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สัมภาษณพิเศษ"สมชาย วงศสวัสดิ์" 
...สนองพระราชดํารสั อุมเรียนฟรีป-เด็กตองคิดเปน 

 

 
"นายสมชายวงศสวัสดิ์" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เอยปากขอโทษ กอน
รับประทานยาแกไขหวัด พรอมจิบน้ําตามคอนแกว จากนั้นถึงใหเกียรติ "คม ชัด ลึก" สัมภาษณพิเศษ เมื่อชวง
บายวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551  

ท่ีหองรับรอง 1 อาคารรัฐสภา วามีความมุงมั่นจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยใหคิด
เปน ทําเปน และไดเรียนฟรี 14 ป ไมมีลวงลูก ไมโยกยายนอกฤดูกาลแน!  

-ตั้งใจจะทําอะไรเพื่อการศึกษาบาง  

หลายคนหวงผมไมไดเปนคนอยูในวงการศึกษามากอนจะมีความสามารถทํางานดานนี้ไดหรือ ก็เปนความ
จริง ผมไมใชคนในวงการศึกษา แตในกระทรวงศึกษาธิการมีคนที่มีความรูความสามารถเยอะ เราก็ตองเอา
นโยบาย แผน แนวความคิดของเราไปใหขาราชการประจําทราบแนวทาง แลวอาศัยความสามารถของ
ผูเชี่ยวชาญที่นั่นทํางาน ผมคิดวา นี่เปนหลักการบริหารของผม ไมใชเราตองรูไปทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นผมก็
พยายามศึกษาวา งานอะไรบางที่เราจําเปนตองเขาไปพัฒนา งานรูทีนไมมีปญหา ขาราชการเขาทํากันเปน
ปกติ กี่สิบรัฐมนตรีเขาก็ทํากันได อยางไรก็ตาม ผมคิดวา แมวาเราจะเขาไปใหม แตโลกปจจุบันเปนโลกที่หมุน
เร็ว การพัฒนาอะไรก็ไปเร็ว ฉะนั้นการศึกษาตองพัฒนา รัฐบาลเดิมๆ ก็ไวทําเหมาะสม แตเมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนไป แนวความคิดของนักวิชาการของโลกเปลี่ยนไป เราตองปรับเปลี่ยนตามใหมัน  

ตอนนี้เรื่องคุณภาพการศึกษาพูดกันเยอะ(จิบน้ํา) จากการสํารวจคุณภาพการศึกษา ประเทศไทยอยูในอันดับที่
ไมสูงนัก ซึ่งเราตองยอมรับความจริง แตไมใชหมายความวา ยอมรบัแลวก็นิ่งเฉย เพราะฉะนั้น ชวงที่ผมเขา
มา ตั้งใจหาทางยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งการยกคุณภาพการศกึษาทําไดหลายวิธี ทางหนึ่งคือ การพัฒนา
คร ูพัฒนาหลกัสูตร พัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาคร ู  

แนวคิดในการสอนเด็กสมัยนี้ไมใชสอนใหเด็กทองจํา หรือสอนใหเด็กอานหนังสือมากเพียงอยางเดียว แตตอง
สอนใหเด็กคิดเปน จําอยางเดียว แตคิดไมเปนก็ไมไดประโยชนอะไร เอาแตในหนังสือ แตไมไดใชสมองคิด
มองไปขางหนา ดังนั้น แนวการสอนของคร ูตองสอนใหเด็กคิดเปน กลาคิดนอกกรอบและกลานําความคิดนัน้ไป

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันท่ี  5   เดือนมีนาคม พ.ศ.2551     หนา   12 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ปฏิบัติจริง ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   

