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 “การศกึษา” นัน้ถอืไดวาเปนเรือ่งทีม่คีวามสําคญัสงูสดุในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสังคมประเทศชาติบานเมือง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาน้ันประเทศไทยของเราได
มีความพยายามในการที่จะปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง แตภาพรวมก็ยังไมบรรลุ
ความสําเร็จเทาท่ีควรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อยูในระดับเดียวกันโดยจะ
เหน็ไดจากผลการทดสอบโครงการจดัสอบนกัเรยีนนานาชาต ิหรอื 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
เมือ่ป ๒๐๑๒ ในทกุวชิา จากสภาพการณดงักลาว ทาํใหหลายฝายไดแสดงความวติกกงัวล
ถึงปญหาดานการศึกษาของประเทศ และพยายามเสนอทางออกเพ่ือแกไขปญหาวิกฤติ
การศึกษาของไทย

การปฏิรูปประเทศ
ด�านการศึกษา

*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 
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ รวมถึงกําหนดใหมีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนกําหนดใหปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
 ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบและมีความรูความเขาใจถึงเจตนารมณ
แนวความคดิ หลักการ และสาระสําคัญของการปฏริปูประเทศดานการศกึษาตามบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณของนานาอารยประเทศ 
รวมท้ังสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว อันจะเปนประโยชน
ตอทุกภาคสวนและไดมีสวนรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง
ใหมคีวามเจรญิรุงเรอืงยิง่ขึน้ ทางกองบรรณาธกิารวารสารจลุนติจิงึไดดาํเนินการสมัภาษณ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการปฏิรปูประเทศดานการศกึษาในประเด็นเรือ่ง “การปฏริปูประเทศดานการศกึษา” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญอันประกอบดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ
นายแพทย จรสั สวุรรณเวลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษา 
นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ และ ศาสตราจารย ดร.สมพงษ จติระดับ 
อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติและประชาชนผูมคีวามสนใจโดยท่ัวไป ซึง่ทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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จุลนิติ : สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ดานการศกึษาของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั 
และการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร

นายตวง อันทะไชย : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
ที่มีบทบัญญัติว าดวยการปฏิรูปประเทศบัญญัติไวเปนหมวดหนึ่ง
โดยเฉพาะ คือ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และนับเปนครั้งแรก
ในประวติัศาสตรของประเทศไทยท่ีมกีารบัญญตัทิศิทางและเปาหมาย
ของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาไวอยางละเอียดในรัฐธรรมนูญ
โดยไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่จะตองเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ และตองเร่ิม
ดําเนินการปฏิรูปภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป รวมท้ังกําหนด
ใหมีคณะกรรมการท่ีเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการดาํเนนิการใหบรรลุเปาหมายใหแลวเสร็จเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตอไปภายใน ๒ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง สวนเปาหมาย
ของการปฏิรูปน้ันไดกําหนดไวในมาตรา ๕๔ วรรคสี่ วา “การศึกษา
ทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาคารรัฐสภา ๒
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*
สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ และปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์บรหิารการศกึษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

โ
ใ

โ

ใ

ใ

นายตวง อันทะไชย*

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” โดยคําวา “ทั้งปวง” ดังกลาวมีความหมายครอบคลุมถึงการศึกษา
ทกุระดับช้ัน ทัง้เด็กเล็ก อนบุาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศกึษาและอุดมศึกษา โดยมีเปาหมาย
สงูสดุซึง่เปรยีบเสมอืนปรชัญาของการปฏริปูประเทศดานการศกึษาเพือ่นาํไปสู “คณุสมบตั ิ๕ ประการ” 
ของคนไทยในอนาคตที่สามารถสรุปยอเปนถอยคําไดอยางคลองจองวา “การเปนคนดี การมีวินัย 
การภมูใิจในชาต ิการเชีย่วชาญสามารถตามความถนดั และรบัผดิชอบตอตนเองและประเทศชาต”ิ

นอกจากน้ี ความตอนหน่ึงในคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติวา 
“...แตการปกครองก็มิไดมีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบรอยเพราะยังคงประสบปญหาและขอขัดแยง
ตาง ๆ บางครั้งเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากการที่มีผูไมนําพา
หรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาด
ความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน จนทําใหการบังคับใชกฎหมาย
ไมเปนผล ซึ่งจําเปนตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม...” ไดแสดงใหเห็นวา “การปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา” เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิรูปและแกไขปญหาของประเทศ
ในทกุดาน หรอืกลาวอีกนยัหน่ึงคอื หากการปฏิรปูประเทศดานการศึกษาของไทยไมสามารถดําเนินการ
ไดเปนผลสาํเรจ็แลว การปฏริปูประเทศในดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และดานอืน่ ๆ  ยอมไมสามารถ
คาดหวังไดวาจะประสบความสําเร็จหรือเดินหนาตอไปได ดังน้ัน การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปฏิรูปประเทศในภาพรวม หรือเปนหัวขบวน
ของการปฏิรูปประเทศ

อยางไรก็ด ีเมือ่ยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันจะพบวามีสาเหตุสําคัญ ๆ อันเน่ืองมาจาก 
“ความไมตอเนื่องของนโยบาย” ที่รัฐมนตรีหรือฝายบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย บางคนเขามา
บริหารไมนานก็ถูกเปล่ียน เม่ือฝายบริหารเปล่ียน นโยบายท่ีวางไวก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
โดยนับตั้งแตมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับเพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ จนถึงปจจุบันน้ัน
มกีารเปลีย่นรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารและฝายการเมอืงทีเ่กีย่วของไปแลวประมาณ ๒๕ คน 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงฝายบริหารบอยหรือเปนจํานวนมากยอมสงผลใหนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
หรือปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเกิดความไมตอเนื่องตามไปดวย 

อกีทัง้สงัคมในยคุปจจบุนัทีเ่ปน “พลวตั” และการเขาสูศตวรรษที ่๒๑ ซึง่เปนโลกของ “เอไอ”
หรือ “ปญญาประดิษฐ” (Artificial Intelligence : AI) ที่สิ่งไมมีชีวิตมีความฉลาดทัดเทียมมนุษย 
และเปนโลกของ “Internet of Things” (IoT) คือ ทุกสิ่งทุกอยางถูกเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต
ทัง้หมด ดงันัน้ “ระบบการศึกษาและหลักสตูรการเรียนการสอนของไทยท่ีไมทนัตอการเปล่ียนแปลง
ของโลก” หรอื “ความรูเกา ๆ  ทีอ่าศยัการทองจาํ” จงึไมสามารถนาํมาใชกบัโลกสมยัใหมทีไ่มหยดุน่ิง
และมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอีกตอไป การปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู “Thailand ๔.๐” 
ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงเปนประเด็นเรงดวน โดยประเทศไทย
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จะเปนไทยแลนด ๔.๐ ได ตองพัฒนาใหคนไทยเปนคนไทย ๔.๐ ซึ่งคนไทยจะเปนคนไทย ๔.๐ ได
เพราะการศกึษาเทานัน้ และการศกึษาจะตองเปนการศึกษา ๔.๐ ซึง่ขอเสนอในเบือ้งตนกค็อื ตองปฏริปู
การเรียนรูจากการเรียนรูแบบทองจํา (Passive Learning) ไปสูการเรียนรูแบบเชิงรกุ (Active Learning) 
และตอยอดดวยการวิจัยและพัฒนา จึงจะเกิดนวัตกรรมและสามารถสรางอาชีพและรายได เนื่องจาก
ปจจุบนัการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรือไดรบัเกียรตินยิมอันดบัหน่ึง 
ไมไดการันตีหรือรับประกันวาจะมีงานทํา มีรายได หรือมีอาชีพตลอดไป ซึ่งขอมูลการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมาพบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ซึง่วางงานหรอืมรีายไดตามจาํนวนทีก่าํหนดไดมาลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัการชวยเหลอืจากรฐัตามโครงการ
ดงักลาวเปนจํานวนมาก โดยระดับปริญญาเอกมีจาํนวนประมาณ ๘๐๐ คน ปริญญาโทจํานวนประมาณ 
๕,๘๐๐ คน และปริญญาตรีจํานวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน

จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทยดังกลาว รวมทั้ง
ความสําคัญของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ จึงกําหนดใหเปน “หนาที่ของรัฐ” ที่ตองจัดการศึกษา โดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 
มวีนิยั ภมูใิจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผดิชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๔ วรรคสี่ และกําหนด “เปาหมายของ
การดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” ไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. 
ดานการศึกษา ดังนี้

(๑) ใหสามารถเร่ิมดําเนินการให “เด็กเล็ก” ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 
เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
โดยไมเก็บคาใชจาย

(๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้ง “กองทุน” เพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพยเพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครูใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

(๓) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ “ครูและอาจารย” 
ใหไดผูมจีติวญิญาณของความเปนครู มคีวามรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรบัคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู

(๔) ปรับปรุงการจัด “การเรียนการสอน” ทุกระดับเพ่ือใหผู เรียนสามารถเรียนไดตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๑
 ไดกาํหนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรปูประเทศดานการศึกษาไว ๒ ระยะ คอื ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน ๑ ป และระยะเวลาดําเนินการภายใน ๕ ป
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

โดย “ระยะเวลาดําเนินการภายใน ๑ ป” รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ ดังนี้

(๑) ตรากฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และประกาศใชบังคับ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งในปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาใชบังคับแลว โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา

(๒) เริ่มดําเนินการปฏิรูปการศึกษาภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
(๓) ดําเนินการตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผู ขาดแคลนทุนทรัพย 

เพ่ือลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

(๔) ใหมีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษา
และจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป โดยใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 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 เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา
ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
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(๒) พัฒนากลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ใหไดผูมจีติวญิญาณของความเปนครู มคีวามรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรบัคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู

(๓)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนไดตามความ
ถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

(๔) ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป
(๕)  คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ

รางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง

อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษาดังกลาวสามารถ สรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น 
ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปดานการศึกษาไดกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาและเสริมสราง
ศกัยภาพคน เพือ่พฒันาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแขง็แกรงของประเทศ มคีวามพรอมทางกาย 
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 ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา และยก
ระดับมาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู รวมทั้งผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ” นั้น จําเปนอยางยิ่งที่การศึกษาไทยตองเปนการศึกษา ๔.๐ 
ซึ่งปจจัยที่จะทําใหการศึกษาไทยเปน “การศึกษา ๔.๐” ดังกลาวได ตองมีการปฏิรูปอยางเรงดวน
ใน ๓ เรื่อง และดาํเนินการตามแนวคิดใหมใน ๒ เร่ือง ดังนี้

๑. ตองปฏริปูการเรยีนการสอนโดยปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร การเรยีนรู 
การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบทุกระดับ

  เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของเรามีการแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ 
“เปนวิชาการ” ซึ่งผูเรียนจะเปนคนเกง วิชาที่เรียน เชน ฟสิกส เคมี ชีวะ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ก็จะเปนแพทย ทหาร ตํารวจ นักกฎหมาย หรือทนายความ เปนตน และสวนท่ี “ไมเปนวิชาการ” 
ซึง่กลุมผูเรยีนจะไมเกงวิชาการ เม่ือสาํเร็จการศึกษาแลวก็จะเปนชางยนต ชางกล หรือชางไฟฟา เปนตน 
แตเราลืมคนอีกกลุ มหนึ่งที่มี “ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว” ตามทฤษฎีพหุปญญา (Multiple 
Intelligences : MI) ที่ไมจําเปนตองเกงวิชาการ ไมตองเกงการชาง หรือไมตองเกงฟสิกส เคมี ชีวะ 
แตเขาเกงในสิ่งที่สนใจหรือเปนเลิศในความสามารถหรือความเช่ียวชาญเฉพาะตัว เชน “นองเม” 
เอรียา จุฑานุกาล นักกอลฟหญิงมือหนึ่งของโลก “นองเมย” รัชนก อินทนนท แชมปโลกแบดมินตัน
ที่อายุนอยที่สุด หรือ “ซารา” นุศรา ตอมคํา มือเซตอันดับหนึ่งของวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย
ที่ไปเลนใหกับสโมสรวอลเลยบอลชื่อดังของประเทศตุรกี หรือนักฟุตบอลอาชีพที่เตะในสโมสรตาง ๆ 
รวมถงึนกัดนตร ีนกัศลิปะ และนกักฬีาประเภทอืน่ ๆ  ซึง่คนกลุมนีส้ามารถสรางรายไดเปนรอย ๆ  ลานบาท 
หรอืมเีงนิเดอืนเปนจาํนวนมากได ทัง้ ๆ  ทีย่งัไมจบปรญิญาตร ีแตกลบัไมไดรบัการพจิารณาในหลกัสตูร
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หรือการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ซึ่งถือเปนปญหาใหญของการศึกษาไทยอันนําไปสูความเหลื่อมลํ้า
และความไมเทาเทียมกันในที่สุด การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในครั้งนี้จึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน
วา “รัฐตองจัดการศึกษาโดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน”

