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เว็บไซตน์ี�ใชคุ้ก้กี�เพื�อสรา้งประสบการณท์ี�ดมีปีระสทิธภิาพยิ�งขี�น อา่นเพิ�มเตมิคลกิ (Privacy Policy) และ
(Cookies Policy)
ยอมรับ

ประชาชื่น

เรียนที่ไหนก็ไดŒ เรียนเม่ือไหร‹ก็ไดŒ เรียนอะไรก็ไดŒ โลกยุคใหม‹ที่ถนนทุก
สายไม‹ไดŒมุ‹งสู‹มหา’ลัย

ผูเ้ขยีน ทมีขา่วเฉพาะกจิ

 

เรยีนที�ไหนก็ได ้เรยีนเมื�อไหรก็่ได ้เรยีนอะไรก็ได้
โลกยคุใหมท่ี�ถนนทกุสายไมไ่ดมุ้ง่สูม่หา’ลยั

วนัที� 26 พฤศจกิายน 2565 - 12:21 น.

นักศกึษาทดลองหาเสยีงเลอืกตั �ง ที�ศนูยศ์กึษาประชาธปิไตย กกต. (ภาพจาก ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ)
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ฮอืฮาอยา่งยิ�งสาํหรบั ‘Open House ธรรมศาสตร ์2022’ ซึ�งมผีูแ้หร่ว่มถงึ 120,000 คน
ทาํเอารถตดิทกุสารทศิรอบทุง่รงัสติจน จส.100 ตอ้งรายงานใหผู้ไ้มเ่กี�ยวขอ้งหนไีปใชเ้สน้ทาง
อื�นใหช้วีติราบรื�น ระหวา่ง 17-18 พฤศจกิายนที�ผา่นมา

งานดงักลา่ว มชีื�ออยา่งเป็นทางการวา่ “เปิดบา้นธรรมศาสตร ์เมอืงแหง่ความย ั�งยนื พื�นที�เรยีนรู ้
อยา่งไมส่ ิ�นสดุ THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 EXPORE THE INFINITY” โดยนอกจาก
แนะนําคณะวชิาตา่งๆ รอบรั �วเหลอืง-แดงแลว้ อกีกจิกรรมน่าสนใจคอืเสวนาหลากหลาย ชวนขบคดิแก ้
ปัญหา-ความทา้ทาย ระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั มองอนาคต ผา่นการพัฒนาระบบการศกึษาของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รวมถงึความทา้ทายในระบบการศกึษาไทย รวมถงึทศิทางการศกึษาแหง่
อนาคต

ช ั�วโมงเรยีนสงู คณุภาพตํ�า ยํ �า ฟรไีมจ่รงิ ซํ �าถกูลงโทษเกนิ
ขอบเขต

เริ�มตน้ที�เวท ี‘ทศิทางการศกึษาไทย ตอบโจทยค์นยคุใหม ่ตอบโจทยโ์ลกอนาคต’ หนึ�งใน
วทิยากรที�ซดัอยา่งตรงไปตรงมา ผายมอืให ้พรษิฐ ์วชัรสนิธ ุหรอื ‘ไอตมิ’ ผูจั้ดการการสื�อสารและการ
รณรงคน์โยบาย พรรคกา้วไกล ที�พกโพยมานําเสนอวา่ การศกึษาไทยในปัจจบุนักําลงัประสบปัญหา 3
อยา่ง ไดแ้ก่

1.คณุภาพการศกึษา ซึ�งตอ้งยอมรับวา่ไทยมคีณุภาพการศกึษาที�ตํ�ากวา่หลายประเทศทั�วโลก ขณะที�
สถติชิั�วโมงการเรยีนที�เด็กตอ้งเรยีนกลบัสงูเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกเชน่กนั ระบบของไทยไมส่ามารถ
สรา้งทกัษะเพื�อจะไปแขง่ขนักบันานาประเทศได ้ดงันั�นจงึตอ้งปฏริปูหลกัสตูร วธิกีารสอน โดยพัฒนา
ควบคูไ่ปกบัการสรา้งทกัษะที�จําเป็นมากขึ�น เชน่ ภาษาองักฤษ ใหเ้นน้การสื�อสารมากกวา่การทอ่งจํา
หลกัไวยากรณ์