แนวคิดหลายอยางที่จะทําไมจําเปนตองคิดเองทั้งหมดเพราะโลกสมัยนี้ไมมีพรมแดน มันทะลุถึงกัน
หมดแลว สามารถดูของประเทศที่เจริญแลว หรือแมแตสิงคโปรก็ได อันหนึ่งที่เห็นวาดี คือ การเรียนผานระบบ
ไอที ผมเคยเชิญผูเชี่ยวชาญมาหารือ ทานบอกวา เมื่อกอนเด็กหิ้วหนังสือใสกระเปานักเรียนไปโรงเรียนหนักจน
กระดูกสันหลังเคลื่อน แตเดี๋ยวนี้มีแล็ปท็อปอันเดียวสามารถโหลดซอฟตแวรในการสอนเขาไปไดหลาย
อยาง เชน สอนวาดรูป สอนรองเพลง โหลดหนังสือเรียนได ตรงนี้คือที่ผมเคยบอกจะมีเครื่องไมเครื่องมือให
เด็ก ซึ่งก็มีทั้งผูที่เห็นดวยและคัดคานเรื่องนี้ ก็แลวแต แตเราจะปฏิเสธไฮเทคโนโลยีของโลกไมได ถาเรา
ปฏิเสธเทากับเราไมยอมรับความเจริญของโลก ไมยอมรับการพัฒนาการศึกษาของเด็ก  

ผมพยายามเปรียบเทียบโรงเรียนในฝนที่มีการพัฒนาโดยนําไอทีไปเสริมการเรียนการสอน มี
คอมพิวเตอร แล็ปท็อป ใหนักเรียนใช กับเด็กในโรงเรียนที่ไมมีโอกาสใช ปรากฏวาความรูของเด็กในกลุม
แตกตางกันมาก เพราะฉะนั้นตองเรงใหทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอรใช ตอนนี้บางโรงเรียนยังขาดคอมพิวเตอร
อยู ผมให สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปหาทางเพิ่มตรงนี้ใหครบ เพราะการพัฒนาครู
อยางเดียวแลวใหเด็กนั่งรอครูพัฒนาตัวเองเพื่อมาพัฒนาเด็ก บางทีมันไมทัน แตถาเรามีเครื่องไมเครื่องมือ มี
ระบบไอที ใชติดตอ ถายทอดการสอนของครู จากกรุงเทพมหานครไปยังโรงเรียนในตางจังหวัดแลว การพัฒนา
ครูและเด็กสามารถทําพรอมกันได นักเรียนเองก็ไดเรยีนกับครูเกงๆ ใน กทม. สวนครูก็นั่งดูการสอนแลวบันทึก
จดจําไวสอนเด็ก หรือนําไปปรับปรุงการสอนของตัวเองได ทั้งหมดนี้ผมพูดในหลักการ สวน
วิธีการ รายละเอียด ตองถามผูเชี่ยวชาญ แตทั้งหมดคือ ตองการพัฒนาครูและเด็กไปพรอมๆ กัน   

สวนการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งสพฐ.กําลังระดมสมองปรับปรุงหลักสูตรอยูนั้นกวางๆ แลวผมคิดวา หลักสูตรตองมี
การปรับปรุงเปนระยะ ทุก 4 ปหรือ 5 ปประเทศพัฒนาแลวก็มีการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ เพราะวิชาการ
ใหมๆ มาเรื่อยๆ นอกจากนั้น หลักสูตรควรปรับเขากับสภาพแวดลอมของทองถิ่นและการดํารงชีวติของประชากร
ในชุมชน แตปจจุบันทุกโรงเรียนยังสอนเหมือนๆ กัน รวมทั้งตองเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพไปดวย เพราะเด็ก
จํานวนมากจบมัธยมแลวไมไดเรียนตอ ถาเขาไมมีอะไรติดตวั นอกจากอานออกเขียนได ก็จะเสียโอกาส ตองให
เด็กมีความรูประกอบอาชีพในพื้นที่ได ซึ่งแตละพื้นที่ก็ตองการความรูตางกัน เพราะอาชีพไม
เหมือนกัน เชน ภาคใตอาจใหความรูเรื่องอุตสาหกรรมยาง สวนภาคเหนือใหความรูการเกษตรปลูกลิ้นจี่ ลําไย  

"ท่ีผมเนนคือ หลักสูตรตองสอนใหเด็กคิดเปน ทําไดจริง ซึ่งอาจตองมีช่ัวโมงใหเด็กฝกฝน และตอง
ปรับปรุงใหการจัดการศึกษาเขากับโลกยุคปจจุบัน ตองมีคอมพิวเตอร มีซอฟตแวรชวยสอนมีแล็ปท็
อปใช ซึ่งตรงนี้ผมขอบอกกอนเลยวา บางคนอาจคิดวา ผมตองการใหแจกคอมพิวเตอร เพราะ
ตองการหาเสียง ซื้อของแจกเด็กหวังคะแนนนิยม หรือหาโอกาสไดประโยชนจากการจัดซื้อจัด
จาง ผมยืนยันวา ผมมั่นคง ทํางานเพื่อประโยชนทางการศึกษาของเด็ก ไมเคยคิดหาประโยชน"   

