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"ประเวศ"ชีป้ ฎิรู ปการศึกษาไม่ เห็นผลเพราะมัวแต่ ปฎิรู ปองค์ กร

"ประเวศ "แนะดึงชุมชุมสร้ างความเข็มแข็งประเทศ ชีป้ ฎิรูปการศึกษาไม่ เห็นผล
เพราะมัวแต่ ปฎิรูปองค์ กรแทนที่จะปฎิรูปแนวคิด และเปลี่ยนการท่ องจําหรื อเรี ยนร้ ู จาก
ตํารา เป็ นเรียนร้ ู จากการปฏิบตั จิ ริง
วันนี(้ 26 มี.ค. ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) ร่ วมกับ มธบ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่ อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของ
องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี อดีตประธานคณะสมัชชาปฏิรูประเทศ
กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ถ้ าจะให้ การปฏิรูปการศึกษาให้ ได้ ผล ต้ องปฏิรูปที่แนวคิดไม่ใช่ปฏิรูปที่องค์กร
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ที่ผ่านมาตนเคยเสนอเรื่ องนี แ้ ต่ไม่มีใครสนใจ จนปั จจุบันทําให้ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆจาก
การปฎิรูปการศึกษายกเว้ นองค์กร ขณะที่การสอนยังเป็ นแบบท่องจําเนื ้อหาจากตํารา ทําให้ ล้าหลัง
ดังนันครู
้ จะต้ องปรับการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง ทําให้ เห็นผลจริ งเป็ นตัวตัง้ ขณะดียวกันต้ องทําให้
นักเรี ยนสนุกกับการเรี ยนไม่ใช่เป็ นทุกข์ ที่สําคัญจะต้ องพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการโดยใช้
กระบวนการชุมชนเป็ นฐาน ด้ วยการส่งเสริ มให้ ชมุ ชนสามารถจัดการตนเองได้ โดยมีชมรมรักการอ่าน
ห้ องสมุดหมู่บ้าน มีศนู ย์เด็กเล็ก ศูนย์การเรี ยนรู้ ในชุมชน เป็ นต้ น เพราะขณะที่นี ้เราหมู่บ้าน 8 หมื่น
หมูบ่ ้ าน มีตําบล 8,000 ตําบล ดังนันถ้
้ าเราทําให้ ทกุ พื ้นที่แข็งแรงได้ จะทําให้ ประเทศเข้ มแข็งแน่นอน
ด้ าน ทพ.กฤษดา เรื องอารี ย์รัช ต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ ร่ วมกับ ศูน ย์ วิจัย และ
ฝึ กอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มธบ. ศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของ
องค์กรในชุมชน เพื่อออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไทย โดยทุกคน องค์กร
สถาบัน อาทิ วัด มัสยิด ชุมชน และแหล่งเรี ยนรู้ อื่นๆ มีสิทธิจดั การศึกษาและการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงกัน
ได้ ตลอดชี วิต โดยเริ่ มนํ าร่ องใน 38 องค์ กร ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ร่ วมกับเครื อข่ายกว่า 200
องค์กร สํารวจความต้ องการของชุมชนและนํามาออกแบบการศึกษา หลักสูตรที่องค์กรในชุมชนเข้ า
มามีส่วนร่ วมเบื ้องต้ นพบว่า มีโรงเรี ยน ชุมชน วัด จํานวนมากที่จดั การศึกษาได้ อย่างน่าสนใจ อาทิ
ชุมชนลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ รับรางวัลองค์กรที่จดั การศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ได้ เริ่ ม
จากการจัดประชุมประชาคม เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา สรุ ปความต้ องการของชุมชน และผสานความ
ร่ วมมื อระหว่างผู้บ ริ หารท้ อ งถิ่ น สถานศึก ษา พัฒ นาตลาดนํ า้ วัดลํ าพญาที ่ไ ม่ใช่จ ะเป็ นเพีย งแต
สถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังเป็ นตลาดนัดความรู้ ของชุมชน และนักท่องเที่ยวด้ วย ซึ่งความสําเร็ จจาก
องค์กรต้ นแบบเหล่านี ้ จะนํามาประเมินเพื่อหาทางขยายผลการดําเนินงานให้ กว้ างขวางมากขึ ้น
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