อีกทั้งไดกลาวแลววาโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและคงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ทัง้ในดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีการบรหิารจดัการทางเศรษฐกจิและสงัคม และโลกเศรษฐกจิสมยัใหม
ที่เนนการใชแรงงานที่มีความรู ทักษะ การคิดวิเคราะห จินตนาการ การเรียนรูสิ่งใหม ๆ การปรับตัว
และสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี การจัดการศึกษาจึงตองเปล่ียนอยางอยางขนานใหญ เพ่ือพัฒนา
พลเมืองใหฉลาด มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชเปน รวมทั้ง
ทํางานแกไขปญหาและแขงขันทางเศรษฐกิจไดมากข้ึน ประเทศท่ีไมสามารถปฏิรูปการศึกษาของตน
ใหกาวทันไดจะถูกทอดทิ้งใหลาหลังและประชากรจะตกงานเพิ่มขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองปฏิรูป
การจดัการศกึษาในเชงิโครงสรางทัง้ระบบอยางเขาใจสภาพปญหา เปาหมาย และแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมอยางมปีระสิทธภิาพ เปนธรรม และเห็นการณไกลเพ่ือประโยชนของประชาชน
สวนรวม ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญ ๓ ดาน คือ 

๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผล 
๑.๒ การปฏิรูปครูและผูบริหาร โดยตองคัดเลือกและพัฒนาผูบริหารการศึกษาและครูใหมี

คุณภาพและสรางแรงจูงใจในการทํางาน
๑.๓ การปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการและการแกไขปญหาเชิงประเด็นสําคัญ โดยตอง

กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีความเปนอิสระและความรับผิดชอบ
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

  ทั้งนี้ แนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลนั้น ตองปฏิรูป
หลักสูตรที่ใหเนนที่ผลลัพธหรือสมรรถนะ เพื่อสรางใหผู เรียนมีความรู และทักษะที่จําเปน
สําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ การอยากรูอยากเห็น การรักการอาน การเรียนรู การเรียนดวยตนเอง 
มีความคิดริเริ่มมีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว มีองคกรและ
บุคลากรในการติดตามสนับสนุนหรือฝกอบรมใหครูอาจารยเขาใจและมีความรูหรือทักษะที่สามารถ
ทําตามหลักสูตรท่ีปฏิรูปไดจริง รวมท้ังตองปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียน
ที่สงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห ประยุกตใชและแกไขปญหาเปน

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนไวในมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๔) วา 
“(๔) ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนทกุระดบัเพือ่ใหผูเรยีนสามารถเรยีนไดตามความถนดั และปรบัปรงุ
โครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ
และระดบัพืน้ที”่ จากบทบญัญตัดิงักลาว การปฏริปูประเทศดานการศกึษา โดยเฉพาะในดานหลกัสตูร
การเรียนการสอนและการวัดผลจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายหลักที่วา “ปรับวิธีเรียน 
เปลีย่นวธิสีอน แกไขวธิกีารวดัและประเมนิผล” โดยปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนจากการเรยีนรู
แบบทองจําหรือตั้งรับ (Passive Learning) เปนการเรียนรู เชิงรุก (Active Learning) 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
และความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายยอย ดังนี้

 (๑) สถานศึกษาตองนําหลักสูตรกลางมาใชเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรที่เนน
กระบวนการสรางความรูที่เช่ือมโยงไปสูทองถิ่น โดยมีโครงสรางและเวลาเรียนที่ยืดหยุนตอบสนอง
ผูเรียนตามระดับช้ัน และสอดคลองหรือสัมพันธกับบริบทของทองถ่ิน ประเทศชาติ และสังคมโลก
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ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตอบสนองตอศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน 
โดยจัดทําเปนคําอธิบายรายวิชาท่ีแสดงถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูดวยกระบวนการ
คิดวิเคราะห และสรางความรูเพื่อนําไปผลิตผลงานและนวัตกรรม

 (๒) ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน
ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยการจัดโครงสรางหรือหนวยการเรียนที่ตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียน และการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูและเรียนรูดวยกระบวนการทํางานกลุม 
คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค และเพิ่มพูนทักษะ เปนตน

 (๓) ครผููสอนทกุระดบัการศกึษาตองปรบัการเรยีนและเปลีย่นการสอน โดยการจดักจิกรรม
การเรยีนรูทีห่ลากหลายรปูแบบเพือ่ตอบสนองความแตกตางของผูเรยีนแตละคนตามแนวทางการจดัการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดวยการใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ผานกระบวนการ
ทํางานกลุม คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคโนโลยี
ผลิตผลงาน สรางนวัตกรรมและสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลองกับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
รวมท้ังเสริมดวยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL) 
และการเรียนรูดวยโครงงาน (Project Based Learning : PjBL) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ 
และมีทกัษะท่ีจาํเปนรอบดาน อกีทัง้สามารถเรียนรูไดตอเนือ่งตลอดชีวติตามความตองการของแตละคน

 (๔) สถานศึกษาและครูผูสอนทุกระดับการศึกษาตองปรับระบบและวิธีการในการวัด
และประเมินผล โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู
ตามหลักสูตร เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน (Assessment is for Learning) จากผลงานหรือพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียนมากกวาการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ

 (๕) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงทกุระดับตองปรับระบบประกันคณุภาพ
และการประเมินคุณภาพใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ

๒. ตองกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา
  เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนฐานปฏิบัติการสุดทายที่ส งผลตอผู เรียนโดยตรง

และเปนแหลงบมเพาะพลเมืองท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม หากโรงเรียนมีความเขมแข็งยอมจะสงผลตอ
ตัวนักเรียนใหมีความเขมแข็งไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ระบบที่รวมศูนยไวที่ศูนยกลางมากเกินไป
อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบได ดังนั้น จึงตองกระจายอํานาจ
ไปยังสถานศึกษาเพ่ือใหมีความเปนอิสระท้ังในดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป รวมทั้งสามารถรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผู เรียน โดยการปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนผู กํากับดูแล และแยกบทบาท
ระหวางฝายควบคุมหรือกํากับดูแล (Regulator) กับฝายปฏิบัติ (Operator) ออกจากกันใหชัดเจน

๓.  ตองปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษาและยกรางกฎหมาย
ขึ้นใหมเพื่อใหกระบวนการปฏิรูปการศึกษามีความตอเนื่อง

  เพือ่ใหกระบวนการปฏริปูการศกึษาในอนาคตของชาติมคีวามตอเนือ่งและไมเปลีย่นแปลง
ไปตามฝายการเมือง จาํเปนตองมีแผนแมบท (Master Plan) ดานการศึกษา และในกรณีทีต่องมีการปรับ
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

แผนแมบท ตองมงีานวจิยัรองรบัและเปนทีย่อมรบัของสาธารณะดวย นอกจากนี ้ตองมอีงคกรและกลไก
ในการกํากับดูแลโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับติดตามและประเมินผลใหทุกฝายตองปฏิบัติตาม
แผนแมบทดานการศึกษา

๔. ตองปฏิรูปการเรียนรูเพื่อสรางคนใหคนสรางชาติ
  แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดใหมของการจัดการศึกษาไปสู Thailand ๔.๐ หรือการจัดการ

ศึกษาเพ่ือสรางชาติ ตาม “นโยบายทวิศึกษาแบบไทยประยุกต” โดยการพัฒนาประเทศทุกดานให 
“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” และมีความเจริญกาวหนาทดัเทียมนานาประเทศตองอาศัยกาํลงัคนสายอาชีวศกึษา
และอดุมศกึษาทีส่อดคลองกบัความตองการและทศิทางการพฒันาประเทศ การปฏริปูการศกึษาจงึตอง
ใหความสําคัญกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนและรองรับการพัฒนาประเทศดวย 

  โดยระดับ “อาชีวศึกษา” ตองพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ทั้งระบบ “ทวิศึกษา” ที่เปนการเรียนรวมระหวางหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควบคูกัน โดยผูเรียนที่เรียนในสถานศึกษาทั้งสองสายครบตามหลักสูตรแลว สามารถสําเร็จการศึกษา
ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพรอมกันได และระบบ 
“ทวิภาคี” (Dual System Education) ที่เปนความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนดานอาชีวศึกษากับสถานประกอบการซ่ึงรับผูเรียนของสถานศึกษาตาง ๆ เขาไปทํางานจริง
และเรียนรูในสถานประกอบการ เพื่อเติมเต็มในสถานศึกษา หรือเรียกวา “การจัดการอาชีวศึกษา
แบบโรงเรียน-โรงงาน” ทัง้นี ้เพือ่สรางโอกาสของผูเรียนและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม รวมท้ังผูเรยีนได
รับความรูความสามารถดานวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน
ที่รัฐบาลกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาประเทศตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจน
ผู เรียนมีทางเลือกทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งในสายวิชาชีพและสายสามัญ เพื่อความกาวหนา
ในชีวิตตามความถนัดและความสนใจ และผู เรียนสามารถหารายไดระหวางเรียนและมีอาชีพ
ตามทักษะความสามารถ หรือเชื่อมั่นและมั่นใจวาจบแลวจะมีงานทํา มีอาชีพรองรับ หรือสามารถ
ประกอบอาชีพไดจรงิ

  สวนระดับ “อุดมศึกษา” นั้น ตองมีระบบการศึกษาที่หลากหลายเช่ือมโยงกับอาชีพและ
การแขงขันของประเทศ และตองปรับสัดสวนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
กําลังคนในการพัฒนาประเทศในแตละสาขา โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขา
ขาดแคลนใหสอดคลองกับความตองการและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมท้ังสงเสริมการวิจัย
ทีเ่ปน R&D (Research and Development) การสรางองคความรู ทรพัยสนิทางปญญาและนวัตกรรม 
เชน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไดสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแมเหล็ก 
ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแมเหล็กและสามารถพัฒนาตอยอดนําพลังงานไฟฟา
ที่ไดไปใชกับรถจักรยานยนตเพื่อทดแทนนํ้ามัน เปนตน ตลอดจนตองสรางกลไกการวิจัยและ
การถายทอดความรูระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยและการนําไป
ใชประโยชนในเชงิพาณชิยและการพฒันาประเทศ นอกจากนี ้ตองมรีะบบการพฒันาอดุมศกึษารวมกนั
ระหวางประเทศเพื่อความเปนสากลดวย

3-42-MAC6.indd   123-42-MAC6.indd   12 2/28/18   4:55 PM2/28/18   4:55 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

  ดังนั้น การจัดการศึกษาไปสู Thailand ๔.๐ หรือเพื่อสรางชาติใหมีความเจริญกาวหนา
และสอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ตองเปล่ียนบทบาทใหม ที่มิใชเพียงการผลิตคนใหจบปริญญาตรีเพ่ือทํางานรับเงินเดือนข้ันตํ่า 
๑๕,๐๐๐ บาทเหมือนเดิม แตตองพัฒนากําลังคน ตอยอดงานวิจัย และสรางนวัตกรรมใหมที่สามารถ
แขงขันกับคนอื่นได 

๕.  ตองจัดการศึกษาเพื่อแกไขปญหาและรองรับสังคมผูสูงอายุ
  เพื่อแกไขปญหาและรองรับสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบในป ๒๕๖๑ การจัดการศึกษาตอง

สามารถสรางงานท่ีเหมาะสมฟนฟูและดูแลสุขภาพและชะลอการทุพพลภาพและโรคเร้ือรัง รวมท้ัง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนโรงเรียนและหลักสตูรสําหรับผูสูงอายุ

