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ยอ้นหลงักลบัไป	20	กวา่ป	ีสงัคมไทยเริม่รูจ้กัคุน้เคย
กับคำว่าโลกาภิวัตน์	 เศรษฐกิจไร้พรมแดน	 ซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 
สารสนเทศ	 และการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารที	่ 
สง่ผา่นถึงกันได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	
 

สังคมเกิดความตื่นตัวเตรียมความพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึง	 ภาคธุรกิจกระตือ-
รือร้นในการแสวงหาและใช้ข้อมูลที่จะช่วยให้	 
มองเห็นโอกาสใหม่ๆ	 และเร่งพัฒนาคนให้มี	 
วุฒิภาวะตลอดจนความคิดสร้างสรรค์	 ส่วนภาครัฐ
ก็วางแนวทางปรับโครงสร้างประเทศจากระบบ
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีพ่ึง่พงิแรงงานคา่จา้งตำ่และ

เรื่องสังคมฐานความรู้‘คิด’
การจัดการความรู้การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

เครือ่งจกัร	 เปน็ระบบเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตดว้ยแรงงาน
ที่มีทักษะและคนที่มีคุณภาพ	 โดยมีเป้าหมายบรรลุ	 
สู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้	
 

น่าสนใจว่าผ่านมาจนถึงทุกนี้	 มีนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้น
มากมายที่เมื่อยี่สิบปีก่อนยังยากจะจินตนาการ	
อาทิ	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	 เกมส์ออนไลน์	 เฟซบุ๊ค	
และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ	 แต่ดูเหมือนว่ายังคงมี
ข้อวิจารณ์อยู่ว่าคนไทยใช้เทคโนโลยีเป็นแฟชั่นตาม
กระแส	 มากกว่าเพื่อการแสวงหาความรู้	 เมื่อเป็น
เช่นนี้จะเรียกประเทศไทยว่าเป็นสังคมฐานความรู้
ได้อย่างไร	



ข้อจำกัดของการสร้างสังคมฐานความรู้ในประเทศ
ไทยน่าจะมาจากเหตุผลอย่างน้อย	2	ประการ	หนึ่ง	
ปัญหาการจดัการความรู	้ และสอง	 ความเขา้ใจเรือ่ง
ของการเรียนรู้	
 

ในประการแรก	 วิธีการสร้างความรู้ที่ก่อเกิด
จากการพูด	 คิด	 และลงมือทำ	 ลองผิดลองถูก	 นั้น
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง	 ยิ่งลงมือทำซ้ำบ่อยเข้า	
หมั่นสังเกต	 สรุปบทเรียน	 ปรับปรุงและหาหนทาง
แก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด	 ในที่สุดก็จะ
สัง่สมเปน็ความรูล้กึรูจ้รงิ	 เปน็ความรูจ้ากการปฏบิตัิ
หรอืทีเ่รยีกกนัวา่	 ‘องคค์วามรู’้	 ซึง่พสิจูน์ใหป้ระจกัษ์
ตามหลักเหตุผลแล้วว่านี่คือแนววิธีปฏิบัติที่ดี	 (Best	
Practice)	
 

หากมีการกระจายแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กัน
อย่างเสรีและเท่าเทียม	 องค์ความรู้จากหลากมิติ
หลายสาขาก็จะไหลเวียนไปทั่วทุกภาคส่วนในสังคม
ไทย	 เปิดโอกาสให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง	
 

แต่อุปสรรคสำคัญนั้นอยู่ที่การจัดการกับความรู้ซึ่ง

มีอยู่มากมายกระจัดกระจาย	 ให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและทั่วถึง	 หนทางหนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือ
การลงทุนพัฒนานักจัดการความรู้และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	 เพื่อให้เกิด	Know-
ledge	Connectivity	 ตัวอย่างเช่น	 Intelligent	
Library	หรือ	Smart	Learning	Center	ในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์	ครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน	
จังหวัด	ภาค	และระดับประเทศ	เป็นต้น	
 

ประการที่สอง	 ทุกวันนี้ระบบโรงเรียนใน
หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิ่งไล่
ไม่ทันพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล	
ยุคสมัยซึ่งวิถีชีวิตแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสือ่สาร	และการเขา้ถงึความรูข้องคน
รุ่นใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการศึกษาในระบบหรือ
ห้องเรียนในโรงเรียน	
 

ไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม	 โลกและสังคมไทย
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว	 การปรากฏตัวของชน	 
รุ่นดิจิทัล	(Digital	Generation)	 ซึ่งเป็นคนพันธุ์
ใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต	 คือสิ่งบ่งบอกถึงลักษณะคนในสังคมที่



เปลี่ยนไป	 กล่าวกันว่าชนรุ่นดิจิทัลหรือที่เรียกว่า	
“Digital	Natives”	ผู้ซึ่งเกิดหรือเติบโตขึ้นมาในช่วง
ตั้งแต่ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่	20	 นั้น	 ล้วน
แล้วแต่มีวิธีคิดและพฤติกรรมการเข้าถึงและจัดการ
ความรู้แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้าหรือพวก	
“Digital	Immigrants”	อย่างสิ้นเชิง	
 

การสร้างสังคมฐานความรู้จึงจำเป็นต้องทำความ
เข้าใจแนวโน้มรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและ
พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของชนรุ่นดิจิทัล	 เพื่อ
ที่จะตอบโจทย์วิธีสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อคน	 
รุ่นใหม่	 และปรับเปลี่ยนระบบหรือโครงสร้างที่เอื้อ
อำนวยต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม	 เพราะคนเหล่านี้
คือพลังขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า	
 

หนงัสอืเลม่นีมุ้ง่หมายทีจ่ะรวบรวมเรยีบเรยีงประเด็น
เนื้อหาสำคัญของการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล	 ซึ่งเป็น
แนวคิดหลักของการจัดประชุมวิชาการ	TK	Forum	
2014	 โดยผสมผสานเนือ้หาจากเอกสารการบรรยาย
ของวทิยากรรบัเชญิจากตา่งประเทศกบับทสมัภาษณ์
วิทยากรชาวไทยไว้ ในเล่มเดียวกัน	 หากได้อ่าน
ตลอดจนจบแล้วหวังว่าผู้อ่านจะได้ข้อมูลความรู้และ

เกิดแรงบันดาลใจจากมุมมองการ	 “คิด”	 เรื่องการ
เรยีนรู	้ และประสบการณ์ในภาคปฏบิตั	ิ เพือ่รว่มกนั
สร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมฐาน
ความรู้ในโลกยุคดิจิทัล	
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บทนำ 
 

โลกในทุกวันนี้ไม่ใช่โลกที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก	 และ
ไม่ ใช่โลกที่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะอยู่อาศัย	
เนือ่งจากความเปลีย่นแปลงอยา่งมหาศาล	 โรงเรยีน
ของเราจึงไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับนักเรียน
อย่างเด็กยุคดิจิทัล	 และครูสมัยนี้ก็ไม่ได้รับการ
อบรมมาให้สอนนักเรียนเหล่านี้	
 

การนำเสนอนีส้ำรวจผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่ทีพ่รัง่พรู
ถาโถมเข้ามาจากโลกดิจิทัล	 จากการที่เด็กๆ	 ใน	 
ภูมิทัศน์ดิจิทัลได้เจอกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอด
เวลา	 และพจิารณาวา่สิง่ทีเ่กดิขึน้นีจ้ะมผีลตอ่อนาคต
ของการศึกษาอย่างไร	 งานวิจัยล่าสุดด้านจิตวิทยา
และประสาทวิทยาบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับบรรดา
ประสบการณ์ที่ต้องเจอบ่อยๆ	มีจำนวนมากๆ	ว่ามนั
มีผลต่อการทำงานของสมองอย่างไร	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมองของเด็กๆ	 ที่รับเอาและจดจำสิ่งต่างๆ	
ได้ง่าย	
 

จากผลการวจิยั	 เราเขา้ใจอะไรบา้งเกีย่วกบัประสบ-
การณ์ด้านดิจิทัลของเด็ก	 และประสบการณ์เหล่านี้

เปลี่ยนรูปกระบวนการการเรียนรู้ของพวกเขา
อย่างไร	ยิ่งกว่านั้น	สิ่งเหล่านี้มีผลกับการสอน	การ
เรียน	 และการวัดผลในภูมิทัศน์ดิจิทัลใหม่นี้อย่างไร
บ้าง	
 

เราจะทำให้การพัฒนาใหม่ๆ	 เหล่านี้และวิธีการ
เรียนการสอนที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันสอดคล้องกันได้
อย่างไร	 โดยเฉพาะในบรรยากาศที่มาตรฐานและ
การตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบที่มี
ความสำคัญกับทุกคน	 กลยุทธ์ใดจะสามารถตอบ
สนองรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในการ
สื่อสารของผู้เรียนดิจิทัล	 (digital	 learners)	 ได้
โดยที่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจและคำนึงถึงความเชื่อ
และวิธีปฏิบัติในด้านการเรียน	 การสอน	 และการ
วัดผลแบบดั้งเดิม	
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสมัมนาควรจะเตรยีมใจวา่	คณุกำลงั
จะถูกตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆ	 เกี่ยวกับเด็กๆ	
และวิธีที่พวกเด็กๆ	เรียนรู้	
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ลิงห้าตัว 
 

ถงึแมว้า่โลกจะเปลีย่นแปลงไปและยงัคงเปลี่ยนแปลงต่อ
ไปอย่างมาก	 เพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
ประเด็นปัญหาในแวดวงการศึกษานัก	 ครั้งสุดท้ายที่มี
การถอดบางสิ่งออกจากหลักสูตรคือเมื่อไรกัน	
 

เนื่องจากสิ่งต่างๆ	 ทับถมกันเรื่อยๆ	 นักการศึกษาทุกวัน
นี้จึงถูกคาดหวังให้เป็นมากกว่าครู	 พวกเขาได้รับการ
คาดหวังให้เป็นโค้ช	 นักจิตวิทยา	 นักสังคมสงเคราะห์	
และนักบำบัดด้วย	 พ่อแม่พาลูกไปส่งที่โรงเรียนและคาด
หวังว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ใน	13	 ปี	 
ใหห้ลงั	และหากเกดิความผดิพลาดขึน้กบันกัเรยีน	พอ่แม่
ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะโทษโรงเรียน	
 

ด้วยเหตุนี้	 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักการศึกษายังคงมี
ปญัหาอยูก่บัการจำกดัความวา่	 ทกุวนันีค้รคูอือะไรกนัแน	่
และไม่น่าแปลกใจที่ครูต้องลำบากกับประเด็นปัญหา
เรื่องความเปลี่ยนแปลง	 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม	 แต่เหตุใดการ
ลงมือเปลี่ยนแปลงถึงเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกิน	
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ลองนึกถึงกรงในสวนสัตว์ที่มีลิงถูกขังอยู่ห้าตัว	
ภายในกรงมีกล้วยหนึ่งหวีแขวนอยู่กับเชือกและมี
บันไดพาดไว้ข้างใต้	 เพียงไม่นาน	 ลิงตัวหนึ่งก็จะ
มองเห็นและจะปีนขึ้นบันไดไปหยิบกล้วย	
  

ทันทีที่ลิงจับบันได	 คุณเอาสายยางฉีดน้ำเย็นเฉียบ
ใส่ลิงทั้งหมดจนมันพากันหงายหลังล้ม	 และต้องอยู่
ห่างๆ	 กล้วยออกไป	 อีกสักพัก	 ลิงอีกตัวหนึ่งก็จะ
พยายามใหม่	 แล้วทุกตัวก็จะถูกฉีดน้ำเย็นใส่อีกเช่น
เดิม	
 

ในไม่ช้า	 เมื่อใดก็ตามที่ลิงตัวหนึ่งตัวใดพยายามจะ
ปีนบันได	 ลิงตัวอื่นๆ	 ก็จะเข้ารุมทำร้ายลิงตัวนั้น
เพื่อกันไม่ให้มันไปถึงกล้วยเพราะพวกมันไม่อยาก
โดนฉีดน้ำเย็นใส่	 ความพยายามที่จะปีนบันไดไป
เอากล้วยและการรุมทำร้ายเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า	ไม่
นานลิงทุกตัวก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันถ้ามันขยับ
ไปหาบันได	
 

เอาล่ะ	เราเอาสายยางและน้ำเย็นไปเก็บ	แยกลิงตัว
หนึ่งจากกลุ่มลิงทั้งห้าตัวนั้นออกจากกรง	 และเอา
ลิงตัวใหม่ใส่เข้าไป	 แน่นอนว่าเมื่อลิงตัวใหม่เห็น

กล้วยมันก็จะพยายามปีนบันไดขึ้นไปเอา	 แล้วมันก็
ต้องทั้งแปลกใจและอกสั่นขวัญหายเมื่อลิงตัวอื่นๆ	
พยายามเข้ามาทำร้ายมันไม่ ให้ปีนบันไดขึ้นไป
เพราะพวกมันไม่อยากโดนฉีดน้ำเย็นเฉียบใส่	ความ
พยายามทีจ่ะปนีบนัไดไปเอากลว้ยและการรมุทำรา้ย
เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า	
 

ไม่นานลิงตัวใหม่ก็จะเรียนรู้ว่าถ้ามันปีนบันไดมันจะ
ถูกรุมทำร้าย	 ต่อไปให้นำเอาลิงอีกตัวหนึ่งจากลิง
กลุ่มแรกออกจากกรงและนำลิงตัวใหม่ใส่เข้าไป
แทน	 เช่นที่	Yogi	Berra	ว่าไว้	 ฉากเดิมๆ	ก็จะเกิด
ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า	 และลิงตัวแรกที่เราเอาเข้าไป
เปลี่ยนกับลิงจากกลุ่มห้าตัวก็จะเข้าร่วมทำร้ายลิงที่
เข้ามาใหม่อย่างกระเหี้ยนกระหือรือ	
 

ในทำนองเดียวกัน	 เอาลิงตัวที่สามในกลุ่มลิงห้าตัว
แรกออกจากกรง	 จากนั้นก็ตัวที่สี่	 และตัวที่ห้า	 ทุก
ครั้งที่ลิงตัวใหม่พยายามจะปีนบันไดมันก็จะโดน
ทำร้าย	 น่าสนใจที่ลิงพวกที่รุมทำร้ายมันไม่รู้เลยว่า
ทำไมพวกมันถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ปีนบันได	 หรือ
เหตุใดพวกมันจึงเข้าร่วมรุมทำร้ายลิงที่มาใหม่ด้วย	
หลังจากที่เปลี่ยนเอาลิงห้าตัวเดิมออกจากกรงจน
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หมด	 ลิงที่เข้าไปแทนทุกตัวล้วนไม่เคยถูกฉีดน้ำเย็น
ใส่	 ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีลิงตัวไหนเลยกล้าเข้าใกล้
บันไดเพื่อปีนไปเอากล้วย	
 

คำถามที่เราต้องถามก็คือ	 ทำไมมันถึงไม่ปีนไปเอา
กล้วย	คำตอบก็คือ	เพราะว่าเท่าที่ลิงทุกตัวในกรงรู้	
....	ก็ที่นี่เราทำกันอย่างนี้แหละ	
 

TTWWADI 
ทุกหนทุกแห่ง! 
 

เรื่องราวของลิงห้าตัวคือตัวอย่างของสิ่งที่เราเรียก
ว่า	TTWWADI—That’s	The	Way	We’ve	Always	
Done	It	(เราทำแบบนั้นมาตลอดนั่นแหละ)	 และ	
TTWWADI	ก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง!	
 

แนวปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา	
ในวัฒนธรรม	 ชุมชน	 ความเชื่อหลักๆ	 หลากหลาย	
ในบ้านของเรา	 วิธีปฏิบัติตนของเรา	 และความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไป	
 

ลองคิดดูสิ	-	 เราพอจะหาตัวอย่างของ	TTWWADI	
ในการศึกษาได้บ้างไหม?	
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ลองนึกถึงโครงสร้างของสิ่งต่างๆ	 ในโรงเรียนดู	-	
ระยะเวลาเรียนในแต่ละวัน/ปี	ระบบระฆังหรือออด	
(ซึ่งนักบวชนิกายเบเนดิกทีนสร้างขึ้นเมื่อ	1,000	 ปี
ก่อนเพื่อจัดเวลาสวดมนต์)	 การบรรยายแบบครูพูด
หน้าห้องที่ใช้มานานกว่า	100	 ปี	 วิธีการวัดผลการ
เรียนรู้	และอื่นๆ	อีกมาก	
 

ทุกวันนี้	 เราต้องรับมือกับนักเรียนแบบใหม่	 และ
โรงเรียนของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียน
เหล่านี้	 และครูของเราไม่ได้รับการอบรมมาเพื่อ
สอนเด็กพวกนี้	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 และการเติบโต
ของระบบดิจิทัลทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนในปัจจุบัน	
 

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เราเจอระหว่างที่เรา
เติบโตเป็นผู้ใหญ่	 เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต่างจาก
ของเดมิเพยีงเลก็นอ้ยและคอ่ยๆ	 เกดิขึน้	 แตส่ำหรับ
ผู้ที่อายุต่ำกว่า	25	 ปี	 ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบมาถงึตวัพวกเขานัน้เกดิจากการแพรก่ระจาย
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในช่วง
ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่	20	
 

มีหนังสือที่น่าสนใจอยู่หลายเล่มที่เกี่ยวกับคนรุ่น	 
ดิจิทัลและเด็กๆ	 ที่บอกถึงลักษณะของคนรุ่นนี้	
ตัวอย่างหนังสือเล่มที่น่าสนใจเป็นพิเศษได้แก่	
•	 iBrain	 เขียนโดย	 Gary	 Small	 และ	 Gigi	

Vorgon	
•	 The	Brain	That	Changes	Itself	 เขียนโดย	

Norman	Doidge		
•	 Everything	Bad	Is	Good	For	You	 เขียนโดย	

Steven	Johnson	
•	 A	Whole	New	Mind	เขียนโดย	Daniel	Pink	
•	 Grown	Up	Digital	เขียนโดย	Don	Tapscott	
•	 Rewired	เขียนโดย	Larry	Rosen	
•	 Rethinking	 Education	 in	 the	 Age	 of	

Technology	 เขียนโดย	Allen	Collins	 และ	
Richard	Halverson	
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ประเด็นหลักที่หนังสือเหล่านี้เขียนถึงได้แก่	 เด็กทุก
วันนี้ดูภายนอกแล้วก็เหมือนตอนที่เราเป็นเด็ก	 แต่
ภายในแล้วเด็กเหล่านี้แตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิง	
เนื่องจากเด็กเหล่านี้ถูกกระหน่ำด้วยสรรพสิ่งจาก
ระบบดจิทิลั	 สมองของพวกเขาจงึไดป้รบัเพือ่รองรบั
เทคโนโลยีที่รายล้อมอยู่รอบตัว	
 

เดก็เหลา่นีค้อืสิง่ที	่Don	Tapscott	เรยีกวา่	“screen-
agers”	 หรือวัยรุ่นติดจอ	 ซึ่งเป็นคนรุ่นแรกที่เติบโต
ขึ้นมากับเมาส์คอมพิวเตอร์หรือแทร็คแพด	และเชื่อ
ว่าภาพที่อยู่บนจอเป็นสิ่งที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย	
เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ของ
พวกเขาและเป็นสิ่งที่สามารถแสดงความเป็นตัวตน
ของพวกเขา	 พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่	Marc	Prensky	
เรียกว่า	“ชนพื้นเมืองดิจิทัล”	(digital	natives)	
 

พวกเขาได้พัฒนา	 “สมองด้านวัฒนธรรม”	 ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวัฒนธรรมดิจิทัลอย่างมาก	 จากการ
ที่เขาถูกรุมล้อมด้วยดิจิทัล	 สมองของเด็กสมัยนี้จึง
เปลี่ยนไปทั้งในด้านกายภาพและเคมี	
 

พวกเขาถูกเดินสายระบบประสาทไวแ้ตกต่างไปจาก
เราแล้วจริงๆ		

ความคิดจิตใจแบบ
เชื่อมโยงหลายมิติ 
(Hyperlinked 
Mind) 
 

เด็กๆ	 ยุคดิจิทัลได้พัฒนาความคิดจิตใจเป็นแบบ
เชื่อมโยงหลายมิติ	 สมองของพวกเขาจัดการกับ
ข้อมูลไปพร้อมๆ	 กันแบบคู่ขนาน	 เราทุกคนเกิดมา
พร้อมสมองที่ถูกเดินสายไว้แล้วร้อยละ	50	 ซึ่ง
ครอบคลุมการทำงานด้านสำคัญๆ	 เช่น	 การหายใจ
หรือการไหลเวียนของเลือด	 ส่วนอีกร้อยละ	50	 จะ
พัฒนาหลังจากเกิดแล้ว	
 

เชื่อกันว่าเมื่ออายุได้	3	 ขวบ	 สมองของเราจะเริ่ม
อยู่ตัวและไม่เปลี่ยนมากนักหลังจากนั้น	 คนมักคิด
ไปว่าสมองที่คุณพัฒนามาจนอายุ	 3	 ขวบจะเป็น
สมองที่จะอยู่กับคุณไปจนตาย	ว่ากันว่าสิ่งนี้เป็นจริง
สำหรับสมองของทุกคนไม่ว่าตัวแปรทางวัฒนธรรม
หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะแตกต่างกัน
ก็ตาม	
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อย่างไรก็ดี	 เทคโนโลยีการสแกนได้พิสูจน์แล้วว่า	
สิง่ทีเ่ชือ่กนัมายาวนานนีเ้ปน็ความเชือ่ทีผ่ดิโดยสิน้เชงิ	
อันที่จริงแล้ว	 สมองปรับและเปลี่ยนได้ตลอดชีวิต	
ยิ่งไปกว่านั้นเซลล์สมองของเรายังจะได้รับการเติม
อยู่เสมอ	 สมองของเราทำการจัดและปรับโครง-
สร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 โดยอาศัยสองปัจจัย
สำคัญได้แก่	 ข้อมูลป้อนเข้าหรือประสบการณ์ของ
เรา	 และความเข้มข้นหรือความยาวนานของ
ประสบการณ์เหล่านั้น	
 

นั่นย่อมหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนความจุ
ของหนว่ยความจำ	 พลงัในการประมวลผลของระบบ
ประสาท	 และสร้างเส้นประสาทใหม่ๆ	 ได้	 ยิ่งไป
กว่านั้น	 ความเฉลียวฉลาดที่เรามีมาตั้งแต่เกิดไม่ได้
ตายตัว	 แต่สมองมีการปรับโครงสร้างและเซลล์
ประสาทมีการสร้างส่วนเชื่อมต่อใหม่ๆ	 ขึ้นมาอยู่
ตลอดเวลา	 โดยมีการตัดเซลล์ประสาทที่ไม่จำเป็น
ออกไปและสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆ	 ขึ้นมา	
กระบวนการนี้เรียกว่า	 สมองเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
ชีวิต	 หรือ	 “Neuroplast ic i ty”	 ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่	 
นักจิตวิทยาชาวแคนาดา	Norman	Doidge	เรียกว่า
เปน็	“การคน้พบทีม่หศัจรรยท์ีส่ดุแหง่ศตวรรษที	่20” 
 

สมองเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดชีวิต 
(Neuroplasticity) 
 

อาจกล่าวได้ว่าสมองเป็นเหมือนพลาสติกที่ถูกทำให้
เปลี่ยนรูปได้ง่าย	 และสามารถเปลี่ยนรูปทรงตัวเอง
ให้แตกต่างจากเดิมได้	 ในขณะเดียวกันสมองก็มี
ความยืดหยุ่นและสามารถคืนสภาพเดิมได้สูงมาก
ด้วย	 ด้วยคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมา	 สมองจึงมีการ
สร้างรูปแบบการคิดใหม่ๆ	 ขึ้นเสมอ	 แต่การที่จะ
เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้จำต้องมีสิ่งกระตุ้นเร่งเร้าและเพิ่ม
ระดับความท้าทายขึ้นเรื่อยๆ	 และต้องมีจุดมุ่งเน้นที่
กินระยะเวลานาน	 กล่าวคือ	 หลายๆ	 ชั่วโมงต่อวัน
และเจ็ดวันต่อสัปดาห์		
 

วลี	 “หลายๆ	 ชั่วโมงต่อวันและเจ็ดวันต่อสัปดาห์”	
ทำให้คุณนึกถึงอะไรอื่นที่เกิดขึ้นในชีวิตลูกๆ	 ของ
คณุไหม?	แนน่อน	คณุยอ่มนกึถงึวดิโีอเกมส	์ทกุวนันี้
ภาพกราฟคิที่ใช้ในเกมสเ์หลา่นีช้า่งนา่ทึง่	 และแทนที่
จะเป็นเกมส์สำหรับเล่นคนเดียว	 เดี๋ยวนี้	 ก็มีเกมส์ที่
เลน่ออนไลนก์นัในโดเมน	อยา่งเชน่เกมส	์Everquest, 
Runescape,	World	of	Warcraft	 และเกมส์อื่นๆ	
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ในประเภทเดยีวกนั	 บนสือ่รปูแบบนี้ไม่ใชเ่รือ่งแปลก
ที่ผู้เล่นหลายล้านคนจะร่วมมือกันเอาชนะคู่ต่อสู้
และทำให้การไล่ล่าต่อสู้นั้นสำเร็จ	 นี่คือโลกดิจิทัลที่
กระหน่ำใส่เด็กๆ	 และมันเกิดขึ้นหลายๆ	 ชั่วโมงต่อ
วันและเจ็ดวันต่อสัปดาห์	
 

สิ่งเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อสมองของเด็ก?	 สมองก็
เหมือนต้นไม้ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด
ในตอนแรก	 จากนั้นกิ่งก้านที่ไม่ได้ใช้จะถูกลิดออก
หรือเหี่ยวแห้งตายไปเอง	 การลิดกิ่งทำให้ต้นไม้ม	ี 
รูปทรงสำหรับอนาคต	 กระบวนการเดียวกันนี้เกิด
ขึ้นกับสมอง	 เซลล์และการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้หรือ
ไม่ได้รับการใช้บ่อยๆ	 ก็จะถูกลิดดออกไป	 เส้นทาง
ระบบประสาทที่ไม่ถูกใช้ก็จะตายลง	
 

เมื่อเกิดการเชื่อมต่อทางประสาทใหม่ๆ	ขึ้นมา	การ
เชื่อมต่อที่ได้รับการใช้บ่อยที่สุดจะถูกเคลือบด้วย
สารชื่อ	 “myelin”	 ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนไขมันบางๆ	 ที่
เพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณในสมอง	 การเชื่อม
ต่อที่เคลือบด้วย	myelin	 จะส่งสัญญาณได้เร็วขึ้น
มากกว่า	13	 เท่าและส่งข้อมูลได้มากขึ้นมากกว่า	
30	เท่าต่อวินาที	
 

เราสามารถเปลี่ยนความจุ
ของหน่วยความจำ
ความสามารถประมวลผล
ของระบบประสาทและเราสามารถ
สร้างเส้นประสาทขึ้นใหม่ได้จริง
ยิ่งไปกว่านั้นความเฉลียวฉลาด
ที่เรามีมาตั้งแต่เกิด
ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่าง
ตายตัว
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นั่นหมายความว่านักเรียนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การพยายามบรรลผุลเฉพาะดา้น	 เชน่	กฬีา	วชิาการ 
หรอืศลิปะ	 จะทำใหก้ารเชือ่มตอ่ในสมองในดา้นนัน้ๆ	
อยูต่วัและมฉีนวนดงักลา่วเคลอืบไว	้ แตห่ากนกัเรยีน
คนเดียวกันนั้นใช้เวลานอนเล่นเกมส์หรือดูโทรทัศน์
อยู่บนโซฟา	 เซลล์ที่เติบโตก็จะเป็นเซลล์ที่ ใช้เล่น
เกมส์หรือดูทีวี	 การเชื่อมต่อที่ถูกใช้มากที่สุดหรือมี
ประโยชน์ที่สุดจะพัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายทาง
ประสาทที่ซับซ้อนและความเร็วสูง	ปัจจุบันนี้	แม้แต่
เด็กเล็กๆ	 ก็ได้สัมผัสกับอุปกรณ์ดิจิทัลหลากหลาย
ประเภท	 และการถกูกระหนำ่ทางดจิทิลันีเ้องทีส่รา้ง
สมองดา้นวฒันธรรมในเดก็ๆ	ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมานี	้
เด็กๆ	 จึงจัดการกับข้อมูลด้วยวิธีที่ต่างจากวิธีของ
เรา	 โดยทักษะที่ได้รับการกระตุ้นมากที่สุดคือการ
จำเป็นภาพ	(visual	memory)	 การประมวลผล
ข้อมูล	และทักษะการเรียนรู้	
 

การกระหน่ำโจมตีทางดิจิทัลส่งผลกระทบที่รุนแรง
เป็นพิเศษต่อก้านสมองส่วนที่ ใช้รับภาพในสมอง
ส่วนหลัง	 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์พบ
ว่า	 ทักษะการจัดการกับภาพเพิ่มขึ้นจากการเล่น
เกมส์เพียง	10	 ชั่วโมง	 การทดสอบยังแสดงให้เห็น
ว่าคนเราจดจำเนื้อหารูปภาพกว่า	2,500	 ภาพได้
ด้วยความแม่นยำถึงร้อยละ	90	 หลังจากเห็นภาพ
เหล่านั้นหลายวัน	 ถึงแม้พวกเขาจะได้เห็น
รูปภาพดังกล่าวนานเพียง	 10	 วินาที	
อัตราการจำหลังจากผ่านไปหนึ่งปีคง	
อยู่ที่ประมาณร้อยละ	63	
 

อย่างไรก็ดี	 งานวิจัยชิ้นเดียวกันนั้นแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อมีการนำเสนอข้อมูลด้วย
วาจา	 เมื่อผ่านไป	72	 ชั่วโมงคนเราจะจำ
ได้เพียงร้อยละ	 10	 แต่เมื่อเพิ่มรูปภาพ
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สมองจัดการภาพ
ได้เร็วกว่าข้อความถึง
60,000เท่า...
มนุษยเ์ราจริงๆแล้ว
เป็นผู้เรียนประเภทที่
เรียนรู้ได้ดีจากภาพ
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เขา้ไปประกอบขอ้มลู	 ความจำจะพุง่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ	
65	 จะเห็นได้ว่าเพียงแค่เพิ่มรูปภาพประกอบเข้าไป
เสริม	 คุณสามารถเพิ่มการจำของนักเรียนขึ้นได้ถึง
ร้อยละ	650	
 

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสมองสามารถจัดการประมวล
ผลข้อมูลที่เป็นภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง	60,000	
เท่า	 สมองของเราถูกออกแบบมาสำหรับเนื้อหาที่
เป็นภาพ	 ในจำนวนเซลล์ประสาททั้งหมดในสมอง	
ร้อยละ	30	จะทำงานด้านการมองเห็น	ขณะที่เพียง
ร้อยละ	8	 ทำงานด้านการสัมผัส	 และแค่ร้อยละ	3	
ดูแลด้านการได้ยิน	
 

มนุษย์เราจริงๆ	 แล้วเป็นผู้เรียนประเภทที่เรียนรู้ได้
ดีจากภาพ	 จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่นักเรียนของเรา
มีแนวโน้มที่อยากจะประมวลผลข้อมูลจากภาพมาก
กว่าข้อความ	 สมองของพวกเขาถูกออกแบบมา	 
เช่นนั้น	
 

และเนื่องจากคนรุ่นดิจิทัลคิดเป็นภาพ	 งานวิจัยนี้จึง
ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อสแกนหรือกวาดสายตาผ่าน
ข้อความเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ	 ตาของผู้เรียน	 
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ยุคดิจิทัลจะเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ต่างจากตาของ
คนที่เกิดก่อนยุคดิจิทัล	
 

โดยไม่รู้ตัว	 ตาของคนรุ่นเก่าจะมองหาจุดตัด
ประมาณ	1	ส่วน	3	จากหัวกระดาษ	และ	1	ส่วน	3	
จากขอบกระดาษด้านซ้าย	 นี่คือสิ่งที่ชาวกรีกเรียก
ว่าจุดเฉลี่ยทองคำ	(Golden	Mean)	 จากนั้นเราก็
จะอ่านในรูปแบบที่เรียกว่าโค้งตัว	Z	 หรือ	Z	curve	
(Holmqvist,	K.	and	Wartenberg,	C.	(2005)	
ปัจจัยในการออกแบบสำหรับพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือพิมพ์-มุมมองจากการติดตามสายตา,	Lund 
University	Cognitive	Studies,	LUCS	127	ISSN	
1101-8453	 หน้า	4)	 โดยจะกวาดสายตาแบบโค้ง	
Z	curve	 ที่ซับซ้อนหากมีข้อมูลจำนวนมากอยู่บน
หน้านั้น	 หรือกวาดสายตาแบบโค้ง	 Z	 curve	
ธรรมดาหากมีข้อมูลไม่มากนัก	 (Warlick,	 D.	
(2007).	 F-Patterns	 and	 hotspots	 บทหน้า
เว็บเพจ	http://www.blackartofwebpublishing.	
com/FPatternHotSpots)	
 

ถึงอย่างนั้นก็ตามงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้บอกเราว่า	
คนเรารับเนื้อหาดิจิทัลด้วยวิธีการที่ต่างไปอย่างมาก

จากการรับข้อมูลในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม	
(Nielsen,	J.	(2006).	Jakob	Nielsen’s	Alertbox,	
17	 เมษายน	 2549	 F-shaped	 Pattern	 for	
reading	web	content.	http://www.useit.com/
alertbox/reading_pattern.html)	 กล่าวคือการที่
ข้อความอ่านยากกว่า	 ในขณะที่เนื้อหาในรูปดิจิทัล
ให้โอกาสเราขยับย้ายไปสู่ข้อมูลอื่นๆ	 ได้อย่าง
รวดเร็ว	 (ผ่านลิงค์และการสืบค้น)	 ทำให้ผู้อ่าน	 
ยุคดิจิทัลใช้	 ‘วิธีสแกน’	 แทนที่จะอ่านเนื้อหาดิจิทัล	
การศึกษาของ	Nielsen	 แสดงให้เห็นว่าตาของเรา
ใช้เวลาอยู่ที่ตรงไหนนานที่สุดซึ่งทำให้รู้ว่าเนื้อหาใด
ได้รับการบริโภคมากที่สุด	
 

จากการรว่มงานกบัมหาวทิยาลยัเคนทส์เตท	Nielsen	
สามารถพัฒนาภาพพิมพ์ความร้อนขึ้นมาหลายชุด
โดยใช้แผนที่ความร้อน	 (heat	 map)	 ในการ
ติดตามการเคลื่อนไหวสายตาของนักเรียนในการ
อ่านสื่อหลากหลายรูปแบบและสรุปผลที่บันทึกไว้ว่า	
ยิง่สสีดใสเทา่ไรผูอ้า่นกจ็ะยิง่ใหค้วามสนใจกบัเนือ้หา
ในส่วนนั้นมากขึ้น	 และเมื่อสีมืดลงเท่าไรความ
สนใจในเนื้อหาส่วนนั้นก็ยิ่งลดลง	 ภาพดังกล่าวซึ่งดู
ได้ที่	 www.useit.com/alertbox/reading_	 
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pattern.html	 ยังได้แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านยุคดิจิทัล
ใช้รูปแบบ	F	(F-pattern)	ในการอ่าน	(ดูวิดีโอการ
อ่านแบบ	F-pattern	 ได้ที่	 http://sethgodin.	
typepad.com/seths_blog/2006/05what	 i	
learned.html)	
 

