
 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ 
เชยีงใหม ่ประเทศไทย 

 

ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร. เจอรเ์กน้ ซมิเมอร ์         

 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ 
2546-2559 

 

 

แนวคดิดา้นความเป็นเลศิทางการศกึษาและการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

 

ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร. เจอรเ์กน้ ซมิเมอร ์

ประธานมลูนธิโิรงเรยีนเพือ่ชวีติ 

เชยีงใหม/่ ประเทศไทย 

 

 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

 

 



2 
 

           

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ, 185/3 หมู ่4 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220  ประเทศไทย 

โทร +66 53 248194 

1.  ประวตัโิดยยอ่  

2.  ต ัง้แตแ่รกเห็น 

3.  คณุลกัษณะ 

3.1  การศกึษาระดับชาต ิระดับสากล และระหวา่งวฒันธรรม 

3.2  การเรยีนรูแ้บบคน้พบและการสอนเป็นรายบคุคล 

3.3  การศกึษาส าหรับความเป็นผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรม 

3.3.1 ความเป็นผูป้ระกอบการ: เกณฑส์ าหรับการปฏริปูการศกึษา 

3.3.2 ความเป็นผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรม 

3.4  การศกึษาเพือ่ความพอประมาณอยา่งชาญฉลาด 

3.5  การศกึษาชมุชน 

3.6  การศกึษาคา่นยิม 

4.  แนวคดิครอบครวัและชุมชน 

5.  โรงเรยีนอนบุาล 

6.  การเรยีนในระบบและนอกระบบ 

6.1  หลักสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 

6.2  การเรยีนรูใ้นโครงการ 

6.3  เมือ่เด็ก ๆ ท าการวจัิย - การท าแผนผังความคดิ 

6.4  ท าใหเ้ป็นวนัทีม่ชีวีติชวีา 

6.5  การออกไปนอกหอ้งเรยีน 

6.6  จากโรงเรยีนอนุบาลถงึมหาวทิยาลัย 

7.  การเรยีนรูผ้า่นชวีติ 

7.1  ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ 

7.2  การพัฒนาหลักสตูร 

7.3  แนวทางตามสถานการณ์ชวีติ 

8.  ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิท ัง้เจ็ดแหง่ 

8.1  ศนูยเ์พือ่รา่งกายและจติวญิญาณ 

8.2  ศนูยเ์พือ่มรดกทางวฒันธรรมและการพัฒนา 

8.3  ศนูยเ์พือ่เทคโนโลยแีละนเิวศวทิยา 

8.4  ศนูยเ์พือ่การทอ่งเทีย่วทีม่คีวามไวตอ่วฒันธรรม 

8.5  ศนูยเ์พือ่การสือ่สารระหวา่งประเทศ 

8.6  ศนูยเ์พือ่โภชนาการและสขุภาพ 

8.7  ศนูยเ์พือ่การท าเกษตรอนิทรยี ์

 



3 
 

           

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ, 185/3 หมู ่4 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220  ประเทศไทย 

โทร +66 53 248194 

9.  คลงัสมอง และการประชุมเชงิปฏบิตักิารของผูเ้ชีย่วชาญ  

10. สถานที ่ 

10.1  หมูบ่า้นแหง่การเรยีนรูแ้บบเปิด 

10.2  แผนแมบ่ทของหมูบ่า้น 

11. ครผููส้อน 

11.1  ครผููส้อนและการพัฒนาชมุชน 

11.2 ผูเ้ชีย่วชาญในฐานะคร ู

12. แขกรบัเชญิ 

13. พนัธมติร 

13.1  ชมุชนไทย 

13.2  เจา้หนา้ทีแ่ละทีป่รกึษาชาวไทย 

13.3  พันธมติรระหวา่งประเทศ 

14. การถา่ยทอดนวตักรรม 

14.1  ปัญหาพืน้ฐานของโรงเรยีนและค าตอบสามประการ 

14.2  โรงเรยีนเพือ่ชวีติเป็นแบบอยา่ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

           

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ, 185/3 หมู ่4 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220  ประเทศไทย 

โทร +66 53 248194 

1.  ประวตัโิดยยอ่ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติเชยีงใหม ่

 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติกอ่ตัง้ขึน้ในภาคเหนือของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 โรงเรยีนรับเด็ก 

ๆ ทีม่ภีมูหิลังทีย่ากล าบากแตกตา่งกันไป โดยมเีด็กก าพรา้โรคเอดสเ์ป็นจดุเริม่ตน้ 

ปัจจบุนัมเีด็กกลุม่อืน่ ๆ มาเขา้รว่ม ไดแ้ก ่เด็กก าพรา้ทีร่อดชวีติจากสนึาม ิเด็ก ๆ ทีพ่อ่แม่

เสยีชวีติ หรอืหายตวัไปในขณะทีห่ลบหน ีและเด็ก ๆ ทีร่อดพน้จากสถานการณ์ทีโ่หดรา้ย

และการกระท าทารณุ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติตัง้อยูใ่นฟารม์สวนสวยฟ้าใส เป็นฟารม์ทา่มกลางธรรมชาตอินัน่าดงึดดู 

ลกึเขา้ไปในป่าในภเูขาดอยสะเก็ด อยูห่า่งจากตวัเมอืงเชยีงใหมป่ระมาณ 45 นาท ีและ 

หา่งจากหมูบ่า้นโป่งกุม่ 4 กโิลเมตร ฟารม์แหง่นี้ไดอ้ทุศิตนเพือ่การพัฒนาการท าฟารม์

แบบระบบนเิวศนว์ทิยา 

โรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้ไมใ่ชโ่ครงการระยะสัน้ แตจ่ าเป็นตอ้งจัดตัง้ขึน้ในแนวทางทีย่ั่งยนื 

• สิง่ส าคญัอนัดบัแรกคอื ท าใหเ้ด็ก ๆ กลับมามคีวามสขุไดอ้กีครัง้ พวกเขาจะเตบิโต

เป็นชมุชนทีเ่ขม้แข็ง คลา้ยกบัครอบครัวใหญค่รอบครัวหนึง่ แขกผูม้าเยีย่มชมหลาย

รายบรรยายถงึชมุชนนี้ออกมาเป็นส านวนหรอืค าพดูตา่งๆ เชน่ "รักและดแูลผูอ้ืน่", 

"เชือ่มั่นในความแข็งแกรง่ของตนเอง", "ความมั่นใจในตนเอง", "ความหลงใหล

มุง่มั่น", "ความสงบสขุ", "รากฐานทางวฒันธรรม" และ "ใจทีเ่ปิดรับ" 

• โรงเรยีนเพือ่ชวีติตอ้งการรักษาความเป็นอยูแ่ละความผาสกุของเด็ก ๆ ทีท่าง

โรงเรยีนไดรั้บความไวว้างใจใหด้แูล ตอ้งการใหพ้วกเขามบีา้นใหม ่และตอ้งการ

เสนอมมุมองทีห่ลากหลายส าหรับชวีติของพวกเขา 

• โรงเรยีนเพือ่ชวีติตอ้งการสนับสนุนเด็ก ๆ ในแบบทีช่ว่ยใหพ้วกเขาตามทนัและขึน้

ไปสูจ่ดุสงูสดุได ้โดยเริม่จากการวางขอ้บกพรอ่งทัง้หลายไวเ้คยีงขา้งกัน ดงันัน้

แนวคดิจงึไมใ่ชก่ารศกึษาทีด่อ้ยคณุภาพส าหรับเด็กทีย่ากจน แตเ่ป็นการศกึษาทีม่ี

มาตรฐานสงู และการเรยีนรูเ้ป็นการผจญภยั 

• เป้าหมายของโรงเรยีนเพือ่ชวีติคอืการใหก้ารศกึษาดา้นจติวญิญาณของ

ผูป้ระกอบการ และดา้นความรับผดิชอบตอ่ระบบนเิวศและสงัคม เด็กและเยาวชนจงึ

เตรยีมพรอ้มส าหรับสถานการณ์ทีจ่ะไดพ้บในชวีติในภายหลัง ซึง่พวกเขาจะตอ้ง

แยกตัวออกจากวฏัจักรแหง่ความยากจน และสรา้งงานของตัวเองมากกวา่ทีจ่ะไล่

ตามหางานทีม่ไีมเ่พยีงพอ สิง่นีไ้มไ่ดห้มายความวา่พวกเขาจะเขา้รว่มในฟองสบู่

การบรโิภคทีข่ยายตัวอยา่งรวดเร็ว แตจ่ะไดรั้บการศกึษาในเรือ่งความพอประมาณ
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อยา่งชาญฉลาด โดยมเีป้าหมายทีจ่ะมมีาตรฐานการครองชพีทีส่งูโดยใชท้รัพยากร

เพยีงเล็กนอ้ย 

• โรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้ไมใ่ชย่านในอวกาศ แตเ่ป็นโรงเรยีนตดิดนิและประกอบไปดว้ย

ผูค้นจากหมูบ่า้นโดยรอบ สรา้งการจา้งงานและผสมผสานการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เนน้ชมุชน

และการพัฒนาความคดิ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ ฮนัเซยีตกิ (เบลกูา้ เดมิ) ทีจ่งัหวดัพงังา 

หลังจากเหตกุารณ์สนึามเิมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ไดม้เีสยีงรอ้งขอความชว่ยเหลอืไป

ยังโรงเรยีนเพือ่ชวีติในเชยีงใหมจ่ากบา้นน ้าเค็ม หมูบ่า้นแหง่หนึง่ทางตอนเหนอืของเขา

หลักทีถ่กูท าลายเป็นวงกวา้ง ทมีงานของโรงเรยีนเพือ่ชวีติไดเ้ริม่ท างานกบัเด็ก ๆ และ

ผูใ้หญท่ีร่อดชวีติ "ใตต้น้ไม"้ ขัน้ตอนแรกคอืการพัฒนาชมุชนใหมท่ีม่คีนเพยีงไมก่ีค่น โดย

ไดม้กีารพดูคยุกบัผูร้อดชวีติหลายคนเพือ่ระบโุครงรา่งของโครงการพัฒนานัน้ และตดัสนิใจ

ในขัน้ตอนตอ่ไป 

จงึเป็นทีช่ดัเจนแลว้วา่ จะตอ้งมกีารกอ่ตัง้โรงเรยีนเพือ่ชวีติอกีแหง่หนึง่ขึน้ นายกรัฐมนตรี

ของประเทศเยอรมนไีดแ้นะน า "โรงเรยีนเพือ่ชวีติใตต้น้ไม"้ ในงานแถลงขา่ว และหน่วยงาน

เยอรมันซึง่รัฐบาลเยอรมนไีดม้อบหมาย ก็ไดแ้นะน า นาย นลีส ์สตอลเบริก์ เจา้ของบรษัิท 

เบลกูา้ชปิป้ิง ในเบรเมน ใหก้บัทมีงานในบา้นน ้าเค็ม เมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2548 

นายและนางสตอลเบริก์ ไดเ้ดนิทางมาประเทศไทยเพือ่ดโูครงการนัน้ สองวนัตอ่มาพวกเขา

ไดต้ดัสนิใจใหก้ารสนับสนุนรับรอง "โรงเรยีนเพือ่ชวีติเบลกูา้ในพังงา" ทัง้โครงการ รวมถงึ

ท าการซือ้ทีด่นิ การกอ่สรา้ง และการรับประกนัคา่ด าเนนิการเป็นเวลาสบิปี เนือ่งจาก บรษัิท 

เบลกูา้ชปิป้ิง ไดป้ระสบภาวะลม้ละลาย สปอนเซอรร์ายใหมจ่ากฮมับรูก์และเบรเมน จงึได ้

กลายเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองโรงเรยีนตอ่ไปนับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 เป็นตน้

มา ภายใตช้ือ่ “โรงเรยีนเพือ่ชวีติ ฮนัเซยีตกิ” 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ ฮันเซยีตกิ มุง่เนน้ไปทีก่ารใหก้ารศกึษาและการสนับสนุนแก ่

• เด็กก าพรา้และผูร้อดชวีติจากสนึาม;ิ 

• เด็ก ๆ ทีไ่มม่ญีาต ิหรอืมญีาตทิีต่ ่ากวา่เสน้แบง่ระดบัความยากจน; 

• เด็ก ๆ ทีถ่กูบงัคบัใหใ้ชแ้รงงานเด็ก; 

• เด็ก ๆ ทีไ่มม่โีอกาสเขา้ถงึการศกึษาในระบบ 

www.hanseaticschoolforlife.com  

2.  ต ัง้แตแ่รกเห็น 

ใครก็ตามทีต่อ้งการน าความรูไ้ปใชอ้ยา่งสรา้งสรรคนั์น้ จะตอ้งมคีวามรูอ้ยา่งเพยีงพอ
เสยีกอ่น ดังนัน้ จงึไดม้กีารศกึษารายวชิาและความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาอยา่งกวา้งขวางและ
เขม้ขน้ แตเ่มือ่ใดก็ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสมกับปัญหาในชวีติจรงิ อาจมกีารน าหลักสตูรสากล

http://www.hanseaticschoolforlife.com/
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ไปใชไ้ดเ้พือ่ประเมนิความเป็นไปไดข้องการน าไปใช ้ไมใ่ชใ่นโครงการจ าลอง แตใ่น

โครงการทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ สงัคม และนเิวศวทิยา  

จงคดิในระดบัโลก แตก่ระท าในระดบัทอ้งถิน่: หมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิดนัน้ มคีวาม
เชือ่มโยงกบัโลก การท างานเพือ่ความเขา้ใจในระดบัสากล เตรยีมความพรอ้มส าหรับการ
เป็นพลเมอืงของชาตแิละโลก แตย่ังคงไวซ้ ึง่คณุลักษณะของทอ้งถิน่ กลา่วคอื ความเป็น
เมอืงไทยจะถกูสะทอ้นใหเ้ห็นอยูใ่นหลักสตูรของโรงเรยีน เชน่เดยีวกับในชวีติประจ าวนั 

โดยมมีรดกทางวัฒนธรรมและค าถามเกีย่วกบัความทนัสมัยแบบสรา้งสรรค ์ 

ความเห็นอกเห็นใจและความเขา้ใจตอ่ประเด็นขอ้กังวลทัว่โลก และการท างานขององคก์ร

ระหวา่งประเทศทีเ่ปิดรับเป้าหมายดังกลา่ว วฒันธรรมของการเป็นผูป้ระกอบการ การปฏบิัติ
ตอ่พัฒนาการทีส่ าคญัในระดบัทอ้งถิน่และระดับภมูภิาค เชน่ ลักษณะของการทอ่งเทีย่ว 
หรอืการท าอตุสาหกรรมทีรั่บผดิชอบตอ่ระบบนเิวศ กลา่วโดยยอ่ นี่คอืโรงเรยีนเพือ่ชวีติ ใน
การเตรยีมคนหนุ่มสาวทีม่คีวามสามารถ มุง่เนน้ความเป็นผูป้ระกอบการ เพือ่ความเป็นผูน้ า
ในระบอบประชาธปิไตยทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและระบบนเิวศ ดังค ากลา่วของขงจื๊อ

ทีว่า่ จะเป็นการดกีวา่ทีจ่ะจดุเทยีนไขเพือ่ใหแ้สงสวา่ง แทนทีจ่ะสาปแชง่ความมดื 

 

3.  คณุลกัษณะ 

จากการอภปิรายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการเรยีนการสอนนัน้ มปัีญหาทีย่ังไมไ่ดรั้บการ
แกไ้ขบางประการ เกดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าอกี ซึง่ไมไ่ดรั้บค าตอบนับตัง้แตม่ขีบวนการปฏริปูการ
สอนในชว่งตน้ศตวรรษทีผ่า่นมา การขยายตวัเชงิปรมิาณของการศกึษาภาครัฐในหลาย
ประเทศในชว่งยคุ 60 และ 80 นัน้ ไดน้ ามาซึง่ความส าเร็จจ านวนหนึง่อยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้แต่
ในขณะเดยีวกนัก็น าไปสูก่ารแพรก่ระจายขอ้บกพรอ่งเชงิคณุภาพทีก่นิขอบเขตกวา้ง เชน่ 
การออกกลางคนัในระดับสงู รปูแบบทีไ่มย่ดืหยุน่ในการสอน ความสมัพันธท์ีไ่มด่รีะหวา่ง
หลักสตูรกับความเป็นจรงิบางประการ และระบบการตรวจสอบทีเ่กนิจรงิ โรงเรยีนเพือ่ชวีติ
ตอ้งการใชป้ระโยชน์จากคณุลักษณะเฉพาะของตน ในการคน้หาวธิแีกไ้ขปัญหาเหลา่นี้และ

ชีใ้หเ้ห็นวธิทีีจ่ะเอาชนะปัญหาเหลา่นัน้ได ้

3.1 การศกึษาระดบัชาต ิระดบัสากล และระหวา่งวฒันธรรม 

การศกึษาระหวา่งวัฒนธรรม (Intercultural Education) หมายถงึการใหค้วามรูเ้พือ่ความ
เขา้ใจในระดบันานาชาต ิทีใ่กลต้วั โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะเป็นสถานทีท่ีเ่ด็ก ๆ จากประเทศตา่ง 
ๆ ทีม่ศีาสนาและตน้ก าเนดิทางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ตกตา่งกนั สามารถเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่
รว่มกันในบรรยากาศทีม่คีวามอดทนและความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกนัได ้ในดา้นหนึง่นัน้ 
การศกึษาระหวา่งวัฒนธรรม หมายถงึการเขา้ใจวฒันธรรมของตนเอง คน้หาตวัตนของ
ตนเองในวัฒนธรรมของตนเอง - เพือ่ท าความเขา้ใจวฒันธรรมไมใ่ชส่ ิง่ทีม่าจากพพิธิภัณฑ ์
แตเ่ป็นพลังชวีติและแหลง่ทีม่าของแรงกระตุน้ใหม ่ๆ โดยไมท่ าลายทา่จอดเรอืเกา่ ในอกี
ดา้นหนึง่นัน้ การศกึษาระหวา่งวัฒนธรรม จะรวมถงึความสามารถในการมองไกลเกนิกวา่
ขอบเขตของคณุเอง เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจวา่ เราอยูใ่นโลกใบเดยีวกัน และปรารถนาทีจ่ะยอมรับ
ซึง่กันและกนัดว้ยสนัตสิขุและเสรภีาพรว่มกนั 
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ในปี 2517 การประชมุสมัยสามัญยเูนสโกครัง้ที ่18 ไดใ้หก้ารเห็นชอบกบั "ค าแนะน าเพือ่
ความเขา้ใจอนัด ีความรว่มมอื และสนัตภิาพระหวา่งประเทศ และการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ผา่นการสอนคณุคา่ทางจรยิธรรมและมนุษยนยิม" 
โรงเรยีนเพือ่ชวีติมุง่มั่นทีจ่ะสรา้งลักษณะเฉพาะของตนในการด าเนนิการตามค าแนะน า

เหลา่นี ้และแบง่ปันประสบการณ์ของตนกบัโรงเรยีนทีส่นใจอืน่ ๆ ดว้ยเชน่กนั  

ในค าน าในหลักสตูร "ขอ้กงัวลของโลกกบัสหประชาชาต"ิ ฉบับปี พ.ศ. 2529 ซึง่พัฒนา
โดยสหประชาชาตนัิน้ แอดเิลด เคริน์ชาน เขยีนวา่: "[วนันี้] สงัคมก าลังกลายเป็นสงัคม
สากลมากขึน้เรือ่ย ๆ ดังนัน้มติทิางการศกึษาในระดบัสากล จงึมคีวามส าคญัเพิม่มากขึน้ 
ตามทีไ่ดเ้นน้ไวใ้นแนวทางแกปั้ญหาและการศกึษาของสหประชาชาตแิละยเูนสโก นัน้ 

 นักเรยีนจ าเป็นตอ้งตระหนักถงึพัฒนาการของโลกและผลกระทบทีม่ตีอ่ชวีติของ
ผูค้น; 

 การศกึษาระดบัสากลไมเ่พยีงแตเ่กีย่วขอ้งกบัความรูเ้ทา่นัน้ แตย่ังรวมถงึทัศนคต ิ
คา่นยิม และพฤตกิรรม ดงันัน้จงึควรเป็นสว่นส าคญัในทกุดา้นของประสบการณ์ใน
โรงเรยีน; 

 การเรยีนรูเ้กีย่วกบัจดุมุง่หมาย ความกงัวลและกจิกรรมของสหประชาชาต ิสามารถ
ชว่ยใหเ้ยาวชนเขา้ใจและมสีว่นรว่มในชมุชนโลกทีก่ าลังเตบิโตได"้ 

ทา่มกลางแนวคดิพืน้ฐาน ทีเ่ป็นพืน้ฐานของหลักสตูรนีค้อื "ประชาคมโลก" และ "การศกึษา
ระดบัสากล" ส าหรับสหประชาชาตแิลว้ ค าวา่ "ประชาคมโลก"ไมไ่ดห้มายถงึรัฐบาลหรอืการ
ปกครองระดับโลกประเภทหนึง่อยา่งชดัเจน ในท านองเดยีวกนั "การศกึษาระดับสากล" ก็ 
ไมไ่ดห้มายถงึการเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัการศกึษาในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดับชาต ิตอ้งเขา้ใจวา่
แนวคดิทัง้สองนัน้เป็นค าเชญิ "เพือ่ท าความเขา้ใจกบัปัญหาทีส่ าคญัของโลกและ
จดุมุง่หมายและการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งของครอบครัวองคก์ารสหประชาชาต"ิ (จาก 'บท

น า' ของหลักสตูร) 

การพัฒนาวธิกีารอภปิรายปัญหา (เลม่ทีส่บิหก, ฉบบัที ่2, มนีาคม 2529) ของ
สหประชาชาตไิดร้ายงานเกีย่วกบัการพัฒนาวธิกีารทีเ่รยีกวา่ แนวทางตามสถานการณ์ชวีติ 

(Life-Situational Approach) ในบรบิทของการศกึษากอ่นวยัเรยีนและการศกึษาระหวา่ง
วฒันธรรมในประเทศตา่ง ๆ และชีใ้หเ้ห็นวา่ แนวคดิดังกลา่วสามารถถา่ยโอนไปยังแนวคดิ
เรือ่งความเขา้ใจอันดรีะหวา่งประเทศ ทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิโดย ยเูนสโก ได ้กลา่วคอื 
ความคดิและเทคนคิทีเ่ปิดตวัในทีน่ี ่สามารถแปลความและพัฒนาเพือ่การศกึษาระดบัสากล
ไดใ้นทกุระดบัในทกุวชิา โดยการมุง่เนน้ประสบการณ์สากล นักเรยีนจะพัฒนาความเห็นอก
เห็นใจและสมัผัสถงึความเป็นหนึง่เดยีวกนัของมนุษยชาต ิ

การเห็นคณุคา่และการเรยีนรูจ้ากความหลากหลายเป็นพืน้ฐานของการศกึษาระดบัสากล ไม่
วา่จะเป็นหวัขอ้ใด ประสบการณ์ชมุชนสามารถชว่ยใหนั้กเรยีนเขา้ใจสากลนยิมแบบใหม ่คอื
โลกทีท่กุคนสามารถมสีว่นรว่มได ้ในวธิกีารของตวัเอง ทีซ่ ึง่ 'พวกเรา' (ไมใ่ชพ่วกเรา/พวก

เขา) จะท างานรว่มกนัเพือ่ชมุชนโดยรวมดขีึน้'' 

3.2  การเรยีนรูแ้บบคน้พบและการสอนเป็นรายบุคคล 
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บางโรงเรยีนสามารถไดย้นิจากทีห่า่งไกลได ้กลา่วคอื ครพูดูดว้ยเสยีงอนัดัง ทัง้ชัน้ก็ตอบ
พรอ้มกนั โรงเรยีนรุน่เกา่ประเภทนีเ้ป็นผลติผลระดบัใหญข่องยคุอาณานคิม วธิกีารสอนใน
ชัน้เรยีนของพวกเขายังคงสะทอ้นจติวญิญาณของยคุศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 
บรรดาครผููส้อนตา่งมุง่ไปทีก่ารสอนตามหลักสตูรทีก่ าหนด ใหค้รอบคลมุสว่นเล็ก ๆ แตล่ะ
สว่น และไมเ่พยีงแตจ่ะพยายามท าใหฝ้งูสงิโตในชัน้เรยีนเชือ่งเทา่นัน้ แตย่ังน าพวกเขา
ทัง้หมดไปท าสิง่เดยีวกันในเวลาเดยีวกนั รปูแบบของกลไกการเรยีนรูท้ีใ่ชน้ีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่
เหมาะสมทีส่ดุ ในการทีจ่ะเขา้ใจไดถ้งึความสมัพันธร์ะหวา่งกนั การรักษาในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป
แลว้ (แมแ้ตห่ลังจากการสอบครัง้ตอ่ไป) และการประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดรั้บมา นี่คอืทีท่ีว่งจร
อบุาทวอ์นัเป็นหายนะของการท าใหข้าดคณุสมบตันัิน้จะตอ้งถกูท าลายลงไป กลา่วคอื ครทูี่

ผา่นการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ ท าตวัเหมอืนทาสใหก้บัหลักสตูรทีก่ าหนดอยา่งละเอยีด และ
บงัคบัใหนั้กเรยีนลดความหลากหลายของการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ลงไปสูก่ารเรยีนรู ้
ทอ่งจ าต าราจนขึน้ใจ เมือ่ระบบกลไกนี ้ซ ึง่ขัดแยง้กบัการคน้พบพืน้ฐานของทฤษฎกีาร
เรยีนรูส้มัยใหมอ่ยา่งชดัเจน ไดรั้บการสนับสนุนเขา้ไปอกีจากการทดสอบและการสอบบอ่ย 
ๆ เขา้ ก็อาจกลา่วไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ โรงเรยีนแบบนัน้อยูใ่นฐานะทีจ่ะท าลายศักยภาพของ
คนรุน่ถัดไป ผลการทดสอบทีด่ทีีบ่รรลไุดใ้นกลไกแบบนี ้แทบจะไมแ่สดงใหเ้ห็นอะไรมาก
นักเกีย่วกบัความสามารถในการรักษาสิง่ทีต่นไดเ้รยีนรูม้า หรอืน าไปใชอ้ยา่งสรา้งสรรคใ์น

สถานการณ์จรงิใด ๆ 

หวงัวา่การสอนดา้นหนา้ชัน้นัน้ จะเป็นสิง่ทีไ่มค่อ่ยเกดิขึน้ในโรงเรยีนเพือ่ชวีติ แทนทีจ่ะเป็น

เชน่นัน้ โดยอาศยัความรูท้ีไ่ดรั้บจากทฤษฎกีารเรยีนรูส้มัยใหม ่การเรยีนรูแ้บบทีม่กีารคน้ควา้ 

คน้พบและกระตอืรอืรน้จะเป็นสิง่ทีใ่หค้วามส าคัญเป็นอนัดบัแรก โดยจะเป็นการเรยีนรูแ้บบ

เป็นรายบคุคลหรอืเป็นแบบทมีเล็ก ๆ และประวัตแิละการเรยีนรูข้องเด็กทกุคนจะถกูน ามา

พจิารณา ตรงกนัขา้มกับการเรยีนรูแ้บบซ ้า ๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในปัจจัยความมั่นคงแบบหลอก 

ๆ (ทีม่กีารน าเสนอปัญหา เสน้ทางการแกปั้ญหา และการแกปั้ญหาเอง มักจะเป็นทีท่ราบ

ลว่งหนา้กอ่นอยูแ่ลว้) ทีน่กีระบวนการเรยีนรูม้ลีักษณะทีเ่ปิดกวา้งมากกวา่นัน้มาก โดยปกติ

แลว้ จะยังคงมคี าตอบ "ถกู" และ "ผดิ" อยูบ่า้ง แตใ่นสถานการณ์จรงินัน้ มักจะมตีวัเลอืกที่

แตกตา่งกันจ านวนมาก ซึง่จะตอ้งน ามาเปรยีบเทยีบและพจิารณากอ่นตดัสนิใจ ไมว่า่ใน

กรณีใด การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นผูป้ระกอบการ ยังหมายถงึการเรยีนรูว้ธิคีดิอยา่งมี

กลยทุธใ์นขณะทีต่อ้งรับมอืกบัความไมแ่น่นอน ฝึกปฏบิตัเิพือ่รับความเสีย่งทีค่าดค านวณไว ้

รปูแบบและวธิกีารสอนทีแ่ทจ้รงิขององคก์รการสอนทีต่อบรับเป้าหมายเหลา่นี ้มอียูห่ลาย

แบบ ไดแ้ก ่การสอนเป็นกลุม่เล็ก ๆ การเรยีนรูแ้ละการด าเนนิโครงการ การศกึษาแบบเปิด

หรอืการศกึษานอกระบบ การปรับกรอบเวลาใหเ้ขา้กับงานทีท่ าและโครงการปัจจบุนั วธิอีืน่ 

ๆ  (และไมใ่ชใ่นแบบทีเ่ป็นตรงกันขา้ม) การสอนเป็นทมี กลุม่คละอาย ุและการเรยีนขา้มรุน่ 

(ซึง่เหมาะสมทีจ่ะท า) หอ้งเรยีนสามารถเปลีย่นเป็นการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนรู ้

ได ้

ในเวลาเดยีวกัน ขอ้จ ากัดทางดา้นพืน้ทีข่องโรงเรยีนแบบเดมิก็จะหายไป กลา่วคอื นักเรยีน

ทกุคนจะท างานกบัแล็ปท็อปและคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล และสามารถสือ่สารโดยตรงกบัครู

และนักเรยีนคนอืน่ ๆไดท้างอเิล็กทรอนกิส ์ทกุคนจะสามารถเขา้ถงึหอ้งสมดุไดท้ั่วทกุมมุ

