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 การศึกษาของรัฐชาติไทยนั้น นบัวา่มีการพฒันาอยา่งเป็นระบบระเบียบ (systematic 

development)ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แต่อยา่งไรกต็าม การจดัการ

ศึกษาท่ีมีมานานหลายทศวรรษถูกมองวา่ ยงัมีการพฒันาไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัปริบทของประเทศ

เท่าท่ีควรเท่า ยิง่ใกลเ้วลาท่ีประเทศจะมีการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น  จึงทาํใหเ้กิดขอ้กงัขาและ

เกิดขอ้คาํถามมากมายเก่ียวกบัความพร้อมในทุกมิติของการเขา้เป็นหน่ึงในสมาชิก เช่นเดียวกบั

คาํถาม การจดัการศึกษาของประเทศ (Educational Orientation) วา่ มีความพร้อมมากนอ้ย

เพียงใด และจะสามารถ “อยู่รอด” ไดห้รือเปล่า ?  จากขอ้คาํถามดงักล่าว ทาํใหทุ้กภาคส่วนของ

รัฐและเอกชนพยายามเขา้หา “จุดร่วมแห่งความจริงสูงสุด” ของการจดัการศึกษาเพื่อความ 

“มัน่คง” ทางการศึกษาเพื่อไม่ใหรั้ฐชาติอ่ืนมาจดัการศึกษาแบบครอบครอง  ( Hegemony 

sphere)ได ้ส่ิงน้ีในอนาคตการจดัการศึกษาของชาติอาจจะตอ้งกลายเป็นอาณานิคมทางปัญญา

ของชาวต่างชาติได ้

 วิถกีารศึกษา : ส่ิงทีค่วรพฒันาเพือ่ความอยู่รอด  

 ความเช่ือมัน่ในความเป็นเอกราชและเป็นเลิศทางวฒันธรรมไทย ดูเหมือนจะเป็นหลกั

สาํคญัของการจดัการศึกษาท่ีเป็นไปตามแบบประเพณีนิยมท่ีช่ืนชมและช่ืนชอบ กบั Humanistic 

หรือ Liberal education นั้นทาํใหก้ารศึกษาของชาติขาดความใส่ใจในศาสตร์ทางดา้นวทิยา

ศาศตร์และเทคโนโลย ี ความอยูร่อดของการศึกษาไทย นั้นสมควรหวนคิดและพิจารณา

การศึกษาในประเดน็ดงัน้ี 

1. การศึกษาตน้แบบจากอดีต 

การศึกษาควรมีเช่ือมัน่ในศกัยภาพของการจดัการศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นตน้มา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถาบนัศึกษา ( institutionalization) ขาดหายไป สถานท่ีเล่า

เรียนหลายแห่งพยายามสร้าง “เปลือก”ใหม่เขา้มาแทนท่ี  การจดัการศึกษาท่ีแทจ้ริงไม่ไดต้ั้งอยู่

บนรากฐานของการศึกษาแบบเก่าดว้ย ความไม่ลงรอยของนกัวชิาการ “หวัเก่า” กบั “หวัใหม่” 

ขาดการปฏิสัมพนัธ์ (Connectivity) อยา่งลงตวั บางกลุ่มของสถานศึกษามีลกัษณะวชิาการ

มากกวา่ท่ีจะผกูขาดเร่ือง “อาํนาจ” ฉะนั้น วาทกรรมอ่ืนๆ ของการศึกษาจึงเป็นการผลิตซํ้ า  การ



สร้างฐานคติใหม่เพื่อความกา้วหนา้ นั้นจาํเป็นตอ้งดูรากเหงา้ของการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหท้ั้ง

ชาติใหเ้รียนรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม (Secular Learning and Dharma Learning) จึงน่าจะเป็น

ทางรอดท่ีดีกวา่  อน่ึง การก่อตั้งสถานศึกษาหลายๆแห่งท่ีข้ึนมาใหม่ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ จึงเป็นเพียงแค่ “สาํนกัเตรียมคนใหสู้้กบัวทิยาการสมยัใหม่” เท่านั้น เม่ือเป็นเช่นน้ี

