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 ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยและทานผูเขารวมประชุมสัมมนาในครั้งนี ้  บอยคร้ังท่ีผมไดรับ
เชิญมาพูดในเรื่องของการศึกษาและโดยเฉพาะในวันนี้ไดรับเชิญมาใหพูดในหัวขอเรื่อง  การประกัน
คุณภาพทางวิชาการ  ซึ่งโดยความสัตยจริงแลวตัวผมไมถือวาเปนคนมีความเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ
ทางการศึกษาแตถาเพียงดานคุณวุฒิผมก็จบแคปริญญาตรี  และถึงแมวามีค ําตามหลังมาวาปริญญาตรี
เกียรตินิยมนั้นก็เปนเกียรตินิยมขั้นตํ ่า ๆ  และตัวเองก็รูดีวาถึงแมจะเรียนไมเลวนักในสมัยที่อยูมัธยม
แตเมื่อไปถึงขั้นอุดมศึกษาแลวนั้นความสนใจที่จะเรียนที่จะขวนขวายคอนขางจะนอยและสิ่งบกพรอง
ในชีวิตของผมอันหนึ่งก็คือวา ตอนท่ีเรียนน้ันก็รูสึกวาเรียนเพ่ือใหไดปริญญาบัตรเทาน้ัน   เพ่ือจะได
เขาทํ างานได   แตจากการท ํางานในกระทรวงการตางประเทศ   ๒๓ ป   ภาคเอกชน  ๑๕  ป   และก็เขา
ไปพัวพันดานการเมืองอยู  ๒  ปกวานั้น  ประสบการณนั้นท ําใหรูสึกวา   การศึกษาที่เราไดรํ ่าเรียนมา
และไดเห็นมาน้ันโดยเฉพาะในตางประเทศ   และเมื่อมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาที่อยูในเมือง
ไทยก็ทํ าใหผมรูสึกมีความสะทอนอยูในใจวาอะไรคือขอบกพรองที่อยูในระบบการศึกษาของเมือง
ไทย   ผมเคยไปพูดในที่ตาง ๆ   หลายครั้งและก็ไดยกอุทาหรณขึ้นมา ในสมัยหนึ่งที่เขาเรียกวาสมัย
เมืองไทยเริ่มเปดสมัย  ร. ๕  ซึ่งสอดคลองกับสมัยเมจิของญี่ปุน  สมัยเรอเนสซองส   ตอนน้ันมีหลาย
คนโดยเฉพาะที่เรียกวาเปนผูสังเกตการณทางฝายตะวันตกเขาไดพยากรณหรือคาดการณไววา  เมือง
ไทยจะไปไดเร็วกวาญ่ีปุนทางดานพัฒนาก็ดี ในเร่ืองความเจริญก็ดี เหตุผลงาย ๆ ก็คือเมืองไทยเปน
ประเทศที่เปดใหกระแสลมจากขางนอกอิทธิพลจากขางนอกเขามาอยูในสังคมมากกวาญี่ปุน ซึ่งเปน
ประเทศที่สังคมยังปดอยู ในระยะนั้นทั้งญี่ปุนและไทยก็ไดสงนักเรียนไปศึกษาตางประเทศคอนขาง
จะมาก   หลายคนในที่นี้อาจจะเคยมีคุณปู   คุณตาท่ีเรียนตางประเทศ   หรือคุณพอคุณแม  เพราะ
ฉะนั้นเด็กนักเรียนไทยที่ไปอยูหรือเรียนตางประเทศนั้นมันผานมาหลาย  generation  แลว

 ญี่ปุนนั้นเมื่อกอนสงไปเรียนมากแตปจจุบันคอนขางนอย  นอกจากจะไปท ําปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก  หรือไปทํ าในสาขาที่ยังบกพรองอยูในระบบการเรียนของเขา  แตผมวาเปนท่ีนาอนาถท่ี
ทุกวันนี้ลูกผมยังอยากใหหลานไปเรียนตางประเทศอยูและผมแนใจวาถาเกิดระบบการศึกษาของเมือง



