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หนังสือ โรงเรียนบันดาลใจ (Creative Schools) บอกเรำว่ำ 

ประเทศที่กำรศึกษำมีคุณภำพต�่ำมักแก้ปัญหำผิดทำง โดยมุ่งแก้ที่กำร

ก�ำหนดนโยบำยส่วนกลำง แล้วสัง่กำรให้โรงเรยีนด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำน

กลำง แนวทำงดังกล่ำวได้รับกำรพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่ำล้มเหลว แต่

หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทำงในทำงตรงกันข้ำม คือเสนอให้ใช้วิธีส่งเสริม 

(empower) ครูดี โรงเรียนดี รวมทัง้ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีต่ำงๆ 

ในพืน้ที ่ได้แก่ ผูป้กครอง ชมุชน และภำคอีืน่ๆ ให้กล้ำร่วมกนัริเร่ิมจดักำร

เรียนรู้ด้วยแนวทำงทีถ่กูต้อง กระทัง่ก่อผลลัพธ์เป็นกำรเรียนรูค้ณุภำพสูง 

โดยมีหลักกำรคือกำรเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำต้องเกิดจำกระดับล่ำงสุด 

กำรด�ำเนินกำรผิดทำงประกำรที่สองของระบบกำรศึกษำที่ให้

ผลลพัธ์กำรเรียนรูต้�ำ่ คือด�ำเนนิกำรด้วยควำมหลงผดิ หลงลงทุนปรับปรุง

ปัจจยัต่ำงๆ โดยยงัใช้แนวทำงตำมกำรศกึษำแห่งศตวรรษท่ี 19 ทีมุ่่งผลติ

คนเพื่อออกไปท�ำงำนตำมรูปแบบตำยตัว เหมือนดังระบบอุตสำหกรรม 

ที่ผลิตสินค้ำแบบเดียวกันในปริมำณมำก (mass production) ขณะที่ 

ในศตวรรษที่ 21 นี้ สังคมต้องกำรคนท่ีมีสมรรถนะ เป็นผู ้น�ำกำร

เปล่ียนแปลง แบบระบบกำรผลิตที่ผลิตสินค้ำและบริกำรแก่ลูกค้ำเฉพำะ

กลุ่ม (mass customization) ท่ีมีควำมต้องกำรแตกต่ำงกัน และ

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงไม่หยุดยั้ง 

กำรศึกษำไทยอยู่ในสภำพท่ีต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลงระดับ

กระบวนทัศน์ในทั้งสองประเด็น คือต้องกำรกำรเปล่ียนแปลงเชิงระบบ  

ค�านิยม



Ken Robinson and Lou Aronica     7

ซึ่งตรงกับเป้ำหมำยของ โรงเรียนบันดาลใจ เล่มนี้พอดี คงต้องย�้ำว่ำ 

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอกำรเปล่ียนแปลงในระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ

เท่ำนั้น แต่เป็นกำรเสนอให้เปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกกว่ำนั้น

ไม่ว่ำจะน�ำไปใช้มองระบบต่ำงๆ ในสังคมหรือระบบกำรศึกษำ

ก็ตำม กระบวนทัศน์แห่งระบบกลไก (mechanical system) ที่อยู่ภำยใต้

กำรควบคุมส่ังกำรด่ิงเด่ียวนั้นเป็นกระบวนทัศน์ท่ีผิด กระบวนทัศน์ที่ 

ถูกต้องคือกระบวนทัศน์ซับซ้อนและปรับตัวได้ (complex-adaptive 

systems) คล้ำยกับระบบที่มีชีวิต (organic systems) ที่ผู้มีส่วนร่วม 

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียหลำกหลำยฝ่ำยต่ำงก็แสดงบทบำทตำมบริบท  

ควำมเชื่อ และกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ของตนอยู่ในนั้น 

ผมอยำกเรียกระบบกำรศึกษำแบบแรกว่ำระบบกำรศึกษำแห่ง

อ�ำนำจ และเรียกระบบกำรศึกษำแบบหลังตำมที่หนังสือเสนอไว้ว่ำ ระบบ

กำรศึกษำที่มีชีวิต ซึ่งเปิดโอกำสให้มีกำรริเร่ิมสร้ำงสรรค์ผ่ำนหลำกกลุ่ม

หลำยฝ่ำย กระบวนทัศน์แบบหลังจะมองโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีชีวิต 

หนังสือเล่มนี้เล่ำเร่ืองรำวควำมริเร่ิมสร้ำงสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรศึกษำจำกหลำกหลำยภำคี ได้แก่ จำกตัวเด็กเอง จำกครู จำก 

ผู้บริหำร จำกกำรทดสอบแบบใหม่ จำกผู้ปกครองนักเรียน จำกชุมชน  

และจำกบรรยำกำศแบบใหม่ของโรงเรียนและชุมชนซึ่งหมำยรวมถึง 

คณะกรรมกำรโรงเรียนด้วย โดยใช้วิธีกำรจำกศำสตร์กำรเรียนรู้แนวใหม่ 

ซ่ึงไม่ใช่กำรเรียนรู้แบบส�ำเร็จรูปที่รับถ่ำยทอดมำจำกครู แต่เป็นกำร 

เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงหรือใกล้เคียงกับสถำนกำรณ์จริง

