
กระบวนการผ่านผลึกกลไกสําคญัของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
 

   

ผู้ เขียนได้ให้ทศันะและแนะนําแนวคิดเก่ียวกบั “กระบวนการผา่นผลกึ” ซึง่เป็นกญุแจ

สําคญัท่ีไขปริศนาข้อสดุท้ายของวิกฤตการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย เก่ียวกบัวิธีสอน

ท่ีต้องสร้างผลึกความรู้ซึง่แตกตา่งจากเทคนิคการสอนทัว่ไปเพ่ือให้เกิดผลท่ีแท้จริงในการสอน

รากฐานทางภาษาเพ่ือตอ่ยอดสูก่ารพฒันาทกัษะการส่ือสารและการใช้งานรูปแบบอ่ืนๆตอ่ไป 

ก่อนท่ีจะศกึษารายละเอียดไฟล์นีผู้้อา่นจําเป็นต้องเข้าใจในเร่ือง “กระบวนการผา่นผลึก” ก่อน 

ซึง่ได้อธิบายอย่างละเอียดชดัเจนเก่ียวกบักระบวนการดงักลา่วแล้วในการสอนภาษาองักฤษ 
 

 

กระบวนการผา่นผลึก ไมใ่ชแ่คเ่ง่ือนไขของการเรียนภาษาองักฤษเท่านัน้ แตย่งัเป็น

กลไกสําคญัของรายวิชาอ่ืนๆด้วย หากเราไขข้อนีแ้ละรู้เทา่ทนัแล้วก็จะแก้วิกฤตการศกึษาไทย

ได้เกือบทัง้หมดทีเดียว เพราะเราคงไมย่ดึตดิเร่ืองของการสอบอีกตอ่ไป โดยจะมีกระบวนการ

วดัผลในแบบใหมม่ิตใิหม ่มีการคดัเลือกนกัเรียน นกัศกึษาด้วยทิศทางท่ีดีกวา่ซึง่ความสําคญั

ของการสอบจะลดลงไป เพราะทกุวนันีเ้ราติดกบัดกักบัคําวา่สอบ เอะอะอะไรก็จดัสอบวดัผล 

ในเม่ือสอบแล้วก็ไหลผ่าน ถ้าใครตัง้ใจอา่นหนงัสือ ตัง้ใจไปกวดวิชาติวเข้มก่อนสอบจบัจดุดีๆ

ต้องได้คะแนนสงูอยูแ่ล้ว แตผ่า่นไปสกัยะระผลกึหาย ท่ีว่าได้คะแนนกนัสงูๆตอนสอบนัน่หนะ่ 

ถ้าให้มาสอบอีกครัง้เอาข้อสอบชดุเดมินัน่แหละ่ เอามาเลย อีกประมาณสองถึงสามเดือนนบั

จากการสอบวนันัน้ท่ีได้คะแนนดีๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ไมบ่อกลว่งหน้านะวา่จะสอบ ถ้าโดยรวม

ยงัได้คะแนนดีเย่ียมเหมือนเดมิ คงไมใ่ชแ่ล้ว เพราะส่วนใหญ่จะทําไมไ่ด้ เผลอๆ อาจตกหมด 
 

 

การศึกษาหากจะจดัใหมี้คุณภาพจริงโดยรวมควรแบ่งเป็นอยา่งนอ้ยสองมิติหลกัๆดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 
                     

                  วงรีท่ีหน่ึง                                                  วงรีท่ีสอง 

องคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการ 
เน้ือหา สาระ เร่ืองราวต่างๆ 

ทกัษะชีวติและกระบวนการ

คิดอยา่งสร้างสรรคมี์เหตผุล  



           ความผิดพลาดของการศกึษาไทยคือ คา่นิยม ความคดิ ท่ีเช่ือกวา่การเรียนหนงัสือ การ

เรียนรู้ คือ ตํารา คือภาควงรีแรกท่ีให้ความสําคญักบัสาระทางวิชาการ เช่ือวา่ใครมีความรู้ด้าน

วิชาการ (หรือเรียกว่า เรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี เกรดสวย) คือ คนท่ีเก่ง คนท่ีได้รับการยกย่อง 

นัน่เอง คือ ความคลาดเคล่ือนของการศกึษาไทย เลยให้นํา้หนกัไปกบัวงรีแรก ด้านองค์ความรู้

