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“เปิดประตูรั้วโรงเรียนในเช้าวันใหม่ ปี พ.ศ. 2583 (อีก 20 ข้างหน้า)
แน่นอนว่าผู้เขียนไม่ได้เขียนผิดแต่อย่างใด แต่จงใจให้ผู้อ่านนึกภาพไปสู่อนาคต”
ได้แล้ว!!

ขณะนี้เราอยู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ได้รับการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการส�ำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุง่ สร้างคุณภาพชีวติ
ที่ดีส�ำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาระส�ำคัญไม่ใช่เพียงแค่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะ
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ให้ กั บ ผู ้ เ รี ย น การศึ ก ษาจึ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมทีส่ ่งผลต่อการหล่อหลอมในการพัฒนาคน การเป็นมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีทักษะสูง เป็นนักคิด นักนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคม และการมีสุขภาวะที่ดี (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยจึงมีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมพื้นฐานสู่การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน”
มาเป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำ� นวยการการเรียนรู้” เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำและการเสริมพลังแก่ผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับชัน้
ให้มีมาตรฐาน การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ,์ สุรย
ิ าพร จันทร์เจริญ

ก

การฝึกอบรมเพื่อรองรับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีหรือการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์ม
ที่เน้นเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ การยกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง (active learning)
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมีบทบาทภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจาก
ภาพลักษณ์เดิมเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ฝึกให้ผเู้ รียนรูจ้ กั การตัง้ ค�ำถาม
ฝึกการอ่านและการศึกษาท�ำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองสนใจให้เกิดความชัดเจนและคิดค้นหา
ค�ำตอบซึ่งเป็นการเรียนแบบ open learning (วิจารณ์ พานิช, 2555)
ในวันนีบ้ ทบาทของครูและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน มีความส�ำคัญประมาณ
ค่าไม่ได้ตอ่ การพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ หมายถึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับทั้งระบบ ตั้งต้นกันตั้งแต่โรงเรียนที่ผลิตครู หนังสือต�ำรับต�ำราการเรียนที่ต้องทันสมัย
หาใช่แบบพิมพ์ที่พิมพ์มาแล้วกว่า 5 ปี 10 ปี ช่องทางการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่วันนี้มีมากมาย
เหลือคณานับ การโยงเนือ้ หาเข้าสูช่ วี ติ จริงโดยให้ผเู้ รียนได้ตระหนักว่าการเรียนนีเ้ ป็นประโยชน์
ตรงต่อชีวติ ประจ�ำวันของพวกเขา การประเมินผลการศึกษาทีต่ อ้ งหันมาทีท่ กั ษะ (skill) มากกว่า
ตัวเนือ้ หา (content) สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ ง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุกกระตุน้
การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองที่ นุ ่ ม นวลและแทรกอยู ่ ใ นทุ ก อณู ข องทั้ ง กระบวนการเรี ย นและ
กระบวนการเล่น รวมไปถึงกระบวนการสร้างมนุษย์ที่แท้ด้วยกลไกความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
กับเพื่อน พี่กับน้อง ครูกับศิษย์ และการสอนมุมมองต่อชีวิตและความลื่นไหลปรับตัวให้เข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงอันถาโถมตลอดเวลาให้กับเด็กๆ แต่เดิมนั้น เราทั้งหลายใช้เวลาการเรียนรู้
ยาวนานกว่า 16 ปี เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ “ตลอดชีวิต” แต่วันนี้โลกเปลี่ยนมาสู่
จุดทีเ่ รียกว่า เรียนวันนีใ้ ช้ความรูน้ ไี้ ปได้อกี 2 ปี แล้วก็เรียนใหม่และใช้ความรูใ้ หม่ไปอีก 3 ปีแล้ว
ก็ต้องเรียนใหม่ และเรียนใหม่อยู่เรื่อยๆ เพื่อใช้ความรู้ (ที่มีอายุสั้นลง) ในการท�ำงานในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ความรู้วันนี้หมดอายุเร็วกว่าที่เราคิด และผู้ใหญ่วันนี้ต้องเท่าทันกับ
ความผันแปรอันโกลาหลนี้ก่อนจะส่งมอบบทเรียนที่เหมาะสมและมีค่าสู่มือเด็กๆ
“แต่...วันนี้ภาพส่วนใหญ่ในระบบการศึกษาของไทยยังไปไม่ถึงทักษะในศตวรรษที่ 21
อีก 20 ปีข้างหน้าการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร
อยู่ที่วันนี้เราเริ่มให้ความส�ำคัญกับสิ่งใดเป็นล�ำดับแรก ??”
ทีมวิจัย
ที่อยู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0
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โครงการสภาพแวดล้อมพืน้ ทีท่ ี่ 2 ของประชากรรุน่ ซี - แอลฟา: การเตรียมความพร้อม
ของโรงเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน (The second place of the Z-α generation:
Readiness and preparation of the pedagogy) เป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาสภาพแวดล้อม
ของเด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟาภายในโรงเรียนเป็นหลัก เพื่อตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของนิเวศน์ภายในโรงเรียนทีม่ ผี ลต่อกระบวนการเรียนรูท้ มี่ คี วามสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 มุ่งหวังให้เด็กไทยในอนาคตเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ และมีความรอบรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ทีมวิจยั ขอขอบคุณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอย่างยิง่
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาระบบการศึกษาต่อไป และต้องขอขอบคุณผู้ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งอีกกลุ่มหนึ่ง
ทีท่ ำ� ให้งานวิจยั ชิน้ นีล้ ลุ ว่ งวัตถุประสงค์ไปได้ คือ น้องๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา ผูบ้ ริหารโรงเรียน
และคุณครู ที่จะเป็นกระบอกเสียงส่งต่อข้อมูลอันส�ำคัญให้ผู้ก�ำหนดนโยบายได้เล็งเห็นถึง
ความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต่ออนาคตของลูกหลานต่อไป
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บทที่ 1
โรงเรียนของหนูๆ และครูของซี - แอลฟา

เด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟา คือกลุ่มคนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันล่าสุดที่ก�ำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ แน่นอนว่าในโลกยุคผันผวนไม่มีอะไรเหมือนเดิม
การเกิดขึ้นของซี - แอลฟาย่อมน�ำพาความ “ไม่เหมือนเดิม” ให้เกิดขึ้นในหลายๆ ประการ
และหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กๆ เจเนอเรชันนี้
อาจกล่าวได้วา่ จุดมุง่ หมายของการศึกษาเป็นไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์โดยตรง การศึกษาทุกระบบ
ในโลกนี้ด�ำเนินไปด้วยจุดหมายอันเดียวกัน นั่นคือ การสร้างฐานคิดที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรมเพื่ อ เป้ า หมายในการยกระดั บ ความรู ้ อั น เชื่ อ กั น ว่ า จะน� ำ ไปสู ่ ก ารมี ศั ก ยภาพ
ในการประกอบอาชีพ และบรรลุถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อมนุษย์เหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ในวันที่การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาถูกท้าทายว่าจะสร้างคน
ให้เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร (วิจารณ์ พานิช, 2556) บริบทของโรงเรียนในวันนี้
ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตเล็กๆ ของเด็กๆ ในเจเนอเรชันซี - แอลฟาได้ปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ บรรทัดด้านล่างนับจากนี้ไป คือค�ำตอบ
โรงเรียนของเด็กซี - แอลฟาในประเทศไทย สังกัดไหน มีเด็กๆ เยอะที่สุด?

“โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.” เมื่อได้ยินชื่อแล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ส่วนใหญ่คนไทย
จะคุ้นเคยในชื่อนี้อยู่พอสมควร เพราะจากข้อมูลสถิติของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้ระบุจ�ำนวนโรงเรียนภายใต้สังกัดของ สพฐ. หรือ
มีชื่อเต็มว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education
Commission) ที่มีจ�ำนวนโรงเรียนมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนในสังกัดอื่นโดยกระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เด็กๆ ซี - แอลฟากว่า 4 ล้านคน เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.นี้
ซึ่งจัดว่ามีจำ� นวนมากที่สุดและกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน (รูปที่ 1)
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ,์ สุรย
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รูปที่ 1 จ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2560
4,125,623
อายุ 3-12 ป
อายุ 13-14 ป

1,666,221
1,176,272
25,849 24,922
กรุงเทพฯ

สพฐ

223,443 21,697
8,809
เอกชน
สาธิต

482,201
115,072
อปท

ที่มา : ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2560 (สถิติของ กรุงเทพฯ), ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 (สถิติของ สพฐ, เอกชน, สาธิต, อปท)

จากสถิติที่ได้น�ำเสนอ (รูปที่ 1 และ 2) โรงเรียนในสังกัดของเอกชน หรือมีชื่อเต็มว่า
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนสาธิต ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถาน
ฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือ
คณะครุศาสตร์กอ่ นทีน่ สิ ติ นักศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษา ซึง่ พบว่ายังมีจำ� นวนโรงเรียนทัง้ สองสังกัด
นี้อยู่น้อยมากและส่วนใหญ่มักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเมือง
ใหญ่มีความเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคที่ครบครัน
มีการคมนาคมขนส่งอันทันสมัยไว้รองรับส�ำหรับการใช้ชีวิตแบบคนเมือง จนเราเข้าใจได้ว่า
โรงเรียนทั้งสองสังกัดนี้มักจะมีคนรวยหรือคนที่มีฐานะปานกลางส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่
ส่ ว นโรงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ. ก็ จ ะเป็ น โรงเรี ย นของคนที่ มี ฐ านะปานกลางหรื อ ค่ อ นข้ า งจน
ไปโดยปริยาย แต่ก็ไม่แปลกอยู่ดีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังคงมีฐานะล�ำบากจึงต้องส่งลูกหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก และได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกัน
กับเพื่อนๆ คนอื่นๆ
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รูปที่ 2 จ�ำนวนโรงเรียนจ�ำแนกตามสังกัด ปี พ.ศ. 2560

30,405
20,836

3,894

437
กรุงเทพฯ

สพฐ

เอกชน

54
สาธิต

อปท

ที่มา : ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2560 (สถิติของ กรุงเทพฯ), ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 (สถิติของ สพฐ, เอกชน, สาธิต, อปท)

อย่างไรก็ตาม ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติไฟเขียวออกนโยบายเรียนฟรี
15 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีการด�ำเนินการมาจนถึงปีปัจจุบัน โดยให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายรวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา
และเพื่อขยายโอกาสให้แก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และผู้เรียนทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม การก�ำหนดรายการจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพมีด้วยกัน 5 หมวด ได้แก่ หมวดค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์
การเรียน หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552) ส� ำ หรั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น เรี ย นฟรี ที่ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย นรั ฐ บาลจะได้ รั บ ค่ า เล่ า เรี ย นฟรี

วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ,์ สุรย
ิ าพร จันทร์เจริญ
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100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือมากขึน้ โดยผูป้ กครองจ่ายลดลงจาก
ร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์ไม่รับเงินทุนสนับสนุนการเรียนฟรี
จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้
จะว่าไปแล้ว นโยบายเรียนฟรีหรือไม่ฟรีก็ยังไม่ใช่ประเด็นหลักของการศึกษาวันนี้
วันที่ประเทศไทยประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ที่พุ่งเป้าไปที่การพัฒนา
วิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อน�ำมาพัฒนาต่อยอดใน
อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาจึงเป็น “ผู้เล่น” ตัวส�ำคัญในการผลักดันให้ฝันของ
ประเทศไทยเป็นจริง (ส�ำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
นั่นหมายถึงว่า การศึกษาวันนี้ต้องมีคุณภาพคับแก้ว และต้องลงไปหาเด็กๆ ทุกกลุ่มที่กระจาย
ตัวอยู่ท่ัวประเทศอย่างเท่าเทียมและเพื่อตอบรับกับภาพใหญ่ Thailand 4.0 กระทรวง
ศึกษาธิการรับลูกทันทีโดยมีนโยบายการจัดการศึกษาใหม่ล่าสุดประกาศในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รูปที่ 3) ที่ระบุถึงนโยบายการศึกษาทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)
มีคำ� ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประวัตศิ าสตร์การศึกษาไทยอยูห่ ลายประเด็น
อาทิ การฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) การเรียนรู้การใช้ดิจิทัล
การเรียนภาษาพื้นถิ่น เป็นต้น แน่นอนว่านโยบายใหม่ถอดด้ามเช่นนี้ ต้องไปด้วยกันกับ
การประเมินผลกระบวนการที่สอดรับไปตามนโยบายเช่นนี้ ซึ่งประเด็นนี้นับว่าท้าทายมาก
เพราะการมีนโยบายแบบ “หัวไปทาง หางไปทาง” สุดท้ายก็จะคล้ายๆ เดิม นั่นคือการศึกษา
ไทยก้าวไม่ไปไหนสักที นอกจากนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม
ยังได้ชี้ชัดถึงจุดส�ำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลย นั่นคือมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ หมายความว่า เราต้อง
สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีลักษณะเด่นที่หุ่นยนต์หรือ AI ตัวใดก็ท�ำแทนไม่ได้ 5 ประเด็นที่หุ่นยนต์
ไม่สามารถแทนมนุษย์ได้เลย ได้แก่ 1) จิตส�ำนึก 2) สายใยรักที่มีต่อมนุษย์คนอื่น 3) คุณธรรม
ประจ�ำใจ 4) ศรัทธา/ แรงบันดาลใจทีจ่ ะท�ำสิง่ ดีๆ เพือ่ ผูอ้ นื่ / สิง่ อืน่ และ 5) จินตนาการ (สุรยิ เดว
ทรีปาตี, 2561) ประเด็นเหล่านี้ลำ�้ ลึกและละเอียดอ่อน อีกทั้งเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่จะ “ปลูก”
ความงดงามในฐานะมนุษย์ให้แก่เด็กๆ ซึง่ ในบทต่อจากนีไ้ ปทีมวิจยั จะได้นำ� เสนอภาพทีเ่ ป็นจริง
ของโรงเรียน ครู และเด็กเจเนอเรชันใหม่ของสังคมไทย “เจเนอเรชันซี - แอลฟา”
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ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน-โรงเล่นของเด็ก ซี-แอลฟา

เด็กๆ ซี - แอลฟา กระจายตัวอยู่ที่ไหนกันบ้าง?

จากการลงพื้นที่ของทีมวิจัยเพื่อส�ำรวจเด็กซี - แอลฟาที่เกิดในช่วงหลังปี พ.ศ. 2546
เป็นต้นมา ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
โดยจ�ำแนกตามเขตในเมืองและนอกเมือง ซึ่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเด็กซี - แอลฟาในงานวิจัยนี้มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 904 คน โดยเป็นเด็กซี - แอลฟา
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 15.2 เขตเมืองร้อยละ 35.0 และเขตนอกเมืองร้อยละ 49.8
(รูปที่ 4)
รูปที่ 4 จ�ำนวนเด็กซี - แอลฟาในแต่ละพื้นที่
กรุงเทพ
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ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน-โรงเล่นของเด็ก ซี-แอลฟา

เมื่อพิจารณาตามสังกัดโรงเรียนของเด็กซี - แอลฟา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรียนอยู่ใน
โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสูงสุด คือ ร้อยละ 41.0 รองลงมาเป็นโรงเรียนเอกชน
ร้อยละ 29.0 และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ร้อยละ 21.0 ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ และสาธิต
มีร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.0 ตามล�ำดับ (รูปที่ 5)
รูปที่ 5 สังกัดโรงเรียนของเด็กซี - แอลฟา

อปท.
41.0 (372)

สาธิต
2.0 (17)

กทม
7.0 (62)

เอกชน
29.0 (266)

สพฐ
21.0 (187)

ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ ทีมวิจยั ได้กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรียนในสังกัดของ อปท. เกือบครึง่
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้กระจายไปตามอายุต่างๆ ตั้งแต่ 3 ปี จนถึง
15 ปี จะเห็นได้ว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีเด็กอายุ 3 - 5 ปี และอายุ 15 ปี มาด้วย เนื่องจาก
มีเด็กบางส่วนเข้าโรงเรียนก่อนเกณฑ์ที่ก�ำหนด และบางส่วนเข้าเรียนช้ากว่าก�ำหนด (รูปที่ 6)
แต่จากข้อมูลทีท่ มี วิจยั ได้ทำ� การศึกษาส่วนใหญ่จะกระจายอยูใ่ นช่วงอายุตงั้ แต่ 7 - 14 ปี ซึง่ เป็น
วัยที่เหมาะสมที่จะสามารถเข้าใจค�ำถามของงานวิจัยได้

วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ,์ สุรย
ิ าพร จันทร์เจริญ
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รูปที่ 6 อายุของเด็กซี - แอลฟาตามสังกัดโรงเรียน
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เมือ่ พิจารณาเด็กซี - แอลฟาตามการจ�ำแนกเพศและอายุ พบว่า ทีมวิจยั สามารถเก็บข้อมูล
เด็กซี - แอลฟาในช่วงวัยประถมศึกษาได้เด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย แต่ในช่วงวัยมัธยมต้น
ทีมวิจัยเก็บข้อมูลเด็กผู้ชายได้มากกว่าเด็กผู้หญิง (รูปที่ 7)
รูปที่ 7 เพศและอายุของเด็กซี - แอลฟา
วัยประถม หญิง มากกวา ชาย
มัธยมตน ชาย มากกวา หญิง
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ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน-โรงเล่นของเด็ก ซี-แอลฟา

14

15

รายได้ของครัวเรือนซี - แอลฟาส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นกลุม่ ทีไ่ ม่สงู มากนัก คือ ครัวเรือนมีรายได้
อยู่ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน แต่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มที่สูงกว่าเส้นความยากจน
ซึ่งเส้นความยากจนของประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2562 ก�ำหนดไว้ที่ 2,686 บาทต่อเดือน (ส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ, 2562) (รูปที่ 8) รายได้ของครัวเรือนกลุม่ ต่อมา คือ กลุม่ รายได้ 20,000 - 30,000
บาท จากข้อมูลของทั้งสองกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้เป็นเด็กๆ จาก
ชนชั้นกลางซึ่งจัดเป็นชนชั้นที่มีมากที่สุดในสังคมไทย
รูปที่ 8 รายได้ครัวเรือนของเด็กซี - แอลฟาต่อเดือนจ�ำแนกตามช่วงชั้นการเรียน

ชวงชั้นที่ 1

11.1 10.1 11.5

ชวงชั้นที่ 2
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000 ต่ำก
บาทวา

17.1 19.9

ชวงชั้นที่ 3

ศตวรรษที่ 21 ควรมีกิจกรรมอะไร? ในห้องเรียน

กิจกรรมในห้องเรียนที่ตอบโจทย์ทักษะตามศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่
การกระตุ้นให้เด็กตั้งค�ำถาม การกระตุ้นให้คิดเป็น Mind map การลงมือท�ำงานมากกว่า
การเรียนรูเ้ ฉพาะเนือ้ หาและการส่งเสริมให้เด็กๆ ใช้จนิ ตนาการควบคูไ่ ปกับการเรียนรู้ (วิจารณ์
พานิช, 2555) ดังนั้น กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงมี
ความแตกต่างจากรูปแบบการเรียนรู้แบบที่เราคุ้นเคยหรือแบบที่เรียกว่า passive learning
ซึ่ ง ในระบบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ของกิ จ กรรมทั้ ง ในและ
นอกห้องเรียน แต่ในขณะเดียวกันในบางโรงเรียนก็จะมีลักษณะของกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ว่ากันตามความจริงแล้วเด็กๆ วัยประถมจนถึงวัยมัธยมต้นจัดว่าเป็นเด็กกลุ่มที่ยังสดใส
มีพลังเหลือเฟือในการเรียนรูอ้ ย่างไม่รจู้ บ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์, 2562)

วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ,์ สุรย
ิ าพร จันทร์เจริญ
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เมือ่ เราลองมามองลึกลงไปถึงกิจกรรมในห้องเรียนทีส่ อดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
ว่ามีประเด็นอะไรบ้างนั้น พบว่า ในโรงเรียนทุกสังกัดมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ลงมือ มีการ
ส่งเสริมการใช้จนิ ตนาการในการเรียน เมือ่ มีการซักถามข้อสงสัยจากเด็กๆ ครูกม็ กั ให้ความสนใจ
ในค�ำถามนั้น และเห็นคุณค่าในความคิดของเด็กๆ แต่ถ้ามองเรื่องการส่งเสริมกิจกรรม
ในห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 แล้ว พบว่า โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ มีกจิ กรรม
ที่เน้นการกระตุ้นให้เด็กได้ลงมือท�ำสูงกว่าโรงเรียนสังกัดอื่น แต่ส�ำหรับ 1) การมอบหมายงาน
ให้ท�ำเป็นกลุ่ม 2) สอน Mind Map ในทุกสังกัดยังมีกิจกรรมนี้น้อยมาก และ 3) ก่อนสอน
ครูต้องจัดการอารมณ์เด็กก่อนเรียนด้วย (รูปที่ 10) ซึ่งประเด็นทั้ง 3 ประการเหล่านี้
มีความน่าสนใจที่จะต้องน�ำมาขยายความไปทีละเรื่อง ดังนี้ ประเด็นแรก การมอบหมายงาน
กลุ่มมีน้อย มีนัยยะว่าพวกเราถนัดและคุ้นเคยกับระบบห้องเรียนที่หันหน้าเข้าหากระดานและ
ฟังเฉพาะสิ่งที่ครูสอน ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว การจัดการเรียนรู้ที่ควรจะเป็นในศตวรรษที่ 21
จัดว่ามีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 19 และ 20 อย่างสิ้นเชิง ซึ่งวิธีการที่เคยใช้
ได้ผลดี อย่างเช่น การสอนแบบป้อนหน้าชั้นเรียน (spoon feeding) จัดว่าเป็นวิธีการที่ล้าสมัย
ไปแล้ว (ไพพรรณ เกียรติโชติชัย, 2545) ซึ่งการเรียนรู้ที่จะได้ผลดีต้องเป็นวิธีการที่ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเป็นกลุ่มและลงมือปฏิบัติเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) ประเด็นที่สอง
การสอน Mind map เป็นอีกเรื่องที่ต้องกล่าวถึงการศึกษาของสุมาลี เจริญชัยชนะในปี 2551
ระบุชัดว่า การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางที่เน้นการให้ครูเป็น Coach และให้ผู้เรียน
ได้มีการล�ำดับความคิด ได้ลงไม้ลงมือ ถอดความเข้าใจออกมาเป็นแบบแผนการเรียนรู้
ซึ่งแบบแผนการเรียนรู้หรือ Mind map นี้ ท�ำให้การเรียนรู้สนุกสนานและเน้นหนักใน
ความเข้าใจ เป็นที่เสียดายว่าการท�ำ Mind map อาจไม่ได้รับความนิยมในห้องเรียนของเด็กๆ
เจเนอเรชันซี - แอลฟาในวันนี้ ประเด็นที่สาม ครูต้องจัดการอารมณ์เด็กๆ เสียก่อน ก่อนที่จะ
ได้เริ่มเรียน อารมณ์ในที่นี้คือภาวะไม่พร้อมเรียนต่างๆ อาทิ ลุกนั่ง พูดคุย สมาธิไม่มี มีอาการ
โวยวาย สนุกสนานเกินเหตุ หรือมีภาวะเหม่อลอย เหล่านีค้ อื ภาวะอารมณ์ทคี่ รูตอ้ งจัดการเสียก่อน
ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพของครูสะท้อนออกมาว่าเด็กๆ ของเราอยู่ในบ้านที่ “ค่อนข้าง
ร้อน” เด็กๆ หลายคนบอกว่าพ่อแม่ชอบทะเลาะกันด้วยปัญหาเงินๆ ทองๆ ไม่พอใช้จ่าย
ซึง่ สุดท้ายแล้วเด็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์มคี วามเครียด หลายบ้านก็ปล่อยให้ลกู อยูก่ บั เกมในมือถือ
ทั้งหมดนี้คือภาวะบ้านร้อนที่ครูพบและน�ำพาเด็กของครูมาพร้อมกับอารมณ์ที่ตึงเครียดและ
รุนแรงไม่ว่าห้องเรียนของเด็กๆ จะเป็นเช่นใด แต่เมื่อสอบถามพวกเขาว่าชอบโรงเรียนหรือไม่
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เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตอบเสียงดังฟังชัดว่า “หนูชอบโรงเรียน โรงเรียนมีเพื่อนเยอะ โรงเรียน
อาหารอร่อย และโรงเรียนมีสนามกว๊างกว้าง” จากค�ำตอบเหล่านี้อาจพออนุมานได้ว่าโรงเรียน
ยังคงเป็นความหวังอันเรืองรองของประเทศไทยในการสร้างคนตัวเล็กๆ ให้เติบโตมีคุณภาพ
ต่อไป
กล่าวโดยสรุป เด็กซี - แอลฟาของไทยเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.สูงที่สุด ซึ่งว่ากัน
ตามความจริงโรงเรียนสังกัด สพฐ. อาจจะยังไม่ได้ปรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 มากนัก จากข้อมูลทั้งหมดที่สรุปได้ พบว่า โรงเรียนที่ดูเหมือนจะปรับตัว
รับกับการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กๆ มากที่สุดคือโรงเรียนสาธิตซึ่งมีจ�ำนวนโรงเรียน
ลักษณะนี้น้อยมากในประเทศไทย
รูปที่ 10 กิจกรรมในห้องเรียนของเด็กซี - แอลฟาในศตวรรษที่ 21
ฝกตั้งคําถาม
มอบหมายงานใหทํากลุม 100.00%
80.00%
จัดการอารมณนักเรียน
60.00%
กอนเรียน
40.00%

สนใจเด็กยกมือถาม
ไมตําหนิ ลอเลียน
การตอบผิด
ตั้งใจฟงนักเรียนอธิบาย

20.00%

กระตุนใหลงมือทํา

0.00%
ไมสนใจคําถามแปลกๆ

สอนทํา Mind Map

ครูเห็นวาความคิดของเด็กๆ
มีคุณคา

สงเสริมการใชจินตนาการ
กระตุนใหคนควา

เอกชน
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กระตุนการเรียนรู
ดวยตนเอง
สพฐ

กทม.

ความคิดของนักเรียน
กอใหเกิดประโยชน

สาธิต

อปท.
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บทที่ 2
นอกห้องฟ้ากว้าง
คือที่ทางของเด็กซี - แอลฟา

“เด็กๆ ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว การศึกษาที่ดีควรส่งเสริมเอกลักษณ์นั้น”
Jeannie K. Fulbright and Brooke Ryan, 2015

โลกทุกวันทีเ่ คลือ่ นไหวรวดเร็วรุนแรง ทีส่ ำ� คัญกว่าการเคลือ่ นไหวของโลก คือ การทีเ่ ด็กๆ
ทั้งหลายได้บังเอิญเห็นการเคลื่อนไหวที่รุกโหมเหล่านั้นเสียด้วยสิ พวกเขารู้จักโดรนส่งของ
ก่อนพ่อแม่ รู้จักหุ่นยนต์ดูแลคนป่วยที่ชื่อ “ดินสอ” พวกเขารู้จักการสั่งอาหารด้วยทัชสกรีน
ในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างแมคโดนัลด์ พวกเขาสั่งให้ Grab มาส่งสมุดวาดรูปและดินสอ
ราคาทั้งหมด 28 บาทให้ที่บ้าน และพวกเขายังท�ำอะไรได้อีกมากมายนับจากนี้ เพราะเขา
เกิดมาในโลกที่เป็นโลกของเขา แต่เป็นโลกที่ผู้ใหญ่อย่างเรา “ย้ายถิ่น” เข้าไปอยู่อาศัย
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ใช่แล้วเราก�ำลังพูดถึง ค�ำว่า Digital Native และ Digital Immigrants การเป็น Digital
Native หรือพลเมืองดิจิทัลของเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟาท�ำให้โลกทั้งใบย่อส่วนลงมาอยู่
ในมือของเขา โลกของเขาในวันนี้จึงไม่จ�ำกัดอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมอีกแล้ว (Stuart Sumner,
2011) เราทั้ ง หลายเห็ น อิ ท ธิ พ ลของปั ญ ญาจั ก รกลที่ ก ระจายทั่ ว ไปได้ ชั ด เจนมากในยุ ค
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนีเ่ อง และไม่แปลกทีเ่ ด็กๆ ก็เห็นเช่นเดียวกับเรา อินเทอร์เน็ต
เป็นแหล่งก�ำเนิดช่องทางของการเข้าไปรู้ไปเห็นในเรื่องต่างๆ มากมายให้คนทุกคน จริงอยู่
ทีใ่ ครหลายคนเชือ่ ว่าอินเทอร์เน็ตจะกระจายความรูใ้ ห้คนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ใครๆ ก็เขียนบล็อก
แล้วโฆษณาได้ ใครๆ ก็ขายของผ่านเฟซบุ๊กได้ ใครอยากรู้อะไรก็เข้ากูเกิ้ลได้ ถ้าโอกาสเหล่านี้
จะมีอยู่จริง แต่ในทางตรงข้ามการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความเหลื่อมล�้ำได้เช่นกัน
(Hiroko Tabuchi, 2010 and Greg Bensinger, 2013) เหตุที่ความเหลื่อมล�้ำเกิดขึ้นได้
เพราะภาพในอินเทอร์เน็ต “ดูจริง” จนแยกออกได้ยากจากความ “ไม่จริง” การโกหกหลอกลวง
ผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรือ่ งทีม่ อี ยูจ่ ริง และการจะจ�ำแนกแยกแยะความจริงออกจากความไม่จริง
ต้องอาศัยข้อมูลจากการ “เห็นของจริง” ด้วยตาตนเองมาแล้วเข้ามาเทียบเคียงเสมอและนี่คือ
ความส�ำคัญอันเอกอุของการพาเด็กๆ ออกไปสัมผัสโลกนอกห้องเรียน
กิจกรรมนอกห้องเรียนน่าสนุกจริงไหม?

กิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กซี - แอลฟาวันนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกิจกรรมเหมือนเดิม
เช่นทีเ่ คยมีมา อาทิ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาทีจ่ ดั เล่นจัดแข่งขันกันภายนอกโรงเรียน มีทศั นศึกษา
บ้าง และมีสื่อสมัยใหม่ที่เปิดให้เด็กได้เห็นโลกในประเทศอื่นๆ ที่ตนเองไม่เคยไป ซึ่งในภาพรวม
ทุกช่วงชั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่า ในช่วงชั้นที่ 2 คือ ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในช่วงชั้นที่ 1 คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และช่วงมัธยมต้น ม.1 - 2
(รูปที่ 11) นั่นหมายความว่ากิจกรรมในห้องเรียนเหล่านี้น่าจะมีมากในช่วงที่เด็กๆ อยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่แท้จริง อันได้แก่
การส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจและไม่มีในหลักสูตร การให้พวกเขา
ได้น�ำเสนอกิจกรรมที่พวกเขาอยากเรียนด้วยตนเอง การส่งเสริมให้พวกเขาลุกขึ้นมาจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของตนเอง และการสนับสนุนให้มีการเล่นนอกห้องเรียนมากขึ้นกลับมี
ร้อยละของกิจกรรมเหล่านี้ไม่มากนัก (รูปที่ 12)
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รูปที่ 12 กิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กซี - แอลฟาในศตวรรษที่ 21
โรงเรียน
100.00% มีกิจกรรมเดิมๆ ทุกป
การเรียนรู เรื่องสนใจ
นอกหลักสูตรเปนไปไดยาก

80.00%

ทัศนศึกษา

60.00%
40.00%

กิจกรรมการเรียน
มักอยูในหองเรียน

20.00%

มีสื่อสมัยใหม

0.00%

นักเรียน
เสนอกิจกรรม
นอกหองเรียนได

นักเรียนมีเวลาเลน
นอกหองเรียนมากพอ
สงเสริมศิลปะ ดนตรี
กีฬา นอกโรงเรียน
เอกชน

สพฐ

สงเสริมจัดงาน
สัปดาหวิทยาศาสตร
กทม.

