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SUSTA INABLE  DEVELOPMENT 

“ผมเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยเปลี่ยนโลกได้” ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรยีนของเรา (จะ) น่าอยู ่ถ้าม.ี..
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EDITOR’S  NOTE

โลกจะย่ังยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือในการ 
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
3Hs  HEART - HEALTH - HOME  

 HEART มุ่งมั่น...ท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
 

 HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
  

 HOME มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว’ ท่ีมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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 การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืนต้องเริ่มที่เปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิม ‘Mindset’
  ค�าว่า ‘ปฏิรูปการศึกษา’ ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทุกครั้งเมื่อมีการพูดถึงระบบการศึกษา
ในบ้านเรา
 นั่นเพราะ ‘การศึกษา’ คือมูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดช่องว่างทางสังคมและปัญหาต่างๆ   
ตามมา อาทิ ความเหลื่อมล�้าของคนในสังคม ความยากจน การว่างงาน ฯลฯ และก่อให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนทกัษะและบุคลากรในบางสาขาอาชพี ท�าให้เราก้าวไม่ทนัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี  
(Disruption)
 ถามว่า หัวใจส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคืออะไร ต้องท�าอย่างไร หากเรายังคงคิดแบบเดิม 
ท�าแบบเดิม จะเปล่ียนแปลงการศึกษาที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างไร ดังที่ 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดไว้ว่า มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะท�าสิ่งเดิมซ�้าๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง 
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดเดิมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
 การจะปรบัปรงุหรือเปลีย่นแปลงอะไรก็ตาม เราต้องเร่ิมกันที ่‘การเปลีย่นวธิคีดิ หรอื Mindset’  
 ง่ายมั้ย?  ไม่ง่าย… ยากมั้ย? ไม่ยาก... แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง
 จากจดุนีเ้อง ท�าให้เกดิโครงการความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคประชาสงัคม และ 33 องค์กร
เอกชน ที่ประกาศตัวร่วมด้วยช่วยกันปฏิรูปการศึกษา มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดการปฏิรูป 
การศึกษาอย่างจริงจัง ต้ังแต่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงนโนบาย ปรับปรุง
หลักสูตร กระทั่งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิรูป ฯลฯ
 วารสารบัวบานฉบับน้ี น�าเสนอมมุมองแนวคดิของ คณุศภุชยั เจยีรวนนท์ ในฐานะหวัหน้าคณะท�างาน
ภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้วย  
5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1. Transparency - การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ 2. Market 
Mechanisms - กลไกตลาดและวฒันธรรมการมส่ีวนร่วม 3. High Quality Principals & Teachers - 
การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผู้สอน 4. Child Centric & Curriculum - เด็กเป็นศูนย์กลาง 
เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ และ 5. Digital Infrastructures - การเข้าถึงโครงสร้าง 
พื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา
 คุณศุภชัยบอกว่า โลกก�าลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ยั่งยืน ซึ่งถ้าเราแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด แก ้
ที่ต้นตอของปัญหา คือ การท�าให้มีระบบการศึกษาที่ดี ซ่ึงไม่ใช่แค่เด็กมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาการ สามารถสอบเลขได้คะแนนเต็ม สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หรือ
ท่องจ�าประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้อย่างแม่นย�าเท่านั้น   
 แต่ระบบการศกึษาทีด่จีะต้องปลกูฝังสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า Value ซ่ึงคณุค่าเหล่านีท้�าให้เขาเอาความรู ้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนทั้งโลก ต่อครอบครัว หรือแก่ตนเองได้ ดังนั้น การที่จะสร้างโลกนี ้
ให้น่าอยู่และอยู่ได้อย่างยั่งยืน ควรเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้ เพราะวิธีท่ีท�าอยู่ทุกวันนี ้
อาจจะท�าให้เกิดปัญหาของโลกในอนาคตได้
 ทั้งนี้ หัวใจส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เราต้องเปลี่ยนกันที่วิธีคิด หรือ Mindset  
ก่อน เพราะหากวิธีคิดเราไม่เปลี่ยน ไม่ว่าจะมีระบบ มีเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด 
ก็ไม่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม อาจจะไม่ได้เห็นผลในทันที แต่ในอนาคต 
ถ้าเยาวชนของเรามศีกัยภาพทีด่ ี สงัคมและประเทศก็จะดตีามไปด้วย และจะน�าไปสูว่งจรการพฒันา 
ที่มีความยั่งยืนต่อไป

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
บรรณาธิการบริหาร 



 ในโลกยุคดิจิทัล ทุกๆ ที่คือ ‘ห้องเรียน’ 
และเราสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด 
 ‘ทรู ดิจิทัล พาร์ค’ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่
ย่านสุขุมวิท 101 บนเน้ือที่ 43 ไร่ เนรมิต 
ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว 
 เพราะที่นี่… ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งด้าน 
การท�างานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ด้วย
แนวคิด ‘Digital Lifestyle-Connecting 
Possibilities’   
 ‘ทรู ดิจิทัล พาร์ค’ มุ่งสร้างระบบนิเวศ 
ครบวงจร เป็นคอมมูนิตี้ที่ช่วยเติมเต็มดิจิทัล
ไลฟ์สไตล์ให้ใช้ชวีติแบบสมาร์ตได้เตม็รปูแบบ 
มีเทคโนโลย ีคน พืน้ที ่ เป็นหวัใจส�าคญั ผลกัดัน 
ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 ภายในออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมล�า้สมยั มอิีนเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่ดี ท่ี สุดในประเทศ เชื่อมต่อทุกพื้นที่ ใน
โครงการ ม ี Smart IoT Solutions สามารถดู 
และส่ังงานผ่านโทรศัพท์มอืถือ รองรับการท�างาน 
และไลฟ์สไตล์แบบ Mobility อย่างแท้จริง อาทิ 
Smart Lighting ตรวจสอบการใช้พลงังาน และ 
Smart Meeting Room เชก็ตารางการใช้งาน
และจองห้องประชุม และยังมีหุ่นยนต์ช่วย
อ�านวยความสะดวกภายในโครงการ เช่น 

เรื่อง : Greentea

THINK FORWARD

บริการส่งของภายในโครงการ เป็นต้น
 ทีน่ี่... ยงัเป็นทีท่ีส่ร้างแรงบนัดาลใจให้ทกุคน
ได้แบบไม่สิ้นสุด ออกแบบพื้นที่ที่เน้นเปิดโล่ง
และเชือ่มต่อถงึกนัแบบอสิระ เพือ่ช่วยเตมิเตม็
ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของท้ังสตาร์ตอัพ องค์กร 
ธรุกจิ นกัลงทนุ  กลุม่การศกึษา  ศนูย์บ่มเพาะ
สตาร์ตอพั และหน่วยงานภาครฐั ทัง้ยงัมพีืน้ท่ี
ส่วนกลางให้แลกเปลี่ยนความคิดแบบอิสระ  
สามารถใช้งานร่วมกันในทุกโซน ทุกช้ัน เช่น 
ห้องประชุม ห้องพักผ่อน พื้นที่จัดงานอีเวนต์
หรือเวิร์กช็อป เป็นต้น
 นอกจากนีย้งัม ี‘CP Innovation Center’ 
ศนูย์นวตักรรมของเครือเจริญโภคภณัฑ์ ทีบ่อกเล่า
เรื่องราวความเป็นมา การน�านวัตกรรม 
มาช่วยพัฒนาสังคม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน น�าเสนอผ่านโซนต่างๆ 5 โซน ดังนี้
 โซนที่ 1. ‘The Origin’ บอกเล่าเรื่องราว
ของเครือฯ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
ที่มุ่งมั่นตามหลัก 3 ประโยชน์ 
 โซนที่ 2. ‘Digital Life’ น�าเสนอข้อมูล 
ด้านความยั่งยืนในประเทศที่เครือฯ เข้าไป 
ท�าธรุกิจ ภายใต้ยทุธศาสตร์ 3Hs ครอบคลมุมติิ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 โซนที่ 3. ‘Imagination’ ด้วยนวัตกรรม 
ล�้าสมัยทั้งด้าน Robotics & Ai รวมทั้งระบบ

ทรู ดิจิทัล พาร์ค โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อตัโนมตัต่ิางๆ ทีจ่ะช่วยยกระดับคณุภาพชวิีต
ประชาชน 
 โซนที ่4. ‘Perspective’ สร้างสรรค์นวตักรรม
การเกษตร ผ่านโครงการศนูย์การเรยีนรูเ้กษตร
ทนัสมัย ‘ข้าว ปลา ปาล์ม’ ช่วยเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถด้านการเกษตรของไทย
ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก 
 โซนที่ 5. ‘Food & Health Lab’ จ�าลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาหารที่ล�้าสมัย เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของผู ้คนใน
ศตวรรษหน้า
 ที่นี่... ไม่ได้มีแค่เอกชน แต่ยังมีหน่วยงาน
ภาครฐัมาร่วม อาท ิส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั หรอื Depa, ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
หรือ NIA มาเป ิดส�านักงานย ่อมๆ ให ้ 
เหล่าสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการหน้าใหม่
เข้ามารับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ รวมทั้ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เปิด
พื้นท่ีให้นักศึกษาที่มีไอเดียและผลงานเด่นๆ 
มาจดัแสดง ภายใต้ชือ่ Creator Space (Next 
Lab) พร้อมสาธติและร่วมทดลองได้ด้วยตนเอง
  ‘ทรู ดิจิทัล พาร์ค’ จึงไม่ใช่แค่เพียงคน 
รุ่นหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะเข้ามาใช้พื้นท่ีแห่งนี้ 
แต่ทีน่ี ่คอื แหล่งเรยีนรูข้นาดใหญ่ของคนทกุคน 
 ...คุณล่ะ เข้าไปสัมผัสแล้วหรือยัง    
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SD  STORY

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ วารสารบัวบาน

  การศึกษาน�พาสู่ความยั่งยืน  

ศุภชัย เจียรวนนนท์

“ผมเชื่อว่าการศึกษา
จะช่วยเปลี่ยนโลกได้”

 ท่ามกลางปัญหามากมายท้ังในระดับโลกและสังคมไทย ต้องยอมรับว่า การศึกษา เป็นหนึ่งในปัญหาส�คัญที่ถือว่าอยู่ใน 
ระดับวิกฤติ อีกทั้งยังเป็นต้นตอส�คัญที่ท�ให้เกิดช่องว่างทางสังคมและปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ ความเหลื่อมล�้า 
ไม่เท่าเทียมในสังคม ความยากจน การว่างงาน การขาดแคลนทักษะและบุคลากรในบางวิชาชีพ การปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดิสรัปชัน (Disruption) ของบางอาชีพ การกีดกันทางเพศในบางอาชีพ ขณะเดียวกันหากเรา
ตระหนักถึงการมีอยู่ของปัญหาและเร่งแก้ไข ‘การศึกษา’ ก็จะเป็นรากฐานส�คัญในการน�พาประเทศและสังคมไปสู่ความยั่งยืน 
วารสาร ‘บัวบาน’ ฉบับนี้ จึงตั้งใจน�เสนอมุมมองและแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนทาง ‘การศึกษา’ จากกลุ่มคนและองค์กร 
ที่เห็นความส�คัญอย่างยิ่งของการเรียนรู้  

 ด้วยความเชือ่มัน่ว่า ‘การศกึษา’ คอืพืน้ฐาน
ส�าคญัทีจ่ะท�าให้คนทกุคนมคีณุค่า มีความพร้อม 
มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบน้ี 
ได้ และยังเป็นรากลึกหล่อเลี้ยงให้ทุกชีวิตยัง
เติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคงท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าโลกของเราจะเปลี่ยน
ไปรวดเร็วแค่ไหนก็ตาม ดังนั้น ถึงแม้มีภารกิจ
ต้องสวมหมวกหลายใบในต่างบทบาท หาก
เรื่องหนึ่งที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน
คณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ
ประธานกรรมการ บมจ. ทร ูคอร์ปอเรชัน่ ให้
ความส�าคัญเสมอมาคือ ‘การมุ่งพัฒนาคน’ 
เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนครอบคลุม 
ทั้ง 3 มิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
 เมื่อผู้น�าขับเคลื่อน องค์กรจึงก้าวตาม ใน
วันนี้เม่ือ ‘บัวบาน’ น�าเสนอเร่ืองราวของ 
การศึกษา จึงเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่ CEO  
ของเครอืฯ มาฉายภาพแนวคดิและแนวทางทีจ่ะ
สามารถขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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ดังนั้น ถ้าเราทุ่มก�าลังไปกับคนรุ่นใหม่ สร้าง 

Core Value ให้เขารูว่้าความยัง่ยนืมแีกนอะไร

บ้าง เขาจะเปลี่ยนประเทศนี้ได้ ซึ่งผมมองว่า

ไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก เพราะอย่างที่บอก

ว่ากลุ ่มเจนเนอเรชั่นท่ีจะขึ้นเป็นผู ้ใหญ่น้ี 

ใช้เวลาเพยีง 20 ปี หากสร้างสิง่นีก้บัคนรุน่ใหม่ได้ 

กจ็ะเป็นคลืน่ทีส่่งต่อกนัมาแบบ Wave after Wave”

