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การศกึษาแบบองคร์วม 
 

การศกึษาแบบองคร์วม หมายถงึ กระบวนการศกึษาเรยีนรูถ้งึระดบั

จติตปญัญา เพือ่ฝึกฝน ทกัษะการเรยีนรูใ้หเ้ขา้ถงึคณุคา่ทีแ่ทจ้รงิของทุกสิง่ที่

เรยีน และความเขา้ใจในจุดมุง่หมายแหง่ชวีติของตนเอง เพือ่สรา้งจติสาํนึกที่

ดงีาม สรา้งการเปลีย่นแปลงทศันคต ิวธิคีดิ พฤตกิรรม ขยายศกัยภาพและ

สร้างดุลยภาพแห่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการลงมือปฏิบตัิ และสะท้อน

ความหมาย ความรูค้วามเขา้ใจอย่างเชื่อมโยง ถงึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบัทัง้

ตนเอง สังคมและโลก และที่สําคัญสามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่าง

สรา้งสรรค ์ผา่นการกระทาํทัง้ทางกาย วาจา ใจ 
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เอกสารบทความประกอบค าศัพทท  
“การศึักษาแบบองค รวม” 

 
ความน า

ระบบการศกึษาทีพ่ฒันามาแต่อดตีจนถงึปจัจุบนั มจีุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกระบวนการบ่มเพาะเดก็และเยาวชน
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ พรอ้มๆ กบัการมทีกัษะการทาํงานและทกัษะชวีติ และเพื่อใหผู้จ้บการศกึษาเกดิความพรอ้ม
ทีจ่ะดาํรงชวีติ เผชญิและแกป้ญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นในสงัคมโลกทุกยุคทุกสมยัเสมอมา 

อย่างไรกด็รีะบบการศกึษาเองกไ็ดร้บัการทา้ทายถงึสตปิญัญาของมนุษยว์่าไดท้าํหน้าทีอ่ย่างมคีวามหมายและ
คุณค่าเพยีงพอทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงของการแกป้ญัหา มากกว่าทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงของปญัหานัน้เสยีเอง ไดม้ากน้อยเพยีงใด 
เพราะผลจากการพฒันาการศกึษาทีเ่น้นความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอือาจจะเรยีกว่าการศกึษาทีเ่อา
วชิาความรูเ้ป็นตวัตัง้และเป็นเป้าหมายหลกันัน้ ไดนํ้าความเจรญิมาสูเ่ศรษฐกจิการคา้ อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างรุดหน้า 
และได้สรา้งความเปลีย่นแปลงวถิกีารดํารงชวีติของมนุษย์อย่างใหญ่หลวง จนกระทัง่เขา้สู่สงัคมดจิติอลทีดู่เหมอืนจะ
บนัดาลความสุข ความสะดวกสบายใหเ้ราอย่างไม่มทีี่สิน้สุด พร้อมๆ กบัได้นํามาซึ่งความเสื่อมทรุดของทุกๆ ระบบ
นิเวศน์อย่างรวดเร็ว จนยากที่จะปฏเิสธหรือหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งทําให้การบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ยิ่ง
ห่างไกลออกไปทุกท ี

หากมองอกีมุมหนึ่งจะพบว่าการศกึษาเช่นว่านัน้ไดแ้ยก การเรยีนรู ้ออกจากชวีติจติใจของมนุษย ์ซึง่หมายถงึ
ผูม้ใีจสงู ผูซ้ึง่มศีกัยภาพพเิศษทีจ่ะรูจ้กัตนเอง และรูท้นักเิลสของตนได ้ซึง่ตอ้งการการศกึษา (สกิขา) เพื่อพฒันาฝึกฝน
ใหเ้ตบิโตทางดา้นจติตปญัญา เขา้ถงึระบบคุณค่าแท ้มศีรทัธาต่อความดงีาม และมทีกัษะพาตนพน้จากกระแสกเิลสใน
ใจ สามารถใชว้ชิาความรู้ไปในทางสร้างสรรค์โดยไม่ทําลาย หรอืไม่เบยีดเบยีนมนุษยด์้วยกนัเอง ตลอดจนโลกและ
สรรพสิง่ทัง้มวลได้ หากการศกึษาพฒันาคุณค่ามนุษยเ์ช่นนี้หายไป มนุษยแ์ละโลกจะยงัคงตกอยู่ภายใต้ ภยั อนัเกดิ
จากฝีมอืมนุษยด์ว้ยกนัเองทีน่บัวนัจะรุนแรงยิง่ขึน้ทุกทดีงัทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี 

ในระหว่าหว้งเวลากึ่งหลงัของศตวรรษที่ ๒๐ ต่อเนื่องมายงัทศวรรษแรกของศตวรรษที ่๒๑ ทีผ่่านมานี้ มี
นกัการศกึษาและปราชญห์รอืผูรู้จ้าํนวนไม่น้อย เริม่แสวงหาว่าจะมกีารศกึษาชนิดใดทีจ่ะสรา้งสมดุลดงักล่าวนัน้ได้? ซึง่
จะเป็นการศกึษาเพื่อทางรอดของมนุษยชาติและสรรพสิง่ทัง้ปวง เราจงึได้เหน็นวตักรรมทางการศกึษาหลากหลาย
รปูแบบ ทีนํ่าพาวธิกีารเรยีนรูอ้อกนอกกรอบวงัวนเดมิ ขยายออกไปสูม่ติกิารเรยีนทีก่วา้งขวางนอกกรอบของตําราหรอื
เฉพาะในบรบิทหอ้งเรยีน และไปสู่มติทิางลกึทีเ่ชื่อมโยงสิ่งที่เรยีนอย่างมคีวามหมายกบัชวีติ จติใจ พลกิเอาคุณค่าที่
แทจ้รงิขึน้มาสูก่ารประยุกตใ์ชค้วามรูน้ัน้อย่างสรา้งสรรคไ์ด้ 

ทีม่าหรอืแนวคดิของกลุ่มการศกึษาใหม่เหล่าน้ี มสีิง่หนึ่งทีค่ลา้ยคลงึกนั นัน่กค็อื การเรยีนทีเ่อาชวีติเป็นตวัตัง้ 
และเอาวชิาเป็นสือ่ประกอบการเรยีนเพื่อเขา้ถงึคุณค่าของชวีติและสรรพสิง่ ซึง่การเรยีนรูเ้ช่นนี้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
การเรยีนรู้ของมนุษย์อยู่แลว้ ที่ไม่เพยีงต้องการอาหารสมองทีป่ราศจากความหมาย หากยงัต้องการอาหารทางจติต
ปญัญาเพื่อการเติบโตทางด้านจติใจ  สติปญัญา อนัเป็นที่ตัง้ของความรู้ความสามารถที่แท้จรงิของมนุษย์ และการ
เรยีนรูแ้บบนี้ตอ้งการทกัษะพเิศษทีต่่างจากการเรยีนรูท้ ัว่ๆ ไป 

แมใ้นสงัคมตะวนัตกเองกไ็ดเ้กดิ School of Thought ทีใ่หค้วามสาํคญักบัคําว่า Mind and Spirit เราจงึพบว่า
มสีถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่งทัง้ในยุโรปและอเมรกิา ทีห่นัมาฝึกฝนและคน้ควา้ทดลองอย่างเป็นวทิยาศาสตรใ์นเรื่อง
ของการเจรญิสต ิสมาธ ิทีเ่รยีกว่า Mindfulness  Meditation จนบงัเกดิผลทีส่มัผสัไดจ้รงิ และนับวนัจะเป็นทีน่ิยมกนั
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อย่างแพร่หลาย ในขณะที่สงัคมตะวนัออก ซึ่งถือว่าเป็นแอ่งวฒันธรรมความรู้ในเรื่องการศกึษาภาวนาดา้นจติใจและ
ปญัญามาแต่ครัง้พุทธกาล กลบัตอ้งเหลยีวมองและอ่านตําราเหล่าน้ีของนักวชิาการตะวนัตก ซึง่มพีฒันาการการศกึษา 
คน้ควา้ ทดลอง มาเป็นลาํดบัเพื่อเขา้หาการศกึษาทีส่มดุลนัน่เอง 

