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การประชุมวิชาการ การพัฒนาเดก็ เยาวชน และครอบครัว ระดับชาต ิครัง้ที่ 3  

เร่ือง “พลเมืองเดก็ : การลงทนุที่คุ้มค่า”  

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปัญญาวัฒนา  

สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาเดก็ ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหดิล 

เวทีเสวนา “พลเมืองเดก็ : การลงทุนที่คุ้มค่า”  

 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภริมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต  

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล 

ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สริุยเดว ทรีปาตี  

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี : ผู้ด าเนินรายการ 

วนันีไ้ด้รับเกียรตจิาก คณุหมอยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ซึง่ต้องบอกวา่เจอกนัเกือบจะทกุเวที แล้วก็โดยเฉพาะ

อาจารย์จะเป็นคนท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัเดก็และเยาวชนทกุกระทรวง กรม กอง มาช้านาน ผมเช่ือแนว่า่อาจารย์

รู้ระบบของประเทศไทย รู้รายละเอียดตา่ง ๆ เหลา่นี ้ ก็จะมาชว่ยคล่ีโจทย์ให้ ผมเปิดประเดน็ไว้นิดเดียว ผมจะ

ไมไ่ด้พดูอะไรมากมายแตจ่ะเห็นได้วา่ลกูหลานของเราเองก้าวสูล่กัษณะของเดก็  Generation Alpha แล้ว 

ความเป็น  Alpha เองก็คือมีความเป็นปัจเจกมากขึน้ การใช้ส่ือและเทคโนโลยีเองก็จะมากขึน้  เราจะพฒันา

คณุภาพของพลเมืองเดก็ตา่งๆ เหลา่นีร้องรับกบัการเปล่ียนแปลงของวิวฒันาการตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้อยา่งไร ผมขอ

อนญุาตเร่ิมต้นท่ีอาจารย์คณุหมอยงยทุธก่อนเลยนะครับ 

 

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภริมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรม

สุขภาพจิต  

ขอบคณุมากครับ ต้องกราบขอบคณุอาจารย์วิจารณ์  พานิช ด้วยนะ

ครับ หวัข้อเร่ือง  “พลเมืองเดก็ ” นา่สนใจมาก ผมเร่ิมต้นจาก ถาม

ตวัเองก่อนแล้วก็ถามทกุคนด้วยวา่ เวลาเราพดูถึงพลเมืองเดก็  เรานกึ

ถึงอะไร ก็ต้องเร่ิมต้นจากคําวา่ “พลเมือง” ก่อนนะครับ  ผมเคยไปร่วม

สมัมนากบันกัสงัคมศาสตร์ เขาเร่ิมต้นประเดมิวา่ “พลเมือง” คือคําวา่ 
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Citizen ตา่งจากคําวา่ประชาชน อยา่งไร  แล้วเขาก็บอกวา่นิยามง่าย ๆ ของคําวา่  Citizen คือเป็น  Active 

People อนันีก็้เป็นวิธีตอบท่ีเข้าใจง่ายดี ผมก็ขออนญุาตอนมุานแบบเดียวกนั  วา่คําวา่ “พลเมืองเดก็” เราก็ต้อง

ถามวา่  “พลเมืองเดก็ ” ตา่งกบั  “เดก็” อยา่งไร  ก็คงจะตอบแบบเดียวกนัวา่  “พลเมืองเดก็ ” ก็ต้องเป็น  Active 

Children นะครับ เพราะอยา่งนัน้ก็คําวา่ Active Children ของเราจะเป็น หน้าตาอยา่งไร ผมก็จะขออนญุาต

กลา่วใน 3 มมุนะครับ ก็คือ 1.มมุพฒันาการ ซึง่อนันีม้นัเป็น Evidence Based หรือเป็นศาสตร์สากล  ท่ีเราบอก

วา่ถ้าเราจะกระตุ้นให้เดก็ๆ ของเราเป็น Active Children เขาก็ควรจะทําได้ในระดับไหน แตผ่มคดิวา่หวัข้อใหญ่

ของผมคือพดูตรงประเดน็ท่ี 2. คือ ลงทนุท่ีระบบไหนถึงมีผลตอ่เดก็และครอบครัว  เพราะอยา่งนัน้ถ้าเราตีระบบ

แตกวา่ตรงไหนบ้างท่ีจะทําให้เป็น  Active Children ของเราได้  อนันีก็้จะเป็นสว่นท่ีสําคญั แล้วสดุท้ายก็ คงจะ

จบนิดเดียววา่ ขณะนีม้นัเป็นกระแสปฏิรูปประเทศไทย เราจะใช้กระแสนีใ้ห้เกิดพลงัในการท่ีจะทําให้เกิดการ

ลงทนุท่ีคุ้มคา่กบัท่ีทําให้เกิด Active Children ของเราได้อยา่งไรบ้าง ทัง้หมดนีก็้คงจะเป็นกรอบกว้างๆ ท่ีผม

เตรียมไว้ครับ 

 อนันีผ้มคดิวา่คงไปเร็วๆ พวกเราสว่นใหญ่นัง่อยู่ ท่ีน่ีก็คงทราบแล้ววา่ คือแนวคดิเร่ืองของพฒันาการเดก็ 

ปัจจบุนัเขาแบง่ง่ายๆ อาจจะแบง่เป็น 3 ยคุนะครับ ยคุแรก.ชว่งสงครามโลก อนันีก็้เป็นระยะเวลายาวนานมาก

เลยท่ีเราคดิวา่สมองเดก็พฒันามาก ท่ีสดุในชว่ง 6 ปี อนันีก็้ยงัเป็นจริง อยู่จนถึงปัจจบุนั แต่ข้อค้นพบท่ีสําคญั

ระยะหลงัจากแนวคดิเร่ือง Brain Based Learning ซึง่ศกึษาสมองของมนษุย์แบบ Longitudinal (การศกึษา

เร่ืองพฒันาการของบคุคลหรือกลุม่ในชว่งเวลาหลายปี) แล้วก็สามารถท่ีจะมีเคร่ืองมือในการศกึษาสมองท่ีดีขึน้  

เขาก็ค้นพบวา่สมองเดก็ยงัคงพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองไปหลงัจากอาย ุ6 ปีไปจนถึงอาย ุ25 ปี เพียงแตว่า่ชว่งไหนท่ี

สมองมนัมีพฒันาการท่ีสงูมาก นี ้ท่ีเรียกวา่เป็น  “หน้าตา่งแหง่โอกาส ” ก็เป็นสว่นท่ีจะต้องให้ความสําคญั ใน

ระยะนัน้ๆ ให้มากขึน้ อนันีก็้คงจะเป็นสว่นของระยะท่ีสอง. (ระยะหน้าตา่งแหง่โอกาส) 

 ระยะท่ีสาม . เกิดขึน้มาสกั 10 กวา่ปีนี เ้อง เป็นการท่ีท่ านดาไลลามะได้ร่วมกบับรรดา นกัประสาทวิทยา  

(Neuroscientist) ท่ีมีช่ือเสียงของโลกกบัการศกึษาเร่ืองของสมองกบั เร่ืองของการฝึกจิตด้วยการฝึกสมาธิและ

การฝึกสตเิป็นต้น โดยได้ข้อค้นพบวา่สมองมนษุย์ ยงัคงเปล่ียนแปลงไปโดยไมมี่ขีดจํากดั  เชน่พบวา่มีการหนา

ตวัขึน้ของ  cortex ประเภท หนึง่ในสมอง แม้กระทัง่ในอายท่ีุมากแล้วเม่ือมีการฝึกสมาธิฝึกสตเิป็นต้น 

ความสามารถในการลดโอกาสในการเป็นอลัไซเมอร์  หรือมีความสามารถในการท่ีจะพฒันาความสามารถ

ทางด้านจิตใจของตวัเอง เป็นต้น พวกนีก็้เป็นสว่นท่ีเกิดขึน้  



3 
 

 ตวัท่ีเราเน้นก็คงจะเป็นระยะท่ีสอง .(ระยะหน้าตา่งแหง่โอกาส ) นีน้ะครับ เพราะวา่วนันีเ้ราพดูกนัถึงเร่ือง

เดก็ เม่ือกีนี้ผ้มคดิวา่อาจารย์สองทา่นได้พดูถึงเร่ืองของ ปฐมวยัไปอยา่งเรียก ได้วา่พวกเราเห็นชดัเจนแล้วใน

ด้านตา่งๆ เพราะอยา่งนัน้ การบรรยายในสว่นนีเ้ราคงขยายไปมองคําวา่ “พลเมืองเดก็” อยา่งครอบคลมุเดก็วยั

เรียน แล้วก็ตอ่ไปถึงเดก็วยัรุ่นด้วย  

 ถ้าเรามองสมองของมนษุย์ นีก็้จะเห็นวา่สมองใหญ่ของมนษุย์ นีมี้สว่นท่ีเราเรียกวา่ Cerebral Cortex 

หรือสมองสว่นคดินะครับ กบัสว่นท่ีเป็นระบบลิมบคิ (Limbic System) อยูข้่างใน เราเรียกวา่ สมองสว่นอารมณ์

หรือสมองสว่น อยากนะครับ  เพราะอยา่งนัน้สมองของมนษุย์ นี ้ถ้าเราดูภาพสามมิต ิสีนํา้เงิน นีก็้เป็นระบบลิม

บคิ สว่นสีนํา้ตาลก็เป็นสมองสว่นท่ีเราเรียกวา่ Cerebral Cortex หน้าท่ีของสมองสว่นคดิ นีม้นัไมไ่ด้เพียงแต่

เรียนรู้โลกภายนอกเทา่นัน้ ท่ีสําคญัมนัควบคมุสมองสว่นอยากด้วย  และนีคื้อท่ีมาของท่ีเราจะพดูกนั ถึงเร่ืองนี ้

คือความเป็นพลเมือง เพราะเรากําลงัพดูถึงเร่ืองของจิตสํานกึ พดูถึงความเสียสละ พดูถึงการท่ีทําประโยชน์เพ่ือ

สว่นรวม  พวกนี เ้ป็นหน้าท่ีของสมอง สว่นท่ีคดิในสว่นท่ีสอง .ทัง้สิน้ เราเรียกวา่ปัญญาภายในบ้าง เรียกวา่

คณุธรรมบ้าง เรียกวา่  EQ (Emotional Quotient: ความฉลาดทางอารมณ์ ) บ้าง เรียกวา่ความดีบ้าง ขณะท่ี

สมองสว่น คดิท่ีทําหน้าท่ี เก่ียวกบัสิ่งท่ีเป็น ความรู้   หรือเป็นปัญญาภายนอก เป็นความสามารถท่ีเรียกวา่  IQ 

(Intelligence Quotient : ความฉลาดทางสตปัิญญา) หรือเป็นความเก่ง เป็นต้น  

 เพราะอยา่งนัน้ พลเมืองเดก็นี ้ก็จะต้อง ด้า นหนึง่.คือต้องใช้ปัญญาภายนอกให้เกิดผลท่ีดีตอ่สงัคม และ

ต้องไมใ่ชต่อบสนองแตค่วามต้องการภายในของตวัเองอยา่งเดียว  อนันีก็้อยา่งท่ีเรารู้วา่กระบวนการท่ีทําให้เกิด

หน้าตา่งแหง่โอกาสนีม้นัเกิดในชว่งระยะหนึ่ง ถ้าเราแบง่ง่าย ๆ เราแบง่เป็น  4 ระยะ วยัทารกกบัวยัปฐม  วยัชว่ง 

3-5 ปี เรารวมเรียกวา่ปฐมวยั  แต่ถ้าซอยออกเป็นสอง ชว่ง เราก็อาจจะแยกชว่งทารกออกมา  ก็เป็นสองวยั ชว่ง

วยัเรียน  แล้วก็วยัรุ่น  ใน  4 ระยะ นีจ้ะมีชว่งท่ีสมอง มีพฒั นาการไมเ่หมือนกนันะครับ สมองสว่นใดท่ีมนัมี

พฒันาการมากในวยัใด  มนัก็จะมีกระบวนการเปล่ียนแปลง  คือจะมีการสร้างใยประสาทมากตัง้แต่ ยงัไมไ่ด้

เรียนรู้ เม่ือมีการสร้างใยประสาทไว้ตัง้แตย่งั ไมไ่ด้เรียนรู้ แล้วก็คือมนัทําให้มีเส้นทางเล็ก ๆ เช่ือมตอ่ทําให้เกิด

วงจรการเรียนรู้ได้ง่าย อนันีคื้อ เหตผุลท่ีทําไมหน้าตา่งโอกาส ถึงเกิดขึน้ เพราะวา่มนัสามารถเช่ือมโยง ได้ง่าย

เน่ืองจากมนัมีการสร้าง ใยประสาทไปเช่ือมโยงกนัมากมาย แตว่า่ใยประสาทเหลา่นัน้มนัจะเกิด เป็นวงจรการ

เรียนรู้ไ ด้มนัต้องเกิดการเรียนรู้ เพราะ อยา่งนัน้ พอเกิดการเรียนรู้ มากขึน้ มนัก็จะหนาตวัขึน้ กลาย เป็นวงจร

เรียนรู้ แล้วเม่ือผา่นวยันัน้ไป  สว่นท่ีมีอยูม่ากมายท่ีไมไ่ด้ใช้มนัก็จะถกูตดัหายไป เพราะ อยา่งนัน้จริงๆ แล้วเรา