สาธิต

อปท.

กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ครูพาเด็กๆ ซี - แอลฟาออกไปท�ำนอกโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่
เกินครึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา รองลงมาเป็นกิจกรรมตามวันส�ำคัญทางศาสนา แต่จะพบว่า
การที่จะให้นักเรียนเสนอกิจกรรมที่ตนเองสนใจจะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นไม่ค่อยมี ที่มีคือ
“ครูจัดให้” เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งว่ากันตามความจริงแล้ว ความสงสัยใคร่รู้เป็นเรื่องที่ติดตัวเด็กๆ
ทุกคนและวัยประถมและมัธยมต้นจะเป็นช่วงวัยทีเ่ ด็กๆ แสดงความสงสัยใคร่รใู้ นธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมรอบตัวมากทีส่ ดุ วัยนีจ้ งึ เป็นโอกาสทีจ่ ะปลูกฝังการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามธรรมชาติ
ให้งอกงามได้ดีที่สุด (ณัฐพันธุ์ ศุภกา, 2550) การเสนอกิจกรรมที่เด็กๆ สนใจด้วยตนเอง
ช่วยบ่มเพาะความกระหายใคร่รู้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาเรื่อง How
can mental health develop through early childhood learning activities in Japan ?
สะท้อนให้เห็นประเด็นส�ำคัญว่าเด็กญีป่ นุ่ มีโอกาสได้เสนอกิจกรรมทีต่ นเองสนใจและได้รว่ มลงมือ
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จัดกิจกรรมด้วยตนเอง มีผลต่อสุขภาพจิตและการยกระดับความภาคภูมิใจในตน (Self esteem) อย่างชัดเจน ซึ่งความภาคภูมิใจในตนนี้มีผลอย่างส�ำคัญยิ่งต่อการที่เด็กจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่กล้าลงมือแก้ปัญหาและมีแนวคิดของการพยายามเอาชนะข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่จะ
พบเจอได้ในตลอดช่วงชีวิตของตน (Musikaphan, W., Songsiri, N. (2019)) ซึ่งประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่พวกเราอยากเห็นในเนื้อในตัวของเด็กๆ ไม่ใช่หรือ?
นอกจากกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถส่งเสริมจินตนาการและ
การสร้างความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กๆ ที่จะเป็นฐานนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
(Mulgan, Geoff, 2010) แล้วยังเป็นหนึ่งในบริบทของการเปิดโลกให้เด็กๆ ได้ค้นพบ
ความหลากหลาย ซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรกของการสร้างทักษะชีวิตและอาชีพด้วย ซึ่งประเด็น
ทักษะชีวิตและอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ให้ภาพอะไรหลายๆ อย่างในสังคมไทยเลยทีเดียว
กลับมาที่กิจกรรมนอกห้องเรียนกันต่อ เมื่อไล่เรียงจัดอันดับว่ากิจกรรมใดที่ครูพาเด็กไป
ท�ำมากที่สุดไปจนถึง กิจกรรมใดหนอ? ที่ครูพาเด็กไปท�ำน้อยที่สุด ผลปรากฏว่าทัศนศึกษา
ได้รับความนิยมเป็นอันที่ 1 ในขณะที่กิจกรรมเพื่อส่วนรวม อาทิ จิตอาสา การออกค่ายท�ำ
ความดียงั มีไม่มากนัก แต่ทนี่ า่ สนใจคือกิจกรรมทีผ่ กู พันกับชุมชนมาเป็นอันดับรัง้ ท้าย (รูปที่ 13)
สิ่งนี้ชี้เป้าชัดเจนว่าการศึกษากับชุมชนอาจไม่ได้ไปด้วยกัน (พัทธนันท์ รชตะไพโรจน์, 2559)
รูปที่ 13 กิจกรรมที่ครูพาเด็กซี - แอลฟาไปท�ำนอกโรงเรียน
กิจกรรมชุมชน

22.5

กิจกรรมตามเทศกาล

41.9

กิจกรรมตามวันสําคัญ
ทางศาสนา
ออกคาย/ชมรม/จิตอาสา

กิจกรรมชุมชน
กับ
จิตอาสา มีนอย

51.0
31.9

ทัศนศึกษา
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จิตอาสาสร้างได้ตั้งแต่วย
ั เด็ก

ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจในครั้งนั้นท�ำให้
เกิดปรากฏการณ์ “จิตอาสา” จากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาผนึกพลังแห่งการให้โดยที่ไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นจิตอาสาที่เกิดจากความมีน�้ำใจไมตรี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
โดยแต่ละคนไม่จ�ำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ไม่มีข้อจ�ำกัดใดๆ ทั้งอายุ เพศ หน้าที่การงาน
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ซึง่ เราได้เห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์หรือทางสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ ตัง้ แต่
เด็กเล็กๆ ชั้นอนุบาลจนถึงคนวัยรุ่นปู่ย่าตายาย แต่ทุกคนก็สามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลตามรอยบาทองค์ราชัน ใครมีความสามารถด้านไหนก็ไปช่วยด้านนัน้
เล็กๆ น้อยๆ คนละไม้คนละมือ มีทงั้ งานบริการขับรถมอเตอร์ไซค์รบั -ส่งฟรีเพือ่ ประชาชนส�ำหรับ
เข้าไปในงานพระราชพิธี บริการอาหาร ขนม น�้ำดื่ม และยา ส�ำหรับผู้ที่ต่อแถวเพื่อรอเข้ากราบ
พระบรมศพที่นับจากหัวแถวจรดปลายแถวรวมๆ แล้วได้หลายกิโลเมตร แต่ทุกคนก็ได้แสดง
ความจงรักภักดี ได้แสดงความมีน�้ำจิตน�้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แม้ว่าอากาศจะร้อน
สักเพียงใดก็ตาม
“จิตอาสา” ยังคงมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนมาถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพรัชกาลที่ 9 ซึ่งในครั้งนั้นทางเจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวังได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถ
สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจช่วงก่อนวันพระราชพิธีประมาณ 1 เดือน เราจะเห็นภาพคุ้นตา
ในชุดสีด�ำผูกผ้าพันคอสีเหลืองและสวมหมวกสีฟ้าที่ปฏิบัติงานตามสถานที่จัดงานในเขตต่างๆ
ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยงานของจิตอาสานั้นมีทั้งหมด 8 ประเภท ที่ทุกคน
สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ได้แก่ 1) งานดอกไม้
จันทน์เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจกและการรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ ช่วยจัดระเบียบ
แถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ 2) งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับประชาชน
ณ จุดบริการต่างๆ 3) งานโยธา สนับสนุนเรือ่ งการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด
ความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและ
หลังงานพระราชพิธี 4) งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สนับสนุนเรื่องงานรับ-ส่ง
ประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนตร์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ
รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะน�ำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน 5) งานบริการ
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ประชาชนสนับสนุนเรื่องการจัดหาและการบริการอาหาร น�้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และ
ช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน 6) งานแพทย์ ปฏิบัติงาน
สนับสนุนและช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและช่วยเหลือกูช้ พี ตลอดจนช่วยดูแลเรือ่ งเส้นทางฉุกเฉินส�ำหรับ
รถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย 7) งานรักษาความปลอดภัยช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวัง
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบสิ่งผิดปกติ
ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ และ 8) งานจราจร ปฏิบตั ิ
งานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานทีจ่ ดั งาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ
การข้ามทางของประชาชน การแนะน�ำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงาน
ทราบ เป็นต้น (MThai, 2560)
จากการลงพื้นที่ของทีมวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกระดับผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งท่านมีแนวคิด
ในการปลูกจิตอาสาให้กบั นักเรียนตัวเล็กๆ ในโรงเรียนทีท่ า่ นบริหารอยูใ่ นปัจจุบนั ท่านได้พดู คุย
กับทีมวิจัยว่าในช่วงของการรับสมัครจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า
คณะครูของท่านได้พานักเรียนไปสมัครท�ำงานจิตอาสาเป็นโรงเรียนแรกๆ เลยก็ว่าได้ เพราะ
โรงเรียนเป็นเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถไปได้สะดวกแล้วก็มีก�ำลังคนที่จะเข้าไปช่วยงานได้
“ผมเอาเด็กที่โรงเรียนไปสมัครจิตอาสาเป็นโรงเรียนแรกๆ เลย เด็กๆ ได้ออกทีวี
ไปท�ำกิจกรรมจิตอาสา เด็กๆ เห็นดีใจกันหมด ว่าได้ไปท�ำกิจกรรมจิตอาสา
มี ป.5 ป.6 พอกลับมาเด็กมาบอกผมว่าถ้ามีตรงไหนอยากจะไปช่วยงานอีก
ที่ผมวางไว้นี่อย่างหนึ่งคือเรื่องของจิตอาสาเป็นสิ่งที่มันต้องสร้างตั้งแต่เด็ก
ให้มีจิตที่อยากจะให้ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเบื้องต้นก็ได้ ช่วยผู้ใหญ่เดินข้ามถนน
เห็นใครไม่สบายก็เข้าไปช่วยเขา ถ้าเรามีกิจกรรมแบบนี้อีกเด็กๆ จะได้เกิด
การช่วยเหลือคนอื่นๆ เป็นการปลูกฝัง”
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สืบเนือ่ งมาถึงการใช้กลยุทธ์ในการปลูกฝังเรือ่ งจิตอาสาโดยการน�ำกระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสอนเด็กๆ ในโรงเรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ไม่หวัง
สิ่งตอบแทน
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“เพื่อนผมรู้จักกับอดีตเลขาของมูลนิธิชัยพัฒนาได้นั่งทานข้าวร่วมกัน ได้คุย
เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผมเลยบอกว่าที่โรงเรียนมีพื้นที่เหลืออีกเยอะ
ท่านก็เลยแนะน�ำว่าให้โรงเรียนพาเด็กไปที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแถวธรรมศาสตร์ ผมเลยบอกว่างั้นเราไปกัน เดี๋ยวช่วงภาคฤดูร้อน
เรามาท�ำงานกัน ไปดูแล้วกลับมาท�ำ ท่านเลยบอกยินดี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตอนนั้น
ท่านก็เป็นวิทยากรให้โรงเรียนด้วย ถ้าท�ำให้โรงเรียนท่านจะไม่รับค่าใช้จ่าย
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีคนแบบนี้เยอะๆ มองว่าอันนี้แหละต้องปูพื้นฐานตั้งแต่เด็ก
เพราะเราเห็นเรื่องของจิตสาธารณะ หลายคนท�ำงานวิจัยแล้วไม่ได้น�ำเอามาใช้
ประโยชน์ คุณเรียน ป.โท ป.เอก จบแล้วยังไง สิ่งนี้ต้องช่วยกันคิดและช่วยกัน
ท�ำต่อด้วย”
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อันที่จริงประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีการอยู่อาศัยเป็นแบบ
เครือญาติกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีความเคารพนับถือกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะ
ในสังคมชนบทที่เห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันในงานท�ำบุญตามเทศกาล เช่น การท�ำบุญ
วันสงกรานต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การน�ำของขวัญและน�ำ้ อบไปรดน�้ำด�ำหัว
เพื่อขอพรจากบิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการฝึกฝนคนให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2558) มีงานท�ำบุญวันเข้าพรรษา
งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่าที่มีการออกโรงทานน�ำอาหารมาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ล้วนแต่เป็น
การกล่อมเกลาจิตใจให้มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม มีความสามัคคี และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
สิ่งเหล่านี้ยังคงมีให้เราได้เห็นกันอยู่ในสังคมไทย แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปสักเพียงใด
ความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่แม้จะเป็นสังคมเมืองก็ตาม
เมือ่ ไม่นานมานีป้ ระมาณช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีเหตุการณ์นำ�้ ท่วมหนักในจังหวัด
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายในระบบเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังยับเยิน พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
อย่างมาก ในเหตุการณ์นำ�้ ท่วมครั้งนั้นท�ำให้เรารู้ว่าประเทศไทยยังไม่สิ้นคนดี ยังมีคนที่มีน�้ำจิต
น�้ำใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้พ้นจากความทุกข์ คนที่ไม่มีเงินก็ช่วยแรงกาย
ส่ ว นคนที่ อ ยู ่ ไ กลไม่ ส ามารถเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ได้ ก็ ช ่ ว ยได้ ด ้ ว ยการบริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของ
เพื่อบรรเทาทุกข์ จากตัวเลขยอดบริจาคเงินพุ่งสูงถึง 400 กว่าล้านบาท (ข่าวสด, 2562)
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ที่คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เป็นดารานักแสดงและรู้จักกันในนามคนท�ำงานของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่อาสาเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
เงินและสิง่ ของเหล่านัน้ ได้ถกู กระจายให้การช่วยเหลือไปถึงระดับครัวเรือนและบุคคลอย่างทัว่ ถึง
ความเป็นจิตอาสาทีไ่ ด้ยกมาจากเหตุการณ์งานวันพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
รัชกาลที่ 9 และเหตุการณ์อทุ กภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีผ่ า่ นมาเป็นการสร้างปรากฏการณ์
ของความเป็น “จิตอาสา” ของคนไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังเรื่องการให้
การเสียสละให้กับเด็กๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ อาจจะท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง ชวนลูกหลานในบ้าน
ออกไปท�ำกิจกรรมนอกบ้าน การพูดคุยกับเด็กๆ สามารถสอดแทรกเรื่องราวของการเป็น
จิตอาสาทีส่ ามารถท�ำได้ตลอดเวลาไม่วา่ จะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ การปลูกฝังสิง่ ดีๆ วันละเล็ก
วันละน้อยในวันนี้ พอเด็กๆ เติบโตไปเป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้าเขาจะรูด้ วี า่ การให้หรือการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและคนเราทุกคนสามารถท�ำได้โดยที่ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน
บรรยากาศในโรงเรียนชวนให้อยากไปโรงเรียน

การกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกที่อยากจะไปโรงเรียน และการมีสิ่งที่สร้างความสนใจ
ให้กบั เด็กๆ ได้นนั้ คงหนีไม่พน้ เรือ่ งของบรรยากาศในโรงเรียน ซึง่ การเรียนการสอนในแต่ละวัน
ไม่ควรต้องให้เด็กๆ ใช้เวลาในการคร�่ำเคร่งอยู่กับบทเรียนเพียงอย่างเดียว เด็กๆ ควรได้มีเวลา
พักผ่อนสมองบ้าง ได้มเี วลาเล่นกับเพือ่ นๆ บ้างในช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน แต่ดว้ ย
ความพร้อมของโรงเรียนในแต่ละสังกัดยังคงมีความแตกต่างกัน ข้อจ�ำกัดอันส�ำคัญที่พบบ่อย
โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ในเมือง คือ เรื่องของพื้นที่ที่คับแคบเมื่อเทียบกับจ�ำนวนนักเรียน
ท�ำให้ไม่มพี นื้ ทีส่ นามทีเ่ พียงพอส�ำหรับการเล่นของเด็กๆ ในช่วงเวลาพัก ซึง่ การเล่นกันของเด็กๆ
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลย เพราะช่วงเวลาเล่นๆ เหล่านั้นสร้างทักษะอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขา นั่นคือ
ทักษะการเข้าสังคม (Socializing) ทักษะการเจรจาต่อรอง (Bargaining) และทักษะการรุก-ถอย
และการมีตัวตนในหมู่เพื่อนๆ (Positioning) (Dunn J, 2004) ความตระหนักรู้ถึงบทบาทของ
ตนในหมู่เพื่อนตัวเล็กๆ ด้วยกันก่อให้เกิดการก่อรูปตัวตนและบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้อง
ไปกับสังคมเพื่อนฝูง สิ่งเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลที่อาจวัดไม่ได้ด้วยเกรดหรือผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเลย (Hughes C., 2011) ซึ่งในการวิจัยนี้ทีมวิจัยพบว่าโรงเรียนสาธิตมีบรรยากาศ
ในโรงเรียนทุกด้าน อันได้แก่ ความสดใสและความแปลกใหม่ของโรงเรียนที่มีอยู่เสมอ
การจัดกิจกรรมที่ให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมที่สนับสนุนการคิดหรือน�ำเสนอ
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ผลงานด้วยตนเอง การส่งเสริมให้ท�ำงานเดี่ยว และมีเครื่องเล่นสนามที่เพียงพอส�ำหรับเด็กๆ
ทีส่ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สูงกว่าโรงเรียนในสังกัดอืน่ ๆ ทัง้ หมด สิง่ นีช้ ใี้ ห้เห็นความไม่เท่าเทียม
บางประการที่เกิดขึ้นจริงในระบบการศึกษาไทย (รูปที่ 14)
กล่าวโดยสรุป นอกฟ้ากว้างของเด็กซี - แอลฟาวันนีย้ งั เป็นนอกห้องเรียนทีย่ งั ไม่ “กว้าง”
มากนัก เหตุที่ไม่กว้างเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นกิจกรรมที่ครูคัด ครูจัดอยู่เหมือนเดิม
การคิดเอง ลงมือท�ำตามความคิดอย่างอิสระและมีโอกาสน�ำเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อน�ำไปสู่
อิสระการเรียนรู้อย่างกว้างขวางยังไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเด็กๆ ซี - แอลฟาในวันนี้
รูปที่ 14 บรรยากาศในโรงเรียนของเด็กซี - แอลฟา
บรรยากาศโรงเรียนสดใส
และแปลกใหม
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

มีรางวัลใหกับ
กิจกรรมความคิด
สรางสรรค

มีเครื่องเลนสนาม
เพียงพอ

20.00%
0.00%

กิจกรรมที่ใหคิดผลงานไดทํา
และนําเสนอดวยตนเอง
เอกชน
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บทที่ 3
โลกไปไกลแล้ว…ครูต้องตามให้ทัน

ความคาดหวังของครู และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของซี - แอลฟา

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงความคิดเห็นของครูต่อเด็กๆ ซี - แอลฟาต่อคุณสมบัติ
ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูมองเห็นว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่เด็กต้องมี สิ่งที่ครูคิดเห็นนี้แน่นอนว่า
ย่อมสะท้อนถึงมุมมองต่อการเปลีย่ นแปลงของครูเป็นส�ำคัญ หากครูมองไม่เห็นการเปลีย่ นแปลง
และความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสียแล้วก็ยากที่จะพาเด็กๆ ไปถึงฝั่งฝันได้
นอกจากนี้ในส่วนที่จะได้ชี้ให้เห็นถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ประชาคมโลกมั่นใจว่า
คือทักษะที่จำ� เป็นอย่างยิ่งต่อการมีชีวิตรอดของคนในเจเนอเรชันนี้เป็นต้นไป (อารีย์ นัยพินิจ,
ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีทางการผลิต สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ในการด�ำรงชีวิตของคน การมีทักษะ
ที่จำ� เป็นและสอดคล้องกับการก้าวไปของโลกเป็นเรื่องที่จำ� เป็นต้องท�ำให้มีขึ้นในเด็กๆ ของเรา
ซึ่งผลการศึกษานี้จะอธิบายถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะหลักที่จ�ำเป็น 7 ทักษะ
และแยกย่อยจาก 7 ทักษะออกมาเป็นทักษะย่อยๆ ดังต่อไปนี้
1. ทักษะชีวิตและอาชีพ แบ่งได้ 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
1.2 การริเริ่มและก�ำกับดูแลตนเองได้
1.3 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
1.4 การมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
1.5 ภาวะผู้นำ� และความรับผิดชอบ
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2. ทักษะการสื่อสาร แบ่งได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
2.1 การสื่อสาร และความคิด
2.2 การฟัง
3. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม แบ่งได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
3.1 คิดอย่างสร้างสรรค์
3.2 ท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น
4. ทักษะการเรียนรู้ แบ่งได้ 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
4.1 เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหา
4.3 การสื่อสารและความร่วมมือ
5. ทักษะการร่วมมือ แบ่งได้ 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
5.1 การท�ำงานร่วมกัน
5.2 ความรับผิดชอบร่วมกัน
5.3 ความยืดหยุ่น
6. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
7. ทักษะการเคารพความแตกต่างหลากหลาย และการไม่นิยมความรุนแรง
ซึง่ ทักษะเหล่านีถ้ กู พูดถึงกันมากแต่ยงั ไม่เคยมีการส�ำรวจในเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟานี้
มาก่อน งานศึกษาชิ้นนี้จะไล่เรียงไปโดยล�ำดับถึงความคาดหวัง และการลงมือท�ำของผู้ใหญ่
ต่อการสร้างทักษะเหล่านี้ และผลที่เกิดขึ้นในตัวของเด็กดูว่าพวกเขาเหล่านี้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 อยู่ในเนื้อในตัวบ้างหรือยัง และมีมาก-น้อยในประเด็นใดบ้าง
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ความอยู่รอดของเด็กๆ ซี - แอลฟา…ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เมื่อสอบถามคุณครูถึงความคาดหวังของครูต่อคุณสมบัติของเด็กยุคนี้ที่ควรจะมีเพื่อให้
พวกเขาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ในโลกที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ครูโดยรวมในทุกภาค
ของประเทศไทยให้คะแนนอันดับหนึ่งไปที่ทักษะ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ไข
ปัญหา” ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ ตามมาด้วยประเด็น “ความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล”
ส่วนอันดับสามจะเป็นเรือ่ ง “การรูจ้ กั ปรับตัวและการท�ำงานเป็นทีม” รวมไปถึง “ความอดทน”
ซึ่งครูเกือบทุกคนให้ทัศนะว่าทักษะเหล่านี้บางส่วนสอนได้ในกิจกรรมในห้องเรียน แต่บางส่วน
(ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียด้วย) ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆ ในการท�ำให้เกิดขึ้น ครูหลายคนให้ทัศนะว่า
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็น “การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเป็น” นั้น ไม่อาจท�ำได้
โดยรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ แต่อาจจะต้องออกมาในรูปแบบของกิจกรรม
ค่าย และการเรียนรูน้ อกห้องเรียนอันเกีย่ วเนือ่ งกับวิชาชีวติ ในด้านต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
(รูปที่ 15)
รูปที่ 15 คุณสมบัติที่เด็กซี - แอลฟาควรจะมีตามความคิดเห็นของครู
ความเขาใจ
เห็นอกเห็นใจคนอื่น
การสื่อสารชัดเจน
มีประสิทธิภาพ
ความอดทน
ไมยอทอตออุปสรรค
การรูจักปรับตัวและ
การทํางานเปนทีม
ความฉลาด
ในการใชสื่อดิจิทัล
การคิดในเชิงสรางสรรค
การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และแกปญหาเปน

29.7
18.1
30.1
30.6
32.3
29.8
36.8
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จากคุณสมบัตขิ องเด็กทีค่ รูมองเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต่อการอยูร่ อดอยูด่ ใี นวันนีน้ นั้ มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาในหลายๆ ชิน้ งานทีก่ ล่าวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่ามีความส�ำคัญมาก
โดยเฉพาะทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการรู้จักปรับตัวและท�ำงานเป็นทีม และ
ความคิดสร้างสรรค์ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554) ความถาโถมของข้อมูล
ชุดใหญ่อย่าง Big data ต้องการคนที่สังเคราะห์ข้อมูลได้ เลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูลใดๆ
ก็ตามบนหลักเหตุและผลและที่ส�ำคัญมนุษย์ตัวเล็กๆ เหล่านี้ต้องถูกสอนทักษะทางสังคม
และความคิดสร้างสรรค์แบบมนุษย์ ซึ่งทักษะทางสังคมนี้เองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนด้วย
การท�ำงานของหุ่นยนต์ได้ (ภูวดล โกมลรัตนเสถียร, 2562)
ทักษะชีวิตและอาชีพเป็นอีกประเด็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากว่า 10 ปี สืบเนื่อง
มาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและรูปแบบการด�ำเนินชีวิต จากการประมาณการจ�ำนวน
ผูส้ งู อายุขององค์การสหประชาชาติในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 ซึง่ จะเป็นศตวรรษแห่งผูส้ งู อายุ
โดยสัดส่วนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 12.3 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2563
ขณะที่วัยแรงงานอายุระหว่าง 25 - 59 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 45.8
แต่หลังจากปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และวัยเด็กอายุระหว่าง 0 - 24 ปี
จะลดลงจากร้อยละ 42.3 เหลือร้อยละ 40.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าประเทศพัฒนา
แล้วทั้งหลายล้วนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว ส่วนประเทศไทยเรามีระยะเวลาเข้าสู่
การเป็นสังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์คอ่ นข้างเร็วประมาณ 16 ปีกอ่ นทีจ่ ะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ผลกระทบของสังคม
ผูส้ งู อายุนกี้ ระทบเป็นลูกโซ่ลงมาสูก่ ำ� ลังแรงงานโดยตรงและนีค่ อื เหตุผลว่าท�ำไมเราจึงต้องสนใจ
ทักษะชีวิตและอาชีพของเด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟานี้
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่าทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการปรับตัวและมีพฤติกรรมเชิงบวกทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลสามารถอยูร่ ว่ มกับความท้าทายของชีวติ ได้
กรอบทักษะชีวิตมีทั้งสิ้น 10 ประการ ซึ่งทักษะชีวิต (Skills for your life) นี้ได้ถูกน�ำไปปรับใช้
อย่างกว้างขวางในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ และ
เบลเยียม โดยทักษะชีวิตที่องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดกรอบไว้ (Vivekanand, 2015) ได้แก่

30

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน-โรงเล่นของเด็ก ซี-แอลฟา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การตื่นตัวรู้สึกตัว (Self - awareness)
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
การตัดสินใจเหมาะสม (Decision making)
การแก้ปัญหา (Problem solving)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersional relationship)
การจัดการตนเองเมื่อเจอความเครียด (Coping with stress)
การจัดการอารมณ์ (Coping with emotions)

ซึ่งกรอบทักษะชีวิต 10 ประการนี้ ทีมวิจัยได้แตกออกมาเป็นข้อค�ำถาม 20 ค�ำถาม
ที่สอดคล้องกับกรอบและเหมาะสมกับบริบทและวัยของเด็ก 6 - 14 ปี และได้ท�ำการส�ำรวจ
ทักษะชีวิตตามกรอบดังกล่าว
จากข้ อ มู ล ของการส� ำ รวจเราพบว่ า ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นในกลุ ่ ม ของ
โรงเรียนสาธิตมีความโดดเด่นและดีกว่านักเรียนในสังกัดอืน่ ๆ อย่างชัดเจน เด็กๆ ในโรงเรียนสาธิต
ดูเหมือนจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท�ำงานถนัดด้วยตนเองได้ ก�ำกับตนเองได้ มีความรับผิดชอบ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีความเป็นผูน้ ำ� และมีเป้าหมายในชีวติ ซึง่ เมือ่ เทียบกับโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.จะพบว่า โรงเรียน สพฐ. มีทักษะดังกล่าวต�่ำสุดในทุกประเด็น (รูปที่ 16) ซึ่งหากมอง
ในประเด็นของความเท่าเทียมก็อาจจะกล่าวได้วา่ ความไม่เท่าเทียมเป็นประเด็นทีม่ อี ยูจ่ ริง และ
เมื่อพิจารณาจ�ำนวนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะพบว่ามีจ�ำนวนโรงเรียนและจ�ำนวนนักเรียน
มากที่สุด เมื่อเทียบกับจ�ำนวนโรงเรียนและจ�ำนวนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตที่มีจ�ำนวน
น้อยที่สุด สิ่งนี้คือความจริงที่เราพบเจอในระบบการศึกษาไทย (ประไพ ศิวะลีราวิลาศ, 2549)
อีกประเด็นหนึง่ ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือ ประเด็นการคิดริเริม่ ทีม่ เี หตุผล ประเด็นนีเ้ ป็นอีก
ประเด็นหนึง่ ทีเ่ ด็กไทยในทุกสังกัดการศึกษาต้องการการพัฒนาเหมือนๆ กัน ซึง่ จริงๆ แล้วทักษะ
การคิดริเริ่มที่มีเหตุผลนี้จัดเป็นกลไกพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถภาพใน
การแข่งขันในอนาคต เพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของจินตนาการและการคิดต่อยอด (ประไพทิพย์
ลือพงษ์, 2555) แต่สงิ่ ทีพ่ บจากเด็กไทยในเจเนอเรชันนีค้ อ่ นข้างน่าเป็นกังวลเช่นกัน โดยเฉพาะ
เด็กกลุ่มใหญ่ของประเทศ คือ เด็กที่เรียนในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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รูปที่ 16 ทักษะชีวิตและอาชีพของเด็กซี - แอลฟา
ปรับตัวไดหลายบทบาท
รับผิดชอบงาน
สามารถสรุปความคิดผูอื่น
80.0%

มีความรับผิดชอบตอผูอื่น 100.0%
สามารถแยกแยะถูกผิดได

60.0%

เปนตัวอยางใหผูอื่นได

สามารถจัดการเวลาได

40.0%
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดี

กํากับตนเองได

20.0%
0.0%

มีความเปนผูนํากลุม

ทํางานถนัดดวยตนเองได

มีความรับผิดชอบ

เรียนรูไดดวยตนเอง
พูดและฟงอยางมีกาลเทศะ

ทํางานเปนขั้นเปนตอน
มีเปาหมายในการทํางาน
ทำงานสำเร็จตามที่มอบหมาย
เอกชน

สพฐ

ออนนอมตอผูอื่น
มีความคิดริเริ่มที่มีเหตุผล
กทม.

สาธิต

อปท.