สถานศึกษาควรด่ืมดํ่าในวฒันธรรมโบราณของตนเองดว้ย การจดัการศึกษาของรับชาติตอ้งหนั

มาใส่ใจใน “อาชีพนิยม” (Vocationalism) การจดัการวธีิท่ีรู้เรียนและเรียนรู้ การศึกษาตอ้งหา

ความหลายหลากในรูปแบบการเรียนรู้ทั้งทางการเทคโนโลย(ี variety of techniques and 

technology) มาสู่ผูเ้รียนใหจ้งได ้กจ็ะเป็นเกราะเพื่อความอยูร่อดได ้

2. ความสาํนึกเชิงประวติัศาสตร์ 

การศึกษาไทยตอ้งมีความช่ืนชมและสาํนึกในมิติแห่งประวติัศาสตร์ ถึงแมว้่าโลก 

ทศันท์างการศึกษาจะเปล่ียนแปลงไป การศึกษาควรหาจุดร่วมระบบการศึกษาสมยัใหม่และเก่า

ใหเ้กิดสัมพนัธภาพ “ร่วมสมยั” มิติทางประวติัศาสตร์เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการจดั

การศึกษารัฐชาติดว้ย “ ความสํานึกทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ทีเ่กีย่วข้องกบัการมองอดีต

ทีไ่ม่ใช่ในรูปของความเป็นอดีตของอดีต แต่อยู่ในรูปของความเป็นปัจจบัุนของอดีตทาง

การศึกษาต่างหาก”  ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาไทยเพื่อความอยูร่อดนั้น ตอ้งหนัมาทบทวนวา่ท่ีผา่นมา

หรือในอนาคต  การศึกษาไดแ้สวงหาความเป็นวชิาการหรือไม่ (academic pursuit) การศึกษาใน

สมยัใหม่จึงเปรียบเหมือนอยูบ่นหอเอนท่ีสูงชนัต่างหาก 

 ความสาํนึกทางการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเอกสิทธ์ิของวฒันธรรม

ทางการศึกษาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หากแต่ขอใหเ้ป็นการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน (Mass 

Education) อยา่งแทจ้ริง มุ่งสอนใหผู้ค้นในชาติไดเ้สาะแสวงหาความหมายและคุณค่าตวัตนของ

ตนเองนั้นยอ่มสาํคญัมากยิง่นกั  

3. ความยิง่ใหญ่ของการศึกษาแบบเก่า   

             การศึกษาเพื่อความอยูร่อดของรัฐชาตินั้น สถานศึกษาท่ีมีอยูทุ่กรูปแบบนั้นตอ้งฝึกให

ผูเ้รียนสามารถกิจกรรมทางปัญญาไดอ้ยา่งชดัเจน ฉะนั้น ความยิง่ใหญ่ของการจดัการศึกษาเพื่อ

ความอยุร่อดนั้น คือ การพฒันาคนใหรู้้จกัไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลและเป็นเหตุผลบนฐานราก

ของสัมมาทิฐิ  นอกจากน้ี การศึกษาตอ้งพฒันาใหค้นในชาติกลายเป็นผูท่ี้จะพฒันาตวัเองให้

สมบูรณ์ยิง่ข้ึนได ้(Perfectibility of man) โดยเฉพาะปลูกฝังส่ิงดีงามของแผน่ดิน เพิ่อมิใหผู้เ้รียน

เกิดสภาพท่ีเรียกวา่ “ฉลาดลุ่มลกึ...แต่โง่กว้าง” เม่ือเขา/เธอโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต 



 

 

            การจัดการเรียนรู้เพือ่ความอยู่รอด : VICS Model 

 การจดัการเรียนรู้ถือวา่เป็นหวัใจท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะท่ีจะสามารถอยูร่อดไดแ้ละ

ดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ีสถานศึกษาจึงตอ้งใส่ใจและปัจจยัแห่ง VICS Model 

