DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา
“การศึกษาไทยใครว่าขาดความคิดดีๆ”

ความเป็นมาของหนังสือ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา”
คุณกษิดศิ อนันทนาธร ได้กล่าวถึงความเป็นมาของหนังสือ “ป๋วย อึง๊ ภากรณ์กบั ทัศนะทางการศึกษา” ทีถ่ กู จัดพิมพ์
ในฐานะที่ UNESCO ได้มอบรางวัลยกย่องให้อาจารย์ปว๋ ยมีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา  สังคมศึกษา และมนุษย์ศาสตร์
โดยกล่าวถึงบริบทในชีวิตของอาจารย์ป๋วยว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่มีผลต่อมุมมองของการศึกษา โดยเริ่มต้นจากสมัยเด็กของ
อาจารย์ป๋วยที่บิดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก ท�ำให้ชีวิตจากเดิมที่เคยเป็นคนมีฐานะกลายเป็นมีฐานะยากจนลง แต่สิ่งที่มารดา
ของอาจารย์ต่อสู่มาโดยคตลอด คือ เรื่องการศึกษา ที่พยายามส่งให้อาจารย์ป๋วยได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด   จึงกัดฟันส่ง
ให้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จนต่อมาได้ท�ำงานเป็นครูที่นั่นต่อพร้อมกับเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์ ในขณะนั้น นั่นเป็นจุดเริ่มต้น
ของอาจารย์ ในการมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งส�ำคัญในชีวิต
อีกช่วงหนึ่งในชีวิตที่คุณกษิดิศมองว่าท�ำให้มุมมองการศึกษาของอาจารย์เปลี่ยนอีกครั้ง คือ ช่วงที่เป็นเสรี ไทย
แล้วถูกชาวบ้านจับที่ชัยนาท และเป็นโอกาสที่ท�ำให้อาจารย์ป๋วยได้เห็นทัศนะของคนชนบทในขณะนั้น และมองเห็นความ
เหลื่อมล�้ำบางอย่างที่มีผลต่อแนวคิดเรื่องการศึกษา ช่วงชีวิตการท�ำงานของอาจารย์ป๋วย ท่านไม่เคยทิ้งหน้าที่ ในงานการ
ศึกษา แม้แต่ตอนทีต่ อ้ งเลือกระหว่างงานผูว้ า่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็คดิ จะลาออกไปท�ำงานการศึกษามากกว่า ท่านจึง
ท�ำงานในฐานะอาจารย์พิเศษในธรรมศาสตร์
คุณกษิดิศพูดถึงแนวคิดการศึกษาของอาจารย์ป๋วย เริ่มต้นจากการเขียนหนังสือ “ปัญหาพลเมือง” ซึ่งเกี่ยวกับ
ความส�ำคัญของคุณภาพประชากรของสังคม โดยพูดถึงคุณสมบัตขิ องบัณฑิตทีพ่ งึ ปรารถนา ดังนัน้ ท่านจึงสนใจทีจ่ ะพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา เช่น การพัฒนาห้องสมุด การพยายามส่งคนไปเรียนต่อเพื่อให้น�ำความรู้กลับมารับใช้สังคม การท�ำ
มูลนิธิที่ชัยนาทเพื่อให้บัณฑิตได้ ไปเรียนรู้ ในพื้นที่ชนบทในสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ ได้สอน   และความส�ำคัญในการพัฒนาการ
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ศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ ท่านไม่เห็นด้วยกับหลักสูตรแห่งชาติที่ ไม่สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นจริงๆ  นอกจากนี้ยัง
ให้ความส�ำคัญของการศึกษามากกว่าการที่มีความรู้เท่าทันโลก และให้ความส�ำคัญกับเรื่องศีลธรรม เช่น ในการปาฐกถา
