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ศ.ดร.วิรณ
ุ กับมุมมองการศึกษาไทยป 50
นับแตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (คปค.) เขาทําการรัฐประหารเพื่อยึดอํานาจจากรัฐบาลชุดกอน ในวันที่ 19 ก.ย.49 สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอกระบวนการทํางานในทุกสวน ที่จะตองสรรหาผูมารับหนาที่กันใหม ภายใตเงื่อนเวลาที่รัฐบาลชุดใหมจะ
เขามารับหนาที่ 1 ปเทานั้น เฉพาะหนวยงานการศึกษา อยางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็เปนที่จับตามองเชนเดียวกันวา
ใครจะมาครองตําแหนง เสมา 1 แหงวังจันทรเกษม และ ศธ. ก็ได ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน เขามาเปนผูดูแลเพื่อแกไขปญหา
การศึกษาที่สะสม คั่งคางมานาน เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเดินหนาไปมากกวาเดิม ชวงระยะเวลา 3 เดือน นับแตการเริ่ม
งานวันแรกในฐานะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 10 ต.ค.49 นั้น วงการศึกษามีความเคลื่อนไหว
และการเปลี่ยนแปลงที่นาจับตามองในหลายดาน
ไมวาจะเปนการประกาศเดินหนานโยบายสําคัญทั้งที่เกิดใหม หรือที่เคยทําไวอยูใหเริ่มเดินหนาในปที่ผานมาและ
ตอเนื่องในป 2550 เชน การประกาศใชนโยบายคุณธรรมนําความรู แทนนโยบายความรูคูคุณธรรม การประกาศสัดสวน
การรับนักเรียนในปการศึกษา 2550 สําหรับโรงเรียนเดนดัง 430 โรงทั่วประเทศ ฯลฯ
ดังนั้นในโอกาสที่เริ่มศักราชใหม ทีมขาวการศึกษา จึงไดรวมพูดคุยกับ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (มศว) นักการศึกษาที่คลุกคลีในวงการศึกษามานานเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และมุมมองตอการเดินหนา
ในการทํางานดานการศึกษาที่กําลังกาวสูการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่ นโยบายคุณธรรมนําความรู จะทําอยางไรใหเรื่อง
เหลานี้ฝงอยูในจิตสํานึกไมถดถอยไปอีก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมนัน้ หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมใชของใหม และควรจะสนับสนุนใหมีในกระบวนการ
ศึกษามานาน ควรเอามาพัฒนาเขาสูหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนใหมาก แตเพราะที่ผานมาไมไดมีการหยิบขึ้นมา
เนนย้ําอยางจริงจัง ซึ่งเหลานี้ตนมองวาเปนจุดออนของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลและ ศธ. จะเนนการใช
หลักคุณธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะตองเนนย้ําและทําใหเกิดการดําเนินการดวย คือ นํามาพัฒนาในหลักสูตร และ
สรางใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่นาสนใจ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนจะทําอยางไรใหนาสนใจนั้น จะตองถาม