  สาํหรบัเปาหมายของการดาํเนนิการปฏริปูประเทศดานการศกึษาทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนญู 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ถือเปนหัวใจสําคัญที่ “คณะกรรมการ
อสิระเพ่ือปฏริปูการศึกษา” ซึง่ไดรบัการแตงตัง้ขึน้เรยีบรอยแลวตองดาํเนนิการจัดทาํแผนและข้ันตอน
การปฏิรูปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดข้ึนเปนพิเศษแตกตางจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานอื่น ๆ โดยสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญได ๔ ประการ ไดแก ๑) การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
๒) การตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูขาดแคลน และกองทุนเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพครู
๓) การพัฒนากลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย รวมทั้ง
คาตอบแทนทีเ่หมาะสมและกลไกสรางระบบคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคลของผูประกอบวชิาชพีครู
และ ๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวามีแนวความคิดและหลักการสืบเนื่องมาจาก การเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของ “เด็ก” ซึ่งนอกจากรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจายแลว ยังกําหนดใหรัฐตองดําเนินการให “เด็กเล็ก” ไดรับการดูแลและพัฒนา
กอนเขารบัการศกึษาเพือ่ใหเดก็เลก็ไดรบัการพฒันารางกาย จติใจ วนิยั อารมณ สงัคม และสตปิญญา
ใหสมกับวัยอีกดวย การปฏิรูปประเทศดานการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กซึ่งไมเคยมีมากอนดังกลาวนั้น
นับเปนการดําเนินการที่เปนประโยชนและสงผลดีตอประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ตองมีการลงทุนในเด็ก
ใหถึงเด็กอยางแทจริง โดยเนนโอกาสและความเสมอภาคของเด็กเล็ก อายุตั้งแตแรกเกิดถึงกอนข้ึน
ชั้น ป. ๑ ใหไดรับการดูแลและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพครอบครัวชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแนวทางการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กเล็ก ตลอดจนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการจัดสิ่งแวดลอม
ในการดูแลและพัฒนาเด็กที่เอื้อตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเล็ก

และดวยความสาํคญัของการสรางโอกาสและลดความเหลือ่มลํา้ดานการศกึษาในการสรางสงัคม
ที่มั่นคงและย่ังยืน รวมท้ังการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพของครูจะเปนกระบวนการสําคัญ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและย่ังยืนดวย มาตรา ๕๔ วรรคหก ประกอบ
มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๒) ของรัฐธรรมนูญ จงึกาํหนดใหตองดาํเนนิการตรากฎหมายเพ่ือจดัตัง้ 
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

“กองทุน” สําหรับใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานการศึกษา
และใชในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูดังกลาว โดยตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ในสวนท่ีเก่ียวกับ “ครูและอาจารย” นั้น เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยมีคุณภาพ
อยางแทจริงและยั่งยืน จําเปนตองพัฒนากลไกและระบบในการบริหารจัดการดานครูและอาจารย
ทั้งในเรื่องการผลิต การคัดกรอง การปฏิบัติงาน การพัฒนาคาตอบแทน และระบบคุณธรรม 
อยางครบวงจรในทกุประเดน็ โดยปจจบุนัสถาบันผลิตครูหลายแหงมกีารรับนกัศึกษาเขาเรียนโดยไมมี
การคดัสรรเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายปฏริปูการศกึษาทีป่ระสงคจะไดคนดคีนเกงมาเรยีนคร ูและเปนครทูีด่ี
ใหสมกับวิชาชีพที่เปนวิชาชีพชั้นสูง อีกทั้งไมมีสถาบันเฉพาะทางในการผลิตครูดังเชนในอดีตที่มี
วิทยาลัยครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษาเพื่อทําหนาที่หลอหลอมบมเพาะครูโดยเฉพาะ และการผลิตครู
ยังเปนการผลิตในเชิงปริมาณหรือขาดคุณภาพตามความตองการของประเทศ รวมถึงยังมีปญหา
ขาดแคลนคณาจารยทีม่คีวามเช่ียวชาญ ขาดเทคโนโลยีทีจ่ะพัฒนาบุคลากรเพ่ือปอนเขาสูอตุสาหกรรม 
ทาํใหผูสาํเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูขาดทักษะ ท้ังความรูพืน้ฐานวิชาชีพครูและวิชาสาขาเฉพาะ
ที่จะมาใชพัฒนานักเรียน และปญหามาตรฐานคุณภาพการผลิตของแตละสถาบันก็มีความแตกตางกัน
มากจากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลตอคุณภาพครูไทยและคุณภาพการศึกษาไทยตามมาอยางเปนลูกโซ 
การพัฒนากลไกและระบบการผลิตครูและอาจารยจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติ
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นอกจากนี้ เม่ือการผลิตครูและอาจารยไมไดใหความสําคัญกับการคัดกรองคนดี คนเกง และ
ผูที่มีความสนใจตองการเปนครู แตตองเรียนในสายหรือคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรเน่ืองจาก
ไมสามารถเขาเรียนในคณะอื่นได หรือจบแลวไมสามารถหางานอื่นทําได เมื่อเห็นวาเงินเดือนครูและ
อาจารยสงูจงึมาสอบบรรจเุปนคร ูประกอบกบัการสรรหาครดูวยขอสอบแบบปรนยัทีม่าตรฐานแตละป
และแตละพื้นที่ขอสอบมีความแตกตางกัน การคัดกรองจึงมีประสิทธิภาพตํ่า คุณภาพครูจึงตํ่าไปดวย
สถานศึกษาจึงไมไดครูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการ การขอยายจึงเกิดขึ้น ซึ่งสงผล
ใหการจัดการเรียนการสอนขาดตอนและโรงเรียนขาดแคลนครูอยางตอเนื่อง กลไกและระบบ
การคัดกรองครูและอาจารยทีม่คีณุภาพ จงึมคีวามสําคญัทีท่กุฝายตองรวมมือกนัทัง้ระบบ เพือ่คดักรอง
ผูที่มีใจรักในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนในทุกบริบท 
และเปนคนที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูความคิด ความสามารถและความดี จึงจะทําให
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ประเทศชาติตองการได

ในประการท่ีสาํคญั ปญหาดานการบริหารจัดการบุคลากรของหนวยงานตนสงักัดทีไ่มสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษา ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมเพียงพอสอนครบช้ัน 
โดยครู ๑ คน ตองสอนหลายช้ันเรยีนหรอืสอนแบบคละช้ัน สวนโรงเรียนระดับมธัยมศกึษาครูไมเพยีงพอ
สอนครบทกุสาขาวิชาเอก ทาํใหครสูอนไมตรงสาขาวชิาเอกทีจ่บมา รวมทัง้ครตูองรบัภาระปฏบิตังิานอืน่
ที่ไดรับมอบหมายจํานวนมาก ทั้งจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยภายนอกอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
งานท่ีไมมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะ เชน งานธุรการ งานพัสด ุการเงิน รวมถึงการท้ิงหองเรียนเพ่ืออบรม สมัมนา 
งานประเมิน หรือประกวดแขงขัน ทําใหครูเสียเวลาไปกับงานอื่นที่ไมใชการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
ยิ่งโรงเรียนที่มีครจูํานวนจํากัด คุณภาพการศึกษายิ่งมีปญหาตามมามากขึ้น ดังนั้น การกระจายอํานาจ
ดานงบประมาณเพือ่ใหพืน้ทีห่รอืสถานศกึษาไดคดิดาํเนนิการเอง นอกจากจะทาํใหสามารถแกไขปญหา
และพฒันาไดตรงจดุแลว ยงัทาํใหการผลกัดนัครอูอกจากหองเรยีนนอยลง และสามารถสรรหาบุคลากร
ทีม่คีวามชํานาญเฉพาะเร่ืองมาดําเนินการดานการสงเสริมและสนับสนนุ เพือ่ใหการปฏิบตัหินาท่ีของครู
และอาจารยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย

เปาหมายสุดทายคือ “การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสราง
ของหนวยงานในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี” นั้น เพื่อปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจดัการเรยีนรูทกุระดบัใหเอือ้ตอการจดัการศกึษาทีมุ่งพฒันาผูเรยีนใหเปนคนด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิจาํเปนตองปรบัโครงสรางการบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิารและหนวยงานทีเ่กีย่วของ
โดยยึดจังหวัดเปนฐาน หรือเรียกวา “จังหวัดการศึกษา” ที่มุงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนเอกภาพ และกระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่สามารถ
ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการไดอยางมีอิสระ คลองตัวและรับผิดชอบผลงาน

อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญในการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา รวมทั้งขอเสนอแนะและรางกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้

3-42-MAC6.indd   153-42-MAC6.indd   15 2/28/18   4:55 PM2/28/18   4:55 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

42-MAC6.indd   1642-MAC6.indd   16 3/5/18   11:53 AM3/5/18   11:53 AM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร

นายตวง  อนัทะไชย : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีน้ันจะมีอุดมการณชาติในการศึกษากําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
อยางชัดเจน อาทิ “ประเทศจีน” จะกําหนดใหมีวินัย มีคุณธรรม รักแผนดินแมและรักสังคมนิยม 
“ประเทศสิงคโปร” จะกําหนดใหแยกแยะถูกผิด ซื่อสัตย มีคุณธรรม สนใจใครรู ภูมิใจในตนเองและ
รักประเทศ “ประเทศญี่ปุน” จะกําหนดใหมีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม รับผิดชอบ มีจิตอาสา 
เคารพและรักประเพณีและ “ประเทศเกาหลีใต” จะกําหนดใหรักชาติ และมีความสามารถ
ในการแกไขปญหา ซึง่เปนไปในทิศทางเดียวกนักบัเปาหมายการปฏิรปูประเทศดานการศึกษาของไทย
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสี ่ของรฐัธรรมนญู ทีก่าํหนดให “เปนคนด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาต ิเชีย่วชาญสามารถ
ตามความถนัด และรับผิดชอบตอตนเองและประเทศชาติ” อยางไรก็ตาม การจะทําใหคนในชาติ
มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวจะสอนเพียงใหทองจําเทานั้นไมได แตตองสอนใหลงมือปฏิบัติเอง
เหมือนประเทศดังกลาวใหไดดวย เชน ประเทศญ่ีปุนที่สอนใหคนมีวินัยในทุกเร่ือง ทั้งการเขาคิว 
การขึน้รถเมล และการใชชีวิตประจาํวนัอ่ืน ๆ  หรอืประเทศเกาหลใีตทีส่ามารถสรางใหคนรงัเกยีจการทจุรติ
คอรรัปชันและมีความรับผิดชอบ ดังจะเห็นไดจากกรณีของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใตที่ฆาตัวตาย
เพราะละอายตอขาวของภรรยาทีเ่ขาไปพวัพนักับการคอรรปัชนั และกรณขีองรองผูอํานวยการโรงเรยีน
ที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาและเกิดเหตุการณเรือลม ซึ่งไดตัดสินใจผูกคอฆาตัวตายหลังจากไดรับ
การชวยเหลือ เพราะรับไมไดที่ตนรอดตายเพียงลําพังและเพื่อแสดงความรับผิดชอบของตนเอง

ระบบการศึกษาของประเทศท่ีประสบความสําเร็จจะสอนใหปฏิบัติการเอง ไมใหทองจํา 
แตของ “ประเทศไทย” จะเนนใหทองจาํหรอืเปน Passive Learning อาท ิเรือ่งความด ีเรากจ็ะสอน
ใหเด็กทองจําวาความดีคืออะไรบาง เชน การปฏิบัติดีตอพอแม การชวยพอแมทํางาน ฯลฯ โดยไมรู
วาตองปฏิบัติอยางไร และเวลาออกขอสอบก็จะถามวาตอไปน้ีขอใดคือความดี ในขณะท่ีตางประเทศ
จะสอนใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และจะถามวาคุณไดทําความดีอะไรบาง เชนเดียวกับการสอนเรื่อง
วินัย ความรักชาติ ความเชี่ยวชาญสามารถตามความถนัด และความรับผิดชอบ ก็จะใหไปฟงดวยหู 
ไปดูกับตา ไปสัมผัส หรือไปลงมือปฏิบัติเอง