จากประเด็นทักษะชีวิตและอาชีพที่ได้กล่าวไปแล้ว ผู้วิจัยได้ลองไล่เรียงต่อไปถึงทักษะ
ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อการท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในสังคมทุกสังคม นั่นคือ ทักษะสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม จากหนังสือชื่อ Social Innovation for Business Success ของนักเศรษฐศาสตร์
ชือ่ ดัง Julia Schmidt ทีเ่ ผยแพร่ในปี 2014 ระบุวา่ นวัตกรรมคือตัวด�ำเนินเรือ่ งหลักในทุกสังคม
นับจากนาทีนี้ การมีนวัตกรรมด้วยวิธีคิดที่ง่ายๆ แต่มีเหตุผลในการตอบโจทย์การแก้ปัญหา
ทุกปัญหาในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์มีพื้นฐานร่วมมาจากสิ่งเดียวกัน นั่นคือ การรักษา
ความสดใหม่และจินตนาการในวัยเยาว์ของเด็กๆ ให้คงอยูย่ าวนานจนพวกเขาเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
ส�ำหรับชีวิตมนุษย์แล้วนวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของทุกคนและเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญของการแก้ปัญหาสัพเพเหระไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ เช่น การขับเคลื่อน การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม ผลการศึกษาในส่วนทักษะสร้างสรรค์
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และนวัตกรรมนีจ้ งึ มีความส�ำคัญมาก และผลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจในเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา
จัดว่าน่าสนใจมาก เพราะทักษะทีว่ า่ นีม้ อี ยูจ่ ริงในเด็กๆ ในช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.1- ม.2) ซึง่ มีสงู อยูร่ าวๆ
ร้อยละ 60 เลยทีเดียว ในขณะที่ช่วงชั้นอื่นๆ ที่เป็นเด็กเล็กกว่า เช่น ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) อาจจะยังไม่ค่อยดี (รูปที่ 17) ค�ำถามที่ส�ำคัญไปกว่าการมีหรือไม่มี
คือ เราจะท�ำเช่นใดที่จะหล่อเลี้ยงทักษะสร้างสรรค์นี้ให้ยาวนานออกไปให้มากที่สุด
รูปที่ 17 ทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21
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ในกลุ่มเด็กเล็กสิ่งที่พบนี้สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาและการเลี้ยงดูในครอบครัว
อาจไม่ได้เอื้อให้ทักษะที่ติดตัวเด็กทุกคนมาตั้งแต่เกิดงอกงามมากนัก ด้วยกิจกรรมส�ำหรับ
เด็กเล็กมักจะจ�ำกัดและคับแคบ ผู้ใหญ่หลายคนมีค�ำพูดติดปากว่า “ไม่ต้องท�ำอะไรมากมาย
นักหรอก เด็กยังเล็ก ยังไม่รู้ประสา” สะท้อนถึงวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องต่อการหล่อหลอมและ
เสริมแต่งต่อยอดจินตนาการในเด็กเล็ก หากการศึกษาในช่วงชั้นต้นๆ ของเด็กๆ ได้ถูกส่งเสริม
ในด้านนี้ ไม่แน่ว่าทักษะสร้างสรรค์เมื่อเขาเข้าสู่ช่วงชั้นที่ 3 จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นี้
ก็อาจเป็นได้
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เมือ่ ทักษะสร้างสรรค์มคี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดในศตวรรษที่ 21 นี้ ทีมวิจยั ได้ทำ� การศึกษา
ที่ ลึ ก ลงไปอี ก เพื่ อ พิ จ ารณาทั ก ษะสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมว่ า ส่ ว นใดในประเด็ น ย่ อ ยที่ มี
ความโดดเด่นหรือส่วนใดมีความด้อยในกลุ่มเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา ผลปรากฏว่าจุดอ่อน
ของทักษะกลุม่ นีอ้ ยูท่ ปี่ ระเด็น “การวิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง” ซึง่ มีคา่ คะแนน
ค่อนข้างต�่ำและมีความเหลื่อมล�้ำแฝงอยู่ กล่าวคือ ในกลุ่มเด็กที่เรียนในโรงเรียนสาธิตมีคะแนน
สูงกว่าเด็กๆ ที่เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.อย่างชัดเจน ในขณะที่จุดเด่นดูเหมือนจะอยู่ที่
“การมีเทคนิคสร้างความคิด” ที่เด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟามีคะแนนค่อนข้างสูง ยกเว้นเด็ก
ในโรงเรียน สพฐ. เช่นเดิม ที่มีคะแนนส่วนนี้ยังคงต�่ำอยู่มาก (รูปที่ 18)
รูปที่ 18 ทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามสังกัดของโรงเรียน
มีเทคนิคในการสรางความคิด
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ยอมรับความผิดพลาด
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สามารถสื่อสารและ
ดําเนินการตามความคิดนั้นได
เอกชน
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สพฐ

มีการวิเคราะหและประเมิน
ความคิดของตนเอง
กทม.

สาธิต

อปท.
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อาจกล่าวได้วา่ เด็กและเยาวชนในเจเนอเรชันซี - แอลฟานีม้ ขี อ้ ได้เปรียบอยูห่ ลายประการ
เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนๆ นั่นคือ พวกเขาเหล่านั้นก�ำลังเติบโตมาในโลกใบใหญ่ที่มีเทคโนโลยี
ทั้งหลายเปิดช่องให้ได้เข้าไปเรียนรู้ไม่สิ้นสุด คนเจเนอเรชันซี - แอลฟานี้คือกลุ่มคนที่ Marc
Prensky (2001) เรียกพวกเขาว่า “Digital Native” หรือ “พลเมืองแห่งยุคดิจทิ ลั ” ซึง่ แตกต่าง
จากเจเนอเรชันอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันเอ็กซ์ วาย หรือเบบี้บูมเมอร์
ที่ล้วนแล้วแต่เป็น Digital Immigrants หรือ “ผู้อพยพเข้ามาในโลกดิจิทัล” คนกลุ่มหลัง
มีความคุ้นชินต่อธรรมชาติของโลกใบใหม่น้ีน้อยกว่า ด้วยเหตุนี้พลเมืองแห่งยุคดิจิทัลกลุ่มแรก
จึงสามารถเก่งแบบก้าวกระโดดได้อย่างไม่จำ� กัด ด้วยการใช้เทคโนโลยีในมือเข้าไปท่องโลกกว้าง
และศึกษาในเรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่องที่พวกเขาสนใจ การศึกษาในวันนี้ส�ำหรับพลเมืองยุคดิจิทัล
จึงไม่คับแคบอีกต่อไป แต่ทักษะเดียวที่จะท�ำให้โลกในการเรียนรู้ของพวกเขาไม่คับแคบ
คือ “ทักษะการเรียนรู้” ทักษะการเรียนรู้ในบริบทนี้ครอบคลุมการเข้าหาความรู้ด้วยตนเอง
มีความกระหายใคร่รู้ เมื่อรู้แล้วสามารถเรียบเรียงความคิดที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่รับรู้ได้ และเมื่อ
เจอปัญหาพวกเขาสามารถทดลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีหลายๆ วิธี มีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่น
ในวิธีการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือนัยยะอันกว้างใหญ่ของทักษะการเรียนรู้และเด็กที่มีทักษะ
การเรียนรู้ที่ดีจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด
ข้อมูลจากการศึกษาแสดงข้อค้นพบในประเด็นส�ำคัญ คือ เด็กในเจเนอเรชันซี - แอลฟา
มีคะแนนด้านทักษะการเรียนรูโ้ ดยเฉลีย่ ร้อยละ 60 (รูปที่ 19) ซึง่ จัดว่าเป็นค่าคะแนนทีด่ ที เี ดียว
โดยนักเรียนในสังกัด สพฐ. กรุงเทพฯ อปท. และเอกชน มีคะแนนในทักษะนีใ้ กล้เคียงกัน ยกเว้น
นักเรียนในโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนแตกต่าง คือ สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะ
ในประเด็นของการมีการเรียบเรียงความคิด การตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาได้ และการลองแก้ปญ
ั หา
ด้วยความยืดหยุน่ ในหลายๆ วิธี ซึง่ สิง่ นีส้ ะท้อนให้เห็นทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็นความหวังและความเหลือ่ มล�ำ้
ไปพร้อมกัน
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รูปที่ 19 ทักษะการเรียนรู้ตามสังกัดโรงเรียน
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สพฐ

กทม.

สาธิต

อปท.

เมือ่ ลองพิจารณาลงลึกว่าทักษะการเรียนรูน้ นั้ มีมากในช่วงชัน้ ใด ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า
ช่วงชั้นที่ 3 มีคะแนนสูงที่สุด ซึ่งคะแนนดีขึ้นมาโดยล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงชั้นที่ 1
และ 2 หมายความว่า เมื่อเด็กโตขึ้น การเรียนรู้ด้วยตนเองก็มีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าพิจารณาเป็นรายค่าคะแนนเฉลี่ยก็จะพบว่าไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งจัดว่าเป็นค่าคะแนน
ที่ค่อนข้างต�่ำ (รูปที่ 20)
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รูปที่ 20 ทักษะการเรียนรู้ตามช่วงชั้นการเรียน
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ในอนาคตอันไม่ไกลนักนับจากนี้ ความร่วมมือร่วมใจระหว่างคนในสังคมในการผลักดัน
ให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยรวมจะเป็นหนึ่งในกลไกการอยู่รอด
ของมนุษย์ (Alan Warde and Nick Crossley ed., 2007) ซึง่ ทักษะการร่วมมือร่วมใจเป็นหนึง่
ในทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทักษะการร่วมมือร่วมใจหรือทักษะการประสานความร่วมมือ
ครอบคลุมประเด็นละเอียดอ่อนหลายประเด็น อาทิ ความสามารถในการประนีประนอม
การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมทีม การปรับตัวได้ตามสถานการณ์กลุ่มและความจริงใจที่มอบให้
กับเพื่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันในแต่ละประเด็น ซึ่งผลการศึกษาใน
ส่วนนี้ของเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา พบว่าประเด็นนี้เป็นจุดแข็งซึ่งอันที่จริงอาจจะกล่าวว่า
เป็นจุดแข็งของสังคมไทยก็ว่าได้ คะแนนของเด็กๆ ต่อประเด็นนี้สูงถึงร้อยละ 80 - 90 ทีเดียว
(รูปที่ 21) ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนทุกสังกัด นั่นหมายความว่าทักษะในการร่วมไม้ร่วมมือเป็นวิถีไทย
และอยู่ในเนื้อตัวของคนไทยกันเลยทีเดียว
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รูปที่ 21 ทักษะการร่วมมือตามสังกัดโรงเรียน
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ชวยเหลือเพือนเพื่อใหงานลุลวง

สพฐ

กทม.

สาธิต

อปท.

เช่นเดียวกันกับทักษะสารสนเทศและการใช้สื่อมีความชัดเจนว่าเด็กๆ ในยุค Digital
Native นี้มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อต่างๆ อย่างที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถจินตนาการได้มาก่อน
ทักษะสารสนเทศและการใช้สื่อนี้มีความครอบคลุมถึงประเด็นส�ำคัญ 4 ประเด็น อันได้แก่
ความสามารถในการประเมินข้อมูลทีด่ หี รือไม่ดไี ด้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความสามารถ
ในการเข้าใจเนื้อหาในการน�ำเสนอของสื่อ และความสามารถในการใช้ข้อมูลเป็นและถูกต้อง
ซึง่ เด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟาในกลุม่ ของโรงเรียนสาธิตมีทกั ษะนีส้ งู ถึงเกือบร้อยละ 80 ในขณะที่
เด็กๆ ในสังกัดโรงเรียน สพฐ. มีทกั ษะนีโ้ ดยเฉลีย่ ร้อยละ 40 เท่านัน้ (รูปที่ 22) ในความแตกต่าง
นี้นับว่ามีนัยส�ำคัญ เพราะสามารถสะท้อนถึงการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลที่มีคุณภาพหรือไม่
(Hannah Lyford Jones, 2010) เนื่องจากข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Big data จะถาโถมเข้าหา
มนุษย์ทกุ คนนับจากวินาทีนี้ การติดเครือ่ งมือการคิดวิเคราะห์จำ� แนกแยกแยะและใช้ประโยชน์
ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้จัดเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง
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รูปที่ 22 ทักษะการใช้สารสนเทศและสื่อตามสังกัดของโรงเรียน
100.00%

มีการเขาถึงขอมูลไดงาย
รวดเร็ว และถูกตอง

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

สามารถประเมิน
ขอมูลที่ดี และไมดีได

0.00%

สามารถเขาใจเนื้อหา
ในการนําเสนอ
ของสื่อที่ไดรับ

สามารถใชขอมูลเปน และถูกตอง
เอกชน

สพฐ

กทม.

สาธิต

อปท.

ทักษะทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะกล่าวถึงไม่ได้เลย คือ ทักษะการเคารพความแตกต่าง
เพราะโลกวันนี้คือโลกแห่งความแตกต่างหลากหลายตามที่ United Nations ได้ระบุไว้ถึง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและไร้พรมแดน (Sustainable Development Goals) ที่ลงนาม
โดยประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อแสดงความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในการผลักดันการพัฒนา
ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างไร้พรมแดนในเป้าหมายการพัฒนา 5 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มที่ 1
Planet อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2 People
เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของผู้คน กลุ่มที่ 3 Peace ว่าด้วยเรื่องของสันติภาพและความสงบ
สุข กลุม่ ที่ 4 Prosperity เกีย่ วกับความเจริญทางเศรษฐกิจและการกระจายประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม และกลุม่ ที่ 5 Partnership ครอบคลุมประเด็นหุน้ ส่วนการพัฒนาเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน (United Nations, 2016)
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การพัฒนาเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ข้างต้นจ�ำเป็นต้องมีทักษะการเคารพ
ความแตกต่างหลากหลายเป็นพื้นฐานส�ำคัญ ทักษะนี้ได้ถูกสอนในเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา
ในบริบทต่างๆ 3 ประเด็น อันได้แก่ ประเด็นแรกเกี่ยวกับความสามารถในการรับฟังค�ำวิจารณ์
ทางบวกและทางลบจากเพื่อนและครู ประเด็นที่สองคือการไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
และประเด็นทีส่ ามคือการเข้ากับคนอืน่ ได้งา่ ย ซึง่ เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ทักษะทัง้ 3 ด้านนีข้ องเด็กไทย
ในเจเนอเรชันซี - แอลฟาค่อนข้างสูงมาก โดยสูงเกินกว่าร้อยละ 80 เลยทีเดียว และไม่ค่อย
มีความแตกต่างมากนักในโรงเรียนสังกัดต่างๆ (รูปที่ 23)
รูปที่ 23 ทักษะเคารพความแตกต่างตามสังกัดโรงเรียน
สามารถรับฟงคําวิจารณ
ทั้งทางบวกและทางลบ
จากเพื่อนและครูได

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

เขากับคนอื่นไดงาย
เอกชน

ไมชอบแกปญหา
ดวยความรุนแรง
สพฐ

กทม.

สาธิต

อปท.

หากกล่าวโดยภาพรวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กๆ แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม
และคุณครูประจ�ำชัน้ ผูใ้ กล้ชดิ สามารถเห็นได้ในทักษะทัง้ 7 ด้านนัน้ สามารถสรุปให้เห็นในภาพ
รวมถึงทักษะที่มีอย่างเห็นได้ชัดกับทักษะที่มีแต่ยังมีอยู่น้อยและต้องการพัฒนา อันได้แก่
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ตารางที่ 1 ทักษะที่ปรากฏในเด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟา
1.
2.
3.
4.

ทักษะที่มีอย่างเห็นได้ชัด
ทักษะที่มีแต่ยังน้อยอยู่
ทักษะชีวิตและอาชีพ
1. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทักษะการเคารพความแตกต่างหลากหลาย 2. ทักษะการเรียนรู้
และการไม่นิยมความรุนแรง
ทักษะการร่วมมือ
3. ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการใช้สารสนเทศและสื่อ

บทสรุปของทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหมู่เด็กไทยเจเนอเรชันซี - แอลฟานี้ (รูปที่ 23)
สะท้อนให้เห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
เพราะทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงและเป็นฐานของการพัฒนา
ต่อยอดซึ่งกันและกัน โลกวันนี้และวันหน้าต้องการคนที่มีทักษะ (Skills) ไม่ใช่คนที่รู้เนื้อหา
(Content) อีกต่อไป และการปรับปรุงการศึกษาเท่านั้นจะเป็นหนทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน�ำความสุขมาสู่เด็กๆ และครอบครัวไทยในท้ายที่สุด
เมื่อ…โลกเปลี่ยน ครูก็ต้องปรับวิธีการสอน

“ครูสอนแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะ เอาวิธีคิดแบบเจนเอ็กซ์มาใส่ให้เจนนี้มันไม่ได้ค่ะ
ครูต้องปรับตัว ปรับเยอะด้วย เด็กบอกว่า ครูสอนแบบนี้ ผมอยู่บ้านดู YouTube
ดีกว่า”
ครูประจ�ำชั้นโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร
ครูไทยวันนี้นับว่าตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกพอสมควรเลยทีเดียว ครูเกือบ
10 คนที่ทีมวิจัยได้พูดคุยเล่าว่า ครูได้เปลี่ยนแนวการสอนไปแล้วแม้ว่าจะมีแผนการสอน
ตามเนื้อหาแน่นหนักที่กระทรวงก�ำหนด แต่ครูก็พยายามหาโอกาสใส่สิ่งที่เรียกว่า “ทักษะ”
ลงไปในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ
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ก่อนใส่ “ทักษะ” ทีว่ า่ ต้องถามก่อนว่าครูรไู้ ด้อย่างไรว่าทักษะไหนมีทกั ษะไหนพร่องอยู?่
ค�ำตอบของคุณครูคือการสังเกตพฤติกรรม ทุกวันนี้เด็กไทยมีปัญหาเชิงพฤติกรรมมาก ข้อมูล
จากสถาบันราชานุกูล (2562) ระบุว่าประเทศไทยมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มี
ความบกพร่องเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีจ�ำนวนเด็กไม่น้อยที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรมร่วมด้วย
การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของครูท�ำให้มองเห็นทักษะไปพร้อมกัน (รูปที่ 24)
รูปที่ 24 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเจเนอเรชันซี - แอลฟา
100.0%

ครูเห็นทักษะชีวิตและอาชีพ

80.0%

ครูเห็นทักษะเคารพความแตกตาง

ครูเห็นทักษะการสื่อสาร

60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

ครูเห็นทักษะสารสนเทศ สื่อ

ครูเห็นทักษะสรางสรรค
และนวัตกรรม

ครูเห็นทักษะการรวมมือ
เอกชน

สพฐ

ครูเห็นทักษะการเรียนรู
กทม.

สาธิต

อปท.

จากทักษะที่ครูสังเกตเห็นทั้งหมด ครูยอมรับว่าทักษะการสื่อสารของเด็กยังด้อย
ความรุนแรงในโรงเรียน การทะเลาะวิวาท อาการ “หัวร้อน” ต่างๆ หลายต่อหลายครัง้ เกิดจาก
การไม่พูดคุยกัน ไม่ท�ำความเข้าใจกัน ครูเห็นสิ่งนี้และครูได้พยายามท�ำให้มันดีขึ้น
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“ทุกเช้า ครูให้เด็กสะท้อนอารมณ์ออกมาก่อนว่าวันนีร้ สู้ กึ อย่างไร ใครมีเรือ่ งอะไร
ที่บ้านจะบอกครูไหม เรามานั่งคุยกันตอนเที่ยงได้นะ เด็กมาหาครูนะคะ มาบอก
ว่าครูเมื่อคืนพ่อเมามาอาละวาด ผมเลยไม่ได้ทำ� การบ้าน ครูบอกดีแล้วที่มาบอก
ครู บอกครูเถอะนะครูช่วยได้”
ครูประจ�ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอปท.แห่งหนึ่ง
“ทะเลาะกันใช่ไหม ไหนไปตามคู่กรณีมาพบครู เอ้า! ไหนทะเลาะกัน แล้วจะแก้
ปัญหาอย่างไร ลองคิดวิธีมา เด็กเขาก็คิด ครูก็ตกลงท�ำตามวิธีที่บอกมา เขาก็
หันไปตกลงกันเอง ท�ำอย่างนี้บ่อยๆ ไปๆ มาๆ ก็เลิกทะเลาะ ครูจับได้ว่าเพราะ
ไม่คุยกัน ไม่สื่อสารกัน ต่างคนต่างคิดไป ก็ทะเลาะน่ะสิ เอาใหม่นะ สื่อสารกัน
ทะเลาะกันต้องสื่อสารกัน หายเลย”
ครูประจ�ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
หลายครั้งที่ครูสอนการสื่อสารด้วยการให้การบ้านที่เป็นงานกลุ่มเป็นหลัก ครูบอกว่า
งานกลุ่มนี้ดีมาก จะทะเลาะกันยังไงก็จะต้องส่งงานให้ครู ครูยังให้เด็กๆ ถ่ายคลิปกระบวนการ
ท�ำงานส่งมาด้วย จะได้เห็นว่าใครท�ำหรือใครไม่ทำ� ซึ่งพอให้ส่งเป็นคลิปวิดีโอ ไม่มีเด็กคนไหน
ไม่ทำ� งานเลย
แต่ ทั ก ษะเชิ ง นวั ต กรรมดู จ ะยั ง เป็ น ปั ญ หาอยู ่ ครู ห ลายคนแม้ แ ต่ โ รงเรี ย นในเขต
กรุงเทพมหานคร ยังนึกไม่ออกว่าจะสร้างทักษะนีไ้ ด้อย่างไร ครูหลายคนคิดไปถึงว่ามันต้องเป็น
หน้าที่ของครูวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะค�ำว่า “นวัตกรรม” ในสายตาครู หมายถึงต้องเป็น
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีกลไกการท�ำงานซับซ้อนและต้องเก่งวิทยาศาสตร์เท่านั้นจึงจะ
ท�ำได้
“ครูสอนสังคม ภาษาไทยค่ะ นวัตกรรมเป็นของครูวิทย์เขาเห็นเขาท�ำอยู่นะ
สอนทดลองโน่น ทดลองนี่อยู่”
ครูภาษาไทย - สังคม โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
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แต่ก็มีครูอีกหลายคนที่มองค�ำว่า “นวัตกรรม” ด้วยความเข้าใจและพยายามน�ำมา
ปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของตน โดยมีโจทย์ง่ายๆ คือ อยากให้นักเรียนของครู
คิดเองและเรียนรู้ได้เองในสิ่งที่ตนสนใจ
“ครูมองให้เขาไปตั้งโจทย์เองว่าอยากเรียนอะไร เช่น อยากเรียนเรื่องการร�ำไทย
เมื่อตั้งโจทย์มาครูขอให้เขาไปหาครูวิทย์ ให้ครูวิทย์อธิบายการร�ำไทยในเชิง
วิทยาศาสตร์ ไปหาครูเลขให้เขาสอนว่า เลขกับร�ำไทยมันเกี่ยวกันอย่างไร ให้เขา
ไปหาครูศิลปะ ให้ครูศิลปะอธิบายในเชิงศิลปะ เป็นงานกลุ่มนะ เด็กชอบกันมาก
ครูว่านี่คือนวัตกรรมนะ ครูบอกเขาว่านวัตกรรมคืออะไรก็ได้ ที่ช่วยแก้ปัญหา
แบบเก่า การเรียนแบบเก่า พวกเธอไม่ชอบครูก็ให้นวัตกรรมแล้วไง”
ครูภาษาไทย โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เมือ่ ถามครูตอ่ ไปว่า ครูคดิ ว่าการสอนควรเป็นแบบใด ถ้าจะให้เหมาะกับเด็กเจเนอเรชันนี้
ครูเกือบครึ่งเห็นว่าแบบเดิมคือแบบยืนพูดหน้าชั้นเรียนยังคงจ�ำเป็นอยู่ แต่มีมากกว่าครึ่งที่เชื่อ
ว่าการสอนต้องเปลี่ยนไป เมื่อถามต่อว่าแล้วการสอนต้องเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ครูส่วนใหญ่
อธิบายว่า เหตุที่ต้องมีการสอนร่วมกับสื่อ เช่น YouTube เพราะเด็กๆ เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น
อยู่แล้ว หลายเรื่องที่เด็กๆ ก็รู้ในเนื้อหามากกว่าครู ดังนั้นครูร่วมสอนกับ YouTube ก็ไม่น่า
เสียหาย ครูหลายคนสะท้อนว่าการสอนโดยให้เด็กเลือกประเด็นที่อยากเรียนเอง แต่อยู่
ในขอบเขตวิชาก็น่าสนใจเพราะสังเกตเห็นว่าเด็กๆ มีความกระตือรือร้นสนใจมาก และเขา
ไปท�ำรายงานมาเสนอได้นา่ สนใจมากกว่าประเด็นทีค่ รูมอบหมาย ส่วนการสอนด้วยการเอาปัญหา
เป็นตัวตั้งดูเหมือนจะเป็นวิธีที่เด็กสนุก เพราะเด็กๆ ก็อยากรู้ค�ำตอบของการแก้ปัญหาเช่นกัน
และหลายครัง้ ปัญหาเป็นเหตุการณ์ปจั จุบนั ท�ำให้เด็กๆ มีอาการ “อิน” ไปกับการหาค�ำตอบของ
ปัญหา ส่วน “การสอนแบบไม่สอน” นั้น ครูอธิบายว่า ครูจะเปิดประเด็นกว้างและให้เด็กไปหา
ค�ำตอบเองจะท�ำเช่นใดก็ได้ด้วยวิธีการใดก็ได้ แล้วน�ำค�ำตอบนั้นมาเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง
ครูและเพือ่ นๆ ร่วมให้คะแนนหากค�ำตอบนัน้ ถูกต้องและมีเหตุผล ครูสะท้อนว่าการเรียนแบบนี้
ก็สนุกและเป็นการสอนให้เด็กได้รู้จัก “การหาความรู้” ด้วยตนเองด้วย
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บทสรุปของส่วนนี้ก�ำลังชี้ว่า ไม่ว่าโลกจะวิ่งเร็วขนาดไหน เด็กๆ ก็ยังคงต้องการครู
ครูและโรงเรียนของพวกเขาในวันนีม้ หี น้าทีส่ ร้างกระบวนการเรียนรูท้ างสังคมเป็นสถานทีท่ พี่ วก
เขาจะมาสนทนาวิวาทะ มาปรับตัวให้เข้ากับหมู่กับฝูงและมาพัฒนาคาแรกเตอร์ตัวตนมากกว่า
จะมาหาความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เคยเป็นมา
ครูไทยวันนี้ยังคงเป็นความหวังทางการสร้างคนอยู่ดี แม้ว่าการสร้างคนวันนี้จะค่อยๆ
เปลีย่ นรูปแบบไปบ้าง แต่หวั ใจหลักของการสร้างยังเหมือนเดิม นัน่ คือ “การสร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จากข้างใน” ครูที่เหมาะสมกับโลกในวันนี้คือครูที่มีความยืดหยุ่น มี Growth mindset ที่รับฟัง
เสียงเด็กเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา (coaching) ไม่ใช่ผู้สอน (teacher) อีกต่อไป และเป็นที่น่ายินดีว่า
ครูจ�ำนวนมากในทุกสังกัดเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เท่าทันวิ่งไปด้วยกันกับการพัฒนาและ
เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มจะปรับตัวได้คล่องกว่าและการปรับตัวเหล่านี้
มักเกิดจากครูตวั เล็กๆ ทีเ่ ห็นการเปลีย่ นไปของโลกและตระหนักได้วา่ ครูตอ้ งเปลีย่ นแปลงตัวเอง
เพื่อเด็กๆ
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บทที่ 4
ผู้บ่มเพาะ

เด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา ใช้เวลาโดยปกติอยู่ที่โรงเรียนราว 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
จึงจ�ำเป็นอยูท่ โี่ รงเรียนจะต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็น “โรงบ่มเพาะ” เหล่ากล้าน้อยๆ ให้เติบโตเป็นต้นไม้
ใหญ่ทงี่ ดงาม และบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นโรงบ่มเพาะ มีจำ� นวนมากมายหลายแสนคน และทุกๆ คน
ล้วนมีชื่อเรียกว่า “ครู”
จากทฤษฎีการเรียนรู้อันลือลั่นที่ชื่อว่า Vygotsky scaffolding ที่นักการศึกษาทั่วโลก
รูจ้ กั กันดี Vygotsky ได้พดู ถึงค�ำว่า “การนัง่ ร้าน (Scaffolding)” ว่ามีความส�ำคัญต่อการเรียนรู้
ของมนุษย์มาก ค�ำว่า “การนั่งร้าน” หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยใครสักคน/ กลุ่มคน
ทีจ่ ะท�ำให้การเรียนรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ถูกต่อยอดออกไปอย่างกว้างขวางมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบ
กับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนั้นๆ เรียนอยู่เพียงคนเดียวด้วยทฤษฎีของ Vygotsky นี้ เขาได้ระบุ
ค�ำส�ำคัญคือค�ำว่า Zone of proximal development (ZPD) ซึ่งหมายถึง ชุดของทักษะ
หรือความรู้บางอย่างบางประการที่เด็กๆ จะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ต้องมี “ตัวช่วย”
หรือผู้ที่ต่อนั่งร้านให้เด็กๆ ได้มีโอกาสปีนสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ในความเป็นจริงค�ำว่า ทักษะ
มี 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เด็กๆ เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ระดับที่ 2 คือ ZPD นีเ่ องทีเ่ ด็กๆ จะสามารถ
เรียนรู้ผ่านตัวช่วยที่อาจจะเป็นเพื่อนและหรือครูของพวกเขาและระดับที่ 3 ทักษะระดับสูง
ที่ไม่อาจเรียนรู้ได้เลย (รูปที่ 25)
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รูปที่ 25 ทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ

Learner can do
independently
ZPD

Learn

e r c a n’t d o a t a ll

ที่มา: PrepScholar, 2018

ด้วยความจริงข้างต้น บทบาทของครูผู้บ่มเพาะในวันนี้จึงกินความกว้างขวางมาก
เพราะการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งต้องการผู้ชี้แนะ ผู้ต่อนั่งร้านให้เด็กๆ ได้ปีนป่ายเพื่อการเรียนรู้ที่กว้าง
ขวางและลึกซึ้งขึ้น ครูผู้บ่มเพาะในวันนี้จึงอาจไม่ใช่ผู้สนับสนุน (Facilitator) เหมือนที่อ่านมา
แต่บทบาทน่าจะมีมากกว่านั้น นั่นคือบทบาทการเป็นผู้สร้างร้าน (Scaffolder) ที่จะท�ำหน้าที่
ก่อร่างสร้างบันไดให้เด็กๆ รักการเรียนรู้และใช้การเรียนรู้นั้นในทุกช่วงชีวิตของเขาไปจนถึง
วัยแก่เฒ่า
การศึกษาเชิงคุณภาพในส่วนนี้ให้ภาพของ “ครูผู้บ่มเพาะ” เด็กๆ ในเจเนอเรชันใหม่นี้
โดยจะให้ภาพไล่เลียงไปตัง้ แต่ระดับนโยบายจนถึงกระบวนการเรียนการสอนในห้อง การประสาน
ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ตลอดจนผลผลิตอันเป็นความงดงามในแง่มุมต่างๆ
ที่ปรากฏให้เห็นในตัวเด็กๆ
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นโยบายการศึกษาเพื่ อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