ความรูห้รอืนวตักรรมการศกึษาเช่นนัน้ไดถู้กบญัญตัขิึน้ และไดร้บัการยอมรบักนัอย่างแพร่หลายในโลก เช่น
คําว่า Wholistic/Holistic Education หรอื Holistic Learning แปลไดว้่า การศกึษาแบบองคร์วม อย่างไรกต็าม ใน
กรณีศกึษาของประเทศไทย กไ็ดม้กีลุ่มการศกึษาเช่นเดยีวกนันี้เกดิขึน้เช่นกนัโดยมไิด้นัดหมายหรอืลอกเลยีนแบบ
อย่างของทางตะวนัตกมา  หากแต่เป็นการเกดิขึน้จากเหตุปจัจยัทีใ่กลเ้คยีงกนั  คอืการแสวงหาแนวทางการศกึษาใหม่
ที่จะช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองตอบโจทย์ของการพฒันาบุตร-ธิดา ให้เจรญิเติบโตขึ้นอย่างรอบด้าน และเป็นบุคคลแห่ง
ศตวรรษที ่๒๑ เป็นพลเมอืงทีม่คีุณค่าต่อสงัคมไดอ้ย่างเตม็ภาคภูม ิ

 

ทพฒนาการของศัาสตร การเรียนรู้ 
กว่าจะมาเป็น “การศึักษาแบบองค รวม”

คาํว่า การศกึษาแบบองคร์วม (Holistic Education) ฟงัดูเหมอืนเป็นคําศพัทใ์หม่ และเป็นศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้
จากสงัคมตะวนัตก หากแต่ไดแ้ฝงความหมายดัง้เดมิของการพฒันามนุษยต์ามนยัแห่งพุทธธรรม หรอืตามคตแิละความ
เชื่อของสงัคมตะวนัออกทีเ่ขา้ใจกระบวนการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิของมนุษยม์าก่อนหน้าเป็นเวลาชา้นานไวด้ว้ย เช่นเรื่องการ
พฒันาด้านจติวญิญาณ (Spiritual Development) การเจรญิสต ิ(Mindfulness cultivation) และการปฏบิตัิภาวนา 
(Contemplative practices) ซึง่สถาบนั การศกึษาทางตะวนัตกไม่ไดน้บัว่าเป็นศาสตรก์ารเรยีนรูม้าก่อน 

นอกจากนี้ชุดความรู้ที่น่าจะเป็นพื้นฐานสําคญัๆ อกี ๒-๓ ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้ด้านจติวทิยาการ
เรยีนรู ้(Learning psychology) ดา้นพฒันาการของสมอง หรอืการเรยีนรูท้ีอ่ยู่บนพืน้ฐานพฒันาการของสมอง (Brain-
based Learning; BBL) และดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์(Behavioral sciences) เป็นต้น  โดยเฉพาะฐานคดิทางจติวทิยา
เกสตอลต์ (Gestalt Theory) ซึ่งกล่าวถึงการมองสิง่ต่างๆ อย่างรบัรูภ้าพรวมทัง้หมดไม่แยกส่วน - ผูร้เิริม่แนวคดินี้
ไดแ้ก่ Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler และ Kurt Lewin อกีความหมายหนึ่งของ Jan Christian 
Smuts ใหค้วามหมายว่า ส่วนรวมมคี่ากว่าส่วนย่อยรวมกนั (The whole is more than the sum of the parts) (จาก
พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา) ความรู้ยุคนี้ได้เปิดแนวคิดเชิงลึกในกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และยังผลให้เกิด
พฒันาการทฤษฎอีื่นๆ ตามมาอกีมาก ไม่เพยีงเฉพาะในดา้นการศกึษาเท่านัน้ 

ต่อมายงัยุคสมยัความรูข้อง Bloom's Taxonomy of learning (1950s) เป็นต้นมา ไดช้่วยใหน้ักการศกึษา
สามารถจาํแนกระดบัการบรรลุผลของการเรยีนรู-้หยัง่รูข้องมนุษย ์(Human cognition) ๖ระดบั ตัง้แต่ ๑) ขัน้การเขา้ถงึ/
เรยีนรูเ้น้ือหาขอ้มลู สามารถระบุคาํหรอืนิยาม และตัง้คาํถามได้  ๒) ขัน้ประมวลความเขา้ใจ สามารถทําตามโจทยแ์ละ
อธบิายสิง่ทีท่าํได ้๓) ขัน้การประยุกต์จากวธิทีํานัน้ๆ สู่โจทยอ์ื่นๆ ได ้ ๔) ขัน้วเิคราะห ์จากสิง่ทีเ่ขา้ใจไดว้่าเพราะเหตุ
ใดวธิกีารนัน้ๆ จงึใชไ้ด ้ ๕) ขัน้สงัเคราะห ์โดยรวบรวม เรยีบเรยีง จากแต่ละสว่นของกระบวนการใหเ้ป็นวธิกีารใหม่ทีด่ี
หรอืมปีระโยชน์กว่าเดมิ และ ๖) ขัน้ประเมนิผล ผูเ้รยีนสามารถสรา้งสรรคแ์นวทางใหม่ๆเพื่อการแกป้ญัหา บนพืน้ฐาน
ของเกณฑก์ารตดัสนิใจทีต่กผลกึแลว้ จนสามารถเลอืกวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการแกป้ญัหาได ้เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ยงัมกีารกําหนดเป้าหมายในการประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามหลกัของการเรยีนรู ้๓ ประการ ไดแ้ก่ 
ดา้นพุทธปิญัญา (Cognitive domain) ดา้นพฤฒปิญัญาหรอืจรยิธรรม (Affective domain) และดา้นสุขภาวะกาย-ใจ 
(Psychomotor domain) เพื่อใหค้รอบคลุมพฒันาการทัง้มวลของผูเ้รยีนอย่างมคีวามหมายทีแ่ทจ้รงิ (True meaningful 
personal development) 
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จะเห็นได้ว่าประเด็นสําคญัที่เป็นคุณูปการของ Benjamin Bloom ต่อวงการการศึกษา ซึ่งท้าทายต่อ
ความหมายและศกัยภาพที่แท้จรงิของมนุษย์ นัน่กค็อืการที่ Bloom พยายามผลกัดนัเป้าหมายของการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ ไม่ใหห้ยุดอยู่เพยีงระดบัการรบัรูข้อ้มูลดบิ (Empirical facts) และเรยีกกลบัมาผ่านความทรงจํา (recall 
informations) โดยปราศจากความรูส้กึ หรอืความคดิคํานึงทีม่คีวามหมายของผูเ้รยีนเอง ซึง่เขากล่าวว่าเป็นเป้าหมาย
ระดบัตํ่าสุด เพยีงระดบัทีห่นึ่ง ใน 6 ระดบั และจุดนี้เองที่พบว่าเป็นสภาพการจดัการศกึษาทีท่ํากนัเป็นส่วนใหญ่ใน
ขณะนัน้ ทําใหก้ารศกึษาและครูเป็นเพยีงผูส้่งสาร (messenger) เท่านัน้ จงึเป็นขอ้จํากดัของการศกึษาทีใ่ช้แต่เพยีง
รูปแบบการจดัในโรงเรียน ชัว่โมงเรียน สาระวิชาเรียนที่ตายตัวเหมือนกนัหมดทัง้ประเทศ โดยอ้างว่าเพื่อให้เกิด
มาตรฐานเดยีวกนั การทําเช่นนัน้จงึไม่อาจสรา้งบุคลกิภาพ ความสามารถ ทกัษะต่างๆทีจ่ําเป็นของผูเ้รยีนทัง้ในมติทิี่
กวา้งขวางและลกึซึง้ตามศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีนได้ 

