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การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย 
                                                          ดร.มฆัวาฬ  สุวรรณเรือง   
         สถาบนัเทคโนโลยอีโยธยา 
           สิงหาคม ๒๕๕๓ 
              
 
 

         เครือข่ายศิษย์ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดร้วมตวักนัพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์หลงัจากร่ําเรียน จบกนัออกไปเม่ือ 
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553 ท่ีผา่นมา นบัเป็นการประชุมคร้ังท่ี 3 หรือ 4 ผมจาํไม่ไดเ้พราะเขา้ประชุม
คร้ังแรก ดว้ยแนวคิดของอาจารยห์ัวหนา้ภาควิชาศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายนอ้ย (ผูเ้ป็น
ครู) เห็นวา่จบไปแลว้ทบทวนดูแต่ละคนทาํประโยชน์ใหก้บัสังคม บา้งหรือไม่อยา่งไร ท่านอาจารย์
ป๊ะ (รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ) เป็นแกนหลกัหรือเป็นหวัเรือใหญ่ ดร.เสริมศรี เป็นผูป้ระสานงาน 
(แต่ป่วยไม่ไดเ้ขา้ประชุม) ผูเ้ขา้ร่วมกห็ลายท่าน เป็นใหญ่เป็นโตหนา้ท่ีการงานหนกัแน่นกนัทุกคน  

แต่สาระสําคญันอกจากไดไ้ปสวสัดีทกัทายครูบาอาจารยแ์ลว้ ก็ไดเ้น้ืองานอยู่หลายเร่ือง 
หน่ึงเร่ืองคือ ผศ.ดร.วิรัตน์ คาํศรีจนัทน์ แห่งสถาบนัสาธารณสุขอาเซียน ไดเ้ล่าผลงานของเครือข่าย
ท่ีรวบรวมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามยคุสมยั digital คือ blog วิชาการ ในgotoknow.org โดยใชช่ื้อ blog 
ว่า เครือข่ายศึกษาศาสตร์ มหิดล (mu-ed-alumni) อาจารย ์ดร.วิรัตน์ ยงัเหมือนเดิมจริงๆ น่ารัก 
ขยนั และเก่ง (วนัหลงัผมขอเวลามาช่วยสอนนกัศึกษามหาวิทยาลยัผมบา้งนะ) ผลงานก่ึงวิชาการใน
blog น่าสนใจมากและนับเป็นการรวบรวมความคิดความรู้ท่ีหลากหลายลึกซ้ึงทีเดียว เจา้ tacit 
knowledge ทั้งหลายกาํลงัจะกลายเป็น explicit knowledge ดว้ยฝีมือพี่ชายเราน่ีเอง เอาใจช่วยมากๆ  

            ในการน้ี ท่านอาจารย ์ประภาพรรณ มอบหมายงาน ก่ึงบงัคบัแกมบรรจงให้เร่ิมเขียนลงใน 
blog เร่ืองปฏิรูปการศึกษาหรือปฏิรูปการเรียนรู้ (เพราะดนัไปบอกว่า พวกเราจบด๊อกเตอร์บา้ง 
มหาบณัฑิตบา้ง ร่วมสองสามร้อยคนหรือมากกว่า และศกัยภาพสูงๆกนัทั้งนั้นน่าจะพูดคุยกนัได้
ลึกซ้ึงในเร่ืองน้ี และกาํลงั in trend พอดี เขากาํลงัปฏิรูปประเทศกนั) ว่าแลว้ผมก็รับปากมา ว่าแต่ว่า 
ตอ้งขอออกตวัก่อนว่า เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่มากจริงๆ เก่ียวขอ้งกบัเกือบทุกองคาพยพในสังคม เป็น
เร่ืองช้ีเป็นช้ีตายของประเทศ และทาํกันมานาน จึงดูเหมือนว่ามองมุมไหนก็ถูกไปหมด (แต่
การศึกษาของประเทศยงัเหมือนเดิม เด็กยงัตอ้งแข่งขนักนัเอาเป็นเอาตายเหมือนเดิม ครูยงัตอ้ง
ขวนขวายหารายได้เสริม สอนพิเศษ สอนทาํการบา้นเหมือนเดิม นักการเมืองพูดถึงการศึกษา
เหมือนเดิม การให้คุณให้โทษการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการยงัเหมือนเดิม เด็กมหาวิทยาลยั ยงั
แต่งตัวสั้ นเต่อรัดต้ิวเหมือนเดิม เด็กอาชีวะ ยงัตีกันเหมือนเดิม จบการศึกษาแล้วยงัตกงาน
เหมือนเดิม ผูบ้ริหารระดบัสูงยงัแก่งแย่ง ฟ้องร้องกนัเหมือนเดิม ฯลฯ) ดงันั้นมุมมองท่ีผมกาํลงั
สะทอ้นจึงเป็นเพียงหน่ึงมุมมอง ท่ีศิษยศึ์กษาศาสตร์พึงกระทาํและหวงัในกลัยาณมิตรทางวิชาการ
ทั้งท่ีรู้จกัและไม่รู้จกัจะไดร่้วมเรียนรู้แลกเปล่ียนโดยมีเป้าหมายท่ีการเพิ่มพูนสติปัญญาในเร่ืองน้ี
และเป็นประโยชน์กบัสงัคมโดยรวมต่อไป 
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ผมจะเร่ิมพดูคุยในหวัขอ้ตามลาํดบัดงัน้ี 
1. เขาพดูถึงการปฏิรูปการศึกษาอยา่งไรกนับา้งท่ีแลว้มา 
2. ปฏิรูปการศึกษาท่ีเขาวา่มาอยูบ่นหลกัคิดหรือ กระบวนทศัน์ใด 
3. ความเหมาะสมกบัประเทศไทยและโลกในกระบวนทศัน์นั้นเป็นอยา่งไร 
4. แลว้ท่ีน่าจะเป็นควรเป็นอยา่งไร และเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงไรรวมทั้งการปฏิรูปประเทศ

จะมีความคาดหวงัในเร่ืองปฏิรูปการศึกษามากนอ้ยเพียงใด 

1.เขาพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรกนับ้างทีแ่ล้วมา 

        ผมขอเร่ิมพดูถึงการปฏิรูปท่ีเป็นทางการหน่อยคือ การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ. ศ. 2542 ถือเป็นเคร่ืองมือสาํหรับปฏิรูปการศึกษาเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพคน โดย
รูปแบบการศึกษาฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ  

1) การศึกษาในระบบ  
2) การศึกษานอกระบบ  
3) การศึกษาตามอธัยาศยั  

             พ.ร.บ. ฉบับน้ีเน้นให้จัดการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาขีด
ความสามารถของตนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ และมีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดย
ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และมุ่งให้สถานศึกษาจะตอ้งจดัให้มีระบบการประกนั
คุณภาพ เพื่อเป็นกระบวนการท่ีจะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แต่ดูเหมือนวา่การปฏิรูปการศึกษาดงักล่าวจะไม่บรรลุผลเท่าท่ีควรเห็นไดจ้าก 

1.1 อดีตผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ 

     1.1.1 คาํกล่าวปาฐกถาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลยั นาย
วิจิตร ศรีสอา้นในโครงการการเสวนา ผลิดอกออกผล 9 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษา ในหวัขอ้ “จาก
ตน้กลา้ สู่ไมแ้กร่งเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา” ท่ีจดัโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีโรงแรมรามากาเดน้ท ์เม่ือ19 สิงหาคม 2551 ความตอนหน่ึงว่า “ปฏิรูป
การศึกษายงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร จากเดิมท่ีกาํหนดว่า ใน 5 ปีจะตอ้งมีความคืบหน้าตามแผนท่ี
กาํหนดไว ้แต่ท่ีผา่นมา ไม่สามารถทาํใหเ้สร็จไดเ้ป้าหมาย เม่ือไม่ไดต้ามเป้า การจะขบัเคล่ือนไปทั้ง
ระบบก็ไม่สามารถทาํได ้เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยงัไม่มี พ.ร.บ.
การศึกษานอกระบบ พ.ร.บ.การศึกษาตามอธัยาศยั ยงัไม่สาํเร็จ การศึกษาเอกชนยงัไม่มี พ.ร.บ.
รองรับ การศึกษาสาํหรับคนพิการ ยงัไม่เขา้ท่ี ถา้มองเร่ืองความกา้วหนา้ ใน 9 ปีท่ีผา่นมานั้น ส่วน
ใหญ่เป็นความกา้วหนา้ในเชิงโครงสร้าง เช่น การหลอมรวมหน่วยงานใหเ้ขา้มาเป็นกระทรวงเดียว 
จดัใหมี้สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี (สพท.) สาํหรับในแง่ของกระบวนการของการบริหารจดัการท่ีจะตอ้งมา
กบัโครงสร้างยงัไม่กา้วหนา้ เช่น การกระจายอาํนาจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคน เร่ืองเงิน เร่ืองวิชาการ 
เร่ืองการจดัการทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษา ยงัไม่เตม็ท่ี และการศึกษาจะสาํเร็จได ้ ตอ้งใหทุ้กภาคส่วน
เขา้มามีส่วนร่วม” นอกจากน้ีนายวิจิตรยงัเนน้ย ํ้าว่าเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร็วท่ีสุด 
คือ การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูและการพฒันาครู ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัและตอ้งทาํใหไ้ด ้อยา่งเร็ว
ท่ีสุด ท่ีสาํคญัจะตอ้งประกนัคุณภาพของครูได ้วา่ ครูท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ยวิธีการต่างๆ แลว้จะตอ้ง
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ ท่านอดีตรัฐมนตรีจึงสรุปว่าการปฏิรูปการศึกษา ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญั 3 ส่วน คือ 1.การเปล่ียนแปลงความคิด เป็นส่วนท่ีเป็นการพฒันาระบบ
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ความคิด ซ่ึงจะนาํไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า ไม่ใช่มานัง่คิดกนัในหมู่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แต่ควรจะใหทุ้กคนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการความคิดและอยูใ่นระบบเดียวกนั 2.ระบบบริหารจดัการ ซ่ึงขณะน้ีมีเพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น แต่กระบวนการบริหารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วม หรือกระจายอาํนาจ 
กย็งัไปไม่ถึงและยงัไม่ทาํใหร้.ร.เขม้แขง็ข้ึน และ 3.ระบบพฤติกรรม หมายถึงพฤติกรรมตอ้งเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งครู และผูบ้ริหาร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  นัน่คือกฎหมายปฏิรูปการศึกษาท่ี
ผ่านมาไม่บรรลุผลถึงขนาดคนระดบัรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลยั
หลายแห่งมายืนยนั นอกจากน้ีหากไปดูแผนพฒันาการอุดมศึกษา 15 ปี ก็น่าจะอยู่ในลกัษณะ
เดียวกัน (ผมวิพากษ์ไว้ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เล่ม 1 และเล่ม 2  
www.ayothaya.ac.th หรือในหนงัสือนกัเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ.2553 ในหวัขอ้ มหาวิทยาลยัไทย
คลงัสมองของประเทศ)  

