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(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา 
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร 
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง 
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์ 
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ ไอ”มีโอกาสรับัใชื่้ 
สังคมไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเป็นรายสะดีวิกแลั่ะ 
ปรับัมาเป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมาพื่ร้อมทั�ง 
ยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่างเรียบัง่าย 
แบับัเป็นมิตั้รต่ั้อควิามสนใจัใคร่ร้้ของผ้้อ่าน
ทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�เขีียน  
ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ (นักวิชาการ นโยิ่บูายิ่การดำาเน่นธุุรก่จิและการพัฒนาท่�ยิ่ั�งยิ่ืน) 
นายิ่พงศ์์ทัศ์ วน่ชานันท์ (นักวิจิัยิ่อาวุโส นโยิ่บูายิ่การปฏิ่รูปการศ์ึกษา) 
นายิ่ทัฬหวิชญ์ ฐิิติ่รัติน์สกุล (นักวิจิัยิ่ นโยิ่บูายิ่การปฏิ่รูปการศ์ึกษา) 
นายิ่ขจิรพงศ์์ ประศ์าสติรานุวัติร (นักวิจิัยิ่ นโยิ่บูายิ่การดำาเน่นธุุรก่จิและการพัฒนาท่�ยิ่ั�งยิ่ืน) 
ออกแบบ
KANITP .

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 195 
ธิันวาคม 2565

ที่มา: การนำาเสนอเร่�อง “เปิดใจิเปิดประติู 
เรียิ่นรู�ใหม่่.” โดยิ่ ดร.ชารกิา ชาญนนัทพพัิฒน์ 
และนายิ่พงศ์ท์ศั์ วนช่านนัท ์ใน TDRI Annual 
Public Virtual Conference 2022  
เร่�อง ทำาอยิ่า่งไรให�ประเทศ์ไทยิ่หนุ่ม่สาวข้�น?, 
29 พฤศ์จิิกายิ่น 2565

พิม่พ์ครั�งแรกเดือนม่่นาคม่ 2566



2 รายงานทีดีอาร์ไอ



3ฉบับที่ 195 ธันวาคม 2565

เปิิดใจเปิิดปิระตู้เรียนร้�ใหม่ 
สู่้่พื้้�นที่การเรียนร้�
ขีองคนยุคใหม่

ความแตกต่างของช่่วงวัยมักถููกมองเป็็นเรื่่�อง
ความขดัแยง้รื่ะหวา่งกลุ่่ม่ป็รื่ะช่ากรื่ที่่�อยู่ในช่่วงวยัตา่งกนั 
แต่ความแตกต่างน่�สามารื่ถูเป็ลุ่่�ยนเป็็นพลุ่ังให้สังคมขับ
เคลุ่่�อนไป็ข้างหน้าได้ หากที่่กคนเป็ิดใจ ให้โอกาส สรื่้าง
ความรื่่วมม่อ แลุ่ะเร่ื่ยนรืู่้รื่่วมกันเพ่�อผนึกกำลุ่ังรื่ับม่อกับ
ความที่้าที่ายต่างๆ ที่่�เกิดขึ�นในสังคม ที่ั�งในป็ัจจ่บันแลุ่ะ
อนาคต

บที่ความน่�ไม่ได้จำแนกคนออกเป็็นรื่่่นเก่าหรื่่อ
รื่่่นใหม่ เพรื่าะที่่กคนลุ่้วนเป็็น “คนยุุคใหม่่” ที่่�อาศััยอยู่
รื่ว่มกนัในป็จัจบั่น ซึึ่�งม่ความหลุ่ากหลุ่ายที่ั�งดา้นอาย่ เช่่�อ
ช่าติ ศัาสนา รื่สนิยมความช่อบ ม่จ่ดม่่งหมายการื่เรื่่ยนรืู่้
เฉพาะบ่คคลุ่ โดยแตลุ่่ะคนเผช่ญิความที่า้ที่ายที่่�ตอ้งป็รื่บั
ตวัอยา่งรื่วดเรื่ว็ ดงันั�นย่คใหมจ่ำเป็็นตอ้งม่พ่�นท่ี่�การื่เรื่ย่น
รืู่้แบบใหม่เพ่�อสรื่้างที่ักษะการื่ป็รื่ับตัว (Adaptability) ให้
สามารื่ถูใช่้ช่่วิตได้อย่างม่ค่ณภาพท่ี่ามกลุ่างโลุ่กที่่�ความ
ที่้าที่ายใหม่ๆ เกิดขึ�นในรื่ะยะเวลุ่าอันสั�นลุ่ง แลุ่ะตอบ
สนองจ่ดม่่งหมายการื่เรื่่ยนรืู่้รื่ายบ่คคลุ่ที่่�แตกต่างกัน

บที่ความน่�แบ่งการื่นำเสนอเป็็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) 
ความที่้าที่ายที่่�คนย่คใหม่ต้องเผช่ิญ 2) ความพรื่้อมของ
คนไที่ยในการื่รื่ับม่อกับความที่้าที่าย 3) พ่�นที่่�การื่เรื่่ยนรืู่้
ใหม่ควรื่เป็็นอย่างไรื่ 4) ความพรื่้อมของพ่�นที่่�การื่เรื่่ยนรืู่้
ของไที่ย 5) ตัวอย่างพ่�นที่่�การื่เรื่่ยนรืู่้ในต่างป็รื่ะเที่ศั แลุ่ะ 
6) ขอ้เสนอแนะเชิ่งนโยบายเพ่�อป็รื่บัพ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรืู่ข้อง
ไที่ยให้พรื่้อมต่อการื่สรื่้างที่ักษะใหม่ 

ความท�าทายที่คนยุคใหม่ตู�องเผู้ชิิญ

โรคอุุบััติิใหม่่ (Emerging Diseases)
สถูานการื่ณ์การื่แพร่ื่รื่ะบาดของเช่่�อไวรัื่สโควิด-19 

สะที่้อนให้เห็นว่า โรื่คอ่บัติใหม่นั�นแม้ม่โอกาสเกิดขึ�น 
ไม่บ่อย แต่เม่�อเกิดขึ�นก็สรื่้างผลุ่กรื่ะที่บต่อคนที่่กช่่วงวัย
ที่ั�งคนวัยเร่ื่ยนแลุ่ะวัยที่ำงาน โดยกลุ่่่มวัยเร่ื่ยนเผช่ิญกับ
ภาวะการื่เรื่่ยนรืู่้ถูดถูอย (Learning Loss) จากมาตรื่การื่
ป็ดิโรื่งเร่ื่ยน จากการื่สำรื่วจของสำนักงานคณะกรื่รื่มการื่
การื่ศัึกษาขั�นพ่�นฐาน (สพฐ.) พบว่า โรื่งเร่ื่ยนป็รื่ะมาณ 
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รื่อ้ยลุ่ะ 40 ไมส่ามารื่ถูเป็ดิสอน Onsite ได้ แลุ่ะส่งผลุ่กรื่ะที่บ 
ต่อเด็กในวงกว้าง ยิ�งไป็กว่านั�น แม้ม่การื่เรื่่ยนที่างไกลุ่
เข้ามาสนับสน่น แต่กลุ่่่มเด็กในครื่อบครัื่วท่ี่�ม่ฐานะที่าง
เศัรื่ษฐกิจไม่ด่ขาดความพรื่้อมในการื่เร่ื่ยนที่่�บ้าน จึงม่
แนวโน้มได้รัื่บผลุ่กรื่ะที่บมากกว่า ที่ั�งน่� จากการื่สำรื่วจ
ของกองที่น่เพ่�อความเสมอภาคที่างการื่ศักึษา (กสศั.) พบ
ว่านักเร่ื่ยนในครื่อบครัื่วท่ี่�ม่รื่ายได้ไม่เกิน 1,200 บาที่/
คน/เด่อน ม่จำนวนเพิ�มขึ�นจาก 7.6 แสนคนในป็ี 2562 
มาเป็็น 1.2 ลุ่้านคนในป็ี 2564 ที่ั�งน่� ภาวะการื่เร่ื่ยนรืู่้
ถูดถูอยจะที่ำให้เด็กกลุ่่่มน่�สูญเส่ยรื่ายได้ในอนาคต โดย
ธนาคารื่โลุ่ก UNESCO แลุ่ะ UNICEF ป็รื่ะมาณการื่ผลุ่ก
รื่ะที่บที่ั�งโลุ่กว่าสูงถูึง 17 ลุ่้านลุ่้านดอลุ่ลุ่ารื่์สหรื่ัฐ1

