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บทความออนไลน ์

10 TED Talks ที่ดีส ำหรับนักกำรศกึษำ 

 

        TED Talks คือแหล่งแรงบันดาลใจขนาดใหญ่ส าหรับคนในวงการการศึกษาท่ีต้องการขวัญ
ก าลังใจ เชื้อไฟบทสนทนาท่ีส าคัญ และมุมมองอันสดใหม่ ปีท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลาท่ีมี Ted Talks ท่ีดี
ท่ีสุดหลายบทส าหรับวงการ ข้อความและสารเหล่านี้มีคุณค่าอย่างมากส าหรับนักการศึกษาท่ีท างาน
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในตัว
นักเรียนของพวกเขา 
          ภำวะอันตรำยของควำมเงียบงัน (The Danger of Silence) 
        คลินท์ สมิธ กวีและคุณครูกระตุ้นให้ผู้ฟังทุกคนออกมาพูดแสดงจุดยืนตอ่ต้านภาวะอวิชชาและ
ความอยุติธรรมในสังคม เขาเริ่มต้นสุนทรพจน์ของเขาด้วยค ากล่าวของมาร์ติน ลูเธอร์ คิงจูเนียร์ท่ีว่า 
“ในท้ายท่ีสุดแล้ว สิ่งท่ีพวกเราจะจดจ าได้นั้นไม่ใช่ค าพูดของศัตรูเรา หากแต่เป็นความเงียบงันของ
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สหายเราต่างหาก” สมิธได้ยกค ากล่าวนี้ให้เป็นหลักส าคัญของห้องเรียนเขา นั่นคือ “จงพูดความจริง” 
นี่เป็น TED Talk ท่ีเราควรจะแชร์กับนักเรียนในห้องของเราเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าการนิ่งเฉยไม่พูด
อะไรนั้นแท้จริงแล้วอันตรายกว่าที่เราคิด เสียงและความคิดเห็นของพวกเขานั้นเป็นสิ่งส าคัญ 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=NiKtZgImdlY) 
           ท ำไมแม่ครัวอำหำรกลำงวันถึงเป็นฮีโร่ (Why Lunch Ladies are Heroes) 
        จาร์เรท โครซอคสกา นักเขียนหนังสือภาพส าหรับเด็กได้เน้นย้ าถึงบทบาทของ “แม่ครัวอาหาร
กลางวันของโรงเรียน” ในหนังสือของเขาและ TED Talk ในวันนั้น โดยชี้ให้เห็นว่าคนท่ีท างานในโรง
อาหารนั้นมักจะไม่ได้รับความเคารพถึงแม้ว่างานท่ีพวกเขาท าก็คือการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นการรายการเหตุการณ์ท่ีน่ากังวลในห้องอาหาร ไปจนถึงภาระในการเป็นผู้ให้อาหารเด็กๆในช่วง
ระหว่างฤดูร้อน โครซอคสกาเตือนผู้ที่ท างานในโรงเรียนทุกคนว่าวิธีการหนึ่งท่ีจะบ่มเพาะวัฒนธรรม
แห่งความกตัญญูและความเคารพในโรงเรียนนั้นต้องเริ่มมาจากการให้ความเคารพกลุ่มคนท่ีเรามักจะ
ละเลยอย่างแม่ครัวในโรงอาหาร เพราะถ้าหากคุณเริ่มจากจุดนี้ได้ คุณจะสามารถสร้างบรรยากาศท่ี
เป็นบวกและงอกเงยในโรงเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=6ra1MIKlYB0) 
           ลูกสำวของผม มำลำลำ (My Daughter, Malala) 
         มาลาลา ยูซาฟไซถูกยิงเข้าท่ีศีรษะโดยมือปืนตาลีบันในข้อหาท่ีเธอรณรงค์ให้เด็กผู้หญิงใน
ปากีสถานได้รับการศึกษา วีรกรรมครั้งนั้นท าให้เธอกลายมาเป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพท่ีเด็ก
ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ซีอะอุดิน ยูซาฟไซ พ่อของมาลาลาผู้เป็นครูเอง อธิบายว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งท่ี
ท าให้เด็กผู้หญิงในประเทศท่ีก าลังพัฒนาท้ังหลายมีตัวตนในสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงไม่ต่างอะไรจาก
