
การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต  
 
    ครรชิต   มาลัยวงศ 
    24  กันยายน  2542 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะเปนมิติใหม
หรือสดมภหลักที่สําคัญทางดานการศึกษา  และไดผานการพิจารณาของสภาผูแทน
ราษฎรเรียบรอยแลวนั้นไดเร่ิมบังคับใชเม่ือวันที่  20  สิงหาคม 2542       สาระสําคัญ
ของ พรบ.ฉบับน้ีมีอยูหลายเรื่องดวยกัน   ที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ การสงเสริมใหเกิดการ
ศึกษาตลอดชีวิต    ในมาตรา 4 ของพรบ.ฉบับน้ีระบุวา การศึกษาตลอดชีวิตหมายความ
ถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 
และ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต 
 จากความหมายขางตน  พอจะเห็นไดลาง ๆ วามุงหมายถึงการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาใหมีรูปแบบตางกันสามแบบ   และทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติไดกําหนดสาระการปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิตเอาไวเจ็ดประการคือ 

1. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู  เพ่ือใหเกิดคุณภาพการศึกษาที่เทา
เทียมกันในทุกรูปแบบ 

2. การสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหเกิด
การเรียนรูควบคูไปกับการดําเนินชีวิต 

3. การเทียบโอนผลการเรียนของการเรียนในรูปแบบตาง ๆ หรือการแบงระดับ 
4. การสนับสนุนและเสริมสรางแรงจูงใจใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู 
6. การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูตลอดชีวิต 
7. จัดตั้งองคกรในการจัดการ  สงเสริม  เสนอนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต 
 



การศึกษาตลอดชีวิตตามที่กําหนดสาระไวขางตนนั้นจะนําไปสูการเรียนรูตลอด
ชีวิต   ซึ่งมีความหมายวา การเรียนรูไมไดจํากัดอยูเฉพาะในหองเรียน หรือ มีเพื่อใหได
ปริญญาบัตรเทานั้น   พอไดแลวก็จบการศึกษาจริง ๆ  คือไมตองเรียนรูอะไรอีกแลว 
 การเรียนรูตลอดชีวิต หรือที่ฝร่ังเรียกวา  Life Long Learning  เขียนยอ ๆ วา  
LLL  น้ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน   ความเปลี่ยน
แปลงนี้เกิดจากการคิดคนความรูใหม ๆ โดยนักวิจัยจนกระทั่งกลาวกันวาความรูเพ่ิมขึ้น
สองเทาทุก 18  เดือน    นอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงยังเกิดจากการสรางทั้งสิ่ง
ประดิษฐและกระบวนการใหม ๆ ออกมาตลอดเวลา   จนกระทั่งทําใหสิ่งประดิษฐที่มีอยู
ตองพนสมัยไปอยางรวดเร็วทั้ง ๆ ที่ยังใชงานไดอยู  เชน เครื่องพิมพดีดตั้งโตะก็กลาย
เปนเครื่องพีซีพรอมโปรแกรมประมวลคํา   หรือ เครื่องรับโทรทัศนขาวดําก็กลายเปน
เครื่องรับโทรทัศนสี     ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ทําใหคนในยุคน้ีลาสมัยไดรวด
เร็วพอ ๆ กับสิ่งประดิษฐตาง ๆ  ดังนั้นหากพวกเราคนไทยไมคิดที่จะเรียนรูตลอดชีวิต
แลว   ไมชาทั้งคนไทยและประเทศไทยก็จะลาสมัย  และ ไมอาจจะมีที่อยูในประวัติ
ศาสตรของโลกไดอีกตอไป 
  
เหตุที่คนไทยไมสนใจเรียนรูตลอดชีวิต 
 ความจริงแลวการเรียนรูตลอดชีวิตไมใชของใหมสําหรับคนไทย  เรารูจักการ
เรียนรูตลอดชีวิตมานานแลว   ในสมัยที่ไทยยังไมมีโรงเรียน  เราก็ไดอาศัยวัดเปนสถาน
ที่เลาเรียนโดยชายไทยทุกคนก็สมัครใจบวชเรียนกอนที่จะมีครอบครัว   สวนหญิงไทยก็
อาจจะเรียนในบานพอใหรูจักวิธีเย็บปกถักรอย  อานหนังสือ  หรือ วิธีทํามาหากินแบบ
อ่ืน    แตเม่ือมีอายุมากขึ้น  ทั้งชายหญิงก็อาจจะเขาวัดเพื่อฟงธรรมและปฏิบัติธรรมตอ
ไป 
 ในปจจุบันน้ีเรามีโรงเรียนรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งยังมีวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาอีกมากมายหลายแหง สําหรับสอนทางดานวิชาชีพ   การสอนเริ่มเปน
ทางการมากขึ้นและทําใหบทบาทของวัดในดานเปนแหลงใหความรูแกคนไทยเริ่มลด
นอยลง   ขณะเดียวกันการเขาวัดฟงธรรมจากพระสงฆก็ลดนอยลงเหมือนกัน   เพราะ
เมื่อบทบาทของวัดนอยลงความใกลชิดระหวางคนไทยกับวัดก็นอยลงตามไปดวย 



 การมีสถานศึกษาไมควรที่จะทําใหการเรียนรูตลอดชีวิตหายไป   แตการที่คน
ไทยไมไดมีนิสัยรักการเรียนรูนั้นมีสาเหตุหลายประการ  อาทิ 

1. ความเขาใจผิดวาการเรียนรูคือการไปฟงครูบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ   เม่ือฟง
และจําไดแลวก็เปนการเรียนรู    ไมไดมีการฝกคิด หรือ ตั้งคําถามวาเรื่องที่
ฟงมานั้นเปนจริงหรือไม  และมีประโยชนหรือไมเพียงใด 