       1.1.2 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอีกท่านหน่ึง นาย จุรินทร์ ลกัษณวิศิษฎ ์ยงักล่าวถึง
ความลม้เหลวของการปฏิรูปการศึกษาช่วงท่ีผ่านมาว่า ผลการปฏิรูปคร้ังแรกนั้น มีทั้งประสบ
ความสําเร็จ แต่ก็มีหลายเร่ืองท่ีลม้เหลวซ่ึงตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป การปฏิรูปรอบแรกเน้น
การศึกษาในระบบเป็นดา้นหลกั จึงเป็นท่ีมาของ 5 แท่งตามสูตร ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา สาํนกังานปลดั สภาการศึกษา โดยทั้ง 3 แท่ง
แรก เป็นการศึกษาในระบบ ส่วน 2 แท่งหลงัเป็นเร่ืองของนโยบายการบริหารงาน   

    ดงันั้นการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 จึงไดป้รับทิศทาง นอกจากเนน้การศึกษาในระบบแลว้
จะตอ้งมีการศึกษานอกระบบ ความตอนหน่ึงว่า“การเนน้การศึกษาในระบบ เท่ากบัการศึกษาคน
ตั้งแต่อาย ุ5 ขวบชั้นอนุบาล 1 จนถึงอาย ุ30 ปีระดบัปริญญาเอก แต่อายท่ีุเหลือตั้งแต่ 30 ถึงตายแลว้
หรืออาย ุ60 พวกเขาจะอยูต่รงไหน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษานอกระบบท่ีจะตอ้งเขา้ไปเติมเตม็ให้
ครบวงจร และสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นทุกคนไขวค่วา้การเรียนรู้ตลอดชีวิต น่ีคือส่ิงเป็นเร่ืองใหม่และ
ให้ความสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2” และย ํ้าว่า การปฎิรูปรอบแรกยงัมีปัญหาคา้งคาใน
หลกั 3 เร่ือง ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วมของการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมี
การปฎิรูปรอบ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาเก่าและปัญหาจากการปฎิรูป
คร้ังแรก    ผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนของเด็กไทยในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาจดัว่าอยูใ่นระดบัท่ีน่าเป็น
ห่วง โดยเฉพาะ 5 วิชาหลกั ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต ์รวมถึงผลการสอบโอเน็ต ท่ีออกมาอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีไม่น่าพอใจ 

      1.1.3 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาปัจจุบนั นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กล่าวถึงการปฏิรูป
การศึกษาวา่ หวัใจสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และมี
ตวัช้ีวดัชดัเจน โดยเฉพาะตวัช้ีวดัเก่ียวกบัผูเ้รียนเม่ือส้ินสุดการปฏิรูปรอบสองปีพ.ศ. 2561 แลว้ 
คะแนนเฉล่ียโอเน็ตของทุกวิชาควรเกินร้อยละ 55 จากปัจจุบนัทุกวิชาไดต้ ํ่ากว่า ร้อยละ 50 ยกเวน้
ภาษาไทย รวมทั้งตวัเลขอตัราเขา้เรียน จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ท่ีสําคญัเป้าหมาย
ตอ้งการสร้างเด็กเก่งและดี ตอ้งดูท่ีตวัเลขเยาวชนท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม หรือ ปรากฏการณ์
ทางสังคมต่างๆ เช่น คุณแม่วยัใสลดลงหรือไม่ ตวัช้ีวดัทางสังคมตอ้งนาํมาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัของการ
ปฏิรูปการศึกษาวา่ประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวดว้ย อีกทั้งตอ้งเช่ือมโยงกบัภาคเศรษฐกิจ แต่ทุก
วนัน้ีบณัฑิตจบออกมาไม่มีงานทาํ ขณะท่ีอุตสาหกรรมเดินหนา้ไม่ไดเ้พราะขาดแรงงานวิชาชีพ 
ดงันั้นตอ้งกาํหนดจาํนวนบณัฑิตท่ีจบแลว้มีงานทาํ สัดส่วนการเรียนต่อสายสามญัและสายอาชีพ 
การพฒันาครูทั้งระบบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดว้ยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ: มิติการพฒันาทรัพยากรมนุษย,์ เด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดอยา่งไร, การศึกษา 
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน, โทรทศัน์ครู เป็นตน้ ทุกคนตอ้งกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงค่านิยมบางอยา่ง 
เพื่อพฒันาลูกหลานของเราใหไ้ปสู่พลเมืองยคุใหม่อยา่งแทจ้ริง เพื่อใหลู้กหลานไทยมีความเก่ง ดี มี
คุณธรรม เท่าทนัโลกและสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศ เพราะการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
ภารกิจศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อความอยู่รอดของเมืองไทย และลูกหลานไทย การทาํงานเร่ืองน้ีตอ้งไม่
ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ทอ้ถอ้ยแมมี้อุปสรรค เราจะร่วมกนัสร้างคนไทยท่ีมีคุณภาพ ดว้ยสมอง สอง
มือ และดว้ยหัวใจท่ีมุ่งมัน่ของพวกเราทุกคน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมือกนั ไม่แบ่งแยกในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งองคก์รบริหารภาครัฐ ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครอง นกัเรียน 
นกัศึกษา ครู อาจารย ์ผูบ้ริหารและประชาชนทุกคน  

1.2 งานวจัิยและผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษาทีผ่่านมา 

              งานวิจยัล่าสุดของ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ท่ีเนน้เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาคุณภาพการศึกษาของเด็ก โดยสาํรวจกบักลุ่มตวัย่างในอาํเภอต่างๆ ทัว่ประเทศ 3 แสน
ตวัอยา่ง ผลลพัธ์ของขอ้มูลพบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลวิจยัของสาํนกัอ่ืนท่ีสรุปออกมาใน
ทิศทางเดียวกนัว่า “คุณภาพการศึกษาของเด็กตกตํ่าลง” พร้อมกบัมีส่ิงท่ีน่าตกใจคือคาํถามเก่ียวกบั
วิชาพื้นฐานพบวา่ “วิชาท่ีชอบเรียนเป็นอนัดบั 1” ของเดก็คือ “วิชาพละ” ขณะท่ี “คอมพิวเตอร์” คือ 

วิชาท่ีเด็กชอบเรียนเป็นอนัดบั 2 เพราะเด็กใชค้อมพิวเตอร์อยูใ่นชีวิตประจาํวนั แต่วิชาท่ี “น่าเบ่ือ” 
ของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 แสนตวัอย่างนั้น กลบักลายเป็นวิชาท่ีมีความสําคญักบัการศึกษาอย่าง 
“คณิตศาสตร์” “ วิทยาศาสตร์” “ภาษาไทย” 

             ปัญหาการ จดัการศึกษา 15 ปี ฟรีไม่จริง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 49 และ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 มีผลใหผู้เ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีมีคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ผลการประเมินการบงัคบัใชก้ฎหมายการศึกษา ปี 
2548 ของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในประเด็นของการจดัการศึกษาโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย โดยสอบถามผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู พบว่า การศึกษา
ไม่ไดฟ้รีจริงอยา่งท่ีคิด มีเพียงร้อยละ 36.8 ท่ีไม่เก็บค่าใชจ่้าย และร้อยละ 63.2 มีการเก็บค่าใชจ่้าย 
เน่ืองจากงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้และเงินอุดหนุนไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายจริงท่ีโรงเรียนตอ้ง
รับผดิชอบ 

             ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยตกตํ่า  การประเมินผลการศึกษาของไทย โดยหน่วยงาน
ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ช้ีชดัว่าคุณภาพการศึกษาไทยมีปัญหา ผลการประเมินใน
โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) 
ปี 2549 โดยองคก์าร OECD จากการสาํรวจพบว่า มีนกัเรียนไทยถึงร้อยละ 47 รู้วิทยาศาสตร์ตํ่ากว่า
ระดบัพื้นฐาน ผลการประเมินขององคก์รยเูนสโก (UNESCO) พบว่า ประเทศไทยควรปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษา และผลการประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2548 พบว่า ระดบัปฐมวยั เด็กปฐมวยัมากถึง 1 ใน 6 (กว่า 
4 แสนคน) ไดรั้บการศึกษาไม่ทัว่ถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ระดบัการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา และขาดทกัษะการคิด ระดบั
อาชีวศึกษา ไม่สามารถจดัการศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงาน ระดบัอุดมศึกษา ขาดศกัยภาพใน
การพฒันางานวิชาการ การควบคุมคุณภาพการศึกษาไม่ดีพอ มีการเปิดหลกัสูตรท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
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             ปัญหาขาดแคลนครูทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ ผลการประเมินการบงัคบัใชก้ฎหมาย
การศึกษา ปี 2548 ของ สกศ. โดยเขา้ไปสอบถามความคิดเห็นกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบว่า ผูต้อบร้อยละ 
92.62 กล่าววา่ อตัรากาํลงัครูท่ีไดรั้บจดัสรรจากส่วนกลางยงัไม่เพียงพอต่อจาํนวนนกัเรียนและชั้น 

เรียน จากการประเมินของ OECD ปี 2005 (Education at a Glance 2005) พบว่าครูไทยมี
ผลตอบแทนและสวสัดิการตํ่า แต่มีชัว่โมงการทาํงานท่ีสูง โดยครูไทยตอ้งรับผิดชอบนักเรียน
ประมาณ 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ชัว่โมงการทาํงานอยูร่ะหว่าง 900-1,200 ชัว่โมงต่อปี สูงกว่า
ค่าเฉล่ียในประเทศกลุ่ม OECD ซ่ึงอยูท่ี่ 600-700 ชัว่โมงต่อปี อตัราเงินเดือนขั้นตน้ของครูไทยอยูท่ี่ 
6,048 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียในประเทศกลุ่ม OECD ซ่ึงอยูท่ี่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ     
ต่อปี 