เมื่อผู้อ่านในยุคดิจิทัลได้รับข้อมูลภาพสะดุดตาและ
สีที่สดใสบนหน้าเพจหนึ่งๆ	 แล้ว	 การรับสารที่เป็น
ข้อความมักจะไปที่ช่องแนวขวางสองช่องและช่อง
แนวตั้งหนึ่งอย่างช้าๆ	 หนึ่งช่อง	 ทำให้เกิดรูปแบบ
ตัวอักษร	F	 การตั้งค่าอุปกรณ์ติดตามสายตาและสี
ที่ต่างออกไปจะเปลี่ยนรูป	F	นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่ง
ชี้ไปสู่ด้านมุมบนซ้ายของหน้าเพจ	 รูปแบบและพื้นที่
การรบัสารเชน่นี	้Google	 และเวบ็ไซตอ์ืน่ๆ	 เรยีกวา่ 
‘สามเหลีย่มทองคำ’	(golden	triangle)	(ด	ูhttp://  
www.b l acka r to fwebpu b l i s h i ng . com/
FPatternHotSpots)	
 

เนื่องจากข้อมูลที่ถูกส่งในรูปดิจิทัลมีจำนวนมากขึ้น
เรื่อยๆ	 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักการศึกษาจะต้อง
เข้าใจว่าผู้อ่านวัยเยาว์ใช้รูปแบบการเคลื่อนสายตา

ที่แตกต่างอย่างมากโดยไม่รู้ตัว	 เมื่อพวกเขาอ่าน
ข้อความตัวอักษรที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์กับเมื่อเขา
อ่านข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	
 

นกัเรยีนสว่นใหญ่ในหอ้งเรยีนไหนๆ	ไม่ไดเ้ปน็ผูเ้รยีน
ที่เรียนรู้จากการฟังหรือการอ่านข้อความตัวอักษร
อีกต่อไปแล้ว	 ผลจากการถูกกระหน่ำทางดิจิทัล
ทำให้นักเรียนเหล่านี้คิดเป็นภาพ	และเป็นผู้ที่เรียนรู้
ทางสายตาจากการเห็นภาพ	(visual	learner)	หรือ
จากการเหน็ภาพและการเคลือ่นไหว/สมัผสั	(visual	
kinesthetic)	 พวกเขาได้รับการเดินระบบสายมา	 
สำหรับมัลติมีเดีย	 แต่กระนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ใน
การสอบของนักเรียนก็ยังคงอยู่ในรูปข้อความและ
เนน้ทีค่วามรูด้า้นคำศพัทซ์ึง่เปน็การมุง่ทดสอบความ
สามารถทางการจำอยู่ดี	
 

ในขณะเดียวกัน	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ก็กำลังเปลี่ยน	 
แปลงลูกหลานของเราและวิธีการเรียนของพวกเขา	
เกมคอนโซลและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาแทนที่
โทรทัศน์	 และอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้
แทนที่โรงเรียนแบบดั้งเดิม	 อันที่จริงแล้ว	Marc	
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Prensky	ได้ประมาณว่าเมื่อเด็กรุ่นนี้อายุ	21	ปี	ชน
รุ่นดิจิทัลอย่างพวกเขาจะทำสิ่งต่อไปนี้ไปแล้ว	:	
•	 เล่นวิดีโอเกมส์เป็นเวลากว่า	10,000	ชั่วโมง	
•	 ส่งและรับอีเมลและข้อความ	250,000	ชิ้น	
•	 ใช้เวลาในการคุยโทรศัพท์	10,000	ชั่วโมง	
•	 ดูโทรทัศน์มากกว่า	20,000	ชั่วโมง	
•	 ดูหนังโฆษณากว่า	500,000	ชิ้น	
 

ตอนที่เราเป็นเด็ก	 ทั้งเราและพ่อแม่ของเราแทบจะ
ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างที่ลูกหลานของเรามี
เหล่านี้เลย	 คุณคิดว่าสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อวิธีการคิด
ของคนรุ่นดิจิทัลไหม?	 วิธีที่พวกเขาเรียนล่ะ?	 หรือ
การมองโลกของพวกเขา?	 หรืออะไรคือสิ่งที่พวก
เขาสนใจ?	Prensky	 ชี้ให้เห็นไว้ว่าในเวลาเดียวกัน	
คนรุ่นใหม่นี้จะใช้เวลาน้อยกว่า	9,000	 ชั่วโมงใน
โรงเรียนและใช้เวลาน้อยกว่า	4,000	 ชั่วโมงในการ
อ่าน	 และเวลาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สนใจการเรียน
หรือการอ่านเลย	 หรือถ้าสนใจก็ไม่เต็มที่	 ผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัลคิดและจัดการกับข้อมูลต่างจากเรา	 และ
ใช้ส่วนของสมองที่ต่างออกไป	ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึง
ชอบรูปแบบการเรียนที่ต่างออกไปเช่นกัน	

รูปแบบการเรียนรู้ 
 

ถึงเวลาที่จะมาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ที่	 
ผูเ้รยีนในยคุดจิทิลัเลอืกแทนการสอนแบบ	TTWWADI 
แบบดั้งเดิมซึ่งยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน	 รูปแบบการ
เรียนรู้ที่เด็กยุคใหม่ชอบมีอยู่	8	รูปแบบหลัก	ได้แก่	
 

ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบการได้รับข้อมูล
อย่างรวดเร็วจากสื่อมัลติมีเดียหลายๆ 
แหล่ง 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบควบคุม
ข้อมูลและให้ข้อมูลทีละน้อยจากแหล่ง
จำนวนจำกัด 
ผูเ้รยีนยคุดจิทิลัทำอะไรๆ	 ดว้ยความเรว็สงูเนือ่งจาก
คุ้นเคยกับวิดีโอเกมส์	 อุปกรณ์มือถือ	 และข้อความ
หลายมิติ	 (hypertext)	 จึงมีประสบการณ์ในการ
จัดการข้อมูลอย่างรวดเร็วกว่าเรา	ครูจำนวนมากใน
ปัจจุบันไม่ได้มีประสบการณ์เช่นนั้นและจึงรู้สึกไม่
สบายใจที่จะจัดการข้อมูลด้วยความเร็วแบบที่พวก
ตนเคยเรียนรู้มาและใช้สอนมาทั้งชีวิต	
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ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบทำงานหลายๆ 
อย่างไปพร้อมๆ กัน 
นักการศึกษาดั้งเดิมจำนวนมากชอบ
การทำงานแบบเป็นเส้นตรงและการ
ทำงานทีละอย่าง 
ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบทำงานหลายๆ	 ชิ้นและรับรู้
ประมวลผลไปพร้อมๆ	 กัน	 พวกเขารู้สึกคุ้นเคยกับ
การทำหลายๆ	 สิ่งในเวลาเดียวกันและทำได้สบายๆ	
แต่โรงเรียนของเรายังคงมุ่งเน้นการจัดการทีละสิ่ง
ซึ่งเป็นวิธีการแบบเส้นตรงแบบดั้งเดิม	
 

ในทางเทคนิคแล้ว	 การทำงานหลายๆ	 อย่างใน
เวลาเดียวกัน	 ก็คือการ	 “ให้ความสนใจเพียงส่วน
หนึ่งอย่างต่อเนื่อง”	 นั่นเอง	 และเราก็ทำกันทั้งนั้น	
เราสามารถฟังเพลงไปด้วยในขณะขับรถและนึกถึง
สิ่งที่ต้องทำในวันนั้นระหว่างมองดูป้ายโฆษณา	 
ข้างทาง	 แต่กับผู้เรียนยุคดิจิทัลแล้วทุกอย่างเกิดขึ้น
รวดเรว็กวา่นัน้มาก	ตอนเรายงัเดก็เราถกูสอนวา่วธิทีี่
จะเรียนให้ ได้ผลดีที่สุดคือต้องแยกตัวจากโลก
ภายนอกรวมถึงสิ่งที่อาจทำให้เสียสมาธิต่างๆ	 และ
มุ่งสนใจแต่งานที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น	
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คณุเหน็อะไรเมือ่เดนิเขา้ไปในหอ้งนอนของเดก็ยคุนี้ 
เขาหรือเธอกำลังเล่นคอมพิวเตอร์	 ทำสำเนาซีดี	 
ทำการบ้าน	 ฟังเพลง	 และสืบค้นออนไลน์	 ในขณะ
เดียวกันก็ตอบข้อความจากเพื่อน	14	 คนไปด้วย	
และเขาก็ยังรู้สึกเบื่อ	
 

ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบจัดการกับข้อมูล
ภาพ เสียง สี และวิดีโอ มากกว่า
ข้อความ 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบให้
ข้อความก่อนภาพ เสียง และวิดีโอ 
เราใชภ้าพนิง่เปน็สิง่ประกอบขอ้ความเพือ่ใหข้อ้ความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นมาหลายชั่วคนมาแล้ว	 รูปภาพเหล่านั้น
มีไว้เพียงเพื่อเสริมข้อความ	 ปัจจุบันความก้าวหน้า
ดา้นภาพดจิทิลัเชงิโตต้อบ	(interactive)	และการต์นู
เคลื่อนไหวได้ทำให้ข้อความมีบทบาทรองลงไป	
 

นบัตัง้แตย่งัเดก็ๆ	 ชนรุน่ดจิทิลัไดเ้จอโทรทศัน	์ วดิโีอ 
คอมพิวเตอร์เกมส์ที่ให้ภาพสีที่คมชัด	 และกราฟิคที่
แสดงความหมายชัดเจน	 โดยมีข้อความประกอบ
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย	 ภาพเหล่านี้มีพลังมาก
พอที่จะส่งสารที่ต้องการสื่อไปยังผู้รับสารได้ด้วยตัว
ของมันเอง	
 

การถูกกระหน่ำทางดิจิทัลได้ทำให้ความสามารถ
ทางการมองของเด็กๆ	 เฉียบคมขึ้น	 ซึ่งสนับสนุน
ประเด็นที่ว่านักเรียนสมัยนี้เป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยการ
มองเห็นภาพเป็นหลัก	
 

ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบเข้าถึงข้อมูล 
มัลติมีเดียที่เชื่อมโยงหลายมิติ 
โดยไม่มีแบบแผน 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบให้ข้อมูล
เป็นเส้นตรง ตามตรรกะและตามลำดับ
ขั้นตอน 
นักการศึกษาจำนวนมากให้ข้อมูลด้วยวิธีดั้งเดิม	คือ
เปน็เสน้ตรง	ตามตรรกะ	ตามลำดบัขัน้ตอน	หนกัไป
ทางการใช้สมองซีกซ้าย	 ส่วนชนรุ่นดิจิทัลเป็นชน	 
รุ่นแรกที่ได้เจอการเชื่อมโยงหลายมิติ	 และการ	
‘คลิกที่นั่นที่นี่ ไปทั่ว’	 ในการใช้โปรแกรมอิเล็ก-	 
ทรอนิกส์	 โครงสร้างข้อมูลแบบใหม่นี้ได้เพิ่มการ
ตระหนักรู้และความสามารถของพวกเขาในการ
สร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆ	 ทำให้พวกเขาไม่ต้องคิด
แบบทางเดียว	ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งดี	แต่บางคน
อาจแย้งว่าการเชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติอาจทำให้
เป็นการยากยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะติดตามการ
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ฝกึฝนความคดิแบบเปน็เสน้ตรง	แตเ่หตผุลทีน่กัเรียน
อ้างก็คือ	 “ทำไมต้องอ่านอะไรตั้งแต่ต้นจนจบและ
คดิตามตรรกะของคนอืน่	 ในเมือ่ฉนัสามารถสำรวจ
และสร้างตรรกะของฉันเองได้”	 ความจริงมีอยู่ว่า
ทักษะทั้งสองชุดต่างก็มีความสำคัญ	 จริงอยู่ที่
ว่าการเดินไปตามเส้นทางของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ	
แต่การเข้าใจตรรกะของผู้อื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน	
เราต้องหาความสมดุลให้พบ	
 

ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบสร้างเครือข่ายกับ
อีกหลายๆ คนไปพร้อมๆ กัน 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบให้
นักเรียนทำงานคนเดียวก่อนที่จะสร้าง
เครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
สมัยที่เรายังเป็นนักเรียน	 เรามักถูกบังคับให้ทำงาน
และวัดผลจากงานเดี่ยว	 วิธีในการติดต่อสื่อสาร
หลักๆ	 นอกโรงเรียน	 คือต้องมาเจอหน้ากัน	 หรือ
โทรศพัท	์ แตน่กัเรยีนยคุดจิทิลัโตมาพรอ้มกบัวธิกีาร
สื่อสารที่หลากหลาย	 ตัวอย่างเช่น	 โทรศัพท์มือถือ	
การส่งข้อความ	 อีเมล	 บล็อก	 เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมต่างๆ	และทวติเตอร	์เป็นต้น	พวกเขาต้องการ

และคาดหวังว่าจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นผ่านการ
ร่วมมือเป็นกลุ่มแบบดิจิทัล	
 

ผูเ้รยีนยคุดจิทิลัชอบเรยีน “เมือ่ถงึเวลา” 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบสอน 
“เผื่อว่าจะได้ใช้” 
นักการศึกษากล่าวว่าคุณต้องเรียนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	
“เผื่อว่าจะได้ใช้”	เช่น	“เผื่อว่ามีออกข้อสอบ	เผื่อว่า
จะต้องใช้ในการสอบให้ผ่าน	 เผื่อว่าคุณจะอยาก
เป็นวิศวกร	หรือนักประวัติศาสตร์	หรือนักเขียน”	
 

ส่วนผู้เรียนยุคดิจิทัลกลับต้องการทำความเข้าใจ	 
สิ่งที่ตนต้องการรู้	 แต่พวกเขาต้องการเรียนรู้ทักษะ
เหล่านี้	 “เมื่อถึงเวลา”	 ที่จะเล่นเกมส์ใหม่	 ที่จะเล่น
เปียโน	 ที่จะซ่อมจักรยาน	 หรือที่จะต้องทำในสิ่งที่
พวกเขายังไม่รู้วิธีการ	
 

การเรียนแบบ	 “เมื่อถึงเวลา”	 คือการเรียนที่ผู้เรียน
จะไดท้กัษะและนสิยัในการเรยีนรูท้ีช่ว่ยใหเ้ขาเรยีนรู้
และปรับใช้	“เมื่อถึงเวลา”	ที่โอกาสนั้นมาถึง	
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ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบได้รับคำชม 
หรือรางวัลทั้งทันทีและภายหลัง 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบให้รางวัล
และคำชมภายหลัง 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบที่จะเก็บคำชมไว้ภาย
หลัง	 แนวคิดนี้มีอยู่ว่าถ้าคุณขยันและตั้งใจในที่สุด
คุณก็จะได้รับรางวัลในรูปผลการเรียนที่ดีหรือการ
เข้าโรงเรียนที่ดีได้	
 

คุณเริ่มเข้าใจหรือยังว่า	 ทำไมวัฒนธรรมดิจิทัลถึง
ได้มีอิทธิพลกับเด็กสมัยนี้เหลือเกิน	 นี่เป็นเพราะมัน
ให้ในสิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุด	เด็กก็เหมือนกับเรา
ที่ต้องการความมั่นใจ	 การเอาใจใส่และโอกาสที่จะ
แตกต่างโดดเด่นจากคนอื่น	วิดีโอเกมส์และเทคโน-
โลยดีจิทิลับอกผู้ใชว้า่	 ถา้ทุม่เทเวลากจ็ะไดร้บัรางวลั
ตอบแทน	 เช่นได้เลื่อนขึ้นไปเล่นเกมส์ระดับที่สูงขึ้น	
ชยัชนะ	 หรอืไดม้ชีือ่ปรากฏบนรายชือ่ผูท้ีม่คีะแนนสงู	
สิง่ทีเ่ขาทำเปน็ตวักำหนดสิง่ทีเ่ขาจะไดร้บั	เทคโนโลยี
ใหมจ่งึเปน็เรือ่งเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูปอ้นกลับอย่าง
ทันทีทันควัน	 และข้อมูลป้อนกลับนั้นก็ชัดเจนมาก
ด้วย	
 

ผู้เรียนยุคดิจิทัลชอบการเรียนรู้ 
ที่ตรงประเด็น มีประโยชน์ทันที 
และสนุก 
นักการศึกษาจำนวนมากชอบสอน 
แบบให้ท่องจำเพื่อเตรียมสอบข้อสอบ
มาตรฐาน 
นักการศึกษาจำนวนมากมักจำเป็นต้องสอนให้
นักเรียนท่องจำเนื้อหาในหลักสูตรเพื่อที่จะเตรียม
นักเรียนในการสอบข้อสอบมาตรฐาน	 จุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่ควรจะเป็น	 ซึ่งก็คือการ
ปลูกฝังทักษะการคิดระดับสูงที่เด็กเหล่านี้ต้องใช้
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน	 ชนรุ่นดิจิทัลมัก
ถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวกไม่ขวนขวายเรื่องสติปัญญา	
ทั้งที่จริงแล้วเด็กเหล่านี้มีความสามารถในการแก้
ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด	 หากจะว่าไป	 วิดีโอเกมส์
จำนวนมากมีภารกิจที่ต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหา	
ความสัมพันธ์ด้านพื้นที่	 และการคิดที่ซับซ้อนที่เด็ก
รู้สึกสนุกที่จะทำ	 ชนรุ่นดิจิทัลต้องการให้การเรียนรู้
มปีระโยชนแ์ละตรงประเดน็	 เขาอยากรูว้า่สิง่ทีเ่รยีน
มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับโลกของพวกเขา	 ที่
สำคัญที่สุด	เขาต้องการให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก	
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ช่วยด้วย! 
เรากำลังมีปัญหา 
 

ไม่มีภาคส่วนไหนที่ไม่สนใจงานวิจัยของตัวเองเท่า
ภาคส่วนด้านการศึกษาอีกแล้ว	เรารู้ว่าการสอนโดย
การให้ครูพูดปาวๆ	ไม่ได้ผล	เรารู้ว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงาน	 (project-based	 learning)	 มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในการทำให้นักเรียนเรียนรู้
และจดจำข้อมูลไว้ได้นานขึ้น	 เรารู้แล้วว่าทำไมเด็ก
จึงปฏิบัติตัว	 เรียนรู้	 และมองโลกต่างจากเรา	 แต่
กระนั้น	 ก็น่าเศร้าที่มีการนำเอาสิ่งที่เรารู้เหล่านี้มา
ปรับใช้ในห้องเรียนในปัจจุบันเพียงน้อยนิด	
 

ระบบการศึกษาทุกวันนี้กำลังพยายามที่จะจับ
นักเรียนที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมยัดใส่ลงไปในโรงเรียนที่
เป็นช่องรูกลม	 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการ
วัดผลสมองซึ่งล้วนแตกต่างกันไปไม่ได้มีลักษณะ
เป็นมาตรฐาน	 ถึงเวลาแล้วที่เราต้องพิจารณาว่าจะ

ปรับโครงสร้างประสบการณ์ในห้องเรียน	 วิธีที่เรา
สอน	วิธีที่นักเรียนเรียนรู้	และวิธีวัดผลสิ่งที่นักเรียน
ได้เรียนรู้เสียใหม่ได้อย่างไร		
 

คุณเตรียมพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นทำอะไรสัก
อย่างตั้งแต่เดี๋ยวนี้	?	
 

 

 



เจิ้ง ฉู่ เสียน 

กระบวนทัศนใ์หม่
สำหรับห้องสมุดสาธารณะ

และหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน
ในยุคดิจิทัล 
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บทนำ 
 

ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา	 ห้องสมุดเป็นสถานที่ๆ	 ใช้
เก็บรักษาและเผยแพร่ความรู้	 การกำเนิดของ	 
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลง
วิธีการที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับความรู้	 ทั้งในการ
สร้างความรู้และการรับความรู้	 ในปัจจุบัน	 ห้อง
สมุดดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่เต็มไป
ด้วยข้อมูลดิจิทัล	 อินเทอร์เน็ต	 และระบบคลาวด์	
(Cloud	computing)	 ห้องสมุดจึงจำเป็นที่จะต้อง
ปรับนโยบายการบริหารจัดการและการให้บริการ
รวมถึงวิธีการปฏิบัติเสียใหม่ให้เหมาะสม		
 

ความเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของยุคดิจิทัลทำให้
ห้องสมุดต่างๆ	 ในไต้หวันต้องประสบกับบททดสอบ
และปัญหาท้าทายอย่างหนักในการบริหารจัดการ
และการให้บริการ	 ห้องสมุดเหล่านี้กำลังเปลี่ยน	 
แปลงเพื่อเตรียมตัวสำหรับยุคดิจิทัลและแปลง
สภาพตัวเองและลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาส
ใหม่ๆ	ทางการเรียนรู้		
 

ในอดีต	ผู้บริหารห้องสมุดมักต้องเผชิญปัญหาว่าทำ
อย่างไรจึงจะทำให้คนเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด	
และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดต้องหากิจกรรม	 
ส่งเสริมและจัดโครงการให้ความรู้กับผู้ใช้ห้องสมุด
อย่างหลากหลาย	 แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้	 ห้องสมุด
สาธารณะในไต้หวันก็ได้กลับลำทฤษฏีการบริหาร
จัดการและการให้บริการที่ส่งเสริมการอ่านและเพิ่ม
การใช้ทรัพยากรในห้องสมุด	 เห็นได้ชัดเจนว่า	 
สโลแกนที่ว่า	 “เราไปห้องสมุด”	 ถูกเปลี่ยนไปเป็น
ตรงกันข้ามว่า	“ห้องสมุดมาหาเรา”	
 

ด้วยเหตุนี้	 ห้องสมุดสาธารณะในไต้หวันจึงได้นำ	 
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงมาใช้	 ซึ่งเลี่ยง
พ้นไปจากวิธีการบริหารจัดการและการให้บริการ
แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง	 ห้องสมุดอัจฉริยะที่ ใช้วิธี
การจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการมอบบริการ
คุณภาพให้กับผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องอาศัยกำลัง
คนมาก	ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐในการพยายาม
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง		



บทบาทและหนา้ทีข่อง
ห้องสมุดในยุคดิจิทัล 
 

ภารกิจสำคัญของห้องสมุดในยุคดิจิทัล	 คือการใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้บริการชุมชน	ได้แก่	
1.	 พนักงานห้องสมุดและอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ

และอบรมเพื่อยกระดับการรู้สารสนเทศดิจิทัลให้กับ
ชุมชน	

2.	 ห้องสมุดให้สมาชิกในชุมชนเข้าถึงเนื้อหาสาระใน	 
รูปแบบดิจิทัลและสนับสนุนให้ชุมชนสร้างเนื้อหา
สาระของตนในรูปดิจิทัลได้เอง		

3.	 ห้องสมุดจัดหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชนในด้านการหางานและการ
ประกอบอาชีพ	

4.	 ห้องสมุดจัดหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชนในการให้บริการหรือความ	 
ช่วยเหลือด้านข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ	

	 ราชการและกฎหมาย		
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5.	 ห้องสมุดจัดหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชนในการสนับสนุน
ด้านการศึกษา	

6.	 ห้องสมุดจัดหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชนในด้านข้อมูล
สุขภาพและสุขภาวะ		

 

การสร้าง 
สภาพแวดล้อม 
แบบดิจิทัล  
 

1. การบริหารจัดการทรัพยากร 
 ห้องสมุดแบบอัจฉริยะ  
 

ห้ องสมุ ดสาธารณะแห่ งไท เป เป็ น ห้ องสมุ ด
สาธารณะแห่งแรกที่ติดตั้ งบริการยืมหนังสือ
อัตโนมัติ	 RFID	 ในไต้หวัน	 นอกจากห้องสมุด
สาธารณะแห่งไทเปแล้ว	 หอสมุดแห่งชาติไถจง	
ห้องสมุดสาธารณะเกาสง	 ห้องสมุดสาธารณะ	 
ซินเป่ย	 และหอสมุดข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ	
(National	Library	of	Public	Information)	 ก็ใช้
ระบบ	RFID	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรห้อง
สมุดและบริการด้านการยืม-คืนหนังสือด้วยเช่นกัน	

ระบบ	RFID	 ยังทำให้การบริหารจัดการห้องสมุดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย	 การทำรายการหนังสือ
แบบดั้งเดิมต้องใช้แรงงานมาก	 เพราะต้องใช้มือรูด
สันหนังสือผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดทีละเล่ม	 แต่
ระบบ	RFID	 ใช้เครื่องสแกนบนชั้นวางหนังสือใน
การลงรายการหนังสือได้ครั้งละ	5-6	เล่ม		
 

ห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเปยังได้พยายามปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้ชาวไทเปและให้บริการทางห้อง
สมุดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยนำเอา
บัตรโดยสาร	MRT	EasyCard	 มารวมกับบัตรห้อง
สมุดและเปิดห้องสมุดแบบบริการตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น	 ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บัตรห้องสมุดระบบ	
RFID	 หรือ	EasyCard	 เข้าห้องสมุดเหล่านี้และยืม
หนังสือได้ด้วยตนเอง	
 

2. พื้นที่ดิจิทัลภายนอกห้องสมุด 
 

(1) ห้องสมุดอัจฉริยะ 
ยุคแห่งห้องสมุดที่ ไม่มีพนักงานและใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์จัดการมาถึงไต้หวันตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	
2548	 ปัจจุบันห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเปมีห้อง
สมุดที่ให้บริการตนเอง	7	 แห่งที่ห้างคาร์ฟูร์	 สถานี
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รถไฟใต้ดินซีเหมินติง	 สถานีจงเซียวฟู่ซิง	 ท่า
อากาศยานนานาชาติไทเป	 ศูนย์กิจกรรมเยาวชน
ไทเป	สวนสาธารณะเยาวชนในวา่นหัว	และโรงเรยีน
ประถมไป่หลิง	
 

เมื่อใช้ระบบ	RFID	 ผู้ยืมหนังสือเพียงแต่สอดบัตร	
สแกนหนังสือ	 และหยิบใบรับจากคอมพิวเตอร์	
ก่อนนำหนังสือกลับบ้าน	 หากผู้ยืมพยายามจะนำ
หนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ทำตามขั้นตอนข้าง
ต้น	 จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นขณะที่เขากำลังจะ
ออกจากห้องสมุด	 เมื่อต้องการคืนหนังสือก็เพียง
แต่นำหนังสือมาหย่อนลงในกล่องคืนหนังสือเท่านั้น	
ระบบนี้ทำให้ประชาชนสามารถยืมหนังสือได้อย่าง

ง่ายดาย	 สะดวก	 และรวดเร็วเหมือนอ่านหนังสือที่
บ้านเลยทีเดียว		
 

การจัดตั้งห้องสมุดอัตโนมัติอัจฉริยะโดยห้องสมุด
สาธารณะแห่งไทเป	 เป็นการขยายการให้บริการ
ห้องสมุดไปยังพื้นที่ใหม่ๆ	 และเสนอบริการหนังสือ
และข้อมูลให้กับผู้จับจ่ายซื้อของในเขตธุรกิจและ	 
ผู้โดยสารรถใต้ดิน	 นี่เป็นรูปแบบบริการและการ
ตลาดที่ประสบความสำเร็จ	 กุญแจสู่ความสำเร็จ
ของนวัตกรรมการบริการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำ
เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แต่เพียงอย่างเดียว	
แต่ยังขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ใช้บริการอีกด้วย	
ยิ่งไปกว่านั้น	 สติปัญญาและความมีระเบียบวินัย
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ของประชาชนคือปัจจัยสำคัญสองประการที่ทำให้
การดำเนินการห้องสมุดอัจฉริยะประสบความ
สำเร็จ	
 

(2) ห้องสมุดขนาดเล็กที่ให้ผู้ใช้บริการตนเอง 
สถานีรถไฟใต้ดินเซ็นทรัลพาร์ค	 เขตเกาสง	 เตรียม
จัดตั้งห้องสมุดขนาดเล็กที่ไม่มีพนักงานประจำแห่ง
แรกของประเทศ	ซึ่งจะมีหนังสือกว่า	1,500	เล่มให้
ผู้โดยสารรถใต้ดินยืมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ระบบ
จัดการอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์นี้จะให้ผู้ ใช้ยืมและ	 
คืนหนังสือหรือค้นหาหนังสือที่ต้องการได้โดยเพียง
แค่สอดบัตรห้องสมุดเข้าไปในเครื่อง	RFID	 และ
จากนั้นก็วางหนังสือลงบนแผ่นรองเพื่อเก็บข้อมูล
หนังสือเล่มนั้นก่อนที่จะพิมพ์ใบรับออกมา	 ระบบนี้
ทำให้ผู้โดยสารรถใต้ดินเพลิดเพลินกับการอ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้นมาก	
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ	 ในยาม
ว่าง	 ห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเปได้ตั้งห้องสมุด
ขนาดเล็กแบบบริการตนเองขึ้น	4	แห่งที่สถานีไทเป
เมนสเตชั่น	สถานีไทเปซิตี้ฮอลล์	 โรงพยาบาล	Tri-
Service	General	(Neihu	Main	Facility)	 และ
สถานีซงชาน	 ห้องสมุดขนาดเล็กเหล่านี้ได้รับการ
ขนานนามว่า	 “ป้ายจอดหนังสือด่วนอัตโนมัติ”	
(FastBook-Automatic	Book	Stop)	
 

3. พื้นที่ดิจิทัลในห้องสมุด 
 

(1) คูหาสำหรับอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    (e-reading) 

ห้องสมุดบางแห่งในไต้หวันจัดพื้นที่ไว้สำหรับการ
อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือพื้นที่รวมเพื่อการเรียนรู้
และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับ	 



การอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้เพื่อลดช่องว่างใน	 
ยุคดิจิทัล	ตัวอย่างเช่น	หอสมุดแห่งชาติ	(National	
Central	 Library)	 ได้จัดคูหาสำหรับการอ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนกิสอ์ยา่งเปน็ทางการใน	พ.ศ. 2554	โดย 
ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านการอ่านหลากรูปแบบและ
หลายเนื้อหา	 รวมถึงหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์	
นักอ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศจำนวนกว่า	10,000	
เล่มผ่านทางคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด	 นอกจากนี้	
เพื่อจะลดช่องว่างในยุคดิจิทัลและช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสในสังคม	 ห้องสมุดจึงจัดเตรียมอุปกรณ์
สำหรับอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ให้ยืมใช้ภายใน
สถานที่อีกด้วย	
 

(2) พื้นที่ดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ ์
หอสมุดข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ	 (National	
Library	 of	 Public	 Information)	 ได้นำเอา
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ประเภทต่างๆ	 เข้ามาใช้
เพื่อรองรับกับรูปแบบการแสดงผลข้อมูล
ผ่านหน้าจอขนาดใหญ่	 หน้าจอระบบสัมผัส	
ชั้นหนังสืออัจฉริยะ	 และซุ้มข้อมูลหลาก
หลายประเภทที่ตั้งอยู่ภายในห้องสมุด	 ห้อง

ความสำเร็จของนวัตกรรม
การบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้แตส่ติปัญญา
และความมรีะเบียบวินัยของ
ประชาชนคือปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ห้องสมุดอัจฉริยะ
ประสบความสำเร็จ
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สมุดยังได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการอีกหลาย
รูปแบบเพื่อจะทำให้การทำงานของห้องสมุดมี
วิวัฒนาการและพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ	
 

(3) พื้นที่รวมเพื่อการเรียนรู ้
พื้นที่รวมหรือชุมชนเพื่อการเรียนรู้หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ	 learning	 commons	 หรือ	 information	
commons	 หรือ	 digital	 commons	 คือพื้นที่
ทางการศึกษาเช่นเดียวกับห้องสมุดหรือห้องเรียน	
ที่ใช้พื้นที่ร่วมกันสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การ
เรียนทางไกลหรือการเรียนแบบออนไลน์	 การติว	
การร่วมมือกันกันทำงาน	 การสร้างเนื้อหา	 การ
ประชุม	 และการอ่านหรือท่องหนังสือ	 พื้นที่รวม
เพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้น

เรื่อยๆ	 ในห้องสมุดทางการศึกษาและวิจัย	 และ
ห้องสมุดสาธารณะหรือห้องสมุดตามโรงเรียนบาง
แห่ งก็ ได้ นำ เอาความคิดนี้ ไป ใช้ แล้ ว เช่ นกัน	
สถาปัตยกรรม	 การตกแต่ง	 และการจัดวางทาง
กายภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษ	 เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวมักได้รับการออกแบบไว้สำหรับให้ผู้ ใช้
สามารถจัดใหม่ได้ตามความต้องการ		
 

พื้นที่รวมเพื่อการเรียนรู้ ในห้องสมุดที่ไต้หวันเป็น
พื้นที่ที่มีกิจกรรมต่างๆ	 เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 และ
เป็นพื้นที่สบายๆ	 ที่ผู้ใช้สามารถค้นพบ	 สร้างสรรค์	
และร่วมมือกันกับเพื่อน	 เป็นพื้นที่ที่สร้างแรง
บันดาลใจให้พวกเขาได้สร้างผลงานและประสบ
ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น	
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4. พื้นที่ดิจิทัลเสมือน 
 

ในยุคบริการสารสนเทศดิจิทัลในปัจจุบัน	 บริการ
ทางเว็บถือเป็นส่วนต่อขยายของบริการที่มีในห้อง
สมุด	 เว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติ	 (National	
Central	Library	-	NCL)	 ให้บริการหลากหลาย
ตามความต้องการของผู้ ใช้	 มีตั้งแต่บริการแบบ	 
พื้นฐานทั่วๆ	 ไป	 จนถึงการวิจัยและบริการด้าน	 
ตีพิมพ์	 เนื้อหาก็มีตั้งแต่ข้อมูลด้านบรรณานุกรม
ทั่วๆ	 ไป	 จนถึงการสร้างฐานข้อมูลประเภทต่างๆ	 
ผู้ ใช้ยังสามารถสมัครทำบัตรห้องสมุด	 สมัครขอ	
ISBN	 ค้นหาวิทยานิพนธ์	 ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	
และฟังการบรรยายโดยเพียงแต่เข้าไปที่เว็บไซต์
ของห้องสมุด	 ฐานข้อมูลของ	NCL	 มีผู้เข้ามาใช้
บริการจำนวนมาก	 คลังวิทยานิพนธ์	 “National	
Central	Library	of	Theses	and	Dissertations	in	
Taiwan”	 มีการสืบค้นถึงวันละกว่าหนึ่งล้านครั้ง	
และ	 “Index	to	Taiwan	Periodical	Literature	
System”	 อีกกว่าสี่หมื่นราย	 นี่ย่อมแสดงให้เห็นว่า
เว็บไซต์ของ	NCL	 มีอิทธิพลอย่างสูงในแวดวงการ
วิจัยทางวิชาการในไต้หวัน		
 

ห้องสมุดสาธารณะส่วนใหญ่ในไต้หวันสร้างเว็บไซต์
สำหรับกลุ่มภาษาต่างๆ	 เช่น	 ภาษาจีน	 อังกฤษ	
ญีปุ่น่	และสำหรบักลุม่อายตุา่งๆ	เชน่	เดก็เลก็	วยัรุน่ 

ผู้สูงอายุ	 ผู้อพยพที่เพิ่งย้ายเข้ามา	 และผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา		
 

การจัดหา 
และให้บริการเนื้อหา 
ดิจิทัล  
 

1. การแปลงทรัพยากรห้องสมุด 
 ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 

เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ. 2544	 เป็นต้นมา	NCL	ก็ได้เริ่มมี
ส่วนร่วมในโครงการ	National	Digital	Archives	
Program	 (NDAP)/National	 Science	 and	
Technology	Program	for	e-Learning	(ELNP)	
และเริ่มดัดแปลงสื่อหายากในห้องสมุดให้อยู่ในรูป
ดิจิทัล	 จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการทำให้การ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	(e-learning)	 และเอกสาร
สำคัญในรูปแบบดิจิทัล	 เป็นสิ่งซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้	 เพื่อก้าวไปสู่สังคม
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แห่งความรู้	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		
 

ผลจากความพยายามของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ	 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 โครงการอีเลิร์นนิ่ง
และจดหมายเหตุดิจิทัล	 ประเทศไต้หวัน	(Taiwan	
e-Learning	&	Digital	Archives	Program	–	
TELDAP	 ภายใต้การบริหารของสภาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ)	 ได้สร้างสมประสบการณ์
และผลิตสื่อดิจิทัลไว้มากมาย	ครอบคลุมเนื้อหาทาง
มนุษยศาสตร์และธรรมชาติทั้งหมด	 และแบ่งออก
ได้เป็น	6	ประเภทด้วยกัน	ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงสื่อดิจิทัลเหล่านี้โดยผ่านทาง	Union	Catalog	
of	Taiwan	Digital	Archives	
 

ตั้งแต่	 พ.ศ. 2545	NCL	 ก็ได้เริ่มแปลงทรัพยากร
ห้องสมุดที่สำคัญๆ	 ให้อยู่ ในรูปดิจิทัล	 สื่อและ	 
สิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดกำลังแปลงเป็นดิจิทัลนี้รวมถึง
หนังสือหายาก	 เอกสารทางราชการระดับท้องถิ่น	
วารสารและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 ข้อความบนศิลา
จารึก	 รายการข่าว	 ลำดับเครือญาติ	 และวิทยา-
นิพนธ์	 ความพยายามเหล่านี้ช่วยให้ประชาชน

ไต้หวันและทั่วโลกเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้ง่าย
ขึ้น	 โดยห้องสมุดยังคงพยายามต่อไปที่จะขยาย
ขอบเขตทรัพยากรรูปแบบดิจิทัลและสร้างแอพ-	 
พลิเคชั่นใหม่ๆ	 ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงหน่วยเก็บถาวร
รูปแบบดิจิทัลไว้ให้คนรุ่นหลังสืบไป		
 

2. การซื้อทรัพยากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ห้องสมุดในไต้หวันทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุง
การให้บริการด้านสารสนเทศ	 การลงรายการและ
จัดทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ต	 จัดซื้อฐานข้อมูลที่มี
จำหน่ายในท้องตลาด	 จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และให้บริการต่างๆ	ทางอิเล็กทรอนิกส์	ทั้งหมดนี้ก็
เพื่อเพิ่มทรัพยากรด้านการอ่านสำหรับประชาชน
ทั่วไปให้หลากหลายยิ่งขึ้น	
 

3. การเชื่อมต่อกับทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

ห้องสมุดในไต้หวันจัดหาวิธีการเชื่อมต่อโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้า่ย	เพือ่ใหผู้้ใชเ้ขา้ถงึสือ่สิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนกิส์	
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ	วารสาร	และสิ่งพิมพ์ของรัฐ	ที่
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ดงึมาจากแหลง่ตา่งๆ	ทัง้สถาบนัวชิาการ	สถาบนัวจิัย	
และหน่วยงานภาครัฐ	 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
ใหญ่มีให้อ่านได้ในห้องสมุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
ยกเว้นบางส่วนที่ผู้ ใช้อาจต้องสมัครสมาชิก	 ลง
ทะเบียนและจ่ายเงินเมื่อต้องการเข้าใช้		
 

การให้บริการ 
ทางดิจิทัล 
 

1. ห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเป 
 

(1) บริการแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเปได้เริ่มนำบริการแจ้ง
เตือนทาง	SMS	 ผ่านโทรศัพท์มือถือมาใช้ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม	พ.ศ. 2549	บริการนี้มุ่งไปที่ผู้ใช้ห้อง
สมดุทีย่มืหนงัสอืไปเกนิกำหนดสง่คนืมากกวา่	10	วนั
และเคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มีอถือไว้กับห้องสมุด	
บรกิารแจง้เตอืนทาง	SMS	ทำใหอ้ตัราการคนืหนงัสือ
เพิ่มขึ้น		
 

(2) บริการนำส่งเอกสาร  
หากมีสื่อใดที่ห้องสมุดของเราไม่มี	 ผู้ ใช้สามารถ
แจ้งห้องสมุดผ่านทางออนไลน์หรือไปรษณีย์เพื่อ

แจ้งความต้องการขอให้ยืมและจัดส่ง	 หรือขอทำ
สำเนาหนังสือนั้น	 จากห้องสมุดอื่นที่ตั้งอยู่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	
 

(3) การยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างประเทศ 
ห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเปมีข้อตกลงการยืม
หนังสือข้ามห้องสมุดกับห้องสมุดเซี่ยงไฮ้	 ซึ่งให้
บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี	
info-technology	และอินเทอร์เน็ต		
 

(4) บริการให้คำปรึกษาเรื่องห้องสมุด 
    ทางออนไลน ์
ระบบการให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องห้องสมุดทาง
ออนไลน์ของห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเป	(TPL’s	
Online	Reference	Service	System)	 ช่วยให้ผู้ใช้
บริการสามารถเข้าถึงบรรณารักษ์ห้องสมุดได้อย่าง
สะดวกงา่ยดาย	 เพือ่ขอคำปรกึษาในคำถามทีเ่กีย่วกบั
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุด		
 

(5) บริการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ส่วนตัว  
เพื่อมอบบริการที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้
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กับผู้ใช้บริการ	 ห้องสมุดสาธารณะแห่งไทเปจึงให้บริการที่ผสม
ผสานและเพิ่มมูลค่าโดยให้ผู้ ใช้บริการสามารถส่งคำขอข้อมูล
และทรัพยากรอื่นๆ	ที่มีให้บรกิารในหอ้งสมดุเปน็การสว่นตวั	โดย
ทางหอ้งสมดุจะสืบค้นให้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	
 

บริการข้อมูลโดยบรรณารักษ์ส่วนตัว	 ให้บริการในหลายประเภท
โดยรูปแบบเอกสารจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริการ:	
ก.	การแจ้งเมื่อหนังสือใหม่เข้ามา	แจ้งให้ทราบเมื่อมีหนังสือใหม่

เข้ามาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และบริการข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ
พิเศษ	และบริการตัดข่าว	(Newspaper	Clipping	Service)	
ที่มีค่าใช้จ่ายตามแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล	

ข.	 แจ้งเกี่ยวกับเอกสารด้านการวิจัย	 รวมทั้งบริการข้อมูลเพื่อ
การวิจัยด้านการใช้ห้องสมุด	 และบริการข้อมูลหัวข้อพิเศษ
สำหรับการวิจัยด้านสื่อสารมวลชน	 วิเคราะห์ตลาด	 หรือ
หัวข้ออื่นที่สนใจ	

 

(6) บริการสรุปรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 ทั้งที่เป็นภาษาจีนและภาษา
ต่างประเทศ	ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำทุกวันจันทร์	
 

 (7) สรุปรายชื่อหนังสือประจำเดือน 
ตามรายการหนังสือคัดสรรประจำเดือนของห้องสมุด	 ตีพิมพ์	 
เผยแพร่เป็นประจำทุกวันศุกร์		
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(8) รายการภาพยนตร์-เสียงออนไลน์ 
ก.	 รายการสดออนไลน์	 ห้องสมุดได้ออกแบบ

รายการสดออนไลน์ขึ้นให้ผู้ ใช้บริการที่ ไม่
สามารถเดินทางมายังห้องสมุดสามารถฟังเสียง
รายการหรือชมภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมหรือที่จัด
ขึ้นพิเศษได้พร้อมกันกับผู้ใช้ที่กำลังฟังหรือชม
อยู่ที่ห้องสมุด	

ข.	 รายการชมย้อนหลังออนไลน์	 ผู้ใช้บริการอาจ
เลือกดูกิจกรรม	 การจัดงาน	 การบรรยาย	 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ	การเล่านิทาน	การฝึกงาน
ด้วยการทำงานจริง	 (on-the-job	 training)	
หรือการแสดงต่างๆ	ที่ห้องสมุดจัดไปแล้ว		

 

2. ความพยายามของ 
หอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บ
และจัดการทรัพยากรดิจิทัล 

 ในไต้หวัน  
 

ทรัพยากรหลายอย่างที่หอสมุดแห่งชาติ	(National	
Central	Library	–	NCL)	จัดเก็บไว้สามารถเข้าถึง
ได้ผ่านฐานข้อมูลและระบบออนไลน์	 โดยทาง	NCL	
ได้ปรับปรุงการดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติมา	 
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2523	 นับจากนั้นมาก็จัดทำระบบ	 

สารสนเทศและฐานข้อมูลที่ให้บริการข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นบรรณานุกรมและบทคัดย่อ	 และบริการ
สืบค้นดึงข้อมูลแบบ	 full-text	 นอกจากนี้ยังมี
บริการด้านฐานข้อมูลสำหรับหัวข้อเฉพาะด้าน	
บริการจัดส่งเอกสาร	 ระบบจัดเก็บดิจิทัล	 หลักสูตร
อีเลิร์นนิ่ง	และบริการ	portal	services	
 

การจัดหาและให้
บริการด้านการเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning)  
 

1. วิทยาเขตอีเลิร์นนิ่ง 
 (E-learning Campus) 
 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต	 หอสมุดแห่งชาติ
ได้จัดตั้งวิทยาเขตอีเลิร์นนิ่งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม	
พ.ศ. 2543	เว็บไซต์นี้นำเสนอหลักสูตรออนไลน์เพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย	
 

วิทยาเขตอีเลิร์นนิ่งเป็นความพยายามร่วมกัน
ระหว่างสมาคมห้องสมุด	 ภาควิชาบรรณารักษ-
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ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หลายแหง่	 หอ้งสมดุและหนว่ยงานราชการในไตห้วนั 

จุดประสงค์เพื่อให้บริการหลักสูตรออนไลน์และ
ทรัพยากรด้านอีเลิร์นนิ่งให้กับพนักงานห้องสมุด
และผู้ใช้ห้องสมุด		
 

จุดเด่นของวิทยาเขตอีเลิร์นนิ่ง	มีดังนี้	
1)	เป็นที่รวบรวมหลกัสตูรออนไลนส์ำหรบับรรณา-

รักษ์อาชีพแห่งแรกในไต้หวัน		
2)	 บรรณารักษ์อาชีพและอาจารย์กว่า	100	 คนได้

มาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้		
3)	 บรรณารักษ์	 ครู	 นักเรียน	 และประชาชนทั่วไป

สามารถศึกษาหลักสูตรเหล่านี้ ได้แทบทุก
หลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

4)	 หลักสูตรการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพิ่ง
พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณค่าของ

คลังเอกสารดจิทิลัของชาตแิละการใชท้รพัยากร
มรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล	

 

ปัจจุบันมีหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งกว่า	 480	 หลักสูตร	
โดยจะถูกจัดแบ่งไว้ตามสาขาวิชาหลัก	 เช่น	 ชุดวิชา
การใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ	 ชุดวิชาการอบรม	 
ผู้ชำนาญการด้านห้องสมุด	 ชุดวิชาแอพลิเคชั่นเพื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การสัมมนาเรื่องจีนศึกษาใน
ระดับโลก	เป็นต้น	
 

2. โครงการทักษะสารสนเทศ  
 

ห้องสมุดในไต้หวันนำเสนอหลักสูตรต่างๆ	 สำหรับ	 
ผู้ เรียนสูงอายุ	 เด็กเล็ก	 เยาวชน	 และผู้ ใหญ่	 
รวมทัง้หลกัสตูรเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอร์	
อินเทอร์เน็ต	 อีเมล์	 โปรแกรมของไมโครซอฟท์	 
กูเกิ้ล	เฟซบุ๊ค	การสืบค้นฐานข้อมูล	เทคโนโลยีและ
สื่อสังคม	
 

3. เว็บไซต์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์นี้คือเพื่อให้ข้อมูลหลักสูตร
การศึกษาและกิจกรรมสำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต		
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การร่วมมือ 
และแบ่งปัน  
 

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

(1) โครงการระหว่างประเทศในการดัดแปลง
และจัดเก็บหนังสือหายากในรูปแบบดิจิทัล  
หนังสือโบราณและหายากที่เป็นภาษาจีนเป็นมรดก
สำคัญที่มีคุณค่าของโลก	 การเก็บรักษาหนังสือ
เหล่านี้จึงมีส่วนสำคัญต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม	 งานวิจัย	 และอารยธรรม	 การร่วมมือ
กับผู้ที่มีหนังสือเหล่านี้ในการดัดแปลงและจัดเก็บไว้
ในรูปแบบดิจิทัลจะช่วยในการพัฒนาทรัพยากรห้อง
สมุด	 ส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อระบบการสืบค้น
หนังสือหายากในรูปแบบดิจิทัล	 อันจะทำให้ข้อมูล	 
มีประโยชน์	มีคุณค่าและยั่งยืนยิ่งขึ้น		
 

หอสมุดแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมวงศาวิทยา
แห่งรัฐยูทาห์	(Genealogical	Society	of	Utah)	
ในโครงการจัดเก็บบันทึกประวัติด้านการลำดับ
เครือญาติของไต้หวันไว้ในรูปแบบดิจิทัลบนไมโคร-
ฟิล์มจำนวน	794	 ม้วน	 และยังลงนามในสัญญา
ความร่วมมือกับห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ	 ห้องสมุด

เอเชียตะวันออกของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน	 และ
ห้องสมุดเอเชียตะวันออกของมหาวิทยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนียเบิร์คเลย์	 ในการแปลงหนังสือหายาก
ภาษาจีนที่ทางห้องสมุดมีอยู่ไว้ในรูปแบบดิจิทัลอีก
ด้วย 
 

(2) การแบ่งปันเนื้อหาดิจิทัลระหว่างประเทศ 
หอสมุดแห่งชาติ เข้าเป็นสมาชิกของ	 Globa l	
Memory,	 World	 Digita l	 Library	 และ	
International	Dunhuang	Project	เพือ่ทีจ่ะแบง่ปนั
สินทรัพย์ของมนุษยชาติ	 และยังจัดทำ	Chinese	
Rare	Books	Union	Catalog	เพือ่แบง่ปนัเนือ้หาดจิทิลั	 
จากห้องสมุดทางวิชาการในประเทศต่างๆ	
 

2. ความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 

สมาคม	 Centra l	 Taiwan	 Publ ic	 Library	
Consortium	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	5	 มกราคม	 พ.ศ.	
2553	 สมาคมนี้ใช้ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุด
ร่วมกัน	 ทำให้บรรดาห้องสมุดสมาชิกสามารถ
ทำงานร่วมกันในการให้บริการกับสาธารณชนได้	
หอสมุดข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ	 (National	
Library	of	Public	Information)	 ในฐานะที่เป็น
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หนึ่งในห้องสมุดสาธารณะของประเทศ	 ร่วมกับ
ห้องสมุดเขตอื่นๆ	 ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สำนักกิจการวัฒนธรรม	 ได้ฝ่าฟันเพื่อทำให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือเกิดความสะดวกแก่ประชาชนโดยใช้
นโยบายบัตรใบเดียว	(one-card	policy)	กล่าวคือ
แทนที่ประชาชนจะต้องทำบัตรห้องสมุดสำหรับการ
ยืมหนังสือจากแต่ละห้องสมุด	 ผู้ ใช้ก็สามารถยืม
หนังสือจากห้องสมุดใดก็ตามที่เป็นสมาชิกของ
สมาคม	 เพียงแค่มีบัตรห้องสมุดที่ยังไม่หมดอายุซึ่ง
ออกให้โดยห้องสมุดใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องถือ
บัตรห้องสมุดหลายใบ	 ในขณะเดียวกันห้องสมุด
ต่างๆ	 ที่อยู่ในสมาคมก็จะต้องร่วมมือกันปรับปรุง

นโยบายของแต่ละห้องสมุดให้มีความใกล้เคียงหรือ
เป็นหนึ่งเดียวกันให้มากที่สุด	 เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้อ่านที่จะไม่ต้องขลุกขลักไปกับนโยบาย
ที่แตกต่างกันระหว่างห้องสมุด	
 

ผู้ ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากวัสดุเนื้อหาทั้ง
หลายที่มีให้บริการในห้องสมุดสมาชิกของสมาคม
โดยใช้บัตรห้องสมุดเพียงบัตรเดียว	 ซึ่งนอกจาก
ทำให้เข้าถึงหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่หอสมุดข้อมูล
สารสนเทศแห่งชาติแล้ว	 ยังสามารถเข้าถึงและยืม
ทรัพยากรดิจิทัลที่มีอยู่อย่างมหาศาลที่หอสมุด	 
แห่งชาติไถจง	 (อาทิ	 หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์	
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ทรัพยากรมัลติมีเดียดิจิทัล	 สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล	
หนังสือดิจิทัล	และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)	ได้อีก
ด้วย	 เนื่องจากหอสมุดแห่งนี้ ได้ปรับปรุงบริการ
สืบค้นแบบครบวงจรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่ง
บริการออนไลน์ด้วยห้องสมุดดิจิทัล	 ที่ซึ่งข้อมูลทั้ง
หลายถูกผสมผสานไว้บนแพลตฟอร์มเดียว	 นับเป็น
ก้าวใหม่ของการให้บริการที่นำเสนอผ่านระบบ
สืบค้นที่มีประสิทธิภาพและ	web	2.0	
 

บทสรุป 
 

ห้องสมุดดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและ
ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้	 ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ ไม่มีธุรกิจใดสามารถเข้ามาทดแทนได้	
แม้ว่าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์จะพัฒนาก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว	 บริษัทด้านข้อมูลข่าวสารที่มุ่งหา
กำไรล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป	 หรือมิฉะนั้นก็จะถูก
บริษัทอื่นเกิดขึ้นมาแทนที่ในเวลาอันไม่นาน	 แต่นับ
เป็นเวลายาวนานหลายศตวรรษที่สาธารณชนรับรู้
และยอมรับประโยชน์ของห้องสมุด	 ห้องสมุดจึง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีภารกิจในการ
ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้	 ประชาชนจึงจะยังคงความ	 
ไว้วางใจให้กับห้องสมุดต่อไป	
 





ส่วนที่ 2 

แบ่งปัน 
ความคิด 





 

โรงเรียนไม้ไผ่
“มีชัยพัฒนา”

โ ม เ ด ล ป ฏิ รู ป ก า ร เ รี ย น รู้ เ ด็ ก ไ ท ย 



มี ชั ย  วี ร ะ ไ ว ท ย ะ 

 



ดร.มีชัย	 วีระไวทยะ	 เป็นที่รู้จักกันดีใน
ฐานะนักพัฒนาที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคม
มากวา่	40	ป	ีโดยไดก้อ่ตัง้สมาคมพฒันา
ประชากรและชุมชนและมูลนิธิมีชัย	 
วีระไวทยะ	 บทบาทโดดเด่นที่สุดและ
เป็นที่จดจำก็คือการรณรงค์ด้านการคุม
กำเนิด	 ด้วยสโลแกน	 “ลูกมากจะ
ยากจน”	 และสร้างความเข้าใจเรื่องการ
ใช้ถุงยางอนามัยจนกระทั่งได้รับสมญา
นามว่า	 “มิสเตอร์คอนดอม”	 ผลสำเร็จ
ของการรณรงค์นี้ได้ทำให้ประเทศไทยมี
อัตราการเจริญพันธุ์ลดลง	 กล่าวคือจาก
เดิมในหนึ่งครัวเรือนมีจำนวนลูกเฉลี่ย	 
7	คนลดลงเหลือเพียง	1.2	คน	หลังจาก
นั้นอาจารย์มีชัยได้หันมารณรงค์เรื่อง
การตอ่ตา้นโรคเอดสซ์ึง่กำลงัแพรร่ะบาด
อย่างรวดเร็วทั่วโลก	 ทำให้สามารถลด
การตดิเชือ้รายใหมล่งมาไดถ้งึ	90%	และ
ธนาคารโลกได้ยกย่องว่าทำให้คนไทย
ถึง	7	ล้าน	7	แสนคนรอดพ้นจากการติด
เชื้อเอดส์	
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นอกเหนือจากการทำงานด้านประชากรและ
สาธารณสุขมาหลายสิบปี	 ในช่วงหลายปีหลังมานี้	
อาจารย์มีชัยได้ผันตัวเองมาสนใจและทำงานด้าน
การเรียนรู้อย่างเต็มตัว	 ด้วยมองเห็นว่าการจะ
เปลีย่นแปลงสงัคมใหม้คีณุภาพอยา่งแทจ้รงิ	 จะต้อง
เริ่มจากการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ	 
เสียก่อน		
 

“เรียน”	แล้วไม่	“รู้”	
วิกฤติใหญ่การศึกษาไทย 
 

จากผลการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน	
หรือ	O-NET	ปีการศึกษา	2557	ซึ่งจัดสอบทั้งหมด	
8	 วิชา	 ปรากฏว่าเด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง	 
ครึ่งหนึ่ง	จำนวน	7	วิชา	มีเพียงวิชาเดียวที่สอบผ่าน
คือวิชาพลศึกษาสุขศึกษา	 แม้ว่าการประเมินผล	 
การศึกษาวิธีนี้จะไม่ได้บ่งบอกว่าเด็กไทยคิดเป็น	 
ทำเป็นอย่างที่สังคมคาดหวังหรือไม่	 แต่อย่างน้อย	 
ก็เป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำ	 
ต่อเนื่องกันมาหลายปี	
 

อาจารย์มีชัยชี้ ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญของการ
ศึกษาไทยว่า	 “เราเน้นให้ท่องจำ	 เราไม่ได้เน้นให้	 
คิดเป็น	 ให้มีนวัตกรรม	 เราไม่ได้เตรียมให้นักเรียน
ในวันนี้ ไปต่อสู้กับอนาคตวันพรุ่งนี้	 เราไม่ได้ติด
อาวุธปัญญาให้เขาที่จะไปดำเนินชีวิตหรือไปสู้กับ
การงานในอนาคตได	้ ไม่มีอะไรเลย	 ผมจะใช	้ 
คำว่าการเรียนรู	้ ไม่ ใช้คำว่าการศึกษา	 คนไทย
จำนวนมากเรียนแต่ไม่รู้	 รู้แต่ไม่เข้าใจ	 อย่างเช่น
เวลาสวดมนต์	 คนส่วนใหญ่ก็จะท่องตามได้	 แต่มี
จำนวนน้อยมากที่สามารถแปลได้	 การเรียนรู้จริงๆ	
เมื่อรู้แล้วก็ต้องคิดเป็นด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิด	 
รู้และเข้าใจไม่ใช่	รู้ไปอย่างนั้น”		
 

เมื่อพิจารณาดูเนื้อหาที่สอนกันในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย	 ล้วนมีแต่ความรู้ทางวิชาการ	 และ
ระบบการศึกษาก็ผลักดันให้คนแข่งขันที่จะเอาชนะ
กันด้วยความรู้ ในตำรับตำรานี้	 โดยละเลยที่จะ
คำนึงถึงว่า	 อันที่จริงแล้วคนเราจำเป็นจะต้องใช้
ความรู้และทักษะอะไรบ้างในการดำรงชีวิต	 ซึ่งเป็น
มากกว่าการมีชีวิตอยู่รอด	 แต่ยังจะต้องมีความสุข	
ค้นพบพรสวรรค์ในตัวเอง	 มีทักษะในการเพิ่มพูน
ความรู้	และรู้จักแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น		
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อาจารย์มีชัยเสนอแนวทางการตั้งเป้าหมายการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับชีวิตจริงว่า	 “ผมอยากจะให้มี
การระดมความคดิกนัวา่	 รอ้ยอยา่งทีค่นไทยควรจะรู้
มอีะไรบา้ง	 เชน่	 บวกลบคณูหาร	 หรอืการทำอาหาร	
ฯลฯ	 เดี๋ยวนี้คนไทยทำอาหารไม่เป็นก็มีเยอะแยะไป	
สิ่งที่คนไทยแต่ละพื้นที่ควรรู้อาจจะไม่เหมือนกัน
ก็ได้	 ควรจะช่วยกันระบุออกมา	แล้วก็จัดการศึกษา
ให้มุ่งไปถึงตรงนั้น”		
 

สังคมอนาคตต้องการคนดี
มากกว่าคนเก่ง 
 

สงัคมไทยไมเ่คยขาดแคลนคนเกง่	 เปน็เรือ่งธรรมดา
ที่จะมีเด็กหัวกะทิอยู่ในระบบการศึกษา	 ซึ่งประสบ
ความสำเร็จในการเรียนและการทำงานมากกว่า	 
คนอื่น	 แต่การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องพัฒนาทั้ง
เด็กที่อยู่ต้นน้ำและปลายน้ำ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
ที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง	 ในทัศนะของ
อาจารย์มีชัย	 เป้าหมายการศึกษาที่สำคัญที่สุด	
ไม่ใช่เรื่องการสร้างคนเก่งแต่เป็นการสร้างคนดีให้
กับสังคม	
 



นวัตกรรมสร้างเด็กคิด
พี่เลือกน้อง 
ทุกๆ ปี พี่ๆ จะจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่น้องใหม่ที่อยากเข้ามาเรียนที่โรงเรียน และ
จะมีตัวแทนจากคณะกรรมการนักเรียนร่วมเป็น  
ผู้สอบสัมภาษณ์น้องใหม่และผู้ปกครอง โดยได้
ตัง้หลกัเกณฑก์ารรบั และประเดน็ในการสมัภาษณ์
ด้วยตัวเอง 
 
ศิษย์เลือกครู 
อาจารย์มีชัยกล่าวว่า ชีวิตคนเราสามารถเลือกซื้อ
ข้าวของเครื่องใช้ที่ตรงกับความพอใจของตนเอง
ได้ แต่กลับไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกครูของตัวเอง เมื่อ
เด็กไม่ชอบครู เด็กก็จะไม่อยากเรียน โรงเรียน  
มีชัยพัฒนาจึงให้นักเรียนได้เป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ผู้ที่เข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนด้วย โดยไม่
ได้มองว่าเด็กคือผู้ด้อยวุฒิภาวะ แต่จริงๆ แล้วมี
สายตาที่ จะมองและพิจารณาคุณลักษณะที่
ละเอียดลึกซึ้งในตัวคน  

ศิษย์สอนครู 
โรงเรียนมีกิจกรรมให้เด็กๆ ช่วยกันคิดว่า ครูที่
โรงเรียนยังไม่รู้อะไร หรือยังทำอะไรไม่เป็น แล้วให้
นักเรียนไปหาเนื้อหาเรื่องนั้น และออกแบบกิจกรรม
มาสอนครูจริงๆ เกิดเป็นบรรยากาศการเรียนรู้  
ร่วมกัน ครูได้เปิดใจรับฟังเด็กๆ และนักเรียนก็ได้
แสวงหาความรู้และกล้าแสดงออก 
  
ตั้งคำตอบเพื่อหาคำถาม 
หลักการสำคัญของการเรียนรู้ของโรงเรียนมีชัย
พัฒนา คือเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบหลายๆ รูปแบบ 
เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ เด็กๆ จึงมีอิสระใน
การคิดวิเคราะห์ แม้แต่วิธีการคิดย้อนกลับ จาก  
คำตอบสู่คำถาม 
 
ร่วมดูแลกิจการของโรงเรียน 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้การงานที่ดูเหมือน
ว่าเป็นของผู้ ใหญ่ โดยให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
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นวัตกรรมสร้างเด็กคิด
จัดซื้อจัดหาข้าวของทุกประเภทในโรงเรียน เด็กๆ จะ
ได้ลองหาแหล่งสินค้า รู้จักการเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพ ลงมือซื้อและต่อรอง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็น
ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
 
เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
โรงเรียนมีความคาดหวังว่า เมื่อเด็กๆ จบการศึกษา
ไปแล้วจะสามารถเป็นนายจ้างของตัวเองโดยการ
ประกอบธุรกิจในชุมชน เพราะชุมชนชนบทที่ห่างไกล
ไม่มีอาชีพรองรับคนที่มีความรู้วิชาการเหมือนกับ
พื้นที่เมือง การที่นักเรียนทำกิจการของตนเองจะ
ทำให้ยังสามารถอยู่ในชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตน
ให้ก้าวหน้า  
 
นักเรียนของโรงเรียนมีชัยพัฒนาได้รับโอกาสในการ
ทำงานตั้งแต่อยู่มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งการไป
ทำงานที่สถานประกอบการอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้าน

อาหาร โรงพยาบาล โดยโรงเรียนเป็นผู้จ่าย
ค่าแรงให้วันละ 300 บาท ส่วนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถรวมกลุ่มกัน  
ขอกู้ยืมเงินจากโรงเรียนเพื่อทดลองทำธุรกิจได้
ห้องเรียนละ 5 แสนบาท 
 
คิดๆ เขียนๆ 
โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเขียนจดหมายสัปดาห์
ละ 3 ฉบับ ถึงผู้ปกครอง ครู และบุคคลอื่น เพื่อ
ให้มีทักษะในการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับคน
หลายๆ กลุ่ม และได้บอกเล่าเรื่องราวหรือความ
คิดที่เกิดขึ้นด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ 
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“คนเก่งส่วนใหญ่ทำเพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	
หลักสูตร	MBA	 ของเราสอนให้คนเก่งเป็นคนงกไป
ด้วย	 ถ้าพูดถึง	 MBA	 ภาษาอังกฤษควรจะเป็น	
Business	Administration	and	Philosophy	 หรือ
เรียกภาษาไทยว่าการพัฒนาธุรกิจและจิตสาธารณะ	
การสอนที่ทำให้คนเก่งขึ้นก็ควรจะสอนให้เขา	 
ช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น	 คนที่เขายังรอคอยโอกาสมี
อีกเยอะแยะ	 เราไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักการแบ่งปัน	 
ตั้งแต่เด็ก	 ถ้าหากทุกคนทำเพื่อตัวเองเท่านั้น	 คนที่
ยากลำบากกว่าก็อยู่ไม่รอด”	
 

อาจารย์มีชัยกล่าวถึงวิธีการปลูกฝังเด็กไทยให้เป็น
คนดีว่า	“คนไทย	พูดไปเถอะ	เขาก็ฟังแต่เดี๋ยวก็ลืม	
เขียนไปเถอะ	 เขาก็อ่านแต่เดี๋ยวก็ลืม	 ต้องลงมือทำ
อย่างเดียวเท่านั้น	เราเรียนการเป็นคนดีจากหนังสือ
ไม่ได้	 แต่จะต้องเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ	 การศึกษา
ไทยพูดว่า	 อยากเห็นเด็กดี	 แต่เราไม่วัดว่าเด็กคนนี้
ซื่อสัตย์ไหม	 มีความกตัญญูไหม	 แบ่งปันเป็นไหม	
คน้ควา้เปน็ไหม	คอืสิง่ทีเ่ราประกาศหรอือยากจะเหน็
กับสิ่งที่เราไปวัดมันเป็นคนละเรื่องกันเลย”		
 

จะให้ระบบราชการเป็นผู้นำ
ในการเปลี่ยนแปลง[การศึกษา]ไม่ได้

การปฏิวัตมิาจากข้างนอก
ทั้งนั้นอย่าปล่อยให้เป็นเรื่อง

ของกระทรวงศึกษา
เราต้องช่วยกัน



โรงเรียนไม้ไผ่“มีชัยพัฒนา”
โรงเรียนมีชัยพัฒนา	 ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ	
จังหวัดบุรีรัมย์	 ก่อตั้งเมื่อปี	 2550	 ภายใต้การ
บรหิารจดัการของมลูนธิมิชียั	 วรีะไวทยะ	 เปดิสอน
ระดับมัธยมศึกษา	 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า	
300	 คน	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร
ที่ยากจน	
 

กายภาพของโรงเรียนมีชัยพัฒนาโดดเด่นและ
แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป	 เพราะแวดล้อมไป
ด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไผ่	
ไม้อเนกประสงค์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมา
ยาวนาน	 อาคารเรียนและสถาปัตยกรรมต่างๆ	
ภายในโรงเรียนล้วนสร้างขึ้นจากไม้ไผ่	 ทั้งยังมี
อาคารไม้ไผ่ทรงโดมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 จึง
เป็นที่มาของชื่อ	“โรงเรียนไม้ไผ่”	
 

เนื้อหาการเรียนการสอนแบ่งเป็นสาระวิชาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ	
แตส่ิง่ทีแ่ตกตา่งออกไปจากโรงเรยีนอืน่ๆ	 คอื	 การ
มุง่เนน้ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ	 มทีกัษะ

ในการแสวงหาความรู้	 กล้าคิดกล้าแสดงความ	 
คิดเห็น	และเรียนรู้จากการแก้ปัญหาร่วมกัน	
 

สิ่งที่สำคัญไปกว่าการสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง	 คือ
การสร้างเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีจิตอาสา	
รู้จักการแบ่งปัน	 และเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการ
ที่สร้างประโยชน์ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นของตน	
คุณค่าที่โรงเรียนปลูกฝังให้แก่นักเรียน	 เช่น	
ความเป็นประชาธิปไตย	 ความเท่าเทียมทางเพศ	
จิตสำนึกปกป้องสิ่งแวดล้อม	 ความซื่อสัตย	์ และ
การขจดัความยากจน	
 

นักเรียนชั้น	 ม.4	 และ	 ม.5	 จะย้ายไปเรียนที่
แคมปสัซึง่อยู่ในบรเิวณเบริด์แอนดบ์รีสีอรท์	พทัยา 
จังหวัดชลบุรี	 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์
ใหม่ที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนที่บ้านเกิดของตน	 เช่น
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจและ
สังคม	 รวมทั้ งมีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการ
โรงแรม	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 การใช้พลังงาน
ทดแทน	 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 วิถีชีวิต
ของชาวเรอื	และทกัษะการทำธรุกจิ	ฯลฯ	
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สังคมไทยไม่ควรปล่อยให้เด็กเรียนรู้ที่จะเป็นคนดี
ตามยถากรรม	 แต่ควรจะต้องหาแนวปฏิบัติเพื่อ
เชื่อมต่อเข้ากับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนในระบบโรงเรียนอย่างจริงจัง	 อาจารย์มีชัยได้
ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา	 ที่จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งเป็น
จงัหวดัทีม่มีาตรฐานการศกึษาอยู่ในอนัดบัที	่74	จาก 
77	ของประเทศ	เพื่อพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า	
หากโรงเรียนจัดการฝึกอบรมที่ถูกต้อง	 มีกิจกรรม
ให้เด็กได้ทำความดีจนซึมซาบอยู่ ในวิถีชีวิต	 ก็
สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเปลี่ยนแปลง
ให้เด็กมีจิตสำนึกเพื่อผู้อื่น	 เป็นคนดีของสังคมได้
อย่างแน่นอน	
 

ขยายผลเครือข่ายความดี	
 

ดอกผลจากการเปิดสอนโรงเรียนมีชัยพัฒนามาเป็น
ระยะเวลา	5	ปี	ได้งอกงามกลายเป็นเด็กๆ	ที่มีจิต-
สาธารณะ	 กล้าคิดกล้าแสดงออก	 มีทักษะชีวิตที่
เข้มแข็ง	 จนกระทั่งคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ทาสเมเนยีกลา่วยกยอ่งวา่	 เปน็โรงเรยีนทีม่คีณุภาพ
เทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ	 ทำให้ที่นี่เริ่มเป็น
ความหวงัใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการศกึษาจำนวน
มากที่มีปณิธานอยากเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้
ดีขึ้น		
 

สมาคมเครือข่ายโรงเรียนชุมชน	(โรงเรียนขนาด
เล็ก)	 ประเทศไทย	 ซึ่งมีสมาชิกนับหมื่นโรงเรียน
และกำลังเผชิญปัญหาจากนโยบายการยุบโรงเรียน	
ได้ขอการสนับสนุนมายังโรงเรียนมีชัยพัฒนา	 ใน
การจัดการเรียนรู้แนวใหม่เพิ่มเติมจากหลักสูตร
แกนกลาง	 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ธุรกิจของนักเรียน	 และปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางอาชีพแก่ชุมชน	
 



