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ค�าน�า
โดย เซอร์เคน โรบินสัน

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เคลื่อนที่เกาะเกี่ยวไปกับเทคโนโลยี 

ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ เครื่องมือมีวิวัฒนาการเร่ือยมา ตั้งแต่

ยังเป็นมีดหินเหล็กไฟ จนมาถึงเครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่และ

อปุกรณ์ท่ีล�า้ไปกว่านัน้ เคร่ืองมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจกัรกลหรือกลไก

ดิจทัิล เรียบง่ายหรือซบัซ้อน ล้วนเอ้ือให้มนุษย์เราเกิดความคิดสร้างสรรค์

ในสองรูปแบบ ในตอนแรก พวกมันขยายขอบเขตความสามารถของ

ร่างกายและช่วยให้เราท�าสิ่งท่ีมิฉะนั้นแล้วจะท�าได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ 

เราใช้คันไถช่วยในการเพาะปลูก ใช้กล้องโทรทรรศน์ช่วยให้มองเห็น ใช้

เครือ่งยนต์ช่วยให้เดินทางได้ ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ทีเ่กินขดีความสามารถ

ของร่างกายท่ีไร้เคร่ืองทุน่แรงอย่างมหาศาล แต่เคร่ืองมือยงัท�าได้มากกว่า

แค่ขยายขอบเขตของร่างกายมนุษย์ พวกมันช่วยขยายขอบเขตความคิด

ของพวกเราด้วย เทคโนโลยส่ีงเสริมให้เกิดความคดิทีอ่าจไม่มีใครคิดข้ึนมา

ได้หากปราศจากมัน

 คนัไถถกูออกแบบมาเพือ่พลกิหน้าดิน เม่ือถงึเวลาอนัเหมาะสม 

มันยังช่วยพลิกวิถีชีวิตของมนุษย์ในองค์รวมและให้ก�าเนิดวิถีชีวิตท่ี 

แตกต่างไปอย่างไม่เหลือเค้าเดิม ตอนกาลิเลโอมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

เขาไม่เพียงมองเห็นดาวเคราะห์ในระยะใกล้ แต่ยังได้วางต�าแหน่งแห่งท่ี 

ของโลกในจักรวาลเสียใหม่และจุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติศาสนา ใน

ศตวรรษที่ 18 เครื่องยนต์กลไกช่วยขับเคล่ือนผู้คนได้เร็วกว่าท่ีพวกเขา
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จะวิ่งได้เอง พวกมันยังช่วยติดเคร่ืองให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและ

ให้ก�าเนดิกระแสเชีย่วกรากของนวตักรรมซึง่แปลงโฉมอารยธรรมทัง้มวล

 ในชีวิตการท�างานของมิตเชล เรสนกิ เขาได้ส�ารวจการผสานพลงั

ของความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์

ต่อเด็กๆ ในหนังสือ Lifelong Kindergarten: อนุบาลตลอดชีวิต เขาขจัด 

มายาคติที่คนทั่วไปมักมีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ (เช่น ความคิด

สร้างสรรค์จ�ากัดอยู่ในศิลปะเท่านั้น) เขายังยกตัวอย่างและกรณีศึกษา

ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนจริง พร้อมน�าเสนอผลลัพธ์อันน่า

ประหลาดใจได้อย่างเห็นภาพ เขาเจาะลึกไปถึงพลวัตอันน่าท่ึงของการ

คิดเชิงสร้างสรรค์และสิ่งท่ีเขาเรียกว่าเกลียวการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

ตลอดระยะเวลาท่ีเรสนกิสร้างผลงานทีไ่ม่เคยมีใครท�าได้มาก่อนท่ีเอม็ไอที 

มีเดียแล็บ เขาได้สร้างคุณูปการอย่างมหาศาลในการช่วยให้พวกเราเกิด

ความเข้าใจเรื่องพลวัตทั้งหลายเหล่านี้ในระดับมโนทัศน์ รวมไปถึงความ

ส�าคัญของพวกมันต่อแวดวงการศึกษา ดังที่คุณจะได้ค้นพบในหนังสือ

เล่มนี้ ผลงานของเขาไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในเชิงวิชาการเท่าน้ัน เขาและ

ทีมงานยังได้พัฒนาโปรแกรม อุปกรณ์ และกิจกรรมที่ช่วยเร่งปฏิกิริยา

ให้เยาวชนหลายล้านคนทั่วโลกพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์

 พ่อแม่และนกัการศึกษามักกังวลใจในเร่ืองระยะเวลาทีเ่ยาวชนใช้

ไปกับอุปกรณ์ดิจิทัล แต่อย่างที่เรสนิกได้เน้นย�้า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ระยะ

เวลาท่ีใช้ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือกิจกรรมซึ่งเกิดจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

เหล่านั้น โปรแกรมและอุปกรณ์ที่วางขายในท้องตลาดบางอย่างเป็นตัว

เบ่ียงเบนความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างแยบยล จริงอยู่ที่ผู้ออกแบบ

