กระบวนการผ่ านผลึกกลไกสํ าคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ผู้เขียนได้ ให้ ทศั นะและแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับ “กระบวนการผ่านผลึก” ซึง่ เป็ นกุญแจ
สําคัญที่ไขปริ ศนาข้ อสุดท้ ายของวิกฤตการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เกี่ยวกับวิธีสอน
ที่ต้องสร้ างผลึกความรู้ซงึ่ แตกต่างจากเทคนิคการสอนทัว่ ไปเพื่อให้ เกิดผลที่แท้ จริงในการสอน
รากฐานทางภาษาเพื่อต่อยอดสูก่ ารพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ งานรูปแบบอื่นๆต่อไป
ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดไฟล์นี ้ผู้อา่ นจําเป็ นต้ องเข้ าใจในเรื่ อง “กระบวนการผ่านผลึก” ก่อน
ซึง่ ได้ อธิบายอย่างละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวแล้ วในการสอนภาษาอังกฤษ
กระบวนการผ่านผลึก ไม่ใช่แค่เงื่อนไขของการเรี ยนภาษาอังกฤษเท่านัน้ แต่ยงั เป็ น
กลไกสําคัญของรายวิชาอื่นๆด้ วย หากเราไขข้ อนี ้และรู้เท่าทันแล้ วก็จะแก้ วิกฤตการศึกษาไทย
ได้ เกือบทังหมดที
้
เดียว เพราะเราคงไม่ยดึ ติดเรื่ องของการสอบอีกต่อไป โดยจะมีกระบวนการ
วัดผลในแบบใหม่มิตใิ หม่ มีการคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษาด้ วยทิศทางที่ดีกว่าซึง่ ความสําคัญ
ของการสอบจะลดลงไป เพราะทุกวันนี ้เราติดกับดักกับคําว่าสอบ เอะอะอะไรก็จดั สอบวัดผล
ในเมื่อสอบแล้ วก็ไหลผ่าน ถ้ าใครตังใจอ่
้ านหนังสือ ตังใจไปกวดวิ
้
ชาติวเข้ มก่อนสอบจับจุดดีๆ
ต้ องได้ คะแนนสูงอยูแ่ ล้ ว แต่ผา่ นไปสักยะระผลึกหาย ที่ว่าได้ คะแนนกันสูงๆตอนสอบนัน่ หน่ะ
ถ้ าให้ มาสอบอีกครัง้ เอาข้ อสอบชุดเดิมนัน่ แหล่ะ เอามาเลย อีกประมาณสองถึงสามเดือนนับ
จากการสอบวันนันที
้ ่ได้ คะแนนดีๆ โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่บอกล่วงหน้ านะว่าจะสอบ ถ้ าโดยรวม
ยังได้ คะแนนดีเยี่ยมเหมือนเดิม คงไม่ใช่แล้ ว เพราะส่วนใหญ่จะทําไม่ได้ เผลอๆ อาจตกหมด
การศึกษาหากจะจัดให้มีคุณภาพจริ งโดยรวมควรแบ่งเป็ นอย่างน้อยสองมิติหลักๆดังต่อไปนี้
องค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ
เนื้อหา สาระ เรื่ องราวต่างๆ

วงรี ที่หนึ่ง

ทักษะชีวติ และกระบวนการ
คิดอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล

วงรี ที่สอง

ความผิดพลาดของการศึกษาไทยคือ ค่านิยม ความคิด ที่เชื่อกว่าการเรี ยนหนังสือ การ
เรี ยนรู้ คือ ตํารา คือภาควงรี แรกที่ให้ ความสําคัญกับสาระทางวิชาการ เชื่อว่าใครมีความรู้ด้าน
วิชาการ (หรื อเรี ยกว่า เรี ยนเก่ง สอบได้ คะแนนดี เกรดสวย) คือ คนที่เก่ง คนที่ได้ รับการยกย่อง
นัน่ เอง คือ ความคลาดเคลื่อนของการศึกษาไทย เลยให้ นํ ้าหนักไปกับวงรี แรก ด้ านองค์ความรู้
ทางวิชาการ เวลาทดสอบอะไรก็จะเป็ นตัวหนังสือ หรื อเรื่ องวิชาการ ทําให้ เด็กไทยขาดทักษะ
ด้ านกระบวนการคิด และทักษะทางสังคม ประสบการณ์ตา่ งๆ ไม่ได้ รับการฝึ กฝนเพียงพอด้ วย
การแข่งขันของสังคมไทยเชื่อว่า คนได้ คะแนนดี คือคนที่ประสบความสําเร็จและเชื่อว่าการจัด
การศึกษา คือ การสอนให้ เก่งหนังสือเรี ยน แล้ วถูกปลูกฝั งมาแบบนันตามกั
้
นโดยรวมๆ ใครที่
ไม่เรี ยนหนังสือหรื อครู ทา่ นไหนไม่สอนหนังสือ (ไม่สอนตํารา) จึงถือว่าเป็ นคนที่ถกู ตําหนิจาก
วิธีคดิ ของคนไทยในภาพรวม นัน่ คือนํ ้าหนักความสําคัญและรูปแบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั
แต่กระนันก็
้ ตามแม้ เราจะเทนํ ้าหนักมาให้ ด้านวิชาการมากมายนัก (คือเน้ นสอนความรู้
ทางด้ านวิชาการ) หรื อความรู้ตามตํารานัน่ เอง แต่วา่ การสอนดังกล่าวไม่มีกระบวนการ
ผ่านผลึก นัน่ หมายความว่า การสอนวิชาการเกิดขึ ้นจริง มีการสอนจริง แต่ผ้ เู รี ยนก็ไม่มี
ผลึกความรู้จริ งเมื่อไปสอบคะแนนจึงออกมาไม่ดี (ไม่ได้ หมายความว่าครูสอนไม่ดีแต่นนั่
หมายความว่าครูสอนโดยไม่ใช้ กระบวนการผ่านผลึก) ผู้เรี ยนจึงไม่มีความรู้ทางวิชาการ
เมื่อไม่มีความรู้เช่นนัน้ ครูจงึ เป็ นจําเลยถูกกล่าวโทษว่าสอนอย่างไรให้ เด็กไม่มีคณ
ุ ภาพ
คือสอนอย่างไรให้ เด็กสอบโอเน็ตตกกันทังประเทศ
้
อะไรทํานองนัน้ ครูสอนสิ ทําไมจะ
ไม่สอนละ ครู โดยรวมท่านก็สอน แต่ทา่ นไม่ได้ ใส่กระบวนการผ่านผลึก นักเรี ยนจึงไม่มี
ความรู้ทางวิชาการที่ดีพอ แม้ จะพยายามสอนวิชาการกันมากมายก็ตามที จึงสอบไม่ได้
เมื่อเราเน้ นให้ นํ ้าหนักที่ด้านวิชาการ แต่ไม่ใส่กระบวนการผ่านผลึกเข้ าช่วยในการสอนก็ทํา
ให้ ผ้ เู รี ยนไม่มีความรู้จริ ง สรุ ป โดยรวมก็คือ ผู้เรี ยนไม่มีความรู้ทางวิชาการ แถมในวงที่สอง
ซึง่ เป็ นเรื่ องประสบการณ์ ทักษะชีวิตและกระบวนการคิด ก็ไม่ได้ ถกู เน้ นสอนในโรงเรี ยนด้ วย
จึงเป็ นแรงบวกสองแรง (แรงบวกในเชิงลบ) บวกกันทําให้ เด็กไทยโดยรวมคุณภาพตํ่าทังทาง
้
วิชาการและทางทักษะชีวิตหรื อกระบวนการคิด กระบวนการใช้ ชีวิตแบบมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพ
นี่ไม่ใช่การตําหนิหรื อดูถกู คนไทย ผู้เขียนแค่นําเสนอตามข้ อมูลที่สะท้ อนออกมาว่าคุณภาพ
การศึกษาไทยตกตํ่าและทรัพยากรมนุษย์ของไทยโดยรวมยังไม่มีคณ
ุ ภาพ นัน่ คือ ข้ อมูลจริง