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับ “กระบวนการพัฒนาเด็กเล็ก” โดยหลักสูตรการเรียน
การสอนของไทยจะเนนใหอานออกเขียนได และมีคานิยมใหลูกสอบสอบไดคะแนนสูง ๆ หรือสามารถ
เขาโรงเรียนดี ๆ หรือที่มีชื่อเสียงได ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองและตรงกันขามกับประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จ เชน ประเทศฟนแลนด ญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร ที่ไมสอนให “เด็กเล็ก” ซึ่งไดแก 
เด็กทารกต้ังแตแรกเกิดจนถึงเด็กอนุบาลกอนข้ึนชั้น ป. ๑ ตองอานออกเขียนได แตจะสอนใหมี
พัฒนาการทางสมองซีกซาย ซีกขวา จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ศิลปะ ดนตรี และกีฬาเปนสําคัญ
เชน การใหออกกําลังกาย และเลนกับเพื่อน ซึ่งนอกจะชวยพัฒนาการดานรางกายของเด็กแลว 
ยงัชวยพัฒนาการดานอารมณและสังคมดวย เพราะจะทําใหสามารถควบคุมอารมณและปรับตวัเขากับ
คนอ่ืนได รวมทั้งพูดคุยกับคนอ่ืนเปน สวนเร่ืองสติปญญาจะเปนเรื่องสุดทายท่ีจะสอนใหกับเด็กเล็ก
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เพราะการมุงเนนสตปิญญาเปนลําดบัแรกใหกบัเดก็เลก็นัน้ เมือ่ถงึจดุหนึง่จะทาํใหเขาเกดิความเบือ่หนาย
โดยขอมลูจากงานวจิยัพบวาเดก็เกง ๆ  ซึง่เรยีนรูทกุอยางแลวจะไมอยากเรยีนหนงัสอื เพราะเบือ่ครทูีส่อน
ไมรูเรือ่งหรอืสอนไมถกูตองตามทีต่นไดเรยีนรูมาหมดแลว ดงันัน้ ประเทศสากลจะจดัการเรยีนการสอน
โดยใหเด็ก ป. ๑ เพียงแคอานออกเขียนออก ป. ๒ อานไดเขียนได ป. ๓ อานเปนเขียนเปน 
ป. ๔ อานคลองเขียนคลอง และคอย ๆ พัฒนาขึ้นไปสูศักยภาพดานสติปญญาของมนุษยตามลําดับ

อยางไรก็ดี พึงระลึกเสมอวาวิธีการปฏิรูปการศึกษาของแตละประเทศน้ันมีความแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และวิถีชีวิตของแตละประเทศ ซึ่งไมอาจจะถอดแบบจาก
ประเทศใดประเทศหน่ึงไปใชในอีกประเทศหน่ึงได แตตองนําไปประยุกตใชกับประเทศของตน
อยางเหมาะสมจึงจะประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี ประเทศสิงคโปรถือเปนตัวอยางสําคัญท่ีใชการศึกษา
ในการสรางประเทศ โดยสามารถกาวขามความเปนประเทศระดับรายไดปานกลาง (Middle-Income) 
ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยประเทศสิงคโปรเปนเกาะท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไมมีทรัพยากรใด ๆ และถูกแยกออกจากประเทศมาเลเซียเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๕ แตปจจุบัน
เปนประเทศผูนําของภูมิภาคอาเซียน เปนศูนยกลางการคาและการเงินที่สําคัญของโลก และไดรับ
การรับรองวาเปนหน่ึงในส่ีเสือแหงเอเชีย ซึ่งจากการศึกษาดูงานทําใหไดรับทราบขอมูลวากระทรวง
ศกึษาธกิารของสงิคโปรนัน้ มนีโยบายในการผลิตหรอืตองการใหคนสงิคโปร ๑ คน มคีวามรูความสามารถ
เทากับคนไทย ๕๐ คน ซึ่งเปนที่ประจักษวาสามารถกระทําได โดยจะเห็นไดวาการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปรทําใหคนเกิดปญญา ซึ่งปญญาจะนําไปสูการสรางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเกิดข้ึน เชน จากเดิมสิงคโปรตองซ้ือเรือดํานํ้าจากประเทศอ่ืน แตวันนี้สามารถผลิต
และจําหนายเรือดํานํ้าไดแลว หรือสามารถแกไขปญหาการไมมีพื้นที่จอดเครื่องบินที่ตนเปนเจาของ
จํานวนมากไดดวยการชักชวนใหประเทศอ่ืนมาเปนคนขับ แตประเทศน้ันตองใหพื้นที่สําหรับจอด
เครือ่งบนิดวยซึง่หลายประเทศกย็อมรับ นอกจากนี ้การปฏริปูการศกึษาของประเทศสงิคโปรยงัเปนไป
อยางตอเน่ือง ยัง่ยนื และไมเปล่ียนแปลงอีกดวย ซึง่งานวิจยัของสภาการศึกษาไดช้ีใหเหน็วา ปจจยัหรือ
เง่ือนไขของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตองประกอบดวย “ความตอเน่ืองย่ังยืน” และ 
“ตองชูธงนําโดยผูนําประเทศ” รวมทั้ง “การเมืองตองนิ่งและมั่นคง” โดยประเทศฟนแลนด ญี่ปุน 
เกาหลีใต และสิงคโปร ลวนมีกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่อง มีการสงตอให
คนรุนหลังมาขับเคล่ือนตอไปและไมเปล่ียนแปลงไปตามฝายการเมืองหรือตามนโยบายของพรรค
แตหากมีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงจะตองมีงานวิจัยมารองรับหรือมีขอมูลมาอธิบาย
หักลางและตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปดวย

ประเทศฟนแลนดกเ็ปนอกีหนึง่ตวัอยางทีส่รางประเทศดวยการศกึษา โดยสามารถผลติมอืถอื
ยี่หอ Nokia ใหเปนที่ยอมรับและรูจักไปทั่วโลก และมีระบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “Team Teaching” หรือมีการจัดครูเปนทีม โดยในหองเรียน
จะมีครูผูสอนหลัก ๑ คน และครูพิเศษอีก ๒ - ๓ คน เพื่อชวยสอนเด็กที่เปนอัจฉริยะ (Genius) หรือ
เกงกวาเดก็ทัว่ไป สอนเดก็ทีม่ปีญหาหรอืเรยีนไมทนัเพือ่น และสอนเดก็ทีม่ปีญหาเรือ่งสขุภาพ รางกาย 
หรืออวัยวะตาง ๆ บกพรองใหสามารถเรียนไปพรอมกันได ซึ่งประเทศไทยสามารถนําการสอนแบบ 
Team Teaching ที่มีครูหลักกับครูพิเศษดังกลาวมาประยุกตใชได

3-42-MAC6.indd   183-42-MAC6.indd   18 2/28/18   4:55 PM2/28/18   4:55 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใตซึ่งเปนประเทศที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ แตตองนําเขามา
ในประเทศ อยางไรก็ดี เกาหลีใตสามารถนําทรัพยากรที่นําเขามาตอยอดเพื่อผลิตสินคาและสราง
นวัตกรรมตาง ๆ เพื่อสงออกไดหลายประเภท ทั้งรถยนต เรือเดินสมุทร ปโตรเคมีภัณฑ และ
โทรศัพทมือถือ โดยสงออกสูงเปนลําดับที่ ๒ ของประเทศในองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) 

จากตัวอยางของประเทศที่ยกมาเปนแบบอยางดังกลาวจะเห็นไดวาเปนประเทศที่แพ
สงครามโลกทั้งสิ้น ไมวาจะเปนประเทศญี่ปุ น เกาหลีใต หรือฟนแลนด โดยประเทศฟนแลนด
เคยตกเปนเมืองข้ึนของประเทศสวีเดนถึง ๕๐๐ ป และของประเทศรัสเซียอกี ๑๐๐ ป รวมเปน ๖๐๐ ป 
ซึ่งปนี้เพิ่งครบอิสรภาพ ๑๐๐ ป แตประเทศตาง ๆ ดังกลาวสามารถเปนผูนําของโลกได เพราะใช 
“การศึกษา” เปนเครื่องมือสําคัญ ซ่ึงประเทศไทยสามารถนําวิธีการเรียนการสอน หลักสูตร หรือ
แนวคิดมาประยุกตใชได แตจะนํามาใชทั้งหมดไมได

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ใน
ขัน้ตอนใด และในทรรศนะของทานเหน็วาควรมแีนวทางอยางไร จงึจะประสบความสาํเรจ็
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู รวมทัง้การพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา
ของชาตินั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

นายตวง  อันทะไชย : ขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาอยูในขั้นตอนที่คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษากําลังยกรางกรอบและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู คําถามท่ีวามีแนวทาง
อยางไรที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ การจัดการศึกษาจําเปนจะตอง
มีจุดเปลี่ยนครั้งใหญดวยปจจัยหลักที่สําคัญหลายประการ การเปลี่ยนแปลงจึงจะสําเร็จ ประการแรก
คือหลักสูตรการเรียนการสอน ตองปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ประการที่ ๒ โครงสรางจะตองปฏิรูป
โครงสราง และกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาสูทุกพื้นที่โดยที่หลักสูตรควรตองเปนไป
อยางที่กลาวไปแลวในสวนของคําถามแรก ประการที่ ๓ คือ การจัดการศึกษา ตั้งแตการศึกษา
สาํหรบัเดก็เลก็ อาชีวศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา จาํเปนทีจ่ะตองจดัการศกึษาตามความสามารถ
และตามความถนัดของผูเรียนถาโครงสรางโรงเรียนเปนนิติบุคคลหลักสูตรการเรียนการสอนจะไดรับ
การปฏิรูปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเม่ือประกอบกันจะนําไปสูความเปล่ียนแปลงและเกิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยอัตโนมัติ กลาวคือถึงตัวผูเรียนโดยตรงและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง 
ทั้งนี้ สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษาในอดีตยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากการแกปญหามุงเฉพาะ
สวนปลาย โดยการกลาวถึงโครงสรางวาใครจะเปนผูบริหารระดับสูงซ่ึงหวังวาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ
จะสงผลตอประสิทธิภาพการศกึษาของผูเรยีน ซึง่ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา กลบัไมไดเปนเชนนัน้
แตคราวน้ีจะเร่ิมตนจากหองเรียนข้ึนมา โดยมีผูเรียนเปนเปาหมายสุดทายท่ีสําคัญยิ่ง เมื่อเปล่ียน
หลักสูตรการเรียนการสอน ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูจึงสําคัญกวาความรู
โลกปจจุบัน บทบาทของครูปจจุบันไมมีหนาที่ไปบอกความรูเหมือนเดิมเพราะความรูไมไดอยูเฉพาะ
ในหองสมุด ไมไดอยูที่ครูเพียงอยางเดียวแตมีอยูในโลกไซเบอร ไดแก Google YouTube Facebook 
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

และ Line เปนตน ปจจุบันนี้ถาอยากรูเร่ืองอะไรสามารถเขาไปศึกษาไดใน Google แตยังไมจบ
กระบวนการเรียนรู หนาที่ของโลกสมัยใหมคือการเปลี่ยนแปลงผูเรียนโดยการที่สามารถนําความรู
ที่อยูในโลกท่ีเรียกวาเปนความรูที่เปน Explicit knowledge ซึ่งถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
ใหคนทัว่ไปสามารถเขาถงึไดงาย  มาบวกกบัความรูฝงลกึทีอ่ยูในตวัของเขาทีเ่รยีกวา 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 สิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดโดยท่ีไมตองพร่ําสอนกันมาก
อีกตอไป และเมื่อหลักสูตรการศึกษาเปลี่ยนแบบนี้ไดก็จะเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมไปสูความเจริญ
กาวหนาโดยอัตโนมัติ เพราะทุกคนจะไดใชความรูความสามารถเต็มศักยภาพท่ีมีอยู อาทิ นักเรียน
ชอบเตะฟุตบอลก็ควรไดรับการพัฒนาทักษะในการเลนฟุตบอลอยางเต็มที่ ถาชอบวอลเลยบอล
ทําไมจะตองไปเกงวิชาฟสิกส เคมี หรือชีวะ เพราะถาตองไปสอบวิชาเหลานั้นก็ไมสามารถสูคนที่ชอบ
วิชาวิทยาศาสตรได หรือคนชอบเรียนวิทยาศาสตรจะเอามาเลนวอลเลยบอลก็สู นักเรียนที่ชอบ
วอลเลยบอลไมไดเชนเดียวกัน นี่คือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่คาดหวังวาจะประสบความสําเร็จ 
ปจจัยสําคัญก็คือฝายบริหารท่ีจะนําเอาปรัชญา ทิศทาง ตลอดจนเจตนารมณตามท่ีบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไปสูการปฏิบัติซึ่งจะตองดําเนินการดวยความเขาใจอยางแทจริง จึงจะ
ประสบความสําเร็จ

