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บทคัดย่อ 
 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ เป็นบทความทางวิชาการที่น าเสนออีก
แง่มุมของวิธีวิทยาการจัดการความรู้ ภายใต้การนิยามใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาอัตติภาวะนิยม
เป็นหลักส าคัญ ที่เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์
สามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้ มีอิสระในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง การถอดบทเรียนจึงสามารถ
ด าเนินไปได้ตามความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นระบบ สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งในแง่ลบและบวกไปสู่การมีความรู้  โดยที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ เป็นผลจากที่มนุษย์ตีความให้คุณค่า ให้ความหมายที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเอง        
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนความสลับซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน 
 
ค าส าคญั 
 การถอดบทเรียน การเรียนรูต้ลอดชีวิต มนษุย์ 
 

ABSTRACT 
 Lesson learned for lifelong learning in human is an academic article that 
presents another aspect of the knowledge management methodology and under the 
new main definition of existentialism philosophy believes that human nature and the 
social environment are not fixed and can determine their own life. Lessons learned 
can therefore be carried out according to human needs in a systematic way. Can 
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synthesize phenomena that occur in the past, present and future where man is the 
center of learning is the result of human interpretation giving meaning that responds 
to their own experiences to improve the quality of life on the complexities of today's 
society. 
 