ไทยยงัเปนในรูปน้ี  การสงลูกไปศึกษาในตางประเทศจะไมมีวันจบสิ้นไปไดและนับวันจะมากขึ้นเหตุ
ไฉนจึงเปนเชนน้ัน  เหตุไฉนญี่ปุนจึงสามารถปรับปรุงระบบอุดมศึกษา ระบบการศึกษาของเขาใหทัน
สมัยมีการพัฒนาไปถึงขั้นที่เปนเลิศแลว  เรียกวาเทียบเทากับอเมริกาหรือยุโรป  แตของเรายังลาหลัง
อยูมาก   และไมใชจะลาหลัง ในแงอเมริกาหรือยุโรปเทาน้ัน   แตขณะนี้ก็ลาหลังแมแตในระดับภูมิ
ภาค  ไมวาจะเปนสิงคโปร   ไตหวันหรือฮองกง  ในใจผมคิดวามันตองมีขอบกพรองอยางมาก   และ
ในอดีตผมก็ไมแนใจวาขอบกพรองตาง ๆ ที่จะมีการปรับปรุงแกไขนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขใน
ลักษณะเปนการปรับปรุงแกไขขั้นพื้นฐานหรือเปลา หรือเปนการปรับปรุงแกไขในลักษณะท่ีฝร่ังเรียก
วา   Cosmetic Changes หรือใชแบบ Band-Aid เปนแผลที่ไหนเลือดตกที่ไหนก็เอาพลาสเตอรปดไว
ช่ัวคราวกอน เพราะฉะนั้นถาจะเปรียบระบบการศึกษาของเมืองไทย ผมไมไดพูดถึงระบบของการ
ศึกษาครบวงจรของเรา แตจะเปรียบเทียบแลวขณะนี้ ถาเปรียบเปนรูปรางหนาตาของคนพลาสเตอรก็
คงจะเต็มไปหมด มันอาจถึงเวลาที่วาศัพทสมัยใหมเขาใชวา Re-engineering บางคนก็แปลวายกเครื่อง
บางคนก็บอกวายกเครื่องไมถูก   แตมันอาจถึงเวลาท่ีเราจะตองเร่ิมดูตัวเองแลววาระบบตาง ๆ ต้ังแต
ชั้นประถม มัธยม ไปจนถึงอุดมศึกษา มันชวยใหคนไทยนั้นตามฝรั่งวา  Educated Person หรือเปลา
หรือเปนเพียงแตท ําใหคนไทยนั้นมีความรูทางวิชาการ แตยังไมเปน Educated Person  เพราะฉะนั้นใน
ลักษณะของคํ าวา  Educated Person  คนน้ันไมจํ าเปนจะตองไดดีกรีอาจจะเรียนดวยตัวเองจากการ
อานหนังสือ  จากการฟง  จากการคนควาเอกสารในมหาวิทยาลัย   เร่ืองคุณภาพเปนเร่ืองท่ีพูดงายแต
ทํ าคงยาก   ผมเผอิญเกิดมาในครอบครัวท่ีคุณพอคุณแมเปนครูใหญ   และมีอาชีพเปนครูตลอดมา
และผมก็รูสึกวาผมโชคดีที่มีคนอยางคุณพอที่เปนคนคอนขางจะมีความคิดเสรี   เพราะฉะนั้นการอ
บรมที่ผมไดภายในครอบครัวน้ันเปนการอบรมท่ีปลอยใหผมคิด  ปลอยใหผมท ํา  ปลอยใหผมตัดสิน
ใจ  แตมีคุณพออยูเคียงขางตลอดเวลาที่จะตอบค ําถามถาเผื่อถามที่จะใหค ําแนะนํ าในกรณีที่เหมาะสม
และที่จะรับฟงขอคิดเห็น   ขอโตแยงและขอวิจารณของลูก  หรือคนท่ีออนอายุกวา   สิ่งเหลานี้เปนสิ่ง
ที่เกิดกับตัวผมเอง  ๕๐ - ๖๐  ปมาแลว   ผมคิดวาเปนความสัมพันธระหวางพอลูกที่ทันสมัยมาก
หลายคร้ังหลายคราวเราไดรับการวิจารณจากตางประเทศวา   ระบบการศึกษาของเมืองไทยนั้น
ปญหาอุปสรรคใหญคือ  ปญหาคุณคาทางสังคม  หรือปญหาทางดานวัฒนธรรม  ระบบวัฒนธรรมครู
จะตองเปนใหญ   สิ่งอะไรที่ครูพูดจะตองถือวาถูกทั้ง ๆ   ที่เห็นวามันไมถูก  มันไมจริง  นักเรียนก็ไม
กลาท่ีจะขัดวัฒนธรรมบางอยางเปนวัฒนธรรมท่ีดีท่ีควรยึดถือตอไป  การใหความเคารพตอครูอาจารย
ของนักเรียนไทยนั้นมีมาก  และเปนสิ่งที่นาชื่นชม  แตผมวาเราจะตองแบงกันใหถูกวา  การเคารพ
ความเปนครูของเขาน้ันมันจะตองไมเกี่ยวโยงกับการเคารพวาเขาเปนครูที่ดีหรือมีความรูที่ดีหรือเขามี
ความรูทางวิชาการท่ีดีหรือเปลา มีหลายสิ่งหลายอยางที่ผมไดเคยพูดมาและอาจจะพูดในวันนี้อีก   เปน
สิ่งที่ผมคิดวาเราตองดูตัวเองวาคุณคาทางสังคมของเราน้ันหรือวัฒนธรรมบางอยางมันเปนคุณคาทาง
สังคม  หรือวัฒนธรรมท่ีเรานาจะยึดถือตอไปหรือเปลา   เพราะวาเราอยูในโลกหรือสังคมที่มันเปลี่ยน
แปลงไปตามกาลเวลา   โลกของเราในปน้ี  ๒๕๓๗  น้ันไมเหมือนกับโลกของเราเม่ือ  ๕๐  ปที่แลว



หรือ ๑๐๐  ปที่แลว   เราจะตองทํ าอยางไรท่ีจะปรับตัวเราเองไมใชเพ่ืออยูทันกับ  ๒๕๓๗  แตตองให
ทันสมัยป  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐  ในสมัยที่ผมมีโอกาสอยูในรัฐบาลและมีอาจารยเกษมรวมเปน
รัฐมนตรีอยูดวย  เราไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะปรับโครงสรางตาง ๆ ทางการศึกษา  หรือมีการเปล่ียน
แปลงวิธีการทางการศึกษาอะไรบางอยาง  แตก็เปนส่ิงท่ีผมครุนคิดอยูตลอดเวลาวา  ปญหาตาง ๆ ของ
สังคมไทยนั้น   ถาจะสืบสาวกันตอไปแลว  มันกลับมาจุดที่วาตองแกไขที่จุดของการศึกษากอน   ไม
วาจะเปนระบบการปกครอง  ระบบการเมือง   ระบบสภา  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  การกระจาย
อํ านาจ   การกระจายรายไดสูชนบท  การแกปญหาคนยากจน   Key  answer  ก็คือวา  ระดับการศึกษา
ของเมืองไทยและเราตองเขาใจวาการศึกษาคืออะไร  ถาเผื่อเราจะพูดถึงคุณภาพการประกันคุณภาพ
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแลว ผมก็อยากเริ่มตนดวยการพูดในทํ านองที่วาคุณภาพอยูที่ไหน
เราเคยไดยินภาษาคอมพิวเตอรบอกวา   Garbage  in  garbage  out   หรือถาผมมาจากธุรกิจ  มาจากโรง
งาน  เรารูวาถาวัตถุดิบมันไมด ี  ผลิตภัณฑท่ีออกมาจากเคร่ืองจักรหรือออกมาจากโรงงานมันก็จะไมดี
เพราะฉะน้ันถาเผื่อ  เราจะพูดถึงการศึกษาแลวผมวาเราจะตองไปท่ีจุดเร่ิมตน  และไมใชเร่ิมตนตอน
เขาอุดมศึกษา  แตจะเปนจุดเร่ิมตนต้ังแตคลอดออกมา   เขาโรงเรียนช้ันอนุบาลก็ดี   ประถมศึกษาก็ดี
หรือมัธยมศึกษาก็ดี  มันจะตองมีการกล่ันกรอง  มีการขัดเกลา  จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพของเด็ก
และของวัตถุดิบอันนั้น   จนกระทั่งมาถึงขั้นอุดมศึกษา  เรามาแกที่อุดมศึกษาไมได   ผมคิดวาขอบก
พรองของระบบการศึกษาของเมืองไทยก็คือวา

