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อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรทางปัญญา
ที่พาชาติออกจากวิกฤต



ในวิกฤตชาติ 
มีวิกฤตการศึกษา  

หรือในวิกฤตการศึกษา 
มีวิกฤตชาติ

การปฏิรูปการศึกษาได้พยายามท�ากันมาหลาย

คร้ัง แต่ไม่ส�าเร็จ ทีไ่ม่ส�าเร็จเพราะความซบัซ้อนและยาก

ของปัญหาประการหน่ึง อีกประการหน่ึงการพยายาม

ปฏิรูปการศกึษาแบบเล็กและแยกส่วนจากปัญหาวิกฤต

ชาติท�าไม่ได้ เพราะวิกฤตการศึกษากับวิกฤตชาติอยู่

ในกันและกัน เพราะฉะน้ันการปฏิรูปการศึกษาและ

ปฏิรูปอุดมศึกษาควรตอบโจทย์ใหญ่คือวิกฤตชาติไป

พร้อมกันด้วย



๑.

โจทย์ใหญ่: อุดมศึกษา
เป็นหัวรถจักร 

ทางปัญญาที่พาชาติ
ออกจากวิกฤต

ในศัพท์บาลีมีค�าว่า “อดีตานาคตปัจจุบันนัง” -

อดีต-อนาคต-ปัจจุบัน หรือสามมิติของกาลเวลา 

ประเทศไทยติดอยู่ในสภาวะวิกฤตเร้ือรังมาประมาณ 

๑๐๐ ปี เป็นวิกฤตทั้ง ๓ มิติแห่งกาลเวลา คือ อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต ในมิติที่ซับซ้อนหลายมิติที่พันกัน

ยุ่งเหมือนก้อนด้าย ที่คลายออกไม่ได้ อ�านาจอาจใช้ได้



เฉพาะเรื่องง่ายๆ ตรงไปตรงมา แต่เรื่องที่ซับซ้อนและ

ยากสุดๆ ต้องการพลังทางปัญญาอย่างเอกอุและเป็น 

พลังปัญญาของสังคม ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือ

พวกใครพวกหนึ่งเท่านั้น

แล้วกลไกทางปัญญาของสังคมคอือะไร ระบบการ

ศึกษาเป็นระบบที่ใหญ่มาก เฉพาะการศึกษาในระบบ

ก็มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์กว่า ๑๐ ล้าน

คน แต่ระบบการศึกษาก็ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นสมองของ

ประเทศ เพราะเราได้ท�าให้ระบบการศกึษาเปน็ “ระบบ

ท่องวิชา” เท่านั้น 

สมองส�าคัญต่อการมีชีวิตรอดและชีวิตที่ดี ถ้า

ปัญญาอ่อนก็เอาชีวิตรอดได้ยาก

สมองท�าหน้าที่อะไร สมองท�าหน้าที่รู้สถานการณ์

ความเป็นจริงและตัดสินใจ

ถ้ารู้ผิดหรือตัดสินใจผิดว่าควรท�าหรือไม่ท�าอะไร

และท�าอย่างไร จะเกดิความเสียหายข้ึน และความเสียหาย 

บางอย่างอาจเป็นอนัตรายถงึชีวิตหรือก่อให้เกดิสภาวะ

วิกฤต
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ที่ว่าการศึกษาไม่ได้ท�าหน้าที่ให้สร้างสมองให้

ประเทศเพราะไม่ท�าให้รู ้สถานการณ์ความเป็นจริง

และตัดสินได้ถูกต้องว่าควรท�าหรือไม่ท�าอะไร และท�า

อย่างไร การท่องวิชายังห่างไกลจากสมรรถภาพของ

สมองดังกล่าวข้างต้น สังคมไทยจงึขาดพลังทางปัญญา

พาตนเองออกจากสภาวะวิกฤตไม่ได้

เพราะฉะน้ันถ้าจะปฏิรูปอดุมศกึษากันแล้วต้องต้ัง

เป้าหมายใหญ่ว่า

อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออก

จากวิกฤต

เป็นหัวรถจักรคือมีพลังที่จะฉุดรถไฟทางปัญญา

ทั้งขบวน หรือระบบปัญญาของประเทศทั้งหมดให้

เคลื่อนไปได้

8 การปฏิรูปอุดมศึกษากับกระทรวงอุดมศึกษาที่ปฏิรูป



๒.

สภาพพ้นวิฤต: การมี
บูรณภาพและดุลยภาพ

การจะมีปัญญาพาพ้นวิกฤตต้องรู้ว่าสภาพพ้น

วิกฤต เป็นอย่างไร ประดุจนิโรธ ต้องมาก่อนมรรค 

ร่างกายของเราซึ่งมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย

สุดประมาณ เม่ือทุกส่วนบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์ก็

เกดิดุลยภาพ ดุลยภาพคอืปกติภาพหรือการมีสุขภาพดี 

และความยั่งยืนหรือการมีอายุยืน 

ระบบร่างการใช้หลักการอะไรจึงมีบูรณภาพและ

ดุลยภาพ จะสังเกตเห็นหลักการอย่างน้อย ๖ ประการ 

คือ



๑. ระบบร่างกายที่ซับซ้อนมาจากเซลล์เซลล์เดียว 

เซลล์น้ันต้องมีความถูกต้องทุกอย่างเป็น basic 

unit และ building block ให้อวัยวะและระบบต่างๆ 

ร่างกายในระบบใหญ่ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้ถูกต้อง

โดยปราศจากหน่วยย่อยพ้ืนฐานคือเซลล์ หน่วยของ

สังคมคือชุมชน ชุมชนคือระบบการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมดุลระหว่างคนกบัคน และระหว่างคนกบัส่ิงแวดล้อม 

ในขณะที่สังคมขนาดใหญ่ไม่สามารถด�ารงบูรณาภาพ

และดุลยภาพได้โดยตัวเอง แต่ต้องอาศัยชุมชนเป็น 

building block ชุมชนเข้มแข็งถึงเป็นฐานของประเทศ

ทีจ่ะรองรับประเทศทัง้หมดให้ม่ันคง สังคมทัง้หมดต้อง

มีปัญญาเห็นความส�าคญัของชุมชนเข้มแข็งในฐานะเป็น 

building block ของประเทศ

๒. ทุกส่วนของร่างกายต้องมีความเป็นอัตโนมัติ 
(Autonomy) 

เช่น หัวใจต้องเต้นเอง ปอดต้องหายใจเอง ต่อมเอน็-

โดครีนต่างๆ ต้องท�าหน้าที่โดยอัตโนมัติ จะรอให้มีใคร

สั่งจะไม่ทันการและสั่งผิด ประเทศต้องกระจายอ�านาจ
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ไปให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ จัดการกันเอง 