สำหรื่ับวัยที่ำงาน การื่แพรื่่รื่ะบาดของโควิด-19 
กรื่ะที่บการื่ที่ำงานในหลุ่ายมิติ จากข้อมูลุ่ขององค์การื่
แรื่งงานรื่ะหวา่งป็รื่ะเที่ศั (ILO) พบวา่แรื่งงานไที่ยม่ช่ั�วโมง
การื่ที่ำงานลุ่ดลุ่งรื่อ้ยลุ่ะ 7 อตัรื่าการื่วา่งงานที่่�เพิ�มขึ�นเป็็น
ป็รื่ะวัติศัาสตร์ื่โดยเฉพาะกลุ่่่มเยาวช่นม่อัตรื่าว่างงานสูง
ถูึงรื่้อยลุ่ะ 9 ตลุ่อดจนรื่ายได้ของแรื่งงานในภาคธ่รื่กิจ
ที่่�ม่ความเส่�ยงก็ลุ่ดลุ่งด้วย โดยเฉพาะภาคบรื่ิการื่ ท่ี่�พัก 
แลุ่ะอาหารื่ ลุ่ดลุ่งรื่้อยลุ่ะ 13 ภาคขนส่งลุ่ดลุ่งรื่้อยลุ่ะ 10 
แลุ่ะภาคค้าป็ลุ่่กลุ่ดลุ่งรื่้อยลุ่ะ 92 ส่วนรืู่ป็แบบการื่ที่ำงาน
ก็เป็ลุ่่�ยนจากการื่เข้าที่่�ที่ำงานมาเป็็นการื่ที่ำงานที่่�บ้าน 
(Work from Home) นอกจากน่�แรื่งงานที่่�ม่บ่ตรื่หลุ่านยัง
ม่ภารื่ะเพิ�มขึ�นในการื่ดูแลุ่เน่�องจากการื่ป็ิดโรื่งเรื่่ยน

ความ่ปั่่�นปั่่วนจากเทคโนโลยุีสม่ัยุใหม่่ 
เที่คโนโลุ่ย่สมัยใหม่ที่่� เกิดขึ�นอย่างป็ัญญา

ป็รื่ะดิษฐ์ หรื่่อ AI (Artificial Intelligence) ที่่�แม้จะม่ความ

1  h t t p s : / / d o c u m e n t s 1 . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d /
en/416991638768297704/pdf/The-State-of-the-Global-
Education-Crisis-A-Path-to-Recovery.pdf

2  ILO (ข้อม้ลั่ Q1/2021), October 2021, Thailand labour market 
update Concern remains over the drawn out impact of COVID-19, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--- 
ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_829228.pdf

นา่มหศััจรื่รื่ย ์แตไ่ดส้รื่า้งความปั็�นป็ว่นใหก้บัหลุ่ายอาช่พ่ 
เรื่าสามารื่ถูพบเห็น AI เข้ามาที่ดแที่นอาช่่พท่ี่�ใช่้ที่ักษะ
ที่ั�วไป็ เช่่น เที่คโนโลุ่ย่รื่ถูยนต์ไรื่้คนขับ (Autonomous 
Car) การื่ที่ดแที่นอาช่พ่ใช่ท้ี่กัษะเฉพาะ เช่น่ การื่ป็รื่ะเมิน
ความเส่�ยงในการื่อนม่ตัสินิเช่่�อที่่�ม่วงเงนิไมส่งูมากโดยใช้่ 
AI เข้ามาป็รื่ะเมิน รื่วมถูงึการื่ที่ดแที่นอาช่่พที่่�เป็็นวิช่าช่พ่
ช่ั�นสูง เช่่น ป็รื่ะเที่ศัเอสโตเน่ยม่การื่ใช่้ AI เข้ามาตัดสิน
ข้อพิพาที่สัญญาที่่�ม่มูลุ่ค่าน้อยกว่า 7,000 ยูโรื่ แที่นนัก
กฎหมาย โดยที่่�เรื่าเพ่ยงแค่อัป็โหลุ่ดข้อมูลุ่เข้ารื่ะบบ
เที่า่นั�น รื่วมถึูง ChatGPT หร่ื่อแช่ที่จพ่ท่ี่ ่แช่ที่บอที่ปั็ญญา
ป็รื่ะดิษฐ์ที่่�หลุ่ายคนนำมาใช่้รื่่นรื่ะยะเวลุ่าที่ำงาน หรื่่อรื่่น
รื่ะยะเวลุ่าค้นคว้าหาคำตอบต่อคำถูามหนึ�งๆ

อย่างไรื่ก็ตาม แม้จะสร้ื่างความปั็�นป่็วนที่าง
อาช่่พ แต่ AI หรื่่อเที่คโนโลุ่ย่ใหม่ๆ เช่่น รื่ะบบอัตโนมัติ 
(automation) ก็สรื่้างโอกาสผ่านการื่สรื่้างงานใหม่ๆ ดัง
ที่่� World Economic Forum ได้ที่ำนายผ่านการื่สำรื่วจ 
15 อ่ตสาหกรื่รื่มภายใน 26 ป็รื่ะเที่ศั ไว้ว่าในป็ี 2025 จะ
ม่งานที่่�ถููกที่ดแที่นโดยเครื่่�องจักรื่ 85 ลุ่้านตำแหน่ง แต่ก็
จะสรื่้างงานใหม่กว่า 97 ลุ่้านตำแหน่ง (WEF, 2020: 29) 
แลุ่ะยงัม่งานศักึษาผา่นการื่สำรื่วจบรื่ษิทัี่ช่ั�นนำในป็รื่ะเที่ศั
อังกฤษพบว่า แม้ AI ที่ดแที่นงานกว่า 26.6% แต่ก็ม่งาน
ใหมท่ี่่�เกดิขึ�นอก่ 28.8% เช่่นกนั (Hunt et al., 2022, cited 
in Warwick, 2022) อย่างไรื่ก็ด่ อาช่่พใหม่ๆ มาพรื่้อมกับ
ความต้องการื่บ่คลุ่ากรื่ที่่�ม่ทัี่กษะสูงเช่่นกัน ดังนั�นความ
ที่า้ที่ายส่วนหนึ�งค่อการื่ยกรื่ะดับที่กัษะแรื่งงานในอนาคต 

นอกจากการื่ปั็�นป็่วนอาช่่พแลุ่ะที่ักษะแรื่งงาน
แลุ่้ว เที่คโนโลุ่ย่สมัยใหม่ยังสร้ื่างความปั็�นป่็วนที่างศั่ลุ่
ธรื่รื่มด้วย รื่วมถูึงสร้ื่างข้อสงสัยต่อความเป็็นเจ้าของใน
ผลุ่งานท่ี่�สร้ื่างขึ�น เช่น่ การื่นำรูื่ป็ภาพท่ี่�วาดโดย AI สง่เขา้
ป็รื่ะกวดจนไดร้ื่บัรื่างวลัุ่ช่นะเลุ่ศิั ที่ำใหเ้กดิการื่ตั�งคำถูาม
ว่ารืู่ป็ดังกลุ่่าวนับเป็็นศิัลุ่ป็ะหร่ื่อไม่ ม่สิที่ธิได้รื่ับรื่างวัลุ่
หรื่่อไม่ อ่กหนึ�งกรื่ณ่ค่อ การื่ใช่้ AI มาเข่ยนบที่ความแลุ่ะ
ที่ำการื่บ้านเพ่�อส่งให้อาจารื่ย์ รื่วมถูึงรื่ับจ้างที่ำการื่บ้าน
ให้เพ่�อน เป็็นต้น
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วิกฤติสภาพภูม่ิอุากาศ (Climate Crisis)
วิกฤตสภาพภูมิอากาศัหมายถูึงภาวะโลุ่กรื่วน

แลุ่ะผลุ่กรื่ะที่บของการื่เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสภาพภูมิอากาศั 
ความแป็รื่ป็รื่วนที่างสภาพภูมิอากาศัส่งผลุ่กรื่ะที่บต่อ
การื่ดำเนนิช่ว่ติป็รื่ะจำวนัแลุ่ะการื่ที่ำงาน หากมองถูงึการื่
เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งแบบส่ดขั�วท่ี่�ม่โอกาสเกิดขึ�นได้ในอนาคต 
ภาวะอากาศัร้ื่อน หนาว หร่ื่อฝนตกหนกัอาจสง่ผลุ่ใหเ้กดิ
ภาวะขาดแคลุ่นอาหารื่ แหลุ่่งน�ำสะอาด แลุ่ะอาจบบ่บงัคับ
ให้เกิดการื่ย้ายถูิ�นฐาน เพ่�อป็้องกันสถูานการื่ณ์ดังกลุ่่าว
ที่่กคนต้องม่ความรู้ื่แลุ่ะที่ักษะที่่�เก่�ยวข้องกับการื่อน่รื่ักษ์
สิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะเห็นค่ณค่าของที่รื่ัพยากรื่ธรื่รื่มช่าติ 
ตลุ่อดจนเตร่ื่ยมความพรื่้อมให้สามารื่ถูป็รื่ับตัวได้ใน
อนาคตหากจำเป็็นต้องใช้่ช่่วิตในสังคมหร่ื่อวัฒนธรื่รื่ม
ใหม่ๆ 