2. การจัดการศึกษาในรูปแบบประมิด  ทําใหเยาวชนตองแขงขันกันเพื่อเขาสู
ระบบมหาวิทยาลัย   และในเมื่อการแขงขันกันนั้นเนนที่การสอบเนื้อหาบาง
วิชาเทาน้ัน   จึงทําใหเยาวชนสนใจเฉพาะวิธีการทําขอสอบวิชาเหลานั้นให
ผานโดยใหไดคะแนนมากที่สุด   ไมสนใจที่จะเรียนรูวิชาอื่น ๆ 

3. การกําหนดความศักดิ์สิทธิ์ของปริญญาบัตรมากไป  ทําใหเกิดคานิยมวาจะ
ตองเรียนเอาปริญญาบัตร   มากกวาจะเปนการเรียนเพื่อใหรูในเนื้อหานั้น   
คานิยมนี้ทําใหการเรียนระดับปริญญาโทและเอกดานตาง ๆ เฟอมากขึ้น  จน
กลายเปนการพาณิชยเพื่อหารายไดใหสถานศึกษาและอาจารยผูสอน   ใน
ขณะที่คุณภาพต่ําลงจนปริญญาบัตรไรคา   นักศึกษาเองก็คาดหวังวาเมื่อได
จายคาเรียนในราคาแพงแลวก็สมควรที่จะไดปริญญาบัตรทุกคน   โดยไมสน
ใจวาจะเรียนแลวไดความรูจริงหรือไม   นักศึกษาบางคนที่จะตองทํางาน
โครงการหรือวิทยานิพนธสงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาก็ไปวาจางบุคคล
อ่ืนทําแลวนําผลงานมาสง  ไมไดคิดสักนิดเลยวาโครงการและวิทยานิพนธ
นั้นเปนการเรียนรูที่มีประโยชน  คิดแตเพียงวาทําอยางไรจะจบไดงาย ๆ เร็ว 
ๆ และไมตองรูอะไรก็ได 

4. การใชคําวา จบการศึกษา  มาใชหมายถึงการเรียนและสอบไลไดระดับใด
ระดับหนึ่ง   เชนถึงระดับปริญญาตรีก็คิดวาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
แลว   เรียนรูจบหมดแลว เปนผูวิเศษเหนือคนอื่นแลว   ในขณะที่คําภาษา
อังกฤษคือ graduate  อันมีความหมายในเชิงไดสําเร็จการเรียนรูเปนขั้นเปน
ตอนทีละนอย   และนั่นหมายความตอไปวายังมีเร่ืองใหตองเรียนรูอีกมาก 

5. อาจารยทุกระดับยังไมเขาใจแนวคิดเรื่องการสอนใหเรียนรูอยางแทจริง   
สวนมากยังคงเปนการสอนแบบปอนเนื้อหาใหแกผูเรียน   มากกวาการสอน



ใหคิด   นอกจากนั้นการทดสอบก็ยังเปนการเนนในดานความจําในเนื้อหา
วิชา  มากกวาการเนนในดานการประยุกต 

6. สถานศึกษาทุกระดับไมไดมีวิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู   อุปกรณ
สนับสนุนการเรียนรูมีนอย   อาทิหองสมุดมีหนังสือนอยเกินไป   อาจารยไม
สามารถมอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตัวเองจากหองสมุดได   
ระบบคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตก็มีนอยเกินไปเชนกัน 

7. สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยหลายแหงมุงการคามากไป   อาจารยในโรง
เรียนบางแหงอาจสอนในหองอยางขอไปที  แลวขอเก็บเงินเพ่ิมจากนักเรียน
เพื่อสอนพิเศษเพิ่มเติม   หรือมหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรที่ไมมีคุณภาพเพื่อ
หลอกเอาเงินจากนักศึกษา   ขาดแมแตอาจารยประจําหลักสูตร  ขาดการควบ
คุมคุณภาพ   เม่ือรับเงินมามากก็จําเปนตองใหนักศึกษาจบไปแมจะรูวาการ
เรียนการสอนไมมีคุณภาพ 

8. ผูปกครองนักเรียนและนักศึกษา  ไมเขาใจปรัชญาของการเรียนรู   เพราะคิด
วาการไปเขาเรียนในโรงเรียนก็เพื่อใหสอบเขามหาวิทยาลัยได  หรือ การไป
เรียนในมหาวิทยาลัยก็เพื่อใหมีอาชีพ  และ เม่ือเรียนจบแลวก็คือการสิ้นสุด
การเรียนรู   ผูปกครองบางคนไมพอใจหากนักเรียนตองทําการบานมากเกิน
ไป  หรือ ไมเต็มใจใหทํากิจกรรมอื่น ๆ นอกหองเรียน 

9. เมื่อนักศึกษาเรียนจบออกไปทํางานแลว   โอกาสในการเรียนรูระหวางการ
ทํางานก็มีคอนขางนอย     แมวานักศึกษาจะกําลังเรียนรูชีวิตและสิ่งตาง ๆ 
อยูเปนประจําทุกวัน    ทั้งนี้เพราะระหวางการเรียนในสถานศึกษานั้นนัก
ศึกษาไมไดรับการสอนมาใหรูจักเรียนจากสิ่งรอบตัว    ดังนั้นจึงปรากฎอยู
เนือง ๆ วา    ความสามารถของคนทํางานนอยลงตามอายุงาน  แทนที่จะเพิ่ม
มากขึ้น    แมแตครูบาอาจารยเองก็ไมไดสนใจเรียนรู     นอกจากนั้นสถานที่
ทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชนก็ไมใครสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูหรือ
การพัฒนาความรู    ดังเชนเม่ือเกิดวิกฤติการณการเงินขึ้น  รัฐบาลก็สั่งใหยก
เลิกการฝกอบรมลงหมด   หรือในการจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการ
ตามมติครม. นั้น  ทางการก็มีงบประมาณใหจัดฝกอบรมเพียงปละหนึ่งหมื่น
คนทั้ง ๆ ที่มีผูเขาขายตองฝกอบรมกวาสองแสนคน 



10. เมื่อผูปฏิบัติงานไมไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูตลอดเวลา   ผูปฏิบัติงานก็
เกิดทัศนคติวาสมองของตนเองเริ่มลา  ไมสามารถรับทราบแนวคิดใหม หรือ
เรียนรูเร่ืองใหม ๆ ได    การเขาเรียนเพื่อรับความรูก็เร่ิมกลายเปนเรื่องนาเบื่อ 
หรือ เร่ืองยากที่ไมตองการเกี่ยวของดวย 

11. สังคมไทยไมไดสงเสริมหรือยกยองคนที่มีความรู    เร่ืองนี้เปนเร่ืองใหญที่
กลายเปนอุปสรรคสําคัญของความกาวหนาของประเทศ     สื่อมวลชนไมได
สนใจที่จะเสนอขาวเกี่ยวกับนักปราชญ  หรือ ผูมีความรู    หากชอบประโคม
ขาวเกี่ยวกับการอยากมีผัวมีเมีย  หรือการนอกใจของดารา เพราะเชื่อวาจะทํา
ใหสื่อของตนขายดี   แตไมไดคิดวาการทําขาวเชนนั้นเปนการมอมเมาทําให
เยาวชนหลงทาง   แทนที่จะขวนขวายเรงหาความรู   กลับไปขวนขวายหา
ทางเปนดาราซึ่งไมใชวิถีทางที่จะทําใหประเทศชาติรุงเรือง 

 
กลาวโดยยอก็คือ  สถานศึกษาทุกระดับของไทยลวนจัดระบบการศึกษาผิด

พลาด   ทําใหคนไทยปจจุบันไมไดมีนิสัยรักการเรียนรู   ไมไดสนใจการอานเพ่ือที่จะ
เรียนรูความเปนไปของโลก    แมวาจะมีส่ือตาง ๆ ที่อาจนําเสนอความรูเพ่ิมมากขึ้นกวา
ในสมัยกอนทั้งในรูปแบบและวิธีการมากขึ้น   แตการนําเสนอก็ยังวนเวียนอยูดวยเรื่องที่
ไรสาระไมเปนประโยชน  อีกทั้งยังเปนการมอมเมาเยาวชนไทยอยางนาอเน็จอนาถ  
และไมนาประหลาดใจที่ทําใหคนไทยขาดศักยภาพที่จะแขงขันกับคนเชื้อชาติอ่ืนไดจน
กระทั่งตองรอใหคนจีน  ฝร่ัง  และ ญ่ีปุนมาเปนนายจาง  มาตั้งโรงงานในไทยแลวจาง
คนไทยมาทํางานดวยคาแรงถูก ๆ ดวยการสนับสนุนของหนวยงานไทยที่ขาดวิสัยทัศน 

 
การเรียนรูตลอดชีวิต 
 คนที่ชางคิดมักจะถามตนเองวาเกิดมาทําไม   อะไรคือจุดหมายของชีวิต    
 คําตอบตอคําถามขางตนนั้นมีไดหลากหลาย   สุดแทแตจะมองในแงใด  และสุด
แทแตฐานะและสิ่งแวดลอมของผูนั้นจะเปนอยางไร    แตคําตอบที่ใครขอเสนอในที่นี้ก็
คือ   คนเรานั้นเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู   หรือเพื่อที่จะไดทราบวาอะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดของ
ชีวิต   หรือเพื่อใหบรรลุสถานภาพที่ดีที่สุดของแตละคน 
 คําถามตอมาก็คือเรียนรูอะไร 