การจัดการตนเองจะท�าให้สมองต้องคิดต้องตัดสินใจ  

ต่างจากการรวมศูนย์อ�านาจส่ังการไว้ที่ส ่วนกลาง 

เช่นปัจจบุนั ซึง่ท�าให้ไม่ทนัการและส่ังไม่ถกู ท�าให้ชุมชน

ท้องถิ่นไม่ได้ใช้สมองคิด เกิดสภาพอ่อนแอทางปัญญา

ทั่วแผ่นดิน

๓. ทุกเซลล์มี “ส�านึก” แห่งองค์รวม 

เซลล์มะเร็งเป็นตัวอย่างของเซลล์ที่สูญเสียส�านึก

แห่งองค์รวม มันท�าการอย่างแยกส่วนเป็นเอกเทศ 

ไม่ค�านึงถึงองค์รวม ท�าให้ร่างกายบูรณาภาพและ

ดุลยภาพ จึงเจ็บป่วยอย่างยิ่ง มนุษย์ติดอยู่ในข้อจ�ากัด

แห่งสัญชาตญาณแห่งตัวตน จึงมีจิตส�านึกเล็กแบบ 

แยกส่วน เอาตัวตนของตัวเป็นตัวต้ัง ท�าให้สังคมขาด

บรูณาภาพและดุลยภาพ จงึป่วยอย่างย่ิง แต่ในศกัยภาพ

สูงสุดของความเป็นมนุษย์ มนุษย์สามารถมีจิตส�านึก

ใหม่ อันเป็นจิตใหญ่ที่มีส�านึกแห่งองค์รวม มนุษย์ที่มี

จติส�านึกใหญ่หรือจติส�านึกสาธารณะจะมีความสุขอย่าง

ลึกล�้า ประสบความงามอย่างล้นเหลือ และมีมิตรภาพ 

11



อันไพศาลต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพส่ิง จิตส�านึกใหม่

เป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระบบปัญญา

ของประเทศควรส่งเสริมให้พลเมืองมีจิตส�านึกใหม่ให้

มากที่สุด

๔. ทั้งร่างกายเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและ 
การสื่อสาร 

เซลล์ทกุเซลล์มีดีเอน็เอซึง่เป็นรหัสทีมี่ความยาว ๓ 

พันล้านตัวอกัษร ดีเอน็เอน้ีเป็น information ทีท่กุเซลล์

ถือไว้ เพราะฉะนั้นทั้งร่างกายจึงเต็มไปด้วยสารสนเทศ 

นอกจากน้ันยังส่ือสารรู้กันทั้งระบบ ทั้งด้วยระบบ

ประสาท ระบบสารเคมี และอืน่ๆ การมีข้อมูลข่าวสารและ

การส่ือสารที่รู้กันทั้งระบบ ท�าให้ร่างกายธ�ารงบูรณา- 

ภาพและดุลยภาพได้ สังคมก็เช่นเดียวกันต้องมีข้อมูล

ข่าวสารและการส่ือสารให้สังคมรู้เท่าทันความจริงและ

รู้ถึงกันทั้งหมด เพื่อช่วยให้มีบูรณาภาพและดุลยภาพ

12 การปฏิรูปอุดมศึกษากับกระทรวงอุดมศึกษาที่ปฏิรูป



๕. การมีระบบภูมิคุ้มกัน 

ระบบร่างกายไม่ว่าจะดีเพียงใด ถ้าระบบภูมิคุม้กัน

บกพร่อง ก็ไม่อาจเอาชีวิตรอดจากภัยที่เกิดข้ึนจาก

ภายในและที่มาจากภายนอก ภัยจากภายในก็เช่น การ

เกิดเซลล์มะเร็ง ภัยจากภายนอกก็เช่น เช้ือโรคต่างๆ 

ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงตายเพราะโรคมะเร็งหรือ

โรคติดเชื้อ

ค�าถามกค็อื ระบบภูมิคุม้กนัของสังคมคอือะไร น่า

จะมีหลายอย่าง อย่างน้อยดังต่อไปนี้

ความเป็นธรรมทางสังคม ความเป็นธรรมที่ท�าให้

ผู้คนรักกันและรักส่วนรวม การขาดความเป็นธรรม

ท�าให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง

สันติวิธีและสันติภาพ การมีสันติภาพทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศเป็นภูมิคุม้กนั ยุทธศาสตร์-

ชาติในการวาง position ของประเทศในความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศจึงมีความส�าคัญย่ิงในการป้องกัน

สงคราม และการก่อการร้าย

สมรรถนะในการระงับความรุนแรง เช่น บทบาท
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ของกองทัพและต�ารวจ 

ความเข้มแข็งของชุมชน ก็สร้างก�าแพงปกป้อง 

ภยันตรายต่างๆ ที่จะรุกเข้ามาท�าร้ายประชาชน

๖. มีสมอง 

คนที่มีปัญญาอ่อนยากที่จะรอดชีวิต ร่างกายจึง

ต้องมีสมองดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สังคมก็ต้องมีกลไก

ทางสมองหรือพลังทางปัญญา อุดมศึกษาจึงควรท�า

หน้าที่เป็นหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต
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๓.

อุดมศึกษาจะเป็น 
หัวรถจักรทางปัญญา
พาชาติออกจากวิกฤต

ได้อย่างไร

มรรค ๘ ในการที่สถาบันอุดมศึกษาจะปฏิรูป

ตัวเองเพ่ือเป็นหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจาก

วิกฤต มีดังนี้

๑. ต้องมีส�านึกคิด 

มหาวิทยาลัยมีแต่นักสอนและนักวิจัย แต่ไม่มีนัก

คิด จึงท�าหน้าที่สมองไม่ได้ ควรย้อนกลับไปอ่านเร่ือง

การท�าหน้าที่ของสมองว่าหน้าที่ส�าคัญของสมองคือรู้



สถานการณ์ความเป็นจริงและการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ถ้ามหาวิทยาลัยมีแต่นักสอนและนักวิจยั แต่ไม่มีนักคดิ

ก็ท�าหน้าที่สมองไม่ได้ เพราะนักคิดต้องรู้สถานการณ์

ความเป็นจริงและรู้การตัดสินใจทีถ่กูต้อง ในประเทศจนี

สมัยซนุชิวและจ้านกัว๋ทีรั่ฐต่างๆ ต้องสู้กนัอย่างเอาเป็น

เอาตายนั้น เจ้าผู้ครองแคว้นคืออ�านาจ สิ่งที่เจ้าผู้ครอง

แคว้นแสวงหามากที่สุดคือที่ปรึกษาหรือนักคิดที่ปราด

เปรื่อง ถ้าไม่มีที่ปรึกษาที่เก่งแคว้นนั้นก็จะล่มสลายอยู่

ไม่ได้ ที่ปรึกษาคือกลไกทางสมอง ขงเบ้งเป็นตัวอย่าง

ที่ปรึกษาอย่างปราดเปรื่อง

มหาวิทยาลัยเน ้นที่การสอนและการวิจัยจึง

ไม่มีที่อยู่ของนักคิด ถ้าจะเป็นหัวรถจักรทางปัญญา

มหาวิทยาลัยควรมีส�านักคดิทีร่วบรวมนักคดิทีเ่ก่งทีสุ่ด

มาท�างานอย่างอสิระ ส�านักคดิจะต้องรู้สถานการณ์ความ

เป็นจริงของประเทศและของโลก วิเคราะห์สังเคราะห์ให้

รู้ความจริงที่ลึกและรอบมากข้ึนและรู้ว่าควรตัดสินใจ 

ท�าหรือไม่ท�าอะไรอย่างไร ส่ิงที่ส�านักคิดคิดออกมา

อาจเรียกว่านโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของ 

ส�านักคิดควรสื่อสารไปถึงผู้ใช้ ๓ แหล่ง คือ 
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หนึ่ง สาธารณะ เพื่อปัญญาของสังคม 

สอง ผู้ปฏิบติัในองค์กรต่างๆ เพ่ือเป็นปัญญาปฏิบติั 

สาม ผู้ตัดสินใจทางนโยบาย เพ่ือการมีนโยบาย

ที่ถูกต้อง

ถ้าแต่ละมหาวิทยาลัยมีส�านักคดิ เรามีมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมดกว่า ๑๐๐ แห่ง ส�านักคิดกว่า ๑๐๐ ส�านัก จะ