               ปรากฏการณ์ต่างๆต่อไปน้ี ยงัสะทอ้นถึงความไม่บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ไดเ้ป็นอยา่งดี คือ  เด็กนกัเรียน เรียนเพื่อสอบ ไม่ไดดู้ท่ีผลลพัธ์งาน ส่ิงท่ีเรียนไม่ไดใ้ช ้ส่ิงท่ีใชก้ลบั
ไม่ไดเ้รียน เด็กนกัเรียนไม่มีเป้าหมายในชีวิต ขาดวิสัยทศัน์ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ตามเพ่ือน 
ตามกระแสนิยม เด็กนกัเรียนตอ้งเรียนทุกวิชาท่ีบงัคบั จึงไม่มีเวลาใหก้บัการพฒันาวิชาท่ีชอบและ
ถนดัสู่ระดบัโลก เนน้การสอบแข่งขนั โดยสอบแบบรายเด่ียว ทาํใหเ้ป็นคนเห็นแก่ตวั และไม่ชอบ
การทาํงานเป็นทีม หลงทางและหลงตนเองว่าดีแลว้ ไม่เปิดใจศึกษาวิธีการใหม่ๆ ท่ีพฒันาแลว้ 
มาตรฐานการศึกษารวมจึงอยูข่ ั้นตํ่า การเรียนมุ่งเนน้การเป็นลูกจา้ง ไม่เนน้เป็นนายจา้ง คิดงานเอง
ไม่เป็นจึงมีอตัราตกงานสูง รายไดต้ ํ่า และมีหน้ีสูง ผูบ้ริหารระดบัสูงมุ่งแต่การสร้างอาคาร สถานท่ี 
และเทคโนโลย ีแต่ขาดวิธีการในการพฒันาหลกัสูตรผูส้อนผูเ้รียน งานวิจยัขาดการพฒันาไปสู่เชิง
พาณิชย ์ ขาดการนาํไปสู่การปฏิบติัจริง เนน้ทฤษฎี หรือท่ีเรียกว่าวิจยัไวบ้นห้ิง ขาดการสร้างผูน้าํ
ไทยสู่เวทีระดบัโลก  มีแต่ทะเลาะกนัเอง  อิจฉาริษยาคนทาํงาน แบ่งพรรค แบ่งพวก แมใ้นระดบั
มหาวิทยาลยัแก่งแยง่ชิงดี ฟ้องร้องกนัวุ่นวาย อีกทั้งปัญหาบริโภคนิยม สั้นเต่อรัดต้ิว คุณครูตอ้งหา
รายไดเ้สริม โรงเรียนกวดวิชามีเกือบทุกระดบัชั้น ดงัท่ีกล่าวก่อนหนา้น้ีแลว้ เป็นตน้ 

          ปรากฏการณ์เหล่าน้ีสะทอ้นไดเ้ป็นอย่างดีถึงคุณภาพหรือผลแห่งการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่าน
มา และยงัไม่รู้ทางออกของปัญหาเหล่าน้ีเลยว่าจะดาํรงอยูห่รือเป็นไปอยา่งไร อยูใ่นบริบทของการ
ปฏิรูปการศึกษามากนอ้ยเพียงใด 

2.ปฏิรูปการศึกษาทีเ่ขาว่ามาอยู่บนหลกัคดิหรือ กระบวนทศัน์ใด 

            หลกัท่ีเราใชม้องหรือวิเคราะห์ปัญหาสังคมน้ีรวมทั้งวิธีการหาทางออกของปัญหาเรายึดเอา
แบบฝร่ังตะวนัตกท่ีพวกครูบาอาจารยรุ่์นปู่รุ่นย่าส่วนใหญ่ในประเทศเราไปร่ําเรียนมาและยึดถือ
ปฏิบติัเป็นความคิดกระแสหลกัของสงัคมในเร่ืองต่างๆเป็นเวลาหลายสิบปีมาแลว้ ผมขออนุญาตเล่า
โดยสรุปถึงแนวคิดของปราชญฝ์ร่ังตะวนัตกเหล่าน้ีท่ีเป็นเจา้ความคิดกระแสหลกัของโลกและของ
ประเทศเรา ดงัน้ี  

 ในการศึกษายคุแรก สงัคมวิทยาถูกมองวา่ ไม่ต่างจากการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(Naturalism) เช่น ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา ดงันั้น เหล่านกัคิดดา้นสังคม จึงไดน้าํ วิธีการ และระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช ้โดยแทบไม่มีการปรับเปล่ียน แนวทางดงักล่าวเนน้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และผลลพัธ์ท่ีวดัได ้ทาํใหเ้กิดระเบียบวิธีวิจยัท่ีเรียกว่า ปฏิฐานนิยม โดยมีรากฐานมา
จากปรัชญาสายธรรมชาตินิยม  ปฏิฐานนิยม (Positivism) หมายถึง คตินิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
ท่ียึดถือแนวความคิดท่ีว่าองคภาวะท่ีสามารถสังเกต (Observation) วดั (Measurement) และ
วิเคราะห์ (Analysis) โดยใชเ้คร่ืองมือ (Instrument) และระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ (Mathematical) 
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โดยตรงจากประสบการณ์เท่านั้นท่ีอยูภ่ายใตข้อบข่ายของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยนกัคิดยคุ
นั้นท่ีสาํคญัๆอาทิ 

             ท่าน Herbert Spencer เสนอวา่ ส่วนต่างๆของสงัคมกเ็ปรียบเสมือน อวยัวะหน่ึงของร่างกาย
หรือของส่ิงมีชีวิตท่ีต่างก็ทาํหนา้ท่ีกนัไป (these parts of society as "organs" that work toward the 
proper functioning of the "body" as a whole)( Urry, John (2000). "Metaphors". Sociology beyond 
societies: mobilities for the twenty-first century. Routledge. p. 23.)ซ่ึงก็ถือเป็นกระบวนทศัน์ปฏิ
ฐานนิยม (the original sociological positivist) ในขณะท่ีท่านAuguste Comte มองว่าสังคมท่ีดี  
(Good  Society) ตอ้งมีดุลยภาพ  (equilibrium)  นาํเสนอทฤษฎีอินทรียท์างสังคม  (Organism)  โดย
มองเปรียบเทียบสังคมกบัอวยัวะทางร่างกายคลา้ย ๆ กนั  โดยเฉพาะการทาํหน้าท่ี  เขาจึงเรียกว่า  
ทฤษฎีอินทรียท์างสังคม (Social  Organism )  เช่น  เขาเปรียบเซลลเ์หมือนกบัครอบครัว  และ
เน้ือเยื่อกับการแบ่งชนชั้ นทางสังคม  อวัยวะกับเมือง  และชุมชน  เป็นต้น ส่วนท่าน Émile 
Durkheim ไปพฒันา a full theory of organic solidarity ถือเป็นบุคคลแรก ท่ีนาํวิธีการศึกษาแบบ
วิทยาศาสตร์ มาใชใ้นการสร้างกฏแห่งความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมใน
ผลงานการศึกษา เร่ือง Le Suicide (1897) ซ่ึงอธิบายปรากฏการณ์การฆ่าตวัตาย ว่าเป็นปรากฏการณ์
ทางดา้นสังคม และไดอ้ธิบายระเบียบวิธีการทางดา้นสังคมวิทยาไปดว้ยและเป็นการตอกย ํ้าว่า 
ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์สามารถอธิบายได้โดยใช้วิ ธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์หรือทําทฤษฏี
สังคมศาสตร์ให้เป็นทฤษฏีวิทยาศาสตร์ให้มากท่ีสุด (ตอ้งไปอ่านงานเพ่ิมตั้งแต่งานของ Marcel 
Mauss, Bronisław Malinowski and Radcliffe-Brown รวมทั้ง Talcott Parsons ซ่ึงท่านRadcliffe-
Brownน่ีเองท่ีไปใชค้าํว่า 'structural' ในแนวคิดน้ี)ถา้จะให้เขา้ใจกระบวนทศัน์วิทยาศาสตร์ให้ดี
ยิง่ข้ึนตอ้งไปอ่านงานของ Thomus khun ท่ีอธิบายถึงกระบวนทศัน์หลกัของวิทยาศาสตร์ไดผ้กูติด
อย่างเหนียวแน่นกบัการก่อตวัของกระบวนทศัน์หลกัของสังคมศาสตร์ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้าก
ความพยายามอยา่งหนกัท่ีจะเป็นวิทยาศาสตร์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

            สรุปหลักในการวิเคราะห์ปัญหาหรือหลักในการมองสังคม เขาใช้หลักท่ีว่าหลักหรือ
กระบวนทศัน์ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์สังคม มองสังคมออกเป็นส่วนยอ่ยๆหรือมอง
แบบแยกส่วน (ตรงขา้มกบัองคร์วม holism) ดงัน้ี 

1) สังคมเป็นระบบ (system) ประกอบข้ึนดว้ยระบบยอ่ยๆ(sub-system)เป็นโครงสร้างรวม
(structure) แต่ละระบบย่อยมีหนา้ท่ี(function)ท่ีสาํคญัต่อระบบใหญ่มีปฏิสัมพนัธ์กนั(interaction) 
เหมือนกบั เซลล ์ท่ีประกอบดว้ย นิวเคลียส ไซโตรปลาสซึม ไมโตรคอนเดรีย หรือร่างกายมนุษย ์
ประกอบดว้ย ระบบหายใจ ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบประสาท รบบกลา้มเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิต 
หรือ พดัลม ประกอบดว้ย ใบพดั ตะแกรงหน้า ฐานท่ีตั้ง สายไฟ เป็นตน้ แต่ละระบบย่อยก็ต่างมี
หน้าท่ีกันไป เพื่อให้ระบบใหญ่ทาํงานได้หรือดาํรงอยู่ได้ เช่นเดียวกัน สังคมประเทศไทย ก็
ประกอบไปดว้ยระบบการเมือง ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ ระบบความเช่ือ
ค่านิยม เป็นตน้  