โลก ในการพัฒนาการเรยีนรูแ้บบโตต้อบแบบนี้ แนวคดิเรือ่ง "หอ้งเรยีน" นัน้ จะเป็นการกา้ว



9 
 

           

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ, 185/3 หมู ่4 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220  ประเทศไทย 

โทร +66 53 248194 

ขา้มหอ้งเรยีนแบบดัง้เดมิ ในการพัฒนาโครงการตา่ง ๆ ของพวกเขา นักเรยีนจะสามารถใช ้

ประโยชนจ์ากการออกแบบสือ่ประสม การรา่งแบบโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย ทางดว่นขอ้มลู

สารสนเทศ และเครือ่งมอืกราฟฟิกและจัดพมิพด์ว้ยคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ้ได ้

ในประเด็นนี ้ส ิง่ส าคญัคอืจะตอ้งประเมนิบทบาทของการใชป้ระโยชนจ์ากสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ใหถ้กูตอ้ง กลา่วคอื เครือ่งมอืดงักลา่วชว่ยไดม้าก แตก็่ไมไ่ดช้ว่ยทัง้หมดจนจบกระบวนการ

ประสบการณ์จรงินัน้ส าคญักวา่ความเป็นจรงิเสมอืนเสมอ 

3.3  การศกึษาส าหรบัความเป็นผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรม 

3.3.1 ความเป็นผูป้ระกอบการ: เกณฑส์ าหรบัการปฏริปูการศกึษา 

ในหลายประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบการศกึษากับระบบการจา้งงานนัน้ไมม่คีวาม

สมดลุอยา่งมาก เรือ่งเพอ้ฝันในยโุรปทีถ่กูถา่ยทอดโดยอดตีอนัเป็นเอกสทิธิ ์วา่ระบบ

การศกึษาจะเตรยีมคนงานทีม่คีณุสมบัต ิและระบบการจา้งงานจะเสนอใหง้านทีเ่หมาะสมใน

ภายหลัง ไดก้ลายเป็นเพยีงความเชือ่ทีห่ลอกลวงวา่เป็นความหวงั เชน่ ในกรณีทีบ่ัณฑติ

มหาวทิยาลัยพักพงิในประเทศทีก่ าลังพัฒนา พวกเขาจะไดรั้บงานโดยอตัโนมัตใินการ

บรหิารงานของบรษัิทขนาดใหญ ่หรอืรับราชการ ในมมุมองของการแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้เรือ่ย 

ๆ ในตลาดโลก การศกึษาจะหมายถงึงานทีด่ขี ึน้ก็ตอ่เมือ่ผูค้นเรยีนรูท้ีจ่ะลงมอืท าเองและ

สรา้งงานทีเ่หมาะสมกบัสภาพตลาดโลกเทา่นัน้ ซึง่อนุมานไดว้า่ ครอูาชพี –ซึง่จนบัดนี ้ก็ยัง

คุน้เคยกบัความกา้วหนา้ทีม่ั่นคงเกอืบตลอดชวีติผา่นสถาบนัการสอน และมักจะมลีักษณะ

แบบเชงิรับ– ก็ยังไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนนี้ดว้ยตนเองแลว้ และท าหนา้ทีเ่ป็นแบบอยา่งที่

เหมาะสม แตน่ั่นยังไมเ่พยีงพอส าหรับทีน่ี ่ทีจ่ะจ ากัดตวัเองใหเ้ป็นแคล่กูจา้งผูม้คีณุสมบัต ิ

ราวกบัจะบอกเป็นนัยวา่คณุสมบัตขิองนายจา้ง เชน่ความคดิทีเ่ป็นนวัตกรรมในเชงิการตลาด

นัน้ ตกลงมาจากสวรรค ์แทนทีจ่ะเป็นเชน่นัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารสง่เสรมิการศกึษาส าหรับ

พฤตกิรรมความเป็นผูป้ระกอบการ การศกึษาดา้นเศรษฐศาสตรจ์ากดา้นลา่งซึง่เริม่ตน้ตัง้แต่

อายยุังนอ้ย และไมพ่ยายามคดิวา่กจิกรรมของผูป้ระกอบการนัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะตัว แต่

ใหต้ระหนักมากขึน้วา่เป็นคณุสมบัตพิืน้ฐานของพลเมอืง (citoyen) 

เมือ่พจิารณาถงึสิง่เหลา่นี ้กระบวนการศกึษา เนื้อหาวชิา และสถาบนัตา่ง ๆ สามารถ

กลายเป็นปัญหาทีไ่มเ่อือ้ตอ่การเกดิผลในตัวเองได ้กลา่วคอื กระบวนการ-ยังยดึตดิอยูก่บั

ประเภทของการเรยีนรู ้ซ ึง่แทบจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัความไมแ่น่นอนของการเรยีนรูใ้น

สถานการณ์จรงิเลย; เนือ้หาวชิา-ยังเพกิเฉยและละเลยตอ่ปัญหาส าคญัของชวีติภายใต ้

สภาวะทีย่ากล าบาก; สถาบนั-ยังมแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นตวัแทนของสิง่ทีต่รงขา้มกบัรปูแบบของ

ความเป็นผูป้ระกอบการ ในประเด็นของโครงสรา้งและองคก์ร "จดุออ่นของระบบการศกึษา

ของเรา" ไอ.ปาตลิ ผูอ้ านวยการสถาบนัการศกึษาการจัดการ ของมหาวทิยาลัยบอมเบย ์

กลา่ววา่ "ระบบนัน้ไมไ่ดเ้ป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูส้ าเร็จการศกึษาวยัหนุ่มสาว

ส าหรับการจา้งงานตนเองและเป็นผูป้ระกอบการ แตเ่ป็นการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนท าตาม

ประเพณใีนการหางาน" 
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เฮอรนั์นโด เดอ โซโต นักเศรษฐศาสตรช์าวเปรู ซึง่มงีานวจัิยเกีย่วกบัความส าคญัของ

ภาคเศรษฐกจินอกระบบไดด้งึดดูความสนใจจากทัว่โลก และในขณะเดยีวกันก็น าไปสู่

การใชม้าตรการทางการเมอืงเชงิปฏบิตัใินประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากขึน้ ระบวุา่

หลายสว่นของรายไดท้างเศรษฐกจินัน้ถกูผลติในภาคนอกระบบ และเพือ่ทีจ่ะปลดปลอ่ย

ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ ตอ้งมกีารขจัดอปุสรรคทางกฎหมาย (โดยการรือ้ถอนอปุสรรค

ดา้นการบรหิารในการกอ่ตัง้บรษัิท และการมอบกรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นิ) และมกีาร

เปลีย่นแปลงทีเ่ด็ดขาดในระบบการศกึษา โครงสรา้งและโปรแกรมทัง้หมดของโรงเรยีน 

รปูแบบอาณานคิมนัน้ จะขัดขวางศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการของประชากรสว่นใหญ่

ตามทีเ่ป็นอยู ่อาจมคีนแยง้กบั เดอ โซโตไดว้า่ประเทศทีม่คีวามทะเยอทะยานในขดีเริม่

เปลีย่นของการพัฒนา (development threshold) สามารถรองรับระบบการศกึษาแบบนี้

ได ้เพราะโอกาสการเรยีนรูใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจินัน้ มขีนาดใหญพ่อทีผู่ส้ าเร็จ

การศกึษาจะสามารถส าเร็จการฝึกงานจรงิของพวกเขาในโลกได ้ดว้ยความตระหนักถงึ

โอกาสนี้ พวกเขาจงึไมเ่สีย่งทีจ่ะเป็นวยัรุน่ถาวรในสถาบนัการสอนบางแหง่ วสิยัทศันข์อง

เดอ โซโต ในการแปลงโรงเรยีนและมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นธรุกจิและท าใหผู้ป้ระกอบการ

เป็นเกณฑช์ีข้าดส าหรับการปฏริปูการศกึษาก าลังไดรั้บการยอมรับมากขึน้ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะท าหนา้ทีส่รา้งวฒันธรรมของการเป็นผูป้ระกอบการดว้ยโปรแกรม 

(หลักสตูร) เชน่เดยีวกบัการจัดองคก์รและโครงสรา้ง (อาคารสถานที)่ ของตน การเป็น

ผูป้ระกอบการเป็นทีเ่ขา้ใจกนัในทีน่ีว้า่ เป็นแรงพืน้ฐานในการสรา้งโลกทีรั่บผดิชอบตอ่

สงัคมและนเิวศวทิยา: คา่ตอบแทนตามหลักจรยิธรรม 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติทีก่ลา้ไดก้ลา้เสยีจะพยายามสง่เสรมิตัง้แตว่ยัเด็กใหเ้ป็นผูม้วีสิยัทศันท์ี่

ตระหนักถงึปัญหา พัฒนาความคดิของผูป้ระกอบการทีเ่กดิขึน้จากตน และทดสอบ และ

น าความคดินัน้ไปใชใ้นตลาด โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะสนับสนุนเด็ก วยัรุน่ และผูใ้หญท่ี่

เกีย่วขอ้งในการพัฒนาความคดิของผูป้ระกอบการ เป็นทรัพยากรส าหรับการสรา้ง

ความคดิดงักลา่ว – แผนคอืท าใหโ้ครงการเป็นจรงิในทอ้งถิน่กบัพันธมติรในทอ้งถิน่ อนั

น ามาซึง่การพัฒนาชมุชน ซึง่จะเป็นทีต่อ้งการอยา่งแน่นอน เมือ่นักเรยีนทีส่ าเร็จ

การศกึษาจากโรงเรยีน น าแนวคดิของตนไปดว้ย เป็นการแยกตวัออกไปด าเนนิการทีอ่ืน่ 

ไมก่ีป่ระเทศทีเ่พิง่ท าใหค้วามเป็นผูป้ระกอบการเป็นเรือ่งของนโยบายการศกึษา มักจะ

เริม่ในระดับมหาวทิยาลัย ในสหรัฐอเมรกิามกีารจัดตัง้ต าแหน่งศาสตราจารยด์า้นความ

เป็นผูป้ระกอบการหลายต าแหน่ง และโรงเรยีนธรุกจิ ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืวทิยาลัย Babson 

ก าลังเปิดสอนหลักสตูรผูป้ระกอบการในยโุรป ความคดิรเิริม่ดังกลา่วถกูน าเสนอโดย

สถานศกึษาหลายแหง่ เชน่ Centre des Entrepreneurs der Ecole Superieur de 
Commerce ในลยีง, คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยบรติชิเดอรแ์ฮม หรอื หอ้งปฏบิัตกิาร
ส าหรับผูป้ระกอบการทีม่หาวทิยาลัยอสิระแหง่เบอรล์นิ .. 

3.3.2 ความเป็นผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรม 

ความคดิทีด่คีอืการรว่มลงทนุทีด่ทีีส่ดุ และ: ขนาดเล็กมปีระสทิธภิาพมากกวา่ นีค่อืโอกาส
ของผูป้ระกอบการจากดา้นลา่ง โอกาสส าหรับแมลงตวัเล็ก ๆ ทีม่ตีอ่ปลาตัวใหญ ่เพือ่
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ครอบครองดนิแดนกอ้นใหญ ่ธรุกจิขนาดเล็กรายใหมจ่ะสรา้งงานใหม ่ความเคารพทีจ่ะมี
ใหก้บัเป็นเพราะผูท้ีส่ามารถสรา้งสถานทีท่ างานของตนเองได ้ผูท้ีก่า้วไปขา้งหนา้และสรา้ง
งานใหผู้อ้ ืน่ยิง่ตอ้งไดรั้บการยอมรับมากขึน้ไปอกี การสรา้งงานไมใ่ชบ่รรทดัฐาน แตเ่ป็น
กรณีพเิศษ การศกึษาความเป็นผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรมจะมุง่เนน้ไปทีเ่หลา่ผูป้ระกอบการ
ทีพั่ฒนาและท าแนวคดิใหเ้ป็นจรงิในการปรับปรงุคณุภาพชวีติ ผูค้ดิคน้บรกิารทีส่ าคญั หรอื

ผลติภัณฑอ์จัฉรยิะมากขึน้ 

ในการวเิคราะหช์วีประวัตขิองผูป้ระกอบการ เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ผูค้นสว่นใหญท่ีเ่สีย่งตอ่การ
กา้วกระโดดครัง้ใหญใ่นการเป็นผูป้ระกอบการนัน้ถกูครอบง าโดยความคดิบางอยา่งอยูแ่ลว้
นับตัง้แตว่ยัเด็กของพวกเขา และไดพั้ฒนามาเป็นความคลั่งไคล ้เชน่เดยีวกับพลังแหง่การ
ตรกึตรอง (Power of reflection) อยา่งลกึซึง้ เพิม่เตมิดว้ยจนิตนาการและความดือ้รัน้ทีจ่ะ
น าวสิยัทศันเ์ล็ก ๆ เหลา่นีไ้ปปฏบิัต ิพวกเขาสว่นใหญม่ปีระสบการณ์ครัง้แรกในการเป็น
ผูป้ระกอบการในโลกขนาดเล็ก ท าธรุกจิในขนาดเล็ก มองเห็นการตอบสนองของตลาดตอ่
ความคดิของตน และมคีวามพงึพอใจในตนเองอยา่งชดัเจนมาโดยตลอด พลังแหง่การตรกึ
ตรองหมายถงึ กระบวนการในการจัดการกบัความคดิแบบซ ้าไปซ ้ามาเป็นการ "ปรับแตง่" 
ความคดิ กลั่นกรองความคดิ ประเมนิประสบการณ์และปฏกิริยิาของผูอ้ืน่ ตอบสนองตอ่
แรงผลักดันในการออกแบบและพัฒนา จากขอ้มลูของปีเตอร ์โกเบล ผูท้ีไ่ดศ้กึษาชวีประวัติ
ของผูป้ระกอบการรุน่เยาวห์ลายคน การตรกึตรองความคดิแบบนีอ้าจเป็นเรือ่งทีท่ าใหม้ัวเมา
ไดซ้ ึง่ท าใหก้ารท างานสนุกมาก การกอ่ตวัของแนวคดิเกดิขึน้ ซึง่ตรรกะภายในไดรั้บการวจัิย
ดว้ยการเพิม่ความแมน่ย า จนกระทัง่การน าไปปฏบิตักิลายเป็นความเสีย่งทีค่ านวณได ้ความ
เป็นขบถ (Maverick) สิง่จ าเป็น คอืเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวทีรู่ส้กึถงึแรงกระตุน้อยา่งแรงกลา้
ทีจ่ะท าอยา่งสรา้งสรรคแ์ละเป็นอสิระ และไมไ่ดถ้กูจัดเตรยีมทีจ่ะถกูท าใหอ้อ่นแรงลง
เหมอืนคนทัว่ไปโดยกจิกรรมบ าบัดทางการสอน 

การวเิคราะหช์วีประวัตขิองผูป้ระกอบการยังท าใหเ้ห็นไดช้ดัวา่ หลายคนมปัีญหาในโรงเรยีน
ในขณะทีเ่ป็นเด็ก ประสบปัญหากบัการถกูบบีบังคบัใหอ้ยูใ่นกรอบซึง่จ ากัดความปรารถนา
ของตนทีจ่ะไดม้คีวามคดิทีเ่ป็นอสิระ และถกูรบกวนขดัจังหวะอยา่งตอ่เนือ่งตอ่แรงกระตุน้ที่
จะท าใหพ้วกเขาท าตามความคดิของตนเอง คนเหลา่นีม้ักจะตอ้งตอ่สูก้ับสถานการณ์ทีไ่ม่
พงึประสงคเ์พือ่ทีจ่ะยดึตดิอยูก่บัการออกแบบของตนเอง และการน าไปปฏบิัต ิครอูาจารยใ์น

โรงเรยีนแบบดัง้เดมิเป็นอปุสรรคในชว่งตน้ตอ่ความเป็นผูป้ระกอบการ? 

คณุสมบัตผิูป้ระกอบการจะตอ้งไมถ่กูบรรจุดว้ยคณุสมบตักิารจัดการ การฝึกอบรมผูจ้ัดการมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งพนักงานทีต่อ้งพึง่พาซึง่สามารถด าเนนิการตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ผูจ้ัดการไมว่า่เขาจะเกง่แคไ่หนก็ตามในฐานะผูจ้ัดท า ก็ยังไมถ่อืวา่
เป็นผูป้ระกอบการทีเ่ปิดโลกทัศนใ์หม ่นักธรุกจิทีม่คีวามสามารถจะพจิารณาปัญหาเชน่
มลภาวะตอ่สิง่แวดลอ้ม สารเคมใีนผลติภณัฑอ์าหาร และสถานการณ์ในประเทศก าลัง
พัฒนา และค านงึถงึปัญหาเหลา่นีใ้นการตดัสนิใจ เขาจะพยายามจัดการกบัประเด็นปัญหา
และแนวโนม้ของปัญหาทางสังคม เนื่องจากพวกเขามักจะไดรั้บการยอมรับจาก
บคุคลภายนอกและผูค้นทีส่วนกระแสไดด้กีวา่ ความคดิใหมเ่ปลีย่นมมุมองของความเป็นจรงิ
และบอ่ยครัง้ทีค่นทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคม์ักถกูมองวา่เป็นคนบา้ คนหนุ่มสาวทีต่ระหนักถงึ
ปัญหาทางสงัคม เผชญิหนา้กบัปัญหา และตอ้งการทีจ่ะท าบางสิง่ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
เกีย่วกบัสถานการณ์นัน้ เปรยีบไดก้บัศลิปินในระดบัหนึง่ เชน่เดยีวกบัในงานศลิปะ ทีซ่ ึง่การ
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แสดงเชงินวัตกรรมทีไ่มบ่อ่ยครัง้นักทีจ่ะตอ้งการความหลงใหลไปกบัความคดิหนึง่ และ
เชน่เดยีวกบัศลิปินทีต่อ้งการฉายภาพสไตลข์องตัวเองไปทั่วโลก ผูป้ระกอบการทีม่คีวามคดิ
ใหม ่ผลติภัณฑ ์หรอืรปูแบบการขายใหมม่ักจะตอ้งทนตอ่ชว่งทีม่กีารปฏเิสธจากทางสังคม
ครัง้แลว้ครัง้เลา่ทีเ่ราไดย้นิเรือ่งราวตา่ง ๆ ในประวัตสิว่นตัวของศลิปินและนักเขยีนผูย้ ิง่ใหญ ่
รวมถงึผูป้ระกอบการทีม่ชี ือ่เสยีงในรุน่แรก ชว่งนี ้มักน ามาซึง่การเสยีสละสว่นตวั การ
ทดลองทีก่ลา้หาญ และรอยยิม้ทีน่่าสงสารของสถานประกอบการ พัฒนาไปสูแ่รงกระตุน้
และความรูส้กึเสีย่งในชวีติของศลิปินหรอืผูป้ระกอบการ หากไมม่กีารเริม่ตน้ทีไ่มแ่น่นอน
เชน่นี ้เมือ่มกีารพัฒนาและสง่เสรมิความคดิใหม ่ๆ แมจ้ะมอีปุสรรค ซึง่ตอ้งการความกลา้
หาญและความแข็งแกรง่อยา่งมากในการเผชญิหนา้กบัสิง่ตา่ง ๆ โดยทั่วไปแลว้ความส าเร็จ

ในภายหลังนัน้จะไมเ่กดิขึน้ไดเ้ลย คณุภาพของความคดิของผูป้ระกอบการนัน้มคีวามส าคญั
อยา่งแน่นอน ไมว่า่ใครจะสามารถประสบความส าเร็จในตลาดหรอืเพยีงแคเ่อาตวัรอดได ้
โดยใชก้ารออกแรงหนัก ๆ และใชก้ารหลอกลวง และลกูเลน่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ มากมายก็ตาม ก็

จะขึน้อยูก่บัคณุภาพของแนวคดิทีน่ าเสนอในตอนแรกเป็นอยา่งมาก 

ลักษณะทา่ทางของผูป้ระกอบการในงานเขยีนเชงิวชิาการ แมแ้ตใ่นงานเขยีนเศรษฐศาสตร์
ก็ตามถกูมองขา้มไปอยา่งน่าประหลาดใจ แมแ้ตโ่จเซฟ ชมูปีเตอร ์นักทฤษฎพีฤตกิรรม
ผูป้ระกอบการ ไดก้ลา่วเพยีงเล็กนอ้ยเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีจ่ าเป็น และแทนทีจ่ะเป็นเชน่นัน้ 
กลับไดศ้กึษาความเชือ่มโยงระหวา่งวฏัจักรธรุกจิกบัการปรากฎตัวทีเ่พิม่ขึน้ของ
ผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรม อยา่งไรก็ตามงานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งนัน้มขีอ้เท็จจรงิทีก่ระจา่ง
บางอยา่ง หนึง่ในค าอธบิายทีฉ่ลาดทีส่ดุพดูถงึการคน้พบสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ การคน้พบสิง่ทีม่อียู่
แลว้หมายความวา่ไมใ่ชเ่รือ่งแปลกส าหรับผูก้อ่ตัง้ธรุกจิทีป่ระสบความส าเร็จทีจ่ะกลับไปสู่

ความคดิทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกันมานาน แตส่ามารถถา่ยโอนไปในทางใดทางหนึง่ไปสูบ่รบิทใหม ่ใน
การผสมใหม ่หรอืในพืน้ทีใ่หม ่ความคดิของคนทัว่ไปทีว่า่มันมักจะเป็นสิง่ประดษิฐท์ีย่ ิง่ใหญ่
ทีน่ าไปสูอ่งคก์รธรุกจิทีป่ระสบความส าเร็จใหมนั่น้ สว่นใหญเ่ป็นสิง่ทีผ่ดิ ชมูปีเตอร ์ไดส้รา้ง
ความแตกตา่งระหวา่งสิง่ประดษิฐแ์ละนวัตกรรม สิง่ประดษิฐท์ีย่ ิง่ใหญม่ักจะไมส่ามารถท า
การตลาดไดเ้ป็นเวลานาน มักจะมขีอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มากมาย และจงึลม้เหลวไดง้า่ย
ในความพยายามครัง้แรกเพราะยังไมส่มบรูณ์ทางเทคนคิ ในขณะทีส่ ิง่ประดษิฐอ์ืน่ ๆ นัน้ ก็
ไมไ่ดรั้บการยอมรับในศักยภาพความส าคัญของสิง่เหลา่นัน้ หรอือยา่งนอ้ยก็ไมไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากผูบ้รโิภคในตอนแรก ตัวอยา่งจากอดตีทีไ่มน่านมานี้คอื โทรสาร สิง่ประดษิฐน์ีม้ ี
มาเป็นเวลานานแลว้ แตใ่นชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมามกีารเปิดตวัทั่วโลกดว้ยความส าเร็จอยา่งมาก 
โดยบรษัิททีแ่ตกตา่งออกไปโดยสิน้เชงิจากผูท้ีค่ดิคน้และพยายามท าตลาดดา้นเทคโนโลยี

แตเ่ริม่แรก 

เราก าลังพดูถงึการสัง่ใหมข่องความรูท้ีม่อียูเ่พือ่ขัดเกลาความรูใ้หต้กผลกึ หรอืการถา่ยโอน
ความคดิทีคุ่น้เคยไปยังพืน้ทีใ่หมข่องการใชง้านอยา่งสมบรูณ์ นีเ่ป็นสาขาทีร่ะบบการศกึษา
ทัง้หมดไมจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่เป็นดนิแดนทีแ่ปลก การรับรูท้กัษะและความสามารถ
เฉพาะดา้นและสง่เสรมิตามนัน้ ท าความเขา้ใจและยอมรับลักษณะสว่นบคุคลของคนทีก่ าลัง
เตบิโตขึน้ ไดเ้ป็นความกงัวลเกีย่วกับความพยายามในการสอนมาเป็นเวลานานมาแลว้ 

การศกึษาความเป็นผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรมของโรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้มุง่มั่นทีจ่ะท างานกบั
ผูป้ระกอบการทีผ่ลดิอกในอนาคตและในปัจจบุัน จากกลุม่นักเรยีนและบรเิวณใกลเ้คยีง การ
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บรหิารธรุกจิไมไ่ดย้นือยูใ่นแถวหนา้ หากแตเ่ป็นการพัฒนาความคดิและวสิยัทศันร์วมถงึการ

น าไปปฏบิัตจิรงิ 

3.4  การศกึษาเพือ่ความพอประมาณอยา่งชาญฉลาด 

โดยปกตแิลว้ ธรุกจิจะมผีลก าไรหรอืขาดทนุ ซึง่พจิารณาจากตน้ทนุและก าไรจากการด าเนนิ

ธรุกจิ เพือ่เป็นการใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนในการเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต จ าเป็นตอ้ง

ค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากร และความสขุของบคุคลและสงัคม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นตัว

เงนิ ความสขุนีไ้มไ่ดม้าจากการบรโิภค แตม่าจากศลี สมาธ ิและสตปัิญญา ความสขุนีจ้ะเนน้

ในการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ลดของเสยีและประหยัดทรัพยากร ก าไรหรอืผลตอบแทนที่

เป็นสาระส าคญัไมใ่ชป่ระเด็นหลัก แตช่มุชนทีเ่ขม้แข็งซึง่สนับสนุนซึง่กนัและกนัจะเป็น

ประเด็นหลักเพือ่ความสงบสขุของสงัคม 

จดุมุง่หมายคอื: การคน้พบคณุภาพของความพอประมาณอยา่งชาญฉลาด ตลาดไม่

จ าเป็นตอ้งหมายความวา่จะตอ้งมกีารกระตุน้ความตอ้งการอยา่งพถิพีถิันโดยเสมอไป และ

ไมไ่ดห้มายความวา่ เราตอ้งกลายเป็นทาสของเกลยีวแหง่การบรโิภคทีไ่มห่ยดุยัง้ ตลาด

เสนอโอกาสในการศกึษาใหรู้แ้จง้และใชท้รัพยากรทีห่ายากอยา่งประหยัด 

เมือ่นติยสารวยัรุน่ใชเ้วลาสว่นใหญใ่นการแจง้ใหผู้อ้า่นทราบวา่อะไรที ่"ทนัสมัย" และอะไร

ที ่"ลา้สมัย" เมือ่ครไูมด่งึดดูความสนใจของนักเรยีนไปยังหวัขอ้ความโบราณทีน่ าสมัย เมือ่

ผูป้กครองยอมจ านนตอ่เด็ก ๆ ทีต่ดิเกมคอมพวิเตอร ์น่ันก็ถงึเวลาแลว้ส าหรับสิง่ทีศ่าสนา

พทุธเรยีกวา่ความสขุ กลา่วคอื กระบวนการสรา้งการรับรูท้ีช่ว่ยใหผู้ใ้หญแ่ละบตุรหลานของ

ตน ตระหนักวา่คณุภาพชวีติไมไ่ดเ้กดิขึน้จากการสะสมของผลติภณัฑไ์ฮเทคมากขึน้เรือ่ย ๆ  

แตม่าจากเมือ่ผูค้นเอาชนะการทีต่นไมพ่ดูอะไรออกมา คน้พบละแวกบา้นของตนใหมอ่กีครัง้ 

แสดงความรูส้กึของตน หรอืมคีวามกระตอืรอืรน้ทางศลิปะและทางดา้นความเป็น

ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการในฐานะศลิปิน ทีม่สีว่นในการเพิม่คณุคา่ของชวีติไมไ่ดส้รา้ง

กองภเูขาขยะหรอืผลักดนัการผลติผลติภัณฑผ์า่นหลังคา แตอ่ทุศิตนในดา้นทีส่รา้งสรรค ์

ผูป้ระกอบการทีม่จีติวญิญาณของความถอ่มตัวอยา่งชาญฉลาดจะกลายเป็นนักประดษิฐแ์ละ

ผูส้นับสนุนผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ยดุยัง้การผลติมากเกนิความตอ้งการ และการใช ้

ทรัพยากรอยา่งสิน้เปลอืง และท าใหม้ั่นใจวา่คณุภาพชวีติจะเพิม่ขึน้แทนทีจ่ะลดลง 

หากการกระท าของประเทศตะวนัตกไดรั้บอทิธพิลอยา่งมากจากวธิกีารทีช่าญฉลาดเชน่นัน้

แลว้ ผูค้นในประเทศอตุสาหกรรมใหม ่ทีย่ังคงมรีอยจากผลกระทบทีต่ามมาของลัทธลิา่

อาณานคิม จะพบวา่เป็นการงา่ยกวา่ทีจ่ะท าใหต้ัวเองหลดุพน้จากเศษทีเ่หลอืสดุทา้ยของ

ปมดอ้ยทีข่บัเคลือ่นพวกเขาไปสูเ่กลยีวแหง่การบรโิภคและตรงึกบัวถิชีวีติแบบตะวนัตก 

วฒันธรรมเอเชยีมทีรัพยากรของตนเองเพยีงพอทีจ่ะพัฒนาคณุภาพชวีติทีโ่ดดเดน่เป็น

พเิศษและน่าดงึดดูเพยีงพอทีค่วามคดิรเิริม่ของผูป้ระกอบการในอนาคตสามารถใช ้

ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในภาคตตยิภมู ิรวมทัง้ในจตรุภมูไิด ้(สิง่ทีจ่ะ

ค านงึถงึก็คอืปรัชญาและศาสนาเทา่นัน้) และใหบ้รกิารเพือ่สง่เสรมิความหลากหลายในเวลา
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เดยีวกัน นีเ่ป็นการเปิดทางไปขา้งหนา้สูอ่นาคตทีน่่าสนใจกวา่หลักการชีน้ าแตเ่ดมิ ประเภท