มำกท่ีสุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนำกำรด้ำนสมรรถนะหลำกหลำยด้ำน  

หรือเรียกรวมๆ ว่ำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทั้งหมดนั้นอยู่บนฐำนควำมเชื่อว่ำ มนุษย์มีควำมสนใจใคร่รู้ 

และมีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของมนุษย์ทุกคน 

ควำมสร้ำงสรรค์ของเด็กนั้นเร่ิมมำจำกควำมชอบ ควำมสนใจ 

ควำมใฝ่ฝัน ไม่ใช่เริ่มจำกหลักสูตรมำตรฐำน 
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หนังสือเล ่มน้ีเล ่ำเรื่องรำวผลส�ำเ ร็จของกำรจัดกำรกำร

เปล่ียนแปลง (change management) ในระบบกำรศึกษำที่ริเร่ิมจำก 

ฐำนล่ำงในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และชุมชน ที่นอกจำกท�ำให ้

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน หรือเลยมำตรฐำนแล้ว  

ยังท�ำให้เกิดควำมสุข ควำมพึงพอใจ และควำมภำคภูมิใจแก่ภำคีที่มีส่วน

สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงหลำกหลำยฝ่ำย 

กำรริเร่ิมดังกล่ำวเกิดจำกควำมกล้ำที่จะด�ำเนินกำรแหวกแนว 

ออกจำกมำตรฐำนกลำงของกำรศึกษำ กล้ำด�ำเนินกำรโดยเอำสภำพ 

ควำมเป็นจริงของโรงเรียนหรือพื้นที่นั้นเป็นตัวตั้ง ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้ก็คือ 

กำรเรียนรู้ที่นอกจำกบรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแล้ว ยังสร้ำงกำร

เปล่ียนแปลงในระดับพลิกเปลี่ยนแก่นักเรียน ครู ผู ้บริหำรโรงเรียน  

ผูป้กครอง คณะกรรมกำรโรงเรยีน และภำคอีืน่ๆ ให้เกดิควำมเข้ำใจว่ำกำร

ศึกษำที่ดีเป็นอย่ำงไรในยุคปัจจุบัน

ดังท่ีหนังสือกล่ำวไว้ หน้ำท่ีของครูเปล่ียนจำกกำรปฏิบัติตำม

หลักสูตรมำเป็นกำรแสดงบทบำท 4 ประกำร ได้แก่ จูงใจให้เรียน  

ดึงศักยภำพ สร้ำงควำมคำดหวัง ติดปีกให้ผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงหน้ำที่ครู 

3 ประกำร ได้แก่ สร้ำงแรงบันดำลใจ เสริมควำมมั่นใจ ปลูกฝังควำมคิด

สร้ำงสรรค์ 

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนปรำกฏอยู่

ในบทที่ 6 เรื่องโรงเรียนไฮเทคไฮที่เพิ่งตั้งในปี ค.ศ. 2000 โรงเรียนนี้ใช้

หลกัสตูรท่ีเน้นกำรเรียนรู้โดยอำศัยโครงงำนหรอื Project-Based Learning 

(PBL) ดังที ่แลร์รี โรเซนสตอ็ก ครูใหญ่ผูก่้อตัง้ไฮเทคไฮอธบิำยว่ำ “วธิกีำร

ของเทค ได้แก่ กำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรให้คนในทมีช่วยสอนกันเอง 

กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ กำรเรียนรู้โดยให ้

ผู้เรียนได้ลงมือเสำะแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และในขณะเดียวกันก็ใช้

เนื้อหำวิชำกำรสำยสำมัญ ได้แก่ กำรอ่ำนเขียน คณิตศำสตร์ วิชำสำย

มนุษยศำสตร์ และควำมรู้อื่นๆ ที่เด็กจ�ำเป็นต้องรู้ จำกนั้นคุณก็พยำยำม
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ผนวกรวมวิธีกำรเรียนของเทคเข้ำกับเนื้อหำวิชำกำรสำยสำมัญ”  

ไฮเทคไฮไม่ได้สอนตรงตำยตัวตำมหลักสูตรแกนกลำง 

ผู้เขียนบอกว่ำควรพิจำรณำหลักสูตรจำก 4 แง่มุม คือ โครงสร้ำง 

เนื้อหำ วิธีกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศในกำรเรียน อีกทั้งควรเรียนเพื่อ

พัฒนำสมรรถนะ 8 อย่ำง และเพื่อให้จ�ำง่ำย ผู้เขียนจึงใช้ค�ำที่เริ่มต้นด้วย

ตัว C ได้แก่ Curiosity (ควำมสงสัยใคร่รู้ ซึ่งผมตีควำมว่ำหมำยถึงกำรมี

ทักษะและฉันทะในกำรตั้งค�ำถำม) Creativity (ควำมคิดสร้ำงสรรค์) 

Criticism (กำรวิพำกษ์) Communication (ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร) 

Collaboration (กำรร่วมมือกัน) Compassion (ควำมเห็นอกเห็นใจ) 

Composure (ควำมสงบส�ำรวมของจิตใจ) และ Citizenship (กำรรู้หน้ำที่

พลเมือง) 