พรษิฐ ์วชัรสนิธุ

2.ความเหลื�อมลํ�า กลา่วคอืการศกึษาไทยไมไ่ดฟ้รจีรงิ โดยมคีา่ใช ้
จา่ยแอบแฝง เชน่ คา่อปุกรณ ์คา่หนังสอื และอื�นๆ เฉลี�ยปีละ
2,000-6,000 ตอ่นักเรยีนหนึ�งคน ซึ�งหลายครอบครัวแบกรับตน้ทนุ
ดงักลา่วไมไ่หวเมื�อเจอปัญหาที�กระทบรายไดห้รอืวกิฤตเศรษฐกจิ
สง่ผลใหเ้ด็กตอ้งหลดุจากระบบการศกึษา และแมจ้ะเขา้ถงึการ
ศกึษาแตค่ณุภาพการเรยีนการสอนของแตล่ะโรงเรยีนที�แตกตา่งกนั
คอ่นขา้งมากอกีทั �งองคค์วามรูท้ี�ไดไ้มเ่พยีงพอทําใหต้อ้งไปเรยีน
พเิศษเพื�อตอ่ยอดการศกึษาตอ่ในระดบัที�สงูขึ�น

3.คา่นยิมในหอ้งเรยีน จําเป็นที�จะตอ้งมหีอ้งเรยีนที�มปีระชาธปิไตย
เพื�อปลกูฝังเรื�องเสรภีาพและความเสมอภาค แตห่อ้งเรยีนของไทย
ในปัจจบุนักลบัเป็นไปแบบอํานาจนยิม เด็กไมม่เีสรภีาพในการ
แสดงออก บางคนถกูลงโทษเกนิขอบเขตจนละเมดิสทิธคิวาม
ปลอดภยัของผูเ้รยีน แมก้ระทั�งเรื�องธรรมาภบิาล ซึ�งเด็กพบเห็นการ
ทจุรติเกดิขึ�นมากมายภายในโรงเรยีน ควบคูไ่ปกบัการที�โรงเรยีนมุง่

สอนวา่ โตไปไมโ่กง

ศาสตรใ์ดๆ ก็ไมส่าํคญัเทา่ความพรอ้ม ‘เรยีนรูส้ ิ�งใหม’่ ไปช ั�วชวีติ

ดา้น ดร.การด ีเลยีวไพโรจน ์หวัหนา้คณะที�ปรกึษา Future Tales LAB กลา่ววา่ ในภาพรวมของระบบ
การศกึษาไทยมอียู ่4 เรื�องที�เขา้มาทําใหเ้กดิความเปลี�ยนแปลง ประกอบดว้ย

1.สงัคม ทกุวนันี�หลายประเทศทั�วโลกรวมถงึไทยดว้ย กําลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Societies)
ซึ�งทําใหแ้นวคดิเรื�องการศกึษาหาความรูจ้ะไมถ่กูหยดุไวท้ี�ชว่งอาย ุ22-30 ปี แตจ่ะกลายเป็นการเรยีนรู ้



ดร.การด ีเลยีวไพโรจน์

รศ.ดร.พภิพ อดุร

ตลอดชวีติ (Life Long Learning)