จะผา่นระยะตา่งๆ ด้วยใยประสาทท่ีน้อยลงในชว่ง 25 ปีแรกของชีวิตนี ้เพราะอยา่งนัน้ความเข้าใจเดมิของเราท่ี
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เราเข้าใจในสมยัก่อน ตอนส มยัเราเรียนปริญญาตรีหรือปีหนึง่ สมยัเม่ือหลาย สิบปีก่อนท่ีวา่สมองมนษุย์จะ

เรียนรู้ด้วยการ สร้างใยประสาทเช่ือมโยงกนั อนันีก็้ยงัเป็นจริงอยู ่ อนันีเ้ป็นตลอดชีวิต แตใ่นชว่งหน้าตา่งแหง่

โอกาสของแตล่ะวยั นีม้นัจะมีกระบวนการแบบท่ีสองเพิ่มขึน้  ก็คือกระบวนการ เช่ือมโยงและตดัขาดเส้นใย

ประสาท  คือใยประสาทในบางท่ีมนัจะมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วก่อนการเรียนรู้แล้วก็ชว่ยให้การเรียนรู้ ดีขึน้ 

แล้วมนัก็จะถกูตดัขาดไปเม่ือเราไมไ่ด้เรียนรู้ เพราะฉะนัน้ มนัก็จะมีปรากฏการณ์ 3 ชนิดเกิดขึน้ในวิกฤตกิารณ์

เรียนรู้ของมนษุย์ซึง่ผมจะไปเช่ือมโยงกบัเร่ืองความเป็นพลเมือง  

 เร่ืองท่ี 1. คือเราไมไ่ด้เรียนรู้ทัง้ ๆ ท่ีมนัมีโอกาสในการเรียนรู้ เชน่ เด๋ียวนีเ้รารู้ดีวา่ภาษามนัพฒันาอยา่ง

มากในชว่งปฐมวยั ภาษาท่ีสองก็พฒันาได้ในชว่งปฐมวยั เพราะ อยา่งนัน้พอเราไมไ่ด้ให้เรียนรู้  ตวันีม้นัก็ผา่น

เลยไป เร่ืองท่ี 2. คือเกิดการเรียนรู้ผิด เชน่ สมมตเิดก็วยัปฐมวยัเขากําลงัเรียนรู้ท่ีจะควบคมุอารมณ์  แต่วา่พอ

เดก็ร้องอะไร อยากได้ เราก็ยอมตาม อยา่งนี  ้เพราะอยา่งนัน้ โอกาสท่ีจะเรียนรู้เร่ื องนีม้นัก็ผา่นเลยไป  อยา่งนี ้

เรียกวา่เรียนรู้ผิด  ตวัท่ี 3. คือเสพตดิพฤตกิรรม ตกความรู้พฤตกิรรม หมายความวา่ ถ้าเราไปกระตุ้นสมองสว่น

อยากมากๆ  ในท่ีสดุสมองสว่นอยากนีม้นัจะมีอิทธิพลเหนือสมองสว่นคดิ  เชน่ เรากระตุ้นด้วยความสนกุ ด้วย

ความต่ืนเต้น เชน่ เวลานีเ้ราก็ จะเห็นวา่เดก็ตดิเกมมีอายนุ้อยลงเร่ือย ๆ ท่ีจริงโดยทัว่ไปเดก็ตดิเกมจะเร่ิมเห็ น

ตอนชว่งวยัรุ่น แล้วก็จะมี เร็วกวา่นี ห้นอ่ยก็คือชว่งชัน้ประถม แตว่า่บ้านเรา มีปรากฏการณ์พิเศษ คือมีเดก็ตดิ

เกมตัง้แตช่่ วงปฐมวยั ซึง่อนันีม้นัเป็นปราก ฏการณ์ท่ีเกิดจากการท่ีพอ่แมโ่ดยความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ นกึวา่ให้

เดก็อยูบ้่าน ไมอ่ยากให้ไปว่ิงเลน่ท่ีไหน แล้วไปประสบอบุตัเิหตหุรือไปทําสิ่งท่ีหา่งไกลสายตาพอ่แม ่ก็เอาเกม 

เดี๋ยวนีเ้กมมนัง่ายมากนะ สมาร์ทโฟนทกุเคร่ืองก็มี เพราะ อยา่งนัน้ก็ให้ลกูเลน่เกม  ผมเคยไปประชุมเม่ือเร็วๆ นี ้

ท่ีรีสอร์ทแหง่หนึง่ พนกังานของรีสอร์ทนีก็้ให้ลกูนีน้ัง่เลน่เกม เราก็ไปเห็นตอน 8 โมงเช้าก่อนเข้าประชมุเขาก็เลน่ 

เราออกมาตอนเท่ียงมากินข้าวเขาก็ยงัเลน่อยู ่รวมแล้ว 4 ชม. ท่ีอยูก่บัหน้าจอเล็กๆ นี ้คืออยา่งนีก็้ต้องคยุกบัแม ่

แมเ่ดก็ก็บอกกลบัมาวา่ “เอ๊ะ ทําไมละ่” เขาก็บอกวา่ “เดี๋ยวเดก็วิ่งไปตกนํา้ตกทา่ไรอะไรอยา่งนัน้” เพราะรีสอร์ท

มนัตดิกบัคลอง นีคื้อตวัอยา่งท่ีวา่ความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์แล้วก็ทําให้เกิดการเสพตดิ คนเราเสพตดิพฤตกิรรมการ

เลน่หลายๆ อยา่งนะครับ เสพตดิ อินเทอร์เน็ต  เสพตดิการพนนั เสพติ ดการกิน เสพตดิเซ็กส์ ซึง่พวกนีเ้กิดจาก

การท่ีเรากระตุ้นสมองสว่นอยากมากเกินไป  

 เพราะ อยา่งนัน้ ก็คือวิกฤติ การเรียนรู้ 3 อยา่ง ซึง่ 3 อยา่งนีย้บัยัง้ความเป็นพลเมืองหมด ท่ีเราจะได้  

Active Children มนัคงไมไ่ด้แนน่อน ก็คงจะ ต้องเป็นคําตอบท่ีวา่ เราจะต้องหาทางเสริมสร้างคณุลกัษณะตาม

วยัให้ได้เป็น Active Children จริงๆ อนันีก็้เน้นทกุวยัเลย 4 วยัท่ีเราพดูถึงเดก็และเยาวชนของเรา  
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 ปัญญาภายนอกกบัปัญญาภายในมนัจะสมัพนัธ์กนั อยา่งชว่ง 0-2 ปีนี ้เดก็จะพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่และ

ประสาทการเรียนรู้พืน้ฐาน ตรงนีจ้ะเป็นรากฐานของปัญญาภายใน คือความรู้สกึผกูพนั และไว้วางใจ ซึง่มนัจะ

เกิดขึน้ตัง้แต ่2 ปีแรก พอชว่งปฐมวยัถดัมาก็จะมีเร่ืองของการใช้กล้ามเนือ้เล็ก ซึง่ตวันีเ้ก่ียวข้องกบั เร่ืองของการ

จินตนาการด้วย เพราะเดก็จะจินตนาการอะไรก็ต้องแสดงออกมาโดยใช้กล้ามเนือ้เล็ก อยา่งเชน่  จะวาด จะปัน้ 

แล้วก็ภาษานะครับ อนันีก็้เป็นสว่นท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะกลายเป็นปัญญาภายนอกท่ีเร่ิมเป็น เร่ืองเป็นราว 

เป็นเนือ้หา ในวยัถดัไป เพราะ อยา่งนัน้ เดก็วยั นี  ้เขาพร้อมกบัการท่ีรู้ภาษาแล้วก็มีความสามารถในการคดิ

จินตนาการมากขึน้  เดก็ก็จะเรียนรู้เร่ืองก ารรู้ถกูผิดและการควบคมุอารมณ์ รู้ถกูผิด  คือเขาเข้าใจภาษา ท่ีจะฟัง

พอ่แม่ และก็เข้าใจ “วจันภาษา” และ “อวจันภาษา” (Verbal and Non Verbal) ของพอ่แมไ่ด้วา่อะไรถกูอะไร

ผิด แล้วก็ควบคมุอารมณ์ได้เพราะเดก็วยันีเ้น่ืองจากเขามีความสามารถมากขึน้  เขาก็จะแสดงความต้องการ  

อยา่งเชน่ท่ีเรารู้จกักนัดีวา่  “ไมไ่ด้ก็ลงไปดิน้ ” ก็จะเป็นชว่งท่ีพอ่แมก็่จะส อนให้เดก็รู้จกัควบคมุอารมณ์อยาก 

อารมณ์โกรธ งานวิจยัสําคญัอยา่งเชน่งานวิจยัขนมหวาน  ท่ีเอาขนมหวานมาวางตอ่หน้าเดก็แล้วบอกวา่ถ้ารอ

จนครูกลบัมาจะได้ขนมเพิ่มเป็นเทา่ตวั เป็นการทดลองท่ีมีช่ือเสียงมากของโลกในการท่ีจะพิสจูน์วา่  เดก็ปฐมวยั

นีส้ามารถท่ีจะเร่ิมควบคมุความอยากได้ แล้วก็ทําการลอง แบบวิจยัระยะยาว  (Longitudinal Study) ไป 20 ปี 

พบวา่เดก็ท่ีควบคมุความอยากคือรอ หาทกุ ๆ อยา่ง ทําในการท่ีจะให้ตวัเองไมห่ยิบขนมมากิน เชน่ ปิดตา 

กอดอก เพ่ือไมเ่อามือ ไปจบั กบัเดก็ท่ีมองซ้า ยมองขวา ครูออกไป ปุ๊ บก็คว้าเลย อยา่งนี น้ะครับ ปราก ฎวา่เดก็

พวกนีพ้อเต็ม 20 ปี เขาศกึษาเร่ือง ความสําเร็จ (Achievement) การจบแล้วมีงานทํา อะไรประมาณนี ้ สงูกวา่

เดก็ท่ีควบคมุอารมณ์ได้ ไม่ดี แสดงวา่หน้าตา่งแหง่โอกาสมนัเร่ิมต้นมาตัง้แตว่ยันีแ้ล้ว แล้วก็วยัเรียน เดก็ก็จะ

เร่ิมสามารถเรียนรู้เป็นรูปธรรมได้มาก คณิตศาสตร์ การใช้ เหตผุล ดนตรี ศลิปะ อะไรท่ีจะเรียกวา่เป็น พหุ

ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)  

 ตวัท่ีสําคญัมากคือเหตผุล และพบวา่ภาษานีม้นัตอ่เน่ืองมาจากของเดมิ แตท่ี่เป็นของสําคญัมากในวยันี ้

คือความสามารถในการคดิและมีเหตผุล  ซึง่ตวันีม้นัจะเอามาเป็นตวัคณุ ลกัษณะภายในซึง่เก่ียวข้องกบัความ

เป็นพลเมืองทัง้สิน้ เชน่  ความประหยดั ความประหยดั นีถ้้าเราพดูถึงคณิตศาสตร์คือปัญญาภายนอก ความ

ประหยดันีคื้อคณิตศาสตร์ของปัญญาภายใน เพราะเดก็จะรู้วา่สิ่งท่ีสมมตวิา่ถ้าตวัเองรองนํา้แปรงฟันต้องใช้นํา้ 

1 แก้ว ถ้าตวัเองเปิดนํา้ ทิง้ไปก็ต้องใช้นํา้ 5 ถงั อะไรประมาณนี  ้เพราะอยา่งนัน้ความประหยดัมนัคือ จํานวนใน

ความหมาย ทางด้านของสงัคมและจิตใจนัน่เอง เชน่เดียวกนั เด็กก็มีความสนใจท่ีหลากหลาย เดก็ก็ต้อง รู้จกั

แบง่เวลา  ตวันีก็้คือพฒันาเร่ืองความมีวินยั เป็นวยัท่ีกําลงัเรียนรู้  เพราะอยา่งนัน้ คณุสมบัตใินการใฝ่เรียนรู้ก็

ต้องตอ่ยอดไว้ ตัง้แตต่อนนี ้ เพราะอยา่งนัน้ โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จทัง้หลาย ก็จะทําให้เดก็ นีมี้แรงจงูใจ 
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(Motivation) ในการท่ีจะเรียน แตว่า่ถ้าโรงเรียนท่ีประสบความล้มเหลวเดก็ก็จะหยดุยัง้การเรียนรู้หรือเรียนรู้

ตามกรอบท่ีกําหนดเอาไว้ให้เทา่นัน้ตัง้แตว่ยันี ้วยัเยาวชนนีก็้จะมีสิ่งพิเศษเกิดขึน้ในสมองเขาคือการมีฮอร์โมน

เพศซึง่มนัไมไ่ด้มีผล แต่กบัร่างกายภายนอก ตั วท่ีสําคญัมีผลตอ่ สมองสว่น Cerebral Cortex แล้วก็มีผลตอ่

สมองสว่น ระบบลิมบคิโดยตรง เดก็ก็จะเร่ิมมีความรู้สกึทางเพศ ความรู้สกึทางเพศมนัก็จะสมัพนัธ์กบัความ

ก้าวร้าว เพราะมนัอยูใ่นบริเวณระบบลิมบคิเดียวกนั เพราะ อยา่งนัน้เดก็ก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะควบคมุการแสดงออก

