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๑. 

บพุบท 
 

x ประเทศไทยติดอยู่ในสภาวะวิกฤตเรือ้รงั ไม่มีพลงัจะออกไปได้  
วกิฤต ๖ ดา้น คอื เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม สิง่แวดลอ้ม ศลีธรรม และการพฒันา     
        คุณภาพคน 

x การศึกษาควรเป็นพลงัอนัย่ิงใหญ่ท่ีพาไทยออกจากวิกฤต 
แต่การศกึษากลบักลายเป็นภาระ (load) แทนทีจ่ะเป็นพลงั (energy) เชน่ ท าใหค้รู
จนลง (เป็นหน้ี ๑.๒ ลา้นลา้นบาท) ผูป้กครองจนลง ประเทศจนลง 

x เพราะในรอบ ๑๐๐ ปีท่ีผา่นมาไทยถือว่าการศึกษาคือการท่องวิชา 
การเอาวชิาเป็นตวัตัง้ ท าใหแ้ยกสว่นตดัขาดจากความจรงิของชวีติ เกดิความวกิล
วกิารและหมดสภาพ 

x เม่ือปฏิรปูการเรียนรู้  โดยเอาความจริงของชีวิตเป็นตวัตัง้  ทกุส่ิงทกุอย่างก็
เปล่ียนแปลง 

x ชีวิตคื อความสมัพนัธ์  สมัพนัธก์บัคนรอบขา้ ง สมัพนัธก์บัชุมชนและคนอื่นๆ 
สมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและชวีติตอ้งมกีารท างาน  มรีายได้
เพือ่ยงัชวีติ และสรา้งเศรษฐกจิ 

x การปฏิรปูการเรียนรู้ โดยเอาความจริงของชีวิตเป็นตวัตัง้  น าไปสูก่ารเรยีนรู้
รว่มกนัในการปฏบิตั ิ (Interactive learning through action) ในสถานการณ์ทีเ่ป็น
จรงิ ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีส่นุก ก่อใหเ้กดิความสุข เกดิสมัพนัธภาพใหมท่ีง่ดงาม
ระหวา่งกนั สรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม  โลกทศัน์ 
วธิคีดิ จติส านึกเปลีย่นแปลงไปโดยสิน้เชงิ 

x จึงเรียกการเรียนรู้น้ีว่า Transformative learning หรือการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน 

x ฉะนัน้ เม่ือปฏิรปูการเรียนรู้ โดยเปล่ียน จากเอาวิชาเป็นตวัตัง้ เป็นเอาความ
จริงของชีวิตเป็นตวัตัง้ เอาวิชาเป็นตวัประกอบ ทกุส่ิงทกุอย่างกเ็ปล่ียนไป  

x เรามีโรงเรียนหลายหม่ืนแห่ง มีนักเรียน  คร ูและผูป้กครองเก่ียวข้องหลายสิบล้านคน 
 

ถา้โรงเรยีนทัง้หมดปฏริปู การเรยีนรู ้กจ็ะเป็นจุดคานงั ดยกระดบัเศรษฐกจิ จติใจ 
สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้ อม สุขภาพ การศกึษา ประชาธปิไตย ไปสูร่ะดบัใหม ่เพือ่อนาคต
ประเทศไทยทีแ่ขง็แรงและยัง่ยนื 
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๒. 

สงัคมใหม่ / การเรียนรู้เก่า 
 

 สงัคมปจัจุบนัต่างไปจากสงัคมโบราณโดยสิน้เชงิ สงัคมโบราณเป็นสงัคมงา่ยๆ
ตรงไปตรงมา และไมค่อ่ยมกีารเปลีย่นแปลง ตัง้แต่ ครัง้กรุงสุโขทยัถงึตน้กรุงรตันโกสนิทร ์
สงัคมกย็งัไมต่่างกนัมากนกั ความรูเ้ก่าๆกย็งัใชไ้ด ้ แต่ปจัจุบนัสงัคมเชื่อมโยงยาวไกลหลาย
มติซิบัซอ้น  และเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงโดยรวดเรว็ เป็นระบบท่ีซบัซ้อน (Complex 
system) ยากท่ีจะเข้าใจ ยากท่ี จะแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีพวัพนักนัยุ่ งเหยิงและโกลาหล  
เมื่อแกไ้ขปญัหาไมไ่ด ้ปญัหาต่างๆกห็มกัหมมไปสูส่ภาวะวกิฤต และออกจากสภา วะวกิฤต
ไมไ่ด ้
 การศึกษาโดยการท่องวิชา หรือเอาวิชาเป็นตวัตัง้ ไม่มีพลงัท่ีจะออกจากวิกฤต 
 

 เพราะความจรงิของชวีิ ต เชื่อมโยง เคลื่อนไหวเปลีย่นแปลง  มคีวามหลากหลาย
แตกต่างกนั สว่นวชิาเป็นอะไรอยา่งหน่ึงทีค่อ่นขา้งตดัขาดตายตวัจากความจรงิของชวีติ 
การศกึษาโดยการทอ่งวชิาท าใหค้รแูละผูเ้รยีนแยกตวัจากความเป็นจรงิของชวีติ  และการอยู่
รว่มกนัในสงัคม แยกมาอยูก่บัหอ้งเรยีนและหนงัสอื เหมอืนถูกขงัคุกออกจากความเป็นจรงิ
ของสงัคม คนตดิคุกยอ่มหมดศกัยภาพทีจ่ะสมัผสัความจรงิ และทีจ่ะท าอะไรๆใหถู้กตอ้ง 
 การศกึษาแบบน้ีจงึลดทอนศกัยภาพของคนไทยและประเทศไทย และจากการ ที่ครู
เป็นหน้ี  ๑.๒ ล้านล้านบาท  สะทอ้นใหเ้หน็ การศึกษาพาจน  คอื ครกูจ็น นกัเรยีนกจ็น 
ผูป้กครองกจ็น ประเทศกจ็น 
 

 การศกึษาทีด่คีวรจะท าใหทุ้กคนหายจน และประเทศหายจน 
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๓. 