การเข้าใจนโยบายการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทีมวิจัยเริ่มต้น
ด้วยการจ�ำแนกโรงเรียนต่างๆ ออกเป็นกลุม่ หลักๆ อันได้แก่ กลุม่ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต
โรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนสังกัด อปท. ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วน
มี น โยบายเฉพาะของตนและมี บ ริ บ ทของความเป็ น เมื อ งและชนบทเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ เหตุทที่ มี วิจยั จ�ำแนกนโยบายการศึกษาออกตามลักษณะโรงเรียน 4 กลุม่
ดังกล่าว เนื่องเพราะนโยบายมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
กระบวนการในการสร้างคนในล�ำดับต่อมา ในกลุม่ ต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงทัง้ 4 กลุม่ กลุม่ โรงเรียนสาธิต
เป็นกลุ่มที่อาจกล่าวว่ามีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อศตวรรษที่ 21 มากที่สุด จากการพูดคุย
วิสัยทัศน์กับผู้บริหาร ทีมวิจัยพบว่า ความตื่นตัวและความกระตือรือร้นในการพัฒนาเด็ก
ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง สามารถเห็นได้จากวิสยั ทัศน์และแนวปฏิบตั ิ รวมถึงการเรียนการสอน
ในโรงเรียน เมื่อถามว่าท�ำไมผู้บริหารจึงคิดว่าการเตรียมเด็กในศตวรรษที่ 21 เป็นความจ�ำเป็น
ผูบ้ ริหารตอบว่า โลกมีการเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว และโรงเรียนจ�ำเป็นต้องหาโอกาสในการก้าวข้าม
และพาเด็กๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ผู้บริหารให้เหตุผลว่า โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียน
ที่อยู่ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตครู และสังคมคาดหวังว่าโรงเรียนสาธิตต้องมี
คุณภาพดี เพราะอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยของรัฐ และมีพันธกิจโดยตรงต่อการผลิตครู
“วิสัยทัศน์ก็จะออกมาเป็นลักษณะของผู้เรียน ตามที่เราคาดหวัง ซึ่งก็มองว่า
ของเรา เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ที่จริงแล้วเป็นโรงเรียน
หน่วยฝึกปฏิบัติของนิสิตครู แล้วก็เป็นศูนย์อบรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ รวมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั สถาบันอืน่ ๆ ทัว่ ไป ชุมชนก็มงุ่ หวังว่าเราจะต้องเป็นสถาบัน
ที่เป็นผู้สร้างนักคิด ก็จะออกไปที่ตัวผลผลิตว่าเขาเป็นนักคิดอย่างไร เป็นผู้น�ำ
อย่างไร มีคุณธรรมอย่างไร แล้วก็ก้าวล�ำ้ วิชาการอย่างไร นี่คือวิสัยทัศน์”
ผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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ด้วยความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทมหาวิทยาลัยท�ำให้โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ต้องท�ำหน้าที่อย่างส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้โดดเด่นชัดเจน และมีความก้าวหน้ากว่า
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ เมื่อเทียบกับโรงเรียนในลักษณะอื่น อาทิ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จะพบว่า
นโยบายมีลักษณะรองรับค�ำสั่งจากส่วนกลาง และตั้งรับ (passive) มากกว่า
“วิสัยทัศน์ทางโรงเรียนก็พยายามปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะ แต่อย่างไร
ก็ตามทุกอย่างก็เป็นไปตามกระทรวงก�ำหนด เขาก�ำหนดอะไร เราก็ไปตามเขา
ก็ไม่มีอะไรมาก เด็กก็ควรจะได้เรียนแบบที่ควรจะได้เรียนน่ะครับ ตามหลักสูตร
แกนกลางนั่นแหละครับ”
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. แห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะเห็นได้ว่า มีโรงเรียนอีกหลายแห่งทีเดียวที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจน และสามารถน�ำพาโรงเรียนผ่านพ้นข้อจ�ำกัดทั้งหลาย แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดรัฐบาล และมีงบประมาณจ�ำกัด แต่วสิ ยั ทัศน์ผบู้ ริหารจัดเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการพาเด็กๆ
ให้พัฒนาต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่ได้
“โรงเรียนผมงบน้อยครับ แต่ทเี่ มือ่ ครูถ่ ามว่าผมท�ำยังไง ผมก็ใช้วธิ ขี อครับ โรงเรียน
นี้อยู่ใกล้ธุรกิจจ�ำนวนมาก นักธุรกิจเขามีสตางค์ครับ เขาอยากช่วยการศึกษา
เราก็ขอการสนับสนุนจากเขา ผมขอหมดนะ ไข่ไก่ ให้เด็กๆ ท�ำอาหาร กระดาษ
ปริ้ น เตอร์ กระดาษทิ ช ชู ่ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นดี ๆ เพราะเด็ ก ของผมเป็ น เด็ ก
ขยายโอกาส เขาไม่มีโอกาสหากเราไม่ท�ำเต็มที่ ส�ำหรับผมเด็กพวกนี้น่าสงสาร
บางคนพ่อไม่มี บางคนแม่ไม่มี โรงเรียนนี้แหละเป็นทุกอย่างให้เขา เด็กผมพูด
ได้หลายภาษานะ เขาสอนกันเอง ผมวิ่งไปขอครูจีนมาได้ 2 คน เขาให้มา
เด็กผมได้เรียนภาษาจีน เรื่องการประเมินอะไรต่างๆ ผมไม่สน ครูผมต้องอยู่
กับเด็กไม่ให้อยู่กับเอกสารมากนะ ครูต้องอยู่กับเด็กสิ หากประเมินมาประเมิน
ที่ตัวเด็ก แล้วจะบอกได้ว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือไม่”
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
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“การเป็นผู้บริหารเองก็ต้องศึกษาด้วยว่าเด็กเจเนอเรชันนี้เป็นอย่างไร การส่งครู
ไปอบรมก็ตอ้ งให้มคี วามสอดคล้องกัน และให้ได้รบั ประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน
ด้วยและการจะไปเปลี่ยนครูรุ่นเก่าๆ อายุ 50-60 ค่อนข้างจะเปลี่ยนยาก ดังนั้น
จะท�ำให้ครูรนุ่ เหล่านีเ้ ข้าใจ ก็ตอ้ งท�ำให้ดทู ำ� ให้เห็นก่อนว่ามันสามารถปรับเปลีย่ น
ได้ตามสังคมที่เปลี่ยนไป”
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
“ส�ำหรับเรื่องหลักสูตร มี 8 กลุ่มสาระค่ะ แต่เนื่องจากโรงเรียนค่อนข้างเป็น
พหุสังคม มีการสอนศาสนาอิสลาม 5 คาบต่อสัปดาห์ สอนปฏิบัติ สอนละหมาด
สอนการอ่ า น ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ปั ญ หาของการจะเพิ่ ม คาบเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
วิทยาศาสตร์ที่อยากเพิ่มอยู่ ก�ำลังปรับตารางตรงนี้ อาจจะปรับให้เหลือเวลา
น้อยลง เพราะสังเกตจากเด็กมีสมาธิเรียนได้ไม่เกิน 30 นาที นโยบายคือลดเวลา
ของวิชาศาสนาแล้วเพิ่มวิชาเหล่านี้เข้าไป แต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในนี้
นโยบายเก่าคือห้ามวาดภาพบนก�ำแพง แต่ด้วยทีพ่ ี่มีแนวคิดใหม่ๆ จึงปรับเปลี่ยน
นโยบายเก่ า โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากประธานมู ล นิ ธิ ต ้ น กล้ า จิ ต อาสา
น�ำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์มาทาสีก�ำแพง วาดรูปให้โรงเรียนดูสดใสขึ้น และ
สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กด้วย เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน ถ้าพี่
มีอ�ำนาจระดับกระทรวงอยากให้ความส�ำคัญ เรื่องแนวคิดของผู้บริหาร เพราะ
จะได้เป็นนโยบาย ที่จะตอบสนองให้กับโรงเรียน และต้องเกิดการยอมรับ
ว่าเจเนอเรชันมันเปลี่ยนมานานมากแล้ว ต้องตามให้ทันไม่ใช่เอาคนเจเนอเรชัน
เบบีบ้ มู เมอร์ มาเขียนแผนเพือ่ ให้คนเจเนอเรชันซีใช้ มันไม่ทนั แล้วอะไรมันเปลีย่ น
ไปเยอะแล้ว”
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
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ในบรรดาโรงเรียนทุกกลุ่ม โรงเรียนเอกชนดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นในการก�ำหนด
นโยบายมากที่สุด แต่จริงๆ แล้วนโยบายทั้งหลาย แม้ว่าจะดูเหมือนว่า เอกชนมีความคล่องตัว
กว่าโรงเรียนอื่นๆ แต่จริงๆ แล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะนโยบายของภาคเอกชน ถูกก�ำหนด
“โดยอ้อม” จากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส�ำคัญ
“นโยบายของโรงเรียนเราต้องดูกระแสพ่อแม่ค่อนข้างมาก อย่างที่นี่พ่อแม่
เป็นลูกจ้างภาคราชการและเอกชน เป็นคนชั้นกลางๆ ก็มักอยากให้ลูกได้มีอาชีพ
ชัดเจน อยากให้ลูกได้เป็นหมอ เป็นต�ำรวจ วิศวะ อะไรแบบนี้ ดังนั้นก็จะกวดขัน
วิชาการมาก โรงเรียนก็จะต้องเปิดติวทบทวนตอนเย็นๆ และวันเสาร์ด้วย
ผอ.คนเก่ า เคยไม่ ย อมติ ว วั น เสาร์ ป รากฏว่ า พ่ อ แม่ ไ ม่ ย อม สุ ด ท้ า ยก็ จ ะต้ อ ง
เป็นแนวแบบวิชาการแบบท่องจ�ำกันแบบนี้อยู่ดี”
ครูใหญ่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ มีนาคม 2562
ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในบรรดาโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในงาน
วิจยั นี้ แม้วา่ ผูบ้ ริหารจะเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของบริบทไทย และสังคมโลกแล้ว แต่การขยับตัว
เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ยากกว่า เพราะกฎเกณฑ์การตรวจประเมินเอกสาร
ที่เข้มงวดจากกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นต้นสังกัด ซึ่งในบรรดาโรงเรียนเหล่านี้ โรงเรียนสาธิต
จัดว่ามีความยืดหยุ่นตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า เพราะดูเหมือนจะมีอิสระในการบริหาร
จัดการ และมีลกั ษณะของการได้รบั การยอมรับนับถือมากกว่า ท�ำให้การด�ำเนินการใดๆ ต้องการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับโลกในศตวรรษที่ 21 ท�ำได้ง่ายกว่ามาก ส่วนโรงเรียนเอกชนนั้น
มีประเด็นความอยูร่ อดเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ การจะมีวสิ ยั ทัศน์ และวิธกี ารปฏิบตั เิ ช่นใด มักจะได้รบั
อิทธิพลทางอ้อมจากผู้ปกครองอยู่เสมอ และผู้ปกครองก็ได้รับอิทธิพลจากสังคมที่ตนเองอาศัย
อยูด่ ี ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ การศึกษาไทยในวันนีเ้ ป็นตัวสะท้อนสังคมของความไม่เท่าทันนัน่ เอง
นอกจากนี้นโยบายการศึกษาที่ปรากฏให้เห็น ยังคงเป็นประเด็นค่านิยมที่ว่า การพัฒนา
การศึกษา หมายถึง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย” โรงเรียนใด
มีสื่อทันสมัยก็ดูเหมือนจะเข้าใจได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ดี
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“โรงเรียนเราสือ่ การเรียนการสอนไม่คอ่ ยทันสมัยเลย ครูอยากให้เด็กตัง้ แต่อนุบาล
เลยได้ใช้คอมพิวเตอร์ เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมการศึกษาดีๆ สอนบวกเลข สอน เอ บี ซี
เปิดคอมพ์ให้ดูเด็กชอบมากนะ เท่าที่ครูสังเกตดู โรงเรียนดีๆ เขาจะพร้อมมาก
แล้วเด็กเขาจะทัน และฉลาดกว่า”
ครูอนุบาล 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ มีนาคม 2562
ซึง่ ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ การสอนจ�ำเป็นต้องเหมาะกับวัยของ
เด็กๆ ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจของครูเป็นพื้นฐานก่อน ส�ำหรับโรงเรียนในต่างประเทศนั้น
สือ่ การสอนของเด็กเล็กจะเป็นสือ่ ตามธรรมชาติทอี่ า้ งอิงผูกพันไปกับการเล่น (Bloom P., 2013)
ครูอนุบาลต่างประเทศจะเน้นย�้ำการพาเด็กออกไปเล่นและท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่
ธรรมชาติเป็นส�ำคัญ (Donalson M., 2007) การใช้แท็บเลตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ไม่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก เพราะมีผลต่อสายตา และสมาธิจดจ่อของเด็ก แต่ส�ำหรับในประเทศ
เราดูเหมือนจะมีความเชื่อผิดๆ ต่อสิ่งนี้ และครูหลายคนมองว่าคอมพิวเตอร์และแท็บเลต
เป็นอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยเหมาะกับการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งหลายๆ โรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้ ก็กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์และแท็บเลตเป็นสื่อการสอนในเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
จากนโยบายสู่กระบวนการเรียนการสอน

เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อถามถึงทักษะที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่เข้าใจและเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ แต่เมื่อถามลงลึกไปถึง “กระบวนการ”
เพือ่ สร้างสรรค์ให้ทกั ษะดังกล่าวเกิดขึน้ จริง ทีมวิจยั พบว่ากระบวนการอาจไม่คอ่ ยสอดคล้องกับ
เป้าหมาย
“สอนเรื่องอาเซียน เราก็บอกเขาว่า อาเซียนมีกี่ประเทศ มีธงอะไรบ้าง ธงเขา
หน้าตาเป็นอย่างไร อาหารเขาเป็นแบบไหน อะไรอย่างนี้ค่ะ พอแล้วส�ำหรับเด็ก
ป.6 การเป็นพลเมืองโลกก็อาเซียนนี้ล่ะ”
ครูประจ�ำชั้น ป.6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
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“เรื่องจิตอาสาเราก็ท�ำกันเรื่อยๆ อย่างวันหยุดนี้ก็เกณฑ์มาเลยนะ ให้มาช่วยกัน
กวาดลานวัด ไล่กนั มาเป็นกลุม่ ๆ เลย ก็มากันครบเพราะกลัวเดีย๋ วจะไม่ได้คะแนน”
ครูประจ�ำชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตเมืองที่เข้าใจทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และผลักดันลงสู่การเรียนการสอนได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นการท�ำงาน
เป็นทีม และการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้มีการบูรณาการลงไปในกระบวนการในการเรียน
การสอนได้
“ส�ำหรับการเรียนการสอนของครูในชั้น ใช้วิธีการคละเด็กต่างชาติกับเด็กไทย
ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เพื่อนคนไทยช่วยเพื่อนต่างชาติ ทางโรงเรียนมีชั่วโมง
โฮมรูมในตอนเช้า 20 นาที ครูจะฝึกเด็กให้กล้าแสดงออกโดยการให้เด็กออกมา
เล่าเรื่องที่พบเห็น หรือเล่าข่าวให้เพื่อนฟังในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สลับกันไป
วันละ 1-2 คน เมื่อเด็กเล่าข่าวหรือเรื่องต่างๆ ที่ได้ไปพบหน้าชั้นเรียนเสร็จแล้ว
ครูจะถามเพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆ ยังมีกิจกรรมเกมค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การเล่นบทบาทสมมุติเพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการ
และกล้าแสดงออกด้วย การเรียนการสอนของทางโรงเรียนครูเห็นว่า เป็นหลักสูตร
ที่ดีเพราะเน้นไปทางด้านภาษาอังกฤษ 70 เปอร์เซ็นต์ และภาษาไทย 30
เปอร์เซ็นต์ เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียน ที่เน้นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว สัดส่วน
ที่ 70/30 ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็ก แต่อย่างไรก็ตามควรเสริมทักษะ
ด้านภาษาไทยเพิ่มเติม เพราะเด็กที่เห็นยังเขียนไม่เก่ง การใช้หลักภาษายังไม่ดี
เท่าที่ควร รวมถึงการสะกดค�ำยังสะกดไม่ถูกต้อง แต่จะเป็นเฉพาะเด็กที่ย้าย
มาจากโรงเรียนอื่น โดยสาเหตุที่ย้ายเข้ามาคือลูกยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ก็เลยย้ายโรงเรียนมาเรียนที่นี่แทนเพื่อจะให้ได้ภาษาที่ดีขึ้น”
ครูประจ�ำชั้น ป.4 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพฯ
สัมภาษณ์เมื่อ มีนาคม 2562
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แต่ในทางตรงข้าม ส�ำหรับโรงเรียนส่วนใหญ่ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นค�ำที่ครูรู้จัก
แต่ไม่เห็นประเด็นว่า จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร การเรียนการสอนของครูยังคงเป็น
แนวคิดของการสอนแบบท่องจ�ำคล้ายๆ เดิม และยังเป็นห้องเรียนแบบเดิมที่ครูยังด�ำเนินการ
เป็นผู้ ป้อนความรู้ ให้กบั เด็กๆ หลายครัง้ ทีค่ รูเองก็พบว่า สิง่ ทีต่ นมอบให้เด็กเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ทนั สมัย
ไม่ทันกาลแล้ว แต่ด้วยรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ต้องประเมินผลไปตาม
บทเรียนในหนังสือ ท�ำให้ครูจ�ำนวนมากก็สอนไปตามหนังสือนั้น แต่ก็มีครูจ�ำนวนหนึ่งเช่นกัน
ที่พยายามสอนและสอดแทรกความรู้ที่ทันแก่กาลให้กับเด็กๆ
“เด็ก ป.6 มาถามครูว่ายาคุมฉุกเฉินเขากินกันอย่างไร อันตรายไหม ครูตกใจ
ถามกลับว่าถามไปท�ำไม เด็กตอบว่ามีแฟน แฟนจะให้กิน จริงๆ แล้วการสอน
เรื่องเพศที่สอนกันตอน ม.2 มันไม่ทันแล้ว ยาคุมฉุกเฉิน วันนี้มีหลายยี่ห้อมาก
ครูรีบหาข้อมูลและเรียกเขามาคุยทันที ไม่รู้ทันไหม แต่ครูพยายามให้ข้อมูลเขา
มากที่สุด”
ครูประจ�ำชั้น ป. 6 โรงเรียน สพฐ. แห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
“เรื่องเพศเหรอ สอนนะ สุขศึกษา ม.2 สอนเรื่องเพศ ครูก็สอนไปตามนั้น
สอนก่อนก็ไม่ได้เรื่องพวกนี้ เดี๋ยวชี้น�ำ สอนตอน ม.2-ม.3 นั่นแหละถูกแล้ว”
ครูประจ�ำชั้น ม.1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
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โรงเรียนรักบ้าน บ้านรักโรงเรียน

ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนา
เด็กๆ ในภาพรวม ครูในทุกระดับทุกประเภทสถานศึกษา และทั้งในเมืองและชนบท สะท้อน
ภาพให้เห็นตรงกันว่าโลกในยุคโซเฃียลมีเดียครองเมืองนั้น ผู้ใหญ่อย่างครูและผู้ปกครองต้อง
เท่าทันและรับมือกับปัญหาร้อยแปดที่มากับสื่อออนไลน์ให้ได้ ประเด็นจึงต้องย้อนกลับมาที่
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน บนหลักคิดที่ว่า หากบ้านและโรงเรียนร่วมใจร่วมมือกัน
สอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็ก ภัยจากออนไลน์จะไม่สามารถท�ำอันตรายเด็กๆ ได้ แต่ในทาง
ตรงข้ามหากการสอดส่องดูแลติดขัดไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างราบรื่น โอกาสที่เด็กจะได้รับ
ความเสี่ยงจากโลกโซเชียล รวมทั้งเรื่องต่างๆ ก็จะมากขึ้นด้วย
“ครูได้พูดกับผู้ปกครอง พูดถึงเรื่องเด็กผู้หญิง ถ้าไม่ได้รับความอบอุ่นจาก
ครอบครัว เมื่อวันหนึ่งเขาไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่ารักเขามาก เขาก็จะ
ทุ่มทุกอย่างให้ มันก็จะเกิดเหตุการณ์ท้องก่อนแต่ง ท้องยังไม่พร้อม เพราะว่า
ที่บ้านไม่ได้ให้ความอบอุ่น เด็กกลุ่มนี้พ่อแม่ยังไม่เคยกอดลูกเลยเพราะมัวแต่
ท�ำงาน ว่าพรุ่งนี้จะไปเอาเงินที่ไหนมา เลยเป็นปัญหาสังคมวนๆ ซ�ำ้ ๆ แล้วต่อไป
ชุมชนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ท้องก่อนแต่ง ครูก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้เราไม่แก้ที่ต้นเหตุ
ของปัญหา วันนี้ลูกยังคุยกับเรานะ ป.5 ป.6 ถ้าเขาไปอยู่กับเฟซบุ๊ก คุยกับไลน์
เขาคุยกับเราน้อยลง มันอันตรายไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ มีอะไรต้องคุยกับเขา
แบบเปิดใจ”
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
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ท�ำไมติดโซเชียลกันนัก?

หากถามครูว่าปัญหาอันดับหนึ่งของเด็กปัจจุบันคืออะไร ครูของเด็กๆ ทุกๆ ช่วงอายุ
จะตอบเหมือนๆ กันหมดว่า เสพติดโซเชียล ติดโทรศัพท์มือถือ ถามต่อว่าท�ำไมเรื่องนี้จึงเป็น
อุบัติการณ์ที่รุนแรงนัก ครูอธิบายว่า
“เมื่อก่อนประมาณ 5 ปีที่แล้ว โรงเรียนมีปัญหาเด็กชอบหนีโรงเรียนไปร้านเกม
เพราะช่วงก่อนหน้านั้นโทรศัพท์มือถือมีราคาแพง เด็กเข้าถึงยากกว่าปัจจุบัน
แต่สมัยนี้โทรศัพท์ราคาถูกและหาซื้อง่าย เด็กจึงมีเป็นของส่วนตัว และขณะนี้
เจอปัญหาเรื่องเกมเติมเงิน จะพบมากในระดับประถม เกิดการขโมยเงินพ่อแม่
เพื่อจะมาเติมเกมในร้านเซเว่น แต่จะขโมยแบบไม่ให้พ่อแม่รู้ จนครูสืบมาเจอ
ได้เองและเรียกตัวเด็กมาคุยและหาทางป้องกัน ส�ำหรับเด็กโต ช่วง ม.1 ม.2
โรงเรียนจะไม่ให้น�ำโทรศัพท์เข้าโรงเรียน ถ้าน�ำมาต้องน�ำไปฝากครูฝ่ายปกครอง
ไว้ พอตอนเย็นก่อนกลับบ้านจึงจะไปขอคืนได้ แต่ยังมีเด็กบางคนที่มีโทรศัพท์
2 เครือ่ ง เครือ่ งหนึง่ ฝากครูไว้และอีกเครือ่ งหนึง่ เอาไว้เล่น แต่ครูกจ็ บั ได้ พอจับได้
ก็แจ้งผู้ปกครองและหาแนวทางป้องกันตักเตือนเด็ก ในเด็กทั่วๆ ไป ครูมักทราบ
จากผู้ปกครองว่า เมื่อเด็กกลับไปบ้านจะใช้เวลาในการเล่นเกมโทรศัพท์เยอะ
ประเภทเกมที่เด็กเล่นจะเป็นเกมต่อสู้เป็นเกมออนไลน์ที่ต้องมีผู้เล่นหลายๆ คน”
ครูประจ�ำชั้น ม.2 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
สัมภาษณ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562
นอกจากเหตุผลที่สมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่ายขึ้นแล้วการหยิบยื่น
สมาร์ทโฟนให้ลูกๆ หลานๆ โดยตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เหตุผลหลัก
คือการไม่มีเวลาในการเล่นกับลูกและเล่นไม่เป็น เล่นไม่สนุก ดังนั้น การใช้สมาร์ทโฟนจึงเป็น
ตัวช่วยหลักให้กับพ่อแม่ในขณะที่ยังคงท�ำงานอยู่ และใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเลี้ยงดูลูก
แทนตนเอง
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“ครูมโี อกาสพูดคุยกับผูป้ กครองทุกวัน เพราะผูป้ กครองมารับมาส่งลูกหลานด้วย
ตัวเอง เด็กที่โรงเรียนไม่มีรถประจ�ำ เนื่องจากบ้านไม่ได้ห่างจากโรงเรียนมากนัก
ผู้ปกครองจึงใช้วิธีการมารับมาส่งเอง ครูจึงได้รู้จักกับผู้ปกครองของเด็กทุกคน
ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวจะมีลูกเพียง 1 คน การเลี้ยงดูมักจะถูกตามใจและ
ประกอบกับผู้ปกครองเองก็ต้องท�ำงานด้วย การปล่อยให้เด็กอยู่กับมือถือจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ปกครองใช้กับเด็ก เพื่อจะไม่ให้เด็กรบกวนเวลาที่ตัวเองก�ำลัง
ท�ำงาน เด็กสมัยนี้ไม่ต้องสอนให้เล่นก็เล่นเองเป็น เกมก็อยู่ในโทรศัพท์ ขนาดเด็ก
อนุบาล ป.1 รู้เรื่องการใช้โทรศัพท์หมดแล้วโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องสอนเลย”
ครูประจ�ำชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
สัมภาษณ์เมื่อ มกราคม 2562
สมาร์ทโฟนกับเด็กๆ ดูจะเข้ากันได้โดยง่าย เป็นที่ทราบกันคือรู้ว่าเนื้อหาในสมาร์ทโฟน
มีให้เลือกหลากหลายในประเด็นตามความสนใจ ซึ่งมีทั้งเกม การ์ตูน ความบันเทิง และอื่นๆ
อีกมาก เมือ่ เด็กได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนือ้ หาทีม่ มี ากมายในสมาร์ทโฟนแล้วก็เป็นไปได้
สูงที่จะมีโอกาส “ติด” จนได้ ครูท่านหนึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้ เด็กไม่เล่นที่สนามเด็ก
เล่นอีกต่อไปแล้ว สนามเด็กเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเด็กหลากหลายช่วงวัย เนื้อตัวเลอะเทอะ
กับการวิ่งเล่น การปีนป่าย การคลุกดินคลุกทราย ดูเหมือนจะหายไปจากเด็กๆ ใน เจเนอเรชัน
ซี - แอลฟานี้แล้ว
“วิธีการเล่นของเด็กสมัยนี้มันเปลี่ยนไป เด็กไม่ออกมาเล่นที่สนามแล้ว คือพี่
เคยท�ำ Playground ใหญ่โตมโหฬารอยู่ด้านหลังตรงเนี้ยเนาะ แล้วครูก็มานั่งคิด
กันว่าเราจะมีวิธีการยังไงไม่ให้เด็กมาแย่งกันเล่น เพราะว่าเด็กเรามี 900 คน
แต่เรามี Playground ที่อยู่ในบ่อทรายเนี่ยแค่ 1 อัน เราจะท�ำยังไงไม่ให้เด็ก
มาแย่งกัน เอาอย่างนี้ไหมติดป้ายว่าเลยว่าวันนี้ใครเล่น วันนี้ใครเล่นห้องไหน
ตอนไหนเล่น เป็นตารางเลยปรากฏว่ามันตัง้ อยูอ่ ย่างนัน้ เด็กอยูใ่ นห้องกับโทรศัพท์
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกว่า ห้ามเอาโทรศัพท์มาโรงเรียน เพราะสมัยนี้โทรศัพท์
บอก GPS ว่าลูกอยู่ตรงไหนอะไรมันเยอะแยะ ถ้าอย่างนั้นผู้ปกครองเอามาควร
รับผิดชอบเอง ปล่อยให้ลกู เล่นก็ตอ้ งรับผิดชอบเอง ปล่อยให้ลกู มีกต็ อ้ งรับผิดชอบ
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เอง คุณต้องเจรจากับลูกเอง แต่ครูจะเจรจานะ ว่าเวลาไหนบ้างที่ให้เล่น แต่เวลา
พักกลางวันมันต้องเปิด มันเป็นเวลาของเขา ที่เราจะห้าม กลายเป็นว่าเด็กสมัยนี้
ไม่ออกมาเล่น outdoor เขาอยู่กับโทรศัพท์เขาอยู่กับสื่อโซเชียล เขาเล่นเกม
กับเพื่อนมานั่งใช้ WiFi ตัวเดียวกัน มาเล่นด้วยกันมีสังคมของเขา อยู่ในมือ
พร้อมกัน แล้วเขามีความสุขเราก็ไม่รู้จะไปขัดความสุขเขายังไง แต่แค่ต้องสร้าง
เงื่อนไขว่าถึงเวลาเรียนคุณเรียน แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาว่าเขามาเล่นในเวลาเรียน
เพราะโรงเรียนค่อนข้างสติ๊กว่าเวลาเรียนเจอโทรศัพท์ก็คือยึดเลย แล้วก็จะ
สัง่ ห้ามผูป้ กครองเป็นรายบุคคล ไม่ให้เอามาโรงเรียนเพราะฉะนัน้ เขาก็จะยอมรับ
ในกติกา”
ครูประจ�ำชั้น ป.1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
สัมภาษณ์เมื่อ มีนาคม 2562
รังแกกันไหมบนโลกไซเบอร์?