 นอกจากนี้คุณศุภชัย ในฐานะหัวหน้า 

คณะท�างานภาคเอกชนโครงการสานพลงัประชารฐั 

ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูน้�า ยงักล่าว

เพิ่มเติมถึงโครงการสานอนาคตการศึกษา 

(CONNEXT ED) ที่เป็นการรวมพลังของภาค

เอกชนไทย จากแรกเริม่ 12 องค์กร ร่วมก่อตัง้ 

เป็นปัจจุบัน 33 องค์กร โดยการสนับสนุน 

เป็นอย่างดีจากภาครฐัและประชาสงัคม ทีต่ัง้ใจ

จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาไทย 

สู ่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมได้เดินหน้า 

ขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อเตรียมการ 

เด็กไทยในศตวรรษที่ 21

 “ส�าหรบัการ Transform หรอืปฏริปูระบบ

การศึกษา เพื่อที่จะเตรียมเด็กไทยในอนาคต 

ตอนนี้เราก�าลังขับเคลื่อนและผลักดันอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเน้นไปยัง 5 ยุทธศาสตร์หลัก 

ของโครงการ ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน นั่นคือ 1. Transparency หรือ 

การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ ที่

แสดงถึงข้อมูลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือที่จะ

ได้ขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น 2. เรื่องกลไกตลาด 

และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม หรือ Market  

Mechanisms กต็ามมา เชือ่มโยงให้ทกุๆ ฝ่าย

ได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้ช่วยกันพัฒนา ได้แลกเปลีย่น

องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่กัน 

 “ขณะเดยีวกนัเรือ่งที ่3. การพฒันาผูบ้รหิาร

สถานศกึษาและครูผู้สอน หรือ High Quality 

Principals & Teachers ให้มีคุณภาพ 

ในทุกด้าน ภายใต้ KPI หรือตัวชี้วัดที่ดีและมี

มาตรฐาน ผมมองว่าระบบการศึกษาในประเทศ

ของเรา รากฐานส�าคญัหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนผ่าน

ส�าคญัคอืโรงเรยีนและครใูหญ่ของโรงเรยีน ดงันัน้ 

การหา Talent ผูน้�าของโรงเรยีนจงึส�าคญั เพราะ

ครูใหญ่ที่มีคุณภาพก็มีศักยภาพที่จะดูแลเด็ก

อายุ 1-12 ปี ได้ ครูใหญ่จึงมีบทบาทส�าคัญ 

เป็นผูน้�าชมุชน การขบัเคลือ่นสงัคมผ่านระบบ

การศึกษาจึงน่าจะเป็นวิธีที่เร็วและดีที่สุด 

 “เพราะต้นแบบท่ีดีจะเป็นตัวอย่างและจะ

โลกเปลี่ยนไว ท�าอย่างไรให้คนเปลี่ยนตาม

 กระแส Disruption ท่ีเกิดขึ้นก�าลังสร้าง

ความเปล่ียนแปลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้

นัน่ย่อมสะท้อนถงึภาพรวมของระบบการศกึษา

ในระดับโลกที่ จะต ้องปรับตัวก ้ าวตาม 

ให้ทันเช่นกัน และเพราะปัญหา รวมถึงความ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

ตอนนีม้าจาก ‘คน’ คณุศภุชัยจงึมองว่าถงึเวลา

แล้วที่ต้องกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดย

เริ่มที่การ ‘สร้างคน’ ผ่านการศึกษาที่ดี เและ

เป็นแนวทางน�าพาสังคมไปสู่ความยั่งยืน

 “ท่ามกลางภาวะการเปลีย่นแปลงของโลก 

ผมรู้สึกว่าเราแก้ปัญหาทุกอย่างท่ีปลายเหตุ  

ไม่ว่าจะเรือ่งปัญหาสังคม เศรษฐกจิ ความเหลือ่มล�า้ 

หรือไม่รู้กี่ปัญหาที่มีอยู่ เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ

อย่างจรงิจงั ถงึเวลาแล้วทีเ่ราควรกลบัไปแก้ไข

ทีต้่นเหต ุไปเริม่ต้นท่ีตวัเดก็ เริม่ต้นทีก่ระบวนการ

การศกึษาซึง่เป็นเรือ่งส�าคญัทีสุ่ด น�าความพร้อม

ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ

เป็นพื้นฐาน เพราะแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน  

ถ้าเราจะสร้างให้โลกนีน่้าอยูแ่ละอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื 

ควรเปลีย่นแปลงวธีิท่ีเราท�าอยูท่กุวนันี ้เพราะ

วิธีนี้มันท�าให้เกิดปัญหาของโลก”

 แล้วระบบการศึกษาแบบใดที่จะสามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ผูน้�าองค์กรทีค่ลกุคลี

กับการศึกษามาโดยตลอดให้ความเห็นว่า 

ระบบการศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญกับการ

ผลิตคนให้เป็นคนเก่งและดี มีคุณสมบัติที่เป็น

ที่ต้องการในตลาดโลกได้ไปพร้อมๆ กัน

 “เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืทีด่ตีัง้แต่ยคุ 1.0 - 

4.0 แต่ว่าในที่สุดก็กลับมาในเรื่องของคุณค่า 

คุณธรรมที่ต้องท�าขนานไปกับเทคโนโลยี เด็ก

เกิดมามีความอยากรู้อยากเห็น ท�าให้เขารัก 

ในการเรียน ในการอ่าน ในการค้นคว้า ในการ

วิจัย และน�าไปสู่การพัฒนาส่ิงที่ใกล้ตัว เป็น 

กระบวนการเรียนรู้ที่ส�าคัญที่สุด ส�าคัญกว่า

การให้เด็กจ�าได้ มากกว่าจ�าได้จากบทเรียน 

หรือจ�าได้จากวิธีทดเลขค�านวณ แต่หัวใจของ

การเรียนรู้จะต้องเรียนรู้จากใจ จากสิ่งที่เป็น

ธรรมชาติของเขา”

ระบบการศึกษาที่ดีจะต้องปลูกฝังสิ่งที่เรียก

ว่า ‘คุณค่า’

 เมือ่มองย่อส่วนลงมาเฉพาะในประเทศไทย

เอง กล่าวได้ว่าเกือบทุกปัญหาที่ไทยก�าลัง

เผชิญก็ไม่ต่างกัน นั่นคือต่างมีต้นเหตุส�าคัญ 

มาจากการศกึษาของคน ซึง่ถอืเป็นปัญหาทีต้่อง

เริ่มแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 “การศึกษาเป็นจุดที่ต้องแก้ไขมากท่ีสุด 

และเป็นต้นตอส�าคัญของปัญหาสังคมไทย  

วันนี้เด็ก ป.1 อายุเท่าไร อีก 20 ปีต่อจากนี้ 

เขาอายุเท่าไร ถ้าระบบการศึกษาดีและเป็น 

Child Centric อย่างแท้จรงิ ในอกี 20 ปีจากนี้ 

โลกจะเปลี่ยนไปในทางที่ยั่งยืน แล้วถ้าเราแก้

ทีต้่นเหต ุมรีะบบการศกึษาทีด่ ีไม่ได้หมายความ

เฉพาะว่าเขาเข้าใจว่าเลขสอบได้ยังไง ภาษา

อังกฤษจะพูดได้คล่องแค่ไหน หรือจะอ่านได้

ระบบการศึกษาท่ีดี
จะต้องปลูกฝังส่ิงที่เรา
เรียกว่า Value หรือ

คุณค่า แล้วคุณค่าเหล่าน้ี
ท�ให้เขาเอาความรู้
ไปใช้เกิดประโยชน์

ต่อคนทั้งโลก 
ต่อครอบครัวเขา 
หรือตัวเขาเองได้

เยอะแค่ไหน หรือว่าประวัติศาสตร์จะจ�าได้ 

แค่ไหน แต่ระบบการศึกษาที่ดีจะต้องปลูกฝัง

สิง่ทีเ่ราเรยีกว่า Value หรอืคุณค่า แล้วคณุค่า

เหล่าน้ีท�าให้เขาเอาความรูไ้ปใช้ให้เกดิประโยชน์

ต่อคนทัง้โลก ต่อครอบครวัเขา หรอืตวัเขาเองได้ 

 “ผมมองว่าการสร้าง Value ที่ดีด้าน 

การศึกษา คือการผลกัดันเร่ือง Sustainable หรือ

ความยัง่ยนื โดยยดึหลกัที ่ Human Character 

Form ของมนษุย์ทีจ่ะเกดิขึน้ตัง้แต่อาย ุ1-12 ปี 

ซ่ึงในช่วงวยันีค้าแรก็เตอร์จะปรากฏและชดัเจน 
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และถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ การสร้าง

ความพร้อมเข้าสู ่ยุคดิจิทัล และการสร้าง

โอกาสเข้าถงึองค์ความรู ้โดยบรูณาการร่วมกนั

เป็นเครอืข่ายทีเ่อือ้ให้เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

เครอืฯ ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุโอกาสการเข้าถงึ

การศึกษาและพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นแก่เด็ก 

เยาวชน และผูใ้หญ่ นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญั

กับการมีส ่วนร ่วมในการจัดการประเด็น 

ทางสงัคม และสร้างคณุค่าร่วม ผ่านการส่งเสรมิ

อาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ

รายย่อย และกลุ่มเปราะบาง”

เราสามารถร่วมเปล่ียนโลกได้ผ่านระบบการศกึษา

 ด้วยความเชื่อม่ันอยู่เสมอว่า ‘การศึกษา 

คือหน้าที่ของทุกคน’ นี่จึงเป็นเหตุผลส�าคัญ 

ทีท่�าให้คณุศภุชยัไม่คดิทีจ่ะหยดุสานต่ออนาคต

การศึกษาของไทยให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ 

และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21 นี้ 

 “ผมเชือ่ว่าสิง่ทีเ่ราท�าอยูน่ัน้ยิง่ใหญ่ คือเรา

สามารถร่วมเปลีย่นโลกได้ผ่านระบบการศกึษา

นี่แหละ เราอาจจะไม่ได้บอกว่าท�าทั่วโลก แต่

เราเป็นโดมโินตวัหน่ึง ซึง่ถ้ามนัสามารถล้มแล้ว

พิงไปที่โดมิโนตัวอื่น มันอาจจะเกิดผลกระทบ

ที่ตามมา แล้วเราโชคดีที่มีโอกาส เราสามารถ

เข้าไปช่วยบางเรื่องที่เป็นนโยบายยุทธศาสตร์

ของประเทศได้ เช่นตอนนี้ที่เราท�าอยู ่คือ 

CONNEXT ED ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ท้ังผู้บรหิาร

ของเรา พนักงานของเรา ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

รวมถงึองค์กรเอกชนทกุราย ซึง่กต้็องขอขอบคณุ  

กลายเป็นว่าทุกฝ่ายต่างมาร่วมมือร่วมใจกัน

ท�าให้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน

อื่นๆ เกิดความยอมรับขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 

ในระดับมหภาค 

 “ต้องบอกว่าทั้งหมดที่เราท�านี้จะเป็น 

กระบวนการทีเ่ชือ่มโยงและต่อเนือ่ง เป็นหวัใจ

ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเรา ซึ่ง

อาจจะไม ่ เห็นผลในทันที แต ่ในอนาคต 

ถ้าเยาวชนของเรามีศักยภาพที่ดี สังคมและ

ประเทศก็จะดีตามไปด้วย ซ่ึงจะน�าไปสู่วงจร

การพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไป” 

ที่มา เรียบเรียงจาก :
- ปาฐกถาพิเศษ ส�าหรับพนักงานฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  
- สรุปสาระส�าคัญจากการพูดคุยระหว่างคุณศุภชัย เจียรวนนท์ 
กับกลุ่ม One Young World  (8 ตุลาคม 2562)

เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ส่งผลต่อเด็กๆ โดยตรง 

ซ่ึงจะส่งผลส�าคญั น่ันคอื 4. เดก็เป็นศนูย์กลาง 

เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child 

Centric & Curriculum) ซึ่งการพัฒนา

หลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเ่น้น Child Centric 

ให้เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ท�าให้เด็ก

ของเราค้นพบกระบวนการเรียนรู ้ที่รู ้จัก 

ต้ังค�าถาม ค้นหาค�าตอบ ลงมอืท�า และอภปิราย

ด้วยเหตุผล แล้วเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ที่ส�าคัญไม่ลืมที่จะปลูกฝังให้พวกเขา 

มีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตคนของเราให้เป็น

ทั้งคนดีและคนเก่ง ไม่ใช่แค่ระดับประเทศ  

แต่ต้องเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพด้วย 

 “นอกจากนี ้เรือ่งที ่5. การเข้าถงึโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital  

Infrastructures) เราจะส่งเสรมิให้ทกุโรงเรยีน

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สนับสนุนให้มี  

Digital Infrastructures ที่มีความพร้อม  

เพือ่ให้เกดิโอกาสในการเข้าถงึแหล่งความรูไ้ด้

อย่างทดัเทยีมกนัในทกุพืน้ที ่แม้จะอยูห่่างไกล

เขตเมอืง หรอือยูช่ายขอบของประเทศกต็าม” 

ปักหมุดเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้  

 นอกเหนือจากการทุ่มเทพลังเต็มที่ให้กับ

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT 

ED แล้ว ด้วยบทบาทของผู้น�าทีเ่ห็นความส�าคญั

อย ่างแท ้จริงของการศึกษา เครือเจริญ

โภคภัณฑ ์จึงมียุทธศาสตร ์และแนวทาง

สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาโดย

การพัฒนาสิ่งที่ใกล้ตัว 
เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ส�คัญที่สุด ส�คัญกว่า
การให้เด็กจ�ได้ มากกว่า
จ�ได้จากบทเรียน หรือ

จ�ได้จากวิธีทดเลขค�นวณ 
แต่หัวใจของการเรียนรู้

จะต้องเรียนรู้จากใจ จาก
สิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขา

ตลอด เพื่อให ้เครือฯ เป ็นส่วนหนึ่งของ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกชุมชนและทุกสังคม

 “เครือฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการส่งเสรมิความรู้ 

พัฒนาความสามารถและศักยภาพ ด้วยการ

เข้าไปมส่ีวนร่วมจดัการด้านการศกึษาส�าหรบั

เด็กไทยทุกช่วงวัย และส่งเสริมการเข้าถึง

ความรู ้แก่คนในสังคม โดยมีแนวทางการ

บริหารจัดการผ่าน 3 แนวทาง คือการพัฒนา
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เครือ CP กับแนวทางด้านการศึกษาให้เป็นคนดีและเก่ง

 ‘ปลกูความรู ้ปลกูความดี ปลกูใจรักสิง่แวดล้อม’ 
คือแนวคิดของโครงการนี้ ซึ่งด�าเนินการ 
โดยน�าสื่อและเทคโนโลยีทุกรูปแบบของ 
กลุ่มบริษัททรูมาเป็นช่องทางในการเผยแพร่
องค์ความรู้ต่างๆ ปัจจุบันมีโรงเรียนมากกว่า  
6,000 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ ICT 
และสื่อการสอนดิจิทัล ส�าหรับเว็บไซต ์  
www.trueplookpanya.com ซึ่งเป็นคลัง

 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีที่จะเป็นประต ู
สู่โอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง บริษัททรูฯ  
จึงริเริ่มก่อตั้ง ‘โครงการผู้น�าด้านเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา’ (ICT 
Talent) เฟ้นหา ‘ผู้น�ารุ่นใหม่’ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่าน
การเป ิดรับสมัคร-คัดเลือกจากผู ้ส�าเร็จการศึกษาในสาขา 
ที่เกีย่วข้อง และมภีมูลิ�าเนาใกล้เคียงกบัโรงเรยีนประชารฐั  โดยจดัส่ง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไปประจ�าในโรงเรียน
ประชารัฐเพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมโยงทั้ง ‘ครูผู้สอน’ และ 
‘ผู้เรียน’ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่กระบวนการเรียนรู้  สู่การ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล

ที่มาข้อมูล : รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์
www.trueplookpanya.com/blog/content/73846

ICT Talent โครงการผู้น�าด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ทรูปลูกปัญญา : ความรู้คู่คุณธรรม

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

ภาพ : http://www.trueplookpanya.com

ภาพ : http://www.cp-enews.com/news

ความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์น้ันติดอันดับ 1 ด้านการศึกษา ส่วนแอปพลิเคชันที่เข้าถึงทุกเรื่องการศึกษาจากทุกสื่อของโครงการมีผู้ใช้งานแล้ว 
กว่า 200,000 คน เลยทีเดียว

ภาพ : http://www.cp-enews.com

 นบัต้ังแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา CP ได้มอบทนุแก่นกัศึกษาท่ีเรยีนด ี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกสาขาวิชาแบบไม่มีข้อผูกมัด โดย
นักศึกษาที่รับทุนจะได้รับเข้าฝึกงานกับบริษัทภายในเครือฯ ตาม
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ผ่านหลักสูตรที่ใช้ระบบการพัฒนาแบบ 
Action Learning Project ท�าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ท�างานผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยปิดของ
รฐับาล มอบทนุจ�านวน 4,336 ทนุ มลูค่า 50.74 ล้านบาท (ในปี พ.ศ.  
2522-2560) รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานท่ีม ี
ผลการเรียนและความประพฤติด ีให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตัง้แต่
ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือสนับสนุน 
ให้ลูกพนักงานได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมเป็นทรัพยากร
บคุคลทีมี่คุณค่าต่อไปในอนาคต จ�านวน 16,559 ทุน มูลค่า 23.32 ล้านบาท
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เรื่อง :  ศศิธร ภาพ :  เนาวรัตน์ บุญวิภาส

“มหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่สอนหนังสือ
แต่เรามีหน้าที่พัฒนาคน”

พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล

 วิธีการเรียนแบบ Work-Based Learning 
(WBL) หรือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  
ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม
กับยุคสมัย เพราะสามารถตอบโจทย์ทั้งการ 
ได้รับความรู ้จากภาคทฤษฎี ทั้งการได้รับ
ประสบการณ์และพัฒนาทักษะการท�างานใน
ภาคปฏิบัติ ส่งผลให้ผู ้เรียนมีความพร้อม
ท�างานทันทอีย่างมอือาชีพ และยงัถอืเป็นอีกหน่ึง
แนวทางแก้ปัญหาเด็กจบออกมาแล้วไม่ม ี
งานท�าได้เป็นอย่างดี  
  สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ หรอื PIM 
ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
เป็น Corporate University หรอืมหาวทิยาลยั
แห่งองค์กรธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของ 
เมืองไทย และถอืเป็นต้นแบบของ Work-Based 
Education ทีผ่สมผสานระหว่างความรูใ้นเชงิ
วิชาการกับภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาของ
สถาบนัทกุคนได้มปีระสบการณ์ในการท�างาน
ตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา เพื่อเป็นก�าลังหลัก
ของสังคมต่อไปในอนาคต  
 อาจารย ์พรวิทย ์  พัชรินทร ์ตนะกุล  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัด

การปัญญาภวิฒัน์ (PIM) ผูม้คีวามเชือ่เตม็หวัใจ
ในเรื่องของการ ‘Learning by Doing’ รับ
หน้าที่ฉายภาพให้เข้าใจถึงรูปแบบการเรียนรู้  
Work-Based Education ที่กลายมาเป็น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบัน พร้อมเล่าถึง 
ผลส�าเร็จที่น่าชื่นใจ 

เริ่มต้นที่ค�าจ�ากัดความ - ‘Work-Based 
Education’  
 “ต ้ อ ง เ ร่ิ มต ้ นที่ หน ้ าที่ ใ นฐานะของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ  
แต่เรามีหน้าที่พัฒนาคน ถ้าตั้งหลักที่ค�านี้ได ้
ก็จะถอยกลับมามองว่า  แล้วต้องพัฒนาอะไร  
ด้วยวิธีไหน ท�ายังไงให้เขาเก่งขึ้น ผมเรียก
ทัง้หมดว่า 3 ทกัษะจ�าเป็น หนึง่คอืทกัษะอาชพี 
(Professional Skill) คนทีโ่ตขึน้เขาต้องท�ามา
หากิน เพราะฉะนั้นเขาต้องมีทักษะวิชาชีพ
ติดตัว ส่วนทักษะทางสังคม (Social Skill)  
คนเราไม่ได้อยูค่นเดยีว เวลาท�างานต้องสือ่สาร
กบัผูค้น ท�างานเป็นทมีได้ เข้าใจและเหน็ใจคนอืน่ 
มีจิตสาธารณะ ฯลฯ และสุดท้ายทักษะชีวิต 
(Life Skill) คือจัดการกับตัวเอง เราจะเห็นว่า

คนท�างานในเมอืงไทยจ�านวนมากมักมี 2 ปัญหา 
หนึ่งเรื่องการเงิน เป็นหนี้เป็นสิน เงินไม่พอใช้ 
แต่ที่จริงแล้วใช้ไม่เป็นมากกว่า อันที่ 2 เรื่อง
สุขภาพ เมืองไทยเป็นหนึ่งในจ�านวนหลาย
ประเทศในโลกนี้ที่คนเป็นเบาหวานความดัน
ตัง้แต่อายนุ้อยๆ คอืเรยีนสงูเลยนะ แต่กนิอะไร
ไม่รู้ ไม่ดูแลตัวเองกัน ซ่ึงการจะสอนให้เขา
เรียนรู้ทักษะเหล่านี้ ก็มีผลวิจัยจากอเมริกา
รายงานว่า การท�าให้คนเรียนรู้อะไรบางอย่าง
สามารถท�าได้หลายแบบ แต่ประมาณ 70-75% 
ของการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดมาจากการสอนเรียน 
On the Job  เพราะเด็กได้เห็นโลกแห่งความ
เป็นจริง ก็เลยเกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา 
 “เพราะฉะนั้นค�าว่า Work-Based ก็คือ 
การหาความรู้จากประสบการณ์งานที่ท�า โดย
มแีบก็อพัจากมหาวทิยาลยัทีส่ามารถท�าให้เดก็
เข้าใจได้ว่าทั้งหมดท่ีเราได้ฟัง ดู อ่านหนังสือ
มา ในที่สุดเราก็จะไปเจออยู่ที่ท�างาน หรือใน
ทางกลบักันเขาไปเหน็สิง่นัน้มาก่อน แล้วพอกลบั
ไปทีห้่องเรยีน กมี็อาจารย์มาเลก็เชอร์สรปุให้ฟัง 
กลายเป็นการสงัเคราะห์ความรูก้ลบัเข้ามาสูเ่ด็ก”

จากแนวคิด Work-Based Education  
สู่การออกแบบหลักสูตร
 “ในส่วนของ PIM พดูได้ว่าเราเป็นสถานศกึษา
แนว Work-Based Education แห่งแรก 
ของประเทศไทย ซึ่งแบ่งส่วนเป็นการเรียนรู้
แบบ Work-Based Learning โดยใช้ฐาน 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ออกไปท�างาน  
Work-Based Teaching เพราะคนเป็นคร ู
ก็ต้องปรับตัว  ต้องรู้ว่าข้างนอกเขาท�างานกัน
ยังไง ที่ยากเพราะว่าในชีวิตจริงครูบางท่าน 
กไ็ม่ได้ผ่านการท�างานกบัองค์กร เรากเ็ลยต้องให้
ครูได้เรียนรู้งานจริง โดยเรามีกฎไม่ว่าคุณ 
จะอยู่แผนกไหนในเครือ CP All รวมถึงครู  
คุณต้องลงไปดูงานร้าน 7-Eleven 1 สัปดาห์
เพือ่สร้างความกระตอืรอืร้น ตืน่ตวัตลอดเวลา 
จากนั้นก็ลิงก์ไปกับส่วนที่ 3 Work-Based  
Researching คือเราจะได้ยินว่าการวิจัยเป็น
วธิทีางทีดี่อย่างหนึง่ในการหาองค์ความรูใ้หม่ๆ 
แต่ที่เคยท�ากันมาคือวิจัยโดยไม่เคยคิดว่า 
คนสุดท้ายที่เอาไปใช้คือใคร กลายเป็นวิจัย
แล้วขึน้หิง้ แต่หลกัสตูรของเรา โจทย์ในการท�า
วจิยัจงึต้องเป็นการท�างานใกล้ชดิระหว่างสถาบนั
กับองค์กรธุรกิจ เวลาเราจะสนับสนุนทุน 
ต้องดวู่าโครงการวิจัยทีอ่ยากท�านีม่คีนอยากได้ไป
ใช้งานหรอืเปล่า เพือ่ท่ีจะท�าแล้วได้น�าไปใช้จรงิ 
 “และโชคดีที่ PIM เป็นสถาบันในเครือ
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เราเช่ือว่าเด็กทุกคน
มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
เพียงแต่ว่าเราอย่าใช้
วิธีพูดอัดเข้าไปในหัว 
เพราะแค่นั้นไม่พอ 

เด็กต้องเข้าไปอยู่ใน
วงการน้ันตั้งแต่ต้น แล้วก็
เรียนจากสิ่งที่ตัวเองท�

บรษิทัทีไ่ม่ได้มสีงักดัเพยีงแค่ CP All หรอืเครอื 
CP Group เท่านั้น ซึ่งน่ันก็เป็นที่มาของอีก 
ค�าหนึง่คอื Networking  University โดยเรามี
เครอืข่ายทัง้ International กับ Local ใครก็ตาม
ที่เป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นพาร์ตเนอร์ชิป  
ไม่ว่าจะเป็นการธุรกิจ สายการบิน ภัตตาคาร 
แม้กระท่ังบรษิทัทีท่�าหุ่นยนต์ กถ็อืเป็นมหาวทิยาลยั
ของเขาได้ด้วย ถ้าเขามคีวามต้องการอะไร เรา
เข้าไปศกึษาวจิยัให้ได้ โดยให้คนของบรษัิทนัน้
ท่ีมีประสบการณ์เข้ามาสอนเด็กเรา ส่วน 
งานวิจัยก็น�ากลับไปใช้ในธุรกิจตัวเองได้”  

