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ทางสองแพรงของการปฏิรูปการศึกษา

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 การปฏรูิปการศึกษากํ าลังยืนอยูบนทางสองแพรง

แพรงหนึง่  ไดแก การเดินตอไปบนเสนทางที่กํ าหนดโดยสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา
อีกแพรงหนึง่ ไดแก การทบทวนแผนการปฏิรูปการศึกษาที่เสนอโดยสํ านักงานปฏิรูป

การศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตราขึ้นโดยการผลักดันของสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เจตนารมณในการตรากฎหมายฉบับนี้ในสาระสํ าคัญเปนไปตาม
มาตรา 81 แหงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ อันรัฐบาลจะดํ าเนินการหรือไมก็ได สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติอาจมีเจตนาดี
ในการผลักดันกระบวนการปฏิรูปการศึกษา แตอาการเรงรีบและฉวยโอกาสในจังหวะเวลาที่รัฐบาล
พรรคประชาธิปตยตองการสรางผลงานไดรับการทัดทานจาก 'ผูใหญ' ในวงการการศึกษาบางทาน 
แตการทัดทานหาเปนผลไม

การบังคับใช พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยงัผลใหมีการจัดตั้งสํ านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสามารถผลิตแผนการปฏิรูปการศึกษาภายในปเศษ นับเปนการทํ างานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่ง

สํ านักงานปฏิรูปการศึกษาตองการทุ มทรัพยากรในการปฏิรูปการศึกษาอยาง
รอบดาน และขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปไปพรอมๆกัน การปฏิรูปครอบคลุมเร่ืองสํ าคัญ 6 เร่ือง  
อันไดแก

(1) หลักสูตรและการเรียนรู
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
(3) การผลิตและการพัฒนาครูและยกระดับวิชาชีพครู
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(4) ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(5) ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(6) โครงสรางและการบริหารการศึกษา

 
ยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนํ าเสนอโดยสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา  

ซึง่ตองการขบัเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปไปพรอมๆกันทุกๆดาน อาจขนานนามวา ยุทธศาสตร Shock 
Therapy อันเปนวิธีการที่วงวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยแตโบราณใชในการรักษาผูปวยเปน 
โรคประสาท สํ านักงานปฏิรูปการศึกษาประสบความสํ าเร็จในการสั่นคลอนระบบการศึกษาไทย 
บรรดาผูมอีาชพีครูพากันปนปวนและรูสึกถึงความไมมั่นคงแหงอาชีพ บรรดาขาราชการระดับสูงตางๆ
ไมมั่นใจวาจะมีเกาอี้นั่งตอไปหรือไม ประชาชนคนไทยไมแนใจวา จะไดประโยชนอะไรบางจาก
กระบวนการปฏรูิปการศึกษา ซึ่งสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาเปนหัวหอกในการผลักดัน โดยมีสํ านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาติเปนกองหนุน ในขณะที่ผูคนบางสวนในหนวยงานทั้งสองไดประโยชน
จากการยึดกุมและ 'หากิน' ในองคกรทีก่ํ าลังจัดตั้งขึ้นใหมในนามของการปฏิรูปการศึกษา

Shock Therapy เป นยุทธศาสตร ที่ ใช ในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ  
(Transformation of Economic System) ในประเทศสังคมนิยม  รัสเซยีเปนตัวอยางประเทศที่ใช 
ยทุธศาสตรนี้ แตการใช Shock Therapy โดยมไิดปรับเปลี่ยนและตระเตรียมปจจัยดานสถาบัน นํ ามา
ซึง่ภาวะจลาจลทางเศรษฐกิจเกินกวาที่จะพรรณนาโดยที่รัสเซียเปนกรณีตัวอยางที่ดี

เมื่อนํ า Shock Therapy มาใชในการปฏิรูปการศึกษา ความโกลาหลในระบบการ
ศึกษาจะตองเกิดขึ้นอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ในเมื่อไมมีการปรับเปลี่ยนและตระเตรียมปจจัยดาน
สถาบันกอนเดินเครื่องปฏิรูป การพัฒนาดานสถาบันมิไดมีความหมายเพียงการจัดองคกรใหม (Re-
organization) เทานัน้ หากยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) 
การสรางทุนทางสังคม (Social Capital) และการสรางวฒันธรรมใหมอีกดวย การผลักดันการปฏิรูป
การศึกษาตามยุทธศาสตร Shock Therapy โดยมไิดปรับเปลี่ยนและตระเตรียมปจจัยดานสถาบัน 
ยอมกอใหเกิดตนทุนแกสังคม (Social Cost) โดยไมจ ําเปน  ลองนึกภาพความโกลาหลและตนทุน
สังคมที่เกิดจากการที่ครูจํ านวน 500,000 คนถูกบังคับใหเขารับการฝกอบรมเพื่อใหไดใบประกอบ 
วชิาชพีครูตามแผนการปฏิรูปของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา

ผู คนบางภาคสวนในสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาและสํ านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติกํ าลังโพนทะนาและปาวประกาศวา 'กูคือนักปฏิรูป' หากรัฐบาลไมดํ าเนินการ
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ตามแผน 'การปฏิรูป' ของส ํานักงานปฏิรูปการศึกษา  แสดงวา  รัฐบาลไมมีความจริงใจในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา แนวความคิดวาดวยการปฏิรูปการศึกษานั้นมีอยู อยาง
หลากหลายในวงวชิาการ สํ านักงานปฏิรูปการศึกษามิอาจมีอํ านาจผูกขาดแนวความคิดในเรื่องเหลานี้ 
แมสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาอางวาไดดํ าเนินการประชาพิจารณแผนการปฏิรูปการศึกษาที่จัดทํ าขึ้น  
แตกระบวนการประชาพิจารณแผนก็เปนเพียงกระบวนการผักชีโรยหนาและทาหนาปะแปงเพื่อใหได
ชื่อวามีประชาพิจารณแลวเทานั้น หาไดใชกระบวนการประชาพิจารณในการแสวงหาแกนของการ
ปฏิรูปการศึกษาไม

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี กลาวเตือนวา ทั้งสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา
และสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีหนาที่แตเพียงการเสนอและเสนอแนะแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา มิใชผูกํ าหนดและผูบริหารยทุธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอยูในอํ านาจหนาที่
ของรัฐบาล (เอกสาร "ยทุธศาสตรปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 20 มิถุนายน 2544)

การจดัตัง้ส ํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปนแตเพียงการจัดตั้งองคกรใหม แตหาไดมีการ
สถาปนากติกาการเลนเกมและวัฒนธรรมใหมไม ในสหราชอาณาจักร เมื่อมีการแตงตั้ง Royal 
Commission เพือ่จดัท ํารายงานขอเสนอในการปฏิรูปหรือแกปญหาในเรื่องใด นอกจากจะมีรายงาน
ของ Royal Commission สวนทีเ่ปนเสียงขางมาก  หรือ Majority Report แลว  เสยีงขางนอยที่มี
ความเห็นแตกตางจากแนวทางของฝายเสียงขางมาก ก็สามารถเสนอรายงานของฝายตนที่เรียกวา
Minority Report ได  สํ านกังานปฏิรูปการศึกษาเมื่อจัดตั้งขึ้นแลว  หาไดปฏิรูปตนเองดวยการสถาปนา
กตกิาการเลนเกมและวฒันธรรมใหมไม

เมื่อสํ านักงานปฏิรูปการศึกษานํ าเสนอแผนการปฏิรูปการศึกษา สาธารณชน 
หลงเขาใจวา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษามีความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับแผนดังกลาว  
ขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม ดร.โกวิท วรพิพัฒนกอนถึงมรณกรรมเพียงไมกี่วัน เขียนจดหมาย 
เปดผนึกถึงสาธารณชนแสดงความไมเห็นดวยกับแนวทางการปฏิรูปของสํ านักงานปฏิรูปของสํ านัก
งานปฏิรูปการศึกษา (มติชน ฉบับวนัที ่ 8 พฤศจิกายน 2543) ทั้งๆที่อดีตปลัดกระทบวงศึกษาธิการ
ทานนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา หากสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา  
'ปฏิรูป' ตนเองแตเบื้องตน  เปดโอกาสใหมี Minority Report สาธารณชนยอมมีโอกาสไดพิจารณา 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แตกตางกัน และสามารถวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละแนวทางอยาง
รอบคอบ  ดวยเหตุที่สํ านักงานปฏิรูปการศึกษามิไดคิด 'ปฏิรูป' ตนเองแตเบื้องตน  จึงมุงยัดเยียด 
แผนการปฏิรูปการศึกษาของตนเอง  พรอมทั้งปาวประกาศวา 'กคืูอนักปฏิรูป' ใครก็ตามที่ไมทํ าตาม
แนวทางของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา มิใช 'นกัปฏิรูป'