 

ถึงเวลาของ “ผูเ้รียนเป็นศันูย กลาง” 
( Child-Centered Learning) 

เป้าหมายการศกึษาทีต่้องประเมนิอย่างรอบด้านของ Bloom นี้เอง ที่ชี้ให้เหน็หรอืเป็นการเตือนสตินักการ
ศกึษาทัง้หลาย ให้คํานึงถึงเป้าหมายที่แท้จรงิของการจดัการศกึษาว่าการจดัการศกึษาควรเป็นกระบวนการพฒันา
มนุษย์ให้เต็มตามศกัยภาพ ดงันัน้ ในเวลาต่อมาจึงได้มีการให้ความสนใจเรื่องของ EQ ควบคู่กบั IQ ซึ่งเป็น
ความกา้วหน้าของศาสตรด์า้นจติวทิยาการเรยีนรู ้และมอีทิธพิลพอสมควรทีท่ําใหเ้กดินวตักรรมการศกึษาใหม่ๆ  ขึน้ 
เช่นผลงานทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าหรอืไล่เลีย่กนัของแพทยห์ญงิ Maria Montessori ซึง่ไดท้ดลองใชก้ระบวนการทีเ่ขา้ใกล้
การเรยีนรูสู้ก่ารปรบัเปลีย่น 

วธิคีดิ จติใจและพฤตกิรรม โดยผ่านปฏสิมัพนัธอ์ย่างกลัยาณมติรทีค่รูมต่ีอผูเ้รยีน เพื่อเยยีวยาความบกพร่อง
ของจิตใจเดก็ที่มาจากครอบครวัชุมชนสลมั และฟ้ืนฟู ความพร้อมต่อการเรยีนรู้ และการยกระดบั ความเชือ่มัน่ใน
ศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ของเด็กๆ ไปในเวลาเดียวกนั ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และยังคงมีนัก
การศกึษารุ่นหลงัไดส้บืทอดและพฒันาเครื่องมอือุปกรณ์ขึน้เฉพาะเพื่อกระตุ้นความสามารถดา้น การคดิเชงิระบบ ทีม่ ี
ประสทิธภิาพจนถงึทุกวนัน้ี 

ผลจากการพฒันาการจดัการศกึษาต่อๆ มา ทําใหเ้กดิรูปแบบการจดัการศกึษาที ่เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
และมเีป้าหมายทีก่ารพฒันาผู้เรยีนอย่างเป็นองค์รวม (Whole child development) มากขึน้ เป็นที่รู้จกักนัอย่าง
แพร่หลายทัว่โลก และเกดิเป็น School of Thought ทีม่าทา้ทายการจดัการศกึษาระบบอุตสาหกรรม (Mass Education 
System) ทีเ่น้นวชิาเป็นตวัตัง้ (Subject-based learning) โดยเฉพาะในประเทศทีก่ารศกึษาลา้หลงั ไม่ทนัต่อการพฒันา
ความเจรญิในด้านอื่นๆ เช่นด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และวิทยาศาสตร์ใหม่ และความซบัซ้อนของโลกยุคปลาย
ศตวรรษที ่๒๐ 

นวตักรรมการศกึษาอื่นๆ ในแนวทางการพฒันาคุณภาพและศกัยภาพภายในทีซ่่อนเรน้อยู่ของมนุษย ์เพื่อให้
มขีดีความสามารถในการเผชิญกบัภาวะความยากลําบาก เช่นสงัคมที่ล่มสลายลงหลงัสงครามและการทําลายล้าง 
ดงัเช่นที่เกดิขึน้อย่างเด่นชดั ในกรณีของการศกึษาแนว Waldorf ของ Rudolf Stiener หรอืทีเ่รยีกว่าแนวมานุษย-
ปรชัญา (Anthroposophy) รวมทัง้แนว Reggio Emilia ในประเทศอติาลทีีเ่กดิจากความรเิริม่ของพ่อแม่ผูป้กครองและ
ชุมชน โดยการนําของนักการศกึษา ชื่อ Loris Malaguzzi  ร่วมมอืกนัเปิดศูนยก์ารเรยีนใหเ้ดก็ๆ หลงัภาวะสงคราม 
เพื่อสรา้งบุคคลแห่งอนาคต โดยมุ่งสรา้งพืน้ฐานความพรอ้มและสมรรถนะในการเรยีนรูท้ีม่ากกว่า ความรู ้แต่เน้นทีก่าร
สรา้งพลเมอืงชัน้นําเพื่อภารกจิการฟ้ืนฟูสงัคม เป็นบุคคลผูซ้ึง่มคีวามพรอ้ม มคีวามสามารถใชจ้นิตนาการและสรรพสิง่
รอบตวัเป็นสือ่สรา้งการเรยีนรูอ้ย่างลกึซึง้ดว้ยตนเองได ้คุณลกัษณะเช่นน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้ดก็ๆ มคีวามกระตอืรอืรน้
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ทีจ่ะแสวงหาความรูด้้วยตนเองแล้ว ยงัช่วยให้พวกเขาเป็นนักเผชญิปญัหาและชอบทีจ่ะลงมอืร่วมแก้ปญัหานัน้ๆ ซึ่ง
เป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีจ่ะนําพาประเทศใหเ้กดิความเจรญิมัน่คงในระยะยาว 

ต่อจากนัน้มา แนวทางการจดัการศกึษาเพื่อบรรลุเป้าหมายหลกัทัง้ ๓ และระดบัการเรยีนรูท้ ัง้ ๖ ระดบัของ 
Bloom ตลอดจนนวตักรรมการเรยีนรู้ทางเลอืกอื่นๆ จงึได้รบัการพฒันาเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางมาเป็นลําดบัใน
ประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ผ่านการพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
จนกระทัง่ไดเ้หน็การเปลี่ยนแปลงเชงิคุณภาพของผู้เรยีนซึง่เป็นมาตรฐานสากล อย่างไรกต็ามแม้ว่าพฒันาการทาง
การศกึษาดงักล่าว มคีวามใส่ใจต่อพฒันาการเต็มตามศกัยภาพในทุกมติิของมนุษย์มากขึน้ แต่ทีป่ลายทางของการ
พฒันาสงัคมมนุษยน์ัน้ กลบัยงัคงเป็นไปเพื่อการฉกฉวยประโยชน์จากการสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีึง่
พฒันาไปอย่างกา้วกระโดด และมอีทิธพิลครอบงําสงัคมโลก จนกระทัง่ไม่อาจพน้จากสถานการณ์การแก่งแย่งแข่งขนั
เบยีดเบยีนกนั เพื่อแสวงหาอาํนาจและความรํ่ารวยอย่างไม่รูพ้อ เช่นเดมิ 

การศกึษาจงึยงัเป็นโจทยแ์ละเป็นจาํเลยในเวลาเดยีวกนัว่าจะสามารถช่วยสรา้งบุคคลเช่นไร จงึจะฟนัฝ่าวงจร
นี้ออกมาได ้การศกึษามาสดุทางหรอืยงัมอีะไรทีข่าดหายไป มอีะไรทีย่งัไม่ไดส้มดุลของการพฒันาบา้ง 

 

คล่ืนลูกใหม่ “ทพกษะการเรียนรู้แห่งศัตวรรษท่ี ๒๑” 