ที่างด้านผลุ่กรื่ะที่บต่อการื่ที่ำงาน การื่เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 
สภาพภูมิอากาศัยังส่งผลุ่ต่อความสามารื่ถูในการื่ที่ำงาน
ท่ี่�ลุ่ดลุ่งอ่กด้วย กลุ่่าวค่อ ม่การื่ป็รื่ะเมินว่าถู้าอ่ณหภูมิ
โลุ่กเพิ�มขึ�น 2.3 องศัาเซึ่ลุ่เซึ่่ยสภายในป็ี 2050 ความ
สามารื่ถูของแรื่งงานท่ี่�ที่ำงานกลุ่างแจ้งจะลุ่ดลุ่ง 7-12% 
เพรื่าะแรื่งงานจะเหน่�อยง่ายแลุ่ะม่ความถู่�ในการื่พักเพิ�ม
ขึ�น (McKinsey & Company, 2020:  9-10) อ่ณหภูมิที่่�
สูงขึ�นยังกรื่ะที่บต่อความผันผวนของผลุ่ผลิุ่ต ส่งผลุ่ต่อ
รื่ายได้เกษตรื่กรื่ที่่�ไม่แน่นอนด้วยเช่่นกัน (McKinsey & 
Company, 2020:  55-60)3 ดังนั�นผู้ที่่�ได้รื่ับผลุ่กรื่ะที่บ
หลุ่กัๆ จากการื่เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสภาพภมูอิากาศัจะเป็็นกลุ่่ม่
แรื่งงานกลุ่างแจง้ แลุ่ะภาคการื่เกษตรื่ ซึ่ึ�งป็รื่ะเที่ศัไที่ยแลุ่ะ
อก่หลุ่ายป็รื่ะเที่ศักำลัุ่งพัฒนายังม่แรื่งงานจำนวนมากอยู่
ในกลุ่่่มข้างต้น (World Bank, 2019)  

นอกจากน่�วิกฤตสภาพภูมิอากาศัที่่�เรื่าเผช่ิญ
อยู่ผลุ่ักดันให้โลุ่กม่่งสู่สังคมคารื่์บอนต�ำ (Low Carbon 
Society) สง่ผลุ่ให้อาช่พ่หรื่อ่งานที่่�ใช้่ที่รื่พัยากรื่ธรื่รื่มช่าติ
อยา่งเขม้ข้นจะหายไป็ในอนาคต เช่น่ งานเก่�ยวกบัเหม่อง
ถู่านหิน รื่ถูยนต์สันดาป็ ซึึ่�ง ILO คาดการื่ณ์ว่างานดัง

3  ประเทศในกลัุ่่มข้างตั้้นประกอบัดี้วิย กัมพื่้ชื่า ลั่าวิ ไทย เวิียดีนาม พื่ม่า 
อินโดีนีเซีีย มาเลั่เซีีย แลั่ะฟิิลั่ิปปินส์

กลุ่่าวอาจลุ่ดลุ่งไป็ถึูง 6 ลุ่้านตำแหน่ง ในที่างกลุ่ับกัน 
ความพยายามในการื่เพิ�มป็รื่ะสทิี่ธภิาพในการื่ใช่พ้ลุ่งังาน
หร่ื่อการื่ใช่้พลุ่ังงานสะอาดที่ดแที่นก็อาจที่ำให้เกิดอาช่่พ
ใหม่อ่กถึูง 24 ลุ่้านตำแหน่งภายในปี็ 2030 เช่่น ช่่าง
ซึ่่อมรื่ถูพลุ่ังงานไฟฟ้า หรื่่อ Eco Architect เป็็นต้น (ILO, 
2018) 

ความพื้ร�อมขีองคนไทยในการรับมือกับความท�าทาย
ความที่้าที่ายทัี่�ง 3 ป็รื่ะการื่ที่่�กลุ่่าวข้างต้นลุ่้วน

กรื่ะที่บต่อความเป็็นอยู่ของคนย่คใหม่ ที่ั�งในด้านอาช่่พ 
ศัลุ่่ธรื่รื่ม การื่ที่ำงาน แลุ่ะการื่ใช่ช้่ว่ติ ดงันั�นโจที่ยท์ี่่�สำคญั
ของไที่ยค่อการื่พัฒนาที่่นมน่ษย์แก่คนย่คใหม่ในที่่กช่่วง
วัยให้พรื่้อมป็รื่ับตัวแลุ่ะรื่ับม่อกับโลุ่กที่่�ม่ความผันผวน

แต่เม่�อพิจารื่ณาที่่นมน่ษย์ของไที่ย พบว่ายังอยู่
ในรื่ะดับที่่�น่าเป็็นห่วง จากข้อมูลุ่ของ World Bank ในป็ี 
2020 ช่่�ว่า เด็กแรื่กเกิดในวันน่�เม่�อกลุ่ายเป็็นแรื่งงานใน
อ่ก 18 ป็ีข้างหน้า จะสามารื่ถูที่ำงานได้เพ่ยงรื่้อยลุ่ะ 61 
ของศักัยภาพที่ั�งหมดเที่า่นั�น4 สว่นที่กัษะการื่ป็รื่บัตัวของ
เดก็ไที่ยก็ยังอยู่ในรื่ะดับที่่�น่าเป็็นห่วงในหลุ่ายๆ ดา้น โดย
ม่เด็กไที่ยมากกว่าครึื่�งหนึ�งท่ี่�ยังคิดว่าตนเองป็รัื่บตัวได้ไม่
ด่พอเม่�อเผชิ่ญกับสถูานการื่ณ์ท่ี่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ โดยผลุ่
การื่สำรื่วจที่ัศันคติของเด็กไที่ยอาย่ 15 ป็ีในการื่ที่ดสอบ 
PISA 2018 พบว่า

• รื่อ้ยลุ่ะ 63.7 ไม่สามารื่ถูรัื่บม่อกับสถูานการื่ณ์
ผิดป็กติที่่�เกิดขึ�นได้ด่นัก

• รื่้อยลุ่ะ 53.7 ไม่สามารื่ถูป็รัื่บตัวเม่�อพบป็ะ
กับผู้คนที่่�มาจากต่างวัฒนธรื่รื่มได้ด่

• รื่้อยลุ่ะ 56.8 ไม่สามารื่ถูแก้สถูานการื่ณ์ 
ย่่งยากที่่�เกิดจากคนได้ด่

• รื่้อยลุ่ะ 53.5 ไม่สามารื่ถูป็รื่ับตัวจากแรื่ง
กดดนั หร่ื่อเม่�อเผช่ญิสถูานการื่ณใ์หม่ๆ  ไดด่้

• รื่้อยลุ่ะ 51.7 ไม่สามารื่ถูป็รัื่บตัวเพ่�อรื่ับ
วัฒนธรื่รื่มใหม่ได้ด่ แลุ่ะ

4  https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_
download/hci/HCI_2pager_THA.pdf
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• รื่้อยลุ่ะ 50.7 ไม่สามารื่ถูป็รื่ับพฤติกรื่รื่มให้
เหมาะสมกับสถูานการื่ณ์ใหม่ได้ด่

หากเป็ร่ื่ยบเท่ี่ยบกับป็รื่ะเที่ศัอ่�นๆ จะพบว่าเด็ก
ไที่ยม่ความสามารื่ถูในการื่ป็รัื่บตัวรื่ั�งท้ี่ายอยู่ในอันดับที่่� 
60 จากที่ั�งหมด 65 ป็รื่ะเที่ศัที่่�เข้ารื่่วมการื่ที่ดสอบ แลุ่ะ
เดก็ที่่�ม่สถูานะที่างเศัรื่ษฐกจิแลุ่ะสงัคมสงูยงัม่ความพรื่อ้ม
ในการื่ป็รัื่บตัวมากกว่าเด็กที่่�ม่สถูานะที่างเศัรื่ษฐกิจแลุ่ะ
สังคมต�ำอย่างม่นัยสำคัญ

พื้้�นที่การเรียนร้�ใหม่ควรเปิ็นอย่างไร 
คนย่คใหม่จะป็รื่ับตัวได้ต้องม่ค่ณสมบัติ  3 

