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การปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

“การศึกษา” นัน้ ถือไดวา เปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสังคมประเทศชาติบานเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้นประเทศไทยของเราได
มีความพยายามในการที่จะปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง แตภาพรวมก็ยังไมบรรลุ
ความสําเร็จเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อยูในระดับเดียวกันโดยจะ
เห็นไดจากผลการทดสอบโครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for
International Student Assessment) ที่ดําเนินการโดย OECD (องคการความรวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจโพนทะเล) ซึ่งที่ผานมาไดมีการประกาศผลสอบ PISA 2015
อยางเปนทางการ โดยมีประเทศเขารวมการทดสอบรวม ๗๒ ประเทศในกลุมเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เปนการทดสอบวิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตร ในเด็กที่มีอายุ ๑๕ ป
ผลปรากฏวาประเทศไทยของเราอยูอันดับที่ ๕๕ (วิทยาศาสตร อันดับที่ ๕๔ การอาน
อันดับที่ ๕๗ และคณิตศาสตร อันดับที่ ๕๔) ผลการทดสอบลดลงจากการทดสอบ
เมือ่ ป ๒๐๑๒ ในทุกวิชา จากสภาพการณดงั กลาว ทําใหหลายฝายไดแสดงความวิตกกังวล
ถึงปญหาดานการศึกษาของประเทศ และพยายามเสนอทางออกเพื่อแกไขปญหาวิกฤติ
การศึกษาของไทย
ความลมเหลวของการศึกษาแบบไทย ๆ ,สยามรัฐออนไลน,เว็บไซต https://www.siamrath.co.th/n/7358
สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐.
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด
หลักการสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ไดกําหนดใหเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล
และพัฒนากอนเขารับการศึกษา ใหมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการ
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสราง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให แ ล ว เสร็ จ
ภายใน ๑ ป นั บ แต วั น ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ รวมถึ ง กํ า หนดให มี ก ลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนกําหนดใหปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบและมีความรูความเขาใจถึงเจตนารมณ
แนวความคิด หลักการ และสาระสําคัญของการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณของนานาอารยประเทศ
รวมทั้ ง สภาพป ญ หาและอุ ป สรรค ตลอดจนแนวทางหรื อ ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว อันจะเปนประโยชน
ตอทุกภาคสวนและไดมีสวนรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง
ใหมคี วามเจริญรุง เรืองยิง่ ขึน้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจิ งึ ไดดาํ เนินการสัมภาษณ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาในประเด็นเรือ่ ง “การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา”
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญอันประกอบดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ
นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา
นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และ ศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ
อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติและประชาชนผูม คี วามสนใจโดยทัว่ ไป ซึง่ ทานผูอ า นสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

นายตวง อันทะไชย*

“การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาคารรัฐสภา ๒

จุ ล นิ ติ : สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นา
ดานการศึกษาของประเทศไทยในอดีตทีผ
่ า นมาจนถึงปจจุบน
ั
และการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร
นายตวง อันทะไชย : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ กลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการปฏิ รู ป ประเทศบั ญ ญั ติ ไว เ ป น หมวดหนึ่ ง
โดยเฉพาะ
คือ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และนับเปนครั้งแรก
โ
ในประวั
ตศิ าสตรของประเทศไทยทีม่ กี ารบัญญัตทิ ศิ ทางและเปาหมาย
ใ
ของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาไวอยางละเอียดในรัฐธรรมนูญ
โโดยไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่จะตองเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ และตองเริ่ม
ดําเนินการปฏิรูปภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป รวมทั้งกําหนด
ใให มี ค ณะกรรมการที่ เ ป น อิ ส ระคณะหนึ่ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง
ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหแลวเสร็จเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตอไปภายใน ๒ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง สวนเปาหมาย
ของการปฏิรูปนั้นไดกําหนดไวในมาตรา ๕๔ วรรคสี่ วา “การศึกษา
ทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว
*

สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” โดยคําวา “ทั้งปวง” ดังกลาวมีความหมายครอบคลุมถึงการศึกษา
ทุกระดับชัน้ ทัง้ เด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีเปาหมาย
สูงสุดซึง่ เปรียบเสมือนปรัชญาของการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาเพือ่ นําไปสู “คุณสมบัติ ๕ ประการ”
ของคนไทยในอนาคตที่สามารถสรุปยอเปนถอยคําไดอยางคลองจองวา “การเปนคนดี การมีวินัย
การภูมใิ จในชาติ การเชีย่ วชาญสามารถตามความถนัด และรับผิดชอบตอตนเองและประเทศชาติ”
นอกจากนี้ ความตอนหนึ่งในคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติวา
“...แตการปกครองก็มิไดมีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบรอยเพราะยังคงประสบปญหาและขอขัดแยง
ตาง ๆ บางครั้งเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากการที่มีผูไมนําพา
หรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาด
ความตระหนั ก สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน จนทํ า ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
ไมเปนผล ซึ่งจําเปนตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม...” ไดแสดงใหเห็นวา “การปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา” เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิรูปและแกไขปญหาของประเทศ
ในทุกดาน หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ หากการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาของไทยไมสามารถดําเนินการ
ไดเปนผลสําเร็จแลว การปฏิรปู ประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และดานอืน่ ๆ ยอมไมสามารถ
คาดหวังไดวาจะประสบความสําเร็จหรือเดินหนาตอไปได ดังนั้น การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปฏิรูปประเทศในภาพรวม หรือเปนหัวขบวน
ของการปฏิรูปประเทศ
อยางไรก็ดี เมือ่ ยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคทีส่ ง ผลกระทบตอการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันจะพบวามีสาเหตุสําคัญ ๆ อันเนื่องมาจาก
“ความไมตอเนื่องของนโยบาย” ที่รัฐมนตรีหรือฝายบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย บางคนเขามา
บริหารไมนานก็ถูกเปลี่ยน เมื่อฝายบริหารเปลี่ยน นโยบายที่วางไวก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
โดยนับตั้งแตมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับเพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ จนถึงปจจุบันนั้น
มีการเปลีย่ นรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการและฝายการเมืองทีเ่ กีย่ วของไปแลวประมาณ ๒๕ คน
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงฝายบริหารบอยหรือเปนจํานวนมากยอมสงผลใหนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
หรือปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเกิดความไมตอเนื่องตามไปดวย
อีกทัง้ สังคมในยุคปจจุบนั ทีเ่ ปน “พลวัต” และการเขาสูศ ตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ เปนโลกของ “เอไอ”
หรือ “ปญญาประดิษฐ” (Artificial Intelligence : AI) ที่สิ่งไมมีชีวิตมีความฉลาดทัดเทียมมนุษย
และเปนโลกของ “Internet of Things” (IoT) คือ ทุกสิ่งทุกอยางถูกเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต
ทัง้ หมด ดังนัน้ “ระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยทีไ่ มทนั ตอการเปลีย่ นแปลง
ของโลก” หรือ “ความรูเ กา ๆ ทีอ่ าศัยการทองจํา” จึงไมสามารถนํามาใชกบั โลกสมัยใหมทไี่ มหยุดนิง่
และมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอีกตอไป การปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู “Thailand ๔.๐”
ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงเปนประเด็นเรงดวน โดยประเทศไทย

๔
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จะเปนไทยแลนด ๔.๐ ได ตองพัฒนาใหคนไทยเปนคนไทย ๔.๐ ซึ่งคนไทยจะเปนคนไทย ๔.๐ ได
เพราะการศึกษาเทานัน้ และการศึกษาจะตองเปนการศึกษา ๔.๐ ซึง่ ขอเสนอในเบือ้ งตนก็คอื ตองปฏิรปู
การเรียนรูจ ากการเรียนรูแ บบทองจํา (Passive Learning) ไปสูก ารเรียนรูแ บบเชิงรุก (Active Learning)
และตอยอดดวยการวิจัยและพัฒนา จึงจะเกิดนวัตกรรมและสามารถสรางอาชีพและรายได เนื่องจาก
ปจจุบนั การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือไดรบั เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
ไมไดการันตีหรือรับประกันวาจะมีงานทํา มีรายได หรือมีอาชีพตลอดไป ซึ่งขอมูลการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมาพบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ซึง่ วางงานหรือมีรายไดตามจํานวนทีก่ าํ หนดไดมาลงทะเบียนเพือ่ ขอรับการชวยเหลือจากรัฐตามโครงการ
ดังกลาวเปนจํานวนมาก โดยระดับปริญญาเอกมีจาํ นวนประมาณ ๘๐๐ คน ปริญญาโทจํานวนประมาณ
๕,๘๐๐ คน และปริญญาตรีจํานวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน
จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทยดังกลาว รวมทั้ง
ความสําคัญของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ จึงกําหนดใหเปน “หนาที่ของรัฐ” ที่ตองจัดการศึกษา โดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
มีวนิ ยั ภูมใิ จในชาติ สามารถเชีย่ วชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๔ วรรคสี่ และกําหนด “เปาหมายของ
การดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” ไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ.
ดานการศึกษา ดังนี้
(๑) ใหสามารถเริ่มดําเนินการให “เด็กเล็ก” ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา
เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
โดยไมเก็บคาใชจาย
(๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้ง “กองทุน” เพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครูใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
(๓) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ “ครูและอาจารย”
ใหไดผมู จี ติ วิญญาณของความเปนครู มีความรูค วามสามารถอยางแทจริง ไดรบั คาตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัด “การเรี ย นการสอน” ทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ บรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๑
ไดกาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาไว ๒ ระยะ คือ ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน ๑ ป และระยะเวลาดําเนินการภายใน ๕ ป