ทางวิชาการ เวลาทดสอบอะไรก็จะเป็นตวัหนงัสือ หรือเร่ืองวิชาการ ทําให้เดก็ไทยขาดทกัษะ 

ด้านกระบวนการคดิ และทกัษะทางสงัคม ประสบการณ์ตา่งๆ ไมไ่ด้รับการฝึกฝนเพียงพอด้วย 

การแขง่ขนัของสงัคมไทยเช่ือวา่ คนได้คะแนนดี คือคนท่ีประสบความสําเร็จและเช่ือว่าการจดั 

การศกึษา คือ การสอนให้เก่งหนงัสือเรียน แล้วถกูปลกูฝังมาแบบนัน้ตามกนัโดยรวมๆ  ใครท่ี 

ไมเ่รียนหนงัสือหรือครูทา่นไหนไมส่อนหนงัสือ (ไมส่อนตํารา) จงึถือวา่เป็นคนท่ีถกูตําหนิจาก 

วิธีคดิของคนไทยในภาพรวม นัน่คือนํา้หนกัความสําคญัและรูปแบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั 

 

แตก่ระนัน้ก็ตามแม้เราจะเทนํา้หนกัมาให้ด้านวิชาการมากมายนกั (คือเน้นสอนความรู้

ทางด้านวิชาการ) หรือความรู้ตามตํารานัน่เอง แตว่า่การสอนดงักล่าวไมมี่กระบวนการ 

ผา่นผลกึ นัน่หมายความว่า การสอนวิชาการเกิดขึน้จริง มีการสอนจริง แตผู่้ เรียนก็ไม่มี 

ผลกึความรู้จริงเม่ือไปสอบคะแนนจงึออกมาไมดี่ (ไมไ่ด้หมายความวา่ครูสอนไม่ดีแตน่ัน่ 

หมายความวา่ครูสอนโดยไม่ใช้กระบวนการผา่นผลึก) ผู้ เรียนจงึไมมี่ความรู้ทางวิชาการ 

เม่ือไมมี่ความรู้เชน่นัน้ ครูจงึเป็นจําเลยถกูกลา่วโทษวา่สอนอยา่งไรให้เดก็ไมมี่คณุภาพ  

คือสอนอยา่งไรให้เด็กสอบโอเน็ตตกกนัทัง้ประเทศ อะไรทํานองนัน้ ครูสอนสิ ทําไมจะ 

ไมส่อนละ ครูโดยรวมทา่นก็สอน แตท่า่นไมไ่ด้ใส่กระบวนการผา่นผลึก นกัเรียนจงึไมมี่ 

ความรู้ทางวิชาการท่ีดีพอ แม้จะพยายามสอนวิชาการกนัมากมายก็ตามที จงึสอบไม่ได้ 

 

เม่ือเราเน้นให้นํา้หนกัท่ีด้านวิชาการ แตไ่มใ่สก่ระบวนการผา่นผลกึเข้าชว่ยในการสอนก็ทํา 

ให้ผู้ เรียนไมมี่ความรู้จริง สรุป โดยรวมก็คือ ผู้ เรียนไมมี่ความรู้ทางวิชาการ แถมในวงท่ีสอง 

ซึง่เป็นเร่ืองประสบการณ์ ทกัษะชีวิตและกระบวนการคดิ ก็ไมไ่ด้ถกูเน้นสอนในโรงเรียนด้วย 

จงึเป็นแรงบวกสองแรง (แรงบวกในเชิงลบ) บวกกนัทําให้เดก็ไทยโดยรวมคณุภาพต่ําทัง้ทาง 

วิชาการและทางทกัษะชีวิตหรือกระบวนการคิด กระบวนการใช้ชีวิตแบบมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ 

น่ีไมใ่ชก่ารตําหนิหรือดถูกูคนไทย ผู้ เขียนแคนํ่าเสนอตามข้อมลูท่ีสะท้อนออกมาว่าคณุภาพ 

การศกึษาไทยตกต่ําและทรัพยากรมนษุย์ของไทยโดยรวมยงัไมมี่คณุภาพ นัน่คือ ข้อมลูจริง 



    ผู้ เขียนมองวา่มีวิธีแก้อยูส่องแบบ เพ่ือให้สมรรถนะทางการศกึษาของเยาวชนไทยดีขึน้  

 