ดงันัน้จงึไม่น่าแปลกใจทีไ่ดเ้หน็คลื่นลูกใหม่ กล่าวคอื การเคลื่อนย้ายวสิยัทศัน์ (Paradigm Shift) และการ
สถาปนาชุดความคดิใหม่ (New Mind Set) ในวงการการศกึษากนัอกีครัง้ จากพฒันาการการเรยีนรู ้ขาเขา้ ทีเ่น้น
ความสามารถของสมองในการเรยีนรู้ของปจัเจกบุคคล ไปสู่การเรยีนรู้ ขาออก ที่เน้นการใช้ความรู้และทกัษะเพื่อ
สมรรถนะและผลติภาพในการทํางาน ร่วมคดิร่วมทํา สร้างความเป็นพลเมอืงที่ร่วมรบัผิดชอบสังคม วาระแห่งการ
เรยีนรู้เช่นนี้มไิด้เกดิขึ้นเฉพาะวงการการศึกษาโดยลําพงั หากแต่เกิดการยอมรบัในท่าทขีองการบูรณาการมิติการ
พฒันาสงัคมทุกดา้น โดยมปีฐมบทอยู่ทีก่ารพฒันาคน 

เมื่อวาระแห่งโลกยุคศตวรรษที ่๒๑ มาถงึ พฒันาการทีเ่กดิขึน้ดว้ยความสามารถของมนุษย ์ไดถู้กตัง้คําถาม
อกีครัง้หนึ่ง และแน่นอน การศกึษาเป็นเหตุปจัจยัหลกัของการตอบคําถามน้ีอกีเช่นเคย มกีระบวนการ กระแสการ
ขบัเคลื่อนหนึ่งกระแสสาํคญัทีเ่กดิขึน้ในปี ค.ศ.๒๐๐๒ นัน่คอื การจดัสอบ PISA (Program for International Student 
Assessment) ทีโ่ด่งดงั โดยองคก์รกลุ่มประเทศการพฒันาเศรษฐกจิ (OECD) โดยจดัสอบเยาวชนทีร่ะดบัอายุ ๑๕ ปี 
เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เลือกใช้ตัวชี้ว ัดที่สําคัญสําหรับ ทักษะ ความรู ้
ความสามารถ แห่งศตวรรษที ่๒๑ ซึง่ไดข้ยายมติกิารเรยีนรูจ้าก ๖ ระดบัของ Bloom ไปสูท่กัษะการเรยีนรูร้อบดา้นและ
เตม็ศกัยภาพของมนุษย์ในอกีหลายมติิ แมว้่าจะชี้นําโดยความต้องการกําลงัความสามารถของประชากรแห่งโลกยุค
ดจิติอล  ทีจ่ะขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมโลกต่อไปในศตวรรษนี้กต็าม แต่สิง่ทีเ่พิม่เตมิมาอย่างน่าสนใจ กค็อื
คาํว่า ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ (21st Century Learning Skills) ซึง่ประกอบดว้ย ๓ กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี ๑ ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) หรอืทกัษะการเรยีนรู้อย่าง
สรา้งสรรค ์(Learning to Learn and Innovate, Critical Thinking and Problem Solving, Communication and 
Collaboration, Creativity and Innovation) 

กลุ่มท่ี ๒ ทกัษะแตกฉานภาษาดจิติอล (Digital literacy Skills) หรอืทกัษะการใชภ้าษาดจิติอลอย่างแตกฉาน 
(Information Literacy, Media Literacy, ICT Literacy) 
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กลุ่มท่ี ๓ ทกัษะความพรอ้มดา้นการงานอาชพี (Career and Life Skills/Work-Ready/Prepared for Life) 
หรอืทกัษะอาชพีและทกัษะชวีติ (Flexibility and Adaptability, Initiative and Self- Direction, Social and Cross-
Cultural Interaction, Productivity and Accountability, Leadership and Responsibility) 

ทกัษะการเรยีนรูด้งักล่าวขา้งบนนี้ ต้องเกดิจากการปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอนทีเ่น้น Ps & Qs (Problems 
& Questions) มากกว่า Chalk & Talk และมขีอ้คน้พบจากผลการทดลองวจิยัว่า การเรยีนดว้ยวธิกีารของ โครงงาน นัน้
ก่อใหเ้กดิการฝึกทกัษะดงักล่าวทัง้หมดไดเ้ป็นอย่างด ีทําให ้ผูเ้รยีนรู ้มบีุคลกิทีม่วีุฒภิาวะแตกต่างจาก ผูถู้กสอน โดย
สิน้เชงิ กลายเป็นพลเมอืงโลกยุคใหม่ทนัท ีหรอืแมแ้ต่มวีลทีีพ่ดูว่า อจัฉรยิะ สรา้งได ้เป็นตน้ 

ความหมายของการศกึษาแบบองคร์วม น่าจะใกลค้วามสมบรูณ์ครบถว้นมากขึน้อกีระดบัหนึ่ง 

 
ลมเปล่ียนทิศั 
จากการศัึกษาแบบอตุสาหกรรม-สู่-การทพฒนาการเรียนรูค้รบทุกมิติของมนุษย  

ความพยายามในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ผ่านมาทัง้หมด ล้วนเป็นประโยชน์มากในฐานะการปูทาง และ 
เพิม่เตมิการเปิดโอกาสการเรยีนรูสู้่มติคิวามสามารถของมนุษยท์ีล่กึซึง้และรอบดา้นยิง่ๆ ขึน้ไป ทีส่าํคญัคอื เสมอืนว่า
ไดเ้กดิการยอมรบัระบบการจดัการศกึษาแบบองิธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องมนุษย ์เพื่อใหศ้กัยภาพของแต่ละบุคคลเตบิโต
ไดเ้ตม็ที ่ความตระหนกัในความจรงิเรื่องการเรยีนรู ้หรอืการจดัการศกึษาเพื่อพฒันามนุษย ์ทีไ่ม่อาจใชร้ปูแบบการผลติ
แบบอุตสาหกรรมได ้แต่ต้องเป็นการเปิดโอกาสใหศ้กัยภาพของแต่ละบุคคลไดพ้ฒันาเตม็ความสามารถทีห่ลากหลาย 
ตามธรรมชาต ิความถนดัของแต่ละบุคคลนัน้เริม่ปรากฏขึน้ชดัเจน ดงัตวัอย่างนโยบายการปฏริปูการศกึษาของประเทศ
ยกัษ์ใหญ่อย่างจนี ปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ ทีน่ายกรฐัมนตร ีหลี ่หลานชงิ ประกาศการปรบัเปลีย่นนโยบายการศกึษาเพื่อ
ประชากร ๑,๓๐๐ ลา้นคน จาก One Nation-One Curriculum ไปสู่ Whole Nation-Different Expertises หรอืตวัอย่าง
ของประเทศสงิคโปร ์แมเ้ป็นประเทศขนาดเลก็จิว๋แต่มไิด้ด้อยไปกว่าประเทศใหญ่ๆ ได้เริม่ไหวตวั ประกาศนโยบาย
ปฏริปูการศกึษาเมื่อย่างกา้วสูศ่ตวรรษที ่๒๑ คอื Teach Less - Learn More และกาํหนดหวัใจของการศกึษาคอื ระบบ
คุณค่าหลกั (Core Value) หรอืในกรณีของประเทศฟินแลนด ์ซึง่ปฏริูปการศึกษาเพื่อฟ้ืนฟูประเทศหลงัจากเป็นอสิระ
จากการถูกครอบครองโดยประเทศขา้งเคยีง ไดแ้ถลงนโยบายของ Quality & Equality ดว้ยการสรา้งครูทีไ่ม่เพยีงมี
ความรู ้แต่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจสงู (Trust) โดยมทีกัษะพเิศษในการสรา้งแรงบนัดาลใจและเอาใจใส่ผูเ้รยีนเป็น
รายบุคคล มสีายตาทีม่องเหน็และเขา้ใจสภาวะการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน และสามารถสรรหาวธิกีารและสื่ออุปกรณ์
เพื่อกระตุน้การเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนทุกคนอย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม จนเชื่อมัน่ไดว้่าเดก็ทุกคนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ
การเรยีนรูข้องตนเองอย่างเตม็ที ่จากการหกัเหแนวทางการจดัการศกึษาแบบ ลมเปลีย่นทศิ ดงักล่าว จงึไดเ้หน็ผลลพัธ์
คอืคุณภาพการศกึษาของทัง้ ๒-๓ ประเทศ รวมทัง้ญีปุ่น่ ฮ่องกง เกาหลใีต ้กเ็ช่นกนั ทีไ่ดมุ้่งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนพฒันา
สมรรถนะและทกัษะการเรยีนรูจ้ากภายในของตนเอง จงึสามารถอยู่ในลําดบัต้นๆ ๑-๑๐ ของโลกในเวททีดสอบ PISA 
เรื่อยมา 

