การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครั ว ระดับชาติ ครั ง้ ที่ 3
เรื่ อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่ค้ ุมค่ า”
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปั ญญาวัฒนา
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล
เวทีเสวนา “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่ค้ ุมค่ า”
 นายแพทย์ ยงยุทธ วงศ์ ภริ มย์ ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ ิยเดว ทรี ปาตี
นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี : ผู้ดาเนินรายการ
วันนี ้ได้ รับเกียรติจาก คุณหมอยงยุ ทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ซึง่ ต้ องบอกว่าเจอกันเกือบจะทุกเวที แล้ วก็โดยเฉพาะ
อาจารย์จะเป็ นคนที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนทุกกระทรวง กรม กอง มาช้ านาน ผมเชื่อแน่วา่ อาจารย์
รู้ระบบของประเทศไทย รู้รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี ้ ก็จะมาช่วยคลี่โจทย์ให้ ผมเปิ ดประเด็นไว้ นิดเดียว ผมจะ
ไม่ได้ พดู อะไรมากมายแต่จะเห็นได้ วา่ ลูกหลานของเราเองก้ าวสูล่ กั ษณะของเด็ก

Generation Alpha แล้ ว

ความเป็ น Alpha เองก็คือมีความเป็ นปั จเจกมากขึ ้น การใช้ สื่อและเทคโนโลยีเองก็จะมากขึ ้น

เราจะพัฒนา

คุณภาพของพลเมืองเด็กต่างๆ เหล่านี ้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของวิวฒ
ั นาการต่างๆ เหล่านี ้ได้ อย่างไร ผมขอ
อนุญาตเริ่มต้ นที่อาจารย์คณ
ุ หมอยงยุทธก่อนเลยนะครับ

นายแพทย์ ยงยุทธ วงศ์ ภริ มย์ ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรม
สุขภาพจิต
ขอบคุณมากครับ ต้ องกราบขอบคุณอาจารย์วิจารณ์ พานิช ด้ วยนะ
ครับ หัวข้ อเรื่ อง “พลเมืองเด็ก ” น่าสนใจมาก ผมเริ่มต้ นจาก ถาม
ตัวเองก่อนแล้ วก็ถามทุกคนด้ วยว่า เวลาเราพูดถึงพลเมืองเด็ก เรานึก
ถึงอะไร ก็ต้องเริ่มต้ นจากคําว่า “พลเมือง” ก่อนนะครับ ผมเคยไปร่วม
สัมมนากับนักสังคมศาสตร์ เขาเริ่มต้ นประเดิมว่า “พลเมือง” คือคําว่า
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Citizen ต่างจากคําว่าประชาชน อย่างไร แล้ วเขาก็บอกว่านิยามง่าย ๆ ของคําว่า Citizen คือเป็ น Active
People อันนี ้ก็เป็ นวิธีตอบที่เข้ าใจง่ายดี ผมก็ขออนุญาตอนุมานแบบเดียวกัน ว่าคําว่า “พลเมืองเด็ก ” เราก็ต้อง
ถามว่า “พลเมืองเด็ก ” ต่างกับ “เด็ก ” อย่างไร ก็คงจะตอบแบบเดียวกันว่า “พลเมืองเด็ก ” ก็ต้องเป็ น Active
Children นะครับ เพราะอย่างนันก็
้ คําว่า Active Children ของเราจะเป็ น หน้ าตาอย่างไร ผมก็จะขออนุญาต
กล่าวใน 3 มุมนะครับ ก็คือ 1.มุมพัฒนาการ ซึง่ อันนี ้มันเป็ น Evidence Based หรื อเป็ นศาสตร์ สากล ที่เราบอก
ว่าถ้ าเราจะกระตุ้นให้ เด็กๆ ของเราเป็ น Active Children เขาก็ควรจะทําได้ ในระดับไหน แต่ผมคิดว่าหัวข้ อใหญ่
ของผมคือพูดตรงประเด็นที่ 2. คือ ลงทุนที่ระบบไหนถึงมีผลต่อเด็กและครอบครัว เพราะอย่างนัน้ ถ้ าเราตีระบบ
แตกว่าตรงไหนบ้ างที่จะทําให้ เป็ น Active Children ของเราได้ อันนี ้ก็จะเป็ นส่วนที่สําคัญ แล้ วสุดท้ ายก็ คงจะ
จบนิดเดียวว่า ขณะนี ้มันเป็ นกระแสปฏิรูปประเทศไทย เราจะใช้ กระแสนี ้ให้ เกิดพลังในการที่จะทําให้ เกิดการ
ลงทุน ที่ค้ มุ ค่ากับ ที่ทํา ให้ เกิด Active Children ของเราได้ อย่างไรบ้ าง ทังหมดนี
้
ก้ ็คงจะเป็ น กรอบกว้ างๆ ที่ผม
เตรี ยมไว้ ครับ
อันนี ้ผมคิดว่าคงไปเร็ว ๆ พวกเราส่วนใหญ่นงั่ อยู่ ที่นี่ก็คงทราบแล้ วว่า คือแนวคิดเรื่ องของพัฒนาการเด็ก
ปั จจุบนั เขาแบ่งง่ายๆ อาจจะแบ่งเป็ น 3 ยุคนะครับ ยุคแรก.ช่วงสงครามโลก อันนี ้ก็เป็ นระยะเวลายาวนานมาก
เลยที่เราคิดว่าสมองเด็กพัฒนามาก ที่สดุ ในช่วง 6 ปี อันนี ้ก็ยงั เป็ นจริง อยู่จนถึงปั จจุบนั แต่ข้อค้ นพบที่สําคัญ
ระยะหลัง จากแนวคิดเรื่ อง Brain Based Learning ซึง่ ศึกษาสมองของมนุษย์แบบ Longitudinal (การศึกษา
เรื่ องพัฒนาการของบุคคลหรื อกลุม่ ในช่วงเวลาหลายปี ) แล้ วก็สามารถที่จะมีเครื่ อ งมือในการศึกษาสมองที่ดีขึ ้น
เขาก็ค้นพบว่าสมองเด็กยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปหลังจากอายุ 6 ปี ไปจนถึงอายุ 25 ปี เพียงแต่วา่ ช่วงไหนที่
สมองมันมีพฒ
ั นาการที่สงู มาก นี ้ ที่เรี ยกว่าเป็ น “หน้ าต่างแห่งโอกาส ” ก็เป็ นส่วนที่จะต้ องให้ ความสําคัญ ใน
ระยะนันๆ
้ ให้ มากขึ ้น อันนี ้ก็คงจะเป็ นส่วนของระยะที่สอง. (ระยะหน้ าต่างแห่งโอกาส)
ระยะที่สาม. เกิดขึ ้นมาสัก 10 กว่าปี นี เ้ อง เป็ นการที่ท่ านดาไลลามะได้ ร่วมกับบรรดา นักประสาทวิทยา
(Neuroscientist) ที่มีชื่อเสียงของโลกกับการศึกษาเรื่ องของสมองกับ เรื่ องของการฝึ กจิต ด้ วยการฝึ กสมาธิและ
การฝึ กสติเป็ นต้ น โดยได้ ข้อค้ นพบว่าสมองมนุษย์ ยังคงเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีขีดจํากัด เช่นพบว่ามี การหนา
ตัวขึ ้นของ cortex

ประเภท หนึง่ ในสมอง แม้ กระทัง่ ในอายุที่มากแล้ วเมื่อมีการฝึ กสมาธิฝึกสติเป็ นต้ น