ม.ค. - ก.พ. ๖๑

3-42-MAC6.indd 5

จุลนิติ

๕

2/28/18 4:55 PM

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

โดย “ระยะเวลาดําเนินการภายใน ๑ ป” รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) ตรากฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และประกาศใชบังคับ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งในปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาใชบังคับแลว โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา
(๒) เริ่มดําเนินการปฏิรูปการศึกษาภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
(๓) ดํ า เนิ น การตรากฎหมายจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ ใช ใ นการช ว ยเหลื อ ผู  ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
(๔) ใหมีคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษา
และจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป โดยใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งในปจจุบันไดมีการตั้ง “คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา”
ขึ้นเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
สวนในชวง “ระยะเวลาดําเนินการภายใน ๕ ป” นั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(๑) เริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔
วรรคสอง เพื่ อ ให เ ด็ ก เล็ ก ได รั บ การพั ฒ นาร า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ สั ง คม และสติ ป  ญ ญา
ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
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(๒) พัฒนากลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ใหไดผมู จี ติ วิญญาณของความเปนครู มีความรูค วามสามารถอยางแทจริง ไดรบั คาตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
(๓) ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให ผู  เรี ย นสามารถเรี ย นได ต ามความ
ถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
(๔) ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป
(๕) คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ
รางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษาดังกลาวสามารถ สรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
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นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น
ตามยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป ด า นการศึ ก ษาได กํ า หนดกรอบแนวทางในการพั ฒ นาและเสริ ม สร า ง
ศักยภาพคน เพือ่ พัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานทีแ่ ข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย
ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย และมีครอบครัวที่มั่นคง ที่สําคัญ ๆ ไดแก
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี และ
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
จากยุทธศาสตรชาติดังกลาว หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีก็ไดกําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหเปนไป
อยางสอดคลอง โดยเฉพาะนโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
ที่กําหนดให “พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา และยก
ระดับมาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู รวมทั้งผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ” นั้น จําเปนอยางยิ่งที่การศึกษาไทยตองเปนการศึกษา ๔.๐
ซึ่งปจจัยที่จะทําใหการศึกษาไทยเปน “การศึกษา ๔.๐” ดังกลาวได ตองมีการปฏิรูปอยางเรงดวน
ใน ๓ เรื่อง และดําเนินการตามแนวคิดใหมใน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ตองปฏิรปู การเรียนการสอนโดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การเรียนรู
การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบทุกระดับ
เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของเรามีการแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่
“เปนวิชาการ” ซึ่งผูเรียนจะเปนคนเกง วิชาที่เรียน เชน ฟสิกส เคมี ชีวะ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ก็จะเปนแพทย ทหาร ตํารวจ นักกฎหมาย หรือทนายความ เปนตน และสวนที่ “ไมเปนวิชาการ”
ซึง่ กลุม ผูเ รียนจะไมเกงวิชาการ เมือ่ สําเร็จการศึกษาแลวก็จะเปนชางยนต ชางกล หรือชางไฟฟา เปนตน
แต เราลื ม คนอี ก กลุ  ม หนึ่ ง ที่ มี “ความเชี่ ย วชาญเฉพาะตั ว ” ตามทฤษฎี พ หุ ป  ญ ญา (Multiple
Intelligences : MI) ที่ไมจําเปนตองเกงวิชาการ ไมตองเกงการชาง หรือไมตองเกงฟสิกส เคมี ชีวะ
แตเขาเกงในสิ่งที่สนใจหรือเปนเลิศในความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว เชน “นองเม”
เอรียา จุฑานุกาล นักกอลฟหญิงมือหนึ่งของโลก “นองเมย” รัชนก อินทนนท แชมปโลกแบดมินตัน
ที่อายุนอยที่สุด หรือ “ซารา” นุศรา ตอมคํา มือเซตอันดับหนึ่งของวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย
ที่ไปเลนใหกับสโมสรวอลเลยบอลชื่อดังของประเทศตุรกี หรือนักฟุตบอลอาชีพที่เตะในสโมสรตาง ๆ
รวมถึงนักดนตรี นักศิลปะ และนักกีฬาประเภทอืน่ ๆ ซึง่ คนกลุม นีส้ ามารถสรางรายไดเปนรอย ๆ ลานบาท
หรือมีเงินเดือนเปนจํานวนมากได ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไมจบปริญญาตรี แตกลับไมไดรบั การพิจารณาในหลักสูตร
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หรือการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ซึ่งถือเปนปญหาใหญของการศึกษาไทยอันนําไปสูความเหลื่อมลํ้า
และความไมเทาเทียมกันในที่สุด การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในครั้งนี้จึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน
วา “รัฐตองจัดการศึกษาโดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน”
อีกทั้งไดกลาวแลววาโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและคงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ทัง้ ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม และโลกเศรษฐกิจสมัยใหม
ที่เนนการใชแรงงานที่มีความรู ทักษะ การคิดวิเคราะห จินตนาการ การเรียนรูสิ่งใหม ๆ การปรับตัว
และสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี การจัดการศึกษาจึงตองเปลีย่ นอยางอยางขนานใหญ เพือ่ พัฒนา
พลเมืองใหฉลาด มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชเปน รวมทั้ง
ทํางานแกไขปญหาและแขงขันทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น ประเทศที่ไมสามารถปฏิรูปการศึกษาของตน
ใหกาวทันไดจะถูกทอดทิ้งใหลาหลังและประชากรจะตกงานเพิ่มขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองปฏิรูป
การจัดการศึกษาในเชิงโครงสรางทัง้ ระบบอยางเขาใจสภาพปญหา เปาหมาย และแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเห็นการณไกลเพือ่ ประโยชนของประชาชน
สวนรวม ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญ ๓ ดาน คือ
๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผล
๑.๒ การปฏิรูปครูและผูบริหาร โดยตองคัดเลือกและพัฒนาผูบริหารการศึกษาและครูใหมี
คุณภาพและสรางแรงจูงใจในการทํางาน
๑.๓ การปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการและการแกไขปญหาเชิงประเด็นสําคัญ โดยตอง
กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีความเปนอิสระและความรับผิดชอบ
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

ทั้งนี้ แนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลนั้น ตองปฏิรูป
หลั ก สู ต รที่ ใ ห เ น น ที่ ผ ลลั พ ธ ห รื อ สมรรถนะ เพื่ อ สร า งให ผู  เรี ย นมี ค วามรู  แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น
สําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ การอยากรูอยากเห็น การรักการอาน การเรียนรู การเรียนดวยตนเอง
มีความคิดริเริ่มมีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว มีองคกรและ
บุคลากรในการติดตามสนับสนุนหรือฝกอบรมใหครูอาจารยเขาใจและมีความรูหรือทักษะที่สามารถ
ทําตามหลักสูตรที่ปฏิรูปไดจริง รวมทั้งตองปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียน
ที่สงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห ประยุกตใชและแกไขปญหาเปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนไวในมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๔) วา
“(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ ใหผเู รียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพืน้ ที”่ จากบทบัญญัตดิ งั กลาว การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา โดยเฉพาะในดานหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวัดผลจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายหลักที่วา “ปรับวิธีเรียน
เปลีย่ นวิธสี อน แกไขวิธกี ารวัดและประเมินผล” โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู
แบบท อ งจํ า หรื อ ตั้ ง รั บ (Passive Learning) เป น การเรี ย นรู  เชิ ง รุ ก (Active Learning)
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
และความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายยอย ดังนี้
(๑) สถานศึ ก ษาต อ งนํ า หลั ก สู ต รกลางมาใช เ ป น หลั ก ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เ น น
กระบวนการสรางความรูที่เชื่อมโยงไปสูทองถิ่น โดยมีโครงสรางและเวลาเรียนที่ยืดหยุนตอบสนอง
ผูเรียนตามระดับชั้น และสอดคลองหรือสัมพันธกับบริบทของทองถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก
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ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตอบสนองตอศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
โดยจัดทําเปนคําอธิบายรายวิชาที่แสดงถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูดวยกระบวนการ
คิดวิเคราะห และสรางความรูเพื่อนําไปผลิตผลงานและนวัตกรรม
(๒) ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
ที่ เ น น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ โดยการจั ด โครงสร า งหรื อ หน ว ยการเรี ย นที่ ต อบสนองความแตกต า ง
ของผูเรียน และการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูและเรียนรูดวยกระบวนการทํางานกลุม
คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค และเพิ่มพูนทักษะ เปนตน
(๓) ครูผสู อนทุกระดับการศึกษาตองปรับการเรียนและเปลีย่ นการสอน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท หี่ ลากหลายรูปแบบเพือ่ ตอบสนองความแตกตางของผูเ รียนแตละคนตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดวยการใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ผานกระบวนการ
ทํางานกลุม คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคโนโลยี
ผลิตผลงาน สรางนวัตกรรมและสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลองกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
รวมทั้งเสริมดวยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
และการเรียนรูดวยโครงงาน (Project Based Learning : PjBL) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
และมีทกั ษะทีจ่ าํ เปนรอบดาน อีกทัง้ สามารถเรียนรูไ ดตอ เนือ่ งตลอดชีวติ ตามความตองการของแตละคน
(๔) สถานศึกษาและครูผูสอนทุกระดับการศึกษาตองปรับระบบและวิธีการในการวัด
และประเมินผล โดยใชวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู
ตามหลักสูตร เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน (Assessment is for Learning) จากผลงานหรือพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียนมากกวาการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ
(๕) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงทุกระดับตองปรับระบบประกันคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. ตองกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นเปรี ย บเสมื อ นฐานปฏิ บั ติ ก ารสุ ด ท า ยที่ ส  ง ผลต อ ผู  เรี ย นโดยตรง
และเปนแหลงบมเพาะพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม หากโรงเรียนมีความเขมแข็งยอมจะสงผลตอ
ตัวนักเรียนใหมีความเขมแข็งไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ระบบที่รวมศูนยไวที่ศูนยกลางมากเกินไป
อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบได ดังนั้น จึงตองกระจายอํานาจ
ไปยังสถานศึกษาเพื่อใหมีความเปนอิสระทั้งในดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป รวมทั้งสามารถรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน โดยการปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนผูกํากับดูแล และแยกบทบาท
ระหวางฝายควบคุมหรือกํากับดูแล (Regulator) กับฝายปฏิบัติ (Operator) ออกจากกันใหชัดเจน
๓. ตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษาและยกรางกฎหมาย
ขึ้นใหมเพื่อใหกระบวนการปฏิรูปการศึกษามีความตอเนื่อง
เพือ่ ใหกระบวนการปฏิรปู การศึกษาในอนาคตของชาติมคี วามตอเนือ่ งและไมเปลีย่ นแปลง
ไปตามฝายการเมือง จําเปนตองมีแผนแมบท (Master Plan) ดานการศึกษา และในกรณีทตี่ อ งมีการปรับ
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

แผนแมบท ตองมีงานวิจยั รองรับและเปนทีย่ อมรับของสาธารณะดวย นอกจากนี้ ตองมีองคกรและกลไก
ในการกํากับดูแลโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับติดตามและประเมินผลใหทุกฝายตองปฏิบัติตาม
แผนแมบทดานการศึกษา
๔. ตองปฏิรูปการเรียนรูเพื่อสรางคนใหคนสรางชาติ
แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดใหมของการจัดการศึกษาไปสู Thailand ๔.๐ หรือการจัดการ
ศึกษาเพื่อสรางชาติ ตาม “นโยบายทวิศึกษาแบบไทยประยุกต” โดยการพัฒนาประเทศทุกดานให
“มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” และมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศตองอาศัยกําลังคนสายอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาทีส่ อดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาประเทศ การปฏิรปู การศึกษาจึงตอง
ใหความสําคัญกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนและรองรับการพัฒนาประเทศดวย
โดยระดับ “อาชีวศึกษา” ตองพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ทั้งระบบ “ทวิศึกษา” ที่เปนการเรียนรวมระหวางหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควบคูกัน โดยผูเรียนที่เรียนในสถานศึกษาทั้งสองสายครบตามหลักสูตรแลว สามารถสําเร็จการศึกษา
ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพรอมกันได และระบบ
“ทวิภาคี” (Dual System Education) ที่เปนความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนดานอาชีวศึกษากับสถานประกอบการซึ่งรับผูเรียนของสถานศึกษาตาง ๆ เขาไปทํางานจริง
และเรียนรูในสถานประกอบการ เพื่อเติมเต็มในสถานศึกษา หรือเรียกวา “การจัดการอาชีวศึกษา
แบบโรงเรียน-โรงงาน” ทัง้ นี้ เพือ่ สรางโอกาสของผูเ รียนและลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม รวมทัง้ ผูเ รียนได
รับความรูความสามารถดานวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน
ที่รัฐบาลกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาประเทศตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจน
ผู  เรี ย นมี ท างเลื อ กทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในสายวิ ช าชี พ และสายสามั ญ เพื่ อ ความก า วหน า
ในชี วิ ต ตามความถนั ด และความสนใจ และผู  เรี ย นสามารถหารายได ร ะหว า งเรี ย นและมี อ าชี พ
ตามทักษะความสามารถ หรือเชื่อมั่นและมั่นใจวาจบแลวจะมีงานทํา มีอาชีพรองรับ หรือสามารถ
ประกอบอาชีพไดจริง
สวนระดับ “อุดมศึกษา” นั้น ตองมีระบบการศึกษาที่หลากหลายเชื่อมโยงกับอาชีพและ
การแขงขันของประเทศ และตองปรับสัดสวนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
กําลังคนในการพัฒนาประเทศในแตละสาขา โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขา
ขาดแคลนใหสอดคลองกับความตองการและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการวิจัย
ทีเ่ ปน R&D (Research and Development) การสรางองคความรู ทรัพยสนิ ทางปญญาและนวัตกรรม
เชน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไดสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแมเหล็ก
ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแมเหล็กและสามารถพัฒนาตอยอดนําพลังงานไฟฟา
ที่ ไ ด ไ ปใช กั บ รถจั ก รยานยนต เ พื่ อ ทดแทนนํ้ า มั น เป น ต น ตลอดจนต อ งสร า งกลไกการวิ จั ย และ
การถายทอดความรูระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยและการนําไป
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ตองมีระบบการพัฒนาอุดมศึกษารวมกัน
ระหวางประเทศเพื่อความเปนสากลดวย