ทีว่า่ "ของฉันใหญก่วา่ของคณุ" หรอื "ฉันตอ้งการหนึง่ในนัน้ดว้ย" ความพอประมาณอยา่ง

ชาญฉลาดนัน้ตอ้งใชก้ารศกึษา ความเขา้ใจโลกทีค่รอบคลมุ จดุมุง่หมายในการด าเนนิชวีติ

ของตวัเอง การคน้หาตัวเองและปลกูฝังความอยากรูอ้ยากเห็นเกีย่วกบัการเดนิทางไปยัง

ศนูยก์ลางของโลก 

ผูป้ระกอบการทีอ่อ่นนอ้มตอ่การมองทะลภุาวะแหง่ขอ้จ ากัดในแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตนัิน้ 

จะไมแ่ยกขาดออกไปจากตลาด แตจ่ะเดนิหนา้ไปกอ่นเมือ่พวกเขามุง่เนน้ในการพัฒนา

คณุภาพสงูทีเ่ขา้ใจในลักษณะดงักลา่ว ในกระบวนการนัน้ พวกเขาสามารถใหก้ารไวว้างใจ

ในวภิาษวธิ ี(วธิกีารโตแ้ยง้ดว้ยเหตผุล) เพือ่ใหเ้กดิการรูแ้จง้ได ้ในความไมส่บายใจที่

เพิม่ขึน้ของลกูคา้ ผูท้ีย่ังคงเชือ่ในอันตรายจากการแสวงหาผลประโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้ม ผู ้

ทีอ่ยา่งนอ้ยก็มคีวามสนใจในการน าบรรจภุัณฑก์ลับมาใชใ้หม ่และผูท้ีม่คีวามประสงคแ์ละ

สามารถไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีจ่ะหาผลติภณัฑท์ีด่ทีีส่ดุได ้และพอใจกบัผลติภัณฑ์

นัน้ไปตลอดชวีติทีเ่หลอืของตน  

Cul-de-sac (การจนตรอก) ทีเ่ราตอ้งหลบหนนัีน้เป็นเรือ่งทีคุ่น้เคย กลา่วคอื แมจ้ะมกีาร

บรโิภคทีส่งูขึน้ แตก่็จะมงีานนอ้ยลงเรือ่ย ๆ เพราะเครือ่งจักรทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ก าลัง

ท างานแทนมนุษยม์ากขึน้เรือ่ย ๆ จ าเป็นตอ้งมคีวามคดิรเิริม่ของผูป้ระกอบการในพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ 

ความคดิรเิริม่จากศลิปิน นักวชิาการทีส่รา้งสรรค ์นักปรัชญา และผูค้นทีส่วนกระแส เหลา่นี้

ตอ้งมาแทนทีเ่หลา่คนเขลา ทีไ่มเ่พยีงแตจ่ะอายทีจ่ะท าการแขง่ขนั แตย่ังไมม่สีสีนัใน

ความคดิของตน อันเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราจะสามารถเปลีย่นรปูโฉมโลกใหมไ่ด ้เพือ่ทีจ่ะไม่

กลายเป็นขยะของอารยธรรม 

3.5 การศกึษาชุมชน 

การมุง่เนน้ชมุชน การเปิดสถานทีเ่รยีนรูสู้ส่ภาพแวดลอ้มทางสงัคม การแปลความหมายการ

เรยีนรูไ้ปเป็นการมสีว่นรว่มในการพัฒนาทอ้งถิน่ การเชือ่มโยงระหวา่งการเรยีนรูก้บัการ

พัฒนาชมุชน ทัง้หมดลว้นท าหนา้ทีเ่ป็นสะพานเชือ่มระหวา่งแนวทางตามสถานการณ์ กบั

การศกึษาชมุชน 

การศกึษาชมุชนนัน้เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารแบบองคร์วมทีส่นับสนุนการเรยีนรูใ้น/กบัและเพือ่

ชมุชน เป็นการพึง่พาตนเอง ระดมพลังของชมุชน และมุง่เนน้ไปทีก่ารพัฒนาอยา่งยั่งยนื บน

การแกปั้ญหาของสงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และระบบนเิวศ ประชากรทกุกลุม่

ทางสังคมและทกุกลุม่วัยสามารถมสีว่นรว่มได ้น่ันคอืเหตผุลวา่ท าไมการศกึษาของชมุชน

ถงึเอาชนะแนวคดิการแบง่แยกแบบ "hyphen-pedagogies (วธิกีารสอนแบบขดีคัน่กลาง)" 

ได ้เมือ่โครงการยนิยอม; การศกึษานีเ้ป็นมากกวา่แคก่ารศกึษาผูใ้หญห่รอืการฝึกอบรมสาย

อาชพี เป็นการท างานในลักษณะการบรูณาการ 

ปัญหาและสถานการณ์ทีส่ าคญัของผูค้นในชมุชนคอืจดุเริม่ตน้ของกระบวนการเรยีนรู ้ดงัที่

เป็นแกน่เรือ่งทีส่ าคญั ปัญหาและสถานการณ์เหลา่นี้หลายตวัมคีวามส าคญัมากกวา่เพยีงแค่

ในระดบัทอ้งถิน่เทา่นัน้ แตย่ังมสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทีใ่หญก่วา่ภมูภิาคดว้ย การคน้หา

รปูแบบพลังงานทางเลอืกในทอ้งถิน่สามารถชว่ยในการป้องกันการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
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โลกได ้ปัญหาทอ้งถิน่จ านวนมาก (ทีเ่ป็นประเด็นอยูท่ั่วโลก) ไมส่ามารถแกไ้ขไดห้ากขาด

แนวทางการสนับสนุนหรอืการศกึษาชมุชน สิง่นีเ้ป็นจรงิส าหรับการวางแผนครอบครัว

เชน่เดยีวกบัการจัดการกบัทรัพยากรธรรมชาตขิองเราอยา่งรับผดิชอบ 

การศกึษาชมุชนไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคก่ารศกึษา แตย่ังรวมถงึการจัดระเบยีบและการกระท าดว้ย 

ดงันัน้การประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละความสามารถทีไ่ดรั้บมาในสถานการณ์ชวีติจรงิทีซ่บัซอ้น

กลายเป็นสว่นส าคญัของกระบวนการเรยีนรู ้ไมเ่พยีงแตเ่ป็นเรือ่งของความมุง่เนน้เอาใจใส่

เทา่นัน้ แตย่ังรวมถงึสถานการณ์ทีค่วรจัดการและปรับปรงุ น่ันคอืเหตผุลทีก่ารศกึษาชมุชน

ไมเ่พยีงแคต่ัง้เป้าหมายตอ่คณุสมบัตขิองผูค้น แตย่ังรวมถงึการจัดการเชงิสรา้งสรรคก์ับ

ความเป็นจรงิของชวีติทีค่นเหลา่นี้ด าเนนิอยู ่

การศกึษาชมุชนเป็นค าตอบส าหรับจดุออ่นเฉพาะของสถาบันและหลักสตูรในภาคการศกึษา

ในระบบ การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มในการพัฒนาอยา่งยั่งยนืนัน้ ไมจ่ าเป็นตอ้งมแีรงจงูใจ

เทยีมใด ๆ การใสค่วามรูค้วามเขา้ใจเชงิลกึใหม ่ๆ เขา้ไปในสภาพทีเ่ป็นจรงินัน้เป็นเรือ่งที่

งา่ยกวา่ ความรูเ้ชงิวชิาการใชส้ าหรับปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรม และไมไ่ดส้อนในรปูแบบทีแ่ปลก

แยก โรงเรยีนชมุชนหมายถงึความตอ้งการของทอ้งถิน่ดว้ยหลักสตูรของตนเอง พวกเขา

สรา้งความสมัพันธก์บัเพือ่นบา้นขึน้มาใหม ่และน าเด็ก ๆ และวยัรุน่ ในชว่งตน้ ๆ และอยา่ง

เขม้ขน้มากกวา่โรงเรยีนแบบดัง้เดมิ ไปยังสนามปฏบิตักิารทางสังคม  

การศกึษาชมุชนมสีว่นชว่ยในการเปิดสถาบนัการศกึษาสูส่นามปฏบิัตกิารทางสงัคมโดยไม่

ตอ้งยดึโยงอยูใ่นสถาบันการศกึษา ทีน่ีเ่ป็นทีย่อมรับกนัวา่กระบวนการเรยีนรูท้างสังคมที่

ส าคญันัน้ถกูน ามาใชน้อกเหนือก าแพงของสถาบนัการศกึษา 

การศกึษาชมุชนจงึหมายถงึการเรยีนรูแ้บบสอดแทรกใน polis (นครรัฐ) และตคีวามวา่

นักเรยีนเป็นสมาชกิทางสงัคม เศรษฐกจิ เชงินเิวศน ์และเชงิการเมอืงของชมุชน การศกึษา

ดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นถงึมมุมองทีแ่สดงใน UNO 1992 ในรโิอ ทีว่า่การพัฒนาอยา่งยั่งยนืที่

จ าเป็นสามารถบรรลผุลไดด้ทีีส่ดุเมือ่มกีารด าเนนิการแกไ้ขปัญหาในระดบัทอ้งถิน่ และ

ด าเนนิการโดยคนจ านวนมาก มกีารสรา้งแรงกระตุน้ในระดับทอ้งถิน่ขึน้เชน่กนั ซึง่เรยีกรอ้ง

ใหม้สีว่นรว่มในการแกปั้ญหาระดบัโลก การศกึษาชมุชนหมายถงึการเสรมิสรา้งพลังอ านาจ 

และอทุศิใหก้บัแนวคดิของการมสีว่นรว่ม ซึง่ทัง้ผูเ้รยีนและครเูป็นตัวหลักของสภาพทอ้งถิน่

และการพัฒนา การไดม้าซึง่ความรูใ้หมเ่กดิขึน้ภายในกระบวนการทีแ่ทจ้รงิของประสบการณ์ 

เพือ่ใหก้ระบวนการเหลา่นีง้า่ยขึน้ จะมกีารเปิดสถาบนัการสอนขึน้และเชือ่มโยงกบัสถานที่

เรยีนรู ้และทรัพยากรภายในชมุชน กลา่วคอื โรงเรยีนชมุชนนัน้ จะเป็นการแสดงออกถงึ

ความตัง้ใจนี ้เราสามารถแยกความแตกตา่งระหวา่งแนวทางการศกึษาชมุชนทีเ่นน้การ

ปฏบิตัมิากกวา่ กบัแบบทีเ่ด็ดขาดมากกวา่ได ้ซึง่มตีัง้แตก่ารใชง้านเอนกประสงคแ์บบไม่

แพงในอาคารทีมุ่ง่เนน้ใหเ้ป็นโรงเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว ไปจนถงึการผสมผสานการศกึษา

ชมุชนกบัธรุกจิชมุชน หากมใีครอา้งถงึหลักการของสนธสิญัญาวา่ดว้ยการศกึษาสิง่แวดลอ้ม

เพือ่สงัคมทีย่ั่งยนืและความรับผดิชอบระดบัโลก ดงัทีไ่ดรั้บการเห็นชอบใน การประชมุการ

ประชมุสดุยอดดา้นสิง่แวดลอ้มของ UNO ในรโิอแลว้ การพัฒนามนุษยอ์ยา่งยั่งยนืนัน้ไม่
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สามารถท าไดห้ากไมม่กีารท างานรว่มกบัเศรษฐกจิ นเิวศวทิยาสิง่แวดลอ้ม และการศกึษา

ชมุชน 

เป้าหมายเฉพาะของแนวทางการศกึษาชมุชนของโรงเรยีนเพือ่ชวีติคอืการส ารวจวา่โรงเรยีน

ชมุชนเองจะสามารถกลายเป็นชมุชนแหง่การเรยีนรูแ้บบเปิดไดอ้ยา่งไร และในขณะเดยีวกัน

ก็กลายเป็นจดุสนใจส าหรับการท าใหเ้ป็นไปได ้สนับสนุน และเชือ่มโยงชมุชนการเรยีนรูอ้ ืน่ 

ๆ ภายในระบบการเรยีนรูท้ีใ่หญข่ึน้ นับตัง้แตก่ารประชมุทีจ่อมเทยีนในปี 2533 ยเูนสโกได ้

พยายามสง่เสรมิโรงเรยีนชมุชนทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม ไดน้ ามาสูข่อ้สรปุดว้ยความสขุมุทีว่า่ 

ในบางกรณ ีมคีวามเขา้ใจผดิเกีย่วกับสิง่ทีโ่รงเรยีนชมุชนเป็น ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม นี่ไมใ่ช่

เพยีงแคโ่รงเรยีนธรรมดาทีไ่ดถ้กูสรา้งขึน้และไดรั้บการสนับสนุนจากชมุชน แตบ่รรดา

โรงเรยีนชมุชนทีไ่ดรั้บสทิธใินชือ่นัน้ มกีารรเิริม่ขึน้โดยมลีักษณะดงัตอ่ไปนี:้ 

• เป็นการบรูณาการโรงเรยีนกบัการศกึษาผูใ้หญ:่ โรงเรยีนกลางวนัและโรงเรยีนผูใ้หญ่

ไมเ่พยีง แตจ่ะใชพ้ืน้ทีเ่ดยีวกัน แตท่ างานรว่มกันโดยมกีรอบความคดิดว้ย โรงเรยีน

เป็นโรงเรยีนของรัฐ (มักจะมรีปูแบบการเรยีนการสอนแบบเปิด ทีเ่นน้โครงงาน) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสนอหลักสตูรและกจิกรรมเพิม่เตมิในชว่งบา่ยและเย็นส าหรับกลุม่

อายบุางกลุม่หรอืกลุม่คละอาย ุขอ้เสนอดงักลา่วมุง่เนน้ไปทีเ่ด็ก วยัรุน่ ครอบครัว และ

เพือ่นบา้น 

• จงึท าใหท้รัพยากรของตน (หอ้งเรยีน, หอ้งประชมุเชงิปฏบิัตกิาร, หอ้งครัว, หอ้ง

ชมุนุม, สิง่อ านวยความสะดวกกฬีา) มพีรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแกล่กูคา้ใหมข่องตน 

โรงเรยีนเหลา่นีม้กีารใชง้านแบบหลายหนา้ที ่เชน่ เป็นโรงเรยีน สถานศกึษาส าหรับ

ผูใ้หญ ่สถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ ส านักงานใหค้ าแนะน า และฐานชว่ยเหลอืตนเอง 

• สรา้งเครอืขา่ยกบัเทศบาลหรอืเขตชนบท พัฒนาเครอืขา่ยและท างานรว่มกบัสถาน

บรกิารสาธารณะ บรษัิท และกลุม่ตา่ง ๆ ทกุชนดิ พวกเขาตอบสนองตอ่เหตกุารณ์

ปัญหาและหวัขอ้ทีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากขึน้และพัฒนาโปรไฟล์

ทอ้งถิน่เกีย่วกบัปัญหา 

• ตอ่ตา้นการแบง่แยกรปูแบบตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การแยกคนแกก่ับคนหนุ่มสาว คนพืน้เมอืง

กบัชาวตา่งชาต ิคนพกิารกบัคนไมพ่กิาร ระหวา่งคนในโรงเรยีนและบคุคลภายนอก 

• นอกเหนือจากครแูละผูใ้หก้ารศกึษาผูใ้หญแ่ละครผููส้อนสมทบแลว้ ยังมผีูค้นจากพืน้ที่

ใกลเ้คยีงทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะพเิศษมาท างานทีโ่รงเรยีนดว้ย 

โรงเรยีนชมุชนอยูใ่นสถานะทีจ่ะท างานมากมายในลักษณะทีเ่ป็นการลดประสบการณ์แปลก

แยกของเด็กและวยัรุน่เกีย่วกบัสถาบันโรงเรยีน ซึง่ยังน าไปใชก้บัครอบครัวและเพือ่นบา้น

โดยเฉพาะในเขตโรงเรยีนหลากวฒันธรรมไดอ้กีดว้ย โรงเรยีนชมุชนถอืวา่เป็นสว่นส าคญั

ของการพัฒนาสงัคมและโครงสรา้งพืน้ฐาน เนือ่งจากพวกเขาสนับสนุนความสมัพันธก์ับ

เพือ่นบา้นและสง่เสรมิการชว่ยเหลอืตนเอง พวกเขาสามารถพัฒนาเครอืขา่ยสงัคมทีใ่กลช้ดิ
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และกระตุน้และสง่เสรมิการจัดตัง้โรงเรยีนชมุชนได ้ปัญหาในชวีติจรงิจะไมถ่กูกันออกไป

จากหลักสตูรทีซ่อ่นอยู ่แตจ่ะมกีารเผชญิหนา้และไดรั้บการจัดการ มกีารสง่เสรมิ

ประสบการณ์ขา้มรุน่ และตอ่ตา้นการแยกตวัและความโดดเดีย่วดว้ยการมสีว่นรว่มใน

โครงการรว่ม นักเรยีนและผูใ้หญ่ทีม่สีว่นรว่มในการออกแบบโปรแกรมมากขึน้เรือ่ย ๆ จะ

พบวา่โรงเรยีนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้กังวลของพวกเขา 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ โดยลักษณะแลว้ เป็นหมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิด ซึง่ประกอบดว้ยสถานที่
เรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนักลุม่หนึง่ พจิารณาความสมัพันธข์องทัง้โรงเรยีน ศนูย ์และชมุชนที่
เกีย่วขอ้งในเครอืขา่ย: พวกเขามสีว่นรว่มในโครงการโดยมกีันและกนั และสภาพแวดลอ้ม

บนความสมัพันธท์ีส่รา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

3.6  การศกึษาคา่นยิม 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ ยอมรับฉันทามตเิกีย่วกบัคา่นยิมพืน้ฐานของชมุชนทีม่กีารจัดองคก์รใน
แบบประชาธปิไตย เด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวสามารถอา้งสทิธิใ์นการรับมอืกบัสถานการณ์ดว้ย
การเพิม่ความมอีสิระและความสามารถในการตัดสนิใจได ้ในเวลาเดยีวกนัพวกเขาถกูทา้
ทายใหแ้สดงความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกนักับผูอ้ ืน่ หรอืด าเนนิการดว้ยความรับผดิชอบตอ่
ระบบนเิวศ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติถอืไดว้า่เป็น polis (นครรัฐ) ตามหลักการทีย่มืมาจากกรซีโบราณ คอื 
แบบจ าลองขนาดเล็กของรัฐประชาธปิไตย นักเรยีนจะมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบมากขึน้
และแบง่ปันสิง่เหลา่นีก้ับผูใ้หญ ่ชวีติในชมุชนการเรยีนรูแ้บบเปิดนัน้ มโีอกาสมากมายทีจ่ะ
น าความรูส้กึทีแ่ข็งแกรง่ของตวัเองและความรูส้กึทีเ่ขม้แข็งของชมุชนมาสูค่วามสมัพันธท์ีด่ ี
ตอ่กนั และการเตรยีมการตดัสนิใจโดยใชก้ระบวนการประชาธปิไตยในการสรา้งฉันทามต ิ
ประชาธปิไตยไมไ่ดย้กเวน้การเป็นผูน้ า - ในทางตรงกันขา้มประชาธปิไตยขึน้อยูก่บัความ
เป็นผูน้ าทีด่ ีองคก์รธรุกจิยังตอ้งการความเป็นผูน้ าทีแ่ข็งแกรง่และความภกัดขีองพนักงาน
ของตน แตก่็เพือ่ประโยชนข์องธรุกจิใด ๆ เพือ่ใหก้ารสนทนาทีม่คีวามหมายกบัทมีงาน 
โรงเรยีนประจ านานาชาตชิัน้น า ซึง่กอ่ตัง้ขึน้โดยบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ เคริต์ ฮาหน์ ไดรั้บ
การยอมรับในโอกาสการสอนทีน่ าเสนอโดยชวีติในชมุชน มสี านักงานและหนา้ทีก่าร
เลอืกตัง้ รัฐสภาของโรงเรยีน และวทิยากรในโรงเรยีน การเมอืงไดรั้บการเรยีนรูโ้ดยการรับ

ความรับผดิชอบในชมุชน 

นักเรยีนจะอยูแ่ยกกนัตามเพศ แตไ่มใ่ชต่ามเชือ้ชาตหิรอืมรดกทางวัฒนธรรม ความอดทน
และความเคารพจงึเป็นคณุธรรมทีม่คีา่สงู มกีารปฏบิตัใินเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สังคม เชน่
โดยการท างานในบรกิารทางสงัคมหรอืทางเทคนคิบางอยา่ง เชน่ บรกิารกูช้พี แผนก
ดบัเพลงิโรงเรยีน องคก์รบรรเทาทกุขท์างเทคนคิ บรกิารสงัคมหรอืบรกิารอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม 

สมาชกิของหมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิดนัน้จะปรับทศิทางตนเองไปในทางคณุธรรมทางสงัคม

ทีแ่ทนโดยจรยิธรรมสากลทีส่ามารถเขา้ใจไดโ้ดยผูค้นทีม่าจากมรดกทางสงัคมและ

วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั ทา่มกลางความจรงิสากล เชน่ คา่นยิม เชน่การเคารพผูอ้ืน่ คณุ

คา่ทีม่มีาแตก่ าเนดิของมนุษยท์กุคน ความสัตยจ์รงิ การเคารพธรรมชาต ิความเป็นธรรม
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ความพรอ้ม และความสามารถในการชว่ยเหลอื การพจิารณาและความสนใจผูอ้ืน่ ความเต็ม

ใจทีจ่ะท างานและบรรลผุล ลักษณะการถอ่มตน ความสามารถในการละเวน้และมุง่สูก่าร

บ าเพ็ญตบะทีช่าญฉลาด พฤตกิรรมทีรั่กสนัต ิความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกบัผูท้ีอ่อ่นแอ ความ

เพยีร และตามที ่เคริต์ ฮาหน์ ไดเ้ขยีนเพิม่เตมิ ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูท้ีจ่ะยนืยันตวัเองใน

สิง่ทีค่ณุคดิวา่ถกู "ทัง้ ๆทีม่คีวามไมส่บายใจ อันตราย ความเบือ่หน่าย แรงกระตุน้ชัว่ขณะ 

หรอืความเครยีด แมจ้ะมกีารดถูกูเหยยีดหยามจากคนอืน่ ทัง้ ๆทีม่คีวามแคลงใจอยูโ่ดยรวม" 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะสนับสนุนเด็ก ๆ วยัรุน่ และผูใ้หญใ่หป้ฏบิัตติามศาสนาของตนเอง และ

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับศาสนาในชัน้เรยีนทางศาสนา ประสบการณ์ทีม่ตีอ่ศาสนาของตัวเอง

นัน้ สามารถวางรากฐานส าหรับการใหค้วามเคารพและความอดทนตอ่ความเชือ่มั่นทาง

ศาสนาของผูอ้ืน่ได ้

 

4. แนวคดิครอบครวั 

โดยการท าหนา้ทีใ่นการตอ่สูก้ับความยากจน โรงเรยีนเพือ่ชวีติรับเด็กทีม่ภีมูหิลังในการขาด
แคลนสิง่จ าเป็น ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึเพยีงแคค่วามยากล าบากทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ แตย่ัง
รวมถงึ – ตวัอยา่งเชน่ ในประเทศไทย – เหตกุารณ์ทีต่งึเครยีดและเจ็บปวด ไดแ้ก ่แรงงาน
เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก การทารณุกรรมทางเพศ การตดิสรุาหรอืการตดิยาเสพตดิของ
สมาชกิในครอบครัว ความรนุแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีส่ าคญัคอืการสญูเสยีของพอ่แมผ่า่น
ความตายเนือ่งจากโรคภยั อบุตัเิหต ุภยัพบิัตหิรอืความขัดแยง้ทางทหาร หรอืผา่นการเขา้
ไมถ่งึ – ตวัอยา่งเชน่ เนื่องจากพอ่แมถ่กูจ าคกุในระยะยาว การถกูปฏเิสธละทิง้ (เชน่ เมือ่
สามคีนทีส่องไลล่กูของสามคีนแรกออกนอกบา้น) หรอืความสิน้หวงั เมือ่แมเ่ลีย้งเดีย่วทีไ่ม่
มเีครอืขา่ยความปลอดภยัทางสังคมหรอืการสนับสนุน ไมส่ามารถอยูร่อดไดก้บัลกู โรงเรยีน
เพือ่ชวีติในภาคใตข้องประเทศไทยไดรั้บการจัดตัง้ขึน้ภายหลังเหตกุารณ์ภยัพบิัตสินึาม ิที่

ซ ึง่เด็กหลายคนไดป้ระสบกบัความหายนะจากสนึามเิกนิกวา่ระดบัสงูสดุ 

เมือ่พจิารณาถงึสถานการณ์เริม่ตน้นี้ เป้าหมายสามประการจงึมคีวามส าคญัเป็นพเิศษ 
ประการแรก เพือ่ตระหนักรับรูถ้งึสทิธขิองเด็กในการทีจ่ะไดส้มัผัสกบัความสขุและความ

เมตตากรณุา และสนับสนุนพวกเขาในการพัฒนาความมั่นใจและความหวงัใหม ่ประการที่
สอง เพือ่จัดใหม้ขีอบขา่ยงานเกีย่วกบัการบ าบัดทีช่ว่ยใหม้กีารประมวลผลเหตกุารณ์ในอดตี
แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป และประการทีส่าม เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก ๆ ไมต่อ้งทนทกุขก์บัภาวะชอก
ช ้าทางจติใจในชว่งเวลาทีเ่หลอืของชวีติของพวกเขา แตใ่หเ้ปลีย่นเศษซากทางชวีประวัติ

ของพวกเขาใหก้ลายเป็นทองค า ในแงท่ีก่วา้งทีส่ดุ    

เด็ก ๆ ทีเ่ขา้โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะไดรั้บการผสมผสานระหวา่ง "การสรา้งครอบครัว" และ 
"การศกึษาแบบเพือ่น (peer education)" เด็ก ๆ จะอาศยัอยูก่บัครอบครัวในบา้นในวทิยา
เขต ซึง่แตล่ะแหง่จะมพีีเ่ลีย้งหนึง่หรอืสองคนในกลุม่ทีม่เีพศเดยีวและคละอาย ุเวลาในชว่ง
ระหวา่งบา่ยแก ่ๆ (หลังจากบทเรยีนและโครงการสิน้สดุลง) จนถงึเชา้ตรู ่จะถกูใชไ้ปในใน
ครอบครัว ทีรั่บผดิชอบกจิกรรมวนัหยดุสดุสัปดาห ์โดยเฉพาะในวันอาทติย ์รวมถงึวางแผน

ส าหรับชว่งวนัหยดุ 
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สิง่นีจ้ะไดรั้บการสนับสนุนโดยการสง่เสรมิ "การศกึษาแบบเพือ่น" การเรยีนรูแ้ละการใชช้วีติ
ในกลุม่คละอาย ุและแนวคดิในเรือ่งเทวดาผูพ้ทิักษ์ (Guardian Angels) คนเหลา่นีเ้ป็นเด็ก
โตทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยคนทีอ่ายนุอ้ยกวา่ ซึง่จะดแูลเด็กเล็กกลุม่ละสามถงึหา้คน และมี
สว่นในความรับผดิชอบดา้นสวสัดกิารของพวกเขา แรงบนัดาลใจส าหรับรปูแบบนีก็้คอื การ
สงัเกตวา่เด็กโต โดยเฉพาะเด็กผูช้าย จะเริม่จับกลุม่กนั โดยขาดความเห็นอกเห็นใจและ
ความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกนักบัเด็กทีอ่ายนุอ้ยกวา่ เหลา่เทวดาผูพ้ทิกัษ์นัน้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การฝึกอบรมและการก ากบัดแูล ตวัอยา่งเชน่ ในคา่ยฝึกอบรมหรอืการประชมุของเหลา่
เทวดาผูพ้ทิกัษ์ และยังสามารถถกูลงคะแนนใหอ้อกจากต าแหน่งของพวกเขาได ้

โดยการทีม่รัีฐสภาเด็ก ประธานและสมาชกิคณะรัฐมนตร ีโฆษกของชัน้และโครงการ และ
เทวดาผูพ้ทิกัษ์และผูไ้กลเ่กลีย่ การพัฒนาสาธารณรัฐเด็กนัน้ จะขึน้อยูก่ับความส าเร็จของ
ทัง้ความสมดลุระหวา่งการยอมรับวัฒนธรรมเยาวชนกบัการยอมรับบทบาทสนับสนุน ของ
ผูใ้หญ ่และเกณฑท์ีเ่ด็กแตล่ะคนสามารถหันไปหาคนทีเ่ชือ่ถอืไดห้ากมสี ิง่ผดิปกตแิละสทิธิ
ของเด็กตกอยูใ่นอันตรายจากการถกูบกุรกุ 

นอกจากนี ้ยังมกีารน าหลักความโปรง่ใส การก ากบัดแูล และหลักการ "หลาย ๆ ตา" มาใช ้

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัการขม่เหง การใชค้วามรนุแรง การเลอืกปฏบิตัหิรอืการเหยยีด
เชือ้ชาต ิ เด็กตอ้งการความเอาใจใส ่พวกเขาตอ้งการความใกลช้ดิโดยปราศจากการลว่งล ้า

ขอบเขต 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติทีม่เีด็ก ๆ ที ่"ตกอยูใ่นความเสีย่ง" เป็นการรวมกนัของการสรา้งชวีติ
ครอบครัวทีเ่ชือ่ถอืได ้กับ "การสรา้งชมุชน" โดยมกีารพัฒนาชมุชนแหง่ความเป็นปึกแผน่ 
เป็นสถานทีเ่พือ่การใชช้วีติและการเรยีนรู ้ซ ึง่รวมเด็กและผูใ้หญไ่วด้ว้ยกนั ในแงข่อง
ยเูนสโกแลว้ โรงเรยีนเพือ่ชวีติแตล่ะโรงเรยีน คอืหมูบ่า้นแหง่การเรยีนรูแ้บบเปิด 

