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สงัคมท่ีดีสร้างได ้ แต่ไม่ใช่วธีิปัจจุบนั



ศกัย
ภาพ

ชีวติ
มัน่คง

คค. 
มีสุข

คน
ไทย

ปัจจยับวก

ปัจจยัลบ

HPA Axis เขม้แขง็
การศึกษาสร้างผูน้ า
ส่ือสร้างสรรค์
การเมือง evidence-based
กระจายอ านาจ
เรียนรู้จากการปฏิบติั
ผลิตโดยแรงงานมีฝีมือ

HPA Axis อ่อนแอ
กศ. สร้างผูต้าม
ส่ือมอมเมา
การเมืองมอมเมา
กระจุกอ านาจ
เรียนรู้จากการอบรม
ผลิตโดยแรงงานไร้ฝีมือ

หลุดพน้กบัดกั
รายไดป้านกลาง

เพิ่มศกัยภาพคนไทยตลอดชีวติ

บัน่ทอนศกัยภาพคนไทยตลอดชีวติ

เป็นก าลงัพฒันาบา้นเมือง

การพฒันาคน : สภาพฒัน์ ๒๖ ก.ย. ๕๗



HPA Axis
Chronic stress            HPA Hyperactivity

Impaired Executive
Function Development

ปิดสวิตช ์HPA

สมาธิจดจ่อ   รู้จกัรอคอยส่ิงท่ีดีกวา่
บงัคบัใจตนเองได ้  ไม่วูว่าม   มุมานะ
ไม่ยอ่ทอ้   มองโลกในแง่ดี   รู้ผดิชอบ
ชัว่ดี   ความสามารถปรับตวั    
ลกัษณะนิสัย

บัน่ทอนตั้งแต่ในครรภม์ารดา วยัทารก เดก็เลก็
และตลอดชีวิต

ความเหล่ือมล ้าทางสงัคม



Sigmund Freud : พฤติกรรมมนุษยไ์ม่ไดอ้ยูใ่ตเ้หตุผล
                                      แต่อยูใ่ตจิ้ตใตส้ านึก

การฝึกพฤติกรรม เป็นการฝึกความสมัพนัธ์
Pre-frontal cortex  - Limbic system
ให ้L ท างานตามท่ีตกลงกบั P ไวก่้อนแลว้

ท าใหส้มองสัตวเ์ล้ือยคลานเช่ือง
ท าตามการฝึกของสมองมนุษย์
EF แขง็แรง

คนท่ี HPA Axis อ่อนแอ ฝึกยาก
การศึกษาท่ีเลวไม่ไดฝึ้ก



เปล่ียนระบบการศึกษา

• จากเรียนเพื่อสอบ  เป็นเรียนเพื่อพฒันารอบดา้น
• ทั้ง Cognitive และ Non-cognitive Development 

(ลกัษณะนิสยั)
• พฒันาพหุปัญญา, 21st Century Skills

ยกเคร่ืองคร้ังใหญ่

รวมทั้งเปล่ียนเป้าหมายการศึกษา





การศึกษาท่ีไม่พฒันา
   เป้าหมายในชีวิต
   อตัตลกัษณ์
   Mastery Learning

EF

วยัรุ่น
เกเร
ติดยา
ตั้งครรภ์
ฯลฯ



เปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้
• จากรับถ่ายทอดความรู้ส าเร็จรูป
• เป็นฝึกปฏิบติัเพื่อสร้างความรู้ข้ึนภายในตน  จากผสัสะ
ของตน   แลว้ใคร่ครวญไตร่ตรอง (Reflection/AAR) 
สอบทานกบัทฤษฎี/ต ารา 

• ใคร่ครวญไตร่ตรองเชิงจิตวญิญาณดว้ย
• ใคร่ครวญไตร่ตรองรวมหมู่ (Collective Reflection) 

เป็น
Active
Learning

พฒันา
คน
ดว้ย

เช่ือตนเอง > ครู ต ารา ... ฝึกภาวะผูน้ า
Transformative LearningConstructionism

เรียนแลว้รู้จริง (Mastery Learning)



เปล่ียนวฒันธรรมการศึกษา
• จากเอาใจใส่เฉพาะเดก็เก่ง
• สู่จดัให ้นร. ทุกคนบรรลุ Mastery Learning, พฒันา EF 
• ป้องกนั การออกกลางคนั  ติดยา  ตั้งครรภว์ยัรุ่น
• ตวัอยา่งฟินแลนด ์
• เปล่ียนนิยามของ “คุณภาพการศึกษา” …

Competency-based ไม่ใช่ Grade-based

การจดัการระบบ



เรียนรู้จากฟินแลนด์
โรงเรียนรุ่งอรุณ ๒ ก.ย. ๕๗

ร้อยละ ๗๐ ของ นร.
ในระบบ กศ. ภาค
บงัคบั ๙ ปี
ผา่นระบบช่วยเหลือ

ไมค่ดัเดก็



นโยบายการเรียนรู้ของคนทั้งประเทศ

• เรียน ณ จุดท างาน  >  ฝึกอบรม (90 : 10)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Observation & 
Reflection

Forming Abstract 
Concepts

Testing in New 
Situations

Concrete 
Experience

Adult Learning

1

2

3

4

ครู (PLC)

ขา้ราชการ
เอกชน
ชาวบา้น

มาตรการดา้นการพฒันาคน

ปัญญาปฏิบติั
(Phronesis)

คนท างานมี ค.

ภาวนามยปัญญา

ลปรร. ผา่น
ระบบ ไอที

เรยีนทุกดา้น



สรุป การดูแลพลเมืองเดก็

Chronic Stress

ในครรภ์

เดก็เลก็
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Weak HPA --> Low EF 
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และผูใ้หญ่ผูใ้หญ่คุณภาพต ่า



พลเมอืงเดก็ การลงทุนทีคุ่ม้คา่