 จุดที่ ๑  มีหลายกระทรวง  ทบวง  กรมและหลายหนวยงานท ําเรื่องเดียวกันและคิดวาการ
ศึกษานั้นจะสามารถจ ําแนกประเภทออกไปไดวา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา   หรือการ
ศึกษาพัฒนาฝมือแรงงาน   หรือการศึกษาทางดานเทคนิค  ถาเผ่ือเราจับไดวาการศึกษาน้ันไมอาจแบง
ขั้นตอนได  การแบงข้ันตอนเปนแตผลสะทอนของ

๑.! อายุ
๒.!การผลิตบุคคลที่จะไปท ํางานตามประเภทตาง ๆ

แตทั้งหมดน้ี  อยูภายใตวงกรอบเดียวกัน  ผมไมเคยเห็นประเทศไหนที่จะมีกระทรวง  ทบวง
กรม   ดูแลเรื่องการศึกษาถึงขั้นนั้น   และผมคิดวาอันนี้มีผลกระทบถึงคุณภาพของทั้งครูและนักเรียน
มีผลกระทบถึงคุณภาพของการบริหารดวย  ท ําไมเราถึงจะมีหนวยงานหนวยหนึ่งที่จะมาดูแลทั้งการ
ศึกษาทุกรูปแบบไดหรือไม แทนที่จะเปนกระทรวงศึกษาดูระดับหนึ่ง และมีกระทรวง ทบวง
มหาวิทยาลัย  และมีกระทรวงมหาดไทย  กรมแรงงาน  ซึ่งไมเกี่ยวของกับการศึกษา  ท ําอยางไรจะ
สามารถดูวาทุกอยางเปนทรัพยากรมนุษย   และเราจะตองจับวาปญหาน้ี  คือปญหาทรัพยากรมนุษย
ถาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวนั้น  สวนใหญสวนหนึ่งคือ  การศึกษาเทานั้น  แตการพัฒนาน้ัน



จะเปนในรูปแบบของการศึกษาที่เรียกวา  Formal Training หรือจะเปนการพัฒนาในรูปแบบนอก
ระบบก็ไดเราจะตองมองวาการศึกษาน้ันจริง ๆ แลวเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เปนสิ่งที่ตองท ําให
ประชาชนไทย เด็กไทย มีโอกาสเขาไปถึง เปนหนาท่ีของรัฐแตท่ีเราตองระวังก็คือ อยาไปท ําใหเปน
แบบของซีลอนหรือศรีลังกา ที่ไปเริ่มตนในทางที่ถูกที่วา เด็กทุกคนตองไดรับการศึกษา เพราะฉะนั้น
ทุกอยางฟรีหมด อันน้ันเปนการกาวกายของรัฐท่ีเร่ิมตนไดดี แตพอถึงระยะหนึ่ง จะปรากฏวารัฐไม
สามารถที่จะมีทรัพยากรแบงปนใหโครงการนี้เปนโครงการที่สมบูรณ และตอเน่ืองได เหมือนกับ
โครงการ  Social  Security  ตาง ๆ  เมืองไทยก ําลังเร่ิมต่ืนตัวแตต่ืนตัวชาไป  ๔๐ - ๕๐  ป   เมื่อหลาย
ประเทศก ําลังเริ่มตั้งค ําถามแลววา โครงการ  หรือ  โปรแกรม  Security  ตาง ๆ น้ันจริง ๆ แลว  มันไป
ชวยคนจริง ๆ หรือชวยใหคนงอมืองอเทา  ระบบ  Social  Security ในสวีเดนก็ดี  นิวซแีลนดก็ดี  คนก็
เริ่มต้ังคํ าถาม  เพราะนับวัน ๆ  รัฐรับภาระนี้ไมไหวเพราะงบไมพอ  ในนิวยอรกก็เชนกัน  เพราะ
ฉะนั้นสิ่งเหลานี ้ ก็มาถึงจุดที ่ ๒  ท่ีผมอยากจะพูดหรือมองวา  Education  หรือการศึกษาทั้งหมดตอง
Take Integrated  Approach  ไมใช  Fragmented  จะทํ าอยางไรท่ีเราจะสามารถ  Rationalize  ของ
ระบบน้ีใหไดท ําไมถึงมีความจํ าเปน  มันมีความจ ําเปนก็เพราะวาการบริหารการจัดการงานทุกอยาง
คืออะไร  ก็คือเราจะสามารถจัดสรรทรัพยากรของเราเทาท่ีมีอยูจํ ากัด ภายในเวลาจ ํากัดเราจะจัดสรร
อยางไร  Allocation  Resources  น่ันแหละคือการจัดการ  น่ันแหละคือการบริหาร  ไมมีสถาบันไหน
ไมมีระบบการศึกษาไหนที่จะบอกวาเงินไมจ ํากัดเวลาไมจ ํากัด เพราะฉะนั้นภายใตทรัพยากรที่เรามีอยู
ภายใตงบประมาณที่เรามีอยูแตละปของรัฐ   ก็จะตองแบงสรรใหถูกตอง  แตถาเราไมมีระบบการจัด
การ  ระบบการบริหารท่ีเปน  Integrated Approach  แลวทรัพยากรเหลานั้นก็จะแตกกระจายไป  แลว
มันจะไมไดผลตอบแทนที่ควรจะเปน  จะไม  Optimal  Use  จะไมม ี  Optimization  เพราะฉะนั้นถา
เราพูดถึงการศึกษา  ผมไมมีความรูทางวิชาการที่จะไดไปบอกวา  ปจจุบันน้ีคุณภาพของอาจารยดีหรือ
ไม  แตผมก็เปนหวง   ผมไดยินมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยแลวบอกวาขณะนี้  คณะบางคณะใน
มหาวิทยาลัยบางแหงของประเทศไทยเริ่มรับอาจารย  ท่ีเกรด ๒  กวา ๆ  แลว  ผมฟงแลวรูศึกเศรา
ทํ าไมคนไทยไมวาจะเปนอาจารยหรือนักเรียนโดยเฉพาะอาจารยถึงเร่ิม  ผมไมเชื่อค ําที่เรียกวา  สมอง
ไหล  ผมไมเช่ือวามันเปนเร่ืองของเงินเดือนอยางเดียว  แตผมเชื่อวาความศรัทธาความนิยมชมชอบ
ความนับถอืวิชาชีพครูของเราน้ัน  คอนขางจะเสื่อมคลายไปมาก  วันกอนผมไปพูดที่เชียงใหม  หรือ
ขอนแกนผมจํ าไมได  ผมบอกวากลุมครูบาอาจารยเปนกลุมที่ดอยโอกาส และกลุมยากจน  ผมวาถึง
เวลาแลวที่สังคมโดยเฉพาะสังคมไทยตองเริ่มเพงเล็งใหความเอาใจใสกับเรื่องการศึกษาของเมืองไทย
มากกวาในอดีด  ผมเคยเรียนรัฐบาลชุดน้ีวา  Agenda  ของรัฐบาลชุดนี้ผมวา  Priority  อยูที่การศึกษา
ผมไมเคยหวงเร่ืองของเศรษฐกิจหรือเร่ืองอะไรตาง ๆ ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเขาไปเกี่ยวของมาก
ประเทศยิ่งเจริญชา  ปลอยใหเอกชนท ําไป  รัฐบาลชวยก ํากับดูแลเทานั้น  แตถาเราคิดวาเอกชน
สามารถทํ าไดโดยท่ีรัฐไมตองควบคุม  เพราะถารัฐบาลควบคุมเมื่อไร  มันจะท ําใหการเติบโตหรือ
ความเจริญลาชาไปฉันใดฉันน้ัน  ทางดานการศึกษา  รัฐบาลซึ่งไมมีความสามารถในการจัดการในการ



