
แท็บเล็ต นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีอาจทําให�เราหลงลืมอะไรบางอย าง 

ปพน  คําแก
ว  ผู
อํานวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ 

 

              การใช
แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป ดูเหมือนจะเป.นเรื่องท่ีเห็นพ
องต
องกันว/าดีและเป.นท่ียอมรับอย/าง

กว
างขวางในวงการศึกษาของประเทศไทยนับแต/ป1 ๒๕๕๕ ไป เพราะเชื่อว/าทําให
เด็กๆ ได
เรียนรู
จากเทคโนโลยี

ใหม/ๆ ทําให
การคิด การค
นคว
าและการทํางานกราฟ6กต/างๆ จะสะดวกและมีคุณภาพมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ

กับการเรียนในสมัยก/อน ท่ีเด็กๆ จะต
องหาหนังสือ ตํารา ปากกา ดินสอรวมท้ังสีชนิดต/างๆ มาทํางานประเภท

ออกแบบและการนําเสนอ แต/ทว/าสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญของกระบวนการเรียนรู
กําลังจะหายไปกับการใช
แท็บเล็ต

อย/างสนุกสนานของเด็กๆ เหล/านั้น คือ “การเขียน” เราจะเห็นได
ว/าเด็กนักเรียนทุกวันนี้มีทักษะการเขียนท่ี  

แย/มากอาจจะเป.นผลท่ีสะสมมาจากการขาดการฝ<กฝนหรือการสอนท่ีไม/เน
นการเขียนและไวยกรณ= จึงไม/ใช/

เรื่องแปลกเลยท่ีนักเรียนส/วนใหญ/ไม/สามารถเขียนข
อความท่ีกลมกลืนแม
สักเพียงย/อหน
า จําได
ว/าตอนเป.น

นักเรียนคุณครูเคยสอนว/าการเรียนรู
จะต
องประกอบด
วยหลักสําคัญ ๔ ประการเรียกว/า หัวใจนักปราชญ= โดย

ใช
ตัวย/อให
เราจําง/ายจนข้ึนใจว/า  “สุ จิ ปุ ลิ”  

              ๑. สุ  มาจากคําว/า สุต    แปลว/า    การฟCง 

              ๒. จิ  มาจากคําว/า จินต  แปลว/า    การคิด 

              ๓. ปุ  มาจากคําว/า ปุจฉา  แปลว/า  การถาม 

              ๔. ลิ  มาจากคําว/า  ลิขิต  แปลว/า   การเขียน 

ซ่ึงคุณครูบอกย้ําว/าหลักท้ัง ๔ ประการนี้เป.นคุณสมบัติท่ีสําคัญของบัณฑิตและนักปราชญ= สุ จิ ปุ ลิ จะทําให


เกิดการเรียนรู
ท่ีครบวงจรก/อให
เกิดปCญญาและสามารถนําปCญญาไปใช
ให
เกิดประโยชน=ได
ในอนาคต 

              “ลิ” คือ ลิขิต  เป.นคํากริยา แปลว/า เขียน หรือกําหนด การเขียนเป.นทักษะท่ีมีความสําคัญสําหรับ

การเรียนรู
เพ่ือการพัฒนาเป.นอย/างมาก เพราะการเขียนเป.นเครื่องมือสื่อสารท่ีใช
ถ/ายทอดความคิด ความเข
าใจ 

ใช
บันทึกรวบรวมข
อมูลและท่ีสําคัญใช
เป.นเครื่องมือพัฒนาสติปCญญา เนื่องจากการเรียนรู
ทุกอย/างจะให
เกิด

ผลดีนั้นต
องอาศัยการเขียนเพ่ือบันทึกสิ่งท่ีได
ฟCงและได
อ/านอันจะนําไปสู/การพัฒนาเป.นลําดับ คิดต/อไปอีกว/า

จะเกิดอะไรข้ึนหากเด็กในวันนี้ซ่ึงจะเติบโตเป.นผู
ใหญ/ในวันข
างหน
า เขียนหนังสือไม/เป.นและเขียนหนังสือไม/ถูก 

ไม/ถูกต
องตามหลักการใช
ภาษา จนกลายเป.นผู
ใช
ภาษาผิดๆ บางคนอาจจะเห็นเป.นเรื่องเล็กน
อยไม/เป.นไร แต/