ความสามารถในการลดโอกาสในการเป็ นอัลไซเมอร์

หรื อมีความสามารถในการที่จะพัฒนาความสามารถ

ทางด้ านจิตใจของตัวเอง เป็ นต้ น พวกนี ้ก็เป็ นส่วนที่เกิดขึ ้น
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ตัวที่เราเน้ นก็คงจะเป็ นระยะที่สอง .(ระยะหน้ าต่างแห่งโอกาส ) นี ้นะครับ เพราะว่า วันนี เ้ ราพูด กันถึงเรื่ อง
เด็ก เมื่อกี ้นี ้ผมคิดว่าอาจารย์สองท่านได้ พดู ถึงเรื่ องของ ปฐมวัย ไปอย่างเรี ยก ได้ วา่ พวกเราเห็นชัดเจนแล้ วใน
ด้ านต่างๆ เพราะอย่างนัน้ การบรรยายในส่วนนี ้เราคงขยายไปมองคําว่า “พลเมืองเด็ก ” อย่างครอบคลุม เด็กวัย
เรี ยน แล้ วก็ตอ่ ไปถึงเด็กวัยรุ่นด้ วย
ถ้ าเรามองสมองของมนุษย์ นี ้ก็จะเห็นว่าสมองใหญ่ของมนุษย์ นี ้มีสว่ นที่เราเรี ยกว่า Cerebral Cortex
หรื อสมองส่วนคิดนะครับ กับส่วนที่เป็ นระบบลิมบิค (Limbic System) อยูข่ ้ างใน เราเรี ยกว่า สมองส่วนอารมณ์
หรื อสมองส่วน อยากนะครับ เพราะอย่างนั น้ สมองของมนุษย์ นี ้ ถ้ าเราดู ภาพสามมิติ สีนํ ้าเงิน นี ้ก็เป็ น ระบบลิม
บิค ส่วนสีนํ ้าตาลก็เป็ นสมองส่วนที่เราเรี ยกว่า Cerebral Cortex หน้ าที่ของสมองส่วนคิด นี ้มันไม่ได้ เพียงแต่
เรี ยนรู้โลกภายนอกเท่านัน้ ที่สําคัญมันควบคุมสมองส่วนอยากด้ วย และนี ค้ ือที่มาของที่เราจะพูดกัน ถึงเรื่ องนี ้
คือความเป็ นพลเมือง เพราะเรากําลังพูดถึงเรื่ องของจิตสํานึก พูดถึงความเสียสละ พูดถึงการที่ทําประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม พวกนี เ้ ป็ นหน้ าที่ของสมอง ส่วนที่คดิ ในส่วนที่สอง .ทังสิ
้ ้น เราเรี ยกว่าปั ญญาภายในบ้ าง เรี ยกว่า
คุณธรรมบ้ าง เรี ยกว่า EQ (Emotional Quotient: ความฉลาดทางอารมณ์ ) บ้ าง เรี ยกว่าความดีบ้าง ขณะที่
สมองส่วน คิด ที่ทําหน้ าที่ เกี่ยวกับสิ่งที่เป็ น ความรู้ หรื อเป็ นปั ญญาภายนอก เป็ นความสามารถที่เรี ยกว่า IQ
(Intelligence Quotient : ความฉลาดทางสติปัญญา) หรื อเป็ นความเก่ง เป็ นต้ น
เพราะอย่างนันพลเมื
้
องเด็กนี ้ ก็จะต้ อง ด้ า นหนึง่ .คือต้ องใช้ ปัญญาภายนอกให้ เกิดผลที่ดีตอ่ สังคม และ
ต้ องไม่ใช่ตอบสนองแต่ความต้ องการภายในของตัวเองอย่างเดียว อันนี ้ก็อย่างที่เรารู้วา่ กระบวนการที่ทําให้ เกิด
หน้ าต่างแห่งโอกาสนี ้มันเกิด ในช่วงระยะหนึ่ง ถ้ าเราแบ่งง่ายๆ เราแบ่งเป็ น 4 ระยะ วัยทารกกับวัยปฐม วัยช่วง
3-5 ปี เรารวมเรี ยกว่าปฐมวัย แต่ถ้าซอยออกเป็ นสอง ช่วง เราก็อาจจะแยกช่วงทารกออกมา ก็เป็ นสองวัย ช่วง
วัยเรี ยน แล้ วก็วยั รุ่น ใน 4 ระยะ นี จ้ ะมีชว่ งที่สมอง มีพฒ
ั นาการไม่เหมือนกันนะครับ สมองส่วนใดที่มนั มี
พัฒนาการมากในวัยใด มันก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง คือจะมีการสร้ างใยประสาทมากตังแต่
้ ยังไม่ได้
เรี ยนรู้ เมื่อ มีการสร้ างใยประสาทไว้ ตงแต่
ั ้ ยงั ไม่ได้ เรี ยนรู้ แล้ วก็คือมันทําให้ มีเส้ นทางเล็ก ๆ เชื่อมต่อทําให้ เกิด
วงจรการเรี ยนรู้ได้ ง่าย อันนี ้คือ เหตุผลที่ทําไมหน้ าต่างโอกาส ถึงเกิด ขึ ้น เพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยง ได้ ง่าย
เนื่องจากมันมีการสร้ าง ใยประสาทไปเชื่อมโยงกันมากมาย แต่วา่ ใยประสาทเหล่านันมั
้ นจะเกิด เป็ นวงจรการ
เรี ยนรู้ไ ด้ มนั ต้ องเกิดการเรี ยนรู้ เพราะ อย่างนัน้ พอเกิดการเรี ยนรู้ มากขึ ้น มันก็จะหนาตัวขึ ้น กลายเป็ นวงจร
เรี ยนรู้ แล้ วเมื่อผ่านวัยนันไป
้ ส่วนที่มีอยูม่ ากมายที่ไม่ได้ ใช้ มนั ก็จะถูกตัดหายไป เพราะ อย่างนันจริ
้ ง ๆ แล้ วเรา
จะผ่านระยะต่างๆ ด้ วยใยประสาทที่น้อยลงในช่วง 25 ปี แรกของชีวิตนี ้ เพราะอย่างนันความเข้
้
าใจเดิมของเราที่
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เราเข้ าใจในสมัยก่อน ตอนส มัยเราเรี ยนปริญญาตรี หรื อปี หนึง่ สมัย เมื่อหลาย สิบ ปี ก่อนที่วา่ สมองมนุษย์จะ
เรี ยนรู้ด้วยการ สร้ างใยประสาทเชื่อมโยงกัน อันนี ้ก็ยงั เป็ นจริงอยู่ อันนี เ้ ป็ นตลอดชีวิต แต่ในช่วงหน้ าต่างแห่ง
โอกาสของแต่ละวัย นี ม้ นั จะมีกระบวนการแบบที่สองเพิ่มขึ ้น ก็คือกระบวนการ เชื่อมโยงและตัดขาดเส้ นใย
ประสาท คือใยประสาทในบางที่มนั จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนการเรี ยนรู้แล้ วก็ชว่ ยให้ การเรี ยนรู้ ดีขึ ้น
แล้ วมันก็จะถูกตัดขาดไปเมื่อเราไม่ได้ เรี ยนรู้ เพราะฉะนัน้ มันก็จะมีปรากฏการณ์ 3 ชนิดเกิดขึ ้นในวิกฤติการณ์
เรี ยนรู้ของมนุษย์ซงึ่ ผมจะไปเชื่อมโยงกับเรื่ องความเป็ นพลเมือง
เรื่ องที่ 1. คือเราไม่ได้ เรี ยนรู้ทงั ้ ๆ ที่มนั มีโอกาสในการเรี ยนรู้ เช่น เดี๋ยวนี ้เรารู้ดีวา่ ภาษามันพัฒนาอย่าง
มากในช่วงปฐมวัย ภาษาที่ สองก็พฒ
ั นาได้ ในช่วงปฐมวัย เพราะ อย่างนันพอเราไม่
้
ได้ ให้ เรี ยนรู้ ตัวนี ้มันก็ผา่ น
เลยไป เรื่ องที่ 2. คือเกิดการเรี ยนรู้ผิด เช่น สมมติเด็กวัยปฐมวัยเขากําลังเรี ยนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ แต่วา่ พอ
เด็กร้ องอะไร อยากได้ เราก็ยอมตาม อย่างนี ้ เพราะอย่างนัน้ โอกาสที่จะเรี ยนรู้เรื่ องนี ้มันก็ผา่ นเลยไป อย่างนี ้
เรี ยกว่าเรี ยนรู้ผิด ตัวที่ 3. คือเสพติดพฤติกรรม ตกความรู้พฤติกรรม หมายความว่า ถ้ าเราไปกระตุ้นสมองส่วน
อยากมากๆ ในที่สดุ สมองส่วนอยากนี ้มันจะมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิด เช่น เรากระตุ้นด้ วยความสนุก ด้ วย
ความตื่นเต้ น เช่น เวลานี ้เราก็ จะเห็นว่าเด็กติดเกมมีอายุน้อยลงเรื่ อย ๆ ที่จริงโดยทัว่ ไปเด็กติดเกมจะเริ่มเห็ น
ตอนช่วงวัยรุ่น แล้ วก็จะมี เร็วกว่านี ห้ น่อยก็คือช่วงชันประถม
้
แต่วา่ บ้ านเรา มีปรากฏการณ์พิเศษ คือมีเด็กติด
เกมตังแต่
้ ช่ วงปฐมวัย ซึง่ อันนี ้มันเป็ นปราก ฏการณ์ที่เกิดจากการที่พอ่ แม่โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นึกว่าให้
เด็กอยูบ่ ้ าน ไม่อยากให้ ไปวิ่งเล่นที่ไหน แล้ วไปประสบอุบตั เิ หตุหรื อไปทําสิ่งที่หา่ งไกลสายตาพ่อแม่ ก็เอาเกม
เดี๋ยวนี ้เกมมันง่ายมากนะ สมาร์ ทโฟนทุกเครื่ องก็มี เพราะ อย่างนันก็
้ ให้ ลกู เล่นเกม ผมเคยไปประชุ มเมื่อเร็วๆ นี ้
ที่รีสอร์ ทแห่งหนึง่ พนักงานของรี สอร์ ทนี ้ก็ให้ ลกู นี ้นัง่ เล่นเกม เราก็ไปเห็นตอน 8 โมงเช้ าก่อนเข้ าประชุมเขาก็เล่น
เราออกมาตอนเที่ยงมากินข้ าวเขาก็ยงั เล่นอยู่ รวมแล้ ว 4 ชม. ที่อยูก่ บั หน้ าจอเล็ก ๆ นี ้ คืออย่างนี ้ก็ต้องคุยกับแม่
แม่เด็กก็บอกกลับมาว่า “เอ๊ ะ ทําไมล่ะ” เขาก็บอกว่า “เดี๋ยวเด็กวิ่งไปตกนํ ้าตกท่าไรอะไรอย่างนัน”
้ เพราะรี สอร์ ท
มันติดกับคลอง นี ้คือตัวอย่างที่วา่ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้ วก็ทําให้ เกิดการเสพติด คนเราเสพติดพฤติกรรมการ
เล่นหลายๆ อย่างนะครับ เสพติด อินเทอร์ เน็ต เสพติดการพนัน เสพติ ดการกิน เสพติดเซ็กส์ ซึง่ พวกนี ้เกิดจาก
การที่เรากระตุ้นสมองส่วนอยากมากเกินไป
เพราะ อย่างนัน้ ก็คือวิกฤติ การเรี ยนรู้ 3 อย่าง ซึง่ 3 อย่างนี ้ยับยังความเป็
้
นพลเมืองหมด ที่เราจะได้
Active Children มันคงไม่ได้ แน่นอน ก็คงจะ ต้ องเป็ นคําตอบที่วา่ เราจะต้ องหาทางเสริมสร้ างคุณลักษณะตาม
วัยให้ ได้ เป็ น Active Children จริงๆ อันนี ้ก็เน้ นทุกวัยเลย 4 วัยที่เราพูดถึงเด็กและเยาวชนของเรา
4

ปั ญญาภายนอกกับปั ญญาภายในมันจะสัมพันธ์กนั อย่างช่วง 0-2 ปี นี ้ เด็กจะพัฒนากล้ ามเนื ้อใหญ่และ
ประสาทการเรี ยนรู้พื ้นฐาน ตรงนี จ้ ะเป็ นรากฐานของปั ญญาภายใน คือความรู้สกึ ผูกพัน และไว้ วางใจ ซึง่ มันจะ
เกิดขึ ้นตังแต่
้ 2 ปี แรก พอช่วงปฐมวัยถัดมาก็จะมีเรื่ องของการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก ซึง่ ตัวนี ้เกี่ยวข้ องกับ เรื่ องของการ
จินตนาการด้ วย เพราะเด็กจะจินตนาการอะไรก็ต้องแสดงออกมาโดยใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก อย่างเช่น จะวาด จะปั น้
แล้ วก็ภาษานะครับ อันนี ้ก็เป็ นส่วนที่เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะกลายเป็ นปั ญญาภายนอกที่เริ่มเป็ น เรื่ องเป็ นราว
เป็ น เนื ้อหา ในวัยถัดไป เพราะ อย่างนัน้ เด็กวัย นี ้ เขาพร้ อมกับการที่ร้ ูภาษาแล้ วก็มีความสามารถในการคิด
จินตนาการมากขึ ้น เด็กก็จะเรี ยนรู้เรื่ องการรู้ถกู ผิดและการควบคุมอารมณ์ รู้ถกู ผิด คือเขาเข้ าใจภาษา ที่จะฟั ง
พ่อแม่ และก็เข้ าใจ “วัจนภาษา” และ “อวัจนภาษา” (Verbal and Non Verbal) ของพ่อแม่ได้ วา่ อะไรถูกอะไร
ผิด แล้ วก็ควบคุมอารมณ์ได้ เพราะเด็กวัยนี ้เนื่องจากเขามีความสามารถมากขึ ้น เขาก็จะแสดงความต้ องการ
อย่างเช่นที่เรารู้จกั กันดีวา่ “ไม่ได้ ก็ลงไปดิ ้น ” ก็จะเป็ นช่วงที่พอ่ แม่ก็จะส อนให้ เด็กรู้จกั ควบคุมอารมณ์อยาก
อารมณ์โกรธ งานวิจยั สําคัญอย่างเช่นงานวิจยั ขนมหวาน ที่เอาขนมหวานมาวางต่อหน้ าเด็กแล้ วบอกว่าถ้ ารอ
จนครูกลับมาจะได้ ขนมเพิ่มเป็ นเท่าตัว เป็ นการทดลองที่มีชื่อเสียงมากของโลกในการที่จะพิสจู น์วา่ เด็กปฐมวัย
นี ้สามารถที่จะเริ่มควบคุมความอยากได้ แล้ วก็ทําการลอง แบบวิจยั ระยะยาว (Longitudinal Study) ไป 20 ปี
พบว่าเด็กที่ควบคุมความอยากคือรอ หาทุก ๆ อย่าง ทํา ในการที่จะให้ ตวั เองไม่หยิบขนมมากิน เช่น ปิ ดตา
กอดอก เพื่อไม่เอามือ ไปจับ กับเด็กที่มองซ้ า ยมองขวา ครูออกไป ปุ๊ บก็คว้ าเลย อย่างนี น้ ะครับ ปราก ฎว่าเด็ก
พวกนี ้พอเต็ ม 20 ปี เขาศึกษาเรื่ อง ความสําเร็จ (Achievement) การจบแล้ วมีงานทํา อะไรประมาณนี ้ สูงกว่า
เด็กที่ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ดี แสดงว่าหน้ าต่างแห่งโอกาสมันเริ่มต้ นมาตังแต่
้ วยั นี ้แล้ ว แล้ วก็วยั เรี ยน เด็กก็จะ
เริ่มสามารถเรี ยนรู้เป็ นรูปธรรมได้ มาก คณิตศาสตร์

การใช้ เหตุผล ดนตรี ศิลปะ อะไรที่จะเรี ยกว่าเป็ น พหุ

ปั ญญา (Theory of Multiple Intelligences)
ตัวที่สําคัญมากคือเหตุผล และพบว่าภาษานี ้มันต่อเนื่องมาจากของเดิม แต่ที่เป็ นของสําคัญมากในวัยนี ้
คือความสามารถในการคิดและมีเหตุผล ซึง่ ตัวนี ้มันจะเอามาเป็ นตัวคุณ ลักษณะภายในซึง่ เกี่ยวข้ องกับความ
เป็ นพลเมืองทังสิ
้ ้น เช่น ความประหยัด ความประหยัด นี ้ถ้ าเราพูดถึงคณิตศาสตร์ คือปั ญญาภายนอก ความ
ประหยัดนี ้คือคณิตศาสตร์ ของปั ญญาภายใน เพราะเด็กจะรู้วา่ สิ่งที่สมมติวา่ ถ้ าตัวเองรองนํ ้าแปรงฟั นต้ องใช้ นํ ้า
1 แก้ ว ถ้ าตัวเองเปิ ดนํ ้า ทิ ้งไปก็ต้องใช้ นํ ้า 5 ถัง อะไรประมาณนี ้ เพราะอย่างนันความประหยั
้
ดมันคือ จํานวนใน
ความหมาย ทางด้ านของสังคมและจิตใจนัน่ เอง เช่นเดียวกัน เด็ กก็มีความสนใจที่หลากหลาย เด็กก็ต้อง รู้จกั
แบ่งเวลา ตัวนี ้ก็คือพัฒนาเรื่ องความมีวินยั เป็ นวัยที่กําลังเรี ยนรู้ เพราะอย่างนัน้ คุณสมบั ตใิ นการใฝ่ เรี ยนรู้ก็
ต้ องต่อยอดไว้ ตังแต่
้ ตอนนี ้ เพราะอย่างนัน้ โรงเรี ยนที่ประสบความสําเร็จทังหลาย
้
ก็จะทําให้ เด็ก นี ้มี แรงจูงใจ
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(Motivation) ในการที่จะเรี ยน แต่วา่ ถ้ าโรงเรี ยนที่ประสบความล้ มเหลวเด็กก็จะหยุดยังการเรี
้
ยนรู้หรื อเรี ยนรู้
ตามกรอบที่กําหนดเอาไว้ ให้ เท่านันตั
้ งแต่
้ วยั นี ้ วัยเยาวชนนี ้ก็จะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ ้นในสมองเขาคือการมีฮอร์ โมน
เพศซึง่ มันไม่ได้ มีผล แต่กบั ร่างกายภายนอก ตั วที่สํา คัญมีผลต่อ สมองส่วน Cerebral Cortex แล้ วก็มีผลต่อ
สมองส่วน ระบบลิมบิค โดยตรง เด็กก็จะเริ่มมีความรู้สกึ ทางเพศ ความรู้สกึ ทางเพศมันก็จะสัมพันธ์กบั ความ
ก้ าวร้ าว เพราะมันอยูใ่ นบริเวณระบบลิมบิคเดียวกัน เพราะอย่างนันเด็
้ กก็ต้องเรี ยนรู้ที่จะควบคุมการแสดงออก
ของตัวเองทั ้ งทางเพศและความก้ าวร้ าว มันก็พฒ
ั นาเรื่ อง อัตลักษณ์ ทางเพศ แล้ วก็ด้านทางสังคมเกิดขึ ้น
ทังหมด
้
ถ้ าเรามองแล้ วก็คือว่าเราต้ องส่งเสริมตัวบนให้ ดี แล้ วก็สง่ ให้ ตวั บนส่งเสริมตัวล่างให้ ดี ตัวนี ้ก็จะ