บริหาร  ก็ควรจะเปลี่ยนสภาพตัวเอง จากผูควบคุมมาเปนผูก ํากับดูแล  ปจจุบันยังอยูในสภาพควบคุม
อยูเสมอ   พูดกันอยางตรงไปตรงมา  ระบบราชการไทยนั้นเปนระบบที่สรางอํ านาจใหกับตนเอง  คุณ
เปนขาราชการเมื่อไร  คุณเร่ิมออกกฎกอนถาเผื่อออกกฎแลว  เราก็เปนคนตีความของกฎน้ันดวยใครท่ี
ไมรูความหมาย  ก็ตองมาถาม เรามีความภูมิใจวามีโอกาสหรือมีสิทธิครอบง ําคนอ่ืนไดบอเกิดของ
คอรัปช่ัน  ทุกอยางเกิดขึ้นจากสังคม   ที่มีกฎเกณฑมากเกินไป   สังคมไหนมีกฎเกณฑมากรัฐเขาไป
เกี่ยวของมาก  สังคมนั้นจะมีคอรัปชั่นมาก ถาสังคมไหนเริ่มคลี่คลายไปในทางที่เรียกวา Deregulating
หรือ Decontrol  โอกาสเรื่องฉอราชบังหลวงก็จะนอยลง  เม่ือพูดถึงเร่ืองคุณภาพแลว  ผมใหความ
สํ าคัญในเร่ืองของการบริหาร  ผมไมไดมีความสนใจที่จะเอามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเพื่อ
ความมัน   แตผมมองวาตราบใดที่สถาบันการศึกษายังอยูภายใตขอบเขตหรือกฎเกณฑของราชการ
โอกาสที่จะรักษาคุณภาพหรือความพยายามที่จะเปนศูนยของความเปนเลิศทางวิชาการจะไมมีทางเกิด
ขึ้นไดเพราะวากฎเกณฑของราชการนั้น  อยางผมมีโอกาสระยะ ๑๕ ปท่ีผานมาน่ังเปนกรรมการผูทรง
คุณวุฒิอยูที่นิดา  น่ังอยู ๘ - ๑๐  ป  ขณะน้ีอยูท่ีศศินทร  และจุฬาลงกรณฯ  และเคยอยูทบวง
มหาวิทยาลัย   อาจารยเกษมรูดี  เพราะตอนน้ันทานเปนนายกฯ  คณะกรรมการของนิดา   ผมตองยอม
รับวาตอนที่รางพระราชบัญญัติเหลาน้ีข้ึนมา  ใหมีคณะผูทรงคุณวุฒิจากขางนอกเขามานั่งอยูเปน
กรรมการดวยนั้น  ผมคิดวาเปนความต้ังใจท่ีดีวา  ตองเอาคนขางนอกเขามา  แตก็แบบไทย ๆ  ท่ีชอบ
ทํ าตามแตแบบฟอรม  ระบบบอกวาเอาคนขางนอกเขามาจะไดเปนประโยชน  แตเม่ือเอาเขามาแลวก็
ไปเนนกฎเกณฑ  จนกระท่ังวาคนขางนอกเขามาแลวไมรูจะเอาเขาเขามาเพ่ือทํ าอะไร  ผมไปนั่งเปน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวตอนที่ผมออกจากการเปนนายกฯ  หลายสถาบันเชิญใหผมไปเปน
นายกสภามหาวิทยาลัย   ผมไมมีเวลาแตสวนหนึ่งเกิดจากความไมแนใจวา   ผมไปแลวท ําประโยชน
อะไรใหกับสถาบันนั้นบาง   เพราะวาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เมื่อเขาไปนั่งแลวใหท ําอะไร
โดยเฉพาะจากคนขางนอก  ใหไปน่ังเพ่ืออนุมัติรายช่ือบุคคลจบปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก
ซึ่งเราไมมีสวนเกี่ยวของในการสอนเลย  ก็ไปเปน  Rubber  Stamp  ใหไปอนุมัติกฎ ระเบียบพัสดุ
การจัดต้ังคณะโนนคณะน้ี  ซึ่งเขาท ํามาเปนเวลา  ๒  ป  เม่ือมาถึงแลวเสนอเปนปง ๆ  แบบน้ันนัก
ธุรกิจคนขางนอกเขาไปแลวเขารูสึกวาเสียเวลา   อันเปนขอบกพรองของสังคมไทยที่ชอบท ําตามรูป
แบบ  แตไมรูเหตุผลหรือจุดประสงคเปนอยางไร สิ่งเหลานี้ผมไมอยากพูดวาเปนการบกพรองของการ
ศึกษา  แตสวนหนึ่งเปนการบกพรองที่วาคนไทยเราชอบท ําอะไรฉาบฉวย  ชอบท ําตามรูปแบบแตไม
นึกไมเขาถึงประเด็นสาระ  แมแตระบบการเมืองขณะน้ี  ระบบพรรคการเมือง ระบบสถาบันรัฐสภา
หลายสิ่งหลายอยางเอาแตรูปแบบไมไปถึงสาระ