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ท่านพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ ไม่ ใช่แค่เรื่องมุมมองด้านประสิทธิผลเท่านั้น แต่ต้องมีความซื่อตรง
ท่านได้กล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมว่าท�ำอย่างไรที่ผู้สอนและผู้เรียน
จะเชือ่ มถึงกันได้  ในเมือ่ การสอนศีลธรรมในผู้ ใหญ่ ไม่เคยท�ำให้เด็กเห็นเป็นแบบอย่าง หรือการน�ำหลักธรรม พละ 5 ประการ
มาใช้กับเรื่องการศึกษา         
อาจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล กล่าวถึงเนือ้ หาในหนังสือว่า แม้ชวี ติ ของอาจารย์จะไม่ ได้เล่าการศึกษาผ่านมุมมอง
วิชาการด้านการศึกษาหรือมีงานเขียนเกีย่ วกับเรือ่ งการศึกษาโดยตรง แต่กแ็ ฝงมุมมองการศึกษาทีผ่ า่ นมาจาก ประสบการณ์
ทั้งในและต่างประเทศของท่าน ซึ่งมุมมองของท่านนั้นมีความร่วมสมัยอยู่มาก เช่น ในปาฐกถาปี 2504 ที่อาจารย์พูดการ
ศึกษาในมุมของการตั้งค�ำถามกับคุณค่าการศึกษาที่แท้จริง  ที่ว่าด้วยการเตรียมมนุษย์เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และยัง
พูดถึงการกระจายอ�ำนาจการศึกษาจากรัฐสู่ความต้องการท้องถิ่น  ผ่านการตั้งค�ำถามว่า นักเรียนต้องใช้ชีวิตในระบบ
โรงเรียนยาวนานจนถึงอายุ 15 ปี โดยไม่เชื่อมโยงกับชุมชนของ ซึ่ง 15 ปีนั้นยาวนานมาก และเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิต
ของเด็ก อาจารย์ปว๋ ยมองว่าการจัดศึกษาในโรงเรียนต้องตอบโจทย์ของท้องถิน่ ซึง่ นี้ น�ำไปสู่ quote ทีส่ ำ� คัญของอาจารย์ปว๋ ย
อย่าง “การศึกษาที่เริ่มต้นที่ผู้เรียนและจบลงที่ผู้เรียน”   ซึ่งอาจารย์ป๋วยพูดถึงเรื่องนี้ ไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้ ใน
ระบบการศึกษาตอนปี  2542  โดยมุมมองของอาจารย์ป๋วยต่อเรื่องการศึกษาหลักๆนั้นมีอยู่ 3 เรื่อง คือ
1) ความหมายของการศึกษา ว่าการศึกษานั้นมี ไปพื่ออะไร อย่างค�ำที่พูดในหนังสือว่า “เรียนเพื่อสอบ สอบ
เพื่อเรียน หรือ เรียนเพื่อเรียน”   
2) บทบาทของอาจารย์ คือ ไม่ ใช่แค่การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่เป็นการสร้างบัณฑิตที่เป็นเลิศที่รับ
ใช้สังคม ดังนั้นจึงให้ความส�ำคัญมากกับการพานักศึกษาออกสู่ชนบทเจอและเรียนรู้กับชาวบ้าน  
3) การศึกษาตลอดชีวติ ในยุคที่ ไม่มคี นสนใจในเรือ่ งนีม้ าก อาจารย์ปว๋ ยเป็นคนทีพ่ ยายามหาหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เข้าห้องสมุดเสมอทั้งๆที่ ในยุคนั้นหนังสือเป็นสิ่งที่หายาก แนวคิด informal learning หรือศึกษาด้วยตัวเองนั้นมาจาก
ประสบการณ์การเรียนต่อของอาจารย์ที่อังกฤษ

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา “การศึกษาไทยใครว่าขาดความคิดดีๆ”

สุดท้าย อาจารย์อรรถพล กล่าวว่า Political View แบบที่อาจารย์ป๋วยมองเห็นนั้นไม่เกิดขึ้นจริงเลย ในวงการ
ศึกษาไทย แต่ถกู พาไปสูก่ ารศึกษาแบบขวาทีร่ วมศูนย์ไปอย่างยาวนาน จนมาถึงปี 2521-2524 และ2533 ทีพ่ าการศึกษา