นวัตกรรมสร้างเด็กดี
จ่ายค่าเทอมด้วยความดี 
โรงเรียนมีชัยพัฒนาไม่เก็บเงินค่าเล่าเรียน	 แต่ให้
เด็กนักเรียนและผู้ปกครองทำความดี	400	ชั่วโมง	
และปลูกต้นไม้	400	 ต้น	 เพื่อให้เป็นประโยชน์
ตอบแทนคืนแก่สังคม	 อาจารย์มีชัยกล่าวถึงเรื่อง
นี้ไว้ว่า	 “ถ้าจ่ายค่าเทอมเป็นเงิน	 เงินนั้นจะขโมย
มาจากใครก็ได้	แต่ความดีขโมยไม่ได้	ต้องทำเอง	
ลูกได้มาเรียนที่โรงเรียนของเรา	 พ่อแม่ก็ต้องทำ
ความดีด้วย	 ต่างจากการส่งลูกเรียนโรงเรียน
แพงๆ	ไม่ได้ทำให้ใครเป็นคนดีขึ้นเลย”	
 

ใช้ชีวิตบนรถเข็น 
เด็กๆ	 ทุกคนจะผลัดกันนั่งรถวีลแชร์คนละครึ่งวัน	
เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ว่า	 ชีวิตของคนที่พิการ
ทางร่างกายนั้นยากลำบากแค่ไหน	เกิดจิตสำนึกที่
อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาส่ง เสริม
สนับสนุน	 เพื่อให้ทุกคนที่นั่งรถเข็นมีชีวิตที่ดีขึ้น	
ไม่ควรลำบากเหมือนอย่างที่ เห็นในปัจจุบัน	

โรงเรียนยังมีแนวทางอีกว่า	 ต่อไปจะให้นักเรียน
ปิดตาเรียนหนังสือ	 เพื่อให้เข้าใจชีวิตของผู้พิการ
ทางสายตา	
 

งดข้าวเย็น 
โรงเรียนให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้ความยากลำบากของ
คนจน	รู้จักความหิว	โดยให้นักเรียนงดกินข้าวเย็น
ทุกๆ	วันจันทร์	นักเรียนบางคนถึงกับกล่าวว่า	เขา
จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้น้องในหมู่บ้านอดอาหาร	
 

ศาลแผ่เมตตา 
ภายในโรงเรียนมี	 “ศาลแผ่เมตตา”	 เพื่อให้
นักเรียนได้เผื่อแผ่ความปรารถนาดีให้แก่ผู้อื่น	 
เป็นนิจ	 ตรงกันข้ามกับศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเห็น
อยู่ทั่วไปในสังคมไทย	 ที่สร้างคนให้เป็นขอทาน
และไม่พึ่งพาตนเอง	
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นอกจากนี้	 โรงเรียนมีชัยพัฒนายังมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม	 ศิลปศาสตร-
บัณฑิต	(Bachelor	of	Arts	Program	in	Social	
Entrepreneur)	 ของสถาบันอาศรมศิลป์	 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 มุ่งเน้นบ่มเพาะ	 
นักธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง
และมจีติอาสา	ลดปญัหาการละทิง้ถิน่ฐาน	หลกัสตูร
แบ่งออกเป็น	หลักสูตรปกติ	4	ปี	 และหลักสูตรพรี
ดีกรี	2	 ปี	 ซึ่งเป็นโอกาสให้เยาวชนมีอาชีพที่มั่นคง
โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบเสียก่อน	
 

อาจารย์มีชัย	 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของหลายๆ	
ภาคส่วน	 เพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย	
ว่า	 “เราคาดหวังที่จะให้ระบบราชการเป็นผู้นำใน
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 การปฏิวัติมาจากข้างนอก
ทั้งนั้น	 อย่าปล่อยให้โอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่อง
ของกระทรวงศึกษา	ควรจะเป็นของหลายกระทรวง
และทุกคน	 รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน	 เพราะความ
เสียหายเกิดขึ้นกับทุกคน	เราจึงต้องช่วยกัน”		
 

โรงเรยีนมชียัพฒันาเปน็โมเดลตวัอยา่งของโรงเรยีน
ที่บริหารจัดการโดยภาคธุรกิจเอกชน	 แม้ปัจจุบัน

สังคมไทยจะยังมีผู้ประกอบการเพื่อสังคมไม่มาก	
แต่อาจารย์มีชัยก็มองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคต
ว่า	 เริ่มมีบริษัทธุรกิจที่อยากจะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการสร้างการศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ		
 

ทุกวันนี้	 อาจารย์มีชัย	 วีระไวทยะ	 ในวัย	73	ปี	 ยัง
คงทำงานเพื่อพัฒนาสังคมแบบไม่มีกำหนดเกษียณ	
อาจารย์กล่าวทิ้งท้ายถึงชีวิตการทำงานของตนว่า	
“ผมไม่ได้นึกภาคภูมิใจอะไร	 ผมทำเพราะมันควร
ต้องทำ	 อยากจะให้เห็นว่าถ้าเรามีโอกาส	 เราควร
จะทำในสิ่งที่มันจำเป็นต้องทำ”	
 

 

   

 

 

 



 

สู่ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 
การศึกษาไทย
เปลี่ยน





ระบบการศึกษาไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์
อยู่ เสมอถึงข้อจำกัดที่จะสร้างคนให้
เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมี
โลกทัศน์เปิดรับกับความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ	 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงอยู่
ต่อไปในอนาคตข้างหน้า	 การเรียนแบบ
ท่องจำและวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ
เชื่อตามครูฝังรากหยั่งลึกในสังคมไทย
มานบัรอ้ยป	ี เราเคยพยายามทีจ่ะเปลีย่น 

แปลงในระดับมหภาคมาแล้วหลายครั้ง	
ทั้งการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูป
หลักสูตร	 แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เข้มข้นพอที่
จะนำพาสังคมไทยก้าวสู่โลกการศึกษา
แบบใหม่	

วิ ริ ย ะ   ฤ ๅ ชั ย พ า ณิ ช ย์ 
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แต่ก็ยังมีนักปฏิบัติอีกจำนวนไม่น้อย	 ที่ ได้ลงมือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วยตนเอง	
และเชื่อมั่นในพลังการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วน
เล็กๆ	 ของสังคม	 ดังเช่น	 ดร.วิริยะ	 ฤๅชัยพาณิชย์	
ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก่อตั้ง	Eduzones.com	 ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์การศึกษายอดนิยมของเมืองไทย	
 

Eduzones	สื่อดีสร้าง
ปัญญาให้เด็กไทย 
 

หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อาจารย์วิริยะประสบความ
สำเร็จในการทำงานอย่างรวดเร็วจากธุรกิจโรงเรียน
กวดวิชา	จึงได้เกษียณตัวเองตั้งแต่วัยหนุ่ม	อาจารย์
ท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ	 และเห็นความเจริญ
ก้าวหน้าของต่างแดน	 จึงทำให้หวนกลับมานึกถึง
การพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับ
ต่างประเทศ	
 

“ผมเจอคนไทยในต่างประเทศจำนวนมากที่ทำมา
หากินเก่ง	 แต่ เกิดอะไรขึ้นกับคนไทยที่อยู่ ใน

ประเทศไทย	 คำตอบของผมก็คือ	 คนไทยคิดน้อย	
ถ้าเด็กไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้เทียบเท่ากับ
ต่างประเทศ	 เราจะไม่แพ้ใครในโลก	 ในสมัยเมื่อ	
15	 ปีที่แล้ว	 อินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาในประเทศไทย	
ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า	แต่ก็มี
คนกลัวว่าจะเป็นภัยต่อเยาวชน	 ผมไม่เห็นด้วยที่	 
พ่อแม่ห้ามเด็กไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ต	 มันเหมือนห้าม
เด็กไม่ให้ออกจากบ้าน	 เราน่าจะมาทำสิ่งดีๆ	 เพื่อ
บ่งบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ห่วงใยต่อเยาวชนจริงๆ”	
 

อาจารย์วิริยะมองว่าพื้นที่สื่อของไทยไม่ว่าจะเป็น
อินเทอร์เน็ต	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 หรือสื่ออื่นๆ	
ไม่ค่อยมีข่าวสารที่ก่อให้เกิดปัญญาหรือสร้าง
คุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้
อาจารย์ก่อตั้งเว็บไซต์	Eduzones.com	ขึ้นมา		
 

“ผมมาดูว่าเด็กเขาชอบอะไร	 ตอนนั้นมีการวิจัยว่า
เด็กไทยใชอ้นิเทอรเ์นต็ทำกจิกรรม	3	อยา่ง	คอื	แชต 

เล่นเกมส์	และดูรูปโป๊	ผมก็ทำสามสิ่งที่คล้ายๆ	กัน	
แต่แทนที่จะแชตเรื่องไร้สาระ	 ผมก็ให้แชตกับรุ่นพี่
ในมหาวิทยาลัย	 แทนที่จะเล่นเกมส์ทั่วไป	 ผมก็ให้
เลน่เกมสส์อบเขา้มหาวทิยาลยั	เดก็ไดล้องทำข้อสอบ	
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แลว้กเ็ลอืกคณะเหมอืนจรงิ	 และแทนทีจ่ะใหด้รูปูโป	๊
ผมก็ให้เด็กดูรูปรุ่นพี่มหาวิทยาลัยที่เขาไม่เคยเห็น	
ว่าพี่ๆ	ใช้ชีวิตในการเรียนกันอย่างไร”	
 

ในระยะแรกเว็บไซต์	Eduzones.com	 ยังไม่เป็นที่
รู้จัก	 อาจารย์วิริยะจึงใช้วิธีเดินสายบรรยายเรื่อง
การศึกษาให้เด็กและครูได้ฟัง	 โดยไม่ได้เน้นให้เด็ก
สำเร็จการศึกษาสูงๆ	เหมือนการแนะแนวการศึกษา
ทั่วไป	 แต่มุ่งเน้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจที่จะประสบ
ความสำเร็จในชีวิตโดยการค้นหาตัวตนของตัวเอง	
และเดินตามความฝันของตนอย่างมั่นใจ	 ต่อมา	 
เว็บไซต์	Eduzones	จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับใน
กลุ่มครูบาอาจารย์	 รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้
ที่สำคัญของเด็กไทย	
 

“การศึกษา”	เป็นมากกว่า	
“การเข้าโรงเรียน”	
 

อาจารย์วิริยะวิเคราะห์สภาพของการศึกษาไทยว่า	
สงัคมไทยเตม็ไปดว้ยคนทีผ่า่นระบบ	Schooling	 คอื
การเรยีนการสอน	 การสอบ	 และการได้ใบปริญญา	
แต่มีความหมายแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคำว่า	 การ
ศึกษา	ซึ่งหมายถึง	การพัฒนามนุษย์	
 

“สังคมไทยให้การศึกษากับเด็กหรือยัง	เราตระหนัก
กันหรือเปล่าว่าการดูถูกความพิการ	 หรือการดูถูก
ทางเพศ	 เป็นเรื่องเลวร้ายในสังคม	 เราสอนเด็กว่า	
โตไปอย่าโกง	 แต่เรากลับฝากลูกเข้าโรงเรียน	 ถ้า
คนไทยมีการศึกษา	 เราจะไม่เคารพคนเพราะ
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ตำแหน่งหรือเพราะเงิน	 เราจะให้เกียรติคน	 ไม่ว่า
เขาจะเปน็เดก็เสริฟ์	คนทำความสะอาด	หรอืลกูนอ้ง	
เราเคารพตอ่อำนาจทีเ่รามอียู่	 ไม่ใช้ในทางทีผ่ดิ	 แต่
ทุกวันนี้บ้านเราเป็นสังคมไร้การศึกษา	 มีคนจบ
ปริญญามากมาย	แต่คนมีการศึกษาน้อยเหลือเกิน”	
 

ตรงกันข้ามกับสังคมไทยสมัยก่อน	 ซึ่งแม้จะไม่
ชำนาญเรื่องการศึกษาในโรงเรียน	แต่กลับสามารถ
พฒันาคนไดเ้ปน็อยา่งด	ี ทัง้ในดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่
และการเอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่ แตว่ถิกีารเรยีนรูเ้ชน่นีค้อ่ยๆ	
จางหายไปเมื่อการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามา	

เงื่อนปมใหญ่	
การศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน 
 

การเดินตามทฤษฎีและการศึกษาแบบตะวันตกคือ
ปมปัญหาใหญ่ในทัศนะของอาจารย์วิริยะ	 เพราะ
เป็นแนวทางที่ไม่ได้ยืนอยู่บนความสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย	 และไม่ได้ใส่ใจบริบทที่กำลัง
จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคต	
 

“เราลอกฝรั่งมาเป็นร้อยปี	 แต่บางอย่างที่เราลอก	 
ก็ผิด	 อเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบกำลังเกิด
ปัญหาการศึกษาเช่นกัน	 ตอนนี้พยายามจะเปลี่ยน
แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จทั้งหมด	ยังมีครูที่สอน
แบบเก่าโดยเน้นการบรรยายและให้เด็กท่องจำอยู่
มากกว่า	50%	 แต่ของไทยเรายังมีอยู่มากกว่า	80-
90%	ปัจจุบันนี้การท่องจำไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกแล้ว	ถ้า
เรารู้ว่าความรู้นั้นอยู่ที่ไหน	 เราเปิดหนังสือหรือเปิด
ดูจากแท็บเล็ตก็ได้”	อาจารย์กล่าวและเสริมต่อว่า	
 

“เด็กไทยไม่เคยถูกฝึกให้คิดมีแต่บังคับให้ทำตาม	
เพราะฉะนั้นก็เลยคิดไม่เป็น	 เราต้องเข้าใจก่อน
ว่าการคิดคือทักษะ	 ทักษะต้องใช้เวลา	 ไม่ใช่สอน
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การศึกษาไม่ใช่
อุตสาหกรรม
การศึกษาคือตัวคน
เป็นไปได้อย่างไรที่เด็กไทยเป็น
ล้านๆคนถูกจัดให้มีความถนัด
เพียงสามแบบคือเด็กศิลป์
เด็กวิทย์และเด็กศิลป์-คำนวณ
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กันแล้วทำได้เลย	 เด็กไทยไม่เคยได้ตัดสินใจว่าจะ
เรียนอะไรเพราะพ่อแม่หรือโรงเรียนตัดสินใจให้
หมด	 กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาให้เหมือนๆ	
กันทั่วประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐาน	 แต่การศึกษา
ไม่ใช่อุตสาหกรรม	 การศึกษาคือตัวคน	 เป็นไปได้
อยา่งไรทีเ่ดก็ไทยเปน็ลา้นๆ	 คนถกูจดัใหเ้ปน็เดก็ทีม่ี
ความถนัดเพียงสามแบบ	 คือเด็กศิลป์	 เด็กวิทย์	
เด็กศิลป์-คำนวณ”	
 

ด้วยเหตุนี้	 อาจารย์วิริยะจึงได้พยายามออกแบบ
โมเดลการเรียนรู้ที่จะเหมาะสมกับสังคมไทยจริงๆ	
เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้แก้ปัญหาการศึกษาไทย	
เกิดเป็น	 “ห้องเรยีนแห่งอนาคต”	 นวตักรรมทางการ
ศึกษา	 ซึ่งเรียนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน	
Creativity-Based	Learning	(CBL)	 เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21		
 

ใครอยากเปลี่ยน	ยกมือขึ้น! 
 

ในปัจจุบันมีผู้ที่ เห็นปัญหาของการศึกษาและ
ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนไม่น้อย	 อาจารย์จึง
แนะนำเทคนิคเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	เรียกว่า	SWAP	
S - select	 คือค้นหาคนที่ต้องการจะลงมือ	 
เปลี่ยนแปลง	
W-workshop	 คือมีกิจกรรมให้ได้ลองลงมือ
ปฏิบัติ	
A-action	 นำความรู้ไปปฏบิตัจิรงิในหนา้ทีก่ารงาน
ของตนโดยสร้างชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ	
P-promotion	 นำเรื่องราวความสำเร็จเหล่านั้น
บอกต่อให้สังคมได้รับรู้	
 

อาจารย์วิริยะเน้นย้ำว่า	 การเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ที่แท้จริง	 ไม่อาจเกิดขึ้นโดยการสั่งการจากระดับ
นโยบาย	 แต่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจาก
ภาคส่วนเล็กๆ	ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆ		
 

“อย่าไปโทษคนไม่เปลี่ยน	อย่าไปบอกว่าเขาโง่	อย่า
ไปบอกว่าเขาไม่ดี	 เรารักกันดีกว่า	 ถ้าใครยังไม่
พร้อมจะเปลี่ยนก็ไม่เป็นไร	 ต้องเห็นใจว่าอาจารย์
บางทา่นอายเุยอะแลว้	ทา่นสอนแบบนีม้านาน	ปลอ่ย
ให้ท่านสอนไปอย่างเดิมก็ได้	 เดี๋ยวท่านก็เกษียณ
แล้ว	 ส่วนคนอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะ	 ถ้าเริ่มต้น
อย่างนี้ก็จะไม่มีใครเดือดร้อน	ไม่มีใครต่อต้าน”	
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Creativity-BasedLearning(CBL)
รูปแบบ	 “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”	 หรือ	
Creativity-Based	Learning	(CBL)	 เป็นหนึ่งใน
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ	พัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 หรือ	Problem-Based	
Learning	(PBL)	และแนวทางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์	 แบบความคิดแนวขนาน	(Parallel	
Thinking)	 ของ	 เอ็ดเวิร์ด	 เดอ	 โบโน	(Edward	
de	Bono)	
 

ประกอบด้วย	 กระบวนการ	 (Process)	 และ
บรรยากาศ	(Context)	ดังต่อไปนี้	
กระบวนการ (Process) 
1.	การสร้างแรงบันดาลใจ	 โดยสื่อมัลติมีเดีย	

และผู้อำนวยการเรียนรู้	
2.	การค้นคว้า	 เรียนรู้	 และเล่นเกมส์กระตุ้น

ความอยากรู้	
3.	การสอนและแนะนำแบบตัวต่อตัว	
4.	การฝกึฝนการตัง้ปญัหาและแกป้ญัหารายบคุคล 

5.	การฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยโครงงาน	

6.	การฝึกนำเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์	
7.	การแข่งขันหลากหลายรูปแบบ	
8.	การประเมินสัมฤทธิผลในการเรียนด้วยการ

ประเมินที่สร้างสรรค์	
 

บรรยากาศ (Context) 
1.	ครูสอนน้อย	 ให้ เด็กค้นคว้า	 พูดคุยและ	 

นำเสนอ	
2.	ตอบคำถาม	ด้วยคำถาม	
3.	ครูตัดสินน้อย	 ครูจะหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบ

เด็ดขาด	เช่น	ถูกต้อง	ผิด	
4.	สนับสนุนให้คิด	
5.	ใช้เรื่องที่เด็กสนใจเป็นเนื้อหานำ	
6.	ช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า	90	นาที	
7.	เน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเอง	
8.	สมัครใจ	ร่วมมือ	แทนการสั่งการ	
9.	รับฟังและให้กำลังใจ	
 

 

ที่มา: เว็บไซต์ห้องเรียนแห่งอนาคต 
http://www.jsfutureclassroom.com 
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“การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้เมื่อคนเล็กๆ	 เปลี่ยน
เยอะๆ	 เราไมต่อ้งการผูน้ำการปฏวิตั	ิ เราไมต่อ้งการ
ฮีโร่	 มันจะเกิดจากสิ่งที่ทุกๆ	 คนที่ทำร่วมกันอาจจะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	 บางทีสิ่งที่เราแต่ละคนทำจะ
เป็นแรงดึงดูดให้เรามาเจอกัน”	 อาจารย์วิริยะกล่าว
ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่าง	
 

ยกครื่องใหม่	เพื่อการศึกษา
ไทยไปรอด 
 

อาจารย์ได้เสนอทางออกที่น่าสนใจหลายประการ	
เพื่อให้แต่ละภาคส่วนก้าวออกจาก	Safety	zone	
แล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ	
 

กระจายอำนาจการศึกษา
ภาครัฐจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดที่จะจัดการศึกษา
ให้เป็นพิมพ์เดียวกันทั้งประเทศ	 และมีการกระจาย
อำนาจทางการศึกษาอย่างแท้จริง	 มิใช่เพียงการ
กระจายหน้าที่	 ท้องถิ่นควรจะต้องมีงบประมาณใน
การจัดการศึกษาด้วยตัวเองและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน	 ตัวอย่างเช่น	 มีอำนาจในการเลือก	 
ผู้บริหารโรงเรียน	 จากเดิมที่เขตพื้นที่การศึกษา	 
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ห้องเรียนแห่งอนาคต
“ห้องเรียนแห่งอนาคต”	 เป็นนวัตกรรมการศึกษา
ซึ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน	Creativity-
Based	Learning	(CBL)	 เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่	21	 ดร.วิริยะ	 ฤๅชัยพาณิชย์	
ได้วิจัยและทดลองเครื่องมือนี้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2547	
กับนักเรียนทั่วประเทศในระดับชั้น	 ม.ต้น	 และ	
ม.ปลาย	 ในเครือข่ายเว็บไซต์	 Eduzones.com	
และต่อมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์
ศักยภาพ	(jAA)	 ร่วมกับ	 ดร.อานันท์	 สีห์พิทักษ์-
เกยีรต	ิโดยนำมาใชว้จิยักบันกัเรยีนกวา่	10,000	คน 

ทัว่ประเทศแลว้พบวา่	 ใหผ้ลการทดสอบบคุลกิภาพ
และความถนัดของนักเรียนอย่างถูกต้องแม่นยำ	
 

ในปัจจุบัน	 หลักสูตรการสอนของห้องเรียนแห่ง
อนาคต	ประกอบด้วย	
1.	หลักสูตร	Compass	 เชื่อว่าการที่เด็กได้ค้นพบ

ศักยภาพของตนเอง	 จะทำให้เรียนรู้อย่างมี	 
เปา้หมายและมคีวามสขุกบัการไดเ้รยีน	หลกัสตูร
มีโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพ	 ซึ่งจะช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน	3	ด้านคือ	ด้าน

บุคลิกภาพ	ด้านทักษะที่สำคัญต่ออนาคต	และ
ด้านวิชาการ	 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เด็กฝึก
การมีวิสัยทัศน์และรู้จักวางแผนอนาคตของตน	
หลักสูตรนี้แบ่งระดับอายุของผู้เรียน	3	 ระดับ	
คือ	Primary	Compass	 สำหรับอายุ	9-12	 ปี	
Junior	Compass	สำหรับอายุ	12-16	ปี	และ	
Senior	Compass	 สำหรับอายุ	16	 ปีขึ้นไป	
ระยะเวลาในการเรียน	38	ชั่วโมง	

2.	 หลักสูตร	Creativity	and	Communication	
(C&C)	 มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะแห่งศตวรรษที่	
21	 ทั้ง	4	 ด้าน	 ได้แก่	 การคิดวิเคราะห์	 การ
ค้นคว้าหาความรู้	 การสื่อสาร	 และความคิด
สรา้งสรรค	์ หลกัสตูรนีแ้บง่ระดบัอายขุองผูเ้รยีน 
2	 ระดับ	 คือ	Junior	C&C	12-15	 ปี	Senior	
C&C	16	 ปีขึ้นไป	 เนื้อหาการเรียน	 เช่น	 การ
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต	 การพูดให้สัม-
ฤทธิ์ผล	 งานในกระแสโลกสีเขียว	 ฯลฯ	 ระยะ
เวลาในการเรียน	38	ชั่วโมง	

 

ที่มา: เว็บไซต์ห้องเรียนแห่งอนาคต 
http://www.jsfutureclassroom.com 
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แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากวงการนอก
ภาคการศึกษา เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโคร
ซอฟท์ บริษัทวอลท์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับ
ประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐ โดย
รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพือ่ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 (Partnership 
for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า  
เครือข่าย P21 ซึ่งเห็นความจำเป็นที่เยาวชนจะต้อง
มีทักษะในการดำรงชีวิตแตกต่างออกไปจากสมัย
ศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยมีรายละเอียดคือ 
 
สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
สาระวิชาหลักที่สำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษา
องักฤษ การอา่น ภาษาของโลก ศลิปะ คณติศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติ-
ศาสตร์ การปกครองและการเป็นพลเมืองที่ดี แต่
วิชาเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงต้องเสริม
ความเข้าใจเนื้อหาวิชาการเหล่านี้เข้าไว้ในทุกวิชา

หลัก 
• ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) 
• ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็น  

ผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business 
and Entrepreneurial Literacy) 

• ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
• ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
• ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Literacy) 
 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านการเรียรู้และนวัตกรรมเป็นตัวกำหนดความ
พร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่การทำงานในยุคสมัย
ใหม่ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
• ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and 

Innovation) 
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) 
• การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication 

and Collaboration) 
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ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยสื่อและ
เทคโนโลยี พลเมืองและแรงงานที่มีประสิทธิภาพต้อง
สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น 
• ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
• ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) 
• ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication 
Technology Literacy) 

 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ชีวิตและสภาพการทำงานในทุกวันนี้จำเป็นต้องมีทักษะ
การคิดและองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 
• ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 

(Flexibility and Adaptability) 

ที่มา: บทความ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ อย่างไร? 
จากเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) http://www.qlf.or.th 

• การริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได้ (Initia-
tive and Self-Direction) 

• ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม 
(Social and Cross-Culture Skill) 

• ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership 
and Responsibility) 
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มีอำนาจในการโยกย้าย	 ซึ่งส่งผลให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทำหน้าที่เพียงสนองอำนาจผู้หลักผู้ ใหญ่	 
ที่ให้คุณให้โทษแก่ตนเอง	
 

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
การบริหารการศึกษาไทยควรเน้นคุณภาพมากกว่า
เน้นปริมาณ	 โดยอาจจะลดการศึกษาภาคบังคับลง
จนเหลือจำนวนปีเท่าที่การศึกษาไทยจะมีคุณภาพ
ได้	 แล้วนำเงินไปพัฒนานักเรียนที่ขาดแคลนหรือ
สนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ยากจน	 ดังนั้น	 ความ	 
เทา่เทยีมทางการศกึษาจงึไม่ไดห้มายถงึการใหท้กุคน
ไดเ้รยีนฟรหีรอืเรยีนสงูทีส่ดุ	 แตค่วรจะตอ้งใหค้วาม
สำคัญกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดย
การให้การศึกษาที่มีคุณภาพ	

ไม่ปล่อยให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
ผู้ปกครองไม่อาจคาดหวังว่า	 โรงเรียนจะทำหน้าที่
ให้การศึกษาเด็กได้อย่างบริบูรณ์ทุกเรื่องในชีวิต	ใน
ฐานะผู้เป็นพ่อแม่	 ก็ต้องสอนทักษะที่จำเป็นกับชีวิต
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก	 เช่น	 การทำอาหาร	
การทำความสะอาด	 การเรียนรู้ที่จะมีความสุข	 

อย่างง่ายๆ	 ฯลฯ	 รวมทั้งให้ความใส่ใจต่อความ
ต้องการของลูกและช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เติบโต
อย่างที่เขาปรารถนา	
 

เรียนรู้อย่างแอ็คทีฟ
ผู้เรียนในปัจจุบันไม่สามารถรอรับความรู้อยู่กับที่
อีกต่อไป	 แต่จะต้องแอ็คทีฟ	 กระตือรือร้นที่จะเดิน
เข้าไปหาความรู้	เพราะความรู้มีอยู่ทั่วโลก	และรู้จัก
ที่จะเรียนรู้อย่างมีแรงบันดาลใจ		
 

 

 

 

 

 

 



 

ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล 
จักรวาลความรู้





ในสังคมอนาคต	 เทคโนโลยีจะมีความ
สำคัญต่อมนุษย์มากจนเปรียบเสมือน
ลมหายใจที่หล่อเลี้ยงทุกๆ	 กิจกรรมใน
ชีวิต	 โดยมีกระแสโลกาภิวัตน์เป็นบริบท
เกื้ อหนุนให้ โลกใบนี้ เล็กลงและทุก
ประเทศเปิดกว้างเข้าหากัน	ระหว่างช่วง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยดิจิทัลอย่างเต็ม
ตัว	 การวิเคราะห์แนวโน้มและรู้จักฉวย
ใช้ความทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา	 ก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้
คนไทยสามารถก้าวสู่ศตวรรษที่	21	 ได้
อย่างมั่นคง		

ว ร ส ร ว ง   ด ว ง จิ น ด า  

 



รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้80

อาจารย์วรสรวง	 ดวงจินดา	 ผู้อำนวยการสำนักการ
จัดการศึกษาออนไลน์	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 เป็น	 
ผู้หนึ่งที่ตามติดกระแสของแหล่งการเรียนรู้สมัย
ใหม่อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้ งได้ลองเรียนรู้ด้ วย
ประสบการณข์องตนเอง	และไดพ้บวา่	นีค่อืจกัรวาล
แห่งความรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล	ซึ่งจะมอบอิสระและ
ความสุขให้แก่ผู้เรียนทุกคน	
 

ความสุข	-	ความรู้	-	
ความคิดสร้างสรรค์		
 

อาจารย์วรสรวงให้ความสำคัญมากกับความสุขใน
การเรียนรู้	 ก็เพราะความสุขจะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจใคร่รู้ ในสิ่ง
ใหม่ๆ	 ซึ่งเป็นบุคคลิกของผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต	 น่าเสียดายว่าผู้เรียนยุคเก่ามีข้อจำกัดที่จะได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข		
 

“ถ้ามีใครมาถามผมว่า	 ตอนเป็นนักเรียนผมมีความ
สุขไหม	 ผมไม่สามารถตอบได้ว่าผมมีความสุข	 มัน
ไม่เคยมีช่วงที่ผมมีความสุขจากเนื้อหาการเรียนเลย	
แต่ผมมีความสุขช่วงที่ ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ	
ลองนำความรู้มาทำอะไรกันจริงๆ”	 อาจารย์เล่าถึง
ประสบการณ์ในวัยเด็ก	
 

“ถ้าเด็กมีความสุขเขาจะเรียนรู้ได้ในระดับสูงสุด	
คือสามารถนำเอาองค์ความรู้จากความเข้าใจและ
จนิตนาการมาประมวลกนัแลว้สรา้งเปน็ความรู้ใหม่ๆ 	
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จริงๆ	 แล้วการเรียนโดยท่องจำแบบเก่าก็ยังมีความ
จำเป็น	เพราะมีบางอย่างที่จะต้องอธิบายให้เห็นเชิง
ประจักษ์ด้วยการเขียนหรือการตอบข้อสอบ	 แต่
ควรจะมีน้ำหนักลดลงไป	 และเพิ่มการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ	 เด็กต้องบูรณาการ
องค์ความรู้ที่มีกับทักษะทั้ง	2	แกน	ทักษะแกนนอน
คือสิ่งที่เด็กได้เรียนแต่ละวิชา	 ส่วนทักษะแกนตั้งคือ
การต่อยอดความรู้สิ่งที่เคยได้เรียนมาแล้วเมื่อได้
เรียนชั้นที่สูงขึ้น	 ตอนนี้การเรียนการสอนของไทย
เราด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน	
เพราะเราไปมุ่งเน้นการวัดที่การท่องจำกันมากจน
เกินไป	 แต่ว่าความเข้าใจที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ของเราหายไปไหนก็ไม่ทราบ”		
 

แหลง่เรยีนรูท้ีเ่ปดิกวา้งสำหรบั 
คนทั้งโลก 
 

อาจารย์วรสรวง	 เล่าถึงพัฒนาการของเทคโนยี	 
สารสนเทศยุคดิจิทัลว่า	 เว็บไซต์ ในยุคแรกเป็น
เทคโนโลยีเว็บ	1.0	 มีลักษณะเป็นการสื่อสารทาง
เดียว	 คือเจ้าของเว็บนำข้อมูลไปใส่ไว้	 แล้วคนอื่น
สามารถเข้ามาดูแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้	 ต่อมา

เมือ่มเีทคโนโลยเีวบ็	2.0	ไดท้ำใหเ้กดิการสือ่สารแบบ
สองทาง	 เห็นได้ชัดจากเว็บไซต์สารานุกรมวิกิพีเดีย	
ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างข้อมูล	เสริมข้อมูล	หรือ
ดัดแปลงแก้ไขข้อมูล	 หรือเฟซบุ๊คที่คนสามารถกด
ไลค์กดแชร์ได้	
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและเอื้ออำนวย	
ทำใหเ้กดิแหลง่เรยีนรูด้จิทิลัจำนวนมากมายมหาศาล
ในโลกออนไลน์	 รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่ เรียกว่า	
MOOCs	
 

มกูส	์(MOOCs	–	Massive	Open	Online	Courses)	
คือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดระบบความรู้จนเป็น
รายวิชาหรือหลักสูตรเพื่อให้ผู้สนใจเรียนรู้ได้อย่างมี
ทศิทาง	 มกีารวดัประเมนิผล	 และสามารถเทยีบโอน
หน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ	 อาจารย์วรสรวงได้
ทดลองเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของมูกส์
ด้วยตนเองในวิชา	Gamification	 ซึ่งเป็นการนำ
แนวคดิการเลน่เกมมาประยกุตก์บัการเรยีนการสอน 

วิชานี้สอนโดย	 University	 of	 Pennsylvania	
Wharton	School	ในมูกส์ที่ชื่อว่า	Khan	Academy	
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“เดิมทีการจะไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเรื่องที่
ยากมาก	 เพราะเปน็ทอ็ปเทนของอเมรกิา	 แตต่อนนี้
ผมลงทะเบียนฟรีจากเมืองไทย	 ไม่ต้องเช็คผลสอบ
ภาษาอังกฤษ	ไม่ส่งการบ้านก็ไม่มีใครด่า	แล้วเวลา
ผมไปคยุกบัเพือ่นรว่มเรยีนผา่นเวบ็บอรด์หรอืแชตรมู
จะเหน็วา่	 ฝรัง่เขากลา้ถามกลา้แลกเปลีย่นความเหน็	
เท่ากับเขาเอาความรู้มาใส่ให้ผมเพิ่ม	พอผมลองเริม่
คุยกับเขาดูบ้าง	 ผมได้รับการยอมรับจากใครก็ไม่รู้	
เขาไม่ใช่คนไทย	 แต่เขายอมแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผม	 มันสนุกมากกว่าเรียนธรรมดาไม่รู้ตั้งกี่เท่า”	
อาจารย์วรสรวงเล่าถึงความประทับใจ	
 

ปัจจุบันนี้การเรียนกับมูกส์เป็นที่แพร่หลายแล้วใน
หลายประเทศและมผีูล้งทะเบยีนเรยีนนบัสบิลา้นคน	
และคาดวา่ในอกีไมน่านแหลง่เรยีนรูน้ีจ้ะอยู่ในความ
สนใจของคนไทยเช่นกัน	
 

“มหาวทิยาลยัดงัๆ	 ของรฐัและเอกชนกำลงัมคีูแ่ขง่ที่
สำคญัคอืมกูส	์ลองคดิดวูา่หากเดก็ไทยสามารถเลอืก
เรยีนไดร้ะหวา่งมหาวทิยาลยัในไทยกบัมหาวทิยาลยั
ฮาร์วาร์ด	 เขาก็เลือกฮาร์วาร์ด	 ไม่ต้องบินไป	 

เมืองนอก	 ไม่ต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษ	 มี
กระบวนการให้เรียนกับศาสตราจารย์	 และได้
ปริญญาจากต่างประเทศ	 ใครๆ	 ก็ต้องอยากเรียน	
แต่เขาจะต้องมีวินัยในตัวเองและมีความรับผิดชอบ
ที่สูงพอ”	
 