โปรแกรมและอุปกรณ์อาจใช้ความคิดเชงิสร้างสรรค์อย่างมากมายมหาศาล

ไปในการผลิตพวกมัน แต่การใช้งานอุปกรณ์เหล่านีก้ลับอาศัยความคิดเชงิ

สร้างสรรค์น้อยมากหรือไม่มีเลย เราสามารถออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเอื้อให้เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ เรสนิกมีประสบการณ์คร�่าหวอดใน

การท�างานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเหล่าน้ี นับตั้งแต่ผลงานรุ่นบุกเบิกจาก
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การสร้างซอฟต์แวร์ภาษาเขียนโปรแกรมสแครตช์ จนมาถึงความร่วมมือ

ในการท�างานเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีมาอย่างยาวนานร่วมกับบริษัทเลโก้กรุ๊ป 

ซึ่งผลิดอกออกผลมาเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วย

ความมุ่งหมายให้ช่วยบ่มเพาะการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน และผล

ปรากฏว่าพวกมันก็ท�าได้ส�าเร็จ

 ว่าแต่ท�าไมความคิดสร้างสรรค์ถึงได้ส�าคัญนักหรือครับ นั่น

เพราะว่าการเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึง่ของความเป็นมนษุย์  

ความคิดสร้างสรรค์คอืการพฒันาแนวคดิทีมี่คณุค่า และมันก็ได้ขับเคล่ือนให้

เกิดความส�าเร็จในทุกแง่มุมของมนษุย์ นบัตัง้แต่หน้าแรกของประวตัศิาสตร์ 

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนพลังของจินตนาการอัน

พิเศษไม่เหมือนสัตว์อื่น ซึ่งเป็นความสามารถที่ช่วยให้มนุษย์นึกคิดไปถึง

สิง่ทีไ่ม่ปรากฏต่อผสัสะ ความคิดสร้างสรรค์เป็นอกีขัน้หนึง่ของจนิตนาการ 

เพราะมันช่วยให้จินตนาการของคุณท�างาน ความคิดสร้างสรรค์เป็น

ท้ังกระบวนการภาคปฏิบัติและกระบวนการเชิงมโนทัศน์ การท่ีเราจะ

สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาและสร้างด้วยวิธีการอย่างไรน้ันข้ึนอยู่กับเคร่ืองมือ

และวสัดุทีมี่ อีกทัง้ยงัขึน้อยูก่บัว่าเราจะเลือกใช้เคร่ืองมือและวสัดเุหล่านัน้

เป็นวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการสร้างอะไร

 การออกแบบเคร่ืองมือ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือดิจทิลัหรือไม่กต็าม 

นับเป็นโครงการทีเ่ป่ียมด้วยความคิดสร้างสรรค์ในตวัมันเอง และก็เหมือน

โครงการส่วนใหญ่ มันวิวัฒน์ไปในระหว่างการปฏิบัติให้เกิดผล นี่นับเป็น

ตัวอย่างชั้นยอดของเกลียวการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในขณะท�างานจริง 

เคร่ืองมือต้นแบบทีส่ร้างตอนแรกอาจใช้สอยได้ดีพอตวั แต่ในระหว่างการ

ใช้งาน มันก็อาจจะถกูปรับปรุงในรปูแบบทีผู่ส้ร้างเองก็ยังมองไม่เหน็ภาพ

ชัดเจนหรืออาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในตอนแรก ผลงานเวอร์ชั่นหลังๆ 

อาจถกูใช้งานแตกต่างออกไปอย่างสิน้เชงิและส่งผลกระทบในวงกว้างกว่า 

ผลงานต้นแบบอย่างมหาศาล ลองนึกถึงแท่นพิมพ์ รถยนต์ อินเทอร์เน็ต 

หรือสมาร์ตโฟนรุ่นแรกๆ ดูสิครับ
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 ความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงเพิ่มพูนขึ้นได้เท่านั้น แต่มันยังต้อง

อาศัยการท�างานร่วมกับผู้อื่นด้วย เพราะถึงแม้ว่าจะแปลกใหม่ขนาดไหน

ก็ตาม การคิดเชิงสร้างสรรค์เกือบท้ังหมดก็เกิดจากการต่อยอดความคิด

ของผู้อื่น บริษัทแอปเปิลเปิดตัวไอโฟนรุ่นแรกในปี 2007 ตอนที่บริษัท

เปิดร้านแอปสโตร์ครั้งแรกเมื่อปี 2008 ยังมีแค่ 800 แอปพลิเคชั่น ทว่า 

ตอนนี้มีมากกว่าสองล้านแอป ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกพัฒนาโดยแอปเปิล

หรือแอปเปิลเองยังคิดไม่ถึงด้วยซ�้าไป ธีมหนึ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ของหนังสือเล่มนี้คือการชูประเด็นเร่ืองพลวัตของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

และการน�าไปประยุกต์ใช้ในแวดวงการศึกษา

 นอกจากน้ัน หนังสือเล่มนียั้งมีธมีทีข่ยายใหญ่ไปอกีข้ัน นัน่คอื เด็ก 

ทุกคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ตามธรรมชาติ ส่วนท่ีว่าพวกเขา 