ปฏิรปูการเรียนรู ้
หวัใจของการปฏิรปูการศึกษา 

 

มคีวามพยายามปฏริปูการศกึษากนัมามาก แต่ไมป่ระสบความส าเรจ็ 
ไดแ้ต่เปลีย่นเลก็ๆน้อยๆ ไมม่ผีลใหญ่เปลีย่นแปลงประเทศไทย และเมื่อพดูถงึ การ

ปฏิรปูการศึกษากม็กันึกถึงการปฏิรปูองคก์ร แลว้กจ็ะถกเถยีงทะเลาะกนัไปพกัใหญ่ ครัน้
มกีารปฏริปูองคก์รเกดิขึน้จรงิๆ กจ็ะวิง่พรแูก่งแยง่ไปด ารงต าแหน่งบรหิารในองคก์รใหม่ๆ  
แลว้กม็กัไมม่อีะไรเกดิขึน้ แลว้กม็าคดิปฏริปูองคก์รกนัใหมอ่กีซ ้าซากวนเวยีนกนัอยูอ่ยา่งนัน้ 
โดยไมส่ามารถออกจากสภาวะวกิฤตการศกึษาไทย 

 

 หวัใจของการปฏิรปูการศึกษาคือ การปฏิรปูการเรียนรู้ 
 

 ปฏริปูการเรยีนรูไ้มใ่ชป่ฏริปูหลกัสตูร แต่เปลีย่นตวัตัง้ของการเรยีนรู ้จากการเอาวชิา
เป็นตวัตัง้เป็นเอาความจรงิของชวีติเป็นตวัตัง้ 
 เมื่อปฏริปูการเรยีนรู ้โดยเอาความจรงิของชวีติเป็นตวัตัง้ ทุกสิง่ทุกอยา่งก็
เปลีย่นแปลง การเรยีนรูใ้หมท่ีท่ าใหทุ้กสิง่ทุกอยา่งเปลีย่นแปลง จงึไดช้ื่อวา่ 
Transformative learning หรอืการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (ขัน้พืน้ฐาน) เปลีย่นแปลง
ทัง้ตวัตนและสมัพนัธภาพ ซึง่อาจกลา่ววา่เปลีย่นแปลงใน ๓ ระดบั คอื 

x การเปล่ียนแปลงในตน (Personal transformation) 
x การเปล่ียนแปลงในองคก์ร (Organizational transformation) 
x การเปล่ียนแปลงในสงัคม (Social transformation) 
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๔. 

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน 
( Transformative learning ) 

 

การปฏิรปูการเรียนรู้ มหีลายรปูแบบและเรยีกชื่อต่างๆกนั แต่แก่นแกนของมนัคอื 
การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน หรอืการเปลีย่นแปลงอยา่งลกึซึง้ (Transformative 
learning) อาจเรยีกสัน้ๆวา่ การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงฯ  แต่ตอ้งเขา้ใจวา่การ
เปลีย่นแปลงน้ีไมใ่ช ่change เพราะ transformation มคีวามหมายลกึกวา่ change มาก ดงั
จะไดเ้หน็ต่อไป 

 

 การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงฯ  เป็นเคร่ืองมือท่ี จะพามนุษยชาติออกจาก
วิกฤตการณ์ปัจจบุนั 
 จ าเป็นตอ้งใชใ้นทุกขัน้ตอนของชวีติ และในการพฒันาทุกประเภท 
 

 ฉะนัน้ จงึควรศกึษาท าความเขา้ใจกนัใหด้ีๆ  อาจเริม่ตน้จากหนงัสอื “เรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง” โดยศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์ พานิช ทีม่ลูนิธสิยามกมัมาจลพมิพ ์
 ในประเทศไทยมผีูป้ฏบิตักิาร  การเรยีนรูสู้ก่า รเปลีย่นแปลงฯ  ในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยจะใชช้ื่อน้ีหรอืไมใ่ชก้ต็าม ดงัจะน ามาเลา่เป็นตวัอยา่ง สกัจ านวนหน่ึง 
 
กรณีท่ี ๑ การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 
 สรพ . (สถาบนั รบัรอง คุณภาพ สถาน พยาบาล ) ไดท้ าการสง่เสรมิสนบัสนุน
โรงพยาบาลทัว่ประเทศใหพ้ฒันาคุณภาพ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพโรงพยาบาลมมีาก เชน่ 
แพทย ์พยาบาล เภสชักร เทคนิคการแพทย ์แมแ้ต่คนเขน็เปล ทุกคนมคีวามส าคญัทัง้สิน้ 
การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตอ้งอาศยั  การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั (Interactive 
learning through action) ในสถานการณ์จริง 
 จะเรยีนรูโ้ดยทอ่งวชิากไ็มพ่อทีจ่ะท าใหคุ้ณภาพดขีึน้ เพราะในการปฏบิตัมิแีงมุ่ม
ความเป็นจรงิเฉพาะตวั เฉพาะจุด เฉพาะเวลาทีแ่ตกต่างหลากหลาย 
 ตอ้งเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิๆ 
 โดยทีม่ผีูเ้กีย่วขอ้งหลายคน ใครจะเก่งคนเดยีวกไ็มม่ทีางท าใหง้านส าเรจ็ จงึตอ้ง
เรยีนรูร้ว่มกนั 
 ในการเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่ใหง้านส าเรจ็ เกิดการเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน  อยา่งน้อย 
๘ ประการ ดงัน้ี  
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(๑.) เคารพศกัด์ิศรี คณุค่าความเป็นคนของทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั  น้ีเป็นการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัยิง่ เพราะตามปรกตทิีต่่างคนต่างอยูต่่างคนต่างท า ผูค้นมคีวาม
เหลื่อมล ้ากนัมากในศกัดิศ์รขีองความเป็นคน เชน่ ระหวา่งแพทยก์บัพยาบาล  หรอื
บุคลากรอื่น ความเหลื่อมล ้าท าใหเ้กดิความบบีคัน้ ความเสมอภาคท าใหเ้กดิอสิรภาพ 
ภราดรภาพ ศกัยภาพ และความสุข 
 

(๒.)  เคารพความรู้ในตวัคน  ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง แมแ้ต่คนเขน็เปล  เขากม็คีวามรูใ้นตวัที่
ไดม้าจากประสบการณ์และการท างาน ตามปรกตเิราตดิอยูใ่นมายาคตทิีเ่คารพแต่
ความรูใ้นต าราไมเ่คารพความรูใ้นตวัคน มายาคตอินัน้ีท าใหค้นสว่นน้อยเทา่นัน้ทีม่ี
เกยีรต ิคนสว่นใหญ่ไมม่เีกยีรต ิแต่ถา้ เคารพความรูใ้นตวัคน คนทัง้หมดกม็เีกยีรติ  ท า
ใหเ้กดิพลงัทางสงัคมมหาศาล การเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัทิ าใหก้า้วขา้มมายาคติ
ขอ้น้ีไปสูพ่ลงัสรา้งสรรคร์ว่มกนั 

 