ไปสุดทางในฐานะเครือ่ งมือที่ ใช้เตรียมแรงงานสูร่ ะบบและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงไม่มแี นวคิดของการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการศึกษา ขณะทีก่ ารศึกษาของฟินแลนด์ ใช้เวลาในช่วงเดียวกันไปกับการลดช่องว่างการศึกษาและใช้เวลายาวนานกว่า
40 ปี และเริ่มต้นหลังอาจารย์ป๋วยพูดถึงเรื่องนี้เสียอีก กว่าที่เราจะเริ่มตระหนักเรื่องนี้ ก็ช่วงหลังปี 2542 ไปแล้ว และ
เพิ่งเริ่มต้นพูดถึงการมีหลักสูตรท้องถิ่นในปี 2544  ซึ่งแนวคิดพวกนี้ของอาจารย์ป๋วย ไม่มีการถูกพูดถึงหรือรับรู้เลย หาก
ไม่มคี นคอยรวบรวมเอาไว้หรือมีกระแสของ UNESCO ทีม่ อบรางวัลให้ขนึ้ มาในช่วงนี้ มุมมองดีๆเหล่านีท้ ขี่ องอาจารย์ปว๋ ย
เรื่องการศึกษาก็จะไม่ถูกรับรู้ และโดนการเมืองในปัจจุบันถูกกลบไป
เวลาเราพูดเรื่องการสอบ O-net มีปัญหา ท�ำไมการศึกษาเริ่มปล่อยปะละเลยเด็กให้กลายเป็นผู้แพ้ ในระบบและ
หาตนเองไม่เจอว่าตัวเองเป็นใคร ไม่มีทักษะชีวิตเมื่อออกจาการศึกษาก็พึ่งตัวเองไม่ ได้ รวมถึงการสร้างค่านิยมของสังคม
ที่ต้องจบปริญญาที่สุดท้ายไม่ตอบโจทย์ที่สังคมต้องการ หรือจากข่าวที่บัณฑิตจบปริญญาแต่ตกงานจ�ำนวนมาก ทั้งที่
ต�ำแหน่งงานในระดับ ปวช. ในตลาดแรงงานนั้นขาดแคลนมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจารย์ป๋วยได้พูดถึงไว้เมื่อหลายสิบปี
ทีแ่ ล้ว สิง่ ทีอ่ าจารย์ปว๋ ยพูดคือประสบการณ์ของท่าน ณ ช่วงเวลานัน้ นัน้ แปลว่าปัญหาการศึกษาเดิมๆ ของไทยมีมานานแล้ว
และยังคงมีอยู่   สุดท้ายอาจารย์อรรถพลชวนตั้งค�ำถามทิ้งท้ายว่าท�ำไมสิ่งที่อาจารย์ป๋วยคิดยังคงร่วมสมัยกับการศึกษา
ปัจจุบันได้
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ช่วงแลกเปลี่ยน
- ในช่วงแลกเปลีย่ นผูเ้ ข้าร่วมได้ตงั้ ค�ำถามถึงปัญหาการศึกษาว่า ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมานี้ การศึกษานัน้ เป็นไปเพือ่ ใคร โดยผูเ้ ข้าร่วม
มองว่าการศึกษาถือเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ต้องตั้งค�ำถามว่าใครเป็นเจ้าของการศึกษาและใช้เพื่อประโยชน์ของใคร
- มองว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นั่นเป็นเรื่องส�ำคัญ ในหลายประเทศการศึกษาจะต้องถูกจัดในท้องถิ่นคู่ขนาน
กับรัฐ เช่น ฟินแลนด์  จัดผ่านสภาท้องถิ่น หรือ แม้แต่ประเทศที่เป็นรวมศูนย์แบบสิงคโปร์เอง การจัดการศึกษาก็ยังต้องมี
กลไกการมีส่วนร่วมบางกับ ครู และคนที่ท�ำงานการศึกษา ดังนั้นความส�ำคัญในการจัดการศึกษาให้ดีนั้นจะต้องมีกลไกการ
ตัดสินใจร่วมกัน และคืนความเป็นเจ้าของให้คนมีส่วนร่วม ซึ่งต่างจากไทยที่พยายามรวมศูนย์มากขึ้นใน 4-5 ปีนี้
- ผู้เข้าร่วมเล่าถึงประสบการณ์ท�ำงานของตนในการลงพื้นที่ว่า ได้เห็นโมเดลการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่เพชรบุรีที่ประสบ
ความส�ำเร็จ จากการตั้งค�ำถามของครูในพื้นที่ที่ตั้งค�ำถามว่าการศึกษาที่ผลิตคนหนุ่มสาวออกไปท�ำงานในเมืองจนเหลือแต่