การปฏิรปูการศึกษาในประเทศไทยน้ันไมไดเพิ่งเคยเกิดขึ้นเปนครั้งแรก แตมีหลายครั้งมาแลว
ซึ่งครั้งนี้ไดถอดบทเรียนจากอดีตที่ผานมาโดยนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตั้งตน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม สิ่งแรกจะตองเกิดขึ้นจาก
การศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม ซึ่งจะเปนธรรมนูญ
วาดวยการปฏิรูปการศึกษาที่มีหลักการเปนการเฉพาะวาดวยการปฏิรูปเด็กเล็ก การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การปฏิรูปอุดมศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีโครงสรางลําดับตอไปคือ การตรา
อนุบัญญัติตัวอยาง และประเด็นเก่ียวกับการปฏิรูปโครงสรางใหโรงเรียนเปนนิติบุคลคลท่ีจะตองมี
การกระจายอํานาจ ซึ่งเม่ือมีหมวดวาดวยการปฏิรูปโครงสรางแลว ก็จะนําไปสูการตราอนุบัญญัติ
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง การบริหารราชการจากกระทรวง จากโรงเรียน จากการมีสวนรวม
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ไปตามลําดับ สูการเปนประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบการบริหารราชการ ขอบงัคบั โดยตองมี
กฎหมายแมบท (Master Plan) ซึ่งอาจจะใชคําวา “ธรรมนูญการศึกษาแหงชาติ” แทนพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคราวน้ีจะตองเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ที่ระบุรายละเอียดในแตละหมวด ประกอบดวย หมวดวาดวยจุดมุงหมาย หมวดวาดวยเด็กเล็ก 
หมวดวาดวยโครงสราง หมวดวาดวยหลักสูตรการเรียนการสอน เปนตน แลวคอยไปตราอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวของของแตละหมวด ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เห็นวาปนี้จําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมาย
ของประเทศไทย

จลุนติ ิ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา

นายตวง  อนัทะไชย : การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเปนเรื่องที่กลาวถึงกันมานาน 
แตทีส่าํคญัคอืเราไมไดดาํเนินการจนสําเร็จ แมจะไดเหน็แบบอยางท่ีดจีากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ
ทั่วโลก แตเราไมสามารถนํามาทําใหบรรลุผลกับประเทศไทยไดเลย ตอบคําถามวาเกิดอะไรขึ้น สาเหตุ
หลกัเนือ่งจากการเมอืงของประเทศไทยทีย่งัขาดเสถยีรภาพและความตอเน่ือง และทีส่าํคญัประเทศไทย
ยังตองการบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญสําหรับจัดการปญหาการศึกษาอยางจริงจัง ตัวอยางเชน
ประเทศฟนแลนด เห็นความจําเปนที่จะตองใชนักการศึกษามืออาชีพดูแลจัดการปญหาการศึกษา
ของประเทศ ดังนั้น สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน เราจําเปนตองไดนักการศึกษามืออาชีพ
ทีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรงมาปฏริปูการศกึษาเทานัน้ถงึจะบรรลเุปาหมาย ดงัทีส่ภาการศกึษาไดทาํการ
วิจัยเรื่องการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
การศึกษาประสบความสําเร็จตองประกอบไปดวย ๑) ตองชูธงโดยผูนําประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรี มหาเธร มูฮัมหมัด หรือ
นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน เปนตน และ ๒) การเมืองตองมีความตอเนื่อง
และมีความมั่นคง ซึ่งความเห็นสวนตัวเห็นวาขณะนี้ประเทศไทยมีเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
โดยพลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรคีนปจจบุนั ไดกลาวถงึเรือ่งการศกึษามากทีส่ดุ ซึง่ครบ
องคประกอบทั้งปจจัยของผูนําและการมีเสถียรภาพทางการเมือง ปจจัยที่เกิดขึ้นเชนน้ีจึงหวังวา
การปฏิรปูการศึกษาจะประสบความสําเร็จในสมัยของพลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี.
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

จุลนิติ : สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ดานการศกึษาของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั 
และการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร 

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : หากจะกลาวถึง
สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทย
เราน้ัน ผมมีความเห็นวาอยูทีวิ่ธกีารคิดของกลุมคนท่ีจดัระบบการศึกษา
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีแนวคิดวาเราคือ “รัฐราชการ” 
ที่มีลักษณะโครงสรางแบบรวมศูนยใหญโต การใชทรัพยากรสวนใหญ
จะใชไปกับเร่ืองระบบบุคลากร ครู ผูบริหาร และเจาหนาที่มากกวา
รอยละ ๘๐ ในขณะท่ีทรัพยากรท่ีลงไปสูการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
จริง ๆ แลวมีนอยมาก ทั้งนี้ มีงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)๒ ที่ยืนยันวาถาประเทศเรายังมีโครงสรางและระบบ
แบบน้ีอยูเราคงปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ ซึ่งเราเรียกนโยบายเชนนี้วา 
“นโยบายแบบบนลงลาง” ดังนั้น ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
การศกึษาผานระบบ “รฐัราชการ” จงึมรีปูแบบทีแ่นนอน คอืเปนการสัง่
โดยใชเอกสาร และมีลักษณะเปนคําสั่งแบบบนลงลาง รวมถึง
ระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑตาง ๆ จากนั้นเมื่อเกิดปญหาในทางปฏิบัต ิ
เราก็แก  ไขป ญหาด วยวิธีการจัดทําคู มือและฝ กอบรมอันนี้ คือ
แนวปฏิบัติของประเทศไทยที่มีมายาวนานมาก ถือเปนระบบหลัก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๒สาํนักงานกองทนุสนับสนนุการวจิยั (สกว.) หรอื The Thailand Research Fund (TRF) เปนองคกรขนาดเลก็ของรฐั ภายใต

กาํกบัของสํานกันายกรัฐมนตรีทีม่ไิดใชระบบราชการเปนกลไกควบคุมองคกร ถอืกาํเนิดอยางเปนทางการเม่ือรฐัสภาไดใหความเห็นชอบ
ตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการสรางองคความรูทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
ประเทศ โดยใชการวิจัยเปนกลไกสรางฐานความรูสําหรับการแกปญหาใหแกสังคม.

ศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ๑

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”
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ของประเทศไทยที่ผานมาเราเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรียกวาฉาบฉวย กลาวคือ เมื่อมีการผลัดเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีชุดใหมเขามาก็จะมีการกําหนดนโยบายกันใหมทุกครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน 
สภาพปญหาหลัก ๆ จึงถูกสะสมมายาวนานไมไดรับการแกไขแตจะมีลักษณะที่เรียกวา “ไฟไหมฟาง” 
เพยีงช่ัวคร้ังชัว่คราวเห็นไดจากการปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการจาก ๑๔ กรม มาเปน ๕ องคกรหลัก ประกอบดวย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษานัน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาพบวา การบรหิารจดัการเกดิความไมคลองตวัและมปีญหา
เกิดขึ้นหลายประการ ไดแก

ประการแรก ปญหาความขดัแยงกนัในเรือ่งเชงิโครงสรางกบัระบบอาํนาจการบรหิารงานบคุคล
เห็นไดวาการเติบโตของระบบรัฐราชการ มีการขยายจากในกระทรวงไปสูภูมิภาคในจังหวัดตาง ๆ 
แตสวนที่เล็กที่สุดและถือเปนจุดสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดคุณภาพที่แทจริงคือ “ระบบโรงเรียน” 
กลับลมละลายเปนโรงเรียนไอซียู เราจะเห็นวาโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงขาดแคลนทุกอยางมีแนวโนม
ที่จะถูกยุบมากถึง ๑๕,๐๐๐ กวาโรงเรียน แลวคุณจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาใหคุณภาพของบุคลากร
เพ่ิมมากข้ึนหากเรายังคงดํารงอยูในระบบรัฐราชการแบบน้ีตอไป การศึกษาไทยเราคงไมมีทางปฏิรูป
ไดสําเร็จ

ประการที่สอง ระบบหลักสูตรการเรียนรู  และระบบการวัดผลของเด็ก เปนจุดออน
ของการศึกษาของเด็กไทย เพราะเราเนนเนื้อหาการเรียนมาก ในขณะที่ระบบการวัดและประเมินผล
มีอํานาจครอบงําวิถีชีวิตของครูผูสอนทําใหเกิดแนวความคิดของคนในวงการการศึกษาวาตองติว 
ตองเรยีนพเิศษ และตองผานการทดสอบ การวัดและประเมินผลกลายเปนสิง่ทีก่ดดนัการเรียนการสอน 
โอกาสท่ีจะสงเสริมใหครผููสอนหันมาทํากิจกรรมสรางสรรคอ่ืนมนีอยมาก การสอนตามเน้ือหาท่ีกาํหนด
ในหลักสูตรก็สอนไมทันแลว มีการวัดและประเมินผลตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนจึงเปนการเรียน
เพื่อจําและนําไปสอบเทานั้น กระบวนการท่ีเราบอกใหเด็กคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูทักษะท่ีจําเปน
ในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเปนไปไดยากมาก เหลาน้ีเปนวิถีชีวิตของเด็กไทยที่ตองอยูกับ
การเรียนรูในระบบเชนนี้ซึ่งเปล่ียนแปลงไดยาก แมในขณะน้ีจะเร่ิมมีนโยบายใหเปล่ียนหลักสูตร
การเรียนการสอน การลดการบานใหนอยลง และใหบรรดาครูผูสอนออกมาทํากิจกรรม แตถาเราลอง
สังเกตดูจะเห็นวา สุดทายแลวเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งสภาพการณตาง ๆ ก็จะคอย ๆ กลับไป
สูรปูแบบเดมิเพราะเราไมไดมกีารปฏิรปูกนัอยางจรงิจงัเกดิขึน้อยูแบบนีม้าตลอด ๓๐ ป ทาํใหเหน็ไดชดัวา 
คุณภาพเด็กคุณภาพการศึกษาไมเปลี่ยนแปลงเลยและสิ่งนี้ถือเปนสภาพปญหาอีกประการหนึ่ง 

ประการที่สาม ประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ กระทรวงศึกษาธิการถูกมอง
เปนกระทรวงท่ีมีผลประโยชนคอนขางสูง ดังนั้น ที่ผานมารัฐมนตรีหรือบุคคลท่ีเขามาจัดการเร่ือง
การศึกษามักใหความสําคญักบัเร่ืองงบประมาณท่ีจะไดมากกวาการใหความสําคญักบัการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิธีการคิดของผูที่เขามาจัดการการศึกษาจึงไมตอบโจทยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพฒันาเดก็แตมขีาวฉาวโฉเรือ่งทจุรติ การคอรรปัชนั ขาดความโปรงใสแทบทกุระดบัทาํใหกระบวนการ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๒๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เรียนรูของเรากลายเปนกระบวนการเรียนรูในยุค ๒.๐ เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นหากเราไมเขาใจ
เราก็จะเขามาปฏิรูปแบบฉาบฉวย หาผลประโยชนเทานั้นการศึกษาของประเทศไทยเราในขณะนี้
เรียกไดวาอยูในขั้นวิกฤติแลว ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงให
ความสาํคญักบัแนวคดิเรือ่งการปฏริปูการศกึษาอยางจรงิจังในหลาย ๆ  มาตรา ทัง้ในเรือ่งเดก็ปฐมวัย
ใหไดรบัการดูแลและพฒันากอนเขารบัการศกึษา เรือ่งการศกึษาขัน้พืน้ฐานเปนเวลาสบิหาป เรือ่งการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา และ
ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยใหมีคณะกรรมการปฏิรูปที่มีความเปนอิสระ
ดาํเนนิการศกึษาและจดัทาํขอเสนอแนะและรางกฎหมายทีเ่กีย่วของโดยมกีารกาํหนดกรอบระยะเวลา
การจัดทําท่ีชัดเจน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงถือเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีความกาวหนาและดีที่สุดฉบับหนึ่ง
ของไทยในประเดน็การปฏิรูปดานตาง ๆ 