Keywords 
 Lessons learned, lifelong learning, Human 
 
บทน า 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ทางออกส าคัญที่โลกก าลังให้ความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์และ
สังคม ในขณะที่มนุษยชาติปัจจุบันไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะออกจากวิกฤตการณ์ทางตันที่สลับซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นกระบวน
เฉพาะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในตัวมนุษย์ที่แตกต่างจากสรรพสิ่งทั้งมวล ท าให้มนุษย์สามารถปรับตัว 
สร้างสรรค์สังคม วัฒนธรรมของโลกอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จึงเป็นกุญแจส าคัญของมนุษย์ที่ต้องลุก
ขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเอง และด ารงตนเพ่ือความอยู่รอดตลอดชีวิต (Wasee, 2005) แต่การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจต่อการถอดบทเรียนในทุก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดสาระสะเทือนคิดอย่างจริงจัง (Critical reflection) เพราะ
การสะท้อนคิดอย่างจริงจังนั้นเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในมนุษย์ขั้นสูงสุด (mature cognitive 
development) ดังที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี (Phanich, 2015)  ได้กล่าวถึง
ในหนังสือการจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข ตอน
หนึ่งว่า มนุษย์นั้นมีสมองซึ่งเป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ 
และควรจะมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติ แต่สังคมปัจจุบันได้ถักทอกันเป็นโครงสร้างอัน
แข็งแกร่งที่กักขังมนุษย์ไว้ ประดุจถูกจับกุมคุมขังในคุกทางสังคม จนไร้ศักยภาพที่จะออกจากปัญหา
อันซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่ แม้สังคมได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อันน่า
อัศจรรย์ แต่ดูเหมือนว่ายังเสริมสร้างพันธนาการทางสังคมที่ถูกเชื่อมโยงกับนวัตกรรมเหล่านั้นทุกเวลา 
กักขังมนุษย์ไว้อย่างแน่นหนามากขึ้น จนมนุษย์ไม่มีเวลาให้ความส าคัญกับเรื่องตนเอง ความจริงแล้ว
มนุษย์ต้องรู้วิธีการปลดปล่อยตนเองสู่ศักยภาพเสรีภาพและความสุข ตลอดชีวิตของตนเองให้ได ้
 ในขณะที่วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ภายใต้ความใหญ่และซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน  
มากดทับความเป็นมนุษย์  ให้รู้ สึกว่าตัว เองไร้ศักยภาพที่ จะลงมือกระท าอะไรบ้างอย่าง 
(Helplessness) ซึ่งโดยปกติของความเป็นมนุษย์นั้น เมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาก็อยากที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้มันดีขึ้น แต่ปัญหาปัจจุบันเป็นความยากจน ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ยาเสพติด ความ
รุนแรง การท าต่อสิ่งแวดล้อม ความตกต่ าทางศีลธรรม มนุษย์ก็ไม่รู้จะช่วยแก้ไขอย่างไร มีความรู้สึ ก
หมดวัง (Hopelessness) หาทางออกไม่ได้ ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีศักยภาพ ความรู้สึกหมดหวัง 
ความรู้สึกไม่มีคุณค่า ความรู้สึกหาทางออกไม่ได้ ยังเพิ่มความเครียดให้มนุษย์ในสังคมน าไปสู่
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในสังคม (Phanich, 2015)  ในขณะที่เทรนด์เพ่ือคว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่ 
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มนุษย์ต้องย้อนกลับมามองตนเองเพื่อรักษาสิ่งดี ๆ ที่เป็นอยู่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุล เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดีย และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืน แต่ถึงแม้นัก
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมวาดความฝันดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสังคม ก็ยังพบอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ในตัวมนุษย์ตั้งแต่ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมจนมาถึงยุคข้อมูลข่าวสาร คือ 
รูปแบบ เป้าหมาย การจัดการและโอกาสในการเข้าถึง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางความคิด
ในมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่ท าให้มนุษย์ต้องรู้จักใช้เครื่องมือและช่องทางการเรียนรู้
ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ทักษะการมีชีวิตรอดในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป (Plainoy, 2006)  
 บทความทางวิชาการฉบับนี้ถ่ายทอดเครื่องมือส าคัญที่มนุษย์สามารถน าไปใช้ในวิถีชีวิต เน้น
การเข้าถึงตัวตนผ่านวิธีวิทยา ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เรียกว่า “การถอดบทเรียน” โดยมีกระบวนทัศน์
เบื้องหลังการถอดบทเรียน กล่าวคือ “ความรู้แต่ละอย่างสร้างขึ้นมาภายใต้ปรัชญา ความเชื่อและโลก
ทัศน์ของผู้สร้างที่แตกต่างกัน ผลผลิตของความรู้จึงแตกต่างกัน” ฉะนั้นบทความฉบับนี้ชี้ถึงความต่าง
ในกระบวนการถอดบทเรียนไปจากอื่น ๆ เน้นปรัชญาอัตติภาวะนิยม (Existentialism) ที่มีความเชื่อ
ว่าธรรมชาติของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์สามารถก าหนดชีวิตของ
ตนเองได้ มีอิสระในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง (Sudthirad, 2016) การถอดบทเรียนจึงสามารถ
ด าเนินไปได้ตามความต้องการของผู้ถอดบทเรียน ซึ่งบทเรียนเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้จากการท าในอดีต
ทั้งการกระท าจากตัวมนุษย์เองและผู้อื่น บทเรียนที่เกิดขึ้นหากเกิดจากตัวมนุษย์ก็จะเกิดการเรียนรู้
ภายในตนเอง เป็นการสกัดเอาแต่เนื้อ ๆ ที่ส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีเป้ าหมาย 
บทความฉบับนี้จึงได้น าเสนออีกมุมหนึ่งในการถอดบทเรียนทั่วไป เป็นการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สามารถไปประยุกต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองจากวิธีวิทยาฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการ
ค้นพบความรู้ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวมนุษย์ไปสู่การเคารพความรู้ในตัว 
 
การถอดบทเรยีนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ 
เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งที่ส าเร็จหรือล้มเหลว หรือการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือ
ล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษา
เรียนรู้ได้  
 อย่างไรก็ตามการถอดบทเรียนที่กล่าวถึงในบทความฉบับนี้ คือ กระบวนการทบทวน สรุป
บทเรียนจากการกระท า ประสบการณ์ที่ผ่านมาในมนุษย์ ที่ส าแดงให้เห็นถึงรายละเอียดหรือความรู้ 
ทั้งมุมบวกและลบไปสู่การพัฒนาตนเอง ที่ไม่เพียงแต่การถอดบทเรียนจากกิจกรรมหรือโครงการ 
ต่าง ๆ แต่หมายรวมถึงทัศนคติ การรับรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ที่เรียกว่า การถอด
บทเรียนเพื่อสร้างความรู้ ในการพัฒนาตัวตน ซึ่ งสอดคล้องกับการตีความจาก Fostering 
Transformative Learning เขียนโดย Edward W. Taylor และน าเสนอโดย ศาสตราจารย์วิจารย์ 
พานิชย์ ในหนังสือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : Transformative Learning ที่อธิบายว่า การให้เกิด
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การพัฒนาตัวตนต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (Affective Attributes) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 
Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor Attributes) อันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วน
ในทุกด้านของมนุษย์ (Phanich, 2015) ในขณะที่ มงคลชัย วิริยะพินิจ ได้อธิบายถึงการถอดบทเรียน
ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นข้างต้นว่า โดยหลักแล้วคือการได้มาซึ่งความรู้ใหม่นั้น อาจไม่เพียงเป็ น
ความรู้ที่ได้จากหนังสือต ารา แต่หากมันคือสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในสมองของคน หรือแอบแฝงอยู่ในความ
เป็นตัวตนของแต่ละบุคคล ต้องเรียนความสุขในตนเองโดยการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนในชีวิต 
ไปสู่ความห่วงใยเอาใจใส่ทุกข์สุขของคนใกล้ตัว และเมื่อมนุษย์มีความสุข มนุษย์ก็พร้อมที่จะเป็นคนดี
ต่อสังคม โดยการสร้างสรรค์ความรู้ให้กับสังคม แบ่งปันความรู้ที่ได้จากชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นใน
สังคม (Wiriyaphanich, 2016) 
 ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ในการพัฒนาตัวตน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ในตัวตัวมนุษย์ โดยเป็น
กระบวนการดึงเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นทุนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียน 
จึงเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรียน ท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็น
รูปธรรม อันน ามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
การนิยามองค์ประกอบส าคัญในการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 นักวิชาการที่ ชื่อ Peter Senge ได้ เขียนหนังสือ  The Fifth Discipline: the Art and 
Practice of The Learning Organization อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญเพื่อไปสู่บุคคลแห่งการ
เรียนรู้ว่า ต้องเป็นบุคลที่มีมุมมองเป็นระบบ มองเห็นภาพรวมของสิ่งที่มีอยู่โดยรวม ต้องพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่องและรู้สึกอยากพัฒนาตนเอง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมี
รูปแบบความคิดที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  (Wiriyaphanich, 2016) นอกจากนี้ Shukla (1997) ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบส าคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ สามารถเปลี่ยนแปลง มีความ
ยืดหยุ่นในเป้าหมาย และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Shukla, 1997) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงองค์ประกอบส าคัญในการถอดบทเรียนเพื่อไปสู่บุคคล
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เขียนจึงให้นิยามว่าเป็นกระบวนการสกัดเอาประเด็นส าคัญในเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างถาวร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ 
 1. การถอดบทเรียนเป็นวิธีวิทยาประเภทหนึ่งที่สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งในแง่ลบและบวกไปสู่การมี “ความรู้” และการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
 2. การถอดบทเรียน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม 
เจตคติที่มีผลระยะยาวต่อการคิดวิเคราะห์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ในมนุษย์ โดยมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู ้
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 3. การถอดบทเรียนไม่ใช่ชุดความรู้ใดความรู้หนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้น
ทั้งในตัวเองและผู้อื่น เป็นผลจากที่มนุษย์ตีความให้คุณค่า ให้ความหมายที่ตอบสนองต่อประสบการณ์
ของตนเอง ทั้งที่ตัวเองรู้และไม่รู้ตัว 
 4. การถอดบทเรียนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่เจาะจงการเรียนรู้ 
ต้องมีมุมมองวงจรชีวิต เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 ดังนั้นองค์ประกอบส าคัญในการถอดบทเรียนเพื่อไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
ต้องสามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วยตนเอง เป็นผล
จากการตีความให้คุณค่า ให้ความหมายที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเองโดยมีความมุ่งหวังเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิตทั้งในด้านปัญญา กาย ใจ และจิตวิญญาณ 
 
จุดมุ่งหมายของการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิใช่กิจกรรมหรือวิธีการในการประเมินหรือสรุป
โครงการหรือกิจกรรมทางสังคมโดยทั่วไป แต่มนุษย์ยังสามารถที่จะใช้การถอดบทเรียนได้  4 
จุดมุ่งหมาย ดังน้ี 

