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ทางสองแพรงของการปฏิรูปการศึกษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การปฏิรปู การศึกษากําลังยืนอยูบนทางสองแพรง
แพรงหนึง่ ไดแก การเดินตอไปบนเสนทางที่กําหนดโดยสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
อีกแพรงหนึง่ ไดแก การทบทวนแผนการปฏิรูปการศึกษาที่เสนอโดยสํานักงานปฏิรูป
การศึกษา
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตราขึ้นโดยการผลักดันของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เจตนารมณในการตรากฎหมายฉบับนี้ในสาระสําคัญเปนไปตาม
มาตรา 81 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ อันรัฐบาลจะดําเนินการหรือไมก็ได สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติอาจมีเจตนาดี
ในการผลักดันกระบวนการปฏิรูปการศึกษา แตอาการเรงรีบและฉวยโอกาสในจังหวะเวลาที่รัฐบาล
พรรคประชาธิปตยตองการสรางผลงานไดรับการทัดทานจาก 'ผูใหญ' ในวงการการศึกษาบางทาน
แตการทัดทานหาเปนผลไม
การบังคับใช พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังผลใหมีการจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสามารถผลิตแผนการปฏิรูปการศึกษาภายในปเศษ นับเปนการทํ างานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่ง
สํ านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาต อ งการทุ  ม ทรั พ ยากรในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย า ง
รอบดาน และขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปไปพรอมๆกัน การปฏิรูปครอบคลุมเรื่องสําคัญ 6 เรื่อง
อันไดแก
(1) หลักสูตรและการเรียนรู
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
(3) การผลิตและการพัฒนาครูและยกระดับวิชาชีพครู
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(4) สือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(5) ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(6) โครงสรางและการบริหารการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร ใ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ซึ่ ง นํ าเสนอโดยสํ านั ก งานปฏิรูป การศึก ษา
ซึง่ ตองการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปไปพรอมๆกันทุกๆดาน อาจขนานนามวา ยุทธศาสตร Shock
Therapy อันเปนวิธีการที่วงวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยแตโบราณใชในการรักษาผูปวยเปน
โรคประสาท สํ านักงานปฏิรูปการศึกษาประสบความสํ าเร็จในการสั่นคลอนระบบการศึกษาไทย
บรรดาผูม อี าชีพครูพากันปนปวนและรูสึกถึงความไมมั่นคงแหงอาชีพ บรรดาขาราชการระดับสูงตางๆ
ไมมั่นใจวาจะมีเกาอี้นั่งตอไปหรือไม ประชาชนคนไทยไมแนใจวา จะไดประโยชนอะไรบางจาก
กระบวนการปฏิรปู การศึกษา ซึ่งสํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปนหัวหอกในการผลักดัน โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนกองหนุน ในขณะที่ผูคนบางสวนในหนวยงานทั้งสองไดประโยชน
จากการยึดกุมและ 'หากิน' ในองคกรทีก่ ําลังจัดตั้งขึ้นใหมในนามของการปฏิรูปการศึกษา
Shock Therapy เป นยุ ท ธศาสตร ที่ ใ ช ใ นการปรั บ เปลี่ ย นระบบเศรษฐกิ จ
(Transformation of Economic System) ในประเทศสังคมนิยม รัสเซียเปนตัวอยางประเทศที่ใช
ยุทธศาสตรนี้ แตการใช Shock Therapy โดยมิไดปรับเปลี่ยนและตระเตรียมปจจัยดานสถาบัน นํามา
ซึง่ ภาวะจลาจลทางเศรษฐกิจเกินกวาที่จะพรรณนาโดยที่รัสเซียเปนกรณีตัวอยางที่ดี
เมื่อนํา Shock Therapy มาใชในการปฏิรูปการศึกษา ความโกลาหลในระบบการ
ศึกษาจะตองเกิดขึ้นอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ในเมื่อไมมีการปรับเปลี่ยนและตระเตรียมปจจัยดาน
สถาบันกอนเดินเครื่องปฏิรูป การพัฒนาดานสถาบันมิไดมีความหมายเพียงการจัดองคกรใหม (Reorganization) เทานัน้ หากยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกม (Rules of the Game)
การสรางทุนทางสังคม (Social Capital) และการสรางวัฒนธรรมใหมอีกดวย การผลักดันการปฏิรูป
การศึกษาตามยุทธศาสตร Shock Therapy โดยมิไดปรับเปลี่ยนและตระเตรียมปจจัยดานสถาบัน