ดังนั้น การศึกษาของไทยตอไปในอนาคต รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่จัดการสงเสริม
สนบัสนนุโดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัภาคเอกชนมากข้ึน ความท่ีไมตอเนือ่งสอดคลองกัน
ก็จะถูกกําหนดนโยบายข้ึนโดยคณะกรรมการปฏิรูปอิสระ ถูกบังคับดวยแผนการศึกษาแหงชาติ 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนเปนการกําหนดแนวทางการศึกษาระยะยาว และทําให
นักการเมืองไมสามารถกําหนดนโยบายพรรคท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการหาเสียงได 
เพราะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว อันนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนท่ีทําใหเรา
เห็นวารฐัไทยตองดําเนนิการปฏิรปูการศึกษาแบบจริงจัง เขมขน มกีลุมบคุคลท่ีมคีวามเปนอสิระเขามา
ทําใหเกิดความชัดเจนและไมเปลี่ยนแปลงไปตามการเมือง 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๒๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ
ทีเ่ห็นผลสําเร็จชัดเจน ไดแก เขตบรหิารพเิศษฮองกงแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี (ฮองกง) ภายหลัง
จากท่ีประเทศอังกฤษสงคืนฮองกงสูประเทศจีน เริ่มมีการวางแผนเพ่ือเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในประเทศโดยการเตรยีมการในระยะยาวเพือ่เตรยีมคนไปสูโลกในอีกแบบหน่ึง ในลกัษณะวิถชีวีติแบบ 
East Meets West โดยมีลักษณะของการผสมผสานระหวางสังคมตะวันตก ยุโรป อเมริกา กับสังคม
ตะวันออกแบบจีนเขาดวยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในฮองกงหลังจากนั้นคือความแตกตางระหวางคนรุนเกากับ
คนรุนใหม เราจะเห็นการเดินขบวน การประทวงของคนรุนใหมที่ตองการเสรีประชาธิปไตยในขณะท่ี
สงัคมในประเทศจนีเปนแบบสงัคมนยิม จะเหน็วาการเปลีย่นผาน การปฏริปูยอมตองมทีัง้ความเหน็ดวย
สอดคลองและความไมเห็นดวยขัดแยงกัน ฮองกงเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในเรื่อง
การเตรียมการและการปฏิรูปอยางตอเน่ือง โดยมีความชัดเจนในการออกแบบลักษณะใหพลเมือง
ในประเทศ ยกตัวอยางเชน หากเรามุงทําใหสังคมเปนศูนยกลางแหงการสื่อสาร คาขาย เราตองสราง
ใหผูเรียนเปน Traders ที่สามารถใชภาษาตางชาติไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี ประเทศ
ทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการปฏริปูดานการศกึษาอกีหนึง่ประเทศไดแก ประเทศฟนแลนด ซึง่เปนประเทศ
ที่ใหความสําคัญในเร่ือง “วิชาชีพครู” เปนอยางมากเพราะวิชาชีพคือสิ่งที่สรางใหเกิดความม่ันคง 
เกิดคุณภาพขึ้นในประเทศอยางแทจริง ดังนั้น เขาจึงใหความสําคัญกับเรื่องวิชาชีพครู โดยผูที่จะเขามา
เปนครูจะตองมีวิธีการคัดเลือกอยางละเอียดในแตละขั้นตอน โดยมีความเชื่อวาวิชาชีพครูเปนวิชาชีพ
ทีจ่ะนําพาประเทศไปสูความเจริญ โดยไมเนนเร่ืองการสอบประเมินหรือการวัดผลใด ๆ  แตใหความสําคัญ
กับครูในฐานะเปนนักการจัดการ ทําใหความแตกตางและความเหล่ือมลํ้าของประเทศดานการศึกษา
คอย ๆ ลดลง การศึกษาของประเทศฟนแลนดโดดเดนมากในเรื่องการเรียนโดยไมมีการบาน หรือมี
ก็มีนอยท่ีสุด โดยจัดเปนรัฐสวัสดิการใหเรียนฟรีตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
วิชาชีพครูไดรับคาตอบแทนสูงเทากับวิชาชีพแพทยและไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ตวัอยางประเทศอ่ืนทีป่ระสบความสาํเรจ็
ในการปฏิรูปดานการศึกษา เชน ประเทศญี่ปุน 
ไต หวัน สหพันธรัฐเยอรมนี เป นประเทศ
ที่เชื่อเรื่อง “การเรียนในระบบอาชีวะทวิภาคี” 
วาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ
เปนวิถีชีวิตปกติของคนท่ีสรางพื้นฐานโดยมี
ความเช่ือวา ตองเริ่มสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
สรางความมีวินัย สรางเร่ืองจิตอาสา เนนใหเด็ก
ไดผ านกระบวนการเรียนรู  การลงมือปฏิบัติ 
การทํางานได ค อย ๆ เติบโตข้ึนจนในท่ีสุด 
เราจะเหน็วา เดก็ทีเ่ตบิโตขึน้จากประเทศในกลุมนี้
มีระเบียบวินัย มีคุณภาพ มีงานทําและทํางาน
ไดอยางดีทําใหเด็กไดรูศักยภาพของตน คนพบ
สิ่งที่ตนเองสนใจแลวจึงตัดสินใจเองวาจะศึกษาตอไปในดานใด แตกตางจากประเทศไทยเรา เราไมได
สรางพลเมือง แตเราผลิตพลเมืองเพื่อปอนตลาดแรงงาน ซึ่งเปนวิธีการคิดแบบสังคมทุนนิยมอเมริกา 
เราไมไดใชการศึกษาเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพ แตกลับใชระบบการศึกษาไปกําหนดเสนทางชีวิต
ของเด็ก เราไมปลอยใหเดก็ไดเรยีนรูเพือ่คนพบแลวคอย ๆ  พฒันาศักยภาพของตนเอง ระบบการศึกษา
ของประเทศไทยเรายังขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเทาที่ควรและเปนที่นาสังเกตวา
ประเทศท่ีไดยกตัวอยางมาขางตนนีเ้ปนประเทศท่ีใหความสําคญักบัระบบการศึกษาเทาเทียมกับระบบ
การเมือง และระบบเศรษฐกิจ 

จุลนิติ  : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู  ใน
ขัน้ตอนใด และในทรรศนะของทานเหน็วาควรมีแนวทางอยางไร จงึจะประสบความสาํเรจ็
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูรวมทัง้การพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา
ของชาตินั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : หากทุกทานไดติดตามประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
มาโดยตลอดจะพบวามีการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเยอะแยะมากมาย 
ทั้งของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการอิสระ
เพือ่การปฏิรปูการศึกษา๓ โดยมีการจัดทาํขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรปูการศึกษาอยูหลายคร้ัง แตกลบัไมมี

๓โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ไดบัญญัติใหมีการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ไดบัญญัติใหในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ใหมีคณะกรรมการที่มี
ความเปนอสิระคณะหนึง่ทีค่ณะรฐัมนตรแีตงตัง้เพือ่ดาํเนนิการศกึษาและจดัทาํขอเสนอแนะและรางกฎหมายทีเ่กีย่วของในการดาํเนนิการ
ใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จํานวน ๒๕ คน ขึ้นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ.
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๒๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การดําเนินการตามขอเสนอแนะเหลานั้นอยางจริงจัง กลาวคือ กรรมการแตละชุดตางทําการศึกษา
และจดัทาํขอเสนอแนะข้ึนแตเมือ่มกีรรมการชุดใหมเขามาก็จะดาํเนินการจัดทาํขอเสนอแนะข้ึนใหมอกี 
ประเทศไทยของเราจึงเสียเวลาไปกับการศึกษา การวิเคราะห และการจัดทาํขอเสนอแนะมานานมากแลว 
ดังนัน้ จงึควรจดัทาํสิง่ทีเ่ปนชดุนโยบาย ทศิทางหรอือดุมการณของประเทศในระยะยาว เชน ถาเรา
ตองการใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 หรือตองการใหการศึกษาสามารถสรางหรือพัฒนาคน
ไปตามความถนัดหรือตามความสนใจ เราควรที่จะมีวิธีการอยางไรเพื่อใหไดตามเปาหมายนั้น

นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยในอนาคตเราควรใหมีความเกี่ยวของกับระบบการเมือง
แสวงหาผลประโยชนใหนอยท่ีสุด เพราะการศึกษาเปนวิถีของพลเมืองไทยจึงเปนเรื่องที่คนไทย
ทั้งประเทศจะตองชวยกันจัดการศึกษาไมใชแตเพียงกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตจําตองอาศัย
ความรวมมือจากทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาไดภายใตกรอบนโยบายหรือเปาหมายของประเทศที่กําหนดเอาไว ซึ่งจะกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางกันไปตามบริบทของสังคมทั้ง ๗๗ จังหวัด ๗,๒๕๕ ตําบล 
ของประเทศไทย และจะเกิดเปนความสวยงามของระบบการศึกษาที่แตกตางหลากหลาย แตสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายของประเทศได อยางไรก็ดี ระบบการศึกษาไทยในปจจุบันยังคงเปนวิธีการ 
Dominate คอืการใชอาํนาจควบคุมหรอืครอบงําไวมาโดยตลอด ถาไมสามารถหลุดพนไปจากวิธกีารน้ีได
การศึกษาของไทยก็จะไมมีโอกาสเติบโตหรืองอกงามไดเลย ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยตอไป
ภายหนาจะตองเปนกระบวนการจากลางขึ้นบนมิใชจากบนลงลางอีกตอไป 

สําหรับประเด็นที่วากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาควรจะมีหลักการและ
สาระสําคญัอยางไรน้ัน ประเดน็น้ีเหน็วาในเบือ้งตนจะตองพยายามผลกัดนัใหมกีารดาํเนนิการปฏริปู
ประเทศดานการศกึษาในเรือ่งทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ 
กําหนดไวใหครบถวน ไดแก
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๒๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

(๑)  ตองใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย

(๒)  ตองดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจดัตัง้กองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย 
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

(๓) ตองมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 

(๔) ตองปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรยีนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งในเรื่องการปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานน้ีจะตองทําใหโครงสรางของหนวยงานมีขนาดเล็กลงและกระจายอํานาจลงไป
สูจังหวัดมากขึ้น อีกทั้งจะตองทําใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลซึ่งขณะนี้ก็กําลังพยายามดําเนินการกันอยู 

ทัง้นี ้มขีอสังเกตวารฐัธรรมนูญฉบับนีย้งัขาดการใหความสําคัญกับเร่ือง “ระบบการเรียนรู” 
กลาวคือ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลวจะเห็นไดวาเร่ืองระบบการเรียนรู ไมไดมี
การเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหมีกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนไปสูเร่ืองของการปฏิบัติ 
ไปสูหองเรียนแบบชุมชน ไปสูหองเรียนแบบอินเตอรเน็ตอะไรตาง ๆ เหลานี้ คือในขณะที่ปจจัย
และองคประกอบแวดลอมโรงเรียนเริ่มขยับขยายตัว แตโรงเรียนกลับยังคงน่ิงอยูกับที่ นี่คือสิ่งที่
ถูกตองแลวหรือ ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเร่ิมรับรูแลววาหลักสูตรทองถ่ินมีความสําคัญ 
กระบวนการเรยีนรูนอกหองเรยีนผานโครงงาน ผานกจิกรรมตาง ๆ  มคีวามสาํคญั แตครยูงัคงยนืสอนเดก็
หนาหองเรียน ดังนั้น เรื่องระบบการเรียนการสอนก็จะตองมีการปฏิรูปและเปนเรื่องที่คิดวาสําคัญ
ยิ่งกวาเรื่องโครงสรางอีก แตกลับไมไดรับความสนใจ 

