
ฤาจะปฏิรูปอุดมศึกษาไทย :  เหตุไฉนไม่ปฏิสังขรณ์ 

        รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ 

 

 การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของสถาบนัการศึกษาทัว่โลกนั้น ลว้นพยายามท่ีจะสร้าง

กระบวนการปรับปรุงและการพฒันาต่าง ๆ เพื่อให้รัฐของตนเองสามารถจดัการศึกษาได้ดีและ

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของปริบทสังคมโลก   โดยภาพรวมของการอุดมศึกษานั้น ต่างมี

ความจริงสูงสุด (metaphysics) คือ ตอ้งการบ่มเพาะและขดัเกลาให้ผูเ้รียนไดถึ้งแก่นแกนของความ

เป็น “ คนดี มีความรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นปกติสุข” แต่อยา่งไรก็ตาม การ

จดัการศึกษาระดับน้ีมีการแข่งขนัมากข้ึน   จนมีลักษณะ “การศึกษาเชิงพาณิชย”์   ภาพฉายใน

ปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่ง หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางท่ี  ต่าง

พยายามสร้างจุดขายทางการศึกษา เพื่อดึงดูดการ “ลูกคา้”  ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้    สายรากแห่ง

ปณิธานทางดา้นการอุดมศึกษาไทยไดมี้การอภิวฒัน์และมีการปฏิรูปเร่ือยมา  จากเพื่อ “คนชั้นสูง” 

จนมาสู่สภาพท่ีเป็นเทวาลัยแห่งการเรียนรู้ของคนธรรมดา  ทั้ งน้ีเพื่อท่ีให้สอดคล้องกับวาท

กรรมการพฒันาคนอนัจะนาํมาสู่การพฒันาแบบองคร์วม       

            ภาพฉายพฒันาการอุดมศึกษาไทย 

ผูเ้ขียนขอแบ่งยคุและฉายภาพอุดมศึกษาไทย ดงัน้ี 

1. ยคุเทวาลัยแห่งการเรียนรู้   อุดมศึกษาไทยในยคุแรก ๆ ต่างพยายามสร้างให้ผลผลิตหรือ

ผลิตภณัฑ์   โดยสถาบนัอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นในการจดัการเรียนรู้เพื่อออกไปรับใชรั้ฐชาติในฐานะ 

“ชนชั้นท่ีมีการศึกษา”  (well-educated person) การอุดมศึกษาไทยจึงต่างพยายาม”ยดัเยียด”และ

สร้างวาทกรรมแห่งอาํนาจว่า ผูท่ี้จบจากสถาบนัอุดมศึกษานั้นเป่ียมลน้และถึงพร้อมดว้ยความรู้คู่

ปัญญา ผูอ่้านสามารถหาร่องรอยจากผลิตภณัท์ของอุดมศึกษาในยุคแรกว่า “ผลผลิต” (บุคคล) 

เหล่านั้นทาํอะไรใหเ้กิดประโยชน์ต่อบา้นเมืองไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2. ยุคการสร้างแรงงานชาติ   ในยุคน้ีอุดมศึกษาของไทยมีความพยายามอย่างจริงจงั และ

เป็นวาระท่ีต้องเร่งรีบของรัฐบาลในการจดัระเบียบทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ 

(Professional) ให้กบัผูค้นท่ีเขา้ไปศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขา ดงัจะเห็นว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2503-

2525 เป็นช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1-6  รัฐชาติไทยตอ้งการคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถในดา้นฝีมือแรงงานต่าง ๆ  ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งทาํการขยายการศึกษา

จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคมากข้ึนและเปิดสอนในสาขาต่าง ๆมากข้ึน ทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ในระยะน้ีถือวา่สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งผุดข้ึนมาเพื่อเป็นแหล่ง

ผลิตกาํลงัคน (Empowerment) ใหก้บัประเทศชาติ  

3. ยุคกระจายพรมแดนข้อความรู้สู่ภูมิภาค  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา การอุดมศึกษา

ไทยต่างพยายามท่ีจะสร้าง “พื้น ท่ีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เช่น Education for all,  All for 
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Education   ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งวาทกรรมน้ีจึงมีการส่งผ่านและถูกขบัเคล่ือน (Drive)  ไปสู่คนใน

ส่วนภูมิภาคท่ีไม่ไดมี้โอกาสในการศึกษาหาขอ้ความรู้   ซ่ึงยุคน้ีสามารถเรียกไดว่้า  “ยุคอุดมศึกษา