ยอมกอใหเกิดตนทุนแกสังคม (Social Cost) โดยไมจาเป
ํ น ลองนึกภาพความโกลาหลและตนทุน
สังคมที่เกิดจากการที่ครูจํานวน 500,000 คนถูกบังคับใหเขารับการฝกอบรมเพื่อใหไดใบประกอบ
วิชาชีพครูตามแผนการปฏิรูปของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
ผู  ค นบางภาคส ว นในสํ านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาและสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติกําลังโพนทะนาและปาวประกาศวา 'กูคือนักปฏิรูป' หากรัฐบาลไมดําเนินการ
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ตามแผน 'การปฏิรูป' ของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา แสดงวา รัฐบาลไมมีความจริงใจในการ
ขั บเคลื่ อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา แนวความคิดวาดวยการปฏิรูปการศึกษานั้นมีอยูอยาง
หลากหลายในวงวิชาการ สํานักงานปฏิรูปการศึกษามิอาจมีอํานาจผูกขาดแนวความคิดในเรื่องเหลานี้
แมสํานักงานปฏิรูปการศึกษาอางวาไดดําเนินการประชาพิจารณแผนการปฏิรูปการศึกษาที่จัดทําขึ้น
แตกระบวนการประชาพิจารณแผนก็เปนเพียงกระบวนการผักชีโรยหนาและทาหนาปะแปงเพื่อใหได
ชื่อวามีประชาพิจารณแลวเทานั้น หาไดใชกระบวนการประชาพิจารณในการแสวงหาแกนของการ
ปฏิรูปการศึกษาไม
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี กลาวเตือนวา ทั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
และสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีหนาที่แตเพียงการเสนอและเสนอแนะแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา มิใชผูกําหนดและผูบริหารยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่
ของรัฐบาล (เอกสาร "ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 20 มิถุนายน 2544)
การจัดตัง้ สํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปนแตเพียงการจัดตั้งองคกรใหม แตหาไดมีการ
สถาปนากติกาการเลนเกมและวัฒนธรรมใหมไม ในสหราชอาณาจักร เมื่อมีการแตงตั้ง Royal
Commission เพือ่ จัดทํารายงานขอเสนอในการปฏิรูปหรือแกปญหาในเรื่องใด นอกจากจะมีรายงาน
ของ Royal Commission สวนทีเ่ ปนเสียงขางมาก หรือ Majority Report แลว เสียงขางนอยที่มี
ความเห็นแตกตางจากแนวทางของฝายเสียงขางมาก ก็สามารถเสนอรายงานของฝายตนที่เรียกวา
Minority Report ได สํานักงานปฏิรูปการศึกษาเมื่อจัดตั้งขึ้นแลว หาไดปฏิรูปตนเองดวยการสถาปนา
กติกาการเลนเกมและวัฒนธรรมใหมไม
เมื่ อ สํ านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษานํ าเสนอแผนการปฏิ รู ป การศึ ก ษา สาธารณชน
หลงเขาใจวา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษามีความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับแผนดังกลาว
ขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม ดร.โกวิท วรพิพัฒนกอนถึงมรณกรรมเพียงไมกี่วัน เขียนจดหมาย
เปดผนึกถึงสาธารณชนแสดงความไมเห็นดวยกับแนวทางการปฏิรูปของสํานักงานปฏิรูปของสํานัก
งานปฏิรูปการศึกษา (มติชน ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543) ทั้งๆที่อดีตปลัดกระทบวงศึกษาธิการ
ทานนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา หากสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
'ปฏิรูป' ตนเองแตเบื้องตน เปดโอกาสใหมี Minority Report สาธารณชนยอมมีโอกาสไดพิจารณา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แตกตางกัน และสามารถวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละแนวทางอยาง
รอบคอบ ดวยเหตุที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษามิไดคิด 'ปฏิรูป' ตนเองแตเบื้องตน จึงมุงยัดเยียด
แผนการปฏิรูปการศึกษาของตนเอง พรอมทั้งปาวประกาศวา 'กูคือนักปฏิรูป' ใครก็ตามที่ไมทําตาม
แนวทางของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา มิใช 'นักปฏิรูป'

4
ดร.โกวิท วรพิพัฒน เสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา โดยใหเลือกดําเนินการ