 

5.  โรงเรยีนอนบุาล 

200 ปีหลังจาก ฟรดีรชิ เฟรอเบลิ ผูก้อ่ตัง้แนวคดิโรงเรยีนอนุบาล แนวทางตามสถานการณ์

ชวีติ (Life-Situational Approach) กไ็ดพั้ฒนาแนวคดิทีผ่สมผสานองคป์ระกอบดา้นบวก
ของโรงเรยีนอนุบาลแบบดัง้เดมิ เขา้กบัความเขา้ใจลกึซึง้ในดา้นการสอนและจติวทิยา
พัฒนาการสมัยใหม ่โรงเรยีนอนุบาลจะเนน้และสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ความอยากรู ้
และแรงจงูใจของเด็ก ๆ ซึง่จะชว่ยใหเ้ด็ก ๆ กลายเป็นเด็กทีไ่มต่อ้งมกีารประคบประหงม
เหมอืนเด็กทารก เป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนพวกเขา ไมใ่ชผ่า่นการฝึกซอ้มเชงิกล แต่
เป็นการชว่ยใหพ้วกเขาคน้พบโลกภายในและภายนอกของนเอง แนวคดิการสอนของ

โรงเรยีน ในลักษณะตอ่ไปนี้ มคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิง่: 

 การเรยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ: เด็ก ๆ จะเรยีนรูว้ธิรัีบมอืกบัสถานการณ์ทีน่ีแ่ละตอนนี้ 
ไมใ่ชส่ถานการณ์สมมตุใินอนาคตอันไกล ไมใ่ชส่ถานการณ์ส าหรับผูใ้หญ ่และการ
รับมอืนัน้ ไมเ่พยีง แตห่มายถงึการมชีวีติรอดในสถานการณ์ตา่ง ๆ เทา่นัน้ แตย่ังเป็น
การเขา้ใจไดอ้กีวา่พวกเขาสามารถเปลีย่นแปลงได ้และเขา้ใจตนเองไดอ้ยา่งเกดิผล 
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 การเชือ่มโยงระหวา่งการเรยีนรูท้างสงัคมและขอ้เท็จจรงิ: เป็นการขัดกับการเรยีนรู ้
แบบหา่งเหนิ โดยถอยหา่งออกจากการแยกการด าเนนิการทางคณติศาสตรใ์นชว่งตน้
จากบรบิททางสงัคม หา่งจากการสง่เสรมิการพดูในแบบทีไ่มม่อีะไรเกีย่วขอ้งกบั
ประสบการณ์ของตัวเอง หา่งจากการเรยีนรูท้ีไ่รเ้หตผุล ความเป็นอนัดบัหนึง่ของการ
เรยีนรูท้างสังคมจะมกีารน ามาใช ้การเรยีนรูต้ามขอ้เท็จจรงิ (factual learning) เป็น
สิง่ส าคญั แตต่อ้งรวมเขา้กบักระบวนการเรยีนรูท้างสังคม และเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้
โดยอา้งองิกับบรบิททางสงัคม เด็ก ๆ ไดรั้บความรู ้ทกัษะ และความสามารถทีจ่ าเป็น
ในการท าความเขา้ใจและสรา้งสถานการณ์ในชวีติจรงิ หลกีเลีย่งการเรยีนรูแ้บบตวัใคร
ตวัมัน (atomized) แบบปรับใหเ้หมาะ (tailored) ซึง่ไมน่ าไปสูก่ารเชือ่มโยงทีม่ี
ความหมายทีเ่ขา้ใจได ้

 

 เด็ก ๆ มสีว่นรว่มในการสรา้งสถานการณ์ทีพ่วกเขามสีว่นรว่ม และในชวีติภายในและ
นอกโรงเรยีนอนุบาล พวกเขาจะรว่มมอืในการเลอืกและวางแผนกจิกรรม ไมใ่ชท่กุ
อยา่งทีค่รอูนุบาลจะเตรยีมไวใ้หพ้วกเขา พวกเขาไดรั้บการสนับสนุนใหม้อีทิธพิลตอ่
สถานการณ์ และเปลีย่นแปลงตัวพวกเขา สง่เสรมิความคดิรเิริม่และความรับผดิชอบ
ดว้ยตนเอง 

 
 เด็ก ๆ ไดส้มัผัสกบัความหมายของบรรทดัฐานในสถานการณ์ในชวีติจรงิ พวกเขาจะ

ไมไ่ดรั้บการบรรยายเกีย่วกบับรรทัดฐาน แตจ่ะไดรั้บโอกาสในการท าความเขา้ใจกบั
บรรทดัฐานเหลา่นัน้ในบรบิท และเจรจาตอ่รองกจิกรรมของตนในบรรทดัฐานเหลา่นัน้
อยา่งสอดคลอ้งกนั  

 

 ครอูนุบาลไดรั้บการสง่เสรมิคณุสมบัตขิัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัขัน้ตอนการพัฒนา โดย
ค านงึถงึลักษณะสว่นบคุคลของเด็กแตล่ะคน และระดบัการพัฒนาทีแ่ตกตา่งกนั 

 

 ครอูนุบาลชว่ยสง่เสรมิความหลากหลายของความเป็นไปไดใ้นการแสดงออกของเด็ก 
พวกเขาจะสนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัประสาทสมัผัสทกุรปูแบบ การเคลือ่นไหวที่

หลากหลายสลับกับความเงยีบสงบและใชค้วามคดิ การเลน่อยา่งอสิระ ตลอดจน
กจิกรรมสรา้งสรรคแ์ละศลิปะ การแสดงออกของความรูส้กึและความฉลาดทางอารมณ์ 

 

 เด็ก ๆ มสีทิธิท์ีจ่ะเขา้ใจโลก ตัวเอง และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของตนมากขึน้ พวก
เขาจะเริม่คุน้เคยกบัวฒันธรรมของตนเอง และเรยีนรูท้ีจ่ะเคารพวัฒนธรรมของผูอ้ืน่ที
ละขัน้ตอน พวกเขาจะคุน้เคยมากขึน้กบัโลกของจติวญิญาณ ประเพณีและศาสนา 

 
 เด็ก ๆ จะใชช้วีติและเรยีนรูใ้นกลุม่คละอาย ุใหม้ากทีส่ดุ เด็กอายสุามขวบมักจะรับ

มากกวา่จากเด็กอายมุากกวา่หา้ขวบ ซึง่รับมากกวา่จากผูใ้หญ ่และเด็กโตจะสามารถ
พัฒนาการเอาใจใสต่อ่ความตอ้งการของเด็กทีอ่ายนุอ้ยกวา่ได ้ในชวีติจรงิขา้งนอกนัน้ 
ทกุสิง่จะถกูเรยีนรูใ้นหมูค่นหลากหลายวยั ในทางกลับกนั การผสมของกลุม่อายไุมใ่ช่

หลักความเชือ่ – ยังอาจมสีถานการณ์ทีก่ลุม่เพือ่นอยากใหม้ใีนหมูพ่วกเขาไดอ้กีดว้ย  
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 ครโูรงเรยีนอนุบาลจะมบีทบาทผูใ้หแ้รงกระตุน้ คลา้ยคูค่ดิอนัเกีย่วขอ้งกบัเด็ก ๆ เธอจะ
เป็นคนอยากรูอ้ยากเห็นและกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเห็น เต็มไปดว้ยความคดิรเิริม่
และสง่เสรมิสิง่เหลา่นัน้ในเด็ก ๆ และเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัพวกเขา เธอจะวางแผน
กจิกรรมการสอนอยา่งเปิดเผย โดยมปัีจจัยน าเขา้จากเด็ก ๆ ไมม่รีปูแบบการวางแผนที่
ตายตวั – เป็นการออกแบบกจิกรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่จะไมท่ าหนา้ทีเ่ป็นเครือ่งปรับ
ใหเ้ป็นรปูแบบเดยีวกนัตามวนัเรยีนปกตใินโรงเรยีนอนุบาลอกีตอ่ไป 
 

 การเรยีนรูเ้พือ่ใชก้บัสถานการณ์ชวีติ ยังหมายถงึการเรยีนรูใ้นสถานการณ์ชวีติ ดงันัน้
กจิกรรมนอกโรงเรยีนอนุบาลในสาขาตา่ง ๆ จะถกูรวมเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหโ้รงเรยีน

อนุบาลกลายเป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ยสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 
 

 ครอูนุบาลยังคงสนทนากบัผูป้กครองและครอบครัวอยา่งใกลช้ดิ ผูป้กครองไมไ่ดเ้ป็น
เพยีงผูเ้ขา้ชม แตเ่ป็นเจา้หนา้ทีส่ว่นบคุคลในสถานการณ์ของบตุรหลานของตน พวก
เขาจะมสีว่นรว่มในโรงเรยีนอนุบาลเมือ่ใดก็ตามทีพ่วกเขาตอ้งการ ในการท าเชน่นี ้ส ิง่
ส าคญัคอื โรงเรยีนจะตอ้งมคีวามยดืหยุน่กบัผูป้กครองเกีย่วกบัเวลาและการจัดระเบยีบ 
 

 เด็ก ๆ ทีม่เีช ือ้ชาตติา่งกนั จะเตบิโตไปดว้ยกัน การรวมกนัไมไ่ดห้มายถงึการละทิง้
รากเหงา้และวฒันธรรมของคณุ ในทางตรงกนัขา้ม หมายถงึการเคารพซึง่กนัและกัน 
อนัเป็นกญุแจส าคญัในการสรา้งความเขา้ใจระหวา่งประเทศและการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมรว่มกนั 

แนวทางตามสถานการณ์ชวีติ ซึง่เป็นทีต่อ้งการในระดับสากล เนือ่งจากความไวตอ่
วฒันธรรมแตล่ะวัฒนธรรมนัน้ จ าเป็นตอ้งมคีณุวฒุกิารสอนระดับสงู และการศกึษาที่
สอดคลอ้งกนั และการฝึกอบรมเพิม่เตมิของครอูนุบาลทีส่ามารถท างานกบัแนวคดินีไ้ด ้
สถาบนั Institut für den Situationsansatz der Internationalen Akademie Berlin ("
สถาบนัเพือ่แนวทางตามสถานการณ์ชวีติของสถานศกึษานานาชาต"ิ ในกรงุเบอรล์นิ) ซึง่
สนับสนุนแนวทางนี้อยา่งแทจ้รงิ ไดเ้สนอใหม้กีารก ากบัดแูลโรงเรยีนอนุบาลดังกลา่ว 
รับรองมาตรฐานคณุภาพ และจัดใหม้กีารฝึกอบรมทีผ่า่นการรับรองของแนวทางตาม

สถานการณ์นัน้ ใหก้ับสถาบนัและบคุคลทีส่นใจในเอเชยี 

 

6.  การเรยีนในระบบกบันอกระบบ 

การตัดสนิใจทีจ่ะกอ่ตัง้โรงเรยีนเพือ่ชวีติในฐานะ "โรงเรยีนเพือ่สวสัดกิารสงัคมเอกชน" - 
และเพือ่ก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของระบบการศกึษาทีเ่ป็นทางการ - ในเบือ้งตน้นัน้ องิจาก
ความประสงคท์ีจ่ะออกจากถนนทีเ่ปิดเขา้สูก่ารมคีณุวฒุทิีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ
และสถาบันการศกึษาตอ่และอดุมศกึษา ทางเลอืกทีส่ดุโตง่ซึง่จะสละความเป็นไปไดใ้นการ
ไดรั้บคณุสมบัตทิีเ่ป็นทีย่อมรับนัน้เคยเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เพราะน่ันจะหมายความวา่ 
กระบวนการทีท่ าใหเ้ด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวถกูเบยีดตกชายขอบนัน้ กลายเป็นเรือ่งถาวรทาง
การศกึษาทีไ่มอ่าจเปลีย่นแปลงได ้โดยหลักการแลว้ เป้าหมายระยะยาวในการสรา้ง
โรงเรยีนเพือ่ชวีติสูส่ถาบนัชัน้ยอดส าหรับคนยากจนนัน้คอื เพือ่ทีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ๆ ทีม่ี
ตน้ก าเนดิเหลา่นีเ้ขา้สูแ่วดวงราชการ ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเร็จ วทิยาศาสตรแ์ละ
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การวจัิย แน่นอนวา่ไมใ่ชท่กุคน แตเ่ป็นคนทีม่คีวามสามารถและมแีรงจงูใจหลายคน นกึถงึ
ภาพการแขง่ขันทางไกล เด็ก ๆ จะเริม่ตน้ที ่โรงเรยีนเพือ่ชวีติ ดว้ยการถอยหลังออกไปอกี 
ดงันัน้พวกเขาจงึตอ้งวิง่ในระยะทางทีไ่กลกวา่และตอ้งท าใหด้กีวา่เด็ก ๆ ทีม่าจากครอบครัว
ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบมากกวา่ ทีเ่ร ิม่ตน้โดยมสีทิธปิระโยชนท์างสงัคมและเศรษฐกจิ โดย
สาระส าคญัแลว้ นี่หมายถงึความเป็นเลศิทางวชิาการ แตน่ั่นเพยีงพอแลว้หรอื? ไมพ่อ อยา่ง

แน่นอน 

โรงเรยีนแบบเกา่ซึง่ครอบง าในประเทศไทยนัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารแทรกแซงแบบขัดแยง้ 
(paradoxical intervention) ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่ท าใหเ้กดิการเรยีนนอกระบบ เพือ่เปิด
ด าเนนิการโรงเรยีน เพือ่ท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับชวีติจรงิและความทา้ทายตาม
สถานการณ์ เปาล ูฟรายเออร ์พดูถงึหวัขอ้เชงิกอ่ก าเนดิ (generative theme) พดูถงึการ
เรยีนรูท้ีถ่กูชีน้ าโดยสถานการณ์ทีส่ าคญั พดูถงึการสนับสนุนคนชายขอบใหเ้ขา้รว่มใน
ประวตัศิาสตร ์– ซึง่เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะท าในหลักสตูรทางวชิาการ ทีม่โีครงสรา้งตามรายวชิา 
เราสามารถและตอ้งสอนวชิาขณะทีใ่นเวลาเดยีวกนั ก็ตอ้งสรา้งสะพาน - ครัง้แลว้ครัง้เลา่ - 

สูปั่ญหาและทางออกในชวีติจรงิ 

6.1 หลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 

ในแงข่องหลักสตูร มรีะบบอา้งองิทีต่รงขา้มกนัอยูส่องระบบ หนึง่คอืหลักสตูรทีม่โีครงสรา้ง

เขา้ไปหารายวชิา อกีอันหนึง่คอืหลักสตูรทีม่โีครงสรา้งตามหัวขอ้เชงิกอ่ก าเนดิ ในกรณีของ

โรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้ หลักสตูรของชาตเิป็นตวัแทนของดา้นหนึง่ ในขณะทีอ่กีดา้นหนึง่นัน้ 

ถกูแทนโดยหลักสตูรทีไ่ดรั้บการพัฒนาในสถานทีต่ัง้ บนพืน้ฐานของประเด็นส าคญัและ

เนือ้หาทีก่ าหนดโดยหัวขอ้เชงิกอ่ก าเนดิ ของศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ 

สะพานเชือ่มระหวา่งวชิาและปัญหาในชวีติจรงินัน้ จะสามารถสรา้งไดง้า่ยขึน้ หากโรงเรยีน

พัฒนาความชอบในการเรยีนรูท้ีอ่งิจากการคน้พบ การเรยีนรูท้ีมุ่ง่เนน้การปฏบิัต ิและวชิาตา่ง 

ๆ ถกูเขา้ใจวา่ ไมเ่พยีงแตเ่ป็นสต็อกของของความรูท้ีม่โีครงสรา้งและการจัดเรยีงอยา่งเป็น

ระบบเทา่นัน้ แตย่ังเป็นเหมอืงหนิประเภทหนึง่ดว้ย ในระหวา่งการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง

การพัฒนาหลักสตูรรายการหนึง่ ครชูาวนกิารากัวคนหนึง่ไดพั้ฒนาภาพลักษณ์ทีเ่หมาะสม

ส าหรับสิง่นี ้กลว่คอื ความรูท้ัง้หมดถกูรวบรวมไวก้องเป็นภเูขา เมือ่เธอและลกู ๆ ของเธอ

ตอ้งการอะไรบางอยา่ง พวกเขาก็เคาะประตบูานใหญท่ีน่ าไปสูภ่เูขา รอจนกวา่ประตจูะเปิด

ออก รับเอาความรูท้ีพ่วกเขาตอ้งการไป แลว้ปิดประตอูยา่งรวดเร็วอกีครัง้ กลา่วอกีนัยหนึง่ 

หากมปัีญหาเกีย่วกบัแมน่ ้าโขง นีเ่ป็นเหตผุลทีด่ทีีจ่ะเจาะลกึลงไปในความรูท้ีจ่ าเป็น แตไ่ม่

มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหเ้ด็กเรยีนรูเ้กีย่วกบัแควทกุแควของแมน่ ้าโขงจนขึน้ใจ 

ตรงกนัขา้มกบัโรงเรยีนวชิาการลว้น ๆ โรงเรยีนเพือ่ชวีติมคีวามกังวลหลักเกีย่วกับประเด็น

เรือ่งการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเพือ่รับมอืกบัปัญหาจรงิมากกวา่ปัญหาเทยีม เคล็ดลับคอืการ

สรา้งความเป็นจรงิทีท่า้ทายการ สภาพแวดลอ้มทีท่า้ทายแตย่ังสามารถจัดการได ้โดยทีไ่ม่

มตีวัเลอืกอืน่ใหก้บันักเรยีนนอกจากตอ้งเรยีนรู ้-ดว้ยความยนิยอมของตนเอง-เนือ่งจาก

ปัญหานัน้สมเหตสุมผลกบัพวกเขา 

6.2 การเรยีนรูใ้นโครงการ 
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โครงการ อนัเป็นวธิกีารสอนวธิหีนึง่ ไดรั้บการพัฒนาโดย จอหน์ ดอู ีและ วลิเลยีม เฮริด์ 

คลิแพทรคิ และยังคงเกีย่วขอ้งในปัจจบุนั แมว้า่อาจมขีอ้สงสยับา้งเกีย่วกบัความถกูตอ้ง

ทางประวัตศิาสตรใ์นการเลา่โครงการไทฟอยดข์อง คลิแพทรคิ แตใ่นสาระส าคญัแลว้ ก็

ยังคงเป็นตัวอยา่งทีด่เียีย่ม เรือ่งนีเ้กีย่วขอ้งกับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนในชนบท

แหง่หนึง่ของอเมรกิา ซึง่เด็กสองคนจากฟารม์หายไปเพราะไขไ้ทฟอยด ์ชัน้เรยีนก็ได ้

สงสยัวา่ท าไมโรคจงึเกดิขึน้บอ่ยครัง้ในฟารม์แหง่นี ้และไดส้ง่ตัวแทนชัน้เรยีนไปหา

เกษตรกรเพือ่ขอวา่พวกเขาจะสามารถตรวจสอบฟารม์เพือ่คน้หาสาเหตขุองโรคไข ้

ไทฟอยดไ์ดห้รอืไม ่เกษตรกรตกลง และชัน้เรยีนนัน้ก็เริม่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัไข ้

ไทฟอยดแ์ละสาเหตกุารเกดิ ค าแปล: พวกเขาใชค้วามรูจ้ากวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และยังคงไม่

พอใจ จงึไดถ้ามคนทีพ่วกเขาหวงัวา่จะไดรั้บขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ เขยีนหนังสอืถงึ

มหาวทิยาลัยเพือ่หวงัวา่จะไดรู้ท้กุอยา่งเกีย่วกับแมลงวนั (ซึง่เป็นตวัถา่ยเทแบคทเีรยี

ไทฟอยด)์ พวกเขาด าเนนิการ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ดงัเชน่ทีค่รชูาวนคิารากัวได ้

วาดภาพ และจากการวจิัยของพวกเขา พวกเขาสามารถตัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัสาเหตขุอง

โรคไขไ้ทฟอยดใ์นฟารม์ไดด้งันี ้อาจเป็นเพราะน ้าเสยี นมทีป่นเป้ือน หรอืแมลงวนั 

ดว้ยสมมตฐิานเหลา่นี้ ชัน้เรยีนนัน้ก็ไดไ้ปทีฟ่ารม์และทบทวนปัจจัยแวดลอ้มตา่ง ๆ ไม่

น่าจะใชน่ม เพราะไมม่วีัวเลย มนี ้าไหล แตม่ขียะจ านวนมากวางอยูร่อบ ๆ โลง่ ๆ หนา้ตา่ง

ไปทีห่อ้งครัวเปิดอยู ่และไมม่กีารป้องกนัแมลงวัน และฝงูแมลงวนับนิวอ่นไปมาอยา่ง

อสิระจากขยะไปยังอาหาร  

เมือ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสาเหตขุองโรคไทฟอยดใ์นฟารม์แลว้ จงึตามมาดว้ยการด าเนนิการ

ดงันี ้นักเรยีนวัดขนาดหนา้ตา่ง ถามรา้นคา้เกีย่วกบัราคาของมุง้ลวด และค านวณวา่

จะตอ้งใชเ้งนิเทา่ใด พวกเขาสรา้งแบบจ าลองของภาชนะถังขยะปิดและกบัดกัแมลงวนั

ส าหรับหนา้ตา่ง พวกเขาเขยีนรายงานใหก้บัเกษตรกรพรอ้มค าแนะน าโดยละเอยีด

เกีย่วกบัสิง่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ป้องกนัไขไ้ทฟอยดใ์นอนาคต พวกเขาไปเยีย่มเกษตรกร 

แสดงรายงานของตน และแนะน าใหเ้ขาท าตาม เกษตรกรขอบคณุเขาและสญัญาวา่จะ

ปฏบิตัติามค าแนะน าทัง้หมด ตัง้แตนั่น้มาไมม่รีายงานผูป่้วยโรคไขไ้ทฟอยดอ์กีตอ่ไปใน

ฟารม์แหง่นัน้ 

ในความหมายของดอู/ี คลิแพททรคินัน้ บางสิง่จะกลายเป็นโครงการหากเกดิจากปัญหา

จรงิ และมสีว่นชว่ยในการแกปั้ญหา จากมมุมองของโรงเรยีนเพือ่ชวีติแลว้ โครงการไมใ่ช่

ส ิง่ทีท่ าเพือ่การสอนเทา่นัน้ โครงงานไมไ่ดอ้อกแบบมาเพยีงเพือ่แสดงเนือ้หาของ

หลักสตูร 

ดว้ยโครงการ เราสามารถพบกบัความประหลาดใจได ้การแทรกแซงในความเป็นจรงินัน้ 

ไมไ่ดท้ างานเป็นเสน้ตรงหรอืตามแผนจาก A ไปยัง B ไมเ่ลย สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งราวการ

เรยีนรูท้ีแ่ทบจะไมม่ทีีส่ ิน้สดุ โดยมเีรือ่งพลกิผันทีน่่าประหลาดใจดงันี ้ในโรงเรยีนเพือ่ชวีติ 

จะมสีระวา่ยน ้าขนาดเล็กอยูส่ระหนึง่และปัญหาในการรักษาความสะอาดของน ้า ในบทแรก

ของเรือ่ง มกีารใชป๊ั้มตัวกรอง แตเ่นือ่งจากมันกนิไฟฟ้ามากจนตอ้งถอดเอาพวกมันออกไป

อกีครัง้ ในบททีส่อง ทฤษฎทีีช่ ืน่ชอบของ กนุเทอร ์ฟัลตนิ ซึง่เป็นวธิขีอง "สระวา่ยน ้า
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ธรรมชาต"ิ ไดถ้กูน ามาใช ้กลา่วคอื ฝงูปลานาขา้วสดี าตวัเล็ก ๆ และพชืน ้าบางชนดิถกูใสล่ง

ไปในสระ และทกุคนก็ไดถ้อยไปดเูหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ คอื น ้าใสแจว๋เพราะวา่ ไมเ่หมอืนกบั

ปลาทอง ปลาทุง่นาไมไ่ดท้ าใหน้ ้าสกปรก แตก่นิอนุภาคอนิทรยีท์ีล่อยไปมา ดังนัน้ สิง่ที่

เกดิขึน้คอื ปลาเพิม่ขึน้ทวคีณู น ้าสะอาด และเด็ก ๆ สามารถอาบน ้า ในจ านวนนอ้ย ๆ ไดใ้น

สระนัน้ 

ในบททีส่ามของเรือ่ง จ านวนปลาเริม่ลดลง สงัเกตเห็นงนู ้าสเีขยีวตัวเล็ก ๆ เลือ้ยไปมาใน

หมูป่ลาและกนิพวกมันทกุครัง้ทีห่วิ ในบททีส่ ี ่หลังจากทีไ่ดม้กีารพดูคยุกบัเด็ก ๆ หลายครัง้

แลว้ ก็ไดม้กีารน าปลาตัวใหญเ่ขา้มาในสระน ้า ตามปรัชญาทีว่า่ "น ้าขุน่แตม่ปีลาใหก้นิ ยัง

ดกีวา่สระทีเ่ต็มไปดว้ยงเูขยีวตัวเล็ก ๆ" 

ในบททีห่า้ ครอบครัวงเูหา่ครอบครัวหนึง่ ไดต้ัง้รกรากอยูใ่กลก้ับสระน ้า พรอ้มกบัแมง่เูหา่ที่

ดเุป็นพเิศษ จ านวนปลาลดลงอกีครัง้ และแมแ้ตเ่ขา้ใกลส้ระน ้าก็มคีวามเสีย่ง ในบททีห่ก 

แผน่ดนิไหวขนาดเล็กท าใหเ้กดิรอยรา้วในผนังสระ น ้าไหลออกมา และชัว่ขณะเดยีว สระ

วา่ยน ้าวา่งเปลา่ และไมเ่ห็นทัง้ปลาหรอืงเูหา่ 

ในบททีเ่จ็ด ซึง่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบทเรยีนชวีวทิยา ไดม้กีารซอ่มแซมสระวา่ยน ้าและมี

ความพยายามในการท าความสะอาดน ้าดว้ยสารจลุชพี ปลาถกูน ามาใสอ่กีครัง้เพือ่ทีจ่ะได ้

น ามาใชใ้นโรงอาหารตอ่ไป จ านวนสนัุขในฟารม์ตอนนีเ้พิม่ขึน้มากจนงหูนไีปไกล และปลาก็

สามารถเตบิโตและเพิม่เป็นทวคีณูได ้จากนัน้ กลายเป็นวา่ ปัญหาเกีย่วกบัออกซเิจนก็

ปรากฏขึน้ กลา่วคอื คณุสามารถเห็นพวกมันไดใ้นตอนเชา้ตรู ่โดยทีป่ากของพวกมันโผล่

ออกจากน ้าครึง่หนึง่ และอา้ปากเพือ่ใหไ้ดอ้ากาศหายใจ ดงันัน้จงึไดม้กีารสรา้งระบบฉีด

พรมน ้าขึน้ และหลังจากนัน้มาปลากใ็ชช้วีติอยูอ่ยา่งมคีวามสขุ – หรอืไดรั้บประสบการณ์การ

เรยีนรูเ้สยีมากกวา่ เนื่องจากปลาสว่นใหญจ่บลงดว้ยการอยูใ่นกระทะ 

ดงันัน้ความแตกตา่งระหวา่งโครงการไทฟอยดแ์ละโครงการวธิที าความสะอาดสระวา่ยน ้าคอื

สถานการณ์โดยทั่วไปนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงัเสมอไป แตอ่ยา่งไรก็ตาม -หรอืแมจ้ะ

ดว้ยเหตนุี้ก็ตาม -หลายเรือ่งสามารถเรยีนรูไ้ด ้ซึง่อาจเป็นไปไดว้า่วัตถปุระสงคม์กีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ลอดระยะเวลาของโครงการ – เชน่ จากการวา่ยน ้าไปสูก่ารเลีย้งปลา – 

หรอือาจจ าเป็นตอ้งใชเ้สน้ทางส ารอง  

6.3  เมือ่เด็ก ๆ ท าการวจิยั - การท าแผนทีค่วามคดิ 

เสน้ทางส ารองเหลา่นี ้ไมค่วรเขา้ใจวา่เป็นความผดิปรกต ิแตเ่ป็นโอกาส ทัง้หมดเป็นเรือ่ง

เกีย่วกบัการดแูลใหแ้น่ใจวา่ความอยากรูอ้ยากเห็นของเด็ก ๆ จะไมพ่บกบัอปุสรรค เป็นเรือ่ง

ของการคน้พบและ ในแงข่องฮมุโบลดทแ์ลว้ ก็คอื การซมึซบัประสบการณ์ (assimilation) 

ในโลก เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรกบัเด็ก ๆ ทีเ่รยีกวา่ "การท าแผนทีค่วามคดิ" 

แผนทีห่ลักสตูรถกูเขยีนขึน้ โดยมสีถานีตา่ง ๆเพือ่ประโยชนใ์นการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะ 

เนือ่งจากโครงการ "เราจะท าความสะอาดสระวา่ยน ้าไดอ้ยา่งไร" ไมไ่ดก้นิเวลาไปแปด

ชัว่โมงตอ่วนั จงึมโีอกาสมากมายส าหรับประเด็นนี ้ 
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และดงันัน้จงึมคี าถามเกดิขึน้ทีข่อใหม้กีารจัดการผา่นการวจิัยและการทดลอง เชน่ ปลานอน