ท�าให้มหาวิทยาลัยและประเทศไทยมีกลไกทางสมอง 

เป็นปัจจัยให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรทางปัญญาพา

ชาติออกจากวิกฤต

๒. มหาวิทยาลัยกับการท�างานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์

การสอนและวิจัยไปเร่ือยๆ ยังห่างไกลจาก

ผลสัมฤทธิ์ ถ้าจะให้มีผลสัมฤทธิ์ในเร่ืองที่ส�าคัญๆ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการท�างานเชิงยุทธศาสตร์ ถ้าดูตาม

หลักการของการเกิดบูรณาภาพและดุลยภาพที่กล่าว

ถึงในตอน ๒ ตัวอย่างของงานเชิงยุทธศาสตร์ก็มีเช่น
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• ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล�า้

• ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ

• ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

• ยุทธศาสตร์การปรับบทบาทของระบบราชการ

• ยุทธศาสตร์การสร้างจิตส�านึกใหม่

• ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย

• ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

สันติภาพ

มีงานอืน่ๆ ทีน่่าท�างานทางยุทธศาสตร์อกีมาก เช่น 

เรื่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 มหาวิทยาลัยคุน้เคยอยู่กบังานทางเทคนิคเฉพาะ

เร่ือง ที่แม้เป็นเร่ืองที่ดี แต่จ�ากัดประโยชน์อยู่ที่คน

จ�านวนน้อย อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องหัดต้ังค�าถาม

ว่า “ท�าอย่างไรสิ่งที่เรารู้ว่าดีจะเกิดประโยชน์ต่อคนทั้ง

มวล” การตอบค�าถามนี้ต้องการการคิดเชิงระบบ เช่น 

นโยบาย และยุทธศาสตร์ อีกทั้งหาวิธีท�างานให้เกิด 

ผลสัมฤทธิซ์ึง่ต้องการการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์
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ในการท�างานทางยุทธศาสตร์แต่ละเร่ืองจะสร้าง

นักศกึษาปริญญาโท ปริญญาเอกข้ึนมาจ�านวนมาก อาจ

ถงึหลายร้อยคน ในมหาวิทยาลัยมีนักศกึษาปริญญาโท  

ปริญญาเอก จ�านวนมาก แต่บ่อยๆ ครั้งไม่รู้จะท�าวิจัย

เร่ืองอะไร หรือท�าวิจัยที่มีความหมาย แต่ถ้าบัณฑิต

ศึกษาเช่ือมโยงกับการขับเคล่ือนใหญ่วาระทางสังคม 

การขับเคล่ือนต้องการการวิจัย และการวิจัยจะมี

ความหมายมากมีประโยชน์มาก แต่เน่ืองจากอาจารย์

มหาวิทยาลัยคุ้นเคยแต่การคิดเชิงเทคนิค ไม่คุ้นเคย

กบัการคดิเชิงระบบ การท�างานเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ข้างต้นยังอาจเป็นการยากส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ควรมีการต้ัง สถาบนันโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือช่วย

ฝึกอบรมให้อาจารย์สามารถคดิและท�างานเชิงนโยบาย

และยุทธศาสตร์ ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถท�างานเชิง

นโยบายและยุทธศาสตร์จะเป็นหัวรถจักรทางปัญญาที่

พาชาติออกจากวิกฤตได้

๓. มหาวทิยาลยักบัการท�างานโดยเอาพ้ืนทีเ่ป็นตวัตัง้  
- ๑ มหาวิทยาลัยต่อ ๑ จังหวัด
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ระบบการศึกษาที่เรียนรู้โดยเอา “วิชา” เป็นตัว

ต้ัง ท�าให้คนไทยไม่รู้ความจริงของแผ่นดินไทย เม่ือไม่รู้

ความจริงกท็�าให้ถกูต้องไม่ได้ มหาวิทยาลัยมองไม่ออก

ว่าตนเองจะท�าอะไรเพ่ือสังคมได้บ้าง ทัง้ๆ ทีมี่ศกัยภาพ

ที่จะท�ามาก ความเป็นจริงของชีวิต สังคม เศรษฐกิจ

วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม อยู่ในพ้ืนทีอ่ย่างทีพ่ระเจ้าอยู่หัว 

ร.๙ ทรงใช้ค�าว่า “ภูมิสังคม”

ถ้ามหาวิทยาลัยท�างานโดยเอาพ้ืนที่เป็นตัวต้ังจะ

เข้าไปรู้จัก “ภูมิสังคม” และสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่

ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

อนึง่ การพัฒนาอย่างย่ังยืน ต้องพัฒนาอย่างบรูณาการ 

โดยเอาพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง เอากรมหรือหน่วยงานเป็น 

ตัวต้ังไม่ได้ เพราะจะท�าให้พัฒนาแบบแยกส่วน การคดิ

และท�าแบบแยกส่วนจะน�าไปสู่สภาวะวิกฤตเสมอ ดังที่

โลกก�าลังวิกฤตอยู่ในเวลานี้

ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของประเทศ ถ้าฐานของ

ประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้ม่ันคง ที่

ผ่านมาการศึกษาทิง้ฐาน คอืท�าให้ชุมชนท้องถิน่อ่อนแอ 

อะไรทีฐ่านอ่อนแอกจ็ะทรุด พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐาน 
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สร้างจากยอดไม่ได้ เพราะจะพังลงๆ ถ้าไม่มีฐานรองรับ

การศึกษาต้องหันมาสร้างพระเจดีย์จากฐาน คือ

สร้างฐานของประเทศให้เข้มแข็ง รัฐบาลควรก�าหนด

นโยบายให้ ๑ จังหวัดมีอย่างน้อย ๑ มหาวิทยาลัย ที่

ท�างานรับผิดชอบพื้นที่

ใน ๑ จังหวัดโดยเฉลี่ยมี ๑๐ อ�าเภอ ๑๐๐ ต�าบล 

๑,๐๐๐ หมู่บ้าน

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร

ชุมชนท้องถิน่เต็มพ้ืนทีจ่งัหวัดให้สามารถจดัการพัฒนา

อย่างบูรณาการ

นักศกึษาในทกุคณะวิชา ต้องเรียนหลักสูตรชุมชน

ศกึษาภาคปฏิบติัโดยไปท�างานร่วมกบัชุมชนอย่างน้อย 

๓ เดือน นักศกึษาจะได้เรียนรู้ความจริงของประเทศไทย 

และเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการปฏิบัติในสถานการณ์

จริง และเป็นส่ือที่จะดึงความรู้และเทคโนโลยีที่มีใน

มหาวิทยาลัยไปใช้อย่างเหมาะสมในชุมชน นอกจากน้ัน

ยังต้องการสร้างความรู้ใหม่โดยการวิจัยเพ่ือประโยชน์

ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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เมือ่มหาวิทยาลัยท�างานกับพ้ืนทีจ่ะท�าให้สามารถ

สังเคราะห์และผลักดันนโยบายสาธารณะที่มีประโยชน์

ต่อคนทั้งมวล ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถสังเคราะห์และ

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะได้ ประเทศจะเข้มแข็งทาง

ปัญญาอย่างยิ่ง

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่คุ้นเคยกับการท�างาน

โดยเอาพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง ต้องมี “โครงสร้าง” ที่จะช่วย

ให้ท�างานในเรื่องนี้ได้ โครงสร้างอันหนึ่งก็คือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยควรมีผู้น�าจากพ้ืนทีใ่นจงัหวัดทีต่กลง

กัน ในนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัยต่อ ๑ จังหวัด ควรมี