ป็รื่ะการื่ ได้แก่ “เปิ็ดใจ” ค่อ สามารื่ถูป็ลุ่ดความรืู่้เก่าที่่�
ลุ่้าสมัยออก แลุ่ะติดความรู้ื่ใหม่ที่่�ที่ันสมัยเข้ามาที่ดแที่น 
“กลุ่้าลุ่อง” ค่อ กลุ่้าตั�งคำถูาม ที่ดลุ่อง แสวงหาป็รื่ะสบ
การื่ณใ์หม่ๆ แลุ่ะ “พร้ื่อมเติบโต” ค่อ ม่ความเช่่�อวา่ตนเอง
สามารื่ถูพัฒนาได้หากม่การื่ฝึกฝนแลุ่ะพยายาม รื่วมถูึง
พรื่อ้มฟ้�นตวัแลุ่ะเริื่�มตน้ใหมอ่ก่ครัื่�งเม่�อที่ำพลุ่าด ซึ่ึ�งความ
สามารื่ถูเหลุ่า่น่�จะสรื่า้งได ้จำเป็็นตอ้งม่พ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ที่่�
เหมาะสม

ที่ั�งน่� จากรื่ะดับท่ี่นมน่ษย์ของคนไที่ยแลุ่ะความ
พรื่อ้มของเด็กในช่ว่งเวลุ่าที่่�ผ่านมา พอจะบอกได้วา่ พ้�นที�
การเรยีุนรู�เดิิม่ ไม่่น่าจะติอุบัโจทย์ุอุกีติอุ่ไปั่ ดงันั�น จงึ
จำเป็็นต้องออกแบบพ่�นท่ี่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ใหม่ให้สร้ื่างที่ักษะ
การื่ป็รัื่บตัวมากขึ�น ซึ่ึ�งพ่�นท่ี่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ใหม่น่�ควรื่ม่ 4 
ลุ่ักษณะสำคัญเพ่�อตอบโจที่ย์คนย่คใหม่ ดังน่�

. 1 ปั่ระติูทางเข้�าเปั่ิดิกว�าง รื่ับที่่กคน ที่่กช่่วง
วัย ให้เข้าไป็ในพ่�นที่่�การื่เรื่่ยนรืู่้ได้ง่าย

. 2 ม่ีความ่ทันสม่ัยุ เม่�อเข้ามาแลุ่้วพ่�นที่่�ต้องม่
ความรู้ื่ใหม่ๆ หร่ื่อใช่้เที่คโนโลุ่ย่ใหม่ในการื่
เรื่่ยนรืู่้

. 3 ม่ีสะพานข้�าม่ เช่่�อมโยงพ่�นที่่�ในแลุ่ะนอก
ห้องเรื่่ยนเข้าด้วยกันอย่างเป็็นรื่ะบบ

. 4 ม่ีความ่ปั่ลอุดิภัยุ สามารื่ถูตั�งคำถูามกับ
สังคม ที่ดลุ่องที่ำสิ�งใหม่ได้อย่างป็ลุ่อดภัย

ความพื้ร�อมขีองพื้้�นที่การเรียนร้�ขีองไทย
จากพ่�นที่่�การื่เรื่ย่นรืู่ใ้หมท่ี่ั�ง 4 ลุ่กัษณะขา้งตน้นำ

มาสูค่ำถูามสำคัญ ค่อ “พ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ของไที่ยพร้ื่อมหรื่อ่
ยงัที่่�จะสรื่า้งที่กัษะใหม?่” ผูว้จิยัไดท้ี่ำการื่วเิครื่าะหผ์า่น 4 
ลุ่ักษณะสำคัญ ดังน่�

1. ปั่ระตูิทางเข้�าไม่่ไดิ�เปิั่ดิกว�าง ไม่่ใช่่ทุกคนที�สาม่ารถ
เข้�าถึงพ้�นที�เรียุนรู�ไดิ�

ป็รื่ะช่ากรื่วัยเรื่่ยนของไที่ยเก่อบครึื่�งหนึ�งยังเข้า
ไม่ถูึงการื่ศัึกษารื่ะดับมัธยมศัึกษาตอนป็ลุ่าย โดยเฉพาะ
กลุ่่่มที่่�ม่รื่ายได้น้อย ยิ�งไป็กว่านั�น กลุ่่่มที่่�ม่สถูานะยากจน
ที่่�ส่ดรื่้อยลุ่ะ 10 เข้าถูึงมหาวิที่ยาลุ่ัยได้เพ่ยงรื่้อยลุ่ะ 3-4 
เที่่านั�น เม่�อเป็รื่่ยบเที่่ยบกับกลุ่่่มที่่�รื่วยที่่�ส่ดรื่้อยลุ่ะ 10 ที่่�
เข้าถูึงมหาวิที่ยาลุ่ัยได้กว่ารื่้อยลุ่ะ 58-635

ถูึงแม้ภาครื่ัฐจะม่มาตรื่การื่เพ่�อเพิ�มโอกาสเข้า
ถูึงการื่ศัึกษา ช่่วยเป็ิดป็รื่ะตูให้กว้างขึ�น เช่่น กองที่่นเพ่�อ
ความเสมอภาคที่างการื่ศัึกษา (กสศั.) ที่่�ให้เงินที่่นเสมอ
ภาคแก่กลุ่่่มเด็กท่ี่�ม่รื่ายได้น้อย กองที่่นเงินให้กู้ย่มเพ่�อ
การื่ศักึษา (กยศั.) ใหเ้งนิกูเ้ร่ื่ยนในรื่ะดบัมธัยมศักึษาตอน
ป็ลุ่ายถูึงรื่ะดับอ่ดมศัึกษา แลุ่ะในอนาคตอาจม่การื่จัดตั�ง
ธนาคารื่หน่วยกิต (Credit bank) ท่ี่�เปิ็ดโอกาสให้คนวัย
ที่ำงานสามารื่ถูเข้ามา upskill & reskill ได้อย่างย่ดหย่่น
มากขึ�น แต่ยังม่อ่กบางป็รื่ะเด็นที่่�ต้องเติมเต็ม เช่่น การื่
ให้กู้เงินเรื่่ยนสำหรื่ับหลุ่ักสูตรื่ upskill & reskill รื่ะยะสั�น 
แลุ่ะหลุ่ักสูตรื่เหลุ่่าน่�ต้องสามารื่ถูฝึกที่ักษะที่่�นำไป็ใช่้ใน
ช่่วิตจรื่ิงได้ 

ไม่ใช่่เพย่งในห้องเร่ื่ยนเท่ี่านั�น  แต่ป็รื่ะตสูำหรื่บัพ่�นที่่� 
เรื่ย่นรู้ื่นอกห้องเร่ื่ยนกย็งัไม่เปิ็ดกว้าง จากการื่สำรื่วจโดย
ศัูนย์ความรู้ื่นโยบายเด็กแลุ่ะครื่อบครัื่ว (คิด for คิดส์)  
พบว่าเก่อบรื่้อยลุ่ะ 40 ของเยาวช่นไที่ยอาย่ 15-25 ป็ี 
ยังไม่เคยไป็แหลุ่่งเรื่่ยนรืู่้นอกห้องเรื่่ยน เช่่น พิพิธภัณฑ์์  
หอศัลิุ่ป็ะ ศันูยฝ์กึอาช่พ่ แลุ่ะหอ้งสม่ด เป็็นตน้ สาเหตห่ลุ่กั 
เกดิจากพ่�นที่่�การื่เรื่ย่นรู้ื่เหลุ่่าน่�อยู่ไกลุ่แลุ่ะม่จำนวนไม่มากพอ6 

5  ที�มา: กองทุนเพื่ื�อควิามเสมอภาคทางการศึกษ์า (กสศ.)

6  https://kidforkids.org/learning-space-for-youth/#post-gallery
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2. พ้�นที�การเรียุนรู�ส่วนใหญ่ยัุ่งคบััแคบั และมี่แนวทาง
การเรียุนรู�ไม่่ทันสม่ัยุ ไม่่อุาจนำไปั่ใช่�ในช่ีวิติจริงไดิ�

การื่เร่ื่ยนรู้ื่ท่ี่�สามารื่ถูนำไป็ใช่้ในช่่วิตจรื่ิงได้
นั�น ต้องส่งเสริื่มให้เด็กม่ที่ักษะการื่คิดขั�นสูง เช่่น การื่
วิเครื่าะห์ การื่ป็รื่ะเมินค่ณค่า หรื่่อการื่สรื่้างสรื่รื่ค์สิ�งใหม่ 
แต่การื่ศัึกษาภาคบังคับของไที่ยก็ยังไม่เอ่�อให้เกิดการื่
ฝึกทัี่กษะดังกลุ่่าว เช่่น การื่สอนวิช่าป็รื่ะวัติศัาสตร์ื่ตาม
หลุ่กัสตูรื่แกนกลุ่างการื่ศักึษาขั�นพ่�นฐาน พ.ศั. 2551 ม่การื่
เร่ื่ยนที่่�พัฒนาทัี่กษะการื่คิดขั�นสูงเพย่งร้ื่อยลุ่ะ 22 เท่ี่านั�น 
แลุ่ะต้องรื่อถึูง ม.1 จงึจะได้ฝกึทัี่กษะน่� สว่นการื่สอนเคร่ื่�อง
ม่อที่างป็รื่ะวัตศิัาสตร์ื่เพ่�อใช่ใ้นการื่มองโลุ่กแลุ่ะสังคมโลุ่ก
ยังม่น้อยเกินไป็ กลุ่ับให้น�ำหนักกับการื่สอนให้รืู่้จักความ
เป็็นมาของป็รื่ะเที่ศัไที่ยซึ่ึ�งไม่ได้เอ่�อให้เกิดการื่พัฒนา
ที่ักษะการื่คิดขั�นสูง ส่วนการื่เร่ื่ยนในห้องเร่ื่ยนส่วนใหญ่
ก็ยังม่คำตอบตายตัว เช่่น การื่ต่ความเรื่่�องการื่ม่วินัย ซึ่ึ�ง
ค่อการื่ควบค่มตนเองแลุ่ะการื่แสวงหาความรู้ื่ใหม่ๆ อยู่
เสมอ แต่จากกรื่ะแสท่ี่�พบในป็ัจจ่บันกลัุ่บต่ความการื่ม่
วินัยเป็็นการื่ม่่งสรื่้างวินัยภายนอก ผ่านการื่ตัดผม การื่
แต่งกายให้ถููกตามรื่ะเบ่ยบที่่�กำหนด

การื่สอนออนไลุ่นเ์พ่�อป็รื่ะหยดัตน้ท่ี่น ซึ่ึ�งการื่เบกิจา่ยตาม
รื่ะเบ่ยบพสัด่ยังไมเ่ปิ็ดใหซ้ึ่่�อรื่ว่มกนั (แช่ร์ื่ตน้ท่ี่น) ได ้กลุ่่ม่ 
โรื่งเร่ื่ยนเหลุ่า่น่�จงึตอ้งหนัไป็พึ�งเงินสนบัสนน่จากกองที่น่
ภาคเอกช่นแที่นการื่ใช่้งบป็รื่ะมาณรื่ัฐ

3.สะพานข้�าม่ที�เช้่�อุม่โยุงพ้�นที�ในและนอุกโรงเรียุน
เข้�าดิ�วยุกันม่ีติัวอุยุ่างให�เห็น แติ่ยุังไม่่แพร่หลายุ
ม่ากนัก

ส่�อการื่สอนเป็็นเคร่ื่�องม่อหนึ�งที่่�สามารื่ถูที่ำหนา้ที่่�
สะพานข้าม นำพาโลุ่กจรื่ิงเข้ามาเป็็นโจที่ย์ท่ี่�ใช่้สอนใน
ห้องเรื่่ยน แต่จากตัวอย่างส่�อการื่สอนที่่�ผ่านมา แสดงให้
เห็นว่าหลุ่ายๆ ครัื่�ง โจที่ย์ท่ี่�กำหนดไม่สามารื่ถูนำมาใช่้
ในช่่วิตป็รื่ะจำวันได้ เช่่นโจที่ย์คณิตศัาสตร์ื่บางโจที่ย์ก็
สะที่้อนเพ่ยงว่าเป็็นเด็กที่่�เก่งในโลุ่กของคณิตศัาสตรื่์ แต่
ไม่อาจสะที่้อนว่าเก่งในช่่วิตจรื่ิงด้วยหรื่่อไม่ 

อ่กอ่ป็สรื่รื่คสำคัญ ค่อ กฎรื่ะเบ่ยบป็ัจจ่บันยังไม่
เอ่�อให้นำส่�อการื่เร่ื่ยนการื่สอนมาที่ดลุ่องใช่้จัดการื่สอน
รืู่ป็แบบใหม่ๆ ได้ จากการื่วิจัยของ TDRI ในพ่�นที่่�จังหวัด
รื่ะยองพบว่าม่โรื่งเร่ื่ยนกลุ่่่มหนึ�งพยายามรื่วมตัวซึ่่�อส่�อ

อยา่งไรื่ก็ตาม ยงัม่โจที่ย์ที่่�นำสถูานการื่ณ์ในช่วิ่ต
จรื่ิงมาเป็็นแกนเร่ื่�องเพ่�อให้เด็กได้ใช่้ความรู้ื่คณิตศัาสตรื่์
ในการื่แก้ป็ัญหา เช่่น หาความค้่มค่าของพิซึ่ซ่ึ่าที่่�ขนาด
แตกต่างกัน 2 ถูาด หรื่่อให้หาวิธ่แช่รื่์ค่าอาหารื่ท่ี่�แต่ลุ่ะ
คนที่านไม่เหม่อนกัน7

7  แปลั่ แลั่ะปรับัจัาก OECD (2022) 
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นอกจากส่�อการื่สอน ก็ยังม่วิธ่การื่สอนที่่�เช่่�อม
การื่เรื่่ยนรืู่้รื่ะหว่างในแลุ่ะนอกห้องเรื่่ยนเข้าด้วยกัน จาก
การื่ลุ่งพ่�นที่่�ของที่่มวิจัย TDRI ใน จ.สตูลุ่ พบการื่สอนที่่�
ใช่โ้ครื่งงานเป็็นฐาน (Project-based learning) ดว้ยโมเดลุ่ 
“ครืู่สามเส้า” โดยออกแบบให้ที่่กคนเป็็นครืู่แลุ่ะสรื่้างการื่
เร่ื่ยนรืู่ไ้ด้ที่ก่ท่ี่� ตวัอยา่งโครื่งงานหนึ�งม่โจที่ย์วา่ ที่ำอยา่งไรื่
ช่่มช่นจึงจะลุ่ดค่าไฟฟ้าได้ โจที่ย์น่�ใช่้บิลุ่ค่าไฟฟ้าใน
ช่่มช่นจรื่ิงเป็็นส่�อการื่สอน การื่เรื่่ยนแบบน่�ไม่เพ่ยงที่ำให้
นักเรื่่ยนได้ฝึกที่ักษะคณิตศัาสตรื่์ รู้ื่สถูานการื่ณ์ช่่มช่น 
รืู่้จักการื่แก้ป็ัญหา แต่ครืู่ยังได้ที่ักษะใหม่ๆ สามารื่ถูสอน
ให้เด็กเกิดการื่ตั�งคำถูามมากกว่าให้คำตอบ เม่�อเด็กนำ
วธิลุ่่ดค่าไฟไป็เสนอแก่ช่ม่ช่น กช็่ว่ยให้ช่ม่ช่นรู้ื่วิธป่็รื่ะหยัด
พลุ่ังงาน จนสามารื่ถูลุ่ดค่าไฟฟ้าได้จรื่ิงถูึง 2 แสนบาที่
ในรื่ะยะเวลุ่าเพ่ยง 1 เด่อนเที่่านั�น อ่กตัวอย่างหนึ�งค่อ 
โรื่งเรื่ย่นนกัเดนิป็า่ จ.นา่น ที่่�เป็ดิโอกาสให้ที่ก่คน ที่ก่ช่่วง
วยั ไดเ้ร่ื่ยนรู้ื่ทัี่�งในรื่ปู็แบบออนไลุ่น ์แลุ่ะการื่ป็ฏิิบตัจิริื่งใน
ป็า่ เพ่�อให้ที่รื่าบวธ่ิเอาตวัรื่อด วฒันธรื่รื่มการื่เดนิป่็าสากลุ่ 
แลุ่ะสรื่า้งความตรื่ะหนักในค่ณคา่ของที่รื่พัยากรื่ธรื่รื่มช่าติ

อ่กสะพานท่ี่�สำคัญค่อการื่เช่่�อมการื่เร่ื่ยนรู้ื่เข้าสู่
ตลุ่าดแรื่งงาน สถูาบันอด่มศึักษาของไที่ยเรื่ิ�มม่การื่พัฒนา
หลุ่ักสูตรื่ป็ริื่ญญาหร่ื่อหลัุ่กสูตรื่รื่ะยะสั�น โดยร่ื่วมม่อกับ
สถูานป็รื่ะกอบการื่หรื่่อภาคอ่ตสาหกรื่รื่ม เพ่�อสรื่้างการื่
เร่ื่ยนรืู่้จากการื่ป็ฏิิบัติงานจรื่ิง แต่เม่�อเท่ี่ยบกับหลุ่ักสูตรื่
ทัี่�งหมด พบว่ายังม่จำนวนน้อย (309 หลุ่ักสูตรื่จาก 
14,291 หลุ่ักสูตรื่ในรื่ะดับป็รื่ิญญา แลุ่ะ 20 หลุ่ักสูตรื่จาก 
585 หลุ่ักสูตรื่ในกลุ่่่มหลัุ่กสูตรื่รื่ะยะสั�นของกรื่มพัฒนา
ฝีม่อแรื่งงาน) จึงควรื่ม่การื่ส่งเสรื่ิมหลุ่ักสูตรื่ลุ่ักษณะน่�
เพิ�มมากขึ�น (รืู่ป็ที่่� 1)

