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ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พาณิช ได้เขียนหนังสือเรื่อง
การศึ ก ษาไทย 2552 - 2553 สู ่ เ ส้ น ทางแห่ ง อาจาริ ย บู ช า
“ครูเพือ่ ศิษย์” โดยรวมรวมข้อเขียนในเว็บล็อค http://gotoknow.
org/blog/thaikm และ http://gotoknow.org/blog/council ทั้ง
ข้อเขียนของอาจารย์วิจารณ์เอง และข้อเขียนของครูอาจารย์
บางท่านทีอ่ าจารย์วจิ ารณ์ยกให้เป็นครูเพือ่ ศิษย์มารวมไว้
ในเบือ้ งต้นอาจารย์วจิ ารณ์ได้ให้นยิ ามของ “ครูเพือ่ ศิษย์” ว่า
หมายถึง ครูทเ่ี ห็นแก่ศษิ ย์มากกว่าเห็นแก่ตวั เอง อุทศิ ชีวติ ให้แก่
การทำหน้ า ที ่ “ครู เ พื ่ อ ศิ ษ ย์ ” และมุ ่ ง พั ฒ นาความสามารถ
ในการทำหน้าที่ “ครูเพือ่ ศิษย์” อย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดยัง้ มีความสุข
ความพึงพอใจในการทำหน้าที่ “ครูเพื่อศิษย์” และมีความสุข
จากการทีศ่ ษิ ย์ได้เติบโต ประสบความสำเร็จในชีวติ ตามอัตภาพ
ของตน
“ครูเพือ่ ศิษย์” คือ ครูทม่ี วี ญ
ิ ญาณครูอย่างแท้จริง
อาจารย์วิจารณ์ยังให้ข้อคิดว่า การที่จะรู้ว่าใครเป็นหรือ
ไม่เป็น “ครูเพื่อศิษย์” ให้ถามนักเรียน “ครูเพื่อศิษย์” คือ ครูที่
นักเรียนไว้วางใจ (Trust) และยึดถือว่าเป็นบุคคลทีต่ นพึง่ พาได้
ในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์วิจารณ์ได้รวมข้อเขียนเกี่ยวกับ
การทำงาน และวัตรปฏิบตั ขิ องครูทอ่ี าจารย์วจิ ารณ์ยกย่องว่าเป็น
“ครูเพือ่ ศิษย์” ในสหรัฐอเมริกา 1 คน ครูในประเทศไทยทัง้ ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษา ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และส่วนภูมิภาค จำนวน 8 คน และโรงเรียนที่จัดได้ว่าเป็น
“โรงเรียนเพือ่ ศิษย์” อีก 4 โรงเรียน
จากนัน้ อาจารย์วจิ ารณ์ ได้สรุปจิตวิญญาณ และวัตรปฏิบตั ิ
ของ “ครูเพือ่ ศิษย์” ไว้ ดังนี้
1. ครูรกั เด็กแบบเมตตา หรือรักแบบไม่มเี งือ่ นไข คล้ายพ่อแม่
ที่เรียกว่าเป็น Unconditional Love คือ ไม่เลือกรักเฉพาะเด็ก
เรียนเก่ง หรือเด็กว่านอนสอนง่าย เข้าใจเด็ก หรือทำความเข้าใจ
(เรียนรู)้ และยอมรับเด็ก ตามความเป็นจริงของเขา และหาทาง
ช่วยเหลือส่งเสริมเขาตามสภาพ
2. ไม่ปฏิเสธเด็กเกเร หรือเด็กเรียนอ่อน เอาใจใส่หาสาเหตุ
ที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และหาอุบายหรือวิธีการ
ให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตา

3. เอาใจใส่เด็กไม่ใช่แค่ที่โรงเรียน แต่หาทางเยียวยาแก้ไข
ปัญหาทีเ่ ด็กเผชิญในชีวติ ส่วนตัว และชีวติ ครอบครัวด้วย มองว่า
นีค่ อื ส่วนหนึง่ ของการเรียนรูช้ วี ติ เด็ก กิจกรรมเยีย่ มบ้าน ช่วยทัง้ ครู
นักเรียนที่มีปัญหา และการเรียนรู้ของเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ
ให้รู้ว่าชีวิตจริงของคนเราเป็นเช่นนี้ บางคนเกิดมามีความยาก
ลำบากในครอบครัวและชีวติ ส่วนตัว
4. สนุกกับการออกแบบการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็ก
ในชัน้ ทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย เรียนไปด้วยกัน เรียนรูท้ ง้ั วิชา
ชีวติ เพือ่ น และตนเองไปพร้อมๆ กัน ให้เด็กเกิดความสนุก และ
ความสุขในการเรียน และในขณะเดียวกัน ครูกส็ นุกด้วย “ครูเพือ่
เด็ก” เกิดความภาคภูมิใจ และเรียนรู้คุณค่าของความเป็นครู
เพิม่ ขึน้ จากชีวติ ความเป็นครูของตน
5. ไม่ทอดทิง้ เด็ก เอาเวลาไปแสวงหาประโยชน์ของตนเอง
6. เอาใจใส่ศษิ ย์ ไม่เฉพาะในช่วงทีอ่ ยูใ่ นชัน้ เรียนทีร่ บั ผิดชอบ