อย่างน้อย ๔ คนคือ นายก อบจ. นายก อบต. ที่เป็น 

ผู้แทนของสมาคม อบต.จงัหวัด ประธานหอการค้าจงัหวัด 

และผู้แทนประชาคมจังหวัด

อีกโครงสร้างหน่ึง คือ ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย

๔. ปรับจากการเป็นมหาวิทยาลัย “ท่อง” มาสู่
มหาวิทยาลัย “ท�า”
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“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล�า”  

ค�าโบราณ

คนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการลงมือท�า

ระบบการศกึษาของเราเป็นระบบ “ท่องวิชา” ท�าให้

เกิดความสูญเปล่ามหาศาล

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีกว่า ๑๐ ล้านคน ถูก

ท�าให้อยู่ในสภาพ อกรรม ท�าให้ประเทศสูญเสียพลัง

สร้างสรรค์ไปอย่างมหาศาล ถ้าผู้เรียนทั้งหมดเหล่าน้ี

กมัมันตะ (active) คอืเรียนรู้จากการท�างานสร้างสรรค์ 

เศรษฐกจิ สังคม เราจะมีการสร้างสรรค์เศรษฐกจิสังคม

เต็มประเทศ เช่น

ระบบการศึกษาที่อยู ่ในพ้ืนที่ใดควรร่วมสร้าง

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

นักเรียน นิสิต นักศกึษา ควรจะไปช่วยคนจนเล้ียงลูก 

และดูแลผู้สูงอายุ คนจนท�างานเต็มเวลายังไม่พอกิน 

ไม่พอใช้ ไม่มีเวลาเล้ียงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ถ้านักเรียน

นิสิตนักศึกษาไปดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เราจะกลายเป็น

สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน และผู้เรียนก็จะได้เรียนจากการ
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ปฏิบัติจริง ซึ่งดีกว่าการท่องหนังสือมาก

การเรียนรู้โดยการเอาการปฏิบัติเป็นตัวต้ังยังน�า

ไปสู่การพัฒนาอย่างหลากหลาย ดังนี้

(๑) แต่ละคนมีความชอบและถนัดแตกต่างกัน 

การได้ท�าเรื่องที่ตนชอบจะมีความสุขอย่างยิ่ง ต่างจาก

การถูกบังคับให้ท่องเร่ืองที่เหมือนๆ กันซึ่งเรียนยาก

และเป็นความทกุข์ การเรียนรู้ทีดี่ต้องมีความสุข ถ้าเป็น

ความทุกข์คนจะเกลียดการเรียนรู้ คนไทยไม่มีฉันทะ

ในการเรียนรู้

(๒) การได้ท�าเรื่องที่ตนชอบจะท�าได้ด ีทุกคนจะ

กลายเป็นคนเก่ง ในทางทีต่่างกนั ต่างจากการเรียนโดย

การท่อง มีไม่กีค่นทีท่่องเก่ง นอกน้ันกลายเป็นคนไม่เก่ง

(๓) การได้ท�าเรื่องที่ตนชอบ จะท�าได้นานฝึก 

ความอดทน คนไทยที่เป็นผลผลิตจากระบบการศึกษา

ปัจจุบันขาดความอดทนไม่สามารถมีสมาธิท�างานได้

ยาวนาน จะเกิดอาการเบื่อและเซ็ง ซึ่งอันตรายย่ิงนัก

ต่อความรับผิดชอบงานทางเทคโนโลยีทีต้่องท�าต่อเน่ือง

(๔) พยายามท�าให้ประณตีเพราะเขารกังาน ความ
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ประณีตกลายเป็นความงามหรือศิลปะที่เข้ามาพัฒนา

จิตใจ งานทุกอย่างถ้าต้ังใจท�าให้ประณีตจะกลายเป็น

ศิลปะหรือสุนทรียธรรม

(๕) มผีลของงานซึง่จับต้องได้ มีคณุค่าและมีมูลค่า 

เม่ือท�างานอะไรส�าเร็จสักช้ินหน่ึง มนุษย์จะมีความปีติ

ปลาบปล้ืมใจ ถ้าเป็นงานอาชีพก็มีมูลค่าหรือมีรายได้

ด้วย การเรียนรู้จากการท�างานแล้วมีรายได้ จะเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาพฤติกรรมอย่างดี กล่าวคอื

(๖) ถ้าขยัน อดทน รับผิดชอบ จะท�าให้มีรายได้

มากขึ้น

(๗) ถ้าหาความรู้เพิ่มเติม หรือคิดอ่านดัดแปลง

ให้ท�างานได้ดีข้ึนจะมีรายได้มากข้ึน การท�างานแล้วมี

รายได้จะเป็นเคร่ืองกระตุ้นพฤติกรรมการเรียนรู้และ

การแสวงหานวัตกรรม

(๘) สร้างทกัษะในการจดัการ การท�างานทกุชนิด

ไม่ว่าจะเป็นขายก๋วยเต๋ียวหรือเล้ียงไก่ ล้วนต้องการ

การจัดการ การจัดการเป็นอิทธิปัญญา หรือปัญญาให้

เกิดความส�าเร็จ จ�าเป็นส�าหรับงานทุกชนิด การศึกษา
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แบบท่องวิชาเป็นวิชาๆ ท�าให้คนไทยขาดภูมิปัญญาการ

จัดการไปเกือบจะโดยส้ินเชิง เป็นอันตรายต่อประเทศ

ยิ่งนัก

(๙) ฝึกการตดัสนิใจ การตัดสินใจเป็นการใช้สมอง

ข้ันสูง คนเราต้องสามารถประเมินสถานการณ์ความ

เป็นจริง แล้วตัดสินใจว่าจะท�าหรือไม่ท�าอะไร อย่างไร 

ในการท�างานให้ส�าเร็จ จะได้ผลดีข้ึนเร่ือยๆ ต้องการ

การคิดและตัดสินใจ ซึ่งเป็นการใช้สมองขั้นสูงกว่าการ

ท่องจ�ามาก

หมายเหตุ เราควรสังเกตเส้นทางของคนจีนที่

ยากจนจ�านวนมาก เขาไม่ได้เติบโตจากการท่องต�ารา 

แต่เรียนรู้จากการท�างาน เน้นความขยันและประหยัด 

ความพยายามพัฒนางาน จากการท�าไร่ท�านาหรือ

กรรมกรเขาสร้างเน้ือสร้างตัวข้ึนมาเป็นเจ้าของกิจการ

ใหญ่โต ภายในชั่วคนเดียว อย่างคนที่จบมหาวิทยาลัย

ท�าไม่ได้ ลองย้อนกลับไปอ่านพัฒนาการจากการท�างาน

ทั้ง ๙ ข้อข้างบน จะเห็นว่าท�าไมคนจีนที่เคยจนสุดๆ 

จึงกลายมาเป็นเจ้าของกิจการมีความสามารถในการ

คิดและการจัดการ อย่างที่คนจบมหาวิทยาลัยท�าไม่ได้
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(๑๐) การเรยีนรู้ร่วมกนัในการปฏิบัติ (Interactive  

Learning Through Action) เพ่ือท�าให้งานทีย่ากประสบ

ความส�าเร็จ งานบางอย่างยาก มีบคุคล องค์กร สถาบนั 

และมิติต่างๆ เกี่ยวข้องด้วยมาก ท�าคนเดียวไม่ส�าเร็จ 

หรือใช้ความรู้ส�าเร็จรูปก็ไม่ส�าเร็จ หรือการวิพากษ์

วิจารณ์ก็ไม่ส�าเร็จ ต้องอาศัยการเรียนรู้ในการปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้คนเดียวก็ไม่ส�าเร็จ แต่

