โดย Alan November บอกว่าในสังคมอเมริ กนั เด็ก สมัยก่อน
เรี ยนโดยช่วยพ่อแม่ทาฟาร์ มและเรี ยนรู ้จากการทางาน สมัยนี้ไม่มี แต่ ในศตวรรษที่ 21 นิยาม Learn = Work
และการเรี ยนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรี ยนจากสถานการณ์จริ ง ลงมือทาจริ ง ที่เรี ยกว่า Authentic Learning ใน
สถานการณ์น้ นั จึงจะเกิดการเรี ยนรู ้แบบรู ้จริ ง (Mastery Learning)
ในหนังสื อ Teaching at its best บทแรก บอกว่า อาจารย์ท้ งั หลายหลงผิดในศักยภาพการเรี ยนรู ้ของ
เด็ก เด็กยังไม่มดั รวม การสอนในมหาวิทยาลัยบางทีก็ผดิ เพราะเด็กยังไม่พร้อมจะเรี ยนรู ้ต่อเนื้อหาที่เรี ยน
นั้นๆ ไม่ Mutual บางทีเด็กปี 2 ปี 3 หรื อแม้แต่ปี 4 ก็ยงั ไม่พร้อมเรี ยนรู ้ต่อเนื้อหาที่เรี ยนนั้นๆ กระบวนการ
เพื่อให้เกิด Mutual อาจารย์ตอ้ งเอาใจใส่ และสังเกตลูกศิษย์ แล้วเขาอ้างผลงานวิจยั ที่ เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ อง
Epistemological Maturity มี 9 ขั้นตอน คือ 1.โลกเป็ นขาวดา ความรู้มีถูกผิด 2. โลกมีหลายสี ไม่ใช่สีใดสี
หนึ่ง บุคคนั้นจะ ยึดมัน่ ถือมัน่ บางสี นามาทดสอบ ชีวติ เรี ยนรู ้ไปสู่ ข้ นั ตอนที่ 9 จนรู ้วา่ สี ท้ งั หลายไม่ควรยึด
มัน่ ถือมัน่ ความรู้ท้ งั หลายเป็ นมายา
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็ นการเรี ยนรู้ที่สร้างผูน้ าไม่ใช่ผตู ้ าม ที่เชื่อตามครู แต่การเรี ยนรู ้
จากการให้เขาลงมือทาเอง เชื่อสัมผัสของตนเอง แล้วไปเทียบเคียงกับคนอื่น เทียบเคียงกับตารา เขาจะกล้า
เป็ นผูน้ า กล้าแตก ต่าง กล้าสร้างนวัตกรรม เป็ นหัวใ จสาคัญของศตวรรษที่ 21 และเป็ นความเป็ นความตาย
ของประเทศที่เราจะสร้างพลเมืองไทยยุคอุตสาหกรรมที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน หรื อเราจะสร้างผูน้ า

 เราจะบรรลุอย่ างไร?
หนังสื อ Teach like your hair on Fire ของครู Rafe Esquith ครู Rafe สอนป.5 ทุกวิชาของ
ห้องเรี ยนห้องหนึ่ง อยูท่ ี่ลอสแองเจอลิส สิ่ งที่ครู สร้างให้เด็ก คือ ฝึ กให้เด็กเป็ นหลายๆ อย่าง แต่สิ่งที่
น่าสนใจคือ เขามีวธิ ี สอนให้ลูกศิษย์เป็ นมนุษย์ข้ นั ที่ 6 คือ ทาดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และการให้เด็ก
(ลูกศิษย์ช้ นั ป . 5 - 6 มาจากครอบครัวคนจน (คนต่างชาติหรื อชาวเอเชีย) ของ L.A. อายุประมาณ 10
ขวบ) เล่นละครเช็กสเปี ยร์ เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เด็กได้เรี ยนรู้ความเอาใจใส่ ความมุ่งมัน่
ในระยะยาว เพราะต้อ งคิดกันทั้งปี มีการเตรี ยมตัว ฝึ กสมาธิ โดยเฉพาะเรื่ องภาษา พบว่าทาให้เด็กมี
ทักษะภาษาที่ดีข้ ึนมาก จากการเล่นละครของเช็กสเปี ยร์
หนังสื อห้องเรี ยนกลับทาง แนะนา วิธีเรี ยนที่ทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม มาจากหนังสื อชื่อ Flip the Classroom เป็ นตัวอย่างของครู บา้ นนอกชาวอเมริ กนั 2
ท่าน สอนวิชาเคมี จนได้รับรางวัลระดับชาติ เขาหาวิธีทาให้ลูกศิษย์ได้เรี ยนรู้ ทาให้เด็กเรี ยนรู้แบบรู้จริ ง
ค้นพบหลักการสอนที่วา่ ให้นกั เรี ยนเรี ยนทฤษฎีที่บา้ น