ทํา

ให้ ผลสุดท้ ายที่ได้ ออกมาก็คือการเป็ นพลเมืองเด็กที่ดีนนั่ เอง
ทีนี ้ถามว่าพลเมืองเด็กที่ดีที่จะมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ างล่างได้

นี น้ ะ มีความผูกพัน ไว้ วางใจ ควบคุม

อารมณ์ รู้ถกู ผิด ประหยัด วินยั ใฝ่ รู้ อัตลักษณ์ทางเพศและทางสังคมที่ดีได้ นี ้ มันมาจากไหน มันก็จะมาจาก
ระบบทังหมดอยู
้
่ 6 - 7 ระบบ ผมก็จะไล่ไปสัน้ ๆ พูดถึงระบบโรงเรี ยน สื่ อ แหล่งเรี ยนรู้ และกิจกรร มทังหลาย
้
แล้ วก็บริการ เพื่อที่จะให้ เห็นภาพว่าเราจะสร้ างพลเมืองเด็กให้ เกิดคุณลักษณะเหล่านี ไ้ ด้ อย่างไร แล้ วก็วาดตาม
วัย เพราะ อย่างนันเวลาที
้
่เด็กท่องคุณลักษณะ 12 ประการ มันจะมีปัญหามากเลยคือมันไม่ได้ บอกว่าวัยไหน
เกิดอะไร แล้ วเป็ นไปไม่ได้ ที่เราจะทําอะไรทุกอย่างให้ ได้ ตงแต่
ั ้ ปฐมวัย ปฐมวัยก็จะให้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เลย
ก็ยากอยู่ เพราะอย่างนันในแต่
้
ละวัย นี ้มันมี ความพร้ อมไม่เหมือนกัน กว่าจะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเรี ยกว่า
เป็ นอัตลักษณ์ทางสังคม นี ้มันก็ต้องฟูมฟั กเปลี่ยนแปลงมา เป็ น ขันเป็
้ นตอน ไม่ใช่แบบว่าวาดกันตังแต่
้ อนุบาล
เลย มันก็ผิดหลักของสมองอย่างยิ่ง อันนี ้ก็เป็ นตัวโต ๆ ให้ เห็นว่าความเป็ นพลเมือง ก็จะมีคณ
ุ ลักษณะ ตามนี ้
แล้ วก็ถกู สร้ างมาในแต่ละวัยแล้ วก็ตอ่ ยอดไปเรื่ อย ๆ อันนี ้ก็นา่ จะต้ องเป็ นหลักทางวิชาการที่ใครทําเรื่ องปฏิรูปก็
คงจะต้ องให้ ความสนใจในเรื่ องเหล่านี ้
เอาละครับ เราเริ่มต้ นจากระบบโรงเรี ยน ระบบโรงเรี ยนนี่มีผลต่อการเรี ยนรู้มากเลย ทังเรื
้ ่ องการเรี ยนการ
สอน แล้ วก็เราเน้ นเรื่ องพัฒนาการแบบ Inclusive ก็คือว่า ไม่ละทิ ้งใครเลย เพราะว่าประเทศไทยเรา นี ้ โมเดล
ของเรา เราเป็ นการ จัดการศึกษา น่ากลัว มาก คือเราเต็มไปด้ วยความเหลื่อมลํ ้า โรงเรี ยนก็เหลื่อมลํ ้า มีตงแต่
ั้
โรงเรี ยนแถว 1 แถว 2 แถว 3 ฯลฯ เข้ าไปในโรงเรี ยน หนึ่งก็เหลื่อมลํ ้า มีห้องคิง ห้ องควีน ห้ องแจ็ค ห้ องอะไรไป
เรื่ อย แล้ วพอไปดูใน 1 ชันก็
้ มีโปรแกรมเหลื่อมลํ ้าอีก มีโปรแกรมแบบสองภาษา คือมันเต็มไปด้ วยความเหลื่อม
ลํ ้าหมดเลย คือโมเดลเราเลียนแบบมาจากอเมริกา

ซึง่ เป็ นประเทศพัฒนาแล้ วที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตตํ่าสุดของ

ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เป็ นประเทศพัฒนาแล้ วที่มีความเหลื่อมลํ ้าสูงสุด คือเร าไปเลือกเอาโมเดลที่แย่ที่สดุ ใน
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การเอามาพัฒนา แล้ วก็ผลของการที่เราเลือกเ อาโมเดลที่แย่ที่สดุ นี ้ ผล PISA (ย่อมาจาก Programme for
International Student Assessment. เป็ นโครงการที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อประเมินว่านักเรี ยนที่จบการศึกษาภาค
บังคับ (ซึง่ ถือเป็ นข้ อตกลงเบื ้องต้ นคือ เยาวชนอายุ 15 ปี เพราะโดยทัว่ ไป เยาวชนวัยนี ้คือวัยที่กําลังจะจบ
การศึกษาภาคบังคับ ) จะได้ รับการเตรี ยมพร้ อมความรู้และทักษะ ที่จําเป็ นสําหรับการเป็ นประชาชนที่มี
คุณภาพในอนาคต และมีสว่ นร่วมสร้ างสังคม ) ออกมานี ้นะครับ เขาทําการศึกษา ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว พบว่า
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากคะแนน PISA จะสูงแล้ ว ยังมีคณ
ุ สมบัตขิ ้ อ หนึ่ง
คือว่าแทบไม่มีความแตกต่างเลยระหว่างลูกคนรวยกับลูกคนจน อย่างประเทศ 3 ประเทศที่สงู สุดในยุโรป คือ
ฟิ นแลนด์ เดนมาร์ ก แล้ วก็นิวซีแลนด์ ประเทศภาคตะวันตก คือ 3 ประเทศนี ้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของคนที่ประสบความสําเร็จ คนที่มาจากชนชันสู
้ งกับ ชนชันรากหญ้
้
า นี ้แทบไม่ตา่ งกันเลย มีความ
ต่างน้ อยมาก ขณะที่อเมริกาห่างกันลิบลับเลย ประเทศไทยเราก็อยูใ่ นตระกูลนัน้ มันห่างกันตังแต่
้ ปฐมวัย แล้ ว
ใช่ไหม เพราะฉะนันตรงนี
้
้ ระบบพวกนี ้ก็ต้องพยายามเน้ นเรื่ องของ Inclusive Education ให้ มาก ทํา อย่างไรที่
จะช่วยเหลือ ดูแลเด็กเหล่านี ้ให้ ได้ ตงแต่
ั ้ เนิ่นๆ จริงๆ แล้ วที่ฟินแลนด์เขามีหลักข้ อ หนึ่งที่สําคัญ คือเขาจะไม่มีการ
แบ่งเด็กตังแต่
้ ต้น ๆ แล้ วพยายามให้ เด็กอยูด่ ้ วยกันม ากที่สดุ โรงเรี ยนเขาจะไม่มีห้อง หรื อการ แบ่งห้ องตาม
ความสามารถ เพราะเขาคิดว่าความสามารถของ เด็ก มันมีคําอย่างที่เมื่อกี ้เราพูดถึงเมื่อ การบรรยายช่วงที่แล้ ว
ว่าแต่ละคนจะมีโอกาส แต่วา่ เขาจะมีความบรรลุผลได้ ไม่พร้ อมกัน เพราะอย่างนันบางคนช้
้
า บางคนเร็ว แต่เ รา
ต้ องให้ โอกาสเขา เพราะ อย่างนันเขาบอกว่
้
ารายงานสมุด พกนี ้ฟิ นแลนด์ไม่มีจนกว่าม .3 ขึ ้น ม.3 แล้ วถึง จะมีรี
พอร์ ตการเรี ยนครัง้ แรก ฉบับที่ 1 ตอน ม.3 นัน่ ก็คือ โปรเฟสเซอร์ เขายกตัวอย่างให้ ฟังว่าถ้ าเด็กคน หนึ่งช้ ามา
เรื่ อยจนถึง ม.2 แล้ วพอขึ ้น ม.3 เขาเรี ยนตามทันเพื่อน รายงานเขาก็จะออกมาดีเท่ากับอีกคน หนึ่งซึง่ ดีมาตังแต่
้
ป.1 คือจะไม่มีการเขียนรายงานเลยจนกว่าจะม.3 แล้ วจะสื่อสารกับพ่อแม่ อย่างไร ก็ต้องสื่อสารกันด้ วยปากต่อ
ปาก Face to Face ก็คือผลการเรี ยนเด็ก เด็กก็ต้องดูตวั เอง แล้ ว ครู ก็ต้องคุยกับพ่อแม่ พวกนี ้ก็จะช่วยเด็ก เรี ยน
ตามเพื่อนทัน ขึ ้นมาได้ เพราะ อย่างนันการที
้
่จะต้ องเน้ นพวก Inclusive Learning ก็สําคัญมากสําหรับเรื่ อง
ความเป็ นพลเมือง
ต่อไปก็คงเป็ นเรื่ องสื่อ สื่อนี ้จริง ๆ แล้ วมีอิทธิพลด้ านบวกมากอย่างที่เรารู้ สื่อมันเป็ นสื่อของการเรี ยนรู้
เพราะอย่างนันมั
้ นก็จะส่งเสริมการเรี ยนรู้ได้ ดีแล้ วก็มีคณ
ุ ภาพ ยกตัว อย่างผมไปดูการสอนคณิตศาสตร์ ใน 2-3
ประเทศ เขาทําให้ เด็กแค่ชนประถมนี
ั้
้ คือตอนเด็ก ๆ พวกเรานึกถึงตอนสมัยเป็ นเด็กได้ ไหม ทําไม 0 คูณ 3 ได้ 0
เข้ าใจไหมครับ คือเราท่องว่า 0 คูณ 3 ได้ 0 แต่วา่ สื่อนี ้มันทําให้ เกิดการเข้ าใจได้ จริง ๆ นะว่า 0 คูณ 3 ได้ 0 เขาก็
ยกตัวอย่างนะ เขาบอกว่า ถ้ า 2 คูณ 3 ได้ 6 เขาก็เป็ นส้ ม 2 ลูก กลุม่ ละ 2 ลูก 3 กอง ใช่ไหมครับ ก็ 2 คูณ 3
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เป็ น 6 แต่ถ้ามันเป็ น 0 ลูกคือในกองนันไม่
้ มีสกั ลูก คือ 0 ลูกคูณกัน 3 กอง มันก็ได้ เท่าไหร่ครับ ได้ 0 เด็กทุกคน
ตังแต่
้ ประถม 1 เข้ าใจว่า ทําไม 0 คูณ 3 หรื อคูณ 6 ถึงได้ 0 พอนึกออกใช่ไหมครับ คือมันใช้ สื่อทําให้ เด็กเกิด
ความเข้ าใจ แล้ วก็ผมก็ไปดูวา่ เขาสอนวิชาพีชคณิตอย่างไรนะครับ (x+1) คูณด้ วย (x+2) ทําไมถึงได้ x กําลัง 2
บวก 3x + 2 คือเขาสามารถจะทําถอดออกมาเป็ นรูป คือทําให้ เด็กเห็นได้ วา่ มันออกมาหน้ าตาเป็ นอย่าง นี ้ได้
อย่างไร เด็กทุกคนเข้ าใจว่าทําไมมันเป็ นอย่างอย่างนัน้ คืออย่างนี ้มันก็คือใช้ สื่อการสอนทังสิ
้ ้น เรื่ องยากๆ มันก็
ง่ายใช่ไหม เรื่ องง่ายๆ มันก็กลายเป็ นเรื่ องหมูไปเลย แต่วา่ สื่อมันก็มีด้านลบมากเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อที่มนั ควบคุมไม่ได้ แล้ วมันก็เน้ นกระตุ้นสมองส่วนอยากอย่างที่ผมเน้ น นี ้ ตัวนี ้มันก็จะมีผลมาก เขาเรี ยกว่า
บาป 12 ประการของสื่อ
บาป 12 ประการนี ้มันก็จะเริ่มต้ นตังแต่
้ 3, 4, 5 รวมกันเป็ น 10 นะครับ 3 อันในวัยก่อนเรี ยน นี ้ ถ้ าเด็กใช้
สื่อมากเกินไป จนขาดการควบคุม นี ้ บาปแรก.ก็คือสมาธิ จะสัน้ เพราะสื่อมันเป็ นตัวกระตุ้นตลอดเวลาโดยไม่
ต้ องสนใจอะไรเลย บาปที่ 2. คือทักษะสังคมจะตก เพราะเด็กวัยนี ้เขาต้ องปฏิสมั พันธ์กบั เด็กจริง ๆ พอมันอยูแ่ ต่
หน้ าจออย่างที่ผมเล่าให้ ฟังว่า 4 ขวบนัง่ อยูแ่ ต่หน้ าจอเล็ก ๆ ตังแต่
้ 8 โมงเช้ าถึงเที่ยงใช่ไหมครับ เรื่ องของทักษะ
สังคมนี ้ไม่ต้องพูดถึงเลย เราเข้ าไปทักเขา เขาก็ไม่ทกั เราตอบ (บาปที่ 3.) การเรี ยนรู้จากประสบการ ณ์และการ
ลงมือทํานี่ก็จะดิง่ เหว ซึง่ เป็ นรากฐานที่สําคัญที่สดุ ของหน้ าต่างแห่งโอกาสของวัยนี ้