การศกึษาแบบองคร์วม (Holistic Education/Learning) อยู่ในยุคก่อนและหลงัการคน้พบทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง
มนุษย ์จะเหน็ไดว้่าในระยะปลายศตวรรษที ่๒๐สู่ต้นศตวรรษที ่๒๑ นัน้ มปีรากฏการณ์ต่างๆ ของศาสตรก์ารเรยีนรูท้ี่
น่าสนใจและลกึซึ้งยิง่ขึ้นเรื่อยๆ หากลองตัง้ข้อสงัเกตในความลกึซึ้งนัน้ จะพบว่าเป็นก้าวย่างที่ใกล้จะกลบัไปสู่พื้น
ฐานความรูเ้รื่องการ รูจ้กัตนเอง ซึง่ทางสงัคมตะวนัออกนัน้คุน้เคยอยู่กบัทกัษะของสมาธภิาวนา (Meditation) การเจรญิ
สต ิ(Mindful Meditation) จนถงึการวปิสัสนา (Vipassana) ซึง่ลว้นเป็นศาสตร์ทีช่่วยใหบุ้คคลสามารถล่วงรูถ้งึการรบัรู้
ของตนเอง รู้ถึงความคิด อาการคิด ผลจากอาการคิด ความรู้แจ้งในความจรงิหลงัการรู้นัน้ๆ  ไปจนกระทัง่ถึงการ
ปลดปล่อยจติใจจากความยดึมัน่ถอืมัน่ และเกดิความรกัความเมตตาอนักวา้งใหญ่ไพศาล รากฐานทีม่าของศาสตรแ์ห่ง
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การภาวนาเช่นนี้ แทจ้รงิมมีาก่อนพุทธกาล ต่อมาการพฒันาถึงระดบัสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์จงึบงัเกดิขึน้ในโลก 
และการสถาปนาพุทธวจนะขึน้ทีเ่รยีกว่า การสงัคายนาพระไตรปิฎกนัน้ ทําใหม้นุษยไ์ดร้บัมรดกอนัมคี่าสงูสุดตกทอด
มากว่า ๒๖๐๐ ปีแล้ว จงึกล่าวไดว้่า การเรยีนรูท้ีย่ ิง่กว่าองคร์วมนัน้มมีาก่อนยุคแห่งการสถาปนาระบบการศกึษาของ
มนุษยเ์สยีอกี 

สภาวะของความแจ่มแจง้แห่งจติใจนี้เอง ทีเ่ป็นตวัแปรสาํคญัต่อศกัยภาพและความสามารถในการเรยีนรูข้อง
มนุษย์ จากข้อสนันิษฐานนี้ ภายหลังมีนักวิชาการหลายกลุ่มให้ความสนใจและทําการทดลอง เพื่อที่จะอธิบาย
ความสามารถการเรยีนรูร้ะดบันี้ เช่นการทดลองกบันกัศกึษา ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกทาํสมาธภิาวนาก่อนเรยีนทุกครัง้ กบั
อกีกลุ่มหนึ่งไม่ตอ้งทํา เพื่อเปรยีบเทยีบกนั ทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอควร แลว้ทําการวดัประเมนิผล
การเรยีน พบว่ามผีลการเรยีนสงูกว่ากนัอย่างมนีัยยะสาํคญั ดงันัน้ปจัจยัภายในของผูเ้รยีนจงึไดร้บัความสนใจและเอา
ใจใส่มากขึน้ โดยการจดัสภาพแวดลอ้มทัง้ทางกายภาพ และทางดา้นความสมัพนัธอ์นัน่าไวว้างใจระหว่างผู้สอนและ
ผูเ้รยีน และการที่ผูส้อนเอือ้โอกาสใหผู้้เรยีนได้มสีมาธจิดจ่อต่อเนื่องคลา้ยการภาวนาด้วยกจิกรรมศลิปะ และการตัง้
คาํถามเพื่อกระตุน้การใคร่ครวญ พนิิจพเิคราะหถ์งึสิง่ทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจดว้ยตนเอง เป็นตน้ และปรากฏว่าการฝึกฝนเช่นน้ี
สามารถจดัขึน้ไดก้บัผูเ้รยีนทุกระดบั ตัง้แต่เดก็อนุบาลไปจนกระทัง่นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

ระบบการศกึษายุคปจัจุบนัในศตวรรษที ่๒๑ จงึมแีนวโน้มที่จะเลอืกหรอืแสวงหาการเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดมาเป็น
เป้าหมายของผูเ้รยีนมากขึน้ทุกท ีโดยมแีนวทางการขยายความสามารถทางการเรยีนรูท้ ัง้มติภิายใน และเชื่อมโยงกบั
มติิภายนอก ซึ่งอนัที่จรงิคอืวถิีทางของ สกิขา ซึ่งศพัท์บาลคีํานี้ได้รบัการแปลงมาใช้ในรูปภาษาสนัสกฤตว่า ศกึษา 
นัน่เอง โดยทีค่วามหมายของสกิขาไดก้ร่อนไป โดยเฉพาะปจัจยัหรอืมติกิารเรยีนรูด้า้นในทีเ่รยีกวา่ โยนิโสมนสกิาร1 ซึง่
ตอ้งควบคู่ไปกบัปจัจยัหรอืมติกิารเรยีนรูด้า้นนอก ทีเ่รยีกว่า ปรโตโฆสะ ทีส่าํคญัคอื กลัยาณมติร ปจัจยัคู่ทัง้สองน้ีหาก
ประกอบกนัอย่างถงึพรอ้มเมื่อใด เท่ากบัแสงแรกของการรูแ้จง้แห่งสจัจะสภาวะบงัเกดิขึน้แลว้ และสามารถดําเนินไปสู่
การบรรลุสภาวะไตรลกัษณ์แห่งอุปาทานขนัธท์ัง้หา้ เป็นตน้ โดยไม่หวนกลบัมาหลงอกีต่อไป 

นับแต่นี้ไป กระบวนการเรียนรู้ในยุคหลงัระบบการศึกษาแบบเหมารวม หรือเน้นแต่ตําราและจบลงที่การ
ทดสอบที่เคยเป็นมานัน้ จะก้าวไปสู่ระบบการเรยีนรู้ที่เกดิจากการค้นคว้าเจียระไนความสามารถในการเรยีนรู้จาก
ภายใน ทีอ่าจใชค้วามหมายของกระบวนการโยนิโสมนสกิาร คอืการพฒันาจติใจและปญัญา ตามหลกัของ ศลี สมาธ ิ
ปญัญา มาอธบิายแนวทางการปฏบิตัเิรยีนรู ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีเ่ป็นองคร์วมคอืมนุษยท์ีส่มบรูณ์ โดยบูรณา-
การทัง้ความรู ้ทกัษะความสามารถ และความมวีุฒภิาวะ มคีุณธรรม ซึ่งได้มผีู้พสิจูน์ให้เหน็ด้วยการลงมอืทําแล้วว่า 
สามารถจดัการใหเ้กดิขึน้ในระบบการศกึษาได ้ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัไปจนกระทัง่ถงึอุดมศกึษา เป็นการปลูกฝงัความรกั
ในเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพสิง่ พรอ้มๆ กบัการรูจ้กัศกัยภาพของตนเอง รูจ้กัคุณค่าของชวีติ และใชค้วามรูค้วามสามารถ
เพื่อยงัประโยชน์ใหก้บัทัง้ตนเองและผูอ้ื่นในเวลาเดยีวกนั ระบบการเรยีนรูเ้ช่นนี้เองทีค่วรจะเรยีกว่า การศกึษาแบบองคร์วม 