 ประเดน็แรกเราเพิ่มความสําคญัในวงรีท่ีสองเร่ืองสอนประสบการณ์ ทกัษะชีวิตและ

กระบวนการคดิอยา่งมีเหตผุลในการจดัการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนเข้ามา (ซึง่ประเดน็นีใ้ครๆเขาก็

พดูกนัอยูแ่ละนกัการศกึษาทกุทา่นท่ีห่วงใยการศกึษาไทย เขาก็ได้พดู ได้บอกกลา่วกนัอยูใ่น

ลกัษณะเดียวกบัท่ีผู้ เขียนบอกอยูนี่ ้ซึง่ท่ีผู้ เขียนบอกไปก็ไมถื่อวา่เป็นเร่ืองใหม่อะไรเทา่ไรนกั 

 เพราะเป็นเร่ืองท่ีเขาพดูถึงกนัอยูใ่นวงการศกึษาไทยนัน่เอง  และตอนนีท้างกระทรวงศกึษาฯ 

 ก็ได้ดําเนินการอยู ่เก่ียวกบันโยบายลดเวลาเรียน และให้ทําสิ่งอ่ืนๆท่ีเห็นควร ซึง่ตรงนีผู้้ เขียน 

 และนกัการศกึษาจริงๆย่อมเห็นด้วยในวิธีคดิอยูแ่ล้ว เป็นกระบวนการคดิการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 ไมมี่ข้อสงสยั เป็นเร่ืองท่ีใช ่ท่ีควรทําอยูแ่ล้วแบบนัน้เพียงแตว่า่ทํามาแล้วจะมีอปุสรรคหรือมี  

 อะไรอย่างไร ก็ต้องไปประเมินกนัดอีูกทีถึงความเหมาะสม และผลท่ีเกิดขึน้นัน่เอง 
 

 

    แตส่ิ่งท่ีผู้ เขียนจะบอกซึง่เป็นสิ่งใหมก็่คือ เร่ืองกระบวนการผา่นผลกึ อนัเก่ียวข้องกบั 

วงรีแรก คือในด้านวิชาการ ตอนนีเ้ราสอนวิชาการกนัหนกัหนว่งมาก แตเ่ราไมใ่สก่ระบวนการ

ผา่นผลกึ นกัเรียนไทยโดยรวมๆจงึไมมี่ความรู้ด้านวิชาการท่ีดีพอ  (สอบไมไ่ด้ ถามอะไรก็ไมรู้่) 

คดิเลขไมค่ล่อง อา่นเขียนภาษาไทยก็ยงัว่าไมดี่พอ  (พดูถึงภาพรวมท่ีเขาประมวลกนัออกมา) 

กลา่วคือ วิชาการยงัด้อย เพราะผู้สอนไมไ่ด้ใสก่ระบวนการผา่นผลกึ ถ้าคณุครูหนัมาให้ความ 

สําคญักบัเร่ืองดงักลา่วจะทําให้ผู้ เรียนจํานวนมากมีความรู้วิชาการติดตรึงอยูจ่ริง ไมเ่ป็นแบบ

เชน่ทกุวนันีท่ี้เราอ่อนด้อยทัง้ทางวิชาการและทางประสบการณ์  ทกัษะ ชีวิต กระบวนการคิด 
 

 

 สมมตวิา่ เรายงัคงเน้นการสอนแบบเดมิ คือเน้นวงรีแรก (เน้นแควิ่ชาการ เอาคา่นิยม

แบบนัน้) โดยไมเ่ปล่ียนมาเสริมวงรีท่ีสอง สมมติวา่เอาแคนี่ไ้มส่นใจหรอกกิจกรรมสร้างสรรค์

สงัคม สร้างทกัษะชีวิต ไมเ่อาทัง้นัน้ เน้นสอนตามตํารา เน้นสอนเพ่ือสอบอยา่งเดียว  มุง่เร่ือง

เอาคะแนนอยา่งเดียว วดัท่ีตรงนัน้ (สมมต)ิ หากคณุครูสอนแล้วใส่กระบวนการผา่นผลกึด้วย 

ตรงท่ีเราหวงัแบบนัน้ ก็จะเกิดขึน้จริง คือ ผู้ เรียนคงจะมีคะแนนสงูจริงๆ แตท่กุวนันี ้ท่ีคะแนน