วิธีการเรี ยนที่บา้ นคือ ใช้คอมพิวเตอร์เป็ น

เครื่ องมือ และมา ทาการบ้าน ที่โรงเรี ยน ทาการบ้านคือการนาความรู้มาประยุกต์ใช้

ครู จะเป็ นคน

อานวยการเรี ยนรู ้ ให้เด็กทาการบ้าน กิจกรรม ที่โรงเรี ยน ส่ วนวีดีโอที่ให้นกั เรี ยนเรี ยนที่บา้ นอย่า ให้ยาว
อาจใช้สื่อ วิดีโอและ คอมพิวเตอร์ มาช่วย ความยาวไม่เกิน 15 นาที คนที่ไม่มี อินเทอร์ เน็ตที่ บา้ นก็จะ
สาเนาข้อมูลใส่ ซีดีให้เด็กนากลับไปดู การถ่ายทอดความรู ้ให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วย แต่ครู จะเป็ นโค้ช ผู้
ฝึ ก ทาให้การเป็ นครู มีคุณค่ามากขึ้น
Learning Pyramid บอกเราว่ารู ปแบบของการเรี ยนรู ้ที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง ไม่ใช่วธิ ี ที่
เราใช้กนั วิธีที่เราใช้มากที่สุดในปัจจุบนั คือ Lecture ซึ่งประสบผลเพียง 5 เปอร์ เซ็นต์ การอ่าน 10
เปอร์ เซ็นต์ แต่การสอนผูอ้ ื่นและการเรี ยนรู ้โดยตรง คือนาความรู ้ไปใช้ทนั ทีทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ถึง 90
เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของเด็กสมัยนี้จึงเป็ นการเรี ยนแล้วนาไปใช้ ทันที ทั้งยังเป็ นการ
สร้างความรู้ใหม่ ไม่ใช่การเปิ ดกะโหล กแล้วเทความรู้เข้าไป

ปัญหาที่การจัดการศึกษาแบบนี้ยงั ไม่

ประสบผล ไม่เฉพาะประเทศไทย ส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะความสะดวกในการสอนของครู อีกส่ วนหนึ่ง
อาจมาจากความเชื่อเดิมว่า ไม่สอนเด็กก็จะไม่รู้ และไม่สอนก็หมายถึงครู ไม่ได้ทาหน้าที่ คือการสอน
อีกหนึ่งคาอธิ บายเกี่ยวกับกลไกการเรี ยนรู ้มาจากงานวิจยั Cognitive Psychology หนังสื อ Why
don’t students like school? เขียนโดย Daniel Willingham อธิ บายว่าธรรมชาติการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นโดย