“รังแกสิ! มีแน่นอน” ครูตอบ ค�ำตอบของครูชี้ให้เห็นว่าการรังแกกันบนโลกไซเบอร์วันนี้
ลงมาในระดับเด็กประถมแล้ว ครูเล่าว่ารูปแบบการรังแกทีพ่ บมักพบในเด็กผูห้ ญิงเป็นการล้อเลียน
ปมด้อยกันและด่าทอกันด้วยถ้อยค�ำหยาบคายต่างๆ สื่อที่ใช้ก็หนีไม่พ้นเฟซบุ๊ก เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยอดฮิตของเด็กๆ แม้ว่าเฟซบุ๊กจะก�ำหนดอายุของผู้สมัครไว้ไม่ให้ต�่ำกว่า 15 ปี
แต่เอาจริงๆ แล้ว เด็กๆ ก็เรียนรู้การปลอมแปลงแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่ไม่ตรงตามความจริง
เพื่อเปิดใช้เฟซบุ๊กอยู่แล้ว และเมื่อนั้นการรังแกบนโลกออนไลน์ก็เริ่มต้นขึ้น
“แรกๆ ก็เห็นคุยกันดีอยู่ ครูกเ็ ป็นเพือ่ นเฟซนะ แต่จะไม่คอมเม้นท์อะไร อยูเ่ งียบๆ
คอยอ่านว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ไม่กดไลค์ด้วยเดี๋ยวเด็กรู้ เด็กคุยกันดีอยู่แต่ถ้า
มีใครทะเลาะกับใคร ก็จะมีแบบ “หาพวก” แล้วก็ดา่ ว่ากันในเฟซนัน่ ล่ะ หลายวัน
ก็แล้วหลายอาทิตย์ก็แล้วไม่จบซักที จนครูต้องเรียกมาคุย เพราะเห็นเด็กที่ถูกด่า
นั่งกินข้าวคนเดียว เพื่อนไม่เล่นด้วย ครูต้องถามมันอะไรกันนักหนา มานี่ๆ”
ครูประจ�ำชั้น ป.5 โรงเรียน อปท.แห่งหนึ่ง
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การข่มเหงรังแกกันบนโลกออนไลน์อาจไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมไทย การศึกษาของ
ชัชฎาภรณ์ พรมนอก, สุพร อภินันทเวช และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ (2562) ที่เก็บข้อมูลประเด็น
ว่าด้วยการรังแกนีใ้ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การรังแกกันของเด็กใกล้ตวั เด็กมาก
มากกว่าที่ผู้ใหญ่จะคาดถึงไปหลายกิโลเมตรทีเดียว การศึกษานี้ชี้ว่าการรังแกเริ่มลงสู่เด็กระดับ
ประถมศึกษาเพราะเครื่องมือสื่อสารออนไลน์เข้าถึงมือเด็กๆ อย่างสะดวกสบาย การทะเลาะ
เบาะแว้งและการตัดสินใจแบบเด็กๆ ท�ำให้การรังแกด่าทอล้อเลียนและกีดกันออกจากกลุ่ม
เป็นรูปแบบการรังแกที่พบได้ในเด็กประถมศึกษาในประเทศไทย และเมื่อถามครูต่อไปว่า
ครูรู้ทุกกรณีที่มีการรังแกบนโลกออนไลน์ไหม ? ครูตอบทันทีว่า...
“ครูบางคนไม่เล่นเฟซ เขาก็คงไม่รู้หรอก บางคนเล่นแต่ไม่มีเวลาอ่าน ไม่มีเวลา
ส่องก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน เด็กสมัยนี้ก็ฉลาดนะ อันไหนเขาคุยกันด่ากัน หรือนัด
ไปไหน เขาตั้งค่าได้นะ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวน่ะ แค่นี้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องแล้ว”
ครูประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
นอกจากนี้ ครูหลายคนยังมีทัศนคติว่าการรังแกผ่านโลกออนไลน์เป็นเรื่องของเด็กโตๆ
เช่นเด็กระดับชัน้ มัธยมหรือเด็กมหาวิทยาลัย เมือ่ ครูคดิ เช่นนีค้ รูจงึ อาจไม่ทราบเลยถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง
“เด็กเขาเล่นเกมครับ ไม่มีหรอกครับด่ากันทะเลาะกันแบบนั้น ผมเห็นแต่เขาเล่น
เกมนะ การ bully เป็นเรื่องของเด็กโตๆ เด็กมหาลัยมากกว่า”
ครูประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สพฐ.แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ว่ากันตามจริงแล้วการศึกษาเรื่อง Cyber - bullying among secondary and
vocational students in Bangkok ที่ได้พูดถึงสถานการณ์การรังแกกันในหมู่เด็กมัธยม
และมหาวิทยาลัยนั้น กลับพบความจริงที่ต่างจากสิ่งที่ครูเข้าใจ กล่าวคือการรังแกกันในระดับ
มหาวิทยาลัยมีน้อยมาก ที่รังแกกันมากสุดเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
มัธยมต้น ซึ่งจริงๆ แล้ว งานวิจัยชี้ว่าหากเครื่องมือเข้าถึงเด็กอายุน้อยกว่ามัธยม นั่นก็คือ
เด็กระดับประถม โอกาสเกิดการรังแกก็จะมีไม่น้อยกว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาทีเดียว
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(Songsiri, N., Musikaphan, W., 2011) ซึง่ สิง่ นีห้ มายความแบบตรงไปตรงมาว่าการรังแกกัน
จัดเป็นความรุนแรงประเภทหนึง่ และความรุนแรงผ่านโลกไซเบอร์ในวันนี้นั้นลงสู่เด็กๆ ระดับ
ประถมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และประเด็นนี้ต้องการการรู้เท่าทันของครูและผู้ใหญ่ทุกๆ คน
บทสรุปของครูผู้บ่มเพาะในวันนี้ ครูทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท�ำงานในฐานะครู
ได้ยากเย็นขึน้ เหนือ่ ยขึน้ เด็กสมัยนีอ้ าจไม่ใช่เด็กในอุดมคติทเี่ รียบร้อย นิง่ นัง่ ฟังความรูท้ คี่ รูสอน
ให้อย่างสงบ มีกิริยามารยาทเรียบร้อยและเคารพครูแบบสูงสุดเหมือนอดีตอีกแล้ว “นักเรียน
ในฝัน...เมื่อนานมาแล้ว” เหล่านั้นไม่เหมือนเด็กเจเนอเรชันซี - แอลฟาวันนี้ที่มีแนวโน้มพูดจา
ไม่ค่อยเพราะ พร้อมจะเถียงครูพร้อมจะยกมือถามในหลายเรื่องที่ครูคิดว่าไม่เหมาะสมกับวัย
เด็กๆ ติดสื่อโซเชียลมาก และมีพฤติกรรมข่มเหงรังแกป่วนโลกไซเบอร์กันแล้ว
แต่ในฐานะผูบ้ ม่ เพาะ ครูยงั มองเห็นว่าเด็กวันนีก้ ย็ งั มีความน่ารัก พวกเขาช่างซักช่างถาม
มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ดูเฉลียวฉลาดกว่าเด็กรุ่นก่อนมากนัก ครูเล็งเห็นว่า หากครูสอน
ให้เขาเป็น “คนดี” ได้ เขาจะสามารถมาเป็นก�ำลังพัฒนาประเทศได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเขา
มีความฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าเด็กรุ่นก่อนๆ ที่ครูเคยพบ
และไม่ว่าจะเป็นเช่นใด เหล่าคุณครูผู้บ่มเพาะยังยืนยันที่จะท�ำหน้าที่ครูต่อไป แม้ว่า
จะเหนือ่ ยขึน้ หนักขึน้ แต่ครูกย็ งั เชือ่ ว่าไม่วา่ วันนีห้ รือวันไหนๆ เด็กๆ ก็ยงั คงต้องการครูอยูน่ น่ั เอง
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บทที่ 5
เติบโตแบบไม่เรียกร้อง:
เจ้าต้นกระบองเพชร

“กระบองเพชร” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ระบุไว้ หมายถึง ไม้พุ่มชนิด Cereus hexagonus (L.) Miller ในวงศ์ Cactaceae มีล�ำต้น
สูง 3 - 5 เมตร ล�ำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว
กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน
นอกจากนี้ กระบองเพชร มีชื่อที่คนทั่วไปเรียกทับค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Cactus
เป็นพืชพืน้ เมืองทีม่ แี หล่งก�ำเนิดในทะเลทราย ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ แี่ ห้งแล้งไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก
และเลีย้ งสัตว์ แต่ตน้ กระบองเพชรสามารถยืนต้นอยูไ่ ด้ แม้จะอยูใ่ นทะเลทรายทีแ่ ห้งแล้งกันดาร
โดยไม่ตาย เพราะนานๆ ครั้งจึงจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่แห้งแล้งนั้น โดยต้นกระบองเพชร
จะเก็บน�้ำไว้ในล�ำต้นและใช้น�้ำที่เก็บไว้มาหล่อเลี้ยงล�ำต้นตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน
และจะเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน�้ำ ดังนั้นต้นกระบองเพชรจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ความอดทนและการปรับตัวที่ดีเยี่ยมเพื่อความอยู่รอด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562)
การศึกษานีจ้ งึ อุปมาอุปไมย ให้ตน้ กระบองเพชรเป็นตัวแทนเด็กๆ เจเนอเรชันซี - แอลฟา
ในกลุ่มที่เติบโตขึ้นมาภายในครอบครัวที่ไม่ได้มีความพร้อมทั้งเรื่องของเศรษฐานะทางการเงิน
มีความอัตคัดขัดสนในความเป็นอยู่ การมีครอบครัวทีไ่ ม่ได้อยูพ่ ร้อมหน้าพ่อแม่ลกู มีความรุนแรง
ในครอบครัว แต่เด็กๆ เหล่านั้นยังคงใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมีพฤติกรรมที่ดีส�ำหรับ
ในสายตาของคุณครู
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เติบโตได้ในดินแล้ง ความแข็งแกร่งของต้นกระบองเพชร

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าอยู่ยากขึ้นทุกๆ วัน คนไทยทุกคนวันนี้
ล้วนต้องดิ้นรน มีชีวิตท่ามกลางความเครียดและความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อครอบครัว
มีความเครียดผลกระทบย่อมตกมาถึงเด็กๆ ในครอบครัวอย่างไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้
ท่ามกลางความเครียดและความกดดันถาโถมมาสูค่ รอบครัวทัง้ หลายนัน้ ครอบครัวปกติ
ที่มีความพรั่งพร้อม มีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่น มีรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพ มีงาน
มีการท�ำ มีการปฏิบัติหน้าที่ของคนในครอบครัวอย่างปกตินั้นอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า
ครอบครัวลักษณะอื่นที่มีความเปราะบางมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวที่มีความยากจน
ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวขาดหายไป หรือครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ปกติ เช่น
ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงเป็นประจ�ำ ย่อมต้องได้รับผลกระทบมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย
Musikaphan, W., Songsiri, N., Kitisriworaphan, T., Pokpong, S. (2013) และท�ำให้
ทีมวิจัยสนใจว่าแล้วเด็กที่เติบโตได้อย่างดีจากครอบครัวเปราะบางเหล่านี้มีหรือไม่ หากมี
เขาเติบโตได้ดีได้อย่างไร อะไรเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เด็กๆ ในครอบครัวเปราะบางเหล่านี้เติบโต
ได้อย่างไม่น่าเชื่อจนเขาสามารถท�ำหน้าที่ของตนต่อครอบครัว และเป็น “เด็กดี” ของคุณครู
ทุกคน
กระบองเพชรของคุณครู

น้องกร (นามสมมุต)ิ อาศัยอยูก่ บั แม่และพ่อเลีย้ ง ฐานะยากจน พ่อเลีย้ งและแม่ดแู ลเอาใจ
ใส่น้องเป็นอย่างดี น้องมีความรับผิดชอบ ครูสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะพ่อเลี้ยงที่มีนิสัย
เจ้าระเบียบ ท�ำให้เวลาทีค่ รูไปเยีย่ มทีบ่ า้ นน้องไม่คอ่ ยกล้าเดินหรือท�ำอะไรมากนัก ต้องรอให้พอ่
พูดหรืออนุญาตก่อน แต่โดยรวมน้องมีนิสัยน่ารัก ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนหนึ่งครูคิดว่าน้องได้รับ
อิทธิพลมาจากการเลี้ยงดูของแม่ คุณแม่ของน้องเป็นคนเรียบร้อย พูดจาไพเราะ ซึ่งอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้น้องซึมซับและแสดงออกมาอย่างเหมาะสม
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“...ก็ส่วนใหญ่น้องกรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรอ่ะค่ะ เพราะแกก็อยู่เหมือนเด็กปกติ
ทัว่ ไป แต่ถา้ ดูเหมือนกับว่าครูกเ็ คยถามเหมือนกันว่า อยูท่ บี่ า้ นพ่อเลีย้ งดุหรือเปล่า
ถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ย แกก็บอกว่าไม่ดุ ใจดี ก็สอบถามก็คอยสอนบอกว่าแสดงว่า
ท่านเอาใจใส่เรา เธอโชคดีนะทีไ่ ด้พอ่ เลีย้ งทีด่ แู ลเธอดี แล้วก็ให้กำ� ลังใจอย่างนีค้ ะ่ ”
ครูของน้องกร
ในขณะทีค่ รูให้ขอ้ มูลของน้องเซนไม่แตกต่างกับน้องกรมากนักนัน่ คือเป็นเด็กดีของคุณครู
เรียบร้อย เชือ่ ฟัง น้องเซนอาศัยอยูก่ บั อากงและอาม่า พ่อแม่ของน้องพบกันและมีนอ้ งตัง้ แต่อายุ
ยังน้อย เมื่อน้องโตขึ้น อากงจึงรับน้องมาเลี้ยง ส่วนพ่อแม่ของน้องแยกทางกันและอาศัยอยู่ที่
กรุงเทพฯ ทั้งคู่ ช่วงปิดเทอมน้องจะขึ้นไปกรุงเทพฯ เพื่อพบพ่อกับแม่ อากงเป็นคนที่มี
มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาดี มีความรู้รอบด้านและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครูมีโอกาสเจออากงบ่อยๆ
เพราะบ้านอยู่บริเวณตลาดเหมือนกัน ท�ำให้ได้พูดคุยกับอากงเกือบทุกวัน
จากค�ำบอกเล่าของครู จุดเด่นของน้องคือ เป็นเด็กรักดี เรียบร้อย เชื่อฟัง และเป็นที่รัก
ของเพื่อนๆ ในห้อง มีน�้ำใจและซื่อสัตย์ เชื่อถือได้จนครูมอบหมายให้น้องเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ของโรงเรียนและเป็นผู้ถือกุญแจสหกรณ์ จนบางครั้งครูมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ
มากกว่าเด็กที่มีอายุมากกว่าบางคน น้องยังมีความสามารถหลายด้านและเรียนเก่ง มักจะได้รับ
เลือกให้ไปแข่งขันงานวิชาการต่างๆ ทัง้ ด้านศิลปะ หัตถกรรม และวิทยาศาสตร์ จนได้รบั รางวัล
และเหรียญกลับมาหลายรางวัล เป็นความภูมิใจของโรงเรียน ส่วนจุดด้อยคือ น้องเป็น
เด็กโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยชอบเที่ยว จะอยู่แค่ที่บ้าน ไม่เคยออกไปเที่ยวบ้านเพื่อน ไม่ค่อยพูด
ถ้าครูไม่ถามค�ำถามน้องก็จะไม่พูด บางเรื่องต้องปรับปรุง เพราะท�ำอะไรค่อนข้างช้าและ
ยังช่วยเหลือตัวเองในบางเรื่องไม่ค่อยได้ เวลามีทัศนศึกษานอกโรงเรียน ครูต้องก�ำกับดูแลน้อง
เป็นพิเศษเพราะกลัวน้องหลง
เช่นเดียวกับน้องมิน้ (นามสมมุต)ิ เมือ่ ทีมวิจยั ถามถึงเด็กดีของคุณครู เด็กทีเ่ กิดและเติบโต
ในสถานการณ์ยากล�ำบาก แต่สามารถเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
โดยคุณครูได้พดู ถึงครอบครัวของน้องเช่นว่า น้องอาศัยอยูก่ บั คุณแม่ เป็นครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว
ฐานะทีบ่ า้ นปานกลาง น้องเป็นเด็กเรียนเก่งทัง้ วิชาภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ส่วนภาษาจีนจะไม่ถนัดสักเท่าไร มีความขยันและตั้งใจ เป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นและมีไฟ
อยู่เสมอ เวลาท�ำสิ่งใดจะตั้งใจท�ำและท�ำให้ส�ำเร็จ น้องค่อนข้างมีความชัดเจนในการแสดงออก
มีความซนตามวัย ครูมองว่าน้องทราบดีอยู่แล้วว่าน้องสามารถควบคุมตัวเองได้และตั้งใจเรียน

วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ,์ สุรย
ิ าพร จันทร์เจริญ

65

แม้จะซนเป็นบางครั้ง มีบ้างที่น้องทะเลาะกับเพื่อน แต่ไม่ได้รุนแรงมากนักตามประสาเด็ก
ครูจะแจ้งให้แม่และผู้ปกครองของเพื่อนทราบ เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายและ
ได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องกับผู้ปกครองด้วย
น้องมีจุดเด่นคือเป็นคนที่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ดี มีความมั่นใจในตัวเองสูง สามารถ
ท�ำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วและตรงก�ำหนดเสมอ ขยัน ตั้งใจเรียน และมีวิสัยทัศน์
ก้าวไกล มีความคิดสมัยใหม่และกล้าแสดงออก แต่จุดด้อยของน้องคือเป็นคนที่มีความมั่นใจสูง
อีโก้สูง ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ครูกังวลและอยากให้ลด
สิ่งเหล่านี้ลง เพราะอาจจะท�ำให้น้องมีบุคลิกที่ไม่ดีในอนาคต อยากให้น้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และ
เป็นอนาคตของชาติที่ดี
อีกกรณีหนึ่งที่คุณครูพูดถึงน้องอัยด้า (นามสมมุติ) กระบองเพชรต้นนี้ของครูเป็น
เด็กน่ารัก มีจุดเด่นคือเป็นเด็กมีนำ�้ ใจ มีทักษะการคิดระดับดีเยี่ยม ครูให้ข้อมูลว่า น้องอาศัยอยู่
กับพ่อ พี่ชายและพี่สาว พ่อแม่น้องแยกทางกัน แต่คุณครูของน้องไม่ทราบสาเหตุที่พ่อแม่
ของน้องแยกทางกัน ครอบครัวมีฐานะพอใช้ปานกลาง พ่อของน้องเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการมุสลิม ท�ำงานที่สุเหร่าซึ่งเป็นบริเวณบ้านของน้อง น้องอยู่ใน
ความดูแลของพ่อ คุณครูมองว่าด้วยความที่พ่อเป็นผู้ชายท�ำให้ขาดความละเอียดอ่อนและ
ความเอาใจใส่ในหลายๆ เรื่อง แต่ปัญหาครอบครัวไม่มีผลกระทบต่อน้อง เพราะน้องยังมี
ความร่าเริง สดใส เล่นกับเพื่อนปกติ เล่นได้ทุกคน ไม่แสดงออกว่าตัวเองมีปัญหาครอบครัว
“น้องเป็นเด็กมีน�้ำใจ สื่อสารพูดคุย โต้ตอบเหตุผลรู้เรื่องระดับหนึ่ง ชอบเล่น
ชอบพูดคุยกับคุณครู คอยสังเกตคุณครูว่าต้องการอะไรไหม น้องเขาจะเข้ามา
สอบถามและช่วยท�ำ น้องน่ารัก ด้านการคิดและทักษะดีในระดับหนึ่ง แต่ขาด
ความมั่นใจถ้าได้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นใจจะเงียบ ไม่ค่อยพูด เช่น การเรียน
เวลาให้อ่านหนังสือเดี่ยว ถ้าน้องรู้สึกว่าค�ำศัพท์ยากหรือไม่มั่นใจที่จะอ่าน
น้ อ งจะไม่ ค ่ อ ยพู ด หรื อ ถ้ า บอกให้ พู ด จะพู ด เบา สายตาท่ า ทางวิ ต กกั ง วล
แต่ในสถานการณ์ปกติจะโต้ตอบได้ดีมาก”
ครูของน้องอัยด้า
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น้องอิกคิวและน้องสาคู (นามสมมุติ) เป็นกระบองเพชรอีกสองต้นของครู น้องทั้งสอง
อยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อายุยังไม่มาก แต่ให้ความสนใจและใส่ใจลูกมากๆ ครูสังเกตจาก
การประชุมผู้ปกครองที่แม่ของน้องกระตือรือร้นมาร่วมทุกครั้งและสนใจไต่ถามครูถึงการเรียน
ของลูกอย่างจริงจัง
“น้องอิกคิวอาศัยอยู่กับแม่ คุณครูไม่ทราบเรื่องครอบครัวของน้องลึกมากนัก
ไม่เคยไปเยี่ยมบ้าน ทราบคร่าวๆ ว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และเลี้ยงลูก
2 คน ฐานะทางครอบครัวก็ไม่ได้ดีมากนัก ในมุมมองของคุณครู น้องอิกคิว
เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมว่านอนสอนง่าย ชอบช่วยเหลืองานครู ชอบเล่นกีฬา
มีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ แต่ตา่ งจากน้องสาคูทคี่ อ่ นข้างเรียบร้อย
ไม่ค่อยแสดงออกมากนัก น้องอิกคิวมีดื้อบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นน่าเป็นห่วง น้องสาคู
ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ไม่ มี อ ะไรน่ า ห่ ว ง ความกั ง วลของน้ อ งอิ ก คิ ว คื อ เป็ น ผู ้ ช าย
มีสังคมฟุตบอล เพราะชอบเล่นฟุตบอลมาก ห่วงเรื่องกลัวไปกิจกรรมจนเกินไป
จนเสียการเรียน และเรื่องระเบียบเวลาในการเข้าเรียน เพราะชอบกิจกรรมข้าง
นอก แต่ไม่กังวลกับน้องสาคูเพราะค่อนข้างเรียบร้อย”
ครูของน้องอิกคิวและน้องสาคู
เช่นเดียวกับน้องอิม (นามสมมุติ) เด็กหญิงวัย 8 ขวบที่อยู่กับคุณยาย โดยที่พ่อแม่
ของน้องเป็นวัยรุ่น และแยกทางกันไปแล้ว น้องอิมโตมากับคุณยายที่ดูแลหลานอย่างใกล้ชิด
ครูให้ภาพนิสัย “กระบองเพชร” ของน้องอิมว่า
“น้องอาศัยอยู่กับคุณยาย 2 คน พ่อแม่ของน้องแยกทางกัน คุณแม่ท�ำงาน
ที่ต่างประเทศ คุณยายมีนิสัยค่อนข้างดุ เด็ดขาด และเข้มงวด ยายเป็นคนดูแล
น้องในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า อาหารการกิน ที่ต้องสะอาดอยู่เสมอ
น้องไม่ได้กินข้าวที่โรงเรียนมีจ�ำหน่าย เพราะยายจะท�ำอาหารกล่องมาให้กิน
ที่โรงเรียนในตอนเที่ยงของทุกวัน ยายค่อนข้างจ�ำกัดกิจกรรมของน้องที่ยาย
เห็นว่าไม่ปลอดภัย ส่วนนิสัยของน้องเป็นคนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
ร่ า เริ ง น้ อ งยั ง สามารถที่ จ ะคิ ด ควบคุ ม และดู แ ลตนเองได้ ดี ท่ า มกลาง
ความเปราะบางในครอบครัวได้ ยกเว้นที่ครูสังเกตเห็นคือตอนไปเข้าค่ายลูกเสือ
ที่ดูเหมือนน้องจะไม่ค่อยมีทักษะในการเอาตัวรอดหรือผจญภัย”
ครูของน้องอิม
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และเหมือนกับน้องแอปเปิ้ล (นามสมมุติ) กระบองเพชรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของ
คุณครูซึ่งเมื่อทีมวิจัยให้ครูนึกว่า เด็กคนใดที่เป็นเด็กดีในใจครู โดยเด็กดีคนนั้นมีสภาพแวดล้อม
ในการเติบโตไม่ดีเท่าใดนัก ทั้งในเชิงของความอัตคัดขัดสน และความไม่เติมเต็มของค�ำว่า
“ครอบครัว” ครูนึกถึงเด็กหญิงแอปเปิ้ล อายุ 8 ขวบโดยทันที ครูเล่าว่า น้องแอปเปิ้ลอยู่กับลุง
กับป้าเท่านั้นแทบไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ของน้องเลย และไม่เห็นมานานหลายปีแล้ว ครูพูด
ถึงน้องแอปเปิ้ลว่า
“น้องอาศัยอยู่กับลุงและป้าในบ้านชั้นเดียวใกล้กับโรงเรียน พ่อแม่ของน้อง
ท�ำงานอยู่ต่างจังหวัด การเดินทางมาโรงเรียนใช้วิธีการเดินข้ามทางรถไฟมา
โดยป้าจะเป็นคนเดินมาส่งทุกเช้า ลุงและป้ามีอาชีพท�ำแปลงเพาะ รับจ้าง
เพาะต้นไม้ ท�ำงานค่อนข้างเยอะ ครูมองว่าลุงและป้ามีการดูแล เอาใจใส่น้อง
อย่างดี แต่ป้าน้องเป็นคนใจดีดูแลอย่างดี แม้จะไม่ใช่ลูกของตัวเอง ซื่อตรง
ครอบครัวของน้องไม่ใช่คนพื้นที่แต่ก�ำเนิด ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครูมองว่าลักษณะเด่นของป้าและน้องคือเป็นคนซื่อตรง น้องมีนิสัยขยัน มีน�้ำใจ
คิดบวกเสมอ เป็นที่รักของเพื่อนๆ ไม่เคยรังแกหรือให้ร้ายเพื่อน ไม่ก้าวร้าว
เป็นเด็กทีม่ จี ติ อาสาและไม่พดู จาหยาบคาย แต่ปญ
ั หาของน้องคือน้องไม่ได้อยูก่ บั
พ่อแม่ ครูคิดว่าเด็กที่ยังอายุน้อย ควรจะได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะความอบอุ่น
จากพ่อแม่ไม่เหมือนอยู่กับญาติ ครูคิดว่าเป็นจุดด้อยของน้อง”
ครูของน้องแอปเปิ้ล
จะเห็นว่าต้นกระบองเพชรที่แข็งแกร่งของคุณครูมีลักษณะ “เด็กดี” ค�ำว่า “เด็กดี”
ที่ว่านี้คือเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย ไม่มีปัญหาพฤติกรรม อ่อนโยน และตั้งใจเรียน บางราย
อาจแถมด้วยการเป็นเด็กเรียนดี และชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ ลักษณะทีป่ รากฏเหล่านี้ ท�ำให้ครูสนใจ
เด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ และเมื่อดูไปถึงครอบครัวของเด็กๆ ท�ำให้ครูแปลกใจ เพราะด้วยความเชื่อ
ที่มีมาตลอดว่าเด็กดี มักจะเกิดจากครอบครัวที่ดี แต่ครอบครัวของต้นกระบองเพชรเหล่านี้
ห่างไกลจาก ค�ำว่า “ครอบครัวที่ดี” ไปหลายเมตรอยู่ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เกิดและเติบโต
ในครอบครัวที่จัดว่ากระพร่องกระแพร่ง หลายคนเติบโตมากับปู่ย่าตายาย หลายคนมีเฉพาะปู่
บางคนมีเฉพาะยาย และมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก แล้วอะไรล่ะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
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ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อความเจริญงอกงามของต้นกระบองเพชร?
ในประเด็นนีท้ มี วิจยั ได้สอบถามครูซงึ่ เป็นกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เพือ่ หาคุณสมบัตริ ว่ มบางประการ
ที่น�ำมาวิเคราะห์ต่อไปถึงสาเหตุของความงอกงามของต้นกระบองเพชรเหล่านี้
สัมพั นธภาพคือปุ๋ยชัน
้ ดี