หลับไดห้รอืไม?่ ท าไมพวกมันถงึไมจ่ม? พวกมันไมห่ายใจใชไ่หม? ท าไมปลาจงึลอยในน ้า

ได ้แตห่นิหรอืไมก้ลับลอยไมไ่ด?้ ท าไมหนิถงึจมในน ้ามันชา้กวา่ในน ้ามาก? ท าไมนกและ

ผเีสือ้ถงึบนิได?้ บางครัง้พวกมันชนกนัไดไ้หม? เครือ่งบนิดว้ย - บนิไดอ้ยา่งไร ท าไม

บางครัง้พวกมันชนกนั ท าไมพวกมันไมเ่หนิลงไปทีพ่ืน้ ถา้มปีีก? จรวดบนิไดอ้ยา่งไร? และ

เมือ่ปลาหวิ พวกมันกนิอะไร? พวกมันมลีกูไดอ้ยา่งไร? พวกมันวางไขเ่หมอืนนกหรอืไม่? ไข่

ไมล่อยไปใชไ่หม? ท าไมคนไมว่างไข?่ ทีจ่รงิแลว้ ไขค่อือะไร? ถา้เราไมก่นิปลา แตเ่ราขาย

พวกมัน จะขายไดท้ีไ่หนและราคาเทา่ไหร?่ ท าไมแค ่20 บาทส าหรับปลาหนึง่ตัว ท าไม

ไมใ่ช ่200? หาเงนิไดไ้มย่าก เพยีงแคใ่สบ่ัตรเขา้ไปในเครือ่งและกดปุ่ มไมก่ีปุ่่ ม ...และอืน่ ๆ 

การท าแผนทีค่วามคดิหมายถงึการเห็นดว้ยกบัเด็ก ๆ บนพืน้ฐานของแผนทีซ่ ึง่เป็นตัวแทน

ของความสนใจในการเรยีนรูท้ีพ่วกเขาไดแ้สดงออกมา ตามล าดบัความส าคญัและเสน้ทาง 

เนือ่งจากการตรวจสอบเชงิทดลองทีม่คีวามสมัพันธใ์กลช้ดิระหวา่งทฤษฎแีละการปฏบิตันัิน้

ตอ้งใชเ้วลา และตอ้งใชจ้นิตนาการและการเตรยีมการสอน เมือ่เด็กกอ่นวยัเรยีนทีโ่รงเรยีน 

จอหน์ เอฟ. เคนเนดี ้ในกรงุเบอรล์นิถาม แนนซี ่โฮนชิ อาจารยข์องพวกเขาวา่ ฝนกอ่ตัวได ้

อยา่งไร เธอจงึเอาหมอ้ใสน่ ้าแลว้วางลงบนเตา เมือ่น ้าเดอืดและไอน ้าเพิม่ขึน้ เธอไดห้ยบิ

ถาดอลมูเินยีมวางกอ้นน ้าแข็งลงไป และถอืถาดไวเ้หนือไอน ้า ตอนนีเ้ด็ก ๆ สามารถเห็นได ้

แลว้วา่ หยดน ้าเกดิขึน้ทีใ่ตถ้าดและตกลงมาไดอ้ยา่งไร และแนนซีส่ามารถอธบิายใหพ้วก

เขาไดว้า่ ฝนเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร  

สิง่นีท้ าใหเ้กดิปัญหาในการมุง่เนน้ทีต่อ้งมกีารฝึกอบรมมาก ๆ ในการแกไ้ข มกีารพดูคยุถงึ

ครทูีผ่า่นการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอในประเทศไทย (และทีอ่ืน่ ๆ) ทีคุ่น้เคยกบัการยนือยา่ง

เฉื่อย ๆทีห่นา้ชัน้เรยีนและท าการบรรยาย มากกวา่จะสง่เสรมิการเรยีนรูเ้ชงิส ารวจ และ

ทดลอง แตค่ณุไมส่ามารถท าใหเ้กดิความเขา้ใจในกระเพาะปลากบัเหงอืกปลาไดโ้ดยทีไ่ม่

ตอ้งช าแหละปลา และคณุไมส่ามารถอธบิายหลักการแรงสะบัดของจรวดไดห้ากคณุไม่ได ้

สรา้งขึน้มาเอง ในเขตชานเมอืงของกรงุจาการต์า ม ีโรงเรยีนแหง่ธรรมชาต ิทีม่ชี ือ่เสยีงใน

ขณะนี ้ซ ึง่มกีารสอนหลักสตูรภาษาอนิโดนเีซยีทัง้หลักสตูรในสนามทีม่ทีีห่ลบฝนเพยีงไมก่ี่

แหง่ เพือ่ทีจ่ะอธบิายหลักการปฏกิริยิาของจรวดใหก้บัเด็ก ๆ ครเูอาป๊ัมลมมาและตดิเขา้กบั

ปากขวดพลาสตกิขวดหนึง่ จากนัน้ เด็ก ๆ ก็สบูลมเขา้ไปจนขวดพุง่ขึน้ไปหลายสบิเมตรขึน้

ไปบนทอ้งฟ้าดว้ยเสยีงดงัปัง หรอืตวัอยา่งของการลอยตัวและการจม เด็ก ๆ วาดสเกลวัดลง

บนกระดานขนาดเล็ก ตดิแถบยางเสน้หนึง่ไวด้า้นบน แลว้ขดีเสน้ดว้ยเสน้ศนูย ์จากนัน้พวก

เขาตดิหนิไวท้ีป่ลายของยางรัด และวางแกว้ทีเ่ต็มไปดว้ยของเหลวตา่ง ๆ เด็ก ๆ สงัเกตวา่

เมือ่หนิตกลงไปในของเหลวตา่ง ๆ มันจะตกลงไปในระดบัความลกึทีแ่ตกตา่งกนัซึง่แปลก

และตอ้งการค าอธบิาย 

ครจูะเป็นครทูีด่ถีา้เขาหรอืเธอประสบความส าเร็จในการท าใหห้ลักสตูร แมก้ระทัง่หลักสตูร

แหง่ชาต ิมชีวีติชวีาขึน้มาได ้โดยการอา้งองิถงึบอ่ย ๆ ในการส ารวจและการเดนิทางของ

เด็ก ๆ ไมว่า่จะเรือ่งใหญห่รอืเล็ก และใชป้ระโยชนใ์หเ้หมอืนกบัเหมอืงหนิ กลา่วคอื คลัง
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ความรูท้ีช่ว่ยในการท าใหรู้ก้ระจา่งและปรับสภาพแวดลอ้มของเรา โดยไมค่ านงึถงึวา่จะมา

จากวชิาไหนก็ตาม   

6.4 ท าใหเ้ป็นวนัทีม่ชีวีติชวีา 

ดว้ยโครงสรา้งทีเ่หมอืนพพิธิภัณฑ ์กลา่วคอื มบีทเรยีนในชว่งเวลา 45- หรอื 50 นาท ีมี
ตารางเวลาทีต่ายตัว และการน่ังเงยีบ ๆ ในหอ้งเรยีนนัน้ จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะท า มจีังหวะอืน่ 
ๆ ทีเ่ป็นไปได ้ซึง่จะถกูยดืออกไปตลอดทัง้วัน การศกึษาน ารอ่งน าโดยศาสตราจารย ์ดทีรชิ 
เบนเนอร ์และ จอรจ์ แรมซเีกอร ์ทีโ่รงเรยีนประถมศกึษาเต็มเวลาใน มนึสเตอร-์กฟิเวน่เบ็ค, 

ประเทศเยอรมน ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ จังหวะทีเ่ป็นมติรกบัเด็ก ๆ สามารถน ามารวมกบัวันเรยีน
ในโรงเรยีนได ้และสามารถเลกิรปูแบบเกา่ ๆไดอ้ยา่งไร กลา่วคอื เด็ก ๆ สามารถเลน่ในตอน

เชา้ไดด้ว้ย  และการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบและตามสถานการณ์อาจเกดิขึน้สลับกันได ้ 

ในกรณีของโรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้ บางครัง้จังหวะ ๆ หนึง่จะเกดิขึน้ภายในล าดบัของการสอน
กบัการเรยีนรูโ้ครงการทีมุ่ง่สูศ่นูยก์ลาง เชน่ บทเรยีน - โครงการ - บทเรยีน – โครงการ 
หรอืในหน่วยการเรยีนรูห้น่วยหนึง่ ทีม่กีารเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการทีมุ่ง่เนน้ใจความหลัก 
(theme-oriented) ผา่นการสอนแบบเป็นทมี สลับกบัขัน้ตอนทีเ่ขม้ขน้ของโครงการ การ
สอนแบบเป็นทมีในคาบเรยีนทีต่ายตวั (block period) ทีเ่กีย่วกบั เชน่ "อคัคภียัและการ
ป้องกนัอัคคภียั" หรอื "การจับปลามากเกนิไปในทะเลอนัดามัน" นัน้ ตอ้งมกีารเตรยีมการ
และการวจิัยอยา่งรอบคอบ ซึง่ทัง้สองอยา่งนีเ้ด็ก ๆ สามารถเขา้รว่มไดเ้ลย 

โดยพืน้ฐานแลว้ จะมกีารใชเ้วลาทัง้วนั การแบง่สว่นอยา่งหยาบ ๆ เป็นชัน้เรยีนตอนเชา้ และ
โครงการตอนบา่ย และกจิการขนาดเล็กนัน้ จะไมต่รงประเด็นอกีตอ่ไป นีเ่ป็นวธิทีีไ่มม่ี
จนิตนาการทีส่ดุในการจัดรปูแบบวนัเรยีน แมแ้ตร่ปูแบบเกา่ ๆ ของกลุม่ชัน้เรยีนทีม่อีายุ

เทา่กนัก็สามารถแทนทีไ่ดด้ว้ยการจัดกลุม่ตามธมีและโครงการ ซึง่ไมส่นใจอาย ุ

6.5 การออกไปนอกหอ้งเรยีน 

ยังมสี ิง่ทีส่ าคญัอืน่อกีคอื การหลบหนีออกจากหอ้งเรยีน บรรดาสถานทีท่ีไ่มม่ปีระโยชน์ ที่

ซ ึง่มกีารสอนหนา้ชัน้ (frontal teaching) นัน้ เป็นเรือ่งน่าดงึดดูมาก ในโรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้
ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่จะสรา้งการดงึดดูใจอยา่ง
ตอ่เนื่องเพือ่ใหอ้อกจากโรงเรยีนและหอ้งเรยีน และท าใหท้ัง้วทิยาเขตกลายเป็นเวทแีหง่
การเรยีนรู ้ซ ึง่มหีน่วยงาน เชน่ สถานทีซ่กัผา้ กับปัญหาเกีย่วกบัผงซกัฟอกออรแ์กนคิ หรอื
วทิยาเขตอนัเป็นดนิแดนส าหรับง ูกบัวธิขีับไลพ่วกมันออกไป อาจมหีอ้งเรยีนสญัจร หรอื
กลุม่คนทีบ่างครัง้ก็กางเต็นทใ์นโรงละคร บางครัง้ก็ใตต้น้ไม ้หรอืบนชายหาดก็ได ้การ
เคลือ่นไหวแบบนีจ้ะท าใหท้กุคนตืน่ตัว แตไ่มม่กีฎทีบ่อกวา่บางครัง้ชัน้เรยีนไมส่ามารถใช ้

เวลาทัง้วนัในมมุเงยีบ ๆ ของวทิยาเขตเพือ่จดุประสงคใ์นการศกึษาเรือ่งราวของความลกึ

ดา้นปรัชญาได ้

แนวคดิของโรงเรยีนเพือ่ชวีติไมไ่ดข้ ึน้อยูก่ับหอ้งเรยีน แตข่ึน้อยูก่ับสถานทีส่ าหรับการพบปะ 
การเรยีนรู ้และการใชช้วีติ เป็นเหมอืนบา้นเล็ก ๆ ทีใ่หท้ีพั่กพงิแกส่มาชกิชัน้เรยีนทีม่บีางสิง่
ทีเ่หมอืนกันในชว่งเวลาหนึง่ โรงเรยีนสเีขยีวในบาหลเีป็นหนึง่ในโรงเรยีนระดบัแนวหนา้ 
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(Avant-garde) ของทีน่ี ่และแสดงใหเ้ห็นวา่ "หอ้งเรยีน" ไมจ่ าเป็นตอ้งดเูหมอืนหอ้งเรยีน 

แตอ่าจเป็นโครงสรา้งไมไ้ผท่ีน่่าผจญภยัทีม่คีวามลกึเหมอืนถ ้าก็ได ้

เมือ่โรงเรยีนเพือ่ชวีติเริม่ขึน้ ไดม้กีารเห็นชอบเป็นจ านวนมากในระดบัชาตใินประเทศไทย 
ตัง้แตค่ณะกรรมการการศกึษาไปจนถงึกระทรวงศกึษาธกิาร ตอ่แนวคดิทีจ่ะใหท้ิง้หอ้งเรยีน
ไวเ้บือ้งหลัง ตอ่มา สถานะนี้ไดรั้บการขดัแยง้จากฝ่ายบรหิารการศกึษาสว่นภมูภิาค ซึง่
ยนืยันในการสรา้งหอ้งเรยีนใหเ้ป็นไปตาม (เชน่เคย) กฎระเบยีบมาตรฐาน แตก่ารบังคบัให ้
ท าตามการประชมุนัน้ ท าหนา้ทีเ่ป็นเหตผุลใหเ้กดิการเคลือ่นไหว คอื แมจ้ะตอ้งมหีอ้งเรยีน
แตก็่จะถกูใชเ้มือ่สมเหตสุมผลจรงิ ๆเทา่นัน้ ยิง่ครใูชแ้นวทางตามสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
เกดิผลมากเทา่ไร โอกาสในการเรยีนรูท้ีพ่วกเขาจะคน้พบเกนิกวา่ในหอ้งเรยีนก็จะมากขึน้

เทา่นัน้ 

6.6  จากโรงเรยีนอนุบาลถงึมหาวทิยาลยั 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติมโีอกาสพัฒนาแนวทางการศกึษาแบบครบวงจรตัง้แตร่ะดับอนุบาลถงึ

มหาวทิยาลัย โดยใชห้ลักการของแนวทางตามสถานการณ์ และหลกีเลีย่งการแตกแยก

ระหวา่งขัน้ตอนบนเสน้ทางการศกึษา 

การพัฒนานัน้จะเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยเริม่ตน้จากโรงเรยีนอนุบาลและโรงเรยีน

ประถมศกึษา (ป.1-6) ตามดว้ยโรงเรยีนมัธยมตน้ (ม.1-3) และระดบัมัธยมปลาย (ม.4-6) 

มหาวทิยาลัยอบุลราชธานไีดพั้ฒนาหลักสตูร "ความเป็นผูป้ระกอบการ" ซึง่อนุญาตใหม้ี

ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท –ซึง่อนัหลังเป็นไปไดถ้า้มทีศิทางไปกันไดก้บัการศกึษา

ของตน  ซึง่นักศกึษาจะจัดตัง้บรษัิท ทีไ่มเ่พยีงแตต่รงตามเกณฑท์างเศรษฐกจิ แตย่ัง

เป็นไปตามเกณฑท์างสังคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย 

ดว้ยขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ใหต้อ้งมกีารใชส้องภาษา (ซึง่จะเป็นไปไดก้็ตอ่เมือ่มกีารสือ่สารแบบ

สองภาษาตัง้แตช่ัน้โรงเรยีนอนุบาลเป็นตน้ไป และ 'เจา้ของภาษา' จะมบีทบาทส าคญั) นัน้ 

จงึอาจเป็นไปไดใ้นอนาคตอนัไกล ทีจ่ะเสนอใหท้างเลอืกในการไดรั้บคณุวฒุสิองคณุวฒุ ิ

คอื การสอบระดบัชาตหิลังจากชัน้ ม.6 และหลักสตูร International Baccalaureate ซึง่

คณุวฒุนิี ้ทีปั่จจบุนัไดรั้บการยอมรับทั่วโลกนัน้ จะตอ้งมกีารจัดตัง้วทิยาลัย IB สองปีขึน้ 

ดงันัน้ ผูส้ าเร็จการศกึษาของโรงเรยีนเพือ่ชวีติ จะมคีวามพรอ้มไมเ่พยีงแตใ่นระดบัประเทศ

เทา่นัน้ แตย่ังเป็น 'ผูเ้ลน่ระดบัโลก' อกีดว้ย  

อกีทางเลอืกหนึง่คอืการขยายการศกึษาสายวชิาชพีส าหรับผูท้ีไ่มส่นใจหรอืเหมาะกบัระดบั

มัธยมปลาย ตามพืน้ฐานของประวัตกิารเรยีนรูข้องพวกเขา ทีน่ี่ มันเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะไม่

เพยีงแคข่อยมืรปูแบบการฝึกอบรมวชิาชพีแบบดัง้เดมิมาเทา่นัน้ ซึง่จะท าใหนั้กเรยีนไมไ่ดด้ี

ไปกวา่การไดรั้บการศกึษาสายวชิาชพีของไทย – ซึง่เป็นความพยายามทีค่อ่นขา้งออ่นลา้ 

ทีป่รากฎชดัจากคณุภาพทีแ่ย ่มากกวา่จากนวัตกรรม 

ดงันัน้ ทางเลอืกในอดุมคตสิ าหรับนักคดิทีม่นีวัตกรรมจากแหลง่ทีม่าใด ๆ ก็คอื startup 
กลา่วคอื การกอ่ตัง้บรษัิทของตนเองโดยมโีรงเรยีนเพือ่ชวีติเป็นจดุเริม่ตน้เดนิทาง หาก
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แนวคดินัน้มคีวามซบัซอ้น กลา่วคอืม ี"การออกแบบเกีย่วกับผูป้ระกอบการ" ทีพ่จิารณาอยา่ง
รอบคอบ และการประสานองคป์ระกอบอยา่งถกูตอ้ง สิง่นี้จะสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารที่

ยั่งยนืทีส่ดุในการท าลายวงจรความยากจนได ้

 

7.  การเรยีนรูผ้า่นชวีติ 

7.1  ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ 

ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ (ดขูอ้ 8) เป็นค าตอบทีเ่ด็ดขาดและไมซ่ ้าใครกับปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ดา้นการศกึษาสามประการ ไดแ้ก ่อันดับแรกความเขม้งวดของหลักสตูรทีมุ่ง่เนน้รายวชิา โดย

ขาดการเชือ่มโยงแบบสหวทิยาการและแนวทางทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหาอันไมพ่อเพยีงตอ่การ

ไดม้าซึง่ความรู;้ ประการทีส่อง การเชือ่มโยงทีอ่อ่นแอระหวา่งทฤษฎกีับการปฏบิตัทิีพ่บใน

โรงเรยีนและมหาวทิยาลัยหลายแหง่; ประการทีส่าม การไมส่ามารถถา่ยโอนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป

แลว้ไปสูค่วามเป็นจรงิทีม่กีารเปลีย่นแปลงและหลากหลาย 

โดยตามลักษณะภมูปิระเทศแลว้ หมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิดนัน้มกีารรวมตัวกนัรอบ ๆ 

โรงเรยีนและศนูย ์ซึง่อันทีจ่รงิแลว้เป็นศนูยแ์หง่ทรัพยากรทีมุ่ง่เนน้เฉพาะเรือ่ง โดยมหีอ้งสมดุ

พเิศษ สือ่ หอ้งประชมุเชงิปฏบิัตกิาร หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้งท างาน ตูแ้สดงนทิรรศการ – 

อปุกรณ์วสัดทุัง้หมดทีส่ามารถตอบสนองตอ่กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละภาคปฏบิตัขิอง

ผูป้ระกอบการประเภททีก่อ่ใหเ้กดิผลได ้

ความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ย ๆ จะเกดิขึน้จากพลังเชงิความคดิแหง่การไตรต่รอง การ

สรา้งสรรค ์จติวญิญาณทีม่แีรงจงูใจ ความสามารถในการไขปรศินาสิง่ตา่ง ๆ และการทดลอง 

รวมถงึความเพยีรโดยรวมของนักเรยีน ศนูยบ์คุคลแตล่ะแหง่จะทุม่เทใหก้บัหลักสตูรเฉพาะ ที่

จะไดม้าซึง่ความรูพ้ืน้ฐานและขัน้ตอนการปฏบิัตติามระเบยีบวธิทีีจ่ าเป็น; "วชิาเลอืก" นัน้มี

พืน้ฐานมาจากรากฐาน "ภาคบังคบั" ของโรงเรยีน 

ผูใ้หญท่ีม่ทีักษะของผูป้ระกอบการและมปีระสบการณ์ดา้นการสอนจะพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื

และสนับสนุนนักเรยีนในแตล่ะศนูย ์ครจูะเผยแพรค่วามรูพ้เิศษของตนในบรบิทสหวทิยาการ 

บคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิจะมบีทบาทส าคญัและใหแ้รงกระตุน้ไดด้ี

ทีส่ดุอยา่งหนึง่ กลา่วคอื ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาของตนและแขก ทีจ่ะท างานกบันักเรยีนทีม่ี

ความสามารถเป็นพเิศษและมแีรงจงูใจสงูในการประชมุเชงิปฏบิตักิารตา่ง ๆ: การประชมุเชงิ

ปฏบิตักิารดงักลา่วถอืไดว้า่เป็นเตาหลอม ทัง้ส าหรับคณุภาพสงูและความคดิใหมไ่ด ้

มันไมใ่ชเ่รือ่งของหลักสตูร แตเ่ป็นเกยีรตสิ าหรับนักเรยีนทีจ่ะท างานในศนูยแ์หง่ความเป็น

เลศิ อายจุะมบีทบาทรองเทา่นัน้ - ซึง่กลุม่คละอายจุะมสีว่นรว่มอยา่งแน่นอนในบางโครงการ 

สิง่ส าคญัอนัดบัแรกคอืความสามารถ ความรู ้ความมุง่มั่น และความสามารถในการยอมรับการ

ทา้ทายและรักษาไว ้นีค่อืการศกึษาทีด่ทีีส่ดุ โดยไมค่ านงึถงึสญัชาต ิสผีวิ หรอืภมูหิลังทาง

สงัคม 

7.2  การพฒันาหลกัสตูร 
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การอภปิรายระหวา่งประเทศเกีย่วกับหลักสตูรของโรงเรยีนและการพัฒนาเพิม่เตมิได ้

อา้งองิถงึขอ้บกพรอ่งและจดุออ่นดงัตอ่ไปนี้ 

• หลักสตูรนัน้มุง่เนน้ดา้นวชิาการและสาขาวชิาทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐาน
วชิาการเหลา่นัน้เพยีงดา้นเดยีวเกนิไป ท าใหเ้สีย่งตอ่การสญูเสยีการเชือ่มโยงกับ
ความเป็นจรงิ 

• รปูแบบของการศกึษาและสือ่การเรยีนรูแ้บบซ ้า ๆ จนจ าขึน้ใจนัน้ไมเ่หมาะทีจ่ะ
สง่เสรมิการถา่ยโอนความรู ้หรอืกระตุน้ทักษะการน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า ไปใชก้บั
สถานการณ์จรงิทีซ่บัซอ้น เป็นการศกึษาเพือ่การสอบครัง้ตอ่ไป ไมใ่ชเ่พือ่ทีจ่ะ

สามารถกระท าไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์จรงิ 

• โหมดของความคดิเชงิสหวทิยาการ แบบมเีครอืขา่ย ถกูท าใหห้ยดุชะงักลงโดยการ
ยดึตดิกบัรายวชิาทีม่ตีรรกะโดยธรรมชาตขิองตัวเอง การแบง่สว่นสือ่การเรยีนรู ้
ออกเป็นหน่วยเล็ก ๆ นัน้ เป็นอปุสรรคตอ่ความสามารถในการจ าแนกการเชือ่มโยง
ระหวา่งกนัและความสมัพันธ ์เนือ้หาวชิาทีม่ปีรมิาณมหาศาลท าใหก้ารใสใ่จไปที่

ปัจจัยพืน้ฐานนัน้ยากยิง่ขึน้ 

• การพัฒนาหลักสตูรของโรงเรยีนนัน้ ค านงึถงึการพัฒนาและขอ้ก าหนดทางสังคม
นอ้ยเกนิไป; ไมไ่ดใ้ชเ้วลาในการวเิคราะหส์ถานการณ์ทีไ่ดรั้บการวจิัยเป็นอยา่งด ี
และมกีารศกึษานอ้ยเกนิไปทีจ่ะตรวจสอบประเภทของสถานการณ์ทีผู่ส้ าเร็จ
การศกึษาจะตอ้งมคีณุสมบตัใินการท างานในภายหลัง 

ไมม่ใีครจะปฏเิสธไดว้า่ประวตัขิองหลักสตูร ซึง่ไดม้าถงึจดุสงูสดุของโครงสรา้งทีไ่ดม้กีาร
แพรห่ลายไปแลว้ทัว่โลกในปัจจบุนันัน้ มอียูห่ลายหลักสตูรทีด่มูเีหตผุลด ีและมกีาร
รวบรวมความเชีย่วชาญจ านวนมากไวใ้นรายวชิา อยา่งไรก็ตามค าถามยังคงมอียูว่า่ จะ
รักษาขอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ าคญับางประการของโครงสรา้งรายวชิาปัจจบุัน และยังชว่ยลด
ปัญหารา้ยแรงทีส่มัผัสไดท้ีน่ี่ไดอ้ยา่งไร 

ในมมุมองของการแกปั้ญหาของค าถามดงักลา่ว เราควรพจิารณารา่งขอ้เสนอทางเลอืกที่
ไดม้กีารอภปิรายกนัมากในระดับสากลของ ชวล บ.ี โรบนิซอหน์ เกีย่วกบัแนวคดิทาง
โครงสรา้งของหลักสตูรและแนวทางตามสถานการณ์ทีส่ง่ผล แนวคดินี้มพีืน้ฐานมาจาก

โปรแกรมสามขัน้ตอนดังนี:้ 

1) การระบแุละวเิคราะหส์ถานการณ์และประเด็นตา่ง ๆของสถานการณ์ทีบ่ณัฑติวทิยาลัย

สามารถปฏบิัตไิดใ้นอนาคต 

2) การก าหนดคณุสมบัตทิีท่ าใหบ้คุคลสามารถปฏบิตังิานในลักษณะทีเ่ป็นอสิระ มี

ความสามารถ มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและระบบนเิวศนใ์นสถานการณ์ดงักลา่ว 

3) การพัฒนาองคป์ระกอบหลักสตูรทีส่ง่เสรมิคณุสมบตัดิงักลา่ว 

7.3 แนวทางตามสถานการณ์ชวีติ 
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แนวทางตามสถานการณ์ชวีตินัน้ จะขยายแนวคดินีด้ว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัสามประการ คอื 

• การเรยีนรูจ้ะมุง่เนน้ไปทีส่ถานการณ์ในชวีติจรงิ "การเรยีนรูผ้า่นชวีติ" หมายความวา่

ควรสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้นสถานการณ์ในชวีติจรงิใหม้ากทีส่ดุ ในกรณีนี ้การ

เรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไมม่ากนักในพารามเิตอรแ์บบทีม่ขีอ้อา้งเรือ่งความปลอดภยัทีถ่กูจัดไว ้

ส าหรับการสอนโดยเฉพาะ (ทีรู่อ้ยูก่อ่นแลว้ถงึการน าเสนอปัญหา เสน้ทางของการ

แกปั้ญหา และตัววธิแีกปั้ญหาเอง) มันเป็นประสบการณ์เชงิอยากรูอ้ยากเห็นการ

ทดลองการคน้พบประเภทของการเรยีนรูท้ีท่ฤษฎแีละการปฏบิตักิารสะทอ้นและการ

กระท าทัง้หมดเชือ่มตอ่กนัอยา่งใกลช้ดิ 

• เด็ก ๆมสีทิธิท์ีจ่ะเรยีนรูเ้นือ้หาตามบรบิท เชือ่มโยงทีส่งัคมกบัการเรยีนรูต้ามความเป็น

จรงิ และไมอ่ยูภ่ายใตร้ปูแบบความรูท้ีถ่กูปรับใหล้ดลงอนัชว่ยอะไรไมไ่ดเ้ลย แตค่วร

ไดรั้บการสง่เสรมิใหเ้ขา้ใจ และอธบิายบรบิททางสงัคมของกจิกรรมทีม่คีวามหมาย 

จากการถอดความแนวคดิจากนักปรัชญา กอททฟ์รดี วลิเฮลม์ เฟรเฮอร ์ฟอน ไลบนซิ 

(ศตวรรษที ่17) สิง่นีม้จีดุมุง่หมายทีจ่ะรือ้การแบง่แยกแบบดัง้เดมิระหวา่ง Humaniora 

กบั Realia กลา่วคอื ระหวา่งประเด็นทางปรัชญากบัวทิยาศาสตรข์องความรู ้เพือ่เพิม่

ความเขา้ใจองคร์วมของบรบิททางธรรมชาตมิากขึน้ 

• เด็ก ๆมสีทิธิเ์ขา้รว่มในการออกแบบสถานการณ์ทีพ่วกเขาจะเรยีนรูแ้ละปฏบิตั ิพวกเขา

ตอ้งการไดรั้บการทา้ทายในจดุแข็งของตน และไมใ่ชด่ว้ยการใชช้อ้นป้อนยาระงับ

ประสาททางการสอนส าหรับกจิกรรมบ าบัด พวกเขามสีทิธทิีจ่ะเป็นเด็กและไดรั้บการ

พจิารณาเชน่นี ้(แตไ่มใ่ชว่า่จะเป็นการดแูลแบบเด็กทารก) ผูท้ีต่อ้งการจะชว่ยเด็ก ๆ

ในทางของตน ควรท าดว้ยความตระหนักถงึการพัฒนาและโอกาสในการเตบิโตของ

พวกเขาแตล่ะคน  

• การไดรั้บการเสรมิพลังในสถานการณ์ในชวีติจรงิ ไมเ่พยีงแตห่มายถงึการมเีทคนคิการ

เอาชวีติรอดทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ แตย่ังรวมถงึการเสรมิความแข็งแกรง่สว่นบคุคล และ