จะพฒันาไปได้อย่างไรนัน้ขึน้อยูกั่บสภาพแวดล้อมในการเล้ียงดูและโอกาส

ท่ีคนรอบข้างหยิบยื่นให้ การศึกษาควรเป็นหนึ่งในโอกาสท่ีดีที่สุด แต่

บ่อยครั้งกลับไม่เป็นเช่นนั้น ในหลายประเทศพบว่า การศึกษาในระบบ

ติดหล่มอยู่ในวัฒนธรรมที่มืดมนของการทดสอบและการแข่งขัน ปัจจุบัน

วัฒนธรรมเช่นนี้ก�าลังคืบคลานเข้ามาสู่การศึกษาปฐมวัย และเส่ียงจะไป

ยับยั้งพลังในการริเริ่มสร้างสรรค์ที่เพิ่งตั้งไข่ของผู้เรียนรุ่นเยาว์ หัวใจของ

หนังสือเล่มนี้คือการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้การศึกษาเปลี่ยนทิศทาง 

 ฟรีดริช เฟรอเบิล ให้ก�าเนิดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของ

โรงเรยีนอนบุาล <แปลตรงตวัได้ว่า สวนของเด็กๆ> เพราะเขาเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ (ไม่ต่างจากท่ีชาวสวนเข้าใจต้นไม้) ว่าเด็กๆ จะเจริญงอกงาม

ได้ดีท่ีสุดในสภาวการณ์บางแบบ บทบาทของนักการศึกษาคือการช่วย

สร้างสภาวการณ์แบบนัน้ เฟรอเบิลสนบัสนนุแนวปฏิบัตเิช่นนีใ้นศตวรรษ 

ท่ี 19 ในขณะท่ีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก�าลังมาแรง และสถานการณ์ 

เช่นนี้เองท่ีก่อให้เกิดการศึกษาเพื่อมวลชน (mass education) ซึ่งมี

ลักษณะแบบอุตสาหกรรม เขาจึงต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วง ทุกวันนี้ผู้ท่ี

สนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาแบบเด็กเป็นศูนย์กลางก็ยังคงต้อง
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ต่อสู้อยู่เช่นกัน แต่นัน่ไม่ได้ท�าให้แนวความคิดเหล่านีมี้ความส�าคัญน้อยลง  

ตรงกันข้าม ในขณะทีเ่ราก�าลังเคล่ือนทีลึ่กลงไปสูค่วามท้าทายอนัซบัซ้อน

ของศตวรรษที่ 21 แนวความคิดเช่นนี้กลับทวีความส�าคัญยิ่งขึ้น 

 จากช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวตัศิาสตร์มนษุย์ เคร่ืองมือเพือ่การ

สร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์มักตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อย การปฏิวัติ

ดิจิทัลช่วยให้เราแทบทุกคนเอื้อมถึงเคร่ืองมือที่ฉลาดและซับซ้อนได้ แต่ 

ต่อให้เคร่ืองมือเหล่านี้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็ไม่มีประโยชน์อันใด หากไร้ซึ่ง

ความคิดและความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ หนังสือเล่มนี้จึงมีความส�าคัญด้วย

เหตุนี้ มันเป็นการเรียกร้องท่ีสมเหตุสมผลและเปี่ยมวิสัยทัศน์ให้เกิดการ

ศึกษาในองค์รวมท่ีจะช่วยบ่มเพาะพลังความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีมาแต่ 

บรรพกาลในตวัมนษุย์เรา ผ่านการใช้เคร่ืองมือใหม่ๆ ทีพ่วกเรามีในตอนนี ้

ดังทีเ่รสนกิได้กล่าวไว้อย่างคมคายว่า ชัน้เรียนอนบุาลทุกวนันีก้ลายสภาพ

เป็นเหมือนชัน้เรียนอืน่ๆ ในโรงเรียน เขาเสนอแนะทางเลือกทีต่รงกันข้าม

ไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า ชั้นเรียนอื่นๆ ทั้งหมดในโรงเรียน (อันที่จริงน่าจะ

ต้องเป็นทั้งหมดของการด�าเนินชีวิต) ควรกลับกลายเป็นเหมือนชั้นเรียน

อนุบาล และผมก็มั่นใจว่าเขาพูดถูก

เซอร์เคน โรบินสัน

ลอสแอนเจลิส มิถุนายน ปี 2017







แปลโดย
วิชยา ปิดชามุก

อนุบาลตลอดชีวิต

by

Mitchel Resnick

Lifelong 
Kindergarten

Cultivating Creativity through 
Projects, Passion, Peers, and Play



บทที่ 1
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
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จากเอถึงเอ็กซ์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2013 ผมได้พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิงหวา ซึ่ง

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของจีนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วย

ตัวผมเป็นศาสตราจารย์แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) 

ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยชิงหวาก็ได้รับการขนามนามว่าเป็น เอ็มไอทีแห่ง

ประเทศจีน จึงไม่น่าแปลกใจที่เราสองคนจะได้โคจรมาเจอกัน สิ่งที่ชวน

ให้ประหลาดใจมากกว่าเหน็จะเป็นสถานท่ีพบปะของเราทัง้คู ่นัน่คอืบรษิทั

ของเล่นเลโก้ ณ ประเทศเดนมาร์ก

 เฉินจี๋หนิง (Chen Jining) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยชิงหวา  