๑๒
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ดังนั้น การจัดการศึกษาไปสู Thailand ๔.๐ หรือเพื่อสรางชาติใหมีความเจริญกาวหนา
และสอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ต อ งเปลี่ ย นบทบาทใหม ที่ มิ ใช เ พี ย งการผลิ ต คนให จ บปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ทํ า งานรั บ เงิ น เดื อ นขั้ น ตํ่ า
๑๕,๐๐๐ บาทเหมือนเดิม แตตองพัฒนากําลังคน ตอยอดงานวิจัย และสรางนวัตกรรมใหมที่สามารถ
แขงขันกับคนอื่นได
๕. ตองจัดการศึกษาเพื่อแกไขปญหาและรองรับสังคมผูสูงอายุ
เพื่อแกไขปญหาและรองรับสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบในป ๒๕๖๑ การจัดการศึกษาตอง
สามารถสรางงานที่เหมาะสมฟนฟูและดูแลสุขภาพและชะลอการทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง รวมทั้ง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนโรงเรียนและหลักสูตรสําหรับผูสูงอายุ
สําหรับเปาหมายของการดําเนินการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาทีก่ าํ หนดไวในรัฐธรรมนูญ
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ถือเปนหัวใจสําคัญที่ “คณะกรรมการ
อิสระเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา” ซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เรียบรอยแลวตองดําเนินการจัดทําแผนและขัน้ ตอน
การปฏิรูปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดขึ้นเปนพิเศษแตกตางจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานอื่น ๆ โดยสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญได ๔ ประการ ไดแก ๑) การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
๒) การตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูขาดแคลน และกองทุนเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพครู
๓) การพัฒนากลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย รวมทั้ง
คาตอบแทนทีเ่ หมาะสมและกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูป ระกอบวิชาชีพครู
และ ๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวามีแนวความคิดและหลักการสืบเนื่องมาจาก การเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของ “เด็ก” ซึ่งนอกจากรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจายแลว ยังกําหนดใหรัฐตองดําเนินการให “เด็กเล็ก” ไดรับการดูแลและพัฒนา
กอนเขารับการศึกษาเพือ่ ใหเด็กเล็กไดรบั การพัฒนารางกาย จิตใจ วินยั อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
ใหสมกับวัยอีกดวย การปฏิรูปประเทศดานการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กซึ่งไมเคยมีมากอนดังกลาวนั้น
นับเปนการดําเนินการที่เปนประโยชนและสงผลดีตอประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ตองมีการลงทุนในเด็ก
ใหถึงเด็กอยางแทจริง โดยเนนโอกาสและความเสมอภาคของเด็กเล็ก อายุตั้งแตแรกเกิดถึงกอนขึ้น
ชั้น ป. ๑ ใหไดรับการดูแลและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพครอบครัวชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแนวทางการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กเล็ก ตลอดจนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการจัดสิ่งแวดลอม
ในการดูแลและพัฒนาเด็กที่เอื้อตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเล็ก
และดวยความสําคัญของการสรางโอกาสและลดความเหลือ่ มลํา้ ดานการศึกษาในการสรางสังคม
ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพของครูจะเปนกระบวนการสําคัญ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืนดวย มาตรา ๕๔ วรรคหก ประกอบ
มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๒) ของรัฐธรรมนูญ จึงกําหนดใหตอ งดําเนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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“กองทุน” สําหรับใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานการศึกษา
และใชในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูดังกลาว โดยตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับ “ครูและอาจารย” นั้น เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยมีคุณภาพ
อยางแทจริงและยั่งยืน จําเปนตองพัฒนากลไกและระบบในการบริหารจัดการดานครูและอาจารย
ทั้งในเรื่องการผลิต การคัดกรอง การปฏิบัติงาน การพัฒนาคาตอบแทน และระบบคุณธรรม
อยางครบวงจรในทุกประเด็น โดยปจจุบนั สถาบันผลิตครูหลายแหงมีการรับนักศึกษาเขาเรียนโดยไมมี
การคัดสรรเพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายปฏิรปู การศึกษาทีป่ ระสงคจะไดคนดีคนเกงมาเรียนครู และเปนครูทดี่ ี
ใหสมกับวิชาชีพที่เปนวิชาชีพชั้นสูง อีกทั้งไมมีสถาบันเฉพาะทางในการผลิตครูดังเชนในอดีตที่มี
วิทยาลัยครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษาเพื่อทําหนาที่หลอหลอมบมเพาะครูโดยเฉพาะ และการผลิตครู
ยังเปนการผลิตในเชิงปริมาณหรือขาดคุณภาพตามความตองการของประเทศ รวมถึงยังมีปญหา
ขาดแคลนคณาจารยทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ ขาดเทคโนโลยีทจี่ ะพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปอนเขาสูอ ตุ สาหกรรม
ทําใหผสู าํ เร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูขาดทักษะ ทัง้ ความรูพ นื้ ฐานวิชาชีพครูและวิชาสาขาเฉพาะ
ที่จะมาใชพัฒนานักเรียน และปญหามาตรฐานคุณภาพการผลิตของแตละสถาบันก็มีความแตกตางกัน
มากจากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลตอคุณภาพครูไทยและคุณภาพการศึกษาไทยตามมาอยางเปนลูกโซ
การพัฒนากลไกและระบบการผลิตครูและอาจารยจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติ
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นอกจากนี้ เมื่อการผลิตครูและอาจารยไมไดใหความสําคัญกับการคัดกรองคนดี คนเกง และ
ผูที่มีความสนใจตองการเปนครู แตตองเรียนในสายหรือคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรเนื่องจาก
ไมสามารถเขาเรียนในคณะอื่นได หรือจบแลวไมสามารถหางานอื่นทําได เมื่อเห็นวาเงินเดือนครูและ
อาจารยสงู จึงมาสอบบรรจุเปนครู ประกอบกับการสรรหาครูดว ยขอสอบแบบปรนัยทีม่ าตรฐานแตละป
และแตละพื้นที่ขอสอบมีความแตกตางกัน การคัดกรองจึงมีประสิทธิภาพตํ่า คุณภาพครูจึงตํ่าไปดวย
สถานศึกษาจึงไมไดครูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการ การขอยายจึงเกิดขึ้น ซึ่งสงผล
ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนขาดตอนและโรงเรี ย นขาดแคลนครู อ ย า งต อ เนื่ อ ง กลไกและระบบ
การคัดกรองครูและอาจารยทมี่ คี ณ
ุ ภาพ จึงมีความสําคัญทีท่ กุ ฝายตองรวมมือกันทัง้ ระบบ เพือ่ คัดกรอง
ผูที่มีใจรักในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนในทุกบริบท
และเปนคนที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูความคิด ความสามารถและความดี จึงจะทําให
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ประเทศชาติตองการได
ในประการทีส่ าํ คัญ ปญหาดานการบริหารจัดการบุคลากรของหนวยงานตนสังกัดทีไ่ มสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษา ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมเพียงพอสอนครบชั้น
โดยครู ๑ คน ตองสอนหลายชัน้ เรียนหรือสอนแบบคละชัน้ สวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาครูไมเพียงพอ
สอนครบทุกสาขาวิชาเอก ทําใหครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอกทีจ่ บมา รวมทัง้ ครูตอ งรับภาระปฏิบตั งิ านอืน่
ที่ไดรับมอบหมายจํานวนมาก ทั้งจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะ
งานทีไ่ มมคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ เชน งานธุรการ งานพัสดุ การเงิน รวมถึงการทิง้ หองเรียนเพือ่ อบรม สัมมนา
งานประเมิน หรือประกวดแขงขัน ทําใหครูเสียเวลาไปกับงานอื่นที่ไมใชการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
ยิ่งโรงเรียนที่มีครูจํานวนจํากัด คุณภาพการศึกษายิ่งมีปญหาตามมามากขึ้น ดังนั้น การกระจายอํานาจ
ดานงบประมาณเพือ่ ใหพนื้ ทีห่ รือสถานศึกษาไดคดิ ดําเนินการเอง นอกจากจะทําใหสามารถแกไขปญหา
และพัฒนาไดตรงจุดแลว ยังทําใหการผลักดันครูออกจากหองเรียนนอยลง และสามารถสรรหาบุคลากร
ทีม่ คี วามชํานาญเฉพาะเรือ่ งมาดําเนินการดานการสงเสริมและสนับสนุน เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องครู
และอาจารยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
เปาหมายสุดทายคือ “การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสราง
ของหนวยงานในระดับชาติและระดับพื้นที่” นั้น เพื่อปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรูท กุ ระดับใหเอือ้ ตอการจัดการศึกษาทีม่ งุ พัฒนาผูเ รียนใหเปนคนดี มีวนิ ยั ภูมใิ จในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ จําเปนตองปรับโครงสรางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
โดยยึดจังหวัดเปนฐาน หรือเรียกวา “จังหวัดการศึกษา” ที่มุงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนเอกภาพ และกระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่สามารถ
ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการไดอยางมีอิสระ คลองตัวและรับผิดชอบผลงาน
อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญในการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา รวมทั้งขอเสนอแนะและรางกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
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จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาในนานาอารยประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร
นายตวง อันทะไชย : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศที่ประสบ