2) การดาํรงอยู่ของสังคม สังคมหรือระบบดาํรงอยู่ไดด้ว้ยความสมดุล (equilibrium) ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึงระบบจะมีสมดุลเสมอ หากเสียสมดุลระบบจะหาสมดุลใหม่ เป็นการปรับตวัให้
ดาํรงอยูไ่ดเ้ช่นเดียวกบักฎวิทยาศาสตร์ท่ีว่า natural selection การคดัเลือกโดยธรรมชาติ ระบบหรือ
ส่ิงมีชีวิตท่ีดาํรงอยู่ไดคื้อระบบท่ีปรับตวัได ้ระบบยอ่ยใดมีหนา้ท่ีสาํคญัต่อระบบใหญ่ก็จะดาํรงอยู่
ไดต้รงกนัขา้มหากระบบยอ่ยใดไร้ความสาํคญัจะยอ่ยสลายหรือฝ่อไปเองโดยธรรมชาติเช่น ไส้ต่ิงท่ี
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หลงเหลืออยูก่อ็ธิบายไดด้ว้ยหลกัคิดน้ี ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียดาํรงอยูไ่ม่ไดจ้าํเป็นตอ้งแตก
สลายกอ็ธิบายไดด้ว้ยหลกัคิดน้ี พดัลมท่ีใบพดัหกักใ็ชง้านไม่ได ้อธิบายไดด้ว้ยหลกัการน้ี เป็นตนั 

3)การเปล่ียนแปลงสังคม หากระบบเสียสมดุลไป ดว้ยเหตุท่ี ระบบยอ่ย ไม่ทาํหนา้ท่ี (dys-
function) ระบบยอ่ยทาํหนา้ท่ีผดิ (mal-function) หรือระบบยอ่ยทาํหนา้ท่ีเกิน (over-function) ระบบ
จะหาสมดุลใหม่ ตวัอยา่งเช่น สุนขัสามขา แต่เดิมมีส่ีขาพอตดัขาออกขา้งหน่ึงสุนขัตวันั้นก็เหลือแค่
สามขา แต่ดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้เดินได ้ในสมดุลใหม่ พดัลมไม่ทาํงานหรือพดัลมเสียเพราะมอเตอร์ไหม ้
พอเปล่ียนมอเตอร์ใหม่ พดัลมนั้นกท็าํงานใหค้วามเยน็ไดใ้นสมดุลใหม่อาจแรงไม่เท่าเดิม หรือ พ.ศ.
2500 ประเทศไทยยากจน รัฐบาลอยากรวยหรืออยากพฒันาใหท้นัสมยัเหมือน ยโุรปตะวนัตกเขา ก็
ต้องยืมเงินฝร่ังมา เอาความคิดฝร่ังมา และทาํตามอย่างฝร่ังเขา เปล่ียนเกษตรให้เป็นเกษตร
อุตสาหกรรม การวดัค่าความร่ํารวยก็วดัแบบฝร่ังเขา ท่ีเรียกว่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP วดัรายได้
ต่อหวัต่อปี(per capita income) และวดัค่าอ่ืนๆอีกมากตามเขาวา่ เป็นตน้ 

           หากตอ้งการเปล่ียนแปลงให้พฒันาหรือให้ดีข้ึนตามแนวคิดน้ีตอ้งทาํตามหลกัคิดเขา โดยนาํ
ของจากขา้งนอกมาเปล่ียนท่ีเรียกวา่ external input เหมือน อยากใหพ้ดัลมเยน็ข้ึนตอ้งเอามอเตอร์ตวั
ใหม่ท่ีใหญ่กว่าเดิมมาแลว้ถอดตวัเก่าออก แลว้ อยากให้ระบบเศรษฐกิจดีข้ึนตอ้งยืมเงินขา้งนอก
ต่างประเทศมามากๆหรือให้พวกมีเงินต่างประเทศมาลงทุน แลว้ทุกอย่างก็วดัได ้ชั่งได ้ตวงได ้
ประเทศไทยเราไดใ้ชห้ลกัการน้ีมาเป็นเวลาหลายสิบปี นบัจาก แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 1 (ตอนหลกัเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เป็นตน้มา ดว้ยอยากให้ทนัสมยัอยาก
ใหป้ระชาชนไม่ยากจนเพราะความยากจน ความไม่ทนัสมยัมนัไม่ดี ฝร่ังเขาวา่ไวอ้ยา่งนั้น เป็นตน้ 

             แนวคิดน้ี(ระดบัแนวคิดอาจเป็น School of thought หรือ grand theory หรือ middle range 
theory เขาถกเถียงกนัมากทีเดียว) เรียกว่า structural functional theory โดยเฉพาะ classic structural 
functional theory เร่ิมและโดดเด่นมากๆเป็นกระแสหลกัของโลกในช่วง 1950-1960 ในยโุรป มี 
conflict theory ( Marxism, Leninism, Stalinism, Moaism, Castroism) มาแทรกในยคุ 1970 และดู
เหมือนว่าปัจจุบนั classic structural functional theory ยงัใชอ้ธิบายไดดี้ในเชิงวิเคราะห์ปัญหา ดงัท่ี
กล่าวแลว้ขา้งตน้ 

           ดงันั้น การปฏิรูปการศึกษาทั้งยคุแรก ยคุสอง กล็ว้นแลว้ตั้งอยูบ่นหลกัคิดน้ีทั้งส้ิน กล่าวคือ 

1)การดาํรงอยู่ของระบบการศึกษาในฐานะเป็นระบบย่อยของระบบสังคมไทยโดยรวม 
และการดาํรงอยู่ของระบบย่อยต่างๆภายในระบบการศึกษาไทย   ในฐานะแรกระบบการศึกษามี
หนา้ท่ีให้การศึกษาคนไทยเพื่อนาํพาประเทศไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มีหนา้ท่ีจรรโลงประเทศให้
ดาํรงอยู่ในโลกอย่างมีเกียรติศกัด์ิศรี และทาํหน้าท่ีให้คนไทยอยู่ดว้ยกนัอย่างมีความสุขเท่าเทียม 
สอนใหค้นไทยรักษาสมบติัและทรัพยากรของชาติ ฯลฯ ระบบการศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบยอ่ย
อ่ืนๆ ทั้งระบบการเมือง ระบบความเช่ือค่านิยม ระบบสาธารณสุข ระบบสังคมวฒันธรรม รวมทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ ต่างก็มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระทาํเพื่อระบบใหญ่ของประเทศ ส่วนมองเขา้ไปในตวัระบบ
การศึกษาเอง ท่ีตอ้งปฏิรูประบบยอ่ยๆนั้นกอี็กฐานะหน่ึง  
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ภาพที่ 1  ภาพแสดงระบบการศึกษาในฐานะเป็นระบบย่อยในระบบใหญ่และภายในระบบ
การศึกษาเองตามแนวคิดโครงสร้างหนา้ท่ี  

สํานักงาน
คณะกรรมกา
รการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน
(สพฐ.) 

 
อุดมศึกษา 

 
อาชีวะ
ศึกษา  

สภา 
การศกึษา 

สํานักงาน
ปลดั 

ระบบ
เศรษฐกิจ 

ระบบ
ครอบครัว 

วฒันธรรม 
วถีิชีวติ 

ระบบ
การศึกษา 

ระบบ
ศาสนา  

ระบบ
การเมือง ระบบ

สาธารณสุข 
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2)การเปล่ียนแปลงของระบบประเทศไทยและระบบการศึกษา 

                ภาพรวมการพฒันาประเทศไทยในช่วงเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา เรายึดแนวคิดท่ีว่าน้ี ผลท่ี
เกิดข้ึนในภาพรวมก็คุน้เคยตวัเลขกนัดี ทั้งช่องว่างรายไดค้นรวยกบัคนจน 20%แรกกบั20%สุดทา้ย 
หรือตวัเลขทรัพยากรป่าไม ้แร่ธาตุ ต่างๆท่ีหายไป ค่านิยมวฒันธรรมใหม่ๆของตะวนัตกท่ีเขา้มา
ทดแทนวฒันธรรมเก่าๆดั้งเดิม ผลกระทบอ่ืนๆอีกมาก ลว้นแลว้แต่เกิดจากการสมาทานศีล growth 
theory modernization theory Rostov theory ฯลฯ ทั้งส้ิน ระบบเศรษฐกิจจึงแทรกเขา้ไปในแทบทุก
ระบบย่อย ภาพพระสงฆ์สามเณร เป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว ให้หวยให้เบอร์ เน้นวตัถุมากกว่าจรรโลง
พระพุทธศาสนา ก็อธิบายไดด้ว้ยทฤษฏีน้ี ครูบาอาจารยแ์ยง่กนัสอนหนงัสือในหลกัสูตรหาเงินง่าย 
หรือครูมธัยมตอ้งปากกกัตีนถีบ สอนพิเศษทาํการบา้น หรือเด็กๆตอ้งเขา้โรงเรียนกวดวิชาแก่งแยง่
แข่งขนั กอ็ธิบายไดด้ว้ยแนวคิดน้ี ภาพขา้งบนน่าจะเป็นดงัน้ี 

 

ภาพที่ 2  ภาพน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าระบบเศรษฐกิจครอบแทบทุกระบบยอ่ยในสังคมไทย อาจารยผ์ม
ท่านใชค้าํวา่ เงินเป็นใหญ่ กาํไรสูงสุด เป็นกระแสหลกัในปัจจุบนั 

       การปฏิรูปการศึกษา ท่ีกาํลงัทาํกนัอยูก่็อธิบายไดด้ว้ยแนวคิดน้ี ว่ามองการศึกษาเป็นส่วนๆ แยก
ย่อย แก้ไขหรือปฏิรูปก็แก้ทีละส่วนเหมือนเปล่ียนใบพดัหรือขาตั้งพดัลม ทาสีพดัลมใหม่ โดย
หนา้ท่ีหลกัของระบบการศึกษาต่อระบบใหญ่ไม่สมบูรณ์ อาจเป็น dysfunction หรือ malfunction 
ไม่ไดรั้บการพิจารณาเท่าท่ีควรจะเป็น ตวัรัฐมนตรีเองก็อาจไม่รู้ว่าจะทาํอยา่งไรดี ขา้ราชการผูใ้หญ่