ท่ า มกลางความอั ต คั ด ขั ด สน ต้ น กระบองเพชรกลั บ เติ บ โต แข็ ง แรงไม่ มี ป ั ญ หา
พฤติกรรมใดๆ ให้นา่ เป็นห่วง ครูให้ความเห็นว่าทีเ่ ป็นเช่นนี้ เพราะสัมพันธภาพและความเอาใจใส่
อย่างดีของผู้เลี้ยงดูหลัก ดังที่ครูให้ความเห็นไว้ดังนี้
“ครูมีความเห็นว่าจุดเด่นของครอบครัวน้องคือ มีความดูแลเอาใจใส่น้องอย่างดี
มีความสนใจเรื่องการเรียน การแต่งกายและพฤติกรรมของน้อง เมื่อโรงเรียน
มีกิจกรรมคุณแม่ของน้องจะเข้าร่วมทุกครั้ง หากมีปัญหาอะไรหรือไม่เข้าใจอะไร
แม่จะโทรมาถามครูเสมอว่าต้องท�ำอย่างไร น้องมีปัญหาอะไรหรือไม่ แม่ให้
ความส�ำคัญกับเรื่องเรียนมาก แม้ว่าจะมาโรงเรียนสายแม่ก็จะโทรมาบอกคุณครู
ให้รับทราบ น้องเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากๆ บางครั้งก็ท�ำสิ่งต่างๆ โดยที่
ครูไม่ต้องร้องขอหรือออกค�ำสั่ง ครูเคยเห็นน้องท�ำความสะอาดอยู่คนเดียว
หรือมาโรงเรียนเช้ามากๆ ตั้งแต่ภารโรงยังไม่มาเปิดประตูโรงเรียน และที่ส�ำคัญ
น้องเป็นคนที่เรียนเก่งมาก”
ครูของน้องเซน
สัมพันธภาพในเรื่องแรกที่ครูให้ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจนั่นคือ สัมพันธภาพที่มาในรูป
ความเอาใส่ใจของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างที่ครูบรรยายให้เห็นภาพไว้ในตอนต้น ความเอาใจใส่
ของแม่ครอบคลุมทุกเรือ่ งโดยเฉพาะเรือ่ งเรียน ซึง่ ถือเป็นจุดแข็งแรง นอกจากนีค้ รูยงั สะท้อนว่า
หากมีปัญหาความไม่เข้าใจใดๆ แม่จะโทรถามครูเสมอ และใส่ใจในทุกกิจกรรมซึ่งเป็นเรื่องดี
ส�ำหรับเด็กมาก เช่นเดียวกับน้องเซนที่ครูสะท้อนชัดเจนว่าความใส่ใจดูแลของผู้เลี้ยงดูหลัก
ซึ่งก็คือ อากง อาม่า (ตา-ยาย) มีผลอย่างส�ำคัญต่อเด็ก แม้ทั้งสองท่านจะแก่มากแล้ว แต่ความ
ใส่ใจไม่ลดน้อยลงตามวัย ตรงกันข้ามกลับชัดเจนขึ้นเพราะรู้ว่าเด็กต้องการความเอาใจใส่และ
มีรายละเอียดตามช่วงวัยที่มากขึ้น
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“ครูทราบว่าน้องอยูก่ บั อากงอาม่าจากการพูดคุย เมือ่ โรงเรียนจัดประชุมผูป้ กครอง
และการเยี่ยมบ้าน ประกอบกับอากงติดต่อกับครูบ่อย ท�ำให้ครูสามารถติดตาม
ดูแลน้องได้อย่างใกล้ชิด เมื่อมีปัญหาอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไร อากงจะไลน์
มาหาครู หรื อ โทรมาบอกครู แต่ โ ดยปกติ ค รู จ ะเจอกั บ อากงบ่ อ ยอยู ่ แ ล้ ว
เพราะบ้านอยู่บริเวณเดียวกัน เมื่อทราบว่าน้องอยู่กับอากง อาม่า ครูก็สบายใจ
ครูมองว่าอากงอาม่าสอนน้องได้ดี”
ครูของน้องเซน
เช่นเดียวกับน้องอัยด้า (นามสมมุติ) ที่ครูให้ทัศนะไปในทางเดียวกันว่า ความใส่ใจของผู้
เลีย้ งดูมผี ลอย่างยิง่ หลายครัง้ ทีใ่ ครหลายคนมักคิดว่าผูเ้ ลีย้ งดูทเี่ ป็นเพศชายมีโอกาสทีจ่ ะเลีย้ งดู
ไม่เท่าเพศหญิง แต่กรณีของน้องอัยด้า กลับพิสูจน์ว่าความจริง เพศอาจจะไม่ใช่ตัวแปรส�ำคัญ
และเพศชายสามารถประคับประคองดูแลเด็กได้ดีเท่าเพศแม่เช่นกัน โดยครูให้ทัศนะเกี่ยวกับ
ประเด็นการดูแลเอาใจใส่ของพ่อดังนี้
“สิ่งที่ท�ำให้น้องมีพฤติกรรมที่ดี คุณครูคิดว่าคือความเอาใจใส่ของพ่อ ถึงแม้ว่า
พ่อจะดูแลคนเดียว ครูเห็นว่าพ่อพาลูกไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ไปเที่ยว กินไอศกรีม และความสัมพันธ์ในพี่น้องที่เติมเต็มในบางส่วน ท�ำให้
น้องรู้สึกว่าน้องไม่ขาด พี่น้องรักกันดี ดูแลกันและกันดี แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี
สิ่งที่ครูเป็นห่วง ในแง่ของความละเอียดอ่อนในเชิงเพศสภาพอยู่บ้าง”
โดยครูอธิบายดังนี้
“ครูคิดว่าการที่พ่อเป็นผู้ชาย รายละเอียดบางอย่างยังเข้าไม่ถึงตัวน้อง เช่น
เสือ้ ผ้า ความสะอาด ความเรียบร้อย ยังเห็นว่าน้องยังบกพร่อง เหตุการณ์ทผี่ า่ นมา
คือน้องมีเหาเยอะมากๆ เลย ...ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ใส่ใจนะ แต่อาจจะด้วยความเป็น
ผูช้ าย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าใจปัญหาและแก้ไขอย่างถูกต้องได้ จะกังวลเรือ่ งสภาพ
ร่างกายภายนอกมากกว่าจิตใจค่ะ”
ครูของน้องอัยด้า
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นอกจากประเด็นการ “ใส่ใจดูแล” อันเป็นพืน้ ฐานคุณภาพของการก�ำกับดูแลพฤติกรรม
เด็กให้เป็นไปตามทีค่ าดหวังแล้ว ครูหลายคนสะท้อนให้เห็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญไม่แพ้กนั นัน่
คือประเด็น “การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เลี้ยงดู” ประเด็นนี้จัดเป็นประเด็นเชิงคุณภาพโดยแท้
เพราะแม้วา่ เด็กจะมีผเู้ ลีย้ งดูในเชิงปริมาณอย่างจ�ำกัด บางครอบครัวเป็นครอบครัวพ่อเลีย้ งเดีย่ ว
บางครอบครัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตาม แต่นั่นอาจไม่ใช่ค�ำตอบทั้งหมด ค�ำตอบที่เหมาะสม
น่าจะเป็น ประเด็นคุณภาพของผู้เลี้ยงดูเป็นส�ำคัญ ซึ่งหนึ่งในเรื่องคุณภาพที่มีความส�ำคัญมาก
คือประเด็นการเป็น “ตัวแบบที่ดี” (good role model) ดังรายละเอียดที่ครูของน้องแอปเปิ้ล
ให้รายละเอียดไว้ดังนี้
“ครูคิดว่าสิ่งที่ท�ำให้น้องมีพฤติกรรมที่ดี แม้น้องจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ลุงกับป้า
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้อง เพราะเด็กเวลาอยู่ใกล้ใครจะซึมซับพฤติกรรมของ
คนนั้น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ บุคลิก ครูคิดว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
แต่สิ่งที่ครูมีความกังวลต่อน้อง คือน้องเป็นคนไม่ค่อยพูด ถามมาตอบไป แต่จะ
ไม่พูดเรื่องตัวเองถ้าไม่มีใครถาม”
ครูของน้องแอปเปิ้ล
เช่นเดียวกับครูของน้องมิ้น ครูระบุชัดเจนว่าเป็นเด็กยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี มีความ
มั่นใจในตัวเอง เหมือนบุคคลใกล้ชิด/บุคคลที่เลี้ยงดูน้อง ซึ่งก็คือคุณแม่ของน้องนั่นเอง คุณแม่
ของน้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะเดียวกันก็เป็นคน
มีระเบียบ และมีวิธีคิดของการบริหารจัดการทุกอย่าง อย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งนี้ครูสะท้อนว่า
อยู่ในตัวน้องมิ้นเกือบทั้งหมด โดยครูให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า
“การที่น้องเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และมีการเรียนดี ครูมองว่า
เป็นตัวน้องเองที่คิดว่าตนเองมีความสามารถ ท�ำให้รู้สึกมั่นใจ แม้บางครั้ง
ความมัน่ ใจนัน้ จะสูง และทีส่ ำ� คัญคือผูป้ กครอง ส่งผลต่อตัวน้องชัดเจน เพราะน้อง
อยูก่ บั ผูป้ กครองตลอดเวลา น้องจะซึมซับและแสดงออกพฤติกรรมตามผูป้ กครอง
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในบ้าน และวิธกี ารเลีย้ งดูกส็ ง่ ผลต่อพฤติกรรมของน้อง
เช่นกัน”
ครูของน้องมิ้น
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ส�ำหรับน้องพล ลูกชายคนเดียวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้าง
ล�ำบาก น้องพลท�ำให้ครูแปลกใจได้เสมอถึงความเรียบร้อย เรียนเก่ง อารมณ์ดไี ม่โกรธเพือ่ นเวลา
เพื่อนล้อเลียน ครูเล่าว่าเก็บความสงสัยนี้ไว้ จนวันหนึ่งเมื่อโรงเรียนจัดมอบทุนการศึกษาให้กับ
เด็กยากจน ครูคิดว่าครูได้รับค�ำตอบ
“แม่ของน้องคือตัวแบบทีด่ เี ลยค่ะ ถึงแม้คณ
ุ แม่นอ้ งจะเป็นแม่บา้ นท�ำความสะอาด
แต่เชื่อไหมคุณแม่พูดเพราะมาก ยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดี ตอนแม่ลูกเขา
เจอกันเขากอดกันก่อนเลย ครูมั่นใจว่าพลมีตัวแบบที่ดีเป็นแม่ของเขานั่นแหละ
เขาสนิทกันมาก แยกจากกันก็ตอนมาโรงเรียนเท่านั้น”
ครูของน้องพล
การที่จะช่วยสร้างจิตส�ำนึกหรือท�ำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีได้ คือการเป็นตัวอย่างที่ดี
ของผูใ้ หญ่ ครูมองว่าเรือ่ งนีส้ ำ� คัญมาก ถ้าผูใ้ หญ่ไม่ทำ� ให้ดู สัง่ ให้เด็กท�ำ แต่ผใู้ หญ่ทำ� อีกอย่างหนึง่
จะท�ำให้เด็กรู้สึกไม่เชื่อและเกิดค�ำถามว่าท�ำไมถึงต้องท�ำ ทั้งๆ ที่ผู้ใหญ่เองก็ไม่ท�ำ ครูมองว่า
ส�ำหรับพื้นที่โรงเรียน ครูคือส่วนส�ำคัญที่สุดที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดีได้ ในขณะที่พื้นที่บ้าน
คือผู้ปกครอง ดังนั้นครูและผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันปัญหาและพูดคุยกัน และใช้เวลาร่วมกับเด็ก
ให้มาก แลกเปลี่ยนกัน เพื่อที่เวลามีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
“เราต้องท�ำให้เด็กดูด้วยนะครูอ่ะ ครูต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กดูด้วย เหมือนจะ
บอกว่า จะชี้ลูกเก็บๆ ไม่ได้นะ เราต้องเก็บก่อน พอเขาเห็นเราเก็บ เขาก็เก็บตาม
ผอ.ก็เหมือนกันนะ ผอ.เดินเก็บขยะ พอเขาเห็นผอ.เก็บ เขาก็จะเก็บ เด็กที่ว่า
ไม่รู้จะไปไหน คือไม่มีตังค์ เล่นเข้าร้านเกมนึกออกไหม? บางทีแม่ไม่ให้เล่น
ครูสั่งไม่ให้เข้า ก็มาเล่นกีฬา บอกมาเถอะลูก ผอ.ท�ำ goal ฟุตซอลให้แล้ว
สนามก็มีมาเล่น บางที ผอ.ก็อยู่ด้วยนะตอนเย็นๆ ผอ.ก็ออกก�ำลังกายกับเด็กด้วย
เขาก็สนุกนะเราไปเล่นกับเขาอ่ะ บางทีบอกเราคุณครูพรุ่งนี้ผมต้องชนะคุณครู
ให้ได้เลย”
ครูของน้องกร
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ดูเหมือนว่าค�ำกล่าวทีว่ า่ “ตัวอย่างทีด่ มี คี า่ มากกว่าค�ำสอน” ยังคงเป็นความจริงเสมอแม้
ในยุคที่เทคโนโลยีวิ่งไวแบบทุกวันนี้ก็ตาม และเป็นไปได้ไหมว่า หากเด็กคนหนึ่งได้รับการดูแล
ที่ดี พร้อมการเอาใจใส่เต็มที่จากคุณครู บวกกับที่บ้านก็เอาใจใส่อย่างดีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
หากเป็นได้เช่นนี้ เด็กคนดังกล่าวจะมีคุณภาพใจที่ดีมากเพียงใด ส�ำหรับประเด็นนี้เป็นประเด็น
หนึ่งที่ครูหลายท่านได้กล่าวถึงไว้ และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งแรงที่สุดที่นอกเหนือจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแล้ว นั่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง “บ้านและโรงเรียน”
ดังรายละเอียดดังนี้
“...ก็น่าจะเป็นคนที่เลี้ยงดู อากงอาม่าเขาสอนดี เขาสอนหลานดี สอนให้หลาน
รักดี แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือครู เพราะว่าเรารู้ภูมิหลังเด็ก เราก็ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
ในทุกเรื่องที่ช่วยได้”
ครูของน้องเซน
ครูของน้องเซน อธิบายต่อว่า น้องเซนได้รับการดูแลสั่งสอนที่ดีอยู่แล้วจากอากงอาม่า
แต่ครูก็เข้ามาช่วยเติมเต็มให้น้องเติบโตได้สมบูรณ์ เพราะครูทราบพื้นฐานของน้อง และมี
ความเห็นอกเห็นใจในตัวน้องเซน มีความรักและเอ็นดูรวมถึงมีความห่วงใย เพราะน้องเป็นเด็ก
หัวอ่อนว่านอนสอนง่าย ครูห่วงว่าโตไปจะไม่ทันคน ด้วยเหตุนี้ครูจึงดูแลน้องเซนอย่างดีที่สุด
โดยเฉพาะการหาทุนการศึกษาให้น้อง ซึ่งครูให้เหตุผลว่า
“หากได้เรียนสูงๆ จะทันคน จะฉลาดและดูแลตัวเองได้ เพราะอากงอาม่าแก่ลง
ไปทุกวัน น้องเซนต้องเรียนให้สูงเข้าไว้”
ครูของน้องเซน
สิ่งนี้แสดงชัดถึงการประสานความร่วมมือที่มีคุณภาพระหว่างบ้านและโรงเรียน อันเป็น
กลไกที่ส�ำคัญมากในการท�ำให้เด็กคนหนึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุกเรื่องที่มีความจ�ำเป็น
ต่อชีวิตของเขาในอนาคต
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เช่นเดียวกับครูของน้องมิน้ ทีม่ กี ารท�ำงานประสานความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
อย่างดีเยี่ยมครูติดตามพฤติกรรมและเหตุการณ์ของน้องผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น Line,
Facebook และ WeChat ครูมีการตั้ง Line group ส�ำหรับผู้ปกครอง เพื่อใช้ติดต่อและชี้แจง
ข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบ ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาหรือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงไม่ค่อยได้ติดต่อ
ผู้ปกครองเป็นการส่วนตัว นอกจากการติดต่อสื่อสารแล้วยังมีการเยี่ยมบ้านที่ทำ� ให้ครูสามารถ
ติดตามน้องได้อีกช่องทางหนึ่ง การเยี่ยมบ้านท�ำให้ครูได้เห็นสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคน
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้กับผู้ปกครองฟัง
“หลั ง จากที่ เ ดิ น ทางไปก็ จ ะมี ก ารพบปะพู ด คุ ย กั บ ผู ้ ป กครอง ได้ เ ห็ น ปั ญ หา
ของนักเรียน สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ว่า เออ นักเรียนคนนี้เป็นยังไง มีปัญหา
หรือไม่ที่โรงเรียน ทางโรงเรียนก็จะได้ชี้แจงว่า นักเรียนอยู่โรงเรียนหรือไม่
เพราะมาอยู่โรงเรียนผู้ปกครองเขาไม่รู้ไง แล้วเราก็เลยเหมือนเป็นกระบอกเสียง
บอกเขาว่า ปัญหาเด็กคนนีท้ โี่ รงเรียนมีอะไรบ้าง แต่ถา้ เด็กบางคนเขาไม่ได้มปี ญ
ั หา
อะไร เราก็ไปแจ้งผู้ปกครองเขา ก็เหมือนกับไปพบปะ ไปสอบถาม”
ครูของน้องมิ้น
เมื่อทราบว่าเด็กอยู่ในสภาวะเปราะบางหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ทางโรงเรียนจะมี
การช่วยเหลือเป็นเงินทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กเรียนดี โดยมีข้อก�ำหนดว่าจะต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจ
เรียนและมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี เช่น ขยัน ตั้งใจเรียน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และได้เกรดเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด ส่วนเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ตั้งใจเรียน ครูจะมีการคัดเลือกเพื่อ
สุม่ ไปเยีย่ มบ้าน โดยให้ครูประจ�ำชัน้ เฝ้าสังเกตการณ์และติดตามพฤติกรรม โดยการสุม่ เยีย่ มบ้าน
ครูไม่ได้สมุ่ เฉพาะเด็กทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งเท่านัน้ แต่ครูสมุ่ ดูเด็กทีม่ พี ฤติกรรมดีดว้ ย ครูให้เหตุผล
ว่า ที่ท�ำเช่นนั้นเพื่อเอาตัวอย่างดีๆ จากเด็กที่มีพฤติกรรมดีไปปรับใช้ และเปิดโอกาสให้พ่อแม่
ของเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้เห็นวิธีการดีๆ เพื่อจะเอาไปปรับใช้กับลูกของตัวเองด้วย การท�ำ
หน้าที่อย่างแข็งขันของครูของน้องมิ้น ท�ำให้ครูได้มีโอกาสสอดส่องเด็กกลุ่มที่มีความเปราะบาง
เป็นพิเศษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหาบางประการที่มีโอกาสเกิดได้สูง และท�ำให้
ครูได้ระมัดระวังในกระบวนการเรียนการสอน และการใช้ถ้อยค�ำบางประการที่จะไปกระทบ
จุดเปราะบางของเด็กๆ เหล่านี้ด้วย เช่นกรณีของน้องอัยด้าที่คุณครูทราบว่าพ่อแม่แยกทางกัน
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เนื่องจากพ่อเป็นคนเล่าให้ครูฟังด้วยตนเอง เพราะมีครูท่านอื่นและผู้ปกครองของนักเรียน
คนอื่นที่ทราบว่าพ่อแม่ของน้องแยกทางกัน พยายามที่จะมาถามค�ำถามถึงพ่อแม่ของน้อง
กับตัวน้อง ท�ำให้พ่อรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่าท�ำไมคนอื่นต้องมาถามเรื่องเกี่ยวกับแม่ของน้อง
ครูเข้าใจว่าพ่อต้องการจะจัดการกับปัญหา เพื่อไม่ให้มีการพูดถึงเรื่องแม่ของน้อง จึงตัดสินใจ
บอกครูว่าขอให้ครูหรือใครก็ตามไม่มาถามเรื่องแม่ของน้องอีก เพราะไม่อยากให้น้องคิดถึงแม่
หรือรูส้ กึ ว่าขาดแม่ แต่โดยปกติทางโรงเรียนจะมีประวัตขิ องเด็กทีใ่ ห้ผปู้ กครองกรอกมาไว้อยูแ่ ล้ว
มีการสอบถามทุกปีเพื่อติดตามข้อมูลของเด็กเสมอ
เมื่อคุณครูทราบว่าพ่อแม่ของน้องแยกทางกัน ส่วนตัวครูมีการสอบถามและสังเกต
พฤติกรรม แต่ไม่เข้าไปถามโดยตรงหรือถามจี้ถ้าน้องไม่มีพฤติกรรมน่าห่วง เพราะเกรงจะท�ำให้
น้องรู้สึกว่าตนเองไม่เหมือนเพื่อนคนอื่น
“...ท�ำไมต้องไปท�ำให้ตวั น้องรูส้ กึ ไม่ดี ครูจะตัง้ ค�ำถามเชิงพูดเล่น เช่น ไปเทีย่ วไหน
มาคะ ช่วงนี้อัยด้าเป็นไงบ้างคะ ชวนเขาคุย ใช้ค�ำถามที่อ้อมและกว้าง เพื่อที่
ถ้ า เขามี ป ั ญ หาจะได้ พู ด ออกมาเอง แต่ น ้ อ งไม่ มี ป ั ญ หาน่ า ห่ ว ง อาจจะเป็ น
เพราะช่วงวัยที่ยังไม่ต้องคิดอะไรมาก ที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ท�ำให้ครู
ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ หรือให้ค�ำปรึกษาน้องอย่างจริงจัง”
ครูของน้องอัยด้า
การท�ำหน้าทีข่ องครูในเรือ่ งละเอียดอ่อนเช่นนีม้ คี วามจ�ำเป็นมาก เพราะยิง่ ครูทราบเรือ่ ง
จากบ้านมากเท่าไร ครูก็จะพยายามดูแลเด็กให้ดีมากขึ้นตามไปเท่านั้น กรณีของน้องอัยด้า
สะท้อนว่าการดูแลจิตใจให้เด็กเล็กๆ ได้รับความอบอุ่นปลอดภัยเป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำให้
เด็กอยากมาโรงเรียน ครูอธิบายว่าเหตุทตี่ อ้ งท�ำเช่นนี้ เพราะหากอัยด้าไม่สบายใจ และโรงเรียน
ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยทางใจของตน อัยด้าอาจไม่อยากมาโรงเรียนอีก ซึ่งนั่นจะหมายถึง
ผลกระทบระยะยาวและรุนแรง เพราะอาจท�ำให้เด็กคนหนึ่งต้องตกหล่น (drop-out) ไปจาก
ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก
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เช่นเดียวกับกรณีของน้องกร ซึง่ เป็นอีกกรณีทยี่ นื ยันถึงความสัมพันธ์ของบ้านและโรงเรียน
ต่อประโยชน์สูงสุดกับเด็ก ครูเล่าว่า เหตุที่ครูทราบว่าน้องอาศัยอยู่กับคุณแม่และพ่อเลี้ยง
เพราะดูจากแฟ้มประวัตขิ องน้องและคุณแม่ของน้องบอกด้วยตัวเอง ครูมโี อกาสได้คยุ กับแม่ของ
น้องตอนที่มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านและแม่เป็นคนเล่าให้ครูฟัง เมื่อทราบปัญหาแล้วครูไม่ได้แก้ไข
อะไร เพราะน้องไม่มีปัญหา แต่น้องได้รับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเพื่อการศึกษาตาม
โครงการเรียนฟรีเหมือนเด็กนักเรียนคนอืน่ ๆ ซึง่ การช่วยเหลือเด็กทีม่ คี วามเปราะบาง ส่วนใหญ่
โรงเรียนจะช่วยเป็นทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กทีม่ กี ารเรียนและพฤติกรรมดี แต่โดยทัว่ ไปโรงเรียน
จะมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อติดต่อพุดคุยกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการเชิญ
ผู้ปกครองมางาน Open house ที่โรงเรียน โดยจะเปิดโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้เข้ามารับชม
ผลงานของนักเรียนและร่วมพูดคุยกันระหว่าง ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ครูมองว่ากิจกรรม
ดังกล่าวมีส่วนช่วยท�ำให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้มีการสื่อสารกัน
รับรู้เรื่องราวระหว่างกัน ท�ำให้ครูและผู้ปกครองมีความเข้าใจกันมากขึ้น
“...อย่างน้อยคือ สร้างความสัมพันธ์ผปู้ กครองกับโรงเรียน เรามีปญ
ั หากับนักเรียน
เราก็ได้บอกกับผู้ปกครอง ไปโดยที่ว่าไม่ต้องเกรงใจ ผู้ปกครองก็เข้าใจนะ ว่าครู
คนนี้เขาตั้งใจจริง บางที่ไม่ได้เจอกัน เจอครูคนนี้เขาดุหรือเปล่า ก็ไม่กล้าพูด
แต่พอเหมือนได้เจอกันได้คยุ กันก็คอื สนิทสนมกัน บางทีเราท�ำโทษลูกเขาไปเยอะ
เรารู้จักเขาแล้ว เราไปบ้านเขาแล้ว เราไปเยี่ยม เราก็มีขนมเล็กๆ น้อยๆ ไป
เหมือนกับว่าตอนที่ไปเยี่ยมบ้านอาจซื้อนมไป 2 แพคให้ลูกเขา แต่แล้วพอเราไป
เราท�ำโทษนักเรียน ถ้าไม่ทำ� การบ้านหรือเราดุดา่ นักเรียนไปบ้าง ผูป้ กครองก็เข้าใจ
ไม่โกรธค่ะ และนี่คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดี เท่าที่สังเกตนะคะถ้าคนไหนไม่ได้ไป
เยี่ยมบ้าน ก็จะไม่ชอบขี้หน้าเรา”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
กล่าวโดยสรุป สัมพันธภาพอันเกิดจาก 1) ความใส่ใจของผู้ปกครอง 2) การเป็นตัวแบบ
ที่ดีของผู้ปกครอง และผู้ใหญ่รอบตัวโดยเฉพาะครู และ 3) การประสานมือระหว่างบ้าน
และโรงเรียนเป็นกลไกส�ำคัญยิ่ง และเป็น “ปุ๋ย” ชั้นดีที่ช่วยให้กระบองเพชรเติบโตได้ตลอด
รอดฝั่ง แม้ว่าดินและน�ำ้ จะแห้งแล้งเต็มทีก็ตาม
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แมลงและศัตรูพืช: อันตรายรอบต้นกระบองเพชร

ต้นกระบองเพชรในวันนี้ยังเล็กนัก การเติบโตของพวกเขากว่าจะยืนต้นตรง สง่างาม
ทนแดดฝน อย่างที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนั้นคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี ในความเปราะบางของ
พวกเขา ผูใ้ หญ่รอบตัวต้องมีหน้าทีใ่ นการปกป้อง ดูแลป้องกันอันตรายกับต้นกระบองเพชรเล็กๆ
เหล่านี้ ทีมวิจัยได้สอบถามครูถึงประเด็นความห่วงใยต่ออันตรายต่างๆ ที่ครูมองเห็น และ
วิธกี ารปกป้องดูแลต้นกระบองเพชรเหล่านีใ้ ห้อยูร่ อดปลอดภัยจนเติบโตได้ ซึง่ ครูในฐานะตัวแทน
ของพื้นที่ในโรงเรียน อันเป็นพื้นที่ๆ เด็กๆ ต้องอยู่อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 1 ใน 3
ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวันของพวกเขา ได้ให้ทัศนะน่าสนใจดังต่อไปนี้
ประเด็นแรกที่ครูทุกคนมักเป็นห่วงคือ ลักษณะนิสัยอันเป็นบุคลิกภาพส่วนตัวของ
เหล่าเด็กๆ กลุ่มนี้ เด็กกลุ่มนี้หลายคนมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นด้านความอ่อนโยน ว่านอน
สอนง่าย เรื่อยไปจนถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนง่าย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ครูมองว่าในทาง
ตรงข้ามก็อาจเป็นประเด็นให้ไม่ทันคน ไม่ทันผู้อื่น และอาจถูกหลอกลวงได้
“สิ่งเดียวที่ครูเป็นห่วงน้องคือ น้องเป็นคนไม่ค่อยพูดและมีนิสัยเงียบๆ บางครั้ง
ถามค�ำตอบค�ำ แต่บางครัง้ ก็พดู เยอะ ท�ำให้ครูไม่แน่ใจว่าน้องคิดอะไร หรือต้องการ
อะไรบ้าง ในมุมของครูน้องอาจไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหรือไปที่อื่นๆ เพราะสังเกต
ได้จากการที่คุณแม่มารับน้องที่โรงเรียนทุกวัน บางวันที่คุณครูเป็นเวรส่งนักเรียน
หน้ า ประตู โ รงเรี ย น ครู จ ะเห็ น เสมอว่ า แม่ น ้ อ งมาจอดรถเครื่ อ งรอรั บ น้ อ ง
กลับบ้านแล้ว ส่วนน้องก็ไม่คอ่ ยได้ออกไปไหน เพราะน้องไม่สามารถเดินออกจาก
บ้านไปไหนมาไหนคนเดียวได้ เพราะบ้านน้องไม่ได้เป็นชุมชน บริเวณบ้านห่างจาก
ชุมชน เป็นบ้านหลังเดียวทีอ่ ยูใ่ นสวนยาง หากจะไปไหนต้องไปกับคุณแม่ของน้อง
ในมุมมองทั่วไปเมื่อกล่าวถึงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กๆ ครูมองว่าสมัยนี้
ช่วงเวลาที่เด็กกลับบ้านเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน
ที่เด็กสามารถเดินกลับบ้านได้”
ครูของน้องกร (นามสมมุติ)
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เช่นเดียวกับน้องเซน (นามสมมุต)ิ ทีค่ รูเป็นห่วงเพราะน้องเป็นเด็กอ่อนโยน และบางครัง้
ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่มาก ท�ำให้ขาดโอกาสในการได้เรียนรู้ประกอบกับเป็นเด็กหัวอ่อนอยู่แล้ว
ซึ่งประเด็นนี้ครูห่วงว่าน้องอาจจะถูกหลอกได้ง่ายเมื่อโตขึ้น
“ครูรับรู้ได้ว่าบางครั้งน้องรู้สึกน้อยใจ ที่ตนไม่มีพ่อแม่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ แต่
ครูก็ให้ก�ำลังใจว่า อากงอาม่าก็เหมือนพ่อแม่ และรักหนูมากเช่นกัน แต่สิ่งที่
ครูห่วงคือ กังวลว่าน้องโตขึ้นจะไม่ทันคน เพราะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย
กลัวน้องจะหัวอ่อนเชื่อคนง่าย และเสียรู้คนอื่น”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
ส�ำหรับน้องอัยด้า นอกจากประเด็นเรื่องความอ่อนโยนของน้องแล้ว สิ่งที่ครูเป็นห่วง
ยิ่งกว่าคือ สภาพแวดล้อมในบ้านของน้อง จริงอยู่ที่น้องได้อยู่กับพ่อ และพ่อของน้องก็สามารถ
ดูแลน้องได้ แม้จะไม่ดที สี่ ดุ เพราะลักษณะแห่งเพศของพ่อจะไม่สามารถดูแลลูกสาวอย่างละเอียด
เหมือนแม่ได้ แต่พ่อของน้องได้ให้การดูแลน้องอัยด้าอย่างดีที่สุดแล้ว แต่จากการไปเยี่ยม
บ้านครูพบว่าความน่าห่วงของน้องคือ สภาพบ้านที่อยู่อาศัย โดยครูให้ข้อมูลว่า
“บ้านของน้องเป็นพื้นที่ที่ดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัย เป็นบ้านติดๆ กัน สังกะสีผุพัง
เรามองเรื่องเพศเนอะ เพราะอยู่กันทั้งผู้หญิงผู้ชาย บ้านไม่มีการแยกสัดส่วน
เป็นห้องโล่งๆ อาจเกิดอันตรายต่อเด็ก”
ครูของน้องอัยด้า (นามสมมุติ)
ครูมองวันหนึง่ ข้างหน้า พ่อของน้องอัยด้าอาจแต่งงานครัง้ ใหม่ การมีบา้ นทีไ่ ม่มกี ารกัน้ ห้อง
แยกเป็นสัดส่วน อาจท�ำให้เด็กอย่างน้องได้เห็นภาพบางอย่างที่อาจไม่เหมาะสม ครูจึงเห็นว่า
สภาพแวดล้อมในบ้านเป็นเรื่องส�ำคัญ ครูให้ทัศนะเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า
“ครูว่าพ่อของน้องสามารถดูแลลูกทั้ง 3 คนได้ดี แต่ทุกวันนี้สิ่งที่ส่อไปในทาง
กระตุ้นเรื่องเพศมีจ�ำนวนมาก และเด็กๆ เข้าถึงเรื่องพวกนี้เร็วกว่ายุคก่อนมาก
หากบ้ า นของน้ อ งไม่ มี ก ารกั้ น ห้ อ งให้ มิ ด ชิ ด วั น หนึ่ ง ข้ า งหน้ า อาจมี ป ระเด็ น
ในเรื่องนี้ได้”
ครูของน้องอัยด้า (นามสมมุติ)
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นอกจากประเด็นนิสัยส่วนตัวของเด็กๆ กลุ่มกระบองเพชรที่ครูเป็นห่วงแล้ว มีบางกรณี
ที่ครูห่วงไปถึงรูปแบบการเลี้ยงดูที่ครูเรียกว่า “เลี้ยงแต่ตัว หัวใจไม่เลี้ยง” ซึ่งครูคิดว่าเด็กสมัยนี้
ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่ท่ีอยู่รอบตัวเขามากๆ ต่างจากเด็กยุคก่อนๆ ครูพบว่าในเด็ก
บางคนที่ครูพบที่ถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายาย ที่อาจจะไม่เข้าใจเด็กมีผลท�ำให้เด็กเก็บกดได้ ครูยก
ตัวอย่างน้องอิม ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยยาย และพ่อแม่ของน้องทิ้งไป ยายเป็นคนค่อนข้าง
เข้มงวดไม่ค่อยอ่อนปรน และหัวโบราณ และหลายครั้งที่ยายแสดงชัดว่าไม่ได้ฟังเสียงเด็ก
ครูกล่าวถึงกรณีนี้ว่า
“น้องไม่คอ่ ยท�ำกิจกรรมโลดโผน แดดร้อนก็จะไม่คอ่ ยท�ำ แต่วา่ น้องก็อยากลุยกับ
เพือ่ นเหมือนกัน แต่เกรงใจยาย ยายค่อนข้างเข้มงวด สมมุตวิ า่ จะท�ำอะไรแล้วยาย
ไม่ชอบ น้องจะหมดโอกาสในการท�ำทันทีเลยนะ เช่น โรงเรียนให้มารับวุฒิบัตร
แต่ยายบอกว่า “ไม่ต้องมา” น้องก็ไม่ได้มา ยายต้องมีส่วนร่วมด้วย ถ้ายายเห็น
ด้วยน้องก็จะได้ท�ำ แต่ปกติแล้วน้องจะอยากท�ำกิจกรรม ชอบช่วยเหลือ และ
กล้าแสดงออก แต่มจี ดุ คุณยายอย่างเดียวทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัด บางทีนอ้ งท�ำอะไร บางที
จะเกรงใจยาย”
ครูของน้องอิม (นามสมมุติ)
ครูให้ข้อมูลว่า น้องอาศัยอยู่กับคุณยายและพ่อแม่แยกทางกัน เพราะถามจากคุณยาย
และมีสมุดบันทึกเพือ่ ส่งให้ครูได้สอื่ สารกับผูป้ กครองเรือ่ งพฤติกรรมของน้อง นอกจากนี้ ครูคอย
สังเกตพฤติกรรมของน้องประกอบกับยายของน้องมารับมาส่งตลอดและติดตามพฤติกรรม
และกิจกรรมของน้องอย่างใกล้ชิด หลังจากทราบสถานการณ์ที่บ้านของน้อง ครูทราบว่าน้อง
ก็มีอาการน้อยใจ เช่น ตอนเรียนจบเพื่อนนัดกินหมูกระทะกัน น้องเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปกิน
กับเพื่อนๆ เพราะยายไม่ให้ไป แต่น้องไม่มีอาการเกรี้ยวกราด จะเงียบๆ ครูใช้วิธีปลอบใจและ
ให้ก�ำลังใจน้องว่า “ไม่เป็นไรลูก ไว้โอกาสหน้า ตอนนี้น้องยังไม่พร้อม ยายยังไม่พร้อมไปรับ
ไปส่ง เอาไว้คราวหน้านะลูก” เมื่อครูพูดหรือให้กำ� ลังใจ น้องสามรถเข้าใจได้ดี
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“เวลามีกิจกรรมหรือคะแนนสอบอะไร ถ้าน้องไม่ได้คะแนนน�ำเพื่อนนะ คุณยาย
จะไม่ชอบ ต้องการให้หลานเด่น พอไม่ได้ แพ้เพื่อน ยายจะเริ่มละ จะควบคุมน้อง
อยู่ในสายตาตลอดเวลา เวลาเพื่อนไปกินหมูกระทะก็ไม่ให้ไป ไม่ต้องไป ไปท�ำไม
ดูหลานทุกอย่าง น้องไม่ปฏิเสธยายเลย ตามยายหมด ยายเป็นคนตัดสินใจทุกเรือ่ ง
แต่ดที นี่ อ้ งสามารถควบคุมตัวเองได้ แต่นอ้ งก็พยายามปรับเข้ากับยายและเพือ่ น”
ครูของน้องอิม (นามสมมุติ)
กรณีนอ้ งอิมจัดว่าชัดเจนในแง่ของการเลีย้ งดูทถี่ กู ควบคุม โดยเฉพาะกรณีทนี่ อ้ งเป็นเด็ก
หัวอ่อน และว่านอนสอนง่ายจึงยอมตามยายทุกอย่าง ซึ่งครูเห็นว่ายายควรต้องถามความรู้สึก
น้องด้วยว่าต้องการอะไร หรือไม่ต้องการอะไร การเลี้ยงแต่ตัว แต่ไม่เลี้ยงหัวใจนี้ ขณะนี้
น้องยังเล็กอาจจะไม่มีปัญหาอะไร ครูเกรงว่าเมื่อน้องเติบโตขึ้น เรื่องนี้อาจเป็นปัญหาได้ ครูให้
ทัศนะต่อเรื่องนี้ว่า
“เคยมีเด็กอยู่คนหนึ่ง เหมือนอิมนี้ล่ะ ค่อนข้างหัวอ่อนแต่จริงๆ เด็กเก็บกดนะ
ความที่หัวอ่อนเลยปฏิเสธไม่เป็น และเก็บกดความต้องการของตนเองเอาไว้
น้องคนนั้นเป็นผู้หญิงคนเลี้ยงเป็นปู่ ปู่เป็นทหารเก่า ชอบสั่ง ตอนเล็กๆ เด็ก
เชื่อฟังดี แต่พอโตขึ้นเตลิดเลย ทะเลาะกับปู่ใหญ่โต สุดท้ายลาออกไม่ได้เรียน”
ครูของน้องอิม (นามสมมุติ)
ครูของต้นกระบองเพชร