 กลับมาเรื่องคุณภาพ  พูดถึงการจัดการหรือการบริหารงานมหาวิทยาลัยน้ัน  ถาเผ่ือตองทํ า
ตามแบบราชการแลว  ผมวาไปไมรอด  ยกตัวอยางบางคร้ังท่ีเราบอกวาเราทํ าตามรูปแบบ   สมัยหลัง
จาก  ๑๔  ตุลา  เราก็บอกวาประชาธิปไตยเบิกบาน  เหอเร่ืองการเลือกต้ังการบริหารงานใน



มหาวิทยาลัยในตอนน้ัน   จนถึงวันน้ีตองมาจากการเลือกต้ังเทาน้ัน  อธิการบด ี  คณบด ี  แตละแหงที่
ใชระบบการเลือกต้ังผูบริหารปวดหัวท้ังน้ัน  ไมวาจะเปนขอนแกน  เชียงใหม  รามคํ าแหง  หรือท่ี
ไหน ๆ  ไมถึงกับยกพวกตีกัน  แตอาจารยแบงเปน  ๒  พวก  ๒  ฝาย  ต้ังช่ือพรรค  ฝายไหนชนะอีก
ฝายแพก็บอกวา  ฉันแพ   ฉันไมใหความรวมมือ  มันสรางความแตกแยกโดยไมเขาเร่ือง  ผมก็ไมเคย
เห็นที่ไหนวาระบอบประชาธิปไตยจะตองไปใชในการบริหารสถาบันการศึกษา  และคุณภาพจะอยูที่
ไหน   ถาเผื่ออาจารยคนไหนที่ไมมีศิลปะหรือวาทะศิลปที่จะท ําใหเขาชนะการเลือกตั้งได  เขาอาจจะ
เปนอาจารยที่ดีมีคุณภาพ   มีความรูทางวิชาการ  แตก็ไมสามารถมีอํ านาจท ําการบริหารได  มันสราง
ความแตกแยกไมเปนเอกภาพ  สรางความอิจฉาริษยา  สวนใหญทั่วโลกนั้นการเลือกอธิการบดี
คณบดี   เขาใชวิธีการท่ีเรียกวา  Search Committee คนไมตองสมัครดวยซํ ้า แตคุณหา Search
Committee ที่ประกอบดวยคนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ไปเลือกใครมาก็ได ของฝร่ังไปเลือก
มหาวิทยาลัยอ่ืนมาดวยซํ ้า เพราะเขาคิดวา เร่ืองของคุณภาพของคนน้ันไมไดอยูท่ีเร่ืองปริญญาอยาง
เดียว แตมีเรื่องของประสบการณและประสบการณที่ไดมาจากหลาย ๆ แหง มันจะดีกวาท่ีคุณเจริญ
เติบโตมาในสถาบันเดียว เพราะฉะนั้นจะเห็นเสมอวานักวิชาการ Professor Lecturer ของมหาวิทยาลัย
ตางประเทศน้ันเขาเรียนท่ีน่ีปริญญาตรี ปริญญาเอกไปจบท่ีน่ัน ๕ ปแรก เขาสอนท่ีน่ี อีก  ๑๐  ปตอมา
สอนอีกแหงหน่ึง   วนไปเวียนมาจนกระทั่งอาจจะกลับมาที่เกาก็ได  การที่ประสบการณตามสถาบัน
ตาง ๆ  การที่ไดเห็นโลกกวางขึ้น  ไปเห็นจุดแข็งและจุดออนของท่ีตาง ๆ   จะชวยใหคนเรามีวิสัยทัศน
จะชวยทํ าใหเราเปน   All-rounder  จะทํ าใหคนคนน้ัน  เม่ืออยูในตํ าแหนงคณบดีหรืออธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยแหงใดแหงหน่ึงแลวจะใชประสบการณที่ตัวเองผานมาแกปญหาของสถาบันน้ันไดมา
แตงเติมปรับปรุง   แตของเรา  ผมมีความรูสึกวา  เนื่องจากยังเปนลักษณะที่คุณอยู  กระทรวงไหนคุณ
ก็อยูกระทรวงน้ัน  คุณอยูมหาวิทยาลัยไหน  คุณก็อยูมหาวิทยาลัยนั้น  หลายแหงที่ประชุมทางดานการ
ศึกษา  หรือทางดานอ่ืน ๆ  คุยกันเอง  ครูกับครู  นักวิชาการกับนักวิชาการ  ผูบริหารกับผูบริหารคุยกัน
เอง   ไมมีการเปดหนาตางใหลมหรืออากาศขางนอกเขามาสัมผัสกับพวกคุณเลยนอยมาก  ผมไมใช
เปนครั้งแรก  ขอบคุณท่ีเชิญผมมา  ผมไมมีความรูทางวิชาการ  ผมอาจจะพูดนอกประเด็น   แตผมจะ
ใหความเห็นบางอยางเปนความเห็นท่ีอาจจะไมเก่ียวของโดยตรง  แตถาเผ่ือความเห็นหรือขอคิดเห็น
ของผมไปสามารถกระตุนพวกคุณหรือนักวิชาการหรือผูมาประชุมทั้งหลายสามารถไปคิดตอใน
ประเด็นที่กํ าลังศึกษาหารือกันอยู  ผมถือวาผมท ําหนาที่แลวมันมีความจํ าเปนท่ีเราจะตองตรวจสอบ
ตัวเองน้ันอยาตรวจดวยตัวเองจะตองตรวจสอบโดยคนอ่ืน   ที่ไมมีผลไดและผลเสีย  เพราะถาตรวจ
สอบตัวเอง  คุณภาพของตัวเอง  โดยบุคคลที่มีทั้งสวนไดและสวนเสีย  การตรวจสอบน้ันจะไม
Objective  การตรวจสอบจะตองทํ าจากบุคคลคณะอื่นขางนอกที่ไมมีสวนไดเสีย  และมีความอิสระ
การบริหารสถาบันการศึกษา   โดยเฉพาะอุดมศึกษาที่ภาษาสมัยใหมวาอยูในก ํากับของทางราชการ
แตไมเปนของราชการน้ัน  เปนการเลนคํ าพูด  ซึ่งผมก็ยินดีซึ่งใชค ําวา  อยูในก ํากับของทางราชการ
จะสามารถทํ าใหสถาบันมหาวิทยาลัยนั้นไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสใหสามารถบริหารเรื่อง



ของบุคคล  การเงิน  งบประมาณ  แตผมอยากจะพูดวานับวันตอไปก็คงเปนเร่ืองของหลักสูตรดวย
ผมไมคอยแนใจวาการควบคุมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาก็ด ี  หรือของทบวงมหาวิทยาลัยก็ดีเปนวิธี
การที่ถูกตอง   มันอาจจะถึงเวลาท่ีเราจะตองน่ังคิดวามันเปนไปไดไหม และมันจะดีกวาไหมที่จะให
ทองถิ่นน้ัน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น  เขาดูแลเร่ืองน้ีดวยตัวของเขาเอง  เพราะผูบริหารของทอง
ถิ่น   สถาบันในทองถิ่น  หรือผูบริหารของสถาบัน  ในสาขาตาง ๆ  ก็สามารถรูถึงความตองการ   รูถึง
Needs  และ  Aspiration  ของคนมากกวา  มากกวาคนที่อยูในสวนกลาง  ปจจุบันนี้การพยายามจะ
สรางระบบที่เรียกวา  Community  College  ซึ่งผมก็คิดวาเปนทางที่ด ี ไมใชวาใหคนมาหาสถาบันการ
ศึกษาแลว  แตสถาบันการศึกษาจะตองวิ่งไปหาคน   แตถาว่ิงไปหาคนในทองถ่ินเราจะตองรูดวยวาเขา
ตองการอะไร  ตลาดตองการอะไร   ผมคิดวาเร่ืองหลักสูตรเปนจุดออนคอนขางจะใหญอันหน่ึงของ
ระบบการศึกษาไทย   ผมเห็นหลานผมเรียน  ป. ๓  ป. ๔  หรือมัธยม ๑  ผมสงสารมากวาวัน ๆ  ใช
เวลาในเรื่องของการท ําการบาน  การเรียนพิเศษ  และไดไมคุมคา   ผมเคยยกตัวอยางสมัยอยูอังกฤษ
ใหม ๆ   เขาเรียนโรงเรียนมัธยม  ผมจบ  ม. ๗  ไปเปนนักเรียนท่ีเรียนดีสอบไดท่ี  ๑ - ๒  อยูเสมอ
และคร้ังหน่ึงตอนอยู  ม. ๗  นั้นไมทราบจะเรียนอะไร  เลยไปเขา ม. ๗  ดานอักษรศาสตรและต้ังแต
เด็ก ๆ  ผมเกลียดไวยากรณไทย  อีกวิชาคือการยอภาษาไทย  แตวิธีการสอนหรือหลักสูตรขณะน้ัน
คะแนนที่ใหกับไวยากรณไทยก็ดี  หรือยอไทยก็ดีเปนคะแนนท่ีคอนขางต่ํ า  เพราะฉะนั้นถาเราได
คะแนนดีทางดานคณิตศาสตร   หรืออะไรอยางอ่ืนแลวน้ัน    ความดอยของเราในเร่ืองไวยากรณก็ดี
หรือการยอภาษาไทยนั้นมันไมกระทบกระเทือนถึงคะแนนขั้นสุดทาย    ผมไปถึงอังกฤษเมื่ออาย ุ  ๑๖
ป   ภาษาอังกฤษในระดับเด็กไทยนั้นผมดีพอประมาณ   แตพอถึงอังกฤษแลวไปเทียบเทากับมัธยม  ๖
เราก็รูในทันทีวาเรียนมาทางภาษาอังกฤษนั้นใชไมไดเลย   ซึ่งอันนี้ก็ไมใชความผิดอะไร   เพราะผม
ไปเมื่อคอนขางจะโตแลว   เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ตองทนทุกขทรมานมาก   คือการเรียนภาษาอังกฤษ
คอนขางมากทีเดียว   ตองเรียนพิเศษเสาร  อาทิตย   อะไรตาง ๆ  เพราะตามเด็กของเขาไมทัน   แตก็มี
วิชาหน่ึงท่ีเวลาสอบ  ที่อังกฤษสมัยกอนเขาเรียกวา   G.C.E.  คือ   General Certification Education
เวลาสอบภาษาอังกฤษเขามีวิชาที่มีการเรียนในชั้นเวลาสอบถือวาเปนแขนงของการสอบที่สํ าคัญมาก  
ซึ่งเรียกวา  Precis  Writing  คือการยอความผมก็ไมเขาใจวาท ําไมโรงเรียนอังกฤษถึงใหความส ําคัญ
กับวิชาน้ีมาก   ในเม่ือเรารูอยูแลววาวิชายอภาษาไทย   เราเขียนชุย ๆ  ไป ใน  ๑๐  คะแนนเขาให  ๕
คะแนน  มันก็ผานไปได   ผมไมเคยเห็นวาท ําไม   จนกระทั่ง   พอเรียนอยูไดสักปภาษาอังกฤษดีขึ้น  ก็
เริ่มมองเห็นวาที่อังกฤษเขาท ําอะไรเขามีเหตุผลและเหตุผลของการใหความส ําคัญของ  Precis
Writing  หรือการยอความน้ี  เพราะอะไร   เพราะการยอความน้ันเขาจะใหเอกสารหรือหนังสือมา  ๕
หนา  และหลักของการยอความคือเราจะตองสรุปสาระของกระดาษ  ๕  หนาหรือ  ๑๐  หนาน้ัน  โดย
ไมใชคํ าที่ปรากฏอยูในขอความเดิม  เราตองหาคํ าใหมขึ้นมาและเขียนในภาษาของเรา   ท ําไมถึงมี
ความสํ าคัญมากเพราะจากลักษณะงาย ๆ   ที่เรายอความภาษาอังกฤษนั้น   คุณสามารถเทสตนักเรียน
ไดถึง  ๓  อยางคือ   หน่ึง   เด็กอานแลว  Vocabulary  ในหัวมีพอที่เขาใจสิ่งที่อานนั้น   เพราะถาเผื่อ