 

 

 

 

 
                                                           
1พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ปยุตโต).(2555). พุทธธรรมฉบบัปรบัขยาย :ระลกึพุทธชยนัต ี2600 ปี การตรสัรูธ้รรม. กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพมิพผ์ลธิมัม.์ หน้า 621-686. 
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การทพฒนาคร ูท่อแม่ ให้เป็นกพลยาณมิตรชพน้เลิศั 

ผูนํ้าการเรยีนรูอ้ย่างเป็นองคร์วมนัน้ เป็นปจัจยัสาํคญัทีสุ่ดและจําเป็นต้องพฒันาขึน้ในท่ามกลางกระบวนการ
เรยีนรูเ้ช่นนี้ ซึง่มคีาํศพัทท์ีใ่ชเ้รยีกอย่างชดัเจน คอื กลัยาณมติร2 ซึง่เป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณการเรยีนรู ้เพราะเป็นผูท้ี่
จะช่วยใหผู้เ้รยีนใชป้จัจยัทัง้ภายนอกและภายในไดอ้ย่างสมดุล แมว้่ากระบวนการเรยีนรูจ้ะมพีลวตัสงูเพยีงใด ผูเ้รยีนก็
จะสามารถดําเนินการเรยีนรูข้องตนไปได้อย่างเป็นอสิระ เพราะกลัยาณมติรจะคอยชีแ้นะใหผู้้เรยีนใช้ทั ้งเขม็ทศิ และ
หางเสอืใหเ้ป็น เพื่อรกัษาแนวทางการเรยีนรูใ้หอ้ยู่บนกุศลจติ และไปสูส่มัมาทฎิฐ ิ

กล่าวกนัว่า ครูคนแรกของเด็กตัง้แต่แรกเกิดคือพ่อแม่ คนต่อมาคือครูบาอาจารย์ในสถานศึกษา ดังนัน้ 
หลกัประกนัของการเรยีนรูแ้บบองคร์วมว่าจะเกดิไดจ้รงินัน้ จงึอยู่ทีว่่า สถาบนัทัง้สอง คอื พ่อแม่และครูบาอาจารยน์ัน้มี
ความเป็นกลัยาณมติรมากน้อยเพยีงใด โดยทีท่ ัง้สองสถาบนัจะมโีอกาสฝึกฝนความเป็นกลัยาณมติรกต่็อเมื่อท่านมบีุตร
ธดิาหรอืมศีษิย์อยู่ในสถาบนัของท่าน  ณ เวลานัน้ๆ ท่านไม่อาจปฏเิสธบทบาทการดูแลอบรมของท่านได้  แต่ท่าน
สามารถเลอืกตดัสนิใจไดว้่า ท่านจะเป็นพ่อแม่และครรูะดบัไหน ถา้ท่านเลอืกทีจ่ะเป็นถงึระดบักลัยาณมติร ผลทีเ่กดิกบั
ลูกหรอืศษิยข์องท่านกจ็ะเป็นผู้ทีด่ํารงชวีติให้เป็นการเรยีนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม และดําเนินไปสู่เป้าหมายแห่งมนุษย์ที่
สมบรูณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

คุณลกัษณะทีค่วรฝึกเพื่อการเป็นกลัยาณมติร พระพุทธองค์ทรงชีแ้นะไว ้ ๗ ประการ ไดแ้ก่ ๑) ปิโย น่ารกั 
คอืเขา้ถงึจติใจ สรา้งความรูส้กึสนิทสนมเป็นกนัเอง ชวนใจใหผู้เ้รยีนอยากไปปรกึษา ไต่ถาม ๒) คร ุน่าเคารพ คอื มี
ความประพฤตสิมควรแก่ฐานะ  ทําใหเ้กดิความอบอุ่นใจ เป็นทีพ่ึง่ได ้และปลอดภยั  ๓) ภาวนีโย  น่าเจรญิใจ คอื มี
ความรูจ้รงิ ทรงภูมปิญัญาแทจ้รงิ  และเป็นผูฝึ้กฝนปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นทีน่่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ทําใหศ้ษิย์
เอ่ยอา้งและราํลกึถงึดว้ยความซาบซึง้ มัน่ใจ และภาคภูมใิจ ๔) วพตตา รูจ้กัพูดใหไ้ดผ้ล คอืพูดเป็น รูจ้กัชีแ้จงใหเ้ขา้ใจ  
รูว้่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยแนะนําว่ากล่าวตกัเตอืน เป็นทีป่รกึษาที่ดี  ๕) วจนพกขโม ทนต่อถ้อยคํา คอื  
พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัคาํปรกึษาซกัถามแมจุ้กจกิ ตลอดจนคําล่วงเกนิและคําตกัเตอืนวพิากษ์วจิารณ์ต่างๆ อดทนฟงัได ้ ไม่
เบื่อหน่าย ไม่เสยีอารมณ์ ๖) คพมภีรพญจะ กะถพง กพตตา  แถลงเรื่องลํ้าลกึได ้คอื กล่าวชีแ้จงเรื่องต่างๆ ทีล่กึซึง้ซบัซอ้น
ใหเ้ขา้ใจได ้และสอนศษิยใ์หไ้ดเ้รยีนรูเ้รื่องราวทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ต่อไป ๗) โน จพฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกันําในอฐาน คอืไม่
ชกัจงูไปในทางเสือ่มเสยี หรอืเรื่องเหลวไหลไม่สมควร 

ทัง้หมดน้ีเป็นแนวทางเพื่อการฝึกหดัพฒันาใหส้ถาบนัพ่อแม่และครมูคีวามเป็นกลัยาณมติรไดอ้ย่างไม่ผดิทาง 
ส่วนจะมีคุณภาพมากน้อยกว่ากนัเพียงใดนัน้  แท้จริงอยู่ที่ความเชื่อมัน่และศรทัธาว่ามนุษย์นัน้สามารถจะฝึกฝน
สตปิญัญาของตนเองไปสูจุ่ดสงูสดุแห่งความเป็นผูรู้ ้ผูต้ื่นและเบกิบานไดจ้รงิ และเมื่อนัน้กห็มายถงึท่านจะเริม่ต้นฝึกที่
ตวัท่านเองก่อนเป็นเบือ้งต้น จงึจะพบว่าหากท่านล่วงรู้ถงึพฒันาการภายในจติตปญัญาของท่านเท่าใด กจ็ะสามารถ
ล่วงรูว้ถิกีารเรยีนรูภ้ายในจติใจของลกูและศษิยไ์ดเ้ท่านัน้ ผลสาํเรจ็มากน้อยไม่อาจกาํหนดไดเ้สยีทเีดยีว เพราะศษิยแ์ต่
ละคนย่อมมทีุนทีส่ะสมมาไม่เท่ากนั มโีอกาสการรบัรูป้จัจยัต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั กลัยาณมติรจงึตอ้งวางใจว่า การเรยีนรู้
ทัง้หมดเป็นของผูเ้รยีน แมว้่ากลัยาณมติรจะเป็นทัง้หมดของการเริม่เดนิทางทีถู่กตอ้งเสมอกต็าม 

 

 

                                                           
2พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ปยุตโต).(2555). พุทธธรรมฉบบัปรบัขยาย : ระลกึพุทธชยนัต ี2600 ปี การตรสัรูธ้รรม. กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพมิพผ์ลธิมัม.์ หน้า 573-574. 
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Holistic Education 

 

 

he word means the contemplative learning process 

which fosters the skill of understanding the core value 

of things they have learnt. With reflective practice, they will 

comprehend their own goals, create positive thinking, points 

of views and habits; elevating their potentials towards the 

highest aspiration of the human spirit. 