ออกมาไมดี่ โอเน็ตสอบตกกนั ทัง้ท่ีก็เน้นวิชาการ เพราะผู้สอนไมไ่ด้ใส ่กระบวนการผา่นผลกึ 

น่ีไง กระบวนการผา่นผลึกสําคญัมากตอ่การสร้างรากฐานความรู้และรากฐานทางการศกึษา 



     ยอ่หน้าก่อนนีแ้คส่มมตวิ่า ถ้าจะเน้นเฉพาะวิชาการต้องใสก่ระบวนการผา่นผลึกด้วย  

แตข้่อเท็จจริงและสิ่งท่ีควรทํา สําหรับการปฏิรูปการศกึษาไทย คือต้องทําทัง้สองเร่ืองควบคูก่นั 

 

 

 

 
           

    ทกัษะชีวิต กระบวนการคิด ตอนนีก้ระทรวงศกึษาธิการก็เร่ิมดําเนินการกนัแล้วแต่

ผู้ เขียนก็ไมแ่นใ่จวา่จะทําได้ไหม เหตผุลท่ีไมแ่นใ่จ เพราะผู้ เขียนประเมินว่าสงัคมไทยโดยรวม

และภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องไมน่า่จะร่วมด้วย ในเชิงคา่นิยม คือความร่วมมือของฝ่ายสําคญันา่ท่ี

จะยงัไมมี่มากพอ  นโยบายและแนวคิดของกระทรวงศกึษาธิการถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีดี แตค่ดิว่า 

แรงเสียดทานจากสงัคมภาคสว่นสําคญัท่ีเก่ียวข้องไมน่า่จะเอือ้ทางกบัแนวปฏิรูปนี ้อนัได้แก่  
 

อนัดบัแรกสดุเลย คา่นิยม ความคิดของผู้ปกครองหรือคนไทยโดยรวมท่ีเห็นวา่ลกูต้อง

เรียนหนกั ต้องเข้าโรงเรียนดงัๆ มหาวิทยาลยัดีๆ ลกูต้องเรียนหนงัสือสิ ต้องเรียน ต้องสอบเข้า

ท่ีนัน่ท่ีน่ีให้ได้ ไมใ่ชไ่ปทํากิจกรรม ขอให้ได้ใบประกาศจบจากท่ีมีช่ือเสียงมาก่อน เร่ืองอ่ืนคอ่ย

วา่กนัทีหลงั คา่นิยมแบบนี ้ผู้ เขียนเช่ือว่ายงัไมน่า่จะเปล่ียนได้ เม่ือเปล่ียนไมไ่ด้นโยบายดีๆซึง่

เราเน้นมาทางอีควิหรือกระบวนการคดิเชิงสร้างสรรค์ ก็จะขบัเคล่ือนได้ไมเ่ตม็ท่ีเท่าไรนกั  
 

อนัดบัท่ีสอง ผู้ เขียนยงัเช่ือวา่โรงเรียนและมหาวิทยาลยัตา่งๆซึง่ต้องแขง่ขนักนัหาเด็ก  

เขายงัจะเน้นสอบ (เชิงข้อเขียนแบบวิชาการ) และข้อสอบก็จะยากขึน้ไปอีก เชน่ ถ้าเป็นคณิตฯ 

โจทย์ข้อสอบท่ีจะให้แขง่ขนัสอบเข้าก็จะยากมาก คดิพลิกแพลงโจทย์ ป.6 ให้ทําของ ม.3 หรือ 

เอาโจทย์โอลิมปิกวิชาการมาคดักนั มาแขง่กนัวา่เนือ้หาของฉนัน่ียาก เด็กฉนัเก่ง อะไรแบบนี ้ 

หรือข้อสอบภาษาองักฤษก็จะยากแบบวา่ โอ ทา่นไปขดุเอาเร่ืองอา่นมาจากไหน ไมรู้่เร่ืองเลย 

ตกลงทา่นจะสอบเอาคนเข้าเรียน ระดบั ม.4  ระดบัปริญญาตรี หรือว่าจะคดัคนเพ่ือให้ไปเป็น 