อานแลวปรากฏวาคํ านั้นก็ไมรูคํ านี้ก็ไมรู   และไมมี  Dictionary  เปดนั้น  ก็หมายความวา
Vocabulary  ของเด็กที่สอบน้ันไมพอเพียงน่ันเทสตขอแรก   ขอท่ีสองเด็กคนน้ันอาจจะรู
Vocabulary  แตอานแลวจะเขาใจหรือเปลา   เพราะถาเผื่ออานไมเขาใจก็ไมสามารถยอได   เทสตขอ
สาม   เด็กคนน้ันอาน   Vocabulary   แลวถายทอดไดหรือเปลาในภาษาของเขาเอง   เพราะฉะนั้นการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอังกฤษนั้น   มันท ําใหเร่ือง   Precis  Writing  เปนเรื่องส ําคัญ
มาก   เพราะตองใชจด   Lecture  เพราะถาไมเขาใจจะจดไมได   คุณตองจดตามความเขาใจของคุณเอง
หรือคุณไปท ํา  Paper Work  คุณตองไปคนควาจากหนังสือแลวตองไปเขียนใหเปนภาษาของคุณเอง
ทุกอยางมันกลับมาที ่  Precis Writing  หมด  แตผมไมทราบวา  ท่ีอเมริกาเขาทํ ากันอยางไร  ท่ีอเมริกา
เขาอาจจะใช  Tick  มากกวา   แตอันน้ีเปนรากฐานของการเรียนระดับอุดมศึกษาของอังกฤษคุณจะ
ตองเกง   Precis  Writing  เพราะวาคุณตองจด  Lecture  หรือทํ ารายงานตาง ๆ

พอมาถึงเมืองไทยผมไมทราบวาแบบนี้ในเรื่องยอความ  ภาษาไทยนั้นในโรงเรียนประถม
หรือมัธยมยังใหความส ําคัญหรือเปลา   และคะแนนจะเปนแคไหนผมก็ไมทราบ  แตผมคิดวาเราจะ
ตองมาในเร่ืองของ  Curriculum  ในเรื่องของหลักสูตรวาหลักสูตรที่เราให ๆ  กันไวนั้น   หน่ึงจะเปน
การเพิ่มภาระใหนักเรียนเกินไปหรือเปลา  และสิ่งที่เราบังคับใหเขาเรียน  สิ่งที่ก ําหนดโดยกระทรวง
ศึกษาก็ดี  หรือทบวงมหาวิทยาลัยก็ดี   สอดคลองกับความเปนจริง   สอดคลองกับความตองการที่แท
จริงของสังคมหรือไม  เพราะอันนี้ก็ยอนกลับมาถึงเรื่องการจัดสรรทรัพยากร  ซึ่งทรัพยากรในที่นี้
ผมไมไดหมายถึงทรัพยากรในเรื่องงบประมาณอยางเดียว   แตหมายถึง  Allocation of Time  ดวยโลก
เราเปลี่ยนแปลงแตสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลง  คือเวลาที่มีอยู  คือวันหน่ึงมี  ๒๔  ช่ัวโมง  ไมมีวันไหนที่จะมี
๒๕  ชั่วโมงหรือ  ๒๘  ช่ัวโมง   เพราะฉะนั้นเราจะท ําอยางไร  แบงเวลาอยางไร   ใหเวลาที่เด็กเรียน
วันละ  ๕ -๖  ชั่วโมงก็ด ี  หรือสิ่งที่เด็กกลับไปบาน  ท ําการบานวันละ  ๑  หรือ  ๒  ชั่วโมงก็ด ี  ใหผล
ตอบแทนในทางที่ดีที่สุด   ผมเคยถามเจานายพระองคหนึ่งวาท ําไมเรียนหนังสือกันมาก   ท ําไมตองทํ า
การบานถึงคํ ่าคืน  เสาร-อาทิตยตองเรียนพิเศษ   พระองคทานก็ตอบวา  หลักสูตรของกระทรวงศึกษา
ธิการเขา  ผมก็ถามนักวิชาการพวกอาจารยหลายคนก็ใหคํ าตอบซึ่งผมก็ยังไมเขาใจนักวาเขาบอกวาจะ
ไปโทษกระทรวงศึกษาฯ  ก็ไมได  เพราะหลักสูตรที่ใหไวตองการเตรียมใหคนเขามหาวิทยาลัยได
ผมก็เลยไมรูวามันผิดตรงไหน  มันมีจุดบกพรองตรงไหน  ทางนี้ก็อางวาถาไมมีหลักสูตรประถม
หรือมัธยม  หลักสูตรมัธยมที่เปนอยางนี ้   ก็เพราะมันจํ าเปนตองใหเปนอยางน้ี  เพราะถาไมเชนนั้น
จะไมเปนการเตรียมใหเด็กเขามหาวิทยาลัยนั้นของทบวงมหาวิทยาลัยได ก็ตองกลับมาที่หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยวา  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นเหมาะสมหรือเปลา  ผมคิดวาระบบการศึกษาทุกแหง
เขาไดกํ าหนดไววาหลักสูตรนั้นเปนสิ่งส ําคัญมาก  วิชาที่เรียน  ลักษณะการเรียน  ลักษณะ  Contents
ของวิชาตาง ๆ น้ัน  แตไหนแตไรเรารูสึกวาระบบการศึกษาของอังกฤษ  อเมริกา  ญ่ีปุนก็ดี   เปนระบบ
การศึกษาที่ดีที่สุด  แตปรากฏวาในระยะ  ๒๐  ปที่ผานมาทั้ง  ๓  ประเทศจนกระทั่งทุกวันนี ้ ตางมีการ