เราไม่รู้ตวั และเกิดขึ้นจากการเราเข้า ไปร่ วมสถานการณ์หรื อเข้าไปร่ วมลงมือทา ทาแล้วสังเกต และเก็บ
ข้อมูลเอามาใช้ เป็ น Working Memory โดยสมองจะได้รับข้อมูลใหม่ และใช้ ข้อมูลเก่าในสมองมาช่วย
ตีความเพิ่มเติม ความจาระยะยาว ในสมองจะถูกเก็บไว้เป็ นชุดๆ ในเครื อข่ายใยประสาท คนที่มีความรู ้ดี
จะสามารถเก็บความจาระยะยาวไว้ได้ดี และมีความสามารถดึงไปใช้ถูกจังหวะและเหตุการณ์ ในการดึง
ความสามารถนี้เกิดขึ้นในเสี้ ยววินาที อาจเป็ น 1 ใน 1,000 หรื อ 1 ใน 10,000 วินาที คนหัวไวดึงปั๊ บใช้ได้
เลย สภาพอย่างนี้เกิดตลอดเวลา ในวงจรที่เกิดขึ้นผมว่าเป็ นล้าน แล้วในที่สุดสิ่ งที่เกิดขึ้นก็จะจดจาได้ยาว
ขึ้น เป็ นก้อน เกิดชุดความรู ้ใหม่ เกิดเป็ นประสบการณ์ เพิ่มความรวดเร็ ว แม่นยา ต้องฝึ กให้เกิดขึ้น นี่คือ
กลไกของการเรี ยนรู้
หนังสื อ The Heart of Higher Education โดย Arthur Zajonc บอกว่า ปั ญหาของการเรี ยนรู ้ อยูท่ ี่
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในความรู ้จนไม่กล้าคิดหรื อโต้แย้ง การเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากคิดไตร่ ตรอง ความรู้เป็ นมา
ยา และเป็ นสิ่ งสมมติท้ งั สิ้ น เมื่อเป็ นเช่นนี้การเรี ยนรู ้ ก็ตอ้ งเปลี่ยน
การเรี ยนรู้ในปัจจุบนั ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนจากการเรี ยนรู้วชิ าเป็ นการฝึ ก เปลี่ยนจากการรับการ
ถ่ายทอด เป็ นการพัฒนาความงอกงามในตัวเอง การสอนต้องสอนให้นอ้ ย ให้เรี ยนรู้มาก Teach Less,
Learn More ซึ่งเป็ นอุดมการณ์การศึกษาของประเทศสิ งคโปร์ ที่ยดึ หลักการนี้ท้ งั ครู และศิษย์ คือ เปลี่ยน
ห้องสอนเป็ นห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนต้องเปลี่ยน ส่ วนตัวคิดว่าทักษะที่จาเป็ น คือ ทักษะ 3 ร 1 ว คือ 1.ทักษะแรงบันดาลใจ
2.ทักษะการเรี ยนรู้ 3.ทักษะความร่ วมมือ และ 1 ว. คือ การมีวนิ ยั ในตนเอง ให้ 4 ตัวนี้เป็ นเครื่ องยนต์ใน
การขับเคลื่อนตนเอง
การศึกษาที่น่ากลัวที่สุด ซึ่ งล้มเหลวที่สุด คือ

ครู สอนเพื่อให้สอบผ่าน ได้คะแนนดี เราต้อง

เปลี่ยนเป็ นการเรี ยนและฝึ กให้ครบด้าน โดยการเรี ยนผ่านการเรี ยนรู ้ ส่ วน การประเมินการเรี ยนต้อง
ประเมินเพื่อการปรับปรุ ง การประเมิน เพื่อผ่านหรื อตกยังต้องมี แต่ไม่ใช่หวั ใจ
นักเรี ยนต้องเปลี่ยนจากผูร้ ับถ่ายทอด เป็ น ผูส้ ร้างความรู้ข้ ึนในตน เพื่องอกงามในตนเอง และ
เผือ่ แผ่แก่คนอื่น และจะสร้างนิสัยแชร์ ให้ผอู ้ ื่น นักเรี ยนตั้งคาถามหลุดโลก ครู อาจให้เด็กมีส่วนร่ วมใน
การสร้างสื่ อความรู ้ เช่น วิดีโอ เพื่อใช้ในห้องเรี ยนกลับทาง ซึ่ งเด็ก ชั้นมัธยมฯ ก็มีความสามารถเพียงพอ
ช่วยครู ได้แล้ว

การเรี ยนโดยการลงมือทาและทาให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ทาให้เกิดจิตสาธารณะ ความงอกงาม
เพราะมนุษย์มีธรรมชาติเสี ยสละและเห็นแก่ตวั อยูใ่ นตัว ทั้งสองอย่าง