ความสามารถในการสรา้งความบนัเทงิใหก้บัความคดิทีต่า่งไปจากเดมิอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากนีย้ังอาจหมายถงึการพัฒนาอยา่งไมจ่ ากัดของความคลั่งใคลห้รอืความ

หลงใหล การสง่เสรมิการเลน่ทีค่กึคะนอง หรอืการมสีว่นรว่มอยา่งลกึซึง้ในศลิปะ หรอื

การแสดงความรูส้กึและประสาทสมัผัสทางกายภาพ การเคลือ่นไหวและการมสีต ิ

• บรรทดัฐานตา่ง ๆจะไมถ่กูอนุมานและสอนในรปูแบบเชงิกลไก แตจ่ะจัดการตาม

สถานการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมและท าใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้ บรบิทของพฤตกิรรมเชงิ

บรรทดัฐานจะตอ้งอธบิายซ ้าแลว้ซ ้าอกี เพือ่ตอ่ตา้นการแบง่แยกระหวา่ง 'คณุธรรม' 

กบั 'ความสามารถทางเทคนคิ' 

• ผูใ้หก้ารศกึษาและครไูมไ่ดท้ าตวัราวกับวา่ก าลังใหค้ าสัง่จากกองบญัชาการ แตเ่ป็น

คูค่ดิและผูใ้หแ้รงกระตุน้ อนัไดแ้ก ่การถาม, อยากรูอ้ยากเห็น, ใสใ่จสงัเกต,ุ และการ

เรยีนรูด้ว้ย การวางแผนตามสถานการณ์แบบเปิดจะเขา้มาแทนทีพ่ธิกีรรมอนัเขม้งวดที่

ใชก้นัอยูเ่ดมิ 
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• เชน่เดยีวกบัลกู ๆ ของพวกเขา พอ่แมก็่มบีทบาทส าคญัในสิง่ทีเ่กดิขึน้ เทา่ทีพ่วกเขา

จะสามารถมารว่มไดแ้ละตอ้งการมสีว่นรว่ม พวกเขาจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูเ้ขา้รว่มและ

ผูเ้ชีย่วชาญทีก่ระตอืรอืรน้ ผูป้กครองสามารถเสนอทักษะความสามารถทีห่ลากหลาย

ในสถานการณ์ทีส่ าคญัได ้พวกเขาชว่ยสรา้งสะพานสูช่มุชน 

• แนวทางตามสถานการณ์ชวีติ จะตอบสนองทางความรูส้กึตอ่ชนกลุม่นอ้ย ตอ่ตา้นการ

คดัแยก สนับสนุนการรวมกลุม่ของคนพกิาร เชญิชวนใหม้กีารปฏสิมัพันธก์ับคนแปลก

หนา้คนอืน่ ๆ และใหค้ณุคา่กบัความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกใบเดยีวกนั 

• แนวทางตามสถานการณ์ชวีติ จะเป็นรปูแบบหนึง่ของการศกึษาชมุชนเสมอ โดยมี

จดุประสงคเ์พือ่เปิดสถาบนัการสอน และก าจัดก าแพงทีข่วางกัน้มมุมองของเรา เป็น

การตอ่ตา้นการกนัเด็กและเยาวชนออกจากกจิกรรมในชวีติจรงิ ตคีวามการเรยีนรูว้า่

เป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนาชมุชน ขึน้อยูก่บัความรว่มมอืของสมาชกิผูส้อนมอือาชพี

และทีม่อี านาจของชมุชนทัง้ชมุชน และใชป้ระโยชนจ์ากสถานทีเ่รยีนรูภ้ายในชมุชน 

ดว้ยแนวทางตามสถานการณ์ชวีติ และแนวคดิเชงิโครงสรา้งของหลักสตูร จะมคีวาม

พยายามในการด าเนนิการตามขัน้ตอนทีต่ัดสนิใจแลว้ เพือ่ท าให ้(เทา่ทีม่ขีอ้เท็จจรงิที่

เกีย่วขอ้งกับปัญหา) จดุอา้งองิโดยตรงส าหรับการพัฒนากระบวนการศกึษาและเนื้อหาวชิา

เป็นจรงิขึน้มา วธิกีารนี้จะใชแ้หลง่ความรู ้- ทีอ่งิจากทางวชิาการรวมถงึประสบการณ์ - และ

มุง่เนน้ไปทีส่ถานการณ์ในชวีติจรงิทีม่ปีระเด็นปัญหารว่มกนัของพวกเขา ดงันัน้จงึมกีารจัด

หลักสตูรตามหวัขอ้ ปัญหาและสถานการณ์ส าคัญ และไมเ่ป็นไปตามรายวชิาหรอืภาควชิา 

มันไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงสรา้งของระเบยีบขอ้บังคบัทางวชิาการใด ๆ แตค่อ่นขา้งไปในทาง

ทีจ่ะท าใหว้ธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งและเนือ้หาวชิาเป็นเครือ่งมอืเพือ่อธบิายและจัดการสถานการณ์  

แนวทางตามสถานการณ์ชวีตินัน้สอดคลอ้งกบัรปูแบบของการเรยีนรู ้ซ ึง่เป็นเรือ่งธรรมดาใน

องคก์รธรุกจิสมัยใหมด่ว้ยเหตผุลทีช่ดัเจน 

ฟอร่ัมการพัฒนา ของสหประชาชาตไิดต้พีมิพร์ายงานเกีย่วกบัแนวทางตามสถานการณ์

ชวีติโดยมชีือ่เรือ่งวา่ "ส าหรับประเทศโลกทีส่าม แนวทางตามสถานการณ์ชวีตินัน้ดเูขา้ที

กวา่" (เลม่ทีส่บิหก ฉบับที ่6) เอกสารนัน้ไดร้ายงานเกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบาลและ

โรงเรยีนในประเทศในยโุรป, เอเชยีและละตนิอเมรกิา ทีท่ างานดว้ยแนวทางนี ้ในรายงาน

นี ้เราพบวา่: "บางท ีความแตกตา่งทีเ่ดน่ชดัทีส่ดุระหวา่งโรงเรยีนวชิาการและโรงเรยีน

ชมุชน (โรงเรยีนอนุบาลหรอืในรปูแบบทีก่อ่ผล) คอืวา่ อนัแรกนัน้เป็นสถาบนั ในขณะที่

อนัหลังนัน้เป็นกระบวนการทีม่พีลวัต การรวมเขา้ดว้ยกันของกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง การเรยีนรู ้

เกีย่วกบัประสบการณ์ การหาทรัพยากรและเงนิทนุตัง้ตน้เล็กนอ้ยในบางครัง้ การมสีว่น

รว่มของผูป้กครอง นักเรยีนและชมุชนในทกุขัน้ตอน การระบสุถานการณ์ในชวีติและการ

เปลีย่นพวกมันใหก้ลายเป็นองคป์ระกอบของหลักสตูร การจัดการกบัสถานการณ์ การ

บนัทกึและประเมนิผลงานทีไ่ดด้ าเนนิไปแลว้ การวางแผนโครงการเพิม่เตมิเพือ่การผลติ

และการพัฒนา ความเป็นปึกแผน่ของชมุชนทีเ่พิม่ขึน้ในขณะทีผู่ค้นพบวา่พวกเขา

สามารถท างานรว่มกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ – ทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ

เรยีนรูข้องชมุชนไมม่ใีครสามารถประเมนิคา่ความส าคญัของงานนีส้งูเกนิไปได ้โรงเรยีน
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อนุบาลและโรงเรยีนเหลา่นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การศกึษาสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความคดิ

สรา้งสรรค ์การพึง่พาตนเองและการกระท าของชมุชนทีส่รา้งสรรค ์– ดว้ยการผสมผสาน

เชงิจนิตนาการและปฏบิัต ิระหวา่งสถานการณ์ในชวีติจรงิกบัการเรยีนรูบ้นพืน้ฐานของ

ขอ้เท็จจรงิ ทีซ่ ึง่สาม R นัน้สามารถสอนไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารฝึกซอ้ม ความเครยีดหรอืการ

ท าใหนั้กเรยีนตอ้งเหนือยลา้ นีเ่ป็นเพยีงจดุเริม่ตน้ สิง่ทีก่ลุม่เหลา่นี้ไดท้ าไปแลว้ ควร

สรา้งแรงบันดาลใจใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในระบบการศกึษาอยา่งเป็นทางการ ทีห่ยดุนิง่ 

ไมเ่กีย่วขอ้ง และเต็มไปดว้ยความยุง่ยากล าบาก ในทกุ ๆ ทีท่ีพ่วกเขาอยู"่ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ วางแผนอยา่งไรในการจัดการกบัความตงึเครยีดไดอ้ยา่งเกดิผล 

ระหวา่งการจัดหลักสตูรหนึง่ตามรายวชิา กับอกีหลักสตูรตามหวัขอ้ส าคัญ? การถา่ยโอน

ความรูท้ีไ่ดรั้บควรไดรั้บการสง่เสรมิใหด้ทีีส่ดุไดอ้ยา่งไร และความสมัพันธร์ะหวา่งทฤษฎี

และการปฏบิตัจิะท ามปีระสทิธผิลแบบมพีลวตัไิดอ้ยา่งไร?  

สถานทีส่ าคญัในการถา่ยโอนเหลา่นี้คอืศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ ทีซ่ ึง่จะรวบรวมขอ้มลูจาก

คลังแหง่ความรูใ้นรายวชิา และใสล่งในบรบิทแบบสหวทิยาการทีค่รอบคลมุ เนือ้หาวชิา

เองนัน้ไมใ่ชว่า่จะใชไ้มไ่ด ้–เพยีงแตร่วมองคป์ระกอบของมันเขา้ดว้ยกันในลักษณะทีม่ี

ประสทิธผิลมากขึน้ โดยอา้งองิถงึค าถามทีส่ามารถแกไ้ขไดใ้นชวีติจรงิ เราสามารถนกึ

ภาพความสมัพันธร์ะหวา่งรายวชิาหรอืหวัขอ้กบัหลักสตูรทีมุ่ง่เนน้ปัญหาได ้ดงันี:้ ขอ้มลู

หรอืเกร็ดความรูถ้กูน ามาจากทีเ่ก็บเนื้อหาวชิาและถา่ยโอนไปยังหลักสตูรทีอ่อกแบบใน

ลักษณะทีน่ าไปใชไ้ดต้ามธมีของศนูยแ์หง่ความเป็นเลศินัน้ ๆ ศนูยนั์น้จะไมจ่ ากัดการตนุ

สะสมความรูท้างวชิาการลว้น แตต่อ้งสามารถเขา้ถงึภมูปัิญญาทีอ่งิจากประสบการณ์ของ

ผูค้นได ้เชน่ ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ดงันัน้ หลักสตูรตามหวัขอ้หรอืทีมุ่ง่เนน้ตามสถานการณ์/ปัญหาของศนูยแ์หง่ความเป็น

เลศิ จงึถกูป้อนดว้ยขอ้มลูจากสว่นทีเ่หมาะสมของหลักสตูรทีมุ่ง่เนน้รายวชิา การท าให ้

การถา่ยโอนทีส่ าคญันีเ้ป็นจรงิอยา่งแทจ้รงินัน้ เป็นขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของการด าเนนิ

โครงการจรงิอยา่งมอือาชพี 

 

8. ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิท ัง้เจ็ดแหง่ 

8.1 ศนูยเ์พือ่รา่งกายและจติวญิญาณ 

ไมม่คี าถามวา่คนทีต่อ้งการมสีว่นรว่มในการเปลีย่นแปลงโลกและท าใหย้โูทเปียที่

เฉพาะเจาะจงกลายเป็นความจรงินัน้ จะตอ้งเป็นคนทีม่ทีัง้คณุสมบตัคิวามเป็นผูน้ าและจติ

วญิญาณของทมี ผูท้ีใ่ชช้วีติอยา่งน่าเชือ่ถอืและสามารถคาดการณ์และชว่ยสรา้งการ

เปลีย่นแปลงได ้และผูท้ีแ่สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถงึการค านงึถงึคณุภาพและ

ประสทิธผิลเป็นอยา่งมาก การสรา้งบคุลกิภาพหมายถงึการเสรมิพลัง ความรูส้กึอนัแรง

กลา้ในอัตลักษณ์ของตน ความสามารถในการด าเนนิการสือ่สารทีส่มดลุ ละทิง้การแสดง

ตามบทบาท คงไวซ้ ึง่ความอดทนตอ่ความคลมุเครอื ในขณะทีม่คีวามสามารถในการ

เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ ืน่ และความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกนั 
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รา่งกายและจติวญิญาณนัน้อยูด่ว้ยกัน เมือ่มองในแงม่านุษยวทิยาทางวัฒนธรรมแลว้ การแสดงออก

หลายอยา่งของรา่งกายนัน้มสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งมากกับวาทกรรมทางวฒันธรรม รวมถงึสภาพ

อารมณ์ของบคุคล รา่งกายและจติวญิญาณมกีารโตต้อบกันอยา่งตอ่เนือ่ง และดว้ยเหตนุีศ้นูย์

รา่งกายและวญิญาณจงึพยายามใชแ้นวทางแบบองคร์วม โดยมกีารผสมผสานจติวทิยา การแพทย ์

และพลศกึษากันทีน่ี ่มันเป็นศนูยส์ขุภาพส าหรับรา่งกายและจติวญิญาณ และโปรแกรมนัน้ ไม่

เพยีงแตเ่ป็นประโยชนแ์กนั่กเรยีนและอาจารยผ์ูส้อนเทา่นัน้ แตย่ังสามารถท าหนา้ทีเ่ป็นรปูแบบหนึง่

ของโมดลูการฝึกอบรมส าหรับการใหก้ารศกึษาแกก่ลุม่คนอืน่ ๆ เชน่กัน ศนูยแ์หง่นีจ้ะเนน้ปัจจัย

มนุษย ์แสดงใหเ้ห็นวา่ผูค้นสามารถคน้พบศักยภาพของตนเองและสรา้งผลงานทีม่คีณุคา่ได ้ศนูย์

แหง่นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ชว่ยสรา้งโอกาสใหม ่ๆ และหมายถงึการศกึษาเพือ่การพึง่พาตนเอง และจงึ

เป็นการเอาชนะการปิดกลัน้ทางจติวทิยาทีข่ดัขวางการรับรูต้ามธรรมชาตทิีม่ตีอ่ความคดิสรา้งสรรค์

และความคดิรเิริม่ของตนเอง 

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของการสอนกฬีาทีม่ ีณ ศนูยแ์หง่นี ้คณุจะมโีอกาสไดเ้รยีนรูโ้ดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กฬีาในเอเชยี เชน่เดยีวกับการมสีว่นในกจิกรรมกฬีาทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากความเป็นไปไดท้าง

ภมูศิาสตร ์กลา่วคอื กจิกรรมของเครอืขา่ย Outward Bound และการสมัผัสกบัองคป์ระกอบตาม

ธรรมชาตขิองชายฝ่ังทะเล  คลืน่ และโลกใตท้ะเลทัง้หมด สว่นการแพทยข์องศนูยนั์น้ จะเนน้ไปที่

รา่งกาย โภชนาการและสขุภาพ สว่นทางดา้นจติวทิยานัน้ จะมุง่เนน้ไปทีก่ารสง่เสรมิบคุลกิภาพและ

สขุอนามัยทางดา้นจติวทิยาสว่นบคุคลและป้องกันโรค การพัฒนาความสามารถทัง้ในการหลกีเลีย่ง

และบรรเทาความเครยีดเชงิลบ การบรรลคุวามสมดลุระหวา่งความเครยีดและการท าสมาธ ิระหวา่ง

กจิกรรมและการสะทอ้นความคดิ ธรรมชาตขิองมนุษยนั์น้แบง่แยกไมไ่ด ้และโปรแกรมเพือ่สง่เสรมิ

รา่งกายและจติวญิญาณในลักษณะผสมผสานนัน้ เป็นการตอบสนองตามธรรมชาตติอ่ความเขา้ใจ

เชงิลกึนี ้

8.2 ศนูยเ์พือ่มรดกทางวฒันธรรมและการพฒันา 

ความคาดหวงัวา่จะไดเ้ดนิทาง โดยมเีพยีงแคเ่พยีงกระเป๋าเดนิทางจาก Louis Vuitton สวมเสือ้ 

Lacoste หรอืเสือ้กันหนาว Benetton มนีาฬกิา Rolex บนขอ้มอื ใชน้ ้าหอมจาก Lagerfeld หรอื 

Joop มซีอฟตแ์วรซ์ดีขีองเราจาก Philips และฮารด์แวรจ์าก Sony เด็ก ๆ หลายคน ทีเ่ตบิโตขึน้มา 

โดยเชือ่วา่แรมโบด้กีวา่รามายณะ และน ้ามะมว่งแยก่วา่สไปรท ์– ลว้นเป็นความคาดหวงัในความ

หลากหลายอันรุง่โรจนข์องโลก ซึง่หดตัวลงไปสูค่วามมดืมนทางความคดิทีจ่ดืชดื ทีป่รงุขึน้ใน

สมองของผูจั้ดการไมก่ีค่นจากบรษัิทขนาดใหญ ่และจากนัน้ ความจดืชดืนีก็้ไดข้ยายตัวไปเป็น

สดัสว่นทีม่ากโดยการโฆษณาท่ัวโลกอยา่งช า่ชอง เป็นความคาดหวงัทีม่ดืมนอยา่งแน่นอน 

บทความแยง้ ซึง่ก็เนน้ความส าคัญของแนวคดิของศนูยน์ีด้ว้ยเชน่กัน ไดส้รปุวา่ ความแตกตา่งนัน้

สวยงาม ยิง่มคีวามแตกตา่งมากเทา่ใด มรดกทางวัฒนธรรมกับกจิกรรมทางเศรษฐกจิก็จะมี

ความสมัพันธต์อ่กันอยา่งเดน่ชดัมากขึน้เทา่นัน้ ยิง่เป็นโอกาสมากขึน้ส าหรับทัง้คู ่ชาวอัฟรกิา-

บราซลิในและรอบ ๆ ซลัวาดอรบ์าเฮยี กับกลุม่นักดนตรอียา่ง Olodum ก าลังพัฒนาดนตรทีางเลอืก

ส าหรับวงการผลติเพลงร็อคป๊อปท่ัวโลกทีน่่าเบือ่ และซ ้าซาก ซึง่เป็นหนึง่ในทางเลอืกทีน่่าสนใจ

ทีส่ดุ เพราะศลิปะของพวกเขาแสดงออกถงึการเคลือ่นไหวทางสงัคมวฒันธรรมทีเ่ป็นอสิระ 

เชน่เดยีวกับดนตรขีองเปอรโ์ตรโิกในยคุ 60 หรอืของเมอืงแอฟรกิาใตใ้นปัจจบุัน 
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ตลาดสามารถมคีวามหลากหลายได ้และยิง่มกีารกระจายความหลากหลายมากขึน้เทา่ไหร ่

วฒันธรรมก็จะยิง่มกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งตามเคา้โครงของตัวเองมากขึน้เทา่นัน้ และไมใ่ชเ่พยีง

แคม่ปีลายทางเดยีว คอืไปเป็น คตชิาวบา้นหรอื "ศลิปะการทอ่งเทีย่ว" การพัฒนาความแตกตา่ง

สามารถเปิดตลาดใหมไ่ด ้โดยการเบีย่งเบนไปจากการตอบสนองแบบ "ฉันดว้ย" อยา่งไร ้

จนิตนาการ จะสามารถน ามาซึง่ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิได ้ความแตกตา่งทางวฒันธรรม และ

เศรษฐกจิสามารถเสรมิซึง่กันและกันได ้ตราบใดทีอ่นัหนึง่อันใดยังท างานภายใตส้มมตฐิานทีว่า่ทกุ

วฒันธรรมมอีงคป์ระกอบทีท่ าใหรู้ส้กึวา่ก าลังเพิม่คณุคา่ใหก้ับสมาชกิของอกีวฒันธรรมหนึง่  

ศนูยเ์พือ่มรดกทางวฒันธรรมและการพัฒนานัน้ ถอืวา่มาจากแนวคดิอันไมห่ยดุนิง่เกีย่วกับวฒันธรรม 

มันดงึมาจากมรดกทางวัฒนธรรมไทยอยา่งพอสมควร โดยการคน้หาเพือ่ความเขา้ใจและการเขา้ถงึ

ทีล่กึซึง้ยิง่ข ึน้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ถา่ยทอดแรงกระตุน้และท างานรว่มกับศลิปินไทยและตา่งประเทศ 

โดยความรว่มมอืของนักเรยีนทีเ่รยีนรูผ้า่นการมสีว่นรว่ม เพือ่ปลดปลอ่ยพลังสรา้งสรรคข์องตนเอง

ในการกระตุน้การพัฒนาตอ่ไป 

เจตนานัน้คอื เพือ่ทีจ่ะท างานเกีย่วกับการผลติในสาขาดนตร ีการเตน้ร า โรงละคร จติรกรรม ศลิปะ

และแฟชัน่ ทีซ่ ึง่ประเพณีแบบเดมิกับกลุม่ล ้าหนา้ (Avant-garde) วฒันธรรมของประเทศไทยกับ

วฒันธรรมอืน่ ๆ ของโลกสามารถพบกันได ้และสามารถหารปูแบบใหมข่องการแสดงออกทางศลิปะ

ได ้นักเรยีนของโรงเรยีนจะไดรั้บการบรูณาการในแผนการทีเ่กีย่วขอ้งกับทกุกลุม่อาย ุและมโีอกาส

เรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญทีแ่ทจ้รงิในดา้นศลิปะหรอืการคา้ ไมเ่พยีงแตใ่นแบบทีเ่ป็นนามธรรมและ

โดยท่ัวไปเทา่นัน้ แตใ่นโครงการศลิปะทีเ่ฉพาะเจาะจงดว้ย 

8.3 ศนูยเ์พือ่เทคโนโลยแีละนเิวศวทิยา 

ทัง้มาตรฐานและการใชท้รัพยากรของประเทศอตุสาหกรรมนัน้สงูเกนิไป: ยคุสมัยแหง่ความ

พอประมาณก าลังถกูเรยีกหาอยูใ่นขณะนี ้ลมออ่น ๆแหง่ตลาดโลกจะท าใหเ้กดิผล แตป่ระเทศก าลัง

พัฒนาก็มกี าลังไมพ่อทีจ่ะคลอ้ยตามไปกับการใชท้รัพยากรของโลกของเราในทางทีผ่ดิและ

สิน้เปลอืงได ้

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งคน้พบคณุภาพของความพอประมาณอันชาญฉลาด จะมกีารนับจ านวนวนัของการ

ผลาญทรัพยากรธรรมชาตทิีไ่มม่กีารควบคมุของเรา แนวคดิการตลาดไมไ่ดจ้ าเป็นตอ้งหมายความ

วา่จะตอ้งมกีารดงึดดูความตอ้งการใหม ่ๆ จากเรา ท าใหเ้รากลายเป็นทาสของเกลยีวแหง่การ

บรโิภคทีห่มนุวนอยา่งรวดเร็วมากขึน้เรือ่ย ๆ นอกจากนัน้ ตลาดก็ยังมโีอกาสในการจัดการทรัพยากร

ทีห่ายากอยา่งรูแ้จง้และประหยัดอกีดว้ย 

ผลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพสงู เรยีบงา่ย สมบรูณ์ ทนทานนัน้เป็นทีต่อ้งการ สิง่ทีต่อ้งการคอืคณุภาพ

สงูสดุส าหรับกางเกง เครือ่งซกัผา้ หลอดไฟ โทรทัศน ์ความรูท้ีทั่นสมัยทีส่ดุนัน้เป็นสิง่จ าเป็น

ส าหรับการคน้หาวธิกีารทีง่า่ยทีส่ดุ ไมใ่ชเ่พือ่สง่เสรมิการผลติขยะทีม่เีทคโนโลยสีงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

ไมใ่ชก่ารเปลีย่นรปูลักษณ์ภายนอก แตเ่ป็นแกนหลักของผลติภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญ การสะสม

เทคโนโลยขีัน้สงูไมใ่ชส่ ิง่ทีจ่ะชว่ยยกระดับคณุภาพชวีติของเรา แตเ่ป็นทีค่ณุภาพสงูเองตา่งหาก 

เราตอ้งการอปุกรณ์ทีม่คีวามเรยีบงา่ยทีไ่ดรั้บการพัฒนาสงู ซึง่ใชอ้ยูท่นนาน - โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ตลอดชวีติ – เป็นอปุกรณ์ทีส่รา้งขึน้เพือ่การบ ารงุรักษาทีไ่มแ่พงและซอ่มแซมไดง้า่ย 
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ใครก็ตามทีซ่ ือ้นอ้ยลง ก็สามารถมรีายไดน้อ้ยลงได ้ความพอประมาณอันชาญฉลาดหมายถงึการ

เลอืกซือ้ผลติภัณฑช์ัน้สงูเพยีงชิน้เดยีวมากกวา่ผลติภัณฑช์ัน้สองจ านวนมากหลังจากนัน้อกีครัง้ที่

จะเป็นอสิระจากความอยากสิง่ "ใหม"่ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความอยากในสิง่ที ่"ใหม"่ ในชว่งเวลาทีส่ัน้ลง

เพยีงเพราะซุม้ของผลติภัณฑเ์ป็น "ตกกระแส" และของใหมถ่กูถอืวา่ "อยูใ่นกระแส" ตัวอยา่ง

อาจจะเป็นรถ ทีเ่รยีบงา่ยและมกีารพัฒนาไดอ้ยา่งยอดเยีย่มในแนวคดิพืน้ฐาน ซึง่สามารถวิง่ไดโ้ดย

ไมต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิพลังงานฟอสซลิ และมชี ิน้สว่นอะไหลท่ีอ่อกแบบมาเพือ่น ามาใชซ้ ้า ช ิน้สว่นที่

สามารถเปลีย่นไดง้า่ยและใชเ้วลานานกวา่จะมกีารยกเครือ่งใหม ่หากไมม่กีารยนืยันของผูบ้รโิภคใน

รถยนตร์ุน่ใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่งทีม่คีวามพเิศษเล็กนอ้ย ปรับเปลีย่นเล็กนอ้ย วสิยัทัศนท์ีน่่ากลัวของ

สสุานอัตโนมัตทิีย่อดเยีย่มของเศษซากโลหะจะหายไปในทีส่ดุ 

ผูป้ระกอบการในอนาคต ผูซ้ ึง่โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะสง่เสรมิการศกึษาของเขานัน้ สามารถกระตอืรอืรน้

ในตลาดแหง่ความหลากหลายและจติส านกึอันเป็นแบบอยา่งทีด่ไีด ้ระหวา่งทางสู ่เศรษฐกจิ

เสน้ตรง (Liner economy) นัน้ พวกเขาสามารถดงึออกมาจากวฒันธรรมของตนได ้เพือ่คน้หา 

คดิคน้ และสง่เสรมิผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีต่อ่ตา้นการผลติมากเกนิไป และการใชท้รัพยากรทีไ่ม่

จ าเป็น เพือ่ทีค่ณุภาพชวีติโดยรวมจะไดไ้มล่ดลง แตจ่ะไดรั้บการปรับปรงุใหด้ขี ึน้ 

หากกจิกรรมของผูป้ระกอบการในอนาคตถกูท าใหม้ลีักษณะทีโ่ดดเดน่ยิง่ขึน้โดยความฉลาดแบบ

นี ้ผูค้นในประเทศก าลังพัฒนา ซึง่ยังคงมรีอ่งรอยจากผลกระทบภายหลังของลัทธลิา่อาณานคิม 

จะสามารถสลัดพน้ไดโ้ดยงา่ย จากปมดอ้ยสว่นทีเ่หลอื ซึง่ขบัดันพวกเขาเขา้สูเ่กลยีวแหง่การ

บรโิภค และบางครัง้ก็เขา้สูก่ารยดึตดิเป็นประจ าเกีย่วกับการเลยีนแบบสไตลต์ะวนัตก วฒันธรรม

ทีไ่มใ่ชต่ะวนัตกนัน้มศีักยภาพเพยีงพอทีจ่ะพัฒนารปูแบบการใชช้วีติทีน่่าดงึดดูของตนเอง 

เพือ่ใหค้วามคดิรเิริม่ของผูป้ระกอบการในอนาคตสามารถดงึดดูและตอบสนองภาคตตยิภมู ิ

รวมทัง้ในภาคจตรุภมูไิด ้(คดิเฉพาะปรัชญาและศาสนา) จากนัน้มมุมองใหม ่ๆ จะปรากฏออกมา

ซึง่น่าสนใจกวา่หลักการชีน้ าในอดตีเชน่ "ของฉันใหญก่วา่ของคณุ" หรอื "ฉันก็ตอ้งการอันนัน้

เชน่กัน" ความพอประมาณอันชาญฉลาดตอ้งใชก้ารศกึษา ความเขา้ใจโลกทีค่รอบคลมุ 

จดุมุง่หมายของการใชช้วีติในมอืของตัวเอง เพือ่คน้หาตัวเอง และเดนิทางดว้ยความอยากรู ้

อยากเห็นตอ่ศนูยก์ลางของจติวญิญาณของตัวเอง 

ผูป้ระกอบการทีย่อมรับวา่ทรัพยากรธรรมชาตใินโลกของเรานัน้มอียูอ่ยา่งจ ากัด จะไมอ่ยูน่อกตลาด 