เครื่องมือในการปลดปล่อยอิสรภาพ เขาอธิบายถึงพลังของการต่อสู้ของมาลาลาและสารแห่งการติด
ปีกให้มาลาลามีเสรีภาพในชีวิต สุนทรพจน์ของเขาจับใจนักการศึกษาผู้เข้าใจว่าเด็กทุกคนสมควรที่จะ
ได้รับความเท่าเทียมทางการศึกษา ยูซาฟไซได้ย้ าเตือนนักการศึกษาถึงคุณค่าของงานท่ีพวกเขาท า
และสนับสนุนให้ทุกคนเห็นถึงพลังท่ีการศึกษาสามารถมอบให้กับชีวิตเด็กคนหนึ่งท่ีจะเป็นก าลังส าคัญ
ของโลกในอนาคตได ้
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=h4mmeN8gv9o) 
           จงยอมรับภำวะที่เกือบชนะ (Embrace the Near Win) 
         ซาราห์ ลิวอิส นักประวัติศาสตร์ศิลปะอธิบายช่วงเวลาท่ีเธอรู้ว่าไม่ใช่งานศิลปะทุกชิ้นท่ีจะเป็น
ผลงานชิ้นโบแดงอันทรงคุณค่าได้ เธอเชื่อมโยงว่าแท้จริงมันเป็นเรื่องของภาวะท่ีเกือบจะล้มเหลว
หรือไม่ก็เกือบจะชนะในการจะประสบความส าเร็จและสร้างแรงบันดาลใจได้ ซาราห์อธิบายว่า
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของเรามักจะกระตุ้นพวกเราได้ดีก็จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภาวะท่ี
เกือบจะชนะต่างหากที่จะพาเราไปได้ไกลกว่า ตัวอย่างเช่น คนท่ีชนะเหรียญเงินมักจะมีแรงกระตุ้นใน
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การแข่งขันครั้งต่อไปมากกว่านักกีฬาเหรียญทองแดง นี่เป็นบทเรียนชิ้นส าคัญส าหรับคนในวงการ
การศึกษา ประการแรกคือ มันเตือนพวกเราว่านักเรียนของเราต้องการจะเห็นคุณค่าแม้กระทั่งใน
ความล้มเหลวของพวกเขาเอง ประการท่ีสองคือ มันเตือนพวกเราให้เข้าใจว่าท าไมพวกเราจะต้อง
กระตุ้นให้เด็กๆตั้งเป้าหมายระยะสั้นส าหรับชีวิตพวกเขาเพื่อจะประสบความส าเร็จในเป้าใหญ่ได้ใน
ท้ายที่สดุ 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=IS_upr6ayqw) 
            ควำมส ำเร็จ ควำมล้มเหลว และแรงกระตุ้นในกำรสร้ำงสรรค์ต่อไป (Success, Failure, 
and the Drive to Keep Creating) 
         หลังจากถูกปฎิเสธถึง 6 ปีติดต่อกัน อลิซาเบ็ธ กิลเบิร์ธนักเขียนชื่อดังก็ได้รับความส าเร็จอย่าง
ท่ีตัวเธอเองไม่เคยจินตนาการมาก่อนกับหนังสือ “อิ่ม มนต์ รัก” (Eat Pray Love) อย่างไรก็ตามเธอ
กลับรู้สึกว่าเธอเกือบจะล้มเหลวไปเสียแล้วจริงๆ อลิซาเบ็ธอธิบายว่าความล้มเหลวและความส าเร็จ
มักจะเหวี่ยงเรากลับไปท่ีจุดเดิมในท่ีสุด และสัจธรรมของการท าสิ่งท่ีคุณรักมากท่ีสุดโดยที่ผลลัพธ์ของ
มันแทบจะไม่ส าคัญเท่ากับการท่ีคุณแค่ได้ท ามัน คุณครูทุกวันนี้ต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์แรงๆ
มากกว่าท่ีเคยเป็นมา ค าแนะน าของกิลเบิร์ธก็คือ พวกเราจะต้องสอนหนังสือต่อไปอย่างพากเพียร 
เพราะบ้านของครูอย่างเรานั้นอยู่ในห้องเรียน และนั่นก็หมายถึงการท าส่ิงท่ีพวกเรารัก 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=_waBFUg_oT8) 
           จงสอนให้ครูรู้จักวิธีร่ำยมนต์ (Teach Teachers how to Create Magic) 
         คริสโตเฟอร์ เอมดิน คุณครูผู้มากประสบการณ์ต้องการให้คุณครูเรียนรู้วิธีการสร้างเวทมนต์