ผู้เขียนเสนอว่ำอย่ำแยกวิชำกำรหรือทฤษฎีออกจำกกำรปฏิบัติ 

เสนอให้เรียนแบบบูรณำกำรทฤษฎีเข้ำกับกำรปฏิบัติหรือที่เรียกว่ำ

วิทยำกำร (discipline) และให้เรียนประยุกต์แบบสหวิทยำกำร ไม่ใช่เรียน

แยกตำมสำระวิชำ (subject matter) แบบเดิมๆ 

ในหนังสือยังมีตัวอย่ำงเร่ืองกำรศึกษำแบบเนิบช้ำ สถำบัน 

บ๊ิกพิกเจอร์เลิร์นนิง และโรงเรียนวิถีประชำธิปไตยแห่งเมืองฮำเดรำ 

ประเทศอิสรำเอล ท่ีผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้น�ำประสบกำรณ์มำเขียนเป็น

หนังสือเรื่อง การศึกษาตามวิถีประชาธิปไตย (Democratic Education) 

ภำพรวมที่ถูกต้องของหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยลักษณะ

ส�ำคัญ 3 ประกำรคือ หนึ่ง มีควำมหลำกหลำย สอง มีควำมลึก และสำม 

มีพลวัต โดยผมขอเติมคุณลักษณะประกำรท่ี 4 เข้ำไปอีกข้อคือ  

มีบูรณำกำร  

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรสอบปรำกฏอยู่ใน

บทท่ี 7 ว่ำด้วยมหันตกรรมของกำรสอบ ซ่ึงเกิดจำกกำรบริหำรระบบ 

กำรศกึษำท่ีผดิพลำด ควำมหลงผดิว่ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำ

และกำรทดสอบจะช่วยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรเน้นควบคมุส่ังกำร
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จำกส่วนกลำง และควำมเข้ำใจกลไกกำรเรียนรู้ที่ผิดพลำด กำรถูกกดดัน

ให้ “สอนเพื่อสอบ” ไม่ใช่เพื่อกำรเรียนรู้ครบด้ำนของศิษย์ “โรงเรียนกลำย

เป็นเพียงสถำนที่กวดวิชำให้นักเรียนท�ำข้อสอบได้”

ทีน่่ำกังวลอย่ำงยิง่ก็คอื วงกำรกำรศกึษำท่ีบ้ำคล่ังผลกำรทดสอบ 

ตำมมำตรฐำนเป็นบ่อเกิดสู ่ควำมเสื่อมเสียศีลธรรมในวงกำรศึกษำ  

กล่ำวให้เข้ำใจง่ำยก็คือน�ำไปสู่กำรฉ้อโกงในกำรทดสอบที่มีโรงเรียนและ

ครูเป็นผู้ด�ำเนินกำร ไม่ใช่นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนหรือชั้นเรียนของตน 

ได้คะแนนสูง เม่ือโรงเรียนและครูเป็นผู้คดโกงเสียแล้ว โรงเรียนจะเป็น

สถำนที่บ่มเพำะคุณงำมควำมดีแก่เยำวชนได้อย่ำงไร 

หนังสือเล่มนี้เปิดโปงอุตสำหกรรมกำรสอบของอเมริกำท่ีมี 

ผลประโยชน์ทำงธรุกิจมหำศำล และเตอืนสตคินไทยว่ำเรำตกอยูใ่นสภำพ

เช่นนั้นหรือไม่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินต่ำงๆ ของเรำค�ำนึง

ถงึผลประโยชน์ของตนเองหรือคุณภำพกำรศึกษำของประเทศมำกกว่ำกัน 

ผมชอบข้อควำมหน่ึงในบทที ่7 ทีบ่อกว่ำกำรประเมินผลท�ำหนำ้ที ่

3 ประกำร โดยประกำรท่ีสองคือท�ำหน้ำที่รำยงำน วงกำรศึกษำท่ัวโลก 

รวมทั้งของไทยตกอยู่ในหลุมนี้ เนื่องจำกวงกำรศึกษำอยู่ในภพภูมิแห่ง

อ�ำนำจควบคุมสั่งกำร จึงใช้กำรประเมินมำสนองอ�ำนำจนี้ และเพรำะเน้น

แต่กำรท�ำหน้ำทีร่ำยงำนเท่ำนัน้ จงึละเลยหน้ำท่ีด้ำนกำรวินจิฉยั (ซึง่น่ำจะ

ส�ำคัญที่สุด) และหน้ำที่ด้ำนกำรตัดสินไป

ตัวอย่ำงนวัตกรรมกำรทดสอบท่ีน่ำสนใจปรำกฏอยู่ในเร่ืองรำว

ของเลิร์นนงิเรคคอร์ด ทีบ่อกเรำว่ำวิธกีำรประเมินทีว่งกำรศกึษำโดยทัว่ไป

ใช้นั้น ใช้ไม่ได้ผลในนักเรียนบำงกลุ่ม ผมใคร่ขอเรียกร้องให้นักกำรศึกษำ 

โดยเฉพำะครูของครู อ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจเร่ืองนี ้และน�ำมำสอดใส่ไว้ใน

หลักสูตรฝึกหัดครูแห่งศตวรรษที่ 21 

ในควำมเห็นของผม หัวใจของระบบกำรประเมินคือต้องแยก 

ให้ชัดว่ำมุ่งส่งเสริมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน หรือมุ่งรำยงำนผล 

กำรสอนและกำรสอบต่อผู้มีอ�ำนำจ สองเป้ำหมำยนี้บรรจบกัน เป็นสิ่ง
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เดียวกัน หรือแยกจำกกันอย่ำงสุดกู่ 