ต้องเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์-

จริงเป็นการเรียนรู้ที่ส�าคัญย่ิงเพราะท�าให้ฝ่าความยาก

ไปสู่ความส�าเร็จ และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ัน 

พ้ืนฐาน (Transformation) หลายอย่าง ซึง่ไม่ได้เกิดข้ึน

โดยวาทกรรม เช่น

๑. เคารพศักด์ิศรีคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน

ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเสมอภาค

๒. เคารพความรู้ และประสบการณ์ในตัวคนของคน

ทุกคน ไม่ใช่เคารพแต่ปริญญาบัตร

๓. เกิดความจริงใจและเอื้ออาทรต่อกัน

๔. ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust)
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5. เกิดสามัคคีธรรม เป็นพลังทางสังคม

๖. เกิดปัญญาร่วม (Collective Wisdom) นวัตกรรม 

และอัจฉริยกลุ่ม (Group Genius) 

7. ฝ่าความยากไปสู่ความส�าเร็จ

๘. มีความสุขประดุจบรรลุนิพพาน

ควรสังเกตว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มี ๘ ข้อน้ี แต่

มีความขดัแย้งและความทกุข์สูง ขาดพลังแห่งความสุข 

และความสร้างสรรค์อย่างน่าเสียดาย เพราะการเอา 

“วิชา” เป็นตัวตั้งท�าให้อาจารย์เกิดความเป็นปัจเจกสูง  

และเกิดอหังการในวิชาของตนเองได้ง่าย ถนัดในทาง

วิพากษ์วิจารณ์สูง แต่ไปไม่ถึงการสังเคราะห์และการ

จัดการ

ฉะน้ัน การปฏิรูปมหาวิทยาลัยจากการเป็น

มหาวิทยาลัย “ท่อง” วิชาไปเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

เรียนรู้โดยการปฏิบติั จงึมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อการเป็น

ปัญญาของแผ่นดิน มีการพูดถึงวิธีคิด หรือ mindset 

ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา การเรียนรู้โดยการท่อง

วิชากบัการเรียนรู้โดยการปฏิบติั โดยเฉพาะการเรียนรู้ 

28 การปฏิรูปอุดมศึกษากับกระทรวงอุดมศึกษาที่ปฏิรูป



ร่วมกันในการปฏิบัติมีผลต่อ mindset ที่แตกต่างกัน

ในสมัยพุทธกาลมีส�านักคิดใหญ่ๆ อยู่ 7 ส�านัก  

รวมทั้งส�านักของพระพุทธเจ้า อีก ๖ ส�านักเน้นการคิด 

คาดเดาต่างๆ แต่ส�านักพุทธเน้นประสบการณ์ หรือ

การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการได้ผลจากการปฏิบติั

พิสูจน์ได้จริงจากการปฏิบัติ จึงย่ังยืนมาจนกระทั่ง 

ทุกวันนี้และมีคนสมัยใหม่ เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น

ท่านมหาตมะคานธีกล่าวว่า “ถ้าคุณเรียนรู้จาก

ต�าราคุณได้ความรู้ แต่ถ้าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์

คณุได้ปัญญา” ปัญญาน้ันใหญ่กว่าความรู้ ค�าว่า “วชิชา” 

(ช ช้าง ๒ ตัว) แปลว่าปัญญา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ 

ในพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก ทรงใช้ค�าว่า “มหา

วิชชาลัย” หรือที่อยู่แห่งปัญญาอันย่ิงใหญ่ ส่วนค�าว่า 

“มหาวทิยาลยั” แปลว่าทีอ่ยู่แห่งความรู้อนัย่ิงใหญ่ โดย

แนวคิดต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิชชาลัย

ไม่ต้องกลัวว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะท�าให้

ปัญญาตกต�่า กลับตรงข้าม การศึกษาที่รังเกียจการ

ปฏิบัติอาจจะมีที่มาจากคนที่ถือคติ “รักดีหามจั่วรักชั่ว

หามเสา” “ขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน” หรือ “ขอให้ได้
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น่ังกนินอนกนิ” อนัหมายถงึคนท�างานหนักเป็นคนไม่ดี 

เป็นไพร่ เป็นทาส สมัยก่อนเขาเรียกคนจนว่า “คนเลว” 

กมี็ การศกึษาไทยจงึสร้างคนทีห่ยิบโหย่งท�าอะไรไม่เป็น 

ไม่มีวัฒนธรรมการท�างานหรือการเห็นคุณค่าของงาน 

(work value) การที่คนไทยไม่มีวัฒนธรรมเห็นคุณค่า

ของงาน ท�าให้ประเทศอ่อนแอต่างจากคนจีน คนญี่ปุ่น 

หรือคนเยอรมัน

การศึกษาต้องสร้างค่านิยมใหม่ ว่าการท�างาน

เป็นของดี ความขยันอดทน ทนล�าบาก เป็นของดี ชีวิต 

ที่ล�าบากเป็นชีวิตที่เจริญ

ค่านิยมน้ีสร้างไม่ได้ด้วยการสอน แต่ท�าได้โดย

ปรับระบบการศกึษาจากการเรียนรู้โดยการท่องวิชามา

เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

ส�ารวจฐานของการเรยีนรู้ในการปฏบิตั ิแทนทีก่าร

เรียนรู้จะจ�ากัดอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แหล่งเรียนรู ้

อันหลากหลายมีอยู่เต็มที่ มหาวิทยาลัยควรท�าการ

ส�ารวจบุคคลและหน่วยงานทั้งหมดในพ้ืนที่ในจังหวัด

ที่มหาลัยรับผิดชอบในนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัยต่อ ๑ 

จังหวัด การส�ารวจน้ีจะท�าให้ทราบสถานประกอบการ
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ทั้งหมด ผู้เช่ียวชาญ ท�าไร่ท�านาท�าสวน ผู้เช่ียวชาญ

การช่าง ศิลปินทั้งหมดในจังหวัด ฯลฯ ทั้งหมดเหล่านี้

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปฏิบติัอย่างหลากหลายของนิสิต

นักศกึษา มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกบัแหล่งเรียนรู้เหล่า

น้ี โดยการจดัหลักสูตรเสริมความสามารถให้ผู้เรียน และ

แหล่งปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ดียิ่งๆ ขึ้น

โดยวิธน้ีีจงัหวัดทัง้จงัหวัดจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ทั้งปริยัติและปฏิบัติผสาน

กนัเพ่ือการพัฒนาอย่างบรูณาการเต็มพ้ืนทีจ่งัหวัด และ

ถ้าทุกมหาวิทยาลัยและทุกจังหวัดท�าแบบน้ี พ้ืนที่ทั้ง

ประเทศก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพ่ือปวง

ชน อันน�าไปสู่การพัฒนาอย่างบูรณาการและย่ังยืน  

น่ีแหละทีอ่ดุมศกึษาจะเป็นหัวรถจกัรทางปัญญาพาชาติ

ออกจากวิกฤต

โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตรแบบใหม่ 

ในปัจจุบันที่การศึกษาเอาวิชาเป็นตัวต้ัง ภาควิชาเป็น

ผู้ก�าหนดหลักสูตร ในการปฏิรูปการเรียนรู้ไปเป็นการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาไม่อยู่