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ Work-Based 
Education 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญา
ตรี โท และเอก รวมเวลา 13 ปี ผลิตบัณฑิต
จบออกมาแล้ว 9 รุ่น เป็นจ�านวนประมาณ 
10,000 คน ปัจจบุนัมนีกัศกึษากว่า 19,000 คน 
โดยนักศึกษาจะเรียนและท�างานสลับกันไป
ครั้งละ 3 เดือน เป็นเวลา 4 ปี โดยหน่วยกิต
จากการท�างาน คิดเป็น 15-20% และเวลาที่
ท�างานจริงคิดเป็น 40-50% ของหลักสูตร 
นกัศกึษาเกอืบทัง้หมดจบออกมาแล้วมงีานท�า
ทันที   
 “หลักสูตรแรกที่เกิดขึ้นคือค้าปลีก (คณะ
บรหิารธรุกจิ) ปีแรกมนัีกศกึษาอยู ่300 กว่าคน  
มพีนกังานเครอื CP ALL เข้ามาเรยีนด้วย แล้ว
ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงปีที่ 13 เปิดสอนปีแรกนี่
พอถึงเวลาเด็กต้องออกไปฝึกงาน กลับมา 
ลาออกตมูเดยีว 30% (ยิม้) เพราะเขาเหนือ่ย  
กลับบ้านไปร้องไห้ แม่เลยมาขอลาออก กลายเป็น
บทเรียนที่เราต้องพัฒนา โดยตอนแรกๆ ก็จัด
ให้มีอาจารย์พี่เล้ียงพูดจาปลอบประโลมเวลา
เด็กเริ่มออกไปท�างาน  
 “กระท่ังเวลาผ่านไปสัก 1-2 ปี เวลา
ปฐมนิเทศเราก็เชิญผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังว่า 
ทีผ่่านมาท�าอะไรบ้าง แล้วลูกเขาเปล่ียนไปยงัไง  
มผีูป้กครองคนหนึง่เป็นพ่ีสาวขึน้เวทเีล่าให้ฟัง
ว่า ที่บ้านมีน้องเป็นลูกชายคนเดียว ถูกส่งมา
เรียนที ่PIM ปรากฏว่าหลังจากนัน้กลบัไปบ้าน 
ซึง่เป็นอนิเทอร์เนต็คาเฟ่อยูท่ีโ่คราช  น้องชาย
ลุกมาเช็ดกระจกหน้าร้าน ช่วยงานบ้าน ซ่ึง 
เป็นผลมาจากการฝึกงานทีร้่าน 7-Eleven ดงัน้ัน 
จริงๆ แล้วเด็กทุกคนมีศักยภาพ แต่อยู ่ใน 
สิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ให้เขาได้แสดงออกหรอืเปล่า    
 “คือทุกหลักสูตรของ PIM ระบุให้ต้องไป
ลงฝึกงานร้าน 7-Eleven อย่างน้อย 1 ครั้ง 

วนัละ 200-300 บาท เดก็กเ็หน็ค่าของเงนิ นสิยั
การใช้เงินเปลีย่นเอง เดก็จะถกูฝึก Social Skill 
ต่างๆ จนเกิดความเคยชิน ในที่สุดกส็ามารถ
เปลีย่นนสิยัได้ และพวกนีเ้ราประเมินเป็นคะแนน
ได้หมดจากพฤติกรรม   
 “ปัจจยัความส�าเรจ็คอืต้องท�าให้ผูป้กครอง
เชื่อว่าการสอนคนโดยวิธีประคบประหงม 
อย่างเดียวมนัไม่ส�าเรจ็ ต้องให้คนเจอปัญหาเอง  

และมพีีเ่ลีย้งคอยแนะน�าอยูห่่างๆ ต้องใช้เวลา
เพื่อรอให้เห็นผล  ซึ่งผลงานที่ผ่านมาค่อนข้าง
พิสูจน์ว่าวิธีการแบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ 
ได้ว่าเด็กมีความพร้อมที่จะไปท�างานหากได้
ฝึกฝนตั้งแต่เด็ก เพราะไม่ว่าจะเลือกท�าตอน
อายุ 18 กับท�าตอน 22 ยังไงก็ต้องมีวันแรก  
แต่การเริม่วนัแรกตอนอาย ุ18  ซ่ึงอายยุงัน้อย 
ยังมีครูดูแลอยู่ก็น่าจะดีกว่า ที่ส�าคัญจุดเด่น
ของ Work-Based Education คือเรียนจบ
แล้วมงีานท�าทนัท ี เพราะการฝึกตัง้แต่ยงัเรยีน
ท�าให้เด็กมีทักษะพร้อมในการท�างาน คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยต่อรุ่น เด็กของเราจบออกไป
แล้วมีงานท�าเกือบ 100%    
  “ส�าหรับเป้าหมายต่อไปในการอบรมเด็ก  
เราจะสร้างความเป็นนักสร้างนวัตกรรม
ภายในตวัเขา  แปลว่ายคุต่อไปเดก็ทีจ่บทุกคน
ต้องคิดอะไรใหม่ๆ เป็น เพื่อที่จะโชว์ฝีมือว่า 
วนัหนึง่ข้างหน้าเดก็เหล่านีจ้ะเป็นผูน้�าองค์กรได้ 
และอกีสิง่ทีเ่ราคดิว่าน่าจะเกดิกค็อื เดก็พร้อม
ทีจ่ะท�างานได้โดยท่ีไม่ต้องมานัง่ปลอบประโลม
อะไรอกีแล้ว ซึง่ตอนนีแ้นวโน้มดขีึน้เรือ่ยๆ เพราะ
กระแสบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ในที่สุดพ่อแม่ 
ผูป้กครองยอมรับและเข้าใจรูปแบบการเรยีนแล้ว”     

Work-Based Education กับความยั่งยืน
 “เราเช่ือว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในการ
เรยีนรู ้เพยีงแต่ว่าเราอย่าใช้วธิพีดูอัดเข้าไปในหวั 
เพราะแค่นัน้ไม่พอ เดก็ต้องเข้าไปอยูใ่นวงการ
นัน้ต้ังแต่ต้น แล้วก็เรียนจากสิง่ทีตั่วเองท�า จากนัน้
ครูกลับมาสรุปภาพมุมกว้างให้ฟัง ครูจะช่วย
ลิงก์ให้มองภาพรวมได้ ในที่สุดก็ประยุกต์สิ่ง 
ที่เขาเจอได้ เพราะว่าท�าเองมากับมือ ดังนั้น  
ถ้าจะพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน เราก็ต้อง
ฝึกเด็กให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง” 

เป็นเวลา 3 เดือน ต้องท�าทุกอย่างเหมือน
พนักงานท�ากัน ซึ่งท�าให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา
เรือ่งหนึง่ว่าการฝึกแบบนีท้�าให้อโีก้ (Ego) หายไป 
เพราะเด็กได้เรียนรู้เองว่าถ้าพูดจาดีๆ กับ
ลกูค้าแล้วมคีนชอบ ขายของได้ หรอือย่างเรือ่ง
ค่าของเงินนีเ่ราไม่มทีางเหน็จนกว่าจะไปเจอเอง 
เพราะร้าน 7-Eleven นี่ต้องยืน 8 ชั่วโมง 
นะครับ ถึงจะได้เงินชั่วโมงละ 30-40 บาท  
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CREATING A BETTER LIFE

เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล

 ด้วยเพราะการเรียนรู้แบบดั้งเดิมยังขาด
ทักษะที่จ�าเป็น โดยเฉพาะการท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น การสื่อสารและแก้ปัญหา รวมถึงการ
เรยีนรูท้างสงัคมและอารมณ์ ชมุชนการศกึษา
ทัว่โลกจึงได้พูดคุยเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าวกนั
มากขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมๆ กับการสนับสนุน 
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ส่งผล 
ให้เกิดความคดิริเริม่และการวจิยัเก่ียวกับทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยเมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2558 สภาเศรษฐกิจโลก ได้เปิดเผย
ทักษะท่ีส�าคัญ 16 แบบ ซึ่งจ�าแนกออกเป็น  
3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุม่ทกัษะพืน้ฐาน ได้แก่ การใช้ภาษา การ
ค�านวณ การใช้เทคโนโลย ีการใช้วทิยาศาสตร์
กับสิ่งรอบตัว การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วฒันธรรม การจดัการด้านการเงนิ และวธิกีาร
เป็นผู้ประกอบการ 
 กลุ ่มทักษะท่ีใช้ในการจัดการกับความ
ท้าทายในชีวิต ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา 
ให้ถูกจุด การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
สื่อสาร และการท�างานร่วมกับผู้อื่น 
 กลุม่ทกัษะทีใ่ช้เพือ่จดัการตวัเองกบัสภาพ
สงัคมทีเ่ปล่ียนไป ได้แก่ ความอยากรูอ้ยากเหน็ 
ความคิดรเิร่ิม ความพยายามในการบรรลเุป้าหมาย 
ความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้น�า 

และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม 
 เดวิด รอสส์ (David Ross) ที่ปรึกษาด้าน
การศึกษาระดับโลก และอดีตประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารพันธมิตรเพื่อการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เคยแสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะ
ต่างๆ เหล่านีไ้ว้ว่ามคีวามส�าคญัต่อเยาวชนโลก
มากกว่าที่เคยเป็นมา เพราะมิได้เป็นเพียง
กรอบส�าหรับการเรียนรู้ที่ประสบความส�าเร็จ
ในห้องเรยีน แต่ยงัการนัตว่ีาเดก็ๆ จะสามารถ
เติบโตได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ต่อเนื่องและมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น 
 ด้าน เรย์มอนด์ เดอ วลิลเิยร์ (Raymond de 
Villiers) วทิยากรมอือาชพีและทีป่รกึษาระดบั
นานาชาติผู ้ให้ความส�าคัญกับโลกสมัยใหม่ 
การจดัการเชงิความสามารถ รวมถงึผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากรขยายความว่า 
เทคโนโลยคีอืปัจจยัทีจ่ะเข้ามามบีทบาทในการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซ่ึงผู ้สอน
สามารถเข้าไปรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ
ทั่วโลกมาย่อยให้เข้าใจง่าย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จริงจากชีวิตของตนเองร่วมกับ 
ผู้เรียนด้วย นอกจากนี ้การเล่นยงัเป็นเคร่ืองมอื
การเรียนรู ้ที่ทรงประสิทธิภาพมากเช่นกัน  
โดยผูป้กครองเองก็ควรให้ความส�าคัญในการสร้าง
พ้ืนที่ส�าหรับประสบการณ์และวิธีการเรียนรู้

‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ 
โจทย์ส�คัญเพื่อปูทางสู่การศึกษายั่งยืน

 สภาเศรษฐกิจโลกเปิดเผยถึงทักษะ
ที่คนท�างานต้องมีติดตัวเพ่ือรับมือกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนี่
คือคุณสมบัติที่ควรมีติดแข้งติดขาไว้ใช้
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
1. สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
2. คิดเชิงวิเคราะห์
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. บริหารคนเป็น
5. ประสานงานเก่ง
6. มี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์
7. รู้จักประเมินและตัดสินใจ
8. มีวิธีคิดเชิงบริการ
9. เชี่ยวชาญด้านเจรจาต่อรอง
10. ยืดหยุ่นทางความคิด

10 สุดยอดทักษะจ�าเป็นต้องมีใน ค.ศ. 2020 

อื่นๆ ที่ปราศจากโครงสร้างอันเป็นแบบแผน
ซึ่งบูรณาการเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมากขึ้น ท�าให้สามารถพัฒนาคุณสมบัติ
ของเยาวชน รวมถงึความสามารถทีจ่ะยืนหยดั
อย่างม่ันคงในโลกการท�างานในอนาคตได้ 
สอดคล้องกับข้อความตอนหนึ่งที่ ฮิวจ์ เดลานี 
หัวหน ้าฝ ่ายการศึกษา องค ์การยู นิเซฟ 
ประเทศไทย เขียนไว้ในบทความเรื่อง ‘การ
ศกึษาส�าหรบัศตวรรษที ่21 : การพฒันาทกัษะ
คือหัวใจส�าคัญของการศึกษา’ 
 “ค�าว่า ‘การศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21’ 
ย�้าให้เห็นว่า เราก�าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อม 
ทีป่ระเทศต่าง  ๆ มีความเชือ่มโยงกันมากขึน้เรือ่ยๆ 
และระบบการศึกษาจ�าเป็นต้องปรับตัว โดย
ไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงคร้ังคราว แต่ต้อง
เป็นการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของเยาวชน สังคม และตลาด
แรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต”  
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OPEN MIND

 เรื่อง :  ศศิธร ภาพ : พุทธิพรต เพ็ชรสุกใส 

สานอนาคตการศึกษาผ่านสายตาคนเลือดใหม่
 เป็นเวลากว่า 3 ปีล่วงมาแล้วที ่โครงการสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED ได้ร่วมผนึก 3 ภาคส่วนหลกัของประเทศ ภาครฐั ภาคประชาสงัคม  
และภาคเอกชน ทีร่เิริม่โดย 12 องค์กร ก่อนขยายสู่ 33 องค์กร ในระยะต่อมา ด้วยอดุมการณ์ทีมุ่ง่ม่ันในการร่วมขบัเคลือ่นยกระดบัการจดัการศกึษาไทย  
ผ่านรปูแบบการพฒันาผู้น�ารุ่นใหม่ทีม่ศีกัยภาพและจติสาธารณะร่วมท�าหน้าทีเ่ป็น ‘School Partner’ ลงพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิ (Action Learning) ในโรงเรยีน
ประชารฐัเป้าหมาย 15% ทัว่ประเทศ เพือ่ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เป็นเพ่ือนชวนคิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการจดัท�าแผนพัฒนาโรงเรียนตามบริบทรายพืน้ที่  
มุ่งยกระดับการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน โดยผลการด�าเนินการในภาพรวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นที่น่าพอใจ ยืนยันได้จากค�าบอกเล่า 
ของคนท�างานเลือดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในมิติและบทบาทที่แตกต่างกัน    

