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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 

สัมภาษณพเิศษ"ศ.ดร.กนก วงษตระหงาน"
นักวิชาการอิสระ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

30 ตุลาคม 2550 09:49 น. 
 

แนะกําจัดจุดออนการศึกษา ชูอาชีวะรวมกูชาต-ิเศรษฐกิจไทย  

จากเด็กจัดหัวคิวใหพวกพอคาขาวไปขายตอในโรงสีของผูใหกําเนิด พกคะแนน
สอบไดท่ี1ชั้นป.7 ดั้นดนเขากรุงเทพมหานครเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนอัชสัมชัญ บางรัก จนจบชั้นมศ.5พรอมเหรียญนักเรียนดีเดน กอนกาวสู
ร้ัวจามจุรี คณะทันตแพทยศาสตร "ศ.ดร.กนก วงษตระหงาน" เกือบจะไดใช
คํานําหนาวา "ทันตแพทย" แตดวยความพิสมัยกิจกรรมทางการเมือง ในบทบาท
ของ "รองเลขาธิการฝายเศรษฐกิจของศูนยสการนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย

(สนนท.)" ทําใหเสนทางชีวิตชวงเหตุการณ 14 ตุลา ผลกิผัน!  

วาที่ "หมอฟน" เปลี่ยนเปนวาที่ "นักปกครอง" เพื่อใหเขาถึงแกนแทระบบการเมือง เพียงปเศษจบปริญญาโทรัฐศาสตร 
จาก University of California และไดรับทุนเรียนตอจนจบปริญญาเอก ท่ีThe Johns Hopkins University ดวยคะแนน
เปนที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย และกลับประเทศเริ่มตนจับชอลกสอนหนังสือท่ีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จนกระทั่งกาวขึ้นเปน "รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย" ยุค ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน นั่งแปนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ระหวางป 
2537-2540  

วีระชน34 ปท่ีไมเคยพูดถึงคนนี้ ตัดสินใจทิ้งตําแหนง "รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย" ทามกลางเสียงทวงติงของ
ขาราชการนอยใหญท่ีชื่นชมในศักยภาพของ"นักบริหาร" ท่ีมากดวยความรู ความสามารถ และทุมเทใหกับการทํางาน
ดานการศึกษาอยางจริงจัง!  

นักสูเมืองพิจิตร เบนเข็มชีวิตกาวสูเสนทางสายการตลาด ประเดิมงานแรกในตําแหนงกรรมการบริหารสายปฏิบัติการ
และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอรปอเรชั่น จํากัด จากนั้นไดรับการทาบทามเปนประธานบริหารสาน
ปฏิบัติการและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.หางสรรพสินคา โรบินสัน รวมพลิกฟน"โรบินสัน"ใหคงอยูคูสังคมไทย กอน
นั่งเกาอี้ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแฟมิลี่มารท จํากัด ในป 2546 และเปนประธานกรรมการ บริษัทกรุงเทพธนาคม 
จํากัด(ซีอีโอ) ในป 2547 ถึงปจจุบัน และรั้งเกาอี้ประธานที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

กระนั้น ความหวงหาอาทรตองาน"ดานการศึกษา"ของชาติ ยังตราตรึงอยูในทุกอณูของรางกาย และวาดหวังหากมี
โอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิต งานดานการศึกษาคือส่ิงแรกที่"ศ.ดร.กนก วงษตระหงาน"ขออาสาทําดวยใจ ไมวาบริบทไหน
ก็ตาม ดวยเชื่อมั่นวา "ตองพลิกฟนประเทศดวยคน" และถึงเวลาแลวที่ตองกําจัดจุดออนการจัดการศึกษาไทยใหส้ิน
ซาก!ดวยการพัฒนาคน  

" จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาของสมอง ประกอบกับประสบการณท่ีเคยทํางานดานการศึกษา ผมเห็นวาถึง
เวลาตองทบทวนการจัดการศึกษาของประเทศไดแลว จะมองแตเพียงการศึกษารูปแบบเดิม ๆ ท่ีเนนแตเร่ืองหลักสูตร 
เร่ืองครู ไมไดอีกแลว ถึงแมวาเรื่องเหลานี้จะเปนเรื่องสําคัญ แตส่ิงท่ีสําคัญมากกวา คือ ผลของการศึกษาท่ีจะใหไดคน
ไทยที่มีคุณภาพ ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลการวิจัยของแพทยทางดานสมองทั่วโลก ไดขอสรุปที่ชัดเจนวา ชวงวัยท่ีสมอง
ของมนุษยเติบโตเร็วที่สุด หรือวัยทองของชีวิต คือชวงตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เราตองใชจังหวะนี้เรงกระตุนให

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก   ฉบับประจําวันที่  30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550   หนา 12 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สมองเติบโตใหเร็วมากที่สุด เพราะสมองไมไดหมายความถึงเพียงสวนที่เก่ียวของกับไอคิวเทานั้น ยังมีสวนเกี่ยวของ
กับอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม ดวย"ศ.ดร.กนก แจกแจงขอเท็จจริง  