ตรวจสอบตัวอยางวา  ท่ีวาของเราดีน้ันดีจริงหรือ    และหลังจากตรวจสอบเร่ืองความเปนธรรมโดย
Objectivity   แลวทุกประเทศก็ลงความเห็นวา  ของตัวเองไมดีจริง  อยางที่คิดและอยางที่คนอื่นคิด
หรืออยางที่ตางชาติคิด  ดังน้ันเขาจึงมีการปรับปรุงตลอดเวลา  อยางเมืองไทยผมแนใจระบบการศึกษา
ไมดีเทาไหร  และผมไดพูดสนุก ๆ  อยูเสมอวา  เมืองไทยยังโชคดี  คงมีคนฉลาด ๆ  มากนะ  ระบบ
การศึกษา  หรือวงการแพทยเราก็ยังมีหมอท่ีเกงอยู  เรายังมีคนเกงกาจมากมายทีเดียว   แตถาระบบการ
ศึกษาดีกวานี ้  ผมวาเมืองไทยมีโอกาสที่จะทัดเทียมประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปร  ใตหวัน  และ
ฮองกง  ผมไปเกาหลีเมื่ออาทิตยที่แลว   ซึ่งผมคิดวา  ผมไมรูระบบการศึกษาของเขาดีเทาไหร  ไมรูเขา
จัดการอยางไร  แตผมคิดวาของเขาดีกวาเมืองไทยแน  ผมคุยกบัรัฐมนตรีชวยกระทรวง  Planning  เขา
กลาววาระบบการศึกษาของเขายังไมดีนัก  คงจะตองมีการตรวจสอบใหม  ซึ่งผมยังไมเคยเห็นกระแส
คลื่นน้ีในการศึกษาของไทย  หรือแมแตในมหาวิทยาลัยของไทย  ผมเห็นมีการประชุมหลายคร้ัง  เปน
การประชุมวิชาการ  และผมไดเอกสารมาดู  แตละคนจะสงใหผมเปนปง ๆ   สิ่งที่ผมอยากจะถามคือ
วา  ประชุมเสร็จแลวมีขอเสนออะไรหรือเปลา   อันน้ีไมใชโจมตีรัฐบาลน้ี   ผมคิดวารัฐบาลต้ังแต  ๖๐
ปท่ีผานมาก็เปนเชนน้ี

ดังน้ันอาจจะถึงเวลาที่ไมใชวาเปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทานั้น  แตจะ
ตองมี  Action  Plan  แลวและ  Action  Plan  ตองเขียนใหชัดดวยวาจะตองมีมาตรการอยางไร   ผมวา
ไมใช  Action Plan   มันเปนเพียง  Objective  ซึ่งดูไดงาย  ผมคิดวาถึงเวลาแลววาจะใช   Re-
engineering  หรือไมผมไมทราบ  แตผมวา  Community  ของสถาบันมหาวิทยาลัยก็ดี  หรือของระบบ
การศึกษาไทยก็ดี  มองเห็นวามันมีความจํ าเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง  เมื่อนั้นแหละความเปลี่ยนแปลง
จะเกิดข้ึนได   เพราะสังคมไทยเปนสังคมที่ไมกลาเปลี่ยนแปลงไมกลาเผชิญความจริง   และไมกลาที่
จะทํ าอะไรที่ไมมีการประกันที่แนนอน   คนไทยจะท ําอะไรตองแน  ๒ บวก ๒  ตองเปน  ๔  ถามีขอ
สงสัยวา  ๒ บวก ๒  แลวไมใช  ๔  อาจเปน  ๕  ก็ไมกลาตัดสินใจ   แตผมวานับวัน ๆ  จะชาลงไป
และนับวัน ๆ  น้ัน   ถาเกิดไมมีการเปลี่ยนแปลงระบบในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะ   ดานการบริหารของ
สถาบันแลว  จะมีผลกระทบใหญหลวงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ   และการแกไขปญหาของสังคมไทย
ดวย
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