 โรงเรยีนบ้านไร่ป่า จ.ตราด ถอืเป็นตัวอย่าง
ชัดเจนของการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับ
การเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทกัษะชวีติของเด็กๆ โดยม ี‘ผอ.ตี’๋ - ชัชวาลย์ 
แสวงหาทรพัย์ ผูอ้�านวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่า 
จ.ตราด เป็นก�าลังหลักในการขับเคล่ือน 
สนับสนุน ผลักดันทั้งครูและเด็กในความดูแล  
ด้วยเป้าหมายท่ีอยากเหน็การเรยีนรูแ้ละเตบิโต
อย่างเต็มศักยภาพของเด็กไทย  
 “ส�าหรับโรงเรยีนบ้านไร่ป่า ถ้าพดูถึงความ
แขง็แรงทางด้านการจดัการศกึษา ทางโรงเรียน 

ก็มผีลสัมฤทธิอ์ยูใ่นอันดับต้นๆ ของจงัหวดัตราด 
 “แต่ผมมองว่าสิง่ทีส่�าคญัมากกว่าคือทกัษะ
และการน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตของเด็กๆ สิ่งที่
การศกึษาควรท�าคอืส่งเสรมิให้เขาได้น�าความรู้
และสิ่งท่ีเขาเป็นแสดงออกมาให้ครูได้เห็น  
และน�าออกมาใชป้ระยกุต์กบัสิง่ต่างๆ บางคน
อาจจะชอบเทคโนโลย ีบางคนอาจจะชอบงาน
เกษตร ผมจงึพยายามสอดแทรกเร่ืองของการ
เสริมทักษะชีวิตด้านต่างๆ เข้าไป   
 “เราก็จะมีโครงการทางด้านทักษะชีวิต 
อย่างท่ีโรงเรียนเรามีแปลงเกษตร เพ่ือน�า

ผลติผลมาเข้าโครงการอาหารกลางวนั แต่ละชัน้
จะมีหลักสูตรของตัวเอง เช่น อนุบาลเป็น 
พืน้ฐานง่ายๆ สวนสวยด้วยผกั ป.1  มโีครงการ
สมุนไพรริมรั้ว ป.2 ได้ปลูกเสาวรส มีการเก็บ
ขาย ฯลฯ  เดก็บางคนเวลาจะไปรดน�า้มวัโอ้เอ้   
แต่พอถงึเวลาต้องน�าไปขายทีต่ลาดนดัปุ๊บ  รบี
เสนอตัว ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปูพื้นฐานให้
เด็กๆ ได้เรียนรู้ สังเกต ฝึกทักษะอาชีพ การ
ท�างาน พร้อมกับการจุดประกายความฝัน
ตนเอง เพราะหวัใจส�าคญัของการศกึษาในเดก็
วัยประถมก็คือ เด็กต้องได้รับความรู้พื้นฐาน
และแสดงศักยภาพของตนออกมาตาม 
ไลฟ์สไตล์ของตนให้ได้   
 “นอกจากนีเ้รายงัผนวกทกัษะการใช้เทคโนโลย ี
ที่เป็นจุดเด่นของเรามาช่วยใช้ในการค้นคว้า
หาความรู้ด้วย โรงเรียนเราโชคดีที่ได้อยู่ใน
โครงการประชารัฐ และมีบริษัทเอกชนเป็น 
ผู้สนบัสนนุ จงึได้รับการสนบัสนนุเทคโนโลยอีย่าง
ครบครัน จากโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
เพือ่การศกึษา (Notebook for Education) ที่
จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักเรียนระดับ
ชั้น ป.1-ป.6 ครบทุกคน พร้อมทั้งครูผู้สอน 
ทกุท่าน โดยครเูป็นปัจจยัส�าคญั ต้องใช้งานเป็น
ก่อน ซ่ึงก็เป็นโชคดีอีกอย่างคือทางบริษัท
เอกชนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ICT Talent 1 คน 
มาดูแลเร่ืองเทคโนโลยีในโรงเรียนท่ีบริษัท
เอกชนสนบัสนนุ โดยประจ�าการทีโ่รงเรยีนเรา
เป็นหลัก ผมว่าเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก”
‘โครงการผู้น�าด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา’ 
หรือ ICT Talent ก่อต้ังโดยบริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเปิดประตู 
สู่โอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง

ชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์
 “หัวใจส�คัญของการศึกษาในเด็กวัยประถม คือ ต้องได้รับความรู้พื้นฐาน

เสริมทักษะชีวิต และแสดงศักยภาพของตนออกมา”    
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ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่าง
ทัดเทียมและทั่วถึง โดยการเปิดรับบุคลากร 
ผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้อง และมี
ภมูลิ�าเนาใกล้เคียงกบัโรงเรยีนประชารฐัเข้ามา
เป็นกลไกส�าคญัในการเชือ่มโยงทัง้ ‘ครผููส้อน’ 
และ ‘ผู้เรียน’ ในการ Apply Technology  
สู่กระบวนการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล 
 “ดังนั้น ถ้าพูดถึงการร่วมมือกันในการ
ท�างานระหว่างโรงเรยีนประชารฐักบั  School 
Partner ผมมองว่าเราสามารถร่วมมือกันได้
อย่างจรงิจงัเลยในโครงการ ICT Talent เพราะ
ในระบบบรหิารจัดการเพือ่น�าเทคโนโลยเีข้ามา
บูรณาการ เราต้องทุ่มไปที่ครู เด็ก และระบบ 
ซึ่งการมีเจ้าหน้าที่ ICT Talent อย่างครูป๊อป 
(วริาวรรณ ไชยศริ)ิ มาอยูป่ระจ�าการในโรงเรียน 
ท�าให้ได้เจอหน้ากนัเป็นประจ�า ถือเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีช่วยในระบบบริหารจัดการ แล้วก็ยังช่วย 
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการ
อบรมหรือพัฒนาทักษะครู ทั้งในด้านของ
เทคโนโลย ี และในด้านของการน�าระบบไปใช้  
 “ผมว่าโอกาสเป็นสิ่งที่ส�าคัญ โครงการ 
CONNEXT ED  ถือเป็นการเปิดโอกาสทาง 
การเรียนรู้ในสิ่งที่หลากหลาย ในทุกระดับชั้น  
เพราะถ้ามองมาที่โรงเรียนขนาดเล็กๆ อย่าง

บ้านไร่ป่า การทีม่บีรษิทัเอกชนเข้ามาสนบัสนนุ 
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีก็ช่วยท�าให้ทั้งเด็ก 
และครูได้เปิดโลกทัศน์อย่างมาก ถือเป็นการ
เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้โลกของเด็กกว้างขึ้น 
และท�าให้เกิดการก้าวต่อไปของเด็ก  
 “อย่างเช่น เรามีโครงการนักข่าวรุ่นเยาว์  
โดยเจ้าหน้าที่ ICT Talent คอยฝึกเด็กให้ใช้
เครือ่งมอืเป็น สามารถใช้โทรศพัท์มอืถอืในการ
ถ่ายภาพเอง เป็นนักข่าวเอง และบางคน
สามารถที่จะอ่านข่าวได้ดีด้วย การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารเหมือน
เป็นการจุดประกายอาชีพที่เขาชอบต่อไป  
ขณะเดียวกัน ในด้านของคุณครู เม่ือเริ่มใช้
เทคโนโลยีเป็นก็น�ามาใช้ในการเรียนการสอน

 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นหนึ่งใน 12 องค์กร
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED มา
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการร่วม
สร้างการเปลีย่นแปลงการศกึษาไทย มโีรงเรียน
ในความรบัผดิชอบ  40 โรงเรยีน ทัง้ในจงัหวดั
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ

นิยามการศึกษายั่งยืน  

ได้ ด้วยลูกเล่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
น�าโปรแกรมท�าข้อสอบออนไลน์ Kahoot  เข้า
มาใช้กบัเดก็ๆ ในห้องเรยีน  เหมอืนการแข่งขนั
ท�าข้อสอบต้องตอบถกูและเร็ว เกิดความสนกุสนาน 
และรอยยิม้ระหว่างเดก็กบัครู ซึง่ตรงนีส้�าคญั”
 เพราะเชื่อในการค้นพบความฝัน และ
พัฒนาสิ่งที่ชอบไปสู่การสร้างอนาคต ดังที่ม ี
ผู้จุดประกายให้ ผอ.ตี๋ ได้เห็นเส้นทางอาชีพ
ของตนเอง ตัง้แต่เลอืกเป็นครเูพราะครแูนะแนว
เหน็แววการตวิวชิาคณติศาสตร์ให้เพือ่นๆ และ
ความมีวิสัยทัศน์ที่ท�าให้หัวหน้างานมองเห็น
ก่อนแนะน�าให้ขยับขึ้นมาท�างานสายบริหาร 
กระทั่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้อ�านวยการ
โรงเรยีน รวมเวลากค็ลกุคลอียูก่บังานด้านการ
ศึกษามายาวนานถงึ 15 ปีแล้ว ดังนัน้ ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนเลือดใหม่ไฟแรงคนนี้จึงยังมุ ่งมั่น 
ทีจ่ะก้าวต่อไปบนเส้นทางสานอนาคตส�าหรับ
เด็กไทย 
 “สิ่งที่ผมอยากจะท�าต่อไปให้ส�าเร็จ คือ
การน�าความรู้และทักษะของเด็กออกมาใช้ 
เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเรียนเอง 
เพราะเป้าหมายเราอยู่ที่เด็ก  ซึ่งจะต้องกลาย
ไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญในการพัฒนา
สังคม ซึ่งกุญแจส�าคัญคือ ‘ครู’ ที่ต้องช่วยกัน 
และผมว่ามันต้องใช้เวลา” 

จิดาภา วรรณโภคิน
“อยากเห็นกระบวนการศึกษาไทยที่ตอบโจทย์ส�หรับเด็กและอนาคตมากที่สุด”  

ประจวบคีรีขันธ์ ครั้นเมื่อบริษัทเปิดรับสมัคร
พนักงานอาสาเข้ามาท�าหน้าที่เป็น School 
Partner และหญิงสาวจากฝ่าย HR ผูมี้ความสนใจ
ด้านการศึกษาเป็นทุนเดิมก็ชูมือตอบรับทันที 
และนีค่อืประสบการณ์ตรงในบทบาท School 
Partner ของ เจน - จิดาภา วรรณโภคิน  

ผูจ้ดัการแผนก Organization Development 
ฝ่าย Human Resources Shared Services 
ด้านการเรียนรู ้และการพัฒนาสมรรถนะ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)    
 นอกเหนอืจากเรยีนจบสาขาจติวทิยา  จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา การท�างานในส่วนของ 
Learning Development หรือ Training  
ของบริษัทเอกชนก็เปรียบเหมือนครู หรือคน
ทีใ่ห้ความรูด้้านพฒันากระบวนการ จงึไม่แปลก
ที่เธอจะสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว     
 “เจนว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ด้านการ
ศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ซึง่บางอย่างตอนทีเ่ป็นเดก็
เรารู้สึกว่า ตรงจุดนี้นะ ถ้าตอนนั้นปรับเป็น
อย่างนีค้งดมีากเลย ตอนทีบ่รษิทัเปิดรบัสมคัร
คนทีจ่ะเข้าไปดูแล ช่วยให้การศึกษาไทยเหมาะกบั
เด็กรุ่นใหม่มากข้ึน เจนก็เลยรู้สึกว่า ถ้าม ี
โอกาสแบบนีม้า เราก็ควรทีจ่ะคว้าเอาไว้ ดกีว่า
มวัมานัง่บ่น  เจนเลอืกให้ตวัเองได้ลงมอืท�าเลย
ดกีว่า เพราะถ้าเรามคีวามรูค้วามสามารถอะไร 
ทีจ่ะไปช่วยท�าให้การศกึษาไทยดขีึน้กว่าเดมิได้ 
ท�าไมเราถึงจะไม่ท�าล่ะ    
 “ส�าหรับบทบาทของ School Partner    
เจนคิดว่าเรามีมุมมองในภาคเอกชนท่ีจะ
เข้าไปพดูคยุกบัทางโรงเรยีน ซึง่หน่วยงานด้าน