อกีประการหนึง่คอื จะตองมกีารตรากฎหมายตามทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวเพือ่การปฏริปูประเทศ
ดานการศึกษาซึ่งมีประมาณ ๔ – ๕ ฉบับ เชน รางพระราชบัญญัติการปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญตักิารศกึษา
แหงชาติฉบับใหม เปนตน นอกจากนี้ ยังจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศกึษาอกีหลายฉบบั อาท ิพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตลอดจนตองปรบัปรุงระเบียบ กฎ ขอบังคับที่มีลักษณะเปนแบบกึ่งกฎหมาย เชน เรื่องการเรียนซํ้าชั้น 
ซึง่ในเร่ืองน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดมแีนวนโยบายใหสถานศึกษาจัดใหมกีารวัดและประเมินผลการเรียน
เปนระยะระหวางเรียน โดยใชเทคนิคการวัดและประเมินอยางหลากหลายเพื่อตรวจสอบพัฒนา
ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรยีน ถาพบปญหาหรอืขอบกพรองในตวัผูเรยีนตองดาํเนนิการชวยเหลอื
และซอมเสริมทันที โดยการซอมเสริมแกไขขอบกพรองกรณีผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑ
หรือไดระดับผลการเรียน “๐” นี้สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนกอนที่จะสอบแกตัว 
โดยใหผูเรียนสอบแกตัวได ๒ ครั้ง ในเร่ืองการเรียนซ้ําชั้นน้ีอาจจะเห็นวาเปนเพียงนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการแตสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายน้ีคือทําใหเด็กที่ไมมีคุณภาพถูกผลักดัน
เลือ่นช้ันขึน้ไป การปฏิรปูการศึกษาอยางจริงจังนัน้จะตองปรับปรุงทัง้บทบัญญตัขิองกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และนโยบายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของดวย หรอืแมกระทัง่เรือ่งของการสอบโอเนต็ซ่ึงเปนการทดสอบทางการศกึษา
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๒๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่๖ ชัน้มัธยมศกึษาปที ่๓ และช้ันมัธยมศกึษาปที ่๖ เพือ่นําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึง่
ในการจบการศึกษา ในเรื่องนี้เห็นวาการกําหนดใหมีการสอบโอเน็ตนั้น ถือเปนเรื่องที่ทําลาย
ศักยภาพของเด็กไทยเปนอยางมาก เพราะผลคะแนนสอบโอเน็ตถูกนําไปโยงกับการเล่ือนข้ัน
เลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนและครูผูสอนจึงจัดใหมี
การกวดวิชาเพือ่สอบโอเนต็ขึน้เปนการเฉพาะ สิง่เหลานีค้อืภาพใหญทีเ่กดิขึน้ในชวง ๓ – ๔  ปทีผ่านมา 
และเปนภาพท่ีเกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคือครูไมสอนหนังสือ เด็กไทยคิดวิเคราะห
ไมเปนแตกลับเนนการทองจําสิ่งนี้คือสภาพปญหาของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบ
ที่เราตองเนนยํ้าในเรื่องเหลานี้ก็เพราะไมอยากใหมองเฉพาะเรื่องของกฎหมาย เพราะยังมีกฎ ระเบียบ 
และนโยบายที่สงผลรายตอการศึกษาของชาติและรอการแกไขอยูอีกเปนจํานวนมาก

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : สุดทายนี้ ผมมีประเด็นขอคิดเห็นเพื่อเปนขอเสนอแนะ
รวม ๓ ประเด็นดวยกัน คือ

ประเด็นแรก อยากจะฝากถึงทานนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เก่ียวของกับวงการการศึกษา 
โดยอยากใหรับฟงเสียงสะทอนจากทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความคิดเห็น
ทีแ่ตกตาง เพราะการศกึษาเปนนโยบายสาธารณะจงึจําเปนตองรบัฟงขอมลูจากหลาย ๆ  ดานและจาก
คนหลาย ๆ กลุม
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๓๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ 

การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการ
บอนทาํลายความสงบเรียบรอย หรือความม่ันคงของชาติ ราชบลัลงัก เศรษฐกิจของประเทศ หรอืราชการแผนดนิ ไมวาจะเกดิขึน้ภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอํานาจ
สั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได 

ไมวาการกระทําน้ันจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทํา 
รวมท้ังการปฏบิตัติามคาํส่ังดงักลาว เปนคาํส่ังหรอืการกระทาํหรอืการปฏิบตัทิีช่อบดวยกฎหมายและรฐัธรรมนญูนี ้และเปนทีส่ดุ  ทัง้นี้ 
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”.

ประเด็นที่สอง เรื่องการจัดการศึกษาในปจจุบันเปนวิธีการภายใตแนวคิดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนระบบทุนนิยมแขงขันไมใชรัฐสวัสดิการที่มุ งเนนคุณภาพของการศึกษา
ดังนั้นอุดมการณรัฐจึงถูกเบ่ียงเบน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยอยูภายใตโลกใหญของระบบการผลิต
การศึกษา ไมใชโลกใหญของการสรางการศึกษา

ประเด็นสุดทาย สิ่งที่คาดหวังคืออยากเห็นการใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗๔ หรือวาการใชอํานาจทางการเมืองจัดการ
กับปญหาเรื่องการศึกษาของประเทศที่สะสมมาชานานโดยวิธีการที่ละเอียดรอบคอบ และอยากเห็น 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาดําเนินงานอยางกลาหาญ และดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 

ทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ีคือประเด็นที่อยากจะท้ิงทายเอาไวคือถานําขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาไปปรับใชอยางแทจริงแลวความหวังของประเทศ อนาคตของสังคมไทย และ Thailand 4.0
ก็คงไมใชเรื่องเพอฝน บัดนี้ ถึงเวลาท่ีประเทศไทยของเราตองปรับเปล่ียนระบบหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยใหความสําคัญกับหลักสูตรขางลาง หลักสูตรภูมิสังคม ไมจัดการศึกษาจากบนลงลาง
แตใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาจากลางสูบน จึงจะเห็นความแตกตางและจะเกิดปรากฏการณ
ทางการศึกษาที่ทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการการศึกษาเพื่อลูกหลานที่แทจริง
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จุลนิติ

จุลนิติ : สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ดานการศกึษาของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั 
และการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร

ศาสตราจารยกติตคิณุ นายแพทย จรสั ฯ : เมือ่พจิารณา
จากคาํปรารภของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ไดกลาวถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดการปฏิรูป
ประเทศความวา “… ซึ่งจําตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูป
การศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของระบบคุณธรรมและจริยธรรม ...” ประกอบกับในหมวด ๕ 
หนาท่ีของรัฐ มาตรา ๕๔ วรรคสี่ ไดบัญญัติถึงเปาหมายในการ
จดัการศกึษา ความวา “การศกึษาทัง้ปวงตองมุงพฒันาผูเรยีนใหเปนคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ” 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยไดกําหนดแนวทาง
ในการปฏริปูประเทศดานการศกึษาไวในมาตรา ๒๕๘ จ. ซึง่มสีาระสาํคญั
เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งกองทุน การพัฒนา
ผูประกอบวชิาชพีครแูละอาจารย การปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน 
และการปรบัปรงุโครงสรางของหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิรปู
การศึกษาของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และใชเปนเครื่องมือ

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Master of Science 
จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.

ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัส  สุวรรณเวลา๑

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๓๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดาน
ใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

สําหรับการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันนั้น พบวามีสภาพปญหาที่สําคัญ ๔ ดาน คือ
คุณภาพ ความเหลื่อมลํ้า ความเปนเลิศหรือความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล ซึ่งสงผลใหเกิดวิกฤตขึ้นในระบบการศึกษาของประเทศไทย

 

๑) ดานคณุภาพการศกึษา เม่ือพจิารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่มนีกัเรยีนเขาสอบท้ังหมดจํานวน ๓๗๘,๐๐๐ คน 
มีผลคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา ดงันี้

  (๑) คณิตศาสตร ๒๔.๘๘%
  (๒) ภาษาอังกฤษ ๒๗.๗๖%
  (๓) วิทยาศาสตร ๓๑.๖๒%
    (๔) สังคมศาสตร ๓๕.๘๙%
  (๕) ภาษาไทย ๕๒.๙๐ %
เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET จะพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

มีผลสอบต่ํากวามาตรฐานเกือบทุกรายวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทย ซึ่งผลการสอบ O-NET ดังกลาว
เปนการสะทอนถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยประการหนึ่ง นอกจากปญหาเรื่องผลการสอบ
ที่ตํ่ากวามาตรฐานแลว ยังมีปญหาเด็กนักเรียนที่ไมไดเรียนตอ หรือเด็กที่ออกจากโรงเรียนในระหวาง
การศึกษาซ่ึงมจีาํนวนปละประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย
สวนมากยังเปนเพียงแรงงานไรฝมือ 
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จุลนิติ

นอกจากผลการสอบ O-NET ดังกลาวแลว ยังมีผลการประเมินนักเรียนรวมกับนานาชาติ
ซึง่ดาํเนนิการประเมนิผลโดยโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 
ปรากฏวาประเทศไทยมีผลสอบท่ีตํา่กวามาตรฐาน และผลการประเมินดงักลาว องคการเพ่ือความรวมมอื
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) 
ไดนํามาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพประชากรของประเทศและเปนเกณฑหน่ึงในการจัดลําดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจและความนาลงทุนของประเทศตาง ๆ อีกดวย

เมื่อนําการประเมินผลนักเรียนไทยของโครงการ PISA ไปเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ 
จะพบวานักเรียนไทยมีระดับความสามารถที่ตํ่ากวาหลายประเทศ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เมือ่พจิารณาสมรรถนะเฉพาะดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตรของนกัเรยีนไทยจากผลการสอบ
ของ PISAเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ จะพบวานักเรียนไทยมีสมรรถนะดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่ตํ่ากวาประเทศตาง ๆ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้

 นอกจากนี้ OECD ไดประเมินสมรรถนะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย
ที่จบมัธยมศึกษาตอนตน (ศึกษา ๙ ป) เมื่อเขาสู ตลาดแรงงานหรือศึกษาตอพบวานักเรียนที่
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จบการศกึษาภาคบงัคบัของประเทศไทยมสีมรรถนะดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตรทีต่ํา่กวามาตรฐาน 
และเปนเพียงแรงงานไรฝมือ ทั้งนี้ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้ 

๒) ดานความเหลือ่มลํา้ จากผลการประเมินของ PISA แยกตามโรงเรียนจะพบวาโรงเรียนท่ีสอน
ดานวิทยาศาสตรและโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะมีผลการสอบอยูในระดับเสนมาตรฐาน
พอดี แตโรงเรียนสวนใหญของประเทศไมวาจะเปนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ยังนาเปนหวงในเรื่องคุณภาพ
การศึกษา หากพิจารณาจากกราฟดังตอไปน้ี จะแสดงใหเห็นถึงปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา
ของประเทศไทยไดอยางชัดเจน

3-42-MAC6.indd   353-42-MAC6.indd   35 2/28/18   4:55 PM2/28/18   4:55 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๓๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

๓) ความเปนเลิศหรือความสามารถในการแขงขัน ประเทศไทยไดเริ่มปฏิรูปการศึกษา
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับ 
นับถึงปจจุบันคือ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนเวลา ๑๘ ป แลว แตยังไมเห็นความเปล่ียนแปลงที่เปนรูปธรรม
โดยประเทศไทยยงัคงมีความสามารถในการแขงขนัทีต่ํา่กวาประเทศตาง ๆ  ในภมูภิาคเอเชยี เชน สงิคโปร 
ฮองกง ไตหวัน จีน มาเลเซีย เปนตน 

เมือ่พจิารณาขอมลูจาก Global Competitiveness Ranking และ Knowledge Economic Index 
จะเหน็ไดชดัวาหากประเทศไทยไมปฏริปูการศกึษาในอนาคตประเทศไทยจะมคีวามสามารถในแขงขัน
ที่แพประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียในทุก ๆ ดาน โดยพิจารณาไดจากกราฟดังตอไปนี้
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๔) ดานประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
คดิเปนรอยละ ๒๐ ของงบประมาณแผนดนิ แตเมือ่ดปูระสทิธผิลทีเ่กดิขึน้โดยแบงโรงเรยีนเปน ๕ ระดบั 
คือ Poor, Fair, Good, Great และ Excellence ปรากฏวาประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศไทย
อยูที่ Poor หากพิจารณาจากการใชงบประมาณรายหัวโรงเรียนในประเทศไทยใชงบประมาณอยูที่ 
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอนกัเรียน ๑ คนเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเวียดนามซ่ึงใชเงนินอยกวา
เราแตประสิทธิผลอยูที่ Great ในขณะที่ไตหวันใชงบประมาณในระดับที่ใกลเคียงกับประเทศไทย
แตมีประสิทธิผลอยูที่ Great ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาปญหาดานการศึกษาของประเทศไทยไมไดเกิดจาก
การขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาของระบบการศึกษา
ของประเทศไทยวา เกิดจากระบบการศึกษาของประเทศไทยที่ไมมีผู รับผิดชอบอยางชัดเจน 
ทําใหการศึกษาของประเทศไทยไมมีประสิทธิภาพ

หากเราพิจารณาขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีนักเรียนในระบบทั้งหมดประมาณ 
๑๑ ลานคน ปรากฏวามีนักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนจํานวน ๑.๕ ลานคน เด็กดอยโอกาส
จํานวน ๒ ลานคน เด็กพิการทางกายหรือทางสมองจํานวน ๓ แสนคน ซึ่งเด็กที่มีความพิการทางกาย
หรอืทางสมองทาํใหเรยีนรูไดชากวาเด็กปกติ ทัง้ทีใ่นความเปนจรงิแลวการทีเ่ดก็เหลานีเ้รยีนรูไดชากวา
เด็กปกตินั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาในทางสมองไมใชเปนความผิดของเด็กเมื่อการศึกษาของเรา
ไมมีระบบในการดูแลเด็กกลุมนี้อยางถูกตอง ทําใหเด็กลุมนี้ซึ่งมีประมาณ ๔ - ๕ ลานคน ตองออกจาก
การศึกษาในระบบไป
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