The learners can reflect on the meaning and be able 

to connect their knowledge with understanding for the 

benefit of themselves, society and the world. The most 

important element is they can materialize their knowledge 

through their deeds, ways of thinking and communications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    T 
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Supplemental article of the word 

“Holistic Education” 
 

Preface 

n the past, the purpose of learning was to nurture children and juvenile, taught to them 

along with working skills and life skills so they can live their lives and deal with 

complicate problems. 

However, the education system was faced with the question that sometimes human 

intelligence had cause problems instead of helping to solve problems. The education 

development, which was emphasized by science and technology, had contributed a lot of 

progress in the area of business and economics and changed our way of living 

enormously. We can hardly deny that the so-called Digital Society transformed our daily 

lives into endless luxuries and conveniences. At the same time, it also brought decline in 

every dimension to our ecosystem until our purpose of life seem far and away. 

On the other hand, we can say that mainstream education had separated learning 

from human mind and spirit. Human means noble-minded creature with the special ability 

to recognize their own selves and desires. Therefore, they need the contemplative form of 

education (Sikkha or virtue) to develop their intrinsic value adhere to morality, and be 

able to elude from depravities. They can use their knowledge in creative ways, without 

harming or exploiting other people, the environment and the world. If the study to 

develop human value is missing, human being and the world are under threat of danger 

which appears to be more violent than before. 

From the second half of the 20
th century and the first decade of the 21

st century, we 

saw the movement among educators and philosophers seeking for more equanimity in our 

learning systems. We see various forms of innovative educations that aim to break 

through the traditional way of learning and classroom context. The learners will be able to 

connect the subjects that they had learned with the real meaning of their lives and minds, 

and elevating their knowledge to the most creative level. 

These learning systems have one thing in common, that is life-based learning 

system. Teaching plans are only the tool to help the learners to appreciate lives and  things 

around them. This kind of learning harmonized with the human acquisition of knowledge 

which requires not only food for thought but also spiritual alignment in order to elevate 

the minds and intellect; cultivating the real value of life and know how to adapt their 

knowledge in creative ways. 

  I 
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In the western world, there are many schools of thought that raise the importance 

of Mind and Spirit. Many educational institutes, both in Europe and the United State, 

have been studying and practicing Mindfulness Meditation in the scientific way until they 

were able to obtain the fruitful results. This method is now a popular practice around the 

world. Meanwhile, the Eastern world, which was the cultural basin of the mind and 

intellectual study since the Buddha’s era, has to look back and read the textbooks written 

by western scholars who had studied, researched and experimented for equanimity in our 

learning. 

The terminologies of an innovative learning system such as Wholistic/Holistic 

Education or Holistic Learning, which literally means the study as a whole, are defined 

and accepted worldwide. In Thailand, a group of scholars also work together to find the 

new path of learning. This phenomenon occurred without any influence or imitation from 

the western world, though, we can say that it came from the same factors. The motivation 

in searching for the new way of learning was to help parents raise their children and 

develop towards the ultimate potential that a human can reach, and become a proud 

citizen of the 21
st century era. 

 

Holistic Education: 

The Development of a Learning System 

he word Holistic Education seems like a new vocabulary and a science that was 

developed in Western society; this word also has the undertone of Buddhist 

teaching. Buddhism and Eastern beliefs understand the learning process of human 

beings for a long time and separated this process into three steps. They are spiritual 

development, mindfulness cultivation, and contemplative practices, the latter was not 

previously acknowledged as a form of educational science by Western educational 

institutes. 

Other important foundations in the learning system are learning psychology to 

develop the brain or Brain-Based Learning (BBL) and Behavioral Sciences. The Gestalt 

theory, which was first introduced by Max Wertheimer, Kurt Koffha, Wolfgang Koehler 

and Kurt Lewin, give the theory that the vision recognize the whole  form  and  not  the  
parts.  Jan  Christian Smuts  also  gave  the  definition  that the whole is more than the sum 

of the parts (Dictionary of psychology: vocabulary). This school of thought opened the 

process of human learning in greater and deeper degrees, and contributed to various 

developments in other areas beside education. 

 

 

  T 



12 
 

Bloom’s Taxonomy of Learning (1950’s) classified forms 

and levels of human cognition into six levels as follow: 

1. Knowledge: is able to recall information/content; able to 

give definition and ask questions; 

2. Comprehension: is able to comprehend structure or setting 

and is able to explain the process; 

3. Application: is able to use knowledge and apply it with 

other subjects; 

4. Analysis: is able to understand and analyze the method; 

5. Synthesis: is able to collect, organize and use the process to 

create a new invention; 

6. Evaluation: is able to analyze and create the best way to 

solve problems. 

 

 

To uncover the true meaningful personal development, the three domains were 

imposed to evaluate the process; they are the cognitive domain, affective domain, and 

psychomotor domain. 

Benjamin Bloom had implemented the essential element within the educational 

community. Bloom tried to promote higher forms of thinking in education, rather than 

just empirical facts or recalling information which ranks at the bottom of Bloom’s 

cognition domain. 

 

Child-Centered Learning 

loom’s Taxonomy of learning had sent a strong message to all educators. They 

ought to consider that the purpose of education is to develop a person to the 

ultimate extent a human could reach.Thus bringing the psychology of learning to 

the new dimension and impose many new innovative studies such as the importance of 

E.Q. along with I.Q. One of the good example is The Montessori school of learning 

which was developed by Dr. Maria Montessori. She stipulated her process of kindred 

relationship between teachers and children in the low-income area. Her method in 

reviving learning ability and elevating self-esteem met with great success. Later day 

educators still inherit and develop educational devices to stimulate systematic thinking. 

  B 
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Unfortunately, we can hardly deny that the rigid school hours and curriculum that 

is applied nationwide, has set a single layer of educational standard which turns the role 

of the pedagogies into the role of messengers. This form of education can not inspire the 

learner to develop their characters, potential and necessary skill to achieve the highest 

potential of mankind. 

As a result, the form of education that puts the child in the center and aims to 

educate the child as a whole has appeared. These schools of thoughts challenge the mass 

education system, or subject-based learning, especially in the countries where their 

education systems fall behind the progress of modern science, and technology of the 20
th 

century.  

There are various forms of innovative educations which aim to develop human 

quality and its intrinsic value in order to endure the hardship of post war societies. Two of 

the prominent case studies are Waldorf education, found by an anthroposophy named 

Rudolf Steiner, and Reggio Emilia in Italy. The latter was initiated by an educator named 

Loris Malaguzzi, whom, cooperated with parents and communities in opening the post 

war child education center. Its philosophy was to lay foundations and learning abilities, 

not only knowledge. These learning processes aimed to create a new generation who can 

transform their idea and their surroundings to create their own self-learning systems. This 

method will not only encourage the children to be more enthusiastic in learning but will 

also prepare them to face and solve problems. This is the characteristic of the person who 

will lead the nation to the prosperous future. 

   Bloom’s Taxonomy of learning and other innovative learning systems had been 

developed and widely used, both in Europe and the United State of America. The 

curriculum, the teaching process and the evaluation process had been developed till we 

can see that the quality of the learner has become an international standard.  Though this 

learning process had tried to develop human ability to its highest level, in the end, human 

still exploited scientific innovation and rapid growth in technology for its benefit. Thus, 

the wrangling, exploitation, power seeking and greed still persist. 