ในฐานะครูของเด็กๆ กลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบาง ครูทกุ คนทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ทราบดีถงึ บทบาท
ของตนในการประคับประคองต้นกระบองเพชรเหล่านี้ให้เติบโตไปได้ตลอดรอดฝั่ง ครูหลายคน
สะท้อนว่าประเทศไทยวันนี้เด็กมีปัญหาเชิงพฤติกรรมมากขึ้น และปัญหาเหล่านั้นก็เกิดกับเด็ก
ทีอ่ ายุนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ เมือ่ ถามครูถงึ การแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมให้กบั เด็กทัว่ ไป ครูอธิบายว่าการจับมือ
แจ้งข่าวระหว่างบ้านกับโรงเรียนส�ำคัญทีส่ ดุ ครูเล่าเพิม่ เติมว่าหากมีนกั เรียนคนไหนทีม่ พี ฤติกรรม
เสี่ยงหรือมีปัญหา ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาคุยกับครูประจ�ำชั้น ถ้าครูประจ�ำชั้น
ไม่สามารถจัดการได้จะเชิญผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมานั่งพูดคุยและช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วย
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ส่วนมากนักเรียนที่มีปัญหาคือมีพฤติกรรมก้าวร้าว และชอบทะเลาะกับเพื่อนในห้องเรียน
การเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลระดับหนึ่ง แต่ข้อจ�ำกัดคือครูไม่มีเวลา
มากพอที่จะมาพูดคุยกับผู้ปกครองบ่อยๆ เพราะมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นงานสอน งานพัสดุ หรืองานธุรการ ซึง่ ท�ำให้คณ
ุ ครูตอ้ งใช้เวลาส่วนหนึง่ ไปท�ำหน้าทีน่ ดี้ ว้ ย
แม้ครูจะมีความตั้งใจมากที่จะสอนเด็ก อยากพูดคุยกับเด็กมากก็ตาม
“เนี่ยบอกเลยว่า อยากจะสอนเด็กให้เต็มที่ อยากจะมีเวลาให้กับเด็ก อยากจะ
ทุม่ เทกับเรือ่ งการเรียนการสอน แต่บางครัง้ มันมีงานเร่งด่วนมาบางทีผรู้ บั เหมามา
ไลน์มาโทรมาบอกว่า ขอไอ้นั่นด่วน ขอไอ้นี่ด่วน บางครั้งเราก็ต้องทิ้งเด็กไป
ต้ อ งบอก ผอ. ผอ.คุ ณ ครู ข อลาออกจากพั ส ดุ แ ล้ ว นะ ผอ.หาคนใหม่ สั ก ที
พี่ อ ยากสอนเด็ ก ๆ แต่ น ะไม่ อ ยากจะทิ้ ง เด็ ก ไปแต่ ว ่ า ก็ อ ยากให้ เ ต็ ม ที่ ต รงนี้
เพราะว่าเราเรียนจบมาด้านนี้”
ครูของน้องอาย (นามสมมุติ)
แต่สำ� หรับเด็กกลุม่ ต้นกระบองเพชร ครูเข้าใจว่าจะต้องมีการสอดส่องและดูแลเป็นพิเศษ
ครูหลายคนก็ให้ทัศนะว่า เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้ยังอยู่ในชั้นประถมศึกษา ปัญหาเชิงพฤติกรรม
ที่พบจะไม่เท่ากับเด็กในระดับชั้นมัธยมซึ่งจะชัดเจนมาก แต่อย่างไรก็ตาม การตามดูแลใกล้ชิด
ตั้งแต่ชั้นประถมเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ครูมักจะใช้วิธีการพูดคุยสอบถาม ท�ำตัวเองให้สนิทสนม
กับเด็กกลุ่มนี้ให้มากที่สุด
ครูใช้วิธีสอบถามชีวิตประจ�ำวัน มีการเรียกมาคุยสอนให้เด็กเข้าใจชีวิต เด็กบางคน
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ครูจะสอนให้รู้จักการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองให้เหมาะสม บางครั้ง
น�ำหลักค�ำสอนทางศาสนามาสอนด้วย เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งการดูแลเด็กที่มีประสิทธิภาพคือครูต้องมีความเมตตาและมีความเข้าใจว่าเด็กแต่ละคน
มีภูมิหลังและพื้นฐานแตกต่างกัน ถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน ไม่สามารถน�ำเด็กมาเปรียบเทียบ
กันได้ เมื่อเข้าใจก็จะสามารถสอนเด็กได้ตรงจุด โดยครูจะให้ความส�ำคัญมากกับการล้อเลียน
เรือ่ งปมด้อยของเพือ่ น จะสอนนักเรียนทุกคนไม่ให้ลอ้ เลียนเพือ่ นเพือ่ ไม่ให้กระทบจิตใจของเด็ก
ที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่พร้อมหน้ากัน
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“ปมด้อยเด็กนี่ห้ามเด็ดขาดเลย ห้ามเอามาพูด ห้ามเอามาล้อเลียน ถ้าเพื่อน
ล้อเลียนนี่ก็ต้องสอน ต้องบอก เพราะเขาจะรู้ เพราะเราเคยสอนเขาไปแล้ว
บางทีเขาก็ลืมนะ เขาเรียกไรอ่ะ คึกคะนองอ่ะนะ ลืมตัว แต่พอชี้หน้าปั๊บ เขาจะ
นึกได้ เขาจะหยุดและขอโทษเพื่อน บอกชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ ถ้าเลือกเกิดได้
เราเป็นคนดีได้กันหมดแล้วลูก”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
นอกจากนี้ครูยังให้ความเห็นว่า การช่วยเหลือเด็กที่เปราะบาง การมีช่องทางติดต่อกัน
ระหว่างผูป้ กครองและคุณครูทำ� ให้มโี อกาสในการพูดคุยและช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
เช่นตัวน้องมีเหา มีผู้ปกครองคนอื่นแนะน�ำวิธีการดูแลรักษาให้คุณครูเพื่อน�ำมาแนะน�ำกับพ่อ
ของน้อง ส่วนตัวของครูคดิ ว่าในมุมมองของโรงเรียน คือ ครูตอ้ งสละเวลาและใส่ใจในตัวเด็กมาก
ไม่ปล่อยปละละเลยเด็กที่มีปัญหา มีการติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
“ผู้ปกครองจะเกรงครูมาก เพราะครูจะดุถ้ามาโรงเรียนสาย ท�ำให้เด็กไปกระตุ้น
ผู้ปกครอง หลังจากนั้นก็มาโรงเรียนกันเช้าขึ้น ส่วนเด็กที่ไม่ชอบมาโรงเรียน
ครูก็จะถามค่ะว่าท�ำไมถึงไม่มาโรงเรียน เด็กก็ตอบว่าขี้เกียจ ไม่อยากเรียน
ต้องเขียนเยอะ”
ครูของน้องอัยด้า (นามสมมุติ)
การช่วยเหลือด้านปัจจัยและเงินทอง อาทิ ทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งช่องทางของ
การช่วยเหลือเด็ก ครูของต้นกระบองเพชรท�ำหน้าที่ดูแลให้ด้วยความใส่ใจ ครูหลายคน
ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์การดูแลเรือ่ งทุนการศึกษาให้กบั เด็กกลุม่ นีเ้ ป็นการเฉพาะ เพราะรู้ดวี า่ การศึกษา
จะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้พ้นจากกับดักความยากจน และความไม่พร้อมต่างๆ ได้
“ผมดูแลเรื่องทุนการศึกษาให้เขาทุกปี เพราะรู้ว่าเขาไม่มี หากไม่หาให้ เกรงว่า
จะไม่ได้เรียน ผมว่าเขาต้องได้เรียน เพราะการศึกษาจะช่วยให้เขามีงานท�ำดีๆ
เมื่อโตขึ้น ผมทิ้งเขาไว้แบบนี้ไม่ได้”
ครูของน้องมิ้น (นามสมมุติ)
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ในกรณีที่เด็กไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือเงินส�ำหรับซื้ออาหาร ก็จะเป็นอีกหน้าที่
หนึง่ ทีค่ รูดแู ล การศึกษาชิน้ นีพ้ บประเด็นน่าสนใจว่าในสังคมชนบทเรือ่ งรายละเอียดลึกๆ เช่นนี้
ครูจะทราบได้อย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะหากเป็นในสังคมมุสลิมด้วยแล้ว เพราะมุสลิม
จะยกย่องครูว่าเทียบเท่าพ่อแม่เลยทีเดียว ครูของสังคมมุสลิมจึงเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งเด็กและ
พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กไปพร้อมกัน นอกจากนี้ชีวิตของชาวมุสลิมยังใช้เวลาร่วมกันอยู่
ในสุเหร่าค่อนข้างมากท�ำให้เกิดความใกล้ชิดกันและครูก็จะทราบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็ก
นอกจากการช่วยเหลือด้วยเงินทุนแล้ว การช่วยเหลือเด็กที่มีแนวโน้มมีพฤติกรรมเสี่ยง
ครูจะใช้วิธีการสอนอย่างประนีประนอม จัดการปัญหาตามระดับความรุนแรง แต่ไม่ใช้
ความรุนแรงในการจัดการปัญหา
“ต้องใช้วิธีตามระดับก็คือตอนแรก จะไม่ใช้วิธีแรงก็คือไปตีจะไม่ใช้วิธีนั้นนะ
เพราะวิธีนั้นเหมือนกับว่าเป็นการบังคับเด็ก ใช้วิธีเรียกเขามาคุยก่อน ยังไม่ตี
สมมุตเิ ขามีเรือ่ งกับใครซักคนหนึง่ หรือว่าไปมีเรือ่ งทะเลาะกับใคร จะเรียกทัง้ สอง
ฝ่ายมาคุยก่อน แต่อาจจะใช้วิธีว่าแยกกันก่อน แล้วเรียกมาคุย หลังจากนั้นให้ดึง
ออก แล้วหลังจากนั้นเรียกอีกคนมาคุย แล้วค่อยเรียกมาคุยทั้งสองฝ่ายว่าเป็นยัง
ไง อาจจะไม่ใช้วิธีตี เพราะว่าถ้าตีไปบางทีเด็กเขาต่อต้าน ไม่เกิดประโยชน์อะไร
เด็กสมัยนี้ต้องใช้วิธี soft soft ค่อยๆ คุยกับเขาให้รู้ว่าการท�ำแบบนี้มันไม่ดีนะ
แบบไหนถึงจะดี แบบไหนไม่ดี อย่าไปตีเขา เพราะว่าถ้าตีกค็ อื การทีเ่ ขาจะต่อต้าน
ทันที เขา Anti การตีเลย”
ครูของน้องมิ้น (นามสมมุติ)
ครูมองว่าการใช้ความอ่อนโยนและไม่ท�ำรุนแรงกับเด็ก เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล
เพราะเด็กจะเปิดใจรับฟังและยอมบอกเล่าถึงสาเหตุของการกระท�ำ หากเด็กอยู่ต่อหน้าเพื่อน
หลายคน ครูจะพาเด็กแยกไปนั่งที่อื่น คุยกันตัวต่อตัวด้วยน�ำ้ เสียงนุ่มนวลและสุภาพ เพราะจะ
ได้ไม่ท�ำให้เด็กกลัว นอกจากพูดคุยกับเด็กแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญคือผู้ปกครอง อาจจะมีการติดต่อผู้
ปกครองและแจ้งข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล เพือ่ ให้ผปู้ กครองช่วยเป็นหูเป็นตาและก�ำกับดูแลลูก
หลานของตนเอง ส�ำหรับครูข้อจ�ำกัดในการดูแลเด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีได้
ไม่ใช่ผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่ข้อจ�ำกัดคือตัวเด็กเอง
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“ข้อจ�ำกัดในการช่วยเหลือเด็ก ผมคิดว่าตัวของเด็กเอง อันนีเ้ หมือนกับว่าบางครัง้
ก็คือ ถ้าเด็กเขามีพฤติกรรมในบางอย่าง ผมว่าในบางครั้งนะ เขามีพฤติกรรม
ไม่ อ ยากสนใจเรี ย น ไม่ อ ยากจะเรี ย น แต่ ว ่ า ถ้ า ไปบั ง คั บ เขาแทนที่ จ ะเรี ย น
ก็กลายเป็นว่าท�ำพฤติกรรมตรงกันข้ามไปอีก ในจุดนี้ต้องมีวิธี ใช้วิธีการที่ว่าอ่อน
โยน คุยกับเขา อาจจะใช้เวลาซักหน่อยกับเด็กที่มีพฤติกรรมแบบนี้ แต่ว่าสุดท้าย
แล้วถ้าเราใช้วิธีที่ดี ใช้วิธีอ่อนโยนกับเขา เด็กเขาก็จะกลับมาเป็นที่ว่าตั้งใจเรียน
เป็นเด็กแบบปกติ”
ครูของน้องมิ้น (นามสมมุติ)
ความอ่อนโยน สามารถแก้ปญ
ั หาทุกปัญหาได้จริง ครูหลายคนให้ทศั นะตรงกันว่าเด็กกลุม่
เปราะบางที่เป็นต้นกระบองเพชรของครูนั้นหลายคนเผชิญความยากล�ำบากที่หนักหนาสาหัส
กว่าเด็กวัยเดียวกัน พวกเขาโหยหาความอ่อนโยน การโอบอุ้มที่ปลอดภัย และความนุ่มนวล
ครูจึงมีหน้าที่สร้างความนุ่มนวลอ่อนโยนให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของเด็กเหล่านี้ให้ได้
และโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ “ปลอดภัยทางความรู้สึก” ของเด็กเสมอ เพราะเด็กหลายคน
ก็มาจาก “บ้านที่ไม่ปลอดภัย” เลย
“บ้านส�ำหรับเด็กทุกคนควรจะปลอดภัย แต่เด็กกลุ่มนี้หลายคนมาจากบ้าน
ที่ไม่มีความปลอดภัยเลย บ้านบางหลังมีความรุนแรงตบตี ด่าทอ บางแห่ง
มีล่วงละเมิดก็มี”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
“ส�ำหรับพื้นที่ปลอดภัย ครูยังคงให้น�้ำหนักกับพื้นที่โรงเรียน เพราะมีพื้นที่
กึง่ ธรรมชาติ มีสวนสาธารณะให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน มีความร่มรืน่ ให้นกั เรียน
สามารถมาท�ำกิจกรรมและเปลี่ยนอิริยาบถได้ ในบางครั้งครูก็พานักเรียนมาสอน
นอกห้องเรียน หรือนอกโรงเรียนที่เป็นสวนสาธารณะ เพราะครูเชื่อว่าสภาพ
แวดล้อมช่วยกระตุ้น ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และบรรยากาศมีผลต่อจิตใจ
ของเด็ก”
ครูของน้องกร (นามสมมุติ)
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ครูของน้องอิกคิวให้ทัศนะตรงกับครูอีกหลายท่าน ตรงที่ว่าหากถามหาสถานที่ที่เด็กๆ
จะรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตร ความอ่อนโยน ปลอดภัย สถานที่นั้นควรเป็นโรงเรียน เพราะ
ทุกวันนีบ้ า้ นเริม่ ร้อนและเด็กหลายคนมีปญ
ั หาเชิงพฤติกรรมจากบ้านและปัญหาสภาพการเลีย้ งดู
ของพ่อแม่ที่เปลี่ยนไป
“มาโรงเรียนแล้วสบายใจ เด็กบอกนะ เขาบอกอยูบ่ า้ นแล้วพ่อแม่ชอบทะเลาะกัน
โรงเรียนมีสนามให้เล่นมีพื้นที่โล่ง สบายใจ”
ครูของน้องอิกคิว (นามสมมุติ)
นอกจากโรงเรียนแล้ว ทางชุมชนที่ผู้คนในชุมชนรู้จักมักคุ้นกันก็เป็นอีกสถานที่ของ
ความสุขและความปลอดภัยของเด็กๆ เช่นกัน ครูสะท้อนว่าพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ขนาดเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ น
ชุมชนนั้นส�ำคัญมาก เพราะเป็นพื้นที่ที่เด็กได้เป็นอิสระ ได้มาเล่นด้วยกัน หากไม่มีพื้นที่เหล่านี้
เด็กจะเข้าหาเกม หาโทรศัพท์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดี
“อาจจะมีบริเวณลานพื้นที่ใกล้วัดที่เด็กๆ ชอบไปเล่นกัน หรือไปบ้านญาติท่ีอยู่
บริเวณใกล้กัน จึงไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยส�ำหรับน้อง เวลาไปไหนน้องจะไป
กับป้าเสมอ แต่ส่วนใหญ่น้องจะอยู่แค่ที่บ้านและโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน
หรือชุมชนเองก็เป็นชุมชนเล็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหาเช้ากินค�่ำ ไม่เป็น
อันตราย เวลามีเรื่องราวอะไรจะรู้กันทั่วชุมชน ส่วนพื้นที่สร้างสรรค์ครูมองว่าใน
บริเวณชุมชน ยังไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำ� หรับเด็กๆ นอกจากโรงเรียน เพราะเป็น
ชุมชนเล็กๆ”
ครูของน้องแอปเปิ้ล (นามสมมุติ)
เมื่อถามคุณครูต่อว่าแล้วพื้นที่ใดบ้างที่ครูคิดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงส�ำหรับเด็กๆ ของครู
ครูทุกคนตอบว่า พื้นที่เสี่ยงของเด็กส่วนใหญ่คือร้านเกม
“นอกโรงเรียนก็ร้านเกม อันดับหนึ่งเลยร้านเกม เด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้อง บางคน
จะติดเกม ต้องเล่นตลอด เล่นทุกวันตอนเลิกเรียน เล่นเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ บางที
ก็ไม่รจู้ ะท�ำไงนะ เพราะว่าผูป้ กครองมาส่งเอง ขับรถไปส่ง พูดไม่ได้ ถ้าทะเลาะกับ
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ผูป้ กครองเด็กเป็นเรือ่ งอืน่ อีก ลูกหลานคือยังไง ให้ไปให้พน้ เขาไปอ่ะ นึกออกไหม
พ้นจากความรับผิดชอบ ไม่ตอ้ งมานัง่ บ่น นัง่ ด่า นัง่ ว่า ให้ไปอยูร่ า้ นเกมจบ ถึงเวลา
ก็กลับมา แต่คือถ้าไม่ได้เล่นแล้วยังไงอ่ะ เขาหงุดหงิด เขาก้าวร้าว เออ...บางที
ครูก็คิด ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ตังค์ไปเล่นซะอย่าง จะเอาตังค์ที่ไหน ใช่มั้ย”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
นอกจากร้านเกมที่เด็กๆ ต้องออกจากบ้านเพื่อไปเล่นแล้ว ครูยังชี้ประเด็นว่าวันนี้
ผู้ปกครองจ�ำนวนมากโยนแท็บเล็ตให้ลูกๆ ครูสะท้อนว่าโชคดีที่เหล่าต้นกระบองเพชรของครู
อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากล�ำบาก ดังนั้น การมีแท็บเล็ตซักเครื่องจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
ซึง่ ตรงนีน้ บั เป็นโอกาสดีทเี่ ด็กกลุม่ นีไ้ ด้มเี วลาไปพัฒนาตนเองในเรือ่ งต่างๆ ได้มเี วลาช่วยปูย่ า่ ตา
ยายท�ำงานหาเลี้ยงชีพ ได้มีโอกาสได้ท�ำงานบ้านและเล่นในสนามอย่างที่เด็กๆ ควรจะได้เล่น
แทนที่จะเอาเวลาไปอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมเหมือนเด็กทั่วไปที่มีฐานะ
“ปัญหาของเด็กทุกวันนี้คือผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็ก โยนแท็บเล็ตเป็นเพื่อนเล่น
แทน ไม่มีเวลาดูแลลูก ทุกวันนี้ไม่เห็นภาพเหมือนในละครแล้ว ที่พ่อแม่นั่งอ่าน
หนังสือให้ลูกฟัง ทั้งห้องมีไม่เกินสองคนที่ท�ำแบบนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลี้ยงลูก
กับมือถือ มีโรงเรียนอื่นที่ครูสังเกตว่าท�ำไมผู้ปกครอง ถึงติดต่อกับครูตลอดเวลา
อย่างสม�่ำเสมอ เราเลยเห็นว่าโรงเรียนนั้นมีกิจกรรมให้เด็กท�ำตลอด เช่น สัปดาห์
ไดโนเสาร์ ผูป้ กครองต้องประดิษฐ์ไดโนเสาร์มา หรือสัปดาห์เกีย่ วกับรถผูป้ กครอง
ก็จะประดิษฐ์รถของเล่นมา ส่วนหนึ่งเพราะผู้ปกครองมีฐานะเป็นแม่บ้าน มีเวลา
ดูแลลูก ถ้าน�ำมาปฏิบัติกับโรงเรียนที่ครูท�ำงานอยู่คงไม่ได้ เพราะเคยท�ำแล้วแต่
ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองต้องใช้เวลาท�ำมาหากิน
เคยสั่งให้เด็กน�ำดินน�้ำมันมา เด็กไม่เอามา เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาพาไปซื้อ
และการสื่อสารที่จ�ำกัด เพราะผู้ปกครองเป็นต่างชาติ ทั้ง เมียนมา เนปาล จีน
ไต้หวัน”
ครูของน้องอัยด้า (นามสมมุติ)
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การพูดคุยกับครูของต้นกระบองเพชรน�ำมาสู่ค�ำถามสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปของทั้งหมด
ผู้วิจัยถามว่าท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ต้นกระบองเพชรเหล่านี้เติบโตงอกงามได้ตลอดรอดฝั่ง
ครูเกือบทุกคนให้ทศั นะตรงกันว่า ต้นกระบองเพชรหลายต้นก็หวังพึง่ พิงครู เพราะอย่างทีท่ กุ คน
เข้าใจครอบครัวของต้นกระบองเพชรเหล่านี้หลายครอบครัวอาจไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างดี
เท่าที่ควรจะเป็น บทบาทของครูจึงจ�ำเป็นและส�ำคัญมาก การเข้าหาเด็กกลุ่มนี้และปฏิบัติ
ต่อพวกเขาด้วยความอ่อนโยนประนีประนอมและท�ำให้เขาเห็นว่าครูเป็นที่พึ่งได้ จะมีโอกาสสูง
ที่จะท�ำให้เด็กหันหน้าเข้าหาครูเสมอ เมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ว่าร้ายหรือดี
“ครูมองว่าหากต้องช่วยเหลือหรือสนับสนุนเด็ก ที่มีความเสี่ยงหรือเปราะบาง
ควรใช้วิธีประนีประนอมค่อยๆ พูด เพื่อที่จะให้เด็กเปิดใจยอมเล่าปัญหาหรือ
ความในใจ ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าครูคือพื้นที่ปลอดภัย เพราะเด็กสมัยนี้มีความเป็น
ตัวเองสูง สามารถรับรูอ้ ะไรได้อย่างรวดเร็ว หากใช้ความรุนแรงจะเกิดการต่อต้าน
และจะไม่สามารถสอนหรือบังคับ ให้เด็กกลับมามีพฤติกรรมที่เหมาะสมได้”
ครูของน้องมิ้น (นามสมมุติ)
“ส�ำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องความรุนแรง เกเร ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนและไม่ตั้งใจ
เรียน จากวิธีการที่ได้กล่าวไปครูสังเกตว่า เมื่อแยกน้องออกมาคุยแล้วคอยสังเกต
พฤติกรรมไปเรื่อยๆ พบว่าน้องไม่ค่อยมีพฤติกรรมรุนแรง ลดความเกเรและ
สามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้ ครูพยายามไม่แยกน้องออกจากกลุ่มเพื่อนบ่อย
เพราะจะส่งผลเสียต่อน้อง จะท�ำให้น้องรู้สึกโดดเดี่ยว จะแยกน้องออกมา
เฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์เท่านั้น”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
นอกจากนี้การสอดส่องดูแลเป็นพิเศษเป็นเรื่องจ�ำเป็น เพราะเด็กกลุ่มนี้หลายคน
เป็นเด็กไม่คอ่ ยพูด ไม่คอ่ ยแสดงความรูส้ กึ บางทีการรอให้พวกเขามาพบครู มาบอกครูอาจเป็น
เรื่องที่เป็นไปได้ยาก ครูจึงต้องท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลเป็นพิเศษกว่าเด็กทั่วไป
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“คุณครูคิดว่าการดูแลสอดส่องเด็กได้ผลมาก เพราะครูได้เรียนรู้เด็กและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เพราะมีการเฝ้าระวัง
ตลอด ในความคิดของครูมองว่าพ่อของน้อง สามารถรับผิดชอบลูกทั้งสามคน
ได้ดี แต่มีปัญหาอื่นๆ หรือไม่ ครูไม่ทราบ หากผู้ปกครองไม่ได้แสดงความต้องการ
ออกมาทางโรงเรียนก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้”
ครูของน้องอัยด้า (นามสมมุติ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�ำคัญต่อการสร้างปราการ
ปกป้องอันเข้มแข็งให้แก่เด็กๆ กลุ่มต้นกระบองเพชร การสื่อสารสองทางที่ใกล้ชิดส�ำคัญ
ในการท�ำให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่แวดล้อมได้รับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
“ความสัมพันธ์ระหว่างครู เด็กและผู้ปกครอง คือการติดต่อสื่อสาร ส่วนตัวครู
ให้ ค วามส� ำ คั ญ มาก ครู ไ ม่ เ คยทิ้ ง หรื อ ปฏิ เ สธข้ อ ความของผู ้ ป กครองเลย
หากโทรมาแล้วไม่ได้รับจะโทรกลับ ครูจะตอบไลน์ของผู้ปกครองทุกคน เพราะ
เข้าใจว่าผูป้ กครองก็อยากทราบเรือ่ งราวของลูก เพราะตัวครูเองก็มลี กู และไม่ชอบ
เวลาที่ไลน์ หรือโทรไปหาครูของลูกแล้วไม่ได้รับการตอบรับ ครูจึงตั้งใจที่จะให้
ความส�ำคัญกับทุกๆ การติดต่อจากผู้ปกครอง”
ครูของน้องมิ้น (นามสมมุติ)
แต่อย่างไรก็ตาม บทสรุปที่ดีที่สุดคือการเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพไปพร้อมกันระหว่าง
บ้านและโรงเรียน เข้าท�ำนอง “บ้านเป็นครัว รั้วเป็นโรงเรียน” อันหมายถึงว่า บ้านท�ำหน้าที่
ให้เด็กๆ อิม่ ท้องอิม่ ใจมีความสุขบนสัมพันธภาพทีด่ ี ในขณะทีค่ รูทำ� หน้าทีป่ กป้องภยันตรายต่างๆ
ด้วยการให้ความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันตนเองให้อยู่รอดให้ได้
ในโลกที่ทวีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกๆ วัน การจับมือกันที่เหนียวแน่นเช่นนี้ที่โยงใยกัน
บนค�ำว่า “สัมพันธภาพ” จะท�ำให้เด็กๆ ต้นกระบองเพชรเติบโตได้ดีไม่แพ้ต้นไม้อื่นใด
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“การส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทีด่ ี ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ทางบ้าน ครูมองว่าทางบ้าน
มีส่วนส�ำคัญ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก เด็กบางคนคิดได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องให้ใครมาบอก แต่สื่อและโทรทัศน์มีความน่าห่วง แต่ครูไม่ทราบว่า
เด็กใช้หลักการอะไรสอนตัวเอง หากอยู่ที่บ้านครูก็ไม่ทราบว่าคนที่ดูแลเด็ก
มีวธิ กี ารอย่างไร แต่ถา้ อยูท่ โี่ รงเรียน ตอนเช้าช่วงโฮมรูม ครูจะคอยสอน คอยบอก
เรื่ อ งราวต่ า งๆ ชอบยกตั ว อย่ า งชี วิ ต ของครู ครู มี ลู ก สาว ครู จ ะยกตั ว อย่ า ง
ให้แนวทางเด็กเพื่อน�ำไปปฏิบัติ เช่น การเตรียมของ การเตรียมตัว ระเบียบวินัย
จะแนะน�ำนักเรียน และเขาก็จะปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น การรักษาของใช้ส่วนตัว
หรือการน�ำของที่ครูประจ�ำวิชาสั่งแล้วให้เอามา ก็จะแนะน�ำไป”
ครูของน้องแอปเปิ้ล (นามสมมุติ)
“ครูมองว่าการสั่งสอนแบบพูดคุยกับเด็ก ท�ำให้เด็กไว้ใจเป็นการแก้ไขปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ส�ำหรับน้องเป็น
เด็กดี เชื่อฟัง และอากงก็ให้ความร่วมมือดีมากและติดต่อกับครูเสมอ ท�ำให้ครู
ไม่ค่อยห่วงน้องมากนัก ซึ่งจะแตกต่างกันกับเด็กคนอื่น ที่ผู้ปกครองไม่มีเวลา
ทีจ่ ะอบรมเลีย้ งดู ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในการติดตามและดูแลเด็ก เพราะผูป้ กครอง
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ส�ำหรับตัวเด็กเองไม่ค่อยเป็นอุปสรรคมากนัก
ถ้ า ผู ้ ป กครองให้ ค วามร่ ว มมื อ และครู ก็ ช ่ ว ยดู แ ล โอกาสที่ เ ด็ ก จะไม่ เ ชื่ อ ฟั ง
และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะน้อย”
ครูของน้องเซน (นามสมมุติ)
หลายครั้งที่ครูเห็นว่าปัญหาของต้นกระบองเพชรบางต้นแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกัน
ของบ้านและโรงเรียน และครูได้ชี้แจงประเด็นนี้กับผู้ปกครองของเด็กไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับ
ความร่วมมือกลับมา สิ่งนี้นับเป็นข้อจ�ำกัดขนาดใหญ่ ครูสะท้อนว่า
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“บางครั้งผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ครูเข้าไปช่วยแก้ปัญหา หรือผู้ปกครองปกปิด
ปัญหาไม่บอกครู ไม่มาประชุมผูป้ กครอง ขอเบอร์ตดิ ต่อไม่ได้ ดักรอเจอไม่ยอมพบ
หน้า ท�ำให้ครูตอ้ งเจาะลงพืน้ ทีไ่ ปทีบ่ า้ น โรงเรียนมีนโยบายเยีย่ มบ้านปีละหนึง่ ครัง้
ถ้าเด็กคนไหนมีปัญหามากจะมีการติดตามต่อ ครูประจ�ำชั้นจะเลือกไปบ้านที่เด็ก
มีปัญหา ส่วนบ้านอื่นให้ครูผู้ช่วยไปแทน”
ครูน้องมิ้น (นามสมมุติ)
นอกเหนือจากการไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรของผู้ปกครองแล้ว อุปสรรคขนานใหญ่
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ “ความห่างไกล” ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ครูหลายคนสะท้อนว่าความห่างไกล
ของบ้านท�ำให้ครูเอื้อมมือไปไม่ถึง เด็กหลายคนบ้านไกลมากจนครูไม่สามารถทราบถึงปัญหา
ของเด็กๆ ได้เลย การเยี่ยมบ้านจัดว่าเป็นกลไกที่ดีในการพยายามเอาชนะปัญหานี้ แต่อย่างไร
ก็ตามด้วยภาระงานที่มากมายของครูทุกวันนี้ท�ำให้การเยี่ยมบ้านท�ำได้น้อยมากและการเยี่ยม
แต่ละครั้งก็อาจไม่ช่วยอะไรเลย
“อุปสรรคในการช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆ ที่มีปัญหา คือ เด็กบางคนอยู่ต่างอ�ำเภอ
ต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่ในละแวกโรงเรียน การติดต่อกับผู้ปกครองค่อนข้างล�ำบาก
บางครัง้ ผูป้ กครองของเด็กบางคน ก็ไม่ได้ตดิ ต่อกับทางโรงเรียนเลย เมือ่ ครูโทรไป
ก็ไม่ค่อยรับสาย และไม่สะดวกที่จะมาพบครู ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็ก หรือ
บางครั้งก็เป็นตัวเด็กเองไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ห้ามท�ำบางสิ่งแต่ก็ยังท�ำอยู่
บางครั้งเกี่ยวกับฐานะครอบครัว พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกัน เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ครูต้องบอกเตือนให้ลดความก้าวร้าวลง แต่พอนานๆ ไปก็เหมือนเดิม นอกจากนี้
ยังมีข้อจ�ำกัดที่การช่วยเหลือ เด็กของครูจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังอยู่ในความดูแล
ของครูเท่านัน้ คือ เป็นเด็กในห้องทีป่ ระจ�ำชั้น การติดตามอย่างต่อเนือ่ งเป็นไปได้
ยาก เพราะครูมภี าระงานหนักและต้องดูแลนักเรียนชัน้ ใหม่ทกุ ปีการศึกษา มีบา้ ง
ที่มีติดต่อกับน้องผ่านทางไลน์ หรือได้พูดคุยในช่วงที่น้องแวะมาที่โรงเรียน”
ครูของน้องอิกคิว (นามสมมุติ)
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ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า หากโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบลงตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ นั่นหมายความว่า เด็กเหล่านี้จะต้องเดินทางไกลยิ่งขึ้นไปอีกในการมาโรงเรียน
เพราะโรงเรียนขนาดเล็กใกล้บา้ นของพวกเขาถูกยุบลง ความห่างไกลระหว่างบ้านและโรงเรียน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การดูแลสอดส่องเด็กๆ ของคุณครูเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่นับรวม
กับปัญหาที่จะมีเด็กจ�ำนวนหนึ่งต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาอันเนื่องมาจากไม่มีเงิน
ที่จะเดินทางไปโรงเรียน
อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นประเด็นส�ำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือ
โรงเรียนและคุณครูยงั คงท�ำหน้าทีเ่ ป็นบ้านหลังทีส่ องของเด็กๆ อยูเ่ สมอ บทบาทในการประคับ
ประคองเหล่าต้นกล้าน้อยๆ ให้เติบโตขึน้ อย่างสมบูรณ์นนั้ มีโรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำหน้าที่
อย่างแข็งขัน วันนี้เราไม่อาจปฏิเสธว่า “ต้นกระบองเพชร” เหล่านี้มีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ครูทจ่ี ะรับมือกับสถานการณ์นไี้ ด้ตอ้ งเป็นครูชา่ งสังเกต ลงรายละเอียดให้เวลา ด้วยลักษณะเช่นนี้
โรงเรียนขนาดเล็กอาจเป็นค�ำตอบที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ครูใส่ใจเด็กได้ในรายละเอียด นอกจากนี้
การประเมินผลการท�ำงานของครูดว้ ย “ความสุขของเด็ก” อาจเป็นหนึง่ ในค�ำตอบทีจ่ ะให้ทงั้ ครู
และเด็กมีความสุขในการท�ำหน้าทีไ่ ปด้วยกัน ครูไทยวันนีอ้ าจท�ำงานได้ยากขึน้ ด้วยปัจจัยหลายๆ
อย่างที่เปลี่ยนแปลงไป แต่บทสัมภาษณ์ก็น�ำมาสู่บทสรุปที่ว่า โรงเรียนยังคงเป็นสถานที่ของ
การท�ำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งในการดูแลเด็กๆ ให้เติบโตอย่างดีเท่าที่จะท�ำได้ บทสรุปของ
โรงเรียนวันนี้คือการท�ำหน้าที่เป็นทั้งตัวหลักและตัวช่วยคุณภาพต่อการผลักดันพลเมืองเล็กๆ
ให้อยู่รอดได้อย่างที่ควรจะเป็น
“ส่ ว นตั ว ครู อ ยากเห็ น ภาพเด็ ก ในเจเนอเรชั น นี้ ในอนาคตคื อ เป็ น คนดี แ ละ
สามารถดูแลตนเองได้ในสังคม เพราะสังคมในปัจจุบันค่อนข้างน่ากลัว อยากเห็น
เด็กเอาตัวรอดได้และมีความกตัญญู หากจะมีกจิ กรรมอะไรทีช่ ว่ ยส่งเสริมศักยภาพ
เด็ก ครูอยากให้เป็นกิจกรรมนันทนาการ มีการแสดง เพราะเด็กชอบอะไรที่
สนุกสนาน หรืออาจจะเป็นการเข้าค่ายมีกิจกรรมฐานต่างๆ ที่สอดแทรกทักษะ
การใช้ชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน”
ครูของน้องอิกคิว (นามสมมุติ)
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บทที่ 6
เพื่ อนของหนู:
เพื่ อนผู้ชว
่ ย “ขัดเกลา”