มูกส์ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสื่อ
การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้	 แต่จริงๆ	 แล้วเนื้อหาของมูกส์มีความ
หลากหลายและมีความยากง่ายหลายระดับ	 เช่น	
ใน	Khan	Academy	 มีหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับเด็กตั้งแต่วัยเริ่มเรียนจนกระทั่งถึงมหา-
วทิยาลยั	ดงันัน้โลกดจิทิลัจงึเปน็โลกทีท่กุคนสามารถ
เข้าถึงความรู้ ได้ด้วยตนเอง	 มีลักษณะเป็นการ
ศกึษาแบบไมเ่ปน็ทางการ	(Non-Formal	Education)	
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Lifelong	Learning)	
และบูรณาการศาสตร์หลากหลายแขนง	 (Multi-
Disciplinary)	มากขึ้น	
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มหาวิทยาลัยดังๆ
ของรัฐและเอกชน
กำลังมีคู่แข่งสำคัญ
คือมูกส์ใครๆก็ต้องอยากเรียน
เพราะไม่ต้องบินไปเมืองนอกไม่
ต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษได้
เรียนกับศาสตราจารย์และยังได้
ปริญญาจากต่างประเทศ
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เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครๆ	 ก็
สามารถเป็นผู้สร้างข้อมูลขึ้นมาหรือแก้ไขข้อมูล
อะไรก็ได้	 จึงมักเกิดคำถามตามมาว่า	 เราจะรู้ได้
อย่างไรวา่ขอ้มลูความรูเ้หลา่นัน้ถกูตอ้งและสามารถ
เชื่อถือได้จริงๆ		
 

“อินเทอร์เน็ตก็เหมือนโลกกว้างคือมีทั้งคนดีๆ	ที่เอา
ข้อมูลดีๆ	 มาให้เรา	 กับคนที่รู้ไม่จริง	 คนที่หลอก
ลวง	 หรือคนที่ไม่รู้เหมือนเรา	 ถ้าเราไปคุยกับคนรู้
ไม่จริงนี่อันตราย	คน	Generation	Y-Z	เขาไม่ค่อย
เชื่อครู	 ไม่เชื่อพ่อแม่	 แต่ไปเชื่อคนบนอินเทอร์เน็ต	
ทั้งๆ	 ที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร	 มีคนพูดปั๊บฉันแชร์ต่อเลย	
บางกรณีการได้ข้อมูลผิดๆ	 ทำให้โกรธกัน	 ทำร้าย
กัน	 ฆ่ากันได้	 ดังนั้นทางที่ดีคือ	 เราต้องไปหาคนที่
ให้ข้อมูลถูกต้อง”	 อาจารย์วรสรวงชวนให้ตระหนัก

ถึงหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล	 นั่นคือการ
มีวิจารณญาณในการแสวงหาความรู้	
 

“องค์ความรู้ที่นิ่งจริงๆ	 เราสามารถนำมาทำเป็น	 
E-learning	 ให้สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก	 โดยหา
อาจารย์ที่เก่งที่สุด	 นักออกแบบการสอนที่เก่งที่สุด	
ทีมสร้างสื่อที่ เก่งที่สุด	 แล้วเอาไปถ่ายทอดต่อ	
แทนที่ทุกคนจะต้องทำสื่อการสอนเอง	 เราก็เลือก
ของคนที่เก่งที่สุดเอามาใช้ก็ได้”	
 

หากมีกระบวนการคัดสรรเนื้อหาที่มีอยู่มากมายนับ
ไม่ถ้วนด้วยความใส่ใจและวิเคราะห์ถึงความสอด-
คล้องกับผู้เรียน	 อาจารย์วรสรวงเชื่อว่าจักรวาล
แห่งความรู้นี้จะช่วยเติมเต็มข้อจำกัดของการเรียน
การสอนในปัจจุบัน	

ความน่าเชื่อถือของความรู้ออนไลน ์
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“ผมการันตีได้ว่า	 คุณภาพการเรียนการสอนในโลก
ของ	E-Learning	 ไม่ได้ด้อยไปกว่าห้องเรียน	 แต่
คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่คุณจะนำเสนอนั้นต้องถูก
ต้องจริงๆ	 ดังนั้นความบริบูรณ์ของข้อมูลในโลก	 
E-Learning	 จึงสูงกว่าในห้องเรียน	 และผู้เรียนยัง
สามารถกลับมาหาอาจารย์ได้ในประเด็นที่เขาไม่
เข้าใจ	 ในขณะที่การสอนโดยอาจารย์ในห้องเรียน
เป็นกระบวนการที่จบลงเมื่อหมดคาบเรียน	 และ
อาจมีเนื้อหาที่ตกหล่นได้หากวันนั้นอาจารย์อารมณ์
ไม่ดีหรือไม่สบาย” 
 

ครูยุคดิจิทัล	สอนน้อย	
ใจกว้าง 
 

ผู้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองมากที่สุดในโลกการ
เรียนรู้ยุคดิจิทัลก็คือ	 ครูที่ถูกหล่อหลอมมาในยุค

 การเรียนรู้แบบเก่าๆ	 ซึ่งอาจยังติดกรอบการเรียนรู้
แบบเดิม	และไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี
เท่ากับเด็กรุ่นใหม่		
 

“ครูยุคใหม่จะต้องใจกว้าง	 คือใจของครูต้องเปลี่ยน
ไป	ครูยุคเดิมๆ	อาจจะชินกับการที่เราเป็นผู้ให้	แต่
ครูยุคใหม่ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ	 คือรับความจริง
ที่เด็กฟีดแบ็คมาให้เราอย่างทะลักทลาย	 ผู้เรียน
สามารถวิพากษ์เราได้	 รวมทั้งข้อมูลความรู้และ	 
เนื้อหาใหม่ๆ	 อาจจะทำลายสิ่งที่เราเคยสอนมา	 
ตัง้นานแลว้	 จนเราอาจตอ้งยอมรบัวา่เราสอนมาผดิ  
ครูหรืออาจารย์จึงต้องเปิดกว้างตัวเองทั้งเรื่องของ
ใจและการรับสิ่งใหม่	ต่อไปอาจารย์ในมหาวิทยาลัย



รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้86

MOOCs 
Massive Open Online Courses หรือเรียกย่อๆ ว่า 
มูกส์ หมายถึงระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิดสำหรับมหาชน ซึ่งมีลักษณะให้เข้าเรียนได้
ไม่จำกัดจำนวนคน เป็นระบบเปิดให้กับทุกคนที่อยาก
เรียนจะต้องได้เรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน 
และใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นเครื่องมือ  
 
มูกส์ต่างจาก E-learning ตรงที่ E-learning จะเรียน
เมื่อไหร่ก็ได้ แต่มูกส์มีลักษณะเหมือนหลักสูตร มี
ระยะเวลาเปิด-ปิด เหมือนห้องเรียนปกติ ถูกกำหนด
หัวข้อย่อยในรายวิชาไว้แล้ว มีการวัดและประเมินผล 
มีการบ้าน มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ผู้เรียนช่วยกันตรวจงาน มูกส์หลายตัวสามารถให้  
ผู้เรียนเทียบหลักสูตรกับสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังหรือ
ใช้อ้างอิงในการสมัครงานได้ 
 
ปัจจุบันมีผู้ผลิตมูกส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแต่ละแห่ง
จะจับมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ ช่องทางที่บริษัทและ
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มหาวิทยาลัยจะสร้างรายได้ ได้แก่ กรณีที่ผู้เรียน
ต้องการใบรับรองการจบหลักสูตร ค่าดำเนินการสอบ 
การช่วยนำโปรไฟล์ในการเรียนไปเผยแพร่กับบริษัท
จัดหางาน ฯลฯ 
 
ค่ายมูกส์ยักษ์ใหญ่ในปัจจุบัน ได้แก่ 
1. edX เป็นมูกส์ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดแต่การนำ

เสนอเนื้อหาไม่ค่อยน่าสนใจ Google กำลังจะ
เข้าไปเป็นผู้พัฒนาปรับปรุง คาดว่าน่าจะมีอะไร
แปลกใหม่เข้ามาในระยะอันใกล้นี้ 

2. Coursera ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งมูกส์ และเป็นมูกส์
ที่ใหญ่ที่สุด 

3. Udacity ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นมูกส์ที่มีเสน่ห์ 
สนุก และน่าประทับใจ 

4. Khan Academy เป็นมูกส์สัญชาติอินเดียที่ทำ
วิดีโอประกอบการสอนได้เข้าใจง่าย และสนับ-
สนุนกลุ่มผู้เรียนหลายวัย 

 
มูกส์น้องใหม่มาแรง 
1. Open 2 study ออกแบบให้มีความคล่องตัวใน

การใช้งานสูง เช่น สามารถลงทะเบียนได้ใน
เวลาเพียง 20 วินาที 

2. Youtube Education เป็นมูกส์ของยูทูบ ที่นำ
วิดีโอมาจัดระบบเป็นรายวิชาที่หลากหลาย 

3. TED.ED สอนโดยวิทยากรที่รู้จริงมีลีลาการพูดที่
มีสีสัน หรือบางครั้งก็ทำเป็นแอนิเมชั่นน่าชม 

4. iTunes U เป็นมูกส์ของค่าย Apple รองรับ
เฉพาะอุปกรณ์ของ iOS เท่านั้น 

 
 

ที่มา: การบรรยายหัวข้อ “MOOCs: แหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรียงไชยศรี 
อ.วรสรวง ดวงจินดา รศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ในประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 

จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ที่ใช้	E-learning	 ไม่ได้อาจจะถูกไล่ออกหรือต้อง
ผนัตวัเองไปทำงานเอกสาร	 ความเปลีย่นแปลงตรงนี้
เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันเปลี่ยน	inner	 ของตัวเอง	
แต่ก็ต้องปรับให้ได้”	 อาจารย์วรสรวงคาดการณ์ถึง
อนาคตที่อาจฟังดูโหดร้าย	 แต่ทว่ากำลังจะเกิดขึ้น
จริง	
 

จากประสบการณ์สอนโดยใช้มูกส์ของมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของโลกหลายแห่ง	 บทบาทของครูอาจารย์
หลังจากสอนหรือบรรยายไปแล้วจะต้องเงียบที่สุด	
เพราะในมูกส์มีปริมาณผู้เรียนมหาศาลจากหลาก
หลายประเทศและอยู่ ในโซนเวลาที่แตกต่างกัน	
อาจารย์จึงไม่สามารถใส่ใจผู้เรียนได้ทั่วถึงทุกคน	
แต่ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองใน	 
แชตรูมโดยมีผู้ช่วยสอน	(Teacher	Assistant-TA)	
หรือรุ่นพี่ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้คำแนะนำ	
เว้นแต่จะเกิดประเด็นที่เข้าใจกันคลาดเคลื่อนมาก	
TA	 ก็จะแจ้งเตือนไปยังอาจารย์เพื่อให้เข้ามาแก้ไข
ปัญหา		
 

เตรียมพร้อมก้าวสู่	
โลกดิจิทัล 
 

อาจารย์วรสรวงกล่าวถึงความพร้อมของสังคมไทย
ในการก้าวสู่โลกดิจิทัลว่า	 “ต้องยอมรับว่าตอนนี้
ประเทศไทยไม่ได้อยู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลง	
เพราะประเทศเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก	
และต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยยังมี
ราคาแพง	 แต่อีกไม่นานเราจะเปลี่ยนแบบก้าว
กระโดด	 เพราะเรากำลังจะผ่าทางตันข้อจำกัดเรื่อง
ปัจจัยพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	 โดยเฉพาะเรื่อง
ของโครงข่ายดิจิทัล	 ซึ่งเปรียบหมือนถนน	 วันนี้	 
องค์ความรู้ของเรายังวิ่งไปตรงนั้นไม่ได้	 แต่ถ้า	 
ถนนพร้อม	 รถพร้อม	 ตอนนั้นทุกคนจะพร้อมหน้า
กันมาเข้าคิว”	
 

นอกจากความพร้อมทางวัตถุแล้ว	 เรายังจะต้อง
เรียนรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีอีกด้วย	 “สิ่งที่
ได้ยินกันบ่อยๆ	 คือ	 การให้เด็กอยู่กับอุปกรณ์
คอมพวิเตอรจ์ะทำลายสมาธเิดก็	 ทำใหเ้ดก็สมาธสิัน้ 
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อาจารย์วรสรวงได้ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นผู้นำ
ด้านเทคโนโลยี	เช่น	
 

ประเทศ	 ฟินแลนด ์ มีกิจกรรมให้นักเรียนนำอุปกรณ์
แท็บแล็ตเดินเข้าไปในสวน	ที่ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นมีโค้ดติดไว้	
เด็กก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลที่แฝงอยู่	 เช่นต้นไม้นั้นคือ
ต้นอะไร	 เติบโตในอุณหภูมิอย่างไร	 เด็กจะสามารถคุยกับ
เพื่อนได้ว่าเขาไปเจอต้นไม้อะไรบ้าง	 แล้วถ่ายรูปไปอวด
กัน	 เมื่อหมดคาบเรียนเด็กจะกลับไปที่ห้อง	 เพื่ออัพโหลด
ภาพและพิมพ์ความรู้ที่ตัวเองพบลง	blog	 อาจารย์มีหน้าที่
นำงานของนักเรียนมาโชว์ให้นักเรียนในห้องได้แสดงความ
คิดเห็นผ่าน	blog	นั้น	
 

ส่วนในห้องเรียนของประเทศ	เกาหลีใต้	จะเห็นภาพเด็ก
ตัวเล็กๆ	 นั่งใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตอยู่กับพื้น	 เด็กๆ	 สามารถ
ใช้กูเกิลและอินเทอร์เน็ตเป็น	 แต่ครูก็จะเน้นให้เด็กทำ
กิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่า	 เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะทางร่างกายและได้ความรู้จากการใช้อุปกรณ์ไปด้วย	

ตัวอย่างการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนต่างประเทศ
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ผมว่าอาจจะมีส่วนถูก	 แต่นี่เป็นการบอกปัญหา	 ไม่
ได้บอกทางแก้	แท็บเล็ตกับเด็กมันหนีกันไม่พ้น	มัน
มาแลว้	 ประเทศไทยเปน็ประเทศแรกทีแ่จกแทบ็เลต็
ให้นักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์	 เราไปห้ามรัฐบาลห้าม
แจกไม่ได้	 หน้าที่ของนักทฤษฎีการศึกษาคือควรจะ
บอกเราว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร	 เช่น	 ให้เด็กใช้งาน
ครึ่งชั่วโมงแล้วสลับไปทำอย่างอื่น	 หรือจะมีกระ-
บวนการเสริมการเรียนการสอนอย่างไร”	
 

แม้ว่าแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการ
ให้การศึกษามากขึ้น	มหาวิทยาลัยก็คงยังไม่ล้มหาย
ตายจากไปไหน	แต่จะดำรงอยู่โดดๆ	ไม่ได้อีกต่อไป
และอาจปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เน้นเพียงแค่
การสอน	 มาเป็นการสร้างสรรค์บริการรูปแบบ
ใหม่ๆ	 ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี	
 

ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น	 เช่น	 มหา-
วิทยาลัยต่างๆ	 เลือกวิดีโอจากมูกส์มาจัดทำเป็น
แคตตาล็อกสื่อการเรียนรู้ของตน	 การให้บริการใน
รูปแบบ	E-Learning	Training	Center	การบริการ

ฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว	 หรือมหาวิทยาลัยบางแห่ง
อาจจะร่วมมือกันในรูป	Consortium	 เพื่อจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน	 โดยนักศึกษาที่ เรียนจบ
หลักสูตรก็จะได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมากกว่า	
1	แห่ง		
 

ความเคลื่อนไหวสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับอุดมศึกษา
ไทยปัจจุบันก็คือ	 การรวมตัวกันจัดทำ	Thailand	
MOOCs	 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศึกษา	 (สกอ.)	 ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย	 
ไซเบอร์ไทย	 โดยมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมก็จะ
นำร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีและเนื้อหาสำหรับ	
Thailand	MOOCs	
 

นอกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอนแล้ว	 หน่วยงานผู้
คุมกฎอย่าง	 สกอ.	 ก็มีโจทย์สำคัญที่จะต้องขบคิด
เกี่ยวกับการรับรองและควบคุมคุณภาพการศึกษา	
อาทิ	 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากมูกส์เข้า
กับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	 หรือการ
สร้างระบบเพื่อให้พิสูจน์ได้ว่าผู้ที่เรียนออนไลน์	 ผู้ที่
สอบ	และผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นคนคนเดียวกัน	
 

 

 

 

 



 

ร้ า น นํ้ า ช า   โ ร ง เ รี ย น ชี วิ ต 
คอลอแต





“พระเจ้าได้ทรงเลือกแล้วว่ามนุษย์แต่ละ
คนมีหน้าที่กระทำสิ่งใด	 เมื่อได้รับความ
ไว้วางใจแล้ว	 เราก็ควรกระทำหน้าที่นั้น
อย่างดีที่สุด	 เมื่อถึงเวลาที่เราได้เข้าเฝ้า
พระองค์	 จะได้ตอบคำถามได้อย่างไม่
ละอาย”	 นี่คือวิถีของชาวมุสลิม	 ซึ่ง
ศรัทธาแห่งองค์ศาสดา	 การดำเนินชีวิต	
และอาชีพการงานล้วนมีสายสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น		
 

ณ	ดินแดนที่หมอกควันของความรุนแรง
ยังคงคุกรุ่น	 จิตวิญญาณครูนับร้อยนับ
พันสุกสกาวอยู่เงียบๆ	 ดำเนินหน้าที่ไป
ตามครรลองที่ทั้งเบื้องบนและตนเองได้
เลือกแล้ว	 ชีวิตของครูโรงเรียนบ้าน	 
คอลอตันหยงก็เช่นกัน	 

ซู ไ ร ย า  อ า แ ด  



รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้94

แรงบันดาลใจของครูใต้	
 

ครูซูไรยา	 อาแด	 เป็นชาวเมืองปัตตานีโดยกำเนิด	
หลังเรียนจบด้านศึกษาศาสตร์	 เธอเลือกสอบบรรจุ
ที่โรงเรียนขยายโอกาสขนาดย่อมในอำเภอหนองจิก	 
ที่ไม่ปรากฏแม้แต่ข้อมูลใน	Google	Earth	 ทุกเช้า	 
ครูขี่มอเตอร์ไซต์มาจากตัวเมือง	 ผ่านถนนสายหลัก
ที่มีทหารยืนรักษาความปลอดภัยอยู่เป็นระยะๆ	
ก่อนจะตัดเข้าถนนสายเล็กที่ขนาบด้วยเรือกสวน
เงียบสงัด	เข้าสู่โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง	
 

ครูซูไรยา	 ได้บอกเล่าถึงแรงบันดาลที่ทำให้อยาก
เปน็ครวูา่	 พอ่ของเธอเปน็ครใูนโรงเรยีนสอนศาสนา
อิสลามหรือที่เรียกว่า	 “ปอเนาะ”	 และพี่น้องใน
ครอบครัวหลายคนก็เป็นครู	“ตอนเด็กๆ	พ่อจะสอน
เสมอว่า	 เราโชคดีที่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีกว่า
คนอื่นๆ	เมื่อเรารับมาร้อย	เราต้องคืนกลับไปให้กับ
สังคมมากกว่าที่เราได้รับ	 อาชีพครูเป็นอาชีพแห่ง	 
การให้	 และได้รับความรักที่แท้จริงจากเด็ก	 จึงเป็น
อาชีพที่มีความสุข”	
 

อาชีพแห่งความสุขของครูงอกงามขึ้นในสภาพ-
แวดล้อมของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความขัดสน	
นักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน	 ผู้ปกครองมักไปขายแรงงานที่
มาเลเซีย	 เช่นงานกรีดยาง	 หรืองานก่อสร้าง	 เด็ก
ต้องอาศัยอยู่กับญาติ	 หรือบางครอบครัวก็อยู่
กันเองตามลำพัง	 โดยมีพี่เป็นเสาหลักในการดูแล
น้องๆ	 พื้นฐานของเด็กนักเรียนจึงค่อนข้างขาด
ความอบอุ่นและมีทักษะทางวิชาการที่ไม่ดีนัก	
 

เมือ่ไดม้าเปน็ครอูยูท่ีน่ี่ไมน่าน	 ครซูไูรยากเ็ริม่สมัผัส
ถึงสภาพความขาดแคลนที่เด็กตัวเล็กๆ	 ต้องเผชิญ	
“มีวันหนึ่ง	 ตอนที่สอนอยู่หน้าห้อง	 สังเกตเห็นเด็ก
นักเรียนหญิงตัวอ้วนๆ	 เอามือกุมหัว	 นั่งหน้านิ่ว	 
คิ้วขมวด	 เห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ
เลย	 พอเข้าไปถามว่าเป็นอะไร	 เด็กตอบว่ามึนหัว	
ภายหลังได้รู้ว่าเขาไม่ได้กินข้าวเช้ามาโรงเรียน	 ก็
เลยพาไปที่ห้องพักครู	 เอาปิ่นโตที่เตรียมมากินตอน
กลางวันให้เด็กกิน	 เด็กก็รีบกินๆๆๆ	 พออิ่มท้อง	
สีหน้าก็ดีขึ้น	เขาก็ยิ้มได้”		
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โรงเรียนได้ลองทำการสำรวจพบว่า	 เด็กส่วนใหญ่	 
มีอุปสรรคเดียวกันคือความยากจน	 หรือพ่อแม่ไม่มี
เวลาเตรียมข้าวเช้าให้	 ก่อนมาโรงเรียนบางคนก็ได้
ทานเพยีง	“ปาลอกาโปะ๊”	อาหารทานเลน่ซึง่มคีณุค่า
ทางโภชนาการไมเ่พยีงพอ	“เวลาเราไปเยีย่มบา้นเดก็
จึงได้รู้ว่าเขากินอยู่กันอย่างไร	เราว่าเราลำบากแล้ว	
แต่เด็กลำบากกว่าเรามาก	 เราเคยกินแบบทิ้งๆ	
ขว้างๆ	 ส่วนเด็กไม่มีจะกิน	 สภาพของเด็กหลาย

ครอบครัวทำให้ครูกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่	 ก็เลยคิด
ว่าเราจะต้องหาทางช่วยเหลือ”	
 

แรงบันดาลใจของครูได้กลั่นตัวเป็นโครงการ	 “รา้น
นำ้ชาโรงเรยีน	เปิดโลกการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย”	ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ	 และ
เป็นช่องทางให้เด็กๆ	ทุกคนได้อิ่มท้อง		
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บม่เพาะเถา้แกน่อ้ยรา้นนำ้ชา	
 

ก้าวแรกของร้านน้ำชาโรงเรียน	 เริ่มต้นจากสร้าง
ความรับรู้ให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง	 โดยการจัด
ประชาคมหมู่บ้าน	 เมื่อต่างก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับลูกหลานของตนที่ชัดเจน	 ก็ร่วมมือกัน
สนับสนุนอย่างเต็มที่	 แม้ชาวบ้านจะไม่มีเงินทอง	
แต่กช็ว่ยดว้ยแรงกาย	 บา้งเทปนู	 บา้งทาส	ี บางคนก็
นำไม้จากบ้านมาช่วย	 จนในที่สุดห้องเก็บของ	 
ก็เปลี่ยนโฉมเป็นร้านน้ำชาของชุมชน	
 

“คอลอแต”	 เกิดขึ้นอย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรม
ประจำวันของจังหวัดชายแดนใต้	เกือบทุกชุมชนมัก
จะมรีา้นนำ้ชาเปน็พืน้ทีส่าธารณะทีผู่ค้นจะมารวมตวั
พบปะกนัยามเชา้	 แลกเปลีย่นขา่วสาร	 บอกเลา่ทกุข์
สุขทั้งส่วนตัวและส่วนรวม	 ก่อนจะแยกย้ายกันไป
ทำมาหากินแต่ละวัน	
 

แม้ว่าร้านน้ำชาโรงเรียนจะสร้างเสร็จแล้ว	 แต่กว่า
จะเปิดให้บริการได้จริงก็ล่วงเวลาไปอีกครึ่งปี	 “เรา
จะตอ้งเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มกอ่นเพือ่ใหเ้กดิผลทีย่ัง่ยนื 

ให้เด็กได้มีโอกาสลองผิดลองถูกด้วยตนเอง	 ไม่ใช่
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เพียงทำให้เสร็จๆ	 ไป”	 ครูซูไรยา	 ชี้แจงให้เห็นถึง
กระบวนการบ่มเพาะเถ้าแก่น้อย	
 

ตลอดเวลา	1	 เทอมแรก	 เด็กๆ	 จึงได้ฝึกวางแผน
จัดการร้าน	 ไม่ต่างจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่
กำลงัเริ่มต้นธุรกิจของตน	 เช่น	 การระบุข้าวของที่
จำเป็นต้องใช้ในร้าน	 การแบ่งหน้าที่ในการทำงาน	
การออกแบบโลโก้ประจำร้าน	 ความรู้ในทางบัญช	ี
รวมทั้งฝึกปรือทำของกินเมนูต่างๆ	 ที่จะขาย	 ทั้ง	 
ชาชกั	ขา้วยำ	ถั่วแปบ	ข้าวเหนียวปิ้ง	ฯลฯ	 
 



ครึ่งปีผ่านไป	 และแล้ว	 “คอลอแต”	 ก็เปิดตัว	
นักเรียนหญิง	 ม.3	 จัดแจงทำข้าวยำที่ครบถ้วน	 
ไปด้วยสารอาหารทั้ง	 5	 หมู่	 ขายให้กับน้องๆ	 
ด้วยราคาย่อมเยาเพียงจานละ	5-7	 บาท	 ส่วน	
นกัเรยีนชายก็วาดลวดลายการทำชาชกัฟองหอมนุ่ม
ให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านที่มานั่งพบปะสังสรรค์
กันตอนเช้า 
 

 

อุปสรรคคือสิ่งที่พระเจ้า
ได้สร้างมาทดสอบมนุษย์

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราได้ก้าวผ่านอุปสรรค
เราก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
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บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ
โครงการร้านน้ำชาโรงเรียน “คอลอแต” ก็คือ 
ครมูหูามดัฟกิร ีมะหะมดั ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน
ซึ่งมีถิ่นฐานบ้านเกิดที่จังหวัดยะลา ผู้เลือกที่
จะเป็นครูด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นอยากจะ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ซึ่งได้รับโอกาสน้อยกว่าคนในพื้นที่
อื่นในสังคม  
 
ครูเล่าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่คนหน้าใหม่จะ
รเิริม่ทำอะไรในพืน้ที่ใตร้ม่เงาของความขดัแยง้
และความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ “เราสร้างขึ้นวันนี้ 
พรุ่งนี้ก็มีคนพร้อมที่จะเอามันลง แม้กระทั่ง
เรือ่งธรรมดาๆ อยา่งการปลกูตน้ไมส้กัตน้หนึง่” 
สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความยอมรับและ
ความไวว้างใจ โดยสรา้งสำนกึความเปน็เจา้ของ
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ คน  

WindbeneaththeWings
ครูมูหามัดฟิกรี ได้ทำหน้าที่ “อำนวย” ให้การงาน
ต่างๆ ที่ริเริ่มโดยครูผู้ร่วมงานสามารถดำเนินไป
อย่างราบรื่น แม้ว่าโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้จะเต็มไป
ด้วยความขาดแคลนและอุปสรรคนานัปการ ทั้ง
เรื่องการขาดแคลนครู ขาดงบประมาณ และขาด
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
 
“โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนอาหารกลางวันจาก
รัฐบาลสำหรับเด็กชั้น ป.1-6 หัวละ 20 บาท แต่
เรามีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึง ม. 3 เราจะปล่อยให้
เด็กอนุบาลกับมัธยมนั่งมองนักเรียนคนอื่นกินข้าว
แล้วตัวเองไม่ได้กินหรือ ทำอย่างนั้นไม่ได้ เราก็
ต้องดิ้นรนหาทุกวิถีทางให้นักเรียนเราได้กินข้าว  
ทุกคน”  
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้แง่คิดที่สำคัญว่า ปัญหา
ความขาดแคลนไม่จำเป็นต้องแก้ด้วยเงินเสมอไป 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก็
สามารถก่อประโยชน์ให้นักเรียนได้โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่ำสุดหรืออาจไม่มีเลย เช่น เมื่อโรงเรียนตระหนัก
วา่ เดก็ๆ ไมรู่ก้รุป๊เลอืดของตน หากประสบอบุตัเิหตุ
อาจจะช่วยเหลือไม่ทัน โรงเรียนก็ขอความร่วมมือ
ไปยังสาธารณสุขให้ช่วยตรวจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 
“โรงเรียนเรามีปัญหาน้ำขัง ผมอยากจะเทปูนแต่  
งบปีนี้ไม่มี ผมก็แก้ไขแบบบ้านๆ คือไปขอร้องให้
เขามาทำให้ก่อน ช่างก็ยอมมาทำให้ แต่บอกว่า  
ยอมให้ ผอ. คนเดียวนะ เพราะเขาเชื่อใจ ถ้าคนอื่น
เขาไม่ยอม” ครเูลา่ถงึการแกป้ญัหาหลายๆ รปูแบบ
พลางหัวเราะ 
 
“ความขาดแคลนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่นี่ แต่มีอยู่ทั่ว
ทุกหัวระแหงในประเทศไทย หากเป็นผู้บริหารแล้ว
ทำได้เพียงแต่เรียกร้องให้มีเงินทุนมากพอ ก็จะไม่มี

วันพอ เราจำเป็นจะต้องรู้จักบริหารบนความ
ขาดแคลนนี่แหละ เวลาทำงานต้องดูว่าอะไร
จำเป็น อะไรไม่จำเป็น อะไรทำได้ก็ทำไปก่อน” 
 
ด้วยความทุ่มเทในการทำงานและความสามารถ
ในการเผชิญปัญหา จึงทำให้ครูมูหามัดฟิกรี  
เป็นผู้นำในการพัฒนาที่ ได้รับความไว้วางใจ  
ของครูและชาวบ้านในชุมชนบ้านคอลอตันหยง 
 
เป็นเสมือนลมใต้ปีกที่หนุนส่งให้บรรดาครู  
ในโรงเรียนและชุมชนรอบข้างเข้ามาร่วมมือ  
ร่วมงานจนสามารถบินสูงบรรลุถึงขอบฟ้าของ
ความสำเร็จ นั่นก็คือเด็กๆ ในโรงเรียนที่อยู่ใน
ชุมชนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ตาม
บริบทแวดล้อมที่เป็นจริง 
 
 



นอกเหนือจากปัญหาระดับโรงเรียน ในภาพใหญ่ขึ้นมาระดับระบบการศึกษาก็มีปัญหาใหญ่รออยู่
อีกมากมาย ทั้งปัญหาคุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา การบริหาร และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ ในฐานะครูธรรมดาที่เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ ได้สะท้อน
ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหานี้ว่า 
 
“ครูมีหน้าที่สอนเด็ก แต่ทุกวันนี้กลับใช้เวลากับภาระงานอื่นๆ มากจนมีเวลาให้เด็ก  
ไม่เต็มที่ การสอนไม่ใช่แค่การเดินเข้าไปสอนในชั้นเรียน แต่ครูจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่า
จะใหเ้ดก็เรยีนรูอ้ะไร หาขอ้มลูประกอบการสอน ยิง่ถา้เปน็การสอนที่ใชโ้ครงงาน ซึง่ทำงาน
เป็นทีม ก็ต้องแบ่งบทบาทกันให้ชัดเจน และรู้เนื้องานของทีมด้วย ทุกวันนี้เราได้ทำในจุด
เล็กๆ คือในโรงเรียน ถ้าครูทุกคนต่างก็ทำจุดเล็กๆ ให้ดี ก็น่าจะช่วยให้ระบบใหญ่ขยับได้”  

ครูซูไรยา อาแด 
 
“ระบบการประเมนิของไทยเนน้การประเมนิจากเอกสารทีบ่นัทกึหลกัฐานการสอน แต่ไม่ได้
มุง่เนน้การประเมนิประโยชนท์ีต่วัเดก็หรอืชมุชนไดร้บัจากโรงเรยีน หลายครัง้ทีส่ว่นกลางยัง
มองความเป็นไปที่เกิดขึ้นในพื้นที่คลาดเคลื่อนไปจากสภาพที่เป็นจริง จึงเสียโอกาสที่จะ
เกื้อกูลให้ผู้ที่ทำงานระดับปฏิบัติได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวไกลไปข้างหน้า” 

ครูมูหามัดฟิกรี มะหะมัด 

เสียงสะท้อนจากปลายด้ามขวาน
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ร้านน้ำชา	โรงเรียนชีวิต	
 

ครูซูไรยา	บอกเล่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำร้านน้ำชาว่า	
“นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเป็นระบบมากขึ้น	
เมื่อครูให้จัดการร้านเองหรือทำงานกลุ่มอื่นๆ	
ก็จะรู้จักแบ่งงานกันเป็นทีม	 เพราะรู้ว่า
งานบางอย่างทำคนเดียวไม่ได้	 เขาคิด
ได้รอบคอบขึ้น	บางครั้งก็ออกมาเป็น	
Mind-Mapping	 และมีทักษะในการ
จัดการ”	
 

“ตอนนี้เด็กบางคนเริ่มมีความคิดเชิงธุรกิจ	
ทั้งๆ	 ที่เขาเป็นเด็กเรียนไม่เก่ง	 เขาได้โพสต์บอกเพื่อนๆ	
ในเฟซบุ๊คว่า	 วันหนึ่งเขาจะต้องเป็นเจ้าของร้านน้ำชาให้ได้	
เดก็บางคนกม็คีวามคดิวา่	ปดิเทอมนีจ้ะรวมเงนิกบัเพือ่น	
แลว้เปดิรา้นขายนำ้ดว้ยกนัในตลาดนดั	ถ้าเขาได้ลงมือทำงาน	
ก็จะเข้าใจความเหนื่อยยากและรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่า”	
 

ครูมูหามัดฟิกรี	มะหะมัด	ผู้อำนวยการโรงเรียน	คาดหวงัวา่	
ทกัษะการคดิและการทำงานทีเ่ปน็ระบบเหลา่นีจ้ะตดิตวันกัเรยีนไป
ในชวีติการทำงาน	เพราะเด็กส่วนใหญ่เมื่อจบ	ม.3	แล้ว	ไม่ได้ศึกษา
ต่อในระดบัทีส่งูขึน้	 “คนบา้นเรา	 เวลาไปทำงานทีม่าเลเซยีก็มัก
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เป็นแรงงานระดับล่าง	 ถ้าทำงานในร้านอาหารก็
อาจจะล้างจานบ้าง	 ทำความสะอาดบ้าง	 แต่ถ้าเขา
คิดเป็นเขาจะสามารถขยับขึ้นมาทำงานที่ซับซ้อนขึ้น	
เป็นการยกระดับรายได้	 และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเขาในอนาคตด้วย”	
 

นอกเหนือจากนี้	 ก็ยังมีผลพลอยได้อื่นๆ	 ที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมร้านน้ำชา	 เช่น	 เป็นโอกาสที่ทำให้คร	ู
นกัเรยีน และผูป้กครองได้ใกลช้ดิกนั	 เรยีนรูก้นัมาก
ขึน้	 ถา้เดก็มีเจตคติที่ดีต่อครูก็จะอยากมาโรงเรียน	
และเมื่อมองผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียน	 เด็ก
สามารถใชท้กัษะการทำอาหารทีเ่รยีนรูจ้ากโรงเรยีน
ไปใช้ดูแลน้อง	 หรือทำกับข้าวให้พ่อแม่รับประทาน	
ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง	
 