2.เทคโนโลย ีซึ�งทําใหท้กุคนเขา้ถงึความรูไ้ดส้ะดวก และรวดเร็ว
ขึ�น แตใ่นบรบิทประเทศไทยที�ผา่นมาแมจ้ะมสีถติกิารใช ้
อนิเตอรเ์น็ตสงูกวา่หลายประเทศในโลก แตย่งัเป็นการใชเ้พื�อเสพ
ความบนัเทงิมากกวา่ การใชเ้พื�อคน้ควา้หาความรูอ้อนไลนย์งัมี
สดัสว่นที�ไมม่าก ซึ�งจําเป็นตอ้งมมีากขึ�น ขณะเดยีวกนัอนิเตอรเ์น็ต
ยงัไดส้รา้งองคค์วามรูแ้บบหอ้งเสยีงสะทอ้น (Echo Chamber) ขึ�น
มาโดยตวัมนัเอง กลา่วคอื ทําใหค้นเลอืกรับแตส่ิ�งที�ตวัเองอยากรู ้
สว่นสิ�งที�ไมอ่ยากรูอ้าจไมม่โีอกาสไดรู้ ้

3.เศรษฐกจิภาคเอกชนมคีวามตอ้งการคนที�มทีกัษะรปูแบบใหมท่ี�
สอดคลอ้งกบับรบิทโลกในปัจจบุนั รวมถงึอนาคต และ 4.คณุคา่
ของความคดิและความเชื�อมั�นในสงัคมปัจจบุนัการเรยีนจบจาก
ศาสตรด์า้นใดอาจไมสํ่าคญัเทา่มคีวามพรอ้มในการเรยีนรูส้ ิ�งใหมอ่ยู่

เสมอ

ถนนทกุสายไมไ่ดมุ้ง่สูม่หา’ลยั

ธรรมศาสตรไ์ฟเขยีว ‘ประสบการณแ์ลกหนว่ยกติ’

ปิดทา้ยวงเสวนานี�ที� รศ.ดร.พภิพ อดุร รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ�งมาเผยผลสํารวจจาก World
Economic Forum วา่ ในอนาคตตําแหน่งงานจะหายไปกวา่ 85
ลา้นตําแหน่งทั�วโลก แตจ่ะมตํีาแหน่งงานใหมเ่พิ�มถงึ 97 ลา้น
ตําแหน่ง ซึ�งหมายถงึโมเดลการเรยีนการสอนแบบเดมิจะไมส่ามารถ
ตอบโจทยก์บัโลกสมยัใหม ่ซึ�งธรรมศาสตรม์องเห็นชอ่งวา่งในสว่น
นี�จงึอยากใหนั้กศกึษารูจั้กความชอบหรอืความถนัดของตนเอง และ
เลอืกเรยีนเฉพาะเพื�อใหเ้พยีงพอตอ่การออกไปทํางานจรงิ แลว้ใช ้
เวลาออกไปเจอโลกภายนอกใหม้ากที�สดุ

“การศกึษาควรจะเรยีนที�ไหนกไ็ด ้เรยีนเมื�อไหรก่ไ็ด ้เรยีนอะไรกไ็ด ้
ที�สนใจ ซึ�งเป็นโมเดลที� มธ.พยายามพัฒนา รวมถงึไดอ้อกขอ้
บงัคบัใหมค่อืหากนักศกึษามกีารฝึกงาน สรา้งนวตักรรม ทําวจัิย
ฯลฯ กบัภายนอกมหาวทิยาลยั สามารถนําประสบการณเ์หลา่นั�นมา
เทยีบโอนหน่วยกติได ้เพราะธรรมศาสตรเ์ชื�อวา่การเรยีนรูเ้กดิขึ�น
ทกุที� ทกุเวลา แมอ้ยูน่อกหอ้งเรยีน และถนนทกุสายไมไ่ดมุ้ง่สูม่หาวทิยาลยัอยา่งเดยีวอกีตอ่ไปแลว้