ความสํ า เร็ จ และเป น แบบอย า งที่ ดี นั้ น จะมี อุ ด มการณ ช าติ ใ นการศึ ก ษากํ า หนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
อยางชัดเจน อาทิ “ประเทศจีน” จะกําหนดใหมีวินัย มีคุณธรรม รักแผนดินแมและรักสังคมนิยม
“ประเทศสิงคโปร” จะกําหนดใหแยกแยะถูกผิด ซื่อสัตย มีคุณธรรม สนใจใครรู ภูมิใจในตนเองและ
รักประเทศ “ประเทศญี่ปุน” จะกําหนดใหมีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม รับผิดชอบ มีจิตอาสา
เคารพและรั ก ประเพณี แ ละ “ประเทศเกาหลี ใ ต ” จะกํ า หนดให รั ก ชาติ และมี ค วามสามารถ
ในการแกไขปญหา ซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาของไทย
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ ทีก่ าํ หนดให “เปนคนดี มีวนิ ยั ภูมใิ จในชาติ เชีย่ วชาญสามารถ
ตามความถนัด และรับผิดชอบตอตนเองและประเทศชาติ” อยางไรก็ตาม การจะทําใหคนในชาติ
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวจะสอนเพียงใหทองจําเทานั้นไมได แตตองสอนใหลงมือปฏิบัติเอง
เหมือนประเทศดังกลาวใหไดดวย เชน ประเทศญี่ปุนที่สอนใหคนมีวินัยในทุกเรื่อง ทั้งการเขาคิว
การขึน้ รถเมล และการใชชวี ติ ประจําวันอืน่ ๆ หรือประเทศเกาหลีใตทสี่ ามารถสรางใหคนรังเกียจการทุจริต
คอรรัปชันและมีความรับผิดชอบ ดังจะเห็นไดจากกรณีของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใตที่ฆาตัวตาย
เพราะละอายตอขาวของภรรยาทีเ่ ขาไปพัวพันกับการคอรรปั ชัน และกรณีของรองผูอ าํ นวยการโรงเรียน
ที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาและเกิดเหตุการณเรือลม ซึ่งไดตัดสินใจผูกคอฆาตัวตายหลังจากไดรับ
การชวยเหลือ เพราะรับไมไดที่ตนรอดตายเพียงลําพังและเพื่อแสดงความรับผิดชอบของตนเอง
ระบบการศึกษาของประเทศที่ประสบความสําเร็จจะสอนใหปฏิบัติการเอง ไมใหทองจํา
แตของ “ประเทศไทย” จะเนนใหทอ งจําหรือเปน Passive Learning อาทิ เรือ่ งความดี เราก็จะสอน
ใหเด็กทองจําวาความดีคืออะไรบาง เชน การปฏิบัติดีตอพอแม การชวยพอแมทํางาน ฯลฯ โดยไมรู
วาตองปฏิบัติอยางไร และเวลาออกขอสอบก็จะถามวาตอไปนี้ขอใดคือความดี ในขณะที่ตางประเทศ
จะสอนใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และจะถามวาคุณไดทําความดีอะไรบาง เชนเดียวกับการสอนเรื่อง
วินัย ความรักชาติ ความเชี่ยวชาญสามารถตามความถนัด และความรับผิดชอบ ก็จะใหไปฟงดวยหู
ไปดูกับตา ไปสัมผัส หรือไปลงมือปฏิบัติเอง
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับ “กระบวนการพัฒนาเด็กเล็ก” โดยหลักสูตรการเรียน
การสอนของไทยจะเนนใหอานออกเขียนได และมีคานิยมใหลูกสอบสอบไดคะแนนสูง ๆ หรือสามารถ
เขาโรงเรียนดี ๆ หรือที่มีชื่อเสียงได ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองและตรงกันขามกับประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จ เชน ประเทศฟนแลนด ญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร ที่ไมสอนให “เด็กเล็ก” ซึ่งไดแก
เด็กทารกตั้งแตแรกเกิดจนถึงเด็กอนุบาลกอนขึ้นชั้น ป. ๑ ตองอานออกเขียนได แตจะสอนใหมี
พัฒนาการทางสมองซีกซาย ซีกขวา จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ศิลปะ ดนตรี และกีฬาเปนสําคัญ
เชน การใหออกกําลังกาย และเลนกับเพื่อน ซึ่งนอกจะชวยพัฒนาการดานรางกายของเด็กแลว
ยังชวยพัฒนาการดานอารมณและสังคมดวย เพราะจะทําใหสามารถควบคุมอารมณและปรับตัวเขากับ
คนอื่นได รวมทั้งพูดคุยกับคนอื่นเปน สวนเรื่องสติปญญาจะเปนเรื่องสุดทายที่จะสอนใหกับเด็กเล็ก
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เพราะการมุง เนนสติปญ
 ญาเปนลําดับแรกใหกบั เด็กเล็กนัน้ เมือ่ ถึงจุดหนึง่ จะทําใหเขาเกิดความเบือ่ หนาย
โดยขอมูลจากงานวิจยั พบวาเด็กเกง ๆ ซึง่ เรียนรูท กุ อยางแลวจะไมอยากเรียนหนังสือ เพราะเบือ่ ครูทสี่ อน
ไมรเู รือ่ งหรือสอนไมถกู ตองตามทีต่ นไดเรียนรูม าหมดแลว ดังนัน้ ประเทศสากลจะจัดการเรียนการสอน
โดยให เ ด็ ก ป. ๑ เพี ย งแค อ  า นออกเขี ย นออก ป. ๒ อ า นได เขี ย นได ป. ๓ อ า นเป น เขี ย นเป น
ป. ๔ อานคลองเขียนคลอง และคอย ๆ พัฒนาขึ้นไปสูศักยภาพดานสติปญญาของมนุษยตามลําดับ
อยางไรก็ดี พึงระลึกเสมอวาวิธีการปฏิรูปการศึกษาของแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตของแตละประเทศ ซึ่งไมอาจจะถอดแบบจาก
ประเทศใดประเทศหนึ่งไปใชในอีกประเทศหนึ่งได แตตองนําไปประยุกตใชกับประเทศของตน
อยางเหมาะสมจึงจะประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรถือเปนตัวอยางสําคัญที่ใชการศึกษา
ในการสรางประเทศ โดยสามารถกาวขามความเปนประเทศระดับรายไดปานกลาง (Middle-Income)
ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว โดยประเทศสิงคโปรเปนเกาะที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไมมีทรัพยากรใด ๆ และถูกแยกออกจากประเทศมาเลเซียเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕ แตปจจุบัน
เปนประเทศผูนําของภูมิภาคอาเซียน เปนศูนยกลางการคาและการเงินที่สําคัญของโลก และไดรับ
การรับรองวาเปนหนึ่งในสี่เสือแหงเอเชีย ซึ่งจากการศึกษาดูงานทําใหไดรับทราบขอมูลวากระทรวง
ศึกษาธิการของสิงคโปรนนั้ มีนโยบายในการผลิตหรือตองการใหคนสิงคโปร ๑ คน มีความรูค วามสามารถ
เทากับคนไทย ๕๐ คน ซึ่งเปนที่ประจักษวาสามารถกระทําได โดยจะเห็นไดวาการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปรทําใหคนเกิดปญญา ซึ่งปญญาจะนําไปสูการสรางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเกิดขึ้น เชน จากเดิมสิงคโปรตองซื้อเรือดํานํ้าจากประเทศอื่น แตวันนี้สามารถผลิต
และจําหนายเรือดํานํ้าไดแลว หรือสามารถแกไขปญหาการไมมีพื้นที่จอดเครื่องบินที่ตนเปนเจาของ
จํานวนมากไดดวยการชักชวนใหประเทศอื่นมาเปนคนขับ แตประเทศนั้นตองใหพื้นที่สําหรับจอด
เครือ่ งบินดวยซึง่ หลายประเทศก็ยอมรับ นอกจากนี้ การปฏิรปู การศึกษาของประเทศสิงคโปรยงั เปนไป
อยางตอเนือ่ ง ยัง่ ยืน และไมเปลีย่ นแปลงอีกดวย ซึง่ งานวิจยั ของสภาการศึกษาไดชใี้ หเห็นวา ปจจัยหรือ
เงื่อนไขของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตองประกอบดวย “ความตอเนื่องยั่งยืน” และ
“ตองชูธงนําโดยผูนําประเทศ” รวมทั้ง “การเมืองตองนิ่งและมั่นคง” โดยประเทศฟนแลนด ญี่ปุน
เกาหลีใต และสิงคโปร ลวนมีกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่อง มีการสงตอให
คนรุนหลังมาขับเคลื่อนตอไปและไมเปลี่ยนแปลงไปตามฝายการเมืองหรือตามนโยบายของพรรค
แตหากมีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจะตองมีงานวิจัยมารองรับหรือมีขอมูลมาอธิบาย
หักลางและตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปดวย
ประเทศฟนแลนดกเ็ ปนอีกหนึง่ ตัวอยางทีส่ รางประเทศดวยการศึกษา โดยสามารถผลิตมือถือ
ยี่หอ Nokia ใหเปนที่ยอมรับและรูจักไปทั่วโลก และมีระบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “Team Teaching” หรือมีการจัดครูเปนทีม โดยในหองเรียน
จะมีครูผูสอนหลัก ๑ คน และครูพิเศษอีก ๒ - ๓ คน เพื่อชวยสอนเด็กที่เปนอัจฉริยะ (Genius) หรือ
 หาเรือ่ งสุขภาพ รางกาย
เกงกวาเด็กทัว่ ไป สอนเด็กทีม่ ปี ญ
 หาหรือเรียนไมทนั เพือ่ น และสอนเด็กทีม่ ปี ญ
หรืออวัยวะตาง ๆ บกพรองใหสามารถเรียนไปพรอมกันได ซึ่งประเทศไทยสามารถนําการสอนแบบ
Team Teaching ที่มีครูหลักกับครูพิเศษดังกลาวมาประยุกตใชได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใตซึ่งเปนประเทศที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ แตตองนําเขามา
ในประเทศ อยางไรก็ดี เกาหลีใตสามารถนําทรัพยากรที่นําเขามาตอยอดเพื่อผลิตสินคาและสราง
นวัตกรรมตาง ๆ เพื่อสงออกไดหลายประเภท ทั้งรถยนต เรือเดินสมุทร ปโตรเคมีภัณฑ และ
โทรศัพทมือถือ โดยสงออกสูงเปนลําดับที่ ๒ ของประเทศในองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD)
จากตั ว อย า งของประเทศที่ ย กมาเป น แบบอย า งดั ง กล า วจะเห็ น ได ว  า เป น ประเทศที่ แ พ
สงครามโลกทั้งสิ้น ไมวาจะเปนประเทศญี่ปุน เกาหลีใต หรือฟนแลนด โดยประเทศฟนแลนด
เคยตกเปนเมืองขึน้ ของประเทศสวีเดนถึง ๕๐๐ ป และของประเทศรัสเซียอีก ๑๐๐ ป รวมเปน ๖๐๐ ป
ซึ่งปนี้เพิ่งครบอิสรภาพ ๑๐๐ ป แตประเทศตาง ๆ ดังกลาวสามารถเปนผูนําของโลกได เพราะใช
“การศึกษา” เปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งประเทศไทยสามารถนําวิธีการเรียนการสอน หลักสูตร หรือ
แนวคิดมาประยุกตใชได แตจะนํามาใชทั้งหมดไมได
จุลนิติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ป จ จุ บั น ได มี ก ารดํ า เนิ น การอยู  ใ น
ขัน
้ ตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกับการศึกษา
ของชาตินั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
นายตวง อันทะไชย : ขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาอยูในขั้นตอนที่คณะกรรมการอิสระ

เพื่อการปฏิรูปการศึกษากําลังยกรางกรอบและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู คําถามที่วามีแนวทาง
อยางไรที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ การจัดการศึกษาจําเปนจะตอง
มีจุดเปลี่ยนครั้งใหญดวยปจจัยหลักที่สําคัญหลายประการ การเปลี่ยนแปลงจึงจะสําเร็จ ประการแรก
คือหลักสูตรการเรียนการสอน ตองปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ประการที่ ๒ โครงสรางจะตองปฏิรูป
โครงสราง และกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาสูทุกพื้นที่โดยที่หลักสูตรควรตองเปนไป
อยางที่กลาวไปแลวในสวนของคําถามแรก ประการที่ ๓ คือ การจัดการศึกษา ตั้งแตการศึกษา
สําหรับเด็กเล็ก อาชีวศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จําเปนทีจ่ ะตองจัดการศึกษาตามความสามารถ
และตามความถนัดของผูเรียนถาโครงสรางโรงเรียนเปนนิติบุคคลหลักสูตรการเรียนการสอนจะไดรับ
การปฏิรูปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเมื่อประกอบกันจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงและเกิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยอัตโนมัติ กลาวคือถึงตัวผูเรียนโดยตรงและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง
ทั้งนี้ สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษาในอดีตยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากการแกปญหามุงเฉพาะ
สวนปลาย โดยการกลาวถึงโครงสรางวาใครจะเปนผูบริหารระดับสูงซึ่งหวังวาผูบริหารที่มีคุณภาพ
จะสงผลตอประสิทธิภาพการศึกษาของผูเ รียน ซึง่ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา กลับไมไดเปนเชนนัน้
แตคราวนี้จะเริ่มตนจากหองเรียนขึ้นมา โดยมีผูเรียนเปนเปาหมายสุดทายที่สําคัญยิ่ง เมื่อเปลี่ยน
หลักสูตรการเรียนการสอน ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูจึงสําคัญกวาความรู
โลกปจจุบัน บทบาทของครูปจจุบันไมมีหนาที่ไปบอกความรูเหมือนเดิมเพราะความรูไมไดอยูเฉพาะ
ในหองสมุด ไมไดอยูที่ครูเพียงอยางเดียวแตมีอยูในโลกไซเบอร ไดแก Google YouTube Facebook
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