นกัภาษาศาสตร์ไปร่วมแขง่ขนัภาษาองักฤษวิชาการระดบัโลกได้เลยทกุคน อะไรประมาณนัน้  

คา่นิยมและวิธีคิดแบบนีข้องมหาวิทยาลยักบัโรงเรียนชัน้นํา ไมน่า่จะเปล่ียนได้ นอกจากวา่จะ 

เปล่ียนไมไ่ด้แล้ว รู้สกึวา่อาจจะหนกัข้อขึน้ไปทกุวนัด้วยซํา้ ซึง่ก็จะทําให้แนวทางของวงรีท่ีสอง 

มีอปุสรรคเยอะมากพอสมควรเชน่กนั หากคดิจะทํากนัจริงๆคงต้องพยายามอยา่งหนกัทีเดียว        

องคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการ 
เน้ือหา สาระ เร่ืองราวต่างๆ 

ทกัษะชีวติและกระบวนการ

คิดอยา่งสร้างสรรคมี์เหตผุล  



      เร่ืองดี นโยบายดีๆแนวคิดท่ีดี แตห่ากไร้การสนบัสนนุก็ไมอ่าจสง่ผลระดบัมหภาคได้  

      ทัง้นีผู้้ เขียนก็ยงัคงให้กําลงัใจฝ่ายทํางานทกุทา่น ได้พยายามทําให้เตม็ท่ีและทําให้ดี 

      ท่ีกล่าวนัน้ก็เป็นเพียงทศันะสว่นบคุคลในฐานะของคนท่ีทํางานกบัวงการศกึษาไทย 

      โดยประมวลแนวการทํางานจากความจนจากพืน้ฐานความคดิของกระแสสงัคมไทย 

 

 

ตอ่มาจงึขอกลา่วถึงวงรีแรก เร่ืองวิชาการ (เนือ้หา สาระ องค์ความรู้) เม่ือเราพยายาม 

ทําเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิตและการคิดแล้วก็จะต้องไมลื่มความสําคญัทางวิชาการด้วย 

เน้นให้ควบคูก่บัไปทัง้ความสามารถทางด้านวิชาการท่ีพงึมี กบัทกัษะชีวิตและกระบวนการคดิ 

โดยวิชาการนัน้ แม้เราจะมีวิธีสอนท่ีดี หลกัสตูรดี เนือ้หาใช้ได้ วางผงัอะไรตา่งๆไว้ดีแล้ว แตว่า่ 

หากขาด “กระบวนการผา่นผลกึไป”  สว่นนัน้จะไมมี่ประสิทธิผลอยา่งแท้จริงหรือแทบไมมี่เลย 

ดงัเชน่ท่ีการศกึษาไทย เราประสบกนัมาตลอดชว่งสองถึงสามทศวรรษหลงัมานี ้ 

 

 

     นัน่ก็หมายความวา่กระบวนการผา่นผลกึถือเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีจะทําเร่ืองดงักลา่วนีไ้ด้ดี 

     ถึงแม้เราจะจดัการเรียนการสอนได้ดีเทา่ไร แตส่กัพกัองค์ความรู้ท่ีมีก็จะเลือนหายไปหมด  

     หากไมมี่กระบวนการดงักลา่วนี ้อาจเปรียบได้กบัว่าไมมี่การเรียนการสอนเกิดขึน้โดยรวม 

 
 

ผู้ เขียนจงึอยากร่วมเป็นกําลงัใจทกุฝ่ายทกุภาคสว่นซึง่เป็นคนทํางาน และเคารพใน

ทกุความคิดเห็นหรือทศันะตา่งๆของทกุท่าน วนันีเ้ราควรเลิกอิจฉากนั เลิกให้ร้ายกนั มาจบัมือ

ร่วมกนัพงึทําสิ่งท่ีเราทําได้ วิจารณ์แบบเหตแุละผล ไมใ่ชพ่ดูวิจารณ์จากใจท่ีอคตหิรืออิจฉากนั 

ทํางานบนพืน้ฐานของความจริง และความเหมาะสม ปรับประยกุต์ให้สอดคล้องกบัสภาพจริง

ของสงัคมไทย ไมล่อยสงูเกินไปจนเหนือจริง เชน่นัน้ ประโยชน์จะไมเ่กิดกบัคนไทยในภาพรวม 

เราเยาวชนไทยอีกตัง้มากมาย เขารอเราอยูน่ะ (หมายถึงคนทํางานทกุทา่นทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง) 
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