ระบบ
เศรษฐกิจ 

คร
อบ
ครั
ว 

ระบบวฒันธรรม

ระบบ
การศึก

ระบบ
การเมือง 

ระบบ
สาธารณสุข 

ศา
ส

น

ระบบ
เศรษฐกิจ 
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เองก็ไม่แตกต่างกนั เพราะมองภาพรวมไม่ชดัมนัเบลอๆ หรือไม่ก็หาท่ีซ่อมไม่เจอ วิเคราะห์โรคไม่
ออก รักษาไม่ถูก กเ็ป็นได ้

3.ความเหมาะสมกบัประเทศไทยและโลกในกระบวนทศัน์น้ันเป็นอย่างไร 
                    กระบวนทศัน์หรือแนวคิดน้ีเรียกว่า ปฏิฐานนิยม (Positivism) ผมขอเกร่ินสักเลก็นอ้ย 
Corbetta เช่ือวา่สงัคมวิทยา (Sociology) เกิดข้ึนจากการอุปถมัภ ์(Auspices) ของแนวคิดปฏิฐานนิยม 
เม่ือกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมดว้ยแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมใหว้ิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) เป็นความรู้ขั้นสูงสุด (Supreme 
Knowledge) จากการวางรากฐานของ Auguste Comte ซ่ึงเป็นผูท่ี้บญัญติัคาํว่า Sociology และ 
Herbert Spencer ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนหนงัสือเล่มแรกท่ีใชค้าํว่า สังคมวิทยา ดงัท่ีกล่าวมาแลว้และ Emile 
Durkheim มีผลงานการศึกษา เร่ือง Le Suicide (1897) เป็น ผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
ตวัอยา่งของสังคมวิทยาแนวปฏิฐานนิยม และมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฒันาการของสังคมวิทยาใน
สมยัต่อมา ความเป็น positivism ของสังคมศาสตร์ แสดงให้เห็นจากความคิดของนักสังคมวิทยา 
อยา่ง Durkheim ท่ีมองวา่นกัสงัคมวิทยาสามารถศึกษาสงัคมไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีนกัฟิสิกส์ทาํการศึกษา
โลกของฟิสิกส์ 

          Kuhn เช่ือว่าในแต่ละช่วงเวลาท่ีกระบวนทศัน์หลกัดาํรงอยู่และสําแดงตนผ่านการผลิตซํ้ า
(ความเช่ือเก่ียวกบั)การดาํรงอยูข่องความจริงรวมถึงการเขา้ถึงความจริงนั้น ก็ยงัมีกระบวนทศัน์รอง
อ่ืน ๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งตอ้งกนักบักระบวนทศัน์หลกัดาํรงอยูร่่วมดว้ยเช่นกนั เพียงแต่การศึกษาวิจยั
รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรั้บการยอมรับ ถูกตีค่าว่าไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่ความจริง การ
ก่อตวัของกระบวนทศัน์รอง ๆเหล่าน้ีเร่ิมตน้ข้ึนและค่อย ๆสะสม เซาะกร่อนความรู้และการเขา้ถึง
ความรู้ของกระบวนทศัน์หลกั ๆ เพียงแต่การสะสมท่ีทาํให้เกิดการเซาะกร่อนและตั้งคาํถามต่อ
กระบวนทศัน์ใหม่ ๆ นั้นตอ้งใช้เวลาต่อเน่ืองอย่างยาวนาน จนในท่ีสุดจะก่อให้เกิดการเปล่ียน
กระบวนทศัน์ ท่ีเรียกว่า Paradigm shifts นัน่เอง ในเบ้ืองตน้ Kuhn พดูถึงการความรู้และการเขา้ถึง
ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เป็นหลกั และอธิบายถึงความพยายามอยา่งหนกัท่ีจะใหส้ังคมศาสตร์เป็น
วิทยาศาสตร์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

               กระบวนทศัน์ Positivism มีความพยายามอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นภาวะวิสัยจึงพยายามขจดั
การเจือปนทางคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีลดค่าหรือทาํใหค้วามเป็นภาวะวิสัยลดลง เพื่อเขา้ถึงหรือ
เปิดม่านหมอกท่ีครอบคลุมความจริงหรือกฎท่ีดํารงอยู่ (อย่างแยกขาดจากผูศึ้กษา) สําหรับ 
positivism ในทางสังคมศาสตร์นั้น นอกจากการเขา้ถึงเพื่ออธิบายความจริงท่ีดาํรงอยู่ แลว้ ยงั
ครอบคลุมถึงความสามารถในการทาํนายพฤติกรรมของมนุษยด์ว้ย  

              เพื่อตอบคาํถามถึงความเหมาะสมของกระบวนทศัน์น้ีต่อสังคมโลกหรือสังคมไทย คงตอ้ง
กล่าวยอ้นถึงผลท่ีเกิดจากกระบวนทศัน์น้ีในสังคมทั้งสองระดบัท่ีกล่าวถึง แน่นอนท่ีสุด Structural 
functional School of thought เป็นแนวคิดกระแสหลกัของโลกและของไทย ท่ีครอบแนวคิดอ่ืนๆมา
เป็นเวลานานกว่า 50 ปีตั้งแต่ยคุ 1950 จนปัจจุบนั และมีขอ้ถกเถียงมากมายจากนกัคิดในกระบวน
ทศัน์รองอ่ืนๆ เป็นตน้ว่าพวก post modern เราจะไม่กล่าวถึงในท่ีน้ี แต่จะกล่าวถึงจาํเพาะผลท่ีเกิด
เชิงลบเป็นรูปธรรม เพื่อตอบคาํถามถึงความเหมาะสมของกระบวนทศัน์น้ีในโลกและสงัคมไทย 

              ระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดน้ีเช่ือในระบบเศรษฐกิจตลาด (market economy) หรือระบบ
เศรษฐกิจตลาดเสรี (free market economy) คือ ระบบท่ีใชก้ลไกตลาด (market mechanism) หรือ
กลไก ราคา (price mechanism) ช่วยในการจดัสรรทรัพยากร ในการผลิตสินคา้ และบริการต่างๆ (วา่
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ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั หรือหายากควรจะนาํไปทาํอะไรหรือผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และสินคา้
ท่ีผลิตข้ึนมา ใครควรจะไดไ้ป ท่ีจะก่อให้เกิดค่าหรือประโยชน์สูงสุด ในการตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจของมนุษย)์ และเม่ือเกิดปัญหาเศรษฐกิจ หรือเกิดความไม่สมดุลของ
เศรษฐกิจ/ความไม่สมดุลของตลาดข้ึน เป็นตน้วา่มีการผลิตมากไปหรือนอ้ยไป หรือมีความตอ้งการ
ซ้ือ/มีการใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจมากไป หรือน้อยไปจากปริมาณสินคา้ท่ีผลิตได ้ท่ีทาํให้เกิด
ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ หรือปัญหาภาวะเงินฝืด/การว่างงานตามมา ก็เช่ือว่าจะมี กลไกการปรับตวัโดย
อตัโนมติั (automatic adjustment mechanism) หรือมือท่ีมองไม่เห็น หรือมือท่ีสาม หรือกลไกผูซ้ื้อ
และผูข้ายปรับตวัใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาอยูใ่นภาวะท่ีไดดุ้ลยภาพ(ฉวีวรรณ สายบวั, ประชาชาติธุรกิจ 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2545) 

             ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจโลกภายใตร้ะบบทุนนิยมผลประโยชน์หรือความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเศรษฐกิจโลกโดยรวมส่วนใหญ่ หรือเกือบจะทั้งหมด ตกเป็นของ 
หรือครอบครองโดยประเทศพฒันาแลว้ (หรือโดยประเทศพฒันาแลว้ เพียงไม่ก่ีประเทศ เช่น กลุ่ม
ประเทศ G 7) หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง โดยคนจาํนวนเพียงไม่เท่าไหร่ คือรัฐบาลของประเทศท่ี
มัง่คัง่ พร้อมดว้ยบริษทัขา้มชาติของประเทศเหล่านั้น กบัอภิสิทธ์ิชน (ชนชั้นผูป้กครอง/รัฐบาล         
ท่ีฉอ้ฉล) ในประเทศกาํลงัพฒันา/ ประเทศท่ียากจน (ท่ีมีโครงสร้างเศรษฐกิจผกูขาดมากกว่า การ
แข่งขนัและระบอบการปกครอง ท่ียงัมีความเป็นเผด็จการมากกว่าประชาธิปไตย)ดงัตวัอย่าง
ขอ้เท็จจริงบางประการ ท่ีมีการรายงานออกมาให้เห็นโดยหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาติ 
(บทความ 'กระแสตา้นธนาคารโลก ท่ี วอชิงตนั ดี.ซี.' กมล กมลตระกูล หนงัสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ) ดงัต่อไปน้ี : 