ไปถึงตัวครู อาจารยผูสอนวาควรจะสรางกระบวนการเรียนรูอยางไรใหมีความสอดคลองกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
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หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะแมหลักสูตรจะมีสวนสําคัญเล็กๆ สวนหนึ่งเทานั้นแตหากมีแลวไมเอามาใชพัฒนาก็ไมเกิดผล
เมื่อครูมีกระบวนการสรางความรูที่ดีแลว การจะทําใหเรื่องคุณธรรมฝงลึกอยูในตัวเด็กตนวาไมใชเรื่องยากแตอยางใด
เพราะขณะที่เราตองการใหเด็กเปนศูนยกลาง เด็กก็ไมจําเปนตองรูและเขาใจเรื่องนี้แตแรก เพราะครูผูสอนจะตองมีหนาที่
คิด หาวิธีสอดแทรกเรื่องเหลานี้ลงไปในวิชาที่สอน และสามารถทําไดในทุกวิชา ไมวาจะเปนศิลปะ สังคม วิทยาศาสตร
ฯลฯ สามารถทําได
โรงเรียนเองก็ควรสงเสริมกิจกรรมที่ชวยพัฒนาดวย เชน การนําเด็กลงสูชุมชน ใหเด็กไดเรียนรู และรูจักวิถีชีวิตที่เรียบงาย
และเด็กจะไดสัมผัสและเรียนรูกระบวนการเหลานี้ไดดวยตนเอง
ผมมองวาเวลาทุกนาทีของคนเปนเรื่องการศึกษาทั้งหมด ซึ่งทุกคนจะมีการเรียนรูตลอดเวลา อีกทั้งการแกไขจุดออน
เหลานี้ จะโยนใหแตโรงเรียนไมได แตตองหมายรวมถึงพอแม ผูปกครอง ภาคสังคมอื่นๆ เชน สื่อมวลชน ตองรวมกันสราง
รวมกันสอนใหเด็กรูวาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเรื่องใหมในสังคม ในชีวิตของเขา แตเปนเรื่องที่เกิด
ขึ้นมานานและเปนสิ่งที่ดี ซึ่งผมเชื่อวากระบวนการศึกษาที่ดีจะไมหยุดที่บาน หรือโรงเรียนแตจะกระจายอยูในทุกที่จึงตอง
รวมกันแกไข รวมพัฒนาภายใตเงื่อนเวลา 1 ป มองวาการดําเนินการจะเปนรูปธรรมเพียงใด
การพัฒนาเรื่องพวกนี้จะตองใชเวลา และความอดทน เพราะการแกปญหาตองทําตอเนื่องไปถึงระยะยาว ตัวอยาง
หากเราจะปรับหลักสูตร ม.1 ก็อาจจะตองใชเวลา 10 หรือ 20 ปในการปรับ อีกทั้งการปรับก็ทําเพียงแคหลักสูตร ม.1
ไมไดแตตองทําทั้งระบบ เชนเดียวกับเรื่องคุณธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่รัฐบาลชุดนี้ หรือแมแต ศธ.ก็ไมสามารถ
ดําเนินการแกไขไดทันที แตที่พอจะทําไดคือ วางกระบวนการคิดใหชัดเจน กําหนดหลักสูตรที่แนนอน และที่สําคัญคือ
พัฒนาครูประจําการทั้งประเทศใหเปนผูสื่อสารเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไดอยางจริงจัง สําหรับระยะยาว รัฐบาลและ ศธ.
ตองมาดูเรื่องกระบวนการผลิตครูในอนาคตวาจะผลิตครูออกมาแบบใด ใหไดครูที่มีความรู และมีคุณธรรม เพราะหากได
ครูประเภททุนนิยมจา ไมมีคุณธรรมการแกปญหาเรื่องนี้ก็ไมเกิดผล
ประเทศประสบปญหาครูขาดแคลนจํานวนมาก จะมีกระบวนการผลิตครูเชนไรเพื่อแกปญหา
เพราะประเทศขาดแคลนครูจํานวนมาก ดังนั้นกระบวนการที่จะผลิตครูตอนนี้ตองมองถึงแนวทางการผลิตครู 5 ป ที่