ขึ้นอยูก่ บั ว่าเรากระตุน้ ตรงไหน

ครู ตอ้ งเปลี่ยน โดยทาหน้าที่ครู ฝึก ไม่ ใช่ครู สอน ครู ทาหน้าที่ถามมากกว่าตอบ ครู สร้างบรรยากาศ ให้
หนึ่งคาถามมีหลายคาตอบ ครู ทาให้ลูกศิษย์เป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้ ชวนลูกศิษย์ออกแบบการเรี ยน ทาให้
เขาอยากเรี ยนรู้ นักเรี ยนเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้ มากกว่าครู จะเป็ นผูอ้ อกแบบทั้งหมด
การเรี ยน ไม่วา่ เด็กหรื อผูใ้ หญ่ ขั้นตอนแรกมาจากการเข้าไปลงมือทาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ขั้นตอน
ที่สอง มีสมาธิ และสังเกต เก็บข้อมูล ขั้นตอนที่สาม เกิดทฤษฎีในตัวเอง แล้วเด็กเอา ทฤษฎีในสมองของ
ตัวเองไปทดลองใช้ในบริ บทที่ต่างจากเดิมเล็กน้อยๆ เกิดวงจรการเรี ยนรู ้หมุนไปเรื่ อยๆ ทาให้เกิดการ
เรี ยนรู้มากขึ้นเรื่ อยๆ สมัยก่อนเรี ยกว่า Adult Learning Circle ซึ่งจากการศึกษา มองว่าเด็กก็ตอ้ งการการ
เรี ยนรู ้แบบนี้เหมือนกัน แต่ตอ้ งการครู ที่คอยช่วยดีไซน์กิจกรรม เพราะเด็กยังสร้างไม่เป็ น
ครู ตอ้ งประเมินเด็กตลอดเวลา มีคาถามว่าจะประเมินบ่อยแค่ไหน คาตอบของนักการศึกษาคือ
ประเมินทุกนาที คือครู คอยสังเกตเด็กตลอดเวลา แล้วเอามา ใช้ Feedback นักเรี ยน เมื่อสังเกตเด็ก เป็ น
รายคน การ Feedback มีท้ งั ดีและไม่ดี ที่ไม่ดีจะทาให้เด็กท้อถอย ลดความมัน่ ใจในตัวเอง หมดความ
พยายาม ส่ วน Feedback ที่ดีทาให้เด็กมีความชัดเจนในเป้ าหมาย มองไปข้างหน้า แล ะมัน่ ใจว่าจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ เกิดความมานะพยายาม เกิดความคิดและแรงบวกที่ดี Feedback ที่เลวที่สุด
คือทาให้เด็กคิดว่าตัวเองโง่
ครู ฝึกต้องสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าการให้ความรู ้ ต้องยัว่ ยุทา้ ทาย ชื่นชมในจุดที่ดี แนะให้แก้
จุดอ่อน ชวนให้พฒั นาให้ดียงิ่ ขึ้น คอยสังเกตปัญหาและดูผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนตลอดเวลา (Embedded
Formative Assessment + Formative Feedback > Summative Evaluation) ทั้งนี้ หัวใจสาคัญของ
การศึกษา มีปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ คุณภาพครู และ ปฎิสัมพันธ์ ระหว่ างนักเรี ยนกับครู
ในทางปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมของสิ่ งเหล่านี้คือการทาให้เกิดห้องเรี ยนกลับทาง

(Flip

the

Classroom) เรี ยนทฤษฎีที่บา้ น ทาการบ้านที่หอ้ งเรี ยน เด็กใช้ความรู้ เรี ยนแล้วรู้จริ ง ทาวีดีโอแขวนใน
เว็บไซต์ หากเด็กไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็ใช้ซีดี แต่ตอ้ งไม่ยาว ไม่ควรเกิน 15 นาที เด็กเรี ยนอ่อน พ่อแม่ก็
อาจจะดูดว้ ย และช่วยอธิ บาย ครู ทาหน้าที่มากกว่าการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นครู ฝึกไม่ใช่ครู สอน ฝึ กให้ลูก
ศิษย์ใช้ความรู้ เด็กที่เรี ยนหัวไวจะช่วยเพื่อนที่เรี ยนอ่อนด้วย ช่วยติว หรื อสอนเพื่อน จะยิง่ เรี ยนได้ลึก
และเชื่อมโยงยิง่ ขึ้น