เพื่อดึงความสนใจของเด็กๆ แต่ก็ให้ความรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกัน เขาชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรในการ
เตรียมคุณครูนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาดึงความสนใจนักศึกษาครุศาสตร์ แต่กลับคาดหวังให้บัณฑิตจบ
ไปดึงความสนใจนักเรียน เอมดินรณรงค์ส าหรับหลักสูตรในการฝึกคุณครูเพื่อท่ีจะเน้นย้ าความส าคัญ
ของทักษะในการดึงความสนใจด้วยการให้นักศึกษาครูเดินทางไปท ากิจกรรมที่ดึงความสนใจผู้ชม 
ตั้งแต่การไปคอนเสิร์ตแรพ ไปจนถึงการสังเกตการท างานของช่างตัดผม สุนทรพจน์ของคริสโตเฟอร์
เองก็ดูเหมือนจะท าหน้าท่ีในการเป็นตัวอย่างท่ีดีของการดึงความสนใจของผู้ฟัง และแน่นอนว่าผู้ชมท่ี
ท างานในวงการการศึกษาท่ีได้ฟัง Ted talks ของเขาก็สามารถที่จะน าเอาเทคนิคของเอมดินไปใช้ใน
ห้องเรียนได้ทันที 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=H3ddtbeduoo) 
            ควำมจ ำระยะสั้นช่วยให้คุณเข้ำใจโลกไดอ้ย่ำงไร (How Your Working Memory 
Makes Sense of the World) 
         สุนทรพจน์ท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ขันและสาระแน่นปึ้กของนักจิตวิทยาการศึกษาอย่างปีเตอร์ ดู
ลิทเท้ิลนี้อธิบายให้เราเห็นว่าความทรงจ าระยะสั้นของเราที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นมีความส าคัญอย่างไร 
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ความจ าระยะสั้นท าให้เราสามารถจดจ าประสบการณ์ในทันที ดึงข้อมูลจากความทรงจ าระยะยาว 
และประมวลความรู้เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันได้ คนท่ีมีความจุความทรงจ าระยะสั้นสูง
มักจะเป็นนักเล่าเรื่องท่ีมีประสิทธิภาพ ท าข้อสอบวัดระดับได้คะแนนสูง และมทัีกษะการเขียนและ
การใช้เหตุผลท่ีดีเยี่ยม ในขณะที่ความจ าระยะสั้นของเรามีศักยภาพจ ากัด แต่คลิปการพูดครั้งนี้ท าให้
นักการศึกษาเห็นว่า พวกเขาสามารถใช้กลยุทธในการช่วยให้นักเรียนรับข้อมูลและประมวลผลมัน
ออกมาโดยการให้พวกเขาพูดและเขียนเกี่ยวกับการเรียนรู้และแบบฝึกหัดที่ต้องใช้จินตนาการและ
จัดการโครงสร้างความรู้ในรูปแบบท่ีมีระเบียบสูงได้อย่างมีระบบ 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=UWKvpFZJwcE) 
           เด็กทุกคนต้องกำรแชมเปี้ยน (Every Kid Needs a Champion) 
         ริต้า เพียร์สัน คุณครูผู้มากประสบการณ์กว่า 4 ทศวรรษ เข้าใจถึงความส าคัญของบุคลากรใน
วงการการศึกษาผู้มีศรัทธาในตัวนักเรียนและเชื่อมโยงพวกเขาในระดับที่มีความเป็นส่วนตัวและมี
ความหมายในเชิงสาธารณะ ด้วยอารมณ์ขันและความหลงใหลในการศึกษา เพียร์สันมอบสุนทรพจน์
จากใจว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและลูกศิษย์ เธอกล่าวว่า เด็กๆจะไม่เรีียนรู้จากคนท่ีพวกเขา
ไม่ชอบ ริต้าเล่าถึงประสบการณ์ของเธอในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กท่ีท าให้งานของเธอเป็น
เสมือนรางวัลแห่งชีวิตและท าให้ความส าเร็จของนักเรียนเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ TED Talks ท่ีได้รับความ
นิยมอย่างสูงนี้เป็นบทเรียนท่ีนักการศึกษาทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการท้ังปวง เพราะมันเตือนให้