ดงัน้ี 

           1 Variety of  Instructions/Techniques (V) หมายถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น 

Brain-based Learning (BBL) Profession Learning Community (PLC) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้

ชุมชนเป็นขอ้ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้ในลกัษระน้ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิกจิตสาํนึก 

“รักบา้นเกิด” เรียนแลว้ “รักถ่ิน” ไม่ใช่ รียนแลว้ “ท้ิงถ่ิน” 

           2 Inspiration (I) การสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างให้

ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลและเกิดความรู้สึกร่วมวา่ “เราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม แต่สังคมไม่ใช่ส่วน

หน่ึงของเรา” ซ่ึงหมายถึง สังคมไม่จาํเป็นจะตอ้งมีเรา แต่เราจาํเป็นตอ้งมีสังคม ผูส้อนตอ้งมี

วธีิการสร้างแรงบนัดาลใจต่อผูเ้รียนซ่ึงอาจจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีๆต่อผูเ้รียนจะ

เป็นอีกเส้นทางหน่ึงของการสร้างแรงบนัดาลใจ 

             3 Connectivity (C) การจดัการเรียนรู้ท่ีดีนั้นจาํเป็นตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวกบั 

“ส่ิงท่ีใหม่และทนัสมยั” ใหส้ามารถผนวกรวมกบัปริบทของเน้ือหาและเทคโนโลย ีนอกจากน้ียงั

ตอ้งเช่ือมโยงกบัวถีิอตัลกัษณ์ชุมชนและลีลาชีวติของผูเ้รียนดว้ย 

            4 Super Teacher (S) การจดัการเรียนรู้เพื่อความอยูร่อดนั้น ครูจะตอ้งมีทั้งศาสตร์และ

ศิลป์ในการถ่ายทอดขอ้ความรู้ ( Science and Art of Teaching) ผูส้อนจะตอ้งเป็นครูโดยเน้ือแท ้

ครูตอ้งเป็น “teacher ไม่ใช่ teller” ครูท่ีมีลกัษณะเป็น super teacher นั้น ขออนุญาตยกตัวอย่าง 

ถา้สอนคาบละ 50 นาที ครูตอ้งสอนเน้ือหา (content) ประมาณ 30 นาที  สอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน

ลีลาชีวติ ( life style) 10นาที จากนั้นจึงเติมเตม็จริยศาสตร์จริยธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพนูคุณค่า

ใหก้บัผูเ้รียนในการใชชี้วติในอนาคตอีก 10 นาที เพียงครูทาํไดพ้ียงแค่น้ีมิติการจดัการศึกษามิใช่

แค่อยูร่อดเท่านั้น  แต่หากเป็นการพฒันาคนในชาติเพื่อความอยูร่อดแบบยัง่ยนืต่างหาก  

               การศึกษาท่ีจะทาํใหร้อดพน้จาก “ ปรโตโฆษะ” ( external influential factors) นั้น ไม่

วา่จะความแตกต่างของผูเ้รียนทั้งเร่ืองเพศสภาพ เพศสภาวะ ความรู้สึกนึกคิดทางดา้นสังคม 

ความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจ หรือแมแ้ต่ความศรัทธาในการเมืองการปกครอง แต่จุดมุ่งหมาย



ควรสร้างทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะการเขา้ถึงซ่ึงอาชีพท่ีเป็นรากเหงา้ของชาติท่ีผสมผสานกบั

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เม่ือเป็นเช่นน้ี การศึกษาของรัฐชาติคงไม่เหมือนการก่อกองทรายทีอ่ยู่บริ

เวรชายหาดทีร่อให้คลืน่น้ําทะเลพดัและหายไป  สุดท้ายกต้็องพยายามสร้างแล้วสร้างอีก แต่ก็

ไม่ได้รูปลกัษณ์ของกองทรายทีย่นืยงเสียท ีขอรับกระผม!!! 

  

                                                                                      ธงชัย  สมบูรณ์    

 