4. พ้�นที�การเรียุนรู�ข้อุงไทยุ ยุังไม่่ปั่ลอุดิภัยุม่ากนัก 
ในเช่ิงพ่�นที่่�ที่างกายภาพม่หลุ่ากหลุ่ายตัวอย่าง

ที่่�เป็รื่ย่บเที่ย่บให้เหน็ถูงึความป็ลุ่อดภัยในพ่�นที่่�การื่เร่ื่ยน
รืู่้ของไที่ยกับต่างป็รื่ะเที่ศั ดังกรื่ณ่ เกรื่ตา ธันเบิรื่์ก เด็กผู้
หญิงช่าวสว่เดนที่่�ลุ่่กขึ�นมาตั�งคำถูามว่า เหต่ใดผู้ใหญ่ถูึง
ไม่รู้ื่สึกเด่อดเน่�อร้ื่อนใจกับปั็ญหาโลุ่กร้ื่อน เวลุ่าผ่านมา 
4 ป็ี วันน่�เธอได้กลุ่ายเป็็นสัญลุ่ักษณ์แลุ่ะแรื่งบันดาลุ่ใจ 

ร้ปิที่ 1 จำานวนหลัักสู้่ตูรทั�งหมดกับหลัักสู้่ตูรที่ร่วมมือกับสู่ถานปิระกอบการเพื้้่อเชิ่่อมโยงสู้่่ตูลัาดแรงงาน

หลักสูติรระดิับัปั่ริญ่ญ่า หลักสูติรระยุะสั�น
ข้อุงกรม่พัฒนาฝีีม่้อุแรงงาน

ที�มา: (อวิ. แลั่ะระบับั Checo, 15 พื่.ย. 65) ที�มา: กรมพื่ัฒนาฝีีมือแรงงาน



9ฉบับที่ 195 ธันวาคม 2565

ในการื่เร่ื่ยกร้ื่องเร่ื่�องสภาพภูมิอากาศัของโลุ่ก ในขณะที่่�
อ่กกรื่ณ่ พริื่ษฐ์ ช่ิวารื่ักษ์ เด็กไที่ยคนหนึ�งซึึ่�งม่อาย่ใกลุ่้
เค่ยงกัน ได้ตั�งคำถูามว่า ที่ำไมการื่ศึักษาถูึงไม่สอนให้
ใช่้เหต่ผลุ่เพ่�อสร้ื่างจริื่ยธรื่รื่ม แต่ที่ันที่่ท่ี่�ชู่ป้็าย คำถูามน่�
กลุ่ายเป็็นเร่ื่�องอันตรื่ายสำหรัื่บผู้ใหญ่แลุ่ะถููกพาตัวออก
นอกห้องที่ันที่่ 

อ่กหนึ�งพ่�นท่ี่�ท่ี่�เริื่�มเกิดขึ�นอย่างแพร่ื่หลุ่ายใน
ป็ัจจ่บัน ค่อ พ่�นที่่�ออนไลุ่น์ ซึ่ึ�งป็ัจจ่บันได้กลุ่ายเป็็นพ่�นที่่�
ให้การื่แลุ่กเป็ลุ่่�ยนม่มมองที่่�แตกต่าง ม่การื่ถูกเถู่ยงกัน
มากขึ�นในป็รื่ะเด็นที่่�ม่หลุ่ากหลุ่าย ป็รื่ับบรื่รื่ที่ัดฐานใน
การื่พูดค่ยป็รื่ะเด็นที่่�อาจม่ความเห็นไม่ลุ่งรื่อย เช่่น เรื่่�อง
ศัาสนา เพศั ที่ั�งน่� แมด้เูหม่อนจะเป็ดิโอกาสใหม่้การื่เรื่ย่น
รู้ื่ ลุ่องผิดลุ่องถููก ถูกป็รื่ะเด็นกัน ก็อาจเป็็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�ไม่
ป็ลุ่อดภัยได้ เพรื่าะยังม่การื่เซึ่นเซึ่อรื่์ แลุ่ะการื่กลุ่่าวโที่ษ
แนวความคิดที่่�แตกต่างเกิดขึ�นอยู่เช่่นกัน

กลุ่า่วโดยสร่ื่ป็ พ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ของไที่ยในปั็จจบั่น
ยังเข้าถึูงท่ี่กคนไม่ได้เพรื่าะป็รื่ะตูไม่เปิ็ดกว้าง ความรู้ื่ใน
แลุ่ะนอกหอ้งเร่ื่ยนยงัแยกจากกนั ขาดสะพานที่่�ที่ำหนา้ที่่�
เช่่�อมสิ�งที่่�เร่ื่ยนรู้ื่ไป็สู่การื่ใช่้ในช่่วิตจรื่ิง แลุ่ะพ่�นท่ี่�ยังไม่
ป็ลุ่อดภยัสำหรื่บัการื่ตั�งคำถูามที่่�ที่า้ที่าย กลุ่ายเป็็นเร่ื่�องที่่�
อนัตรื่ายสำหรื่บัการื่เร่ื่ยนรู้ื่ ดงันั�น พ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่จำเป็็น
ต้องถููกออกแบบใหม่ สรื่้างปั่ระติูที่่�เป็ิดกว้างที่่�ที่่กคน 

เข้าถูึงได้ พ้�นที�ม่ความที่ันสมัย ม่สะพานเช่่�อมความรู้ื่ 
ในห้องเร่ื่ยนแลุ่ะนอกห้องเร่ื่ยนอย่างเพ่ยงพอ แลุ่ะเป็็น
พ่�นที่่�ปั่ลอุดิภัยุ ให้คนได้ตั�งคำถูามแลุ่ะเรื่่ยนรืู่้รื่่วมกัน

ตูัวอย่างพื้้�นที่การเรียนร้� 
ต่อไป็น่�ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างพ่�นท่ี่�การื่เรื่่ยนรู้ื่ใน

รืู่ป็แบบ “เม่องแห่งการื่เรื่่ยนรู้ื่” เพ่�อแสดงถูึงรื่ะบบนิเวศั
การื่เรื่่ยนรืู่้ที่่�ม่หลุ่ากหลุ่ายองค์ป็รื่ะกอบอันพึงป็รื่ะสงค์
รื่วมอยู่ในพ่�นที่่�

ติัวอุยุ่างที� 1: โครงการ Whole City เม้่อุงเฮลซิิงกิ 
ปั่ระเทศฟิินแลนดิ์

โครื่งการื่ Whole City ใช่้เม่องที่ั�งเม่องให้เป็็น
พ่�นท่ี่�การื่เร่ื่ยนรืู่้ ที่ั�งสวนสาธารื่ณะ พิพิธภัณฑ์์ สถูานท่ี่�
สำคัญที่างป็รื่ะวัติศัาสตรื่์ ห้องสม่ด ถูนน ลุ่้วนเป็็นแหลุ่่ง
การื่เร่ื่ยนรู้ื่ โดยในเวลุ่าเร่ื่ยนครืู่สามารื่ถูพานักเรื่่ยนขึ�น
รื่ะบบขนส่งสาธารื่ณะไป็แหลุ่่งเร่ื่ยนรืู่้เหลุ่่าน่�ได้สะดวก 
แลุ่ะครืู่ยังม่ความสามารื่ถูในการื่ออกแบบกิจกรื่รื่มการื่
เร่ื่ยนรืู่้ในห้องเรื่่ยนให้เช่่�อมกับแหลุ่่งการื่เร่ื่ยนรืู่้นอก
ห้องเร่ื่ยน พรื่้อมใช่้เที่คโนโลุ่ย่เข้ามาเป็็นส่วนช่่วย เช่่น 
ให้นักเร่ื่ยนถู่อ tablet เพ่�อถู่ายภาพสิ�งที่่�ตนเองไม่รู้ื่แลุ่ะ
ต้องการื่หาข้อมูลุ่เพิ�มเติม 
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พ่�นท่ี่�ในลัุ่กษณะน่�จะเอ่�อต่อการื่เร่ื่ยนรู้ื่โดยใช้่
ป็รื่ากฏิการื่ณ์เป็็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
หรื่่อใช่้ป็ัญหานำการื่เรื่่ยนรืู่้ โดยนำหัวข้อที่่�ม่จ่ดเช่่�อมโยง
ในช่่วิตป็รื่ะจำวันแลุ่ะช่่มช่นของผู้เร่ื่ยนมาตั�งเป็็นปั็ญหา 
เนน้การื่ที่ำงานเป็็นกลุ่่ม่โดยนกัเรื่ย่นรัื่บผดิช่อบการื่เร่ื่ยน
รู้ื่ของตนเอง ครืู่จะไม่ใช่่ผู้ก่มความรู้ื่แต่ม่บที่บาที่เป็็นผู้
อำนวยความสะดวกในการื่เร่ื่ยนรู้ื่ (facilitator) นอกจาก
สำหรัื่บคนในวัยเร่ื่ยนแลุ่้ว โครื่งการื่ Whole City ยังให้
ความสำคญักบัคนที่่�อยู่นอกรื่ะบบการื่ศักึษา สามารื่ถูเขา้
ถูึงแหลุ่่งการื่เรื่่ยนรืู่้ต่างๆ ด้วย เช่่น ห้องสม่ดที่่�ออกแบบ
มาตอบสนองความต้องการื่ที่่�หลุ่ากหลุ่าย