ผู้เขียนมองว่ามีวิธีแก้ อยูส่ องแบบ เพื่อให้ สมรรถนะทางการศึกษาของเยาวชนไทยดีขึ ้น
ประเด็นแรกเราเพิ่มความสําคัญในวงรี ที่สองเรื่ องสอนประสบการณ์ ทักษะชีวิตและ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการเรี ยนรู้ที่โรงเรี ยนเข้ ามา (ซึง่ ประเด็นนี ้ใครๆเขาก็
พูดกันอยูแ่ ละนักการศึกษาทุกท่านที่ห่วงใยการศึกษาไทย เขาก็ได้ พดู ได้ บอกกล่าวกันอยูใ่ น
ลักษณะเดียวกับที่ผ้ เู ขียนบอกอยูน่ ี ้ ซึง่ ที่ผ้ เู ขียนบอกไปก็ไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่อะไรเท่าไรนัก
เพราะเป็ นเรื่ องที่เขาพูดถึงกันอยูใ่ นวงการศึกษาไทยนัน่ เอง และตอนนี ้ทางกระทรวงศึกษาฯ
ก็ได้ ดําเนินการอยู่ เกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรี ยน และให้ ทําสิ่งอื่นๆที่เห็นควร ซึง่ ตรงนี ้ผู้เขียน
และนักการศึกษาจริ งๆย่อมเห็นด้ วยในวิธีคดิ อยูแ่ ล้ ว เป็ นกระบวนการคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่
ไม่มีข้อสงสัย เป็ นเรื่ องที่ใช่ ที่ควรทําอยูแ่ ล้ วแบบนันเพี
้ ยงแต่วา่ ทํามาแล้ วจะมีอปุ สรรคหรื อมี
อะไรอย่างไร ก็ต้องไปประเมินกันดูอีกทีถึงความเหมาะสม และผลที่เกิดขึ ้นนัน่ เอง
แต่สิ่งที่ผ้ เู ขียนจะบอกซึง่ เป็ นสิ่งใหม่ก็คือ เรื่ องกระบวนการผ่านผลึก อันเกี่ยวข้ องกับ
วงรี แรก คือในด้ านวิชาการ ตอนนี ้เราสอนวิชาการกันหนักหน่วงมาก แต่เราไม่ใส่กระบวนการ
ผ่านผลึก นักเรี ยนไทยโดยรวมๆจึงไม่มีความรู้ด้านวิชาการที่ดีพอ (สอบไม่ได้ ถามอะไรก็ไม่ร้ ู)
คิดเลขไม่คล่อง อ่านเขียนภาษาไทยก็ยงั ว่าไม่ดีพอ (พูดถึงภาพรวมที่เขาประมวลกันออกมา)
กล่าวคือ วิชาการยังด้ อย เพราะผู้สอนไม่ได้ ใส่กระบวนการผ่านผลึก ถ้ าคุณครูหนั มาให้ ความ
สําคัญกับเรื่ องดังกล่าวจะทําให้ ผ้ เู รี ยนจํานวนมากมีความรู้วิชาการติดตรึงอยูจ่ ริง ไม่เป็ นแบบ
เช่นทุกวันนี ้ที่เราอ่อนด้ อยทังทางวิ
้
ชาการและทางประสบการณ์ ทักษะ ชีวิต กระบวนการคิด
สมมติวา่ เรายังคงเน้ นการสอนแบบเดิม คือเน้ นวงรี แรก (เน้ นแค่วิชาการ เอาค่านิยม
แบบนัน)
้ โดยไม่เปลี่ยนมาเสริ มวงรี ที่สอง สมมติวา่ เอาแค่นี ้ไม่สนใจหรอกกิจกรรมสร้ างสรรค์
สังคม สร้ างทักษะชีวิต ไม่เอาทังนั
้ น้ เน้ นสอนตามตํารา เน้ นสอนเพื่อสอบอย่างเดียว มุง่ เรื่ อง
เอาคะแนนอย่างเดียว วัดที่ตรงนัน้ (สมมติ) หากคุณครูสอนแล้ วใส่กระบวนการผ่านผลึกด้ วย
ตรงที่เราหวังแบบนัน้ ก็จะเกิดขึ ้นจริ ง คือ ผู้เรี ยนคงจะมีคะแนนสูงจริงๆ แต่ทกุ วันนี ้ ที่คะแนน
ออกมาไม่ดี โอเน็ตสอบตกกัน ทังที
้ ่ก็เน้ นวิชาการ เพราะผู้สอนไม่ได้ ใส่ กระบวนการผ่านผลึก
นี่ไง กระบวนการผ่านผลึกสําคัญมากต่อการสร้ างรากฐานความรู้และรากฐานทางการศึกษา