เมื่อพิจารณาดูให้ดี	 การหาอยู่หากินเป็นทักษะ	 
พื้นฐานที่จำเป็นที่สุดของมนุษย์	 ครอบคลุมตั้งแต่
เรือ่งการรูจ้กัพชืพนัธุธ์ญัญาหารทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิ

การเลือกบริโภคอาหารที่มีสารอาหารและถูก
สุขลักษณะ	 และการประกอบอาหารด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ	 ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่น	 แต่การ
ศึกษาในปัจจุบันกลับละเลยเรื่องธรรมดาๆ	 เช่นนี้	
และให้ความสำคัญกับความรู้ทางวิชาการมากกว่า	
“ถ้านำเด็กของเรากับเด็กทั่วไปปล่อยไว้ในป่า	 เรา
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มั่นใจว่าเด็กของเรามีทักษะในการดำรงชีวิตได้ดี
กว่า	เขามีความรู้ที่จะเอาตัวเองรอดและไม่อดตาย”	
ครูมูหามัดพิกรียืนยันถึงความสำเร็จที่สำคัญที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน	
 

โรงเรียนของหนู	
โรงเรียนของครู 
 

ร้านน้ำชาโรงเรียน	 ไม่เพียงแต่สร้างความเติบโต
งอกงามใหก้บัเดก็นกัเรยีน	 แตค่ณุครเูองกไ็ดเ้รยีนรู้
บทเรียนที่มีค่ามากมายในการทำงาน	
 

ร้านน้ำชา	 “คอลอแต”	 เป็นกิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพที่เป็นฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการไปพร้อม
กัน	 อาทิ	 การสอนวิชาศิลปะโดยให้นักเรียนฝึก

ออกแบบโลโก้	 การสอนคณิตศาสตร์โดยการฝึกชั่ง	
ตวง	วัด	ส่วนผสมในการทำอาหาร	การทีน่กัเรยีนได้
จัดงานออกร้านก็เป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนทักษะการ
ใช้ภาษาไทย	 ฯลฯ	 ระบบการสอนเช่นนี้ไม่สามารถ
เกิดได้โดยครูคนเดียว	 แต่จะต้องอาศัยการวางแผน
และทำงานรว่มกนัเปน็ทมี	 ซึง่ครกูจ็ะตอ้งปรบัเปลีย่น
มุมมองและวิธีการสอนที่ตนเคยชิน		
 

แนน่อนวา่การสอนแบบกางหลกัสตูรในตำรา	ยอ่มจะ
ง่ายกว่าการสร้างโครงงานให้เด็กได้เรียนรู้จาก	 
การลงมือปฏิบัติเอง	 ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวถึง
การสร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกันว่า	 “ถ้า	 
ครเูขา้ใจตรงกันว่าปลายทางสุดท้ายของการทำร้าน
น้ำชาเป็นไปเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู	้ ก็จะไม	่ 
รูส้กึวา่กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเปน็ภาระ	เพราะหน้าที่
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หลักของครูก็คือทำให้เกิดการเรียนรู้	 การเรียนรู้
ของเด็กเกิดได้หลายวิถีทาง	 ไม่ใช่เพียงการสอน
หนงัสอืแตเ่พยีงอยา่งเดยีว	เมื่อลงสู่ระดับปฏิบัติครูก็
จะทำงานอย่างมีทิศทางและประสบความสำเร็จ”	
 

ในกระบวนการทำร้านน้ำชา	 คุณครูได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจากปัญหาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่
เริ่มต้นเปิดร้านได้เพียงแค่วันเดียว	 เพราะเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบและสมาพันธ์ครู	3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประกาศให้โรงเรียนในพื้นที่งดการ
เรยีนการสอน	3	วนั	อาหารทีเ่ดก็ๆ	เตรยีมไวจ้งึไม่ได้
ขาย	 ตอ้งแจกจา่ยกนัไปเพือ่ไม่ใหเ้นา่เสยี	 ประกอบ
กับเป็นช่วงใกล้ปิดเทอม	 ร้านจึงหยุดไปนานหลาย
เดือน	 ครูจึงแก้ไขปัญหาโดยการพาเด็กๆ	 ไปออก
ร้านนอกสถานที่	เช่น	งานวันวิชาการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา	 หรืองานเกษียณอายุราชการ	
เพื่อให้ความฝันของเด็กๆ	ได้รับการสานต่อ	
 

เมื่อโรงเรียนอยากจะเชิญวิทยากรมาสอนเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับเด็กๆ	แต่กลับไม่มีใครกล้าเดินทางเข้า
มาในพืน้ที	่ กท็ำใหค้รตูอ้งแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
เพื่อที่จะถ่ายถอดให้เด็ก	 โดยอาศัยแหล่งการเรยีนรู้
สมัยใหม่ทางอินเทอร์เน็ต	 เช่น	You	Tube	 และ
เว็บไซต์ต่างๆ	
 

“อุปสรรคคือสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างมาทดสอบมนุษย์	
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราได้ก้าวผ่านอุปสรรค	 เราก็จะ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ”	 ร้านน้ำชา	 “คอลอแต”	 จึงเป็น
โรงเรยีนชวีติทีท่ัง้ครแูละศษิยต์า่งกเ็รยีนรู้ไปพรอ้มๆ 
กัน	
 

 

 

 

  

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะครูโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง	อำเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	
ครูมูหามัดฟิกรี	มะหะมัด		|		ครูซูไรยา	อาแด		|		ครูศรายุธ	มยุรภานนท์		|		ครูกัลสุมา	มยุรภานนท์	



 

โ ร ง เ รี ย น น อ ก ก ะ ล า
ครูนอกกรอบ





ตามสำนึกของคนทั่วไปย่อมเห็นว่า	 การ
ศึกษาคือหนทางไปสู่การประสบความ
สำเรจ็ในอนาคต	 อนัไดแ้กห่นา้ทีก่ารงาน
ที่สุขสบาย	 เงินทอง	 และเกียรติยศ	 
การยอมรับจากสังคม	 จึงดิ้นรนแข่งขัน
กนัเพือ่ให้ไดเ้รยีนในโรงเรยีนทีม่ชีือ่เสยีง	
และได้ปริญญาสูงๆ	 แต่ครูท่านหนึ่ง
กลับเห็นสวนทางว่า	นี่คือกรอบคิดที่เป็น
อันตรายต่อระบบการศึกษา	 และได้	 
สั่นคลอนมายาคติที่ฝังแน่นนี้	 โดยการ	 
บุกเบิกโรงเรียนตัวอย่างที่ไม่มีแบบเรียน	
ไม่มีการสอบ	 ไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด	
ไมม่กีารลงโทษ	ไมจ่ดัลำดบัความสามารถ
ของผู้เรียน	 แต่เน้นพัฒนานักเรียนไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งปัญญา
ภายนอกและภายใน		

วิ เ ชี ย ร  ไ ช ย บั ง 



รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้110

ร่วม	10	 ปีแล้วที่ครูวิเชียร	 ไชยบัง	 ได้วางรากฐาน
การศึกษาแนวใหม่ ให้กับโรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนา	จังหวัดบุรีรัมย์	และได้ส่งต่อแนวคิดนี้กับครู
เลือดใหม่หลายต่อหลายรุ่น	
 

 

กว่าจะมาเป็นครูนอกกรอบ	
 

ตอนเด็กครูวิเชียรมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหาร
อากาศ	 ตามค่านิยมเดิมๆ	 ของคนชนบท	 ที่อยาก
ทำงานมียศมีตำแหน่งหรือเป็นเจ้าคนนายคน	 แต่
สุดท้ายกลับสอบติดคณะครุศาสตร์	 วิทยาลัยครู
มหาสารคาม	 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ชีวิตหันเหสู่
ความเป็นครู	 แม้ช่วงชีวิตการเรียนในวิทยาลัยครู	 
จะสั้นเพียง	4	 ปี	 แต่การเรียนการสอน	 กิจกรรม
นอกหลักสูตร	 และความคาดหวังที่วิทยาลัยมี	 
ต่อนักศึกษาในโครงการคุรุทายาทรุ่นแรก	 ก็ได	้ 
หลอ่หลอมจิตวิญญาณความเป็นครูจนฝังรากลึก	
  

“ผมไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่	 ถูกทำทัณฑ์บน	 
4	 ครั้ง	 แต่ผมก็เรียนได้ดี	 อาจเป็นเพราะบุคคลิก
ภาพส่วนตัวที่เป็นมาตั้งแต่เด็ก	 คือกระตือรือร้น
อยากรู้เรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อน”	
 

นอกจากความใฝ่รู้แล้ว	 ตัวตนที่เข้มข้นอีกด้านหนึ่ง
ของครูวิเชียร	 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอิทธิพลที่ทำให้
เป็นครูนอกกรอบ	ก็คือความขบถและหัวแข็ง		
 

“ผมถูกเลี้ยงดูมาโดยตา	 ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่	
ตาไม่ได้เข้มงวดมากนักจึงทำให้ผมมีความคิดที่
อิสระตั้งแต่เด็ก	 มักจะมีความคิดต่อต้านเรื่องราวที่
ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน	ไม่ใช่เชิงเกเร	แต่หัวรั้น
หัวแข็ง	 ผมไม่เคยแสดงออกแบบก้าวร้าว	 แต่จะดื้อ
เงียบไม่ทำตามเสียเฉยๆ	 แล้วคนอื่นก็จะรู้เองว่าผม
คิดอะไร”	ครูวิเชียรเล่า	
 

เมือ่เรยีนครไูปจนถงึปทีา้ยๆ	 ครวูเิชยีรเริม่ตัง้คำถาม
กับระบบการศึกษาของไทย	 และเริ่มคิดว่าอยากจะ
ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้การศึกษาไทยดีขึ้นกว่าทุก
วนันี	้“ตอนนัน้ผมบนัทกึไว้ในไดอารีว่า่	ทำไมเราตอ้ง
เอาทฤษฎีต่างประเทศมาใช้ตลอด	 ทั้งๆ	 ที่บาง
ทฤษฎีมีอายุเป็นร้อยปี	 ผมไม่เชื่อว่ามันสามารถนำ
มาใช้ได้จริงๆ	 แล้วผมก็อยากจะสร้างทฤษฎีการ
ศึกษาขึ้นมาเอง	จากนั้นผมก็ไม่เคยลืมมัน	ไม่ถึงกับ
จะทำแบบเอาเป็นเอาตาย	 แต่เมื่อมีโอกาสผมก็
พยายามจะทำ”	
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หลังศึกษาจบ	 ครูวิเชียรได้บรรจุเป็นครูที่โรงเรียน
ห่างไกลในจังหวัดกาฬสินธุ์	 บรรยากาศที่สงบทำให้
ครูใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ	 อาทิผลงานของ
นักเขียนรัสเซียอย่างตอลสตอยและดอสโตเยฟสกี้	
ซึ่งกล่าวถึงความทุกข์ยากของชีวิตและความหมาย
ของการมชีวีติอยู	่ จากนัน้กไ็ดข้ยายไปอา่นงานเขยีน
ที่มีลักษณะเดียวกัน	 อย่างเช่นผลงานของนักเขียน
รางวัลโนเบลอีกหลายคน	
 

จากประสบการณ์การเป็นครู	 ครูวิเชียรได้พบเห็น
ปัญหาและความล้มเหลวมากมายของระบบการ
ศึกษา	 เมื่อเห็นว่าการเป็นครูผู้น้อยยังไม่สามารถ

สร้างผลสะเทือนต่อระบบการศึกษาเท่าใดนัก	 ก็	 
มุ่งมั่นที่จะทำงานในระดับผู้บริหารการศึกษาเป็น
ลำดับต่อไป	 โดยเป็นครูอายุน้อยที่สุดในเขตอีสาน
ตอนล่างที่สอบได้เป็นผู้บริหารในปีนั้น	
 

ครูวิเชียร	 เป็นผู้บริหารโรงเรียนได้	5	 ปี	 ก็ถึงจุด
พลิกผนัทีส่ำคญัของชวีติ	 เมือ่ไดพ้บกบัเจมส	์คลารก์ 
นักธุรกิจชาวอังกฤษ	 ที่ปรารถนาจะสนับสนุนการ
พัฒนาชนบทไทยให้ยั่งยืน	 ด้วยการสร้างโรงเรียน
ตัวอย่างที่มีคุณภาพ	 และเขาเป็นหนึ่งเดียวที่ถูก	 
คัดเลือกให้ทำหน้าที่ครูใหญ่	
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“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงถูกเลือก	แค่อาจเห็น
ความหวังบางอย่างในตัวผม	 คุณเจมส์รู้แต่เพียงว่า
อยากจะสร้างโรงเรียนดีๆ	 สักแห่ง	 แต่ไม่รู้จะทำ
อย่างไร	 คุณเจมส์เคยพูดไว้ว่า	 สิ่งเดียวที่สำคัญที่
ทำให้กับโรงเรียนนี้	คือเลือกคนถูก”		
 

กฎระเบียบ	คือ	
เครื่องบีบรัดจิตวิญญาณ 

 

เมื่อโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนารับครูรุ่นแรก	 ในปี	
2546	 ครูวิเชียรและครูใหม่ได้ล้อมวงสนทนากันถึง
ประสบการณ์ในโรงเรียนที่ตนไม่ชอบเมื่อวัยเด็ก	
เพื่อที่จะไม่สร้างเงื่อนไขเหล่านั้นให้เกิดขึ้นอีก	
 

“เราไม่เคยเชื่อเลยว่า	การที่มายืนเข้าแถวแล้วมานั่ง
ตากแดดฟังครูพูดตอนเช้า	 จะทำให้เราเป็นคนดี	
เราไมช่อบทีม่ีใครมาบอกวา่เรามคีวามรูเ้ทา่นัน้เทา่นี้	
ทั้งที่เรามีมากกว่านั้น	 หรือมีทักษะอื่นที่เขาไม่เห็น	
เมื่อเราไม่ชอบ	เราก็จะไม่ทำกับเด็ก”	ครูวิเชียรเล่า	
 

มีครูจำนวนไม่น้อย	 ที่เข้าใจว่าการลงโทษ	 ดุตีด่าว่า	
จะทำให้เด็กเติบโตเป็นคนดี	 แต่แท้จริงแล้วกลับ
เปน็การกระทำที่ไมเ่คารพความเปน็มนษุย์ในตวัเดก็	
กรอบกติกาต่างๆ	 เป็นเครื่องบีบรัดจิตวิญญาณ	 
ของเดก็ให้ไมก่ลา้เรยีนรู	้ และไมก่ลา้ยกระดบัตนเอง
ขึ้น	 ครูวิเชียรเชื่อว่าถ้าเด็กรู้สึกว่าตนได้รับคุณค่า	
จะทำให้เป็นเด็กที่กล้าแสดงออก	 กล้าพูด	 กล้าทำ	
เพราะไม่รู้สึกผิด	 ขณะเดียวกันก็จะรู้จักการเคารพ
คนอื่น	รวมทั้งเคารพสิ่งรอบตัวด้วย	
 

รูปธรรมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่โรงเรียนลำปลาย-
มาศพัฒนาก็คือ	 ตลอด	10	 ปีที่ผ่านมา	 ไม่มีเด็ก	 
ขีดเขียนตามฝาผนังเพราะมีความเคารพต่อสถานที่	
เด็กรู้จักหน้าที่ของตน	 มาถึงโรงเรียนตรงเวลาเพื่อ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง	 เข้าเรียนและทำกิจกรรม
ต่างๆ	 โดยไม่ต้องมีใครบอก	 และโรงเรียนก็ไม่มี
เสียงออดหรือเสียงระฆัง	
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การนำปัญหา
มาเป็นสิ่งกระตุ้นในการเรียนรู้
เป็นการสร้างความเสียสมดุลในตัวเด็ก
เด็กจะหาทางที่จะรักษาความสมดุลนั้น
พอเขาได้แก้ปัญหาบ่อยๆก็จะเพิ่มทักษะ
เพิ่มความเข้าใจทำให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่แข็งแกร่ง
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ปัญญาภายนอก	
VS	ปัญญาภายใน	 
 

ครูวิ เชียรมองว่า	 กะลาใบใหญ่ที่ครอบระบบ	 
การศึกษาไทยอยู่คือการยึดติดใน	 “ความรู้”	 ซึ่ง	 
เป็นแค่เพียงส่วนเปลือกของการศึกษา	 แท้ที่จริง	 
แล้วคุณค่าของการศึกษาอยู่ที่การก่อให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางปัญญา	 อันประกอบด้วยปัญญา
ภายนอก	ซึ่งหมายถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่ง
ที่อยู่รอบตัว	 และอีกส่วนหนึ่งคือปัญญาภายใน	 ซึ่ง
หมายถึงความเข้าใจตนเองและธรรมชาติของชีวิต	
ดังนั้นเป้าหมายที่ชัดเจนของโรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนา	คำนึงถึงการก่อเกิดปัญญาทั้งสองส่วน		
 

นับตั้งแต่การเปิดสอนปีแรก	 โรงเรียนลำปลายมาศ
พฒันาไดท้ดลองใชเ้ครือ่งมอืสำหรบับม่เพาะปญัญา
ภายนอกหลากหลายวิถีทาง	 เช่น	 การบูรณาการ
โดยใช้	 Story	 Line	 ซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน	 แต่กลับไม่ได้นำพาไปสู่	 
แก่นแท้ของความรู้ได้จริง	 ต่อมาก็บูรณาการโดย	
Project-Based	 Learning	 ซึ่ งเอื้อให้ เด็กได้	 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง	 แต่ยังไม่ได้ให้อิสระเด็ก
เลือกเรียนในสิ่งที่อยากเรียนรู้	 จนในที่สุดก็พบว่า

แนวทางการสอนที่เหมาะสมคือการบูรณาการโดย	
Problem-Based	Learning	 ซึ่งเติมเต็มเรื่องการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน	 
ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะที่จำเป็น
สำหรับอนาคตจริงๆ	
 

“การนำปัญหามาเป็นสิ่งกระตุ้นในการเรียนรู้	 เป็น	 
การสร้างความเสียสมดุลในตัวเด็ก	 แล้วเด็กจะหา
ทางที่จะรักษาความสมดุลนั้น	 ด้วยกระบวนการที่
ต้องเรียนรู้ร่วมกัน	 เอาทักษะและความรู้มารวมกัน	
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา	 พอเขาได้
แก้ปัญหาบ่อยๆ	 ก็จะเพิ่มทักษะ	 เพิ่มความเข้าใจ	
ทำให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่แข็งแกร่ง”	
 

การเรียนรู้อย่างอิสระเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนได้
เลือกในสิ่งที่ตนสนใจ	 และคิดว่าเป็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง	 รวมทั้งได้ออกแบบการเรียนรู้
ว่าตนอยากจะสร้างนวัตกรรมอะไร	 โดยมีครู	 
เป็นผู้มีบทบาทช่วยสนับสนุนให้เด็กได้แก้ปัญหา	 
เหล่านั้น	 และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ	
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จิตศึกษา
ไปสู่การแข่งขัน แย่งชิง และความรู้สึกบีบคั้นหาก
ไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวัง 

• ลดการสร้างภาพของความกลัวเพื่อการควบคุม 
เพราะความกลวัเปน็อปุสรรคตอ่การเรยีนรู ้ คอืทำให้
เด็กไม่กล้าเผชิญหน้า 

• ลดคำพูดด้านลบ เช่น การปรามาส การเย้ยหยัน 
การดุด่า การกดดัน การล้อเลียนปมด้อย การตั้ง
ฉายา ฯลฯ 

• เลิกใช้ความรุนแรง 
 
เพิ่มการกระทำด้านบวก โดยให้อาหารแก่เมล็ด
พันธุ์ดีในจิตให้งอกงาม เช่น ความรัก การให้อภัย 
ความเบิกบาน ความสงบ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา  
ความสุข ฯลฯ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับ
ความรัก และมีความสามารถ  
 
การปรับพฤติกรรมเชิงบวก ต้องเริ่มต้นจาก
ความเชื่อว่า ทุกพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยใหก้ารเรยีนรู้ใหมเ่พือ่ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมแบบใหม่ 
• ให้การรู้ตัว โดยให้อภัยและให้โอกาส ให้เด็กได้รู้สึก

ตัวโดยการตั้งคำถาม 
• ใหก้ารเรยีนรู ้โดยใหเ้ดก็ได้ใครค่รวญกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
• ให้การฝึกฝน ให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมด้านบวก 

โดยใช้พฤติกรรมแม่แบบในการชักนำ 

กระบวนการ “จิตศึกษา” เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ในโรงเรียนลำปลายมาศวิทยา เพื่อให้เป็นแนวคิด
และกระบวนการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้และความงอกงามด้านปัญญาภายใน 
ประกอบด้วยหลักการ 3 ข้อ คือ 
 
1) การใช้จิตวิทยาเชิงบวก หมายถึงความ
ศรัทธาในความดงีามของมนษุย ์และปฏบิตัติอ่ผูเ้รยีน
อย่างมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  
 

ลดการกระทำด้านลบ ซึ่งเป็นการให้อาหาร
แก่เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ด้านลบของเด็กๆ 
เชน่ ความอยาก ความหยิง่ ความลุม่หลง การคดิลบ 
ความโกรธฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ ความเกลียด ความ
ท้อแท้ ความอิจฉา ความกลัว ความเบื่อหน่าย ฯลฯ 
• ลดการเปรียบเทียบ ไม่ว่าโดยการพูดหรือ

กระทำให้เด็กรู้สึกด้อยค่ากว่าผู้อื่น รวมถึงการ
ให้ดาวหรือให้ลำดับ 

• ลดการตีค่า การตัดสิน และการลงโทษ เมื่อเด็ก
มีพฤติกรรมแตกต่างจากสิ่งที่ครูได้อบรม ครูไม่
ควรเล่นบทพระเจ้าที่ชี้ถูกชี้ผิด แต่ควรตั้งคำถาม
กลบัใหเ้ดก็ไดรู้ต้วัและใครค่รวญการกระทำของตน 

• ลดการหลอกล่อด้วยความอยากอันเป็นเงื่อนไข
ต่อความรัก เพราะจะทำให้จิตใจคับแคบลง นำ
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2) การสร้างความเป็นชุมชนและวิถีชุมชน 
การสร้างชุมชนที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
ใกล้ชิดธรรมชาติ และอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน
ภายนอก จะช่วยเกื้อหนุนเมล็ดพันธุ์ที่ดีในจิตใจเด็กได้
เติบโต นอกจากนี้การมีครูที่เป็นกัลยาณมิตรคอยให้
คำแนะนำ ใหค้วามรกั และความเมตตา มคีวามสำคญั
ต่อความมั่นคงทางจิตใจของเด็ก ความรู้สึกปลอดภัย 
ไม่ถูกคุกคาม จะกระตุ้นการเรียนรู้และแรงจูงใจเชิง
บวกได้ดี การหล่อเลี้ยงสัมพันธภาพที่ดีให้คงอยู่เป็น
เรื่องละเอียด ต้องทำอยู่เสมอด้วยกิจกรรมหรืองาน
ประเพณีของชุมชนอย่างหลากหลายแยบยล 
 
3) การจัดกิจกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับจิตศึกษา มี 2 รูปแบบ 
 

กิจกรรมในคาบเวลา “จิตศึกษา” ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาทีในภาคเช้าก่อนการเรียนการสอน
วิชาอื่น เช่น  
• กิจกรรมที่มุ่งสร้างพลังสงบภายใน  
• กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดสติในการกลับมารู้ตัวได้

เสมอ  
• กิจกรรมฝึกสมาธิหรือการจดจ่อ  
• กิจกรรมที่มุ่งให้เห็นความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง  

• กิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม  
• กิจกรรมที่มุ่งบ่มเพาะพลังความรักและความ

เมตตา 
 
การบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิต
ศึกษาในหน่วยการเรียนหลัก เช่น  
• การเรียนรู้จักรวาลวิทยา เพื่อให้เห็นว่าตัวเรา

และโลกของเราเล็กมาก และค้นหาเจตจำนงที่มี
ความหมายของการกำเนิดสิ่งต่างๆ รวมทั้ง  
ตัวเอง  

• การเรียนรู้และสัมผัสนิเวศวิทยาแนวลึก เพื่อ
ตระหนักว่ามนุษย์ ไม่ ใช่ศูนย์กลางโลกและ
จักรวาล เห็นการดำรงอยู่อย่างสัมพันธ์กันของ
สิ่งต่างๆ ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน  

• กิจกรรมจิตภาวนาหรือกิจกรรมทางศาสนา 
• การปฏิบัติงานศิลปะ ดนตรี หรือการละคร เพื่อ

เข้าถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนด้านในของ
มนุษย์ 

• การร่วมกิจกรรมทางสังคม  
• กิจกรรมการรับฟังอย่างลึกซึ้ง 
• กิจกรรมที่ ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย เวลา 

เครื่องมือ หรือการวัดผลใดๆ เช่น งานอดิเรก 
การเล่นอิสระ ฯลฯ 

ที่มา: ปาฏิหาริย์การศึกษา (ณ โรงเรียนนอกกะลา) 
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ส่วนปัญญาภายในซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยการพร่ำ
สอนของคร	ูครวูเิชยีรไดน้ำกระบวนการ	“จติศึกษา”	
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะ	 หลักการพื้นฐาน
ทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื	 การเคารพคณุคา่ความเปน็มนษุย์
ที่เท่าเทียมซึ่งเป็นจิตวิทยาเชิงบวก	 การจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กมีความรักที่เผื่อแผ่	
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งอื่น	และมีสติ
รูส้กึตวัไดเ้รว็	 สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเจรญิงอกงาม
ภายใน	จะตอ้งมลีกัษณะเปน็องคก์รแบบเปดิ	ทีท่กุคน
เรียนรู้ร่วมกัน	มีอุดมการณ์ร่วมกัน	เคารพกัน	และ
มีความเป็นกัลยาณมิตร	
 

ครูวิเชียรกล่าวถึงความสำคัญของปัญญาภายในว่า	
“การจะอยู่บนโลกนี้ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
ขา้งนอก	แตข่ึน้อยูก่บัสิง่ทีอ่ยูข่า้งใน	หากเราสามารถ
สรา้งปญัญาภายในใหเ้ขม้แขง็พอ	 เดก็จะมวีฒุภิาวะ

และภูมิคุ้มกันชีวิต	 ไม่ว่าจะมีแรงกระแทกจากภาย-
นอกแค่ไหนเขาก็จะผ่านมันไปได้”		
 

รื้อกระบวนทัศน์	
การประเมินแบบชี้ถูกชี้ผิด	
 

เมื่อกรอบคิดทางการศึกษาข้ามพ้นไปจากเรื่องของ
วิชาความรู้	 แนวคิดการประเมินผลแบบเดิมๆ	 ก็ไม่
สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป	 ครูวิเชียรมองว่า	 การ
ประเมินผลควรจะเป็นกระบวนการยกระดับผู้เรียน
ให้พัฒนาไปข้างหน้า	 ต่างจากเครื่องมือตัดสินเด็ก
โดยการให้เกรดแบบที่คุ้นเคยกันในระบบการศึกษา	
 

“ถ้าเราประเมินความรู้	 คนจะวิ่งหาความรู้	 ถ้า
ประเมนิความสวย	คนจะวิง่หาความสวย	ถา้ประเมนิ
เอกสาร	 คนก็จะจัดการเรื่องเอกสาร	 การประเมิน
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การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Problem-BasedLearning(PBL)

Problem-Based	Learning	(PBL)	 เป็นวิธีการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และทักษะ	
โดยการลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่	 
ซบัซอ้นและทา้ทาย	การสอนแบบ	PBL	มจีดุเริม่ตน้
มาจากการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์ใน
ประเทศแคนาดา	 ที่ใช้อาการเจ็บป่วยของคนไข้
เป็นปัญหาในการเรียนการสอน	 จากนั้นก็ได้รับ
ความนิยมแพร่หลายในโรงเรียนแพทย์แห่งอื่นๆ	
ในยุโรป	 และแขนงวิชาอื่นๆ	 เช่น	 ธุรกิจ	
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิศวกรรมศาสตร์	การศึกษา	
เป็นต้น	
 

ทำไมจึงสอนแบบ PBL 
นักเรียนที่เรียนแบบท่องจำแบบเดิมๆ	 หลงเหลือ
ความรู้เพียงเล็กน้อยเมื่อจบจากโรงเรียน	 หรือไม่
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีเท่าที่ควร	
ในขณะที่การเรียนการสอนแบบ	PBL	 ผู้เรียนจะ	 
มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมที่ตน	 
ตอ่ยอดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	โดยจะมีมิติการเรียนรู้
ที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ		

กระบวนการ PBL 
•	 ผู้ เรียนเลือกปัญหาที่ต้องการเรียนรู้	 ระบุ

วตัถปุระสงคท์ีค่าดหวงัทีจ่ะบรรลใุนการทำงาน
ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานั้น	 ได้ตั้งปัญหาที่มุ่งไปสู่
มโนทัศน์ที่สำคัญ	 และการประยุกต์ใช้ความรู้
เป็นรากฐาน	

•	 ผูเ้รยีนทำโครงงานรว่มกนัเปน็ทมีเพือ่แกป้ญัหา
และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้	 โดยแบ่ง
บทบาทกันทำงาน	 เช่น	 ผู้นำ	 ผู้อำนวยความ
สะดวก	ผู้จดบันทึก	และสมาชิกกลุ่ม	จากนั้นก็
กำหนดแผนการทำงานตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลา	

•	 ผลการปฏบิตังิานของนกัเรยีนไดร้บัการประเมนิ
โดยทั้งครู	 เพื่อนร่วมเรียน	และตนเอง	โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย	

•	 ครเูปน็ผู้ใหค้ำแนะนำแหลง่ทรพัยากรการเรยีนรู ้
ให้คำปรึกษาและทิศทางในการทำงาน	 และ
ช่วยตั้งคำถามซึ่งจะนำไปสู่การคิดในการแก้ไข
ปัญหา	



รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้120

ของประเทศไทยเป็นปัญหาต่อการศึกษา	 เพราะ
ชี้นำไปที่ความรู้”	ครูวิเชียรกล่าว	
 

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจึงไม่มีระบบสอบ
ปลายภาค	แต่จะให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
การเรียนรู้ของตนเอง	 โดยการ	reflection	 คือการ
พินิจอย่างใคร่ครวญ	และรับฟังเสียงสะท้อนจากครู
และเพื่อนๆ	 ด้วยความเมตตา	 ซึ่งก่อให้เกิดการ
ประเมินและการเรียนรู้ไปพร้อมๆ	 กัน	 สิ่งที่ถูกวัด
ไม่ใช่ความรู้	 แต่เป็นการวัดความเข้าใจ	 และทักษะ
ที่เด็กได้แสดงออกมา	
 

“การแก้ปัญหา	 การสร้างนวัตกรรม	 การคิดหลาย
ระดับ	การคิดเชิงตรรกะ	การดูแลสุขภาพ	การดูแล
สิ่งแวดล้อม	 การประกอบการ	 ฯลฯ	 สิ่งเหล่านี้เป็น
ทักษะมากกว่าเป็นความรู้	 แม้แต่คุณธรรมก็เป็น

ทักษะเพราะไม่ใช่สิ่งที่เก็บไว้ในใจแล้วรู้สึกแต่เป็น	 
สิ่งที่มนุษย์แสดงออก	 ทักษะเป็นพฤติกรรมที่เกิด	 
ซ้ำได้ครั้งแล้วครั้งเล่า	 ถ้าเด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ได้
เสมอ	แปลว่าเขามีทักษะในการเรียนรู้	ถ้าเด็กสร้าง
นวัตกรรมได้ทุกครั้งที่ครูเสนอปัญหาให้	 แปลว่าเขา
มทีกัษะในการคดิและการสรา้งนวตักรรม”	ครวูเิชยีร
อธิบาย	
 

ครูอุปมาให้เข้าใจถึงการประเมินตัวบุคคลว่า	 “ถ้า
เรายิ่งประเมินละเอียดเราจะเห็นเรื่องที่หยาบ	 นั่นก็
คอืเราแยกสิง่ทีจ่ะถกูประเมนิจนเปน็สว่นยอ่ยๆ	 แลว้
ก็ดูแต่สิ่งนั้น	แต่หากเราประเมินรวมๆ	ดูกลมๆ	เรา
จะเห็นความงอกงามของเด็กได้ละเอียดใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมากกว่า	 แต่ระบบการศึกษาไม่ทำ
อยา่งนัน้	เพราะจบัตอ้งยากและไมม่ตีวัเลขทีช่ดัเจน”	
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การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Problem-BasedLearning(PBL)
ผู้เรียนแบบ PBL 
•	 ทำความเข้าใจรายละเอียดและมโนทัศน์ที่ยัง

ไมรู่เ้กีย่วกบัปญัหานัน้	
•	 ระบุปัญหา	 แจกแจงปรากฏการณ์หรือ

เหตกุารณเ์พือ่ทีจ่ะอธบิาย	
•	 วเิคราะหป์ญัหาโดยการระดมสมอง	 เพือ่ใหเ้กดิ

คำอธบิายทีห่ลากหลาย	
•	 วิเคราะห์ปัญหาโดยการอภิปราย	 และวิพากษ์

คำอธิบายของสมาชิกในกลุ่ม	 รวมทั้งการ
พยายามหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูล
ความเหน็นัน้ๆ	

•	 หาหนทางในการคิดหาวิธีเพื่อการเรียนรู้อย่าง
มีทิศทางเปน็ของตนเอง	

•	 เติมเต็มความรู้ของตนด้วยการหาความรู้ด้วย
ตนเอง	

•	 แบ่งปันการค้นพบของตนให้กับเพื่อนในกลุ่ม	
และพยายามบรูณาการการแสวงหาความรู้เพื่อ
อธิบายปัญหาอย่างครอบคลุม	 และตรวจสอบ
ว่าความรู้ของตนมีเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา
แล้วหรือไม่	

ครูแบบ PBL 
•	 สนบัสนนุทรพัยากรการเรยีนรู้ใหก้บัผูเ้รยีน		
•	 มีบทบาทเป็นผู้ให้ความเห็นและพี่เลี้ยงให้กับ

กลุ่ม 

•	 ใส่ใจในการวางแผนเกี่ยวกับเนื้อหาและลำดับ
ขัน้ของการทำโครงงาน		

•	 กระตือรือร้นที่จะให้ผลตอบกลับ	 เกี่ยวกับงาน
หรอืการอภปิรายของผูเ้รยีน	 ซึง่จะชว่ยดงึผูเ้รยีน
กลับมาจากความเข้าใจที่ผิดพลาดหรือสร้าง
ความกระจ่างในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ทันท่วงที	

•	 ในห้องเรียน	 ผู้สอนทำหน้าที่ เป็นพี่ เลี้ ยง	 
ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความคิด	 เป็นแม่แบบของผู้ที่
มีความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	

•	 ตั้งคำถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียนเพื่อให้	 
ผูเ้รยีนอยากเขา้มามบีทบาทในการแก้ไขปญัหา	
เมื่อผู้เรียนเริ่มเรียนรู้อย่างมีทิศทางเป็นของ
ตนเองแล้ว	ผู้สอนก็สามารถลดบทบาทลง	

 

ที่มา: เว็บไซต์ https://gse-ldt.stanford.edu 
(The Learning, Design and Technology (LDT) Masters 

Program, Stanford Graduate School of Education) 
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ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนทางเลือก	
แตเ่ปน็	“โรงเรยีนนอกกะลา” 
 

ทุกวันนี้	 เมื่อการศึกษากระแสหลักยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ที่แท้จริงของคนในสังคมไทย	 จึงเกิด
โรงเรียนทางเลือกแนวทางใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีค่าเล่าเรียนสูง	
หลายคนเข้าใจว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาก็เป็น
หนึ่งในโรงเรียนทางเลือก	
 