(๓.) ต้องมีความเอื้ออาทรและจริงใจต่อกนั  ในสมัพนัธภาพเชงิอ านาจผูค้นจะไมจ่รงิใจ
ต่อกนั ไมใ่ชค้วามจรงิ ซ่อนขอ้มลู แอบแทงขา้งหลงั เป็นทุกขสมัพนัธแ์ละท า ลายความ
สรา้งสรรค ์การเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัจิะเกดิขึน้ไดผู้ค้นตอ้งมคีวามเอือ้อาทร และ
จรงิใจต่อกนั ซึง่เป็นสุขสมัพนัธแ์ละสรา้งสรรคอ์ยา่งยิง่ 
 

(๔.) เกิดความเช่ือถือไว้วางใจ  (Trust) ในกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั  โดยอาศยั
คุณลกัษณะ ๓ ประการดงักลา่วขา้งตน้ ท าใหเ้กดิความเชื่อถอืไวว้างใจกนั ซึง่มคีา่
อยา่งยิง่ ท าใหเ้กดิความเบาสบาย ไมเ่ครยีด มคีวามสุข ท าอะไรกง็า่ยไปหมด เกดิ
ความส าเรจ็ไดง้า่ย ตรงขา้มกบับรรยากาศของการขาดความเชื่อถอืไวว้างใจกนัซึง่
ครองพืน้ทีท่างสงัคมอยา่งกวา้งขวาง ความเชื่อถอืไวว้างใจกนัซือ้ไมไ่ดด้้ วยเงนิแมม้าก
เทา่ใด แต่เกดิจากกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัิ 

 

(๕.) เกิดภราดรภาพ สามคัคีธรรม และพลงัทางสงัคม  เมื่อมคีวามเสมอภาคความเอือ้
อาทรและจรงิใจต่อกนั ตลอดจนเชื่อถอืไวว้างใจต่อกนัจงึเกดิภราดรภาพอยา่งลกึซึง้ 
เกดิสามคัคธีรรม และพลงัทางสงัคม ซึง่ตามหน่วยง านต่างๆ เดมิ ไมม่ ีมแีต่ความ
แตกแยก ขดัแยง้ ไมส่รา้งสรรค ์

 

(๖.) เกิดปัญญาร่วม (collective wisdom) และนวตักรรม  เมื่อหลายคนมารวมตวั  รว่ม
คดิ รว่มท า ยอ่มน าไปสูก่ารเกดิ ปัญญาร่วม ซึง่รวม เรื่องความรูข้องปจัเจกบุคคล 
นอกจากนัน้การทีค่นหลายคนทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ มุมมองทีแ่ตกต่างหลาก หลาย 
เขา้มาเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัยิอ่มท าให้ นวตักรรมโผลป่รากฏขึน้ ปญัญารว่มและ
นวตักรรมท าใหก้า้วลว่งความตดิขดัในเรื่องยากๆ 



๗ 
 

(๗.) ท าให้ฝ่าความยากไปสู่ความส าเรจ็ได้ ในยคุสมยัแหง่ความซบัซอ้นเตม็ไปดว้ยเรื่อง
ยากๆ ทีว่ธิกีารเดมิๆ หรอืการเรยีนรูแ้บบเก่าๆใชไ้มไ่ดผ้ล ท าใหม้นุษยเ์กดิความทอ้แท้
สิน้หวงั กระบวนการเรยีนรูใ้หม่ หรอืการเรยีนรูร้ว่มกนัในการ ปฏบิตัทิีก่ าลงักลา่วอยูน้ี่ 
ซึง่อาจเ รียกวา่เป็น “กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพฒันา ” (New Development 
Paradigm) เพราะคุณสมบตัดิงักลา่ว มาขา้งตน้ เป็นเครื่องมอืฝา่ความยาก และท าให้
ท าเรื่องยากๆส าเรจ็ได ้

 

(๘.) เกิดความสขุอย่างย่ิง…ประดจุบรรลนิุพพาน การรวมตวัร่วมคดิรว่มท าดงักลา่วมา  
อนัประกอบดว้ย การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานของโลกทศัน์ วธิคีดิ จติส านึก ความเสมอ
ภาค ภราดรภาพ พลงัทางสงัคม พลงัทางปญัญา และผลส าเรจ็ในงาน ท าให้สมาชกิทุก
คนเกดิความสุขอยา่งยิง่ บางคนอธบิายวา่เป็นความสุขประดุจบรรลุนิพพาน 
 

ลองพิจารณาการเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน  ๘ ประการ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้
ร่วมกนัในการปฏิบติั ว่าเป็นของวิเศษสกัเพียงใด ทีค่วามรูส้กึนึกคดิจติใ จเปลีย่นไปหมด 
เกดิสมัพนัธภาพใหมก่บัเพือ่นมนุษย ์เกดิปญัญาและความส าเรจ็ เกดิความสุขอยา่งทว่มทน้ 

มหีมวดธรรมทีเ่รยีกวา่ อปริหานิย ธรรม  หรอืธรรมะเพือ่ความเจรญิ ถ่าย เดยีวที่
พระพทุธเจา้ตรสัสอนเป็นอนัมาก กเ็ป็นหมวดธรรมเพือ่การรวมตวัรว่มคดิรว่มท า การรวมตวั
รว่มคดิรว่มท าเป็นทัง้หลกัธรรมเพือ่ความเจรญิถ่ายเดยีวทีรู่ม้าแต่โบราณกบัไดร้บัการทดลอง
คน้ควา้พฒันาเป็นการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงฯ (Transformative learning) ในปจัจุบนั 

 

กระบวนการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลประสบความส าเรจ็โดยรวดเรว็และขยายตวัไป
ทัว่ประเทศ ผูป้ฏบิตัเิตม็ไปดว้ย ความปีตสิุข กระตอืรอืรน้ทีม่ารว่มประจ าปีอยา่งทว่มทน้ ซึง่
ถา้ไมอ่ัน้ประตูไวก้จ็ะทะลุหมื่นคน 

 

การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงยงัมใีนงานอื่นๆมาก เชน่ 
 

กรณีท่ี ๒ กาวิจยัในงานประจ า (Routine to Research หรือ R2R) 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลไดท้ าโครงการสง่เสรมิการท างานประจ าใหเ้ป็นงานวจิยัมา  
๗ – ๘ ปี มคีวามส าเรจ็มาก ขยายตวัโดยรวดเรว็ เพราะแก่นแกนกค็อืการเรยีนรูร้ว่มกนัใน
การปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน ๘ ประการดงักลา่ว งานประจ าเป็นงานที่
ตอ้งท าอยูแ่ลว้ มมีากทีสุ่ด แต่ผูค้นมกัดถููกวา่เป็น “รตูนี” น่าเบื่อหน่ายไมม่คีุณคา่  แต่เมื่อท า
ใหเ้ป็ นการวจิยัทีส่รา้งปญัญาและท าใหง้าน ประจ ามปีระโยชน์มากขึน้และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมี
ความสุข ลองนึก ถงึงานประจ าต่างๆ เชน่ การเรยีนการสอน  งานประจ าของต ารวจ งาน
ประจ าของพนกังานเจา้หน้าทีต่่างๆ ถา้กลายเป็นการวจิยั หรอืการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงฯ 