ย่อหน้ าก่อนนี ้แค่สมมติว่า ถ้ าจะเน้ นเฉพาะวิชาการต้ องใส่กระบวนการผ่านผลึกด้ วย
แต่ข้อเท็จจริ งและสิ่งที่ควรทํา สําหรับการปฏิรูปการศึกษาไทย คือต้ องทําทังสองเรื
้
่ องควบคูก่ นั
องค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ
เนื้อหา สาระ เรื่ องราวต่างๆ

ทักษะชีวติ และกระบวนการ
คิดอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล

ทักษะชีวิต กระบวนการคิด ตอนนี ้กระทรวงศึกษาธิการก็เริ่มดําเนินการกันแล้ วแต่
ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ ไหม เหตุผลที่ไม่แน่ใจ เพราะผู้เขียนประเมินว่าสังคมไทยโดยรวม
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องไม่นา่ จะร่วมด้ วย ในเชิงค่านิยม คือความร่วมมือของฝ่ ายสําคัญน่าที่
จะยังไม่มีมากพอ นโยบายและแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการถือได้ ว่าเป็ นสิ่งที่ดี แต่คดิ ว่า
แรงเสียดทานจากสังคมภาคส่วนสําคัญที่เกี่ยวข้ องไม่นา่ จะเอื ้อทางกับแนวปฏิรูปนี ้ อันได้ แก่
อันดับแรกสุดเลย ค่านิยม ความคิดของผู้ปกครองหรื อคนไทยโดยรวมที่เห็นว่าลูกต้ อง
เรี ยนหนัก ต้ องเข้ าโรงเรี ยนดังๆ มหาวิทยาลัยดีๆ ลูกต้ องเรี ยนหนังสือสิ ต้ องเรี ยน ต้ องสอบเข้ า
ที่นนั่ ที่นี่ให้ ได้ ไม่ใช่ไปทํากิจกรรม ขอให้ ได้ ใบประกาศจบจากที่มีชื่อเสียงมาก่อน เรื่ องอื่นค่อย
ว่ากันทีหลัง ค่านิยมแบบนี ้ ผู้เขียนเชื่อว่ายังไม่นา่ จะเปลี่ยนได้ เมื่อเปลี่ยนไม่ได้ นโยบายดีๆซึง่
เราเน้ นมาทางอีควิ หรื อกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ก็จะขับเคลื่อนได้ ไม่เต็มที่เท่าไรนัก
อันดับที่สอง ผู้เขียนยังเชื่อว่าโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยต่างๆซึง่ ต้ องแข่งขันกันหาเด็ก
เขายังจะเน้ นสอบ (เชิงข้ อเขียนแบบวิชาการ) และข้ อสอบก็จะยากขึ ้นไปอีก เช่น ถ้ าเป็ นคณิตฯ
โจทย์ข้อสอบที่จะให้ แข่งขันสอบเข้ าก็จะยากมาก คิดพลิกแพลงโจทย์ ป.6 ให้ ทําของ ม.3 หรื อ
เอาโจทย์โอลิมปิ กวิชาการมาคัดกัน มาแข่งกันว่าเนื ้อหาของฉันนี่ยาก เด็กฉันเก่ง อะไรแบบนี ้
หรื อข้ อสอบภาษาอังกฤษก็จะยากแบบว่า โอ ท่านไปขุดเอาเรื่ องอ่านมาจากไหน ไม่ร้ ูเรื่ องเลย
ตกลงท่านจะสอบเอาคนเข้ าเรี ยน ระดับ ม.4 ระดับปริญญาตรี หรื อว่าจะคัดคนเพื่อให้ ไปเป็ น
นักภาษาศาสตร์ ไปร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษวิชาการระดับโลกได้ เลยทุกคน อะไรประมาณนัน้
ค่านิยมและวิธีคิดแบบนี ้ของมหาวิทยาลัยกับโรงเรี ยนชันนํ
้ า ไม่นา่ จะเปลี่ยนได้ นอกจากว่าจะ
เปลี่ยนไม่ได้ แล้ ว รู้สกึ ว่าอาจจะหนักข้ อขึ ้นไปทุกวันด้ วยซํ ้า ซึง่ ก็จะทําให้ แนวทางของวงรี ที่สอง
มีอปุ สรรคเยอะมากพอสมควรเช่นกัน หากคิดจะทํากันจริงๆคงต้ องพยายามอย่างหนักทีเดียว