หนังสือบอกเรำว่ำกำรประเมินผลท่ีดีจะส่งผล 3 อย่ำง คือ 

แรงจูงใจ ผลสัมฤทธิ์ และมำตรฐำน ซึ่งแปลว่ำเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริม

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้กับเป้ำหมำยเพื่อรำยงำนผู้มีอ�ำนำจได้มำบรรจบกัน

นั่นเอง แต่เป้ำหมำยส่งเสริมผลลัพธ์กำรเรียนรู้จะต้องมำก่อน 

บทท่ี 8 ว่ำด้วยเรื่องภำวะผู ้น�ำ บทนี้เล่ำเร่ืองรำวกำรริเร่ิม

สร้ำงสรรค์หลำกหลำยแบบซึ่งฉีกไปจำกแนวทำงเดมิๆ และพิสจูน์แล้วว่ำ

ได้ผล เร่ืองกำรจัดหลักสูตรตำมพัฒนำกำร 3 ระยะของมหำวิทยำลัย 

คลำร์กน่ำสนใจย่ิง มหำวิทยำลัยแห่งนี้ด�ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรว่ำ

สถำบันกำรศึกษำเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของทั้งชุมชน 

ตำรำงท้ำยบทที่ 8 ท่ีชื่อสภำพแวดล้อมส�ำหรับกำรเจริญเติบโต 

ได้สรุปสภำพแวดล้อมแบบ “มีชีวิต” (organic) ไว้อย่ำงดีย่ิง โดยได ้

เชื่อมโยงกับวิธีบริหำรงำนของครูใหญ่แบบ “จัดกำรสภำพแวดล้อม”  

ไม่ใช่แบบ “ออกค�ำสั่งและควบคุม”  

บทท่ี 9 อธิบำยสภำพสถำบันครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป  

เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นอย่ำงในสมัยก่อน  

บทนี้ให้ค�ำแนะน�ำที่ดีแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก 

เป้ำหมำย ผลส�ำเร็จ และวิธีด�ำเนินกำรของบลูสคูลในบทท่ี  

9 นี้น่ำสนใจยิ่ง ซึ่งผมคิดว่ำตรงกับเป้ำหมำยของกำรศึกษำในศตวรรษที่ 

21 และเป็นตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จด้ำนคุณภำพกำรศึกษำที่โรงเรียนรู้จักใช้

พลังครอบครัวและพลังชุมชนมำร่วมกันสร้ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ

นักเรียน 

บทบำทสุดขั้วของครอบครัวต่อกำรศึกษำของลูกคือโฮมสคูลลิ่ง 

ซึ่งในปัจจุบันนี้มีตัวช่วยมำกดังที่กล่ำวไว้ในตอนท้ำยๆ ของบทที่ 9

บทที่ 10 ว่ำด้วยผู้ก�ำหนดนโยบำย โดยในสหรัฐอเมริกำนั้น 

จะประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรโรงเรียน ศึกษำธิกำร นักกำรเมือง และ

ผู้น�ำสหภำพ ผู้ก�ำหนดนโยบำยเหล่ำนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงซับซ้อน  
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แต่ต่ำงก็ต้องกำรให้กำรศกึษำสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงทีดี่ขึน้ทัง้แก่

พื้นที่และแก่วงกำรของตน ด้วยเหตุนี้จึงมีกำรริเร่ิมสร้ำงสรรค์รูปแบบ 

กำรศึกษำใหม่ๆ ในพื้นท่ีต่ำงๆ เช่น องค์กรอำสก์เพื่อกำรเสริมสร้ำง 

ขีดควำมสำมำรถของมนุษย์ในตะวันออกกลำง โครงกำรโกเนกตำร์ 

อิกวลดำดแห่งอำร์เจนตินำ กำรริเร่ิมสร้ำงสรรค์ในจีน กำรแปลงเปล่ียน 

ในสกอตแลนด์ คณะกรรมกำรบริหำรเขตกำรศึกษำออตตำวำ-คำร์ลตัน 

แห่งแคนำดำ

ผู้เขียนหนังสือได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ก�ำหนดนโยบำยไว้อย่ำงน่ำ

สนใจ และในบทส่งท้ำยได้ชี้ให้เห็นว่ำ กำรศึกษำที่สร้ำงขึ้นเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผูเ้รียนรำยบุคคล (personalized education) ทีเ่สนอใน

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นส่ิงที่ จอห์น ล็อก ได้เสนอไว้ตั้งแต่

ศตวรรษที่ 17 และมีผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำจ�ำนวนมำกมำย

ได้ริเริ่มไว้แล้ว เขำยกตัวอย่ำงถึงบุคคลส�ำคัญอย่ำง มำเรีย มอนเตสซอรี 

และ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ฯลฯ กำรศกึษำทีริ่เร่ิมโดยบุคคลเหล่ำนีเ้ป็นรูปแบบ

กำรศึกษำทำงเลือกที่มีอยู่ในประเทศไทยมำระยะหนึ่งแล้ว

ภำคประชำชนไทยน้ันได้ด�ำเนนิกำรปฏิวัตกิำรศึกษำจำกจดุเล็กๆ 

จ�ำนวนมำกมำย และภำครัฐจะมำเชื่อมโยงให้เป็น “โรงเรียนบันดำลใจ”  