ของตวัเองทั ้ งทางเพศและความก้าวร้าว มนัก็พฒันาเร่ือง อตัลกัษณ์ ทางเพศ  แล้วก็ด้านทางสงัคมเกิดขึน้ 

ทัง้หมด  ถ้าเรามองแล้วก็คือวา่เราต้องสง่เสริมตวับนให้ดี แล้วก็สง่ให้ตวับนสง่เสริมตวัลา่งให้ดี ตวันีก็้จะ ทํา

ให้ผลสดุท้ายท่ีได้ออกมาก็คือการเป็นพลเมืองเดก็ท่ีดีนัน่เอง 

    ทีนีถ้ามวา่พลเมืองเดก็ท่ีดีท่ีจะมีคณุสมบตัติามข้างลา่งได้ นีน้ะ มีความผกูพนั ไว้วางใจ ควบคมุ

อารมณ์ รู้ถกูผิด ประหยดั วินยั ใฝ่รู้ อตัลกัษณ์ทางเพศและทางสงัคมท่ีดีได้ นี ้มนัมาจากไหน มนัก็จะมาจาก

ระบบทัง้หมดอยู ่ 6 - 7 ระบบ ผมก็จะไลไ่ปสัน้ ๆ พดูถึงระบบโรงเรียน ส่ื อ แหลง่เรียนรู้ และกิจกรร มทัง้หลาย 

แล้วก็บริการ เพ่ือท่ีจะให้เห็นภาพวา่เราจะสร้างพลเมืองเดก็ให้เกิดคณุลกัษณะเหลา่นีไ้ด้อยา่งไร แล้วก็วาดตาม

วยั เพราะ อยา่งนัน้ เวลาท่ีเดก็ทอ่งคณุลกัษณะ 12 ประการ มนัจะมีปัญหามากเลยคือมนัไมไ่ด้บอกวา่วยัไหน

เกิดอะไร แล้วเป็นไปไมไ่ด้ท่ีเราจะทําอะไรทกุอยา่งให้ได้ตัง้แตป่ฐมวยั ปฐมวยัก็จะให้รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ เลย

ก็ยากอยู่ เพราะอยา่งนัน้ในแตล่ะวยั นีม้นัมีความพร้อมไมเ่หมือนกนั  กวา่จะรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ จะเรียกวา่

เป็นอตัลกัษณ์ทางสงัคม นีม้นัก็ต้องฟมูฟักเปล่ียนแปลงมา เป็นขัน้เป็นตอน  ไมใ่ชแ่บบวา่วาดกนัตัง้แตอ่นบุาล

เลย มนัก็ผิดหลกัของสมองอยา่งยิ่ง อนันีก็้เป็นตวัโต ๆ ให้เห็นวา่ความเป็นพลเมือง ก็จะมีคณุลกัษณะ ตามนี ้

แล้วก็ถกูสร้างมาในแตล่ะวยัแล้วก็ตอ่ยอดไปเร่ือย ๆ อนันีก็้นา่จะต้องเป็นหลกัทางวิชาการท่ีใครทําเร่ืองปฏิรูปก็

คงจะต้องให้ความสนใจในเร่ืองเหลา่นี ้ 

 เอาละครับ เราเร่ิมต้นจากระบบโรงเรียน ระบบโรงเรียนน่ีมีผลตอ่การเรียนรู้มากเลย ทัง้เร่ืองการเรียนการ

สอน แล้วก็เราเน้นเร่ืองพฒันาการแบบ  Inclusive ก็คือวา่ไมล่ะทิง้ใครเลย เพราะวา่ประเทศไทยเรา นี ้โมเดล

ของเรา เราเป็นการ จดัการศกึษา นา่กลวัมาก คือเราเตม็ไปด้วยความเหล่ือมลํา้ โรงเรียนก็เหล่ือมลํา้ มีตัง้แต่

โรงเรียนแถว 1 แถว 2 แถว 3 ฯลฯ เข้าไปในโรงเรียน หนึ่งก็เหล่ือมลํา้ มีห้องคงิ ห้องควีน ห้องแจ็ค ห้องอะไรไป

เร่ือย แล้วพอไปดใูน 1 ชัน้ก็มีโปรแกรมเหล่ือมลํา้อีก มีโปรแกรมแบบสองภาษา คือมนัเตม็ไปด้วยความเหล่ือม

ลํา้หมดเลย  คือโมเดลเราเลียนแบบมาจากอเมริกา ซึง่เป็นประเทศพฒันาแล้วท่ีมีคณุภาพชีวิตต่ําสดุของ

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว เป็นประเทศพฒันาแล้วท่ีมีความเหล่ือมลํา้สงูสดุ คือเร าไปเลือกเอาโมเดลท่ีแยท่ี่สดุใน
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การเอามาพฒันา แล้วก็ผลของการท่ีเราเลือกเ อาโมเดลท่ีแยท่ี่สดุ นี ้ผล PISA (ยอ่มาจาก Programme for 

International Student Assessment. เป็นโครงการท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือประเมินวา่นกัเรียนท่ีจบการศกึษาภาค

บงัคบั (ซึง่ถือเป็นข้อตกลงเบือ้งต้นคือ เยาวชนอาย ุ 15 ปี เพราะโดยทัว่ไป เยาวชนวยันีคื้อวยัท่ีกําลงัจะจบ

การศกึษาภาคบงัคบั ) จะได้รับการเตรียมพร้อมความรู้และทกัษะ ท่ีจําเป็นสําหรับการเป็นประชาชนท่ีมี

คณุภาพในอนาคต และมีสว่นร่วมสร้างสงัคม ) ออกมานีน้ะครับ เขาทําการศกึษา ประเทศท่ีพฒันาแล้ว พบวา่

ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน นอกจากคะแนน PISA จะสงูแล้ว ยงัมีคณุสมบตัข้ิอหนึ่ง

คือวา่แทบไมมี่ความแตกตา่งเลยระหวา่งลกูคนรวยกบัลกูคนจน อยา่งประเทศ 3 ประเทศท่ีสงูสดุในยโุรป  คือ 

ฟินแลนด์ เดนมาร์ก แล้วก็นิวซีแลนด์ ประเทศภาคตะวนัตก คือ 3 ประเทศนีค้า่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของคนท่ีประสบความสําเร็จ  คนท่ีมาจากชนชัน้สงูกบั ชนชัน้รากหญ้า นีแ้ทบไมต่า่งกนัเลย  มีความ

ตา่งน้อยมาก ขณะท่ีอเมริกาหา่งกนัลิบลบัเลย ประเทศไทยเราก็อยูใ่นตระกลูนัน้ มนัหา่งกนัตัง้แตป่ฐมวยั แล้ว

ใชไ่หม เพราะฉะนัน้ตรงนี  ้ระบบพวกนีก็้ต้องพยายามเน้นเร่ืองของ  Inclusive Education ให้มาก ทําอยา่งไรท่ี

จะชว่ยเหลือ ดแูลเดก็เหลา่นีใ้ห้ได้ตัง้แตเ่นิ่นๆ จริงๆ แล้วท่ีฟินแลนด์เขามีหลกัข้อ หนึ่งท่ีสําคญัคือเขาจะไมมี่การ

แบง่เดก็ตัง้แตต้่น ๆ แล้วพยายามให้เดก็อยูด้่วยกนัม ากท่ีสดุ โรงเรียนเขาจะไมมี่ห้อง หรือการ แบง่ห้องตาม

ความสามารถ เพราะเขาคดิวา่ความสามารถของ เดก็ มนัมีคําอยา่ง ท่ีเม่ือกีเ้ราพดูถึงเม่ือ การบรรยายชว่งท่ีแล้ว

วา่แตล่ะคนจะมีโอกาส แตว่า่เขาจะมีความบรรลผุลได้ไมพ่ร้อมกนั เพราะอยา่งนัน้บางคนช้า บางคนเร็ว แตเ่ รา

ต้องให้โอกาสเขา เพราะ อยา่งนัน้ เขาบอกวา่รายงานสมดุ พกนีฟิ้นแลนด์ไมมี่จนกวา่ม .3 ขึน้ ม.3 แล้วถึงจะมีรี

พอร์ตการเรียนครัง้แรก ฉบบัท่ี 1 ตอน ม.3 นัน่ก็คือ โปรเฟสเซอร์เขายกตวัอยา่งให้ฟังวา่ถ้าเดก็คน หนึ่งช้ามา

เร่ือยจนถึง ม.2 แล้วพอขึน้ ม.3 เขาเรียนตามทนัเพ่ือน  รายงานเขาก็จะออกมาดีเทา่กบัอีกคน หนึ่งซึง่ดีมาตัง้แต่  

ป.1 คือจะไมมี่การเขียนรายงานเลยจนกวา่จะม.3 แล้วจะส่ือสารกบัพอ่แม่ อยา่งไร ก็ต้องส่ือสารกนัด้วยปากตอ่

ปาก Face to Face ก็คือผลการเรียนเดก็  เดก็ก็ต้องดตูวัเอง แล้ว ครูก็ต้องคยุกบัพอ่แม ่ พวกนีก็้จะชว่ยเดก็ เรียน

ตามเพื่อนทนั ขึน้มาได้ เพราะ อยา่งนัน้การท่ีจะต้องเน้นพวก  Inclusive Learning ก็สําคญัมากสําหรับเร่ือง

ความเป็นพลเมือง  

 ตอ่ไปก็คงเป็นเร่ืองส่ือ  ส่ือนีจ้ริงๆ แล้วมีอิทธิพลด้านบวกมากอยา่งท่ีเรารู้ ส่ือมนัเป็นส่ือของการเรียนรู้ 

เพราะอยา่งนัน้มนัก็จะสง่เสริมการเรียนรู้ได้ดีแล้วก็มีคณุภาพ  ยกตวัอยา่งผมไปดูการสอนคณิตศาสตร์ใน 2-3 

ประเทศ เขาทําให้เดก็แคช่ัน้ประถม นี ้คือตอนเดก็ๆ พวกเรานกึถึงตอนสมยัเป็นเดก็ได้ไหม ทําไม 0 คณู 3 ได้ 0 

เข้าใจไหมครับ คือเราทอ่งวา่ 0 คณู 3 ได้ 0 แตว่า่ส่ือนีม้นัทําให้เกิดการเข้าใจได้จริง ๆ นะวา่ 0 คณู 3 ได้ 0 เขาก็

ยกตวัอยา่งนะ เขาบอกวา่ ถ้า 2 คณู 3 ได้ 6 เขาก็เป็นส้ม 2 ลกู กลุม่ละ 2 ลกู 3 กอง ใชไ่หมครับ ก็ 2 คณู 3 
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เป็น 6 แตถ้่ามนัเป็น 0 ลกูคือในกองนัน้ไมมี่สกัลกู คือ 0 ลกูคณูกนั 3 กอง มนัก็ได้เทา่ไหร่ครับ ได้ 0 เดก็ทกุคน

ตัง้แตป่ระถม 1 เข้าใจวา่ ทําไม 0 คณู 3 หรือคณู 6 ถึงได้ 0 พอนกึออกใชไ่หมครับ คือมนัใช้ส่ือทําให้เดก็เกิด

ความเข้าใจ แล้วก็ผมก็ไปดวูา่เขาสอนวิชาพีชคณิตอยา่งไรนะครับ (x+1) คณูด้วย (x+2) ทําไมถึงได้ x กําลงั 2 

บวก 3x + 2 คือเขาสามารถจะทําถอดออกมาเป็นรูป คือทําให้เดก็เห็นได้วา่มนัออกมาหน้าตาเป็นอยา่ง นีไ้ด้

อยา่งไร เดก็ทกุคนเข้าใจวา่ทําไมมนัเป็นอยา่งอยา่งนัน้ คืออยา่งนีม้นัก็คือใช้ส่ือการสอนทัง้สิน้  เร่ืองยากๆ มนัก็

ง่ายใชไ่หม เร่ืองง่ายๆ มนัก็กลายเป็นเร่ืองหมไูปเลย แตว่า่ส่ือมนัก็มีด้านลบมากเหมือนกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ส่ือท่ีมนัควบคมุไมไ่ด้ แล้วมนัก็เน้นกระตุ้นสมองสว่นอยากอยา่งท่ีผมเน้น นี ้ตวันีม้นัก็จะมีผลมาก  เขาเรียกวา่

บาป 12 ประการของส่ือ  

 บาป 12 ประการนีม้นัก็จะเร่ิมต้นตัง้แต ่ 3, 4, 5 รวมกนัเป็น 10 นะครับ 3 อนัในวยัก่อนเรียน นี ้ถ้าเดก็ใช้

ส่ือมากเกินไป จนขาดการควบคมุ นี ้บาปแรก .ก็คือสมาธิ จะสัน้  เพราะส่ือมนัเป็ นตวักระตุ้นตลอดเวลาโดยไม่

ต้องสนใจอะไรเลย บาปท่ี 2. คือทกัษะสงัคมจะตก เพราะเดก็วยันีเ้ขาต้องปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็จริง ๆ พอมนัอยูแ่ต่

หน้าจออยา่งท่ีผมเลา่ให้ฟังวา่ 4 ขวบนัง่อยูแ่ตห่น้าจอเล็ก ๆ ตัง้แต ่8 โมงเช้าถึงเท่ียงใชไ่หมครับ เร่ืองของทกัษะ