              บริษทัขา้มชาติเพียง 10 บริษทัเป็นเจา้ของควบคุมธุรกิจการส่ือสารการคมนาคมถึงร้อยละ 
86 ของโลก   บริษทัขา้มชาติเพียง 10 บริษทัควบคุมธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายยารักษาโรคถึงร้อย
ละ 35 ของโลก  บริษทัขา้มชาติเพียง 10 บริษทัควบคุมธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายยากาํจดัศตัรูพืชถึง
ร้อยละ 85 ของโลก บริษทัขา้มชาติเพียง 10 บริษทัควบคุมร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ของโลก  บริษทัขา้มชาติเพียง 10 บริษทัควบคุมร้อยละ 60 ของยารักษาโรคสตัวข์องโลก บริษทัขา้ม
ชาติเพียง 10 บริษทัควบคุมร้อยละ 32 ของธุรกิจการคา้และผลิตเมลด็พนัธ์ุพืชของโลก กลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรม G 7 เป็นเจา้ของสิทธิบตัรในโลกถึงร้อยละ 97 บริษทัขา้มชาติไดเ้ติบโตจากจาํนวน 
7,000 ในปี 1970 ไปเป็น 53,000 ในปี 1990 และบริษทัขา้มชาติเหล่าน้ี ผกูขาดการคา้ไวใ้นมือถึง 2 
ใน 3 หรือร้อยละ 67 ของการคา้ทั้งโลก  บริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่มียอดขายมากกว่าผลผลิตรวม
ของประเทศกาํลงัพฒันาส่วนใหญ่  เศรษฐกิจคร่ึงหน่ึงของโลกอยู่ในมือของบริษทัขา้มชาติเพียง 
100 บริษทั  ร้อยละ 1 ของบริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีเป็นผูล้งทุนร้อยละ 50 ของการลงทุนในประเทศ
กาํลงัพฒันา  ร้อยละ 70 ของการคา้โลกถูกผกูขาดอยูใ่นมือบริษทัขา้มชาติเพียง 500 บริษทัมหา
เศรษฐีโลกจาํนวน 350 คน มีรายไดเ้ท่ากบัรายไดข้องประชากรจาํนวนร้อยละ 45 ของประเทศท่ี
ยากจนทั้งโลก  ประเทศท่ีพฒันาแลว้ผูกขาดการคา้โลกไวร้้อยละ 80 และผูกขาดการลงทุนใน
ประเทศกาํลงัพฒันาร้อยละ 85  นอกจากน้ี แลว้ตามรายงานของโครงการ การพฒันาขององคก์าร
สหประชาชาติ (UNDP,1995) : ประชากร 3 ใน 4 ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศกาํลงัพฒันา มีโอกาสได้
บริโภคเพียงร้อยละ 16 ของรายไดข้องโลก ร้อยละ 20 ของประชากรในประเทศท่ีพฒันาแลว้มี
รายไดคิ้ดเป็นถึงร้อยละ 82.7 ของรายไดข้องโลก ธนาคารโลกรายงานเอาไวใ้นปี 1980 มีประชากร 
1,300 ลา้นคนมีชีวิตความเป็นอยูต่ ํ่ากวา่มาตรฐานความยากจน เป็นตน้ 
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             ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ขา้งตน้น่าจะเป็นเคร่ืองช้ีผลท่ีเกิดจากการพฒันาภายใตแ้นวคิดหรือ
กระบวนทศัน์ท่ีเป็นกระแสหลกัไดเ้ป็นอย่างดีว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดและสามารถ
คะเน(Prediction) ไดว้่าอีก 50 ปีขา้งหนา้ตวัเลขจะเป็นไปในทิศทางใด ทาํให้คิดถึงคาํสอนของ
อาจารยผ์มท่ีวา่ เหล่ามวลมนุษยห์รือพวกเราเปรียบเสมือน กบในหมอ้ตม้ท่ีนํ้ ายงัไม่ร้อนแต่ไฟกาํลงั
ร้อนข้ึนๆ เหล่ามวลมนุษยจ์ะรู้ตวัอีกทีกส็ายเสียแลว้ เป็นกบกสุ็กกนัพอดี  

            ส่วนประเทศไทยเรา  ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์
เช่นเดียวกนั โดยดูจากผลการพฒันาเศรษฐกิจของไทยในอดีตท่ีผา่นมา ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ (GDP growth) และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ความเหล่ือมลํ้าของ
รายไดร้ะหว่างคนกลุ่มต่างๆ พบว่าสัดส่วนรายไดข้องผูท่ี้มีรายไดสู้งสุด 20 เปอร์เซ็นตแ์รกของ
รายไดท้ั้งประเทศ เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 49.3 ในปี 2518/2531 ขณะท่ีกลุ่มผูมี้รายไดต้ ํ่าสุด 20 
เปอร์เซนตห์ลงั มีสัดส่วนของรายไดล้ดลงจากร้อยละ 6.1 เหลือร้อยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดียวกนั 
เวลาล่วงมาปัญหาดา้นการกระจายรายไดข้องไทยโดยรวมยงัแยล่งอีก โดยค่าสัมประสิทธ์ิจีน่ี (Gini 
Coefficient) ของรายได ้ทั้งประเทศปรับเพิ่มข้ึนจาก 0.48 ในปี 2531 เป็น 0.51 ในปี 2549 และปรับ
เพิ่มข้ึนในทุกภาค ซ่ึงดชันีดงักล่าวบ่งช้ีถึงแนวโนม้การกระจายรายไดท่ี้แยล่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีแยท่ี่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ นอกจากน้ี ช่องว่างของรายไดร้ะหว่าง
ภาคต่างๆ ของประเทศและระหว่างเขตเมืองกบัเขตชนบทก็เพิ่มมากข้ึนดว้ยเม่ือพิจารณาช่องว่าง
ของรายไดร้ะหวา่งคนในกลุ่ม ชั้นรายไดต่้างๆ โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามระดบัรายได ้(Quintile by 
Income) เป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กนัเรียงลาํดบัตามรายไดจ้ากนอ้ยไปหามาก จะเห็นว่ามีความแตกต่างกนั
ของรายไดใ้นแต่ละชั้นมากทีเดียว โดยเฉพาะกลุ่มคนร่ํารวยสุดกบักลุ่มคนยากจนสุดทัว่ประเทศ 
ในช่วงเกือบสองทศวรรษท่ีผ่านมา (ปี 2531-2549) จะเห็นความเหล่ือมลํ้ าของรายไดร้ะหว่าง
ประชากรใน 2 กลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนมาก โดยขอ้มูลล่าสุด กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดชั้นรายไดท่ี้ 1 มี
รายไดเ้ฉล่ียเพียง 1,003 บาทต่อเดือน ขณะท่ีกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งสุดมีรายไดเ้ฉล่ียสูงถึง 14,693 บาทต่อ
เดือน นอกจากน้ีกลุ่มชั้นรายไดท่ี้ 1 ยงัมีส่วนแบ่งรายไดต่้อรายไดร้วมทั้งประเทศตํ่ามาก จากในอดีต
ท่ีเคยมีส่วนแบ่งรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 4.6 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 3.8 ในปี 2549 ขณะท่ีกลุ่มท่ี
มีรายไดสู้งสุดกลบัมีส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 54.4 ของรายไดร้วม เป็นร้อยละ 56.3 
ในช่วงเวลาเดียวกนั กล่าวคือ กลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ 20 มีส่วนแบ่งรายไดร้วมกนัเกินคร่ึงหน่ึงของ
รายไดท้ั้งหมด และความเหล่ือมลํ้าของรายไดจ้ะยิ่งชดัเจนมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบช่องว่างของ
รายไดร้ะหว่างกลุ่มคนรวยกบักลุ่มคนจนท่ีมีรายไดสู้งสุดและตํ่าสุดร้อยละ 20 ท่ีเพิ่มข้ึนจาก 11.9 
เท่าในปี 2531 เป็น 14.7 เท่าในปี 2549  หากเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ ทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
เช่น เดนมาร์ก เบลเยี่ยม สวีเดน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น เป็นตน้ และประเทศกาํลงัพฒันา เช่น 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นตน้ พบว่า ประเทศไทยมีความเหล่ือมลํ้าของรายไดสู้งกว่า
ประเทศอ่ืนๆ จนถึงช่วงปัจจุบนัท่ีความแตกต่างระหว่างรายไดข้องกลุ่มคนยากจนและร่ํารวยท่ีสุด
ในสังคมไทยเองมีมากถึง 13 ถึง 15 เท่า  ในขณะท่ีความแตกต่าง มีอยู ่3 ถึง 5 เท่า ในยโุรปและ
สหรัฐอเมริกามีความแตกต่าง 5 ถึง 8 เท่า และในหมู่ประเทศเพ่ือนบา้นของประเทศไทยในเอเชียมี
ความแตกต่าง 9 ถึง 12 เท่า ประเทศท่ีมีสถิติแยก่ว่าประเทศไทยคือกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาซ่ึง
มีสงครามกลางเมืองอยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงตวัเลขดงักล่าวสะทอ้นถึงปัญหาของการพฒันาประเทศตลอด
ช่วงเวลาท่ีผา่นมา50 ปีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4. แล้วที่น่าจะเป็นควรเป็นอย่างไร และเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร การปฏิรูปประเทศจะปฏิรูป
การศึกษาได้หรือไม่ หรือ การปฏิรูปการศึกษา จะปฏิรูปประเทศได้หรือไม่ 

         ผมขอใหท้ศันะเป็นสองกรณี คือกรณีท่ีปฏิรูปการศึกษาในแนวคิดหรือกระบวนทศัน์เดิมหรือ
กรณีท่ีสองปฏิรูปการศึกษาในแนวคิดหรือกระบวนทศัน์ใหม่ 