จะเห็นได้ว่า พ่�นที่่�การื่เรื่่ยนรืู่้ในโครื่งการื่ Whole 
City สะที่้อนถูึงการื่ม่สะพานเช่่�อมที่่�แข็งแรื่ง โดยเช่่�อม
การื่เรื่่ยนรืู่้ที่ั�งในแลุ่ะนอกห้องเรื่่ยน ม่รื่ะบบการื่สนับสน่น
ที่่�ด่ พ่�นที่่�เปิ็ดกว้างเข้าถึูงง่าย ที่ันสมัยแลุ่ะป็ลุ่อดภัย ใช่้
ป็ัญหานำการื่เร่ื่ยนรู้ื่ แลุ่ะท่ี่�สำคัญค่อป็รื่ะตูเป็ิดกว้างให้
ที่่กคนสามารื่ถูเข้ามาเรื่่ยนรืู่้แลุ่ะใช่้พ่�นที่่�ได้

ติัวอุยุ่างที� 2: เม่้อุงซิูวอุน ปั่ระเทศเกาหลี
เม่องซึู่วอนม่แหลุ่่งการื่เร่ื่ยนรู้ื่นอกห้องเร่ื่ยนถูึง 

600 แห่ง ม่ศัูนย์การื่เรื่่ยนรืู่้ช่่มช่นมากถูึง 42 แห่ง ศัูนย์
การื่เร่ื่ยนรู้ื่ของเด็กแลุ่ะวัยรื่่่น 73 แห่ง ศัูนย์การื่เร่ื่ยนรืู่้
ศัิลุ่ป็ะแลุ่ะวัฒนธรื่รื่ม 20 แห่ง แลุ่ะม่ห้องสม่ดมากถูึง 118 
แห่ง โดยแต่ลุ่ะแห่งจะอยู่ห่างจากบ้านของป็รื่ะช่ากรื่ท่ี่ก
คนเฉลุ่่�ย 10 นาที่่ เพ่�อให้ที่่กคนเข้าถูึงได้ง่าย

เม่องซึู่วอนม่แหลุ่่งเรื่่ยนรู้ื่ที่่�หลุ่ากหลุ่าย เช่่น 
สถูาบันมโวลุ่าโด (Mwolado School) เป็็นโรื่งเรื่ย่นสำหรัื่บ
ผู้สูงอาย่ที่่�สามารื่ถูเข้ามาเรื่่ยนรู้ื่หร่ื่อฝึกที่ักษะท่ี่�ต้องการื่
ได้ สถูาบันนูกูน่า (Nuguna School) เป็็นพ่�นที่่�ให้ที่่กคน
สามารื่ถูเข้ามาแช่ร์ื่ความรู้ื่ เพ่�อเป็็นการื่สร้ื่างรื่ะบบนิเวศั
แห่งการื่เร่ื่ยนรืู่้ อย่างที่่�ผ่านมาม่นักศัึกษาเอกรื่ัสเซึ่่ย 
ต้องการื่เปิ็ดสอนภาษารัื่สเซึ่่ยให้คนที่ั�วไป็เข้ามาเร่ื่ยนรู้ื่
ก็เข้ามาเป็ิดคลุ่าสเร่ื่ยนที่่�น่�ได้ พิพิธภัณฑ์์ห้องน�ำ หร่ื่อ
ศัูนย์วัฒนธรื่รื่มแฮวูแจ (Hae Woo Jae) ที่่�สอนเรื่่�องใกลุ่้
ตัวอย่างส่ขภาพแลุ่ะการื่ขับถู่าย

ลุ่กัษณะพ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ของเม่องซูึ่วอนค่อ ม่การื่
ออกแบบให้ม่ป็รื่ะตูท่ี่�เป็ิดกว้าง ม่สะพานท่ี่�เช่่�อมถูึงกัน 
โดยการื่สร้ื่างเครื่อ่ข่ายพ่�นที่่�การื่เรื่ย่นรืู่ใ้ห้คนเข้าถูงึได้งา่ย
ดว้ยการื่เดนิเพย่ง 5-10 นาท่ี่ โดยท่ี่�มาเริื่�มจากการื่สำรื่วจ
ความต้องการื่ของผูค้น ออกแบบให้ที่ก่คนม่ส่วนร่ื่วม ผา่น
การื่ตั�งคณะที่ำงานที่่�ม่ตัวแที่นจากที่่กภาคส่วนเข้ามา 
บรื่ิหารื่พ่�นที่่� ที่่�สำคัญค่อม่การื่ใช้่ส่�อป็รื่ะช่าสัมพันธ์เพ่�อ
สรื่้างการื่รื่ับรืู่้แลุ่ะผู้คนเข้าถูึงพ่�นที่่�การื่เรื่่ยนรืู่้ได้มากขึ�น

ดังนั�น ‘เม่อง’ ควรื่ที่ำหน้าท่ี่�เป็็นเคร่ื่อข่ายพ่�นที่่�
การื่เร่ื่ยนรืู่้นอกห้องเรื่่ยน เกิดการื่เรื่่ยนรืู่้ที่างสังคมของ
ผู้คน สร้ื่างเคร่ื่อข่ายความร่ื่วมม่อ เพ่�อช่่วยรัื่ฐบาลุ่ท้ี่อง
ถูิ�นพัฒนากลุ่ย่ที่ธ์ที่่�เป็น็รื่ปู็ธรื่รื่ม ในการื่ส่งเสรื่มิการื่เรื่่ยน
รืู่้ตลุ่อดช่่วิต แลุ่ะส่งเสรื่ิมความเที่่าเที่่ยมที่างการื่ศัึกษา 

ขี�อเสู่นอแนะเชิิงนโยบาย
สำหรัื่บป็รื่ะเที่ศัไที่ย การื่สร้ื่างพ่�นท่ี่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่

แบบใหม่ให้เหมาะสำหรัื่บคนย่คใหม่มากยิ�งขึ�นต้องป็รัื่บ 
3 ป็รื่ะการื่ ดังน่�

1. ปั่รับัการลงทุน
การื่จะขยายป็รื่ะตูให้กว้างขึ�นนั�นต้องอาศััย

การื่ลุ่งที่่นในมาตรื่การื่เพิ�มโอกาสการื่เข้าถึูงพ่�นที่่�การื่
เร่ื่ยนรู้ื่ท่ี่กรื่ะดับ ควรื่ที่ำพ่�นที่่�ให้ที่ันสมัยมากยิ�งขึ�น 
เกิดการื่นำนวัตกรื่รื่มใหม่มาสนับสน่นการื่เร่ื่ยนรู้ื่ให้ม่
ป็รื่ะสิที่ธิภาพมากขึ�นโดยต้องลุ่งท่ี่นในเที่คโนโลุ่ย่ใหม่
เพ่�อใช่้ในห้องเร่ื่ยน การื่จะที่ำได้นั�น ต้องเริื่�มจากการื่
ป็รัื่บรื่ะเบ่ยบการื่จัดซึ่่�อจัดจ้างส่�อการื่เร่ื่ยนการื่สอนเพ่�อ
รื่องรื่ับส่�อรืู่ป็แบบใหม่ เช่่น การื่ซึ่่�อแบบสมัครื่สมาช่ิก 
(subscription) หร่ื่อเป็ิดโอกาสให้โรื่งเร่ื่ยนแช่รื่์ต้นที่่น
ในการื่ซึ่่�อส่�อการื่เร่ื่ยนการื่สอนหร่ื่อการื่นำเที่คโนโลุ่ย่
ใหม่ๆ มาใช่้ในห้องเรื่่ยน เพ่�อเกิดการื่ป็รื่ะหยัดต่อขนาด 
(Economies of scale) 