สงัคมนีไ้มต้่องพดูถึงเลย  เราเข้าไปทกัเขา  เขาก็ไมท่กัเราตอบ (บาปท่ี 3.) การเรียนรู้จากประสบการ ณ์และการ

ลงมือทําน่ีก็จะดิง่เหว ซึง่เป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีสดุของหน้าตา่งแหง่โอกาสของวยันี ้  คือต้องเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์และการลงมือกระทํา ประสบการณ์ก็รวมทัง้การรับรู้ในประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของเขา ถ้าวยัเรียน 

บาปทัง้ 3 ประการก็จะไปบวกกบับา ปอีก 4 ข้อ ก็คือเดก็ก็จะ  1.เสียสขุภาพนะครับ อ้วน สายตาเสีย 2.เดก็ก็จะ

มีความรุนแรงเพราะวา่ส่ือทัง้หมดท่ีเดก็เลน่นี ้90% จะเน้นเร่ืองของการใช้ความรุนแรง เดก็ก็จะคุ้นเคยกบัความ

รุนแรง  เดก็ก็จะเร่ิมตดิเกม แล้วก็  3.วินยัการเรี ยนก็จะตกต่ําลงแล้วก็  4.เดก็พวกนีก็้ มีผลลพัธ์ความสําเร็จ น่ีก็

ต่ําลงหมด น่ีก็บวกเป็น 4 แล้วก็เป็น 7 เลยใชไ่หม  ถ้าเดก็ก็ยงัคงเลน่อยูต่อ่ไปจนถึงวยัรุ่น นี ้7 ก็บวก 5 ก็จะ

กลายเป็น 12 ก็คือตอนนีก็้จะมีบาปใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ เชน่ 1.จะมีคา่นิยมและพฤตกิรรมทางเพศท่ีแยล่งเพราะเดก็

วยันีจ้ะเร่ิมสนใจเร่ืองเพศ อาจ ารย์ลองคีย์คําวา่เซ็กส์เข้าไป ในอินเทอร์เน็ต  เขาบอกวา่อาจารย์ดชูัว่ชีวิตยงัดไูม่

หมดเลย คือมนัมีเยอะมาก  เพราะอยา่งนัน้มนัก็ให้คา่นิยมทางเพศท่ีผิด 2.คา่นิยมการบริโภค  เดี๋ยวนีมี้อะไรก็

กระตุ้นผา่นทางส่ือทางโซเชียลมีเดีย ทาง อินเทอร์เน็ตกนัหมด 3.เกิดการเรียนรู้ทางท่ีผิด อยา่งเชน่ การรังแกกนั

ทางอินเทอร์เน็ต  เดี๋ยวนี ้bullying (อนัธพาล / ทําตวัเกเร) ก็ไมต้่องใช้การมาวา่กนัตอ่หน้าแล้ว bullying กนัใน

อินเทอร์เน็ต ก็ได้ ก็จะมีการ bulling กนัไปใหญ่ แล้วก็  4.การลอ่ลวงทาง อินเทอร์เน็ต  แล้วก็  5.การตดิ

อินเทอร์เน็ต ตดิอินเทอร์เน็ตนีค้วามหมายกว้างกวา่เกม  เพราะอยา่งนัน้อนันีก็้ทัง้หมดเป็นบาป 12 ประการ ซึง่

ถ้าเราไมมี่เร่ืองของการใช้ให้ส่ือ คือส่ือ นีเ้ป็นสว่นท่ีสําคญัมาก ท่ีเราจะต้องใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
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ทางบวกให้ได้แล้วลดผลลบให้ได้ อยา่งเชน่พอ่แมต้่องเข้าใจสิ่งท่ีเรียกวา่ “3 ต้อง 3 ไม่” นะครับ 3 อนันีม้นัต้อง

เป็นความรู้ท่ีต้องสอนในทกุบ้าน สอนในทกุโรงเรียน สอนตัง้แตศ่นูย์เดก็เล็ก 3 ต้อง ก็อยา่งเชน่ 1.ต้องจดั

โปรแกรมท่ีดีให้กบัลกู 2.ต้องควบคมุเวลาในการเลน่ แล้วก็  3.ต้องเลน่กบัลกู อนั นีคื้อ “3 ต้อง” สว่น  “3 ไม่” ก็

คือวา่ 1.จะต้องไมเ่ป็นตวัอยา่งในทางท่ีผิด เชน่ ตวัเองก็เลน่ไมลื่มหลืูมตาอะไร อยา่งนี  ้แล้วก็ 2.ไมท่ี่สําคญัอีก

อนัหนึ่งก็คือวา่ไมใ่ห้มี อินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนในห้องสว่นตวัของลกู เพราะวา่มนัควบคมุไมไ่ด้ ถ้าเดก็เล็ก

ต้องไมซื่อ้ให้ ถ้าเด็ กโตต้องไมใ่ห้มีอยูใ่นห้อง  ถึงเวลาต้องเข้านอนก็ไมใ่ชถื่อไปด้วย เส ร็จแล้วดบัไฟเขาก็หม่ผ้า

เลน่ตอ่  คลมุหวัเลน่ตอ่อะไรแบบนีก็้ต้องเป็นไมท่ี่ 2 และไมท่ี่ 3. คือต้องไมเ่ลน่ในเวลากิจกรรมของครอบครัว  

เชน่กินข้าวก็ยงัเลน่อะไรอยา่งนี ้พวกนีก็้เป็นตวัอยา่งท่ีวา่การลงทนุเร่ืองส่ือต้องมีการลงทนุให้มีส่ือบวกเยอะๆ  

 แอพพลิเคชัน่เกมนี ้ท่ี บ.โดโคโมะ เป็นมือถือรายใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  เขาจะมีโปรแกรมโดโคโมะ  เขาจะมี

โปรแกรมปฐมวยัและวยัเรียนท่ีพอ่แมเ่สีย 1 ดอลลาร์คือ 100 เยนตอ่เดือน แล้วก็จะมีโปรแกรมใหมม่าเร่ือย ๆ  

แล้วทกุโปรแกรมนีก็้จะถกูผา่นงานวิจยัมาแล้ววา่ไมเ่ป็นผลเสียตอ่เดก็  คือเป็น Learning  Activity แล้วจะจบใน

เวลาท่ีเหมาะสม พอหมดกร๊ิงก็เสียงดงัก็จบ คืออยา่งนีก็้คือการลงทนุท่ีทําให้เกิดผลทางบวกแล้วก็ลดผลทางลบ 

แล้วก็จะมีก ารเตือนพอ่ แมอ่ยูเ่สมอ บ้านเรา การเตือนพวกนีไ้มมี่ก็จะสง่ปัญหามากเลย ผมคงจะจบสัน้ ๆ วา่

สิ่งแวดล้อมแหง่การเรียนรู้ก็สําคญั แหลง่เรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ ซึง่อนันีบ้ทบาทท้องถ่ินมีความสําคญัมาก 

แล้วถ้าเราจะเอาเดก็ออกจาก อินเทอร์เน็ต นี  ้มนัก็ต้องมีพวก นีเ้ป็นตวัแทน เราจะไปบอกวา่อยา่อยูก่บั

อินเทอร์เน็ตแตก็่ไมรู้่จะอยูก่บัอะไรแทนนีม้นัก็ลําบาก สว่นกิจกรรมเยาวชนก็สําคญั ยิ่งเขาโตขึน้เทา่ไหร่ต้องให้

เขาคดิเองทําเอง ทําอยา่งตอ่เน่ืองแล้วก็สืบทอดจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องให้ได้ กิจกรรมเหลา่นีก็้จะทําให้เดก็มีความ

เป็นพลเมืองสงู เพราะว่ าได้ทําด้วยตวัเราเอง ระบบบริการหวัใจสําคญัท่ีสดุคือต้อง Early Detection อยา่งเชน่

เม่ือกีท่ี้อาจารย์  แพทย์หญิง นิตยา  คชภกัดี พดูถึง เรามีเดก็ท่ีเร่ิมต้นพฒันาการ ลา่ช้าประมาณ 20 กว่า

เปอร์เซ็นต ์ตัง้แตต่อน 2 ขวบแล้ว แตเ่ราไมเ่คยเจอเลยเวลาไปถามกระทรวงศกึษาสรุปวา่  2 ขวบเดก็พฒันาการ

เทา่ไหร่  ได้คําตอบวา่  98% ดีกวา่นอ ร์เวย์ท่ีดีท่ีสดุในโลกซะอีก เพราะวา่มนัเข้าไปสาละวนอยูก่บัวงจรบาป

อนัหนึ่ง.ก็คือวา่ต้องคดักรองวา่เจอผิดปกตแิล้วถึงจะกระตุ้น ทัง้ ๆ ท่ีการคดักรองในวยัเดก็ นีม้นัก็คดักรองยาก 

เดก็เล็ก นีน้ะ แล้วคดักรอง ก็มีเคร่ืองมือคดักรอง ท่ีไมดี่พอ คนท่ีคดักรองก็ไมมี่ความสามารถมากพอ เพราะวา่

ประเภทท่ีเจอได้ 30-40% น่ีคือเพราะวา่เอา Gold Standard และคนท่ีมีความสามารถไปทําการคดักรองด้วย

การสุม่ตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ แตก่ารทํากบัเดก็ปีละ 7-8 แสนคนทัง้ประเทศ นีม้นัไมมี่ทัง้เคร่ืองมื อท่ีเป็น 

Standard Gold ไมมี่ทัง้คนท่ีเก่งท่ีจะทํา ก็ลองคดิดู  เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั  เจ้าหน้าท่ี รพ .สต.เขาก็ทํางานทกุ

อยา่ง เพราะอยา่งนัน้ตอนนีก้ระทรวงสาธารณสขุเราก็เถียงกนัมาหลายปี ตอนนีก็้เข้า ข้อสรุปสดุท้ายก็คือวา่เรา
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พบวา่มนัมีอยู ่7 สภาวะท่ีจะทําให้เดก็ นีมี้ Delay Development ซึง่เรารู้วา่ตัง้แตเ่กิด (หรือรู้ตัง้แตก่่อนเกิด ) ให้

เดก็ทกุคนท่ีมีสภาวะเหลา่นีใ้ห้สง่เสริมและกระตุ้นพฒันาการโดยไมต้่องไปวดัเลยตัง้แตเ่นิ่น ๆ ตวันีก็้คือเร่ิม

ตัง้แตค่ลอดมาแล้วก็รู้เลย เชน่ เดก็ธาลสัซีเมีย เดก็ท่ีเกิดมาแล้วมีนํา้หนกัตวัต่ํามาก กลุม่เดก็ตดิเชือ้ HIV พวกนี ้

ถือวา่ต้องกระตุ้นตัง้แตต้่นหมด กลุม่ท่ี 2 คือกลุม่ท่ีเป็นปัจจยัทางด้านจิตวิทยาสงัคม  (Psychosocial Factors) 

ปัจจยัทางด้านจิตวิทยาสงัคมท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีเดก็จะมี Delay Development ก็คือ 1.แมว่ยัรุ่น ถ้ามีแมว่ยัรุ่นน่ีก็มี

โอกาสท่ีจะมี Delay Development มาก 2.ก็คือเดก็ไมไ่ด้อยูก่บัพอ่แม ่ แค ่2 กลุม่นีก็้ปาเข้าไปประมาณ 30 -

40% แล้ว แตม่นัก็จะมีการเหล่ือมกนักบัเดก็กลุม่แรก  เหล่ือมกนัไปกนัมา ซึ่ งตวันีเ้ราจะรู้ตัง้แต่อยา่งแมว่ยัรุ่น นี ้

เรารู้ตัง้แตก่่อนเกิดใชไ่หม ก่อนเกิดก็รู้แล้ววา่เดก็คนนี ้ มีแมว่ยัรุ่น เพราะ อยา่งนัน้ เดก็กลุม่นีท้ัง้หมดจะมี 40% 

ของเดก็ทัง้หมด พดูง่ายๆ คือเดก็ 10 คนคลอดมานี ้คณุมี 4 คนซึง่คณุต้องดแูลเอาใจใสต่ัง้แตเ่กิด  ไมต้่องรอทํา

แบบทดสอบตอนก่ีเดือนก่ีเดือน  อนันีก็้เป็นหวัใจสําคญันะครับ ซึง่อนันีก็้เป็น  Inclusive Development อยา่ง

มากเลย คือถ้าเราจะทําให้ เราดีเราต้องดคูนท่ีแยท่ี่สดุ  รากหญ้าท่ีสดุใชไ่หมครับ  ให้เขาได้มีโอกาสพฒันาอยา่ง

เทา่เทียม เพราะ อยา่งนัน้เร่ือง Early Detection นีม้นัต้องเร่ิมตัง้แตป่ฐมวยัเลย พ อโรงเรียนก็เหมือนกนัใชไ่หม  

ทกุวนันีคื้อเราไปนัง่คดักรองวา่เป็น LD (Learning Disability : บกพร่องทางการเรียนรู้ )  หรือเปลา่ ในฟินแลนด์

ไมมี่การคดักรองเดก็กลุม่นี  ้เขาเร่ิมต้นจากท่ีวา่เดก็คนไหนตัง้แต่  ป.1อา่นไมอ่อก เขียนไมค่ลอ่ง คดิเลขสู้ เพ่ือน

ไมไ่ด้น่ีเขาเอาทําการซอ่มเสริมหมด เขาลดเวลาสอนของครูลง ต่ํากวา่ยโุรปทัง้หมด 100 ชม. เพ่ือท่ีจะให้ครู นีมี้

เวลาซอ่มเสริมเดก็ แล้วถ้าคนไหนครูซอ่มเสริมแล้วยงัไมดี่ขึน้ก็จะมีครูการ ศกึษาพิเศษมารับไปด ูเพราะ อยา่ง

นัน้ด้วยวิธีนี  ้เดก็ประถมในฟินแลนด์ นี ้40 % ได้รับการซอ่มเสริม  หมายถึงวา่เม่ือต้องมีเวลาพิเศษท่ีจะด ูซึง่

ตวัเลขนีเ้ป็นตวัเลขท่ีสงูท่ีสดุในโลก แตก็่ทําให้ผลสมัฤทธ์ิของเขา นีอ้อกมาสงูท่ีสดุในโลกเชน่กนั อนันีก็้เป็น

ตวัอยา่งท่ีวา่มนั Early Detection และ Early Intervention ไปเร่ือยๆ แล้วพอเดก็เร่ิมมี ปัญหามนัก็จะต้องใช้

หลายระบบชว่ยกนั เชน่ อยา่งง่ายท่ีสดุคือการศกึษากบัระบบสขุภาพต้องเช่ือมกนั ท่ีผา่นมาเรามีปัญหามาก

เลยครับ ท่ีจริงก็อยูต่ดิกนันั่ นเองนะครับ ทกุ ๆ ตําบลก็จะมี 1 รพ.สต. และ 2 ศนูย์เดก็เล็ก เพราะอยา่งนัน้การ

เช่ือมตอ่กนัไมน่า่มีปัญหานะครับ ทกุ ๆ ตําบลก็จะมี 1 โรงเรียน แล้วก็มีอยา่งน้อย 1 โรงเรียนแล้วก็จะมี 1 รพ.