การปฏิรูปการศึกษาเราจะมองเฉพาะมิติของการศึกษาในระบบ แตยังมีคนอีกประมาณ 
๔๗ ลานคน ที่อยูนอกระบบการศึกษาโดยแบงเปนผูที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
จํานวนประมาณ ๓ - ๒๒ ลานคน เด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนซึ่งแบงเปนเด็กที่ออกจากโรงเรียน
ในระหวางการศึกษาจํานวนประมาณ ๓ แสนคน เด็กที่ไมไดเรียนตอจํานวนประมาณ ๔ แสนคน 
และยังมีคนท่ีอยูในระบบการพัฒนาฝมือแรงงาน และคนท่ีอยูในระบบการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ซึ่งการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งระบบจึงจะบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง

จลุนติ ิ: การปฏิรปูประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเรจ็
และเปนแบบอยางทีด่นีัน้มแีนวทางในการดําเนนิการอยางไร  

ศาสตราจารยกติตคิณุ นายแพทย จรสั ฯ :  ประสบการณในประเทศตาง ๆ ในเรื่อง
การปฏริปูประเทศดานการศกึษานัน้มคีวามหลากหลายและแตกตางกันไป ขอยกตวัอยางของประเทศ
ฟนแลนดซึ่งมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศมีความเจริญกาวหนา สามารถพัฒนา
นวตักรรมใหม ๆ  ซึง่สรางมลูคาทางเศรษฐกจิ เชน โทรศพัทยีห่อ Nokia ซึง่เมือ่ประมาณ ๑๐ ปทีผ่านมา
ถือเปนยี่หอที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก แตในปจจุบันนี้โทรศัพท ยี่หอ Nokia ไมสามารถปรับตัวไดทัน
กับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑ
ยี่หออ่ืนที่มีการพัฒนาขึ้นใหม เชน iPhone Samsung Huawei ทําใหโทรศัพทยี่หอ Nokia คอย ๆ 
หายไปจากตลาดโทรศัพท หรือถาเปนประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศท่ีนาสนใจในเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาคือประเทศเวียดนามเพราะวาเวียดนามใหความสําคัญกับการศึกษามาโดยตลอด ประกอบ
กบัการเอาจริงในเร่ืองการปองกันและปราบปรามการคอรรปัชนั ทาํใหมปีญหาเร่ืองคอรรปัชนันอยกวา
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จุลนิติ

ประเทศไทยผลจากการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจังจึงสงผลให
การพัฒนาดานการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในกรณขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา มปีญหาเรือ่งระบบการศกึษาทีร่นุแรงเหมอืนกบัประเทศไทย 
แตสหรัฐอเมริกาใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาดานการศึกษาจึงสามารถแกไขปญหา
ดานการศึกษาไดในระดับหนึ่งโดยในระยะหลังมานี้ใชนโยบาย No Child Left Behind คือ
นโยบายแกปญหาความเหล่ือมลํ้าวา “จะไมมีใครถูกทิ้งอยูขางหลัง” แตวาแกปญหาไดเพียง
บางสวน เพราะคนยากจน คนผิวสีของอเมริกายังมีปญหาในการเขาถึงการศึกษาอยู ขอยกตัวอยาง
อีกประเทศหนึ่งในเรื่องการพัฒนาดานการศึกษา คือ ประเทศจีน ผลจากการปฏิรูปการศึกษาทําให
ประเทศจีนสามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงประเทศจากประเทศท่ียากจนกลายเปนประเทศท่ีมีการ
เจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจโลกแตผลจากการพัฒนา
แบบกาวกระโดดของประเทศจีนทาํใหมปีญหาทางดานวัฒนธรรม เพราะคนจีนสมัยใหมจะไดรบัอิทธิพล
จากวัฒนธรรมตะวันตกทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีนถูกละทิ้ง จะเห็นไดวาวัฒนธรรม
บางอยางไดสูญหายไปจากประเทศจีน ดังจะเห็นไดจากการที่คนจีนนิยมมาเที่ยวประเทศไทย เพราะมี
คนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู ในประเทศไทยจํานวนมาก และยังคงอนุรักษวัฒนธรรมจีนไวอยาง
เหนียวแนน เชน เทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต หรือจะเห็นไดจากการที่นักทองเที่ยวชาวจีนนิยม
มากราบไหวศาลทาวมหาพรหมที่บริเวณดานหนาโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค
เพื่อขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีน

การเปรียบเทียบบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษากับนานาอารยประเทศมีหลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งประเทศไทยของเรามีรากฐานสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาหากเรานอมนําเอาแนวทาง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ไดพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง พออยู พอกิน 
และสามารถพ่ึงตนเองไดทามกลางกระแสแหงการพัฒนาในโลกยุคไรพรมแดน ซึง่เปนแนวทางการพัฒนา
ที่ไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ มาประยุกตใชกับการปฏิรูปการศึกษาตามความเหมาะสม
ของสังคมไทย เพื่อทําใหระบบการศึกษาของประเทศมีความพอดี พอเพียง และสอดคลองกับบริบท
ของประชาชนในแตละพื้นที่ก็จะทําใหประเทศไทยสามารถปฏิรูปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพได 
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เพราะรูปแบบการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทยน้ันควรจะตองแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยเปนหลัก โดยสามารถนําแนวทางของนานาอารยประเทศมาประยุกตใช
ไดตามความเหมาะสม

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ปจจบุนัไดมกีารดําเนินการอยูในขัน้ตอนใด 
และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ รวมทัง้การพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการศึกษา
ของชาตินัน้ควรมหีลกัการและสาระสําคญัอยางไร

ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัสฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติใหในการปฏิรูปดานการศึกษา ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีมีความ
เปนอิสระดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งในปจจุบันไดมีการตั้งคณะกรรมการอิสระ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ขึ้นเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ จนถึงวันน้ีถือวา
มรีะยะเวลาทํางานผานมาเปนเวลา ๖ เดอืนแลว ยงัเหลอืระยะเวลาทาํงานอีก ๑๘ เดอืน คณะกรรมการ
ไดศึกษาสภาพปญหาของการศึกษาไทย และหาแนวทางในการดําเนินการแกไข และไดมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ

ในดานตาง ๆ ขึ้นมาอีกหลายคณะ ไดแก คณะอนุกรรมการดานเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการ
ดานกองทุน คณะอนุกรรมการดานครูและอาจารย คณะอนุกรรมการดานการเรียนการสอน 
คณะอนุกรรมการดานโครงสรางและระบบ คณะอนุกรรมการดานการรับฟงความคิดเห็นและสื่อสาร
สังคม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ดานบทบาทภาครัฐและเอกชน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานการปฏิรูปอุดมศึกษา 
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จุลนิติ

ลาสุดไดมีการประชุมคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือวางกรอบการปฏิรูป
การศึกษาของชาติไว ๖ ดาน ดังนี้

๑) การใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษากอนวัยเรียน  
๒) การจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื่อมลํ้าทางการ

ศึกษา การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
๓) กลไก ระบบการผลติ การคดักรอง และพฒันาผูประกอบวชิาชพีครแูละอาจารย รวมถงึระบบ

คาตอบแทน และกลไกระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด 
๕) การปรับโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน
๖) การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโดยรวมของประเทศ ผานการตราพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติฉบับใหม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีการวางแผนกําหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศอยางตอเนื่อง

ใหสําเร็จภายใน ๕ ปขางหนา เชน จัดใหมีองคกรระดับชาติที่ประสานงานเด็กเล็กที่มีหลายกระทรวง 
การปฏิรปูกระทรวงศึกษา ๔.๐ อาชีวะ ๔.๐ การศึกษาคณุธรรมจริยธรรมการศึกษาดวยการปฏิวตัดิจิทิลั 
การปฏิรูปครูเพื่อสรางศักดิ์ศรีครู ทั้งผลิต พัฒนา รักษาครู เปนตน

ในดานกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการฯ จะเสนอภายในระยะเวลา ๒ ป 
และในการรางกฎหมายจะตองมกีารดําเนินการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนกอนเพือ่ใชเปนแนวทาง
ในการรางกฎหมายไดแก รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. รางพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. รางพระราชบัญญัติการปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. …. 
และรางพระราชบัญญตักิารอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ไดมมีติเหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. .... 
ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษาเสนอ และไดใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวนแลว โดยเนื้อหาสาระสําคัญมี ๓ ประเด็นหลักไดแก ๑) รายไดของกองทุน  
๒) เปาหมายของกองทนุ ๓) การบรหิารจดัการกองทนุ และปจจบุนัในเว็บไซตของสาํนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดมกีารรบัฟงความคดิเหน็ เรือ่ง ประเดน็การยกรางพระราชบญัญตักิารปฐมวยัแหงชาต ิพ.ศ. .... 
ใหประชาชนผูสนใจสามารถเขาไปแสดงความคิดเห็นได

รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. หรือที่บางคนเรียกวา “ธรรมนูญการศึกษา” 
จะกาํหนดแนวทางการปฏิรปูดานการศึกษา คลายเปนกฎหมายท่ีแปลรฐัธรรมนูญออกมาในเร่ืองการศึกษา 
และใหอาํนาจในการออกกฎหมายลําดบัรอง เชน กฎหมายการศึกษาเอกชน กฎหมายเร่ืองการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน

ในสวนของภาคประชาสังคม ไดแก สื่อตาง ๆ ที่ปจจุบันเขามามีบทบาทและอิทธิพลอยางสูง
กับเยาวชน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไดมีการประชุม
หารอืเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูจัดการฝายผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๔๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ไทยพีบีเอส (Thai Public Broadcasting Service) โดยทางคณะกรรมการ ฯ ขอความรวมมือ
ใหสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูใหกับประชาชน ซึ่งถือเปนโจทยสําคัญที่สื่อมวลชน
ตองพลิกบทบาทในการชวยสรางสรรคสังคม เพื่อใหประเทศไทยกาวสู ๔.๐ และสามารถแขงขัน
กับประเทศอื่น ๆ ได จึงขอความรวมมือสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสซึ่งเปนสถานีสื่อสารสาธารณะ 
ชวยคิดแนวทางเผยแพรเนื้อหาการปฏิรูปการศึกษาใหเขาใจงายและนาติดตามทางส่ือโทรทัศน 
และคณะกรรมการฯ จะไดดําเนินการประสานขอความรวมมือจากสื่อทุกแขนงอีกตอไป 

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา

ศาสตราจารยกติตคิณุ นายแพทย จรสั ฯ : ขอขอบคุณกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ห็นถงึความสาํคญัในการปฏริปูการศกึษา และไดนาํมาบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ทาํใหรฐัธรรมนญูฉบบันี้
มีลักษณะท่ีพิเศษมาก การศึกษาเปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีอยูในดิน จะไมโผลออกมาใหเห็น ถาเสาเข็ม
ไมดีตึกพังเราถึงจะเห็นวาเสาเข็มมันมีปญหา ตอนน้ีประเทศไทยตึกกําลังพัง เน่ืองจากมีสภาพปญหา
การศึกษาที่รุนแรงมาก สวนตัวมีความกังวลวาจะปฏิรูปการศึกษาสําเร็จหรือไม จึงตองมีการ
ตัง้คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ  เพือ่แกไขปญหาในแตละดาน คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 
ไดเรงทาํงานกนัอยางหนกั และไดรบัความรวมมอือยางดจีากหลายฝาย การออกกฎหมายเพือ่การปฏริปู
การศึกษาเปนสิ่งที่จําเปน แตยังไมเพียงพอ การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดนั้นจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากสังคมไทยทุกภาคสวน
ใหตืน่ขึน้ ตระหนัก ปรบัใจ ปรบัพฤติกรรมรวมแรงรวมใจกัน เห็นประโยชนสวนรวมเปนทีต่ัง้ อยาดดูาย 
ชวยกันเฝาระวังดูแลใหเกิดการปฏิรูปอยางถูกตอง หัวใจของการปฏิรูป คือ “การเปล่ียนวิธีคิด
จากที่คิดวาการปฏิรูปการศึกษาเปนความรับผิดชอบของคนอ่ืน มาเปนความรับผิดชอบ
ของเราทุก ๆ คน” อยางนี้จึงจะสําเร็จได
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