ทกัษะสําคญักวา่ความรู ้ความรูม้เียอะมากและออกมาใหมต่ลอดเวลา ตา่งกบัทกัษะ ซึ�งไดแ้กค่วาม
สามารถในการทําอะไรใหเ้กง่ ใหเ้ชี�ยวชาญ ความรูล้า้สมยัได ้ขณะที�ทกัษะนั�นจะตดิตวัเราไป ซึ�งมทีั �ง
Soft Skills และ Hard Skills ความฝันของผมที�เคยพดูไวใ้นหลายที� หลายโอกาส คอืเราอยากจะทําให ้
การศกึษาเปิดกวา้งไปถงึรปูแบบที� เด็กออกแบบไดว้า่ตนเองอยากเรยีนอะไร และจบแลว้จะเป็นอะไร
เพราะคนที�รูด้ทีี�สดุควรเป็นตวัเด็กไมใ่ชต่วัเรา” รศ.ดร.พภิพกลา่ว



นักศกึษาจําลองการเขา้รว่มประชมุสภา ที�หอ้งรัฐสภาจําลอง ศนูยศ์กึษาประชาธปิไตย

 

ถกทางออก ‘โลกยคุใหม’่ ใหพ้ื�นที�ลองผดิลองถกู

ศกัดิ�ศรคีนตอ้งเสมอกนั

อกีวงเสวนาที�น่าฟังไมแ่พก้นั มาในหวัขอ้ “WHY SDGs ? : ความย ั�งยนื แนวคดิแหง่อนาคต
ทางออกของโลกยคุใหม”่ ฉายภาพการมุง่สู ่SDGs (Sustainable Development Goals) ในปัจจบุนั
วางรากฐานสําคญัในการสรา้งอนาคตของประเทศ เนน้ยํ�าวา่การขบัเคลื�อนใหเ้กดิความยั�งยนืเป็นความ
รับผดิชอบรว่มกนัของทกุคน



รศ.ดร.พษิณุ ตูจ้นิดา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารศนูยรั์งสติดา้นคณุภาพชวีติ มธ. กลา่ววา่ ปัจจบุนั
SDGs คอืสิ�งที�อยูใ่นชวีติของทกุคน เพราะคนรุน่ใหมม่คีวามตระหนักในเรื�องนี�คอ่นขา้งมากกวา่คนรุน่
กอ่น เพราะเห็นตวัอยา่งที�เกดิขึ�นจรงิในปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นเรื�องวกิฤตการณข์องธรุกจิ วกิฤตการณข์อง
โลกรอ้นที�เกดิขึ�น ภยัธรรมชาต ิวกิฤตการณเ์งนิเฟ้อ และโรคระบาด ทําใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากขึ�น เห็น
ไดจ้ากแนวคดิเรื�องความยั�งยนืของนักศกึษาในธรรมศาสตรท์ี�เปลี�ยนไปอยา่งมาก โดยนักศกึษาไดเ้ขา้
มามสีว่นรว่ม และรเิริ�มโครงการตา่งๆ ดว้ยตวันักศกึษาเอง ดงันั�นมหาวทิยาลยัในฐานะผูส้รา้งบคุลากร
จงึตอ้งเป็นพื�นที�ที�ทําใหนั้กศกึษาไดซ้มึซบักจิกรรมที�นําไปสูค่วามยั�งยนื

“โครงการตา่งๆ ในธรรมศาสตรจ์ะทําใหนั้กศกึษาสนุกกบั SDGs ไปในตวั รวมถงึมหาวทิยาลยัเป็นพื�นที�
Sandbox ที�สามารถลองผดิลองถกูได ้และไมส่รา้งผลกระทบในวงกวา้ง เพราะฉะนั�นผูบ้รหิารจะตอ้งให ้
พื�นที�กบันักศกึษาเพื�อลองผดิลองถกู และผูบ้รหิารเองกต็อ้งรว่มเรยีนรูไ้ปกบันักศกึษา เพื�อใหไ้ด ้
โครงการที�จะสามารถทําไดจ้รงิ และเพื�อสรา้งบคุลากรที�จะขบัเคลื�อนความยั�งยนืสูส่งัคมในอนาคต”
รศ.ดร.พษิณุกลา่ว