เคยมีการพูดคุยกันมานาน โดยมีโจทยสําคัญวา จะทําอยางไรใหไดครูดี เกง มาทํางานใหประเทศ ซึ่งชวงแรกนาจะมีการนํา
รอง เชน เปดใหทุนการศึกษา แมอาจจะ
ไมใชการเริ่มตนที่ดีหรือถูกตองทั้งหมด แตอยางนอยถาเราไดเด็กที่เรียนไดเกรด 3 หรือ 4 จากทั่วประเทศมาเรียน เราก็
สามารถพัฒนาเขาตอยอดความรูใหเด็กได กลับมาทํางานเปนครูได แมบางคนจะมองวาเด็กพวกนี้เปนเด็กเรียน เปนหนอน
หนังสือ แตตองอยาลืมวาเด็กเกงเหลานี้รักหองเรียน ขณะเดียวกันก็มีสติปญญาที่เชื่อมั่นได ดังนั้นอยูที่รัฐบาลและ ศธ.ที่
จะตองเปนผูสนับสนุนและทํากระบวนการนี้ไหเกิดผล
ที่ผานมา มศว.ก็ไดรับเด็กที่เรียนเกงระดับท็อปเทน แบบนี้มาจากทั่วประเทศจํานวนมาก และก็กระจายออกไปทํางาน
ในภาคตางๆ ของประเทศ และอยาลืมวาปจจุบันเด็กไมหยุดเรียนเพียงแคปริญญาตรี แตจะตอไปถึงโท และเอกดวย ดังนั้น
หากเริ่มกระบวนการผลิตครูหลักสูตร 5 ป ตอนนี้ในอีก 8-10 ปขางหนา ประเทศก็เกิดความหวังวาเราจะมีครูเพิ่มขึ้นอีก
ดังนั้นอยาเรียกรองหาแตคนเกงแลวตัวเองไมทําอะไรเลย
อยางไรก็ตาม การเดินหนาผลิตครูหลักสูตร 5 ป จะแกปญหาขาดแคลนครูไดมากเพียงใด ก็ตองอยูที่เมื่อเด็กเรียนจบ
ออกมา ศธ.มีการจัดอัตรารองรับใหเด็กเหลานี้หรือไม มีพื้นที่ที่จะรองรับการกระจายอัตรากําลังไดเพียงพอหรือไม หรือ
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หากจะทําเพื่อรองรับในพื้นที่จังหวัดภาคใตที่มีความพิเศษ จะจัดอัตราอยางไร และตองพัฒนาครูแบบใดจึงจะสอดคลองกับ
ความตองการของพื้นที่ เชน เขาใจความตางทางศาสนา วัฒนธรรม พรอมที่จะพัฒนากระบวนการเรียนเพื่อเด็กที่มีความตาง
เหลานี้คือ สิ่งที่ ศธ.ตองเรงดําเนินการ
การทําใหเด็กในพื้นที่ 3 จว.ใตและใกลเคียงไดรับโอกาสเทาเทียมและมีคุณภาพทางการศึกษามากขึ้นตองเริ่มอยางไร
ปญหาทางภาคใตเปนปญหาที่สรางความเจ็บปวดใหแกคนทั้งประเทศ ดังนั้นรัฐบาลและ ศธ.ควรจะเรงแกปญหาใน
เชิงรุก โดยเฉพาะดานการศึกษาจะตองมารวมพูดคุยใหมอีกครั้งวา พื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ควรจัดหลักสูตรแบบใด
เรื่องภาษา สื่อการเรียนการสอน และองคประกอบสําคัญที่จะชวยแกปญหาคือเรื่องการผลิตครูที่กลาวไปในขางตนวา ตอง
ไดครูที่มีความเขาใจตอสังคม วัฒนธรรม ของคนในพื้นที่ดวย ทั้งนี้รวมไปถึงเรื่องสื่อการสอน ซึ่งตนไดเคยพูดคุยกับอธิบดี
กรมประชาสัมพันธเห็นตรงกันวาสวนกลางควรทําหนาที่ผลิตสื่อ เพื่อปอนสูคนในพื้นที่
ซึ่งไมใชเพื่อการลางสมองแตเพื่อใหเกิดสันติวิธี ความสมานฉันทในพื้นที่ ใหเขาไดรูวาเขามีเพื่อนอยูอีกจํานวนมาก ซึ่ง
เรื่องนี้นักจิตวิทยา และนักการศึกษาจะตองรวมกันคิดหาวิธีการ
นอกจากนี้การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาควรเขามามีบทบาทมากขึ้น คือ เขามาสอนอาชีพ โดยศึกษาอาชีพที่เขาทํา