สต. แล้วก็สามารถ Transfer และ Refer ไปสูข่ัน้สงูตอ่ไปได้ แตว่า่เน่ืองจากอยูก่นัคนละกระทรวง คนละปลดั 

คนละรัฐมนตรี แม้แตเ่ป็นชาตไิทยชาตเิดียวกนั ห รือจะสํานกึรักบ้านเกิดหรือจะคน จนัทบรีุเหมือนกนั ก็ตามแต่

คนละกระทรวง เพราะอยา่งนัน้ความเช่ือมโยงกนัเหลา่นีพ้อมนัมีปัญหาปุ๊ บมนัทําให้เดก็ไมไ่ด้รับการบริการท่ีดี 

รวมทัง้เม่ือสมมตพิอเดก็ไปมีคดีเกิดขึน้ เอาละ่ครับไปสูก่ระทรวงยตุธิรรม ยุง่ใหญ่เลยวา่กระทรวงยตุธิรรมก็ทํา
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ของตวัเองจะเช่ือมโยงกลบัมาได้ อยา่งไร  พวกนีก็้คือโจทย์ท่ีต้องเช่ือมโยง ระหวา่งระบบให้ดี แล้วถ้าเดก็คนนัน้

เขามีปัญหาทางสงัคมมาก กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ก็จะต้องเข้าไปเช่ือมโยง เช่ือมกนัทกุระบบให้ได้  

 เพราะอยา่งนัน้ก็คงจะจบท่ีวา่การปฏิรูปประเทศไทยมนัเป็นชว่งท่ีเราจะต้องกลบัมาดเูร่ือง 5 ระบบของ

เรานีท่ี้จะต้องสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการท่ีเป็น  Active Children เป็น  Active Citizen ขึน้มาได้ เราก็คงต้องให้

ความสําคญัมากๆ เลย เพราะฉะนัน้ทกุวนันีท้า่นอยา่ไปมวัสนใจแตเ่ร่ืองของจะเลือกนายก รัฐมนตรีวิธีไหนอะไร

อยา่งนี  ้จะเลือกตัง้แบบไหนอะไร อยา่งนี  ้เพราะวา่จริง ๆ แล้วการปฏิรูปท่ีสําคญั นีม้นัมีการปฏิรูปหลายด้านนะ

ครับ การปฏิรูปด้านท่ีต้องการความสนใจและด้านท่ีต้องการมี ซุ่มมีเสียงในการผลกัดนัมาก ๆ เลยนีก็้คือการ

ปฏิรูปทางด้าน การศกึษา ทํา อยา่งไรให้การศกึษามนั  Inclusive มากขึน้ มีคณุภาพมากขึน้ มีความเทา่เทียม

มากขึน้ ทางด้านสาธา รณสขุทํา อยา่งไร ท่ีจะให้ตอบสนองตอ่เดก็ตัง้แตเ่นิ่น ๆ  แล้วก็ควรจะเพิ่มบทบาทของ

ท้องถ่ินและจงัหวดัให้มากขึน้ เพราะคนเหลา่นัน้ทกุวนันีค้วามล้มเหลวของเราสว่นหนึง่ ก็เพราะวา่ทกุอยา่ง

ตดัสินกนัท่ีสว่นกลางหมด โรงเรียนทัง้หมดก็ขึน้อยูก่บักระทรวงอะไร อยา่งนี  ้กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) ทัง้หมดก็ขึน้อยูก่บักระทรวงนะครับ ทา่นทราบไหมวา่บ้านพกัฉกุเฉินทกุจงัหวดั นี ้

ไมไ่ด้อยูก่บั สํานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั  (พมจ .)นะครับ อยูก่บักระทรวงครับ 

เพราะอยา่งนัน้ เวลาถามวา่เขาฟัง นี ้เขาจะฟังคนแรกคือ คนในจงัหวดัหรือ จะฟังอธิบดีครับ เขาฟังอธิบดีครับ 

เพราะอยา่งนัน้  ท่ีจริงแล้วคงมีแต่ระบบสาธารณสขุระบบเดียว ท่ีมีระบบสาธารณสขุจงัหวดั  น่ีหนว่ยบริการทกุ

แหง่ในจงัหวดัต้องขึน้กบัสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) แตห่นว่ยอ่ืนๆ ทัง้หมดน่ีขึน้กบัสว่นกลางหมด คกุ

ขึน้อยูก่บัสว่นกลาง โรงเรียนขึน้อยูก่บัสว่นกลาง บ้านพกัฉกุเฉินขึน้อยูก่บัสว่นกลาง เพราะ อยา่งนัน้ ด้วยระบบ

แบบนีม้นัยากมากเลยท่ีวา่ มนัจะตอบสนองแล้วก็มีสว่นร่วมจากจงัหวดั  

 เพราะฉะนัน้อันนีก้็คงเป็นการรวบ 2 ประเดน็ท่ีส าคัญ คืออย่าไปมองแต่เร่ืองการเมืองนะครับ 

ต้องมองให้เหน็ด้านการศึกษา ด้านสังคม แล้วก็ ต้องพยายาม เพิ่มบทบาทของจังหวัดและ ท้องถิ่น 

ขอบคุณครับ 

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี : ผู้ด าเนินรายการ 

ขอบคณุอาจารย์ยงยุ ทธมากนะครับ ผมก็ไมแ่นใ่จนะวา่ปฏิรูปรอบนีเ้ขาจะปฏิรูปอยา่งท่ีอาจารย์กําลงัวาดไว้

ด้วย ถ้าเป็นไปได้จะเป็นสิ่งท่ีดีมาก ๆ เลย สิ่งสําคญัอยา่งยิ่งท่ีรู้สกึดีใจอยูอ่ยา่ง หนึ่งก็คือตัง้แตเ่ม่ือเช้าหากทา่น

เห็นองค์ปาฐกซึง่พดูถึงเร่ืองของ “จน เจ็บ ไมรู้่ ” ตามแนวทางพระราชดําริ ของสมเด็จยา่ก็จะเห็นวา่ประเดน็ของ

จนนีจ้ะพดูถึงสถานภาพแล้วก็จะไหลไปสูห่นว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด้วยซํา้ ไป ไมว่า่จะเป็นมหาดไท ย หรือกระทรวง
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การพฒันาสงัคมฯ ท่ีกําลงัพดูถึง พอเวลาพดูถึงเร่ืองของเจ็บ ก็ไปถึงเร่ืองของสขุภาวะ แล้วก็นําไปสูห่นว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ พดูถึงเร่ืองของไมรู้่ก็กลายเป็นเร่ืองของการพฒันาการเรียนรู้ หากดเูดก็เป็นศนูย์กลางหรือดพูลเมือง

เดก็ตรง นีใ้ห้เป็นศนูย์กลาง นี ้จริงๆ ทัง้ 3 เร่ืองนีม้นั รวมศนูย์ (Centralize) อยูท่ี่ตวัทรัพยากรมนษุย์นัน่เอง ทํา

อยา่งไรให้บรูณาการกนัได้ อาจารย์ยงุยุ ทธพดูถึงเร่ืองของ Active Children แล้วก็รวมไปจนถึงพลเมืองเดก็ท่ี

จะต้องเป็น  Active Children แล้วก็วิกฤตท่ีิจะทําให้ความไมเ่ป็นพลเมือง นีม้นัเกิดขึน้ แล้วก็รวมไปจนถึงทํา

อยา่งไรท่ีทําให้เร่ืองราวท่ี Early Detection / Early Intervention ความจริงตอนท่ีเทรนเป็นนกัเรียนแพทย์เราก็

เห็นนะกลุม่ท่ีเป็น High Rich New Born เราจงึคดัแยกไว้ตา่งหากวา่มี  Contributy Care จะทําอยา่งไรแบบนี ้

มนัเกิดขึน้ในวิถีชีวิตแล้วก็นํามาสูก่ระบวนการในการ Early Detection / Early Intervention ไมไ่ด้อยูเ่พียงแค่

กบัระบบสขุภาพ แม้กระทัง่ทีมหมอครอบครัวเกิดขึน้ ทํา อยา่งไรให้ประกบตดิกนัไป ศนูย์การพฒันาครอบครัว 

สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ี ท้าทาย ท่ีอาจารย์ยงยุ ทธเปิดประเดน็ไว้ท้าทายมาก ขอบคณุอาจารย์ แล้วผมขอ

อนญุาตไปท่ีอาจารย์วิจารณ์ พานิช ท่ีจะพดูถึงการลงทนุท่ีคุ้มคา่กบัพลเมืองเดก็ตอ่นะครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภา

มหาวิทยาลัย 

....กราบเรียนทา่นอาจารย์  ดร.สายสรีุ จตุกิลุ (ผู้ทรงคณุวฒุิ

ด้านเดก็ ) และทา่นผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเคารพทกุทา่นนะครับ 

ผมโชคดีมากเลยท่ีได้ฟังคณุชายดศิ นดัดา ดศิกลุ  (ม.ร.ว.ดศิ

นดัดา ดศิกลุ เลขาธิการมลูนิธิแมฟ้่าหลวง และมลู นิธิปิดทอง

หลงัพระ) แล้วก็ได้ฟังทา่นอาจารย์สายสรีุ อาจารย์นิตยา แล้ว

ก็มาฟังคณุหมอยงยุ ทธท่ีเราพดูเร่ืองเดียวกนั นี  ้ฟังแล้วได้

ความรู้มากมาย แล้วก็โชคดีจริง ๆ วา่สไลด์สดุท้ายของคณุหมอยงยุ ทธกบัของผมมนัตอ่กนัได้พอดี ก็คือโยงเข้า

สูก่ารปฏิรูปประเทศไทย จริง ๆ แล้วหวัข้อแบบนีผ้มพดูไมไ่ด้นะครับ  ผมไมมี่ความรู้ แตว่า่ได้มาฟังคณุหมอยง

ยทุธแล้วได้ความรู้เยอะเลย แล้วก็ในหลายประเด็ นก็มองเห็นตรงกนั ก็โชคดีไป  เพราะวา่ท่ีผมเตรียมมาพดู นีก็้

พดูแบบเดาๆ จากนัน้ก็ดํานํา้เอาอะไรประมาณนีน้ะครับ คือผมมองภาพใหญ่ ๆ  ก็อาจจะมีความรู้ตรงนัน้ตรงนี ้

เอามาปะตดิปะตอ่กนั ก็เวลาเตรียมจะปะตดิปะตอ่ก็เสียว ๆ เหมือนกนัวา่เวลาต่ อจิ๊กซอว์ผิด ตีความผิดอะไร

อยา่งนี ้ทา่นผู้ ฟังก็จะได้ความรู้ผิดๆ ไปนะครับ  
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 ผมมีประเดน็เดียวท่ีจะเรียนกบัท่ีประชมุวา่ ขณะนีป้ระเทศไทยเราทกุคน ปิดนะครับ วา่เรา เป็นสงัคมท่ีไม่

ดี แล้วก็สงสยัวา่ถ้าจดัการไมดี่ นีม้นัจะยิ่งเลวลงไปอีก คณุหมอยงยุ ทธก็บอกเพราะเราไปตามก้นอเมริกนัมาก

ในเร่ืองการศกึษา ในเร่ือ งการพฒันาสงัคม แตผ่มมีความเช่ือวา่เราทําชาตใิห้ดีได้  แต่ต้องไมใ่ชว่ิธีเดมิ น่ีคือ  

Message ท่ีผมคดิวา่ใหญ่ท่ีสดุ แล้วก็แน่ นอนท่ีสดุวา่เร่ิมต้นท่ีเดก็ ท่ีเดก็เล็กเป็นต้นมา แตเ่ดี๋ยวจะให้ดวูา่ต้อง