และ Line เปนตน ปจจุบันนี้ถาอยากรูเรื่องอะไรสามารถเขาไปศึกษาไดใน Google แตยังไมจบ
กระบวนการเรียนรู หนาที่ของโลกสมัยใหมคือการเปลี่ยนแปลงผูเรียนโดยการที่สามารถนําความรู
ที่อยูในโลกที่เรียกวาเปนความรูที่เปน Explicit knowledge ซึ่งถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ
ใหคนทัว่ ไปสามารถเขาถึงไดงา ย มาบวกกับความรูฝ ง ลึกทีอ่ ยูใ นตัวของเขาทีเ่ รียกวา Tacit knowledge
ความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพเฉพาะตัวของแตละคนใหออกมาเปนความสําเร็จของตัวเอง นี่คือปจจัย
และเงื่อนไขความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนที่จะตองเขาใจและเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาของไทย
ดังกลาว รวมถึงจําเปนตองเขาใจปรัชญาของกฎหมายอยางถองแท ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๖๐ ตั้งแตมาตรา ๕๔ และมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา
ตลอดจนเขาใจกระบวนการไปสูความสําเร็จที่มุงไปยังเปาหมาย นําประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป นําพาประเทศไทยไปสูการเปน Thailand ๔.๐ ใหได
ซึ่งหากไมเขาใจปญหาอยางลึกซึ้งถึงแกนแทก็จะไมสามารถทําใหเกิดสิ่งที่ตั้งใจไวได โดย “แกนแท”
ที่กลาวหมายความถึง การปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะเปนกลไกนําพาใหการศึกษาประสบความสําเร็จ
แนนอนทีเดียวถาสามารถทําไดเชนนั้น ก็จะสงผลใหบรรลุเปาหมายสุดทายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับทิศทางของการศึกษาประเทศ กลาวคือ ทําใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญสามารถ
ตามความถนัด และรับผิดชอบ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดโดยที่ไมตองพรํ่าสอนกันมาก
อีกตอไป และเมื่อหลักสูตรการศึกษาเปลี่ยนแบบนี้ไดก็จะเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมไปสูความเจริญ
กาวหนาโดยอัตโนมัติ เพราะทุกคนจะไดใชความรูความสามารถเต็มศักยภาพที่มีอยู อาทิ นักเรียน
ชอบเตะฟุตบอลก็ควรไดรับการพัฒนาทักษะในการเลนฟุตบอลอยางเต็มที่ ถาชอบวอลเลยบอล
ทําไมจะตองไปเกงวิชาฟสิกส เคมี หรือชีวะ เพราะถาตองไปสอบวิชาเหลานั้นก็ไมสามารถสูคนที่ชอบ
วิชาวิทยาศาสตรได หรือคนชอบเรียนวิทยาศาสตรจะเอามาเลนวอลเลยบอลก็สูนักเรียนที่ชอบ
วอลเลยบอลไมไดเชนเดียวกัน นี่คือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่คาดหวังวาจะประสบความสําเร็จ
ป จ จั ย สํ า คั ญ ก็ คื อ ฝ า ยบริ ห ารที่ จ ะนํ า เอาปรั ช ญา ทิ ศ ทาง ตลอดจนเจตนารมณ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไปสูการปฏิบัติซึ่งจะตองดําเนินการดวยความเขาใจอยางแทจริง จึงจะ
ประสบความสําเร็จ
การปฏิรปู การศึกษาในประเทศไทยนั้นไมไดเพิ่งเคยเกิดขึ้นเปนครั้งแรก แตมีหลายครั้งมาแลว
ซึ่งครั้งนี้ไดถอดบทเรียนจากอดีตที่ผานมาโดยนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตั้งตน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม สิ่งแรกจะตองเกิดขึ้นจาก
การศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม ซึ่งจะเปนธรรมนูญ
วาดวยการปฏิรูปการศึกษาที่มีหลักการเปนการเฉพาะวาดวยการปฏิรูปเด็กเล็ก การปฏิรูปอาชีวศึกษา
การปฏิรูปอุดมศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีโครงสรางลําดับตอไปคือ การตรา
อนุบัญญัติตัวอยาง และประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสรางใหโรงเรียนเปนนิติบุคลคลที่จะตองมี
การกระจายอํานาจ ซึ่งเมื่อมีหมวดวาดวยการปฏิรูปโครงสรางแลว ก็จะนําไปสูการตราอนุบัญญัติ
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง การบริหารราชการจากกระทรวง จากโรงเรียน จากการมีสว นรวม
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ไปตามลําดับ สูก ารเปนประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบการบริหารราชการ ขอบังคับ โดยตองมี
กฎหมายแมบท (Master Plan) ซึ่งอาจจะใชคําวา “ธรรมนูญการศึกษาแหงชาติ” แทนพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคราวนี้จะตองเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ที่ระบุรายละเอียดในแตละหมวด ประกอบดวย หมวดวาดวยจุดมุงหมาย หมวดวาดวยเด็กเล็ก
หมวดวาดวยโครงสราง หมวดวาดวยหลักสูตรการเรียนการสอน เปนตน แลวคอยไปตราอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวของของแตละหมวด ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ
เห็นวาปนี้จําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมาย
ของประเทศไทย
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา
นายตวง อันทะไชย : การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเปนเรื่องที่กลาวถึงกันมานาน

แตทสี่ าํ คัญคือเราไมไดดาํ เนินการจนสําเร็จ แมจะไดเห็นแบบอยางทีด่ จี ากประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทั่วโลก แตเราไมสามารถนํามาทําใหบรรลุผลกับประเทศไทยไดเลย ตอบคําถามวาเกิดอะไรขึ้น สาเหตุ
หลักเนือ่ งจากการเมืองของประเทศไทยทีย่ งั ขาดเสถียรภาพและความตอเนือ่ ง และทีส่ าํ คัญประเทศไทย
ยังตองการบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญสําหรับจัดการปญหาการศึกษาอยางจริงจัง ตัวอยางเชน
ประเทศฟนแลนด เห็นความจําเปนที่จะตองใชนักการศึกษามืออาชีพดูแลจัดการปญหาการศึกษา
ของประเทศ ดังนั้น สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน เราจําเปนตองไดนักการศึกษามืออาชีพ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญโดยตรงมาปฏิรปู การศึกษาเทานัน้ ถึงจะบรรลุเปาหมาย ดังทีส่ ภาการศึกษาไดทาํ การ
วิจัยเรื่องการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
การศึกษาประสบความสําเร็จตองประกอบไปดวย ๑) ตองชูธงโดยผูนําประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรี มหาเธร มูฮัมหมัด หรือ
นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน เปนตน และ ๒) การเมืองตองมีความตอเนื่อง
และมีความมั่นคง ซึ่งความเห็นสวนตัวเห็นวาขณะนี้ประเทศไทยมีเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบนั ไดกลาวถึงเรือ่ งการศึกษามากทีส่ ดุ ซึง่ ครบ
องคประกอบทั้งปจจัยของผูนําและการมีเสถียรภาพทางการเมือง ปจจัยที่เกิดขึ้นเชนนี้จึงหวังวา
การปฏิรปู การศึกษาจะประสบความสําเร็จในสมัยของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี.
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

ศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ๑
“การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จุ ล นิ ติ : สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นา
ดานการศึกษาของประเทศไทยในอดีตทีผ
่ า นมาจนถึงปจจุบน
ั
และการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร
ศาสตราจารย ดร.สมพงษ ฯ : หากจะกล า วถึ ง

สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทย
เรานัน้ ผมมีความเห็นวาอยูท วี่ ธิ กี ารคิดของกลุม คนทีจ่ ดั ระบบการศึกษา
มาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ว า เราคื อ “รั ฐ ราชการ”
ที่มีลักษณะโครงสรางแบบรวมศูนยใหญโต การใชทรัพยากรสวนใหญ
จะใชไปกับเรื่องระบบบุคลากร ครู ผูบริหาร และเจาหนาที่มากกวา
รอยละ ๘๐ ในขณะที่ทรัพยากรที่ลงไปสูการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
จริง ๆ แลวมีนอยมาก ทั้งนี้ มีงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)๒ ที่ยืนยันวาถาประเทศเรายังมีโครงสรางและระบบ
แบบนี้อยูเราคงปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ ซึ่งเราเรียกนโยบายเชนนี้วา
“นโยบายแบบบนลงลาง” ดังนั้น ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
การศึกษาผานระบบ “รัฐราชการ” จึงมีรปู แบบทีแ่ นนอน คือเปนการสัง่
โดยใช เ อกสาร และมี ลั ก ษณะเป น คํ า สั่ ง แบบบนลงล า ง รวมถึ ง
ระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑตาง ๆ จากนั้นเมื่อเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
เราก็ แ ก ไ ขป ญ หาด ว ยวิ ธี ก ารจั ด ทํ า คู  มื อ และฝ ก อบรมอั น นี้ คื อ
แนวปฏิบัติของประเทศไทยที่มีมายาวนานมาก ถือเปนระบบหลัก
อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เปนองคกรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต
กํากับของสํานักนายกรัฐมนตรีทมี่ ไิ ดใชระบบราชการเปนกลไกควบคุมองคกร ถือกําเนิดอยางเปนทางการเมือ่ รัฐสภาไดใหความเห็นชอบ
ตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการสรางองคความรูทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
ประเทศ โดยใชการวิจัยเปนกลไกสรางฐานความรูสําหรับการแกปญหาใหแกสังคม.
๑
๒
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ของประเทศไทยที่ผานมาเราเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรียกวาฉาบฉวย กลาวคือ เมื่อมีการผลัดเปลี่ยน
คณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ใหม เข า มาก็ จ ะมี ก ารกํ า หนดนโยบายกั น ใหม ทุ ก ครั้ ง ครั้ ง ละไม เ กิ น ๖ เดื อ น
สภาพปญหาหลัก ๆ จึงถูกสะสมมายาวนานไมไดรับการแกไขแตจะมีลักษณะที่เรียกวา “ไฟไหมฟาง”
เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเห็นไดจากการปฏิรปู การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการจาก ๑๔ กรม มาเปน ๕ องคกรหลัก ประกอบดวย
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษานัน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาพบวา การบริหารจัดการเกิดความไมคลองตัวและมีปญ
 หา
เกิดขึ้นหลายประการ ไดแก
ประการแรก ปญหาความขัดแยงกันในเรือ่ งเชิงโครงสรางกับระบบอํานาจการบริหารงานบุคคล
เห็นไดวาการเติบโตของระบบรัฐราชการ มีการขยายจากในกระทรวงไปสูภูมิภาคในจังหวัดตาง ๆ
แต ส  ว นที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด และถื อ เป น จุ ด สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ทํ า ให เ กิ ด คุ ณ ภาพที่ แ ท จ ริ ง คื อ “ระบบโรงเรี ย น”
กลับลมละลายเปนโรงเรียนไอซียู เราจะเห็นวาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดแคลนทุกอยางมีแนวโนม
ที่จะถูกยุบมากถึง ๑๕,๐๐๐ กวาโรงเรียน แลวคุณจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาใหคุณภาพของบุคลากร
เพิ่มมากขึ้นหากเรายังคงดํารงอยูในระบบรัฐราชการแบบนี้ตอไป การศึกษาไทยเราคงไมมีทางปฏิรูป
ไดสําเร็จ
ประการที่ ส อง ระบบหลั ก สู ต รการเรี ย นรู  และระบบการวั ด ผลของเด็ ก เป น จุ ด อ อ น
ของการศึกษาของเด็กไทย เพราะเราเนนเนื้อหาการเรียนมาก ในขณะที่ระบบการวัดและประเมินผล
มีอํานาจครอบงําวิถีชีวิตของครูผูสอนทําใหเกิดแนวความคิดของคนในวงการการศึกษาวาตองติว
ตองเรียนพิเศษ และตองผานการทดสอบ การวัดและประเมินผลกลายเปนสิง่ ทีก่ ดดันการเรียนการสอน
โอกาสทีจ่ ะสงเสริมใหครูผสู อนหันมาทํากิจกรรมสรางสรรคอนื่ มีนอ ยมาก การสอนตามเนือ้ หาทีก่ าํ หนด
ในหลักสูตรก็สอนไมทันแลว มีการวัดและประเมินผลตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนจึงเปนการเรียน
เพื่อจําและนําไปสอบเทานั้น กระบวนการที่เราบอกใหเด็กคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูทักษะที่จําเปน
ในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเปนไปไดยากมาก เหลานี้เปนวิถีชีวิตของเด็กไทยที่ตองอยูกับ
การเรียนรูในระบบเชนนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดยาก แมในขณะนี้จะเริ่มมีนโยบายใหเปลี่ยนหลักสูตร
การเรียนการสอน การลดการบานใหนอยลง และใหบรรดาครูผูสอนออกมาทํากิจกรรม แตถาเราลอง
สังเกตดูจะเห็นวา สุดทายแลวเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งสภาพการณตาง ๆ ก็จะคอย ๆ กลับไป
สูร ปู แบบเดิมเพราะเราไมไดมกี ารปฏิรปู กันอยางจริงจังเกิดขึน้ อยูแ บบนีม้ าตลอด ๓๐ ป ทําใหเห็นไดชดั วา
คุณภาพเด็กคุณภาพการศึกษาไมเปลี่ยนแปลงเลยและสิ่งนี้ถือเปนสภาพปญหาอีกประการหนึ่ง
ประการที่สาม ประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ กระทรวงศึกษาธิการถูกมอง
เปนกระทรวงที่มีผลประโยชนคอนขางสูง ดังนั้น ที่ผานมารัฐมนตรีหรือบุคคลที่เขามาจัดการเรื่อง
การศึกษามักใหความสําคัญกับเรือ่ งงบประมาณทีจ่ ะไดมากกวาการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิธีการคิดของผูท่ีเขามาจัดการการศึกษาจึงไมตอบโจทยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาเด็กแตมขี า วฉาวโฉเรือ่ งทุจริต การคอรรปั ชัน ขาดความโปรงใสแทบทุกระดับทําใหกระบวนการ
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เรียนรูของเรากลายเปนกระบวนการเรียนรูในยุค ๒.๐ เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นหากเราไมเขาใจ
เราก็จะเขามาปฏิรูปแบบฉาบฉวย หาผลประโยชนเทานั้นการศึกษาของประเทศไทยเราในขณะนี้
เรียกไดวาอยูในขั้นวิกฤติแลว ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงให
ความสําคัญกับแนวคิดเรือ่ งการปฏิรปู การศึกษาอยางจริงจังในหลาย ๆ มาตรา ทัง้ ในเรือ่ งเด็กปฐมวัย
ใหไดรบั การดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เรือ่ งการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนเวลาสิบหาป เรือ่ งการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา และ
ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยใหมีคณะกรรมการปฏิรูปที่มีความเปนอิสระ
ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของโดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลา
การจัดทําที่ชัดเจน รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงถือเปนรัฐธรรมนูญที่มีความกาวหนาและดีที่สุดฉบับหนึ่ง
ของไทยในประเด็นการปฏิรูปดานตาง ๆ
ดังนั้น การศึกษาของไทยตอไปในอนาคต รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่จัดการสงเสริม
สนับสนุนโดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ กับภาคเอกชนมากขึน้ ความทีไ่ มตอ เนือ่ งสอดคลองกัน
ก็จะถูกกําหนดนโยบายขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูปอิสระ ถูกบังคับดวยแผนการศึกษาแหงชาติ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนเปนการกําหนดแนวทางการศึกษาระยะยาว และทําให
นักการเมืองไมสามารถกําหนดนโยบายพรรคที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อใชประโยชนในการหาเสียงได
เพราะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว อันนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหเรา
เห็นวารัฐไทยตองดําเนินการปฏิรปู การศึกษาแบบจริงจัง เขมขน มีกลุม บุคคลทีม่ คี วามเปนอิสระเขามา
ทําใหเกิดความชัดเจนและไมเปลี่ยนแปลงไปตามการเมือง