และสงเสริม และสนับสนุนโดยคํานึงถึงความตองการของคนในพื้นที่ อยางไรก็ตาม การพัฒนาในพื้นที่ภาคใตยังคงตองใช
เวลาอีกนาน และตองใชความอดทน เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นไมสามารถแกไขไดภายในชั่วขามคืน แตตองทําอยางเปน
ระบบและรอบคอบ อีกทั้งเรื่องของการใหโอกาสแกเด็กในพื้นที่ ทุกวันนี้มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มารองรับเด็ก
ทั้งม.ปลาย เด็กอาชีวะ หรือระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัยก็เปดโควตาใหเด็กไดสอบเขามาเรียนตอ
แตเด็กใตสวนใหญไมคอยพรอมออกจากพื้นที่เพื่อมาเรียนในสวนกลาง
ดังนั้นเราตองหาวิธีทําใหเขาไดกาวออกมาเรียนรูนอกพื้นที่ เชน มาเรียนในมหาวิทยาลัยตางๆ ประมาณ 1 เทอม เปนตน
การกําหนดสัดสวนรับนักเรียน 50:50 สําหรับ ร.ร.ดัง 430 โรงทั่วประเทศ มุงหวังแกปญหาเด็กลนจะแกได
หรือไม
เรื่องนี้ตนคอนขางมั่นใจกับแนวคิดของ รมว.ศธ. และถือเปนอีกเรื่องที่ทานพยายามเริ่มตนทํา เพราะแมจะเปน
ชวงเวลาเปลี่ยนผานที่ยังไมสิ้นสุดลงแคตรงนี้ แตจะสามารถผานไปสูระบบโครงสรางที่ดีไดในอนาคต แนนอนวาจํานวน
นักเรียนตอหอง ทุกฝายมุงหวังจะใหหองเรียนมีขนาดเล็กลง แตเพราะสังคมยังเผชิญกับปญหาความนิยมและความตองการ
เขาเรียนในโรงเรียนดังอยูมาก ซึ่งชวงแรกอาจจะไมสามารถลดจาก 50 คนเปน 40 คนหรือ 30 คนไดทันที แตสัดสวน
การรับนักเรียนที่กําหนดใหมนี้จะทําใหจํานวนปญหานักเรียนลนหองคอยๆ ลดลงจากเดิมได ซึ่งตนก็หวังวาหากหมด
รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดใหมจะมาสานงานนี้ตอ ไมใชวามีอะไรก็รื้อทิ้งไปหมด รวมถึงแนวทางที่ รมว.ศธ. ตองการรื้อระบบ
แปะเจี๊ยะนั้น คงจะเปนเพียงนโยบายที่จะตองผานลงไปสูหนวยงานในระดับตางๆ ซึ่งในระดับใกลตัว อยางโรงเรียนตน
อยากใหมีการตั้งหลักการไววา หลักการรับนักเรียนในเงื่อนไขพิเศษนั้นควรจะเปนเชนไร ควรมีการสอบหรือไม หรือจะ
จัดแบงเด็กเฉพาะกลุมแบบนี้อยางไร ซึ่งโรงเรียนเองก็ตองสามารถอธิบายระบบคุณูปการไดดวยวาแปลวาอะไร ซึง่ ใน
ระดับนโยบายหรือหลักการจะตองกําหนดใหรอบคอบดวย
การเดินหนากระจายอํานาจสูสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หากประเทศชาติมีเพียงกรุงเทพฯ เปนเพียงศูนยกลางอยางเดียว มีสถานศึกษาดีๆ ธุรกิจดีๆ กระจายตัวแคเพียงใน
กรุงเทพฯ จะพอใจหรือไม คําตอบคือไมแนนอน ดังนั้นการที่จะทําประเทศชาติใหเจริญทั้งประเทศก็ตองมีความเขมแข็ง
เพราะธงสุดทายของการกระจายอํานาจ ไมวาจะกระจายงบประมาณ หรือบุคลากร ก็ตองอาศัยความเขมแข็งจากชุมชน ซึ่ง
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หาก ศธ.จะดําเนินการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา หรือเขตพื้นที่การเริ่มทําก็เปนเรื่องที่ดี เพราะหากจะมารอใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานศึกษามีความพรอมในทุกดานกอนจึงกระจายงบอํานาจลงไปใหนั้น ตนเชื่อวาเปนชาติกวา