คือต้ องเรี ยนรู้ด้วย

ประสบการณ์และการลงมือกระทํา ประสบการณ์ก็รวมทังการรั
้
บรู้ในประสาทสัมผัสทัง้ 5 ของเขา ถ้ าวัยเรี ยน
บาปทัง้ 3 ประการก็จะไปบวกกับบา ปอีก 4 ข้ อ ก็คือเด็กก็จะ 1.เสียสุขภาพนะครับ อ้ วน สายตาเสีย 2.เด็กก็จะ
มีความรุนแรงเพราะว่าสื่อทังหมดที
้
่เด็กเล่นนี ้ 90% จะเน้ นเรื่ องของการใช้ ความรุนแรง เด็กก็จะคุ้นเคยกับความ
รุนแรง เด็กก็จะเริ่มติดเกม แล้ วก็ 3.วินยั การเรี ยนก็จะตกตํ่าลงแล้ วก็ 4.เด็กพวกนี ้ก็ มี ผลลัพธ์ ความสําเร็จ นี่ก็
ตํ่าลงหมด นี่ก็บวกเป็ น 4 แล้ วก็เป็ น 7 เลยใช่ไหม ถ้ าเด็กก็ยงั คงเล่นอยูต่ อ่ ไปจนถึงวัยรุ่น นี ้ 7 ก็บวก 5 ก็จะ
กลายเป็ น 12 ก็คือตอนนี ้ก็จะมีบาปใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น เช่น 1.จะมีคา่ นิยมและพฤติกรรมทางเพศที่แย่ลงเพราะเด็ก
วัยนี ้จะเริ่มสนใจเรื่ องเพศ อาจ ารย์ลองคีย์คําว่าเซ็กส์เข้ าไป ในอินเทอร์ เน็ต เขาบอกว่าอาจารย์ดชู วั่ ชีวิตยังดูไม่
หมดเลย คือมันมีเยอะมาก เพราะอย่างนันมั
้ นก็ให้ คา่ นิยมทางเพศที่ผิด 2.ค่านิยมการบริโภค เดี๋ยวนี ้มีอะไรก็
กระตุ้นผ่านทางสื่อทางโซเชียลมีเดีย ทาง อินเทอร์ เน็ต กันหมด 3.เกิดการเรี ยนรู้ทางที่ผิด อย่างเช่น การรังแกกัน
ทางอินเทอร์ เน็ต เดี๋ยวนี ้ bullying (อันธพาล / ทําตัวเกเร) ก็ไม่ต้องใช้ การมาว่ากันต่อหน้ าแล้ ว bullying กันใน
อินเทอร์ เน็ต ก็ได้ ก็จะมีการ bulling

กันไปใหญ่ แล้ วก็ 4.การล่อลวงทาง อินเทอร์ เน็ต แล้ วก็ 5.การติด

อินเทอร์ เน็ต ติดอินเทอร์ เน็ต นี ้ความหมายกว้ างกว่าเกม เพราะอย่างนันอั
้ นนี ้ก็ทงหมดเป็
ั้
นบาป 12 ประการ ซึง่
ถ้ าเราไม่มีเรื่ องของการใช้ ให้ สื่อ คือสื่อ นี เ้ ป็ นส่วนที่สําคัญมาก ที่เราจะต้ องใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
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ทางบวกให้ ได้ แล้ วลดผลลบให้ ได้ อย่างเช่นพ่อแม่ต้องเข้ าใจสิ่งที่เรี ยกว่า “3 ต้ อง 3 ไม่” นะครับ 3 อันนี ้มันต้ อง
เป็ นความรู้ที่ต้องสอนในทุกบ้ าน สอนในทุกโรงเรี ยน สอนตังแต่
้ ศนู ย์เด็กเล็ก

3 ต้ อง ก็ อย่างเช่น 1.ต้ องจัด

โปรแกรมที่ดีให้ กบั ลูก 2.ต้ องควบคุมเวลาในการเล่น แล้ วก็ 3.ต้ องเล่นกับลูก อัน นี ้คือ “3 ต้ อง” ส่วน “3 ไม่” ก็
คือว่า 1.จะต้ องไม่เป็ นตัวอย่างในทางที่ผิด เช่น ตัวเองก็เล่นไม่ลืมหูลืมตาอะไร อย่างนี ้ แล้ วก็ 2.ไม่ที่สําคัญอีก
อันหนึ่งก็คือว่าไม่ให้ มี อินเทอร์ เน็ต หรื อสมาร์ ทโฟนในห้ องส่วนตัวของลูก เพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ ถ้ าเด็กเล็ก
ต้ องไม่ซื ้อให้ ถ้ าเด็ กโตต้ องไม่ให้ มีอยูใ่ นห้ อง ถึงเวลาต้ องเข้ านอนก็ไม่ใช่ถือไปด้ วย เส ร็จแล้ วดับไฟเขาก็หม่ ผ้ า
เล่นต่อ คลุมหัวเล่นต่ออะไรแบบนี ้ก็ต้องเป็ นไม่ที่ 2 และไม่ที่ 3. คือต้ องไม่เล่นในเวลากิจกรรมของครอบครัว
เช่นกินข้ าวก็ยงั เล่นอะไรอย่างนี ้ พวกนี ้ก็เป็ นตัวอย่างที่วา่ การลงทุนเรื่ องสื่อต้ องมีการลงทุนให้ มีสื่อบวกเยอะๆ
แอพพลิเคชัน่ เกมนี ้ ที่ บ.โดโคโมะ เป็ นมือถือรายใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนุ่ เขาจะมีโปรแกรมโดโคโมะ เขาจะมี
โปรแกรมปฐมวัยและวัยเรี ยนที่พอ่ แม่เสีย 1 ดอลลาร์ คือ 100 เยนต่อเดือน แล้ วก็จะมีโปรแกรมใหม่มาเรื่ อย ๆ
แล้ วทุกโปรแกรมนี ้ก็จะถูกผ่านงานวิจยั มาแล้ วว่าไม่เป็ นผลเสียต่อเด็ก คือเป็ น Learning Activity แล้ วจะจบใน
เวลาที่เหมาะสม พอหมดกริ๊งก็เสียงดังก็จบ คืออย่างนี ้ก็คือการลงทุนที่ทําให้ เกิดผลทางบวกแล้ วก็ลดผลทางลบ
แล้ วก็จะมีก ารเตือนพ่อ แม่อยูเ่ สมอ บ้ านเรา การเตือนพวกนี ้ไม่มีก็จะส่งปั ญหามากเลย ผมคงจะจบสัน้ ๆ ว่า
สิ่งแวดล้ อมแห่งการเรี ยนรู้ก็สําคัญ แหล่งเรี ยนรู้ กิจกรรมสร้ างสรรค์ ซึง่ อันนี ้บทบาทท้ องถิ่นมีความสําคัญมาก
แล้ วถ้ าเราจะเอาเด็กออกจาก อินเทอร์ เน็ต นี ้ มันก็ต้องมีพวก นี เ้ ป็ นตัวแทน เราจะไปบอกว่าอย่าอยูก่ บั
อินเทอร์ เน็ตแต่ก็ไม่ร้ ูจะอยูก่ บั อะไรแทนนี ้มันก็ลําบาก ส่วนกิจกรรมเยาวชนก็สําคัญ ยิ่งเขาโตขึ ้นเท่าไหร่ต้องให้
เขาคิดเองทําเอง ทําอย่างต่อเนื่องแล้ วก็สืบทอดจากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้ องให้ ได้ กิจกรรมเหล่านี ้ก็จะทําให้ เด็กมีความ
เป็ นพลเมืองสูง เพราะว่ าได้ ทําด้ วยตัวเราเอง ระบบบริการหัวใจสําคัญที่สดุ คือต้ อง Early Detection อย่างเช่น
เมื่อกี ้ที่อาจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี พูดถึง เรามีเด็กที่เริ่มต้ นพัฒนาการ ล่าช้ าประมาณ 20 กว่ า
เปอร์ เซ็นต์ ตังแต่
้ ตอน 2 ขวบแล้ ว แต่เราไม่เคยเจอเลยเวลาไปถามกระทรวงศึกษาสรุปว่า 2 ขวบเด็กพัฒนาการ
เท่าไหร่ ได้ คําตอบว่า 98% ดีกว่านอ ร์ เวย์ที่ดีที่สดุ ในโลกซะอีก เพราะว่ามันเข้ าไปสาละวนอยูก่ บั วงจรบาป
อันหนึ่ง.ก็คือว่าต้ องคัดกรองว่าเจอผิดปกติแล้ วถึงจะกระตุ้น ทัง้ ๆ ที่การคัดกรองในวัยเด็ก นี ้มันก็คดั กรองยาก
เด็กเล็ก นี ้นะ แล้ วคัดกรอง ก็มี เครื่ องมือคัดกรอง ที่ไม่ดีพอ คนที่คดั กรองก็ไม่มีความสามารถมากพอ เพราะว่า
ประเภทที่เจอได้ 30-40% นี่คือเพราะว่าเอา Gold Standard และคนที่มีความสามารถไปทําการคัดกรองด้ วย
การสุม่ ตัวอย่างอย่างเป็ นระบบ แต่การทํากับเด็กปี ละ

7-8 แสนคนทังประเทศ
้
นี ม้ นั ไม่มีทงเครื
ั ้ ่ องมื อที่เป็ น

Standard Gold ไม่มีทงคนที
ั้
่เก่งที่จะทํา ก็ลองคิดดู เจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัย เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.เขาก็ทํางานทุก
อย่าง เพราะอย่างนันตอนนี
้
้กระทรวงสาธารณสุขเราก็เถียงกันมาหลายปี ตอนนี ้ก็เข้ า ข้ อสรุป สุดท้ ายก็คือว่าเรา
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พบว่ามันมีอยู่ 7 สภาวะที่จะทําให้ เด็ก นี ้มี Delay Development ซึง่ เรารู้วา่ ตังแต่
้ เกิด (หรื อรู้ตงแต่
ั ้ ก่อนเกิด ) ให้
เด็กทุกคนที่มีสภาวะเหล่านี ้ให้ สง่ เสริมและกระตุ้นพัฒนาการโดยไม่ต้องไปวัดเลยตังแต่
้ เนิ่น