ถ
าคิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนย/อมมีมากมาย ถือเป.นการทําลายชาติทางอ
อมได
 (วิเชียร  เกษประทุม. ๒๕๕๓: คํานํา)  



             การเขียน คือ การถ/ายทอดความคิด ความรู
 ความต
องการ ความรู
สึกออกเป.นตัวหนังสือให
ผู
อ/านได


อ/านและเข
าใจจุดประสงค=ของผู
เขียน การเขียนทุกครั้งจึงต
องคํานึงถึงผู
อ/านเป.นสําคัญว/าผู
อ/านมีพ้ืนฐานความรู
 

ความคิดเป.นอย/างไร จึงจะเกิดผลตามความประสงค= ต/อจากนั้นจึงกําหนดเป.นรูปแบบวิธีการเขียน การใช


ภาษาและเนื้อหาให
เหมาะกับผู
อ/าน การเขียนจึงจะประสบความสําเร็จตามความต้ังใจ (ปรียา  หิรัญประดิษฐ=.

๒๕๓๐: ๑๒๙) การเขียน ทําให
ผู
อ/านสามารถสร
างจินตภาพซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว/า Imagination หมายถึง 

ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจได
ด
วยการอ/านคําบรรยายของกวี (กาญจนา นาคสกุล. ๒๕๕๒:๓๐) นอกจากนั้น การเขียน 

ทําให
ประเทศเกิดการพัฒนาก
าวหน
าข้ึน การเขียนจะช/วยให
ประชาชนในประเทศนั้นๆ มีนิสัยในการรักการ

อ/าน รักการเรียนรู
มากข้ึน เม่ือประชาชนรักการอ/าน ก็มักจะให
เกิดความคิด ปCญญา มันสมองท่ีจะนําไปใช
ใน

การพัฒนาประเทศให
รุ/งเรืองยิ่งข้ึนสืบไป (สุทธิชัย ปCญญโรจน=. ๒๕๕๕:๒) 

               การเขียนจึงเป%นการแสดงความรู� ความคิด ออกมาเป%นลายลักษณ,อักษร ซ่ึงความรู�เหล านั้น

เกิดข้ึนมาจากการศึกษา การอ าน การฟ0งและก็กลายเป%นความคิด กลายเป%นป0ญญาอันจะนําพาไปสู การ

พัฒนาในท่ีสุด 

              จะเห็นได
ว/าผู
ท่ีเก่ียวข
องกับการใช
ภาษาหลายๆ ท/านได
ให
ความสําคัญกับ “การเขียน”ในแง/มุม

ต/างๆ ไว
อย/างน/าคํานึง การเขียนเป.นทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรู
ท่ีสําคัญมาก แม
ว/าครูหรือพ/อ-แม/จะต
องรับ

บทหนักในการฝ<กฝนให
เด็กรู
จักการเขียน แม
จะมีอุปสรรคขัดขวางแต/ก็ต
องหากลยุทธ=และกิจกรรมต/างๆ ท่ีจะ

ช/วยทําให
เด็กๆ มีทักษะการเขียนท่ีดีข้ึนให
ได
 การเขียนทําให
เป.นคนแม/นยํา ดังนั้นผู
ท่ีมีหน
าท่ีเก่ียวข
องกับการ

จัดการเรียนรู
ให
เด็กไทยทุกๆ ฝYายจึงควรตระหนักและไม/ควรละเลยหรือไม/ให
ความสําคัญในเรื่องนี้ มิฉะนั้น

แล
วเกรงว/ากระบวนการเรียนรู
ท่ีมุ/งไปสู/การพัฒนาคนไทยให
เป.นมนุษย=ท่ีสมบูรณ=และการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศอาจจะไม/ครบวงจร ขาดความสมบูรณ=ในลักษณะท่ีเรียกว/า“การศึกษาหมาหางด�วน” ซ่ึงเป.นวาจา

ของพุทธทาสแห/งสวนโมกขพลารามท่ีสะท
อนภาพของการจัดการศึกษาท่ีมีบางอย/างขาดหายไป และในท่ีสุดก็

อาจจะส/งผลต/อคุณภาพของคนไทยและประเทศไทยในอนาคตได
 เพียงเพราะว/า “เรา หลงลืมอะไรบางอย/าง” 

ไปหรือเปล/า ? 

อ
างอิง 
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