ก่อนนัน้อีก ต้องตัง้แตเ่ป็นวุ้นครับ ตวัหวัใจสําคญัท่ีสดุท่ีจะต้องแก้ในสายตาของผมคือเร่ือ ง Equity (ความเทา่

เทียมกนั) ในสงัคม เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นวา่ไอ้ตวั  Inequity (ความไม่เทา่เทียมกนั ) ในสงัคมมนัเป็นตวัการของ

ความเลวร้ายทกุอยา่ง อยา่งไร  แล้วคณุหมอยงยุ ทธพดูแล้วนะวา่ในเดก็ถกูกระทําโดย ความไม่ เทา่เทียมกนั นี ้

เยอะมากโดยเราไมรู้่ตวั  

 เม่ือกีผ้มถามคณุหมอสริุยเดว วา่มีครูอยูใ่นนีส้กัก่ี เปอร์เซ็นต์ ทา่นบอกวา่ประมาณ 40 ด้วยความเคารพ

นะครับ วงการศกึษากําลงักระทําความไมเ่ทา่เทียมกนัให้แก่เดก็โดยไมรู้่ตวั คณุหมอยงยุ ทธพดูแล้วนะครับ ผม

ซํา้ท่ีทา่นพดูแตท่า่นไมไ่ด้พดูรุนแรงอยา่งนี ้ในชัน้เรียนมีการแบง่แยก (Discriminate) เดก็เก่งกับเดก็ออ่น แล้วก็

เอาใจใสแ่ตเ่ดก็เก่ง ไมเ่อาใจใสเ่ดก็ออ่น วิธีนีผ้มเองก็ไมเ่คยเข้าใจ บงัเอิญเราเป็นเดก็เรียนเก่ง ไอ้ลกูเราก็เรียนดี 

แล้วเราก็ “เอ้อ วิธีแบบนีก็้ใชส่ิมนัต้องอยา่งนีแ้หละ” แตเ่ม่ืออา่นหนงัสือด้านการศกึษาแล้วสงัเกตอะไรๆ เยอะ ก็ 

“โอ้ย ไอ้น่ีมนัผิดน่ีหวา่ มนัผิดหมดเลย” มนัผิดในนามของสิ่งท่ีดีด้วย แตเ่ราบงัเอิญได้เห็น ได้ฟังจากปร ะเทศอ่ืน 

ผมก็ “โอ้ มนัมีโมเดลอ่ืนเว้ย ไมใ่ชค่ดิแบบเดียวเสมอไป ” แล้วโมเดลท่ีชดัท่ีสดุ บงัเอิญเราได้มีโอกาสฟังเขา

หลายครัง้ แล้วก็ตา่งคนพดู คือ ฟินแลนด์ ท่ีเขาไมแ่บง่แยก น่ีคือหวัใจ จริงๆ ผมพดูแคนี่ก็้จบได้แล้วนะครับ    

 ขอเลา่ขยายความวา่เม่ือเดือนกนัยานีใ้นการประชมุประจําปีของสภาพฒัน์ แล้วก็จบัเร่ืองการพฒันาคน

ไทยนี ้และพดูถึงเร่ืองศกัยภาพของคนไทย ผมก็ได้รับเชิญไปให้ไปอภิปรายในเร่ืองคน ผมก็ขึน้ต้นวา่หลกัสําคญั

ก็คือต้อง  “ลดปัจจยัลบ  แล้วก็เพิ่มปัจจยับวก ” ปัจจยัลบ  (กระทรวงศกึษาฯ  สร้างผู้ตาม ส่ือมอมเมา การเมือง

มอมเมา กระจกุอํานาจ เรียนรู้จากการอบรม ผลิตโดยแรงงานไร้ฝีมือ ) ซึง่จริงๆ มีมากกวา่นีเ้ยอะ แตน่ี่เราหยิบ

มาเฉพาะบางสว่น แล้วก็ปัจจยับวกก็คือตรงกนัข้าม  (การศกึษาสร้างผู้ นํา ส่ือสร้างสรรค์ การเมือง Evidence – 

Based กระจายอํานาจ เรียนรู้จากการปฏิบตั ิผลิตโดยแรงงานมีฝีมือ) ซึง่มีการพดูกนัไป โดยเฉพาะคณุหมอยง

ยทุธก็พดูเยอะ  

 ยํา้ก็คือวา่การศกึษา การพฒันาเดก็ การพฒันาคน คณุหมอยงยุ ทธบอกแล้ววา่ความเช่ือสมยันี ้การ

เปล่ียนแปลงในสมองรวมทัง้เซลล์ประสาท (Neuron) ใหม่ๆ การเช่ือมตอ่ของเซลล์ประสาท (synapses) ใหม่ๆ 

นีไ้มใ่ชค่นแก่แล้วไมเ่กิด ผมก็ดีใจมากนะครับเพราะเราแก่แล้ ว ข้อค้นพบบอกวา่ มนัเกิดแม้กระทัง่เราเป็นคนแก่  
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ทา่นอาจารย์สายสรีุแก่กวา่ผมเยอะ เห็นไหมครับวา่ทา่นพดู นีส้าวท่ีสดุเลย คือความคดิของทา่น นีแ้หลมคมอยู่

ตลอด ทนัสมยัอยูต่ลอด เพราะ อยา่งนัน้สิ่งท่ีเราจะต้องทําก็คือวา่  “ศกัยภาพของเดก็ ” ศกัยภาพของมนษุย์ ทํา

อยา่งไรเราจะไป “หนนุ” ให้ได้มากท่ีสดุ แล้วก็ลดไอ้ตวับัน่ทอน น่ีคือตวัหวัใจครับ หลกัท่ีสดุเลย  ทีนีส้ิ่งบัน่ทอนท่ี

ใหญ่มากท่ีคณุหมอยงยทุธพดูแล้ว เกิดขึน้ตัง้แตอ่ยูใ่นท้องแม ่แล้วก็ เกิดขึน้ตอนท่ีเป็นเดก็เล็ก  คือตวับัน่ทอนสิ่ง

ท่ีเรียกวา่ HPA Axis ก็คือ Hypothalamic–pituitary–adrenal grand โดย Axis อนันีใ้นเร่ืองของจิตวิทยา ท่ี

เก่ียวข้องกบั พฒันาการ  ท่ีส่วนท่ีเรียกวา่ Executive Function เก่ียวข้องกบัเร่ือง นีก้ารมีสมาธิ  รู้จกัรอคอย นี ้ 

Marshmallow Experiment ท่ีคณุหมอยงยทุธพดูถึง ไอ้ขนมหวาน 1 ชิน้กินทนัที ถ้ารอ 5 นาทีได้ 2 ชิน้ เดก็สอง

พวกนีพ้อตามไป 30, 40, 50 ปีนี ้ชีวิตตา่งกนัเยอะมาก บงัคบัตวัเองได้  รอคอยได้ อนันีคื้อ Executive Function 

นะครับ แล้วก็ไมวู่ว่าม มมุานะ ไมย่อ่ท้อ มองโลกในแง่ดี รับผิดชอบชัว่ดี แล้วก็มีความสามารถในการ ปรับตวั 

ทัง้หมดนีเ้รียกวา่เป็นลกัษณะนิสยั (Character) HPA axis ออ่นแอเม่ือไหร่  สว่นนีพ้ฒันายาก พฒันาได้นะครับ

ไมใ่ชไ่มไ่ด้ แตย่าก น่ีคือหวัใจท่ีบอกไว้ในหนงัสือเลม่ท่ีเอามาให้ดู นีน้ะครับ How Children Succeed (ช่ือไทย : 

เลีย้งให้รุ่ง) หนงัสือนียื้นยนัจากผลงานวิจยัเยอะมาก  วา่สว่นนีสํ้าคญักวา่เรียนเก่ง สําคญักวา่สมองดีในแง่ของ

สว่นท่ีเรียนเก่ง สว่นท่ีเรียกวา่ Executive Function หนงัสือ How Children Succeed แปลมาเป็นไทย ช่ือ 

“เลีย้งให้รุ่ง” เพิ่งออกมาได้สกัสองเดือนนีน้ะครับ เดาวา่คงเป็นหนงัสือท่ีขายดีมากเลย ยํา้วา่สภาพนีเ้กิดขึน้ คณุ

หมอยงยุทธให้ตวัเลขแล้ว วา่ 40% แตต่วัเลขมนัพุง่ขึน้เร่ือย ๆ ปีตอ่ปีในสงัคมไทย เดก็ 2 กลุม่ก็คือแมว่ยัรุ่น ไม่

พร้อม แล้วก็เดก็เล็กไมไ่ด้อยูก่บัพอ่แม ่ รวมแล้วนีป้ระมาณ 40% และกําลงัเพิ่มขึน้ น่ีคือเรียกวา่ถกูบัน่ทอนโดย

สงัคมท่ีมี ความไม่ เทา่เทียมกนั  ทําให้เกิดเดก็วยัรุ่นท่ียบัยัง้ตวัเองไมไ่ด้ ก็ตัง้ครรภ์ พอ่แมมี่ลกูไมส่ามารถท่ีจะ

เลีย้งได้ ต้องไปให้คนอ่ืนเลีย้ง  

 คณุหมอยงยุทธพดูระหวา่งสมองสว่นหน้ากบัสมองสว่นอารมณ์ อธิบายอยา่งดีมากเลยผมมาได้ความรู้

อนันี ้แตเ่ม่ือต้นปี ผมไปเท่ียวส วิสเซอร์แลนด์ ผมไปไหนผมชอบดพูิ พิธภณัฑ์ ไปท่ี เมือง ซูริคก็ไปเข้าชม

พิพิธภณัฑ์แหง่ชาตขิองสวิสเซอร์แลนด์ อยูต่รงข้ามสถานีรถไปเลย เข้าไปปุ๊ บ เขาบอกเขามี Exhibition ของ

เร่ืองราวของ 15 ปีแรกของศตวรรษท่ี 20 คือ ค.ศ.1900 - 1914 แล้วเขาก็บอกวา่อะไรท่ีเป็น การค้นพบท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสดุของโลกในชว่ง  15 ปีนัน้แล้วเขาบอกวา่เบอร์ 1. คือข้อค้นพบ ของซิกมนั ด์ ฟรอยด์ ท่ีบอกวา่พฤตกิรรม

มนษุย์นัน้ไมไ่ด้ควบคมุโดยเหตผุลเป็นหลกั  แตค่วบคมุโดยจิตใต้สํานกึเป็นหลกั บอกอนันีเ้ป็นความรู้ท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสดุของ 15 ปีนัน้ เขาวา่นะ เท็จ – จริง ไมรู้่ แตผ่มต่ืนเต้นมากเลย แล้วก็เอามาปะตดิปะตอ่วา่จริง ๆ แล้วมนษุย์

เรา สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ท่ีสําคญัท่ีสดุคือการเรียนรู้เพ่ือฝึกให้สมองระหวา่ง Prefrontal Cortex (เป็นสว่นหน้าของ

สมองกลีบหน้าผาก ) ซึง่เป็นสมองสว่นคดิ  กบัสมองสว่นอา รมณ์ (Limbic System) นี ้ฝึกกนัอยูต่ลอดเวลาให้
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มนัรับลกูกนั เพ่ือท่ีจะให้มนษุย์เรา นีส้ามารถท่ีจะมีพฤตกิรรมท่ีดี ท่ีสมเห ตสุมผล เพราะวา่พฤตกิรรมในชั่ วแลน่

ทนัที “ปุ๊ บทนัที” มนัไวมาก แตถ้่าไมฝึ่กนีม้นัก็จะทําไปตามอารมณ์อยากอยา่งท่ีคณุหมอยงยุ ทธวา่ นีคื้อตวับอก

วา่การศกึษานัน้นีต้้องมีสว่นนีด้้วย แตก่ารศกึษาไทยไมไ่ด้เอาใจใสเ่พราะเราสอนเพราะสอบและเรียนเพ่ือสอบ 

พดูอยา่งนีไ้มไ่ด้แปลวา่ร้อยทัง้ร้อยเป็นอยา่งนัน้ โรงเรียนท่ีดีมีนะครับ ครูท่ีดีมีนะ ไมใ่ชไ่มมี่ ผมไปชีต้วัให้ได้เลย

นะ เราไปดเูราไปเห็น แล้วก็ไมจํ่าเ ป็นวา่ต้องเป็นในกรุงเทพ ฯ โรงเรียนลกูคนรวยนะ โรงเรียนลกูคนจนก็มีนะ

ครับผมไปชีใ้ห้ได้  

 เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีจําเป็นอยา่งยิ่งในเร่ืองปฏิรูปประเทศไทยเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีเรากําลงัพดูกนั นีก็้คือเร่ือง  

“การยกเคร่ืองการศกึษา ” เปล่ียน ท่ีเป้าหมายการศกึษา จากเรียนเพ่ือสอ บ มาเรียนเป็นเ รียนเพ่ือพฒันารอบ

ด้าน หวัใจก็คือทัง้สว่นท่ีเป็น  Cognitive น่ีคือสว่นสมองสว่นเหตผุล สว่นหน้า นีน้ะครับ แล้วก็สว่นท่ีเป็น Non - 

Cognitive โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือกีท่ี้บอกเร่ือง Executive Function รวมลกัษณะนิสยั นี ้อาจจะมองวา่เป็นการ

