ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับประจําวันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้ า ๑๐
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

ชีก้ ารศึกษาไทย'ระบบขนมชัน้ '
ชีก้ ารศึกษาไทย'ระบบขนมชัน้ ' อนาคตเด็กอัจฉริยะ'สมองฝ่ อ-สญสิ
ู น้ ' โดย... ขวัญเรียม แก้ วสุวรรณ

โจทย์ ใหญ่ ท่ สี ังคมต้ องร่ วมหาคําตอบให้ เร็วที่สุด กับเด็กเยาวชนอนาคตของชาติท่ กี าํ ลัง
เผชิญกับการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ ส่ งผลให้ กล้ าไม้ พนั ธุ์ดี เฉกเช่ น "เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ" หรื อ "เด็กอัจฉริยะ" หรือ "เด็กหัวกะทิ" ไร้ ซ่ งึ ปุ๋ยคุณภาพบํารุ งรากให้ เติบโตเป็ นต้ นไม้
ที่สมบรณ์
ู ให้ ร่มเงาแก่ สังคมต่ อไป
ผศ.ดร.อุ ษณี ย์ อนุ รุ ท ธ์ ว งศ์ ประธานโครงการจัดตัง้ สถาบัน วิจั ย และพัฒนาผ้ ู ท่ ีมี
ความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้ องการพิเศษแห่ งชาติ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(มศว) ในฐานะ "กรเด็
ู ู กอัจฉริ ยะ" บอกว่ า เป็ นที่ทราบกันว่ า " เด็กที่มีความสามารถพิเศษ"
สมองที่เป็ นเลิศทางความคิดด้ านทักษะต่ างๆ เหนือกว่ าคนปกติ ถ้ าคิดชอบจะทําอะไรต้ อง
ทําได้ สําเร็ จ และผลงานออกมาดี แต่ "น่ าเสียดายที่ไม่ ว่าจะยุคไหน รั ฐบาลใครก็ไม่ ได้ ให้
ความสํ า คั ญ กั บ การดแลอย่
า งถกวิ
ู
ู ธี ใ ห้ เ ขาได้ ใ ช้ ศั ก ยภาพสร้ างสั ง คมให้ ทั ด เที ย มนานา
ประเทศ"
ไม่ว่าจะอดีตหรื อปั จจุบนั ภาพที่ปรากฏด้ านเด็ก การจัดการการศึกษาของไทย ยังคงเดิน
ตามหลังประเทศแถบยุโรปอยู่มาก ทังๆ
้ ที่มีแนวทางการจัดที่สามารถนําการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพได้
แต่ติ ด ที่ ไ ม่ มี ใ ครคิ ด ที่ จ ะวางแผนการจัด การศึก ษาอย่ า งจริ ง จัง แต่ต ราบใดที่ ก ารเมื อ งยัง คิ ด ว่า
การศึกษาเป็ นเรื่ องของรัฐบาล รัฐบาลใหม่ กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ ไม่วา่ จะอีกกี่ปี
การศึกษาก็ยงั คงไม่มีคณ
ุ ภาพเช่นเคย
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"สถิติเด็กเกิดประมาณ 7-8 แสนคนต่อปี จะมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษประมาณจํานวน 7-8 หมื่น
คนต่อปี เกือบทังหมดที
้
่ถกู ลืมจากสังคมผู้มีอํานาจบริ หารการจัดการ ท้ ายที่สดุ พวกเขาต้ องกลับคืนสู่
สังคมเสมือนคนปกติทวั่ ไปมาถึงวันนี ้"
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมาที่ทํางานด้ านนี ้ ยอมรับว่าเหนื่อยมาก เหนื่อยจริ งๆ แทนที่จะสนับสนุน
ส่งเสริ มเด็กที่มีอยูจ่ ํานวนน้ อยมากได้ รับการพัฒนา...แต่กลับต้ องวิ่งป้องกันไม่ให้ เด็กหลุดออกไป ซึง่
มันยากและเหนื่อยกว่ากันเยอะ
ถามว่าวันนี ้ควรจะเริ่ มได้ หรื อยัง "กูรูเด็กอัจฉริ ยะ" บอกว่า มันควรเริ่ มได้ เพราะการเริ่ มต้ นไม่มีคําว่า
สาย เริ่ มจากการปรับ " การศึกษาที่เป็ นแบบขนมชัน"้ ไม่มีซํ ้าชันเรี
้ ยน ให้ " เรี ยนตามศักยภาพ" ก่อน
เข้ าเรี ยนเด็กทุกระดับชันต้
้ องทํา "แบบทดสอบเพื่อวัดการศึกษารายบุคคล" เพื่อจัดว่าเด็กมีความรู้ แต่
ละวิชามากน้ อยแค่ไหน แล้ วจัดให้ เข้ าเรี ยนตามชัน้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา แบบ 3 ชันตามลํ
้
าดับ
ความยาก เช่น เด็กบางคนเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ชนั ้ 1 แต่วิชาวิทยาศาสตร์ เรี ยนชัน้ 3 บางคนทุกวิชา