ๆ ตัวนี ้ก็คือเริ่ม

ตังแต่
้ คลอดมาแล้ วก็ร้ ูเลย เช่น เด็กธาลัสซีเมีย เด็กที่เกิดมาแล้ วมีนํ ้าหนักตัวตํ่ามาก กลุม่ เด็กติดเชื ้อ HIV พวกนี ้
ถือว่าต้ องกระตุ้นตังแต่
้ ต้นหมด กลุม่ ที่ 2 คือกลุม่ ที่เป็ น ปั จจัยทางด้ านจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Factors)
ปั จจัยทางด้ านจิตวิทยาสังคมที่สําคัญที่สดุ ที่เด็กจะมี Delay Development ก็คือ 1.แม่วยั รุ่น ถ้ ามีแม่วยั รุ่นนี่ก็มี
โอกาสที่จะมี Delay Development มาก 2.ก็คือเด็กไม่ได้ อยูก่ บั พ่อแม่ แค่ 2 กลุม่ นี ้ก็ปาเข้ าไปประมาณ 30 40% แล้ ว แต่มนั ก็ จะมีการเหลื่อมกัน กับเด็กกลุม่ แรก เหลื่อมกันไปกันมา ซึ่ งตัวนี เ้ ราจะรู้ตงแต่
ั ้ อย่างแม่วยั รุ่น นี ้
เรารู้ตงแต่
ั ้ ก่อนเกิดใช่ไหม ก่อนเกิดก็ร้ ูแล้ วว่าเด็กคนนี ้ มีแม่วยั รุ่น เพราะ อย่างนันเด็
้ กกลุม่ นี ้ทังหมดจะมี
้
40%
ของเด็กทังหมด
้
พูดง่ายๆ คือเด็ก 10 คนคลอดมานี ้ คุณมี 4 คนซึง่ คุณต้ องดูแลเอาใจใส่ตงแต่
ั ้ เกิด ไม่ต้องรอทํา
แบบทดสอบตอนกี่เดือนกี่เดือน อันนี ้ก็เป็ นหัวใจสําคัญนะครับ ซึง่ อันนี ้ก็เป็ น Inclusive Development อย่าง
มากเลย คือถ้ าเราจะทําให้ เราดี เราต้ องดูคนที่แย่ที่สดุ รากหญ้ าที่สดุ ใช่ไหมครับ ให้ เขาได้ มีโอกาสพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม เพราะ อย่างนันเรื
้ ่ อง Early Detection นี ้มันต้ องเริ่มตังแต่
้ ปฐมวัยเลย พ อโรงเรี ยนก็เหมือนกันใช่ไหม
ทุกวันนี ้คือเราไปนัง่ คัดกรองว่าเป็ น LD (Learning Disability : บกพร่องทางการเรี ยนรู้ ) หรื อเปล่า ในฟิ นแลนด์
ไม่มีการคัด กรองเด็กกลุม่ นี ้ เขาเริ่มต้ นจากที่วา่ เด็กคนไหนตังแต่
้ ป.1อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง คิดเลขสู้เพื่อน
ไม่ได้ นี่เขาเอาทําการซ่อมเสริมหมด เขาลดเวลาสอนของครูลง ตํ่ากว่ายุโรปทังหมด
้
100 ชม. เพื่อที่จะให้ ครู นี ้มี
เวลาซ่อมเสริมเด็ก แล้ วถ้ าคนไหนครูซอ่ มเสริมแล้ วยังไม่ดีขึ ้นก็จะมีครูการ ศึกษาพิเศษมารับไปดู เพราะ อย่าง
นันด้
้ วยวิธีนี ้ เด็กประถมในฟิ นแลนด์ นี ้ 40 % ได้ รับการซ่อมเสริม หมายถึงว่าเมื่อต้ องมีเวลาพิเศษที่จะดู ซึง่
ตัวเลขนี ้เป็ นตัวเลขที่สงู ที่สดุ ในโลก แต่ก็ทําให้ ผลสัมฤทธิ์ของเขา นี อ้ อกมาสูงที่สดุ ในโลกเช่นกัน อันนี ้ก็เป็ น
ตัวอย่างที่วา่ มัน Early Detection และ Early Intervention ไปเรื่ อยๆ แล้ วพอเด็กเริ่มมี ปั ญหามันก็จะต้ องใช้
หลายระบบช่วยกัน เช่น อย่างง่ายที่สดุ คือการศึกษากับระบบสุขภาพต้ องเชื่อมกัน ที่ผา่ นมาเรามีปัญหามาก
เลยครับ ที่จริงก็อยูต่ ดิ กันนั่ นเองนะครับ ทุก ๆ ตําบลก็จะมี 1 รพ.สต. และ 2 ศูนย์เด็กเล็ก เพราะอย่างนันการ
้
เชื่อมต่อกันไม่นา่ มีปัญหานะครับ ทุก ๆ ตําบลก็จะมี 1 โรงเรี ยน แล้ วก็มีอย่างน้ อย 1 โรงเรี ยนแล้ วก็จะมี 1 รพ.
สต. แล้ วก็สามารถ Transfer และ Refer ไปสูข่ นสู
ั ้ งต่อไปได้ แต่วา่ เนื่องจากอยูก่ นั คนละกระทรวง คนละปลัด
คนละรัฐมนตรี แม้ แต่เป็ นชาติไทยชาติเดียวกัน ห รื อจะสํานึกรักบ้ านเกิดหรื อจะคน จันทบุรีเหมือนกัน ก็ตามแต่
คนละกระทรวง เพราะอย่างนันความเชื
้
่อมโยงกันเหล่านี ้พอมันมีปัญหาปุ๊ บมันทําให้ เด็กไม่ได้ รับการบริการที่ดี
รวมทังเมื
้ ่อสมมติพอเด็กไปมีคดีเกิดขึ ้น เอาล่ะครับไปสูก่ ระทรวงยุตธิ รรม ยุง่ ใหญ่เลยว่ากระทรวงยุตธิ รรมก็ทํา
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ของตัวเองจะเชื่อมโยงกลับมาได้ อย่างไร พวกนี ก้ ็คือโจทย์ที่ต้องเชื่อมโยง ระหว่างระบบให้ ดี แล้ วถ้ าเด็กคนนัน้
เขามีปัญหาทางสังคมมาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ก็จะต้ องเข้ าไปเชื่อมโยง เชื่อมกันทุกระบบให้ ได้
เพราะอย่างนันก็
้ คงจะจบที่วา่ การปฏิรูปประเทศไทยมันเป็ นช่วงที่เราจะต้ องกลับมาดูเรื่ อง 5 ระบบของ
เรานี ้ที่จะต้ องส่งเสริมให้ เด็กมีพฒ
ั นาการที่เป็ น Active Children เป็ น Active Citizen ขึ ้นมาได้ เราก็คงต้ องให้
ความสําคัญมากๆ เลย เพราะฉะนันทุ
้ กวันนี ้ท่านอย่าไปมัวสนใจแต่เรื่ องของจะเลือกนายก รัฐมนตรี วิธีไหนอะไร
อย่างนี ้ จะเลือกตังแบบไหนอะไร
้
อย่างนี ้ เพราะว่าจริง ๆ แล้ วการปฏิรูปที่สําคัญ นี ้มันมีการปฏิรูปหลายด้ านนะ
ครับ การปฏิรูปด้ านที่ต้องการความสนใจและด้ านที่ต้องการมี ซุ่มมีเสียงในการผลักดันมาก ๆ เลยนี ก้ ็คือการ
ปฏิรูปทางด้ าน การศึกษา ทํา อย่างไรให้ การศึกษามัน Inclusive มากขึ ้น มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น มีความเท่าเทียม
มากขึ ้น ทางด้ านสาธา รณสุขทํา อย่างไร ที่จะให้ ตอบสนองต่อเด็กตังแต่
้ เนิ่น ๆ แล้ วก็ควรจะเพิ่มบทบาทของ
ท้ องถิ่นและจังหวัดให้ มากขึ ้น เพราะคนเหล่านันทุ
้ กวันนี ้ความล้ มเหลวของเราส่วนหนึง่

ก็เพราะว่าทุกอย่าง

ตัดสินกันที่สว่ นกลางหมด โรงเรี ยนทังหมดก็
้
ขึ ้นอยูก่ บั กระทรวงอะไร อย่างนี ้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ทังหมดก็
้
ขึ ้นอยูก่ บั กระทรวงนะครับ ท่านทราบไหมว่าบ้ านพักฉุกเฉินทุกจังหวัด นี ้
ไม่ได้ อยูก่ บั สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด

(พมจ.)นะครับ อยูก่ บั กระทรวงครับ

เพราะอย่างนันเวลาถามว่
้
าเขาฟั ง นี ้ เขาจะฟั งคนแรกคือ คนในจังหวัดหรื อ จะฟั ง อธิบดีครับ เขาฟั งอธิบดีครับ
เพราะอย่างนัน้ ที่จริงแล้ ว คงมีแต่ ระบบสาธารณสุขระบบเดียว ที่มีระบบสาธารณสุขจังหวัด นี่หน่วยบริการทุก
แห่งในจังหวัดต้ องขึ ้นกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แต่หน่วยอื่นๆ ทังหมดนี
้
่ขึ ้นกับส่วนกลางหมด คุก
ขึ ้นอยูก่ บั ส่วนกลาง โรงเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั ส่วนกลาง บ้ านพักฉุกเฉินขึ ้นอยูก่ บั ส่วนกลาง เพราะ อย่างนันด้
้ วยระบบ
แบบนี ้มันยากมากเลยที่วา่ มันจะตอบสนองแล้ วก็มีสว่ นร่วมจากจังหวัด
เพราะฉะนัน้ อันนีก้ ็คงเป็ นการรวบ 2 ประเด็นที่สาคัญ คืออย่ าไปมองแต่ เรื่องการเมืองนะครับ
ต้ องมองให้ เห็นด้ านการศึกษา ด้ านสังคม แล้ วก็ ต้องพยายาม เพิ่มบทบาทของจังหวัดและ ท้ องถิ่น
ขอบคุณครับ
นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี : ผู้ดาเนินรายการ
ขอบคุณอาจารย์ยงยุ ทธมากนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าปฏิรูปรอบนี ้เขาจะปฏิรูปอย่างที่อาจารย์กําลังวาดไว้
ด้ วย ถ้ าเป็ นไปได้ จะเป็ นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลย สิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ร้ ูสกึ ดีใจอยูอ่ ย่าง หนึ่งก็คือตังแต่
้ เมื่อเช้ าหากท่าน
เห็นองค์ปาฐกซึง่ พูดถึงเรื่ องของ “จน เจ็บ ไม่ร้ ู ” ตามแนวทางพระราชดําริ ของสมเด็ จย่าก็จะเห็นว่าประเด็นของ
จนนี ้จะพูดถึงสถานภาพแล้ วก็จะไหลไปสูห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ วยซํ ้า ไป ไม่วา่ จะเป็ นมหาดไท ย หรื อกระทรวง
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การพัฒนาสังคมฯ ที่กําลังพูดถึง พอเวลาพูดถึงเรื่ องของเจ็บ ก็ไปถึงเรื่ องของสุขภาวะ แล้ วก็นําไปสูห่ น่วยงานที่
รับผิดชอบ พูดถึงเรื่ องของไม่ร้ ูก็กลายเป็ นเรื่ องของการพัฒนาการเรี ยนรู้ หากดูเด็กเป็ นศูนย์กลางหรื อดูพลเมือง
เด็กตรงนี ้ให้ เป็ นศูนย์กลาง นี ้ จริง ๆ ทัง้ 3 เรื่ องนี ้มัน รวมศูนย์ (Centralize) อยูท่ ี่ตวั ทรัพยากรมนุษย์นนั่ เอง ทํา
อย่างไรให้ บรู ณาการกันได้ อาจารย์ยงุ ยุ ทธพูดถึงเรื่ อ งของ Active Children แล้ วก็รวมไปจนถึงพลเมืองเด็กที่
จะต้ องเป็ น Active Children แล้ วก็วิกฤติที่จะทําให้ ความไม่เป็ นพลเมือง นี ้มันเกิดขึ ้น แล้ วก็รวมไปจนถึงทํา
อย่างไรที่ทําให้ เรื่ องราวที่ Early Detection / Early Intervention ความจริงตอนที่เทรนเป็ นนักเรี ยนแพทย์เราก็
เห็นนะกลุม่ ที่เป็ น High Rich New Born เราจึงคัด แยกไว้ ตา่ งหากว่ามี Contributy Care จะทํา อย่างไรแบบนี ้
มันเกิดขึ ้นในวิถีชีวิตแล้ วก็นํามาสูก่ ระบวนการในการ Early Detection / Early Intervention ไม่ได้ อยูเ่ พียงแค่
กับระบบสุขภาพ แม้ กระทัง่ ทีมหมอครอบครัวเกิดขึ ้น ทํา อย่างไรให้ ประกบติดกันไป ศูนย์ การพัฒนาครอบครัว
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ ท้ าทาย ที่อาจารย์ยงยุ ทธเปิ ดประเด็นไว้ ท้าทายมาก ขอบคุณอาจารย์ แล้ วผมขอ
อนุญาตไปที่อาจารย์วิจารณ์ พานิช ที่จะพูดถึงการลงทุนที่ค้ มุ ค่ากับพลเมืองเด็กต่อนะครับ ขอเรี ยนเชิญครับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช นายกสภา
มหาวิทยาลัย
....กราบเรี ยนท่านอาจารย์ ดร.สายสุรี จุตกิ ลุ (ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านเด็ก ) และท่านผู้เข้ าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านนะครับ
ผมโชคดีมากเลยที่ได้ ฟังคุณชายดิศ นัดดา ดิศกุล (ม.ร.ว.ดิศ
นัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูล นิธิปิดทอง
หลังพระ) แล้ วก็ได้ ฟังท่านอาจารย์สายสุรี อาจารย์นิตยา แล้ ว
ก็มาฟั งคุณหมอยงยุ ทธที่เราพูดเรื่ องเดียวกัน นี ้ ฟั งแล้ วได้
ความรู้มากมาย แล้ วก็โชคดีจริง ๆ ว่าสไลด์สดุ ท้ ายของคุณหมอยงยุ ทธกับของผมมันต่อกันได้ พอดี ก็คือโยงเข้ า
สูก่ ารปฏิรูปประเทศไทย จริง ๆ แล้ วหัว ข้ อแบบนี ้ผมพูดไม่ได้ นะครับ ผมไม่มีความรู้ แต่วา่ ได้ มาฟั งคุณหมอยง
ยุทธแล้ วได้ ความรู้เยอะเลย แล้ วก็ในหลายประเด็ นก็มองเห็นตรงกัน ก็โชคดีไป เพราะว่าที่ผมเตรี ยมมาพูด นี ้ก็
พูดแบบเดาๆ จากนันก็
้ ดํานํ ้าเอาอะไรประมาณนี น้ ะครับ คือผมมองภาพใหญ่ ๆ ก็อาจจะมีความรู้ตรงนันตรงนี
้
้
เอามาปะติดปะต่อกัน ก็เวลาเตรี ยมจะปะติดปะต่อก็เสียว ๆ เหมือนกันว่าเวลาต่ อจิ๊กซอว์ผิด ตีความผิดอะไร
อย่างนี ้ ท่านผู้ฟังก็จะได้ ความรู้ผิดๆ ไปนะครับ
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ผมมีประเด็นเดียวที่จะเรี ยนกับที่ประชุมว่า ขณะนี ้ประเทศไทยเราทุกคน ปิ ดนะครับ ว่าเราเป็ นสังคมที่ไม่
ดี แล้ วก็สงสัยว่าถ้ าจัดการไม่ดี นี ้มันจะยิ่งเลวลงไปอีก คุณหมอยงยุ ทธก็บอกเพราะเราไปตามก้ นอเมริกนั มาก
ในเรื่ องการศึกษา ในเรื่ อ งการพัฒนาสังคม แต่ผมมีความเชื่อว่าเราทําชาติให้ ดีได้ แต่ต้องไม่ใช่วิธีเดิม นี่คือ
Message ที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สดุ แล้ วก็แน่ นอนที่สดุ ว่าเริ่มต้ นที่เด็ก ที่เด็กเล็กเป็ นต้ นมา แต่เดี๋ยวจะให้ ดวู า่ ต้ อง
ก่อนนันอี
้ ก ต้ องตังแต่
้ เป็ นวุ้นครับ ตัวหัวใจสําคัญที่สดุ ที่จะต้ องแก้ ในสายตาของผมคือเรื่ อ ง Equity (ความเท่า
เทียมกัน ) ในสังคม เดี๋ยวจะแสดงให้ เห็นว่าไอ้ ตวั Inequity (ความไม่ เท่าเทียมกัน ) ในสังคมมันเป็ นตัว การของ
ความเลวร้ ายทุกอย่าง อย่างไร แล้ วคุณหมอยงยุ ทธพูดแล้ วนะว่าในเด็กถูกกระทําโดย ความไม่ เท่าเทียมกัน นี ้
เยอะมากโดยเราไม่ร้ ูตวั
เมื่อกี ้ผมถามคุณ หมอสุริยเดวว่ามีครูอยูใ่ นนี ้สักกี่ เปอร์ เซ็นต์ ท่านบอกว่าประมาณ 40 ด้ วยความเคารพ
นะครับ วงการศึกษากําลังกระทําความไม่เ ท่าเทียมกัน ให้ แก่เด็ก โดยไม่ร้ ูตวั คุณหมอยงยุ ทธพูดแล้ วนะครับ ผม
ซํ ้าที่ทา่ นพูดแต่ทา่ นไม่ได้ พดู รุนแรงอย่างนี ้ ในชันเรี
้ ยนมีการแบ่งแยก (Discriminate) เด็กเก่งกั บเด็กอ่อน แล้ วก็
เอาใจใส่แต่เด็กเก่ง ไม่เอาใจใส่เด็กอ่อน วิธีนี ้ผมเองก็ไม่เคยเข้ าใจ บังเอิญเราเป็ นเด็กเรี ยนเก่ง ไอ้ ลกู เราก็เรี ยนดี
แล้ วเราก็ “เอ้ อ วิธีแบบนี ้ก็ใช่สิมนั ต้ องอย่างนี ้แหละ” แต่เมื่ออ่านหนังสือด้ านการศึกษาแล้ วสังเกตอะไรๆ เยอะ ก็
“โอ้ ย ไอ้ นี่มนั ผิดนี่หว่า มันผิดหมดเลย” มันผิดในนามของสิ่งที่ดีด้วย แต่เราบังเอิญได้ เห็น ได้ ฟังจากปร ะเทศอื่น
ผมก็ “โอ้ มันมีโมเดลอื่นเว้ ย ไม่ใช่คดิ แบบเดียวเสมอไป ” แล้ วโมเดลที่ชดั ที่สดุ บังเอิญเราได้ มีโอกาสฟั งเขา
หลายครัง้ แล้ วก็ตา่ งคนพูด คือ ฟิ นแลนด์ ที่เขาไม่แบ่งแยก นี่คือหัวใจ จริงๆ ผมพูดแค่นี ้ก็จบได้ แล้ วนะครับ
ขอเล่าขยายความว่าเมื่อเดือนกันยานี ้ในการประชุมประจําปี ของสภาพัฒน์ แล้ วก็จบั เรื่ องการพัฒนาคน
ไทยนี ้ และพูดถึงเรื่ องศักยภาพของคนไทย ผมก็ได้ รับเชิญไปให้ ไปอภิปรายในเรื่ องคน ผมก็ขึ ้นต้ นว่าหลักสําคัญ
ก็คือต้ อง “ลดปั จจัยลบ แล้ วก็เพิ่มปั จจัยบวก ” ปั จจัยลบ (กระทรวงศึกษาฯ สร้ างผู้ตาม สื่อมอมเมา การเมือง
มอมเมา กระจุกอํานาจ เรี ยนรู้จากการอบรม ผลิตโดยแรงงานไร้ ฝีมือ ) ซึง่ จริงๆ มีมากกว่านี ้เยอะ แต่นี่เราหยิบ
มาเฉพาะบางส่วน แล้ วก็ปัจจัยบวกก็คือตรงกันข้ าม (การศึกษาสร้ างผู้นํา สื่อสร้ างสรรค์ การเมือง Evidence –
Based กระจายอํานาจ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ผลิตโดยแรงงานมีฝีมือ) ซึง่ มีการพูดกันไป โดยเฉพาะคุณหมอยง
ยุทธก็พดู เยอะ
ยํ ้าก็คือว่าการศึกษา การพัฒนาเด็ก การพัฒนาคน คุณหมอยงยุ ทธบอกแล้ วว่าความเชื่อสมัยนี ้ การ
เปลี่ยนแปลงในสมองรวมทังเซลล์
้
ประสาท (Neuron) ใหม่ๆ การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท (synapses) ใหม่ๆ
นี ้ไม่ใช่คนแก่แล้ วไม่เกิด ผมก็ดีใจมากนะครับเพราะเราแก่แล้ ว ข้ อค้ นพบบอกว่า มันเกิดแม้ กระทัง่ เราเป็ นคนแก่
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ท่านอาจารย์สายสุรีแก่กว่าผมเยอะ เห็นไหมครับว่าท่านพูด นี ้สาวที่สดุ เลย คือความคิดของท่าน นี ้แหลมคมอยู่
ตลอด ทันสมัยอยูต่ ลอด เพราะ อย่างนันสิ
้ ่งที่เราจะต้ องทําก็คือว่า “ศักยภาพของเด็ก ” ศักยภาพของมนุษย์ ทํา
อย่างไรเราจะไป “หนุน” ให้ ได้ มากที่สดุ แล้ วก็ลดไอ้ ตวั บัน่ ทอน นี่คือตัวหัวใจครับ หลักที่สดุ เลย ทีนี ้สิ่งบัน่ ทอนที่
ใหญ่มากที่คณ
ุ หมอยงยุทธพูดแล้ ว เกิดขึ ้นตังแต่
้ อยูใ่ นท้ องแม่ แล้ วก็ เกิดขึ ้นตอนที่เป็ นเด็กเล็ก คือตัวบัน่ ทอนสิ่ง
ที่เรี ยกว่า HPA Axis ก็คือ Hypothalamic–pituitary–adrenal grand โดย Axis อันนี ้ในเรื่ องของจิตวิทยา ที่
เกี่ยวข้ องกับ พัฒนาการ ที่ส่วนที่เรี ยกว่า Executive Function เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง นี ้การมีสมาธิ รู้จกั รอคอย นี ้
Marshmallow Experiment ที่คณ
ุ หมอยงยุทธพูดถึง ไอ้ ขนมหวาน 1 ชิ ้นกินทันที ถ้ ารอ 5 นาทีได้ 2 ชิ ้น เด็กสอง
พวกนี ้พอตามไป 30, 40, 50 ปี นี ้ ชีวิตต่างกันเยอะมาก บังคับตัวเองได้ รอคอยได้ อันนี ้คือ Executive Function
นะครับ แล้ วก็ไม่ววู่ าม มุมานะ ไม่ยอ่ ท้ อ มองโลกในแง่ดี รับผิดชอบชัว่ ดี แล้ วก็มีความสามารถในการ ปรับตัว
ทังหมดนี
้
้เรี ยกว่าเป็ นลักษณะนิสยั (Character) HPA axis อ่อนแอเมื่อไหร่ ส่วนนี ้พัฒนายาก พัฒนาได้ นะครับ
ไม่ใช่ไม่ได้ แต่ยาก นี่คือหัวใจที่บอกไว้ ในหนังสือเล่มที่เอามาให้ ดู นี ้นะครับ How Children Succeed (ชื่อไทย :
เลี ้ยงให้ รุ่ง) หนังสือนี ้ยืนยันจากผลงานวิจยั เยอะมาก ว่าส่วนนี ้สําคัญกว่าเรี ยนเก่ง สําคัญกว่าสมองดีในแง่ของ
ส่วนที่เรี ยนเก่ง ส่วนที่เรี ยกว่า Executive Function หนังสือ How Children Succeed แปลมาเป็ นไทย ชื่อ
“เลี ้ยงให้ รุ่ง” เพิ่งออกมาได้ สกั สองเดือนนี ้นะครับ เดาว่าคงเป็ นหนังสือที่ขายดีมากเลย ยํ ้าว่าสภาพนี ้เกิดขึ ้น คุณ
หมอยงยุ ทธให้ ตวั เลขแล้ ว ว่า 40% แต่ตวั เลขมันพุง่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ ปี ต่อปี ในสังคมไทย เด็ก 2 กลุม่ ก็คือแม่วยั รุ่น ไม่
พร้ อม แล้ วก็เด็กเล็กไม่ได้ อยูก่ บั พ่อแม่ รวมแล้ ว นี ้ประมาณ 40% และกําลังเพิ่มขึ ้น นี่คือเรี ยกว่าถูกบัน่ ทอนโดย
สังคมที่มี ความไม่ เท่าเทียมกัน ทําให้ เกิดเด็กวัยรุ่นที่ยบั ยังตั
้ วเองไม่ได้ ก็ตงครรภ์
ั้
พ่อแม่มีลกู ไม่สามารถที่จะ
เลี ้ยงได้ ต้ องไปให้ คนอื่นเลี ้ยง
คุณหมอยงยุทธพูดระหว่างสมองส่วนหน้ ากับสมองส่วนอารมณ์ อธิบายอย่างดีมากเลยผมมาได้ ความรู้
อันนี ้ แต่เมื่อต้ นปี ผมไปเที่ยวส วิสเซอร์ แลนด์ ผมไปไหนผมชอบดูพิ

พิ ธภัณฑ์ ไปที่ เมือง ซูริ คก็ไปเข้ าชม

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสวิสเซอร์ แลนด์ อยูต่ รงข้ ามสถานีรถไปเลย เข้ าไปปุ๊ บ เขาบอกเขามี Exhibition ของ
เรื่ องราวของ 15 ปี แรกของศตวรรษที่ 20 คือ ค.ศ.1900 - 1914 แล้ วเขาก็บอกว่าอะไรที่เป็ น การค้ นพบที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ของโลกในช่วง 15 ปี นันแล้
้ วเขาบอกว่าเบอร์ 1. คือ ข้ อค้ นพบ ของซิกมัน ด์ ฟรอยด์ ที่บอกว่าพฤติกรรม
มนุษย์นนไม่
ั ้ ได้ ควบคุมโดยเหตุผลเป็ นหลัก แต่ควบคุมโดยจิตใต้ สํานึกเป็ นหลัก บอกอันนี ้เป็ นความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ของ 15 ปี นัน้ เขาว่านะ เท็จ – จริง ไม่ร้ ู แต่ผมตื่นเต้ นมากเลย แล้ วก็เอามาปะติดปะต่อว่าจริง ๆ แล้ วมนุษย์
เรา สิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ที่สําคัญที่สดุ คือการเรี ยนรู้เพื่อฝึ กให้ สมองระหว่าง Prefrontal Cortex (เป็ นส่วนหน้ าของ
สมองกลีบหน้ าผาก) ซึง่ เป็ น สมองส่วนคิด กับสมองส่วนอารมณ์ (Limbic System) นี ้ ฝึ กกันอยูต่ ลอดเวลาให้
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มันรับลูกกัน เพื่อที่จะให้ มนุษย์เรานี ้สามารถที่จะมีพฤติกรรมที่ดี ที่สมเห ตุสมผล เพราะว่าพฤติกรรมในชั่ วแล่น
ทันที “ปุ๊ บทันที” มันไวมาก แต่ถ้าไม่ฝึกนี ้มันก็จะทําไปตามอารมณ์อยากอย่างที่คณ
ุ หมอยงยุ ทธว่า นี ค้ ือตัวบอก
ว่าการศึกษานันนี
้ ้ต้ องมีสว่ นนี ้ด้ วย แต่การศึกษาไทยไม่ได้ เอาใจใส่เพราะเราสอนเพราะสอบและเรี ยนเพื่อสอบ
พูดอย่างนี ้ไม่ได้ แปลว่าร้ อยทังร้้ อยเป็ นอย่างนัน้ โรงเรี ยนที่ดีมีนะครับ ครูที่ดีมีนะ ไม่ใช่ไม่มี ผมไปชี ้ตัวให้ ได้ เลย
นะ เราไปดูเราไปเห็น แล้ วก็ไม่จําเ ป็ นว่าต้ องเป็ นในกรุงเทพ ฯ โรงเรี ยนลูกคนรวยนะ โรงเรี ยนลูกคนจนก็มีนะ
ครับผมไปชี ้ให้ ได้
เพราะฉะนันสิ
้ ่งที่จําเป็ นอย่างยิ่งในเรื่ องปฏิรูปประเทศไทยเชื่อมโยงกับเรื่ องที่เรากําลังพูดกัน นี ้ก็คือเรื่ อง
“การยกเครื่ องการศึกษา ” เปลี่ยนที่เป้าหมายการศึกษา จากเรี ยนเพื่อสอ บ มาเรี ยนเป็ นเ รี ยนเพื่อพัฒนารอบ
ด้ าน หัวใจก็คือทังส่
้ วนที่เป็ น Cognitive นี่คือส่วนสมองส่วนเหตุผล ส่วนหน้ า นี ้นะครับ แล้ วก็สว่ นที่เป็ น Non Cognitive โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี ้ที่บอกเรื่ อง Executive Function รวมลักษณะนิสยั นี ้ อาจจะมองว่าเป็ นการ
พัฒนาพหุปัญญาแล้ วแต่วา่ เราจะใช้ ทฤษฎีไหนพูดนะครับ สมัยใหม่ก็ต้องพูดให้ โก้ หน่อยก็ต้องเป็ น