เดินทางมาเสาะแสวงหาแนวทางการศึกษาและเรียนรู้ที่บริษัทเลโก้กรุ๊ป 

ก่อนหน้านีรั้ฐบาลจนีได้เลือกให้ชงิหวาเป็นผูน้�าแผนริเร่ิมปฏิรูปการศกึษา

แบบยกเครื่องที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ อธิการเฉินตระหนักดีว่าระบบ 

การศึกษาของจนีก�าลังเผชิญปัญหาข้ันรนุแรง ไม่เพยีงระดับมหาวทิยาลยั
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เท่าน้ัน แต่เป็นปัญหาของทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ชั้นเรียนของเด็กเล็กที่สุด 

อธิการเฉินกล่าวว่า ระบบการศึกษาของจีนไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ 

ผู้เรียนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่วิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง

 ปัญหาดังกล่าวไม่อาจมองเห็นได้ผ่านเกรดและคะแนนสอบ

ของนักเรียน อันที่จริงเม่ือวัดจากเกณฑ์ด้ังเดิมที่ใช้กันเร่ือยมา นักเรียน

นักศึกษาของจีนจ�านวนมากยังคงท�าผลงานได้ดี ท่ีชิงหวาเอง นักศึกษา

เกือบทุกคนมีผลการเรียนยอดเยีย่มมาตัง้แต่ชัน้ประถมจนถงึมัธยมปลาย 

และหลายคนก็ยงัได้เกรดเออย่างต่อเนือ่งเม่ือเข้ามาเรียนทีช่งิหวา อธกิาร

เฉินเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า นักศึกษาพันธุ์เอ

 อย่างไรก็ดี อธิการเฉินตระหนักว่าเท่านี้ยังไม่พอ เขารู้สึกว่า

นกัศกึษาพนัธุเ์อจ�านวนไม่น้อย ต่อให้มีเกรดและคะแนนสอบทีส่งู แต่ก็ยงั

ขาดจิตวิญญาณของนักคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อันเป็นคุณสมบัติจ�าเป็นที่จะ

ช่วยให้ประสบความส�าเร็จในสังคมทุกวันนี้ อธิการเฉินเสนอความเห็นว่า

ประเทศจีนก�าลังต้องการนักศึกษาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า นักศึกษาพันธุ์

เอ็กซ์ เขาอธิบายว่านักศึกษาพันธุ์เอ็กซ์จะเต็มใจรับความเสี่ยงและลอง 

สิ่งใหม่ๆ พวกเขากระหายท่ีจะเป็นผู้นิยามปัญหาในแบบของตนเอง

มากกว่าจะรอแก้โจทย์ในต�าราเรียน นักศึกษาพันธุ์เอ็กซ์นี้เองท่ีจะเป็น

ผู้ริเร่ิมไอเดียสดใหม่ที่สุดและก�าหนดทิศทางใหม่ๆ ที่เปี่ยมด้วยความคิด

สร้างสรรค์

 อธกิารเฉนิกล่าวว่า เป้าหมายสงูสดุของชงิหวาคือผลิตนกัศกึษา

พนัธุเ์อ็กซ์ป้อนสู่สงัคมจนีให้มากขึน้ เขาต้องการเปลีย่นโฉมมหาวทิยาลัย

ให้กลายเป็นสถานที่ท่ีจะท้ังดึงดูด ผลักดัน และสนับสนุนนักศึกษาพันธุ์

เอ็กซ์ เขาเดินทางมาเยือนเลโก้กรุ๊ปเพราะเล็งเห็นว่าบริษัทนี้น่าจะเป็น

หนึง่ในพนัธมิตรทีช่่วยให้บรรลุพนัธกิจดังกล่าวได้ ตอนเหน็เด็กๆ เล่นสนกุ

โดยใช้ตวัต่อเลโก้ประกอบสร้างสิง่ต่างๆ เขารู้สกึว่าเด็กกลุ่มนีก้�าลงัพฒันา

ไปสู่การเป็นนักคิดสายพันธุ์เอ็กซ์ เด็กๆ ได้ส�ารวจ ทดลอง และทดสอบ

อาณาเขตตลอดเวลา และพัฒนาตนเองในฐานะนักคิดผู้เปี่ยมความคิด
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สร้างสรรค์ เขาอยากค้นหาวิธีการนอกเหนือจากรูปแบบเดิมๆ เพื่อช่วย

ปลูกฝังรูปแบบการคิดเช่นนี้ให้นักศึกษาที่ชิงหวาบ้าง

 ถงึแม้อธกิารเฉนิจะพดูถงึนกัศกึษาและสถานศกึษาในประเทศจนี 

แต่เราพบเห็นสถานการณ์คล้ายคลึงกันนี้ได้ทุกมุมโลก โรงเรียนส่วนมาก

ในประเทศส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการสอนเด็กให้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนและกฎ (เพื่อพัฒนาไปเป็นนักเรียนนักศึกษาพันธุ์เอ) มากกว่าจะ

มุ่งช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด เป้าหมาย และกลยุทธ์ต่างๆ ของตัวเอง 