ศ.ดร.กนก ยังยํ้าวา เด็กป2550 ในอีก 15 ปตองทํางานในป 2565 ซ่ึงเปนทศวรรษที่มีผูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น เด็กในวันนี้
หนึ่งคนเติบโตเปนผูใหญในวัยทํางานตองดูแลผูสูงวัยและเด็กหนึ่งคน คาํถามก็คือหากประเทศไทยไมมีการ
เตรียมพรอมเด็กในวันนี้อีก 15 ปขางหนาเขาจะดูแลเด็กและผูสูงวัยไดอยางไรตองปรับระบบการจัดการศึกษาใหม ให
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาสมองของเด็ก  

เหนืออ่ืนใด ศ.ดร.กนก แนะนําวา การจัดการอาชีวศึกษา นั้นมีความสําคญัย่ิงยวด และจําเปนตอการพัฒนาประเทศเปน
อยางมาก ดวยในระบบเศรษฐกิจการสงออกของไทยรอยละ 65 ของผลติภัณฑภายในประเทศ(จีดีพ)ี มีมากกวา 1 ลาน
ลานบาท ท่ีพบวาเปนผลิตภณัฑ หรือสินคาที่มาจากการใชกําลัง ความรู ความสามารถของผูท่ีจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ถึงรอยละ 90 เชน ประเทศไทยสงออก
เคร่ืองใชไฟฟา ตองใชผูท่ีจบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ในการประกอบไมโครชิฟ เปนจํานวนมาก  

"ปญหาก็คือ คนที่เรียนจบ ปวช.-ปวส. ไมสามารถทํางานไดทันที ตองใชเวลาในการจัดอบรมหรือตองทดลองงานอยาง
นอย 6-12 เดือน บางคนมีความรูหรือวุฒิการศึกษาเทากันก็จริงแตศักยภาพหรือฝมือแรงงานนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
อยางชางเชื่อมรถยนต ชางทุกคนเชื่อมรถยนตไดคุณภาพไมเทากัน บางคนเชื่อมแลวมีรอยปริแยก บางคนเชื่อมแลว
เรียบแนียนสวย"ศ.ดร.กนก ฉายภาพ  

เมื่อเปนเชนนี้ ศ.ดร.กนก ชี้แนะวา ควรจะมีการ "กําหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพ" ดวยการกําหนดเปนระดับชั้น
ความสามารถ แมวุฒิการศึกษาจะเทาเทียมกัน ดวยการกําหนดเปนปวช.ข้ันที่ 1 ,ปวช.ข้ันที่2,ปวช.ข้ันที่3,ปวช.ข้ันที่4,
ปวช.ข้ันที่5 เมื่อแยกระดับฝมือชัดเจนแลว ตองมีการกําหนดคาตอบแทนออกเปน 5 ระดับเชนกัน อยาง ปวช.ข้ันที่1 ได
เงินเดือน 6,500 บาท แตปวช.ข้ันที่ 5 ควรไดคาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป  

"แตทุกวันนี้เราแยกฝมือแรงงาน ไมตรงตามความสามารถจริง ๆ เพราะอิงกับวุฒิการศึกษามากเกินไป แต
เม่ือระบบการอาชีวศึกษามีการจัดระดับความสามารถผูสําเร็จการศึกษากันจริงๆ จะทําไดผูท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวะตามที่ตลาดตอการ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ตองทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษากบั
โรงงานเขาดวยกัน มีอุปกรณ เครื่องมือเดียวกันกับท่ีโรงงานใชจริงๆ "  

ท่ีสําคัญ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ตองดึงครูอาชีวะที่เกษียณแลว แตเปนครูอาชีวะที่มากดวยประสพการณกลับมากติว
เขมครูอาชีวะรุนใหม มีการถายทอดทักษะอาชีพ อาทิ เชญิอดีตผูจัดการโรงงานเชื่อมเครื่องยนต ระดับแนวหนาของ
ไทยมาชวยกันเพื่อชาติ และตองตั้ง "สถาบันพัฒนาทักษะอาชีวะและทดสอบมาตรฐาน" เพื่อทําหนาที่ชี้แนะครูอาชวีะ
รองรับการจัดการอาชีวศึกษาอีกดวย  

"เม่ือปรับเนื้อหาแลว ตองสรางภาพลักษณใหมของคนอาชีวะ กําลังคนท่ีจบดานอาชีวศึกษาคือกําลังหลัก
เศรษฐกิจของประเทศ อาชีวะคือกําลังคนท่ีสรางชาติ ผมอยากใหทีวีนําเด็กอาชีวะมาสรางเปนละครบาง 
สรางคานิยมใหม คนอาชีวะเปนพระเอกไมใชผูราย ผมเชื่อวาใชเวลา 3-4 ปจะเห็นหนาเห็นหลัง และตองปู
พรหมทําพรอมกันท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ เช่ือวาบุคลากรเหลานี้จะชวยเรากูชาติพลิกฟนเศรษฐกิจได " 
ศ.ดร.กนก กลาวท้ิงทาย  

0 กมลทิพย ใบเงิน 0 รายงาน  

 
 