แต่เอาใจใส่ศิษย์ที่เรียนจบไปแล้วด้วย และหาทางใช้ศิษย์เก่า
ในการทำประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบัน
7. เอาใจใส่ศิษย์เป็นรายคน ศิษย์แต่ละคนรู้สึกว่า ตนเป็น
“คนพิเศษ” ของครู
8. อดทนต่ อ อุ ป สรรคขวากหนามต่ า งๆ และต่ อ กระแส
การทำงานแบบผักชีโรยหน้า ไม่หลงเข้าไปทำงานแบบเอา
ผลประโยชน์ผิวเผินเช่นนั้น โดยไม่ถูกกระแสพัดให้ลอยไป
ตามกระแส คือ มัน่ คงในคุณค่าและวัตรปฏิบตั ขิ อง “ครูเพือ่ ศิษย์”
9. แสวงหา “เพือ่ นร่วมทาง” ทัง้ ทีเ่ ป็นครู และไม่เป็นครู เพือ่
การเรียนรูข้ องตน และเพือ่ เพิม่ พลังในการทำหน้าที่ “ครูเพือ่ ศิษย์”
เพื่อนร่วมทางที่มีพลังมาก คือ ศิษย์เก่าที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่
แล้วนั่นเอง
สุดท้าย อาจารย์วิจารณ์ได้ให้คำแนะนำการไปสู่การเป็น
“ครูเพือ่ ศิษย์” ว่า ต้องการการเปลีย่ นวิธคี ดิ และเปลีย่ นนิสยั เปลีย่ น
วัตรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาตนเองเป็น “ครูเพื่อศิษย์” ด้วย
การลงมือปฏิบัติ ด้วยเป้าหมายเป็น “บุคคลระดับ 6” ของ
Lawrence Kohlberg (ปฏิบัติตามหลักการหรืออุดมการณ์ของ
ตนเอง ไม่ต้องการให้มีคนยกย่องชมเชยหรือให้รางวัล) และ
หมั่นศึกษาทำความเข้าใจวิธีการและทฤษฎี เพื่อการทำหน้าที่
“ครูเพือ่ ศิษย์”
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2. ศึกษาวิธีการจากครูที่ประสบความสำเร็จ เป็น “ครูเพื่อ
ศิษย์” ทีเ่ ป็นทีย่ กย่องจากศิษย์ และไปขอคำแนะนำจากท่าน
3. ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคขวากหนาม มุง่ มัน่ ทำหน้าที่ “ครูเพือ่
ศิษย์” อย่างต่อเนือ่ ง ไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลำบาก
4. หมัน่ หาแนวร่วม ทัง้ จากเพือ่ นครู ผูป้ กครอง ศิษย์ปจั จุบนั
ผู้บริหารในโรงเรียนและวงการศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม การเรียนรู้ การสร้างเสริม
สุขภาพ ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นแนวร่วมของการปฏิบตั เิ พือ่
ศิษย์ และแนวร่วมของการเรียนรู้
5. อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน แม้ จ ะประสบความสำเร็ จ ได้ ร ั บ
การยกย่องก็ไม่โอ้อวด ไม่เย่อหยิง่ ไม่ยกตนข่มท่าน
6. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย เพื่อให้กำลังใจและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน เป็น Learning Network การเป็น
“ครูเพือ่ ศิษย์” ต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ แม้จะประสบความสำเร็จได้รบั
การยกย่อง ก็ยงั มีสง่ิ ท้าทายใหม่ๆ เกิดขึน้ เสมอ จากหลากหลาย
ต้นเหตุ
7. เรียนรูเ้ พือ่ การเป็น “ครูเพือ่ ศิษย์” ทัง้ จากการปฏิบตั ิ และ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ เพือ่ เติมความรูป้ ฏิบตั ิ และ
จากการอ่านหนังสือเกีย่ วกับสมองและพัฒนาการเด็ก พฤติกรรม
เด็ก และเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ เติมความรูเ้ ชิงทฤษฎี
8. เรียนรู้วิธีการจดบันทึกข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้ นำมา
สังเคราะห์เป็นความรูเ้ พือ่ ใช้ประโยชน์ของตนเอง และนำไปตีพมิ พ์
เผยแพร่เพือ่ ประโยชน์ของเพือ่ นครูในวงกว้าง
9. จัดการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้แบบงอกงาม
จากภายในเป็นหลักใหญ่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) มีไฟปรารถนา
(Inspiration) แรงกล้า 2) มีฉันทะ และวิริยะต่อการเรียนรู้ และ