เราได้ระลึกถึงบทบาทท่ีส าคัญที่การกระท าของครูมีต่อชีวิตของเด็กๆ 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw) 
           หนทำงเอำตัวรอดจำกหุบเขำแห่งควำมตำยของกำรศึกษำ (How to Escape 
Education’s Death Valley) 
         เซอร์เคน โรบินสันเป็นท่ีรู้จักถึงสุนทรพจน์ท่ีเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน แต่ก็เต็มไปด้วยสาระทาง
การศึกษา ในสุนทรพจน์ชิ้นนี้ เขากล่าวถึงอัตราการลาออกของนักเรียนในสหรัฐอเมริกาท่ีน่าตกใจ 
และเน้นย้ าถึงสาเหตุที่ท าให้ระบบการศึกษาทุกวันนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางสามหลักการท่ีส าคัญต่อ
สมองของมนุษย์ในอันท่ีจะงอกเงย โรบินสันอธิบายถึงระบบการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และ
การศึกษาท่ีดี โดยเปรียบเทียบระบบในทุกวันนี้ว่าไม่ต่างจากหุบเขาแห่งความตายท่ีรอพวกเราทุกคน
อยู่ข้างหนา้ เขารณรงค์ให้เกิดการปฏิวัติระบบการศึกษาท่ีจะบ่มเพาะการเรียนการสอนท่ีแท้จริงซึ่งจะ
ช่วยให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัย ผู้ฟังจะชื่นชอบบทสนทนาท่ีแสนจริงใจของโรบินสัน
และไดค้รุ่นคิดถึงวิธีการท่ีพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการท าให้นักเรียนของพวกเขางอกงาม 
(รับชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc) 
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“ควำมเพียร” เคล็ดลับของควำมส ำเร็จ (The Key to Success? Grit) 
         แองเจล่า ลี ดักเวิร์ธลาออกจากงานท่ีปรึกษาทางการจัดการเพื่อมาสอนคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนเกรด 7 ในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งของนิวยอร์ก เธอได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้ว “ไอคิว” ไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญที่แยกเด็กท่ีประสบความส าเร็จออกจากเด็กที่ต้องต่อสู้อย่างหนัก หลังจากออกจากงานสอนเพื่อ
ศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยา ดักเวิร์ธท าการวิจัยนักเรียนจากหลายๆแหล่งรวมกันและพบว่าปัจจัยอย่าง 
“ความเพียร” ต่างหากที่เป็นตัวท านายความส าเร็จของคนๆหนึ่งได้ ความเพียรหมายถึงภาวะความ
แข็งแกร่ง ความหลงใหลในสิ่งท่ีท า และความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อท่ีจะท าให้เป้าหมายระยะยาวท่ี
เราวางไว้ส าเร็จได้ ส าหรับคนในวงการการศึกษา ในอันท่ีจะบ่มเพาะความเพียรในตัวเด็กได้ พวกเขา
จะต้องปลูกฝังแนวคิด “กรอบความคิดแบบเติบโตได้” (Growth Mindset) ให้กับเด็กๆ โดยสอนให้
พวกเขารู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สภาวะท่ีถาวร นักเรียนจะต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวและก้าวต่อไป 
และนี่ก็คือบทเรียนส าคัญท่ีคุณครูไม่ว่าท่ีไหนๆควรจะรวมเข้าไว้เป็นภารกิจในการสอนประจ าวัน 
(รับชมได้ท่ี : https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8) 
 

ท่ีมา  
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