แตจ่ะน าหนา้ของตลาดหาก พวกเขาใหค้วามใสใ่จไปกับการพัฒนาคณุภาพสงูในแงท่ีก่ลา่วมา

ขา้งตน้ พวกเขาสามารถพึง่พาความไมส่ะดวกสบายทีเ่พิม่ข ึน้ของลกูคา้ทีย่ังคงเชือ่วา่จ าเป็นตอ้งมี

การเปลีย่นแทนผลติภัณฑไ์ด ้แตอ่ยา่งนอ้ยก็มคีวามสนใจในการรไีซเคลิบรรจภุัณฑ ์และสามารถ

และตอ้งการทัง้ไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับสถานทีท่ีพ่วกเขาสามารถซือ้ผลติภัณฑท์ีด่ทีีส่ดุได ้และรูส้กึพงึ

พอใจกับอายกุารใชง้านทีย่าวนานถา้เป็นไปได ้

เรารูจ้ดุจบทีเ่ราอยู ่และรูว้า่เราตอ้งหาทางออก: ทัง้ ๆทีป่รมิาณการบรโิภคเพิม่มากขึน้ แตก่ลับมี

งานนอ้ยลงเรือ่ย ๆ เนือ่งจากเครือ่งจักรทีไ่ดรั้บการปรับปรงุเขา้มาแทนทีง่านของมนุษยเ์ดมิเรือ่ย ๆ 

ยังมคีวามตอ้งการความคดิรเิริม่ของผูป้ระกอบการในดา้นอืน่ ๆ ความคดิรเิริม่ในสว่นของศลิปิน 

นักวทิยาศาสตรเ์ชงิจนิตนาการ นักปรัชญาและนักคดิทีไ่มต่ามกระแส คนเหลา่นีจ้ะตอ้งเขา้มา

แทนทีผู่จั้ดการทีไ่มเ่พยีงแตห่ลกีเลีย่งการแขง่ขนัเทา่นัน้ แตย่ังสามารถมอบวสิยัทัศนท์ีม่สีทีมึ - 
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เทาไดว้า่โลกจะท างานอยา่งไรเพือ่ไมใ่หก้ลายเป็นสถานทีเ่ก็บขยะทีม่อีารยธรรม ยังมคีวาม

ตอ้งการพลเมอืง (citoyen) ในฐานะผูป้ระกอบการและศลิปิน 

ศนูยเ์พือ่เทคโนโลยแีละนเิวศวทิยาเห็นดว้ยกับวทิยานพินธท์ีว่า่ เทคโนโลยแีละนเิวศวทิยาสามารถ

รวมกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทางศนูยนั์น้จะสนใจแนวความคดิและขัน้ตอนแรก ๆ พจิารณา

ตัวอยา่งขนาดเล็ก พยายามใหค้วามเป็นไปไดแ้กนั่กเรยีน เกีย่วกับทศิทางทีค่วามคดิและการกระท า

สามารถท าได ้ศนูยไ์มต่อ้งการเป็น ซลิคิอน วลัเลย ์แตอ่าจเป็นสนามเด็กเลน่ประเภทหนึง่ ซึง่อาจมี

การออกแบบและแนวคดิทีน่่าแปลกใจขึน้เป็นครัง้คราว มหีลายเกมการแขง่ขันทีค่ลา้ยกับโปรแกรม

ภาษาเยอรมันทีม่ชี ือ่วา่ "Jugend forscht" (ยธู ดัส รเีสริช์ (งานวจัิยเยาวชน)) – ทีไ่ดแ้สดงใหเ้ห็น

วา่คนหนุ่มสาวมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยทีีเ่ป็นตน้ฉบับและสามารถท า

การตลาดไดอ้ยา่งน่าทึง่ในปัญหาทางนเิวศวทิยา เมือ่มคีนใหค้วามส าคัญกับพวกเขาในฐานะ

นักวจัิยและทา้ทายพวกเขา 

8.4 ศนูยเ์พือ่การทอ่งเทีย่วทีม่คีวามไวตอ่วฒันธรรม 

ความหลากหลายมคีวามสวยงาม ในขณะทีค่วามเป็นแบบเดยีวกันนัน้ไมใ่ช ่โลกยังคงอดุมไปดว้ย

วฒันธรรมระดับภมูภิาค ผูค้นเดนิทางไปตา่งประเทศไมใ่ชเ่พราะพวกเขาก าลังมองหาสิง่ที่

เหมอืนกันอยูต่ลอดเวลา แตแ่น่นอนเพราะพวกเขาตอ้งการเห็นและสมัผัสกับบางสิง่ทีแ่ตกตา่งอยา่ง

สิน้เชงิ 

แตพ่วกเขากลับผดิหวงัมากขึน้ แทนทีจ่ะไดเ้ผชญิจรงิ ๆ มเีหตกุารณ์และการผจญภัยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

บอ่ยครัง้พวกเขากลับไดส้มัผัสกับการผลติทีม่กีารจัดฉากปลอม ๆ ถกูขงัไวใ้นโรงแรมของพวกเขา 

มสีว่นรว่มในการออกไปขา้งนอกทีม่กีารป้องกันอยา่งระมัดระวงั มกีารสมัผัสกบัตลาดและรา้นคา้ที่

เนน้เฉพาะนักทอ่งเทีย่ว รูส้กึวา่ตัวเองลอ้มรอบดว้ยปลาทะเลบาราควิดาทีห่วิเงนิ และโดยท่ัวไปแลว้

จะไดส้มัผัสกับคณุภาพของมนุษยใ์นดา้นการตอ้นรับและความจรงิใจ ความเอาใจใสแ่ละมติรภาพ

เพยีงแคใ่นชว่งเวลาสัน้ ๆ ทีม่คีวามสขุ ทีอ่ยูน่อกเสน้ทางทีม่แีตร่อยเหยยีบย า่  

สมัผัสทางชาตพัินธุข์องโรงแรมมักจะเริม่ตน้และสิน้สดุดว้ย "การออกแบบพืน้เมอืง" ทีท่างเขา้

โรงแรมและล็อบบี ้ฝ่ายบรหิารของโรงแรมพจิารณาวา่การสญัจรทีไ่มม่กีารควบคมุ ซึง่อาจรบกวน

ความน่าเบือ่ของสระวา่ยน ้าและหอ้งออกก าลังกายนัน้ คอ่นขา้งจะเป็นความเสีย่งทางเศรษฐกจิ การ

ทอ่งเทีย่วแบบกลุม่ตอ้งเผชญิกับความจรงิทีป่ฏเิสธไมไ่ดว้า่การเผชญิหนา้กันนัน้มปัีญหาในการจัด

ระเบยีบ ความปรารถนาพเิศษของนักเดนิทางทีอ่ยากรูอ้ยากเห็นไมเ่หมาะกับแผน และองคก์รการ

ทอ่งเทีย่วมักจะขาดจนิตนาการ บอ่ยครัง้การทอ่งเทีย่วถกูจัดฉากจนหา่งไกลจากสถานการณ์และ

โอกาสทีน่่าสนใจอยา่งแทจ้รงิของประเทศ 

การทอ่งเทีย่วสามารถชว่ยท าลายวฒันธรรมของภมูภิาคได ้อยา่งไรก็ตาม เรายังยนืยันวา่การ

ทอ่งเทีย่วทีจั่ดการอยา่งเหมาะสมนัน้ สามารถสนับสนุนและสง่เสรมิวฒันธรรมในระดับภมูภิาค และ

สนับสนุนการพัฒนาของวัฒนธรรมได ้วา่การทอ่งเทีย่วแบบจรงิแทเ้ป็นรายบคุคลนัน้ สามารถท า

หนา้ทีเ่ป็นการเพิม่คณุคา่ทางวฒันธรรมและตอบสนองความเขา้ใจชาตพัินธุไ์ด ้วา่สามารถใหค้วาม



37 
 

           

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ, 185/3 หมู ่4 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220  ประเทศไทย 

โทร +66 53 248194 

พงึพอใจไดเ้ชน่เดยีวกับ เป็นแนวคดิทีด่กีวา่ในแงเ่ศรษฐกจิในการทีจ่ะสรา้งเพือ่นและหุน้สว่นทีช่าญ

ฉลาดจากเดมิทีเ่ป็น "นักทอ่งเทีย่วทีโ่งเ่ขลา" ซึง่เป็นปรปักษ์ และ "คนพืน้เมอืง" ในแบบมวลชน 

ทางศนูยนั์น้ จะสอนนักเรยีนเกีย่วกับการจัดการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามไวทางวฒันธรรม ขณะเดยีวกันก็

คอยดแูลแขกไปดว้ย ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึแนวทางสูค่วามเป็นจรงิทีน่่าสนใจทีส่ดุ ชว่ยใหแ้ขกของตน

สามารถท าการส ารวจดว้ยตนเอง ซึง่สามารถน าไปสูก่ารคน้พบและประสบการณ์ทีไ่มค่าดคดิได ้

ในอกีดา้นหนึง่ ศนูยย์ังเป็นโปรแกรมทีน่ าแขกมารวมกันกับผูค้นในพืน้ทีทั่ง้ในสว่นทอ้งถิน่และ

ภมูภิาค และชว่ยใหพ้วกเขาไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเป็นสว่นตัว ในทางกลับกัน ก็เป็นการจัดให ้

การเดนิทางและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับความเป็นจรงิในภมูภิาคทีห่ลากหลายแกแ่ขกทีก่ าลัง

มองหาความแตกตา่งทางสงัคมและวฒันธรรม  

ลักษณะท่ัวไปของแผนดังกลา่วคอือะไร และมพีฤตกิารณ์ประกอบอะไรบา้ง? ทกุโครงการลว้น

แลว้แตม่ตีัวละครทีข่ ีเ้ลน่และสนุกสนาน 'แนวคดิทางวชิาการ' ของศนูยนั์น้กอ่ตัง้ขึน้จาก

องคป์ระกอบของการวจัิยเชงิปฏบิัต ิการการเรยีนรูจ้ากการคน้พบ และประสบการณ์ทีก่ระตุน้

ความรูส้กึ ไมไ่ดเ้ป็นการใชค้วามรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ แตเ่ป็นเพยีงสามัญส านกึทีด่ตีอ่สขุภาพ ความ

อยากรูอ้ยากเห็น และความสขุของการคน้พบเทา่นัน้ การส ารวจทีด่ าเนนิการโดยแขกนัน้เป็นสิง่

ทีด่เูขา้ท ีและไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การบ าบัด และสว่นใหญข่องโครงการจะมุง่เนน้ผลลัพธ์

ส าหรับทัง้แขกและเด็ก ๆ แขกไมค่วรมคีวามรูส้กึวา่ตนไดแ้คย่นือยูเ่ฉย ๆ ในบทบาทของหา่นที่

วางไขท่องค าเทา่นัน้ โครงการมรีะยะเวลาทีผ่ันแปรได ้โดยสามารถเป็นแบบระยะยาว (ซึง่ใน

กรณนัีน้แขกรายบคุคลจะมสีว่นรว่มชัว่คราว แลว้จากไป) หรอืเป็นแบบระยะสัน้แบบวนัเดยีวได ้

โครงการเหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบอยา่งเป็นบทละครตามรปูแบบทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยจะมี

ชว่งไคลแม็กซ ์ แอคชนั และผอ่นคลาย สิง่ส าคัญอยา่งหนึง่ทีต่อ้งมก็ีคอื คนพืน้เมอืงและแขกจะ

ไดรู้จั้กซึง่กัน และกันและแขกก็จะมกีารตดิตอ่กันเองดว้ยเชน่กัน 

แขกสามารถบันทกึผลลัพธข์องกจิกรรมเหลา่นีไ้ดห้ากตอ้งการ จะมกีารจัดตัง้หอ้งสมดุแขกขึน้ 

เพือ่ใหส้ามารถตดิตามความคบืหนา้ของโครงการตา่ง ๆ และสรา้งใหมไ่ดส้ าหรับแขกรายใหม ่ๆ 

ทีจ่ะเขา้รว่มในภายหลัง หรอืส าหรับแขกผูท้ีอ่าจกลบัมาอกี และผูท้ีต่อ้งการตรวจสอบวา่มี

อะไรบา้งทีไ่ดท้ าไปแลว้ในชว่งทีต่นไมอ่ยู ่จะมกีารรายงานกจิกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ 

กลา่วคอื ในระดับทอ้งถิน่นัน้ คนพืน้เมอืงจะไดส้มัผัสกับผลลัพธข์องโครงการ (ซึง่สามารถท า

หนา้ทีเ่ป็นตัวกระตุน้ในความสมัพันธร์ะหวา่งมรดกทางวฒันธรรมและความทันสมัยได)้ 

นักเรยีนจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้ามหา ผูพั้ฒนาเสน้ทางสูค่วามเป็นจรงิทีน่่าสนใจ พวกเขาจะดแูล

แขกในระหวา่งกจิกรรมการส ารวจ และเรยีนรูโ้ดยการมสีว่นรว่มโดยตรง ในการท าเชน่นัน้ พวก

เขายังจะไดเ้รยีนรูว้ธิที างานกับแขก ในลักษณะทีช่ดัเจน มคีวามสามารถทางวัฒนธรรม และ

จนิตนาการ    
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หลักสตูรของศนูยแ์หง่นีจ้ะเป็นการจัดการกับความรูท่ั้วไปทีเ่กีย่วกับการทอ่งเทีย่วและการจัดการ 

รวมถงึความรูท้างประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ศลิปะ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภมูศิาสตร ์

ชวีภาพและความรูท้างนเิวศวทิยาของภมูภิาคทีเ่ป็นการเฉพาะเจาะจง การทอ่งเทีย่วทีจ่รงิแทท้าง

วฒันธรรม ตามทีไ่ดม้กีารปฏบิัตใินทีน่ี ้ในรปูแบบขนาดเล็กนัน้ ก็สมเหตสุมผลด ีนักทอ่งเทีย่วไมใ่ช่

สตัวท์ีโ่งเ่ขาในรปูแบบนี้ แตเ่ป็นหุน้สว่นทีช่าญฉลาด 

8.5 ศนูยเ์พือ่การสือ่สารระหวา่งประเทศ 

ศนูยแ์หง่นีจ้ะมกีารจัดการกับสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่โสตทัศน ์เป้าหมายคอืเพือ่หลกีเลีย่งการใหนั้กเรยีน

เขา้ไปมบีทบาทเชงิรับในฐานะผูบ้รโิภคสือ่ แตจ่ะใหพ้วกเขาท างานรว่มกับสือ่ในลักษณะที่

กระฉับกระเฉง มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และเป็นมอือาชพีมากขึน้ ในอกีดา้นหนึง่ ทางศนูยจ์ะจัดการกับ

การพัฒนาและการขายสือ่ส ิง่พมิพ ์เชน่ วารสารซึง่สว่นใหญจ่ะตอ้งมกีารท าการวจัิย เขยีน แกไ้ข

และท าการตลาดโดยนักศกึษา รปูแบบทีน่ีค่อืโรงเรยีนนักขา่วทีส่รา้งความเป็นมอือาชพีใหก้ับ

นักเรยีนของตน ไมเ่พยีงแตด่ว้ยการใหค้วามรูท้างทฤษฎเีทา่นัน้ แตย่ังใหม้สีว่นรว่มในการฝึกฝนการ

สือ่สารมวลชนในชวีติประจ าวนัดว้ย 

การใหค้วามส าคัญอกีประการหนึง่จะเป็นความเชีย่วชาญในการสือ่สารภายในเครอืขา่ยขอ้มลูท่ัว

โลก ความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูขนาดใหญผ่า่นวธิกีารสือ่สารสมัยใหม ่และท าการ

ประเมนิ ออกแบบการโตต้อบ และสง่ขอ้ความของตวัเองเขา้ไปในการไหลของขอ้มลู 

การใหค้วามส าคัญในล าดับทีส่ามจะเกีย่วขอ้งกับภาพยนตรแ์ละโทรทัศน์ และการไดม้าซึง่ทักษะใน

การผลติวดิโีอขนาดเล็กและขนาดใหญ ่และการพัฒนาคณุสมบัต ิซึง่ถา้ดพีอ อาจท าการตลาดได ้

เราจะสรา้งภาพยนตรส์ารคดทีีด่ ีหรอืวดิโีอคลปิทีม่ชีวีติชวีาไดอ้ยา่งไร สิง่ใดตอ้งใหค้วามส าคัญเป็น

อยา่งยิง่ในการคัดเลอืกนักแสดง เราจะท าการเขยีนบทหรอืบทภาพยนตรไ์ดอ้ยา่งไร? ในกรณีทีด่ ี

ทีส่ดุหัวขอ้ดังกลา่วจะสอดคลอ้งกับหัวขอ้ส าคัญในหลักสตูร เพือ่ใหส้ามารถรับความชว่ยเหลอืไปสู่

ความรูต้ามหลักสตูร และกระบวนการถา่ยโอนตามทีส่ง่เสรมิได ้เราอาจตคีวามไดว้า่ศนูยเ์หลา่นี ้

(เชน่เดยีวกับทีอ่ืน่ ๆ ) เป็นตัวละครส าคัญ ซึง่ใหก้ารเชือ่มโยง และท าใหเ้นือ้หาวชิาในโรงเรยีน

คอ่นขา้งฝืดบอ่ยครัง้ เป็นตัวเป็นตนและมชีวีติชวีาขึน้มา  

8.6 ศนูยเ์พือ่โภชนาการและสขุภาพ 

พืน้ทีก่ารเรยีนรูน้ีร้วมถงึรา้นอาหาร เบเกอรี ่และอาคารสถานส าหรับการแปรรูปอาหาร ศนูยน์ีจ้ะ

ท างานใกลช้ดิกับศนูยก์ารท าเกษตรอนิทรยี ์เด็ก ๆ จะเรยีนรูท้ีจ่ะผลติอาหารเพือ่สขุภาพในราคาที่

เหมาะสม และเตรยีมความพรอ้มอยา่งเลอืกเฟ้นใหแ้น่ใจวา่จะไมเ่ป็นอาหารขยะ การปฏบิัตจิะเสรมิ

ดว้ยทฤษฎ ีความรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตรก์ารอาหารจะมคีวามส าคัญตอ่พอ่ครัวทีช่าญฉลาด 

เชน่เดยีวกับความรูท้างชวีภาพหรอืชวีเคม ีจ าเป็นตอ้งมคีวามรูด้า้นเคมเีพือ่ถอดรหัสปรมิาณของ 

"สว่นผสม" ทีด่า้นหลังของบรรจภัุณฑอ์าหาร และความรูท้างคณติศาสตรเ์ป็นสิง่จ าเป็นในการ

เปิดเผยการหลอกลวงลกูคา้ เชน่ เมือ่ซองบรรจภุัณฑท์ีปิ่ดผนกึพองลมเต็มทีจ่ะมอีากาศมากกวา่มัน

ฝร่ังทอด 
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ศนูยท์ างานเป็นโรงเรยีนการจัดการรา้นอาหารทีม่องไมเ่ห็น นักเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะปรงุอาหารไทย

และอาหารนานาชาตไิดด้มีาก ใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติร ค านวณ โฆษณา และรักษามาตรฐานคณุภาพ 

พวกเขาเตรยีมอาหารแบบหลายคอรส์ใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งไร? นักเรยีนสามารถสือ่สาร

กับแขกจากตา่งประเทศไดอ้ยา่งไรฦ แขกจะไดรั้บเชญิเป็นครัง้คราวเพือ่เขา้ร่วมและท าความรูจั้ก

กับความอดุมสมบรูณ์ของอาหารอนิโดนเีซยี 

มปีระสบการณ์มากอ่นแลว้ กลา่วคอื ในทศวรรษทีแ่ปดสบิ "Hapag Kalinga" ไดก้อ่ตัง้ขึน้ในกรงุ

มะนลิา เป็นรา้นอาหารในชนชัน้กลางระดับสงูทีม่อีาหารจากภมูภิาคตา่ง ๆ ในฟิลปิปินส ์โดยมี

เด็ก ๆเป็นคนจัดการรา้น "Hapag Kalinga" ภายใตค้วามชว่ยเหลอืจากผูใ้หญ ่การเรยีนการสอน

นัน้ จะเกีย่วกับการเรยีนรูส้ ิง่ทีจ่ะตอ้งซือ้ในตลาดพชืผล เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภัณฑท์ีด่ใีนราคาที่

สมเหตสุมผล การท าอาหารอรอ่ย ๆ การใหบ้รกิารเป็นมติร การค านวณ การโฆษณา และการ

รักษาคณุภาพ แขก  ซึง่มตีัง้แตป่ระธานาธบิดอีาควโิน ไปจนถงึ ลกูคา้ทีเ่ดนิผา่นไปมา ตา่งก็ชืน่

ชมความเป็นมอือาชพีและเสน่หข์องเด็ก ๆ ในรา้นอาหารในโรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้ แขกไมเ่พยีงแต่

จะสามารถสงัเกตการท าอาหารของเด็ก ๆไดเ้ทา่นัน้ แตย่ังมสีว่นรว่มกับสตูรอาหารจากประเทศ

บา้นเกดิของตนดว้ย 

8.7 ศนูยเ์พือ่การท าเกษตรอนิทรยี ์

ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ในจังหวดัภาคอสีาน มหีมูบ่า้นทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ "อโศก" 

ชมุชนชาวพทุธทีไ่ดรั้บการพัฒนาอยา่งสงูอาศัยอยูท่ีน่ั่นตามแนวพระราชด ารเิกีย่วกับการท า

เกษตรอนิทรยีแ์ละประสบความส าเร็จในการปฏบิัต ิ"เศรษฐกจิพอเพยีง" โดยแทบไมต่อ้งใชเ้งนิ

เพิม่เตมิ เมือ่ไปเยีย่มชมหมูบ่า้นแลว้ จะพบความงามทีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษ รอบ ๆ บา้นมเีพยีงผัก

ทีป่ลกูเทา่นัน้ทีส่ามารถมองเห็นได ้หนาแน่น ดมูสีขุภาพด ีและแพรก่ระจายไปดว้ยดอกไม ้

ดอกไมนั้น้มคีวามพเิศษ กลา่วคอื ดว้ยกลิน่ของพวกมัน พวกมันสามารถไลแ่มลงทีจ่ะไปกนิผัก

ออกไปได ้พืน้ดนินัน้ดเีป็นพเิศษเพราะชาวบา้นเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการท าปุ๋ ยหมัก พืน้ทีท่ีใ่ช ้

ส าหรับการท าปุ๋ ยหมักนัน้ ไมม่กีลิน่เหม็น และไมม่แีมลงวนั 

เมือ่เร็ว ๆ นีช้าวบา้นเหลา่นัน้ถกูขอใหช้ว่ยปฏริปูบรเิวณขนาดใหญใ่กลก้ับมหาวทิยาลัย

อบุลราชธาน ีซึง่เป็นพืน้ทีท่ีป่กคลมุดว้ยหญา้สัน้ ภายในเวลาไมก่ีส่ปัดาห ์พวกเขาก็สามารถผลติ

ผักออรแ์กนกิไดม้ากมายทีนั่กเรยีนและเจา้หนท้ีไ่ดรั้บอยูใ่นตอนนีใ้นโรงอาหาร 

ค าขวญัคอื: ถอยหา่งจากหญา้ประดับ ดอกไม ้และพุม่ไม ้เพือ่ไปสูก่ารใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีว่า่ง

ทกุทีส่ าหรับการท าเกษตรอนิทรยี!์ "เศรษฐกจิพอเพยีง" หมายถงึการปฏบิัตทิ าการเกษตรเพือ่

ผลติเองตามค าขวญัของ จอหน์ บัตตัน: "รักษาโลกดว้ยแนวทางเชงิระบบนเิวศ" 

ทางศนูยจ์ะใหบ้รกิารการวจัิยเชงิทดลองเกีย่วกับความเป็นไปไดส้ าหรับการท าเกษตรอนิทรยี ์

การศกึษาการปลกูพชืผลทางการเกษตรโดยไมใ่ชส้ารเคมนัีน้สามารถท าไดท้ีน่ี ่แมลงทีม่ี
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ประโยชนแ์ละสรา้งความเสยีหายในการเกษตรสามารถเป็นหัวขอ้หนึง่ หรอืกระบวนการน าผเีสือ้

และนกประเภททีถ่กูคกุคามกลับเขา้มาใหมใ่นพืน้ทีส่ามารถครอบคลมุได ้วทิยาเขตและพืน้ที่

การเกษตรโดยรอบนัน้ เป็นสถานทีเ่รยีนรูอ้ยา่งเขม้ขน้ ทีร่วมนเิวศวทิยาและเศรษฐกจิเขา้ดว้ยกัน 

– นอกเหนอืจากการสรา้งผลติภัณฑเ์พือ่การบรโิภคแลว้ เป้าหมายก็คอืการขายผลติภัณฑ ์คน้หา

ชอ่งวา่งในตลาดในสภาพแวดลอ้มทีค่รอบง าโดยธรุกจิเกษตรทีพ่ ึง่พาสารเคม ี

 

9.  คลงัสมอง และการประชุมเชงิปฏบิตักิารของผูเ้ชีย่วชาญ 

เป็นครัง้คราวทีโ่รงเรยีนเพือ่ชวีติจะจัดระเบยีบคลังสมอง (Think Tank) สถานทีส่ าหรับการ

พัฒนาแนวทางและความคดิทีไ่มธ่รรมดา สถานทีส่ าหรับการสง่เสรมิแรงกระตุน้อยา่งฉับพลัน 

และใครค่รวญถงึความเป็นไปไดข้องพวกเขา สถานทีส่ าหรับการพดูคยุทีส่รา้งสรรคร์ะหวา่ง

นักวทิยาศาสตร ์ศลิปิน ผูป้ระกอบการ และนักคดิทีส่วนกระแส บคุคลมชีือ่เสยีงทีเ่ป็นทีรู่จั้กใน

ระดับสากล ผูน้ าในสาขาของตน จะไดรั้บเชญิทีน่ี ่- เพือ่หลอมรวมความคดิเขา้ดว้ยกัน วาทกรรม

ท าหนา้ทีส่ง่และวเิคราะหค์ าถามส าคัญระดับภมูภิาคและระดับโลกและคดิคน้วธิแีกปั้ญหาใน

อนาคต 

สมาชกิของคลังสมอง จะไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิัตกิารของผูเ้ชีย่วชาญแก่

นักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษและมแีรงจงูใจโดยเฉพาะ ซึง่จะท างานรว่มกับศนูย ์ซึง่อาจ

เกีย่วขอ้งกับ เชน่ องคป์ระกอบของดนตรสี าหรับซดี ีหรอืการพัฒนามาตรฐานทางจรยิธรรม

ส าหรับเทคโนโลยทีางพันธกุรรม การท าสมาธหิรอืการศกึษาเชงิปรัชญา ความเขา้ใจเชงิลกึใน

การวจัิยชวีมณฑล การรา่งแบบสถาปัตยกรรมส าหรับการสรา้งดว้ยไมไ้ผ ่หรอืการจัดการปัญหา

ในการแปรรปูแกนสบัปะรดไปเป็นผลติภัณฑส์ิง่ทอ ผูเ้ชีย่วชาญสามารถแนะน าหัวขอ้ทีพ่วกเขา

เองกระตอืรอืรน้ทีจ่ะอทุศิความสนใจของตนให ้และทีก่ระตุน้ความสนใจของนักเรยีน ซึง่เป็นการ

ทา้ทายพวกเขาโดยไมเ่กนิขดีความสามารถของพวกเขา และทีส่ามารถตอบสนองตรงกับ

หลักสตูรของศนูยใ์นทางใดทางหนึง่ หรอือยา่งนอ้ยก็สรา้งการโตแ้ยง้ดว้ยเหตผุลทีม่ปีระสทิธผิล

กับพวกเขาได ้

 

10. สถานที ่

เมือ่แนวคดิของโรงเรยีนเพือ่ชวีติถกูท าใหเ้ป็นจรงิเป็นครัง้แรกในบาหลใีนชว่งครึง่หลังของ

ทศวรรษทีเ่กา้สบิ ในเวลานัน้ภายใตช้ือ่ "โรงเรยีนแหง่ชาตแิละนานาชาตบิาหล ี- นสิบา" และ

ดว้ยความรว่มมอืกับ แบรดลยี ์การด์เนอร ์( "Begawan Giri") สถาปนกิผูรั้บหนา้ที ่ควาน ยวิ ได ้

ถกูบบีใหง้ดการสรา้งสิง่ทีอ่าจดเูหมอืนโรงเรยีน แตใ่หท้ าการสรา้งหมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิด 

การท าใหโ้ครงการนัน้เป็นจรงิบนทีด่นิขนาด 16 เอเคอรไ์ดช้ะลอลงเนือ่งจากวกิฤตการณ์ทาง

การเงนิในเอเชยีในปี 2540 แตแ่นวคดิของหมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิดยังคงอยูแ่ละกลายเป็น

พืน้ฐานของแผนแมบ่ทส าหรับโรงเรยีนเพือ่ชวีติ 

10.1 หมูบ่า้นแหง่การเรยีนรูแ้บบเปิด 
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หากคณุไมเ่ห็นป้ายทีท่างเขา้วทิยาเขตในภาคใตข้องประเทศไทยซึง่ระบวุา่ "โรงเรยีนเพือ่ชวีติ" 

คณุคงไมแ่น่ใจวา่น่ันเป็นโรงเรยีน ทีน่ั่นเป็นหมูบ่า้นทีม่หีลายพืน้ทีไ่ดแ้ก ่บา้นของครอบครัว, 

หอพัก, ศนูยค์วามเป็นเลศิ, ทีพั่กส าหรับแขก, รา้นอาหาร, โรงอาหาร, โรงละคร, อาคารกฬีา, 

ศาลาของศาสนา, ปีกอาคารเรยีนทีซ่อ่นอยูด่า้นหลังโรงละคร แตไ่มใ่ชห่นึง่ในอาคารเรยีนรปู