4

ดร.โกวิท วรพิพัฒน เสนอยทุธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา โดยใหเลือกดํ าเนินการ
เพยีง 2-3 เร่ือง  เร่ืองที่เปนหัวใจ  ไดแก  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามมาตรา 26 แหง พ.ร.บ. การ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเรื่องการฝกหัดครูและสวสัดิการครู โดยที่กลาวเปนนัยวาไมเห็นดวย
กบัการจับครูไปฝกอบรมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางที่เสนอโดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน  
อาจขนานนามวา Gradualism หรือยุทธศาสตรการปฏิรูปชนิดคอยเปนคอยไป ซึ่งตรงกันขามกับ 
Shock Therapy หรือยทุธศาสตรการปฏิรูปโดยฉับพลัน

 Shock Therapy vs Gradualism เปนวิวาทะอันเปนที่รับรูกันในวงวิชาการ 
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม

หากรัฐบาลจะเดินตามแนวทางของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาตอไป รัฐบาลจะตอง
ตอบคํ าถามใหไดวา To Shock or Not to Shock เพราะการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร Shock 
Therapy มเิพยีงแตสรางภาระการคลังอันใหญหลวงแกรัฐบาลเทานั้น หากยังกอใหเกิดตนทุนมหาศาล
แกสังคมดวย หากไมมีการตระเตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนปจจัยดานสถาบัน รัฐบาลจักตอง
ประเมินอยางเปนวิทยาศาสตรวา ขอเสนอในการปฏิรูปการศึกษาแตละเรื่องใหประโยชนแกสังคมคุม
กบัตนทุนที่สังคมตองเสียหรือไม  โดยทีต่นทนุทีต่กแกสังคมมิไดมีเฉพาะแตตนทุนทางการคลังเทานั้น 
ในบรรดาขอเสนอทั้งหมดของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา การบังคับใหครูสอบใบประกอบวิชาชีพเปน
เร่ืองทีพ่งึพิจารณาทบทวนกอนเรื่องใด

รัฐบาลมิไดมีหนาที่เฉพาะแตการปฏิรูปการศึกษาเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกทวยราษฎรอีกดวย หนาที่ทั้งสองนี้หนาที่ใดสํ าคัญกวากัน หากพิจารณา
ตามศกัดิแ์หงกฎหมาย  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนาที่ที่สํ าคัญกวา 'การปฏิรูป' การศึกษา   
ทัง้นีเ้นื่องจากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีศักดิ์เหนือกวา พ.ร.บ. การศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหราษฎรมีสิทธิเสมอกัน 
ในการรบัการศกึษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ 
คาใชจาย (มาตรา 43)  ดังนั้น  รัฐบาลมีหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวนี้อยางมิอาจ
ปฏิเสธได รัฐบาลจึงควรทุมทรัพยากรไปในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่ โดยที่ตองอํ านวย
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การใหเด็กจากครอบครัวผูดอยโอกาสในสังคมไดประโยชนอยางทั่วถึง ในการนี้ นอกจากจะไมเก็บ 
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ยังตองจายเงินอุดหนุน ซึ่งครอบคลุมคาหนังสือและ
อุปกรณการศึกษา คาเครื่องแตงกาย คาครองชีพ คายายถิ่น และเงินเดือนที่ชดเชยการสูญเสีย 
เงนิไดอันเปนผลจากการคงอยูในระบบโรงเรียนแทนที่จะออกสูตลาดแรงงานอีกดวย

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รางขึน้โดยอางอิงมาตรา 81 แหงรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ อันรัฐบาลจะดํ าเนินการหรือไมก็ได ตางจากมาตรา 43  
ซึง่อยูในหมวดสทิธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  ซึ่งรัฐบาลมิอาจหลีกเลี่ยงการดํ าเนินการได

รัฐบาลควรดํ าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่ตามขอเสนอขางตนนี้  
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษา อันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป  
สวนการปฏิรูปตามขอเสนอของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา ควรเลือกดํ าเนินการในเรื่องที่ประเมิน 
แลววา ใหประโยชนสุทธิแกสังคมอยางแนนอน และควรจัดลํ าดับความสํ าคัญและกํ าหนดเวลาในการ
ปฏิรูปเร่ืองตางๆ โดยคํ านึงถึงขอจํ ากัดทางการคลังและเงื่อนไขสภาวการณทางเศรษฐกิจ หาก
กระบวนการปฏรูิปมไิดเปนไปตามเงื่อนเวลาที่กํ าหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ให
ดํ าเนนิการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว  เพราะการแกพระราชบัญญัติงายกวาการแกรัฐธรรมนูญ

บัดนี้ กระบวนการปฏิรูปการศึกษากํ าลังยืนอยูบนทางสองแพรง ระหวาง Shock 
Therapy กับ Gradualism ข้ึนอยูกับวา  รัฐบาลจะเลือกเดินแนวทางใด
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