ตามดว้ย มมุมองของ ทวดิา กมลเวชช อดตีอาจารยรั์ฐศาสตร ์มธ. ซึ�งในวนันี�นั�งเกา้อี�รองผูว้า่ราชการ
กรงุเทพมหานคร โดยมาบอกเลา่วา่ กรงุเทพมหานคร มกีารทํา SDGs ในทกุเป้าหมาย อยา่งไรกต็าม
ไมไ่ดเ้นน้สว่นไหนเป็นพเิศษ แตเ่นน้ที�การจัดลําดบัความสําคญัวา่เรื�องใดควรทํากอ่นหรอืทําหลงั

“หลกัการสําคญัในลําดบัแรกคอืตอ้งมุง่ที�จะตอบสนองความจําเป็นของคนในกลุม่ที�มโีอกาสเขา้ถงึ
ทรัพยากรของเมอืงนอ้ยที�สดุ ซึ�งเป็นคนสว่นใหญข่องเมอืง และการสรา้งความยั�งยนืดงักลา่วตอ้งไมส่ง่
ผลกระทบตอ่คนกลุม่อื�นดว้ย

ถา้เราทําไดจ้ะบรรลเุป้าหมาย SDGs ที�เป็นนามธรรมที�สดุ คอื Inclusive เพราะเป้าหมายนี�ทา้ยที�สดุ
ไมใ่ชห่มายถงึการใหเ้ทา่ไหร ่แตค่อืเรื�องของศกัดิ�ศรคีวามเป็นคนที�ตอ้งเสมอกนัดว้ย วา่เราไดรั้บการ



ทวดิา กมลเวชช

ดแูลจากบทบาทของเมอืงนอกจากขอใหเ้ขารว่มมอืในการดแูล
สงัคม” รองผูว้า่ฯ ทวดิากลา่ว

พดูถงึความม ั�งค ั�งโดยไมพ่ดูถงึปญัหาของ
โลกไมไ่ด!้

ความย ั�งยนืคอืเง ื�อนไข-กตกิา

จากนั�น ฟังความเห็นจากภาคสว่นทางการเงนิ อยา่ง ญาดา กาญ
จนศิากร Financial advisor ซึ�งกลา่ววา่ เงนิทนุมคีวามจําเป็นมาก
สําหรับทั �งธรุกจิและการขบัเคลื�อนที�จะมุง่สูค่วามยั�งยนื กลา่วคอืถา้
ตอ้งการใหค้วามสําคญักบัสิ�งใดสิ�งหนึ�งจนสามารถเจรญิเตบิโตได ้
ตอ้งมกีารเคลื�อนยา้ยเงนิทนุไปสูปั่จจัยนั�นๆ ซึ�งถา้พดูถงึความยั�งยนื
กต็อ้งพดูถงึดา้นการเงนิคูข่นานไปดว้ย เพราะเป็นสิ�งที�จําเป็นในการ

พัฒนา ตรงนี�สะทอ้นวา่การวางโครงสรา้งเรื�องความยั�งยนืจําเป็นตอ้งมกีารพดูถงึการเงนิคูข่นานกนัไป
ดว้ย

“เมื�อพดูถงึเศรษฐกจิและการเงนิ นั�นหมายความวา่เรากําลงัพดูถงึความมั�งคั�งของบคุคลและสงัคมดว้ย
ซึ�งสิ�งที�ตอ้งยอมรับคอืเราจะพดูถงึความมั�งคั�งโดยไมพ่ดูถงึปัญหาของโลกไมไ่ด ้เนื�องจากปัญหาของ
โลกมปัีจจัยที�ใหญก่วา่ ดงันั�นความยั�งยนืจงึไมใ่ชแ่คก่ระแสระดบัโลก หรอืเป็นสิ�งที�ใครจะทําหรอืไมทํ่า
กไ็ดเ้ทา่นั�น แตไ่ดก้ลายเป็นเงื�อนไขและกตกิาของทั�วโลกที�ตกลงกนัวา่จะไมใ่ชท้รัพยากรใหห้มดไปวนั
ตอ่วนั แตจ่ะตอ้งทําใหท้รัพยากรเหลา่นั�นสามารถสง่ตอ่ไปสูค่นรุน่ถดัไปไดอ้ยา่งยั�งยนื” ญาดากลา่ว