คนแก่และเด็กนัน้ ได้ ให้อะไรกับท้องถิน่ บ้าง จนตัดสินใจลาออกมาท�ำการศึกษาในท้องถิน่ มองหาเรือ่ งราว คุณค่า และอาชีพ
เดิมๆในบ้านและชุมชนตัวเองเพื่อให้เด็กในพื้นที่เห็น ซึ่งกระตุ้นให้เด็กนสนใจการเรียนรู้จากสิ่งที่ชีวิตของตนเองเชื่อมโยงและ
ได้ลงมือท�ำร่วมกัน จนอยากท�ำอะไรให้ท้องถิ่น เกิดเป็นพื้นที่เพชรบุรีดีจัง
- มองว่าหน่วยรัฐของไทย ยังเป็นปัญหา หลายท้องถิ่นที่เริ่มไปได้ด้วยดีและแสดงให้เห็นว่ามีต้นทุนพอจะจัดการได้ แม้จะ
มีตัวอย่างที่ส�ำเร็จเยอะ แต่รัฐก็ ไม่เคยเชื่อใจ พอเริ่มส�ำเร็จ หน่วยงานรัฐเริ่มมาตั้งศูนย์ หรือมาท�ำเองก็จะมีปัญหา เพราะ
เกิดจากการมาพยายามท�ำตัวเป็นเจ้าของของรัฐ ลดการมีส่วนร่วมลง และผูกติดความรับผิดชอบกับผู้มีอ�ำนาจแค่ ไม่กี่คน  
ทั้งที่ ในท้องถิ่นที่หลายหลาย ไม่มีทางที่รัฐจะเข้าใจหรือตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมดได้
- เรื่องการถ่ายโอนการศึกษาให้ท้องถิ่นมีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ตัวอย่างที่ดี คือ ท้องถิ่นเข้าใจและสนับสนุนให้ครูจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ท้องถิ่นได้จริง ครูมีความภูมิใจที่ ได้ท�ำงานกับท้องถิ่น และเล่าว่าเมื่อไปดูงานก็ ได้ตั้งใจดูงาน
เพื่อน�ำมาใช้จริงๆ ต่างจากการไปดูงานกับส่วนกลางในอดีต  แต่ ในกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ดี คือ ท้องถิ่นไม่เข้าใจ ไม่ ได้ ให้ความ
ร่วมมือ และถ้าเข้าใจผิดก็อาจจะจัดไปในแนวการศึกษาที่ ไม่ถูกต้องได้ อาจารย์อรรถพลมองว่า การจัดการศึกษาท้องถิ่นจึง
ไม่ ใช่ทางสุดโต่งขนาดทิ้งภาครัฐไปจัดเอง แต่การสร้างการมีส่วนร่วมกัน
- กล่าวถึงระบบเศรษฐกิจ ในบทบาทที่มาเปลี่ยนแปลงปรัชญาการศึกษา ท�ำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ไม่ว่าการสร้าง
หลักสูตรตอบสนองกลุ่มคนที่มีรายได้ต่างกัน การวัดผลด้วยคะแนนสอบที่พยายามคัดแยกคน การเข้าถึงการศึกษาที่จ�ำกัด
ด้วยฐานะ ควรเป็นโจทย์ที่ถูกคุยในเรื่องการศึกษา ท�ำให้ทุกวันนี้การศึกษากลายเป็นอุตสาหกรรมแบบหนึ่งที่ ใช้เป็นบันได
เลื่อนฐานะ
- มีความกังวลถึงมาตรฐานการศึกษา SCQA ที่เป็นตัวชี้วัดที่มาจากเอกชน แนวทางคล้ายการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เหมือนให้การศึกษาเป็นสินค้า ซึง่ สร้างความน่ากังวลใจตัง้ แต่การโกงกันเพือ่ ให้ผา่ นมาตรฐาน การท�ำให้ โรงเรียนแข่งขันมากกว่า
การร่วมมือท�ำให้ ไม่เกิดภาคีการศึกษาทีช่ ว่ ยกันให้การศึกษามีคณ
ุ ภาพดีตอ่ ตัวผูเ้ รียน เกิดการท�ำทุกอย่างให้มาตรฐานคะแนนสูงขึน้
เพือ่ ชิงคนทีม่ าเข้าเรียน เช่นการท�ำให้เด็กบางกลุม่ ไม่ ไปสอบเพือ่ ยกคะแนนเฉลีย่ โรงเรียน  สุดท้ายคือประสบการณ์ทคี่ รูได้เห็น
ผูบ้ ริหารพูดถึงหลักสูตรของตัวเองว่าเป็นสินค้า และนักเรียนเป็นลูกค้า และเริม่ เลือกปฏิบตั ดิ ๆี กับนักเรียนทีเ่ รียนในหลักสูตร
ที่แพงๆ และไม่สนใจนักเรียนที่เรียนทั่วๆไป

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา “การศึกษาไทยใครว่าขาดความคิดดีๆ”