21st

Century Skills อะไรทํานองนี ้ อันเดียวกันทังนั
้ นแหละครั
้
บ เพียงแต่วา่ ใครจะพูดตรงไหน
อีกอัน หนึ่งที่เป็ นวิธีพดู อีกอันก็คือ Chickering’ s Seven Vectors Development ให้ ครบทัง้ 7 เวคเตอร์
ให้ เห็นว่าที่เรี ยกว่าการศึกษาแล้ วก็การที่จะช่วยให้ เด็กพัฒนานัน้ คุณหมอยงยุ ทธเข้ าใจดีกว่าผมเยอะเลยนะ
ครับ ใส่เฟส (Phase) ของอายุวา่ เน้ นช่วงไหนนะครับ แต่ผมเอามาให้ ดภู าพรวม

ๆ ว่า vector

ที่ 1 คือ

Developing Competence อันนี ้การศึกษาไทยเราเอาใจใส่มากเลย “ขีดความสามารถ” ทังหลาย
้
“สมรรถนะ”
ทังหลาย
้
อันที่ 2 นี่เรื่ อง Emotion ควบคุมอารมณ์ได้ อันที่ 3 คือให้ มี Autonomy และ Interdependence อันนี ้
ต้ องเรี ยนเป็ นกลุม่ มี Autonomy เป็ นตัว ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ร่วมกับคนอื่น เพราะ ถึง อันที่ 4 มี
Interpersonal Relationships พออันที่ 5 พูดถึงเรื่ อง Establish Identity นี ้ ที่คณ
ุ หมอยงยุ ทธบอกว่าเริ่มเข้ า
วัยรุ่นแล้ ว ตัว นี ้จะเป็ นตัวเด่น ถัดไปก็คือ Develop Purpose “มีเป้าหมายชีวิต ” ท่านเห็นไหมครับ เด็กไทยไม่มี
เป้าหมายชีวิตเป็ นส่วนใหญ่ เพราะการศึกษาไม่ได้ เอาใจใส่ การเลี ้ยงดูก็ไม่ได้ เอาใจใส่ แล้ วก็ Develop Equity
อันนี เ้ ป็ นคุณธรรม จริยธรรม แต่มนั ลึ กกว่าคุณธรรมและจริยธรรมใน Sense ของไทยนะครับ ทังหมดนี
้
้ต้ อง
พัฒนาไปด้ วยกัน ช่วงไหนมากน้ อย นี ้ก็จะขึ ้นอยูก่ บั Development Phase นะครับ แต่ทกุ ช่วงต้ องมีหมดเลยทัง้
7 ด้ าน นี่คือหัวใจ แล้ วก็การที่การศึกษาไม่ได้ เอาใจใส่ครบนี่แหละ เป็ นต้ นเหตุที่ทําให้ มนั อ่อนแอในบางจุด แล้ ว
บางจุดนันแหละที
้
่ทําให้ เป็ นเหตุให้ เกิด ไม่เท่าเทียมกัน ในสังคม นี่เป็ นการตีความของผมนะครับ ถูกผิดไม่ทราบ
นะครับ นี่ผมจงใจที่จะทําใ ห้ พื ้นมันดํานะครับ ให้ เห็นว่ามันเป็ นความผิดพลาด ว่าการศึกษาที่ไม่พฒ
ั นาส่วนที่
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เป็ นเป้าหมายในชีวิต ส่วนที่เป็ นอัตลักษณ์ ส่วนที่ทําให้ เกิดการเรี ยนแล้ วรู้จริง นี ้ Mastery Learning ไม่เกิดการ
พัฒนา Executive Function เมื่อเด็กเข้ าสูว่ ยั รุ่นเขาไม่มีโอกาสเป็ น Somebody มนุษย์ทกุ คนต้ องการเป็ น
Somebody ในแบบใดแบบหนึง่ แต่เขาไม่มีโอกาส เพราะฉะนัน้ เขาต้ องเกเร เพราะกระบวนการเกเรนันเขาเป็
้
น
Somebody ในหมูเ่ พื่อน อะไรทํานองนี ้นะครับ หาความสุขไม่ได้ ก็ไปติดยา เป็ นความสุขเหมือนกันนะครับ
เซ็กส์ก็เป็ นความสุขเหมือนกัน ชัว่ แล่น ก่อความทุกข์ตามมา แล้ วก็อื่นๆ สิ่งที่เรี ยกว่าเป็ นอบายมุขก็ตามมา
ทังหมดนี
้
้ผมตีความว่าตัวเหตุใหญ่ นี ้ก็เพราะการศึกษาที่ไม่พฒ
ั นาส่วนที่เป็ น Non - Cognitive ส่วนที่
ไม่ใช่วิชา เป็ นตัวตัง้ ตัวหลัก ถูกผิดผมไม่ทราบนะครับ แต่ผมตีความว่าอย่าง นัน้ เพราะฉะนันนี
้ ้ถ้ าเราจะทําให้
เกิดประโยชน์ อย่างแท้ จริงต่อบ้ านเมือง แล้ วก็มนั จะวนกลับไปที่เด็ก ผมจะทําสไลด์ให้ ดนู ะครับว่ามันวนไป
อย่างไรนะครับ ต้ องเปลี่ยนรูปแบบการเรี ยนรู้จากการถ่ายทอด การถ่ายทอดนันจะถ่
้ ายทอดได้ เฉพาะส่วนที่เป็ น
วิชา แล้ วก็ถ่ายทอดได้ ไม่จริง เด็กเรี ยนแล้ วไม่เกิด Mastery มาเป็ นเรี ยนแบบ Active Learning ที่วา่ 21st
Century Learning เป็ นการเรี ยนแบบ “เด็กลงมือปฏิบตั ิ ” ลงมือทําเอง สัมผัสเอง เกิดการรับ รู้ แล้ วก็ครู นี ้ชวน
เด็กคิดและไตร่ตรอง ที่เรี ยกว่า Reflection ภาษา KM หรื อการจัดการความรู้หรื อ knowledge Management
นี ้เรี ยกว่า AAR (After Action Review) ทักษะของครูในการชวนเด็กทํา Reflection หรื อ AAR นี ้จะช่วยพัฒนา
ในการเรี ยนรู้ของเด็ก นี ้อย่างมากมาย แต่ครูต้องมีทกั ษะในการ เอื ้ออํานวย กระบวนการ (Facilitate) นี ้ แล้ วก็
ทักษะที่ต้องการที่สดุ คือ “ทักษะในการตังคํ
้ าถาม ” ทักษะในการตังคํ
้ าถามไม่ใช่ “ทักษะในการให้ คําตอบ ” ครู
ต้ องพยายามอย่างที่สดุ ในการหลีกเลี่ยงการสอนโดยการให้ คําตอบ

แต่ต้องพยายามที่จะฝึ กตัวเอง และ

พยายามที่จะบังคับตัวเองว่าอย่าพยายามที่จะแสดงว่าตัวเองรู้ แต่ต้องพยายามที่จะตังคํ
้ าถามเพื่อให้ เด็ก ได้ หา
คําตอบเอง แล้ วก็ได้ สมั ผัสกับเรื่ องต่างๆ แล้ วก็เข้ าใจด้ วยตัวเอง นี่คือหัวใจ การทํา Reflection นันนี
้ ้ที่ทําให้ การ
เรี ยนรู้ง่ายก็คือ Collective Reflection คือการทําร่วมกัน หลังจากมีกิจกรรมอะไร ทําด้ วยกัน ทําเป็ นทีม ทําเป็ น
กลุม่ หลายๆ กลุม่ ในชัน้ แล้ วก็มาทําเป็ น Reflection หรื อ AAR ร่วมกัน นี ้ ครูทําให้ เกิดบรรยากาศที่เด็กสบายใจ
ที่จะบอกความรู้สกึ จริง ๆ เขาออกมา แล้ วเด็กก็จะเห็นว่า “เออ ที่เพื่อนคิดกั บเรามันไม่เหมือนกันเว้ ย คนเราคิด
ไม่เหมือนกัน ” อย่างนี ้ครับ อาจจะเกิดมี Identity ของตัวเองแล้ วเข้ าใจ Identity คนอื่น แล้ วก็เกิดการยอมรับ
ทํางานเป็ น ทีมได้ อะไรพวกนี ้ก็จะตามมา นี่คือการเรี ยนรู้ที่จะนําไปสูส่ ิ่งที่เรี ยกว่า Transformative Learning
การเรี ยนแล้ วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน ความเชื่อผมก็คือการเรี ยนรู้ที่ดีทงหมดเป็
ั้
น

Transformative

Learning ทังสิ
้ ้น
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เพราะ อย่างนัน้ ถ้ าจะให้ ได้ ผลอย่างที่พดู ทังหมด
้
นี ก้ ็ วฒ
ั นธรรมด้ านการศึกษาและการจัดการระบบ
การศึกษานี ้ต้ องเปลี่ยน อย่างที่ได้ พดู ไปตอนต้ นแล้ วนะครับ เปลี่ยนจากเอาใจใส่เฉพาะเด็กเก่งมาสูก่ ารจัดให้
นักเรี ยนทุกคนเรี ยนแล้ วเกิด Mastery Learning ได้ แล้ วก็พฒ
ั นา Executive Function ได้ ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
เด็กหัวดีเท่านัน้ นี่คือหัวใจ และนี่ความผิดพลาดใหญ่ที่สดุ ของการศึกษาไทย ที่พยายามที่จะเอารางวัลมาอวด
กันอะไรทํานองนี ้ อันนี ้คือตัวผิดหมดเลย เป็ นตัวผิดที่ร้ายกาจที่สดุ ถ้ าทําเช่นนัน้ ปั ญหาก ารออกกลางคันเพราะ
มันเบื่อเรี ย น ไม่เกิด Mastery แล้ วก็ไม่พฒ
ั นาตัวตนของเขา แล้ วก็ตดิ ยา ตังครรภ์
้
ลักษณะทังหลายที
้
่วา่ มา นี ้ก็
จะเรี ยกว่าลดลงไปเกือบจะไม่มี ตัวอย่างสําคัญที่สดุ คือฟิ นแลนด์นะครับ ฟิ นแลนด์นนั ้ โรงเรี ยนของเขาจะไม่ คัด
เด็ก ไม่มีห้องคิง โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนคุณภาพเท่ากันหมด รวมทังในที
้ ่หา่ งไกลด้ วย
เมื่อเดือนกันยายนเราเชิญโปรเฟสเซอร์ จากมหา วิทยาลัยฟิ นแลนด์มา 2 คนและเชิญครูใหญ่มา ตังวงคุ
้ ย
กันที่โรงเรี ยนรุ่งอรุณ คนจัดประชุมนี ้เขาก็จะเริ่มต้ นด้ วยโรงเรี ยนขนาดเล็กของประเทศไทยว่ามีปัญหา โรงเรี ยน
มีทงหมด
ั้
15,000 โรง อะไรทํานอง นี น้ ะครับ คือประมาณเกือบครึ่ง หนึ่งของโรงเรี ยนในประเทศไทย ที่ เป็ น
โรงเรี ยนขนาดเล็ก เป็ นปั ญหา แล้ วก็พดู ถึงปั ญหา ฟิ นแลนด์ก็นงั่ ฟั งนํ ้าตาปริ่ม

ๆ พอเราหยุดเขาก็บอกว่าที่

ฟิ นแลนด์โรงเรี ยนส่วนใหญ่ก็เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ปัญหา เป็ นธรรมดาของสังคมของเขา
เพราะว่าเขามีพื ้นที่หา่ งไกลเยอะ เพราะฉะนันการศึ
้
กษาของเขาต้ องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชันขึ
้ ้นมา ก็กลายเป็ นความรู้เรื่ องวิธีการจัดชันประถมซึ
้
ง่ ได้ ผลดี คุณภาพเท่ากันกับใน
เมืองที่เป็ นโรงเรี ยนที่ใหญ่หน่อย แล้ วเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะศึกษา ทําวิจยั หาวิ

ธี วา่ ถ้ าอย่างนัน้ กับ

มัธยมได้ ไหม ก็โรงเรี ยนขนาดเล็กเหมือนกัน เขาบอกไม่ได้ ถ้ าประถมได้ นี่ให้ เห็นว่าวิธีมองประเด็นต่าง ๆ นี ้มันมี
วิธีมองที่หลากหลาย แต่หวั ใจสําคัญที่ฟินแลนด์คือไม่มีการ แบ่งแยกเด็ก แล้ วก็โรงเรี ยนไม่วา่ ห่างไกล อย่างไร
ต้ องได้ มาตรฐานเท่าเดิม แต่ทีนี ้ มันอย่างนี ้ครับ อันนี ้เพื่อ ให้ ยตุ ธิ รรมกับคนวงการศึกษานะครับ วิธีคดิ แบบนี ้ที่
ฟิ นแลนด์ไม่ได้ อยูท่ ี่คนในวงการศึกษาเท่านัน้ แต่มนั อยูใ่ นประชาชนทุกคน อยูใ่ น พลเมืองฟิ นแลนด์ทกุ คน ก็คือ
เมื่อไหร่ก็ตาม มีการทําอะไรก็ตาม เสนออะไรขึ ้นมาในลักษณะที่ทําให้ เกิดความไม่เท่าเที ยม คนฟิ นแลนด์ค้าน
ทันที เพราะฉะนันความเท่
้
าเทียม Equity นี ้ไม่ได้ แปลว่า “เท่า” หรื อ “Equal” นะครับ ท่านเห็นใช่ไหมครับ “เท่า
เทียม” คําว่า “เทียม” ไม่ใช่ “แท้ ” หาก “เท่าแท้ ” คือเท่ากันทุกคนเท่ากันจริง ๆ อันนี ้คือเท่าเทียม เพราะ อย่างไร
เด็กมันบอก หัวดีกะหัวไม่ดี มันก็ไม่เท่าถูกไหมครับ แต่เขาไม่เอาตรงนันมาเป็
้
นตัวตัง้
เพราะอย่างนันคํ
้ าว่า “คุณภาพการศึกษา ” อย่างที่เราใช้ นี ้ เอารางวัลมาอวดกัน เอาเด็กได้ เกรด เด็กที่
ไหนสูงกว่าอย่างไร อย่างที่เห็นทังหลาย
้
นี ้ มาอวดกัน นี ้ ตัวนี เ้ ป็ นตัวปิ ดกัน้ Equity ของเด็ก แล้ วอย่างที่ คุณหมอ
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ยงยุ ทธบอก นี ้ เมื่อเขาใช้ หลักการนี ้แล้ วเขาทําแบบนี ้ จะเห็นว่ามันได้ ผลจริง