เพียง 2-3 เรื่อง เรื่องที่เปนหัวใจ ไดแก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามมาตรา 26 แหง พ.ร.บ. การ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเรื่องการฝกหัดครูและสวัสดิการครู โดยที่กลาวเปนนัยวาไมเห็นดวย
กับการจับครูไปฝกอบรมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รูป การศึก ษาตามแนวทางที่เ สนอโดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน
อาจขนานนามวา Gradualism หรือยุทธศาสตรการปฏิรูปชนิดคอยเปนคอยไป ซึ่งตรงกันขามกับ
Shock Therapy หรือยุทธศาสตรการปฏิรูปโดยฉับพลัน
Shock Therapy vs Gradualism เปนวิวาทะอันเปนที่รับรูกันในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม
หากรัฐบาลจะเดินตามแนวทางของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาตอไป รัฐบาลจะตอง
ตอบคําถามใหไดวา To Shock or Not to Shock เพราะการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร Shock
Therapy มิเพียงแตสรางภาระการคลังอันใหญหลวงแกรัฐบาลเทานั้น หากยังกอใหเกิดตนทุนมหาศาล
แกสังคมดวย หากไมมีการตระเตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนปจจัยดานสถาบัน รัฐบาลจักตอง
ประเมินอยางเปนวิทยาศาสตรวา ขอเสนอในการปฏิรูปการศึกษาแตละเรื่องใหประโยชนแกสังคมคุม
กับตนทุนที่สังคมตองเสียหรือไม โดยทีต่ น ทุนทีต่ กแกสังคมมิไดมีเฉพาะแตตนทุนทางการคลังเทานั้น
ในบรรดาขอเสนอทั้งหมดของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา การบังคับใหครูสอบใบประกอบวิชาชีพเปน
เรือ่ งทีพ่ งึ พิจารณาทบทวนกอนเรื่องใด
รัฐบาลมิไดมีหนาที่เฉพาะแตการปฏิรูปการศึกษาเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกทวยราษฎรอีกดวย หนาที่ทั้งสองนี้หนาที่ใดสําคัญกวากัน หากพิจารณา
ตามศักดิแ์ หงกฎหมาย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนาที่ที่สําคัญกวา 'การปฏิรูป' การศึกษา
ทัง้ นีเ้ นื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีศักดิ์เหนือกวา พ.ร.บ. การศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหราษฎรมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจา ย (มาตรา 43) ดังนั้น รัฐบาลมีหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวนี้อยางมิอาจ
ปฏิเสธได รัฐบาลจึงควรทุมทรัพยากรไปในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่ โดยที่ตองอํานวย

5
การใหเด็กจากครอบครัวผูดอยโอกาสในสังคมไดประโยชนอยางทั่วถึง ในการนี้ นอกจากจะไมเก็บ
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ยังตองจายเงินอุดหนุน ซึ่งครอบคลุมคาหนังสือและ
อุปกรณการศึกษา คาเครื่องแตงกาย คาครองชีพ คายายถิ่น และเงินเดือนที่ชดเชยการสูญเสีย
เงินไดอนั เปนผลจากการคงอยูในระบบโรงเรียนแทนที่จะออกสูตลาดแรงงานอีกดวย
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รางขึน้ โดยอางอิงมาตรา 81 แหงรัฐธรรมนูญ
ซึ่งอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ อันรัฐบาลจะดําเนินการหรือไมก็ได ตางจากมาตรา 43
ซึง่ อยูใ นหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งรัฐบาลมิอาจหลีกเลี่ยงการดําเนินการได
รัฐบาลควรดํ าเนิ น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่ตามขอเสนอขางตนนี้
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษา อันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
สวนการปฏิรูปตามขอเสนอของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา ควรเลือกดําเนินการในเรื่องที่ประเมิน
แลววา ใหประโยชนสุทธิแกสังคมอยางแนนอน และควรจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเวลาในการ
ปฏิรูปเรื่องตางๆ โดยคํ านึงถึงขอจํ ากัดทางการคลังและเงื่อนไขสภาวการณทางเศรษฐกิจ หาก
กระบวนการปฏิรปู มิไดเปนไปตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ให
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว เพราะการแกพระราชบัญญัติงายกวาการแกรัฐธรรมนูญ
บัดนี้ กระบวนการปฏิรูปการศึกษากําลังยืนอยูบนทางสองแพรง ระหวาง Shock
Therapy กับ Gradualism ขึน้ อยูกับวา รัฐบาลจะเลือกเดินแนวทางใด