๒๔
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาในนานาอารยประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร
ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ

ทีเ่ ห็นผลสําเร็จชัดเจน ไดแก เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮองกง) ภายหลัง
จากที่ประเทศอังกฤษสงคืนฮองกงสูประเทศจีน เริ่มมีการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในประเทศโดยการเตรียมการในระยะยาวเพือ่ เตรียมคนไปสูโ ลกในอีกแบบหนึง่ ในลักษณะวิถชี วี ติ แบบ
East Meets West โดยมีลักษณะของการผสมผสานระหวางสังคมตะวันตก ยุโรป อเมริกา กับสังคม
ตะวันออกแบบจีนเขาดวยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในฮองกงหลังจากนั้นคือความแตกตางระหวางคนรุนเกากับ
คนรุนใหม เราจะเห็นการเดินขบวน การประทวงของคนรุนใหมที่ตองการเสรีประชาธิปไตยในขณะที่
สังคมในประเทศจีนเปนแบบสังคมนิยม จะเห็นวาการเปลีย่ นผาน การปฏิรปู ยอมตองมีทงั้ ความเห็นดวย
สอดคลองและความไมเห็นดวยขัดแยงกัน ฮองกงเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในเรื่อง
การเตรียมการและการปฏิรูปอยางตอเนื่อง โดยมีความชัดเจนในการออกแบบลักษณะใหพลเมือง
ในประเทศ ยกตัวอยางเชน หากเรามุงทําใหสังคมเปนศูนยกลางแหงการสื่อสาร คาขาย เราตองสราง
ใหผูเรียนเปน Traders ที่สามารถใชภาษาตางชาติไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ประเทศ
ทีป่ ระสบผลสําเร็จในการปฏิรปู ดานการศึกษาอีกหนึง่ ประเทศไดแก ประเทศฟนแลนด ซึง่ เปนประเทศ
ที่ใหความสําคัญในเรื่อง “วิชาชีพครู” เปนอยางมากเพราะวิชาชีพคือสิ่งที่สรางใหเกิดความมั่นคง
เกิดคุณภาพขึ้นในประเทศอยางแทจริง ดังนั้น เขาจึงใหความสําคัญกับเรื่องวิชาชีพครู โดยผูที่จะเขามา
เปนครูจะตองมีวิธีการคัดเลือกอยางละเอียดในแตละขั้นตอน โดยมีความเชื่อวาวิชาชีพครูเปนวิชาชีพ
ทีจ่ ะนําพาประเทศไปสูค วามเจริญ โดยไมเนนเรือ่ งการสอบประเมินหรือการวัดผลใด ๆ แตใหความสําคัญ
กับครูในฐานะเปนนักการจัดการ ทําใหความแตกตางและความเหลื่อมลํ้าของประเทศดานการศึกษา
คอย ๆ ลดลง การศึกษาของประเทศฟนแลนดโดดเดนมากในเรื่องการเรียนโดยไมมีการบาน หรือมี
ก็มีนอยที่สุด โดยจัดเปนรัฐสวัสดิการใหเรียนฟรีตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก
วิชาชีพครูไดรับคาตอบแทนสูงเทากับวิชาชีพแพทยและไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก
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ตัวอยางประเทศอืน่ ทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในการปฏิรูปดานการศึกษา เชน ประเทศญี่ปุน
ไต ห วั น สหพั น ธรั ฐ เยอรมนี เป น ประเทศ
ที่เชื่อเรื่อง “การเรียนในระบบอาชีวะทวิภาคี”
ว า เปรี ย บเสมื อ นกระดู ก สั น หลั ง ของประเทศ
เป น วิ ถี ชี วิ ต ปกติ ข องคนที่ ส ร า งพื้ น ฐานโดยมี
ความเชื่อวา ตองเริ่มสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
สรางความมีวินัย สรางเรื่องจิตอาสา เนนใหเด็ก
ได ผ  า นกระบวนการเรี ย นรู  การลงมื อ ปฏิ บั ติ
การทํ า งานได ค  อ ย ๆ เติ บ โตขึ้ น จนในที่ สุ ด
เราจะเห็นวา เด็กทีเ่ ติบโตขึน้ จากประเทศในกลุม นี้
มีระเบียบวินัย มีคุณภาพ มีงานทําและทํางาน
ไดอยางดีทําใหเด็กไดรูศักยภาพของตน คนพบ
สิ่งที่ตนเองสนใจแลวจึงตัดสินใจเองวาจะศึกษาตอไปในดานใด แตกตางจากประเทศไทยเรา เราไมได
สรางพลเมือง แตเราผลิตพลเมืองเพื่อปอนตลาดแรงงาน ซึ่งเปนวิธีการคิดแบบสังคมทุนนิยมอเมริกา
เราไมไดใชการศึกษาเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพ แตกลับใชระบบการศึกษาไปกําหนดเสนทางชีวิต
ของเด็ก เราไมปลอยใหเด็กไดเรียนรูเ พือ่ คนพบแลวคอย ๆ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ระบบการศึกษา
ของประเทศไทยเรายังขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเทาที่ควรและเปนที่นาสังเกตวา
ประเทศทีไ่ ดยกตัวอยางมาขางตนนีเ้ ปนประเทศทีใ่ หความสําคัญกับระบบการศึกษาเทาเทียมกับระบบ
การเมือง และระบบเศรษฐกิจ
จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ป จ จุ บั น ได มี ก ารดํ า เนิ น การอยู  ใ น
ขัน
้ ตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญรวมทัง้ การพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกับการศึกษา
ของชาตินั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : หากทุกทานไดติดตามประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา

มาโดยตลอดจะพบวามีการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเยอะแยะมากมาย
ทั้งของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการอิสระ
เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา๓ โดยมีการจัดทําขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาอยูห ลายครัง้ แตกลับไมมี

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ไดบัญญัติใหมีการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ไดบัญญัติใหในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ใหมีคณะกรรมการที่มี
ความเปนอิสระคณะหนึง่ ทีค่ ณะรัฐมนตรีแตงตัง้ เพือ่ ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จํานวน ๒๕ คน ขึ้นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ.
๓
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การดําเนินการตามขอเสนอแนะเหลานั้นอยางจริงจัง กลาวคือ กรรมการแตละชุดตางทําการศึกษา
และจัดทําขอเสนอแนะขึน้ แตเมือ่ มีกรรมการชุดใหมเขามาก็จะดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะขึน้ ใหมอกี
ประเทศไทยของเราจึงเสียเวลาไปกับการศึกษา การวิเคราะห และการจัดทําขอเสนอแนะมานานมากแลว
ดังนัน้ จึงควรจัดทําสิง่ ทีเ่ ปนชุดนโยบาย ทิศทางหรืออุดมการณของประเทศในระยะยาว เชน ถาเรา
ตองการใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 หรือตองการใหการศึกษาสามารถสรางหรือพัฒนาคน
ไปตามความถนัดหรือตามความสนใจ เราควรที่จะมีวิธีการอยางไรเพื่อใหไดตามเปาหมายนั้น
นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยในอนาคตเราควรใหมีความเกี่ยวของกับระบบการเมือง
แสวงหาผลประโยชนใหนอยที่สุด เพราะการศึกษาเปนวิถีของพลเมืองไทยจึงเปนเรื่องที่คนไทย
ทั้งประเทศจะตองชวยกันจัดการศึกษาไมใชแตเพียงกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตจําตองอาศัย
ความรวมมือจากทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาไดภายใตกรอบนโยบายหรือเปาหมายของประเทศที่กําหนดเอาไว ซึ่งจะกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางกันไปตามบริบทของสังคมทั้ง ๗๗ จังหวัด ๗,๒๕๕ ตําบล
ของประเทศไทย และจะเกิดเปนความสวยงามของระบบการศึกษาที่แตกตางหลากหลาย แตสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายของประเทศได อยางไรก็ดี ระบบการศึกษาไทยในปจจุบันยังคงเปนวิธีการ
Dominate คือการใชอาํ นาจควบคุมหรือครอบงําไวมาโดยตลอด ถาไมสามารถหลุดพนไปจากวิธกี ารนีไ้ ด
การศึกษาของไทยก็จะไมมีโอกาสเติบโตหรืองอกงามไดเลย ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยตอไป
ภายหนาจะตองเปนกระบวนการจากลางขึ้นบนมิใชจากบนลงลางอีกตอไป
สําหรับประเด็นที่วากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาควรจะมีหลักการและ
สาระสําคัญอยางไรนัน้ ประเด็นนีเ้ ห็นวาในเบือ้ งตนจะตองพยายามผลักดันใหมกี ารดําเนินการปฏิรปู
ประเทศดานการศึกษาในเรือ่ งทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘
กําหนดไวใหครบถวน ไดแก
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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(๑) ตองใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
(๒) ตองดําเนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ใชในการชวยเหลือผูข าดแคลนทุนทรัพย
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
(๓) ตองมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง
(๔) ตองปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ ใหผเู รียนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งในเรื่องการปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานนีจ้ ะตองทําใหโครงสรางของหนวยงานมีขนาดเล็กลงและกระจายอํานาจลงไป
สูจังหวัดมากขึ้น อีกทั้งจะตองทําใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลซึ่งขณะนี้ก็กําลังพยายามดําเนินการกันอยู
ทัง้ นี้ มีขอ สังเกตวารัฐธรรมนูญฉบับนีย้ งั ขาดการใหความสําคัญกับเรือ่ ง “ระบบการเรียนรู”
กลาวคือ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลวจะเห็นไดวาเรื่องระบบการเรียนรูไมไดมี
การเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหมีกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนไปสูเรื่องของการปฏิบัติ
ไปสูหองเรียนแบบชุมชน ไปสูหองเรียนแบบอินเตอรเน็ตอะไรตาง ๆ เหลานี้ คือในขณะที่ปจจัย
และองคประกอบแวดลอมโรงเรียนเริ่มขยับขยายตัว แตโรงเรียนกลับยังคงนิ่งอยูกับที่ นี่คือสิ่งที่
ถูกตองแลวหรือ ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มรับรูแลววาหลักสูตรทองถิ่นมีความสําคัญ
กระบวนการเรียนรูน อกหองเรียนผานโครงงาน ผานกิจกรรมตาง ๆ มีความสําคัญ แตครูยงั คงยืนสอนเด็ก
หนาหองเรียน ดังนั้น เรื่องระบบการเรียนการสอนก็จะตองมีการปฏิรูปและเปนเรื่องที่คิดวาสําคัญ
ยิ่งกวาเรื่องโครงสรางอีก แตกลับไมไดรับความสนใจ
อีกประการหนึง่ คือ จะตองมีการตรากฎหมายตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ
ดานการศึกษาซึ่งมีประมาณ ๔ – ๕ ฉบับ เชน รางพระราชบัญญัติการปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติฉบับใหม เปนตน นอกจากนี้ ยังจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาอีกหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ตลอดจนตองปรับปรุงระเบียบ กฎ ขอบังคับที่มีลักษณะเปนแบบกึ่งกฎหมาย เชน เรื่องการเรียนซํ้าชั้น
ซึง่ ในเรือ่ งนีก้ ระทรวงศึกษาธิการไดมแี นวนโยบายใหสถานศึกษาจัดใหมกี ารวัดและประเมินผลการเรียน
เปนระยะระหวางเรียน โดยใชเทคนิคการวัดและประเมินอยางหลากหลายเพื่อตรวจสอบพัฒนา
ความกาวหนาในการเรียนรูข องผูเ รียน ถาพบปญหาหรือขอบกพรองในตัวผูเ รียนตองดําเนินการชวยเหลือ
และซอมเสริมทันที โดยการซอมเสริมแกไขขอบกพรองกรณีผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑ
หรือไดระดับผลการเรียน “๐” นี้สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนกอนที่จะสอบแกตัว
โดยใหผูเรียนสอบแกตัวได ๒ ครั้ง ในเรื่องการเรียนซํ้าชั้นนี้อาจจะเห็นวาเปนเพียงนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการแตสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้คือทําใหเด็กที่ไมมีคุณภาพถูกผลักดัน
เลือ่ นชัน้ ขึน้ ไป การปฏิรปู การศึกษาอยางจริงจังนัน้ จะตองปรับปรุงทัง้ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และนโยบายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของดวย หรือแมกระทัง่ เรือ่ งของการสอบโอเน็ตซึง่ เปนการทดสอบทางการศึกษา
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ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๖ เพือ่ นําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึง่
ในการจบการศึกษา ในเรื่องนี้เห็นวาการกําหนดใหมีการสอบโอเน็ตนั้น ถือเปนเรื่องที่ทําลาย
ศักยภาพของเด็กไทยเปนอยางมาก เพราะผลคะแนนสอบโอเน็ตถูกนําไปโยงกับการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนและครูผูสอนจึงจัดใหมี
การกวดวิชาเพือ่ สอบโอเน็ตขึน้ เปนการเฉพาะ สิง่ เหลานีค้ อื ภาพใหญทเี่ กิดขึน้ ในชวง ๓ – ๔ ปทผี่ า นมา
และเปนภาพที่เกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือครูไมสอนหนังสือ เด็กไทยคิดวิเคราะห
ไมเปนแตกลับเนนการทองจําสิ่งนี้คือสภาพปญหาของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบ
ที่เราตองเนนยํ้าในเรื่องเหลานี้ก็เพราะไมอยากใหมองเฉพาะเรื่องของกฎหมาย เพราะยังมีกฎ ระเบียบ
และนโยบายที่สงผลรายตอการศึกษาของชาติและรอการแกไขอยูอีกเปนจํานวนมาก
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา
ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : สุดทายนี้ ผมมีประเด็นขอคิดเห็นเพื่อเปนขอเสนอแนะ