 1. เพื่อเป็นการประมวลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนคิดอย่างจริงจังผ่านโลกทัศน์ 
ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมในตัวมนุษย์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างถาวรในทางที่ดีขึ้น 
ผ่านการปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งเป็นการกระท าเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ความรู้ซึมซับเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของตนเอง โดยการปฏิบัติการนั้นเกิดจากความหลากหลาย ทั้งใช้แบบเหตุผล (Cognitive) 
แบบใช้อารมณ์ (Affective) แบบใช้พฤติกรรม (Behavior) แบบใช้ปัญญาญาณ (Intuitive) แบบใช้
การเคลื่อนไหว (Kinesthetic) และแบบใช้จิตปัญญาญาณ (Spiritual) ซึ่งจุดมุ่งหมายข้างต้นยัง
สอดคล้องกับการตีความในหนังสือ Transformative Approaches to Cultural Responsive 
Teaching: Engaging Cultural imagination โดยเนื้อหา มีการน าจินตนาการที่ได้จากจิตส านัก และ
จิตไร้ส านัก ในเรื่องราวประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองมาไตร่ตรองสะท้อน หรือเอามาตีความ 
(Tisdell & Tolliver, 2009) 

 2. เพื่อเป็นวิธีที่จะช่วยบรรลุการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างถาวร (Phanich, 2016)  จาก
การตีความดังกล่าวถือเป็นการเคารพความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 
การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นความรู้ในตัวตน ไม่ใช่ความรู้ในต าราที่มีผู้บันทึก
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สร้างความรู้ใหม่มา หากแต่คือ ความรู้ความช านาญที่มีอยู่ในตัวตนในแต่ละ
บุคคล ที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการท างาน ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีความรู้อยู่ในตัว บางอย่างก็แจ้ง
ชัด บางอย่างก็ซ่อนเร้น จนแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้ อาจเป็นเรื่องการท าไร่ ท านา ท าสวน 
ศิลปะ ธรรมะ การท ากับข้าว ท าขนม ผสมปูน ช่างปลูกบ้าน ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง เรียกอีกนัยหนึ่งว่า 
ความรู้เชิง “วัฒนธรรม” 

 3. เป็นจุดเปลี่ยนที่จะท าให้มนุษย์มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมีความสุข ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายส าคัญของการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ เป็นรูปธรรมของการเคารพ
ความรู้ในตัวมนุษย์นั่นเอง ขณะที่มนุษย์ยุคก่อนทันสมัยจะสร้างกระบวนการเรียนรู้กล่อมเกลาให้
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มนุษย์จัดการกับอารมณ์และความทุกข์ในชีวิต เพื่อให้เกิดการปล่อยวาง ยอมรับในผลการกระท า  
นั้น ๆ ซึ่งยากจะหาเหตุผลมาอธิบายในระดับมนุษย์หรืออธิบายในมิติปัจจุบัน (Ngamwithayapong, 
2006) 

 4. เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้โดยการพึ่งพาตนเอง อันหมายถึงเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในมนุษย์ 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการถอดเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการสะท้อนความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีในตัวตนออกมาภายนอกจนเกิดเป็น
ความรู้ใหม่แก่ผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชุดความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง น าสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้ดีขึ้นเพ่ือการอยู่รอดในสังคมโดยการพึ่งพาตนเอง 
 
กระบวนการถอดบทเรียนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ มีการสั่งสมประมวลผล 
พัฒนาข้อมูลหรือชุดประสบการณ์ที่ตนเองประสบมาโดยตรงในวิถีทางต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มิใช่
เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ทันทีทันใด (Ngamwithayapong, 2006) ซึ่ง Bruner (1963) เชื่อว่า มนุษย์เลือก
ที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบตัวเอง (Discovery learning) 
ส่วน Ausuble (1968) เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเป็นความทรงจ าที่จะสามารถน าไปใช้ใน
อนาคต อันหมายถึง มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ไปสู่การคิดรวบยอดใหม่ ไปสู่ความหมายในชีวิต ส่วน 
Klausmeier (1985) ที่มุ่งเน้นการบันทึกในหน่วยความจ าต่าง ๆ ได้แก่ 1) การบันทึกผัสสะ (sensory 
register) 2) ความจ าระยะสั้น (short-term memory) และ 3) ความจ าระยะยาว ( long-term 
memory) เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในการประมวลผลและ  การบันทึกลงในหน่วยความจ า 
ขณะเดียวกันหลักการ SOI Model ของ Mayer (1996) ได้น ามาใช้ส าหรับการออกแบบให้เกิดการ
เรียนรู้ฯ นั่นคือการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การแก้ปัญหา และการจัดระเบียบข้อมูล ส่งผลให้ประมวลสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการจัด
หมวดหมู่ที่ช่วย ผู้เรียนในการลดข้อจ ากัดของการท างานในหน่วยความจ าขณะท างาน (cognitive 
load) รวมถึงมีการบูรณาการข้อมูลที่ได้รับเข้ามา กับข้อมูลที่มีอยู่เดิม ให้สามารถแก้ไขปัญหาจาก
ภารกิจได้  เช่นเดียวกับ  Ausuble (1968 ) ในหลักการ advance organizer ซึ่ งมีการจัดการ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียน  รู้อย่างมีความหมาย  จึงสามารถได้
สนับสนุนแนวคิดของ Ausuble ว่า ความทรงจ าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
1) การแยกความแตกต่าง คือ การที่มนุษย์รู้จักในสิ่งที่ประสบมาก่อน อธิบายได้ถึงสิ่งที่ เคยประสบได้
อย่างชัดเจนว่าแต่ละสิ่งอย่างที่ประสบมานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ 2) การมี
บทสรุปล่วงหน้า คือ มนุษย์สามารถที่จะสรุปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้ว่ามีผลอย่างไร และสิ่งที่ก าลังเผชิญอยู่
ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร และหากน าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน มาเชื่อมโยงกัน ก็จะสามารถที่
จะหาข้อสรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ (Ratthanathongkam, 2013) หมายถึงการรู้จัก และความ
ใส่ใจ ซึ่งจะด ารงคงอยู่ในระยะเวลาที่จ ากัดมาก แต่ละบุคคลมีความสามารถในการจ าระยะสั้นที่จ ากัด 
ควรมีการเก็บข้อมูลไว้ช่ัวคราวไปด้วย ฉะนั้นการถอดบทเรียนจึงมิใช่การถอดบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้น
ปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่ต้องกระท าเป็นกระบวนการ 2 กระบวนการ ดังนี้ 
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 1. ขั้นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการถอดบทเรียน  
  การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการถอดบทเรียนจากตัวมนุษย์โดยที่ตัวตน
ของมนุษย์เป็นกระบวนการส าคัญในการถอดบทเรียน (Learning Facilitator) ที่สามารถสร้างสรรค์ 
หรือต่อยอด ไม่ว่าในทางระบบคิด การกระท า หรือระบบคุณค่า ที่เกื้อหนุนให้ตัวมนุษย์ทักทอ
ความสัมพันธ์ที่ประสานกลมเกลื่อนอย่างยั่งยืน (Harmonious) เพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมดุล
ทั้งกายจิต สังคม จิตวิญญาณ หรือเรียกว่า เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ขั้นการหยั่งรู้ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึก 
  หลักการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งตามแบบโบราณที่มนุษย์ในอดีตใช้กันคือ การสืบค้นเข้าไปให้
เห็นอย่างลุ่มลึก อันหมายถึง การหยั่งรู้ (Insight) ซึ่งสภาวะในการเรียนรู้เช่นนี้เป็นสภาวะการเรียนรู้ที่
ส าคัญในโลกสมัยใหม่ นัยความหมายคือ การหยั่งลึก หยั่งเห็น มองไกล การเชื่อมหากัน การถอด
บทเรียนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้จะต้องลุ่มลึก ซึ่งขั้นการหยั่งรู้จะประกอบด้วย 3 ขั้น ได้แก ่
  2.1  การรับรู้ (Reception) อันหมายถึง ขั้นตอนพื้นฐานที่มนุษย์ได้รับข้อมูลองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวตนที่หลากหลายผ่านประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เข้ามาสั่งสมไว้เป็น
ประสบการณ์ของตนเอง และต้องตระหนักถึงเงื่อนไขที่มนุษย์มีโดยธรรมชาติคือ ความซับซ้อนของวิถี
ชีวิตในโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการรับรู้หรือเรียกว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning 
Disability) ได้แก ่
    2.1.1  การมีก าแพงในใจตัวเอง มีหลายสิ่งหลายอย่างมองแล้วไม่เห็น 
เนื่องจากต่างคนต่างยึดติดกับตัวเอง มีตัวเองเป็นศูนย์กลางทางจักรวาล ทางความคิด ไม่เปิดรับและ
สร้างก าแพง ไม่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่หลากหลาย 
    2.1.2  การวิ่งไล่กวดปัญหา โดยไม่จดจ่อและลงลึกกับรากเหง้าของปัญหา 
นอกจากไม่สามารถไล่ตามปัญหาทันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้ว อาจจะยิ่งท าให้ปัญหา
บานปลายไปมาก 
    2.1.3  ศัตรูอยู่ภายนอก มองเห็นว่าคนอื่นเป็นปัญหาโดยไม่เห็นว่าตัวเราเอง
อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งเหล่านี้คือปัญหา เป็นสิ่งที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องให้ความส าคัญใน
การเฝ้ามองตัวเองและหัดต้ังค าถามกับตัวเอง 
    2.1.4  มายาคติแห่งประสบการณ์ตรง บางเรื่องราว หรือบางปัญหาสะสม
เป็นยาวนาน เกินกว่าจะสามารถมีประสบการณ์ตรงได้ การเรียนรู้เพื่อการมองผ่านกาลเวลาที่ยาวไกล
จึงสามารถเป็นอีกวิธีการหนึ่ง เพื่อเอาตัวรอดในชีวิต อันหมายถึง ปลดปล่อยปัญหาให้กับกาลเวลา 
 ทั้งนี้การรับรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องให้ความส าคัญต่อการรับรู้ถึงความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าแดงให้เห็นว่า หากการเรียนรู้ใดจะประสบความส าเร็จ ควรเริ่มต้นจากการลด
ก าแพงที่สร้างขึ้นในใจเป็นล าดับแรก เพื่อจิตใจสบายต่อการเรียนรู้ ไม่ติดกับดัก กับภาพ หรือเรื่องราว 
ที่เป็นปัญหาจากประสบการณ์ของตน เปิดใจให้กว้างในการรับรู้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นทรง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความสุขต่อการเรียนรู้ไปสู่การมีชีวิตที่มีความหมายและเคารพความรู้ใน
ตัวตนที่มีอยู่อย่างมีอิสรภาพ 
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  2.2  การเข้าใจ (Comprehension) อันหมายถึงการที่มนุษย์สามารถมองเห็นถึง
ความหมายและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูล หรือความรู้ต่างที่ตนเองรับรู้ หรือมีประสบการณ์
มาในระดับที่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้ 
  2.3  การปรับเปลี่ ยน (Transformation) เป็นระดับของการเรียนรู้ที่ แท้จริ ง 
หมายความว่า การเรียนรู้แท้จริงต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวบุคคล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด (Conceptualization) การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า (Values) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Behavior) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและตระหนักรู้จากภายในตนเอง Ngamwithayapong, 
2006) ในขณะการปรับเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหม่มนุษย์พื้นฐานทั้งเรื่องของ กาย จิต สังคม 
และปัญญาอย่างเชื่อมโยงกัน 