ภาพ : ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
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ไก่ไข่เพ่ือทางโรงเรยีนสามารถน�าไข่ไปประกอบ
อาหาร แล้วเด็กได้อะไรจากการเลี้ยงไก่บ้าง 
นอกจากแค่อิม่ท้อง เรากไ็ปพดูคยุกบัคร ูทัง้ครู
วทิยาศาสตร์ ครภูาษาองักฤษ ครเูกษตร รวมถงึ
ผอ. ว่าเราสามารถน�าวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการ
กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มเราได้ไหม เรา
สามารถน�าวชิาคณติศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
หรือเกษตรเข้ามาสอนเด็กได้ไหม หรือว่าเด็ก
สามารถจะน�าองค์ความรู้ตัวนี้ไปต่อยอดเป็น
อาชีพได้หรือเปล่า นอกจากได้อิ่มแล้ว เด็กได้
ความคดิ ความรูอ้ะไรจากการเลีย้งไก่พวกนีบ้้าง 
มนับรูณาการหลายๆ วชิาได้
 “ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจาก
แต่ละโครงการที่เราน�าเข้าไปท�า คงจะเป็น
เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์
กบัครตู่างชาต ิพอครเูริม่เข้าใจวธิกีารสอน  ครู
กเ็ริม่น�าการสอนแบบนีไ้ปใช้กบัเดก็ เปลีย่นให้
ครเูป็น Facilitator เพือ่ให้เดก็กล้าทีจ่ะพดู  ซึง่
จะเห็นเลยว่าเด็กสนุกสนานในการพูดคุยมาก
และส่งผลให้เด็กในระดับชั้นอื่นๆ เริ่มมีความ
สนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นไปด้วย”
 แม้เพ่ิงเริ่มเข้ามาด�าเนินการได้ไม่ถึงปี แต่
ผลตอบรับจดัอยูใ่นระดบัน่าพอใจ และนบัจากนี้
ก็ต้องรอวัดผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้   
“การจะพัฒนากระบวนการศึกษาเราต้องวาง
โรดแมป และค่อยๆ ดกูารเตบิโตว่าปีนีส้ิง่ทีเ่รา
วางแผนกันไว้ส�าเร็จไปถึงไหนแล้ว  ซึ่งถ้ามอง
ตรงน้ันเราก็ส�าเร็จในทุกๆ ช่วงนะคะ เพราะ
แผนของเราเริ่มจากการพัฒนาคนก่อน เรา
อยากม ีผอ. ทีก่ล้าเปลีย่นแปลงไปกบัเราเยอะๆ 
เราอยากมีครูที่เข้าใจกระบวนการ Active 
Learning  เริม่ออกแบบการเรยีนการสอนเป็น
แผนงานอย่างเป็นรปูธรรมทัง้เทอม ซึง่เราก็ได้
ตรงน้ีมาแล้ว เราอยากเห็นโรงเรยีนมองอนาคต
ไกลๆ ว่า ถ้าเดก็จะต้องเรยีนจากวนันีไ้ปจนถงึ
อนาคตอีก 5 ปี เด็กต้องบรรลุวัตถุประสงค์
อะไร มีวิธีการยังไง วัดผลเมื่อไร  ซึ่งตัวนี้เราก็
ท�าได้แล้ว  หลงัจากนีค้วามส�าเรจ็ทีเ่รารอคอย
คอื ถ้าการเรยีนรู้ไปถงึตัวเดก็แล้ว วัตถปุระสงค์
ที่เราตั้งไว้จะเป็นอย่างที่เราคิดไว้กับทาง
โรงเรียนหรอืเปล่า เช่น ถ้าเป็นเดก็ระดบัประถม 

จะต้องมคีวามสามารถในการดแูลชวีติพืน้ฐาน
ของตัวเองได้ สามารถกินข้าว ล้างจาน เก็บ
ทีน่อนเอง สามารถอ่านออกเขยีนได้ คิดเลขได้  
 “แต่เป้าหมายท้ายที่สุดเราคาดหวังอยาก
เหน็กระบวนการศกึษาไทยทีต่อบโจทย์ส�าหรบั
เด็กและอนาคตมากที่สุด ในท่ีนี้คือเข้าใจใน 
จดุแขง็และข้อดขีองเดก็แต่ละคน โดยไม่ตดัสนิ
ว่าจุดแข็งไหนดีกว่ากัน เพราะเด็กแต่ละคน 
ก็มีความต่างและความสามารถที่หลากหลาย  
รวมถึงตอบโจทย์ทักษะที่เด็กควรมี คือทักษะ
ด้านการคดิ การเท่าทัน ความคดิสร้างสรรค์และ
การประยกุต์ปรับตัว ซ่ึงเป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ของ
ทักษะที่จ�าเป็นในอนาคตมากกว่าการท่องจ�า 
ด้วยเหตนุีเ้ราจงึคาดหวงัว่าถ้าเราสามารถสร้าง 
ผอ. ท่ีมีกระบวนความคิดหรือวิสัยทศัน์ทีม่องไปถงึ
อนาคต แล้วกส็ามารถวดัผลได้จรงิๆ สร้างคณุครู 
สร้างโรงเรยีนทีเ่หมาะสมกับเด็กในอนาคตได้”
 มากกว่าการเป็น School Partner เพื่อ
พฒันาการศกึษาให้เดก็ไทย คนท�างานเองกย็งั
ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน 
 “ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะคะ ที่แน่ๆ คือการ
ต้องบริหารเวลา งานประจ�าต้องท�าให้เสร็จ
เรียบร้อยโดยไม่เป็นภาระของเพือ่นในทมีก่อน
ทีจ่ะไปท�างาน School Partner และยังต้อง 
ท�าหน้าที่ด้าน Project Management โดยเรา
ต้องเข้าไปร่วมกนัพฒันาและผลกัดนัแผนพฒันา
ของโรงเรียน ท�าให้เราได้ทักษะหลายๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการโค้ช การฟัง การให้ฟีดแบ็ก 
การตั้งค�าถาม ต้องท�าทุกอย่างภายใต้ความ
อ่อนน้อม แล้วยังต้องบรหิารอารมณ์ตวัเอง เรา
ไม่สามารถน�าอารมณ์ที่อาจจะเหน่ือยจาก 
งานประจ�าไปลงกับโรงเรยีนได้ จงึได้ฝึกทกัษะ
หลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเรา และก็มี
โอกาสท�าอะไรที่หลายๆ คนไม่ได้ท�า
 “ส�าหรับโปรแกรม School Partner เจน
มองว่าเราเป็นเหมอืนแค่วติามนิเสรมิเข้าไปว่า 
จะช่วยท�าอะไรได้บ้างตรงนัน้ตรงนี ้แต่อาหารหลกั 
ก็ยัง ข้ึนอยู ่ กับทางกระทรวงศึกษาธิการ  
และทาง ผอ. ว่าจะก�าหนดนโยบายทศิทางยงัไง 
ปัญหาตอนนี้เจนมองว่าระบบการศึกษาอาจ
จะปรบัตัวค่อนข้างช้า เพราะว่าเรามกีระทรวง  
หลายหน่วยงาน หลายโครงการ หลายทฤษฎี
หลายรูปแบบมากที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการ
พัฒนาเด็ก ซึ่งไม่ผิดนะคะ แต่การศึกษาจะ
ยัง่ยนืได้เราต้องออกแบบจดุประสงค์ไว้ตัง้แต่ต้น
ว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้เด็กไทยออกมา 
เป็นยังไง แล้วไม่ควรยึดหลักตายตัวนั้น ควร 
ที่จะต้องปรับเปล่ียนตามสถานการณ์เร่ือยๆ 
แต่ไม่ต้องเอาชีวิตของเด็กมาเป็นการทดลอง 
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือท�าอะไร 
ต้องศึกษาทุกอย่างให้รอบด้าน” 

การศึกษาวิชาการที่อาจจะเน้นวิธีการดั้งเดิม  
แต่เราอยู่ในภาคปฏิบัติ มี KPI ชัดเจนในการ
วัดผล แล้วยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ทีไ่วมาก ท�าให้เราเหน็ว่าทกัษะบางอย่างในเดก็
รุน่ใหม่ทีอ่งค์กรมองหาคอือะไร ซึง่เราสามารถ
จะไปคุยกับโรงเรียนได้ว่าตอนนี้ภาคเอกชน
ต้องการคนแบบไหน ช่วยท�าให้เขาเห็นมุมมอง
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น”
 ถึงตอนนี้จึงเป็นเวลาเกือบครบปีแล้วที่ 
คุณเจนต้องแบ่งเวลาจากงานประจ�าไปดูแล
เป็นพีเ่ลีย้งให้กบั 3 โรงเรียน ในความรับผิดชอบ 
ได้แก่ โรงเรยีนวดัดอนยายหนู อ.กุยบรีุ  โรงเรียน 
บ้านหนิกอง อ.บางสะพาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
อ.ทับสะแก ทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรขัีนธ์ โดยกระบวนการท�างานเริม่ต้น
จากการรับฟังและศึกษาสภาพบริบทของ
แต่ละโรงเรียน
 “เราจะเข้าไปด้วยการเริ่มต้นรับฟังว่า สิ่ง
ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้คืออะไร สิ่งที่เขาคาดหวัง
กับทางนักเรียนของเขาคืออะไร จากนั้นดูว่า
ถ้าบรบิทโรงเรยีนเป็นแบบนี ้ แล้วเราเป็นภาค
เอกชนที่มองเห็นว่าในอนาคตเด็กน่าจะต้อง
เป็นแบบนี ้ และสิง่ทีเ่ราควรท�าคือการใช้เทคนิค
ด้านการ Coaching  ค่อยๆ โค้ชเขาไป  แต่ไม่ควร
ไปบอกให้เขาท�านั่นท�าน่ี โรงเรียนจะเป็น 
ผูต้ดัสนิใจเลอืกว่าอยากจะไปในทศิทางไหน ซึง่ถอื
เป็นความโชคดขีองเราด้วยทีไ่ด้รบัผดิชอบโรงเรยีน
ทีท่าง ผอ. และคุณครนู่ารักมาก แล้วก็เปิดใจ เหน็
ประโยชน์ของโครงการกเ็ลยท�าให้คยุกนัได้ง่าย 
 “โรงเรยีนท่ีเราดแูลจะมทีัง้โรงเรยีนประถม
ถึงมธัยมต้น รปูแบบการเรียนรู้ทีเ่สนอให้น�าไปใช้  
แล้วรูส้กึว่าได้ผล โรงเรยีนค่อนข้างทีจ่ะได้ประโยชน์
น่าจะเป็นเรือ่งของ Active Learning คอืรปูแบบ
การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท�า สร้าง 
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนและ
คุณครูจะเป็นผู้บูรณาการการสอน เพ่ือตอบ
เป้าประสงค์ในการพัฒนานักเรียน และบรรลุ
ตัวชี้วัดจากกระทรวง พอเราเข้าใจบริบทของ
คุณครูและโรงเรียนแล้วว่าเขามีงานแบบนี้   
ก็เลยหาเครื่องมือต่างๆ เข้ามาเป็นตัวเสนอ 
การจดัการเรยีนการสอนให้คณุครสูามารถน�า
มาบูรณาการกันในหลายๆ ตัวชี้วัด  
 “ยกตัวอย่างการท�างานแบบ  Active Learning 
ที่โรงเรียนวัดดอนยายหนู ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส ระดบัชัน้ ป.1 - ม.3 ทางโรงเรยีน
มีทนุอาหารกลางวนัให้เด็กจนถงึ ป.6 เท่านัน้เอง 
และทางไทยยเูนีย่นเองกม็โีรดแมปของเราเอง
คือน้องต้องอิ่มท้องก่อน เพราะกระบวนการ
เรียนรู้หรือการคิดมันไปต่อไม่ได้แน่นอนถ้า
ปัจจัยพืน้ฐานยงัขาดอยู ่ กระบวนการของเราคอื
เข้าไปดูว่าตอนนีโ้รงเรยีนขาดอะไร มกีารเลีย้ง
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WORLD WIDE WATCH

เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com

ถอดสูตรส�เร็จจากต้นแบบทางการศึกษาของโลก

 รูห้รอืไม่ ในบรรดาผลการเรยีนเฉลีย่ 3 วิชา 
ได้แก่ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และการอ่าน 
ของนักเรียนอายุ 15 ปี จากจ�านวนทั้งหมด  
70 ประเทศนัน้ สงิคโปร์ ฮ่องกง และญีปุ่น่ คอื 
3 ประเทศแรกท่ีมีคะแนนสูงสุด จากผลการ
ประเมนินักศกึษาต่างชาต ิ(PISA) ขององค์การ 
เพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) ล่าสดุเมือ่ ค.ศ. 2015 และหากไล่ด ู
ไปจนถงึล�าดับที ่10 จะพบว่ามปีระเทศในทวปี
เอเชียติดอันดับอยู่อีกถึง 4 แห่ง อันได้แก่  
มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ และจนี ซึง่กเ็ป็นข้อมลู
ที่มิได้ค้านสายตาชาวโลกแต่อย่างใด เพราะ
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา องค์กร
นานาชาติต่างให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้
ระบบการศกึษาอนัประสบความส�าเรจ็ในทวปี
เอเชียกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Culture of Education : เก่งและด ีมคีณุธรรม
 ประเทศในแถบเอเชีย เหล ่ านี้ มีสิ่ งที ่
เซอร์ไมเคิล บาร์เบอร์  (Sir Michael Barber)  
ที่ปรึกษาของ Pearson Education เรียกว่า 
‘Culture of Education’  นัน่กค็อืความขยนั
ของนักเรียน การท�างานหนักของครู และการ
ที่สังคมรวมถึงผู้ปกครองให้คุณค่าและมีความ
คาดหวังสูงสุดกับการศึกษาของบุตรหลาน
น่ันเอง และแม้ในบางประเทศจะมีความ 
แตกต่างกันอย่างมากในวธิกีารเรยีนการสอน แต่ 
สิง่ที่ประเทศนั้นๆ มีเหมือนกันคือความเชื่อ 
ในความส�าคญัของการศกึษาว่าเป็นพืน้ฐานของ
ทกุอย่าง รวมทัง้เรือ่งคณุธรรมและความหมาย
ในชีวิต ยกตัวอย่าง วัฒนธรรมการเรียนของ
ญีปุ่่น ซ่ึงเป็นทีพ่ดูถงึในวงกว้างจากความโดดเด่น
ของการแทรกคุณธรรม ประเพณี รวมถึง 