(เพื่อกลายเป็นนักเรียนนักศึกษาพันธุ์เอ็กซ์) เป้าหมายและแนวทางของ

ระบบการศกึษาท่ัวโลกแทบไม่เปล่ียนแปลงไปเลยในรอบ 100 ปีทีผ่่านมา 

แต่ก็มีคนจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น อธิการเฉิน ที่เริ่มตระหนักแล้วว่าเรา

ต้องการการเปลี่ยนแปลง

 แรงจงูใจให้เปลีย่นส่วนหนึง่มาจากเหตผุลทางเศรษฐกิจ สถานที่

ท�างานทุกวันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปโฉมชนิดไม่เหลือเค้าเดิม หลายอาชีพ

ก�าลังหายไปจากตลาดเพราะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานที่

มีแบบแผนซ�้าๆ (แม้แต่งานท่ีไม่มีแบบแผนก็ด้วย) และเกือบทุกอาชีพ

ก�าลังเผชิญการเปล่ียนแปลงเม่ือทั้งผู้คนและสถานท่ีท�างานต้องปรับตัว

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ แหล่งข้อมูลใหม่ รวมถึง

ช่องทางสื่อสารใหม่ๆ ที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เคธี เดวิดสัน (Cathy 

Davidson) ได้ประมาณการไว้ในหนังสือ ทีนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหม (Now 

You See It) ว่าสองในสามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนนี้จะต้อง

ประกอบอาชีพท่ียังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาในสารบบเลยด้วยซ�้า ความ

สามารถที่จะคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติส�าคัญ 

ยิ่งกว่าเคย เพื่อที่บุคคลจะเจริญงอกงามได้ในภูมิทัศน์ที่แปรปรวนปุบปับ

เช่นนี้

 การคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้จ�าเป็นเฉพาะในสถานที่ท�างาน

เท่านั้น กิจกรรมทุกประเภทในทุกแง่มุมของชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในอัตรา

เร่งท่ีสูงขึ้น เยาวชนคนหนุม่สาวทุกวันนี้ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์



18     Li fe long Kindergarten

ท่ีแปลกใหม่และไม่คาดคิดไปจนชั่วชีวิต พวกเขาจ�าเป็นต้องเรียนรู ้

ท่ีจะรับมือความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์  

ไม่เฉพาะในชวิีตการท�างานเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึชวีติส่วนตวั (วธิพีฒันาและ 

ประคับประคองมิตรภาพในยุคที่เครือข่ายสังคมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด

เวลา) และชีวิตในฐานะพลเมืองด้วย (วิธีมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 

ในสังคมที่ความต้องการและอาณาเขตขยับปรับเปลี่ยนไม่ตายตัว)

 เราต้องท�าอย่างไรจึงจะช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวพัฒนาไป

เป็นนักคิดผู้เปี่ยมความสร้างสรรค์ เพื่อให้พวกเขาพร้อมใช้ชีวิตในโลกที่ 

ไม่รู้จักหยุดนิ่งใบนี้ ค�าถามข้างต้นคือหัวใจส�าคัญของหนังสือเล่มนี้ และ

ค�าถามนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจในการท�างาน (และการใช้ชีวิต) ของผม

ในช่วงสามทศวรรษหลัง

 นับว่าผมโชคดีที่ได้ท�างานที่เอ็มไอทีมีเดียแล็บ (MIT Media 

Lab) ซึง่เป็นห้องปฏิบัตกิารวิจยัท่ีรวบรวมนกัศกึษาและนกัวจิยัพนัธุเ์อก็ซ์ 

เอาไว้ ทกุคนส�ารวจไอเดียและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างไม่หยดุหย่อน 

นับเป็นสภาพแวดล้อมทีย่อดเยีย่มส�าหรับผม แต่ผมก็อดรู้สกึขดัใจไม่ได้ที่

มีคนเพียงหยิบมือเดียวได้เข้าถึงโอกาสและแรงบันดาลใจแบบเดียวกันนี้

ในสถานท่ีอ่ืนนอกแล็บของเรา เป้าหมายของผมคือน�าจิตวิญญาณแห่ง

ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบทีมี่ในมีเดียแล็บไปหยบิย่ืนให้เด็กๆ 

ทั่วโลก เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตไปเป็นนักคิดพันธุ์เอ็กซ์เช่นเดียวกัน

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มวิจัยของผมท่ีมีเดียแล็บจึง

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้เด็กๆ ได้ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เราได้ร่วมงานกับ

บริษัทเลโก้กรุ๊ปมานานกว่า 30 ปี ช่วยพัฒนาของเล่นชุดอุปกรณ์ก่อสร้าง

รุ่นใหม่ๆ อีกท้ังยงัช่วยเผยแผ่กิตตคุิณของการเรียนรู้อย่างสนกุสนานผ่าน

การเล่นร่วมกับพันธมิตรใหม่ๆ อย่างมหาวิทยาลัยชิงหวา เรายังพัฒนา

ภาษาเขียนโปรแกรมและชุมชนออนไลน์ชื่อสแครตช์ (Scratch) ที่มีส่วน

ช่วยให้เยาวชนหลายล้านคนท่ัวโลกได้สร้างสรรค์และแบ่งปันเร่ืองเล่า  
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เกม และแอนิเมชั่นแบบอินเตอร์แอ็กทีฟของตัวเอง ไม่เพียงเท่านี้ เรายัง