  
ภาพที่ 1  ความเช่ือมโยงของการหยั่งรู้ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึก  
 
 จากรูปแบบข้างต้น สรุปได้ว่าการหยั่งรู้ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึกคือ การ
สืบค้นเข้าไปให้เห็นถึงความลุ่มลึกผ่านการรับรู้ โดยไม่สร้างก าแพงในใจตัวเอง  ไม่ไล่กวดปัญหามาก
เกินไป ไม่มองเห็นว่าคนอื่นเป็นปัญหา และไม่สร้างมายาคติในใจ เพื่อไปสู่การท าความเข้าใจที่
สามารถมองเห็นถึงความหมายและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความรู้ต่าง  ๆ ที่ตนเองรับรู้ หรือมี
ประสบการณ์ที่มีในระดับที่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้ ไปสู่การปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ทั้งวิธีคิด การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
การถอดบทเรียนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่จะให้ผล
เชิงบวกในทางส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของการปรับเปลี่ยนสิ่งเดิมที่มีอยู่ในมนุษย์ไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามแนวคิดและความเช่ือที่กล่าวมา เกิดขึ้นผ่าน 3 ช่องทางส าคัญ ดังนี ้
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 1. กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่บุคคลปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอก
ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ การปรับตัวเพื่อน าไปใช้จึงเกี่ยวข้องเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ วิธีการ  การส่งเสริมให้
มนุษย์รู้จักการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ด าเนินเป็นวิถีชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง  
 2. เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมิใช่เพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างไร้คุณค่า หรือ
ไร้ประโยชน์ แต่ถือเป็นความรู้ในชีวิตที่สามารถน าไปเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าให้กับเพื่อมนุษย์ 
ในขณะที่บทเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้น 
 3. สามารถน าไปเรียนรู้เพื่อไปเป็นตัวอย่างในการด ารงวิถีชีวิต หรือไปเป็นมุมมองในการคิด
หรือวางแผนชีวิตในอนาคต ในขณะที่บทเรียนเชิงล้มเหลวนั้นก็สามารถถูกเรียนรู้ให้เป็นอุทาหรณ์ ข้อ
เตือนใจ ข้อควรระวัง ในการด าเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 
 
สรุป 
 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ การ
จัดการความรู้ที่ ถูกนิยามขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานปรัชญา ที่ เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์สามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้ มีอิสระในการ
เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง โดย 1) การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการถอดบทเรียน โดยที่ตัวตนของมนุษย์
เป็นกระบวนกรส าคัญในการถอดบทเรียน (Learning Facilitator) ไม่ใช่อื่นใคร 2) ต้องหยั่งรู้ใน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึก โดยการการรับรู้ (Reception) ผ่านประสาทสัมผัส ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เข้ามาสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์ของตนเอง และต้องไม่มีก าแพงในใจตัวเอง ไม่จด
จ่อและลงลึกกับรากเหง้าของปัญหาจนไม่สามารถแก้ปัญหา ต้องรู้จักปล่อยวางเป็นไปตามการก าหนด
สภาวะของปรากฏการณ์ อย่ามองเห็นว่าคนอื่นเป็นปัญหาโดยไม่เห็นว่าตัวเราเองอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหา เมื่อรับรู้แล้วต้องมีความเข้าใจ (Comprehension) ต้องสามารถมองเห็นถึงความหมาย
และการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูล หรือความรู้ต่างที่ตนเองรับรู้ หรือมีประสบการณ์มาในระดับที่
สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้ เพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยน (Transformation) ทั้งเรื่องวิธีคิด 
(Conceptualization) การเปลี่ ยนแปลงระบบคุณค่า  (Values) การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม 
(Behavior) ตลอดชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ คือ การเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ โดยที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นกลายเป็นความทรงจ าที่มีคุณค่าและเป็น
บทเรียนในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 

References 
Ausuble, D. P. (1968). Education Psychology: A cognitive view. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 
Bruner, J. S. (1963). The process of education. New York: Alfred a. Knof and Random 

house. 
Klausmeier, H. J. (1985). Educational Psychology. 5th ed.New York: Harper and Row. 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

250 

Mayer, R. E. (1996). Designing instruction for constructivist learning. In C. M. Reigeluth (Ed.), 
Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional 
theory (pp. 141-159). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Ngamwithayapong, A. (2006). krabūankān rīanrū nai sangkhom Thai læ ka ̄n 
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samkhan [80 Innovative learning management that is student-centered]. 
Bangkok: Danex Inter Corporation. 

Tisdell, E. & Tolliver, D. (2009). Transformative approaches to culturally responsive 
teaching: Engaging the cultural imagination. In J. Mezirow, & E. Taylor (Eds.), 
Transformative learning in action: A handbook of practice (89-99). San 
Francisco: Jossey-Bass. 
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