แต่ระดับชันต่
้ างกัน ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคน
ส่วนครูก็ต้องมีเครื่ องมือที่จะวัดเด็ก เสมือนคุณหมอมีเครื่ องมือใช้ ตรวจผู้ป่วยว่าจะมีแนวทางการ
รักษาด้ วยวิธีใด แต่ครูไทยไม่มีอะไรสักอย่าง เด็กมาอย่างไรก็ไปอย่างนัน้ ใครเรี ยนได้ ไม่ได้ ก็ไม่ร้ ู หาก
เด็กทําไม่ได้ ก็ลอกเพื่อน สุดท้ ายก็ไม่ได้ เลื่อนชันอยู
้ ด่ ี
"ครูไทยสอนคูณเลข ทังๆ
้ ที่เด็กบางคนยังบวกเลขไม่เป็ นด้ วยซํ ้า ยังไงละเด็กคนนันก็
้ ตายไปเลย บว
เลขก็ยากแล้ วยังต้ องมาคูณ แต่ถ้ามีการสอบวัดแวว และเรี ยนตามชัน้ เชื่อว่าประเทศไทยจะมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีคา่ ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต" กูรูเด็กอัจฉริ ยะ กล่าว
"กูรูเด็กอัจฉริ ยะ" บอกว่า การจัดการศึกษาและดูแลให้ เข้ ากับสภาพของเด็ก ยกตัวอย่างเด็กนักเรี ยน
ในคนหนึง่ ในโครงการ ศึกษาอยูช่ นป.5
ั ้ วันปกติจะเรี ยนที่โรงเรี ยนกับเพื่อนวัยเดียวกัน ชันเดี
้ ยวกัน
ส่วนวันเสาร์ ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัย "กูรูเด็กอัจฉริ ยะ" เล่าว่าตอนที่เรี ยนที่ห้องกับเพื่อนๆ เด็กมี
พฤติกรรมไม่ดี ก้ าวร้ าวกับครู ไม่สง่ การบ้ าน หนีเรี ยน แต่ไม่นา่ เชื่อว่าเพื่อน คณาจารย์ที่มหาวิทยาลัย
ชื่นชมเด็กคนนี ้ว่า นิสยั ดี ตังใจเรี
้ ยน เข้ ากับทุกคนได้ ดี นัน่ แสดงว่า เด็กจะทําได้ ดีเพราะเขาอยูใ่ นที่ที่
เขาควรอยู่
"ตอนที่อาจารย์เรี ยนอยูต่ า่ งประเทศ มีเด็กคนหนึง่ เรี ยนระดับประถม แต่ไปเรี ยนกับพี่ๆ ใน
มหาวิทยาลัย พอตกกลางคืนพี่ๆ จะไปเที่ยวสาว พกถุงยางอนามัยติดตัว เอาออกมาให้ น้องดู น้ องก็
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ไม่ร้ ูวา่ มันคืออะไร ใช้ ทําอะไร น้ องก็เลยไปซื ้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่ องนี ้มาอ่าน เห็นไหมตลกนะเพราะใน
บางมุมเขาก็ยงั เด็กๆ" "กูรูเด็กอัจฉริ ยะ" กล่าว
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษไม่วา่ จะด้ านใดก็ตาม จะต้ องได้ รับ
การดูแลอย่างถูกวิธี หากแต่เขาถูกปล่อยปละจะทําให้ สมองกลับสูภ่ าวะปกติ เช่น มีความสามารถ
พิเศษด้ านคณิตศาสตร์ แต่หากเด็กต้ องไปเรี ยนดนตรี เขาจะทําไม่ได้ ดีเท่าสิ่งที่เขาชื่นชอบ แต่หากได้
เรี ยนคณิตศาสตร์ เขาจะทําได้ ดี และได้ เร็ วกว่าคนอื่นๆ เช่น ใช้ เวลาเรี ยน 10 วัน แต่เด็กคนนี ้อาจเรี ยน
แค่ 5 วัน
ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่า จะต้ องไปยัดเยียดให้ เขาเรี ยนหนัก ฝึ กหนัก นัน่ ไม่ใช่วิธีที่ถกู ต้ อง เพียงแค่
อย่าให้ เขาทิ ้ง ต้ องได้ เรี ยนสมํ่าเสมอ แต่ถ้าหากเด็กไม่ได้ อยูท่ ําในสิ่งที่เขาชอบและมีความสามารถ จ
ส่งผลให้ สมองที่เป็ นอัจฉริ ยะกลายเป็ นคนปกติทวั่ ไป หรื อที่เรี ยกว่า สมองฝ่ อไปเลยก็ได้
ขณะเดียวกันการดแลด้
นพิเศษ เพราะเพื่อนที่เรียนวัย
ู านจิตใจ อารมณ์ ต้องได้ รับการดแลเป็
ู
เดียวกันอาจจะคุยกับเขาไม่ รู้ เรื่ อง เพราะความคิดเขาเหมือนผ้ ูใหญ่ ในเรื่อง หรื อเมื่อคุยกับ
ผ้ ูใหญ่ อาจจะไม่ รู้เรื่ อง เพราะในบางมุมอาจมีนิสัยเป็ นเด็ก ดังนัน้ ผ้ ูใหญ่ ต้องดแลอย่
าง
ู
เหมาะสม ปรึกษานักวิชาการควบค่ ไู ปด้ วย
-----------------------------------------------------------(ชี ้การศึกษาไทย'ระบบขนมชัน'้ อนาคตเด็กอัจฉริยะ'สมองฝ่ อ-สูญสิ ้น' โดย... ขวัญเรี ยม แก้ วสุวรรณ)
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