หนังสื อ Embedded Formative Assessment ของ Dylan William บอกว่า ปั จจัยสาคัญที่สุดของ
การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั Process มากกว่า Content คือ How teachers teach ไม่ใช่ What teachers teach คือครู
เป็ นโค้ช โค้ชด้วยเครื่ องมือสองตัว คือการประเมินต ลอดเวลาว่าเด็กเรี ยนรู ้แค่ไหน แล้ ว Feedback ให้
เด็กคิดไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นครู ตอ้ งฝึ กทักษะ Coaching, EFA & FFB, Measure Annual Net Gain ที่
สาคัญคือนักเรี ยนสามารถโค้ชกันเองและเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี กนั เองได้
หนังสื อ Student Engagement techniques ของ Elizabeth F. Barkley ซึ่ งเป็ นครู ที่สอนเก่งมาก
จนนักเรี ยนโหวตให้เป็ น teacher of the year และทางานดีจนได้เป็ นคณบดี ช่วง 10 ปี ที่เป็ นคณบดีไม่ได้
สอน พอกลับมาสอนเพียงไม่กี่วนั พบว่าสิ บปี ให้หลังนักเรี ยนเปลี่ยนไปโดยสิ้ นเชิง นักเรี ยนไม่ เรี ยน ไม่
นิ่ง เพราะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวมากมาย ผ่านไปไม่กี่วนั ก็ตกใจมาก กว่าอีก เพราะนักเรี ยนไป
ฟ้ องคณบดีคนใหม่วา่ อาจารย์คนนี้สอนไม่ได้เรื่ อง แกจึงกลับมาค้นคว้ามากมายจนได้เป็ นหนังสื อเล่มนี้
ซึ่งเป็ น Best Seller ทาอย่างไรที่จะทาให้ได้ใจลูกศิษย์
หนังสื อ 21 st Century Skills พูดถึง 5 คาถามหลักในการออกแบบการเรี ยนรู้ บอก หลักการ
สาคัญว่าครู ไม่ควรจะสอนเนื้อหาทั้งหมด เพราะ เนื้อหามีเยอะมาก แต่ควรสอนทักษะและความรู ้ที่
จาเป็ น (Essential Knowledge & Skills) ส่ วนที่เหลือนักเรี ยนสามารถเรี ยนเองได้ ขั้นตอนที่สอง เราจะ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างไรให้ได้ทกั ษะเหล่านั้น รู ้ได้อย่างไรว่าได้ ทาอย่างไรกับคนที่ ไม่ได้ และทาอย่างไรกับ
พวกที่เรี ยนเก่งมาก
หนังสื อ How Learning works ผูเ้ ขียนค้นคว้าจากงานวิจยั ต่างๆ เป็ นพันเรื่ อง แล้วมาสรุ ปว่า 7
หลักการคือ
 Prior Knowledge ต้องรู้ความรู้เดิมของนักเรี ยน ซึ่งมีเยอะ
 K Organization ต้องเข้าใจเรื่ องการจัดระบบความรู้
 Motivation ต้องเข้าใจเรื่ องแรงบันดาลใจ
 Develop Mastery ต้องเข้าใจเรื่ องการเรี ยนรู้แบบรู้จริ ง
 Practice & Feedback ต้องเข้าใจเรื่ องการเรี ยนจากการปฏิบตั ิของนักเรี ยน และได้รับการ
Feedback จากครู และเพื่อน
 Student Development & Climate ต้องเข้าใจเรื่ องบรรยากาศและระดับพัฒนาการของเด็กที่
เป็ นผูเ้ ยาว์ อาจารย์ตอ้ งทาความเข้าใจ

 Self-directed Learner คือเด็กเข้าใจและปรับสไตล์การเรี ยนรู้ของตัวเองได้
การเรียนเพือ่ ให้ เกิดการรู้ จริง (Mastery Learning) มี 4 ขั้นตอน
 ในเรื่ องนั้นตัวเองทาไม่ได้ และไม่รู้ตวั ว่าทาไม่ได้ ไม่รู้วา่ มีเรื่ องนั้นอยูห่ รื อเปล่า
 รู ้วา่ ตัวเองทาไม่ได้ รู ้วา่ ตัวเองไม่รู้
 รู ้วา่ ตัวเองทาได้ แต่ตอ้ งตั้งสติ ทาบ่อยๆ
 ทาได้โดยไม่รู้ตวั คือทาได้โดยอัตโนมัติ คือ การเรี ยนรู ้แบบรู ้จริ ง (Mastery Learning)
วงจรการเรี ยนรู้ที่แท้จริ ง ยกตัวอย่างจากหนังสื อดังกล่าวเกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจริ ง มีเด็ก
คนหนึ่งเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยปี 1 ปรากฏว่ามีวชิ าหนึ่งเขาสอบได้ C เขาก็ไปพบอาจารย์ผสู ้ อนบอกว่า
ตั้งแต่เกิดมาจนเกรด 12 เขาไม่เคยได้ต่ากว่า A เลย แล้วข้อสอบที่ครู ถามมันง่ายมาก เขาเคยตอบเมื่ออยู่
เกรด 12 และได้เกรด A มาแล้ว ทาไมอาจารย์ถึงให้เขาแค่เกรด C ตัวอย่างนี้ เป็ นตัวอย่างของการที่เด็กยัง
ประเมินชิ้นงานไม่เป็ น เป็ นการประเมินชิ้นงานในระดับเกรด 12 ไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับการ
เรี ยนรู ้หยุดอยูก่ บั ที่ เขายังติดอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งบางอย่าง การทาความเข้าใจไม่เป็ น ยังประเมินชิ้นงานไม่
เป็ น คือ การรู้เขาแล้วประเมินความสามารถของตนคือรู ้เรา เพื่อทาชิ้นงานให้สาเร็ จ เป็ นวงจรการเรี ยนรู ้
ที่ยกระดับไปเรื่ อยๆ หัวใจสาคัญคือต้องทาให้นกั ศึกษา เกิดความเชื่อว่าเขาต้อง ฝึ ก ในกระบวนการนี้จะ
ทาให้เกิดทักษะ การเรี ยน รู ้ของศิษย์ก็จะยกระดับไปเรื่ อยๆ