Education becomes an accuser and a defendant. Many questions are asked.  

How can we create a person who can be able to break through this cycle?  

Is education coming to a dead end? 

Is there something missing? 

Are there any unbalances in this process? 
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New Wave “21
st Century Learning Skills” 

he new wave in educational communities, the paradigm shift and the new mind 

set, comes as no surprise. The learning system had developed from the passive 

learning which emphasizes individual learning ability to the active learning which 

emphasizes on the usage of knowledge and skill to work together for the better outcome 

and collective responsibility. 

When we enter the 21
st century, the development created by human ability is in 

question again and certainly the answer is the educational system. In 2002, the 

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) had organized a PISA 

(Program for International Student Assessment) test among 15 year old juveniles. This 

assessment stimulates the evaluation of the learning system that uses the 21
st century 

learning skills, which is the expansion from Bloom’s taxonomy as a key indicator. 

Though the motivation of this assessment is to evaluate the ability of the world 

population in this digital era, there are some interesting notions about the 21
st century 

learning skills worth mentioning. They are as follows: 

 

1. The group of learning and innovative skills or learning 

to learn and innovate, critical thinking and problem solving, 

communication and collaboration, creativity and innovation; 

2. The group of digital literacy skills or information 

literacy, media literacy, ICT literacy; 

3. The group of career and life skills/work-ready/ prepared 

for life or flexibility and adaptability, initiative and self-

direction, social and cross-cultural interaction, productivity 

and accountability, leadership and responsibility. 

 

To acquire the above skill, we need to emphasize the problems and questions 

technique rather than the chalk and talk. The research reveals that the learner will be more 

creative and bring about their overall skills from the project method. Thus, the maturity of 

the active learner is apparently different from the passive learner They will become part 

to this new world era or as it is said Genius can be Created. 

 

 

 

  T 
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The Wind of Change 

From Industrial-based Learning to Holistic Learning 

ll the endeavors in developing the learning system had set a strong foundation 

and opened the new concept of learning that complies with the human’s natural 

instinct to learn. The human’s learning process should not be in the form of 

industrial mass education, instead it should let each learner developing his/her skill 

individually. For example, the Chinese Education Reform Policy 2010-2020 declared by 

Prime Minister Li Lan Xin had changed its policy from One Nation-One Curriculum to 

Whole Nation-Different Expertise. In Singapore, this small nation, had announced the 

educational reform as Teach Less-Learn More and core value is the heart of the education 

system. After their independence, Finland’s education policy was Quality and Equality 

Not only do the teachers have profound knowledge skills but also trustworthiness. They 

are trained to be attentive and understand the learning nature of individual students. They 

will find the method and instruction media to stimulate the learner’s desire and ensure 

that each student develops to his/her full potential. 

The changing direction of the learning system or the wind of change can bring the 

quality of education to these 2-3 nations, including Japan, Hong Kong and South Korea. 

These countries give the learners the opportunity to develop their abilities and knowledge 

skill from within. This is the reason why they always rank amongst the top ten in PISA 

test. 

 

Holistic Education/Learning:  the Era of Before and After the 

Discover of Human Learning Theory 

y the end of the 20
th century and early 21

st century, there are many interesting and 

various educational systems emerged. However, when we study these theories 

carefully we will notice that it takes a step closer to the science of self-

actualization, which is familiar to us in the eastern world. The science of meditation, 

mindfulness meditation and Vipassana teaches us to recognize one’s self, one’s thinking, 

the state of thinking and its result; becoming enlightened and finally learning to let go. 

Your heart will fill with endless love and compassion. The science of meditation had been 

practiced before the Buddhist era. This science was developed in to the ultimate form and 

the Buddhist teaching which is called Tri Pitaka was the most precious heritage of 

mankind for more than 2600 years. Thus, we can say that holistic education had happened 

long before the establishment of human education system. 

However, recently some experiments were justifying purity of mind is the most 

important factor of human learning ability and capability. To learn how the science of 

  A 

  B 
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meditation works, researchers divided students into two groups, one group practicing 

meditation regularly before entering the classroom; the other group did not practice. The 

verification of the experiment showed a remarkable difference of learning recorded 

between the two groups. The inner factor of the learner, the environment and the 

relationship between teacher and learner were taken into consideration. The teachers were 

able to assign an art project and let the students concentrate on the work, like doing 

meditation in movement, meanwhile teachers can stimulate students by asking questions, 

guiding them to reconsider, explore and understand the process by themselves. This 

process of art contemplation can be applied to all levels of practicing, from kindergarten 

to university students, successfully. 

 The education system in 21
st century aims to find the best learning method for the 

learners by expanding the learning ability and connection between the inner self and the 

outer self. Actually, this is the way of Sikkha in Pali or Suksa as we know in Sanskrit 

form. The true meaning of Sikkha is to erode, especially the inner life or 

Yonisomanasikara3, which must work in harmony with the outer life or Paratokosa4. The 

other important factor is being Kalayanamitra5 - a Good Friend. When these two factors 

are aligned, then the first light of truthful knowledge has appeared and will lead to 

enlightenment.         

From now on, the industrial-based education will be transformed into a learning 

method that can bring out the learning potential from within. The method of 

Yonisomanasikara, along with the use of Sila, Samadhi and Panna to develop mind and 

wisdom, can explain the path of learning to educate a person as a whole, in other word to 

be a perfect human. It is proved that the learning system,which integrate the human 

intellectual ability, skill together with moral concept, can be practiced in every level; 

from childhood education to university level. The learning system which aims to implant 

the love in mankind and its environment, actualization of the potential, knowing the value 

of life and using the knowledge for the benefit of others as well as one’s self should be 

called Holistic Education. 

 

 

 

 

                                                           
3

Yonisomanasikara: proper attention; systematic attention; having thorough method in one’s thought; proper 

consideration; wise consideration; thorough attention; critical reflection; genetically reflection; analytical 

reflection. 
4

Paratokosa: another’s utterance;inducement by anothers;hearing or learning from others. 
5

Kalayanamitra: good friendship; good company; association with the virtuous 
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Teachers  and  Parents as “Good  Friends” 

he leader is the most important role in holistic education and needed improvement. 

The word Good Friend is a clear definition for this role because the leader ought to 

inspire the learning spirit, teaching how to balance inner self with outer factors in 

spite of the learning dynamic. The good friend will advise the learner on how to use the 

compass and rudder to gain freedom in their education while staying on the right track. It 

is said that the parent is the child’s first teacher, then the second one is the teacher in the 

educational institute. Whether holistic learning can be established or not depends on these 

two pillars. How are they the child’s good friend? They have to have children in their care 

to practice the role of good friend. They could not deny the roles but can choose what 

kind of person they want to be. If they choose to be good friends with their children or 

students, the result is their children/students will embrace the holistic way of learning into 

their lives and move towards the highest level of the human spirit. 

 

The Buddha had taught the “Seven Path of being a Good 

Friend” as follow: 

1.Piyo:  compassion  and  friendly,  the  learner  feel  comfortable 

to discuss information; 

2.Guru: respectable, reliable and protective; 

3.Bhavaniyo: admirable person, having true knowledge, be   

a good role model; 

4.Vatta: knowing how to explain and be a good adviser; 

5.Vacanakkhamo: having patient to criticism and inquires; 

6.Gambhirancakatangkatta: can explain even the most 

difficult subject; 

7.No Catthane Niyoujaye: will not lead the children into 

harmful way. 

 

These are the guide that will help develop the parents and teachers in to good 

friends for their children. Anyhow, the quality depends on how much faith do you have 

in believing that humans can develop to its highest potential. When you start practicing 

and acquire the intuitive learning by yourself, then you can understand the intuitive 

learning in your children. The result could not be specific because each person has 

different perceptions and different backgrounds. Knowledge belongs to the one who 

learns, though good friends will set him on the right path. 

  T 
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