ได้อย่ำงไร ค�ำแนะน�ำอยู่ใน โรงเรียนบันดาลใจ เล่มนี้

วิจารณ์ พานิช

9 กุมภำพันธ์ 2559
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คุณรู ้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการศึกษาไหมครับ? ผมคนหนึ่งละที่ 

ทุกข์ร้อนกับเร่ืองนี้ ควำมกังวลท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของผมก็คือ ในขณะที ่

ทั่วโลกพยำยำมปฏิรูประบบกำรศึกษำ กำรปฏิรูปส่วนมำกที่ก�ำลังเกิดขึ้น 

กลับมีผลประโยชน์ทำงกำรเมืองและธุรกิจคอยผลักดันอยู ่เบ้ืองหลัง 

โดยปรำศจำกควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับกระบวนกำรเรียนรู้ของ 

คนเรำ หรือวิธีกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนที่ดี ผลที่ตำมมำคือ กำรปฏิรูป 

กลับไปท�ำลำยอนำคตอันสดใสของเยำวชนจ�ำนวนนับไม่ถ้วน ในไม่เร็ว 

ก็ช้ำ ผลของกำรปฏิรูปจะย้อนกลับมำกระทบชีวิตคุณไม่ก็คนรอบข้ำง 

ในทำงใดทำงหนึ่ง จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่คุณต้องเข้ำใจว่ำกำรปฏิรูปพวกนี้ 

มันคอือะไรกนัแน่ และถ้ำคณุเหน็ด้วยว่ำกำรปฏิรูปก�ำลังมุ่งหน้ำด่ิงลงเหว 

ผมหวังว่ำคุณจะยอมมำเป็นส่วนหนึ่งของขบวนกำรที่ผลักดันให้ทุกฝ่ำย

หันมำใช้วธิกีำรแบบองค์รวมเพือ่ช่วยฟมูฟักพรสวรรค์อนัหลำกหลำยของ

ลูกหลำนพวกเรำทุกคน
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 ในหนังสือเล่มนี้ ผมต้องกำรแสดงให้เห็นว่ำวัฒนธรรมกำรใช ้

มำตรฐำนเป็นตวัตัง้นัน้ก�ำลังท�ำร้ำยนกัเรยีนและโรงเรียน ในขณะเดยีวกัน 

ผมก็ต้องกำรน�ำเสนอทำงเลือกอื่นเพื่อใช้มองกำรศึกษำ ทั้งต้องกำรแสดง

ให้เหน็ว่ำไม่ว่ำคุณจะเป็นใครและอยูท่ีไ่หน คุณมีพลังท่ีจะผลกัดันให้ระบบ

เปล่ียนแปลงได้ อันท่ีจริงควำมเปล่ียนแปลงก็ก�ำลังเกิดข้ึน มีโรงเรียน

ที่ดี ครูที่ยอดเย่ียม และครูใหญ่ที่ช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจจ�ำนวนมำก

ก�ำลังท�ำงำนโดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรศึกษำ

แบบที่ต้องกำรจริงๆ โดยเป็นกำรศึกษำที่ปรับมำให้เหมำะกับผู้เรียน

แต่ละคน มีรำกฐำนมำจำกควำมเห็นอกเห็นใจ และมีควำมเชื่อมโยงกับ

ชุมชน นอกจำกนั้นยังมีเขตกำรศึกษำหรือแม้แต่ระบบกำรศึกษำของ 

บำงประเทศที่ก�ำลังมุ่งหน้ำไปสู่ทิศทำงเดียวกันนี้ ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในทุกระดับของระบบกำรศึกษำเหล่ำนี้ก�ำลังเรียกร้องกดดัน ด้วยหวัง 

ให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับที่ผมน�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้

 ในปี 2006 ผมได้ไปพูดในงำนสัมมนำของ TED ที่แคลิฟอร์เนีย 

ในหัวข้อ “โรงเรียนท�ำลำยควำมคิดสร้ำงสรรค์จริงหรือ?” (Do Schools 

Kill Creativity?) ประเด็นหลักของกำรพูดครั้งนั้นคือพวกเรำทุกคน 

เกิดมำพร้อมพรสวรรค์อันเปี่ยมล้นที่ธรรมชำติประทำนมำให้ แต่พออยู่

ในระบบกำรศึกษำไปได้สักระยะหนึ่ง พวกเรำจ�ำนวนไม่น้อยกลับหลงลืม

พรสวรรค์ท่ีมี ในวนันัน้ผมพดูด้วยว่ำ มีคนจ�ำนวนมำกทีป่รำดเปร่ืองและมี

พรสวรรค์ล้นเหลือแต่กลับไม่เชื่อว่ำตนเองเป็นคนฉลำดหรือเก่งกำจอะไร 

เพยีงเพรำะเร่ืองทีพ่วกเขำท�ำได้ดีทีโ่รงเรียนเป็นสิง่ทีร่ะบบไม่ได้ให้คณุค่ำ

หรอืไม่กเ็ป็นสิง่ท่ีถกูตรำหน้ำตตีรำ และผลทีต่ำมมำก็คือหำยนะท้ังในระดับ

ปัจเจกและในระดับควำมผำสุกของชุมชนเรำ

 ปรำกฏว่ำมีผู้ชมกำรพูดของผมมำกที่สุดในประวัติศำสตร์ของ 

TED มีคนดูทำงออนไลน์มำกกว่ำ 30 ล้ำนครั้ง คิดเป็นผู้ชมโดยประมำณ 

300 ล้ำนคนทั่วโลก ผมรู้ครับว่ำยอดวิวผมสู้ ไมลีย์ ไซรัส ไม่ได้ ก็ผมไม่ได้

เต้นกระดกก้นแบบเธอนี่ครับ
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 นับตั้งแต่กำรพูดคร้ังนั้นถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ต ผมก็ได้ยิน 