นาํวิชาชีพถึงบ้าน นาํการศึกษาถึงคน”  สถาบนัอุดมศึกษาต่างพยายามสร้างโอกาสและให้โอกาส

กบัผูเ้สาะแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมากข้ึน  ดงัจะเห็นจากปรากฏการณ์ของอุดมศึกษาบางท่ีท่ีจาํนวน

อาจารยมี์ไม่พอต่อจาํนวนผูเ้รียน แต่สามารถเปิดให้บริการได ้(จดัสอน) ซ่ึงมีมากมายทัว่ประเทศ 

ช่างเป็นท่ีน่าท่ึงและอศัจรรยใ์จยิง่นกั   

ฤาจะปฏิรูป....เหตุไฉนไม่ปฏิสังขรณ์ 

การปรับร้ือโครงสร้าง (Deconstruction) ในมุมมองของโลกหลงัยุคใหม่ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี 

ทั้งการปฏิรูปและการปฏิสังขรณ์อุดมศึกษาไทยนั้ นก็เช่นกนั  ด้วยเหตุเพราะการปฏิรูปมีความ

หมายถึง  การปรับปรุงให้เหมาะสม   ส่วนการปฏิสังขรณ์นั้ นเป็นการซ่อมแซมสภาพต่างๆให้

กลบัคืนดีเหมือนเดิมนั้น  คาํทั้งสองต่างก็มีความหมายท่ี “ทบัซ้อน” ทั้งผลลพัธ์และกระบวนการ 

(Means and Outputs)   ฉะนั้นภาพฉายและการดาํเนินงานท่ีผา่นมาผูเ้ขียนมองวา่  ดีอยูแ่ลว้ บางคร้ัง

การท่ีจะปรับปรุงอะไรใหม่ตามนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการ

หากไม่วิเคราะห์ใหลึ้กซ้ึงกบัส่ิงท่ีดีและมีอยูก่็ดูอดสูยิง่นกั  ฉะนั้นการปฏิสังขรณ์อุดมศึกษาไทยควร

มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. การปฏิสังขรณ์ทางด้านผู้สอน   ผูส้อนตอ้งสถาปนาความศกัด์ิสิทธ์ิของตนเองเสมอวา่

เป็น “ผูรู้้จริง”  และจะตอ้งเป็นผูช้ี้ทางบรรเทาทุกข ์ช้ีสุขเกษมศานต ์แต่ในสภาพปัจจุบนั  ผูส้อนบาง

คนไม่รู้จริงแมก้ระทัง่ในศาสตร์ของตนเอง  ขาดเทคนิควธีิสอน ยิง่ไปกวา่นั้น บางคนไม่มีความรู้

ตรงตามสาขาท่ีสาํเร็จมา แทนท่ีจะเป็น“ แม่พิมพข์องชาติ”(mothership of education) แต่กลบั

กลายเป็น “ ทรราชย์ทางการศึกษา” (enemy of education) ผูเ้ขียนอยากเสนอขอ้ความขาํ ๆ เล่นวา่ 

“จบอนุปริญญา สอนได้ทุกวิชา  จบปริญญาตรีสอนได้เฉพาะวิชาเอก จบปริญญาโท สอนได้เฉพาะ

ในส่ิงท่ีตนทาํการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ จบปริญญาเอกสอนไม่เป็นเลย ส่ังแต่งาน”  

ปรากฏการณ์เช่นน้ีเห็นอยูด่าษด่ืน น่าสังเวชนกั  เพราะฉะนั้นการปฏิสังขรณ์ผูส้อน  ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งมีกระบวนการปลูกจิตสาํนึกและฐานคติใหเ้ห็นวา่ “ ครู คือ รากแก้วในการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาติ” 

2. การปฏิสังขรณ์กระบวนการเรียนรู้ ในโลกหลงัยุคใหม่ มีผูคิ้ดวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ 

เช่น Problem-Based Learning, Project-Based Learning  หรือแมแ้ต่การท่ียึดปรัชญาการศึกษาเป็น

ส รณ ะตาม นักการศึกษ าต่าง ๆ  ไม่ ว่ารูป แบ บ  Waldorf ,  Pestalozzi  ห รือ Froebel  เป็ นต้น  

กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะตอ้งให้เขา/เธอได ้“เรียนรู้ร่วมกันมากกว่าเรียนรู้ลอกกัน” ให้เขา/

เธอได้เรียนรู้แบบ “สร้างสุขมากกว่าสร้างภาพ” ให้เขา/เธอได้เรียนรู้ในเชิง  “บูรณาการมากกว่า