มีส่วนช่วยก่อตั้งเครือข่ายสโมสรคอมพิวเตอร์ (Computer Clubhouse) 

ให้กับศูนย์การเรียนรู้หลังเลิกเรียน อันเป็นสถานท่ีท่ีเยาวชนจากชุมชน 

ผู้ยากไร้ ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีแสดงตัวตนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือ

 ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะหยิบยกเร่ืองราวและบทเรียนที่ได้จาก

โครงการเหล่านี้มาใช้ส�ารวจประเด็นค�าถาม ท�าไม และ อย่างไร ในเรื่อง

การคดิเชิงสร้างสรรค์ ผมจะช้ีให้เหน็ว่าท�าไมการคดิเชงิสร้างสรรค์จงึส�าคญั

นกัในโลกปัจจบุนั รวมถงึแบ่งปันกลยทุธ์ว่าท�าอย่างไรจงึจะช่วยให้เยาวชน

พัฒนาไปเป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ได้

 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อทุกคนที่สนใจเรื่องเยาวชน การเรียนรู้  

และความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ท่ีก�าลังตัดสินใจเลือก 

ของเล่นและกิจกรรมให้ลูกๆ ครูอาจารย์ที่ก�าลังมองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อช่วย

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนที่ก�าลังท�าโครงการริเริ่มทาง 

การศกึษาใหม่ๆ นกัออกแบบทีก่�าลงัสรรสร้างผลิตภณัฑ์หรือกิจกรรมใหม่ๆ 

ส�าหรับเด็ก หรือแม้แต่คนธรรมดาสักคนที่สนใจใคร่รู้เก่ียวกับเยาวชน  

การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์

 ผมคาดว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องใจคุณเป็นพิเศษหากคุณเป็น 

คนหนึ่งท่ีรู้สึกทึ่ง (หรือกังวล) กับบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีต่อ

ชีวิตเยาวชน ถึงแม้ว่าผมจะมีส่วนอย่างแข็งขันในการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่ส�าหรบัเด็ก แต่ผมก็ยังรู้สกึกงัขาและกังวลเม่ือเหน็วธิกีารท่ีเทคโนโลยี

หลายอย่างเข้ามามีบทบาทในชีวิตเด็กๆ แอปพลิเคชั่นส�าหรับเด็กและ 

ของเล่นไฮเทคส่วนมากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้น

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเล่มนี้น�าเสนอวิสัยทัศน์ทางเลือกใหม่ 

โดยเน้นย�้าว่าหากออกแบบและได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมแล้ว 

เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยขยายโอกาสให้เด็กจากทกุพืน้เพได้ทดลอง ส�ารวจ 

และแสดงตัวตน พร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาไปเป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วย
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 เป้าหมายสูงสุดในการท�างานของผมคือ ได้เห็นโลกท่ีเต็มไป

ด้วยนักคิดเชิงสร้างสรรค์หรือคนพันธุ์เอ็กซ์ ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนาความ 

เป็นไปได้ใหม่ๆ ส�าหรับทั้งตัวเองและชุมชน ผมเช่ือม่ันว่าหนังสือเล่มนี้

มาถูกจังหวะเวลา ทุกวันนี้เราต้องการการคิดเชิงสร้างสรรค์มากย่ิงกว่า 

ยุคสมัยใดท่ีผ่านมา และเทคโนโลยีใหม่ก็ช่วยหยิบย่ืนหนทางใหม่ๆ ท่ี

จะพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ แต่ผมก็ยังเชื่อ 

อีกด้วยว่าสาระหลักของหนงัสอืเล่มนีไ้ม่มีวันล้าสมัย การคดิเชงิสร้างสรรค์

เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตมีค่าเสมอมา และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป การ 

ใช้ชวีติในฐานะนกัคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่เพยีงน�าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

มาให้ แต่ยังจะน�าความสุข การเติมเต็ม จุดมุ่งหมาย และความหมาย 

มาให้ด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เด็กๆ สมควรได้รับ

อนุบาลตลอดชีวิต

ช่วงปลายปี 1999 ย่างปี 2000 ผมได้เข้าร่วมการประชุมที่ให้ทุกคน

อภิปรายถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบพันปีที่ผ่านมา บางคนยกให้

แท่นพิมพ์เป็นส่ิงประดิษฐ์ส�าคัญที่สุด อีกหลายคนเสนอเคร่ืองจักรไอน�้า 

หลอดไฟ หรือคอมพิวเตอร์

 แล้วผมเสนอให้อะไรเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบพันป ี

ที่ผ่านมาน่ะหรือครับ ค�าตอบคือโรงเรียนอนุบาล

 ตัวเลือกนี้อาจฟังดูน่าประหลาดใจ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้มอง

ว่าโรงเรียนอนุบาลคือสิ่งประดิษฐ์ด้วยซ�้า อย่าว่าแต่ยกให้เป็นสิ่งประดิษฐ์

ทรงคุณค่าเลย ท้ังที่จริงๆ แล้วโรงเรียนอนุบาลนับว่าเป็นไอเดียท่ี 

ค่อนข้างใหม่ทีเดียว (มีอายุไม่ถึง 200 ปี) อีกทั้งยังเป็นภาพแทนของการ

สลดัทิง้แนวทางการศึกษาท่ีมีมาแต่เดิม ตอนท่ีฟรีดริช เฟรอเบิล (Friedrich 

Froebel) เปิดโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของโลกที่ประเทศเยอรมนีใน