เกิดเป็ นทักษะว่าด้วยการเรี ยนรู ้

(Metacognition Skills)
ถ้าดูใน TED Talk ของ Bill Gates สงสัยว่าทาไม PISA Test ครั้งสุ ดท้าย ที่ 1 ของโลกอยูท่ ี่เซี่ ยง
ไฮ้ ประเทศจีน ถามว่าเซี่ยงไฮ้ทาอย่างไรจึงปรับปรุ งขึ้นพรวดพราด คาตอบอยูท่ ี่การติดตั้งกล้องวิดีโอไว้
หลังห้อง เพื่อให้ครู นาไปทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรี ยน เ ขาบอกว่าห้องเรี ยนที่ดีทบทวนได้ดว้ ย
คาถามง่ายๆ 2 คาถาม ข้อที่หนึ่ง . คือลองดูวา่ กระบวนการในชั้นเรี ยนใครพูดมากที่สุด ถ้าครู พดู มากต้อง
แก้ไข ชั้นเรี ยนที่ดี เด็กต้องพูดมาก เพื่อการเรี ยนรู ้ของเขา ครู คอยเอื้ออานวย ไม่พดู ตัวกล้องวิดีโอจะ
Feedback ให้ครู วา่ ครู ที่ดีตอ้ งไม่สอน ครู ที่ดีตอ้ งเอื้ออานวยให้เด็ก และเด็กเป็ นผูแ้ สดงออก แสดงความ
คิดเห็น
ประเทศฟิ นแลนด์ ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านหนึ่งมาพูดในงาน Educa Thailand 2013 ว่าการเรี ยนรู ้ที่ดี
ต้องเรี ยนแบบความร่ วมมือ ไม่ใช่การแข่งขัน เป็ น Customization, not Standardization เป็ น Trust-Based
Responsibility, not Test-Based R ไม่ใช่นาการทดสอบเป็ นตัวตั้ง ต้องทาให้คุณภาพการเรี ยนเท่ากันหมด

Equity : Common School for All เป็ น Equitable Distribution of Achievement และสอนน้อย Less is
Better
ขอนาบรรยากาศการดูงานที่ ประเทศนอร์เวย์และฟิ นแลนด์มาให้ชมกัน ที่แรก Oslo Montessori
School, Norway

เด็กจะเรี ยนกันเป็ นรายคนหรื อเป็ นกลุ่มๆ ห้องเรี ยนหนึ่งมีประมาณสิ บกว่าคน

บรรยากาศสบายๆ เด็กเรี ยน ครู ไม่ได้สอน ในห้อง Reading ครู หาหนังสื อในท้องตลาดให้เด็กอ่านแล้ว
เอามาแชรัน ครู นงั่ อยูห่ ลังห้องฟังเด็กเล่า นัง่ ฟังเด็กอภิปราย ปี ละ 15 เล่ม เขาบอกว่าช่วงแรกๆ จะช้า แต่
จะเร่ งขึ้นๆ ตอนหลังเด็กจะ อ่านเร็ วขึ้น จับใจความได้ดี แล้วก็นามาอภิปราย อีกตัวอย่างชั้นเด็กเล็ก เล่น
ทราย จะมีผใู ้ หญ่มาชวนคุย อันนี้ก็คือการเรี ยน
หรื อในการดูงานโรงเรี ยนราษฎร์ โรงหนึ่งในเมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นโรงเรี ยน
เนอสเซอรี่ สอนเด็กเล็ก เขาอธิ บายว่า เขามองเด็กต่างจากที่เราเข้าใจเยอะมาก เขามองเด็กว่ามีศกั ยภาพ
อย่างมากมาย ที่สาคัญ เด็กต้องมีความคิดเป็ นของตัวเอง แสดงออกมาได้ เลือกได้ เล่นกับคนอื่น เรี ยน
และทางานเป็ นทีมได้ สนับสนุนให้พฒั นาทฤษฎีของตัวเอง ไม่วา่ เรื่ องอะไร คิดว่าอย่างไร ทาอย่างไร
แล้วมาเทียบกับตัวทฤษฎีวา่ เหมือนหรื อต่างอย่างไร สิ่ งนี้คือการเรี ยนรู ้ ฟัง สังเกต ทาความเข้าใจ