พฒันาพหปัุญญาแล้วแตว่า่ เรา จะใช้ทฤษฎีไหนพดูนะครับ สมยัใหมก็่ต้องพดูให้โก้หนอ่ยก็ต้องเป็น 21st 

Century Skills อะไรทํานองนี ้อนัเดียวกนัทัง้นัน้แหละครับ เพียงแตว่า่ใครจะพดูตรงไหน 

 อีกอนัหนึ่งท่ีเป็นวิธีพดูอีกอนัก็คือ  Chickering’ s Seven Vectors Development ให้ครบทัง้ 7 เวคเตอร์ 

ให้เห็นวา่ท่ีเรียกวา่การศกึษาแล้วก็การท่ีจะชว่ยให้เดก็พฒันานัน้ คณุหมอยงยุ ทธเข้าใจดีกวา่ผมเยอะเลยนะ

ครับ  ใสเ่ฟส  (Phase) ของอายวุา่เน้นชว่งไหนนะครับ แตผ่มเอามาให้ดภูาพรวม ๆ วา่ vector ท่ี 1 คือ 

Developing Competence อนันีก้ารศกึษาไทยเราเอาใจใสม่ากเลย “ขีดความสามารถ ” ทัง้หลาย “สมรรถนะ”

ทัง้หลาย อนัท่ี 2 น่ีเร่ือง Emotion ควบคมุอารมณ์ได้ อนัท่ี  3 คือให้มี Autonomy และ Interdependence อนันี ้

ต้องเรียนเป็นกลุม่ มี Autonomy เป็นตวั ของตวัเอง ในขณะเดียวกนัก็ร่วมกบัคนอ่ืน เพราะ ถึงอนัท่ี 4 มี 

Interpersonal Relationships พออนัท่ี 5 พดูถึงเร่ือง Establish Identity นี ้ท่ีคณุหมอยงยุทธบอกวา่เร่ิมเข้า

วยัรุ่นแล้ว ตวั นีจ้ะเป็นตวัเดน่ ถดัไปก็คือ Develop Purpose “มีเป้าหมายชีวิต” ทา่นเห็นไหมครับ เดก็ไทยไมมี่

เป้าหมายชีวิตเป็นสว่นใหญ่ เพราะการศกึษาไมไ่ด้เอาใจใส่   การเลีย้งดก็ูไมไ่ด้เอาใจใส ่แล้วก็ Develop Equity 

อนันีเ้ป็นคณุธรรม จริยธรรม แตม่นัลึ กกวา่คณุธรรมและจริยธรรมใน  Sense ของไทยนะครับ  ทัง้หมดนีต้้อง

พฒันาไปด้วยกนั ชว่งไหนมากน้อย นีก็้จะขึน้อยูก่บั Development Phase นะครับ แตท่กุชว่งต้องมีหมดเลยทัง้ 

7 ด้าน น่ีคือหวัใจ แล้วก็การท่ีการศกึษาไมไ่ด้เอาใจใสค่รบน่ีแหละ เป็นต้นเหตท่ีุทําให้มนัออ่นแอในบางจดุ แล้ว

บางจดุนัน้แหละท่ีทําให้เป็นเหตใุห้เกิดไม่เทา่เทียมกนัในสงัคม น่ีเป็นการตีความของผมนะครับ ถกูผิดไมท่ราบ

นะครับ น่ีผมจงใจท่ีจะทําใ ห้พืน้มนัดํานะครับ ให้เห็นวา่มนัเป็นความผิดพลาด วา่การศกึษาท่ีไมพ่ฒันาสว่นท่ี
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เป็นเป้าหมายในชีวิต สว่นท่ีเป็นอตัลกัษณ์ สว่นท่ีทําให้เกิดการเรียนแล้วรู้จริง นี ้Mastery Learning ไมเ่กิดการ

พฒันา Executive Function เม่ือเดก็เข้าสูว่ยัรุ่นเขาไมมี่โอกาสเป็น  Somebody มนษุย์ทกุคนต้องการเป็น 

Somebody ในแบบใดแบบหนึง่ แตเ่ขาไมมี่โอกาส เพราะฉะนัน้ เขาต้องเกเร เพราะกระบวนการเกเรนัน้ เขาเป็น 

Somebody ในหมูเ่พ่ือน อะไรทํานองนีน้ะครับ  หาความสขุไมไ่ด้ก็ไปตดิยา เป็นความสขุเหมือนกนันะครับ 

เซ็กส์ก็เป็นความสขุเหมือนกนั ชัว่แลน่ ก่อความทกุข์ตามมา แล้วก็อ่ืนๆ สิ่งท่ีเรียกวา่เป็นอบายมขุก็ตามมา  

 ทัง้หมดนีผ้มตีความวา่ตวัเหตใุหญ่ นีก็้เพราะการศกึษาท่ีไมพ่ฒันาสว่นท่ีเป็น  Non - Cognitive สว่นท่ี

ไมใ่ชว่ิชา เป็นตวัตัง้ ตวัหลกั ถกูผิดผมไมท่ราบนะครับ  แตผ่มตีความวา่อยา่ง นัน้ เพราะฉะนัน้ นีถ้้าเราจะทําให้

เกิดประโยชน์ อยา่งแท้จริงตอ่บ้านเมือง แล้วก็มนัจะวนกลบัไปท่ีเดก็ ผมจะทําสไลด์ให้ดนูะครับวา่มนัวนไป

อยา่งไรนะครับ ต้องเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้จากการถ่ายทอด การถ่ายทอดนัน้จะถ่ายทอดได้เฉพาะสว่นท่ีเป็ น

วิชา แล้วก็ถ่ายทอดได้ไมจ่ริง  เดก็เรียนแล้วไมเ่กิด  Mastery มาเป็นเรียนแบบ Active Learning ท่ีวา่ 21st 

Century Learning เป็นการเรียนแบบ  “เดก็ลงมือปฏิบตัิ ” ลงมือทําเอง สมัผสัเอง เกิดการรับ รู้ แล้วก็ครู นีช้วน

เดก็คดิและไตร่ตรอง ท่ีเรียกวา่ Reflection ภาษา KM หรือการจดัการความรู้หรือ knowledge Management 

นีเ้รียกวา่ AAR (After Action Review) ทกัษะของครูในการชวนเดก็ทํา Reflection หรือ AAR นีจ้ะชว่ยพฒันา

ในการเรียนรู้ของเดก็ นีอ้ยา่งมากมาย แตค่รูต้องมีทกัษะในการ เอือ้อํานวย กระบวนการ  (Facilitate) นี ้แล้วก็

ทกัษะท่ีต้องการท่ีสดุคือ  “ทกัษะในการตัง้คําถาม ” ทกัษะในการตัง้คําถามไมใ่ช่  “ทกัษะในการให้คําตอบ ” ครู

ต้องพยายามอยา่งท่ีสดุในการหลีกเล่ียงการสอนโดยการให้คําตอบ  แตต้่องพยายามท่ีจะฝึกตวัเอง  และ

พยายามท่ีจะบงัคบัตวัเองวา่อยา่พยายามท่ีจะแสดงวา่ตวัเองรู้  แตต้่องพยายามท่ีจะตัง้คําถามเพื่อให้เดก็ ได้หา

คําตอบเอง แล้วก็ได้สมัผสักบัเร่ืองตา่งๆ แล้วก็เข้าใจด้วยตวัเอง น่ีคือหวัใจ  การทํา Reflection นัน้นีท่ี้ทําให้การ

เรียนรู้ง่ายก็คือ Collective Reflection คือการทําร่วมกนั หลงัจากมีกิจกรรมอะไร ทําด้วยกนั ทําเป็นทีม ทําเป็น

กลุม่หลายๆ กลุม่ในชัน้ แล้วก็มาทําเป็น Reflection หรือ AAR ร่วมกนันี ้ครูทําให้เกิดบรรยากาศท่ีเดก็สบายใจ

ท่ีจะบอกความรู้สกึจริง ๆ เขาออกมา แล้วเดก็ก็จะเห็นวา่  “เออ ท่ีเพ่ือนคดิกับเรามนัไมเ่หมือนกนัเว้ย คนเราคดิ

ไมเ่หมือนกนั ” อยา่งนีค้รับ อาจจะเกิดมี Identity ของตวัเองแล้วเข้าใจ Identity คนอ่ืน แล้วก็เกิดการยอมรับ

ทํางานเป็นทีมได้ อะไรพวกนีก็้จะตามมา  น่ีคือการเรียนรู้ท่ีจะนําไปสูส่ิ่งท่ีเรียกวา่  Transformative Learning 

การเรียนแล้ วก็เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน  ความเช่ือผมก็คือการเรียนรู้ท่ีดีทัง้หมดเป็น Transformative 

Learning ทัง้สิน้  
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 เพราะ อยา่งนัน้ ถ้าจะให้ได้ผลอยา่งท่ีพดูทัง้หมด นีก็้วฒันธรรมด้านการศกึษาและการจดัการระบบ

การศกึษานีต้้องเปล่ียน อยา่งท่ีได้พดูไปตอนต้นแล้วนะครับ เปล่ียนจากเอาใจใสเ่ฉพาะเดก็เก่งมาสูก่ารจดัให้

นกัเรียนทกุคนเรียนแล้วเกิด Mastery Learning ได้ แล้วก็พฒันา  Executive Function ได้ทุกคน ไมใ่ชเ่ฉพาะ

เดก็หวัดีเทา่นัน้ น่ีคือหวัใจ และน่ีความผิดพลาดใหญ่ท่ีสดุของการศกึษาไทย  ท่ีพยายามท่ีจะเอารางวลัมาอวด

กนัอะไรทํานองนี ้อนันีคื้อตวัผิดหมดเลย เป็นตวัผิดท่ีร้ายกาจท่ีสดุ ถ้าทําเชน่นัน้ ปัญหาก ารออกกลางคนัเพราะ

มนัเบื่อเรียน ไมเ่กิด Mastery แล้วก็ไมพ่ฒันาตวัตนของเขา แล้วก็ตดิยา  ตัง้ครรภ์ ลกัษณะทัง้หลายท่ีวา่มา นีก็้

จะเรียกวา่ลดลงไปเกือบจะไมมี่ ตวัอยา่งสําคญัท่ีสดุคือฟินแลนด์นะครับ ฟินแลนด์นัน้ โรงเรียนของเขาจะไม่ คดั

เดก็ ไมมี่ห้องคงิ โรงเรียนทกุโรงเรียนคณุภาพเทา่กนัหมด รวมทัง้ในท่ีหา่งไกลด้วย  

 เม่ือเดือนกนัยายนเราเชิญโปรเฟสเซอร์จากมหา วิทยาลยัฟินแลนด์มา  2 คนและเชิญครูใหญ่มา ตัง้วงคยุ

กนัท่ีโรงเรียนรุ่งอรุณ คนจดัประชมุนีเ้ขาก็จะเร่ิมต้นด้วยโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทยวา่มีปัญหา โรงเรียน

มีทัง้หมด  15,000 โรง อะไรทํานอง นีน้ะครับ คือประมาณเกือบคร่ึง หนึ่งของโรงเรียนในประเทศไทย ท่ีเป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหา แล้วก็พดูถึงปัญหา ฟินแลนด์ก็นัง่ฟังนํา้ตาปร่ิม ๆ พอเราหยดุเขาก็บอกวา่ท่ี

ฟินแลนด์โรงเรียนสว่นใหญ่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเชน่เดียวกนั  แตไ่มใ่ชปั่ญหา เป็นธรรมดาของสงัคมของเขา

เพราะวา่เขามีพืน้ท่ีหา่งไกลเยอะ เพราะฉะนัน้การศกึษาของเขาต้องพฒันาระบบการจดัการศกึษาของโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีครูไมค่รบชัน้ขึน้มา  ก็กลายเป็นความรู้เร่ืองวิธีการจดัชัน้ประถมซึง่ได้ผลดี คณุภาพเทา่กนักบัใน

เมืองท่ีเป็นโรงเรียนท่ีใหญ่หนอ่ย แล้วเขาก็บอกวา่เขาก็พยายามท่ีจะศกึษา ทําวิจยั หาวิ ธีวา่ถ้าอยา่งนัน้ กบั

มธัยมได้ไหม ก็โรงเรียนขนาดเล็กเหมือนกนั เขาบอกไมไ่ด้ ถ้าประถมได้ น่ีให้เห็นวา่วิธีมองประเดน็ตา่ง ๆ นีม้นัมี

วิธีมองท่ีหลากหลาย แตห่วัใจสําคญัท่ีฟินแลนด์คือไมมี่การ แบง่แยกเ ดก็ แล้วก็โรงเรียนไมว่า่หา่งไกล อยา่งไร

ต้องได้มาตรฐานเทา่เดมิ แตที่นี ้ มนัอยา่งนีค้รับ อนันีเ้พ่ือ ให้ยตุธิรรม กบัคนวงการศกึษานะครับ วิธีคดิแบบนีท่ี้

ฟินแลนด์ไมไ่ด้อยูท่ี่คนในวงการศกึษาเทา่นัน้ แตม่นัอยูใ่นประชาชนทกุคน อยูใ่น พลเมืองฟินแลนด์ทกุคน ก็คือ

เม่ือไหร่ก็ตาม มีการทําอะไรก็ตาม เสนออะไรขึน้มาในลกัษณะท่ีทําให้เกิดความไมเ่ทา่เที ยม คนฟินแลนด์ค้าน