ครูวิเชียรปฏิเสธนิยามดังกล่าว	 โดยให้เหตุผลว่า	
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาพยายามเป็นโรงเรียน
ตัวอย่างเพื่อให้โรงเรียนของรัฐนำบทเรียนที่เกิดขึ้น
ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น	 ปัจจัย
ต่างๆ	 ของที่นี่ไม่ได้แตกต่างจากโรงเรียนรัฐทั่วไป	
เด็กได้เข้ามาเรียนโดยการจับสลาก	 งบประมาณ	 
ต่อหัวก็ต่ำกว่า	แต่สิ่งสำคัญที่โรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนาแตกต่างออกไปก็คือกระบวนการเรียน	 
การสอน		
 

แม้จะปรารถนาที่จะเป็นโรงเรียนตัวอย่าง	 แต่ไม่ได้
หมายความว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะ

สามารถเป็นแม่แบบให้โรงเรียนอื่นได้หยิบฉวย
หลกัสตูร	หรอืแบบเรยีนใดๆ	ไปใช้ไดอ้ยา่งสำเรจ็รูป	
“หลักสูตรมันเริ่มเก่าตั้งแต่เราเริ่มทำ	 ถ้าครูยังติด
ยึดอยู่กับหลักสูตรอยู่สิบปี	 มันจะล้าสมัยขนาดไหน	
โลกเปลี่ยนไปทุกวัน	 กระบวนการเรียนรู้ของครู
และเด็กก็จะต้องเปลี่ยนด้วย”	ครูวิเชียรกล่าว	
 

การเรียนรู้ของครูก็เหมือนกับการเรียนรู้ของเด็ก	
คือควรจะเกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยประสบ-
การณ์ของตนเอง	 จนเกิดเป็นความเข้าใจที่แท้จริง	
ครูวิเชียรคาดหวังว่า	 “อยากให้ครูที่เข้ามาดูงานเห็น
เป้าหมายใหญ่ๆ	 เหมือนเรา	 แล้วกลับไปสร้าง
องค์กรการเรียนรู้ด้วยวิธีของเขา	เกิดความภูมิใจใน
องค์กรตนเอง	 ขอให้เน้นผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่เขา
จะอยู่ในโลกอกี	10	 ปขีา้งหนา้	 การไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั	
จะทำให้เกิดชุดความรู้ทั้งหมดในองค์กร	 เกิดทักษะ
รว่ม	ความรูส้กึรว่ม	รูส้กึวา่ฉนัมเีพือ่นรว่มอดุมการณ ์

รู้สึกว่าเราได้ยกระดับจิตวิญญาณกันและกัน	
สัมพันธภาพที่ดีและความหมายต่อการทำงานก็จะ
เกิดขึ้น”	
 

 

 

 

 

 



 

เ มื่ อ ค รี เ อ ที ฟ เ ส พ ติ ด ง า น อ า ส า ส มั ค ร 

ผลลัพธ์คือ...
นวัตกรรมสังคม





ออฟฟิศเล็กๆ	 ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของ
บ้านใหญ่ในซอยเอกมัย	 เป็นพื้นที่ของ
นักสร้างสรรค์กลุ่มเล็กๆ	 ชื่อ	Creative	
MOVE	
 

พวกเขานิยามตนเองว่าเป็นองค์กรที่มุ่ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม	 โดยใช้ความ
คิดสร้างสรรค์	ศิลปะ	และการออกแบบ	
เน้นการแก้ปัญหาสังคม	 การศึกษา	 
สิ่งแวดล้อม	และภัยพิบัติ	

ธ น บู ร ณ์  ส ม บู ร ณ์ 
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เป็นองค์กรที่เรียกว่า	Social	Enterprise	 ไม่เน้น
แสวงหากำไรสูงสุด	 แต่ทำธุรกิจที่องค์กรอยู่ ได้	
สังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลาย	 โดยทำงาน
ครอบคลุมกิจกรรม	4	ด้านหลัก	คือ	
 

หนึ่ง	นำเสนอเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม	ที่
มีทิศทางมาจาก	creative,	art	 และ	design	 จาก
ทั่วทุกมุมโลก	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยาก
ช่วยเหลือสังคม	
 

สอง	 รวบรวมไอเดียและช่วยผลักดันโครงการที่น่า
สนใจ	 โดยนำโครงการไปเสนอให้กับองค์กรหรือ
บริษัทที่ต้องการช่วยเหลือสังคม	

 

สาม	 หาทุนและส่งคนในเครือข่ายมาช่วยลงแรง	 
ลงความคิดเพื่อพัฒนาโครงการที่ดีๆ	
 

สี่	 ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ	 พัฒนาแผนการ
ตลาดและการบริหารธุรกิจ	 เพื่อช่วยให้โครงการ
ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน	
 

ธนบูรณ์ สมบูรณ	์ ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อน
องคก์ร	 เปน็อดตีชา่งภาพแฟชัน่และโฆษณา	 ซึ่งผัน
ตัวเองมาทำงานด้านครีเอทีฟและมีความรักในงาน
อาสาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	
 

แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านการออกแบบ	 แต่
การใช้	social	network	 รวบรวมขอ้มลูของบรรดา
ดีไซเนอร์ในประเทศมากกว่าสองหมื่นคน	 ก็ทำให้
เขาเริ่มชัดเจนในแนวทางว่า	 ตัวของเขานั้นแท้จริง
คอืผูท้ำหนา้ทีเ่ชือ่มตอ่โลกของนกัออกแบบ	 ครเีอทฟี	
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และคนทำงานศิลปะ	 เข้ากับโลกของคนทำงาน
อาสา	 และคอยเป็นคนกลางที่ดึงหน่วยงานซึ่งมี	 
เงินทุนเข้ามาร่วมทำโครงการเพื่อสังคม	
 

กลายเปน็พลงัสามประสาน	-	-	ความคดิสรา้งสรรค	์
+	จิตอาสา	+	เงินทุน	
 

ผลลัพธ์ก็คือ	นวัตกรรมสังคม 
 

The	Connector 
 

“ก่อนที่จะตัดสินใจโดดจากงานถ่ายภาพมาทำงาน
ด้านครีเอทีฟและดีไซน์	 ผมเริ่มจากการเปิดเว็บไซต์
portfolios.net	 เพราะอยากรวบรวมแนวคิดและ	 
ผลงานของพวกครีเอทีฟ	 ดีไซเนอร์	 และศิลปินใน
เมืองไทย	 ให้เป็นศูนย์รวมเผยแพร่แบ่งปันความรู้
ของคนกลุ่มนี้	 ส่วนตัวผมก็ได้ เห็นผลงานของ
สมาชิกไปด้วย	 ทั้งที่เป็นรุ่นใหญ่	 มีชื่อเสียง	 และ
ดีไซเนอร์รุ่นใหม่	 ก็เลยคิดว่านี่แหละเปน็งานดา้นที่
เราสนใจ”	ธนบรูณเ์ริม่เรือ่งราวของเขา 
 

การนำเอาเครือ่งมอื	Social	Media	มาสรา้ง	Com-
munity	 ประสบความสำเร็จอย่างมาก	 ด้วยจำนวน

สมาชิกถึง	24,000	 ราย	 จากนั้นไม่นานก็มีคนมา
ชวนกนัรวมกลุม่คนทีอ่ยากทำงานเพือ่สงัคม	ธนบรูณ์
เข้าร่วมด้วยโดยตั้งเพจขึ้นมาชื่อว่า	 อาสาสมัคร
ฟื้นฟูประเทศไทย	 หรือสยามอาสา	 โดยมีเป้าหมาย
ว่าจะต้องทำให้คนที่สนใจงานด้านอาสามีแหล่งมา
รวมกัน	 เหมือนกับที่ทำสำเร็จมาแล้วจากชุมชน	 
นักออกแบบ	 และจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
คนที่ไม่เคยทำงานอาสาสมัครอยากเข้าร่วมและ	 
รู้สึกว่างานอาสาไม่ใช่เรื่องยาก	
 

“คนที่เคยทำงานอาสามาแล้วจะทำซ้ำๆ	 ไปเรื่อย
เป็นวงจร	 ขณะที่คนซึ่งไม่เคยทำมาก่อนจะไม่ค่อย
เข้ามาเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร	 แต่เมื่อใรก็ตาม
ที่เขาก้าวขามาข้างหนึ่ง	 ผมคิดว่าเขาจะไม่ก้าวออก
ไป	มันเหมือนเสพติด”	
 

สยามอาสา	 ไม่ใช่กลุ่มก้อนของคนที่ริเริ่มโครงการ
หรือจัดกิจกรรม	 แต่เป็นศูนย์กลางของงานอาสา-
สมัคร	 เมื่อไรก็ตามที่มีกิจกรรมซึ่งต้องการคนหรือ
อาสาสมัคร	 สามารถเข้ามาประกาศเชิญชวนได้ที่นี่	
นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แบ่งปัน
เรื่องราวดีๆ	จากงานอาสาในพื้นที่ต่างๆ	ด้วย	
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ก่อนหน้าที่จะมาทำงานนี้	 ธนบูรณ์ไม่เคยยุ่งเกี่ยว
กับงานอาสาสมัครมาก่อนเลย	กระทั่งมีคนมาขอให้
ช่วยคิดรูปแบบงานอาสาสมัครให้	และประสบความ
สำเร็จอย่างสูงเมื่อนำไปดำเนินการ	
 

“เราแค่เข้าไปช่วยเขาในเรื่องการสื่อสาร	 ช่วยทำ	
Social	Media	 ให้	 พอผลออกมาดีทำให้เรารู้สึกว่า
จริงๆ	 แล้วงานอาสาไม่จำเป็นต้องลงไปจัดงานหรือ
ต้องลงเงินในการช่วยคนอื่น	 แค่ใช้ทักษะของเรา
ช่วยคิดว่าทำอย่างไรให้คนสนใจประเด็นที่กำลัง
รณรงค์	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาได้แล้ว”	 เขา
กล่าว	
 

“งานอาสาสมัครมุ่งเน้นใน	3	เรื่อง	เรียกว่า	3Ts	คือ	
Time	Treasure	และ	Talent	ก็คือ	เวลา	เงิน	และ
ทักษะความสามารถ	 ในฐานะที่คุณเป็นบุคคลคน
หนึ่ง	 คุณสามารถบริจาคเวลาได้	 ด้วยการไปช่วย	 
คนแก	่หรอืเขน็รถใหค้นพกิารออกมาชมสวน	ไปชว่ย

เด็กพิการหรือเด็กกำพร้า	 หรือคุณอาจจะบริจาค
เงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งของ	 สุดท้ายคุณสามารถ
บริจาคทักษะความสามารถที่มีอยู่ไปช่วยสังคม	เช่น	
ช่วยออกแบบโปสเตอร์รณรงค์	 ช่วยถ่ายรูปในงาน	 
อีเวนท์	ทั้งหมดนี้ถือเป็นงานอาสาทั้งสิ้น”	
 

ด้วยความที่รู้จักคนในหลายแวดวงและมีความ
สามารถในการประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย
ทักษะให้เข้ามาทำงานร่วมกัน	คนทั่วไปจึงไม่ได้มอง
เห็นแค่เพียงความเป็นครีเอทีฟของธนบูรณ์เพียง
ด้านเดียว	 แต่ยังเห็นว่าเขากำลังทำหน้าที่เสมือน	 
ผู้เชื่อมต่อหรือ	Connector	 ปฏิบัติการทางสังคม	
โดยเฉพาะการดงึคนทีท่ำงานดา้นครเีอทฟีและดีไซน์ 
ซึ่งอยู่กันกระจัดกระจายและมีความเป็นตัวของ	 
ตวัเองสงู	 แตถ่นดัในเรือ่งการสือ่สารใหเ้ขา้ใจงา่ย	 เขา้
มาเสรมิคนทำงานอาสาเพือ่สงัคม	 เนือ่งจากองคก์รที่
ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาใน
เรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจกับคนภายนอก	
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ความสำเร็จของ
SocialEnterprise
อยู่ที่การคิดproduct
หรือservice
ต้องเป็นนวัตกรรม
ที่ไม่ซ้ำใครมีโมเดลทางธุรกิจที่
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
องค์กรธุรกิจแนวนี้ถึงจะอยู่รอด
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คิดให้มีimpactจึงจะเกิดSocialInnovation
ตัวอย่างต่อไปนี้ คือบางสิ่งที่ธนบูรณ์ และ Creative 
MOVE ลงมือทำให้เห็น... 
 
โครงการกับกลุ่มแสนสิริ “ก่อนหน้านี้ลูกค้าทำ  
แคมเปญนำเศษวัสดุเหลือใช้ในการก่อสร้างไปทำเก้าอี้ 
เพือ่โชวว์า่นำขยะจากงานกอ่สรา้งมารีไซเคลิใชป้ระโยชน์
ได้ ไอเดียเริ่มต้นมีเท่านี้ แต่เรามองว่ายังไม่ค่อยมี 
impact เราจึงไปทำวิจัยเพิ่มเติมและเสนอโปรเจกต์
สร้างห้องสมุดในชุมชน โดยนำวัสดุเหลือใช้จากงาน
ก่อสร้างมาติดตั้งและตกแต่ง เราลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อ
ไปเก็บข้อมูลว่าเด็กๆ อยากได้ห้องสมุดแบบไหน เก็บ
ข้อมูลชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม เอาข้อมูลมา
วิเคราะห์ และลองร่างแบบคร่าวๆ ให้บริษัทดู เมื่อทำ
โครงสร้างและตกแต่งเสร็จก็ให้ชาวบ้านในชุมชนเป็น  
ผูด้แูลบรหิารจดัการกนัเอง เปน็ทีม่าของศนูยก์ารเรยีนรู้ 
Green Hope ชุมชนอินทร์อุดม ซอยติวานนท์ 45 ใน
ปัจจุบัน ในกระบวนการทำงาน เราจะคัดเลือกรายชื่อ
หนงัสอืทีเ่หมาะสมและระดมคนใหช้ว่ยกนัจดัหาหนงัสอื
มาเข้าห้องสมุด ฝึกฝนให้คนในชุมชนดูแลบริหาร

ธนบูรณ์เปรียบเปรยให้เห็นถึงความแตกต่างของ
การทำ CSR กับการพยายามคิดให้สุดเพื่อตอบ
โจทย์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ว่า 
 
“องค์กรใหญ่ๆ มักจะโฟกัสในเรื่องการทำให้เห็น
ภาพลักษณ์ชัดที่สุด แต่ลืมคิดไปว่าทำอย่างไรให้
เกิด impact กับสังคมจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
ทำโครงการ CSR กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ใช้เงิน 
5 ล้านไปทำพีอาร์ อีก 1 ล้านเอาไปปลูกป่า ปลูก
จริงๆ ได้ประมาณหนึ่งไร่ ที่รอดเหลือกลายเป็นป่า
ประมาณ 10 เปอร์เซนต์ สรุปว่าลงทุนปลูกป่าหนึ่ง
ไร่ใช้เงิน 6 ล้าน เพื่อให้ผู้บริหารมีภาพไปลุยโคลน
ถ่ายรูป... ผมคิดว่าเราต้องมามองกันใหม่ว่าทำ
อย่างไรให้เงิน 6 ล้านเกิดประโยชน์สูงสุดกับ  
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ในขณะที่เจ้าของเงินก็ได้
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าใช้
ความคิดอย่าง innovative” 
 
แล้วอย่างไรล่ะ ถึงจะเป็นนวัตกรรมสังคม? 
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คิดให้มีimpactจึงจะเกิดSocialInnovation
จัดการห้องสมุดด้วยตนเอง จัดเวิร์กชอปชุมชนนำ  
องค์ความรู้จากนักประดิษฐ์และนักคิดหลากหลาย
สาขาให้ชาวบ้านรู้จักนำเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาทำ
ของตกแตง่หรอืเพิม่ประโยชน์ใชส้อย มกีารจดักจิกรรม
เสริม เช่น ชักชวนอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันออกแบบ
และทำสวนผักแนวตั้งบริเวณพื้นที่รอบห้องสมุดให้ใช้
เป็นแปลงผักชุมชน การนำป้ายไวนิลโฆษณาของ
บริษัทมาดัดแปลงทำเป็นกันสาดบังแดดป้องกันความ
ร้อนเข้าตัวตึก” 
 
โครงการกับกลุ่ม SCG (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 
“เป็นลูกค้าซึ่งตอนแรกเราปฏิเสธเพราะจุดยืนของงาน
ที่เราทำไม่ได้ไปด้วยกันกับตัวผลิตภัณฑ์ แต่เขาอยาก
ให้เราลองสื่อสารกับคนภายนอกให้รู้ว่าพลาสติกก็ไม่
ได้เลวร้ายเสมอไป เราเลยออกแบบกิจกรรมในรูปของ
การจัดสัมมนา หัวข้อ ‘พลาสติก 24 hours’ โจทย์ก็คือ 
ในเมื่อเราเลี่ยงการใช้พลาสติกไม่ได้ ทำอย่างไรจึงจะ
ให้คนใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุด เราเชิญวิทยากรที่เป็น
ศิลปินและนักออกแบบมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้

พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ เราทำนิทรรศการจัด
แสดงสิ่งของที่ไม่คาดคิดว่าจะทำจากพลาสติกได ้
เช่น แซกโซโฟนพลาสติกผลิตโดยคนไทย ต้นทุน
ถูกแต่คุณภาพเสียงดี ในญี่ปุ่นและอเมริกานิยมกัน
มากเพราะราคาถูก หรือเครื่องกรองน้ำพลาสติก
แบบพกพาสำหรับสาวออฟฟิศที่ แอฟริกาใต้ 
นิทรรศการชุดนี้ออกแบบให้หมุนเวียนเอากลับมา
ใช้ได้อีก สามารถพับเก็บและขนย้ายขึ้นรถกระบะ
ไปจัดแสดงที่อื่นได้ ไม่ใช่นิทรรศการแบบใช้งาน
เสร็จแล้วรื้อทิ้ง ทำให้คนเห็นว่า SCG สนใจเรื่อง
รีไซเคิล ลูกค้าก็แฮปปี้เพราะไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม 
สามารถตระเวนไปจัดโชว์ได้เป็นสิบๆ มหาวิทยาลัย 
และยังโปรโมทบริษัทเรื่องแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม
ได้ด้วยเพราะนิทรรศการของบริษัทสามารถ reuse 
ได้”  
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“ผมอยู่ฝั่งครีเอทีฟก็จริง	แต่ก็อยู่กับอาสาสมัครเป็น
แสน	รู้ว่าสังคมมีความต้องการอะไร	รู้ปัญหาสังคม	
และรู้จักกลุ่มครีเอทีฟที่มีไอเดียเจ๋งๆ	 ผมดึงคน
เหล่านี้มาช่วยคิดโปรเจกต์ที่มีความคิดสร้างสรรค์	
สามารถสื่อสารรณรงค์และแก้ปัญหาได้จริง	 ก็เลย
กลายเป็นจุดเด่นขึ้นมา	 เพราะเรา	connect	อยู่กับ
ทั้งสองฝั่ง”	
 

Trend	Setting	
 

การที่จะทำให้คนสนใจประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกิดขึ้น	 ธนบูรณ์ย้ำว่าจะต้องมีวิธีสื่อสารและสร้าง
ให้เรื่องนั้นๆ	 เป็นเทรนด์	 จึงจะนำมาสู่การเปลี่ยน	 
แปลงให้กับสังคมอย่างสร้างสรรค์	
 

“การชักชวนคนให้มาทำงานอาสา	 ก็ต้องสร้างให้
เป็นเทรนด์	 ต้องผลักดันและกระตุ้นให้อาสาสมัคร
รู้สึกอยากก้าวออกมาและภูมิใจกับสิ่งที่ทำ”	
 

เขายกตัวอย่างเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่	
และต้องอพยพไปอยู่พัทยา	แต่ก็ยังร่วมกับเพื่อนคน
หนึ่งที่กรุงเทพฯ	 ใช้สื่อสังคมคอยอัพเดทข่าวสาร
เกี่ยวกับงานอาสาในช่วงนั้น	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลครัว
อาสา	 ประกาศขออาสาสมัครแพ็คถุงทราย	 แจ้งจุด
ที่ต้องการความช่วยเหลือ	 เป็นสื่อกลางประสานคน	 
ในพื้นที่และแจ้งข่าวข้อมูลที่อัพเดทตลอดเวลา	
 

“ผมสแตนด์บายหน้าคอมพ์วันละ	18	 ชั่วโมง	 สิ่งที่
เราทำคือประกาศงานอาสา	 ว่าสถานที่ใดต้องการ
คนมาทำหน้าที่ภารกิจอะไร	 บอกรายละเอียดให้
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ต้องการอาสาสมัคร	50	 คน	 ถ้าเต็มเมื่อไหร่จะต้อง
รีบประกาศว่าเต็ม	 จะไม่มีการเดินทางไปถึงพื้นที่
แล้วพบว่าไม่ต้องการคนมาช่วยแล้ว	 ซึ่งการสื่อสาร
อย่างนี้จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว”	
 

การสื่อสารอีกแบบหนึ่ง	คือการบิดหรือพลิกมุมมอง
ให้แตกต่างไปจากความเคยชินหรือความเข้าใจแบบ
เดิมๆ	 ก็มีผลกระตุ้นให้คนหันมาสนใจประเด็นที่
ต้องการนำเสนอและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้เช่นกัน	
 

“คนไทยเป็นพวกบริโภคนิยม	 ไม่ค่อยใส่ ใจว่า
พฤติกรรมการบริโภคของตนส่งผลกระทบอย่างไร
บ้าง	 ไม่สนใจเรื่องของการรีไซเคิล	 อย่างเรื่องของ
ต้นไม้ก็ตัดกันไป	ไม่ใช่ของฉัน	คือถ้าเกิดอะไรขึ้นที่
ไม่โดนกับตัว	 ก็จะไม่รู้สึก	 ถ้าน้ำไม่ท่วมบ้าน	 ต่อให้
มีใครมาตัดต้นไม้ต่อหน้าต่อตาก็ไม่รู้สึก	 ไม่สนใจว่า
มันจะกระทบต่อเรื่องของอากาศ	เรื่องของอุณหภูมิ	
ดังนั้นแทนที่เราจะสื่อสารโดยเรียกร้องว่าอย่าตัด
ต้นไม้เลย	 ไม่ดีนะ	 ทำให้โลกร้อน	 ผมว่าไม่มีใคร
สนใจหรอก	 แต่ถ้าสื่อสารให้เห็นว่าการตัดต้นไม้จะ

หมดว่าจะเดินทางไปอย่างไร	 จะติดต่อใครถ้าไป	 
ไม่ถูก	 ทำลิ้งค์ข้อมูลที่พัก	 สิ่งอำนวยความสะดวก	
แม้แต่จะกินข้าวได้ที่ ไหน	 และโพสต์รูปภาพ
บรรยากาศใหเ้หน็	 อยา่งนีถ้งึจะตอบโจทยค์นทำงาน
อาสา	เพราะคนที่ไม่เคยทำ	ต้องทำให้เขารู้ว่าถ้าไป
ทำแล้วจะเห็นอะไร	 ตอนนั้นมันก็กลายเป็นเทรนด์
งานอาสาขึ้นมา	เหมือนกับว่าใครไม่ทำ	เชย...”	
 

Communication	
 

สื่อสังคม	 หรือ	Social	Media	 มีบทบาทสูงมากใน
ช่วงเกิดภัยพิบัติ	 เนื่องจากสื่อหลักอาจจะเข้าไม่ถึง	 
ผู้ได้รับความเดือดร้อน	 การจะดึงคนให้มาทำงาน
อาสาสมัครในช่วงดังกล่าวนอกจากการสร้างเทรนด์
แล้วยังต้องสื่อสารและทำให้คนเชื่อถือในข้อมูลว่ามี
ความถูกต้องด้วย	
 

“เรื่องการสื่อสารสำคัญมากสำหรับงานอาสา	
นอกจากจะต้องทำให้คนรู้สึกว่ามันใกล้ตัวและทำได้
ง่ายแล้ว	 เรายังต้องให้ข้อมูลน่าเชื่อถือด้วย	 จะ	 
ต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่างานหนึ่งๆ	 ต้องการคนกี่คน	
ทำงานอาสากี่ชั่วโมง	 สมมุติว่าเราประกาศว่า
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SocialEnterpriseหรือกิจการเพื่อสังคมคืออะไร?
เงินบริจาค การสนับสนุนหรือสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสมือน
การ ‘คืนกำไร’ ให้กับสังคม ซึ่งแตกต่างจาก “กิจการ
เพื่อสังคม” ซึ่งตั้งต้นว่ากิจการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ ไข
ปัญหาสังคมตั้งแต่แรกเริ่ม 
 
ขณะที่ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ขยายความเรื่อง
กจิการเพือ่สงัคมไวอ้ยา่งนา่สนใจวา่ Social Enterprise 
(SE) เป็นธุรกิจเอกชนที่ผลิตหรือค้าขายโดยแสวงหา
กำไรแตม่ใิชส่งูสดุ โดยกำไรนัน้เปน็ไปเพือ่ประโยชนข์อง
สังคม ครอบคลุมธุรกิจของชุมชน เครดิตยูเนียน แขน
ขาที่ทำการค้าขายขององค์กรการกุศล สหกรณ์ เงิน
กองทุนเพื่อการพัฒนา บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสาธารณ-
ประโยชน์ ซึ่งต่างจาก CSR ที่เป็นโครงการเพื่อสังคม
ของธุรกิจที่แสวงหากำไรสูงสุด ขณะที่องค์กรการกุศล
นั้นแตกต่างจาก SE ตรงที่มิได้ประกอบธุรกิจ หาก
รณรงคร์บัเงนิบรจิาคและบรหิารทรพัยส์นิเงนิทนุทีม่อียู่
เพื่อสาธารณกุศล 
 

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
(สกส.) ให้นิยามกิจการเพื่อสังคมว่าหมายถึง 
ธุรกิจหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยมีรายได้หลักมาจากการค้าหรือ
การให้บริการ (มากกว่าการรับบริจาค) เพื่อสร้าง
การพึ่งพาตนเองได้ทางการเงิน และนำผลกำไรที่
เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม
ที่ตั้งไว้ 
 
กิจการเพื่อสังคม เป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งของสอง
ภาคส่วน คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจเอกชนมาร่วมกับการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
แก้ไขปัญหาของภาคสังคม เพื่อทำให้เกิดทางแก้ไข
ปัญหาที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน 
 
ส่วน Corporate Social Responsibility หรือที่รู้จัก
กันว่า CSR คือ การที่องค์กรภาคธุรกิจทั้งเล็กหรือ
ใหญ่หันมาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้
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SocialEnterpriseหรือกิจการเพื่อสังคมคืออะไร?
ดร.วรากรณ์ ระบุว่า อังกฤษเป็นประเทศที่มีความ
ก้าวหน้าในเรื่อง Social Enterprise มาก หลังจาก  
คำวา่ SE เกดิขึน้ในป ีค.ศ.1978 โดย Freer Spreckley 
ในปี 1997 ก็เกิดองค์กรชื่อ Social Enterprise 
Partnership ขึน้มา ตอ่มาทางการองักฤษจดัตัง้ Social 
Enterprise Unit ขึน้ในกระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม
ในปี 2002 และพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของ Office of the 
Third Sector ในปี 2006 เพื่อประสานและดูแลกิจการ
รูปแบบใหม่เช่น Social Enterprise และองค์กรอื่น  
ที่ไม่มุ่งหวังกำไร 
 
“จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอังกฤษมี
ถึงร้อยละ 30 ที่อยากทำงานให้ SE เพราะได้  
รับผลตอบแทนเหมือนภาคเอกชน แต่ทำงานที่มี  
ความหมายกว่า นอกจากนี้ยังมีคนอังกฤษเกือบ 1.3 
ล้านคน ที่เรียกตนเองว่าเป็นนักธุรกิจ SE และมี SE 
ถึง 62,000 แห่ง ซึ่งรวมกันแล้วมีรายได้ 27 พันล้าน
ปอนด์ หรือประมาณร้อยละ 1 ของ GDP” 
 

ปัจจุบัน อังกฤษก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง เพราะ
เกิดนิติบุคคลรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Community 
Interest Company (CIC) เป็นบริษัทจำกัด  
รูปแบบใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์
ของชุมชนมากกว่าเพื่อประโยชน์ของเจ้าของ โดย 
CIC จะไม่ทำงานรับใช้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล และ
กฎหมายบังคับให้คืนร้อยละ 35 ของกำไรทั้งหมด
แกช่มุชน และคนืกำไรใหบ้คุคลอืน่ไดเ้พยีงรอ้ยละ 4 
ของกำไรบวกดอกเบี้ยฐานของธนาคาร นอกจากนี้
กฎหมายยงับงัคบัไม่ใหโ้อนยา้ยกำไรและทนุทีบ่รษิัท
สะสมได้ออกจากบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 

ที่มาของข้อมูล: 
http://www.tseo.or.th/news/228576 

http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2009q2/
2009june25p6.htm อ้างถึง วรากรณ์ สามโกเศศ มติชน

รายวัน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11429 
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ทำให้เมืองร้อนขึ้น	5	องศา	อากาศในเมืองจะแย่ลง	
น้ำจะท่วมเมือง	 ทำให้เห็นว่าพวกเขาจะเจอกับอะไร
บา้ง	ทำให้ใกลต้วักบัชวีติของเขา	ทำใหรู้ส้กึสะเทอืน
ขวัญ	 เป็นวิธีสื่อสารที่ทำให้คนกลัว	 เกิดความ
ตระหนักรู้	อย่างนี้อาจจะได้ผล”	
 

Creative	MOVE 
 

ธนบูรณ์บอกว่าจากความถนัดในเรื่องการสร้าง	
Community	และการสื่อสารโดยใช้	Social	Media	
จึงเกิดความคิดจัดตั้ง	Creative	MOVE	 ขึ้นมาเป็น
บริษัทที่มีรูปแบบกิจการเพื่อสังคม	 หรือ	Social	
Enterprise	 เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์	 ศิลปะ	
และการออกแบบ	 ไปแก้ไขปัญหา	4	 ประเด็นหลัก	
คือ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	การศึกษา	และภัยพิบัติ	มี
เปา้หมายเพือ่สรา้งแรงกระเพือ่มและสรา้งนวตักรรม
ให้กับสังคม	
 

“ผมเปิด	Creative	MOVE	 ขึ้นมาเมื่อสองปีก่อน	
เพราะก่อนหน้านั้นผมเคยรับงานอาสาสมัคร	 ทำ
เฟซบุ๊ค	 ก็เอาข่าวงานอาสาไปลงในเพจของกลุ่มคน
ที่ทำงานด้านนี้	 มีคนมากดไลค์กดแชร์กันเป็นร้อย	

แต่พอข่าวเดียวกันนี้เอาไปลงในเพจ	 Portfolios	
ปรากฏว่ามีแค่หนึ่งถึงสองไลค์เท่านั้น	 แสดงว่ามัน
ต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะ	 พวกครีเอทีฟพวก
ดีไซเนอร์ทำมาหากินสนใจแต่เรื่องดีไซน์	 เรื่องอื่น
แทบไม่สนใจ	 ผมจึงคิดว่าทำอย่างไรให้คนพวกนี้หัน
มาสนใจงานภาคสังคมบ้าง	 ก็เลยเปิดเว็บไซต์	
Creative	MOVE	 เพื่อเชื่อมโยงคนสองกลุ่มนี้...	 
ผลตอบรับนั้นดีเกินคาด	 ยอดสมาชิกปีแรกมีคนเข้า
มาถึงสี่หมื่นราย	และปีที่สองเพิ่มเป็นแปดหมื่นราย”	
 

เพราะความคุ้นเคยกับการใช้	Social	Media	สร้าง
ชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจ	 ความมุ่งหวังลึกๆ	
ของเขาจึงอยู่ที่การดึงครีเอทีฟหรือนักออกแบบให้
ตระหนักถึงปัญหาสังคม	 แล้วใช้ศักยภาพทางด้าน
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์	 มาช่วยแก้ไขปัญหา
และสร้างการเปลี่ยนแปลง	
 

“กิจกรรมหนึ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
กับกลุ่มครีเอทีฟ	 ก็เช่น	Infographic	MOVE	 เปิด
พื้นที่ให้พวกครีเอทีฟผลิตงานอินโฟกราฟิกออกมา
ประมาณปีละ	70	เรื่อง	โดยย่อยข้อมูลปัญหายากๆ	
สื่อสารให้เข้าใจง่ายด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิก	มีการ
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ทำเวิร์กชอปและเชิญคนที่เป็น	Social	Inventor	 ที่
ประสบความสำเร็จมาบอกเล่าประสบการณ์	เพราะ
เราอยากให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้รู้สึกว่าตัวเองมี
ศักยภาพเสียก่อน	จากนั้นค่อยลงมือปฏิบัติ”	
 

Social	Enterprise 
 

Creative	 MOVE	 เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กร	 
นวัตกรรมสังคม	(Social	 Innovation	Agency)	
เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดกิจการเพื่อ
สังคม	หรือ	Social	Enterprise	หมายถึงการดำเนิน
งานจะต้องไม่สร้างผลกระทบด้านลบกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม		
 

“เมื่อพูดว่าเป็นบริษัทหรือธุรกิจ	 เป้าหมายคือกำไร	
แต่เราจะไม่มองที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว	 ต้องดู
เรื่องของ	impact	 ที่มีต่อสังคมจากการดำเนินงาน
ดว้ย	 เชน่	 ถา้คดิจะทำโรงงานผลติของเลน่ไม	้ กต็อ้ง
ใช้ไม้ที่ได้จากการปลูก	 ของเล่นที่ผลิตออกมาต้อง
ส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้	 สร้างความ
ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ของเล่นที่ผลิตต้องไม่มี
สารพษิ	 กระบวนการผลติตอ้งใชแ้รงงานคนในชมุชน
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เพื่อเกิดรายได้และการจ้างงานในชุมชน	อาจจะจ้าง
แรงงานที่ เป็นคนพิการหรือคนชราให้ทำงานที่
สามารถทำได้”	
 

ธนบูรณ์เล่าให้ฟังเชิงเปรียบเทียบว่า	 ในอังกฤษมี
บริษัทที่ เข้าข่ายกิจการเพื่อสังคมอยู่ประมาณ	 
เจ็ดหมื่นแห่ง	ภาครัฐให้การผลักดันสนับสนุนจริงจัง	
มีส่วนลดทางภาษีและสิทธิพิเศษต่างๆ	 ขณะที่ใน
เมืองไทยอาจจะมีกิจการประเภทนี้อยู่ เพียงแค่	 
หลักร้อย	 และยังไม่มีการสนับสนุนใดๆ	 ที่ชัดเจน
เท่าไรนักจากภาครัฐ	
 

“ในเมอืงไทย	แตก่อ่นเวลาพดูถงึ	Social	Enterprise	
คนมักจะนึกถึงงานหัตถกรรมชุมชนหรือสินค้า
เกษตรอินทรีย์	 ทั้งที่จริงๆ	 มันไม่จำเป็นที่ต้องเป็น
เรื่องของสินค้า	OTOP	 ก็ได้	 หลังๆ	 มานี้ดีขึ้นในแง่
ของความเข้าใจ	 ตัวอย่างเช่นบริษัทที่เอาจริงเอาจัง
ในเรื่องพลังงานชุมชน	 ก็มีกลุ่ม	 ‘มานะ	energy	
มานี	power’	 เป็นองค์กรชุมชนภาคพลังงานที่มา
รวมตัวกันออกแบบเตาซึ่งนำของเหลือใช้ในชุมชน
มาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้แก๊ส	 เรากำลังช่วย
พัฒนาเตาอันนี้ให้มีประสิทธิภาพขึ้น	 ให้มีขนาดเล็ก

ลงและมีรูปแบบหน้าตาเหมาะสม	ต่อไปก็อยากเห็น
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของรถเข็นเปลี่ยนจากการใช้เตา
แก๊สมาใช้ เตาประหยัดพลังงานตัวนี้ ”	 เขายก
ตัวอย่าง	
 

“ผมคิดว่าการเป็น	Social	Enterprise	ก็คือ	หนึ่ง	มี
เป้าหมายในการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
สอง	 มีธุรกิจที่มั่นคงอยู่ได้	 มีธุรกรรมทางการเงินที่
ชัดเจน	โปร่งใส	และสาม	มีการนำเงินหมุนเวียนใน
โครงการกลับมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น	 ความ
สำเรจ็ของ	Social	Enterprise	อยูท่ีก่ารคดิ	product	
หรอื	service	ตอ้งเปน็นวตักรรมที่ไมซ่ำ้ใคร	จากนัน้
ต้องมีโมเดลทางธุรกิจที่นำเอา	 product	 หรือ	
service	 นี้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม	
องค์กรธุรกิจแนวนี้ถึงจะอยู่รอด”	
 

เป็นบทสรุปของการประกอบกิจการเพื่อสังคมใน
มุมมองของเขา	
 

 



 

ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล 

ความสุข
อยู่หนใด





ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจ	 ความมั่งคั่งทาง
วตัถ	ุและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	นกัพฒันา
จำนวนไมน่อ้ยเริม่ตัง้คำถามถงึนยิามของ
ความสุขและวาทกรรมการพัฒนา	 ว่า
ทิศทางดังกล่าวจะนำพาเราไปสู่สังคม	 
ที่ เป็นสุขได้จริงหรือ	 แนวคิดว่าด้วย
ความสุขมวลรวมประชาชาติ	 (Gross	
National	Happiness-GNH)	การพฒันา
แบบประเทศภูฏาน	 และอีกหลายๆ	
โมเดลถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นภาพอุดมคติ	
ทว่า	 เราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรบน
เงื่อนไขสภาพสังคมที่ ไม่มีวันหวนคืน
กลับสู่ความเรียบง่ายเช่นในอดีต	
 

นที	 จารยะพันธุ์	 และคณิต	 อร่ามกิจ-
โพธา	 นักพัฒนาซอฟต์แวร์จากบริษัท	 
แฮปปิโอ้	 เป็นอีกเสียงหนึ่งที่พยายามนำ
เสนอพื้นที่แห่งความสุขและเครื่องมือ	 
วัดความสุขในมุมมองของคนรุ่นใหม่	 
 

 

น ที  จ า ร ย ะ พั น ธุ์ 

ค ณิ ต  อ ร่ า ม กิ จ โ พ ธ า 



รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้142

คนไทย	สบายดีไหม?	
 