 คําตอบก็คือ  เรื่องที่จะตองเรียนรูนั้นมีมากดวยกัน   เริ่มจากการเรียนรูที่จะ
ประกอบอาชีพเพื่อหาทรัพยสินเงินทองไวเล้ียงตัวเองและครอบครัว     เรียนรูที่จะอยูใน
สังคมอยางมีคุณภาพ  มีความสุขและไมสรางความเดือดรอนใหแกธรรมชาติและผูอ่ืน   
เรียนรูที่จะสรางสังคมที่มีคุณภาพปราศจากมลพิษ    เรียนรูที่จะยกระดับจิตวิญญาณ
ใหเขาสูอุดมการณสูงสุดตามคําสอนของศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ 
 การเรียนรูเพ่ือประกอบอาชีพนั้นดูจะเปนเรื่องธรรมดาที่สุด    คนในยุคนี้แทบทุก
คนจําเปนจะตองเรียนรูเรื่องนี้    หากมิไดมีโอกาสเรียนในวัยเยาวก็จําเปนจะตองเรียนรู
เม่ือเปนผูใหญอยางแนนอน   ทั้งนี้เพราะการประกอบอาชีพทุกวันนี้ซับซอนมากกวาแต
กอน   ไมวาจะเปนกสิกร   หรือเปนพนักงานขับรถขุด  ตางก็จะตองเรียนรูการทํางานให
ไดผลดีที่สุด  มิฉะนั้นแลวก็ไมอาจทํางานใหไดผลตามตองการ 
 ผูประกอบอาชีพที่ซับซอนกวานี้เชน  แพทย  วิศวกร  ทนายความ นักบัญชี ตาง
ก็ลวนมีความจําเปนจะตองเรียนรูอยางตอเนื่องแมหลังจากประกอบอาชีพแลว   เพราะ
เทคนิควิธี  ตลอดจนความรูในสาขาเหลานี้ตางก็เพิ่มพูนมากขึ้นตลอดเวลา  หากผู
ประกอบอาชีพเหลานี้ไมสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติม   คงยินดีแตเฉพาะความรูที่เรียน
มาจากสถานศึกษาในอดีตแลว  ไมชาก็จะพบวาตนเองลาหลังผูอ่ืนจนไมสามารถ
ทํางานแขงขันกับผูอ่ืนได   ดวยเหตุนี้เองจึงอาจกลาวไดวาคนทุกอาชีพในยุคนี้จําเปนจะ
ตองรูจักเรียนรูแนวคิดใหม ๆ ในงานอาชีพของตนไปตราบเทาที่ยังประกอบอาชีพนั้นอยู 
 ตัวอยางที่แสดงใหเห็นไดชัดถึงความจําเปนเหลานี้ก็คือ  การที่สถาบันการศึกษา
หลายแหงไดจัดใหมีแผนกการศึกษาตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหแกผูประกอบอาชีพ
ตาง ๆ     และจากการที่มหาวิทยาลัยหลายแหงตางก็เปดหลักสูตร MBA  รูปแบบตาง ๆ 
กันขนานใหญ   ไมวาจะเปนไมโครเอ็มบีเอ ไปจนถึง Executive MBA 
 สําหรับในดานครอบครัวนั้น    ทุกคนก็มีความจําเปนที่จะตองเรียนรูในส่ิงที่ไมได
เรียนมาจากสถานศึกษาอีกมาก  เร่ิมจากการวางแผนครอบครัวใหเหมาะสมกับฐานะ 
อาชีพ และ รายได     การเลี้ยงดูบุตรธิดาที่ถือกําเนิดขึ้นมาในภายหลัง    การชวยเหลือ
บุตรธิดาในการเลาเรียน   และการเลือกอาชีพในอนาคต 
 เรื่องที่ตองเรียนรูเกี่ยวกับครอบครัวนั้นมีมาก   แตเทาที่เปนอยูในขณะนี้  คู
สมรสหรือครอบครัวทั่วไปยังละเลยเร่ืองนี้กันมาก    แมจะมีผูเขียนหนังสือเก่ียวกับการ



วางแผนครอบครัวและเล้ียงดูบุตรออกมาจําหนายบางแลว  แตยอดจํานวนพิมพก็คอน
ขางต่ํา  ไมสมดุลยกับจํานวนครอบครัวที่ไมรูเรื่องเชนนี้    ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจ
เลยที่การเล้ียงดูบุตรธิดาของครอบครัวไทยสวนมากยังเปนไปตามยถากรรม   และทํา
ใหเด็กไทยไมมีคุณภาพดีเทาที่ควร 
 หากเราเชื่อวาการสรางอนาคตใหมั่นคงอยูที่การสรางคนแลว   ตองกลาววาการ
สรางคนไทยคือความลมเหลว  เพราะเราขาดการสงเสริมใหครอบครัวไทยรูจักการ อบ
รมเล้ียงดูบุตรธิดา    ขาดการแนะนําใหพอแมสอนลูกใหมีทัศนคติที่ถูกตอง และมีความ
ใฝรู หรือ กระหายที่จะเรียนรูตอเนื่องไปตลอดชีวิต     และหากเราไมแกไขเรื่องนี้แลว  
ความพยายามที่กําหนดไวใน พรบ. การศึกษาแหงชาติก็จะไมประสบผลสําเร็จ 
 ในแงของสังคมและการเมืองเอง   เราก็ตองเรียนรูตลอดชีวิต    โดยที่คนไทยนั้น
เปนคนที่ไมมีนิสัยใฝรู   เชื่อคนงาย  และไมใครจดจํา   ดังนั้นเราจึงถูกนักการเมืองเลว ๆ 
หลอกลวงครั้งแลวครั้งเลา   และนักการเมืองเหลานี้เองที่มักจะไดรับตําแหนงบริหาร
บานเมือง  มาเปนรัฐมนตรีและดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองที่มีอํานาจอยางตอ
เนื่อง   ทําใหสามารถกอบโกยเงินทองเขากระเปาตัวเองและพรรคพวกเพื่อนพองไดโดย
ไมรูจักอาย  สงผลใหประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤติดังที่เปนอยูในทุกวันนี้ 
 จําเปนอยางยิ่งที่คนไทยจะตองรูจักเรียนรูเลหกระเทหของนักการเมืองเลว ๆ 
เหลานี้  และจะตองชวยกันขจัดเหลือบที่เกาะกินประเทศชาติเหลานี้ใหหมดไป  พรอม
กันนั้นก็ตองปองกันไมใหเกิดเหลือบฝูงใหมขึ้นอีก   การเรียนรูเร่ืองเหลานี้จะตองทํากัน
ไปตลอดชีวิต   เพราะนักการเมืองเลว ๆ เหลานี้ตางก็ลวนแตตายยาก   หากไมถูกสังคม
ตราหนาหรือกําจัดออกไปใหส้ินซากแลว    ไมชาก็จะกลับมาพรอมดวยเลหกระเทหใหม 
ๆ ที่จะทํารายประเทศชาติใหลมจมลงไปมากขึ้นอีก     
 นอกจากนี้   คนไทยยังตองเรียนรูในเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   เรียนรูที่จะรัก
และอนุรักษส่ิงแวดลอมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันก็จะหมดไปเพราะถูกคน
ชั่วชวยกันทําลายดวยเลหกลนานัปการ     ทรัพยากรไมวาจะเปนปาไม   ปาโกงกาง  แร
หินดินทราย  น้ําบาดาล  น้ําในแมน้ําลําคลอง  ตางถูกทําลายจนยับเยิน    ในปาสงวน
ไมมีตนไมและสัตวปา   มีแตเพียงหญาคาและมดปลวก    ในน้ําไมมีปลา  คงมีแตสาร