31



ในฐานะหรือสมควรจะเป็นผู้ก�าหนดหลักสูตรอีกต่อไป

ควรแยกการศึกษากับวิชาการออกจากกัน 

เดิมทั้งสองอยู่ที่เดียวกัน เพราะเป็นการศึกษาที่

เอาวชิาการเปน็ตวัตัง้ ท�าให้เรยีนยากไม่สนกุไม่สมจรงิ

กับชีวิต เช่นการเรียนภาษาก็เอาไวยากรณ์เป็นตัวต้ัง 

ไวยากรณ์เป็นวิชาการและยาก ท�าให้ผู้เรียนเกลียด

ภาษาไทย วิชาการก็เป็นเร่ืองของวิชาการ แต่การ

ศึกษาควรเอาชีวิตเป็นตัวต้ัง ชีวิตต้องมีการท�างาน มี

สัมพันธภาพกบัคนอืน่และส่ิงอืน่ และมีสุนทรียธรรม ถ้า

การเรียนภาษาเน้นที่ความไพเราะ ความงดงาม ผู้คน

ก็จะเรียนได้ดีมีความสุข การเรียนรู้ที่ดีจะเป็นความสุข 

เม่ือการเรียนรู้เป็นความสุข ผู้คนก็จะติดใจการเรียนรู้ 

ถ้าการศึกษาเป็นความทุกข์คนก็จะเกลียดการศึกษา 

การศึกษาที่เอาวิชาการเป็นตัวตั้งนั้นเรียนยากและเป็น

ความทุกข์

ทีพู่ดน้ีไม่ได้หมายความว่าวิชาการไม่ส�าคญั ความ

เข้มแข็งเชิงวิชาการมีความส�าคัญย่ิง แต่วิชาการเป็น

เร่ืองของวิชาการและนักวิชาการ ไม่ใช่เอาวิชาการมา

ยัดใส่การศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไปต้องเอาชีวิต
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เป็นตัวตั้ง 

ภาควิชาเป็นฐานทางวิชาการ เหมาะแก่การสร้าง

นักวิชาการ แต่ไม่เหมาะแก่การเป็นผู้ก�าหนดหลักสูตร

ส�าหรับการศึกษาทั่วไปที่เอาชีวิตจริงเป็นตัวตั้ง 

มหาวิทยาลัยควรมีส�านักงานคณะกรรมการ

หลักสูตร ที่ประกอบด้วยทั้งกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน

ที่เข้าใจ ชีวิต สังคม และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

จดัหลักสูตรทีห่ลากหลายและสอดคล้องกบัความหลาก

หลายของผู้เรียน และความต้องการของสังคม แสวงหา

ครูอาจารย์ทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญ การส่งเสริมการเรียนรู้ ซึง่

อาจอยู่ในโครงสร้างใหม่ทีไ่ม่ใช่ภาควิชาในแบบเดิม ภาค

วิชามีหน้าทีห่ลักในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ดังที่จะกล่าวต่อไป 

๕. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้ 

มนุษย์มีศกัยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ 

ให้บรรลุอะไรก็ได้ ขณะน้ีทั่วโลกก�าลังประสบสภาวะ
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วิกฤตอย่างรุนแรง ทั้งๆ ที่มีความรู้และเทคโนโลยีที่

สามารถเหาะเหินเดินอากาศและเดินทางออกไปนอก

โลกได้ ความเหล่ือมล�า้อย่างสุดๆ ความขัดแย้งและความ

รุนแรง ตลอดจนสภาวะโลกร้อนทีเ่กดิจากการอภิบริโภค 

เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากที่มนุษยชาติในปัจจุบัน

ยังไม่มีทางก้าวข้ามได้จากการใช้ศักยภาพปัจจุบัน แต่

มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว การปฏิรูป

การเรียนรู้ให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพในตัวให้

เต็มตามศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ น่ันคือ 

การเข้าถึงส่ิงสูงสุดอนัได้แก่ ความจริง ความดี ความงาม  

อันเป็นไปเพ่ือความสุขและการสร้างสัมพันธภาพใหม่

อันไปพ้นสภาวะวิกฤตในปัจจุบัน อาจเรียกการเรียนรู ้

น้ีว่า Transformative Learning หรือการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐาน การเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐานคอื 

การปฏวิตัจิติส�านกึ (Consciousness Revolution) และ 

การปฏวิตัสิมัพันธภาพ (Associated Revolution) หรือ

การสร้าง จิตส�านึกใหม่ – สัมพันธภาพใหม่

มหาวิทยาลัยควรต้ังโจทย์ว่า “การเรยีนรูท้ีดี่ทีส่ดุ

ของมนุษย์คืออะไร” ให้อาจารย์ทุกคณะและสถาบัน
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แสวงหาค�าตอบ อาจจะใช้เวลา ๑ ถึง ๑ ปีคร่ึง ถ้าใน

ที่สุดได้อาจารย์จากคณะต่างๆ ประมาณ 5๐ – ๖๐ คน 

ทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญเร่ืองการเรียนรู้ระดับโลก ผู้เช่ียวชาญ

เหล่าน้ีจะมีค่ามาก สามารถรวมตัวกันระหว่างคณะ

และสถาบัน เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ

ปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาการเรียนรู ้

ที่ดีอย่างต่อเน่ือง ช่วยปฏิรูปการเรียนรู้ในทุกคณะ

และสถาบันของมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย 

เต็มพ้ืนที่จังหวัด ที่มหาวิทยาลัยประกบคู่ในนโยบาย  

๑ มหาวิทยาลัย ต่อ ๑ จังหวัด

ถ้าทุกมหาวิทยาลัย และทุกจังหวัดท�าการปฏิรูป

การเรียนรู้ดังกล่าว กเ็ท่ากบัเกดิการปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้

ประเทศ เป็นการสร้างปัญญาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

๖. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ทีแ่ล้วมามหาวิทยาลัยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 

อันมีผลเสียต่อประเทศเหลือคณานับ ที่อ่อนแอทาง

วิชาการเพราะมีปัญหาหลัก ๒ ประการ คือ
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(๑) ภาระหนักในการสอน เพราะมีนักศกึษามุ่งมา

เรียนเพื่อปริญญามากเกิน

(๒) มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการ ซึ่งเป็น

ระบบควบคุม ไม่ใช่ระบบที่เอาผลสัมฤทธิ์เป็นตัวต้ัง 

(results-oriented) 

ภาควิชา ซึ่งควรเป็นฐานเพ่ือความเข้มแข็งทาง

วิชาการ กลับถูกทับถมด้วยภาระหนัก ๓ อย่างคือ

• การสอน

• บริการ

• บริหารอ�านาจ คือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�าสั่ง 

ตัวชี้วัดที่บังคับมาจากภายนอก

องค์กรบริหารในมหาวิยาลัยกลายเป็นองค์กร

บริหารอ�านาจ มากกว่าบริหารวิชาการ จึงท�าให้

มหาวิทยาลัยแทนที่จะเป็นชุมชนวิชาการ (Academic 

Community) ที่มีความสุขความสร้างสรรค์ย่ิง กลาย

เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและอ่อนแอทาง

วิชาการ เพราะระบบได้สร้างวิธีคิด หรือ mindset เชิง
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อ�านาจ

การจะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการต้องแก้ไข 

ปัญหา ๓ ประการดังกล่าวข้างต้น ปลดปล่อยให้ภาค

วิชาเป็นองค์กรวิชาการ กล่าวคือ

๑. ปลดภาระภาควิชาจากการจัดหลักสูตรทั่วไป มี

ส�านักงานคณะกรรมการหลักสูตร ดังกล่าวใน 

ข้อ ๔ ภาควิชารับผิดชอบแต่การศกึษาปริญญาโท  

ปริญญาเอก เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๒. ลดภาระหนักทางบริการ โดยมีหน่วยจดัการเร่ือง