-เปาหมายจะปนเด็กไทย  

ผม(จิบน้ํา) ขายความคิดไปทางกระทรวงศึกษาฯ วา การแกปญหาผลิตคนและผลิตครูตองทําอยางเปน
ระบบ โดยตองมีการวิจัยวา การพัฒนาประเทศตองใชคนประเภทใด เชน ถาตองการใชชางเทคนิคเยอะๆ ก็ตอง
เพิ่มดานอาชีวะ เพราะฉะนั้นการรับเด็กเขาศึกษากค็วรเปนสัดสวนกับการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน การผลิต
ครูตองผลิตใหตรงสายที่ประเทศตองการดวย ปจจุบันนักกฎหมาย รัฐศาสตรมีเยอะ หมอ วิศวะ มีนอย การ
พัฒนาประเทศจึงชะลอ อยางไรก็ตาม การวิจัยดังกลาวเขาทํากันอยูแลว ผมก็แคพยายามขายแนวคิด แตตอง
คอยๆ ทําเปนขั้นเปนตอน วันเดียวคงทําใหสําเร็จไมได แตอยางนอยเราตั้งตนไว และไปดูประเทศอื่นๆ ทํา
อยางไร แตอยางที่บอก ไมไดทําแควันเดียว ตองคอยๆ คิด แตเฉพาะหนา เอาเรียนฟรี 14 ปใหครบทุกคนกอน 

-ตกลงเรียนฟรี 14 ป  

รัฐบาลชุดที่แลวเรียนฟร1ี2 ปเขาทําดีอยูแลว แตมาถึงรัฐบาลยุคนี้เราตองใหเด็กดอยโอกาสไดเขาถึงการศึกษา
ใหมากที่สุด ดวยการเรียนฟรี 14 ป เริ่มตั้งแตชั้น ป.1 ถึงม.6 แลวแถมระดับอนุบาลอีก2 ปผมและผูบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการไดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสํานักงบประมาณ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ แลวใหเขา
ไปศึกษาเรื่องเงินมา รวมถึงรวมจัดการศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดวย เพราะมีโรงเรียนสวน
หนึ่งโอนไปอยูกับทองถิ่นแลว ที่ยังไมพรอมก็ยังอยูกับกระทรวง ผมตั้งใจจะทําเอ็มโอยูกับ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหเขามาชวยกันดูแลโรงเรียนในชุมชนทั่วประเทศ  

ผมไดใหเขาศกึษาเรื่องการซื้อหนังสือเรียนแจกเด็กยากจนดอยโอกาสดวย ตั้งใจจะทําอะไรที่ชวยแบงเบาภาระ
ผูปกครอง สวนเรื่องตรึงราคาตําราเรียนนัน้ อยูในความดูแลของ รมช.ศึกษาธิการ (พงศกรอรรณนพพร) ที่ไดรบั
มอบหายใหดูแลองคการคาก็ตองเขาไปดู แตผมใหนโยบายวา อะไรที่ทําเพื่อลดภาระประชาชนไดใหรีบ
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ทํา เพราะเราเปนรัฐบาลที่มาจากประชาชน  

-ขยายความเรื่องพัฒนาครู  

รายละเอียดผมพูดไมไดตองใหเขาไปทํามาเสนอ ผมเพิ่งเขามาใหม ยังพูดไมได แตที่เขาทําอยูก็มี รัฐบาลเดิม
ก็ทําไว ซึ่งถาอะไรดีก็ทําตอ ไมใชรัฐบาลเกาทําอะไรไวก็ไมด ีตองรื้อหมด ผมไมปฏิเสธสิ่งที่ใครทําอยู อะไร
ดี เปนประโยชนตอบานเมืองตอเด็ก ก็ทําตอ เรามองประโยชนของบานเมือง ไมใชรัฐบาลอํานาจเกาทําอะไรก็
ผิดหมด แบบนั้นไมใชผม  

