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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
คนแวดวงการศึกษา เชียร"อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ" ควบตําแหนง...รมว.ศธ. 

 

หมายเหตุ - จากที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย (ปชป.) ไดรับเสียงสนับสนุนจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ใหเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 
27 ของประเทศไทย และทําใหพรรคประชาธิปตยขึ้นเปน
แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม ซึ่งกอนหนานี้มีกระแส
ขาวจากพรรค ปชป. วา นายอภิสทิธ์ิจะควบตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายชินวรณ 
บุณยเกียรติ ส.ส.พรรค ปชป. จะเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
ศธ. "มตชิน" จึงไดสมัภาษณคนในแวดวงการศึกษา เพื่อ
สะทอนความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องนี้ 
 
@ นายไพฑูรย สินลารัตน รองอธกิารบดีฝายวิจัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

"พรรคประชาธิปตยไดแสดงความสนใจเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ดังนั้น เมือ่มีโอกาส
แลวก็อยากใหลองเขามาบริหารดูจะไดพิสูจนฝมือไปเลยวา ทําไดจรงิหรือไม และหากนาย
อภิสิทธ์ินั่งควบรัฐมนตรีวาการ ศธ.จริง ก็เปนเรื่องที่นายินดี เพราะสนใจและติดตามเรื่อง
ของการศึกษามาตั้งแตตน แตคิดวาคงจะไมมีเวลามานั่งดมูากนัก คงจะดูแลไดเฉพาะใน
เชิงนโยบายและการแกปญหาใหญๆ เทานั้น ดังนั้น นาจะตองมีตําแหนงรัฐมนตรีชวยวา
การ ศธ. 2 คน ทีอ่ยูพรรคเดียวกัน เพื่อจะไดกาํหนดแนวทางนโยบายในเรื่องการศึกษาไป
ในทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้ ผมอยากใหพรรค ปชป.เขามาดูแลเรือ่งคณุภาพและความเทา
เทียมกันทางการศึกษา เนื่องจากขณะนี้เปนปญหาใหญ คนในบานเมืองมีความแตกตาง
ทางการศึกษากันมาก จึงอยากใหพรรค ปชป.เนนเรื่องนีใ้หมาก" 
 
"อยางไรก็ตาม ไมรูวารัฐบาลนี้จะอยูไดยาวนานแคไหน จึงอยากใหพรรคประชาธิปตยไดวาง
พื้นฐาน หลักเกณฑ และแกไขกฎหมายใหชัดเจน เพื่อชวยผลักดันการศึกษาของชาติใหเดินหนา
ไปได โดยเฉพาะควรจะเนนเรื่องการศกึษาขั้นพื้นฐานใหมาก ที่สําคัญจะตองมาดูเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาใหมที่มีปญหาอยูมากดวย อยากใหมองวาการศึกษาเปนเรื่องที่ทุกสวนในสังคมตองมี
สวนรวมดวย ซึ่งจะตองระดมแนวคิดของคนที่มีความสนใจเรื่องการศึกษาเขามามีสวนรวมใหมากๆ 
ไมใชระดมความคิดจากกลุมใดกลุมหนึ่งเทาน้ัน"  
 
"ที่ผานมาแมจะมีการปฏิรูปการศึกษามาครั้งหนึ่งแลว แตคอนขางจะไมไดผล เพราะครูเองไมไดมี
สวนสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาในเชิงของการดําเนินการมากนัก ทั้งที่ผลสุดทายของการปฏิรูป
การศึกษานาจะตองทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยางกาวหนาจริงจัง ซึ่งคนที่จะทํา

 
อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  16    เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2551  หนา   22 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ใหไดผลจริงก็คือครู ดังน้ัน พรรค ปชป.จะตองมาทําเรื่องการพัฒนาครูอยางจริงจังมากขึ้นดวย 
ขณะเดียวกนัอยากใหการศึกษามีความเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดลอมหรือการเมือง คือ ตองทําให
การศึกษาเขามามีสวนผลักดันใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาไดจริง ไมควรใหการศึกษาเปน
การศึกษาแบบลอยๆ แตตองนําการศึกษามาใชประโยชน และกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอยางจริงจัง"  
 
@ นายวีรวฒัน วรรณศิร ิอุปนายกฝายบริหาร สมาคมสภาการศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย  
 