๘ 
 

ผลกระทบต่อคน  และผลของงานจะมหาศาลเพยีงใด R2R หรอื Routine to Research จงึ
เป็นเรื่องทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงฯ ทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
 

กรณีท่ี  ๓ Context – Based Learning นายแพทยย์งยทุธ พงษ์สุภาพ ใน สปสช . 
สง่เสรมิสิง่ทีเ่รยีกวา่ Context – Based Learning หรอื CBL ในระบบบรกิารสุขภาพอนั
กวา้งใหญ่ ตอ้งมกีารพฒันาก าลงัคนจ านวนมาก วธิกีารกระแสหลกั คอืสง่ไปอบรมใน
หลกัสตูรตามสถาบนัต่างๆ ซึง่มกัไมส่อดคลอ้งกบังาน CBL คอื การเรยีนรูร้ว่มกนัในการ
ปฏบิตัใินสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ เรื่องน้ีจะซอ้นทบักบัการพฒันาคุณภาพบรกิาร และการวจิยั
ในงานประจ าทีก่ลา่วในกรณีที่  ๑ และ  ๒ ขา้งบนเป็นอยา่งมาก เป็นการเรยีนรูสู้ก่าร
เปลีย่นแปลงฯ ทีน่ าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน ๘ ประการ เชน่เดยีวกนั 
 

กรณีท่ี ๔ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ทีม่ผีูส้ง่เสรมิกนัมาระยะหน่ึง
แลว้ โดยเฉพาะ  สคส. (มลูนิธสิถาบนัสง่เสรมิการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม ) ซึง่ยดึหลกัการ
เหน็คุณคา่ความรูค้วามช านาญทีม่อียูใ่นตวัคนแต่ละคน แลว้น ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นงาน
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ขยายตวัต่อยอดไปสูค่วามส าเรจ็ ทีจ่รงิกเ็ป็นกา รเรยีนรูร้ว่มกนัในการ
ปฏบิตั ิซึง่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน ๘ ประการนัน่เอง 
 

กรณีท่ี ๕ กระบวนการชมุชนเข้มแขง็  กระบวนการชุมชนเขม้แขง็ซึง่สง่เสรมิโดยองคก์ร
ต่างๆมาหลายสบิปีแลว้ เชน่ โดยมลูนิธบิรูณะชนบท มลูนิธพิฒันาอสีาน องคก์รพระแคธอลกิ 
องคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ สถาบนัชุมชน ทอ้งถิน่พฒันา พอช. สสส. ฯลฯ กค็อืการรวมตวั
รว่มคดิรว่มท า หรอืการเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ ชุมชนเขม้แขง็เป็น
หวัใจของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ในยทุธศาสตรป์ระชารฐัเพือ่ความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิฐาน
รากของรฐับาลทีก่ าลงัขบัเคลื่อนอยูน้ี่ กต็อ้งอาศยัความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิน่ 
 

กรณีท่ี ๖ ค าตอบอยู่ท่ีอ านาจขององคก์รประชาชน  โครงการผูน้ าแหง่อนาคตก าลงัจะ
พมิพห์นงัสอืออกมาเลม่หน่ึง ชื่อ “ค าตอบอยู่ท่ีอ านาจขององคก์รประชาชน” มปีระชา  
หุตานุวตัร เป็นบรรณาธกิาร หนงัสอืเลม่น้ีบนัทกึ ๑๘ กรณีตวัอยา่งของสถานการณ์ความ
เป็นจรงิทีย่าก เชน่ การไลท่ีใ่นสลมั คนใตส้ะพาน คนไรบ้า้น การฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม การฟ้ืนฟู
ตลาดรอ้ยปี สามชุก การจดัระบบชุมชนในพืน้ทีส่นึาม ิฯลฯ เรื่องเหลา่น้ีเป็นเรื่องยากๆที่
อ านาจรฐัไมส่ามารถแกไ้ขได ้ในกรณีทีบ่นัทกึไว ้ ๑๘ กรณีน้ี ได้ เกดิการก่อตวัขึน้ (Self - 
organized) ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  เขา้มาเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัิ  และดงึคนอื่นๆ รวมทัง้
เจา้หน้าทีร่ฐั เชน่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั  เขา้มาเรยีนรูร้ว่มกนั ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขัน้
พืน้ฐานและความส าเรจ็ บรรณาธกิารกลุม่ปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ว่าเป็นองคก์รประชาชน และเหน็วา่



๙ 
 

มอี านาจแหง่ความส าเรจ็สงูจงึตัง้ชื่อหนงัสอืเลม่น้ีวา่ “ค าตอบอยูท่ีอ่ านาจขององคก์ร
ประชาชน” และแถมวา่ “ปฏิรปูสงัคมไทยต้องเร่ิมต้นท่ีน่ี” 
 

กรณีท่ี ๗ เม่ือโรงเรียนเลก็ๆ ปฏิรปูการเรียนรู้ทกุส่ิงทกุอย่างกเ็ปล่ียนไป 
โรงเรยีนบา้นทุง่ยา วค าโปรย อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรสีะเกษ หา่งจากชายแดนไทย – กนัพชูา  
๘ กโิลเมตร เดมิกเ็หมอืนโรงเรยีนทัง้หลาย คอืเป็นโรงเรยีนทอ่งหนงัสอื ตดัขาดจากชวีติ แต่
เมื่อปฏริปูการเรยีนรู ้จากการเอาวชิาเป็นตวัตัง้มาเป็นเอาความจรงิของชวีติเป็นตวัตัง้ ทุกสิง่
ทุกอยา่งกเ็ปลีย่นไป มชีวีติชวีา และเปลีย่นจากทุกขเ์ป็นสุข เกดิการเรยีนรูร้ว่มกนัหมดทัง้
ชุมชน เพราะชวีติคอืการเชื่อมโยง เอาเรื่องดีๆ มาพดูคุยกนัมารว่มกนัท า ความสุข  ความ
สรา้งสรรค ์สตปิญัญา กง็อกงาม 
 