ๆ ในแง่ของ การลดการ ไม่เกิด

Equity ทางด้ านการศึกษาอย่างที่เราเห็นกัน อย่างของเรานี ้จะเห็นว่าพอไปดูลกู คนมีฐานะดี ผลการเรี ยนก็จะ
แบบหนึง่ ลูกคนมีฐานะไม่ดีก็เป็ นอีกแบบหนึง่ ซึง่ อันนันเป็
้ นของที่ไม่จําเป็ นต้ องเกิด ไม่ใช่เป็ นของธรรมดา เป็ น
สิ่งที่เกิดขึ ้นจากระบบที่ผิดพลาด นี่คือความเชื่อผมนะครั

บ อย่าลืมนะครับ ผมอาจจะผิด เพราะ อย่างนัน้

การศึกษาของเราเป็ น Grade - Based แต่จริง ๆ แล้ วที่ถกู ต้ องต้ องเป็ น Competence - Based และ
Competence ในที่นี ้ต้ องเป็ น 7 ตัวอย่างที่ วา่ มาตอนต้ น หรื อ 7c 8c เหมือนอย่างใน 21st Century อะไรอย่างนี ้
หรื อว่า Multiple Intelligences (พหุปัญญา ) นี่คือเหตุการณ์ที่เราคุยกับโปรเฟสเซอร์ ฟินแลนด์เมื่อเดือน
กันยายนนี ้ แล้ วก็คยุ กันเรื่ องไม่คดั เด็ก
คุณหมอยงยุทธพูดเมื่อกี ้ที่ผมไปกระตุกแกนี ้ คุณหมอยงยุ ทธบอกว่าเด็กประถมของฟิ นแลนด์ 40% ต้ อง
ไปเข้ ารับการช่วยเหลือพิเศษ เพราะเขาไม่คดั เด็ก นัน่ อย่างไร ละครับ ก็ต้องมีระบบช่วยเหลือ พอครูพยายาม
สอนเด็กทังชั
้ น้ 30 คนเพื่อที่จะให้ เรี ยนไปด้ วยกัน มีพฒ
ั นาการรอบด้ านไปด้ วยกัน แต่มีบ างคนเขาตามไม่ทนั ใน
บางเรื่ อง บางคนนันตั
้ งแต่
้ ในชันประถม
้
นี ้ หมอยงยุ ทธบอกมี 40% แล้ วผมก็ไปกระตุกแกแล้ วบอก ว่ามี 70% ที่
บอกว่า 70 นี ้หมายถึงว่า 9 ปี คือการศึกษาภาคบังคับของฟิ นแลนด์ นี ้ 9 ปี ไม่ใช่ 12 เหมือนเรา ใน 9 ปี นันนี
้ ้
เด็ก 70% จะต้ องเข้ าไปผ่านระบบช่วยเหลือ เห็นไหมครับ แต่ในที่สดุ เด็กก็จะกลับมาเข้ าในชันเหมื
้ อนเพื่อนได้
แล้ วก็บรรลุผลสําเร็จทางด้ านการศึกษาเหมือนๆ กันกับคนอื่นๆ นี่คือวิธีคดิ ที่ตา่ งกันโดยสิ ้นเชิง
นอกจากนี ้ก็จะมาโยงตรงกับที่หมอยงยุ ทธพูดอีกเหมือนกัน พูดถึงเรื่ องการศึ กษา การเรี ยนรู้ แล้ วยํ ้า
เฉพาะเด็กเล็ก ยํ ้าเฉพาะหมอยงยุทธบอกว่าในช่ วงหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ สอง Phase 2 สมองเติบโตจนถึง
อายุ 25 เมื่อสัก 6-7 ปี ผมอ่านวารสารวิจยั (Journal) เขาก็จะบอกว่า Brain Development เติบโตอย่างเต็มที่
(Mature) อายุ 18 เกณฑ์ทหาร อายุ 20 บรรลุนิตภิ าวะอะไรอย่าง นี ้นะครับ แล้ วก็คิ ดว่านัน่ แหละสมองเติบโต
เต็มที่ แล้ ว ผมบอกไม่จริง 25 สมองเติบโตเต็ม ที่ ที่จริงแล้ วสมองเติบโตจากท้ ายมาหัว ไอ้ ตอนหัว นี ้คือตอนที่จะ
คุมอารมณ์ คุมอะไรต่ออะไร ความคิดชัว่ แล่นอะไรได้ นี ้ 25 ถึงจะเติบโตเต็มที่ ผมอ่านแล้ วผมก็คดิ อยูใ่ นใจ บอก
ผมจบหมอเมื่ออายุ 24 ไปเมืองนอกกลับมาเป็ นอาจารย์ อายุ 26 เลย ตอนผมอายุ 25 แล้ วยังไม่ เป็ นผู้ใหญ่
เต็มที่มีวฒ
ุ ิภาวะ (Mature) เลย ผมเองนี ้ผมว่า Mature ตอนอายุกว่า 30 ในความเชื่อผมนะครับ แต่ประเด็นอยู่
ตรงนี ้ครับ การเรี ยนรู้มนั อยูท่ ี่ Phase ที่ 3 ที่หมอยุงยุ ทธพูดนี ้ มันบอกว่าการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นตลอดชีวิต เรี ยนสิ่ง
ใหม่ได้ ตลอดชีวิต เพราะฉะนัน้ นโยบายการเรี ยนรู้ของคนทังประเทศที
้
่เราใช้ อยู่ นี ้ ที่เป็ นนโยบายของหน่วยงาน
ต่างๆ ว่าถ้ าหากว่าเราจะ Personal Development ของหน่วย งาน ของกระทรวง ทบวง กรม ทังหลาย
้
ทํา
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อย่างไร ก็สง่ ไปประชุมอย่าง นี ้ หรื อเมื่อเข้ าเวิร์คช็ อป เข้ าคอร์ สทังหลายเป็
้
นหลัก หรื อจ ะให้ ดีก็คือเรี ยนต่อ ทํา
ปริญญา อันนันผมมี
้
ความเชื่อว่ามันผิด เรี ยกว่าเป็ นการพัฒนาแบบ Training - Based ผมคิดว่าอันนันผิ
้ ด
จริงๆ แล้ วนี ้ต้ องเป็ นการทํางานแบบ Learning – Based คือเรี ยน ณ จุดทํางาน เรี ยนจากการทํางาน
เพราะฉะนันครู
้ ที่ฟินแลนด์ ส่วนนี ้ผมก็ได้ จากการถามเมื่อตอนเราไปเยี่ยมเขาและเมื่อตอนเขามาเยี่ยม
เราเมื่อเดือนกันยายนด้ วยนะครับว่าครูฟินแลนด์ทํางาน อย่างไร โรงเรี ยนเปิ ด 5 วันต่อสัปดาห์ นั กเรี ยนมาเรี ยน
ตังแต่
้ 8.30 ถึง 14.30 น. หลังจากนัน้ 14.30 - 16.30 น. ครูเรี ยนทุกวัน คือครูมาชุมนุมกัน แล้ วผู้อํานวยการก็
ไม่ได้ เรี ยกผู้อํานวยการนะครับ เขาเรี ยกครูใหญ่ Head Master หรื อ Principal มาเข้ าร่วมการประชุม กันด้ วย
ว่า 5 ชม.ที่ผา่ นมานันสั
้ งเกตเห็นอะไรในเด็ก มาปรึกษากัน ตกลงครูเรี ยนทุกวัน ครูเรี ยนจากการทํางาน เรี ยน
ร่วมกันผ่านการปฏิบตั ิ เป็ นทีม Learning ถ้ าภาษาวิชาการก็เป็ น PLC (Professional Learning Community)
อาจารย์เรี ยนกันเป็ นกลุม่ นี่คือการเรี ยนของผู้ใหญ่ ก ารเรี ยนของผู้ใหญ่ก็เริ่มจาก นี ้ Concrete Experience
(การเรี ยนรู้ที่ได้ มาจากการได้ มีประสบการณ์ด้วยตนเอง) ใช่ไหมครับ 5 ชม.ที่แล้ ว ครูมีประสบการณ์ Concrete
Experience ในชันเรี
้ ยนของลูกศิษย์ของตัว ก็เอามาตังข้
้ อสังเกต (Observe) เพราะอย่างนันในช่
้ วง 5 ชม.นัน้
ครูสงั เกต แล้ วก็เราไปดู สังเกต ว่า เขามีกระดาษจดเลยนะครับ บางโรงเรี ยนจะเป็ นแบบฟอร์ มให้ แล้ วก็จด
สังเกตเด็กทังชั
้ น้ แล้ วก็ สงั เกตเด็ก เป็ นรายคน อะไรอย่างนี น้ ะครับ Observe ได้ ข้อมูลมา แล้ วก็มา Reflect กัน
แล้ วจึง Form เป็ น Abstract Concept แล้ วก็เอาไปทดลองในสถานการณ์ใหม่ นี ก้ ็เป็ นวงจรของ Adult
Learning ผมก็เอามาจากเว็บไซต์นะครับ
ที่จริงแล้ ว ผ มก็ไปถามคนที่เขามีความรู้ทางด้ า นประสาทวิทยา (Neuroscience) ว่าผมว่าอันนี ้มัน
ไม่ใช่ Adult Learning เท่านันหรอก
้
เด็กๆ ก็เรี ยนอย่างนี ้แหละ ใช่ไหม เขาบอ ก “ใช่” แต่ผมเติ มนะครับว่าต้ องมี
Scrap Folding ต้ องมีครูชว่ ย ต้ องมีครูชว่ ยออกแบบกิจกรรมทังหลาย
้
นี ้ แล้ วก็ชว่ ยประเมิน Assess แล้ วก็
Feedback มี Formative Feedback มี Constructive Feedback ทังหลายนี
้
้ ก็จะเป็ นวงจรเรี ยน ที่สําคัญก็คือ
ประเด็นก็คือว่าการเรี ยนที่แท้ จริงนันต้
้ องเป็ นของจริง เจ้ าตัว นี ม้ ีสว่ นในการปฏิบตั ิ ในการทํา เสร็จแล้ วต้ อง
Reflect ต้ องมีวงจรอย่างนี ้ คือหัวใจ เพราะอย่างนันทั
้ งเด็
้ กทังผู
้ ้ ใหญ่เราจะต้ องเปลี่ยนแนวคิด
สรุปสุดท้ ายนะครับ การดูแลพลเมืองเด็กในเชิงปฏิรูปประเทศไทย

นี ก้ ็คือต้ องเปลี่ยนวงจรชัว่ ร้ าย

(Vicious Circle) นี ้ ที่เด็กมี Chronic Stress การที่ HPA Axis One Weak นี ้ เพราะมี Chronic Stress ตังแต่
้
ตอนอยูใ่ นครรภ์นะ แล้ วก็ตอนเป็ นเด็กเล็ก ก็ทําให้ พอโตขึ ้นเขาก็พฒ
ั นา Executive Function ได้ ไม่ดี แล้ วชีวิต
ตกร่องลงเหวไป นี ้ แล้ วก็ทําให้ กลายเป็ นผู้ใหญ่ที่ก็ชีวิตไม่ดีด้วย ต้ องเปลี่ยนตรงนี ้ให้ ได้ แล้ ววิธีเปลี่ยนก็คือ
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การศึกษาต้ องเ ปลี่ยน การศึกษาต้ องทําให้ เตรี มเข าไว้ ตอนที่มรสุมชีวิตเริ่มฝึ กเป็ นผู้ใหญ่ เริ่มที่จะเป็ นตัวของ
ตัวเอง ก็คือตอนวัยรุ่นนี ้เขาสามารถคุมตัวเองได้ มีความเคารพตั วเอง หาตัวเองเจอ ได้ เป็ น Somebody ในช่วง
นัน้ ก็จะเปลี่ยนกลับทางวงจรชัว่ ร้ ายอันนี ้ได้ นี่คือความเชื่อของผมนะครับ
สุดท้ ายนั่นก็หมายความว่ า กระบวนการทัง้ หมด นี ค้ ือกระบวนการที่ทาให้ เกิดตัว Equity ใน
สังคม และ Equity ในเด็ก เพราะอย่ างนัน้ คีย์เวิร์ดของผมคือ Equity ครับ ขอบพระคุณครับ.
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