ครู

เรี ยนไปพร้อมกับเด็กผ่านกิจกรรมต่างๆ กับเด็ก เรี ยนรู ้จากการสัมผัส การลงมือทาจริ ง บางห้องเรี ยนเล่น
กัน ครู มีวธิ ี ที่จะคุยกับเด็กเพื่อให้เกิดจินตนาการ เพื่อดึงผ้าให้กระเด้งขึ้น เด็กจะลองหาวิธีที่จะให้ลูกบอล
ลอยขึ้น ทั้งหมดเป็ นการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีความน่าสนใจมาก
อีกตัวอย่างที่ฟินแลนด์ เด็ก ป .6 วิชาชีววิทยาและภูมิศาสตร์ เขาใช้หนังสื อเรี ยน ซึ่งข้างในเป็ น
ตอนๆ ครู ให้เด็กทาความตกลงกัน จับคู่ เลือกตอนใด ตอนหนึ่งอ่าน เพื่อมานาเสนอให้เพื่อนฟัง หนึ่งคู่
มาสอนเพื่อน อธิบายให้เพื่อนฟัง คนละ 5 นาที สลับกันมาอธิ บายให้เพื่อนๆ ฟัง
สรุ ป
o ต้องมองเยาวชนต่างจากเดิม เยาวชนไม่ใช่ผมู ้ ารับถ่ายทอดความรู ้
o เป็ นพลังของการสร้างสรรค์ ทั้งตอนเรี ยน และตอนดารงชีวติ เป็ นพลเมือง
o ฝึ กความเป็ นตัวของตัวเอง ร่ วมมือ และเคารพผูอ้ ื่น
o ฝึ กยกระดับรอบด้าน ของความเป็ นมนุษย์ ไม่ใช่เฉพาะวิชาเรี ยน ปฏิบตั ิ
o ทั้งหมดนั้นทาโดยการลงมือ และคิดทบทวนไตร่ ตรอง (Deep Reflection)

ช่ วงถามและตอบคาถามจากผู้ฟัง
o คาถาม : การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบ หรื อแนะนา ได้นา
ความรู ้เหล่านี้มาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาแล้วหรื อยัง?
o คาถาม : วิธีคิด เทคนิคการเรี ยนการสอน กลับไปดู แนวการสอนของพระพุทธศาสนา ในหนังสื อ
“วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า” เขียนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป .อ.ปยุตโต ในฐานะที่เป็ น รากฐานภูมิ
ปัญญาไทย ไม่ทราบ อ.หมอวิจารณ์ มีความคิดเห็นอย่างไร
o คาถาม : ตนเองมีส่วนร่ วมในการปฏิรูปการสอนวิชานิติศาสตร์ และทาให้ เกิดเปลี่ยนแปลงที่ผสู้ อนด้วย
สภาพปั ญหามีนกั ศึกษามาก เราจะออกแบบอย่างไร มีขอ้ เสนอแนะอย่างไร
ตอบ : ขอตอบโดยภาพรวม แนวคิดการเรี ยนการสอ นในพระพุทธศาสนาจะมาบรรจบกับแนวคิดการ
เรี ยนรู ้ในปั จจุบนั นี้มากเลย คือปฏิบตั ินา และทฤษฎีตาม ทฤษฎีมีไว้ใช้ทบทวน และสะท้อน เราต้อง
ปฏิบตั ิแล้วต้องสัมผัสด้วยตนเอง ด้วยใจ ด้วยสมอง และต้องมี Deep Reflection ถ้าในศาสนาพุทธจะ
เป็ นโยนิโสมนสิ การ คือการมาทบทวนไตร่ ตรอง แต่ไม่ทาคนเดียว ทาคนเดียวด้วย แต่ ที่ช่วยมากคือ
ทบทวนร่ วมกันหลายคน ส่ วนเรื่ องการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และของประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก
เป็ นปั ญหาใหญ่มาก อย่างประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นประเทศที่ยากลาบากมา ถูกกดขี่มาเป็ นพันปี มาก่อน อยู่
ระหว่างมหาอานาจรัสเซี ย และเยอรมัน เมื่อเขามีเอกราช ก็พยายามพัฒนาตนเอง จนมีทุกวันนี้ ส่ วนการ
ปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ และฝึ กอาจารย์จะเป็ นนิมิตรหมายที่ดี แต่มีขอ้ แนะนาคืออย่าใช้ Training Based
เป็ นตัวหลัก แต่น่า จะใช้เป็ นตัวเสริ ม และควรใช้การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ Learning by Doing อาจารย์ก็
เรี ยนจากการปฏิบตั ิ ออกแบบการเรี ยนรู้
o คาถาม : มีหน่วยงานใดบ้างหรื อไม่ที่พยายามส่ งเสริ มเกิดการเรี ยนรู ้
ตอบ : มีหลายหน่วยงานที่มีความเคลื่อนไหวมาก อาทิ สสค.เพิ่งจัดงานจบไปเมื่อเร็ วๆ นี้ และทาง TDRI
กาลังจัดตั้งส่ วนการศึกษา มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ที่พยายา มสร้างเยาวชน สร้างคนดี
ให้สังคมเป็ น Character Building อื่นๆ คือ สกว .มีโครงการ Teacher Coaching โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งระยะเวลา 5 แต่ปี พูดง่ายๆ คือการศึกษา
ต้องการการปฏิรูป ปั ญหาคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงยากมาก การปฏิรูปการศึกษาเข้าไม่ถึงใน
ห้องเรี ยน ที่สาคัญต้องพัฒนาครู ครู เปลี่ยนแปลงได้ยากมาก ยิง่ ครู มหาวิทยาลัยที่มองว่าตัวเองเก่งแล้วยิง่
เปลี่ยนยาก