กรณีท่ี ๘ มีชยั วีระไวทยะ – โรงเรียนเป็นธรุกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise)  
คุณมชียั วรีะไวทยะ เป็นนกันวตักรรมสงัคม เมื่อท าโรงเรยีนมชียัพฒันาทีบุ่รรีมัยก์ไ็มค่ดิวา่
โรงเรยีนควรจะยากจนและจนตรอกอกีต่อไป ท าโรงเรยีนใหค้กึคกัมชีวีติชวีา มสีสีนัตส์ดใส 
แมแ้ต่ตน้ไมร้อบๆโรงเรยีนนกัเรยีนยงัชว่ยกนัทาสไีด ้และท าโรงเรยีนใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูจ้าก
การสรา้งอาชพีสรา้งรายได ้จากเกษตรกรรม การชา่ง ศลิปหตัถกรรม วสิาหกจิชุมชนและ
การคา้ขาย สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ โรงเรยีน คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง โรงเรยีน กลายเป็นธุรกจิเพือ่
สงัคมที่ สรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ การเรยีนรูจ้ากการท างานมรีายได ้ยงัพฒันา
พฤตกิรรมทีส่รา้งสรรค ์เชน่  ถา้ขยนัจะมรีายไดม้ากขึน้ ถา้อดทนจะมรีายไดม้ากขึน้ ถา้
รบัผดิชอบจะมรีายไดม้ากขึน้ ถา้ท างานใหป้ระณีตจะมรีายไดม้ากขึน้ ถา้แสว งหาความรูท้ า
ใหท้ างานไดด้ขีึน้ และมรีายไดม้ากขึน้ ฯลฯ การเรยีนรูจ้ากการท างานมรีายไดจ้งึก่อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในตวัตน 
 

 คณุอิสระ ว่องกศุลกิจ ประธานสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยคนปัจจบุนั  เป็น
เจา้ของอุตสาหกรรมน ้าตาลมติรผล ซึง่เป็นบรษิทัอุตสาหกรรมน ้าตาลทีใ่หญ่ เป็นที ่๒ ในโลก 
และเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัโลกวา่ใสใ่จสงัคมและสิง่แวดลอ้ม คณุอิสระเป็นลกูคนจน 
แมเ่ป็นผูห้ญงิจนีทีไ่มรู่ห้นงัสอืและจนมาก ท าไรอ่ยูท่ีห่ว้ยกระบอก อาศยัความขยนัและควา ม
ประหยดัท ามาหากนิและเลีย้งลกูมา จนลกูกลายเป็นมหาเศรษฐ ีการเรียนรู้จากการท างาน
ส าคญัมากต่อการสร้างเศรษฐกิจและบคุลิกภาพ 
 ถา้เราตอ้งการใหก้ารศกึษาเป็นพลงัทางเศรษฐกจิและสรา้งบุคลกิภาพกต็้ องปฏริปู
การเรยีนรู ้จากการเอาการทอ่งวชิาเป็นตวัตัง้ เป็นการเรยีนรูจ้ากการลงมอืท า 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=667&q=%E0%B8%AD.%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B8%88.%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidk-iE4aHJAhWlHaYKHRGtCLkQvwUIFygA


๑๐ 
 

 การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงฯ  ยงัมผีูใ้ช้ในสถานการณ์ต่างๆในโลกอกีมากรวมทัง้
แกไ้ขความขดัแยง้รุนแรงใหญ่ๆ ในกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์ที่
เป็นจรงิ ตอ้งมผีูส้ง่เสรมิกระบวนการ ซึง่เป็นผูม้ทีกัษะในการสง่เสรมิ ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งการ
เขา้มารวมตวัรว่มคดิรว่มท า และรวมตวัรว่มคดิรว่มท ากั นเป็น  บุคคล เชน่น้ีในทางสากล
เรยีกวา่ facilitator ไทยเรยีกวา่ “กระบวนกร” บา้ง “คณุอ านวย” บา้ง คอืเป็นผู้อวยหรอื
อ านวยใหเ้กดิกระบวนการ  ( เรยีนรูร้ว่มกนั ) อกีชื่อหน่ึงทีอ่าจใชค้อื  “อ านวยกร
กระบวนการ” หรอืสัน้ๆวา่ “อ านวยกร” 
 

 จากการปฏริปูการเรยีนรูใ้นบรบิทต่างๆในประเทศไทยไดเ้กดิ “คุณอ านวย ” หรอื
อ านวยกรขึน้จ านวนหน่ึงแลว้ซึง่จะมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏริปูการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



๑๑ 
 

๕. 

การปฏิรปูการเรียนรู้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั 
 

 การปฏริปูการศกึษาโดยการปฏริปูการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีจะไปบรรจบกบัการปฏริปู ๒ 
อยา่งทีน่ าไปก่อนแลว้และก าลงัด าเนินอยู ่ เป็นบรรจบครบ ๓ หรอืไตรปฏิรปู 

(๑.) ปฏิรปูระบบสขุภาพ 
(๒.) ปฏิรปูฐานของประเทศเข้มแขง็ (ชมุชนท้องถ่ินเข้มแขง็) 
(๓.) ปฏิรปูการศึกษา – ปฏิรปูการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ไตรปฏริปู มกีารเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน 
(Transformative learning) เป็นตวัขบัเคลื่อน 

 

ไตรปฏริปูน้ีจะเชื่อมโยงและเสรมิก าลงักนั ท าใหป้ระเทศไทยเขม้แขง็ สมดุล และ
ยัง่ยนื การปฏริปูระบบสุขภาพซึง่น าไปก่อนนัน้ไดส้รา้งเครื่องมอืไวห้ลายอยา่ง เชน่ สวรส. 
สสส. สปสช. สช. สรพ. ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปฏริปูฐานของประเทศหรอืชุมชนทอ้งถิน่
เขม้แขง็ ดงัทีร่ฐับาลใ นปจัจุบนัก าลงัขบัเคลื่อน ยทุธศาสตรป์ระชารฐัสร้างความเข้มแขง็
เศรษฐกิจฐานราก  ความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิฐานรากมคีวามส าคญัยิง่ต่อการมสีุขภาวะ
ของคนทัง้มวล ระบบก ารศกึษาควรท าใหเ้ศรษฐกจิฐานรากเขม้แขง็ เศรษฐกจิฐานราก
เขม้แขง็กช็ว่ยพฒันาการศกึษา 

  