ในฐานะของความเป็นมนุษย์ เราทุกคนต้องการตัวช่วยทางสังคมในการขัดเกลาเราให้อยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขและไม่สร้างปัญหาต่อสังคม ความเป็นสัตว์สังคมของเราทุกคน
ท�ำให้เราทุกคนต้องการเพื่อน เพื่อนโดยนัยยะมีผลต่อคุณภาพชีวิตทางใจโดยตรง (White
L.B.,2004) และคุณภาพชีวิตทางใจอันครอบคลุมถึงความสบายอกสบายใจอันนี้มีผลต่อไปอีก
ถึงความรู้สึกอยากมาโรงเรียน ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะเรียนรู้ด้วยความเบิกบาน และ
ท้ายสุดย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปเอง “เพื่อน” โดยนัยยะของเด็กๆ จึงมีความ
ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครู และปัจจัยอื่นๆ ในโรงเรียนเลยทีเดียว (Ryan , Richard M., and
Deci , Edward L. (2001)
เมื่อเพื่อนมีความหมายลึกซึ้งเช่นนี้ ทีมวิจัยจึงได้พูดคุยสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ราย
บุคคลกับเด็กๆ ถึง 1) ลักษณะของเพื่อนของเขา (characters) 2) พฤติกรรมของเพื่อน (behaviors) และ 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนอันเป็นผลกระทบจากการเรียนรู้จากเพื่อน
(effects learned from having friends) ทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งในเรื่องดี เรื่องไม่ดี จากการ
มีเพื่อนและจะตบท้ายด้วยมุมมองของครูที่มองเด็กๆ และเพื่อนของพวกเขา
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เพื่ อนหนูผู้เฟี้ยวฟ้าว และเข้าใจหนู

น้องเอิง (นามสมมุติ) คือเด็กหญิงชั้นประถม 5 ของโรงเรียน สพฐ. แห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ผู้ที่ได้พูดคุยกับเราเรื่องเพื่อนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา เอิงบอกว่าในห้องจะมีเพื่อนผู้
หญิงหลายคน แต่มอี ยูค่ นหนึง่ ชือ่ ฟ้า (นามสมมุต)ิ ทีม่ ลี กั ษณะ “เฟีย้ วฟ้าว” นัน่ คือมีลกั ษณะเด่น
ทีเ่ ด็กหลายคนอยากเป็นเพือ่ นด้วย เฟีย้ วฟ้าวของเอิง หมายถึง มีความป๊อปปูลา่ ร์ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ฉลาด ตลก และทันสมัย เอิงเล่าว่าฟ้าชอบมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ใครไม่รู้อะไร
เมื่อถามฟ้าก็มักจะได้รับค�ำตอบที่ดี และฟ้าเองก็เรียนเก่ง ครูก็จะรัก และถูกครูเรียกให้ตอบ
ค�ำถามอยูเ่ สมอในหลายๆ วิชา เอิงเล่าว่าตนเองก็อยากเก่ง อยากดูฉลาดและตลกเหมือนฟ้าบ้าง
เพราะรู้สึกว่า ใครๆ ก็ชอบแบบนี้
หันมาคุยกับต๋อง (นามสมมุติ) บ้าง ต๋องหนุ่มน้อยชั้น ม.1 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี เมือ่ ถามต๋องถึงเพือ่ นสนิท ต๋องเล่าให้ฟงั ว่าเพือ่ นสนิทของต๋องชือ่ โต (นามสมมุต)ิ
บ้านอยู่ใกล้กันเดินมาโรงเรียนด้วยกันเกือบทุกวัน ต๋องกับโตรู้จักกันไม่นานนัก แต่สนิทกันมาก
เมื่อถามถึงนิสัยของโตที่ต๋องชอบมากคือโตเป็นคนเข้าใจต๋องมากที่สุด ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
เมื่อถามว่าแล้วปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง ต๋องตอบทันทีว่าเรื่องการบ้านและเรื่องเกม ต๋องกับโตติด
เกมอันเดียวกัน คือ ROV เล่นมาระยะหนึ่งแล้ว และคุยกันได้ไม่มีเบื่อในประเด็นเรื่องเกมนี้
ถามต๋องว่า แล้วมีเพื่อนคนอื่นไหม ต๋องบอกว่าในห้องก็มีหลายคน แต่สนิทกับโตมากที่สุด
เมื่อถามว่าท�ำไมจึงสนิทมากที่สุด ต๋องนั่งคิดสักครู่ และอธิบายว่า เพราะโตคุยได้ทุกเรื่อง
อารมณ์เย็น และเข้าใจต๋อง เมื่อถามต่อว่าแล้วโตมีเพื่อนเยอะไหม? ต๋องตอบทันทีว่าเยอะ
เพราะใครๆ ก็รู้จักโต โตเข้าได้กับทุกคน ทุกกลุ่ม เพราะนิสัยดี ไม่มีเรื่องมีราวกับใคร แถม
เรียนเก่งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้
หันมาพูดคุยกับคุณครูประจ�ำชัน้ บ้าง ครูแยม ครูประจ�ำชัน้ ประถม 6 โรงเรียนเอกชนแห่ง
หนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ในประเด็นว่า ครูเห็นเด็กคนใดในห้องของครูที่มีเพื่อนเยอะมากที่สุด
(ทั้งเด็กหญิง และ เด็กชาย) และขอให้ครูช่วยวิเคราะห์ว่าท�ำไมเด็กคนดังกล่าวจึงมีเพื่อนเยอะ
ครูนั่งคิดไปสักครู่ และอธิบายว่า ในห้องเรียน เด็กจะมีเพื่อนสนิท ของตนเป็นคู่ๆ หรือคบกัน
เป็นกลุม่ เล็กๆ แต่ในห้องจะมี “เพือ่ นผูท้ รงอิทธิพล” อยูจ่ ำ� นวนหนึง่ อาจจะ 2-3 คน เพือ่ นเหล่านี้
มีลักษณะเด่นๆ ที่ครูสังเกตเห็นได้ ดังนี้
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• เป็นคนทีม่ กั จะเรียนเก่ง เป็นทีพ่ งึ่ ของเพือ่ นในการสอนการบ้าน หรือท�ำให้เพือ่ นเข้าใจ
ครูกม็ กั จะชอบนักเรียนแบบนี้ เรียกตอบค�ำถามเสมอๆ เด็กประเภทนีท้ ำ� ให้หอ้ งเรียน
มีเสียง มีความครึกครืน้ ลองคิดดูถา้ ครูถามค�ำถามแล้วไม่มใี ครตอบ ครูกไ็ ปต่อได้ยาก
เด็กเหล่านี้จึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากครู
• เป็นเด็กอารมณ์ดี ตลก ขบขัน เด็กๆ ที่อารมณ์ดี ตลก มักจะมีเพื่อนเยอะ เข้ากับใคร
ก็ได้ ความสุขกับเด็กๆ เป็นของคูก่ นั เด็กทีต่ ลกและน่ารักจะมีเพือ่ นเยอะโดยธรรมชาติ
• มีจดุ เด่นบางอย่าง บางคนอาจจะหน้าตาดี บางคนเล่นกีฬาเก่ง เรียนเก่ง หรือมีรปู ร่าง
น่ารักน่าจับ บางคนอวบอ้วนหน่อย เพื่อนล้อเล่นเรื่องรูปร่างแล้วไม่โกรธ เด็กกลุ่มนี้
ก็มักจะมีเพื่อนเยอะไปโดยอัตโนมัติ เดินไปไหน ใครๆ ก็ทัก
พฤติกรรมของเพื่ อนหนูที่รเู้ ห็น

เมื่อพูดคุยกับเด็กๆ หลายๆ คนถึงพฤติกรรมของเพื่อนๆ ที่อยู่ในโรงเรียน เด็กๆ จะตอบ
เป็นเสียงเดียวกันทีพ่ อจะเห็นพฤติกรรมเด่นๆ ในเจเนอเรชัน ซี - แอลฟา ได้ในระดับชัน้ ประถมมัธยมต้น แยกเป็นพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
• พฤติกรรมด้านบวก
- เคยต่อไฟไหม ต่อไฟไปติดในเล้าไก่ไง เปิด YouTube เขาสอน ลองกันไหม?
(ชวนกันลงมือทดลองจากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าจาก YouTube เช่น การต่อวงจรไฟฟ้า)
- ท�ำฉลามเล่นกันดีกว่า ใช้แป้งเด็กท�ำได้ด้วยนะ (ท�ำของเล่นที่เรียกว่า ฉลาม
มีลักษณะยืดหยุ่น คล้ายแป้งเปียกแต่แข็งตัวกว่า เอามาจากในเฟซบุ๊ก)
- ช่วยครูเก็บขยะกัน แม่บอกว่าขยะเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วย
- ฝึกเต้นกันเปิดในโทรศัพท์ได้ เขาสอนเต้น-สอนร้องเพลง
- ไดโนเสาร์มีหลายพันธุ์นะ เราจ�ำชื่อได้หมดแล้ว มีพี่คนหนึ่งใน YouTube เขารีวิว
หนังสือไว้
- ลองปลูกลูกสตรอเบอร์รี่กันไหม เขามีพันธุ์ขายด้วยนะ
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จากพฤติกรรมที่เห็นบ่อยๆ พูดถึงบ่อยๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า
เด็กเจเนอเรชันนีเ้ ห็นโลกได้กว้างขวางมากเมือ่ เทียบกับเจเนอเรชันทีผ่ า่ นมา พวกเขาเรียนรูเ้ รือ่ ง
ต่างๆ ได้เร็วเพราะช่องทางมีเยอะ แถมช่องทางเหล่านั้นบอกการลงมือท�ำตามโดยละเอียด
ชนิดไม่ตอ้ งคิดต้องเดาอะไรเพิม่ เติม พวกเขามีแนวโน้มเป็น Global citizens เข้าใจได้วา่ ปัญหา
ขยะเป็นปัญหาระดับโลกทีต่ อ้ งการทุกภาคส่วนช่วยกัน เขารูว้ า่ พืชทีป่ ลูกได้ยากในอากาศร้อนชืน้
เช่น สตรอเบอร์รสี่ ามารถปลูกได้จริงด้วยกระบวนการบางอย่าง สิง่ เหล่านีค้ อื ตัวตนของพวกเขา
ที่สะท้อนออกมาในสายตาของเพื่อนๆ
• พฤติกรรมด้านลบ
- เพื่อนชอบหัวร้อน อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็โกรธ เดี๋ยวก็โกรธ
- พูดค�ำหยาบครับ บางทีผมก็ไม่คิดว่าหยาบนะครับ แต่ครูบอกว่ามันไม่สุภาพเลย
- ครูชอบว่าพวกหนู ไม่ค่อยนิ่ง ดูไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน อะไรแบบนี้น่ะค่ะ
- เพื่อนชอบถามค่ะ ถามเยอะ ครูบ่นว่าถามเยอะจัง เมื่อไหร่จะฟังครูบ้าง
เหล่านีเ้ ป็นพฤติกรรมทีเ่ ด็กๆ สะท้อนออกมาโดยทุกลักษณะโรงเรียนไม่วา่ จะเป็นโรงเรียน
รัฐบาล เอกชน สาธิต ทั้งในเมือง นอกเมือง คล้ายๆ กันทั้งหมด ส�ำหรับค�ำถามเดียวกันนี้
ถ้ามาถามครู จะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกัน
“พบว่าเด็กรุ่นใหม่ ค่อนข้างพูดค�ำหยาบเยอะครับ มาโรงเรียนครูจะบ่นกันมาก
ยิ่งครูสูงอายุใกล้เกษียณ จะพูดมากเลยว่า เด็กเดี๋ยวนี้ พูดสบถมากจัง”
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดชลบุรี
“ครูปวดหัวหน่อยกับเรื่องเพื่อนต่างโรงเรียน แต่ก่อนเด็กจะมีเพื่อนเฉพาะใน
โรงเรียนและเพือ่ นแถวๆ บ้าน เดีย๋ วนีไ้ ปเป็นเพือ่ นกับเด็กต่างอ�ำเภอ เด็กในจังหวัด
โน่นแน่ะ นัดกันไปที่อ่างเก็บน�ำ้ ขี่รถเครื่องไป หายไป เป็นวันๆ พ่อแม่เป็นห่วง
เพื่อนพวกนี้พ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้า เพราะรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก อันตรายมาก
เป็นเด็กโตก็มี กลัวถูกเขาหลอก”
ครูประจ�ำชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัด อปท. จังหวัดชลบุรี
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“เด็กเดี๋ยวนี้พูดมากและไม่ค่อยฟังค่ะ เขาชอบพูดว่า “รู้แล้วๆ” หลายๆ เรื่องเขา
เห็นในสือ่ มาแล้ว สอนยากขึน้ มาก สมาธิไม่คอ่ ยมี แต่กอ่ นเด็กจะนัง่ จ้องครูตาแป๋ว
เลย เดี๋ยวนี้ให้เขาฟังเราซัก 20-30 นาที ได้ก็เก่งมากแล้ว”
ครูประจ�ำชั้น ป.4 โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
“เด็กชอบถามค่ะว่า เรียนไปท�ำไม ถามบ่อยค่ะ เด็กเล็กๆ ไม่ค่อยชอบ จะเป็น
มากในเด็กมัธยม โดนทุกวิชาเลยค่ะ หลายคนก็ได้ยิน พ่อแม่ที่บ้านบ่นมาก็มี
แต่บางบ้านก็ชอบให้ลูกเรียนเยอะๆ นะ แต่เหมือนเด็กเขารู้มากขึ้น เขาชอบถาม
เหมือนมันอาจจะไม่เห็นว่าน�ำไปใช้ประโยชน์อะไร”
ครูประจ�ำชั้น ม.2 โรงเรียน อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หากกล่าวโดยสรุป ครูเห็นเด็กๆ ในแง่บทบาทความเป็นเพื่อนว่ามีความแตกต่างไปจาก
เมื่อก่อนหลายประเด็นเพื่อนของเด็กวันนี้มีผลต่อการก�ำหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียนของครูอย่างส�ำคัญ เมื่อเด็กคนหนึ่งตั้งค�ำถามต่อครู ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม
ย่อมส่งอิทธิพลต่อเด็กที่อยู่ในห้องเรียนทั้งหมด และนี่เป็นอิทธิพลกลุ่มที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ที่คนเป็นครูในวันนี้ต้องรับมือการถามของเด็ก และการตอบโต้ที่เหมาะสมของครู ส่งเสริม
สิง่ ทีเ่ รียกว่า กระบวนการมีสว่ นร่วมทางสังคม (Social participation) ไปพร้อมกัน การตอบสนอง
ทีช่ ดั เจนตรงจุดและมีคณ
ุ ภาพจะกระตุน้ ส�ำนึกและการขบคิดทีส่ ร้างกระบวนการเรียนรู้ ค�ำถาม
ของเด็กจึงมีความส�ำคัญ และหากความคิดของเขาได้รับการยอมรับ การมีส่วนร่วมในการคิด
ในเรื่องต่างๆ จะค่อยๆ เกิดขึ้นขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะ ณ จุดนี้มีผลต่อการสร้าง
การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองในฐานะพลเมืองไทยของพวกเขาในระยะยาว (Alan
Warde and Nick Cross ley. (ed.), 2007).
เพื่ อนผู้ท�ำให้หนูเปลี่ยนแปลง

“ตอนหนูเครียดเรื่องแม่ เอ๋บอกหนูว่าหนูโชคดีแล้วที่มีแม่ เอ๋ไม่มีแม่อยู่กับยาย
ที่แก่มากแล้ว เอ๋บอกว่า เขาอยากฟังแม่บ่นบ้าง หนูเลยไม่โกรธแม่แล้ว”
น�้ำ (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
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“หนูไม่รู้จักพี่แป้งมาก่อน เพื่อนหนูเขาดูกัน เขาเปิดให้หนูดู หลังจากนั้นหนูติด
พี่แป้งเลย พี่แป้งเป็นไอดอลของหนูเลย”
ฟ้า (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสังกัด สพฐ. แห่งหนึ่ง
“พวกเขาก็รับหนูเข้ากลุ่มนะ กลุ่มนี้หนูชอบเขาเรียนเก่ง และเต้นเก่งด้วย
หนูอยากเต้นเก่ง แต่หนูต้องเรียนเก่งอีกหน่อย ก็ไปท�ำการบ้านกับเขา ตอนนี้
เข้ากลุ่มแล้ว ไปเต้นแม่ก็ไม่ว่า เพราะหนูเรียนได้เกรดดีขึ้น”
โอปอล (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ม.1
“ผมก็ชอบเล่นเกมครับ แต่เดิมไม่เล่น แต่เห็นเพื่อนเขาติดกัน ก็ท�ำตามครับ
สนุกดีครับ ROV ครับ”
นาย (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ป.5
“ขี่ตามรถแห่ไปค่ะ เพื่อนในห้องนัดกัน แล้วก็นัดกับรุ่นพี่ด้วย หนูจะรู้ว่ารถแห่
ไปตรงไหนบ้าง เราก็ไลน์บอกกัน แล้วขี่ตามกันไป แม่ไม่ว่าหรอก เพราะแม่
ไม่รู้ (หัวเราะ)”
แก้ม (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ม.2
“ก็ชวนกันไปเล่นเกมกันที่บ้านเขาครับ ไปกันก็เกือบ 10 คนครับมีครับบางคน
เขาก็แอบลองกินเหล้า ดูดบุหรี่บ้างอะไรบ้าง”
โจ้ (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ม.2
บทสัมภาษณ์เหล่านี้ชี้ชัดว่าอิทธิพลเพื่อนมีผลต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจริง
เด็กๆ ได้รับทั้งแง่บวกและลบจากเพื่อนที่อยู่รอบข้างพวกเขา เพื่อนคือนิเวศน์รอบตัวที่มี
ความส�ำคัญมากและด้วยนิเวศน์ดังกล่าว ครูในฐานะผู้มีส่วนได้เสียและเป็นผู้สามารถเข้ามา
จัดการนิเวศน์เหล่านี้ได้ในบางส่วนนั้น ครูมีวิธีด�ำเนินการเช่นใดบ้างในการปรับแต่งให้นิเวศน์นี้
มีคุณต่อเด็กมากที่สุด มาดูกัน...
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“ครูสอดส่องเด็กๆ ทางเฟซบุ๊ก ครูจะพอรู้ บางทีเขานัดกัน ครูก็จะรู้ก็จะบอกแม่
เขาบ้าง อะไรแบบนี้ช่วยๆ กันดู บางทีนัดกันวันหยุด ครูไปดูให้ไม่ได้แล้ว พ่อ-แม่
คงต้องช่วย”
ครูประจ�ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
“ครู พ ยายามคุ ย กั บ เขาเหมื อ นเพื่ อ น เด็ ก สมั ย นี้ ต ้ อ งเป็ น เพื่ อ นกั บ เขาให้ ไ ด้
พอเป็นได้ เขาก็จะมาเล่าเอง บางทีครูวานให้ยกการบ้านมาแจกเพื่อนให้หน่อย
เขาก็จะมาเล่าละ ครูๆ ผมมีเรื่องจะบอก ประชากับโสภณนัดจะไปไหนกันอะไร
แบบนี้ครูก็จะรู้ค่ะ”
ครูประจ�ำชั้น ม.1 กรุงเทพมหานคร
“ครู จ ะบอกเขาว่ า ค� ำ หยาบ ฟั ง ยั ง ไงก็ ไ ม่ เ พราะเลยลู ก หนู มี น ้ อ งใช่ ไ หม
หากน้องหนูพูดกับหนูแบบพูดไปด่าไป แบบนี้ น้องพูดกับหนู พูดกับพ่อแม่
แบบที่หนูพูดแบบนี้เลย เด็กบอกว่าไม่ไหว นั่นสิเห็นไหมหนูก�ำลังเป็นตัวอย่าง
ที่ไม่ดีให้น้องนะ”
ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“ครูจะเอาคลิปมาให้เด็กๆ ดูว่าการเล่นโทรศัพท์ทั้งวัน มีผลอย่างไรบ้างก็เหมือน
จะเข้าใจนะในตอนแรก แต่เดี๋ยวก็เอามาเล่นอีกแล้ว เขาบอกแม่ก็ติด พ่อก็ติด
โทรศัพท์ เด็กไม่มอี ะไรท�ำ ของแบบนีท้ บี่ า้ นต้องช่วยนะ ครูหา้ มคนเดียวคงไม่ไหว
ครูประจ�ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดชลบุรี
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การจัดการนิเวศน์ของครู จะมีทั้งแก้ไขและป้องกันไปพร้อมกัน ด้วยครูรู้ซึ้งว่าหลายสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องดีงามในวันนี้จะเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ของครูในวันหน้า แต่โลกยุคดิจิทัลวันนี้
มีแรงเหวีย่ งมหาศาลทีพ่ ร้อมจะเหวีย่ งครูทเี่ ด็กๆ มองว่า “โบราณเต่าล้านปี” ออกไปจากตัวเด็กๆ
ด้วย ครูในกลุ่มโบราณเต่าล้านปีจะไม่มีทางเข้าถึงประเด็นที่เด็กๆ ยุ่งเกี่ยวและอาจไม่เท่าทัน
ต่ออันตรายรอบๆ ตัวใดๆ ดังนั้น การเป็นแม่พิมพ์-พ่อพิมพ์ของชาติในวันนี้ จึงต้อง พ่วงภารกิจ
ส�ำคัญที่นอกเหนือจากการให้ความรู้และการเป็นตัวแบบที่ดีแล้วนั้นคือภารกิจที่ว่าด้วยการรู้
เท่าทันสื่อ (media literacy) เพื่อให้รู้เท่าทันเด็ก (children behavior literacy) อีกด้วย
“โลกอยู่ยากขึ้นทุกวันนะ ครูว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปมากเลย แต่ไม่เป็นไร
ปีหน้าเกษียณละ นับวันรอเลยเชียว ไม่ตอ้ งมาปวดหัวละ สงสารแต่ครูใหม่ๆ นีส่ ”ิ
ครูภาษาไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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