ทนัที เพราะฉะนัน้ความเทา่เทียม Equity นีไ้มไ่ด้แปลวา่  “เทา่” หรือ “Equal” นะครับ ทา่นเห็นใชไ่หมครับ “เทา่

เทียม” คําวา่ “เทียม” ไมใ่ช่ “แท้” หาก “เทา่แท้” คือเทา่กนัทกุคนเทา่กนัจริง ๆ  อนันีคื้อเทา่เทียม เพราะ อยา่งไร

เดก็มนับอก หวัดีกะหวัไมดี่ มนัก็ไมเ่ทา่ถกูไหมครับ แตเ่ขาไมเ่อาตรงนัน้มาเป็นตวัตัง้  

 เพราะอยา่งนัน้ คําวา่  “คณุภาพการศกึษา ” อยา่งท่ีเราใช้ นี ้เอารางวลัมาอวดกนั เอาเดก็ได้เกรด เดก็ท่ี

ไหนสงูกวา่อยา่งไร อยา่งท่ีเห็นทัง้หลาย นี ้มาอวดกนันี ้ตวันีเ้ป็นตวัปิดกัน้  Equity ของเดก็ แล้วอยา่งท่ี คณุหมอ
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ยงยุทธบอก นี ้เม่ือเขาใช้หลกัการนีแ้ล้วเขาทําแบบนี ้จะเห็นวา่มนัได้ผลจริง ๆ ในแง่ของ การลดการ ไมเ่กิด  

Equity ทางด้านการศกึษาอยา่งท่ีเราเห็นกนั อยา่งของเรานีจ้ะเห็นวา่พอไปดลูกูคนมีฐานะดี ผลการเรียนก็จะ

แบบหนึง่ ลกูคนมีฐานะไมดี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่ ซึง่อนันัน้เป็นของท่ีไมจํ่าเป็นต้องเกิด ไมใ่ชเ่ป็นของธรรมดา เป็น

สิ่งท่ีเกิดขึน้จากระบบท่ีผิดพลาด น่ีคือความเช่ือผมนะครั บ อยา่ลืมนะครับ ผมอาจจะผิด  เพราะ อยา่งนัน้

การศกึษาของเราเป็น  Grade - Based แตจ่ริง ๆ แล้วท่ีถกูต้องต้องเป็น  Competence - Based และ  

Competence ในท่ีนีต้้องเป็น 7 ตวัอยา่งท่ีวา่มาตอนต้น  หรือ 7c 8c เหมือนอยา่งใน 21st Century อะไรอยา่งนี ้

หรือวา่  Multiple Intelligences (พหปัุญญา ) น่ีคือเหตกุารณ์ท่ีเราคยุกบัโปรเฟสเซอร์ฟินแลนด์เม่ือเดือน

กนัยายนนี ้แล้วก็คยุกนัเร่ืองไมค่ดัเดก็  

 คณุหมอยงยทุธพดูเม่ือกีท่ี้ผมไปกระตกุแกนี ้คณุหมอยงยุทธบอกวา่เดก็ประถมของฟินแลนด์ 40% ต้อง

ไปเข้ารับการชว่ยเหลือพิเศษ  เพราะเขาไมค่ดัเดก็ นัน่อยา่งไร ละครับ  ก็ต้องมีระบบชว่ยเหลือ พอครูพยายาม

สอนเดก็ทัง้ชัน้ 30 คนเพ่ือท่ีจะให้เรียนไปด้วยกนั มีพฒันาการรอบด้านไปด้วยกนั แตมี่บ างคนเขาตามไมท่นัใน

บางเร่ือง บางคนนัน้ตัง้แตใ่นชัน้ประถม นี ้หมอยงยุทธบอกมี 40% แล้วผมก็ไปกระตกุแกแล้วบอก วา่มี 70% ท่ี

บอกวา่ 70 นีห้มายถึงวา่ 9 ปี คือการศกึษาภาคบงัคบัของฟินแลนด์ นี ้9 ปี ไมใ่ช ่ 12 เหมือนเรา ใน 9 ปีนัน้นี ้

เดก็ 70% จะต้องเข้าไปผา่นระบบชว่ยเหลือ เห็นไหมครับ แตใ่นท่ีสดุเดก็ก็จะกลบัมาเข้าในชัน้เหมือนเพ่ือนได้ 

แล้วก็บรรลผุลสําเร็จทางด้านการศกึษาเหมือนๆ กนักบัคนอ่ืนๆ น่ีคือวิธีคดิท่ีตา่งกนัโดยสิน้เชิง  

 นอกจากนี ้ก็จะมาโยงตรงกบัท่ีหมอยงยุ ทธพดูอีกเหมือนกนั  พดูถึงเร่ืองการศึ กษา การเรียนรู้ แล้วยํา้

เฉพาะเดก็เล็ก ยํา้เฉพาะหมอยงยทุธบอกวา่ในช่วงหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี สอง Phase 2 สมองเตบิโตจนถึง

อาย ุ25 เม่ือสกั 6-7 ปีผมอา่นวารสารวิจยั (Journal) เขาก็จะบอกวา่ Brain Development เตบิโตอยา่งเตม็ท่ี 

(Mature) อาย ุ18 เกณฑ์ทหาร อาย ุ 20 บรรลนุิตภิาวะอะไรอยา่ง นีน้ะครับ แล้วก็คิ ดวา่นัน่แหละสมองเตบิโต

เตม็ท่ีแล้ว ผมบอกไมจ่ริง 25 สมองเตบิโตเตม็ ท่ี ท่ีจริงแล้วสมองเตบิโตจากท้ายมาหวั ไอ้ตอนหวั นีคื้อตอนท่ีจะ

คมุอารมณ์ คมุอะไรตอ่อะไร ความคดิชัว่แลน่อะไรได้นี ้25 ถึงจะเตบิโตเตม็ท่ี ผมอา่นแล้วผมก็คดิอยูใ่นใจ  บอก 

ผมจบหมอเม่ืออาย ุ 24 ไปเมืองนอกกลบัมาเป็นอาจารย์ อาย ุ26 เลย  ตอนผมอายุ  25 แล้วยงัไม่ เป็นผู้ใหญ่

เตม็ท่ีมีวฒุิภาวะ (Mature) เลย ผมเองนีผ้มวา่ Mature ตอนอายกุวา่ 30 ในความเช่ือผมนะครับ แตป่ระเดน็อยู่

ตรงนีค้รับ การเรียนรู้มนัอยูท่ี่  Phase ท่ี 3 ท่ีหมอยงุยุทธพดูนี ้มนับอกวา่การเรียนรู้เกิดขึน้ตลอดชีวิต เรียนสิ่ง

ใหมไ่ด้ตลอดชีวิต เพราะฉะนัน้ นโยบายการเรียนรู้ของคนทัง้ประเทศท่ีเราใช้อยู่ นี ้ท่ีเป็นนโยบายของหนว่ยงาน

ตา่งๆ วา่ถ้าหากวา่เราจะ Personal Development ของหนว่ย งาน ของกระทรวง ทบวง กรม ทัง้หลาย ทํา
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อยา่งไร  ก็สง่ไปประชมุอยา่ง นี ้หรือเม่ือเข้าเวิร์คช็ อป เข้าคอร์สทัง้หลายเป็นหลกั หรือจ ะให้ดีก็คือเรียนตอ่ ทํา

ปริญญา อนันัน้ผมมีความเช่ือวา่มนัผิด เรียกวา่เป็นการพฒันาแบบ  Training - Based ผมคดิวา่อนันัน้ผิด 

จริงๆ แล้วนีต้้องเป็นการทํางานแบบ Learning – Based คือเรียน ณ จดุทํางาน เรียนจากการทํางาน  

 เพราะฉะนัน้ครูท่ีฟินแลนด์ สว่นนีผ้มก็ได้จากการถามเม่ือตอนเราไปเย่ียมเขาและเม่ือตอนเขามาเย่ียม

เราเม่ือเดือนกนัยายนด้วยนะครับวา่ครูฟินแลนด์ทํางาน อยา่งไร โรงเรียนเปิด 5 วนัตอ่สปัดาห์ นักเรียนมาเรียน

ตัง้แต ่8.30 ถึง 14.30 น. หลงัจากนัน้ 14.30 - 16.30 น. ครูเรียนทกุวนั คือครูมาชมุนมุกนั แล้วผู้ อํานวยการก็

ไมไ่ด้เรียกผู้ อํานวยการนะครับ เขาเรียกครูใหญ่ Head Master หรือ Principal มาเข้าร่วมการประชมุ กนัด้วย 

วา่ 5 ชม.ท่ีผา่นมานัน้สงัเกตเห็นอะไรในเดก็ มาปรึกษากนั ตกลงครูเรียนทกุวนั ครูเรียนจากการทํางาน เรียน

ร่วมกนัผา่นการปฏิบตั ิ เป็นทีม Learning ถ้าภาษาวิชาการก็เป็น PLC (Professional Learning Community) 

อาจารย์เรียนกนัเป็นกลุม่ น่ีคือการเรียนของผู้ใหญ่ ก ารเรียนของผู้ใหญ่ก็เร่ิมจาก นี ้Concrete Experience 

(การเรียนรู้ท่ีได้มาจากการได้มีประสบการณ์ด้วยตนเอง) ใชไ่หมครับ 5 ชม.ท่ีแล้ว ครูมีประสบการณ์  Concrete 

Experience ในชัน้เรียนของลกูศษิย์ของตวั ก็เอามาตัง้ข้อสงัเกต (Observe) เพราะอยา่งนัน้ในชว่ง 5 ชม.นัน้ 

ครูสงัเกต  แล้วก็เราไปดู  สงัเกต วา่เขามีกระดาษจดเลยนะครับ บางโรงเรียนจะเป็นแบบฟอร์มให้แล้วก็จด 

สงัเกตเดก็ทัง้ชัน้  แล้วก็สงัเกตเดก็เป็นรายคน อะไร อยา่งนีน้ะครับ Observe ได้ข้อมลูมา แล้วก็มา Reflect กนั 

แล้วจงึ  Form เป็น Abstract Concept แล้วก็เอาไปทดลองในสถานการณ์ใหม ่ นีก็้เป็นวงจรของ Adult 

Learning ผมก็เอามาจากเว็บไซต์นะครับ  

  ท่ีจริงแล้ว ผ มก็ไปถามคนท่ีเขามีความรู้ทางด้า นประสาทวิทยา (Neuroscience) วา่ผมวา่อนันีม้นั

ไมใ่ช ่Adult Learning เทา่นัน้หรอก เดก็ๆ ก็เรียนอยา่งนีแ้หละ ใชไ่หม เขาบอ ก “ใช่” แตผ่มเติมนะครับวา่ต้องมี 

Scrap Folding ต้องมีครูชว่ย ต้องมีครูชว่ยออกแบบกิจกรรมทัง้หลาย นี ้แล้วก็ชว่ยประเมิน Assess แล้วก็ 

Feedback มี Formative Feedback มี Constructive Feedback ทัง้หลายนี ้ก็จะเป็นวงจรเรียน ท่ีสําคญัก็คือ  

ประเดน็ก็คือวา่การเรียนท่ีแท้จริงนัน้ต้องเป็นของจริง เจ้าตวั นีมี้สว่นในการปฏิบตัิ  ในการทํา เสร็จแล้วต้อง 

Reflect ต้องมีวงจรอยา่งนี ้คือหวัใจ เพราะอยา่งนัน้ทัง้เดก็ทัง้ผู้ใหญ่เราจะต้องเปล่ียนแนวคดิ 

 สรุปสดุท้ายนะครับ การดแูลพลเมืองเดก็ในเชิงปฏิรูปประเทศไทย นีก็้คือต้องเปล่ียนวงจรชัว่ร้าย   

(Vicious Circle) นี ้ท่ีเดก็มี Chronic Stress การท่ี HPA Axis One Weak นี ้เพราะมี Chronic Stress ตัง้แต่

ตอนอยูใ่นครรภ์นะ แล้วก็ตอนเป็นเดก็เล็ก ก็ทําให้พอโตขึน้เขาก็พฒันา  Executive Function ได้ไมดี่ แล้วชีวิต

ตกร่องลงเหวไป นี ้แล้วก็ทําให้กลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีก็ชีวิตไมดี่ด้วย ต้องเปล่ียนตรงนีใ้ห้ได้ แล้ววิธีเปล่ียนก็คือ
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การศกึษาต้องเ ปล่ียน การศกึษาต้องทําให้เตรีมเข าไว้ ตอนท่ีมรสมุชีวิตเร่ิมฝึกเป็นผู้ใหญ่ เร่ิมท่ีจะเป็นตวัของ

ตวัเอง ก็คือตอนวยัรุ่นนีเ้ขาสามารถคมุตวัเองได้ มีความเคารพตั วเอง หาตวัเองเจอ ได้เป็น Somebody ในชว่ง

นัน้ ก็จะเปล่ียนกลบัทางวงจรชัว่ร้ายอนันีไ้ด้ น่ีคือความเช่ือของผมนะครับ  

 สุดท้ายน่ันก็หมายความว่า  กระบวนการทัง้หมด นีคื้อกระบวนการที่ท าให้เกิดตัว  Equity ใน

สังคม และ Equity ในเดก็ เพราะอย่างนัน้คีย์เวิร์ดของผมคือ Equity ครับ ขอบพระคุณครับ. 

      