 
"ถานายอภิสิทธิ์ลงมาควบตําแหนงรัฐมนตรีวาการ ศธ.เอง ก็เช่ือวา
ทิศทางการศึกษาชาติจะดีขึ้น เพราะนายอภิสิทธิ์มีความตั้งใจในเรื่อง
การศึกษา แตก็เกรงวานายอภิสิทธิ์จะมีเวลาดูแลเรื่องการศึกษามาก
นอยเพียงใด เน่ืองจากสถานการณบานเมืองขณะน้ีไมปกติ มีปญหา
เรื่องเศรษฐกิจและการเมืองที่คอนขางรุนแรง ในขณะที่เรื่องการศึกษา
ก็ตองเดินหนา ดังน้ัน นายอภิสิทธิ์คงตองตั้งรัฐมนตรีชวยวาการ ศธ. 2 
คน ที่ไวเน้ือเช่ือใจไดมาสนองนโยบาย ก็จะชดเชยไปได ไมเชนน้ันจะ
ลําบากมาก ทั้งน้ี ผมฝากความหวังไวที่นายอภิทธิ์วาจะมาชวย
สนับสนุนและผลักดันงานการศึกษาเอกชนใหเทาเทียมกับภาครัฐ 
เพราะทุกรัฐบาลที่ผานมาแมจะกําหนดนโยบายวาจะใหความสําคัญกับ
ภาคเอกชนเทาเทียมกับภาครัฐ แตเวลาปฏิบัติจริงไมคอยมีใครทําตาม
นโยบายที่วางไวนัก ซึ่งถือเปนจุดออน แตในฐานะที่นายอภิสิทธิ์สนใจ
เรื่องน้ี และศึกษาจบจากตางประเทศมา ก็คาดหวังวาจะมีวิธีคิดที่แตกตางจากนายกรัฐมนตรีคน
กอนๆ" 
 
@ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 
"หากนายอภิสิทธิ์เขามาดแูล ศธ.ตามที่เคยใหสัมภาษณไว ก็นาจะสามารถพัฒนาการศึกษาชาติ
โดยรวมใหดีขึ้นได รวมถงึเรื่องการเรียนฟรี เพราะที่ผานมานายอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหนาพรรคฝาย
คาน และรัฐมนตรีวาการ ศธ.เงา เคยทําหนังสือถึงนายสมชาย วงศสวัสดิ์ สมัยเปนรัฐมนตรีวาการ 
ศธ. ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฟรี พรอมทั้งใหขอเสนอแนะมาดวย ดังน้ัน ถามาเปน
รัฐมนตรีวาการ ศธ.ก็นาจะสานตอเรื่องน้ีได"  
 
@ นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
"สวนตัวสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ใหควบตําแหนงรัฐมนตรีวาการ ศธ.ดวย เน่ืองจากมีขอดีมากกวาเสีย 
แมวาตําแหนงนายกรัฐมนตรีอาจมีภารกิจอื่นใหตองดูแลแกไขปญหาในชวงนี้มากมาย ไมวาจะเรื่อง
เศรษฐกิจ การเมือง และการทองเที่ยวที่กําลังปนปวน จนนาหวงวางานการศึกษาจะถูกลด
ความสําคัญลงหรือไม แตปญหานี้ก็สามารถแกไขไดดวยการมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ ศธ.
สัก 2 คน และทีมงานที่ปรึกษาที่มาจากทุกสวนในสังคม ใหมาชวยกันขับเคล่ือนงานการศึกษา 
สวนนายอภิสิทธิ์ก็ทําหนาที่คอยช้ีขาดและตัดสินประเด็นการศึกษาที่ตองการความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญของประเทศ ตลอดจนนโยบายหรือเรื่องสําคัญๆ ที่เปนความเปนความตาย หากเปนเชนน้ีนาย
อภิสิทธิ์ก็ไมจําเปนตองมาประจําที่ ศธ.  
 