๑๒ 
 

 
 การปฏิรปูการเรียนรู้นัน้จ าเป็นต้องเกิดขึน้กบัคนทัง้มวล  (Learning Reform 

for All = LRA) 
 แต่ในทีน้ี่จะจ ากดัอยูเ่ฉพาะในโรงเรยีนและในมหาวทิยาลยั 
 ควรมกีารปฏริปูการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทัง้หมด และในมหาวทิยาลยัทัง้หมด 
 

 หากมหาวทิยาลยัตอ้งการเป็นเสาหลกัของแผน่ดนิ หรอืปญัญาของแผน่ดนิ หรอื
ตอ้งการท าอะไรทีส่ าคญัอยา่งยิง่ยวดทีจ่ะเป็นหมุดหมายทางประวตัศิาสตร ์ควรท าเรื่อง 
ปฏิรปูการเรียนรู้  และพยายามท าความเขา้ใจ Transformative learning ใหด้ีๆ  เพราะ
การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานจะยกมนุษยชาตขิึน้ไปสูร่ะดบัใหมใ่หส้ามารถฝา่
ความยากของวกิฤตอารยธรรมปจัจุบนัไปสูช่วีติใหมท่ีด่กีวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๓ 
 

๖. 

โครงสร้างการท างานทางยทุธศาสตร ์
ปฏิรปูการเรียนรู ้

 

(๑.) เป้าหมาย โรงเรยีนทัง้หมด มหาวทิยาลยัทัง้หมด 
 

(๒.) ข้อมลูข่าวสารและการส่ือสารเร่ืองการปฏิรปูการเรียนรู้ มกีารรวบรวมความรูเ้รื่อง
การปฏริปูการเรยีนรูท้ ัง้ในและต่างประเทศ ท าการส ารวจวา่มกีารปฏริปูการเรยีนรูท้ี่
ใดบา้ง มกีารท าขอ้มลูอยา่งดเีพือ่เผยแพร ่รวมทัง้รวบรวมรายชื่อผูเ้ชีย่วชาญการเรยีนรู ้
มกีารสรา้งนกัเขยีนทีเ่ชีย่วชาญเรื่องการปฏริปูการเรยีนรู ้การสื่อสารเรื่องการปฏริปู
การเรยีนรูอ้อกไปอยา่งกวา้งขวางในรปูแบบต่างๆ จะท าใหเ้กดิการตระหนกัรูข้องสงัคม 
และของผูป้ฏบิตัเิพือ่รว่มขบัเคลื่อนยทุธศาสตรป์ฏริปูการเรยีนรู้ 
มหาวทิยาลยัต่า งๆ ควรเริม่ตน้ทีต่รงน้ี คอื  คน้ควา้หาความรู ้และสรา้งขอ้มลูขา่วสาร
เกีย่วกบัการปฏริปูการเรยีนรู ้

 

(๓.) จดัการประชมุเร่ืองปฏิรปูการเรียนรู้เลก็หรือใหญ่ ทัง้ในส่วนกลางและ
ต่างจงัหวดั เพือ่ขยายความเขา้ใจเรื่องปฏริปูการเรยีนรูใ้นหมูผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

(๔.) ภาคีพฒันานโยบายป ฏิรปูการเรียนรู้  องคก์รนโยบาย เชน่  กระทรวงศกึษาธกิาร 
สภาการศกึษา คณะกรรมการการอุดมศกึษา อบจ. ควรท างานเป็นภาคกีบัองคก์รอื่นๆ 
ทีส่นใจสง่เสรมิการปฏริปูการเรยีนรู ้เชน่ สสค . สคส . สสส . มลูนิธสิยามกลั มาจล 
มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ ์ฯลฯ และมกีารประชุมภาคพีฒันานโยบายปฏริปูการเรยีนรูเ้ป็น
ประจ าเพือ่ขบัเคลื่อนนโยบายจะเรยีกวา่ภาคปีฏริปูการเรยีนรูก้ไ็ด้ 

 

(๕.) ในแต่ละจงัหวดัองคก์รปกครอง ส่วนท้องถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ หอการค้า
จงัหวดั และมหาวิทยาลยัท่ีท างานกบัจงัหวดันัน้  รว่มกนัสง่เสรมิการปฏริปูการ
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนใหข้ยายตวัไปจนเตม็พืน้ที ่ทัง้น้ีอาจมกีารสรา้งกลไกจงัหวดั จะ
เรยีกวา่สภาการศกึษาจงัหวดั หรอืสมาคม หรอืมลูนิธ ิหรอืภาค ีกส็ุดแลว้แต่จงัหวดั 
ตวัอยา่งเชน่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ท างานในพืน้ที ่ ๒ จงัหวดั คอื  
นครนายกกบัสระแกว้ ควรรว่มมอืกบั อปท. ทัง้ ๒ จงัหวดั หอการคา้จงัหวดั และ
กระทรวงศกึษาธกิาร  โดยมภีาคอีื่นหนุนชว่ย น่าจะสง่เสรมิการปฏริปูการเรยีนรูใ้น
โรงเรยีนทุกโรงเรยีนในทัง้ ๒ จงัหวดั ดงัน้ีเป็นตน้ มหาวทิยาลยัอื่นกท็ าไดเ้ชน่เดยีวกนั 
เชน่ มหาวทิยาลยันครพนม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฯลฯ  



๑๔ 
 

 

(๖.) สถาบนัวิจยัและพฒันาการเรียนรู้  ควรมกีารรวมตวักนัของผูท้ีม่ฉีนัทะ วริยิะ และ
ทกัษะในการปฏริปูการเรยีนรู ้เป็นกลุม่ๆจะเรยีกวา่สถาบนัวจิยัและพฒันาการเรยีนรู้
หรอืไมก่ไ็ด ้จะอยูใ่นมหาลยักไ็ด ้ระหวา่งมหาลยักไ็ด ้ เป็นมลูนิธกิไ็ด ้อยูก่บัองคก์ร
ปกครองสว่น ทอ้งถิน่ หรอืองคก์รธุรกจิ หรอืเป็นอสิระก็ ได ้หรอือยูก่บัสมาคมครู และ
ผูป้กครองกไ็ด ้เป็นผูเ้กษยี ณอายแุลว้กไ็ด ้กลุม่เหลา่น้ียิง่มากยิง่ด ีสง่เสรมิหรอืเป็นพี่
เลีย้งโรงเรยีนต่างๆใหป้ฏริปูการเรยีนรู ้กลุม่เหลา่น้ีเป็น ตวัช่วย ใหก้ารปฏริปูใน
โรงเรยีนเกดิ งา่ย ขึน้และดขีึน้ อาจท าหน้าทีช่ว่ยสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่ง
โรงเรยีนและผูบ้รหิารสว่นกลางของกระทรวงศกึษาธกิาร กลุม่ตวัชว่ยหรอืสถาบนัวจิยั
และพฒันาการเรยีนรูค้วรกระจดักระจายทัว่ประเทศ และเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ย 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูต้่อยอดความรูค้วามช านาญในการสง่เสรมิการ ปฏริปูการเรยีนรู้
ใหย้ิง่ๆขึน้ไป ทัง้หมดจะมคีวาม สุขอยา่งยิ่ง เพราะการเรยีนรูท้ีด่ ีคอืการเรยีนรูร้ว่มกนั
ในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ ยงัใหเ้กดิสุขแก่ทุกฝา่ย 