งานบริการ 

๓. ภาควิชาบริหารแต่งานวิชาการ ไม่บริหาร

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ โดยมหาวิทยาลัยออกนอก

ระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

กระทรวงอุดมศึกษา ต้องดูแลไม่ให้หน่วยงาน

ภายนอกมาต้ัง KPI บงัคบัให้มหาวิทยาลัยปฏิบติั 

ส�านักงานอธกิารบดี หรือส�านักงานมหาวิทยาลัย

ท�าหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาบุคลากรที่ท�าหน้าที่

บริหารงานธุรการในภาควิชาและคณะ/สถาบัน 

ให้สามารถท�างานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
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ไม่เป็นภาระแก่หัวหน้าภาควิชา คณบดี หรือ 

ผู้อ�านวยการสถาบัน 

น้ีคือการปรับองค์กรในมหาวิทยาลัยจากการเป็น

องค์กรอ�านาจ ไปเป็นองค์กรวิชาการ ซึง่ไม่ใช้อ�านาจจาก

บนลงล่าง แต่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 

นักวิชาการ กลุ่มนักวิชาการ ภาควิชา คณะวิชา หรือ

สถาบัน โดยไม่มีใครมีอ�านาจเหนือใคร แต่มีสัมพันธ์

กันด้วยการเรียนรู้และสนับสนุนกัน เครือข่ายวิชาการ

ในมหาวิทยาลัยต้องมีอิสระและความคล่องตัวในการ

ใช้งบประมาณ เพราะจุดส�าคัญของความเข้มแข็งทาง

วิชาการคืออิสรภาพและความคล่องตัวในการแสวงหา

อาจารย์เก่งๆ และนักศึกษาเก่งๆ เข้ามาสู่หน่วยงาน 

การวิจัยและพัฒนาจากการปฏิบัติจริง เช่น การ

วจิยัและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกบัภาค

อตุสาหกรรม และการวจิยัและพัฒนาทางสงัคมศาสตร์

ร่วมกับพื้นที่จังหวัดจะน�าไปสู่ผล ๓ อย่าง คือ

• ผลของการพัฒนา อันได้แก่ความเจริญของ

อุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างบูรณาการ
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เต็มของพื้นที่

• ความเข้มแข็งทางวิชาการ

• สร้างรายได้จากความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งย้อน

กลับมาสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

อาจารย์มหาวิทยาลัยโดยมากไม่ช�านาญเร่ืองการ

จดัการเพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยต้อง

แสวงหาและพัฒนาความเช่ียวชาญในการจัดการเชิง

ยุทธศาสตร์ เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งในระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ต้องท�างานเช่ือมโยงกบั

องค์กรนโยบายการวิจยัในระดับชาติ เช่น สภาวิจยั สกว. 

ส�านักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๗. ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ถ้าอ่านหนังสือช่ือ Birth of the Chaordic Age โดย 

Dee Hock จะเข้าใจปัญหาของการที่มหาวิทยาลัยเป็น

โครงสร้างอ�านาจ โครงสร้างอ�านาจก�าหนดวิธีคิดและ

พฤติกรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัย โครงสร้างอ�านาจ
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เป็นโครงสร้างควบคุม โดยกฎหมาย กฎ ระเบียบกฎ 

ข้อบงัคบั จ�านวนมหาศาลท�าให้การบริหารมหาวิทยาลัย 

แทนที่จะเป็นการบริหารวิชาการ กลับเป็นการบริหาร

อ�านาจ คือบริหารกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

เสียเป็นส่วนใหญ่ ต้องใช้ก�าลังอาจารย์จ�านวนมากมา 

บริหาร อ�านาจเหล่าน้ี โดยไม่มีความช�านาญ และท�า 

ไม่ได้ดี แต่สูญเสียก�าลังนักวิชาการไป

แม ้ มีมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปเป ็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับก็ยังไม่ค่อยมีผลกระทบทางดี

ให้ปรากฏอย่างชัดเจน เพราะวิธีคิดและความเคยชิน 

ตลอดจนถูกก�ากบัด้วยองค์กรอ�านาจนอกมหาวิทยาลัย

มากเกิน

ควรมีความพยายามอย่างจริงจงัทีจ่ะเปล่ียนแปลง

มหาวิทยาลัยจากการเป็นองค์กรอ�านาจไปสู่ความเป็น

ชุมชนวิชาการ และอาจารย์มีหน้าที่บริหารจัดการ

วิชาการมากกว่าไปบริหารจัดการอ�านาจ

โดยที่วิชาการได้มีการพัฒนาละเอียดแยกย่อย

ออกไปเป็นอันมาก จนกระทั่งหัวหน้าภาควิชา หรือแม้

หัวหน้าสาขาวิชากไ็ม่มีความรู้ในวิชาการทีล่ะเอยีดแยก
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ย่อยของอาจารย์ในภาควิชาหรือสาขาวิชา หัวหน้าภาค

วิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาไม่อยู่ในฐานะจะควบคุมโดย

อนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยความเข้าใจงานของอาจารย์

อีกต่อไป การบริหารทางดิ่งของภาควิชาและสาขาวิชา

จึงไม่สร้างสรรค์และสร้างความขัดแย้ง ควรกระจาย

อ�านาจไปสู่กลุ่มหรือเครือข่ายวิชาการที่เขาเข้าใจกัน

จัดการตนเอง โครงสร้างการบริหารวิชาการจึงควรอยู่

ในรูปของเครือข่าย ทีไ่ม่มีใครมีอ�านาจเหนือใคร แต่เข้า

มาเช่ือมโยงด้วยกนัเรียนรู้จากกนั โครงสร้างเครือข่ายน้ี

แหละที่ Dee Hock เรียกว่า “Chaordic Organization” 

ซึ่งมาจากค�าว่า chaos + order คือเนื่องจากปราศจาก

อ�านาจควบคมุในช่วงแรกจะดูเหมือนเกดิความโกลาหล 

(chaos) แต่ต่อไปจะเกิดการจดัระเบยีบ (order) ข้ึนมา

เอง เม่ือถึงข้ันน้ันผู้คนจะมีความสุขมาก จะรักกันมาก 

และสร้างสรรค์มาก

ส�าหรับการจัดการส�านักงานมหาวิทยาลัย 

ส�านักงานคณะ ส�านักงานภาควิชา ซึง่เดิมเคยใช้อาจารย์

เป็นผู้จดัการ แต่ท�าได้ไม่ดีน้ัน ควรจะพัฒนาแบบองค์กร

เอกชน ที่มีการใช้ผู้บริหารมืออาชีพ โดยพัฒนาเป็น
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สถาบันพัฒนาบุคลากรและการจัดการ ซึ่งต้องทุ่มเท

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงที่สุด 

สามารถบริหารจดัการส�านักงานมหาวิทยาลัย ส�านักงาน

คณะ ส�านักงานภาควิชา ให้สนองตอบการปฏิบัติตาม

พันธกรณีได้อย่างเชื่อมโยงกันและมีผลสัมฤทธิ์สูง

ผู้อ�านวยการส�านักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นซอีโีอ

ที่มีความสามารถสูงขนาดประธานบริษัทหรือธนาคาร

ใหญ่ๆ

ในขณะที่การวิเคราะห์และท�าให้การด�าเนินการ

ได้ผลคุ้มค่า (cost-benefit) ของ องค์กรเป็นหัวใจ

ของความอยู่รอดขององค์กรภาคธุรกิจ แต่คณะต่างๆ 

ในมหาวิทยาลัยจะท�าไม่เป็นเพราะผู้บริหารคณะล้วน

เติบโตมาจากนักวิชาการ ไม่มีทักษะในการบริหาร

องค์กร การมีมืออาชีพมาบริหารส�านักงานมหาวิทยาลัย 

ส�านักงานคณะ และส�านักงานภาควิชา เพ่ือสนอง

นโยบาย และยุทธศาสตร์ของนักวิชาการ จะท�าให้องค์กร

ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ได้ผลมากข้ึน จะมีเงินเหลือไป