วิถีปฏิบัติส�าหรับชีวิตประจ�าวันให้กลมกลืน 
ไปกบัการเรยีนการสอน อาท ิจะไม่มกีารทดสอบ
ใดๆ จนกว่านักเรียนจะขึ้นเกรดสี่ (อายุ 10 ปี) 
เพราะเป้าหมายของโรงเรียนในช่วง 3 ปีแรก
นัน้มุง่สร้างมารยาท และพฒันานสิยัของเดก็ๆ  
และข้อส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือความม่ันใจและ 
ไว้วางใจครวู่าเป็นบคุคลทีเ่ปรียบเหมอืนกญุแจ 
สู่ความส�าเร็จ

โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม
 ส�าหรับอีก 3 ประเทศจากซีกโลกตะวันตก
อย่างเอสโตเนีย แคนาดา และฟินแลนด์ ซึ่งมี
คะแนนอยู่ในล�าดับที่ 5, 6 และ 8 นั้น เป็น 
ที่รู ้จักกันดีในแง่ของโอกาสทางการศึกษา 
อนัเท่าเทยีมทัว่ถงึกนั และหากจะให้อธบิายถงึ
ปัจจยัอืน่ๆ นอกเหนือจากความเสมอภาคทาง 
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การศกึษาของแต่ละประเทศแล้วกต้็องบอกว่า 
เอสโตเนยีสามารถผสมผสานความเก่งกาจทาง
ทฤษฎีของสหภาพโซเวียตที่แยกตัวออกมา 
เข้ากบัเทคโนโลยสีมยัใหม่จากฝ่ังตะวนัตกเอาไว้
ได้อย่างลงตวั นอกจากนีย้งัรบัอทิธพิลแนวคดิ
ด้านการศึกษาจากต้นแบบอย่างฟินแลนด์ 
เข้ามาไว้ในระบบด้วย ส่วนแคนาดานัน้ให้ความ
ส�าคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก
ไม่แพ้หลายๆ ประเทศในเอเชียเช่นกัน 
 ส�าหรับฟินแลนด์เอง นอกจากระบบการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานที่เข้มแข็งแล้ว การไม่สนใจ 
กบัการศึกษาท่ีมุง่เน้นการสอบ และการน�าเดก็ 
ทีม่พีืน้ฐานต่างกนัมาเรยีนในห้องเดยีวกนัดจูะ
ขดักบัความรูส้กึของใครหลายๆ คนอยูไ่ม่น้อย 
แต่นี่เองท่ีท�าให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู ้และ 
ได้รับแรงจูงใจจากเพื่อนที่เรียนเก่งกว่า ส่งผล 
ให้ช่องว่างของคะแนนระหว่างนกัเรยีนเก่งกบั
นกัเรยีนอ่อนมน้ีอยกว่าทกุประเทศในโครงการ 
PISA 

ประเทศก�าลังพัฒนากับความก้าวหน้าด้าน
การศึกษา
 ข้ามฟากมาดูเรื่องการศึกษาของประเทศ
ฝั่งที่มีมาตรฐานการด�ารงชีวิต และดัชนีการ
พัฒนามนษุย์อยูใ่นระดบัปานกลาง-ต�า่ รวมถงึ
พ้ืนฐานอตุสาหกรรมยงัไม่พฒันาตามค�านยิาม
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ช่ือช้ัน
ของเวียดนามนั้นติดโผเป็นอันดับ 1 ด้านการ
ศึกษา แซงหน้าสหราชอาณาจักร คว้าล�าดับ 
ที ่22 ในตารางของ PISA มาครองได้อย่างงดงาม
จนเกิดเป็น Vietnam Effect ถึงขนาดที่
ธนาคารโลกต้องลงมาวิจัยเพื่อหาค�าตอบว่า
อะไรท�าให้นักเรียนเวียดนามเรียนรู้ได้ดีกว่า
นักเรียนจากประเทศที่มั่งคั่งกว่า แล้วก็พบว่า 
‘Culture of Education’ คือส่วนหน่ึงของ 
ค�าอธิบายความส�าเร็จของระบบการศึกษา 
ในประเทศดงักล่าวไม่ต่างจากประเทศอืน่ๆ ใน
เอเชีย นอกจากเวียดนามแล้ว เปรู นับเป็นอีก
หนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษา
มากที่สุด โดยอิงจากอัตราการเปล่ียนแปลง
คะแนนของนกัเรยีนทกุ 3 ปี นัน่เป็นเพราะเปรู
พยายามอย่างหนกัทีจ่ะขยายการศกึษาพืน้ฐาน 
โดยพลิกจากประเทศที่เคยใช้งบประมาณ
ทางการศกึษาต�า่ทีส่ดุในโลก มาทุ่ม 3.3% ของ 
GDP ส�าหรบัการศกึษา และไดป้ระมาณอตัรา
การรู้หนังสือตามสถิติ พ.ศ. 2558 ของกลุ่ม
ประชากรท่ีมีอายุ 15-24 ปี ไว้ถึง 98.94%  
เลยทีเดียว  

 ในการจัดอันดับสถาบันการศึกษาของโลกจากหน่วยงานต่างๆ ทางด้าน QS World 

University Rankings นั้นเลือกใช้ตัวชี้วัด 6 ปัจจัย ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ (40%)  

ชื่อเสียงของนายจ้าง (10%) อัตราส่วนจ�านวนนักศึกษาต่อจ�านวนอาจารย์ (20%) จ�านวน

งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (20%) อัตราส่วนอาจารย์นานาชาติ (5%) อัตราส่วนนักศึกษา

นานาชาติ (5%) 

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)  สหรัฐอเมริกา  

2. Stanford University สหรัฐอเมริกา 

3.  Harvard University สหราชอาณาจักร  

4.  California Institute of Technology (CALTECH)  สหรัฐอเมริกา 

5.  University of Cambridge สหราชอาณาจักร  

6.  University of Oxford สหราชอาณาจักร  

7.  University College London (UCL) สหราชอาณาจักร

8.  Imperial College London สหราชอาณาจักร

9. University of Chicago สหรัฐอเมริกา 

10.  ETH Zurich (Swiss Federal สวิตเซอร์แลนด์ 

 Institute of Technology)   

11.  Nanyang Technological University (NTU) สิงคโปร์

12.  École Polytechnique สวิตเซอร์แลนด์ 

 Fédérale de Lausanne (EPFL) 

13.  Princeton University  สหรัฐอเมริกา

14.  Cornell University สหรัฐอเมริกา

15.  National University of Singapore (NUS) สิงคโปร์

16.  Yale University สหรัฐอเมริกา

17.  John Hopkins University สหรัฐอเมริกา 

18.  Columbia University  สหรัฐอเมริกา

19.  University of Pennsylvania  สหรัฐอเมริกา

20. The Australian National University (ANU) ออสเตรเลีย

‘สถิติการอ่านไม่ออก’ ของประชาชนทั่วประเทศให้มีค่าเท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้เกิด
ในประเทศฟินแลนด์
 เพราะการเล่นกับการเรียนส�าคัญพอๆ กันในความคิดของรัฐบาลฟินแลนด์ ผู้ยกระดับ
การศึกษาของประเทศสู่อันดับ 1 ของโลกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวลาเข้าเรียนของ
เด็กๆ ที่นี่จึงน่าอิจฉากว่าที่ไหน เพราะเริ่มคลาสแรกตอนช่วง 9 โมงกว่า ก่อนเก็บกระเป๋า
กลบับ้านในช่วงก่อนบ่าย 2 โมงครึง่ มือ้เทีย่งยงัแอบแวบไปกินขนมทีบ้่านได้สบายๆ เพราะ
โรงเรียนในชุมชนได้ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนใหญ่ในเมืองหลวงอย่าง
เฮลซิงกิ เด็กๆ จึงไม่ต้องดิ้นรนออกจากชนบทเข้าไปเรียนในเมือง หรือสอบแข่งขันเข้า
สถาบันชื่อดังเพื่อยกระดับการศึกษา ความเท่าเทียมทั้งในแง่บุคคลและหลักสูตรการสอน 
ตลอดจนเวลาว่างที่นักเรียนมีเหลือไปค้นหาตัวตนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน จึงเป็น 
ต้นแบบให้โรงเรียนทั่วโลกถอดบทเรียนเพื่อสร้าง ‘สถิติการอ่านไม่ออก’ ของประชาชน 
ทั่วประเทศให้มีค่าเท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์

ท็อป 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยโลก ค.ศ. 2019
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LITTLE VOICE

“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็กๆ ก็ไม่ซุกซน...” เพราะในช่วงหนึ่งของชีวิต สถานศึกษาเป็นที่ที่เราต้องใช้เวลาอยู่ด้วย
ยาวนานเกือบจะมากกว่าอยู่บ้านเสียด้วยซ�้า ดังนั้น ทั้งสภาพแวดล้อม ผู้คน รวมถึงบรรยากาศที่ดีจึงมีส่วนส�คัญอย่างมากท่ีจะ
ท�ให้ทุกคนชอบไปโรงเรียน แล้วน้องๆ วัยเรียนเหล่านี้ล่ะต้องการอะไรกันบ้างเพื่อให้แหล่งเรียนรู้ของเขาน่าอยู่เป็นที่สุด... ไปดูกัน 

เรื่อง : Sasi

ชนาภัทร วรรณคณุ (กาฟิว) และ ชาญศักดิ ์ เลยีดประถม (เดยีว) นกัเรยีนช้ัน ป.6 โรงเรยีน 
บ้านไร่ป่า อายุ 11 ปี  
ชนาภัทร : “โรงเรียนที่หนูอยู่ก็มีความสุขมากแล้ว เพราะโรงเรียนหนูใช้เทคโนโลยีบูรณาการ 
กับวิชาต่างๆ ค่ะ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ เวลาครูให้ท�างาน หนูก็เอาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาท�างาน
คณิตศาสตร์ได้ค่ะ ตอนหนูขึ้นมาอยู่ ป.5 โรงเรียนของเราก็มีโครงการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ให้ใช้คนละเครื่องเลย หนูดีใจมาก เพราะเทคโนโลยีช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเรียน 

สิขเรศ แซ่ห่าน (โอ๊ต) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน จ.นครปฐม  อาย ุ21 ปี    
 “ผมมองว่าสถานศึกษาควรมีพื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมให้มาก หรือถ้าแต่ละคณะมีห้องสมุด  
มีพื้นที่ให้ค้นคว้าด้วยตัวเอง ก็จะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ครบเครื่องรอบด้านมากขึ้น น่าจะ
เป็นสิ่งดีส�าหรับนิสิตเรา ที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะมีความฝันอยากเป็นครูที่ให้เวลากับลูกศิษย์ได้

โรงเรียนของเรา (จะ) น่าอยู่ ถ้ามี...

พรพิพฒัน์ รตันยานนท์ (อาฉี) โรงเรียนสาธติสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ (PIM) ชัน้ ม.3 อายุ 14 ปี
 “ฉีมองว่าโรงเรียนที่ดีคือ จริงๆ ควรเป็นสถานที่ให้ความรู้และเป็นสถานที่ที่ควรให้ความสุข 
แก่นกัเรยีนด้วย เพราะว่ามนัคอืสถานทีท่ีใ่ห้เดก็ทกุคนพบปะกนั ได้ใช้ชวีติร่วมกนั ได้เจอสงัคมเลก็ๆ  
ก่อนที่จะโตไปเป็นเจอสังคมที่ใหญ่ขึ้น ถ้าโรงเรียนสามารถสร้างให้เป็นที่ที่ให้ความสุขแก่นักเรียน
ได้ทุกคน เด็กทุกคนก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง เพราะมนุษย์ถ้าอยาก
จะเรียนรู้อะไรสักอย่าง เขาต้องเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาก่อน จากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ จุดประกาย

การสอน ถ้าสมมติจะค้นคว้าเรื่องนี้ ก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลย อย่างล่าสุดหนูเรียนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้มีประโยชน์อย่างไร แหล่งที่พบ
เป็นยังไง หนูก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะ ก็ได้ความรู้ว่าป่าไม้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ในท้องถิ่นของเราก็มี ประโยชน์ของป่าไม้ช่วยให้ร่มเย็น แล้วก็ช่วย 
น�าไปใช้เป็นพลังงานได้”
ชาญศักดิ์ : “ผมอยากให้มีการเรียนการสอนดีๆ ให้ครูไม่ต้องเข้มงวดกับการสอนมากนัก ให้เรียนแล้วเข้าใจ แล้วก็การเรียนไม่ยากเกินไป ตอนนี้ 
ก็เรียนยากอยู่นะครับ ก็อยากให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้น ตัวผมเองก็มีความสุขกับการเรียนนะ แต่บางวันก็เครียด ส่วนใหญ่เครียดวิชาภาษาอังกฤษ 
มันยากจริงๆ ครับ แต่อย่างคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาช่วยได้ เราไม่รู้ค�าไหนก็กดไปที่แปลภาษา แล้วเราก็สามารถกดปุ่ม จะได้ยินเสียงค�านั้นด้วยว่า 
อ่านยังไง ล่าสุดเพิ่งกดค�าว่า อาชีพขายกาแฟ เพราะครูให้แต่งเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองของตัวเองท�างานอะไร แล้วบ้านผม แม่ขายกาแฟครับ”