-ซื้อคอมพแจกลานเครื่อง  

ในเรื่องคอมพนั้นเปนอันดับแรก ผมมองเรื่องการซื้อคอมพใหโรงเรียน ทุกโรงเรียนตองมีคอมพ ซึ่งจริงๆ แลวก็
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ รัฐบาลตอมาก็ทํา แตยังชาอยู จึงให สพฐ.ไปสํารวจวาโรงเรียนที่
ยังไมมีคอมพมีจํานวนเทาไร แลวตั้งงบจัดซื้อใหครอบคลุมมากที่สุด เพราะอยางที่ผมบอก เราปฏิเสธไฮเทค
โนโลยีไมได เปนเรื่องที่มีความสําคัญในยุคนี้ แตอยาไปเรียกวาเปนนโยบายเรงดวน เรียกวาเปนนโยบาย
ตอเนื่องดีกวา แตทําไดเร็วก็ดี แตทุกอยางตองใชเงิน งบรัฐใชหลายทาง เราก็เปนสวนหนึ่งที่ตองไปแบงงบใช  

สวนคอมพประจําตัวนักเรียนผมคุยกับผูเชี่ยวชาญแลววา แล็ปท็อปเหมาะกบัเด็กเล็กมากกวา โนตบุค แล็ปท็อป
เปนเหมือนคูมือในการเรียนการสอน บรรจุซอฟตแวรสอนวิชาตางๆ ได การพกพาเก็บรักษางายกวา ราคาก็ไม
แพง เขาบอกวาราคาประมาณ 100 เหรียญแตอีก 2 ปราคาอาจถูกลงกวานี้ เพราะฉะนั้นผมจึงให สพฐ.ไปตั้ง
คณะทํางานศึกษาเรื่องนี้  

"มีบางคนทักทวงนโยบายจัดซื้อคอมพ กลัวเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ผมยืนยันไวเลยวา ผมก็ไมใชคน
รวย แตไมเคยคิดหาประโยชนจากเด็ก ไมตองการหาประโยชนจากภาษีประชาชน"  

-รมต.ใหมมักโยกยายขรก.  

ในกระทรวงศึกษาธิการยังไมมีใครมีปญหานะยายอะไรผิดปกติคงไมมี ผมไมทํา สวนหลักในการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการนั้น ผมยึดหลักยุติธรรม ไมมีเสน ไมมีเด็กใคร ผมอยูในวงการยุติธรรมมากอน ตั้งใจจะนํามาใชใน
กระทรวงศึกษาฯ จะไมทําใหใครมีปญหา   

-หลักในการทํางาน  

ผมใชวิธีแบงงานใหแตละคนปฏิบัติแลวคอยติดตามผลแตการติดตามงานของผมไมใชการมาจองจับผิด
ขาราชการ จับผิดลูกนอง ผมไวใจคนทาํงาน ถาเราไมใจกันแลวก็คงทํางานกันไมได ผมบอกแลววา ผมไวใจ
ขาราชการ แลวขอใหทุกคนสํานึก เก็บความภูมิใจที่ผมไวใจทําหนาที่ไดรับผิดชอบใหดีที่สุด แตผมคิดวาทุกคน
เปนผูใหญแลว   

ผมทํางานเขากับขาราชการไดดีนะเพราะเคยเปนขาราชการมากอน รูและเขาใจหัวอกของขาราชการด ีและรูวิธี
ประสานงาน เพราะเปนปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเกือบ 7-8 ปชองวางระหวางคนที่มาจากการเมืองและ
ขาราชการประจําสําหรับผมจึงไมม ีผมตางจากรัฐมนตรคีนอื่น เพราะผมเคยเปนขาราชการมากอน จึงพูดภาษา
เดียวกันกับพวกเขาได และไมอึดอัดใจเวลาทํางานรวมกัน  

-ไมมีลวงลูกขรก.  

ตองถามวาลวงลูกคืออะไร รัฐมนตรีไมมทีางไปลวงลูก เพราะเราทาํงานเปนระบบขั้นตอน แตถาเห็นอะไรไมถูก
ไมควรก็ตองบอกกลาวกัน แตการลวงลูกไมใชงานรัฐมนตร ีรัฐมนตรีทีท่ํางานคือการบริหาร ไมใชไปลวงลูก  