รวม ๓ ประเด็นดวยกัน คือ
ประเด็นแรก อยากจะฝากถึงทานนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของกับวงการการศึกษา
โดยอยากใหรับฟงเสียงสะทอนจากทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความคิดเห็น
ทีแ่ ตกตาง เพราะการศึกษาเปนนโยบายสาธารณะจึงจําเปนตองรับฟงขอมูลจากหลาย ๆ ดานและจาก
คนหลาย ๆ กลุม
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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ประเด็ น ที่ ส อง เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาในป จ จุ บั น เป น วิ ธี ก ารภายใต แ นวคิ ด ของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง เป น ระบบทุ น นิ ย มแข ง ขั น ไม ใช รั ฐ สวั ส ดิ ก ารที่ มุ  ง เน น คุ ณ ภาพของการศึ ก ษา
ดังนั้นอุดมการณรัฐจึงถูกเบี่ยงเบน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยอยูภายใตโลกใหญของระบบการผลิต
การศึกษา ไมใชโลกใหญของการสรางการศึกษา
ประเด็นสุดทาย สิ่งที่คาดหวังคืออยากเห็นการใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗๔ หรือวาการใชอํานาจทางการเมืองจัดการ
กับปญหาเรื่องการศึกษาของประเทศที่สะสมมาชานานโดยวิธีการที่ละเอียดรอบคอบ และอยากเห็น
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาดําเนินงานอยางกลาหาญ และดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของเด็กและเยาวชนอยางแทจริง
ทั้งหมดที่กลาวมานี้คือประเด็นที่อยากจะทิ้งทายเอาไวคือถานําขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาไปปรับใชอยางแทจริงแลวความหวังของประเทศ อนาคตของสังคมไทย และ Thailand 4.0
ก็คงไมใชเรื่องเพอฝน บัดนี้ ถึงเวลาที่ประเทศไทยของเราตองปรับเปลี่ยนระบบหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยใหความสําคัญกับหลักสูตรขางลาง หลักสูตรภูมิสังคม ไมจัดการศึกษาจากบนลงลาง
แตใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาจากลางสูบน จึงจะเห็นความแตกตางและจะเกิดปรากฏการณ
ทางการศึกษาที่ทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการการศึกษาเพื่อลูกหลานที่แทจริง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ
การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการ
บอนทําลายความสงบเรียบรอย หรือความมัน่ คงของชาติ ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวา จะเกิดขึน้ ภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอํานาจ
สั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได
ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทํา
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังกลาว เปนคําสัง่ หรือการกระทําหรือการปฏิบตั ทิ ชี่ อบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้ และเปนทีส่ ดุ ทัง้ นี้
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”.
๔

๓๐
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ศาสตราจารยกต
ิ ติคณ
ุ นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา๑

“การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุ ล นิ ติ : สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นา
ดานการศึกษาของประเทศไทยในอดีตทีผ
่ า นมาจนถึงปจจุบน
ั
และการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร
ศาสตราจารยกต
ิ ติคณ
ุ นายแพทย จรัส ฯ : เมือ่ พิจารณา

จากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ไดกลาวถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดการปฏิรูป
ประเทศความวา “… ซึ่งจําตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูป
การศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของระบบคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ...” ประกอบกั บ ในหมวด ๕
หน า ที่ ข องรั ฐ มาตรา ๕๔ วรรคสี่ ได บั ญ ญั ติ ถึ ง เป า หมายในการ
จัดการศึกษา ความวา “การศึกษาทัง้ ปวงตองมุง พัฒนาผูเ รียนใหเปนคนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
และรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ได บั ญ ญั ติ เรื่ อ งการปฏิ รู ป
การศึกษาไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยไดกําหนดแนวทาง
ในการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาไวในมาตรา ๒๕๘ จ. ซึง่ มีสาระสําคัญ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง การพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การจั ด ตั้ ง กองทุ น การพั ฒ นา
ผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
และการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ เพือ่ ปฏิรปู
การศึกษาของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และใชเปนเครื่องมือ

สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Master of Science
จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.
๑
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ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดาน
ใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
สําหรับการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันนั้น พบวามีสภาพปญหาที่สําคัญ ๔ ดาน คือ
คุณภาพ ความเหลื่อมลํ้า ความเปนเลิศหรือความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล ซึ่งสงผลใหเกิดวิกฤตขึ้นในระบบการศึกษาของประเทศไทย

๑) ดานคุณภาพการศึกษา เมือ่ พิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๖ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ มีนกั เรียนเขาสอบทัง้ หมดจํานวน ๓๗๘,๐๐๐ คน
มีผลคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา ดังนี้
(๑) คณิตศาสตร ๒๔.๘๘%
(๒) ภาษาอังกฤษ ๒๗.๗๖%
(๓) วิทยาศาสตร ๓๑.๖๒%
(๔) สังคมศาสตร ๓๕.๘๙%
(๕) ภาษาไทย ๕๒.๙๐ %
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET จะพบว า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖
มีผลสอบตํ่ากวามาตรฐานเกือบทุกรายวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทย ซึ่งผลการสอบ O-NET ดังกลาว
เปนการสะทอนถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยประการหนึ่ง นอกจากปญหาเรื่องผลการสอบ
ที่ตํ่ากวามาตรฐานแลว ยังมีปญหาเด็กนักเรียนที่ไมไดเรียนตอ หรือเด็กที่ออกจากโรงเรียนในระหวาง
การศึกษาซึง่ มีจาํ นวนปละประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย
สวนมากยังเปนเพียงแรงงานไรฝมือ

๓๒
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นอกจากผลการสอบ O-NET ดังกลาวแลว ยังมีผลการประเมินนักเรียนรวมกับนานาชาติ
ซึง่ ดําเนินการประเมินผลโดยโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)
ปรากฏวาประเทศไทยมีผลสอบทีต่ าํ่ กวามาตรฐาน และผลการประเมินดังกลาว องคการเพือ่ ความรวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)
ไดนํามาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพประชากรของประเทศและเปนเกณฑหนึ่งในการจัดลําดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจและความนาลงทุนของประเทศตาง ๆ อีกดวย

เมื่อนําการประเมินผลนักเรียนไทยของโครงการ PISA ไปเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ
จะพบวานักเรียนไทยมีระดับความสามารถที่ตํ่ากวาหลายประเทศ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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เมือ่ พิจารณาสมรรถนะเฉพาะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยจากผลการสอบ
ของ PISAเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ จะพบวานักเรียนไทยมีสมรรถนะดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่ตํ่ากวาประเทศตาง ๆ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้

นอกจากนี้ OECD ไดประเมินสมรรถนะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย
ที่ จ บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (ศึ ก ษา ๙ ป ) เมื่ อ เข า สู  ต ลาดแรงงานหรื อ ศึ ก ษาต อ พบว า นั ก เรี ย นที่

๓๔
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จบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยมีสมรรถนะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรทตี่ าํ่ กวามาตรฐาน
และเปนเพียงแรงงานไรฝมือ ทั้งนี้ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้

๒) ดานความเหลือ่ มลํา้ จากผลการประเมินของ PISA แยกตามโรงเรียนจะพบวาโรงเรียนทีส่ อน
ดานวิทยาศาสตรและโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะมีผลการสอบอยูในระดับเสนมาตรฐาน
พอดี แตโรงเรียนสวนใหญของประเทศไมวาจะเปนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ยังนาเปนหวงในเรื่องคุณภาพ
การศึกษา หากพิจารณาจากกราฟดังตอไปนี้ จะแสดงใหเห็นถึงปญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
ของประเทศไทยไดอยางชัดเจน
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๓) ความเปนเลิศหรือความสามารถในการแขงขัน ประเทศไทยไดเริ่มปฏิรูปการศึกษา
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับ
นับถึงปจจุบันคือ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนเวลา ๑๘ ป แลว แตยังไมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรม
โดยประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันทีต่ าํ่ กวาประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย เชน สิงคโปร
ฮองกง ไตหวัน จีน มาเลเซีย เปนตน

เมือ่ พิจารณาขอมูลจาก Global Competitiveness Ranking และ Knowledge Economic Index
จะเห็นไดชดั วาหากประเทศไทยไมปฏิรปู การศึกษาในอนาคตประเทศไทยจะมีความสามารถในแขงขัน
ที่แพประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียในทุก ๆ ดาน โดยพิจารณาไดจากกราฟดังตอไปนี้
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๔) ดานประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
คิดเปนรอยละ ๒๐ ของงบประมาณแผนดิน แตเมือ่ ดูประสิทธิผลทีเ่ กิดขึน้ โดยแบงโรงเรียนเปน ๕ ระดับ
คือ Poor, Fair, Good, Great และ Excellence ปรากฏวาประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศไทย
อยูที่ Poor หากพิจารณาจากการใชงบประมาณรายหัวโรงเรียนในประเทศไทยใชงบประมาณอยูที่
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอนักเรียน ๑ คนเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามซึง่ ใชเงินนอยกวา
เราแตประสิทธิผลอยูที่ Great ในขณะที่ไตหวันใชงบประมาณในระดับที่ใกลเคียงกับประเทศไทย
แตมีประสิทธิผลอยูที่ Great ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาปญหาดานการศึกษาของประเทศไทยไมไดเกิดจาก
การขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาของระบบการศึกษา
ของประเทศไทยว า เกิ ด จากระบบการศึ ก ษาของประเทศไทยที่ ไ ม มี ผู  รั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจน
ทําใหการศึกษาของประเทศไทยไมมีประสิทธิภาพ

หากเราพิจารณาขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีนักเรียนในระบบทั้งหมดประมาณ
๑๑ ลานคน ปรากฏวามีนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนจํานวน ๑.๕ ลานคน เด็กดอยโอกาส
จํานวน ๒ ลานคน เด็กพิการทางกายหรือทางสมองจํานวน ๓ แสนคน ซึ่งเด็กที่มีความพิการทางกาย
หรือทางสมองทําใหเรียนรูไ ดชา กวาเด็กปกติ ทัง้ ทีใ่ นความเปนจริงแลวการทีเ่ ด็กเหลานีเ้ รียนรูไ ดชา กวา
เด็กปกตินั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาในทางสมองไมใชเปนความผิดของเด็กเมื่อการศึกษาของเรา
ไมมีระบบในการดูแลเด็กกลุมนี้อยางถูกตอง ทําใหเด็กลุมนี้ซึ่งมีประมาณ ๔ - ๕ ลานคน ตองออกจาก
การศึกษาในระบบไป
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การปฏิรูปการศึกษาเราจะมองเฉพาะมิติของการศึกษาในระบบ แตยังมีคนอีกประมาณ
๔๗ ลานคน ที่อยูนอกระบบการศึกษาโดยแบงเปนผูที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
จํานวนประมาณ ๓ - ๒๒ ลานคน เด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนซึ่งแบงเปนเด็กที่ออกจากโรงเรียน
ในระหวางการศึกษาจํานวนประมาณ ๓ แสนคน เด็กที่ไมไดเรียนตอจํานวนประมาณ ๔ แสนคน
และยังมีคนที่อยูในระบบการพัฒนาฝมือแรงงาน และคนที่อยูในระบบการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ
ซึ่งการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งระบบจึงจะบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง

จุลนิติ : การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จ
และเปนแบบอยางทีด
่ นี นั้ มีแนวทางในการดําเนินการอยางไร
ศาสตราจารยกต
ิ ติคณ
ุ นายแพทย จรัส ฯ : ประสบการณในประเทศตาง ๆ ในเรื่อง

การปฏิรปู ประเทศดานการศึกษานัน้ มีความหลากหลายและแตกตางกันไป ขอยกตัวอยางของประเทศ
ฟนแลนดซึ่งมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศมีความเจริญกาวหนา สามารถพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ซึง่ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน โทรศัพทยหี่ อ Nokia ซึง่ เมือ่ ประมาณ ๑๐ ปทผี่ า นมา
ถือเปนยี่หอที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก แตในปจจุบันนี้โทรศัพท ยี่หอ Nokia ไมสามารถปรับตัวไดทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑ
ยี่หออื่นที่มีการพัฒนาขึ้นใหม เชน iPhone Samsung Huawei ทําใหโทรศัพทยี่หอ Nokia คอย ๆ
หายไปจากตลาดโทรศัพท หรือถาเปนประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่นาสนใจในเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาคือประเทศเวียดนามเพราะวาเวียดนามใหความสําคัญกับการศึกษามาโดยตลอด ประกอบ
กับการเอาจริงในเรือ่ งการปองกันและปราบปรามการคอรรปั ชัน ทําใหมปี ญ
 หาเรือ่ งคอรรปั ชันนอยกวา
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ประเทศไทยผลจากการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจังจึงสงผลให
การพัฒนาดานการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีปญ
 หาเรือ่ งระบบการศึกษาทีร่ นุ แรงเหมือนกับประเทศไทย
แตสหรัฐอเมริกาใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาดานการศึกษาจึงสามารถแกไขปญหา
ดานการศึกษาไดในระดับหนึ่งโดยในระยะหลังมานี้ใชนโยบาย No Child Left Behind คือ
นโยบายแกปญหาความเหลื่อมลํ้าวา “จะไมมีใครถูกทิ้งอยูขางหลัง” แตวาแกปญหาไดเพียง
บางสวน เพราะคนยากจน คนผิวสีของอเมริกายังมีปญหาในการเขาถึงการศึกษาอยู ขอยกตัวอยาง
อีกประเทศหนึ่งในเรื่องการพัฒนาดานการศึกษา คือ ประเทศจีน ผลจากการปฏิรูปการศึกษาทําให
ประเทศจีนสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศจากประเทศที่ยากจนกลายเปนประเทศที่มีการ
เจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจโลกแตผลจากการพัฒนา
แบบกาวกระโดดของประเทศจีนทําใหมปี ญ
 หาทางดานวัฒนธรรม เพราะคนจีนสมัยใหมจะไดรบั อิทธิพล
จากวัฒนธรรมตะวันตกทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีนถูกละทิ้ง จะเห็นไดวาวัฒนธรรม
บางอยางไดสูญหายไปจากประเทศจีน ดังจะเห็นไดจากการที่คนจีนนิยมมาเที่ยวประเทศไทย เพราะมี
คนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูในประเทศไทยจํานวนมาก และยังคงอนุรักษวัฒนธรรมจีนไวอยาง
เหนียวแนน เชน เทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต หรือจะเห็นไดจากการที่นักทองเที่ยวชาวจีนนิยม
มากราบไหวศาลทาวมหาพรหมที่บริเวณดานหนาโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค
เพื่อขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีน
การเปรียบเทียบบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษากับนานาอารยประเทศมีหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งประเทศไทยของเรามีรากฐานสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาหากเรานอมนําเอาแนวทาง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไดพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง พออยู พอกิน
และสามารถพึง่ ตนเองไดทา มกลางกระแสแหงการพัฒนาในโลกยุคไรพรมแดน ซึง่ เปนแนวทางการพัฒนา
ที่ไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ มาประยุกตใชกับการปฏิรูปการศึกษาตามความเหมาะสม
ของสังคมไทย เพื่อทําใหระบบการศึกษาของประเทศมีความพอดี พอเพียง และสอดคลองกับบริบท
ของประชาชนในแตละพื้นที่ก็จะทําใหประเทศไทยสามารถปฏิรูปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพได
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เพราะรูปแบบการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทยนั้นควรจะตองแสวงหารูปแบบที่เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยเปนหลัก โดยสามารถนําแนวทางของนานาอารยประเทศมาประยุกตใช
ไดตามความเหมาะสม
จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบน
ั ไดมก
ี ารดําเนินการอยูในขัน
้ ตอนใด
และในทรรศนะของท า นเห็ น ว า ควรมี แ นวทางอย า งไร จึ ง จะประสบความสํ า เร็ จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกับการศึกษา
ของชาตินนั้ ควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัสฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติใหในการปฏิรูปดานการศึกษา ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความ
เป น อิ ส ระดํ า เนิ น การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะและร า งกฎหมายให แ ล ว เสร็ จ และเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งในปจจุบันไดมีการตั้งคณะกรรมการอิสระ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ขึ้นเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันนี้ถือวา
มีระยะเวลาทํางานผานมาเปนเวลา ๖ เดือนแลว ยังเหลือระยะเวลาทํางานอีก ๑๘ เดือน คณะกรรมการ
ไดศึกษาสภาพปญหาของการศึกษาไทย และหาแนวทางในการดําเนินการแกไข และไดมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ในดานตาง ๆ ขึ้นมาอีกหลายคณะ ไดแก คณะอนุกรรมการดานเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการ
ด า นกองทุ น คณะอนุ ก รรมการด า นครู แ ละอาจารย คณะอนุ ก รรมการด า นการเรี ย นการสอน
คณะอนุกรรมการดานโครงสรางและระบบ คณะอนุกรรมการดานการรับฟงความคิดเห็นและสื่อสาร
สังคม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ดานบทบาทภาครัฐและเอกชน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานการปฏิรูปอุดมศึกษา

๔๐
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ลาสุดไดมีการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อวางกรอบการปฏิรูป
การศึกษาของชาติไว ๖ ดาน ดังนี้
๑) การใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษากอนวัยเรียน
๒) การจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื่อมลํ้าทางการ
ศึกษา การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
๓) กลไก ระบบการผลิต การคัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย รวมถึงระบบ
คาตอบแทน และกลไกระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด
๕) การปรับโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
๖) การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการเรียนรูโ ดยรวมของประเทศ ผานการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีการวางแผนกําหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศอยางตอเนื่อง
ใหสําเร็จภายใน ๕ ปขางหนา เชน จัดใหมีองคกรระดับชาติที่ประสานงานเด็กเล็กที่มีหลายกระทรวง
การปฏิรปู กระทรวงศึกษา ๔.๐ อาชีวะ ๔.๐ การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมการศึกษาดวยการปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั
การปฏิรูปครูเพื่อสรางศักดิ์ศรีครู ทั้งผลิต พัฒนา รักษาครู เปนตน
ในดานกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการฯ จะเสนอภายในระยะเวลา ๒ ป
และในการรางกฎหมายจะตองมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเพือ่ ใชเปนแนวทาง
ในการรางกฎหมายไดแก รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. รางพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. …. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฐมวั ย แห ง ชาติ พ.ศ. ….
และรางพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่ า นมา ไดมมี ติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
ตามทีค่ ณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาเสนอ และไดใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวนแลว โดยเนื้อหาสาระสําคัญมี ๓ ประเด็นหลักไดแก ๑) รายไดของกองทุน
๒) เปาหมายของกองทุน ๓) การบริหารจัดการกองทุน และปจจุบนั ในเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดมกี ารรับฟงความคิดเห็น เรือ่ ง ประเด็นการยกรางพระราชบัญญัตกิ ารปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. ....
ใหประชาชนผูสนใจสามารถเขาไปแสดงความคิดเห็นได
รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. หรือที่บางคนเรียกวา “ธรรมนูญการศึกษา”
จะกําหนดแนวทางการปฏิรปู ดานการศึกษา คลายเปนกฎหมายทีแ่ ปลรัฐธรรมนูญออกมาในเรือ่ งการศึกษา
และใหอาํ นาจในการออกกฎหมายลําดับรอง เชน กฎหมายการศึกษาเอกชน กฎหมายเรือ่ งการมีสว นรวม
ของภาคประชาชน
ในสวนของภาคประชาสังคม ไดแก สื่อตาง ๆ ที่ปจจุบันเขามามีบทบาทและอิทธิพลอยางสูง
กับเยาวชน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไดมีการประชุม
หารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูจัดการฝายผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

ไทยพีบีเอส (Thai Public Broadcasting Service) โดยทางคณะกรรมการ ฯ ขอความรวมมือ
ใหสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูใหกับประชาชน ซึ่งถือเปนโจทยสําคัญที่สื่อมวลชน
ตองพลิกบทบาทในการชวยสรางสรรคสังคม เพื่อใหประเทศไทยกาวสู ๔.๐ และสามารถแขงขัน
กับประเทศอื่น ๆ ได จึงขอความรวมมือสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสซึ่งเปนสถานีสื่อสารสาธารณะ
ชวยคิดแนวทางเผยแพรเนื้อหาการปฏิรูปการศึกษาใหเขาใจงายและนาติดตามทางสื่อโทรทัศน
และคณะกรรมการฯ จะไดดําเนินการประสานขอความรวมมือจากสื่อทุกแขนงอีกตอไป
จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา
ศาสตราจารยกต
ิ ติคณ
ุ นายแพทย จรัส ฯ : ขอขอบคุณกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

ทีเ่ ห็นถึงความสําคัญในการปฏิรปู การศึกษา และไดนาํ มาบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ทําใหรฐั ธรรมนูญฉบับนี้
มีลักษณะที่พิเศษมาก การศึกษาเปรียบเสมือนเสาเข็มที่อยูในดิน จะไมโผลออกมาใหเห็น ถาเสาเข็ม
ไมดีตึกพังเราถึงจะเห็นวาเสาเข็มมันมีปญหา ตอนนี้ประเทศไทยตึกกําลังพัง เนื่องจากมีสภาพปญหา
การศึ ก ษาที่ รุ น แรงมาก ส ว นตั ว มี ค วามกั ง วลว า จะปฏิ รู ป การศึ ก ษาสํ า เร็ จ หรื อ ไม จึ ง ต อ งมี ก าร
ตัง้ คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ เพือ่ แกไขปญหาในแตละดาน คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ
ไดเรงทํางานกันอยางหนัก และไดรบั ความรวมมืออยางดีจากหลายฝาย การออกกฎหมายเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษาเปนสิ่งที่จําเปน แตยังไมเพียงพอ การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดนั้นจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากสังคมไทยทุกภาคสวน
ใหตนื่ ขึน้ ตระหนัก ปรับใจ ปรับพฤติกรรมรวมแรงรวมใจกัน เห็นประโยชนสว นรวมเปนทีต่ งั้ อยาดูดาย
ชวยกันเฝาระวังดูแลใหเกิดการปฏิรูปอยางถูกตอง หัวใจของการปฏิรูป คือ “การเปลี่ยนวิธีคิด
จากที่ คิ ด ว า การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเป น ความรั บ ผิ ด ชอบของคนอื่ น มาเป น ความรั บ ผิ ด ชอบ
ของเราทุก ๆ คน” อยางนี้จึงจะสําเร็จได
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