เรือ่งรำวของนกัเรียนนกัศกึษำจำกทัว่โลกท่ีบอกเล่ำว่ำพวกเขำเปิดคลิปนี ้

ให้ครูหรือพ่อแม่ดู ได้ยินเร่ืองรำวจำกพ่อแม่ที่เล่ำว่ำพวกเขำเปิดให ้

ลูกดู ครูทีเ่ปิดให้ครูใหญ่ดู และศกึษำธกิำรท่ีเปิดให้ทกุคนท่ีรู้จกัดู ผมถือว่ำ 

นี่คือหลักฐำนว่ำไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่คิดแบบนี้ และควำมกังวลใจ 

ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ด้วย

 เม่ือปีท่ีแล้วผมได้ไปพูดท่ีวิทยำลัยแห่งหนึ่งในแถบมิดเวสต์

ของสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงรับประทำนอำหำรกลำงวัน อำจำรย์ท่ำนหนึ่ง 

พดูกับผมว่ำ “คณุคดิแบบนีม้ำนำนแล้วใช่ไหม?” ผมถำมกลับไปว่ำ “คิดอะไร 

ครับ?” เขำตอบว่ำ “ก็คิดที่จะเปล่ียนแปลงกำรศึกษำไงครับ ถึงตอนนี ้

ก็นำนเท่ำไรแล้วล่ะ? แปดปีได้ไหม?” ผมเลยพูดว่ำ “คุณหมำยควำมว่ำ

ยังไงครับ แปดปี?” เขำตอบว่ำ “ก็...ตั้งแต่กำรบรรยำยที่ TED ครั้งนั้นไง” 

ผมเลยพูดไปว่ำ “อ่อ ครับ แต่อย่ำลืมว่ำผมก็มีชีวิตมำก่อนหน้ำนั้นนะ … ”     

 นับจนถึงตอนนี้ ผมท�ำงำนคลุกคลีในแวดวงกำรศึกษำมำนำน 

กว่ำสี่สิบปีแล้ว ทั้งในฐำนะครู นักวิจัย วิทยำกร ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษำ  

ผมท�ำงำนร่วมกับบุคลำกร สถำบัน และระบบกำรศึกษำมำแล้วทุกแบบ  

ร่วมกับภำคธุรกิจ รัฐบำล และองค์กรทำงวัฒนธรรมทุกประเภท ผมเป็น

ผูน้�ำกำรรเิร่ิมทีน่�ำไปปฏิบัตไิด้จริงทัง้ในโรงเรียน เขตกำรศกึษำ และรัฐบำล  

ผมสอนหนังสือในมหำวิทยำลัยและช่วยก่อตั้งสถำบันใหม่ๆ จำกทุกสิ่ง 

ทุกอย่ำงที่ผมท�ำไป ผมต้องกำรจะผลักดันให้มีกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

ศึกษำที่สมดุล ค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกของผู้เรียน และมีควำมคิด

สร้ำงสรรค์มำกขึ้น

 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงสิบปีหลังมำนี้ ผมได้ยินผู ้คนทุก 

หัวระแหงพูดว่ำพวกเขำรู้สึกโกรธเกร้ียวมำกขนำดไหนจำกกำรที่ทั้งตัว

พวกเขำเอง ลูกหลำน หรือเพื่อนฝูงต้องได้รับผลกระทบท่ีแสนบ่ันทอน

จำกระบบท่ีเน้นกำรสอบและกำรสร้ำงมำตรฐำน บ่อยคร้ังที่พวกเขำรู้สึก

อับจนหนทำง เพรำะดูเหมือนไม่มีอะไรที่พวกเขำจะท�ำเพื่อเปลี่ยนแปลง
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กำรศึกษำได้เลย บำงคนเดินเข้ำมำบอกผมว่ำเขำชอบดูกำรพูดของผม 

ทำงออนไลน์มำก แต่ก็รู ้สึกผิดหวังท่ีผมไม่ยอมบอกว่ำแล้วพวกเขำ 

จะท�ำอะไรได้บ้ำงถ้ำต้องกำรให้ระบบเกิดกำรเปล่ียนแปลง ผมมีค�ำตอบให้  

3 แบบ แบบแรกคือ “เขำให้ผมพดูแค่สบิแปดนำทเีองนะ จะมำอะไรกับผม

นกัหนำ” แบบท่ีสองคือ “ถ้ำคณุสนใจแนวคิดของผมจริงๆ ผมเขยีนหนงัสือ 

รำยงำน และกลยุทธ์ทั้งหลำยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอำไว้หมดแล้ว คุณน่ำจะน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ได้”1 ส่วนค�ำตอบแบบที่สำมก็คือหนังสือเล่มนี้ไงล่ะครับ