ขณะที� พรีพล เหมศริริตัน ์ผูร้ว่มกอ่ตั �งเพจ Environman เผยวา่ กอ่นหนา้ที�จะมเีป้าหมายการพัฒนาที�
ยั�งยนื หรอื SDGs การพัฒนาเป็นไปในรปูแบบตา่งคนตา่งทํา และไมรู่ว้า่ปลายทางคอือะไร แตพ่อมี
SDGs ทําใหเ้กดิการรว่มมอืกนั และมตีวัชี�วดัในของวาระการพัฒนาที�จะมุง่ไป ซึ�งการทําตาม SDGs ทั �ง
17 ขอ้นั�นเป็นเรื�องธรรมดาที�ตอ้งทําอยูแ่ลว้ในชวีติประจําวนัและทกุขอ้มคีวามเชื�อมโยงกนัทั �งหมด เชน่
การจะมุง่สรา้งสิ�งแวดลอ้มที�อดุมสมบรูณ ์จะไมส่ามารถทําไดเ้ลยหากไมคํ่านงึถงึสงัคม เศรษฐกจิ และ
ระบบนเิวศโดยรอบ

“ที�ผา่นมาคนเริ�มมคีวามตระหนักในเรื�องความยั�งยนืมากขึ�นแลว้ แตส่ ิ�งที�ยงัขาดคอืการลงมอืทํา ดงันั�น
ทางภาครัฐตอ้งออกแบบนโยบาย หรอืกฎกตกิาในการผลกัดนั รวมถงึภาคเอกชนเองอาจจะตอ้งสรา้ง
กจิกรรมในการเอื�ออํานวยใหป้ระชาชนเกดิการมสีว่นรว่มในการสรา้งความยั�งยนืมากขึ�นในอนาคต” นาย
พรีพลกลา่ว

ปรบัหลกัสตูร เนน้ทกัษะงาน ปลดปลอ่ยศกัยภาพนกัศกึษา

ปิดทา้ยที� รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ�งยนืยนัวา่มุง่พัฒนามหาวทิยาลยั
ใหเ้ป็นเสมอืนพื�นที�การเรยีนรูสํ้าหรับโลกอนาคต ไมว่า่จะเป็นการจัดการหลกัสตูรการเรยีนการสอนที�
สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นโลกยคุใหม ่โดยมุง่เนน้ที�จะเสรมิสรา้งทกัษะการทํางานแหง่โลกอนาคตใหแ้ก่
นักศกึษา ดว้ยการนําเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาเป็นตวัชว่ยในการเรยีนรู ้ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความ
ตระหนักรูถ้งึแนวคดิความยั�งยนื รวมถงึมุง่สง่เสรมิการพัฒนาในดา้นตา่งๆ อยา่งรอบดา้นในระยะยาวและ
ไรข้ดีจํากดั



รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาติ

“ธรรมศาสตรป์รับปรงุหลกัสตูรตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทปัจจบุนั
รวมถงึกระแสแนวโนม้ของโลกมาโดยตลอด เพื�อเป็นการสรา้งองค์
ความรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักศกึษาสามารถรับมอื และ
ปลดปลอ่ยศกัยภาพ อกีทั �งปรับตวัตามกระแสความเปลี�ยนแปลงใน
โลกยคุปัจจบุนัและอนาคตได”้ รศ.เกศนิกีลา่ว

นบัเป็นการตอบโจทยใ์หม่ๆ  ในโลกใบใหม ่ที�การศกึษาไทย
ตอ้งปรบัตวัใหท้นั

ทมีขา่วเฉพาะกจิ
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