"ขอดีที่เห็นชัดเจนของการควบตําแหนงรัฐมนตรีวาการ ศธ.ดวย คือประเด็นการศึกษาจะไดรับการ
แกไข ทําใหเกิดความชัดเจนและตอเน่ืองขึ้น โดยเฉพาะในชวงของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 น้ี 
เพราะนายอภิสิทธิ์เคยประกาศวา จะไมเนนเรื่องโครงสราง ระบบและกฎหมาย แตจะเอาเรื่อง
คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนเปนตัวตั้ง แตภายใตการบริหารของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ควร
ตองกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนดวย เพราะผมเชื่อวารัฐบาลนี้จะมีอายุไมเกิน 1 ป เน่ืองจาก
เสถียรภาพทางการเมืองไมมั่นคง ฉะน้ัน ควรใชเวลาดังกลาวเรงวางรากฐานทางการศึกษาที่
สําคัญๆ โดยเร็ว ยิ่งนายอภิสิทธิ์เปนคนใหความสําคัญกับการศึกษา ถือวาตนทุนมาดี เขาใจลึกซึ้ง

ชินวรณ บุณยเกียรต ิ
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ในปญหาการศึกษา จบทางดานปรัชญาและเศรษฐศาสตร ที่สําคัญผานงานการศึกษามามาก เคย
เปนประธานคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) การศึกษา ประธานคณะกรรมการยกราง พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ ประธานคณะกรรมการกําหนดนโยบายการศึกษาของพรรค ปชป. ดังน้ัน นายอภิสิทธิ์คง
ใชเวลาในการเรียนรูงานและปรับตัวเขากับระบบราชการในระยะสั้นๆ เทาน้ัน เขาใจวานายอภิสิทธิ์
เขามาแลวจะเนนเรื่องการศึกษาฟรี 14 ป และจัดสรรนมใหเด็กไดดื่มอยางเพียงพอ แตก็นาหวั่นวา
จะทําไดจริงหรือไม เพราะงบประมาณที่จะลงโรงเรียนกวา 30,000 แหงทั่วประเทศ จะหามาจากที่
ไหน" 
 
"สวนกรณีของนายชินวรณที่อาจจะมาเปนรัฐมนตรีชวยวาการ ศธ.น้ัน นายชินวรณเปนคนที่รูเรื่อง
การศึกษา จึงอาจถึงเวลาที่ตองขึ้นตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ ศธ. แตสิ่งที่นายชินวรณยังขาดคือ
วิสัยทัศน และผลงานที่ยังเห็นไมเดนชัดนัก แมจะทําหนาที่อภิปรายและแสดงความเห็นในเรื่อง
การศึกษาไดดี แตเรื่องการบริหาร การตัดสินใจและวิสัยทัศนยังไมชัดเจน ถาจะมาเปนรัฐมนตรีชวย
วาการ ศธ.เบอร 2 ตอจากนายอภิสิทธิ์ ควรจะตองทําความเขาใจ กําหนดวิสัยทัศนและนโยบายให
ดี ไมเชนน้ันในภาคปฏิบัติจะขาดทิศทางที่ชัดเจนได เพราะนายอภิสิทธิ์คอนขางอินเตอร (Inter) 
ในขณะที่นายชินวรณคอนขางโลคอล (local) อยางไรก็ตาม ฝากวาการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 อยา
ฟงขาราชการใหมาก แตขอใหฟงคนภายนอกและคนในพื้นที่ตางๆ มากกวาน้ี"  
 
@ นายมานะ สุดสงวน ประธานที่ปรึกษาคณะมนตรีสหภาพครแูหงชาติ  
 
"ปญหาเรงดวนที่องคกรครูอยากฝากใหนายอภิสิทธิ์เรงแกไข คือปญหาความแตกแยกของคนใน
ชาติ และปญหาเศรษฐกิจที่ตองรีบฟนฟูอยางรวดเร็ว เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการสงออก และนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ สวนประเด็นการศึกษา ขอใหรัฐบาลเรงรัดการปฏิรูปการศึกษารอบ 
2 เพราะตองรีบสรางนักเรียน นักศึกษาใหมีความรูเทาทันกับสถานการณ" 
 
@ นายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
 
"สวนตัวคิดวานายอภิสิทธิ์มีความรูความสามารถ และท่ีสําคัญมีความสนใจเรื่องการศึกษามาโดย
ตลอด และหากไปดูประวัติชวงที่มีการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา นายอภิสิทธิ์ก็เปนหนึ่งใน
กรรมการพิจารณากฎหมายดวย ผมจึงเช่ือวานายอภิสิทธิ์มีเปาหมายชัดและเอาจริงจังในการปฏิรูป
การศึกษาแนนอน ดังน้ัน หากจะเขามาควบตําแหนงรัฐมนตรีวาการ ศธ.ก็เปนสิ่งที่ดี แตจะตองหา
ทีมมาชวยดวย เพราะคิดวานายอภิสิทธิ์คงไมสามารถทํางานคนเดียวได เน่ืองจากตองดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวย จึงเกรงวาจะไมมีเวลา ซึ่งเรื่องสําคัญที่รัฐมนตรีวาการ ศธ.จะตองเขามา
แกปญหาหรือวางแนวทางเอาไว คือการปฏิรูปการศึกษารอบใหม การแกปญหาเรื่องคุณภาพ
การศึกษาที่จะตองหันมาดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และอาจจะตองดูเรื่องโครงสราง ศธ.ดวยวา 
การใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาดูโรงเรียนจะไดผลดีในการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาจริง
หรือไม"  
 
@ นายสมชาย สาตรา รองประธานคณะมนตรีสหภาพครูแหงชาติ  
 
"การที่นายอภิสิทธิ์จะเขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ ศธ.อกีตําแหนงน้ัน คงขึ้นอยูกับวาจะเห็น
ประโยชนการศึกษาเปนเรื่องของการสรางชาติหรือไม หากคิดเชนน้ีเช่ือวาจะทําใหการศึกษาไทยดี
ขึ้นแนนอน เพราะที่ผานมาหลายรัฐบาลอาจไมไดใหความสําคญักับการศึกษามากนัก เห็นไดจาก
การลงทุนทางดานการศึกษาที่ใหความสําคัญนอย มีการจัดสรรงบประมาณดานการพฒันาโรงเรียน
นอยมาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 1 หมื่นกวาแหงทั่วประเทศไดรับงบฯพัฒนานอย ที่สําคัญ
การแกปญหาการศึกษาของชาติ จะตองมีการคิดตางจากเดิม ไมเชนน้ันคงไมสามารถแกปญหา
อะไรได เน่ืองจากการศึกษามีปญหาเยอะมากๆ"  
 
นายสนอง ทาหอม ประธานสภามนตรีสมาพันธสมาคมครูแหงประเทศไทย 
 
"นายอภิสิทธิ์เปนคนมีความรูความสามารถ เช่ือวาจะเขามาดูแลเรื่องการศึกษาไดดี แตก็ยังเปนหวง
เรื่องของเวลาที่นายอภิสิทธิ์อาจตองใหความสําคญักับการแกไขปญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
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เปนสําคัญกอนเปนอันดับแรก สวนเรื่องของการศึกษาอาจจะเปนเรื่องรองลงมา อยางไรก็ตาม ผม
อยากใหรัฐบาลใหมเนนนโยบายการศึกษาเปนวาระแหงชาติ เพราะการศึกษามีปญหาและเสียหาย
มามาก จะเห็นวานโยบายเดิมของรัฐบาลที่ผานมาเดินหนาไมไดเลย อยางเรื่องคุณภาพการศึกษาก็
พัฒนาไมได เรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังขาดขวัญกําลังใจ ปญหาครูขาดแคลนก็ยังมี
อยู นอกจากนี้ การเลื่อนวิทยฐานะของครูควรปรับเปลี่ยนโดยใชคุณภาพการศึกษาเปนตัวตั้งดวย 
 
@ นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
"เทาที่ดูพรรคประชาธิปตยมีคนที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษาอยูมากที่จะใหเขามา
บริหาร ศธ. แตคนที่จะมานั้นจะตองมองภาพการศึกษาที่เปนยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติ คือ
มองการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ เศรษฐกิจ และสังคม และถานายอภิสิทธิ์จะมานั่งควบ
รัฐมนตรีวาการ ศธ.ก็ยิ่งเปนเรื่องดี แตจะตองมีรัฐมนตรีชวยวาการ ศธ.อยางนอย 1 คน เพราะ ศธ.
เปนกระทรวงใหญ มีงานมาก จะไดมาชวยกันดูแลงานการศึกษา สวนวาเมื่อมีนายกรัฐมนตรีคนใหม
มาจากพรรคการเมืองฝายคาน จะทําใหนโยบายตางๆ ของอุดมศึกษาเปลี่ยนไปหรือไมน้ัน สวนตัว
เช่ือวาคงไมมีอะไรเปลี่ยนไป เพราะการทํางานของอุดมศึกษาเปนไปตามแผนอุดมศึกษาชาติที่วาง
ไวแลว" 
 
หนา 22 

  
 