 

(๗.) มหาวิทยาลยักบัการปฏิรปูการเรียนรู้  รฐับาลมนีโยบายใหม้หาวทิยาลยัปฏริปูการ
เรยีนรู ้คณะกรรมการ การ อุดมศึ กษา ทีป่ระชุมอธกิารบด ีภาคปีฏริปูการเรยีนรู้  
สนบัสนุนมหาวทิยาลยัใหป้ฏริปูการเรยีนรู ้สภามหาวทิยาลยัออกนโยบายปฏริปูการ
เรยีนรู ้มหาวทิยาลยัมโีจทยใ์หอ้าจารยแ์ละนกัวชิาการจากทุกคณะ /สถาบนั แสวงหาวา่
การเรยีนรูท้ีด่คีอือะไร ถอืเป็นการวจิยักไ็ดน้ัน้คอื อาจารยท์ัง้มหาวิทยาลยั
วิจยัค้นคว้าว่าการเรียนรู้ท่ีดีคืออะไร  โดยคน้หมดทัง้โลกรวมทัง้ ประเทศไทยดว้ย 
อาจจดัชุดของการประชุมสมัมนาเรื่องปฏริปูการเรยีนรูต้ลอดปี ใชเ้วลาประมาณ ๑ ปี
ครึง่ มหาวทิยาลยัจะได ้องคค์วามรู้ เกีย่วกบัการเรยีนรูท้ีด่ที ัง้โลก และเกดิ บคุคลทีม่ี
ฉนัทะวริยิะอยา่งแรงกลา้ขึน้มาจ านวนหน่ึง ซึง่จะกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้ 
เมื่อมหาวทิยาลยัมทีัง้นโยบาย องคค์วามรู้  และผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้กอ็ยูใ่นฐานะ
จะปฏริปูการเรยีนรูอ้ยา่งน้อย ๓ อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 (๑). ปฏริปูการเรยีนรูใ้นทุกคณะ/สถาบนั 
 (๒). จดัหลกัสตูรปรญิญาตร ีLiberal Arts ซึง่ต่อไปจะมาแทนทีห่ลกัสตูรปรญิญาตร ี   
        แบบแยกสว่นทีม่เีตม็ประเทศ 
 (๓). ชว่ยกนัปฏริปูการเรยีนรูน้อกมหาวทิยาลยั เชน่ สง่เสรมิสนบัสนุนโรงเรยีนใน    
        พืน้ทีจ่งัหวดัทีม่หาวทิยาลยัท างานดว้ยใหค้รบทุกโรงเรยีน 
 

ลองนึกภาพถา้มหา วทิยาลยัทัง้หมดปฏริปูการเรยีนรู ้และสง่เสรมิสนบัสนุนการปฏริปู
การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทัง้หมด จะมผีลมหาศาลเพยีงใด 



๑๕ 
 

(๘.) แนวร่วมปฏิรปูการเรียนรู้ อนักว้างขวาง  - เครือข่ายปฏิรปูอนั ไพศาล  การท าให้
การปฏริปูการเรยีนรูเ้ป็นระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ (National Agenda) ตอ้งสรา้งแนว
รว่มปฏริปูการเรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวาง คณะท างานยทุธศ์าสตรป์ฏิรปูการเรียนรู้  
(คยร.) ควรใชเ้วลาอธบิายใหบุ้คคล และองคก์รต่างๆซาบซึง้ถงึคุณคา่ของการปฏริปู
การเรยีนรู ้จนทนไมไ่หวทีจ่ะไมท่ าอะไร เชน่  ไปทีส่ านกังานของสถานีโทรทศัน์ และ
ส านกังานหนงัสอืพมิพบ์างแหง่ อธบิายจนคนทัง้หมด ตัง้แต่  CEO จนถงึพนกังานเกดิ
ความซาบซึง้จนเขา้รว่ม 
ในการประชุมสมัมนาต่างๆเกีย่วกบัการปฏริปูการเรยีนรู ้ควรเชญิคอลมันิสต์  ผูใ้หญ่ 
หรอืผูด้ าเนินรายการทีม่ชีื่อเสยีงมาเป็นประธาน หรอืผูด้ าเนินรายการ ชวน
สถานีโทรทศัน์ และหนงัสอืพมิพบ์างฉบบัมาเป็นภาคปีฏริปูการเรยีนรู ้ชวนศลิปิน ผูน้ า
ทางสงัคมประเภทต่างๆ นกัเขยีน เขา้รว่มการปฏริปูการเรยีนรู ้เป็นแนวรว่มอนั
กวา้งขวาง และเกดิโครงสรา้งของกระบวนการเป็น เครือข่ายปฏิรปูการเรียนรู้อนั
ไพศาล 
 

รปูขา้งลา่งแสดงใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่ง ห้องเรียน  ซึง่เป็นระบบปิด  กับ
เครือข่ายการเรียนรู้ซึง่เป็นระบบเปิด หอ้งเรยีนนัน้จ ากดัและตดัขาดใหน้กัเรยีนกบัครมูาอยู่
กบัหนงัสอื ซึง่เป็นสภาพจ ากดั ไมส่ามารถพฒันาศกัยภาพทัง้ของนกัเรยีนและของคร ูแต่ใน
โครงสรา้งเครอืขา่ยไมม่ใีครมอี านาจเหนือใคร แต่เขา้มาสมัพนัธด์้วยการเรยีนรูร้ว่มกนัในการ
ปฏบิตั ิปรมิาณการเรยีนรูม้หาศาล ขยายตวัต่อยอดไปเรื่อยๆ สนุก และสรา้งสรรคย์ิง่ 

 
  
 
  
 
 
 
หอ้งเรยีน 

 คร ูนกัเรยีน หนงัสอื 
= ระบบปิด 
 
 

เครอืขา่ยปฏริปูการเรยีนรูจ้ะขยายตวัและพฒันาคุณภาพขึน้เรื่อยๆตลอดไป สง่ผลให้
เกดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ 

นกัเรยีน คร ู ผูป้กครอง ชุมชน 
ศลิปิน 

ปราชญ์ 

ผูป้ระกอบอาชพี 

ธุรกจิ 

ธนาคาร 

พระ รฐับาล ผูน้ าสงัคม ผูเ้ชีย่วชาญ 

สื่อมวลชน 

มหาวทิยาลยั 

อปท. 