         กรณีแรก กระบวนทศัน์เดิม(Positivism) มองสรรพส่ิงอยา่งแยกยอ่ย มิไดเ้ป็นองคร์วม วดัผล
เชิงปริมาณหรือตวัเลข เช่นตวัเลขผูรู้้หนงัสือ อ่านออกเขียนได ้ตวัเลขผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ตวัเลขจาํนวนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน เป็นตน้ เปรียบเหมือน มองการศึกษาเหมือนพดัลม 
วินิจฉยัโรคยงัไม่ชดัหาสาเหตุยงัไม่เจอ รู้แต่วา่มนัทาํงานไม่ดี มีกล่ินไหม ้การซ่อมพดัลม เป็นไปใน
ลกัษณะ ซ่อมไปเร่ือย ไม่ตรงจุด เด๋ียวกเ็ปล่ียนคนใหม่มาซ่อม ยิง่ซ่อมยิง่พงัยิง่ซ่อมยิง่แย ่ไม่ใช่วา่คน
ซ่อมไม่เก่ง คนปฏิรูปการศึกษาท่ีผา่นมาไม่เก่ง แต่คิดในกรอบเดิมต่างหาก คิดไม่หลุดกรอบ ปัญหา
ต่างๆท่ีกล่าวมาจึงไม่ดีข้ึน หรืออาจแยล่งในบางกรณี ผลการคาดการณ์ตามหลกัทฤษฏีจึงช้ีไดว้่า ผล
การปฏิรูปการศึกษายุคสองหรือยุคต่อๆไปในแนวคิดแนวทางน้ี คาดหวงัไม่ได ้ผลจะเป็นไปใน
ลกัษณะ วิวฒันาการ(evolution) ใครแข็งแรงอยู่ได ้ใครอ่อนแอก็ตอ้งตายไป ระบบใดโดดเด่น
(dominant) ปรับตวั(adaptation) เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้ก็อยูไ่ดผู้มี้บทบาทสาํคญัต่อการ
ปฏิรูปในแนวคิดแนวทางเดิมคือ มือท่ีมองไม่เห็น(invisible hand) มิใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ประการใด เพราะผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายต่างกต็กอยูภ่ายใตแ้นวคิดกระแสหลกั
เปรียบเหมือนกบในหมอ้ตม้นํ้า ทั้งส้ิน กบจะตายกต็อนนํ้าเดือดโดยไม่รู้ตวั การเรียนฟรี 15 ปี ก็จะมี
คนเขา้สู่ระบบการศึกษามากข้ึนแต่ไม่มีเคร่ืองยนืยนัว่า เขาจะนาํพาสังคมชนบทหรือสังคมเมืองของ
เขาได ้กลบัตรงกนัขา้ม การศึกษายงัคงดึงผูค้นออกจากบา้นเกิด ออกจากชนบท การศึกษายงัหนุน
ช่วยให้ดึงเงินและทรัพยากรเขา้สู่ศูนยก์ลางประเทศ การศึกษายงัคงทาํให้คนพึ่งพาผูอ่ื้นหรือสังคม
อ่ืนมากกว่าพึ่งพาตนเอง เลวร้ายกว่านั้นคือ หากการศึกษายงัส่งเสริมให้ผูค้นเห็นแก่ตวัดว้ยเช่ือใน
ลทัธิปัจเจกชนนิยม(individualism) หรือทุนนิยม(capitalism) แก่งแยง่แข่งขนัแมแ้ต่ขบัรถบนถนน 
สอบเขา้มหาวิทยาลยั หรือสมคัรงาน แลว้การเรียนฟรี 15 ปี ในแนวทางการศึกษาปัจจุบนัจะมี
ประโยชน์อะไร ผมจึงอยากจะสรุปวา่การศึกษาหรือการพฒันาประเทศของเราเดินทางมาในทิศทาง
ท่ีผิด เราเช่ือแนวคิดฝร่ังตะวนัตกมากเกินไปจนลืมแนวคิดแนวทางดั้งเดิมอนัดีงามของตนอย่าง
ส้ินเชิง เราเช่ือในพฒันาการด้านวตัถุทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ โดยละเลยปัจจัยด้านจิตวิญญาณ 
ศรัทธา ความเช่ือวฒันธรรมดั้งเดิม ของเราเอง ดัง่น้ีแลว้ เราตอ้งปลุกกบใหต่ื้นจากหมอ้ตม้นํ้าเพ่ือกบ
จะไดป้ลุกเพื่อนๆกบ หาทางออกจากหมอ้ตม้ หรือหาทางดบัร้อนดว้ยตวัเอง ซ่ึงน่าจะเป็นทางออก
ของประเทศไทยเรา 

         กรณีท่ีสอง ปฏิรูปการศึกษาในแนวคิดหรือกระบวนทศัน์ใหม่ ท่ีพอมีความคาดหวงับา้งก็
เพราะเขากาํลงัปฏิรูปประเทศกนั และมีช่ือบุคคลท่ีเป็นท่ีคาดหวงั คืออาจารยห์มอ ประเวศ วะสี กบั
ท่านอดีตนายก อานันท์ ปัญญาระชุน สองผูเ้ฒ่าท่ีมีทุนทางสังคมสูง ประวติัดีงาม มุ่งหวงัดีต่อ
ประเทศชาติ ลูกหลานในอนาคต  ในแนวคิดหรือกระบวนทศัน์น้ี มีผูรู้้ช้ีทางใหก้ม็าก สาํรวจแนวคิด
ทฤษฏี กไ็ม่นอ้ย ผมขอยกตวัอยา่งสกัเลก็นอ้ย ดงัน้ี 

1.กระบวนทศัน์ปรากฏการณ์นิยม post modern 
2.แนวคิดตะวนัออก 
   2.1 แนวคิดเชิงพทุธหรือ moralist school of thought 
  2.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
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1.กระบวนทศัน์ปรากฏการณ์นิยม Post Modern เป็น ปรัชญาหลงัสมยัใหม่ ท่ีไดต้ั้งคาํถาม
กบัส่ิงท่ีเป็นอยู่ การตั้งคาํถามกบั Modern จะเป็นการช้ีให้เห็นถึงการครอบงาํทางสังคมผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ของโลกตะวนัตก การหวนกลบัไปมองสังคม Modern หรือพฤติกรรมท่ีผา่นมา
ของมนุษย ์ หรือความคิดความเช่ือของเราท่ีผา่นมา ว่าเรายงัอยูใ่นกรอบของ Modern หรือยงัใหม้นั
ครอบเราอยู ่และทาํใหเ้รารู้สึกวา่ยงัจะตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ ไปสู่ความเจริญ ยดึถือลทัธิความกา้วหนา้ 
ซ่ึงเป็นมิติท่ีควบคู่กบั civilizing mission ของตะวนัตก  ปรัชญา Post Modern จึงเป็นตวัปรัชญาท่ี
แยง้กบัความเป็นสากล หรือความเป็นแก่นแทท่ี้ขดัแยง้ไม่ได ้ ลม้ลา้งไม่ได ้ถกเถียงไม่ได ้ปรัชญา
แบบ Post Modern ไม่เช่ือวา่ มนุษยส์ามารถเขา้ถึงความจริงไดโ้ดยตรง ในขณะท่ีปรัชญาของพทุธ มี
ประสบการณ์โดยตรงในการเขา้ถึง "ความจริงสูงสุด" Post Modern จึงนิยมมองโลกขา้งนอกทุกๆ 
อยา่งเป็นเสมือนพื้นท่ีว่างท่ีเราจะใส่ความคิด ความเช่ือของเราลงไปยงัไงก็ได ้คือเติมตวัความหมาย 
(signifier) ลงไปได ้เพราะฉะนั้นในสายตาของพวก Post Modern โลกทางสังคม วฒันธรรม และ
การเมืองของมนุษยจึ์งเป็นเสมือนพื้นท่ีว่างท่ีมีการช่วงชิงกนัเติม (นักวิชาการไทยหลายท่านแปล
งาน Post Modern ไว ้อาทิ อาจารยณ์รงฤทธ์ิ สุมาลี หรือ อาจารย ์สุรชยั ไวยวรรณจิตร โครงการ
จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม Postmodern 
,http://www.oknation.net/blog/print.php?id=63604 เป็นตน้) แนวคิดแนวทางน้ี น่าจะเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีกระตุกความคิดของคนไทยใหต่ื้นจากภวงัค ์หลุมความคิดฝร่ังตะวนัตก อยา่งนอ้ยก็ไดต้ระรู้
คิดถึงภยัอนัตรายท่ีจะเป็นมรดกบาปแก่ลูกหลานหากยงันาํพาสังคมไปในทิศทางเดิมดงัปัญหาต่างๆ
ท่ีกล่าวมา 

2.แนวคิดตะวนัออก โลกตะวนัออกเป็นโลกท่ีมีพฒันาการมาหลายร้อยหลายพนัปี
เช่นเดียวกบัโลกตะวนัตก หากแต่หลกัฐานเชิงประจกัษข์ององคค์วามรู้ถูกบดบงัดว้ยแนวคิดกระแส
หลกั เป็นตน้วา่ การก่อสร้างนครวตัร นครธม หรือเขาพระวิหาร แมแ้ต่พระราชวงัต่างๆของไทย วดั
พระแกว้ ไม่ปรากฏหลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่าการออกแบบก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างหรือ
เร่ืองราวอ่ืนๆมีรายละเอียดอย่างไรเพ่ือให้ชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ แต่กลบัถูกครอบงาํดว้ยองคค์วามรู้
เร่ืองการบริหารโครงการ แบบตะวนัตกตั้งแต่ Manhattan project ยคุ 1950 เป็นตน้มาทั้งๆท่ีนัน่คือ
การใช้องค์ความรู้เพื่อผลิต ทดลองการทาํระเบิดปรมาณู มาประหัตประหารชีวิตผูค้นในโลก
ตะวนัออก และตวัอย่างอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีแสดงว่าแนวคิดตะวนัตกครอบงาํ แนวคิดตะวนัออก 
อย่างโงหัวไม่ข้ึน จนปัจจุบัน ทั้ งๆท่ีปรากฏการณ์ปัญหาทั้ งทางสังคม เศรษฐกิจ แม้กระทั่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ช้ีให้เห็นแลว้ว่า นั่นอาจเป็นทิศทางท่ีผิด พากนัลงเหว แนวคิดโลกตะวนัออกท่ีเป็น
แนวทางยงัมีอีกมากท่ีมุ่งเนน้ทางดา้น จิตใจ พลงัศรัทธา ดงัตวัอยา่งท่ีผมจะกล่าวถึงน้ี 