จะไดทํา ยิ่งประเทศไทยดวยแลวพูดไดเลยวาอีกหลายชาติกวาจะเสร็จ ดังนั้นการพัฒนาไปพรอมกัน โดยสนับสนุนสวนที่
พรอมกอนจะดีกวาการรอใหพรอมทั้งหมด
เรื่องการกระจายอํานาจนั้นขอเพียงเปดโอกาสใหกับพื้นที่ สถานศึกษาที่พรอม เพราะผมเชื่อวาหากเขาไดรับโอกาส
เขาก็พรอมจะพัฒนาตนเอง อีกทั้งคนตางจังหวัดไมใชคนโง เขาฉลาดและมีประสบการณในพื้นที่ก็ตองมอบใหเขาพัฒนา
พื้นที่เขา คนกรุงเทพฯ ทําแคเขาไปชวยเมื่อเขาตองการคําแนะนําก็เพียงพอ
ในป 50 นี้มีเรื่องใดที่เห็นวาควรใหเกิดความชัดเจน
มีปญหาที่ในป 2549 เปนปญหาและวุนวายกันอยูมาก คือ เรื่องการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ยอมรับปที่ผาน
มา สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ยังมีจุดออนหลายเรื่อง ทั้งดานวิชาการ ความเอาใจใสดูแล หรือกําลัง
บุคลากร และที่สําคัญคือระบบไอซีที ซึ่งตองถือเปนบทเรียนสําคัญและราคาแพง และในป 2550 นี้ก็ไมควรทําใหเกิด
ปญหาขึ้นมาอีก ตนคอนขางมั่นใจในตัวของ ดร.อุทมพร จามรมาน ผอ.สทศ. เพราะทานเปนนักวิชาการทํางานดาน
การศึกษา งานวิจัยมานาน แตที่ตนยังหวงและอยากฝากคือแมทานจะมีการเตรียมตัวมามากเทาไหร แตเรื่องของ
ประสิทธิภาพ ความทุมเทของบุคลากร ความแมนยําของระบบไอซีทีจะตองระมัดระวังและทําอยางรอบคอบ และตองมอง
วาเรื่องเหลานี้คือปญหาใหญ
หากครั้งนี้เกิดความลมเหลวอีกผลเสียไมไดเกิดเพียงแค สทศ. แตจะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยและการศึกษาทั้งระบบ
ดังนั้นถา สทศ.มีอะไรอยากใหมหาวิทยาลัยชวย ผมเชื่อวาทุกมหาวิทยาลัยยินดีชวยเหลือแนนอน สวนเรื่องเด็กซิ่วที่ออกมา
เรียกรองนั้น สวนหนึ่งก็นาดีใจที่สังคมไทยเปดโอกาสใหเด็กแสดงออก แตอยากใหเด็กเขาใจวาพวกเขาเปนกลุมสวนนอย
กวา ตองคํานึงถึงสวนรวมและที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยก็มีมติแลววาจะใชคะแนนการทดสอบในครั้งแรก
เทานั้น อยางไรก็ตาม ผมทํางานใน ทปอ. ก็มองวาหนาที่ของ ทปอ.คือการดําเนินงานในสวนที่เปนหลักการ เรื่องคุณภาพ
มหาวิทยาลัย หรือการพัฒนางานวิจัยมากกวาจะวนเวียนแกไข ชี้แจงปญหาเหลานี้
ศ.ดร.วิรุณ กลาวทิ้งทายการสนทนา
อยางไรก็ตาม คงตองติดตามกันตอไปวาการเดินหนาเรื่องการศึกษาในป 2550 ภายใตเงื่อนเวลา 1 ป ในเรื่องตางๆ
เหลานี้จะสามารถเดินหนาไปมากกวาเดิม หรืออยางไร และเชื่อวามุมมองของ ศ.ดร.วิรุณ ในครั้งนี้คงเปนกระจกสะทอนไป
ถึงผูมีสวนเกี่ยวของในระบบการศึกษาทุกภาคสวนไดนํากลับไปพิจารณา หรือเปนแนวทางประกอบการทํางานตอไป
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