พิษนับชนิดไมถวน  ตลอดจนเศษขยะที่คนไทยดวยกันนี่แหละที่ชวยกันโยนลงแมน้ําลํา
คลอง 
 ผลของการขาดการเรียนรูในเร่ืองเหลานี้   ทําใหขาดจิตสํานึกในการรักธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม    และทําใหจิตใจคนไทยหยาบกราน   เต็มไปดวยนิสัยโหดราย   ชอบ
การฆาสัตวตัดชีวิต    หากินดวยการเปนมือปนรับจางฆาคนซึ่งตนเองก็ไมเคยรูจักไม
เคยทราบมากอนวาเปนคนดีหรือคนเลว     หากินดวยการลอลวงเด็กหญิงและสตรีไป
ขมขืนและสงไปคาประเวณีเยี่ยงทาส   ถนัดแตการลักทรัพยผูอ่ืนใหเดือดรอนไปทั่วทุก
หยอมหญา   จนการลักขโมยกลายเปนนิสัยประจําชาติ    ใครสามารถหลอกผูอ่ืนไดก็
กลายเปนวีรกรรมอันยิ่งใหญ  แทนที่จะกลายเปนความเลวอันคนทั่วไปตองประณาม 
 คนไทยทุกวันนี้มีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัว   กลัววาหากลูกหลานออกจาก
บานแลวก็จะไมไดพบหนาอีก   เพราะอาจถูกรถทับตาย  ถูกนักเลงในคราบนักเรียนยิง
ตายบนรถประจําทาง  หรือ อาจถูกลักพาตัวไป   นอกจากนั้นนักธุรกิจก็มิไดมีชีวิตอยู
อยางเปนสุข   คนที่โกงเขาก็วิตกวาจะผูที่ถูกโกงจะสงมือปนมาเก็บ   คนที่ไมโกงแตทํา
มาหากินไดเกงกวาคนอื่นก็กลัววาคนที่เกงนอยกวาจะหาทางทําราย 
 นอกจากการเรียนรูเพื่อประกอบอาชีพ และ การอยูในสังคมอยางสงบสุขแลว  
การเรียนรูเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราเขาสูความสุขตามอุดมการณของแตละ
ศาสนา  แตกอนที่จะเขาสูเร่ืองนี้ในระดับลึก     ใครขอตั้งขอสังเกตวา   คนทั่วไปอาจจะ
ยังไมสนใจในปรมัตถสัจจะของศาสนามากนัก   แตอาจจะยังตองการแสวงหาความสุข
ทางโลกธรรมกันอยู   เร่ืองนี้ไมใชเร่ืองแปลก   เพราะคนสวนมากยังคิดวาเรื่องของ
ศาสนาเปนความคร่ําครึ  และ คนที่สนใจศาสนามักจะเปนคนแกเฒา หรือมิฉะนั้นก็เปน
คนที่กําลังผิดหวังในชีวิต 
 ดวยเหตุนี้   เราจะเริ่มกันกอนเกี่ยวกับการเรียนรูในระดับงาย ๆ คือ การเรียนรู
เพ่ือสรางความสมดุลยทางรางกาย  และ จิตใจ   เร่ืองนี้ไมยากแตคนไทยสวนมากก็ไม
ไดเรียนรูมาจากโรงเรียน   อาทิ  การเรียนรูเพ่ือที่จะออกกําลังกายไดอยางถูกตอง  การ
หายใจอยางถูกตองและทําใหเลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงทุกสวนของรางกายไดอยาง
สะดวก   การเลนกีฬาแบบตาง ๆ  



 กีฬานั้นกลาวกันวาเปนยาวิเศษ   แตหากไมไดเรียนรูที่จะเลนกีฬาอยางถูกตอง  
ยาวิเศษนั้นก็อาจจะกลายเปนยาพิษไดงาย ๆ     กีฬาที่เลนกันอยูมีทั้งชนิดที่เลนเปนทีม  
เลนเปนคู  เลนระหวางกัน หรือเลนคนเดียว      การเรียนรูที่จะเลนกีฬาแตละชนิดได
อยางถูกตองเปนการเรียนรูที่นาจะทําใหผูเลนเกิดความพอใจมากกวาที่จะเลนกีฬานั้น
แบบตามบุญตามกรรม    ยกตัวอยางเชนการเลนหมากรุก  หรือ เลนบริดจ   หรือแมแต
เลนอักษรไขวนั้นเปนการเลนที่ตองใชปญญาคอนขางมาก   และการเรียนรูวาการเดิน
หมากหรือการเลนแตละคร้ังนําไปสูขอสรุปอยางไรลวนแตชวยสรางใหปญญาฉลาด
หลักแหลมมากขึ้น     จริงอยูเราอาจไมสามารถใชปญญานี้ในงานพาณิชยกรรมไดโดย
ตรง     แตการเรียนรูทําใหเรามีความมั่นใจมากขึ้น   มีความเย็นใจมากขึ้น  รอบคอบขึ้น 
และเขาใจกลยุทธในการทํางานมากขึ้น    ปญญาความรูเหลานี้จะชวยใหเราทํางานอื่น 
ๆ ไดดีขึ้นในทางออม 
 นอกจากกีฬาแลว  มนุษยเราอาจเขาสูความสุขสวนตัวไดโดยการชื่นชมงาน
ศิลปกรรมตาง ๆ  ทั้งงานวรรณกรรม   ประติมากรรม  จิตรกรรม  สถาปตยกรรม ดนตรี
กรรม ฯลฯ    การชื่นชมศิลปกรรมเหลานี้จําเปนจะตองเร่ิมดวยการศีกษาเรียนรูประวัติ  
ความหมาย  และ การคล่ีคลายของแนวคิด หรือ สกุลศิลปตาง ๆ      ศึกษาความออน
ชอยของเสนสาย   ความไพเราะของตัวโนตที่โลดเตนอยูบนเครื่องสายหรือในเครื่องลม
ตาง ๆ  ทุกวันนี้พวกเราคนไทยกําลังถูกบีบค้ันดวยการแขงขัน และเศรษฐกิจที่เส่ือมถอย   
หากไมพยายามปลีกเวลามาเรียนรูทางดานศิลปกรรมเพ่ือผอนคลายความเครียดของ
จิตใจบางแลว  เราอาจถูกความเครียดทําลายก็ได 
 พวกเราบางคนมีความสนใจที่จะสะสมสิ่งตางๆ เพ่ือความเพลิดเพลิน หรือ 
นันทนาการ    ส่ิงที่สะสมมีแปลก ๆ หลายอยาง   บางคนสะสมดวงตราไปรษณียากร  
บางคนสะสมรูปภาพ  หนังสือเกา  พวงกุญแจ  ตุกตา  เครื่องเคลือบ  ของเกา ฯลฯ  การ
ศึกษาเรียนรูเร่ืองเหลานี้เพื่อใหสามารถสะสมสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดอยางฉลาดเปนเร่ืองจํา
เปน และไมตกเปนเหย่ือของผูที่หวังหากําไรจากผูโงกวา    การเรียนรูเร่ืองเหลานี้อาจทํา
ไดไมรูจบ 
 เลยพนไปจากเรื่องของกีฬา ศิลปกรรม และนันทนาการ  เราก็อาจจะเขาสูการ
เรียนรูทางดานปรัชญาและศาสนา    การเรียนรูในดานนี้เปนเร่ืองซับซอน  เชนในทาง