เรื่ องดี นโยบายดีๆแนวคิดที่ดี แต่หากไร้ การสนับสนุนก็ไม่อาจส่งผลระดับมหภาคได้
ทังนี
้ ้ผู้เขียนก็ยงั คงให้ กําลังใจฝ่ ายทํางานทุกท่าน ได้ พยายามทําให้ เต็มที่และทําให้ ดี
ที่กล่าวนันก็
้ เป็ นเพียงทัศนะส่วนบุคคลในฐานะของคนที่ทํางานกับวงการศึกษาไทย
โดยประมวลแนวการทํางานจากความจนจากพื ้นฐานความคิดของกระแสสังคมไทย

ต่อมาจึงขอกล่าวถึงวงรี แรก เรื่ องวิชาการ (เนื ้อหา สาระ องค์ความรู้) เมื่อเราพยายาม
ทําเรื่ องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและการคิดแล้ วก็จะต้ องไม่ลืมความสําคัญทางวิชาการด้ วย
เน้ นให้ ควบคูก่ บั ไปทังความสามารถทางด้
้
านวิชาการที่พงึ มี กับทักษะชีวิตและกระบวนการคิด
โดยวิชาการนัน้ แม้ เราจะมีวิธีสอนที่ดี หลักสูตรดี เนื ้อหาใช้ ได้ วางผังอะไรต่างๆไว้ ดีแล้ ว แต่วา่
หากขาด “กระบวนการผ่านผลึกไป” ส่วนนันจะไม่
้
มีประสิทธิผลอย่างแท้ จริ งหรื อแทบไม่มีเลย
ดังเช่นที่การศึกษาไทย เราประสบกันมาตลอดช่วงสองถึงสามทศวรรษหลังมานี ้

นัน่ ก็หมายความว่ากระบวนการผ่านผลึกถือเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําเรื่ องดังกล่าวนี ้ได้ ดี
ถึงแม้ เราจะจัดการเรี ยนการสอนได้ ดีเท่าไร แต่สกั พักองค์ความรู้ที่มีก็จะเลือนหายไปหมด
หากไม่มีกระบวนการดังกล่าวนี ้ อาจเปรี ยบได้ กบั ว่าไม่มีการเรี ยนการสอนเกิดขึ ้นโดยรวม
ผู้เขียนจึงอยากร่วมเป็ นกําลังใจทุกฝ่ ายทุกภาคส่วนซึง่ เป็ นคนทํางาน และเคารพใน
ทุกความคิดเห็นหรื อทัศนะต่างๆของทุกท่าน วันนี ้เราควรเลิกอิจฉากัน เลิกให้ ร้ายกัน มาจับมือ
ร่วมกันพึงทําสิ่งที่เราทําได้ วิจารณ์แบบเหตุและผล ไม่ใช่พดู วิจารณ์จากใจที่อคติหรื ออิจฉากัน
ทํางานบนพื ้นฐานของความจริ ง และความเหมาะสม ปรับประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับสภาพจริ ง
ของสังคมไทย ไม่ลอยสูงเกินไปจนเหนือจริ ง เช่นนัน้ ประโยชน์จะไม่เกิดกับคนไทยในภาพรวม
เราเยาวชนไทยอีกตังมากมาย
้
เขารอเราอยูน่ ะ (หมายถึงคนทํางานทุกท่านทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง)
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