ให้ใหญ่ขึ้น ฉีก็เลยมองว่าถ้าท�าให้นักเรียนเกิดความสุข ท�าให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ขึ้นได้ แล้วเรื่องต่อๆ มามันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ อย่างที่อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ เคยพูดเอาไว้ว่า นักเรียนไม่ใช่ภาชนะทีค่ณุต้องใส่ความรูล้งไป แต่คอืเทยีนเล่มหนึง่ทีค่ณุต้องจดุประกายให้เขา และเทยีนเล่มนัน้ อกีหน่อย 
มนัจะกลายเป็นกองไฟกองใหญ่ขึน้มา”

เตม็ที ่ เพราะตอนมธัยมผมเคยมคีรเูป็นทีป่รกึษาเวลาจดักจิกรรมต่างๆ ซึง่ครกูจ็ะพดูบ่อยๆ ว่านีเ่ป็นหน้าทีข่องคร ู ผมฟังแล้วรูส้กึว่าเป็นหน้าทีท่ีย่ิง่ใหญ่  
ก็เลยอยากเป็นคนช้ีน�าทาง ให้แสงเทียนเล่มใหม่ ให้เขามีอนาคตที่สดใส สามารถเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพได้ เพียงแต่ถ้าให้บอกอะไรกับใครก็ได ้  
ผมกอ็ยากให้ผู้ใหญ่ทีด่แูลเรือ่งการเรยีนการสอนปรบัเปลีย่นในเรือ่งของการวดัผลของผู้เรียน โดยดตูามสภาพจรงิว่าตรงกบัทีเ่ดก็ได้เรยีนรู้มาหรอืเปล่า 
อย่างวิชาภาษาอังกฤษ เด็กอาจมีพื้นฐานมาไม่เท่ากัน แต่พอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสอนทุกคนเหมือนกัน ซึ่งพอเด็กเรียนไปแล้วอาจไม่รู้เรื่อง ก็เลย 
ไม่ได้อะไร และอาจจะมีทัศนคติไม่ดีต่อวิชานั้นไปเลยด้วย”
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เรื่อง : WM 

INSPIRED  LIVING

โรงเรยีนบนัดาลใจ  : Creative Schools: 
The Grassroots Revolution That’s 
Transforming Education
 “ความสร้างสรรค์ของเดก็นัน้เริม่มาจาก
ความชอบ ความสนใจ ความใฝ่ฝัน ไม่ใช่ 
เริ่มจากหลักสูตรมาตรฐาน”

ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช 
 หนังสือท่ีขึ้นช่ือว่าเลาะโครงสร้างระบบ
การศึกษาโลกอย่างถึงกึ๋น พร้อมต้ังค�าถาม
ว่ามีความสมดุล เหมาะสม และสร้างสรรค์
เพียงพอหรือยัง และเป็นหนังสือซึ่งถูก
แนะน�าให้บุคลากรด้านการศึกษาอ่านมาก

ที่สุด โดยผู้เขียน เซอร์เคน โรบินสัน 
นักการศึกษาและผู้บรรยายบนเวที Ted 
Talk เมือ่ ค.ศ. 2006 ทีส่ร้างปรากฏการณ์
มีผู้ชมมากท่ีสุด ได้พยายามปลุกกระแส
การเปล่ียนแปลงระบบโรงเรียนครั้งใหญ่  
จากเดมิทีส่่งเสรมิความเหมอืน มาเป็นการ 
ส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคล โดย
การสร้างสภาวะที่พรสวรรค์ของเด็กๆ  
เขาชี้ให้เห็นว่าหลักสูตร มาตรฐานการให้
คะแนน ตลอดจนวัฒนธรรมการเรียน 
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ล้วนขัดขวาง
อิสรภาพทางความคิด พร้อมยกกรณี
ตัวอย่างของสถาบันที่ล ้มเหลวเพราะ
ผลลพัธ์ของการศกึษาทีห่ลงทาง เพือ่ต่อยอด
ให้ผู้อ่านคิดต่อว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร  
ในเมือ่ความคดิสร้างสรรค์คอืสิง่ทีโ่ลกแห่ง
การท�างานจริงที่ถูกคนถามหา แต่กลับถูก
ระบบการศกึษาล้อมกรอบไว้ตัง้แต่เยาวชน
ยังอยู่ในวัยเรียน 
 จะเติบโตผลิบานได้ ต้องมีปุ๋ยที่ดี การ
ศกึษาอย่างมอีสิระและมุง่เน้นทีพ่รสวรรค์
คือหนึ่งในการสร้างปุ๋ยที่ดีให้เยาวชน   

Book

Movie Self Education Trend 

Childhood โรงเรียนในป่า
 ช่วงเวลาส�าคญัของการเรยีนรูใ้นวยัเดก็คอื 
ช่วงแรกเกดิ-7 ขวบ โดยไม่ต้องมองหาหลักสูตร
ไกลตัว แค่เล่น เล่น และเล่นให้เต็มที่! น่ีคือ 
สิง่ที ่‘Childhood’ ของผูก้�ากบั Margreth Olin 
หรือ ‘โรงเรียนในป่า’ ภาพยนตร์ก่ึงสารคดี
ต้องการสื่อสารกับคนดู ผ่านบรรยากาศ
ห้องเรยีนทีอ่บอวลไปด้วยกลิน่ไอดนิซึง่โอบอุม้

ต้นไม้น้อยใหญ่ พร้อมฉากหลังเป็นป่าอุดม
สมบูรณ์ในพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลออโรร่า 
ของประเทศนอร์เวย์ ที่นี่ไม่มีโต๊ะกับเก้าอี้ แต่
ห้องเรียนคือป่า เด็กๆ สามารถถือมีด เลื่อย 
และไม้ปลายแหลมออกไปเสาะหาวัสดุมา
ประดิษฐ์ม้าโยกเองได้ ไม่ต้องกลัวการปีนป่าย 
เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์ ลองหยิบมดมาชิม
โดยมีสายตาของคุณครูคริสโตเฟอร์ ครูใหญ่
ของโรงเรียนคอยสอดส่องอย่างเอ็นดู เรียนรู้
กับธรรมชาติ เรียนรู ้กับเพื่อนร่วมช้ันโดย 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นสารคดีที่พาเราไปเข้า
ห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆ ตลอดหนึ่งปี  
โดยมีใบประกาศนียบัตรคือ ความฉลาดทาง
อารมณ์และจินตนาการที่เริ่มต้นสร้างได้ด้วย 
‘เรื่องเล่นๆ’ นอกห้องเรียน 

เรียนรู้แบบ Content Curation ค้นเอง 
วิเคราะห์เอง เข้าใจเอง
 ในยุคที่ต�าราเรียนของคนยุคใหม่คือการ
สบืค้นข้อมลูทางออนไลน์ท�าให้เทรนด์การศกึษา
โดยใช้หลัก ‘Content Curation’ หรือ 
‘กระบวนการเรียนรู ้และจัดการข้อมูลด้วย 
ตวัเอง’ เร่ิมถูกน�ามาปรับใช้กบัระบบการศกึษา
บ้างแล้ว แนวคิดคือให้ผูศ้กึษาเรยีนรู้จากการ 
หาข้อมลูทีม่อียูม่ากมาย แล้วน�ามาสังเคราะห์
และจดัล�าดบัความส�าคญัตามความเข้าใจของ
ตัวเอง แต่อยู ่บนพ้ืนฐานโครงสร้างความรู้ 
แบบเดียวกนั คล้ายการท�า Mind Mapping 
สรุปเน้ือหาของใครของมันก่อนเข้าห้องสอบ 
นับเป็นเทรนด์การเรียนทีไ่ด้ประโยชน์มากกว่า
การท่องจ�า ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับ  
Google ทีต่ัง้ค่าให้อลักอรทิมึแสดงผลค�าตอบ
ที่ตรงกับค�าถามของผู้เสิร์ชขึ้นมาก่อน 

หลงใหลเกมและเรยีนรูแ้บบ Game Addict 
สู่การเสพติดการเรียนรู้
 เทรนด์การศึกษาแบบ ‘Gamification 
Education’ ถอดแบบความรู้สกึกระหายอยาก
ในการเล ่นเกมมาผสานกับการเรียนรู ้  
เพือ่สร้างนสิยัเสพตดิการเรยีนได้อย่างแยบยล 
โดยออกแบบบทเรียนให้ตื่นเต้น สอดแทรก
ความสนุกสนานและกฎการให้รางวลัตอบแทน 
ท�าให้ผู ้เรียนรู้ (ที่อยู่ในฐานะผู้เล่น) อยาก
เอาชนะความซบัซ้อนของเนือ้หา และต้องการ
เรียนรู ้มากข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือเอาชนะความ 
ซบัซ้อนในเลเวลถัดไป การเรียนรู้สดุหรรษานี้
ถูกน�ามาใช้จริงแล้วใน ‘BASE Playhouse’ 
บรษิทัสตาร์ทอพัด้าน EdTech (Education 
+ Technology) ทีข่ยนัจดัค่ายถ่ายทอดความรู้
ด้านธรุกจิ การเงิน เทคโนโลย ีและการส่ือสาร
ในรูปแบบเกมที่มีสาระโดยมุ่งเน้นที่เด็กวัย
มัธยม เล่นได้ไม่รู้เบื่อไม่แพ้เกมออนไลน์

พบเทรนด์การเรียนรู้ยุคใหม่ เปล่ียนต�ารา
ในโลกการเรียน สู่การเรียนรู้ในอีกมิติ
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 CP FOR  SUSTAINABILITY

ซีอีโอเครือซีพี ตอกย�้าจุดยืนก้าวสู่เป้าหมาย SDGs เดินสายเรียนรู้

ประสบการณ์เวทีโลก 

 เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

พร้อมด้วยผูบ้รหิารเครอืฯ ได้เข้าร่วมประชมุกบัผูน้�าขององค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization 

of the United Nations-FAO) ในโอกาสที่นาย Qu Dongyu จากจีน

ได้รับเลือกตั้งเป็น Director General ของ FAO ซึ่งนับเป็นการหารือ

กับผู้แทนภาคธุรกิจครั้งแรกหลังเข้ารับต�าแหน่ง ในการนี้นายศุภชัย 

ได้กล่าวต่อทีป่ระชมุว่า เครอืเจรญิโภคภณัฑ์มคีวามมุง่มัน่ในฐานะผูผ้ลติ

อาหารและวัตถุดิบส�าคัญ จะใช้ศักยภาพของทุกบริษัทในเครือฯ ในการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่โลก และครอบคลุมถึงเป้าหมาย 

การท�าธุรกิจอย่างยั่งยืนของเครือฯ ด้วย

บริษัทในเครือซีพีได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง

 เครือซีพีมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทหลักในการด�าเนินธุรกิจของเครือซีพ ี 

ทั้ง 3 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones  

Sustainability Indices-DJSI) โดยในปีนี้บริษัทจดทะเบียนในเครือซีพี 2 แห่ง ได้รับ

คดัเลอืกเป็น ‘ผูน้�ากลุม่อตุสาหกรรม’ (Industry Leaders) โดยบรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากดั 

(มหาชน) หรือ CPALL ได้รบัคดัเลอืกในฐานะผูน้�าในกลุ่มอตุสาหกรรม Food & Staples 

Retailing และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้รับคัดเลือก 

ในฐานะผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรม Telecommunication Services ส่วน บริษัท  

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPF ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี

ความยัง่ยนืของดาวโจนส์ ประเภท Emerging Markets ประจ�าปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที ่ 5 

ติดต่อกันในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลก (Food Products)

เครือซีพีชูแนวคิด ‘SEACOSYSTEM : เพื่อทะเลไทยที่ยั่งยืน’ 

 กรมประมง ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด มูลนิธิเจริญ

โภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) พร้อมกลุ่ม 

ภาคประชาสังคม จัดพิธี ‘ส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้ความร่วมมือ 

การอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล และฟ้ืนฟกูารประมงชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื’ 

ร่วมกันส่งมอบและจัดวางปะการังเทียมจ�านวน 1,000 แท่ง ให้กบัชมุชน 

อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.เมอืง จ.นราธวิาส  โดยการจดัวางปะการงัเทยีม

จะเป็นการสร้างทีอ่ยู ่ทีห่ลบภยั และทีเ่พาะพนัธุข์องสตัว์น�า้ ท�าให้สัตว์น�้า 

มจี�านวนมากขึน้ และชาวประมงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ ทัง้นีถ้อืเป็น

หนึง่ในการด�าเนนิการของเครอืซพีภีายใต้แนวคดิ ‘SEACOSYSTEM : เพือ่ทะเลไทยทีย่ัง่ยนื’ ผ่านการฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเลและการประมงชายฝ่ัง

เชิงบูรณาการ ณ สวนป่าทักษิณ อ.ระโนด จ.สงขลา 



ผมเชื่อว่า...
ความรู้เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ที่ท�าให้คนเติบโต
และด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จาก “รายงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ�าปี 2560”



เครือเจริญโภคภัณฑ

กับกาวสำคัญสูความยั่งยืน

บริษัทในเครือฯ ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกในกลุม

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ประจำป 2562

(DJSI 2019 : Dow Jones Sustainability Indices 2019)