พุทธศาสนาอยางเดียว   การเรียนรูพระอภิธรรมเปนเรื่องที่ยากและจะตองใชทั้งเวลา
ศึกษาและปฏิบัติอีกมากกวาจะเขาใจแจมแจง   หรือเลยไปถึงขั้นการหลุดพน     จริงอยู
กวาคนเราจะเริ่มสนใจเรื่องเหลานี้ก็ผานเขาสูวัยกลางคนหรือวัยชราแลว   เมื่อถึงวัยนี้
สมองของเราเริ่มลาและไมสามารถเรียนรูไดรวดเร็วเหมือนในวัยหนุมสาว   ดังนั้นการ
พยายามเรียนรูเรื่องอันเปนจุดสุดยอดของชีวิตต้ังแตในวัยที่สมองเฉียบคมจึงนาจะ
เหมาะสมดีกวาการเริ่มสนใจเม่ือเปนไมใกลฝงแลว 
 เทาที่กลาวมานี้จะเห็นวา  การเรียนรูตลอดชีวิตนั้นเปนเรื่องจําเปนมากสําหรับ
มนุษยทุกคน    ไมมีใครเลยที่เรียนรูจบตราบเทาที่ยังไมบรรลุอุดมการณสูงสุดตาม
ศาสนาของตน    ดังนั้นเมื่อใดที่เรายังมีลมหายใจอยูเราก็จําเปนจะตองเรียนรู 
 ปญหาคือเราจะเรียนรูโดยวิธีใด  หรือใชเครื่องมือใดเขามาชวย 
 
ไอทีกับการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ทุกวันนี้เราเห็นพองตองกันวาไอทีเปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ทํางานทุก ๆ ดาน  ไมวาจะในดานธนาคารและการเงิน   ดานอุตสาหกรรม  ดานการปก
ครอง   ดานการพาณิชยกรรม  ดานสาธารณสุข  และ เลยไปถึงดานการศึกษาดวย 
 วงการศึกษารูจักการนําไอทีมาใชในการศึกษามาเปนเวลานานแลว    ถาแบง
อยางกวาง ๆ ก็คือใชในดานการเรียนการสอน  และ การบริหาร    
 การใชดานการเรียนการสอนที่รูจักกันดีก็คือการใชเปนเคร่ืองมือชวยการสอนที่
เรียกวา Computer aided instruction (CAI)   หรือ เปนเครื่องมือชวยการเรียน หรือ  
Computer aided learning (CAL)      การใช CAI  และ  CAL  ในสถานศึกษาไดเริ่ม
กวางขวางมากขึ้นเมื่อคอมพิวเตอรสวนบุคคลมีราคาถูกและแพรหลายออกไปมากจน
กระทั่งกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญประจําโตะทํางานของผูปฏิบัติงานในสํานักงานทั่วไป  
และ ของครูอาจารย 
 นอกจากนั้น  การพัฒนา  CAI  และ  CAL   ยังมีความสําคัญในฐานะเปนบันได
ความกาวหนาของอาจารยดวย     ทางกระทรวงศึกษาธิการเริ่มยอมรับวาการพัฒนา 
CAI  มีลักษณะเหมือนกับการพัฒนาหนังสือ และตําราเรียน   ดังนั้นจึงนํามานับเปนผล
งานสําหรับการเล่ือนตําแหนงการงานได 