     2.1 แนวคิดเชิงพุทธหรือ moralist school of thought จริงๆแลว้แนวคิดน้ีมีมาเน่ินนานแลว้
ในหลายๆประเทศ เพียงแต่อาจมองเห็นเป็นกระแสรองมากๆ ด้วยถูกกระแสหลกั ทั้ง กระแส
โครงสร้างหน้าท่ี (ผมขอเน้นคาํพวกน้ี ทุนนิยม ประชาธิปไตย เสรีภาพ เศรษฐกิจตลาด)กระแส
สังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ซ่ึงทั้งสองกระแสเป็นกระแสวตัถุนิยม บดบงัแทบมิด มองไม่เห็น ทีเดียว 
แนวคิดเชิงพุทธ จึงถูกละเลยจากสังคมมนุษย ์ในเมืองไทยถา้จะพอมองเห็นภาพเพื่อความเขา้ใจง่าย 
ผมอยากใหเ้รียนรู้จากแนวคิดสาํนกัสนัติอโศก ปฐมอโศก หรือศีรษะอโศก  หรือดูแนวทางของท่าน
มหาตมะคานธี  ก็จะมองเห็นภาพชัด  ท่ี เ ป็นสากลมากหน่อย  ก็ ท่าน  อี .  เอฟ .  ชูมาเกอร์ 
(E.F.Schumacher)ท่ีผมจะเล่าต่อไปน้ี ท่านเขียนหนงัสือช่ือ Small is beautiful แปลเป็นภาษาไทยว่า 
เล็กนั้นงาม มีคนแปลหลายท่านเช่น กษิร ชีพเป็นสุข หรือจะหาอ่านไดง่้ายจากหลายแหล่งใน
ปัจจุบนั หนงัสือเล่มน้ี มุ่งเนน้ท่ี การศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยใหค้วามสาํคญักบัผูค้น เป็นการทบทวน
ทศันคติทางเศรษฐกิจแบบตะวนัตก ซ่ึง Schumacher  เคยเป็นท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับ
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คณะกรรมการถ่านหินแห่งชาติตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ถึงปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้คิดเร่ืองเทคโนโลยี
ระดบักลางสาํหรับประเทศกาํลงัพฒันา อีกทั้งยงัเป็นผูก่้อตั้งและประธานของกลุ่มพฒันาเทคโนโลยี
ระดบักลางอีกดว้ย เคยดาํรงตาํแหน่งของประธานสมาคมดิน (องคก์รสนบัสนุนการทาํการเกษตร
แบบชีวภาพขององักฤษ) และตาํแหน่งประธานกรรมการของ บริษทั สกอตต ์เบเดอร์ (ผูบุ้กเบิกใน
เร่ืองสารเคมีโพลีเมอร์และการถือกรรมสิทธ์ิบริษทัร่วมกนัระหว่างพนักงานและเจา้ของกิจการ) 
Small is beautiful ช้ีว่า “อภิปรัชญาวิทยาศาสตร์วตัถุนิยม” ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอภิปรัชญาท่ีเป็น
ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของมนุษยแ์ละสรรพส่ิงทั้งหลายในจกัรวาลนั่นคือ หากปราศจาก ความจริง 
ความงาม และความดีแลว้ เม่ือนั้นปัญหาของโลกก็จะดาํรงต่อไปและยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 
แนวคิดของท่าน อี. เอฟ. ชูมาเกอร์ หรือสันติอโศก จึงช้ีชวนให้ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของ
ปัจจยัพื้นฐานการผลิต ทางเลือกเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งวิกฤตมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอนัมี
ตน้ตอจากวิทยาศาสตร์วตัถุนิยม โดยปัญหาทั้งหมดน้ีลว้นตกอยูภ่ายใตว้งัวนแห่งอวิชชาคือความไม่
รู้ อนันาํไปสู่ภาวะหลงยึดติดพึ่งพิงเทคโนโลยีหรือประยุกต์วิทยาอย่างปราศจากสติไตร่ตรอง 
สุดทา้ยแลว้ เศรษฐศาสตร์ท่ีมุ่งเฉพาะการเจริญเติบโตแบบตกัตวงประโยชน์จากธรรมชาติอยา่งลืม
ขีดจาํกดันั้น ดูจะสอดคลอ้งกบัมายาคติมากกวา่เง่ือนไขประการอ่ืนใด การเจริญเติบโตแบบค่อยเป็น
ค่อยไป พร้อมทั้งการมีสติ ระลึกรู้อยูเ่สมอในการเลือกรับแลว้ปรับเปล่ียนองคค์วามรู้ และแนวทาง
การทาํงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทท่ีแทจ้ริงของบุคคลและองคก์ร จึงเป็นขอ้สรุป
ทางออกของประเทศไทยและสงัคมโลกในปัจจุบนั 

2.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดหรือปรัชญาน้ีพวกเราคนไทยคงคุน้เคยเป็นอย่างดี 
โครงการพระราชดาํริ 3-4000 โครงการ การทรงครองตนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ลว้นแต่
สะทอ้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน กล่าวคือ เป็นการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนั   
ท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตดัสินใจ และการกระทาํ 
หลกัสามห่วง สองเง่ือนไข อนัเป็นคาํสรุปท่ีเขา้ใจง่ายนั้น สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ หากคิดว่าเศรษฐศาสตร์
เชิงพุทธอย่างสันติอโศกหรือชูมาเกอร์ ระดบันามธรรมสูงไป คนทัว่ไปปฏิบติัยาก แลว้ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงน่ีแหละท่ีคนทัว่ไปนาํไปปฏิบติัได ้ไม่ล่องลอย หรือยากจนเกินไป ดงัตวัอย่าง
โครงการในพระราชดาํริต่างๆ เป็นปรากฏการณ์รูปธรรมท่ีพิสูจน์ทฤษฏีไดอ้ยา่งชดัเจน 

          กล่าวโดยสรุปแนวคิดทั้งหลายท่ีกล่าวมาเพ่ือใหเ้ขา้ใจเป้าหมายของการนาํแนวคิดต่างๆมาใช้
ในสงัคมโลกนั้น มีขอ้แตกต่างกนัโดยชดัเจนอยูส่องอยา่งคือ ends and means  

          แนวคิดกระแสหลกั คาํของอาจารยผ์มท่านหน่ึง ท่านพูดเอาไวว้่า เงินเป็นใหญ่ กาํไรสูงสุด 
ตอบเร่ือง ends and means ไดเ้ป็นอยา่งดี กระแสหลกัมีเปาหมายสูงสุดท่ีเงิน เงินเป็นทุกส่ิงอยา่งและ
จะทาํทุกวิถีทางเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงิน ผูท่ี้แขง็แรงกว่าจะประสบชยัชนะและไดร้างวลัเป็นเงิน อาํนาจ
แปลงเป็นเงิน เกียรติยศช่ือเสียงแปลงเป็นเงิน สอบเขา้มหาวิทยาลยัไดม้หาวิทยาลยัดีๆ คณะๆ ดี 
แปลงเป็นเงิน ดีๆ แปลว่าเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงเป็นเงิน ผูท่ี้อ่อนแอกว่า ก็ไม่มีเงิน แต่ล่ม
สลายไป เพราะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือสงัคมได ้ 

         ส่วนแนวคิดกระแสรองท่ีผมยกตวัอยา่งมา เป้าหมาย ไม่อยูท่ี่เงินเสมอไป หากแต่มีดา้นจิตใจ 
จิตวิญญาณหรือศรัทธาเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น moralist จิตกาํหนดวตัถุ ถา้ใจบอกว่ารวย มนัก็รวย ถา้
บอกว่าสุข มนัก็สุข เป้าหมายของชีวิตมนุษย ์คือ นิพพาน หรือ ปล่อยวาง หากผูใ้ดควบคุมจิตใจตน
ไดจ้ะมีสุข ในขณะท่ี แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือว่า ความพอเพียงคือความพอดี คือความสุข แต่
ไม่ถึงกับปฏิเสธวัตถุ  อยู่ในโลกความจริง บนทางสายกลาง ส่วนวิธีท่ีจะบรรลุเป้าหมายก็
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เช่นเดียวกนั แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ทาํกินแต่พอดี อย่างมีเหตุผลและหลกัวิชาการ โครงการ
โรงผลิตนมผงสวนจิตรลดา ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ยงัเป็นองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั สาํคญัและจาํเป็น 
จนปัจจุบนั เป็นปรากฎการณ์รูปธรรมท่ีตอบปัญหาสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ประเทศไทยยงัตอ้ง
นาํเขา้ผลิตภณัฑน์ม ปีละ 160,000 ตนั และยงัไม่มีโรงนมแบบนั้นเลย เป็นตน้ส่วนวิธีบรรลุผลของ 
moralist อาจจะยากหน่อยสาํหรับสังคมปัจจุบนั เพราะตอ้งแข่งขนักบัแนวคิดตะวนัตกท่ีดึงกิเลส
ของผูค้นออกมาเล่น การตลาดเสรีเขา้ไปขายสินคา้ถึงเตียงนอน ตอ้งกาํหนดจิตใจตนเองให้ไดแ้ละ
ยงัตอ้งควบคุมจิตใจของคนในครอบครัวหรือสงัคมอีก จึงเป็นเร่ืองยาก นามธรรมสูง  

       ดงันั้น การปฏิรูปการศึกษา หรือการปฏิรูปสังคม ตอ้งพูดถึง ends หรือเป้าหมายกนัก่อนว่า       
จะเป้าหมายเดิมหรือเป้าหมายใหม่อย่างไร หากเป็นดังท่ีนายกรัฐมนตรี หรืออดีตรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการหลายๆท่านกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษา ผลก็จะเป็นดงัท่ีว่ามาเพราะการศึกษา
ข้ึนกับการพฒันาประเทศในกระแสหลัก หากจะปฏิรูปกันให้บังเกิดผล ควรอย่างยิ่งท่ีตอ้งให้
ความสาํคญักบัแนวคิด หรือกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีวา่ไวข้า้งตน้ อาจจะควบคู่กนัไปไดใ้นบางเร่ืองหรือ
อาจช่วยกนัหาแนวทางท่ีจะบรรลุผล โดยการเร่ิมตน้กบัคาํถามสาํคญัๆ หรือตั้งเป้าหมายการปฏิรูป
ใหม่ เช่น 

- การศึกษาตอ้งไม่ดึงคนออกจากพ้ืนท่ี หรือตอ้งดึงคนกลบัพื้นท่ี  
- การศึกษาตอ้งทาํใหร้ะบบสงัคมอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ลดการพึ่งพาสงัคมภายนอก 
- การศึกษาตอ้งแกปั้ญหาสังคมคนส่วนใหญ่ได ้ลดการบริโภคได ้ลดความเห็นแก่ตวัได ้

เป็นตน้ 

          หากเป้าหมายชัดเจนเห็นพ้องกันทั้งสังคมแล้ว ค่อยมาหาแนวทางที่จะบรรลุร่วมกัน ศึกษา
ถอดบทเรียนในอดีตทั้งของไทยเราเองและของประเทศอื่นๆเป็นบทเรียน ดังนี้ ปฏิรูปการศึกษาจะ
เกดิได้จริงและจะปฏิรูปประเทศได้. 

 

           (ผมได้ทาํการบ้านส่งอาจารย์ ดร.วิรัตน์ คาํศรีจันทร์เรียบแล้วแล้วนะครับ และถือเอา
บทความหรือขอ้เขียนน้ีทกัทายเหล่าเพื่อนพอ้งกลัยาณมิตรทางวิชาการท่ีไม่ค่อยไดเ้จอะเจอกนัเป็น
เวลานานผมตอ้งขอบคุณผูรู้้ทั้งหลายท่ีท่านเขียนงานดีๆไวใ้หพ้วกเราดิอ่าน และขอโทษดว้ยหากผม
มิไดอ้า้งอิงถึงในบางกรณี)  

 