กลอ่งแบบดัง้เดมิ และดา้นหลังสวนยางพารา, บา้นของชมุชน ทีส่ว่นใหญแ่ลว้เป็นผูใ้หญท่ีร่อด

ชวีติจากสนึาม ิและยา้ยไปทีว่ทิยาเขต 

องคก์รหลายองคก์รเป็นเหมอืนภาพลวงตา กลา่วคอื โรงอาหารเป็นโรงอาหาร รา้นเบเกอรีเ่ป็น

รา้นเบเกอรี ่แตทั่ง้คูก็่เป็นสถานทีท่ีเ่กดิการเรยีนรูข้ ึน้ในศนูยเ์พือ่สขุภาพและโภชนาการ บังกะโล

ส าหรับแขก รา้นอาหาร และบรเิวณแผนกตอ้นรับนัน้ จะใหบ้รกิารแกแ่ขก และในขณะเดยีวกันก็

เป็นสถานทีเ่รยีนรูข้องศนูยเ์พือ่การทอ่งเทีย่วทีม่คีวามไวตอ่วฒันธรรม ดว้ยโรงละคร ศนูยเ์พือ่

มรดกวฒันธรรมมลีักษณะทีน่่าทึง่เป็นพเิศษ ดังทีบ่รรดาศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิทัง้หมดม ีคงเป็น

เรือ่งโง ่ๆ ทีจ่ะออกแบบศนูยใ์หเ้ป็นพืน้ทีเ่หมอืนกับหอ้งเรยีน ส าหรับครขูองโรงเรยีนเพือ่ชวีตินัน้ 

องคป์ระกอบของหมูบ่า้นการเรยีนรูแ้บบเปิดจะท าหนา้ทีเ่ป็นค าเชญิทกุวนัเพือ่ปลดปลอ่ยตัวเอง

จากความเป็นทาสไปสูห่ลักสตูร และใชโ้อกาสการเรยีนรูข้องหมูบ่า้น 
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10.2  แผนแมบ่ทของหมูบ่า้น 

11.  ครผููส้อน 

11.1 ครผููส้อนและการพฒันาชุมชน 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติเบลกูา้ ณ บา้นนาใน 

แผนแมบ่ท 
น 

ทางเขา้ 

บา้นของครอบครวั 

บา้นของครอบครวั 

โรงเรยีนอนุบาล 

ศูนยโ์ภชนาการและสุขภาพ 

ศูนยพ์ฒันาสว่นบคุคล 

บา้นพกัแขก 

บา้นพกัแขก 

ศูนยเ์พือ่การท าเกษตรอนิทรยี ์



43 
 

           

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ, 185/3 หมู ่4 ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220  ประเทศไทย 

โทร +66 53 248194 

หนึง่ในการปฏริปูการฝึกอบรมครทูีเ่ด็ดขาดทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์มือ่ไมน่านมานีเ้กดิขึน้ในตรุกี

ในชว่งยคุทศวรรษที ่40 ดว้ยการจัดตัง้สถาบันหมูบ่า้น ในเวลานัน้อัตราการไมรู่ห้นังสอืใน

ประเทศตรุกคีดิวา่ประมาณ 85% การเกษตรลา้หลังมากและมผีลผลติไมม่ากนัก สถาบันหมูบ่า้น

เป็นอาคารสถานส าหรับการพัฒนาชมุชนและศนูยฝึ์กอบรม ซึง่นักเรยีนมาจากหมูบ่า้นโดยรอบ

และกลับไปทีน่ั่นหลังจากเรยีนเสร็จ พวกเขากลายเป็นครแูละนักพัฒนาชมุชนในชว่งหลักสตูร

การฝึกอบรมของทีเ่รยีบงา่ย ซึง่ตอ้งออกแรงหนัก แตม่ปีระสทิธผิลสงูซึง่ท าใหพ้วกเขามทัีกษะ

การคา้สนิคา้ทางการเกษตรและงานฝีมอือยา่งมากมาย และความรูด้า้นเทคนคิและการแพทย ์

ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิัต ิสถาบันหมูบ่า้นทกุแหง่ท าหนา้ทีเ่ป็นบรษัิทๆ หนึง่ และชว่ยเหลอื

ตนเอง บรรดาครทูีฝึ่กอบรมทีน่ั่นไดย้า้ยไปทีห่มูบ่า้น กอ่ตัง้โรงเรยีนตามรปูแบบเดยีวกัน และจดุ

ประกายการพัฒนาภมูภิาค หลายคนกลายเป็นนักปฏริปูการสอนทีม่คีณุภาพสงู แมว้า่การ

เคลือ่นไหวนัน้จะพังทลายลงอันเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของรัฐบาล แตก็่ยังทิง้รอ่งรอย

ทางวฒันธรรมไวม้ากมายในแงผ่ลงานทีด่ ี

ความเคลือ่นไหวของสถาบันหมูบ่า้นนัน้ อาจถอืไดว้า่เป็นค าตอบทีม่เีหตผุลส าหรับความผดิปกติ

ทางวชิาชพี (déformation professionelle) ของวชิาชพีการสอน; แทนทีจ่ะเป็นครทูีม่คีวาม

ตระหนักรูข้องคนท างานน่ังโตะ๊กนิเงนิเดอืน แตต่อนนี ้กลับเป็นครทูีส่ามารถรวมการสะทอ้นคดิ

เขา้กับการลงมอืปฏบิัตไิด ้กลา่วคอื แทนทีจ่ะเป็นครทูีท่ ิง้ถิน่ฐานไปเขา้เมอืง (ปัญหาในประเทศ

ก าลังพัฒนาหลังยคุลา่อาณานคิม) แตเ่ป็นครทูีพ่จิารณาการสอนในชมุชนชนบททีต่ัง้ใจจะมสีว่น

รว่มในกระบวนการพัฒนา; แทนทีจ่ะเป็นอาจารยผ์ูส้อนทีเ่นน้วชิาเฉพาะเรือ่ง แตเ่ป็นคนทีท่ างาน

ในโครงการทีม่นัีกเรยีน และใชค้วามรูป้ระเภทตา่ง ๆในกระบวนการพัฒนานัน้  

ในความคดิเห็นของบรรดาครผููส้อนแลว้ อซิาเมล ์ฮักกี ้ทังกชุ และ รัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงศกึษาธกิาร ฮาซนั อาล ียซู ผูร้เิร ิม่การเคลือ่นไหวของสถาบันหมูบ่า้น เห็นวา่ครเูป็น

ผูพั้ฒนาชมุชน; ส าหรับ ชวล บ.ี โรบนิซอหน์ นัน้เห็นวา่ ครเูป็นคร ู"ครทูกุคนเป็นคร"ู 

หมายความวา่มพีืน้ฐานรว่มกันอยูป่ระการหนึง่ในทกุ ๆ อาชพีการสอน ซึง่บง่บอกถงึการบรูณา

การการฝึกอบรมคร ูทีท่ฤษฎทีางการศกึษา และประเด็นเกีย่วกับหลักสตูร รวมทัง้ประเด็นทาง

สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกับการสอน รวมเขา้ดว้ยกันกับ การฝึกอบรม "ทางคลนิกิ" มากขึน้ (ในแงข่อง

การปฏบิัตทิีส่ะทอ้นทฤษฎแีละทฤษฎทีีมุ่ง่เนน้การปฏบิัต)ิ 

ชวีประวตัมิอือาชพีแสดงใหเ้ห็นวา่ครสูว่นใหญม่ลีักษณะจากประวตัสิว่นตัวเชงิรับมากกวา่เชงิรกุ 

และเฉพาะในกรณีพเิศษเทา่นัน้ทีส่ามารถเรยีกไดว้า่เป็นผูรั้บความเสีย่ง จติส านกึของพวกเขาใน

การเป็นลกูจา้งของรัฐนัน้ คอ่นขา้งเป็นรปูแบบทีไ่มส่รา้งสรรคส์ าหรับนักเรยีนทีต่อ้งการเตบิโตขึน้

ในวฒันธรรมของความเป็นผูป้ระกอบการ 

คณุสามารถพามา้ตัวหนึง่ไปทีน่ ้าได ้แตไ่มส่ามารถท าใหม้ันดืม่ได ้ส าหรับโรงเรยีนแลว้ สิง่ที่

ส าคัญคอืการเลอืกครทูีม่คีณุภาพทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ทีม่คีณุสมบัตสิงูทัง้ในดา้นความ

เชีย่วชาญและทักษะการสอน ผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะอทุศิตนอยา่งเต็มทีใ่หก้ับโครงการทัง้

โครงการ และในความเป็นจรงิแลว้ เป็นผูท้ีจ่ะน าคณุสมบัตพิืน้ฐานส าหรับพฤตกิรรมของ
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ผูป้ระกอบการมาสูง่านดว้ยตนเองมากพอสมควร ครเูหลา่นีไ้มเ่พยีง แตม่สีว่นรว่มในการฝึกอบรม

การบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง แตต่ัวโครงการเองก็เป็นการฝึกอบรมขัน้สงูอยา่งตอ่เนือ่งเชน่กัน ใครก็

ตามทีม่สีว่นรว่มในทีน่ี ้และมสีว่นรว่มในการพัฒนา จะไดรั้บทักษะเพิม่เตมิซึง่ไมส่ามารถหาได ้

จากศนูยฝึ์กอบรมครทูีอ่ ืน่ใด  

11.2 ผูเ้ชีย่วชาญในฐานะคร ู

ผูม้ชี ือ่เสยีงและผูเ้ชีย่วชาญในสาขาของตน - วาทยากร นักแตง่เพลง นักออกแบบทา่เตน้ 

สถาปนกิ นักเขยีน จติรกร ประตมิากร นักเตน้ นักฟิสกิส ์นักปรัชญา วศิวกร นักเคม ีนักการเมอืง 

นักเศรษฐศาสตร ์นักกฬีา นักหนังสอืพมิพ ์ผูป้ระกอบการ – ทัง้หมดเป็นครทูีส่ าคัญจากชวีตินอก

รัว้มหาวทิยาลัย ทีส่ามารถใหส้ ิง่เรา้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ และเสรมิการท างานของบคุลากรผูส้อน

ประจ าไดอ้ยา่งมาก 

มอือาชพีเหลา่นีเ้ป็นแขกของโรงเรยีนเพือ่ชวีติ ทีย่นิดทีีจ่ะท างานรว่มกับคนหนุ่มสาวทีม่ี

ความสามารถพเิศษของโรงเรยีนในการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพเิศษ โดยมเีป้าหมายในการสรา้ง

งานสามัญหรอืผลติภัณฑบ์างอยา่ง ในระยะสัน้ เพือ่เป็นการฝากผลงานของตนไว ้โดยการรับ

บางสิง่จากพืน้ทีห่นึง่และทิง้ส ิง่ทีม่คีา่ไวเ้ป็นการตอบแทน โลกกวา้งจะมาสูป่ระเทศไทย ของ

ความสามารถพเิศษประกอบดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดรั้บในสถานทีอ่ืน่ ๆ ของหมูบ่า้น

โลก และสามารถน ามาใชไ้ดท้ีน่ี ่

 

12.  แขกรบัเชญิ 

ไดม้กีารอธบิายบทบาทของแขกไวแ้ลว้ในขอ้ที ่8.4 ไมใ่ชท่กุคน แตม่แีขกจ านวนหนึง่ทีม่สีว่น

ส าคัญตอ่ประสบการณ์ส าคัญในการรับแขก ประสบการณ์นีท้ าใหร้ะลกึถงึหนึง่ในประโยคทีโ่ดง่ดัง

ของมารต์นิลเูทอร ์"หากพรุง่นีโ้ลกจะลม่สลายลง ขา้พเจา้ก็ยังคงตอ้งการทีจ่ะจา่ยหนีข้อง

ขา้พเจา้ตอ่ไปในวนันี้ และปลกูตน้แอปเปิลสกัตน้หนึง่" ในวนัแรก ๆ ของโรงเรยีนเพือ่ชวีติใน

เชยีงใหม ่จมิ ซึง่เป็นสมาชกิของกองทัพเรอืสหรัฐฯ ไดม้าปรากฏตัวทีน่ั่น โดยมสีหีนา้ทีเ่ศรา้

เพราะแฟนสาวชาวญีปุ่่ นของเขาไดห้นไีปจากเขา เมือ่เดนิผา่นหมูบ่า้นแหง่หนึง่ของอาขา่ เขา

เห็นเด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหนึง่ ทีม่หีนา้ทอ้งป่องและมรีปูรา่งไมด่ ีโดยเพิง่เป็นทีท่ราบกันเมือ่ไม่

นานมานี้ วา่ เด็กป่วยดว้ยโรคล าไสโ้ป่งพองแตก่ าเนดิ (Hirschsprung 's disease) ซึง่เป็นระยะ

สดุทา้ยของโรค คอื ล าไสส้ว่นหนึง่ไมท่ างานอกีตอ่ไป และจะน าไปสูก่ระบวนการเป็นพษิตอ่

ตัวเองหากไมม่กีารผา่ตัด จมิเสนอตัวเป็นผูน้ า "ทมีกูภ้ัย" และพาเด็กไปโรงพยาบาล ทีซ่ ึง่จมิจะ

เป็นคนสนับสนุนทางการเงนิในการผา่ตัดนัน้ ความยากล าบากทีแ่ทจ้รงิไมใ่ชก่ารผา่ตัด แมจ้ะมี

ความซบัซอ้นพอสมควร แตเ่ป็นการเอาชนะระบบราชการทีเ่กีย่วขอ้งเนือ่งจากเด็กไมม่สีญัชาติ

ไทย และไมส่ามารถแสดงเอกสารประจ าตัวอืน่ ๆ เชน่สตูบิัตร ได ้ในทา้ยทีส่ดุ เด็กไดรั้บการ

ชว่ยเหลอื และจมิก็ไดล้มืความเศรา้โศกจากการทีแ่ฟนหายไป 

ผูจั้ดการของโรงงานช็อกโกแลตแหง่หนึง่จากสวติเซอรแ์ลนด ์ไดส้รา้งชือ่ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นปุ๋ ยหมัก ผูท้ีเ่ร ิม่ท างานอยา่งหนักในภาระงานหมักใบไมส้กัเพือ่ท าปุ๋ ยทีล่ าบาก พรอ้มกับเด็ก 
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ๆ  ผูอ้ านวยกาสาวของโรงละครแหง่หนึง่จากบาวาเรยี ผูท้ีไ่ดศ้กึษาละครเวท ี"Cats" ในหมูบ่า้น

บา้นเกดิของเธอ ไดเ้ริม่ท างานในสว่นตา่ง ๆของละครเวทรีว่มกับเด็ก ๆ ครสูอนภาษาอังกฤษ

เกษียณอายคุนหนึง่ท าใหเ้ด็ก ๆ ประทับใจดว้ยบทเรยีนภาษาอังกฤษเกีย่วกับละคร ทันตแพทย์

คนหนึง่และภรรยาของตนท าการฉายภาพยนตรก์ับเด็ก ๆ และตอ้งการกลับมาอกีในปีหนา้  

แขกทีป่ลกูตน้แอปเปิลและกลับมาดวูา่โตขึน้บา้งหรอืไม ่เป็นทีต่อ้นรับอยา่งมากในโรงเรยีนเพือ่

ชวีติ 

สดุทา้ยนี ้แตไ่มท่า้ยทีส่ดุ พวกเขายังชว่ยโรงเรยีนเพือ่ชวีติใหส้รา้งรายไดใ้นระดับทีส่ าคัญมาก

ยิง่ขึน้ บนถนนสู ่"เศรษฐกจิพอเพยีง" ซึง่เป็นทีโ่ปรดปรานของพระมหากษัตรยิไ์ทย 

การทอ่งเทีย่วทีไ่วตอ่วฒันธรรมและโรงเรยีนเพือ่ชวีติไมไ่ดข้ดัแยง้กับคนอืน่ แตเ่ป็นการประสาน

พลังกันมากกวา่ 

 

13.  พนัธมติร 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติขึน้อยูก่บัความรว่มมอืระดับชาตแิละนานาชาต ิซึง่จะประกอบดว้ยกระบวนการ

ของการใหแ้ละรับซึง่กันและกัน โรงเรยีนจะท าหนา้ทีเ่ป็นแบบอยา่ง ซึง่องคป์ระกอบแตล่ะอยา่ง

สามารถถา่ยโอนไปทีอ่ืน่ได ้ในเวลาเดยีวกัน โรงเรยีนก็ตอ้งการความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญของ

สถาบันอืน่ ๆ และการสนับสนุนดา้นความรูจ้ากหน่วยงานทางการเมอืงทีรั่บผดิชอบของประเทศ 

13.1 ชุมชนไทย 

หมูบ่า้นโดยรอบเป็นสว่นส าคัญของหมูบ่า้นแหง่การเรยีนรูแ้บบเปิด การเชือ่มโยงกันสามารถ

เตบิโตขึน้ได ้จากการท างานรว่มกันในโครงการเฉพาะ ผา่นการจัดจา้งงานภายนอกหรอืความ

รว่มมอืกันในการดแูลแขก เป้าหมายของการท างานรว่มกันในลักษณะนีค้อื การพัฒนาชมุชน

ทัง้หมดนีอ้ยูใ่นกรอบของการตระหนักรับรู ้ความเคารพ และการสง่เสรมิในทางทีส่รา้งสรรคต์อ่

มรดกทางวฒันธรรมไทย รวมถงึธรรมเนยีมประจ าวนั นีไ่มใ่ชค่วามสมัพันธด์า้นเดยีว 

เชน่เดยีวกับทีโ่รงเรยีนสามารถถา่ยทอดแรงกระตุน้ทีส่ าคัญกับศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิของตนได ้

สมาชกิของหมูบ่า้นก็สามารถท าหนา้ทีเ่ป็นอาจารยแ์ละครูได ้

เมือ่เลอืกหัวขอ้โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับชมุชนแลว้ โรงเรยีนจะขึน้อยูก่ับการมสีว่นรว่มของบรรดา

เหลา่แทนจากสงัคมไทย กลา่วคอื พวกเขาเป็นผูเ้ชีย่วชาญส าหรับความซบัซอ้นของค าถามทีม่ี

ความส าคัญ และมคีวามรับผดิชอบรว่มกันในฐานะผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิผลและการด าเนนิ

โครงการ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะจัดการกับปัญหาส าคัญในระดับทอ้งถิน่และระดับภมูภิาค และสิง่เหลา่นีส้ว่น

ใหญเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ซึง่มผีลอยา่งมากตอ่ภมูภิาคของภเูก็ตและพังงา
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และมกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่กุวนั ซึง่เป็นการเผยประเพณีทางวฒันธรรมทีย่าวนานแกผู่ร้กุราน

ทางวฒันธรรมโดยสิน้เชงิ เราไมอ่าจก าหนดความสัมพันธอ์ันตงึเครยีดระหวา่งมรดกทาง

วฒันธรรมดัง้เดมิกับความทันสมัย ซึง่อาจรวมถงึการท าลายตนเองทางวฒันธรรม ไดโ้ดยงา่ย แต่

เราสามารถรับแนวคดินีแ้ละจัดการในเชงิรกุ และท างานในแนวทางทีเ่หมาะสมได ้โรงเรยีนเพือ่

ชวีติจะเป็นรากฐานในภมูภิาคมากขึน้เรือ่ย ๆ ในฐานะสถาบันทีจ่ะมสีว่นชว่ยในการพัฒนามรดก

ทางวฒันธรรมของภมูภิาคตอ่ไป และดว้ยจติวญิญาณอันเสรแีหง่ความอดกลัน้ จะน าไปสู่

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมตอ่ไป 

13.2 เจา้หนา้ทีแ่ละทีป่รกึษาชาวไทย 

รัฐบาลไทย ซึง่แทนโดยกระทรวงทีรั่บผดิชอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระทรวงศกึษาธกิาร เป็น

พันธมติรทีส่ าคัญอยา่งยิง่ส าหรับการพัฒนาและออกแบบโรงเรยีน โดยจะมกีารรอ้งขอรัฐบาลให ้

ความเป็นอสิระแกโ่รงเรยีน ตามความจ าเป็น ในการพัฒนา และในเวลาเดยีวกันก็จะมกีารเชญิ

รัฐบาลใหเ้ป็นทีป่รกึษาและผูส้นับสนุน และน าประสบการณ์เชงิบวกของโรงเรยีนมาเป็น

แบบอยา่งเทา่ทีเ่ห็นวา่เหมาะสม และสนับสนุนในการถา่ยโอนแนวคดิเหลา่นี้ไปยังสถาบันการ

สอนอืน่ ๆ 

บคุคลชัน้น าของประเทศไทยและท่ัวโลกไดรั้บเชญิใหเ้ขา้ร่วมในฐานะทีป่รกึษาและแขกผูม้ี

เกยีรตใินการพัฒนาโรงเรยีน 

13.3 พนัธมติรระหวา่งประเทศ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ เป็นตน้แบบในการปฏบิัตขิองความเขา้ใจอันดรีะหวา่งประเทศและความรว่มมอื

ดา้นสนัตภิาพ ในเวลาเดยีวกัน ก็เป็นตัวอยา่งส าหรับการปฏริปูการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

เรือ่งการท าใหก้ระบวนการเรยีนรูม้พีลวตั ิและสง่เสรมิวฒันธรรมแหง่ความเป็นผูป้ระกอบการ 

ส าหรับรปูแบบนัน้ อาจอยูใ่นรปูแบบของกลุม่ทีม่คีวามสนใจเฉพาะ ส าหรับประเทศทีม่กีาร

สง่เสรมิทักษะการเป็นผูป้ระกอบการนอ้ยเกนิไปในระบบการศกึษา เกดิค าถามขึน้วา่โรงเรยีน

ท่ัวไปและแมแ้ตม่หาวทิยาลัย จะสามารถท าใหก้ารฝึกอบรมความผูป้ระกอบการ กับสถานที ่(ตัว

สถาบันเองอันเป็นรปูแบบของการเป็นผูป้ระกอบการ) นัน้เขา้กันไดอ้บา่งไร การสง่เสรมิความเป็น

ผูป้ระกอบการจากสถาบันการสอนนัน้ อาจกลายเป็นหนึง่ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุในการ

พัฒนาระบบการศกึษาในอนาคตในหลายประเทศ โรงเรยีนและมหาวทิยาลัยจะชว่ยในการ

ตัดสนิใจเกีย่วกับศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการของคนรุน่ตอ่ ๆ โดยการสง่เสรมิหรอืไมก็่ละเลย 

การใหบ้รกิารนัน้ จะรวมถงึค าแนะน าส าหรับการปรับใชโ้มดลูใหเ้หมาะกับสถานการณใ์นทอ้งถิน่ 

การพัฒนาหลักสตูร การฝึกอบรมคร ูและการรับประกันมาตรฐานการปฏบิัตงิานทีม่คีณุภาพ 

 

14. การถา่ยทอดนวตักรรม 
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โรงเรยีนเพือ่ชวีติจะเป็นการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่การพัฒนา และผลลัพธท์ีไ่ดจ้ะสามารถ

ถา่ยทอดในระดับประเทศจนไปสูก่ารถา่ยทอดนวตักรรมในระดับนานาชาตไิด ้

14.1 ปญัหาพืน้ฐานของโรงเรยีนและค าตอบสามประการ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติสามารถเป็นค าตอบตอ่ปัญหาพืน้ฐานสามประการของโรงเรยีนได ้

ปญัหาประการแรก: ความเหนิหา่งตอ่ชวีติ 

การพัฒนาหลักสตูรแบบรวมศนูยท์ีม่กีารก าหนดทศิทางอยา่งเขม้งวดตอ่รายวชิา และการท าให ้

เป็นมาตรฐานผา่นแบบทดสอบและการสอบ จะน าไปสูข่อ้เท็จจรงิทีว่า่ นักเรยีนไมส่ามารถน า

ความรูท้างวชิาการไปใชก้ับปัญหาในสถานการณ์จรงิและแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้ไดม้ากขึน้เรือ่ย ๆ  

ค าตอบประการแรก: แนวทางตามสถานการณ์ 

หลักสตูรนัน้ จะเนน้ไปทีส่ถานการณ์และปัญหาทีส่ าคัญ 

ความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเชงิประจักษ์นัน้ จะถกูมุง่เนน้ไปยังปัญหาเหลา่นัน้เพือ่น าไปสูก่าร

แกไ้ขปัญหา 

ดว้ยวธินีี ้ซ ึง่นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะเผชญิกับความทา้ทายของความเป็นจรงิ จะเป็นการ

แกปั้ญหาจรงิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และถา่ยทอดประสบการณ์ทีต่นไดรั้บในกระบวนการนัน้ 

สถานการณต์า่ง ๆจะถอืวา่เป็นสิง่ทีส่ามารถมอีทิธพิลและก าหนดรปูแบบได ้ผูเ้รยีนจะกลายเป็น

ผูส้รา้งความเป็นจรงิ 

ปญัหาประการทีส่อง: สถานทีเ่หมอืนพพิธิภณัฑ ์

อาคารสถานทีท่างการศกึษา สว่นใหญแ่ลว้จะมมีาตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 การเรยีนรูค้วามเป็นจรงิ

ในทกุวนันี ้มคีวามแตกตา่งไปจากตอนนัน้แลว้  

โรงเรยีน ในแงข่ององคป์ระกอบและวธิกีารเรยีนรูนั้น้ ตามหลังการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการ

เรยีนรูส้มัยใหมไ่ปประมาณ 200 ปี 

โครงการเรยีกรอ้งใหม้ ี'การศกึษาเพือ่ปวงชน' ปี 2533 ของยเูนสโก ไดน้ าไปสูก่ารแพรก่ระจาย

เชงิปรมิาณของ 'พพิธิภัณฑโ์รงเรยีน' ไมใ่ชก่ารปฏริปู 

ค าตอบประการทีส่อง: ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิ 

อาคารสถานทีข่องโรงเรยีนเพือ่ชวีติไดรั้บการออกแบบในแนวทางทีส่นับสนุนการเรยีนรูท้ีม่กีาร

ส ารวจ วจัิย แกปั้ญหา และเกีย่วขอ้งกับความเป็นจรงิ 

ศนูยแ์หง่ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้หัวขอ้ส าคัญ ๆ จะกลายเป็นฐานทีนั่กเรยีนสามารถท าการคน้ควา้ 

ส ารวจ พัฒนา และด าเนนิการในลักษณะทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎแีละการปฏบิัตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิ 
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โรงเรยีนไมใ่ชส่ลัมอกีตอ่ไป แตจ่ะเป็นสถาบันทีผ่สมผสานการเรยีนรู ้กับการพัฒนาชมุชนเขา้

ดว้ยกัน 

ปญัหาประการทีส่าม: การพจิารณาตลาดแรงงานทีผ่ดิพลาด 

ผูส้ าเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนและมหาวทิยาลัยสว่นใหญห่วงัวา่จะมกีารจัดใหง้านใน

ตลาดแรงงาน  

พวกเขามักจะไลล่า่หางานอยา่งสญูเปลา่ แทนทีจ่ะสรา้งเองบา้ง  

พวกเขาไมม่คีณุสมบัตคิวามเป็นผูป้ระกอบการ 

ในความเป็นจรงิแลว้ ครหูลายคนของพวกเขาไรค้วามสามารถทางเศรษฐกจิและมอีารมณ์

ตอ่ตา้นเศรษฐกจิ 

ค าตอบประการทีส่าม: การศกึษาความเป็นผูป้ระกอบการ 

เป้าหมาย: ใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนเพือ่พัฒนาจติวญิญาณแหง่การเป็นผูป้ระกอบการของตน  

ผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรมเป็นบคุคลทีไ่มม่ทีรัพยากรเฉพาะ เป็นผูท้ีพั่ฒนาและขดัเกลา

ความคดิของผูป้ระกอบการ และท าใหล้ลุว่งในตลาด 

ทนุทีด่ทีีส่ดุของเขาคอืความคดิทีด่ ี

ผูป้ระกอบการนี ้จะด าเนนิการโดยมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและระบบนเิวศ 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติตอ้งการสรา้งสถานทีส่ าหรับนักเรยีนในการพัฒนา และลองใชค้วามคดิของ

ผูป้ระกอบการในบรรยากาศทีส่นุกสนาน และไมม่แีรงกดดันจากการตอ้งรักษาความมอียูข่องใคร

คนใด 

14.2 โรงเรยีนเพือ่ชวีติเป็นแบบอยา่ง 

โรงเรยีนเพือ่ชวีติ ซึง่เป็นแบบจ าลองรปูแบบหนึง่ จะเป็นรากฐานส าหรับการพัฒนาผลติภัณฑ ์

การปรับใชผ้ลติภัณฑแ์ละการเผยแพรผ่ลติภัณฑ ์

แบบจ าลองจะท าหนา้ทีพั่ฒนาผลติภัณฑท์ีส่ามารถถา่ยโอนได ้คูม่อืการด าเนนิงานและบรกิารที่

เกีย่วขอ้งจะมขีอ้มลูทีเ่กีย่วกับสิง่ตอ่ไปนี:้ 

 หลักสตูร 

 วธิกีารเรยีนรู ้

 การออกแบบสถานที ่

 การกอ่สรา้งและการตกแตง่ 

 การฝึกอบรมคร ู

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตน้ทนุและการจัดหาเงนิทนุ 
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บรกิารจะรวมถงึค าแนะน าส าหรับการปรับใชแ้บบจ าลองใหเ้หมาะกับสถานการณ์ในทอ้งที ่การ

พัฒนาหลักสตูร การฝึกอบรมคร ูและการรับรองมาตรฐานการปฏบิัตงิานทีม่คีณุภาพ 

 