 ผมโดนถำมอยู่บ่อยๆ ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับกำรศึกษำ ท�ำไมมันถึง

เป็นอย่ำงนี้ไปได้? ถ้ำคุณสำมำรถออกแบบกำรศึกษำได้ใหม่เลย มันจะ 

ออกมำเป็นอย่ำงไร? คุณจะยงัให้มีโรงเรยีนอยู่ไหม? จะมีโรงเรยีนประเภท

ใหม่เกิดข้ึนหรือเปล่ำ? จะเกิดอะไรขึ้นบ้ำงท่ีโรงเรียน? ทุกคนต้องไป

โรงเรียนท่ีว่ำน้ีไหม? และจะต้องเข้ำโรงเรียนตอนอำยุเท่ำไร? จะต้องมี

กำรทดสอบหรือไม่? และถ้ำคุณคิดว่ำสำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง 

ให้เกิดขึ้นกับกำรศึกษำได้จริง คุณควรจะเริ่มจำกตรงไหน? 

 ที่จริงแล้วค�ำถำมที่เป็นจุดตั้งต้นของทุกอย่ำงคือ เรามีการศึกษา

ไปเพื่ออะไร? แต่ว่ำผู้คนต่ำงตอบค�ำถำมนี้ไม่เหมือนกัน ก็เหมือนกับ 

ค�ำว่ำ “ประชำธิปไตย” และ “ควำมยุติธรรม” นั่นแหละครับ “กำรศึกษำ” 

เป็นตัวอย่ำงหน่ึงของสิ่งที่นักปรัชญำ วอลเตอร์ ไบร์ซ แกลลี (Walter 

Bryce Gallie) เรียกว่ำเป็น “แนวคิดท่ียำกจะเห็นพ้องต้องกัน” มันมี 

ควำมหมำยต่ำงกันส�ำหรับคนแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม

ที่พวกเขำยึดถือและมุมมองที่เขำมีต่อประเด็นอย่ำงชำติพันธุ์ เพศสภำพ 

ควำมยำกจน และชนชัน้ทำงสงัคม แต่นีไ่ม่ได้หมำยควำมว่ำเรำไม่สำมำรถ

อภปิรำยเร่ืองน้ีหรือท�ำอะไรสกัอย่ำงกับมันได้ เรำก็แค่ต้องเข้ำใจให้ชดัเจน

ตรงกันก่อนว่ำก�ำลังพดูถงึเรือ่งอะไรอยู่2 เพรำะฉะนัน้ ก่อนทีเ่รำจะอภปิรำย

กันต่อไป ผมขอพูดถึงค�ำศัพท์อย่ำง “กำรเรียนรู้” “กำรศึกษำ” “กำรฝึก

อบรม” และ “โรงเรียน” ซึ่งบำงทีก็ยังสร้ำงให้เกิดควำมสับสนอยู่ไม่น้อย

 การเรียนรู ้(learning) คือกระบวนกำรของกำรแสวงหำควำมรู้และ

ทักษะใหม่ๆ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมำเพื่อเรียนรู้และเต็มเปี่ยมไปด้วย
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ควำมสงสยัใคร่รู้ ตัง้แต่ถอืก�ำเนดิขึน้มำบนโลก เดก็ๆ มีควำมกระหำยทีจ่ะ

เรียนรู้มำกขนำดท่ีเรียกได้ว่ำเข้ำขั้นตะกละตะกลำม ส�ำหรับเด็กจ�ำนวน

มำก ควำมกระหำยกำรเรียนรู้นี้จะเร่ิมจืดจำงลงเม่ือเข้ำเรียนในโรงเรียน 

กุญแจสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำคือกำรหล่อเลี้ยงให้ควำมกระหำยนี้ยังคงอยู่

 การศึกษา (education) คือโปรแกรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรศึกษำในระบบ (formal education) เชื่อว่ำเด็กๆ 

จ�ำเป็นต้องรู้ เข้ำใจ และสำมำรถท�ำสิ่งต่ำงๆ ท่ีพวกเขำไม่อำจท�ำได้เอง

หำกปล่อยไปตำมมีตำมเกิด ประเด็นหลักของกำรอภิปรำยในหนังสือ 

เล่มนี้คือ มีอะไรบ้ำงที่เด็กต้องรู ้ และเรำควรจัดกำรศึกษำอย่ำงไร 

เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งเหล่ำนี้

 การฝึกอบรม (training) คือรูปแบบกำรศึกษำที่เน้นให้เกิดกำร

เรียนรู้ทักษะเฉพำะทำง ผมจ�ำได้ว่ำตอนยังเรียนหนังสือ มีกำรเถียงกัน

หน้ำด�ำคร�่ำเครียดถึงควำมยำกล�ำบำกในกำรแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรศึกษำกับกำรฝึกอบรม ปรำกฏว่ำเรำสำมำรถเห็นควำมแตกต่ำงได้

ง่ำยๆ เมื่อพูดถึงเรื่องเพศศึกษำ พ่อแม่ส่วนใหญ่คงยินดีที่รู้ว่ำบุตรหลำน

วยัรุ่นของพวกเขำได้เรยีนรู้เพศศกึษำทีโ่รงเรียน แต่คงจะไม่มีควำมสขุนกั 

ถ้ำรู้ว่ำพวกเขำเข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีเพศสัมพันธ์ 