เครอืขา่ยปฏริปูการเรยีนรู ้= ระบบเปิด 



๑๖ 
 

(๙.) รฐับาลกบันโยบายปฏิรปูการเรียนรู้  
นายกรฐัมนตรขีองรฐับาลต่อไปทุกรฐับาลตอ้งเป็นผูท้ีเ่ขา้ใจ และประกาศการปฏริปูการ
เรยีนรูเ้ป็นนโยบายของรฐั บาล เพือ่กระตุน้ใหก้ระบวนการปฏริปูการเรยีนรูท้ ัง้หมด
ตัง้แต่ (๑) ถงึ (๘) ทีก่ลา่วมาขา้งตน้มกีารตื่นตวัและกมัมนัตะ  
คณะท างานยทุธศาสตรป์ฏริปูการเรยีนรูต้อ้งหาทางอธบิายใหน้ายกรฐัมนตรเีขา้ใจแจม่
แจง้ มกีารจดัประชุมใหญ่เรื่องนโยบายของรฐับาลในการปฏริปูการเรี ยนรู ้โดยมี
นายกรฐัมนตรเีป็นผู้ ปาฐกถาน า แสดงทศิทางนโยบาย มสีื่อมวลชนถ่ายทอดไปทั ่ ว
ประเทศถา้มกีารท า งานทางโครงสรา้งทีก่ลา่วพอสมควร ไมน่่าจะเป็นเรื่องยากทีจ่ะจดั
ประชุมแหง่ชาตเิรื่องนโยบายปฏริปูการเรยีนรูข้องรฐับาลใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

        

ควรมกีารจดัประชุมเชน่น้ีอยา่งน้อย ๑ ครัง้ เมื่อมนีายกรฐัมนตรคีนใหม ่
 
 

  



๑๗ 
 

๗. 

กลไกปฏิรปูการเรียนรู ้
 

กลไกปฏริปูการเรยีนรูน่้าจะมปีระมาณ ๕ อยา่ง ดงัน้ี 
 

(๑).   ภาคีปฏิรปูการเรียนรู้กลาง  ประกอบดว้ยบุคคล และองคก์รต่างๆทีส่นใจปฏริปูการ
เรยีนรู ้มาก่อตวั  (self - organized) กนัขึน้ และพบกนัเป็นประจ า มกีารประชุมภาคี
เพือ่ขบัเคลื่อนการปฏริปูการเรยีนรู ้อยา่งน้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ ดงัทีเ่กดิขึน้แลว้ 

(๒).   คณะท างานยทุธ ศาสตรป์ฏิรปูการเรียนรู้  ในการท างานของภาคปีฏริปูการเรยีนรู ้
จะมบีุคคลบางคนจากองคก์รสมาชกิทีม่ฉีนัทะและทกัษะในการท างานยทุธศาสตร ์
รวมตวักนัเป็นคณะท างานยทุธศาสตรป์ฏริปูการเรยีนรู ้ท าหน้าทีบ่รหิารยุ ทธศ์าสตร์
ปฏริปูการเรยีนรู ้

(๓).   ภาคีปฏิรปูการเรียนรู้จงัหวดั  ซึ่งอาจเรยีกวา่ภาค ีหรอืสภาการศกึษาจงัหวดั หรื อ
สมาคม หรอืมลูนิธ ิหรอืชื่ออื่นๆ 

(๔).   ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการปฏิรปูการเรียนรู้ เมื่อท างานไปสกัระยะ
หน่ึง หากภาคเีหน็เป็นการสมควร อาจจดัใหม้รีะเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการ
ปฏริปูการเรยีนรู ้เพือ่สนบัสนุนกลไก (๑) - (๓) ขา้งตน้ 

(๕).   เครือข่ายปฏิรปูการเรียนรู้ อนัเป็นเครอืขา่ยของผูป้ฏบิตั ิและผูส้ง่เสรมิสนบัสนุนดว้ย  
       ประการต่างๆ ดงัทีก่ลา่วในขอ้ที ่(๘) ตอนที ่๖ 
        

อาจมกีลไกอื่นๆเพิม่เตมิ  หรอืต่างไปจากน้ี  ซึง่จะปรากฏขึน้เองในการขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตร ์

  



๑๘ 
 

๘. 

สรปุ 
ปฏิรปูการเรียนรู้สูอ่นาคตประเทศไทย 

 

ประเทศไทยตดิอยูใ่นสภาวะวกิฤตเรือ้รงั ระบบการศกึษาปจัจุบนัทีใ่ชม้า ๑๐๐ ปีเศษ 
ทีเ่น้นการทอ่งจ า วชิา ลา้สมยัไมส่ามารถพฒันาคุณภาพคนและคุณภาพประเทศไดอ้กีต่อไป 
การปฏริปูการศกึษาควรจะเน้น ที่การปฏริปูการเรยีนรู ้การเรยีนรูท้ีด่สีามารถก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) ทัง้โลกทศัน์ วธิคีดิ  จติส านึก ทกัษะ และการ
สรา้งสมัพนัธภาพใหม ่การเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลงฯ (Transformative learning) สามารถ
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานอยา่งน้อย ๘ ประการดว้ยกนั อนัก่อใหเ้กดิ ความเสมอ
ภาค ภราดรภาพ สามคัคธีรรม พลงัทางสงัคม พลงัทางปญัญา พลงัแหง่การ ฝา่ความยาก
ไปสูค่วามส าเรจ็ และเกดิความสุขประดุจบรรลุนิพพาน 

 

จงึควรท าใหก้ารปฏริปูการเรยีนรูเ้ป็นระเบยีบวาระแหง่ชาต ิมกีารขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตรป์ฏริปูการเรยีนรู ้ใหเ้กดิการปฏริปูการเรยีนรูใ้นระบบการศกึษาโดยทัว่ ตลอด นัน้
คอื มหาวทิยาลยัทุกมหาวทิยาลยัปฏริปูการเรยีนรู ้โรงเรยีนทุกโรงเรยีนปฏริปูการเรยีนรู้ 

 

     การปฏริปูการเรยีนรูด้งักลา่วจะเป็นจุดคานงดัการพฒันาประเทศไปสูอ่นาคตทีพ่น้ ไป
จากความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า กา้วหน้า มัน่คง ยัง่ยนื 

 
______________________________________ 

 
 