การื่สรื่้างสะพานเช่่�อมให้แข็งแรื่งนั�นต้องอาศััย
การื่ลุ่งท่ี่นด้านพ่�นที่่� โดยนำที่่�ดินของภาครื่ัฐท่ี่�ไม่ได้ใช่้
ป็รื่ะโยช่น์มาที่ำเป็็นแหลุ่่งการื่เร่ื่ยนรืู่้ โดยเฉพาะจังหวัด
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ที่่�ม่แหลุ่่งการื่เร่ื่ยนรู้ื่น้อยหรื่่อไม่ม่เลุ่ย อ่กรืู่ป็แบบค่อการื่
สรื่า้งความร่ื่วมม่อกับภาคเอกช่นโดยนำพ่�นที่่�ของเอกช่น
มาที่ำเป็็นศัูนย์การื่เร่ื่ยนรืู่้หร่ื่อพิพิธภัณฑ์์ที่่�ให้ความรู้ื่
เฉพาะของธ่รื่กิจนั�น โดยภาครัื่ฐต้องม่มาตรื่การื่ที่่�เสริื่ม
แรื่งจูงใจให้นำพ่�นที่่�มาใช่้

นอกจากการื่ลุ่งที่่นเพ่�อสร้ื่างพ่�นที่่�ใหม่ๆ เพ่�อ
เป็็นแหลุ่่งเร่ื่ยนรู้ื่ในเช่ิงกายภาพแลุ่้ว ยังต้องคำนึงถูึง
การื่ลุ่งที่่นในการื่ออกแบบกิจกรื่รื่มท่ี่�เอ่�อให้เกิดการื่เร่ื่ยน
รู้ื่ สรื่้างบรื่รื่ยากาศัการื่เรื่่ยนรู้ื่ที่่�ด่ แลุ่ะเอ่�อให้เกิดการื่คิด
วิเครื่าะห์แลุ่ะวิพากษ์ด้วย พ่�นที่่�ดังกลุ่่าวต้องเอ่�อต่อการื่
ดึงดูดกลุ่่่มคนที่่�ม่ความแตกต่างโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะ
เด็ก ก็เป็็นป็ัจจัยที่่�ม่ความสำคัญเช่่นกัน กลุ่่าวค่อ การื่ดึง
คนจากช่่วงวัยท่ี่�หลุ่ากหลุ่ายโดยเฉพาะผู้สูงอาย่แลุ่ะจาก
ป็ัจจัยอ่�นที่่�แตกต่าง อาที่ิ ศัาสนา ภูมิหลุ่ังที่างเศัรื่ษฐกิจ
สงัคม (socio-economic background) แลุ่ะความสามารื่ถู 
เพ่�อสรื่้างความเข้าอกเข้าใจ (empathy) รื่ะหว่างกันซึ่ึ�ง
เป็็นฐานต่อการื่สร้ื่างความร่ื่วมม่อต่อความท้ี่าที่ายใน
อนาคต โดยอาจจะเริื่�มต้นโดยที่ำโครื่งการื่เพ่�อที่ดลุ่อง 
(sandbox) ในพ่�นท่ี่�การื่เร่ื่ยนรู้ื่ที่่�ม่อยู่แลุ่้ว เช่่น อ่ที่ยาน
การื่เรื่่ยนรืู่้ TK park ที่่�ป็ัจจ่บันกรื่ะจายตัวกว่า 30 จังหวัด
ที่ั�วป็รื่ะเที่ศั

2. ปั่รับัเปั่้าหม่ายุให�ผูู้�เรียุนม่ีทักษะในการปั่รับัติัว
ขยายพ่�นที่่�การื่เร่ื่ยนรืู่้ให้กว้างแลุ่ะม่ความที่ัน

สมัย ป็รื่ะเที่ศัไที่ยจำเป็็นต้องพัฒนาหลุ่ักสูตรื่ใหม่ในที่่ก
รื่ะดับการื่ศึักษา ให้สร้ื่างทัี่กษะท่ี่�จำเป็็นต่อการื่ป็รัื่บตัว 
โดยเฉพาะหลัุ่กสูตรื่แกนกลุ่างการื่ศึักษาขั�นพ่�นฐานฯ ท่ี่�
ควรื่พัฒนาอย่างเรื่่งด่วน เน่�องจากหลุ่ักสูตรื่ดังกลุ่่าวถููก
บังคับใช่้มาแลุ่้ว 15 ป็ี นอกจากน่�ยังควรื่กำหนดให้ม่การื่
ที่บที่วนหลุ่กัสตูรื่แกนกลุ่างอยา่งสม�ำเสมอเพ่�อใหท้ี่นัสมยั
อยูต่ลุ่อด สว่นรื่ะดบัอาช่ว่ศักึษาแลุ่ะอ่ดมศักึษาจำเป็็นตอ้ง
เป็ิดโอกาสให้สถูานป็รื่ะกอบการื่หร่ื่อภาคอ่ตสาหกรื่รื่ม
ม่ส่วนรื่่วมในการื่พัฒนาหลุ่ักสูตรื่เพ่�อพัฒนาที่ักษะที่่�ตรื่ง
ความต้องการื่ของตลุ่าดแรื่งงาน

เพ่�อให้บรื่รื่ลุ่่เป้็าหมายการื่เรื่่ยนรู้ื่ได้จริื่ง ต้องม่
สะพานเช่่�อมท่ี่�แขง็แรื่งรื่ะหวา่งหอ้งเร่ื่ยนกบัโลุ่กภายนอก 
การื่สอนในรื่ะดับการื่ศัึกษาขั�นพ่�นฐาน ผู้เรื่่ยนควรื่เรื่่ยนรืู่้
จากสภาพแวดลุ้่อมจรื่ิงโดยใช้่แหลุ่่งเร่ื่ยนรู้ื่ท่ี่�หลุ่ากหลุ่าย 
เช่น่ นำสภาพแวดลุ่อ้ม ป็ญัหาในช่่มช่นของนกัเร่ื่ยน หร่ื่อ
ป็รื่ะเด็นในสังคมมาเป็็นส่วนหนึ�งของการื่เรื่่ยนรืู่้  สำหรื่ับ
รื่ะดับอาช่่วศัึกษาแลุ่ะอ่ดมศัึกษา ผู้เรื่่ยนควรื่เรื่่ยนรู้ื่จาก
สภาพแวดลุ้่อมการื่ที่ำงานจริื่ง ดังนั�นจึงควรื่เร่ื่งผลิุ่ต
พัฒนาบ่คลุ่ากรื่ผู้สอนในท่ี่กรื่ะดับให้ม่ความสามารื่ถู
ในการื่ออกแบบกรื่ะบวนการื่เรื่่ยนรืู่้ที่่�เช่่�อมความรู้ื่ใน
หอ้งเร่ื่ยนเขา้กบัสภาพแวดลุ่อ้มจรื่งิหร่ื่อโลุ่กการื่ที่ำงานได้

3. ปั่รับับัรรทัดิฐานทางสังคม่ใหม่่ 
ส่�อมวลุ่ช่นจะม่บที่บาที่เป็็นอยา่งมากในการื่ป็รื่บั

บรื่รื่ทัี่ดฐานสังคมผ่านการื่นำเสนอข้อมูลุ่หร่ื่อเหต่การื่ณ์
ที่่�เกิดขึ�นให้รื่อบด้าน โดยเฉพาะป็รื่ะเด็นที่่�เป็็นที่่�ถูกเถู่ยง
หร่ื่อเป็็นป็รื่ะเด็นท่ี่�ลุ่ะเอ่ยดอ่อน ส่�อยิ�งต้องเลุ่่�ยงการื่นำ
เสนอสิ�งที่่�นำไป็สู่คำตอบเด่ยวท่ี่�ตายตัว เพ่�อให้สังคมได้
เร่ื่ยนรู้ื่จากม่มมองท่ี่�หลุ่ากหลุ่ายในสังคมที่่�ซัึ่บซึ่้อน รื่วม
ถูึงยอมรื่ับความแตกต่างมากยิ�งขึ�น

หากที่ำได้ พ่�นที่่�เหลุ่่าน่�จะเป็็นแหลุ่่งเรื่่ยนรืู่้ที่่�เป็ิด
กวา้งสำหรื่บัคนย่คใหม ่สรื่า้งที่กัษะท่ี่�แตลุ่่ะคนสนใจพรื่อ้ม
เช่่�อมโยงกับโลุ่กจริื่ง แลุ่ะเสริื่มที่ักษะการื่ป็รัื่บตัวต่อการื่
เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งที่่�เกิดขึ�นอยา่งรื่วดเรื่ว็ มาร่ื่วมกนัสำรื่วจพ่�นที่่�
การื่เรื่่ยนรืู่้รื่อบตัวในป็ัจจ่บัน ลุ่องเป็ิดใจ เพ่�อป็รื่ับพ่�นที่่�
เหลุ่่าน่�ให้เป็็นป็รื่ะตูสู่การื่เรื่่ยนรืู่้ของคนย่คใหม่
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