พัฒนาบุคลากรและการวิจัยได้อีกมาก
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๘. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเจริญสติ

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเจริญสติ จะท�าให้

การปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยตามที่กล่าวมาทั้ง 7 ข้อ

ข้างต้นท�าได้ง่ายข้ึน อุปสรรคที่ส�าคัญของการปฏิรูป

อุดมศึกษาก็คือการยึดมั่นถือมั่น 

ขณะน้ีทั่วโลกการเจริญสติก�าลังเป็นกระแสใหญ่ 

เพราะพบว่าการเจริญสติท�าให้ทุกอย่างดีข้ึนหมด คือ

ท�าให้ได้พบความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อน สุขภาพดี 

ไม่เจบ็ป่วย หรือเจบ็ป่วยกห็ายง่าย ภูมิคุม้กันเพ่ิม อายุยืน  

สติปัญญาดีข้ึน ความสัมพันธ์ทั้งในครอบครัวและใน

ที่ท�างานดีข้ึน มีการวิจัยทางการแพทย์และทางระบบ

สมองเป็นอนัมากทีแ่สดงถงึประโยชน์ของการเจริญสติ 

การสแกนดูภาพสมอง (Brain Imaging) ด้วยเคร่ืองมือ 

สมัยใหม่ เห็นการเปล่ียนแปลงในสมองอย่างชัดเจน 

ในผู้ที่เจริญสติ

การเป็นความสุขที่ราคาถูก (Happiness at low 

cost) ของการเจริญสติท�าให้พยากรณ์ได้ว่าในอนาคต

มนุษย์ทั้งโลกจะเจริญสติ ซึ่งจะน�าโลกแท้สู่อารยธรรม

ใหม่
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องค์กรต่างๆ จะเป็นองค์กรแห่งการเจริญสติมาก

ข้ึนเร่ือยๆ เช่น เป็นบริษทัแห่งการเจริญสติ เพราะมีแรง

จงูใจจะให้ท�าเช่นน้ัน เพราะคนในองค์กรจะลาป่วยน้อย

ลง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาความเจ็บป่วยของ

บคุลากร มีความรักความสามัคคแีละผลงานสร้างสรรค์

ในองค์กรมากขึ้น บริษัทมีก�าไรมากขึ้น

เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยควรเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการเจริญสติ เพ่ือเป็นการน�าสังคมด้วย และเพ่ือ

เป็นการพัฒนาพลังสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยด้วย การ

เจรญิสติจะท�าให้จิตใจเป็นกลาง คลายจากความยึดมัน่

ถือม่ัน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือมีนวัตกรรมได้ง่าย 

ซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีเ่กือ้หนุน การปฏิรูปอดุมศกึษา 

การเจริญสติจะช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ร่วมกันได้ 

เป็นการสร้างอารยธรรมใหม่ที่ไปพ้นวิกฤตการณ์ใน

ปัจจุบัน
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๔.

กระทรวงอุดมศึกษา 
ที่ปฏิรูป

ได้มีการพูดกันมากถึงการปฏิรูปอุดมศึกษา และ

การตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ถ้าต้ังกระทรวงอุดมศึกษาข้ึนมาเหมือนกระทรวง 

อื่นๆ อีกกระทรวงหนึ่งจะปฏิรูปอุดมศึกษาไม่ส�าเร็จ

กระทรวงอุดมศึกษาไม่ควรไปควบคุมมหาวิท-

ยาลัย แต่ท�าหน้าที่เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ให้

มหาวิทยาลัยเป็นหัวรถจกัรทางปัญญาพาชาติออกจาก

วิกฤต ในการน้ีกระทรวงอุดมศึกษาต้องมีปัญญาสูง 

และบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์เป็น ซึ่งท�าไม่ได้

ถ้าภายในกระทรวงเป็นระบบราชการอันประกอบด้วย



กรมต่างๆ

เม่ือมหาวิทยาลัยเป็นอสิระ แต่กระทรวงอดุมศกึษา

เป็นระบบราชการจะไม่เข้ากนั กระทรวงอดุมศกึษาควร

เป็นกระทรวงแรกที่ปฏิรูปตัวเอง ให้เป็นองค์กรของ

รัฐที่เป็นอิสระ สามารถสรรหาคนที่มีปัญญาและความ

สามารถเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เข้ามาท�างาน การ

ท�างานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ไม่ต้องการคนมาก

แต่ต้องการคนเก่ง ซึ่งกระทรวงควรมีอิสระที่จะสรรหา

คนที่เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่ข้าราชการที่เล่ือนต�าแหน่ง

ข้ึนมาเร่ือยๆ จนมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร แต่ท�างาน

ไม่เป็น อย่างในระบบราชการโดยทั่วไป

ควรมีคณะกรรมการอิสระปฏิรูปอุดมศึกษา ซึ่ง

แต่งต้ังโดยนายกรัฐมนตรีเป็นตัวช่วย คณะกรรมการ

อสิระหมายถงึการได้ประธานทีมี่ปัญญาบารมีจากนอก

ระบบรัฐที่ยินดีรับเป็นประธาน แล้วให้ประธานเลือก

คณะกรรมการอย่างอิสระ โดยรัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งด้วย 

รัฐบาลอ�านวยความสะดวกทุกอย่างให้คณะกรรมการ

อิสระอย่างเต็มที่ เช่น งบประมาณ ความร่วมมือของ

รัฐบาล และระบบราชการ การประชาสัมพันธ์ การแก้ไข
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กฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค ทัง้น้ีโดยไม่เข้าไปแทรกแซง 

แต่รับเอาข้อเสนอของคณะกรรมการอสิระไปปฏิบติัหาก

คิดว่าสมเหตุสมผล

การต้ังคณะกรรมการอิสระน้ีรัฐบาลจะได้รับ

ประโยชน์มาก เพราะได้คณะบุคคลที่เหมาะสมที่สุดใน

เร่ืองน้ันๆ มาช่วยงานฟรีๆ โดยไม่มีข้อจ�ากดั ซึง่ท�าไม่ได้ 

ในระบบราชการ

ในช่วงที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการ

ศกึษาชุดทีมี่ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา  

เป็นประธานยังท�าหน้าที่อยู่ คณะกรรมการอิสระชุดน้ี 

น่าจะท�าหน้าที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป

อุดมศึกษาที่กล่าวข้างต้นได้

กระทรวงอดุมศกึษาทีป่ฏิรูป หมายถงึกระทรวงที่ 

ปฏิรูปตัวเองทีไ่ม่เป็นระบบราชการ และมีความสามารถสูง 

ในการท�างานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือปฏิรูป

อุดมศึกษา หากกระทรวงอุดมศึกษาที่ปฏิรูปท�างาน

ได้ผลดีจะเป็นตัวอย่างให้ปฏิรูปกระทรวงอื่นๆ อีกต่อ

ไป เพราะกระทรวงทั้งหมดต้องปรับตัวจากการท�า
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หน้าที่ควบคุมไปสู่การกระจายอ�านาจให้หน่วยปฏิบัติ

สามารถจดัการตนเอง โดยกระทรวงปรับตัวไปท�าหน้าที่

สนับสนุนเชิงนโยบาย และวิชาการ

การกระจายอ�านาจและปรับกระทรวงไปท�าหน้าที่

เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 

ทีมี่ความส�าคญัต่ออนาคตของประเทศไทยมาก การน�า

โดยกระทรวงอุดมศึกษาที่ปฏิรูปก็ถือว่าเป็นการสร้าง 

หัวรถจักรทางปัญญาเพื่อพาชาติออกจากวิกฤต
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