 ส่วนค�ำว่ำ โรงเรียน (schools) ผมไม่ได้หมำยถึงเฉพำะสถำนที ่

ท่ีครบครันด้วยอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนแบบด้ังเดิม 

อย่ำงท่ีเรำคุ้นเคยและจัดให้กับเด็กๆ และวัยรุ่น แต่ผมหมำยควำมถึง 

กลุ ่มคนท่ีมำรวมตัวเพื่อเรียนรู ้ร ่วมกัน ในท่ีนี้ผมใช้ค�ำว่ำโรงเรียน 

โดยหมำยรวมไปถึงโฮมสคูลลิ่ง (homeschooling) อันสคูลล่ิง (un-

schooling)3 และกำรรวมกลุ่มกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ท้ังแบบเจอตัวกัน

และทำงออนไลน์ ไล่จำกระดับอนบุำล วิทยำลัย ไปจนถงึระดับท่ีสงูกว่ำนัน้  

ลักษณะบำงอย่ำงของโรงเรียนในรูปแบบด้ังเดิมน้ันแทบไม่ได้มีส่วน

เก่ียวข้องอะไรกับกำรเรียนรู้เลย ท้ังยังสำมำรถกลำยเป็นอปุสรรคชิน้ใหญ่ 

ที่ขัดขวำงกำรเรียนรู้ กำรปฏิวัติอย่ำงท่ีเรำต้องกำรนั้นต้องอำศัยกำร 

คิดใหม่ในเรื่องกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียน รวมถึงอะไรบ้ำงที่เรำจะถือว่ำ
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เป็นโรงเรียน ท้ังยังต้องอำศัยควำมเชื่อม่ันว่ำกำรศึกษำนั้นสำมำรถมีได้

หลำยรูปแบบหลำกเรื่องรำว

 พวกเรำทุกคนล้วนชอบฟังเรื่องเล่ำกันทั้งนั้น ถึงจะเป็นเรื่องแต่ง 

ขึ้นมำก็เถอะ ในช่วงท่ีเรำเติบโต วิธีหนึ่งท่ีเรำใช้เรียนรู้เก่ียวกับโลก 

ก็คือกำรสดับรับฟังเรื่องเล่ำ บำงเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์และบุคคลที่

เป็นที่รู้จักภำยในวงเพื่อนหรือครอบครัวของเรำ เร่ืองเล่ำบำงเร่ืองก็เป็น 

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีใหญ่กว่ำน้ันซ่ึงมีเรำเป็นสมำชิกอยู่ด้วย เช่น 

ต�ำนำน นทิำน และเทพนยิำยทีเ่กีย่วข้องกับวถิชีวีติซึง่จบัใจผูค้นมำหลำย

ต่อหลำยรุ่น บ่อยครั้งในเร่ืองที่เล่ำ เส้นแบ่งระหว่ำงควำมจริงควำมลวง 

อำจพร่ำเลือนจนเรำหลงเข้ำใจผิดว่ำสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหน่ึง เร่ืองเล่ำ 

เกี่ยวกับกำรศึกษำที่คนจ�ำนวนมำกเชื่อก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่ำมันจะไม่ใช่

เรื่องจริงและไม่เคยเป็นจริงเลยก็ตำม อย่ำงเช่นเรื่องต่อไปนี้

 เด็กเล็กเข้ำโรงเรียนประถมด้วยเหตุผลหลักคือเพื่อเรียนรู้

ทักษะพื้นฐำนส�ำหรับกำรอ่ำน กำรเขียน และคณิตศำสตร์ ทักษะเหล่ำนี้ 

จ�ำเป็นเพรำะจะช่วยให้พวกเขำเรียนได้ดีในชั้นมัธยมปลำย และถ้ำ 

พวกเขำยังคงศกึษำต่อในระดับอดุมศกึษำและจบกำรศกึษำได้รับปริญญำ

ในสำขำทีดี่ พวกเขำจะได้ท�ำงำนท่ีมีเงนิเดือนสงูและประเทศชำตก็ิจะเจริญ

วัฒนำสถำพร

 ในเร่ืองเล่ำนี้ คุณใช้ปัญญำหรือควำมฉลำดที่แท้จริงไปกับ 

กำรศึกษำเนื้อหำทำงวิชำกำรเท่ำนั้น เด็กๆ เกิดมำโดยมีควำมฉลำด

มำกน้อยแตกต่ำงกันไป และเป็นเรื่องธรรมดำที่บำงคนจะเรียนได้ดี  

ในขณะที่บำงคนไม่สำมำรถเรียนได้ เด็กที่ฉลำดจริงๆ จะได้เข้ำเรียนต่อ

ในมหำวิทยำลัยชั้นน�ำพร้อมกับนักเรียนผู้ปรำดเปร่ืองในทำงวิชำกำร 

คนอื่นๆ คนท่ีมีใบปริญญำจำกมหำวิทยำลัยที่ดีย่อมกำรันตีได้ว่ำจะได้

ท�ำงำนในวชิำชพีเฉพำะทำงทีมี่รำยได้สงูและมีห้องท�ำงำนเป็นของตวัเอง 

นักเรียนที่ฉลำดน้อยกว่ำจะเรียนได้ไม่ดีเท่ำอยู่แล้วโดยธรรมชำติ บำงคน

จึงอำจจะสอบตกหรือต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคัน คนที่สำมำรถเรียน