ปี 1837 มันไม่ได้เป็นเพยีงโรงเรียนส�าหรบัเด็กเลก็เท่านัน้ แต่ยังสร้างขึ้น 
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บนรากฐานของแนวทางการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดิมชนิดขุดราก 

ถอนโคน โดยยดึหลกัการพืน้ฐานทีต่่างไปจากโรงเรยีนแบบเดิมๆ ในอดีต

อย่างสิ้นเชิง

 แน่ละว่าตอนนั้นเฟรอเบิลยังไม่รู้ แต่ท่ีจริงเขาได้ประดิษฐ์คิดค้น 

แนวทางการศกึษาทีส่อดรับกับความต้องการของศตวรรษที ่21 อย่างไม่มี

ที่ติ และไม่เพียงเหมาะส�าหรับเด็กห้าขวบเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้เรียน

ทุกวยัด้วย อนัทีจ่ริงระหว่างคดิวิธช่ีวยพฒันาบุคคลให้กลายเป็นนกัคิดเชงิ

สร้างสรรค์ แรงบันดาลใจส่วนมากของผมก็มาจากวิธีเรียนรู้ของเด็กๆ ใน

โรงเรียนอนุบาลนี่เอง ผมไม่ได้ใช้วลี อนุบาลตลอดชีวิต แทนชื่อหนังสือ

เล่มนี้เท่านั้น แต่ยังใช้เรียกกลุ่มวิจัยของผมที่เอ็มไอทีด้วย ผมเชื่อหมดใจ

ว่าการเรียนรู้แบบโรงเรียนอนุบาลคือส่ิงจ�าเป็นส�าหรับช่วยให้คนทุกวัย

พฒันาขดีความสามารถในการสร้างสรรค์ อนัเป็นปัจจยัส�าคัญสู่การประสบ

ความส�าเร็จในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้

 ก่อนท่ีเฟรอเบิลจะประดิษฐ์คิดค้นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกข้ึน

มาในปี 1837 โรงเรียนส่วนมากใช้วิธีที่อาจเรียกได้ว่าเป็นแนวทางการ

ถ่ายทอดความรู้ แบบกระจายเสียง คือมีครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเพื่อท�า

หน้าทีก่ระจายเสยีงข้อมูล ส่วนนักเรียนนัง่อยูท่ี่โต๊ะตวัเองและคอยจดข้อมูล

ลงสมุดชนดิค�าต่อค�า นานๆ ทนีกัเรียนจงึจะมีโอกาสเปล่งเสยีงท่องส่ิงทีจ่ด

ไว้ ส่วนการอภิปรายถ้าจะพอมีอยู่บ้างก็น้อยมาก

 เฟรอเบิลรู้ว่าแนวทางเช่นนีใ้ช้ไม่ได้ผลกับเด็กห้าขวบ เขาเข้าใจดี

ว่าเด็กเล็กๆ จะเรียนรู ้ได้ดีท่ีสุดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัว  

ดังนั้นเม่ือก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งแรก เฟรอเบิลจึงเปล่ียนจากโมเดล

การศึกษาแบบกระจายเสียงมาเป็นโมเดลที่เน้นปฏิสัมพันธ์ โดยให ้

โอกาสเด็กๆ ได้มีปฏิสัมพนัธ์กับของเล่น อปุกรณ์ท�างานฝีมือ และวตัถุอืน่ๆ 

แต่เฟรอเบิลยังไม่พอใจกับของเล่นและวัสดุที่มีให้เลือกในยุคนั้น เขาจึง 

เริ่มต้นสร้างสรรค์ของเล่นชนิดใหม่ๆ โดยออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วย

ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่ของเขา
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 สิริรวมแล้วเฟรอเบิลสร้างของเล่นขึ้นมา 20 ชนิด ซึ่งรู้จักกัน 

ในนาม ของขวัญจากเฟรอเบิล (Froebel’s Gifts) เด็กในโรงเรียนอนุบาล

ของเขาได้สร้างลวดลายโมเสกแบบพื้นไม้ปาเกต์จากกระเบื้องทรง

เรขาคณิต ต่อหอคอยและตึกรามต่างๆ จากบล็อกไม้ เรียนรู้เทคนิคพับ

กระดาษเพือ่สร้างรูปทรงและลวดลายโดยใช้แผ่นกระดาษหลากสสัีน และ

ประกอบโครงสร้างสามมิติโดยใช้ของเล่นที่เรียกกันว่าไม้จิ้มฟันและถั่ว

 กิจกรรมท้ังหมดน้ีมุ่งหมายให้เด็กๆ มองเห็นความส�าคัญของ 

รูปทรง ลวดลาย และความสมมาตรที่พบเห็นได้ในธรรมชาติ เฟรอเบิล 

อยากให้เด็กอนุบาลของเขาเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น เขาตระหนักว่าวิธ ี

ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งท่ีจะท�าแบบนั้นก็คือให้เด็กสร้างแบบจ�าลองโลกขึ้นมา 

รังสรรค์โลกข้ึนใหม่จากมุมมองและสองมือของพวกเขาเอง นีค่อืเป้าหมาย

สูงสุดของ ของขวัญจากเฟรอเบิล กล่าวคือ สร้างความเข้าใจผ่าน “การ

รังสรรค์ใหม่” นั่นเอง

 เฟรอเบิลยังตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่าง การรังสรรค์ กับ 

นันทนาการ ด้วย เขาเข้าใจดีว่าเด็กอนุบาลจะมีโอกาสสร้างสรรค์และท�า

ผลงานได้ดีที่สุดระหว่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและกระตุ้น

จินตนาการ ดังนั้นเฟรอเบิลจึงออกแบบของขวัญให้มีโครงสร้างและเป็น

ระบบ แต่ขณะเดียวกันก็สนุกสนานและให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  

ของขวัญจากเฟรอเบิลไม่จ�ากัดขอบเขตอยู่ในศาสตร์แขนงใดแขนง

หน่ึง หากแต่ผสมผสานศิลปะและการออกแบบเข้ากับวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรม ด้วยวิธีนี้ ของเล่นดังกล่าวจึงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็ก 

เกิดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

 ความคิดและของขวัญของเฟรอเบิลได้รับความสนใจอย่าง

ล้นหลาม เริ่มจากในเยอรมนี ก่อนแพร่หลายไปทั่วทวีปยุโรป และในที่สุด

ก็สหรัฐอเมริกา ผลงานของเขามีอิทธิพลชนิดหยั่งรากลึกต่อนักทฤษฎี 

การศกึษาหลายต่อหลายคน อย่างมาเรยี มอนเตสซอรี (Maria Montessori) 

เองก็ต่อยอดความคิดของเฟรอเบิล โดยเฉพาะเร่ืองความส�าคญัของการให้
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เด็กได้ส�ารวจผสัสะด้านต่างๆ ผ่านวัตถท่ีุจบัต้องได้และช่วยส่งเสริมให้เด็ก

ได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง เครือข่ายของโรงเรียนที่มีค�าว่ามอนเตสซอรี

อยู่ในชื่อล้วนเป็นหนี้บุญคุณเฟรอเบิลและความคิดของเขา

 ในหนังสือที่แสนยอดเยี่ยมเรื่อง การก่อก�าเนิดโรงเรียนอนุบาล 

(Inventing Kindergarten) นอร์แมน บรอสเตอร์แมน (Norman Brosterman) 

ได้เขียนถึงอิทธิพลของโรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพล

ของ ของขวัญจากเฟรอเบิล ที่มีต่อวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน

ศตวรรษท่ี 20 ศิลปินและนักออกแบบชั้นแนวหน้าแห่งศตวรรษจ�านวน

มากเผยว่า ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัในโรงเรียนอนบุาลคือรากฐานส�าคัญของ

ความคิดสร้างสรรค์ในช่วงต่อๆ มาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบ๊ักมินสเตอร์ 

ฟุลเลอร์ (Buckminster Fuller) ที่เคยใช้ไม้จิ้มฟันและถั่วของเฟรอเบิล

ทดลองสร้างโครงสร้างรูปสามเหล่ียมตอนเรียนอนุบาล และภายหลัง 

ยกเครดิตให้การทดลองเรยีนรู้เหล่านัน้ว่าเป็นจดุหนนุน�าส�าคัญให้เขาสร้าง

โดมผิวโค้งขึ้นมาได้ แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ (Frank Lloyd Wright) ก็เคยกล่าว 

เช่นกันว่า ประสบการณ์ที่ได้เล่น ของขวัญจากเฟรอเบิล ในวัยเด็กมีส่วน

ช่วยวางรากฐานในการสร้างผลงานสถาปัตยกรรมของเขา

 นักประดิษฐ์ของเล่นและวัสดุที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ผ่านการ

สร้างส่ิงต่างๆ ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากความคิดของเฟรอเบิล คง

ไม่ผดิหากเราจะพูดว่าทั้งบล็อกไม้ ตัวต่อเลโก้ แท่งไม้ช่วยบวกเลข บล็อก

เรขาคณิต และชุดของเล่นทิงเกอร์ทอย (Tinkertoy) ล้วนแล้วแต่เป็น

ทายาทของของขวัญจากเฟรอเบิล

 อิทธิพลของเฟรอเบิลยังคงปรากฏอยู่ในโรงเรียนอนุบาลทั่วโลก 

แต่ก็เร่ิมมีแนวโน้มทีช่วนหนกัใจปรากฏให้เหน็ ทุกวันนีเ้ดก็อนบุาลจ�านวน

มากเอาแต่ฝึกแก้โจทย์เลขในใบงานและอ่านบัตรค�าฝึกการออกเสยีงซ�า้ไป 

ซ�้ามา เรามุ่งเน้นสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้เร็วๆ มากกว่าให้เล่นส�ารวจ

สิง่ต่างๆ บางคนถงึกับเรียกโรงเรยีนอนบุาลสมัยนีว่้า ค่ายตวิเข้มด้านการ

อ่านเขียน