บูรณาเกินหรือบูรณากอง” และสุดทา้ยจะตอ้งมีกระบวนการใหเ้ขา/เธอ“ทาํได้มิใช่ได้ทาํ”  
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3. ปฏิสังขรณ์ฐานคติผู้ เรียน กล่าวคือ จะต้องมีการ“ ศัลยกรรมความคิด” ของความ

จงรักภกัดีต่อตราสัญลกัษณ์ (Brand Loyalty) ท่ีว่า  สถาบนัท่ีเก่าแก่จะมีคุณภาพมากกว่าสถาบนัท่ี

เปิดใหม่  แต่ตอ้งหนัมาสร้างพลงัศรัทธากบัวาทกรรมท่ีวา่ “เรียนท่ีไหนก็ได ้ขอให้เป็นเทวาลยัแห่ง

การเรียนรู้ท่ีสามารถบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรม” ได้อย่างชัดเจน   ทั้ งน้ีสถาบันอุดมศึกษาต้อง

สามารถปฏิสังขรณ์จิตใจผูเ้รียนให้สามารถมีความรู้เพื่อสร้างปัญญาอนัจะเป็น “ รัตนชาติของชีวิต” 

ท่ีจะนาํสู่การประกอบสัมมาอาชีวะและใชลี้ลาชีวติไดเ้หมาะสม  

                   4.  ปฏิสังขรณ์การวัดและประเมินผล  จุดมุ่งหมายสูงสุด(Summum Bonum )ของการวดั

และประเมินผล  คือ  การท่ีผู ้เรียนสามารถผ่านกฎเกณฑ์   กติกาท่ีวางไว้  แต่บางคร้ังจาก

ปรากฏการณ์ ทางอุดมศึกษาท่ีผ่านมา  การวดัและประเมินผล (การสอบ) มิได้ว ัดความรู้

ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสําคญั   ท่ีเลวร้ายไปกว่านั้น บางสถาบนัชอบท่ีจะวดัและประเมินผล

ในส่ิงท่ีนกัศึกษาไม่รู้ ทาํให้ผูส้อนภาคภูมิใจยิ่งนักว่า “ตวัเองไดอ้อกขอ้สอบได้ยากเยน็แสนเข็ญ”  

ซ่ึงถือวา่เป็นเทคโนโลยทีางอาํนาจอยา่งหน่ึง ( technological power)  ฉะนั้นการปฏิสังขรณ์ทางดา้น

น้ีจะตอ้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่า  ผูถู้กประเมินตอ้งมีความรู้และเขา้ใจในศาสตร์ท่ีได้

ศึกษา  เล่าเรียน และถูกขดัเกลามาหรือไม่  แค่น้ีก็คงเรียกว่า ซ่อมแซมในส่ิงท่ีอุดมศึกษาไทยขาด

หายไปไดอ้ยา่งชดัเจน 

 หันกลบัมาท่ีสถานการณ์ขอ้ความรู้ (Situated Knowledge) ในปริบทของอุดมศึกษาไทย  

ต่างพยายามสร้าง “รูปลกัษณ์และอตัลกัษณ์” ของตนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เพื่อให้ไดม้าแห่งการ

ดาํรงอยู ่  สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งมีการ “ขยายและล่าอาณานิคมทางการศึกษา” มากข้ึน ทั้งท่ี

ปรากฏออกมาในลกัษณะของความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ เช่น   ทวิปริญญาแห่งสองสถาบนั ความ

ร่วมมือกับต่างประเทศทั้ งน้ี เพื่อสร้างความศักด์ิสิทธ์ิแห่งความเป็นสากล       ดู เหมือนว่า 

สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งกาํลงัรุ่งโรจน์และในทางกลบักนัสถาบนัอุดมศึกษาหลาย ๆ ท่ีกาํลงัจะ

ปิดตนเองไป  แต่อย่างไรก็ตาม  จะปฏิรูปหรือปฏิสังขรณ์หรือแมแ้ต่จะปฏิวติัก็ตาม  ผูเ้ขียนเพียง

อยากเห็นเป็น “บุญตา” ว่า ทาํอย่างไรก็ได้ อย่าให้การอุดมศึกษาไทย “บูดและเน่า” ไปในท่ีสุด 

เพราะเส้นทางอุดมศึกษา  คือ  เส้นทางแห่งกรรมร่วมของประชาชนคนไทยทั้งมวล!!!!! 

 

 