 ถาหากใชไอที และ CAI  หรือ  CAL  ในแงนี้     เราก็เพียงแตสรางอุปกรณ
สําหรับการเรียนรูเฉพาะในสวนที่เปนการศึกษาในระบบเทานั้น    ทั้ง ๆ ที่เราอาจใช 
CAI และ  CAL   ในการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยไดอีก   อยางไรก็
ตามเราจําเปนจะตองรูจักวิธีใชไอทีตลอดจน CAI และ CAL  ใหเปน  
 การจัดใหคนไทยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตโดยใชไอทีเขาชวยนั้น   มีประเด็นที่
จะตองพิจารณาและบริหารจัดการอยูสามเร่ืองดวยกัน 
 เรื่องแรกก็คือ   หนวยงานที่ควรเปนแกนกลางในการจัดใหมีเนื้อหาสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิต      หนวยงานนี้อาจจะมีไดหลายแหงและหลายระดับ   ระดับสําคัญ
แรกสุดคือ สถาบันการศึกษาที่อาจจัดทําโปรแกรมบทเรียน   หรือบทนําเสนอตาง ๆ อัน
เปนความรูอันหลากหลายไวในระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหคนทั่วไปเขาถึงไดอยางสะดวก
รวดเร็ว   ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนหลายแหงไดเร่ิมนําการบรรยายของวิชา
ตาง ๆ มาบันทึกเอาไวในอินเทอรเน็ตแลวแตยังไมทั่วถึง   และอาจจะยังเปนเนื้อหา
สําหรับการเรียนรูในดานวิชาการแบบปดมากกวาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
 หนวยงานแกนกลางไมจําเปนตองมีทีเดียว    แตมีไดหลายแหง  มหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาที่กลาวมาแลวก็เปนกลุมหนึ่ง  กลุมอ่ืน ๆ ยังมีอีกมาก  อาทิ  หองสมุด  
พิพิธภัณฑ   ศูนยศิลปาชีพ   วัดทางพุทธศาสนสนา  โบสถทางคริสตศาสนา   มัสยิด  
ฯลฯ   
 เรื่องที่สอง  ก็คือ  ผูจัดทําเนื้อหาซึ่งก็ไดแกบรรดาผูรูทั้งหลาย  ไมวาจะเปนนัก
ปราชญราชบัณฑิต   ครูอาจารย  พระภิกษุ  บาทหลวง     ทานเหลานี้มีประสบการณ
ในการทํางานมานานมาก     หลายทานสอนวิชาการตาง ๆ ตอเนื่องมาหลายป    และ
ทานเหลานี้สวนมากก็อาจจะส้ินไปพรอมกับประสบการณที่ทานสะสมเอาไว   ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองชักชวนใหทานเหลานี้ถายทอดประสบการณของทานเอาไวในรูปแบบดิ
จิทัลเพื่อใหอนุชนรุนหลังไดรับทราบและเรียนรูจากประสบการณของทาน 
 ความพยายามที่จะจัดทําเนื้อหาที่มีคุณคานั้นอาจจะยังเปนเรื่องยากสําหรับทุก
วันนี้  เพราะผูที่มีประสบการณสําคัญ ๆ จํานวนมากไมรูจักไอที  และไมสามารถถาย
ทอดประสบการณในรูปแบบดิจิทัลได     ดังนั้นประเด็นเรื่องนี้จึงตองชวยกันคิดตอไปวา
จะทําอยางไรจึงจะสามารถถายทอดประสบการณจากทานผูมีความรูเหลานี้เอาไวได   



อาจจะทําดวยการจัดกลุมนักไอทีที่มีความสามารถมาเชื่อมโยงกับทานผูมีความรูเพื่อ
หาทางคิด  หาทางถายทอดประสบการณนานหลายสิบปมาบันทึกลงไวในระบบอิน
เทอรเน็ต หรือ อยูในรูปแบบอินเทอรเน็ตอื่น ๆ 
 ยกตัวอยางเชนหากทางวัดตาง ๆ จะเปล่ียนจากการสงเสริมการจัดทําวัตถุ
มงคลเพื่อการพาณิชย  มาเปนการนําคําเทศนส่ังสอนของพระภิกษุสงฆที่ทรงศีลมา
บันทึกไวในระบบอินเทอรเน็ตก็จะทําใหผูสนใจทั่วประเทศและทั่วโลกไดอานเนื้อหาอัน
เปนเร่ืองที่จะสรางเสริมทัศนคติชีวิตและนําใหผูอานกาวไปสูความหลุดพนได    นาเสีย
ดายที่พระคุณเจาทั้งหลายก็ยังมองไมเห็นแนวโนมของโลกวากําลังจะกาวไปสูมิติใหม
ของความรู   ดังนั้นเมื่อเราเขาไปกราบนมัสการพระในวัดตาง ๆ  ก็จะพบแตตูบรรจุวัตถุ
มงคลสําหรับขายแทนที่จะมีตูหนังสือหรือเทปธรรมะที่จะชวยยกระดับสติปญญาความ
รู    นอกจากนี้หากทางวัดชวยกันนําภาพพระอุโบสถ  ศิลปกรรมและภาพวัตถุโบราณ
ตาง ๆ ที่สะสมไวในวัดนั้นมาบันทึกลงในระบบอินเทอรเน็ตดวยก็จะทําใหเกิดความแพร
หลายทางดานความรูความคิดเกี่ยวกับนฤมิตกรรมอันสวยสงาและชดชอยของ
สถาปตยกรรมไทยไดอยางยอดเยี่ยม 
 เรื่องที่จะทําใหพระกาวตามโลกนี้มีผูคัดคานอยูบาง  เพราะเห็นวาจะทําใหพระ
คุณเจาทานละทิ้งธรรมะปฏิบัติ  หันมาเอาดีทางดานการจัดทําเว็บเพจ  หรือกลายเปนผู
เชี่ยวชาญไอทีในคราบพระภิกษุไป   และลงทายก็เกรงกันวาทานจะสึกหาลาเพศออก
ไปสูโลกแทนที่จะเปนหลักชัยในพระพุทธศาสนาตอไป    ความวิตกนี้ก็มีมูลอยูบาง  แต
ก็เปนเรื่องธรรมดาของโลก  ไมควรที่จะตองวิตกใหมากนัก    ตรงกันขามเราควรมองวา
พระภิกษุทั้งหลายควรจะกาวตามโลกใหทันดวยในทางวัตถุ   ไมใชในเชิงการสะสม  
หากในดานการใชไอทีเหลานี้เปนเคร่ืองมือเพ่ือใหพระคุณเจาสามารถศึกษาหัวขอ
ธรรมะไดมากขึ้น   แลกเปลี่ยนทัศนะกับนักปราชญราชบัณฑิตจากทั่วโลกไดอยางรวด
เร็ว  อันจะทําใหความเขาใจของทานแตกฉานยิ่งขึ้น   เปรียบเสมือนกับเปนหนทางนํา
ไปสูการเรียนรูธรรมะตลอดชีวิตดวยเชนกัน 
 เรื่องที่สามท่ีจะตองคิดก็คือ  ตัวผูเรียนเอง   การเรียนรูตลอดชีวิตนั้นทําไดหลาย
วิธี   การอานหนังสือและหนังสือพิมพ   การเขารับการฝกอบรม   การเขารวมสัมมนา  