o คาถาม : ปั ญญาในทางพุทธศาสนา และที่คนสมัยก่อนปลูกฝังกันมาประกอบด้วย พุทธะ จริ ยะ และพละ
แต่ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร น่าเสี ยดายที่ปัญญากลับเป็ นเพียงข้อมูลข่าวสาร และชุดความรู ้ ซึ่ งไม่แน่ ใจ
ว่าจะทาให้คนเกิดปั ญญาหรื อไม่
คาตอบ : ส่ วนตัวเชื่อว่าปั ญญาคือสิ่ งที่เกิดขึ้นจากบุคคลนั้นลงมือทาและเกิดขึ้นภายในตัวตน ไม่มีใคร
ถ่ายทอดให้ “ปัญญาใคร ปัญญามัน” เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งคนหนึ่ งอาจตีความ อีกคนตีความอย่าง
เพราะฉะนั้นการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นภายในตน ไม่ใช่เกิดจากการถ่ายทอดความรู ้ การศึกษาจึงต้องเอื้ออานวย
ให้เขาพัฒนาความรู ้ข้ ึนในตัวตน และความรู ้น้ นั ไม่หยุดนิ่ง
o คาถาม : มีเหตุการณ์ใดหรื อไม่ที่ทาให้ อ.หมอวิจารณ์ ลดความมัน่ ใจว่าตัวเองเป็ นผู ้รู้แล้ว
ตอบ : มีตลอดชีวติ นะ ยกตัวอย่างเรื่ องหนึ่ง ตอนนั้นทาเรื่ องการจัดการความรู ้ ครั้งหนึ่งเดินทางไปดูงาน
ที่ต่างจังหวัดแล้วตอนเย็นมาทากระบวนการสะท้อน After Action Review คนที่ทางานหน่วยงาน สมศ.
ที่ตนเองเป็ นผูอ้ านวยการ คนที่มามีอายุประมาณ 30 กว่า มีหลายเ รื่ องที่เขาพูดออกมา ไปด้วยกันแต่ผม
จับประเด็นหลายเรื่ องไมได้ แต่เขาจับได้ ผมเลยรู ้เลยว่า “ใช่” เราถือเป็ นปรมาจารย์ แต่พอไปทากิจกรรม
หลายๆ เรื่ อง หลายอย่างเราหลุด เรามองไม่เห็น แต่คนทางานที่อายุนอ้ ยกว่าลูกเราเขาจับได้ ผมถึงบาง
อ้อเลยว่าผูม้ ีความรู ้สูงประสบการณ์ สูงจะหลุด แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์เขาเห็น เราก็จะลดละตัวตน
ความถือทะนงตน และอัตตาลง อย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการ Reflection นี่ ถ้ายิง่ ทาเป็ น Collective ทา
เป็ นกลุ่ม นัน่ คือการเรี ยนธรรมะ ลดตัวตน บางเรื่ อง คนนั้นเขาเด็กกว่าเรา โง่กว่าเรา คนนั้นมันฉลาดกว่า
เรา มันก็ทาให้เราลดความทะนงตน #