-ตอนนี้ชัดหรือยังวาจะแจกทุนอะไรบาง  

กอนหนามาเปนรมว.ศึกษาธิการ ผมเคยไดยินพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรง
หวงใยเด็กยากจน ดอยโอกาส เด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและเด็กชาวเขา ผมจึงตั้งใจแตแรกวา จะเขา
มาสนองพระราชดํารัสสุดกําลังที่มีอยู และไดบอกปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งกรรมการสํารวจเรื่องนี้ สมเด็จ
ฯ เคยรับสั่งวา สามจังหวัดภาคใตพระองคทรงเคยใหทุนการศึกษา ซึ่งเด็กมาขอเยอะ เพราะฉะนั้นผมจึงอยาก
เขาไปดูเรื่องนี้  

สวนทุนรัฐบาลกอนเคยทําไวผมอยากทําตอ แตตองดูกอน ขณะเดียวกันจะประสานภาคเอกชนใหทุนเด็กเรียน
ในสาขาที่ภาคเอกชนตองการ เพื่อเด็กจบออกมาทํางานตอบสนองความตองการของตลาด สวนทุนใหนักเรียน
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ศึกษาตอตางประเทศ (1 อําเภอ1 ทุน) นั้นจะทําตอ เพราะการมีทุนใหเด็กไปหาประสบการณเปนเรื่องที่ดี แต
ขอดูเงินกอน แตที่ผานมาใชเงินรายไดหวยบนดิน ซึ่งก็อาจมีการฟนหวยบนดินขึ้นมาอีกครั้ง แตก็ตองปรึกษา
กระทรวงการคลังกอน เกี่ยวกับวิธีการนําเงินรายไดหวยมาใชอยางถูกตอง ไมผิดหลักการการใชงบประมาณ   

-ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา  

การตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนี้ไมขึ้นอยูกับผม อยางที่ผม
บอก ทุกอยางดูเด็กเปนหลัก แตทําอะไรก็ตองใชเหตผุล ความเหมาะสม แตตอนนี้ผมยังตอบไมได   

-แยกมัธยมออกจากสพฐ.  

ผมไมรูถองแทปญหาคืออะไรศึกษาใหดกีอน ไมใชเรือ่งเล็ก แตตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง มอบให สพฐ.ไปดูเรา
เปนรัฐมนตรีอยาไปลวงลูกมากนัก  

-แบงงานให รมช.ศึกษาฯเยอะ  

การบริหารงานคอื การบริหารคน คนที่มาเปนรัฐมนตรีตองเปนคนมีความรู ความสามารถ ผมมั่นใจใน รมช.ศึกษา
ฯทั้งคู เพราะคนที่ไมมีความสามารถคงไมไดขึ้นมาเปนรัฐมนตร ีเพราะฉะนั้นเราตองมอบหมายงานใหเขา
ดูแล แลวไดชื่อวารัฐมนตร ีก็ควรมีเกียรต ิมีศักดิ์ศร ีมีความสําคัญ ไดดูแลงานอยางอิสระ ใชความสามารถ
บริหารเต็มที ่ผมก็คอยใหคาํปรึกษาอยู แตก็ใหอิสระในการทํางานทาน ตรงนี้เปนการกระจายอํานาจ แบงหนาที่
กันทํางาน นาจะไดประโยชนกวาผมทําคนเดียวทั้งหมด ซึ่งอาจจะไมทั่วถึง  

-มีงบนอยจะจัดเรียนฟรี 14 ปหรือซื้อคอมพ  

ก็ตองเรียนฟรี14 ปกอนถามีเงินแค 10 บาทแลวเรียนฟรี 14 ปตองใชทั้ง 10 บาทเราก็ตองทุมใหกับเรียน
ฟรี 14 ปกอนถาตอไปหาเงินมาเพิ่มได เราคอยทําเรื่องอื่น   

-อยากฝากอะไรบาง  

ผมอยากฝากวางานการศึกษาไมใชงานของใครคนเดียว เปนงานที่ตองรวมมือกนัระหวาง
กระทรวง ครู ผูปกครอง ประชาชน ทั้งหลาย รวมทั้งส่ือดวย หรือแมแตเสียงทวงติงจากฝายคาน ผมก็พรอมรับ
ฟงทั้งหมด ถาเปนเสียงจากความปรารถนาดี ก็ตองรับฟงมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
เด็กไทย  

0 สุพินดา ณ มหาไชย / กมลทิพย ใบเงิน 0 เรื่อง  

  0 ปราโมทย พุทไธสง 0 ภาพ   

  