การเดินทางทองเที่ยว   การไปชมพิพิธภัณฑ  ฯลฯ  แตวิธีที่เหมาะสมมากที่สุดในยุค
ปจจุบันก็คือการทองไปในอินเทอรเน็ต 
 ปญหาการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยก็คือ  เรายังไมเคยชินกับความคิดนี้   คน
ไทยสวนใหญคิดวาตนเองเรียนจบครบถวนทุกประการแลวเมื่อไดปริญญา   เม่ือไดรับ
แผนกระดาษที่พิมพชื่อตนเองแลวก็ไมมีอะไรที่จะตองเรียนอีก   นอกจากอานขาวตื่น
เตนที่หนังสือพิมพเขียนมาใหอาน   คนที่สนใจจะเรียนรูคําศัพทเพิ่มเติม  เรียนรูวิธีเขียน
จดหมายใหดีมีสาระมากขึ้น   เรียนรูวิธีที่จะพูดจาใหมีคนนิยมนั้น มีนอยเหลือเกิน  นี่
เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเทานั้น  หากเปนเรื่องอันเกี่ยวกับวิชาการดวยแลว  
ยิ่งหาคนสนใจศึกษาเพิ่มเติมไดนอยเต็มที 
 ดวยเหตุนี้เอง  อุปสรรคดานแรกที่จะทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตก็คือการทํา
ใหคนไทยเขาใจความสําคัญของเรื่องนี้    หากมีคนสนใจจัดโครงสรางของการเรียนรู  มี
การจัดเนื้อหาวิชาการตาง ๆ ไวใหพรอมแลว  แตไมมีคนสนใจเรียนรู   ความพยายาม
เหลานั้นก็เปนอันลมเหลว 
 ปจจุบันอินเทอรเน็ตไมใชเปนแตเพียงเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญเทานั้น  
แตยังเปนหองสมุดขนาดใหญที่บรรจุขุมความรูมหาศาล   มีเร่ืองราวที่นาสนใจทั้งใน
สวนที่เปนขอความ  เปนเสียง  เปนภาพ   มากกวาที่ใครคนใดคนหนึ่งจะใชเวลาอานได
ครบหมดในชั่วชีวิต   และที่นาสนใจก็คือเราไมตองเสียเงินซื้อหาเร่ืองราวเหลานี้ดวย
ราคาที่แพงเหลือลนแตอยางใด    คาใชจายที่ตองจายมีแตเพียงคาคอมพิวเตอร  คา
เปนสมาชิกบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต  และ คาโทรศัพทเทานั้น 
 ภายในระบบอินเทอรเน็ต  เราอาจเรียนรูในทุกเร่ืองที่จะทําใหเราสามารถใชชีวิต
อยูในสังคมไดอยางเปนปกติ  และอาจเลยไปถึงสามารถเรียนรูเพ่ือใหเขาสูอุดมการณ
อันสูงสุดของตนได  
 
สรุป 
 กลาวโดยสรุป   การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนไทยเริ่มเปนไปไดมากยิ่งกวาใน
อดีต   แตกอนนี้การคนหาความรูตองอาศัยหองสมุด     แตหองสมุดจะสามารถเก็บ
สะสมความรูเอาไวไดมากพอหรือไมขึ้นอยูกับงบประมาณในการจัดซื้อ  และ  ขึ้นอยูกับ
วามีผูนําความรูดานนั้น ๆ มาเขียนและจัดพิมพเปนหนังสือ วารสาร หรือนิตยสารหรือ



ไม    ขณะเดียวกันก็ยังขึ้นอยูกับวาสํานักพิมพเต็มใจจะพิมพเรื่องอันเปนความรูนั้น ๆ 
หรือไมดวย 
 มาปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตไดขยายตัว
ออกไปกวางขวางมาก    คนทั่วโลกสามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตในราคาที่ไมแพง
มากนัก     ครูบาอาจารยและผูรูที่สนใจใชอินเทอรเน็ตจํานวนมากไดเริ่มนําคําบรรยาย
ของตนมาบันทึกไวในระบบเวิลดไวดเว็บ  เพราะการจัดเก็บและการคนหาขอมูลใน
ระบบอินเทอรเน็ตไมตองใชความรูที่ยุงยากซับซอนมากนัก     เพียงเสียเวลาฝกฝนไม
นานนักครูบาอาจารยก็สามารถเก็บคําบรรยายของตนเอาไวในระบบเวิลดไวดเว็บได
แลว 
 การสงเสริมใหคนไทยเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวคิดของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติจึงจําเปนจะตองหาทางนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเปนประโยชน
อยางเต็มที่   ทั้งในดานการสนับสนุนใหมีหนวยงานกลางในการจัดเก็บความรู  
สนับสนุนใหครูอาจารยและผูมีประสบการณสามารถบันทึกความรูลงไวในระบบ
เวิลดไวดเว็บ   และ สนับสนุนใหคนไทยเขาสูระบบอินเทอรเน็ตในราคาถูกเพื่อให
สามารถเรียนรูเรื่องตาง ๆ ไดตลอดชีวิตจริง ๆ 
 
    _______________________________ 
  