นที	 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนสนใจประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องความสุขว่า	 เมื่อสมัยที่ตนและคณิต	 
ยังเรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ได้เรียนกับ	 รศ.ดร.ณรงค์	 เพ็ชร-
ประเสรฐิ	 ทำให้ไดร้บัฟงัเรือ่งราวความทกุขย์ากของ
ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ย	 ซึง่ตอ้งทำงานหนกัและกนิอยูอ่ยา่ง
ประหยัด	 แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับคนรวยที่มี
โอกาสในสงัคม	 ประกอบกบัเมือ่ไดเ้ขา้รว่มคา่ยอาสา
พัฒนาของมหาวิทยาลัย	 ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสกับ
วถิชีวีติชมุชนชนบทหลายแหง่	และพบบรบิทความสขุ
ของคนไทยที่แตกต่างกันออกไป		
 

“ชุมชนแต่ละแห่งมีความเข้มแข็งไม่เหมือนกัน	 
บางชมุชนดเูหมอืนจะตอ้งเปน็หนี้ไปตลอดชวีติ	 หรอื
ถูกควบคุมโดยนายทุน	 แต่บางชุมชนที่ถูกจัดว่ามี
ชีวิตที่ด้อยพัฒนา	ไม่มีมีถนน	ไฟฟ้า	ตู้เย็น	กลับใช้
ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข	 อาจจะมากกว่าชีวิตของเรา
เสียอีก	เราน่าจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากพวกเขา”	
 



ความสุขอยู่หนใดในยุคดิจิทัล 143

นทีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสุขของคนไทยใน
มิติทางเศรษฐศาสตร์ว่า	 “ตอนนี้ทุกคนทำงานเพื่อที่
จะปกป้อง	asset	 ของตัวเอง	 เช่น	 ต้องคิดว่าลูกจะ
เรยีนอะไร	 คา่เทอมเทา่ไหร	่ จะตอ้งผอ่นบา้นผอ่นรถ
เท่าไหร่	ปิดเทอมนี้จะไปเที่ยวที่ไหน	แต่ในโลกนี้ยัง
มี	common	asset	 ที่มันไม่มีตลาด	 ไม่มีใครเป็น
เจา้ของคนเดยีว	อยา่งเชน่	อากาศบรสิทุธิ	์มติรภาพ	
น้ำใจ	ความรัก	ความซื่อสัตย์	แต่สิ่งเหล่านี้กำลังถูก
ทำลายไปเรื่อยๆ	ตอนนี้โลกเราดีขึ้นหรือเปล่า	หรือ
ว่าเรากำลังทำให้มันแย่ลง	 เพราะว่าทุกคนทำงาน
หนักหมด	 ต้องย้อนกลับไปดูว่า	 จริงๆ	 แล้วสังคม
ของเราให้ความสำคัญกับอะไร	 เป้าหมายสูงสุดมัน
ควรจะเป็นอะไร”		

 

ต่อมา	 คำถามและความคิดของทั้งสองคน	 ก็ได้ก่อ
ตัวเป็นแอพพลิเคชั่น	 “Freehap”	 ซึ่งเป็นเหตุให้นที
และคณิตจำเป็นต้องตั้งบริษัทพัฒนาซอร์ฟแวร์โดย
ไม่ได้ตั้งใจ	
 

Freehap	พื้นที่ความสุข	
แบบคนยุคดิจิทัล 
 

เมื่อคณิตศึกษาต่อระดับปริญญาโท	ที่คณะเศรษฐ-
ศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ ไดช้กัชวนเพื่อนๆ	
ให้เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับ
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละโอเชยีเนยี	ครัง้ที	่3 
(GSVC-SEA)	 โดยร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น	
Freehap	 ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิก
สามารถโพสตบ์อกเลา่ทกุขส์ขุและใหค้วามชว่ยเหลือ
กันและกัน		
 

“เราทำให้ข้อมูลทุกอย่างในแอพพลิเคชั่นสามารถ
วัดได้เหมือนกับเรื่องดัชนีความสุข	 เช่น	 การใช้
ไอคอน	help	ก็จะบ่งบอกว่าคนๆ	นั้นต้องการความ
ชว่ยเหลอื	คนที่ไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่กจ็ะใช้ไอคอน	smile	



ตามแนวคิดกระแสหลัก
ยิ่งบริโภคมาก
ก็ยิ่งมีความสุขมาก
นี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
เพราะถ้าทุกประเทศ
บริโภคแบบอเมริกา
เราต้องใช้โลกเพิ่มขึ้น
อีก9ใบ
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ดังนั้นในระดับบุคคลเราสามารถดูได้ว่า	 ตนได้	 
ช่วยเหลือผู้อื่นหรือสร้างรอยยิ้มได้กี่ครั้ง	 แอพ-	 
พลิเคชั่นยังออกแบบให้มีกราฟช่วยอธิบายเส้น
ความสุขของตนแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย”	 คณิต
อธิบายถึงการทำงานของแอพพลิเคชั่น	
 

ในแงผู่พ้ฒันา	 นทแีละคณติสามารถจบัตาดปูรากฏ-
การณ์ความสุขของสังคมไทย	ผ่านระบบที่ออกแบบ
ไว้ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 โดยวิเคราะห์
ข้อมูลว่าคนไทยมีความสุขหรือทุกข์เมื่อไหร่	และมา
จากปัจจัยอะไรบ้าง	 ทำให้แอพพลิเคชั่นนี้สามารถ
เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่ ใช้คำนวณดัชนีความสุข
ของคนไทยได้ด้วย	
 

“แม้ว่าเราไม่สามารถเข้าไปสร้างความสุขให้ใครได้	
แต่เครื่องมือที่เราทำเปิดโอกาสให้เขาหรือคนอื่นๆ	
สามารถช่วยเหลือกันและแสดงความเห็นใจกันได้”	
คณิตกล่าว	
 

Freehap	 จึงได้กลายเป็นนวัตกรรมดิจิทัล	 ที่ช่วย
เตมิเตม็ชอ่งวา่งของคนรุน่ใหม	่ ทีด่เูหมอืนจะหา่งเหนิ
และใหค้วามสำคญักบัคนรอบขา้งลดลง	 ดว้ยแนวคดิ

ที่สร้างสรรค์นี้ทำให้	Freehap	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย	 จากสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ	ในปี	2556	
 

การเรียน-การงาน	
ปัญหาระดับชาติ	! 
 

หากกล่าวถึงสิ่งที่เป็นปัญหาสังคม	 คนทั่วไปมักจะ
นึกถึงเรื่องการเมือง	 เศรษฐกิจ	 ยาเสพติด	 หรือ
ปัญหาที่เป็นระบบใหญ่	 แต่ข้อสังเกตของคณิตและ
นทีจากการวิ เคราะห์ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น	
Freehap	 กลับพบว่า	 ประเด็นที่สร้างความทุกข์ให้
คนไทยเป็นอันดับต้นๆ	 ก็คือเรื่องการเรียนและการ
ทำงาน	 ในวันเปิดเทอมกราฟความสุขของคนไทย
ดิ่งลง	 เพราะนักเรียนไม่อยากไปโรงเรียนและ	 
คนทำงานก็เบื่อหน่ายกับปัญหาการจราจร	
 

“ชีวิตของคนเราอยู่กับเรื่องงานและเรื่องเรียนเป็น
สัดส่วนถึงหนึ่งในสามของชีวิต	 จึงมีผลต่อกับความ
ทุกข์ความสุขของเราค่อนข้างเยอะ	 สังคมไม่เคย
มองว่าการเบื่องานเบื่อเรียนเป็นปัญหาของสังคม	
เราลงทุนมหาศาลในการแก้ปัญหายาเสพติดและ
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ถ้าชีวิตการเรียน
มีแต่ความทุกข์
พอเลิกเรียนเรา
ก็จะใช้เวลาไปกับ
การแสวงหาความสุข
ด้วยการเที่ยวการดื่ม
ดังนั้นการทำให้
คนสนุกกับการเรียน
จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ของการศึกษา



ปัญหาอื่นๆ	 เราก็ควรจะลงทุนเพื่อให้คนไทยมีความ
สุขกับการเรียนและการทำงานเช่นกัน	 แต่เรากลับ
มองว่าทุกคนจะต้องอดทนกับสิ่งที่ทำแล้วไม่มี	 
ความสุขเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ”	นทีกล่าว	
 

คณิตเสริมให้เห็นถึงผลกระทบสืบเนื่องของปัญหา
ว่า	 “ถ้าชีวิตการเรียนมีแต่ความทุกข์	 เมื่อเลิกเรียน
แล้วเยาวชนก็จะใช้เวลาไปกับการแสวงหาความสุข
ด้วยการเที่ยวการดื่ม	 เพื่อปลดปล่อยความเครียดที่
กดทับอยู่ภายในจิตใจ	 ดังนั้นการทำให้คนสนุกกับ
การเรียนจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายของการศึกษา”	
 

ยิ่งบริโภคมาก	
ยิ่งมีความสุขมาก	?  
 

ความสุขของแต่ละคนเป็นภาวะอัตวิสัยที่ย่อมจะ
แตกต่างกันออกไป	 ความสุขบางแบบอาจเกิดจาก
สิ่งเรียบง่ายสามัญในชีวิต	 แต่ความสุขบางแบบก็
เกิดจากการเสพและการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย	
 

นทีให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า	 “ตามแนวคิดกระแสหลัก	
ยิ่งบริโภคมากก็ยิ่งมีความสุขมาก	 แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่

ถูกต้อง	ถ้าทุกประเทศบริโภคแบบอเมริกา	เราต้อง
ใช้โลกเพิ่มขึ้นอีก	9	 ใบ	 ถ้าคนอเมริกันกับคนไทยมี
ความสุขเท่ากัน	แต่คนไทยใช้ทรัพยากรน้อยกว่า	ก็
แปลว่าวิถีความสุขแบบไทยดีกว่า	 ตอนนี้คนไทย
อยากจะเป็นแบบอเมริกัน	 อยากจะมีนู่นมีนั่น	 มัน
ย่อมไม่ดีกับโลกในระยะยาว	 เราจะต้องบริโภคใน
ระดบัทีโ่ลกสามารถประคบัประคองตวัเองได	้ เพราะ
ตอนนี้โลกไม่มั่นคง”		
 

เมื่อนทีและคณิตกลับมาพิจารณาแอพพลิเคชั่นที่ตน
ได้พัฒนาขึ้น	 ก็พบว่ายังมีจุดที่น่าจะต้องต่อยอด	 
ต่อไปอีกในอนาคต		
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การเรียนรู้แบบเก่ากำลังตกยุค
ในระยะหลังที่ผ่านมา	 นทีและคณิตเริ่มมีโอกาสได้พัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น	 สอด-
คล้องกับแนวโน้มของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 นทีได้ให้ข้อคิดเห็นที่น่า	 
สนใจว่า	
 

“การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีระบบและคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ	 การสอนแบบ	Traditional	
Education	ที่เน้นแต่การท่องจำ	กำลังจะตามโลกไม่ทัน	อีกไม่กี่ปี	คนจะเริ่มมองเห็นว่า	จริงๆ	แล้วการ
เรียนทฤษฎีนำมาใช้ได้เพียง	10%	 เท่านั้น	 ที่เหลืออีก	90%	 จะต้องออกไปทำงาน	 ลองผิดลองถูก	
ทัศนศึกษา	คุยกับคน	หรือเรียนจากสังคม	ไม่ใช่เปิดตำรา	ครูจึงจะต้องปรับตัวให้ทัน	ต้องเรียนรู้ว่าจะ
นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรกับการเรียนการสอนแบบเดิม”		
 

“การเรียนรู้ด้วยตัวเองกำลังเป็นที่นิยม	 เริ่มต้นมาจากโรงเรียนทางเลือกซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี	 และเด็กมี
ความสุข	 แต่เด็กที่ผ่านระบบการเรียนแบบมีอิสระจะค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเอง	 สิ่งสำคัญคือ	 
เราต้องทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่เราอยากให้ทำจริงๆ	ไม่ใช่การสั่งให้ทำ”	นทีกล่าว	



ดัชนีความสุขโลก(HappyPlanetIndex-HPI)
 HPI	 เป็นเครื่องมือชี้วัดความสุขที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ ใหม่	 (New	 Economics	

Foundation)	 โดยปัจจัยหลักที่ใช้เป็นสูตรในการคำนวณ	3	 ด้าน	 ได้แก่	 ความเป็นอยู่ที่ดี	 ความพึง
พอใจในชีวิต	 และการใช้ทรัพยากร	 รายงานดัชนีความสุขโลกฉบับล่าสุดจัดทำขึ้นในปี	 2012	 ผลที่	 
น่าสนใจ	พบว่า	
 

ยังไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถผสานความสำเร็จในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี	 และความพึงพอใจ
ในชีวิต	ภายใต้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด		
 

ประเทศที่มีรายได้สูงมักจะมีคะแนนดัชนีความสุขต่ำ	 เพราะใช้ทรัพยากรมหาศาลในการพัฒนาประเทศ	
ส่วนประเทศที่มีรายได้ต่ำมากๆ	 เช่นประเทศแถบทะเลทรายซาฮาร่าในแอฟริกา	 ก็มีคะแนนดัชนี	 
ความสุขต่ำเช่นกัน	เพราะคนไม่มีความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่	ในขณะที่ประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ระดับกลาง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบลาตินอเมริกามีแนวโน้มที่จะมีคะแนนดัชนีความสุขสูง	
 

ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก	3	 อันดับแรกคือ	 คอสตาริก้า	 (64.0	 คะแนน)	 เวียดนาม	(60.4	
คะแนน)	และโคลอมเบีย	(59.8	คะแนน)	
 

ส่วนประเทศไทยมีความสุขเป็นอันดับที่	20	 ของโลก	(53.5	 คะแนน)	 โดยมีความเป็นอยู่ในระดับดี	 มี
ความพึงพอใจในชีวิตและการใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง	โดยเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียแล้ว
มีความสุขน้อยกว่าเวียดนาม	 บังคลาเทศ	 อินโดนีเซีย	 ปากีสถาน	(อันดับ	2,	11,	14,	16	 ตามลับดับ)	
และมีความสุขมากกว่าญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	สิงคโปร์	ฮ่องกง	(อันดับ	45,	63,	90,	102	ตามลำดับ)	
 

ที่มา: รายงาน The Happy Planet Index 2012 เว็บไซต์ http://www.happyplanetindex.org 
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“เราอยากให้	Freehap	 เวอร์ชั่นต่อไป	 มีมิติเรื่อง
การบริโภคคือการใช้ทรัพยากรด้วย	 เพื่ออธิบาย
ตัวเลขความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความสุขกับ
ปริมาณทรัพยากรที่ ใช้ ในการบริโภค	 ทุกวันนี้	 
ความสุขเป็นเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องที่เชื่อมโยง
กับจิตวิญญาณ	การที่จะพัฒนาดัชนีความสุขให้เป็น
ที่ยอมรับจำเป็นต้องมีมิติของวิทยาศาสตร์ด้วย”	
นทีกล่าว	

 

พักสักนิด	เพื่อคิดจะก้าวต่อ	
 

แม้ปัจจุบัน	Freehap	จะยังสามารถดาวน์โหลดและ
ใช้งานได้	 แต่จริงๆ	 แล้วอยู่ระหว่างหยุดปรับปรุง	
เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อให้สามารถ
ตอบโจทย์ทางธุรกิจ	
 

นทีเล่าว่า	 บริษัทแฮปปิโอ้มีทีมงานจำนวน	13	 คน	
เคยผา่นชว่งลำบากจนเกอืบปดิกจิการมาแลว้	 เพราะ
ลำพงัเพยีง	Freehap	 ยงัไมส่ามารถกอ่ใหเ้กดิรายได้
เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงทีมงานได้	 พวกเขาจำเป็นจะ
ต้องหาหนทางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแนวคิดที่

อยากเห็นโลกดีขึ้นกับความอยู่รอด	 บริษัทเพิ่งจะ
เปลี่ยนผ่านสู่ช่วงที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เมื่อต้นปี	
2556	 โดยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีลักษณะ
เชิงรุก	 ขยายสินค้าและการบริการให้หลากหลาย	 
ยิ่งขึ้น	 และเน้นการพัฒนาทีมให้มีความสามารถที่
แข็งแกร่ง	
 

เป้าหมายสูงสุดที่นทีและคณิตใฝ่ฝันอยากจะไปให้
ถึงก็คือ	สักวันหนึ่งจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น	Freehap	
ให้สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในการใช้อธิบายดัชนี
ความสุขของสังคม	
 

“ถ้า	CNN	 และสถานีข่าวในไทยทุกช่องรายงาน
ดัชนีความสุขทุกวันเหมือนกับดัชนีหุ้นหรือการ
พยากรณ์อากาศ	 ผมก็ตายตาหลับ	 อย่างเช่น
รายงานว่าตอนนี้คนเชียงใหม่มีดัชนีความสุขน้อยลง
เพราะมีควันจากไฟป่าปกคลุม	 พอเราทำให้คนได้
ตระหนักและรับรู	้ เขาก็จะเข้าใจความสุขหลายๆ	
ดา้น	 นอกเหนอืจากการคดิเรือ่งเงนิเพยีงอยา่งเดยีว”	
นทีกล่าว	
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เอียน	 จูคส์	 เป็นนักการศึกษา	 จุดเน้นที่เขาสนใจ
อย่างแรงกล้าคือการปรับโครงสร้างสถาบันการ
ศึกษาเพื่อให้เกิดความเกี่ยวโยงกับความต้องการ
ของเด็กๆ	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 เขามุ่งมั่นที่จะ
ทำให้เด็กๆ	 ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมสำหรับอนาคต	 ตลอดระยะเวลามากกว่า
สิบปี	 เขาเดินทางบรรยายนำเสนอในหัวข้อต่างๆ	
มากกว่า	8,000	 เรื่อง	 ใน	40	 ประเทศ	 มีผู้ฟังการ
บรรยายจากเขาประมาณ	300,000-350,000	 คน
ต่อปี	
 

เอียน	 จูคส์	 เขียนหนังสือ	12	 เล่ม	 หนังสือชุดด้าน
การศึกษา	9	เรื่อง	และมีบทความตีพิมพ์ลงวารสาร
มากกว่า	 100	 ชิ้น	 นอกจากนั้นยังเป็นผู้จัดพิมพ์
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์	 ชื่อ	 the	
Committed	Sardine	Blog	 ซึ่งมียอดผู้อ่านเกือบ	

90,000	 คนในมากกว่า	60	 ประเทศ	 หนังสือเล่ม
ล่าสุดของเขา	 ชื่อ	 Teaching	 the	 Digita l	
Generation	 เขียนร่วมกับ	 เท็ด	 แมคเคน	 และ
แฟรงก์	 เคลลี่	 และเมื่อเร็วๆ	 นี้ยังมีผลงานหนังสือ
อีก	3	เล่ม	ได้แก่	Windows	on	the	Future	(พิมพ์
ครั้งที่	 2)	 Living	 on	 the	 Future	 Edge	 และ
Understanding	Digital	Generation	 และหนังสือ
ชุด	Digital	Fluency	for	21st	Century	Learners	
 

เอียน จูคส์ (Ian Jukes) 
 
นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างสถาบันการศึกษา 
และการออกแบบการสอนสำหรับคนยุคดิจิทัล 
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เจิ้ง	 ฉู่	 เสียน	 เริ่มงานที่ห้องสมุดประชาชนไทเป	 
มาตัง้แตป่	ี2523	ประจำอยูต่ามสาขาตา่งๆ	เคยดแูล
ส่วนงานส่งเสริมห้องสมุด	 ส่วนงานห้องเด็ก	 เป็น	 
ผู้อำนวยการห้องสมุดสาขามินเชงระหว่างปี	2528-
2530	 จากนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน	 แผนก
สารสนเทศ	 ประจำสำนักผู้บริหารของสภาแห่งชาติ
ไต้หวัน	ประมาณ	10	ปี	กระทั่งในปี	2541	เธอจึง
เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชน
ไทเป	 สาขาของห้องสมุดไทเปที่ได้รับการกล่าวถึง
มากที่สุดคือห้องสมุดเป่ยโถว	 จากแนวคิดการ
ออกแบบที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีสถาปัตย-
กรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและงดงาม	 จนได้รับ
ยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่สวยที่สุดของโลก	
 

เดือนมกราคม	2554	 เธอก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการ
หอสมดุแหง่ชาต	ิเปน็ผูห้ญงิคนแรกทีค่รองตำแหนง่นี้

นับตั้งแต่ก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติมานานถึง	76	ปี	
 

เจิ้ง	 ฉู่	 เสียน	 ได้รับรางวัลผู้ให้บริการภาครัฐดีเด่น	
ประจำปี	 2542	 (Fourth	 Annual	 Important	
Contribution	 to	National	 Infrastructure	by	
Government	 Employee	 Award)	 จากมูลนิธิ	 
วิชาการ	 ซุน	 หยุน	 ซวน	 ส่วนห้องสมุดประชาชน
ไทเป	ได้รับมาตรฐาน	ISO	9002	ในช่วงเวลาที่เธอ
ดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ	(2541-2552)	และตอ่มา
ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่น	 ด้านคุณภาพ
การให้บริการ	ในปี	2552	
 

เจิ้ง	 ฉู่	 เสียน	 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอก	
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	 และเคยเป็นนักวิจัย
ของคณะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา	(แชปเปล	ฮิลล์)	
 

เจิ้ง ฉู่ เสียน (Tseng Shu-hsien) 
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน 
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มีชัย	 วีระไวทยะ	 เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายก
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	(PDA)	ยาวนาน
ถึง	35	 ปี	 โดยมีบทบาทสำคัญด้านการรณรงค์การ
แผนครอบครัวในเมืองไทย	 โดยเฉพาะการใช้ถุง
ยางอนามัย	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	ในรัฐบาลพลเอก
เปรม	 ติณสูลานนท์	(2529-2531)	 และรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	 ในรัฐบาลนายอานันท์	
ปันยารชุน	(2534-2535)	และได้รับการแต่งตั้งเป็น
วุฒิสมาชิก	อีกหลายสมัย		
 

มีชัย	 สนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ	 (CSR)	 และการลงมือปฏิบัติใน
ลักษณะกิจการเพื่อสังคม	 หรือ	 SE	 (Socia l	
Enterprise)	 ซึ่งหมายถึงการที่ภาคเอกชนนำผล

กำไรที่ได้จากการทำธุรกิจมาช่วยภาคประชาชน	
และการที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและขจัดความยากจนเป็นเป้าหมาย
ของบริษัท	 นอกเหนือจากกำไร	 โครงการของ
บริษัทธุรกิจ เพื่ อพัฒนาการศึกษาและชนบท	
(BREAD)	 เน้นพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้
กระบวนการจัดการตนเอง	 มีทักษะด้านธุรกิจ	
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 เพื่อสร้างรายได้และ
เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ	 โดยมีโครงการต่างๆ	
มากกว่า	 200	 โครงการ	 ครอบคลุมพื้นที่	 137	
อำเภอ	ใน	46	จังหวัดทั่วประเทศ	
 

มชียั	 วรีะไวทยะ	 ไดร้บัรางวลัแมกไซไซ	 สาขาบรกิาร
สาธารณะ	 ในปี	 พ.ศ. 2537	 และรางวัลสมเด็จ-	 
เจ้าฟ้ามหิดล	สาขาสาธารณสุข	ในปี	พ.ศ. 2552 

มีชัย วีระไวทยะ 
นักพัฒนาสังคม 
ประธานบริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด หรือ 
BREAD (Business for Rural Education and Development Co., Ltd.)  
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วิริยะ	 ฤๅชัยพาณิชย์	 สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจาก	 Robert	 Morris	 University	
สหรัฐอเมริกา	 เป็นผู้ก่อตั้ ง	 eduzones.com	
เว็บไซต์การศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง	 เป็น
ศูนย์รวมเรื่องราวน่ารู้และมีบทบาทในการแนะแนว
ทางการศึกษาให้กับเยาวชนวัยเรียน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างโปรแกรมทางการศึกษาให้เด็กได้
สำรวจความถนัด	 สาขาวิชา	 หรืออาชีพที่ตนสนใจ	
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น	 เว็บไซต์นี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
The	Nation	Thailand	Web	2000	สาขาการศึกษา
และบริการสังคม		
 

วิริยะ	 ให้ความสนใจในการศึกษาตามแนวทาง	
Creativity-Based	 Learning	 และได้เผยแพร่

แนวคิดดังกล่าวหลากหลายช่องทาง	 ทั้ งการ
บรรยายในฐานะวิทยากร	สื่อสารผ่านงานเขียน	สื่อ
ออนไลน์	 รวมทั้ งรายการวิทยุและโทรทัศน์	
นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการ
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร/
สาขาวิชาที่ เป็นความต้องการหลักและมีความ
ชัดเจนของการผลิตกำลังคน	 ในโครงการเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต	 หรือ	
กรอ.	 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)	

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ 
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eduzones.com 
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วรสรวง	 ดวงจินดา	 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก	Queensland	
University	of	Technology	(QUT)	 และด้านการ
จัดการเทคโนโลยีจาก	Griffith	University	(GU)	
ประเทศออสเตรเลีย	
 

วรสรวง	 มีความสนใจและความเชี่ยวชาญในด้าน
เครื่องมือสื่อสาร	 และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์	 การสร้างรายวิชาในระบบ	Moodle	
การเรียนรู้และการสื่อสารผ่าน	Social	Media	และ	
Social	Network	 ต่างๆ	 การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน	 (MOOCs	 –	
Massive	Open	Online	Courses)	 นอกจากงาน
ด้านการสอนในมหาวิทยาลัย	 เขายังเป็นวิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่	เป็น

อ า จ า ร ย์ ห ลั ก สู ต ร ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ อี เ ลิ ร์ น นิ่ ง	
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 ส่วนระดับเวทีนานาชาติ	
ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงาน	 APEC	 Learning	
Community	Builders	(ALCoB)	ประเทศไทย	

วรสรวง ดวงจินดา 
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ซูไรยา	 อาแด	 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อได้บรรจุที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง	 ในชุมชนขนาดเล็กที่
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ยากจน	เธอพบว่าเด็กจำนวน
มากไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน	 จึงได้
ริเริ่มโครงการ	 “ร้านน้ำชาโรงเรียน	 เปิดโลกการ
เรียนรู้ เพื่อเด็กไทย”	 สนับสนุนโดยสำนักงาน	 
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	
(สสค.)	 ให้เป็นโครงการต้นแบบการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ	 ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการประกอบ
อาชีพ	
 

รา้นนำ้ชา	 “คอลอแต”	 ไดก้ลายเปน็หนว่ยการเรยีนรู้
บูรณาการ	8	 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้	 รวมทั้งเป็น

กิจกรรมฝึกอาชีพการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน	 
แก่นักเรียนและชุมชน	 เช่น	 ข้าวยำ	 ชาชัก	 ข้าว
เหนียวปิ้ง	 และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
ร้านน้ำชา	 ฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ	
วางแผน	 ทำงานเป็นทีม	 มีความรับผิดชอบ	 และ
กล้าแสดงออก	 ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะและความรู้ที่
สำคัญเมื่อเด็กๆ	 เติบโตขึ้นและก้าวสู่โลกการ
ประกอบอาชีพ		ผลพลอยได้ของร้านน้ำชาโรงเรียน
คือ	 เด็กๆ	 ได้มีอาหารเช้าที่ถูกสุขลักษณะไว้รับ
ประทาน	 มีรายได้เล็กๆ	 น้อยๆ	 มีความกระตือ-	 
รือร้นอยากมาโรงเรียน	 และเกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน		

ซูไรยา อาแด  
ครูโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
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วิเชียร	 ไชยบัง	 ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนา	 จังหวัดบุรีรัมย์	 คือครูผู้บุกเบิกการศึกษา
แนวใหม่มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปี	2546	
มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เติบโตอยู่บนความพอดี	 มี
ความพอใจในชีวิต	 และมีความสุข	 โรงเรียนแห่งนี้
ไม่มีแบบเรียน	 แต่ใช้แนวคิด	Problem-Based	
Learning	 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาจาก
การเข้าใจโลกและประสบการณ์	 ต่อยอดด้วยการ
สอนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยเครื่องมือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ปัจจุบันโรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนา	 หรือ	 “โรงเรียนนอกกะลา”	 เปิดโอกาสให้
เด็กนักเรียนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัว
ที่ยากจน	 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่า
โรงเรียนในเมือง	 พร้อมที่จะก้าวสู่สังคมสมัยใหม่
บนรากฐานแห่งความพอเพียงของสังคมท้องถิ่น	

วิเชียรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 การวิจัย
การศึกษา	 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้รับ
รางวัลจาก	มูลนิธิอโชก้า	ในฐานะผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสังคม	 และได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบ
บูรณาการจากโครงการวาระประเทศไทย:	 จุดไฟ
สร้างสรรค์	พลังสู่การเปลี่ยนแปลง	
 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 โรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนากลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญสำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา	และ	วิเชียร	 ไชยบัง	 ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนวคิดการศึกษาแนวใหม่
ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ	 รวมถึง
โครงการฝึกอบรมแก่ครูจบใหม่ก่อนเข้าทำงานใน
โรงเรียนของรัฐ	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย
กระทรวงศึกษาธิการ	

วิเชียร ไชยบัง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ธนบูรณ์	 สมบูรณ์	 จบปริญญาตรีจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	และไปศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพจาก	
Academy	of	Art	University,	San	Francisco	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นที่รู้จักในฐานะช่างภาพ
แฟชั่นที่มีผลงานร่วมกับนิตยสารชื่อดังหลายเล่ม	
ก่อนจะผันตัวมาใช้ชีวิตเป็น	Creative	Director	
และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์สร้างสรรค์อย่าง	PORTFOLIO*
NET	และ	CreativeMOVE	
 

จุดเริ่มต้นของการทำงานออกแบบเพื่อขับเคลื่อน
และเปลี่ยนแปลงสังคมมาจากการทำงานอาสา
สมัคร	 และได้เห็นว่าความถนัดของตนสามารถช่วย
เหลือสังคมได้	 จึงได้ก่อตั้งองค์กรนวัตกรรมสังคม	
CreativeMOVE	ร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ	
เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม	 โดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์	 ศิลปะ	 และการออกแบบ	 มุ่ง
เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาใน	5	 ประเด็นหลัก	 คือ	
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 การศึกษา	 ภัยพิบัติ	 และ
สุขภาพ	
 

ธนบูรณ์	 ได้นำอินโฟกราฟิกมาใช้อธิบายข้อมูล	 
องค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นในเวลารวดเร็ว	 รวมทั้ง
ยังได้นำนวัตกรรมสังคมด้าน	 Creative	 Art	 &	
Design	 จากทั่วโลกมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ	 โดยใช้	Social	Media	 อย่าง
เช่นเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์	 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก	 และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของ
คนร่วมสมัยที่มองหาสิ่งแปลกใหม่	 สร้างสรรค์	
กระชับ	และรวดเร็ว	

ธนบูรณ์ สมบูรณ์ 
องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE 
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นที	 จารยะพันธุ์	 และคณิต	 อร่ามกิจโพธา	 เป็น
บัณฑิตจากรั้วเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัย	 ในปี	 2553	 เมื่อครั้งที่คณิตศึกษาต่อ
ปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้
ชักชวนกลุ่มเพื่อนให้เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ
เพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และโอเชียเนีย	ครั้งที่	3	(GSVC-SEA)	ซึ่งมาจัดการ
แข่งขันระดับภูมิภาคที่ประเทศไทย	 โดยร่วมกัน
พัฒนาแอพพลิเคชั่น	 “Freehap”	 ซึ่งสามารถเป็น
ดัชนีชี้วัดความสุขของคนในสังคม	 โครงงานนี้ได้
เข้ารอบในระดับอาเซียนและได้ไปแข่งขันในระดับ
โลก		
 

จากโครงการระดับมหาวิทยาลัย	 ทั้งสองได้ต่อยอด
ผลงานและแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกัน	 โดยได้

เปิดบริษัท	 “แฮปปิโอ้”	 รับออกแบบแอพพลิเคชั่น
เพื่อใช้สื่อสารกับคนรุ่นใหม่	 และยังคงสานต่อ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น	 “Freehap”	 จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศสุดยอดซอฟต์แวร์ ไทย	 จากสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ในปี	2556	
 

ผลงานของนทีและคณิตเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า	 แม้
เทคโนโลยีในปัจจุบันจะถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
และดูเหมือนว่าคนเราจะมีความสุขน้อยลง	 แต่หาก
ผู้ออกแบบนวัตกรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความใส่ใจ	 ก็จะสามารถเติมเต็มข้อบกพร่องของ
สังคมยุคดิจิทัลได้	 ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
จากการช่วยเหลือดูแลคนใกล้ตัวและเพื่อนร่วม
สังคม	

นที จารยะพันธุ์ 
และคณิต อร่ามกิจโพธา 
บริษัท แฮปปิโอ้ จำกัด  
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