การทำประโยชน์ให้แก่ผอู้ น่ื 3) คุณธรรม จริยธรรม 4) วิชา ความรู้
5) ชีวติ จริง ความเป็นจริงในชีวติ ในชุมชน ในสังคม และในโลก
จัดการเรียนรูท้ ง้ั 5 ด้านให้สมดุล และให้สง่ เสริม (Synergy) ต่อกัน
โดยเน้นว่า ตัววิชาความรูเ้ ป็นเพียง 1 ใน 5 ด้าน ของการเรียนรู้
และการเรียนรูท้ แ่ี ท้ตอ้ งเป็นการงอกงามจากภายในเป็นส่วนใหญ่
ถ่ายทอดจากภายนอกเป็นส่วนน้อย และการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ทุกกิจกรรม ศิษย์ควรได้เรียนรูท้ ง้ั 5 ด้านในเวลาเดียวกัน เรียกว่า
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ
10.คำนึงว่า การเป็น “ครูเพือ่ ศิษย์” นัน้ เป็นเป้าหมายและ
เส้นทางชีวิต เป็นการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุด ไม่มีจุดจบหรือ
จุดสิน้ สุด ภาษาอังกฤษ เรียกว่าเป็น Journey ไม่ใช่ Destination
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11.ในความเป็นจริงแล้วการเป็น “ครูเพื่อศิษย์” ไม่ต้องให้
ใครตั้ง ไม่ต้องรอให้ใครยกย่อง ตัวเราเองเป็นคนกำหนด เป็น
คนตั้งปณิธาน และเป็นคนลงมือทำอย่างมุ่งมั่น แล้วผลดีต่างๆ
จะมาเอง
ที่มา : วิจารณ์ พานิช. การศึกษาไทย 2552 - 2553 สู่
เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา “ครูเพื่อศิษย์” สถาบันส่งเสริม
การจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม, 2552.
Download หนั ง สื อ นี ้ ไ ด้ จ ากเว็ บ ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม
การจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม http://www.kmi.or.th/attachments/
TFSBook2553_Final.pdf

หมายเหตุ QA-NEWS
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg (Six
Levels of Moral Development)
Kohlberg ได้แบ่งระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคลลไว้

3 ระดับ แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ รวมเป็นทัง้ หมด 6 ขัน้
ดังนี้
1. บุคคลปฏิบตั โิ ดยยอมทำตามคำสัง่ ของผูม้ อี ำนาจเหนือตน
โดยไม่มเี งือ่ นไขเพือ่ ไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ เป็นการปฏิบตั เิ พราะ
ความกลัว ไม่อยากเดือดร้อน ยึดหลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ
การเชือ่ ฟังเป็นเกณฑ์การตัดสิน
2. บุคลลปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์ของตน หรือการแสวงหารางวัล
และการแลกเปลีย่ น บุคคลจะเลือกทำตามความพอใจของตนเอง
ให้ความสำคัญกับการได้รับรางวัลตอบแทน โดยไม่คำนึงถึง
ความถูกต้องของสังคม
3. บุ ค คลปฏิ บ ั ต ิ ต ามความคาดหวั ง และการยอมรั บ ใน
สังคม ยึดหลักการทำตามทีผ่ อู้ น่ื เห็นว่าควรทำ โดยไม่คำนึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้น
4. บุคคลปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสังคม การทำตามหน้าที่
โดยยึดหลักการทำตามหน้าทีท่ างสังคม
5. บุคคลปฏิบตั โิ ดยยึดหลักสัญญาประชาคม หรือหลักการ
ทำตามคำมั่นสัญญา คำนึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก โดย
ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ น่ื เคารพการตัดสินใจทีจ่ ะกระทำด้วยตนเอง
ไม่ถกู ควบคุมจากผูอ้ น่ื
6. บุคคลปฏิบตั โิ ดยยึดหลักการคุณธรรมสากล โดยคำนึงถึง
ความถูกต้องยุติธรรม ยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
มีอดุ มคติและคุณธรรมประจำใจ
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